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 موج  احملتويات
 الصفحة الفص 

 1  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مقدمة - ااول 
 7  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الثام ة والستنيدورهتا  أع ال اللج ة يف موج  - الثاين 
 11  وووووووووووووووووووووووووووووووووو أمهية خاصة لدى اللج ة مسائ  حمددة ستكون للتعليقات عليها - الثالث 
 13  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو محاية ااشخاص يف حاالت الكوارث - الراسع 
 94  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو العريف الدويل القانون حتديد - اخلامس 
 150  ووووووووووووووووووووووووووووووو االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة في ا يتعلق ستفسري املعا دات - السادس 
 308  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اةرائم ضد اإلنسانية - الساسع 
 364  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو محاية الغال  اةوي - الثام  
 383  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو القواعد اآلمرة - التاسع 
 393  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو محاية البيئة في ا يتعلق سال  اعات املسلحة - العاشر 

 436  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الوالية القضائية اة ائية ااج بيةحصانة مسؤويل الدول م   - احلادي عشر 
 465  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التطبيق املؤقت لل عا دات - عشرثاين ال 
 479  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مقررات اللج ة واست تاجاهتا ااخرى - عشر الثالث 
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 احملتويات
 الصفحة الفص 

 1  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مقدمة - ااول 
 1  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووااعضاء - أل    
 2  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أعضاء املكتب واملكتب املوسع - ساء   
 3  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الصياغةة ة  - جيم   
 5  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اافرقة العاملة - دال   
 5  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اامانة -  اء   
 5  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جدول ااع ال - واو   
 7  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو دورهتا الثام ة والستني أع ال اللج ة يف موج  - الثاين 
 11  وووووووووووووووووووووووووووووووووو أمهية خاصة لدى اللج ة مسائ  حمددة ستكون للتعليقات عليها - الثالث 
 11  وووووووووووووووووووووووووووووو القضائية اة ائية ااج بيةحصانة مسؤويل الدول م  الوالية  -أل    
 11  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو انجديد انعو موض - ساء   
 13  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو محاية ااشخاص يف حاالت الكوارث - الراسع 
 13  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مقدمة - أل    
 14  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو احلالية الدورة يف املوضوع يف ال ظر - ساء   
 14  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو توصية اللج ة - جيم   
 14  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ساملقرر اخلاص دشادة - دال   
 15  وووووووووووووووووووووووو نص مشاريع املواد املتعلقة حب اية ااشخاص يف حاالت الكوارث -  اء   

 15  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نص مشاريع املواد -1
 19  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نص مشاريع املواد والتعليقات عليها -2

 21  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ال طاق 1 املادة
 21  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 23  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الغرض 2املادة 
 23  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 25  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو املصطلحاتاستخدا   3املادة 
 26  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 34  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الكرامة اإلنسانية 4 املادة
 34  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 37  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حقوق اإلنسان 5 املادة
 38  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 40  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو املبادئ اإلنسانية 6 املادة
 40  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
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 44  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو واجب التعاون 7املادة 
 44  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 49  ووووووووووووووووووووو االستجاسة حلاالت الكوارثأشكال التعاون يف  8املادة 
 49  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 52  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو احلد م  خماطر الكوارث 9املادة 
 53  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 64  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو دور الدولة املتفثرة 10املادة 
 64  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 66  وووووووووووووووووو واجب الدولة املتفثرة يف الت اس املساعدة اخلارجية 11املادة 
 66  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 71  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو عروض املساعدة اخلارجية 12املادة 
 71  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 74  وووووووووووووووووووووووو موافقة الدولة املتفثرة على املساعدة اخلارجية 13املادة 
 74  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 80  ووووووووووووووووووووووووووووووووووو شروط تقدمي املساعدة اخلارجية 14املادة 
 80  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 83  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تيسري املساعدة اخلارجية 15املادة 
 83  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 86  ووووووووووووووووووووووو سلع اإلغاثةو محاية موظفي اإلغاثة ومعدات  16املادة 
 86  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 89  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو املساعدة اخلارجية وق  17املادة 
 89  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 91  ووووووووووووووووووووووووووووو العالقة سقواعد القانون الدويل ااخرى 18املادة 
 91  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 94  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو العريف الدويل القانون حتديد - اخلامس 

 94  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مقدمة - أل    
 95  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو احلالية الدورة يف املوضوع يف ال ظر - ساء   
 96  ووووووو اللج ة ااعت دهت اليتنص مشاريع االست تاجات املتعلقة ستحديد القانون الدويل العريف  - جيم   

 96  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نص مشاريع االست تاجات -1
 101  وووووووووووووووووووووووووووووووووووو نص مشاريع االست تاجات والتعليقات عليها -2
 101  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تعليق عا  
 اة ء ااول 
 مقدمة 

 103  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ال طاق 1االست تاج 
 103  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
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 اة ء الثاين 
 ال أَّْهج ااساسي 

 105  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الرم ان امل شئان 2االست تاج 
 105  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
 3108  ووووووووووووووووووووووووو امل شئني تقييم اادلة على الرم ني االست تاج 
 108  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
 اة ء الثالث

 امل ارسة العامة
 112  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووتوافر امل ارسة شرط 4االست تاج 

 112  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
 115  ووووووووووووووووووووو الدولة ال ي يُعترب ممارسة دولة سلوك 5االست تاج 

 115  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
 116  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو امل ارسة أشكال 6االست تاج 

 117  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
 119  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو م ممارسة الدولةتقيي 7االست تاج 

 119  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
 120  وووووووووووووووووووووووووو وجوب أن تكون امل ارسة عامة 8االست تاج 

 120  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
 اة ء الراسع

 )االعتقاد ساإلل ا (القبول مبثاسة قانون 
 124  وووووووووووووووو (ساإلل ا  االعتقاد) قانون مبثاسة القبول شرط 9االست تاج 

 124  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
 126  ووو )االعتقاد ساإلل ا (أشكال اادلة على القبول مبثاسة قانون  10االست تاج 

 127  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
 اخلامس اة ء

 تحديد القانون الدويل العريفلأمهية مواد معّي ة 
 130  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو املعا دات 11االست تاج 

 131  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
 12136  وووووووو قرارات امل ظ ات الدولية واملؤمترات احلكومية الدولية االست تاج 

 136  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
 139  ووووووووووووووووووووووووو قرارات احملامم واهليئات القضائية 13االست تاج 

 139  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
 141  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووامل ا ب 14االست تاج 

 141  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 



A/71/10 

vii GE.16-14345 

 اة ء السادس
 املعرِتض املِصرّ 

 143  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو املعرِتض املِصرّ  15االست تاج 
 143  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
 اة ء الساسع

 القانون الدويل العريف املعنّي 
 146  وووووووووووووووووووووووووووووو العريف املعنّي القانون الدويل  16االست تاج 

 146  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
 150  ووووووووووووووووووووووووووووووو االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة في ا يتعلق ستفسري املعا دات - السادس 

 150  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مقدمة - أل    

 151  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ال ظر يف املوضوع يف الدورة احلالية - ساء   

 نأأص مشأأاريع االسأأت تاجات املتعلقأأة ساالتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة في أأا يتعلأأق ستفسأأري - جيم   
 152  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو املعا دات اليت اعت دهتا اللج ة

 152  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نص مشاريع االست تاجات -1
 157  وووووووووووووووووووووووووووووووووووو نص مشاريع االست تاجات والتعليقات عليها -2

 اة ء ااول
 مقدمة

 157  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مقدمة  )أ([1] 1االست تاج 
 158  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 اة ء الثاين
 القواعد ااساسية والتعاري 

 159  وووووووووو القاعدة العامة لتفسري املعا دات ووسائ  التفسري  [1] 2االست تاج 
 159  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 االتفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة موسأأأائ  تفسأأأري  ات   [2] 3االسأأأت تاج 
 169  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حجية 
 169  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 175  ووووووووووووووووو تعري  االتفاق الالحق وامل ارسة الالحقة 4 االست تاج
 175  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 190  ووووووووووووووووووووووووووووووووو دس اد امل ارسة الالحقة 5 االست تاج
 190  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 الثالث اة ء
 العامة اةوانب

 199  ووووووووووووووو االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقةحتديد  6 االست تاج
 199  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 210 اآلثار احملت لة لالتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة يف التفسري 7 االست تاج
 211  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
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 230  تفسري مصطلحات املعا دة ساعتبار ا قاسلة للتطور عرب ال م  [3] 8 االست تاج
 230  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 240  وو وون االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة مفداة للتفسري [8] 9 االست تاج
 241  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 247  ووووووووووووووووو اتفاق ااطرا  سشفن تفسري معا دة ما [9] 10االست تاج 
 247  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 اة ء الراسع
 اخلاصةوانب اة

 258  ووووووووو القرارات املعت دة يف دطار مؤمتر للدول ااطرا  [10] 11االست تاج 
 258  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
 273  ووووووووووووووووووووووو الصكوك امل ِشئة مل ظ ات دولية [11] 12االست تاج 
 274  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 293  ووووووو تصرحيات  يئات اخلرباء امل شفة مبوجب معا دات  [12] 13االست تاج 
 293  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 308  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اةرائم ضد اإلنسانية - الساسع 
 308  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مقدمة - أل    
 308  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو احلالية الدورة يف املوضوع يف ال ظر - ساء   
 309  و حىت اآلنسصفة مؤقتة نص مشاريع املواد املتعلقة ساةرائم ضد اإلنسانية اليت اعت دهتا اللج ة  - جيم   

 309  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نص مشاريع املواد -1
ة مؤقتأأأأة يف دورهتأأأأا نأأأأص مشأأأأاريع املأأأأواد والتعليقأأأأات عليهأأأأا الأأأأيت اعت أأأأدهتا اللج أأأأة سصأأأأف -2

 316  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو والستني الثام ة
 316  وووووووووووووووووووووووووووووووووووو القانون الوطر مبوجبالتجرمي  5 املادة
 317  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 342  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالوطر ختصاصدقامة اال 6 املادة
 343  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 347  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التحقيق 7 املادة
 347  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

عى ارتكاسأأ  الشأأخص املأأدَّ  ما يكأأونع أأد التأأداسري ااوليأأة الواجأأب ا ا  أأا 8 املادة
 350  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موجودا  اةرمية 

 351  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
 353  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ةام احمل تسليم أوالمبدأ  9 املادة
 353  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 358  ووووووووووووووووووووو املعاملة العادلة للشخص املدعى ارتكاس  اةرمية 10 املادة
 358  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
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 364  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو محاية الغال  اةوي - الثام  
 364  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مقدمة -أل    

 364  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو احلالية الدورة يف املوضوع يف ال ظر - ساء   
 الأأأيت الديباجأأأة فقأأأرات ومعهأأأا اةأأأوي الغأأأال  حب ايأأأة املتعلقأأأة التوجيهيأأأة املبأأأادئ مشأأأاريع نأأأص - جيم   

 366  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حىت اآلن سصفة مؤقتةللج ة ا اعت دهتا

 366  وووووووووووووووووووووووووووو مشاريع املبادئ التوجيهية ومعها فقرات الديباجة نص -1
الديباجأأة والتعليقأأات عليهأأا الأأيت اعت أأدهتا  ةمشأأاريع املبأأادئ التوجيهيأأة ومعهأأا فقأأر  نأأص -2

 369  وووووووووووووووووووووووووووووووووووو ة والستنيثام يف دورهتا السصفة مؤقتة اللج ة 
 369  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الديباجة

 369  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
 370  ووووووووووووووووووووووووووووووو لت ا  حب اية الغال  اةويالا 3التوجيهي  املبدأ
 370  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 373  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تقييم ااثر البيئي 4التوجيهي املبدأ 
 374  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 376  وووووووووووووووووووووووووو االستخدا  املستدا  للغال  اةوي 5املبدأ التوجيهي 
 376  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
 378  وووووووووووووووووو االستخدا  امل ص  واملعقول للغال  اةوي 6 التوجيهي املبدأ
 379  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
 380  وووووووووووووووووووووووللغال  اةوي واملتع َّدالتعدي  الكبري  7 التوجيهي املبدأ
 380  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 383  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو القواعد اآلمرة - التاسع 
 383  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مقدمة -أل    
 383  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ال ظر يف املوضوع يف الدورة احلالية - ساء   

 383  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو رض املقرر اخلاص للتقرير ااولع -1
 386  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ةقشا موج  امل -2
 391  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لل قرر اخلاصاملالحظات اخلتامية  -3

 393  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو محاية البيئة في ا يتعلق سال  اعات املسلحة - العاشر 

 393  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مقدمة - أل    

 393  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ال ظر يف املوضوع يف الدورة احلالية - ساء   

 397  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو عرض املقررة اخلاصة للتقرير الثالث -1

 399  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موج  امل اقشة -2

 399  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تعليقات عامة )أ(

 401  ووووووووووووووووووووووووووووووو الت في  واإلنفا  -(1مشروع املبدأ ااول ) )ب(

 401  وووووووووووو اتفاقات مرم  القوات ومرم  البعثات -(3مشروع املبدأ ااول ) )ج(



A/71/10 

GE.16-14345 x 

 402  وووووووووووووووووووووووووووووو ع ليات السال  -(4املبدأ ااول )مشروع  )د(

 402  وووووووووووووووووووووووووووووو اتفاقات السال  -(1مشروع املبدأ الثالث ) ) أ(

 403  ووووووع ليات تقييم البيئة واستعراضها سعد ال  اع -(2مشروع املبدأ الثالث ) )و(

 خملفأأأأأأأأات احلأأأأأأأأربل ومشأأأأأأأأروع املبأأأأأأأأدأ الثالأأأأأأأأث -(3مشأأأأأأأأروع املبأأأأأأأأدأ الثالأأأأأأأأث ) )و(
 403  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو خملفات احلرب يف البحر -(4)

 404  ووووووووووووووو احلصول على املعلومات وتبادهلا -(5مشروع املبدأ الثالث ) )ح(

 405  ووووووووووووووووووووووو حقوق الشعوب ااصلية -(1مشروع املبدأ الراسع ) )ط(

 406  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سرنامج الع   املقب  )ي(

 407  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو املالحظات اخلتامية لل قررة اخلاصة -3

نص مشاريع املبادئ املتعلقة حب اية البيئة في ا يتعلق سال  اعات املسلحةل ال ي اعت دت  اللج ة  - جيم   
 409  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حىت اآلنمؤقتا  
 409  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نص مشاريع املبادئ -1
يف دورهتأأا  ةمؤقتأأسصأأفة نأأص مشأأاريع املبأأادئ والتعليقأأات عليهأأا الأأيت اعت أأدهتا اللج أأة  -2

 411  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الثام ة والستني
 411  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مقدمة

 412  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ال طاق 1املبدأ مشروع 
 412  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 413  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الغرض 2مشروع املبدأ 
 413  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

 اة ء ااول
 414  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مبادئ عامة
 414  ووووووووووووووووووووووووو حتديد امل اطق احمل ية[  (xااول )] 5مشروع املبدأ 

 415  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
 اة ء الثاين

 420  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اع املسلحاملبادئ السارية يف أث اء ال   
تأأأوفري محايأأأة عامأأأة للبيئأأأة الطبيعيأأأة يف أث أأأاء ال أأأ اع [  (1الثأأأاين )] 9مشأأأروع املبأأأدأ 

 420  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو املسلح
 420  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 

  تطبيأأأأق قأأأأانون ال  اعأأأأات املسأأأألحة علأأأأى البيئأأأأة[  (2الثأأأأاين )] 10مشأأأأروع املبأأأأدأ 
 426  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الطبيعية

 426  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
 429  ووووووووووووووووووووووووووو االعتبارات البيئية[  (3الثاين )] 11مشروع املبدأ 

 430  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
 431  وووووووووووووووووووو حظر ااع ال االنتقامية[  (4الثاين )] 12مشروع املبدأ 

 431  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
 434  ووووووووووووووووووووووووووووو امل اطق احمل ية[  (5الثاين )] 13مشروع املبدأ 

 434  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
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 436  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو القضائية اة ائية ااج بيةحصانة مسؤويل الدول م  الوالية  - احلادي عشر 
 436  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مقدمة - أل    
 437  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ال ظر يف املوضوع يف الدورة احلالية - ساء   

 437  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تقرير اخلامسللعرض املقررة اخلاصة  -1

 441  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو امل اقشة موج  -2

 441  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو عامة تعليقات (أ)

 442  ووووو امل هجية واملفا ي ية اليت أثريت يف التقرير اخلامستعليقات على املسائ   )ب(

 447  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 7تعليقات على مشروع املادة  )ج(

 449  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ااع ال املقبلة )د(

نأأص مشأأاريع املأأواد املتعلقأأة حبصأأانة مسأأؤويل الأأدول مأأ  الواليأأة القضأأائية اة ائيأأة ااج بيأأة الأأيت  - جيم   
 449  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اعت دهتا اللج ة سصفة مؤقتة حىت اآلن

 449  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نص مشاريع املواد -1
نأأأأص مشأأأأاريع املأأأأواد والتعليقأأأأات عليهأأأأا الأأأأيت اعت أأأأدهتا اللج أأأأة سصأأأأفة مؤقتأأأأة يف دورهتأأأأا  -2

 451  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو والستني الثام ة
 451  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تعاري  2املادة 

 451  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
 459  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو احلصانة املوضوعيةنطاق  6املادة 

 459  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعليق 
 465  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التطبيق املؤقت لل عا دات - عشرثاين ال 
 465  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مقدمة - أل    

 466  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ال ظر يف املوضوع يف الدورة احلالية - ساء   
 468  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الراسععرض املقرر اخلاص للتقرير  -1
 470  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موج  امل اقشة -2

 470  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مالحظات عامة )أ(
 471  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التحفظات )ب(
 472  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سطالن املعا دات (ج)

 473  ووووووووووووووووووووووووووو دهناء املعا دة أو وق  الع   هبا نتيجة  خلرقها )د(
 474  ووووووووووو حاالت خالفة الدول ومسؤولية الدولة ونشوب ااع ال العدائية ) أ(
 475  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 10مشروع املبدأ التوجيهي  )و(
 475  وووووووووووووووووووو املعا داتممارسة امل ظ ات الدولية في ا يتعلق ستطبيق  )و(
 476  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ع ال املقبلةاا )ح(

 477  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اخلاص لل قرر اخلتامية املالحظات -3
 479  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مقررات اللج ة واست تاجاهتا ااخرى - عشر الثالث 
عني مأأأدرجني يف جأأأدول الطلبأأأات املقدمأأأة مأأأ  اللج أأأة دىل اامانأأأة إلعأأأداد دراسأأأات عأأأ  موضأأأو  - أل    

 479  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو أع ال اللج ة
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 479  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سرنامج اللج ة ودجراءاهتا وأساليب ع لها ووثائقها - ساء   
 479  وووووووووووووووووووووووووووووووو ااج الفريق العام  املعر سربنامج الع   الطوي   -1
سشفن  2015مانون ااول/ديس رب   14املؤرخ  70/118اة عية العامة قرار ال ظر يف  -2

 481  ووووووووووووووووووووووووووووووووووو سيادة القانون على الصعيدي  الوطر والدويل
 مأأأأأأانون ااول/  23املأأأأأأؤرخ  70/236قأأأأأرار المأأأأأأ   12دىل  9ال ظأأأأأر يف الفقأأأأأأرات مأأأأأ   -3

 483  وو تقرير ة ة القانون الدويل ع  أع ال دورهتا الساسعة والستني سشفن 2015ديس رب 
 484  ووووووووووووووووووووووووو دورة ال مرى الس وية السبعني إلنشاء ة ة القانون الدويل -4
 485  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ااتعاب -5
 485  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الوثائق وامل شورات -6
 487  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو حولية ة ة القانون الدويل -7
 487  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو املساعدة اليت تقدمها شعبة التدوي  -8
 487  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الشبكية املواقع -9
 488  ووووووووووووووووووووووووووووو مكتبة اامم املتحدة الس عية البصرية للقانون الدويل -10

 488  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تاريخ ومكان انعقاد الدورة التاسعة والستني للج ة - جيم   
 488  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو التعاون مع اهليئات ااخرى - دال   
 489  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الت ثي  يف الدورة احلادية والسبعني للج عية العامة -  اء   
 489  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الدراسية سشفن القانون الدويلاحللقة  - واو   

 املرفقات
 492  ووووووووووووووووووووووووووو كون امل ظ ات الدولية طرفا  فيهاتسوية امل اوعات الدولية اليت ت - أل    
 508  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو خالفة الدول في ا يتعلق مبسؤولية الدول - ساء   
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  الفصل األول  
 مقدمة 

 أيأار/ 2  والستني يف الفرتة مأ الثام ةعقدت ة ة القانون الدويل اة ء ااول م  دورهتا  -1
 آب/ 12متوو/يوليأأأأأ  دىل  4ل واةأأأأأ ء الثأأأأأاين يف الفأأأأأرتة مأأأأأ  2016ح يران/يونيأأأأأ   10مأأأأأايو دىل 
ناري أأأدر كتأأأب اامأأأم املتحأأأدة يف ج يأأأ و وافتأأأتح الأأأدورة السأأأيد مبيف مقر أأأا  ل2016أغسأأأطس 

 والستني للج ةوالساسعة ل رئيس الدورة سي غ

 األعضاء -ألف 
 تتفل  اللج ة م  ااعضاء التالية أمساؤ م: -2

 السيد حم د سيلو أدومي )نيجرييا(
 )دسبانيا(مونثبسيون دسكوسار درناندث السيدة  
 )مجهورية موريا(مي غاب سارك السيد  

 سريموديس )دموادور( - السيد مارسيلو ساسكيس

 أوسبي ا )مولومبيا( -سل سيا  السيد ددواردو

 السيد مريس ماي ا سيرت )مجهورية ت  انيا املتحدة(

 السيد ديرنست سيرتيتش )سلوفي يا(
 دو تالدي )ج وب أفريقيا( يالسيد دير 

 و جاموسسون )السويد(السيدة ماري غ

 و حسونة )مصر(عالسيد حسني 
  ود )ااردن(احلو ضالسيد حم ود 

 (الشعبية الصنيمجهورية السيد خويكانغ خوانغ )
 السيد جيلبريتو فريين ساسويا )الرباوي (

 السيد ناري در سي غ )اهل د(

 السيد سافي  شتورما )اة هورية التشيكية(

 السيد أمحد العراسة )اة ائر(
 السيد خوان مانوي  غوميس روسليدو )املكسيك(

 السيد ماتياس فورتو )فرنسا(
 السيد لوسيوس مافليش )سويسرا(
 السيد موريس مامتو )الكامريون(
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 دنريكي  خو أو مانديويت )اارج تني(السيد 
 السيد رومان أو مولودمني )االحتاد الروسي(
 السيد سيدرو موميساريو أفونسو )مووامبيق(

 مريانغساك ميتيشايساري )تايل د(السيد  

 سيد دونالد  و مامري  )م دا(ال
 (ليبياالسيد عبد الراوق املرتضي سلي ان قويدر )

 السيد علي حمس  فطيس املري )قطر( 

 السيد شي يا موراسي )الياسان(
 السيد شون دو مرييف )الواليات املتحدة اامريكية(

 نوليت )أملانيا( غيورغالسيد 

 )موستاريكا(نيهاوس  و  السيد سريند

 السيد آموس سو وامو )مي يا(

 (يرل دا الش اليةآ لكة املتحدة لربيطانيا العظ ى و امل) السري مايك  وود

 السيد نوغرو و ويس وموريت )دندونيسيا(

 أعضاء المكتب والمكتب الموسع -باء 
 املكتأباء ل أعضأ2016أيار/مايو  2 املعقودة يف ل3291انتخبت اللج ة يف جلستها  -3

 التالية أمساؤ م:
 السيد سيدرو موميساريو أفونسو )مووامبيق( :الرئيس
 نوليت )أملانيا( غيورغالسيد  ااول للرئيس: ال ائب

 السيد جيلبريتو فريين ساسويا )الرباوي ( الثاين للرئيس: ال ائب

 السيد سافي  شتورما )اة هورية التشيكية( ة ة الصياغة: رئيس
 )مجهورية موريا(مي غاب سارك السيد   :املقرر

مأأأ  أعضأأأاء مكتأأأب الأأأدورة احلاليأأأة ورؤسأأأاء اللج أأأة مؤلفأأأا  مكتأأأب اللج أأأة املوسأأأع  مأأأانو  -4
 و(2)واملقرري  اخلاصني (1)الساسقني
__________ 

  دنريكأ مامتول والسيد   وريسمافليشل والسيد م  وسيوسوالسيد لوالسيد ناري در سي غل السيد ديرنست سيرتيتشل  (1)
 ويس وموريتو وغرو ونيهاوسل والسيد ن و  ريندمانديويتل والسيد س

تأأالديل والسأأيدة  يأأري دوأوسأأبي ال والسأأيد د -سل سأأيا  دواردودسأأكوسار درنانأأدثل والسأأيد د مونثبسأأيونالسأأيدة   (2)
دو مأرييفل  شأونموراسأيل والسأيد  ي ياغو جاموسسونل والسيد خوان مانويأ  غأوميس روسليأدول والسأيد شأ اريم

 وودو  ايك م نوليتل والسري غيورغوالسيد 
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السأيد غيأأورغ نأأوليتل مأأ  ااعضأأاء التاليأة أمسأأاؤ م:  مؤلفأا  وأنشأفت اللج أأة فريأق  طأأي   -5
 لسريمأأأأوديس - السأأأأيد مارسأأأيلو ساسأأأأكيسسأأأكوسار درنانأأأأدثل و والسأأأأيدة مونثبسأأأأيون د(ل )رئيسأأأا  

والسأأأيد  ديأأأري دو تأأأالديل والسأأأيدة مأأأاري غو جاموسسأأأونلوالسأأأيد والسأأأيد ديرنسأأأت سيرتيأأأتشل 
 العراسأأةل محأأدوالسأأيد أ شأأتورمال افيأأ السأأيد سو ضو احل أأودل   أأودعو حسأأونةل والسأأيد حم سأأنيح

  سيأأدرووالسأأيد لوسأأيوس مأأافليشل والسأأيد رومأأان أو مولأأودمنيل والسأأيد والسأأيد ماتيأأاس فورتأأول 
ل والسأأيد عبأأد  و مامريأأ  ونالأددوالسأأيد  مريانغسأاك ميتيشايسأأاريلوالسأأيد   موميسأاريو أفونسأأول

 والسأأيد سرينأأدمأأرييفل  دو شأأونوالسأأيد  شأأي يا موراسأأيلالسأأيد و  لاملرتضأأي سأألي ان قويأأدرالأأراوق 
 يسأأأأ وموريتلالسأأأأيد نوغرو أأأأو و وودل و  ايكأأأأ م لسأأأأريوا آمأأأأوس سو وامأأأأولالسأأأأيد نيهأأأأاوسل و   و

 و)حبكم م صب (والسيد مي غاب سارك 

 لجنة الصياغة -جيم 
 3315و 3311و 3307و 3304و 3302و 3295 أنشأأفت اللج أأةل يف جلسأأاهتا -6
 متأأأأأأأأوو/ 18و 5ح يران/يونيأأأأأأأأ ل و 7و لأيار/مأأأأأأأأايو 31و 25و 20و 10 املعقأأأأأأأودة يف 3322و

 مؤلفة م  ااعضاء التالية أمساؤ م لت اول املواضيع املبي ة أدنا :ل ة ة صياغة 2016 يولي 
السأيد سافيأ  شأتورما )رئيسأا (ل والسأيد محاية ااشخاص يف حاالت الكوارث:  )أ( 

سريمأأأأوديسل والسأأأأيد  - أوسأأأأبي ا )مقأأأأررا  خاصأأأأا (ل والسأأأأيد مارسأأأأيلو ساسأأأأكيس - ددواردو سل سأأأأيا
دل والسأيد خويكأانغ خوانأغل والسأيد جيلبريتأو فأريين ديرنست سيرتيتشل والسأيد حم أود ضو احل أو 

سأأاسويال والسأأأيد ناري أأأدر سأأأي غل والسأأأيد ماتيأأأاس فورتأأأول والسأأأيد مأأأوريس مأأأامتول والسأأأيد رومأأأان 
مولأأأأودمنيل والسأأأأيد مريانغسأأأأاك ميتيشايسأأأأاريل والسأأأأيد دونالأأأأد  و مامريأأأأ ل والسأأأأيد شأأأأون  أو
 ؛)حبكم م صب (والسيد مي غاب سارك  مرييفل والسيد غيورغ نوليتل والسري مايك  وودل دو
السأأيد سافيأأ  شأأتورما )رئيسأأا (ل والسأأيد شأأون دو مأأرييف  اةأأرائم ضأأد اإلنسأأانية: )ب( 

سريموديسل  - )مقررا  خاصا (ل والسيدة مونثبسيون دسكوسار درناندثل والسيد مارسيلو ساسكيس
و فأأريين سأأاسويال والسأأيد والسأأيد ديرنسأأت سيرتيأأتشل والسأأيد حم أأود ضو احل أأودل والسأأيد جيلبريتأأ

ناري در سي غل والسيد ماتياس فورتول والسيد موريس مامتول والسيد رومان أو مولودمنيل والسيد  
مريانغساك ميتيشايسأاريل والسأيد دونالأد  و مامريأ ل والسأيد آمأوس سو وامأول والسأري مايكأ  

 ؛)حبكم م صب (وودل والسيد مي غاب سارك 
والسأري مايكأ  وود (ل رئيسأا  السأيد سافيأ  شأتورمال ): العأريف حتديد القانون الدويل (ج) 

ل سريمأأوديس -ساسأأكيس والسأأيدة مونثبسأيون دسأأكوسار درنانأأدثل والسأيد مارسأأيلو (ل خاصأأا   )مقأررا  
والسأأيد ماتيأأاس  ضو احل أأودل  أأودوالسأأيد حمديأأري دو تأأالديل والسأأيد  والسأأيد ديرنسأأت سيرتيأأتشل

 مريانغسأاك ميتيشايسأاريلوالسيد سيدرو موميساريو أفونسول والسيد   فورتول والسيد موريس مامتول
 شأأأأونوالسأأأيد ل والسأأأيد شأأأي يا موراسأأأأيل  و مامريأأأأ  ونالأأأددوالسأأأيد رومأأأان أو مولأأأأودمنيل والسأأأيد 

 ؛)حبكم م صب (ل والسيد مي غاب سارك نوليت يورغوالسيد غل مرييف دو
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السأأيد لأأق ستفسأأري املعا أأدات: االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة في أأا يتع (د) 
 - ساسأأأأكيس ارسأأأأيلوموالسأأأأيد  (لنأأأأوليت )مقأأأأررا  خاصأأأأا   يأأأأورغ(ل والسأأأأيد غرئيسأأأأا  سافيأأأأ  شأأأأتورما )

ل والسأأأيد حم أأأود ضو احل أأأودل والسأأأيد مأأأوريس مأأأامتول والسأأأيد رومأأأان أو مولأأأودمنيل سريمأأأوديس
ل والسأأأري مأأأرييف ود شأأأون والسأأأيدوالسأأأيد دونالأأأد  و مامريأأأ ل  مريانغسأأأاك ميتيشايسأأأاريلوالسأأيد  

 ؛م صب ( )حبكممايك  وودل والسيد مي غاب ساركل 
والسأأيد شأأي يا موراسأأي (ل رئيسأأا  السأأيد سافيأأ  شأأتورما ) محايأأة الغأأال  اةأأوي: (ه) 

السأأأيد و  ضو احل أأأودل  أأأودوالسأأأيد حمل ساسأأأكيس سريمأأأوديسوالسأأأيد مارسأأأيلو  (لخاصأأأا   )مقأأأررا  
والسأيد دونالأد  مريانغسأاك ميتيشايسأاريلوالسأيد   فورتأولوالسأيد ماتيأاس  لجيلبريتو فريين ساسويا

ل والسأيد سرينأد هو نيهأاوسل والسأري مايكأ  وودل والسأيد مأي مأرييف دو شأونوالسأيد  و مامري ل 
 ؛)حبكم م صب ( غاب سارك

خأأأوان  والسأأأيد(ل رئيسأأأا  السأأأيد سافيأأأ  شأأأتورما ) :التطبيأأأق املؤقأأأت لل عا أأأدات )و( 
سريمأأأأوديسل والسأأأأيد  - والسأأأأيد مارسأأأأيلو ساسأأأأكيس (لخاصأأأأا   ا  )مقأأأأرر  غأأأأوميس روسليأأأأدومانويأأأأ  

مأأامتول والسأأيد رومأأان أو مولأأودمنيل  ديرنسأأت سيرتيأأتشل والسأأيد ماتيأأاس فورتأأول والسأأيد مأأوريس
 والسأأيد دونالأأد  و مامريأأ ل والسأأيد غيأأورغ نأأوليتل والسأأيد مايكأأ  وودل والسأأيد مأأي غأأاب سأأارك

 ؛)حبكم م صب (
سافيأأأأأ  شأأأأأتورما )رئيسأأأأأا (ل والسأأأأأيد ديأأأأأري دو تأأأأأالدي )مقأأأأأررا  القواعأأأأأد اآلمأأأأأرة:  )و( 

سريمأأأأوديسل  - خاصأأأأا (ل والسأأأأيدة مونثبسأأأأيون دسأأأأكوسار درنانأأأأدثل والسأأأأيد مارسأأأأيلو ساسأأأأكيس
والسأأيد ديرنسأأت سيرتيأأتشل والسأأيد حم أأود ضو احل أأودل والسأأيد جيلبريتأأو فأأريين سأأاسويال والسأأيد 

وريس مأأامتول والسأأيد دنريكيأأ  خو أو مانأأديويتل ناري أأدر سأأي غل والسأأيد ماتيأأاس فورتأأول والسأأيد مأأ
والسأأأأيد رومأأأأان أو مولأأأأودمنيل والسأأأأيد مريانغسأأأأاك ميتيشايسأأأأاريل والسأأأأيد دونالأأأأد  و مامريأأأأ ل 
والسيد شي يا موراسيل والسيد شون دو مرييفل والسيد غيورغ نوليتل والسري مايكأ  وودل والسأيد  

 مي غاب سارك )حبكم م صب (؛
 (لرئيسأأأا  السأأأيد سافيأأأ  شأأأتورما ) :ي أأأا يتعلأأأق سال  اعأأأات املسأأألحةمحايأأأة البيئأأأة ف (ح) 

والسأيد  دسأكوسار درنانأدثل ونثبسأيونوالسأيدة م(ل ة  خاص ة  والسيدة ماري غو جاموسسون )مقرر 
والسأأأأيد رومأأأأان أو مولأأأأودمنيل  ضو احل أأأأودل  أأأأودوالسأأأأيد حمل سريمأأأأوديس - ساسأأأأكيس ارسأأأأيلوم

والسأأيد ونالأأد  و مامريأأ ل والسأأيد شأأي يا موراسأأيل ل والسأأيد دميتيشايسأأاري مريانغسأأاك  والسأأيد
 و)حبكم م صب (ل والسري مايك  وودل والسيد مي غاب ساركل مرييف دو شون
الث انيأأأة املشأأأار دليهأأأا  اضأأأيعجلسأأأة سشأأأفن املو  51وعقأأأدت ة أأأة الصأأأياغة مأأأا   وعأأأ   -7

 أعال و
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 األفرقة العاملة -دال 
فريقأأأا  عأأأامال  ل 2016 أيار/مأأأايو 2يف  ةاملعقأأأود 3291ها اللج أأأةل يف جلسأأأت شأأأكلت -8

سريمأأوديس )رئيسأأا (ل والسأأري  - : السأأيد مارسأأيلو ساسأأكيسمع يأأا  ستحديأأد القأأانون الأأدويل العأأريف
مايكأأ  وود )مقأأررا  خاصأأا (ل والسأأيدة مونثبسأأيون دسأأكوسار درنانأأدثل والسأأيد ديرنسأأت سيرتيأأتشل 

د ماتياس فورتول والسيد موريس مأامتول والسيد حم ود ضو احل ودل والسيد سافي  شتورمال والسي
والسأأأأأأأأيد رومأأأأأأأأان أو مولأأأأأأأأودمنيل والسأأأأأأأأيد سيأأأأأأأأدرو موميسأأأأأأأأاريو أفونسأأأأأأأأول والسأأأأأأأأيد مريانغسأأأأأأأأاك  
ميتيشايسأأأأاريل والسأأأأيد دونالأأأأد  و مامريأأأأ ل والسأأأأيد شأأأأي يا موراسأأأأيل والسأأأأيد شأأأأون دو مأأأأرييفل 

 و)حبكم م صب (والسيد مي غاب سارك 
السأيد  :ق العام  املعر سربنامج الع   الطويأ  ااجأ الفريوأعاد فريق التخطي  تشكي   -9

 - دونالد  و مامري  )رئيسا (ل والسيدة مونثبسيون دسكوسار درناندثل والسيد مارسيلو ساسكيس
سريمأأأوديسل والسأأأيد ديرنسأأأت سيرتيأأأتشل والسأأأيد ديأأأري دو تأأأالديل والسأأأيد حسأأأني عو حسأأأونةل 

ل والسأيد أمحأد العراسأةل والسأيد ماتيأاس فورتأول والسيد حم ود ضو احل أودل والسأيد سافيأ  شأتورما
والسأأأأأيد لوسأأأأأيوس مأأأأأافليشل والسأأأأأيد مأأأأأوريس مأأأأأامتول والسأأأأأيد رومأأأأأان أو مولأأأأأودمنيل والسأأأأأيد  
مريانغساك ميتيشايسأاريل والسأيد عبأد الأراوق املرتضأي سألي ان قويأدرل والسأيد شأي يا موراسأيل 

وودل والسأأأأأأيد نوغرو أأأأأأو  والسأأأأأأيد غيأأأأأأورغ نأأأأأأوليتل والسأأأأأأيد آمأأأأأأوس سو وامأأأأأأول والسأأأأأأري مايكأأأأأأ 
 ويس وموريتل والسيد مي غاب سارك )حبكم م صب (و

 األمانة -هاء 
 ستشأأاراملو للشأؤون القانونيأة لسأيد ميغيأ  دي سأريسا سأواريسل وميأأ  اامأني العأا  ا تأوىل -10

ل مأأأدير شأأأعبة التأأأدوي  يأأأويلنيل  يأأأول متثيأأأ  اامأأأني العأأأا و وع أأأ  السأأأيد القأأأانوين ل مأأأم املتحأأأدة
وع أ  متثي  اامني العا و  غياب املستشار القانوينوتوىل يف للج ة  الشؤون القانونية أمي ا  مبكتب 
أرنولأأأد سرونتأأأول املوظأأأ  القأأأانوين الرئيسأأأيل مسأأأاعدا  رئيسأأأيا  امأأأني اللج أأأةو وتأأأوىل السأأأيد السأأأيد 

السأيدة تريفور تشي ي بال املوظ  القانوين ااقد ل مهأا  املسأاعد ااقأد  امأني اللج أةو وع لأت 
ليأر والسأأيد دافيأد نأأانوسولوسل املوظفأون القأأانونيونل  - ساتريسأيا جأورجي والسأأيدة  انأا درايفلأأت

 أم اء مساعدي  للج ةو

 جدول األعمال -واو 
ل جأأدول أع أأال 2016يار/مأأايو أ 2ل املعقأأودة يف 3291أقأأرت اللج أأةل يف جلسأأتها  -11

 ة:والستنيل يتفل  م  الب ود التالي الثام ةلدورهتا 
 ت ظيم أع ال الدورةو -1
 محاية ااشخاص يف حاالت الكوارثو -2
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 حصانة مسؤويل الدول م  الوالية القضائية اة ائية ااج بيةو -3
 االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة في ا يتعلق ستفسري املعا داتو -4
 التطبيق املؤقت لل عا داتو -5
 حتديد القانون الدويل العريفو -6
 اية البيئة في ا يتعلق سال  اعات املسلحةومح -7
 محاية الغال  اةويو -8
 اةرائم ضد اإلنسانيةو -9
 والقواعد اآلمرة -10
 سرنامج اللج ة ودجراءاهتا وأساليب ع لها ووثائقهاو -11
 والستني ومكان انعقاد او التاسعةموعد الدورة  -12
 التعاون مع اهليئات ااخرىو -13
 مسائ  أخرىو -14
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  الفصل الثاني  
 دورتها الثامنة والستين أعمال اللجنة في موجز
رض علأأى اللج أأة ل ُعأأ"حمايااة األااافا  فااي حااارث الكااوار " في أأا يتعلأأق مبوضأأوع -12

أسأأدهتا الأأدول التعليقأأات الأأيت  يسأأتعرض( و أأو تقريأأر A/CN.4/697التقريأأر الثأأام  لل قأأرر اخلأأاص )
وامل ظ ات الدولية والكيانات ااخرى سشفن مشاريع املواد املتعلقة حب اية ااشخاص يف حأاالت 

( ويقأد  توصأيات لكأي 2014يف القراءة ااوىل يف الأدورة السادسأة والسأتني ) املعت دةالكوارث 
التعليقأأأات واملالحظأأأات  أيضأأأا  وُعرضأأأت علأأأى اللج أأأة  وت ظأأأر فيهأأأا اللج أأأة خأأأالل القأأأراءة الثانيأأأة

( سشأفن مشأاريع املأواد املعت أدة Add.1و A/CN.4/696الواردة مأ  احلكومأات وامل ظ أات الدوليأة )
 ويف القراءة ااوىل

مشأأروع مأأادة سشأأفن  18يف القأأراءة الثانيأأةل مشأأروع ديباجأأة ول واعت أأدت اللج أأة الحقأأا   -13
 محاية ااشخاص يف حاالت الكوارث مشفوعة سالتعليقات عليهأال وأوصأت اة عيأة العامأة وفقأا  

سوضأأأأع اتفاقيأأأأة علأأأأى أسأأأأاس مشأأأأاريع املأأأأواد املتعلقأأأأة حب ايأأأأة مأأأأ  نظامهأأأأا ااساسأأأأي  23لل أأأأادة 
 و)الفص  الراسع( ااشخاص يف حاالت الكوارث

رض علأأى اللج أأة التقريأأأر ل ُعأأ"تحدياااد القااانون الاادولي العرفاااي" وفي أأا يتعلأأق مبوضأأوع -14
اقرتاحأأأأات  سصأأأأفة خاصأأأأة (ل و أأأأو تقريأأأأر يتضأأأأ  Add.1و A/CN.4/695الراسأأأأع لل قأأأأرر اخلأأأأاص )

إلدخأأأأأال تعأأأأأديالت علأأأأأى عأأأأأدد مأأأأأ  مشأأأأأاريع االسأأأأأت تاجات يف ضأأأأأوء التعليقأأأأأات الأأأأأيت أسأأأأأدهتا 
القأانون املتصألة سدلأة ااعأ  الكفيلأة جوسأائ  السأب  و الالتقرير أيضا    لك ت اولقد و  واحلكومات

دىل  ودضأأافة   وضأأوع ا املو هبأأ سأأاملراجع املتعلقأأةثبتأأا   التقريأأر ل قأأد وأخأأريا   وأيسأأر تأأوافرا  الأأدويل العأأريف 
سشأأفن الأأدور الأأ ي تؤديأأ  قأأرارات احملأأامم الوط يأأة  علأأى اللج أأة مأأ مرة مأأ  اامانأأة ُعرضأأت لأأكل 

يف حتديد القانون  املستخدمة يف اجتهادات احملامم واهليئات القضائية الدولية  ات الطاسع العاملي
 و(A/CN.4/691) الدويل العريف

 ليف املوضأأأأوع يف الأأأأدورة احلاليأأأأأة أن نظأأأأرتسعأأأأأد  لواعت أأأأدت اللج أأأأة يف القأأأأراءة ااوىل -15
 والتعليقأات عليهأاس مشأفوعة مشروع است تاج سشفن حتديد القانون الأدويل العأريف 16  وعة م  

مأأأأأأ  نظامهأأأأأأا ااساسأأأأأأيل أن حتيأأأأأأ  مشأأأأأأاريع  21دىل  16 مأأأأأأ  لل أأأأأأواد وفقأأأأأأا   اللج أأأأأأةل وقأأأأأأررت
السأت تاجات عأأ  طريأأق اامأأني العأأا  دىل احلكومأأات إلسأأداء التعليقأأات واملالحظأأات عليهأأال وأن ا

مأأأانون   1تطلأأأب دليهأأأا تقأأأدمي  أأأ   التعليقأأأات واملالحظأأأات دىل اامأأأني العأأأا  يف موعأأأد أقصأأأا  
 و)الفص  اخلامس( 2018الثاين/ي اير 

القحقااة فيمااا يتعلااق بتفسااير ارتفاقاااث القحقااة والممارسااة " موضأأوع صوفي أأا  أأ -16
و أأأو تقريأأأر (ل A/CN.4/694رض علأأأى اللج أأأة التقريأأأر الراسأأأع لل قأأأرر اخلأأأاص )ل ُعأأأ"المعاهاااداث

احملليأأة اغأأراض  احملأأامم اامهيأأة القانونيأأة للتصأأرحيات الصأأادرة عأأ   يئأأات اخلأأرباء وقأأراراتيت أأاول 
 يكأأ   التقريأأر أيضأأا   لأأك نأأاقش قأأد و  وك  مأأ  أشأأكال امل ارسأأة مبوجأأب املعا أأدةالتفسأأري ومشأأ

 وهاونطاق ع االست تاجاتير امش

http://undocs.org/ar/A/CN.4/697
http://undocs.org/ar/A/CN.4/696
http://undocs.org/ar/A/CN.4/696/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/695
http://undocs.org/ar/A/CN.4/695/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/691
http://undocs.org/ar/A/CN.4/694
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 احلاليأأأأأةل الأأأأدورة يف املوضأأأأوع يف أن نظأأأأرت سعأأأأأد ااوىلل القأأأأراءة يف اللج أأأأة واعت أأأأدت -17
مشروع است تاج سشفن االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة في ا يتعلق ستفسأري  13 م    وعة

مأ  نظامهأا  21دىل  16ةل وفقا  لل أواد مأ  اللج  وقررت والتعليقات عليهاس مشفوعةاملعا دات 
ااساسأأأأيل أن حتيأأأأ  مشأأأأاريع االسأأأأت تاجات عأأأأ  طريأأأأق اامأأأأني العأأأأا ل دىل احلكومأأأأات إلسأأأأداء 

ات عليهأأال وأن تطلأأب دليهأأا تقأأدمي  أأ   التعليقأأات واملالحظأأات دىل اامأأني التعليقأأات واملالحظأأ
 و)الفص  السادس( 2018مانون الثاين/ي اير   1العا  يف موعد أقصا  

رض علأأأى اللج أأأة التقريأأأر الثأأأاين ل ُعأأأ"جااارائم ااااد اةنساااانية"ال وفي أأأا يتعلأأأق مبوضأأأوع -18
ع  م مرة م  اامانة تتض   معلومأات ع أا  أو موجأود  (ل فضال  A/CN.4/690لل قرر اخلاص )

م  آليات الرصد القائ ة على معا دات الأيت قأد تكأون هلأا أمهيأة يف ااع أال الأيت ستضأطلع هبأا 
التجأأرمي  لت اولأ  يف مجلأة مأأا لوت أاول التقريأأر الثأاين و(A/CN.4/698) ة أة القأانون الأأدويل مسأتقبال  

والتعاون م  أج  حتديأد  والتحقيق العا  لالوالية القضائية الوط ية ودقامة لمبوجب القانون الوطر
ومبأدأ  حاضرا ل عو  املوممارسة الوالية القضائية الوط ية ع دما يكون اةاين  لاة اة امل عومني وية 

 وللجاين امل عو  العادلةواملعاملة  لالتسليم أو احملام ة
وعقأب امل اقشأأة الأيت جأأرت يف اةلسأأة العامأةل قأأررت اللج أأة أن حتيأ  دىل ة أأة الصأأياغة  -19

 ة أة تقريأر واعت أدت اللج أة مؤقتأا ل سعأد أن نظأرت يف ومشاريع املواد الأيت اقرتحهأا املقأرر اخلأاص
 وقأأررت ومشأأفوعة سالتعليقأأات عليهأأا 10دىل  5مشأأاريع املأأواد مأأ   ل(A/CN.4/L.873ة )الصأأياغ
واعت دت اللج ة  واالعتباريني ااشخاص مسؤولية مسفلة الصياغة ة ة دىل حتي  أن أيضا  اللج ة 

مأأ   7الفقأأرة  ل(A/CN.4/L.873/Add.1)الصأأياغة  للج أأة الحأأق تقريأأر مؤقتأأا ل سعأأد أن نظأأرت يف
 و)الفص  الساسع( التعليقات عليهاس مشفوعة 5 مشروع املادة

اللج أة التقريأر الثالأث لل قأرر  رض على"ل عُ حماية الغقف الجويوفي ا يتعلق مبوضوع " -20
دىل التقريأأأري  السأأأاسقني عأأأدة قضأأأايا  اسأأأت ادا   ت أأأاول سالتحليأأأ (ل و أأأو تقريأأأر A/CN.4/692اخلأأأاص )

رئيسأأأية  ات صأأألة ساملوضأأأوعل و أأأي الت امأأأات الأأأدول مب أأأع التلأأأوث اةأأأوي والتخفيأأأ  مأأأ  تأأأد ور 
وحبأث التقريأر أيضأا  مسأائ  تتعلأق و وشرط س ل الع اية الواجبةل وتقيأيم ااثأر البيئأي ليالغال  اةو 

مببأأدأ االسأأتخدا  املسأأتدا  وامل صأأ  للغأأال  اةأأوي والقيأأود القانونيأأة املفروضأأة علأأى أنشأأطة معي أأة 
حأأأأت شسأأأأة مشأأأأاريع مبأأأأادئ علأأأأى  لأأأأكل اقرتُ  وس أأأأاء   ترمأأأأي دىل التعأأأأدي  املتع أأأأد للغأأأأال  اةأأأأويو

يأأأة سشأأأفن التأأأ ا  الأأأدول حب ايأأأة البيئأأأأةل وتقيأأأيم ااثأأأر البيئأأأيل واالسأأأتخدا  املسأأأتدا  للغأأأأال  توجيه
 اةويل واالستخدا  امل ص  للغال  اةويل واهل دسة اةيولوجيةل مع فقرة دضافية يف الديباجةو

مأع عل أاءل  نظ   املقرر اخلاص حوار وعقب امل اقشة اليت جرت يف اللج ة واليت سبقها -21
فقأأأأرة س مشأأأأفوعةرت اللج أأأأة أن حتيأأأأ  دىل ة أأأأة الصأأأأياغة مشأأأأاريع املبأأأأادئ التوجيهيأأأأة اخل سأأأأة قأأأر 

سعأأد أن نظأأرت  مؤقتأأا لواعت أأدت اللج أأة  والديباجأأة م أأا وردت يف التقريأأر الثالأأث لل قأأرر اخلأأاص
وفقأأرة  7و 6و 5و 4و 3ريع املبأأادئ التوجيهيأأة (ل مشأأاA/CN.4/L.875يف تقريأأر ة أأة الصأأياغة )

 و)الفص  الثام ( التعليقات عليهامشفوعة سالديباجة 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/690
http://undocs.org/ar/A/CN.4/698
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.873
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.873/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/692
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.875
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رض على اللج ة التقرير ااول لل قرر اخلأاص ل عُ "القواعد اآلمرة"وفي ا يتعلق مبوضوع  -22
(A/CN.4/693 ل)اآلمأأأرةت أأأاول املسأأأائ  املفا ي يأأأة املتعلقأأأة سالقواعأأأد ي و أأأو تقريأأأر (jus cogens) ل
ل وقبأأأ   لأأأكل قبأأأول الع اصأأأر احملوريأأأة يف التأأأار ي  أأأايف  لأأأك طاسعهأأأا وتعريفهأأأال ويتتبأأأع تطور  مبأأأا

مأأأ  املسأأأائ   التقريأأأر مأأأ لك عأأأددا   أثأأأارو  وسوجأأأ  عأأأا  يف القأأأانون الأأأدويل اآلمأأأرةمفهأأأو  القواعأأأد 
امل اقشأأأأات الأأأأيت جأأأأرت يف اللج أأأأة  اسأأأأتعرضللج أأأأة دىل التعليأأأأق عليهأأأأال و امل هجيأأأأة الأأأأيت دعيأأأأت ا
 وقأأأأررت اللج أأأأة سعأأأأد  لأأأأك أن حتيأأأأ  دىل ة أأأأة الصأأأأياغة و2015و 2014السادسأأأأة يف عأأأأامي 

مث أحاطأأت اللج أأة عل أأا  سأأالتقرير  وملقأأرر اخلأأاصايف تقريأأر  الأأواردي  3و 1مشأأروعي االسأأت تاجني 
الل ي  اعت دهت ا ة أة الصأياغة ل 2و 1وعي االست تاجني ع  مشر رئيس ة ة الصياغة الشفوي ل

 وسصفة مؤقتة وقدمته ا دىل اللج ة على سبي  العلم )الفص  التاسع(
رض علأأى "ل ُعأأحمايااة البي ااة فيمااا يتعلااق بالنزاعاااث المساالحةموضأأوع "  أأصوفي أأا  -23

(ل و أأأو تقريأأأر يرمأأأ  علأأأى حتديأأأد القواعأأأد A/CN.4/700) ةاخلاصأأأ ةاللج أأأة التقريأأأر الثالأأأث لل قأأأرر 
الوقائيأة الأيت  التأداسريامل طبقة يف حاالت ما سعد انتهاء ال  اعل ويعاجل يف الوقت نفس  أيضا  سعض 

مبأأأادئ سشأأأفن  ويتضأأأ   التقريأأأر ثالثأأأة مشأأأاريع يتعأأأني االضأأأطالع هبأأأا يف مرحلأأأة مأأأا قبأأأ  ال أأأ اعو
واحأد مبرحلأة مأا سعأد ال أ اع ومشأروع مبأدأ  أساسأا   التأداسري الوقائيأةل وشسأة مشأاريع مبأادئ تتعلأق

يف اةلسأة العامأةل قأررت اللج أة أن  دارتالأيت  ةامل اقشأ وعقأب يتعلق حبقأوق الشأعوب ااصأليةو
 تلقأأت اللج أأةو  خلأأاصوحتيأأ  دىل ة أأة الصأأياغة مشأأاريع املبأأادئ سصأأيغتها الأأواردة يف تقريأأر املقأأرر ا

 8و 7و 6و 4 مبشأأاريع املبأأادئ (ل وأحاطأأت عل أأا  A/CN.4/L.876تقريأأر ة أأة الصأأياغة ) الحقأأا  
وعأأالوة علأأى  لأأأكل  الأأيت اعت أأدهتا ة أأة الصأأياغة سصأأفة مؤقتأأةو ل18و 17و 16و 15و 14و

 هبأأا خأأالل دورهتأأا السأأاسعة والسأأتني ملبأأادئ الأأيت أحاطأأت عل أأا  مشأأاريع ا اعت أأدت اللج أأة مؤقتأأا  
ة أأأأة الصأأأأياغة نقحتهأأأأا مبأأأأادئ  و أأأأي مشأأأأاريع لالتعليقأأأأات عليهأأأأا )الفصأأأأ  العاشأأأأر(س مشأأأأفوعة

 (وA/CN.4/L.870/Rev.1) أعادت ترقي ها اسباب تق ية يف الدورة احلاليةو 
"ل حصانة مسؤولي الدولة من الورية القضاائية الجنائياة األجنبياةوفي ا يتعلق مبوضأوع " -24
ت أأأاول سالتحليأأأ  (ل و أأأو تقريأأأر A/CN.4/701رض علأأأى اللج أأأة التقريأأأر اخلأأأامس لل قأأأررة اخلاصأأأة )ُعأأأ

و وملأا  ية القضأائية اة ائيأة ااج بيأة واالسأتث اءات م هأاحصانة مسؤويل الدولة م  الوال حدودمسفلة 
مأأ  اللغأأات الرمسيأأة السأأت  فقأأ سلغتأأني  ل متاحأأا  نظأأرت فيأأ  اللج أأة ل يف الوقأأت الأأ يالتقريأأر مأأان

التعليأق علأى التقريأر اخلأامس  يف نيااعضاء الأراغبمبشارمة يف اللج ة  اسُته  ال قاشل مم املتحدةل 
 والستني للج ةوالتاسعة يف الدورة تنيل على أن يست ر ال قاش يف الدورة الثام ة والس

الأأ ي سأأبق يف تقريأأر ة أأة الصأأياغة عأأ  الع أأ   ل سعأأد أن نظأأرتواعت أأدت اللج أأة مؤقتأأا   -25
 ل(A/CN.4/L.865السأأأأاسعة والسأأأأتني ) دورهتأأأأاعل أأأأا  خأأأأالل دجنأأأأاو  والأأأأ ي أحاطأأأأت سأأأأ  اللج أأأأة 

 والتعليقات عليه ا )الفص  احلادي عشر(س مشفوعنيل 6و (و)2مشروعي املادتني 
"ل ُعأأرض علأأى اللج أأة التقريأأر الراسأأع التطبيااق المؤقاام للمعاهااداثوفي أأا يتعلأأق مبوضأأوع " -26

ااحكأا  سو و تقريأر واصأ  حتليأ  عالقأة التطبيأق املؤقأت ل (Add.1و A/CN.4/699لل قرر اخلاص )
 التطبيق املؤقأأتوسأأ في أأا يتعلأأقوممارسأأات امل ظ أأات الدوليأأة  1969ااخأأرى مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  

http://undocs.org/ar/A/CN.4/693
http://undocs.org/ar/A/CN.4/700
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.876
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.870/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/701
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.865
http://undocs.org/ar/A/CN.4/699
http://undocs.org/ar/A/CN.4/699/Add.1
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سالقأأانون الأأداخلي ومراقبأأة  الأأ ي يتعلأأق 10تأأوجيهي ال أبأأداملسشأأفن مشأأروع  وتضأأ   التقريأأر اقرتاحأأا  
ات  ارسأاملاإلضافة دىل التقريأر أمثلأة علأى  وتض  ت التطبيق املؤقت ملعا دة سكاملها أو ة ء م هاو

 سشفن التطبيق املؤقت لالتفاقات املربمة مع دول ثالثةو مؤخرا  االحتاد ااورويب  اليت اتبعها
الأيت جأأرت يف اةلسأأة العامأةل قأأررت اللج أأة أن حتيأ  دىل ة أأة الصأأياغة  ةامل اقشأأ وعقأب -27

وتلقأأأت اللج أأأة  وسصأأأيغت  الأأأواردة يف التقريأأأر الراسأأأع لل قأأأرر اخلأأأاص 10مشأأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهي 
 1مأ  التوجيهيأة شأاريع املبأادئ مب (ل وأحاطأت عل أا  A/CN.4/L.877الحقا  تقريأر ة أة الصأياغة )

الأأيت اعت أأدهتا ة أأة الصأأياغة سصأأفة مؤقتأأة أث أأاء الأأدورتني السأأاسعة والسأأتني  9دىل  6 ومأأ  4دىل 
سشأأأأفن اإلعالنأأأأات  5مشأأأأروع املبأأأأدأ التأأأأوجيهي علأأأأى ة أأأأة الصأأأأياغة  أسقأأأأتو  ووالثام أأأأة والسأأأأتني
 وثاين عشر()الفص  ال يف مرحلة الحقة على أن تعود دلي االنفرادية معلقا  

قأأأررت اللج أأأة أن تطلأأأب دىل ل "قاااراراث اللجناااة واساااتنتاجاتها األ ااار "في أأأا  أأأص و  -28
القأانون الأدويل العأريف س املتعلقأة دلأةااسشأفن السأب  والوسأائ  الكفيلأة جعأ   دعأداد مأ مرةاامانة 

 ميالعأأأريفل وتقأأأدحلالأأأة الرا  أأأة ادلأأأة القأأأانون الأأأدويل ا اامأأأر الأأأ ي سأأأيتيح اسأأأتطالعل أيسأأر تأأأوافرا  
 الأدول ممارسأة سالتحليأ  تت أاولل وأن تطلأب دليهأا أيضأا  دعأداد مأ مرة أخأرى اقرتاحات لتحسي ها

 يف العأأا  اامأأني لأأدى املسأأجلة أو املودعأأة ل(ااطأأرا  واملتعأأددة الث ائيأأة) ساملعا أأدات يتعلأأق في أأا
 التعا ديأأأة اإلجأأأراءات فيهأأأا مبأأأا املؤقأأأتل التطبيأأأق علأأأى تأأأ ص الأأأيتو  ااخأأأريةل العشأأأري  السأأأ وات
 )الفص  الثالث عشرل الفرع أل (و هبا املتصلة
 ودجراءاهتأأأأا وأسأأأأاليب ع لهأأأأافريأأأأق  طأأأأي  لل ظأأأأر يف سرنا هأأأأا أيضأأأأا  وأنشأأأأفت اللج أأأأة  -29

الطويأأأ  ااجأأأ   هأأاوقأأأررت اللج أأة أن تأأأدرج يف سرنأأأامج ع ل )الفصأأ  الثالأأأث عشأأأرل الفأأرع سأأأاء(و
 فيهأأأأا  اوعأأأأات الدوليأأأأة الأأأأيت تكأأأأون امل ظ أأأأات الدوليأأأأة طرفأأأأا  )أ( تسأأأأوية املالتأأأأاليني:  املوضأأأأوعني

  خالفة الدول يف مسؤولية الدولة )الفص  الثالث عشرل الفرع ساء(و )ب(و
عقأأأد اةأأأ ء ااول مأأأ  دورهتأأأا السأأأبعني يف نيويأأأوركل وطلبأأأت دىل وأوصأأأت اللج أأأة سأأأفن يُ  -30

وأوصأأت اللج أأة  و لأأكلالومأأة لتيسأأري يف الرتتيبأأات اإلداريأأة والت ظي يأأة ا تشأأرعأن  العامأأة اامانأأة
دورهتأأأأأا السأأأأأبعني يف  أث أأأأأاء انعقأأأأأادالأأأأأ مرى السأأأأأ وية السأأأأأبعني  ست ظأأأأأيم م اسأأأأأبة ت ماريأأأأأة إلحيأأأأأاء

حتف  سامل اسأأبة الت ماريأأة علأأى مأأرحلتنيل ااوىل خأأالل اةأأ ء ااول مأأ  دورهتأأا وسأأيُ  و2018 عأا 
يف  عقديُ سأتلأك الأدورة الأ ي يف نيويأوركل والثانيأة خأالل اةأ ء الثأاين مأ    السبعني املوصى سعقد

 ج ي  )الفص  الثالث عشرل الفرع ساء(و
واست رت اللج ة يف تبادل املعلومات مع حمك ة العدل الدولية واللج ة القانونية للبلدان  -31

وجأأرى  وا  التاسعأأة جمللأأس أوروسأأااامريكيأأة وة أأة املستشأأاري  القأأانونيني املع يأأة سالقأأانون الأأدويل العأأ
)الفصأ  تبادل غري رمسأي لأاراء سأني أعضأاء ة أة القأانون الأدويل واللج أة الدوليأة للصأليب اامحر

 والثالث عشرل الفرع دال(
 2أيار/مأأأأأأأايو دىل  1مأأأأأأأ  وقأأأأأأأررت اللج أأأأأأأة عقأأأأأأأد دورهتأأأأأأأا التاسأأأأأأأعة والسأأأأأأأتني يف ج يأأأأأأأ   -32

 عشرل الفرع جيم(و لث)الفص  الثا 2017سطس آب/أغ 4متوو/يولي  دىل  3ح يران/يوني  وم  

http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.877


A/71/10 

11 GE.16-14345 

  الفصل الثالث  
 أهمية  اصة لد  اللجنة مسائل محددة ستكون للتعليقاث عليها

( 2014السادسأة والسأتني ) ةدور الأمأ  تقريأر أن ما تض    الفصأ  الثالأث ترى اللج ة  -33
ل (4)و"محايأأأة الغأأأال  اةأأأوي" (3)موضأأأوعي "اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية"مأأأ  طلبأأأات اسأأأتعال  عأأأ  

ل (5)موضأأوعي "التطبيأأق املؤقأأت لل عا أأدات" عأأ ( 2015ومأأ لك يف دورهتأأا السأأاسعة والسأأتني )
 و ترّحب سفي معلومات دضافية ي و طلبات ال ت ال تتسم ساامهيةل ل (6)و"القواعد اآلمرة"

ل عأأأأ  2017مأأأأانون الثاين/ي أأأأاير   31ل حبلأأأأول تقأأأأدَّ  في معلومأأأأاتسأأأأوترّحأأأأب اللج أأأأة  -34
االعتبأأار يف تقريأأر مأأ   تؤخأأ  يفلكأأي  املأأ مورة يف الفقأأرة السأأاسقة وعأأ  املسأأائ  التاليأأةلاملسأأائ  

  مقرر م  املقرري  اخلاصنيو

 حصانة مسؤولي الدول من الورية القضائية الجنائية األجنبية -ألف 
مبأا يف شريعاهتا وممارسأتها الوط يأةل علومات ع  تمبالدول  توافيهاستكون اللج ة ممت ة لو  -35

  في ا  ص املسائ  التالية:  لك ممارسة السلطتني القضائية والت في يةل
 ساحلصانة؛ حتجاجاال )أ( 
 الت اول ع  احلصانة؛ )ب( 
الأأيت تفخأأ  فيهأأا السأألطات الوط يأأة احلصأأانة سعأأني االعتبأأار )التحقيأأقل  املرحلأأة )ج( 

 االهتا ل احملام ة(؛
املعلومأأأات دىل احملأأأامم الوط يأأأة  حتيأأأ لكأأأي  الت في يأأأةدوات املتاحأأأة للسأأألطة اا )د( 
 ؛والفتاوى خبصوص قضية طُرحت أو ميك  أن ُتطرح فيها مسفلة احلصانة املست دات القانونيةو 
الأيت ميكأ  أن تسأتعني هبأا  والتشأاور القانونيأة الدوليأةآليات املسأاعدة والتعأاون  )ه( 

 و السلطات الوط ية يف قضية طُرحت أو ميك  أن ُتطرح فيها مسفلة احلصانة

 انجديد انعو موا -باء 
الطويأأأأ  ااجأأأأ  موضأأأأوعني جديأأأأدي  مهأأأأا: قأأأأررت اللج أأأأة أن تأأأأدرج يف سرنأأأأامج ع لهأأأأا  -36
( خالفأأأة الأأأدول يف دوليأأأة طرفأأأا  فيهأأأا؛ )بال ظ أأأات املتسأأأوية امل اوعأأأات الدوليأأأة الأأأيت تكأأأون  )أ(

__________ 

    و34(ل الفقرة A/69/10) 10 التاسعة والستونل امللحق رقم الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة (3)
   و27الفقرة  لاملرجع نفس  (4)
   و30(ل الفقرة A/70/10) 10الدورة السبعونل امللحق رقم  لاملرجع نفس  (5)
   و31الفقرة  لاملرجع نفس  (6)

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/10&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/10&referer=/english/&Lang=A
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 ي  املوضوعنيل اسرتشدت اللج ة مبعايري مانت قد اتّفقأت عليهأا اختيار  مسؤولية الدولةو ويف 
(ل و أأأأي مالتأأأأايل: )أ( أن يسأأأتجيب املوضأأأأوع الحتياجأأأأات الأأأأدول 1998يف دورهتأأأا اخل سأأأأني )

غ مرحلأأأة ل )ب( أن يكأأأون املوضأأأوع قأأأد سلأأأوتدوي أأأ   أأأص التطأأأوير التأأأدرني للقأأأانون الأأأدويل في أأأا
أن  والتأأأدوي ل )ج(التأأأدرني متقدمأأأة سالقأأأدر الكأأأايف مأأأ  حيأأأث ممارسأأأة الأأأدول حأأأىت يتأأأيح التطأأأوير 

أال تقتصأأأأر اللج أأأأة علأأأأى حبأأأأث املواضأأأأأيع والتأأأأدوي ل )د( التأأأأدرني يكأأأأون حمأأأأددا  وقأأأأاسال  للتطأأأأوير 
املواضيع اليت متّث  تطورات جديأدة يف القأانون الأدويل والشأواغ   ال ظر يفأيضا  التقليديةل س  ميك ها 

   امللحة اليت هتم اجملت ع الدويل مك و وسرتّحب اللج ة سآراء الدول يف     املواضيع اةديدةو
 سغأأأأرض هأأأأااقرتاحقأأأأد تأأأأود الأأأأدول  مواضأأأأيعب اللج أأأأة سأأأأفي وساإلضأأأأافة دىل  لأأأأكل ترّحأأأأ -37

تلك املقرتحات سبيان أسباب  تدعَّموسيكون مفيدا  لو  .اج ددراجها يف سرنامج ع لها الطوي  ا
 واقرتاحهال مع مراعاة املعايري املشار دليها أعال ل يف اختيار املواضيع
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 الرابع الفصل  
 حماية األافا  في حارث الكوار 

 مقدمة -ألف
( أن تأأأأأأدرج موضأأأأأأوع "محايأأأأأأة 2007قأأأأأأررت اللج أأأأأأة يف دورهتأأأأأأا التاسأأأأأأعة واخل سأأأأأأني ) -38

أوسأأبي ا  -سل سأأيا  ددواردوااشأأخاص يف حأأاالت الكأأوارث" يف سرنأأامج ع لهأأال وأن تعأأني السأأيد 
مأأانون   6املأأؤرخ  62/66مأأ  قأأرار اة عيأأة العامأأة  7و ويف الفقأأرة (7)مقأأررا  خاصأأا  هلأأ ا املوضأأوع

 أحاطت اة عية سقرار اللج ة ددراج   ا املوضوع يف سرنامج ع لهاول 2007ااول/ديس رب 
( يف 2014( دىل السادسأأة والسأأتني )2008ونظأأرت اللج أأةل يف دوراهتأأا مأأ  السأأتني ) -39

و وُعرضت على اللج ة أيضا  (8)  ا املوضوع است ادا  دىل سبعة تقارير متتاسعة قدمها املقرر اخلاص
و  وعة م  الأردود اخلطيأة الأيت قأدمها مكتأب ت سأيق الشأؤون اإلنسأانية  (9)م مرة أعدهتا اامانة

واالحتاد الدويل ة عيات الصليب اامحر واهلالل اامحر على ااسئلة اليت وجهتها دليه ا اللج أة 
  و(10)2008يف عا  
(ل اعت أأدت اللج أأة يف القأأراءة ااوىل   وعأأة 2014السادسأأة والسأأتني ) الأأدورةويف  -40
 مشأأأروع مأأأادة متعلقأأأة حب ايأأأة ااشأأأخاص يف حأأأاالت الكأأأوارث مشأأأفوعة  سالتعليقأأأات 21 مأأأ 

مأأأ  نظامهأأأا ااساسأأأيل أن حتيأأأأ   21دىل  16لل أأأأواد مأأأ  ا  و وقأأأررت اللج أأأةل وفقأأأ(11)عليهأأأا
مشأأاريع املأأوادل عأأ  طريأأق اامأأني العأأا ل دىل احلكومأأات وامل ظ أأات الدوليأأة املختصأأة واللج أأة 

الحتأأأاد الأأأأدويل ة عيأأأات الصأأأأليب اامحأأأر واهلأأأأالل اامحأأأر لتقأأأأدمي اامحأأأأر وا الدوليأأأة للصأأأليب
 و (12)تعليقاهتا ومالحظاهتا عليها

__________ 

 واخل سأأأني الثام أأأة دورهتأأأا يف اللج أأأةل وأقأأأرت و375ل اجمللأأأد الثأأأاينل )اةأأأ ء الثأأأاين(ل الفقأأأرة 2007… حوليأأأة  (7)
يف  "ور م هأأا موضأأوع "محايأأة ااشأأخاص يف حأأاالت الكأأوارثأمأأ مجلأأة ددراج التخطأأي  فريأأق توصأأية ل(2006)

الطويأأ  ااجأأ و وتأأرد نبأأ ة عأأ  املخطأ  العأأا  املتعلأأق ساملوضأأوعل مأأ  دعأأداد اامانأأةل مرفقأأة  اللج أأة سرنأامج ع أأ  
ل املرفأأأأق الثالأأأأث(و وأحاطأأأأت )اةأأأأ ء الثأأأأاين( ل اجمللأأأأد الثأأأأاين2006حوليأأأأة ووو ) 2006 عأأأأا  ستقريأأأأر اللج أأأأة يف

ل سأأأأجدراج  أأأأ ا املوضأأأأوع يف 2006مأأأأانون ااول/ديسأأأأ رب   4املأأأأؤرخ  61/34اة عيأأأأة العامأأأأة عل أأأأا ل يف قرار أأأأا 
 و طوي  ااج اللج ة السرنامج ع   

)التقريأأأأأأأأر  A/CN.4/629)التقريأأأأأأأأر الثأأأأأأأأاين(ل و Corr.1و A/CN.4/615(ل و)التقريأأأأأأأأر ااويل A/CN.4/598انظأأأأأأأأر  (8)
)التقريأر  A/CN.4/662)التقريأر اخلأامس(ل و A/CN.4/652)التقرير الراسأع(ل و Corr.1و A/CN.4/643الثالث(ل و
  و)التقرير الساسع( Add.1و Corr.1و A/CN.4/668السادس(ل و

(9) A/CN.4/590 وAdd.1-3و 
  و33-32ل اجمللد الثاينل )اة ء الثاين(ل الفقرتان 2008… حولية  (10)

  و56و 55الفقرتان (ل A/69/10) 10الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة التاسعة والستونل امللحق رقم  (11)

  و53-51ل الفقرات املرجع نفس  (12)

http://undocs.org/ar/A/res/61/34
http://undocs.org/ar/A/CN.4/598
http://undocs.org/ar/A/CN.4/615
http://undocs.org/ar/A/CN.4/629
http://undocs.org/ar/A/CN.4/643
http://undocs.org/ar/A/CN.4/643/corr.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/652
http://undocs.org/ar/A/CN.4/662
http://undocs.org/ar/A/CN.4/668
http://undocs.org/ar/A/CN.4/668/corr.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/668/add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/590
http://undocs.org/ar/A/CN.4/590/add.1
http://undocs.org/ar/A/69/10
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 الحالية الدورة في المواوع في النظر -باء 
(ل A/CN.4/697علأأى اللج أأة التقريأأر الثأأام  لل قأأرر اخلأأاص )ا  يف الأأدورة احلاليأأةل مأأان معروضأأ -41
عأأ  التعليقأأات واملالحظأأات الأأواردة مأأ  احلكومأأات وامل ظ أأات الدوليأأة وغري أأا مأأ  الكيانأأات  فضأأال  

(A/CN.4/696 وAdd.1و)   
 3296دىل  3291ونظأأرت اللج أأة يف التقريأأر الثأأام  لل قأأرر اخلأأاص يف جلسأأاهتا مأأ   -42

 11ل املعقأأأأأأودة يف 3296و ويف اةلسأأأأأة 2016أيار/مأأأأأايو  11دىل  2املعقأأأأأودة يف الفأأأأأرتة مأأأأأ  
ل أحالأأأأت اللج أأأأة دىل ة أأأأة الصأأأأياغة مشأأأأروع الديباجأأأأةل الأأأأ ي اقرتحأأأأ  املقأأأأرر 2016أيار/مأأأأايو 
يف سأفن تشأرع ة ة الصياغة  وأوع ت دىلل 21دىل  1ام ل ومشاريع املواد م  يف تقرير  الثاخلاص 

تعليقات احلكومات وامل ظ أات الدوليأة وغري أا مأ   يف اعتبار االقراءة الثانية ملشاريع املواد آخ ة 
الثأأام  الكيانأأاتل ومقرتحأأات املقأأرر اخلأأاص وامل اقشأأة الأأيت دارت يف اةلسأأة العامأأة حأأول التقريأأر 

  لل قرر اخلاصو
املعقأأودة  3310( يف جلسأأتها A/CN.4/L.871ونظأأرت اللج أأة يف تقريأأر ة أأة الصأأياغة ) -43
مشأأأأأاريع املأأأأأواد املتعلقأأأأأة حب ايأأأأأة مأأأأأ  واعت أأأأأدت اجمل وعأأأأأة الكاملأأأأأة  2016ح يران/يونيأأأأأ   3يف 

  أدنا (و 1- القراءة الثانيةل يف اةلسة نفسها )الفرع  اءااشخاص يف حاالت الكوارثل يف
 آب/ 4دىل  2الفأأأأأأأأأأأرتة مأأأأأأأأأأأ  املعقأأأأأأأأأأأودة يف  3335دىل  3332ات مأأأأأأأأأأأ  ويف اةلسأأأأأأأأأأأ -44

 2-ل اعت دت اللج ة التعليقات على مشاريع املأواد املأ مورة أعأال  )الفأرع  أاء2016 أغسطس
  أدنا (و
 مشأأأاريع املأأأواد مشأأأفوعة   دىل اة عيأأأة العامأأأة اللج أأأةل وفقأأأا  ل ظامهأأأا ااساسأأأيل وتقأأأد  -45

  سالتوصية الواردة أدنا و

 توصية اللجنة -جيم 
 23ل قأررت اللج أةل وفقأا  لل أادة 2016آب/أغسأطس  4ل املعقودة يف 3335يف اةلسة  -46

سوضأأأع اتفاقيأأأة علأأأى أسأأأاس مشأأأاريع املأأأواد املتعلقأأأة مأأأ  نظامهأأأا ااساسأأأيل أن توصأأأي اة عيأأأة العامأأأة 
 حب اية ااشخاص يف حاالت الكوارثو

 إاادة بالمقرر الفا  -دال 
ل ا أأ ت اللج أأةل سعأأد اعت أأاد 2016آب/أغسأأطس  4املعقأأودة يف  3335يف اةلسأأة  -47

  مشاريع املواد املتعلقة حب اية ااشخاص يف حاالت الكوارثل القرار التايل سالت مية:
  الدويلل القانون ة ة دن"
  مشاريع املواد املتعلقة حب اية ااشخاص يف حاالت الكوارثل "وقد اعت دت 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/697
http://undocs.org/ar/A/CN.4/696
http://undocs.org/ar/A/CN.4/696/add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/871
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أوسأأأأبي ال عأأأأ  تقأأأأدير ا البأأأأالغ  -سل سأأأأيا لل قأأأأرر اخلأأأأاصل السأأأأيد ددواردو  تعأأأأرب" 
مسأأأامهة سأأأاروة يف دعأأأداد مشأأأاريع املأأأوادل مبأأأا س لأأأ  مأأأ  جهأأأود  قدمأأأ  مأأأ  ملأأأا وهتانيهأأأا احلأأأارة

حتقيقأأأ  مأأأ  نتأأأائج يف وضأأأع مشأأأاريع املأأأواد الع أأأ ل وملأأأا    تكأأأ  ومأأأا أسأأأدا  مأأأ  تفأأأان  يف ال
   الكوارث"و املتعلقة حب اية ااشخاص يف حاالت

 نص مشاريع المواد المتعلقة بحماية األافا  في حارث الكوار  -هاء 
 نص مشاريع المواد -1 

م أة يرد في ا يلي نص مشاريع املواد اليت اعت دهتا اللج ة يف القراءة الثانيةل يف دورهتا الثا -48
 والستنيو

 حماية األافا  في حارث الكوار 
مأ  ميثأاق اامأم املتحأدةل الأيت  13)أ( م  املادة 1الفقرة  د  تضع يف اعتبار ا 

تأأ ص علأأى أن تبأأادر اة عيأأة العامأأة سأأججراء دراسأأات وتضأأع توصأأيات سغأأرض تشأأجيع 
  التطوير التدرني للقانون الدويل وتدوي  ل

تأأواتر الكأوارث الطبيعيأة والبشأأرية امل شأف وشأدهتا وآثار أأا  ود  تفخأ  يف احلسأبان 
 لاملدمرة القصرية والطويلة اامد

االحتياجأأأأأات ااساسأأأأأية ل شأأأأأخاص الأأأأأ ي  يتأأأأأفثرون  ود  تأأأأأدرك متأأأأأا  اإلدراك 
 لسالكوارثل وتعي وجوب احرتا  حقوقهم يف     الظرو 

القي ة ااساسية للتضأام  يف العالقأات الدوليأة وأمهيأة توطيأد التعأاون  ود  تعي 
  الدويل يف م  مرحلة م  مراح  الكارثةل

مبدأ سيادة الدول وجتأدد سالتأايل التفميأد علأى الأدور الرئيسأي للدولأة  ود  تؤمد 
  امل كوسة سالكارثة يف توفري مساعدات اإلغاثةل

  1المادة 
 النطاق

  واد     على محاية ااشخاص يف حاالت الكوارثوت طبق مشاريع امل 

  2المادة 
 الغرض

الغرض مأ  مشأاريع املأواد  أ    أو تيسأري االسأتجاسة الكافيأة والفعالأة حلأاالت  
الكوارث واحلد م  خماطر الكأوارثل علأى  أو يلأح االحتياجأات ااساسأية ل شأخاص 

  املع يني وحيرت  حقوقهم ماملة و
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  3المادة 
 المصطلحاثاستفدام 

 اغراض مشاريع املواد    : 
يقصأأأد مبصأأأطلح "الكارثأأأة": أي حأأأدث مفجأأأع أو سلسأأألة أحأأأداث  )أ( 

مفجعأأأأة يأأأأ جم ع هأأأأا وقأأأأوع خسأأأأائر يف اارواح علأأأأى نطأأأأاق واسأأأأعل أو معانأأأأاة ومأأأأرب 
دنسانيان شديدانل أو ن وح مجاعيل أو أضرار مادية أو سيئية واسعة ال طاقل وعلى  أو 

 ؛ جملت عيعط  سشدة أنشطة ا
يقصد مبصأطلح "الدولأة املتأفثرة" الدولأة الأيت تقأع مارثأة يف دقلي هأا أو  )ب( 

  يف دقليم خاضع لواليتها أو سيطرهتا؛
يُقصأأأد مبصأأأطلح "الدولأأأة املسأأأاِعدة" الدولأأأة الأأأيت تقأأأد  املأأأأساعدة دىل  )ج( 

  دولة متفثرة مبوافقتها؛
حكوميأأأة دوليأأأأة  يُقصأأأد مبصأأأطلح "اةهأأأة املسأأأاِعدة ااخأأأرى" م ظ أأأة )د( 

خمتصأأةل أو م ظ أأة غأأري حكوميأأة  ات صأألة أو ميأأان آخأأر  و صأألة يقأأد  املسأأاعدة دىل 
  الدولة املتفثرة مبوافقتها؛

يقصأأأأأد مبصأأأأأطلح "املسأأأأأاعدة اخلارجيأأأأأة" موظفأأأأأو اإلغاثأأأأأأة واملعأأأأأأدات  )ه( 
 والسلع واخلدمات املقدمة م  دولة مساِعدة أو جهة مساِعدة أخرى دىل دولأة متفثرة يف

  سياق مساعدات اإلغاثة يف حاالت الكوارث؛
يقصأأد مبصأأطلح "موظفأأو اإلغاثأأة" املوظفأأون املأأدنيون أو العسأأكريون  )و( 

الأأأأ ي  ترسأأأألهم دولأأأأة مسأأأأاِعدة أو جهأأأأة مسأأأأاِعدة أخأأأأرى اغأأأأراض تقأأأأأدمي مأأأأأساعدات 
  اإلغاثة يف حاالت الكوارث؛

آلالتل يقصأأأد مبصأأأطلح "املعأأأدات والسأأألع" اإلمأأأدادات واادوات وا )و( 
واحليوانأأات املدرسأأة تأأدريبا  خاصأأا ل واملأأواد الغ ائيأأةل وميأأا  الشأأربل واإلمأأدادات الطبيأأةل 
وسأأب  اإليأأواءل والكسأأاءل واافرشأأةل واملرمبأأات ومعأأدات االتصأأاالت وغري أأا مأأ  لأأواو  

  مساعدات اإلغاثة يف حاالت الكوارثو

  4المادة 
 الكرامة اةنسانية

 اإلنسان ااصيلة ومحايتها يف حاالت الكوارثويتعني احرتا  مرامة  

  5المادة 
 حقوق اةنسان

ل شخاص املتفثري  سالكوارث احلق يف احرتا  حقوقهم اإلنسانية ومحايتها وفقا   
  للقانون الدويلو
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  6المادة 
 المبادئ اةنسانية

وال  ا أأأةل يتعأأأني االسأأأتجاسة حلأأأاالت الكأأأوارث وفقأأأا  ملبأأأادئ اإلنسأأأانية واحليأأأاد  
  وعلأى أساس عد  الت يي ل ومبراعاة احتياجات ااشخاص القاسلني للتفثر سوج  خاصو

  7المادة 
 واجب التعاون

يف سأأياق تطبيأأق مشأأاريع املأأواد  أأ  ل تتعأأاون الأأدولل حسأأب مقتضأأى احلأأالل  
في أا سي هأا ومأأع اامأم املتحأأدة وع اصأر حرمأة الصأأليب اامحأر واهلأأالل اامحأر واةهأأات 

 ساعدة ااخرىوامل

  8المادة 
 أاكال التعاون في ارستجابة لحارث الكوار 

يشأأأ   التعأأأاون يف االسأأأتجاسة حلأأأاالت الكأأأوارث املسأأأاعدات اإلنسأأأانيةل وت أأأأسيق  
أع ال اإلغاثة واالتصاالت الدوليةل وتوفري موظفي اإلغاثأة واملعأدات والسألع واملأوارد العل يأة 

 والطبية والتق يةو

  9المادة 
 د من مفاطر الكوار الح
حتأأد مأأ  دولأأة مأأ  خمأأاطر الكأأوارث سا أأا  التأأداسري امل اسأأبةل سوسأأائ   -1 

 م ها التشريعات واانظ ةل مل ع الكوارث والتخفي  م  آثار أا والتف ب هلاو
تش   تداسري احلد م  خمأاطر الكأوارث دجأأراء ع ليأأات تقيأأيم لل خأاطرل  -2 

ملخأاطر ومأا سأبق تكبأد  مأ  خسأائرل ودنشأاء نُظأم ل نأ ار ومجع ونشر املعلومات املتعلقأة سا
 املبكر وتشغيلهاو

  10المادة 
 دور الدولة المتأثرة

علأأأأأأى الدولأأأأأأأة املتأأأأأأأفثرة واجأأأأأأأب ضأأأأأأأ ان محايأأأأأأأة ااشأأأأأأأخاص وتقأأأأأأأدمي  -1 
مسأأأاعدات اإلغاثأأأة يف حأأأاالت الكأأأوارث يف دقلي هأأأا أو ااقأأأاليم اخلاضأأأعة لواليتهأأأا أو 

 سيطرهتاو
املتأأفثرة سالأأدور الرئيسأأي يف توجيأأ  مسأأاعدات اإلغاثأأة تضأأطلع الدولأأة  -2 

 ومراقبتها وت سيقها واإلشرا  عليهاو
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  11المادة 
 واجب الدولة المتأثرة في التماس المساعدة الفارجية

على الدولة املتفثرةل يف حالة جتاوو حجم الكارثأة سوضأوح قأدرهتا الوط يأأة علأأى  
مقتضأأأى احلأأأالل مأأأ  الأأأدول ااخأأأرى االسأأأتجاسةل واجأأأب الت أأأاس املسأأأاعدةل حسأأأب 
 واامم املتحدة واةهات املساعدة ااخرى احملت لةو

  12المادة 
 عروض المساعدة الفارجية

أن تعأرضل احملت لة للدول واامم املتحدة واةهات املساعدة ااخرى  -1 
 يف حاالت الكوارثل مساعدهتا على الدولة املتفثرةو

ملساعدة اخلارجية م  خالل طلب توجهأ  ع دما تلت س دولة متفثرة ا -2 
دىل دولة أخرى أو دىل اامم املتحدة أو دىل أي جهة مساعدة أخرى حمت لةل فأجن علأى 

الدولأأة  تسأأارع دىل ديأأالء الطلأأب االعتبأأار الواجأأب ودىل دسأأالغاةهأأة متلقيأأة الطلأأب أن 
 املتفثرة سرد او

  13المادة 
 ارجيةموافقة الدولة المتأثرة على المساعدة الف

 يتطلب تقدمي املساعدة اخلارجية موافقة الدولة املتفثرةو -1 
 ال حُتجب املوافقة على املساعدة اخلارجية تعسفا و -2 
ع أأأد تقأأأدمي عأأأرض مسأأأاعدة خارجيأأأة وفقأأأا  ملشأأأاريع املأأأواد  أأأ  ل فأأأجن  -3 

مأأان  لأأأك ممك أأأا ل أن تعلأأ  قرار أأأا سشأأفن العأأأرض املقأأأد  يف   مل أأأاعلأأأى الدولأأأة املتأأفثرةل  
 الوقت امل اسبو 

  14المادة 
 اروط تقديم المساعدة الفارجية

نأأوو للدولأأة املتأأفثرة فأأرض شأأروط علأأى تقأأدمي املسأأاعدة اخلارجيأأة هلأأاو وتكأأون  
ل  أأ   الشأأروط متفقأأة مأأع مشأأاريع املأأواد  أأ  ل وقواعأأد القأأانون الأأدويل الواجبأأأة التطبيأأق

والقأأانون الأأوطر للدولأأة املتأأفثرةو وتراعأأي  أأ   الشأأروط االحتياجأأات احملأأأددة ل شأأخاص 
املتفثري  سالكوارث ونوعية املساعداتو وحتدد الدولة املتفثرةل ع د وضع الشأروطل نطأاق 

 املساعدة املطلوسة ونوعهاو
  15المادة 

 تيسير المساعدة الفارجية
الالومأةل يف دطأأار قانوهنأأا الأأوطرل لتيسأأري  تتخأ  الدولأأة املتأأفثرة التأأداسري -1 

  تقدمي املساعدة اخلارجية سصورة فورية وفعالةل وخباصة في ا يتعلق مبا يلي:
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موظفأأأو اإلغاثأأأةل يف  أأأاالت مثأأأ  االمتيأأأاوات واحلصأأأاناتل وشأأأروط  )أ( 
 م ح التفشرية والدخولل وتصاريح الع  ل وحرية الت ق ؛

مثأأ  االشأأرتاطات والتعريفأأات اة رميأأة  املعأأدات والسأألعل يف  أأاالت )ب( 
 والضرائب وال ق ل والتصر  فيهاو 

تض   الدولة املتفثرة سأهولة االطأالع علأى تشأريعاهتا وأنظ تأأها  ات  -2 
  الأصلةل تيسريا  المتثال أحكا  القانون الوطرو

  16المادة 
 حماية موظفي اةغاثة ومعداث وسلع اةغاثة

لتأأأداسري امل اسأأأبة لضأأأ ان محايأأأة مأأأوظفي اإلغاثأأأة واملعأأأدات تتخأأأ  الدولأأأة املتأأأفثرة ا 
والسأألع املوجأأودة يف دقلي هأأا أو يف ااقأأاليم اخلاضأأعة لواليتهأأا أو سأأيطرهتا اغأأراض تقأأدمي 

   املساعدة اخلارجيةو

  17المادة 
 وقف المساعدة الفارجية

ة للدولأأأأة املتأأأأفثرة أو الدولأأأأة املسأأأأاعدة أو اامأأأأم املتحأأأأدة أو أي جهأأأأة مسأأأأاعد 
أخأأرى أن توقأأ  املسأأاعدة اخلارجيأأة يف أي وقأأتو وتقأأد  الدولأأة أو اةهأأة العاومأأة علأأى 
وق      املساعدة دخطارا  م اسبا  س لكو وتتشأاور الدولأة املتأفثرةل وحسأب االقتضأاءل 
الدولأأة املسأأاعدة أو اامأأم املتحأأدة أو اةهأأة املسأأاعدة ااخأأرىل سشأأفن وقأأ  املسأأاعدة 

  اخلارجية وطرائق و

  18المادة 
 العققة بقواعد القانون الدولي األ ر 

ال  أأأ  مشأأأاريع املأأأواد  أأأ   سقواعأأأد القأأأانون الأأأدويل ااخأأأرى الواجبأأأة  -1 
   التطبيقو

ال ت طبق مشاريع املواد     يف نطاق خضوع االستجاسة دىل حاالت  -2 
 الكوارث لقواعد القانون الدويل اإلنساينو

 والتعليقاث عليهانص مشاريع المواد  -2 

ل الأأيت اعت أأدهتا اللج أأة يف القأأراءة يأأرد في أأا يلأأي نأأص مشأأروع الديباجأأة ومشأأاريع املأأواد -49
 التعليقاتو الثانيةل مشفوعة  س
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 حماية األافا  في حارث الكوار 
 ووو  

 األماااام ميثاااااق ماااان 13 المااااادة ماااان( أ)1 الفقاااارة اعتبارهااااا فااااي تضااااع إذ 
 وتضااااع دراساااااث بااااءجراء العامااااة الجمعيااااة تبااااادر أن علااااى تاااانص   التااااي المتحاااادة،
  دولي وتدوين ،ال للقانون التدريجي التطوير تشجيع غرضب توصياث

تاواتر الكاوار  الطبيعياة والبشارية المنشاأ واادتها  وإذ تأ ذ في الحسبان 
  ،المدمرة القصيرة والطويلة األمد وآثارها

 يتااأثرونارحتياجاااث األساسااية لصااافا  الااذين  تمااام اةدراك وإذ تاادرك 
  ،جوب احترام حقوقهم في هذه الظروفالكوار ، وتعي و ب

القيمااة األساسااية للتضااامن فااي العققاااث الدوليااة وأهميااة توطيااد  وإذ تعااي 
 التعاون الدولي في كل مرحلة من مراحل الكارثة، 

ى الادور الرئيساي مبادأ سايادة الادول وتجادد بالتاالي التأكياد علا وإذ تؤكاد 
 للدولة المنكوبة بالكارثة في توفير مساعداث اةغاثة،

 ... 

 التعليق  

هتأأأد  الديباجأأأة دىل تأأأوفري دطأأأار مفأأأا ي ي ملشأأأاريع املأأأوادل حيأأأّدد السأأأياق العأأأا  الأأأ ي  (1)
صيغت في  مشاريع املواد املتعلقة حب ايأة ااشأخاص يف حأاالت الكأوارثل ويأوفّر السأ د امل طقأي 

 لل صو ااساسي

وترمأأأأ  الفقأأأأرة ااوىل مأأأأ  الديباجأأأأة علأأأأى الواليأأأأة املسأأأأ دة دىل اة عيأأأأة العامأأأأةل مبوجأأأأب  (2)
مأأ  ميثأأاق اامأأم املتحأدةل ستشأأجيع التطأأوير التأأدرني للقأأانون الأأدويل  13)أ( مأأ  املأأادة 1 الفقأرة

وتدوي أأأأ ل وعلأأأأى اهلأأأأد  املرتتأأأأب علأأأأى  لأأأأك الأأأأ ي ت شأأأأد  ة أأأأة القأأأأانون الأأأأدويلل علأأأأى ال حأأأأو 
م  نظامها ااساسيو و ي تستخد  مفردات شبيهة ستلك الواردة يف  1امل صوص علي  يف املادة 

و ومأ  أغراضأها أيضأا  أهنأا تسأل  الضأوءل (13)املشاريع ال هائية للج ة اليت تتضأ   ديباجأة أحدث
ل علأأى أن مشأأاريع املأأواد تتضأأ   ع اصأأر تتعلأأق سكأأ  مأأ  التطأأوير التأأدرني للقأأانون البدايأأةم أأ  

 الدويل وتدوي  و

__________ 

 62/68انظأأر املأأواد املتعلقأأة مب أأع الضأأرر العأأاسر للحأأدود ال أأاجم عأأ  أنشأأطة خطأأرةل مرفأأق قأأرار اة عيأأة العامأأة  (13)
اجمللد الثأاين )اةأ ء الثأاين(ل الفصأ   ل2001 ووو حوليةل والتعليق عليهال 2007مانون ااول/ديس رب   6املؤرخ 

 63/124اخلامسل الفرع  اء؛ واملواد املتعلقة سقانون طبقات امليا  اةوفيأة العأاسرة للحأدودل قأرار اة عيأة العامأة 
اجمللأأد الثأأاين )اةأأ ء الثأأاين(ل  ل2008حوليأأة ووو ليهأأال ع اتل والتعليقأأ2008مأأانون ااول/ديسأأ رب   11املأأؤرخ 

 الفص  الراسعل الفرع  اءو

http://undocs.org/ar/A/res/62/68
http://undocs.org/ar/A/res/63/124
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وتوجأأأ  الفقأأأرة الثانيأأأة مأأأ  الديباجأأأة ال ظأأأر دىل تأأأواتر الكأأأوارث الطبيعيأأأة والبشأأأرية امل شأأأف  (3)
وشأأأدهتا وآثار أأأا املأأأدمرةل الأأأيت أثأأأارت قلأأأق اجملت أأأع الأأأدويلل مأأأا دفأأأع ساللج أأأة دىل صأأأياغة قواعأأأد 

 ي ة ملشاريع املواد     مقارنة  قانونيةو واإلشارة دىل "الكوارث الطبيعية والبشرية امل شف" تؤمد مسة مم
 هلا سالصكوك ااخرى امل اثلة اليت يكون نطاقهأا أضأيق حُبكأم اقتصأار ا علأى الكأوارث الطبيعيأةو

و ااسأباب مأ  معقأدة   وعأة نشأوئها وراء تكأون مثأريا  مأا الرؤيأةل تلأك نقأيض على فالكوارثل
 علأى الرتميأ  مأع الكارثأةل دورة حأ مرا خمتل  تش   أن املواد شاريعمب يُقصد  لكل على وعالوة

صأد مأ  اإلشأارة دىل "اآلثأار القصأرية والطويلأة اامأد" والقو الكأوارث خمأاطر مأ  واحلد االستجاسة
تأأوحي تلأأك   أأو سيأأان أن حمأأور ترميأأ  مشأأاريع املأأواد لأأيس اآلثأأار املباشأأرة للكارثأأة فحسأأبو م أأا

 ورحلة التعايفاإلشارة أيضا  ساتباع هنج جامع يش   اانشطة املكرسة مل

وتت أأأاول الفقأأأرة الثالثأأأة مأأأ  الديباجأأأة االحتياجأأأات ااساسأأأية ل شأأأخاص الأأأ ي  تكأأأون  (4)
الكوارثل وتكأأرر التفميأأد علأأى وجأأوب احأأرتا  حقأأوق سأأحيأأاهتم ورفأأا هم وممتلكأأاهتم قأأد تضأأررت 

  ؤالء ااشخاص يف مث      الظرو ل على ال حو امل صوص علي  يف مشاريع املوادو 

ر الفقأأأرة الراسعأأأة مأأأ  الديباجأأأة سالقي أأأة ااساسأأأية للتضأأأام  يف العالقأأأات الدوليأأأة وتأأأ مّ  (5)
وسفمهيأأأة توطيأأأد التعأأأاون الأأأدويل يف مأأأ  مرحلأأأة مأأأ  مراحأأأ  الكارثأأأةل ومالمهأأأا مفهومأأأان حموريأأأان 
سال سأأبة هلأأ ا املوضأأوعل وال ميكأأ  تفسأأريمها علأأى أهن أأأا ي تقصأأان مأأ  سأأيادة الأأدول املتأأفثرة ومأأأ  

 حدود القانون الدويلو أما  مر "م  مرحلة م  مراح  الكارثة" فهو تسليم سفّن اختصاصاهتا يف
 نطاق مشاريع املواد يش  ل حسب االقتضاءل م  املراح  اليت تتفّل  م ها دورة الكارثةو

والفقرة ااخرية م  الديباجة تؤمد مبدأ سيادة الدول وتعيد التفميد علأى الأدور الرئيسأي  (6)
للدولأأة املتأأفثرة يف تأأوفري مسأأاعدات اإلغاثأأةل و أأو مأأا يشأأك  ع صأأرا  أساسأأيا  مأأ  ع اصأأر مشأأاريع 

 أأو سسأأ  اخللفيأأة الأأيت والأأدور الرئيسأأي للدولأأة امل كوسأأة املأأوادو والغأأرض مأأ  اإلشأأارة دىل السأأيادة 
 وي بغي أن تفهم يف ضوئها   وعة مشاريع املواد سفم لها

   1 المادة
 النطاق

 ت طبق مشاريع املواد     على محاية ااشخاص يف حاالت الكوارثو 

 التعليق   
نطأاق مشأاريع املأوادل ويتتبأع مسأار صأياغة ع أوان املوضأوعو و أو  1حيدد مشروع املادة  (1)

مشاريع املواد ساعتبار ا ترم  يف املقا  ااول على محاية ااشخاص ال ي  تتفثر حياهتم حيدد اجتا  
ل علأأى 2عليأأ ل ي صأأب الرتميأأ ل م أأا حيأأدد  مشأأروع املأأادة  ورفأأا هم وممتلكأأاهتم سأأالكوارثو وس أأاء  

للكأأوارثل فضأأال  عأأ  احلأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارثل علأأى  أأو مأأا  وفعأأال يلأأح  االسأأتجاسةتيسأأري 
  ااشخاص املع يني ااساسيةل وحيرت  يف الوقت  ات  حقوقهم سالكام و احتياجات



A/71/10 

GE.16-14345 22 

وتغطأأأي مشأأأاريع املأأأوادل مأأأ  حيأأأث االختصأأأاص املوضأأأوعيل حقأأأوق والت امأأأات الأأأدول  (2)
املتأأفثرة سكارثأأة مأأا في أأا يتعلأأق سااشأأخاص املوجأأودي  يف أراضأأيها )سصأأر  ال ظأأر عأأ  ج سأأيتهم( 

الأدول الثالثأة وامل ظ أات احلكوميأة حقأوق والت امأات طرهتال و يف أقاليم خاضأعة لواليتهأا أو سأي أو
الدوليأة وامل ظ أأات غأري احلكوميأأة وغري أا مأأ  الكيانأات الأأيت ميك هأا التعأأاونل وخباصأة التعأأاون يف 
توفري املساعدة الغوثية يف حاالت الكأوارث ويف احلأد مأ  خمأاطر الكأوارثو ومأ  املفهأو  أن  أ   

لأأى حمأأوري  مهأأا: حقأأوق والت امأأات الأأدولل مأأ  م هأأا جتأأا  ااخأأرىل احلقأأوق وااللت امأأات تسأأري ع
وحقأوق والت امأأات الأأدول جتأأا  ااشأخاص احملتأأاجني دىل احل ايأأةو ولأأئ  مأان الرتميأأ  ي صأأب علأأى 

سشك  عأا ل دىل حقأوق اافأراد املتأفثري  سأالكوارث  ودنمشاريع املواد أيضا ل  تتطرقاحملور ااولل 
انون الأدويلو وأمهيأة محايأة حقأوق اإلنسأان يف حأاالت الكأوارث تتجلأى على ال حأو احملأدد يف القأ

يف اال ت ا  املت ايد ال ي تولي  هل   املسفلة  يئات حقوق اإلنسان امل شفة سرعاية اامم املتحأدةل 
ل 3فضأأال  عأأ  احملأأامم اإلقلي يأأة والدوليأأةو وعأأالوة علأأى  لأأكل وم أأا  أأو مبأأني يف مشأأروع املأأادة 

املواد على نوع معأني مأ  الكأوارثو فأالت يي  سأني الكأوارث الطبيعيأة والكأوارث  مشاريع تقتصر ال
البشرية امل شف قد يكون مصط عا  ويصعب الت سك س  يف الواقع الع لي نظرا  للتفاعأ  املعقأد سأني 

 خمتل  ااسباب اليت تؤدي دىل الكوارثو 

ااشأأأأخاص ويقتصأأأأر نطأأأأاق مشأأأأاريع املأأأأواد مأأأأ  حيأأأأث االختصأأأأاص الشخصأأأأي علأأأأى  (3)
الطبيعيأأأني املتأأأفثري  سأأأالكوارثو وساإلضأأأافة دىل  لأأأكل نأأأري الرتميأأأ  سصأأأورة رئيسأأأية علأأأى أنشأأأطة 
الأأدول وامل ظ أأات احلكوميأأة الدوليأأةل مبأأا فيهأأا م ظ أأات التكامأأ  اإلقلي أأيل والكيانأأات ااخأأرى 
و الأأأأيت تت تأأأأع ساختصأأأأاص قأأأأانوين دويل حمأأأأدد يف تأأأأوفري املسأأأأاعدة الغوثيأأأأة يف حأأأأاالت الكأأأأوارث

أنشأأأأطة امل ظ أأأأات غأأأأري احلكوميأأأأة وغري أأأأا مأأأأ  اةهأأأأات الفاعلأأأأة اخلاصأأأأةل الأأأأيت ُيشأأأأار دليهأأأأا   أمأأأأا
م ج وعة أحيانأا  ستعبأري الع اصأر الفاعلأة "لل جت أع املأدين"ل فأال تُأدرج يف نطأاق مشأاريع املأواد 
دال سشك  ثانويل سواء م ستفيدة مباشرة مأ  الواجبأات امللقأاة علأى عأاتق الأدول )مثأ  واجأب 

( أو سصأأأورة غأأأري 7لتعأأأاون الأأأ ي يقأأأع علأأأى عأأأاتق الأأأدولل علأأأى ال حأأأو الأأأوارد يف مشأأأروع املأأأادة ا
مباشأأرةل ساعتبار أأا خاضأأعة للقأأوانني احملليأأة امل فأأ ة ملشأأاريع املأأواد للدولأأة املتأأفثرةل أو لدولأأة ثالثأأةل 

وجأ  التحديأدل االت املبي ة على احل عدا وفي ا لدولة ج سية الكيان أو اةهة الفاعلة اخلاصةو أو
مشاريع املواد االستجاسة الدولية للكوارث م  جانب اةهات الفاعلة الدولية واحمللية علأى  تش  

املسأاعدة  مثأ مشاريع املواد أنواعا  أخرى م  املساعدة الدوليةل  ال تش  حد سواءو ومع  لكل 
 اليت تقدمها الدول لرعايا ا يف اخلارج واملساعدة الق صليةو

شأأأري دليأأأ  عبأأأارة "يف حأأأاالت" الأأأواردة يف ع أأأوان املوضأأأوعل يرمأأأ  نطأأأاق مشأأأاريع وم أأأا ت (4)
وقوع  املبكر سعد التعايفاملوادل م  حيث االختصاص ال مرل ترمي ا  رئيسيا  على مرحلة االستجاسة 

الكارثة مباشرةل مبا يف  لك مرحلأة التع أري سعأد وقأوع الكارثأةو ومأع  لأكل تشأ   مشأاريع املأواد 
يت اولأ  مشأروع  ل مرحلة ما قبأ  وقأوع الكارثأةل و أو مأا2لى  و ما يؤمد  مشروع املادة أيضا ل ع
 ال ي يتطرق انشطة احلد م  خماطر الكوارث والوقاية م ها والتخفي  م  حدهتاو 9املادة 
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وال تقتصأأر مشأأاريع املأأوادل مأأ  حيأأث االختصأأاص املكأأاينل علأأى اانشأأطة املضأأطلع هبأأا  (5)
تش   أيضا  اانشطة امل جأ ة داخأ  الأدول املقدمأة لل سأاعدة ودول  س كارثةل ال مكان وقوعيف 

تطبيأأق مشأأاريع املأأوادو  فعيأأ العبأأورو م أأا أن الطأأاسع العأأاسر للحأأدود لكارثأأة لأأيس شأأرطا  ضأأروريا  لت
دث الكوارث الكبرية أثرا  عاسرا  للحدودل مأا يأؤدي دىل ويأادة ف   املؤمد أن  ليس م  ال ادر أن حتُ 

احلاجة دىل التعأاون والت سأيق علأى املسأتوى الأدويلو دال أن الواقأع يعأج ساامثلأة علأى سأ ل جهأود 
دولية ضخ ة لتقدمي مسأاعدات غوثيأة ملواجهأة مأوارث ال تتعأدى احلأدود اإلقلي يأة لدولأة واحأدة 

ة محاي واجبالدول يف حال وقوع مارثةل يقع على عاتق أو إلقليم خاضع لواليتها أو سيطرهتاو و 
مجيع ااشخاص املوجودي  يف أراضيها أو يف ااقاليم اخلاضعة لواليتها أو سأيطرهتال سغأض ال ظأر 
ع  ج سيتهم س  سصر  ال ظأر عأ  وضأعهم القأانوين أيضأا و ومأع أن اعتبأارات خمتلفأة قأد ت شأفل 

 ص على خال   لكل فجن مشاريع املواد ليست مفصلة على مقأاس نأوع حمأدد أو حالأة ما مل يُ 
قصأد هبأا أن تكأون مرنأة التطبيأق حبيأث تلأح االحتياجأات ال اشأئة عأ  ة م  الكأوارثل سأ  يُ حمدد

  مجيع الكوارث سصر  ال ظر ع  أثر ا العاسر للحدودو

   2المادة 
 الغرض

فعالأة حلأاالت الكافيأة و السأتجاسة االالغرض مأ  مشأاريع املأواد  أ    أو تيسأري  
و يلأح االحتياجأات ااساسأية ل شأخاص الكوارث واحلد م  خماطر الكأوارثل علأى  أ

 املع يني وحيرت  حقوقهم ماملة و

 التعليق  

)ال طأأأاق( ستأأأوفري م يأأأد مأأأ  التوجيأأأ   1يف شأأأرح مشأأأروع املأأأادة  2مشأأأروع املأأأادة يتوسأأأع  (1)
سأأأني "االحتياجأأأات"  ساملقاسلأأأةمشأأأاريع املأأأوادو وتتعلأأأق القضأأأية الرئيسأأأية املثأأأارة  الغأأأرض مأأأ سشأأأفن 

نت اللج أة علأى درايأة سال قأاش الأدائر يف دوائأر املسأاعدة اإلنسأانية سشأفن مأا د ا  و"احلقوق"و وما
مأأأان ي بغأأأي تفضأأأي  اتبأأأاع هنأأأج "قأأأائم علأأأى احلقأأأوق" سأأأدال  مأأأ  الأأأ هج التقليأأأدي "القأأأائم علأأأى 

العكأأأأسو ومأأأأان الشأأأأعور السأأأأائد لأأأأدى اللج أأأأة أن ال هجأأأأني ليسأأأأا مت أأأأافري   االحتياجأأأأات"ل أو
  اعتبأار مأ  م ه أا مك أال  لاخأرو واسأتقر رأي اللج أة علأى صأيغة سالضرورةل ولك  م  اافضأ

تؤمأأد أمهيأأة االسأأتجاسة حلأأاالت الكأأوارثل واحلأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارث سشأأك  مأأا  وفعأأال يلأأح 
"احتياجأأات" ااشأأخاص املع يأأنيو وي بغأأيل يف دطأأار  أأ   االسأأتجاسة أو احلأأد مأأ  املخأأاطرل أن 

 مامال وحُترت  حقوق  ؤالء ااشخاص احرتاما   

ل فأأجن املقصأأود هبأأا  أأو ف يأأا   ومأأع أن عبأأارة "مافيأأة وفعالأأة" ليسأأت سالضأأرورة مصأأطلحا   (2)
اةأأودة العاليأأة يف االسأأتجاسة أو احلأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارثل و لأأك مأأ  أجأأ  تلبيأأة االحتياجأأات 
ااساسأأأأية ل شأأأأخاص املتأأأأفثري  سالكارثأأأأةو وتأأأأرد صأأأأيغ مماثلأأأأة يف االتفاقأأأأات القائ أأأأةل يف سأأأأياق 

الستجاسة للكوارثو وم      الصيغ صيغة "فعالة ومتضافرة" وصيغة "سريعة وفعالة"ل الواردتان ا
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املتعلأأق سأأجدارة الكأأوارث ومواجهأأة الطأأوارئ  2015يف اتفأأاق راسطأأة أمأأم ج أأوب شأأرق آسأأيا لعأأا  
ل وصأأأأأيغة "حسأأأأأ  وفعاليأأأأأة" املسأأأأأتخدمة يف اتفاقيأأأأأة تأأأأأامبريي (14)("اتفأأأأأاق آسأأأأأيان")في أأأأأا يلأأأأأي 

املتعلقأأأأأة ستقأأأأأدمي مأأأأأوارد االتصأأأأأاالت السأأأأألكية والالسأأأأألكية للحأأأأأد مأأأأأ  الكأأأأأوارث  1998 لعأأأأأا 
و ونظأأأأرا  للسأأأأياق الأأأأ ي ي بغأأأأي أن حتأأأأدث فيأأأأ   أأأأ   (15)("اتفاقيأأأأة تأأأأامبريي"ولع ليأأأأات اإلغاثأأأأة )

ل فأأأجن مصأأأطلح "فعالأأأأة" يشأأأري ضأأأ  ا  دىل ع صأأأر التوقيأأأأت امل اسأأأبو فكل أأأا طالأأأأت االسأأأتجاسة
مأا "مافيأة"  اسأتجاسةو  ا اةانب وغري  م  اةوانب اليت جتع   قّ  احت ال فعاليتهاو االستجاسة

و ومأ  املتفأق 15مشأروع املأادة أحكأا  أخأرى مأ  مشأاريع املأوادل مبأا فيهأا و"فعالة"  أو موضأوع 
على مستوى عالل فجن   ا املطلب ي بغأي أن يكأون  استجاسةعلي  مع  لك أن  رغم الدعوة دىل 
التحقيأأأق "يف أرض الواقأأأع" يف أي حالأأأة حمأأأددة مأأأ  حأأأاالت مسأأأت دا  دىل مأأأا  أأأو واقعأأأي وممكأأأ  

  نب أن تكون فعالة "متاما "و االستجاسةالكوارثو وم  مثل ال يُ مرل على سبي  املثالل أن 

لكأوارثل فأجن البعأد املتعلأق ساحلأد ل االسأتجاسةومع أن الرتمي  الرئيسي ملشاريع املواد  و  (3)
و وس لكل فجن مشاريع 9نطاقها و و موضوع مشروع املادة الكوارث يقع أيضا  ض    خماطرم  

املأأواد تسأأّلم سأأاالعرتا  العأأا  علأأى نطأأاق اجملت أأع الأأدويل )وآخأأر جتلياتأأ  دطأأار ِسأأ داي للحأأد مأأ  
ل سالأأدور ااساسأأي (16)(2015 أأد يف عأأا  ل الأأ ي اعتُ 2030-2015خمأأاطر الكأأوارث للفأأرتة 

االحتياجأأات  يلأح" علأى  أوت "مافيأة وفعالأأة" للحأد مأ  خمأاطر الكأأوارثو واإلشأارة دىل دجأراءا
"ل تسأأري سالتأأايل علأأى االسأأتجاسة للكأأوارث ة  حقأأوقهم ماملأأ وحيأأرت  ااساسأأية ل شأأخاص املع يأأني

 احلد م  أخطار الكوارث سواء سسواءوعلى و 
وقأأررت اللج أأأة عأأأد  صأأأياغة احلكأأأم يف شأأأك  سيأأأان عأأأا  سشأأأفن التأأأ ا  الأأأدولل د  رئأأأي أن  (4)

الضوء سالقدر الكايف على احلقوق وااللت امات احملددة للدولة املتأفثرةو فلأم يكأ  مأ    لك ل  يسلِّ 
الواضحل على سبي  املثالل ما د ا مانت     الصيغة ست يِّ  مبا يكفي سني االلت امات املختلفأة الأيت 

لأأأكل تقأأأع علأأأى عأأأاتق الأأأدول املختلفأأأةل مثأأأ  الدولأأأة املتأأأفثرة مقاسأأأ  الأأأدول املسأأأاعدةو وس أأأاء علأأأى  
تُدرج دشارة دىل الدولل على أسأاس أن  أ   اإلشأارة ليسأت ضأرورية متامأا  حلكأم يتعلأق سأالغرض  مل

 مشاريع املوادوأحكا  أخرى م  يف حتديدا  م  مشاريع املوادو ويُ ظر يف الت امات الدول 

وتعكأأس مل أأة "تيسأأري" رؤيأأة اللج أأة للأأدور الأأ ي ميكأأ  أن تؤديأأ  مشأأاريع املأأواد ضأأ    (5)
 وعة الشاملة للصكوك والرتتيبات القائ ة على املستوى الدويل يف سأياق املسأاعدة الغوثيأة يف اجمل

حأأأاالت الكأأأوارثل فضأأأال  عأأأ  احلأأأد مأأأ  خمأأأاطر الكأأأوارثو فقأأأد ارتئأأأي أن مشأأأاريع املأأأواد لأأأيس 
مبقأأدور ا أن تضأأ   وحأأد ا حأأدوث اسأأتجاسةل أو احلأأد مأأ  املخأأاطرل ولكأأ  الغأأرض م هأأا  أأو 

 فية وفعالة أو احلد م  املخاطروتيسري استجاسة ما
__________ 

(14) ASEAN Document Series 2005, p. 157و 
(15) United Nations, Treaty Series, vol. 2296, No. 40906, p. 5و 
العأأأاملي  اامأأأم املتحأأأدة مأأأؤمتر أأأد يف ل الأأأ ي اعتُ 2030-2015 داي للحأأأد مأأأ  خمأأأاطر الكأأأوارث للفأأأرتة دطأأأار ِسأأأ (16)

ل 2015ح يران/يونيأ   3املأؤرخ  69/283الثالث املعر ساحلد م  خماطر الكأأوارث وأقرتأ  اة عيأأأة العامأة يف قرار أا 
 املرفق الثاينو

http://undocs.org/ar/A/res/69/283
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وأُدرجأأأأت صأأأأفة "ااساسأأأأأية" سعأأأأد مصأأأأطلح "االحتياجأأأأأات" ل شأأأأارة سوضأأأأأوح دىل أن  (6)
احتياجأات أساسأية مأا مياثلهأا مأ  االحتياجات املشار دليها  ي االحتياجأات املتعلقأة سالبقأاء أو 

ت شأأأف فيأأأ   أأأ   يف أعقأأأاب الكارثأأأةو ورئأأأي أن صأأأفة "ااساسأأأية" ُتظِهأأأر سوضأأأوح السأأأياق الأأأ ي 
فهم     اإلشارة م لك يف سياق أمهية مراعاة احتياجات ااشخاص االحتياجاتو وي بغي أن تُ 

 و6سوج  خاصل على ال حو املشار دلي  يف مشروع املادة  القاسلني للتفثر

واملقصود سعبارة "ااشخاص املع يني" ااشأخاص املتأفثرون سصأورة مباشأرة سالكارثأةل مبأ   (7)
ردون سسأأأببهال ولأأأيس اافأأأراد املتأأأفثري  سصأأأورة غأأأري مباشأأأرةو وقأأأد أدرجأأأت  أأأ   العبأأأارة فأأأيهم املشأأأ

أ   أ ا يتحديد نطاق تطبيق مشاريع املواد و ل تفأق مأع الأ هج املّتبأع يف الصأكوك القائ أة والأ ي يرمِّ
رة على تقدمي اإلغاثة ل شخاص املتفثري  مباشرة سالكارثةو وال يعر  لك أن اافراد املتفثري  سصو 

وفاة أفراد م  ااسرة يف مارثة أو تكبُّد خسارة اقتصأادية سسأبب  مثال  م ها  سفشكالغري مباشرةل 
أن نيأة اللج أة ال تتجأ    لأكو أو االنتصأا  وقوع مارثة يف مكان آخرل سُيحرمون م  التعويض

راج احلد مأ  دىل ال ص على القواعد القانونية اليت تسري على  ؤالء اافراد يف مشاريع املوادو فجد
خمأأاطر الكأأوارث ضأأ   نطأأاق مشأأاريع املأأواد يعأأر أن عبأأارة "ااشأأخاص املع يأأني" سأأو  تشأأ   
أولئك ال ي  يرجح تفثر م سكارثة يف املستقب ل و و تقدير نرى على الصعيد الوطر است ادا  دىل 

 تقييم تعرض ااشخاص لل خاطر وقاسليتهم للتفثر هباو

ل علأى  أو احأرتا  ومحايأة احلقأوق املع يأة ضأ انحقأوقهم ماملأة "  "حيرت  واهلد  م  عبارة (8)
و وساإلضأأافة دىل  لأأكل تأأرتك اة لأأة ع أأدا  5مأأا يؤمأأد ل يف سأأياق حقأأوق اإلنسأأانل مشأأروع املأأادة 

مسفلة ميفية دع ال     احلقوق لتحدد ا القواعد  ات الصلة م  القانون الأدويل نفسأهاو ومأع أن 
ل 5قأأا  ااول تطبيأأق حقأأوق اإلنسأأانل الأأيت  أأي موضأأوع مشأأروع املأأادة مشأأاريع املأأواد تتأأوخى يف امل

فأأأجن اإلشأأأارة دىل "احلقأأأوق" ليسأأأت  أأأرد دشأأأارة دىل حقأأأوق اإلنسأأأانل ود أأأا دشأأأارة أيضأأأا  دىل مجلأأأة 
 حقوق م ها احلقوق املكتسبة مبوجب القانون الداخليو 

  3المادة 
 المصطلحاثاستفدام 

 مشاريع املواد    :اغراض  

يقصأأأد مبصأأأطلح "الكارثأأأة": أي حأأأدث مفجأأأع أو سلسأأألة أحأأأداث  )أ( 
مفجعأأأأة يأأأأ جم ع هأأأأا وقأأأأوع خسأأأأائر يف اارواح علأأأأى نطأأأأاق واسأأأأعل أو معانأأأأاة ومأأأأرب 

وعلى  أو دنسانيان شديدانل أو ن وح مجاعيل أو أضرار مادية أو سيئية واسعة ال طاقل 
 اجملت ع؛ يعط  سشدة أنشطة

مبصأأأطلح "الدولأأأة املتأأأفثرة" الدولأأأة الأأأيت تقأأأع مارثأأأة يف دقلي هأأأا يقصأأأد  )ب( 
 يف دقليم خاضع لواليتها أو سيطرهتا؛ أو
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يُقصأأأد مبصأأأطلح "الدولأأأة املسأأأاِعدة" الدولأأأة الأأأيت تقأأأد  املأأأأساعدة دىل  )ج( 
 دولة متفثرة مبوافقتها؛

يُقصأأأد مبصأأأطلح "اةهأأأة املسأأأاِعدة ااخأأأرى" م ظ أأأة حكوميأأأة دوليأأأأة  )د( 
أو م ظ أأة غأأري حكوميأأة  ات صأألة أو ميأأان آخأأر  و صأألة يقأأد  املسأأاعدة دىل  خمتصأأةل

 الدولة املتفثرة مبوافقتها؛ 

يقصأأأأأد مبصأأأأأطلح "املسأأأأأاعدة اخلارجيأأأأأة" موظفأأأأأو اإلغاثأأأأأأة واملعأأأأأأدات  )ه( 
والسلع واخلدمات املقدمة م  دولة مساِعدة أو جهة مساِعدة أخرى دىل دولأة متفثرة يف 

 يف حاالت الكوارث؛ سياق مساعدات اإلغاثة

يقصأأد مبصأأطلح "موظفأأو اإلغاثأأة" املوظفأأون املأأدنيون أو العسأأكريون  )و( 
الأأأأ ي  ترسأأأألهم دولأأأأة مسأأأأاِعدة أو جهأأأأة مسأأأأاِعدة أخأأأأرى اغأأأأراض تقأأأأأدمي مأأأأأساعدات 

 اإلغاثة يف حاالت الكوارث؛

يقصأأأد مبصأأأطلح "املعأأأدات والسأأألع" اإلمأأأدادات واادوات واآلالتل  )و( 
سأأة تأأدريبا  خاصأأا ل واملأأواد الغ ائيأأةل وميأأا  الشأأربل واإلمأأدادات الطبيأأةل واحليوانأأات املدر 

وسأأب  اإليأأواءل والكسأأاءل واافرشأأةل واملرمبأأات ومعأأدات االتصأأاالت وغري أأا مأأ  لأأواو  
 مساعدات اإلغاثة يف حاالت الكوارثو 

 التعليق  

شأأأأفن خمتلأأأأ  تت ثأأأ  ممارسأأأأة اللج أأأأةل م أأأأا يتجلأأأأى يف معظأأأم مشأأأأاريع املأأأأواد املعت أأأأدة س (1)
مواضأأيع القأأانون الأأدويلل يف ددراج حكأأم سشأأفن "اسأأتخدا  املصأأطلحات"و وسعأأض املصأأطلحات 

قد  مرت حتديأدا  يف التعليقأات علأى مشأاريع مأواد شأىتل  3اليت اختري ددراجها يف مشروع املادة 
يف  ساعتبار ا تتطلب تعريفا و وأدرجت مصطلحات أخرى سال ظر دىل تواتر استع اهلا سصأورة عامأة

 مشاريع املوادو

 (أ) الفرعية الفقرة

دد تعأأأر  الفقأأأرة الفرعيأأأة )أ( مصأأأطلح "الكارثأأأة" اغأأأراض مشأأأاريع املأأأواد حصأأأرا و وُحأأأ (2)
ل مع 1التعري  مي يعكس سشك  سليم نطاق مشاريع املواد على ال حو الوارد يف مشروع املادة 

جت أب أمأأور مثأأ  التطأرق دون قصأأد دىل أحأأداث خطأأرية أخأرى مااومأأات السياسأأية واالقتصأأادية 
 التحديأداجملت عل لك ها  رج عأ  نطأاق مشأاريع املأوادو ويتضأح  أ ا  أنشطةأيضا   تعط اليت قد 
يعطأأ  سشأأدة خأأالل مستأأني مأأ  مسأأات  أأ ا التعريأأ : )أ( الرتميأأ  علأأى وجأأود حأأدث مفجأأع مأأ  

 )ب( ددراج عدد م  العبارات الوصفيةوواجملت ع؛  أنشطة
وحبثأأت اللج أأة هنأأج اتفاقيأأة تأأامبريي املت ثأأ  يف تصأأوير الكارثأأة علأأى أهنأأا نتيجأأة حأأادثل  (3)

ك احلأأادثل ولأأيس احلأأادث نفسأأ و وحتديأأدا  حأأدوث خلأأ  خطأأري يف حيأأاة  ت أأع مأأا نأأاجم عأأ   لأأ
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ومانت اللج ة تدرك أن   ا ال هج يعكس الفكر املعاصر يف دوائر املساعدات اإلنسانيةل على  أو 
ل و أو املأؤمتر 2005ما أمد ل علأى وجأ  اخلصأوصل املأؤمتر العأاملي املعأر ساحلأد مأ  الكأوارث لعأا  

  املعا دات وغري ا م  الصأكوك احلديثأةل الياسانل م ا تؤمدسال ي عقدت  اامم املتحدة يف  يوغو 
يف حأأاالت الطأأوارئ ل سأأاعدات الدوليأأة ل غاثأأة ل سالتسأأهي  احمللأأيمبأأا يف  لأأك اإلرشأأادات املتعلقأأة 

ل و أي درشأادات وضأعها االحتأاد الأدويل ة عيأات الصأليب واملساعدات ااوليأة ل نعأاش وت ظي هأا
و ومأأأع  لأأأكل (17)("درشأأأادات االحتأأأاد الأأأدويل")في أأأا يلأأأي  2007اامحأأأر واهلأأأالل اامحأأأر يف عأأأا  

قأأررت اللج أأة أن حتأأول الرتميأأ  دىل مأأا مأأان عليأأ  مفهأأو  "الكارثأأة" ساعتبار أأا حأأدثا  حمأأددا ل مبأأا أهنأأا 
 و ا توج  سياسايتل وليس صكا  أوج  وأدقتشرع يف صياغة صك قانوين يتطلب تعريفا  قانونيا  

و فأأأأفوال  اسأأأأتخدمت اإلشأأأأارة دىل حأأأأدث أشأأأأكالوجأأأأود احلأأأأدث مقيأأأأد سعأأأأدة  واشأأأأرتاط (4)
"مفجأع" لتحديأأد عتبأةل علأأى أسأأاس طبيعأة احلأأدثل حبيأث يقتصأأر اامأأر علأى ااحأأداث البالغأأة 
الشدةو وقد استوحت اللج ة  لك م  التعري  الوارد يف القرار املتعلق ساملساعدة اإلنسانية ال ي 

ل و أأأو التعريأأأ  الأأأ ي (18)2003  اعت أأأد  معهأأأد القأأأانون الأأأدويل يف دورة سأأأروج املعقأأأودة يف عأأأا
 أأ   العتبأأة املرتفعأأة حبيأأث ُتسأأتبعد ااومأأات احلأأادة ااخأأرىو وي بغأأي فهأأم املقصأأود  تع أأد درسأأاء

يأأ جم ع هأأا وقأأوع  وووسكل أأة "مفجأأع" ستطبيأأق الوصأأ  الأأوارد يف اةأأ ء املتبقأأي مأأ  الأأ صل أي "
انل أو نأأ وح مجأأاعيل أو خسأائر يف اارواح علأأى نطأأاق واسأعل أو معانأأاة ومأأرب دنسأانيان شأأديد

"؛ ومأأ لك مبراعأأاة اجملت أأع أنشأأطةعلأأى  أأو يعطأأ  سشأأدة و أضأأرار ماديأأة أو سيئيأأة واسأأعة ال طأأاقل 
و وساإلضأافة دىل 2و 1نطاق مشاريع املواد والغرض م هال على ال حو املبني يف مشروعي املأادتني 

حأأداثل مثأأ  الكأأوارث أو سلسأألة أحأأداث" لتغطيأأة أنأأواع اا ووو لأأكل تشأأري املأأادة دىل "حأأدث 
املتكأأررةل الأأيت قأأد ال تبلأأغ مبفرد أأا العتبأأة الالومأأة ولك هأأا تشأأك   ت عأأة حأأأدثا   الصأأغرية ال طأأاق

يوجأد أي تقييأد سشأفن سأبب احلأدثل سأواء أمأان طبيعيأا  أ   مفجعا  اغراض مشاريع املوادو وال
دة مأأ  ااسأأباب الأأيت قأأد سشأأري امل شأأفل تسأألي ا  سأأفن الكأأوارث مثأأريا  مأأا ت شأأف نتيجأأة جمل وعأأة معقأأ

مشأأاريع املأأواد  ت طبأأقتشأأ   ع اصأأر طبيعيأأة متامأأا  وع اصأأر ترجأأع دىل اانشأأطة البشأأريةو وساملثأأ ل 
 وأعلى ااحداث املفاجئة )مث  ال الول أو التسونامي( والظأوا ر البطيئأة احلأدوث )مثأ  اةفأا  

 وأتكأأأررة )الفيضأأأانات امل الصأأأغرية ال طأأأاقارتفأأأاع مسأأأتوى سأأأطح البحأأأر(ل فضأأأال  عأأأ  ااحأأأداث 
 االهنياالت اارضية(و

أو د احلأأدث تقييأأدا  دضأأافيا  سشأأرطني مأأ  شأأروط السأأببيةو فأأفوال  لكأأي يعتأأرب احلأأدث ويقيَّأأ (5)
تسأأبب يف نتيجأأة أو ت"ل سأأاملعا املقصأأود يف مشأأاريع املأأوادل نأأب أن ة  "مفجعأأسلسأألة ااحأأداث 

معانأأاة ومأأرب  ل أوواسأأعأمثأأر مأأ  ال تأأائج اارسأأع احملت لأأة و أأي: خسأأائر يف اارواح علأأى نطأأاق 
علأى  لأكل فأجن وقأوع  شأديدانل أو نأ وح مجأاعيل أو ضأرر مأادي أو سيئأي سأالغو وس أاء  دنسانيان 
__________ 

ل سأأأاعدات ل سالتسأأأهي  احمللأأأياإلرشأأأادات املتعلقأأأة ل راالحتأأأاد الأأأدويل ة عيأأأات الصأأأليب اامحأأأر واهلأأأالل اامحأأأ (17)
 (و2007)ج ي ل  يف حاالت الطوارئ واملساعدات ااولية ل نعاش وت ظي هاالدولية ل غاثة 

(18) Institute of International Law, Yearbook, vol. 70, Part II (deliberations of the Institute), Session of 

Bruges (2003), p. 263و 
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فر عأأ  حأأدث مبأأري مثأأ  ولأأ ال خطأأري يضأأرب يف وسأأ  احملأأي  أو يف م طقأأة غأأري مف ولأأة وال يسأأ
واحأأأأدة علأأأأى ااقأأأأ  مأأأأ  ال تأأأأائج اارسأأأأع احملت لأأأأة املقصأأأأودةل لأأأأ  يبلأأأأغ العتبأأأأة املأأأأ مورة يف الفقأأأأرة 

د طبيعأأة احلأأدث تقييأأدا  دضأأافيا  سالشأأرط الأأ ي يقضأأي سأأفن )أ(و وساإلضأأافة دىل  لأأك تقيَّأأ الفرعيأأة
 أنشأأأطةتعطأأأ  شأأأديد يف تأأأؤدي أي مأأأ  ال تأأأائج اارسأأأع احملت لأأأةل أو مجيعهأأأا حبسأأأب احلالأأأةل دىل 

أضأأرار ماديأأة واسأأعة اجملت أأعو وسعبأأارة أخأأرىل فأأجن وقأأوع حأأدث يسأأفرل علأأى سأأبي  املثأأالل عأأ  
التعريأأأ ل  حيأأأتف اجملت أأأع لأأأ  يسأأأتويف شأأأرط العتبأأأةو ولأأأ ا  يعطأأأ  سشأأأدة أنشأأأطةدون أن  ال طأأأاق

ساشأأت ال  علأأى  أأ   الع اصأأر السأأببيةل جوانأأب الأأ هج املتبأأع يف ال صأأوص املعاصأأرةل علأأى  أأو مأأا 
يف اتفاقية تامبرييل وحتديدا  اعتبار نتيجة احلدث جانبأا  أساسأيا  للتعريأ ل ودن مأان  لأك  يتجلى

 اغراض حتديد عتبة تطبيق مشاريع املوادو

" ت قيحأا  اسأتوحي مأ  مدونأة قواعأد واسأعوميث  ع صأر "خسأائر يف اارواح علأى نطأاق  (6)
 ظ أأات غأأري احلكوميأأة أث أأاء اإلغاثأأة يف السألوك حلرمأأة الصأأليب اامحأأر واهلأأالل اامحأأر الدوليأة وامل

" يف واسأعق نطأا علأى" اارواح يف خسائر وقوع شرط ويفيد و(19)1995حاالت الكوارث لعا  
مأع مراعأاة أن  أ    لاستبعاد ااحداث الأيت تسأفر عأ  وقأوع خسأائر يف اارواح م خفضأة نسأبيا  

وعلأى العكأسل فأجن احلأدث ااحداث قد تستويف مع  لك شرطا  م  الشأروط السأببية ااخأرىو 
ميكأأأ  أن يسأأأتويف مبفأأأرد  شأأأرط السأأأببية  واسأأأعالأأأ ي يتسأأأبب يف خسأأأائر يف اارواح علأأأى نطأأأاق 

  اجملت عو تعط  شديد يف أنشطةتطبيق مشاريع املواد د ا مان يؤدي دىل  تفعي ويسفر ع  

سأأأأفن  وأُدرج احت أأأأال حأأأأدوث "معانأأأأاة ومأأأأرب دنسأأأأانيني شأأأأديدي " تسأأأألي ا  مأأأأ  اللج أأأأة  (7)
 أو مبعانأأأاة ومأأأرب واسأأأعمأأأ  الكأأأوارث الكبأأأرية يكأأأون مقرتنأأأا  خبسأأأائر يف اارواح علأأأى نطأأأاق  مثأأأريا  

املشأأأأام   شأأأأديدي ل مبأأأأا يف  لأأأأك مأأأأا ي شأأأأف عأأأأ  اإلصأأأأاسات غأأأأري امل يتأأأأة أو اامأأأأراض أو دنسأأأأانيني
لأأيت مشأأاريع املأأواد احلأأاالت ا تغطأأيالصأأحية ااخأأرى الأأيت تتسأأبب فيهأأا الكارثأأةو وس أأاء  علأأى  لأأكل 

يسفر فيها حأدث عأ  خسأائر يف اارواح حمصأورة يف نطأاق حمأدود نسأبيا  نتيجأة لوجأود قأدر مأا   
م  أنشطة الوقاية والتف ب ساإلضافة دىل أنشطة التخفي  الفعالةل ويتسأبب مأع  لأك يف اضأطراب 

 اجملت عو على  و يعط  سشدة أنشطةشديدي   دنسانيني خطري يؤدي دىل معاناة ومرب

"ال أأ وح اة أأاعي" دىل دحأأدى ال تأأائج ااخأأرى للكأأوارث الكأأربىل و أأي  يشأأريثأأ ل وسامل (8)
الشأديدي "ل فأجن ال أ وح اإلنسأانيني على نطاق واسأعو ودضأافة دىل "املعانأاة والكأرب  ن وح ال اس
سأأأبيلني شأأأيوعا  العتبأأأار ااشأأأخاص "متأأأفثري " سكارثأأأةو  أحأأأد أمثأأأرمارثأأأة  أأأو   حأأأدوثسسأأأبب 

افتقأأأار م دىل سأأأب  مسأأب الأأأروق واخلأأأدمات  جأأراء مأأأ  مأأأارثي وضأأع يف لل أأأاس يتسأأأبب فأأال  وح
 امل صأأأوص اللت اماهتأأأا امتثاهلأأأا دطأأأار يف للأأأدول أيضأأأا ل وي بغأأأي االجت أأأاعيو االجت اعيأأأة وال سأأأيج

" اة أاعي" نعأت أُدرج وقأدو سأال  وح املتعلأق البعأد االعتبأار يف تضأع أن املأوادل مشأاريع يف عليها
 ملواءمت  مع العتبة العالية لتطبيق مشاريع املوادو 

__________ 

(19) International Review of the Red Cross, vol. 36 (1996), No. 310, annex VIو 
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الواسأع " ددراما  م هأا للضأرر واسعة ال طاقوأدرجت اللج ة عبارة "أضرار مادية أو سيئية  (9)
الأأأ ي تلحقأأأ  الكأأأوارث الكبأأأرية عأأأادة سامل تلكأأأات وسأأأب  العأأأيش وااصأأأول االقتصأأأادية  ال طأأأاق

اجملت أع  تعطيأ  انشأطةالثقافيةل فضأال  عأ  البيئأةل ومأا ي أتج عأ   لأك مأ  واملادية واالجت اعية و 
الرتاجع اخلطري ال ي حُتِدث      اخلسارة عادة يف ت  ية البشر ورفا همو وي بغي أن يكون  سسبب

واضأأحا  أن مشأأاريع املأأواد ال تغطأأي اخلسأأارة البيئيأأة أو اخلسأأارة يف امل تلكأأات يف حأأد  اهتأأال سأأ  
   اخلسارة يف ااشخاص؛ ما يعر جتّ ب ال ظر يف اخلسارة االقتصأادية سوجأ  عأا و تغطي تفثري  

فاشرتاط اخلسارة االقتصادية قد حيد سال ضرورة م  نطاق مشاريع املواد مب عها مثال  مأ  أن تعأاجل 
أيضأأأا  اانشأأأطة الراميأأأة دىل  فيأأأ  اخلسأأأارة يف اارواح الأأأيت حُيت أأأ  حأأأدوثها يف املسأأأتقب  نتيجأأأة 

 و الواقعضرر البيئي لل

اجملت أع يف حتديأد  تعطيأ  شأديد انشأطةوم ا سبقت اإلشارة دلي ل يفيد شأرط حأدوث  (10)
عتبأأأة مرتفعأأأة تسأأأتبعد مأأأ  نطأأأاق تطبيأأأق مشأأأاريع املأأأواد اانأأأواع ااخأأأرى ل ومأأأات مثأأأ  ااومأأأات 
السياسأأأأية أو االقتصأأأأادية اخلطأأأأريةو و أأأأ   االختالفأأأأات يف التطبيأأأأق يؤيأأأأد ا مأأأأ لك الغأأأأرض مأأأأ  

وع احل ايأة ل م أا يؤيأد ا مأا ثبأت مأ  أن نأ2مشاريع املأوادل علأى ال حأو احملأدد يف مشأروع املأادة 
سأي ا  املطلوسة واحلقأوق املقصأودة قأد تكأون خمتلفأةل وأن   أاك قواعأد أخأرى للقأانون الأدويلل وال

مشأأأأأروع  املشأأأأأار دليأأأأأ  يفالقأأأأأانون الأأأأأدويل اإلنسأأأأأاينل ت ظ هأأأأأا سأأأأأدرجات متفاوتأأأأأةل علأأأأأى ال حأأأأأو 
ع اغأأراض مشأأاري و وال ميكأأ  وصأأ  حالأأة نأأ اع مسأألح ساعتبار أأا يف حأأد  اهتأأا مارثأأة18 املأأادة

 أ ا التعطيأ و دحأداث  دمكانيأةي طأوي سالضأرورة أيضأا  علأى  التعطيأ  الشأديدو فشأرط املواد    
 لم اسأأبة للحأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارث أو تأأداسري غوثيأأة تأأداسريا أأ ت دولأأة مأأا  و أأ ا يعأأر أن مأأون

ال  لاجملت أأأع تعطأأأ  سشأأأدة أنشأأأطةوفقأأأا  خلطأأأ  الطأأأوارئ املقأأأررة يف مواجهأأأة مارثأأأة قأأأادرة علأأأى أن 
 يف حد  ات  دىل استبعاد تطبيق مشاريع املوادو دييؤ 

وعلأأى الأأرغم مأأأ  أن ال تأأائج اارسأأأع احملت لأأة املشأأأار دليهأأا تأأأوفر قأأدرا  مأأأ  التوجيأأ  سشأأأفن  (11)
اجملت أأأعل فأأأجن اللج أأأة أحج أأأت عأأأ  تقأأأدمي م يأأأد مأأأ   تعطأأأيال  شأأأديدا  انشأأأطةميكأأأ  اعتبأأأار   مأأأا

 شا  للتقدير يف امل ارسة الع ليةوالع اصر الوصفية أو املقيِّدةل لكي ترتك  ام

مأأأأ   2وتعريأأأ  "الكارثأأأة" اغأأأأراض مشأأأاريع املأأأأواد مر أأأون سالتحديأأأد الأأأأوارد يف الفقأأأرة  (12)
يف نطأاق خضأوع االسأتجاسة دىل الكارثأة لقواعأد ل سفن مشاريع املأواد ال ت طبأق 18مشروع املادة 

 اإلنساينوالدويل القانون 

 (ب) الفرعية الفقرة  

الفقأأأأأرة الفرعيأأأأأة )ب(ل الأأأأأيت تعأأأأأر  مصأأأأأطلح "الدولأأأأأة املتأأأأأفثرة"ل اغأأأأأراض  اسأأأأأتوحيت (13)
و و أأأأأي تعكأأأأأس (20)املأأأأأوادل مأأأأأ  تعريأأأأأ  املصأأأأأطلح  اتأأأأأ  يف درشأأأأأادات االحتأأأأأاد الأأأأأدويل مشأأأأأاريع
__________ 

يتعأأرض السأأكان )"الدولأأة الأأيت  2 اإلرشأأادمأأ   8أعأأال (ل الفقأأرة  17 انظأأر درشأأادات االحتأأاد الأأدويل )احلاشأأية (20)
 "(ومعي ةمارثة فيها اضرار م  جراء  امل تلكات  أو
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 دىل أيضأأا   تشأأري م أأا الرئيسأأيل و أأو أن مشأأاريع املأأواد موجهأأة سالدرجأأة ااوىل دىل الأأدولو التوجأأ 
ال حأأو احملأأدد يف مشأأروع  علأأى سالكارثأأةل املتأأفثرة الدولأأة سأأ  تضأأطلع أن ي بغأأي الأأ ي الأأدور حموريأأة
 و 10املادة 

 أي سأيطرة الدولأةو ويعأر   أالكأوارث أو احلأد مأ  خماطر ل االستجاسةواخلاصية الرئيسية يف  (14)
 أأ ا   لأأك يف معظأأم احلأأاالت السأأيطرة الأأيت متارسأأها الدولأأة الأأيت تقأأع الكارثأأة يف دقلي هأأاو غأأري أن

السأأيطرة  يسأأتبعد سالضأأرورة حأأاالت أخأأرى نأأوو فيهأأا للدولأأة أن متأأارس الواليأأة حبكأأم القأأانون أو ال
لواليتهأأا أو   هأأا أو يف دقلأأيم خاضأأعحبكأأم الواقأأع علأأى دقلأأيم آخأأر تقأأع فيأأ  مارثأأةو وعبأأارة "يف دقلي

مأ   2مشأروع املأادة  سيطرهتا" مستوحاة م  تعري  "دولة املصدر" الوارد يف الفقرة الفرعيأة )د( مأ 
 و  (21)خطرة سشفن م ع الضرر العاسر للحدود ال اجم ع  أنشطة 2001 مواد عا 

دقلي هأا( حتأدث  غأريدقلأيم )ورأت اللج ة أن الدولة اليت متأارس الواليأة أو السأيطرة علأى  (15)
"دولة متفثرة" اغراض مشاريع املوادو وترد     اإلمكانية ضأ  يا  أيضأا  يف  في  مارثة ستعترب أيضا  

ل سانطباق مشاريع املواد يف سأياق مأا يسأ ى "الكأوارث املعقأدة" 18االعرتا ل يف مشروع املادة 
لكارثأأة املع يأأأة االسأأتجاسة لمل تكأأ   الأأيت تقأأع يف نفأأس اإلقلأأيم الأأ ي نأأري فيأأ  نأأ اع مسأألحل مأأا

حمكومأأة سقواعأأد القأأانون الأأدويل اإلنسأأاينو ويف الوقأأت نفسأأ ل تع أأدت صأأياغة  أأ ا احلكأأم دسأأراو 
اإلشأأارة دىل "الواليأأة القضأأائية" أن تشأأ   دول س ال يُقصأأدالصأألة اإلقلي يأأةو وعلأأى  أأ ا ال حأأول 

املتأأفثري  سكارثأأة تقأأع  اافأأراد علأأىاة سأأية الأأيت قأأد تأأدعي االختصأأاصل مبوجأأب القأأانون الأأدويلل 
خارج دقلي هأا أو خأارج دقلأيم خاضأع لواليتهأا أو سأيطرهتاو وأقأرت اللج أة سأفن ددراج الأدول الأيت 
متارس الوالية أو السيطرة يرتتب علي ل يف حاالت استث ائيةل دمكانيأة وجأود دولتأني متأفثرتني مهأا: 

 ليت متارس والية أو سيطرة على  لك اإلقليم نفس و الدولة اليت تقع يف دقلي ها الكارثةل والدولة ا

والغرض م  عبارة "تقع مارثة"  و مواءمة تعري  "الدولأة املتأفثرة" ستعريأ  "الكارثأة" يف  (16)
دناد تواون سني خيار الرتمي  على آثار الكوارثل وسالتايل ويأادة عأدد  ويراد هباالفقرة الفرعية )أ(و 

متأأفثرة"ل واخليأأار املقاسأأ  سأأالرتمي  علأأى الع صأأر اإلقلي أأي )حيأأث  "دوال  الأأدول الأأيت ميكأأ  أن تعتأأرب 
تعأأأاين آثأأأار الكارثأأأة حأأأىت دن مل يكأأأ   يقأأأع احلأأأدث(ل الأأأ ي ميكأأأ  أن يسأأأتبعد سأأأال موجأأأب دوال  

علأى  احلدث قد وقعل سدقيق العبارةل يف دقلي ها )أو يف دقليم خاضع لواليتها أو سيطرهتا(و وس اء  
ة دىل تعريأأأ  "الكارثأأأة" يف الفقأأأرة الفرعيأأأة )أ(ل  أأأي مبثاسأأأة اعأأأرتا  سأأأفن  لأأأكل فأأأجن دحالأأأة صأأأرحي

مشأأاريع املأأواد تأأ ص علأأى تعريأأ  مرمأأب للكارثأأة يشأأ   احلأأدث وآثأأار  علأأى حأأد سأأواءل ويأأوحي 
 م أأاخمتلفأأة ميكأأ  أن تعتأأرب "متأأفثرة"ل اغأأراض مشأأاريع املأأوادل يف سأأي اريو ات خمتلفأأةو  سأأفن دوال  

 رئيسيا   ع صرا    لك ساعتبار احلدث عواقب يف ال ظر يف اللج ة تتبع   يال ال هج مع ت سجم أهنا
 و (22)املواد مشاريع لتطبيق الدنيا العتبة حتديد لغرض

__________ 

 التعليأق علأى ولالطأالع ؛2ل املرفأقل املأادة 2007مأانون ااول/ديسأ رب   6املأؤرخ  62/68العامأة قرار اة عيأة  (21)
 و اء الفرع اخلامسل الفص  ل2001ووو  حولية انظر علي ل

 أعال و 3( م  التعليق على مشروع املادة 4انظر الفقرة ) (22)

http://undocs.org/ar/A/res/62/68
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 (ج) الفرعية الفقرة  

تعريأأأ  "الدولأأأة املسأأأاعدة" الأأأوارد يف الفقأأأرة الفرعيأأأة )ج( مأأأ  تعريأأأ  "الدولأأأة  اسأأأُت د (17)
ل وقأأد (23)2000املتضأام ة" الأوارد يف االتفاقيأة اإلطاريأة لل سأاعدة يف  أال احل ايأة املدنيأة لعأا  

استعيض ع  مصطلح "الدولة املستفيدة" مبصطلح "الدولة املتفثرة"ل و أو املصأطلح املسأتخد  يف 
 دىل" املسأأأاعدة تقأأد  الأأيت الدولأأأة" عبأأارة وتشأأري واد واملعأأر  يف الفقأأأرة الفرعيأأة )ب(ومشأأاريع املأأ
 دىل اسأأأت ادا   هبأأأا واملضأأأطلع ل(ه) الفرعيأأأة الفقأأأرة يف تعريفهأأأا الأأأوارد ل"اخلارجيأأأة املسأأأاعدة" مفهأأأو 
 و 9و 8 املادتني مقروءا  ساالقرتان مع مشروعي ل7 املادة مشروع يف امل مور التعاون واجب

وال تصأأ   دولأأة ضأأ   فئأأة "الدولأأة املسأأاعدة" دال ع أأدما تكأأون املسأأاعدة قيأأد التقأأدمي  (18)
و وسعبأأأأارة أخأأأأرىل فأأأأجن دولأأأأة تعأأأأرض املسأأأأاعدة ليسأأأأت "دولأأأأة مسأأأأاعدة"ل مأأأأع فعأأأأال  دمت قُأأأأ أو
ارد يف يرتتأأب علأأى  لأأك مأأ  آثأأار قانونيأأة خمتلفأأة ناشأأئة عأأ   أأ ا التصأأ ي ل علأأى ال حأأو الأأو  مأأا

 و13مشاريع املوادل دىل أن توافق الدولة املتفثرة على تلك املساعدةل طبقا  ملشروع املادة 

 (د) الفرعية الفقرة  

شأأأاريع املأأأواد أيضأأأا  ت ظأأأيم موقأأأ  مب يأأأرادعأأأالوة علأأأى الأأأدول املتأأأفثرة والأأأدول املسأأأاعدةل  (19)
 الكأأوارث خمأأاطر مأأ  للحأأد املعاصأأرة اانشأأطة مأأ  مبأأري جأأ ء فه أأاك اةهأأات املسأأاعدة ااخأأرىو

ارث تقأأأو  سأأأ  أو ترعأأأا  امل ظ أأأات الدوليأأأةل وم هأأأا علأأأى سأأأبي  املثأأأال الكأأأو  حأأأاالت يف واإلغاثأأأة
 مأأ  الفئأأة و أأ  احلصأأرل اامأأم املتحأأدةل فضأأال  عأأ  م ظ أأات غأأري حكوميأأة وميانأأات أخأأرىو  ال

 أ    يف ولأيس و"ااخأرى املسأاعدة اةهأات" ساسأم املأواد مشأاريع يف  ت عة دليها يشار اةهات
مبوجأأب القأأانون الأأدويلل و أأو  اةهأأات   أأ  ختلأأ  لكأأ  مأأ امل القأأانوين سأأاملرم   أأ  مأأا اإلشأأارة

  و(24)12تقر  مشاريع املوادل وم ها على سبي  املثال مشروع املادة  ما

ل ال ي يؤمد فهم مصطلح "اةهات 7يعكس التعليق على مشروع املادة  التعري و  ا  (20)
ل دىل اامأأأأم املتحأأأأدةل 7املسأأأأاعدة" علأأأأى أنأأأأ  يشأأأأريل يف الصأأأأيغة املسأأأأتخدمة يف مشأأأأروع املأأأأادة 

 عبأأارة وأضأيفتو (25)وع اصأر حرمأة الصأليب اامحأر واهلأالل اامحأأرل وجهأات املسأاعدة ااخأرى
 اةهأأات أن تبأأني أن أجأأ  مأأ  ل(26)آسأأيا شأأرق ج أأوب أمأأم راسطأأة اتفأأاق مأأ   قولأأةامل "ميأأان "أو

  ضأ   فئأة أو أخأرى للتص ي قاسلة ملها ليست الكوارث حاالت يف اإلغاثة جهود يف املشارمة
 دىل تشأأأري أهنأأأا علأأأى العبأأأارة  أأأ   تفهأأأم أن ي بغأأأي اخلصأأأوصل وجأأأ  وعلأأأى مأأأ  الفئأأأات املأأأ مورةو

 حرمة الصليب اامحر واهلالل اامحرو مث  ميانات

__________ 

(23) United Nations, Treaty Series, vol. 2172, No. 38131, p. 213, art. 1 (f)و 
 أدنا و 12( م  التعليق على مشروع املادة 4انظر الفقرة ) (24)
 17 احلاشأأية) الأأدويل االحتأأاد درشأأادات أيضأأا   انظأأر أدنأأا و 7( مأأ  التعليأأق علأأى مشأأروع املأأادة 1انظأأر الفقأأرة ) (25)

 "(واملساعدة اةهة" تعري ) 14-2 اإلرشاد ل(أعال 
 (و"الكيان املساعد")تعري   1م  املادة  1الفقرة  (26)
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وفه ت اللج ة تعري  "اةهات املساعدة ااخرى" على أنأ  يقتصأرل اغأراض مشأاريع  (21)
 غأأري امل ظ أأات أنشأأطة فأأجن عليأأ ل ً  وس أأاءو (27)املأأوادل علأأى اةهأأات ااج بيأأة علأأى الدولأأة املتأأفثرة

 يشأأ   لأأ  املأأواد مشأأاريع نطأأاق أن م أأا ومشأأ ولة ليسأأت املثأأالل سأأبي  علأأى احملليأأةل احلكوميأأة
 واخلارج م  مساعدة تفمنيل حماولة أو تفمنيل دىل ع دت حملية جهة عَرضا  

وعلى غرار تعريأ  "الدولأة املسأاعدة" الأوارد يف الفقأرة الفرعيأة )ج(ل تشأري عبأارة "يقأد   (22)
مبوافقتها" الواردة يف هناية الفقرة دىل الدور احملوري لل وافقة يف مشاريع املساعدة دىل الدولة املتفثرة 
درجت     العبارة أيضا  م  ساب االعرتا  ساجمل وعة الواسأعة و وأُ 13املوادل ع ال  مبشروع املادة 

م  اانشطة اليت تضطلع هبأا الكيانأات املع يأة عأادة يف سأياق مأ  مأ  احلأد مأ  خمأاطر الكأوارث 
  ملساعدة الغوثية يف حاالت الكوارثل واليت ت ظ ها مشاريع املوادووتقدمي ا

 ( ) الفرعية الفقرة  

الفقأأرة الفرعيأأة ) أأأ( نأأوع املسأأاعدة الأأيت تتوقأأع مشأأاريع املأأواد أن تقدمأأ  الأأدول أو  حتأأدد (23)
شأأأكال التعأأأاون املتوخأأأاة يف اةهأأأات املسأأأاعدة ااخأأأرى دىل الدولأأأة املتأأأفثرةل ساعتبأأأار  شأأأكال  مأأأ  أ

 و8املادة 

الصأأأيغة دىل مأأ  مأأأ  املبأأأادئ التوجيهيأأة سشأأأفن اسأأأتخدا  أصأأول أج بيأأأة للأأأدفاع تسأأت د و  (24)
مبأادئ أوسألو "ساسأم  )املعروفأة أيضأا   العسكري واملدين يف ع ليات اإلغاثأة يف حأاالت الكأوارث

و وقأأأد (29)2000لعأأأا   واالتفاقيأأأة اإلطاريأأأة لل سأأأاعدة يف  أأأال احل ايأأأة املدنيأأأة (28)("التوجيهيأأأة
دىل "املأواد" الأأيت تأرد يف مبأادئ أوسأألو التوجيهيأة سعبأأارة "املعأدات والسأألع"  رةاسأُتعيض عأ  اإلشأأا

 و ي املصطلح املستخد  يف مشاريع املوادل ويرد تعريف  يف الفقرة الفرعية )و(و

ة مأأ  دولأأة مسأأاعدة أو جهأأة مسأأاعدة أخأأرى دىل دولأأة متأأفثرة" تؤمأأد مأأرة وعبأأارة "املقدمأأ (25)
أخأرى طبيعأة العالقأة القانونيأة سأني الدولأة املسأاعدة أو اةهأة املسأاعدة والدولأة املتأفثرةل علأى  أو 

 ت ص علي  مشاريع املوادو ما

لأ  املسأاعدة أما العبارة اخلتاميأة فاملقصأود هبأا توضأيح الغأرض الأ ي ي بغأي أن تقأد  اج (26)
اللج أأأأأة أن مفهأأأأأو   وتأأأأأدركاخلارجيأأأأأةل أال و أأأأأو "مسأأأأأاعدات اإلغاثأأأأأة يف حأأأأأاالت الكأأأأأوارث"و 

 الصأأياغة أن ومأأع"املسأاعدة اخلارجيأأة"ل حبكأم تعريفأأ ل ي طبأق سالتحديأأد علأى مرحلأأة االسأتجاسةو 
ع الف يأأة اخلاصأأة مبجأأال مواجهأأة الكأأوارثل ف أأ  املسأألم سأأ  أهنأأا متوافقأأة مأأ ملصأأطلحاتسا حمبومأأة

ل أي "تيسأأري 2اةأأ ء املعأأر مأأ  الغأأرض العأأا  ملشأأاريع املأأوادل علأأى ال حأأو املبأأني يف مشأأروع املأأادة 
__________ 

 أدنا و 14( م  التعليق على مشروع املادة 2انظر الفقرة ) (27)
املبأادئ التوجيهيأة سشأفن اسأتخدا  أصأول أج بيأة للأدفاع العسأكري واملأدين يف مكتب ت سيق الشؤون اإلنسانيةل  (28)

تشأأري   1ل سالصأأيغة امل قحأأة يف 2006لعأأا   )مبأأادئ أوسأألو التوجيهيأأة( غاثأأة يف حأأاالت الكأأوارثع ليأأات اإل
 و2007الثاين/نوف رب 

 )د( )تعري  "املساعدة"(و1انظر املادة  (29)
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فعالأأأأة حلأأأأاالت الكأأأأوارث واحلأأأأد مأأأأ  خمأأأأاطر الكأأأأوارثل علأأأأى  أأأأو يلأأأأح الكافيأأأأة و السأأأأتجاسة اال
 ل شخاص املع يني وحيرت  حقوقهم ماملة "و ةاالحتياجات ااساسي

 (و) الفرعية الفقرة  

تعأأر   أأ   الفقأأرة الفرعيأأة الشأأق اخلأأاص سأأاملوظفني مأأ  املسأأاعدة اخلارجيأأة الأأيت تقأأدمها  (27)
الأأدول املسأأاعدة أو اةهأأات املسأأاعدة ااخأأرىو ويشأأري التعريأأ  دىل فئأأيت املأأوظفني الأأ ي  عأأادة 

لكأأأوارثل ومهأأأا حتديأأأدا  فئأأأة املأأأوظفني لون لغأأأرض تقأأأدمي مسأأأاعدات اإلغاثأأأة يف حأأأاالت ايرَسأأأ مأأأا
 املعا أدة مأ  أيضأا   مسأتوحاة الثانيأة الفئة دىل واإلشارةو (30)" وفئة املوظفني "العسكريني"ني"املدني
 املهأم سالأدور االعأرتا  هبأا ويأراد ل(31)2000 عأا  يفواليونأان  الروسأي االحتأاد سأني املربمأة الث ائية
 ةاعداملسأأأ تقأأأدمي يف اإلغاثأأأةل مأأأوظفي مأأأ  فئأأأة سوصأأأفهم العسأأأكريونل اافأأأراد سأأأ  يضأأأطلع الأأأ ي

الغوثية يف حاالت الكوارثو ود ا مانت اإلشارة دىل املوظفني العسكريني أوثأق صألة حبالأة الأدول 
مبصأطلح املأوظفني "املأدنيني" أن يكأون واسأعا  مبأا يكفأي ليشأ   املأأوظفني  يقصأداملسأاعدةل فجنأ  

دة واةهات املساعدة ااخأرىو ويؤمأد اسأتخدا  صأيغة التخيأري )"أو"( املرسلني م  الدول املساع
 يف العبارة أن     خيارات متاحة لبعض الكيانات املساعدة )مبا فيها الدول( وليس ملهاو

وم  املسلم س  أن  ؤالء املوظفني عادة ما يكونون موظفني "متخصصني"ل علأى ال حأو  (28)
ل 1991مأأانون ااول/ديسأأ رب   19ل املأأؤرخ 46/182املشأأار دليأأ  يف مرفأأق قأأرار اة عيأأة العامأأة 

 لالالومأةهلأم املعأدات والسألع  وأن تتأاحالالومأة  وظفني املهاراتامل أن تتوافر لدىمبعا أن املتوقع 
  الوارد تعريفها يف الفقرة الفرعية )و(ل اداء املها  امل مورةو

ويقأأأيم تعبأأأري "ترسأأألهم" عالقأأأة تأأأرس  سأأأني الكيأأأان املسأأأاعدل سأأأواء أمأأأان دولأأأة أ  جهأأأة  (29)
مأأ  أجأأ  نياسأأة عأأ " أخأأرىل واملأأوظفني املع يأأنيو وقأأررت اللج أأة عأأد  اإلشأأارة دىل أهنأأم "يع لأأون 

انطبأاق قواعأد القأانون الأدويل املتعلقأة سعأ و سألوك دىل دول أو عد  اإلخالل سفي مسفلة تتصأ  س
مأأ   2لفقأأرة ا وفأأق مأأا تأأ ص عليأأ لدولأأة املتأأفثرة ل سأأال ظر دىل الأأدور الرئيسأأيل (32)م ظ أأات دوليأأة

 و10املادة مشروع 

__________ 

 و5أعال (ل املبدأ التوجيهي  28انظر مبادئ أوسلو التوجيهية )احلاشية  (30)
(31) Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Russian 

Federation on Cooperation in the Field of Prevention and Response to Natural and Man-Made 

Disasters,of21February1definitionofteamforprovidingو(assistanceˮ“).art,2000 
 56/83ل وقأأأرار اة عيأأأة العامأأأأة 2001ل ملتعلقأأأة مبسأأأأؤولية الأأأدول عأأأ  اافعأأأأال غأأأري املشأأأروعة دوليأأأأا  انظأأأر املأأأواد ا (32)

 ل2001حوليأأة ووو )لالطأأالع علأأى التعليأأقل انظأأر  9-4ل املرفأأقل املأأواد 2001مأأانون ااول/ديسأأ رب   12 املأأؤرخ
اجمللأأأأأأد الثأأأأأأاين )اةأأأأأأ ء الثأأأأأأاين(ل والتصأأأأأأويبل الفصأأأأأأ  الراسأأأأأأعل الفأأأأأأرع  أأأأأأاء(ل واملأأأأأأواد املتعلقأأأأأأة مبسأأأأأأؤولية امل ظ أأأأأأات 

 7-6 ل املرفأأقل املادتأأان2011مأأانون ااول/ديسأأ رب   9املأأؤرخ  66/100ل وقأأرار اة عيأأة العامأأة 2011 الدوليأأةل
ل اجمللأأأأد الثأأأأاين )اةأأأأ ء الثأأأأاين(ل والتصأأأأويبل الفصأأأأ  اخلأأأأامسل 2001حوليأأأأة ووو ع علأأأأى التعليأأأأقل انظأأأأر )لالطأأأأال
  اء(و الفرع

http://undocs.org/ar/A/res/46/182
http://undocs.org/ar/A/res/56/83
http://undocs.org/ar/A/res/66/100
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 (و) الفرعية الفقرة  

 صأرا  أساسأيا  مأ  ع" السألع"و" املعأدات" متثأ  ل(ه) الفرعيأة الفقأرة يف  ُمر ما  و على (30)
ع اصر املساعدة اخلارجية املتوخاة يف مشأاريع املأوادو والصأيغة مسأت دة مأ  التعليأق علأى مشأروع 

و وتشأأ   (34)ل ومأأ لك مأأ  قأأرار معهأأد القأأانون الأأدويل سشأأفن املسأأاعدة اإلنسأأانية(33)15املأأادة 
القائ ة أنواع املواد املتعار  على أهنا ضرورية لتقدمي املساعدة الغوثيأة يف حأاالت الكأوارثو     

 والقائ ة ليست حصريةل و و ما تؤمد  اإلشارة دىل "غري ا م  لواو "و

و  أأ  القأأول دن   أأاك نأأوعني مسأأتهدفني مأأ  املأأواد مهأأا: "املعأأدات" الف يأأة الأأيت حيتأأاج  (31)
ل مثأأ   غاثأأةدليهأأا موظفأأو اإلغاثأأة اداء مهأأامهمل سأأواء لتلبيأأة احتياجأأاهتم املعيشأأية اخلاصأأة أو ل

ومعأأدات االتصأأاالت؛ و"السأألع" الضأأرورية  لواآلالتاملاديأأة واإللكرتونيأأةل واادوات  لاإلمأأدادات
ة وميأأأا  علأأأى قيأأأد احليأأأاة وتلبيأأأة احتياجأأأاهتم احليويأأأةل مثأأأ  املأأأواد الغ ائيأأأ كأأأوارثلبقأأأاء ضأأأحايا ال

الشأأرب واإلمأأدادات الطبيأأة ووسأأائ  اإليأأواء والكسأأاء واافرشأأةو ومأأالب اإلنقأأا  مقصأأودة سصأأورة 
التفاقيأة الدوليأة لتبسأي  لحمددة سعبارة "احليوانات املدرسة تدريبا  خاصا "ل املست دة مأ  املرفأق يأاء 

يأأأ  مرنأأأا  مبأأأا يكفأأأي و واعتأأأربت اللج أأأة التعر (35)اإلجأأأراءات اة رميأأأة )"اتفاقيأأأة ميوتأأأو"( ت سأأأيقو 
 أيضا  ما قد يقدم  موظفو اإلغاثة م  خدماتو ليش  

   4 المادة
 الكرامة اةنسانية

 يتعني احرتا  مرامة اإلنسان ااصيلة ومحايتها يف حاالت الكوارثو 

 التعليق  

مبأأأدأ الكرامأأأة اإلنسأأأانية يف سأأأياق مواجهأأأة الكأأأوارث واحلأأأد مأأأ   4يت أأأاول مشأأأروع املأأأادة  (1)
القأأانون الأأدويل حلقأأوق  الأأ ي يرتكأأ  عليأأ ساسأأي اابأأدأ  أأي املالكأأوارثو والكرامأأة اإلنسأأانية  خمأأاطر

مبدأ  توجيهيا   ةاإلنسانو ويف سياق محاية ااشخاص يف حاالت الكوارثل تشّك  الكرامة اإلنساني
قأوانني اي دجراء يتخ  يف سياق تقدمي اإلغاثأةل واحلأد مأ  خمأاطر الكأوارثل ويف التطأور املسأت ر لل

امل طبقةو واعتربت اللج ة أن اامهية احملورية لل بأدأ سال سأبة حل ايأة ااشأخاص يف حأاالت الكأوارث 
 مربر ما  إلدراج "الكرامة اإلنسانية" يف س د م فص  مستق  يف منت مشاريع املوادو 

 ويشأأأّك  مبأأأدأ الكرامأأأة اإلنسأأأانية رميأأأ ة للصأأأكوك الدوليأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأانل وقأأأد اعتأأأرب (2)
ااسأاس اةأو ري لقأأانون حقأوق اإلنسأأانو فديباجأة ميثأأاق اامأم املتحأأدة تؤمأد مأأ  جديأد علأأى 

__________ 

 أدنا و 15( م  التعليق على مشروع املادة 5انظر الفقرة ) (33)
 أعال و 18انظر احلاشية  (34)

(35) United Nations, Treaty Series, vol. 950, No. 13561, p. 269 ل سالصأيغة امل قحأة سربوتومأول تعأدي  االتفاقيأة
 United Nations, Treatyل 1999ح يران/يونيأ   26الدوليأة لتبسأي  وت سأيق اإلجأراءات اة رميأةل املأرب  يف 

Series,27definitionofreliefو(consignmentsˮ“).p,13561.No,2370.vol 
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تأ ص علأأى أن  (36)1948"مرامأة الفأرد وقأدر "ل وديباجأأة اإلعأالن العأاملي حلقأوق اإلنسأأان لعأا  
املتفصأأأألة يف مجيأأأأع أعضأأأأاء ااسأأأأرة البشأأأأرية ووو  أأأأو أسأأأأاس احلريأأأأة والعأأأأدل  لكرامأأأأة"االعأأأأرتا  سا

يف العأأامل"و ويأأرد أيضأأا  تفميأأد ملبأأدأ الكرامأأة اإلنسأأانية يف العهأأد الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق والسأأال  
ل (38)ل والعهأأأأد الأأأأدويل اخلأأأأاص سأأأأاحلقوق االقتصأأأأادية واالجت اعيأأأأة الثقافيأأأأة(37)املدنيأأأأة والسياسأأأأية

ل واتفاقيأأة القضأأاء علأأى مجيأأع (39)الدوليأأة للقضأأاء علأأى مجيأأع أشأأكال الت ييأأ  الع صأأري قيأأةواالتفا
ل واتفاقيأأة م ا ضأأة التعأأ يب وغأأري  مأأ  ضأأروب املعاملأأة أو العقوسأأة (40)شأأكال الت ييأأ  ضأأد املأأرأةأ

ل واتفاقية حقوق الطف (41)القاسية أو الالدنسانية أو املهي ة
ل واتفاقية حقوق ااشخاص  وي (42)

 أأأال القأأأانون الأأأدويل اإلنسأأأاينو ومفهأأأو  الكرامأأأة  يف أيضأأأا   حموريأأأة مكانأأأة ولل بأأأدأو (43)اإلعاقأأأة
املشأرتمة سأني اتفاقيأات ج يأ  املتعلقأة حب ايأة  3)ج( مأ  املأادة 1اإلنسانية معرت  سأ  يف الفقأرة 

مأأأ   85و 75املأأأادتني يف ل و (44)("1949 اتفاقيأأأات ج يأأأ  لعأأأا "يلأأأي  ضأأأحايا احلأأأرب )في أأأا
 و(46)ينالثام  الربوتومول  4ل واملادة (45)الربوتومول ااول

__________ 

 و1948مانأون ااول/ديس رب   10املؤرخ  (3-)د أل  217قرار اة عية العامة  (36)
(37) United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171 و10م  املادة  1فقرات الديباجة والفقرة ل 
 و13م  املادة  1فقرات الديباجة والفقرة ل vol. 993 , No. 14531, p. 3ل املرجع نفس  (38)
 ل فقرات الديباجةوvol. 660, No. 9464, p. 195ل املرجع نفس  (39)
 ل فقرات الديباجةوvol. 1249, No. 20378, p. 13ل املرجع نفس  (40)
 رات الديباجةول فقvol. 1465, No. 24841, p. 85ل املرجع نفس  (41)
 ؛28 مأ  املأادة 2الفقأرة ؛ و 23م  املادة  1الفقرة و  ؛ل فقرات الديباجةvol. 1577, No. 27531, p. 3ل املرجع نفس  (42)

 و40-39 واملادتان؛ 37 املادةو
 و3ل املادة vol. 2515, No. 44910, p. 3ل املرجع نفس  (43)

ل (1949آب/أغسأطس  12)ج يأ ل  امليأدان يف املسألحة سأالقوات واملرضى اةرحى حال لتحسني ج ي  اتفاقية (44)
United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 970, p. 31 اتفاقيأة ج يأ  لتحسأني و  )"اتفاقيأة ج يأ  ااوىل"(؛

 12)ج يأأأأأ ل  حالأأأأأة اةرحأأأأأى واملرضأأأأأى وال أأأأأاجني مأأأأأ  السأأأأأف  الغارقأأأأأة مأأأأأ  أفأأأأأراد القأأأأأوات املسأأأأألحة يف البحأأأأأار
اتفاقيأة ج يأ  املتعلقأة مبعاملأة و  )"اتفاقيأة ج يأ  الثانيأة"(؛ No. 971, p. 85ل املرجع نفس ل (1949آب/أغسطس 
 )"اتفاقيأة ج يأ  الثالثأة"(؛ No. 972, p. 135ل املرجأع نفسأ (ل 1949آب/أغسأطس  12)ج يأ ل  أسأرى احلأرب

املرجأأع ل (1949آب/أغسأأطس  12)ج يأأ ل  ربواتفاقيأأة ج يأأ  سشأأفن محايأأة ااشأأخاص املأأدنيني يف وقأأت احلأأ
املشأأرتمة )الأأأيت تأأ ص علأأأى حظأأأر  3مأأ  املأأأادة  1"(ل الفقأأأرة الراسعأأةج يأأأ   ة)"اتفاقيأأ No. 973, p. 287ل نفسأأ 

 "االعتداء على الكرامة الشخصيةل وعلى ااخص املعاملة املهي ة واحلاطة سالكرامة"(و
ل واملتعلأأأق حب ايأأأة ضأأأحايا 1949آب/أغسأأأطس  12الربوتومأأأول اإلضأأأايف امللحأأأق ساتفاقيأأأات ج يأأأ  املعقأأأودة يف  (45)

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1125, Noل 1977امل اوعأات املسأألحة الدوليأأة )الربوتومأأول ااول(ل 

17512, p. 3 رامأة الشخصأيةل وسوجأ  خأاص املعاملأة )ب( )الأيت تأ ص علأى حظأر "انتهأاك الك2ل الفقأرة 75ل املادة
ل الفقأأرة 85 املأأادةو املهي أأة ل نسأأان واحملطأأة مأأ  قأأدر ل واإلمأأرا  علأأى الأأدعارة وأيأأة صأأورة مأأ  صأأور خأأدش احليأأاء"(؛ 

)ج( )الأأيت تأأ ص علأأى أن "ممارسأأة الفصأأ  الع صأأري وغأأري  مأأ  ااسأأاليب املب يأأة علأأى الت ييأأ  الع صأأري وامل افيأأأة 4
واليت مأ  شأفهنا ال يأ  مأ  الكرامأة الشخصأية" تعأد د ا اقرتفأت عأ  ع أد انتهامأات جسأي ة هلأ ا  ل نسانية واملهي ةل

 الربوتومول(و
ل املتعلأأأأق حب ايأأأأة ضأأأأحايا 1949آب/أغسأأأأطس  12الربوتومأأأأول اإلضأأأأايف امللحأأأأق ساتفاقيأأأأات ج يأأأأ  املعقأأأأودة يف  (46)

ل الفقأرة 4ل املأادة No. 17513, p. 609ل املرجأع نفسأ ل 1977امل اوعأات املسألحة غأري الدوليأة )الربوتومأول الثأاين(ل 
املهي أة واحملطأأة مأأ  قأأدر اإلنسأأانل  املعاملأأة( )الأيت تأأ ص علأأى حظأأر "انتهأأاك الكرامأة الشخصأأيةل وسوجأأ  خأأاص  )2

 واالغتصابل واإلمرا  على الدعارة وم  ما م  شفن  خدش احلياء"(و

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217%28III%29&referer=/english/&Lang=E
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ويأأرد أيضأأا  مفهأأو  الكرامأأة اإلنسأأانية يف جأأو ر العديأأد مأأ  الصأأكوك الدوليأأة الراميأأة دىل  (3)
توفري اإلغاثة اإلنسانية يف حاالت الكأوارثو فتأ ص درشأادات االحتأاد الأدويل ة عيأات الصأليب 

احأرتا  ]ووو[ اامحر واهلالل اامحر على أن  "ي بغي على ااطأرا  املقدمأة لل سأاعدة وموظفيهأا 
ويأ ص قأرار اة عيأة  و(47)اإلنسانية ل شأخاص املتضأرري  مأ  الكأوارث يف مأ  ااوقأات" لكرامةا

ل علأأأى أن "تأأأرك ضأأأحايا الكأأأوارث 1990مأأأانون ااول/ديسأأأ رب   14ل املأأأؤرخ 45/100العامأأأة 
ة دنسأانية ميثأ  خطأرا  علأى احليأاة اإلنسأانية ود انأة لكرامأة الطبيعية وحأاالت الطأوارئ سأال مسأاعد

 املتأأفثري  ااشأخاص تأأرك دن القائأ  الأأرأي مأع الأأدويل القأانون معهأأد يتفأق وساملثأأ ل و(48)"ناإلنسأا
 و(49)"اإلنسانية للكرامة انتهاما  " يشك  دنسانية مساعدة سدون سالكوارث

اللج أأةل و أأي "مرامأأة اإلنسأأان ااصأأيلة"ل مسأأت دة وصأأيغة املبأأدأ احملأأدَّدة الأأيت اعت أأدهتا  (4)
مأأأأ   1مأأأ  ديباجأأأأة العهأأأأد الأأأأدويل اخلأأأأاص سأأأاحلقوق االقتصأأأأادية واالجت اعيأأأأة والثقافيأأأأة والفقأأأأرة 

م  العهد الدويل اخلاص ساحلقوق املدنيأة والسياسأيةو واعُت أدت  أ   الصأيغة أيضأا  يف  10 املادة
 و(51)ة اامريكية حلقوق اإلنسانل واالتفاقي(50)مث  اتفاقية حقوق الطف  صكوك

ميكأ  اعتبأار وال يشري   ا احلكم دشأارة صأرحية دىل اةهأات الفاعلأة املع يأة ساملوضأوعو و  (5)
"اةهأات املسأاعدة ااخأرى"ل أن   ا احلكم ي طبق على الدول فق ل وال ي طبأق سالضأرورة علأى 

ت القانونيأأة للكيانأأات غأأري احلكوميأأة ج قانونيأأة خمتلفأأة في أأا يتعلأأق سااللت امأأاهُنأأسأأال ظر دىل وجأأود 
القأأانون الأأدويل يف  أأال محايأأة الكرامأأة اإلنسأأانية للشأأخص املتأأفثرو غأأري أن احلكأأم ي بغأأي  مبوجأأب

أن يُفهم على أن  ي طبق على الدول املسأاعدة واةهأات املسأاعدة )علأى ال حأو املفهأو  مأ  نأص 
مبوجأب القأانون الأدويلو وتعأرت  اللج أة  ( اليت ميك  أن تتح   الت امات قانونيأة3مشروع املادة 

لكأأوارث وأنشأأطة ل االسأأتجاسةسالأأدور الأأ ي تقأأو  سأأ  مأأ  مأأ  الأأدول املتأأفثرة والأأدول املسأأاعدة يف 
(و والكثري م  اانشطة يف  ال 16دىل  9احلد م  املخاطر )اليت  ي موضوع مشاريع املواد م  

تم عأأ  طريأأق ااجهأأ ة يأأاطر الكأأوارثل يف  أأال احلأأد مأأ  خمأأدىل حأأد مأأا لكأأوارثل و ل االسأأتجاسة
التاسعأأة لل  ظ أأات احلكوميأأة الدوليأأة وامل ظ أأات غأأري احلكوميأأة وغري أأا مأأ  الكيانأأات غأأري التاسعأأة 

 و (52)للدول مث  االحتاد الدويل ة عيات الصليب اامحر واهلالل اامحر

__________ 

 و4م  املبدأ التوجيهي  1أعال ( الفقرة  17درشادات االحتاد الدويل )انظر احلاشية  (47)
 فقرة م  الديباجةو (48)
 م  املادة الثانيةو 1أعال (ل الفقرة  18قرار سشفن املساعدة اإلنسانية )انظر احلاشية  (49)
)ج( )اليت ت ص علأى أمأور م هأا أن "يعامأ  مأ  طفأ  حمأرو  مأ  حريتأ  سجنسأانية واحأرتا  للكرامأة 37انظر املادة  (50)

 املتفصلة يف اإلنسان"(و
(51) United Nations, Treaty Series, vol. 1144, No. 17955, p. 123 تأ صل يف مجلأة  الأيت) 2ل الفقأرة 5ل املأادة

حتأأأرت  الكرامأأأة ااصأأأيلة يف الشأأأخص  أمأأأورل علأأأى أن: "يعامأأأ  مجيأأأع ااشأأأخاص احملأأأرومني مأأأ  حأأأريتهم معاملأأأة  
 اإلنساين"(و

(ل املرفأأأأق جأأأأيمل A/61/10) 10يأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأةل الأأأأدورة احلاديأأأأة والسأأأأتونل امللحأأأأق رقأأأأم الوثأأأأائق الرمسانظأأأأر  (52)
 و28 الفقرة

http://undocs.org/ar/A/RES/45/100
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" م سأأج ة مأأع الصأأيغة املسأأتخدمة يف ااصأأيلة ومحايتهأأامرامأأة اإلنسأأان   احأأرتا وعبأأارة " (6)
الفق  واالجتهاد القضائي املعاصري  يف  ال القانون الدويل حلقوق اإلنسانو وترد     العبارة يف 

ل (53)الكأوارث م هأا مبأادئ أوسألو التوجيهيأة يف حأاالتعدد م  الصكوك  ات الصألة ساإلغاثأة 
ل واملبأادئ التوجيهيأة للحأق (55)شأرد الأداخليل واملبادئ التوجيهية املتعلقة سالت(54)و ونكومعايري م

ضأأ  يا  دىل التأأ ا  سأألح  "احأأرتا " و"محايأأة"و ويأأؤدي اة أأع سأأني مل أأيت (56)يف املسأأاعدة اإلنسأأانية
دجأأراء حل ايأأة الكرامأأة  ا أأا التأأ ا  دنأأايب سدىل ساالمت أأاع عأأ  انتهأأاك الكرامأأة ااصأأيلة ل نسأأانل و 

تشريعات مل ع  تس لب واجب توفري احل اية م  الدول أن يتطقد اإلنسانيةو وعلى سبي  املثالل 
أنشأأأطة أطأأأرا  ثالثأأأة يف ظأأأرو  قأأأد ت أأأ ر سوقأأأوع انتهأأأاك ملبأأأدأ احأأأرتا  الكرامأأأة اإلنسأأأانيةو ورأت 

لكأأأ  مأأأ  اةهأأأات  قانونيأأأةي بغأأأي أن يت اسأأأب مأأأع االلت امأأأات ال "احل ايأأأة"سأأأأ اللج أأأة أن االلتأأأ ا  
ي الدولأأة املتأأفثرة الأأدور الرئيسأأي يف محايأأة الكرامأأة اإلنسأأانية تأأؤدوعليأأ ل الفاعلأأة املبي أأة يف الأأ صو 

حبكأأم دور أأا الرئيسأأي يف توجيأأ  اإلغاثأأة واملسأأاعدة يف حأأاالت الكأأوارث ومراقبته أأا وت سأأيقه ا 
و وعأأالوة علأأى  لأأكل 10مأأ  مشأأروع املأأادة  2واإلشأأرا  عليه أأا علأأى ال حأأو الأأوارد يف الفقأأرة 

ايأأة الكرامأأة املتفصأألة يف شأأخص اإلنسأأان ع أأد ا أأا  تأأداسري مأأ  دولأأة سضأأرورة احأأرتا  ومح  تسرتشأأد
 و 9للحد م  خماطر الكوارثل على ال حو املتوخى يف مشروع املادة 

"ل و أأأأي نفأأأأس الصأأأأيغة "يف حأأأأاالت الكأأأأوارثعبأأأأارة شأأأأارة العامأأأأة يف هنايأأأأة الأأأأ ص دىل واإل (7)
الأأ ي يشأأ   احلأأد مأأ  خمأأاطر ل تعكأأس ال طأأاق العأأا  ملشأأاريع املأأوادل 1املسأأتخدمة يف مشأأروع املأأادة 

 الكوارثو

   5 المادة
 حقوق اةنسان

ل شخاص املتفثري  سالكوارث احلق يف احرتا  حقوقهم اإلنسانية ومحايتها وفقا   
 للقانون الدويلو

__________ 

)ت ص على أن : "ال سد مأ  احأرتا  ومحايأة مرامأة  20أعال (ل الفقرة  28 مبادئ أوسلو التوجيهية )انظر احلاشية (53)
 وحقوق مجيع الضحايا"(و

(54) J.TheMohonkCriteriaforHumanitarianAssistanceinComplexTask:Emergencies“,Ebersole.M

ForceonEthicalandLegalIssuesinHumanitarianMohonkHuman Rights,(”Criteria“)”Assistance 

Quarterly, vol. 17, No. 1 (February 1995), pp. 192-208, p. 196   ال سد م  احرتا  ومحاية مرامأة ")يالح  أن
 (و"وحقوق مجيع الضحايا

(55) E/CN.4/1998/53/Add.2 علأأأى أنأأأ  "ُيكفأأأ  االحأأأرتا  واحل ايأأأة  يف مجلأأأة أمأأأور )الأأأ ي يأأأ ص 26ل املرفأأأقل املبأأأدأ
 ل شخاص القائ ني على توفري املساعدة اإلنسانية ولوسائ  ال ق  التاسعة هلم وملا يقدمون  م  املؤن"(و

  ص علأأأى أنأأأ  "ميكأأأ يأأأ) 10ل املبأأأدأ 1993اعت أأأد ا  لأأأس املعهأأأد الأأأدويل للقأأأانون اإلنسأأأاين يف نيسأأأان/أسري   (56)
الأأيت نأأب علأأى السأألطات املختصأأة ‘ امل أأرات اإلنسأأانية‘دتاحأأة املسأأاعدة اإلنسأأانية حبسأأب االقتضأأاء عأأ  طريأأق 

 ل طرا  املع يةل وع د الضرورة سلطة اامم املتحدةل أن حترتمها وحت يها"(و

http://undocs.org/AR/E/CN.4/1998/53/Add.2
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 التعليق  

احلأأأق العأأأا  ل شأأأخاص املتأأأفثري  سأأأالكوارث يف محايأأأة حقأأأوق  5يعكأأأس مشأأأروع املأأأادة  (1)
و أأأو أيضأأأا  مبثاسأأأة تأأأ مري سأأأفن مأأأ  واجأأأب الأأأدول مفالأأأة االمتثأأأال ة يأأأع اإلنسأأأان املكفولأأأة هلأأأمو 

االلت امات  ات الصلة حبقوق اإلنسان السارية أث اء الكارثة ويف مرحلة ما قبأ  الكارثأةو وتعأرت  
صلة وثيقة سني حقوق اإلنسان ومبدأ الكرامة اإلنسانية امل صأوص عليأ  يف مشأروع  سوجوداللج ة 
  يعضد  جتاور مشروعي املادتنيول و  ا ما 4 املادة

املعأأرب دىل "حقأأوق اإلنسأأان" االلت امأأات املتعلقأأة حبقأأوق اإلنسأأانل  ةعامأأالوتشأأ   اإلشأأارة  (2)
أفضأأ  امل ارسأأات حل ايأأة أمأأا  والقأأانون الأأدويل العأأريفيف يف االتفاقأأات الدوليأأة  ات الصأألةل و  ع هأأا

الأأدويلل مبأأا فيهأأا املبأأادئ التوجيهيأأة  يدحقأأوق اإلنسأأانل الأأواردة يف نصأأوص غأأري مل مأأة علأأى الصأأع
ل فضأال  عأأ  املبأادئ التوجيهيأة املتعلقأأة (57)الع ليأة حل ايأة ااشأخاص يف حأأاالت الكأوارث الطبيعيأة

تفيأأد يف حتديأأد سأأياق تطبيأأق الت امأأات حقأأوق اإلنسأأان القائ أأة علأأى حالأأة ل ف(58)سالتشأأرد الأأداخلي
احل ايأة امل صأوص عليهأا يف القأانون  مثأ ن الأوطر )أن احل اية مبوجب القانو  و م احتديدا   لكوارثا

و وتشأأري الصأأأيغة الأأأيت اعت أأدهتا اللج أأأة دىل اجملأأأال الدسأأتوري يف العديأأأد مأأأ  الأأدول( مشأأأ ولة أيضأأأا  
 الواسع لاللت امات املتعلقة حبقوق اإلنسانل دون السعي دىل حتديد ا أو اإلضافة دليها أو تقييد او

نطأأاق  يشأأ  ل 1التعليأأق علأأى مشأأروع املأأادة مأأ   (3)فقأأرة وعلأأى ال حأأو املوضأأح يف ال (3)
االختصأأاص الشخصأأي ملشأأاريع املأأواد أنشأأطة الأأدول وامل ظ أأات الدوليأأةل مبأأا يف  لأأك م ظ أأات 
التكامأأأأ  اإلقلي أأأأيل والكيانأأأأات ااخأأأأرى الأأأأيت تت تأأأأع ساختصأأأأاص قأأأأانوين دويل حمأأأأدد يف تأأأأوفري 

 أأأة سأأأفن نطأأأاق ومضأأأ ون االلتأأأ ا  حب ايأأأة املسأأأاعدة الغوثيأأأة يف حأأأاالت الكأأأوارثو وتعأأأرت  اللج
حقأأأوق اإلنسأأأان ل شأأأخاص املتأأأفثري  سأأأالكوارث سأأأيختلفان مثأأأريا  سأأأني  أأأ   اةهأأأات الفاعلأأأةو 
وي بغي قراءة الصياغة احملايدة اليت اعت دهتا اللج ة يف ضوء التسأليم ستبأاي  االلت امأات سأني الأدول 

 املساعدة ااخرىووخمتل  اةهات الفاعلة  ملساعدةاملتفثرة والدول ا

"احأرتا  ومحايأة" حقأوقهم اإلنسأانيةل  يفويعرت  مشروع املأادة حبأق ااشأخاص املتأفثري   (4)
اليت تظ  سارية املفعول يف سياق الكوارثو وت سج العبأارة علأى م أوال العبأارة الأواردة يف مشأروع 

 ارةاإلشأاملأراد ساملتعلأق سالكرامأة اإلنسأانيةل مأا ي يأد تفميأد عالقأة الأرتاس  سأني احلك أنيو و  4املادة 
 أي الدولية القائ ة حل اية حقوق اإلنسانل أن تكون  دىل مفهو  "احل اية"ل الشائع يف الصكوك

"االحأأأرتا " صأأأيغة جامعأأأة تصأأأ  طبيعأأأة ونطأأأاق االلت امأأأات الواقعأأأة علأأأى عأأأاتق الأأأدولل ومفهأأأو  
و ومأ  مثل 2املأادة  روع" الواردة يف مشماملة  ونب أن تُقرأ يف ضوء اإلشارة دىل "احرتا  حقوقهم  

(ل سأأأ  قأأأد متتأأأدل "االحأأأرتا "ال أأأاس )   يف حقأأأوقالتأأأدخواجبأأأات الأأأدول علأأأى جت أأأب  ال تقتصأأأر

__________ 

حأأأاالت الكأأأأوارث  املبأأأأادئ التوجيهيأأأة الع ليأأأة حل ايأأأأة ااشأأأخاص يفاللج أأأة الدائ أأأة املشأأأأرتمة سأأأني الومأأأاالتل  (57)
 (و2011سرن سشفن التشرد الداخليل  -)واش ط  العاص ةل مشروع سرومي غ   الطبيعية

 أعال و 55انظر احلاشية  (58)
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ل سوسائ  م هأا اعت أاد مجلأة مأ  التأداسري همحقوق (59)حسب ا تقتضي  القواعد املع يةل دىل "محاية"
تتفأاوت سأني التأأداسري السألبية سعأأد  التأدخ  والتأداسري اإلناسيأأة سكفالأة تلبيأأة االحتياجأات الفرديأأةل 

 أ    تشأ  ل 2نطاق مشأاريع املأوادل الأوارد يف مشأروع املأادة  ضوء ويف واملل وسةر  ا  سالظرو  
 و(60)التداسري أيضا  م ع وجت ب الظرو  اليت قد تؤدي دىل انتهاك حقوق اإلنسان

تكأأون  ميكأأ  أنومل تأأر اللج أأة أن مأأ  امل كأأ  وضأأع قائ أأة حصأأرية ج يأأع احلقأأوق الأأيت  (5)
يأ  ب دىل أن احلقأوق غأري  معأامس أن تؤدي     القائ أة دىل تفسأري تل وخشياإلع الواجبة 

 واإلع الامل مورة يف القائ ة غري واجبة 

مأ   1احلق يف احلياةل على ال حو املعرت  س  يف الفقرة  وم  احلقوق املع ية سوج  خاص (6)
ل د ا مأا رفضأت الدولأة ا أا  تأداسري م  العهد الأدويل اخلأاص سأاحلقوق املدنيأة والسياسأية 6املادة 

و ومان م  املفهو  أيضا  (61)ائر يف اارواح أو لالستجاسة هلاالكوارث اليت تسبب خس دناسية مل ع
الأيت تلتأ   الأدول ااطأرا  يف العهأد   اعيأةلأن م  سني احلقوق املع يأة احلقأوق االقتصأادية واالجت

اخلأأأاص سأأأاحلقوق االقتصأأأاديةل واالجت اعيأأأة والثقافيأأأةل وغأأأري  مأأأ  االتفاقيأأأات السأأأاريةل سجع اهلأأأا 
التدرنيل مبا فيها تلك احلقوق اليت يرتتب عليها حد أدىن م  االلت امات ااساسية )في ا يتصأ  

ااساسأي الصأحية ااساسأيةل واملأفوى واملسأك  والتعلأيم  يأةستوفري املواد الغ ائية ااساسأيةل والرعا
ل يأأأقالتطبل طفأأأال( والأأأيت تسأأأت ر حأأأىت يف سأأأياق الكأأأوارثو وتشأأأ   احلقأأأوق ااخأأأرى الواجبأأأة 

سوجأ  خأاص  القاسلأة للتأفثرتش ل ل احلق يف احلصول على املساعدة اإلنسانية؛ وحق الفئات   افي
أن تُراعأأي احتياجأأاهتم اخلاصأأة مأأ  احل ايأأة  ( يف6املأأادة مشأأروع )علأأى ال حأأو امل صأأوص عليأأ  يف 

 واملسأأاعدة؛ وحأأق اجملت عأأات احملليأأة يف أن يكأأون هلأأا صأأوت مسأأ وع يف  طأأي  وت فيأأ  مبأأادرات
احلأد مأأ  املخأأاطر واالسأأتجاسة هلأأا والتعأأايف م هأا؛ وحأأق مجيأأع املشأأردي  سسأأبب الكأأوارث يف تلقأأي 

 حمأددة حقأوق دىل أيضا  دشارات وترد ود ممساعدة غري متيي ية يف الوصول دىل حلول دائ ة لتشر 
 و(62)ااخرى املواد مشاريع على التعليقات سعض يف

ميفيأة دنفأا  تلأك احلقأوق لقواعأد القأانون الأدويل  ات يرتك مشروع املادة ع دا  مسفلة  و  (7)
مأأ  التقأأدير يف  امشأأا  ضأأ  يا   يف مثأأري مأأ  ااحيأأانو ومأأ  املتفأأق عليأأ  أن   أأاك مفتوحأأة   الصأألة

الكارثأأأةل تبعأأأا  للقواعأأأد  ات الصأأألة الأأأيت  شأأأدةدع أأأال احلقأأأوقل وأن  أأأ ا اهلأأأامش يتوقأأأ  علأأأى 
للج ة م لك أن اإلشارة دىل "حقوق اإلنسان" تش    ا ورأت املشار دليهاو قوقأو تُ شئ احل تقر

علأأى  لأأكل  القائ أأة يف  أأال القأأانون الأأدويل حلقأأوق اإلنسأأانو وس أأاء   واحلأأدودمأأال  مأأ  احلقأأوق 
__________ 

 ,European Court of Human Rights, Budayeva and Others v. Russia, nos. 15339/02, 21166/02انظر  (59)

20058/02, 11673/02 and 15343/02, ECHR 2008-IIو 
 و5(ل املرفقل املبدأ 55انظرل على سبي  املثالل املبادئ التوجيهية املتعلقة سالتشرد الداخلي )احلاشية  (60)
 the Inter-Agency Standing Committee Operational Guidelines on Human Rights and انظأر أيضأا   (61)

Natural Disasters, 2006 (A/HRC/4/38/Add.1, annex)( مأ  التعليأق علأى 3( و)2و وانظأر أيضأا  الفقأرتني )
 و6مشروع املادة 

 أدنا و 11املادة مشروع ( م  التعليق على 5)و (4انظرل على سبي  املثالل الفقرتني ) (62)

http://undocs.org/AR/A/HRC/4/38/Add.1
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اإلشأأأأارة دىل "حقأأأأوق اإلنسأأأأان"  أأأأي دحالأأأأة دىل القأأأأانون الأأأأدويل حلقأأأأوق اإلنسأأأأان سرمتأأأأ ل  فأأأأجن
 سلأأة للتقييأأد واحلقأأوق غأأري القاسلأأة للتقييأأدوعلأأى وجأأ  اخلصأأوص ت اولأأ  للحقأأوق القا ك لأأ يف مبأأا

 ع أأأدما تقييأأد ا أو احلقأأوق تعليأأأق يف املتأأفثرة للدولأأة حأأأق تأأوفري الب أأد يتأأأوخى ال حأأول  أأ ا وعلأأى
وفقأأا  " اخلتاميأأة أيضأأا  العبأأارة تؤمأأد  الأأ ي اامأأر و أأو القائ أأةل الدوليأأة االتفاقأأات يف  لأأك نأأوو
 الدويل"و لقانونل

واإلشارة اخلتامية دىل عبارة "وفقا  للقانون الدويل"  ي أيضا  تأ مري سفنأ  قأد تكأون   أاك  (8)
قواعأأد أخأأرى مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويلل م هأأا علأأى سأأبي  املثأأال القواعأأد السأأارية علأأى الالجئأأني 

 احت أأالتأأفثري يف حقأأوق ااشأأخاص املتأأفثري  سأأالكوارثل و أأو  يكأأون هلأأاواملشأأردي  داخليأأا ل قأأد 
 و18 ول أيضا  مبشروع املادة مش

   6 المادة
 المبادئ اةنسانية

يتعأأأني االسأأأتجاسة حلأأأاالت الكأأأوارث وفقأأأا  ملبأأأادئ اإلنسأأأانية واحليأأأاد وال  ا أأأةل  
 وعلأى أساس عد  الت يي ل ومبراعاة احتياجات ااشخاص القاسلني للتفثر سوج  خاصو 

 التعليق  

 ايأة ال أاس يف حأأاالت ية الرئيسأية  ات الصأألة حباملبأأادئ اإلنسأان 6مشأروع املأادة  حيأدد (1)
مل جتأأأد اللج أأأة ضأأأرورة لتحديأأأد مأأأا د ا مانأأأت  أأأ   املبأأأادئ  أأأي أيضأأأا  مبأأأادئ عامأأأة و لكأأأوارثو ا

للقأأانون الأأدويلل والحظأأت أهنأأا ال تسأأتبعد تطبيأأق مبأأادئ القأأانون الأأدويل ااخأأرى  ات الصأألةو 
 يفسأأأاعدة الغوثيأأأة يف حأأأاالت الكأأأوارثل و يف تأأأوفري امل سفمهيأأأة  أأأ   املبأأأادئادة املأأأمشأأأروع  ويقأأأر

 أنشطة احلد م  خماطر الكوارثل حسب االقتضاءو

أساسأية يُعأرت  سأدور ا احلاسأم يف تقأدمي ومبادئ اإلنسانية واحليأاد وال  ا أة  أي مبأادئ  (2)
و و ي أساسية أيضا  سال سبة للقوانني الواجبة التطبيق يف جهأود اإلغاثأة يف (63)املساعدة اإلنسانية

أن  "نأب  دىل 46/182حاالت الكوارثو وعلى سبي  املثالل أشارت اة عية العامة يف قرار ا 
ياد وال  ا ة"تقدمي املساعدة اإلنسانية وفقا  ملبادئ اإلنسانية واحل

  و(64)

ومبدأ اإلنسأانية  أو حجأر ال اويأة حل ايأة ااشأخاص يف القأانون الأدويلو و أو مبثاسأة حلقأة  (3)
اإلنسأأأاين والقأأأانون الأأأدويل حلقأأأوق اإلنسأأأانل و أأأو مصأأأدر دهلأأأا  لتطأأأوير الأأأدويل وصأأأ  سأأأني القأأأانون 

 تجلأىاإلنساينل يالدويل ون القوانني املتعلقة حب اية ااشخاص يف حاالت الكوارثو ويف  ال القان
املشأأرتمة سأأني اتفاقيأأات ج يأأ   3املبأأدأ يف أهبأأى صأأور  يف اشأأرتاط املعاملأأة اإلنسأأانية الأأوارد يف املأأادة 

__________ 

 و11(ل الفقرة A/CN.4/590) مرة اامانة العامةلانظر امل اقشة الواردة يف م   (63)
 و2املرفقل الفقرة  (64)

http://undocs.org/ar/A/res/46/182
http://undocs.org/AR/A/CN.4/590
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)موضوع الأدعوى(  ق اة مورفوأمدت حمك ة العدل الدولية يف قضية دال أن  م ا و (65)1949لعا  
الصأرامة يف مراعاهتأا وقأت السألم أمثأر م أ   تضأين اعتبارات اإلنسانية ااساسية مبادئ عامة "تقفج

( علأى مبأادئ الصأليب اامحأر ثالثأة ع اصأر Pictetو وي سأب تعليأق سيكتيأت )(66)يف وقأت احلأرب"
و (67)ملبأدأ اإلنسأأانية: احليلولأأة دون املعانأاة و فيفهأأا؛ ومحايأأة اارواح والصأحة؛ ومفالأأة احأأرتا  اافأأراد

كأوارثل تؤمأد مبأادئ أوسألو التوجيهيأة ومعأايري مو ونأأك ويف السأياق اخلأاص ل غاثأة يف حأاالت ال
 و(68)أن مبدأ اإلنسانية يتطلب "التصدي لل عاناة اإلنسانية أي  ا وجدت"

 أأ ا املبأأدأ ي طبأأق أيضأأا  علأأى  فأأجناملسأألحل  اتال  اعأأ قأأانونوسي  أأا نشأأف مبأأدأ احليأأاد يف  (4)
 دميمبأأأدأ احليأأأاد أن يكأأأون تقأأأ يتطلأأأبفأأأروع القأأأانون ااخأأأرىو ويف سأأأياق املسأأأاعدة اإلنسأأأانيةل 

املسأأاعدة مسأأتقال  عأأ  أي سأأياق سياسأأي أو ديأأر أو دثأأر أو أيأأديولوجيو وتؤمأأد مبأأادئ أوسأألو 
التوجيهية ومعايري مو ونك على حد سواء على أن  نب تقدمي املساعدة "دون اخنراط يف أع ال 

أو ديأأأأأأأر  القتأأأأأأأال أو اال يأأأأأأأاو دىل طأأأأأأأر  مأأأأأأأ  ااطأأأأأأأرا  يف م اوعأأأأأأأات  ات طأأأأأأأاسع سياسأأأأأأأي
لكأأوارثل ل لالسأأتجاسةاتأأ  دىل الطأأاسع الالسياسأأي   حأأد يف احليأأاد مبأأدأ ويشأأري و(69)عقائأأدي" أو

لكارثأة الواقعأةو ويكفأ  ل االسأتجاسةويؤمد أن  ال نوو استخدا  اانشطة اإلنسأانية اغأراض غأري 
الدولأة املتأفثرة املبأدأ أن تكأون مصألحة ااشأخاص املتأفثري  سأالكوارث الشأاغ  الرئيسأي لكأ  مأ  

لكأأوارثو واحأرتا  مبأأدأ احليأأاد مسأأفلة حموريأأة لتيسأأري ل االسأأتجاسةيف  أأال  خأأرىوأي جهأة فاعلأأة أ
 و 2مافية وفعالة للكوارثل على ال حو املبني يف مشروع املادة   استجاسةحتقيق 

يو ويشأأ   مبأأدأ ال  ا أأة ثالثأأة مبأأادئ: عأأد  الت ييأأ ل والت اسأأبل وال  ا أأة مبع ا أأا ااصأأل (5)
ول سباب الأيت ت أاقش أدنأا ل ال تعتأرب اللج أة مبأدأ عأد  الت ييأ   أرد ع صأر مأ  ع اصأر مشأروع 

 الأةلكأوارثو واملقصأود مأ  عأد  الت ييأ   أو دو ل لالسأتجاسةل ود ا أيضأا  مبأدأ  قائ أا  س اتأ  6املادة 
حتياجأات دون ااسباب املوضوعية للت يي  سأني اافأرادل حبيأث يسرتشأد يف مسأاعدة املتأفثري  ساال

لكارثة مت اسبة مأع نطاقهأا ومأع احتياجأات ل االستجاسةغري او ويقتضي مبدأ الت اسب أن تكون 
اشأد  سأاعدةاملتفثري و ويع   املبدأ أيضا  مآلية للتوويعل د  ميّك  م  دعطاء ااولويأة يف تقأدمي امل

سعد  الت ييأ  العتبأارات  االحتياجات دحلاحا و وتعكس ال  ا ة مبع ا ا ااصلي املبدأ ال ي يقضي
__________ 

ااشأخاص الأ ي  ال يشأرتمون مباشأرة يف ااع أال العدائيأةل ")الأيت تأ ص علأى مأا يلأي:  3مأ  املأادة  1انظر الفقرة  (65)
الأأأ ي  ألقأأوا عأأأ هم أسأأألحتهمل وااشأأخاص العأأأاج ون عأأأ  القتأأال سسأأأبب املأأأرض مبأأ  فأأأيهم أفأأأراد القأأوات املسأأألحة 

اةأأرح أو االحتجأأاو أو اي سأأبب آخأأرل يعأأاملون يف مجيأأع ااحأأوال معاملأأة دنسأأانيةل دون أي متييأأ  ضأأار يقأأو   أو
 (و"خرالع صر أو اللونل أو الدي  أو املعتقدل أو اة سل أو املولد أو الثروةل أو أي معيار مماث  آ ىعل

(66) Corfu Channel case, Judgment of April 9th, 1949: I.C.J. Reports 1949, p. 4 at p. 22و 
(67) J. Pictet, The Fundamental Principles of the Red Cross Proclaimed by the Twentieth International 

Conference of the Red Cross, Vienna, 1965: Commentary (Geneva, Henry Dunant Institute, 1979), 

pp. 21-27متاح أيضا  يف الع وان التايل:  ؛www.ifrc.orgو 
 54 )انظأأأأأر احلاشأأأأأية Mohonk Criteria؛ 20أعأأأأأال (ل الفقأأأأأرة  28مبأأأأأادئ أوسأأأأألو التوجيهيأأأأأة )انظأأأأأر احلاشأأأأأية  (68)

 وp. 196أعال (ل 
 واملرجع نفس  (69)

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.ifrc.org
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لكأأأأوارثو ويعأأأأّر  التعليأأأأق علأأأأى الربوتومأأأأول اإلضأأأأايف ااول ل االسأأأأتجاسة اتيأأأأة سأأأأني اافأأأأراد يف 
دىل  ملأأأدعوةالتفاقيأأأات ج يأأأ  مفهأأأو  ال  ا أأأة سفنأأأ  "خصأأألة ي بغأأأي توافر أأأا يف الفأأأرد أو املؤسسأأأة ا

وع املبأأادئ التوجيهيأأأة مشأأر  يأأ ص املثأأأالل سأأبي  وعلأأى و(70)الع أأ  لفائأأدة أولئأأك الأأأ ي  يعأأانون"
الدولية لع ليات املساعدة اإلنسانية على أن  "ي بغي تقأدمي املسأاعدة اإلنسأانية س  ا أة ودون متييأ  

مبأأدأ  يقتضأأيو وع ومأأا ل (71) حأأ  دىل مجيأأع ااشأأخاص الأأ ي  يكونأأون يف حاجأأة ماسأأة دليهأأا"
لكأأوارث دىل احأأرتا  ااشأأخاص املتأأفثري  سأأالكوارث احرتامأأا  مأأامال  ل االسأأتجاسةال  ا أأة أن هتأأد  

 سوج  خاصو القاسلني للتفثروتلبية احتياجاهتم سطريقة تعطي ااولوية ل شخاص 

ويعكس مبدأ عد  الت يي ل السأاري أيضأا  يف سأياق احلأد مأ  خمأاطر الكأوارثل املسأاواة  (6)
يأأ  سشأأك   حأأ  سيأأ همو وتشأأ   أسأأباب الت ييأأ  ااصأأيلة ة يأأع البشأأر والعأأ   علأأى عأأد  الت ي

احملظأأأورة علأأأى سأأأبي  املثأأأال ال احلصأأأر ااصأأأ  اإلثأأأر واةأأأ س واة سأأأية واآلراء السياسأأأية والعأأأرق 
و وقأررت اللج أة اإلشأارة دىل عأد  الت ييأ  م بأدأ قأائم س اتأ  سأال ظر دىل أمهيتأ  (72)واإلعاقة والدي 

الأأأدويل أيضأأأا   أأأ ا الأأأ هج يف قأأأرار  الصأأأادر سشأأأفن  لل وضأأأوع قيأأأد البحأأأثو وا أأأ  معهأأأد القأأأانون
والأأ ي يقضأأي سأأفن تعأأرض املسأأاعدة اإلنسأأانية وتأأووع "دون  2003املسأأاعدة اإلنسأأانية يف عأأا  

و م أأا تأأ ص درشأأادات االحتأأاد الأأدويل ة عيأأات الصأأليب (73)حمظأأورة" سأأسأي متييأأ  قأأائم علأأى أ
ل شأأخاص املتأأفثري  سأأالكوارث "دون أي  اامحأأر واهلأأالل اامحأأر علأأى أنأأ  ي بغأأي تأأوفري املسأأاعدة

متييأأأ  )قأأأائم علأأأى اة سأأأيةل والع صأأأرل والعأأأرقل واملعتقأأأدات الدي يأأأةل والطبقأأأة االجت اعيأأأةل ونأأأوع 
 و (74)السياسية(" واآلراءاة سل والعج ل والس ل 

مببدأ عد  الت يي  استبعاد احت ال "الت يي  اإلنايب" ع د االقتضاءو وتعكأس  وال يُقصد (7)
 أأ ا  6سوجأأ  خأأاص" يف مشأأروع املأأادة  القأأاسلني للتأأفثربأأارة "مأأع مراعأأاة احتياجأأات ااشأأخاص ع

و ولأ لك فّضألت اللج أة واافأراد" مأال  مأ  اجمل وعأات القأاسلني للتأفثرمصأطلح " يشأ  املوق و و 
__________ 

(70) See C. Pilloud and others, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva 

Conventions of 12 August 1949 (Geneva, International Committee of the Red Cross, 1987), paras. 

2800-2801citingtheProclamationoftheFundamentalPrinciplesoftheRedadoptedby,”Cross“)

resolution VIII of the 20th International Conference of the Red Cross, Vienna, 1965), and Pictet, 

Commentary  أعال (ل  67)انظر احلاشيةpp. 33-51و 
(71) Peter MacAlister-Smith, International Guidelines for Humanitarian Assistance Operations 

(Heidelberg, Germany, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, 

1991), para. 6 (a)و 
مأ  اإلعأالن  2 املأادةو ؛ 1949املشأرتمة سأني اتفاقيأات ج يأ  لعأا   3مأ  املأادة  1انظرل يف مجلة أمورل الفقأرة  (72)

 2الأدويل اخلأاص سأاحلقوق املدنيأة والسياسأية؛ والفقأرة العهأد مأ   2م  املادة  1الفقرة و العاملي حلقوق اإلنسان؛ 
مأ  اتفاقيأة  5أيضا  املأادة م  العهد الدويل اخلاص ساحلقوق االقتصادية واالجت اعية والثقافيةو انظر  2 م  املادة

االتفاقيأأة الدوليأأة حل ايأأة حقأأوق مجيأأع الع أأال املهأأاجري  وأفأأراد مأأ   7دة حقأأوق ااشأأخاص  وي اإلعاقأأةل واملأأا
 و(United Nations, Treaty Series, vol. 2220, No. 39481, p. 3)أسر م 

 م  املادة الثانيةو 3أعال (ل الفقرة  18قرار سشفن املساعدة اإلنسانية )انظر احلاشية  (73)
 و4)ب( م  املادة 2أعال ( الفقرة  17درشادات االحتاد الدويل )انظر احلاشية  (74)
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"و رالقأاسلني للتأفث" أو "ااشأخاص القاسلأة للتأفثر" احملايأدة علأى "اجمل وعأات القأاسلني للتأفثرعبأارة "
عبأأارة "سوجأأ  خأأاص" تسأألي ا  سأأفن املتأفثري  سكارثأأة يكونأأون حبكأأم تعأأريفهم معرضأأني  واسأُتخدمت

م   4)أ( م  املادة 3مست دة م  الفقرة  ديدا لسوج  خاص"ل حت القاسلني للتفثرللخطرو وعبارة "
جأأات درشأأادات االحتأأاد الأأدويل ة عيأأات الصأأليب اامحأأر واهلأأالل اامحأأر الأأيت تشأأري دىل االحتيا

اخلاصأأأة "لل سأأأاء وخاصأأأة الفئأأأات ااشأأأد ضأأأأعفا  الأأأيت قأأأد تشأأأ   ااطفأأأال وال أأأاوحني واملسأأأأ ني 
 العبأارة     وترد و(75)واملصاسني سعج  واملصاسني سفريوس اإليدو وغري  لك م  اامراض املقِعدة"

 دىل يشأأري والأأ ي اإلنسأأانية املسأأاعدة سشأأفن الأأدويل القأأانون معهأأد اعت أأد  الأأ ي القأأرار يف أيضأأا  
و وعلأى نفأس ال حأول فأجن اة عيأة العامأةل يف (76)رورة مراعاة احتياجات "أشد الفئات ضعفا "ض

 ل طلبت:2014مانون ااول/ديس رب   12ل املؤرخ 69/135 قرار ا

الأأدول ااعضأأاء واملؤسسأأات اإلنسأأانية املع يأأة يف م ظومأأة اامأأم املتحأأدة  دىل" 
ل تقأدمي املسأاعدة اإلنسأانيةل أن تكفأ  يف مجيأع واةهات الفاعلة املع ية ااخرى يف  أا

جوانب االستجاسة للحاالت اإلنسانيةل مبا فيها التف ب للكوارث وتقييم االحتياجأاتل 
مراعأأأأأاة االحتياجأأأأأات اإلنسأأأأأانية ومأأأأأواط  الضأأأأأع  احملأأأأأددة لكأأأأأ  مكونأأأأأات السأأأأأكان 

اإلعاقأأأأةل سأأأأي ا الفتيأأأأات والفتيأأأأان وال سأأأأاء واملسأأأأ ون وااشأأأأخاص  وو  املتضأأأأرري ل وال
يف  لأأك لأأدى وضأأأع وت فيأأ  سأأرامج احلأأد مأأأ  خمأأاطر الكأأوارث واملسأأاعدة اإلنسأأأانية  مبأأا

وتشأجع يف  ةلواإلنعاش وسرامج دعادة اإلع ار يف مرحلة ما سعد حالأة الطأوارئ اإلنسأاني
 و(77)ووو"   ا الصدد اةهود الرامية دىل ض ان تع يم مراعاة امل ظور اة ساين

املأأادة نفسأأ  اعرتافأأا  مشأأروع ضأأ    القاسلأأة للتأفثراللج أأة عأأد  ددراج قائ أأة سالفئأأات  وقأررت 
م ها سالطاسع ال سح للتعرض للخطرو فأاملهم مل يكأ  وضأع صأيغة ثاستأة جامعأة للفئأات الفرعيأة مأ  

روا سوجأ  خأاص ضأ   اجمل أوع الكلأي ل فأراد املتأفثري  أو الأ ي  حيت أ  أن يتأفث القاسلني للتفثراافراد 
سكارثةل سقدر مأا مأان اال ت أا   أو االعأرتا  سأفن مبأدأ عأد  الت ييأ  يشأ   االلتأ ا  اإلنأايب سأجيالء 

 القأاسلني للتأفثرسوجأ  خأاصو ف صأطلح " القأاسلني للتأفثرا ت ا  خاص لتلبية احتياجات ااشأخاص 
 فهأو ل ا املسوج  خاص" تُرك مفتوحا  ع  ع أد لكأي ال يقتصأر علأى فئأات اافأراد املرتبطأة عأادة هبأ

علأأى ال حأأو املأأ مور أعأأال ل فحسأأبل سأأ  يشأأ   أيضأأا  اافأأراد اآلخأأري  الأأ ي  قأأد نأأدون أنفسأأهم 
 سوج  خاص يف أعقاب مارثة مال مث  ااجانب على سبي  املثالو قاسلني للتفثر

وتفهم اللج ة اإلشأارة دىل "املراعأاة" سأاملعا الواسأعل حبيأث تغطأي أيضأا ل يف مجلأة أمأورل  (8)
كانيأأأة احلصأأأول علأأأى املعلومأأأات واملشأأأارمة اجملت عيأأأةل مبأأأا يف  لأأأك دشأأأراك الفئأأأات الضأأأعيفة يف دم

تصأ يم وت فيأ  ورصأأد وتقيأيم وتقأأدمي املسأاعدة يف حأأاالت الكأوارثل ومأأ لك يف مرحلأة التف أأب 
 وقوع مارثةو  الالحت

__________ 

 و4)أ( م  املادة 3ل الفقرة املرجع نفس  (75)
 م  املادة الثانيةو 3أعال (ل الفقرة  18 قرار سشفن املساعدة اإلنسانية )انظر احلاشية (76)
 و32انظر الفقرة  (77)
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الرجأأال سشأأك  تأأؤثر يف ال سأأاء والفتيأأات والفتيأأان و مثأأريا  مأأا وتأأدرك اللج أأة أن الكأأوارث   (9)
خمتلأأ و ويف سأأياقات مثأأريةل حيأأد التفأأاوت سأأني اة سأأني مأأ  قأأدرة ال سأأاء والفتيأأات علأأى التأأفثري 

القأأأأرارات الأأأأيت متأأأأس حيأأأأاهت  فضأأأأال  عأأأأ  قأأأأدرهت  علأأأأى احلصأأأأول علأأأأى مأأأأوارد مثأأأأ   والأأأأتحكم يف
مل ال راعيأأأأةل وااراضأأأأي وامل تلكأأأأاتل والتك ولوجيأأأأاتل والتعلأأأأي ملأأأأدخالتالت ويأأأأ ل وااغ يأأأأةل وا

للتأأفثر والتعأأرض لل خأأاطر علأأى  أأو غأأري  ومثأأريا  مأأا يتعرضأأ والصأأحةل والسأأك  اآلمأأ ل والع الأأةو 
لع أأأ  ولدرجأأأة أمأأأرب مأأأ  ايف اارواح واارواقل  مبأأأا يف  لأأأك تعرضأأأه  خلسأأأائر أمأأأربمت اسأأأبل 

اعأأرتا  مت ايأأد سأأفن ال سأأاء والفتيأأاتل  ةويف أعقاهبأأاو و أأ القأأائم علأأى نأأوع اةأأ س أث أأاء الكأأوارث
شفهن  شفن الرجال والفتيانل ميتلك  املهارات والقدرة على التف ب ل ومات ومواجهتها والتعايف 

وجهأأات شأأريكة سأأواء يف  أأال احلأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارث أو يف  م هأأال سصأأفته  جهأأات فاعلأأة
ومعأأار  لأأ  دور  املهأأم يف تع يأأ   دراتمتتلكأأ  ال سأأاء والفتيأأات مأأ  قأأ  أأال الع أأ  اإلنسأأاينو ومأأا

يف ددارة خمأأأأاطر  قأأأائم علأأأى نأأأأوع اةأأأ ساملواجهأأأةو وأمهيأأأأة اتبأأأاع هنأأأأج  ة الفأأأرد واجملت أأأأع علأأأىقأأأدر 
: س أأأأاء قأأأدرة اامأأأأم 2015-2005  يوغأأأو للفأأأرتة الكأأأوارث معأأأرت  هبأأأأا سأأأواء يف دطأأأار ع أأأأ 

 و (79) دايل ودطار سِ (78)واجملت عات على مواجهة الكوارث

  7المادة 
 واجب التعاون

املأأواد  أأ  ل تتعأأاون الأأدولل حسأأب مقتضأأى احلأأالل يف سأأياق تطبيأأق مشأأاريع  
في أا سي هأا ومأأع اامأم املتحأأدة وع اصأر حرمأة الصأأليب اامحأر واهلأأالل اامحأر واةهأأات 

 املساعدة ااخرىو

 التعليق  
ال غأأا عأأ  التعأأاون الأأدويل الفعأأال حل ايأأة ااشأأخاص يف حأأاالت الكأأوارثو وواجأأب  (1)

القأأانون الأأدويل ويأأ ص عليأأ  العديأأد مأأ  الصأأكوك الدوليأأةو و أأو التعأأاون مبأأدأ راسأأخ مأأ  مبأأادئ 
مكأأرس يف ميثأأاق اامأأم املتحأأدة ضأأ   سأأياقات يف مقأأدمتها السأأياق اإلنسأأاين الأأ ي ُتطأأرح فيأأ  

م  امليثاق سشأك  واضأح  1( م  املادة 3محاية ااشخاص يف حاالت الكوارثو وت ص الفقرة )
 على أن أحد مقاصد امل ظ ة يت ث  يف:

__________ 

(78) A/CONF.206/6 وCorr.1 د(: "ي بغأأي ددمأأاج امل ظأأور اة سأأاين يف مجيأأع 13ل الفقأأرة 2ل الفصأأ  ااولل القأأرار(
ثل مبأا يف  لأأك مأا يتصأ  م هأأا ستقيأيم املخأأاطرل سياسأات وخطأ  وع ليأأات ا أا  القأرار يف ددارة خمأأاطر الكأوار 

 وواإلن ار املبكرل وددارة املعلوماتل والتثقي  والتدريب"
يتطلأأأب احلأأأد مأأأ  خمأأأاطر الكأأأوارث مشأأأارمة مافأأأة أطيأأأا  اجملت أأأع وتعاوهنأأأا يف دطأأأار شأأأرامةو ")د(: 19الفقأأأرة  (79)

أأأرة وغأأأري ا لت يي يأأأةل وديأأأالء ا ت أأأا  خأأأاص ل شأأأخاص ويتطلأأأب  لأأأك أيضأأأا  الت كأأأني واملشأأأارمة الشأأأاملة وامليسَّ
املتضرري  م  الكوارث أمثر م  غري مل وال سي ا أشأد ال أاس فقأرا و وي بغأي ددمأاج م ظأور شأام  اسعأاد اةأ س 
والس  واإلعاقة والثقافة يف مجيع السياسات وامل ارساتل وتع ي  الأدور القيأادي لل أرأة والشأبابو وي بغأي أيضأا ل 

 و"الء ا ت ا  خاص لتحسني الع   التطوعي امل ظم لل واط نييف   ا السياقل دي

http://undocs.org/AR/A/CONF.206/6
http://undocs.org/AR/A/CONF.206/6/CORR.1
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 االقتصأأأادية الصأأأبغة  ات الدوليأأأة املسأأأائ  حأأأ  علأأأى الأأأدويل التعأأأاون قيأأأقحت"
 ااساسأية واحلريات اإلنسان حقوق احرتا  تع ي  وعلى واإلنسانية والثقافية واالجت اعية

 الأأدي  أو اللغأأة أو اةأأ س سسأأبب متييأأ  سأأال دطالقأأا    لأأك علأأى والتشأأجيع مجيعأأا   لل أأاس
 "وتفريق سني الرجال وال ساء وال

 1( مأأأأ  املأأأأادة 3مأأأأ  امليثأأأأاق سالتفصأأأأي  مضأأأأ ون الفقأأأأرة ) 56و 55ن املادتأأأأا وتت أأأأاول 
 :يلي ما على امليثاق م  55 املادة ت ص د يتعلق سالتعاون الدويلو  في ا

 سأأألي ة عالقأأأات لقيأأأا  الضأأأروريني والرفا يأأأة االسأأأتقرار دواعأأأي هتيئأأأة يف رغبأأأة"
وية يف احلقأأأوق سأأأأني سالتسأأأأ يقضأأأي الأأأأ ي املبأأأدأ احأأأأرتا  علأأأى مؤسسأأأأة اامأأأم سأأأأني وديأأأة

 الشعوب وسفن يكون لك  م ها تقرير مصري ال تع   اامم املتحدة على:
حتقيق مستوى أعلى لل عيشة وتوفري أسباب االستخدا  املتص  لكأ   )أ( 

 والتقد  االقتصادي واالجت اعي؛فرد وال هوض سعوام  التطور 
تيسأأأري احللأأأول لل شأأأام  الدوليأأأة االقتصأأأادية واالجت اعيأأأة والصأأأحية  )ب( 

 وما يتص  هبا؛ وتع ي  التعاون الدويل يف أمور الثقافة والتعليم؛ 
أن يشأأأأأيع يف العأأأأأأامل احأأأأأأرتا  حقأأأأأوق اإلنسأأأأأأان واحلريأأأأأأات ااساسأأأأأأية  )ج( 

أو الأأأدي ل وال تفريأأأق سأأأني الرجأأأال وال سأأأاءل  للج يأأأع سأأأال متييأأأ  سسأأأبب اةأأأ س أو اللغأأأة
 و"ومراعاة تلك احلقوق واحلريات فعال  

 م  امليثاق على ما يلي: 56املادة  وت ص
 مأ  علأيهم نأب مبأا مشأرتمنيل أو م فأردي  يقوموال سفن ااعضاء مجيع يتعهد"

 و"55 املادة يف عليها امل صوص املقاصد إلدراك اهليئة مع سالتعاون ع  
مبأادئ  دعأالن يف الأدويل القأانون مبأادئ أحأد ساعتبأار  للتعأاون العا  الواجب على التفميد وأعيد

القأأانون الأأدويل املتعلقأأأة سالعالقأأات الوديأأأة والتعأأاون سأأأني الأأدول وفقأأأا  مليثأأاق اامأأأم املتحأأدة علأأأى 
 ال حو التايل:
غأأض ال ظأأر عأأ  االختالفأأات يف نظ هأأا السياسأأية واالقتصأأادية "علأأى الأأدولل س 

واالجت اعيأأأةل واجأأأب التعأأأاون سعضأأأها مأأأع سعأأأض يف شأأأىت  أأأاالت العالقأأأات الدوليأأأةل 
و لأأك مأأ  أجأأ  صأأيانة السأألم واامأأ  الأأدوليني وتع يأأ  االسأأتقرار والتقأأد  االقتصأأاديني 

جملأأرد مأأ  الت ييأأ  علأأى أسأأاس علأأى الصأأعيد الأأدويل والرفأأا  العأأا  ل مأأم والتعأأاون الأأدويل ا
 و(80)    االختالفات"

االلت امأات الدوليأة الأيت أخأ هتا الأدول علأى ويكتسب التعاون أمهية خاصة في أا يتعلأق س (2)
حقأوق اإلنسأانو ويشأري العهأد الأدويل اخلأاص سأاحلقوق االقتصأادية واالجت اعيأة نفسها يف  أال 

__________ 

 و1ل املرفقل الفقرة 1970تشري  ااول/أمتوسر  24املؤرخ  (25-)د2625قرار اة عية العامة  (80)

http://undocs.org/ar/A/RES/2625(XXV)
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و و أ ا (81)ساعتبأار  وسأيلة إلع أال احلقأوق الأواردة فيأ والثقافية سشك  صأريح دىل التعأاون الأدويل 
ما أمدت  م  جديد اللج ة املع يأة سأاحلقوق االقتصأادية واالجت اعيأة والثقافيأة يف تعليقاهتأا العامأة 

 سصأأورة سأأاروة مكانأأة الأأدويل التعأأاون وامتسأأبو (82)سشأأفن دع أأال حقأأوق حمأأددة يضأأ  ها العهأأد
ل الأيت أمأدت مأ  جديأد اإلعاقأة  وي ااشأخاص حبقأوق املتعلقأة 2006 عأا  اتفاقيأة يف خاصة

 ال أ اع حأاالت  لك يف مبا ساخلطورة تتسم يف حاالت"االلت امات الدولية القائ ة دواء  و اإلعاقة 
 و(83)"الطبيعية والكوارث اإلنسانية والطوارئ املسلح

وفي أأا يتعلأأق سالتعأأاون يف سأأياق املسأأاعدة الغوثيأأة يف حأأاالت الكأأوارثل أقأأرت اة عيأأة  (3)
  ل مبا يلي:46/182العامةل يف القرار 

قأأأد يتجأأأاوو حجأأأم العديأأأد مأأأ  حأأأاالت الطأأأوارئ ومأأأدهتا قأأأدرة العديأأأد مأأأ  " 
و وسالتأأايل يكتسأأي التعأأاون الأأدويل يف مواجهأأة حأأاالت البلأأدان املتضأأررة علأأى االسأأتجاسة

الطأأوارئ وتع يأأ  قأأدرة البلأأدان املتضأأررة علأأى االسأأتجاسة أمهيأأة مبأأريةو وي بغأأي تأأوفري  لأأك 
 و(84)"ووو التعاون وفقا  للقانون الدويل والقوانني الوط ية

 تشأأأأأأريوعأأأأأالوة علأأأأأى  لأأأأأأكل وفي أأأأأا يتعلأأأأأق سالتعأأأأأأاون يف سأأأأأياق احلأأأأأد مأأأأأأ  املخأأأأأاطرل  
 داي دىل أن "م  دولة تتح أ  املسأؤولية ااساسأية )أ( م  املبادئ التوجيهية إلطار سِ 19 قرةالف

عأأ  اتقأأاء خطأأر الكأأوارث واحلأأد م أأ ل سوسأأائ  تشأأ   التعأأاون الأأدويل واإلقلي أأي ودون اإلقلي أأي 
ل   أاك عأدد مبأري مأ  الصأكوك الأيت وساإلضأافة دىل  لأكوالتعاون عرب احلدود والتعاون الث أائي"و 

أمهيأأأة التعأأأاون الأأأدويل يف  والأأأيت تثبأأأتا صأأألة حمأأأددة حب ايأأأة ااشأأأخاص يف حأأأاالت الكأأأوارثل هلأأأ
مكافحة آثار الكوارثو وال تشك      الصكوك يف حد  اهتا تعبريا  ع  التعاون فحسبل ود أا 
تعكأأأس سصأأأفة عامأأأة مبأأأدأ التعأأأاون في أأأا يتعلأأأق جوانأأأب حمأأأددة مأأأ  ددارة الكأأأوارث تأأأرد يف نأأأص 

تفاقات الث ائيةل ي عكس  لك عادة يف ع وان الصك الأ ي يشأري دمأا دىل التعأاون الصكو ويف اال
و وفضأال  عأ   لأكل فأجن واجأب التعأاونل يف الغالبيأة العظ أى مأ  (85)أو دىل املسأاعدة )املتباَدلأة(

احلاالتل يصأاغ سوصأف  أحأد أ أدا  الصأك أو تُ سأب دليأ  آثأار دناسيأة تسأاعد يف حتقيأق  أ   
مأأ   21أيضأأا  تأأفيت أمهيأأة اتفاقيأأة تأأامبريي يف  أأ ا اجملأأالل حيأأث تشأأري يف الفقأأرة اا أأدا و و  أأا 

__________ 

 و23و 22و 15و 11املواد  (81)
 3ل املرفأأق الثالأأث(ل ورقأأم E/1990/23-E/C.12/1990/3) 2التعليقأأات العامأأة رقأأم انظأأرل علأأى وجأأ  اخلصأأوصل  (82)

(E/1991/23-E/C.12/1990/8 ل ورقأأأأأأأم)7ل املرفأأأأأأأق الثالأأأأأأأث (E/1998/22-E/C.12/1997/10 ل)ل املرفأأأأأأأق الراسأأأأأأأع
 ل املرفق الراسع(وE/2003/22-E/C.12/2002/13) 15(ل ورقم E/2001/22-E/C.12/2000/21) 14 ورقم

 و11املادة  (83)
 و5املرفقل الفقرة  (84)
 ستصأأ ي  يتعلأأق في أأا ولالسأأت ادة لالطأأالع علأأى قائ أأة شأأاملة سالصأأكوك  ات الصأألةو A/CN.4/590/Add.2انظأأر  (85)

Horst: انظأر للكأوارثل املتعلقأة ساالسأتجاسة الأدويل القأانونأحكأا   اغأراض الصأكوك Fischer, “International

disasterresponselawpatternsandin,International Disaster Response Laws,”lacunae,trends:treaties 

Principles and Practice: Reflections, Prospects and Challenges (Geneva, IFRC, 2003), at pp. 24-44و 

http://undocs.org/ar/A/res/46/182
http://undocs.org/AR/E/C.12/1990/3
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/C.12/1990/8&Lang=E
http://undocs.org/AR/E/1998/22-E/C.12/1997/10
http://undocs.org/AR/E/C.12/2000/21
http://undocs.org/AR/E/C.12/2002/13
http://undocs.org/AR/A/CN.4/590/Add.2


A/71/10 

47 GE.16-14345 

ديباجتهأأا دىل أن ااطأأرا  تأأود "تيسأأري التعأأاون الأأدويل مأأ  أجأأ  التخفيأأ  مأأ  آثأأار الكأأوارث"و 
 ويرد مثال آخر يف االتفاق املرب  سني فرنسا ومالي يا:

 يف الطأرفني لكأال املختصأة ااجه ة سني التعاون تطوير دىل ساحلاجة م ا اقت اعا  "
ن وامل تلكات والبيئة ووو"السكا ومحاية اةسي ة ااخطار م  الوقاية  ال

 و(86)
ل املتأأفثرةومأأع  لأأكل ي بغأأي أال يفسأأر التعأأاون علأأى أنأأ  يقلأأ  مأأ  الأأدور الرئيسأأي للدولأأة  (4)

و وعالوة علأى  لأكل ي بغأي أن يفهأم مبأدأ 10م  املادة  2على ال حو امل صوص علي  يف الفقرة 
على أن  مك   لواجب سلطات الدولة املتفثرة املت ث  يف تقدمي الرعايأة ل شأخاص  أيضا  التعاون 

قأأاليم املتأفثري  سأالكوارث الطبيعيأأة ومأا شأاهبها مأأ  حأاالت الطأوارئ الأأيت حتأدث يف دقلي هأا أو اا
 و(87)(10م  مشروع املادة  1اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتا )الفقرة 

و  أأاك جانأأب أساسأأي لل شأأاط يف ميأأدان مسأأاعدات اإلغاثأأة يف حأأاالت الكأأوارث  أأو  (5)
أن التعاون الدويل ال يكون فق  سني الدولل س  أيضا  مع امل ظ ات احلكومية الدولية وامل ظ أات 

ل أمأدت 46/182غري احلكوميةو وقد اعرُت  سفمهية دور  أ   امل ظ أات م أ  فأرتةو ففأي القأرار 
 اة عية العامة أن :

وليأأة وامل ظ أأات غأأري احلكوميأأة الأأيت الد احلكوميأأة امل ظ أأات تسأأت ر أن ي بغأأي "ووو
 و(88)تع   س  ا ة وسدوافع دنسانية حمضة يف تقدمي مسامهة  امة يف تك لة اةهود الوط ية"

 :2008متوو/يولي   25املؤرخ  2008/36واعرت  اجمللس االقتصادي واالجت اعي يف قرار  
ملع يأأة يف اجملأأال اإلنسأأاين ا الفاعلأأة اةهأأات مأأع والت سأأيق املشأأارمة سفوائأأد "ووو 

سال سأأبة لفعاليأأة االسأأتجاسة اإلنسأأانيةل وشأأجع اامأأم املتحأأدة علأأى مواصأألة سأأ ل اةهأأود 
عيد العأأأأاملي مأأأأع احلرمأأأأة الدوليأأأأة للصأأأأليب اامحأأأأر واهلأأأأالل لتع يأأأأ  الشأأأأرامات علأأأأى الصأأأأ

اامحرل وامل ظ ات اإلنسانية غري احلكومية  ات الصلة وغري ا م  املشارمني م  اللج ة 
 و(89)الدائ ة املشرتمة سني الوماالت"

ساامهيأأأة احملوريأأأة للتعأأأاون الأأأدويل يف اانشأأأطة الدوليأأأة يف  أأأال  7ويعأأأرت  مشأأأروع املأأأادة  (6)
الت امأا  قانونيأا   ويعكأساملساعدة الغوثية يف حاالت الكوارثل فضال  ع  احلد مأ  خمأاطر الكأوارثو 

سأياق الأ ي طبيعأة التأ ا  التعأاونل وفقأا  للجهأة الفاعلأة والقأد تتبأاي  على خمتل  ااطأرا  املع يأةو و 
ُتطلأأأأب وتقأأأأدَّ  فيأأأأ  املسأأأأاعدةو وطبيعأأأأة االلتأأأأ ا  القأأأأانوين سالتعأأأأاون تعأأأأاجل يف أحكأأأأا  حمأأأأددة )وهلأأأأ ا 

__________ 

االتفأأأاق املأأأرب  سأأأني حكومأأأة اة هوريأأأة الفرنسأأأية وحكومأأأة مالي يأأأا سشأأأفن التعأأأاون يف  أأأال الوقايأأأة مأأأ  الكأأأوارث  (86)
 م  الديباجةو 4ل الفقرة 1998أيار/مايو  25وددارهتا واام  املدينل 

ل Corr.1و A/CONF.206/6ل ودعأأأالن  يوغأأأول 4ل املرفأأأقل الفقأأأرة 46/182انظأأأر أيضأأأا  قأأأرار اة عيأأأة العامأأأة  (87)
   و4ل الفقرة 1الفص  ااولل القرار 

 و5انظر املرفقل الفقرة  (88)
 و7الفقرة  (89)

http://undocs.org/ar/A/res/46/182
http://undocs.org/ar/A/RES/46/182
http://undocs.org/AR/A/CONF.206/6
http://undocs.org/AR/A/CONF.206/6/CORR.1
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 8 اسُتخدمت العبارة االفتتاحية "يف سياق تطبيق مشاريع املواد    "(ل وال سأي ا يف مشأروع املأادة
الكأأأوارثو وأدرجأأأت سشأأأفن احلأأأد مأأأ  خمأأأاطر  9سشأأأفن االسأأأتجاسة حلأأأاالت الكأأأوارث ومشأأأروع املأأأادة 

اللج ة عبارة "حسب مقتضى احلال" الأيت تُقيِّأد مشأروع املأادة سرمتأ ل ساسأتخدامها مجشأارة دىل القواعأد 
احملأأأددة السأأأارية الأأأأيت حتأأأدد طبيعأأأأة التأأأ ا  التعأأأأاون سأأأني خمتلأأأأ  الكيانأأأات املأأأأ مورة يف مشأأأروع املأأأأادةل 

م اسأأبا " أ  غأأري م اسأأب علأأى أرض وم ؤشأأر علأأى وجأأود  أأامش تقأأدير لتحديأأد مأأا د ا مأأان التعأأاون "
 يها حتديد ملستوى التعاون املطلوبل س  اةهات اليت ي بغي التعاون معهاوف وليس الواقعو

أيضأأا  التعأأاون مأأع اةهأأات  7مشأأروع املأأادة  يتأأوخىوساإلضأأافة دىل التعأأاون في أأا سأأني الأأدولل  (7)
املسأأاعدة ااخأأرىو وتأأأرد دشأأارة صأأرحية دىل التعأأأاون مأأع اامأأأم املتحأأدةل اعرتافأأا  سالأأأدور احملأأوري الأأأ ي 
تضأأأطلع سأأأ  امل ظ أأأة يف ت سأأأيق املسأأأاعدة الغوثيأأأةو ومكتأأأب ت سأأأيق الشأأأؤون اإلنسأأأانية مكلأأأ  سواليأأأة 

ل ساملسأأاعدة 1991مأأانون ااول/ديسأأ رب   19املأأؤرخ  46/182خاصأأةل وفقأأا  لقأأرار اة عيأأة العامأأة 
علأأى ت سأأيق املسأأأاعدة الدوليأأةو ومبوجأأب  لأأأك القأأرارل أنشأأأفت اة عيأأة العامأأة م صأأأبا  رفيأأع املسأأأتوى 

حأأاالت الطأأوارئ مل سأأق اإلغاثأأة يف حأأاالت الطأأوارئ سوصأأف  م سأأق اامأأم املتحأأدة الوحيأأد يف  أأال 
املعقأأأدةل فضأأأال  عأأأ  الكأأأوارث الطبيعيأأأةو ويتأأأوىل م سأأأق اإلغاثأأأة يف حأأأاالت الطأأأوارئ جتهيأأأ  الطلبأأأات 
املقدمة م  الدول ااعضأاء املتضأررة للحصأول علأى مسأاعدة طارئأة تتطلأب اسأتجاسة م سأقةل ويع أ  

يقأد  معلومأات موحأدةل سصفت  م سقا  مرم يأا  لع ليأات اامأم املتحأدة ل غاثأة يف حأاالت الطأوارئل و 
 مبا يف  لك معلومات ع  اإلن ار املبكر سشفن حاالت الطوارئو

واإلشأارة دىل "اةهأات املسأاعدة ااخأرى" تسأتعري التعريأ  الأوارد يف الفقأرة الفرعيأة )د(  (8)
ل ال ي يش   امل ظ ات احلكومية الدولية املختصة وامل ظ ات غري احلكوميأة 3م  مشروع املادة 

يانأأأات  ات الصأأألةو ورأت اللج أأأة أن مأأأ  امل اسأأأب أن  أأأص سالأأأ مر فئأأأة مأأأ  سأأأني  أأأ   أو الك
الكياناتل و ي مكونات حرمة الصليب اامحر واهلالل اامحأرل اعرتافأا  سالأدور اهلأا  الأ ي تؤديأ  
احلرمة يف التعاون الدويل يف سياق احلاالت املش ولة مبشاريع املأوادو واإلشأارة دىل مكونأات حرمأة 

يب اامحأأأر واهلأأأالل اامحأأأر تشأأأ   اللج أأأة الدوليأأأة للصأأأليب اامحأأأر ان مشأأأاريع املأأأواد قأأأد الصأأأل
( 18و وم أا  أو مبأني يف الفقأرة )(90)ت طبق أيضا  يف حاالت طوارئ معقدة تش   ال أ اع املسألح

فئأأة "جهأأات املسأأاعدة ااخأأرى" موسأأعة عأأ  ع أأدو  تُرمأأتل 3مأأ  التعليأأق علأأى مشأأروع املأأادة 
ال احلأأأأأأد مأأأأأأ  خمأأأأأأاطر الكأأأأأأوارث مأأأأأأع اةهأأأأأأات املسأأأأأأاعدة ااخأأأأأأرى مكأأأأأأرس يف والتعأأأأأأاون يف  أأأأأأ

 داي الأأأيت تشأأأري دىل مأأأا يلأأأي: "يتطلأأأب احلأأأد مأأأ  خمأأأاطر الكأأأوارث )ب( مأأأ  دطأأأار ِسأأأ19 الفقأأأرة
التشارك يف املسؤوليات سني احلكومات املرم ية والسلطات الوط ية املختصة والقطاعأات واةهأات 

اليت تشري دىل ما يلي: "يتطلب احلد م  خماطر الكوارث مشأارمة )د( م   19املع ية"ل ويف الفقرة 
 مافة أطيا  اجملت ع وتعاوهنا يف دطار شرامة"و

ل وأشأأأكال  يف 8وأشأأأكال التعأأأاون يف سأأأياق مرحلأأأة االسأأأتجاسة مشأأأ ولة مبشأأأروع املأأأادة  (9)
 و9سياق احلد م  املخاطر مش ولة مبشروع املادة 

__________ 

 أدنا و 18( م  التعليق على مشروع املادة 8انظر الفقرة ) (90)

http://undocs.org/ar/A/res/46/182
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   8المادة 
 ستجابة لحارث الكوار أاكال التعاون في ار

يش   التعاون يف االستجاسة حلاالت الكوارث املساعدات اإلنسأانيةل وت أأسيق  
أع أأال اإلغاثأأة واالتصأأاالت الدوليأأةل وتأأوفري مأأوظفي اإلغاثأأة واملعأأدات والسأألع واملأأوارد 

 العل ية والطبية والتق يةو

 التعليق  
الأيت ميكأأ  أن يتخأ  ا التعأأاون سأني الأأدول توضأأيح خمتلأ  ااشأأكال  8شأأروع املأادة مب يأراد (1)

املتفثرة والدول املساِعدة واةهات املساعدة ااخرى يف سياق االسأتجاسة حلأاالت الكأوارثو ويأ ص 
علأأى التعأاون سعبأأارات عامأأة سوصأأف  مبأدأ  توجيهيأأا  وواجبأأا  أساسأيا  في أأا يتعلأأق هبأأ ا  7مشأروع املأأادة 

رثو ويفسأأأح دوُر التعأأأاون جهأأأود اإلغاثأأأة يف حأأأاالت الكأأأوااملوضأأأوعل انأأأ  يأأأؤدي دورا  مرم يأأأا  يف 
اجملال لتفصي  أنواع التعاون امل اسب يف سياق الكوارثو وم  مث فجن الغرض م  مشأروع  ااساسيُ 

 ل دون دنشاء الت امات قانونية دضافيةو7املادة   ا  و التوسع يف شرح املقصود م  مشروع املادة 
 لاإلنسأأأانية اتاملسأأأاعد - 8اون الأأأواردة يف مشأأأروع املأأأادة وتسأأأت د قائ أأأة أشأأأكال التعأأأ (2)

سأألع واملأأوارد العأأدات و املتصأأاالت الدوليأأةل وتأأوفري مأأوظفي اإلغاثأأة و اإلغاثأأة واال وت سأأيق أع أأال
مأأ  مأأواد  17مأأ  املأأادة  4اسأأت ادا  عامأأا  دىل اة لأأة الثانيأأة مأأ  الفقأأرة  -العل يأأة والطبيأأة والتق يأأة 
توضأح االلتأ ا  العأا  سالتعأاون امل صأوص  و فتلك الفقأرةوفية العاسرة للحدودقانون طبقات امليا  اة

و (91)مأأأ  تلأأأك املأأأوادل عأأأ  طريأأأق وصأأأ  التعأأأاون الأأأالو  يف حأأأاالت الطأأأوارئ 7عليأأأ  يف املأأأادة 
 :17م  املادة  4يلي نص اة لة الثانية م  الفقرة  وفي ا

الدوليأة يف حالأة الطأوارئل وميك  أن يش   التعاون ت سيق اإلجراءات واالتصأاالت " 
ودتاحأأة العأأاملني املأأدرَّسني يف  أأال االسأأتجاسة حلأأاالت الطأأوارئل واملعأأدات واإلمأأدادات الالومأأة 

 و(92)"لالستجاسة هل   احلاالتل واخلربة العل ية والتق يةل واملساعدة اإلنسانية
اجأأة دىل و أأو احل -وملأأا مأأان  أأ ا احلكأأم قأأد صأأيغ حتديأأدا  ل شأأارة دىل سأأياق  ي صأألة  

رأت اللج أة أن صأيغت   -حال وقوع طأارئ يأؤثر يف طبقأة ميأا  جوفيأة عأاسرة للحأدود  التعاون يف
صأيغ حبيأث يعكأس  8املأادة مشأروع و غأري أن نأص 8م طلقا  مفيدا  لوضع مشأروع املأادة  تشك 

علأى  أو مالئأم سأياق مشأاريع املأواد  أ   والغأرض م هأال وحبيأث يكفأ  مراعأاة  أاالت التعأأاون 
الرئيسأأية الأأيت تت اوهلأأا الصأأأكوك الدوليأأة املتعلقأأة مبواجهأأة الكأأأوارثو وتأأرِد صأأيغة مماثلأأة يف دعأأأالن 

 26راسطة أمم ج وب شرق آسيا سشأفن املسأاعدة املتبادلأة يف حأاالت الكأوارث الطبيعيأةل املأؤرخ 
 ل ال ي ي ص على أن:1976ح يران/يوني  

__________ 

)ولالطالع علأى التعليقأات عليأ ل  2008مانون ااول/ديس رب   11املؤرخ  63/124مرفق قرار اة عية العامة  (91)
 ل اجمللد الثاين )اة ء الثاين(ل الفص  الراسعل اة ء  اءو2008حولية ووو انظر 

   واملرجع نفس  (92)
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يف حتسأأني ق أأوات االتصأأال  "تتعأأاون البلأأدان ااعضأأاءل مأأ  يف حأأدود قدراتأأ ل 
في أأأأا سي هأأأأا يف  أأأأاالت اإلنأأأأ ار سوقأأأأوع الكأأأأوارثل وتبأأأأادل اخلأأأأرباء واملتأأأأدرسنيل وتبأأأأادل 

 و(93)املعلومات والوثائقل وتوويع اإلمدادات الطبية واخلدمات واملساعدة الغوثية"
ل يف سأياق شأرح اجملأاالت الأيت 46/182وعلى نفس امل والل يدعو قرار اة عية العامة  

قد يكون م  املفيد فيها أن تؤدي اامم املتحدة دورا  ت سيقيا  وتشجع على التعاونل دىل الت سيق 
سشأأأفن "املأأأوظفني املتخصصأأأنيل وأفرقأأأة ااخصأأأائيني التق يأأأنيل فضأأأال  عأأأ  اإلمأأأدادات واملعأأأدات 

 و(94)"وووواخلدمات الغوثية 
أن أشكال التعاون املشار دليها  ي تلك املتصألة مبرحلأة  8ويؤمد مسته  مشروع املادة  (3)

و و أأي سطبيعتهأأا مع يأأة الكارثأأةسعأأد وقأأوع  التعأأايفاالسأأتجاسة يف أعقأأاب وقأأوع مارثأأة أو يف مرحلأأة 
قبأأ   ستأأوفري أو تيسأأري تقأأدمي املسأأاعدة الغوثيأأة دىل ااشأأخاص املتأأفثري و أمأأا التعأأاون يف مرحلأأة مأأا

وقأأأوع الكارثأأأةل مبأأأا يف  لأأأك الوقايأأأة م هأأأا والتف أأأب هلأأأا والتخفيأأأ  مأأأ  حأأأدهتال فيعاةأأأ  مشأأأروع 
ل الأأ ي نأأب أن يقأأرأ يف ضأأوء مشأأاريع املأأواد 8و ويف الوقأأت نفسأأ ل فأأجن مشأأروع املأأادة 9 املأأادة

ل 2 ااخرىل موج   و الغأرض مأ  املوضأوع مكأ  علأى ال حأو امل صأوص عليأ  يف مشأروع املأادة
لأح االحتياجأات ااساسأية ي ل علأى  أوفعالة حلأاالت الكأوارثالكافية و ال االستجاسة أي "تيسري

 مأ  ال هأائي اهلأد  يت ثأ  املوضأوعل  أ ا سأياق ويفو "وحيرت  حقوقهم ماملة   ل شخاص املع يني
 يفل 8 املأادة مشأروع يف دليهأا املشأار التعأاون أشأكال مأ  شك  أي م  وسالتايل التعاونل واجب
 وسالكوارث املتفثري  ااشخاص محاية
ويأأربو مشأأروع املأأادة أشأأكاال  حمأأددة مأأ  التعأأاونل غأأري أن القائ أأة الأأواردة فيأأ  ال يُقصأأد  (4)

م ها أن تكون شاملةل س  توضيحية لل جاالت الرئيسية اليت قد يكون التعاون فيهأا م اسأبا  وفقأا  
سلهأأا يف اللغأأات الرمسيأأة ااخأأرى "يشأأ  " ومأا يقا ("includes"للظأرو و ويؤمأأد اسأأتخدا  مل أأة )

أن القائ ة ليست شاملةو وخلصت اللج ة دىل أن أشأكال التعأاون املبي أة  أي أ أم اجملأاالت الأيت 
قأأد يكأأون فيهأأا التعأأاون ضأأروريا ل وأن  أأ   ااشأأكال عامأأة مبأأا يكفأأي لتضأأم   وعأأة واسأأعة مأأ  

 مورةل ولك أ  ال يقتصأر عليهأا؛ اانشطة التعاونيةو وم  مثل ميك  أن يشأ   التعأاون اانشأطة املأ
ففشكال التعاون ااخرى غري احملددة يف مشأروع املأادة  أ ا ليسأت مسأتبعدةل وم هأا مأثال  الأدعم 

الصور الساتلية؛ التك ولوجيا املتعلقة ساملايل؛ ونق  التك ولوجيا ال ي ت درج ض    أمور شىت م ها 
واالضأطالع سع ليأات تقيأيم  ؛شأرتمة والتخطأي والتدريب؛ وتقاسم املعلومات؛ ومتاري  احملامأاة امل

 االحتياجات واستعراض احلالةو
مشأأروعا  يوضأأح أشأأكال التعأأاون امل ك أأةل فأأال يُقصأأد م أأ  أن  8وملأأا مأأان مشأأروع املأأادة  (5)

ي شأأأئ الت امأأأات قانونيأأأة دضأأأافية علأأأى الأأأدول املتأأأفثرة أو علأأأى اةهأأأات املسأأأاعدة ااخأأأرى للقيأأأا  

__________ 

(93) ASEAN Documents Series 1976و 
 و27املرفقل الفقرة  (94)
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ل ميكأأ  أيضأأا  أن نأأري التعأأاون يف سأأياق االلت امأأات القائ أأةو فعلأأى سفنشأأطة معي أأةو ورغأأم  لأأك
مارثأأأةل واجأأأب دسأأأالغ أو دخطأأأار الأأأدول   وقأأأوعسأأأبي  املثأأأالل قأأأد يقأأأع علأأأى الدولأأأة املتأأأفثرةل ع أأأد 

ااخأأأرى واةهأأأات املسأأأاعدة ااخأأأرى الأأأيت يت ثأأأ  الأأأدور امل أأأوط هبأأأا يف مجأأأع املعلومأأأاتل وتأأأوفري 
عدة الأأأيت يقأأأدمها اجملت أأأأع الأأأدويلو وقأأأد نُأأأص علأأأى  أأأ ا الواجأأأأب اإلنأأأ ار املبكأأأر وت سأأأيق املسأأأا

مأأ  املأأواد املتعلقأأة مب أأع الضأأرر العأأاسر للحأأدود ال أأاجم عأأ  أنشأأطة خطأأرةل املعت أأدة  17املأأادة  يف
 ل وفي ا يلي نصها:2001 يف

تقو  دولة املصدرل دون تفخري وساستخدا  أسأرع السأب  املتأوافرة هلأال سجخطأار " 
حيت   أن تتفثر حبدوث حالة طأوارئ في أا يتعلأق سأفي نشأاط مضأطلع سأ  يف الدولة اليت 

 و(95)"نطاق مشاريع     املوادل وت ود ا ج يع املعلومات  ات الصلة واملتاحة
وتتوقأأ  أشأأكال التعأأاون امل ك أأة سالضأأرورة علأأى   وعأأة مأأ  العوامأأ  مأأ  سي هأأا طبيعأأة  (6)

الكارثأأأةل واحتياجأأأات ااشأأأخاص املتأأأفثري ل وقأأأدرات الدولأأأة املتأأأفثرة واةهأأأات املسأأأاعدة املع يأأأة 
أن  8فشأكال التعأاون الأواردة يف مشأروع املأادة سااخرىو وعلى غرار مبدأ التعاون نفس ل يُقصأد 

ادلةل ان التعاون ليس فعال  انفراديأا ل سأ   أو فعأ  ي طأوي علأى سألوك تأآوري اطأرا  تكون متب
و ل لك ال يُتوخى م  مشروع املادة تقأدمي قائ أة ساانشأطة الأيت ميكأ  أن تضأطلع هبأا (96)متعددة

دولأة مسأأاعدةل سأأ  سيأأان اجملأأاالت الأأيت قأأد يكأون مأأ  امل اسأأب فيهأأا ت سأأيق اةهأأود سالتشأأاور سأأني 
 ملتفثرة وغري ا م  اةهات املساعدةوالدولة ا

ونب أن يكون التعاون يف اجملاالت امل مورة متفقا  مع سائر مشاريع املوادو فعلى سأبي   (7)
ل فأأأجن أشأأأكال التعأأأاون الأأأ ي يت اوهلأأأا مشأأأروع 7املثأأأالل وم أأأا  أأأو احلأأأال سال سأأأبة ملشأأأروع املأأأادة 

 ي ميأ ح الدولأة املتأفثرة الأدور الرئيسأي ل الأ10نأب أن تكأون متسأقة مأع مشأروع املأادة  8 املادة
يف املسأأاعدة الغوثيأأة يف حأأاالت الكأأوارثل م تيجأأة مرتتبأأة علأأى سأأيادهتاو وال سأأد أيضأأا  مأأ  دجأأراء 

( 13 التعأاون مبأا ي سأجم مأع شأأرط موافقأة الدولأة املتأفثرة علأأى املسأاعدة اخلارجيأة )مشأروع املأأادة
أن تفأأأرض شأأأروطا  م اسأأأبة علأأأى تقأأأدمي املسأأأاعدة  فضأأأال  عأأأ  االعأأأرتا  سفنأأأ  نأأأوو للدولأأأة املتأأأفثرة

اخلارجيأأأأةل وال سأأأأي ا في أأأأا يتعلأأأأق ساالحتياجأأأأات احملأأأأددة ل شأأأأخاص املتأأأأفثري  سالكارثأأأأة ونوعيأأأأة 
ال ي يعرت  سدور الدولة  15(و ويرتب  التعاون أيضا  مبشروع املادة 14املساعدة )مشروع املادة 

ي وفعأأال دىل ااشأأخاص املتأأفثري  سالكارثأأةو وعليأأ ل املتأأفثرة يف تيسأأري تقأأدمي املسأأاعدة سشأأك  فأأور 
ال ي شأأأئ أي الت امأأأات قانونيأأأة دضأأأافيةل فأأأجن العالقأأأة سأأأني الدولأأأة املتأأأفثرة  8أن مشأأأروع املأأأادة  مبأأأا

 ظم والدول املساِعدة واةهأات املسأاعدة ااخأرى في أا  أص أشأكال التعأاون املأ مورة أعأال  سأتُ 
 ا يف مشاريع املواد    ووفقا  ل حكا  ااخرى امل صوص عليه

__________ 

)ولالطأأالع علأأى التعليقأأات  ل املرفأأق2007مأأانون ااول/ديسأأ رب   6املأأؤرخ  62/68مرفأأق قأأرار اة عيأأة العامأأة  (95)
 ل اجمللد الثاين )اة ء الثاين(ل الفص  اخلامسل اة ء  اء(و2001حولية ووو علي ل انظر 

 أعال و 7( م  التعليق على مشروع املادة 6انظر الفقرة ) (96)
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يف مقدمأأة أشأأكال التعأأاون املأأ مورة يف مشأأروع  ع أأدا  وقأأد أدرجأأت املسأأاعدة اإلنسأأانية  (8)
ل ان اللج أأة تأأرى أن هلأأ ا ال أأوع مأأ  التعأأاون أمهيأأة قصأأوى يف سأأياق اإلغاثأأة يف حأأاالت 8املأأادة 

فاملقصأأود أن تكأأون  -يأأة الدولواالتصأأاالت ت سأأيق أع أأال اإلغاثأأة  -الكأأوارثو أمأأا الفئأأة الثانيأأة 
واسأأعة ال طأأاق مبأأا يكفأأي لتشأأ   معظأأم اةهأأود التعاونيأأة املب ولأأة يف مرحلأأة اإلغاثأأة يف حأأاالت 
الكوارثل وميك  أن تضم الت سيق اللوجسيتل واإلشرا ل وتيسري أنشطة وت ق  املوظفني املع يأني 

ملعلومأأأأأأات املتعلقأأأأأأة مبواجهأأأأأة الكأأأأأأوارث واملعأأأأأدات الالومأأأأأأة يف  أأأأأأ ا الصأأأأأددل وتقاسأأأأأأم وتبأأأأأادل ا
سالكوارثو وسالرغم م  أن تبادل املعلومات مسفلة يشار دليها يف الغالب يف الصكوك اليت تشدد 

ل (97)على التعاون يف مرحلأة مأا قبأ  الكأوارثل ساعتبار أا أسألوسا  وقائيأا  للحأد مأ  خطأر الكأوارث
  أجأأأ  رصأأأد تطأأأور لكأأأوارث مأأأل االسأأأتجاسةفأأأجن االتصأأأاالت واملعلومأأأات  امأأأة أيضأأأا  يف مرحلأأأة 

الوضأأع وتيسأأري ت سأأيق ااع أأال الغوثيأأة سأأني خمتلأأ  اةهأأات املع يأأةو ويت أأاول عأأدد مأأ  الصأأكوك 
و ويُقصأد سعبأارة (98)مسفلة االتصاالت وتقاسم املعلومات يف سأياق اإلغاثأة يف حأاالت الكأوارث

فري مجيع املوارد الالومة سلع واملوارد العل ية والطبية والتق ية" تو العدات و امل"توفري موظفي اإلغاثة و 
لع ليات مواجهة الكوارثو وقد ت طوي اإلشارة دىل "املوظفني" على توفري وتعأاون اافرقأة الطبيأة 
وأفرقأأأة البحأأأث واإلنقأأأا  وامله دسأأأني وااخصأأأائيني التق يأأأني واملرتمجأأأني التحريأأأريني والشأأأفوينيل أو 

و أأي  -احأأدة مأأ  اةهأأات املع يأأة غأأري م مأأ  ااشأأخاص املشأأارمني يف اانشأأطة الغوثيأأة ساسأأم و 
الدولة املتفثرة أو الدولأة املسأاعدة أو اةهأات املسأاعدة ااخأرىو وتشأ   مل أة "املأوارد" اخلأربات 

غري أأا مأأ  اامأأور  واملعأأار  العل يأأة والتق يأأة والطبيأأةل فضأأال  عأأ  املعأأدات واادوات واادويأأةل أو
 اليت ميك  أن تكون مفيدة ةهود اإلغاثةو

  9 المادة
 الحد من مفاطر الكوار 

حتأأد مأأ  دولأأة مأأ  خمأأاطر الكأأوارث سا أأا  التأأداسري امل اسأأبةل سوسأأائ   -1 
 م ها التشريعات واانظ ةل مل ع الكوارث والتخفي  م  آثار أا والتف ب هلاو

تشأأأأأ   تأأأأأداسري احلأأأأأد مأأأأأ  خمأأأأأاطر الكأأأأأوارث دجأأأأأأراء ع ليأأأأأأات تقيأأأأأأيم  -2 
املتعلقأأأة ساملخأأأاطر ومأأأا سأأأبق تكبأأأد  مأأأ  خسأأأائرل لل خأأأاطرل ومجأأأع ونشأأأر املعلومأأأات 
 ودنشاء نُظم ل ن ار املبكر وتشغيلهاو

__________ 

 و1ل الفقرة 18شرق آسيال املادة  اتفاق راسطة أمم ج وب انظرل على سبي  املثالل (97)
)الأأأأيت تأأأأدعو دىل "نشأأأأر معأأأأدات االتصأأأأاالت السأأأألكية  3انظأأأأرل علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأالل اتفاقيأأأأة تأأأأامبرييل املأأأأادة  (98)

والالسأأأأألكية اارضأأأأأية والفضأأأأأائية للت بأأأأأؤ ساملخأأأأأاطر الطبيعيأأأأأة واملخأأأأأاطر الصأأأأأحية والكأأأأأوارثل ورصأأأأأد ا وتقأأأأأدمي 
املعلومات ع  املخأاطر الطبيعيأة واملخأاطر الصأحية والكأوارث في أا سأني الأدول  املعلومات املتعلقة هبا"ل و"تقاسم

ااطأأرا ل ومأأع الأأدول ااخأأرى والكيانأأات غأأري احلكوميأأة وامل ظ أأات احلكوميأأة الدوليأأةل ونشأأر  أأ   املعلومأأات 
 28اشأأية علأأى اة هأأور العأأا ل وخباصأأة يف اجملت عأأات املعرضأأة لل خأأاطر"(؛ ومبأأادئ أوسأألو التوجيهيأأة )انظأأر احل

 و174-158(ل الفقرات A/CN.4/590) و انظر أيضا  امل اقشة الواردة يف م مرة اامانةل54أعال (ل الفقرة 

http://undocs.org/AR/A/CN.4/590
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 التعليق   
 مأأ  املأأادة مشأأروع ويتأأفل  والكأأوارث خمأأاطر مأأ  احلأأد واجأأب 9 املأأادة مشأأروعيت أأاول  (1)

تأأأداسري معّي أأأةل  سا أأأا  الكأأأوارث خمأأأاطر مأأأ  للحأأأد ااساسأأأي الواجأأأب 1 الفقأأأرة وتُرسأأأيو فقأأأرتني
 قائ ة درشادية هب   التداسريو 2   الفقرة وتتض
 سأالغرض مأ ل فجن احلد م  خمأاطر الكأوارث مشأ ول 2وم ا  و مبني يف مشروع املادة  (2)

مشاريع املواد    و وترجع أصول مفهأو  احلأد مأ  خمأاطر الكأوارث دىل عأدد مأ  قأرارات اة عيأة 
العامأأأةل وقأأأد عأأأوجل  أأأ ا املفهأأأو  سجفاضأأأة يف املأأأؤمتر العأأأاملي للحأأأد مأأأ  الكأأأوارث الأأأ ي ُعقأأأد يف 

العأاملي  ل ودطار ع    يوغول ودطار ِسأ دايل وعأدد مأ  دورات امل تأدى(99)1994يومو اما يف 
 م  أخطار الكوارثوللحد 

ل 2013لل  تدى العاملي للحد م  أخطار الكوارث املعقأودة يف  (100)ويف الدورة الراسعة (3)
وّج  امللخص اخلتامي ال ي قدم  الرئيس االنتبأا  دىل "ت ايأد االعأرتا  سأفن اتقأاء خمأاطر الكأوارث 

بكر واحلأق يف احلصأول علأى واحلد م ها الت ا  قانوين يش   تقييم املخاطر ودنشاء نظم ل ن ار امل
 خمأأأاطر مأأأ  احلأأأد سشأأأفن الثالأأأث العأأأاملي املتحأأأدة اامأأأم مأأأؤمتر ويف واملعلومأأأات املتعلقأأأة ساملخأأأاطر"

ل "أمأأأدت الأأدول  أأأددا  الت امهأأا سالتصأأأدي ملوضأأأوعي احلأأد مأأأ  خمأأاطر الكأأأوارث وس أأأاء الكأأوارث
و وأشأأأار دطأأأار (101)"القأأأدرة علأأأى مواجهأأأة الكأأأوارث يف دطأأأار وعأأأي متجأأأدد سجحلأأأاح  أأأ ا اامأأأر

س داي دىل أن " ة حاجأة عاجلأة وملحأة دىل أن نتوقأع خمأاطر الكأوارث وأن خنطأ  للتصأدي هلأا 
و د م هال م  أج  محاية ال اس واجملت عات والبلدان مب يد م  الفعالية"و ودعا دىل "املساءلة ع  

وحدد دطار س دايل عالوة على  لأكل مبأدأ  و(102)نشوء خماطر الكوارث على مجيع املستويات"
مأأ  دولأأة تتح أأ  املسأأؤولية ااساسأأية عأأ  اتقأأاء خطأأر الكأأوارث واحلأأد م أأ ل سوسأأائ  "مفأأاد  أن 

و (103)تشأأأ   التعأأأاون الأأأدويل واإلقلي أأأي ودون اإلقلي أأأي والتعأأأاون عأأأرب احلأأأدود والتعأأأاون الث أأأائي
  مبري م  خماطر الكوارث واخلسأائر احلد سشك"وأخريا ل أشار دطار س دايل يف مسعا  م  أج  

يف اارواح وسأأأب  املعيشأأأة والصأأأحة وااصأأأول االقتصأأأادية واملاديأأأة واالجت اعيأأأة والثقافيأأأة والبيئيأأأة 
ال سأد مأ  الع أ  علأى "ل دىل أنأ  (104)"ل شخاص وااع ال التجارية واجملت عأات احملليأة والبلأدان
واحلد م  املخاطر القائ ة ع  طريأق ت فيأ   حتقيق اهلد  التايل: م ع نشوء خماطر موارث جديدة

تأأداسري متكاملأأة وشأأاملة اقتصأأادية ودنشأأائية وقانونيأأة واجت اعيأأة وصأأحية وثقافيأأة وتعلي يأأة وسيئيأأة 
__________ 

و فيأ   انظر اسرتاتيجية يومو اما م  أج  عامل أمثأر أم أا : مبأادئ توجيهيأة التقأاء الكأوارث الطبيعيأة والتف أب هلأا (99)
 ل املرفق ااولو1(ل الفص  ااولل القرار A/CONF.172/9حدهتال متض  ة املبادئ واالسرتاتيجية وخطة الع   )

 و2013 مايو/أيار 23-19 ج ي ل (100)
ل املرفأأق ااول )احلاشأأية 2015ح يران/يونيأأ   3املأأؤرخ  69/283انظأأر دعأأالن سأأ داي يف قأأرار اة عيأأة العامأأة  (101)

 حم وفة(و
 و6و 5دايل الفقرتان  انظر دطار س (102)
 )أ(و19ل الفقرة (املبادئ التوجيهية) انظر دطار س داي (103)
 و16لفقرة انظر دطار س داي )ال تيجة املتوقعة واهلد (ل ا (104)

http://undocs.org/ar/A/CONF.172/9
http://undocs.org/ar/A/res/69/283
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وتك ولوجيأأة وسياسأأية ومؤسسأأية حتأأول دون التعأأرض ل خطأأار والضأأع  يف وجأأ  الكأأوارث وحتأأد 
 و(105)"ل وم  مث تع ِّو القدرة على مواجهتهام ه ال وتع ِّو االستعداد للتصدي هلا والتعايف م ها

وتسأأت د اللج أأة دىل املبأأادئ ااساسأأية لسأأيادة الأأدول وعأأد  التأأدّخ  وتعت أأد يف الوقأأت  (4)
الأدول  ات الأيت تقطعهأالت امواالنفس  على املبادئ املست دَّة م  القانون الدويل حلقوق اإلنسانل 

احل ايأأة الت امأأا  دناسيأأا  علأأى  تسأأتتبعيف احليأأاةو و سأأاحرتا  حقأأوق اإلنسأأان ومحايتهأأال وخباصأأة احلأأق 
و أ ا مأا تؤمأد  قأرارات  الضأرر مأ  الكأوارث الوشأيكةوالدول سا ا  التداسري الالومة وامل اسبة مل ع 

 (106)أونريييلأدو ضأد ترميأااحملامم الدوليةل وال سي ا احملك أة ااوروسيأة حلقأوق اإلنسأان يف قضأييت 
ل اليت أمدت واجأب الأدول يف ا أا  تأداسري وقائيأةو وساإلضأافة (107)وسوداييفا وآخرون ضد روسيا

دىل عدد م  مبادئ القانون البيئي الدويلل مبا فيهأا مبأدأ "سأ ل  9دىل  لكل يست د مشروع املادة 
 الع اية الواجبة"و

أحد أسس  القانونية اهلامة يف ممارسة الدول الواسعة االنتشار اليت  9وند مشروع املادة  (5)
اتفاقأأأات  وامل ظ أأات الدوليأأةالأأدول  اعت أأأدتعكأأس الت امهأأا ساحلأأد مأأأ  خمأأاطر الكأأوارثو فقأأد ت

متعأأأأأأأددة ااطأأأأأأأرا  ودقلي يأأأأأأأة وث ائيأأأأأأأة متعلقأأأأأأأة ساحلأأأأأأأد مأأأأأأأ  خمأأأأأأأاطر الكأأأأأأأوارثل م هأأأأأأأا: اتفأأأأأأأاق 
؛ (109)(2015) 2030؛ وحتويأأأأ  عامل أأأأا: خطأأأأة الت  يأأأأة املسأأأأتدامة لعأأأأا  (108)(2015) سأأأأاريس

؛ (110)(2015ة عأأأأ  املأأأأؤمتر الأأأأدويل الثالأأأأث لت ويأأأأ  الت  يأأأأة )وخطأأأأة ع أأأأ  أديأأأأس أساسأأأأا الصأأأأادر 
؛ واتفأأاق (111)(2014مسأار سأاموا ) -ودجأراءات الع أ  املعجَّأ  للأدول اة ريأأة الصأغرية ال اميأة 

؛ وم هأاج ع أ  سيجأني مأ  أجأ  احلأد مأ  خمأاطر الكأوارث يف (112)راسطة أمم ج أوب شأرق آسأيا
؛ (114)(2007خمأأاطر الكأأأوارث يف آسأأأيا )؛ ودعأأأالن دهلأأأي سشأأفن احلأأأد مأأأ  (113)(2005آسأأيا )
__________ 

 و17انظر  د  دطار س دايل الفقرة  (105)
(106) Öneryildiz v. Turkey [GC], no. 48939/99, ECHR 2004-XIIو 
(107) Budayeva and Others v. Russia, nos. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 and 15343/02, 

ECHR 2008-IIو 
  13 تشأري  الثأاين/نوف رب دىل 30احلادية والعشأري ل املعقأود يف سأاريس يف الفأرتة مأ  تقرير مؤمتر ااطرا  ع  دورت   (108)

(ل FCCC/CP/2015/10/Add.1ل دضأأأأافة: املقأأأأررات الأأأأيت ا أأأأ  ا مأأأأؤمتر ااطأأأأرا  )2015مأأأأانون ااول/ديسأأأأ رب 
 ل املرفقو21-/  أ1 املقرر

 و2015أيلول/سبت رب  25املؤرخ  70/1قرار اة عية العامة  (109)
 ل املرفقو2015متوو/يولي   27ل املؤرخ 69/313قرار اة عية العامة  (110)
 ل املرفقو2014تشري  الثاين/نوف رب  14املؤرخ  69/15قرار اة عية العامة  (111)
لكأوارث سعأد اعت أأاد ا خمأاطر مأ  احلأد سشأفن تصأاغ دوليأة معا أدة أول  أو راسطأة أمأم ج أوب شأرق آسأيا اتفأاق (112)

 ع    يوغوو دطار
دىل  27اعت د يف املؤمتر اآلسيوي سشفن احلد م  خمأاطر الكأوارث يف آسأيال الأ ي عقأد يف سيجأني يف الفأرتة مأ   (113)

)اطلأأأأأع عليأأأأأ   http://nidm.gov.in/amcdrr/beijing.pdfو متأأأأأاح يف الع أأأأأوان التأأأأايل: 2005أيلول/سأأأأبت رب  29
 (و2016متوو/يولي   4 يف

 تشأري  الثأاين/ 8و 7اعت د يف املؤمتر الوواري اآلسيوي الثاين للحد مأ  الكأوارثل الأ ي عقأد يف نيأودهلي يأومي  (114)
 4)اطلأأأأأع عليأأأأأ  يف  http://nidm.gov.in/amcdrr/declaration.aspو متأأأأأاح يف الع أأأأأوان التأأأأأايل: 2007نأأأأأوف رب 
 (و2016متوو/يولي  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=FCCC/CP/2015/10/Add.1&referer=/english/&Lang=A
http://undocs.org/ar/A/res/70/1
http://undocs.org/ar/A/res/69/313
http://undocs.org/ar/A/res/69/15
http://nidm.gov.in/amcdrr/beijing.pdf
http://nidm.gov.in/amcdrr/declaration.asp
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؛ ودعأأأالن دنتشأأأون (115)(2008ودعأأأالن مواالملبأأأور سشأأأفن احلأأأد مأأأ  خمأأأاطر الكأأأوارث يف آسأأأيا )
وخريطأة طريأق  ؛(116)2010سشفن احلد م  خماطر الكوارث يف آسيا وم طقة احملي  اهلأادئ لعأا  

التكي  مع تغأري امل أاخ دنتشون اإلقلي ية وخطة ع لها سشفن احلد م  خماطر الكوارث ع  طريق 
ل و أأي وثيقأة أعأادت تفميأأد دطأار الع أأ  واقرتحأت مبأأادرات (117)يف آسأيا وم طقأة احملأأي  اهلأادئ

آسيوية للتكي  مع تغأري امل أاخ واحلأد مأ  خمأاطر الكأوارث يف ضأوء جوانأب الضأع  يف امل طقأة؛ 
رث يف م طقأة احملأي  : الت  ية القادرة على التكي  مأع امل أاخ ومواجهأة الكأواو"سب  املضي قدما  

؛ ودطأأأار (118)(2014اهلأأأادئ" )سيأأأان اجت أأأاع( م تأأأدى احملأأأي  اهلأأأادئ إلدارة خمأأأاطر الكأأأوارث )
التعأأأاون سشأأأفن تع يأأأ  التعأأأاون اإلقلي أأأي سأأأني سأأألطات ددارة الكأأأوارث يف آسأأأيا الوسأأأطى وج أأأوب 

ي اإلقلي ية ؛ واسرتاتيجية االحتاد اافريق(119)(2015القوقاو يف  ال احلد م  أخطار الكوارث )
ل الأأيت تال أأا سرنأأامج ع أأ  لت فيأأ  ا )أعأأد (120)2004 اافريقيأأة للحأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارث لعأأا 

؛ وشرعة مجاعأة شأرق (121)(2015ل مث مدد الحقا  دىل 2010و 2005أصال  للفرتة سني عامي 
؛ وأرسأأأأأع دورات لل  تأأأأأدى (122)(2013أفريقيأأأأأا للحأأأأأد مأأأأأ  خمأأأأأاطر الكأأأأأوارث وددارة الكأأأأأوارث )

؛ ودعأأأأالن (123)2013اافريقأأأأي سشأأأأفن احلأأأأد مأأأأ  خمأأأأاطر الكأأأأوارثل وآخر أأأأا يف عأأأأا   اإلقلي أأأأي

__________ 

 2اعت أد يف املأأؤمتر الأأوواري اآلسأأيوي الثالأأث للحأأد مأأ  خمأاطر الكأأوارثل الأأ ي عقأأد يف مواالملبأأور يف الفأأرتة مأأ   (115)
  و متاح يف الع وان التايل:2008مانون ااول/ديس رب   4دىل 

www.preventionweb.net/files/3089_KLDeclarationonDisasterRiskReductioninAsia202008.pdf 
 و(2016متوو/يولي   4لي  يف )اطلع ع

)اطلأأأع  www.preventionweb.net/files/16327_finalincheondeclaration1028.pdfمتأأأاح يف الع أأأوان التأأأايل:  (116)
 و(2016متوو/يولي   4علي  يف 

 (و2016متوو/يولي   4)اطلع علي  يف  www.unisdr.org/files/20382_summaryof4hamcdrr.pdfانظر  (117)
 4 دىل 2الدورة السادسة مل تدى احملي  اهلادئ إلدارة خماطر الكوارثل املعقودة يف سأوفا يف الفأرتة مأ  اعت د يف  (118)

  و متاح يف الع وان التايل: 2014ح يران/يوني  
www.pacificdisaster.net/pdnadmin/data/original/PPDRM_2014_Chairs_Summary.pdf   اطلأأأأأأع عليأأأأأأ(

 (و2016متوو/يولي   4 يف
اعت د يف االجت أاع الأوواري اإلقلي أي لسألطات ددارة الكأوارث يف سلأدان آسأيا الوسأطى وج أوب القوقأاول الأ ي  (119)

  و متاح يف الع وان التايل: 2015الثاين/ي اير مانون   30عقد يف سيشكيك يف 
www.preventionweb.net/files/42374_frameworkofcooperationregionaldrrca.pdf  4يف  )اطلأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأ 

 و(2016متوو/يولي  
 4)اطلأأأأأأأأع عليأأأأأأأأ  يف  www.unisdr.org/files/4038_africaregionalstrategy1.pdfمتأأأأأأأأاح يف الع أأأأأأأأوان التأأأأأأأأايل:  (120)

 (و2016متوو/يولي  
(و 2015-2006لت فيأأأ  االسأأأرتاتيجية اإلقلي يأأأة اافريقيأأأة للحأأأد مأأأ  خمأأأاطر الكأأأوارث ) امل أأأددامج الع أأأ  سرنأأأ (121)

 متأأأأأوو/ 4)اطلأأأأأع عليأأأأأ  يف  www.unisdr.org/files/19613_bookletpoaenglish.pdfمتأأأأأاح يف الع أأأأأوان التأأأأأايل: 
 (و2016 يولي 

 (و2016متوو/يولي   4علي  يف )اطلع  www.unisdr.org/files/48230_eacdrrbill.pdfمتاح يف الع وان التايل:  (122)
(123) UnitedNationsOfficeforDisasterRiskAfricaseeksunitedpositionondisasterrisk“,Reduction

reduction”,13Februaryوwww.unisdr.org/archive/31224: التايل الع وان يف متاحو 2013 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.preventionweb.net/files/3089_KLDeclarationonDisasterRiskReductioninAsia202008.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.preventionweb.net/files/3089_KLDeclarationonDisasterRiskReductioninAsia202008.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.preventionweb.net/files/16327_finalincheondeclaration1028.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.unisdr.org/files/20382_summaryof4hamcdrr.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.pacificdisaster.net/pdnadmin/data/original/PPDRM_2014_Chairs_Summary.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.pacificdisaster.net/pdnadmin/data/original/PPDRM_2014_Chairs_Summary.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.preventionweb.net/files/42374_frameworkofcooperationregionaldrrca.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.preventionweb.net/files/42374_frameworkofcooperationregionaldrrca.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.unisdr.org/files/4038_africaregionalstrategy1.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.unisdr.org/files/19613_bookletpoaenglish.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.unisdr.org/files/48230_eacdrrbill.pdf
http://www.unisdr.org/archive/31224
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؛ واالسأأأرتاتيجية العرسيأأأة للحأأأد مأأأ  (124)(2015ياونأأأدي سشأأأفن ت فيأأأ  دطأأأار سأأأ داي يف أفريقيأأأا )
؛ (126)(2014؛ ودعأأالن شأأر  الشأأيخ للحأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارث )(125)2020 خمأأاطر الكأأوارث

ت فيأأ  دطأأار سأأ داي لمأأ  أجأأ  وضأأع خطأأة ع أأ  دقلي يأأة  نسأأيون "املبأأادئ التوجيهيأأةو ودعأأالن أس
؛ ودعالن العقبة سشفن احلد م  خماطر الكوارث يف املدن (127)(2016" )2030-2015للفرتة 

؛ وسروتومول سرملان أمريكا الالتي ية سشأفن ددارة خمأاطر الكأوارث يف أمريكأا الالتي يأة (128)(2013)
؛ وسيان غوايامي  الصادر ع  الدورة الراسعة لل  تدى اإلقلي ي للحد م  (129)(2013والكاريح )

؛ وسالغ نياريت سشفن مسأارات الع أ  لتع يأ  احلأد (130)(2014الكوارث يف اامريكتني ) خماطر
؛ ونتأائج االجت أاع الأوواري ااورويب للحأد مأ  (131)(2011م  خماطر الكأوارث يف اامأريكتني )

س أأأاء قأأأدرة اامأأأأم  - 2015للحأأأد مأأأ  خمأأأأاطر الكأأأوارث ملأأأا سعأأأأد الكأأأوارث:  أأأو دطأأأأار  خمأأأاطر

__________ 

 23اعت أأأد  االجت أأأاع الرفيأأأع املسأأأتوى الراسأأأأع سشأأأفن احلأأأد مأأأ  أخطأأأأار الكأأأوارثل الأأأ ي عقأأأد يف ياونأأأأدي يف  (124)
  و متاح يف الع وان التايل: 2015متوو/يولي  

www.preventionweb.net/files/43907_43907yaoundedeclarationen.pdf  متأأأأأأأأأأأأأأوو/ 4)اطلأأأأأأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأأأأأأ  يف 
 و(2016 يولي 

  شأأأؤون البيئأأأة يف دورتأأأ  الثانيأأأة والعشأأأري ل الأأأيت عقأأأدت يف القأأأا رة اعت أأأد   لأأأس الأأأووراء العأأأرب املسأأأؤولني عأأأ (125)
  و متاح يف الع وان التايل: 2010مانون ااول/ديس رب   20و 19 يومي

www.unisdr.org/files/18903_17934asdrrfinalenglishjanuary20111.pdf  متأأأأأأأأأأأأأوو/ 4)اطلأأأأأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأأأأأ  يف 
 (و2016 يولي 

 14اعت أد يف املأؤمتر العأأريب الثأاين للحأأد مأ  خمأأاطر الكأوارثل الأأ ي عقأد يف شأأر  الشأيخل مصأأرل يف الفأرتة مأأ   (126)
  ان التايل: و متاح يف الع و 2014أيلول/سبت رب  16دىل 

www.unisdr.org/files/42726_42726sharmdeclarationpublicationfin.pdf  متوو/يوليأأأأأأ   4)اطلأأأأأأع عليأأأأأأ  يف
 (و2016

اوىل للأأأأووراء والسأأأألطات الرفيعأأأأة املسأأأأتوى املع يأأأأة ست فيأأأأ  دطأأأأار سأأأأ داي للحأأأأد مأأأأ  خمأأأأاطر اعت أأأأد يف اةلسأأأأة ا (127)
و 2016ح يران/يونيأ   9و 8يف اامأريكتنيل الأ ي عقأد يف أسونسأيون يأومي  2030-2015الكوارث للفأرتة 

)اطلأع عليأ   www.preventionweb.net/files/49235_asunciondeclaration2016.pdfمتاح يف الع أوان التأايل: 
 و(2016متوو/يولي   4يف 

 21دىل  19اعت أأأأد يف املأأأأؤمتر العأأأأريب ااول للحأأأأد مأأأأ  خمأأأأاطر الكأأأأوارثل الأأأأ ي عقأأأأد يف العقبأأأأةل ااردنل مأأأأ   (128)
  آ ار/مارسو متاح يف الع وان التايل: 

www.preventionweb.net/files/31093_aqabadeclarationenglishfinaldraft.pdf  متأأأأأوو/ 4)اطلأأأأأع عليأأأأأ  يف 
 و(2016يولي  

(129) http://eird.org/americas/noticias/protocolo-sobre-gestion-del-riesgo.pdf  متأأأأأأأأأأأأوو/ 4)اطلأأأأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأأأأ  يف 
 و(2016 يولي 

و متأأأاح يف الع أأأوان 2014أيار/مأأأايو  29دىل  27عقأأأدت الأأأدورة الراسعأأأة يف غواياميأأأ ل دمأأأوادورل يف الفأأأرتة مأأأ   (130)
 وwww.preventionweb.net/files/37662_communiqueguayaquilpr1428may14[1].pdfالتايل: 

اعت أد يف الأأدورة الثانيأة لل  تأأدى اإلقلي أي للحأأد مأ  أخطأأار الكأوارث يف اامأأريكتنيل الأ ي عقأأد يف ناياريأأتل  (131)
  و متاح يف الع وان التايل: 2011آ ار/مارس  17دىل  15املكسيكل يف الفرتة م  

www.unisdr.org/files/18603_communiquenayarit.pdfو 

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.preventionweb.net/files/43907_43907yaoundedeclarationen.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.preventionweb.net/files/43907_43907yaoundedeclarationen.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.unisdr.org/files/18903_17934asdrrfinalenglishjanuary20111.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.unisdr.org/files/18903_17934asdrrfinalenglishjanuary20111.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.unisdr.org/files/42726_42726sharmdeclarationpublicationfin.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.unisdr.org/files/42726_42726sharmdeclarationpublicationfin.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.preventionweb.net/files/49235_asunciondeclaration2016.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.preventionweb.net/files/31093_aqabadeclarationenglishfinaldraft.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.preventionweb.net/files/31093_aqabadeclarationenglishfinaldraft.pdf
http://eird.org/americas/noticias/protocolo-sobre-gestion-del-riesgo.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.preventionweb.net/files/37662_communiqueguayaquilpr1428may14%5b1%5d.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.unisdr.org/files/18603_communiquenayarit.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.unisdr.org/files/18603_communiquenayarit.pdf
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؛ واالجت أأأأأاع السأأأأأ وي السأأأأأادس لل  تأأأأأدى (132)(2014) واجملت عأأأأأات علأأأأأى مواجهأأأأأة الكأأأأأوارث
؛ (133)(2015خارطأأأأأة طريأأأأأق لت فيأأأأأ  دطأأأأأار سأأأأأ داي ) - الكأأأأأوارث خمأأأأأاطرااورويب للحأأأأأد مأأأأأ  

جيأأة يف ع ليأأة التعأأاون يف ج أأوب و"التضأأام  يف الع أأ "ل البيأأان املشأأرتك الصأأادر عأأ  ووراء اخلار 
 6؛ والقأأأرار (135)(2013؛ وآليأأأة االحتأأأاد ااورويب للح ايأأأة املدنيأأأة )(134)(2013شأأأرق أوروسأأأا )

املتعلأأأق ستع يأأأ  ااطأأأر القانونيأأأة مأأأ  أجأأأ  االسأأأتجاسة للكأأأوارث واحلأأأد مأأأ  املخأأأاطر واإلسأأأعافات 
امحأأأأأأر واهلأأأأأأالل اامحأأأأأأر ااوليأأأأأأةل الأأأأأأ ي اعت أأأأأأد  املأأأأأأؤمتر الأأأأأأدويل الثأأأأأأاين والثالثأأأأأأون للصأأأأأأليب ا

؛ وخطأأة ع أأ  املفوضأأية ااوروسيأأة سشأأفن دطأأار سأأ داي للحأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارث (136)(2015)
 و(137)(2016) 2030-2015للفرتة 

ويتجلأأى االعأأرتا  هبأأ ا االلتأأ ا  أيضأأا  يف دمأأج الأأدول تأأداسري احلأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارث يف  (6)
جت يأأع للتقأأأارير املرحليأأة الوط يأأة عأأأ  ت فيأأ  دطأأار ع أأأ  سياسأأاهتا وأطر أأا القانونيأأة الوط يأأأةو ويشأأري 

دولأأأة أو م طقأأأة أسلغأأأت عأأأ   64ل   أأأاك 2016ومصأأأادر أخأأأرى دىل أنأأأ ل حأأأىت عأأأا   (138) يوغأأأو
سياسأأأات حمأأأأددة سشأأأأفن احلأأأأد مأأأأ  خمأأأأاطر الكأأأوارثل و أأأأي مووعأأأأة سالتسأأأأاوي سأأأأني مجيأأأأع القأأأأارات 

و ي: اارج تني؛ وأرمي يأا؛ وأملانيأا؛ ودندونيسأيا؛ وامل اطقل مبا يف  لك املواقع املعرضة ملخاطر مربىو 
املتعأأأددة  - وأنغأأأيال؛ وديطاليأأأا؛ وسأأأاراغواي؛ والرباويأأأ ؛ وسأأأ غالديش؛ وس  أأأا؛ وسول أأأدا؛ وسوليفيأأأا )دولأأأة

وجأأ ر مأأوك؛ وجأأ ر مارشأأال؛ وجأأ ر  ومجهوريأأة ت  انيأأا املتحأأدة؛القوميأأات(؛ وسأأريو؛ وتايل أأد؛ واة ائأأر؛ 
هوريأأأة الدومي يكيأأأة؛ واة هوريأأأة العرسيأأأة السأأأورية؛ ومجهوريأأأة الو الدميقراطيأأأة فأأأريج  الربيطانيأأأة؛ واة 

؛ وجورجيأأأأا؛ وسأأأأاموا؛ وسأأأأانت ميأأأأتس ونأأأأيفس؛ الشأأأأعبية؛ ومجهوريأأأأة مقأأأأدونيا اليوغوسأأأأالفية سأأأأاسقا  
وسانت لوسيا؛ وسري النكا؛ والس غال؛ والسويد؛ وسويسرا؛ وشيلي؛ وغانا؛ وغواتي اال؛ وفأانواتو؛ 

__________ 

و متأأأأاح يف الع أأأأوان التأأأأايل: 2014يأأأأ  متوو/يول 8اعت أأأأد يف االجت أأأأاع الأأأأوواري ااورويب يف ميالنأأأأول ديطاليأأأأال يف  (132)
www.preventionweb.net/files/38378_europeandrrministerialstatement.pdf  4)اطلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  يف 

 و(2016متوو/يولي  
و متأأأأاح يف 2015تشأأأأري  ااول/أمتأأأأوسر  9دىل  7عقأأأأد االجت أأأأاع السأأأأ وي السأأأأادس يف سأأأأاريس يف الفأأأأرتة مأأأأ   (133)

 4 )اطلع علي  يف www.preventionweb.net/files/43847_efdrrroadmap20152020final.pdfالع وان التايل: 
 و(2016متوو/يولي  

و متأأاح يف الع أأوان 2013أيار/مأأايو  31ل يف سأأاسقا  اعت أأد  الأأووراء يف أو ريأأدل مجهوريأأة مقأأدونيا اليوغوسأأالفية  (134)
 4)اطلأأأأأأع عليأأأأأأ  يف  www.preventionweb.net/files/31414_solidarityinactionjointstatement.pdfالتأأأأأأايل: 
 و(2016متوو/يولي  

 Decision No. 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 Decemberانظأر  (135)

2013, Official Journal of the European Union, L 347و 
 و متأأأأأاح يف الع أأأأأوان التأأأأأايل:2015مأأأأأانون ااول/ديسأأأأأ رب   10دىل  8عقأأأأأد املأأأأأؤمتر يف ج يأأأأأ  يف الفأأأأأرتة مأأأأأ   (136)

http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/sites/3/2015/04/32IC-Res6-legal-frameworks-for-

disaster_EN.pdf  (و2016متوو/يولي   4)اطلع علي  يف 
-http://ec.europa.eu/echo/sites/echoو متأاح يف الع أوان التأايل: SWD(2016) 205 of 16 June 2016انظأر  (137)

site/files/sendai_swd_2016_205_0.pdf  (و2016متوو/يولي   4)اطلع علي  يف 
 و1-1ل املؤشر ااساسي 1ل ااولوية أعال ( 78)انظر احلاشية  دطار ع    يوغو (138)

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.preventionweb.net/files/38378_europeandrrministerialstatement.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.preventionweb.net/files/38378_europeandrrministerialstatement.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.preventionweb.net/files/43847_efdrrroadmap20152020final.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.preventionweb.net/files/31414_solidarityinactionjointstatement.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/sites/3/2015/04/32IC-Res6-legal-frameworks-for-disaster_EN.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/sites/3/2015/04/32IC-Res6-legal-frameworks-for-disaster_EN.pdf
http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/sendai_swd_2016_205_0.pdf
http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/sendai_swd_2016_205_0.pdf
http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/sendai_swd_2016_205_0.pdf
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البوليفاريأأة(؛ وف ل أأدا؛ وفيجأأي؛ ومأأاسو فأأريدي؛ وم أأدا؛ وموسأأا؛ ومأأوت ديفأأوار؛  -وريأأة وف أأ ويال )مجه
وموسأأأأتاريكا؛ ومولومبيأأأأا؛ ومي يأأأأا؛ ولب أأأأان؛ ومالي يأأأأا؛ ومدغشأأأأقر؛ واملغأأأأرب؛ واملكسأأأأيك؛ ومأأأأالوي؛ 
وملأأدي ؛ وم غوليأأا؛ وموريشأأيوس؛ ومووامبيأأق؛ وال أأرويج؛ ونيبأأال؛ ونيجرييأأا؛ ونيكأأاراغوا؛ ونيوويل أأدا؛ 

ااخأريةل حأدد مكتأب اامأم  الفأرتةهل د؛ و  أدوراس؛ والواليأات املتحأدة اامريكيأة؛ والياسأانو ويف وا
اعت أدت م أا ج ع أ  وط يأة للحأد مأ  أخطأار  (139)دولأة 93املتحدة للحد م  أخطأار الكأوارث 

الكأأوارثل و أأيل وفقأأا  إلطأأار سأأ دايل م تأأديات ت سأأيق حكوميأأة تضأأم أصأأحاب املصأألحة املع يأأني 
قيأأق أ أأدا  م هأأا حتديأأد خمأأاطر الكأأوارث القطاعيأأة واملتعأأددة القطاعأأاتل وس أأاء الأأوعي هبأأد  "حت

واملعار  سشفن خماطر الكوارث مأ  خأالل تبأادل ونشأر املعلومأات والبيانأات غأري احلساسأة املتعلقأة 
مبخاطر الكأوارثل واإلسأها  يف دعأداد التقأارير عأ  خمأاطر الكأوارث علأى الصأعيدي  احمللأي والأوطر 

سيق     التقاريرل وت سيق محالت التوعية العامة سشأفن خمأاطر الكأوارثل وتيسأري ودعأم التعأاون وت 
املتعأأدد القطاعأأأات علأأى الصأأأعيد احمللأأي )مأأأثال  سأأأني احلكومأأات احملليأأأة(ل واملسأأامهة يف حتديأأأد معأأأامل 

لكأوارثل خط  ددارة خمأاطر الكأوارث الوط يأة واحملليأة ومجيأع السياسأات  ات الصألة سأجدارة خمأاطر ا
تشأأريعات تت أأاول علأأى اخلصأأوص  واعت أأدت عأأدة سلأأدان و(140)واملسأأامهة يف دعأأداد التقأأارير سشأأفهنا"

مجأأ ء مأأ  اإلطأأار القأأانوين ااوسأأع  احلأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارث دمأأا يف شأأك  تشأأريع قأأائم س اتأأ  أو
ل (141)دسأأأتونياواالسأأأتجاسة يف حأأأاالت الكأأأوارثل وم هأأأا:  املتعلأأأق سكأأأ  مأأأ  ددارة خمأأأاطر الكأأأوارث

اة هوريأة و ل (147)اة ائأرل و (146)تايل دل و (145)سريول و (144)سامستانل و (143)ديطاليال و (142)دندونيسياو 
ل (152)السأأأألفادورل و (151)جورجيأأأأال و (150)ج أأأأوب أفريقيأأأأال و (149)مجهوريأأأأة موريأأأأاو ل (148)الدومي يكيأأأأة

__________ 

 وhttp://www.unisdr.org/partners/countriesوط يةل انظر:  م ا جلالطالع على قائ ة الدول اليت اعت دت  (139)
 )و(و27انظر دطار س دايل الفقرة  (140)
(141) Emergency Preparedness Act (2000)و 
(142) Law No. 24 of 2007 concerning Disaster Managementو 
(143) Decree on Establishing a National Platform for Disaster Risk Reduction (2008)و 
(144) National Disaster Management Act, 2010. See also the official statement of the Government of 

Pakistan at the third session of the Global Platform for Disaster Risk Reduction, in 2011, available 

from www.preventionweb.net/files/globalplatform/ pakistanofficialstatement.pdfو 
(145) Law No. 29664 creating the National System for Disaster Risk Management (2011)و 
(146) Disaster Prevention and Mitigation Act (2007)و 
سشأأفن الوقايأأة مأأ  املخأأاطر وددارة الكأأوارث  2004مأأانون ااول/ديسأأ رب   25املأأؤرخ  20-2004القأأانون رقأأم  (147)

 يف دطار الت  ية املستدامةو
(148) Decree No. 874-09 approving the Regulation for the application of Law No. 147-02 on Risk 

Management and repealing Chapters 1, 2, 3, 4 and 5 of Decree No. 932-03 (2009)و 
(149) Countermeasures Against National Disaster Act (1995) and National Disaster Management Act 

 و(2010)
(150) Disaster Management Act No. 57 of 2002و 
(151) Law on Public Safety. Document No. 2467-IIს :و متاح يف الع وان التايل  

https://matsne.gov.ge/en/document/view/2363013  (و2016متوو/يولي   4)اطلع علي  يف 
(152) Law on Civil Protection and the Prevention and Mitigation of Disasters (2005)و 

http://www.unisdr.org/partners/countries
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.preventionweb.net/files/globalplatform/%20pakistanofficialstatement.pdf
https://matsne.gov.ge/en/document/view/2363013
https://matsne.gov.ge/en/document/view/2363013
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ل (158)الكأأأأأأامريونل و (157)الفلبأأأأأنيل و (156)فرنسأأأأأأال و (155)غواتي أأأأأاالل و (154)الصأأأأأأنيل و (153)سأأأأألوفي ياو 
ل (164)اهل أأأأأأأأأدل و (163) أأأأأأأأأاييتل و (162)نيوويل أأأأأأأأأدال و (161)ناميبيأأأأأأأأأال و (160)مدغشأأأأأأأأأقرل و (159)م بوديأأأأأأأأأاو 
 و(166)الواليات املتحدة اامريكيةل و (165)  غارياو 
مقرتنا  سالقواعأد  ات االنطبأاق العأا  الأواردة يف مشأاريع  9وي بغي أن يقرأ مشروع املادة  (7)

 لكوارثول ساالستجاسة املواد    ل مبا فيها القواعد املع ية سصورة رئيسية
سعبأأأارة "مأأأ  دولأأأة"و واختأأأارت اللج أأأة  أأأ   الصأأأيغة عوضأأأا  عأأأ  صأأأيغة  1تبأأأدأ الفقأأأرة و  (8)

"الدول" توخيا  لالتساق مع مشاريع املواد املعت أدة سأاسقا ل حيأث مأان   أاك حأرص علأى حتديأد 
الدولة أو الدول اليت تتح   الواجب القانوين يف التصر و وعلى ال قيض م  مشأاريع املأواد الأيت 

جاسة للكأأأوارث سصأأأورة مباشأأأرةل حيأأأث الت ييأأأ  قأأأائم سأأأني الدولأأأة أو الأأأدول املتأأأفثرة تت أأأاول االسأأأت
والدول ااخرىل فجن االلت ا  املعر يف مرحلة ما قب  الكارثة يسري علأى مأ  دولأةو وعأالوة علأى 

االلتأأ ا  ساحلأد مأ  املخأاطر ا أا  تأداسري علأى املسأأتوى  يقتضأيل 2 لأكل وم أا يتضأح مأ  الفقأرة 
على أن املقصود  أو أن تكأون أي مأ   أ   التأداسري الأيت تتطلأب التفاعأ   واملقا  ااولاحمللي يف 

 يسأأريو وسعبأأارة أخأأرىل 7سأأني الأأدول أو مأأع اةهأأات املسأأاعدة ااخأأرى مشأأ ولة مبشأأروع املأأادة 

__________ 

(153) Act on Protection against Natural and Other Disasters (2006)و 
(154) Emergency Response Law of the People's Republic of China (2007) :و متأأاح يف الع أأوان التأأايل

www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2009-02/20/content_1471589.htm  متوو/يوليأأأأأأأأأأ   4)اطلأأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأأ  يف
 (و2016

(155) Law No. 109-96 on the National Coordinator for the Reduction of Disasters (1996)و 
(156) Law No. 2003-699 regarding the Prevention of Technological and Natural Risks and Reparation of 

Damages (2003)و 
(157) Philippine Disaster Risk Management Act 2006و 
(158) Cameroon, Decree No. 037/PM of 19 March 2003 on the Establishment, Organization and 

Functions of a National Observatory on Disastersو 
(159) Law on Disaster Management, NS/RKM/0715/007 ح يران/يونيأأأ   30و اعت أأأد   لأأأس الشأأأيوخ يف

  و متاح يف الع وان التايل: 2015
www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/DM%20acts/Cambodia%20DM%20Law_English.pdf 

 (و2016متوو/يولي   4)اطلع علي  يف 
(160) Decree No. 2005-866 Laying Down the Procedure for Implementing Law No. 2003-010 of 5 

September 2003 on National Risk and Disaster Management Policy (2005)و 
(161) Disaster Risk Management Act (2012)و 
(162) National Civil Defence Emergency Management Plan Order 2005 (SR 2005/295)و 
(163) National Risk and Disaster Management Plan (2001)و 
(164) Disaster Management Act, No. 53 (2005)و 
(165) Act LXXIV on the Management and Organization of the Prevention of Disasters and the 

Prevention of Major Accidents Involving Dangerous Substances (1999)و 
(166) Disaster Mitigation Act of 2000و 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2009-02/20/content_1471589.htm
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2009-02/20/content_1471589.htm
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/DM%20acts/Cambodia%20DM%20Law_English.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/DM%20acts/Cambodia%20DM%20Law_English.pdf
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االلتأأ ا  علأأى مأأ  دولأأة علأأى حأأدةو ولأأ لكل قأأررت اللج أأة عأأد  اسأأتخدا  مل أأة "الأأدول" لكأأي 
 ء يوحي سفن االلت ا  مجاعيوتتفادى أيضا  أي شي

" تعأر وجأود التأ ا  قأانوين shallمل أة "الأيت تقاسلهأا يف الأ ص اإلنكليأ ي  وصيغة املضارع  (9)
دويل سالتصر  على ال حو املبني يف الفقرةل و أي أمثأر الطأرق دنأاوا  يف التعبأري عأ   لأك االلتأ ا  

فلة تفاوت مستويات القدرة سني الدول القانوينو ومع أن م  دولة تتح   االلت ا  نفس ل فجن مس
 وعلى ت في  االلت ا  تعاةها عبارة "سا ا  التداسري امل اسبة"

وقد اعت دت اللج ة الصيغة احلالية اعرتافا   ووم   االلت ا   و "احلد م  خماطر الكوارث" (10)
م ها سفن وجهة نظر اجملت ع الدويل الرا  ةل م ا سروت يف عدد مأ  التصأرحيات الرئيسأيةل وخباصأة 
م ها آخر ا دطار س دايل ت  ب دىل أن  ي بغي الرتمي  على احلأد مأ  خمأاطر الضأرر الأ ي حُيدثأ  

علأى  1ارهتأاو وعليأ ل ي صأّب الرتميأ  يف الفقأرة مصدر خطر مأال ولأيس م أع الكأوارث نفسأها ودد
احلأد مأأ  خمأاطر الكأأوارثو ويتحقأق  لأأك سا أأا  تأداسري معي أأة مل أع  أأ   الكأوارث والتخفيأأ  مأأ  

 لأيس أخأرىل وسعبأارة نتيجأة؛ سلأوغ ولأيس سألوك دتيأان  أو املتوخى فالواجب آثار ا والتف ب هلاو
 ميكأ  الأ ي الضأرر م  احلد س  ماملةل سصورة آثار ا م  التخفي  أو مارثة وقوع م ع املطلوب

 وفي  تتسبب أن
وتشأري عبأأارة "سا أا  التأأداسري امل اسأأبة" دىل السألوك احملأأدَّد الأأ ي ي بغأي اتباعأأ و ودضأأافة دىل  (11)

( أدنأأا ل توصأأ  "التأأداسري" الأأيت 13التحديأأد اادق للتشأأريعات واانظ أأة الأأوارد شأأرح  يف الفقأأرة )
"امل اسبة"ل و و ما يتفق مع امل ارسة الشائعةو ول ا فأجن الغأرض مأ  اسأتخدا    يتعني ا ا  ا سكل ة

مل أأة "امل اسأأبة"  أأو توضأأيح أن املقصأأود سالتأأداسري املشأأار دليهأأا لأأيس  أأرد تأأداسري عامأأةل سأأ  تأأداسري 
 قأأد مأأا فهأأم وي بغأأي حمأأددة ومل وسأأة ترمأأي دىل م أأع الكأأوارث والتخفيأأ  مأأ  آثار أأا والتف أأب هلأأاو

 و أو ا ا  أال ي بغأي الأيت للتأداسري املأأُعل  اهلأد  ضأوء يف سعي هأا حالأة يف" امل اسأبة" تأداسريسال يقصد
ر ا والتف ب هلا" م  أج  احلد م  املخاطرو وي بغي تقيأيم آثا م  والتخفي  الكوارث م ع" حتديدا  

 لك يف دطار السياق ااوسع لقدرة الدولة املع ية وما توافر هلا م  مواردل على  و ما ُأشأري دليأ  يف 
علأأأى  التأأأدلي اإلشأأأارة دىل "ا أأأا  التأأأداسري امل اسأأأبة" س يُقصأأأد( أعأأأال و وس أأأاء علأأأى  لأأأكل 9الفقأأأرة )

لتأ ا و والشأرط ااساسأي لبأ ل الع ايأة الواجبأة مأالو  ملفهأو  "امل اسأبة"و ولأ ا ف أ  الطاسع ال سأح لال
 املفهو  أيضا  أن مسفلة فعالية التداسري مقصودة ض  ا  يف تلك الصيغةو

وتشأأري الفقأأرة مأأ  خأأالل عبأأارة "سوسأأائ  م هأأا التشأأريعات واانظ أأة" دىل السأأياق احملأأدد  (12)
داسري  ات الصأأألةو فال تيجأأأة املتوخأأأاة تت ثأأأ  يف عأأأدد مأأأ  التأأأداسري الأأأ ي ي بغأأأي أن تُتخأأأ  فيأأأ  التأأأ

احملأأددة الأأيت تُتخأأ  عأأادة يف دطأأأار تشأأريعي أو ت ظي أأيو وعليأأ ل يشأأأ   االلتأأ ا  العأأا  ساحلأأد مأأأ  
خمأاطر الكأوارث الت امأأا  سوضأع دطأأار قأانوين يسأأ ح سا أا  التأأداسري "امل اسأبة"ل سال سأأبة للأدول الأأيت 

سعأدو وي بغأي فهأم عبأارة "التشأريعات واانظ أة" مبع ا أا العأا  حبيأث تشأ   تضع  أ ا اإلطأار  مل
أقصى قدر ممكأ  مأ  جتليأات القأانونل د  مأ  املسألم سأ  ع ومأا  أن التأداسري املسأت دة دىل القأانون 
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 أأي أمثأأر الطأأرق شأأيوعا  وفعاليأأة يف تيسأأري ا أأا  تأأداسري احلأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارث علأأى املسأأتوى 
 ستخدمت عبارة "سوسائ  م ها"(والداخلي )ول ا ا

وتشأأأأري عبأأأأارة "سوسأأأأائ  م هأأأأا" دىل أن "التشأأأأريعات واانظ أأأأة" قأأأأد تكأأأأون  أأأأي الطأأأأرق  (13)
الرئيسأأيةل ولكأأ  قأأد تكأأون   أأاك ترتيبأأات أخأأرى ميكأأ  ا أأا   أأ   التأأداسري يف دطار أأاو وقأأد وقأأع 

ت أأأأاد وت فيأأأأ  االختيأأأأار علأأأأى عبأأأأارة "سوسأأأأائ  م هأأأأا" لتج أأأأب التفسأأأأري الأأأأ ي يأأأأ  ب دىل أن اع
تشريعات وأنظ ة حمددة مسفلة ضأرورية دائ أا و فهأ ا يسأ ح هبأامش تقأدير لكأ  دولأة لتقأرر نأوع 
اإلطار القانوين ال ي ميك  تطبيق ل عل ا  سفن وجود دطار قانوين يس ح سا ا  "التداسري امل اسأبة" 

 للحد م  خماطر الكوارثو شرط ال غا ع  
عات واانظ ة" على دشارة دىل ضأ ان حتديأد آليأات الت فيأ  وت طوي عبارة "م ها التشري (14)

   املسأأائ ل علأأى أمهيتهأأال ليسأأت  أأواملسأأاءلة عأأ  التقصأأري يف دطأأار الأأ ظم القانونيأأة الداخليأأةو و 
 املسائ  الوحيدة اليت ميك  أن تت اوهلا التشريعات واانظ ة يف  ال احلد م  خماطر الكوارثو

و أأأي "م أأأع الكأأأوارث والتخفيأأأ  مأأأ  آثار أأأا والتف أأأب هلأأأا" يف وتفيأأأد اة لأأأة ااخأأأريةل  (15)
وصأأأ  الغأأأرض مأأأ  التأأأداسري "امل اسأأأبة" الأأأيت ي بغأأأي أن تتخأأأ  ا الأأأدول يف مرحلأأأة مأأأا قبأأأ  وقأأأوع 

الضأررل حتقيقأأا  لغايأة احلأد مأ  خمأأاطر خصأائص الكارثأة ملعاةأة التعأرض لل خأاطر وقاسليأأة التأفثر و 
الصأيغة املسأتخدمة يف الصأكوك الرئيسأية  اة لأة أ   تتبأع الكوارث امل شأودة يف هنايأة املطأا و و 

للحأأأد مأأأ  خمأأأاطر الكأأأوارثو وقأأأد أدرمأأأت اللج أأأة أن اعت أأأاد صأأأيغة خمتلفأأأة ميكأأأ  أن يأأأؤدي دىل 
 وساإلضأأافة غأأري مقصأودة في أا يتعلأأق سأفنواع ال شأاط املتوقعأأة يف مشأروع املأادةو عكسأيةتفسأريات 

 جديأأدة خمأأاطر نشأأوء مب أأع سأأ داي دطأأار اشأأرتاط تسأأتويف العبأأارة  أأ   أن اللج أأة رأت  لأأكل دىل
 واملواجهة على القدرة تع ي  وسالتايل القائ ةل املخاطر م  واحلد
وتوضأأأأأأح   وعأأأأأأة املصأأأأأأطلحات املتعلقأأأأأأة ساحلأأأأأأد مأأأأأأ  خمأأأأأأاطر الكأأأأأأوارث الأأأأأأيت أعأأأأأأدهتا  (16)

كأأأأأ  مصأأأأأطلح مأأأأأ  ساملعأأأأأا املقصأأأأأود  2009االسأأأأأرتاتيجية الدوليأأأأأة للحأأأأأد مأأأأأ  الكأأأأأوارث عأأأأأا  
 :(167)ملصطلحات الثالثة املستخَدمةل و ي امل ع والتخفي  والتف با

 "امل ع  و التجّ ب التا  آلثار املخاطر السلبية والكوارث املتصلة هبا"و 
وو امل أأع )واملقصأأود سأأ  الوقايأأة مأأ  الكأأوارث( يعأأرب عأأ  مفهأأو  التج ّأأب التأأا  "و 

 ويف ووو حلأأأرص علأأأى  لأأأكوالحت أأأاالت اآلثأأأار السأأألبية سا أأأا  اإلجأأأراءات املسأأأبقة وا
 التخفيأ  حماولأة دىل اامأر يتحأول وع أد ا مليأا ل اخلسأائر جت ّأب ميكأ  ال مثأرية أحيان
ادفأني رت اخلسائرو وهل ا السأببل ُيسأتخد  أحيانأا  مصأطلحا "امل أع" و"التخفيأ " م  م 

 ؛ملفهو  نفس  يف االستع ال العرضيللتعبري ع  ا

__________ 

 وwww.unisdr.org/we/inform/terminologyانظر  (167)

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.unisdr.org/we/inform/terminology
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ااثأأر السأألح ل خطأأار والكأأوارث املتعلقأأة "التخفيأأ   أأو التقليأأ  أو احلأأد مأأ   
 وهبا"
ووو يف أغلب ااحيان ال ميك  م ع اآلثار السلبية ل خطار سالكامأ ل ولكأ  " 

ميكأأأأأأ  التخفيأأأأأأ  مأأأأأأ  حأأأأأأدهتا سشأأأأأأك  مبأأأأأأري مأأأأأأ  خأأأأأأالل االسأأأأأأرتاتيجيات واانشأأأأأأطة 
شك  وجتدر اإلشارة دىل أن  ض   سياسة تغري امل اخ يُعّر  "التخفي " سووو  املختلفةو

 و(168)"خمتل ل حيث يعر احلد م  انبعاثات غاوات الدفيئة املسّببة لتغري امل اخ
التف أأأب  أأأو املعرفأأأة والقأأأدرات الأأأيت تطور أأأا احلكومأأأات واجملت عأأأات واافأأأراد " 

وامل ظ ات امله ية املع ية ساالستجاسة واالنتعاش للتوقع واالستجاسة والتعايف سشك  فاعأ  
 يكة احلدوث أو القائ ة للحوادث وااحوال اخلطرة"وم  اآلثار احملت لة أو وش

التف ب ووو يتم ض   سياق ددارة خماطر الكوارث ويهد  دىل س اء القدرات " 
الالومأأة إلدارة مأأ  أشأأكال الطأأوارئ سفعاليأأة واالنتقأأال مأأ  مرحلأأة االسأأتجاسة دىل التعأأايف 

وتوثيأأق الصأأالت مأأع املسأأتدا و ويعت أأد التف أأب علأأى التحليأأ  اةيأأد ملخأأاطر الكأأوارث 
أنظ أأأأة اإلنأأأأ ار املبكأأأأر ووو ]والتأأأأداسري الأأأأيت ي بغأأأأي ا ا  أأأأا[ نأأأأب أن حتظأأأأى سالأأأأدعم 

 املؤسسي والقانوين واملايل الرمسي"و
مأ   التحسأي اتوتدرك اللج أة أن املصأطلحات اآلنفأة الأ مر ميكأ  أن  ضأع مل يأد مأ   

فريأق اخلأرباء احلكأومي الأدويل العامأ  الأيت  لأص دليهأا  تأائج الجانب اة عية العامة على أسأاس 
املفتأوح العضأأوية املعأأر ساملؤشأأرات واملصأأطلحات  ات الصألة ساحلأأد مأأ  أخطأأار الكأأوارثل امل شأأف 

 و2015ح يران/يوني   3املؤرخ  69/284مبوجب قرار اة عية العامة 
ات تأأداسري احلأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارث  أأي: دجأأراء ع ليأأمأأ  ثأأالث فئأأات  2تأأ مر الفقأأرة  (17)

 ودنشأاءخسأائر؛ مأا سأبق تكبأد  مأ  املخأاطر و س املتعلقأةتقييم لل خاطر؛ ومجأع ونشأر املعلومأات 
ل أشأأري دىل  أأ   التأأأداسري أعأأال  (3نظأأم ل نأأ ار املبكأأر وتشأأأغيلهاو وم أأا سأأبق  مأأر  يف الفقأأأرة )

لحأأد مأأ  الثالثأأة حتديأأدا  يف املأأوج  الأأ ي قدمأأ  الأأرئيس يف ختأأا  الأأدورة الراسعأأة لل  تأأدى العأأاملي ل
و وقأأأأررت اللج أأأأة أن تشأأأأري الفقأأأأرة صأأأأراحة دىل 2013أخطأأأأار الكأأأأوارث املعقأأأأودة يف أيار/مأأأأايو 

اامثلأأة الثالثأأة املأأ مورة ساعتبار أأا تعكأأس أسأأرو أنأأواع اةهأأود املعاصأأرة للحأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارثو 
وتفمأأأدت أمهيأأأة  أأأ   التأأأداسري مأأأ لك سجدراجهأأأا يف دطأأأار سأأأ دايو وتوضأأأح مل أأأة "تشأأأ  " أن 

ائ أأة ليسأأت حصأأريةو وال ُ أأ   مأأر  أأ   التأأداسري الثالثأأة سأأفي أنشأأطة أخأأرى للحأأد مأأ  خمأأاطر الق
 الكوارث نري ا ا  ا يف الوقت احلاضرل أو حُيت   ا ا  ا يف املستقب و

الأأيت ميكأأ  ا ا  أأا ال حصأأر هلأأا وتتوقأأ  علأأى  اهليكليأأة وغأأري اهليكليأأة والتأأداسري الع ليأأة (18)
و وتوجأأد وفأأرة مأأ  غري أأا مأ  الظأأرو   ات الصأألةلبيئيأأة واملاليأأة والثقافيأأة و الظأرو  االجت اعيأأة وا

صأكوك مثأ  دطأار سأ دايو وميكأ  اإلشأارة الاامثلة يف ممارسة القطاعني العا  واخلاصل ومأ لك 
__________ 

 ُتدرك اللج ة التفاوت يف استخدا  اامم املتحدة الرمسي ملصطلح "التخفي " سني اللغتني اإلنكلي ية والفرنسيةو (168)
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ددارة     اامثلة دىل ما يلي: التف ب والتثقي  على مستوى اجملت ع احمللي؛ ودنشاء أطر  م  سني
والتخطي  للطوارئ؛ ودقامة آليات الرصد؛ ووضع ضواس  الستخدا  ااراضأي؛  ؛خماطر الكوارث

ومعأأأأايري اإلنشأأأأاء؛ وددارة الأأأأ ظم اإليكولوجيأأأأة؛ ونظأأأأم الصأأأأر ؛ وشأأأأبكات اامأأأأان االجت أأأأاعي 
للتصأأدي اوجأأ  الضأأع  وويأأادة القأأدرة علأأى املواجهأأة؛ واإلفصأأاح عأأ  املخأأاطر؛ واالسأأتث ارات 

 الواعية ساملخاطر؛ والتفمنيو
يف صأأفة معي أأة  أأي: أهنأأا تفيأأد يف  2وتشأأرتك التأأداسري املتتاليأأة الثالثأأة الأأواردة يف الفقأأرة  (19)

وضع تأداسري أخأرى مثأريةل دن مل يكأ  ملهأال ويف قاسليتهأا للتطبيأقل د  تفيأد مأثال  يف وضأع ااطأر 
 الت ظي ية وحتديد ااولويات أو  طي  االستث ارل يف القطاعني العا  واخلاص مليه او

ستوليأأأأد املعرفأأأأة املتعلقأأأأة سكأأأأ  مأأأأ   -ع ليأأأأات تقيأأأأيم املخأأأأاطر  -ويتعلأأأأق التأأأأدسري ااول  (20)
مصادر اخلطر وجوانب الضع  فضال  ع  اجتا ات خماطر الكوارثو وسأ لك يكأون  أ ا التأدسري 
 أأو اخلطأأوة ااوىل لوضأأع أي تأأدسري رشأأيد للحأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارثو فبأأدون فهأأم متأأني مبأأا فيأأ  

رو  خماطر الكوارث وعواملها وخواصهال ل  ميكأ  وضأع أي تأدسري وت فيأ   سفاعليأةو الكفاية لظ
 ويقتضي تقييم املخاطر أيضا  ال ظر سدقة يف احلقائق احمللية ودشراك اجملت عات احملليةو

مأأأا سأأأبق تكبأأأد  مأأأ  املخأأأاطر و س املتعلقأأأةأي مجأأأع ونشأأأر املعلومأأأات  -والتأأأدسري الثأأأاين  (21)
التاليةو ويقتضي احلد م  خماطر الكوارث دجراءات تقو  هبا مجيأع اةهأات  و اخلطوة  -خسائر 

الفاعلة يف القطاعني العا  واخلاص واجملت أع املأدينو وي بغأي أن يأؤدي مجأع املعلومأات ونشأر ا دىل 
خسأائر دون قيأدل و أو عامأ  مسأاعد يف ما سبق تكبد  مأ  دتاحة املعلومات املتعلقة ساملخاطر و 

و ويسأأ ح  أأأ ا التأأدسري ة يأأأع أصأأحاب املصأأألحة ستحّ أأ  مسأأأؤولية ت والقأأأراراتفعاليأأة اإلجأأراءا
واالسأأأأتث ارل يف ظأأأأ  مراعأأأأاة ع صأأأأر  أع أأأأاهلم وستحسأأأأني حتديأأأأد ااولويأأأأات اغأأأأراض التخطأأأأي 

و وتأود اللج أة أن تشأأدد نيوالرقاسأأة العأام والتأدقيق؛ م أا أنأ  يعأأ و الشأفافية يف املعأامالت املخأاطر
خسائر ودتاحتها سال قيودل ما سبق تكبد  م  املخاطر و س املتعلقةمات نشر املعلو  استصوابعلى 

ان  يعكس اجتا ا  سائدا  يرم  على أمهية دتاحة     املعلومات لعامأة ال أاسو ومأع تسأليم اللج أة 
ل نظرا  ان 2سفمهية   ا االجتا ل فقد رأت أن أفض  مكان ملعاةت   و التعليق وليس نص الفقرة 

 نونيا  موحدا  قد يكون مر قا  للدولوجعل  شرطا  قا
ويتعلأأأق التأأأدسري الثالأأأث سأأأ ظم اإلنأأأ ار املبكأأأر الأأأيت تفيأأأد يف دطأأأالق خطأأأ  الطأأأوارئ ويف  (22)

ت فيأأأ  ا علأأأى السأأأواءل ومأأأ  مثّ احلأأأد مأأأ  التعأأأّرض ملصأأأادر اخلطأأأر؛ وسأأأ لك فهأأأي شأأأرط أساسأأأي 
 على  و فعالو واالستجاسةللتف ب 

سا أأا  التأأداسري امل شأأودة داخأأ   9(ل يتعلأأق مشأأروع املأأادة 8الفقأأرة )وم أأا سأأبق شأأرح  يف  (23)
و وسالتأايلل 7الدولةو أما الع صر املشرتك سني الدول فيشأ ل  واجأب التعأاون الأوارد يف مشأروع املأادة 
القائ أأة الأأيت  فأأجن نطأأاق أي واجأأب قأأانوين دويل يتعلأأق سأأفي مأأ  التأأداسري املدرجأأة أو غأأري املدرجأأة يف

 ا للحد م  خماطر الكوارث تتقرر ع  طريق االتفاقات أو الرتتيبات احملأددة  ات الصألة ميك  ا ا 
 التعاونو لك  دولة أسرمت مع اةهات الفاعلة ااخرى اليت يقع عليها واجب
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  10المادة 
 دور الدولة المتأثرة

علأأأأأأى الدولأأأأأأأة املتأأأأأأأفثرة واجأأأأأأأب ضأأأأأأأ ان محايأأأأأأأة ااشأأأأأأأخاص وتقأأأأأأأدمي  -1 
حأأأأأاالت الكأأأأأوارث يف دقلي هأأأأأا أو ااقأأأأأاليم اخلاضأأأأأعة لواليتهأأأأأا مسأأأأأاعدات اإلغاثأأأأأة يف 

 سيطرهتاو أو
تضأأطلع الدولأأة املتأأفثرة سالأأدور الرئيسأأي يف توجيأأ  مسأأاعدات اإلغاثأأة  -2 

 ومراقبتها وت سيقها واإلشرا  عليهاو

 التعليق  
رث الدولة املتفثرة يف سياق محاية ااشخاص يف حاالت الكأواس 10 مشروع املادة يتعلق (1)

 غةاصي الع وان يف" دور" مصطلحو  أو ااقاليم اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتاو اليت تقع يف دقلي ها
التأأ ا  الدولأأة املتأأفثرة حب ايأأة  1وتعكأأس الفقأأرة الدولأأة أيضأأا و " وظيفأأة" تغطيأأةالغأأرض م هأأا  واسأأعة

الأ ي  الرئيسأيالأدور  2يف حأاالت الكأوارثو وتؤمأد الفقأرة  الغوثيأة املسأاعدةااشخاص وتقأدمي 
لواليتهأا خاضأع يف دقلأيم  لكأوارث الأيت تقأع يف دقلي هأا أول االسأتجاسةيقع على الدولة املتأفثرة يف 

 أو سيطرهتاو
املبأأأأدأ ااساسأأأأي للسأأأأيادة علأأأأى ال حأأأأو املبأأأأني سوضأأأأوح يف علأأأأى  10ويعت أأأد مشأأأأروع املأأأأادة  (2)

ميثأاق دىل  عأد  التأدخ يأة و أي مبأدأ ونتيجتأ  الطبيعالسأيادة  مبأدأو ويست د  املواد    مشاريعديباجة 
 و ويف سأأياق(170)الدوليأأة القانونيأأة وااحكأأا  القضأأائية العديأأد مأأ  الصأأكوكدىل ل و (169)اامأأم املتحأأدة
أنأ  "ي بغأي احأرتا  سأيادة  46/182يف حاالت الكأوارثل يؤمأد قأرار اة عيأة العامأة  املساعدة الغوثية

 و(171)الدول وسالمتها اإلقلي ية ووحدهتا الوط ية احرتاما  مامال  وفقا  مليثاق اامم املتحدة"
والواجب ال ي يقع على عاتق الدولة املتفثرة سض ان محاية ااشخاص وتقدمي املساعدة  (3)

وأضأأيفت  ي بأأع مأأ  سأأيادهتاو ل1ل م أأا تعأأرت  سأأ  الفقأأرة دقلي هأأاحأأاالت الكأأوارث يف يف الغوثيأأة 
__________ 

ل يف السأأيادة سأأني مجيأأع أعضأأائها"()"تقأأو  اهليئأأة علأأى مبأأدأ املسأأاواة  1ل الفقأأرة 2ميثأأاق اامأأم املتحأأدةل املأأادة  (169)
)"ليس يف   ا امليثاق ما يسوغ ل مم املتحدة أن تتدخ  يف الشؤون الأيت تكأون مأ  صأ يم السألطان  7والفقرة 
لدولأأة مأأال ولأأيس فيأأ  مأأا يقتضأأي ااعضأأاء أن يعرضأأوا مثأأ   أأ   املسأأائ  ان حتأأ  حبكأأم  أأ ا امليثأأاق؛  الأأداخلي 
 بيق تداسري الق ع الواردة يف الفص  الساسع"(و  ا املبدأ ال  ّ  ستط على أن 

ل انظأأر مأأثال  دعأأالن مبأأادئ القأأانون الأأدويل املتعلقأأة سالعالقأأات الوديأأة والتعأأاون سأأني الأأدول وفقأأا  مليثأأاق اامأأم املتحأأدة (170)
يف  )الأأ ي يشأأريل يف مجلأأة أمأأورل دىل مأأا يلأأي: "تت تأأع مجيأأع الأأدول ساملسأأاواة (25-)د2625قأأرار اة عيأأة العامأأة 

السأأأيادةو وهلأأأا حقأأأوق وواجبأأأات متسأأأاويةل و أأأي أعضأأأاء متسأأأاوية يف اجملت أأأع الأأأدويل"ل و"يشأأأك  اسأأأتع ال القأأأوة 
حلرمأان الشأعوب مأ   ويتهأا القوميأة خرقأا  حلقوقهأا غأأري القاسلأة للتصأر  وخرقأا  ملبأدأ عأد  التأدخ "ل و"علأى الأأدول 

جت اعيأة والثقافيأة والتق يأة والتجاريأة وفقأا  ملبأادئ املسأاواة يف أن تسري يف عالقاهتا الدوليأة يف امليأادي  االقتصأادية واال
و وخلصأت حمك أة العأدل الدوليأة دىل أنأ  "في أا سأني الأدول املسأتقلةل يشأك  مبأدأ السأيادة (السيادة وعد  التدخ "

 (وat p. 35أعال (ل  66ل )احلاشية Corfu Channel case)انظر  اإلقلي ية رمي ة أساسية للعالقات الدولية"

 و3املرفقل الفقرة  (171)
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" ليت اشى ال ص مع املعأر املوسأع ملصأطلح أو ااقاليم اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتااإلشارة دىل "
 و3"الدولة املتفثرة" يف الفقرة )ب( م  مشروع املادة 

عأأ   أأ   الصأألة سأأني احلقأأوق السأأيادية للدولأأة ل سوجأأ  خأأاصل وأعأأرب القاضأأي ألفأأاري  (4)
 سقول : ق اة مورفوواجبات تقع عليها يف الرأي املستق  ال ي قدم  يف قضية  يصاحبها م  ماو 

"نفهم م  السيادة تلك اجمل وعة الكاملة م  احلقوق وامل ايا اليت متلكها الدولأة  
 يف دقلي هأأأأا دون أن تشأأأأارمها فيهأأأأا أي دولأأأأة أخأأأأرىل ومأأأأ لك يف عالقاهتأأأأا مأأأأع الأأأأدول

 و"ااخرى
 و(172)"واجباتالدول حقوقا  وتفرض عليها مت ح والسيادة " 

واجأب محايأة ااشأخاص  ايقأع علأى عاتقهأهأة الأيت أن الدولأة املتأفثرة  أي اة 1الفقأرة وتؤمد  (5)
اللج أأة أن مصأأطلح "واجأأب"  ورأتو اسأأيطرهت أو الواليتهأأخاضأأع ل أو يف دقلأأيم ااملوجأأودي  يف دقلي هأأ

 أخرىوسياقات نظرا  الستخدام  يف    ل ال ي ميك  أن يساء فهة"يأنسب م  مصطلح "مسؤول
لكوارثو ل االستجاسةال ي يقع على الدولة يف  الرئيسيم لك الدور   2وتعكس الفقرة  (6)

ول سباب املبي ة أعال ل قررت اللج أة اعت أاد مل أة "الأدور" سأدال  مأ  مل أة "املسأؤولية" لتوضأيح 
الأ ي  46/182 قأرار اة عيأة العامأة موق  الدولأة املتأفثرةو ويسأت د اسأتخدا  مل أة "الأدور" دىل

يؤمأأدل يف مجلأأة أمأأورل أن الدولأأة املتأأفثرة "تأأؤدي الأأدور الرئيسأأي يف الشأأروع ساملسأأاعدة اإلنسأأانية 
استخدا  مل ة "الدور" سدال  م  مل أة  ويتيحو (173)وت ظي ها وت سيقها وت في  ا داخ  أراضيها"

لكأأوارثو وقأأد تأأؤدي الصأأيغة الأأيت ل االسأتجاسةيف ت سأأيق أنشأأطة  سعأأض املرونأأة"املسأؤولية" للأأدول 
للكأوارث أو تراقبهأا دىل نتيجأة عكسأية فتفأرض  االسأتجاسةتوحي سالت ا  الدول سأفن توجأ  أنشأطة 

لكأأوارث ل االسأأتجاسةنطاقأأا  يف ت سأأيق علأأى الأأدول الأأيت تفضأأ  القيأأا  سأأدور أضأأيق شأأديدة قيأأودا  
 اين نقصا  يف املواردواهنا مثال  تع

االعأأرتا  م أأ  مأأدة طويلأأة يف القأأانون  علأأىللدولأأة املتأأفثرة أيضأأا   الرئيسأأيالأأدور قأأو  وي (7)
 أي أفضأ  مأ  ميك أ  حتديأد مأدى خطأورة حالأة مأ  حأاالت الطأوارئ ووضأأع  ةالأدويل سأفن الدولأ

ل الأيت تؤمأد أن الدولأة املتأفثرة تتأوىل 2عبأارة الأواردة يف الفقأرة الة هلأاو و امل اسأب االسأتجاسةسياسات 
يف حأاالت الكأأوارث ومراقبتهأا وت سأأيقها واإلشأأرا   ةات اإلغاثأأيف توجيأ  مسأأاعد الرئيسأأيالأدور 
و ويف  أأأأ ا 7مقرتنأأأأة سواجأأأأب التعأأأأاون امل صأأأأوص عليأأأأ  يف مشأأأأروع املأأأأادة  هتأأأأاقراءي بغأأأأي عليهأأأأال 

__________ 

(172) Corfu Channel case أعأال (ل  66ل )انظأر احلاشأيةIndividual Opinion by Judge Alvarez, p. 39, at p. 43 و
 the Island of Palmas caseالصأأادر يف  احلكأأماحملّكأأم مأأامس  أأوسر يف وانظأأر أيضأأا  الأأرأي الأأ ي أعأأرب ع أأ  

(the Netherlands/United States of America), Award of 4 April 1928, Reports of International Arbitral 

Awards, vol. II, p. 839  والسأيادة اإلقلي يأةل م أا سأبق القأولل تعأر حقأا  مطلقأا  يف أداء أنشأطة الدولأةو و  أاك"(
 "(وواجب تاسع هل ا احلق: و و االلت ا  داخ  اإلقليم حب اية حقوق سقية الدول ووو

 و4املرفقل الفقرة  (173)
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يف عالقأأأات  الرئيسأأأيالأأأدور س تضأأأطلعأن الدولأأأة املتأأأفثرة  10مأأأ  املأأأادة  2ة السأأأياقل تؤمأأأد الفقأأأر 
 و7التعاون مع اةهات الفاعلة ااخرى املشار دليها يف مشروع املادة 

ا واإلشأرا  عليهأا" مسأت دة ا وت سأيقهومراقبتهأ مساعدات اإلغاثأةواإلشارة دىل "توجي   (8)
الصأأأيغة املسأأأتخدمة يف اتفاقيأأأة أصأأأبحت و و (174)مأأأ  اتفاقيأأأة تأأأامبريي 4املأأأادة  مأأأ  8مأأأ  الفقأأأرة 
لغأأأة موامبأأأة حأأأاالت الكأأأوارث ومتثأأأ  يف  الغوثيأأأة عأأأا  يف  أأأال املسأأأاعدةحتظأأأى سقبأأأول تأأأامبريي 
علأأأأى  املراقبأأأأةمتأأأأارس املتأأأأفثرة فن الدولأأأأة املوقأأأأ  القاضأأأأي سأأأأ أأأأ   الصأأأأيغة  وتعكأأأأسو (175)للعصأأأأر

يلل مبأأا يف  لأأك وفقأأا  للقأأانون الأأدو  تأأتمل الأأيت نأأب أن يأأات اإلغاثأأةااسأألوب املتبأأع يف ت فيأأ  ع ل
 يف لأأ  مأأربر الال  تأأدخفثرة ال ميكأأ  اعتبار أأا املتأأ الدولأأةالأأيت متارسأأها  واملراقبأأة ومشأأاريع املأأواد  أأ  

 ومساعدة اليت تضطلع هبا جهة اانشطة
وخرجت اللج ة على اتفاقية تامبريي حني قررت عأد  اإلشأارة دىل "القأانون الأوطر" يف  (9)

اإلشأأأارة دىل تفيأأأد للدولأأأة املتأأأفثرةو ففأأأي سأأأياق اتفاقيأأأة تأأأامبرييل  الرئيسأأأيملتعلأأأق سالأأأدور الأأأ ص ا
القانون الوطر سفن الت سأيق امل اسأب يتطلأب االتسأاق مأع القأوانني احملليأة للدولأة املتأفثرةو وقأررت 

م أو يأأ ظ اللج أأة عأأد  ددراج  أأ   اإلشأأارة علأأى أسأأاس أن القأأانون الأأداخلي للدولأأة املتأأفثرة قأأد ال
 لكوارثول االستجاسةلدولة يف حاالت ل الرئيسييت اول يف مجيع ااحوال الدور 

  11المادة 
 واجب الدولة المتأثرة في التماس المساعدة الفارجية

على الدولة املتفثرةل يف حالة جتاوو حجم الكارثأة سوضأوح قأدرهتا الوط يأأة علأأى  
احلأأأالل مأأأ  الأأأدول ااخأأأرى االسأأأتجاسةل واجأأأب الت أأأاس املسأأأاعدةل حسأأأب مقتضأأأى 

 واامم املتحدة واةهات املساعدة ااخرى احملت لةو

 التعليق  
القأدرة الوط يأة سوضأوح احلالة اخلاصة اليت تتجاوو فيها الكارثة  11يت اول مشروع املادة  (1)

ل و ففأي  أأ   الظأرو ل يقأأع علأى الدولأأة املتأفثرة واجأأب الت أاس املسأأاعدةاالسأأتجاسةللدولأة علأى 
وفقأا  ااخأرى هأات املسأاعدة احملت لأة واة لواامم املتحدة ااخرىل م  الدولاالقتضاءل  حسب
__________ 

اتفاقيأأة تأأامبريي )الأأيت تأأ ص علأأى مأأا يلأأي: "ال تتضأأ    أأ   االتفاقيأأة أي مسأأاس حبأأق الدولأأة الطأأر  يف القيأأا ل  (174)
مبوجأأأب قواني هأأأا الوط يأأأةل ستوجيأأأ  املسأأأاعدة يف  أأأال االتصأأأاالت السأأألكية والالسأأألكية الأأأيت تقأأأد  يف دقلي هأأأا 

 والسيطرة عليها وت سيقها واإلشرا  عليها"(ومبوجب     االتفاقيةل 

تتأوىل الدولأة الطالبأة أن "الأيت تأ ص علأى ) 2ل الفقأرة 3 راسطة أمأم ج أوب شأرق آسأيال املأادةل اتفاق مثال  ل انظر (175)
(؛ "املتلقية     مسؤوليات توجي  املساعدة املقدمة دليها ومراقبتها وت سيقها واإلشأرا  عليهأا داخأ  دقلي هأا أو
 ,United Nations, Treaty Seriesاملسأأاعدة يف حالأأة وقأأوع حأأادث نأأووي أو طأأارئ دشأأعاعيل ) تفاقيأأة تقأأدميوا

vol. 1457, No. 24643, p.133 أ( )اليت ت صل يف مجلة أمورل على أن "تتأوىل الدولأة الطالبأة مسأؤولية 3( املادة(
   أراضيها"ل ما مل يُتفق على خال   لك(والتوجي  العا  لل ساعدة ومراقبتها وت سيقها واإلشرا  عليها داخ
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 11الواجب ال ي يتطرق دليأ  مشأروع املأادة و و 3للتعري  الوارد يف الفقرة )د( م  مشروع املادة 
ت ص على أن  يقع على عأاتق  7م  مشروع املادة  1و فالفقرة 10و 7شروعي املادتني ملتفصي  

يف حأاالت الكأوارث الأيت الغوثيأة واجب ض ان محاية ااشخاص وتقأدمي املسأاعدة  دولة املتفثرةال
الدولأة املتأفثرة ويؤمد مشروع املادة الت ا   أو ااقاليم اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتاو تقع يف دقلي ها

تهأأأأا أو سأأأأفن تبأأأأ ل قصأأأأارا ا لتقأأأأدمي املسأأأأاعدة دىل ااشأأأأخاص املوجأأأأودي  يف دقلأأأأيم خاضأأأأع لوالي
واجأأب الدولأأة املتأأفثرة يف حالأأة جتأأاوو حجأأم الكارثأأة رميأأ ة أيضأأا   أأو وواجأأب التعأأاون سأأيطرهتاو 
أن واجأب التعأاون ال يقأع فقأ   7ادة و ويؤمأد مشأروع املأاالسأتجاسةقدرهتا الوط يأة علأى سوضوح 

املتأفثرة ل س  ي طبق أيضا  علأى الأدول أو على اةهات املساعدة احملت لة ااخرىعلى عاتق الدول 
الت أأاس املسأأاعدة يكأأون م اسأأبا  ومطلوسأأا  يف آن مأأىت مأأان  أأ ا التعأأاون م اسأأبا و وتأأرى اللج أأة أن 

 والقدرة الوط ية للدولة املتفثرةسوضوح حجم الكارثة واحد مىت جتاوو 
ويشأأأدد مشأأأروع املأأأادة علأأأى أن واجأأأب الت أأأاس املسأأأاعدة ال ي شأأأف دال يف حالأأأة جتأأأاوو حجأأأم  (2)

عبأأأارة "يف حالأأأة" أن القأأأدرة وتوضأأأح و االسأأأتجاسةعلأأأى سوضأأأوح الكارثأأأة القأأأدرة الوط يأأأة للدولأأأة املتأأأفثرة 
مافيأة أو غأري مافيأة سأاملفهو  املطلأقو فقأد   قأد ال تكأون دائ أا   االسأتجاسةالوط ية للدولة املتأفثرة علأى 

القأدرة الوط يأأة للدولأأة املتأأفثرةل سوضأأوح يتجأاوو أحأأد جوانأأب ع ليأأات اإلغاثأة يف حأأاالت الكأأوارث 
يف حأني تظأ  الدولأأة قأادرة علأى االضأأطالع سع ليأات أخأأرىو ودمجأاال ل فأجن عبأأارة "يف حالأة جتأأاوو 

" تشأ   ااوضأاع الأيت يبأدو فيهأا أن الكارثأة جاسةاالسأتقأدرهتا الوط يأة علأى سوضأوح حجم الكارثأة 
مأع  واالحأرتاويو ويتسق   ا ال هج املرن االستجاسة هلاتتجاوو القدرة الوط ية للدولة املتفثرة على قد 

 اسأتجاسةو وييسر   ا ال هج 2الغرض ااساسي ملشاريع املواد على ال حو املوضح يف مشروع املادة 
احأأأأرتا  و   أأأأو يلأأأأح االحتياجأأأأات ااساسأأأأية ل شأأأأخاص املع يأأأأني مالئ أأأأة وفعالأأأأة للكأأأأوارثل علأأأأى

االعأأأرتا  سالواجأأأب الأأأ ي يقأأأع علأأأى الأأأدول يف  أأأ   الظأأأرو  ا ت أأأا  ويعكأأأس و ماملأأأة  حقأأأوقهم  
اللج أأأة سأأأالت كني مأأأ  تأأأوفري املسأأأاعدة الالومأأأة ل غاثأأأة يف حأأأاالت الكأأأوارث يف الوقأأأت امل اسأأأب 

 وسصورة فعالةو
 مشأأأتق 11لت أأأاس املسأأأاعدة امل صأأأوص عليأأأ  يف مشأأأروع املأأأادة وتأأأرى اللج أأأة أن واجأأأب ا (3)

م  الت امات الدولأة املتأفثرة مبوجأب الصأكوك الدوليأة حلقأوق اإلنسأان وأحكأا  القأانون الأدويل  أيضا  
العأأريفو فقأأد يكأأون اللجأأوء دىل الأأدعم الأأدويل ع صأأرا  ضأأروريا  لوفأأاء الدولأأة املتأأفثرة سالت اماهتأأا الدوليأأة 

حيأأدث لتلبيأأة احتياجأأات احل ايأأةو ورغأأم أن  لأأك قأأد  غأأري مافيأأةموارد أأا  تكأأوندما جتأأا  اافأأراد ع أأ
مأ  عأددا  فجن ل 5على ال حو ال ي يل ح دلي  التعليق على مشروع املادة أيضا  يف غياب الكوارثل 

ل الكأايف مباشرة يف سياق الكوارثل وم ها احلق يف احلياةل واحلق يف الغأ اءل  أمهية حقوق اإلنسان 
ل واحلأأأأق يف السأأأأك  الالئأأأأق الشأأأأرب املفمونأأأأة ق يف الصأأأأحة واخلأأأأدمات الطبيأأأأةل واحلأأأأق يف ميأأأأا واحلأأأأ

و وتالحأأأ  اللج أأأة أن اللج أأأة (176)ل واحلأأأق يف عأأأد  الت ييأأأ الصأأأر  الصأأأحيوخأأأدمات  والكسأأأاء
أن واجأأب الأأدول سشأأفن احلأأق يف احليأأاة(  6)انظأأر التعليأأق العأا  رقأأم  أفأأادتاملع يأة حبقأأوق اإلنسأأان 

__________ 

 و26ل الفقرة A/CN.4/598الوثيقة  ل اجمللد الثاين )اة ء ااول(ل2008حولية ووو يف  واردةانظر اامثلة ال (176)

http://undocs.org/ar/A/CN.4/598


A/71/10 

GE.16-14345 68 

ساعت أأاد يف دع أأال احلأأق يف احليأأاة يتجأأاوو  أأرد احأأرتا   أأ ا احلأأق ااساسأأي ليشأأ   واجأأب محايتأأ  
حأأق و فأأاحلق يف احليأأاةل وفقأأا  للعهأأد الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق املدنيأأة والسياسأأيةل (177)تأأداسري دناسيأأة
و أأأي  - (178)لالنتقأأأاص حأأأىت يف "حأأأاالت الطأأأوارئ االسأأأتث ائية الأأأيت هتأأأدد حيأأأاة اامأأأة" غأأأري قاسأأأ 
سفهنأأأأا تشأأأأ    29الأأأأيت اعرتفأأأأت اللج أأأأة املع يأأأأة حبقأأأأوق اإلنسأأأأان يف تعليقهأأأأا العأأأأا  رقأأأأم احلأأأأاالت 

و ويف سأأياق دع أأال احلأأق يف الغأأ اءل يأأ ص العهأأد الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق (179)"الكأوارث الطبيعيأأة"
 االقتصادية واالجت اعية والثقافية على ما يلي:

الالومة إلنفا    ا احلقل معرتفة يف  أ ا "تتعهد الدول ااطرا  سا ا  التداسري  
 و(180)الصدد ساامهية ااساسية للتعاون الدويل القائم على االرتضاء احلر"

سشفن  12وأشارت اللج ة املع ية ساحلقوق االقتصادية واالجت اعية والثقافية يف تعليقها العا  رقم 
حتول ادعت دولة طر  أن قيود املوارد ل دىل أن  د ا م  العهد( 11)املادة  احلق يف الغ اء الكايف

  الغ اء لل حتاجني:ريتوفدون 
"نب أن تثبت الدولة أهنا س لت قصارى اةهد م  أج  استخدا  م  املأوارد  

 املوجأأودة حتأأت تصأأرفها يف سأأبي  الوفأأاءل علأأى سأأبي  ااولويأأةل هبأأ   االلت امأأات الأأدنياو
الوفأأاء سالت اماهتأأا اسأأباب خارجأأة عأأ  وسالتأأايلل فأأجن الدولأأة الأأيت تأأدعي أهنأأا عأأاج ة عأأ  

أهنأأا الت سأأتل سأأال جأأدوىل احلصأأول علأأى دثبأأات درادهتأأا تتح أأ  عأأبء دثبأأات  لأأك و 
 و(181)الدعم الدويل لض ان توافر الغ اء الالو  ودمكانية الوصول دلي "

الت أاس تشأ   " الأيت يتعأني علأى الدولأة ا ا  أا التأداسري الالومأةل ا تالح  اللج أة أن " 
 دع ال احلق يف الغ اءو دون الظرو  احمللية حتول املساعدة الدولية ع دما 

يف امليثأأأاق اافريقأأأي تأأأرد  لو  أأاك دشأأأارات حمأأأددة دىل محايأأة احلقأأأوق يف حأأأاالت الكأأوارث (4)
مأأ  امليثأأاق  23 ل ويف اتفاقيأأة حقأأوق ااشأأخاص  وي اإلعاقأأةو فاملأأادة(182)حلقأأوق الطفأأ  ورفا أأ 

الطفأأأ  ورفا أأأ  تأأأ ص علأأأى أن تتخأأأ  الأأأدول "مجيأأأع التأأأداسري الالومأأأة" مأأأي تضأأأ    اافريقأأأي حلقأأأوق
متكأأأني ااطفأأأال ملت سأأأي وضأأأع الالجأأأئ أو احلأأأائ ي  هلأأأ ا الوضأأأعل فضأأأال  عأأأ  ااطفأأأال املشأأأردي  

__________ 

للج عيأأة العامأأةل الأأدورة السأأاسعة والثالثأأونل امللحأأق الوثأأائق الرمسيأأة  اإلنسأأانل حبقأأوق املع يأأة اللج أأةتقريأأر  انظأأر (177)
 و5 الفقرةاملرفق اخلامسل ل (A/37/40) 40 رقم

 و1ل الفقرة 4انظر املادة  (178)

واخل سأأأونل امللحأأأق الوثأأأائق الرمسيأأأة للج عيأأأة العامأأأةل الأأأدورة السادسأأأة  اإلنسأأأانل حبقأأأوق املع يأأأة اللج أأأةتقريأأأر  (179)
 و5 الفقرةاجمللد ااولل املرفق السادسل ل (A/56/40) 40 رقم

 و11انظر املادة  (180)

 2الوثأأأأائق الرمسيأأأأة لل جلأأأأس االقتصأأأأادي واالجت أأأأاعيل الأأأأدورتان العشأأأأرون واحلاديأأأأة والعشأأأأرونل امللحأأأأق رقأأأأم  (181)
(E/2000/22-E/C.12/1999/11) و17ل الفقرة 102املرفق اخلامسل الصفحة ل 

)م شأأورات اامأأم املتحأأدة رقأأم املبيأأع  الصأأكوك اإلقلي يأأةل اجمللأأد الثأأاين: حقأأوق اإلنسأأان:   وعأأة صأأكوك دوليأأة (182)
E.97.XIV.1 و39ل رقم جيم(؛ الفرع 

http://undocs.org/ar/A/37/40
http://undocs.org/ar/A/56/40
http://undocs.org/ar/E/c.12/1999/11
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داخليأأأأا  اسأأأأباب تشأأأأ   "الكأأأأوارث الطبيعيأأأأة"ل مأأأأ  "احلصأأأأول علأأأأى احل ايأأأأة املالئ أأأأة واملسأأأأاعدة 
قوق الأأيت يأأ ص عليهأأا امليثأأاق والصأأكوك الدوليأأة ااخأأرى حلقأأوق اإلنسأأان اإلنسأأانية يف الت تأأع سأأاحل

اليت انض ت دليها الدول"و أما اتفاقية حقوق ااشخاص  وي اإلعاقة فتشأري دىل التأ ا  الأدول جتأا  
 ااشخاص  وي اإلعاقة يف حاالت الكوارثل على ال حو التايل:

القأانون الأدويلل مبأا فيهأا القأانون  "تتعهد الدول ااطرا  وفقا  اللت اماهتا مبقتضأى 
لضأأأ ان  الأأأدويل اإلنسأأأاين والقأأأانون الأأأدويل حلقأأأوق اإلنسأأأانل سا أأأا  مافأأأة التأأأداسري الالومأأأة

يف  تتسأم سأاخلطورةل مبأا محاية وسالمة ااشخاص  وي اإلعاقة ال ي  يوجدون يف حاالت
 و(183) لك حاالت ال  اع املسلح والطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية"

أعضأأأاء عبأأأارة "مافأأأة التأأأداسري الالومأأأة" قأأأد تشأأأ   اللجأأأوء دىل املسأأأاعدة امل ك أأأة مأأأ  و  
اجملت ع الدويل ع دما يتجاوو احلأدث القأدرة الوط يأة للدولأة املتأفثرةو ويبأدو  أ ا الأ هج متسأقا  مأع 

الدوليأأة العأأدل  املبأأدأ التأأوجيهي اإلنسأأاين املطبأأق يف ال ظأأا  القأأانوين الأأدويلو وقأأد أمأأدت حمك أأة
طلقأة امل لهبأا "االعتبأارات اإلنسأانية ااوليأة سألماملعامأة البأادئ م  سأني املأن  ق اة مورفو قضية يف
ااساسية لل بدأ اامهية  6 و ويؤمد مشروع املادة(184)احلرب"وقت يف  االسلم أمثر م هوقت يف 

 لكوارثول االستجاسةلل بدأ اإلنساين يف 
اعدة أنسأأب مأأ  واجأأب "طلأأب" املسأأاعدة يف وتأأرى اللج أأة أن واجأأب "الت أأاس" املسأأ (5)

يف القأأأرار املتعلأأأأق املأأأ مور و و أأأي تشأأأتق  أأأ   الصأأأياغة مأأأ  الواجأأأب 11 مشأأأروع املأأأادة سأأأياق
 ساملساعدة اإلنسانية ال ي اعت د  معهد القانون الدويلل ويشري دىل ما يلي:

ا تأأفثرة عأأ  تأأوفري املسأأاعدة اإلنسأأانية الكافيأأة للضأأحاياملدولأأة ال"مل أأا عجأأ ت  
الفعليأأةل وجأأب عليهأأا الت أأاس املسأأاعدة مأأ  امل ظ أأات لسأأيطرهتا اخلاضأأعني لواليتهأأا أو 

 و(185)الدولية املختصة و/أو م  دول ثالثة"
 وساملث  تؤمد درشادات االحتاد الدويل ة عيات الصليب اامحر واهلالل اامحر ما يلي: 

البلأأأأأأد علأأأأأأى  ات"د ا رأت الدولأأأأأأة املتضأأأأأأررة أن حالأأأأأأة الكارثأأأأأأة تتجأأأأأأاوو قأأأأأأدر  
يه أأا لضأأ ان تلبيأأة تمواجهتهأأال في بغأأي أن تلأأت س املسأأاعدة الدوليأأة أو اإلقلي يأأة أو مل

 و(186)احتياجات ااشخاص املتضرري "
__________ 

 و11 املادة لاملرجع نفس  (183)

(184) Corfu Channel case  أعأال (ل  66)انظأر احلاشأيةat p. 22 ( علأىالأيت تقأع  االلت امأات" أن دىلأشأارت احملك أة 
 ع ومأا ل البحأري ال قأ العتبأارات  لاالبانيأة اإلقلي يأة امليا  يف ألغا  حق  سوجود اإلخطار تش   االبانية السلطات
 االلت امأات  أ   وتسأت دو االغأا  حقأ  وجأود عأ  ال أاجم احملأدق اخلطر م القادمة  الربيطانية احلرسية السف  وحت ير
 مسأألم معي أأة عامأأة مبأأادئ دىل ود أأا احلأأربل أوقأأات علأأى ت طبأأق الأأيت ل1907 لعأأا  الثام أأة ال أأاي اتفاقيأأة دىل لأأيس
 ووو"(و احلرب حالة يف ام ه أمثر السلم حالة يفاملطلقة  لااولية اإلنسانية االعتبارات: وحتديدا   هبال

 و3أعال (ل املادة الثالثةل الفقرة  18املساعدة اإلنسانيةل )انظر احلاشية س املتعلقار ر الق (185)

ل 3 اإلرشأأأاد لأعأأأال ( 17)انظأأأر احلاشأأأية  اامحأأأر واهلأأأالل اامحأأأر الصأأأليب ة عيأأأات الأأأدويل االحتأأأاد درشأأأادات (186)
 و2الفقرة 
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ا  مؤيأأدة أيضأأ 46/182ودضأأافة دىل  لأأكل تبأأدو املبأأادئ التوجيهيأأة املرفقأأة سقأأرار اة عيأأة العامأأة 
التعأاون الأدويل ع أدما تتجأاوو حالأة طأوارئ  اللجأوء دىلاملتأفثرة  ةلوجود واجأب يفأرض علأى الدولأ

 :االستجاسةمعّي ة قدرهتا على 
"قأأأد يتجأأأاوو حجأأأم العديأأأد مأأأ  حأأأاالت الطأأأوارئ ومأأأدهتا قأأأدرة العديأأأد مأأأ   

ت البلأأدان املتضأأررة علأأى االسأأتجاسةو وسالتأأايل يكتسأأي التعأأاون الأأدويل يف مواجهأأة حأأاال
الطأأوارئ وتع يأأ  قأأدرة البلأأدان املتضأأررة علأأى االسأأتجاسة أمهيأأة مبأأريةو وي بغأأي تأأوفري  لأأك 

 و(187)التعاون وفقا  للقانون الدويل والقوانني الوط ية"
وقأأد وردت صأأيغة "طلأأب" البديلأأة يف مبأأادئ أوسأألو التوجيهيأأة الأأيت جأأاء فيهأأا مأأا يلأأي: "د ا   (6)

بغأأي أن تطلبهأأا أو توافأأق عليهأأا الدولأأة املتضأأررة يف أقأأرب مانأأت   أأاك ضأأرورة لل سأأاعدات الدوليأأةل ي 
و وتأرى اللج أة أن "طلأب" (188)وقت ممكأ  ع أد سأدء وقأوع الكارثأةل لتعظأيم فعاليتهأا دىل أقصأى حأد"

مسأاعدة أو جهأة أخأرى مسأاعدة دولأة تأتم مبجأرد قبأول الدولأة املتأفثرة موافقأة أن يعر ض  ا  املساعدة 
  ا الطلبو وساملقاسأ ل تأرى اللج أة أن واجأب "الت أاس" املسأاعدة ي طأوي علأى هنأج أوسأع متفأاوض 

شأأروع الدولأأة املتأأفثرة يف ع ليأأة اسأأتباقية يسأأتتبع عليأأ  لتأأوفري املسأأاعدات الدوليأأةو ف صأأطلح "الت أأاس" 
 ا  خطوات على عاتق الدول املتفثرة واجب ا 11ميك  أن تفضي دىل اتفاقو ل ا يضع مشروع املادة 

 واالستجاسة قدرهتا الوط ية على سوضوح دناسية نشطة اللت اس املساعدة يف حالة جتاوو حجم الكارثة
على حتديد مأدى شأدة الكارثأة وحأدود قأدرهتا الوط يأة  ل مبدئيا لالدولة املتفثرة  ي ااقدرو  (7)

ةو ومبأأدأ حسأأ  ال يأأة حبسأأ  نيأأأن يأأتم  نأأبتقيي هأأا لشأأدة الكارثأأة أن االسأأتجاسة هلأأاو علأأى علأأى 
مكأرس يف دعأأالن مبأادئ القأأانون الأدويل املتعلقأأة سالعالقأات الوديأأة والتعأاون سأأني الأدول وفقأأا  مليثأأاق 

ل الأأأ ي يأأأ ص علأأأى أن "علأأأى مأأ  دولأأأة" أن ت فأأأ  "ت فيأأأ ا  حيأأأدو  حسأأأ  ال يأأأة" (189)اامأأم املتحأأأدة
طبقأا  اللت امأات الأيت تضأطلع هبأا ل و"ا(190)طبقأا  مليثأاق اامأم املتحأدة""االلت امات الأيت تضأطلع هبأا 

ل و"االلت امأأأأات الأأأأيت تضأأأأطلع هبأأأأا طبقأأأأا  (191)املعأأأأرت  هبأأأأا عامأأأأة" ملبأأأأادئ القأأأأانون الأأأأدويل وقواعأأأأد 
و وتقيأيم شأأدة الكارثأأة (192)مأأع مبأأادئ القأانون الأأدويل وقواعأد  املعأأرت  هبأأا"متفقأة التفاقأات دوليأأة 

لضأ ان محايأة ااشأخاص وتأوفري  الدولة املتفثرةحبس  نية  و أحد الع اصر اليت يتكون م ها واجب 
 و10م  مشروع املادة  1 ل ع ال  سالفقرةيف حاالت الكوارث الغوثية املساعدة

وقد اعت دت اللج ة عبارة "حسب ا يكون م اسبا " لتفميد السلطة التقديرية للدولأة املتأفثرة  (8)
 الأأدولاملسأأاعدات الأأيت تقأأدمها ةل مأأ  في أأا يتعلأأق ساختيأأار املسأأاعدة اانسأأب الحتياجاهتأأا احملأأدد

__________ 

   و5 الفقرة املرفقل ل46/182 العامة اة عية قرار (187)

 و58 الفقرة لأعال ( 28)انظر احلاشية  التوجيهية أوسلو مبادئ (188)

 واملرفق ل(25-د)2625 العامة اة عية قرار (189)

 واملرجع نفس  (190)

 واملرجع نفس  (191)

 واملرجع نفس  (192)

http://undocs.org/ar/A/res/46/182
http://undocs.org/ar/A/res/46/182
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625%28XXV%29&referer=/english/&Lang=A
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و وتعكأأس العبأأارة أيضأأا  حقيقأأة أن اةهأأات املسأأاعدة ااخأأرى احملت لأأةو  لواامأأم املتحأأدة ااخأأرىل
واجأأب الت أأاس املسأأاعدة ال يعأأر أن الدولأأة مل مأأة سالت أأاس املسأأاعدة مأأ  مأأ  مصأأدر مأأ  املصأأادر 

كأون م اسأبا " تأدعم فكأرة أن الدولأة املتأفثرة و ل ا فجن عبارة "حسب ا ي11امل مورة يف مشروع املادة 
يف حأأاالت الكأوارث ومراقبتهأأا وت سأأيقها  ات اإلغاثأأةيف توجيأأ  جهأأود مسأاعد الرئيسأيالأأدور عليهأا 

 و10م  مشروع املادة  2واإلشرا  عليهال على ال حو املبني يف الفقرة 
يعأر سوضأوح ال  يأة واجب الت اس املساعدة يف حالة جتأاوو حجأم الكارثأة القأدرة الوطو  (9)

املسأاعدة يف حأاالت الكأوارث ااقأ  وطأفةو فاللج أة تعتأرب  ال ي بغأي أن تلأت سأن الدول املتأفثرة 
التعأأاون يف تقأأدمي املسأأاعدة يف مجيأأع مراحأأ  اإلغاثأأة مأأ  الكارثأأة ع صأأرا  أساسأأيا  لتيسأأري مواجهأأة  

تكأأون الدولأأة املتأأفثرة قأأادرة  مافيأأة وفعالأأة للكأأوارثل ومظهأأرا  ع ليأأا  ملبأأدأ التضأأام و فحأأىت ع أأدما
تعأأاون اةهأأات الفاعلأأة الدوليأأة ومسأأاعدهتا  علأأى تأأوفري املسأأاعدة الالومأأة ومسأأتعدة لتوفري أأال فأأجن

يضأأأ  ان حتسأأأني سأأأيكفالن يف العديأأأد مأأأ  احلأأأاالت مواجهأأأة أنسأأأب وأسأأأرع وأ أأأ  للكأأأوارثل و 
 اشخاص املتفثري وامحاية 

  12المادة 
 عروض المساعدة الفارجية

أن تعأرضل احملت لة للدول واامم املتحدة واةهات املساعدة ااخرى  -1 
 يف حاالت الكوارثل مساعدهتا على الدولة املتفثرةو

ع دما تلت س دولة متفثرة املساعدة اخلارجية م  خالل طلب توجهأ   -2 
دىل دولة أخرى أو دىل اامم املتحدة أو دىل أي جهة مساعدة أخرى حمت لةل فأجن علأى 

الدولأأة  تسأأارع دىل ديأأالء الطلأأب االعتبأأار الواجأأب ودىل دسأأالغة متلقيأأة الطلأأب أن اةهأأ
 املتفثرة سرد او

 التعليق  
سا ت أأأأأا  اجملت أأأأأع الأأأأأدويل حب ايأأأأأة ااشأأأأأخاص يف حأأأأأاالت  12يعأأأأأرت  مشأأأأأروع املأأأأأادة  (1)

مشروع  ال ي ي ص علي  الرئيسيالكوارثل و و ا ت ا  ي بغي اعتبار  مك ال  لدور الدولة املتفثرة 
تقأأأو  لأأأ ي  لاو والتعأأأاونل اللأأأ ي  تربومهأأأا الديباجأأأةل التضأأأام   يو و أأأو تعبأأأري عأأأ  مبأأأدأ10املأأأادة 
املتعلقأأأة هبأأأ ا املوضأأأوع سرمتهأأأال وال سأأأي ا مبأأأدأ التعأأأاون املكأأأرس    وعأأأة مشأأأاريع املأأأواد  أأأاعليه

 و9دىل  7م  يف مشاريع املواد حتديدا  
ال يت أأأاول "تأأأوفري" املسأأأاعدة فأأأل عأأأروض" املسأأأاعدة"   سدال  12يُعأأأا مشأأأروع املأأأادة ال و  (2)

لأأأب مأأأال  أأأي طوعيأأأة لط أمانأأأت مأأأ  جانأأأب واحأأأد أ  اسأأأتجاسة و وتلأأأك العأأأروضل سأأأواء  فعليأأأا  
أأر علأأى أهنأأا دقأأرار سوجأأود واجأأب قأأانوين  ني بغأأي أال أساسأأا ل و  تقأأدمي املسأأاعدةو وال ي شأأئ ستُفسَّ

الدول والدور الرئيسي للدولة عرض املساعدة الت اما  على الدولة املتفثرة سقبوهلاو ووفقا  ملبدأ سيادة 
  وعأة مشأاريع املأواد سرمتهأال نأوو للدولأة   أاتسرتشأد هباملتفثرةل الل ي  تؤمد عليه أا الديباجأة و 
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تقب ل عأروض املسأاعدة مأ  الأدول أو اةهأات الفاعلأة مأ  ال أاملتفثرة أن تقب  مليا  أو ج ئيا ل أو 
 و13 مشروع املادةلشروط املبي ة يف غري الدول وفقا  ل

ل مشأأأاريع املأأأواد  أأأ  مبأأأا يتفأأأق واملبأأأادئ املأأأ مورة يف تقأأأد  عأأأروض املسأأأاعدة ونأأأب أن  (3)
ن الداخليأة تأدخال  يف الشأؤو عأروض املسأاعدة  أ   ال ميكأ  أن تُعتأرب و  و6وخباصة مشروع املادة 

للدولأأأة املتأأأفثرةو ويتفأأأق  أأأ ا االسأأأت تاج مأأأع مأأأا أورد  معهأأأد القأأأانون الأأأدويل يف قأأأرار  الصأأأادر يف 
 للدول: سشفن محاية حقوق اإلنسان ومبدأ عد  التدخ  يف الشؤون الداخلية 1989 عا 

"دن عرض دولة أو   وعة دول أو م ظ ة دولية أو  يئة دنسانية حمايدةل مثأ   
ولية للصليب اامحرل توفري ااغ ية أو اللواو  الطبية لدولة أخرى تكون حيأاة اللج ة الد

السأأأكان أو صأأأحتهم مهأأأددة سشأأأك  خطأأأري يف دقلي هأأأا ال ميكأأأ  اعتبأأأار  تأأأدخال  غأأأري 
 و(193)"يف الشؤون الداخلية لتلك الدولة مشروع

مأأ  ات مسأأفلة عأأرض املسأأاعدة علأأى الأأدول املتأأفثرة مأأ  جهأأ 12ويت أأاول مشأأروع املأأادة  (4)
 لواامأأأأم املتحأأأأدة لالأأأأدولو أأأأي  أن تكأأأأون مع يأأأأة سأأأأ لك العأأأأرض يف أعقأأأأاب الكأأأأوارثاملأأأأرجح 

هأأأأات املسأأأأاعدة ااخأأأأأرىو ويقصأأأأد مبصأأأأأطلح "اةهأأأأة املسأأأأاعدة ااخأأأأأرى"ل املقأأأأرتن سكل أأأأأة واة
ل م ظ أأأأة حكوميأأأأة دوليأأأأة 3"احملت لأأأة"ل وفقأأأأا  للتعريأأأأ  الأأأأوارد يف الفقأأأأرة )د( مأأأ  مشأأأأروع املأأأأادة 

واامأأم املتحأأدة وامل ظ أأات احلكوميأأة الدوليأأة ظ أأة أو ميأأان غأأري حكأأومي  و صأألةو خمتصأأةل أو م 
أن تعأرض املسأاعدة علأى الدولأة ل وفقأا  لواليتهأا مبوجأب صأكومها التفسيسأيةل ليس فق  م  حقهأا
  لكو القيا  سجع أيضا  على املتفثرةل س  دهنا ُتشَ 

ل حبكأأأم طبيعتهأأأا وموقعهأأأا وخربهتأأأال قأأأد تكأأأون غأأأري احلكوميأأأةأو الكيانأأأات امل ظ أأأات و (5)
 غأري احلكوميأةأو الكيانأات كارثة معي ةو وموق  امل ظ ات ل استجاسة  على تقدمي املساعدة قادرة 

يف القيا  سع ليات اإلغاثة ليس مسفلة جديدة يف القانون الدويلو فقأد سأبق أن نصأت اتفاقيأات 
 على أن ل يف حاالت ال  اع املسلح: 1949 ج ي  لعا 
وو هليئأة دنسأانية غأري متحيأ ةل ماللج أة الدوليأة للصأليب اامحأرل أن تعأرض "ن 

 و(194)خدماهتا على أطرا  ال  اع"
 على أن : 1949لعا   وساملث ل ي ص الربوتومول اإلضايف الثاين امللحق ساتفاقيات ج ي  

"نأأأأأوو ة عيأأأأأات الغأأأأأوث الكائ أأأأأة يف دقلأأأأأيم الطأأأأأر  السأأأأأامي املتعاقأأأأأدل مثأأأأأ   
ن(ل أن تعأأأأرض ايب اامحأأأأر )واهلأأأأالل اامحأأأأر وااسأأأأد والشأأأأ س اامحأأأأر مجعيأأأأات الصأأأأل

خأأأأدماهتا اداء مهامهأأأأا املتعأأأأار  عليهأأأأا في أأأأا يتعلأأأأق سضأأأأحايا ال أأأأ اع املسأأأألحو وميكأأأأ  

__________ 

(193) Institute of International Law, Yearbook, vol. 63, Part II, Session of Santiago de Compostela 
(1989), p. 339, at p. 345, art. 5و 

 و2ل الفقرة 3ل املادة ااوىلانظرل على سبي  املثالل اتفاقية ج ي   (194)
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للسأأكان املأأدنينيل ولأأو س أأاء  علأأى مبأأادرهتم اخلاصأأةل أن يعرضأأوا القيأأا  ستج يأأع اةرحأأى 
 و(195)واملرضى وامل كوسني يف البحار ورعايتهم"

غأأأري أو الكيانأأأات وقأأأد أمأأأدت اة عيأأأة العامأأأة اإلسأأأها  اهلأأأا  الأأأ ي تُقدمأأأ  امل ظ أأأات  
  8ل املؤرخ 43/131اليت تع   سدوافع دنسانية حمضة يف االستجاسة للكوارث يف قرار ا  احلكومية

تقدمي املساعدة اإلنسأانية دىل ضأحايا الكأوارث الطبيعيأة واملتعلق س ل1988مانون ااول/ديس رب 
وحأأأاالت الطأأأوارئ امل اثلأأأةل الأأأ ي دعأأأت فيأأأ  اة عيأأأة الأأأدول املتأأأفثرة مافأأأةل يف مجلأأأة أمأأأورل دىل 
"تيسأأأري ع أأأ  ]تلأأأك[ امل ظ أأأات يف ت فيأأأ  تقأأأدمي املسأأأاعدة اإلنسأأأانيةل وال سأأأي ا تقأأأدمي ااغ يأأأة 

فيهأا الوصأول دىل الضأحايا أمأرا  جو ريأا "ل وناشأدت "مجيأع  ل اليت يكونالصحيةواادوية والرعاية 
الدول أن تقد  مساندهتا دىل ]تلأك[ امل ظ أات الأيت تع أ  علأى تقأدمي املسأاعدة اإلنسأانيةل ع أد 

 و(196)احلاجةل دىل ضحايا الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ امل اثلة"
 أأأو التفميأأأد علأأأى أن مأأأا  1ة واهلأأأد  مأأأ  اسأأأتع ال صأأأيغة اةأأأواو )"للأأأدول"( يف الفقأأأر  (6)

يهأأأمل يف سأأأياق عأأأروض املسأأأأاعدة اخلارجيأأأةل  أأأو اإلمكانيأأأة املتاحأأأأة ة يأأأع اةهأأأات املسأأأأاعدة 
احملت لأأأة لتقأأأدمي عأأأروض املسأأأاعدةل سصأأأر  ال ظأأأر عأأأ  مرم  أأأا وااسأأأس القانونيأأأة الأأأيت ميكأأأ  أن 

 تست د دليها يف ع لهاو
يأأأة اإلطاريأأأة لل سأأأاعدة يف  أأأال الأأأدفاع ( مأأأ  االتفاق )3مسأأأتوحاة مأأأ  املأأأادة  2والفقأأأرة  (7)

و طلبأات املسأاعدة وتأرد أتفحص الدول املسأتفيدة عأروض اليت ت ص على أن " 2000لعا  املدين 
 املأواد مشأاريع نصأوص يفأمأرب  حتقيأق تأواون دىل الفقأرة     و وهتد (197)"جالآلقرب اأعليها يف 
 احملت لأأة ااخأأرىل املسأأاعدة اةهأأات أو مقاسأأ  علأأى الأأدولل عأأ  طريأأق الأأ ص علأأى واجأأب مكأأ ل
 مأع  أ ا الواجأب سأالتواوي وي شأفو خارجية متفثرة للحصول على مساعدة م  دولة طلبا   تلقيهاع د 

 تعلأأ  املتأأفثرة أن الدولأأة واجأأب و أأو ل13 املأأادة مشأأروع مأأ  3 الفقأأرة الواجأأب امل صأأوص عليأأ  يف
ال ص املتعلق هب ا الواجب سصأيغة  ضعوُ   لكل ومعو امل اسب الوقت يف املقد  العرض سشفن قرار ا
اليت تدخ  يف نطأاق  الكارثة أعقاب يف املتفثرةل الدولة موق  اعرتافا  سفن املادتني م  م  يف خمتلفة
 ع  موق  الدولة املساعدة أو اةهة املساعدة ااخرىو  تل  ل    املواد مشاريع

املسأاعدة اخلارجيأة الدولأة املتأفثرة الت اس  يستتبعل أوال  م  ثالثة ع اصرو  2وتتكون الفقرة  (8)
 واجأأأأب عأأأأا  11و ويف حأأأأني أن واجأأأأب الدولأأأأة املتأأأأفثرة يف مشأأأأروع املأأأأادة تطبيأأأأق أحكأأأأا  الفقأأأأرة

"الت أاس" املسأاعدةل تعأاجل  أ   الفقأأرة السأي اريو الأ ي تلأت س فيأأ  الدولأة املتأفثرة مسأاعدة حمأأددة  س
__________ 

 و1ل الفقرة 18دة انظر املا (195)

 و5و 4ان ل الفقرت43/131انظر قرار اة عية العامة  (196)

 االتفاقيأةل  أ   مأ  اهلأد  دىل حتقيأق )ج( )"ع أد السأعي4انظر أيضا  اتفأاق راسطأة أمأم ج أوب شأرق آسأيال املأادة  (197)
اتفأأأاق راسطأأأة املتأأأفثر"(؛ و  املقأأأد  مأأأ  الطأأأر  املسأأأاعدة لطلأأأب الفأأأور علأأأى أن تسأأأتجيب ووو ااطأأأرا  علأأأى يتعأأأني

(ل 2011أيار/مأأأأايو  26)ماليأأأأ ل  السأأأأريعة للكأأأأوارث الطبيعيأأأأةج أأأأوب آسأأأأيا للتعأأأأاون اإلقلي أأأأي سشأأأأفن االسأأأأتجاسة 
 و4 املادة

http://undocs.org/ar/A/RES/43/131
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هات املساعدة احملت لةو و  ا التحديد مهأم انأ  "م  خالل طلب توجه  دىل" قائ ة سردية م  اة
 على الطلبات احملددةل وليس على طلبات املساعدة العامةو  أحكا  الفقرةتطبيق  يقصر

ثانيأأا ل تشأأري أحكأأا  الفقأأرة دىل خمتلأأ  اةهأأات املتلقيأأة اللت أأاس املسأأاعدةل مبأأا يف  لأأك  (9)
حملت لأأة ااخأأرىل و أأ   دحالأأة مرجعيأأة دىل الأأدول ااخأأرىل واامأأم املتحأأدةل واةهأأات املسأأاعدة ا

و و أأأص  أأأ   الفقأأأرة اامأأأم املتحأأأدة سالأأأ مر 3التعريأأأ  الأأأوارد يف الفقأأأرة )د( مأأأ  مشأأأروع املأأأادة 
 للدور ال ي تقو  س  يف تلقي طلبات املساعدةو

الت امأأا  علأأى اةهأأة أو اةهأأات املتلقيأأة للطلأأب احملأأددل يتكأأون مأأ   2الفقأأرة  تفأأرضل ثالثأأا   (10)
وتسأأري عبأأارة الدولأأة املتأأفثرة سرد أاو  دسأالغل والثأأاينل االعتبأار الواجأأب لطلأأبديأأالء اأي : ااولل جأ  

ل و أأ   دشأأارة دىل التوقيأأت امل اسأأبو وتسأأت د عبأأارة "ديأأالء االعتبأأار علأأى مأأال االلتأأ امني "تسأأارع"
الأ ي اعت أد يف املأواد ملتعلأق ساحل ايأة الدسلوماسأية نأص مأ   19الواجب" مأ  نأص مماثأ  يف املأادة 

و ولأأأيس املقصأأأود مأأأ  مل أأأة "الواجأأأب" التوقيأأأت امل اسأأأبل ان مفهأأأو  السأأأرعة (198)2006عأأأا  
 و  دراسة متفنية الطلبديالء يغطي   ا الواجب سالفع ل ولك ها تشري سااحرى دىل 

  13المادة 
 موافقة الدولة المتأثرة على المساعدة الفارجية

 موافقة الدولة املتفثرةويتطلب تقدمي املساعدة اخلارجية  -1 
 ال حُتجب املوافقة على املساعدة اخلارجية تعسفا و -2 
ع أأأد تقأأأدمي عأأأرض مسأأأاعدة خارجيأأأة وفقأأأا  ملشأأأاريع املأأأواد  أأأ  ل فأأأجن  -3 

مأأان  لأأأك ممك أأأا ل أن تعلأأ  قرار أأأا سشأأفن العأأأرض املقأأأد  يف   مل أأأاعلأأأى الدولأأأة املتأأفثرةل  
 الوقت امل اسبو 

 التعليق  
مسأأفلة موافقأأة الدولأأة املتأأفثرة علأأى تقأأدمي املسأأاعدة اخلارجيأأةو  13روع املأأادة يت أأاول مشأأ (1)

دمجأاال  للأدول املتأفثرة نظأا  موافقأة مشأروطا  يف ميأدان ع ليأات اإلغاثأة املأادة  أ ا وي شئ مشروع 
املبأأأدأ اةأأأو ري الأأأ ي نعأأأ  تقأأأدمي املسأأأاعدة الغوثيأأأة  1يف حأأأاالت الكأأأوارثو وتعكأأأس الفقأأأرة 

علأأى عأأد  جأأواو حجأأب املوافقأأة علأأى  2ا  مبوافقأأة الدولأأة املتأأفثرةو وتأأ ص الفقأأرة الدوليأأة مشأأروط
علأى الدولأة املتأفثرة واجأب دعأالن  3تقدمي املساعدة اخلارجية حجبا  تعسفيا ل سي  ا تفرض الفقرة 

 حيث ا مان  لك ممك ا ل يف الوقت امل اسبول اخلارجية قرار ا سشفن عرض املساعدة
دن تقدمي املساعدة اخلارجية يستل   موافقة الدولة املتأفثرة  أو مبأدأ أساسأي واملبدأ القائ   (2)

مأأ  املبأأادئ التوجيهيأأة املرفقأأة سقأأرار اة عيأأة  3مأأ  مبأأادئ القأأانون الأأدويلو ولأأ لك تشأأري الفقأأرة 
__________ 

 ل ولالطأأأأأأالع علأأأأأأى التعليأأأأأأقل انظأأأأأأر2007مأأأأأأانون ااول/ديسأأأأأأ رب   6املأأأأأأؤرخ  62/67قأأأأأأرار اة عيأأأأأأة العامأأأأأأة  (198)
 الراسعل اة ء  اءول اجمللد الثاين )اة ء الثاين(ل الفص  2006حولية ووو 
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ل ومأأ  حيأأث فثردىل أنأأ  "ي بغأأي أن تأأوفر املسأأاعدة اإلنسأأانية مبوافقأأة البلأأد املتأأ 46/182العامأأة 
و وتأ ص اتفاقيأة تأامبريي علأى مأا يلأي: "ال تقأد  (199)"فثراملبدأ على أساس نداء يوجه  البلأد املتأ

أي مسأأاعدة يف  أأال االتصأأاالت السأألكية والالسأألكية ع أأال  هبأأ   االتفاقيأأة دون موافقأأة الدولأأة 
ل يف حأأأني يشأأري اتفأأأاق راسطأأة أمأأأم ج أأوب شأأأرق آسأأيا دىل أنأأأ  "ال تقأأد  املسأأأاعدة (200)الطالبأأة"

 تفأأأقو وي(201)اخلارجيأأأة أو عأأأروض املسأأأاعدة اخلارجيأأأة دال سطلأأأب مأأأ  الطأأأر  املتأأأفثر أو مبوافقتأأأ "
 2الفقأرة املوق  ال ي تعرب ع أ  االعرتا  سشرط موافقة الدولة على تقدمي املساعدة اخلارجية مع 

ة يف ات اإلغاثأأيف توجيأأ  مسأأاعد الرئيسأأيسأأفن علأأى الدولأأة املتأأفثرة الأأدور  10ملأأادة مأأ  مشأأروع ا
يف أقأأاليم  ضأع لواليتهأأا أو سأيطرهتا ويف مراقبأأة تلأأك  وأحأاالت الكأأوارث الأيت تقأأع يف دقلي هأال 
 املساعدات وت سيقها واإلشرا  عليهاو

ض لتقأأدمي املسأأاعدة لأأيس سأأفن حأأق الدولأأة املتأأفثرة يف رفأأض عأأر  2واالعأأرتا  يف الفقأأرة  (3)
حقأأا  مطلقأأا ل  أأو اعأأرتا  يعكأأس ث ائيأأة مفهأأو  السأأيادة الأأ ي يسأأتتبع حقوقأأا  وواجبأأاتو و أأ ا 

واجأب ضأ ان " الأيت تؤمأد أن علأى الدولأة املتأفثرة 10مأ  مشأروع املأادة  1ال هج تعكسأ  الفقأرة 
يف ااقأأأأاليم أو  ة يف حأأأأاالت الكأأأأوارث يف دقلي هأأأأاات اإلغاثأأأأمحايأأأأة ااشأأأأخاص وتقأأأأدمي مسأأأأاعد

 اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتاو
وترى اللج ة أن واجب الدولة املتفثرة يف ض ان احل اية واملساعدة لل قي أني يف دقلي هأا  (4)

حالأأأأة حأأأأدوث مارثأأأأة  أأأأو واجأأأأب يهأأأأد  دىل  يف أو يف ااقأأأأاليم اخلاضأأأأعة لواليتهأأأأا أو سأأأأيطرهتا
حصأأأأول احملتأأأاجني مأأأأ هم علأأأأى  حيأأأأاة ااشأأأخاص املتأأأأفثري  سأأأالكوارث ومأأأأرامتهم وضأأأ ان حفأأأ 

احلأأأق يف احليأأأاة لل قي أأأني يف دقلأأأيم الدولأأأة  لضأأأ ان حمأأأورياملسأأأاعدة اإلنسأأأانيةو و أأأ ا الواجأأأب 
و وقأأأأد فسأأأأرت اللج أأأأة املع يأأأأة حبقأأأأوق (202)أو يف ااقأأأأاليم اخلاضأأأأعة لواليتهأأأأا أو سأأأأيطرهتا املتأأأأفثرة

دويل اخلأأأاص سأأأاحلقوق املدنيأأأة مأأأ  العهأأأد الأأأ 6اإلنسأأأان احلأأأق يف احليأأأاة سصأأأيغت  الأأأواردة يف املأأأادة 
و لأأ ا فأأجن (203) أأ ا احلأأق حل ايأأةوالسياسأيةل علأأى أنأأ  يشأأ   التأأ ا  الأأدول ساعت أأاد تأداسري دناسيأأة 

عأأأأأرض تقأأأأأدمي املسأأأأأاعدة سأأأأأالرفض قأأأأأد يشأأأأأك  يف ظأأأأأرو  معّي أأأأأة انتهامأأأأأا  للحأأأأأق يف الأأأأأرد علأأأأأى 
 مأأأأانون ااول/  8املأأأأؤرخ  43/131 أأأأا اة عيأأأأة العامأأأأة مأأأأ  جديأأأأد يف قرار  وقأأأأد أمأأأأدت احليأأأأاةو
أن "تأأرك ضأأحايا  1990مأأانون ااول/ديسأأ رب   14املأأؤرخ  45/100قرار أأا و  1988ديسأأ رب 

سانية ميث  خطرا  على احلياة اإلنسانية وحاالت الطوارئ امل اثلة سال مساعدة دن الكوارث الطبيعية
 و(204)ود انة لكرامة اإلنسان"

__________ 

 و3 الفقرة املرفقل ل46/182 العامة اة عية قرار (199)

  و5 الفقرة ل4 املادة نظرا (200)

 و1ل الفقرة 3انظر املادة  (201)

 و1 الفقرة ل6 املادة والسياسيةل املدنية ساحلقوق اخلاص الدويل العهد انظر (202)

 فه أا  ‘ احليأاة يف أصأي  حأق‘ عبأارة فهأم ميكأ  ال)" 5 الفقأرة أعأال (ل 177انظأر احلاشأية ) 6 رقأم العا  التعليق (203)
 "(ودناسية تداسري الدول تتخ  أن تقتضي   ا احلق محاية أن م ا تقييديل  و على صحيحا  

 والديباجة م  6 الفقرة ل45/100 العامة اة عية وقرار الديباجة؛ م  8 الفقرة ل43/131 العامة اة عية قرار (204)

http://undocs.org/ar/A/res/46/182
http://undocs.org/ar/A/RES/43/131
http://undocs.org/ar/A/RES/45/100
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االعأأرتا  سأأفن السأألطة التقديريأأة الأأيت متارسأأها الدولأأة املتأأفثرة يف دعطأأاء موافقتهأأا ليسأأت و  (5)
و فهأأأأ   املبأأأأادئ (205)سأأأألطة مطلقأأأأةل يأأأأ عكس يف املبأأأأادئ التوجيهيأأأأة املتعلقأأأأة سالتشأأأأرد الأأأأداخلي

حيأأأأب ة أأأأة حقأأأأوق اإلنسأأأأان السأأأأاسقة واة عيأأأأة العامأأأأة يف قأأأأرارات التوجيهيأأأأةل الأأأأيت حظيأأأأت سرت 
اعُت أأأأدت ساإلمجأأأأاعل ووصأأأأفها اامأأأأني العأأأأا  سفهنأأأأا "املعيأأأأار الأأأأدويل ااساسأأأأي حل ايأأأأة" املشأأأأردي  

 : ص على ما يليل ت(206)داخليا  
"نأأأأب أال مُيت أأأأع اعتباطأأأأا  عأأأأ  املوافقأأأأة علأأأأى ]عأأأأروض املسأأأأاعدة اإلنسأأأأانية[ل  

سوسع السلطات املع ية تقدمي املسأاعدة اإلنسأانية املطلوسأة أو مانأت  وخباصة د ا مل يك 
 و(207)راغبة ع   لك"

اإلنسأأانيةو ففأأي  ةوت أأاول معهأأد القأأانون الأأدويل مأأرتني مسأأفلة املوافقأأة يف سأأياق املسأأاعد 
محايأأأأة حقأأأوق اإلنسأأأأان ومبأأأأدأ عأأأد  التأأأأدخ  يف الشأأأأؤون شأأأأفن س 1989قأأأرار  الصأأأأادر يف عأأأا  

 م  ال ص الفرنسي  ي احلجية ما يلي: 5م  املادة  2جاء يف الفقرة الداخلية للدولل 
"علأأأأى الأأأأدول الأأأأيت تواجأأأأ  حأأأأاالت طأأأأوارئ مماثلأأأأة يف دقلي هأأأأا ]حيأأأأث يواجأأأأ   

السأكان خمأاطر جسأي ة هتأدد حيأأاهتم أو صأحتهم[ أال تأرفض تعسأفا  عأروض املسأأاعدة 
 .(208)"  ا ال وعاإلنسانية م  

ون الدويل     املسفلة  ددا ل ونص يف قأرار  املتعلأق ل ت اول معهد القان2003ويف عا   
ساملسأأاعدة اإلنسأأأانيةل حتأأأت ع أأأوان "واجأأب الأأأدول املتأأأفثرة أال تأأأرفض تعسأأفا  عرضأأأا  َحسأأأ  ال يأأأة 

 لتقدمي املساعدة اإلنسانية"ل على ما يلي:
"تلتأأ   الأأدول املتأأفثرة سأأفال تأأرفض رفضأأا  تعسأأفيا  أو غأأري مأأربر عرضأأا  َحسأأ  ال يأأة  

حصرا  دىل تقدمي املسأاعدة اإلنسأانيةل أو تأرفض الوصأول دىل الضأحاياو ولأيس هلأال  يهد 
على وج  اخلصوصل أن ترفض عرضا  أو تأرفض دتاحأة الوصأول دىل الضأحايا د ا مأان مأ  
احملت   أن يرتتب على   ا الرفض خطأر علأى حقأوق اإلنسأان ااساسأية للضأحايا أو د ا 

 و(209)يع املدنيني مفسلوب م  أساليب احلرب"سلغ   ا الرفض حد انتهاك حظر جتو 

__________ 

(205) E/CN.4/1998/53/Add.2ل املرفقو 

(206) A/59/2005و210 الفقرة ل 

(207) E/CN.4/1998/53/Add.2و2 الفقرة ل25 املبدأاملرفقل  ل 

(208) Institute of International Law, Yearbook, vol. 63, Part II (deliberations of the Institute during 

Plenary Meetings), Session of Santiago de Compostela (1989), p. 339, at p. 345 و يسأتخد  الأ ص
الفرنسأأي صأأيغة دل اميأأةل أمأأا الرتمجأأة اإلنكلي يأأة فأأرِتد مأأاآليت: "ي بغأأي للأأدول الأأيت تواجأأ  حأأاالت طأأوارئ مماثلأأة يف 

أال ترفض تعسفا  عروض املساعدة اإلنسأانية"و والأ ص التفسأريي "حيأث يواجأ  السأكان خمأاطر جسأي ة  دقلي ها
 القرارو م   لك 5م  املادة  1هتدد حياهتم أو صحتهم"ل مقتبس م  الفقرة 

 و1أعال (ل املادة الثام ةل الفقرة  18املساعدة اإلنسانية )انظر احلاشية س املتعلقالقرار  (209)

http://undocs.org/AR/E/CN.4/1998/53/Add.2
http://undocs.org/AR/A/59/2005
http://undocs.org/AR/E/CN.4/1998/53/Add.2
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 أندىل  ال أأ اع أطأأرا  ااحيأأان مأأ  مثأأري يف اامأ   لأأس دعأأا املسأألحل ال أأ اع سأياق ويف (6)
 سع ليأات يتعلأق في أا تأداسري امل اسأبات مأ اعت أد يف عأدد و  اإلنسأانيةل املساعدات وصول تكف 
  لأأأس اعت أأأد سأأوريال يف  أأأ اعال عأأأ  ال امجأأة اإلنسأأأانية ل ومأأأة اسأأتجاسةو و (210)اإلنسأأأانية اإلغاثأأة
 مجيأأأأع فربايرشأأأأباط/ 22( املأأأأؤرخ 2014)2139و فأأأفدان يف القأأأأرار اسأأأأتباقية أمثأأأأرا  هنجأأأأ اامأأأ 
 اإلنسأأأانية املسأأأاعدات وصأأأول م أأأع" أن دىلوأشأأأار  اإلنسأأأانية املسأأأاعدات وصأأأول م أأأع حأأأاالت

 تع أد  لك يف مبا احلياةل قيد على لبقائهم ع ها غا ال مواد م  املدنيني وحرمان سصورة تعسفية
و (211)"اإلنسأاينالأدويل  للقأانونا  انتهامأ يشكال أن ميك  الوصولل وسب  اإلغاثة دمدادات عرقلة

لومأاالت ل قأرر  لأس اامأ  أن يأف ن ل2014متوو/يولي   14( املؤرخ 2014)2165ويف القرار 
ها امل فأأ ي  ساسأأتخدا  الطأأرق عأأرب خطأأوط ال أأ اع واملعأأاسر ئاإلنسأأانية التاسعأأة ل مأأم املتحأأدة وشأأرما

السلطات اامم املتحدة سجخطار  قيا مع  اإلنسانيةاحلدودية م  أج  ض ان وصول املساعدات 
 و(212)السورية س لك

ي طأأوي مصأأطلح "حتجأأب" علأأى ع صأأر ومأأر يف حتديأأد صأأفة التعسأأ و فأأرفض الدولأأة و  (7)
ل 13م  مشروع املأادة  3دعالن قرار ا دواء   ا العرض وفقا  للفقرة املتفثرة عرض املساعدة أو عد  

يف غضأأأأأون فأأأأأأرتة وم يأأأأأأة معقولأأأأأةل قأأأأأأد يعتأأأأأأرب تعسأأأأأفيا و ويأأأأأأ عكس  أأأأأأ ا الأأأأأرأي يف قأأأأأأراري اة عيأأأأأأة 
   لل ي  يتض   م  م ه ا يف ديباجت  الفقرتني التاليتني:ا (214)45/100و (213)43/131 العامة

"ود  يسأأأأاور ا القلأأأأق سشأأأأفن املصأأأأاعب والعقبأأأأات الأأأأيت قأأأأد يواجههأأأأا ضأأأأحايا  
  الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ امل اثلة يف تلقي املساعدة اإلنسانيةل

م هأأأا سفنأأأ  لأأأدى تقأأأدمي املسأأأاعدة اإلنسأأأانيةل وال سأأأي ا نقأأأ  ااغ يأأأة  واقت اعأأأا   
واادويأأأة واإلسأأأعافات الطبيأأأة الأأأيت يكأأأون وصأأأوهلا دىل الضأأأحايا ضأأأرورة حت يأأأةل متّكأأأ  

 السرعة يف ت في  ا م  جت ب اودياد عدد الضحايا سصورة مفجعة"و
ل مأأ  سأأني 2000لعأأا  وتعكأأس االتفاقيأأة اإلطاريأأة لل سأأاعدة يف  أأال احل ايأأة املدنيأأةل  

املبأأادئل تعهأأد الأأدول ااطأأرا  يف سأأياق تقأأدمي املسأأاعدة يف حأأاالت الكأأوارثل سأأفن "تفحأأص 
 و(215)الدول املستفيدة عروض أو طلبات املساعدة وترّد عليها يف أقرب اآلجال"

__________ 

نيسأأأان/أسري   5املأأأؤرخ  (1991)688قأأأرار  لأأأس اامأأأ  وجأأأب مباعُت أأأدت تأأأداسري  أأأا يتعلأأأق سشأأأ ال العأأأراقل في (210)
 13املأأؤرخ  (1992)770قأأراري  لأأس اامأأ  وجأأب مباعُت أأدت تأأداسري ؛ وفي أأا يتعلأأق سالبوسأأ ة واهلرسأأكل 1991

؛ وفي أأأأأأأا يتعلأأأأأأأق سالصأأأأأأأومالل 1992تشأأأأأأأري  ااول/أمتأأأأأأأوسر  9( املأأأأأأأؤرخ 1992)781و 1992آب/أغسأأأأأأأطس 
   و1992مانون ااول/ديس رب   3املؤرخ  (1992)794رار  لس اام  قوجب مباعُت دت تداسري 

 م  الديباجةو 10ل الفقرة 2014شباط/فرباير  22املؤرخ  (2014)2139قرار  لس اام   (211)
 م  امل طوقو 2ل الفقرة 2014متوو/يولي   14املؤرخ  (2014)2165قرار  لس اام   (212)
 والديباجة م  10و 9 الفقرتان (213)
 والديباجة م  9و 8 الفقرتان (214)
( مأ  التعليأق 7دليهأا أيضأا  يف الفقأرة )ل املشأار  ()3 املأادة املدنيةل احل اية  ال يف لل ساعدة اإلطارية االتفاقية (215)

 و12على مشروع املادة 

http://undocs.org/ar/A/RES/43/131
http://undocs.org/ar/A/RES/45/100
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/688%281991%29&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/770%281992%29&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/794%281992%29&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2139%282014%29&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2165%282014%29&referer=/english/&Lang=A
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ويوّجأأأ  مصأأأطلح "تعسأأأفا " االنتبأأأا  دىل ااسأأأاس الأأأ ي يسأأأت د دليأأأ  قأأأرار الدولأأأة املتأأأفثرة  (8)
املوافقأأةو ونأأب حتديأأد مأأا د ا مأأان حجأأب املوافقأأة تعسأأفيا  علأأى أسأأاس مأأ  حالأأة علأأى حجأأب 

حدةل مع أن  ميك  ع وما  االسرتشاد مببادئ عدة يف   ا الصددو ففوال ل ترى اللج ة أن حجب 
املوافقة على املساعدة اخلارجية ال يعد تعسفيا  ع أدما تكأون الدولأة قأادرة علأى أن تواجأ  الكارثأة 

مافيأأة وفعالأأة ساالعت أأاد علأأى موارد أأا اخلاصأأةل وتكأأون راغبأأة يف  لأأكو وثانيأأا ل ال يكأأون   مواجهأأة  
حجأب املوافقأة علأى املسأاعدة املقدمأأة مأ  مصأدر خأارجي تعسأأفيا  د ا قبلأت الدولأة املتأفثرة قأأدرا  
مالئ أأأا  ومافيأأأا  مأأأ  املسأأأاعدة مأأأ  مصأأأادر أخأأأرىو وثالثأأأا ل ال يكأأأون حجأأأب املوافقأأأة تعسأأأفيا  د ا 

خصوصأا  علأى  6يك  العرض  و الصلة مقدما  وفقا  ملشاريع املواد    و وي ص مشروع املادة  مل
أن املسأأاعدة اإلنسأأانية نأأب أن تُقأأد  وفقأأا  ملبأأادئ اإلنسأأانية واحليأأاد وال  ا أأة وعلأأى أسأأاس عأأد  

ة تتأأأأأوفر مصأأأأأادر سديلأأأأأ الت ييأأأأأ و وساملقاسأأأأأ ل د ا قُأأأأأد  عأأأأأرض املسأأأأأاعدة وفقأأأأأا  ملشأأأأأاريع املأأأأأواد ومل
 لل ساعدةل فجن  ة ما يوحي سقوة سفن قرار حجب املوافقة تعسفيو

 الشأأأأأؤون ت سأأأأأيق مكتأأأأأبل مأأأأأم املتحأأأأأدة دىل  عأأأأأا ال مأأأأأنياا طلأأأأأب ل2013 عأأأأأا  ويف (9)
 اإلغاثأأأة ع ليأأأات علأأأى  وافقأأأةلل التعسأأأفي جأأأباحل قضأأأيةل التحليأأأ  مأأأ   يأأأدالقيأأأا  مب اإلنسأأأانية
   د ا (أ: )يا  تعسأأف املوافقأأة حجأأبيكأأون  ل(216)لصأألةيأأة  ات االتوجيه للوثيقأأةا  ووفقأأو اإلنسأأانية
د ا مأأان ( ب) أو الأأدويل؛ القأأانون مبوجأأبالت امأأات الدولأأة  انتهأأاك دىل تأأؤدي ظأأرو  يفاحلجأأب 

 معقأأولل غأأري  أأو علأأى املوافقأأةد ا حجبأأت ( ج) أو والت اسأأب؛ الضأأرورة بأأدأياحلجأأب خمالفأأا  مل
 التوجيأأأ  يت أأأاوللسأأأبب آخأأأرو ويف حأأأني  م اسأأأب غأأأريل أو لت بأأأؤغأأأري قاسأأأ  ل وأ لغأأأري عأأأادل أو

مأأىت ميكأأ  أن  لتحديأأدوضأأع ع اصأأر  أجأأ  مأأ  قي أأة معلومأأات يأأوفر فجنأأ  املسأألحل ال أأ اع حأأاالت
ل مأ  حيأث الواقأع  تلأ  املسلح ال  اع حاالت أن الواضح وم "و ا  تعسفي" املوافقة حجبيعترب 

ل لل وافقأة التعسأفي غأري جباحل سياقوم لك م  حيث القانونل ع  الكوارثو ومع  لكل يف 
 واالت واحدةاحل م  ال وعنيال متكون املسفلة القانونية ااساسية املطروحة يف  

لدولأة املتأفثرة يف حتديأد شأك  املسأاعدة اانسأب هلأا  أي مظهأر مأ  ل والسلطة التقديرية (10)
وت سأأأيقها  ة يف حأأأاالت الكأأأوارث ومراقبتهأأأاات اإلغاثأأأيف توجيأأأ  مسأأأاعد الرئيسأأأيمظأأأا ر دور أأأا 

نأب أن  السألطة التقديريأة و غأري أن  أ  10م  مشأروع املأادة  2واإلشرا  عليهال وفقا  للفقرة 
و وتشأجع اللج أة الأدول (217)علأى الدولأة املتأفثرة الواقعأةمُتاَرس حبس  نية وفقا  لاللت امات الدولية 

املتأأأفثرة علأأأأى  مأأأأر ااسأأأباب الأأأأيت تأأأأدعو ا دىل حجأأأب موافقتهأأأأا علأأأأى عأأأرض املسأأأأاعدةو فأأأأ مر 
__________ 

(216) D. Akande and E. Gillard, Oxford Guidance on the Law Regulating Humanitarian Relief 
Operations in Situations of Armed Conflict, commissioned and to be published later in 2016 by the 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairsو 
 لالقانون الدويل املتعلقة سالعالقات الودية والتعاون سني الدول وفقا  مليثأاق اامأم املتحأدة مبادئعالن دانظر مثال   (217)

)يشأأأري يف مجلأأأة أمأأأور دىل أن "علأأأى مأأأ  دولأأأة أن ت فأأأ   1املرفأأأقل الفقأأأرة ل (25-)د2625قأأأرار اة عيأأأة العامأأأة 
 تضأطلعطبقأا  مليثأاق اامأم املتحأدة"ل و"االلت امأات الأيت "ت في ا  حيأدو  حسأ  ال يأة" االلت امأات الأيت تضأطلع هبأا 

هبا طبقا  ملبادئ القانون الدويل وقواعد  املعرت  هبا عامأة"ل و"االلت امأات الأيت تضأطلع هبأا طبقأا  التفاقأات دوليأة 
 متفقة مع مبادئ القانون الدويل وقواعد  املعرت  هبا"(و

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625%28XXV%29&referer=/english/&Lang=A
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ااسباب ضروري إلثبات حس  نية الدولة املتفثرة في ا يتص  سقرار ا حجب املوافقةو وقد يأؤدي 
 عد   مر ااسباب دىل تفييد است تاج الطاسع التعسفي حلجب املوافقةو

ل ال يأة حسأ مأ  أ أدا   أن الأدويل القأانون يفا  ع ومأ سأ  املسألم م  السياقل   ا ويف (11)
 العأأأدل حمك أأأةونظأأأرت و والسأأألطة التقديريأأأة حقأأأوقلل قبولأأأةامل  ارسأأأةامل مأأأ  احلأأأديف مجلأأأة أمأأأورل 

و كأأ ا و (218) أأ   ال يأأة حسأ  وظيفأأة لقضأأايا يفا مأأ  عأدد يف الدوليأأة التحكأأيم و يئأأات الدوليأة
قضأأايا ال يفممارسأأة السأألطة التقديريأأة و  للسأأيادةا  أدىن خارجيأأا  حأأدسوصأأفها   يأأةال حسأأ ُتسأأتخد  

 أداءما يكأون ع أدومأ لك  ليف االعتبأار السياسأية العوامأ  أن تؤخأ  دولأةال قأرار فيهأاسأتل   ياليت 
ما يفأأرض أحأد ااحكأأا  يف ع أد احلأأال  أو  أ ال أوىل سأأاب ومأ و التعا ديأة يف خطأأر االلت امأات
 مأأأ  6 املأأادة يف مأأثال   احلأأأال  أأو م أأا معي أأأةل سطريقأأة لتصأأر ل دناسيأأأةواجبأأات  ع يأأةامل املعا أأدة
 وأعال  دليها املشار والسياسية املدنية ساحلقوق اخلاص الدويل العهد

يف الوقأأأت  ل عبأأأارة "أن تعلأأأ  قرار أأأا سشأأأفن العأأأرض املقأأأد 3وآثأأأرت اللج أأأةل يف الفقأأأرة  (12)
رونأأأأة يف حتديأأأأد أفضأأأأ  طريقأأأأة للأأأأرد علأأأأى عأأأأروض مأأأأ  امل لت أأأأ ح الأأأأدول املتأأأأفثرة قأأأأدرا  " امل اسأأأأب

املسأأأاعدةو ومأأأ  املسأأألم سأأأ  أن فأأأرض واجأأأب صأأأار  سأأأالرد رمسيأأأا  علأأأى مأأأ  عأأأرض مأأأ  عأأأروض 
ويقاسأأأ   لأأأك املسأأأاعدة قأأأد يلقأأأي عبئأأأا  ثقأأأيال  علأأأى عأأأاتق الأأأدول املتأأأفثرة يف حأأأاالت الكأأأوارثو 

إلتاحأة الفرصأة للجهأة أو اةهأات   لأكو  امل اسبل الوقت يف ا ا   ي بغي القرار أن دىل شارةاإل
احلاليأأأة تشأأأ    الصأأأياغةوتأأأرى اللج أأة أن و م اسأأأب سشأأأك  للأأرد اخلارجيأأأة املسأأأاعدةالأأيت تعأأأرض 

  وعأأة واسأأعة مأأ  أسأأاليب الأأرد امل ك أأةل مبأأا يف  لأأك دصأأدار دعأأالن عأأا  لقأأرار الدولأأة املتأأفثرة 
تقبأ  فيهأا الدولأة املتأفثرة عأروض  سشفن مجيع عروض املساعدةو وت طبق الفقرة على احلأاالت الأيت

 موافقتها على تلك العروضوالدولة املتفثرة احلاالت اليت حتجب فيها م لك على املساعدة و 
وترى اللج ة أن عبأارة "مل أا مأان  لأك ممك أا " هلأا نطأاق ضأيقو فالعبأارة توجأ  االنتبأا   (13)

عأد  لدىل حاالت سعيدة ع  املفلو  تكون فيها الدولة عاج ة ع  تكوي  رأي خبصوص املوافقةل 
 املقصأأود فأأجن سالتأأايلو وجأأود حكومأأة قأأادرة علأأى تفديأأة وظائفهأأا أو لظأأرو  عجأأ  أخأأرى مماثلأأةو 

أيضأأا   عبأأارةوحتأأدد  أأ   الو احلكأأم عليهأأا يقأأو  الأأيت العامأأة املرونأأةتوضأأيح معأأا   أأو رةالعبأأا   هبأأ
وترى اللج ة م لك أن الدولة املتفثرة قادرة على دعالن  "وامل اسب الوقت يف" عبارة تطبيقنطاق 

 أ   الظأرو  االسأتث ائية املشأار دليهأا يف د ا مانأت  ى أهنأا اامثأر مالءمأةقرار ا سالطريقة الأيت تأر 
 غري قاسلة للتطبيقو  الفقرة

__________ 

(218) Admission of a State to the United Nations (Charter, Art. 4), Advisory Opinion: I.C.J. Reports 1948, 

p. 57, at pp. 63-64; Case concerning rights of nationals of the United States of America in Morocco, 

Judgment of August 27th, 1952: I.C.J. Reports 1952, p. 176, at p. 212; Certain Questions of Mutual 

Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), Judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 177, at p. 229, 

para. 145; and The North Atlantic Coast Fisheries Case (Great Britain, United States of America), 

Reports of International Arbitral Awards, 7 September 1910, vol. XI, at p. 188و 
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  14المادة 
 اروط تقديم المساعدة الفارجية

نأأوو للدولأأة املتأأفثرة فأأرض شأأروط علأأى تقأأدمي املسأأاعدة اخلارجيأأة هلأأاو وتكأأون  
 أأ   الشأأروط متفقأأة مأأع مشأأاريع املأأواد  أأ  ل وقواعأأد القأأانون الأأدويل الواجبأأأة التطبيأأقل 

اعأأي  أأ   الشأأروط االحتياجأأات احملأأأددة ل شأأخاص والقأأانون الأأوطر للدولأأة املتأأفثرةو وتر 
املتفثري  سالكوارث ونوعية املساعداتو وحتدد الدولة املتفثرةل ع د وضع الشأروطل نطأاق 

 املساعدة املطلوسة ونوعهاو

 التعليق  
الدولأأأة املتأأأفثرة شأأأأروطا  علأأأى تقأأأدمي املسأأأأاعدة  وضأأأعمسأأأأفلة  14يت أأأاول مشأأأروع املأأأادة  (1)

اخلارجية يف دقلي ها أو يف ااقاليم اخلاضعة لواليتها أو سيطرهتاو ويؤمد مشروع املادة حأق الدولأة 
املتأأفثرة يف فأأأرض شأأأروط علأأأى تلأأأك املسأأأاعدةل وفقأأأا  ملشأأأاريع املأأأواد  أأأ   وقواعأأأد القأأأانون الأأأدويل 

يشأأأأأري مشأأأأأروع املأأأأأادة دىل ميفيأأأأأة حتديأأأأأد تلأأأأأك الشأأأأأروطو والقأأأأأانون الأأأأأوطر الواجبأأأأأة التطبيأأأأأقو و 
ونوعية املساعدة  أي الأيت توجأ  طبيعأة  أ    سالكوارثفاالحتياجات احملددة ل شخاص املتفثري  

الشروطو ويُل   مشروع املادة أيضا  الدولة املتفثرة سفن حتددل ع أد وضأع الشأروطل نطأاق املسأاعدة 
 املطلوسة ونوعهاو

ل الأأ ي يعأأرت  سالأأدور 10ملأأادة املبأأدأَ امل صأأوص عليأأ  يف مشأأروع املأأادة ويعأأ و مشأأروع ا (2)
يف دقلي هأأأأا أو يف يف حأأأأاالت الكأأأأوارث اإلغاثأأأأة مسأأأأاعدات للدولأأأأة املتأأأأفثرة يف توجيأأأأ   الرئيسأأأأي

وت سأأيقها واإلشأأرا  عليهأأاو  ويف مراقبأأة  أأ   املسأأاعداتسأأيطرهتا  ااقأأاليم اخلاضأأعة لواليتهأأا أو
ساستخدا  عبارة "نوو ووو فرض شروط"ل اليت تتفق مع الطاسع الطوعي  ل14 ويقر مشروع املادة

يكأأون لتقأأدمي املسأأاعدةل حبأأق الدولأأة املتأأفثرة يف فأأرض شأأروط علأأى تلأأك املسأأاعدةل ويُفضأأ  أن 
تقأأدمها الأأيت حمأأددة مأأ  املسأأاعدة  أشأأكاال  في أأا  أأص أيضأأا   لكأأ قبأأ  حأأدوث الكارثأأةل و  لأأك 

و وتشأأري اللج أأة دىل املسأأاعدة "اخلارجيأأة" ان نطأأاق احلكأأم االسأأتجاسةجهأأات معّي أأة يف مرحلأأة 
جهأأات مسأأاعدة أخأأرىل لك أأ  ال يشأأ   املسأأاعدة  سأأاعدة الأأيت تقأأدمها دول ثالثأأة أويشأأ   امل

 املقدمة م  مصادر داخليةل مث  امل ظ ات غري احلكومية احملليةو
عدةل و أأو حأأق نأأب ويقيأأد مشأأروع املأأادة حأأق الدولأأة املتأأفثرة يف فأأرض شأأروط علأأى املسأأا (3)

ممارست  وفقا  للقواعد القانونية الواجبة التطبيقو وتُبنّي اة لة الثانية اإلطار القانوين ال ي نوو فأرض 
الشأأروط ضأأ   ل ويشأأ   "مشأأأاريع املأأواد  أأ  ل وقواعأأد القأأأانون الأأدويل الواجبأأة التطبيأأقل والقأأأانون 

ع املواد    " للتشأديد علأى أن مجيأع الشأروط الوطر للدولة املتفثرة"و وأدرجت اللج ة عبارة "مشاري
نأأب أن تكأأون متفقأأة مأأع املبأأادئ املأأ مورة يف مشأأاريع املأأوادل دون احلاجأأة دىل تكأأرار سأأرد املبأأادئ 

حسأ  ال يأة واملبأادئ اإلنسأانية و ل وخباصأة والسأيادة ونية اليت تتطرق دليها مأواد أخأرىاإلنسانية والقان
 ال و ي اإلنسانية واحلياد وال  ا ة وعد  الت يي ول أ6 اليت يت اوهلا مشروع املادة
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وتؤمد اإلشارة دىل القانون الوطر حجية القوانني الداخلية يف امل طقة املتفثرة املع يأةو غأري  (4)
( يت أأاول الشأأروط احملأأددة الأأيت داخلأأيأهنأأا ال تعأأر سالضأأرورة الوجأأود املسأأبق لقأأانون وطأأر )قأأانون 

قوع مارثةو ورغم عد  وجود ما يُلأ   سوضأع تشأريع وطأر معأنّي قبأ  تضعها دولة متفثرة يف حال و 
حتديد الشروطل فجن     الشروط نب أن تكون متفقة مع أي تشأريع داخلأي  ي صألة موجأود 

 و15يف الدولة املتفثرةل على ال حو امل صوص علي  يف مشروع املادة 
الواجبأأة  الأأوطر القأأانوناالمتثأأال لقواعأأد  ملتيه أأاالدولأأة املتأأفثرة واةهأأة املسأأاعدة  علأأى و  (5)

مأأع تلأأك القأأواننيل  تتفأقتفأأرض شأأروطا   دال أنالتطبيأق يف الدولأأة املتأأفثرةو وال نأأوو للدولأة املتأأفثرة 
ونأأأب علأأأى اةهأأأة املسأأأاعدة أن متتثأأأ  لتلأأأك القأأأوانني يف مجيأأأع ااوقأأأات طيلأأأة فأأأرتة املسأأأاعدةو 

ل اهنأأا مام أأة يف مبأأدأ احأأرتا  القأأوانني املت اثلأأةعاملأأة علأأى  أأ   امل يأأ ص مشأأروع املأأادة صأأراحة   وال
اةهأات املسأاعدة  وجأوب امتثأالالوط ية ااوسعو وتؤيد االتفاقات الدوليأة القائ أة التفميأد علأى 
 13 املأأادةمأأ   2الفقأأرة  ص يف يأأللقأأانون الأأوطرو فاتفأأاق راسطأأة أمأأم ج أأوب شأأرق آسأأيال مأأثال ل 

املسأأاعدة مجيأأع القأأوانني واانظ أأة الوط يأأة وأن يتقيأأدوا هبأأا"و  علأأى ضأأرورة أن "حيأأرت  أفأأراد ع ليأأة
أن  أو (219)وتشرتط عدة اتفاقات دولية أخأرى أيضأا  أن حتأرت  اةهأات املسأاعدة القأوانني الوط يأة

 و(220)تتصر  وفقا  لقانون الدولة املتفثرة
علأى التأ ا  طأوي ي احرتا  القأوانني الوط يأة سأعلأى عأاتق اةهأات املسأاعدة امللقأى  واجبالو  (6)

وا أأأا  رئأأأيس  ؛(221)ساشأأأرتاط تقيُّأأأد أفأأأراد ع ليأأأة اإلغاثأأأة سأأأالقوانني واانظ أأأة الوط يأأأة للدولأأأة املتأأأفثرة
 ؛(222)ع ليأأة اإلغاثأأة مجيأأع التأأداسري امل اسأأبة لضأأ ان التقيأأد سأأالقوانني واانظ أأة الوط يأأة للدولأأة املتأأفثرة

ويتفأق واجأب احأرتا  القأوانني الوط يأة للدولأة و (223)وتعاون اافراد املساعدي  مأع السألطات الوط يأة
 املتفثرة والتعاون مع سلطاهتا مع املبدأ اةو ري املت ث  يف سيادة الدولة املتفثرة ومع مبدأ التعاونو

__________ 

 Inter-American Convention to Facilitate Disaster Assistance, OAS Officialسأبي  املثأالل  علأىانظأرل  (219)

Records (OEA/Ser.A/49 (SEPF), p. 15, arts. VIII and XI, para. d ؛ واتفاقيأة تقأدمي املسأاعدة يف حالأة
 و7ل الفقرة 8وقوع حادث نووي أو طارئ دشعاعيل املادة 

التفأأأاق املأأأرب  سأأأني حكومأأأات الأأأدول املشأأأارمة يف م ظ أأأة التعأأأاون االقتصأأأادي يف م طقأأأة البحأأأر او  ؛املرجأأع نفسأأأ  (220)
سشأأفن التأأآور يف تقأأدمي املسأأاعدة الطارئأأة واالسأأتجاسة حلأأاالت الكأأوارث الطبيعيأأة والكأأوارث ال امجأأة عأأ   ااسأأود

 /www.bsec-organization.org و أأأأأأأأو متأأأأأأأأاح يف املوقأأأأأأأأع التأأأأأأأأايل: و9و 5ل املادتأأأأأأأأان 1998أنشأأأأأأأأطة سشأأأأأأأأريةل 

documents/LegalDocuments/agreementmous/agr4/Documents/Emergencyagreement%20071116.pdf 
 (و2016متوو/يولي   4 اطُلع علي  يف)

 آ ار/ 17للحأأأأوادث الصأأأأ اعيةل املؤرخأأأأة انظأأأأرل علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأالل االتفاقيأأأأة املتعلقأأأأة ساآلثأأأأار عأأأأاسرة احلأأأأدود  (221)
 United Nations, Treaty Series, vol. 2105, No. 36605, p. 457, annex X, para. (1)ل 1992 مأارس

 و(لطر  الطالب"يف ا"يتصر  اافراد املشارمون يف ع لية املساعدة وفقا  للقوانني  ات الصلة )

)"يتخأأ  رئأأيس ع ليأأة  2ل الفقأأرة 13دان ج أأوب شأأرق آسأأيال املأأادة ل اتفأأاق راسطأأة سلأأانظأأرل علأأى سأأبي  املثأأال (222)
 املساعدة مجيع التداسري امل اسبة لض ان االمتثال للقوانني واللوائح الوط ية"(و

 para. 22 (b)أعأال (ل  71)احلاشأية  لMacAlister-Smith, International Guidelinesسأبي  املثأالل  علأىانظأرل  (223)
خالل ع ليات تقدمي املساعدة اإلنسانيةل ووو يتعاون اافراد املسأاعدون مأع السألطات املختصأة )"يف م  ااوقات 

 املعّي ة للدول املتلقية لل ساعدة"(و

http://www.bsec-organization.org/
http://www.bsec-organization.org/
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واحلق يف فرض شروط على املساعدة  و دقرار حبق الدولة املتفثرة يف أن ترفض املساعدة  (7)
وأن حتدد املساعدة اليت حتتاج دليها والوقت امل اسب لتقدميهاو  غري املرغوب فيها أو غري الالومةل

 وتوضأأأح اة لأأأة الثالثأأأة مأأأ  مشأأأروع املأأأادة املطلأأأوب يف الشأأأروط الأأأيت تضأأأعها الأأأدول املتأأأفثرةل أي
" االحتياجأأات احملأأددة ل شأأخاص املتأأفثري  سالكارثأأة ومأأ لك نوعيأأة املسأأاعدةو تراعأأيضأأرورة أن "

ل علأأى أن الشأأروط املتعلقأأة ساالحتياجأأات احملأأددة ونوعيأأة املسأأاعدة " ال تأأدتراعأأيغأأري أن مل أأة "
  ي الشروط الوحيدة اليت ميك  أن تفرضها الدول على تقدمي املساعدة اخلارجيةو

وأدرجت اللج ة مل ة "احملددة" للداللة على أن االحتياجات نب أن تكون جلية ع د  (8)
ى أرض الواقأأع وتأأوافر م يأأد مأأ  املعلومأأاتو وتعأأر وضأأع الشأأروطل وأهنأأا قأأد تتغأأري ستغأأري احلالأأة علأأ

تعسأأأفيةل سأأأ  ي بغأأأي أن هتأأأد  دىل محايأأأة املتأأأفثري  ال ي بغأأأي أن تكأأأون الشأأأروط  أن أأأ   الكل أأأة 
سالكارثةو وتشأري مل أة "احملأددة" دىل ضأرورة وجأود ع ليأة تُعلَأ  مبوجبهأا االحتياجأاتل وميكأ  أن 

سالتشأاور مأع اةهأات املسأاعدةو  يكأون  لأكأن تتخ  شك  تقييم لالحتياجاتل ويُفض  أيضا  
غأأري أن دجأأراء حتديأأد االحتياجأأات لأأيس مقأأررا  سأألفا ل وتُأأرتك للدولأأة املتأأفثرة حريأأة اختيأأار أنسأأب 
دجأأراء تأأرا و و أأ ا شأأرط مأأرِن ميكأأ  الوفأأاء سأأ  وفقأأا  لظأأرو  الكارثأأة وقأأدرات الدولأأة املتأأفثرةو وال 

االحتياجأات دىل دعاقأة أو تأفخري املسأاعدة الفوريأة  ي بغي سفي حال م  ااحوال أن يؤدي حتديد
 ص اة لأأة الثالثأأة أن "تلأأي االحتياجأأات ااساسأأية ل شأأخاص املع يأأني" يف سأأوالفعالأأةو ويُقصأأد 

وي بغأي اعتبأار  محايأة دضأافية  ل2امل صأوص عليأ  يف مشأروع املأادة حال وقوع مارثةل على ال حأو 
لكوارثو واإلشارة دىل "االحتياجات" يف مال مشروعي حلقوق واحتياجات ااشخاص املتفثري  سا

املأأأأادتني عامأأأأة حبيأأأأث تشأأأأ   االحتياجأأأأات اخلاصأأأأة لل سأأأأاء وااطفأأأأال واملسأأأأ ني و وي اإلعاقأأأأة 
  الضعفاء أو احملرومني م  أفراد ومجاعاتوو 
جدراج مل ة "نوعية" ض ان حق الدول املتفثرة يف رفض املساعدة غري الضأرورية سويُقصد  (9)
اليت قد تكون ضارةو وميك  أن تش   الشروط فرض قيود تست د دىل مجلة أمور م ها جوانأب أو 

 السالمة واام  والتغ ية واملالءمة الثقافيةو
دشارة دىل "نطاق املساعدة املطلوسة ونوعها"و و  ا يت اشى  14ويتض   مشروع املادة  (10)

و وساسأتخدا  مل أة "حتأدد"ل يسأ د (224)ثال  مع االتفاقات الدولية الساسقة الأيت تتضأ   حك أا  ممأا
مشروع املادة دىل الدولة املتأفثرة مسأؤولية حتديأد نأوع ونطأاق املسأاعدة املطلوسأة ع أد وضأع شأروط 
هلأأأأاو ويف الوقأأأأت نفسأأأأ ل يعأأأأر مشأأأأروع املأأأأادة أن نطأأأأاق تلأأأأك املسأأأأاعدة ونوعهأأأأا يُبَلغأأأأانل حأأأأال 

سأأاعدةل اامأأر الأأ ي مأأ  شأأفن  أن ييسأأر حتديأأدمهال دىل اةهأأات املسأأاعدة الأأيت ميكأأ  أن تقأأد  امل
ويضأ   وصأول املسأاعدة امل اسأبة يف  مفأاءة ع ليأة املسأاعدة  أن ي يأد   ا م  شفن املشاوراتو و 

 وحي ها دىل م  حيتاج دليها

__________ 

"حتدد الدولة الطر  اليت حتتأاج مسأاعدة يف  أال ) 2ل الفقرة 4انظرل على سبي  املثالل اتفاقية تامبرييل املادة  (224)
 و(لكية نطاق ونوع املساعدة املطلوسة"االتصاالت السلكية والالس
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ونظأأرت اللج أأة يف خيأأارات شأأىت السأأتخدا  الفعأأ  امل اسأأب مأأع مل أأة "شأأروط"و وقأأراُر  (11)
 متييأ مها "فرض" و"وضع"ل  و خيأار أسألويب ال ي طأوي علأى اللج ة استخدا  مل تني خمتلفتنيل 

 ويف املعا

  15المادة 
 تيسير المساعدة الفارجية

تتخأ  الدولأأة املتأأفثرة التأأداسري الالومأةل يف دطأأار قانوهنأأا الأأوطرل لتيسأأري  -1 
 تقدمي املساعدة اخلارجية سصورة فورية وفعالةل وخباصة في ا يتعلق مبا يلي:

اإلغاثأأأةل يف  أأأاالت مثأأأ  االمتيأأأاوات واحلصأأأاناتل وشأأأروط موظفأأأو  )أ( 
 م ح التفشرية والدخولل وتصاريح الع  ل وحرية الت ق ؛ و

املعأأدات والسأألعل يف  أأاالت مثأأ  االشأأرتاطات والتعريفأأات اة رميأأة  )ب( 
 والضرائب وال ق ل والتصر  فيهاو 

أنظ تأأها  ات تض   الدولة املتفثرة سأهولة االطأالع علأى تشأريعاهتا و  -2 
 الأصلةل تيسريا  المتثال أحكا  القانون الوطرو

 التعليق  
مسأأأاح  التفمأأأد مأأأ  يشأأأ    لأأكتيسأأري املسأأأاعدة اخلارجيأأأةو و  15 يت أأاول مشأأأروع املأأأادة (1)

 ل يفيطلأب مشأروع املأادةل يف  أ ا الصأددو وفعالأةو سصأورة فوريأة ساعدة املالقانون الوطر ستقدمي 
علأى تشأريعاهتا وأنظ تأأها اةهأات الفاعلأة تضأ   سأهولة اطأالع ملتأفثرة أن دىل الدولأة ا ل2 الفقرة
 املع يةو

ويأأأأ ص مشأأأأروع املأأأأادة علأأأأى أن "تتخأأأأ  الدولأأأأة املتأأأأفثرة التأأأأداسري الالومأأأأة" لتيسأأأأري تقأأأأدمي  (2)
تشأ   عبأارة "تتخأ  الدولأة املتأفثرة التأداسري الالومأةل  قأداملساعدة اخلارجيأة سصأورة فوريأة وفعالأةو و 

تشأأ    قأأدل التأأداسري التشأأريعية أو الت في يأأة أو اإلداريأأةو و أمأأورار قانوهنأأا الأأوطر"ل يف مجلأأة يف دطأأ
أو تعطيأ  الطأوارئل فضأال  ع أا  أو جأائ  مأ  تعأدي  قأوانني أيضا  اإلجراءات اليت تُتخ  مبوجأب 

 التأأداسري دىلأيضأأا   متتأأدوقأأد قأأت لتشأأريعات أو أنظ أأة وط يأأة معي أأةل حيث أأا مأأان  لأأك م اسأأبا و مؤ 
 ةل مأأأا مل تكأأأ  حمظأأأورة مبوجأأأب القأأأانون الأأأوطرواخلارجيأأأ يسأأأري املسأأأاعدةتتتخأأأ  ل الأأأيت لالع ليأأأة

سعأد  تطبيأق مؤقتأا  الأدول علأى السأ اح املأادة علأى  أ ا ال حأول تشأجع اللج أة مشروع وسصياغة 
  أحكأأأا ددراجعلأأأى كأأأوارثل و الت الاملسأأأاعدة يف حأأأاال داع ق سأأأو قواني هأأأا الوط يأأأة الأأأيت قأأأد تعأأأ

عأد  اليقأني القأانوين يف الفأرتة احلرجأة الأيت  أع حأاالت يف قواني هأا الوط يأة ملسشفن التيسأري م اسبة 
التيسأأري ضأأرورية  تأأداسريوقأأد تظأأ  سعأأض  صأأبح أحكأأا  الطأأوارئ ضأأروريةوع أأدما ت تعقأأب الكارثأأة

 سأأحب و/أو تسأأليم و/أو خأأروج ضأأ ان أجأأ  مأأ  لسأأاعدةامل دىل احلاجأأةانتهأأاء  سعأأد حأأىتأيضأأا  
 ةاملسأأأأاعد انتهأأأأاء ع أأأأد املسأأأتخدمة غأأأأري والسأأأألعمأأأأوظفي ومعأأأدات اإلغاثأأأأة  تصأأأأدير دعأأأادة أو/و
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 يف" التصأر  فيهأا" مصأطلح سأتخدا سا  لأكسطريقة فعالأة وم اسأبةو وتؤمأد املأادة علأى  اخلارجية
فجن التيسري  لفثرةاملت الدولة على ي صب 15 املادة مشروع يف الرتمي  أن حني يفو (و ب)1 الفقرة
 التأأأداسريسأأأتتخ  علأأأى اارجأأأح  العبأأأور دولأأأة فأأأرتض أني الكوارثفثري  سأأأاملتأأأ ااشأأأخاص لصأأأاح
 وفعالة خارجية ةمساعد توفري لض ان لالوطر اقانوهن يف الالومةل

االت املساعدة اليت ي بغي أن يس ح فيهأا القأانون الأوطر جملويعرض مشروع املادة أمثلة  (3)
دىل أن  لالأأواردة قبأأ  اامثلأأة ل"وخباصأأة في أأا يتعلأأق مبأأا يلأأي"سا أأا  تأأداسري مالئ أأةو وتشأأري عبأأارة 

خمتلأأأ  اجملأأأاالت الأأأيت قأأأد يلأأأ   أن يت اوهلأأأا القأأأانون  حتوضأأأولكأأأ  ل حصأأأرية أأأ   القائ أأأة ليسأأأت 
 يفوميكأأ  االسرتشأأاد يف  أأ ا الصأأدد سالتأأداسري الأأواردة  الأأوطر لتيسأأري املسأأاعدة الفوريأأة والفعالأأةو

دات االحتأأاد الأأدويل ة عيأأات الصأأليب اامحأأر واهلأأالل اامحأأر درشأأا مثأأ  الصأألةل  ات الصأأكوك
لتسهي  الع ليات الدولية ل غاثة واالنتعأاش ااويل  ي الصلة والقانون ال  و جي ل 2007لعا  

 و(225)2013لعا   يف حاالت الكوارث وت ظي ها
وظفي اإلغاثأأةو وتعطأأي اجملأأاالت الأأيت املتعلقأأة مبأأ التسأأهيالتوتت أأاول الفقأأرة الفرعيأأة )أ(  (4)

تت اوهلأأأأا الفقأأأأرة الفرعيأأأأة توجيهأأأأا  سشأأأأفن ميفيأأأأة تيسأأأأري ع أأأأ  املأأأأوظفني علأأأأى  أأأأو أفضأأأأ و ف أأأأ ح 
لتشأأأجيع االمتيأأأاوات واحلصأأأانات للجهأأأات املسأأأاعدة تأأأدسري  أأأا  تتضأأأ    اتفاقأأأات دوليأأأة مثأأأرية 

الأدخول التفشأريات وشأروط  و واإلعفأاُء مأ (226)املقدمأة مأ  مأوظفي اإلعانأة ااجانأب ساعدة امل
عامأ   ضأروري لضأ ان تقأدمي املسأاعدة الفوريأة دجراءاهتا وتصاريح الع   أو تعجي ُ 

و ومأا مل (227)
يك    اك نظا  خاص يف   ا الصددل قد يوَق  العأاملون يف  أ ا اجملأال ع أد احلأدود أو يتعأ ر 

و ُنأربون علأى اخلأروج والعأودة عليهم الع   سصفة قانونية يف اايا  احلرجة الأيت تعقأب الكارثأةل أ
ساسأأت رار لكأأي ال يتجأأاوووا مأأدة البقأأاء احملأأددة يف تفشأأرياهتمو وتعأأر حريأأة الت قأأ  قأأدرَة العأأاملني 

و (228)على الت ق  حبريأة داخأ  امل طقأة امل كوسأة ليأؤدوا سشأك  سأليم مهأامهم املتفأق عليهأا حتديأدا  
 لى تقدمي مساعدة مرنةوقدرهتم ع يعوقوتقييد حرمة موظفي اإلغاثة سال مربر 

__________ 

وضع   ا القأانون ال  أو جي ساالشأرتاك سأني االحتأاد الأدويل ة عيأات الصأليب اامحأر واهلأالل اامحأرل ومكتأب  (225)
 و2013ت سيق الشؤون اإلنسانيةأل واالحتاد الربملاين الدويل يف عا  

ل يف حأأدود متأأ ح أن الدولأأة املسأأتفيدةعلأأى : )"5ل الفقأأرة 4املأأادة انظأأرل علأأى سأأبي  املثأأالل االتفاقيأأة اإلطاريأأةل  (226)
 االمتياوات واحلصانات والتسهيالت الالومة إلجناو مه ة املساعدة"(وم  قواني ها الوط يةل  

يف  اإلغاثأة فأرقلل  أدوسني و  تفشأريات على احلصول"مجعيات الصليب اامحر م   فرتة طويلة أن  راسطةالحظت  (227)
ممأا يأؤخر يف مثأري مأ  ااحيأان ديفأاد أولئأك امل أدوسني وتلأك  طأويال  دجراء يستغرق وقتا  وارث ال ي ال حاالت الك

الأأ ي  13قأأرار ال اافرقأة"ل و أأو مأا يأأؤخر سالتأايل املسأأاعدة احليويأة الأأيت يقأأع علأى الدولأأة املتأفثرة واجأأب تقأدميهاو
تشأري   28ج يأ ل  املعقأودة يف ثالثأة والثالثأنياعت د   لس حمافظي راسطة مجعيات الصليب اامحر يف دورتأ  ال

 و1975تشري  الثاين/نوف رب  1 -ااول/أمتوسر 

 M. El Baradei, and others, Model Rules for Disaster Relief Operations, Policy and Efficacyانظأر (228)

Studies No. 8 (United Nations publication, Sales No. E.82.XV.PE/8) الأيت  16القاعأدة ل املرفأق ألأ ل
افأأراد املسأأاعدة حبريأأة الوصأول دىل امل أأاطق امل كوسأأةل وحبريأأة تأأ قلهم "ضأأرورة أن تسأأ ح الدولأة املتأأفثرة  علأأىتأ ص 
 و"الالومتني اداء مهامهم املتفق عليها حتديدا   داخلها
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ستعريفهأا الأوارد يف الفقأرة )و( مأ  مشأروع وتت اول الفقرة الفرعية )ب( املعدات والسألعل  (5)
اإلمأأأدادات واادوات واآلالتل واحليوانأأأات املدرسأأأة تأأأدريبا  خاصأأأا ل واملأأأواد شأأأ   ل الأأأيت ت3املأأأادة 

لكسأأأأاءل واافرشأأأأةل واملرمبأأأأات الغ ائيأأأأةل وميأأأأا  الشأأأأربل واإلمأأأأدادات الطبيأأأأةل وسأأأأب  اإليأأأأواءل وا
وتقصأد اللج أة  ومعدات االتصأاالت وغري أا مأ  لأواو  مسأاعدات اإلغاثأة يف حأاالت الكأوارثو

عداتل سدال  م  املو حتت ساب السلع عادة  تص  اليت  اإلنقا أن تش       الفئة أيضا  مالب 
املسأاعدة الفعالأةل ونأب دنشاء فئة مستقلة خاصة ساحليواناتو والسلع واملعدات أساسأية لتيسأري 

أن تكأون القأأوانني الوط يأأة مرنأأة لتلبيأأة احتياجأأات ااشأأخاص املتأأفثري  سأأالكوارث وضأأ ان وصأأول 
والتعريفأأأأات اة رميأأأأةل فضأأأأال  عأأأأ   االشأأأأرتاطاتو وي بغأأأأي اإلعفأأأأاء مأأأأ  سأأأأريعا  يهم املسأأأأاعدة دلأأأأ

عأأدات والسأألع و فامل(229)الضأأرائبل أو  فيفهأأا مأأ  أجأأ  تقلأأيص التكأأالي  وتفأأادي تأأفخر السأألع
الأيت يتأأفخر وصأأوهلا ميكأ  أن تفقأأد فائأأدهتا سسأرعةل وميكأأ  أن تصأأبح اإلجأراءات العاديأأة املع أأول 
هبا هبد  محاية املصاح االقتصادية لدولة ما عائقا  في ا يتعلق مبعدات املعونة اليت ميك  أن ت قأ  

أو  احلأدود ع أد التفتأيش متطلبأاتونوو للدول سالتايل أن تقل   وةالالوم اإلغاثةاارواح أو تقد  
املسأاعدة  واةهأات املسأاعدة الأدولسألع املتعلقأة سوال املعأدات تعطيها ااولوية أو ترفعها يف حالة

واادواتل والتقلي  دىل أدىن  واهلبوطل التحليقااخرىو وقد تت اول اانظ ة الوط ية أيضا  حقوق 
 املرمبأأاتاملؤقأأت ستسأأجي   االعأأرتا السأألعل و و  تاملعأأدا وعبأأور السأأترياد املطلوسأأة الوثأأائق حأأد مأأ 
ساعدة امل تسهي رامية دىل ال احملت لة تداسريسال شاملة قائ ة( ب) الفرعية الفقرةوال تقد  و ااج بية
الأ ي تقأو   احلاسأم الأدور دىل سأال ظر املثأالل سأبي  علأىو و سألعوال املعداتس يتعلق في ا ةاخلارجي
 اسأتخدا سيل   يف أحيأان مثأرية احلأد مأ  القواعأد الأيت تقيأد  الطوارئل حاالت يف التصاالتس  ا

 اتفاقيأأأة يف املتأأأوخى ال حأأأو علأأأى لأو  فيفهأأأا الراديويأأأة الأأأرتددات طيأأأ  أو االتصأأأاالت معأأأدات
 و1998 عا ل تامبريي

اةهأأأات املسأأأاعدة علأأأى مجيأأأع سأأأهولة اطأأأالع الثانيأأأة مأأأ  مشأأأروع املأأأادة  فقأأأرةالتطلأأأب وت (6)
ل تبأأأأني  أأأأ   الفقأأأأرة أن "سأأأأهولة االطأأأأالعاسأأأأتخدا  عبأأأأارة "سواانظ أأأأة  ات الصأأأألةو و التشأأأأريعات 

ل مبأأأا يف  لأأأك ع أأأد الضأأأرورة ترمجتهأأأا دىل لغأأأات املطلأأوب  أأأو تسأأأهي  االطأأأالع علأأأى تلأأأك القأأوانني
اةهأأأات جهأأأة مأأأ  دون أن يقأأأع علأأأى الدولأأأة املتأأأفثرة عأأأبء تأأأوفري  أأأ   املعلومأأأات لكأأأ  أخأأأرىل 

املع يأأأأأة سوضأأأأأع قأأأأأوانني  الأأأأأدول قيأأأأأا  أمهيأأأأأةأيضأأأأأا   الفقأأأأأرةتؤمأأأأأد  أأأأأ   و  املسأأأأأاعدة سشأأأأأك  م فصأأأأأ و
 مأأ  1 الفقأأرة يف املتأأوخى ال حأأو علأأى لكأأوارثليأأة السأأاسقة لاخلارجسأأاعدة امل تسأأهي حمليأأة ل وأنظ أأة
 و9 املادة مشروع

__________ 

؛ 4ل الفقأأرة 9تفاقيأأة تأامبرييل املأادة و انظأأرل علأى سأبي  املثأالل ااملسأفلةتشأدد معا أدات دوليأة شأأىت علأى  أ    (229)
 ل الفقرة )ب(و14ل املادة آسيا شرق ج وب أمم راسطةاتفاق وانظر أيضا  
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  16المادة 
 حماية موظفي اةغاثة ومعداث وسلع اةغاثة

 ان محايأأة مأأوظفي اإلغاثأأة واملعأأدات تتخأأ  الدولأأة املتأأفثرة التأأداسري امل اسأأبة لضأأ 
والسلع املوجودة يف دقلي ها أو يف ااقأاليم اخلاضأعة لواليتهأا أو سأيطرهتا اغأراض تقأدمي 

 املساعدة اخلارجيةو

 التعليق  
الت ا  الدولة املتفثرة سا ا  التداسري املالئ ة لض ان محاية موظفي  16حيدد مشروع املادة  (1)

اإلغاثة املع يني ستقأدمي املسأاعدة اخلارجيأة ومحايأة معأدات وسألع اإلغاثأةو ونظأرا  حلأاالت الفوضأى 
اليت ت جم غالبا  عأ  الكأوارثل فأجن الشأواغ  اام يأة املطروحأة سال سأبة هلأؤالء اافأراد وتلأك املأواد 

ق  االضطالع ساانشطة الرامية دىل تقدمي الدعم دىل الضحايال مأا يقلأ  مأ  احت أال تلبيأة قد تعر 
 احتياجاهتم ااساسية على  و مالئمو

مأ  حيأث حتديأد   وعأة متسأقة  15مشأروع املأادة  أ ا مشأروع املأادة  يك أ ل لكول  (2)
مأ  اانشأطة الضأرورية الأيت  م  االلت امات الأيت جتعأ  مأ  املتوقأع أن تأؤدي الدولأة املتأفثرة سلسألة

دمكانيأأة تقأأدمي املسأأاعدة سكفأأاءة وسأأرعةو ااخأأرى لجهأأات املسأأاِعدة ولتضأأ   للأأدول املسأأاِعدة 
غأأأأري أن   أأأأاك اختالفأأأأا  دىل حأأأأد مأأأأا سأأأأني املأأأأادتني مأأأأ  حيأأأأث م أأأأاط الرتميأأأأ  والأأأأ هجو ف شأأأأروع 

ين حملي مأ  شأفن  تيسأري يسل  الضوء على ضرورة قيا  الدولة املتفثرة سجنشاء نظا  قانو  15 املادة
املسأأاعدة اخلارجيأأةل ال سأأي ا ساعت أأاد سلسأألة مأأ  اإلجأأراءات التشأأريعية والت ظي يأأةو أمأأا مسأأفلة 

قأأا رة نظأأرا  سياسأأاتية اسأأباب  -عوةأأت عأأادة  عهم فقأأد محايأأة مأأوظفي اإلغاثأأة ومعأأداهتم وسأأل
تسأتحق أن تُعأاجَل علأى  أو ساعتبار أا مسأفلة مسأتقلة  -لطبيعتها ونأوع التأداسري الأيت يلأ   ا ا  أا 
 م فص ل م ا يفع  مشروع املادة   او

وقأأأد  تلأأأ  التأأأداسري الأأأيت ي بغأأأي أن تتخأأأ  ا الدولأأأة املتأأأفثرة مأأأ  حيأأأث املضأأأ ون وقأأأد  (3)
ت طوي على أشكال خمتلفة م  تصأرفات الأدول نظأرا  لطبيعأة االلتأ ا  املعأر الأيت حيأدد ا السأياقو 

"التأأأأداسري امل اسأأأأبة"ل سوجأأأأ  خأأأأاصل سأأأأفن الدولأأأأة املتأأأأفثرة قأأأأد  وتأأأأوحي املرونأأأأة الكام أأأأة يف مفهأأأأو 
علأأى عاتقهأأا الت امأأات خمتلفأأة تبعأأا  للجهأأات الأأيت قأأد تسأأبب هتديأأدا  ملأأوظفي اإلغاثأأة وسأألع  تفخأأ 

 ومعدات اإلغاثةو

 يفيقتضأأي مأأ  الدولأأة املتأأفثرة م أأع أجه هتأأا مأأ  أن تأأؤثر تأأفثريا  سأألبيا   و  أأاك شأأرط أويل (4)
الدولأأة املتأأفثرة عأأد  دحلأأاق الضأأرر مبأأا ُنلأأب يف ل يكأأون واجأأب يف  أأ   احلالأأةو  أنشأأطة اإلغاثأأةو

 ع  طريق ااع ال اليت تضطلع هبا أجه هتاول ومعدات وسلع أفراددطار املساعدة اخلارجية م  

دىل   وعأأة تأأداسري ي بغأأي ا ا  أأا مل أأع اانشأأطة الضأأارة  16ثانيأأا ل يشأأري مشأأروع املأأادة  (5)
ل دىل اسأتغالل مأا قأد يأ جم عأ  الكأوارث مأ  مثال  ا جهات غري حكومية هتد ل هباليت تتسبب 

ظرو  أم يأة متقلبأة للحصأول علأى مكاسأب غأري مشأروعة مأ  اانشأطة اإلجراميأة املوجهأة ضأد 
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ال يتوقأأأأع مأأأأ  الدولأأأأة املتأأأأفثرة و و يف حأأأأاالت الكأأأأوارث مأأأأوظفي اإلغاثأأأأة ومعأأأأدات وسأأأألع اإلغاثأأأأة
م ع ارتكاب أفعال ضارةل سأ  السأعي دىل حتقيأق اهلأد  امل شأود  ال جاحل أيا  مانت الظرو ل يف

مأأأ  االلتأأأ ا   ي الصأأألةو وعبأأأارة "التأأأداسري امل اسأأأبة"ل سصأأأفة خاصأأأةل تتأأأيح للدولأأأة املتأأأفثرة  أأأامش 
أن تتأأوخى سأتتخ   مأ  دجأراءات يف  أأ ا الصأددو ويقتضأي  لأك مأ  الدولأة  مأا تقأدير لتبأت يف

ا اةهأأأأات غأأأأري هبأأأأب ااحأأأأداث الضأأأأارة الأأأأيت قأأأأد تتسأأأأبب جت أأأأ احليطأأأأة يف تصأأأأرفاهتا سالسأأأأعي دىل
يف جهود أأا القصأأوى لتحقيأأق  يتعأأني علأأى الأأدول ا ا  أأاالتأأداسري الأأيت  السأأياقدد حيأأاحلكوميأأةو و 

سلأوغ ال تيجأة املتوخأاةل ان  أ ا  وسأائ  يعأددال  16و وم  مث فأجن مشأروع املأادة امل شوداهلد  
 االلت ا  قد يتخ  طاسعا  دي اميا  حبسب تطور ااوضاعو

وقأأد تكأأون لظأأرو  شأأىت أمهيأأة  يف تقيأأيم مأأدى مالءمأأة التأأداسري الأأيت ي بغأأي ا ا  أأا يف  (6)
حأأاالت الكأأوارث ت فيأأ ا  هلأأ ا االلتأأ ا و وتشأأ   تلأأك الظأأرو  الصأأعوسات الأأيت قأأد تواجههأأا دولأأة 

ل ع أأد حماولأة االضأطالع سفنشأأطتها االعتياديأةل سسأأبب خأروج الوضأع عأأ  السأيطرة مأأ  مأ  الأدو 
يت املأأأوارد املتاحأأأة للدولأأأة املع يأأأة الأأأ م يأأأةو وتأأأد ور ااحأأأوال االقتصأأأاديةل  لالكارثأأأةحجأأأم جأأأراء 
ل فضأال  عأ  قأدرهتا علأى ممارسأة الرقاسأة علأى سعأض امل أاطق املتأفثرة سشدة سفع  الكارثةتفثرت  رمبا

ااحأأوال اام يأأة السأأائدة يف م طقأأة الع ليأأات  ات الصأألة وموقأأ  وي طبأأق  أأ ا علأأى  ثأأةوسالكار 
و والواقع أن اةهات اخلارجيةل على الأرغم املشارمة يف ع ليات اإلغاثة ةوسلوك اةهات اإلنساني

لأدور ا م  مطالبتها سالتشاور والتعاون مع الدولة املتفثرة يف مسائ  احل اية واام ل مثأريا  مأا تغفأ 
السأألطات احملليأأةل مأأا ي يأأد مأأ  احت أأال مواجهتهأأا اخطأأار الأأ ي ي بغأأي أن تقأأو  سأأ  التأأوجيهي 

أم يأأأةو وعأأأالوة  علأأأى  لأأأكل د ا مانأأأت ااع أأأال الضأأأارة موجهأأأة ضأأأد مأأأوظفي اإلغاثأأأة ومعأأأدات 
وسأألع اإلغاثأأةل فجنأأ  يتعأأني علأأى الدولأأة املتأأفثرة أن تتصأأدى هلأأا مب ارسأأة اختصاصأأها ااصأأي  يف 

 رائم املرتكبة يف م طقة حدوث الكارثةوق ع اة

سأأأأأأدور ا يف حتقيأأأأأأق اهلأأأأأأد  امل شأأأأأأود اإلنسأأأأأأانية الدوليأأأأأأة وميكأأأأأأ  أن تسأأأأأأا م اةهأأأأأأات  (7)
ساعت اد أأأال يف خططهأأأا وع لياهتأأأال سلسأأألة مأأأ  تأأأداسري التخفيأأأ  الراميأأأة دىل احلأأأد مأأأ  تعرضأأأها 

 ونات قواعأأأد سأأألوكللتهديأأأدات اام يأأأةو وميكأأأ  حتقيأأأق  لأأأكل علأأأى سأأأبي  املثأأأالل سجعأأأداد مأأأد
ل ودتاحأأأة أنشأأأطة تدريبيأأأةل وتقأأأدمي معلومأأأات مالئ أأأة سشأأأفن الظأأأرو  الأأأيت سأأأيكون علأأأى م اسأأأبة

ال ي بغي موظفيها الع   يف ظلها ومعايري السلوك اليت يتعني عليهم االلت ا  هباو وعلى أي حالل 
 قلةواعت اد تداسري التخفي  تلك مع ا ا  الدولة املتفثرة تداسري مست أن يتعارض

ونب التفميد يف الوقت نفس  على أن  ي بغأي تقيأيم ااخطأار اام يأة مأع مراعأاة طبيعأة  (8)
سعثأأأأات اإلغاثأأأأة وضأأأأرورة مفالأأأأة مواجهأأأأة الكأأأأوارث مواجهأأأأة مالئ أأأأة وفعالأأأأة لفائأأأأدة الضأأأأحاياو 

على أن  ي طوي على وضع عقبات غري معقولة وغري مت اسأبة  16مشروع املادة تفسري ي بغي  الو 
ل فأأجن التأأداسري الأأيت قأأد 15أنشأأطة اإلغاثأأةو وم أأا سأأبق التفميأأد في أأا يتعلأأق مبشأأروع املأأادة أمأأا  
تأأأؤدي دىل تقييأأأد  ني بغأأأي أال اام يأأأة دىل ا ا  أأأا لتقييأأأد حرمأأأة مأأأوظفي اإلغاثأأأة  الأأأدواعيتأأأدعو 

 لقدرة تلك اةهات الفاعلة على تقدمي املساعدة دىل ضحايا الكوارثو داعي ل  ال
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دمكانيأأأأة اللجأأأأوء دىل احلراسأأأأة املسأأأألحة يف ع ليأأأأات اإلغاثأأأأة يف   بغأأأأي دراسأأأأةيوساملثأأأأ ل  (9)
اسأت ادا  دىل أفضأ  امل ارسأات  دراسأة دقيقأةحاالت الكأوارث لتبديأد املخأاو  املتعلقأة سالسأالمة 

الرئيسيةو ويوجَّ  االنتبا  خاصة دىل املبادئ التوجيهيأة  اإلنسانيةاليت طورهتا يف   ا اجملال اةهات 
الأأأيت  (230)اسأأأتخدا  احلراسأأأة املسأأألحة ملرافقأأأة قوافأأأ  املسأأأاعدات اإلنسأأأانيةس املتعلقأأأةل مة أُ ملأأأغأأأري ا

ل والراميأأة دىل مسأأاعدة اةهأأات 2013وضأأعتها اللج أأة الدائ أأة املشأأرتمة سأأني الومأأاالت يف عأأا  
وضأح الفاعلة املع ية على تقييم مسأفلة اتبأاع  أ ا املسأار احلسأاس تقيي أا  مالئ أا و وعلأى ال حأو امل

يف تلأأأأك الوثيقأأأأةل لأأأأ  تلجأأأأف قوافأأأأ  املسأأأأاعدات اإلنسأأأأانيةل مقاعأأأأدة عامأأأأةل السأأأأتخدا  احلراسأأأأة 
املسأألحة دال يف ظأأرو  اسأأتث ائية تقتضأأي اسأأتخدامهاو والعت أأاد  أأ ا االسأأتث اءل ي بغأأي أن ت ظأأر 
اةهأأأأات الفاعلأأأأة املع يأأأأة يف نتأأأأائج اسأأأأتخدا  احلراسأأأأة املسأأأألحة ويف سأأأأدائلها امل ك أأأأةل واضأأأأعة يف 

أقأ  حأدة  قأد تكأوناعتبار ا سشك  خاص أن الشأواغ  اام يأة الأيت تسأود يف حأاالت الكأوارث 
 سكثري م  الشواغ  السائدة يف سي اريو ات أخرىو

علأأأأى محايأأأأة "مأأأأوظفي اإلغاثأأأأة ومعأأأأدات وسأأأألع اإلغاثأأأأة"ل  16ويأأأأ ص مشأأأأروع املأأأأادة  (10)
الصأأأفة يف الفقأأأرتني الفأأأرعيتني )و( ل املشأأأار دلأأأيهم ستلأأأك وااعيأأأان املع يأأأةااشأأخاص املع يأأأني  أي
املشأأأأارمني يف تقأأأأدمي املسأأأاعدة اخلارجيأأأأةو وم أأأأا سأأأأبق التفميأأأأد يف و ل 3مأأأ  مشأأأأروع املأأأأادة )و( و

املساعدة  تتوق ل 13و 10أحكا  أخرى م  مشاريع املواد    ل ال سي ا يف مشروعي املادتني 
سأأي يف توجيأأ  تلأأك اانشأأطة ومراقبتهأأا اخلارجيأأة علأأى موافقأأة الدولأأة املتأأفثرة الأأيت تتأأوىل الأأدور الرئي

وت سيقها واإلشرا  عليهاو ول ال فعلى الدولة املتفثرةل مبجرد الت اسها املساعدة أو قبوهلا عروضا  
 و16م  الدول املساِعدةل أن تسعى دىل ض ان احل اية امل صوص عليها يف مشروع املادة 

مالئم سأااللت ا  امل صأوص عليأ  يف مشأروع وهل ا ال هج الشام  أمهيت  يف الوفاء على  و  (11)
و فالسلطات احمللية  ي ااقدر على ضأ ان دطأار أمأان م اسأب اداء أنشأطة اإلغاثأةو 16املادة 

وعليها سشك  خاص تقييم ااخطار اام ية اليت قد يتعرض هلا موظفو اإلغاثة الدوليأةل والتعأاون 
 ات الفاعلة اخلارجيةل مراعية  تلك الشواغ ووت سيق أنشطة اةه السالمةمعهم يف معاةة قضايا 

ل نأأوو أن يكأأون موظفأأو اإلغاثأأة الأأ ي  3مأأ  مشأأروع املأأادة و( ووفقأأا  للفقأأرة الفرعيأأة ) (12)
ل موظفني مأدنيني أو عسأكريني ترسألهمل حسأب احلالأةل 16حيت   استفادهتم م  مشروع املادة 

أو ميأأان وليأأة خمتصأأةل أو م ظ أأة م ظ أأة حكوميأأة د يل أأو جهأأة مسأأاعدة أخأأرى دولأأة مسأأاِعدة
مبوافقتهاو ول ال فجن م   أ   الفئأات وثيقأة املتفثرة الدولة  غري حكومي معرل يقد  املساعدة دىل

و وتعكأأس اإلشأأارة دىل مصأأطلح "املسأأاعدة اخلارجيأأة" املوقأأ ل 16الصأألة ستطبيأأق مشأأروع املأأادة 
ل أال و و أن مشاريع املواد ال ت ظم (231)14ال ي   تفميد  أيضا  يف التعليق على مشروع املادة 

 سوى أنشطة اةهات الفاعلة م  خارج الدولة املتفثرةو

__________ 

 و2013شباط/فرباير  27    املبادئ يف  الوماالت سني املشرتمة الدائ ة أقرت اللج ة (230)

 و14( م  التعليق على مشروع املادة 2) الفقرةأعال  انظر  (231)
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 3( مأأ  مشأأروع املأأادة واملعأأدات والسأألع الأأيت يأأرد تعريفهأأا يف الفقأأرة الفرعيأأة ) وتسأأتفيد (13)
ع و ونظأرا  ان املعأدات والسأل16أيضأا  مأ  تطبيأق مشأروع املأادة  املتعلقة سفنشطة موظفي اإلغاثأة

ل فجهنا ستكون مش ولة ستطبيق ااخرى توجد حتت تصر  الدول املساِعدة أو اةهات املساعدة
 ميك  أيضا  احلصول عليها مباشرة ااعيانل سصر  ال ظر ع  مصدر او و    16مشروع املادة 

اخلاضأأأأعة يف ااقأأأأاليم  أو يف دقلي هأأأأا ةيف السأأأأوق احملليأأأأة للدولأأأأة املتأأأأفثرةو وترمأأأأي عبأأأأارة "املوجأأأأود
 دىل توضيح   ا اةانبو لواليتها أو سيطرهتا"

  17المادة 
 المساعدة الفارجية وقف

للدولأأأأة املتأأأأفثرة أو الدولأأأأة املسأأأأاعدة أو اامأأأأم املتحأأأأدة أو أي جهأأأأة مسأأأأاعدة  
املسأأاعدة اخلارجيأأة يف أي وقأأتو وتقأأد  الدولأأة أو اةهأأة العاومأأة علأأى  وقأأ أخأأرى أن ت

 اسبا  س لكو وتتشأاور الدولأة املتأفثرةل وحسأب االقتضأاءل     املساعدة دخطارا  موق  
اامأأم املتحأأدة أو اةهأأة املسأأاعدة ااخأأرىل سشأأفن وقأأ  املسأأاعدة  الدولأأة املسأأاعدة أو

 ق واخلارجية وطرائ

 التعليق  
املسأأاعدة اخلارجيأأةو ويتأأفل   أأ ا املشأأروع مأأ   وقأأ مسأأفلة  17يت أأاول مشأأروع املأأادة  (1)

الدولأأة  لدولأأة املتأأفثرة أواحلأأق ااساسأأي للجهأأات املع يأأةل أي الأأة ااوىل اة وتؤمأأد و ثأأالث مجأأ 
املسأأأأاعدة اخلارجيأأأأة يف أي  يف وقأأأأ املسأأأأاعدة أو اامأأأأم املتحأأأأدة أو أي جهأأأأة مسأأأأاعدة أخأأأأرى 

و وت ص اة لأة الثانيأة علأى ضأرورة أن تقأد  ااطأرا  العاومأة علأى وقأ  املسأاعدة دخطأارا  وقت
وحسأب االقتضأاءل الدولأة  لسشرط التشاور سني الدولة املتفثرةلة الثالثة اة تتعلق م اسبا  س لكو و 

و قأ اامم املتحدة أو اةهة املساعدة ااخرىل سشأفن وقأ  املسأاعدة اخلارجيأة وطرائ املساعدة أو
ومأأ  املفهأأو  أن اإلشأأارة دىل وقأأ  املسأأاعدة تشأأ   الوقأأ  الكامأأ  أو اة ئأأي علأأى حأأد سأأواءو 

دشأارة صأأرحية دىل اامأم املتحأدة يف عأأداد اةهأات املسأأاعدة  17ع املأأادة وأوردت أيضأا  يف مشأرو 
 احملت لة سال ظر دىل دور ا احملوري يف توفري املساعدة الغوثيةو

فأأأرتة سسأأأيطرهتا خأأأالل ضأأأا  مأأأ  عأأأروض املسأأأاعدةل حتأأأتف  وع أأأدما تقبأأأ  دولأأأة متأأأفثرة عر  (2)
لدولأة املتأفثرة الأدور لعرتافأا  صأرحيا  سأفن ا 10م  مشأروع املأادة  2وتعرت  الفقرة  تقدمي املساعدةو

ة يف حأاالت الكأوارث ومراقبتهأأا وت سأيقها واإلشأرا  عليهأأا ات اإلغاثأأيف توجيأ  مسأاعد رئيسأيلا
ل موافقأأأأة الدولأأأأة املتأأأأفثرة علأأأأى املسأأأأاعدة انبأأأأ ل مأأأأ  ج13يف دقلي هأأأأاو ويشأأأأرتط مشأأأأروع املأأأأادة 

 أي أن  ل حكأا  املأ مورةاخلارجيةل م بها  دىل عد  جواو حجب املوافقة تعسأفا و والداللأة املرمبأة 
 واملساعدة اخلارجيةس لك  وق تو سجمكان الدولة املتفثرة أن تسحب موافقتهال 

و سقأرار م فأرداملساعدة  وق يف حبق الدولة املتفثرة وحد ا  17ال يعرت  مشروع املادة و  (3)
 أي  تضأطرواةهات املسأاعدة ااخأرى قأد  ل واامم املتحدةلاللج ة سفن الدول املساعدةتقر س  
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 وقأأأ حأأأق مأأأ  طأأأر  يف  17مشأأأروع املأأأادة  حيفأأأ أنشأأأطة املسأأأاعدةو ومأأأ  مث  وقأأأ دىل أيضأأأا  
 واملساعدة املقدمة

مشأأاريع املأأوادل علأأى ال حأأو الأأوارد يف ضأأوء اهلأأد  مأأ   17وي بغأأي قأأراءة مشأأروع املأأادة  (4)
املسأأأاعدة مبراعأأأاة احتياجأأأات  سوقأأأ القأأأرارات املتعلقأأأة  نأأأب ا أأأا ومأأأ  مث و 2يف مشأأأروع املأأأادة 

االحتياجأأات قأأد حتققأأت ودىل ااشأخاص املتأأفثري  سالكارثأأةل أي مراعأاة مأأا د ا مانأأت تلبيأأة تلأك 
ل  لأك ارثأةفثري  سالكاملتأ شأخاصاا ا  يفسألب اخلارجيأة املسأاعداتلكي ال يؤثر وق   لأي مدى

 قد يضعضع التعايفو املساعدةأن قرارا  مبكرا  سوق  
ع ليأة تقأدمي  ضروريا  اسباب شىت ويف مراح  خمتلفأة مأ  وق وتتوقع اللج ة أن يصبح ال (5)

أو أمثأأأر مأأأ  جهأأأة الدولأأأة املتأأأفثرة أو تشأأأعر فيهأأأا ع ليأأأات اإلغاثأأأة مرحلأأأة  تبلأأأغاملسأأأاعدةو فقأأأد 
وقأأأ  وقأأأ  الع ليأأأاتو وميكأأأ  أن تشأأأ   الظأأأرو  الأأأيت تأأأؤدي دىل سضأأأرورة اةهأأأات املسأأأاعدة 

املساعدة حاالت نفاد املأوارد اخلاصأة سدولأة مسأاعدة أو جهأة مسأاعدة أخأرىل أو احلأاالت الأيت 
ويف السأأياق نفسأأ ل ي بغأأي أن تكأأون الأأدول يفأأرض فيهأأا وقأأوع مارثأأة أخأأرى حتويأأ  املأأوارد دليهأأاو 

و ااصأأألية العأأأروض عأأأ  ا رفأأأت أو  ديأأأة غأأأري أصأأأبحتملتأأأفثرة قأأأادرة علأأأى وقأأأ  املسأأأاعدة د ا ا
للظأأرو ل ويتأأوخى يف  ساملرونأأةل د  يسأأ ح ستعأأدي  فأأرتة املسأأاعدة وفقأأا   17ويتسأأم مشأأروع املأأادة 

صأأياغة تشأأري دىل طأأرفنيل  17وقأأد صأأيغ مشأأروع املأأادة الوقأأت  اتأأ  تشأأاور ااطأأرا  حبسأأ  نيأأةو 
 اخلارجيةو تبعد احت ال تعدد اةهات املساعدة اليت تقد  املساعدةسيلك   ال 

 الدسلوماسأأية احلقيبأأةمرمأأ  و  الدسلوماسأأية احلقيبأأة حامأأ  رمأأ املتعلقأأة مب املأأواداريع مشأأ ويف (6)
الأأأيت ال يرافقهأأأا حامأأأ  ومشأأأروعي الربوتومأأأولني االختيأأأاريني امللحقأأأني هبأأأ   املأأأواد الأأأيت اعت أأأدهتا 

علأى أنأ  "ال نأوو تعيأني حامأ  احلقيبأة  9م  املأادة  2ل ت ص الفقرة (232)1989اللج ة يف عا  
الدسلوماسية م  سني ااشخاص املت تعأني ج سأية الدولأة املسأتقبلة دال مبوافقأة تلأك الدولأةل ونأوو 

درج عبأأارة "يف أي وقأت" سقصأد دضأأفاء تأ ملسأحبها يف أي وقأت"و ووفقأا  للتعليأأق  ي الصألةل "
 و (233)سحب تعسفي لل وافقة" الشرعية على أي

اخلارجية أن يقد  دخطأارا   املساعدة ال ي يعت   وق اة لة الثانية م  الطر  تتطلب و  (7)
ال يتفثر أي طر  و فاإلخطار امل اسب ضروري لض ان قدر م  االستقرار يف الوضعل مي س لك

نأأة تسأ ح ستوقأأع اإلخطأأار مفاجئأا و وقأأد صأأيغ احلكأم صأأياغة مر  وقفأأا  املسأأاعدة  وقأ تأفثرا  سأألبيا  س
قب  ع لية التشاور أو أث اء ا أو سعأد او ومل تُفأرض أي قيأود دجرائيأة علأى ع ليأة اإلخطأارو غأري 

وتوقيتأ ل الأ ي يفضأ    " وفقأا  للظأرو ل مبأا يف  لأك شأكلأن اإلخطار ي بغي أن يكأون "م اسأبا  
 أن يكون مبكرا و

__________ 

 و72ل اجمللد الثاينل )اة ء الثاين(ل الفقرة 1989ووو حولية  (232)
 و9مشروع املادة  ( م  التعليق على4الفقرة ) لاملرجع نفس  (233)
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روح التضأام  والتعأاون املفهومأة ضأ  ا   ثأةلل امل مور يف اة لة الثالنسد شرط التشاورو  (8)
وتشأري مل أة و 8و 7املأادتني مشأروعي يف مشاريع املواد سرمتهال ومبدأ التعاون امل صوص علي  يف 

علأأأى أسأأأاس  وقأأأ املسأأأاعدةو ورغأأأم أن ال وقأأأ " دىل اإلجأأأراءات الأأأيت ي بغأأأي اتباعهأأأا يف طرائأأأق"
أن مُتّك  ااطرا  املع ية  سالطرائقيكون ممك ا  دائ ا ل ف   شفن املشاورات املتصلة  متبادل قد ال
 يأتم سأني املتوقأع أن التشأاور" االقتضأاء حسأب" وتوضأح عبأارة فعأالوالودي و الوق  الم  تيسري 

 أو املتحأأدة أو اامأأم مسأأاعدة دولأأة مانأأت سأأواء)وأي جهأأة أخأأرى  ناحيأأةل مأأ  املتأأفثرةل الدولأأة
 واملساعدة دة أخرى( تقد جهة مساع

  18المادة 
 العققة بقواعد القانون الدولي األ ر 

ال  أأأ  مشأأأاريع املأأأواد  أأأ   سقواعأأأد القأأأانون الأأأدويل ااخأأأرى الواجبأأأة  -1 
 التطبيقو

ال ت طبق مشاريع املواد     يف نطاق خضوع االستجاسة دىل حاالت  -2 
 الكوارث لقواعد القانون الدويل اإلنساينو

 عليقالت  
و ااخأأرىالعالقأأة سأأني مشأأاريع املأأواد وقواعأأد القأأانون الأأدويل  18يت أأاول مشأأروع املأأادة  (1)

ويسأأعى دىل توضأأيح الطريقأأة الأأيت تتفاعأأ  هبأأا مشأأاريع املأأواد مأأع قواعأأد معي أأة مأأ  قواعأأد القأأانون 
لك هأأأا ت طبأأأأق يف و تتصأأأ  مباشأأأأرة سأأأالكوارث  ال الأأأدويل تعأأأاجل موضأأأوع مشأأأأاريع املأأأواد نفسأأأ  أو

 احلاالت اليت تغطيها مشاريع املوادو
التطبيأأأأأأق املسأأأأأأت ر  ضأأأأأأ اندىل يف الع أأأأأأوان " ااخأأأأأأرىإلشأأأأأأارة دىل "القواعأأأأأأد وهتأأأأأأد  ا (2)
وعبأأارة "قواعأأد القأأانون الأأدويل  اللت امأأات القائ أأة دواء املسأأائ  الأأيت تت اوهلأأا مشأأاريع املأأواد  أأ  ول

ال تشأأأري دىل القواعأأأد ااخأأأرى سفهنأأأا ل مرنأأأة عأأأ  قصأأأدل و 1ااخأأأرى الواجبأأأة التطبيأأأق"ل يف الفقأأأرة 
 "خاصة" في ا يتعلق مبشاريع املوادل ان احلال قد يكون أو ال يكون م لك تبعا  ملض وهناو 

القأأأانون الأأأدويل ااخأأأرى الواجبأأأة قواعأأأد "ت أأأاول أشأأأكال خمتلفأأأة مأأأ   1سأأأالفقرة ويُقصأأأد  (3)
مكرسأة يف معا أدات يأدخ  قواعد أمثر تفصأيال   ل سوج  خاصلو وتش       القواعدالتطبيق"

)ماملعا أأدات اإلقلي يأأة أو الث ائيأأة  أأ   نطاقهأأا مأأ  حيأأث املوضأأوع ضأأ   نطأأاق مشأأاريع املأأواد 
القواعأأد الأأواردة يف معا أأدات خمصصأأة  ومأأ لكاملسأأاعدة املتبادلأأة يف حالأأة الكأأوارث(ل س املتعلقأأة

  و(234)ملسائ  أخرى وتتض   مع  لك قواعد حمددة تعاجل حاالت الكوارث

__________ 

)املعدلأة  1965 عأا ل م  مرفأق اتفاقيأة تسأهي  حرمأة املالحأة البحريأة الدوليأة 5مثال  املادة "واو" م  الفرع انظر  (234)
 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 1110, No. 8564, p. 318, at p. 320ل (1978يف عا  
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التفاعأ  سأني مشأاريع املأواد  أ   وقواعأد ل 1ويت اول مشروع املادة  أ ا أيضأا ل يف الفقأرة  (4)
القأأأانون الأأأأدويل غأأأأري املتعلقأأأأة مباشأأأأرة سأأأأالكوارثل والأأأيت ميكأأأأ  مأأأأع  لأأأأك أن ت طبأأأأق يف حأأأأاالت 

ال سأأأي ا ااحكأأأا  املتصأأألة  -ااحكأأأا  املتعلقأأأة سقأأأانون املعا أأأدات  مأأأثال  الكأأأوارثو ومأأأ   لأأأك 
ومأأأ لك القواعأأأد املتعلقأأأة مبسأأأؤولية  - ئأأأة وحأأأدوث تغأأأري أساسأأأي يف الظأأأرو أداء طار  ساسأأأتحالة

ال حت  حملهأا  الدول وامل ظ ات الدولية ومسؤولية اافرادو ويؤمد احلكم أن     الفئة م  القواعد
 ومشاريع املواد    

عأأريفو علأأى قواعأأد القأأانون الأأدويل ال 18رط عأأد  اإلخأأالل يف مشأأروع املأأادة وي طبأأق شأأ (5)
مشاريع املواد ال تغطي مجيع املسائ  اليت قد تكون  امة يف حاالت الكوارثو دضأافة  أن والواقع

دىل  لكل ال هتد  مشاريع املواد دىل م أع املضأي يف تطأوير قواعأد القأانون الأدويل العأريف يف  أ ا 
ون املعا أأأدات مأأأ  ديباجأأأة اتفاقيأأأة فيي أأأا لقأأأان مشأأأروع املأأادة علأأأى  أأأ ا ال حأأأول اسأأأُتوحياجملأأالو و 

ل الأأيت تأأ ص علأأى أن: "املسأأائ  الأأيت ال ت ظ هأأا أحكأأا   أأ   االتفاقيأأة سأأتظ  (235)1969 لعأأا 
 خاضعة لقواعد القانون الدويل العريف"و

أيضأأا   دضأأافة دىل  لأأكل ي بغأأي أالّ يغيأأب عأأ  اا  أأان أنأأ  قأأد تأأرد يف قأأانون املعا أأدات (6)
قواعأد القأانون و ل ال اعتربت اللج أة أن عبأارة "سالكوارثقواعد عامة التطبيق غري مرتبطة مباشرة 

"  أأي اانسأأب ل شأأارة دىل مجيأأع قواعأأد القأأانون الأأدويل الأأيت قأأد ااخأأرى الواجبأأة التطبيأأق الأأدويل
ي طبأق علأى  18ة تتفاع  مع مشاريع املوادل اهنا توضح أن شرط عد  اإلخالل يف مشروع املاد

 مجيع فئات قواعد القانون الدويلو
وقأأأد  والقأأانون الأأأدويل اإلنسأأاينو مشأأاريع املأأأواد سأأأني عالقأأة سالتحديأأأد ال 2الفقأأرة عأأاجل وت (7)

  وصيغ ال ص حبيث يوضح العالقة سجعطاء ااسبقية لقواعد القانون الدويل اإلنساين
ونظأرت اللج أأة يف ددراج نأأص يسأأتبعد سشأأك  صأأريح انطبأأاق مشأأاريع املأأواد يف حأأاالت  (8)

(ل حبيأأث ل الفقأرة الفرعيأأة )أ(3دضأأايف يف تعريأ  "الكارثأأة" )مشأروع املأأادة  ال أ اع املسأألح مع صأر
تتج أأأب أي تفسأأأري نعأأأ ل اغأأأراض مشأأأاريع املأأأوادل ال أأأ اع املسأأألح يأأأدخ  يف نطاقهأأأا يف حالأأأة 

و ومل يُأتَّبأأع  أأ ا الأأ هج نظأأرا  ملأأا قأأد يأأؤدي دليأأ  3يف مشأأروع املأأادة  ةالعتبأأة املأأ مور  معأأايرياسأأتيفاء 
ل وخباصأأأة يف حأأأاالت "الطأأأوارئ املعقأأأدة" الأأأيت تقأأأع فيهأأأا عكسأأأيةقأأأاطع مأأأ  نتأأأائج االسأأأتبعاد ال

الكارثأأة يف م طقأأة تشأأهد ن اعأأا  مسأألحا و واسأأتبعاد انطبأأاق مشأأاريع املأأواد اسأأتبعادا  مطلقأأا  سسأأبب 
سأأأي ا د ا   ااشأأأخاص املتأأأفثري  سالكارثأأأةل ال وجأأأود نأأأ اع مسأأألح يف الوقأأأت نفسأأأ  سيضأأأر حب ايأأأة

 و(236)ة تسبق ال  اع املسلحمانت سداية الكارث

__________ 

(235) United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331و 
 ل الفقرة الفرعية )أ(و3( م  التعليق على مشروع املادة 10الفقرة ) أعال انظر  (236)
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سوصأأفها قانونأأا  خاصأأا ل  قواعأأد القأأانون الأأدويل اإلنسأأاينيف مثأأ   أأ   احلأأاالتل تطبَّأأق و  (9)
 ال تغطأأأي فيأأأ  الأأأ ي" ال طأأأاقااحكأأأا  الأأأواردة يف مشأأأاريع املأأأواد  أأأ   "يف  سي  أأأا يسأأأت ر تطبيأأأق

وسأ لك تسأا م مشأاريع املأواد  وثأةقواعد القانون الدويل اإلنسأاين املسأائ  القانونيأة الأيت تثري أا مار 
كوارث الأأأيت حتأأأدث أث أأأاء نأأأ اع  أأأ   يف سأأأد الثغأأأرات القانونيأأأة يف محايأأأة ااشأأأخاص املتأأأفثري  سأأأال

 مشأأاريع ت ظ هأأا لأأيتسي  أأا تكأأون ااسأأبقية لقواعأأد القأأانون الأأدويل اإلنسأأاين يف احلأأاالت ا مسأألح
 أأأ    املأأأواد مشأأأاريعيشأأأار سوجأأأ  خأأأاص دىل أن و و الأأأدويل اإلنسأأأاين يف آن واحأأأد والقأأأانون املأأأواد
 أوقأأات يف القيأأا ل علأأى اإلنسأأانية امل ظ أأات قأأدرةا  أمأأا  عائقأأ متثأأ  أهنأأا علأأىي بغأأي تفسأأري ا  ال

تها نشأطسف الكأوارثل مأع سأالت ام  دثحت ع دما حىتالدولية أو غري الدولية(ل )ة املسلح اتال  اع
 واإلنساينالدويل  القانون جبمبو  دليها املس دة للواليةا  وفق اإلنسانية
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  الفامس الفصل  
 العرفي الدولي القانون تحديد

 مقدمة -ألف 
(ل ددراج موضوع "نشفة القانون الدويل 2012قررت اللج ةل يف دورهتا الراسعة والستني ) -50

 نفسأهال الأدورة ويف و(237)مايك  وود مقررا  خاصأا   العريف ودثبات " يف سرنامج ع لها وعي ت السري
(A/CN.4/653) اخلأأأاص املقأأأرر مأأأ  مأأأ مرة اللج أأأة علأأأى ُعرضأأت

 أيضأأأا ل نفسأأأها الأأأدورة ويف و(238)
طلبأأت اللج أأة دىل اامانأأة أن تعأأد مأأ مرة حتأأدد الع اصأأر الأأيت تضأأ  تها ااع أأال السأأاسقة للج أأة 

 و(239)واليت ميك  أن تكون  ات صلة وثيقة هب ا املوضوع
(ل يف التقريأر ااول لل قأرر اخلأاص 2013ونظرت اللج ةل يف دورهتا اخلامسة والستني ) -51
(A/CN.4/663 ل ومأأأأأأ لك يف مأأأأأأ مرة)مانأأأأأأة عأأأأأأ  املوضأأأأأأوع ل (A/CN.4/659)

 الأأأأأأدورة ويف و(240)
 "حتديد القانون الدويل العريف"و ليصبح املوضوع ع وان تغيري اللج ة قررت نفسهال
اللج أة يف التقريأر الثأاين لل قأرر اخلأاص (ل نظأرت 2014ويف الدورة السادسة والسأتني ) -52
(A/CN.4/672)(241)   ل 11دىل  1وقأأررت أن حتيأأ  دىل ة أأة الصأأياغة مشأأاريع االسأأت تاجات مأأ

 التقريأأأر يف اللج أأأة نظأأأرت الحأأأقل وقأأأت ويف سصأأأيغتها الأأأواردة يف التقريأأأر الثأأأاين لل قأأأرر اخلأأأاصو
"حتديأأأأأأد القأأأأأأانون الأأأأأأدويل العأأأأأأريف"ل الأأأأأأ ي يتضأأأأأأّ   مشأأأأأأاريع  سشأأأأأأفن الصأأأأأأياغة للج أأأأأأة تاملؤقأأأأأأ

 االست تاجات الث انية اليت اعت دهتا ة ة الصياغة مؤقتا  يف الدورة السادسة والستنيو
(ل نظأرت اللج أة يف التقريأر الثالأث لل قأرر اخلأاص 2015ويف الدورة الساسعة والستني ) -53

(A/CN.4/682) وقررت أن حتي  دىل ة ة الصياغة مشاريع االست تاجات الأواردة يف  لأك التقريأرو 
الأيت اعت أدهتا ة أة  16دىل  1وقت الحقل أحاطت اللج ة عل ا  مبشاريع االست تاجات م   ويف

(A/CN.4/L.869)يف دورتيهأأا السادسأأة والسأأتني والسأأاسعة والسأأتني مؤقتأأا  الصأأياغة 
طلبأأت و و (242)

__________ 

)الوثأأأأأائق الرمسيأأأأأة للج عيأأأأأة العامأأأأأةل الأأأأأدورة السأأأأأاسعة  2012أيار/مأأأأأايو  22ل املعقأأأأأودة يف 3132يف جلسأأأأأتها  (237)
مأأ   7وأشأأارت اة عيأأة العامأأة مأأع التقأأديرل يف الفقأأرة  (و157(ل الفقأأرة A/67/10) 10والسأأتونل امللحأأق رقأأم 

 راج املوضأأأوع يف سرنأأأامج ع لهأأأاول دىل قأأأرار اللج أأأة دد2012مأأأانون ااول/ديسأأأ رب   14املأأأؤرخ  67/92قرار أأأا 
اسأت ادا  دىل ل (2011) والسأتني الثالثأة دورهتأا أث أاء يف ااجأ  الطويأ  اللج أة ع   سرنامج يف املوضوع أُدرج وقد

 10الأأأأدورة السادسأأأأة والسأأأأتونل امللحأأأأق رقأأأأم ل املرجأأأأع نفسأأأأ )املقأأأرتح الأأأأوارد يف املرفأأأأق ألأأأأ  مأأأأ  تقريأأأأر اللج أأأأة 
( A/66/10 ) (و402-392ل الصفحات 

   و202-157(ل الفقرات A/67/10) 10الدورة الساسعة والستونل امللحق رقم  لاملرجع نفس  (238)
 و159الفقرة  لاملرجع نفس  (239)
 و64(ل الفقرة A/68/10) 10الدورة الثام ة والستونل امللحق رقم  لاملرجع نفس  (240)
 و135(ل الفقرة A/69/10) 10الدورة التاسعة والستونل امللحق رقم  لاملرجع نفس  (241)
 و  60(ل الفقرة A/70/10) 10الدورة السبعونل امللحق رقم  لس املرجع نف (242)

http://undocs.org/ar/A/CN.4/653)
http://undocs.org/ar/A/CN.4/663
http://undocs.org/ar/A/CN.4/659)
http://undocs.org/ar/A/CN.4/672)
http://undocs.org/ar/A/CN.4/682
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.869)
http://undocs.org/ar/A/67/10
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/67/10
http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/70/10
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ديأأد القأأانون الأأدويل العأأريف حت يف تؤديأأ  الأأ ي الأأدوردىل اامانأأة أن تعأأد مأأ مرة عأأ  أيضأأا  اللج أأة 
امم واهليئأأأأأأات القضأأأأأأائية الدوليأأأأأأة  ات قأأأأأأرارات احملأأأأأأامم الوط يأأأأأأة املسأأأأأأتخدمة يف اجتهأأأأأأادات احملأأأأأأ

 و(243)العاملي الطاسع

 الحالية الدورة في المواوع في النظر -باء 
مأأأأأأأان معروضأأأأأأأا  علأأأأأأأى اللج أأأأأأأةل يف الأأأأأأأدورة احلاليأأأأأأأةل التقريأأأأأأأر الراسأأأأأأأع لل قأأأأأأأرر اخلأأأأأأأاص  -54

(A/CN.4/695)  ودضأأأافة لأأأ لك التقريأأأر(A/CN.4/695/Add.1)  تقأأأد  ثبتأأأا  مرجعيأأأا  عأأأ  املوضأأأوعو
وت أأأأأاول التقريأأأأأر الراسأأأأأع املقرتحأأأأأات الأأأأأيت قأأأأأدمتها الأأأأأدول وغري أأأأأا مأأأأأ  اةهأأأأأات سشأأأأأفن مشأأأأأاريع 

ضأأأوء  عأأأدة مشأأأاريع اسأأأت تاجات يف لتعأأأدي االسأأأت تاجات املعت أأأدة مؤقتأأأا  واملتضأأأ  ة مقرتحأأأات 
دتاحأأة أدلأأة القأأانون الأأدويل العأأريفل مأأ مرا  تيسأأري التعليقأأات الأأواردةو وت أأاول أيضأأا  سأأب  ووسأأائ  

يف تلأك املسأفلة مفسأاس ملواصألة اللج أة نظر أا  حأولاع أال السأاسقة الأيت أجن هتأا اللج أة لفية اخب
 الأأدورسشأأفن  أأ ا املوضأأوعو وساإلضأأافة دىل  لأأكل مأأان معروضأأا  علأأى اللج أأة مأأ مرة مأأ  اامانأأة 

ديأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف قأأأرارات احملأأأامم الوط يأأأة املسأأأتخدمة يف اجتهأأأادات حت يف تؤديأأأ  الأأ ي
 و (A/CN.4/691) احملامم واهليئات القضائية الدولية  ات الطاسع العاملي

مأأأأأأ مرة اامانأأأأأأةل يف جلسأأأأأأاهتا  ويفونظأأأأأأرت اللج أأأأأأة يف التقريأأأأأأر الراسأأأأأأع لل قأأأأأأرر اخلأأأأأأاصل  -55
 و ويف2016أيار/مأأأأأأأأأأأأأأايو  24دىل  19املعقأأأأأأأأأأأأأأودة يف الفأأأأأأأأأأأأأأرتة مأأأأأأأأأأأأأأ   3303دىل  3301 مأأأأأأأأأأأأأأ 
ل أحالأأت اللج أأة دىل ة أأة الصأأياغة التعأأديالت 2016أيار/مأأايو  24املعقأأودة يف  3303 اةلسأأة

 و (244)ات الواردة يف التقرير الراسع لل قرر اخلاصاملقرتحة على مشاريع االست تاج
ل طلبأأأأأت اللج أأأأأأة أيضأأأأأأا  دىل 2016أيار/مأأأأأأايو  24ل املعقأأأأأأودة يف 3303ويف اةلسأأأأأة  -56

اامانأأة أن تعأأد مأأ مرة سشأأفن السأأب  والوسأأائ  الكفيلأأة جعأأ  دثبأأات القأأانون الأأدويل العأأريف متاحأأا  
الرا  أة إلثبأات القأانون الأدويل العأريف وتقأد  سسهولة أمربل على أن تستقصى     املأ مرة احلالأة 

 اقرتاحات لتحسي  و
 16دىل  1ونظأأأرت اللج أأأة يف تقريأأأر ة أأأة الصأأأياغة املتعلأأأق مبشأأأاريع االسأأأت تاجات مأأأ   -57

(A/CN.4/L.872)  و واعت أدت 2016ح يران/يوني   2املعقودة يف  3309واعت دت  يف جلستها
مشأأأروع اسأأأت تاج سشأأأفن حتديأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف يف القأأأراءة ااوىل  16سالتأأأايل   وعأأأة مأأأ  
 أدنا (و 1-)انظر الفرع جيم

__________ 

   و61ل الفقرة املرجع نفس  (243)
املرفأأأق )التعأأأديالت املقرتحأأأة علأأأى (ل A/CN.4/695انظأأأر التقريأأأر الراسأأأع املتعلأأأق ستحديأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف ) (244)

)شأأأأأرط امل ارسأأأأأة(ل ومشأأأأأروع  4)تقيأأأأأيم اادلأأأأأة علأأأأأى املكأأأأأونني(ل ومشأأأأأروع االسأأأأأت تاج  3مشأأأأأروع االسأأأأأت تاج 
ل ()االعتقأأأأاد سأأأأاإلل ا ()شأأأأرط القبأأأأول مبثاسأأأأة قأأأأانون  9)أشأأأأكال امل ارسأأأأة(ل ومشأأأأروع االسأأأأت تاج  6 االسأأأأت تاج

 ولية واملؤمترات احلكومية الدولية((و)قرارات امل ظ ات الد 12ومشروع االست تاج 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/695
http://undocs.org/ar/A/CN.4/695/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/691
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.872
http://undocs.org/ar/A/CN.4/695
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ل قأأررت اللج أأة دنشأأاء فريأأق عامأأ  2016أيار/مأأايو  2املعقأأودة يف  3291ويف اةلسأأة  -58
ل م  أج  مساعدة املقرر اخلأاص سريموديس - ساسكيسمفتوح العضويةل سرئاسة السيد مارسيلو 

يف دعأأداد مشأأاريع التعليقأأات علأأى مشأأاريع االسأأت تاجات الأأيت سأأتعت د ا اللج أأةو وعقأأد الفريأأق 
 و 2016أيار/مايو  11دىل  3عات يف الفرتة م  اجت ا ةالعام  شس

ل 2016 آب/أغسأأأأأأأطس 8و 5املعقأأأأأأأودة يف  3340دىل  3338ويف اةلسأأأأأأأات مأأأأأأأ   -59
ن الأأدويل العأأريف اعت أأدت اللج أأة التعليقأأات علأأى مشأأاريع االسأأت تاجات املتعلقأأة ستحديأأد القأأانو 

 أدنا (و 2-)انظر الفرع جيم
ل قأأأأأأررت اللج أأأأأأةل ع أأأأأأال  2016 أغسأأأأأأطسآب/ 8املعقأأأأأأودة يف  3340ويف اةلسأأأأأأة  -60

مأأأأأأ  نظامهأأأأأأا ااساسأأأأأأيل أن حتيأأأأأأ  مشأأأأأأاريع االسأأأأأأت تاجات )انظأأأأأأر الفأأأأأأرع  21دىل  16 سأأأأأأاملواد
أدنأا (ل عأ  طريأق اامأني العأا ل دىل احلكومأات إلسأداء التعليقأات واملالحظأات عليهأال وأن  جيم

 1عأأأأأأأد أقصأأأأأأأا  تطلأأأأأأأب م هأأأأأأأا تقأأأأأأأدمي  أأأأأأأ   التعليقأأأأأأأات واملالحظأأأأأأأات دىل اامأأأأأأأني العأأأأأأأا  يف مو 
 و 2018الثاين/ي اير  مانون
ل أعرسأأأأت اللج أأأأة عأأأأ  سأأأأالغ 2016 آب/أغسأأأأطس 8املعقأأأأودة يف  3340ويف اةلسأأأأة  -61

مايكأأأأ  وودل علأأأأى مسأأأأامهت  املت يأأأأ ة الأأأأيت مك أأأأت اللج أأأأة مأأأأ   تقأأأأدير ا لل قأأأأرر اخلأأأأاصل السأأأأري
 العريفواستك ال قراءهتا ااوىل ملشاريع املواد املتعلقة ستحديد القانون الدويل 

 التااااينااااص مشاااااريع ارسااااتنتاجاث المتعلقااااة بتحديااااد القااااانون الاااادولي العرفااااي  -جيم 
 اللجنة ااعتمدته

 نص مشاريع ارستنتاجاث -1 
 يرد في ا يلي نص مشاريع االست تاجات اليت اعت دهتا اللج ة يف القراءة ااوىلو -62

 تحديد القانون الدولي العرفي

  األول الجزء
 مقدمة

   1ارستنتاج 
 النطاق 

 وجأأأأأود حتديأأأأد هبأأأأأا يتعأأأأني الأأأأأيت سالطريقأأأأة  أأأأأ   االسأأأأت تاجات مشأأأأأاريع تتعلأأأأق 
 والعريف الدويل القانون قواعد ومض ون
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  الثاني الجزء
 األساسي النهج

  2ارستنتاج 
 الركنان المنش ان

 التحقأق العأريف الأدويل القأانون قواعأد مأ  قاعدة ومض ون وجود حتديد يستل   
 و(ساإلل ا  االعتقاد) قانون مبثاسة مقبولة عامة ممارسة وجود م 

   3ارستنتاج 
 المنش ينتقييم األدلة على الركنين 

د ا   وممأأأا ع أأأد تقيأأأيم اادلأأأة لغأأأرض التحقأأأق مأأأ  وجأأأود ممارسأأأة عامأأأة -1 
نب مراعاة السياق العا ل  ل)االعتقاد ساإلل ا (مانت     امل ارسة مقبولة مبثاسة قانون 

 وطبيعة القاعدةل والظرو  اخلاصة احمليطة ساادلة املع يةو
 ويتطلأبيتعني التحقق م  م  رمأ  مأ  الأرم ني امل شأئني علأى حأدةو  -2 

   م ه اورم سك  اخلاصة اادلة تقييم  لك

  الجزء الثالث
 عامةالممارسة ال

   4ارستنتاج 
 الممارسة توافر ارط 

وجأأود ممارسأأة عامأأةل ساعتبار أأا رم أأا  مأأ  أرمأأان القأأانون الأأدويل شأأرط  -1 
العأأريفل يعأأر أن ممارسأأة الأأدول  أأي الأأيت تسأأهم أساسأأا  يف نشأأفة قواعأأد القأأانون الأأدويل 

 يف التعبري ع هاو أو العريف
يف سعأأض احلأأاالتل تسأأأهم ممارسأأة امل ظ أأات الدوليأأأة أيضأأا  يف نشأأأفة  -2 

 يف التعبري ع هاو أو قواعد القانون الدويل العريف
ال يُعتأأأأرب سأأأألوك ااطأأأأرا  ااخأأأأرى ممارسأأأأة  تسأأأأهم يف نشأأأأفة قواعأأأأد  -3 

يف التعبأأري ع هأأال ولك أأ  قأأد يكأأون  امأأا  ع أأد تقيأأيم امل ارسأأة  أو القأأانون الأأدويل العأأريف
 و 2و 1املشار دليها يف الفقرتني 

  5ارستنتاج 
 سلوك الدولة الذي يُعتبر ممارسة دولة

 ت في يأة وظأائ  متأارس مانأتأ سأواء الدولأةل سألوك مأ  لدولأةا ممارسأة تتأفل  
 وأخرى وظائ  أ  قضائية أ  تشريعية أ 
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  6ارستنتاج 
 أاكال الممارسة

 التصأأأأرفاتِ  وتشأأأأ  متعأأأأددة ومت وعأأأأةو  قأأأأد تتخأأأأ  امل ارسأأأأة أشأأأأكاال   -1 
 وفع  ع  االمت اع معّي ةل ظرو  يف تش  ل وقدو سواء حد على واللفظية الفعلية

ر: ااع أأأأال احلصأأأأ ال املثأأأأال سأأأأبي  علأأأأى امل ارسأأأأةل أشأأأأكال تشأأأأ   -2 
تُعت أأد يف  أو واملراسأأالت الدسلوماسأأية؛ والسأألوك املأأرتب  سقأأرارات تتخأأ  ا م ظ أأة دوليأأة
فيأ  السألوك  مبأا مؤمتر حكومي دويل؛ والسلوك املأرتب  ساملعا أدات؛ والسألوك الت فيأ يل

 واإلدارية؛ وقرارات احملامم الوط يةو التشغيلي "يف امليدان"؛ والقوانني التشريعية
 ليس   اك تراتبية ُمسبقة لشىت أشكال امل ارسةو -3 

  7ارستنتاج 
 تقييم ممارسة الدولة

ي بغأأي أن ُتؤخأأ  يف احلسأأبان مجيأأع امل ارسأأات املتاحأأة اخلاصأأة سدولأأة  -1 
 معّي ةل وتُقيَّم سفم لهاو

تتبع  م   ملا طاء وون أق ع دما تتباي  ممارسات دولة معّي ةل ميك  دع -2 
 ممارساتو
  8ارستنتاج 

 وجوب أن تكون الممارسة عامة
 نب أن تكون امل ارسة املع ية عامةل و  ا يعر وجوب أن يكون هلا -1 
 يكفي م  االنتشار والت ثيليةل فضال  ع  االتساقو ما
ال ُيشأأأرتط أن تأأأدو  امل ارسأأأة مأأأدة معي أأأةل ولكأأأ  ُيشأأأرتط أن تكأأأون  -2 

 عامةو

  الرابع الجزء
 (باةلزام ارعتقاد) قانون بمثابة القبول

  9ارستنتاج 
 )ارعتقاد باةلزام(ارط القبول بمثابة قانون 

 ساعتبار أا ل(سأاإلل ا  االعتقأاد) قأانون مبثاسة العامة امل ارسة قبول شرط -1 
 سوجأأود حأأس املع يأأة امل ارسأأة اقأأرتان وجأأوب يعأر العأأريفل الأأدويل القأأانون أرمأأان مأأ  رم أا  
 وقانوينال لت ا اال أو قانوينال قاحلس
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عأأ   )االعتقأأاد سأأاإلل ا (نأأب متييأأ  ممارسأأة عامأأة مقبولأأة مبثاسأأة قأأانون  -2 
 العادةو أو  رد االستخدا  املتداول

   10ارستنتاج 
 )ارعتقاد باةلزام(أاكال األدلة على القبول بمثابة قانون 

 أشأكاال   )االعتقأاد سأاإلل ا (قأانون قد تتخ  اادلأة علأى القبأول مبثاسأة  -1 
 متعددة ومت وعةو

 ل)االعتقأأاد سأأاإلل ا (قأأانون تشأأ   أشأأكال اادلأأة علأأى القبأأول مبثاسأأة  -2 
احلصر: البيانات العامأة الصأادرة ساسأم الأدول؛ وامل شأورات الرمسيأة؛  ال على سبي  املثال

ة عأأأأأ  احلكومأأأأأة؛ واملراسأأأأأالت الدسلوماسأأأأأية؛ وقأأأأأرارات احملأأأأأامم واآلراء القانونيأأأأأة الصأأأأأادر 
تُعت أد  أو الوط ية؛ وأحكا  املعا دات؛ والسألوك املأرتب  سقأرارات تتخأ  ا م ظ أة دوليأة

 يف مؤمتر حكومي دويلو
دلأيال   مأا قد ُيسأتخد  عأد  صأدور رد فعأ  مبأرور الوقأت علأى ممارسأة -3 

سشرط أن تكأون الأدول قأادرة علأى الأرد وأن  لل ا ()االعتقاد ساإلعلى قبوهلا مبثاسة قانون 
 تقتضي الظرو  رَد فع   ماو

   الفامس الجزء
 العرفي الدولي القانون لتحديد معي نة مواد أهمية

   11ارستنتاج 
 المعاهداث

نوو أن تعكس قاعدة  م صأوص عليهأا يف معا أدة  قاعأدة  مأ  قواعأد  -1 
 القانون الدويل العريف د ا ثبت أن القاعدة الواردة يف املعا دة: 

مانتل ع د دسرا  املعا دةل تدوي ا  لقاعدة موجودة م  قواعد القانون  )أ( 
 الدويل العريف؛ أو

يل العأأأريف مانأأأت قأأأد أدت دىل تبلأأأور قاعأأأدة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدو  )ب( 
 سدأت تظهر قب  دسرا  املعا دة؛ أو

 ل)االعتقأأأأاد سأأأأاإلل ا (قأأأأانون أفضأأأأت دىل ممارسأأأأة عامأأأأة مقبولأأأأة مبثاسأأأأة  )ج( 
 فت خضت ع  قاعدة جديدة م  قواعد القانون الدويل العريفو

ورود قاعأأدة يف عأأدد مأأ  املعا أأدات قأأد يشأأريل ودن لأأيس سالضأأرورةل  -2 
 يف املعا دة تعكس قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريفو دىل أن القاعدة الواردة
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   12ارستنتاج 
 قراراث المنظماث الدولية والمؤتمراث الحكومية الدولية

يُعت أد يف مأؤمتر حكأومي دويل  أو ال ميك  لقرار تتخ   م ظ أة دوليأة -1 
 أن ي شئل يف حد  ات ل قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريفو

يُعت أأد يف مأأؤمتر  أو أن يكأأون القأأرار الأأ ي تتخأأ   م ظ أأة دوليأأة نأأوو -2 
حكأأأومي دويل دلأأأيال  علأأأى دثبأأأات وجأأأود ومضأأأ ون قاعأأأدة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل 

 أن يسهم يف تطوير او أو العريفل
يُعت د  أو نوو أن يعكس حكم م  أحكا  قرار تتخ   م ظ ة دولية -3 

د القأأأانون الأأأدويل العأأأريف د ا ثبأأأت أن احلكأأأم يف مأأأؤمتر حكأأأومي دويل قاعأأأدة مأأأ  قواعأأأ
 و)االعتقاد ساإلل ا (يطاسق ممارسة عامة مقبولة مبثاسة قانون 

  13ارستنتاج 
 قراراث المحاكم والهي اث القضائية

سأأي ا حمك أأة العأأدل  وال قأأرارات احملأأامم واهليئأأات القضأأائية الدوليأأةل -1 
لقأأأأانون الأأأأدويل العأأأأريفل مصأأأأدر  الدوليأأأأةل سشأأأأفن وجأأأأود ومضأأأأ ون قاعأأأأدة مأأأأ  قواعأأأأد ا

 احتياطي لتحديد تلك القواعدو 
نوو ديالء االعتبارل حسب االقتضاءل لقرارات احملامم الوط ية سشأفن  -2 

وجود ومضأ ون قواعأد القأانون الأدويل العأريفل ساعتبار أا مصأدرا  احتياطيأا  لتحديأد تلأك 
 القواعدو

   14ارستنتاج 
 المذاهب 

 الأأأدول خمتلأأأ  مأأأ  العأأأا  القأأأانون يف املأأأؤلفني مبأأأار مأأأ ا ب تكأأأون أن نأأأوو 
 احتياطيا  لتحديد قواعد القانون الدويل العريفو مصدرا  

  السادس الجزء
 المِصر   المعترض

  15ارستنتاج 
 المعترض المِصر  

 دسأان العأريف الأدويل القانون قواعد م  قاعدة على دولة تعرتض ع دما -1 
 وعليها ساعرتاضها مت سكة دامت ما القاعدة ستلك املع ية الدولة تُل   ال نشفهتال
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م سأأ  الأأدول ااخأأرى نأأب أن يُعأأربَّ عأأ  االعأأرتاض تعبأأريا  صأأرحيا  وتُعلَأأ -2 
 ك س  ساست راروويُت سَ 
  السابع الجزء

 المعي ن العرفي الدولي القانون

  16ارستنتاج 
 القانون الدولي العرفي المعي ن

 أ  حمليأة أ  الدويل العأريف املعأنّيل سأواء أمانأت دقلي يأةقاعدة القانون  -1 
سأني عأدد حمأدود مأ   دال ت طبأق ال سوى  لأكل قاعأدة  مأ  قواعأد القأانون الأدويل العأريف

 الدولو
للبأأأت يف وجأأأود ومضأأأ ون قاعأأأدة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف  -2 

املعأأنّيل مأأ  الضأأروري التحقأأق مأأ  وجأأود ممارسأأة عامأأة سأأني الأأدول املع يأأة تكأأون مقبولأأة 
 و )االعتقاد ساإلل ا (لديها مبثاسة قانون 

 نص مشاريع ارستنتاجاث والتعليقاث عليها -2 
الأيت اعت أدهتا اللج أة يف القأراءة  لتعليقأات عليهأاوااالسأت تاجات نأص مشأاريع يرد أدنا   -63
 أث اء دورهتا الثام ة والستنيو  ااوىل

 تحديد القانون الدولي العرفي  
 تعليق عام  

و (245)تتعلأأأق مشأأأاريع االسأأأت تاجات  أأأ   مب هجيأأأة حتديأأأد قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف (1)
 بغأأأي هبأأأا حتديأأأد وجأأأود )أو عأأأد  تسأأأعى دىل عأأأرض درشأأأادات ع ليأأأة سشأأأفن الكيفيأأأة الأأأيت ي و أأأي

وجود( قواعد القانون الدويل العريف ومض وهناو و    املسفلة ال هتم املختصأني يف القأانون الأدويل 
العأأا  فحسأأب؛ د  دن آخأأري  مأأ  سيأأ هم العأأاملون يف رحأأاب احملأأامم الوط يأأةل يُأأدعون علأأى  أأو 

اء رأيهأأأم فيهأأأاو و أأأم ع أأأدما يقومأأأون مت ايأأأد دىل تطبيأأأق قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف أو دىل دسأأأد
سأأ لكل يتعأأني علأأيهم اتبأأاع ع ليأأة م ظ أأة ودقيقأأة مأأ  التحليأأ  والتقيأأيم القأأانونيني لضأأ ان حتديأأد 

 قاعدة القانون العريف حتديدا  سلي ا ل ما يعّ و مصداقية القرار املعرو 

__________ 

 م ا جرت العادة دائ ا  مع نِتاج اللج ةل تُقرأ مشاريع االست تاجات ساالقرتان مع التعليقات عليهاو (245)
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و ويف (246)يل العأأا ومأأا وال القأأانون الأأدويل العأأريف مصأأدرا  مه أأا  مأأ  مصأأادر القأأانون الأأدو  (2)
ظ  ال ظا  القانوين الدويلل ميك  للقأانون غأري املكتأوبل املسأت د مأ  امل ارسأة املقبولأة مقأانونل أن 
يكون وسيلة فعالة متاحة اشخاص القانون الدويل لت ظأيم سألومهمل و أو مثأريا  مأا تستشأهد سأ  يف 

الأأدويل العأأريف  أأو مأأ  سأأني مصأأادر الواقأأع الأأدول وأطأأرا  أخأأرىو وعأأالوة علأأى  لأأكل فأأجن القأأانون 
مأ  ال ظأا  ااساسأي حملك أة العأدل الدوليأةل الأيت  38مأ  املأادة  1القانون الدويل املعدَّدة يف الفقرة 

تشأأري يف الفقأأرة الفرعيأأة )ب( دىل "العأأادات الدوليأأة ]العأأر  الأأدويل[ املرعيأأة املعتأأرَبة مبثاسأأة قأأانون دل 
  الصأأأيغة الأأأرم ني امل شأأأئني للقأأأانون الأأأدويل العأأأريف: أي و وتعكأأأس  أأأ (247)عليأأأ  تأأأواتر االسأأأتع ال"

 (و ساإلل ا  االعتقاد :opinio jurisوجود ممارسة عامة وقبوهلا مقانون )ُيشار دلي  أيضا  سعبارة 
ويشأأك  حتديأأد القأأانون الأأدويل العأأريف مسأأفلة  توجأأأد سشأأفهنا ثأأروة مأأ  املأأوادل مبأأا يف  لأأأك  (3)

و وتعكأس مشأاريع االسأت تاجات الأ أَّْهج الأ ي اعت دتأ  (248)امادمييةالسواسق القضائية والكتاسات ا
امل ظ أأات الدوليأأةو ومشأأاريع االسأأت تاجات  وداخأأ الأأدول  أأي واحملأأامم واهليئأأات القضأأائية الدوليأأة 

 أأ  ل اعرتافأأا  م هأأا سكأأون ع ليأأة حتديأأد القأأانون الأأدويل العأأريف ليسأأت دائ أأا  قاسلأأة السأأتخراج صأأيغ 
 ىل عرض درشادات واضحة دون أن تكون مفرطة يف دل اميتهاو دقيقة م هال هتد  د

التاليأة دىل سأبعة أجأ اءو فأاة ء ااول يت أاول  16وقد ُقس ت مشاريع االسأت تاجات الأأ  (4)
نطأأأاق املشأأأاريع والغأأأرض م هأأأال واةأأأ ء الثأأأاين يعأأأرض الأأأ أَّْهج ااساسأأأي لتحديأأأد القأأأانون الأأأدويل 

__________ 

مأا والأت سعأض ميأأادي  القأانون الأدويل اهلامأأة حمكومأة أساسأا  سالقأأانون الأدويل العأريفل فأأال توجأد يف شأفهنا سأأوى  (246)
س  حىت ع د وجود معا دة ناف ة سشفهنال تظ  قواعد القأانون الأدويل العأريف  ُوجدت أصال وسضعة معا دات دن 

 أأي الأأيت تأأ ظم املسأأائ  الأأيت ال ت ظ هأأا املعا أأدة وتظأأ  م طبقأأة علأأى العالقأأات مأأع اةهأأات غأأري ااطأأرا  يف 
لقأأانون الأأدويل العأأريف؛ املعا أأدة وفي أأا سأأني  أأ   اةهأأاتو وساإلضأأافة دىل  لأأكل قأأد حتيأأ  املعا أأدات دىل قواعأأد ا

مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا  31)ج( مأأ  املأأادة 3وقأأد تُؤخأأ   أأ   القواعأأد يف احلسأأبان ع أأد تفسأأري املعا أأدة وفقأأا  للفقأأرة 
ل )يشأار دليهأا في أا يلأي United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331)لقأانون املعا أدات 

سيأأد أنأأ  قأأد يكأأون مأأ  الضأأروري أحيانأأا  حتديأأد القأأانون الواجأأب التطبيأأق "((و 1969ساسأأم "اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  
)"القأانون السأاري وم يأا "(ل والأ ي قأد يكأون  أو القأانون الأدويل العأريف حأىت د ا مانأت  معي أةوقأت وقأوع أفعأال 

يأق مبعأ ل توجد اآلن معا دة ساريةو وقد تسأت ر قاعأدة القأانون الأدويل العأريف يف الوجأود وقأد تكأون واجبأة التطب
 Militaryعأ  املعا أدةل حأأىت دن مأان لالث تأأني املضأ ون نفسأأ  سأ  حأأىت في أا سأأني ااطأرا  يف املعا أأدة )انظأر 

and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 

Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at pp. 93-96, paras. 174-179 ؛)Application of the 

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), 

judgment of the International Court of Justice, 3 February 2015, para. 88) و) 
مأ  أجأ   1920 الأيت مانأت عصأبة اامأم قأد أنشأفهتا يف عأا  اقرتحت     الصيغة ة ة احلقوقيني االستشأاريةل (247)

دعداد مشروع نظا  أساسي حملك ة العأدل الأدويل الدائ أة؛ وأُسقأي علأى  أ   الصأيغةل دون أي تغيأريل يف ال ظأا  
و وسي  أأا انُتقأأدت  أأ   الصأأيغة ساعتبار أأا غأأري دقيقأأةل فجهنأأا مأأع 1945ااساسأأي حملك أأة العأأدل الدوليأأة يف عأأا  

 ظر دليها على نطاق واسع على أهنا تعرّب ع  جو ر القانون الدويل العريفو  لك يُ 

لالطأأالع علأأى ثبأأت مرجعأأي سشأأفن القأأانون الأأدويل العأأريفل مبأأا يف  لأأك فأأروع تتعلأأق ساملسأأائ  املشأأ ولة سأأبعض  (248)
ظأر التقريأر الراسأع مشاريع االست تاجاتل فضال  ع  فروع تت اول الع   سالقانون الدويل العأريف يف ميأادي  شأىتل ان

 (ل املرفق الثاينو A/CN.4/695/Add.1لل قرر اخلاص )

http://undocs.org/AR/A/CN.4/695/Add.1
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"و ويت أاول اةأ ءان الثالأث والراسأع م يأدا  مأ  اإلرشأادات سشأفن العأريفل أي نَأْهأج "الأرم ني امل شأئني
الرم ني امل شئني للقانون الدويل العريفل ومهأا يفيأدان أيضأا  سوصأفه ا معيأاري حتديأد  أ ا القأانونل 

أما اة ء اخلامس فيت أاول فئأات  و(ساإلل ا )االعتقاد أي "امل ارسة العامة" و"القبول مبثاسة قانون" 
املواد اليت مثأريا  مأا ُيستشأَهد هبأا لتحديأد قواعأد القأانون الأدويل العأريفو ويت أاول اةأ ءان معي ة م  

السادس والساسع حالتني استث ائيتني: املعرِتض املِصّر والقانون الدويل العريف املعني )قواعد القانون 
 الدويل العريف اليت ال ت طبق دال في ا سني عدد حمدود م  الدول(و 

  األولالجزء 
 مقدمة

يتضأأأأأ   اةأأأأأ ء ااول مشأأأأأروع اسأأأأأت تاج واحأأأأأدا ل و أأأأأو حيأأأأأّدد نطأأأأأاق مشأأأأأاريع  
 االست تاجات م ا حيدد وظيفتها والغرض م هاو 

  1 ارستنتاج
 النطاق

علأأأأق مشأأأأأاريع االسأأأأت تاجات  أأأأأ   سالطريقأأأأة الأأأأأيت يتعأأأأني هبأأأأأا حتديأأأأد وجأأأأأود تت 
  ومض ون قواعد القانون الدويل العريفو

 التعليق  
متهيدي سطبيعت و و أو يأ ص علأى أن مشأاريع االسأت تاجات تتعلأق  1مشروع االست تاج  (1)

سالطريقأأة الأأيت يتعأأني هبأأا حتديأأد وجأأود قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريفل أي حتديأأد امل هجيأأة القانونيأأة 
 ملباشرة     الع ليةو 

عأأأا  سوصأأأف  وُيسأأأتخد  مصأأأطلح "القأأأانون الأأأدويل العأأأريف" يف مشأأأاريع االسأأأت تاجات مجي (2)
شائع االستخدا  ويعأرب سوضأوح تأا  عأ  طبيعأة  أ ا املصأدر مأ  مصأادر القأانون الأدويلو وتوجأد 
مصأأأأأطلحات أخأأأأأرى تأأأأأرد أحيانأأأأأا  يف صأأأأأكوك قانونيأأأأأة )مبأأأأأا فيهأأأأأا دسأأأأأاتري( ويف سأأأأأواسق قضأأأأأائية 

العأأأأريف" فضأأأأال   فقهيأأأأةل و أأأأي تشأأأأ   "العأأأأر " و"العأأأأر  الأأأأدويل" و"القأأأأانون الأأأأدويل ومؤلفأأأأات
و أمأأأأا اإلشأأأأارة دىل قواعأأأأد القأأأأانون (249)اامأأأأم" و"القواعأأأأد العامأأأأة للقأأأأانون الأأأأدويل" "قأأأأانون عأأأأ 

__________ 

قأأد ُتسأأأتخد  سعأأض  أأأ   املصأأطلحات للداللأأأة علأأى معأأأان  أخأأرى؛ وسصأأأورة خاصأأةل ُيسأأأتخَد  مصأأطلح "القواعأأأد  (249)
العامأأأة للقأأأانون الأأأدويل" سطأأأرق خمتلفأأأة )ليسأأأت دائ أأأا  حمأأأددة سوضأأأوح( مبأأأا يف  لأأأك اسأأأتخدام  ل شأأأارة دىل قواعأأأد 

و سالقأانون الأدويل العأريف أو ساملبأادئ العامأة القانون الدويل  ات التطبيق العا  سواء مانت تتعلق سقانون املعا دات أ
 Certain Activitiesللقأأانونو ولالطأأالع علأأى م اقشأأة قضأأائية ملصأأطلح "القواعأأد العامأأة للقأأانون الأأدويل"ل انظأأر: 

carried out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua) and Construction of a Road 

in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica), Judgment of the International 

Court of Justice (16 December 2015), Separate Opinion of Judge Donoghue (para. 2), Separate 

Opinion of Judge ad hoc Dugard (paras. 12-17)و 
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العأأريف فتشأأ   القواعأأد الأأيت ُيشأأار دليهأأا أحيانأأا  علأأى أهنأأا "مبأأادئ" )القأأانون( اهنأأا  ات  الأأدويل
 و (250)طاسع أعم وأمثر جو رية

 مشأأأأأأأأاريع يف (”determine“) و"تعيأأأأأأأأني"( ”identify“وُيسأأأأأأأأتخد  مصأأأأأأأأطلحا "حتديأأأأأأأأد" ) (3)
م رتادفأأنيو واإلشأأارة دىل حتديأأد "وجأأود ومضأأ ون" قواعأأد القأأانون االسأأت تاجات ويف التعليقأأات  

الدويل العريف د ا تعكس حقيقة أن  سي  ا يكون م  الضروري يف مثري م  ااحيان حتديد م  م  
ن القاعدة وجود ومض ون قاعدة م  قواعد القانونل قد يكون م  املسلَّم س  يف سعض احلاالت أ

موجأأودة ولكأأ  نطاقهأأا الأأدقيق مت أأاوع فيأأ و وقأأد يكأأون  لأأك مأأثال   أأو الوضأأع يف حأأاالت وجأأود 
اخأتال  سشأأفن مأأا د ا مانأأت صأيغة معي أأة )عأأادة مأأا تأرد يف نصأأوص مثأأ  معا أأدات أو قأأرارات( 
تعأأادل يف حقيقأأة اامأأر قاعأأدة قائ أأة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريفل أو ع أأدما يطأأرح السأأؤال 

  ا د ا مانت توجد استث اءات لقاعدة مسلَّم هبا م  قواعد القانون الدويل العريفو ع
ومبا أن مشاريع االست تاجات تُعا ستحديد قواعد القانون الدويل العريفل فجهنا ال تت أاول  (4)

سصأأورة مباشأأرة الع ليأأات الأأيت يتطأأور هبأأا القأأانون الأأدويل العأأريف علأأى مأأر الأأ م و ومأأع  لأأكل ففأأي 
 ارسأأة الع ليأأة ال ميكأأ  دائ أأا  ال ظأأر يف مسأأفلة حتديأأد قاعأأدة القأأانون الأأدويل العأأريف مبعأأ ل عأأ  امل

تكوي هأأأا؛ م أأأا أن حتديأأأد وجأأأود القاعأأأدة ومضأأأ وهنا قأأأد يتطلأأأب فعأأأال  ال ظأأأر يف الع ليأأأات الأأأيت 
تطورت هبا     القاعدةو و ك ال تشري مشاريع االست تاجات يف سعض املواضع ل اما  دىل تكأوي  

 لقواعد؛ لك ها ال تت اول دائ ا  مي  تظهر القواعد أو مي  تتغري أو ت تهيو ا
ويوجد عدد م  املسائ  ااخأرى الأيت  أرج عأ  نطأاق مشأاريع االسأت تاجاتو أوال ل أن  (5)

مشأأأاريع االسأأأت تاجات  أأأ   ال تت أأأاول مضأأأ ون القأأأانون الأأأدويل العأأأريف؛ سأأأ  تُعأأأَا فقأأأ  مبسأأأفلة 
و ثانيأا ل أنأ  مل تُبأ ل أي حماولأأة (251)ديأد قواعأد القأانون الأدويل العأريفم هجيأة  أي ميأ  ميكأ  حت

ااخرى؛ ف شاريع االسأت تاجات  لشرح العالقة سني القانون الدويل العريف ومصادر القانون الدويل
ال تت أأأاول  أأأ ا اةانأأأب دال سقأأأدر مأأأا يسأأأتدعي  شأأأرح ميأأأ  يتعأأأني حتديأأأد قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل 

صأأألة املعا أأأدات هبأأأ ا الغأأأرضو ثالثأأأا ل أن مشأأأاريع االسأأأت تاجات لأأأيس فيهأأأا العأأأريفل مأأأثال  مأأأدى 
دخالل مبسائ  التسلس  اهلرمي سني قواعد القانون الأدويلل مبأا يف  لأك املسأائ  املتعلقأة سالقواعأد 

(ل أو املسأائ  املتعلقأة سطبيعأة الت امأات jus cogensاآلمرة يف ساب القواعد العامة للقانون الأدويل )
يف مواجهأأة الكافأأةو وأخأأريا ل ال تت أأاول مشأأاريع االسأأت تاجات وضأأع القأأانون الأأدويل العأأريف معي أأة 

 داخ  ال ظم القانونية الوط يةو 
__________ 

 Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, Judgment, I.C.J. Reports انظأر: (250)

1984, p. 246, at pp. 288-290, para. 79  أن يكأأون ‘ مبأأادئ‘و‘ قواعأأد‘)"ال يعأأدو االرتبأأاط سأأني مصأأطلحي
ون الأدويل يف  أ ا السأياق ]سأياق حتديأد القأان‘ املبأادئ‘استخداما  لتعبري م دوج إليصال الفكرة نفسها نظرا  دىل أن 

الواجأأب التطبيأأق[ تعأأر سوضأأوح مبأأادئ القأأانونل أي أهنأأا تشأأ   أيضأأا  قواعأأد القأأانون الأأدويل الأأيت نأأوو يف حالتهأأا 
TheCaseofسسأبب طاسعهأا اامثأر ع وميأة وجو ريأة"(؛ ‘ مبأادئ‘تربيأر اسأتخدا  مصأطلح  the,”Lotus“.S.S 

P.C.I.J., Series A, No. 10 (1927), p. 16ل حسأأب ‘مبأأادئ القأأانون الأأدويل‘حملك أأة أن عبأأارة : )"تأأرى ا
 استخدامها املعتادل ال ميك  دال أن تعر القانون الدويل م ا يُطبَّق سني مجيع اامم امل ت ية دىل  ت ع الدول"(و 

 مأ  املهأأم يف  أ ا السأأياق مالحظأأة أنأ  ُيشأأار يف  أأ   التعليقأات دىل أحكأأا  معي أأة لل حأامم واهليئأأات القضأأائية (251)
 م  أج  توضيح امل هجية وليس م  أج  مض ون     ااحكا و 
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  الجزء الثاني
 الناَّْهج األساسي

يورِد اةأ ء الثأاين الأ أَّْهج ااساسأي لتحديأد القأانون الأدويل العأريفو و أ ا اةأ ءل  
ضأأح أن حتديأأد وجأأود قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون احملتأأوي علأأى مشأأروعّي اسأأت تاجنيل يو 

الأأدويل العأأريف يسأأتل   التحقُّأأق مأأ  وجأأود الأأرم ني امل شأأئني هلأأال ومهأأا: وجأأود ممارسأأة عامأأة 
و و  ا يتطلأب حتلأيال  دقيقأا  ل دلأة علأى  )االعتقاد ساإلل ا (وقبول     امل ارسة مقانون 
 م  رم  م    ي  الرم نيو 

  2 ارستنتاج
 المنش انالركنان 

يستل   حتديد وجود ومض ون قاعدة مأ  قواعأد القأانون الأدويل العأريف التحقُّأق  
  و(ساإلل ا )االعتقاد م  وجود ممارسة عامة مقبولة مبثاسة قانون 

 التعليق  
قاعأدة مأ   حتديأد وجأود ال ي يقضأي سأفنال أَّْهج ااساسي  2يعرض مشروع االست تاج  (1)

قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف يسأأتل   التحقُّأأق مأأ  سأأؤالني م فصأألني لكأأ  متصأألنيل مهأأا: مأأا د ا  
مانأأت توجأأد ممارسأأة عامأأة ومأأا د ا مانأأت  أأ   امل ارسأأة مقبولأأة مقأأانون )أي أن تكأأون القاعأأدة 

ل والسأعي (و وسعبارة أخرىل نب ال ظر دىل ما تفعلأ  الأدول فعأال  (252)مصحوسة ساالعتقاد ساإلل ا 
دىل فهم ما د ا مانت الدول تعرت  سوجود الت ا  أو حق للتصر  هب   الطريقأةو و أ   امل هجيأةل 
أي "نَأْهج الرم ني"ل  ي ااساس ال ي تقو  علي  مشاريع االست تاجات و ي حتظى ستفييد واسأع 

 هجية يف ض ان ال طاق م  الدولل ويف السواسق القضائيةل ويف الكتاسات الفقهيةو وتفيد     امل
أال ُتسفر ع لية حتديد قواعد القانون الدويل العريف داّل ع  حتديد القواعد املوجودة فعال  
 و (253)

مهأا الرم أأان امل شأأئان  )االعتقأاد سأأاإلل ا (فوجأود ممارسأأة عامأة وقبأأول  أ   امل ارسأأة مقأأانون  (2)
للقأأانون الأأدويل العأأريف؛ ومهأأا معأأا  يشأأكالن الشأأرطني ااساسأأيَّني لوجأأود قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون 
الأدويل العأأريفو و كأأ ال ي طأأوي حتديأأد وجأأود  أأ   القاعأدة علأأى دجأأراء فحأأص دقيأأق ل دلأأة املتاحأأة 

لأأأة أمأأأور م هأأأا السأأأواسق إلثبأأأات وجأأأود  أأأ   القاعأأأدة يف أي حالأأأة سعي هأأأاو وقأأأد تفمأأأد  لأأأك يف مج
__________ 

( دىل جانب عبارة "مقبولة مبثاسة قانون" لأيس فقأ  لشأيوعها يف اللغأة opinion jurisاحُتف  ساملصطلح الالتير ) (252)
انأ  قأد القانونيةل مبأا يف  لأك االسأتخدا  املأرتاد  لل صأطلح يف الفقأ  القضأائي حملك أة العأدل الدوليأةل ولكأ  

يعأأرب تعبأأريا  أفضأأ  عأأ  طبيعأأة  أأ ا الع صأأر الأأ ايت مأأ  ع اصأأر القأأانون الأأدويل العأأريف مأأ  حيأأث دشأأارت  دىل يقأأني 
 قانوين وليس دىل موافقة رمسيةو

ال يكفي وجود رأي مشرتك ل طرا  يف قضية معي ة سشفن وجود ومض ون ما تعتأرب   أ   ااطأرا  قاعأدة مأ   (253)
ل سأأأ  نأأأب التحّقأأأق مأأأ  أن  أأأ   امل ارسأأأة العامأأأة املقبولأأأة مقأأأانون موجأأأودة فعأأأال : لعأأأريفالقأأأانون الأأأدويل اقواعأأأد 

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua ( أعأال  246انظر احلاشأية) at pp. 97-

98, para. 184و 
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وقأد أمأدت مأرارا  أنأ   (254)القضائية حملك ة العدل الدوليةل اليت تشري دىل "وجوب اسأتيفاء شأرطني"
مقرتنأأة ‘ ممارسأأة مسأأتقرة‘يقتضأأي وجأأود قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف أن تكأأون   أأاك "

اء يتعلأأق سوجأأود قاعأأدة مأأ  و و كأأ ال فأأجن دثبأأات وجأأود أسأأاس متأأني الدعأأ(255)"ساالعتقأأاد سأأاإلل ا 
قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف و/أو مبضأأأ ون  أأأ   القاعأأأدة  أأأو أمأأأر يتطلأأأب البحأأأث عأأأ  ممارسأأأة 
امتسأأبت مثأأ   أأ ا القبأأول سأأني الأأدول حبيأأث ميكأأ  اعتبأأار  أأ   امل ارسأأة تعبأأريا  عأأ  حأأق أو التأأ ا  

و (256)نظأأأر قانونيأأأة( قأأأانوين )أي أن تكأأأون  أأأ   امل ارسأأأة مطلوسأأأة أو جأأأائ ة أو حمظأأأورة مأأأ  وجهأأأة
 ونب دائ ا  أن يكون االختبار  و:    توجد ممارسة عامة حتظى سالقبول مقانون؟

ويف احلأأأأأأأاالت الأأأأأأأيت ال ميكأأأأأأأ  فيهأأأأأأأا دثبأأأأأأأات وجأأأأأأأود ممارسأأأأأأأة عامأأأأأأأة مقبولأأأأأأأة مقأأأأأأأانونل  (3)
قضأأية اللجأأوء االسأأت تاج  أأو أن قاعأأدة القأأانون الأأدويل العأأريف املأأدعاة ال وجأأود هلأأاو ففأأي  يكأأون

ل مأأأثال ل رأت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة أن الوقأأأائع املتعلقأأأة سأأأالوجود املأأأدَّعى البريوفيأأأة -الكولومبيأأأة 
 لقاعدة )سعي ها( م  قواعد القانون الدويل العريف قد مشفت ع : 

"وجود قدر مبري جدا  م  عد  التأيّق  والت أاقضل وقأدر مبأري جأدا  مأ  التقلّأب  
للجوء الدسلوماسي ويف اآلراء الرمسية املعرب ع ها يف م اسبات شىتل  والتباي  يف ممارسة ا

م أأأا مشأأأفت عأأأ  قأأأدر مبأأأري جأأأدا  مأأأ  عأأأد  االتسأأأاق يف التتأأأاسع السأأأريع لالتفاقيأأأات 
امل ارسة  املتعلقة ساللجوء اليت صّدقت عليها سعض الدول ورفضتها دول أخرىل م ا أن

ال ميك  يف حبيث أن  يف احلاالت املختلفةل ساعتبارات املالءمة السياسية  قد تفثرت مثريا  
أي اسأتخدا  ثاسأت وموحأدل مقبأول مقأانونل في أا يتعلأق سالقاعأدة  وجأود   ا مل  تبأنيُّ 

 و (257)املدعاة م  التوصي  ااحادي والقطعي للجرمية"
ل ال يكفأأي وجأأود رمأأ  م شأأئ واحأأد فقأأ  مأأ  أجأأ  2وم أأا يُوضِّأأح مشأأروع االسأأت تاج  (4)

غأأأري املقرتنأأأة سقبوهلأأأا مقأأأانون  ةة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريفو فامل ارسأأأحتديأأأد وجأأأود قاعأأأد
ل حأىت لأو مانأأت واسأعة االنتشأار ومتسأقةل ال ميكأأ  أن تعأدو موهنأا عرفأا  غأأري )االعتقأاد سأاإلل ا (

ملأأأ  ل يف حأأأني أن االعتقأأأاد سأأأفن أمأأأرا  مأأأا  أأأو )أو ي بغأأأي أن يكأأأون  أأأو( القأأأانون لكأأأ  ال تؤيأأأد  
ا  أأو حمأأض تطلّأأع؛ فالرم أأان معأأا  ضأأروريان إلثبأأات وجأأود قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون امل ارسأأة د أأ

__________ 

(254) North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 44, para. 77و 
 ,Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)انظأرل علأى سأبي  املثأالل  (255)

Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99, at pp. 122-123, para. 55; Continental Shelf (Libyan Arab 

Jamahiriya/Malta), Judgment, I.C.J. Reports 1985, p. 13, at pp. 29-30, para. 27; North Sea 

Continental Shelf  أعال (  254)انظر احلاشيةat p. 44, para. 77و 
ُأجأري استقصأأاء واسأأع مل ارسأة الأأدول الأأيت  لحصأأانات الدولأأة مأ  الواليأأة القضأأائيةعلأى سأأبي  املثأأالل يف قضأية  (256)

ت قضأأأائية ومطالبأأأأات وسيانأأأات رمسيأأأة أخأأأرى والأأأيت يتبأأأني أهنأأأا مصأأأأحوسة تتخأأأ  شأأأك  تشأأأريعات وط يأأأة وقأأأرارا
 القأأأأأانون الأأأأأدويل العأأأأأريفل و أأأأأو استقصأأأأأاء أفأأأأأاد يف حتديأأأأأد نطأأأأأاق حصأأأأأانة الدولأأأأأة مبوجأأأأأب ساالعتقأأأأأاد سأأأأأاإلل ا 

(Jurisdictional Immunities of the State) ( أعال  255انظر احلاشية )at pp. 122-139, paras. 55-91) و 
(257) Colombian-Peruvian asylum case, Judgment of November 20th 1950: I.C.J. Reports 1950, p. 266, 

at p. 277 و 
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و وسي  أأا سأعى الكتأأاب مأأ  وقأت آلخأأر دىل استكأأار نُأُهأج سديلأأة لتحديأأد وجأأود (258)الأدويل العأأريف
قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريفل ستغليأأب أحأأد الأأرم ني امل شأأئني علأأى اآلخأأر أو حأأىت ساسأأتبعاد أحأأد 

 ل فجن     ال ظريات ال جتد تفييدا  هلا م  الدول أو يف السواسق القضائيةو الرم ني متاما  
وُيشأأار يف مثأأري مأأ  ااحيأأان دىل نَأْهأأج الأأرم ني ساعتبأأار  نَأْهجأأا  "اسأأتقرائيا "ل علأأى عكأأس  (5)

ال ُأُهج "االستداللية" امل ك أة الأيت تسأ ح سأالتحقُّق مأ  القواعأد عأ  طريأق التعليأ  القأانوين ولأيس 
و ويف (سأأأاإلل ا )االعتقأأأاد يأأأق اادلأأأة التجريبيأأأة الدالأأأة علأأأى ممارسأأأة معي أأأة وقبوهلأأأا مقأأأانون عأأأ  طر 
ال يسأأأتبعد نَأْهأأأج الأأأرم ني امل شأأأئني درجأأأة مأأأ  االسأأأتداللل وخاصأأأة ع أأأد ال ظأأأر يف قواعأأأد  الواقأأأع
للقانون الدويل العريف تع   يف ضوء قواعد مصأوغة سعبأارات أعأم ُتسأتَ د  أي نفسأها مأ   حمت لة

أو ع أأد  (259)وتعكأأس  أأ   امل ارسأأة (ساالعتقأأاد سأأاإلل ا ممارسأأة عامأأة مقبولأأة مقأأانون )مصأأحوسة 
اخللأأأأأأوص دىل أن قواعأأأأأأد ممك أأأأأأة مأأأأأأ  قواعأأأأأأد القأأأأأأانون الأأأأأأدويل تشأأأأأأك  جأأأأأأ ءا  مأأأأأأ  "نظأأأأأأا  غأأأأأأري 

 و (260)للتج ئة" قاس 
وي طبق نَأْهج الأرم ني علأى حتديأد وجأود ومضأ ون قواعأد القأانون الأدويل العأريف يف مجيأع  (6)

ميادي  القانون الدويلو ويتفمد  لك يف ممارسة الدول ويف السواسق القضائية و أو هنْأج يتسأق مأع 
لكأ  وحدة وتراس  القانون الأدويل الأ ي يشأّك  ميانأا  قانونيأا  واحأدا  وال يتجأ أ دىل فأروع م فصألة 

و ويف حأأأني أن تطبيأأأق الأأأ أَّْهج ااساسأأأي يف امل ارسأأأة قأأأد يفخأأأ  يف (261)دواء املصأأأادرم هأأأا نَأْهجأأأ  
__________ 

على سبي  املثالل خلصت احملك ة دىل أن  مأا مأ  شأيء يُبأنيِّ أن امل ارسأة املت ثلأة يف  حق املرور الربيءلففي قضية  (258)
مرور القوات املسلحة الربتغاليأة والشأرطة املسألحة سأني دامأان واةيأوب الربتغاليأة يف اهل أدل أو في أا سأني  أ   اةيأوب 

حملك أأأة  لأأك سقوهلأأأا: "مأأع ديأأأالء نفسأأها عأأرب ااراضأأأي اهل ديأأةل قأأأد ُأجيأأ ت أو مورسأأأت سوصأأفها حقأأأا و وشأأرحت ا
االعتبار للظرو  اخلاصة هلأ   القضأيةل فأجن ضأرورة اإل ن  أ   قبأ  أن حيأدث املأرور تشأّك  يف رأي احملك أة رفضأا  
لل أأرور محأأق مأأ  احلقأأوقو د  تُعلأأ  امل ارسأأة أن اةهأأة صأأاحبة السأأيادة اإلقلي يأأة هلأأا السأألطة التقديريأأة يف سأأحب 

مأأر أن اإل ن ُمأأ ح دائ أأا  ولكأأ   أ ال يف رأي احملك أأةل ال يأأؤثّر يف الوضأأع القأأانوينو ف أأا  أ ا اإل ن أو يف رفضأأ و وُ  
 Case concerning)مأأأ  شأأأيء يف السأأأجالت يُبأأأنيِّ أن مأأأ ح اإل ن يقأأأع علأأأى عأأأاتق الربيطأأأانيني أو اهل أأأد مأأأالت ا " 

Right of Passage over Indian Territory (Merits), Judgment of 12 April 1960: I.C.J. Reports 1960, 

p. 6, at pp. 40-43) ل مشأأروعية التهديأأد سااسأألحة ال وويأأة أو اسأأتع اهلا فتأأوى حمك أأة العأأدل الدوليأأة سشأأفنو ويف
رأت احملك ة أن: "ظهور قاعدة عرفيةل مقانون ناف ل حتظر حتديدا  اسأتع ال ااسألحة ال وويأة سوصأفها  أ ا  أو أمأر 

مأ  ناحيأةل والت سأك الأ ي  - غأض العأودو أو اعتقأاد  -ت رة سني االعتقاد ساإلل ا  تعرقل  حالة الشد واة ب املس
 ,Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons)مأأا وال قويأأا  مب ارسأأة الأأردع مأأ  ال احيأأة ااخأأرى" 

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 255, para. 73)  و انظأر أيضأاProsecutor v. Sam 

Hinga Norman, Special Court for Sierra Leone, Case No. SCSL-2004-14-AR72(E), decision on 

preliminary motion based on lack of jurisdiction (child recruitment) of 31 May 2004, p. 13, para. 17و  
 ,Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgmentيبدو أن  لك  و ال َأْهج املتبع يف  (259)

I.C.J. Reports 2010, p. 14, at pp. 55-56, para. 101و 
(260) Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 624, 

at p. 674, para. 139و 
ل اجمللأأد الثأأاين )اةأأ ء 2006ووو  حوليأأةل تجأأ ؤ القأأانون الأأدويلس املعأأراجات أع أأال الفريأأق الدراسأأي اسأأت تانظأر  (261)

 (و1)251الثاين(ل الفقرة 
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احلسأأأأأبان حقأأأأأا  الظأأأأأرو  احملأأأأأددة والسأأأأأياق احملأأأأأدد اللأأأأأ ي  نشأأأأأفت فيه أأأأأا قاعأأأأأدة مأأأأأدَّعاة مأأأأأا 
ل فجنأأ  نأأب دائ أأا  احأأرتا  الطبيعأأة ااساسأأية للقأأانون الأأدويل العأأريف سوصأأف  ممارسأأة (262)وطُبقأأت

 (و ساالعتقاد ساإلل ا مة مقبولة مقانون )مصحوسة عا

   3ارستنتاج 
 المنش ين  تقييم األدلة على الركنين
ا د ا  ممأأأع أأأد تقيأأأيم اادلأأأة لغأأأرض التحقُّأأأق مأأأ  وجأأأود ممارسأأأة عامأأأة و  -1 

مراعاة السياق العا ل ل نب )االعتقاد ساإلل ا (مانت     امل ارسة مقبولة مبثاسة قانون 
  ووطبيعة القاعدةل والظرو  اخلاصة احمليطة ساادلة املع ية

ويتطلأب علأى حأدةو  مأ  الأرم ني امل شأئني يتعني التحقُّق م  م  رمأ  -2 
  وم ه ا لك تقييم اادلة اخلاصة سك  رم  

 التعليق  
يم اادلّأأأأأة علأأأأأى الأأأأأرم ني امل شأأأأأئني للقأأأأأانون الأأأأأدويل ستقيأأأأأ 3يتعلأأأأأق مشأأأأأروع االسأأأأأت تاج  (1)

و وتتأأيح فقرتأأا مشأأروع االسأأت تاج توجيهأأا  عامأأا  لع ليأأة حتديأأد وجأأود )أو عأأد  وجأأود( (263)العأأريف
ومض ون قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريف ساالست اد دىل شىت مكوِّنات اادلة املتاحة وقت 
 دجراء التقييمل و و ما يعكس مال  م  التحلي  الدقيق املطلوب والطبيعة الدي امية للقانون الأدويل

 العريف سوصف  مصدرا  م  مصادر القانون الدويلو 
مبأأدأ  أساسأأيا  تقأأو  عليأأ  مجيأأع مشأأاريع االسأأت تاجاتل و أأو أنأأ  نأأب  1وحتأأدد الفقأأرة  (2)

تأأوّخي الدقأأة ومراعأأاة السأأياق ع أأد تقيأأيم أي ومأأ  دليأأ  متأأاحو ونأأب يف مأأ  حالأأة مأأ  احلأأاالت 
ون مقبولأأأة مقأأأانون )مصأأأحوسة ساالعتقأأأاد التحقيأأأق سدقأأأة في أأأا د ا مانأأأت توجأأأد ممارسأأأة عامأأأة تكأأأ

و ومأأ  شأأفن  أأ ا التحليأأ  (264)سأأاإلل ا (ل وأن نأأري  أأ ا التحقيأأق يف ضأأوء الظأأرو   ات الصأألة
ليس فقأ  أن يعأّ و مصأداقية أي قأرار معأنيل سأ  أن يسأ ح أيضأا  ستطبيأق نَأْهأج الأرم ني امل شأئنيل 

 مبا يل   م  مرونةل على مجيع ميادي  القانون الدويلو 
واشرتاط مراعاة السياق العا  يعكأس احلاجأة دىل تطبيأق نَأْهأج الأرم ني علأى أن يراعأى يف  (3)

الوقت نفس  املوضوع ال ي يقال دن     القاعدة ت ّظ  و و أ ا يعأر أنأ  ي بغأي يف مأ  حالأة أن 
__________ 

 ل أدنا و 3انظر مشروع االست تاج  (262)
ُيسأأتخَد  مصأأطلح "اادلأأة"   أأا م فهأأو  واسأأع يتعلأأق ج يأأع املأأواد الأأيت ميكأأ  اعتبار أأا أساسأأا  لتحديأأد القأأانون  (263)

 الدويل العريفل وال ُيستخد  سفي معا فر حمدد تستخدم  حمامم معي ة أو نظم قانونية معي ةو 
 ,Dissenting Opinion of Judge Tanaka(ل أعأال  254احلاشأية ) North Sea Continental Shelf انظأر أيضأا   (264)

at p. 175 ن  أ ان العأامالن يف ع ليأة تكأوي  )الرأي املخال  الصادر عأ  القاضأي تانامأا(: "البأت في أا د ا مأا
القأأانون العأأريف موجأأودي  أ  ال  أأأو مسأأفلة شأأائكة وصأأأعبةو د  ال ميكأأ  سطريقأأة حسأأأاسية وموحأأدة حتديأأد مأأأدى 
تكأأأرار ممارسأأأة الدولأأأة وعأأأدد مأأأرات ممارسأأأتها وطأأأول الوقأأأت املطلأأأوب لتوليأأأد القأأأانون العأأأريفو فكأأأ  واقعأأأة نأأأب 

 ت واملالسسات املختلفة"و تقيي ها تقيي ا  نسبيا  وفقا  لل  اسبا
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يُؤخ  يف احلسبان م  مبأدأ مأ  املبأادئ ااساسأية للقأانون الأدويل ميكأ  أن ي طبأق علأى املوضأوع 
و وعالوة على  لكل فجن نأوع اادلأة الأيت يُرَجأع دليهأا )وال ظأر في أا د ا مانأت موجأودة (265)عرامل

أ  ال( ي بغأأأي تكييفأأأ  حسأأأب احلالأأأةل م أأأا أن أشأأأكاال  معي أأأة مأأأ  امل ارسأأأة وأدلأأأة قبوهلأأأا مقأأأانون 
قأأأد تكأأأون  ات أمهيأأأة خاصأأأةل تبعأأأا  للسأأأياقو فعلأأأى سأأأبي  املثأأأالل يف قضأأأية  (سأأأاإلل ا )االعتقأأأاد 

 ل رأت حمك ة العدل الدولية ما يلي: حصانات الدولة م  الوالية القضائية
ميكأأأأ  الوقأأأأو  علأأأأى ممارسأأأأات الأأأأدول الأأأأيت تكتسأأأأي أمهيأأأأة خاصأأأأةل يف  أأأأ ا " 

السأأياقل يف ااحكأأا  الصأأادرة عأأ  احملأأامم الوط يأأة الأأيت نظأأرت يف مسأأفلة مأأا د ا مانأأت 
لأأدول الأأيت سأأ ت قأأوانني تتعلأأق دحأدى الأأدول ااج بيأأة تت تأأع ساحلصأأانةل ويف تشأريعات ا

يف الدعاوى اليت رفعتها الدول أما  احملامم ااج بية لل طالبة ساحلصانةل و يف ساحلصانةل و 
البيانات اليت أدلت هبا الأدولل أوال  يف سأياق الدراسأة املستفيضأة لل وضأوع الأيت أجرهتأا 

املتعلقأأأة حبصأأأانات ] ة أأأة القأأأانون الأأأدويلل مث يف سأأأياق اعت أأأاد اتفاقيأأأة اامأأأم املتحأأأدة
يف  أأأ ا السأأأياق يأأأ عكس  واالعتقأأأاد سأأأاإلل ا الأأأدول وممتلكاهتأأأا مأأأ  الواليأأأة القضأأأائية[و 

مي حهأا احلأق يف يف تفميد الدول اليت تطالب ساحلصانة أن القانون الأدويل  سصورة خاصة
اعأرتا  الأدول الأيت     احلصانة م  الوالية القضائية للأدول ااخأرى؛ م أا يأ عكس يف 

سأأفن تفعأأ   لأأك فضأأال  عأأ  أنأأ   االلتأأ ا احلصأأانة سأأفن القأأانون الأأدويل يفأأرض عليهأأا متأأ ح 
تفميأأأأد الأأأأدول يف قضأأأأايا أخأأأأرى حأأأأق ممارسأأأأة واليتهأأأأا  يفل سشأأأأك  عكسأأأأيل يأأأأ عكس

 و (266)"القضائية على الدول ااج بية
__________ 

ل رأت حمك ة العدل الدوليأة أن القاعأدة العرفيأة املتعلقأة حبصأانة حصانات الدولة م  الوالية القضائيةففي قضية  (265)
الدولة  ي قاعدة مسأت دة مأ  مبأدأ تسأاوي الأدول يف السأيادة وأنأ  يتعأني يف  أ ا السأياق ال ظأر دليهأا سأاالقرتان 

مأأ  دولأأة علأأى دقلي هأأا اخلأأاص وأن  أأ   السأأيادة  أأي امل طلأأق الأأ ي ت بأأع م أأ  واليأأة   مأأع املبأأدأ القاضأأي سسأأيادة
انظأأر ) (Jurisdictional Immunities of the State)حأأداث وااشأأخاص داخأأ   أأ ا اإلقلأأيم الدولأأة علأأى اا

 Certain Activities carried out by Nicaraguaو انظر أيضا  at pp. 123-124, para. 57( أعال  255احلاشية 

in the Border Area and Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River  احلاشأية(
 (و10-3أعال (ل الرأي امل فص  للقاضي دونوغوي )الفقرات  249

(266) Jurisdictional Immunities of the State ( أعأال  255انظأر احلاشأية )at p. 123, para. 55 ال أ اع ية قضأو ويف
ل حيأأث ثأأار السأأؤال ع أأا د ا مانأأت امل ارسأأة املسأأتقرة م أأ  أمأأد طويأأ  علأأى حقأأوق املالحأأة واحلقأأوق املتصأألة هبأأا

واملت ثلأة يف الصأيد اغأأراض الكفأا  )و أأي ممارسأة اعأأرت  هبأا طرفأأا القضأية مالمهأأا( قأد تطأأورت لتصأبح قاعأأدة 
دوليأأة أن: "امل ارسأة حبكأأم طبيعتهأأال وال سأأي ا )معأأني(ل أوضأأحت حمك أة العأأدل ال قأأانون دويل عأريفمأ  قواعأأد 

سال ظر دىل املوقع ال ائي لل  طقة وصغر حجم السكان املت اثري ل م  املستبعد أن تكون موثقة سأفي طريقأة رمسيأة 
يف أي سأأج  رمسأأيو ومأأ  وجهأأة نظأأر احملك أأة فأأجن عأأد  دنكأأار نيكأأاراغوا وجأأود حأأق ناشأأئ عأأ   أأ   امل ارسأأة 

 انقطأأأأاع ودون نأأأأ اع علأأأأى امتأأأأداد فأأأأرتة وم يأأأأة طويلأأأأة جأأأأدا ل  أأأأو أمأأأأر مهأأأأم للغايأأأأة"وظلأأأأت مسأأأأت رة دون  الأأأأيت
(Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. 

Reports 2009, p. 213, at pp. 265-266, para. 141)الدوليأة  احملك أة اة ائيأةو وأشأارت دائأرة االسأتئ ا  س
-Prosecutor v. Tadić, Case IT دىل صأعوسة مشأا دة ممارسأة الأدول علأى سأاحة القتأالليوغوسأالفيا السأاسقة 

94-1-AR72, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction of 2 October 

1995, para. 99 و 



A/71/10 

GE.16-14345 110 

 وقد تكون طبيعة القاعأدة املع يأة  ات أمهيأة أيضأا  ع أد تقيأيم اادلأة لغأرض التحقُّأق مأ  (4)
(و ساالعتقأأاد سأأاإلل ا وجأأود ممارسأأة عامأأة وممأأا د ا مانأأت  أأ   امل ارسأأة مقبولأأة مقأأانون )مصأأحوسة 

وسوجأأأ  خأأأاصل يف احلأأأاالت الأأأيت يتعلأأأق فيهأأأا اامأأأر سقواعأأأد حظريأأأة )مثأأأ  حظأأأر التعأأأ يب(ل قأأأد 
يصعب أحيانا  العثور على ممارسة دناسية م  جانب الأدول )يف مقاسأ  االمت أاع عأ  الفعأ (؛ ويف 
احلأأاالت امل طويأأة علأأى مثأأ   أأ   القواعأأد يتعأأني يف أغلأأب ااحيأأان تقيأأيم مأأا د ا مانأأت امل ارسأأة 

 و (267))أي االمت اع املتع د ع  الفع ( مقبولة مقانون
مأ لك أنأأ  نأأب   1وسأال ظر دىل أن السأألوك قأد يكأأون مشأوسا  سأأالغ وضل توّضأح الفقأأرة  (5)

مراعأأاة الظأأرو  اخلاصأأة الأأيت يُتأأوخَّى فيهأأا العثأأور علأأى أي أدلأأة؛ وال نأأوو دال ع أأد  لأأك الوقأأت 
علأى  لرعايا الواليات املتحدة اامريكية يف املغربديالء أي وون م اسب هل   اادلةو ففي قضية 

ملثالل  مرت حمك ة العدل الدوليةل يف دطار سأعيها دىل التحقُّأق ممأا د ا مانأت قاعأدة مأ  سبي  ا
 قواعد قانون دويل عريف )معني( موجودةل أن : 

دو أأا  نُظأأر فيهأأاالدسلوماسأأية تعأأاسري مع ولأأة قأأد تُعتأأربل د ا  املراسأأالتتوجأأد يف " 
دة مب ارسأأأة الواليأأأة الق صأأألية ا ت أأا  سسأأأياقهال مبثاسأأأة دقأأأرارات مبطالبأأأات الواليأأأات املتحأأأ

و ويف املقاسأ ل ال ميكأ  أن تُغفأ  احملك أة املأدلول وغري ا م  حقوق االمتياوات ااج بيأة
العأأأا  لل راسأأأالت الأأأ ي يُوضِّأأأح أن فرنسأأأا والواليأأأات املتحأأأدة مانتأأأا تبحثأأأان يف مجيأأأع 

تأأ   تقأأدمي ااوقأات عأأ  حأأ  مبأأر علأأى االتفأأاق املتبأأادل وأن أيأأا  مأأ  الطأأرفني مل يكأأ  يع
 و (268)ت اوالت سشفن موقف  القانوين"

أ أم مأ   أحيانأا  فأجن مأا قأد يكأون ممارسةل تشك  التشريعات ال ظر يف ما د ا مانت وع د  
أقأأ  قأأرارات احملأأامم الوط يأأة سأأتكون و و ُفسأأرت وطُبقأأت  أأ   التشأأريعاتالفعلأأي  أأو ميأأ   الأأ ص
خماو  سشفن توافقهأا مأع وجود سسبب  نفا سدون د د ا ظلتالسلطة التشريعية أو  نقضتهاد ا  أمهية

أقأ  مأ   اللحظة عادة ما حت أ  وونأا   املدىل هبا م  وحيأو  م ا أن البيانات املرجتلةالقانون الدويلو  
  يأديل هبأاأقأ  مأ  تلأك الأيت  هبا صغار املوظفني قد حت   وونا   ديليُ اليت  والبيانات املروَّى فيها؛تلك 

 يتسأم رمبأا  الظأرو ل ولك أ مجيأعالدولأة سأيعت د علأى  احتجأاجأمهية عد  و مبار أعضاء احلكومةو 
تكون الدولة على علم هبأا ويكأون هلأا  دجراءات مل وسةفيها  ت ا ُ يف احلاالت اليت فمهية خاصة س

وأي ممارسة تصدر ع  الدولأة وتتعأارض مأع مصأاحلها الواضأحة أو  تفثري سلح مباشر يف مصاحلهاو
   مقانونوامل ارسة  عكس قبول ت يرجَّح أنة تكالي  مبري تكبد ا 

على أن  لتحديد وجود ومض ون قاعدة م  قواعد القانون الأدويل العأريفل  2وت ص الفقرة  (6)
نأأب دثبأأات وجأأود مأأ  مأأ  الأأرم ني امل شأأئنيل وتوضأأح أن  لأأك يتطلأأب تقيأأيم اادلأأة اخلاصأأة سكأأ  

معأا  املعلومأات الالومأة  )االعتقأاد سأاإلل ا (ون امل ارسة وقبوهلأا مقأان توفررم  م ه او وسعبارة أخرىل 
__________ 

والتعليأأق عليأأ ل  6شأأكال  مأأ  أشأأكال امل ارسأأةل انظأأر مشأأروع االسأأت تاج  في أأا  أأص االمت أأاع عأأ  الفعأأ  سوصأأف  (267)
 (و3الفقرة )

(268) Case concerning rights of nationals of the United States of America in Morocco, Judgment of 

August 27th, 1952: I.C.J. Reports 1952, p. 176, at p. 200 و 
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لتحديأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريفل ولكأأأ  يتعأأأني االضأأأطالع ستحقيقأأأني م فصأأألنيو فبي  أأأا قأأأد يكأأأون 
الرم أان امل شأأئان متشأأاسكني يف الواقأأع )مبعأأا أن امل ارسأأة قأأد تكأأون مصأأحوسة سبواعأأث معي أأة(ل فأأجن  

 ود قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريفو مال  م ه ا مفهو  مت ي  اغراض حتديد وج
ل ساالعتقأاد سأاإلل ا ورغم أن القانون الدويل العريف يتجلى يف حاالت السألوك املصأحوسة  (7)

فأأجن اافعأأال الأأيت تشأأك  امل ارسأأة  ات الصأألة ليسأأت يف حأأد  اهتأأا دلأأيال  علأأى قبوهلأأا مقأأانونو 
أولئأك دى لأيس فقأ  لأ )االعتقأاد سأاإلل ا (قبول مقانون وعالوة على  لكل ي بغي البحث ع  ال
يتأيح هلأم دسأداء رد فعأ   وضأعأولئأك الأ ي   أم يف دى ل ال ي  يشارمون يف امل ارسة ولك  أيضا  

 ساالسأأت اد دىلالقبأأول مقأأانون سوجأأود سسأأي   اخللأأوص دىل أي اسأأتداللميكأأ  ال و وسالتأأايل دواء أأا
التصأأر ل أو املوافقأأة علأأى ل "ال يأأرب   الدوليأأةعلأأى حأأد تعبأأري حمك أأة العأأدل ف؛ املع يأأةامل ارسأأة 

 و (269)"التصر  سشك  معنيل يف حد  ات  على أي شيء  ي طبيعة قانونية
علأأى أن وجأأود أحأأد الأأرم ني ال ميكأأ  االسأأتدالل عليأأ  فقأأ  مأأ  وجأأود  2وتؤمأأد الفقأأرة  (8)

أن  أ   الفقأرة الرم  اآلخرل وعلى أن  يل   التحّري سشك  م فص  ع  م  رم  م  الرم نيو سيد 
)االعتقأأاد قأأانون هبأأا ممأأ  امل ارسأأة والقبأأول  تحقُّأأقللنفسأأها دمكانيأأة اسأأتخدا  املأأواد ال تسأأتبعد 
و وقد يكون قرار صادر ع  حمك ة وط يةل على سبي  املثالل ممارسة  ات صلة م أا قأد ساإلل ا (

يبقأأى وجأأوب فحأأص يشأأري دىل أن نتيجتأأ  مطلوسأأة مبوجأأب القأأانون الأأدويل العأأريفو غأأري أن املهأأم 
     املواد مج ء م  حترينْي م فصلني سغية التحقُّق م  امل ارسة وم  قبوهلا مقانونو 

وع أأد حتديأأد وجأأود قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريفل مثأأريا  مأأا يكأأون وجأأود ممارسأأة  (9)
 أا د ا مانأت عامة  و العام  ااول ال ي ي بغي وضع  يف االعتبارل وع د  لك فق  نأري التحأري ع

    امل ارسأة العامأة مقبولأة مقأانونل غأري أن ترتيأب التحأّري  أ ا لأيس دل اميأا و فقأد يبأدأ حتديأد وجأود 
قاعأدة مأأ  قواعأد القأأانون الأأدويل العأريف أيضأأا  ستقيأأيم نأص أو سيأأان مكتأوب يُأأدَّعى أنأأ  يعأرّب عأأ  اقت أأاع 

 توجد ممارسة عامة مطاسقة ل و قانوين معني مث السعي سعد  لك دىل التحقُّق مما د ا مانت 

  الجزء الثالث
 الممارسة العامة 

ل فأأأجن الشأأأرط الأأأالو  لتحديأأأد وجأأأود 2علأأأى  أأأو مأأأا ورد يف مشأأأروع االسأأأت تاج  
ارسة عامة وم  قبأول تلأك قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريف  و التحقق م  وجود مم

__________ 

(269) North Sea Continental Shelf ( أعأأأال  254انظأأر احلاشأأية )at p. 44, para. 76 رأت  "لأأأوتس"لو ويف قضأأية
حأأىت لأأو مانأأت القأأرارات القضأأائية ال أأادرة الأأيت ميكأأ  الوقأأو  عليهأأا يف ساملثأأ  أنأأ : "الدائ أأة حمك أأة العأأدل الأأدويل 

لأ  يأدل دال علأى أن الأدولل  فجن  لأكل م  حيث وقائعها - املدَّعاة - القضايا املشار دليها مافية إلثبات الظرو 
 لأك؛ ولأ  فن تفعأ  مأة سأيأدل علأى أهنأا تقأر سفهنأا مل َ  مأا امت عأت عأ  دقامأة الأدعوى اة ائيأةل وال يف امل ارسةل مثريا  

وجأأأأود التأأأأ ا  ل قائ أأأأة علأأأأى ددرامهأأأأاعأأأأر  دويل دال د ا مانأأأأت حأأأأاالت االمت أأأأاع تلأأأأك وجأأأأود يتأأأأفتى احلأأأأديث عأأأأ  
 The Case of the)دَّعى ساسأتدالل أن الأدول مانأت تأدرك أن عليهأا  أ ا االلتأ ا " و وال يسأ ح الفعأ  املأساالمت أاع

S.S.(ل أدنا و 2ل الفقرة )10و انظر أيضا  مشروع االست تاج at p. 28( أعال  250انظر احلاشية ) (”Lotus“ 
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اةأ ء الثالأث درشأادات أمثأر تفصأيال  عأ  و ويقأد  )االعتقاد سأاإلل ا (امل ارسة مبثاسة قانون 
أول  أأأأ ي  الأأأأرم ني امل شأأأأئني للقأأأأانون الأأأأدويل العأأأأريفل أي "امل ارسأأأأة العامأأأأة"و وامل ارسأأأأة 

تشأأأأري دىل حأأأأاالت  ل(270)"املوضأأأأوعي"أو  "املأأأأادي"ساسأأأأم الأأأأرم   العامأأأأةل املعروفأأأأة أيضأأأأا  
ع أأدما تقأأرتن سأأالقبول مبثاسأأة السأألوك امل شأأئة لقواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف أو املعأأرّبة ع هأأا )

  قانون(و ونب ال ظر يف عدد م  العوام  لتقييم مدى وجود ممارسة عامة يف الواقعو

  4ارستنتاج 
  الممارسةتوافر  ارط
شأأرط وجأأود ممارسأأة عامأأةل ساعتبار أأا رم أأا  مأأ  أرمأأان القأأانون الأأدويل  -1 

تسأأهم أساسأأا  يف نشأأفة قواعأأد القأأانون الأأدويل  العأأريفل يعأأر أن ممارسأأة الأأدول  أأي الأأيت
 يف التعبري ع هاو  العريف أو

يف سعأأض احلأأاالتل تسأأأهم ممارسأأة امل ظ أأات الدوليأأأة أيضأأا  يف نشأأأفة  -2 
 يف التعبري ع هاو  قواعد القانون الدويل العريف أو

ال يُعتأأرب سأألوك ااطأأرا  ااخأأرى ممارسأأة  تسأأهم يف نشأأفة قواعأأد القأأانون  -3 
يف التعبأري ع هأال ولك أ  قأد يكأون  امأا  ع أد تقيأيم امل ارسأة املشأار دليهأا يف   العأريف أوالدويل

 و 2و 1الفقرتني 

 التعليق  
اةهأأات الأأيت تؤخأأ  ممارسأأتها يف احلسأأبان ع أأد حتديأأد وجأأود  4يعأأنّي مشأأروع االسأأت تاج  (1)

 و قاعدة م  قواعد القانون الدويلل وحيدد الدور ال ي تؤدي      امل ارسة
أن ممارسأأة الأأدول  أأي الأأيت يعتأأد هبأأا يف املقأأا  ااول يف حتديأأد وجأأود  1وتوضأأح الفقأأرة  (2)

مأا يشأار دىل الأرم  املأادي للقأانون الأدويل  قواعد القانون الدويل العريف ومض وهنا؛ وسالفع ل مثريا  
مأ   الدول ساعتبار ا أشخاصأا   أسبقية" وتعكس مل ة "أساسا   و(271)"ممارسة الدول" ستعبريلعريف ا

أشخاص القانون الدويل متتلك صالحيات عامةل وتشدد علأى الأدور البأارو الأ ي يؤديأ  سألومها 
املتعلقأأأة  القضأأأيةيف نشأأأفة القأأأانون الأأأدويل العأأأريف وحتديأأأد و وخلصأأأت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة يف 

ت ظأأر احملك أأة يف أي "ي دىل أنأأ  لكأأ ساانشأأطة العسأأكرية وشأأب  العسأأكرية يف نيكأأاراغوا وضأأد ال
ا ت امهأا دىل  أن توجأ م  قواعد القأانون الأدويل العأريف ي طبأق علأى  أ   امل اوعأة ووو فأجن عليهأا 

__________ 

مع "االستخدا  املتأداول ل ولك   لك قد يؤدي دىل االلتباس (usus)يف سعض ااحيان سالعادة  يشار دليها أيضا   (270)
   أدنا و 9م  مشروع االست تاج  2أو العادة" حيث يل   متيي مها ع  القانون الدويل العريف: انظر الفقرة 

)انظأر  أخرى قّي ة يف القانون الأدويل العأا ل مبأا يف  لأك في أا يتعلأق ستفسأري املعا أدات وظائ تؤدي ممارسة الدول  (271)
   ور ع  "االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة في ا يتعلق ستفسري املعا دات"(الفص  السادس م    ا التقري
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 ةدىل أن ممارسأأ" مل أأة "أساسأأا    تشأأريويف الوقأأت نفسأأ ل  و(272)"ل واعتقاد أأا سأأاإلل ا ممارسأأة الأأدو 
  و2دىل الفقرة  الدول ال ت فرد وحد ا سالوجا ةل وم  مث فجهنا توج  نظر القارئ

 مب ارسأأة امل ظ أأات الدوليأأةل وتشأأري دىل أن  أأ   امل ارسأأة تسأأهم أيضأأا   2وتتعلأأق الفقأأرة  (3)
"يف سعض احلاالت" يف حتديد قواعد القانون الدويل العريفو وعلى   ا ال حول ي بغي أن يُفهم ما 

ل علأى أنأ  يشأ  ل الأدو  ةيقأات عليهأا مأ  دشأارات دىل ممارسأاالسأت تاجات والتعل مشأاريعيرد يف 
امل ظ أات الدوليأةو وتت أاول الفقأرة امل ارسأة امل سأوسة دىل امل ظ أات الدوليأة  ةل ممارسع د االقتضاء

نفسهال ال تلك امل سوسة دىل دوهلا ااعضاء الأيت تتصأر  يف دطار أا )حيأث تعأ ى تلأك امل ارسأة 
االسأأأت تاجات  مشأأأاريعويشأأأري مصأأأطلح "امل ظ أأأات الدوليأأأة"ل اغأأأراض  و(273)دىل الأأأدول املع يأأأة(

    والتعليقات عليهال دىل امل ظ ات امل شفة مبوجب صكوك حيك ها القانون الأدويلل وعأادة مأا 
شخصيتها القانونية الدولية اخلاصة هباو وال يشأ   املصأطلح  تكون معا داتل واليت متتلك أيضا  

 امل ظ ات غري احلكوميةو 
ميانأات تُ شأئها ومتّكأ  هلأا الأدول )أو الأدول   فهأي و(274)وامل ظ ات الدولية ليست دوال   (4)

تلأأأك الغايأأأةل شخصأأأية قانونيأأأة ل و/أو امل ظ أأأات الدوليأأأة( للقيأأأا  سوظأأأائ  معي أأأةل ومُتأأأ حل حتقيقأأأا  
أي أهنأأأا قأأأد تكأأأون هلأأأا حقوقهأأأا والت اماهتأأأا اخلاصأأأة مبوجأأأب القأأأانون الأأأدويلو وقأأأد يُعتأأأد ل دوليأأأة

ساعتبار أأا  )االعتقأأاد سأأاإلل ا (سأأالقبول مبثاسأأة قأأانون  يف العالقأأات الدوليأأة ع أأدما تقأأرتن مب ارسأأتها
ل (275)أو تؤمد وجود ا ممارسة ت شف ع ها قواعد القانون الدويل العريف يف اجملاالت اليت تع   فيها
  و(276)ودن مان  لك يف حاالت معي ة فحسبل على  و ما  و مبني أدنا 

__________ 

(272) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua لأعأال ( 246 )انظأر احلاشأيةat p. 97, 

para. 183 ل أمأدت احملك أة أن "ممارسأة الأدول  أي الأيت تسأت د مأ  الواليأة القضأائية ةحصأانات الدولأو ويف قضأية
 أعأأأأأال ( 255)انظأأأأأر احلاشأأأأأية  (Jurisdictional Immunities of the Stateم هأأأأأا قواعأأأأأد القأأأأأانون الأأأأأدويل العأأأأأريف" 

at p. 143, para. 101)و  
الأأأدول داخأأأ  أدنأأأا ل الأأأيت تشأأأريل يف مجلأأأة أمأأأورل دىل ممارسأأأة  12و 10و 6انظأأأر أيضأأأا  مشأأأاريع االسأأأت تاجات  (273)

   امل ظ ات الدولية )وقبوهلا مبثاسة قانون(و
( 7ل الفقأأرة )2011الأأيت اعت أأدهتا اللج أأة يف عأأا   انظأر أيضأأا  مشأأاريع املأأواد املتعلقأأة مبسأأؤولية امل ظ أأات الدوليأأة (274)

 لأك ست أوع  م  التعليق العا : " تلأ  امل ظ أات الدوليأة عأ  الأدول اختالفأا  تامأا ل م أا أهنأا تتسأم ساإلضأافة دىل 
ئت مي أأا متأأارس مهأأا  حمأأددة أنشأأ اهنأأا عأأا  اختصأأاص دىل تفتقأأر فجهنأأا الأأدولل نقأأيض وعلأأى مبأأري في أأا سي هأأاو
 وحجأأم ومهامهأأال سسأألطاهتا يتعلأأق في أأا الدوليأأة امل ظ أأات سأأني جأأدا   مبأأرية فأأوارق و  أأاك(و ")"مبأأدأ التخصأأص

 ااساسأية القواعأد عأ  فضال   واملرافقل واهليك  التداولل ودجراءات وأعضائهال امل ظ ة سني والعالقات عضويتهال
الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة السادسأأة والسأأتونل )و  ديأأة الأأيت تتح لهأأا"التعا االلت امأأات تشأأ   الأأيت

 (و 88(ل الفقرة  A/66/10 ) 10امللحق رقم 
امل ارسأأة الأأيت  أأرج عأأ  نطأأاق امل ظ أأة الدوليأأة )أي امل ارسأأة املتبعأأة يف عالقاهتأأا مأأع الأأدول وامل ظ أأات الدوليأأة  (275)

  وغري ا( قد تكون  ات أمهية خاصة لتحديد قواعد القانون الدويل العريفو
 :Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations, Advisory Opinionانظأر أيضأا   (276)

I.C.J. Reports 1949, p. 174, at p. 178  أشأخاص القأانون يف أي نظأا  قأانوين ليسأوا سالضأرورة متطأاسقني يف"(
   طبيعتهم أو يف نطاق حقوقهم"(و

http://undocs.org/ar/A/66/10
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مثأر مأا تتجلأى يف احلأاالت الأيت ت قأ  أ 2وتتجلى  أ   امل ارسأة املشأار دليهأا يف الفقأرة  (5)
فيهأأا الأأدول ااعضأأاء سعأأض االختصاصأأات احلصأأرية دىل م ظ أأة دوليأأة مي أأا متأأارس  أأ   امل ظ أأة 
سعأأأض السأأألطات العامأأأة للأأأدول ااعضأأأاءل ومأأأ  مثّ يصأأأبح مأأأ  امل كأأأ  أن تكأأأون ممارسأأأة  أأأ   

  د ااورويبوو  ا  و شفن سعض اختصاصات االحتامل ارسة تلك الدولو  مكافئةامل ظ ة 
ل يف سعأض احلأاالت الأيت ال ت قأ  فيهأا 2امل ارسة املشار دليها يف الفقرة  وقد ت شف أيضا   (6)

الدولية سلطات تعادل م  ال احية  الدول ااعضاء اختصاصات حصريةل ولك ها تفوض امل ظ ةَ 
الدوليأةل ع أدما  امل ارسأة الأيت تتبعهأا أمانأات امل ظ أاتفالوظيفية السلطات الأيت متارسأها الأدولو 

تتصر  سصفة وديع لل عا داتل يف نشر قوات عسكرية )حلف  السأال  علأى سأبي  املثأال(ل أو 
يف ا ا  مواق  سشفن نطاق امتيأاوات وحصأانات امل ظ أة وموظفيهأال قأد تسأهم يف نشأفة قواعأد 

ليأأأأة الأأأأيت القأأأأانون الأأأأدويل العأأأأريف أو التعبأأأأري ع هأأأأا يف تلأأأأك اجملأأأأاالتو أمأأأأا أع أأأأال امل ظ أأأأات الدو 
   ارسةو الدول فال حيت   أن يعتد هبا م أع الم  ال احية الوظيفية  تكافئ ال
وقأأد تكتسأأي ممارسأأة امل ظ أأات الدوليأأة أمهيأأة خاصأأة في أأا يتعلأأق سقواعأأد القأأانون الأأدويل  (7)

العأأأأريف املوجهأأأأة دليهأأأأا علأأأأى وجأأأأ  التحديأأأأدل مثأأأأ  تلأأأأك املتعلقأأأأة مبسأأأأؤوليتها الدوليأأأأةل أو املتعلقأأأأة 
  ساملعا دات اليت  ي أطرا  فيهاو

تأوخي احلأ ر ع أد تقيأيم أمهيأة  أ   امل ارسأة وووهنأاو فامل ظ أات  يلأ  ويف الوقت نفسأ ل  (8)
يف عضأأأأويتها ووظائفهأأأأاو  ل لأأأأيس يف سأأأألطاهتا فحسأأأأبل سأأأأ  أيضأأأأا  مبأأأأريا    الدوليأأأأة تتفأأأأاوت تفاوتأأأأا  

ة نياسة ع  دوهلا ااعضاء أو  سصورة مباشر  تؤدىومقاعدة عامةل مل ا مانت ممارسة م ظ ة دولية 
عأأدد تلأأك الأأدول ااعضأأاء أمأأربل واد ووهنأأا في أأا يتعلأأق  مأأانمانأأت تؤيأأد ا تلأأك الأأدولل ومل أأا  
أو التعبري ع هاو ورد فع  الدول ااعضاء دواء     امل ارسة ل   س شفة قواعد القانون الدويل العريف

لتقأأدير وون امل ارسأأة: طبيعأأة امل ظ أأة؛  أمهيتأأ و ومأأ  سأأني العوامأأ  ااخأأرى الأأيت يتعأأني ال ظأأر فيهأأا
امل ظ أة نفسأها مل مأة ستلأك  و أ ؛ وموضوع القاعدة املع يةل  ظر يف سلوم يُ  اةهاو ال يوطبيعة 
السلوك مع سلوك الدول  و   يتفق؛ اةهاوالسلوك اختصاص امل ظ ة أو يتجاوو  و  القاعدة؛ 

  ااعضاء يف امل ظ ةو
ل أي أن سأأأأألوك 2و 1 نيالفقأأأأأرت يكأأأأأون مضأأأأأ را  يفا قأأأأأد مبأأأأأ صأأأأأراحة   3الفقأأأأأرة  وجتهأأأأأر (9)

امل ظ ات غري احلكومية واة اعات املسلحة غري  مث  -الدول وامل ظ ات الدولية  غريالكيانات 
قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف وال يعأأرب  ال ي شأأئ -التاسعأأة للأأدول والشأأرمات عأأرب الوط يأأة واافأأراد 

( علأى وجأأود قواعأأد القأأانون الأأدويل )أوليأأا   مباشأأرا    اتأأ  دلأأيال   ع هأاو فهأأ ا السأألوك ال ميثأأ  يف حأد
العأأريف ومضأأ وهناو ومأأع  لأأكل تسأألم الفقأأرة سأأفن مثأأ   أأ ا السأألوك قأأد يكأأون لأأ  دور  املهأأم غأأري 

قأانون املباشر يف حتديد القانون الدويل العريفل ع  طريق حتفي  أو تسجي  امل ارسة والقبول مبثاسة 
الأأأأرغم مأأأأ  أن سأأأألوك وعلأأأأى  و(277)مأأأأ  جانأأأأب الأأأأدول وامل ظ أأأأات الدوليأأأأة )االعتقأأأأاد سأأأأاإلل ا (

__________ 

و وقأد نظأرت اللج أة يف نقطأة مماثلأة في أا يتعلأق 14مبشأروع االسأت تاج  مشأ وال   قد يكون سلوك  أ   الفئأة ااخأرية (277)
مب ارسأة "اةهأات الفاعلأة غأري التاسعأة للأدول" يف دطأار موضأوع "االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة في أا يتعلأأق 

   (و2رة ل الفق5)مشروع االست تاج  73 ل الفقرةم    ا التقرير ستفسري املعا دات": انظر الفص  السادس
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اة اعأأات املسأألحة غأأري التاسعأأة للأأدول ال يعتأأرب ممارسأأة يعتأأد هبأأا يف نشأأفة قواعأأد القأأانون الأأدويل 
العأأأريف أو التعبأأأري ع هأأأال فأأأجن ردود أفعأأأال الأأأدول علأأأى  لأأأك السأأألوك قأأأد تعتأأأرب ممارسأأأةو م أأأا أن 
اافعأال الصأادرة عأ  اافأراد قأأد تكأون وجيهأة يف سعأض ااحيأأان ودن مأان  لأك فقأ  يف حأأدود 

 و(278)أو يف حدود ردود أفعال الدول دواء اهلا يد الدول تفي
البيانات الرمسية الصادرة ع  اللج ة الدولية للصليب اامحأرل مثأ  ال أداءات واملأ مرات و  (10)

الأأأأدول  ة أأأا  يف تشأأأأكي  ممارسأأأ دور أأأي أيضأأأأا  احرتا  القأأأانون الأأأأدويل اإلنسأأأاينل هلأأأأا سأأأأ املتعلقأأأة
ن م شأأأأورات اللج أأأة الدوليأأأأة للصأأأأليب اامحأأأر قأأأأد تشأأأأك  املتجاوسأأأة مأأأأع تلأأأأك البيانأأأات؛ م أأأأا أ

قأأد تسأأهم  أأ   اانشأأطة يف تطأأوير وحتديأأد  كأأ ال  ارسأأات  ات الصأألةو و  سأأجالت مفيأأدة لل
  و(279)ك  يف حد  اهتا ممارسةالقانون الدويل العريف؛ ولك ها ال تش

  5ارستنتاج 
 سلوك الدولة الذي يُعتبر ممارسة دولة 

 ت في يأة وظأائ  متأارس مانأتأ سأواء الدولأةل سألوك مأ  الدولأة ممارسأة تتأفل  
  وأخرى وظائ  أ  قضائية أ  تشريعية أ 

 التعليق  
علأأى الأأرغم مأأ  أن الشأأأائع  أأو تصأأر  الأأدول يف عالقاهتأأأا الدوليأأة عأأ  طريأأق السأأألطة  (1)

الدول تتفل  م  أي سلوك للدولة سصر  يوضح أن ممارسة  5الت في يةل فجن مشروع االست تاج 
ملبأأدأ وحأأدة الدولأأةل  وفقأأا  ال ظأأر عأأ  السأألطة الأأيت تقأأو  سأأ  أو الوظأأائ  املع يأأة سأأ لك السأألوكو و 

مأ  اهليكأ  الت ظي أي للدولأة ويتصأر  ستلأك   لأك سألوك أي جهأاو للدولأة يشأك  جأ ءا   يش  
أو مهأا  "أخأرى"ل مثأ  اانشأطة  ت في ية أو تشأريعية أو قضأائية وظائ الصفةل سواء يف ممارسة 

  التجارية أو دصدار توجيهات ددارية للقطاع اخلاصو
و "للدولأأة" م سأأوسا   أن يكأأون سأألوما   نأأبولكأأي يرقأأى السأألوك املعأأر دىل ممارسأأة دولأأةل  (2)

لتلأأأك الدولأأأةل سأأأواء مأأأان اةهأأأاو ميأأأارس وظأأأائ   دولأأأة تصأأأرفا  تأأأاسع للويعتأأأرب تصأأأر  أي جهأأأاو 
مانت مكانت  يف اهليك  الت ظي ي للدولأةل   ل وأيا  أخرى ة أو قضائية أو وظائ تشريعية أو ت في ي

للحكومأأأأة املرم يأأأأة أو لوحأأأأدة دقلي يأأأأة للدولأأأأةو  تاسعأأأأا   مأأأأان طاسعأأأأ  مأأأأ  حيأأأأث مونأأأأ  جهأأأأاوا    وأيأأأأا  
للقأأانون الأأداخلي للدولأأة؛ وسأألوك أي  وفقأأا  اةهأأاو أي شأأخص أو ميأأان لأأ   لأأك املرمأأ   ويشأأ  

علأأأأأى أي  أأأأأو آخأأأأأرل قأأأأأانون الدولأأأأأة ممارسأأأأأة ع اصأأأأأر مأأأأأ  السأأأأألطة شأأأأأخص أو ميأأأأأان  ولأأأأأ ل 

__________ 

 لأعأأال ( 266)احلاشأأية  Dispute regarding Navigational and Related Rightsانظأر علأأى سأأبي  املثأأال  (278)

at pp. 265-266, para. 141و  
ال      ا سفمهية أع ال اللج ة الدولية للصليب اامحر لدى ممارستها وظائ  حمددة م وطة هبال سوجأ  خأاصل  (279)

 و1949لعا  مبوجب اتفاقيات ج ي  
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"للدولة"ل شريطة أن يتصر   لك الشخص أو الكيان هب   الصفة يف تلك  سلوك و  احلكومية
  و(280)احلالة سعي ها

وال تقتصأأر ممارسأأة الأأدول  ات الصأألة علأأى السأألوك جتأأا  دول أخأأرى أو جتأأا  أشأأخاص  (3)
؛ فالسأألوك داخأأ  الدولأأةل مثأأ  معاملأأة الدولأأة ملواط يهأأال قأأد آخأأري  مأأ  أشأأخاص القأأانون الأأدويل

 عالقة مبسائ  القانون الدويلو  تكون ل  أيضا  
وميك  أن تكون ممارسة الدول عبارة ع  ممارسأة دولأة واحأدة أو دولتأني أو أمثأرل متصأرفة  (4)

امل ارسأأة مأأا تقأأو  سأأ  عأأدة دول مأأ  ع أأ  مشأأرتك لتسأأيري  أأ ا ال أأوع مأأ  و ومأأ  اامثلأأة علأأى معأأا  
دوريات ملكافحة القرص ة يف أعايل البحار أو تعاوهنا على دطالق سات  ووضع  يف مدار و علأى أنأ  

 و  (281)ضطلع س  امل ظ ات الدوليةتيل   متيي    ا الع   املشرتك ع  الع   ال ي 
ى ااقأأأأأأ  معروفأأأأأأة لأأأأأأدى الأأأأأأدول و علأأأأأأونأأأأأأب أن تكأأأأأأون امل ارسأأأأأأة معلومأأأأأأة للع أأأأأأو  أ (5)
تصور  يصعبمي تسهم يف نشفة قواعد القانون الدويل العريف وحتديد او وسالفع ل   (282)خرىاا

  الطريقة اليت ميك  هبا أن  د  سلوك سري لدولة ما   ا الغرض ما مل يتكش    ا السلوكو

   6ارستنتاج 
  الممارسة أاكال
قأأأأد تتخأأأأ  امل ارسأأأأة أشأأأأكاال  متعأأأأددة ومت وعأأأأةو وتشأأأأ   التصأأأأرفاِت  -1 

  وفع  ع  االمت اع معّي ةل ظرو  يف تش  ل وقدالفعلية واللفظية على حد سواءو 
احلصأأأأر: ااع أأأأال  تشأأأأ   أشأأأأكال امل ارسأأأأةل علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأال ال -2 

تُعت أأد يف  تتخأأ  ا م ظ أأة دوليأأة أوواملراسأأالت الدسلوماسأأية؛ والسأألوك املأأرتب  سقأأرارات 
مؤمتر حكومي دويل؛ والسلوك املأرتب  ساملعا أدات؛ والسألوك الت فيأ يل مبأا فيأ  السألوك 

  التشغيلي "يف امليدان"؛ والقوانني التشريعية واإلدارية؛ وقرارات احملامم الوط يةو
 ليس   اك تراتبية ُمسبقة لشىت أشكال امل ارسةو  -3 

__________ 

ل مرفأق م  املواد املتعلقة مبسؤولية الأدول عأ  اافعأال غأري املشأروعة دوليأا   5و 4انظر على سبي  املقارنة املادتني  (280)
و ولالطأأأالع علأأأى مشأأأاريع املأأأواد الأأأيت 2001مأأأانون ااول/ديسأأأ رب   12ل املأأأؤرخ 56/83قأأأرار اة عيأأأة العامأأأة 

ل اجمللأأأأأد الثأأأأأاين )اةأأأأأ ء الثأأأأأاين(ل والتصأأأأأويبل 2001ووو  حوليأأأأأةاعت أأأأأدهتا اللج أأأأأة والتعليقأأأأأات عليهأأأأأال انظأأأأأر 
   و77و 76 الفقرتان

   أعال  والتعليق املصاحبو 4م  مشروع االست تاج  2انظر أيضا  الفقرة  (281)
علأأى ااقأأ  لدولأأة واحأأدة أخأأرى أو   وعأأة دول أخأأرى  أو يف حالأأة القأأانون الأأدويل العأأريف املعأأنّي يكأأون معروفأأا   (282)

 و  أدنا ( 16)انظر مشروع االست تاج 
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 التعليق  
أنأواع السألوك املشأ ولة مبصأطلح "امل ارسأة"ل مأع تقأدمي أمثلأة  6يبني مشروع االست تاج  (1)

عليها ويبني أن أي نوع م  أنواع امل ارسة ال يس و على نوع آخرو ويشأري دىل أشأكال امل ارسأة 
 التصأأأر ويتفأأادى ل غأأراض احلاليأأةل الت ييأأ  سأأني سالتجرسأأة ساعتبار أأا وقأأائع ميكأأ  التحقأأق م هأأا 

  لةووااد
دون  التصرفاتوسال ظر دىل أن الدول متارس سلطاهتا سطرق خمتلفةل وال تتقيد سفنواع م   (2)

متعأأأددة ومت وعأأأةو ومأأأع أن سعأأأض  علأأأى أن امل ارسأأأة قأأأد تتخأأأ  أشأأأكاال   1غري أأأال تأأأ ص الفقأأأرة 
اض اغأر  ممارسة   اعتبار  و وحد  ما ميك   "تقول "الدول ال ما  "تفعل "الكتاب   بوا دىل أن ما 

مأان  اآلن أن السألوك اللفظأي )خطيأا   حتديد القانون الدويل العريفل فقد سات مأ  املقبأول ع ومأا  
يف سيانأأاتل م أا يف حالأأة  ( ميكأ  أن يعتأأد سأ  م  ارسأأة؛ فالتصأر  قأد ي حصأأر أحيانأا  أو شأفويا  

  دىل دولة أخرىو توجي  دولة احتجاجا  
عبارة "يف ظرو  دال أن قد يعترب ممارسةو ع  فع  م لك أن االمت اع   1وتوضح الفقرة  (3)

فالدولأأة املع يأأة  ؛معي أأة" غرضأأها الت بيأأ  دىل أن  أأ ا الأأدور ال ميكأأ  أن يؤديأأ  دال االمت أأاع املتع أأد
سأأد أن تكأأون واعيأأة سجحجامهأأا عأأ  التصأأر  يف حالأأة مأأ  احلأأاالتو ومأأ  اامثلأأة علأأى  أأ ا  ال

 واالمت أاعسلبية"( االمت اع عأ  رفأع دعأاوى ج ائيأة؛ ساسم "امل ارسة ال االمت اع )يشار دلي  أحيانا  
عأ  ممارسأة احل ايأة لصأاح سعأض ااشأخاص املتج سأني؛ واالمت أاع عأ  التهديأد ساسأتع ال القأأوة 

  و(283)أو استع اهلا
ما يتبني أهنا مفيدة يف حتديأد  على قائ ة م  أشكال امل ارسة اليت مثريا   2وت ص الفقرة  (4)

علأأى أن  أأ   القائ أأة غأأري  "علأأى سأأبي  املثأأال ال احلصأأر"عبأأارة  وتشأأددو القأأانون الأأدويل العأأريف
حصأأأأأرية؛ وسأأأأأال ظرل علأأأأأى أيأأأأأة حأأأأأالل دىل حت يأأأأأة التغيأأأأأري ووتريتأأأأأ ل علأأأأأى الصأأأأأعيدي  السياسأأأأأي 
والتك ولأأوجيل فلأأأ  يكأأأون مأأأ  الع لأأأي وضأأأع قائ أأة ج يأأأع ااشأأأكال املتعأأأددة الأأأيت قأأأد تتخأأأ  ا 

ورة ليسأت سأوى أمثلأة قأد تتأداخ  في أا سي هأا عأالوة علأى وأشكال امل ارسة امل م و(284)امل ارسة
   لك )على سبي  املثالل "ااع ال واملراسالت الدسلوماسية" و"السلوك الت في ي"(و

ال يقصأأد م أأ  ترتيبهأأا حسأأأب  2والرتتيأأب الأأ ي وردت سأأ  أشأأكال امل ارسأأأة يف الفقأأرة  (5)
يعكأس تعأدد وت أوع أفعأال الأدول وردود  موسأعا   اامهيةو ويتعني تفسأري فأرادى امل ارسأات تفسأريا  

علأى سأبي  املثأال شأاملة ملأا يلأي: أيأة دجأراءات ت في يأة مبأا يف  "السلوك الت فيأ ي"أفعاهلا؛ فعبارة 
 لأأأأك ااوامأأأأر الت في يأأأأة واملراسأأأأيم والتأأأأداسري ااخأأأأرى؛ والبيانأأأأات الرمسيأأأأة علأأأأى املسأأأأتوى الأأأأدويل 

__________ 

 TheCaseofthep. 28; Nottebohm Caseلأعال ( 250)احلاشية  ”Lotus“.S.Sلالطالع على  ا جل انظر  (283)

(second phase), Judgment of April 6th, 1955: I.C.J. Reports 1955, p. 4, at p. 22; Jurisdictional 

Immunities of the State  لأعال ( 255)انظر احلاشية at p. 135, para. 77و  
 Waysandmeansformakingtheevidenceofcustomaryinternationallawmorereadily“ انظأر أيضأا   (284)

available”,وYearbook … 1950, vol. II, document A/1316, Part II, p. 368, para. 31  
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ة أو أمأأأا  الصأأأحافة؛ والأأأدعاوى املقامأأأة أمأأأا  احملأأأامم والبيانأأأات املأأأدىل هبأأأا أمأأأا  اهليئأأأات التشأأأريعي
واهليئات القضائية الوط ية والدوليةو وعبارة "القوانني التشريعية واإلداريأة" تشأ   ساملثأ  أي شأك  

دنفأأا   "‘يف امليأأدان‘السأألوك التشأأغيلي "مأأ  أشأأكال الت ظأأيم تقأأو  سأأ  السأألطات العامأأةو ويشأأ   
عأأأأ  اانشأأأأطة يف سأأأأاحة املعرمأأأأة أو غري أأأأا مأأأأ  اانشأأأأطة  فضأأأأال  القأأأأانون ومصأأأأادرة امل تلكأأأأاتل 

السأأأألوك املأأأأرتب  "العسأأأأكريةل مثأأأأ  حرمأأأأة القأأأأوات أو السأأأأف ل أو نشأأأأر أسأأأألحة معي أأأأةو وعبأأأأارة 
عأأأأ   فضأأأأال  ساملعا أأأأدات" تشأأأأ   مجيأأأأع اافعأأأأال املتصأأأألة سالتفأأأأاوض سشأأأأفن املعا أأأأدات ودسرامهأأأأا 

دة مأال يف ممارسأة يف اجملأال الأ ي تتعلأق سأ  ت في  ا؛ فالدولة قد تسا مل م  خالل دسرامهأا معا أ
اتفاقأأأات تعيأأأني احلأأأدود البحريأأأة أو اتفاقأأأات البلأأأد املضأأأي و واإلشأأأارة دىل  مثأأأ تلأأأك املعا أأأدةل 

تشأ   مأ لك  "السلوك املرتب  سقرارات تتخ  ا م ظ ة دولية أو تُعت أد يف مأؤمتر حكأومي دويل"
مجيأأأأع أفعأأأأال الدولأأأأة املتصأأأألة سالتفأأأأاوض واعت أأأأاد وت فيأأأأ  القأأأأرارات واملقأأأأررات وغأأأأري  لأأأأك مأأأأ  
  اإلجراءات اليت تعت أد ا الأدول يف دطأار امل ظ أات الدوليأة أو يف املأؤمترات احلكوميأة الدوليأةل أيأا  

ا ة أي م   ا ج و أما مسفلة حتديد وجقانونا  أو غري مل مة مانت تس يتهال وسواء مانت مل مة 
 املأأدعاةأشأأكال امل ارسأأة  أأ   يف واقأأع اامأأر يف حالأأة سعي هأأا ف ر أأون ج لأأة أمأأور م هأأا القاعأأدة 

  و(285)نفسها موضوع ال ظر
)ودن   (286)وقأأرارات احملأأامم الوط يأأة علأأى مجيأأع املسأأتويات قأأد تعتأأرب مبثاسأأة ممارسأأة للأأدول (6)

مسأأأفلة  يفالعليأأأا(؛ أمأأأا القأأأرارات امللغأأأاة مأأأان مأأأ  املأأأرجح أن يعطأأأى وون أمأأأرب حملأأأامم الأأأدرجات 
 ات صأأألة ساملوضأأأوعو ويتعأأأني الت ييأأأ  سأأأني دور قأأأرارات احملأأأامم الوط يأأأة  دتعأأأ السعي هأأأا فأأأريجح أ
لتحديأد  "م  أشكال ممارسة الدول ع  دور أا احملت أ  سوصأفها "وسأيلة احتياطيأة سوصفها شكال  

  و(287)قواعد القانون الدويل العريف
ل مأ  حيأأث املبأأدأل أي ليسأأت لأأ أن أي شأك  مأأ  أشأأكال امل ارسأة  3 وتوضأح الفقأأرة (7)

يقأات قي ة دثباتيأة  أردة أعلأى مأ  غأري و ومأع  لأكل ففأي حأاالت معي أةل م أا  أو مبأني يف التعل
 ح أشأكال )أو حأاالت( خمتلفأة مأ  امل ارسأة متُ ل قد يتعني أن 7و 3على مشروعي االست تاجني 

  اقهاوع د تقيي ها يف سي ا  خمتلف ا  وون

__________ 

   و3 االست تاج( م  التعليق على مشروع 3انظر الفقرة ) (285)
 ,at pp. 131-135لأعأال ( 255)احلاشأية  Jurisdictional Immunities of the Stateانظأر علأى سأبي  املثأال  (286)

paras. 72-77; Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), 

Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, at p. 24, para. 58  و أمأا مصأطلح "احملأامم الوط يأة" فقأد يشأ   أيضأا
احملأأامم الأأيت تتأأفل  مأأ  ع صأأر دويل يع أأ  يف دطأأار نظأأا  قأأانوين حملأأي واحأأد أو أمثأأرل مثأأ  احملأأامم أو اهليئأأات 

 الوط ية والدولية املختلطةو القضائية 
علأى القبأول مبثاسأة  أدنا و وقد تكون قرارات احملامم الوط ية أيضا  دلأيال   13م  مشروع االست تاج  2انظر الفقرة  (287)

   أدنا و 10م  مشروع االست تاج  2الفقرة  يف   ا الشفنو انظر )االعتقاد ساإلل ا (قانون 
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   7ارستنتاج 
 تقييم ممارسة الدولة 

ي بغأأي أن ُتؤخأأ  يف احلسأأبان مجيأأع امل ارسأأات املتاحأأة اخلاصأأة سدولأأة  -1 
 معّي ةل وتُقيَّم سفم لهاو 

ع أأدما تتبأأاي  ممارسأأات دولأأة معيّ أأةل ميكأأ  دعطأأاء وون أقأأ  ملأأا تتبعأأ  مأأ   -2 
 ممارساتو 

 التعليق  
ستقييم ممارسة دولة معي أة سغيأة حتديأد موقأ  تلأك الدولأة يف  7يتعلق مشروع االست تاج  (1)

(و ومثل أأأا توضأأأح  فقرتأأأا 8دطأأأار تقيأأأيم وجأأأود ممارسأأأة عامأأأة )و أأأو موضأأأوع مشأأأروع االسأأأت تاج 
ل م  الضروري أن تؤخأ  يف احلسأبان مجيأع امل ارسأات املتاحأة للدولأة املع يأة 7مشروع االست تاج 

 ا في ا يتعلق ساملسفلة موضوع ال ظرل مبا يش   اتساق تلك امل ارسةو وتقيم سفم له
أوال ل على أنأ  مأ  أجأ  حتديأد موقأ  دولأة مأا سشأفن املسأفلة موضأوع  ل1وت ص الفقرة  (2)

ال ظرل يل   أن تؤخأ  يف احلسأبان مجيأع امل ارسأات املتاحأة لتلأك الدولأةو و أ ا يعأر أن امل ارسأة 
شاملةل يف حأدود توافر أال أي أن تشأ   امل ارسأة  ات الصألة ة يأع  قيد ال ظر ي بغي أن تكون

علأأى أنأأ  يلأأ    مأأ لك  الصأألة ةهأأاو معأأنيو وتأأ ص الفقأأرة أجهأأ ة الدولأأة ومجيأأع امل ارسأأات  ات
 تقييم     امل ارسة سفم لها؛ وع دئ  فق  ميك  حتديد املوق  الفعلي للدولةو 

قضأية حصأانات  أو ‘ سفم لهأا‘رسأات املتاحأة على اشرتاط تقييم مجيع امل ا مثالوخري  (3)
يف دحأأأدى القضأأأايال مبوجأأأب  اهليلي يأأأةل حيأأأث قأأأررت احملك أأأة العليأأأا مأأأ  الواليأأأة القضأأأائية ةالدولأأأ

"مبدأ املسؤولية التقصأريية اإلقلي يأة"ل أن حصأانة الأدول مبوجأب القأانون الأدويل العأريف ال تشأ   
 ل اعت أدت "احملك أة العليأا اخلاصأة" موقفأا  ومأع  لأك وأع ال القوات املسلحة خالل ن اع مسلح

عأأ   ودافعأأت اهليلي يأأةاحملك أأة العليأأا  دنفأأا  حكأأم حأأني رفضأأتومأأ لك احلكومأأة اليونانيأأة  لخمتلفأا  
 أأ ا املوقأأ  أمأأا  احملك أأة ااوروسيأأة حلقأأوق اإلنسأأانل عأأالوة علأأى موقأأ  احملك أأة العليأأا  اهتأأا يف 
قأأرار الحأأقو وتقيأأيم  أأ   امل ارسأأة "سفم لهأأا" دفأأع مبحك أأة العأأدل الدوليأأة دىل أن تسأأت تج "أن 

  و(288)د ا"ممارسة الدولة اليونانية حمتسبة سفم لها تُ اقض يف الواقع حجة ديطاليا أمثر مما تؤي
دشأارة صأرحية دىل احلأاالت الأيت تكأون فيهأا ممارسأة دولأة مأا غأري متسأقة  2وتشري الفقرة  (4)

( أعأال ل قأد يتجلأى  لأك يف اتبأاع أجهأ ة أو 3أو تبدو غري متسأقةو وعلأى  أو مأا تبي أ  الفقأرة )
أو يتجلأى يف خمتلفأة يف سألومها دواء املسأفلة نفسأهال  سلطات خمتلفة داخ  الدولأة الواحأدة هُنجأا  

تبأأاي  ممارسأأة اةهأأاو الواحأأد علأأى مأأر الأأ م و ود ا تبأأني يف مثأأ   أأ   الظأأرو  أن ممارسأأة الدولأأة 
__________ 

(288) Jurisdictional Immunities of the State  لأعأأال ( 255)انظأأر احلاشأأية at p. 134, para. 76 و انظأأر
 ,at p. 98 لأعال ( 246)احلاشية  Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua أيضا  

para. 186و  
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أو عأأد   "امل ارسأأة العامأأة"سفم لهأأا غأأري متسأأقةل جأأاو التقليأأ  مأأ  قي أأة مسأأامهة تلأأك الدولأأة يف 
 و االعتداد هبا مجلة وتفصيال  

  ي بغأأي تأأوخي احلأأ ر ع أأد دجأأراء  أأ ا ومأأع  لأأكل يشأأري اسأأتخدا  مل أأة "ميكأأ " دىل أنأأ (5)
 اخللأأأوص دىل االسأأأت تاج نفسأأأ  يف مجيأأأع احلأأأاالتو ويف قضأأأية  لأأأيس مأأأ  الضأأأروري التقيأأأيمل وأنأأأ

  على سبي  املثالل خلصت حمك ة العدل الدولية دىل ما يلي: مصائد اامساك
  وجأ  عأدا"ما م  داع  لتعليق قدر مبالغ في  م  اامهية على املواضأع القليلأة  
ووو يف امل ارسأأأة ال رونيأأأةو د  ميكأأأ  فه هأأأا  ظأأأا ريالقيقأأأي أو احلت أأأاقضل اليقأأأني أو ال

 و (289)"سسهولة يف ضوء الوقائع والظرو  املت وعة السائدة على مدى فرتة طويلة
ويف   ا السأياقل علأى سأبي  املثأالل فأجن فأوارق امل ارسأة سأني ااجهأ ة الأدنيا والعليأا يف  

ول غأأأراض  وااعلأأأىالدولأأة الواحأأأدة ال يأأأرجح أن يرتتأأب عليهأأأا دعطأأأاء وون أقأأأ  مل ارسأأة اةهأأأاو 
مأأا تكأأون ممارسأأات  يئأأات احلكومأأة املرم يأأة أمثأأر أمهيأأة مأأ  ممارسأأة الوحأأدات  امل شأأودة   أأال مثأأريا  

ملكونة للدولة االحتادية أو الأدوائر السياسأية الفرعيأة للدولأة؛ وامل ارسأة الأيت تتبعهأا السألطة الت في يأة ا
غالبأأا  مأأا تكأأون  أأي اامثأأر أمهيأأة علأأى الصأأعيد الأأدويلل علأأى الأأرغم مأأ  أنأأ  قأأد يلأأ   مراعأأاة املوقأأ  

   و(290)الدستوري ملختل  ااجه ة املع ية

  8ارستنتاج 
 رسة عامة وجوب أن تكون المما

نب أن تكون امل ارسة املع ية عامةل و  ا يعر وجوب أن يكون هلا  -1 
 ع  االتساقو  فضال  يكفي م  االنتشار والت ثيليةل  ما
ال ُيشأأأرتط أن تأأأدو  امل ارسأأأة مأأأدة معي أأأةل ولكأأأ  ُيشأأأرتط أن تكأأأون  -2 

 عامةو 

 التعليق  
 ؛ ويسأأعى دىل سيأأانسأة عامأأة وجوسأأا  ساشأأرتاط أن تكأأون امل ار  8يتعلأق مشأأروع االسأأت تاج  (1)

  جو ر   ا االشرتاط وما يتطلب  التحقق م  مدى استيفاء   ا الشرط يف حالة سعي هاو
أن مفهو  الع وميةل ال ي يشري دىل   أوع احلأاالت الأيت اتبعأت فيهأا  1وتوضح الفقرة  (2)

شأأرطني اث أأنيو أوال ل نأأب أن يتبأأع امل ارسأأة  ي طأأوي علأأىل املأأدعاةقاعأأدة القأأانون الأأدويل العأأريف 
ل نأأأب أن تتسأأأأم حأأأاالت امل ارسأأأأة و وثانيأأأأا  عأأأأددا  ومتثأأأيال  عأأأدد مأأأ  الأأأأدول تكأأأون فيأأأأ  الكفايأأأة 

 اةأر  القأاري لبحأر الشأ الساالتساقو والعبارة اليت استخدمتها حمك ة العدل الدولية يف قضية 
__________ 

(289) Fisheries case, Judgment of December 18th, 1951: I.C.J. Reports 1951, p. 116, at p. 138و  
 at p. 136, para. 83 لأعأال ( 255 )احلاشأية Jurisdictional Immunities of the Stateانظر على سبي  املثال  (290)

لأرأي الأ ي أعرسأت ع أ  احملك أة العليأا اخلاصأة اليونانيأة ل ل‘مبوجب القانون اليونأاين‘)حيث الحظت احملك ة أن  
 ا اهليلي ية(و الغلبة على رأي احملك ة العلي
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: ونأأأأأب أن تكأأأأأون "ممارسأأأأأة (291) أأأأأي أن امل ارسأأأأأة نأأأأأب أن تكأأأأأون "واسأأأأأعة وشأأأأأب  موحأأأأأدة"
؛ ويتعأني مطلقا   وم ا  و موضح أدنا ل ال ميك  أن يعطي أي م  الشرطني معيارا   و(292)مستقرة"

ومأأع  لأأكل ففأأي مأأ  حالأأة  و(293)تقيأأيم العتبأأة الأأيت نأأب أن يسأأتوفيها مأأ  م ه أأا مبراعأأاة السأأياق
  ا  ثاست وموحدوم  احلاالتل ي بغي أن يكون لل  ارسة طاسع يس ح ست يي  وجود استخد

واشأأأرتاط أن حتأأأوو امل ارسأأأة "االنتشأأأار والت ثيليأأأة" ال ميكأأأ  صأأأوغ  صأأأياغة دقيقأأأة ان  (3)
مأأ  حالأأة دىل أخأأرى )علأأى سأأبي  املثأأالل تأأواتر الظأأرو  الأأيت  الظأأرو  قأأد  تلأأ  اختالفأأا  مبأأريا  

وفي أأا يتعلأأقل علأأى سأأبي  املثأأالل سالعالقأأات الدسلوماسأأية الأأيت تتعاطا أأا  و(294)تسأأتدعي اإلجأأراء(
مجيأأأع الأأأدول سصأأأورة م تظ أأأةل سأأأيتعني أن تكأأأون امل ارسأأأة سي أأأة علأأأى نطأأأاق واسأأأعل يف حأأأني أن 

سأوى عأدد قليأ  م ها امل ارسة ستكون أق  سالضرورة في ا يتعلق سالق وات الدوليةل اليت ال يوجد 
  عبأأارة "مأأا يكفأأي"ل الأأيت تعأأر أنأأ  ال ميكأأ  سصأأورة  أأردة حتديأأد العأأدد و و أأ ا مأأا تشأأري دليأأجأأدا  

امل ارسأأة(و ومأأ   حأأاالتالأأالو  للأأدول املشأأارمة يف امل ارسأأة  ات الصأألة وال توويعهأأا )مثأأ  عأأدد 
: فليس م  الضروري دظهار أن مجيع الأدول الواضحل مع  لكل أن املشارمة العاملية ليست شرطا  

والدول املشأارمة ي بغأي أن تشأ   تلأك الأيت لأديها فرصأة أو  و(295)ة املع يةقد اشرتمت يف امل ارس
ومأأ  املهأأأم أن متثأأ   أأ   الأأأدول خمتلأأ  امل أأاطق اةغرافيأأأة  و(296)املأأدعاةدمكانيأأة تطبيأأق القاعأأأدة 
  و يةو/أو خمتل  املصاح املع

يف ل نأأأب أن يؤخأأأ  يف االعتبأأأار عامأأأ  مهأأأم  أأأو مأأأدى املشأأأارمة الع وميأأأة وع أأأد تقيأأأيم (4)
يت يأرجح أن جأ  خأاص يف ال شأاط  ي الصألة أو الأالأدول امل خرطأة سو امل ارسة ال ي   بت دلي  

و ومأأ  الواضأأح أنأأ  سأأيكون مأأ  غأأري الع لأأي (297)املأأدعاةتكأأون مع يأأة أمثأأر مأأ  غري أأا سالقاعأأدة 
علأأى سأأبي  املثأأال حتديأأد وجأأود ومضأأ ون قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف في أأا يتصأأ  

__________ 

(291) North Sea Continental Shelf  لأعأال ( 254)انظأر احلاشأية at p. 43, para. 74 و وقأد اسأتخدمت طائفأة
واسأأعة مأأ  املصأأطلحات لوصأأ  شأأرط الع وميأأةل مبأأا يف  لأأك مصأأطلحات اسأأتخدمتها حمك أأة العأأدل الدوليأأة 

  دون أن يقصد م   لك أي اختال  حقيقي يف املعاو
  وat p. 44, para. 77ل نفس املرجع  (292)
   ل أعال و3انظر أيضا  مشروع االست تاج  (293)
 the judgment of 4 February 2016 of the Federal Court of Australia in Ure v. Theانظأر أيضأا   (294)

Commonwealth of Australia [2016] FCAFC 8, para. 37   دثبأات  نأ  ب دىل حأد القأول دنأ  يسأتحي )"ل
مأأ  عأأدد قليأأ  مأأ  حأأاالت ممارسأأة الأأدولو وسأأ قب   وجأأود قاعأأدة مأأ  قواعأأد ]القأأانون[ الأأدويل العأأريف انطالقأأا  

   القائ  سفن  مل ا ت اقص عدد حاالت ممارسة الدول ساتت امله ة أمثر صعوسة"(و سالطرح ااق  تقييدا  
 BvR 1506/03, German Federal Constitutional Court, Order of the Second 2انظأر علأى سأبي  املثأال  (295)

Senate of 5 November 2003, para. 59  سيأد أن  أ   امل ارسأة غأري واسأعة االنتشأار مبأا يكفأي العتبار أا"(
   "(وعرفيا   دوليا   ممارسة موحدة تُ شئ قانونا  

مأأ  الأأدول املشأأارمة يف ممارسأأة مأأا د ا مانأأت  أأ   امل ارسأأة ومأأ ا  قأأد يكفأأيل علأأى  أأ ا ال حأأول عأأدد قليأأ  نسأأبيا   (296)
   و)االعتقاد ساإلل ا (مبثاسة قانون  عاما   امت اع الدول ع  الرد عليها مقبولني يف الواقع قبوال  

ال غأأا ع أأ  يت ثأأأ  يف أنأأ ل خأأالل الفأأأرتة املع يأأةل مه أأا سلأأأغ  خلصأأت حمك أأة العأأأدل الدوليأأة دىل أن " أأة شأأأرطا   (297)
قصأر ال ي بغأي أن تكأأون ممارسأة الأأدولل مبأا فيهأأا الأدول الأيت تتأأفثر مصأاحلها سصأأفة خاصأةل ممارسأأة واسأعة وشأأب  

  وat p. 43, para. 74 لأعال ( 254)انظر احلاشية  North Sea Continental Shelfموحدة يف آن واحد"و 



A/71/10 

GE.16-14345 122 

يف امل اطق البحرية دون مراعاة ممارسة الدول الساحلية والدول الرئيسية يف  أال الشأح   ساملالحة
الأدول املصأأدرة  ةسأأتث ار ااج أح دون تقيأيم ممارسأالبحأريل أو وجأود ومضأ ون قاعأدة سشأفن اال

ملهأا الأدول   تكونحاالت مثريةل سأ ويف والدول احلاض ة لالستث اراتممارسة لرأس املال وم لك 
  وتكافئةمع ية سصورة م ظ هامعأو 
 يتعأأ رويعأأر اشأأرتاط اتسأأاق امل ارسأأة أنأأ  ع أأدما تكأأون اافعأأال املع يأأة متباي أأة دىل حأأد  (5)

مع  متيي     سلومي معنيل ال ميك  القول سوجود ممارسة عامة )وسالتايل ال وجود لقاعدة مقاسلة 
يف "قضأية  لالدوليأةحمك أة العأدل  م  قواعد القانون الدويل العريف(و فعلى سبي  املثأالل خلصأت

 دىل ما يلي:  لمصائد اامساك
 ووو فأجن دوال   "سالرغم م  أن قاعدة ااميال العشرة قأد اعت أدهتا سعأض الأدول 

و وسالتايلل فجن قاعدة ااميال العشرة مل تكتسب حجيأة خمتلفا   أخرى قد اعت دت حدا  
  و(298)"م  قواعد القانون الدويل العريفقاعدة 

ل مأ  املهأم سطبيعأة احلأال ال ظأر يف حأاالت متسقةوع د ال ظر يف ما د ا مانت امل ارسة  (6)
السأألوك القاسلأأة لل قارنأأة يف واقأأع اامأأرل أي الأأيت تكأأون قأأد ثأأارت فيهأأا نفأأس املسأأائ  أو مسأأائ  

لعأأدل امتشأأاهبة مي أأا يتسأأا سالفعأأ  أن تشأأك   أأ   احلأأاالت أدلأأة يوثأأق هبأأاو وأشأأارت حمك أأة 
 دىل:  لوتسيف قضية ئ ة الداالدويل 

؛  لأك أن السأواسق مأ  القضية قيد ال ظأر اليت ت طوي على تشاس  معالسواسق " 
د مبأأأدأ عأأأا  مأأأ  مبأأأادئ سأأأتخلص م هأأأا وجأأأو  أأأ ا ال أأأوع  أأأي وحأأأد ا الأأأيت ميكأأأ  أن يُ 

  و(299)"القانون الدويل العريف[ يسري على احلالة املعي ة]

__________ 

(298) Fisheries case  لأعأال ( 289)انظأر احلاشأية at p. 131 خلأيج مأنيو ورأت دائأرة مأ  دوائأر احملك أة يف قضأية 
ووو فأجن  أن  ع دما تبني امل ارسة "أن م  حالة حمددة  يل يف هناية املطا ل خمتلفة ع  مجيأع احلأاالت ااخأرى

 Delimitation of) "القأانون العأريف وقواعأد فر تلأك الشأروط الضأرورية ل شأفة مبأادئ ا  ا حيول دون دمكانية تو 

the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area  لأعأال ( 250)انظأر احلاشأية at p. 290, para. 81 و)
 at p. 277أعأأال (ل  257)احلاشأأية  Colombian-Peruvian asylum caseانظأأر أيضأأا ل علأأى سأأبي  املثأأالل 
 ة تكش  ع  الكثري م  عد  اليقني والت اقضل والكثري م  التقلأب والتفأاوت يف )"الوقائع املعروضة على احملك

ممارسة حأق اللجأوء الدسلوماسأيووو حبيأث ال ميكأ  أن يتبأنّي مأ   أ ا ملأ  أي اسأتخدا  ثاسأت وموحأد ووو في أا 
 Interpretation of the air transportيتعلق سالقاعدة امل عومة املتصلة سالتكيي  االنفأرادي وال هأائي للجرميأة"(؛

services agreement between the United States of America and Italy, Advisory Opinion of 17 July 

1965, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. XVI (Sales No. E/F.69.V.1), 

pp. 75-108, at p. 100 ة ملحوظأة يف الواقأع ودون تغأري  أي وحأد ا الأيت ميكأ  أن )"والصأحيح أن ممارسأة ثاستأ
  تشك  قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريف"(و

(299) The Case of the S.S. “Lotus”  ل أعأال ( 250)انظأر احلاشأيةat p. 21  و انظأر أيضأاNorth Sea Continental 

Shelf  لأعأأال ( 254)احلاشأأية at p. 45, para. 79؛ وSpecial Court for Sierra Leone, Prosecutor v. 

Moinina Fofana and Allieu Kondewa, Case No. SCSL-04-14-A, Judgment (Appeals Chamber) of 28 

May 2008, para. 406و  
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ام  يف ممارسأة الأدولو فامل ارسأة  ات الصألة االتساق الكال ُيشرتط ويف الوقت نفس ل  (7)
نأأأب أن تكأأأون شأأأب  موحأأأدة أو موحأأأدة سصأأأورة جو ريأأأة؛ ومأأأ  مث فأأأجن سعأأأض أوجأأأ  التضأأأارب 

اانشطة العسكرية وشأب  العسأكرية ويف قضية  و"ممارسة عامة"والتعارض ال    سالضرورة سوجود 
 :  ل رأت حمك ة العدل الدولية أنيف نيكاراغوا وضد ا

 … تطبيقأأا  مثاليأأا  توقأأع أن يكأأون تطبيأأق القواعأأد املع يأأة يف ممارسأأة الأأدول يُ  ال" 
جأأ  دثبأأات قاعأأدة عرفيأأةل نأأب أن تتسأأم امل ارسأأة املقاسلأأة أ مأأ  أنأأ ل احملك أأة تعتأأرب وال

 تأأرى عرفيأأةل قواعأأد وجأأود اسأأتخالص أجأأ  ومأأ  سالتطأأاسق الصأأار  املطلأأق مأأع القاعأأدةو
  و(300)"القواعد مع متسقا   عا ل سوج  الدولل سلوك يكون أن يكفي أن  احملك ة

وع دما يتخ  عد  االتساق شك  انتهامأات لقاعأدةل فأجن  لأك ال مي أع سالضأرورة قيأا   (8)
ممارسأأة عامأأةو ويصأأدق  أأ ا سوجأأ  خأأاص ع أأدما ت فأأي الدولأأة املع يأأة االنتهأأاك و/أو تعأأرب عأأ  

  :فجن الدوليةل العدل حمك ة الحظت ومثل اتفييد ا للقاعدةو 
أن تعتأأرب  حأأاالت سأألوك الدولأأة غأأري املتسأأقة مأأع قاعأأدة معي أأة ي بغأأي ع ومأأا  " 

علأى االعأرتا  سقاعأدة جديأدةو ود ا تصأأرفت  انتهامأات لتلأك القاعأدةل وليسأت دلأيال  
 متعارضة مأع قاعأدة معأرت  هبأال لك هأا دافعأت عأ  سألومها الدولة سطريقة تبدو ظا ريا  

ساالسأأأأأت اد دىل اسأأأأأتث اءات أو مأأأأأربرات موجأأأأأودة يف القاعأأأأأدة نفسأأأأأهال فأأأأأجن داللأأأأأة  أأأأأ ا 
ل  أأي يف الواقأأع علأأى  لأأك ااسأأاس أو مل يكأأ  املوقأأ ل سأأواء مأأان سأألوك الدولأأة مأأربرا  

  و(301)تفميد القاعدة وليس دضعافها"
اتبعأأت فيهأأا دىل الع صأأر الأأ مرل موضأأحة أن القصأأر ال سأأح للفأأرتة الأأيت  2وتشأأري الفقأأرة  (9)

حيول دون دثبات وجود قاعدة مقاسلأة مأ  قواعأد القأانون الأدويل  امل ارسة ليس يف حد  ات  عائقا  
لصأأحة  العأريفو ومأأع أن طأول املأأدة قأد ت شأأف ع أ  ممارسأأة  ات صألة واسأأعة ال طأاقل فلأأيس شأرطا  
 و(302)وجأأأأود قاعأأأأدة عرفيأأأأة أن تكأأأأون امل ارسأأأأة متبعأأأأة م أأأأ  ومأأأأ  سعيأأأأد أو ملأأأأدة طويلأأأأة أو حمأأأأددة

ع أدما خلصأت دىل  اةأر  القأاري لبحأر الشأ اليف قضأية  لأك وأمدت حمك أة العأدل الدوليأة 
مأأرور فأأرتة وم يأأة قصأأرية فقأأ  ال حيأأول سالضأأرورةل أو يف حأأد  اتأأ ل دون نشأأفة قاعأأدة جديأأدة "أن 

سد أن مير سعض الوقتل  وم ا يوضح    ا املقتط ل فال و(303)م  قواعد القانون الدويل العريف"
 و ال وجود لشيء امس  "العر  الفوري"د  لكل مي ت شف ممارسة عامة؛ مع  

__________ 

(300) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua  لأعأال ( 246)انظأر احلاشأيةat p. 98, 

para. 186و 
 لأعأأأال ( 258)احلاشأأأية  Prosecutor v. Sam Hinga Normanل انظأأأر أيضأأأا  علأأأى سأأأبي  املثأأأال املرجأأأع نفسأأأ  (301)

para. 51 :ل أعال و7انظر مشروع االست تاج و وي طبق الشيء نفس  ع د تقييم ممارسة دولة سعي ها 
لى سبي  املثالل نشف القانون الدويل العأريف يف عأدد مأ  يف ميادي  مث  قانون الفضاء الدويل أو قانون البحارل ع (302)

   امل اسبات نشفة سريعةو
(303) North Sea Continental Shelf  لأعال ( 254)انظر احلاشية at p. 43, para. 74و  
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  الجزء الرابع 
 )ارعتقاد باةلزام(قانون القبول بمثابة 

 سشأأك  متسأأقيكفأأي مأأ  الأأدول يتبأأع  وممأأثال  ملأأاال يكفأأي دثبأأات أن عأأددا  واسأأعا   
ممارسأأة معي أأة لتحديأأد قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريفو ويتعلأأق اةأأ ء الراسأأع سأأأالرم  

"الأأأأ ايت" أو  علأأأأى أنأأأأ  الع صأأأأردليأأأأ  أحيانأأأأا   املشأأأأارلقأأأأانون الأأأأدويل العأأأأريفل امل شأأأأئ لالثأأأأاين 
"ال فسي": م  الضروري أيضا  يف م  حالأة االقت أاع سأفن   أاك سأني الأدول قبأوال  مبثاسأة قأانون 

 للطاسع املل   لل  ارسة املع يةو  )االعتقاد ساإلل ا (
  9ارستنتاج 

 (باةلزام ارعتقاد) قانون بمثابة القبول ارط
 ساعتبار أا ل(سأاإلل ا  االعتقأاد) قأانون مبثاسة العامة امل ارسة قبول شرط -1 

 سوجأأود حأأس املع يأأة امل ارسأأة اقأأرتان وجأأوب يعأر العأأريفل الأأدويل القأأانون أرمأأان مأأ  رم أا  
 وقانوينال لت ا اال أو قانوينال قاحلس
عأأ   )االعتقأأاد سأأاإلل ا (نأأب متييأأ  ممارسأأة عامأأة مقبولأأة مبثاسأأة قأأانون  -2 

 العادةو   رد االستخدا  املتداول أو
 التعليق  

للقأأانون امل شأأئ دىل اإلحاطأأة سطبيعأأة ووظيفأأة الأأرم  الثأأاين  9يسأأعى مشأأروع االسأأت تاج  (1)
 و )االعتقاد ساإلل ا (الدويل العريفل أي القبول مبثاسة قانون 

لقأانون م شأئا  لل سوصأف  رم أا  )االعتقاد ساإلل ا (أن القبول مبثاسة قانون  1وتوضح الفقرة  (2)
وجوب اتباع امل ارسة املع ية ساالقرتان مع حس ساحلق القانوين أو االلتأ ا  الدويل العريفل يشري دىل 

أو مطلوسأأأة أو حمظأأأورة مبوجأأأب  جأأأائ ةل أي أهنأأأا نأأأب أن تكأأأون مصأأأحوسة ساقت أأأاع سفهنأأأا انوينالقأأأ
أن الأأأدول قأأأد  ليف مأأأ  حالأأأة أن يثبأأأتلاامهيأأأة  و كأأأ ا يكأأأون مأأأ  سأأأالغالقأأأانون الأأأدويل العأأأريفو 

تصرفت سطريقة معي ة اهنا شعرت أو اعتقدت أن القانون يرغ هأا أو نيأ  هلأا فعأ   لأك سسأبب 
: نأب أن تكأون قأد اتبعأت  أ   امل ارسأة ساعتبار أا حقأا  العأريف واعد القأانون الأدويلقاعدة م  ق

لتأ ا و وم أا أمأدت حمك أة العأدل الدوليأة يف حك هأأا اال مأ  سأابأو أن تكأون قأد خضأعت هلأا 
 : ساةر  القاري لبحر الش الاملتعلق 

ممارسأأة مسأأتقرة فحسأأبل سأأ  نأأب  مب  لأأةال يتعأأني أن تكأأون ااع أأال املع يأأة " 
دلأيال  علأى وجأود اعتقأاد سأفن  أأ    لأو أن تُ فَّأ  سطريقأة جتعلهأا لأن تكأون يف حأد  اهتأا

امل ارسة أصبحت دل امية سفع  قاعدة قانونيأة تقتضأيهاو واحلاجأة دىل  أ ا االعتقأادل أي 
رورهتاو لأأ ا  ايتل أمأأر ضأأ ر يف مفهأأو  االعتقأأاد سجل اميأأة امل ارسأأة وضأأ ع صأأردىل وجأأود 

 و (304)"ا  قانوني ا  الت اميُعد يتعني أن تشعر الدول املع ية سفهنا متتث  ملا 
__________ 

 )الأأيت تشأأري دىل شأأرط أن الأأدول "اعتقأأدت أهنأأا 76الفقأأرة ل املرجأأع نفسأأ ؛ انظأأر أيضأأا  77ل الفقأأرة املرجأأع نفسأأ  (304)
 تطبق قاعدة دل امية م  قواعد القانون الدويل العريف"(و
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عأ  دوافأع التصأر  ااخأرى اخلارجأة  )االعتقاد سأاإلل ا (نب متيي  القبول مبثاسة قانون و  (3)
ات عأ  نطأأاق القأأانونل مثأأ  اجملاملأأة أو املصألحة السياسأأية أو املالءمأأة؛ ود ا مانأأت  أأ   االعتبأأار 

د أي قاعأدة مأ  قواعأد القأانون الأدويل ااخرى وحد ا  ي الدافع وراء امل ارسة املع يأةل فلأ  حُتأدَّ 
االعأأأرتا   الكولومبيأأأة البريوفيأأأة اللجأأأوءالعأأأريفو و كأأأ ا رفضأأأت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة يف قضأأأية 

ت سوجأأأود قاعأأأدة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف ع أأأدما مل يثبأأأتل يف مجلأأأة أمأأأورل أن حأأأاال
 مانت:   املدعاةامل ارسة 
الأأأدول اإلقلي يأأأة  وحترتمهأأأاالأأأدول الأأأيت متأأأ ح اللجأأأوء محأأأق خأأأاص هبأأأا  تتبعهأأأا" 

سوصأأفها واجبأأا  يل مهأأا ولأأيس فقأأ  لأأدواعي املصأألحة السياسأأيةو ووو يبأأدو أن اعتبأأارات 
املالءمأأة أو  أأرد املصأألحة السياسأأية دفعأأت الدولأأة اإلقلي يأأة دىل االعأأرتا  حبأأق اللجأأوء 

 و (305)شعور سااللت ا  القانوين" أن ميلي   ا القرار أيُ دون 
والسأأأأعي دىل االمتثأأأأال اللتأأأأ ا  تعا أأأأدي سوصأأأأف  الت امأأأأا  تعا أأأأديا ل متامأأأأا  مثأأأأ  السأأأأعي دىل  (4)

وامل ارسأأأة  لاالمتثأأأال للقأأأانون احمللأأأيل لأأأيس قبأأأوال  مبثاسأأأة قأأأانون لغأأأرض حتديأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف
 و(306)املتَّبَعة هب   ال ية ال تؤديل يف حد  اهتأال دىل اسأت تاج وجأود قاعأدة مأ  قواعأد القأانون الأدويل

؛ ةم  م  القانون الأدويل العأريف واملعا أد  مبقتضىسفهنا مقيَّدة سالت ا  معني قد تعرت  دولة ما دال أن 
وفقأا  ملعا أدة ليسأت  تتصأر  الأدول ولك    ا اامر حيتاج دىل دثبأاتو ومأ  ناحيأة أخأرىل ع أدما

غأأري أطأأرا  يف املعا أأدةل فأأجن  مرتبطأأة هبأأال أو ع أأدما تطبأأق الت امأأات تعا ديأأة يف عالقاهتأأا مأأع دول
  لك قد يدل على وجود قبول مبثاسة قانون يف غياب أي تفسري خمال و 

  مأأ  الأأدول في أأا يتعلأأق سكأأ )االعتقأأاد سأأاإلل ا (ونأأب السأأعي دىل القبأأول مبثاسأأة قأأانون  (5)
املشأأأارمة يف امل ارسأأأة  ات الصأأألة والأأأدول القأأأادرة علأأأى الأأأرد عليهأأأا؛ ونأأأب دظهأأأار أهنأأأا فه أأأت 

ولأيس مأ  الضأروري دثبأات أن مجيأأع  و(307)للقأانون الأأدويل العأريف وفقأا  امل ارسأة علأى أهنأا ممارسأة 
__________ 

(305) Colombian-Peruvian asylum case  أعأأال (ل  257)انظأأر احلاشأأيةat pp. 277 and 286 انظأأر أيضأأا  و و 
TheCaseofthe)"حأىت لأو مانأت القأرارات القضأائية ال أادرة  at p. 28أعأال (ل  250)احلاشأية  ”Lotus“.S.S

ووو فأأجن  مأأ  حيأأث وقائعهأأا املأأدعاةالأأيت ميكأأ  الوقأأو  عليهأأا يف القضأأايا املشأأار دليهأأا مافيأأة إلثبأأات الظأأرو  
ج ائيأةل ولأيس أهنأا تعأرت   دعأاوى لك ل  يعدو دظهار أن الدول امت عتل ع ليا ل يف غالب ااحيان عأ  رفأع 

أن مأ   ددرامهاد  ال ميك  احلديث ع  عر  دويل دال د ا مان   ا االمت اع قائ ا  على سفهنا مل مة سفع   لك؛ 
أن عليهأأأا  أأأ ا الواجأأأب؛ ومأأأ  ناحيأأأة  مدرمأأأةساسأأأت تاج أن الأأأدول  املأأأدعاةواجبهأأأا االمت أأأاعو وال تسأأأ ح الواقعأأأة 

 Military and Paramilitary Activitiesأخرى ووو   اك ظرو  أخرى يراد هبا دظهار أن العكأس صأحيح"(؛ 

in and against Nicaragua  أعال (ل  246)انظر احلاشيةat pp. 108-110, paras. 206-209و  
و وسالتأايل قأد ت شأأف at p. 43, para. 76أعأال (ل  254)احلاشأأية  North Sea Continental Shelf مأثال  انظأر  (306)

معا أدة تكأون صعوسة معي ة يف التحقق ممأا د ا مانأت قاعأدة مأ  قواعأد القأانون الأدويل العأريف قأد نشأفت ع أدما 
   اجت ست مشارمة عاملية تقريبا وقد  تفسرييةغري 

 ,at p. 109أعأال (ل  246)احلاشأية Military and Paramilitary Activities in and against Nicaraguaانظأر:  (307)

para. 207فالأأدول الأأيت تتخأأ  تلأأك اإلجأأراءات أو غري أأا مأأ  الأأدول الأأيت تكأأون يف وضأأع يتأأيح هلأأا الأأرد عليهأأال  و"(
علأأى اعتقأأاد سأأفن  أأ   امل ارسأأة أصأأبحت دل اميأأة حبكأأم  دلأأيال  ‘نأأب أن تكأأون قأأد تصأأرفت حبيأأث يكأأون سأألومها 

   و((اري لبحر الش الاةر  الق" )مقتبس م  حكم ‘وجود قاعدة قانونية تقتضيها
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سوصفها قاعدة م  قواعد القانون الدويل؛  املدعاةالدول قد اعرتفت )قبلت مبثاسة قانون( القاعدة 
  و(308)واملطلوب  و القبول الواسع مع قلة االعرتاض أو انعدام 

على أن  ال ميك  اعتبأار ممارسأة عامأة م شأئة أو معأربة عأ  قأانون دويل  2وتشدد الفقرة  (6)
أو عأأأادةو ؛ فهأأأي  أأأرد اسأأأتخدا  متأأأداول )االعتقأأأاد سأأأاإلل ا (عأأأريف مأأأ  دون قبأأأول مبثاسأأأة قأأأانون 

أن تتبعهأأأأا أو تتجا لهأأأأا  يفا  وسعبأأأأارة أخأأأأرىل دن امل ارسأأأأة الأأأأيت تعتأأأأرب الأأأأدول نفسأأأأها حأأأأرة قانونأأأأ
حتديأأد ا تأأ ص  أأي  املأأرادتسأأهم يف القأأانون الأأدويل العأأريف أو تعكسأأ  )دال د ا مانأأت القاعأأدة  ال

أمهيأة ظأة املالحوال حت أ  مجيأع حأاالت انتظأا  السألوك الأدويل  و(309)نفسها على  أ ا االختيأار(
توفري البسأاط اامحأر لرؤسأاء الأدول ال ائأري ل ال تقأرتن  قبي  قانونية؛ فاجملامالت الدسلوماسيةل م 

ومأ  مث ال ميكأ  أن تولأد أو تشأهد علأى أي واجأب قأانوين أو حأق  شأعور سأااللت ا  القأانوينفي س
 و (310)يف التصر  على   ا ال حو

   10ارستنتاج 
  )ارعتقاد باةلزام(أاكال األدلة على القبول بمثابة قانون 

أشأكاال   )االعتقأاد سأاإلل ا (قد تتخ  اادلأة علأى القبأول مبثاسأة قأانون  -1 
 متعددة ومت وعةو 

 ل)االعتقأأاد سأأاإلل ا ( قأأانون مبثاسأأة القبأأول علأأى اادلأأة أشأأكال تشأأ   -2 
: البيانات العامأة الصأادرة ساسأم الأدول؛ وامل شأورات الرمسيأة؛ احلصر ال املثال سبي  على

واآلراء القانونيأأأأأة الصأأأأأادرة عأأأأأ  احلكومأأأأأة؛ واملراسأأأأأالت الدسلوماسأأأأأية؛ وقأأأأأرارات احملأأأأأامم 
__________ 

 ك ا ع دما "يكأون أعضأاء اجملت أع الأدويل م قسأ ني انقسأاما  ع يقأا " سشأفن مسأفلة مأا د ا مانأت ممارسأة معي أة  (308)
ل ال ميك  القول سوجود أي قبول مبثاسة قانون مأ   أ ا القبيأ : انظأر )االعتقاد ساإلل ا (قبول مبثاسة قانون س مقرونة

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons  أعال (ل  258)احلاشيةat p. 254, para. 67و  
ل في أأا يتعلأق مبأأرور Right of Passage over Indian Territory قضأأية  كأ ا الحظأت حمك أأة العأدل الدوليأة يف (309)

ة لسأأأحب السأأأيادة اإلقلي يأأأة سأأألطة تقديريأأألصأأأاحب القأأأوات املسأأألحة والشأأأرطة املسأأألحةل أن: "امل ارسأأأة تؤمأأأد أن 
يوجأد  املوقأ  القأانوينو وال يفاإل ن أو رفض و ويُأدفع سأفن اإل ن ُمأِ ح دائ أا ل ولكأ  احملك أة تأرى أن  لأك ال يأؤثر 

 أي شأأأأأأأأأأأيء يف السأأأأأأأأأأأج  يظهأأأأأأأأأأأر أن مأأأأأأأأأأأ ح اإل ن مأأأأأأأأأأأان ل امأأأأأأأأأأأا  علأأأأأأأأأأأى سريطانيأأأأأأأأأأأا أو اهل أأأأأأأأأأأد سوصأأأأأأأأأأأف  الت امأأأأأأأأأأأا "
(Case concerning Right of Passage over Indian Territory  أعأال (ل  258)انظأر احلاشأيةat pp. 42-43 و)
ل أمأدت حمك أة العأدل الدوليأة أيضأا  مأا يلأي يف سأعيها دىل Jurisdictional Immunities of the State يف قضأيةو 

مأأ ح  أن الأأدول تقأأرر أحيانأأا   القأأانون الأأدويل العأأريف: "رغأأم أنأأ  قأأد يكأأون صأأحيحا  مأأ  قواعأأد قاعأأدة  مضأأ ونحتديأأد 
مما  و مطلوب مبوجب القانون الدويلل ف ج  ااغأراض احلاليأةل تظأ  ال قطأة الرئيسأية  أي أن  ا  حصانة أوسع نطاق

القضأية قيأد  االعتقاد املطلأوب سأاإلل ا ل وسالتأايل ال يسأل  أي ضأوء علأىيقرتن س م ح احلصانة يف مث      احلالة ال
 .at p. 123, paraأعأال (ل  255ظأر احلاشأية )ان Jurisdictional Immunities of the State)" نظأر احملك أة حاليأا  

  وat pp. 43-44, para. 76أعال (ل  254)احلاشية  North Sea Continental Shelf (و انظر أيضا  55
الحظأأأأت حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة أن   أأأأاك سالفعأأأأ : "العديأأأأد مأأأأ  اإلجأأأأراءات الدوليأأأأةل مأأأأثال  يف ميأأأأدان املراسأأأأيم  (310)

االحتفاليأأة والربوتومأأولل الأأيت تأأؤدى سشأأك  ثاسأأت تقريبأأا ل لكأأ  الأأدافع وراء أأا  أأو اعتبأأارات اجملاملأأة أو املالءمأأة أو 
 لأعأال ( 254 )انظأر احلاشأية North Sea Continental Shelfالتقاليأد فقأ ل ولأيس أي شأعور سالواجأب القأانوين" 

at p. 44, para. 77و)  
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الوط ية؛ وأحكا  املعا دات؛ والسألوك املأرتب  سقأرارات تتخأ  ا م ظ أة دوليأة أو تُعت أد 
  يف مؤمتر حكومي دويلو

  صأدور رد فعأ  مبأرور الوقأت علأى ممارسأة مأا دلأيال  عأد ُيسأتخد  قد -3 
الأرد وأن  ل سشرط أن تكأون الأدول قأادرة علأى)االعتقاد ساإلل ا (على قبوهلا مبثاسة قانون 
  ماو تقتضي الظرو  رَد فع   

 التعليق  
ساادلأة الأيت ميكأ  أن ُيسأت َتج م هأا قبأول ممارسأة مأا مبثاسأة  10يتعلق مشأروع االسأت تاج  (1)

القبول مبثاسة قانون ميك  التعري  س  م  خالل خمتلأ   يوضح أنو و و )االعتقاد ساإلل ا (قانون 
  مظا ر سلوك الدولو

ميكأأ   تقأأاد سأأاإلل ا ()االعالعأأا  سأأفن القبأأول مبثاسأأة قأأانون  االقأأرتاحعلأأى  1وتأأ ص الفقأأرة  (2)
مأ  التعبري ع   سطائفة واسعة مأ  ااشأكالو وميكأ  للأدول أن تعأرب عأ  اعرتافهأا سوجأود قاعأدة 

قبأول مبثاسأة العلأى  الأدالمثأريةو و أ ا السألوك   سطأرقالقانون الدويل العريف )أو رفضأها لأ (  قواعد
 مأأأ  التصأأأرحيات يشأأأ  ل م أأأا توضأأأح الفقأأأرات التاليأأأةل مأأأال   مأأأدعاةيأأأدعم قاعأأأدة  الأأأ ي قأأأانون

  واإلجراءات املادية )وم لك االمت اع( سشفن امل ارسة املع يةو
)االعتقأأأاد قائ أأأة غأأري حصأأرية سفشأأأكال اادلأأة علأأى القبأأأول مبثاسأأة قأأانون  2وتقأأد  الفقأأرة  (3)

 أأ   اادلأأة أيضأأا  يف  تفيأأدهلأأ ا الغأأرضو وقأأد  الأأيت يشأأيع االستشأأهاد هبأأال مبأأا فيهأأا اادلأأة سأأاإلل ا (
قبول مبثاسة قانونو و  اك سعض القواسم املشرتمة سني أشكال اادلأة علأى القبأول وجود دظهار عد  

اد و يف املأأ  أأ ي  الع صأأري  أحيانأأا   ورودالأأدول؛ ويعكأأس  لأأك ج ئيأأا   ةمبثاسأأة قأأانون وأشأأكال ممارسأأ
 و(311)فصأأألة يف مأأأ  حالأأأة(نفسأأأها )لكأأأ ل حأأأىت يف  أأأ   احلالأأأةل يتطلأأأب التعأأأر  عليهأأأا ع ليأأأة م 

يف مثأري  ااجأدى مأ  يكأون وقدأن جتسد البيانات الق اعة القانونية للدولةل  يُرجحوعلى أية حالل 
  ( سدال  م  حاالت ممارسةو لك غريلقبول مبثاسة قانون )أو ا ع م  ااحيان اعتبار ا تعبريا  

ل يأأوفر سيأأان علأأر )االعتقأأاد سأأاإلل ا (ومأأ  سأأني أشأأكال اادلأأة علأأى القبأأول مبثاسأأة قأأانون  (4)
هبأأا مبوجأأب القأأانون الأأدويل  مأأفمورأو حمظأأورة أو  جأأائ ةفن ممارسأأة معي أأة سأأصأأريح ساسأأم دولأأة مأأا 

)أو اعرتفأأأت سأأأفن اآلخأأأري   اتبعتهأأأاعلأأأى أهنأأأا قأأأد جت بأأأت  أأأ   امل ارسأأأة أو  مؤشأأأرأوضأأأح العأأأريف 
أو التأأ ا  قأأانوينو وميكأأ ل مأأثال ل  انوينقأأ  بوهنأأا عأأ  حأأق( انطالقأأا  مأأ  الشأأعور حبأأقتأو ن يتبعوهنأأا

 القأواننييف عرض مشأاريع و يف امل تديات املتعددة ااطرا ؛ اإلدالء هب   البيانات: يف امل اقشات 
متفميأأأدات تُقأأأدَّ  يف املرافعأأأات اخلطيأأأة والشأأأفوية أمأأأا  احملأأأامم واهليئأأأات و أمأأأا  اهليئأأأة التشأأأريعية؛ 

سأتجاسة ويف اال؛ غأري مشأروع سفن لوك الدول ااخرى يف االحتجاجات اليت تص  سو القضائية؛ 
أو ساالشأأرتاك مأأع آخأأري و وساملثأأ ل ميكأأ  أن  علأأى انفأأرادملقرتحأأات التأأدوي و وميكأأ  اإلدالء هبأأا 

__________ 

   ل أعال و3انظر مشروع االست تاج  (311)
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مع القاعدة املفرتضة سفع  سيانات معاصرة سعد  وجود أي قاعدة م   املت شيةامل ارسة    أثرُ يبطُ 
 و  (312)  ا القبي 

أيضا  يف التحقق مأ   2عد ااشكال ااخرى م  اادلة الواردة يف الفقرة وميك  أن تسا (5)
الوضأأع القأأانوين للأأدول في أأا يتعلأأق سأأبعض امل ارسأأاتو ومأأ  سأأني  أأ   اادلأأةل يشأأ   مصأأطلح 

اادلأأأة العسأأأكرية واخلأأأرائ   مثأأأ "امل شأأأورات الرمسيأأأة" الوثأأأائق امل شأأأورة ساسأأأم دولأأأة مأأأ  الأأأدولل 
و وقأأأد تلقأأأي اآلراء )االعتقأأأاد سأأأاإلل ا (عأأأ  القبأأأول مبثاسأأأة قأأأانون  شأأأ أن تكالرمسيأأأةل الأأأيت ميكأأأ  

امل شورة لل ستشاري  القانونيني احلكأوميني أيضأا  الضأوء علأى املوقأ  القأانوين لدولأة مأال رغأم أن 
اامر لأيس مأ لك د ا رفضأت الدولأة الع أ  ساملشأورةو وقأد تشأ   املراسأالت الدسلوماسأيةل علأى 

التع أأيم املوجهأأة دىل البعثأأات الدسلوماسأأيةل مثأأ  تلأأك املتعلقأأة ساالمتيأأاوات سأأبي  املثأأالل مأأ مرات 
واحلصاناتو والتشريعات الوط يأةل رغأم أهنأا يف معظأم ااحيأان نتأاج خيأارات سياسأيةل ميكأ  أن 

مبوجأأب القأأانون  تطبَّأأقالقبأأول مبثاسأأة قأأانونل ال سأأي ا ع أأدما حُيأأدَّد أهنأأا  علأأىتكأأون قيِّ أأة مأأدلي  
يف أو أهنا تسأ ح سجنفأا   أ ا القأانونو وقأد تتضأ   قأرارات احملأامم الوط يأة أيضأا   أ   الدويل العر 

 البيانات ع د دصدار حكم على مسائ  القانون الدويلو 
وقد تتيح ع ليأات الصأياغة املتعأددة ااطأرا  والع ليأات الدسلوماسأية أدلأة قيِّ أة وميسأورة  (6)

في ا  ص الق اعات القانونية للدول دواء مض ون القانون الأدويل العأريفل ع أدما تت أاول الأدول  أ   
تتخأ  ا  "السلوك املأرتب  سقأرارات" وات"أحكا  املعا دعباريت  ديراد و  ا سبباملسائ  وت اقشهاو 
ني تُبحأأث الفائأأدة احملت لأأة م ه أأا يف حتديأأد تأأعت أأد يف مأأؤمتر حكأأومي دويل"ل اللم ظ أأة دوليأأة أو تُ 

  و12و 11قواعد القانون الدويل العريف مب يد م  التفصي  يف مشروعي االست تاجني 
علأأى أن عأأد  رد الأأدولل يف غضأأون فأأرتة وم يأأة معقولأأةل ميكأأ  أيضأأا ل يف  3وتأأ ص الفقأأرة  (7)

ل أن "يكأأون مصأأائد اامسأأاكظأأرو  معي أأةل علأأى حأأد تعبأأري حمك أأة العأأدل الدوليأأة يف قضأأية  ظأأ 
تتعأأأأارض مأأأأع القأأأأانون  [أن ممارسأأأأة معي أأأأة اتبعتهأأأأا جهأأأأات أخأأأأرى] ووو مل تعتأأأأرب أهنأأأأاشأأأأا دا  علأأأأى 

وقأأأد ُيسأأأتخَد  التسأأأامح مأأأع ممارسأأأة معي أأأة فعأأأال  مأأأدلي  علأأأى القبأأأول مبثاسأأأة قأأأانون  و(313)الأأأدويل"
__________ 

جنكأأار صأأريح لاللتأأ ا  القأأانوينل مأأثال  ع أأدما تأأدفع الأأدول سويف سعأأض ااحيأأانل تكأأون امل ارسأأة نفسأأها مصأأحوسة  (312)
  لكات الدسلوماسية ااج بيةوتعويضا  على سبي  اهلبة ع  ااضرار اليت تلحق سامل ت

(313) Fisheries case  أعأال (ل  289)انظأر احلاشأيةat p. 139: و انظأر أيضأا The Case of the S.S. “Lotus”  احلاشأية(
عارضأأأأت ال يبأأأأدو أهنأأأأا )"تشأأأأعر احملك أأأأة أهنأأأأا مأأأأدعوة للتشأأأأديد علأأأأى أن الأأأأدول املع يأأأأة  at p. 29أعأأأأال (ل  250

يبأأدو أهنأأا  االصأأطدا  أمأأا  حمأأامم سلأأد غأأري البلأأد الأأ ي يُرفأأع عل أأ ل م أأا ال سقضأأايااإلجأأراءات اة ائيأأة في أأا يتعلأأق 
احتجأأت: ال يبأأدو أن سأألومها اختلأأ  اختالفأأا  مل وسأأا  عأأ  السأألوك الأأ ي اتبعتأأ  يف مجيأأع القضأأايا  ات الواليأأات 

موافقة ض  ية م  جانب الأدول علأى الواليأة القضأائية احلصأرية القضائية املشرتمةو ويتعارض  لك مباشرة مع وجود 
تأردد مسأائ  الواليأة  للدولة اليت يُرفأع عل هأال مثل أا ظأ  وميأ  احلكومأة الفرنسأية أن مأ  امل كأ  اسأت تاج  مأ  عأد 

ون احلكومأة الدوليأةل أن تكأ القضائية أما  احملأامم اة ائيأةو ويبأدو قليأ  االحت أالل م أا ال يكأون مطاسقأا  لل  ارسأة
قأأأأأد أغفلتأأأأأا  Ekbatana-West-Hinderقضأأأأأية  واحلكومأأأأأة ااملانيأأأأأة يف Ortigia-Oncle-Josephالفرنسأأأأأية يف قضأأأأأية 

القضأأأائية اة ائيأأأة دن رأتأأأا حقأأأا  أن يف  لأأأك انتهامأأأا   االحتجأأأاج علأأأى ممارسأأأة احملأأأامم اإليطاليأأأة والبلجيكيأأأة للواليأأأة
 Priebke, Erich s/solicitud de extradición, Case No. 16.063/94, Supreme Court of"(؛ للقأانون الأدويل

Justice of Argentina, Judgment of 2 November 1995, Vote of Judge Gustavo A. Bossert, at p. 40, 

para. 90و  
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ولكأأ  حأأىت يكأأون لعأأد   ع أأدما ميثأأ   لأأك التسأأامح اتفاقأأا  يف تلأأك امل ارسأأةو سأأاإلل ا ()االعتقأأاد 
قي أة دثباتيأةل نأب اسأتيفاء شأرطني للتفمأد مأ  أن  م   أ ا القبيأ  وجود اعرتاض أو احتجاج علر

أوال ل مأأ  ااساسأأي أن  و(314) لأأك غأأري مسأأت د مأأ  أسأأباب ال صأألة هلأأا مبشأأروعية امل ارسأأة املع يأأة
قأأد يكأأون  أأ ا  أأو احلأأالل علأأى سأأبي   :(315)اك دعأأوة دىل رد فعأأ  علأأى امل ارسأأة املع يأأةتكأأون   أأ

مصأاح أو  يف -عأادة سطريقأة سألبية  -امل ارسة )سصورة مباشرة أو غأري مباشأرة(  تؤثراملثالل ع دما 
 ثانيأا ل تعأر اإلشأارة دىل دولأة و(316)حقوق الدولة اليت ال تتخ  أي دجأراء أو تأرفض ا أا  أي دجأراء

"قأأادرة علأأى الأأرد" أن الدولأأة املع يأأة نأأب أن تكأأون قأأد عل أأت سامل ارسأأة )ويشأأ    لأأك الظأأرو  
(ل وأهنأا  مانأت علأى علأم هبأااليت نب أن يُفرتض فيهال سسبب الدعاية لل  ارسة املتبعةل أن الدولة  

ن مأأأان لأأأديها مأأأا يكفأأأي مأأأ  الوقأأأت والقأأأدرة ال أأأا  دجأأأراءاتو ود ا مانأأأت الدولأأأة مل تعلأأأم أو مأأأا
عأد  الأرد ال ميكأ  أن فأجن ميك  توقُّع أهنا تعلم مب ارسة معي ةل أو مل يُأَتح هلا وقت معقأول للأردل  ال

   ( مبوجب القانون الدويل العريفوأجي تيُع ى دىل اإلقرار سفن     امل ارسة صدر هبا تكلي  )أو 

   الفامس الجزء
 تحديد القانون الدولي العرفي لأهمية مواد معي نة 

 التعليق  
ميك  االطالع يف ع لية حتديد وجود ومض ون قواعأد القأانون الأدويل العأريف علأى مأواد  (1)

صأأأحوسة املاملقبولأأأة مبثاسأأأة قأأأانون ) املأأأدعاة لل  ارسأأأةمت وعأأأة أخأأأرى غأأأري اادلأأأة ااوليأأأة للحأأأاالت 
نصوصا  مكتوسأة تتعلأق ساملسأائ  القانونيأةل وال سأي ا  عادةساالعتقاد ساإلل ا (و وتش       املواد 

املعا أأأداتل وقأأأرارات امل ظ أأأات واملأأأؤمترات الدوليأأأةل والقأأأرارات القضأأأائية )الصأأأادرة عأأأ  احملأأأامم 
الدوليأأأة والوط يأأأة علأأأى السأأأواء(ل وااع أأأال العل يأأأةو وقأأأد تسأأأاعد  أأأ   ال صأأأوص يف جت يأأأع أو 

القأأانون الأأدويل العأأريف م أأا أهنأأا قأأد تتأأيح صأأياغات  ستحديأأد املتصأألةتوليأأ  أو تفسأأري امل ارسأأة 
 شأرحدقيقة لتأفطري وتوجيأ  أي حتأر  يف الأرم ني امل شأئني هلأ   امل ارسأةو ويسأعى اةأ ء اخلأامس دىل 

دجأأراء دراسأأة متفنيأأة لكأأ  مأأ  مضأأ ون  املهأأم للغايأأةاامهيأأة احملت لأأة هلأأ   املأأوادل موضأأحا  أن مأأ  
  دعداد او وقت    املواد والسياق 

__________ 

 و at p. 27, para. 33أعال (ل  254)احلاشية  North Sea Continental Shelfأعم:  سوج انظر أيضا   (314)
و و وومبثاسأة قبأول ضأ ر حقيقأة الحظت حمك ة العدل الدوليةل يف سياق خمتل ل أن: "عد  وجود رد فع  قد يُعد (315)

 Sovereignty) أيضا ل ولك  فقأ  د ا مأان سألوك الدولأة ااخأرى يسأتدعي ردا " ي طقويعر  لك أن السكوت قد 

over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore), 

Judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 12, at pp. 50-51, para. 121) انظأأر أيضأأا  وDispute regarding 

Navigational and Related Rights  أعأال (ل  266)احلاشأية رقأمat pp. 265-266, para. 141  تأرى احملك أة أن"(
 مسأاءلة خأأالل فأرتة طويلأأة جأأدا   عأد  دنكأأار نيكأاراغوا وجأأود حأق ناشأأئ عأ  امل ارسأأة الأأيت اسأت رت دون عأأائق وال

   يكتسي أمهية خاصة"(و
   ومعظ هام  اةائ  متاما  أن يُ ظر دىل ممارسة معي ة على أهنا تؤثر يف مجيع الدول أو  (316)
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وقررت اللج ة أال تدرج يف     املرحلة است تاجا  م فصال  ع  نتاج ع لهاو سيأد أن  أ ا  (2)
ا ت اما  خاصا  يف السياق احلايلو فك ا اعرتفأت سأ  حمك أة العأدل الدوليأة وغري أا ال تاج يستحق 

وجأأأأود  لتفميأأأأدعأأأأ  اللج أأأأة  صأأأأادرقأأأأرار يكتسأأأأي أي ل قأأأأد (317)مأأأأ  احملأأأأامم واهليئأأأأات القضأأأأائية
اسأت تاج هلأا ويصدق   ا أيضا  علأى أي ومض ون قاعدة م  قواعد القانون الدويل قي ة خاصة؛ 

سعأأد  وجأأود قاعأأدة مأأ   أأ ا القبيأأ و وي بأأع  لأأك مأأ  الواليأأة الفريأأدة الأأيت حصأألت عليهأأا يفيأأد 
ا ومأ   وليأة دجراءاهتأ ل(318)لقأانون الأدويل وتطأوير التأدرني لتأدوي  الاللج ة م  الأدول لتشأجيع 

عالقتهأا الوثيقأة مأ  )مبا يف  لك ال ظأر يف الدراسأات االستقصأائية الواسأعة مل ارسأات الأدول(ل و 
ة عيأأأة العامأأأة )مبأأأا يف  لأأأك تلقأأأي تعليقاهتأأأا الشأأأفوية ا مأأأ  أجهأأأ ةسالأأأدول سوصأأأفها جهأأأاوا  فرعيأأأا  

ج أة لقأرارات اللواخلطية أث أاء االضأطالع سع لهأا(و ومأع  لأكل يتوقأ  الأوون الأ ي نأب دعطأاؤ  
ويف املقأا   لاملرحلة الأيت سلغتهأا يف ع لهأاعوام  شىتل م ها املصادر اليت اعت دت عليها اللج ةل و  على

 و  (319)تاج ع لهاااول استقبال الدول ل 

   11ارستنتاج 
  المعاهداث

نوو أن تعكس قاعدة  م صأوص عليهأا يف معا أدة  قاعأدة  مأ  قواعأد  -1 
  أن القاعدة الواردة يف املعا دة:القانون الدويل العريف د ا ثبت 

 القانون قواعد م  موجودة لقاعدة تدوي ا   املعا دةل دسرا  ع د مانتل (أ) 
 أو العريف؛ الدويل

 قأأأد مانأأأت العأأأريف الأأأدويل القأأأانون قواعأأأد مأأأ  قاعأأأدة تبلأأأور دىل أدت (ب) 
 أو املعا دة؛ دسرا  قب  تظهر سدأت

__________ 

 Gabčikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports: انظأرل علأى سأبي  املثأال (317)

1997, p. 7, at p. 40, para. 51; Responsibilities and obligations of States with respect to activities in the 

Area, Advisory Opinion, 1 February 2011, ITLOS Reports 2011, p. 10, at p. 56, para. 169; Prosecutor 

v. Elizaphan Ntakirutimana and Gérard Ntakirutimana, International Criminal Tribunal for Rwanda, 

Cases Nos. ICTR-96-10-A and ICTR-96-17-A, Judgment (Appeals Chamber), 13 December 2004, 

para. 518; Dubai-Sharjah Border Arbitration (1981), International Law Reports, vol. 91, pp. 543-

701, at p. 575; 2 BvR 1506/03, German Federal Constitutional Court, Order of the Second Senate of 

5 November 2003, para. 47و  
( 2-د)174العامأأأة مبوجأأأب القأأأرار الأأأ ي اعت دتأأأ  اة عيأأأة ل (1947ال ظأأأا  ااساسأأأي للج أأأة القأأأانون الأأأدويل )انظأأأر  (318)

   و1947تشري  الثاين/نوف رب  21املؤرخ 
مأأىت ا أأ ت اة عيأأة العامأأة دجأأراء سشأأفن مشأأروع هنأأائي للج أأةل مأأثال  سالث أأاء عليأأ  ودرفاقأأ  سقأأرارل قأأد يتعأأني أيضأأا   (319)

 و  12اللج ة يف دطار مشروع االست تاج  نتاجال ظر يف 
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 ل)االعتقأأأأاد سأأأأاإلل ا ( قأأأأانون مبثاسأأأأة مقبولأأأأة عامأأأأة ممارسأأأأة دىل أفضأأأأت (ج) 
  والعريف الدويل القانون قواعد م  جديدة قاعدة ع  س لك فت خضت

قأأد يشأأريل ودن لأأيس سالضأأرورةل  ورود قاعأأدة يف عأأدد مأأ  املعا أأدات -2 
 أن القاعدة الواردة يف املعا دة تعكس قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريفو  دىل

 التعليق  
سفمهيأأة املعا أأداتل ال سأأي ا املعا أأدات املتعأأددة ااطأأرا   11يتعلأأق مشأأروع االسأأت تاج  (1)

املصدق عليها على نطاق واسأعل يف حتديأد القأانون الأدويل العأريفو وال يت أاول مشأروع االسأت تاج 
السأأألوك املأأأرتب  ساملعا أأأدات مشأأأك  مأأأ  أشأأأكال امل ارسأأأةل و أأأي مسأأأفلة مشأأأ ولة يف مشأأأروع 

أحكأا  املعا أدةل الأيت مبشاريع ع لية ص ع املعا دات أو سمباشرة  يتعلقا أن  ال ؛ م 6االست تاج 
على  )االعتقاد ساإلل ا (الدول ودثبات القبول مبثاسة قانون  اترس اهتا دىل نشوء مما  يقد تؤدي 

  و10و 6عي االست تاجني و ال حو املبني يف مشر 
ال ااطأأرا  فيهأأال فجهنأأا "قأأد يكأأون هلأأا ولأأئ  مانأأت املعا أأداتل يف حأأد  اهتأأال ال تلأأ   د (2)

وميكأ  أن  و(320)يف تطوير أا" أو حأىتدور  ا  يف تسجي  وحتديد القواعد املست دة م  العأر ل 
القأأأأأأانون الأأأأأأدويل  مضأأأأأأ ون( الضأأأأأأوء علأأأأأأى وتطبيقهأأأأأأاتسأأأأأأل  أحكامهأأأأأأا )وع ليأأأأأأات اعت اد أأأأأأا 

الئ أة سشأك  خأاص املعأرب ع هأا سوضأوح أدلأة م املعا أداتوميك  أن تأوفر أحكأا   و(321)العريف
مض ون قواعد القانون الدويل العأريف ع أدما يتضأح أهنأا تعلأ  تلأك القواعأدو  وأفي ا  ص وجود 

قأأد  مأأ  القواعأأد اإلشأأارة دىل "قاعأأدة م صأأوص عليهأأا يف معا أأدة" الداللأأة علأأى أن قاعأأدةس ويأأراد
واحدل ولك  ميك  أن تتجلى م  خالل حك ني أو أمثر م   معا دةترد سالضرورة يف حكم  ال

أن تعكأأس" دىل أن املعا أأدات  نأأووويف ملتأأا احلأأالتنيل ت بأأ  عبأأارة " و(322)ااحكأأا  الأأيت تُقأأرأ معأأا  
 و سصورة قاطعةتقر   أن ميك هال يف حد  اهتال أن  لق القانون الدويل العريف أو ال

__________ 

(320) Continental Shelf  أعأال (ل  255)انظأر احلاشأيةat pp. 29-30, para. 27 (" مأ  البأديهي طبعأا  أنأ  يتعأني البحأث
الأرغم مأ  أن علأى ع  جو ر القانون الأدويل العأريف سالدرجأة ااوىل يف امل ارسأة الفعليأة للأدول واالعتقأاد سجل اميتهأال 

يف  حأىت مأ  العأر ل أو املسأت دةالقواعأد  وحتديأداالتفاقيات املتعددة ااطرا  قد يكأون هلأا دور مهأم يف تسأجي  
يف  م صأأأوص عليهأأأا"قاعأأأدة احت أأأال أن تصأأأبح دىل  1969مأأأ  معا أأأدة فيي أأأا لعأأأا   38 املأأأادة وتشأأأري "(وتطوير أأأا
   "وهبا سصفتها     ا  القانون الدويل معرتف العر  يف ساعتبار ا قاعدة م  قواعد ثالثةمل مة لدولة ما ووو معا دة 

Waysand“؛ وat p. 128, para. 66أعأال (ل  255 )احلاشأية Jurisdictional Immunities of the Stateانظأر  (321)

meansformakingtheevidenceofcustomaryinternationallawmorereadilyYearbook,”available 

…ل )"لأيس مأ   vol. II, document A/1316, vol. II, document A/1316, Part II, p. 368, para. 29 ,1950
ال أأادر االعت أأاد علأأأى صأأيغة تقليديأأأة مأأ  سعأأأض الأأدول مل ارسأأة تتبعهأأأا أيضأأا  دول أخأأأرى يف اةهأأود الراميأأأة دىل 

 لك هأأا ُوقعأأت الأأيت ااطأأرا  املتعأأددة االتفاقيأأات وحأأىتجأأود قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريفو دثبأأات و 
  "(والعريف الدويل القانون دثبات يف قي ة هلا أن على دليها يُ ظر ما غالبا   ال فا ل حي  تدخ  مل

   وحيدا  ال يكون دعالنيا  للقانون الدويل العريف دال ج ئيا و ا  أيضا  أن حك  قد يكون صحيحا   (322)

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1950_v2.pdf&lang=E


A/71/10 

GE.16-14345 132 

ت ا أأأدة مأأأا عأأأامال   امأأأا  يف حتديأأأد مأأأا د ا مانأأأميكأأأ  أن يكأأأون مأأأدى املشأأأارمة يف معو  (3)
القانون الدويل العريف؛ وقد تبدو املعا دات اليت حصلت على قبول شب  عأاملي املعا دة ترقى دىل 

لك  املعا دات اليت مل تدخ  سعد حي  ال فا  أو اليت مل  و(323) ات داللة خاصة يف   ا الصدد
ل وال سأأي ا ع أأدما معي أأة تأأفثري يف ظأأرو  أيضأأا   يكأأون هلأأاحتقأأق سعأأد مشأأارمة واسأأعة ال طأأاق قأأد 

 و (324)تكون قد اعُتِ دت دون معارضة أو سفغلبية ساحقة م  الدول
ثالثأأأأة ظأأأأرو  ميكأأأأ  أن يتبأأأأني فيهأأأأا أن القواعأأأأد امل صأأأأوص عليهأأأأا يف  1حتأأأأدد الفقأأأأرة و  (4)

و سدايأأأة معا أأأدة مأأأا تعكأأأس القأأأانون الأأأدويل العأأأريفل مميأأأ ة سوقأأأت نشأأأفة قاعأأأدة القأأأانون الأأأدويل )أ
توضح اسأتحالة التحقأق مبجأرد دلقأاء نظأرة علأى نأص املعا أدة ممأا  "د ا ثبت أن"نشفهتا(و وعبارة 

الأدويل العأريف؛ ويف   مأ  قواعأد القأانون يأدعى أهنأاد ا مانت قاعدة تعا دية ما تقاس  فعال  قاعأدة 
أأد يُ سأأد أن  مأأ  حالأأةل ال ومأأ  املهأأم الأأت ك   القاعأأدة سامل ارسأأة )والقبأأول مبثاسأأة قأأانون(ووجأأود ؤمَّ

االلت ا  التعا أديل ولكأ  القت اعهأا  سسببم  دثبات أن الدول ت خرط يف امل ارسة ليس )فق ( 
 و (325)سفن القاعدة اجملسَّدة يف املعا دة ج ء م  القانون الدويل العريف أو أصبحت ج ءا  م  

 وصأا  عليهأا يف معا أدةن قاعأدة م صوتتعلق الفقأرة الفرعيأة )أ( ساحلالأة الأيت يثبأت فيهأا أ (5)
مأان  أ ا  ار ع أا د اوع أد االستفسأ و(326)م  قواعد القأانون الأدويلموجودة مسبقا  قاعدة  تؤمد

مراعأاة نأص  يل العأريفل ي بغأي أوال  القانون الأدو يدعى أهنا م  قواعد  و احلال في ا يتعلق سقاعدة 

__________ 

 ,Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Partial Award: Prisoners of Warانظأرل علأى سأبي  املثأالل  (323)

Ethiopia’sClaim.July 2003, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol 1,4 

XXVI (Sales No. E/F.06.V.7), pp. 73-114, at pp. 86-87, para. 31 "(العديأد مأ  أن  لأيس مأ  شأك يف
عأ  القأانون الأدويل  تعأربأصبحت دىل حد مبأري  1949أن اتفاقيات ج ي  لعا   املصادر اهلامة احلديثة ت  ب دىل

سأت تاج  أرد أهنأا حصألت علأى قبأول شأب  عأاملي" مال طريف  أ   القضأيةو ويأدعم  أ ا االعلى  لك  العريفل ويوافق 
)الأيت  at paras. 17-20أعأال (ل  258)انظأر احلاشأية  Prosecutor v. Sam Hinga Norman)احلاشأية حم وفأة((؛ 
مجيأع االتفاقيأات حتظأى سأ  سأني ل و و أعلى قبأول التفاقية حقوق الطف  "القبول اهلائ أن  دىل لتشريل يف مجلة أمور

 Legalالقأانون الأدويل العأريف(؛  تعأرب عأ تفاقيأة أصأبحت  ات الصألة مأ   أ   االحكأا  ااعلأى أن  يأدلالدوليأة" 

Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) 

notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, 

p. 16, at p. 47, para. 94  قأانون املعا أدات في أا يتعلأق سجهنأاء العالقأة ل)"القواعأد امل صأوص عليهأا يف اتفاقيأة فيي أا
التعا ديأأة سسأأبب اإلخأأالل )اعت أأد دون صأأوت معأأارض( ميكأأ  أن تُعتأأرب مأأ  نأأواح عديأأدة تأأدوي ا  للقأأانون العأأأريف 

   واملوضوع"( يف   االقائم 
 و at p. 30, para. 27أعال (ل  255)احلاشية  Continental Shelf:انظرل على سبي  املثالل  (324)
ل أدى  أأأ ا االعتبأأأأار دىل ت حيأأأة العديأأأأد مأأأ  حأأأأاالت ممارسأأأة الأأأأدول North Sea Continental Shelfيف قضأأأايا  (325)

  (وat p. 43, para 76أعال (ل  254)انظر احلاشية  North Sea Continental Shelf)املستدّل هبا 
 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of theانظأرل علأى سأبي  املثأالل (326)

Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), Judgment of the International Court of Justice, 3 February 

2015, para. 87و  
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معرفأة أن مأ   ن مأ  املهأموقأد يكأو  و(327)توي على سيان صريح هب ا الشأفنحيي قد  عا دةل الامل
ل لك   لأك ال يأدل سالضأرورة علأى مأا د ا مأان معا دةحتفظات على حكم اةائ  صراحة دسداء 

ض   ال ص نأادرة  اإلشاراتولك       و(328)القانون الدويل العريفأو ال يعكس احلكم يعكس 
؛ ويف  أ   احلالأةل (329)فيهأا دىل قواعأد حمأددة واردة وليسأو تشري ع وما  دىل املعا دة سوج  عا  

)ااع أال أو ع دما تسكت املعا دة ع   لكل ميك  اللجوء دىل ااع أال التحضأريية لل عا أدة 
الأدول أث أاء ع ليأة الصأياغة قأد تكشأ  عأ   تأديل هبأال مبا يف  لأك أي سيانأات (330)التحضريية(

دول املتفاوضأة قأد م  قواعد القأانون الأدويل العأريفو ود ا مأا تبأني أن الأ موجودةنية تدوي  قاعدة 
__________ 

 ,United Nations, Treaties Series, vol. 78) 1948سأادة اة اعيأة واملعاقبأة عليهأا لعأا  م أع جرميأة اإلتفاقيأة ايف  (327)
No. 1021, p. 277 طأرا  املتعاقأدة علأى أن اإلسأادة اة اعيأةل سأواء ارتكبأت يف اا "تصأادق(ل علأى سأبي  املثأالل

( )التوميأد 1وتتعهأد مب عهأا واملعاقبأة عليهأاو" )املأادة أيا  السلم أو أث اء احلأربل  أي جرميأة مبقتضأى القأانون الأدويلل 
يف تأدوي   ورغبأة م هأااملتعلقة سفعايل البحأار فقأرة الديباجأة التاليأة: " 1958مضا (؛ وتتض   اتفاقية ج ي  لعا  

 أدة (و وقأد تأدل معاvol. 450, No. 6465, at p. 82ل املرجأع نفسأ قواعأد القأانون الأدويل املتصألة سفعأايل البحأار" )
ل مأثال ل البريوفيأة - الكولومبيأة اللجأوءم  املعا أدات أيضأا  علأى أهنأا جتسأد تطأورا  تأدرنيا  ولأيس تأدوي ا ؛ ففأي قضأية 

 League of) 1933قأوق الأدول وواجباهتأا لعأا  حب املتعلقةرأت حمك ة العدل الدولية أن ديباجة اتفاقية مونتيفيديو 

Nations, Treaty Series, vol. CLXV, No. 3802, p. 19 (ل الأيت تأ ص علأى أهنأا تعأدل اتفاقيأة سأاسقة )والعأدد
احملأأدود مأأ  الأأدول الأأأيت صأأدقت عليهأأا(ل تتعأأأارض مأأع احلجأأة القائلأأأة سأأفن االتفاقيأأة " أأأرد تأأدوي  ملبأأادئ سأأأبق أن 

  (وat p. 277أعال (ل  257)انظر احلاشية  Colombian-Peruvian asylum case)اعرت  هبا ووو العر " 
)التحفظأات  3-5-1-3 انالتوجيهيأ آنانظر أيضا  دلي  اللج ة املتعلق مب ارسة التحفظأات علأى املعا أداتل املبأد (328)

)انعأأدا  ااثأر يف احلقأأوق وااللت امأات القائ أأة مبوجأب القأأانون الأأدويل  2-4-4علأى حكأأم يعكأس قاعأأدة عرفيأة( و
  و( and Add.1  A/66/10) 10والستونل امللحق رقم الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة السادسة العريف(ل 

 ,League of Nations, Treaty Seriesسشأفن سعأض املسأائ  املتصألة ست أاوع قأوانني اة سأية ) 1930اتفاقيأة عأا   (329)
vol. CLXXIX, No. 4137, p. 89  ل على سبي  املثالل ت ص علأى أن: "ددراج املبأادئ والقواعأد املأ مورة أعأال)

يف االتفاقية ال يُعترب سفي حال م  ااحوال أن  ميس مبسفلة ما د ا مانأت تشأك  أو ال تشأك  سالفعأ  جأ ءا  مأ  
دىل م  م  التأدوي  والتطأوير: يف اتفاقيأة فيي أا ترد دشارة عامة  ل(و ويف سعض ااحيان18القانون الدويل" )املادة 

ل على سبي  املثالل تعرب الدول ااطرا  يف الديباجة ع  اعتقاد ا سفن "التق ني والتطأور التقأدمي 1969لعا  
سشأأفن حصأأانات  2004لقأأانون املعا أأدات اللأأ ي  حتققأأا يف  أأ   االتفاقيأأة"؛ ويف اتفاقيأأة اامأأم املتحأأدة لعأأا  

(ل 2004 مأأانون ااول/ديسأأ رب  2املأأؤرخ  59/38ا مأأ  الواليأأة القضأأائية )قأأرار اة عيأأة العامأأة الأأدول وممتلكاهتأأ
ترى الدول ااطرا  يف الديباجة "أن حصانات الدول وممتلكاهتا م  الواليأة القضأائية مقبولأة سوجأ  عأا ل م بأدأ 

يسأا م يف تأأدوي  القأأانون الأأدويل مأ  مبأأادئ القأأانون الأدويل العأأريف" وتعأأرب عأأ  اعتقاد أا سأأفن وجأأود االتفاقيأأة "
   وتطوير  ومواءمة امل ارسة يف   ا اجملال"و

سشأأأفن  1958مأأ  اتفاقيأأأة عأأا   6في أأأا د ا مانأأت املأأأادة  North Sea Continental Shelfع أأد ال ظأأأر يف قضأأايا  (330)
الأدويل العأريف  ( تعكس القانونUnited Nations, Treaty Series, vol. 499, No. 7302, p. 311اةر  القاري )

القاعأأدة يف االتفاقيأأة يتوقأأ  لأأ لك أساسأأا   وضأأعع أأدما ُوِضأأعت االتفاقيأأةل قضأأت حمك أأة العأأدل الدوليأأة سأأفن: "
على الع ليات اليت دفعت ة ة القانون الدويل دىل اقرتاحهاو وقد اسُتعِرضأت  أ   الع ليأات سالفعأ  في أا يتصأ  

ة لتساوي البعدل وتعترب احملك ة   ا االسأتعراض مافيأا  ل غأراض وجود ضرورة مسبقعلى الدا رك و ول دا  ست اوع
مأ  االتفاقيأةل اقرتحتأ  اللج أة سقأأدر   6احلاليأة أيضأا ل لكأي تبأني أن مبأدأ تسأاوي البعأدل سصأأيغت  احلاليأة يف املأادة 

كأم القأانون مبري مأ  الأرتددل علأى أسأاس جتأريح نوعأا  مأال حبكأم القأانون امل شأود علأى اامثأرل ولأيس دطالقأا  حب
لأيس نأوع ااسأاس الأ ي ميكأ   و وم  الواضح أن  أ االعريف املوجود أو مقاعدة ناشئة م  قواعد القانون الدويل

 North Sea Continental Shelf) "م  االتفاقية است دت دلي  لعكس أو سلورة     القاعدة 6أن يقال دن املادة 
 Jurisdictional Immunities of the Stateانظأر أيضأا  (و at p. 38, para. 62أعأال (ل  254)انظأر احلاشأية 

  وat pp. 138-139, para. 89أعال (ل  255)احلاشية 

http://undocs.org/ar/A/66/10/add.1
http://undocs.org/ar/A/66/10
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اعتأأربت سالفعأأ  أن القاعأأدة املع يأأة قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريفل فأأجن  لأأك سأأيكون 
يف حتديأأأد يكأأأون هلأأأ ا الأأأدلي  وون أمأأأرب ل و )االعتقأأأاد سأأأاإلل ا (دلأأأيال  علأأأى القبأأأول مبثاسأأأة قأأأانون 

 ا  ىل ال ظأأر في أأا دعأأدد الأأدول املتفاوضأأةو لكأأ  سأأتظ    أأاك حاجأأة د مل أأا وادالقاعأأدة العرفيأأة  
ل  ارسأأأة  ات الصأأألة؛ ل مبأأأا يكفأأأيم تشأأأرة ومتثيليأأأة ومتسأأأقة  تأأأدع ها حأأأاالتمانأأأت القاعأأأدة 

) أص حأىت اآلن ااطأأرا   موجأودا   قانونأا   تعلأأ أن املعا أدة  ااطأرا تفميأد  أنالسأبب يف  لأك و
دة العرفيأة الأيت فحسأبل سأ  أيضأا  ان القاعأل ولأيس  أ ا الثالثة( ما  و دال دلي  واحد هل ا الغرض

يست د دليها نص معا دة ما قد تكون تغريت أو ألغيت م   دسرا  املعا أدةو وسعبأارة أخأرىل سأيتعني 
   مقرتنا  سوجود و يكون وجود اعلى امل ارسة  ات الصلة أن تؤمد االعتقاد ساإلل ا  أو أن 

مقبولأأة مبثاسأأة قأأانون وتت أأاول الفقأأرة الفرعيأأة )ب( احلالأأة الأأيت ثبأأت فيهأأا أن ممارسأأة عامأأة  (6)
ُوِضعت على أسأاس قأدر  واردة يف معا دةساالعتقاد ساإلل ا ( قد تبلورت حول قاعدة  مصحوسة)

وأسأأفرت  الأواردة يف معا أأدةحمأدود مأأ  ممارسأأات الأدول فقأأ و وسعبأأارة أخأرىل توطّأأدت القاعأأدة 
طأأور ال شأأوء يف لقأأانون الأأدويل العأأريف مانأأت ال تأأ ال يف قاعأأدة مأأ  قواعأأد اعأأ  تعريأأ  دضأأايف ل

و  أأا أيضأأا ل  و(331)الوقأأت الأأ ي مانأأت توضأأع فيأأ  املعا أأدةل وسأأ لك أصأأبحت تعكسأأها الحقأأا  
تقيي أا  ملأا د ا مانأت صأياغة املعا أدة مقبولأة مبثاسأة قأانون  فعأال  يتطلب دثبات أن  أ ا  أو الوضأع 

 و (332)وحتظى فعال  سالدعم يف امل ارسة العامة
حلالة اليت يثبت فيها أن قاعأدة م صوصأا  عليهأا يف معا أدة وتتعلق الفقرة الفرعية )ج( سا (7)

و أ   ع ليأة ال ي بغأي التسأرع  و(333)ما قد أفروت قاعدة جديدة م  قواعد القانون الأدويل العأريف
اةأأأر  القأأأاري لبحأأأر يف اعتبأأأار أهنأأأا حأأأدثتو وم أأأا أوضأأأحت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة يف قضأأأايا 

ها يف معا دة مأا نأتج ع هأا نشأوء قاعأدة مأ  قواعأد ل لكي يثبت أن قاعدة م صوصا  عليالش ال
  القانون الدويل العريف:

__________ 

حأأىت ع أأد اسأأتحالة االتفأأاق علأأى حكأأم معا أأدة يف هنايأأة املطأأا ل يبقأأى ممك أأا  أن يكأأون القأأانون الأأدويل العأأريف قأأد  (331)
الأأ ي   فيأأ  التفأأاوض ات وشأأب  االتفاقأأات يف املأأؤمتر ]تطأأور الحقأأا  "مأأ  خأأالل ممارسأأة الأأدول علأأى أسأأاس امل اقشأأ

 Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Merits, Judgment, I.C.J. Reports "علأى معا أدة[

1974, p. 3, at p. 23, para. 52و  
تأرى احملك أة أن ") at p. 33, para. 34أعأال (ل  255)احلاشأية  Continental Shelf انظأرل علأى سأبي  املثأالل (332)

 امللكيأةقاعأدة الأيت تطبأق سة امل طقأة االقتصأادية اخلالصأةل مؤس …أن  ممارسة الدولم  املسّلم س  أن  ظهر م  
 )التوميد مضا ((و" على أساس املسافةل أصبحت ج ءا  م  القانون العريف

أمدت حمك ة العدل الدوليةل " أ   الع ليأة ممك أة متامأا  و أي حتأدث فعأال  مأ  حأني آلخأر: و أي تشأك   مثل ا (333)
 North Seaحقأأا  أحأأد ااسأأاليب املعأأرت  هبأأا الأأيت قأأد ت شأأف مبوجبهأأا قواعأأد جديأأدة للقأأانون الأأدويل العأأريف" )

Continental Shelf  أعأال (ل  254)انظأر احلاشأيةat p. 41, para. 71االطأالع علأى أحأد اامثلأة يف (و وميكأ  
رغأأم أن  أأ    :املتعلقأأة سقأأوانني وأعأأرا  احلأأرب الربيأأة 1907قواعأأد ال أأاي املرفقأأة ساتفاقيأأة ال أأاي الراسعأأة لعأأا  

القواعأأأد أُِعأأأدت وفقأأأا  لالتفاقيأأأة "لت قأأأيح القأأأوانني وااعأأأرا  العامأأأة للحأأأرب" القائ أأأة يف  لأأأك الوقأأأت )وسالتأأأايل 
العريف القائم(ل فقد أصبح يُ ظر دليهال يف وقت الحقل على أهنأا تعكأس القأانون الأدويل تدون القانون الدويل  مل

 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinianالعأريف )انظأر 

Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 172, para. 89)و  
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"سأأأأيكون مأأأأ  الضأأأأأروري يف املقأأأأا  ااول أن يكأأأأون احلكأأأأأم املعأأأأرل يف مجيأأأأأع  
حبيأأث ميكأأ  اعتبأأار  أسأأاس سصأأفة رئيسأأية احلأأاالت احملت لأأةل  ا طبيعأأة م شأأئة للقواعأأد 

وط الالومة أيضأا  أن تكأون ممارسأة قاعدة قانونية عامةو ووو وسيكون ]ع دئ [ م  الشر 
الدول اليت تتفثر مصاحلها سصفة خاصةل خالل الفأرتة املع يأةل ولأو  ممارسة الدولل وم ها 

مانت قصريةل ممارسة واسعة وشب  موحدة يف آن واحد مبفهو  احلكم احملتج س ؛ وي بغي 
اما  سفن اامر عالوة على  لك أن تكون تلك امل ارسة قد حدثت سطريقة ُتظهر دقرارا  ع

 و (334)ي طوي على قاعدة قانونية أو الت ا  قانوين"
ساالعتقأأاد  مصأأحوسةوسعبأأارة أخأأرىل نأأب مالحظأأة ممارسأأة عامأأة مقبولأأة مبثاسأأة قأأانون ) 

اطأرا  املعا أدة في أا سي هأا  وك املتطأاسق( "مبفهو  احلكم احملتج س "و وسال ظر دىل أن السلساإلل ا 
تعا أأدي ولأأيس دىل قبأأول القاعأأدة املع يأأة علأأى أهنأأا مل مأأة مبوجأأب القأأانون عأأ ى دىل االلتأأ ا  اليُ قأأد 

غأأري ااطأرا  يف املعا أأدةل وممارسأة غأأري ااطأأرا   دواءالأدويل العأأريفل فأجن ممارسأأة  أ   ااطأأرا  
 ااطرا  أو في ا سي هال سيكون هلا قي ة خاصةو  دواء
 اثلة يف عدد مبأري مأ  املعا أدات الث ائيأة تأن وجود أحكا  م الت بي  دىل 2الفقرة س ويراد (8)

يأدل   اثلأة لطائفأة واسأعة مأ  الأدولل التأو غري ا م  املعا أداتل ممأا ي شأئ حقوقأا  والت امأات م
 ولأأأئ  مأأأانسالضأأأرورة علأأأى أن  أأأ   ااحكأأأا  تعكأأأس قاعأأأدة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريفو 

مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف صأأأحيحا  أن  أأأ ا التكأأأرار يشأأأهد علأأأى وجأأأود قاعأأأدة مقاسلأأأة 
يثبأأأأأأت العكأأأأأأس" مبعأأأأأأا أن الأأأأأأدول تأأأأأأدخ  يف  أن أدى دىل نشأأأأأأوئها(ل فجنأأأأأأ  "ميكأأأأأأ  أيضأأأأأأا   )أو

ومأرة أخأرىل  أة حاجأة دىل  و(335)التحلأ  م هأاسسأبب عأد  وجأود أي قاعأدة أو سغيأة  معا أدات
 مصأحوسة)ثاسأة قأانون التحقيق يف ما د ا مانت القاعدة املكتوسة مدعومة حباالت ممارسة مقبولة مب

  واالعتقاد ساإلل ا (س

__________ 

(334) North Sea Continental Shelf  أعأال (ل  254)انظأر احلاشأيةat pp. 41-42 and 43, paras. 72 and 74 
: أيضأأأا   انظأأأرأن " أأأ   ال تيجأأأة ي بغأأأي عأأأد  التسأأأرع يف اعتبأأأار أهنأأأا حتققأأأت"(و دىل ل 71ل يف الفقأأأرة الت بيأأأ  مأأأع)

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua ,at p. 98أعأال (ل  246)احلاشأية 

para. 184  حني تتفق دولتان على ددراج قاعدة معي ة يف معا دة مال فجن اتفاقه ا يكفي ةع  تلأك القاعأدة"(
قاعدة قانونية مل مة هل ا؛ لك  يف  ال القانون الدويل العريفل ال يكفي الرأي املشرتك ل طأرا  سشأفن مضأ ون 

وال سأأد لل حك أأة أن تقت أأع سأأفن وجأأود القاعأأدة يف ع صأأر االعتقأأاد سأأاإلل ا  لأأدى الأأدول القاعأأدةو  أنأأ  مأأا تعتأأرب
  تؤمد  امل ارسة"(و

 Ahmadou Sadio Diallo, (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Preliminary:انظر (335)

Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 582, at p. 615, para. 90(" أن مأ  اعتأدت سأ  غي يأا  مأادن
اتفاقات دولية شىتل مث  اتفاقات تع ي  االستث ارات ااج بيأة ومحايتهأا واتفاقيأة واشأ ط ل قأد أنشأفت نظ أا  قانونيأة 

ربمأأة مباشأأرة سأأني خاصأأة تأأ ظم محايأأة االسأأتث ارل أو أن ااحكأأا  املتعلقأأة هبأأ ا املوضأأوع عأأادة مأأا تُأأدرج يف العقأأود امل
الدول واملستث ري  ااجانبل ليس مافيا  إلثبات أن تغيريا  قد طرأ على القواعأد العرفيأة للح ايأة الدسلوماسأية؛ سأ  دن 

    ا قد يثبت العكس متاما (و
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  12ارستنتاج 
 قراراث المنظماث الدولية والمؤتمراث الحكومية الدولية
 ال ميك  لقرار تتخ   م ظ أة دوليأة أو يُعت أد يف مأؤمتر حكأومي دويل -1 

  أن ي شئل يف حد  ات ل قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريفو
نأأوو أن يكأأون القأأرار الأأ ي تتخأأ   م ظ أأة دوليأأة أو يُعت أأد يف مأأؤمتر  -2 

حكأأأومي دويل دلأأأيال  علأأأى دثبأأأات وجأأأود ومضأأأ ون قاعأأأدة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل 
  العريفل أو أن يسهم يف تطوير او

ا  قرار تتخ   م ظ ة دولية أو يُعت د نوو أن يعكس حكم م  أحك -3 
يف مأأأؤمتر حكأأأومي دويل قاعأأأدة مأأأ  قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف د ا ثبأأأت أن احلكأأأم 

  و)االعتقاد ساإلل ا (يطاسق ممارسة عامة مقبولة مبثاسة قانون 

 التعليق   
  ا الأأدور الأأ ي ميكأأ  أن تضأأطلع سأأ  القأأرارات الأأيت تتخأأ 12يت أأاول مشأأروع االسأأت تاج  (1)

مأأأؤمترات حكوميأأأة دوليأأأة يف حتديأأأد قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريفو يف  عت أأأددوليأأأة أو تُ  اتم ظ أأأ
ويأأأ ص مشأأأروع االسأأأأت تاج علأأأى أن  أأأ   القأأأأراراتل يف حأأأد  اهتأأأال ال ميكأأأأ  أن تشأأأك  قواعأأأأد 

أن  أحيانأأأا  ميكأأأ  علأأأى وجود أأأا ومضأأ وهنال ولكأأأ   حامسأأأا   للقأأانون الأأأدويل العأأأريف أو تعتأأأرب دلأأيال  
 و (336)تكون هلا قي ة يف تقدمي دلي  على قانون موجود أو ناشئ

ل يشأأري تعبأأري "القأأرارات" دىل مجيأأع القأأرارات 6وعلأأى ال حأأو املبأأني يف مشأأروع االسأأت تاج  (2)
يف املأأؤمترات احلكوميأأة تُعت أأد واملقأأررات وغري أأا مأأ  الصأأكوك الأأيت تعت أأد ا امل ظ أأات الدوليأأة أو 

مأ  عدمأ و ويأوىل ا ت أا   وسصأر  ال ظأر عأ  موهنأا مل مأة قانونأا   (337)سأ يةمانت الت  الدوليةل أيا  
ميكأ   عامليأةقأرارات اة عيأة العامأةل و أي  يئأة عامأة  ات مشأارمة شأب  لخاص يف  أ ا السأياق 

القأأأرارات  أن متثأأأ  وسأأأيلة م اسأأأبة لدراسأأأة اآلراء اة اعيأأأة اعضأأأائهاو وقأأأد تتسأأأم ساامهيأأأة أيضأأأا  
ل ودن مأان مأ  املأرجح حمأدودة سدرجأة أمأربأو يف مأؤمترات  ات عضأوية املتخ ة م  قبأ   يئأات 

 أن يكون ووهنا أق  يف حتديد قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريف )العا (و 
تلأأك تصأأرفات صأأادرة عأأ   تعأأدوعلأأى الأأرغم مأأ  أن قأأرارات  يئأأات امل ظ أأات الدوليأأة  (3)

ا  و أهنا قد تعكأس اإلعأراب اة أاعي عأ  االست تاج    ل فجن ما يهم يف سياق مشروعاهليئات
( مسائ  قانونيةل فجهنأا قأد آراء الدول ااعضاء يف تلك اهليئات: ع دما تت اول )صراحة أو ض  ا  

__________ 

أعأال (؛  258)الفقأرة  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons at pp. 254-255, para 70 انظأر: (336)
 ,SEDCO Incorporated v. National Iranian Oil Company and Iran, second interlocutory awardو

Award No. ITL 59-129-3 of 27 March 1986, International Law Reports, vol. 84, pp. 483-592, at 

p. 526 و 
 ن" أو "دعالن املبادئ"و   اك نطاق واسع م  التس ياتل مث  "اإلعال (337)
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فن املعا أأأدات يف ممأأأا قيأأأ  سشأأأ  أأأ   املسأأأائ و ومثأأأريا  سشأأأفن واقأأأ  أعضأأأائها فه أأأا  أع أأأق ملتتأأأيح 
القأأرارات عأأادة  ال تعأأد  املعا أأداتل ي طبأأق علأأى القأأرارات؛ ولكأأ  خبأأال 11 مشأأروع االسأأت تاج
 ل وال تسأأعى يف الغالأأب دىل جتسأأيد حقأأوق والت امأأات قانونيأأةل وحتظأأى ع ومأأا  وثأأائق مل مأأة قانونأأا  

ات املقرتحأأةو ومثأأ  املعا أأداتل سقأأدر أقأأ  سكثأأري مأأ  املراجعأأة القانونيأأة مقارنأأة س صأأوص املعا أأد
عأأ  مه أأة التفمأأد مأأ  أن   أأاك سالفعأأ  ممارسأأة عامأأة مقبولأأة  ميكأأ  للقأأرارات أن تكأأون سأأديال   ال

 (و ساالعتقاد ساإلل ا  مصحوسةمبثاسة قانون )
يف مأأؤمترات حكوميأأة  تُعت أأدم ظ أأات دوليأأة أو  الأأيت تتخأأ  اأن القأأرارات  1وتوضأأح الفقأأرة  (4)

ل فأأجن  أأرد ا أأا  وسعبأأارة أخأأرى . شأأئ سصأأفة مسأأتقلة قواعأأد للقأأانون الأأدويل العأأريفتُ  ميكأأ  أن دوليأأة ال
قأأأرار )أو سلسأأألة مأأأ  القأأأرارات( يفيأأأد سوضأأأع قاعأأأدة للقأأأانون الأأأدويل العأأأريف ال يُ شأأأئ  أأأ ا القأأأانون: 

 مصأحوسةي بغي دثبات أن القاعدة املبي ة يف القرار م اظرة سالفع  مل ارسة عامأة مقبولأة مبثاسأة قأانون ) د 
 نفسهاو  لقرارات م  تلقاءساالعتقاد ساإلل ا (و ف ا م  "عر  فوري" ي شف ع  تلك ا

أن القأأرارات قأأد تسأأاعد رغأأم  لأأك يف حتديأأد قواعأأد القأأانون ل دىل أوال  ل 2وتشأأري الفقأأرة  (5)
الأأدويل العأأريف عأأ  طريأأق تقأأدمي الأأدلي  علأأى وجود أأا ومضأأ وهناو وم أأا الحظأأت حمك أأة العأأدل 

فأأجن القأأرارات "ودن  لمشأأروعية التهديأأد سااسأألحة ال وويأأة أو اسأأتخدامهاالدوليأأة يف فتوا أأا سشأأفن 
مل تكأأ  مل مأأةووو فبجمكاهنأأال يف ظأأرو  معي أأةل تأأوفري دليأأ  لأأ  أمهيأأة يف دثبأأات وجأأود قاعأأدة أو 

(338)نشأأوء اعتقأأاد سجل اميأأة ممارسأأة"
ميثأأ  ع أأدما يفيأأد قأأرار مأأا سفنأأ   ويكأأون الوضأأع مأأ لك حتديأأدا   .

على  حلالة قد يشك  دليال  ع  قاعدة موجودة م  قواعد القانون الدويل العريفل ويف     ادعالنا  
قانون م  قب  الدول الداع ة للقأرارو وسعبأارة أخأرىل فجنأ  "ميكأ  فهأم ااثأر مقبول     القاعدة  

علأأأى أنأأأ  قبأأأول سصأأأحة القاعأأأدة أو   وعأأأة …  ال أأأاجم عأأأ  املوافقأأأة علأأأى نأأأص  أأأ   القأأأرارات
االمت أأأأاع عأأأأ   التصأأأأويت سأأأأالرفضل أو قأأأأد يأأأأدلوسأأأأالعكسل و (339)القواعأأأأد الأأأأيت يعل هأأأأا القأأأأرار"

 ل ومأأ لك البيانأأات العامأأة وسيانأأات شأأرح املواقأأ التصأأويتل أو ال أأفي سأأال فس عأأ  توافأأق اآلراء
 قانون وم  مث فال توجد قاعدةو معلى عد  قبول القاعدة  

(ل معرب ع أ  ما يف قرار واردةان موق  الدول جتا  قرار معني )أو قاعدة حمددة  ونظرا   (6)
يف الغالأأب ساعتبأأارات سياسأأية أو اعتبأأارات أخأأرى  أخأأرىل يكأأون مأأدفوعا  سالتصأأويت أو سطريقأأة 

مأ   أ   القأرارات نأب أن  )االعتقأاد سأااللت ا (القبأول مبثاسأة قأانون  التثبأت مأ غري قانونيةل فجن 
ويأأدل علأأى  لأأك مل أأة "نأأوو"و ويف مأأ  حالأأةل يلأأ   دجأأراء  و(340)يأأتم "مأأع تأأوخي احلأأ ر الأأالو "

__________ 

(338) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons  أعأال (ل 258)انظأر احلاشأية at pp. 254-255, para. 70 
 )ساإلشارة دىل قرارات اة عية العامة(و 

(339) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua  أعأال (ل 246)انظأر احلاشأيةat p. 100, 

para. 188  و وانظأر أيضأاThe Government of the State of Kuwait v. The American Independent Oil 

Company (AMINOIL), Final Award of 24 March 1982, International Law Reports, vol. 66, pp. 518-

627, at pp. 601-602, para. 143 و 
(340) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua  أعأال (ل 246)انظر احلاشية at p. 99, 

para. 188 و 
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وامأأ  للتحقأأق ممأأا د ا مانأأت الأأدول املع يأأة تعتأأ   سالفعأأ  االعأأرتا  سوجأأود تقيأأيم دقيأأق ملختلأأ  الع
مشأروعية التهديأد قاعدة للقانون الدويل العريفو وحسب ا أشارت حمك ة العأدل الدوليأة يف قضأية 

  سااسلحة ال ووية أو استخدامها:
القأأأرار[ ويف ظأأأرو  اعت أأأاد ؛ ومأأأ  ] مضأأأ ونال ظأأأر يف  مأأأ  الضأأأروريفجنأأأ  " 

ال ظأأر في أأا د ا مأأان   الأأك اعتقأأاد  سجل اميأأة امل ارسأأة في أأا يتعلأأق سطاسعأأ   أيضأأا   الضأأروري
لالعتقاد ساإلل ا ل الشارِعو أو م  امل ك  أن تدل   وعُة قرارات على ال شوء التدرني 

  و(341)جديدة"املطلوب إلنشاء قاعدة 
م اامهيأة القانونيأة الصياغة الدقيقة املستخدمة نقطأة االنطأالق يف السأعي دىل تقيأيومتث   

؛ فاإلشأارة دىل القأانون الأدويلل واختيأار )أو جت أب( مصأطلحات معي أة يف الأ صل مبأا يف ما لقرار
مأأأأ لك امل اقشأأأأات ومأأأأ  املهأأأأم  و (342) لأأأأك صأأأأياغة الديباجأأأأة وامل طأأأأوقل ميكأأأأ  أن تكأأأأون  امأأأأة

والبيانأات امل اثلأة واملفاوضات اليت تتوج سا ا  القأرارل وال سأي ا تعليأ  التصأويت وشأرح املواقأ  
 و أو مأا)سفمهيأة حامسأة تتسأم درجأة دعأم القأرار و و (343)اليت تُلقى قُبيأ  االعت أاد أو سعأد  مباشأرة
(و عأ  التصأويت االمت أاعحأاالت أو  ةفضأاصأوات الر ااميك  مالحظت  يف حجم ااغلبية وعأدد 

 لأ    وجأود قبأول عأا نأب القأرار دىل عأدورمبا تشري االختالفات يف اآلراء املعأرب ع هأا سشأفن جوا
ل على ااق  سشفن تلك اةوانبل أما القرارات اليت يعارضها عأدد  )االعتقاد ساإلل ا (مبثاسة قانون 

  و(344)مبري م  الدول ف   غري املرجح اعتبار ا معربة ع  القانون الدويل العريف
ت د يف مأؤمترات م لك سفن القرارات اليت تتخ  ا امل ظ ات الدولية أو تُع  2وتقر الفقرة  (7)

سأأدور  أأا  يف تطأأوير القأأانون الأأدويل العأأريفل حأأىت ودن مانأأت  حكوميأأة دوليأأة قأأد تضأأطلع أحيانأأا  
ع أدما يقأد  قأرار مأا )أو سلسألة  اامأر مأ لككأون يتفتقر يف حد  اهتأا دىل ااثأر القأانوينو وقأد 

رسأة عامأة مقبولأة  أحكأا  املعا أداتل اإلهلأا  والأ خم ل  أو مما شفن  يف  لأك شأفنم  القرارات(ل 
  احكام ل أو ع دما يبلور قاعدة ناشئةو وفقا  ( ساالعتقاد ساإلل ا  مصحوسةقانون )م
  االقأأرارات الأأيت تتخأأ أحكأأا  ل أن 2و 1ل م تيجأأة م طقيأأة للفقأأرتني 3وتوضأأح الفقأأرة  (8)

 حامسأا   عت د يف مؤمتر حكومي دويل ال ميك  أن تشك  يف حد  اهتا دليال  تُ اليت م ظ ة دولية أو 
__________ 

(341) Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapon  أعال (ل  258)انظر احلاشيةat p. 255, para. 70و 

أمأأدت اة عيأأة العامأأة "أن  ل علأأى سأأبي  املثأأالل1946ااول/ديسأأ رب مأأانون   11( املأأؤرخ 1-)د96يف القأأرار  (342)
للقأأانون الأأدويل  اإلسأأادة اة اعيأأة جرميأأة مبقتضأأى القأأانون الأأدويل"ل و أأي صأأياغة تأأوحي سأأفن الفقأأرة متثأأ  دعالنأأا  

 العريف القائمو 

رئيسأيةل وعأادة مأا ال يكأرر التعليأ  يف اة عية العامةل مثريا  ما يقدَّ  تعلي  التصويت ع د االعت اد سواسطة ة أة  (343)
 يف اةلسة العامة يف     احلالةو 

 ,at p. 255أعأال (ل  258)انظأر احلاشأية  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weaponsانظأر مأثال   (344)

para. 71  مثأأأرية عأأأدة قأأأرارات مأأأ  القأأأرارات املعروضأأأة يف  أأأ   القضأأأية قأأأد اعُت أأأدت رغأأأم وجأأأود أصأأأوات  )"دن
علأى قلأأق  واضأحا   مثأري مأ  ااعضأاء عأ  التصأويت؛ و كأ ال فأجن  أ   القأرارات ودن مانأت دلأيال    معاِرضأة وامت أاع

ع يق دواء مشكلة ااسلحة ال وويةل ال تأ ال تقصأر عأ  دثبأات وجأود اعتقأاد  سجل اميأة امل ارسأة سشأفن عأد  مشأروعية 
 "(و  استخدا  مث      ااسلحة
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لقانون الدويل العريفو وي بثق  لك عأ  اإلشأارة دىل أنأ  مأ  أجأ  أن اعلى وجود ومض ون قواعد 
سامل ارسأة؛  ت شف قاعدة مال نب أن يكون اعتقاد الدول ساإلل ا ل حسب ا يدل علي  القرارل مثبتا  

ري التقيأأد هبأأا نأأ املأأدعاةومأأ  مث يلأأ   وجأأود أدلأأة أخأأرىل ال سأأي ا إلظهأأار مأأا د ا مانأأت القاعأأدة 
علأأى قاعأأدة  قأأرار مأأا أن يشأأك  دلأأيال  كأأم مأأ  أحكأأا  و وال ميكأأ  حل(345)يف ممارسأأة الأأدول فعأأال  

  للقانون الدويل العريف د ا مانت امل ارسة الفعلية غائبة أو خمتلفة أو غري متسقةو

  13ارستنتاج 
 قراراث المحاكم والهي اث القضائية

ئية الدوليأأةل وال سأأي ا حمك أأة العأأدل قأأرارات احملأأامم واهليئأأات القضأأا -1 
الدوليةل سشفن وجود ومضأ ون قواعأد القأانون الأدويل العأريفل مصأدر احتيأاطي لتحديأد 

   تلك القواعدو
نوو ديالء االعتبارل حسب االقتضاءل لقرارات احملامم الوط ية سشأفن  -2 

ا  لتحديأد تلأك وجود ومضأ ون قواعأد القأانون الأدويل العأريفل ساعتبار أا مصأدرا  احتياطيأ
  القواعدو

 التعليق  
دور قأأرارات احملأأامم واهليئأأات القضأأائيةل الدوليأأة والوط يأأة  13يت أأاول مشأأروع االسأأت تاج  (1)

يف حتديأد قواعأد القأانون الأدويل العأريفو وجتأدر اإلشأارة دىل  مسأاعدا   على السواءل سصفتها عأامال  
أن قأرارات احملأأامم الوط يأأة ميكأ  أن تضأأطلع سأأدور مأ دوج يف حتديأأد القأأانون الأدويل العأأريفو ف أأ  

علأأأى  و/أو دلأأأيال   ممارسأأأة   تصأأأ يفها ميكأأأ ل 10و 6االسأأأت تاجني  اجانأأأبل وم أأأا يشأأأري مشأأأروع
مأ  قبأ  دولأة احملك أةو ومأ  جانأب آخأرل يشأري مشأروع  لت ا ()االعتقأاد سأاالالقبول مبثاسة قأانون 

أن تضأأطلع سأأدور املصأأدر االحتيأأاطي لتحديأأد  دىل أن  أأ   القأأرارات ميكأأ  أيضأأا   13االسأأت تاج 
  وجود ومض ون     القواعدوع  نفسها  ي قواعد القانون الدويل العريف ع دما تتحرى 

مأأأأ  ال ظأأأأا   38)د( مأأأأ  املأأأأادة 1لفقأأأأرة صأأأأيغة ا عأأأأ  مثأأأأب 13ويتبأأأأع مشأأأأروع االسأأأأت تاج  (2)
 (moyen auxiliaire)" احتياطيأا   ااساسي حملك ة العدل الدوليةل اليت تعترب القأرارات القضأائية "مصأدرا  

مصأأأطلح "املصأأأدر ويشأأأري لتحديأأأد قواعأأأد القأأأانون الأأأدويلل مبأأأا يشأأأ   قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريفو 
 ارات يف تفسأأأأري القأأأأانونل دون أن تشأأأأك  سأأأأ اهتا مصأأأأدرا  االحتيأأأأاطي" دىل الأأأأدور الثأأأأانوي لتلأأأأك القأأأأر 

للقأأأانون الأأأدويل مثأأأ  املعا أأأدات أو القأأأانون الأأأدويل العأأأريف أو املبأأأادئ العامأأأة للقأأأانونو وال يُقصأأأد مأأأ  
 استخدا  مصطلح "املصدر االحتياطي" اإلحياء سفن     القرارات ليست مه ة يف امل ارسةو 

__________ 

 KAING Guek Eav alias Duch, Case No. 001/18-07-2007-ECCC/SC, Appealملثأالل انظأرل علأى سأبي  ا (345)

Judgment, Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, Supreme Court Chamber (3 February 

2012), para. 194  9ؤرخ ( املأأ30-)د3452]القأأرار رقأم سشأأفن التعأ يب  1975اإلعأأالن الصأادر يف عأا  )"دن  
ل دعأالن محايأة مجيأع ااشأخاص مأ  التعأرض للتعأ يب وغأري  مأ  ضأروب املعاملأة أو 1975مانون ااول/ديس رب 

قأأرار  غأأري ملأأ   مأأ  قأأرارات اة عيأأة العامأأةل وسالتأأايل يتعأأني تقأأدمي م يأأد العقوسأأة القاسأأية أو الالدنسأأانية أو املهي أأة[  أأو 
 "(و  في  مان وقتئ  يعكس القانون الدويل العريف م  اادلة اليت تثبت أن تعري  التع يب الوارد
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 القأراراتالقضأائية سشأفن مسأائ  القأانون الأدويلل وال سأي ا دن قرارات احملأامم واهليئأات  (3)
الأأأيت ت طأأأوي علأأأى ال ظأأأر يف وجأأأود قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف وحتديأأأد ا وتطبيقهأأأال قأأأد تأأأوفر 

لتحديأد وجأود تلأك القواعأد مأ  عدمأ و ولكأ  قي أة  أ   القأرارات تتفأاوت سشأدةل  قّي ا   توجيها  
االسأأتدالل لكأأ  قأأرار )مبأأا يشأأ   مأأدى اسأأت اد  دىل فحأأص دقيأأق ل دلأأة علأأى وجأأود  جأأودةوفأأق 

للقأأرارو واحملأأامم ااخأأرى   الأدول مقبولأأة مبثاسأأة قأأانون( ومأ لك وفأأق تقبُأأ يُأأدعى أهنأاممارسأة عامأأة 
وقد تش   االعتبارات ااخرىل حسب الظرو ل تشأكي  احملك أة أو اهليئأة القضأائية )واخلأربات 

ائها(؛ وحجأم ااغلبيأة الأيت اعت أدت القأرار؛ والظأرو  الأيت تع أ  فيهأا احملك أة أو احملددة اعضأ
عأأأ   لأأأكل نأأأدر التأأأ مري سأأأفن دصأأأدار  فضأأأال  اهليئأأأة القضأأأائية أو الأأأيت تضأأأطلع فيهأأأا مبهامهأأأاو و 

ّ أأد تطأأور القأأانون؛ فرمبأأا ت شأأف قواعأأد نااحكأأا  القضأأائية سشأأفن حالأأة القأأانون الأأدويل العأأريف ال 
  و(346)دويل العريف م   تاريخ قرار معنّي للقانون ال

تغطية دىل "احملامم واهليئات القضائية الدولية"ل و و مصطلح يستهد   1وتشري الفقرة  (4)
أي  يئأأة دوليأأة متأأارس صأأالحيات قضأأائية ويُطلأأب م هأأا ال ظأأر يف قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريفو 

ائي الرئيسأأي ل مأأم املتحأأدةل ويشأأك  حمك أأة العأأدل الدوليأأةل و أأي اةهأأاو القضأأ وتُأأ مر صأأراحة  
ال يتجأأ أ مأأ  ميثأأاق امل ظ أأة ويُ تخأأب أعضأأاؤ ا سواسأأطة اة عيأأة العامأأة  نظامهأأا ااساسأأي جأأ ءا  

سفمهية اجتهاد ا القضائي وسلطتها اخلاصة ساعتبار أا احملك أة الدوليأة الدائ أة  و لس اام  دقرارا  
أي ضأأأافة دىل سأأأل  حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأةل و وساإل(347)الوحيأأأدة  ات الواليأأأة القضأأأائية العامأأأة

ل فأأجن مصأأطلح "احملأأامم واهليئأأات القضأأائية الدوليأأة" يشأأ   )علأأى الدائ أأة لعأأدل الأأدويلاحمك أأة 
سأأأأبي  املثأأأأال ال احلصأأأأر( احملأأأأامم املتخصصأأأأة واإلقلي يأأأأة مثأأأأ  احملك أأأأة الدوليأأأأة لقأأأأانون البحأأأأارل 

ية اة ائيأة الدوليأةل واحملأامم اإلقلي يأة حلقأوق واحملك ة اة ائية الدوليأة وغري أا مأ  اهليئأات القضأائ
 ظ أأأة التجأأأارة العامليأأأةو م أأأا يشأأأ    يئأأأات التحكأأأيم سأأأني مل التاسعأأأةاإلنسأأأانل و يئأأأة االسأأأتئ ا  

متأأأ ح املهأأأارات ونطأأأاق اادلأأأة و الأأأدول وغري أأأا مأأأ   يئأأأات التحكأأأيم الأأأيت تطبأأأق القأأأانون الأأأدويلو 
 لقراراهتأأأأأال ر  أأأأأا   ا  مبأأأأأري   وونأأأأأا  لقضأأأأأائية الدوليأأأأأة املوجأأأأأودة عأأأأأادة حتأأأأأت تصأأأأأر  احملأأأأأامم واهليئأأأأأات ا

 ساالعتبارات امل مورة يف الفقرة الساسقةو 
 لالفتأأأأاوىااحكأأأأا  و اغأأأأراض مشأأأأروع االسأأأأت تاج  أأأأ ال يشأأأأ   مصأأأأطلح "القأأأأرارات" و  (5)
ااوامأأأر سشأأأفن املسأأأائ  اإلجرائيأأأة والعارضأأأةو وميكأأأ  لأأأاراء املسأأأتقلة واملخالفأأأة أن تلقأأأي  مأأأ لكو 

__________ 

ومأ  مث فأأجن قأأرارات احملأامم واهليئأأات القضأأائية الدوليأة ال ميكأأ  اعتبار أأا أدلأة حامسأأة علأأى حتديأد قواعأأد القأأانون  (346)
 الدويل يف   ا اخلصوص أيضا و 

تكأأون لقأأرارات حمك أأة العأأدل رغأأم عأأد  وجأأود تسلسأأ   رمأأي لل حأأامم واهليئأأات القضأأائية الدوليأأةل مثأأريا  مأأا  (347)
الدوليأأأة حجيأأأة لأأأدى احملأأأامم واهليئأأأات القضأأأائية ااخأأأرىو انظأأأر علأأأى سأأأبي  املثأأأال: احملك أأأة ااوروسيأأأة حلقأأأوق 

 .European Court of Human Rights, Jones and Others v. the United Kingdom, nos اإلنسأانل

34356/06 and 40528/06, ECHR 2014, para. 198; وM/VSaintVincentandthe)(2.No)”SAIGA“

Grenadines v. Guinea), Judgment, ITLOS Reports 1999, p. 10, at paras. 133-134و يئأة االسأتئ ا   ؛
 ,Japan — Taxes on Alcoholic Beverages, WTO Appellate Body Reportالتاسعأة مل ظ أة التجأارة العامليأة

WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R and WT/DS11/AB/R, adopted on 1 November 1996, sect. D و 
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غأري مشأ ولة سقأرار احملك أة أو اهليئأة القضأائية؛ ولكأ   القرار وميك  أن ت أاقش نقاطأا   الضوء على
غأري مقبولأة مأ   تعرب دال ع  وجهة نظأر القاضأي مبفأرد  أو تطأرح نقاطأا   اليل   ت اوهلا حب ر اهنا 

  احملك ة أو اهليئة القضائيةو
أو  الداخليأأأأة ساحملأأأأامم دليهأأأأا أيضأأأأا  قأأأأرارات احملأأأأامم الوط يأأأأة )املشأأأأار  2وتت أأأأاول الفقأأأأرة  (6)

سالوضأوح؛ فحسأب االسأتخدا   و وال يتسم الفأرق سأني احملأامم الدوليأة والوط يأة دائ أا  (348)(احمللية
علأى احملأامم  ات التشأكي   الوارد يف     االست تاجاتل ي طبق مصطلح "احملامم الوط ية" أيضا  

نونيأة احملليأةل مثأ  احملأامم واهليئأات القضأائية الدويل العاملة داخ  نظأا  أو أمثأر مأ  اانظ أة القا
 املختلطة اليت ت طوي على م يج وطر ودويل يف التشكي  والواليةو 

 ا  االعت اد على قأرارات احملأامم الوط يأة ساعتبار أا مصأدر  حماولةويل   قدر م  احل ر ع د  (7)
 1صأياغة املختلفأأة للفقأأرتني لتحديأأد قواعأد القأأانون الأدويل العأأريفو ويأ عكس  لأأك يف ال ا  احتياطيأ

و ومُت ح سوج  2ل وال سي ا استخدا  عبارة "نوو ديالء االعتبارل حسب االقتضاء" يف الفقرة 2و
أمأأرب مأأ  أحكأأا  احملأأامم الوط يأأة للغأأرض الأأرا  ل د   عأأا  أحكأأا  اهليئأأات القضأأائية الدوليأأة وونأأا  

يف القانون الدويل ويق  فيهأا احت أال  أمرب ةخبرب أحكا  اهليئات القضائية الدولية تتسم يرجح أن 
و م أأا يتعأأني مراعأأاة أن احملأأامم الوط يأأة تع أأ  داخأأ  نظأأا  قأأانوين وطأأر معأأني م ظأأورالتعبأأري عأأ  

معنيل رمبا ال يشأ   القأانون الأدويل دال سفسألوب حمأدد ومبأدى حمأدودو وخبأال  احملأامم الدوليأةل 
دىل قراراهتأا دون االسأتفادة مأ   قد تتوصأ دويلل و القانون ال ة يفدىل خرب احملامم الوط ية  قد تفتقر

 و (349)االست اع دىل حجج الدول

  14ارستنتاج 
 المذاهب

نأأأوو أن تكأأأأون مأأأأ ا ب مبأأأأار املأأأأؤلفني يف القأأأأانون العأأأأا  مأأأأ  خمتلأأأأ  الأأأأدول  
  مصدرا  احتياطيا  لتحديد قواعد القانون الدويل العريفو

 التعليق   
سالفرنسأأأأية( يف حتديأأأأد قواعأأأأد  doctrineدور املأأأأ ا ب ) 14شأأأأروع االسأأأأت تاج يت أأأأاول م (1)

مأ   38)د( مأ  املأادة 1صأيغة الفقأرة  عأ  مثأبوع االسأت تاج القانون الدويل العأريفو ويتبأع مشأر 
ال ظا  ااساسي حملك ة العدل الدوليةل وي ص على أن     ااع ال نوو اللجوء دليها م صدر 

 مأ  وجأودعد القانون الأدويل العأريفل أي ع أد التحقأق لتحديد قوا (moyen auxiliaire)احتياطي 
__________ 

احتياطيأأا  لتحديأأد قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريفل انظأأر أيضأأا ل  مصأأدرا  في أأا يتعلأأق سكأأون قأأرارات احملأأامم الوط يأأة  (348)
,Prosecutor v. Zejnil Delalićعلأى سأبي  املثأالل احملك أة اة ائيأة الدوليأة ليوغوسأالفيا السأأاسقةل Zdravko

MucićalsoknownasHazimEsadLandžoalsoknownas-Zenga”, Case No. IT“,Delić,”Pavo“

96-21-T, Judgment of 16 November 1998, at para. 414 و 
 Waysandmeansformakingtheevidenceofcustomaryinternationallawmorereadily“انظأر أيضأا   (349)

available”,Yearbookو vol. II, document A/1316, Part II, p. 370, para. 53 ,1950… 
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(و ويُفهأأأم مصأأأطلح "املأأأ ا ب"ل ساالعتقأأأاد سأأأاإلل ا  مصأأأحوسة) ممارسأأأة عامأأأة مقبولأأأة مبثاسأأأة قأأأانون
املشار دلي  يف مثري م  ااحيان ستعبري "املؤلفات"ل م  م ظور واسع؛ ويش   املأ ا ب يف الصأيغ 

 البصريةو  - الس عيةغري املكتوسة مث  احملاضرات واملواد 
ل 13 املشأأار دليهأا يف مشأروع االسأأت تاجقأرارات احملأأامم واهليئأات القضأائيةل  وعلأى غأرار (2)

لتحديأد  للقأانون الأدويل العأريفل لك هأا قأد تأوفر توجيهأا   املؤلفأات يف حأد  اهتأا مصأدرا   ال تشأك 
سالقي أة الأيت قأد تتسأم هبأا  وجود قواعد القانون الدويل العريف ومض وهناو ويقر   ا الأدور الفرعأي

ممارسأة الأدول؛ ويف حتديأد التباي أات يف ممارسأة الأدول واحت أال غيأاب القواعأد  وتقأديريف جت يع 
 أو تطوير ا؛ ويف تقييم القانونو 

ويل   احلأ ر ع أد االسأت اد دىل املؤلفأاتل د  تتفأاوت قي تهأا يف حتديأد وجأود قاعأدة مأ   (3)
ل ميكأ  أال يقتصأر وي عكس  لك يف عبأارة "نأوو أن تكأون"و فأفوال   قواعد القانون الدويل العريف؛

سأأ  قأأد يتجأأاوو  دىل  )القأأانون املطبأأق( أأد  املأأؤلفني علأأى  أأرد تسأأجي  حالأأة القأأانون م أأا  أأو 
سأأني القأأانون م أأا  أأأو  و وسأأ لك فهأأم ال مييأأأ ون سوضأأوح دائ أأا  )القأأانون امل شأأود(امل أأاداة ستطأأوير  

املؤلفأأأات عأأأ  مواقأأأ  وط يأأأة أو مواقأأأ  فرديأأأة أخأأأرى  قأأأد تعأأأربل نيأأأا  والقأأأانون م أأأا يفملونأأأ و وثا
يف ال وعيأأةو وسالتأأايل مأأ  الضأأروري تقيأأيم مأأدى مرجعيأأة ع أأ  مأأا؛  ل تتفأأاوت مثأأريا  ملؤلفيهأأاو وثالثأأا  

 دىل:   اسانا يتيقضية ساموقد أشارت احملك ة العليا للواليات املتحدة يف 
حبكأأم سأأ وات مأأ  الع أأ  والبحأأث "أع أأال احلقأأوقيني والشأأراح الأأ ي  غأأدوال  

على املواضأيع الأيت يت اولوهنأاو وتلجأف اهليئأات القضأائية  استث ائيا   واخلربةل مطلعني اطالعا  
دىل     املؤلفاتل ليس ملا حتتوي  م  ت ظري لُكّتاهبا ع ا ي بغي أن يكأون عليأ  القأانونل 

  و(350)س  الستقاء أدلة موثوق هبا على حالة القانون يف الواقع"
تعبري "املؤلفني يف القانون العا "ل املقتبس م  ال ظأا  ااساسأي حملك أة العأدل الدوليأةل و  (4)

يشأأ   مأأ  مأأ  ميكأأ  لع لهأأم العل أأي أن يوضأأح مسأأائ  القأأانون الأأدويلو وسي  أأا معظأأم  أأؤالءل 
سطبيعأأة احلأأالل  أأم مأأ  املتخصصأأني يف القأأانون الأأدويل العأأا ل فأأال ميكأأ  اسأأتث اء آخأأري و وتؤمأأد 

ؤلفأأأات ملأنأأأ  يتعأأأني ديأأأالء اال ت أأأا  علأأأى شأأأارة دىل "مبأأأار" املأأأؤلفني يف القأأأانون الأأأدويل العأأأا  اإل
يف التحليأأأ  ال هأأأائي  أأأو جأأأودة املؤلَّأأأ  احملأأأدد املهأأأم كأأأ  لاشأأأخاص البأأأاروي  يف  أأأ ا اجملأأأالو ا
مسعة الكاتب؛ وم  سني الع اصر اليت يتعني مراعاهتا يف   ا الصدد ال هج ال ي يتبع  الكاتب  ال

يف حتديأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف ومأأأدى التأأأ ا  نصأأأ  هبأأأ ا الأأأ هجو وتُأأأرِبو اإلشأأأارة دىل املأأأؤلفني يف 
سأأية وم أأاطق القأانون العأأا  "مأ  خمتلأأ  الأدول" أمهيأأة مراعأاة مؤلفأأات متثأ  اانظ أأة القانونيأة الرئي

 العامل ااساسية ومبختل  اللغاتل قدر اإلمكانو 
اهليئأأأأأات الدوليأأأأأة املشأأأأأارمة يف تأأأأأدوي  القأأأأأانون الأأأأأدويل وتطأأأأأوير  أن  ت تجأأأأأ وميكأأأأأ  ملأأأأأا  (5)

يف  أأأ ا الصأأأددو وتشأأأ    أأأ   اهليئأأأات اة اعيأأأة معهأأأد القأأأانون الأأأدويل  مفيأأأدا   مصأأأدرا   يشأأأك 
__________ 

(350) The Paquete Habana and The Lola, US Supreme Court 175 US 677 (1900), at p. 700  و انظأر أيضأا
TheCaseoftheو at pp. 26 and 31أعال (ل  250)احلاشية  ”Lotus“.S.S 
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(Institut de droit international) القأأأأانون الأأأأدويلل ومأأأأ لك  يئأأأأات اخلأأأأرباء الدوليأأأأة يف  ةوراسطأأأأ
يف ضأأأوء واليأأأة اهليئأأأة املع يأأأة  امل تجأأأات يم دقيأأأق لقي أأأة مأأأ  مأأأ  أأأاالت معي أأأةو ويلأأأ   دجأأأراء تقيأأأ

وخرباهتال وما تولي  م  ا ت ا  وموضوعية يف ع لها على مسأفلة سعي هأال والأدعم الأ ي حيظأى سأ  
  ول معني داخ  اهليئةل وتقب  الدول  م تج

  الجزء السادس
 المعتِرض المِصر  

 يتفل  اة ء السادس م  مشروع است تاج واحد ع  املعرِتض املِصّرو  

  15ارستنتاج 
 المعتِرض المِصر  

ع دما تعرتض دولة على قاعدة م  قواعد القانون الأدويل العأريف دسأان  -1 
  مت سكة ساعرتاضها عليهاونشفهتال ال تُل   الدولة املع ية ستلك القاعدة ما دامت 

نأأب أن يُعأأربَّ عأأ  االعأأرتاض تعبأأريا  صأأرحيا  وتُعلأأم سأأ  الأأدول ااخأأرى  -2 
  ويُت سك س  ساست رارو

 التعليق  
تسأأأري سطبعهأأأا سشأأأروط متسأأأاوية دواء مجيأأأع أعضأأأاء دن قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف " (1)

ميارسأأ  انفراديأأا  وحسأأب املأأراد أي عضأأو اجملت أأع الأأدويل وال نأأوو سالتأأايل دخضأأاعها حلأأق اسأأتبعاد 
دولأأة سجصأأرار علأأى قاعأأدة  ع أأدما تعأأرتضو ومأأع  لأأكل (351)مأأ  أعضأأاء اجملت أأع الأأدويل لفائدتأأ "

فأأجن تلأأك لقأأانون الأأدويل العأأريف وتت سأأك ساعرتاضأأها سعأأد تبلأأور  أأ   القاعأأدةل مأأ  قواعأأد ا ناشأأئة
ل املعرتض املِصرّ  " أو "م  ب"قاعدة" اسمس أحيانا  و ويشار دىل  لك القاعدة ال ميك  دل امها هبا
 وفي ا يتص  ستحديد قواعد القانون الدويل العريفوليس م  ال ادر أن تثور 

ويتعني الت يي  سني املعأرتض املِصأّر واحلالأة الأيت حيأول فيهأا اعأرتاض عأدد مبأري مأ  الأدول  (2)
عأأد  وجأأود ممارسأأة عامأأة )ل علأأى صأأياغة قاعأأدة جديأأدة للقأأانون الأأدويل العأأريف دون تبلور أأا أصأأال  

 و قاعدة الشرتاطات صارمةل و ضع تطبيق     ال(352)مقبولة مقانون(
__________ 

(351) North Sea Continental Shelf  أعأال (ل  254)انظأر احلاشأيةat pp. 38-39, para. 63. و و أ ا صأحيح سال سأبة
 ل أدنا (و 16لقواعد القانون الدويل العريف "العا "ل مقارنة سالقانون الدويل العريف "املعنّي" )انظر مشروع االست تاج 

 Entscheidungen des( سأأأأأأأأأأتورية االحتاديأأأأأأأأأأة ااملانيأأأأأأأأأأةاحملك أأأأأأأأأأة الدانظأأأأأأأأأرل علأأأأأأأأأأى سأأأأأأأأأأبي  املثأأأأأأأأأأالل )قأأأأأأأأأرارات  (352)
Bundesverfassungsgerichts, vol. 46 (1978), judgment of 13 December 1977, 2 BvM 1/76, No. 32, 

pp. 342-404, at pp. 388-389, para. 6  وال يتعلق  لك فق  ساإلجراء ال ي ميك  أن تعت أد  الدولأة س جأاح"(
يق قاعدة عامة قائ ة للقانون الأدويل عأ  طريأق املثأاسرة علأى تفميأد احلقأوق )سأاملعر املقصأود م  البداية ضد تطب

( Norwegian Fisheries caseال رونيأة )مصأائد السأ ك يف احلكم الصادر ع  حمك ة العدل الدوليأة يف قضأية 
؛ سأأ  ال ميكأأ  أن يُفأأرتض يف  أأ ا الوقأأت وجأأود قاعأأدة عامأأة م أأاظرة يف (p.131ل (أعأأال  289)انظأأر احلاشأأية 

 القانون الدويل"(و 
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وميكأأ  للدولأأة املعرتضأأة علأأى قاعأأدة ناشأأئة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف عأأ  طريأأق  (3)
دسداء احلجج ضد ا أو املشارمة يف ممارسة سديلة أن تعت د أحد مأوقفني أو مليه أا: سجمكاهنأا أن 

هبأأا دن نشأأفت سالفعأأ و ومأأ  ال تُلأأ   القاعأأدة؛ و/أو أن تسأأتهد  ضأأ ان أنشأأوء تسأأعى دىل م أأع 
ى  لأأأأك معارضأأأأة دول معي أأأأة ل شأأأأوء قاعأأأأدة تسأأأأ ح ستحديأأأأد البحأأأأر اإلقلي أأأأي حبأأأأد اامثلأأأأة علأأأأ

و ورمبا رغبت تلك الدول يف تثبيت حبر دقلي ي ميتد ثالثة أو أرسعة أو سأتة أميأال  ميال   12 أقصا 
مقاعأأدة عامأأةل ولك هأأأا مل تكأأ  مسأأتعدة علأأأى أيأأة حأأال لفأأأرض حبأأار دقلي يأأة أوسأأأع مأأ   لأأأك 

اعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأدويل العأأريف قأأد نشأأفتل فأأجن عأأبء دثبأأات و ود ا تبأأني أن ق(353)عليهأا
 حق االستفادة م  مرم  املعرتض املِصّر يقع على الدولة املعرتضةو 

ومثأأأريا  مأأأا حُيأأأتج ويعأأأرت  سقاعأأأدة املعأأأرتض املِصأأأّرل سأأأواء يف السأأأواسق القضأأأائية الدوليأأأة  (4)
ي  اآلراءل حتظأى قاعأدة املعأرتض املِصأّر و وسي  أا تتبأا(355)ل وم لك يف سياقات أخأرى(354)واحمللية

سقبأأول واسأأع ال طأأاق مأأ  الأأدول واملأأؤلفني ومأأ لك مأأ  اهليئأأات العل يأأة امل خرطأأة يف  أأال القأأانون 
 و (356)الدويل

__________ 

يف الوقت امل اسبل ويف دطار صفقة شاملة سشفن قانون البحارل مل تُبق الأدول يف الواقأع علأى اعرتاضأاهتاو ود ا مأان  (353)
 جن  لك ال يطع  يف وجود القاعدةويصعب أحيانا  احلفاظ فعال  على مرم  املعرتض املصر مع مرور الوقتل ف

 .Michael Domingues v؛ وat p. 131أعأال (ل  289)احلاشأية  the Fisheries caseانظأرل علأى سأبي  املثأالل  (354)

United States, Case No. 12.285 (2002), Inter-American Commission on Human Rights, Report No. 

62/02, paras. 48 and 49و ؛Sabeh El Leil v. France [GC], no. 34869/05, European Court of Human 

Rights, 29 June 2011, para. 54و ؛WTO Panel Reports, European Communities – Measures Affecting 

the Approval and Marketing of Biotech Products, WT/DS291/R, WT/DS292/R and WT/DS293/R, 

adopted 21 November 2006, at p. 335, footnote 248و ؛Siderman de Blake v. Republic of Argentina, 

United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 965 F.2d 699; 1992 U.S. App., at p. 715, 

para.54  و 
ل 1982الأأأأأث لقأأأأأانون البحأأأأأار عأأأأأا  انظأأأأأرل علأأأأأى سأأأأأبي  املثأأأأأالل مداخلأأأأأة ترميأأأأأا يف مأأأأأؤمتر اامأأأأأم املتحأأأأأدة الث (355)

)متاحأأأأأأأأأأأأة يف املوقأأأأأأأأأأأأع الشأأأأأأأأأأأأبكي التأأأأأأأأأأأأايل:  150ل الفقأأأأأأأأأأأأرة 76ل الصأأأأأأأأأأأأفحة A/CONF.62/SR.189 الوثيقأأأأأأأأأأأأة
http://legal.un.org/diplomaticconferences/lawofthesea-1982/Vol17.html؛ و)United States Department 

of Defense, Law of War Manual, Office of General Counsel, Washington D.C., June 2015, at pp. 29-

34, sect. 1.8 (Customary international law), in particular, at p. 30, para. 1.8    القأانون الأدويل العأريف ملأ"(
سشك  عا  ة يع الدولل لك  الدول اليت مانت معرتضا  مِصرّا  علأى قاعأدة مأ  قواعأد  أث أاء تطور أا ليسأت مل مأة 

 Republic of Mauritius v. United Kingdom of Great Britain and؛ وand p. 34, para. 1.8.4ستلك القاعدة"( 

Northern Ireland (Arbitration under Annex VII of the 1982 United Nations Convention on the Law of 

the Sea), Reply of the Republic of Mauritius, vol. 1 (18 November 2013), p. 124, para. 5.11 و 
دليلهأأأا لل  ارسأأأة املتعلأأأق سالتحفظأأأات علأأأى املعا أأأداتل أشأأأارت اللج أأأة نفسأأأها مأأأؤخرا  دىل القاعأأأدة الأأأواردة يف  (356)

فبجمكانأ  قطعأا   ؛إلظهأار اسأت رار اعرتاضأ  ‘لل عأرتض املصأرّ ‘ميكأ  أن يكأون الأتحف  وسأيلة حيث  مرت أن  "
لقأأأانون العامأأأة لقواعأأأد الأن يأأأرفض أن يطبأأأقل سواسأأأطة معا أأأدةل قاعأأأدة ال ميكأأأ  االحتجأأأاج عليأأأ  هبأأأا مبقتضأأأى 

الوثائق الرمسية للج عية العامةل الأدورة ل 3-5-1-3( م  التعليق على املبدأ التوجيهي 7قرة )" )انظر الفالدويل
 ((وA/66/10/Add.1) 10السادسة والستونل امللحق رقم 

http://undocs.org/ar/A/CONF.62/SR.189
http://legal.un.org/diplomaticconferences/lawofthesea-1982/Vol17.html
http://legal.un.org/diplomaticconferences/lawofthesea-1982/Vol17.html
http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
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أنأ  نأب اإلعأراب عأ  االعأرتاض أث أاء ع ليأة تشأّك  القاعأدة موضأع  1وتوضح الفقرة  (5)
مسأأة: فعلأأى الدولأأة اإلعأأراب عأأ  اعرتاضأأها قبأأ  ال ظأأرو ويتسأأم حسأأ  توقيأأت االعأأرتاض سفمهيأأة حا

تبلور ممارسة ما دىل قاعأدة مأ  قواعأد القأانون الأدويل العأريفل وسأيكون موقفهأا مضأ ونا  أمثأر د ا 
قامأأت سأأ لك يف أسكأأر وقأأت ممكأأ و وسي  أأا قأأد ال يكأأون مأأ  السأأه  دائ أأا  حتديأأد اخلأأ  الفاصأأ  

قاعأأأدة املعأأأرتض الالحأأأق: فب جأأأرد نشأأأوء سأأأني االعأأأرتاض واملخالفأأأةل فجنأأأ  ال يوجأأأد مأأأا يسأأأ ى س
 القاعدةل ل  يفيد االعرتاض الدولة الراغبة يف أن ُتستثا م  تطبيقهاو 

ود ا ا  ت دولة ما موق  املعرتض املِصّرل تكون القاعدة غري م طبقة سال سبة هلا طاملا  (6)
االسأأأأتث ائي " مأأأأ  أجأأأأ  اإلعأأأأراب عأأأأ  الوضأأأأع ال تُلأأأأ  متسأأأأكت سأأأأاالعرتاض؛ وُيسأأأأتخد  تعبأأأأري "

لل عرتض املِصّرو وم أا تشأري الفقأرة مأ لكل فب جأرد التخلأي عأ  االعأرتاض )و أو مأا قأد حيأدث 
 يف أي وقتل صراحة أو سفسلوب آخر(ل تكون الدولة موضع ال ظر مل مة سالقاعدةو 

الشأأأروط الصأأأارمة الأأأيت نأأأب أن تفأأي هبأأأا الدولأأأة لتفخأأأ  مرمأأأ  املعأأأرتض  2وتوضأأح الفقأأأرة  (7)
وحتاف  علي  دواء قاعدة م  قواعد القانون الدويل العأريفو وساإلضأافة دىل دسأداء االعأرتاض قبأ  املِصّر 

تبلور امل ارسة دىل قاعدة م  قواعد القانونل نب اإلعراب ع   سوضوحل أي نأب أال يكأون   أاك 
ط سأفن و ولكأ  مأا مأ  شأر (357)لبس يف عد  قبول القاعدة ال اشئة أو يف وجود نيأة عأد  االلتأ ا  هبأا

يكون االعرتاض يف شك  حمددو وسوج  خاصل يكفي اعرتاض لفظي واضأحل سأواء  مأان خطيأا  أو 
 شفهيا ل وال ضرورة إلجراء ماديل للحفاظ على املوق  القانوين للدولة املعرتضةو 

ويعر شرط دعال  الأدول ااخأرى سأاالعرتاض وجأوب اإلسأالغ سأ  علأى الصأعيد الأدويل؛  (8)
نأأأأ  داخليأأأا  فحسأأأأبو وتتح أأأأ  الدولأأأة املعرتضأأأأة عأأأأبء ضأأأ ان دعأأأأال  الأأأأدول فأأأال ُيكتفأأأأى سجعال

 ااخرى ساالعرتاض فعال و 
وي طبق شرط االست رار يف الت سك ساالعرتاض قب  نشأوء قاعأدة القأانون الأدويل العأريف  (9)

وسعد  على السواءو ويل   تقييم مدى الوفاء هب ا الشرط سفسلوب ع لأيل مأع مراعأاة ظأرو  مأ  
على حدةو ويفيد   ا الشرطل أوال ل أن  يتعني تكرار اإلعراب ع  االعرتاض ع دما تقتضي حالة 

الظرو  دعادة سيان  )أي يف الظرو  اليت قد يكون م  املعقول أن يأؤدي فيهأا الصأ ت أو عأد  
التصأأر  دىل االسأأت تاج سأأفن الدولأأة  لأأت عأأ  اعرتاضأأها(و وميكأأ  أن يأأتم  لأأكل مأأثال ل يف مأأؤمتر 

لدولة املعرتضة ويعاد في  التفميد على القاعدةو ولك  ليس م  امل ك  توقأع رد فعأ  مأ  حتضر  ا
الدول يف م  م اسبةل وال سي ا ع دما يكون موقفها معروفا  أصأال و وثانيأا ل نأب أن تكأون  أ   

 االعرتاضات املتكررة متسقة ع وما ل أي أن  لو م  أية ت اقضات جو ريةو 
يف مشأاريع االسأت تاجات  أ   أي مسأائ  تتعلأق  15شروع االست تاج وال ميس ددراج م (10)

 سالقواعد اآلمرةو 
__________ 

 C v. Director of Immigration and another, Hong Kong Court of Appeal [2011]انظرل على سبي  املثالل  (357)

HKCA 159, CACV 132-137/2008 (2011), at para. 68  نب أن تكون أدلة االعرتاض واضحة"(و"( 
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  الجزء السابع
 القانون الدولي العرفي المعي ن

يتأأفل  اةأأ ء السأأاسع مأأ  مشأأروع اسأأت تاج واحأأد يت أأاول القأأانون الأأدويل العأأريف  
اخلأاص"(و ود ا مانأت قواعأد املعنّي )املشار دلي  أحيانا  سأ "العر  اإلقلي أي" أو "العأر  

القانون الدويل العريف مل مة ة يع الدولل فجن قواعد القانون الدويل العريف املعأني ت طبأق 
سني عدد حمدود م  الدولل ورغم أهنأا ال تصأاَد  مثأريا  فأجن سجمكاهنأا االضأطالع سأدور 

ص سعأأأض  أأا  يف العالقأأأات سأأني الأأأدولل حيأأث تأأأوائم املصأأاح والقأأأيم املختلفأأة الأأأيت  أأ
 و(358)الدول فق 

  16ارستنتاج 
 القانون الدولي العرفي المعي ن

دقلي يأأأة أ  حمليأأأة  قاعأأأدة القأأأانون الأأأدويل العأأأريف املعأأأنّيل سأأأواء أمانأأأت -1 
مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف ال ت طبأأق دال سأأني عأأدد حمأأدود  سأأوى  لأأكل قاعأأدة أ 

 و م  الدول
للبأأأأت يف وجأأأأود ومضأأأأ ون قاعأأأأدة مأأأأ  قواعأأأأد القأأأأانون الأأأأدويل العأأأأريف  -2 

التحقأق مأ  وجأود ممارسأة عامأة سأني الأدول املع يأة تكأون مقبولأة لأديها املعنّيل م  الضأروري 
   و)االعتقاد ساإلل ا (مبثاسة قانون 

 التعليق  
غأأري عأأا و ال جأأدال يف دمكانيأأة اشأأت ال القأأانون الأأدويل العأأريف علأأى قواعأأد  ات طأأاسع  (1)

وتؤمأأد  لأأك السأأواسق القضأأائية حملك أأة العأأدل الدوليأأةل حيأأث تشأأري دىل مجلأأة أمأأور م هأأا القأأانون 
أو "املقتصأأر يف أثأأر  علأأى القأأارة  (359)الأأدويل العأأريف "اخلأأاص سال ظأأا  القأأانوين للبلأأدان اامريكيأأة"
والقأانون  (361)لأي"ل و"العأر  احمل(360)اافريقية م ا اقتصر أثر  يف الساسق علأى أمريكأا اإلسأبانية"

و ومأأأأ  سأأأأني القضأأأأايا الأأأأيت اشأأأأت لت علأأأأى ال ظأأأأر يف (362)الأأأأدويل العأأأأريف " و الطأأأأاسع اإلقلي أأأأي"
 القضأية املتعلقأة حبأق املأرور فأوقل و(363)البريوفيأة -قضأية اللجأوء الكولومبيأة  أ   القواعأد  حتديأد
__________ 

 تطور     القواعد مبرور الوقت لتصبح م  قواعد القانون الدويل العريف العا و أن تال ُيستبعد  (358)

(359) Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua  أعأال (ل  246)انظأر احلاشأيةat p. 105, 

para. 199 و 
(360) Frontier Dispute, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 554, at p. 565, para. 21 و 
(361) Case concerning rights of nationals of the United States of America in Morocco  268)انظر احلاشية 

 258)انظأر احلاشأية  Case concerning Right of Passage over Indian Territory؛ وat p. 200أعأال (ل 
 و at p. 39أعال (ل 

(362) Dispute regarding Navigational and Related Rights  أعال (ل  266)احلاشيةat p. 233, para. 34 و 
(363) Colombian-Peruvian asylum case  و أعال ( 257)انظر احلاشية 
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القواعأأأد مقاسأأأ   و ويشأأأري مصأأأطلح "القأأأانون الأأأدويل العأأأريف املعأأأني" دىل  أأأ  (364)اإلقلأأأيم اهل أأأدي
قواعد القانون الدويل العريف  ات التطبيق العا و ويفض  استخدام  ع  "العر  اخلاص" للتفميد 
علأأى أن مشأأروع االسأأت تاج يُعأأا سقواعأأد القأأانون ال مبجأأرد أعأأرا  أو عأأادات؛ فقأأد تكأأون   أأاك 

 و (365)سالفع  "أعرا  حملية" لدى الدول ال ترقى دىل مستوى قواعد القانون الدويل
يف هنايأأأة   وعأأأة مشأأأاريع االسأأأت تاجات حيأأأث دن  16وقأأأد ُوضأأأع مشأأأروع االسأأأت تاج  (2)

مشاريع االست تاجات السأاسقة ت طبأق أيضأا  سشأك  عأا  في أا  أص حتديأد قواعأد القأانون الأدويل 
العأأريف املعأأنيل مأأا مل يأأ ص مشأأروع االسأأت تاج  أأ ا علأأى خأأال   لأأكو وعلأأى وجأأ  اخلصأأوصل 

 و (366)على ال حو املبني يف   ا التعليقي طبق هنج الرم ني 
ل و ي فقرة تعريفية سطبيعتهال أن القانون الدويل العريف املعني ال ي طبأق 1وتوضح الفقرة  (3)

دال سني عدد حمدود م  الدولو ويتعني متيي   ع  القانون الدويل العريف العا ل و و القأانون الأدويل 
مجيأأع الأأدولو ومأأ  مثل فأأجن أي قاعأأدة للقأأانون الأأدويل العأأريف الأأ ي ي طبأأق مأأ  حيأأث املبأأدأ علأأى 

 و (367)العريف املعني ال تُ شئ س اهتا الت امات على دول ثالثة أو حقوقا  هلا
ونأأأوو أن ت طبأأأق قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف املعأأأني علأأأى أنأأأواع خمتلفأأأة مأأأ    وعأأأات  (4)

اإلقلي أأأيل مثأأأ  القواعأأأد "اخلاصأأأة سأأأدول  الأأأدولو ومثأأأريا  مأأأا ُيشأأأار دىل القواعأأأد العرفيأأأة  ات الطأأأاسع
و وقأد يغطأي القأانون الأدويل (368)أمريكا الالتي ية" )يشك  الع   ساللجوء الدسلوماسي مثاال  شأائعا (

العأأريف املعأأني م طقأأة جغرافيأأة أصأأغرل مثأأ  م طقأأة دون دقلي يأأةل سأأ  قأأد ال يُلأأ   سأأوى دولتأأنيو ومأأان 
 حيث رأت حمك ة العدل الدولية ما يلي: لقضية حق املرور  ا العر  موضع دشكال يف 

سبب اة   سفن الدول اليت نوو أن ي شف سي ها عأر   حملأي نأاسع  "يصعب تبني 
مي أع  احملك أة سأببا  و وال تأرى مأ  ممارسأة طويلأة اامأد ال سأد أن ي يأد عأدد ا علأى اث تأني

مأأ  تشأأكي  ممارسأأة  مسأأتقرة م أأ  أمأأد طويأأ  سأأني دولتأأني تقأأبالن هبأأا لت ظأأيم عالقاهت أأا 
  و(369)"ادلة سني الدولتنيااساس للحقوق وااللت امات املتب

وتعلقت القضايا اليت شهدت ال ظأر يف التفميأد علأى  أ ا القأانون الأدويل العأريف املعأنيل  
؛ وامللكيأأأة املشأأأرتمة )السأأأيادة (370)مأأأثال ل سأأأاحلق يف دمكانيأأأة الوصأأأول دىل جيأأأوب يف دقلأأأيم أج أأأح

__________ 

(364) Case concerning Right of Passage over Indian Territory  أعال (و  258)انظر احلاشية 

 أعال و  9م  مشروع االست تاج  2انظر أيضا  الفقرة  (365)
 38)ب( مأ  املأادة 1عاملت حمك ة العدل الدولية القانون الدويل العأريف املعأني ساعتبأار  يأدخ  يف دطأار الفقأرة  (366)

 و at p. 276أعال (ل  257)احلاشية  Colombian-Peruvian asylum caseم  نظامها ااساسي: انظر 
شأأفن املعا أأأدات والأأدول الثالثأأأة )البأأأاب س 1969يت اثأأ  املوقأأأ  مأأع  لأأأك املبأأني يف أحكأأأا  اتفاقيأأأة فيي أأا لعأأأا   (367)

 (و  4الثالثل الفرع 

(368) Colombian-Peruvian asylum case  أعال (ل  257)انظر احلاشيةat p. 276 و 
(369) Case concerning Right of Passage over Indian Territory  أعال (ل  258)انظر احلاشيةat p. 39 و 

 و  6ل الصفحة املرجع نفس  (370)
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؛ واحلق يف صيد اامساك م ورد للروق م  (371)م  قب  ثالث دول ساحليةاملشرتمة( مليا  تار ية 
؛ واحلأأق يف عبأأور (372)قبأأ  املأأواط ني املقي أأني علأأى ضأأفة هنأأر ميثأأ  حأأدودا  سأأني دولتأأني مشأأاطئتني

؛ وااللتأ ا  سالتوصأ  دىل اتفأاق يف (373)احلدود/املرور العاسر الدويل دون اخلضأوع إلجأراءات اهلجأرة
 و (374)على هنر ميث  حدودا  سني دولتني ددارة توليد الطاقة

درجأة مأ  االرتبأاط اةغأرايف سأني الأدول الأيت ت طبأق في أا سي هأا قاعأدة عادة  وسي  ا توجد  (5)
لقانون الدويل العريف املعنيل فجن  لك قد ال يكون ضروريا  دائ ا و ويت ثأ  اهلأد  مأ  م  قواعد ا

 لك" يف اإلقرار سفنأ  علأى الأرغم مأ  مأون القأانون عبارة "سواء أمانت دقلي ية أ  حملية أ  سوى 
الدويل العريف املعني يتسم يف الغالب سطاسع دقلي ي أو دون دقلي ي أو حمليل ال يوجد مأ  حيأث 

قاعدة للقانون الدويل العريف املعني سني دول ترتب  سقضايا أو مصأاح  املبدأ ما يربر أال ت شف أيضا  
أمأأان ملصأأاح مشأأرتمة سأأواء  أو دول تشأأك   ت عأأا   لاةغأأرايف أو أنشأأطة مشأأرتمة خبأأال  موقعهأأا

  غري اوسمبوجب معا دة أو  م شف  
الشأأروط املوضأأوعية لتحديأأد قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل العأأريف  2وتت أأاول الفقأأرة  (6)

املعنيو ويت ث  جأو ر اامأر يف أن حتديأد وجأود  أ   القاعأدة مأ  عدمأ  يتأفل  مأ  البحأث عأ  
عامة سائدة سني الدول املع ية اليت تقبلها ممارسة  ناظ أة  لعالقاهتأاو وقأدمت حمك أة العأدل ممارسة 

توجيهأأا  سشأأفن  أأ   املسأأفلةل حيأأث ارتأأفت مأأا يلأأي  البريوفيأأة الكولومبيأأة قضأأية اللجأأوءالدوليأأة يف 
 في ا  ص حجة مولومبيا سشفن وجود "عر  دقلي ي أو حملي خاص سدول أمريكا الالتي ية": 

تعأأني علأأى الطأأر  الأأ ي يعت أأد علأأى عأأر  مأأ   أأ ا القبيأأ  أن يثبأأت أن  أأ ا "ي 
و فيجأأأأب علأأأأى احلكومأأأأة مل مأأأأا  للطأأأأر  اآلخأأأأر سطريقأأأأة أصأأأأبح معهأأأأاالعأأأأر  قأأأأد أرسأأأأي 

الكولومبيأأأة دثبأأأات أن القاعأأأدة الأأأيت حتأأأتج هبأأأا تتفأأأق مأأأع اسأأأتخدا  ثاسأأأت وموحأأأد متارسأأأ  
يتعلق سالدولأة املا أة اللجأوء وواجأب الدولتان املع يتانل وأن   ا االستخدا  يعرب ع  حق 

م  ال ظأا  ااساسأي لل حك أةل الأيت  38على عاتق دولة اإلقليمو وي بثق  لك ع  املادة 
 و  (375)‘"املعتربة مبثاسة قانون دل علي  تواتر االستع ال‘تشري دىل العادات الدولية املرعية 

__________ 

 :Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Hondurasانظأأر ادعأأاء   أأدوراس يف (371)

Nicaragua intervening), Judgment of 11 September 1992, p. 351, at p. 597, para. 399 و 
(372) Dispute regarding Navigational and Related Rights  أعأال (ل  266)احلاشأيةat pp. 265-266, paras. 

 Judge Sepúlveda-Amor’sSeparateatو paras. 20-36 ,278-282.pp,Opinion؛ وانظر أيضا  140-144

(373) Nkondo v. Minister of Police and Another, South African Supreme Court, 1980 (2) SA 894 (O), 7 

March 1980, International Law Reports, vol. 82, pp. 358-375, at pp. 368-375 ( مساتس القاضي ارتفى
ال أدلة على وجود ممارسة طويلة اامد سني مجهورية ج وب أفريقيا وليسوتو تبلأورت لتصأبح حقأا  عرفيأا  حمليأا  "أن  

 ((و at p. 359" )يف املرور العاسر دون اخلضوع إلجراءات اهلجرة

(374) Kraftwerk Reckingen AG v. Canton of Zurich and others, Appeal Judgment, BGE 129 II 114, 
ILDC 346 (CH 2002), 10 October 2002, Switzerland, Federal Supreme Court [BGer]; Public Law 

Chamber II, para. 4 و 
(375) Colombian-Peruvian asylum case  أعال (ل  257)انظر احلاشيةat pp. 276-277 و 
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)االعتقاد وم  مثل فجن هنج الرم ني ال ي يتطلب وجود ممارسة عامة وقبوهلا مبثاسة قانون  (7)
ي طبأأأق أيضأأأا  علأأأى حالأأأة حتديأأأد قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريف املعأأأنيو ولكأأأ  يف حالأأأة  (سأأأاإلل ا 

 القانون الدويل العريف املعنيل نب أن تكون امل ارسأة عامأة مأ  ناحيأة موهنأا ممارسأة متسأقة "سأني
الدول املع ية"ل أي مجيع الدول اليت ت طبق في ا سي ها القاعدة موضع ال ظرو ونب أن يكون م  
مأأ   أأأ   الأأدول قأأأد قبأأأ  امل ارسأأة مقأأأانون في أأأا سي هأأاو ويف  أأأ ا اخلصأأأوصل يكأأون تطبيأأأق هنأأأج 

 الرم ني أمثر صرامة يف حالة قواعد القانون الدويل العريف املعنيو
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الفصل السادس  

 اقاث القحقة والممارسة القحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهداثارتف

 مقدمة -ألف 

(ل أن تأدرج موضأوع "املعا أدات عأرب الأ م " يف 2008قررت اللج ةل يف دورهتأا السأتني ) -64
وأنشأأفت  و(376)والسأأتنيسرنأأامج ع لهأأا وأن ت شأأئ فريقأأا  دراسأأيا  مع يأأا  ساملوضأأوع يف دورهتأأا احلاديأأة 

(ل الفريق الدراسي املعأر ساملعا أدات عأرب الأ م ل سرئاسأة 2009اللج ةل يف دورهتا احلادية والستني )
ورّم  الفريق الدراسي م اقشات ل يف تلك الدورةل على حتديد القضايا الأيت ي بغأي السيد غيورغ نوليتو 

 و(377)ت لة لع   اللج ة سشفن املوضوعتغطيتهال وأساليب ع   الفريق الدراسيل وال تائج احمل

(ل 2012-2010ويف الفأأأرتة مأأأ  الأأأدورة الثانيأأأة والسأأأتني دىل الأأأدورة الراسعأأأة والسأأأتني ) -65
 وحبأأث الفريأأق الدراسأأي ثالثأأة تقأأاريرأعيأأد تشأأكي  الفريأأق الدراسأأي سرئاسأأة السأأيد غيأأورغ نأأوليتو 

قأأدمها الأأرئيس سصأأورة غأأري رمسيأأة وتعأأاجلل علأأى التأأوايلل االجتهأأادات  ات الصأألة حملك أأة العأأدل 
؛ واالجتهأأادات يف ظأأ  اانظ أأة اخلاصأأأة (378)الدوليأأة و يئأأات التحكأأيم  ات الواليأأة املخصصأأة
؛ واالتفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة (379)املتعلقأأأة ساالتفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة
 و(380)للدول خارج اإلجراءات القضائية أو شب  القضائية

 (381)(ل اسأت دت اللج أة دىل توصأية الفريأق الدراسأي2012ويف الدورة الراسعأة والسأتني ) -66
(ل شأك  الع أ  املتعلأق 2013لتقرر ما يلي: )أ( أن تغريل اعتبأارا  مأ  دورهتأا اخلامسأة والسأتني )

__________ 

 Yearbook,vol. II (Part Two) ,2008…ول انظأر2008آب/أغسأطس  8املعقأودة يف  2997يف جلسأتها  (376)

para. 353ل املرفأق ااولو وأحاطأت اة عيأة العامأة عل أا  املرجأع نفسأ ولالطأالع علأى خمطأ  املوضأوعل انظأر  ؛
 و2008مانون ااول/ديس رب   11املؤرخ  63/123م  قرار ا  6سالقرار يف الفقرة 

(377) Yearbookوvol. II (Part Two), paras. 220-226 ,2009… 
؛ 354-344(ل الفقأرات A/65/10) 10الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة اخلامسأة والسأتونل امللحأق رقأم  (378)

 و337(ل الفقرة  A/66/10 ) 10الدورة السادسة والستونل امللحق رقم  لاملرجع نفس 
 لاملرجأأع نفسأأ ؛ 341-338(ل الفقأأرات  A/66/10 ) 10الأأدورة السادسأأة والسأأتونل امللحأأق رقأأم  لاملرجأأع نفسأأ  (379)

  و231و 230(ل الفقرتان A/67/10) 10الدورة الساسعة والستونل امللحق رقم 
يف الأأدورة الثالثأأة و 234-232(ل الفقأأرات A/67/10) 10الأأدورة السأأاسعة والسأأتونل امللحأأق رقأأم  لاملرجأأع نفسأأ  (380)

(ل قأأد  رئأأيس الفريأأق الدراسأأي تسأأعة اسأأت تاجات أوليأأة أُعيأأدت صأأياغتها يف ضأأوء امل اقشأأات 2011والسأأتني )
(ل  A/66/10 ) 10امللحأأأق رقأأأم  الأأأدورة السادسأأأة والسأأأتونل لاملرجأأأع نفسأأ )الأأيت دارت يف دطأأأار الفريأأأق الدراسأأأي 

(ل قأأد  الأأرئيس نأأص سأأتة اسأأت تاجات أوليأأة دضأأافية أُعيأأدت 2012ويف الأأدورة الراسعأأة والسأأتني )(و 344الفقأأرة 
الأدورة السأاسعة والسأتونل  لاملرجأع نفسأ )صياغتها أيضا  يف ضوء امل اقشات الأيت دارت يف دطأار الفريأق الدراسأي 

ونأأاقش الفريأأق الدراسأأي أيضأأا  الشأأك  الأأ ي ي بغأأي أن تواصأأ  سأأ  (و 240(ل الفقأأرة A/67/10) 10امللحأأق رقأأم 
احأأات ووافأأق وقأأد  الأأرئيس عأأددا  مأأ  االقرت اللج أأة أع اهلأأا سشأأفن  أأ ا املوضأأوع وال تأأائج احملت لأأة هلأأ   ااع أأالو 

  (و239-235ل الفقرات املرجع نفس )عليها الفريق الدراسي 
   و239و 226(ل الفقرتان A/67/10) 10الدورة الساسعة والستونل امللحق رقم  لاملرجع نفس  (381)

http://undocs.org/ar/A/63/123
http://undocs.org/ar/A/65/10
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/67/10
http://undocs.org/ar/A/67/10
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/67/10
http://undocs.org/ar/A/67/10
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املوضأأوع وفقأأا  ملأأا اقرتحأأ  الفريأأق الدراسأأي؛ )ب( أن تعأأني الأأرئيس غيأأورغ نأأوليت مقأأررا  خاصأأا  هبأأ ا 
 و(382)ملوضوع "االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة في ا يتعلق ستفسري املعا دات"

(ل نظأأرت اللج أأة يف التقريأأر ااول لل قأأرر اخلأأاص 2013ويف الأدورة اخلامسأأة والسأأتني ) -67
(A/CN.4/660) و(383)واعت دت سصفة مؤقتة شسة مشاريع است تاجات والتعليقات عليها 

(ل يف التقرير الثاين لل قأرر اخلأاص 2014ونظرت اللج ةل يف دورهتا السادسة والستني ) -68
(A/CN.4/671) و(384)واعت دت سصفة مؤقتة شسة مشاريع است تاجات والتعليقات عليها 

(ل يف التقرير الثالث لل قرر اخلأاص 2015ونظرت اللج ةل يف دورهتا الساسعة والستني ) -69
(A/CN.4/683)  و(385)واعت دت سصفة مؤقتة مشروع است تاج والتعليق علي 

 النظر في المواوع في الدورة الحالية -باء

يف الأأأأأأأأدورة احلاليأأأأأأأأةل مأأأأأأأأان معروضأأأأأأأأا  علأأأأأأأأى اللج أأأأأأأأة التقريأأأأأأأأر الراسأأأأأأأأع لل قأأأأأأأأرر اخلأأأأأأأأاص  -70
(A/CN.4/694 ل ال ي ت اولل اغراض التفسري ومشك  مأ  أشأكال امل ارسأة مبوجأب معا أدةل)

)الفص  الثاين(  امل شفة مبوجب معا دات اامهية القانونية للتصرحيات الصادرة ع   يئات اخلرباء
 13و 12وقأأرارات احملأأامم احملليأأة )الفصأأ  الثالأأث( واقأأرتحل علأأى التأأوايلل مشأأروعي االسأأت تاجني 

سشأأأفن تلك أأأا املسأأأفلتنيو ونأأأاقش أيضأأأا   يكأأأ  ونطأأأاق مشأأأاريع االسأأأت تاجات )الفصأأأ  الراسأأأع(ل 
 4مأأ  مشأروع االسأأت تاج  3)أ( جديأدل م أأا اقأرتح ت قأأيح الفقأرة 1واقأرتح ددراج مشأروع اسأأت تاج 

 )الفص  اخلامس(و 

املعقأأأأأودة يف الفأأأأأرتة  3307دىل  3303ونظأأأأأرت اللج أأأأأة يف التقريأأأأأر يف جلسأأأأأاهتا مأأأأأ   -71
ل 2016أيار/مأأأايو  31ل املعقأأأودة يف 3307و ويف اةلسأأأة 2016أيار/مأأأايو  31دىل  24 مأأأ 

__________ 

 و227الفقرة  لاملرجع نفس  (382)
و واعت أأأدت اللج أأأة 39-33(ل الفقأأأرات A/68/10) 10الأأأدورة الثام أأأة والسأأأتونل امللحأأأق رقأأأم  لاملرجأأأع نفسأأأ  (383)

 2ومشأأروع االسأأت تاج )القاعأدة العامأأة لتفسأأري املعا أأدات ووسأائ  التفسأأري(؛  1سصأفة مؤقتأأة مشأأروع االسأأت تاج 
)تفسأأأأأأري  3)االتفاقأأأأأأات الالحقأأأأأأة وامل ارسأأأأأأة الالحقأأأأأأة موسأأأأأأائ  تفسأأأأأأري  ات حجيأأأأأأة(؛ ومشأأأأأأروع االسأأأأأأت تاج 

)تعريأأأأ  االتفأأأأاق الالحأأأأق  4مشأأأأروع االسأأأأت تاج و ور عأأأأرب الأأأأ م (؛ مصأأأأطلحات املعا أأأأدة ساعتبار أأأأا قاسلأأأأة للتطأأأأ
 )دس اد امل ارسة الالحقة(و  5مشروع االست تاج ووامل ارسة الالحقة(؛ 

و اعت أأأدت اللج أأأة 76-70(ل الفقأأأرات A/69/10) 10الأأأدورة التاسأأأعة والسأأأتونل امللحأأأق رقأأأم  لاملرجأأأع نفسأأأ  (384)
)اآلثأار  7مشأروع االسأت تاج )حتديد االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة(؛ و 6سصفة مؤقتة مشروع االست تاج 

)وون  8مشأأأروع االسأأأت تاج واحملت لأأأة لالتفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة في أأأا يتعلأأأق ستفسأأأري املعا أأأدات(؛ 
)اتفأأاق ااطأأرا  سشأأفن تفسأأري  9مشأأروع االسأأت تاج و ؛  االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة مأأفداة للتفسأأري(

 و )املقررات املعت دة يف دطار مؤمتر للدول ااطرا ( 10مشروع االست تاج و   معا دة ما(
و واعت أأدت اللج أأة سصأأفة 129-123(ل الفقأأرات A/70/10) 10الأأدورة السأأبعونل امللحأأق رقأأم  لاملرجأأع نفسأأ  (385)

 و)الصكوك امل شئة لل  ظ ات الدولية( 11مؤقتة مشروع االست تاج 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
http://undocs.org/ar/A/CN.4/671
http://undocs.org/ar/A/CN.4/694
http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/70/10
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سالصأأأيغتني اللتأأأني  12و )أ(1ت اللج أأأة أن حتيأأأ  دىل ة أأأة الصأأأياغة مشأأأروعي االسأأأت تاجني قأأأرر 
 قدمه ا املقرر اخلاصو 

ل نظأأرت اللج أأة يف تقريأأر ة أأة 2016ح يران/يونيأأ   10ل املعقأأودة يف 3313ويف اةلسأة  -72
مشأأروع اسأأت تاج سشأأفن االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة  13الصأأياغة واعت أأدت   وعأأة مكونأأة مأأ  

ات اةلسأأدنأا (و ويف  1-الالحقة في ا يتعلق ستفسري املعا دات يف القراءة ااوىل )انظر الفرع جأيم
 9و 8و 5و 4أيأأأأأأأأأأأأأا  املعقأأأأأأأأأأأأأودة  3341و 3340مث يف اةلسأأأأأأأأأأأأأتني  3337دىل  3335 مأأأأأأأأأأأأأ 

ل اعت دت اللج ة التعليقات على مشأاريع االسأت تاجات املتعلقأة ساالتفاقأات 2016 آب/أغسطس
 أدنا (و  2-الالحقة وامل ارسة الالحقة في ا يتعلق ستفسري املعا دات )انظر الفرع جيم

ل قأأأأأأأررت اللج أأأأأأأةل ع أأأأأأأال  2016 آب/أغسأأأأأأأطس 9يف املعقأأأأأأأودة ل 3341ويف اةلسأأأأأأأة  -73
م  نظامها ااساسيل أن حتي  مشاريع االست تاجات )انظر الفرع جيم أدنأا (ل  21دىل  16 ساملواد

عأأأ  طريأأأق اامأأأني العأأأا ل دىل احلكومأأأات إلسأأأداء التعليقأأأات واملالحظأأأات عليهأأأال وأن تطلأأأب دليهأأأا 
  و2018مانون الثاين/ي اير   1عا  يف موعد أقصا  تقدمي     التعليقات واملالحظات دىل اامني ال

ل أعرسأأأت اللج أأأة عأأأ  سأأأالغ 2016 آب/أغسأأأطس 9املعقأأأودة يف ل 3341ويف اةلسأأأة  -74
تقأأأدير ا لل قأأأرر اخلأأأاصل السأأأيد غيأأأورغ نأأأوليتل علأأأى مسأأأامهت  املت يأأأ ة الأأأيت مك أأأت اللج أأأة مأأأ  
اسأأتك ال قراءهتأأأا ااوىل ملشأأاريع االسأأأت تاجات املتعلقأأة ساالتفاقأأأات الالحقأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة 

 في ا يتعلق ستفسري املعا داتو

المتعلقة بارتفاقاث القحقة والممارسة القحقاة فيماا نص مشاريع ارستنتاجاث  -جيم 
 يتعلق بتفسير المعاهداث التي اعتمدتها اللجنة 

 نص مشاريع ارستنتاجاث -1 

 يرد في ا يلي نص مشاريع االست تاجات اليت اعت دهتا اللج ة يف القراءة ااوىلو -75

 المعاهداثارتفاقاث القحقة والممارسة القحقة فيما يتعلق بتفسير 
 الجزء األول 

 مقدمة
 (386))أ([1] 1ارستنتاج  
 مقدمة  

تت اول مشأاريع االسأت تاجات  أ   دور االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة 
 يف تفسري املعا داتو

__________ 

 مشاريع االست تاجات اليت اعت دهتا اللج ة ساسقا  سني قوسني معقوفتنيوترد أرقا   (386)
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 الجزء الثاني 
 القواعد األساسية والتعاريف 

 [ 1] 2ارستنتاج 
 القاعدة العامة لتفسير المعاهداث ووسائل التفسير

مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لقأأأانون املعا أأأداتل علأأأى  32و 31حتأأأدد املادتأأأان  -1 
وت طبأأق  التأأوايلل القاعأأدة العامأأة للتفسأأري والقاعأأدة املتعلقأأة سوسأأائ  التفسأأري التك يليأأةو

  مقانون دويل عريفو   اتان القاعدتان أيضا  
املعا أدة حبسأ  نيأة وفقأا  لل عأا العأادي الأ ي يُعطأى لتعاسري أا  رتفسَّأ -2 

  يف السياق ال ي ترد في  ويف ضوء موضوعها والغرض م هاو
ل في أأأأأا تأأأأأ صل علأأأأأى أن يؤخأأأأأ  يف 31املأأأأأادة مأأأأأ   3تأأأأأ ص الفقأأأأأرة  -3 

احلسأأأأبانل ساإلضأأأأافة دىل السأأأأياقل )أ( أي اتفأأأأاق الحأأأأق سأأأأني ااطأأأأرا  سشأأأأفن تفسأأأأري 
املعا دة أو تطبيق أحكامها؛ و)ب( أي ممارسة الحقأة يف تطبيأق املعا أدة تثبأت اتفأاق 

  ااطرا  سشفن تفسري او
نأأأوو االسأأأتعانة مب ارسأأأة الحقأأأة أخأأأرى يف تطبيأأأق املعا أأأدة موسأأأيلة  -4 

 و 32تك يلية مبوجب املادة تفسري 
يتأأأأفل  تفسأأأأري املعا أأأأدة مأأأأ  ع ليأأأأة مرّمبأأأأة وحيأأأأدة تُعطأأأأي اال ت أأأأا   -5 

  و32و 31دليهال على التوايلل يف املادتني  املشار التفسريامل اسب ملختل  وسائ  
 [2] 3ارستنتاج 

 ارتفاقاث القحقة والممارسة القحقة كوسائل تفسير ذاث حجية
)أ( و)ب( مأ  3ُتشكِّ  االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقأة مبقتضأى الفقأرة 

ل ساعتبار ا دليال  موضوعيا  على تفأا م ااطأرا  علأى معأا املعا أدةل وسأائَ  31املادة 
  و31القاعدة العامة لتفسري املعا دات الواردة يف املادة  تفسري  ات حجيةل يف تطبيق

  4ارستنتاج 
 تعريف ارتفاق القحق والممارسة القحقة

"االتفأأأأأاق الالحأأأأأق" ساعتبأأأأأار  وسأأأأأيلة تفسأأأأأري  ات حجيأأأأأة مبقتضأأأأأى  -1 
تتوصأأأ  دليأأأ  ااطأأأرا ل سعأأأد دسأأأرا  املعا أأأدةل سشأأأفن اتفأأأاق  31)أ( مأأأ  املأأأادة 3 الفقأأأرة

 تفسري املعا دة أو تطبيق أحكامهاو

"امل ارسأأأأة الالحقأأأأة" ساعتبار أأأأا وسأأأأيلة تفسأأأأري  ات حجيأأأأة مبقتضأأأأى  -2 
سأأأألوك يف تطبيأأأأق املعا أأأأدةل سعأأأأد دسرامهأأأأال يثبأأأأت اتفأأأأاق  31)ب( مأأأأ  املأأأأادة 3 الفقأأأأرة

 ااطرا  سشفن تفسري املعا دةو
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الالحقة" ااخرى ساعتبار ا وسيلة تفسأري تك يليأة مبقتضأى "امل ارسة  -3 
 سلوك طر  أو أمثر يف تطبيق املعا دةل سعد دسرامهاو 32 املادة

  5ارستنتاج 
 إسناد الممارسة القحقة

مأأأ   32و 31ميكأأأ  أن تتأأأفل  امل ارسأأأة الالحقأأأة مبقتضأأأى املأأأادتني  -1 
معا أأدة ميكأأ  دسأأ اد  دىل طأأر  مأأ  أطأأرا  املعا أأدة مبوجأأب القأأانون سأألوك يف تطبيأأق 

  الدويلو

وال يشك  أي سلوك آخأرل مبأا يف  لأك سألوك اةهأات الفاعلأة غأري  -2 
ونأأوو مأأع  لأأك أن يكأأون و 32و 31التاسعأأة للأأدولل ممارسأأة الحقأأة مبقتضأأى املأأادتني 

 املعا دةو   ا السلوك م اسبا  ع د تقدير امل ارسة الالحقة اطرا  
 الجزء الثالث 
 الجوانب العامة
  6ارستنتاج 

 تحديد ارتفاقاث القحقة والممارسة القحقة
الالحقأأأأأأة مبقتضأأأأأأى يسأأأأأأتل   حتديأأأأأأد االتفاقأأأأأأات الالحقأأأأأأة وامل ارسأأأأأأة  -1 

ل سوجأأأ  خأأأاصل حتديأأأد مأأأا د ا مانأأأت ااطأأأرا  قأأأد ا أأأ تل 31مأأأ  املأأأادة  3 الفقأأأرة
وال يكأأأون احلأأأال مأأأ لك عأأأادة د ا  تفسأأأري املعا أأأدةو  سشأأأفنساتفأأأاق أو مب ارسأأأةل موقفأأأا  

مانت ااطرا  قد اتفقت فق  على عد  تطبيق املعا دة مؤقتأا  أو اتفقأت علأى وضأع 
 تة(و)تداسري مؤقترتيب ع لي 

وميكأأأأ  أن تتخأأأأ  االتفاقأأأأأات الالحقأأأأة وامل ارسأأأأأة الالحقأأأأة مبقتضأأأأأى  -2 
 أشكاال  مت وعةو 31م  املادة  3 الفقرة

ل سوجأأ  خأأاصل 32ويسأأتل   حتديأأد امل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى املأأادة  -3 
 حتديد ما د ا مان سلوك طر  أو أمثر سلوما  يف تطبيق املعا دةو

  7ارستنتاج 
 اآلثار المحتملة لقتفاقاث القحقة والممارسة القحقة في التفسير

مأأ   3تسأأهم االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة  -1 
وقأأأد ل ستفاعلهأأأا مأأأع وسأأأائ  تفسأأأري أخأأأرىل يف توضأأأيح مأأأدلول معا أأأدة مأأأاو 31 املأأأادة

تضييق نطاق التفسريات احملت لة أو توسيع  أو حتديد  علأى  أو آخأرل يفضي  لك دىل 
 مبا يف  لك أي نطاق مل ارسة السلطة التقديرية اليت  ّوهلا املعا دة ل طرا و
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أيضأأأأأا  يف  32وميكأأأأأ  أن تسأأأأأهم امل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة مبقتضأأأأأى املأأأأأادة  -2 
 توضيح معا معا دة ماو

ويفأرتض أن تقصأأد أطأأرا  معا أدةل مبوجأأب اتفأأاق يأتم التوصأأ  دليأأ   -3 
الحقأأأأأأا  أو مب ارسأأأأأأة يف تطبيأأأأأأق املعا أأأأأأدةل تفسأأأأأأري املعا أأأأأأدة ال ت قيحهأأأأأأا أو تعأأأأأأديلهاو 

يُعأأأأرت  ع ومأأأأا  سجمكانيأأأأة ت قأأأأيح معا أأأأدة أو تعأأأأديلها مب ارسأأأأة الحقأأأأة ل طأأأأرا و  وال
ست قأأيح أو تعأأدي  املعا أأدات مبوجأأب  أأ  مشأأروع االسأأت تاج  أأ ا سالقواعأأد املتعلِّقأأة  وال

 اتفاقية فيي ا لقانون املعا دات ومبوجب القانون الدويل العريفو 
 [ 3] 8ارستنتاج 

 تفسير مصطلحاث المعاهدة باعتبارها قابلة للتطور عبر الزمن
 31وامل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى املأأادتني ميكأأ  أن تسأأاعد االتفاقأأات الالحقأأة  

يف حتديد ما د ا مانت ال ية املفرتضة ل طرا  ع أد دسأرا  املعا أدة  أي دعطأاء أي  32و
 م  املصطلحات املستخدمة معا قاسال  للتطور عرب ال م و

 [ 8] 9ارستنتاج 
 كأداة للتفسيروزن ارتفاقاث القحقة والممارسة القحقة  

يتوقأأأ  وون اتفأأأاق الحأأأق أو ممارسأأأة الحقأأأة مأأأفداة للتفسأأأري مبقتضأأأى  -1 
علأأأى وضأأأوح وخصوصأأأية االتفأأأاق أو امل ارسأأأةل ضأأأ   أمأأأور  31مأأأ  املأأأادة  3الفقأأأرة 
 أخرىو 

ل 31 )ب( م  املأادة3ويتوق  وون امل ارسة الالحقة مبقتضى الفقرة  -2 
 دضافة دىل  لكل على مدى وميفية تكرار او 

وقأأأد يتوقأأأ  وون امل ارسأأأة الالحقأأأة مأأأفداة تفسأأأري تك يليأأأة مبقتضأأأى  -3 
 و2و 1على املعايري املشار دليها يف الفقرتني  32املادة 

  [9] 10ارستنتاج 
 اتفاق األطراف بشأن تفسير معاهدة ما

 31)أ( و)ب( مأ  املأادة 3يستل   التوص  دىل اتفاق مبقتضأى الفقأرة  -1 
ومأأع أن  أأ ا معا أأدة تكأأون ااطأأرا  علأأى علأأم سأأ  وتقبلأأ و  وجأأود فهأأم مشأأرتك لتفسأأري

 االتفاق يؤخ  يف االعتبارل فليس م  الضروري أن يكون مل ما  م  ال احية القانونيةو

وقأأأد يتبأأأاي  عأأأدد ااطأأأرا  الأأأيت نأأأب أن تشأأأارك مشأأأارمة  فعالأأأة  يف  -2 
وميكأأ  و 31)ب( مأأ  املأأادة 3امل ارسأأة الالحقأأة مأأ  أجأأ  وضأأع اتفأأاق مبقتضأأى الفقأأرة 

أن يشأأك  التأأ ا  الصأأ ت مأأ  جانأأب طأأر  أو أمثأأر قبأأوال  لل  ارسأأة الالحقأأة ع أأدما 
 تستدعي الظرو  رد فع  ماو
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 الجزء الرابع 
 الفاصةجوانب ال
 [ 10] 11ارستنتاج 

 القراراث المعتمدة في إطار مؤتمر للدول األطراف
يقصأأد مبأأؤمتر للأأدول ااطأأرا ل مبقتضأأى مشأأاريع االسأأت تاجات  أأ  ل  -1 

املعا أدة أو ت فيأ  ال اجت اع تعقد  الدول ااطرا  ع ال  مبعا دة ما لغرض اسأتعراض 
 د ا تصرفت سصفتها أعضاء يف جهاو تاسع مل ظ ة دوليةو دال

ويتوق  ااثر القانوين لقرار يُعتَ د يف دطار مأؤمتر للأدول ااطأرا  يف  -2 
وتبعأأا  للظأأرو ل قأأد نّسأأد املقأأا  ااول علأأى املعا أأدة وعلأأى أي قواعأأد دجرائيأأة سأأاريةو 

ل أو 31 )أ( مأأأ  املأأأادة3اتفاقأأأا  الحقأأأا  مبقتضأأأى الفقأأأرة  أأأ ا القأأأرارل صأأأراحة  أو ضأأأ  ا ل 
ل أو دىل ممارسأأة الحقأأة 31)ب( مأأ  املأأادة 3يأأؤدِّي دىل ممارسأأة الحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة 

وتتيح القرارات املعت دة يف دطار مؤمتر للأدول ااطأرا  غالبأا  نطاقأا  و 32مبقتضى املادة 
 غري حصري للخيارات الع لية لت في  املعا دةو

ونسأأأد القأأأرار الأأأ ي يُعت أأأد يف دطأأأار مأأأؤمتر للأأأدول ااطأأأرا  اتفاقأأأا   -3 
ل مأا دا  يعأرب عأ  اتفأاقل مأ  31مأ  املأادة  3الحقا  أو ممارسة الحقأة مبقتضأى الفقأرة 

الأ ي ا أ   اعت أاد حيث اةو رل سني ااطرا  سشفن تفسأري معا أدة أيأا  مأان الشأك  
 القرار واإلجراء املتبع يف اعت اد ل مبا يف  لك اعت اد  ستوافق اآلراءو

 [ 11] 12ارستنتاج 
 الصكوك المنِش ة لمنظماث دولية

علأأى معا أأدة تشأأك  الصأأك امل ِشأأئ مل ظ أأة  32و 31ت طبأأق املادتأأان  -1 
 3دوليةو وس اء  علأى  لأكل تشأك  االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة مبقتضأى الفقأرة 

وسأيلة  لتفسأري  أ   املعا أداتل يف حأني ميكأ  أن تكأون امل ارسأة الالحقأة  31م  املادة 
 سائ  تفسري     املعا داتو وسيلة  م  سني و  32 ااخرى مبقتضى املادة

 3وقأأد تكأأون االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة  -2 
ل ناشأئة  عأأ  ممارسأأة م ظ أأة 32ل أو ممارسأأة الحقأة أخأأرى مبقتضأأى املأأادة 31مأ  املأأادة 

 دولية يف تطبيق صكها امل شئل أو متجسدة  يف     امل ارسةو
يف تطبيأق صأكها امل شأئ يف تفسأري  وقد تسأا م ممارسأة م ظ أة دوليأة -3 

 و32ل واملادة 31م  املادة  1 لك الصك ع د تطبيق الفقرة 
على تفسري أي معا دة تكون  أي الصأك  3دىل  1وت طبق الفقرات  -4 

 امل شئ مل ظ ة دولية دون اإلخالل سفي قواعد  ات صلة م  قواعد امل ظ ةو
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 [12] 13ارستنتاج 
 نشأة بموجب معاهداثتصريحاث هي اث الفبراء الم

اغأأأأراض مشأأأأاريع االسأأأأت تاجات  أأأأ  ل يُقصأأأأد هبيئأأأأة خأأأأرباء م شأأأأفة  -1 
مبوجأأأب معا أأأدة  يئأأأة مؤلفأأأة مأأأ  خأأأرباء يع لأأأون سصأأأفتهم الشخصأأأيةل تُ شأأأف مبوجأأأب 

 معا دة وال تكون جهاوا  تاسعا  مل ظ ة دوليةو

و ضأأع حتديأأد أمهيأأة تصأأريح صأأادر عأأ   يئأأة خأأرباء م شأأفة مبوجأأب  -2 
 يف تفسري معا دة للقواعد امل طبقة م      املعا دةومعا دة 

وقد يأؤدي تصأريح صأادر عأ   يئأة خأرباء م شأفة مبوجأب معا أدة أو  -3 
مأأأ   3يشأأأري دىل اتفأأأاق الحأأأق وممارسأأأة الحقأأأة مأأأ  جانأأأب ااطأأأرا  مبوجأأأب الفقأأأرة 

وال يُفأأأرتض أن يشأأأك  و 32ل أو دىل ممارسأأأة الحقأأأة أخأأأرى مبقتضأأأى املأأأادة 31 املأأأادة
()ب( مأ  3الت ا  الص ت مأ  جانأب أحأد ااطأرا  ممارسأة الحقأة مبقتضأى الفقأرة )

سقبأأول تفسأأري املعا أأدة علأأى ال حأأو املعأأرب ع أأ  يف تصأأريح صأأادر عأأ   يئأأة  31املأأادة 
 خرباء م شفة مبوجب معا دةو

يقأأأأدمها وال  أأأأ  مشأأأأروع االسأأأأت تاج  أأأأ ا ساملسأأأأامهة الأأأأيت ميكأأأأ  أن  -4 
تصأأأأأريح صأأأأأادر عأأأأأ   يئأأأأأة خأأأأأرباء م شأأأأأفة مبوجأأأأأب معا أأأأأدة يف تفسأأأأأري معا أأأأأدة مأأأأأ  

 املعا داتو

 نص مشاريع ارستنتاجاث والتعليقاث عليها -2 
يأأأرد في أأأا يلأأأي نأأأص مشأأأاريع االسأأأت تاجات والتعليقأأأات عليهأأأا الأأأيت اعت أأأدهتا اللج أأأة يف  -76

يف  لأك  اليت اعت دهتا اللج ة حأىت اآلنل مبأاالقراءة ااوىلو ويش     ا ال ص جت يعا  للتعليقات 
التعأأديالت واإلضأأافات الأأيت أُدخلأأت علأأى التعليقأأات املعت أأدة مأأ  قبأأ ل والتعليقأأات املعت أأدة يف 

 الدورة الثام ة والستني للج ةو

 فيما يتعلق بتفسير المعاهداث ارتفاقاث القحقة والممارسة القحقة

  الجزء األول
 مقدمة

  )أ([1] 1ارستنتاج 
 مقدمة

مشأاريع االسأت تاجات  أ   دور االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة  ت اولت 
 يف تفسري املعا داتو
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 التعليق  
الأأأدور الأأأ ي تؤديأأأ  االتفاقأأأات الالحقأأأة  فسأأأريتهتأأأد  مشأأأاريع االسأأأت تاجات  أأأ   دىل  (1)

لقأأأأأانون املعا أأأأأدات وامل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة يف تفسأأأأأري املعا أأأأأداتو و أأأأأي تسأأأأأت د دىل اتفاقيأأأأأة فيي أأأأأا 
وحتأأدد مشأأاريع االسأأت تاجات  و(387))املشأأار دليهأأا في أأا يلأأي ساسأأم "اتفاقيأأة فيي أأا"( 1969 لعأأا 

وضع االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة ض   اإلطار العأا  لقواعأد التفسأري امل صأوص عليهأا 
معاةأة مسأائ  معي أة ل ومأ  خأالل وتوضأيحهايف اتفاقية فيي ا م  خالل حتديد السلطات املع يأة 

 و(388) شف ع د تطبيق القواعد امل مورةقد ت
وال تت أأاول مشأأاريع االسأأت تاجات مجيأأع الظأأرو  امل كأأ  تصأأور ا الأأيت قأأد تأأؤدي فيهأأا  (2)

يف تفسأأري املعا أأداتو وعلأأى سأبي  املثأأالل فأأجن أحأأد  االتفاقأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأة دورا  
يتعلأأق  د  أأو أمهيأأة االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة في أأااةوانأأب الأأيت ال تت اوهلأأا سالتحديأأ

 ت أاولوال ت و(389)ساملعا دات املربمة سأني الأدول وامل ظ أات الدوليأة أو في أا سأني امل ظ أات الدوليأة
تفسري القواعد الأيت تعت أد ا م ظ أة دوليأة وال حتديأد القأانون الأدويل مشاريع االست تاجات أيضا  

التفسأأأأري ااخأأأأرى مبقتضأأأأى  قأأأأانون العامأأأأةو وال  أأأأ   أأأأ   ااحكأأأأا  سوسأأأأائ العأأأأريف أو مبأأأأادئ ال
قاعأأدة  ات الأأيت تأأ ص علأأى أن تفسأأري معا أأدة نأأب أن يراعأأي أي  31)ج( مأأ  املأأادة 3 الفقأأرة

 صلة م  القانون الدويل تسري على العالقات سني ااطرا و
وهتد  مشاريع االست تاجات دىل تيسري ع أ  مأ  يُأدَعون دىل تفسأري املعا أداتو فهأي  (3)

توفر توجيهات لأيس لل حأامم واهليئأات القضأائية الدوليأة فحسأبل سأ  أيضأا  للأدولل مبأا يشأ   
حمام هال ولل  ظ ات الدوليةل وم لك للجهات الفاعلة مأ  غأري الأدول وة يأع مأ  يُأدَعون دىل 

 و تفسري املعا دات
 ووو

__________ 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1155ل (1969 أيار/مأايو 23ل يي أااتفاقيأة فيي أا لقأانون املعا أدات )ف (387)

No. 18232, p. 331و 
   مشاريع االست تاجات ساالقرتان مع التعليقاتووم ا  و احلال دائ ا  يف نتائج أع ال اللج ةل نب أن تُقرَأ  (388)
الدوليأة )"اتفاقيأة فيي أا اتفاقية فيي ا لقانون املعا دات سأني الأدول وامل ظ أات الدوليأة أو في أا سأني امل ظ أات انظر  (389)

 و أأأ ا ال يسأأأتبعد(؛ A/CONF.129/15ل ليسأأأت سأأأارية سعأأأد( )1986آ ار/مأأأارس  21"( )فيي أأأال 1986لعأأأا  
 .اتيف التعليق لفمهية عامةس أيضا   ل واليت تتسمهب   املعا دات املتصلة ع اصرسعض ال  استخدا
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   الجزء الثاني
 القواعد األساسية والتعاريف

   [1] 2ارستنتاج 
 القاعدة العامة لتفسير المعاهداث ووسائل التفسير

املعا أأأداتل علأأأى مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لقأأأانون  32و 31حتأأأدد املادتأأأان  -1 
وت طبأأق  التأأوايلل القاعأأدة العامأأة للتفسأأري والقاعأأدة املتعلقأأة سوسأأائ  التفسأأري التك يليأأةو

  مقانون دويل عريفو   اتان القاعدتان أيضا  
ر املعا أدة حبسأ  نيأة وفقأا  لل عأا العأادي الأ ي يُعطأى لتعاسري أا تفسَّأ -2 

  ترد في  ويف ضوء موضوعها والغرض م هاويف السياق ال ي 
ل في أأأأأا تأأأأأ صل علأأأأأى أن يؤخأأأأأ  يف 31مأأأأأ  املأأأأأادة  3تأأأأأ ص الفقأأأأأرة  -3 

احلسأأأأبانل ساإلضأأأأافة دىل السأأأأياقل )أ( أي اتفأأأأاق الحأأأأق سأأأأني ااطأأأأرا  سشأأأأفن تفسأأأأري 
املعا أدة تثبأت اتفأاق املعا دة أو تطبيق أحكامها؛ و)ب( أي ممارسة الحقأة يف تطبيأق 

  ااطرا  سشفن تفسري او
نأأأوو االسأأأتعانة مب ارسأأأة الحقأأأة أخأأأرى يف تطبيأأأق املعا أأأدة موسأأأيلة  -4 

 و 32تك يلية مبوجب املادة تفسري 
يتأأأأفل  تفسأأأأري املعا أأأأدة مأأأأ  ع ليأأأأة مرّمبأأأأة وحيأأأأدة تُعطأأأأي اال ت أأأأا   -5 

 و32و 31دليهال على التوايلل يف املادتني  املشارامل اسب ملختل  وسائ  التفسري 

 التعليق  
[ االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة وسأأيلة لتفسأأري 1] 2 سأأت تاجيعتأأرب مشأأروع اال (1)

مأأ  اتفاقيأأة  32و 31 املعا أأدات يف دطأأار قواعأأد تفسأأري املعا أأدات امل صأأوص عليهأأا يف املأأادتني
و ويشأأأري الع أأأأوان "القاعأأأدة العامأأأأة لتفسأأأري املعا أأأأدات ووسأأأائ  التفسأأأأري" دىل 1969 فيي أأأا لعأأأأا 

و وثانيأأأأأأا ل (390)مكأأأأأأ ل  أأأأأأي "القاعأأأأأأدة العامأأأأأأة" لتفسأأأأأأري املعا أأأأأأدات  31 نقطتأأأأأأنيو أوال ل املأأأأأأادة
نأأأوو  ( أو31 تقأأأدمان معأأأا  عأأأددا  مأأأ  "وسأأأائ  التفسأأأري"ل الأأأيت نأأأب )املأأأادة 32و 31 املادتأأأان
 و(391)( أن تؤخ  يف االعتبار يف تفسري املعا دات32 )املادة

__________ 

 و1969 م  اتفاقية فيي ا لعا  31 ع وان املادة (390)

(ل A/CN.4/660يتعلأق ستفسأري املعا أدات ) انظر التقرير ااول سشفن االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة في أا (391)
 ل"ME Villiger, "the 1969 Vienna Convention on the law of treaties: 40 years afterو؛ 8 الفقأرة

Recueil des cours de l' Académie de droit international de La Haye 2009  يشأار دليأ  في أا يلأي ساسأم(
"Recueil des cours ..." ل)Vol 344 لp 9-133 لat pp. 118-119 and 126-128و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
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 32و 31 عالقة الرتاس  سني املادتني -1 ةاة لة ااوىل م  الفقر   
ل 32و 31 ادتني[ عالقأأأة الأأأرتاس  سأأأني املأأأ1] 2 مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج 1 د الفقأأأرةتؤمأأأ (2)

فضأأأأال  عأأأأ  أن  أأأأ ي  احلك أأأأني يعكسأأأأان معأأأأا  قانونأأأأا  دوليأأأأا  عرفيأأأأا و وتوضأأأأح اإلشأأأأارة دىل ملتأأأأا 
م أأأ  البدايأأأة السأأأياق العأأأا  لت أأأاول االتفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة يف  32و 31 املأأأادتني

 مشاريع االست تاجاتو
تت أأأأاول وسأأأأائ  التفسأأأأري  32 ةتأأأأ ص علأأأأى القاعأأأأدة العامأأأأةل واملأأأأاد 31 ومأأأأع أن املأأأأادة (3)

مأأ  حيأأث دهن أأا تشأأكالن دطأأارا  متكأأامال  ل معأأا   (392)التك يليأأةل فجنأأ  نأأب قأأراءة ملتأأا القاعأأدتني
تشأأت   علأأى حأأد فاصأأ  سأأني وسأأائ  التفسأأري الرئيسأأية مبقتضأأى  32 لتفسأأري املعا أأداتو فاملأأادة

سأأريل و"وسأأائ  التفسأأري ل الأأيت نأأب أن تؤخأأ  مجيعهأأا يف االعتبأأار يف ع ليأأة التف(393)31 املأأادة
 لتحديأأد املعأأا أو 31لتفميأأد املعأأا ال أأاتج عأأ  تطبيأأق املأأادة  التك يليأأة" الأأيت جتأأوو االسأأتعانة هبأأا
يفضأي  غامضأةل أو أحكامهأا ملتبسأة أو معأا االتفاقيأة أو 31 ع دما يرتك التفسري وفقأا  لل أادة
 يف العق و يف امل طق وال تتفتى ال دىل نتيجة م  الواضح أهنا ال

 عريفالدويل القانون والقواعد اتفاقية فيي ا سشفن التفسري  -1 اة لة الثانية م  الفقرة  
[ أن القواعأأأد املكرسأأأة 1] 2 مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج 1   الفقأأأرةة مأأأتؤمأأأد اة لأأأة الثانيأأأ (4)
و وقأأأأأأد أقأأأأأأرت (394)مأأأأأأ  اتفاقيأأأأأأة فيي أأأأأأا تعكأأأأأأس القأأأأأأانون الأأأأأأدويل العأأأأأأريف 32و 31 املأأأأأأادتني يف

 واهليئأأات القضأأائية الدوليأأة الطأأاسع العأأريف هلأأ   القواعأأدو وي طبأأق  أأ ا سوجأأ  خأأاص علأأى  احملأأامم
 

__________ 

Yearbook"القواعأأأد" يف  أأأ ا السأأأياقل انظأأأر:  في أأأا  أأأص معأأأا تعبأأأري (392) … 1966, vol. II, document 

A/6309/Rev.1, pp. 217-220 (Commentary, introduction); R.K. Gardiner, Treaty Interpretation, 2nd 

edition (Oxford, Oxford University Press, 2015), pp. 36-38و 
(393) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 223, commentary to draft article 28, para. 

(19); Waldock, third report on the law of treaties, Yearbook ... 1964, vol. II, document A/CN.4/167 

and Add. 1-3, pp. 58-59, para. 21; M.K. Yasseen, "L’interprétation des traités d’après la

Convention de Vienne sur le droit des traités", Recueil des cours ... 1976-III, vol. 151, pp. 1-114, 

at p. 78; I. Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties (Manchester, Manchester 

University Press, 1984), pp. 141-142; Villiger, "The 1969 Vienna Convention ..." ل )انظأر احلاشأية
 وpp. 127-128أعال (ل  391

(394) Y. le Bouthillier, "Commentary on article 32 of the Vienna Convention", in The Vienna 
Conventions on the Law of Treaties: A Commentary, O. Corten and P. Klein, eds. (Oxford, Oxford 

University Press, 2011), pp. 841-865, at pp. 843-846, paras. 4-8; P. Daillier, M. Forteau and A. 

Pellet, Droit international public (Nguyen Quoc Din), 8th edition (Paris, L.G.D.J., 2009), at 

pp. 285-286; Gardiner, Treaty Interpretation أعأال (ل  392ل )انظأر احلاشأيةat pp. 13-20; Villiger, 

"The 1969 Vienna Convention" أعال (ل  391ل )انظر احلاشيةpp. 132-133و 

http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/167
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ل وع ليأأأأات التحكأأأأيم سأأأأني (396)لدوليأأأأة لقأأأأانون البحأأأأارل واحملك أأأأة ا(395)حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة
ل واحملك أأأة ااوروسيأأأة حلقأأأوق (398)ل و يئأأأة االسأأأتئ ا  التاسعأأأة مل ظ أأأة التجأأأارة العامليأأأة(397)الأأأدول

__________ 

(395) Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, at 
p. 46, para. 65 (1969 Vienna Convention, art. 31); Dispute regarding Navigational and Related 

Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. Reports 2009, p. 213, at p. 237, para. 47; 

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43, at 

pp. 109-110, para. 160; Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 

Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 174, para. 94; Avena 

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

2004, p. 12, at p. 48, para. 83; Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia v. 

Malaysia), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 625, at p. 645, para. 37; LaGrand (Germany v. 

United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 466, at p. 501, para. 99 (1969 Vienna 

Convention, art. 31); Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), Judgment, I.C.J. Reports 1999, 

p. 1045, at p. 1059, para. 18 (1969 Vienna Convention, art. 31); Territorial Dispute (Libyan Arab 

Jamahiriya/Chad), Judgment, I.C.J. Reports 1994, p. 6, at pp. 21-22, para. 41 (1969 Vienna 

Convention, art. 31, and without expressly mentioning art. 32 of the 1969 Vienna Convention but 

referring to the supplementary means of interpretation)و 

(396) Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and entities with respect to activities 
in the area, case No. 17, Advisory Opinion, 1 February 2011, ITLOS Reports ... 2011, p. 10, at 

para. 57و 
(397) Award in Arbitration regarding the Iron Rhine ("Ijzeren Rijn") Railway between the Kingdom of 

Belgium and the Kingdom of the Netherlands, decision of 24 May 2005, United Nations, Reports 

of International Arbitral Awards (UNRIAA), vol. XXVII (sales No. E/F.06.V.8), pp. 35-125, at 

para. 45 (1969 Vienna Convention, arts. 31-32)و 

ت الأأيت حتكأم تسأوية امل اوعأات الأ ي أعدتأأ  مأأ  التفأا م املتعلأق سالقواعأد واإلجأراءا 3 مأ  املأادة 2 تأ ص الفقأرة (398)
م ظ أأة التجأأارة العامليأأأة علأأى أن مأأأ  املفيأأد توضأأأيح ااحكأأا  القائ أأة لالتفاقأأأات ]الأأيت تغطيهأأأا م ظ أأة التجأأأارة 

 .United Nations, Treaties Series, vol. 1869, No) العاملية[ وفقا  لقواعد التفسري العرفية للقانون الأدويل العأا 

31874, p. 402)و غأري أن  يئأة 1969لعأا   مأ  اتفاقيأة فيي أا 32و 31 تشري سالتحديد دىل املادتني ل ولك ها ال
تعكسأأأان قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأريفل وقأأأد ةأأأفت  32و 31 االسأأتئ ا  دأسأأأت علأأأى االعأأأرتا  سأأأفن املأأأادتني

 ,WTO Appellate Body Reportمأأ  التفأأا مو انظأأرل علأأى سأأبي  املثأأالل  2-3 دليه أأا ساإلشأأارة دىل املأأادة

United States — Standards for Reformulated and Conventional Gasoline (US-Gasoline), 

WT/DS2/AB/R, adopted 20 May 1996, Section III, B (1969 Vienna Convention, art. 31, para 1); 

WTO Appellate Body Report, Japan — Taxes on Alcoholic Beverages (Japan-Alcoholic 

Beverages II), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopted 1 November 1996, 

Section D (1969 Vienna Convention, arts. 31-32)وانظأأأر أيضأأأا   وG. Nolte, "Jurisprudence 
under special regimes relating to subsequent agreements and subsequent practice: second report 

for the ILC Study Group on treaties over time", in Treaties and Subsequent Practice, G. Nolte, ed. 

(Oxford, Oxford University Press, 2013), pp. 210-240, at p. 215و 
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ل وحمك أأة العأأدل التاسعأأة لالحتأأاد (400)ل وحمك أأة البلأأدان اامريكيأأة حلقأأوق اإلنسأأان(399)اإلنسأأان
 (402) ا املرمأأأأ  الأأأأدويل لتسأأأأوية م اوعأأأأات االسأأأأتث ارل واهليئأأأأات القضأأأأائية الأأأأيت أنشأأأأف(401)ااورويب

و ومأ  (403)مبوجب اتفاقية تسوية امل اوعات االستث ارية ال اشئة سني الأدول ورعايأا الأدول ااخأرى
مقأانون لل عا أدات في أا  أص الأدول الأيت  أي   32و 31 القواعد الأواردة يف املأادتني ت طبقمثل 

قانون دويل مواملعا دات اليت ت درج ض   نطاق االتفاقيةل و  1969 أطرا  يف اتفاقية فيي ا لعا 
 عريف سني مجيع الدولو

يف مشأروع  1969 م  اتفاقية فيي أا لعأا  33 ونظرت اللج ة أيضا  يف اإلحالة دىل املادة (5)
الو وقأد تكأون  د ا مان   ا احلكم يعكس أيضا  قانونا  دوليأا  عرفيأا  أ  ما [ل ويف1] 2 االست تاج
 ات صأأأألة مبشأأأأاريع االسأأأأت تاجات املتصأأأألة مبوضأأأأوع "االتفاقأأأأات الالحقأأأأة وامل ارسأأأأة  33 املأأأأادة

)أ( مأأأأأ  3 يتعلأأأأأق ستفسأأأأأري املعا أأأأأدات"و فأأأأأفي "اتفأأأأأاق الحأأأأأق" مبقتضأأأأأى الفقأأأأأرة الالحقأأأأأة في أأأأأا
أمثأرل وميكأ  أن تثأار مسأائ  سشأفن عالقأة  ل على سبي  املثالل ميك  صوغ  سلغتني أو31 املادة

أي اتفاق الحق سالصيغ اللغوية املختلفة لل عا دة نفسهاو ومع  لكل قأررت اللج أة عأد  ت أاول 
     املسائ و

 33  املأأادةد ا مانأأت القواعأأد امل صأأوص عليهأأا يف ونظأأرت اللج أأةل سوجأأ  خأأاصل يف مأأا (6)
 33 الو ورأى سعأض ااعضأاء أن مجيأع القواعأد الأواردة يف املأادة تعكس القانون الدويل العأريف أ 

تعكأأس القأأانون الأأدويل العأأريفل يف حأأني أراد سعضأأهم اآلخأأر تأأرك البأأاب مفتوحأأا  أمأأا  دمكانيأأة أن 
القضأأأائية مجيعهأأأاو فالسأأأواسق  يتسأأأم سأأأ لك سعأأأض القواعأأأد امل صأأأوص عليهأأأا يف  أأأ ا احلكأأأمل ال

حتسم سعد     املسفلة سالكام و ف حك ة العدل الدولية  لل حامم واهليئات القضائية الدولية مل
__________ 

(399) Golder v. the United Kingdom, no. 4451/70, 21 February 1975, Series A no. 18, para. 29; Witold 
Litwa v. Poland, no. 26629/95, 4 April 2000, ECHR 2000-III, para. 58 (1969 Vienna Convention, 

art. 31); Demir and Baykara v. Turkey [GC], no. 34503/97, 12 November 2008, ECHR-2008, 

para. 65 (by implication, 1969 Vienna Convention, arts. 31-33)و 

(400) The effect of reservations on the entry into force of the American Convention on Human Rights 
(Arts. 74 and 75), Advisory Opinion OC-2/82, 24 September 1982, Inter-Am. Ct. H.R. Series A 

No. 2, para. 19 (by implication, 1969 Vienna Convention, arts. 31-32); Hilaire, Constantine and 

Benjamin et al. v. Trinidad and Tobago (Merits, Reparations and Costs, Judgment), 21 June 2002, 

Inter-Am. Ct. H.R. Series C No. 94, para. 19 (1969 Vienna Convention, art. 31, para. 1)و 

(401) Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen, judgment of 25 February 2010, Case C-386/08, 
European Court Reports 2010 I-01289, paras. 41-43 (1969 Vienna Convention, art. 31)و 

(402) National Grid plc v. Argentine Republic, decision on jurisdiction (UNCITRAL), 20 June 2006, 
para. 51 (1969 Vienna Convention, arts. 31-32); Canfor Corporation v. United States of America, 

and Tembec et al. v. United States of America, and Terminal Forest Products Ltd. v. United States 

of America, Order of the Consolidation Tribunal, 7 September 2005, para. 59 (1969 Vienna 

Convention, arts. 31-32)و 

(403) United Nations, Treaty Series, vol. 575, No. 8359, p. 159و 
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تعكأأس قواعأأد  33 أن أجأأ اء مأأ  املأأادة او يئأأة االسأأتئ ا  التاسعأأة مل ظ أأة التجأأارة العامليأأة اعتربتأأ
مأأأ   4 الفقأأأرةل أقأأأرت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة سأأأفن الغرانأأأدللقأأأانون الأأأدويل العأأأريفو ففأأأي قضأأأية 

ل فليس مأ  ج يرة ماسيكيلي/سيدودويف قضية  و أما(404)تعكس القانون الدويل العريف 33 املادة
و (405)تعكأأأس قاعأأأدة عرفيأأأة 33 مأأأ  املأأأادة 3 د ا مانأأأت احملك أأأة اعتأأأربت أن الفقأأأرة الواضأأأح مأأأا

 4و 3 تنيورأت  يئأأة االسأأتئ ا  التاسعأأة مل ظ أأة الع أأ  الدوليأأة أن القاعأأدتني الأأواردتني يف الفقأأر 
أن  Young Loan Arbitrationو ووجأأأدت  يئأأأة التحكأأأيم يف قضأأأية (406)تعكسأأأان القأأأانون العأأأريف

و و  بأأأت احملك أأأأة الدوليأأأة لقأأأانون البحأأأار واحملك أأأة ااوروسيأأأأة (407)"تتضأأأ  " "مبأأأدأ " 1 الفقأأأرة
و (408)مكأأأأ  تعكأأأأس قانونأأأأا  عرفيأأأأا    33 حلقأأأوق اإلنسأأأأان دىل أسعأأأأد مأأأأ   لأأأأكل وأمأأأأدتا أن املأأأأادة

سفم لهأأا تعكأأس سالفعأأ   33 ل توجأأد يف السأأواسق القضأأائية دالئأأ  مه أأة علأأى أن املأأادةو كأأ ا
 قانونا  دوليا  عرفيا و

  31 م  املادة 1 الفقرة -2 الفقرة  
م  اتفاقية  31 م  املادة 1 [نص الفقرة1] 2 م  مشروع االست تاج 2 تست سخ الفقرة (7)

 أأي نقطأأة االنطأأالق  31 مأأ  املأأادة 1 سأأال ظر دىل أمهيتهأأا لل وضأأوعو فأأالفقرة 1969 فيي أأا لعأأا 
__________ 

(404) LaGrand أعال (ل  395ل )انظر احلاشيةp. 502, para. 101و 

(405) Kasikili/Sedudu Island أعأال (ل  395ل )انظأر احلاشأيةp. 1062, para. 25;مأان سجمكأان احملك أة أن تطبأق   و
   ا احلكمل فق  ان ااطرا  مل تعرتض على تطبيق و

(406) WTO Appellate Body Report, United States — Final Countervailing Duty Determination with 
Respect to Certain Softwood Lumber from Canada (US — Softwood Lumber IV), 

WT/DS257/AB/R, adopted 17 February 2004, para. 59 (1969 Vienna Convention, art. 33, para. 3); 

WTO Appellate Body Report, United States — Subsidies on Upland Cotton (US — Upland 

Cotton), WT/DS267/AB/R, adopted 21 March 2005, para. 4243 ل حيث طبقت  يئة االستئ ا  الفقرة 
 WTOو وأشأأارت دليهأأا صأأراحة  دون أن تقأأرتح أن هلأأا مرمأأ ا  عرفيأأا ؛ 1969 مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  33 مأأ  املأأادة

Appellate Body Report, Chile — Price Band System and Safeguard Measures Relating to Certain 

Agricultural Products, WT/DS207/AB/R and Corr.1, adopted 23 October 2002, para. 271 (1969 

Vienna Convention, art. 33 (4))و 

(407) The Question whether the re-evaluation of the German Mark in 1961 and 1969 constitutes a case 
for application of the clause in article 2 (e) of Annex I A of the 1953 Agreement on German 

External Debts between Belgium, France, Switzerland, the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland and the United States of America on the one hand and the Federal Republic of 

Germany on the other, 16 May 1980, UNRIAA, vol. XIX (sales No. E/F.90.V.7), pp. 67-145, at 

p. 67, para. 17 or International Law Reports, vol. 59 (1980), p. 494, para. 17و 

(408) Responsibilities and obligations of States sponsoring persons and entities with respect to activities 
in the Area, case No. 17, Advisory Opinion, 1 February 2011, ITLOS Reports ... 2011; Golder v. the 

United Kingdom, no. 4451/70, 21 February 1975, Series A no. 18, para. 29; Witold Litwa v. Poland, 

no. 26629/95, 4 April 2000, ECHR 2000-III, para. 59; Demir and Baykara v. Turkey [GC], 

no. 34503/97, 12 November 2008, ECHR-2008, para. 65 (1969 Vienna Convention, arts. 31-33)و 
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مكأ و والغأرض مأ   لأك  أو   31 للقاعأدة العامأة الأواردة يف املأادة اي تفسري لل عا دات وفقا  
املعا أدة يف السأياق الأ ي تأرد فيأ   تعأاسرييم املسامهة يف ض ان التأواون يف ع ليأة التفسأري سأني تقيأ

ضأأوء موضأأوع املعا أأدة والغأأرض م هأأا مأأ  جهأأةل واالعتبأأارات املتصأألة ساالتفاقأأات الالحقأأأة  ويف
مأأأ   1 وامل ارسأأأة الالحقأأأة يف مشأأأاريع االسأأأت تاجات  أأأ  و غأأأري أن تكأأأرار التفميأأأد علأأأى الفقأأأرة

   الفقأأرةل ولوسأأائ  التفسأأري املأأ مورة فيهأأال يأأراد سأأ  اإلحيأأاء سأأفن هلأأ يف فقأأرة مسأأتقلة ال 31 املأأادة
تشأك   31 نفسأهاو فج يأع وسأائ  التفسأري الأواردة يف املأادة 31 أسبقية جو رية يف دطأار املأادة
 و(409)ج ءا  م  قاعدة واحدة متكاملة

 31 م  املادة 3 الفقرة -3 الفقرة  
 لتضأأأعقيأأأة فيي أأأال مأأأ  اتفا 31 )أ( و)ب( مأأأ  املأأأادة3 صأأأيغة الفقأأأرة 3 تست سأأأخ الفقأأأرة (8)

حمأأور الرتميأأ  الرئيسأأي لل وضأأوعل ضأأ   اإلطأأار  ل سوصأأفهااالتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة
ل الأأيت 31 مأأ  املأادة 3 القأانوين العأا  لتفسأأري املعا أداتو وعلأى  لأأكل أُسقأي علأأى مقدمأة الفقأرة

يم وسأائ  التفسأري ل ساإلضأافة دىل السأياق"ل مأ  أجأ  التفميأد علأى أن تقيأيُراعىت ص على أن  "
يتج أ م  القاعدة العامة للتفسري الواردة يف  ج ء ال 31 م  املادة)أ( و)ب( 3 امل مورة يف الفقرة

 و(410)31 املادة

 32 امل ارسة الالحقة ااخرى مبوجب املادة -4 الفقرة  
ايري تسأأتويف مجيأأع املعأأ أن امل ارسأأة الالحقأأة يف تطبيأأق املعا أأدةل الأأيت ال 4 توضأأح الفقأأرة (9)

تتضأأأ   و و 32 ل ت أأأدرج مأأأع  لأأأك ضأأأ   نطأأأاق املأأأادة31 )ب( مأأأ  املأأأادة3 الأأأواردة يف الفقأأأرة
 نأأأووعبأأأارة " 4 و وتقتأأأبس الفقأأأرة(411)قائ أأأة غأأأري شأأأاملة سوسأأأائ  التفسأأأري التك يليأأأة 32 املأأأادة

للحفأأأاظ علأأأى الت ييأأأ  سأأأني الطأأأاسع اإلل امأأأي ملراعأأأاة وسأأأائ  التفسأأأريل  32 االسأأأتعانة" مأأأ  املأأأادة
ل والطأأأأاسع التقأأأأديري السأأأأتخدا  وسأأأأائ  التفسأأأأري التك يليأأأأة مبوجأأأأب 31 ر دليهأأأأا يف املأأأأادةاملشأأأأا
 و 32 املادة
تثبأت  ويشار على وجأ  اخلصأوص دىل أن امل ارسأة الالحقأة يف تطبيأق املعا أدةل الأيت ال (10)

 أمثأأرل ميكأأ  اتفاقأأا عليهأأا مأأ  مجيأأع ااطأأرا  يف املعا أأدةل ود أأا اتفاقأأا مأأ  طأأر  واحأأد فقأأ  أو

__________ 

(409) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 219-220, para. (8)  و انظأر سالتفصأي  أدنأا
 [و1] 2 م  مشروع االست تاج 5 ى الفقرة( م  التعليق عل12الفقرة )

(410) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 220, para. (8); and G. Nolte, "Jurisprudence 

of the International Court of Justice and arbitral tribunals of ad hoc jurisdiction relating to 

subsequent agreements and subsequent practice: introductory report for the ILC Study Group on 

treaties over time", in Nolte, Treaties and Subsequent Practice أعأال (ل  398ل )انظر احلاشيةp. 169, 

at p. 177و 
(411) Yasseen,L’interprétationdestraitésوat p. 79أعال (ل  393ل )انظر احلاشية "..." 

http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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ل واعرتفأأأت سأأأ  م أأأ   لأأأك (412)اسأأأتخدامها موسأأأيلة تفسأأأري تك يليأأأةو وقأأأد  مأأأرت اللج أأأة  لأأأك
)انظأأر لل  يأأد مأأ  التفصأأي   (414)ل وأدسيأأات القأأانون(413)احملأأامم واهليئأأات القضأأائية الدوليأأة احلأأني

 (و4 ( م  التعليق على مشروع االست تاج37( دىل )23الفقرات )
"يف تطبيأأأق املعا أأأدة"ل ي بغأأأي  تُأتَّبأأأع امل ارسأأأة الالحقأأأة الأأأيت التعتأأأرب أن  سيأأأد أن اللج أأأة مل (11)

ت اوهلا يف دطار مشاريع االست تاجات    ل سوصفها وسائ  تفسأري تك يليأةو غأري أن  أ   امل ارسأة 
و ولكأ   أ   امل ارسأة (415)قد تكونل يف ظ  ظرو  معي ةل وسيلة تفسري تك يلية  ات صلة أيضا  

قأأأأأأد يسأأأأأأا م م أأأأأأ  يف  اآلن يف دطأأأأأار املوضأأأأأأوع احلأأأأأأايلل ساسأأأأأأتث اء مأأأأأاتت اولأأأأأأ  اللج أأأأأأة  تتجأأأأأاوو مأأأأأأا
والتعليأأق  5 )انظأأر مشأأروع االسأأت تاج امل ارسأأة الالحقأأة  ات الصأألة يف تطبيأأق معا أأدة مأأا "تقيأأيم"

[ أن تأأأتم أي ممارسأأأة 1] 2 مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج 4 ط الفقأأأرةاملصأأأاحب لأأأ (و و كأأأ ال تشأأأرت 
__________ 

(412) Yearbook ... 1964, vol. II, document A/5809, pp. 203-204, commentary to draft article 69, para. (13)و 

(413) Kasikili/Sedudu Island أعأأال (ل  395ل )انظأأر احلاشأأيةp. 1096, paras. 79-80; Loizidou v. Turkey 
(preliminary objections), no. 15318/89, 23 March 1995, ECHR Series A no. 310, paras. 79-81; 

Hilaire, Constantine and Benjamin et al. أعأال (ل  400ل )انظأر احلاشأيةpara 92; Southern Bluefin 

Tuna (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan), provisional measures, order of 27 August 1999, 

ITLOS Reports ... 1999, p. 280, at para. 50; WTO Appellate Body Report, European Communities 

— Customs Classification of Certain Computer Equipment (EC — Computer Equipment), 

WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R and WT/DS68/AB/R, adopted 22 June 1998, para. 90; see also 

WTO Appellate Body Report, United States — Certain Country of Origin Labelling (COOL) 

Requirements (US — COOL), WT/DS384/AB/R and WT/DS386/AB/R, adopted 23 July 2012, 

para. 452و 
(414) Yasseen,L’interprétationdestraitésat p. 52 ("... la Convention deأعال (ل  393ل )انظر احلاشية "..." 

Vienneneretientpascommeélémentde larèglegénéraled’interprétation lapratiqueultérieureen

général, mais une pratique ultérieure spécifique, à savoir une pratique ultérieure non seulement 

concordante, mais également commune à toutes les parties. ... Ce qui reste de la pratique ultérieure 

peutêtreunmoyencomplémentaireselonl’article32delaConventionde("Vienne,d’interprétation 

(emphasis added); Sinclair, The Vienna Convention ... أعال (ل  393ل )انظر احلاشيةat p. 138: "... 

paragraph 3 (b) of [a]rticle 31 of the Convention [covers] ... only a specific form of subsequent 

practice — that is to say, concordant subsequent practice common to all the parties. Subsequent 

practice which does not fall within this narrow definition may nonetheless constitute a supplementary 

means of interpretation with the meaning of [a]rticle 32 of the Convention" (emphasis added);.S

Torres Bernárdez, "Interpretation of treaties by the International Court of Justice following the

adoption of the 1969 Vienna Convention on the law of treaties" in Liber Amicorum: Professor Ignaz 

Seidl-Hohenveldern, in honour of his 80th birthday, G. Hafner and others, eds. (The Hague, Kluwer 

Law International, 1998), p. 721, at p. 726; M.E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna 

Convention on the Law of Treaties (Leiden, Martinus Nijhoff, 2009), pp. 431-432و 

(415) L. Boisson de Chazournes, "Subsequent practice, practices, and ‘family resemblance’: towards 
embedding subsequent practice in its operative milieu", in Nolte, Treaties and Subsequent 

Practice أعال (و 398ل )انظر احلاشية 

http://undocs.org/ar/A/5809
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ل الأيت تعأر  "امل ارسأة 4 م  مشروع االست تاج 3 الفقرة الحقة "يف تطبيق املعا دة"ل على غرار
 الالحقة ااخرى"و

 "ع لية مرمبة وحيدة"ل -5 الفقرة  
 (416)5 [ سالتفميأأأد يف الفقأأأرة1] 2   املهأأأم دمتأأأا  مشأأأروع االسأأأت تاجرأت اللج أأأة أن مأأأ (12)

دىل [ل الأأأ ي ي تقأأأ  مأأأ  التع أأأيم 1] 2 ال ظأأأر عأأأ   يكأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاجعلأأأى أنأأأ ل سصأأأر  
التحديدل فجن ع لية التفسري "ع لية مرمبة وحيدة"ل تتطلب دعطاء "اال ت ا  امل اسب" ملختلأ  

و وعبارة "ع لية مرمبة وحيدة" مست دة م  تعليق اللج ة علأى مشأاريع املأواد (417)وسائ  التفسري
عتأأأ   و و مأأأرت اللج أأأة يف  أأأ ا التعليأأأق أيضأأأا  أهنأأأا ت(418)1966 املتعلقأأأة سقأأأانون املعا أأأدات لعأأأا 

 و(419)"التفميد على أن ع لية التفسري تشك  وحدة واحدة"
[ أيضا  أن  نأب دعطأاء اال ت أا  امل اسأبل 1] 2 م  مشروع االست تاج 5 ح الفقرةوتوض (13)

يف أث أأاء ع ليأأة التفسأأري سوصأأفها "ع ليأأة مرمبأأة وحيأأدة"ل ملختلأأ  وسأأائ  التفسأأري املشأأار دليهأأا يف 
تأأأأر ضأأأأرورة إلدراج دحالأأأأةل  و غأأأأري أن اللج أأأأة مل1969 ي أأأأا لعأأأأا مأأأأ  اتفاقيأأأأة في 32و 31 املأأأأادتني
مأأأأأ  مشأأأأأروع  5 أمثأأأأأر يف نأأأأأص الفقأأأأأرة سأأأأأبي  املثأأأأأالل دىل وسأأأأأيلة تفسأأأأأري حمأأأأأددة واحأأأأأدة أو علأأأأأى

  ا جت ب الحت أال دسأاءة فهأم أن اي مأ  وسأائ  التفسأري املختلفأة  و ويف(420)[1] 2 االست تاج
 احلالة املع يةو ااحكا  اخلاصة لل عا دة أو أولوية على الوسائ  ااخرىل سصر  ال ظر ع 

يقتصأأأأر علأأأأى "وسأأأأائ   "وسأأأأائ  التفسأأأأري"و و أأأ ا التعبأأأأري ال تعبأأأأري 5 وتسأأأتخد  الفقأأأأرة (14)
فحسأأبل ود أأا يشأأ   أيضأأا  الع اصأأر املأأ مورة يف  32 التفسأأري التك يليأأة" املشأأار دليهأأا يف املأأادة

يف تعليقهأأا علأأى مشأأاريع املأأواد املتعلقأأة  حأأني أن اللج أأة اسأأتخدمت أحيانأأا   و ويف(421)31 املأأادة
__________ 

(416) A/CN.4/660 para. 64; and Nolte, "Jurisprudence of the International Court of Justice ..." ل )انظأر
 وat pp. 171 and 177أعال (ل  410احلاشية 

(417) On the different function of subsequent agreements and subsequent practice in relation to other 

means of interpretationانظأأر  لA/CN.4/660 لparas. 42-57; and Nolte, “Jurisprudence of the

InternationalCourtofJusticeوat p. 183أعال (ل  410)انظر احلاشية  ”… 

(418) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 219-220, para. (8)و 

 واملرجع نفس  (419)

)القاعأدة  1 : "مشأروع االسأت تاج28 ل الفقأرةA/CN.4/660اقرتح  املقأرر اخلأاص يف تقريأر  ااولل انظأر    ا ما (420)
يف حالأة سعي هأا دىل ترميأ  خمتلأ   لعامة لتفسري املعا أدات ووسأائ  التفسأري( ووو وقأد يفضأي تفسأري معا أدة مأاا

مأأأأ  اتفاقيأأأأة فيي أأأأال خاصأأأأة سشأأأأفن نأأأأص املعا أأأأدة  32و 31 علأأأأى خمتلأأأأ  وسأأأأائ  التفسأأأأري الأأأأواردة يف املأأأأادتني
 التقريأأر يف الأأوارد التحليأأ  أيضأأا   انظأأر و"أحكأأا  املعا أأدة املع يأأة عا أأدة أوموضأأوعها والغأأرض م هأأال حبسأأب امل أو

 (و27-8 الفقرات لاملرجع نفس ) ااول
 Villiger, "The 1969 Viennaو (؛1[ل الفقأأأأأرة )1] 2 انظأأأأأر أيضأأأأأا  أعأأأأأال  التعليأأأأأق علأأأأأى مشأأأأأروع االسأأأأأت تاج (421)

Convention ..." أعال (ل  391ل )انظر احلاشيةp. 129; Daillier, Forteau and Pellet, Droit international 

public أعال (ل  394ل )انظر احلاشيةat pp. 284-289و 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/660
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/660
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
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"وسأأأأائ  التفسأأأأري" و"ع اصأأأأر التفسأأأأري" م رتادفأأأأنيل فجهنأأأأا اختأأأأارت  سقأأأأانون املعا أأأأدات تعبأأأأريي
اغأأأراض  أأأ ا املوضأأأوع تعبأأأري "وسأأأائ  التفسأأأري" انأأأ  يصأأأ  أيضأأأا  وظيفتهأأأا يف ع ليأأأة التفسأأأري 

 31 املأ مورة يف املأادتنياملختلفأة ميي  سني أي م  الع اصر  و وتعبري "وسائ " ال(422)سوصفها أداة
و سأأ  دنأأ  يشأأري دىل أن لكأأ  مأأ   أأ   الوسأأائ  وظيفأأة يف ع ليأأة التفسأأريل الأأيت تتسأأم سفهنأأا 32و

تبدأ احملامم عادة اسأتدالهلا سبحأث تعأاسري  و وم ا(423)الوقت نفس  "مرمبة" ع لية "وحيدة"ل ويف
ضأأأوء موضأأأوع  حتليأأأ  تلأأأك التعأأأاسري يف سأأأياقها ويف (424)مث تواصأأأ  يف ع ليأأأة تفاعليأأأةاملعا أأأدةل 

ل نأأب أوال  حتديأأد الوجا أأة الدقيقأأة ملختلأأ  وسأأائ  التفسأأري يف أي (425)املعا أأدة والغأأرض م هأأا
للتوصأأ  دىل تفسأأري سأأليمل عأأ   (426)حالأأة مأأ  حأأاالت تفسأأري املعا أأدة قبأأ  "دلقائهأأا يف البوتقأأة"

 امل اسب يف عالقة م  م ها سااخرىوطريق م حها الوون 
وقد يسفر االلت ا  سجعطاء "اال ت أا  امل اسأب ملختلأ  وسأائ  التفسأري" يف أث أاء تفسأري  (15)

يف حأأأاالت حمأأأددةل عأأأ  ا ت أأأا  متبأأأاي  مبختلأأأ  وسأأأائ  التفسأأأريل تبعأأأا  لل عا أأأدة  معا أأأدة مأأأا
أي جهأأأة مفسأأأرة أخأأأرى تت تأأأع  يعأأأر  أأأ ا أن احملك أأأة أو و وال(427)حكأأأا  املعا أأأدة املع يأأأةا أو

مثأرتل يف اختيأار ميفيأة اسأتخدا  وسأائ  التفسأري املختلفأة وتطبيقهأاو ف أا يوجأ   حبريةل قلت أ 
التفسري  و تقييم اةهة املفسرةل الأ ي يت ثأ  يف حتديأد مأدى وجا أة خمتلأ  وسأائ  التفسأري يف 

اال ت أأأا   ئهأأأاالأأأة سجعطاحالأأأة حمأأأددةل وحتديأأأد تفاعلهأأأا مأأأع وسأأأائ  التفسأأأري ااخأأأرى يف  أأأ   احل
و وي بغأي أن يتضأ    أ ا (428) أو مطلأوب يف القاعأدة الواجبأة التطبيأق امل اسب حبس  نيأةل م أا

__________ 

 و4 (ل الصفحةA/CN.4/SR.3172) 2013 أيار/مايو 31 ل3172 حمضر موج  مؤقت للجلسة (422)

(423) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 219-220, para. (8)و 

 واملرجع نفس  (424)

,Yasseen أيضأأا   انظأأر(و 6) الفقأأرة ل219 الصأأفحة لاملرجأأع نفسأأ  (425) "L’interprétation des traités ل )انظأأر "...
 atأعأأال (ل  393ل )انظأأر احلاشأأية ... at p. 58; Sinclair, The Vienna Conventionأعأأال (ل  393احلاشأأية 

p. 130; J. Klabbers, "Treaties, object and purpose", Max Planck Encyclopedia on Public International 

Law (www.mpepil.com), para. 7; Villiger, Commentary ... (see footnote 27 above), at p. 427, 

para. 11; Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras), Jurisdiction and 

Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1988, p. 69, at p. 89, paras. 45-46; Delimitation of the 

continental shelf between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the French 

Republic, decision of 30 June 1977, UNRIAA, vol. XVIII (sales No. E/F.80.V.7), pp. 3-413, at 

pp. 32-35, para. 39و 

(426) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 220و  
ل وسوجأأأأأأأأ  عأأأأأأأأا ل 28 ل يف الفقأأأأأأأأرةA/CN.4/660اقأأأأأأأأرُتح يف الوثيقأأأأأأأأة  ل م أأأأأأأأا2 ل الفقأأأأأأأأرة1 مشأأأأأأأأروع االسأأأأأأأأت تاج (427)

 و27-10 الفقرات

الأأأ ي متتلكأأأ  االتفاقأأأات مل تكأأأ  القأأأرارات الصأأأادرة عأأأ  احملأأأامم الداخليأأأة متجانسأأأة في أأأا  أأأص الأأأوون ال سأأأح  (428)
 United Kingdom of Great Britain and الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة يف ع ليأأة تفسأأري املعا أأداتل انظأأر

Northern Ireland, House of Lords: R (Mullen) v. Secretary of State for the Home Department 

[2004] UKHL 18, paras. 47-48 (Lord Steyn); Deep Vein Thrombosis and Air Travel Group 

Litigation [2005] UKHL 72, para. 31 (Lord Steyn). United States of America, Supreme Court: 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3172
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
http://www.mpepil.com/
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
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مأأأان  لأأأك ممك أأأا  وع ليأأأا ل ال ظأأأر يف التقيي أأأات والقأأأرارات السأأأاسقة  ات الصأأألة يف  التقيأأأيمل د ا
 و(429)اجملاالت نفسهال ورمبا م لك يف  االت أخرى  ات صلة

[ل دىل 1] 2 م أن يشأأأأارل يف مشأأأأروع االسأأأأت تاجد ا مأأأأان مأأأأ  املالئأأأأ اللج أأأأة مأأأأا وحبثأأأأت (16)
أقأأ   د ا مأأان ي بغأأي دعطأأاء وون أمأأرب أو "طبيعأأة" املعا أأدة ساعتبار أأا عأأامال  مه أأا  عأأادة  لتحديأأد مأأا

د ا مانأأأت  )مأأأثال ل مأأأا و ورأى سعأأأض ااعضأأأاء أن موضأأأوع معا أأأدة مأأأا(430)لوسأأأائ  تفسأأأري معي أأأة
د ا مانأأت  تت أأاول سأااحرى حقأوق اإلنسأأان ل فأراد؛ ومأا مبسأأائ  اقتصأادية حبتأة أوااحكأا  تتصأ  

موجهأأأة  أأأو القأأأيم( ومأأأ لك  يكلهأأأا ووظيفتهأأأأا  أقأأأرب دىل أن تكأأأون تق يأأأة أو قواعأأأد معا أأأدة مأأأا
يأأراد هبأأا محايأأة  د ا مانأأت ااحكأأا  أقأأرب دىل أن تكأأون متبادلأأة سطبيعتهأأا أو ااساسأأيني )مأأثال ل مأأا

 ( قد تؤثر يف تفسري او و مروا أن السواسق القضائية ملختلأ  احملأامم واهليئأات القضأائية الصاح العا
" املعا أدة لأيس غريبأا  طبيعأةو و ُمأر أيضأا  أن مفهأو  "(431)دىل أن  أ ا  أو واقأع احلأال الدولية تشأري

" يعأأةطبوأن مفهأأو  " (432)(56 )أ( مأأ  املأأادة1 )انظأأر مأأثال  الفقأأرة 1969 علأأى اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا 
                                                                                                                                                                                                 

Sumitomo Shoji America, Inc. v. Avagliano, 457 U.S. 176 (1982), pp. 183-185; O’Connor v.

United States, 479 U.S. 27 (1986), pp. 31-32; United States v. Stuart, 489 U.S. 353 (1989), where 

a dissenting judge (Justice Scalia) criticized the majority of the Court for relying on "[t]he practice 

of the treaty signatories", which, according to him, need not be consulted, since when the "Treaty’s

language resolves the issue presented, there is no necessity of looking further", at p. 371. 

Switzerland: Federal Administrative Court, judgment of 21 January 2010, BVGE 2010/7, para 

3.7.11; Federal Supreme Court, A v. B, appeal judgment of 8 April 2004, No. 4C.140/2003, BGE, 

vol. 130 III, p. 430, at p. 439و 

( يشري دىل السواسق القضائية حملامم و يئات قضائية دولية خمتلفة مفمثلة علأى ميفيأة A/CN.4/660التقرير ااول ) (429)
حأأاالت حمأددةل ويبأأني سأ لك ميفيأأة مسأامهة أمثلأأة معي أة مأأ  امل ارسأأة يف ع ليأأة تفسأري يف  حتديأد وون وسأأيلة مأا

عأأد  مسأأامهتهال يف حتديأأد املعأأا العأأادي للتعأأاسري يف السأأياق الأأ ي وردت فيأأ   الالحقأأة واالتفاقأأات الالحقأأةل أو
 ضوء موضوع املعا دة والغرض م هاو ويف

 و28-8 ل والتحلي  يف الفقرات28 ل الفقرةA/CN.4/660اقرُتح يف الوثيقة  ل م ا2 ل الفقرة1 مشروع االست تاج (430)

يبدو أن أفرقة خرباء م ظ ة التجارة العاملية و يئة االستئ ا  التاسعة هلال مأثال ل هتأتم أمثأر ستعأاسري االتفأاق  ي الصألة  (431)
 WTO Appellate Body, Brazil - Export Financingثأأالل املشأأ ول مب ظ أأة التجأأارة العامليأأة )علأأى سأأبي  امل

Programme for Aircraft, Recourse by Canada to Article 21.5 of the DSU, WT/DS46/AB/RW, 

adopted 4 August 2000, para. 45 ل يف حأني أن احملك أة ااوروسيأة حلقأوق اإلنسأان وحمك أة البلأدان اامريكيأة)
 Mamatkulov andوان طأاسع االتفاقيأة ساعتبار أا معا أدة حلقأوق اإلنسأان )علأى سأبي  املثأالل حلقأوق اإلنسأان تأرب 

Askarov v. Turkey [GC], nos. 46827/99 and 46951/99, ECHR 2005-I, para. 111; The Right to 

Information on Consular Assistance in the Framework of the Guarantees of the Due Process of Law, 

Advisory Opinion OC-16/99, 1 October 1999, Inter-Am. Ct. HR Series A No 16 لpara.58 ؛ انظأر)
(ل Add.1و A/66/10) 10 الوثأأأأأأائق الرمسيأأأأأأة للج عيأأأأأأة العامأأأأأأةل الأأأأأأدورة السادسأأأأأأة والسأأأأأأتونل امللحأأأأأأق رقأأأأأأم أيضأأأأأأا :

 398ل )انظأر احلاشأية "... Nolte, "Jurisprudence under special regimes؛ انظأر أيضأا  370-369 الصأفحتان
 وp. 210, at pp. 216, 244-246, 249-262 and 270-275أعال (ل 

(432) M. Forteau, "Les techniques interprétatives de la Cour internationale de Justice", Revue générale 
de droit international public, vol. 115 (2011), p. 399, at pp. 406-407 and 416; Legal Consequences 

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

notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, 

p. 16, Separate Opinion of Judge Dillard, p. 150, at p. 154, footnote 1و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
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يتعلأأأق  " أحكأأأا  املعا أأأدة قأأأد أُدرج يف أع أأأال أخأأأرى للج أأأةل وخباصأأأة في أأأاطبيعأأأةاملعا أأأدة و/أو "
و غأأأأري أن أعضأأأأاء آخأأأأري  رأوا أن مشأأأأروع (433)مبوضأأأأوع آثأأأأار ال أأأأأ اعات املسأأأألحة علأأأأى املعا أأأأدات

ي ا وتالفيأأا  علأأى وحأأدة ع ليأأة التفسأأري  حفاظأأا  " املعا أأدة طبيعأأةي بغأأي أن يشأأري دىل " االسأأت تاج ال
املعا أأدة" لأأيس واضأأحا  وأنأأ  سأأيكون مأأ   طبيعأأةتصأ ي  لل عا أأداتو وُأشأأري أيضأأا  دىل أن مفهأأو  "
و وقررت اللج ة يف هنايأة املطأا  تأرك املسأفلة (434)الصعب متيي   ع  موضوع املعا دة والغرض م ها

 اضرواملعا دة يف الوقت احل طبيعة[ دىل 1] 2 د  اإلشارة يف مشروع االست تاجمفتوحةل وع
  [2] 3 ارستنتاج

 ارتفاقاث القحقة والممارسة القحقة كوسائل تفسير ذاث حجية
)أ( و)ب( مأ  3 الفقأرة مبقتضأى الالحقأة وامل ارسة الالحقة االتفاقات ُتشك  

ل ساعتبار ا دليال  موضوعيا  على تفأا م ااطأرا  علأى معأا املعا أدةل وسأائ  31 املادة
 و 31 تفسري  ات حجيةل يف تطبيق القاعدة العامة لتفسري املعا دات الواردة يف املادة

 التعليق  
)أ( و)ب( 3 تص  االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة مبقتضى الفقرة دن اللج ةل د  (1)

سفهنا "وسائ  تفسري  ات حجية"ل تشري دىل السأبب  1969 م  اتفاقية فيي ا لعا  31 م  املادة
علأأى  1966 و وتتبأأع اللج أأة سأأ لك تعليقهأأا لعأأا (435)يف أمهيأأة  أأ   الوسأأائ  لتفسأأري املعا أأدات

ى مشأأاريع مأأواد قأأأانون املعا أأداتل الأأأ ي وصأأ  االتفاقأأأات الالحقأأة وامل ارسأأأة الالحقأأة مبقتضأأأ
 ل سفهنا "وسائ  تفسري  ات حجية" وال ي أمد أن:31 )أ( و)ب( م  املادة3 الفقرة

"أمهية     امل ارسة الالحقة يف تطبيأق معا أدة مأال مع صأر للتفسأريل واضأحة   
 و(436)اهنا تشك  دليال  موضوعيا  على تفا م ااطرا  على معا املعا دة"

__________ 

  9املأأأؤرخ  66/99 )أ((ل قأأرار اة عيأأأة العامأأة6 دةاملأأواد املتعلقأأأة سآثأأار ال أأأأ اعات املسأألحة علأأأى املعا أأدات )املأأأا (433)
الوثأأائق ل املرفأأق؛ انظأأر أيضأا  دليأأ  امل ارسأأة املتعلأأق سالتحفظأات علأأى املعا أأداتل 2011مأانون ااول/ديسأأ رب 

(؛ يشأأأأأأري املبأأأأأأدأ Add.1و A/66/10) 10 الرمسيأأأأأة للج عيأأأأأأة العامأأأأأةل الأأأأأأدورة السادسأأأأأأة والسأأأأأتونل امللحأأأأأأق رقأأأأأم
 دىل طبيعة املعا دة يف حد  اهتاو دىل طبيعة الت امات املعا دةل ال 5-2-4 التوجيهي

الصأأعب مأأ  دليأأ  امل ارسأة املتعلأأق سالتحفظأات علأأى املعا أداتل مأأ   5-2-4 وفقأا  للتعليأأق علأى املبأأدأ التأوجيهي (434)
الت ييأأأ  سأأأني طبيعأأأة الت امأأأات املعا أأأدة وموضأأأوع املعا أأأدة والغأأأرض م هأأأا )دليأأأ  امل ارسأأأة املتعلأأأق سالتحفظأأأات علأأأى 

الوثأأأأائق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأةل الأأأأدورة (ل يف 3ل الفقأأأأرة )5-2-4 املعا أأأأداتل التعليأأأأق علأأأأى املبأأأأدأ التأأأأوجيهي
مأأأ  املأأأواد املتعلقأأأة  6 (و ومأأأ  ناحيأأأة أخأأأرىل تشأأأري املأأأادةAdd.1و A/66/10) 10 السادسأأأة والسأأأتونل امللحأأأق رقأأأم

سآثأأار ال  اعأأات املسأألحة علأأى املعا أأدات دىل "  وعأأة عوامأأ  متصأألة سطبيعأأة املعا أأدةل وخباصأأة موضأأوعها و أأدفها 
   (و3ل الفقرة )6 ل التعليق على مشروع املادةاملرجع نفس ومض وهنا وعدد ااطرا  فيها"ل  والغرض م ها

(435) R. Jennings and A. Watts, eds., Oppenheim’s International Law, 9th edition, vol. 1 (Harlow, 
Longman, 1992), p. 1268, para. 630; G. Fitzmaurice, "The law and procedure of the International 

Court of Justice 1951-4: treaty interpretation and certain other treaty points," British Yearbook of 

International Law 1957, vol. 33, pp. 203-293, at pp. 223-225; WTO Panel Report, United States — 

Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft (second complaint) (US — Large Civil Aircraft 

(2nd Complaint)), WT/DS353/R, adopted 23 March 2012, para. 7.953و 

 وYearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 221, para. (15)انظر  (436)

http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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)أ( و)ب( مأأأأأأ  3 الحقأأأأأأة مبقتضأأأأأأى الفقأأأأأأرةغأأأأأأري أن االتفاقأأأأأأات الالحقأأأأأأة وامل ارسأأأأأأة ال (2)
 :يلي ما يف  لك اللج ة سي ت وقد "وليست "وسائ  التفسري" الوحيدة " ات احلجية 31 املادة

تفسأأري املعا أأدات دىل أنأأ  نأأب  يشأأفناسأأت د الأأ هج الأأ ي اتبعتأأ  اللج أأة "…  
معأا نعأ   مأا… افرتاض أن نص املعا دة  و التعبري  و احلجيأة عأ  نوايأا ااطأرا ل 

املصأأأطلحات العأأأاديل وسأأأياق املعا أأأدةل وموضأأأوعها والغأأأرض م هأأأال والقواعأأأد العامأأأة 
للقأأأانون الأأأدويلل دىل جانأأأب التفسأأأريات  ات احلجيأأأة الأأأيت يقأأأدمها ااطأأأرا ل املعأأأايري 

 و(437)ااساسية لتفسري معا دة ما"
"اإلثباتأات"  " و حجية" دىل أشكال خمتلفأة مأ  "اادلأة املوضأوعية"ل أوتعبري  يشري و ك ال 

 على تصرفات ااطرا ل اليت تعكس "تفامها  مشرتما  سني ااطرا " على معا املعا دةو
)أ( و)ب( 3 تص  االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة مبقتضى الفقرة دن اللج ةل د  (3)

 أتج سفهنا وسائ  تفسري " ات حجية"ل تعرت  سأفن درادة ااطأرا  املشأرتمةل الأيت ت 31 م  املادة
حمددة في ا  ص حتديد معا املعا دةل حىت سعد دسرا  املعا أدةو  سلطةع ها أي معا دةل متتلك 
دورا  قأد يكأون غأري اعتيأادي يف تفسأري  س لك أطرا  معا أدة مأا 1969 ومت ح اتفاقية فيي ا لعا 

 الصكوك القانونية يف سعض نظم القانون الداخليو
)أ( 3 وامل ارسأأأة الالحقأأأة ل طأأأرا  مبقتضأأأى الفقأأأرةغأأأري أن طأأأاسع االتفاقأأأات الالحقأأأة  (4)

يعأأأأأر أن هلأأأأأ   الوسأأأأأائ   ل الل ساعتبار أأأأأا "وسأأأأأائ  تفسأأأأأري  ات حجيأأأأأة"31 و)ب( مأأأأأ  املأأأأأادة
"تراعى" االتفاقات  ل ل 31 م  املادة 3 مل ما  قانونا و ووفقا  ملقدمة الفقرة سالضرورة أثرا  قاطعا  أو

يت ثأ  يف "ع ليأة  يف تفسأري معا أدةل و أو مأا املطأا ل دال الالحقة وامل ارسة الالحقأةل يف هنايأة
و وهلأأ ا السأأببل (438)31 مرمبأأة وحيأأدة" دون تراتأأب سأأني وسأأائ  التفسأأري املشأأار دليهأأا يف املأأادة

وامل ارسأأة الالحقأأة الأأيت الالحقأأة ل فأأجن االتفاقأأات (439)الشأأراحوسعكأأس الأأرأي الأأ ي أسأأدا  سعأأض 
__________ 

(437) Yearbook ... 1964, vol. II, document A/5809, pp. 204-205, para. (15)ل املرجأأع نفسأأ انظأأر أيضأأا   ؛
ع اصأأأر التفسأأأري اإلضأأأافية  ات  3 : "حتأأأدد الفقأأأرة13 نكليأأأ يل الفقأأأرةمأأأ  الأأأ ص اإل 204-203 الصأأأفحتان

قأأأات سأأأني ااطأأأرا  سشأأأفن تفسأأأري املعا أأأدة؛ و)ب( أي ممارسأأأة الحقأأأة يف تطبيأأأق يلأأأي: )أ( االتفا احلجيأأأة يف مأأأا
املعا أدة تثبأت سوضأأوح فهأم مجيأأع ااطأرا  في أأا  أص تفسأأري ا" )التوميأد مضأأا (؛ مأ  ناحيأأة أخأرىل أوضأأح 

ليسأأأتل يف  اهتأأأال وسأأأيلة تفسأأأري  ات حجيأأأة"و انظأأأر ااع أأأال التحضأأأريية والأأأدوك يف تقريأأأر  الثالأأأث أن "ووو 
 وpp. 58-59, para. (21)ل Add.1-3و A/CN.4/167ل الوثيقة جع نفس املر 

(438) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 219-220, paras. (8) and (9)و 

(439) M. E. Villiger, "The rules on interpretation: misgivings, misunderstandings, miscarriage? The 
‘crucible’intendedbytheInternationalLawinThe Law of Treaties beyond the Vienna,"Commission 

Convention, E. Cannizzaro, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2011), pp. 105-122, at p. 111; 

Gardiner, Treaty Interpretation (see footnote 5 above) أعأال (ل  392ل )انظأر احلاشأيةat p. 34; O. Dörr, 

"Article 31, general rule of interpretation", in Vienna Convention on the Law of Treaties. A 

commentary, O. Dörr and K. Schmalenbach, eds. (Berlin, Springer, 2012), pp. 521-570, at pp. 553-

554, paras. 72-75; K. Skubiszewski, "Remarks on the interpretation of the United Nations Charter", 

in Völkerrecht als Rechtsordnung, Internationale Gerichtsbarkeit, Menschenrechte — Festschrift für 

Hermann Mosler, R. Bernhardt and others, eds. (Berlin, Springer, 1983), pp. 891-902, at p. 898و 

http://undocs.org/ar/A/5809
http://undocs.org/ar/A/CN.4/167
http://undocs.org/ar/A/CN.4/167/add.1
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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و (440)مل مأة قانونأا   أو ةليسأت سالضأرورة قاطعأ معا دة مات شئ اتفاقا  سني ااطرا  سشفن تفسري 
و كأأ ال ع أأدما وصأأفت اللج أأة "اتفاقأأا  الحقأأا " سفنأأ  ميثأأ  "تفسأأريا   ا حجيأأة مأأ  ااطأأرا  نأأب 

تأأ  ب دىل حأأد القأأول دن  أأ ا التفسأأري  ل فجهنأأا مل(441)قراءتأأ  ضأأ   املعا أأدة اغأأراض تفسأأري ا"
 التفسري ااخرىو قاطع سالضرورة مبعا أن  يبط  مجيع وسائ 

رغبأت يف  لأكل أن تصأ   نأوو هلأال د ا مأا يستبعد أن ااطرا  يف معا دة ما و  ا ال (5)
 السأري املعا أداتل سقأانون املعأر اخلاص املقرر  مر وقددىل اتفاق مل   سشفن تفسري معا دة ماو 

ل طأرا  مبقتضأأى ي والأدوكل يف تقريأأر  الثالأث أنأ  قأأد يصأعب الت ييأأ  سأني ممارسأة الحقأأة  أامفر 
اليت نب االقتصار علأى أخأ  ا يف االعتبأارل ضأ    31 )أ( و)ب( م  املادة3 أصبح الفقرة ما

 واتفاق الحق تعترب  ااطرا  مل ما : -وسائ  أخرىل يف ع لية التفسري 
"ع أأدما تكأأون امل ارسأأة الالحقأأة متسأأقة وشأأاملة ة يأأع ااطأأرا ل فجهنأأا تبأأدو  

ع أأأدما تشأأأري دىل أن  مأأأ  ااحأأأوال راد دسأأأ اد  لل عا أأأدةل ويفحامسأأأة لتحديأأأد املعأأأا املأأأ
 أأ   احلأأاالتل تتقأأاطع مستأأا امل ارسأأة الالحقأأة  ااطأأرا  تعتأأرب التفسأأري مل مأأا  هلأأاو ويف

سوصأأأأأأفها ع صأأأأأأرا  مأأأأأأ  ع اصأأأأأأر تفسأأأأأأري املعا أأأأأأدة وسوصأأأأأأفها ع صأأأأأأرا  لتشأأأأأأكي  اتفأأأأأأاق 
 و(442)ثبتأأأ  االتفأأأأاق"ويصأأأبح املعأأأا املسأأأت د مأأأأ  امل ارسأأأة تفسأأأريا   ا حجيأأأة ي ضأأأ رل

 )التوميد مضا (
ويف حني أن رأي والدوك ااصلي املت ث  يف أن امل ارسة الالحقة )يف حد  اهتا( "تبدو  

ل فأأجن االتفاقأأات 1969 يُعت أأد يف هنايأأة املطأأا  يف اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  حامسأأة لتحديأأد املعأأا" مل
نأأب أن تكأأون  تفسأأري معا أأدة مأأا الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة الأأيت تثبأأت اتفأأاق ااطأأرا  علأأى

في أا يتصأ  هبأ ا التفسأري ع أدما "تعتأرب ااطأأرا  التفسأري مل مأا  هلأا"و غأري أنأ  مأ  امل كأأ   ةقاطعأ

__________ 

(440) H. Fox, "Article 31 (3) (a) and (b) of the Vienna Convention and the Kasikili Sedudu Island Case", 
in Treaty Interpretation and the Vienna Convention on the Law of Treaties: 30 Years on, M. 

Fitzmaurice, O. Elias and P. Merkouris, eds. (Leiden, Martinus Nijhoff, 2010), pp. 59-74, at 

pp. 61-62; A. Chanaki, L’adaptationdestraitésdansle-temps (Brussels, Bruylant, 2013), pp. 313

315; M. Benatar, "From probative value to authentic interpretation: the legal effects of 

interpretative declarations", Revue belge de droit international, vol. 44 (2011), pp. 170-195, at 

pp. 194-195; cautious: J.M. Sorel and Boré Eveno, "1969 Vienna Convention, Article 31: General 

rule of interpretation", in Corten and Klein, The Vienna Conventions ... (see footnote 7 above) ل
 G. Nolteل انظأأر أيضأأا  pp. 804-837, at p. 825, paras. 42-43; see alsoأعأأال (ل  394)انظأأر احلاشأأية 

"Subsequent agreements and subsequent practice of States outside of judicial or quasi-judicial 

proceedings", in Nolte, Treaties and Subsequent Practice أعال (ل  398ل )انظر احلاشيةpp. 307-385, 

at p. 375, para. 16.4.3و 

(441) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 221, para. (14)و 

(442) Yearbook ... 1964, vol. II, document A/CN.4/167 and Add.1-3, p. 60, para. (25)و 

http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/167
http://undocs.org/ar/A/CN.4/167/add.1
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أن تأرب  اتفاقأا  مل مأا  يف مثأ   أ    دائ ا  أن حتظر أحكا  القأانون الأداخلي علأى حكومأة دولأة مأا
 و(443)يغلب عليها الطاسع اإلجرائي احلاالت دون استيفاء متطلبات معي ة مبوجب دستور ال

وتتضأأأأح دمكانيأأأأة توصأأأأ  ااطأأأأرا  دىل اتفأأأأاق تفسأأأأريي الحأأأأق ملأأأأ   وضأأأأوحا  جليأأأأا  يف  (6)
مأأ  اتفأأاق  1131 ( مأ  املأأادة2) فأأالفقرة احلأاالت الأأيت تأأ ص فيهأا االتفاقيأأة نفسأأها علأى  لأأكو

 جتريأأأ  اللج أأأة التجأأأارة احلأأأرة امريكأأأا الشأأأ اليةل علأأأى سأأأبي  املثأأأالل تأأأ ص علأأأى أن "أي تفسأأأري
]احلكومية الدولية[ احد أحكا    ا االتفأاق يكأون مل مأا  أمأا   يئأة قضأائية ت شأف مبوجأب  أ ا 

تعتأرب   االتفاق على تفسري يُعتد سأ  ملعا أدة مأا و ووجود مث    ا اإلجراء اخلاص أو(444)الفص "
ممارسأأة الحقأأة  حقأأة أونيأأ  اسأأتبعاد اللجأأوء اإلضأأايف دىل اتفاقأأات ال ال ااطأأرا  مل مأأا  نيأأ  أو

 و(445)1969 م  اتفاقية فيي ا لعا  31 )أ( و)ب( م  املادة3 مبقتضى الفقرة
لالتفاقأات  وواصلت اللج ة استخدا  مصطلح "وسائ  تفسري  ات حجية" لوصأ  مأا (7)

مأأأ  طأأأاسع غأأأري قأأأاطع  31 )أ( و)ب( مأأأ  املأأأادة3 الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة مبقتضأأأى الفقأأأرة
تسأأأأتخد  اللج أأأأة تعبأأأأريي "تفسأأأأري  ي حجيأأأأة"  مأأأأان يُعتأأأأد سأأأأ  دىل حأأأأد مأأأأاو وملسالضأأأأرورة ودن  

يفهأأم أن  [ حيأأث دن  أأ ي  املفهأأومني مثأأريا  مأأا2] 3 يُعتأأد سأأ " يف مشأأروع االسأأت تاج "تفسأأري أو
 و(446)مل  ل سالضرورة سني ااطرا  على تفسري معا دة ما املراد هب ا  و اتفاق قاطعل أو

__________ 

 Germany, Federal Fiscal Court, BFHE, vol. 181, p. 158, at p. 161; ibid., vol. 219, p. 518 انظأر مأثال   (443)

et seq., at pp. 527-528و 

 م أأأأأدا وحكومأأأأأة اامريكيأأأأأة املتحأأأأأدة الواليأأأأأات حكومأأأأأة سأأأأأني املأأأأأرب  الشأأأأأ الية امريكأأأأأا احلأأأأأرة التجأأأأأارة اتفأأأأأاق (444)
 Washington, D.C., United States Government Printing( )1992) املكسيكية املتحدة الواليات وحكومة

Office, 1993و) 

: اتفأاق سُتبحث     املسفلة مب يد م  التفصي  يف مرحلة الحقة م  ااع ال املتعلقة هب ا املوضوعو انظأر أيضأا   (445)
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1867, No. 31874(ل 1994مأرامش امل شأئ مل ظ أة التجأارة العامليأة )

p. 3, art. IX, para. 2; WTO Appellate Body Report, European Communities - Custom 

Classification of Frozen Boneless Chicken Cuts (EC - Chicken Cuts), WT/DS269/AB/R and 

Corr.1, WT/DS286/AB/R and Corr.1, adopted 27 September 2005, para. 273; WTO Appellate 

Body Report, European Communities - Regime for the Importation, Sale and Distribution of 

Bananas, Second Recourse to Article 21.5 of the DSU by Ecuador (EC - Bananas III), Second 

Recourse to Article 21.5, WT/DS27/AB/RW2/ECU and Corr.1, adopted 11 December 2008, 

WT/DS27/AB/RW/USA and Corr.1, adopted 22 December 2008, paras. 383 and 390و 

 Methanex Corporation v. United States of America, UNCITRAL Arbitration under NAFTAانظر مأثال   (446)

Chapter Eleven, Final Award on Jurisdiction and Merits, 3 August 2005, Part II, chap. H, para. 23 ل
 ,p. 1268, para. 630); Gardinerأعأأال (ل  453ل انظأأر احلاشأأية Jennings and Watts)حيأأث تأأرد دشأأارة دىل 

Treaty Interpretation أعأال (ل  392ل )انظأر احلاشأيةat p. 34; U. Linderfalk, On the Interpretation of 

Treaties (Dordrecht, Springer, 2007), p. 153; Skubiszewski, "Remarks on the interpretation of the 

United Nations Charter" أعأأال (ل  439ل )انظأأر احلاشأأيةat p. 898; G. Haraszti, Some Fundamental 

Problems of the Law of Treaties (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1973), p. 43; see also Nolte, 

"Jurisprudence under special regimes ..." أعال (ل  398ل )انظر احلاشيةp. 210, at p. 240, para. 4.5و 
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يأأأأة صأأأأراحة أحيانأأأأا  سأأأأفن االتفاقأأأأات الالحقأأأأة وامل ارسأأأأة الالحقأأأأة واعرتفأأأأت احملأأأأامم احملل (8)
و سيأد أن  أأ   (447) أي وسأائ  تفسأأري " ات حجيأة" 31 )أ( و)ب( مأ  املأأادة3 الفقأرةمبقتضأى 
تك  دائ ا  متسقة  في ا  ص ال تائج القانونية اليت يستتبعها   ا التوصي و ففي حأني  احملامم مل

االتفاقأات وامل ارسأة الالحقأة الصأادرة عأ  ااطأرا  مبوجأب املعا أدة افرتضت سعض احملأامم أن 
 31 مأأ  املأأادة 3 ل أمأأد سعضأأها اآلخأأر عأأ  صأأواب أن الفقأأرة(448)قأأد حتأأدث آثأأارا  مل مأأة معي أأة

 و(449)أن "تراعى" االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة" تشرتط دال ال
الع صأأر  ئعيأأا  وع صأأرا  قانونيأا و أمأأايشأ   تعبأأري "وسأائ  تفسأأري  ات حجيأأة" ع صأرا  وقاو  (9)

الع صأأأأر القأأأأانوين فأأأأريد يف مفهأأأأو  "تفأأأأا م  الوقأأأأائعي فيشأأأأري دليأأأأ  تعبأأأأري "دليأأأأ  موضأأأأوعي"ل وأمأأأأا
ااطأأأرا "و وعلأأأى  لأأأكل وصأأأفت اللج أأأة أي "اتفأأأاق الحأأأق" سفنأأأ  ميثأأأ  "تفسأأأريا   ا حجيأأأة مأأأ  

ت سعأد  لأك أن امل ارسأة ل مث  مأر (450)قرأ ض   املعا دة اغأراض تفسأري ا"ااطرا  نب أن يُ 
و (451)الالحقأأة "تشأأأك  ساملثأأ  ووو دلأأأيال  موضأأأوعيا  علأأى تفأأأا م ااطأأأرا  علأأى معأأأا االتفاقيأأأة"

ونظأأرا  لطأأاسع املعا أأدات سوصأأفها جتسأأيدا  إلرادة أطرافهأأا املشأأرتمةل فأأجن "للأأدلي  املوضأأوعي" علأأى 
 و(452)"تفا م ااطرا " حجية مبرية موسيلة للتفسري

و"ممارسأأأأة ( 31 )أ( مأأأأ  املأأأأادة3 الفقأأأأرة)لت ييأأأأ  سأأأأني أي "اتفأأأأاق الحأأأأق" ي طأأأأوي ا وال (10)
يتعلأأأق  علأأأى اخأأأتال  في أأأا( 31 )ب( مأأأ  املأأأادة3 الفقأأأرة)ووو تُثبأأأت اتفأأأاق ااطأأأرا "  الحقأأأة

و سأأأ  دن اللج أأأة تعتأأأرب أن اي "اتفأأأاق الحأأأق سأأأني ااطأأأرا  سشأأأفن (453)سطاسعه أأأا  ي احلجيأأأة
ل ااثأأر املت ثأأ  يف تكأأوي  تفسأأري  ي حجيأأة فعأأ  الواقأأعسل "تطبيأأق أحكامهأأا تفسأأري املعا أأدة أو

__________ 

(447) Switzerland Federal Supreme Court: A v. B, appeal judgment of 8 April 2004, No. 4C.140/2003, 
BGE, vol. 130 III, p. 430, at p. 439 (where the Court speaks of the parties as being "masters of the 

treaty") ("Herren der Verträge"); judgment of 12 September 2012, No. 2C_743/2011, BGE, 

vol. 138 II, p. 524, at pp. 527-528. Germany, Federal Constitutional Court, BVerfGE, vol. 90, 

p. 286, at p. 362. See also India, Supreme Court, Godhra Electricity Co. Ltd. and Another v. The 

State of Gujarat and Another [1975] AIR 32. Available from http://indiankanoon.org/doc/737188 
 و(2016ح يران/يوني   8)طولع يف 

(448) Germany, Federal Fiscal Court, BFHE, vol. 215, p. 237, at p. 241; ibid., vol. 181, p. 158, at p. 161و 

(449) New Zealand, Court of Appeal, Zaoui v. Attorney-General (No. 2) [2005] 1 NZLR 690, para. 130; 
Hong Kong, China, Court of Final Appeal, Ng Ka Ling and Others v. Director of Immigration 

[1999] 1 HKLRD 315, 354; Austria, Supreme Administrative Court, VwGH, judgment of 30 

March 2006, 2002/15/0098, 2, 5و 

(450) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 221, para. (14)و 

 (و15) الفقرة لاملرجع نفس  (451)
(452) Gardiner, Treaty Interpretation أعأال (ل  392ل )انظر احلاشأيةat pp. 34 and 414-415; Linderfalk, On 

the Interpretation of Treaties أعال (ل  446ل )انظر احلاشيةat pp. 152-153و 

(453) A/CN.4/660و69 ل الفقرة 

http://indiankanoon.org/doc/737188
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
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د ا "أثبتأأأأت تفأأأأا م  يكأأأأون هلأأأأا  أأأأ ا ااثأأأأر دال لل عا أأأأدةل يف حأأأأني أن أي "ممارسأأأأة الحقأأأأة" ال
الفأأرق سأأني أي "اتفأأاق الحأأق سأأني  يك أأ و و كأأ ال (454)ااطأأرا  املشأأرتك علأأى معأأا التعأأاسري"

طرا " يف طريقة دثبات اتفأاق ااطأرا  علأى ااطرا " وأي "ممارسة الحقة ووو تُثبت اتفاق اا
 و(455)تفسري املعا دةل على أن الفارق  و سهولة دثبات وجود اتفاق

ي بغي اخللأ  سأني االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة موسأائ   ات حجيأة لتفسأري  الو  (11)
القضأأائية الدوليأأة اهليئأأات  املعا أأدات مأأ  جهأأةل وتفسأأريات املعا أأدات الأأيت  لأأص دليهأأا احملأأامم أو

امل ارسأأة   يئأأات اخلأأرباء امل شأأفة مبوجأأب معا أأدات يف حأأاالت حمأأددةو فاالتفاقأأات الالحقأأة أو أو
 ي وسائ  تفسري " ات حجية" اهنا تعرب ع   31 )أ( و)ب( م  املادة3 الالحقة مبقتضى الفقرة

ت القضأأأائية الدوليأأأة سأأألطة احملأأأامم واهليئأأأا تفأأأا م علأأأى املعا أأأدة سأأأني الأأأدول ااطأأأرا   اهتأأأاو أمأأأا
معظأأم ااحيأأان  و يئأأات اخلأأرباء امل شأأفة مبوجأأب معا أأدات فت بأأع سأأااحرى مأأ  مصأأادر أخأأرىل ويف

مأأأ  املعا أأأدة الأأأيت يتعأأأني تفسأأأري او غأأأري أن ااحكأأأا  وغري أأأا مأأأ  القأأأرارات الصأأأادرة عأأأ  احملأأأامم 
وجيهأأة سصأأورة غأأري ن واهليئأأات القضأأائية الدوليأأة و يئأأات اخلأأرباء امل شأأفة مبوجأأب معا أأدات قأأد تكأأو 

تحديد االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقأة موسأائ  تفسأري  ات حجيأة د ا مانأت تشأري ل مباشرة
 و(456)تؤدي دليها تعكسها أو دىل     االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة ل طرا  نفسها أو

تُثبأأأت اتفاقأأأا  سأأأني  سأأأني "امل ارسأأأة الالحقأأأة" الأأأيت 4[ و1] 2 عا االسأأأت تاجنيمييأأأ  مشأأأرو و  (12)
ل مأ  جهأةل وامل ارسأة 1969 مأ  اتفاقيأة فيي أا لعأا  31 )ب( مأ  املأادة3 ااطرا  مبوجب الفقرة

ااطأرا  ملهأا يف االتفاقيأةل  أمثأرل ال الالحقة ااخرى )ساملعا الواسع( م  جانب طر  واحد أو
   امل ارسأأة التفسأأريية و فهأأ(457)32 تك يليأأة مبقتضأأى املأأادةتفسأأري والأأيت قأأد تكأأون وجيهأأة موسأأائ  

ميكأأأ  أن تشأأأك  تفسأأأريا  " ا حجيأأأة"  تُثبأأأت اتفأأأاق مجيأأأع ااطأأأرا  ال الالحقأأأة "ااخأأأرى" الأأأيت ال
 و(458)يكون هلا  ات الوون لغرض التفسري م  مجيع أطرافهال وسالتايل ل  ملعا دة ما

االتفاقأأأات [ أن أي اعت أأأاد علأأأى 2] 3  مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاجااخأأأري اةأأأ ء ويوضأأأح (13)
الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة موسأأأائ  تفسأأأري  ات حجيأأأة ي بغأأأي أن حيأأأدث مجأأأ ء مأأأ  تطبيأأأق 

  و1969 لعا  م  اتفاقية فيي ا 31 القاعدة العامة لتفسري املعا دات على ال حو املبني يف املادة

__________ 

(454) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 221-222, para. (15); see also W. Karl, 
Vertrag und spätere Praxis im Völkerrecht (Berlin, Springer, 1983), p. 294و 

(455) Kasikili/Sedudu Island  أعأأال (ل  395)انظأأر احلاشأأيةat p. 1087, para. 63, ؛ انظأأر أيضأأا  أدنأأا  مشأأروع
 والتعليق علي و 4االست تاج 

 Nolte, "Subsequent agreements and subsequent practice ofو[ 11] 12 مشأروع االسأت تاجأدنأا  انظأر  (456)
States ..." (footnote 53 above) أعال (ل  440ل )احلاشيةp. 307, at pp. 381 et seq., para. 17.3.1و 

 و3 ل الفقرة4 ( م  التعليق على مشروع االست تاج37( دىل )23سوج  خاص الفقرات )أدنا  انظر  (457)

 و3 ل الفقرة4 مشروع االست تاج ( م  التعليق على35أيضا  الفقرة )أدنا  انظر  (458)

http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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  4 ارستنتاج  
 تعريف ارتفاق القحق والممارسة القحقة

بأأأأأار  وسأأأأأيلة تفسأأأأأري  ات حجيأأأأأة مبقتضأأأأأى "االتفأأأأأاق الالحأأأأأق" ساعت -1 
 أأأو اتفأأأاق سأأأني ااطأأأرا ل يأأأتم التوصأأأ  دليأأأ  سعأأأد دسأأأرا   31 ()أ( مأأأ  املأأأادة3) الفقأأأرة

 تطبيق أحكامهاو يتعلق ستفسري املعا دة أو املعا دةل في ا
"امل ارسأأأأة الالحقأأأأة" ساعتبار أأأأا وسأأأأيلة تفسأأأأري  ات حجيأأأأة مبقتضأأأأى  -2 

وك يف تطبيق املعا دةل سعد دسرامهال يثبأت اتفأاق  ي سل 31 ()ب( م  املادة3الفقرة )
 ااطرا  سشفن تفسري املعا دةو

"امل ارسة الالحقة" ااخرى ساعتبار ا وسيلة تفسأري تك يليأة مبقتضأى  -3 
 أمثر يف تطبيق املعا دةل سعد دسرامهاو  ي سلوك طر  أو 32 املادة

 التعليق  
 اةوانب العامة  

وسأأأأائ  تفسأأأأري املعا أأأأدات "الالحقأأأأة" الأأأأثالث املختلفأأأأة  4 جيعأأأأرِّ  مشأأأأروع االسأأأأت تا  (1)
[ل أي "االتفأأأأاق الالحأأأأق" مبقتضأأأأى 1] 2 مأأأأ  مشأأأأروع االسأأأأت تاج 4و 3 قأأأأرتنياملأأأأ مورة يف الف

ل 31 )ب( مأأأأأ  املأأأأأادة3 ل و"امل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة" مبقتضأأأأأى الفقأأأأأرة31 )أ( مأأأأأ  املأأأأأادة3 الفقأأأأأرة
 و 32 و"امل ارسة الالحقة" ااخرى مبقتضى املادة

احلأأأأأاالت الأأأأأثالث مجيعهأأأأأال يشأأأأأري تعبأأأأأري "الالحقأأأأأة" دىل أفعأأأأأال تقأأأأأع "سعأأأأأد دسأأأأأرا   ويف (2)
(و 24 تكون     ال قطة ال م ية ساسقة للحظأة سأدء نفأا  املعا أدة )املأادة ومثريا  ما (459)املعا دة"

 ميكأأ  أن ( أن معا أأدة مأأامأأثال   18 )املأأادة 1969 وتبأأني أحكأأا  خمتلفأأة مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا 
و واغأأراض  أأ ا املوضأأأوعل يتحقأأق اإلسأأرا  يف الوقأأت الأأأ ي (460)رب " قبأأ  سأأدء نفا  أأأا الفعلأأي"تُأأ

يثبأأت فيأأ  نأأأص املعا أأدة سوصأأف  نصأأأا  هنائيأأا و واالتفاقأأات الالحقأأأة وامل ارسأأة الالحقأأة ميكأأأ  أن 
مباشرة  سعد سدء نفا  او وم  الصعب فعال  دناد سبب نعأ  فق   حتدث سعد دسرا  املعا دةل ال

ممارسة  حتدث سني اللحظة اليت يثبت فيها نص املعا دة سوصأف  نصأا  هنائيأا  وحلظأة  اقا  يُعقد أواتف
 و(461)سدء نفا  تلك املعا دة غري وجي  اغراض التفسري

__________ 

(459) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 221, para. (14)و 

 J.L. Brierly, second report on the law of treaties, Yearbook ... 1951, vol. II, document انظأأر (460)

A/CN.4/43, pp. 70 et seq.; and G.G. Fitzmaurice, first report on the law of treaties, Yearbook ... 1956, 

vol. II, document A/CN.4/101, p. 112; see also S. Rosenne, "Treaties, conclusion and entry into 

force", in Encyclopedia of Public International Law, vol. 7, R. Bernhardt, ed. (Amsterdam, North 

Holland, 2000), p. 465 ("[s]trictly speaking it is the negotiation that is concluded through a treaty"); 

Villiger, Commentary ... أعال (ل  414ل )انظر احلاشيةat pp. 78-80, paras. 9-14و 
 Declaration on the European Stability Mechanism, agreed on by the Contracting Partiesانظرل مثال ل  (461)

to the Treaty Establishing the Stability Mechanism, 27 September 2012و 

http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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علأى أن "سأياق" املعا أدة  1969 م  اتفاقيأة فيي أا لعأا  31 م  املادة 2 وت ص الفقرة (3)
أُسرمأأأت مب اسأأأبة عقأأأد املعا أأأدة"و وي بغأأأي فهأأأم عبأأأارة  "(462)" معي أأأةا  يشأأأ   "اتفاقأأأات" و"صأأأكوم

"مب اسأأبة عقأأد املعا أأدة" علأأى أهنأأا تشأأ   االتفاقأأات والصأأكوك الأأيت تُأأرب  يف فأأرتة وم يأأة وظأأرو  
و فأج ا أُسرمأت  أ   "االتفاقأات"ل و"الصأكوك" املتفأق عليهأا سعأد (463)وثيقة الصألة سأجسرا  املعا أدة

مأأ   3 ممارسأأة الحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة اقأأات الحقأأة" أو اك "اتف تشأأك  ع أأد  أأ   الفأأرتةل فجهنأأا
 و(464)31 املادة

 31 )أ( م  املادة3 تعري  "االتفاق الالحق" مبقتضى الفقرة -1 الفقرة  
علأأأأى تعريأأأأ  "االتفأأأأاق الالحأأأأق" مبقتضأأأأى  4 مأأأأ  مشأأأأروع االسأأأأت تاج 1 تأأأأ ص الفقأأأأرة (4)

 و 31 )أ( م  املادة3 الفقرة
تعبأأأأري "املعا أأأأدة  تعبأأأأري "االتفأأأأاق الالحأأأأق" ال 31 املأأأأادة)أ( مأأأأ  3 وتسأأأأتخد  الفقأأأأرة (5)

سالطأاسع الرمسأي مأ  "معا أدة"و  الالحقة"و غري أن "االتفأاق الالحأق" لأيس سالضأرورة أقأ  اتسأاما  
نأأأب أن تكأأأون يف شأأأك   1969 حأأأني أن املعا أأأدة سأأأاملعا املقصأأأود يف اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا  ويف

رد يف القأانون الأدويل العأريف اخلأاص ساملعا أدات مثأ   أ ا يأ (ل ال2 )أ( م  املأادة1 خطي )الفقرة
القأأأأانون الأأأأدويل العأأأأريف  ويف (466)1969 و وتعبأأأأري "االتفأأأأاق" يف اتفاقيأأأأة فيي أأأأا لعأأأأا (465)الشأأأأرط

مأ  اتفاقيأة  39 ي طوي على أي درجأة حمأددة مأ  الشأك  الرمسأيو وقأد شأرحت اللج أة املأادة ال
__________ 

؛ ورأت احملك أة الدسأتورية Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 221, para. (13)انظأر  (462)
يعأأأرتض الطأأأر  اآلخأأأرل انظأأأر  االحتاديأأأة ااملانيأأأة أن  أأأ ا التعبأأأري ميكأأأ  أن يشأأأ   اإلعالنأأأات االنفراديأأأة د ا مل

German Federal Constitutional Court, BVerfGE, vol. 40, p. 141, at p. 176 ؛ وانظأأرل سوجأأ  عأأا ل
Gardiner, Treaty Interpretation أعال (ل  392ل )احلاشيةat pp. 78-80, paras. 9-14و 

(463) Yasseen,L’interprétationdes,at p. 38; Jennings and Wattsأعأال (ل  393ل )انظأر احلاشأية "... traités" 
Oppenheim’s International Law (see footnote 48 above) أعأال (ل  435ل )انظأر احلاشأأيةp. 1274, 

para. 632 ("... but, on the other hand, too long a lapse of time between the treaty and the additional 

agreement might prevent it being regarded as made in connection with ‘the conclusion of’ the

treaty")و 

 ,Villiger؛ وانظأر أيضأا  Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 221, para. (14)انظأر:  (464)

Commentary ... أعأال (ل  414ل )انظأر احلاشأيةat p. 431, paras. 20-21  ؛ وانظأر أيضأاK.J. Heller, "The 

uncertain legal status of the aggression understandings", Journal of International Criminal Justice, 

vol. 10 (2012), p. 229-248, at p. 237و 

(465) Villiger, Commentary ... أعأال (ل  414ل )انظأر احلاشأيةat p. 80, para. 15; P. Gautier, "Commentary 

on article 2 of the Vienna Convention", in Corten and Klein, The Vienna Conventions ... ل )انظأر
 vol. II, at pp. 38-40, paras. 14-18; J. Klabbers, The Concept of Treaty inأعأال (ل  394احلاشأية 

International Law (The Hague, Kluwer Law International, 1996), pp. 49-50; see also A. Aust, 

"The theory and practice of informal international instruments", International and Comparative 

Law Quarterly, vol. 35, No. 4 (1986), pp. 787-812, at pp. 794 et seqو 

 و60ل و58ل و41-39ل و2 قرةل الف24ل و3)أ(ل و1 ل الفقرة2 انظر املواد (466)
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نأأأأوو تعأأأأدي  معا أأأأدة " :مأأأأة الأأأأيت تأأأأ ص علأأأأى أنأأأأ ل الأأأأيت ترسأأأأي القاعأأأأدة العا1969 فيي أأأأا لعأأأأا 
نأأوو أن يتخأأ  اتفأأاق التعأأدي  أي شأأك   تأأار  أطأأرا  " :ساتفأأاق ااطأأرا " سفهنأأا تعأأر أنأأ  مأأا

تتأأأوخى اتفاقيأأأة فيي أأأا أي شأأأروط شأأأكلية معي أأأة  و وعلأأأى نفأأأس امل أأأوالل ال(467)املعا أأأدة ااصأأألية"
 و(468)31 ادة)أ( و)ب( م  امل3 لالتفاقات وامل ارسة مبقتضى الفقرة

" ا  الحقأأأ ا  "اتفاقأأأ  لأأأك أنود ا مانأأأت مأأأ  معا أأأدة اتفاقأأأا  فلأأأيس مأأأ  اتفأأأاق معا أأأدةو  (6)
يف تفسأري املعا أدةو ومأ  مثل  "يراعأى" دال مأ  اتفاقيأة فيي أا ال 31 )أ( م  املادة3 مبقتضى الفقرة

 يكأون يف [ مسأفلة الظأرو  الأيت9] 10 مشأروع االسأت تاج فهو ليس مل ِما  سالضأرورةو وتعأاجَل يف
ظلها االتفاق الالحق سني ااطأرا  مل مأا  والظأرو  الأيت يكأون يف ظلهأا  أرد وسأيلة للتفسأري يف 

 مجلة وسائ  أخرىو
 31 )أ( مأ  املأادة3 سأني "اتفأاق الحأق" مبقتضأى الفقأرة 1969 لعأا  ومتي  اتفاقيأة فيي أا (7)
)ب( 3 ممارسة الحقة )ووو( تثبت اتفاق ااطأرا  سشأفن تفسأري املعا أدة" مبقتضأى الفقأرة أي"و

و و أ ا الت ييأ  لأيس واضأحا  دائ أا ل والسأواسق القضأائية لل حأامم الدوليأة واهليئأات 31 م  املأادة
رسيأة ال  اع اإلقلي ي )اة ا رييأة العالقضائية ااخرى تظهر قدرا  م  الرتدد يف تفميد و ففي قضية 

ل استخدمت حمك ة العدل الدولية عبارة "مواقأ  الحقأة" للتعبأري ع أا وصأفت  الليبية ضد تشاد(
املتعلقأأة سالسأأيادة القضأأية  و ويف(469)في أأا سعأأد سفنأأ  "اتفاقأأات الحقأأة" و"مواقأأ " انفراديأأة الحقأأة

دا  د ا مأأان اسأأتخ ل ترمأأت حمك أأة العأأدل الدوليأأة مسأأفلة مأأاعلأأى سأأوالو ليغيتأأان وسأأوالو سأأيبادان
 أن أفرقأة  و م أا(470)ممارسأة الحقأة مسأفلة مفتوحأة خريطة معي ة ميك  أن يشك  اتفاقا  الحقأا  أو

 

__________ 

(467) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 232 and 233  ؛ انظأأر أيضأأاVilliger, 
Commentary ... أعأال (ل  414ل )احلاشأيةat p. 513, para. 7; P. Sands, "Commentary on article 39 of 

the Vienna Convention", in Corten and Klein, The Vienna Conventions ... أعال (ل 394ل )احلاشية at 

pp. 971-972, paras. 31-34 
مأ  اتفاقيأة فيي أال  31 ادة)ب( م  املأ3 ل ال ي أصبح في ا سعد الفقرة27 )ب( م  املادة3 مان مشروع الفقرة (468)

يتضأأ   مل أأة "تفأأا م" الأأيت ُغأأريت دىل "اتفأأاق" يف مأأؤمتر اامأأم املتحأأدة لقأأانون املعا أأداتو ومأأان  أأ ا التغيأأري 
 Official Records of the United Nations Conference on the Law of" أرد مسأفلة صأأياغة"ل انظأر 

Treaties, First session, Vienna 26 March-24 May 1968 (A/CONF.39/11, sales No. E.68.V.7), 

p. 169; Fox, "Article 31 (3) (a) and (b) ..." أعال (ل  440ل )انظر احلاشيةat p. 63و 

 و.p. 6, at pp. 34 et seq., paras. 66 et seqأعال (ل  395ل )انظر احلاشية Territorial Disputeانظر  (469)

(470) Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan أعال (ل  395ل )انظر احلاشيةat p. 656, para. 61؛ 
ل حتدثت احملك ة ع  "مواق  الحقة" لتثبأت أن "الطأرفني أقأرا ع ليأا  سأفن ناغي اروس -غاستشيكوفو قضية  ويف

 Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)قاسلة للتفاوض"ل العبارات الصرحية لل عا دة نفسها 

Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, at p. 77, para. 138  ؛ انظأر أيضأاMaritime Delimitation and 

Territorial Questions between Qatar and Bahrain, Judgment (Jurisdiction and Admissibility), 

I.C.J. Reports 1995, p. 6, at p. 16, para. 28 ("subsequent conduct")و  
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متيأ  دائ أا  سأني اتفأاق الحأق وممارسأة  خرباء م ظ ة التجارة العاملية و يئة االستئ ا  التاسعأة هلأا مل
 و(471)31 )أ( و)ب( م  املادة3 الحقة مبقتضى الفقرة

التجأارة احلأرة امريكأا الشأ الية ت اولأت  أ ا الت ييأ  ت أاوال  مباشأرا   غري أن حمك ة اتفأاق (8)
و فقأأأد أمأأأدت الواليأأأات املتحأأأدة (472)مأأأريب املاشأأأية الك أأأديني ضأأأد الواليأأأات املتحأأأدةيف قضأأأية 

اامريكية يف تلك القضية أن عددا  م  اإلجراءات االنفراديأة الأيت ا أ هتا أطأرا  االتفأاق الثالثأة 
نأد فريأق اخلأرباء  خطأوة أوىلل مل و ويف(473)نُظر دليها  ت عة ل اتفاقأا  الحقأا   ميك  أن تشك ل د ا

و غأأأري أن (474)31 )أ( مأأأ  املأأأادة3 اادلأأأة مافيأأأة  إلثبأأأات  أأأ ا االتفأأأاق الالحأأأق مبقتضأأأى الفقأأأرة
احملك أأأة خلصأأأتل يف خطأأأوة ثانيأأأةل دىل  أأأ   اادلأأأة نفسأأأها تشأأأك  ممارسأأأة الحقأأأة  ات صأأألةل 

 را  سشفن التفسري:تثبت اتفاقا  سني ااط
تثبأت اتفأاق ااطأرا  يف ‘ ممارسة الحقأة‘   توجد  "ال ي ال السؤال املطروح  و: 

)ب( مأأ  3 اتفأأاق التجأأارة احلأأرة امريكأأا الشأأ الية علأأى  أأ   القضأأية سأأاملعا الأأوارد يف الفقأأرة
 احملك أأةل رأي يف توجأأدل ال أنأأ  ومأأع؟  لأأص احملك أأة دىل وجأأود ممارسأأة الحقأأةو 31 املأأادة
تطبيأأأق  ا أأأدة أواملع تفسأأأري سشأأأفن ااطأأأرا  سأأأني الحأأأق اتفأأأاق‘ إلثبأأأات موثقأأأة مافيأأأة أدلأأأة

ل فاادلأأة املتاحأأة الأأيت  مرهتأأا املأأدعى عليهأأا تأأرب   علأأى أن  أأةل رغأأم مأأ  شأأيءل ‘أحكامهأأا
 و(475)ووو" يف تطبيق املعا دة تثبت اتفاق ااطرا  سشفن تطبيقها‘ ممارسة الحقة‘
__________ 

 Scheduling guidelines" in WTO Panel Report, Mexico — Measures Affecting" انظأأأر (471)
Telecommunications Services, WT/DS204/R, adopted 1 June 2004, and in WTO Appellate Body 

Report, United States — Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting 

Services, WT/DS285/AB/R and Corr.1, adopted 20 April 2005; to qualify a "1981 Understanding" 

in WTO Panel Report, United States — Tax Treatment for "Foreign Sales Corporations", 

WT/DS108/R, adopted 20 March 2000; "Tokyo Round SCM Code" in WTO Panel Report, Brazil 

— Measures Affecting Desiccated Coconut, WT/DS22/R, adopted 20 March 1997, and a "waiver" 

in WTO Appellate Body Report, EC — Bananas III وأعال ( 445ل )انظر احلاشية 

(472) C.C.F.T. v. United States, UNCITRAL Arbitration under NAFTA Chapter Eleven, Award on 
Jurisdiction, 28 January 2008; see also Compañía de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal 

S.A. v. Argentine Republic, Decision on the Challenge to the President of the Committee, 3 October 

2001, ICSID Case No. ARB/97/3, ICSID Reports 2004, vol. 6 (2004), p. 168, at p. 174, para. 12; P. 

Merkouris and M. Fitzmaurice, "Canons of treaty interpretation: selected case studies from the World 

Trade Organization and the North American Free Trade Agreement", in Fitzmaurice, Elias and 

Merkouris, Treaty Interpretation ... أعال (ل  440ل )انظر احلاشيةat pp. 217-233و 

(473) C.C.F.T. v. United States أعال (ل  472ل )انظر احلاشيةparas. 174-177و 

 و187-184 ل الفقراتاملرجع نفس  (474)

 Aguas del Tunari SA v. Republic ofمعأا مماثأ :  ؛ ويف189 ل انظر أيضا  الفقأرة188 ل الفقرةاملرجع نفس  (475)

Bolivia (Netherlands/BoliviaDecision,(BIT onRespondent’sObjections to Jurisdiction, ICSID

Case No. ARB/02/3, 21 October 2005, ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, vol. 20, 

No. 2 (2005), p. 450, at pp. 528 et seq., paras. 251 et seq.و 
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سأأفن أحأأد الفأأروق سأأني "االتفأأاق الالحأأق" و"امل ارسأأة الالحقأأة"  ويفيأأد  أأ ا االسأأتدالل (9)
احلجيأة" عأ   ايك   يف اختال  ااشكال اليت جتسد التعبري "  31 م  املادة 3 مبقتضى الفقرة

تكأأأأأ  اللج أأأأأة تعتأأأأأ   سأأأأأالت يي  سأأأأأني "أي اتفأأأأأاق الحأأأأأق" مبقتضأأأأأى  درادة ااطأأأأأرا و وسالفعأأأأأ ل مل
)ب( 3 الحقأأة ووو تثبأأت اتفأأاق ااطأأرا " مبقتضأأى الفقأأرةو"ممارسأأة  31 )أ( مأأ  املأأادة3 الفقأأرة

و (476)ل دسأأراو اخأأتال  سشأأفن أثرمهأأا القأأانوين احملت أأ 1969 مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  31 مأأ  املأأادة
ل ااثأأر سفعأأ  الواقأأعود أأا يك أأ  الفأأرق سأأني املفهأأومني يف أن اي "اتفأأاق الحأأق سأأني ااطأأرا "ل 

جيأأأأأة لل عا أأأأأدةل يف حأأأأأني أن أي "ممارسأأأأأة الحقأأأأأة" املت ثأأأأأ  يف تكأأأأأوي  وسأأأأأيلة تفسأأأأأري  ات ح
د ا أظهرت ع اصر ا املختلفأة  ت عأة  وجأود "تفأا م مشأرتك ل طأرا   يكون هلا   ا ااثر دال ال

 و(477)على معا التعاسري"
مأأ   3 ويكأأون الت ييأأ  د ن سأأني االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة (10)

د ا مأأان ميكأأ  اعتبأأار أن اتفاقأأا  سأأني ااطأأرا  لأأ   أأ   الصأأفةل يف فعأأ   مأأامسأأت دا  دىل  31 املأأادة
مأأ  خأأالل أفعأأال انفراديأأة تأأرب    ت عأأة   د ا مأأان مأأ  الضأأروري حتديأأد اتفأأاق مأأا مأأا مشأأرتكل أو

)أ( مأأأ  3 قتضأأأى الفقأأأرة" مبعلأأأى موقأأأ  مشأأأرتكو ومأأأ  مثل نأأأب "التوصأأأ " دىل "اتفأأأاق الحأأأق
شرتما  وحيدا  تقأو  سأ  ااطأرا  وُتظهأر عأ  طريقأ  تفامهأا  مشأرتما  ل و  ا يفرتض فعال  م31 املادة

 تطبيق أحكامهاو سشفن تفسري املعا دة أو
 31 )ب( مأأ  املأأادة3 ومأأ  ناحيأأة أخأأرىل تشأأ   "امل ارسأأة الالحقأأة" مبقتضأأى الفقأأرة (11)

تسأهم  مجيع أشكال السلوك الالحق )ااخرى(  ات الصلة اليت تقو  هبا أطأرا  املعا أدةل والأيت
سشأأأفن تفسأأأري املعا أأأدةو غأأأري أنأأأ  مأأأ  امل كأأأ  أن  (478)"تفامههأأأا" يف حتديأأأد اتفأأأاق ااطأأأرا ل أو

يتسأا الت ييأ  سي ه أاو و أ ا يفسأر السأبب  تتطاسق "امل ارسة" و"االتفاق" يف حاالت معي ةل فال
ملشأار يف استخدا  تعبأري "امل ارسأة الالحقأة" أحيانأا  سصأورة أعأمل حبيأث يشأ   وسأيليت التفسأري ا

 و(479)31 )أ( و)ب( م  املادة3 ا يف الفقرة دليه
ودن   وعة م  االتفاقات الالحقة امل فصألةل الأيت يُعقأد مأ  م هأا سأني عأدد حمأدود مأ   (12)

تشأك  يف  سشفن تفسري ال ال ااطرا ل ولك ها تثبت  ت عة  اتفاقا  سني مجيع أطرا  معا دة ما
 و وي بغيل توخيا  للوضأوحل أن يكأون تعبأري31 )أ( م  املادة3 العادة اتفاقا  الحقا  مبقتضى الفقرة
مقصأأأورا  علأأأى اتفأأأاق واحأأأد سأأأني مجيأأأع  31 )أ( مأأأ  املأأأادة3 "االتفأأأاق الالحأأأق" مبقتضأأأى الفقأأأرة

االتفاقات املختلفة الأيت تُأرب  في أا سعأد سأني عأدد حمأدود مأ  ااطأرا  والأيت تثبأتل  ااطرا و أما
__________ 

(476) Yearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 221-222, para. (15)و 

 وat p. 294أعال (ل  454ل )احلاشية ... Karl, Vertrag und spätere Praxis؛ انظر أيضا  املرجع نفس  (477)

سشأفن قأانون املعا أدات )انظأر  27 )ب( م  مشروع املادة املقاس 3 استخدمت اللج ة مل ة "تفا م" يف الفقرة (478)
 أعال (و 468 احلاشية

(479) Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Provisional Measures, Order of 13 July 
2006, I.C.J. Reports 2006, p. 113, at pp. 127-128, para. 53 يف     القضأيةل وصأ  أحأد الطأرفني حأىت :

 االتفاق الشفوي الالحق الصريح سفن  "ممارسة الحقة"و
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 ت عأأة ل اتفاقأأا  سأأني مجيأأع ااطأأرا  سشأأفن تفسأأري معا أأدة مأأال فتشأأك  ممارسأأة الحقأأة مبقتضأأى 
و واالتفاقأات املختلفأة الأيت تُأرب  سأني عأدد حمأدود مأ  ااطأرا  والأيت 31 )ب( م  املأادة3 قرةالف
تثبأتل حأىت  ت عأة ل اتفاقأا  سأأني مجيأع ااطأرا  سشأفن تفسأري معا أأدة مأال قأد تكأون هلأا قي أأة  ال

( أدنأأأأا (و 24( و)23)انظأأأأر الفقأأأأرتني ) 32 تفسأأأأريية موسأأأأائ  تفسأأأأري تك يليأأأأة مبقتضأأأأى املأأأأادة
ايلل فاسأأأتخدا  تعبأأأري "االتفأأأاق الالحأأأق" مقصأأأور علأأأى االتفاقأأأات سأأأني مجيأأأع ااطأأأرا  يف وسالتأأأ

يف فعأأ  مشأأرتكل أيأأا  مأأان شأأكل ل يعكأأس اتفأأاق  أو -الأأيت تظهأأر يف اتفأأاق واحأأد و معا أأدة مأأال 
 و(480)مجيع ااطرا 

نأأب أن يكأأون اتفاقأأا  "سشأأفن"  31 )أ( مأأ  املأأادة3 وأي اتفأأاق الحأأق مبقتضأأى الفقأأرة (13)
تطبيأأأق أحكامهأأأاو لأأأ ال نأأأب أن تتأأأوخى ااطأأأرا ل رمبأأأا يف مجلأأأة أ أأأدا ل  سأأأري املعا أأأدة أوتف

 و(481)ميفية تطبيقها توضيح املعا املقصود ساملعا دة أو
تطبيقهأا  اتفاقأا  "سشأفن" تفسأري معا أدة مأا أو د ا مان اتفأاق مأا وميك  أحيانا  حتديد ما (14)

 دة املع يةو ونأوو أن تكأون  أ   اإلحالأة أيضأا  واردة يف ترس  "االتفاق الالحق" ساملعا سجحالة  ما
ل يبأأأدو أن حمك أأأة العأأأدل مأأأثال  سأأأني الأأأدا رك وال أأأرويجل  يأأأان مأأأاينيمعا أأأدة الحقأأأةو ففأأأي قضأأأية 

الدولية وافقت على دمكانية اسأتخدا  "معا أدة الحقأة" سأني الطأرفني "يف اجملأال نفسأ " اغأراض 
ك أأةل يف  أأأ   احلالأأةل رفضأأت يف هنايأأة املطأأا  اسأأأتخدا  تفسأأري املعا أأدة السأأاسقةو غأأري أن احمل
ال أأ اع  و ويف(482)"حُتأأ " سأأفي طريقأأة دىل املعا أأدة السأأاسقة املعا أأدة الالحقأأة هلأأ ا الغأأرض اهنأأا مل

سأأني موسأأتاريكا ونيكأأاراغوال أحأأال القاضأأي غيأأو  دىل  يتصأأ  هبأأا مأأ  حقأأوق املتعلأأق ساملالحأأة ومأأا
و غأري (483)ة على هنر سان خوان وفقا  مل مرة تفا م سني الدولتنيامل ارسة الفعلية يف  ال السياح

د ا مأأان الغأأرض مأأ  مأأ مرة التفأأا م  أأ   حتديأأدا   أأو أن يسأأتخدمها  يكأأ  مأأ  الواضأأح مأأا أنأأ  مل
 الطرفان متفسري ملعا دة احلدود قيد البحثو

ي نوعأأا  مثأاال  علأى هنأج تقييأد لالصأني لوقأدمت حمك أة الطعأون ال هائيأة يف  ونأغ مونأأغ (15)
 ضأد ري وآخأ لي أغ مأا نأغ حني طُلب دليها تفسري اإلعالن الصير الربيطأاين املشأرتك يف قضأية ما

و ففأأأي  أأأ   القضأأأيةل ادعأأأى أحأأأد ااطأأأرا  أن فريأأأق االتصأأأال (484)اهلجأأأرة الوافأأأدة شأأأؤون مأأأدير
__________ 

 ,WTO Appellate Body Report, United States - Measures Concerning the Importationانظأأر:  (480)
Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products, WT/DS381/AB/R, adopted 13 June, para. 371 و

 ووو وميك  أن يتشك  فع  مشرتك م  تبادل للرسائ 

ل Linderfalk, On the Interpretation of Treaties؛ 372 ل وخباصأة الفقأرة378-366 ل الفقأراتاملرجأع نفسأ  (481)
 وat pp. 164 et seqأعال (ل  446)انظر احلاشية 

(482) Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen, Judgment, I.C.J. Reports 
1993, p. 38, at p. 51, para. 28و 

(483) Dispute regarding Navigational and Related Rights أعأال (ل  395ل )انظأر احلاشأيةDeclaration of 

Judge ad hoc Guillaume, p. 290, at pp. 298-299, para. 16و 
 وأعال ( 449ل )احلاشية Ng Ka Ling and Others v. Director of Immigrationانظر  (484)
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مأ   5 الصير والربيطأاين املشأرتكل املؤلأ  مأ  ممثلأني عأ  الصأني وامل لكأة املتحأدة مبوجأب املأادة
ومأأدلي  علأأى  لأأكل أشأأار  واإلعأأالن املشأأرتكل توصأأ  دىل اتفأأاق سشأأفن تفسأأري اإلعأأالن املشأأرتك

دىل ُمتيأأب  ُمأأر فيأأ  أنأأ  أُعأأد "اسأأت ادا  دىل اانظ أأة وامل ارسأأات القائ أأة يف  أأال اهلجأأرة الطأأر  
ك["و غأري أن الوافدة ودىل الرأي املشرتك سأني اةأانبني الربيطأاين والصأير يف ]فريأق االتصأال املشأرت 

تطبيأق" اإلعأالن املشأرتك سأاملعا   لص دىل أن أن الغرض م  الُكتيب  أو "تفسأري أو احملك ة مل
 و(485)31 )أ( م  املادة3 املقصود سالفقرة

 31 )ب( م  املادة3 تعري  امل ارسة الالحقة مبقتضى الفقرة -2 الفقرة  
اي شأك  مأ    تعريأ  عأا تقأدمي 4 مأ  مشأروع االسأت تاج 2 ليس الغأرض مأ  الفقأرة (16)

 2 الفقأرة تقتصرأشكال امل ارسة الالحقة ميك  أن يكون وجيها  اغراض تفسري املعا داتو س  
علأأأى امل ارسأأأة الالحقأأأة موسأأأيلة تفسأأأري  ات حجيأأأة تُثبأأأت اتفاقأأأا  مأأأ  مجيأأأع أطأأأرا  املعا أأأدةل 

امل ارسأأأة الالحقأأأة و وميكأأأ  الت ييأأأ  سأأأني  أأأ   31 )ب( مأأأ  املأأأادة3 سالصأأأيغة الأأأواردة يف الفقأأأرة
طأأأر  واحأأأد  تصأأأدر عأأأ )سأأأاملعا الضأأأيق( و"امل ارسأأأة الالحقأأأة" ااخأأأرى )سأأأاملعا الواسأأأع( الأأأيت 

تُثبت اتفاقا  م  ااطرا ل ولك ها قأد تكأونل مأع  لأكل وجيهأة موسأيلة تفسأري  أمثر واليت ال أو
 و(486)1969 م  اتفاقية فيي ا لعا  32 تك يلية وفقا  لل ادة

أي "سألوك"و  31 )ب( مأ  املأادة3 ون امل ارسأة الالحقأة مبقتضأى الفقأرةوميك  أن تكأ (17)
مأأ  مأواد اللج أة املتعلقأة مبسأؤولية الأدول عأأ   2 وتسأتخد  مل أة "سألوك" سأاملعا الأوارد يف املأادة

 رد أفعال س  أيضا  حاالت امت اعل م هأا  و وقد تش   س لك ال(487)اافعال غري املشروعة دوليا  
مسأفلة الظأرو  الأيت ميكأ  أن تسأهم  و أمأا(488)لهأا يسأهم يف دثبأات االتفأاقل ومالوجي الص ت 

مجيأأأع ااطأأأرا  سشأأأفن تفسأأأري معا أأأدة  مأأأ  الصأأأ تل يف اتفأأأاق يف ظلهأأأا حأأأاالت االمت أأأاعل أو
 [و9] 10 م  مشروع االست تاج 2 الفقرة فتعاجَل يف ما
سأأألوما  "يف  31 )ب( مأأأ  املأأأادة3 ونأأأب أن تكأأأون امل ارسأأأة الالحقأأأة مبقتضأأأى الفقأأأرة (18)

 الأداخلي أو الأدويل الصأعيد على ت فَّ  اليت الرمسية اافعال على   ا يقتصر وال املعا دة"وتطبيق 
__________ 

 و153و 152 الفقرتانل املرجع نفس  (485)

 ( م    ا التعليقو24( و)23الفقرتني ) أدنا  انظر لفي ا  ص الت يي  سني شكلي امل ارسة الالحقة (486)

(487) Yearbook … 2001, vol. II (Part Two) and Corrigendum, pp. 34-35, paras. (2)-(4) of the 

commentaryو 
(488) Waldock, third report on the law of treaties, Yearbook ... 1964, vol. II, document A/CN.4/167 and 

Add.1-3, pp. 61-62, paras. (32)-(33); Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v 

Thailand), Merits, Judgment of 15 June 1962, I.C.J. Reports 1962, p. 6, at p. 23; Case concerning 

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 

America), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 392, at p. 410, 

para. 39; Dispute between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel, UNRIAA, vol. 

XXI (Sales No. E/F.95.V2), pp. 53-264, at pp. 185-187, paras. 168-169و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/167


A/71/10 

GE.16-14345 182 

 يشأأ   ود أأا املعا أأدةل سالت امأأات الوفأأاء مفالأأة أو احأأرتا   لأأك يف مبأأا املعا أأدةل تطبيأأق اغأأراض
مأأأ  سي هأأأا البيانأأأات الرمسيأأأة املتعلقأأأة ستفسأأأري ال مالبيانأأأات املأأأدىل هبأأأا يف مأأأؤمتر  مجلأأأة أمأأأورأيضأأأا  

املراسأأالت  قأأرارات احملأأامم احملليأأة؛ أو البيانأأات املأأدىل هبأأا يف دطأأار نأأ اع قأأانوينل أو دسلوماسأأيل أو
دسأأأرا  اتفاقأأأات دوليأأأة سغأأأرض ت فيأأأ   سأأأ  تشأأأريعات داخليأأأة؛ أو الرمسيأأة ال اشأأأئة عأأأ  املعا أأأدة؛ أو

 الدويلو عا دة حىت قب  وقوع أي فع  معني م  أفعال التطبيق على الصعيد الداخلي أوم
 دحأدى يف نفأىل الشأ الية امريكأا احلأرة التجأارة اتفأاق خأرباء أفرقأة مأ  فريقأا   أن ويُ مر (19)

 :التفسري يف مساعدة مفداة داخلي تشريع استخدا  دمكانية القضايال
الطأأأرفني دحأأأاالت دىل قواني ه أأأا الوط يأأأة املتعلقأأأة "وأخأأأريا ل يف ضأأأوء ديأأأراد مأأأال  

مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا  27 سال قأأ  الأأربيل يأأرى فريأأق اخلأأرباء أن مأأ  املالئأأم اإلحالأأة دىل املأأادة
ال نوو اي طر  أن يستظهر سفحكا  قانون  الداخلي لتربير عأد  ‘اليت ت ص على أن  
اء أن يصأأر  نظأأر  عأأ  القأأوانني وميلأأي  أأ ا احلكأأم علأأى فريأأق اخلأأرب ‘و ت فيأأ   معا أأدة مأأا

ي بغأأأي اسأأأتخدا   الوط يأأأة ويقتصأأأر علأأأى القأأأانون الأأأدويل الواجأأأب التطبيأأأقو و كأأأ ال ال
القانون املكسيكي لتفسري اتفاق التجارة احلرة  القانون الداخلي للواليات املتحدة وال ال

 و(489)امريكا الش اليةو والقيا  س لك يعر تطبيق دطار قانوين غري مالئم"
صأحيحة ومه أة قطعأا ل فأجن  أ    1969 م  اتفاقية فيي أا لعأا  27 ويف حني أن املادة 

نأأأوو أخأأأ  التشأأأريع الأأأوطر يف االعتبأأأار مع صأأأر مأأأ  ع اصأأأر امل ارسأأأأة  تعأأأر أنأأأ  ال القاعأأأدة ال
الالحقأأة للأأدول يف تطبيأأق املعا أأدةو فه أأاك فأأرق سأأني االحتجأأاج سالقأأانون الأأداخلي م أأربر لعأأد  

واإلحالأأة دىل القأأانون الأأداخلي لغأأرض تفسأأري حكأأم مأأ  أحكأأا  قأأانون م صأأوص  ت فيأأ  اتفاقيأأةل
عليأ  يف معا أدةو وس أاء  علأى  لأكل سأل ت اهليئأات القضأائية الدوليأةل وخباصأة  يئأة االسأأتئ ا  
التاسعأأأة مل ظ أأأة التجأأأارة العامليأأأة واحملك أأأة ااوروسيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأانل سوجأأأود تشأأأريعات داخليأأأة 

ى علأأأأى الصأأأأعيد الأأأأداخلي( ت تهأأأأك االلت امأأأأات ال اشأأأأئة عأأأأ  املعا أأأأداتل )وتأأأأداسري ت فيأأأأ  أخأأأأر 
وتشأأريعات وط يأأة وتأأداسري أخأأرى ميكأأ  اسأأتخدامها موسأأائ  لتفسأأري املعا أأدةل و أأي متيأأ  سي ه أأا 

و غري أن  ندر سال مر أن أي "ممارسة الحقة يف تطبيق املعا دة" يفرَتض فيها ضأ  ا  (490)سانتظا 
__________ 

(489) NAFTA Arbitral Panel Final Report, Cross-Border Trucking Services (Mexico v. United States of 
America), No. USA-MEX-98-2008-01, adopted 6 February 2001, para. 224 (footnotes omitted)و 

 WTO Panel Report, United States — Section 110(5) Copyright Act, WT/DS160/R, adopted انظر مثال : (490)

27 July 2000, para. 6.55; WTO Panel Report, United States — Continued Existence and Application 

of Zeroing Methodology, WT/DS350/R, adopted 19 February 2009, para. 7.173; WTO Appellate 

Body Report, United States — Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain 

Products from China, WT/DS379/AB/R, adopted 25 March 2011, paras. 335-336; CMS Gas 

Transmission Company v. Argentine Republic (United States/Argentina Bilateral Investment Treaty), 

Decision on Objections to Jurisdiction, 17 July 2003, ICSID Case No. ARB/01/8, ICSID Reports 

2003, vol. 7, p. 492, para. 47; V. v. the United Kingdom [GC], no. 24888/94, 16 December 1999, 

ECHR 1999-IX, para. 73; Kart v. Turkey [GC], no. 8917/05, 3 December 2009, ECHR 2009-VI, 

para. 54; Sigurður A. Sigurjónsson v. Iceland, no. 16130/90, 30 June 1993, ECHR Series A no. 264, 

para. 35و 
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)ولو مان  حبس  نيةسوء تطبيق واضح ملعا دة مال يف مقاس  تطبيقها و وم  مثل ففي حس  ال ية
 و 32و 31 يشك  "تطبيقا  لل عا دة" ساملعا الوارد يف املادتني خاطئا (ل ال

)ب( مأأأ  3 واشأأأرتاط أن تكأأأون امل ارسأأأة الالحقأأأة يف تطبيأأأق املعا أأأدة مبقتضأأأى الفقأأأرة (20)
)أ( 3 "سشفن تفسري ا" حي   نفس املعا ال ي حي ل  االشرتاط املأواوي مبقتضأى الفقأرة 31 املادة

يف مثأري مأ  ااحيأان الت ييأ   يصأعب( أعال ((و وقأد 14( و)13)انظر الفقرتني ) 31 م  املادة
"سشأأفن تفسأأري ا"ل  تكأأونة الالحقأأة الأأيت تتعلأأق حتديأأدا  وقصأأدا  مبعا أأدة مأأال أي الأأيت سأأني امل ارسأأ

وامل ارسأأأأة ااخأأأأرى "يف تطبيأأأأق املعا أأأأدة"و غأأأأري أن الت ييأأأأ  مهأأأأم ان السأأأألوك الأأأأ ي تقأأأأو  سأأأأ  
ااطرا  "سشفن تفسري املعا دة"  و وحد  القأادر علأى املسأامهة يف دنأاد تفسأري " ي حجيأة"ل 

 و 32 االشرتاط غري موجود في ا يتص  سامل ارسة الالحقة ااخرى مبقتضى املادةيف حني أن   ا 
[ مسأأأفلة الظأأرو  الأأأيت "يثبأأت" يف ظلهأأأا "اتفأأأاق 9] 10 عأأاجَل يف مشأأأروع االسأأت تاجوت (21)

 ااطرا  سشفن تفسري املعا دة"و
را  تشأأأرتط صأأأراحة  أن تكأأأون امل ارسأأأة سأأألوما  اطأأأ ال 31 )ب( مأأأ  املأأأادة3 والفقأأأرة (22)

مأ   ل أوامأ  خأالل ااجهأ ة التاسعأة هلأ تتصأر  يتل الأاو سأ  دن ااطأرا  أنفسأههااملعا دة أنفسأ
شأارك يف امل ارسأة الع ليأة يف تطبيأق املعا أدة الأيت ميكأ  أن ت يتال يل  اخالل سلوك مس د دليه

د ا مأان سجمكأان جهأات أخأرى أن ت شأئ ممارسأة الحقأة  ات  مسأفلة مأا و أمأا(491)اتثبت اتفاقهأ
 و(492)5 صلة فتعاجَل يف مشروع االست تاج

 امل ارسة الالحقة "ااخرى" -3 الفقرة )د( 
امل ارسأأة الالحقأأأة "ااخأأرى"ل أي امل ارسأأأة  4 مأأأ  مشأأروع االسأأأت تاج 3 تت أأاول الفقأأرة (23)

"امل ارسأأة س و وتتعلأأق  أ   الفقأأرة 31 )ب( مأأ  املأادة3 ااخأرى غأأري تلأك املشأأار دليهأا يف الفقأأرة
"ل علأى ال حأو املأأ مور يف 32 تطبيأق املعا أدة موسأيلة تفسأري تك يليأأة مبوجأب املأادة الالحقأة يف

[و و أأأ ا الشأأأك  مأأأ  أشأأأكال امل ارسأأأة الالحقأأأةل الأأأيت 1] 2 مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج 4 الفقأأأرة
 تتطلب اتفاق مجيع ااطرا ل أشري دلي  أصال  يف تعليق اللج ة على ال حو التايل: ال

سعض ااطرا  فقأ  مع صأر  ارسة طر  م فرد أو"ولك ل سوج  عا ل تق  مم 
م  ع اصر التفسري ع أد مسأتوى خمتلأ  متامأا  عأ  ممارسأة متوافقأة تضأم مجيأع ااطأرا  
وتبأأني تفأأامههم علأأى معأأا املعا أأدةو فامل ارسأأة الالحقأأة مأأ  ال أأوع ااخأأري تثبأأت اتفأأاق 

ببل اعتأأأربت ااطأأأرا  علأأأى تفسأأأري املعا أأأدةل و أأأي مبثاسأأأة اتفأأأاق تفسأأأرييو وهلأأأ ا السأأأ
اللج أأة أن امل ارسأأة الالحقأأة الأأيت تثبأأت تفامهأأا  مشأأرتما  مأأ  مجيأأع ااطأأرا  علأأى تفسأأري 

 31 مأ  املأادة 3 ]اليت أصبحت في ا سعد الفقرة 3 ي بغي ددراجها يف الفقرة معا دة ما
[ موسأأأأأيلة تفسأأأأأري  ات حجيأأأأأة دىل جأأأأأوار االتفاقأأأأأات 1969 مأأأأأ  اتفاقيأأأأأة فيي أأأأأا لعأأأأأا 

__________ 

(491) Karl, Vertrag und spätere Praxis ... أعال (ل  454ل )انظر احلاشيةat pp. 115 et seq.و 

 و2 ل الفقرة5 انظر مشروع االست تاج (492)
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ميك  أن تؤخ  ممارسة فرادى الدول يف تطبيق معا أدة  ية أخرىل الالتفسرييةو وم  ناح
 و(493)"70 امل مورة يف املادة‘ اإلضافية‘موسيلة م  وسائ  التفسري  يف االعتبار دال ما

مأ  مشأروع  3 ت ص الفقأرة ال ل31 )ب( م  املادة3 يف الفقرة على عكس ما ورد يفو  (24)
و و كأأأ ال  ات الصأأألة "سشأأأفن تفسأأأري" املعا أأأدةسأأأة علأأأى اشأأأرتاط أن تكأأأون امل ار  4 االسأأأت تاج

علأأى   دالئأأ واغأأراض الفقأأرة الثالثأأةل ميكأأ  اي ممارسأأة يف تطبيأأق املعا أأدةل مأأ  شأأفهنا أن تقأأد  
 و 32 مبوجب املادة وجيهةميفية تفسري املعا دةل أن تكون وسيلة تفسري تك يلية 

ااخأرى هبأ   امل ارسأة الالحقأة "ااخأرى"  وقد اعرتفت احملامم واهليئأات القضأائية الدوليأة  (25)
 (26)انظأأأأر الفقأأأأرات ) 1969 موسأأأيلة تفسأأأأري وأخأأأ ت تطبقهأأأأا م أأأأ  اعت أأأاد اتفاقيأأأأة فيي أأأأا لعأأأا 

 العامليأأأأة التجأأأأارة مل ظ أأأأة التاسعأأأأة االسأأأأتئ ا   يئأأأأة أن مالحظأأأأة ي بغأأأأي أنأأأأ  غأأأأري( أدنأأأأا (و 34) دىل
ل تعريفأا  لل  ارسأة الالحقأة اغأراض (494)املشأروسات الروحيأة الثانيأة -ن الياسأا قضأية يف صاغتل

تفسأأري املعا أأدةل يبأأدو أنأأ  يفيأأد سأأفن "امل ارسأأة الالحقأأة يف تطبيأأق املعا أأدة" "الأأيت تثبأأت اتفأأاق 
اغأأأراض تفسأأأري املعا أأأدةل  وجيهأأأةااطأأرا  سشأأأفن تفسأأأري ا"  أأأي وحأأأد ا الأأأيت ميكأأ  أن تكأأأون 

 أمثر: واحد أووليس أي شك  آخر م  أشكال امل ارسة الالحقة م  جانب طر  
 أأي سلسأألة أفعأأال  معا أأدة مأأا"ووو اعأأرُت  سأأفن امل ارسأأة الالحقأأة يف تفسأأري  
تصأأرحيات "متوافقأأة ومشأأرتمة ومتسأأقة" تكفأأي لتحديأأد  أأ  واضأأح يأأدل علأأى اتفأأاق  أو

 و(495)ااطرا  سشفن تفسري املعا دة"
 الدوليأأأة القضأأأائية واهليئأأأات واحملأأأامم الدوليأأأة العأأأدل حملك أأأة القضأأأائية السأأأواسق أن غأأأري 

 ظ أة التجأارة العامليأة نفسأها مل التاسعأة امل اوعأات تسأوية هليئأة القضأائية السأواسق حىت س  ااخرىل
( أدنأأأأا (ل تبأأأأني أن امل ارسأأأأة الالحقأأأأة الأأأأيت تسأأأأتويف مجيأأأأع شأأأأروط 34( و)33)انظأأأأر الفقأأأأرتني )

الوحيأد لل  ارسأة ليسأت  أي الشأك   1969 م  اتفاقية فيي ا لعا  31 )ب( م  املادة3 الفقرة
 ال ي قد يكون وجيها  اغراض تفسري املعا دةو معا دةالالحقة م  جانب ااطرا  يف تطبيق 

ل مثال ل رأت حمك ة العأدل الدوليأة أن التقريأر الأ ي /سيدودوماسيكيلي ج يرة قضية ففي (26)
ل (496)ااوقأأات"أعأد  خبأري تقأأر ستكليأ  مأأ  أحأد ااطأأرا ل والأ ي "ظأأ  وثيقأة داخليأأة يف مجيأع 

ل ميك أ  31 )ب( مأ  املأادة3 يك  ميث  ممارسة الحقة تثبت اتفاق ااطأرا  مبوجأب الفقأرة ودن مل
 و(497)"مع  لك دعم االست تاجات" اليت خلصت دليها احملك ة سوسائ  تفسري أخرى

__________ 

(493) Yearbook ... 1964, vol. II, document A/5809, p. 204, para. (13)  ؛ انظأر أيضأاYearbook ... 1966, vol. 
II, document A/6309/Rev.1, pp. 221-222, para. (15)و 

(494) WTO Appellate Body Report, Japan — Alcoholic Beverages II, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R 
and WT/DS11/AB/R, adopted on 1 November 1996, and WTO Report of the Panel, WT/DS8/R, 

WT/DS10/R and WT/DS11/R, adopted on 1 November 1996و 

 وsection E, p. 16 ,(WTO Appellate Body Report) املرجع نفس  (495)

(496) Kasikili/Sedudu Island أعال (ل  395ل )انظر احلاشيةat p. 1,078, para. 55و 

 وp. 1,096, para. 80ل املرجع نفس  (497)

http://undocs.org/ar/A/5809
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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واسأأأأتخدمت حمأأأأامم املرمأأأأ  الأأأأدويل لتسأأأأوية م اوعأأأأات االسأأأأتث ار أيضأأأأا  ممارسأأأأة الأأأأدول  (27)
 د ا مأأا مسأأفلة يف ال ظأأر ع أأد املثأأالل سأأبي  فعلأأى و(498)موسأأيلة للتفسأأري سأأاملعا الواسأأعالالحقأأة  
احلصأأول علأأى حقأأوق مبوجأأب معا أأدات محايأأة االسأأتث ارات  ميكأأ  ملأأالكي أقليأأة ااسأأهم مأأان

وحيق هلم املشارمة يف دجراءات املرم  الأدويل لتسأوية م اوعأات االسأتث ارل رأت احملك أة يف قضأية 
 يلي:  ما ضد اارج تني CMS Gasشرمة 

"تؤيأأأد ممارسأأأة الأأأدول مأأأ لك معأأأا  أأأ ا السأأأي اريو املتغأأأريو ووو وسالتأأأايل ُ أأأ   
مُسح هلأم ستقأدمي املطالبأات  أصحاب حصص ااقلية وغري املسيطرة ساحل اية امل  وحة أو

ثلأةل سفنفسهمو ومتث  امل ارسة املعاصرة املتعلقة ساتفاقات املبأالغ اإلمجاليأة ووو يف مجلأة أم
 و(499)دليال  على ت ايد املرونة يف التعام  مع املطالبات الدولية"

أن تفسأأأري ا "   لوي يأأأدو ضأأأد ترميأأأاورأت احملك أأأة ااوروسيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأان يف قضأأأية  (28)
ل أي "اادلأة علأى وجأود ممارسأة ُتظهأر وجأود (500)تفميد  سامل ارسة الالحقة ل طأرا  املتعاقأدة"

جتيأ ان  ووو مأ  االتفاقيأة ال 46و 25 طأرا  املتعاقأدة علأى أن املأادتنياتفاق شب  شأام  سأني اا
و واعت أأأدت احملك أأأة ااوروسيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأان يف أمثأأأر (501)موضأأأوعية" فأأأرض قيأأأود دقلي يأأأة أو

سأأأالرجوع دىل التشأأأأريعات  -غأأأري املوحأأأدة سالضأأأأرورة  -ااحيأأأان علأأأى امل ارسأأأأة الالحقأأأة للأأأأدول 
مأثال ل رأت  دمري وسايكارا ضأد ترميأااحمللية موسيلة للتفسريو ففي قضية الوط ية وامل ارسة اإلدارية 

يتعلأأق مب ارسأأة الأأدول ااوروسيأأةل ميكأأ  أن يالحأأ  أن  أأ   الأأدول يف أغلبيتهأأا  احملك أة أنأأ  "في أأا
وأن  (502)السأأأأأأاحقة اعرتفأأأأأأت حبأأأأأأق مأأأأأأوظفي احلكومأأأأأأة يف التفأأأأأأاوض اة أأأأأأاعي مأأأأأأع السأأأأأألطات"

 و(503)سظرو  معي ة" تربير ا دالميك   "االستث اءات املتبقية ال
وع دما أخ ت حمك ة البلدان اامريكيأة حلقأوق اإلنسأان امل ارسأة الالحقأة مأ  جانأب  (29)

تقصأأأر أيضأأأا  اسأأأتخدا  تلأأأك امل ارسأأأة علأأأى احلأأأاالت الأأأيت تُثبأأأت فيهأأأا  ااطأأأرا  يف االعتبأأأارل مل
ني وآخأأري  ضأأد تري يأأداد  يلأأري ومونسأأتانتني وس جأأامامل ارسأأة اتفأأاق ااطأأرا و و كأأ ال يف قضأأية 

ل رأت حمك أة البلأدان اامريكيأة حلقأوق اإلنسأان أن دل اميأة فأرض عقوسأة اإلعأدا  يف مأ  وتوساغو
__________ 

(498) O.K. Fauchald, "The Legal Reasoning of ICSID Tribunals — An Empirical Analysis", European 
Journal of International Law, vol. 19, No. 2 (2008), p. 301, at p. 345و 

(499) CMS Gas Transmission Company v. Argentine Republic (United States/Argentina Bilateral 
Investment Treaty), Decision on Objections to Jurisdiction, 17 July 2003, ICSID Case No. 

ARB/01/8, ICSID Reports 2003, vol. 7, p. 492, at para. 47و 

(500) Loizidou v. Turkey (preliminary objections), no. 15318/89, 23 March 1995, ECHR Series A 
no. 310, para. 79و 

و ونأأدر سالأأ مر أن احملك أأة وصأأفت "ممارسأأة الدولأأة املأأ مورة" سفهنأأا "موحأأدة ومتسأأقة" 80 ل الفقأأرةاملرجأأع نفسأأ  (501)
ا سأأالرغم مأأ  أهنأأا اعرتفأأت سأأفن دولتأأني رمبأأا تشأأكالن اسأأتث اء )قأأربص وامل لكأأة املتحأأدة؛ "سغأأض ال ظأأر عأأ  معأأ

 و82و 80  لك"(ل الفقرتان

(502) Demir and Baykara v. Turkey [GC], no. 34503/97, 12 November 2008, ECHR-2008, para. 52و 

 ,Jorgic v. Germany, no. 74613/01, 12 July 2007, ECHR 2007III؛ وساملثأ  151 ل الفقأرةاملرجأع نفسأ  (503)

para. 69و 
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مأأ   4 مأأ  املأأادة 2 شأأك  مأأ  أشأأكال السأألوك يسأأفر عأأ  مأأوت شأأخص آخأأر تت أأا  مأأع الفقأأرة
فقأأأ (و  االتفاقيأأأة اامريكيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأان )فأأأرض عقوسأأأة اإلعأأأدا  علأأأى أشأأأد اةأأأرائم خطأأأورة

وتعليال  هل ا التفسريل   بت احملك ة دىل أن  "م  املفيد ال ظرل يف  أ ا الصأددل يف سعأض اامثلأة 
 و(504)املست دة م  تشريعات البلدان اامريكية اليت ال ت ال تفخ  سعقوسة اإلعدا "

اللج أأة املع يأأأة حبقأأوق اإلنسأأأانل امل شأأفة مبوجأأأب العهأأد الأأأدويل اخلأأاص سأأأاحلقوق  قبأأ وت (30)
املدنيأأة والسياسأأيةل سأأاحلجج الأأيت تسأأت د دىل امل ارسأأة الالحقأأة سأأاملعا الواسأأع ع أأدما يتعلأأق اامأأر 

و ولأدى تفسأري العبأارات الأيت يغلأب عليهأا (505)ستربير املساس ساحلقوق امل صوص عليها يف العهأد
نيأأأأة مأأأأ  العهأأأأد الأأأأدويل اخلأأأأاص سأأأأاحلقوق املد 19 مأأأأ  املأأأأادة 3 الطأأأأاسع العأأأأا  الأأأأواردة يف الفقأأأأرة

والسياسية )القيود اةائ  فرضها على حرية التعبري(ل الحظت اللج ة أن  "ميك  العثأور علأى قيأود 
وخلصت دىل أن اهلد  امل شود م  القانون املت اوع سشأفن   (506)مماثلة يف واليات قضائية عديدة"

 و(507)العهدم   19 م  املادة 3  رج يف حد  ات  ع  اا دا  املشروعة املتوخاة م  الفقرة ال
وأشأأأارت احملك أأأة الدوليأأأة لقأأأانون البحأأأارل يف سعأأأض امل اسأأأباتل دىل امل ارسأأأة الالحقأأأة  (31)

د ا مانأأأت تلأأأك امل ارسأأأة تثبأأأت سالفعأأأ  اتفاقأأأا  سأأأني ااطأأأرا  سشأأأفن  ل طأأأرا  دون التحقأأأق ممأأأا
ل استعرضأأأت احملك أأأة مأأأثال  ل (508)(2 )رقأأأم "M/V "SAIGAسأأأفي ة تفسأأأري املعا أأأأدةو ففأأأي قضيأأأأة 

يتعلأأق ساسأأتخدا  القأوة يف ديقأأا  سأفي ة وفقأأا  التفاقيأأة اامأم املتحأأدة لقأأانون  ممارسأة الأأدول في أا
تأأأ مر احملك أأأة  و واسأأأت ادا  دىل "امل ارسأأأة املعتأأأادة املسأأأتخدمة يف ديقأأأا  السأأأف "ل مل(509)البحأأأار

 و(510)معني ممارسة الدولة املع ية سالتحديدل س  افرتضت وجود معيار عا 

__________ 

(504) Hilaire, Constantine and Benjamin et al. (see footnote 13 above), Concurring Separate Opinion of 
Judge Sergio García Ramírez, para. 12و 

ل تقريأأأر اللج أأأة 968/2001 ل الأأأبالغ رقأأأم2005 متوو/يوليأأأ  27 ل آراءلشأأأول ضأأأد مجهوريأأأة موريأأأا -جونأأأغ  (505)
(ل اجمللأأأد A/60/40) 40 الوثأأائق الرمسيأأأة للج عيأأة العامأأةل الأأأدورة السأأتونل امللحأأأق رقأأماملع يأأة حبقأأوق اإلنسأأأانل 

 الثاينل املرفق اخلامسل وايو

 و3-8 الفقرة لاملرجع نفس  (506)

ل البالغأأأان 2006 /نوف ربتشأأأري  الثأأأاين 3 ل آراءليأأأون وشأأأوي ضأأأد مجهوريأأأة موريأأأا؛ انظأأأر أيضأأأا  املرجأأأع نفسأأأ  (507)
(ل A/62/40) 40 الأأأدورة الثانيأأأة والسأأأتونل امللحأأأق رقأأأم لاملرجأأأع نفسأأأ ل 1322/2004و 1321/2004 رقأأأم

 و4-8 اجمللد الثاينل املرفق الساسعل تاءل الفقرة

(508) M/V "SAIGA" (No. 2) (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Judgment, ITLOS 
Reports ... 1999, p. 10, at pp. 61-62, paras. 155-156و 

(509) United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363, p. 3, art. 293و 

(510) M/V "SAIGA" (No. 2) أعأال (ل  508ل )احلاشأيةat paras. 155-156; see also "Tomimaru" (Japan v. 
Russian Federation), case No. 15, Prompt Release, Judgment, ITLOS Reports ... 2007, p. 74, 

para. 72; Southern Bluefin Tuna (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan), Provisional 

Measures, Order of 27 August 1999, ITLOS Reports ... 1999, p. 280, at paras. 45 and 50و 

http://undocs.org/ar/A/60/40
http://undocs.org/ar/A/62/40
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ل الحظأت احملك أة (511)دشارة دىل اتفاقية م ع جرمية اإلسادة اة اعية واملعاقبة عليهأا ويف (32)
 أن: يليسيتشالدولية ليوغوسالفيا الساسقة يف احلكم الصادر يف قضية 

"ووو الأأدائرة االستدائيأأة ووو تفسأأر تعأأاسري االتفاقيأأة وفقأأا  للقواعأأد العامأأة لتفسأأري  
مأأأأأأأأأ  اتفاقيأأأأأأأأأة فيي أأأأأأأأأا لقأأأأأأأأأانون  32و 31 ادتنياملعا أأأأأأأأأدات امل صأأأأأأأأأوص عليهأأأأأأأأأا يف املأأأأأأأأأ

ووو ووضأأعت الأأدائرة االستدائيأأة أيضأأا  يف اعتبار أأا امل ارسأأة الالحقأأة املرتكأأ ة  املعا أأداتو
علأأى االتفاقيأأأةو وأُوليأأأت أمهيأأأة خاصأأأة ل حكأأأا  الأأأيت أصأأأدرهتا احملك أأأة اة ائيأأأة الدوليأأأة 

خأأالل حمام هأأا الوط يأأةل سأأي ا مأأ   روعيأأت أيضأأا  ممارسأأة الأأدولل وال لروانأأداو ووو م أأا
 و(512)وأع ال السلطات الدولية يف   ا امليدان"

أن  يئات تسوية امل اوعات التاسعة مل ظ ة التجارة العاملية متي  أحيانا  سني "امل ارسة  م ا (33)
وااشكال ااخرى لل  ارسأة الالحقأة  31 )ب( م  املادة3 الالحقة" اليت تستويف شروط الفقرة

 أدة الأأيت تعأرت  تلأأك اهليئأات أيضأأا  أهنأا وجيهأأة اغأراض تفسأأري املعا أداتو ففأأي يف تطبيأق املعا
 (513)( مأأأأ  قأأأأانون الواليأأأأات املتحأأأأدة حلقأأأأوق التأأأأفلي  وال شأأأأر5)110املتعلقأأأأة ساملأأأأادة القضأأأأية 

د ا مأأأان "مبأأأدأ  ُيسأأأتفن  احلكأأأم(ل علأأأى سأأأبي  املثأأأالل اضأأأطر الفريأأأق دىل أن يفصأأأ  يف مأأأا )مل
و ووجأأأد الفريأأأق أدلأأأة تؤيأأأد (514)شأأأفن مأأأدفوعات حقأأأوق التأأأفلي  ي طبأأأقاالسأأأتث اءات الطفيفأأأة" س

 يلي: وجود مث    ا املبدأ يف التشريعات الوط ية لعدد م  الدول ااعضاءل وأشار دىل ما
( مأأأأ  اتفاقيأأأأة فيي أأأأا تأأأأ ص علأأأأى أنأأأأ  دىل جانأأأأب 3)31 "ووو نأأأأ مر سأأأأفن املأأأأادة 

)ب( أي ممارسأأأات الحقأأأةل  أوالسأأأياقل يُراعأأأى اغأأأراض التفسأأأري )أ( أي اتفأأأاق الحأأأقل 
)ج( أيأأة قواعأأد  ات صأألة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل ت طبأأق سأأني ااطأأرا و ونشأأري دىل  أو

أن ااطأأرا  وأطرافأأا  ثالثأأة وجهأأت انتبا  أأا دىل عأأدة أمثلأأة مأأ  خمتلأأ  البلأأدان عأأ  القيأأود 
الأدول علأى  القائ ة علأى مبأدأ االسأتث اءات الطفيفأة يف القأوانني الوط يأةو ونأرى أن ممارسأة

ال حأأأأأو الأأأأأوارد يف القأأأأأوانني الوط يأأأأأة حلقأأأأأوق التأأأأأفلي  وال شأأأأأر اعضأأأأأاء احتأأأأأاد سأأأأأرين قبأأأأأ  
وسعأأأد ال فضأأأال  عأأأ  أعضأأأاء م ظ أأأة التجأأأارة العامليأأأة  1971و 1967و 1948 ااعأأأوا 

قب  وسعد التاريخ الأ ي أصأبح فيأ  االتفأاق املتعلأق جوانأب حقأوق امللكيأة الفكريأة املتصألة 
 و(515)عليهم تؤمد صحة است تاج ا سشفن مبدأ االستث اءات الطفيفة"سالتجارة ي طبق 

 :التالية التح يرية احلاشية الفريق وأضا  
__________ 

(511) United Nations, Treaty Series, vol. 78, No. 1021, p. 277و 

(512) Prosecutor v. Goran Jelisić, Trial Chamber, Judgment, 14 December 1999, IT-95-10-T, para. 61 
(footnotes omitted); similarly Prosecutor v. Radislav Krstic ́,Trial Chamber, Judgment, 2 August 

2001,IT-98-33-T, para. 541و 

(513) WTO Panel Report, United States — Section 110(5) of the US Copyright Act, WT/DS160/R, 
adopted 27 July 2000و 

 و1-9 انظر االتفاق املتعلق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة سالتجارةل املادة (514)

(515) WTO Panel Report, United States — Section 110(5) of the US Copyright Act, WT/DS160/R, 
adopted 27 July 2000, para. 6.55 (footnotes omitted)و 
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د ا   ممارسة الدول اإلعراب ع  رأي سشفن مأا لىع"ال نريد س مرنا     اامثلة  
سأأأأأأأأاملعا املقصأأأأأأأأود يف ‘ ممارسأأأأأأأأة الحقأأأأأأأأة‘مانأأأأأأأأت تلأأأأأأأأك امل ارسأأأأأأأأة تكفأأأأأأأأي لتشأأأأأأأأكي  

 و(516)اتفاقية فيي ا" ()ب( م 3)31 املادة
ل انتقأأدت التصأأ ي  اة رمأأي ملعأأدات حاسأأوسية معي أأة -ة ااوروسيأأ اة اعأأات قضأأية ويف (34)

 يئأأة االسأأتئ ا  التاسعأأة مل ظ أأة التجأأارة العامليأأة الفريأأق لعأأد  اعتبأأار  قأأرارات ة أأة الأأ ظم امل سأأقة 
 التاسعة مل ظ ة اة ارك العاملية ممارسة الحقة وجيهة:

َلَشأأأ   أيضأأأا  فحصأأأا  لوجأأأود ممارسأأأة الحقأأأة ومأأأدى  التفسأأأري سأأألي ا  "لأأأو مأأأان  
وجا تهاو ونالح  أن الواليات املتحدة أشارتل أما  الفريقل دىل القأرارات الأيت ا أ هتا 

سشأأأأفن  1997 ة أأأأة الأأأأ ظم امل سأأأأقة التاسعأأأأة مل ظ أأأأة اة أأأأارك العامليأأأأة يف نيسأأأأان/أسري 
الت املعاةأأأأأأة اآلليأأأأأأة للبيانأأأأأأاتو  تصأأأأأأ ي  سعأأأأأأض معأأأأأأدات الشأأأأأأبكة احملليأأأأأأة يف خانأأأأأأة آ

أشأأأارت سأأأ غافورةل و أأأي طأأأر  ثالأأأث يف دجأأأراءات الفريأأأقل دىل  أأأ   القأأأراراتو  م أأأا
والحظت اة اعات ااوروسيأة أهنأا قأدمت حتفظأات خبصأوص  أ   القأراراتو ووو ومأع 
 لأكل نأأرى أن قأأرارات م ظ أأة اة أأارك العامليأأة قأأد تكأأون وجيهأأة يف تفسأأري التسأأهيالت 

 و(517)"80 الواردة يف اةدول رقمالتعريفية 
ال ظرل تعرت  أيضا   يئات تسأوية امل اوعأات التاسعأة مل ظ أة التجأارة  دنعا  لدى و ك ال 

ل ومفهأأو  أوسأأع 31 )ب( مأأ  املأأادة3 العامليأأة سأأالت يي  سأأني "امل ارسأأة الالحقأأة" مبقتضأأى الفقأأرة
 و(518)املعا دة يفرتض مسبقا  وجود اتفاق سني مجيع أطرا  لل  ارسة الالحقة ال

ساسأأتخدا   ااطأأرا  ملهأأال يف معا أأدة مأأا أمثأأرل ال غأأري أنأأ  ع أأد قيأأا  طأأر  واحأأد أو (35)
ل نأأب أن يبقأأى مأأاثال  يف اا  أأان أن 32 ممارسأأة الحقأأة موسأأيلة تفسأأري تك يليأأة مبقتضأأى املأأادة

 و وعلأأأى أيأأأة حأأأالل يرتتأأأب علأأأى الت ييأأأ  سأأأني(519)يشأأأك  القأأأانون الأأأدويل" "رأي دولأأأة واحأأأدة ال
موسأيلة تفسأري  ات حجيأةل   31 )ب( م  املادة3 امل ارسة الالحقة املتفق عليها مبقتضى الفقرة

ل أنأ  ي بغأي دعطأاء قي أة تفسأريية 32 وامل ارسة الالحقأة ااخأرى )سأاملعا الواسأع( مبقتضأى املأادة
 االتفاقأأات متيأأ  احملأأامم احملليأأة متييأأ ا  واضأأحا  سأأني سعأأض ااحيأأانل مل أمأأرب لل  ارسأأة ااوىلو ويف

__________ 

 و69 ل احلاشيةاملرجع نفس  (516)

 WTO Appellate Body Report, EC — Computer Equipment, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/Rانظأر:  (517)

and WT/DS68/AB/R, adopted 22 June 1998, at para. 90. See also I. van Damme, Treaty 

Interpretation by the WTO Appellate Body (Oxford, Oxford University Press, 2009), p. 342و 

 ,WTO Appellate Body Report, US — COOL, WT/DS384/AB/R and WT/DS386/AB/Rانظأر أيضأا   (518)

adopted 23 July 2012, para. 452و 

(519) Sempra Energy International v. Argentine Republic, Award, 28 September 2007, ICSID Case No. 
ARB/02/16, para. 385  ؛ وانظأر أيضأاEnron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentine 

Republic, Award, 22 May 2007, ICSID Case No. ARB/01/3, para. 337; WTO Panel Report, US — 

Large Civil Aircraft (2nd Complaint), WT/DS353/R, adopted 23 March 2012, fn. 2420 in 

para. 7.953و 
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م  جهة وامل ارسأة الالحقأة ااخأرى  31 م  املادة 3 الالحقة وامل ارسة الالحقة مبقتضى الفقرة
 و(520)م  جهة أخرى 32 مبقتضى املادة

ل وممارسأأأة 31 )ب( مأأأ  املأأأادة3 ةالفقأأأر  مبقتضأأأى الحقأأأة ممارسأأأة سأأأني الت ييأأأ  أن م أأأا (36)
لى السأؤال ع أا د ا مانأت امل ارسأة الالحقأة يسهم أيضا  يف اإلجاسة ع 32 الحقة مبقتضى املادة

د ا مأان تطبيأق املعا أدة مأرة واحأدة ميكأ  أن  مأا أو (521)تقتضي تكأرار الع أ  سدرجأة مأ  التأواتر
 يلي: دطار م ظ ة التجارة العامليةل خلصت  يئة االستئ ا  دىل ما و ويف(522)يكون مافيا  
؛ سأأ  املهأأم  أأو تعاقأأب "ال يكفأي الفعأأ  املعأأ ول ع ومأأا  إلثبأأات ممارسأة الحقأأة 

 و(523)  وعة م  اافعال اليت تثبت اتفاق ااطرا "
سيأأأأد أنأأأأ  د ا جأأأأرى الت ييأأأأ  سأأأأني مفهأأأأو  امل ارسأأأأة الالحقأأأأة موسأأأأيلة لتفسأأأأري املعا أأأأدةل  

يعود التواتر ع صرا  ضروريا  لتعري  مفهو  "امل ارسة الالحقأة"  واالتفاق امل ك  سني ااطرا ل ال
 و(524)(32 ى املادةساملعا الواسع )مبقتض

( أي تطبيأأأأأق 32 و كأأأأأ ال تشأأأأأ   "امل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة" سأأأأأاملعا الواسأأأأأع )مبقتضأأأأأى املأأأأأادة (37)
و وقأأد يتأأفل   أأ ا (525)أمثأأرو وميكأأ  أن تتخأأ  أشأأكاال  خمتلفأأة لل عا أأدة مأأ  جانأأب طأأر  واحأأد أو

مباشأأأر أمثأأأر يف تطبيأأأق املعا أأأدة" سصأأأفة خاصأأأة مأأأ  تطبيأأأق  "السأأألوك الأأأ ي يسأأألك  طأأأر  واحأأأد أو
حكأأم قضأأائي يتعلأأق  سيأأان أو سأألوك يعأأ ى لدولأأة طأأر  متطبيأأق لل عا أأدةل أو لل عا أأدة املع يأأةل أو

تطبيقهأأأأأأاو وميكأأأأأأ  أن يشأأأأأأ    أأأأأأ ا السأأأأأألوك سيانأأأأأأات رمسيأأأأأأة سشأأأأأأفن معأأأأأأا املعا أأأأأأدةل  ستفسأأأأأأري ا أو
 و(526)أفعال صادرة ع  أطرا  أخرى قبوال  ض  يا  لبيانات أو احتجاجات على عد  ااداءل أو أو

__________ 

 United Kingdom, House of Lords, Deep Vein Thrombosis and Air Travel Group انظأر مأأثال   (520)

Litigation [2005] UKHL 72, paras. 54-55 and 66-85 (Lord Mance); United Kingdom, House of 

Lords, R (Al-Jedda) v. Secretary of State for Defence [2007] UKHL 58, para. 38; United Kingdom, 

House of Lords, R (Mullen) v. Secretary of State for the Home Department [2004] UKHL 18, 

para. 47 (Lord Steyn); United Kingdom, House of Lords, King v. Bristow Helicopters Ltd. 

(Scotland) [2002] UKHL 7, para. 80 (Lord Hope); New Zealand, Court of Appeal, Zaoui v. 

Attorney-General (No. 2) [2005] 1 NZLR 690, para. 130 (Glazebrook J.); New Zealand, Court of 

Appeal, P. v. Secretary for Justice, ex parte A.P. [2004] 2 NZLR 28, para. 61 (Glazebrook J.); 

Germany, Federal Administrative Court, BVerfGE, vol. 104, p. 254, at pp. 256-257; judgment of 

29 November 1988, 1 C 75/86 [1988], Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, p. 765, at p. 766و 

(521) Villiger, Commentary ... أعال (ل  414ل )انظر احلاشيةat p. 431, para. 22و 

(522) Linderfalk, On the Interpretation of Treaties أعال (ل  446ل )انظر احلاشيةat p. 166و 

(523) WTO Appellate Body Report, Japan — Alcoholic Beverages II, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R 
and WT/DS11/AB/R, adopted 1 November 1996, section E, p. 13و 

(524) Kolb, Interprétation et création du droit international (Brussels, Bruylant, 2006), pp. 506-507و 

(525) Aust, Modern Treaty Law and Practice, 3rd edition (Cambridge, United Kingdom, Cambridge 
University Press, 2013), at p. 239و 

(526) Karl, Vertrag und spätere Praxis ... أعال (ل  454ل )انظر احلاشيةat pp. 114 et seqو 
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  5 ارستنتاج
 إسناد الممارسة القحقة

 32و 31 ميكأأأأأأ  أن تتأأأأأأأفل  امل ارسأأأأأأأة الالحقأأأأأأأة مبقتضأأأأأأأى املأأأأأأأادتني -1 
سأأألوك يف تطبيأأأق معا أأأدة ميكأأأ  دسأأأ اد  دىل طأأأر  مأأأ  أطأأأرا  املعا أأأدة مبوجأأأب  مأأأ 

 القانون الدويلو
يف  لأأك سأألوك اةهأأات الفاعلأأة غأأري  يشأأك  أي سأألوك آخأأرل مبأأا ال -2 

 يكأأون أن  لأأك مأأع ونأأووو 32و 31 رسأأة الحقأأة مبقتضأأى املأأادتنيالتاسعأأة للأأدولل مما
 واملعا دة اطرا  الالحقة امل ارسة تقدير ع د م اسبا   السلوك   ا

 التعليق  
مسأأفلة اةهأأات الأأيت ميكأأ  أن تصأأدر ع هأأا ممارسأأة الحقأأة  5 يت أأاول مشأأروع االسأأت تاج (1)

 31 وتوضأأح عبأأارة "مبقتضأأى املأأادتني و1969 مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأا  32و 31 مبقتضأى املأأادتني
" أن مشأأروع االسأأت تاج  أأ ا ي طبأأق علأأى مأأ  مأأ  امل ارسأأة الالحقأأة سوصأأفها وسأأيلة تفسأأري 32و

ل وامل ارسأأأة الالحقأأأة سوصأأأفها وسأأأيلة تفسأأأري 31 )ب( مأأأ  املأأأادة3  ات حجيأأأة مبوجأأأب الفقأأأرة
ة اإلنأاب اةهأات سصأيغ 5 مأ  مشأروع االسأت تاج 1 و وتعأر  الفقأرة32 تك يلية مبوجب املادة

ل سي  أا 32و 31 اليت ميك  أن يشك  سلومها يف تطبيق املعا دة ممارسة الحقة مبقتضى املادتني
يشك  ممارسة الحقأةل ودن جأاوت االسأتعانة سأ  يف  سصيغة ال في السلوك ال ي ال 2 تبني الفقرة

 تقدير امل ارسة الالحقة اطرا  معا دةو

 ارسة الحقةالسلوك ال ي يشك  مم -1 الفقرة  
ميكأأأأ  … ل ساسأأأأتخدامها عبأأأأارة "سأأأألوك 5 مأأأأ  مشأأأأروع االسأأأأت تاج 1 تقتأأأأبس الفقأأأأرة (2)

)أ( مأأ  املأأواد 2 دسأأ اد  دىل طأأر  مأأ  أطأأرا  املعا أأدة مبوجأأب القأأانون الأأدويل"ل مفأأردات املأأادة
مصأطلح "سألوك"  يشأ  و ومأ  مثل (527)املتعلقة مبسوؤلية الدول ع  اافعال غري املشأروعة دوليأا  

 يف سألوك أجهأ ة الدولأةل سأ  يشأ   أيضأا  السألوك الأ ي ي حصأر ع  واالمت أاع عأ  الفعأ  والالف
ل مبوجأأب القأأانون الأأدويلل دسأأ اد  علأأى أي  أأو دىل طأأر  يف معا أأدةو واإلشأأارة دىل املأأواد ميكأأ 

تقتضأي مأع  لأك اشأرتاط أن يكأون  املتعلقة مبسؤولية الأدول عأ  اافعأال غأري املشأروعة دوليأا ل ال
 ( أدنا (و8وك املعر "غري مشروع دوليا " )انظر الفقرة )السل
عأ  مثأال  ج يأرة ماسيكيلي/سأيديدوومشفت حمك ة العأدل الدوليأة يف القضأية املتعلقأة  (3)

ي شأأف مباشأأرة عأأ  سأألوك ااطأأرا ل لك أأ  يشأأك ل مأأع  لأأكل مثأأاال   للسأألوك  ي الصأألة الأأ ي ال
__________ 

 vol. II ,2001… Yearbookاملواد املتعلقة مبسأؤولية الأدول عأ  اافعأال غأري املشأروعة دوليأا  والتعليقأات عليهأال  (527)

(Part Two) and corrigendum, p. 35, para. (4)[ أدنأا  مسأفلة دسأ اد 11] 12 ؛ وتعاجَل يف مشروع االسأت تاج
 فسري املعا داتوالسلوك الالحق  ي الصلة دىل امل ظ ات الدولية اغراض ت
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غالل أفأأراد قبيلأأة املاسأأوسيا احملليأأة امل أأتظم ة يأأرة علأأى ممارسأأة الأأدولو فقأأد اعتأأربت احملك أأة أن اسأأت
واقعأأة علأأى احلأأدود سأأأني ناميبيأأا )ج أأوب غأأرب أفريقيأأأا سأأاسقا ( وسوتسأأوانا )سيتشأأواناالند سأأأاسقا (ل 

 م  اتفاقية فيي ا د ا ما: 31 ()ب( املادة3ميك  اعتبار  ممارسة الحقة ساملعا الوارد يف الفقرة )
طات مأأأاسريفي سأأأفن احلأأأدود الأأأيت رمستهأأأا معا أأأدة "ووو رُسأأأ  ساعتقأأأاد لأأأدى سأأأل 

تتبع مسار ق أاة تشأويب اة وسيأة؛ مث ان سألطات سيتشأواناالند مانأت علأى  1890 عا 
 و(528)علم تا  س لكل وقبلت  لك ساعتبار  تفميدا  للحدود اليت رمستها املعا دة"

ق املعا أدة ميكأ  ضأ  ا ل سجشأارهتا دىل أي سألوك يف تطبيأ 1 الفقأرة تقصد ومع  لكل ال (4)
دس اد  دىل طر  يف املعا دةل سفن أي سلوك م    ا القبي  يشأك  سالضأرورةل يف حالأة سعي هأال 
ممارسة الحقة اغراض تفسري املعا دةو و  ا  و الغرض م  استخدا  عبارة "ميك  أن تتأفل "و 

مأأع موقأأ  يتعلأأق سسأألوك أجهأأ ة الدولأأة الأأ ي قأأد يت أأا   و أأ ا التوضأأيح مهأأم سوجأأ  خأأاص في أأا
 رمسي معل  م  الدولة دواء مسفلة معي ةل ويفضي سالتايل دىل لبس يف سلوك الدولةو

علأأى وجأأ  التحديأأد  5 د ا مأأان يتعأأني أن يت أأاول مشأأروع االسأأت تاج وناقشأأت اللج أأة مأأا (5)
اغأأراض  وجيهأأةمسأأفلة الظأأرو  الأأيت يكأأون يف ظلهأأا سأألوك أجهأأ ة الدولأأة الأأدنيا ممارسأأة الحقأأة 

 أأأ ا الصأأأددل أشأأأار العديأأأد مأأأ  أعضأأأاء اللج أأأة دىل صأأأعوسة الت ييأأأ  سأأأني   أأأداتو ويفتفسأأأري املعا
سي ا سال ظر دىل الفروق الكبرية اليت تطبأع الت ظأيم الأداخلي إلدارة  أجه ة الدولة الدنيا والعليال ال

ل سقأدر اةهأاو املعأر يف اهلأر  الرتاتأح للدولأة موقأعالدولو وُأشري أيضا  دىل أن املعيأار الوجيأ  لأيس 
 أأأأو الأأأأدور الفعلأأأأي هلأأأأ ا اةهأأأأاو يف تفسأأأأري وتطبيأأأأق أي معا أأأأدة سعي هأأأأاو وسأأأأال ظر دىل تعقأأأأد  مأأأأا

ي بغأأأي ت أأأاول  أأأ   املسأأأفلة يف مأأأنت  السأأأي اريو ات امل ك أأأة وت وعهأأأال خلصأأأت اللج أأأة دىل أنأأأ  ال
 ل س  يف التعليق علي و5 مشروع االست تاج

وسطبيعأأأة احلأأأالل ميكأأأ  أن تصأأأدر امل ارسأأأة الالحقأأأة للأأأدول يف تطبيأأأق معا أأأدة عأأأ  مبأأأار  (6)
و ومأع  لأكل سأال ظر دىل 1969 م  اتفاقية فيي ا لعا  7 املسؤولني احلكوميني املشار دليهم يف املادة

ة يطبقهأأا يف العأأادة مبأأار املسأأؤولني  أأؤالءل فأأجن احملأأامم واهليئأأات القضأأأائي أن معظأأم املعا أأدات ال
الدولية قد أقرت سفن سلوك السلطات الدنيا ميك  أيضأا ل سشأروط معي أةل أن يشأك  ممارسأة الحقأة 

املتعلقأأأأة يف تطبيأأأأق معا أأأأدةو وس أأأأاء علأأأأى  لأأأأكل أقأأأأرت حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة يف القضأأأأية  وجيهأأأأة
مأأأأأأ  القأأأأأأانون العأأأأأأا  ملأأأأأأؤمتر اة يأأأأأأرة  95 أن املأأأأأأادة رعايأأأأأأا الواليأأأأأأات املتحأأأأأأدة يف املغأأأأأأرب حبقأأأأأأوق

ي بغي تفسأري ا تفسأريا  مرنأا  يف ضأوء عأد  اتسأاق ممارسأة السألطات اة رميأة  (529)(1906) دويلال
ميكأأأ  أن  الوجيهأأأةو ويؤمأأأد االجتهأأأاد القضأأأائي هليئأأأات التحكأأأيم أن امل ارسأأأة الالحقأأأة (530)احملليأأأة

اعتأأربت ل  يئأة التحكأيم املتعلأأق سالأديون اخلارجيأأة املانيأاقأأرار  تصأدر عأ  مسأأؤولني أدىن مرتبأة و ويف
__________ 

(528) Kasikili/Sedudu Island أعال (ل  395ل )انظر احلاشيةat p. 1094, para. 74و 

(529) 34 Stat. 2905 (1902-1907)و 
(530) Case concerning rights of nationals of the United States of America in Morocco, Judgment of 

August 27th, 1952, I.C.J. Reports 1952, p. 176, at p. 211و 
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اهليئأأة أن رسأأالة موجهأأة مأأ  س أأك دنكلأأرتا دىل اإلدارة االحتاديأأة ااملانيأأة للأأديون تعأأد ممارسأأة الحقأأة 
ال ظأأأأا  الضأأأأريح الأأأأ ي حيكأأأأم املعاشأأأأات التعاقديأأأأة املدفوعأأأأة لل سأأأأؤولني قضأأأأية  و ويف(531)وجيهأأأأة

أل ممارسأة ددارة ل قبلأت  يئأة التحكأيمل مأ  حيأث املبأداملتقاعدي  مأ  اليونسأكو واملقي أني يف فرنسأا
الضأأأرائب الفرنسأأأية سعأأأد  جبايأأأة الضأأأرائب علأأأى املعاشأأأات التعاقديأأأة ملأأأوظفي اليونسأأأكو ساعتبار أأأا 

و ومأأع  لأأكل اعتأأربت  يئأأة التحكأأيم يف هنايأأة املطأأا  أن سعأأض التصأأرحيات وجيهأأةممارسأأة الحقأأة 
 و(532)ثرالرمسية املخالفة ل لك والصادرة ع  سلطة أعلى  ي احلكومة الفرنسيةل حامسة اا

و كأأأ ال يبأأأدو أن ممارسأأأات املسأأأؤولني اادىن مرتبأأأة واحملليأأأني ميكأأأ  أن تشأأأك  ممارسأأأة  (7)
ل ود ا مأان يُتوقأع مأا   لأبس فيهأا سشأك  د ا مانت     امل ارسأة ال‘ يف تطبيق معا دة‘الحقة 

 و(533)مدة وم ية معقولةغضون ت اقضها يف  أن تكون احلكومة على علم هب   امل ارسة وأهنا مل
تر اللج أة أن مأ  الضأروري تضأييق نطأاق السألوك امل اسأب سجضأافة عبأارة "اغأراض  ومل (8)

و وقأأأد سأأأبق أن اقأأأرتح املقأأأرر اخلأأأاص  أأأ ا لكأأأي ُيسأأأتبعد مأأأ  نطأأأاق عبأأأارة (534)تفسأأأري املعا أأأدة"
"امل ارسة الالحقة" سألوك  ميكأ  دسأ اد  دىل دولأة لكأ  الغأرض م أ  لأيس التعبأري عأ  موقأ   ي 

و سيأأد أن اللج أأة اعتأأربت أن اشأأرتاط أن يكأأون أي (535)ة سشأأفن تفسأأري معا أأدةصأألة لتلأأك الدولأأ
فيأأأ  الكفايأأأة نطأأأاق  سأألوك  ي صأأألة داخأأأال  وجوسأأأا  "يف تطبيأأأق املعا أأأدة" مأأأ  شأأأفن  أن يقيأأأد مبأأأا

أن مفهو  "تطبيق املعا أدة" يتطلأب التصأر  حبسأ  نيأةل  ميك  أن يكون سلوما   ا صلةو ومبا ما
 و(536)البنّي  رج ع    ا ال طاق فجن سوء تطبيق املعا دة

 السلوك ال ي ال يشك  ممارسة الحقة -2 الفقرة  
مأ  مجلتأنيو وتشأري اة لأة ااوىل دىل أن أي  5 م  مشروع االسأت تاج 2 وتتفل  الفقرة (9)

يف  لأك سألوك اةهأات الفاعلأة غأري التاسعأة للأدولل  ل مبأا1 سلوك غري السلوك امل مور يف الفقرة
__________ 

(531) Case concerning the question whether the re-evaluation of the German Mark in 1961 and 1969 
constitutes a case for application of the clause in article 2 (e) of Annex I A of the 1953 Agreement 

on German External Debts between Belgium, France, Switzerland, the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland and the United States of America on the one hand and the Federal 

Republic of Germany on the other, Decision, 16 May 1980, UNRIAA, vol. XIX (Sales No. 

E/F.90.V.7), pp. 67-145, at pp. 103-104, para. 31و 

(532) Question of the tax regime governing pensions paid to retired UNESCO officials residing in 
France, Decision, 14 January 2003, UNRIAA, vol. XXV (Sales No. E/F.05.V.5), pp. 231-266, at 

p. 257, para. 66 and p. 259, para. 74و 
Chanaki, L’adaptationانظأر  (533) des traités  ,at pp. 323-328; Gardinerأعأأال (ل 440)انظأر احلاشأية  ...

Treaty Interpretation (footnote 5 above), أعال (ل 392ل )انظر احلاشية at p. 269-270; M. Kamto, "La 

volontédel’Étatendroit-Recueil des cours ... 2004, vol. 310, pp. 9-428, pp. 142,"international

144; Dörr, "Article 31 ..." أعال (ل  439ل )انظر احلاشيةat pp. 555-556, para. 78و 

 (و1 ل الفقرة4 )مشروع االست تاج 144 ل الفقرةA/CN.4/660انظر  (534)

 و120 ل الفقرة46 ل الصفحةاملرجع نفس  (535)

 أعال و 4 ( م  التعليق على مشروع االست تاج19انظر الفقرة ) (536)

http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
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و وأضأأأيفت عبأأأارة "سأأألوك آخأأأر" للت ييأأأ  32و 31 رسأأأة الحقأأأة مبقتضأأأى املأأأادتنييشأأأك  مما ال
الوقأت نفسأ ل رأت  و ويف1 والسألوك املأ مور يف الفقأرة 2 سوضوح سني السلوك امل مور يف الفقأرة

نأأوو أن يكأون م اسأبا  يف "تقأدير" امل ارسأة الالحقأأة  1 اللج أة أن السألوك غأري املشأ ول سأالفقرة
 اطرا  املعا دةو

سي شأف عأ  اةهأات املأدعوة دىل تطبيأق  و"امل ارسة الالحقأة يف تطبيأق معا أدة"  أي مأا (10)
صأأأأاغت حمك أأأأة املطالبأأأأات املتعلقأأأأة قأأأأد املعا أأأأدةل و أأأأي يف العأأأأادة الأأأأدول ااطأأأأرا  نفسأأأأهاو و 

 الواليات املتحدة القاعدة العامة يف   ا اجملال على ال حو التايل: - سجيران
ا يف تفسأأري املعا أأدات أن تراعأأىل دىل جانأأب السأأياقل "مأأ  املبأأادئ املعأأرت  هبأأ 

سأد أن تكأون ممارسأة  أي ممارسة الحقة يف تطبيق معا أدة دوليأةو سيأد أن  أ   امل ارسأة ال
 يتعلق ستفسري تلك املعا دةو أطرا  املعا دة وممارسة جتسد اتفاق ااطرا  في ا

ك املرمأأأأ يل ميأأأأان تأأأأاسع ويف حأأأأني أن أحأأأأد املشأأأأارمني يف مفاوضأأأأات التسأأأأويةل أي الب أأأأ 
إليران وسالتايل ميك  دس اد ممارسأت  إليأران ساعتبار أا أحأد أطأرا  دعالنأات اة ائأرل فأجن اةهأات 

التسأأأويات نفسأأأهال أي س أأأوك الواليأأأات املتحأأأدةل  املشأأأارمة ااخأأأرى يف مفاوضأأأات التسأأأوية ويف
اد ا يف حأأد  اهتأأا دىل ميكأأ  دسأأ  ليسأأت ميانأأات تاسعأأة حلكومأأة الواليأأات املتحأأدةل وممارسأأتها ال

 و(537)اة ائر" اتالواليات املتحدة ساعتبار ا الطر  اآلخر يف دعالن
جتسأأأيد  أأ   القاعأأأدة  5 ويأأراد ساة لأأة ااوىل مأأأ  الفقأأرة الثانيأأأة مأأ  مشأأأروع االسأأت تاج (11)

العامةو فهي تؤمد الأدور ااساسأي الأ ي تضأطلع سأ  الأدول ااطأرا  يف معا أدة سوصأفها سأيدة 
 يسأأتبعد دمكانيأأة أن يتخأأ    أأ ا مأأاواملسأأؤولة عأأ  تطبيقهأأا يف هنايأأة املطأأا و ولأأيس يف املعا أأدة

__________ 

 Iran-United States Claims Tribunal, United States of America et al. v. Islamic Republic ofانظأر  (537)
Iran et al., Award No. 108-A-16/582/591-FT, Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 5 

(1984), p. 57, at p. 71; similarly Iran-United States Claims Tribunal, Interlocutory Award No. ITL 

83-B1-FT (Counterclaim), The Islamic Republic of Iran v. United States of America, ibid., vol. 38 

(2004-2009), p. 77, at pp. 124-125, paras. 127-128  و وانظر أيضاIran-United States Claims Tribunal, 

Interlocutory Award No. ITL 37-111-FT, International Schools Services, Inc. (ISS) v. National 

Iranian Copper Industries Company (NICICO), ibid., vol. 5 (1984), p. 338, Dissenting Opinion of 

President Lagergren, p. 348, at p. 353: "... the provision in the Vienna Convention on subsequent 

agreements refers to agreements between States parties to a treaty, and a settlement agreement 

between two arbitrating parties can hardly be regarded as equal to an agreement between the two 

States that are parties to the treaty, even though the Islamic Republic of Iran was one of the 

arbitrating parties in the case" دعالنأات اة ائأر )دعأالن حكومأة مجهوريأة اة ائأر الدميقراطيأة و لالطأالع علأى
الشأأأأعبية ودعأأأأالن حكومأأأأة مجهوريأأأأة اة ائأأأأر الدميقراطيأأأأة الشأأأأعبية سشأأأأفن تسأأأأوية املطالبأأأأات املقدمأأأأة مأأأأ  حكومأأأأة 

 ,International Legal Materialsالواليأأات املتحأأدة اامريكيأأة وحكومأأة مجهوريأأة ديأأران اإلسأأالميةل انظأأر: 

vol. 20, No. 1 (1981), pp. 224 and 230 (respectively), at pp. 232-233و) 
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أيضأأا  سأألوك اةهأأات الفاعلأأة غأأري التاسعأأة للأأدول شأأكال  مأأ  أشأأكال تطبيأأق املعا أأدة مأأىت أمكأأ  
 و(538)دس اد  دىل دولة طر 

سأألوما   5 مأأ  مشأأروع االسأأت تاج 2 وميكأأ  أن يكأأون أي "سأألوك آخأأر" مبفهأأو  الفقأأرة (12)
م سأأوسا  لعأأدة جهأأاتو وميكأأ  أن يكأأون  أأ ا السأألوكل علأأى وجأأ  اخلصأأوصل ممارسأأة ل طأأرا  

دعالنأأا  مأأ  دولأأة ليسأأت طرفأأا  يف معا أأدة سشأأفن تفسأأري  أأ    أو "يف تطبيأأق املعا أأدة"تأأدخ   ال
يتعلأأق   يئأأة لتسأأوية امل اوعأأات في أأا    يئأأة دشأأرا  علأأى معا أأدة أودعالنأأا  مأأ ل أو(539)املعا أأدة

أفعاال  صأادرة عأ   يئأات تق يأة ملفتهأا مأؤمترات الأدول ااطأرا   ل أو(540)ستفسري املعا دة املع ية
البيانأأات الصأأادرة  خمتلأأ  أشأأكال السأألوك أو ستقأدمي املشأأورة سشأأفن ت فيأأ  أحكأأا  املعا أأداتل أو

 ة للدولوع  جهات فاعلة غري تاسع
 2 وي بغي أن تُفهم عبارة "تقأدير امل ارسأة الالحقأة" الأواردة يف اة لأة الثانيأة مأ  الفقأرة (13)

مبع ا ا العأا  حبيأث تشأ   مأال  مأ  الوقأو  علأى وجأود ممارسأة الحقأةل وحتديأد اامهيأة القانونيأة 
اةهأات الفاعلأة  سألوك اةهأات ااخأرىل مثأ  امل ظ أات الدوليأة أو لتلك امل ارسأةو وسيانأات أو

أن  غري التاسعة للدولل ميك  أن تعرب ع  وجود ممارسة الحقة  ات صلة ل طرا  يف معا دة أو
ي بغأأي مأأع  لأأك اخللأأ  سأأني سأألوك اةهأأات ااخأأرىل الأأ ي يعأأرب عأأ  ممارسأأة  و وال(541)تُأأؤ ن هبأأا

 ارسأة املسأ دة يف  لأك امل يُؤ ن هبال مع ممارسة أطرا  املعا دة أنفسأهال مبأا الحقة ل طرا  أو
يف تقأدير  ميكأ  أن تسأا مل يف حأد  اهتأال دال دليهاو ففنشطة اةهات اليت ليسأت دوال  أطرافأا  ال

  طرا  يف معا دةولامل ارسة الالحقة 
وميكأأ  أن تكأأون مقأأررات امل ظ أأات الدوليأأة وقراراهتأأا وممارسأأاهتا ااخأأرى يف حأأد  اهتأأا  (14)

مأأ   2 ةاملأأاد مأ ( ي) الفرعيأأة الفقأرة يف مأأثال   سأ  معأأرت  اامأر و أأ ام اسأبة لتفسأأري املعا أداتو 
ساعتبار أأا أحأأد أشأأكال  "امل ارسأأة املسأأتقرة يف امل ظ أأة"ل الأأيت تشأأري دىل 1986 اقيأأة فيي أأا لعأأا اتف

__________ 

 Dissenting Opinion of Parvizأعأال (ل  537ل )احلاشأية Iran-United States Claims Tribunalانظأر مأثال   (538)

Ansari, p. 97, at p. 99و 

للج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأان:  33   رقأأممالحظأأات الواليأأات املتحأأدة اامريكيأأة علأأى التعليأأق العأأاانظأأر مأأثال   (539)
الت امأأأأأات الأأأأأدول ااطأأأأأرا  مبوجأأأأأب الربوتومأأأأأول االختيأأأأأاري امللحأأأأأق سالعهأأأأأد الأأأأأدويل اخلأأأأأاص سأأأأأاحلقوق املدنيأأأأأة 

ل متأأأأأأأأأأأاح يف املوقأأأأأأأأأأأع التأأأأأأأأأأأايل: 3 ل الفقأأأأأأأأأأأرة1 ل الصأأأأأأأأأأأفحة2008 مأأأأأأأأأأأانون ااول/ديسأأأأأأأأأأأ رب  22 والسياسأأأأأأأأأأأيةل
http://www.state.gov/documents/organization/138852.pdfمأأأان البيأأأان الأأأأ ي أدلأأأت سأأأ  الواليأأأأات  و وملأأأا

 Unitedاملتحأدة يتعلأق ستفسأري الربوتومأول االختيأاري امللحأأق سالعهأد الأدويل اخلأاص سأاحلقوق املدنيأة والسياسأأية )

Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171دولأة  (ل الأ ي ليسأت الواليأات املتحأدة طرفأا  فيأ  وال
 و5 م  مشروع االست تاج 2 متعاقدة علي ل فجن  يشك  "سلوما  آخر" مبقتضى الفقرة

 International Law Association, Committee on International Human Rights Law and انظأر مأثال   (540)

Practice, "Final report on the impact of findings of United Nations Human Rights treaty bodies", 

Report of the Seventy-first Conference, Berlin, 16-21 August 2004 (London, 2004), p. 621, 

paras. 21 et seqو 

 وat p. 270أعال (ل  392ل )انظر احلاشية Gardiner, Treaty Interpretationانظر:  (541)

http://www.state.gov/documents/organization/138852.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/138852.pdf
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د ا مانأت ممارسأة امل ظ أات  مبسأفلة مأا دال 5 يتعلأق مشأروع االسأت تاج و وال(542)قواعد امل ظ ة""
 لى ممارسة م اسبة صادرة ع  الدول ااطرا  يف معا دةوالدولية ميك  أن تدل ع

وتقأأارير امل ظ أأات الدوليأأة علأأى الصأأعيد العأأاملي الأأيت تعأأد س أأاء علأأى تكليأأ  صأأادر هلأأا  (15)
حبصر ممارسات الدول يف  أال سعي أ ل ميكأ  أن تكأون هلأا حجيأة مبأرية يف تقأدير  أ   امل ارسأةو 

واملعأأأأايري لتحديأأأأد مرمأأأأ  الالّجأأأأئ مبقتضأأأأى اتفاقيأأأأة دليأأأأ  اإلجأأأأراءات فعلأأأأى سأأأأبي  املثأأأأالل يعأأأأد 
ل و أأو دليأأ  صأأادر عأأ  مفوضأأية املتعلقأأني سوضأأع الالجئأأني 1967 وسروتومأأول عأأا  1951 عأأا 

)يشأأأار دليأأأ  في أأأا يلأأأي ساسأأأم "دليأأأ  مفوضأأأية شأأأؤون اامأأأم املتحأأأدة السأأأامية لشأأأؤون الالجئأأأني 
و ويصدق الشأيء نفسأ  (543)ع ها الالجئني"( ع ال  مه ا  يعكس ممارسة الدول ويقد  درشادات

الأأيت تتضأأ   جت يعأأا  م هجيأأا  جتريأأ  اللج أأة التاسعأأة جمللأأس  1540 يسأأ ى مصأأفوفة القأأرار علأأى مأأا
و (544)( لتأأداسري الت فيأ  الأيت تتخأأ  ا الأدول ااعضأأاء2004)1540 اامأ  امل شأفة ع أأال  سأالقرار

ث ودنتأأأأاج وتكأأأأديس تتعلأأأأق ست فيأأأأ  اتفاقيأأأأة حظأأأأر اسأأأأتحدا مأأأأ  حيأأأأث دهنأأأأاوتشأأأأك  املصأأأأفوفةل 
ااسأأأأألحة البكرتيولوجيأأأأأة )البيولوجيأأأأأة( والتكسأأأأأي ية وتأأأأأدمري تلأأأأأك ااسأأأأألحةل )اتفاقيأأأأأة ااسأأأأألحة 

ل دثباتا  (546)1993 ل وم لك اتفاقية حظر ااسلحة الكي يائية لعا (545)1972 البيولوجية( لعا 
 و(547)لل  ارسة الالحقة للدول ااطرا  يف تي ك االتفاقيتني وتقيي ا  هلا

وميك  أيضا  أن تؤدي اةهأات الفاعلأة ااخأرى غأري التاسعأة للدولأة دورا  مه أا  يف تقأدير  (16)
امل ارسأأة الالحقأأة ل طأأرا  يف تطبيأأق معا أأدةو ومأأ  اامثلأأة الوجيهأأة علأأى  لأأك اللج أأة الدوليأأة 

و فعالوة على ت في  اللج ة الدولية للصليب اامحر والية عامأة خولتهأا ديا أا (548)للصليب اامحر
__________ 

يف مرحلأأة الحقأأة مأأ  ااع أأال املتعلقأأة هبأأ ا  يعأأاجَل  أأ ا اةانأأب مأأ  امل ارسأأة الالحقأأة في أأا  أأص معا أأدة مأأا (542)
 املوضوعو

املتعلقأأني سوضأأع  1967 وسروتومأأول 1951 دليأأ  اإلجأأراءات واملعأأايري لتحديأد مرمأأ  الالّجأأئ مبقتضأأى اتفاقيأة‘انظأر  (543)
 /HCR/1P/4/ENG/REV. 3 (www.refworld.org/docid(ل 2011ااول/ديسأأأأأأأأأأأأأأأأأأ رب )مأأأأأأأأأأأأأأأأأأانون  ‘الالجئأأأأأأأأأأأأأأأأأأني

4f33c8d92.htm)الرأي القائ  سأفن الأدلي  نفسأ  يعأرب عأ  ممارسأة الأدولل فقأد رفضأت ل عأ  صأوابل  ل الت هيد؛ أما
 Semunigus v. The Minister for Immigration & Multicultural Affairsاحملك أة االحتاديأة ااسأرتالية يف قضأية 

[1999] FCA 422 (1999), Judgment, 14 April 1999, paras. 5-13  ؛ ومع  لكل فجن للدلي  وونا  اسأتدالليا  مبأريا
مأأ  االتفاقيأأة اخلاصأأة  35 مأأ  املأأادة 1 ساعتبأأار  سيانأأا  صأأحيحا  مل ارسأأة الأأدول الالحقأأةو فحجيتأأ  قائ أأة علأأى الفقأأرة

( الأيت تأ ص علأى United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545, p. 137) 1951 سوضأع الالجئأني لعأا 
أن "تتعهد الأدول املتعاقأدة سالتعأاون مأع مفوضأية اامأم املتحأدة لشأؤون الالجئأنيل ووو يف ممارسأة وظائفهأال وتتعهأد 

 على وج  اخلصوص ستسهي  مه تها يف اإلشرا  على تطبيق أحكا      االتفاقية"و

)ج( م  امل طوق؛ وحسأب املوقأع 8 ل الفقرة2004 نيسان/أسري  24 ( املؤرخ2004)1540 قرار  لس اام  (544)
الوسأيلة ااساسأية للج أة امل شأفة  1540 ل شكلت "مصأفوفة القأرار1540 الشبكي للج ة امل شفة ع ال  سالقرار

"ل 1540 لت ظأأأأأأيم املعلومأأأأأأات املتعلقأأأأأأة ست فيأأأأأأ  الأأأأأأدول ااعضأأأأأأاء لقأأأأأأرار  لأأأأأأس اامأأأأأأ  1540 ع أأأأأأال  سأأأأأأالقرار
(www.un.org/en/sc/1540/national-implementation/matrix.shtml (accessed 11 May 2016))و 

(545) United Nations, Treaty Series, vol. 1015, No. 14860, p. 163و 

(546) United Nations, Treaty Series, vol. 1974, No. 33757, p. 45و 

 وat p. 270 أعال (ل 392ل )انظر احلاشية Gardiner, Treaty Interpretationانظرل سوج  عا ل  (547)

(548) H.-P. Gasser, "International Committee of the Red Cross (ICRC)", Max Planck Encyclopedia of 
Public International Law (www.mpepil.com), para. 20و 

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.un.org/en/sc/1540/national-implementation/matrix.shtml%20(accessed%2011%20May%202016
http://www.mpepil.com/
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اتفاقيأأات ج يأأ  سشأأفن محايأأة ضأأحايا احلأأرب وال ظأأا  ااساسأأي للحرمأأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر 
ل تقأأأأأد  اللج أأأأأة مأأأأأ  حأأأأأني آلخأأأأأر درشأأأأأادات تفسأأأأأريية التفاقيأأأأأات ج يأأأأأ  (549)واهلأأأأأالل اامحأأأأأر

ساالسأأأأأت اد دىل تكليأأأأأ  صأأأأأادر مبوجأأأأأب ال ظأأأأأا   (551)وسروتوموالهتأأأأأا اإلضأأأأأافية (550)1949 لعأأأأأا 
 يلي: م  ال ظا  ااساسي على ما 5 )و( م  املادة2 الفقرة و وت ص(552)ااساسي للحرمة

"يت ثأأأ  دور اللج أأأة الدوليأأأة للصأأأليب اامحأأأرل وفقأأأا  ل ظامهأأأا ااساسأأأيل علأأأى  
)و( الع أأ  علأأى فهأأم ونشأأر القأأانون الأأدويل اإلنسأأاين … يلأأي:  وجأأ  اخلصأأوص يف مأأا

 الواجب التطبيق يف ال  اعات املسلحةل ودعداد أي تطوير ل "و
 2009 ت ادا  دىل     الواليةل نشرت اللج ة الدولية للصليب اامحرل مأثال ل يف عأا واس 

و (553)دليال  تفسرييا  ملفهو  املشارمة املباشرة يف ااع ال العدائية مبوجأب القأانون الأدويل اإلنسأاين
عرفيأأة والأأدلي  التفسأأريي نتأأاج "ع أأ  قأأا  سأأ  خأأرباء" اسأأت ادا  دىل حتليأأ  لل  ارسأأات التعا ديأأة وال

للدولل و و "يعكس املوق  املؤسسي للج ة الدولية للصليب اامحر سشفن السب  اليت ي بغي هبا 
 أأأ ا السأأأياقل نأأأدر سالأأأ مر مأأأع  لأأأك أن  و ويف(554)تفسأأأري ]القأأأانون الأأأدويل اإلنسأأأاين[ القأأأائم"

 1 لقرارالدول قد مررت تفميد دور ا ااساسي يف تطوير القانون الدويل اإلنساينو وسي  ا ي ّمر ا
( "سأاادوار 2011الصادر عأ  املأؤمتر الأدويل احلأادي والثالثأني للصأليب اامحأر واهلأالل اامحأر )

امله ة اليت تضطلع هبا اللج ة الدولية للصليب اامحر"ل فجن  "يشدد على الدور ااساسي للدول 
 و(555)يف تطوير القانون الدويل اإلنساين"

__________ 

 و25 ل الفقرةاملرجع نفس  (549)

 (ل1949آب/أغسأطس  12امليأدان )ج يأ ل  يف املسألحة سأالقوات واملرضى اةرحى حال لتحسني ج ي  اتفاقية (550)
United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 970, p. 31 )"؛ واتفاقيأة ج يأ  لتحسأني )"اتفاقيأة ج يأ  ااوىل

 12)ج يأأأأأ ل  حالأأأأأة اةرحأأأأأى واملرضأأأأأى وال أأأأأاجني مأأأأأ  السأأأأأف  الغارقأأأأأة مأأأأأ  أفأأأأأراد القأأأأأوات املسأأأأألحة يف البحأأأأأار
؛ واتفاقيأة ج يأ  سشأفن معاملأأة )"اتفاقيأأة ج يأ  الثانيأة"( No. 971, p. 85ل املرجأع نفسأ  (ل1949آب/أغسأطس 
)"اتفاقيأأة ج يأأأ   ibid., No. 972 p. 135ل املرجأأع نفسأأ  (ل1949آب/أغسأأطس  12)ج يأأ ل  أسأأرى احلأأرب

 (ل1949آب/أغسأطس  12)ج يأ ل  ؛ واتفاقية ج ي  سشأفن محايأة ااشأخاص املأدنيني يف وقأت احلأربالثالثة"(
 ول )"اتفاقية ج ي  الراسعة"(No. 973, p. 287ل املرجع نفس 

ل واملتعلأأق حب ايأأة ضأأحايا امل اوعأأات 1949 آب/أغسأأطس 12 الربوتومأأول اإلضأأايف التفاقيأأات ج يأأ  املؤرخأأة (551)
؛ United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512 p. 3 ل1977 املسلحة الدولية )الربوتومول ااول(ل

ل واملتعلأأق حب ايأأة ضأأحايا امل اوعأأات 1949 آب/أغسأأطس 12 والربوتومأأول اإلضأأايف التفاقيأأات ج يأأ  املؤرخأأة
 وNo. 17513, p. 609ل املرجع نفس  ل1977 املسلحة غري الدولية )الربوتومول الثاين(ل

 1995 دل يف عأأاميوُعأأ 1986 اعت أأد  املأأؤمتر الأأدويل اخلأأامس والعشأأرون للصأأليب اامحأأر يف ج يأأ  يف عأأا  (552)
 أيأأأأأأأأأأأأأأأأار/ 17 )طولأأأأأأأأأأأأأأأأع يف www.icrc.org/eng/assets/files/other/statutes-en-a5.pdfاح يف متأأأأأأأأأأأأأأأأو 2006و

 (و2016 مايو

(553) Geneva, 2009, p. 10 ح يف ل متاwww.icrc.org. 

 و9 ل الصفحةاملرجع نفس  (554)

 و2011 مانون ااول/ديس رب  1 سشفن تع ي  احل اية القانونية لضحايا ال  اعات املسلحةل 1 القرار (555)

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.icrc.org/eng/assets/files/other/statutes-en-a5.pdf
http://www.icrc.org/
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ةهات غري التاسعة للدول اليت ميكأ  أن تكأون وجيهأة وم  اامثلة ااخرى على سلوك ا (17)
لتقدير امل ارسة الالحقة للدول ااطرا  أنشطة مرصد ال خائر الع قودية )املرصأد(ل و أو مبأادرة 
مشأأأأرتمة سأأأأني احل لأأأأة الدوليأأأأة حلظأأأأر االغأأأأا  اارضأأأأية واالئأأأأتال  امل أأأأا ض للأأأأ خائر الع قوديأأأأةو 

التفاقيأة حظأر اسأتع ال وتكأديس ودنتأاج  (556)الواقأع حبكأمويتصر  املرصد سوصف  نظا  مراقبأة 
ل واتفاقيأأأة (557))اتفاقيأأأة أوتأأأاوا( 1997 ونقأأأ  االغأأأا  املضأأأادة ل فأأأراد وتأأأدمري تلأأأك االغأأأا  لعأأأا 

و ويُعِأد املرصأد قأوائم جأرد لبيانأات وممارسأات (558))اتفاقية دسلأ ( 2008 ال خائر الع قودية لعا 
 و(559)ل مسائ  تفسريية تتعلق ساتفاقية دسل مجلة أموريف الدول ااطرا  واملوقعةل وحيددل 

ويظهر مثاال اللج أة الدوليأة للصأليب اامحأر واملرصأد أن ساسأتطاعة اةهأات غأري التاسعأة  (18)
للدول أن تقد  أدلة قي ة على امل ارسات الالحقة ل طأرا ل وتسأهم يف تقيأيم  أ   اادلأةل سأ  

 ارسأاتو ومأع  لأكل ميكأ  أن تسأعى اةهأات غأري وساستطاعتها أن تسأعى دىل تشأكي  تلأك امل
سأد  التاسعة للدول دىل حتقيق غاياهتا  ي اليت قد  تل  عأ  غايأات الأدول ااطأرا و ومأ  مثّل ال

 م  استعراض تقيي اهتا سعني ناقدةو
ل 5 د ا مأان ي بغأي هلأا أن تشأري أيضأا ل يف نأص مشأروع االسأت تاج ونظرت اللج ة يف مأا (19)

يف  ا  كأأون م اسأأبيقأأد  الأأ ية االجت اعيأأة" سوصأأفها مثأأاال  علأأى "السأألوك اآلخأأر ووو دىل "امل ارسأأ
و ومراعأأاة مأأ  اللج أأة للشأأواغ  الأأيت أعأأرب ع هأأا (560)تقأأدير امل ارسأأة الالحقأأة اطأأرا  معا أأدة"

عدد م  أعضائها دواء معا  لك املفهأو  ووجا تأ ل ارتأفت اللج أة أن مأ  اافضأ  ت أاول مسأالة 
 "لل  ارسة االجت اعية" يف التعليقو الوجا ة امل ك ة

القبأأول االجت أأاعي "واعتأأربت احملك أأة ااوروسيأأة حلقأأوق اإلنسأأان يف سعأأض ااحيأأان أن  (20)
لغأأأأأأرض تفسأأأأأأري  ةوجيهأأأأأأمأأأأأأ  الع اصأأأأأأر ال (562)"التغأأأأأأريات االجت اعيأأأأأأة الرئيسأأأأأأية"و (561)"املت ايأأأأأأد

 ‘القبأأول االجت أأاعي‘ وأ‘ سأأالتغريات االجت اعيأأة‘احتجأأاج احملك أأة  ظأأ املعا أأداتو ومأأع  لأأكل 
و ويصدق   ا سوج  خاص على قضيتني مه تني مها (563)مرتبطا  يف هناية املطا  مب ارسة الدول

__________ 

 وwww.the-monitor.orgانظر  (556)

(557) United Nations, Treaty Series, vol. 2056, No. 35597, p. 211و 

(558) United Nations, Treaty Series, vol. 2688, No. 47713, p. 39و 

 وCluster Munitions Monitor 2011, pp. 24-31انظر مثال   (559)

 وparas. 129 et seqل A/CN.4/660انظر  (560)

(561) Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], no. 28957/95, 11 July 2002, ECHR 2002-VI, 
para. 85و 

 و100 ل الفقرةاملرجع نفس  (562)

 I. v. the United Kingdom [GC], no. 25680/94, 11 July 2002, para. 65; Burden andانظأر أيضأا   (563)
Burden v. the United Kingdom, no. 13378/05, 12 December 2006, para. 57; Shackell v. the United 

Kingdom (dec.), no. 45851/99, 27 April 2000, para. 1; Schalk and Kopf v. Austria, no. 30141/04, 

24 June 2010, para. 58و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/660
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و ففأأأي قضأأأية (565)ومريسأأأتني غأأأودوي  ضأأأد امل لكأأأة املتحأأأدة (564)دادجأأأون ضأأأد امل لكأأأة املتحأأأدة
ل خلصأأأأت احملك أأأأة دىل أن   أأأأاك "تسأأأأاحما  مت ايأأأأدا  دواء السأأأألوك دادجأأأأون ضأأأأد امل لكأأأأة املتحأأأأدة

اة سأأي املثلأأي" مأأ  خأأالل اإلشأأارة دىل أنأأ  "يف الغالبيأأة العظ أأى مأأ  الأأدول ااعضأأاء يف  لأأس 
م اسأبا  التعامأ  مأع امل ارسأات اة سأية املثليأةل متلأك املعروضأة اآلن علأى  يعد ضروريا  أو أوروسال مل

 حد  اهتا مسفلة تسري عليها ج اءات القانون اة ائي"ل وسالتايل فجن احملك أة احملك ةل ساعتبار ا يف
تسأأأتطيع أن "تغأأأض الطأأأأر  عأأأ  التغأأأأريات املشأأأهودة الأأأأيت حأأأدثت يف  أأأأ ا الصأأأدد يف القأأأأانون  ال

و وأشأأارت احملك أأة مأأأ لك دىل أن "السأألطات يف آيرل أأدا الشأأأ الية (566)الأأداخلي للأأدول ااعضأأأاء"
مريسأتني غأودوي  ضأد قضأية  و ويف(567)لس وات ااخرية ع  دنفأا  القأانون"نفسها قد امت عت يف ا

نأأ اع فيهأأا علأأى وجأأود توجأأ  دويل  ل أولأأت احملك أأة أمهيأأة "ل دلأأة الواضأأحة الأأيت الامل لكأأة املتحأأدة
لصأأأاح ويأأأادة القبأأأول االجت أأأاعي ملغأأأايري اهلويأأأة اة سأأأية فحسأأأبل سأأأ  مأأأ لك لصأأأاح  مسأأأت ر ال

 "و(568)وية اة سية اةديدة ملغايري اهلوية اة سية سعد ع لية التحوُّلاالعرتا  القانوين ساهل
و ك ال تتحقق احملك ة ااوروسية حلقوق اإلنسان م  أن التطورات االجت اعية ت عكس  (21)

فعال  يف ممارسات الدولو ويصدق   ا مثال  يف القضايا املتعلقأة سااطفأال املولأودي  خأارج نطأاق 
يف مكأأان ‘( الغجأأر)‘ايا املتعلقأأة سأأاحلق امل عأأو  ة اعأأات معي أأة مأأ  الرومأأا القضأأ ويف (569)الأأ واج

دقامأأة مؤقأأت  صصأأ  البلأأديات لكأأي تأأت ك   أأ   اة اعأأات مأأ  مواصأألة  أأ  عيشأأها القأأائم 
 و(570)الرتحال على
وميكأ  أن ُيسأت تج مأأ   لأك أن امل ارسأأة االجت اعيأة )الالحقأة( وحأأد ال ليسأت مافيأأة  (22)

ممارسة الحقة م اسبة يف تطبيأق معا أدةو ومأع  لأكل اعرتفأت احملك أة ااوروسيأة يف  اهتا لتشك  
 حلقوق اإلنسان أحيانا  سامل ارسة االجت اعية ساعتبار ا دسهاما  يف تقدير ممارسة الدولو

__________ 

(564) Dudgeon v. the United Kingdom, no. 7525/76, 22 October 1981, ECHR Series A No. 45, in 
particular para. 60و 

(565) Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], no. 28957/95, 11 July 2002, ECHR 2002-VI, in 
particular para. 85و 

 ,Dudgeon v. the United Kingdom, no. 7525/76, 22 October 1981, ECHR Series A No. 45انظأر  (566)
para. 60و 

 واملرجع نفس  (567)

(568) Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], no. 28957/95, 11 July 2002, ECHR 2002-VI, 
para. 85ل املرجع نفس انظر أيضا ل  ؛para. 90و 

(569) Mazurek v. France, no. 34406/97, 1 February 2000, ECHR 2000-II, para. 52انظر أيضا   ؛Marckx v. 

Belgium, no. 6833/74, 13 June 1979, ECHR Series A no. 31, para. 41; Inze v. Austria, no. 8695/79, 

28 October 1987, ECHR Series A no. 126, para. 44; Brauer v. Germany, no. 3545/04, 28 May 

2009, para. 40و 
(570) Chapman v. the United Kingdom [GC], no. 27238/95, 18 January 2001, ECHR 2001-I, paras. 70 

and 93; see also Lee v. the United Kingdom [GC], no. 25289/94, 18 January 2001, paras. 95-96; 

Beard v. the United Kingdom [GC], no. 24882/94, 18 January 2001, paras. 104-105; Coster v. the 

United Kingdom [GC], no. 24876/94, 18 January 2001, paras. 107-108; Jane Smith v. the United 

Kingdom [GC], no. 25154/94, 18 January 2001, paras. 100-101و 
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  الثالث الجزء
 العامة الجوانب

  6 ارستنتاج  
 تحديد ارتفاقاث القحقة والممارسة القحقة

حتديأأأأأأد االتفاقأأأأأأات الالحقأأأأأأة وامل ارسأأأأأأة الالحقأأأأأأة مبقتضأأأأأأى يسأأأأأأتل    -1 
ل سوجأأأ  خأأأاصل حتديأأأد مأأأا د ا مانأأأت ااطأأأرا  قأأأد ا أأأ تل 31مأأأ  املأأأادة  3 الفقأأأرة

وال يكأأأون احلأأأال مأأأ لك عأأأادة د ا  تفسأأأري املعا أأأدةو  سشأأأفنساتفأأأاق أو مب ارسأأأةل موقفأأأا  
فقأت علأى وضأع مانت ااطرا  قد اتفقت فق  على عد  تطبيق املعا دة مؤقتأا  أو ات

 )تداسري مؤقتة(وترتيب ع لي 

وميكأأأأ  أن تتخأأأأ  االتفاقأأأأأات الالحقأأأأة وامل ارسأأأأأة الالحقأأأأة مبقتضأأأأأى  -2 
 أشكاال  مت وعةو 31م  املادة  3 الفقرة

ل سوجأأ  خأأاصل 32ويسأأتل   حتديأأد امل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى املأأادة  -3 
 أمثر سلوما  يف تطبيق املعا دةو حتديد ما د ا مان سلوك طر  أو

 التعليق  
 أأو سيأأان ضأأرورة حتديأأد االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة  6 الغأأرض مأأ  مشأأروع االسأأت تاج (1)

 الالحقةل ساعتبار ا وسيلة للتفسريو
 تفسري" سشفن"تعبري  - ل اة لة ااوىل1 الفقرة  

دىل أن حتديأد االتفاقأأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأأة  1 وتشأري اة لأة ااوىل مأأ  الفقأرة (2)
د ا  يسأتل   ديأالء اعتبأار خأاص ملسأفلة مأا 31 )أ( و)ب( مأ  املأادة3 اغراض الفقرتني الفرعيتني

د ا مانأت  مأا تفسأري معا أدةل أو سشأفنمب ارسأةل موقفأا   مانت ااطرا  قأد ا أ تل ساتفأاق أو
 ة ساعتبارات أخرىومدفوع

"سشأأفن  31 )أ( مأأ  املأأادة3 ونأأب أن تكأأون االتفاقأأات الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة الفرعيأأة (3)
تطبيأأأأأأق أحكامهأأأأأأا"ل ونأأأأأأب أن تكأأأأأأون امل ارسأأأأأأة الالحقأأأأأأة مبقتضأأأأأأى الفقأأأأأأرة  تفسأأأأأأري املعا أأأأأأدة أو

"يف تطبيأأأأأأق املعا أأأأأأدة"ل وتثبأأأأأأت مأأأأأأ  مث اتفاقأأأأأأا  "سشأأأأأأفن تفسأأأأأأري  31 )ب( مأأأأأأ  املأأأأأأادة3 الفرعيأأأأأأة
ل 31 مأ  املأادة 3 والعالقة سني مصطلحي "التفسري" و"التطبيق" الأواردي  يف الفقأرة و(571)املعا دة"

"التفسأأري"  أأو الع ليأأة الأأيت يُوضأأأح مأأ  خالهلأأا معأأا معا أأدة مأأ  املعا أأأداتل   ليسأأت واضأأحةو ف
بأ  "التطبيأق" فيشأ   السألوك الأ ي متأاَرس مبوج أمثر م  أحكامهاو أمأا يف  لك معا حكم أو مبا

مليأا و و"التفسأري" يشأأري  مُيتثَأ  مبوجبأ  احكامهأا ج ئيأأا  أو احلقأوق امل صأوص عليهأا يف معا أأدةل أو
__________ 

 (و20)-(17والتعليق علي ل الفقرات ) 3-1 ل الفقرات4 انظر أعال  مشروع االست تاج (571)
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"التطبيق" فريم  على السألوك الفعلأي )اافعأال واالمت أاع عأ  اافعأال(و وهبأ ا  دىل ع لية    يةل أما
)انظأر  31 م  املادة 3 فقرةاملعال يكون املفهومان مت اي ي ل وقد يؤديان أغراضا  خمتلفة مبقتضى ال

 ( أدنا (ل غري أهن ا أيضا  مرتاسطان تراسطا  وثيقا  ويست د أحدمها دىل اآلخرو6)-(4الفقرات )
ل فأأأجن (572)معا أأأدة"تطبيأأأق"   ورغأأم أن سعأأأض جوانأأأب "التفسأأأري" قأأأد تبقأأأى دون صأأألة س (4)

 احلأأاالت حأأىت يف -تطبيأأق أي معا أأدة ي طأأوي سصأأورة شأأب  حت يأأة علأأى سعأأض ع اصأأر التفسأأري 
سأألوما  "سشأأفن  و ولأأ لكل فأأجن اتفاقأأا  أو(573)الأأيت تبأأدو فيهأأا القاعأأدة املع يأأة واضأأحة يف ظا ر أأا

سأألوما  "يف تطبيأأق" املعا أأدة يع يأأان مالمهأأا أن ااطأأرا  تتخأأ  موقفأأا   تفسأأري" املعا أأدة واتفاقأأا  أو
ا  موقفأأا  حمأأددا  حأأني تتخأأ  ااطأأر  و ويف(574)يتعلأأق ستفسأأري املعا أأدة يسأأ د دليهأأا موقأأ  في أأا أو

  سشأأأفن تفسأأأري اتفسأأأري معا أأأدة معي أأأة يف حأأأال دسأأأرا  "اتفأأأاق الحأأأق سأأأني ااطأأأر  سشأأأفنو ادفأأأا  
)البأأدي  ااول(ل فأأجن  أأ ا قأأد يكأأون أقأأ   31 )أ( مأأ  املأأادة3 املعا أأدة" مبقتضأأى الفقأأرة الفرعيأأة

تطبيأأأأأأق أحكامهأأأأأأا" مبقتضأأأأأأى الفقأأأأأأرة … سشأأأأأأفن … وضأأأأأوحا  يف حأأأأأأال دسأأأأأأرا  "اتفأأأأأأاق الحأأأأأأق 
و وا ا  موق  سشفن تفسري معا دة "مأ  خأالل (575))البدي  الثاين( 31 )أ( م  املادة3 رعيةالف

)ب( 3 التطبيق" ُيستش  ض  ا  أيضا  م  أفعأال سسأيطة لتطبيأق املعا أدة مبقتضأى الفقأرة الفرعيأة

__________ 

( أن التفسأري يعتأرب "توضأيح مأدلول الأ ص  أدفا  لأ " يف حأني أن التطبيأق "يعأر G. Harasztiيفيأد جو  أاراويت ) (572)
 ... G. Haraszti, Some Fundamental Problemsضأ  ا  حتديأد اآلثأار املرتتبأة علأى ااطأرا  املتعاقأدة" )انظأر 

ميكأ   ال ال(؛ غري أن  يقر سفن "أي قاعدة قانونيأة تتجلأى سأفي شأك  مأ  ااشأكp. 18 لأعال ( 446 )احلاشية
 (و15 الصفحةل املرجع نفس )د ا   توضيح مض وهنا"  أن تطبق دال

(573) Harvard Draft Convention on the Law of Treaties, American Journal of International Law Supp., 

vol. 29, 1935, p. 653, at pp. 938-939؛ وLord McNair, The Law of Treaties (Oxford, Clarendon 
Press, 1961), p. 372؛ وSinclair, TheViennaConventionتقريأر و ؛ p. 116أعأال (ل  393 )انظأر احلاشأية …

 ,Gardinerو؛ 423 (ل الفقأأرةCorr.1و A/CN.4/L.682) 2006 لالفريأأق الدراسأأي املعأأر ستجأأ ؤ القأأانون الأأدويل

Treaty Interpretation أعأال (ل  392 )انظأر احلاشأيةpp. 28-30 and 238؛ وYasseen, "L'interprétation des 

traitésp. 47; U. Linderfalk, "Is the hierarchical structure of articles 31أعأال (  393 )انظأر احلاشأية "… 

and 32 of the Vienna Convention real or not? Interpreting the rules of interpretation", Netherlands 

International Law Review, vol. 54, No. 1 (2007), pp. 141-144 and p. 147؛ وG. Distefano, "La 

pratique subséquente des États parties à un traité", Annuaire français de droit international, vol. 40 

(1994), p. 44 ؛Villiger,Therulesoninterpretationوp.111أعال (ل  439 )انظر احلاشية "…" 

(574) Gardiner, Treaty Interpretation لأعال ( 392 )انظر احلاشية p. 266؛ وLinderfalk, On the Interpretation 

of Treaties لأعال ( 446 )انظر احلاشية p. 162؛ وKarl, Vertrag und spätere Praxis …  انظر(
,Dörr؛ وpp. 114 and 118 لأعال ( 454 احلاشية "Article  31,p. 556 لأعال ( 439 )انظر احلاشية "…

paras. 80 and 82و  
يوضأأحا قأأ ل  ي اقشأأا ومل رتاح مأأ  سامسأأتانل ولكأأ  نطاقأأ  وغرضأأ  ملوقأأد عأأرض  أأ ا البأأدي  الثأأاين س أأاء علأأى اقأأ (575)

 Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First and Secondانظأر 

Sessions, Vienna 26 March-24 May 1968 and 9 April-22 May, Summary records of the plenary 

meetings and of the meetings of the Committee of the Whole (A/CONF.39/11, United Nations 

publications, Sales No. E.68V.7), 31st meeting, 19 April 1968, p. 168, para. 53و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682/corr.1
http://undocs.org/ar/A/CONF.39/11
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و ومأأأ  مثل فأأأجن (576)ل أي مأأأ  "مأأأ  تأأأدسري يُتخأأأ  علأأأى أسأأأاس املعا أأأدة املفسأأأرة"31 مأأأ  املأأأادة
يصأأ  عالقأأة ت أأا  متبأأادل سأأني  ل ال31 )أ( مأأ  املأأادة3 "أو"ل الأأوارد يف الفقأأرة الفرعيأأةاحلأأر  

 "التفسري" و"التطبيق"و
تقتصأأر علأأى حتديأأد املوقأأ  الأأ ي  غأأري أن قي أأة "تطبيأأق" معا أأدةل لغأأرض تفسأأري ال ال (5)

معي أأة تفسأأري تلأأك املعا أأدةو فطريقأأة تطبيأأق معا أأدة  سشأأفنتتخأأ   الدولأأة الطأأر  املع يأأة مأأ  مث 
تسأأهم فقأأ  يف حتديأأد معأأا املعا أأدةل سأأ  تسأأهم أيضأأا  يف حتديأأد مأأدى اسأأت اد التفسأأري الأأ ي  ال

 اعت دت  الدول ااطرا  دىل أسس ومون  م  مث راسخا  دىل حد ماو
يعكأأس سالضأرورة موقأأ  دولأأة طأأر  مفأأاد   وجتأدر اإلشأأارة دىل أن "تطبيأأق" املعا أأدة ال (6)

و (577)ظأأأ  الظأأأرو  السأأأائدة  كأأأ  قانونأأأا  يف دطأأأار املعا أأأدة ويفأن  أأأ ا التطبيأأأق  أأأو الوحيأأأد امل
يستثر سلومات معي أة تفتيهأا اةهأات الفاعلأة مأ   وساإلضافة دىل  لكل فجن مفهو  "التطبيق" ال

ل (578)غري الدول وتعرت  هبا املعا أدة ساعتبار أا أشأكاال  مأ  تطبيقهأا ميكأ  أن ُتسأ د دىل أطرافهأا
ة ت شئ اتفاق ااطرا و وأخريا ل فالقي ة القانونية لسلوك معأني يف وميك  أن تشك  م  مث ممارس

ميكأأأ  أن يسأأأهم سأأأ   لأأأك السأأألوك يف التفسأأأري  تقتصأأأر سالضأأأرورة علأأأى مأأأا تطبيأأأق أي معا أأأدة ال
يف اسأأتيفاء  ل أو(579)ميكأأ  أن يسأأهم سأأ  يف دقامأأة البي أأة ل سأأ  تشأأ   أيضأأا  مأأا31 مبوجأأب املأأادة

 و(580)شروط قواعد أخرى
يأأأؤتى سأأأدافع وارد يف معا أأأدة لأأأيس سأأألوما  "يف تطبيأأأق املعا أأأدة"  وك الحأأأق الوأي سأأأل (7)
مصأأأروفات معي أأأة و ففأأأي قضأأأية 31 مأأأ  املأأأادة 3 "سشأأأفن" تفسأأأري ال سأأأاملعا الأأأوارد يف الفقأأأرة أو

املتحأدة  ل شكك سعض القضاة في ا د ا مأان اسأت رار الأدول ااعضأاء يف اامأمل مم املتحدة مثال  
__________ 

؛ pp. 164-165 and 167أعأال (ل  446 )احلاشأية Linderfalk, On the Interpretation of Treatiesانظأر  (576)
 و3 ل الفقرة4ل و4 [ل الفقرة1]2 انظر أيضا  مشروعي االست تاجنيو 

 و7 م  مشروع االست تاج 1 انظر أدنا  الفقرة (577)

 p. 53, atأعأال (ل 415 )احلاشأية "...,Boisson de Chazournes, "Subsequent practice, practices انظأر (578)

pp. 54, 56 And 59-60و 

 Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racialيف قضأية  (579)

Discrimination (Georgia v. Russian Federation), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. 

Reports 2011, p. 70, at p. 117, para. 105حمك أة العأدل الدوليأة أن تكأون سألومات )سيانأات( معي أة   ل نفأت
يتعلأأق سامتثأأال االحتأأاد الروسأأي اللت اماتأأ  مبوجأأب االتفاقيأأة الدوليأأة للقضأأاء علأأى مجيأأع  مافيأأة إلقامأأة البي أأة في أأا

يتبأأني أن السألوك يأأرتب   مل ل وخباصأة د 2008 ومتوو/يوليأأ  1999 أشأكال الت ييأ  الع صأأري يف الفأرتة سأأني عأا 
 Separate Opinionل املرجع نفس ديدا  ساالتفاقيةو ورأى القاضي سي ا أن البي ة قد أقي ت دىل حد مال انظر حت

of Judge Simma, pp. 199-223, paras 23-57و 

ل )انظأأأر Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), I.C.J. Reports 1999, p. 1045يف قضأأأية  (580)
لأأ  حمك أأة العأأدل الدوليأأة امل ارسأأة الالحقأأة يف سأأياق تفسأأري املعا أأدة فحسأأبل سأأ  مل حت أعأأال ( 395 احلاشأأية

 ,p. 1092, para. 71, p. 1096, para. 79, and p. 1105حللتهأأا أيضأأا  يف سأأياق احليأأاوة سالتقأأاد  )انظأأر 

para. 97و) 
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و وقد  القاضأي (581)ضويتها يعر قبول     الدول مب ارسة معي ة يف امل ظ ةيف دفع اشرتامات ع
فيت موريس حت يرا  معروفا  يف   ا السياق مؤدا  أن "احلجة املست دة م  امل ارسةل د ا ُ  أب فيهأا 

ووفقأا  لفيت مأوريسل "يكأاد يسأتحي   و(582)م  با  سعيدا ل ميكأ  أن تكأون مصأادرة علأى املطلأوب"
   أأرد قيأأا  الأأدول ااعضأأاء سالأأدفع أهنأأا تقبأأ  سالضأأرورة يف مجيأأع احلأأاالت سأأالت ا  أن ُيسأأت تج مأأ

 و(583)قانوين دنايب سفع   لك"
ل رأت احلأأدود البحريأأة واملسأأائ  اإلقلي يأأة سأأني قطأأر والبحأأري وساملثأأ ل ففأأي قضأأية تعيأأني  (8)

الختصأأاص  )سشأأفن دخضأأاع امل اوعأأة 1987 حمك أأة العأأدل الدوليأأة أن سأأعي أطأأرا  اتفأأاق عأأا 
  ايعأأأر أن ااطأأأر  احملك أأة( دىل دسأأأرا  اتفأأاق خأأأاص دضأأأايف )مأأان سأأأيحدد موضأأأوع امل اوعأأة( ال
 و(584)تعترب سالفع  أن دسرا   لك االتفاق اإلضايف ضروري إلثبات اختصاص احملك ة

يقصأأأد هبأأأا أن تكأأأون "يف تطبيأأأق" معا أأأدة  و  أأأاك مثأأأال آخأأأر علأأأى ممارسأأأة طوعيأأأة ال (9)
"احل ايأأة التك يليأأة" يف سأأياق قأأانون الالجئأأنيو فااشأأخاص الأأ ي    يتعلأأق س"سشأأفن تفسأأري ا"  أو

يُأأرفض مأأ حهم وضأأع الالجئأأني مبقتضأأى االتفاقيأأة اخلاصأأة سوضأأع الالجئأأني مُي حأأون مأأع  لأأك يف  
أن  مثري م  ااحيان "محاية تك يلية" تعادل احل اية التك يلية امل صوص عليهأا يف االتفاقيأةو دال

أنأأ  "سشأأفن  تعتأأرب أن ع لهأأا داخأأ  "يف تطبيأأق" االتفاقيأأة أو محايأأة تك يليأأة الالأأدول الأأيت متأأ ح 
 و(585)تفسري ا"

امل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة  ات الصأأأأألة  ومأأأأأ  الصأأأأأعب أحيانأأأأأا  متييأأأأأ  االتفاقأأأأأات الالحقأأأأأة أو (10)
 31 )أ( و)ب( مأ  املأادة3 يف تطبيقها مبقتضى الفقرتني الفرعيتني يتعلق ستفسري معا دة أو في ا

يف  لأأأك متيي  أأأا عأأأ   تطأأأورات أخأأأرى يف السأأأياق ااوسأأأع لل عا أأأدةل مبأأأا ط سأأألوك أوعأأأ  أ أأأا
"التطأأورات املعاصأأرة" يف اجملأأال الأأ ي تغطيأأ  املعا أأدةو سيأأد أن  أأ ا الت ييأأ  أمأأر مهأأم ان سأألوك 
ااطرا  املتعلق ستفسري ا لل عا دة  أو وحأد  الأ ي ميهأد مل ارسأة صأالحياهتا احملأددة يف ع ليأة 

بأأدو أن القاعأأدة العامأأة يف  أأ ا الصأأدد  أأي أنأأ  مل أأا مانأأت   أأاك صأألة حمأأددة تأأرس  التفسأأريو وي

__________ 

(581) Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory 

Opinion of 20 July 1962, I.C.J. Reports 1962, p. 151, at pp. 201-202 (Separate Opinion of Judge 

Fitzmaurice) and pp. 189-195 (Separate Opinion of Judge Spender)و 

 و201 ل الصفحةاملرجع نفس  (582)

 واملرجع نفس  (583)

 Maritimeتعيأأأأني احلأأأأدود البحريأأأأة واملسأأأأأائ  اإلقلي يأأأأة سأأأأني قطأأأأأر والبحأأأأري ل الواليأأأأأة واملقأأأأأبوليةل احلكأأأأمل قضيأأأأأة  (584)

Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), 

Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1995, p. 6, at p. 16, para. 28و 
 A. Skordas, "General provisions: article 5", in The 1951 Convention relating to the Status ofانظأر  (585)

Refugees and its 1967 Protocol: A Commentary, A. Zimmermann, ed. (Oxford, Oxford University 

Press, 2011), p. 682, para. 30; J. McAdam, Complementary Protection in International Refugee 

Law (Oxford, Oxford University Press, 2007), p. 21و 
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امل ارسأأأة قي أأأة تفسأأأريية أمأأأرب مبقتضأأأى الفقأأأرتني  ممارسأأأة مبعا أأأدةل امتسأأأب االتفأأأاق أو اتفاقأأأا  أو
 و(586)31 )أ( و)ب( م  املادة3 الفرعيتني

)أ( و)ب( مأأ  3 لفأأرعيتنيممارسأأة الحقأأة مبقتضأأى الفقأأرتني ا وال ظأأر دىل اتفأأاق الحأأق أو (11)
يسأأأتدعي حتلأأأيال  وقائعيأأأا   علأأأى أنأأأ  ا أأأا  موقأأأ  في أأأا  أأأص تفسأأأري معا أأأدة مثأأأريا  مأأأا 31 املأأأادة

 وقانونيا  دقيقا و وميك  ديضاح  لك سفمثلة مست دة م  امل ارسة القضائية وم  ممارسة الدولو 
تعتأرب احملك أة  جهأةل مل ففي االجتهاد القضائي حملك ة العأدل الدوليأة أمثلأة شأىتو ف أ  (12)

دن  "سيانا  وواريا  مشرتما " لدولتني ع صرا  "مش وال  سااساس التعا دي للحق يف حرية املالحأة" د 
و غأأري أن احملك أأة (587)"طرائأأق التعأأاون الأأيت ي ظ هأأا حيت أأ  ت قيحهأأا لأأتالئم متطلبأأات ااطأأرا "

انعأأأأدا  أشأأأأكال معي أأأأة  أو رأت أيضأأأأا  أن انعأأأأدا  تفميأأأأدات معي أأأأة سشأأأأفن تفسأأأأري معا أأأأدة مأأأأال
لتطبيقهال يشكالن ممارسأة تشأري دىل املوقأ  القأانوين ل طأرا  الأ ي مفأاد  أن ااسألحة ال وويأة 

و وعلأى أيأأة حأأالل فأأجن (588)ليسأت حمظأأورة مبوجأأب خمتلأأ  املعا أدات املتعلقأأة سااسأألحة السأأامة
م  خأالل حبأث دقيأق يبأني  ميك  حتديد ا دال الداللة الدقيقة لتعبري مجاعي ع  آراء ااطرا  ال

د ا مان يُقصد م    ا التعبري أن يكون "سشفن تفسأري" املعا أدة ودىل أي حأد يُقصأد م أ  أن  ما
صأيد احليتأان يف القطأب يكون م لكو وس اء  على  لأكل رأت احملك أة يف دطأار نظر أا يف قضأية 

لدوليأأأأة لشأأأأؤون صأأأأيد أن "القأأأأرارات واملبأأأأادئ التوجيهيأأأأة  ات الصأأأألة ]للج أأأأة ا املتج أأأأد اة أأأأويب
د ا مأأان ممك أأا  ع ليأأا   احليتأأان[ املوافَأأق عليهأأا ستوافأأق اآلراء هتيأأب سالأأدول ااطأأرا  أن تراعأأي مأأا

تقأيم اشأرتاطا  سأفن  وعل يا  سلوغ اا أدا  البحثيأة ساسأتخدا  أسأاليب حبثيأة غأري فتامأةل لك هأا ال
 و(589)تتوافر أساليب أخرى" ُتستخد  ااساليب الفتامة فق  ع دما ال

وحي  ا مان على حمك ة املطالبات سني ديران والواليات املتحدة أن تقرر دن مان دعأالن  (13)
تسوية املطالبات يل   الواليات املتحدة سجعادة امل تلكات العسكرية دىل ديرانل خلصأت احملك أةل 

__________ 

أدنأا ؛  3-1 [ل الفقأرات8] 9 ممارسة موسيلة للتفسريل انظر مشروع االسأت تاج لالطالع على "قي ة" اتفاق أو (586)
يتعلأأق ستفسأأري معا أأدة  الأأ ي تفتيأأ  ااطأأرا  في أأاولالطأأالع علأأى مثأأال علأأى ضأأرورة الت ييأأ  سأأني السأألوك احملأأدد 

 ,Maritime Dispute (Peru v. Chile)وتطأور أعأمل ومعرفأة صأعوسة  لأك الت ييأ  سأني الفي أة وااخأرىل انظأر 

Judgment, I.C.J. Reports 2014, p. 3, at pp. 41-58, paras. 103-151و 

؛ انظأر at p. 234, para. 40أعال (ل  395 )انظر احلاشية صلة هباال  اع املتعلق حبقوق املالحة واحلقوق املتقضية  (587)
ل حيأث أشأارت احملك أة at p. 1091, para. 68أعأال (ل  395 )احلاشأية ج يأرة ماسيكيلي/سأيدودوأيضأا  قضأية 

يعترب أشأكاال  معي أة مأ  التعأاون الع لأي مه أة مأ  ال احيأة القانونيأة اغأراض حأ   ض  ا  دىل أن أحد الطرفني مل
 يتفق سالتايل مع املوق  املخال  للطر  اآلخرو مسفلة احلدود املت اوع عليها ومل

 ,I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 248اسأأتخدامهال فتأأوىل  التهديأأد سااسأألحة ال وويأأة أومشأأروعية  (588)

paras. 55-56 اامريكيأة(ل املتحأدة امل صات ال فطية )مجهوريأة ديأران اإلسأالمية ضأد الواليأات ؛ انظر أيضا  قضية
 Gardiner, Treaty؛ وI.C.J. Reports 1996, p. 803, at p. 815, para.30الأأدفع االستأأأدائيل احلكأأأمل 

Interpretation أعال (ل  392 )انظر احلاشيةpp. 262-264و 
 ,Judgment, I.C.J. Reports 2014صيد احليتان يف أنتارمتيكا )أسرتاليا ضد الياسان: نيوويل دا مطر  متدخ (ل  (589)

p. 226, at p. 257, para. 83و 
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ر ساإلحالأأأأأة دىل امل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة للطأأأأأرفنيل دىل أن  أأأأأ   املعا أأأأأدة تشأأأأأت   علأأأأأى التأأأأأ ا  ضأأأأأ 
 :(590)سالتعويض يف حالة عد  دعادهتا

تشأأري صأأراحة دىل أي التأأ ا   مأأ  اإلعأأالن العأأا  ال 9 ورغأأم أن الفقأأرة -66" 
ستعأأويض ديأأران يف حالأأة عأأد  دعأأادة مأأواد معي أأة نظأأرا  احكأأا  قأأانون الواليأأات املتحأأدة 

 ا ل تأأرى احملك أأة أن الت امأأا  مأأ   أأ1979 تشأأري  الثأأاين/نوف رب 14 السأأاري قبأأ  تأأاريخ
 القبي  يرد ض  ا  يف تلك الفقرةو

 ووو 
 66 وعالوة علأى  لأكل تالحأ  احملك أة أن التفسأري الأوارد يف الفقأرة -68" 

سي ا مأع سألوك  أعال  يتسق مع امل ارسة الالحقة للطرفني يف تطبيق اتفاق اة ائرل وال
فيي أأأال  ()ب( مأأأ  اتفاقيأأأة3)31 الواليأأأات املتحأأأدةو ومثأأأ   أأأ   امل ارسأأأةل وفقأأأا  لل أأأادة

ي بغأأأي أيضأأأا  أن تؤخأأأ  يف االعتبأأأار لأأأدى تفسأأأري معا أأأدةو وأفأأأادت الواليأأأات املتحأأأدة 
لتبليغهأأأا سأأأفن  1981 آ ار/مأأأارس 26 صأأأراحةل يف الرسأأأالة الأأأيت وجهتهأأأا دىل ديأأأران يف

 ويقب ل سفن "ديران سرُتد هلا تكلفة املعدات سقدر املستطاع" تصدير املواد الدفاعية ل 
 القاضي  ولت مان يف رأي  املخال : وانتقد   ا املوق َ  

"ال يكأأأون أي سأأألوك الحأأأق مأأأ  جانأأأب دولأأأة طأأأر  أساسأأأا  سأأألي ا  لتفسأأأري  
يوجأأأد   أأأا دليأأأ ل  د ا ظهأأأر أن السأأألوك دفعأأأت دليأأأ  أحكأأأا  املعا أأأدةو وال معا أأأدة دال

حأأىت حجأأأةل علأأأى أن رغبأأأة الواليأأأات املتحأأأدة يف دفأأأع أمأأأوال إليأأأران لقأأأاء ممتلكاهتأأأا  وال
و وسأأيكون مثأأ   أأ ا السأألوك متسأأقا  أيضأأا  مأأع 9 التأأ ا  متصأأور تفرضأأ  الفقأأرة تُعأأ ى دىل

ظأأ  انعأأدا  أي دشأأارة دىل أن السأألوك دفعأأت دليأأ   اعأأرتا  سأأالت ا  تعاقأأدي سالأأدفعو ويف
 و(591)يصح استخدا   لك السلوك يف تفسري املعا دة" أحكا  املعا دةل ال

ديأدا  واضأحا  ضأرورة دجأراء حتليأ  دقيأق ورأي ااغلبية والرأي املخال  مالمهأا حيأددان حت 
 ممارسةل موقفا  "سشفن تفسري" معا دةو يبني دن مانت ااطرا  تتخ ل مبوجب اتفاق أو

وميكأأ  أيضأأا  يف سعأأض ااحيأأان أن ُيسأأت َتج ا أأا  الأأدول ااطأأرا  موقفأأا  سشأأفن تفسأأري  (14)
حأني أن امل ارسأة الالحقأة يف  و ويف(592)طبيعأة حكأم حمأدد معا دة معي ة م  طبيعأة املعا أدة أو

تت ثأأأ  يف السأأألوك الصأأأادر عأأأ  خمتلأأأ   يئأأأات الدولأأأة )الت في يأأأة  تطبيأأأق أي معا أأأدة مثأأأريا  مأأأا
__________ 

 ,Iran-United States Claims Tribunal, Islamic Republic of Iran and United States of Americaانظأر  (590)
Iran-United States Claims Tribunal Reports, Partial Award No. 382-B1-FT vol. 19 (1989), 

pp. 294-295و 

 و304 ل الصفحةاملرجع نفس ملستق  للقاضي  ولت مانل املوافق ج ئيا ل واملخال  ج ئيا ل الرأي ا (591)

(ل A/CN.4/671يتعلأق ستفسأري املعا أداتل ) انظر التقرير الثأاين عأ  االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة في أا (592)
 و15 الفقرة

http://undocs.org/ar/A/CN.4/671
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علأى مسأتويات   يئأات أخأرى( يف دطأار التطبيأق الأواعي ملعا أدة مأا القضأائية أو التشريعية أو أو
تت أأاول صأأراحة يف أغلأأب  سأأان مأأثال  الخمتلفأأة )حمليأأة ودوليأأة(ل فأأجن احملك أأة ااوروسيأأة حلقأأوق اإلن

و ومأ  (593)د ا مانأت ممارسأة معي أة قأد اتُّبعأت "سشأفن تفسأري" االتفاقيأة ااحيان مسفلة معرفأة مأا
تسأفلل لأدى عأرض الوضأع القأانوين احمللأي يف الأدول ااعضأاءل دن مأان  مثل فجن احملك ة نادرا  ما

خالهلا املقتضأيات امل ك أة لالتفاقيأةو سأ    لك الوضع القانوين ناشئا  ع  ع لية تشريعية نوقشت
تتصأأر  علأأى  أأو معأأنيل تعأأي  دن احملك أأة تفأأرتض أن الأأدول ااعضأأاءل ع أأدما تسأأ  تشأأريعا  أو

و واسأأتخدمت (594)الت اماهتأا مبوجأأب االتفاقيأةل وأهنأأا تتصأر  علأأى  أو يعكأأس فه هأا اللت اماهتأأا
 ة وااخرى امل ارسأة التشأريعية وسأيلة مأ  حمك ة البلدان اامريكية حلقوق اإلنسان أيضا  سني الفي

و وعلى غرار حمك ة العدل الدوليةل   بت احملك ة ااوروسية حلقوق اإلنسان (595)وسائ  التفسري
أحيانأأأا  دىل اعتبأأأار أن "انعأأأدا  أي تأأأوجس" ل طأأأرا  مأأأ  تفسأأأري معأأأني لالتفاقيأأأة رمبأأأا يشأأأري دىل 

 و(596)تفسري املعا دة سشفنا ا  ا موقفا  
يلأي:  علأى مأا (597)مأ  اتفاقيأة ج يأ  املتعلقأة مبعاملأة أسأرى احلأرب 118  ص املأادةوت (15)

"يفرج ع  أسرى احلرب ويعأادون دىل أوطأاهنم دون دسطأاء سعأد انتهأاء ااع أال العدائيأة الفعليأة"و 
يعأأأأاد دىل وط أأأأ ل  تعلأأأأ  عأأأأ  أمهيأأأأة درادة أسأأأأري احلأأأأرب يف أال وقأأأأد تع أأأأدت الأأأأدول ااطأأأأرا  أال

و ولكأأ  (598)عتأأداد الأأدول تعسأأفا  سأأجرادة أسأأرى احلأأرب لتأأفخري اإلعأأادة دىل الأأوط للحيلولأأة دون ا
اللج أة الدوليأة للصأليب اامحأر أحلأت دائ أا  يف ممارسأتهال مشأرط ملشأارمتهال علأى ضأرورة احأأرتا  

__________ 

 Soering v. the United Kingdom, no. 14038/88, 7 July 1989, ECHR Series Aعلأى سأبي  املثأال انظأر  (593)

no. 161, para. 103; Dudgeon v. the United Kingdom, no. 7525/76, 22 October 1981, ECHR Series 

A No. 45, para. 60; Demir and Baykara v. Turkey [GC], no. 34503/97, 12 November 2008, ECHR-

2008, para. 48قأأأارن علأأأى سأأأبي  املعارضأأأة مأأأع  ؛Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], 

nos. 46827/99 and 46951/99, ECHR 2005-I, para. 146؛ وCruz Varas and others v. Sweden, 
no. 15576/89, 20 March 1991, ECHR Series A no. 201, para. 100و 

 Marckx v. Belgium, no. 6833/74, 13 June 1979, ECHR Series؛ وانظأر أيضأا  أعأال  593 احلاشأيةانظأر  (594)

A no. 31, para. 41; Jorgic v. Germany, no. 74613/01, 12 July 2007, ECHR 2007III, para. 69; 

Mazurek v. France, no. 34406/97, 1 February 2000, ECHR 2000-II, para. 52و 

)انظأر  Hilaire, Constantine and Benjamin et al. v. Trinidad and Tobagoانظأرل علأى سأبي  املثأالل  (595)
 وpara. 12أعال (ل  400 احلاشية

(596) Banković et al. v. Belgium and 16 other contracting States (dec.) [GC], no. 52207/99, ECHR 

2001-XII, para. 62و 
 أعال و 550 ةانظر احلاشي (597)

(598) C. Shields Delessert, Release and Repatriation of Prisoners of War at the End of Active Hostilities 

(Zurich, Schulthess, 1977), pp. 145-156 and pp. 171-175يتعلأق سواجأب اإلعأادة دىل  في أا انظأر ع ومأا   ؛
 S. Krähenmann, "Protection of prisoners in armed conflict", in The Handbook ofالأأوط ل 

International Humanitarian Law, 3rd edition, D. Fleck, ed. (Oxford, Oxford University Press, 

2013), pp. 409-410و 
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تعكسأ   و غأري أن  أ ا الأ هجل يف حأدود مأا(599)يرغب يف أن يُعاد دىل وط أ  درادة أسري حرب ال
ي بغأي أن تُفسَّأر سفهنأا تقضأي سوجأوب  118 يعأر سالضأرورة أن املأادة طأرا ل الممارسة الأدول اا

عد  دعادة أسري احلرب دىل وط   ضد درادتأ و وجأاءت يف دراسأة اللج أة الدوليأة للصأليب اامحأر 
 أل : 128 ع  القانون الدويل اإلنساين العريف مالحظة دقيقة يف تعليقها على القاعدة

 شأى ‘نأوو نقأ  أي شأخص حم أي دىل سلأد    الراسعةل ال"وفقا  التفاقية ج ي 
مأأ   45 مأ  املأادة 4 ]الفقأأرة‘ عقائأد  الدي يأة فيأ  االضأطهاد سسأبب آرائأأ  السياسأية أو

حأأني أن اتفاقيأأة ج يأأ  الثالثأأة  اتفاقيأأة ج يأأ  سشأأفن محايأأة املأأدنيني وقأأت احلأأرب[و ويف
حبيأأأث أن أطأأأرا   1949 تتضأأأ   حك أأأا  ممأأأاثال ل فأأأجن امل ارسأأأة تطأأأورت م أأأ  عأأأا  ال

غري دويلل قبلت يف م  ع لية دعادة دىل الوط  قامأت فيهأا  ال  اعل سواء أمان دوليا  أ 
يف  لأك  ة ة الصليب اامحر الدولية سدور الوسي  احملايدل شروط اللج ة لل شارمةل مبا

سأألح دمكانيأأة قيأأا  اللج أأة سأأالتحري قبأأ  اإلعأأادة دىل الأأوط  )أو اإلفأأراج يف حالأأة نأأ اع م
د ا مأأأانوا  غأأأري دويل( مأأأ  خأأأالل دجأأأراء مقاسلأأأة سأأأرية مأأأع ااشأأأخاص املع يأأأني ملعرفأأأة مأأأا

 و(600)يرغبون يف أن يعادوا دىل أوطاهنم )أو أن يفرج ع هم("
وتوحي  أ   الصأيغة سأفن ممارسأة الدولأة القائ أة علأى احأرتا  درادة أسأري احلأرب مقصأورة  (16)

ولية للصليب اامحر واليت عربت فيها امل ظ ة علأى  أ ا على احلاالت اليت تشرتك فيها اللج ة الد
و ويأأ ص دليأأ  امل لكأأة (601)الشأأرطو وقأأد خرجأأت الأأدول ساسأأت تاجات خمتلفأأة مأأ   أأ   امل ارسأأة

 يلي: على ما 2004 املتحدة لعا 
دعأأأادة  نأأأبد ا مأأأان  و أأأي مسأأأفلة مأأأا "  أأأاك مسأأأفلة موضأأأع جأأأدل أمأأأرب أال 

ضأأد درادهتأأمو وتشأأري ممارسأأة الأأدول يف اآلونأأة أسأأرى احلأأرب دىل أوطأأاهنم ولأأو مأأان  لأأك 
ي بغأأأأي فعأأأأ   لأأأأكو وت أأأأتهج امل لكأأأأة املتحأأأأدة سياسأأأأة تقضأأأأي سفنأأأأ   ااخأأأأرية دىل أنأأأأ  ال

 و(602)ي بغي دعادة أسرى احلرب دىل أوطاهنم ضد درادهتم" ال

__________ 

وم  مث فجن اللج ة الدولية للصليب اامحر حتاولل م  خالل مشارمتهال التوفيق سني املصلحة يف تسأريع اإلعأادة  (599)
 "Krähenmann, "Protection of prisoners in armed conflictدىل الأوط  واحأرتا  درادة أسأرى احلأرب )انظأر 

 (وpp. 409-410 لأعال ( 598 )احلاشية

(600) J.-M. Henckaerts and L. Doswald-Beck, eds., Customary International Humanitarian Law, 
Volume 1: Rules (Cambridge, International Committee of the Red Cross and Cambridge 

University Press, 2005), p. 455 (footnotes omitted)و 

(601) J.-M. Henckaerts and L. Doswald-Beck, eds., Customary International Humanitarian Law, Volume 

2: Practice (Cambridge, International Committee of the Red Cross and Cambridge University Press, 

2005), pp. 2893-2894, paras. 844-855, and online update for Australia, Israel, the Netherlands and 

Spain, available from www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule128_section dو 

(602) United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Ministry of Defence, The Manual of the 
Law of Armed Conflict (Oxford, Oxford University Press, 2004), pp. 205-206, para. 8.170 

(footnote omitted)و 

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule128_section%20d
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ويأأدل  أأ ا االسأأتخدا  احملأأدد للفظأأيت "نأأب" و"ي بغأأي" معأأا  علأأى أن امل لكأأة املتحأأدةل  (17)
ترى أن امل ارسة الالحقأة تأدل علأى تفسأري لل عا أدة مفأاد  أنأ  نأب  ار دول أخرىل العلى غر 

 و(603)دائ ا  احرتا  اإلرادة اليت يعل  ع ها أسري احلرب
وتثبأأت اامثلأأة السأأاسقة املسأأت دة مأأ  السأأواسق القضأأائية ومأأ  ممارسأأة الأأدول احلاجأأة دىل  (18)

د ا   سأأي ا معرفأأة مأأا ة وامل ارسأأة الالحقأأةل والتأأوخي الدقأأة يف حتديأأد وتفسأأري االتفاقأأات الالحقأأ
معرفأة  ممارسأةل موقفأا  سشأفن تفسأري معا أدة مأال أو مانت ااطأرا  تتخأ ل مأ  خأالل اتفأاق أو

 و(604)د ا مانت مدفوعة ساعتبارات أخرى ما

 وأو وضع تداسري مؤقتةعد  تطبيق معا دة مؤقتا   - 1 اة لة الثانية م  الفقرة  
غأأريو وتشأأري دىل نأأوعني مأأ  احلأأاالت ي بغأأأي  توضأأيحية ال 1 الثانيأأة مأأ  الفقأأرةواة لأأة  (19)

 يتعلق ستفسري معا دةو متيي مها ع  امل ارسة املتبعة في ا
فأأال تأأدل امل ارسأأة الالحقأأة املشأأرتمة سالضأأرورة علأأى وجأأود اتفأأاق سأأني ااطأأرا  سشأأفن  (20)

ى اتفأاق سي هأا علأى عأد  تطبيأق تفسري معا دة معي ةل ولك  ميكأ  أن تأدل عوضأا  عأ   لأك علأ
و ويبأني (606)((modus vivendi)اتفأاق علأى ترتيأب ع لأي )تأداسري مؤقتأة  ل أو(605)املعا أدة مؤقتأا  

 املثال التايل     املسفلةو
لتحسأأني حأأال اةرحأأى واملرضأأى سأأالقوات  1864 مأأ  اتفاقيأأة ج يأأ  لعأأا  7 تأأ ص املأأادة (21)

مميأأ  وموحأأد يشأأري دىل املستشأأفيات وسأأيارات اإلسأأعا  املسأألحة يف امليأأدان علأأى أن يُعت أأد "علأأم 
__________ 

 Henckaerts andاملصأأأأأاسنيل انظأأأأأر  دىل درادة أسأأأأأرى احلأأأأأرب املرضأأأأأى أو ال يشأأأأأري دليأأأأأ  الواليأأأأأات املتحأأأأأدة دال (603)
Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, vol. 2, Practice601 )احلاشأأية ل 

؛ سيد أن ممارسة الواليات املتحدة سعد حرب اخلليج الثانية متثلأت يف pp. 2893-2894, paras. 844-855 لأعال (
 United States ofقيا  اللج ة الدولية للصأليب اامحأر سالتثبأت مأ  درادة أسأري احلأرب والع أ  س أاء  علأى  لأك )

America, Department of Defense, Conduct of the Persian Gulf War: Final Report to Congress 

(United States Government Printing Office, 1992, pp. 707-708 :ل متأأأاح علأأأى الع أأأوان التأأأايل
www.globalsecurity.org/military/library/report/1992/cpgw.pdfو) 

(604) A/CN.4/671و انظأأر أيضأأا  18-11 ل الفقأأراتL. Crema, "Subsequent agreements and subsequent 

practice within and outside the Vienna Convention", in Nolte, Treaties and Subsequent Practice 
 وpp. 25-26 لأعال ( 398 )انظر احلاشية

 و71 ل الفقرة46 ل الصفحةA/CN.4/671انظر  (605)

(606) Dispute regarding Navigational and Related Rights لأعأال ( 395 )انظأر احلاشأية at pp. 234-235, 
para. 40; Pulp Mills on the River Uruguay لأعأأال ( 395 )انظأأر احلاشأأية p. 14, at pp. 65-66, 

paras. 138-140; J. Crawford, "A consensualist interpretation of article 31 (3) of the Vienna 

Convention on the Law of Treaties", in Nolte, Treaties and Subsequent Practice  انظأأر(
 ,A/CN.4/671, para. 72; and J.R. Crookولالطأالع علأى مثأال آخأرل انظأر  ؛p. 32 لأعأال ( 398 احلاشأية

"Contemporary practice of the United States", American Journal of International Law, vol. 105 

(2011), p. 775 et seq., at pp. 809-812و 

http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1992/cpgw.pdf
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1992/cpgw.pdf
http://undocs.org/ar/A/CN.4/671
http://undocs.org/ar/A/CN.4/671
http://undocs.org/ar/A/CN.4/671
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و وخأأأالل احلأأأرب (607)صأأأليبا  أمحأأأر علأأأى خلفيأأأة سيضأأأاء" وأفرقأأأة اإلجأأأالءو ووو ]و[حي أأأ  العلأأأم ووو
مرباطوريأة العث انيأة أهنأا ستسأتخد  ل أعل أت اإل1878-1877 الروسية الرتمية اليت دارت يف الفرتة

علأأى خلفيأأة سيضأأاء ل شأأارة دىل سأأيارات اإلسأأعا  التاسعأأة يف املسأأتقب  عل أأا  حي أأ  اهلأأالل اامحأأر 
هلأأال مأأع احأأرتا  العلأأم احلامأأ  للصأأليب اامحأأر مجشأأارة تسأأتوجب محايأأة سأأيارات اإلسأأعا  التاسعأأة 
للعأأدول وصأأرحت سأأفن اإلشأأارة امل يأأ ة امل صأأوص عليهأأا يف االتفاقيأأة "حالأأت حأأىت اآلن دون ممارسأأة 

 أ ا اإلعأالن دىل وأدى و (608)تأؤ ي مشأاعر اة أود املسأل ني" ترميا حقوقهأا مبوجأب االتفاقيأة اهنأا
مرباطوريأأأة العث انيأأأة وسويسأأأرا )سصأأأفتها وديأأأع االتفاقيأأأة( وااطأأأرا  ااخأأأرىل تبأأأادل رسأأأائ  سأأأني اإل

مأأأؤمتري ال أأأاي للسأأأال   و ويف(609)أسأأأفر عأأأ  قبأأأول اهلأأأالل اامحأأأر ولكأأأ  خأأأالل ال أأأ اع فقأأأ  ممأأأا
مرباطوريأة ل طلبأت اإل1906 اسأتعراض اتفاقيأة ج يأ  عأا ل وخالل مؤمتر 1907و 1899 لعامي

العث انيأأأة وسأأأالد فأأأارس وسأأأيا  ددراج دشأأأارات اهلأأأالل اامحأأأرل وااسأأأد اامحأأأر والشأأأ سل واملشأأأع  
مرباطوريأأأة العث انيأأأة وسأأأالد فأأأارس حظيتأأأا و غأأأري أن اإل(610)اامحأأأر يف االتفاقيأأأةل ولكأأأ  دون جأأأدوى

و ولكأأأ  قبأأأول حتفظأأأات (611)1906 ا الغأأأرض يف عأأأا علأأأى ااقأأأ  سقبأأأول "حتفظأأأات" أسأأأدتا ا هلأأأ 
يأأأدل علأأأأى أن ااطأأأأرا  قبلأأأأت أن تكأأأأون  ال 1906 اإلمرباطوريأأأة العث انيأأأأة وسأأأأالد فأأأأارس يف عأأأأا 

سفعأأأأ  ممارسأأأأة الحقأأأأة  1906 قأأأأد ُفسأأأأرت سطريقأأأأة معي أأأأة قبأأأأ  عأأأأا  1864 اتفاقيأأأأة ج يأأأأ  لعأأأأا 
العث انيأأأأأة وسأأأأأالد فأأأأأارسل حأأأأأىت مرباطوريأأأأأة يُعأأأأأرتض عليهأأأأأاو سأأأأأ  اعتُأأأأأرب سأأأأأااحرى أن ممارسأأأأأة اإل مل
ل ولك هأأا قُبلأأت سوصأأفها تأأدسريا  مؤقتأأا  1864 علأأى ااقأأ ل غأأري مشأأ ولة ساتفاقيأأة عأأا  1906 عأأا 

 يدخ  أي تغيري على االلت امات العامة امل صوص عليها يف املعا دةو واستث ائيا  مل

 أشكال مت وعة  -2 الفقرة  
 و االعرتا  مبختلأ  ااشأكال الأيت ميكأ   6 م  مشروع االست تاج 2 الغرض م  الفقرة (22)

)أ( و)ب( مأ  3 امل ارسات الالحقأة مبقتضأى الفقأرتني الفأرعيتني أن تتخ  ا االتفاقات الالحقة أو
)ب( 3 و وقأأد أقأأرت ة أأة القأأانون الأأدويل سأأفن امل ارسأأة الالحقأأة يف دطأأار الفقأأرة الفرعيأأة31 املأأادة

__________ 

 وICRC, International Red Cross Handbook, 12th edition (Geneva, 1983), p. 20انظر  (607)

(608) "Bulletin international des Sociétés de Secours aux Militaires blessés", No. 29 (January 1877), 

pp. 35-37مأ مور يف  لF. Bugnion, The Emblem of the Red Cross. A Brief History (Geneva, ICRC, 

1977), p. 15و 
)انظأر  … Bugnion, The Emblem of the Red Crossمأ مور يف  لNo. 31 (July 1877), p. 89ل املرجأع نفسأ  (609)

 وp. 18 لأعال ( 608 احلاشية

(610) Bugnion, The Emblem of the Red Cross … لأعال ( 608 )انظر احلاشية pp. 19-31و 

 Bugnion, The Emblem of the Redل انظأر 1923 ح ت مصر ح ومها سعأد انضأ امها دىل االتفاقيأة يف عأا  (611)

Cross … (608 احلاشأأأأأية ) لأعأأأأأال pp. 23-26ل تأأأأأاريخ ت قأأأأأيح اتفاقيأأأأأات 1929 يتسأأأأأ  سأأأأأوى يف عأأأأأا  ومل ؛
وأهنأا اسأُتخدمت  أمرا  واقعأا  ج ي ل سعد دعالن ترميا وسالد فارس ومصر أن استخدا  العالمات ااخرى أضحى 

ع ليأأا  دون أن ي شأأف عأأ   لأأك أي اعرتاضأأاتل االعأأرتا  يف هنايأأة اامأأر سعالمأأيت اهلأأالل اامحأأر وااسأأد اامحأأر 
( مأأأ  اتفاقيأأأة ج يأأأ  لتحسأأأني حأأأال اةرحأأأى واملرضأأأى سأأأالقوات 2)19 س رمأأأ ي  مميأأأ ي  مبوجأأأب املأأأادةوالشأأأ 

 وLeague of Nations, Treaty Series, vol. 118, No 2733, p. 303ل 1929 املسلحة يف امليدان لعا 



A/71/10 

209 GE.16-14345 

يف  لأأك االمت أأاعل يف ظأأ  ظأأرو   ق معا أأدةل مبأأاتتأأفل  مأأ  أي "سأألوك" يف تطبيأأ 31 املأأادة مأأ 
و وحسأب املعا أدة املع يأةل (612)معي ةل م  شفن  أن يسهم يف دنشأاء اتفأاق علأى تفسأري املعا أدة

يقتصر   ا على السألوك املوجأ   أو اخلأارجل مثأ  ااع أال والبيانأات الرمسيأة والتصأويت علأى  ال
ية والت في يأأة والقضأأائية الداخليأأةل وقأأد يشأأ    الصأأعيد الأأدويلل سأأ  يشأأ   أيضأأا  ااع أأال التشأأريع

أمثأأرل  مأ لك سألوك اةهأأات الفاعلأة مأأ  غأري الأأدولل الأ ي ميكأأ  أن يسأ د دىل دولأأة طأر  أو
يلأأأ   أن يسأأأتويف السأأألوك  و ومأأأ  مث ال(613)تعتأأأرب  املعا أأأدة أشأأأكال ت فيأأأ  ا ويقأأأع يف نطأأأاق مأأأا

ل أي 31 )ب( مأأ  املأأادة3 الفرعيأأةالفأأرديل الأأ ي قأأد يسأأهم يف ممارسأأة الحقأأة يف دطأأار الفقأأرة 
 و (614)معايري رمسية حمددة

حتتأأأأأاج سالضأأأأأرورة دىل أن تكأأأأأون سأأأأألوما   وامل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة علأأأأأى الصأأأأأعيد الأأأأأدويل ال (23)
د ا   قد يكفيو و ة سؤال مستق  يت ث  يف معرفة مأاتسلك  ااطرا  سلوك مواو ف و(615)مشرتما  

تفامهأأا  )اتفاقأأا ( مشأأرتما  مافيأأا  سشأأفن تفسأأري معا أأدة يف مأأان القيأأا  س شأأاط مأأواو نسأأد سالفعأأ  
و وميكأأأ  العثأأأور علأأأى (616)(ل أدنأأأا (1ل الفقأأأرة )[9] 10 قضأأية معي أأأة )انظأأأر مشأأأروع االسأأأت تاج

اتفاقأأأأأات الحقأأأأأة يف معا أأأأأدات مل مأأأأأة قانونأأأأأا  ومأأأأأ لك يف صأأأأأكوك غأأأأأري مل مأأأأأة مثأأأأأ  مأأأأأ مرات 
ة يف قأأأرارات معي أأأة ا أأأ  ا مأأأؤمتر للأأأدول و وميكأأأ  العثأأأور أيضأأأا  علأأأى اتفاقأأأات الحقأأأ(617)التفأأأا م

 أدنا (و 3و 2و 1 ل الفقرات[10] 10 ااطرا  )انظر مشروع االست تاج

__________ 

 (و20)-(17ل الفقرات )4 انظر أعال  التعليق على مشروع االست تاج (612)

 Boisson de Chazournes, "Subsequentأعأال ؛  5 ي  املثأالل التعليأق علأى مشأروع االسأت تاجانظأرل علأى سأب (613)

practice  Gardiner, Treaty Interpretation؛ وpp. 54, 56 and 59-60أعأأأال (ل  415 )احلاشأأأية "…
 .Maritime Dispute (Peru v. Chile), Judgment, I.C.Jانظأر أيضأا   ؛pp. 257-259أعأال (ل  392 )احلاشأية

Reports 2014, p. 3, at pp. 42-45, paras. 103-111 and pp. 48-49, paras. 119-122, and p. 50, 

para. 126؛ وDörr,Article31وpp. 555-556, para. 78أعال (ل  439 )انظر احلاشية "…" 

(614) Gardiner, Treaty Interpretation أعال (ل  392 )انظر احلاشيةpp. 254-255و 

(615) Case concerning the Temple of Preah Vihear أعأال (ل  488 )انظر احلاشيةat p. 33 ؛Kasikili/Sedudu 

Island أعأأال (  395 )انظأأر احلاشأأيةat p 1213, para. 17 (Dissenting Opinion of Judge Parra-

Aranguren)و 

(616) Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea 

(Nicaragua v. Honduras), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 659, at p. 737, para. 258ولكأ  انظأر  ؛
 Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab]قضأأأية اةأأأر  القأأأاري )تونس/اة ا رييأأأة العرسيأأأة الليبيأأأة([

Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1982, p. 18, at p. 84, para. 117 ل حيأث اعرتفأت احملك أة سأفن
 .Maritime Dispute (Peru vاالمتياوات امل  وحة م  الطرفني تشك  دليال  على اتفاقها الض ر؛ وانظر أيضا : 

Chile), أعال (و 613ل )احلاشية 
(617) Gardiner, Treaty Interpretation أعال (ل  392 )انظر احلاشيةpp. 244 and 250و 
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 32 حتديد امل ارسة الالحقة مبقتضى املادة -3 الفقرة  
م  مشروع االست تاج  أ ا علأى أن املفسأر ملأ  ل لأدى حتديأد امل ارسأة  3 وت ص الفقرة (24)

أمثأأأر  ل سأأفن حيأأأدد دن مأأانل علأأى وجأأأ  اخلصأأوصل سأأألوك طأأر  أو32 الالحقأأة مبوجأأب املأأأادة
وقأأررت اللج أأة ت أأاول "ممارسأأات الحقأأة أخأأرى" مأأ   أأ ا  و(618)ي أأدرج يف دطأأار تطبيأأق املعا أأدة
يف فقأأأرة م فصأأألة توخيأأأا   32 مبوجأأأب املأأأادة (619)(3 ل الفقأأأرة4 القبيأأأ  )انظأأأر مشأأأروع االسأأأت تاج

ل 3 ل الفقأأرة[8] 9 ل ومشأأروع االسأأت تاج2 فقأأرةل ال7 لوضأوح التحليأأ  )انظأأر مشأأروع االسأت تاج
تريد س لك التشكيك يف وحدة ع لية التفسريو واالعتبأارات الوجيهأة لتحديأد  أدنا (ل غري أهنا ال

ل 31 )أ( و)ب( مأأ  املأأادة3 االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة مبوجأأب الفقأأرتني الفأأرعيتني
اخأأتال  احلأأالل علأأى حتديأأد "ممارسأأات الحقأأة  الأأ ي يقتضأأي  مأأع دجأأراء التعأأدي ت طبأأق أيضأأا ل 

تشأأأ   مجيأأأع أطأأأرا  معا أأأدة سشأأأفن  و ومأأأ  مثل فاالتفاقأأأات الأأأيت ال32 أخأأأرى" مبوجأأأب املأأأادة
 و 32 تطبيقها  ي شك  م  أشكال امل ارسة الالحقة مبوجب املادة تفسري املعا دة أو

 6 التفأأأأأأا م املؤرخأأأأأأةويك أأأأأأ  أحأأأأأأد اامثلأأأأأأة علأأأأأأى  أأأأأأ ا الرتتيأأأأأأب الع لأأأأأأي يف مأأأأأأ مرة  (25)
سأأأني ددارة ال قأأأ  سالواليأأأات املتحأأأدة اامريكيأأأة وأمانأأأة االتصأأأاالت وال قأأأ  يف  2011 متوو/يوليأأأ 

الواليأأأأأات املتحأأأأأدة املكسأأأأأيكية سشأأأأأفن خأأأأأدمات الشأأأأأح  الدوليأأأأأة العأأأأأاسرة للحأأأأأدود ساسأأأأأتخدا  
احلأأأرة  تشأأأري مأأأ مرة التفأأأا م دىل م أأأدال الطأأأر  الثالأأأث يف اتفأأأاق التجأأأارة و فأأأال(620)الشأأأاح ات

امريكأأأا الشأأأ اليةل وتأأأ ص علأأأى أهنأأأا أُسرمأأأت "دون دخأأأالل حبقأأأوق والت امأأأات الواليأأأات املتحأأأدة 
واملكسأأيك مبوجأأب اتفأأاق التجأأارة احلأأرة امريكأأا الشأأ الية"و وتأأوحي  أأ   املالسسأأات سأأفن مأأ مرة 

)أ( 3 تنييُأدعى أهنأا تشأك  ترتيبأا  يتعلأق ستفسأري  أ ا االتفأاق مبقتضأى الفقأرتني الفأرعي التفا م ال
ل س  تظ   رد ترتيب ع لي سني عدد حمدود م  ااطرا ل ميك  أن تطع  31 و)ب( م  املادة

 شب  قضائيةو  يئة قضائية أو في  أطرا  أخرى أو

  7 ارستنتاج
 اآلثار المحتملة لقتفاقاث القحقة والممارسة القحقة في التفسير

ل 31 مأ  املأادة 3مبقتضى الفقرة تسهم االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة  -1
وقد يفضأي  لأك دىل ستفاعلها مع وسائ  تفسري أخرىل يف توضيح مدلول معا دة ماو 

__________ 

 و5-3 ل الفقراتA/CN.4/671( م    ا التعليق؛ و4)-(1انظر أعال ل الفقرات ) (618)

 (و10[ل الفقرة )1] 2   التعليق على مشروع االست تاجانظر أعال (619)

(620) Crook, "Contemporary practice of the United States" أعأأال (ل  606 )انظأأر احلاشأأيةpp. 809-812؛ 
 Mexico, Diario Oficial de la Federación (7 July 2011), "Decreto por el que seوانظأر أيضأا : 

modifica el artículo 1 del diverso por el que se establece la Tasa Aplicable durante 2003, del 

Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias de América del Norte", 

publicado el 31 de diciembre de 2002, por lo que respecta a las mercancías originarias de los 

Estados Unidos de América (www.dof.gob.mx)و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/671
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.dof.gob.mx
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تضييق نطاق التفسريات احملت لة أو توسأيع  أو حتديأد  علأى  أو آخأرل مبأا يف  لأك أي 
 نطاق مل ارسة السلطة التقديرية اليت  ّوهلا املعا دة ل طرا و

أيضأأأأأا  يف  32وميكأأأأأ  أن تسأأأأأهم امل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة مبقتضأأأأأى املأأأأأادة  -2 
 توضيح معا معا دة ماو

ويفأرتض أن تقصأأد أطأأرا  معا أدةل مبوجأأب اتفأأاق يأتم التوصأأ  دليأأ   -3 
الحقأأأأأأا  أو مب ارسأأأأأأة يف تطبيأأأأأأق املعا أأأأأأدةل تفسأأأأأأري املعا أأأأأأدة ال ت قيحهأأأأأأا أو تعأأأأأأديلهاو 

يُعأأأأرت  ع ومأأأأا  سجمكانيأأأأة ت قأأأأيح معا أأأأدة أو تعأأأأديلها مب ارسأأأأة الحقأأأأة ل طأأأأرا و  وال
 أأ  مشأأروع االسأأت تاج  أأ ا سالقواعأأد املتعلِّقأأة ست قأأيح أو تعأأدي  املعا أأدات مبوجأأب  وال

 اتفاقية فيي ا لقانون املعا دات ومبوجب القانون الدويل العريفو 

 التعليق  

 ماتوضيح معا معا دة  - ل اة لة ااوىل1 الفقرة  
اآلثأأار احملت لأأأة لالتفاقأأات الالحقأأأة وامل ارسأأة الالحقأأأة يف  7 يت أأاول مشأأروع االسأأأت تاج (1)

تفسأأري معا أأدة مأأاو والغأأرض م أأ   أأو سيأأان الكيفيأأة الأأيت ميكأأ  أن تسأأهم هبأأا االتفاقأأات الالحقأأة 
علأأأأأأى وجأأأأأأوب ال ظأأأأأأر دىل  1 يف توضأأأأأأيح معأأأأأأا املعا أأأأأأدةو وتشأأأأأأدد الفقأأأأأأرةوامل ارسأأأأأأة الالحقأأأأأأة 

الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة يف دطأأار تفاعلهأأا مأأع أدوات تفسأأري أخأأرى )انظأأر مشأأروع  االتفاقأأات
و ومأأ  مث فأأجن االتفاقأأات وامل ارسأأة الالحقأأة ليسأأت سالضأأرورة (621)(5 ل الفقأأرة[1] 2 االسأأت تاج

 قطعية يف حد  اهتاو
ن لالتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقةل مثأ  مجيأع أدوات التفسأريل آثأار خمتلفأة وقد يكو  (2)

يف الع لية التفاعلية لتفسري معا دةل و ي ع لية ت طوي على ديالء اال ت ا  امل اسب يف م  قضأية 
و وسالتأايل فأجن مراعأاة االتفاقأات الالحقأة (622)"وحيأدة معي ة لشىت أدوات التفسأري يف "ع ليأة مرمبأة

ميكأأ  أن تسأأهم يف ديضأأاح معأأا  32 واملأأادة 31 مأأ  املأأادة 3 امل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرةو 
حكأأم  ل مبعأأا تضأأييق )حتديأأد( نطأأاق خمتلأأ  املأأدلوالت امل ك أأة ملصأأطلح معأأني أو(623)معا أأدة مأأا
أدنأأا (و وسأأدال  مأأ   لأأكل  11و 10و 7و 6و 4 نطأأاق املعا أأدة مكأأ  )انظأأر الفقأأرات معأأنيل أو

دي تلأأك املراعأأاة دىل ديضأأاح  مبعأأا تفميأأد تفسأأري أوسأأعو وأخأأريا ل ميكأأ  أن تسأأهم تلأأك ميكأأ  أن تأأؤ 
__________ 

 (و15)-(12الفقرات )ل 5الفقرة [ل 1] 2   التعليق على مشروع االست تاجانظر أعال (621)

 واملرجع نفس  (622)

)تعريأأأأأ  اإلعالنأأأأأات التفسأأأأأريية( مأأأأأأ  دليأأأأأ  امل ارسأأأأأة املتعلأأأأأأق  2-1 يتبأأأأأع يف املصأأأأأطلحات املبأأأأأدأ التأأأأأأوجيهي (623)
هتأأد  سأأأ  … دعالنأأا  انفراديأأا   ‘التفسأأريياإلعأأالن ‘سالتحفظأأات علأأى املعا أأدات الأأ ي وضأأعت  اللج أأة: يعأأأر 

الوثأأأائق الرمسيأأأة ) "وسعأأأض أحكامهأأأا نطأأأاق املعا أأأدة أو معأأأا أو ديضأأأاح م ظ أأأة دوليأأأة[ دىل حتديأأأد أو ]دولأأأة أو
(و 2-1 ل املبأدأ التأوجيهيل الفصأ  الراسأعA/66/10) 10 للج عية العامةل الدورة السادسة والستونل امللحق رقم

 و(A/66/10/Add.1( )18ل الفقرة )2-1 انظر أيضا  التعليق على املبدأ التوجيهي

http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
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يف  لأأأك  أأأال ممارسأأأة السأأألطة  املراعأأأاة يف فهأأأم نطأأأاق التفسأأأريات احملت لأأأة املتاحأأأة ل طأأأرا ل مبأأأا
 أدنا (و 15-12 التقديرية اليت  ّوهلا املعا دة ل طرا  )انظر الفقرات

م واهليئأأأات القضأأأائية الدوليأأأة اسأأأتدالهلا يف قضأأأية معي أأأة ستحديأأأد تبأأأدأ احملأأأام وعأأأادة مأأأا (3)
االتفاقأأأأأأات الالحقأأأأأأة وامل ارسأأأأأأة الالحقأأأأأأة  و أمأأأأأأا(624)"املعأأأأأأا العأأأأأأادي" ملصأأأأأأطلحات املعا أأأأأأدة

يبدأ يف مرحلة الحقة ع دما تستفسر احملامم ع ا د ا مان  لك السلوك  فاالستدالل هبا غالبا  ما
ليهأأا عأأ  طريأأق التفسأأري ااول لل عأأا العأأادي )أو مأأ  خأأالل يعأأدل ال تيجأأة املتوصأأ  د يؤمأأد أو

تأأود أن ت قأأ  املعأأا العأأادي ملصأأطلح ود أأا  و ود ا مانأأت ااطأأرا  ال(625)أدوات تفسأأري أخأأرى(
ل فأجن االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة 31 مأ  املأادة 4 معا خاصا  حسب مدلول الفقأرة

الكيفية اليت ميكأ  هبأا  (626)اخلاصو وتوضح اامثلة التاليةميك  أن تسل  الضوء على   ا املعا 
لالتفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأةل سوصأأأفها أدوات تفسأأأريل يف دطأأأار تفاعلهأأأا مأأأع أدوات 

 أخرى يف ع لية التفسريل أن تسهم يف ديضاح معا معا دةو 
ملعأأأا العأأأادي" فأأأي ك  أن تسأأأاعد االتفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة يف حتديأأأد "ا (4)

ملصأأطلح معأأني ستفميأأد تفسأأري ضأأيق ملختلأأ  ظأأالل معأأا  أأ ا املصأأطلحو ومأأان  أأ ا  أأو احلأأال 
حيأأأأث قأأأأررت حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة أن عبأأأأاريت "السأأأأم  يف فتأأأأوى ااسأأأألحة ال وويأأأأة (627)مأأأأثال  
 ااسلحة السامة": أو

سأألحة "ووو يفهأأم م ه أأا يف ممارسأأة الأأدولل مبع امهأأا العأأاديل أهن أأا تشأأ الن اا 
اخل أأأقو و أأأ   امل ارسأأأأة  حأأأىت احلصأأأريل  أأأو التسأأأ يم أو الأأأيت يكأأأون أثر أأأا الرئيسأأأيل أو

 و(628)تعترب أطرا   ي ك الصكني أن العبارتني تشريان دىل ااسلحة ال ووية" واضحةل ومل
__________ 

[؛ ]فتوى حمك أة العأدل الدوليأة 1] 2 م  مشروع االست تاج 5 ى الفقرة( م  التعليق عل14انظر أعال  الفقرة ) (624)
 Competence of the General Assemblyأ ليأأة اة عيأأأة العامأأة لقبأأول دولأأأة يف اامأأم املتحأأأدة[ سشأأفن 

regarding Admission to the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950, p. 4, at p. 8و 

 atأعأال (ل  395 )احلاشية Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadanانظرل على سبي  املثالل  (625)

p. 656, paras. 59-61 and p. 665, para. 80 أعال (ل 395 )احلاشيةال  اع اإلقلي ي ؛at p. 34, paras. 66-71; 

Dispute regarding Navigational and Related Rights أعال (ل  395 )احلاشيةat p. 290 (Declaration of 

Judge ad hoc Guillaume)و 

 398 )احلاشأأية "Nolte, "Jurisprudence under special regimesلالطأأالع علأأى م يأأد مأأ  اامثلأأةل انظأأر  (626)
 وpp. 210-306أعال (ل 

امل صات ال فطية )مجهورية ديران اإلسالمية ضد الواليات املتحدة اامريكية(ل الأدفع االستأدائيل انظر أيضا  قضية  (627)
 Land and Maritime Boundary betweenوI.C.J. Reports 1996, p. 803, at p. 815, para. 30احلكأمل 

Cameroon and Nigeria, Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 275, at p. 306, 

para. 67فتأأأأأأوى حمك أأأأأأة العأأأأأأدل الدوليأأأأأأة سشأأأأأأفن أ ليأأأأأأة اة عيأأأأأأة العامأأأأأأة لقبأأأأأأول دولأأأأأأة يف اامأأأأأأم املتحأأأأأأدة[  ؛[
Competence of the General Assembly regarding Admission to the United Nations, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 1950, p. 4, at p. 9و 

 ,I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 248اسأأتخدامهال فتأأوىل  مشأأروعية التهديأأد سااسأألحة ال وويأأأة أو (628)

para. 55و 
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يف معأأا  ومأ  جهأة أخأأرىل قأد حتأول امل ارسأأة الالحقأة دون حصأر معأأا مصأطلح عأا  (5)
رعايأأأا الواليأأأات املتحأأأدة اامريكيأأأة يف و ففأأأي قضأأأية (629)اين امل ك أأأةواحأأأد فقأأأ  مأأأ  خمتلأأأ  املعأأأ

 على سبي  املثالل أمدت احملك ة أن:  املغربل
االنطباع العا  ال ي يتولد ع  دراسة املواد  ات الصلة  أو أن املسأؤولني عأ  " 

يكأأأأ  دومأأأأا   اسأأأأتخدموا مجيأأأأع ع اصأأأأر التقيأأأأيم املتاحأأأأة هلأأأأمل ودن مل …ددارة اة أأأأارك 
 ة متسقةوسطريق

تضأع أي قاعأدة قطعيأة  ال 95 ويف ظ      الظرو ل ترى احملك ة أن املادة" 
سشفن ال قطة موضأوع اخلأال و وتقتضأي تفسأريا  يكأون أمثأر مرونأة مأ  التفسأريات الأيت 

 و(630)"حاجج هبا الطرفان على التوايل يف     القضية
وتوسأأيع نطأأاق تفسأأري  ومأأ  امل كأأ  أن تسأأهم أشأأكال خمتلفأأة مأأ  امل ارسأأة يف تضأأييق (6)

 و(631)خمتل  املصطلحات يف املعا دة نفسها يف آن واحد
وتفسأأر املعا أأدة وفقأأا  لل عأأا العأأادي الأأ ي يعطأأى لتعاسري أأا يف "السأأياق الأأ ي تأأرد فيأأ "  (7)

(و وميكأ  أيضأا  لالتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأةل يف دطأار التفاعأ  مأع 1 ل الفقأرة31 )املادة
أوسأأأع ملصأأأطلح يأأأرد يف معا أأأدة   أأأ   سالأأأ اتل أن تسأأأهم يف حتديأأأد تفسأأأري أضأأأيق أوأداة التفسأأري 

مأأأثال ل مأأأان  الفتأأأوى اخلاصأأة سامل ظ أأأة االستشأأأارية احلكوميأأة الدوليأأأة لل الحأأأة البحريأأة و ويف(632)مأأا
أمأأرب سلأأدان مالكأأة للسأأف " مبقتضأأى … علأأى حمك أأة العأأدل الدوليأأة أن حتأأدد معأأا عبأأارة " انيأأة 

مان   ا املفهو  "أمرب سلأدان  و وملا(633)م  اتفاقية امل ظ ة البحرية الدولية 28 املادةالفقرة )أ( م  
"ملكيأأأأة  مالكأأأأة للسأأأأف " يسأأأأ ح ستفسأأأأريات خمتلفأأأأة )مالتحديأأأأد سواسأأأأطة "احل ولأأأأة املسأأأأجلة" أو

)أ(  يتبعها أعضأاؤ ا مبوجأب الفقأرة تك    اك ممارسة  ات صلة تتبعها امل ظ ة أو مل الرعايا"(ل وملا
نفسأهال فأجن احملك أة ةأفت دىل ممارسأات متبعأة يف دطأار أحكأا  أخأرى يف االتفاقيأأة  28 املأادة مأ 

 يلي: ورأت ما

__________ 

 وI.C.J. Reports 1951, p. 15, at p. 25ملتعلقة ساإلسادة اة اعيةل فتوىل التحفظات على االتفاقية ا (629)

 آب/ 27 القضأأأأأأأية املتعلقأأأأأأأأة حبقأأأأأأأأوق رعايأأأأأأأا الواليأأأأأأأأات املتحأأأأأأأأدة اامريكيأأأأأأأة يف املغأأأأأأأأربل احلكأأأأأأأأم الصأأأأأأأأادر يف (630)
 وI.C.J. Reports 1952, p. 176, at p. 211 ل1952 أغسطس

 ,Certain Expenses of the United Nations (Article 17ل اليقتضأي  اخأتال  احلأأ مأع مراعأاة مأأاانظأرل  (631)

paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinion of 20 July 1962, I.C.J. Reports 1962, p. 151 ل حيث
فسأرت حمك أة العأدل الدوليأة مصأطلح "املصأروفات" تفسأريا  واسأعا  ومصأطلح "ااع أال" تفسأريا  ضأيقا  يف ضأوء 

 165-164 "( والصأأأأأأأأأفحتانexpenses)" 161-158 ة الالحقأأأأأأأأأة ل مأأأأأأأأأم املتحأأأأأأأأأدةل الصأأأأأأأأأفحاتامل ارسأأأأأأأأأ
"(actionو)" 

قضأأأأية ااع أأأأال املسأأأألحة علأأأأى احلأأأأدود وعأأأأرب احلأأأأدود )نيكأأأأاراغوا ضأأأأد   أأأأدوراس(ل انظأأأأر علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأال  (632)
 وI.C.J. Reports 1988, p. 69, at p. 87, para. 40االختصاص واملقبوليةل احلكمل 

(633) United Nations, Treaty Series, vol. 289, No. 4214, p. 3و 
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…  أأ ا االعت أأاد علأأى احل ولأأة املسأأجلة يف دنفأأا  خمتلأأ  أحكأأا  االتفاقيأأة " 
)أ([ 28 يق ع احملك ة سأفن تأرى أن مأ  غأري املأرجح أنأ  مأان يُتأوخى ع أد صأياغة ]املأادة

االتفاقية أن ُيستخد  أي معيار آخر غري احل ولأة املسأجلة يف حتديأد أمأرب وددراجها يف 
 و (634)"الدول املالكة للسف 

"موضأوع املعا أدة وغرضأها"  31 مأ  املأادة 1 ودىل جانب ال ص والسأياقل تأويل الفقأرة (8)
 و وميكأأ  أن تسأأهم االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة أيضأأا  يف ديضأأأاح(635)أمهيأأة لتفسأأري ا

"موضأأوع املعا أأدة وغرضأأها"   سالتوفيأأق سأأني حأأاالت االعتأأداد  ل أو(636)موضأوع املعا أأدة وغرضأأها
 وأدوات تفسري أخرىو

ل (637)تعيأأأني احلأأأدود البحريأأأة يف امل طقأأأة الواقعأأأة سأأأني غري النأأأد ويأأأان مأأأاينيففأأأي قضأأأييت  (9)
ل علأأأى سأأأبي  املثأأأالل أوضأأأحت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة موضأأأوع وغأأأرض (638)وامل صأأأات ال فطيأأأة

احلأدود الربيأة والبحريأة سأني قضأية  املعا دات الث ائية ساإلحالأة دىل امل ارسأة الالحقأة للطأرفنيو ويف
 يلي: ل رأت احملك ة ماالكامريون ونيجرييا

 64 يتضأأأح مأأأ  نصأأأوص املعا أأأدة ومأأأ  امل ارسأأأة الأأأوارد حتليلهأأأا يف الفقأأأرتني" 
أعأأال  أن  يئأأة حأأوض حبأأرية تشأأاد م ظ أأة دوليأأة متأأارس صأأالحياهتا ضأأ   م طقأأة  65و

__________ 

(634) Constitution of the Maritime Safety Committee of the Inter-Governmental Maritime Consultative 
Organization, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1960, p. 150, at p. 169انظأأأأر أيضأأأأا   ؛

 Proceedings pursuant to the OSPAR Conventionاملالحظأأات العأأاسرة يف: ؛ 169-167 الصأفحات

(Ireland-United Kingdom), 2 July 2003, UNRIAA, vol. XXIII (Sales No. E/F.04.V.15), pp. 59-

151, at p. 99, para. 141و 

(635) Gardiner, Treaty Interpretation أعال (ل  392 )انظر احلاشيةpp. 211 and 219و 

 Legal Consequences for States of the Continued Presence ofانظر أيضأا :  ؛pp. 212-215ل املرجع نفس  (636)

South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 

(1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, at p. 31, para. 53فتأوى حمك أة العأدل الدوليأة  ؛[
 Legal Consequences of theسشأفن اآلثأار القانونيأة ال اشأئة عأ  تشأييد جأدار يف اارض الفلسأطي ية احملتلأة[ 

Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

2004, p. 136, at p. 179, para. 109 ؛R. Higgins, "Some observations on the inter-temporal rule in 

international law", in Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century, J. 

Makarczyk, ed. (The Hague, Kluwer Law International, 1996), pp. 173-181, at p. 180 ؛Distefano, 

"La pratique subséquente..." أعال (ل  573 )انظر احلاشيةpp. 52-54; Crema, "subsequent agreements 

andsubsequentpracticeوp. 21أعال (ل  604 )احلاشية "… 

 ,I.C.J. Reports 1993, p. 38تعيني احلدود البحرية يف امل طقة الواقعة سأني غري النأد ويأان مأاينيل احلكأمل قضية  (637)

at p. 50, para. 27و 

امل صأأات ال فطيأأة )مجهوريأأة ديأران اإلسأأالمية ضأأد الواليأأات املتحأدة اامريكيأأة(ل الأأدفع االستأأدائيل احلكأأمل قضأية  (638)
I.C.J. Reports 1996, p. 803, at pp. 813 and 815, paras. 27 and 30و 
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جغرافيأأأة معي أأأة؛ غأأأري أن غرضأأأها لأأأيس تسأأأوية املسأأأائ  املتعلقأأأة سصأأأون السأأأال  واامأأأ  
 و(639)ي طبق عليها الفص  الثام  م  امليثاق" الدوليني على صعيد دقلي يل وس لك ال

 نطاق التفسري امل ك حتديد  توسيع أو أو تضييق -ل اة لة الثانية 1 الفقرة 
شأب  القضأائية أن االتفاقأات الالحقأة  وتؤمد ممارسة الدول خارج السياقات القضائية أو (10)

تقتصأأر علأأى اإلسأأها  يف حتديأأد معأأا مصأأطلح مأأ  املصأأطلحات مأأ   وامل ارسأأة الالحقأأة قأأد ال
ئة مبوجأأب املعا أأدةل سأأ  ميك هأأا حيأأث تضأأييق نطأأاق املعأأاين امل ك أأة للحقأأوق وااللت امأأات ال اشأأ
دىل نطأأأاق معأأأني مل ارسأأأة السأأأألطة  أيضأأأا  أن تشأأأري دىل نطأأأاق أوسأأأع مأأأ  التفسأأأريات املقبولأأأة أو

 و(640)التقديرية اليت مت حها املعا دات للدول
مأ  اتفاقيأة الطأريان املأدين  5 فعلى سبي  املثالل مع أن املعا العادي ملصطلحات املأادة (11)

ضي في ا يبدو حصأول طأائرة مسأتفجرة علأى د ن سأاهلبوط و أي يف طريقهأا دىل يقت ال (641)الدويل
وجهتهأأال فأأجن ممارسأأات دأسأأت عليهأأا الأأدول م أأ  أمأأد طويأأ  تقتضأأي احلصأأول علأأى  أأ ا اإل ن 

و و  أأاك (642)سأأفن يفسأأر  أأ ا احلكأأم علأأى أنأأ  يقتضأأي احلصأأول علأأى اإل ن أدت دىل قبأأول عأأا 
مأأأأأأأ  اتفاقيأأأأأأأة فيي أأأأأأأا للعالقأأأأأأأات الدسلوماسأأأأأأأية  22 ( مأأأأأأأ  املأأأأأأأادة3حالأأأأأأأة أخأأأأأأأرى  أأأأأأأي الفقأأأأأأأرة )

ل الأأيت تأأ ص علأأى أن تكأأون لوسأأائ  ال قأأ  التاسعأأة للبعثأأة حصأأانة مأأ  دجأأراءات (643)1961 لعأأا 
ومأع أن سعأض أشأكال اإلنفأا  الأيت تقأو  هبأا الشأرطة  الت فيأ و احلجأ  أو االستيالء أو التفتيش أو

__________ 

 ,Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria, Preliminary Objectionsانظر أيضأا   (639)

Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 275, at p. 306, para. 67و 

يعر احت ال وجود تفسأريات ممك أة خمتلفأة ملعا أدة مأال سأ  يعأر أن املعا أدة قأد متأ ح ااطأرا  دمكانيأة    ا ال (640)
ل Gardiner, Treaty Interpretationباحأأأأةل انظأأأأأر: االختيأأأأار مأأأأأ  سأأأأني   وعأأأأأة مت وعأأأأة مأأأأأ  ااع أأأأأال امل

ل يف معأأأرض استشأأأأهاد  مبجلأأأأس اللأأأأوردات يف 268 والصأأأأفحة 33-32 أعأأأأال (ل الصأأأأفحتان 392 )احلاشأأأأية
مأ   : "وووR v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Adan [2001] AC 477قضأية 

 أأأو احلأأأال يف  ووو وسالتأأأايلل م أأأا  ي الصأأألة ساملوضأأأوع مأأأ  املعا أأأدةو الضأأأروري حتديأأأد املعأأأا املسأأأتق  للحكأأأم
املعا دات املتعددة ااطرا  ااخرىل نب دعطاء اتفاقية الالجئني معا مسأتقال  ناسعأا  مأ  املصأادر املأ مورة يف 

اي دولأة مأ  [ ودون التطبأع سالسأ ات امل يأ ة لل ظأا  القأانوين 1969 ]م  اتفاقية فيي ا لعا  32و 31 املادتني
ميكأأأ  أن يكأأأون   أأأاك سأأأوى تفسأأأري حقيقأأأي واحأأأد ملعا أأأدة مأأأ   فأأرادى الأأأدول املتعاقأأأدةو ومأأأ  حيأأأث املبأأأدأ ال

يف امل ارسة الع لية فاامر مرتوك لل حامم الوط ية لتسوية اخلالفأات ع أدما تواجأ  خبأال   أما… املعا داتو 
سأ لكل نأب عليهأا البحأث عأ  املعأا احلقيقأي  مادي سشفن مسفلة م  مسائ  التفسريو ولكأ  يف سأياق القيأا 

ميكأ  أن يكأون   أاك سأوى معأا  الدويل املسأتق  لل عا أدةل دون التقيأد مبفأا يم ثقافتهأا القانونيأة الوط يأةو فأال
 (وThe Law Reports, Appeal Cases 2001, vol. 2, at pp. 515-517 (Lord Steyn)حقيقي واحد" )

(641) United Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 102, p. 2و 
(642) S.D. Murphy, "The relevance of subsequent agreement and subsequent practice for the 

interpretation of treaties", in Nolte, Treaties and Subsequent Practice أعأال (ل  398 )انظأر احلاشأية
p. 85 ؛A. Aust, Modern Treaty Law and Practice أعال (ل  525 )انظر احلاشيةp. 215و 

(643) United Nations, Treaty Series, vol. 500, No. 7310, p. 95و 
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ل فأجن دواحأة السأيارات (644)م  الأدول تالقي احتجاجات على ممتلكات سعثة دسلوماسية عادة ما
الدسلوماسأأأأأأية الأأأأأأيت  أأأأأأال  قأأأأأأوانني املأأأأأأرور والوقأأأأأأو  احملليأأأأأأة يعتأأأأأأرب مباحأأأأأأا  ع ومأأأأأأا  يف امل ارسأأأأأأة 

و وتشري  أ   امل ارسأة دىل أن ا أا  تأداسري ج ائيأة ضأد املرمبأات الدسلوماسأية حمظأورل (645)الع لية
تشأأك  خطأأرا  مباشأأرا  علأأى املأأرور و/أو  دوالأأة السأأيارات د ا ثبأأت أهنأأا ومأأع  لأأك ميكأأ  توقيأأ  أو

و ومأ   أ ا امل طلأقل ف عأا مصأطلح "الت فيأ "ل وسالتأايل نطأاق (646)عائقا  هل ا السالمة العامة أو
 احل اية امل  وحة لوسائ  ال ق ل حمدد سامل ارسة الالحقة اليت تتبعها ااطرا و

وتومأأأأأول اإلضأأأأأايف الثأأأأأاين مأأأأأ  الرب  12 ويتعلأأأأأق أحأأأأأد اامثلأأأأأة امل ك أأأأأة ااخأأأأأرى ساملأأأأأادة (12)
 :(647)يلي ل اليت ت ص على ما1949 التفاقيات ج ي  لعا 

نأأأب علأأأى أفأأأراد اخلأأأدمات الطبيأأأة وأفأأأراد اهليئأأأات الدي يأأأة والوحأأأدات ووسأأأائ  " 
ال قأأ  الطأأحل ستوجيأأ  مأأ  السأألطة املختصأأة املع يأأةل دسأأراو العالمأأة امل يأأ ة للصأأليب اامحأأر 

والشأأ س اامحأأري  علأأى أرضأأية سيضأأاء ووضأأعها علأأى وسأأائ  ااسأأد  اهلأأالل اامحأأر أو أو
 وال ق  الطحو ونب احرتا      العالمة يف مجيع ااحوالو ونب عد  دساءة استع اهلا"

ومأأع أن لفظأأة "نأأب" تأأوحي سأأفن مأأ  اإلل امأأي للأأدول اسأأتخدا  العالمأأة امل يأأ ة لوسأأم  
رو ل فجن امل ارسة الالحقة تشأري دىل أن أفراد اخلدمات الطبية ووسائ  ال ق  الطح يف مجيع الظ

مانأت اة اعأات املسألحة  و وملأا(648)الدول قد متلك سلطة تقديرية معي أة يف تطبيأق  أ ا احلكأم
يف السأأ وات ااخأأرية شأأ ت  ج أأات حتديأأدا  علأأى قوافأأ  طبيأأة ميكأأ  متيي  أأا متييأأ ا  جيأأدا  سسأأبب 

عأأض ااحيأأان عأأ  وسأأم  أأ   القوافأأ  الشأأعار املأأوفر للح ايأأة الأأ ي حت لأأ ل امت عأأت الأأدول يف س
__________ 

(644) E. Denza, Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 
Oxford Commentaries on International Law, 3rd edition (Oxford, Oxford University Press, 2008), 

pp. 160-161; J. Salmon, Manuel de droit diplomatique (Brussels, Bruylant, 1994), p. 208, para. 315و 

 Australia, Department of Foreign Affairs and Trade, Privileges andانظأأر علأأى سأأبي  املثأأال  (645)

Immunities of Foreign Representatives (http://dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/protocol 

-guidelines/Documents/A21.pdf); Iceland, Protocol Department, Ministry of Foreign Affairs, 

Diplomatic Handbook (Reykjavik, 2009), p. 14 (www.mfa.is/media/PDF/Diplomatic_ 

Handbook.PDF)لامل لكأة املتحأدةل انظأر سيأان وميأ  وويأر الدولأة الربملأاين ؛ Home Office (Lord Elton) in 

the House of Lords, HL Deb, 12 December 1983, vol. 446 cc3-4الواليأات املتحأدةل انظأر  ؛M. Nash 

(Leich), "Contemporary practice of the United States relating to international law", American 

Journal of International Law, vol. 88, No. 2 (April 1994), p. 312, at pp. 312-313و 
(646) Denza, Diplomatic Law … أعأأأأال (ل  644 )انظأأأأر احلاشأأأأيةp. 160; M. Richtsteig, Wiener 

Übereinkommen über diplomatische und konsularische Beziehungen: Entstehungsgeschichte, 

Kommentierung, Praxis, 2nd edition (Baden-Baden, Germany, Nomos, 2010), p. 70و 

 أعال و 551ية انظر احلاش (647)

(648) Y. Sandoz, C. Swinarski and B. Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocols of 8 

June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Dordrecht, ICRC and Martinus Nijhoff, 

1987), p. 1440, paras. 4742-4744; H. Spieker, "Medical transportation", in Max Planck 

Encyclopedia of Public International Law (www.mpepil.com ل)paras. 7-12ان  أيضأا  الصأيغة ااقأ   ؛
 "وsera arboréدل اما  يف ال ص الفرنسي املعرب ع ها ساستخدا  املضارع "

http://dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/protocol%20-guidelines/Documents/A21.pdf
http://dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/protocol%20-guidelines/Documents/A21.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.mpepil.com
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سشأأعار مميأأ و وردا  علأأى سأأؤال يف الربملأأان عأأ  امل ارسأأة الأأيت تتبعهأأا حكومأأة أملانيأأا يف أفغانسأأتانل 
 يلي:  مرت احلكومة ما

مث  جهات مسامهة أخرى يف وحدات القوة الدولية لل ساعدة اام يةل سبق " 
ت طبية حت   شعارات ممي ةو سأ  للقوات املسلحة االحتادية أن شهدت استهدا  مرمبا

ُفضأأأأ  أحيانأأأأا  اسأأأأتهدا   أأأأ   الوحأأأأدات واملرمبأأأأات الطبيأأأأةل امل يأأأأ ة سوضأأأأوح سشأأأأارات 
احل اية اليت حت لهاو وسالتايل قأررت القأوات املسألحة االحتاديأةل ومأ لك سلجيكأا وفرنسأا 

ام يأأةل وامل لكأأة املتحأأدة وم أأدا والواليأأات املتحأأدةل يف دطأأار القأأوة الدوليأأة لل سأأاعدة ا
 و(649)تغطية شارات احل اية اليت حت لها املرمبات الطبية"

يأرى أن االلتأ ا  ساسأتخدا   12 و    امل ارسة اليت تتبعها الدول قد تؤمد تفسريا  لل ادة (13)
 يف ظرو  استث ائية مي ح  امشا  م  السلطة التقديرية ل طرا و (650)شارة احل اية

الأدول حقأا  يبأدو أنأ  غأري مشأروط ميكأ  أن تثأري التسأاؤل وأحكا  املعا دات الأيت متأ ح  (14)
مأ  اتفاقيأة  9 ع ا د ا مانت  أ   السألطة التقديريأة حمأدودة سأالغرض مأ  القاعأدةو فوفقأا  لل أادة

فيي ا للعالقات الدسلوماسيةل على سبي  املثالل نوو للدولة املستقبلة أن  طر الدولة املرسألة سأفن 
ل دون أن يكأون عليهأا سيأان ااسأبابو وعأادة ص غأري مرغأوب فيأ شأخعضأوا  مأ  أعضأاء البعثأة 

تصدر الأدول  أ   اإلخطأارات يف احلأاالت الأيت يثبأت فيهأا أن عضأو البعثأة ضأالع يف أنشأطة  ما
أنأأ  ارتكأأب انتهامأأات جسأأي ة أخأأرى لقأأانون الدولأأة  يشأأتب  فيأأ  سفنأأ  ضأأالع فيهأأال أو جتسأأس أو

و غأأأأأري أن الأأأأأدول أصأأأأأدرت أيضأأأأأا   أأأأأ   (651)ريةتسأأأأأبب يف تأأأأأوترات سياسأأأأأية مبأأأأأ املسأأأأأتقبلةل أو
ل (652)اإلعالنأأات يف ظأأرو  أخأأرىل مأأثال  ع أأدما تسأأبب املبعوثأأون يف جأأروح سليغأأة لطأأر  ثالأأث

يسأأري لأأديها مأأ  قأأوانني السأأياقة  حأأىت إلنفأأا  مأأا ل أو(653)ارتكبأأوا انتهامأأات متكأأررة للقأأانون أو
__________ 

(649) Deutscher Bundestag, "Antwort der Bundesregierung: Rechtlicher Status des Sanitätspersonals der 
Bundeswehr in Afghanistan", 9 April 2010, Bundestagsdrucksache 17/1338, p. 2 ترمجة املقرر اخلاص(و( 

(650) Spieker, "Medical transportation" أعال (ل  648 )انظر احلاشيةpara. 12و 

 pp. 77-88 with further references toأعأأال (ل  644 )احلاشأأية … Denza, Diplomatic Lawانظأأر  (651)

declarations in relation to espionageانظأأأر أيضأأأا   ؛ Salmon, Manuel de droit diplomatique 
 p. 484, para. 630; and Richtsteig, Wiener Übereinkommen überأعأأأال (ل  644 )احلاشأأأية

diplomatische … أعال (ل  646 )احلاشيةp. 30و 
(652) The Netherlands, Protocol Department, Ministry of Foreign Affairs, Protocol Guide for 

Diplomatic Missions and Consular Posts. Available from www.government.nl/government/ 

documents/leaflets/2015/04/15/protocol-guide-for-diplomatic-missions-en-consular-postsو 

(653) France, Ministère des affaires étrangères et du développement, Guide for Foreign Diplomats 
Serving in France: Immunities — Respect for Local Laws and Regulations (www.diplomatie.gouv. 

fr/en/ministry/guide-for-foreign-diplomats/immunities/article/respect-for-local-laws-and); Turkey, 

Ministry of Foreign Affairs, traffic regulations to be followed by foreign missions in Turkey, 

Principal Circular Note 63552, Traffic Regulations 2005/PDGY/63552 (6 April 2005) 

(www.mfa.gov.tr/06_04_2005--63552-traffic-regulations.en.mfa); United Kingdom, Foreign and 

Commonwealth Office, Circular dated 19 April 1985 to the Heads of Diplomatic Missions in 

London, reprinted in G. Marston, "United Kingdom materials on international law 1985", British 

Yearbook of International Law, vol. 56, No. 1 (1985), p. 437و 

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.government.nl/government/%20documents/leaflets/2015/04/15/protocol-guide-for-diplomatic-missions-en-consular-posts
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.government.nl/government/%20documents/leaflets/2015/04/15/protocol-guide-for-diplomatic-missions-en-consular-posts
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.diplomatie.gouv.%20fr/en/ministry/guide-for-foreign-diplomats/immunities/article/respect-for-local-laws-and
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.diplomatie.gouv.%20fr/en/ministry/guide-for-foreign-diplomats/immunities/article/respect-for-local-laws-and
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.mfa.gov.tr/06_04_2005--63552-traffic-regulations.en.mfa
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دون أسأأأأباب واضأأأأحة و سأأأأ  دن مأأأأ  املتصأأأأور أن تصأأأأدر دعالنأأأأات سأأأأ(654)حتأأأأت تأأأأفثري الكحأأأأول
يبأأدو أن الأأدول ااخأأرى أمأأدت أن  أأ   امل ارسأأة تشأأك  دسأأاءة  سأأدوافع سياسأأية صأأرفةو وال أو

و وسالتأأايلل فهأأ   أشأأخاص غأأري مرغأأوب فأأيهماسأأتع ال للسأألطة سأأاإلعالن أن أعضأأاء يف البعثأأة 
 و(655)تتيح حقا  غري مشروط 9 امل ارسة تؤمد سفن املادة

  32 الالحقة ااخرى مبقتضى املادة امل ارسة -2 الفقرة  
ساآلثار الأيت حُيت أ  أن ترتتأب علأى "ممارسأات  7 م  مشروع االست تاج 2 وتتعلق الفقرة (15)

يعكأأس اتفاقأأا   ال (ل ممأا3 ل الفقأأرة4 )انظأر مشأأروع االسأت تاج 32 الحقأة أخأأرى" مبقتضأى املأأادة
تؤمأد  أ   امل ارسأاتل ساعتبار أا أداة  يتعلق ستفسري املعا أدةو وميكأ  أن سني مجيع ااطرا  في ا

حتأأدد املعأأا ع أأدما  ل أو31 تفسأأري تك يليأأةل التفسأأري الأأ ي توصأأ  دليأأ  املفسأأر يف تطبيأأق املأأادة
يؤدي دىل نتيجة م افية سوضوح لل  طأق  مبه ا  أو املعا غامضا  أو 31 يرتك التفسري وفقا  لل ادة

"ممارسأأأات الحقأأأة  تخدا  ااع أأأال التحضأأأريية أوسأأأني اسأأأ 32 املعقأأأولو وسالتأأأايلل متيأأأ  املأأأادة أو
"حتديأد" املعأاو ومأ  مثل فأجن   ل واسأتخدامها ل31 أخرى" لتثبيت معا ُتوص  دلي  مبوجب املادة
يُلجأأف دليهأأا لتحديأأد معأأا معا أأدة يف  قأأد ال 32 "امل ارسأأات الالحقأأة ااخأأرى" مبقتضأأى املأأادة

  أجأأأ  تفميأأأد املعأأأا ال أأأاتج عأأأ  تطبيأأأق وعلأأأى الأأأدوا ل مأأأ -ظأأأرو  معي أأأة فحسأأأبل سأأأ  أيضأأأا  
 و(656)31 املادة

__________ 

 Canada, Foreign Affairs, Trade and Development, Revised Impaired Driving Policyانظر  (654)

(www.international.gc.ca/protocol-protocole/vienna_convention_idp-convention_vienne_vfa.aspx? 

lang=eng); United States, Department of State, Diplomatic Note 10-181 of the Department of State 

(24 September 2010) (www.state.gov/documents/organization/149985.pdf), pp. 8-9و 

مأأأأأ  اتفاقيأأأأأأة فيي أأأأأا للعالقأأأأأات الدسلوماسأأأأأيةل انظأأأأأر  9 لالطأأأأأالع علأأأأأى قضأأأأأية  ات آثأأأأأأار أسعأأأأأد يف دطأأأأأأار املأأأأأأادة (655)
G. Hafner, "Subsequent agreements and practice: between interpretation, informal modification, 

and formal amendment", in Nolte, Treaties and Subsequent Practice أعأال (ل  398 )انظأر احلاشأية
p. 105, at p. 112و 

(656) WTO Appellate Body Report, China — Measures Affecting Trading Rights and Distribution 

Services for Certain Publications and Audiovisual Entertainment Products (China — Publications 

and Audiovisual Products), WT/DS363/AB/R, adopted 19 January 2010, para. 403رغم أن تطبيأق  ؛"
أدى سأأأأ  دىل التوصأأأأ  دىل ‘ خأأأأدمات توويأأأأع التسأأأأجيالت الصأأأأوتية‘مأأأأ  اتفاقيأأأأة فيي أأأأا علأأأأى  31 الفريأأأأق لل أأأأادة

لأأأك املعأأأاو   لتثبيأأأتسشأأأفن معأأأا  أأأ   العبأأأارةل قأأأرر الفريأأأق اللجأأأوء دىل أدوات تفسأأأري تك يليأأأة ‘ اسأأأت تاج أويل‘
ونالح ل يف   ا الصددل أن احلجة اليت قدمتها الصني يف االستئ ا  تفرتض في ا يبدو أن الفريقل لأو مأان قأد 

مبه أا ل ولأو  غامضأا  أو‘ خأدمات توويأع التسأجيالت الصأوتية‘يأرتك معأا عبأارة  31 خلص دىل أن تطبيق املأادة
اتفاقيأة مأ   32 ل لكأان حتليلأ  مبقتضأى املأادةتثبيتأ ةل سدال  م  معا العبار  لتحديد 32 مان قد ةف م  مث دىل املادة

خمتلفأأة عأأ   32 نتفأأق مأأع  أأ ا الأأرأيو فالع اصأأر الأأيت ي بغأأي حبثهأأا مبقتضأأى املأأادة و والسالضأأرورةحتلأأيال  خمتلفأأا   فيي أأا
ا  مانأت حمصألة أيأ 32 ل ولكأ  الع اصأر نفسأها تُبحأث مبقتضأى املأادة31 الع اصأر الأيت ي بغأي حتليلهأا مبوجأب املأادة

ل  أو القي أة 31 و وسأدال  مأ   لأكل ف أا ميكأ  أن  تلأ ل س أاء  علأى نتأائج تطبيأق املأادة31 التحلي  مبوجأب املأادة
 414 )احلاشأأأية … Villiger, Commentary"؛ انظأأأر أيضأأأا  32 الأأأيت سُتسأأأ د دىل الع اصأأأر احملللأأأة مبوجأأأب املأأأادة

 وp. 447, para. 11 لأعال (

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.international.gc.ca/protocol-protocole/vienna_convention_idp-convention_vienne_vfa.aspx%3f%20lang=eng
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.international.gc.ca/protocol-protocole/vienna_convention_idp-convention_vienne_vfa.aspx%3f%20lang=eng
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.state.gov/documents/organization/149985.pdf
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ل علأى سأأبي  املثأالل يف احلأأد مأأ  32 وميكأ  أن تسأأهم امل ارسأة الالحقأأة مبوجأب املأأادة (16)
حأأاالت الت أأاوع امل ك أأة حي  أأا يبأأدو أن  أأة تعارضأأا  سأأني "موضأأوع املعا أأدة وغرضأأها" وأغأأراض 

ل مأأثال ل شأأددت حمك أأة ماسيكيلي/سأأيدودوج يأأرة  و ففأأي قضأأية (657)حمأأددة لقواعأأد معي أأة فيهأأا
طأأرا  "سأأعت ان تأأؤم  ل فسأأها حريأأة املالحأأة يف ال هأأر وتعأأني سدقأأة ااالعأأدل الدوليأأة علأأى أن 

و وسالتأأايل تالفأأت تعارضأأا  ممك أأا  مبراعأأاة ممارسأأة الحقأأة (658)قأأدر اإلمكأأان  أأال نفأأو  مأأ  م هأأا"
 و (659)(32 ى املادةمعي ة اتبعها طر  واحد فق  مفداة تفسري تك يلية )مبقتض

يتعلأأأأق سعبأأأأأارة  32 و أأأأة مثأأأأال آخأأأأر علأأأأى "ممارسأأأأات الحقأأأأأة أخأأأأرى" مبقتضأأأأى املأأأأادة (17)
مأأأأأ  الربوتومأأأأأول  57 مأأأأأ  املأأأأأادة‘ 2(‘2"االحتياطأأأأأات املسأأأأأتطاعة" الأأأأأواردة يف الفقأأأأأرة الفرعيأأأأأة )

و وقأأأد اسأأأُتخدمت  أأأ   العبأأأارة سالفعأأأ  يف 1949 اإلضأأأايف التفاقيأأأات ج يأأأ  لعأأأا  (660)ااول
تقييأأد اسأأتع ال االغأأا  وااشأأراك  مأأ  الربوتومأأول سشأأفن حظأأر أو 3 مأأ  املأأادة 4 قأأرة الفرعيأأةالف

ل الأأيت تأأ ص (661)1980 تشأأري  ااول/أمتأأوسر 10 وال بأأائ  ااخأأرى )الربوتومأأول الثأأاين( املأأؤرخ
 امل ك أة ع ليأا   على أن املراد سعبارة "االحتياطات املستطاعة تلأك االحتياطأات القاسلأة لال أا  أو

يف  لأك االعتبأارات اإلنسأانية والعسأكرية"و وقأد  مع مراعاة مجيع الظرو  القائ أة يف حي هأال مبأا
أصأأأبحت  أأأ   الصأأأيغة مقبولأأأة مأأأ  خأأأالل امل ارسأأأة الالحقأأأة يف العديأأأد مأأأ  اادلأأأة العسأأأكرية 

 57 مأأ  املأأادة‘ 2(‘2ساعتبار أأا تعريفأأا  عامأأا  "لالحتياطأأات املسأأتطاعة" اغأأراض الفقأأرة الفرعيأأة )
 و(662)1949 م  الربوتومول ااول امللحق ساتفاقيات ج ي  لعا 

أدى أحيانأأا   32 واملأأادة 31 )ب( مأأ  املأأادة3 حتديأأد امل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة (18)
ساحملأأامم احملليأأة دىل اخلأأروج ستفسأأريات واسأأعة وضأأيقةو فعلأأى سأأبي  املثأأالل فسأأر  لأأس اللأأوردات 

م  اتفاقية وارسأو  26 م  املادة 2 " مبوجب الفقرةdamage" سامل لكة املتحدة مصطلح "الضرر"

__________ 

 United States — Import Prohibition of Certain سأتئ ا  التاسعأة مل ظ أة التجأارة العامليأةل يئأة اال انظأر (657)

Shrimp and Shrimp Products — AB-1998-4, WT/DS58/AB/R), adopted 6 November 1998 para. 17 
غأراض املختلفأة معظم املعا دات ليس هلا موضوع وغرض وحيد غري م تقص ود ا طائفة م  املواضأيع واا )"ووو

 وp. 216أعال (ل  392 )انظر احلاشية Gardiner, Treaty Interpretationورمبا املت اوعة"(؛ 

(658) Kasikili/Sedudu Island أعال (  395 )انظر احلاشيةat p. 1074, para. 45و 

 وat p. 1078, para. 55 and p. 1096, para. 80ل املرجع نفس  (659)

 وat p. 1077, para. 55, and p. 1096, para. 80ل املرجع نفس  (660)

(661) United Nations, Treaty Series, vol. 1342, No. 22495, p. 137و 

(ل انظأأأأر 2004( وامل لكأأأأة املتحأأأأدة )2001(ل وم أأأأدا )1989لالطأأأأالع علأأأأى اادلأأأأة العسأأأأكرية ل رج تأأأأني ) (662)
Henckaerts and Doswald-Beck, customary International Humanitarian Law, volume 2 و

 pp. 359-360, paras. 160-164 and the online update for the military manual ofأعال (ل  601 )احلاشية

Australia (2006) (www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule15_sectionc)  ؛ انظأأأأأر أيضأأأأأا
Sandoz, Swinarski and Zimmermann, Commentary on the Additional Protocols648 و )احلاشأية 

 وp. 683, para. 2202أعال (ل 

http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule15_sectionc
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و وم  ناحية (663)"ل مستشهدا  سالسلوك الالحق ل طرا lossعلى أن  يش   ع وما  "الضياع" "
أخأأأأرىل فأأأأجن احملك أأأأة العليأأأأا للواليأأأأات املتحأأأأدةل وقأأأأد وضأأأأعت يف اعتبار أأأأا امل ارسأأأأة الالحقأأأأة 

مأأأأ  اتفاقيأأأأة وارسأأأأو  17 " الأأأأوارد يف املأأأأادةaccidentل طأأأأرا ل قأأأأررت أن مصأأأأطلح "احلأأأأادث" "
سأأأببها يكأأأون  ي بغأأأي أن يفسأأأر تفسأأأريا  ضأأأيقا  مبعأأأا أنأأأ  يسأأأتبعد ااحأأأداث الأأأيت ال 1929 لعأأأا 

و ومأ  اامثلأة ااخأرى علأى التفسأري التقييأدي قأرار فسأرت (664)غأري عأادي حدث غري متوقأع أو
الأوارد يف  (impairment of dignity)في  احملك ة االحتادية يف أسرتاليا مصطلح "احلّ  م  الكرامة" 

مأ  اتفاقيأأة فيي أا للعالقأأات الدسلوماسأية سكونأأ  يقتصأر علأأى دلأ ا  الدولأأة املعتَ أد لأأديها  22 املأادة
مأأأ  م أأأع السأأأفارات مأأأ  القيأأأا  سوظائفهأأأا  أع أأأال اإلخأأأالل سالسأأألم أو سأأأفن تأأأؤم  احل ايأأأة مأأأ 

 و(665)اإل انة ااساسيةل وليس م  أي شك  م  أشكال املضايقة أو
وتشري احملامم احملليأةل علأى وجأ  اخلصأوصل أحيانأا  دىل قأرارات صأادرة عأ  حمأامم حمليأة  (19)

أن تثبأأت مأأ  خاللأأ  وجأأود  يكأأ  ممك أأا   أخأأرىل فتأأدخ  سأأ لك يف "نقأأاش قضأأائي" حأأىت ودن مل
علأأأى  أأأ ا ال حأأأول فقأأأد تصأأأب تلأأأك  32 و وفضأأأال  عأأأ  تطبيأأأق املأأأادة(666)اتفأأأاق سأأأني ااطأأأرا 

و ومأع  لأكل فأجن الفأرق (667)اإلشارات يف سلورة ممارسة الحقة دىل جانب احملأامم احملليأة ااخأرى
و (668)هبأا فأرق دقيأقسني االستخدا  السليم لقرارات احملامم احملليأة ااخأرى واالحتجأاج االنتقأائي 

__________ 

(663) United Kingdom, House of Lords, Fothergill v. Monarch Airlines Ltd. [1981] AC 251, at p. 278 

(Lord Wilberforce) and p. 279 (Lord Diplock)لوساملثأ  ؛ Germany, Federal Court (Civil Matters), 

BGHZ, vol. 84, p. 339, at pp. 343-344و 

(664) United States, Supreme Court, Air France v. Saks, 470 U.S. 392, pp. 403-404و 

(665) Australia, Federal Court of Australia, Commissioner of the Australian Federal Police and the 

Commonwealth of Australia v. Geraldo Magno and Ines Almeida [1992] FCA 566, paras. 30-35 

(Einfeld J.)انظأر أيضأا   ؛United Kingdom, House of Lords, R (Mullen) v. Secretary of State for the 

Home Department [2004] UKHL 18, paras. 47-48 (Lord Steyn)و 

-United States, Supreme Court, Air France v. Saks, 470 U.S. 392, pp. 397انظأر علأى سأبي  املثأالل  (666)

407; United States, Supreme Court, Abbott v. Abbott 560 U.S. (2010), Opinion of the Court 

(delivered by Justice Kennedy), Slip Opinion (www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-645.pdf) 
 ,Germany, Federal Administrative Courtو؛ at pp. 12-16(ل 2016 ح يران/يونيأأ  9 )تأأاريخ املطالعأأة

BVerwGE, vol. 139, p. 272, at pp. 288-289; High Court of Australia, Andrew John Macoun v. 

Commissioner of Taxation [2015] HCA 44, at pp. 75-82و 
(667) A. Tzanakopulos, "Judicial dialogue as a means of interpretation", in The Interpretation of 

International Law by Domestic Courts: Uniformity, Diversity, Convergence, H.P. Aust and G. 

Nolte, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2016), p. 72, at p. 94; E. Benvenisti, "Reclaiming 

democracy: the strategic uses of foreign and international law by national courts", American 

Journal of International Law, vol. 102 (2008), at pp. 241-274و 
(668) United Kingdom, Supreme Court, R (Adams) v. Secretary of State for Justice [2011] UKSC 18, 

para. 17 (Lord Philips) املوقعأة علأى  ة أ   امل ارسأة مأ  جانأب طأر  واحأد فقأ  مأ  سأني ااطأرا  العديأد
ووو ولأأيس  أأة  (6)14 تأأوفر دلأأيال  سأأاملعا املقصأأود يف املأأادة العهأأد الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق املدنيأأة والسياسأأية ال

 ("(و6)14 يوحي سوجود أي اتساق يف امل ارسة م  جانب ااطرا  املوقعة يساعد يف حتديد معا املادة ما

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-645.pdf
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(ل عضأو  لأس اللأورداتل مسأت دا  دىل قواعأد فيي أا للتفسأريل Lord Hopeوقد صاغ اللورد  وب )
 توجيها  عاما  حي  ا قال:

"ويف عأأامل مثأأأايلل ي بغأأي أن تُعطأأأى االتفاقيأأة نفأأأس املعأأأا مأأ  قبأأأ  مأأ  مأأأ   أأأو  
دلأةو ويتعأني ال ظأر طر  فيهاو وهب ا تكون السواسق القضأائية مصأدرا  آخأر مأ  مصأادر اا

سع ايأأة دىل التعليأأ  الأأ ي تفخأأ  سأأ  احملأأامم يف الواليأأات القضأأائية ااخأأرى حأأني يُلجأأف دليهأأا 
سأي ا احملأامم  ات املكانأة الرفيعأةو وي بغأي دعطأاء وون   ملعاةة املسفلة املطروحة  ا  أال وال
ىل يُطلأب يف واليات قضأائية أخأرىو ومأ  ناحيأة أخأر  مبري اي تفسري حيظى سقبول عا 

 و(669)يك  سي ها اتفاق واضح" د ا مل الع   س هج متيي ي د ا تضارست ااحكا ل أو
وتتوقأأ  أمأأور مثأأرية علأأى ميفيأأة تطبيأأق  لأأك التوجيأأ  العأأا و فعلأأى سأأبي  املثأأالل ي بغأأي  (20)

مب ارسة  حتاشي االحتجاج سشك  انتقائي سااحكا  اليت تصدر يف والية قضائية وط ية سعي ها أو
و ومأ  ناحيأة أخأرىل قأد يكأون مأ  امل اسأبل يف احلالأة الأيت تتبأاي  (670)عة معي ة م  الدول  و 

فيها امل ارسة سني خمتل  الواليات القضأائية احملليأةل الرتميأ  علأى امل ارسأة الأيت تفخأ  هبأا   وعأة 
 و(672)ل ودعطاء وون أمرب لقرارات احملامم ااعلى درجة(671)أمثر متثيلية م  الواليات القضائية

  مقاس  التعدي  أو الت قيحتفسري ال -3 الفقرة  
مسأأأفلة حجأأأم دسأأأها  االتفاقأأأات الالحقأأأة  7 مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج 3 تت أأأاول الفقأأأرة (21

)أ( 3 وامل ارسة الالحقة يف دسقأاء تفسأري املعا أدة يف نطأاق التفسأري املشأ ول سأالفقرتني الفأرعيتني
__________ 

(669) United Kingdom, House of Lords, King v. Bristow Helicopters Ltd (Scotland) [2002] UKHL 7, at 
para. 81و 

(: "انأر أرى أنأ  مأ  املهأم أن تُعطأى اتفاقيأة وارسأو تأفويال  مشأرتما  يف Lord Mackay) 7 ل الفقأرةاملرجأع نفسأ  (670)
لعليأأا للواليأأات مجيأأع الواليأأات القضأأائية الأأيت اعت أأدت االتفاقيأأةل ففنأأا أعلأأق أمهيأأة حامسأأة علأأى حكأأم احملك أأة ا

( Eastern Airlines Inc. v. Floyd (1991) 499 US 530شأرمة ديسأرتن ديرالي أ  ضأد فلويأد )املتحأدة يف قضأية 
وأن  ل خصوصأا  (El Al Israel Airlines v. Tsengشأرمة العأال للخطأوط اةويأة اإلسأرائيلية ضأد تسأي غ )وقضأية 

(ل عأأأ  احملك أأأة االحتاديأأأة .Einfeld Jدي فلأأأد جو ) "؛ أوالواليأأأات املتحأأأدة مشأأأارك مبأأأري يف  أأأال ال قأأأ  اةأأأوي
 Commissioner of the Australianمفوض الشرطة االحتادية ااسرتالية ضد ماغ و وأمليدا )ااسرتاليةل يف قضية 

Federal Police and the Commonwealth of Australia v. Magno and Almeida [1992] FCA 566 ل الأيت)
مأأأأ  اتفاقيأأأأة فيي أأأأا للعالقأأأأات  22  مصأأأأطلح "احلأأأأ  مأأأأ  مرامأأأأة" متثيليأأأأة دسلوماسأأأأية مبفهأأأأو  املأأأأادةتت أأأأاول تفسأأأأري

()ب(ل ال ي قال: "دن تطبيأق االتفاقيأة علأى الصأعيد الأدويل مأ  قبأ  3)31 الدسلوماسيةل مع اإلشارة دىل املادة
البلأأد املضأأي و و أأ ا العامأأ  يكأأون  البلأأدان الدميقراطيأأة يبأأني أن مأأ  االعتبأأارات اهلامأأة ااخأأرى حريأأة التعبأأري يف

سأالغ التأفثري ع أأد التعامأ  مأع املظأأا رات السياسأية خأارج السأأفاراتو ومأ  املفيأد ال ظأأر يف ممارسأات البلأدان الأأيت 
 و30 لديها خربة مبرية يف التعام  مع   ا ال وع م  احلاالتل مث  الواليات املتحدة وامل لكة املتحدة"ل الفقرة

(671) Canada, Supreme Court, Yugraneft Corp. v. Rexx Management Corp. [2010] 1 SCR 649, para. 21 
(Rothstein J)و 

(672) United Kingdom, House of Lords: Sidhu v. British Airways [1997] AC 430, at p. 453 (Lord Hope); 
Fothergill v. Monarch Airlines Ltd. [1981] AC 251, pp. 275-276 (Lord Wilberforce)و 
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سأأفن االتفاقأأات الأأيت يُتوصأأ  دليهأأا الحقأأا  ميكأأ  أن و وتُأأ ّمر الفقأأرة املفسأأر 31 و)ب( مأأ  املأأادة
مأأأ   39 تعأأأديلهال ولكأأأ   أأ   االتفاقأأأات الالحقأأأة  ضأأأع لل أأأادة تسأأاعد يف ت قأأأيح معا أأأدة أو

)أ( مأ  3 ل وي بغي متيي  ا ع  االتفاقات الالحقة مبوجب الفقرة الفرعيأة1969 اتفاقية فيي ا لعا 
مثلة على خال   لك يف االجتهأادات القضأائية وآراء و وتعرت  اة لة الثانية سوجود أ31 املادة

تعديلها  متباي ة يف الفق  القانوينل غري أهنا تؤمد عد  االعرتا  ع وما  سجمكانية ت قيح معا دة أو
 مب ارسة الحقة ل طرا و

ل "نوو تعدي  معا أدة ساتفأاق في أا سأني 1969 م  اتفاقية فيي ا لعا  39 ووفقا  لل ادة (22)
تشأأأأري دىل االتفاقأأأأات الالحقأأأأة "سأأأأني  31 )أ( مأأأأ  املأأأأادة3 "و غأأأأري أن الفقأأأأرة الفرعيأأأأةااطأأأأرا 

يبأأأأدو أهنأأأأا تت أأأأاول مسأأأأفلة الت قأأأأيح  تطبيأأأأق أحكامهأأأأا"ل وال ااطأأأأرا  سشأأأأفن تفسأأأأري املعا أأأأدة أو
 رأت  يئة االستئ ا  مب ظ ة التجارة العامليةل فجن:  التعدي و وم ا أو

يتعلأأأق ساحلالأأأة  31 )أ( مأأأ  املأأأادة3 فرعيأأأة"ووو مصأأأطلح "تطبيأأأق" يف الفقأأأرة ال 
يأوحي  أ ا  االلت امأات القائ أة؛ وال ميفيأة "تطبيأق" القواعأد أو اليت حيدد فيها اتفاق ما

متديأأأأأأأأد الع أأأأأأأأ  سالت امأأأأأأأأات قائ أأأأأأأأة مقيأأأأأأأأدة  املصأأأأأأأأطلح س شأأأأأأأأوء الت امأأأأأأأأات جديأأأأأأأأدة أو
 و (673)ووو" وم يا  

أن االتفاقأأأات الأأأيت تتوصأأأ  دليهأأأا ل ع أأأد قراءهت أأأا معأأأا ل 39()أ( و3)31 وتبأأأني املادتأأأان (23)
حاجأة ان  و وال(674)تعأدهلا ميك ها أن تفسر املعا دة وت قحهأا أو ااطرا  سعد دسرا  معا دة ما
رأت حمك أأة  و وم أأا(675)شأأك  مماثأأ  لل عا أأدة الأأيت ي قحهأأا 39 يكأأون لالتفأأاق مبوجأأب املأأادة

 : تني ضد أوروغواي()اارج طاحونيت اللباب على هنر أوروغوايالعدل الدولية يف قضية 
أيا  مانت التس ية احملددة هل ا "التفا م" وأيأا  مأان الصأك الأ ي ُدّون فيأ  )حماضأر " 
(ل فجنأأ  ملأأ   ل طأأرا ل سقأأدر موافقتهأأا عليأأ ل ونأأب عليهأأا [اللج أأة اإلداريأأة ل هأأر أوروغأأواي]

ظأأأأا  أن تراعيأأأأ  حبسأأأأ  نيأأأأةو وهلأأأأا احلأأأأق يف اخلأأأأروج عأأأأ  اإلجأأأأراءات امل صأأأأوص عليهأأأأا يف ال 
 و(676)"يتعلق مبشروع معني ع ال  ساتفاق ث ائي م اسب ل في ا1975 ااساسي لعا 

__________ 

(673) WTO, Appellate Body Report, EC — Bananas III أعال (ل  445 )انظر احلاشيةparas. 391-393و 

(674) Murphy, "The relevance of subsequent agreement..." أعال (ل  642 )انظر احلاشيةp. 88و 

(675) Sinclair, TheViennaConvention,Waldockل حيث ترد دشارة دىل p. 107أعال (ل  393 )انظر احلاشية … 

Official Records of theUnitedNationsConference on the Lawof Treaties… (A/CONF.39/11) 
 ,Villiger؛ و37th meeting, 24 April 1968, p. 207, paras. 49-52 أعأأأال (ل 575 )انظأأأر احلاشأأأية

Commentary … لأعأال ( 414 )انظأر احلاشأية p. 513, paras. 7, 9 and 11؛ وK. Odendahl, "Article 39. 

General rule regarding the amendment of treaties", in Dörr and Schmalenbach, Vienna Convention 

on the Law of Treaties … أعال (ل  439 )انظر احلاشيةp. 706, at para. 16و 

(676) Pulp Mills on the River Uruguay أعأال (ل  395 )انظأر احلاشأيةat pp. 62-63, Paras. 128 And 131 ؛ مث
 وat pp. 62-66, paras. 128-142ُتستو ل  دىل أن     الشروط مل ليف القضية قيد االستعراض لخلصت احملك ة

http://undocs.org/ar/A/CONF.39/11
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ويصأأعب يف مثأأري مأأ  ااحيأأان الت ييأأ  سأأني اتفاقأأات ااطأأرا  مبوجأأب حكأأم معأأني مأأ   (24)
يعطأأأي قأأأوة مل مأأأة لالتفاقأأأات الالحقأأأةل واالتفاقأأأات الالحقأأأة مبع ا أأأا اجملأأأرد  أحكأأأا  معا أأأدة مأأأا

ل اليت ليست هلا قوة مل مةل واالتفاقأات املتعلقأة ست قأيح 31 )أ( م  املادة3 الفرعيةمبوجب الفقرة 
و وتشأأأأري االجتهأأأأادات القضأأأأائية الدوليأأأأة (677)41-39 تعأأأأديلها مبوجأأأأب املأأأأواد معا أأأأدة مأأأأا أو
دىل أن االتفاقأأات غأأري الرمسيأأة الأأيت يأأدعى أن فيهأأا خروجأأا  عأأ  االلت امأأات  (678)وممارسأأات الأأدول

يبأدو أن   أاك أي معأايري رمسيأة غأري تلأك املبي أة يف  غي تفسري ا يف دطأار ضأيقو والالتعا دية ي ب
ل حسأب االقتضأاءل سأوى تلأك الأيت قأد تأ ص عليهأا املعا أدة السأارية نفسأهال يُعأرت  39 املادة

هبأأا علأأى أهنأأا متيأأ  سأأني  أأ   ااشأأكال املختلفأأة مأأ  االتفاقأأات الالحقأأةو غأأري أن مأأ  الواضأأح أن 
يتعلأأق ستفسأأري  م الدوليأأة مسأأتعدة ع ومأأا  ملأأ ح الأأدول ااطأأرا  نطاقأأا  واسأأعا  في أأاالأأدول واحملأأام
ع  طريق اتفاق الحقو وقد ميتد   ا ال طاق حىت يتجاوو املعا العادي ملصطلحات  معا دة ما

املعا أأأدةو ومبأأأواواة اإلقأأأرار هبأأأ ا ال طأأأاق لتفسأأأري املعا أأأدةل تتحاشأأأى الأأأدول واحملأأأامم اإلقأأأرار سأأأفن 
و وسالتايلل فأجن اتفاقأا  لتعأدي  معا أدة (679)تعديلها يرتتب علي  سالفع  ت قيح املعا دة أو االتفاق

 و(680)ي بغي افرتاض  ال ا  أمر غري مستبعدل لك   أيضا  أمر  ما
تعأأأديلها  د ا مأأأان سجمكأأأان ااطأأأرا  ت قأأأيح معا أأأدة أو يتعلأأأق مبسأأأفلة معرفأأأة مأأأا وفي أأأا (25)

ل يف البدايةل يف مشاريع املأواد املتعلقأة سقأانون املعا أداتل مب ارسة الحقة شائعةل اقرتحت اللج ة
ل اامأأأر الأأأ ي مأأأان مأأأ  شأأأفن  أن يقأأأر صأأأراحة 1969 ددراج  أأأ ا احلكأأأم يف اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا 

 سجمكانية تعدي  املعا دات سامل ارسة الالحقة: 

__________ 

يعأأدهلال انظأأأر  د ا مأأان االتفأأأاق يفسأأر املعا أأأدة أ  ري أحيانأأأا  حتديأأد مأأأايف امل ارسأأة القضأأأائيةل لأأيس مأأأ  الضأأرو  (677)
Territorial Dispute أعال (  395 )احلاشيةat p. 29, para. 60  ووو يف رأي احملك ةل واغراض   ا احلكمل"(

اتفاقأا  مبوجأب تعدي  ل عالن"(؛ وت  ب اآلراء أحيانا  دىل أن  يدعو دىل تص يف  على أن  دقرار أو ليس   اك ما
 Aust, Modern Treaty Law and Practiceميكأ  أن يعأدل معا أدةل )انظأر  31 )أ( م  املأادة3 الفقرة الفرعية
 ( مع اامثلةوpp. 212-214أعال (ل  525 )انظر احلاشية

(678) Pulp Mills on the River Uruguay أعأال (ل  395 )انظر احلاشيةat p. 63, paras. 131 and 140؛ وCrawford, 

"A consensualist interpretation of article 31(3)أعأال (ل  606 )انظر احلاشأية وp. 32؛ وIran-United States 

Claims Tribunal, Interlocutory Award No. ITL 83-BI-FT (Counterclaim) أعأال (ل  537 )انظأر احلاشأية
p. 77, at pp. 125-126, para. 132؛ وADF Group Inc. v. United States of America (Case No. 

ARB(AF)/00/1), ICSID Arbitration Under NAFTA Chapter Eleven, 9 January 2003, ICSID Reports, 

vol. 6 (2004), pp. 84-85, para. 177 (www.state.gov/documents/organization/16586.pdf) ل املرجأع نفسأ ؛
 و165-146 ل الفقراتA/CN.4/671؛ 21-20 اة ء الراسعل الفص  جيمل الفقرتان

قد يكون صأحيحا  أن الأدولل يف سأياقات دسلوماسأية خأارج دجأراءات احملك أةل متيأ  دىل اإلقأرار سقأدر أمأرب مأ   (679)
 Murphy, "The relevance ofممارسأة شأائعة يشأكالن تعأديال  لل عا أدةل انظأر  الصأراحة سأفن اتفاقأا  معي أا  أو

subsequentagreementوp. 83أعال (ل  642 )احلاشية "… 
,Crawford؛ وp. 66, para. 140ل جأع نفسأ املر  (680) "A consensualist interpretation of article 31 (3) …" 

 وp. 32أعال (ل  606 )انظر احلاشية

http://www.state.gov/documents/organization/16586.pdf
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 دي  املعا دات سامل ارسة الالحقةتع -38 املادة"
ة الحقأأة متبعأأة يف تطبيأأق أحكأأا  املعا أأدة ت شأأئ نأأوو تعأأدي  املعا أأدة مب ارسأأ 

 و (681)اتفاق ااطرا  على تعدي  أحكامها"
و وطُأأأرح للتصأأأويت تعأأأدي  (682)وأثأأأار مشأأأروع املأأأادة  أأأ ا جأأأدال  حمتأأأدما  يف مأأأؤمتر فيي أأأا (26)

عضأوا  عأ   26 ل وامت اع15 صوتا  مقاس  53 ل فاعُت د سفغلبية38 يقضي حب   مشروع املادة
يعأأر اسأأتبعاد  38 د ا مأأان رفأأض مشأأروع املأأادة د مأأؤمتر فيي أأال نوقشأأت مسأأفلة مأاالتصأويتو وسعأأ

سامل ارسأأأة الالحقأأأة ل طأأأرا و وخلُأأأص الكثأأأري مأأأ  الكتّأأأاب دىل أن  دمكانيأأأة تعأأأدي  معا أأأدة مأأأا
تك  ترغأبل سكأ  سسأاطةل يف التطأرق دىل  أ   املسأفلة يف دطأار اتفاقيأة فيي أا  الدول املتفاوضة مل

املعا أأأدات ميكأأأ ل مقاعأأأدة عامأأأة يف القأأأانون العأأأريف لل عا أأأداتل أن تُعأأأّدل ل وأن 1969 لعأأأا 
تعد احملامم واهليئأات  و وم  جهتها مل(683)مب ارسة الحقة ت شئ اتفاقا  سني ااطرا  هل ا الغرض

  و1969 القضائية الدولية تعرت  هب   اإلمكانيةل م   اعت اد اتفاقية فيي ا لعا 
ل   بأأت حمك أأأة العأأأدل املتعلأأق حبقأأأوق املالحأأأة واحلقأأوق املتصأأألة هبأأأاال أأأ اع ففأأي قضأأأية  (27)

 مأأأ   31 )ب( مأأأ  املأأأادة3 الدوليأأأة دىل أن "امل ارسأأأة الالحقأأأة ل طأأأرا ل حسأأأب مفهأأأو  الفقأأأرة
 

__________ 

(681) Yearbookوvol. II, document A/6309/Rev.1, p. 236 (footnote omitted) ,1966… 
 … Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treatiesانظأأأر  (682)

(A/CONF.39/11) 37 أعأال (ل 575 )احلاشأيةth meeting, 24 April 1968, pp. 207-215؛ وA/CN.4/671 ل
 Lapratiquesubséquenteوpp. 56-61أعال (ل  573 )احلاشية "…",Distefano ؛121-119 الفقرات

(683) Sinclair, The Vienna Convention … أعأأأال (ل  393 )انظأأأر احلاشأأأيةp. 138؛ وGardiner, Treaty 

Interpretation أعأال (ل  392 احلاشأية )انظأرpp. 275-280؛ وYasseen, "L’interprétation des traités…" 
Lavolontédel’Étatأعال (ل  533 )انظر احلاشية "…",Kamto؛ وpp. 51-52أعال (ل  393 )انظر احلاشية

pp. 134-141, at p. 134؛ وAust, Modern Treaty Law and Practice (ل أعأأال 525 )انظأأر احلاشأأية 
p. 213؛ وVilliger, Commentary … أعأال (ل  414 )انظأر احلاشأيةp. 432, para. 23؛ وDörr, "Article 31 

p. 555, para. 76أعأأال (ل  439 )انظأأر احلاشأأية "… (in accord, Odendahl, "Article 39 )انظأأر  "…
Distefano, "La pratique subséquente؛ و(p. 702, paras. 10-11أعأأأال (ل  675 احلاشأأأية )انظأأأر  "…
 H. Thirlway, "The law and procedure of the International Court؛ وpp. 62-67أعأال (ل  573 احلاشأية

of Justice 1960-1989: supplement, 2006 — part three", British Yearbook of International Law 

2006, vol. 77, pp. 1-82, p. 65؛ وM.N. Shaw, International Law, 6th edition (Cambridge, United 
Kingdom, Cambridge University Press, 2008), p. 934؛ وI. Buga, "Subsequent practice and treaty 

modification", in Conceptual and Contextual Perspectives on the Modern Law of Treaties, M.J. 

Bowman and D. Kritsiotis, eds. (forthcoming), at الأأأيت تتضأأأ   مراجأأأع أخأأأرى؛  452 احلاشأأأية
الأأ ي يشأأدد علأأى الطأأاسع الرمسأأي إلسأأرا  املعا أأدة يف مقاسأأ   Murphy أأ ا الأأرأي علأأى وجأأ  اخلصأأوص  ويعأأارض

Therelevanceofsubsequentagreementأعأال (ل  642 )انظأر احلاشأية "…"الطاسع غأري الرمسأي لل  ارسأةل 
pp. 89-90انظأر أيضأا   ؛Hafner,Subsequentagreementsandpracticeأعأال (ل  655 )انظأر احلاشأية "…"

pp. 115-117 الفرق سني م ظور احملامم والدولل وتفميد أمهية تعدي  ااحكا  يف   ا السياق(و( 

http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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و ولأيس (684)اتفاقية فيي أال ميكأ  أن تأؤدي دىل االستعأاد عأ  ال يأة ااصألية اسأت ادا  دىل اتفأاق ضأ ر"
ادت احملك أأأة سأأأ لك أن تعأأأرت  سأأأفن امل ارسأأأة الالحقأأأةل مبقتضأأأى الفقأأأرة مأأأ  الواضأأأح متامأأأا   أأأ  أر 

تعأأدي  املعا أأدةل  ل ميكأأ  أن يكأأون هلأأا أيضأأا  أثأأر يت ثأأ  يف ت قأأيح أو31 )ب( مأأ  املأأادة3 الفرعيأأة
سشأأأفن تفسأأأري املعا أأأدات ان ال يأأأة "ااصأأألية" ل طأأأرا    أأأ  مانأأأت تعأأأرب عأأأ  رأي لأأأيس دال أو

يف تفسأأأأري معا أأأأدة مأأأأاو وقأأأأد اعرتفأأأأت اللج أأأأة سالفعأأأأ  يف مشأأأأروع  ليسأأأأت سالضأأأأرورة عأأأأامال  قطعيأأأأا  
أن االتفاقات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأةل شأفهنا شأفن أدوات التفسأري ااخأرىل  [3] 8 االست تاج

د ا مانأأت ال يأأة املفرتضأأة ل طأأرا  ع أأد دسأأرا  املعا أأدة  أأي  ( يف حتديأأد مأأاووو"ميكأأ  أن تسأأاعد )
و ومأأ  مث فأأجن نطأأاق (685)سأأتخدمة معأأا قأأاسال  للتطأأور عأأرب الأأ م "دعطأأاء أي مأأ  املصأأطلحات امل

حتأأدد  "نيأأة أصأألية" ثاستأأة سالضأأرورةل ود أأا نأأب أن حُيأأدد يف ضأأوء طائفأأة أوسأأع مأأأ   "التفسأأري" ال
االعتبأأأاراتل ت أأأدرج فيهأأأا سعأأأض التطأأأورات الالحقأأأةو ويثأأأري رأي احملك أأأة  أأأ ا الأأأ ي يكت فأأأ  سعأأأض 

)ب( مأأ  3 ن تسأأهم امل ارسأة الالحقأأةل مبفهأأو  الفقأأرة الفرعيأأةالغ أوض مسأأفلة دىل أي حأأد ميكأأ  أ
د ا مان ممك أا  أن يرتتأب علأى امل ارسأة الالحقأة أثأر يأؤدي  ل يف "تفسري" معا دة مال وما31 املادة

وت قيحهأأا  تعأأدي   أأ   املعا أأدةو وسالفعأأ  فأأجن اخلأأ  الفاصأأ  سأأني تفسأأري معا أأدة مأأا دىل ت قأأيح أو
 و  (686)ال احية الواقعية "س  يستحي  حتديد " يف سعض ااحيانتعديلها خ  "يصعب" م   أو
ال أ اع املتعلأق حبقأوق وسغض ال ظر ع  الرأي امل مور حملك ة العأدل الدوليأة سشأفن قضأية  (28)

تعأأرت  صأأراحة  سفنأأ  مأأان اي ممارسأأة  ل فأأجن احملك أة مل(687)املالحأة البحريأأة واحلقأأوق املتصأألة هبأأا
الفتأأوى املتعلقأأة ي طبأأقل علأأى وجأأ  اخلصأأوصل يف  معي أأة الحقأأة أثأأر تعأأدي  معا أأدة مأأاو و أأو مأأا

اليت اعرتفت فيها احملك ة سفن امل ارسة الالحقة مان هلا أثر  ا  يف حتديد معا املعا دةل  س اميبيا
__________ 

(684) Dispute regarding Navigational and Related Rights أعأال (ل  395 )انظأر احلاشأيةat p. 242, para. 64؛ 
 Question of the tax regime governing pensions paid to retired UNESCO officials residingانظأر أيضأا  

in France أعأال (؛  532 )احلاشأيةYasseen,L’interprétationdesأعأال (ل  393 )انظأر احلاشأية "… traités"
p. 51؛ وKamto,Lavolontédel’ÉtatR. Bernhardt, Die؛ وpp. 134-141أعال (ل  533 )انظر احلاشية "…" 

Auslegung völkerrechtlicher Verträge, (Cologne, Berlin, Heymanns, 1963), p. 132و 

 (و18)-(1[ والتعليق علي ل الفقرات )3] 8 انظر مشروع االست تاج (685)

(686) Sinclair, The Vienna Convention  Gardiner, Treaty؛ وp. 138 أعأأأال (ل 393 )انظأأأر احلاشأأأية …
Interpretation أعأأأال (ل  392 )انظأأأر احلاشأأأيةp. 275؛ وMurphy, "The relevance of subsequent 

agreement  B. Simma, "Miscellaneous thoughts on؛ وp. 90أعأأأال (ل  642 )انظأأأر احلاشأأأية "…
subsequent agreements and practice", in Nolte, Treaties and Subsequent Practice  انظأأأر(

Karl, Vertrag؛ وp. 46أعأأال (ل  398 احلاشأأية und spätere Praxis  أعأأال (ل 454 )انظأأر احلاشأأية …
pp. 42-43؛ وSorel and Boré Eveno440 )انظأأر احلاشأأية "ووو 31 ل املأأادة1969 "اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  ل 
Article31وي طبأق ؛ p. 555, para. 76أعال (ل  439 )انظر احلاشية "…",Dörr؛ وp. 825, para. 42 أعال (ل

 the Dissenting لك حىت ع أدما ميكأ  ال ظأر دىل الع ليتأني ساعتبارمهأا نظريأا  "مت أاي تني حبكأم القأانون"ل انظأر 

Opinion of Judge Parra-Aranguren in Kasikili/Sedudu Island لأعأال ( 395 )احلاشأية at pp. 1212-

1213, para. 16وساملثأأ ل  ؛Hafner, "Subsequent agreements and practice  655 )انظأأر احلاشأأية "…
 و p. 168أعال (ل 446ل )انظر احلاشية Linderfalk, On the Interpretation of Treaties؛ وp. 114أعال (ل 

(687) Dispute regarding Navigational and Related Rights أعال (ل  395 )انظر احلاشيةat p. 242, para. 64و 
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و (688)تعأأأديلها  أأأ   امل ارسأأأة أّدت دىل ت قأأأيح املعا أأأدة أو تأأأ  ب حأأأد االعأأأرتا  سأأأفن لك هأأأا مل
أن  أ   اآلراء تتعلأق مبعا أأدات أنشأئت مبوجبهأا م ظ أة دوليأأةل يبأدو مأ  الصأعب أن ُتشأأتق  ومبأا

مسأأأأائ   (689)[11] 12 م هأأأأا قاعأأأأدة عامأأأأة لقأأأأانون املعا أأأأداتو وسأأأأيت اول مشأأأأروع االسأأأأت تاج
 ة سالصكوك امل شئة لل  ظ ات الدوليةواالتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة املتعلق

وتتعلأأق قضأأأايا أخأأأرى  امأأة أثأأأارت فيهأأأا حمك أأة العأأأدل الدوليأأأة مسأأفلة دمكانيأأأة تعأأأدي   (29)
حبكأأأم امل ارسأأأة الالحقأأأة اطرافهأأأال ساملعا أأأدات احلدوديأأأةو فقأأأد   بأأأت احملك أأأة يف  معا أأأدة مأأأا

 دىل أن: والكامريونساحلدود الربية والبحرية سني نيجرييا القضية املتعلقة 
د ا مانأأت  "تصأأرفات الكأأامريون يف  لأأك اإلقلأأيم ت حصأأر أمهيتهأأا يف معرفأأة مأأا 

ميكأأ  اسأأتبعاد  متامأأا  ساعتبأأار   أقأأرت ددخأأال تعأأدي  علأأى صأأك تعا أأديل و أأو أمأأر ال
 و(690)دمكانية قائ ة حبكم القانون ووو"

مبعبأأأد سريأأأ  ة املتعلقأأأة وقأأأد خلصأأأت احملك أأأة دىل وجأأأود دقأأأرار مأأأ   أأأ ا القبيأأأ  يف القضأأأي (30)
ل حيأأث رمأأ ت سشأأك  حاسأأم علأأى وجأأود ادعأأاءات واضأأحة سالسأأيادة مأأ  أحأأد اةأأانبني فيهأأري

و غأري (691))فرنسا(ل اامر ال ي يستدعيل حسب احملك أةل رد فعأ  مأ  اةانأب اآلخأر )تايل أد(
ضأأ  ا  أن  أأ ا احلكأأم صأأدر قبأأ  اعت أأاد اتفاقيأأة فيي أأال ومأأ  مَث فأأجن الأأدول أخ تأأ  يف احلسأأبانل 

يصأأأ  أيضأأأا  حأأأد اإلقأأأرار  و و أأأو ال(692)علأأأى ااقأأأ ل أث أأأاء امل اقشأأأات الأأأيت أجرهتأأأا يف مأأأؤمتر فيي أأأا
د ا مأأان اخلأأ  الفاصأأ  يف  حتسأأم احملك أأة مأأا صأأراحة  ستعأأدي  معا أأدة مب ارسأأة الحقأأةل حيأأث مل

عيأأأني اخلريطأأة الفرنسأأأية مطاسقأأأا  خلأأأ  مقسأأم امليأأأا  الأأأ ي اتُّفأأأق عليأأ  يف الأأأ ص ااصأأألي ملعا أأأدة ت
 و (693)مع أن االفرتاض الغالب  و عد  التطاسق -احلدود سني الدولتني 

__________ 

(688) Thirlway, "The law and procedure of the International Court of Justice 1960-1989 )انظأر  "…
  وp. 64أعال (ل  683 احلاشية

 ل الفقأأأرة155 ل الصأأأفحةA/67/10ل 10 الأأأدورة السأأأاسعة والسأأأتونل امللحأأأق رقأأأمالوثأأأائق الرمسيأأأة للج عيأأأة العامأأأةل انظأأأر  (689)
 و42 ل الفقرة323 ل املرفق أل ل الصفحةA/63/10ل 10 الدورة الثالثة والستونل امللحق رقم لاملرجع نفس و ؛ 238

(690) Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial 
Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 303, at p. 353, para. 68و  

(691) Case concerning the Temple of Preah Vihear شأك فيأ  أن اعرتافأا   أعأال (: "ممأا ال 488 )انظأر احلاشأية
مأأأ  الواضأأأح أن الظأأأرو  مانأأأت مأأأ  ال أأأوع الأأأ ي  د … مأأأ  خأأأالل التصأأأر  قأأأد حصأأأ  سطريقأأأة حمأأأددة جأأأدا  

يكأأأاد يُتصأأأور أن  "فادعأأأاء امللكيأأأة الصأأأادر مأأأ  جانأأأب اهل أأأد الصأأأي ية الفرنسأأأية ال ؛(p. 23يسأأتدعي ردة فعأأأ " )
 (وp. 30"يستدعي ردة فع " )  و أوضح م  "ل ول لك فه ا أمر مان يصدر ما

(692) M. Kohen, "Uti possidetis,prescriptionetpratiquesubséquenteàuntraitédansl’affairedel’îlede 
Kasikili/Sedudu devant la Cour internationale de Justice", German Yearbook of International Law, 

vol. 43 (2000), p. 253, at p. 272و 

(693) Case concerning the Temple of Preah Vihear أعأال (ل  488 )انظأر احلاشأيةat p. 26و أ ا أمأرل د ا   ؛"
-Judge Parraأرانغأوري  ) -"و وقد   ب القاضي سأارا 1908 يك  أق  وضوحا  يف عا  مان صحيحا ل فهو مل

Aranguren تبأأني أن "أثأأر امل ارسأأة الالحقأأة يف تلأأك امل اسأأبة مأأان  أأو تعأأدي  املعا أأدة" الأ َأأأعبَد ( دىل أن قضأأية
 ,Dissenting Opinion of Judge Parra-Arangurenأعأال (ل  395 )احلاشأية Kasikili/Sedudu Island)انظر 

at pp. 1212-1213, para. 16)؛ وBuga, "Subsequent practice and treaty modification"  انظأأأر(
 وat footnote 500أعال (ل  683 شيةاحلا

http://undocs.org/ar/A/67/10
http://undocs.org/ar/A/63/10
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ل ودن ترمت الباب مفتوحا  أما  دمكانيأة تعأدي  حمك ة العدل الدوليةوخالصة اامر أن  (31)
تقر حىت اآلن دقرارا  صرحيا  سفن أثأرا  مأ   أ ا القبيأ   معا دة سامل ارسة الالحقة ل طرا ل فهي مل

  الأأك أن احملك أأة خلصأأت دىل تفسأأريات يصأأعب  لفعأأ  يف قضأأية سعي هأأاو ومأأ  مأأاقأأد حتقأأق سا
التوفيق سي ها وسني املعا العادي ل ص املعا دةل ولك  صاد  أهنا تتفق مع امل ارسة املخصوصأة 

اآلراء املعامسأأة للهيئأأات القضأأائية فقأأد ُوصأأفت سفهنأأا دمأأا "حالأأة  و أمأأا(694)الأأيت تتبعهأأا ااطأأرا 
 و (696)صدرت قب  مؤمتر فيي ا وتعرضت النتقادات يف املؤمتر أو (695)لة"استث ائية مع و 

تقبأأ  ستفسأأري مأأ  شأأفن  أن  وأوضأأحت  يئأأة االسأأتئ ا  مب ظ أأة التجأأارة العامليأأة أهنأأا لأأ  (32)
و وقأأد (697)يعأأد "تطبيقأأا " حلكأأم تعا أأدي قأأائم يأأؤدي دىل تعأأدي  التأأ ا  تعا أأديل ان  لأأك لأأ 

مأأأأ  التفأأأأا م املتعلأأأأق سالقواعأأأأد  3 مأأأأ  املأأأأادة 2 متأأأأفثرا  سأأأأالفقرةيكأأأأون موقأأأأ   يئأأأأة االسأأأأتئ ا  
واإلجراءات اليت حتكم تسوية امل اوعاتل الأيت تأ ص علأى أن "التوصأيات وااحكأا  الصأادرة عأ  

ميكأأ  أن تضأأي  شأأيئا  دىل احلقأأوق والواجبأأات امل صأأوص عليهأأا يف  ] يئأأة تسأأوية امل اوعأأات[ ال
 و(698)ا"ت تقص م ه االتفاقات املش ولة أو

__________ 

أعأال ( علأى وجأ  التحديأد ساعتبار أا تأوحي سأفن امل ارسأة  636 قرئت فتوى احملك ة يف قضية ناميبيا )انظر احلاشأية (694)
AlainArticlein,”38“,Pelletم  ميثاق اامم املتحدةل انظأر  27 م  املادة 3 الالحقة قد عدلت مفهو  الفقرة

The Statute of the International Court of Justice A Commentary, 2nd edition, A. Zimmermann and 

others, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2012), p. 844, para. 279, note 809؛ وA/CN.4/671 ل
 و126-124 الفقرات

(695) M. Kohen, "Keeping subsequent agreements and practice in their right limits", in Nolte, Treaties 

and Subsequent Practice أعال (ل  398 )انظر احلاشيةpp. 34 et seq., at p. 43 regarding Decision 

regarding delimitation of the border between Eritrea and Ethiopia, 13 April 2002, UNRIAA, vol. 

XXV (Sales No. E/F.05.V.5), pp. 83-195, at pp. 110-111, paras. 3.6-3.10انظر أيضا   ؛Case 

concerning the location of boundary markers in Taba between Egypt and Israel, 29 September 

1988, UNRIAA, vol. XX (Sales No. E/F.93.V.3), pp. 1-118وانظر  لpp. 56-57, paras. 209-210 ل اليت
ل دىل أن "اخل  احلدودي املرسو  ستكون ل  الغلبة على االتفاق مالحظة عارضة  بت فيها  يئة التحكيمل يف 
Lamodificationd’un",Kolb.R(؛ ولك  انظر أيضا  p. 57ل املرجع نفس )د ا تبني وجود تضارب سي ه ا"و 

traité par la pratique subséquente des parties", Revue suisse de droit international et de droit

européen, vol. 14 (2004), pp. 9-32, at p. 20و 
(696) Interpretation of the Air Transport Services Agreement between the United States of America and 

France, 22 December 1963, UNRIAA, vol. XVI (Sales No. E/F.69.V.1), pp. 5-74, at pp. 62-63 ؛
 (A/CONF.39/11)… Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treatiesو

 Murphy, "The؛ و37th meeting, 24 April 1968, p. 208, para. 58 (Japan) أعأال (ل 575 )انظأر احلاشأية
relevanceofsubsequentagreementوp. 89أعال (ل  642 )احلاشية "… 

(697) WTO, Appellate Body Report, EC — Bananas III أعأال (ل  445 )انظأر احلاشأيةSecond Recourse to 

Article 21.5, WT/DS27/AB/RW2/ECU and Corr.1 adopted 11 December 2008, 

WT/DS27/AB/RW/USA and Corr.1, adopted 22 December 2008, paras. 391-393و 

(698) Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization أعأأأال (ل  445 )انظأأأر احلاشأأأية
Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, Annex 2, at p. 401و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/671
http://undocs.org/ar/A/CONF.39/11
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وأقأأأأأرت احملك أأأأأة ااوروسيأأأأأة حلقأأأأأوق اإلنسأأأأأان يف سعأأأأأض امل اسأأأأأبات سامل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة  (33)
 1989يف عا   مالحظة عارضةل طرا  ساعتبار ا أحد املصادر امل ك ة لتعدي  االتفاقيةو ففي 

 ل   بت احملك ة دىل أن:سوري غ ضد امل لكة املتحدةسشفن قضية 
الأأأدول ااعضأأأاء ميكأأأ  أن ي شأأأف ع هأأأا تعأأأدي  "ووو امل ارسأأأة الراسأأأخة داخأأأ   

تلأأك القضأأيةل قبلأأت احملك أأة سأأفن امل ارسأأة الالحقأأة يف السياسأأة الوط يأأة  لالتفاقيأأةو ويف
املتعلقة سالعقوساتل واملت ثلة يف شك  تع يم دلغاء عقوسة اإلعدا ل ميك  أن تؤخ  علأى 

امل صأأأأأوص عليأأأأأ  يف  أهنأأأأأا ت شأأأأأئ اتفاقأأأأأا  سأأأأأني الأأأأأدول املتعاقأأأأأدة علأأأأأى دلغأأأأأاء االسأأأأأتث اء
املرجأأع ) 3 ( وسالتأأايل دوالأأة احلأأد ال صأأي علأأى نطأأاق التفسأأري التطأأوري لل أأادة1)2 املأأادة
 و(699)("103 ل الفقرة41-40 ل الصفحتاننفس 

السأعدون ومفضأي وساتباع  أ ا امل طأقل خلصأت احملك أة دىل االسأت تاج التأايل يف قضأية  (34)
 :ضد امل لكة املتحدة

عأأأدا دولتأأأنيل علأأأى الربوتومأأأول  يأأأع الأأأدول ااعضأأأاءل مأأأاوقّعأأأت حأأأىت اآلن مج" 
عأدا ثأالث دولو و أ   اارقأا ل ج بأا   ل وصدقت علي  مجيأع الأدول املوقعأةل مأا13 رقم

دىل ج ب مع امل ارسة الثاستة للأدول يف التقيأد سأالوق  االختيأاري لعقوسأة اإلعأدا ل  أي 
عأأأأدا  يف مجيأأأأع الظأأأأرو و قأأأأد ُعأأأأّدلت لتحظأأأأر عقوسأأأأة اإل 2 دشأأأأارة قويأأأأة دىل أن املأأأأادة

( 1)2 تأأأأرى احملك أأأأة أن صأأأأياغة اة لأأأأة الثانيأأأأة مأأأأ  املأأأأادة ضأأأأوء  أأأأ   اخللفيأأأأةل ال ويف
املهي ة" الأواردة  العقوسة الالدنسانية أو ت ال تشك  عقبة أما  تفسري عبارة "املعاملة أو ال

ل املأأأأ مورة أعأأأأال  سأأأأوري غعلأأأأى أهنأأأأا تشأأأأ   عقوسأأأأة اإلعأأأأدا  )انظأأأأر قضأأأأية  3 يف املأأأأادة
 و (700)"(104-102 الفقرات

وتتيح اجتهادات احملامم واهليئات القضائية الدوليأة االسأت تاجات التاليأة: فحالأة م ظ أة  (35)
التجأأارة العامليأأة تأأوحي سأأفن املعا أأدة قأأد تسأأتبعد أي أثأأر تعأأديلي يرتتأأب علأأى امل ارسأأة الالحقأأة 

و وعلأأى العكأأسل تأأوحي قضأأايا ل طأأرا و فاالتفاقيأأة نفسأأها حتكأأم  أأ   املسأأفلة يف املقأأا  ااول
احملك ة ااوروسية حلقوق اإلنسان سفن املعا دة ميك  أن تس ح سرتتب أثأر تعأديلي علأى امل ارسأة 

 و(701)ااحكا  املع ية م  املعا دة الالحقة ل طرا و فالكثري يتوق  على املعا دة أو

__________ 

 ,Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, no. 61498/08, 4 October 2010 انظأأر قضأأية (699)
para. 119اليت حتي  دىل قضية  لÖcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, 12 May 2005, ECHR 2005-IVل 

 Soering v. the United Kingdom, no. 14038/88, 7 July 1989, ECHR Series A وتستشأهد سقضأية
no. 161و 

(700) Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, no. 61498/08, 4 October 2010, para. 120; B. 
Malkani, "The obligation to refrain from assisting the use of the death penalty", International and 

Comparative Law Quarterly, vol. 62, No. 3 (2013), pp. 523-556و 

 وat footnotes 126-132أعال (ل  683 )احلاشية "Buga, "Subsequent practice and treaty modificationانظر  (701)
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ميكأ   ارات مماثلأةو والتتض   دشأ ويبدو الوضع أمثر تعقيدا  يف حالة املعا دات اليت ال (36)
است باط قاعدة تك يلية واضحة يف مث      احلاالت م  اجتهادات حمك ة العدل الدوليةو غأري 
أنأأأ  ميكأأأ  الوصأأأول دىل اسأأأت تاج مفأأأاد  أن احملك أأأةل يف حأأأني رأت أن دمكانيأأأة تعأأأدي  معا أأأدة 

 (702)ائ أة يف القأانون"سفع  امل ارسأة الالحقأة ل طأرا  "ال ميكأ  اسأتبعاد ا متامأا  مجمكانيأة ق ما
فقد اعتربت أن تطبيق تعدي  م    ا القبي  ي بغي تفادي  قدر اإلمكانو وتفض  احملك ة عوضأا  

 ع   لك قبول تفسريات عامة توسع نطاق املعا العادي احكا  املعا دةو 
سعأض ويتسق   ا االست تاج املست ب  م  االجتهادات القضائية حملك ة العدل الدولية مأع  (37)

مأأأأ  اتفاقيأأأأة  38 االعتبأأأأارات العامأأأأة الأأأأيت أثارهتأأأأا الأأأأدول خأأأأالل امل اقشأأأأات سشأأأأفن مشأأأأروع املأأأأادة
و ويبأأأأدو اليأأأأو  أن مفأأأأة االعتبأأأأار القائأأأأ  سعأأأأد  جأأأأواو االلتفأأأأا  علأأأأى دجأأأأراءات التعأأأأدي  (703)فيي أأأأا

ة سأفدوات تفسأري غأري رمسيأة قأد رجحأت علأى املالحظأة العامأة القائلأ امل صوص عليها يف معا دة مأا
يتقيأأد سالشأأك  سأأ فس الدرجأأة الأأيت يتقيأأد هبأأا القأأانون الأأوطرل و أأي  دن القأأانون الأأدويل غالبأأا  مأأا ال
و واودادت م    لك احلني أيضا  أمهية الشاغ  ال ي أعأرب ع أ  (704)مالحظة صحيحة سالقدر  ات 

  أن يثأأري سامل ارسأأة الالحقأأة ميكأأ عأدد مأأ  الأأدول يف مأأؤمتر فيي أأا مأأ  أن دمكانيأأة تعأدي  معا أأدة مأأا
سامل ارسأأة الالحقأأة الأأيت  و ومأأع أن تعأأدي  معا أأدة مأأا(705)مصأأاعب أمأأا  القأأانون الدسأأتوري احمللأأي

مأأ   موضأأع تشأكيك رمسيأأا ل فأجن العقأأد شأريعة املتعاقأدي يضأأع مبأدأ  تثبأت اتفأاق مجيأأع ااطأرا  ال

__________ 

 :Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeriaانظأأر  (702)
Equatorial Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 303, at p. 353, para. 68و 

(703) A/CN.4/671و121-119 ل الفقرات 

(704) Murphy, "The relevance of subsequent agreement and subsequent practice  642 )احلاشأأية "…
,Simma؛ وp. 89ل أعأأال ( "Miscellaneous thoughts on subsequent agreements  686 )احلاشأأية "…

,Hafner؛ وp. 47أعأأال (ل  "Subsequent agreements and practice أعأأال (ل  655 )انظأأر احلاشأأية "…
pp. 115-117؛ وJ.E. Alvarez, "Limits of change by way of subsequent agreements and practice", in 

Nolte, Treaties and Subsequent Practice أعال (ل  398 )انظر احلاشيةp. 130و 
 NATO Strategic Concept Case, German Federal Constitutional Court, Judgment of 19 Juneانظأر  (705)

2001, Application 2 BvE 6/99 (English translation available from www.bundesverfassungs 

gericht.de/entscheidungen/es20011122_2bve000699en.html), paras. 19-21؛ وGerman Federal 
Fiscal Court, BFHE, vol. 157, p. 39, at pp. 43-44 ل املرجأع نفسأ ؛vol. 227, p. 419, at p. 426 املرجأع ؛

 S Kadelbach, "Domestic constitutional concerns with respect to؛ وvol. 181, p. 158, at p. 161ل نفس 
the use of subsequent agreements and practice at the international level", Nolte, Treaties and 

subsequent practice أعأأال (ل  398 )انظأأر احلاشأأيةpp. 145-148؛ وAlvarez, "Limits of change …" 
 I. Wuerth, "Treaty interpretation, subsequent agreements and؛ وp. 130أعأال (ل  704 )انظأر احلاشأية

practice, and domestic constitutions", in Nolte, Treaties and Subsequent Practice  انظأأأر(
 and H. Ruiz Fabri, "Subsequent practice, domestic separation؛ وpp. 154-159أعأال (ل  398 احلاشأية

of powers, and concerns of legitimacy", in Nolte, Treaties and Subsequent Practice  انظأأر(
 وpp. 165-166أعال (ل  398 احلاشية

http://undocs.org/ar/A/CN.4/671
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.bundesverfassungs%20gericht.de/entscheidungen/es20011122_2bve000699en.html
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.bundesverfassungs%20gericht.de/entscheidungen/es20011122_2bve000699en.html
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 ا أمكأأ  الصأحيح أيضأا  وسالقأدر  اتأ  أن اسأتقرار العالقأأات التعا ديأة قأد يصأبح موضأع تشأكيك د
 و (706)سفن  ممارسة الحقة سفداة تفسري غري رمسية تص  اتفاقا  ما سسهولة تعدي  معا دة ما

 لو االجتهادات القضأائية الدوليأة مأ  سعأض التفييأد لفكأرة أنأ ل  واخلالصة أن  يف حني ال (38)
هأأا يف غيأأاب دشأأارات يف املعا أأدة تقتضأأي خأأال   لأأكل ميكأأ  لل  ارسأأة الالحقأأة الأأيت تتفأأق علي

ي بغأأي افأأرتاض حأأدوث  ااطأأرا  أن تأأؤدي نظريأأا  دىل ددخأأال تعأأديالت علأأى معا أأدة مأأال فجنأأ  ال
 لأأأك ااثأأأر فعليأأأا و ود أأأا ي بغأأأي للأأأدول واحملأأأامم أن تبأأأ ل قصأأأارى جهأأأد ا العتبأأأار أن أي ممارسأأأة 

تلأك الحقة تتفق عليها ااطرا   ي حماولأة لتفسأري املعا أدة سطريقأة معي أةو وميكأ  ةهأود التفسأري 
تعطأأي  ال 1969 مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  31 ان املأأادة أن تأأتم يف دطأأار واسأأع ال طأأاق دىل حأأد مأأا

الصدارة اداة معي ة م  أدوات التفسري الواردة فيهال ود ا تتطلأب مأ  املفسأر أن يفخأ  يف احلسأبان 
مأأأأدى و ومأأأأ  االعتبأأأأارات اهلامأأأأةل يف  أأأأ ا السأأأأياقل (707)مجيأأأأع أدوات التفسأأأأري حسأأأأب االقتضأأأأاء

 و  (708)ميك  أن يبلغ  التفسري التطوري للحكم املعر م  أحكا  املعا دة ما
  [3] 8 ارستنتاج

 تفسير مصطلحاث المعاهدة باعتبارها قابلة للتطور عبر الزمن
 31ميكأأ  أن تسأأاعد االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى املأأادتني  

ل طرا  ع أد دسأرا  املعا أدة  أي دعطأاء أي  يف حتديد ما د ا مانت ال ية املفرتضة 32و
 م  املصطلحات املستخدمة معا قاسال  للتطور عرب ال م و

 التعليق  
[ الأأأأدور الأأأأ ي ميكأأأأ  أن تؤديأأأأ  االتفاقأأأأات الالحقأأأأة 3] 8 يت أأأأاول مشأأأأروع االسأأأأت تاج (1)

 مصأأأطلح مأأأ  د ا مأأأان معأأأا يف حتديأأأد مأأأاوامل ارسأأأة الالحقأأأة يف سأأأياق املسأأأفلة ااعأأأم املت ثلأأأة 
 قاسال  للتطور عرب ال م و مصطلحات معا دة ما

__________ 

 prescriptionetpratiquesubséquente692 )احلاشأية "…,Kohen, "Uti possidetisانظر على سبي  املثأال  (706)
 وp. 274 (in particular with respect to boundary treaties)أعال (ل 

 Hafner, "Subsequent agreements andل والتعليأق عليأأ ؛ 5 [ل الفقأأرة1] 2 االسأت تاجانظأر أعأال  مشأأروع  (707)

practiceيُ ظأر دليأ  علأى  ويؤيأد سعأض املأؤلفني الأرأي القائأ  سأفن مأا ؛p. 117أعأال (ل  655 )انظأر احلاشأية "…
مأأ   31 مأأ  املأأادة 3 ممارسأأة الحقأأة مبوجأأب الفقأأرة أنأأ  "تفسأأري" يكأأون أوسأأع نطاقأأا  يف حالأأة اتفأأاق الحأأق أو

اهليئأأأات  يف  لأأأك نطأأاق التفسأأريات التطوريأأأة الأأيت تقأأأدمها احملأأامم أو حالأأة التفسأأري سأأأفدوات تفسأأري أخأأأرىل مبأأا
؛ p. 275 أعأال (ل 392 ل )انظأر احلاشأيةGardiner, Treaty Interpretationالقضأائيةل انظأر علأى سأبي  املثأال 

 Article31وpp. 554-555, para. 76 ل (أعال 439 )انظر احلاشية "…",Dörrو

 املثأأالل سأأبي  علأأى لهبأأا املتصأألة واحلقأأوق املالحأأة حبقأأوق املتعلأأق ال أأ اع قضأأية يف ؛[3] 8 االسأأت تاج انظأأر مشأأروع (708)
" )التجأأارة( قأد ُعأأّدل comercioن مصأطلح "مأأا د ا مأا سشأفن مفتوحأأة املسأفلة الدوليأأة العأدل حمك أأة تأرتك أن ميكأ 

 Disputeتطوريأأأأأأا و  إلمكأأأأأان دعطأأأأأأاء  أأأأأأ ا املصأأأأأطلح تفسأأأأأأريا  أهنأأأأأأا ارتأأأأأأفت أن سا للطأأأأأأرفنيل مبأأأأأاسامل ارسأأأأأة الالحقأأأأأأة 

regarding Navigational and Related Rights أعال (ل  395 )انظر احلاشيةat pp. 242-243, paras. 64-66و 
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 (709)يسأ ى سالقأانون سأني الأ مر حالة املعا داتل سار التقليد على طرح مسأفلة مأا ويف (2)
يف ضوء الظأرو  القائ أة والقأانون السأاري وقأت  يف صيغة التساؤل    ي بغي تفسري معا دة ما

يف ضأأأوء الظأأأرو  القائ أأأة والقأأأانون السأأأاري وقأأأت  "الثاسأأأت"( أو دسرامهأأأا )"التفسأأأري الظأأأريف" أو
ودفعت فتوى احملّكم مأامس  (710)"الدي اميكي"( "التدرجي"ل أو تطبيقها )التفسري "التطوري" أو

ل القائلة دن "الواقعة القضائية نب أن تقيَّم يف ضوء القأانون املعاصأر ج يرة ساملاسر يف قضية  وس
مثأأريا  مأأ  احملأأامم واهليئأأات القضأأائية الدوليأأةل فضأأال  عأأ  مثأأري مأأ  املأأؤلفنيل دىل تفضأأي    (711)هلأأا"

ود "تفييأد ل وجآيرن راي الوقت نفس ل أمدت احملك ة يف قضية  و ويف(712)التفسري الظريف ع وما  
 و(713)اليو  لدى املؤلفني الباروي  للتفسري التطوري لل عا دات" عا 
ل يف تعليقهأأأأا علأأأأى مشأأأأاريع مأأأأواد قأأأأانون املعا أأأأداتل أن 1966 ورأت اللج أأأأة يف عأأأأا  (3)

"حماولة صياغة قاعدة تش   سالكام  الع صر ال مر  ي مسفلة ت طوي على صعوسات"ل وسالتايل 
و وساملث ل أفضت امل اقشأات الأيت جأرت يف دطأار (714)لع صر ال مر""خلصت دىل ضرورة دغفال ا

مفأأاد  أن مأ  الصأأعب صأأياغة  2006 فريأق اللج أأة الدراسأي املعأأر سأالتج ؤ دىل اسأأت تاج يف عأا 
__________ 

(709) T.O. Elias, "The doctrine of intertemporal law", American Journal of International Law, vol. 74 

(1980), pp. 285 et seq.; D.W. Greig, Intertemporality and the Law of Treaties (London, British 

Institute of International and Comparative Law, 2001); M. Fitzmaurice, "Dynamic (evolutive) 

interpretation of treaties, Part I", The Hague Yearbook of International Law, vol. 21 (2008), pp. 101-

153; M. Kotzur, "Intertemporal law", in Max Planck Encyclopedia of Public International Law 

(www.mpepil.com); U. Linderfalk, "Doing the right thing for the right reason: why dynamic or static 

approaches should be taken in the interpretation of treaties", International Community Law Review, 

vol. 10, No. 2 (2008), pp. 109 et seq.; A. Verdross and B. Simma, Universelles Völkerrecht, 3rd 

edition (Berlin, Duncker & Humblot, 1984), pp. 496 et seq., paras. 782 et seqو 
(710) M.Dynamicinterpretationوأعال ( 709 )انظر احلاشية "…(evolutive)",Fitzmaurice 

(711) Island of Palmas case (the Netherlands/United States of America), award of 4 April 1928, 
UNRIAA, vol. II (Sales No. 1949.V.1), pp. 829-871, at p. 845و 

(712) Yearbookوvol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 220-221, para. (11) ,1966… 

(713) Award in Arbitration regarding the Iron Rhine ("Ijzeren Rijn") Railway أعأال (ل  397 )انظر احلاشأية
p. 35, at para. 81انظأأر علأأى سأأبي  املثأأالل  ؛A. Aust, Modern Treaty Law and Practiceانظأأر  ل(

Dynamicinterpretation)انظأر  "…(evolutive)",Fitzmaurice.M؛ وpp. 215-216أعأال (ل  525 احلاشأية
.G؛ وat pp. 29-31أعأأال (ل  709 احلاشأأية Distefano, "L’interprétation évolutive de la norme 

internationale", Revue générale de droit international public, vol. 115, No. 2 (2011), pp. 373-396, 

at pp. 384 and 389 et seq؛ وHiggins, "Some observations on the inter-temporal rule)انظأر  "…
 ,Sorel and Boré Eveno, "1969 Vienna Convention؛ و.at pp. 174 et seqأعأأال (ل  636 احلاشأأية

Article 31  P-M Dupuy, "Evolutionary؛ وat p. 807, para. 8أعأأأال (ل  440 )انظأأأر احلاشأأأية "…
interpretation of treaties", in Cannizzaro, The Law of treaties … أعأال (ل  439 اشأية)انظأر احلat 

pp. 125 et seq. M. Kotzur, "Intertemporal Law" لأعال ( 709 )انظر احلاشية at para. 14و 

(714) Yearbook … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 222, para. (16)؛ وHiggins, "Some 
observations on the inter-temporalruleوat p. 178أعال (ل  636 )انظر احلاشية "… 

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.mpepil.com
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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ملبأدأ يعأرت  ع ومأا   قاعدة عامةل واالتفاق عليهال تعطي اافضلية دمأا "ملبأدأ التفسأري الظأريف" أو
 و (715)ملتطور" لل عا داتسضرورة مراعاة "املعا ا

[ ساعتبأأأأأأأأأأار  يتخأأأأأأأأأأ  أي موقأأأأأأأأأأ ل دواء 3] 8 ي بغأأأأأأأأأأي قأأأأأأأأأأراءة مشأأأأأأأأأأروع االسأأأأأأأأأأت تاج وال (4)
جأأ  عأأا و سأأ  دن مشأأروع تطأأوري أمثأأر لتفسأأري املعا أأدات سو  اتبأأاع هنأأج ظأأريف أمثأأر أو استصأأواب
 لك [ يشدد سااحرى على أن االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقةل مثلها يف 3] 8 االست تاج

م ثأأ  أيأأأة وسأأأيلة أخأأرى لتفسأأأري املعا أأأداتل ميكأأ  أن تؤيأأأد مأأأال  مأأ  التفسأأأري الظأأأريف والتفسأأأري 
 evolutionaryيُعأأر  عأأادة ساسأأم التفسأأري التأأدرجي  )أو مأأا (evolutive interpretation)التطأأوري 

interpretation ل حسأأأب االقتضأأأاءو ومأأأ  مثل خلصأأأت اللج أأأة دىل أن  أأأ   الوسأأأائ  املتبعأأأة يف)
الل  د ا مأأأأان" التفسأأأأري التطأأأأوري م اسأأأأبا  أ  فسأأأأري املعا أأأأدات "ميكأأأأ  أن تسأأأأاعد يف حتديأأأأد مأأأأات

 يتعلق مبصطلح سعي   يف املعا دةو في ا
وتؤمأأأد  أأأ ا الأأأ هَج السأأأواسق القضأأأائية لل حأأأامم واهليئأأأات القضأأأائية الدوليأأأةو فيبأأأدو أن  (5)

ودن سأأأأدرجات  -سأأأأري التطأأأأوري خمتلأأأأ  احملأأأأامم واهليئأأأأات القضأأأأائية الدوليأأأأة الأأأأيت أخأأأأ ت سالتف
قد اتبعت هنج ال ظر يف م  قضية على حدة لدى الع  ل م  خالل اللجوء دىل شىت  - متفاوتة

د ا مأأأان ي بغأأأي  ل علأأأى حتديأأأد مأأأا32و 31 وسأأأائ  تفسأأأري املعا أأأداتل املشأأأار دليهأأأا يف املأأأادتني
 ودعطاء مصطلح م  مصطلحات املعا دة معا قاسال  للتطور عرب ال م  ال أ 
ويبأأأأدو أن حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأةل سوجأأأأ  خأأأأاصل قأأأأد اعت أأأأدت نأأأأوعني مأأأأ  السأأأأواسق  (6)

القضائيةل ميي  أحدمها دىل تفسري "ظأريف" أمثأر واآلخأر  أو تفسأري "تطأوري" أمثأرل مثل أا أشأار 
يتصأ  هبأا  املالحة ومأادلي  القاضي املخصص غيو  يف دعالن  الصادر سشفن ال  اع املتعلق حبقوق 

و فأأأالقرارات الأأأيت تفضأأأ  هنجأأأا  ظرفيأأأا  أمثأأأر هتأأأم يف الغالأأأب مصأأأطلحات حمأأأددة (716)مأأأ  حقأأأوق
 ؛ وأمسأأأأأأأأاء (718)؛ و"اجملأأأأأأأأرى الرئيسأأأأأأأأي/احلد املأأأأأأأأائي"(717)املعا أأأأأأأأدات )"مسأأأأأأأأتج عات امليأأأأأأأأا " يف
 

__________ 

 و478 (ل الفقرةCorr.1و A/CN.4/L.682) 2006 تقرير فريق الدراسة املعر ستج ؤ القانون الدويلل (715)

(716) Dispute regarding Navigational and Related Rights لأعأال ( 395 )انظأر احلاشأية Declaration of 

Judge ad hoc Guillaume, p. 290, at pp. 294 et seq., paras. 9 et seq.انظأر أيضأا   ؛Yearbook,2005… 

vol. II (Part Two), p. 89, para. 479قريأر فريأق الدراسأة املعأر ستجأ ؤ القأانون الأدويلل )؛ تA/CN.4/L.682 
 Institut de droit international, resolution on "Le problème intertemporel en؛ 478 (ل الفقأرةCorr.1و

droit international public", Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 56 (Wiesbaden 

session, 1975), pp. 536 et seq. (www.idi-iil.org)و 

(717) Case concerning a boundary dispute between Argentina and Chile concerning the delimitation of 

the frontier line between boundary post 62 and Mount Fitzroy, decision of 21 October 1994, 

UNRIAA, vol. XXII (Sales No. E/F.00.V.7), pp. 3-149, at p. 43, para. 130يتعلأق  انظأر أيضأا ل في أا ؛
 488 )انظأأر احلاشأأية Case concerning the Temple of Preah Vihearصأأطلح "مسأأتج عات امليأأا "ل مب

 وat pp. 16-22أعال (ل 
(718) Kasikili/Sedudu Island أعال (  395 )انظر احلاشيةat pp. 1060-1062, paras. 21 and 25و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682/corr.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682/corr.1
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.idi-iil.org
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(و ومأ  ناحيأة أخأرىل يبأدو أن القضأايا الأيت تؤيأد اتبأاع هنأج (720)؛ و"مصب" ال هر(719)اامام 
حات أعأأأأأمو وي طبأأأأأق  أأأأأ ا الوضأأأأأعل سوجأأأأأ  خأأأأأاصل علأأأأأى تطأأأأأوري  أأأأأي قضأأأأأايا متصأأأأألة مبصأأأأأطل

"رفأأا   مصأأطلحات "تطوريأأة سطبيعتهأأا"ل مثأأ  عبأأاريت "ظأأرو  العأأامل احلأأديث البالغأأة الصأأعوسة" أو
مأأأ  عهأأأد عصأأأبة اامأأأمو وقأأأد أعطأأأت حمك أأأة  22  أأأ   الشأأأعوب وتطور أأأا" الأأأواردتني يف املأأأادة

ورتني معأا تطوريأا  مأ  خأالل اإلشأارة دىل ل العبأارتني املأ مفتوا أا سشأفن ناميبيأاالعدل الدوليأةل يف 
و وقأأد ي شأأف املعأأا التطأأوري (721)تطأأور حأأق الشأأعوب يف تقريأأر املصأأري سعأأد احلأأرب العامليأأة الثانيأأة

وعأ  مأون املعا أدة مصأ  ة لتسأري  (722)أيضا  ع  الطاسع "العأا " ملصأطلح معأني يف معا أدة مأا
 و(723)"ملدة متواصلة"

ضائية دولية أخرى هنجأا  تطوريأا  للتفسأريل مأ  خأالل دظهأار وتتبع أحيانا  أيضا   يئات ق (7)
درجأأأات متفاوتأأأة مأأأ  االنفتأأأاح علأأأى  لأأأك التفسأأأريو فلأأأم تلجأأأف  يئأأأة االسأأأتئ ا  التاسعأأأة مل ظ أأأة 

يف سعأأأض ااحيأأأانو غأأأري أهنأأأا   بأأأت يف قضأأأية معروفأأأة  التجأأأارة العامليأأأة دىل التفسأأأري التطأأأوري دال
الأأأواردة يف الفقأأرة )و( مأأأ  املأأادة العشأأأري  ليسأأأت ‘ ارد الطبيعيأأةاملأأأو ‘جيأأدا  دىل أن "العبأأأارة العامأأة 

و وقأأأد رأت غرفأأأة (724)‘"تطوريأأأة سطبيعتهأأأا‘مرجعيتهأأأا سأأأ   أأأي سأأأااحرى  يف مضأأأ وهنا أو‘ ثاستأأأة‘
م اوعأأأأأأأات قأأأأأأأاع البحأأأأأأأار يف احملك أأأأأأأة الدوليأأأأأأأة لقأأأأأأأانون البحأأأأأأأار أن معأأأأأأأا سعأأأأأأأض "االلت امأأأأأأأات 

وشأأأأددت علأأأأى أن قواعأأأأد مسأأأأؤولية الدولأأأأة ل (726)"قأأأأد يتغأأأأري مبأأأأرور الوقأأأأت" (725)…" سكفالأأأأة
امل صأوص عليهأا يف اتفاقيأة اامأم املتحأدة لقأانون البحأار قأادرة علأى موامبأة التطأورات املسأتجدة 

و ورأت احملك أأة ااوروسيأأة حلقأأوق اإلنسأأانل سوجأأ  أعأأمل (727)يف القأأانون و"ال تُعتأأرب قواعأأد ثاستأأة"

__________ 

(719) Decision regarding delimitation of the border between Eritrea and Ethiopia (Eritrea v. Ethiopia), 
UNRIAA, vol. XXV (Sales No. E/F.05.V.5), pp. 83-195, p. 110, para. 3.5و 

(720) Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial 
Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 303, at p. 338 and 339, para. 48, and 

p. 346, para. 59و 

(721) Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia  انظأر(
 وat p. 31, para. 53 أعال (ل 432 احلاشية

(722) Aegean Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1978, p. 3, at p. 32, para. 77تقريأر فريأق  ؛
 و478 (ل الفقرةCorr.1و A/CN.4/L.682) 2006 الدراسة املعر ستج ؤ القانون الدويلل

(723) Dispute regarding Navigational and Related Rights لأعال ( 395 )انظر احلاشية at p. 243, para. 66و 

(724) WTO Appellate Body Report, United States — Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp 

Products (US — Shrimp), WT/DS58/AB/R, adopted 6 November 1998, para. 130و 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1833ل 1982 انظأأر اتفاقيأأة اامأأم املتحأأدة لقأأانون البحأأارل لعأأا  (725)

No. 31363, p. 3, art. 153, para. 4, and art. 4, para. 4 in annex IIIو 

)انظأأر مل طقأأة يتعلأأق ساانشأأطة املضأأطلع هبأأا يف ا مسأأؤوليات والت امأأات الأأدول امل ميأأة ل شأأخاص والكيانأأات في أأا (726)
 و117 أعال (ل الفقرة 396 احلاشية

 و211 ل الفقرةاملرجع نفس  (727)

http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.682
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أأأر يف ووو"االتفاقيأأأة صأأأك حأأأي ) أن و وتّتبأأأع حمك أأأة (728)ضأأأوء الظأأأرو  الرا  أأأة"( نأأأب أن يُفسَّ
سأي ا في أا يتصأ   اامريكية حلقوق اإلنسان سوج  أ   أيضا  هنجا  تطوريا  دواء التفسريل والالبلدان 

ل مأأأان اسأأأت رار صأأأالحية آيأأأرن رايأأأ قضأأأية  و ويف(729)صأأأاح البشأأأرية خدمأأأةس هجهأأأا املسأأأ ى هنأأأج 
لسأأكك احلديديأأة سأأببا   امأأا  دفأأع احملك أأة دىل أن وفعاليأأة ترتيأأب عأأرب احلأأدود متعأأدد ااسعأأاد سشأأفن ا

 و(730)توافق على أن التفسري التطوري قد يل   دعطاؤ  حىت للقواعد اليت يغلب عليها الطاسع التقر
تعأأأأرت  معظأأأأم احملأأأأامم واهليئأأأأات القضأأأأائية الدوليأأأأة سالتفسأأأأري  التحليأأأأ  ااخأأأأريل مل ويف (8)

خلصأت سأااحرى دىل  لأك التفسأري التطأوري التطوري مشك  م فص  م  أشكال التفسريل سأ  
ل 1969 مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا  32و 31 تطبيقأأا  ملختلأأأ  وسأأأائ  التفسأأأري املأأأ مورة يف املأأأادتني

( أعأأال ( مأأ  خأأالل دراسأأة مأأ  6سأأال ظر دىل معأأايري معّي أأة )وال سأأي ا املعأأايري الأأواردة يف الفقأأرة )
مصأأأطلح عأأرب الأأأ م  نأأب أن ي شأأأف عأأأ  قضأأية علأأأى حأأدةو ومأأأ  مثل فأأفي تفسأأأري تطأأأوري ملعأأا 

 و(731)الع لية االعتيادية لتفسري املعا دات
 وترى اللج ة أن     احلالة الرا  ة تؤمد هنجها ااصلي دواء تفسري املعا دات: (9)

( اسأأت د الأأ هج الأأ ي اتبعتأأ  اللج أأة دواء تفسأأري املعا أأدات دىل أنأأ  نأأب ووو") 
احلجيأة عأ  نوايأا ااطأرا ل ودىل أن تبيأان معأا  افرتاض أن نص املعا دة  و التعبري  و

ال ص سدال  م  التحقيأق مأ  البدايأة يف نوايأا ااطأرا  املفرتضأة يشأك  موضأوع التفسأري 
 نع  معا املصطلحات العاديل وسياق املعا دةل وموضوعها والغرض م هال  ( مماووو)
 

__________ 

(728) Tyrer v. the United Kingdom, no. 5856/72, ECHR Series A, no. 26, para. 31و 

(729) The Right to Information on Consular Assistance in the Framework of the Guarantees of the Due 
Process of law دن  أ   التوجيهأات  ات أمهيأة خاصأة يف حالأة )" 114 أعأال (ل الفقأرة 431 )انظأر احلاشأية

القأأانون الأأدويل حلقأأوق اإلنسأأانل الأأ ي أحأأرو تقأأدما  مبأأريا  سفضأأ  التفسأأري التطأأوري للصأأكوك الدوليأأة للح ايأأةو 
عليهأأأأأا يف اتفاقيأأأأأة فيي أأأأأا  و أأأأأ ا التفسأأأأأري التطأأأأأوري متسأأأأأق مأأأأأع القواعأأأأأد العامأأأأأة لتفسأأأأأري املعا أأأأأدات امل صأأأأأوص

و ورأت     احملك ةل يف فتوا ا الصادرة سشفن تفسأري اإلعأالن اامريكأي حلقأوق اإلنسأان وواجباتأ  1969 لعا 
 .Tyrer v. United Kingdom (1978), Marckx v(ل واحملك أة ااوروسيأة حلقأوق اإلنسأانل يف قضأايا 1989)

Belgium (1979), Loizidou v. Turkey (1995)ض   مجلة قضايا أخرىل أن معا دات حقأوق اإلنسأان  أي  ل
 صكوك حية نب أن يراعي تفسري ا التغريات على مر ال م  والظرو  الرا  ة"( )احلواشي حم وفة(و

: "يف  أ   القضأيةل 80 أعأال (ل الفقأرة 397 )انظأر احلاشأية Arbitration regarding the Iron Rhineانظأر  (730)
عامأأا ل سأأ  التطأأورات التق يأأأة املتعلقأأة ستشأأغي  السأأكك احلديديأأأة  لأأيس موضأأوع اخلأأال  مصأأطلحا  مفا ي يأأأا  أو

؛ at p. 32, para. 77أعأال (ل  722 )انظأر احلاشأية Aegean Sea Continental Shelf caseوقأدرهتا"؛ ومأ لك 
 Case concerning the delimitation of the maritime boundary between Guinea-Bissau and Senegalو

(Guinea-Bissau v. Senegal), Award, 31 July 1989, UNRIAA, vol. XX (Sales No. E/F.93.V.3), 

pp. 119-213, at pp. 151-152, para. 85و 

ل "]نأأأأب أن تكأأأأون نقطأأأأة 2006 وم أأأأا  مأأأأر الفريأأأأق الدراسأأأأي املعأأأأر ستجأأأأ ؤ القأأأأانون الأأأأدويل يف تقريأأأأر  لعأأأأا  (731)
أن احلسأأم يف مسأأفلة ]التفسأأري التطأأوري[ يكأأون أمأأرا  متعلقأأا  ستفسأأري املعا أأدة نفسأأها" )انظأأر … االنطأأالق  أأي 

A/CN.4/L.682 وCorr.1و478 ل الفقرة)    
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احلجيأأأأة الأأأأيت تقأأأأدمها والقواعأأأأد العامأأأأة للقأأأأانون الأأأأدويلل دىل جانأأأأب التفسأأأأريات  ات 
 و (732)ااطرا ل املعايري ااساسية لتفسري معا دة ما"

[ل ساستخدام  عبارة "ال ية املفرتضة"ل يشري دىل نية 3] 8  فجن مشروع االست تاجوسالتايل 
مأ   32و 31 ااطرا  احملددة م  خالل تطبيأق خمتلأ  وسأائ  التفسأري املعأرت  هبأا يف املأادتني

االتفاقيأأةو وليسأأت "ال يأأة املفرتضأأة" مأأ  مثّ درادة أصأألية ميكأأ  حتديأأد ا سصأأورة م فصأألةل وليسأأت 
 أأي ااسأأاس ااويل للوقأأو  علأأى نيأأة ااطأأرا   (travaux préparatoires)ااع أأال التحضأأريية 

و ورغأم أن التفسأري نأب أن 32 يأرِد يف املأادة املفرتضةل س  مها  رد وسيلة تفسري تك يليأةل م أا
يسعى لتحديد نية ااطرا ل فعلى املفسِّر القيا  س لك اسأت ادا  دىل وسأائ  التفسأري املتاحأة وقأت 

تشأ   االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة الأيت تعت أد ا أطأرا  القيا  سع لية التفسأريل والأيت 
املعا دةو و ك ال فعلى املفسر أن نيأب علأى التسأاؤل ع أا د ا مأان مأ  امل كأ  أن نفأرتض أن 
ااطأأأرا  مانأأأت ت أأأويل ع أأأد دسأأأرا  املعا أأأدةل أن تعطأأأي ملصأأأطلح مسأأأتخد  معأأأا قأأأاسال  للتطأأأور 

 ال م و عرب
[ أي موقأأ ل دواء استصأأواب اتبأأاع هنأأج ظأأريف أمثأأر 3] 8 سأأت تاجيتخأأ  مشأأروع اال ال (10)
((و ومأأع  لأأكل 4)انظأأر أعأأال  التعليأأقل الفقأأرة ) تطأأوري أمثأأر لتفسأأري املعا أأدات سوجأأ  عأأا  أو

ي بغي فهم االست تاج ساعتبار  يشري دىل ضرورة توخي سعض احل ر دواء التوص ل يف قضية سعي هأال 
ا الغأأأأأرضل يشأأأأأري مشأأأأأروع بغأأأأأي اعت أأأأأاد هنأأأأأج تطأأأأأوريو وهلأأأأأ د ا مأأأأأان ي  دىل اسأأأأأت تاج سشأأأأأفن مأأأأأا

[ دىل االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة ساعتبار أا وسأائ  للتفسأري ميكأ  أن 3] 8 االست تاج
د ا مأأان معأأا  تتأأيح لل فسأأر سيانأأات مفيأأدة لُيقأأّيمل يف دطأأار الع ليأأة العاديأأة لتفسأأري املعا أأدةل مأأا

 و (733)ر عرب ال م مصطلح م  املصطلحات قاسال  للتطو 
ويسأأأت د  أأأ ا الأأأ هج دىل السأأأواسق القضأأأائية حملك أأأة العأأأدل الدوليأأأة وغري أأأا مأأأ  احملأأأامم  (11)

فتوا أأا واهليئأأات القضأأائية الدوليأأةل وتؤمأأد   أأ   السأأواسقو فقأأد أحالأأت حمك أأة العأأدل الدوليأأة يف 
االسأأأت تاجات  دىل ممارسأأأة  يئأأأات اامأأم املتحأأأدة وممارسأأأة الأأأدول مأأ  أجأأأ  حتديأأأد سشأأفن ناميبيأأأا

ل حبأأر دنأأأةقضأأية  و ويف(734)اسأأت دهتا مأأ  الطبيعأأأة التطوريأأة ااصأأيلة للحأأق يف تقريأأأر املصأأري الأأيت
__________ 

(732) Yearbook … 1964, vol. II, document A/5809, pp. 204-205, para. (15)ل(13انظأأر أيضأأا  الفقأأرة ) ؛ 
أي  حتدد ع اصر تفسري أصيلة دضافية  ي: )أ( االتفاقأات سأني ااطأرا  سشأفن تفسأري املعا أدةل و)ب( 3 "فالفقرة

ل املرجأأأأأأع نفسأأأأأأ ممارسأأأأأأة الحقأأأأأأة يف تطبيأأأأأأق املعا أأأأأأدة حتأأأأأأدد سوضأأأأأأوح فهأأأأأأم مجيأأأأأأع ااطأأأأأأرا  سشأأأأأأفن التفسأأأأأأري" )
قأأأأانون املعا أأأأدات أن  (؛ ومأأأأ  ناحيأأأأة أخأأأأرىل أوضأأأأح والأأأأدوك يف تقريأأأأر  الثالأأأأث سشأأأأفن204-203 الصأأأأفحتان

ل Add.1-3و A/CN.4/167ل الوثيقأة املرجأع نفسأ ليستل يف حد  اهتال وسيلة أصأيلة للتفسأري )ااع ال التحضريية 
 ((و21ل الفقرة )59-58 الصفحتان

 ,R. Kolb؛ وat pp. 292-294أعأأأأأأأأأأأأال (ل  392 )احلاشأأأأأأأأأأأأية Gardiner, Treaty Interpretationانظأأأأأأأأأأأأر أيضأأأأأأأأأأأأا   (733)
Interprétation et création du droit international أعال (ل  524 )انظر احلاشيةpp. 488-501؛ وJ. Arato, 

"Subsequent practice and evolutive interpretation", The Law & Practice of International Courts 

and Tribunals, vol. 9-3 (2010), pp. 443-494, at pp. 444-445, 465 et seqو 

(734) Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia  انظأر(
 وat pp. 30-31, paras. 49-51 أعال (ل 432 احلاشية
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مانأأأت قأأأد حددتأأأ  علأأأى أنأأأ  "معأأأا عأأأادي وعأأأا "  خلصأأأت احملك أأأة دىل أن مأأأ  "اهلأأأا " أن مأأأا
 ي ملصأطلح "الوضأع اإلقلي أي" أمدتأ  امل ارسأة اإلداريأة ل مأم املتحأدة وأمأد  سألوك الطأر  الأ

تبتعأأد مثأأريا  القأأرارات الأأيت  و وعلأأى أيأأة حأأالل مل(735)احأأتج سالتفسأأري التقييأأدي يف سأأياق خمتلأأ 
اعت دت فيها حمك أة العأدل الدوليأة تفسأريا  تطوريأا  عأ  املعأا امل كأ  للأ ص وعأ  ال يأة املفرتضأة 

قاهتأأأا دن ااطأأأرا  أعرسأأأت أيضأأأا  عأأأ   لأأأك املعأأأا وتلأأأك ال يأأأة يف اتفا ل طأأأرا  يف املعا أأأدةل د 
 و(736)وممارساهتا الالحقة

ال  اع املتعلق حبقوق املالحة واحلقأوق ويبني احلكم الصادر ع  حمك ة العدل الدولية يف  (12)
علأى ميكأ  أن تسأاعد اتفاقأات ااطأرا  الالحقأة وممارسأتها الالحقأة  ميأ  أنأيضأا    املتصلة هبأا
رب الأأ م و ولأدى تفسأأري مصأأطلح قأأد أُعطأي معأأا قأاسال  للتطأأور عأ د ا مأان مصأأطلح مأا حتديأد مأأا

"comercio يلي: ل رأت احملك ة ما1858 " )التجارة( الوارد يف معا دة أُسرمت يف عا 
"مأأأ  ناحيأأأةل ميكأأأ  أن تأأأؤدي امل ارسأأأة الالحقأأأة للطأأأرفنيل سأأأاملعا املقصأأأود يف  

ااصألية مأ  اتفاقيأة فيي أال دىل االستعأاد عأ  ال يأة  31 ()ب( مأ  املأادة3الفقأرة الفرعيأة )
س اء  على اتفاق ض ر سني الطأرفنيو ومأ  ناحيأة أخأرىل   أاك حأاالت مانأت فيهأا نيأة 

( معأأأأا ووو( دعطأأأاء املصأأأأطلحات املسأأأتخدمة )وووالطأأأرفني ع أأأد دسأأأأرا  املعا أأأدة  أأأأي )
معأا ثاستأا  ثبوتأا  هنائيأا ل و لأك مأ  أجأ  السأ احل يف مجلأة  مض ونا  قاسال  للتطورل ال أو

 و(737)لتطورات املستجدة يف القانون الدويل"أمورل مبراعاة ا
مصطلح عأا " مأان "الطرفأان سالضأرورة " "comercioمث خلصت احملك ة دىل أن مصطلح " 

( حيت أأ  التطأأور عأأرب الأأ م " وسأأفن "املعا أأدة قأأد أُسرمأأت ملأأدة طويلأأة جأأدا "ل وووواعيأأني سأأفن مع أأا  )
عقأأدا ال يأأة علأأى" أن يكأأون هلأأ ا املصأأطلح ( قأأد وووواسأأت تجت أنأأ  "نأأب أن يُفأأرتض أن الطأأرفني )

رأي مسأأتق ل اختلأأ  القاضأأي سأأكوت يكو  مأأع  أأ ا االسأأتداللل غأأري  و ويف(738)"معأأا تطأأوري"
أنأأأ  توصأأأ  دىل ال تيجأأأة نفسأأأها يف هنايأأأة املطأأأا  ع أأأدما قبِأأأ  سأأأفن امل ارسأأأة الالحقأأأة الأأأيت اتبعتهأأأا  

ى هنأأر سأأان خأأوان "ملأأدة عقأأد مأأ  يتعلأأق ساانشأأطة السأأياحية علأأ موسأأتاريكا م أأ  عهأأد قريأأب في أأا
الأأأ م  علأأأى ااقأأأ " "مل حتأأأتج عليهأأأا أسأأأدا " نيكأأأاراغوا سأأأ  "دأسأأأت علأأأى السأأأ اح ساملالحأأأة اغأأأراض 

 و(739)يتعلق ستفسري ا" السياحة"ل فخلص دىل أن   ا "يشري دىل أن الطرفني قد أثبتا اتفاقا  في ا
يف اعتبار أأأأا أشأأأكاال  أعأأأم مأأأأ   وأخأأأ ت احملك أأأة الدوليأأأة ليوغوسأأأأالفيا السأأأاسقة أحيانأأأا   (13)

يف  لأك االجتا أات السأائدة يف تشأريعات الأدول الأيت ميكأ  أن تأؤدي سأدور ا  ممارسة الأدولل مبأا

__________ 

(735) Aegean Sea Continental Shelf case أعال (ل  722 )انظر احلاشيةat p. 31, para. 74و 

 Case concerning the delimitation of the maritime boundary between Guinea-Bissau andانظر أيضأا   (736)

Senegal أعال (ل  730 )انظر احلاشيةat pp. 151-152, Para. 85و 

(737) Dispute regarding Navigational and Related Rights أعال (ل  395 )انظر احلاشيةat p. 242, para. 64و 

 و68-66 ل الفقراتاملرجع نفس  (738)

 و10و 9 ل الفقرتان285 ل والصفحة283 ل الرأي املستق  للقاضي سكوت يكو ل الصفحةاملرجع نفس  (739)
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ل علأأى (740)فورونأدونااملأأدعي العأا  ضأأد قضأية ع اصأر او ففأأي  دىل تغأري تفسأأري نطأاق اةأأرائم أو
السأأأأاسقةل يف سأأأأعيها لتعريأأأأ  جرميأأأأة سأأأأبي  املثأأأأالل قامأأأأت دائأأأأرة احملك أأأأة الدوليأأأأة ليوغوسأأأأالفيا 

مأ  اتفاقيأة ج يأ  سشأفن محايأة ااشأخاص املأدنيني يف وقأأت  27 حتظر أا املأادة االغتصأاب م أا
 (742)( مأأأأأأأأأأأأ  الربوتومأأأأأأأأأأأأول اإلضأأأأأأأأأأأأايف ااول )الربوتومأأأأأأأأأأأأول ااول(1)76 واملأأأأأأأأأأأأادة (741)احلأأأأأأأأأأأأرب
 ظر يف مبأادئ القأانون ل سال(743)م  الربوتومول اإلضايف الثاين)الربوتومول الثاين(() ( 2)4 واملادة

 اة ائي املعروفة يف ال ظم القانونية الرئيسية يف العامل ورأت: 
"ووو أن  ميك  متيي  اجتا  يف التشريعات الوط ية لعأدد مأ  الأدول يوسأع مفهأو   

االغتصاب ليش   اآلن فعلني مانا ُيص َّفان يف الساسق علأى أهن أا جرميتأان أقأ  خطأورة 
 تأأك العأأرضو ويبأأنّي  أأ ا االجتأأا  أن الأأدول  عتأأداء اة سأأي أومأأ  االغتصأأابل ومهأأا اال

تتخ ل على الصعيد الوطرل موقفا  أشأد صأرامة جتأا  أشأكال االعتأداء اة سأي  غالبا  ما
 و(744)اخلطرية ووو"

مجلة ويست د أيضا  هنج "الصك احلي" ال ي تتبع  احملك ة ااوروسية حلقوق اإلنسان دىل  (14)
تشأأرتط ع ومأأا  "اتفأأاق  و ورغأأم أن احملك أأة ال(745)ال امل ارسأأة الالحقأأةم هأأا خمتلأأ  أشأأك أمأأور

ل 31 ()ب( مأأ  املأأادة3)31  لأأص دليأأ  مأأ  تفسأأري" سأأاملعا الأأوارد يف املأأادة ااطأأرا  علأأى مأأا
تُأأدعم القأأرارات الأأيت تتبأع فيهأأا احملك أأة هنجأأا  تطوريأأا  مبراعأاة تامأأة لل  ارسأأة )الأأيت تتبعهأأا  عأادة مأأا

 و (746)ة االجت اعية وامل ارسة القانونية الدولية( الالحقةالدولة وامل ارس
تأأأ مر امل ارسأأأة  وحتيأأأ  حمك أأأة البلأأأدان اامريكيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأان مأأأرارا ل رغأأأم أهنأأأا ال (15)

يف حأأاالت نأأادرة نسأأبيا ل دىل التطأأورات الدوليأأة ااعأأمل و أأ ا هنأأج يقأأع سأأني امل ارسأأة  الالحقأأة دال
__________ 

(740) Prosecutor v. Anto Furundžija, Trial Chamber, Judgment, 10 December 1998, case No. IT-95-

17/1-T, ICTY Judicial Reports 1998, vol. I, paras. 165 et seqو 
(741) United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973, p. 287و 

املتعلأأق حب ايأأة ضأأحايا امل اوعأأات  1949 آب/أغسأطس 12 الربوتومأول اإلضأأايف التفاقيأأات ج يأأ  املعقأأودة يف (742)
 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 1125, no. 17512, p. 3املسلحة الدولية )الربوتومول ااول(ل 

املتعلأأق حب ايأأة ضأأحايا امل اوعأأات  1949 آب/أغسأطس 12 الربوتومأول اإلضأأايف التفاقيأأات ج يأأ  املعقأأودة يف (743)
 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 1125, no. 17513, p. 609املسلحة غري الدولية )الربوتومول الثاين(ل 

Prosecutorانظأر  (744) v. Anto Furundžija أعأال (ل  740 )احلاشأيةpara. 179وساملثأأ   ؛The Prosecutor v. 

Alfred Musema, International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber I, Judgment, 27 

January 2000, case No. ICTR-96-13-A, paras. 220 et seqسي ا  وال لpara. 228و 

 Jurisprudenceunderspecialregimesو.at pp. 246 et seq لأعال ( 398 )احلاشية "…",Nolteانظر  (745)
(746) Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, 12 May 2005, ECHR 2005-IV, para. 163; VO v. France 

[GC], no. 53924/00, 8 July 2004, ECHR 2004-VIII, paras. 4 and 70; Johnston and Others. v. 

Ireland, no. 9697/82, 18 December 1986, ECHR Series A no. 112, para. 53; Bayatyan v. Armenia 

[GC], no. 23459/03, 7 July 2011, para. 63; Soering v. the United Kingdom, no. 14038/88, 7 July 

1989, ECHR Series A no. 161, para. 103; Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, 

no. 61498/08, 4 October 2010, paras. 119-120, ECHR 2010 (extracts); Demir and Baykara v. 

Turkey [GC], no. 34503/97, 12 November 2008, ECHR-2008, para. 76و 
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مجاعأأة و ففأأي قضأأية (747)()ج(3)31 ت الصأألة" مبوجأأب املأأادةالالحقأأة وغري أأا مأأ  "القواعأأد  ا
 ل على سبي  املثالل أشارت احملك ة دىل أن:ماياغ ا )سومو( أواس تي غر ضد نيكاراغوا

instrumentos‘]"ووو معا أأدات حقأأوق اإلنسأأان صأأكوك حيأأأة   vivos‘]  نأأب
 و(748)ة"سي ا مع ظرو  العيش احلالي أن يتكي  تفسري ا مع تطور ااومان وال

واتبعأأت أيضأأا  اللج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأان أحيانأأا  هنجأأا  تطوريأأا  يسأأت د دىل التطأأورات  (16)
ل  لأت اللج أة عأ  سأاسقتها القضأائية دجأادج ضأد م أدااملستجدة يف ممارسة الدولو ففي قضأية 

 مربرة  لك ماآليت: (749)مي دلراملتعلقة سقضية 
 10 الفة الأ مر قأد ُوضأعت قبأ  حأوايل"واللج ة تدرك أن الساسقة القضائية سأ 

سأأأ واتل وم أأأ   لأأأك الوقأأأت وتوافُأأأُق اآلراء الأأأدويل آخأأأ  يف الت ايأأأد لصأأأاح دلغأأأاء عقوسأأأة 
يوجأأد يف الأأدول الأأيت احتفظأأت سعقوسأأة اإلعأأدا  توافأأق آراء مت ايأأد حأأول  اإلعأأدا ل م أأا
 و(750)عد  ت في  ا"

احلقأأوق الأأواردة يف  ل شأأددت اللج أأة علأأى أن معأأا أي حأأق مأأ يأأون وشأأويويف قضأأية  
( م  العهد الأدويل اخلأاص سأاحلقوق املدنيأة 3)18 العهد يتطور عرب ال م  وخلصت دىل أن املادة

والسياسية تتيح اآلن سعض احل اية علأى ااقأ  مأ  اإلمأرا  علأى التصأر  علأى  أو يتعأارض مأع 
ج ان "عأددا  مت ايأدا  و وتوصلت اللج أة دىل  أ ا االسأت تا (751)املعتقدات الدي ية املعتَ قة سجخالص

مأأ  الأأدول ااطأأرا  يف العهأأد الأأيت أسقأأت علأأى اخلدمأأة العسأأكرية اإلل اميأأة قأأد اعت أأد خأأدمات 
 و(752)سديلة اداء تلك اخلدمة"

__________ 

 .Velásquez-Rodríguez v. Honduras, Judgment, Merits, 29 July 1988, Inter-Amانظر على سبي  املثال  (747)

Ct. H.R. Series C No. 4, para. 151; The Right to Information on Consular Assistance In the 

Framework of the Guarantees of the Due Process of Law أعأال (ل  431 )انظأر احلاشأيةparas. 130-

133 and 137و 

(748) Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, Judgment (Merits, Reparations and Costs), 

31 August 2001, Series C No. 79, para. 146; also see Interpretation of the American Declaration of 

the Rights and Duties of Man within the Framework of Article 64 of the American Convention on 

Human Rights, Advisory Opinion, 14 July 1989, OC10/89, Series A No. 10, para. 38و 

ل تقريأأر اللج أأة املع يأأة 470/1991 ل الأأبالغ رقأأم1993 متوو/يوليأأ  30 ل اآلراء املعت أأدة يفمي أأدلر ضأأد م أأدا (749)
(ل اجمللأأد A/48/40) 40 الوثأائق الرمسيأأة للج عيأة العامأأةل الأأدورة الثام أة واارسعأأونل امللحأق رقأأمحبقأوق اإلنسأأانل 

 الثاينل املرفق الثاين عشرل شنيو

 لاملرجأأأع نفسأأأ ل 829/1998 ل الأأأبالغ رقأأأم2002 آب/أغسأأأطس 5 ل اآلراء املعت أأأدة يفدجأأأادج ضأأأد م أأأدا (750)
 و3-10 ل الفقرةياملرفق اخلامسل وا(ل اجمللد الثاينل A/58/40) 40 الدورة الثام ة واخل سونل امللحق رقم

(751) United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171و 

ل البالغأأأأأأأأأأان 2006 تشأأأأأأأأأأري  الثأأأأأأأأأأاين/نوف رب 3 ل اآلراء املعت أأأأأأأأأأدة يفيأأأأأأأأأأون وشأأأأأأأأأأوي ضأأأأأأأأأأد مجهوريأأأأأأأأأأة موريأأأأأأأأأأا (752)
( A/62/40) 40 ق رقأمالأدورة الثانيأة والسأتونل امللحأ لاملرجع نفس ل 1322/2004 ورقم 1321/2004 رقم

 و4-8 اجمللد الثاينل املرفق الساسعل تاءل الفقرة

http://undocs.org/ar/A/48/40
http://undocs.org/ar/A/58/40
http://undocs.org/ar/A/62/40
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وأخريا ل شددت اهليئات القضائية التاسعة لل رم  الدويل لتسوية م اوعات االستث ار على  (17)
سالغأأأة اامهيأأة لتفسأأأري ااحكأأأا  الأأيت ت أأأوي أطأأأرا   أن امل ارسأأة الالحقأأأة ميكأأأ  أن تكأأون وسأأأيلة

شأرمة ميهأايل الدوليأة املعا دة أن يتطور مع ا ا يف ضوء ممارستها التعا دية الالحقأةو ففأي قضأية 
ل علأأأى سأأأأبي  املثأأأالل قأأأررت اهليئأأأة القضأأأأائية النكأأأأا االشأأأرتامية الدميقراطيأأأة ضأأأد مجهوريأأأة سأأأري

 يلي: ما
فاقيأة املرمأأ  الأدويل لتسأأوية م اوعأات االسأأتث ار "مل يؤمأد أي  مأ  الطأأرفني أن ات 

و سأ  تُأرك أمأر صأياغة  لأك التعريأ  يف "االسأتث ار"   ل مسأبقتتض   أي تعري  دقيق 
ضوء امل ارسة الالحقة للدولل اامأر الأ ي حيأاف  علأى السأالمة واملرونأة ويتأيح التطأوير 

 و(753)التدرني املستقبلي للقانون الدويل سشفن موضوع االستث ار"
وم  مث تؤمد السواسق القضائية لل حامم واهليئأات القضأائية الدوليأة و يئأات املعا أدات  (18)

"ميكأ  أن تسأاعد  32و 31 ااخرى أن االتفاقات الالحقة وامل ارسأة الالحقأة مبقتضأى املأادتني
لفأأ  يقتصأر  د ا مأأان ي بغأي دعطأأاء "املصأطلح" معأأا قأاسال  للتطأأور عأرب الأأ م و وال يف حتديأد" مأا

"االغتصأأأأأاب"  "الوضأأأأأع اإلقلي أأأأأي" أو "مصأأأأأطلح" علأأأأأى مفأأأأأردات حمأأأأأددة )مثأأأأأ  "التجأأأأأارة" أو
"االسأأتث ار"(ل سأأ  قأأد يشأأ   أيضأأا  مفأأا يم أ أأ  وأمثأأر تأأداخال  )مثأأ  عبأأاريت "يأأ ص عليهأأا  أو

 18 "ضأرورية" )املأادة م  العهد الدويل اخلاص ساحلقوق املدنية والسياسية( أو 9 القانون" )املادة
لعهأأد الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق املدنيأأة والسياسأأأية(ل علأأى ال حأأو الأأ ي تأأرِدان سأأ ل مأأأثال ل يف مأأ  ا

ع اصأأر مأأ  القواعأأد الأأواردة  مانأأت "مصأأطلحات" معا أأدة مأأا معا أأدات حقأأوق اإلنسأأان(و وملأأا
 يف تلك املعا دةل فجن  لك يش   سالتبعية القواعد املتصلة سك  م هاو

يف  32()ب( و3)31  ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى املأأادتنيوعلأأى نفأأس امل أأوالل تسأأا م امل (19)
جعأأ  احملأأامم احملليأأة تعطأأي املعا أأدات تفسأأريات تكأأون تأأارة أمثأأر مأأيال  دىل املعأأا التطأأوري وتأأارة 
أمثأأأر مأأأيال  دىل املعأأأا الثاسأأأتو ففأأأي قضأأأية تأأأدخ  يف نطأأأاق االتفاقيأأأة املتعلقأأأة ساةوانأأأب املدنيأأأة 

ل فسأأأرت حمك أأأة االسأأأتئ ا  يف نيوويل أأأدا (754)  املثأأأاللالختطأأأا  الأأأدويل ل طفأأأالل علأأأى سأأأبي
يقتصأأر علأأى احلقأأوق القانونيأأةل سأأ  يشأأ   أيضأأا  "احلقأأوق  مصأأطلح "حقأأوق احلضأأانة" سكونأأ  ال

"و فاسأأأأت ادا  دىل اسأأأأتعراض لل  ارسأأأأة التشأأأأريعية والقضأأأأائية يف دول شأأأأىتل وسأأأأالرجوع دىل الفعليأأأأة
دل علأأأى حأأأدوث تغأأأري جأأأ ري يف املواقأأأ "ل ()ب(ل رأت احملك أأأة أن امل ارسأأأة "تأأأ3)31 املأأأادة

اامر ال ي حدا هبا دىل ااخ  سفهم عصري ملصطلح "حقوق احلضانة" سدال  مأ  ااخأ  سأالفهم 

__________ 

(753) Mihaly International Corporation v. Democratic Socialist Republic of Sri Lanka (United States/Sri 
Lanka BIT), Award and Concurring Opinion, 15 March 2002, ICSID Case No. ARB/00/2, ICSID 

Reports, vol. 6 (2004), p. 308 et seq., at p. 317, para. 33وانظأر ساملثأ   ؛Autopista Concesionada de 

Venezuela, CA v. Bolivarian Republic of Venezuela, Decision on Jurisdiction, 27 September 2001, 

ICSID Case No. ARB/00/5, ibid., p. 419, para. 97و 

(754) United Nations, Treaty Series, vol. 1343, No. 22514, p. 89و 
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احملك أأة الدسأأتورية االحتاديأأة ااملانيأأةل فقأأد  و وأمأأا(755)"1980 الأأ ي يتيحأأ  "م ظأأار يعأأود لعأأا 
ري املعا دة امل شئة مل ظ ة حل   ال اعتربت  ي ااخرىل يف   وعة م  القضايا املتعلقة ستفس

ل يف ضأأوء تغأأري السأأياق اامأأر سعأأد انتهأأاء احلأأرب البأأاردةل أن االتفاقأأات الالحقأأة (756)ااطلسأأي
()ب( "ميكأأأأ  أن تكتسأأأأب أمهيأأأأة سال سأأأأبة دىل معأأأأا 3)31 وامل ارسأأأأة الالحقأأأأة مبقتضأأأأى املأأأأادة

 و (757)املعا دة"ل وم  مث قضت سفن اامر مان م لك سالفع 
وتؤمد قرارات أخرى صادرة ع  احملامم احمللية أن االتفاقات الالحقة وامل ارسأة الالحقأة  (20)

تأأدعم سالضأأرورة ااخأأ  سالتفسأأري التطأأوري لل عا أأداتو ففأأي  ال 32( و3)31 مبقتضأأى املأأادتني
ل على سبي  املثأالل وجأدت (Eastern Airlines, Inc. v. Floyd) ديسرتن ديرالي   ضد فلويدقضية 
 (bodily injury)ك ة العليا للواليات املتحدة نفسها أما  سؤال    مصأطلح "الضأرر البأدين" احمل

يقتصر على الضرر البدين س  يشأ   أيضأا   ال 1929 م  اتفاقية وارسو لعا  17 الوارد يف املادة
" 1929 سعأد عأا  و وأمأدت احملك أةل آخأ ة يف االعتبأار "سألوك مأا(758)الضرر العقلأي الصأر 

و"تفسريات ااطرا  املوقعة"ل أن معظم ااطرا  درجت دوما  على فهم املصطلح ساملعا الأ ي 
 و(759) ال   لك   الك م  مبادرات ل خ  مبا غريل رغم ما يش   الضرر البدين ال

  [8] 9 ارستنتاج
 وزن ارتفاقاث القحقة والممارسة القحقة كأداة للتفسير

ممارسأأأأة الحقأأأأة مأأأأفداة للتفسأأأأري مبقتضأأأأى  يتوقأأأ  وون اتفأأأأاق الحأأأأق أو -1 
 على وضوح وخصوصية االتفاق أو امل ارسةل ض   أمور أخرىو  31م  املادة  3الفقرة 

__________ 

(755) New Zealand, Court of Appeal, C v. H [2009] NZCA 100, paras. 175-177 and 195-196 

(Baragwanath J.)وانظأر أيضأا :  ؛para. 31 (Chambers J.) دن ت قأيح الأ ص سالصأيغة الأيت أُعأد فيهأا واتُّفأق" :
 أو سبسأاطة أمأر غأري ع لأيل سأال ظر دىل أن أي ت قأيح يتعأني أن تتفأق عليأ    وعأة مبأرية  1980 عليها يف عأا 

م  الدول املتعاقدةو ول لك فجن التطورات الالومة ملوامبة االجتا ات االجت اعية وغري أا مأ  التطأورات نأب أن 
خأأالل دخأأأول تطأأورات علأأى التفسأأري والتفويأأأ و و أأ   ممارسأأة جأأائ ة يف ضأأأوء أحكأأا  اتفاقيأأة فيي أأأا تتحقأأق مأأ  

 سأأأفن تسأأأ ح( ب()3)31 فاملأأأادةو 1980 لقأأأانون املعا أأأداتل وقأأأد دخلأأأت حيأأأ  ال فأأأا   أأأي ااخأأأرى يف عأأأا 
ا"؛ وانظأر ى تفسأري علأ ااطأرا  اتفأاق يتضأ   املعا أدة تطبيأق  أال يف الحأق تعامأ  أي" نسأد ستفويأ  يؤخ 

 Canada, Supreme Court: Pushpanathan v. Canada (Minister of Citizenshipيف  أ ا الصأدد مأ لك: 

and Immigration), [1998] 1 SCR 982, para. 129 (Cory J.)و 

(756) United Nations, Treaty Series, vol. 34, No. 541, p. 243و 

(757) Germany, Federal Constitutional Court, BVerfGE, vol. 90, p. 286, at pp. 363-364, para. 276 املرجع ؛
 وvol. 104, p. 151, at pp. 206-207ل نفس 

(758) Convention for the Unification of Certain Rules regarding International Transport, League of 

Nations, Treaty Series, vol. CXXXVII, p. 11و 

(759) United States of America, Supreme Court, Eastern Airlines, Inc. v. Floyd et al., 499 U.S. 530, 
pp. 546-549انظأر أيضأا   ؛United Kingdom, House of Lords, King v. Bristow Helicopters Ltd. 

(Scotland) [2002] UKHL 7, paras. 98 and 125 (Lord Hope)و 
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ل 31 )ب( م  املأادة3ويتوق  وون امل ارسة الالحقة مبقتضى الفقرة  -2 
 دضافة دىل  لكل على مدى وميفية تكرار او 

تفسأأأري تك يليأأأة مبقتضأأأى  وقأأأد يتوقأأأ  وون امل ارسأأأة الالحقأأأة مأأأفداة -3 
 و2و 1على املعايري املشار دليها يف الفقرتني  32املادة 

 التعليق  
[ سعأأأأض املعأأأأايري الأأأأيت ميكأأأأ  أن تسأأأأاعد يف حتديأأأأد الأأأأوون 8] 9 حيأأأأدد مشأأأأروع االسأأأأت تاج (1)

ممارسة الحقة يف سياق ع لية التفسري يف حالأة  التفسريي ال ي ميك  دسباغ  على اتفاق الحق أو
ممارسة الحقة نب أن حُيأدد  معي ةو وسطبيعة احلال فجن الوون التفسريي املعطى التفاقات الحقة أو

 (و5 الفقرة ل[1] 2 ااخرى )انظر مشروع االست تاج أيضا  يف دطار عالقت  مع أدوات التفسري

 الوضوح واخلصوصية والعوام  ااخرى الوون:  -1 الفقرة  
مأأ   3 ممارسأأة الحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة املعطأأى التفأأاق الحأأق أوالأأوون  1 وتت أأاول الفقأأرة (2)

علأأى أن  1 ل متطرقأأة  دىل الفقأأرتني الفأأرعيتني )أ( و)ب( مأأ  م ظأأور عأأا و وتأأ ص الفقأأرة31 املأأادة
ممارسأأأة الحقأأة مأأفداة للتفسأأأري يتوقأأ  علأأأى وضأأوح وخصوصأأأية  الأأوون املعطأأى التفأأأاق الحأأق أو

دىل أن  أأ   املعأأايري  "ضأأ   أمأور أخأأرى"شأأري تعبأأري و ويضأأ   أمأأور أخأرىامل ارسأأةل  االتفأاق أو
ل (760)امل ارسأأأأة تعتأأأأرب شأأأأاملةو فه أأأأاك معأأأأايري أخأأأأرى قأأأأد تتعلأأأأق ستوقيأأأأت االتفأأأأاق أو ي بغأأأأي أال

 سعبء اإلثبات املطبقو ممارسة معي ةل أو ساامهية اليت مت حها ااطرا  التفاق معني أو أو
امل ارسأأة الالحقأأة يف عالقتهأأا  ت الالحقأأة أويتوقأأ  الأأوون التفسأأريي لالتفاقأأا مثأأريا  مأأاو  (3)

امل ارسأأأأأة سال سأأأأأبة لل عا أأأأأدة  خصوصأأأأأية االتفأأأأأاق أووضأأأأأوح و سأأأأأفدوات التفسأأأأأري ااخأأأأأرى علأأأأأى 
و وتؤمأأأد  لأأأكل علأأأى سأأأبي  املثأأأالل القأأأرارات الصأأأادرة عأأأ  حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأةل (761)املع يأأأة

و ويعد قأرار (762) ة التجارة العامليةوقرارات التحكيم وتقارير أفرقة التحكيم و يئة االستئ ا  مب ظ
__________ 

أعطأت احملك أة اافضألية لل  ارسأة الأيت مانأت أقأرب وم يأا  دىل سال  اع البحري )سريو ضد شيلي( يف القضية املتعلقة  (760)
 ,Maritime Dispute (Peru v. Chile), Judgment, I.C.J. Reports 2014, p. 3, at p. 50تأاريخ سأدء ال فأا و 

para. 126و 
(761) Murphy, "The relevance of subsequent agreement and subsequent practice  642 )احلاشأأية "…

 وp. 91أعال (ل 

 ,Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayenانظأأرل علأأى سأأبي  املثأأالل (762)

Judgment, I.C.J. Reports 1993, p. 38, at p. 55, para. 38; Question of the tax regime governing 

pensions paid to retired UNESCO officials residing in France أعأال (ل  532 )انظأر احلاشأيةp. 231, at 

p. 259, para. 74 ؛WTO Panel Report, United States — Continued Existence and Application of 

Zeroing Methodology, WT/DS350/R, adopted 19 February 2009, WTO Appellate Body Report, 

United States — Subsidies on Upland Cotton (US — Upland Cotton), WT/DS267/AB/R, adopted 21 

March 2005, para. 625و 
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ضأأأد احملأأأدودة سالمأأأا   وعأأأة شأأأرمات  يئأأأة املرمأأأ  الأأأدويل لتسأأأوية م اوعأأأات االسأأأتث ار يف قضأأأية 
 مفيدا  يف   ا الصدد: (Plama v. Bulgariaسلغاريا )مجهورية 
"صأأحيح أن املعا أأدات املربمأأة سأأني أحأأد ااطأأرا  املتعاقأأدة ودول ثالثأأة ميكأأ   

أن تؤخ  يف احلسبان لغرض توضيح معا نص املعا دة وقت االنض ا  دليهاو وقد قد  
يتعلأأأأق سأأأأجسرا  معا أأأأدات  املأأأأدعي عرضأأأأا  واضأأأأحا  ومفيأأأأدا  للغايأأأأة مل ارسأأأأة سلغاريأأأأا في أأأأا

و 1987 ر الث أأائي سأأني سلغاريأأا وقأأربص يف عأأا االسأأتث ار عقأأب دسأأرا  معا أأدة االسأأتث ا
تسعي ات القرن املاضيل سعد أن تغري ال ظا  الشيوعي يف سلغاريال شرعت سلغاريا يف  ويف

دسأأرا  معا أأدات لالسأأتث ار الث أأائي تشأأ   أحكامأأا  أمثأأر ليرباليأأة سكثأأري يف  أأال تسأأوية 
سوية م اوعات االستث ارو غأري يف  لك اللجوء دىل حتكيم املرم  الدويل لت امل اوعاتل مبا

أن املفاوضأات الالحقأة  أن تلك امل ارسة ليست  ات أمهيأة خاصأة يف  أ   القضأية مبأا
يكونأا يقصأدان  اليت جرت سني سلغاريا وقربص تشأري دىل أن  أ ي  الطأرفني املتعاقأدي  مل

مأأ   أن يتخأأ  احلكأأم املتعلأأق سالدولأأة اامثأأر رعايأأة املعأأا الأأ ي رمبأأا قأأد يسأأت تج سشأأك 
يتعلأأأأق ساملعا أأأأدةو وتفاوضأأأأت سلغاريأأأأا  ااشأأأأكال مأأأأ  امل ارسأأأأة الالحقأأأأة لبلغاريأأأأا يف مأأأأا

تأأأأأأ جح  و ومل1998 وقأأأأأأربص سشأأأأأأفن ت قأأأأأأيح معا أأأأأأدهت ا لالسأأأأأأتث ار الث أأأأأأائي يف عأأأأأأا 
 وووواملفاوضات ولك ها توخت سصفة خاصة ت قيح ااحكا  املتعلقة ستسوية امل اوعأات 

أن الطأأأرفني املتعاقأأأدي  يف معا أأأدة االسأأأتث ار  وميكأأأ  أن يسأأأت تج مأأأ   أأأ   املفاوضأأأات
يكونا يعتربان أن احلكم املتعلق سالدولة اامثر رعايأة يشأ   ااحكأا  املتعلقأة  الث ائي مل

 و(763)ستسوية امل اوعات يف معا دات االستث ار الث ائي ااخرى
عطأأأأاء وون متيأأأأ  دىل د حأأأأني أن حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة واهليئأأأأات القضأأأأائية عأأأأادة مأأأأا ويف (4)

تفسأأأريي أمأأأرب مل ارسأأأات الحقأأأة حمأأأددة نوعأأأا  مأأأال فأأأجن احملك أأأة ااوروسيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأان غالبأأأا  
املواقأأأأ  الدوليأأأة الأأأأيت  تقتصأأأر علأأأأى دجأأأراء تقيي أأأات مقارنأأأأة واسأأأعة ال طأأأأاق للقأأأوانني احملليأأأة أو مأأأا

ت امل صأوص يغيب ع  الأ    أن احلقأوق والواجبأا   ا السياق نب أال و ويف(764)تعت د ا الدول
عليهأأأا يف معا أأأدات حقأأأوق اإلنسأأأان نأأأب سأأأااحرى أن تأأأرتجم علأأأى ال حأأأو الصأأأحيحل وضأأأ   
 امش السألطة التقديريأة امل  أوحل دىل قأوانني وممارسأات ع ليأة وترتيبأات دوليأة لأدى الدولأة الطأر  

طأأرا  قأأد املع يأأةو وحتقيقأأا  هلأأ ا الغأأرضل فأأجن أوجأأ  التطأأاسق القأأوي يف التشأأريعات الوط يأأة للأأدول اا
ضأأرورة تقييأد و وساإلضأأافة دىل  لأأكل  تكأون هلأأا أمهيأة يف حتديأأد نطأأاق حأق مأأ  حقأوق اإلنسأأان أو

الواجبات يؤيد أحيانا  مراعأاة امل ارسأات ااقأ  خصوصأيةو فعلأى سأبي   فجن طاسع سعض احلقوق أو
 يلي: ارتفت احملك ة ما (Rantsev v. Cyprusرانتسي  ضد قربص )املثالل يف قضية 

__________ 

(763) Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria, ICSID Case No. ARB/03/24, Decision on 
Jurisdiction, 8 February 2005, ICSID Review — Foreign Investment Law Journal, vol. 20, No. 1 

(Spring 2005), p. 262, at pp. 323-324, para. 195و 

 Cossey v. the United Kingdom, no. 10843/84, 27 September 1990, ECHRل انظأر علأى سأبي  املثأال (764)

Series A no. 184, para. 40; Tyrer v. the United Kingdom, no. 5856/72, ECHR Series A, no. 26, 

para. 31; Norris v. Ireland, no. 10581/83, 26 October 1988, ECHR Series A no. 142, para. 46و 
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 ووو"مأأأ  الواضأأأح مأأأ  أحكأأأا   أأأ ي  الصأأأكني الأأأدوليني أن الأأأدول املتعاقأأأدة  
توصأألت دىل رأي مفأأاد  أن ا أأا    وعأأة مأأ  التأأداسري الأأيت تعأأاجل مجيأأع اةوانأأب الثالثأأة 

وس أاء علأى  لأكل فواجأب  ووو ي الوسيلة الفعالأة الوحيأدة يف مكافحأة االجتأار سالبشأر 
جانأب مأ  جوانأب تعهأد الأدول   أو دال اص مأاالعقاب واحملام ة على االجتار سااشأخ

ااعضأأأاء العأأأا  مبكافحأأأة االجتأأأار سالبشأأأرو ونأأأب ال ظأأأر يف مأأأدى االلت امأأأات اإلناسيأأأة 
 و(765)]حظر الع   القسري[ ض     ا السياق ااوسع" 4 ال اشئة ع  املادة

 Chapman v. the Unitedشأامبان ضأأأد امل لكأة املتحأأدة )ومأ  جهأأة أخأرىل يف قضأأية  (5)
Kingdom) ل الحظأأت احملك أأة أنأأ  "قأأد يقأأال دن  أأة توافأأق آراء دوليأأا  ناشأأئا  سأأني الأأدول املتعاقأأدة

ااعضأأأاء يف  لأأأس أوروسأأأا يعأأأرت  ساالحتياجأأأات اخلاصأأأة ل قليأأأات وسواجأأأب تأأأوفري اامأأأ  هلأأأا 
لك ها خلصت يف هناية املطأا  دىل أهنأا "غأري مقت عأة سأفن  (766)("ووووهبويتها وأساليب عيشها )

املعيأأار الأأيت  فيأأ  الكفايأأة السأأت تاج أي توجيهأأات سشأأفن السأألوك أو وافأأق اآلراء  أأ ا مل أأوس مبأأات
 و(767)ترى الدول املتعاقدة أن م  املستصوب تطبيق  يف أي حالة معي ة"

 تكرار امل ارسةالوون:  -2 الفقرة  
الفقأأأرة [ علأأى امل ارسأأأة الالحقأأة مبوجأأأب 8] 9 مأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج 2 ر الفقأأأرةوتقتصأأ (6)

ل وتأأأ ص علأأأى أن وون امل ارسأأأة الالحقأأأة يتوقأأأ  أيضأأأا  علأأأى مأأأدى 31 )ب( مأأأ  املأأأادة3 الفرعيأأأة
تكرار ا وميفيت و وت طوي عبارة "مدى تكرار ا وميفيت " علأى ع صأري الأ م  وطأاسع التكأرارو وتشأري 

عفأأوي مل ارسأأة ال مأأثال  دىل أنأأ ل حسأأب املعا أأدة املع يأأةل فأأجن طاسعأأا  يتجأأاوو  أأرد التكأأرار التقأأر أو
)ب( مأ  3  و ال ي ميك  أن يسهم يف القي ة التفسريية هل   امل ارسأة يف سأياق الفقأرة الفرعيأة ما

و ويفيأأأأد ع صأأأأر الأأأأ م  وطأأأأاسع التكأأأأرار أيضأأأأا  يف التأأأأدلي  علأأأأى "ترسأأأأيخ" موقأأأأ  معأأأأني 31 املأأأأادة
  أن يأأوحي ل طأأرا  جتأأا  تفسأأري املعا أأدةو وعأأالوة علأأى  لأأكل فأأجن عأأد  ت فيأأ  اتفأأاق الحأأق ميكأأ

 و(768)31 )أ( م  املادة3 أيضا  سافتقار  دىل الوون الالو  مفداة تفسري مبوجب الفقرة الفرعية
د ا مانأأأأأت "امل ارسأأأأأة  وت اولأأأأأت  يئأأأأأة االسأأأأأتئ ا  مب ظ أأأأأة التجأأأأأارة العامليأأأأأة مسأأأأأفلة مأأأأأا (7)

  مأرة تتطلب تطبيق امل ارسة أمثر م (769)31 )ب( م  املادة3 الالحقة" يف دطار الفقرة الفرعية
 ل على ال حو التايل:املشروسات الكحولية ثانيا   -الياسان واحدةل يف قضية 

__________ 

(765) Rantsev v. Cyprus and Russia, no. 25965/04, 7 January 2010, ECHR 2010 (extracts), para. 285; 
see also paras. 273-274و 

(766) Chapman v. the United Kingdom [GC], no. 27238/95, 18 January 2001, ECHR 2001-I, para. 93و 

 و94 الفقرة لاملرجع نفس  (767)

(768) Pulp Mills on the River Uruguay  أعال (ل  395 احلاشية)انظرat p. 63, para. 131و 

 و2 ل الفقرة4 انظر أعال  مشروع االست تاج (769)
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"ووو جأرى االعأرتا  سأفن امل ارسأة الالحقأة يف تفسأري املعا أدات  أي سلسألة  
سيانأات "متوافقأأة وموحأدة ومتسأأقة" تكفأي لتحديأأد  أ  واضأأح يأوحي ساتفأأاق  أفعأال أو

 و(770)املعا دة" ااطرا  سشفن تفسري 
 31 )ب( مأأأ  املأأأادة3 يشأأأري  أأأ ا التعريأأأ  دىل أن امل ارسأأأة الالحقأأأة يف دطأأأار الفقأأأرةو  (8)

يتعلق ستفسري املعا أدة؛ سأ  تتطلأب سأااحرى ع أال   سيان" واحد يف ما تتطلب أمثر م  "فع  أو
متأأأواترا  وموحأأأدا  سدرجأأأة تأأأربر اسأأأت تاج أن ااطأأأرا  قأأأد توصأأألت دىل اتفأأأاق ثاسأأأت سشأأأفن تفسأأأري 

 31 )ب( مأ  املأادة3 تبة عالية تعر ض  ا  أن امل ارسة الالحقة يف دطار الفقأرةاملعا دةو و ي ع
تتطلب شكال  م  أشكال امل ارسة اة اعية الواسعة ال طاق والثاستة واحملددة لتفسيس اتفأاق سأني 

 ااطرا  سشفن التفسريو
  )ب( مأأأ3 غأأأري أن حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأةل مأأأ  جهأأأة أخأأأرىل طبقأأأت الفقأأأرة الفرعيأأأة (9)

مبرونأأة أمأأرب دون دضأأافة أي شأأروط أخأأرىو وي طبأأق  لأأك سوجأأ  خأأاص علأأى احلكأأم  31 املأأادة
و وقأأد سأأارت احملأأامم (771)ج يأأرة ماسيكيلي/سأأيدودوالأأ ي أصأأدرت  يف القضأأية الرئيسأأية املتعلقأأة 

الدوليأأة ااخأأرى علأأى هنأأج حمك أأة العأأدل الدوليأأة يف معظأأم ااحيأأانو وي طبأأق  لأأك علأأى حمك أأة 
 و(773)ل واحملك ة ااوروسية حلقوق اإلنسان(772)ديران والواليات املتحدة املطالبات سني

والفأأأرق سأأأني املعيأأأار الأأأ ي وضأأأعت   يئأأأة االسأأأتئ ا  مب ظ أأأة التجأأأارة العامليأأأة مأأأ  جهأأأةل  (10)
وال هج ال ي تتبع  حمك ة العدل الدولية وسائر احملامم الدولية م  جهة أخرىل  و فرق ظا ري 

يبأأأدو أن  يئأأأة االسأأأتئ ا  مب ظ أأأة التجأأأارة العامليأأأة تب أأأت صأأأيغة "متوافقأأأة  د أمثأأأر م أأأ  حقيقأأأيو 
جأأاء فيأأ  "دن قي أأة امل ارسأأة الالحقأأة سأأتتوق  سطبيعأأة احلأأال  (774)وموحأأدة ومتسأأقة" مأأ  م شأأور

__________ 

(770) WTO Appellate Body Report, Japan — Alcoholic Beverages II, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R 
and WT/DS11/AB/R, adopted on 1 November 1996, sect. E, pp. 12-13 (footnotes omitted)و 

(771) Kasikili/Sedudu Island لأعأال ( 395 )انظأر احلاشأية at pp. 1075-1076, paras. 47-50 and p. 1087, 

para. 63 ؛Territorial Dispute ل أعال ( 395 )انظر احلاشيةat pp. 34-37, paras. 66-71و 

(772) Iran-United States Claims Tribunal, Interlocutory Award No. ITL 83-B1-FT (Counterclaim)  انظأر(
 وp. 77, at pp. 116-126, paras. 109-133أعال (ل  537 احلاشية

(773) Soering v. the United Kingdom, no. 14038/88, 7 July 1989, ECHR Series A no. 161, para. 103; 
Loizidou v. Turkey (preliminary objections), no. 15318/89, 23 March 1995, ECHR Series A 

no. 310, paras. 73 and 79-82; Bankovićet al. v.Belgiumand16othercontractingStates (dec.) 

[GC], no. 52207/99, ECHR 2001-XII, paras. 56 and 62يتعلق سالسواسق القضائية هليئات التحكيم  وفي ا ؛
؛ 345 الصأأفحةأعأأال (ل  498 )احلاشأأية Fauchaldعأأات االسأأتث ارل انظأأر التاسعأأة لل رمأأ  الأأدويل لتسأأوية م او 

 A. Roberts, "Power and persuasion in investment treaty interpretation: the dual role ofانظأر أيضأا  

States", American Journal of International Law, vol. 104, 2010, pp. 207-215و 

(774) Sinclair, The Vienna Convention … أعأأأأال (ل  393 )انظأأأأر احلاشأأأأيةp. 137انظأأأأر أيضأأأأا   ؛Yasseen, 
"L’interprétation des traités…" أعأأأأال (ل  393 )انظأأأأر احلاشأأأأيةpp. 48-49يف حأأأأني أن لفظأأأأة "موحأأأأدة"  ؛

"(commune"( "مأأفخو ة مأأ  أع أأال ة أأة القأأأانون الأأدويلل فأأجن عبأأاريت "متسأأقة نوعأأأا  مأأا )"d' une certaine 

concordante"( ومتوافقة )"concordante مها شرطان است دمها )"Yasseen  مأ  اسأتدالل آخأر؛ انظأرYearbook 

…وvol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 98-99, paras. 17-18 and p. 221-222, para. 15 ,1966 

http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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و وسأأأ لك تقأأأد  صأأأيغة "متوافقأأأة وموحأأأدة ومتسأأأقة" (775)علأأأى مأأأدى توافقهأأأا ووحأأأدهتا واتسأأأاقها"
)ب( مأأأ  3 فيهأأأا لل  ارسأأأة الالحقأأأة يف دطأأأار الفقأأأرة الفرعيأأأةمؤشأأرا  عأأأ  الظأأأرو  الأأأيت سأأأيكون 

أقأأ  سوصأأفها أداة مأأ  أدوات التفسأأري يف سأأياق ع ليأأة التفسأأريل أمثأأر  ل وونأأا  أمأأرب أو31 املأأادة
و وقأأد اعت أأدت  يئأأة االسأأتئ ا  مب ظ أأة التجأأارة (776)تقتضأأي تأأواترا  خاصأأا  لل  ارسأأة املع يأأة ممأأا

 و(777)يق يف حاالت معي ةالعاملية نفسها   ا امل ظور الدق
حأني تأأرى اللج أة أن صأأيغة "متوافقأة وموحأأدة ومتسأقة" قأأد تكأون مفيأأدة يف حتديأأد  ويف (11)

يكفأأي لصأأوغ عتبأأة دنيأأا  وون امل ارسأأة الالحقأأة يف حالأأة معي أأةل فجهنأأا تعترب أأا أيضأأا  غأأري ثاستأأة مبأأا
حلكأأم عليهأا خطأف سفهنأأا ل وتأرى أهنأأا حت أ  خمأاطرة ا31 )ب( مأأ  املأادة3 النطبأاق الفقأرة الفرعيأة

توجيهية الطاسع على  و مفرطو وتظأ  اللج أة يف آخأر املطأا  تأرى أن "قي أة امل ارسأة الالحقأة 
و ويعأر  لأك أن (778)يتعلق مبعأا املصأطلحات"  تل  ساختال  الفهم املشرتك ل طرا  يف ما
ساالعتبأار يف دطأار سشفن التفسأري ي بغأي أخأ  ا  هاممارسة واحدة ل طرا  ت طوي على اتفاق سي 

 و(779)31 )ب( م  املادة3 الفقرة
__________ 

(775) Sinclair, The Vienna Convention … ؛أعال ( 393 )انظر احلاشية Iran-United States Claims Tribunal, 

Interlocutory Award No. ITL 83-B1-FT (Counterclaim) أعال (ل  537 )انظر احلاشيةp. 77, at p. 118, 

para. 114و 

(776) Case concerning a dispute between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel, 18 
February 1977, UNRIAA, vol. XXI, part II, pp. 53-264, at p. 187, para. 169; J.-P Cot, "La conduite 

subséquente des parties a un traité", Revue générale de droit international public, vol. 70, 1966, 

pp. 644-647 ("valeur probatoire") ؛Distefano, "La pratique subséquente  573 )انظأأر احلاشأأية "…
Articleانظأر أيضأا  املرافعأة الشأفوية  ؛p. 556, para. 79أعأال (ل  439 )انظأر احلاشأية 31“,Dörr;46.p لأعأال (

 Maritime Dispute (Peru v. Chile), CR 2012/33, pp. 32-36, paras. 7-19أمأا  حمك أة العأدل الدوليأة يف 

(Wood), available from www.icj-cij.org/docket/files/137/17218.pdf and CR 2012/36, pp. 13-18, 

paras. 6-21 (Wordsworth)متاح يف املوقع التايل:  لwww.icj-cij.org/docket/files/137/17234.pdfو 
(777) WTO Appellate Body Report, EC — Computer Equipment, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R 

and WT/DS68/AB/R, 22 June 1998, para. 93و 
Yearbook…انظأر  (778) 1966, vol. II, document A/6309/rev.1, p. 222, para. (15) ؛Cot, "La conduite 

subséquentedespartiesو652 أعال (ل الصفحة 776 )انظر احلاشية "… 

تكون مافية عادة إلنشاء اتفاق سني ااطرا  سشأفن تفسأري املعا أدة مقاعأدة عامأةل غأري  واقع أن ممارسة يتي ة ل وال (779)
تقتضأأي تكأأرار امل ارسأأة ود أأا اتفأأاق ااطأأرا  سشأأفن  ال 31 )ب( مأأ  املأأادة3 أن امل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة

ة وحيأدة يتوقأ  علأى الفعأ  املعأر وعلأى املعا أدة تفسري ا فحسبو وس لك فجن احت ال أن ي شف اتفاق مأ  ممارسأ
 E. Lauterpacht, "The development of the law of international organization by the decisionsاملع يةو انظأر

of international tribunals", Recueildescours,Linderfalk؛ vol. 152, pp. 377-466, at p. 457 ,1976… 

On the Interpretation of Treaties لأعأال ( 446 )احلاشأية p. 166 ؛C.F. Amerasinghe, "Interpretation of 

texts in open international organizations", British Yearbook of International Law 1994, vol. 65, 

p. 175, at p. 199يؤيد  ؛Villiger علأى أن ال قطأة اهلامأة  أي نشأفة االتفأاقل  درجة معي ة مأ  التكأرارل لك أ  يشأدد
Villiger, Commentary يف   Sinclairو Yasseenو يأأأرى p. 431, para. 22أعأأأال (ل  414 )انظأأأر احلاشأأأية …

 L'interprétationdestraités"…",Yasseenميكأ  "سشأك  عأا " أن ت شأف سفعأ  واحأدل  متاساهت ا أن امل ارسأة ال
 393 )انظأأر احلاشأأأية … Sinclair, The Vienna Convention؛ 47 (ل الصأأفحةأعأأال  393 )انظأأر احلاشأأية

.cf؛ p. 137أعأأال (ل  Nolte, "Subsequent agreements and subsequent practice of States )انظأأر  "…
 وat p. 310أعال (ل  440 احلاشية

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.icj-cij.org/docket/files/137/17218.pdf%20and%20CR%202012/36
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.icj-cij.org/docket/files/137/17234.pdf
http://undocs.org/ar/A/6309/rev.1
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  32 وون امل ارسة الالحقة ااخرى مبقتضى املادة -3 الفقرة  
[ الوون ال ي ي بغي دعطاؤ  دىل "امل ارسة 8] 9 تاجم  مشروع االست  3 وتت اول الفقرة (12)

تتطأأأرق  (و وال4 االسأأأت تاجمأأأ  مشأأأروع  3 )انظأأأر الفقأأأرة 32 " مبقتضأأأى املأأأادةااخأأأرىالالحقأأأة 
أيأأأأة ظأأأأرو و وقأأأأد أمأأأأدت  يئأأأأة  دىل مأأأأىت ميكأأأأ  أخأأأأ   أأأأ   امل ارسأأأأة ساالعتبأأأأار ويف 3 الفقأأأأرة

 االستئ ا  مب ظ ة التجارة العامليةل يف وضع مشاس ل ضرورة الت يي  سني  اتني املسفلتني:
كأأ  مي "ووو نأأرى أن اة اعأأات ااوروسيأأة  لأأ  سأأني املسأأفلة ااوليأأة املتعلقأأة مبأأا 

واملسأفلة امل فصألة املتعلقأة سالتثبأت مأ  مأدى اامهيأة  "ظأر " إلسأرا  معا أدة مأا  وصف  س
 و(780)"32 اليت ميك  دس اد ا لظر  معني اغراض التفسري يف دطار املادة

 م لك دىل أن :  االستئ ا و  بت  يئة  
تفحأأص اهليئأأة قأأ  ممارسأأة التصأأ ي  يف اة اعأأات ااورسيأأة أث أأاء  ملووو أوال ل " 

مأ   32 يف دطار مفهو  املأادة أداة تفسري تك يليةجولة مفاوضات أوروغواي ساعتبار ا 
 و(781)…"؛ وثانيا ل قي ة ممارسة التص ي  مفداة تفسري تك يلية اتفاقية فيي ا

االسأأأأأتئ ا  دىل "العوامأأأأأ   ولتحديأأأأد مأأأأأدى "أمهيأأأأة" امل ارسأأأأأة الالحقأأأأةل أشأأأأأارت  يئأأأأة 
 املوضوعية":
الصأأأأك وطاسعأأأأ  القأأأأانوين؛  الوثيقأأأأة أو تشأأأأ    أأأأ   العوامأأأأ  نأأأأوع احلأأأأدث أو" 

 رد االطالع على الفع   والعالقة ال م ية سني الظر  ودسرا  املعا دة؛ واملعرفة الواقعية أو
عا أأأدة احلأأأدث يف عالقتأأأ  حبكأأأم امل الصأأأك أو الصأأأك امل شأأأور؛ وموضأأأوع الوثيقأأأة أو أو

ميفيأأة  أثأأر علأأى املفاوضأأات سشأأفن املعا أأدة أو د ا مأأان اسأأُتخد  أو املأأراد تفسأأري ؛ ومأأا
 و(782)تفثري " استخدام  أو

تسأأتخد   يئأأة االسأأتئ ا  مصأأطلح "اخلصوصأأية" فجهنأأا أشأأارت دىل املعأأايري  حأأني مل ويف (13)
و مرت أن االتساق  امل مورة أعال و وحتدثت  يئة االستئ ا  ع  "االتساق" سدال  م  الوضوحل

   ارسأأأة التصأأأ ي  السأأأاسقةف" يشأأأك  مقياسأأأا  ود أأأا حيأأأدد مأأأدى اامهيأأأة فحسأأأبو ي بغأأأي أن ال
أن  ميكأأ  الفأأممارسأأة التصأأ ي  غأأري املتسأأقة  أمأأايف أمثأأر ااحيأأانو  أمهيأأة ت اكأأون ت قأأد املتسأأقة

 و(783)تتص  ساامهية يف سياق تفسري معا امتياو التعريفة"
__________ 

(780) WTO Appellate Body Report, EC — Chicken Cuts, WT/DS269/AB/R and Corr.1, and 
WT/DS286/AB/R and Corr.1, adopted 27 September 2005, para. 297و 

(781) WTO Appellate Body Report, EC — Computer Equipment, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R 

and WT/DS68/AB/R, adopted 22 June 1998, para. 92 احلاشية حم وفة والتوميد أصلي(و( 
(782) EC - Chicken Cuts و)احلاشية حم وفة( 290 أعال (ل الفقرة 780 )انظر احلاشية 
)انظأأر  cf. also EC - Computer Equipment)احلاشأأية حم وفأأة والتوميأأد أصأألي(؛  307 ل الفقأأرةاملرجأأع نفسأأ  (783)

 و95 أعال (ل الفقرة 781 احلاشية
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يف  32 دضأايف مسأأاعد يف حتديأد مأأدى أمهيأة امل ارسأأة يف دطأار املأأادة وقأد يت ثأ  عامأأ  (14)
 عدد الدول املتفثرة اليت اشرتمت يف امل ارسة املع يةو و مرت  يئة االستئ ا  يف   ا السياق:

ااطأرا  فقأ  قأد تكأون  احأد"للتحقق م      ال يةل فجن امل ارسة الساسقة  
لأأأأأأو مانأأأأأأت  تكون حمأأأأأأدودة أمثأأأأأأر ممأأأأأأاهلأأأأأا أمهيأأأأأأةل ولكأأأأأأ  مأأأأأأ  الواضأأأأأأح أن قي تهأأأأأأا سأأأأأأ

احلالأأة احملأأددة املتعلقأأة ستفسأأري امتيأأاو تعريفأأأي  مشأأرتمة سأأني مجيأأع ااطأأرا و ويف ممارسأأة
املسأتورد قأد تكأون هلأا يف الواقأع  عضأوتبعهأا اليخمط  مال فجن ممارسأة التصأ ي  الأيت  يف

 و(784)أمهية فائقة"
  [9] 10 ارستنتاج

 ما اتفاق األطراف بشأن تفسير معاهدة
 31)أ( و)ب( مأ  املأادة 3يستل   التوص  دىل اتفاق مبقتضأى الفقأرة  -1 

ومأأع أن  أأ ا وجأأود فهأأم مشأأرتك لتفسأأري معا أأدة تكأأون ااطأأرا  علأأى علأأم سأأ  وتقبلأأ و 
 االتفاق يؤخ  يف االعتبارل فليس م  الضروري أن يكون مل ما  م  ال احية القانونيةو

وقأأأد يتبأأأاي  عأأأدد ااطأأأرا  الأأأيت نأأأب أن تشأأأارك مشأأأارمة  فعالأأأة  يف  -2 
وميكأأ  و 31)ب( مأأ  املأأادة 3امل ارسأأة الالحقأأة مأأ  أجأأ  وضأأع اتفأأاق مبقتضأأى الفقأأرة 

أن يشأأك  التأأ ا  الصأأ ت مأأ  جانأأب طأأر  أو أمثأأر قبأأوال  لل  ارسأأة الالحقأأة ع أأدما 
 تستدعي الظرو  رد فع  ماو

 التعليق  

 شرتك"املفهم الوجود " -1 اة لة ااوىل م  الفقرة  
)أ( و)ب( مأ  3 على مبدأ أن "اتفاقا " مبقتضأى الفقأرة 1 ت ص اة لة ااوىل م  الفقرة (1)

  لأأك حيقأأق ولكأأييسأأتل   وجأأود فهأأم مشأأرتك سأأني الطأأرفني سشأأفن تفسأأري معا أأدة مأأاو  31 املأأادة
ل نأب أن تكأون ااطأرا  علأى علأم سأ  31 مأ  املأادة 3 ةفقأر ال يف املتأوخى ااثأر املشرتك الفهم

"اتفأأاق" مبقتضأأى  سشأأك  يتعلأأق في أأا االخأأتال  أوجأأ  أن ومأأعوتقبأأ  سالتفسأأري الأأ ي يتضأأ   و 
ل (785)والتعليأأق عليأأ  4 الفقأأرة الفرعيأأة )أ( والفقأأرة الفرعيأأة )ب( مبي أأة فعأأال  يف مشأأروع االسأأت تاج

 أأأأو مشأأأأرتك سأأأأني الفقأأأأرتني  ترمأأأأي دىل سيأأأأان مأأأأا [9] 10 مأأأأ  مشأأأأروع االسأأأأت تاج 1 فأأأأجن الفقأأأأرة
 الفرعيتنيل أي اتفاق ااطرا  اةو ري سشفن تفسري املعا دةو

والع صأأر الأأ ي مييأأ  االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة سوصأأفه ا وسأأيلتني أصأأليتني  (2)
قأأة ااخأأرى عأ  غري أأا مأأ  امل ارسأأات الالح 31 )أ( و)ب( مأأ  املأأادة3 للتفسأري يف دطأأار الفقأأرة

__________ 

(784) EC - Computer Equipment و)التوميد أصلي( 93 أعال (ل الفقرة 781 )انظر احلاشية 

 (و10ل الفقرة )4 انظر أعال  التعليق على مشروع االست تاج (785)
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ااطأرا  علأى تفسأري مجيأع  أو "اتفأاق"  (786)32 سوصفها وسائ  تفسري تك يلية يف دطار املأادة
مأأأ   3 يعطأأأي وسأأأائ  التفسأأأري يف دطأأأار الفقأأأرة املعا أأأدة املع يأأأةو فاتفأأأاق ااطأأأرا   أأأ ا  أأأو مأأأا

دة وظيفتهأأأا وقي تهأأا اخلاصأأأتني اغأأراض ع ليأأأة التفسأأري التفاعليأأأة يف دطأأار القاعأأأ (787)31 املأأادة
 و(788)31 العامة للتفسري الواردة يف املادة

ويأأؤدي تضأأارب املواقأأ  املعأأرب ع هأأا مأأ  خمتلأأ  ااطأأرا  دىل اسأأتبعاد وجأأود اتفأأاقو  (3)
حيأث قضأت  الديون اخلارجيأة ااملانيأةوقد أمدت   ا  يئات م  سي ها  يئة التحكيم يف قضية 

د مأأ  رسأأائ  الومأأاالت املشأأرفة يكأأ  مأأ  امل كأأ  اسأت تاج "تفأأا م الحأأق ضأأ ر" مأأ  عأد سفنأ  مل
 و(789)أن دحدى     الوماالتل أي مصر  دنكلرتال أعرب ع  موق  خمال  على اإلدارة مبا

دامأت تلأك    ااطأرا  ومأامواقأ تتعأارض مأا سقأدر دال االتفأاق ي تفأي فأال  لأكل ومع (4)
  اتأأأأأ ل حأأأأأد يف ُنيأأأأأ ل ال خمتلفأأأأأة سفوجأأأأأ  معا أأأأأدة تطبأأأأأق ااطأأأأأرا  فكأأأأأوناملواقأأأأأ  متعارضأأأأأةو 

و فه ا االختال  ميك  أن يعكس املعا دة ستفسري يتعلق في ا متعارضة مواق  سوجود االست تاج
خالفأأا  سشأأفن التفسأأري الصأأحيح الوحيأأدل ولكأأ  ميكأأ  أن يعكأأس أيضأأا  فه أأا  مشأأرتما  مفأأاد  أن 

تت يأأأ   و واملعا أأأدات الأأأيت(790)املعا أأأدة تأأأرتك نطاقأأأا  معي أأأا  مل ارسأأأة السأأألطة التقديريأأأة يف ت فيأأأ  ا
ا أدات املتعلقأة حبقأوق غري ا م  املصأاح اجملت عيأة العامأةل مأ  قبيأ  املع ساالعتبارات اإلنسانية أو

الالجئأنيل متيأ  دىل تأوخي تفسأري موحأد ولكأ  أيضأا  دىل تأرك  أامش مل ارسأة الأدول  اإلنسان أو
 سلطتها التقديريةو

__________ 

 و4 م  مشروع االست تاج 3 والفقرة [2] 3 انظر أعال  مشروع االست تاج (786)
 Aconsensualistinterpretationofarticle31:p. 30أعأال (ل  606ل )احلاشأية ”… (3)“,Crawford:انظأر (787)

“Thereisnoreasonto think thattheword’agreement‘ in.para (b)hasanydifferentmeaningas

comparedtothemeaningithasinو”(a).para 
نأب أن "تقأرأ مكأأ "  31 (؛ واملأادة15)-(12ل الفقأرات )[1] 2 انظأر أعأال  التعليأق علأى مشأروع االسأت تاج (788)

اعأأأأأد املتعلقأأأأأة " و"ال تضأأأأأع تسلسأأأأأال   رميأأأأأا  للقو وحيأأأأأدة سوصأأأأأفها "ع ليأأأأأة مرمبأأأأأة و أأأأأي تصأأأأأور ع ليأأأأأة التفسأأأأأري
Yearbook املعا أدات"ل ستفسأري … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, p. 219, para. (8), and 

p. 220, para. (9)و 
(789) Case concerning the question whether the re-evaluation of the German Mark in 1961 and 1969 

constitutes a case for application of the clause in article 2 (e) of Annex I A of the 1953 Agreement 

on German External Debts between Belgium, France, Switzerland, the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland and the United States of America on the one hand and the Federal 

Republic of Germany on the other, Award of 16 May 1980, UNRIAA, vol. XIX, part III, pp. 67-

145, pp. 103-104, para. 31;   انظأر أيضأا :EC – Computer Equipment (footnote 372 above), para. 95; 

Case concerning the delimitation of the maritime boundary between Guinea and Guinea-Bissau  ل
 و at p. 175, para. 66 أعال (ل 730)احلاشية 

 (و15)-(12ل الفقرات )7 انظر أعال  التعليق على مشروع االست تاج (790)

http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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ل (791)القأأأول سوجأأأود اتفأأأاقمي أأأع  أمثأأأر سسأأألوك ملتأأأبس عأأأادة مأأأا ومأأأع أن قيأأأا  طأأأر  أو (5)
فليس م  ع صر م  ع اصر سلوك دولة غري مطاسق سالكام  لصورة عامة نع  سالضأرورة سألوك 

ل مأثال ل دىل أنأ  رغأم وجأود ق أاة سيغأ خلصأت  يئأة التحكأيم يف قضأية  فقأدتلك الدولأة ملتبسأا و 
يثبأت   لأك الاختال  يف الرأي سني ااطرا  يف وقت م  ااوقات سشفن تفسري معا أدةل فأجن 

 سالضرورة أن غياب االتفاق مسفلة دائ ة:
 الأأأيت التسأأأوية مفاوضأأأات علأأأى دائأأأم أثأأأر يرتتأأأب قّل أأأا نفسأأأ ل ال حأأأو وعلأأأى"ووو  
 ااطأرا  أع أال عأ  مؤقتأا   ت ي  قد تقديرل أمثر فعلىفضي دىل نتيجة ]أي تسوية[و ت ال
 جأأرت قأد ااع أال  أأ   دامأت مأا لل عا أأدةل م هأا مأ  تفسأأريات لأدعم دثباتيأة قي أة أي

 و(792)"قدر ا م  أمثر املسفلة     دعطاء ميك  و والاملفاوضات ع لية خالل
ل قضأأأت احملك أأأة ااوروسيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأان سأأأفن لوي يأأأدو ضأأأد ترميأأأاوساملثأأأ ل يف قضأأأية  (6)

يتعلأق سقبوهلأا اختصأاص احملك أة "تؤمأد  امل ارسأة  نطاق القيود اليت ميك  ل طرا  وضأعها في أا
في أا سأأني  ل طأرا  املتعاقأأدة" أي "وجأود دليأ  علأأى ممارسأة تشأأري ع ليأا  دىل اتفأاق عأأا  الالحقأة

جتيأأأ ان وضأأأع قيأأأود دقلي يأأأة  مأأأ  االتفاقيأأأة ال…  46و 25 ااطأأأرا  املتعاقأأأدة علأأأى أن املأأأادتني
ل "ممارسأأة 31 )ب( مأأ  املأأادة3 و وقأأد وصأأفت احملك أأةل دع أأاال  م هأأا للفقأأرة(793)موضأأوعية" أو

اعرتفأت يف الوقأأت  اتأ  سأفن دولتأني رمبأأا  رة" سفهنأا "موحأدة ومتسأأقة" سأالرغم مأ  أهنأا الأدول املأ مو 
ملفسأأأري ل علأأأأى ااقأأأأ  يف دطأأأأار االتفاقيأأأأة ا أن دىل القأأأأرار  أأأأ ا ويشأأأأريو (794)تشأأأكالن اسأأأأتث اءي 

 و(795)د ا مان اتفاق ااطرا  ثاستا  سشفن تفسري معني ااوروسيةل لديهم  امش معني لتقدير ما

__________ 

(791) Question of the tax regime governing pensions paid to retired UNESCO officials residing in 

France atLamodificationd’unل ”… traité“,Kolb;para. 70,p. 258أعأأأأأأأأال (ل 532ل )انطأأأأأأأأر احلاشأأأأأأأأية
 وat p. 175, para. 16 أعال (ل 695)انظر احلاشية 

(792) Case concerning a dispute between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel, 18 

February 1977, UNRIAA, vol. XXI, part II, pp. 53-264, at p. 188, para. 171و 
 Loizidou v. Turkey (preliminary objections), no. 15318/89, 23 March 1995, ECHR Series Aانظأر:  (793)

no. 310, paras. 79 and 81و 
د ا   تتعلق ستفسري حق معني م  حقوق اإلنسأانل ولكأ  مبسأفلة مأا ؛ القضية ال82و 80 ل الفقرتاناملرجع نفس  (794)

 مل مة أصال  ساالتفاقيةو مانت دولة ما
يشأأأري اجتهأأأاد  يئأأأة تسأأأوية امل اوعأأأات التاسعأأأة مل ظ أأأة التجأأأارة العامليأأأة املتسأأأم سدرجأأأة أعلأأأى مأأأ  التقييأأأد دىل أن  (795)

 United States - Laws, Regulations and: ي  قأأد  تلفأأون يف تقيأأيم اامأأور سأأاختالفهمل انظأأراملفسأأر 

Methodology for Calculating Dumping Margins (Zeoing), WT/DS294/R, adopted 9 May 2006, 

para. 7.218 ]…[" :اة اعأأأات الأأ ي  أشأأأارت دلأأيهم  76ل حأأىت لأأو ثبأأأت سشأأك  قأأأاطع أن مجيأأع ااعضأأأاء ا
ل فه ا سيعر فق  أن عأددا  مبأريا  مأ  أعضأاء م ظ أة التجأارة العامليأة …[ااوروسية قد اعت دوا ممارسة ]معي ة[]

ونالحأأ  أن طرفأأا ثالثأأا يف  أأ   الأأدعوى قأأد  حججأأا  ووو  قأأد اعت أأدوا هنجأأا  خمتلفأأا  عأأ  هنأأج الواليأأات املتحأأدة
 وتدحض وجهة نظر اة اعات ااوروسيةووو"
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أيأأأأأأة اشأأأأأأرتاطات  (796)يتضأأأأأأ   ال 1969 ح "االتفأأأأأأاق" يف اتفاقيأأأأأأة فيي أأأأأأا لعأأأأأأا ومصأأأأأأطل (7)
و غأري أن (798)31 املأادة )أ( و)ب( مأ 3 مبقتضأى الفقأرة (797)يف  لك "اتفأاق" سالشك ل مبا تتعلق

وممارسأة الحقأة  31 )أ( مأ  املأادة3 اللج ة أشارت دىل أن الت يي  سني اتفاق الحأق يف دطأار الفقأرة
 أأأو أن االتفأأأاق الالحأأأق يفأأأرتض  31 )ب( مأأأ  املأأأادة3 ااطأأأرا  يف دطأأأار الفقأأأرة"تثبأأأت اتفأأأاق" 

)أ( مأأأأ  3 يشأأأأرتط أن ي شأأأأر اتفأأأأاق مبقتضأأأأى الفقأأأأرة و وال(799)مقأأأأدما  وجأأأأود "فعأأأأ  موحأأأأد وحيأأأأد"
 و(800)م  ميثاق اامم املتحدة 102 يسج  يف دطار املادة أو 31 املادة
يكفأي أن تتأداخ  مواقأ   ل ال31 ادةمأ  املأ 3 ةالفقأر  دطأار يف اتفأاق  أة يكون ولكي (8)

ااطأأأرا  سشأأأفن تفسأأأري املعا أأأدةل سأأأ  نأأأب أيضأأأا  أن تكأأأون ااطأأأرا  واعيأأأة سأأأفن تلأأأك املواقأأأ  
ل اشأأرتطت حمك أأة العأأدل ج يأأرة ماسيكيلي/سأأيدودوال ففأأي قضأأية و كأأ و سأأ لكموحأأدة وتقبأأ  

تكأون "السألطات واعيأة أن  31 ()ب( م  املأادة3يتعلق سامل ارسة يف دطار الفقرة )  االدولية في
 الأأوعي فأأجن وسالفعأأ لو (801)متامأأا  هبأأ ا اامأأر وتقبلأأ  سوصأأف  تفميأأدا  للحأأدود الأأواردة يف املعا أأدة"

يأربر وصأ  اتفأاق يف دطأار  فن تفسري معا دة وقبول  مها وحدمها مأاسش ااخرى ااطرا  مبوق 
 ميكأ  الظأرو ل سعأض و ويف(802)سفنأ  وسأيلة تفسأري "أصألية" 31 )ب( م  املادة )أ( أو3 الفقرة

__________ 

 و60ل و58ل و41-39(ل و2)24ل و3()أ(ل و1)2 املواد انظر (796)
 the Bay of :؛ وأمدتأ  حمك أة التحكأيم الدائ أة يف(5) ل الفقأرة4 انظأر أعأال  التعليأق علأى مشأروع االسأت تاج (797)

Bengal Maritime Boundary Arbitration (Bangladesh v. India), Award of 7 July 2014, available at 

www.pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=2705, p. 47, para. 165; Yasseen, “L’interprétation des

traités ;p. 45  أعأأال (ل 393ل )انظأر احلاشأية ”… Distefano, “La pratique subséquente …” ل )انظأأر
 وp. 47 أعال (ل 573احلاشية 

ل )انظأر احلاشأية Gardiner, Treaty Interpretation(؛ 5)ل الفقأرة 4 انظر أعال  التعليق على مشروع االسأت تاج (798)
ل )انظأر احلاشأية pp. 231-232 and 243-247; Aust, Modern Treaty Law and Practice  أعأال (ل 392
;p. 213أعأأال (ل  525 Dörr, “Article  .p. 554, para. 75; R أعأأال (ل 439ل )انظأأر احلاشأأية ”… 31

Gardiner, “The Vienna Convention rules on treaty interpretation”, in The Oxford Guide to 

Treaties, D.B. Hollis, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2012), pp. 475 and 483و 
(؛ قأد يت ثأ  "الفعأ  املوحأد الوحيأد" أيضأا  يف تبأادل 10)ل الفقأرة 4 انظر أعال  التعليق علأى مشأروع االسأت تاج (799)

 European Molecular Biology Laboratory Arbitration (EMBL v. Germany), 29 Juneللرسأائ ل انظأر: 

1990, International Law Reports, vol. 105 (1997), p. 1, at pp. 54-56;Article 31 (3) (a) and“,Fox 

(b) …”  أعال (ل 440)انظر احلاشية p. 63; Gardiner, Treaty Interpretation  ل أعأال ( 392)انظأر احلاشأية
pp. 248-249و 

,Aust انظأر: (800) “The theory and practiceof informal international instruments”465ل )انظأر احلاشأية  
 و pp. 789-790 أعال (ل

at p. 1094, para. 74 أعأال (ل 395ل )انظأر احلاشأية Kasikili/Sedudu Island انظأر: (801) (“occupation of the

islandbytheMasubiaandpp. 1077, para. 55Easonwhichappearsnevertohave“,”Report“)(”tribe

been made known to Germany”);Articlep. 560, para. 88  أعال (ل 439ل )انظر احلاشية ”… 31“,Dörr 
تتطلبأأ   ()ب( أمثأأر صأأعوسة ممأأا3)31 ا يكأأون التثبأأت مأأ  امل ارسأأة الالحقأأة يف دطأأار املأأادةيف  أأ ا الصأأدد رمبأأ (802)

BoissondeSubsequentل ”… practices,practice“,Chazournes نشفة القانون الدويل العريفل ولك  انظأر:
 وpp. 53-55  أعال (ل 415)احلاشية 
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 املعا أأدات حالأأة يف سأأي ا ال وقبولأأ ل ااخأأرى ااطأأرا  أو اآلخأأر الطأأر  مبوقأأ  الأأوعي افأأرتاض
 والوطر الصعيد على ت ف  اليت

)أ( و)ب( مأأ  3 اآلثأأار القانونيأأة احملت لأأة لالتفأأاق مبقتضأأى الفقأأرة -1 اة لأأة الثانيأأة مأأ  الفقأأرة  
 31 املادة
 أأي تكأأرار التفميأأد علأأى أن مصأأطلح "اتفأأاق"  1 الثانيأأة مأأ  الفقأأرةوالغايأأة مأأ  اة لأأة  (9)

ل (803)ل ليس مشروطا  يف حد  ات  سفن يكأون مل مأا  قانونأا  31 م  املادة 3 ساملعا الوارد يف الفقرة
حيأأث مصأأطلح "اتفأأاق" مسأأتخد  مبعأأا صأأك  1969لعأأا   خبأأال  سأأائر أحكأأا  اتفاقيأأة فيي أأا

 و(804)مل   قانونا  
 لأأك  أأو أن اللج أأة اسأأتخدمت يف مشأأاريع مواد أأا ال هائيأأة املتعلقأأة سقأأانون  وممأأا يؤمأأد (10)

و وتأوحي  (805)املعا دات عبارة "أي ممارسأة الحقأة تقأيم تفامهأا  ]التوميأد مضأا [ سأني ااطأرا "
يقتضأي مأ  ااطأرا   ال 31 مأ  املأادة 3 مل ة "تفا م" سفن مصأطلح "اتفأاق" الأوارد يف الفقأرة

و (806)م فصأأ  ع هأأا دنشأأاء أي التأأ ا  قأأانوين دىل جانأأب املعا أأدة أو وين أوالتعهأأد سأأفي التأأ ا  قأأان
لسأأأأبب موضأأأأوعي سأأأأ   "تفأأأأا م" يف مأأأأؤمتر فيي أأأأا مبصأأأأطلح "اتفأأأأاق" ال مصأأأأطلح عأأأأ  واسأأأأتعيض
 "تتعلق سالصياغة فق " م  أجأ  التشأديد علأى أن التفأا م سأني ااطأرا    وفقأا  لفهأم  اغراض

 

__________ 

.P (؛6ل الفقأرة )4 االسأت تاجانظأر أعأال  التعليأق علأى مشأروع  (803) Gautier, “Non-binding agreements”, in

Max Planck Encyclopedia of Public International Law (www.mpepil.com), para. 14; Benatar, 

“Fromprobativevaluetoauthentic;at pp. 194-195أعأال (ل  440اشأية ل )انظأر احل”… interpretation 

Aust, Modern Treaty Law and Practice  أعأال (ل 525ل )انظأر احلاشأية p. 213; Gardiner, Treaty 

Interpretation  أعأال (ل 392ل )انظأر احلاشأية p. 244انظأر أيضأا : ؛ Nolte,Subsequentagreementsand“

subsequent practice of States …” أعال ( 440)احلاشية ل p. 307, at p. 375و 
 و60ل و58ل و41-39(ل و2)24ل و3()أ(ل و1)2 انظر املواد (804)
 Yearbookوvol. II, document A/6309/Rev.1, p. 222, para. (15) ,1966… :انظر (805)
 Case concerning a dispute between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel, 18 انظر: (806)

February 1977, UNRIAA, vol. XXI, part II, pp. 53-264, at p. 187, para. 169; The Question whether 

the re-evaluation of the German Mark in 1961 and 1969 constitutes a case for application of the 

clause in article 2 (e) of Annex I A of the 1953 Agreement on German External Debts between 

Belgium, France, Switzerland, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the 

United States of America on the one hand and the Federal Republic of Germany on the other, 16 

May 1980, ibid., vol. XIX, pp. 67-145, pp. 103-104, para. 31; Karl, VertragundspäterePraxisل  …
 Lamodificationd’un695ل )انظر احلاشية ”… traité“,Kolb;pp. 190-195أعال (ل 454)انظر احلاشية 

 أعأأال (ل 446ل )انظأأر احلاشأأية pp. 25-26; Linderfalk, On the Interpretation of Treaties  أعأأال (ل

pp. 169-171و 

http://www.mpepil.com/
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"اتفأأأاق" مبوجأأأب  القانونيأأأة ال احيأأأة مأأأ  مل مأأأا   يكأأأون أن أيضأأأا   يشأأأرتط و وال(807)"مشأأأرتك" سي هأأأا
سأوى الشأك   31 )ب( م  املأادة3 ميي   ع  اتفاق مبوجب الفقرة ال 31 )أ( م  املادة3 الفقرة

 و(808)دون اةو ر
ممارسأأة الحقأأة مبقتضأأى  وعليأأ ل حتصأأ  الكفايأأة يف أن تسأأ د ااطأأرا ل ساتفأأاق الحأأق أو (11)

سعبأأأارة أخأأأرى أن تعت أأأد "فه أأأا " معي أأأا   ل أو(809)ل معأأأا معي أأأا  لل عا أأأدة31 مأأأ  املأأأادة 3 الفقأأأرة
و و كأأأأ ال ف أأأأ  امل كأأأأ  أن ت شأأأأف عأأأأ  االتفاقأأأأات الالحقأأأأة وامل ارسأأأأة الالحقأأأأة مبقتضأأأأى (810)هلأأأأا

تكأأأ  يف حأأأد  اهتأأأا مل مأأأة  ل ساعتبار أأأا وسأأأيلة للتفسأأأريل ولأأأو مل31 )أ( و)ب( مأأأ  املأأأادة3 الفقأأأرة
 احملأأامم تشأأرتط و وس أأاء  عليأأ ل مل(811)31 دطأأار ع ليأأة التفسأأري وفقأأا  لل أأادةقانونأأا ل آثأأار قانونيأأة يف 

نيأأأة ااطأأأرا  يف  31 مأأأ  املأأأادة 3 "اتفأأأاق" مبقتضأأأى الفقأأأرة نسأأأد أن الدوليأأأة القضأأأائية واهليئأأأات
 مأأأأ مرات سأأأأفن أحيانأأأأا   اإلقأأأأرار   وساملثأأأأ لو (812)م فصأأأألة مل مأأأأة قانونأأأا   دنشأأأاء تعهأأأأدات جديأأأأدة أو

__________ 

ل (A/CONF.39/11)… Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties انظأر: (807)
 .thirty-first meeting, 19 April 1968, p. 169, at para. 59 (Australia); P أعأال (ل 575)انظأر احلاشأية 

Gautier,Lesaccords“ informelset laConventiondeViennesur ledroitdes traitésentre,”États in

Droit du pouvoir, pouvoir du droit: mélanges offerts à Jean Salmon, N. Angelet, ed. (Brussels,

Bruylant,atpp. 430-431Lalettreduparagraphe3faitréférenceàunaccord[a]“),pp. 425-454,(2007

interprétatifetl’onpeutsupposerqueletermeesticiutilisédansunsensquine,générique’accord‘

correspond pas nécessairement audéfiniàl’article,de la convention de Vienne. Ainsi 2’traité‘ 

l’accordinterprétatifultérieurpourraitêtreunaccordvoireunaccordو(”politique,verbal 
,Gautier: انظأر (808) “Non-binding agreements” لأعأال ( 803ل )احلاشأية para. 14; Aust, Modern Treaty 

Law and Practice أعال (ل 525ل )انظر احلاشية pp. 211, 213و 
)تعريأ  اإلعالنأات التفسأريية(  2-1 املصطلحات املستخدمة م سوجة على م وال التعليق على املبدأ التأوجيهي (809)

العامأأةل الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة الأأوارد يف دليأأ  اللج أأة لل  ارسأأة املتعلقأأة سالتحفظأأات علأأى املعا أأداتل )انظأأر 
 ((و19( و)18ل الفقرتان )A/66/10/Add.1ل 10 الدورة السادسة والستونل امللحق رقم

Yearbook انظأر: (810) … 1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, pp. 221-222, paras. (15) and (16) 
 ()ب( ملتيه او3)31 ()أ( واملادة3)31 أصبح يعر  ساملادة ستخد  مصطلح "التفا م" يف سياق ماي)

 ,United States-United Kingdom Arbitration concerning Heathrow Airport User Chargesانظأر: (811)

Award on the First Question, 30 November 1992, UNRIAA, vol. XXIV (Sales No. E/F.04.V.18), 

pp. 1-359, at p. 131, para. 6.7; Aust, “The theory and practice of informal international

instruments” أعأال (ل 465ل )انظأر احلاشأية pp. 787 and 807; Linderfalk, On the Interpretation of 

Treaties أعأال (ل 446ل )انظأر احلاشأأية p. 173; Hafner, “Subsequent agreements and practice …” ل
;pp. 110-113 أعأال (ل 655)انظأر احلاشأية  Gautier, “Les accords informels et la Convention de

Vienne …” أعال (ل 807ل )انظر احلاشية p. 434و 

 WTO Appellate Body Report, Japan – Alcoholic) مث  "   ي م ع  اتفاق ااطرا  في أا يتعلأق سالتفسأري"ل (812)

Beverages II, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R and WT/DS11/AB/R, adopted 1 November 1996, 

section E, p. 13)تفسأأري الب أأد املعأأر"ل سشأأفن اتفأأاق" أأ  ووو نأأب أن يأأ م عأأ   ؛ أو (WTO Panel Report, 

European Communities and its member States – Tariff Treatment of Certain Information Technology 

Products, WT/DS375/R, WT/DS376/R and WT/DS377/R, adopted 21 September 2010, para. 7.558)؛ 
 Iran-United States Claims Tribunal, Interlocutory Award) يتعلأق سالتفسأري"ل"ممارسأة تعكأس اتفاقأا  في أا  أو

No. ITL 83-B1-FT (Counterclaim) أعأأال (ل  537ل )انظأأر احلاشأأيةp. 77, at p. 119, para. 116)أن  أو ؛
 BankovićetBelgium and.v.al) ووو"؛ "ممارسأة الأدول تأدل علأى عأد  وجأود أيأة خمأاو  لأدى الأدول املتعاقأدة

16 other contracting States (dec.) [GC], no. 52207/99, ECHR 2001-XII, para. 62)و 

http://undocs.org/ar/A/CONF.39/11
http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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ولك هأأأا "ليسأأأت مصأأأدرا  حلقأأأوق  -ميكأأأ  أن يكأأأون هلأأأا دسأأأها  مبأأأري يف التفسأأأري" "وسأأأيلة  التفأأأا م
 و(813)وواجبات قانونية مستقلة"

وساملقاس ل اعترب سعأض ااعضأاء أن مصأطلح "اتفأاق" لأ  مأدلول واحأد يف مجيأع أحكأا   (12)
 و وحسأأب  أأؤالء ااعضأأاءل فأأجن  أأ ا املصأأطلح يعأأر أي تفأأا م لأأ  أثأأر1969 اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا 

يتعأأارض مأأع  أأ ا التعريأأ  يف االجتهأأاد القضأأائي املشأأار  يوجأأد مأأا قأأانوين سأأني الأأدول املع يأأةل وال
حيأأأأول  أأأأ ا التعريأأأأ  دون مراعأأأأاة تفأأأأا م غأأأأري ملأأأأ   قانونأأأأا  مبقتضأأأأى  دليأأأأ  يف  أأأأ ا التعليأأأأقو وال

 ل اغراض التفسريو32 املادة

 أشكال املشارمة يف امل ارسة الالحقة -2 الفقرة  
املبدأ القائ  سفن  ليس م  الواجب أن تشارك ااطرا   2 تؤمد اة لة ااوىل م  الفقرة (13)

و 31 )ب( مأ  املأادة3 مجيعها يف ممارسأة معي أة مأي تشأك  تلأك امل ارسأة اتفاقأا  مبقتضأى الفقأرة
 ميك  امل ارسة يف املشارمة غري ااطرا  جانب م  امل ارسة تلك قبول أن الثانية اة لة وتوضح

 امت اعهاو تلك ااطرا  أو سسكوت معي ةل ظرو  يف يثبتل أن
وأقأأأرت اللج أأأةل م أأأ  الو لأأأة ااوىلل سأأأفن "اتفاقأأأا " مصأأأدر  امل ارسأأأة الالحقأأأة مبقتضأأأى  (14)

أمثأرو  امت أاع طأر  واحأد أو ميكأ  أن ي شأف ج ئيأا  عأ  سأكوت أو 31 )ب( م  املأادة3 الفقرة
"تفأأأأأأأأأأا م ااطأأأأأأأأأأرا " يف مشأأأأأأأأأأروع  معأأأأأأأأأرض تفسأأأأأأأأأأري اللج أأأأأأأأأأة لسأأأأأأأأأأبب اسأأأأأأأأأتخدا  عبأأأأأأأأأأارة ويف
()ب( 3)31 ()ب( )و ي العبارة اليت استعيض ع ها الحقا  سعبارة "اتفاق" يف املادة3)27 املادة

 يلي: ااطرا "  مرت اللج ة ما مجيع( أعال (ل وليس عبارة "تفا م 10)انظر الفقرة )
"اعتأأأأأربت أن عبأأأأأارة "تفأأأأأا م ااطأأأأأرا " تعأأأأأر سالضأأأأأرورة "ااطأأأأأرا  مكأأأأأ "و  

"م " جملأرد تفأادي أي دسأاءة فهأم حمت لأة مؤدا أا أن مأ  طأر  نأب  مل ة سقطتوأ
 و(814)علي  فرديا  االخنراط يف امل ارسةل يف حني يكفي  رد قبول امل ارسة"

وأقأأرت حمك أأة العأأدل الدوليأأة سجمكانيأأة التعبأأري عأأ  االتفأأاق سشأأفن تفسأأري معأأني مبجأأرد  (15)
أنأأأ  "مأأأىت مأأأان واضأأأحا  أن الظأأأرو   معبأأأد سريأأأ  فيهأأأرياالمت أأأاعل فأأأ مرت يف قضأأأية  السأأأكوت أو

تقتضي سطبيعتها اإلعراب ع  ردود فع  معي ة يف غضون أج  معقول"ل نب اعتبار الدولة الأيت 
و و أأ ا الطأأرح العأأا  (815)تواجههأأا دولأأة أخأأرى ستصأأر  الحأأق معأأني "قأأد أعرسأأت عأأ  موافقتهأأا"

ود اتفأأأاق سشأأأفن تفسأأأري معا أأأدة الأأأ ي جأأأاءت سأأأ  احملك أأأة سشأأأفن دور السأأأكوت يف دثبأأأات وجأأأ

__________ 

 811ل )انظر احلاشية United States-United Kingdom Arbitration concerning Heathrow Airport انظر: (813)
 397ل )انظأر احلاشأية Arbitration regarding the Iron Rhine  انظأر أيضأا : ;at p. 131, para. 6.7 أعأال (ل
 وat p. 98, para. 157أعال (ل 

 Yearbookوvol. II, document A/6309/Rev.1, p. 222, para. (15) ,1966… انظر: (814)
 وat p. 23أعال (ل  488ل )انظر احلاشية Case concerning the Temple of Preah Vihear انظر: (815)

http://undocs.org/ar/A/6309/Rev.1
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ل وأيدت  ع وما  مؤلفأات (816)مبوجب ممارسة الحقة قد   تفميد  يف قرارات صدرت في ا سعد ما
و وتشأ   "الظأرو " الأيت "تقتضأي اإلعأراب عأ  ردود فعأ  معي أة" احلأاالت اخلاصأة (817)الفقهاء

 و(818)اليت يوجد فيها تواص  سني الدول ااطرا  سشفن املعا دة
يف ادعأأاء اارج تأأني سأأفن أفعأأال ممارسأأة  (819)ق أأاة سيغأأ ظأأرت  يئأأة التحكأأيم يف قضأأية ون (16)

تصأدر عأ   مل ميكأ  اعتبار أا سألوما  الحقأا  يعتأد سأ  د  شيلي لواليتها الوط ية على ج ر معي ة ال
 تلك اافعالو ولك   يئة التحكيم   بت دىل أن: لىعاارج تني ردود فع  

دد الوسأأأائ  الأأأيت ميكأأأ  التعبأأأري هبأأأا عأأأ  االتفأأأاقو حتأأأ "أحكأأأا  اتفاقيأأأة فيي أأأا ال 
 مصأدر دثبأات الوط يأة الواليأة ممارسأة سففعأال يأراد يكأ  مل ال ظرل قيد القضية سياق ويف

 ااحكأا  تلأك مأع مت اقضأة اعتبار أا أيضأا   ميكأ  وال املعا أدةل أحكا  ع  مبع ل ملكية
 عل يأة مانأت اافعأال تلأك سأفن يفيأد الأ ي الأرأي اادلة وتدعمو هلا شيلي فهم حسب

__________ 

 Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Preliminaryانظأر أيضأا   (816)

Objection, Judgment, I.C.J. Reports 1996, p. 803, p. 815, para. 30; Military and Paramilitary 

Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Jurisdiction and 

Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 392, at p. 410, para. 39; Prosecutor v. Anto 

Furundžija (see footnote 354 above) أعأال (ل  740ل )انظأر احلاشأيةparas. 165 et seq., at para. 179; 

Rantsev v. Cyprus and Russia, no. 25965/04, 7 January 2010, ECHR 2010 (extracts), para. 285؛ 
 WTO Appellate Body Report, EC – Chicken Cuts WT/DS269/AB/R andوانظأر مأع تأوخي احلأ ر: 

Corr.1, WT/DS286/AB/R and Corr.1, adopted 27 September 2005, para. 272 ؛ وانظأر أيضأا ل علأى
 Iran-United States Claims Tribunal, Award No. 30-16-3, RayGo Wagner Equipment :نطأاق حمأدود

Company v. Iran Express Terminal Corporation, Iran-United States Claims Tribunal Reports, 

vol. 2 (1983), p. 141, at p. 144; The Question whether the re-evaluation of the German Mark in 

1961 and 1969 constitutes a case for application of the clause in article 2 (e) of Annex I A of the 

1953 Agreement on German External Debts between Belgium, France, Switzerland, the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America on the one hand 

and the Federal Republic of Germany on the other, 16 May 1980, UNRIAA, vol. XIX, pp. 67-145, 

pp. 103-104, para. 31و 
(817) Kamto, “La volonté de l’État en droit international”;pp. 134-141أعأال (ل  533اشأية ل )انظأر احل 

Yasseen, “L’interprétation des traités …”p. 49; Gardiner, Treatyأعأال (ل  393ل )انظأر احلاشأية  

Interpretation أعأأأال (ل  392ل )انظأأأر احلاشأأأيةp. 267; Villiger, Commentary  414ل )انظأأأر احلاشأأأية 
;p. 431, para. 22أعأأال (ل  Dörr, “Article  ,pp. 557 and 559أعأأال (ل  439ل )انظأأر احلاشأأية ”… 31

paras. 83 and 86و 

 Application of the Interim Accord of 13 September 1995 :مثال  ع د الع   يف دطار م ظ أة دوليأةل انظأر (818)

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

Reports 2011, p. 644, at pp. 675-676, paras. 99-101; Kamto, “La volonté de l’État en droit

international” أعال (ل  533ل )انظر احلاشيةp. 136و 
 Case concerning a dispute between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel, 18انظر:  (819)

February 1977, UNRIAA, vol. XXI, part II, pp. 53-264و 



A/71/10 

255 GE.16-14345 

يف أحكأا  املعا أدةو  ميكأ  أن جتأد مصأدر ا دال ومعروفة جيدا  لأدى اارج تأنيل وأنأ  ال
 هبأأا يأأراد مأأان املأأ مورة اافعأأال أن اسأأت تاج اارج تأأني سأأكوت يتأأيح الظأأرو ل  أ   ويف

 و(820)"نفسها الوط ية الوالية ممارسة أفعال ع  مبع ل املعا دة لداللة تفسري تفميد
 يلي: ت  يئة التحكيم ماارتف نفسهال القضية ويف 

 الأأيت( أوضأأحت  أن التحكأيم هليئأأة سأبق م أأا) اخلأرائ  مأأ  عأدد نشأأر  أرد دن" 
ودن مانأأت مأأأع  لأأك متثأأأ  وجهأأة ال ظأأأر  - للغايأأة فيه أأأا مشأأكوك وقي أأأة سوضأأع تتسأأم

حيأأر  شأأيلي مأأ  القيأأا  سفع أأال مأأ  شأأفهنال يف  ميكأأ  أن مي أأع أو ال -الرمسيأأة ل رج تأأني 
مانأأأأأت عليأأأأأ  حقوقهأأأأأا مبوجأأأأأب معا أأأأأدة  املقاسأأأأأ ل أن تبأأأأأني رأيهأأأأأا اخلأأأأأاص سشأأأأأفن مأأأأأا

 ميك  هل   امل شورات يف حد  اهتا أن تعفي اارج تني م  مأ  ضأرورة ل وال1881 عا 
 و(821)"اعتربهتا خمالفة لل عا دة د ا ماأخرى للرد على تلك ااع الل 

وتتوقأأ  داللأأة السأأكوت أيضأأا  علأأى الوضأأع القأأانوين الأأ ي تتعلأأق سأأ  امل ارسأأة الالحقأأة  (17)
للطر  اآلخر وعلى املطالبأة املعأرب ع هأا س أاء  علأى  لأكو فقأد قضأت حمك أة العأدل الدوليأةل يف 

 يلي: ل مبالربية والبحرية سني الكامريون ونيجريياساحلدود االقضية املتعلقة 
 والشأأأأرطة والتعلأأأأيم الصأأأأحة قطاعأأأأات ت ظأأأأيم مثأأأأ  اانشأأأأطةل  أأأأ   سعأأأأض دن" 

 احملك أأة أن غأأريو السأأيادةن تعتأأرب عأأادة أع أأاال  متأأارس يف دطأأار أ ميكأأ  العأأدلل ودقامأأة
 االختبأار فجن امل طقةل هب   يتعلق ساسق ملكية س د الكامريون حلياوة اعتبارا   أن  تالح 
 الكأأامريون موافقأأة دليأأ  تأأوفر مأأ  التفمأأد  أأو الصأأدد  أأ ا يف دجأأراؤ  امل اسأأب القأأانوين
 و(822)"نيجرييا دىل حتوو  ال ي امللكية س د نق  على

وي  ب   ا احلكم دىل أن  يف القضأايا املتعلقأة ساملعا أدات الأيت ترسأم احلأدود مبوجبهأال  (18)
حأاالت اسأتث ائية للغايأة ا أا  ردود أفعأال جتأا  السألوك املتعأارض مأأع يف  تقتضأي الظأرو  دال ال

يعأربان  االمت أاع ال أو السكوت سفن تفيد قوية قري ة  ة أن يبدو احلاالتل     مث  الرتسيمو ويف
 و(823)ع  قبول ممارسة م  امل ارسات

__________ 

 )أ(و169 ل الفقرة187 ل الصفحةاملرجع نفس  (820)
 و171 رةالفق لاملرجع نفس  (821)
 :Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeriaانظأر:  (822)

Equatorial Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 303, at p. 352, para. 67و 
: "غري أن احملك ة تالحأ  اآلن وقأد قضأت سأفن احلأدود علأى مسأتوى 64 ل الفقرة351 الصفحةل املرجع نفس  (823)

اآلثأأار القانونيأأة  ل ي بغأأي تبعأأا  لأأ لك تقيأأيم أي حيأأاوة فعليأأة ل يجرييأأا وفقأأا  ملعيأأار…حبأأرية تشأأاد مانأأت مرسأأومة 
 Frontier Dispute, Judgment, I.C.J. Reports :املرتتبأة عليهأا ساعتبار أا أع أاال  خمالفأة للقأانون"؛ انظأر أيضأا  

1986, p. 554, at p. 586, para. 63; Case concerning the delimitation of maritime boundary between 

Guinea-Bissau and Senegal أعال (ل  730ل )انظر احلاشيةat p. 181, para. 70و 
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  دىل حأد مبأري االمت اع سال سأبة إلثبأات اتفأاق سشأفن التفسأري تتوقأ وأمهية السكوت أو (19)
 مأ  لأيس أنأ  الدوليأة القضأائية واهليئأات احملأامم قأرارات وتبأنيعلى ظرو  م  قضية على حدةو 

 االمت اعو أمثر ع  طريق السكوت أو ر  واحد أوط جانب م  ممارسة قبول دثبات السه 
اجت اعأأأات ولطاملأأأا مانعأأأت احملأأأامم واهليئأأأات القضأأأائية الدوليأأأةل مأأأثال ل يف قبأأأول وقأأأائع  (20)

ااحكأأأأا  الصأأأأادرة عأأأأ  احملأأأأامم احملليأأأأة ساعتبار أأأأا ممارسأأأأة الحقأأأأة مبقتضأأأأى  اهليئأأأأات التداوليأأأأة أو
يُتوقأأأأع أن يصأأأأدر عأأأأ  ااطأأأأرا  ااخأأأأرى يف املعا أأأأدة ردود فعأأأأ   31 )ب( مأأأأ  املأأأأادة3 الفقأأأأرة

ااحكأا  مأ  خأالل ق أوات أخأرى مأ  ضأ  ها  سشفهنال حىت ودن أحاطت عل ا  ستلك الوقأائع أو
 و(824)دوائر الدسلوماسية التاسعة هلاال
وعالوة على  لكل فحىت يف حالة دعراب أحد ااطرا ل ستصأرف ل عأ  موقأ  معأني جتأا   (21)

يستل    لأك سالضأرورة ردود فعأ  مأ   طر  آخر )أو أطرا  آخري ( سشفن تفسري معا دة مال فال
 قضأأأأأأية ج يأأأأأأرة ااطأأأأأأرا  ااخأأأأأأرىو فقأأأأأأد قضأأأأأأت حمك أأأأأأة العأأأأأأدل الدوليأأأأأأة يف الطأأأأأأر  اآلخأأأأأأر أو
سشفن اسأت تاجات ة أة خأرباء مشأرتمة  سفن عد  صدور ردود فع  ع  دولة ما ماسيكيلي/سيدودو

لكأي أساسأا   يتأيح عهد دليها الطرفان سا ا  قرار سشفن حقأائق معي أة تتعلأق مبسأفلة مت أاوع عليهأا ال
ن طأأريف تلأك القضأأية و وخلصأأت احملك أة دىل أ(825)أنأ    التوصأأ  دىل اتفأاق سشأأفن امل اوعأة ُيسأت تج

اعتأأربا أن أع أأال اخلأأرباء  أأرد خطأأوة حتضأأريية ال أأا  قأأرار م فصأأ  الحقأأا  علأأى املسأأتوى السياسأأيو 
 يلي: وعلى مستوى أعمل قضت  يئة االستئ ا  التاسعة مل ظ ة التجارة العاملية مبا

"يف حأاالت خاصأأةل ميكأأ  أن يفهأأم مأأ  "عأد  صأأدور ردود فعأأ " عأأ  طأأر   
مأأأأ  سأأأأكوت ل يف ظأأأأ  ااحأأأأوال الرا  أأأأةل قبأأأأول ممارسأأأأة  ة معي أأأأة أومأأأأ  أطأأأأرا  معا أأأأد

 طأأر  يأأدرك حي  أأا احلأأاالت  أأ   مثأأ  تقأأع أن وميكأأ ااطأأرا  ااخأأرى يف املعا أأدةو 
حيأأاط عل أأا   اتبأأاع ااطأأرا  ااخأأرى لتلأأك امل ارسأأة أو يتبأأع ممارسأأة مأأا مأأ  ااطأأرا  ال

ع أأأأد املشأأأأارمة يف م تأأأأدى ت أأأأاقش فيأأأأ  امل ارسأأأأة(ل  سأأأأ لك )مأأأأثال  عأأأأ  طريأأأأق دخطأأأأار أو
 و(826)"ع   لك الطر  أي ردود فع  عليها يصدر مع  لك وال

ضأأت احملك أأةل مراعأأاة م هأأا ق فقأأدو البحأأار لقأأانون الدوليأأة احملك أأة الأأ هج  أأ ا وأمأأدت 
مأ  اتفاقيأأة اامأأم املتحأدة لقأأانون البحأأارل  73و 58و 56 مل ارسأة الأأدول يف  أال تفسأأري املأأواد

 يلي: مبا
__________ 

 395ل )انظأر احلاشأية Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (see footnote 8 above) انظأر: (824)
 at p. 650, para. 48; WTO Appellate Body Report, EC – Chicken Cuts, WT/DS269/AB/R andأعأال (ل 

Corr.1, WT/DS286/AB/R and Corr.1, adopted 27 September 2005, para. 334mereaccesstoa…“)

publishedjudgmentcannotbeequatedwithacceptanceو(”… 
 ,at pp. 1089-1091أعأال (ل  395ل )انظأر احلاشأية Kasikili/Sedudu Island (see footnote 8 above) انظر: (825)

paras. 65-68و 

 WTO Appellate Body Report, EC – Chicken Cuts (see footnote 438 above), para. 272 انظأر: (826)

(footnote omitted)و 
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 غأأأرب م طقأأأة يف لأأأيس عأأأدةل لأأدول الوط يأأأة التشأأأريعات سأأأفن احملك أأأة تعأأرت " 
صأيد ال سف  متوي  ت ظم العاملل م  ااخرى امل اطق سعض يف أيضا   س  فحسبل أفريقيا

سيساوو  -ااج بية يف م اطقها االقتصادية اخلالصة سطريقة مماثلة لتلك اليت تتبعها غي يا 
 تُقاسأ  وأهنأا التشأريعات تلأك علأى ظأا ر اعأرتاض يوجأد ال أن  م لك احملك ة وتالح 
 و(827)ساالمتثال" الع و  على

جانأأب طأأر  يف  يقأأر أيضأأا  سأأفن التأأ ا  الصأأ ت مأأ  ويوجأأد مأأ  القأأرارات القضأأائية مأأا (22)
و (828)"حي  ا تستدعي الظرو  دسداء رد فع  معنّي" ميك  محل  على معا القبول دال معا دة ال

وتتجلأأى  أأ   الظأأرو  أحيانأأا  يف سأأياقات حمأأددة مطبوعأأة سالتعأأاونل مأأثال  يف ظأأ  معا أأدة ث ائيأأة 
و وقأأأد  تلأأأ  اامأأأر د ا مأأأان شأأأك  (829)تأأأ ص علأأأى شأأأك  خأأأاص مأأأ  أشأأأكال التعأأأاون الوثيأأأق

ارسأأأة مم االسأأأت اد دىلقواعأأأد ا   أأأعمتلتعأأأاون املتأأأوخى يف املعا أأأدة ي أأأدرج يف سأأأياق م ظ أأأة دوليأأأة ا
 و(830)التفسري لغرضالت امها الص ت  ااطرا  أو

االمت أأأاع دواء ممارسأأأة الحقأأأة احأأأد  وال تقتصأأأر الداللأأأة القانونيأأأة احملت لأأأة للسأأأكوت أو (23)
أن تؤدي  أيضا   ة اتفاق ض ر مشرتكل س  ميك ااطرا  يف املعا دة على دسها  حمت   يف دقام

 و(831)دورا  يف تفعي  القواعد املست دة دىل عد  الرضال مث  اإلغالق احلك ي وامل ع والتقاد 
()أ( 3)31 وميكأأ  دهنأأاء الع أأ  يف هنايأأة اامأأر سأأفي اتفأأاق سأأني ااطأأرا  مبقتضأأى املأأادة (24)

ع أأ  ساتفأأاق آخأأر لأأ  نطأأاق ومضأأ ون  و)ب( مأأىت ثبأأت وجأأود و فبجمكأأان ااطأأرا  االستعاضأأة
 أأ   احلالأأةل حيأأأ  االتفأأاق اةديأأد حمأأ  االتفأأأاق  و ويف31 مأأأ  املأأادة 3 ن مبقتضأأى الفقأأرةاخمتلفأأ

مأ  تأاريخ وجأود ل علأى ااقأ  سأفثر ميتأد دىل  الساسق ساعتبار  وسيلة أصلية لتفسري املعا دة استأداء  
تغأري  وجود مث      احلاالت ان الأدول الي بغي التسا   يف افرتاض  ال  و غري أن(832)املستقب 

 يف العادة تفسري ا ملعا دة س اء  على اعتبارات قصرية ااج و
__________ 

The انظأأر: (827) M/V “Virginia G” (Panama/Guinea-Bissau), Judgment, ITLOS Reports 2014, 

para. 218و 

 Switzerland, Federal Court: Judgment of 17 February 1971, BGE vol. 97 I, p. 359, at: انظأر (828)

pp. 370-371و 
 United States, Supreme Court: O’ConnorUnited,States, 479 U.S. 27, pp. 33-35; Germany.vانظر:  (829)

Federal Constitutional Court: BVerfGE vol. 59, p. 63, pp. 94-95و 
 United Kingdom, Supreme Court: on the one hand, Assange v. The Swedish Prosecutionانظأر:  (830)

Authority [2012] UKSC 22, paras. 68-71 (Lord Phillips); and, on the other, Bucnys v. Ministry of 

Justice, Lithuania [2013] UKSC 71, paras. 39-43 (Lord Mance)و 
 Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisoryانظأر: (831)

Opinion of 20 July 1962, I.C.J. Reports 1962, p. 151, at p. 182 (Dissenting Opinion of Judge 

Spender)و 

(832) ,Hafner  “Subsequent agreements and practice ؛ ويعأر 118 أعأال (ل الصأفحة 655 )انظأر احلاشأية”…
يعأأود سالضأأرورة دىل تأأاريخ دخأأول املعا أأدة حيأأ  ال فأأا ل  ( ال3)31  لأأك أن ااثأأر التفسأأريي التفأأاق مبقتضأأى املأأادة

أعأأأأأأأأال (ل  393 )انظأأأأأأأأر احلاشأأأأأأأأية ”…L’interprétation des traités“يف  Yasseen   أأأأأأأأب دليأأأأأأأأ  علأأأأأأأأى  أأأأأأأأو مأأأأأأأأا
 و47 الصفحة
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سعد توصلها دىل اتفاق عا دة موميك  أيضا  أن ي شف خال  سني ااطرا  سشفن تفسري  (24)
دن   يلغأي عأادة االتفأاق الالحأق ااصأليل د الحق سشفن  لك التفسريو غري أن   ا اخلأال  ال

مبدأ حس  ال ية حيول دون دنكار أحد ااطرا  للتوقعات املشروعة اليت نشفت مبقتضى التفسري 
و ومأأ  جهأأة أخأأرىل يأأؤدي دعأأراب أحأأد ااطأأرا  سوضأأوح عأأ  دنكأأار تفأأا م سأأاسق (833)املشأأرتك

ناشأئ عأ  ممارسأة مشأرتمة دىل "تقلأأيص فعلأي وسدرجأة مبأرية امهيأأة امل ارسأة سعأد  لأك التأأاريخ"ل 
 و(834)يقلص مع  لك م  أمهية امل ارسة املشرتمة الساسقة دون أن

  رابعالجزء ال
 فاصةالجوانب ال

  [10] 11 ارستنتاج
 القراراث المعتمدة في إطار مؤتمر للدول األطراف

االسأأت تاجات  أأ  ل يقصأأد مبأأؤمتر للأأدول ااطأأرا ل مبقتضأأى مشأأاريع  -1 
اجت اع تعقد  الدول ااطرا  ع ال  مبعا دة ما لغرض اسأتعراض املعا أدة أو ت فيأ  ال 

 د ا تصرفت سصفتها أعضاء يف جهاو تاسع مل ظ ة دوليةو دال

ويتوق  ااثر القانوين لقرار يُعتَ د يف دطار مأؤمتر للأدول ااطأرا  يف  -2 
وتبعأأا  للظأأرو ل قأأد نّسأأد اعأأد دجرائيأأة سأأاريةو املقأأا  ااول علأأى املعا أأدة وعلأأى أي قو 

ل أو 31 )أ( مأأأ  املأأأادة3 أأأ ا القأأأرارل صأأأراحة  أو ضأأأ  ا ل اتفاقأأأا  الحقأأأا  مبقتضأأأى الفقأأأرة 
ل أو دىل ممارسأأة الحقأأة 31)ب( مأأ  املأأادة 3يأأؤدِّي دىل ممارسأأة الحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة 

ر للأدول ااطأرا  غالبأا  نطاقأا  وتتيح القرارات املعت دة يف دطار مؤمتو 32مبقتضى املادة 
 غري حصري للخيارات الع لية لت في  املعا دةو

ونسأأأد القأأأرار الأأأ ي يُعت أأأد يف دطأأأار مأأأؤمتر للأأأدول ااطأأأرا  اتفاقأأأا   -3 
عأ  اتفأاقل مأ   ل مأا دا  يعأرب31مأ  املأادة  3الحقا  أو ممارسة الحقأة مبقتضأى الفقأرة 

حيث اةو رل سني ااطرا  سشفن تفسأري معا أدة أيأا  مأان الشأك  الأ ي ا أ   اعت أاد 
 القرار واإلجراء املتبع يف اعت اد ل مبا يف  لك اعت اد  ستوافق اآلراءو

 التعليق  
شأكال  حمأددا  مأ  دجأراءات الأدول ميكأ  أن يسأفر  [10] 11 يت اول مشروع االست تاج (1)

ممارسأة الحقأة مبقتضأأى  ل أو31 مأ  املأادة 3 ممارسأة الحقأة مبقتضأى الفقأرة عأ  اتفأاق الحأق أو
 و(835)و و القرارات املعت دة يف دطار مؤمترات الدول ااطرا  ل أال32 املادة

__________ 

(833) Karl, VertragundspäterePraxisوp. 151أعال (ل  454ل )انظر احلاشية … 

(834) Maritime Dispute (Peru v. Chile), Judgment, I.C.J. Reports 2014, p. 3, at p. 52, para. 142و 

 ااطرا واة عيات العامة للدول  يلي: اجت اعات ااطرا ل أو تش   التس يات ااخرى ما (835)
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 تعري  مؤمترات الدول ااطرا   -1 الفقرة  
دة دىل مأؤمترات الأدول ااطأرا  سوصأفها شأكال  دجرائيأا  السأت رار ع ليأة تلجف الدول عا (2)

 دىل دمجأأاال   املأأؤمترات  أأ   تصأأ ي  وميكأ و (836)اسأتعراض املعا أأدات املتعأأددة ااطأأرا  وت فيأأ  ا
 م ظ أأة أجهأأ ة مأأ  جهأأاو عأأ  عبأأارة الواقأأع يف  أأي املأأؤمترات  أأ   سعأأض أوال لتأأني أساسأأيتنيو فئ

 ااطأرا  الدول اجت اعات مثال  ) اةهاو  لك يف أعضاء سصفتها دطار  يف الدول تتصر  دولية
دين املأأأأ الطأأأأريان م ظ أأأأة أو الكي يائيأأأأةل ااسأأأألحة حظأأأأر م ظ أأأأة أو العامليأأأأةل التجأأأأارة م ظ أأأأة يف

 مشأأأأأأروع س طأأأأأأاق مشأأأأأأ ولة غأأأأأأري الفئأأأأأأة  أأأأأأ   مأأأأأأ  ااطأأأأأأرا  الأأأأأأدول ومأأأأأأؤمتراتو (837)الأأأأأأدويل(
و (838)داخلهأأا امل ارسأأة الالحقأأة لل  ظ أأات الدوليأأة واليت أأاول  ل الأأ ي ال[10] 11 جاالسأأت تا 

ثانيأأأأا ل تُعقأأأأد مأأأأؤمترات أخأأأأرى للأأأأدول ااطأأأأرا  ع أأأأال  مبعا أأأأدات غأأأأري م شأأأأئة مل ظ أأأأات دوليأأأأة؛ 
علأأى  أأرد عقأأد اجت اعأأات شأأب  دوريأأة للأأدول ااطأأرا  اغأأراض  تأأ ص تلأأك املعا أأدات دال وال

 ولسألومها ااطرا  الدول لتعاون أطر لقبي ا   ا م  االستعراض ومؤمتراتاالستعراض والت في و 
 الأأأدول مأأأؤمترات فئأأأات مأأأ   أأأاتني الفئتأأأني اي أيضأأأا   يكأأأون وقأأأدو ساملعا أأأدة يتعلأأأق في أأأا الحقأأأا  

 ع ليأة اامثلأة وتشأ  تعأدي  و/أو تكييأ  املعا أداتو س يتعلأق في أا حمددة صالحيات ااطرا 
 ل واملأأؤمتر االستعراضأأي املعقأأود (839)1972 لعأأا  البيولوجيأأة ااسأألحة التفاقيأأة االستعراضأأي املأأؤمتر
ل (840)1968 مأ  معا أدة عأد  انتشأار ااسألحة ال وويأة لعأا  املأادة الثام أة مأ  3الفقرة  مبوجب
__________ 

ConferenceofStates,”Parties(Meeting)“,Röben.V :انظأر (836) inMax Planck Encyclopedia of Public 

International Law (wwwmpepil.com), p. 605; R.R. Churchill and G. Ulfstein, “Autonomous

institutional arrangements in multilateral environmental agreements: a little-noticed phenomenon in 

international law”,.American Journal of International Law, vol. 94, No. 4 (2000), pp. 623-659; J 

Brunnée,COPingwithlaw-makingundermultilateralenvironmentalLeiden,”agreements:consent“ 

Journal of International Law, vol. 15, No. 1 (2002), pp. 1-52;Thenewinternational“,Wiersema.A

law-makers? Conference of the Parties to multilateral environmentalMichigan Journal,”agreements 

of International Law, vol. 31, No. 1 (2009), pp. 231-287;BoissondeEnvironmental“,Chazournes.L

treatiesinوEnvironmental Policy and Law, vol. 39, No. 6 (2009), pp. 293-298,”time 
أعأال (؛ واتفاقيأة حظأر اسأتحداث  445 ( )انظأر احلاشأية1994لعامليأة )اتفاق مرامش امل شئ مل ظ ة التجأارة ا (837)

أعأال (؛  545 ( )انظأر احلاشأية1993ودنتاج وتكديس واستخدا  ااسلحة الكي يائية وتأدمري تلأك ااسألحة )
 .United Nations, Treaty Series, vol. 15, No(ل 1944 واتفاقيأة الطأريان املأدين الأدويل )اتفاقيأة شأيكاغول

102, p. 295و 
 أدنا و [11] 12 انظر مشروع االست تاج (838)
انظأأر اتفاقيأأة حظأأر اسأأتحداث ودنتأأاج و أأ ي  ااسأألحة البكرتيولوجيأأة )البيولوجيأأة( والتكسأأي ية وتأأدمري تلأأك ااسأألحة  (839)

أعأأال (ل املأأادة احلاديأأة عشأأرةو واسأأت ادا  دىل  أأ   اآلليأأةل تقأأو  الأأدول ااطأأرا  اجملت عأأة  545 ( )انظأأر احلاشأأية1972)
"استعراض سأري الع أ  ساالتفاقيأة سغيأة ضأ ان حتقأق مقاصأد ديباجأة االتفاقيأة وأحكامهأاو ويراعأى    سيف مؤمتر استعراضي 
 تفاقية" )املادة الثانية عشرة(وتك ولوجية  ات صلة ساال يستجد م  تطورات عل ية أو يف   ا االستعراض ما

 .United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485, p(ل 1968معا دة عد  انتشار ااسلحة ال وويأة ) (840)

مأأ  املأأادة الثام أأة علأأى أن يعقأأد مأأؤمتر استعراضأأي سعأأد شأأس سأأ وات مأأ  نفأأا  االتفاقيأأةل  3 ؛ وتأأ ص الفقأأرة161
تقأرر  لأكل "السأتعراض سأري املعا أدة سغيأة التفمأد مأ  أنأ  نأري   لأكل د ا مأاوعلى فأرتات شأس سأ وات سعأد 

حتقيأأق أ أأدا  الديباجأأة ودع أأال أحكأأا  املعا أأدة"و ومبوجأأب  أأ   القأأراراتل تسأأتعرض الأأدول ااطأأرا  سأأري 
 سعةوالع   مبعا دة عد  انتشار ااسلحة ال وويةل مادة مادةل و رج ساست تاجات وتوصيات سشفن دجراءات املتا

file:///C:/Users/Balan/Desktop/wwwmpepil.com
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 الدوليأأة اللج أأة وحالأأةو (841)ومأأؤمترات الأأدول ااطأأرا  امل شأأفة مبوجأأب املعا أأدات البيئيأأة الدوليأأة
م  لأأة سأأني فئأأيت  (842)احليتأأان صأأيد لت ظأأيم الدوليأأة ةاالتفاقيأأ مبوجأأب امل شأأفة احليتأأان صأأيد لشأأؤون

مؤمترات الدول ااطرا  ااساسيتنيل وقد نظرت يف ممارسأاهتا الالحقأة حمك أة العأدل الدوليأة يف 
 و(843)صيد احليتان يف القطب املتج د اة ويبحك ها الصادر يف قضية 

فهأأأأأي دىل حأأأأأد تُ شأأأأأف مبوجأأأأأب معا أأأأأداتل  مانأأأأأت مأأأأأؤمترات ااطأأأأأرا  عأأأأأادة مأأأأأا وملأأأأأا (3)
 مسأأتقلني خأأرباء املؤلفأأة مأأ  اهليئأأات وسأأني سي هأأا اخللأأ  ي بغأأي ال أنأأ  سيأأد" يئأأات معا أأدات"و  مأأا
ااطأأأأأرا  اجت اعأأأأأات دوريأأأأأة دىل حأأأأأد  الأأأأأدول ف أأأأأؤمتراتو احملأأأأأدودة العضأأأأأوية  ات اهليئأأأأأات أو
 تكون املشارمة فيها مفتوحة أما  مجيع أطرا  املعا دةو ما
الت وع الواسأع يف مأؤمترات الأدول ااطأرا  والقواعأد الأيت تع أ  وحرصا  على االعأرتا  سأ (4)

تعريفأأأا  موسأأأعا  ملصأأأطلح "مأأأؤمتر الأأأدول ااطأأأرا " اغأأأراض مشأأأاريع  1 مبقتضأأأا ال تقأأأد  الفقأأأرة
سأأوى تصأأر  الأأدول سوصأأفها أعضأأاء يف جهأأاو  أأ ا التعريأأ  يسأأتبعد  االسأأت تاجات  أأ  ل وال

 روع است تاج الحق(وسيكون موضوع مش تاسع مل ظ ة دولية )و و ما
 اآلثار القانونية للقرارات -ل 2 الفقرةم  اة لة ااوىل   

سأأأفن القي أأأة القانونيأأأة اي دجأأأراء تتخأأأ   مأأأؤمترات  2 تعأأأرت  اة لأأأة ااوىل مأأأ  الفقأأأرة (5)
الأأأدول ااطأأأرا  تتوقأأأ ل يف املقأأأا  ااولل علأأأى القواعأأأد الأأأيت حتكأأأم مأأأؤمترات الأأأدول ااطأأأرا ل 

 ااطأرا  الأدول مؤمترات وتضطلعة امل شئة هلا وأية قواعد دجرائية أخرى ساريةو سي ا املعا د وال
سأأأأتعراض ت فيأأأأ  املعا أأأأدةل واسأأأأتعراض املعا أأأأدة ا  لأأأأك يف مبأأأأا ااع أأأأالل مأأأأ  مت وعأأأأة مبج وعأأأأة

 و(844)نفسهال والقرارات املتخ ة مبوجب دجراءات التعدي 
__________ 

 1992 مأأأأأ  اامثلأأأأأة علأأأأأى  لأأأأأك مأأأأأؤمتر ااطأأأأأرا  يف اتفاقيأأأأأة اامأأأأأم املتحأأأأأدة اإلطاريأأأأأة سشأأأأأفن تغأأأأأري امل أأأأأأاخل (841)
(United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822, p. 107) ل ومأؤمتر ااطأرا  العامأ  سوصأفة اجت أاع

( 1997 ااطرا  يف سروتومول ميوتو امللحق ساتفاقية اامم املتحدة اإلطارية سشأفن تغأري امل أاخ )سروتومأول ميوتأو
(United Nations, Treaty Series, vol. 2303, No. 30822, p. 161) ل ومأأؤمتر ااطأأرا  املتعاقأأدة يف

( 1971 ات اامهيأأأة الدوليأأأة وخاصأأأة سوصأأأفها مأأأوئال  للطيأأأور املائيأأأة )اتفاقيأأأة رامسأأأارااراضأأأي الرطبأأأة   اتفاقيأأأة
(United Nations, Treaty Series, vol. 996, No. 14583, p. 245)و 

تفعأأ   لأأك سصأأورة واضأأحةل فهأأي متأأ ح  توصأأ   أأ   االتفاقيأأة سفهنأأا م شأأئة مل ظ أأة دوليأأةل ولك هأأا ال مثأأريا  مأأا (842)
 ؤون صيد احليتان مسات تطاسق التعري  الرا   ملؤمتر الدول ااطرا واللج ة الدولية لش

 .Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J انظأر: (843)

Reports 2014, p. 226, at p. 248, para. 46و 
سشأفن مهأا   6 مأ  املأادة 1 اتفاقية ااراضي الرطبة  ات اامهية الدولية وخاصة سوصفها موئال  للطيور املائيأة: الفقأرة (844)

مأأ   2 سشأأفن التعأأديالت؛ اتفاقيأأة اامأأم املتحأأدة اإلطاريأأة سشأأفن تغأأري امل أأاخ: الفقأأرة مكأأررا   10 االسأأتعراضل واملأأادة
مأأأ  سروتومأأأول ميوتأأأو  13 مأأأ  املأأأادة 4 سشأأأفن التعأأأديالت؛ الفقأأأرة 15 سشأأأفن سأأألطة االسأأأتعراضل واملأأأادة 7 املأأأادة

 20 سشفن سلطة االستعراض امل  وحأة ملأؤمتر ااطأرا  العامأ  سوصأف  اجت أاع ااطأرا  يف سروتومأول ميوتأول واملأادة
 سشأأأأأأأفن دجأأأأأأأراءات التعأأأأأأأدي ؛ اتفاقيأأأأأأأة التجأأأأأأأارة الدوليأأأأأأأة سأأأأأأأفنواع احليوانأأأأأأأات وال باتأأأأأأأات الربيأأأأأأأة املهأأأأأأأددة سأأأأأأأاالنقراض

(United Nations, Treaty Series, vol. 993, No. 14537, p. 243) ل املأادة احلاديأة عشأرة سشأفن مأؤمتر ااطأرا ل
واملادة الساسعة عشرة سشفن دجراءات التعدي ؛ معا دة عد  انتشار ااسلحة ال وويأة؛ اتفاقيأة م ظ أة الصأحة العامليأة 

مأ   5 ل الفقأرة(United Nations, Treaty Series, vol. 2302, No. 41032, p. 166)اإلطاريأة سشأفن مكافحأة التبأغ 
 )الربوتوموالت(و 33 )التعديالت( واملادة 28 )سلطة االستعراض(ل واملادة 23 املادة



A/71/10 

261 GE.16-14345 

أحكأأا   وقأد تكأون سأألطات مأؤمتر الأدول ااطأأرا  م صوصأا  عليهأا يف أحكأأا  عامأة أو (6)
مأ  اتفاقيأة اامأم املتحأدة  7 مأ  املأادة 2 الفقأرة تفتأتح املثأالل سأبي  فعلىيف مليه او  حمددة أو

اإلطاريأأأة سشأأأفن تغأأأري امل أأأاخ سالعبأأأارات العامأأأة التاليأأأةل قبأأأ  أن تسأأأرد ثأأأالث عشأأأرة مه أأأة حمأأأددة 
 تتعلق دحدا ا سفحص الت امات ااطرا  مبوجب املعا دة:لل ؤمترل 
"يبقأأأي مأأأؤمتر ااطأأأرا ل سوصأأأف  اهليئأأأة العليأأأا هلأأأ   االتفاقيأأأةل قيأأأد االسأأأتعراض  

امل أأأأأأأتظم ت فيأأأأأأأ   أأأأأأأ   االتفاقيأأأأأأأة وأي صأأأأأأأكوك قانونيأأأأأأأة أخأأأأأأأرى  ات صأأأأأأألة يعت أأأأأأأد ا 
يأأأأ  الت فيأأأأأ  ااطأأأأرا ل ويتخأأأأ  املأأأأؤمترل يف حأأأأدود واليتأأأأ ل القأأأأرارات الالومأأأأة لتع   مأأأأؤمتر
 لالتفاقية"و الفعال

وتشأأأأري أحكأأأأا  حمأأأأددة واردة يف معا أأأأدات خمتلفأأأأة دىل مأأأأؤمتر ااطأأأأرا  مجهأأأأة تقأأأأرتح  (7)
حتأأدد "املبأأادئ والطرائأأق  ل أو(845)"املبأأادئ التوجيهيأأة" املتعلقأأة ست فيأأ  أحكأأا  معي أأة مأأ  املعا أأدة
 و(846)ماوالقواعد واملبادئ التوجيهية  ات الصلة" املتعلقة س ظا  معا دة 

وتشأ   دجأأراءات التعأدي  )سأأاملعا الواسأع لل صأأطلح( اإلجأراءات الأأيت ميكأ  سواسأأطتها  (8)
تتطلأب ال تأائج املرتتبأة عليهأا يف الغالأب تصأديق الأدول الأيت تعأدي  الأ ص ااساسأي لل عا أدة )و 

ااطأأأأأأأأرا  عليهأأأأأأأأا وفقأأأأأأأأا  إلجراءاهتأأأأأأأأا الدسأأأأأأأأتورية(ل فضأأأأأأأأال  عأأأأأأأأ  دجأأأأأأأأراءات القبأأأأأأأأول الضأأأأأأأأ ر 
الع اصأأأر  اانأأأواع أو الأأأيت تسأأأري عأأأادة علأأأى املرفقأأأات املتضأأأ  ة قأأأوائم املأأأواد أو (847)واالنسأأأحاب

 و(848)ااخرى اليت ي بغي حتديثها سانتظا 
مأأ  أن ااثأأر القأأانوين لقأأرار يُعت أأد يف دطأأار مأأؤمتر  2 تأأ ص عليأأ  الفقأأرة وامل طلأأق  أأو مأأا (9)

وعلأأأى أي قواعأأأد دجرائيأأأة سأأأاريةو للأأدول ااطأأأرا  يتوقأأأ  يف املقأأأا  ااول علأأأى املعا أأدة املع يأأأة 
يرد يف املعا دة نص خمأال " )انظأر  "يف املقا  ااول" تفسح اجملال للقواعد الثانوية "ما مل وعبارة

مأأأأأ   1 والفقأأأأأرة 24 واملأأأأأادة 22 مأأأأأ  املأأأأأادة 1 والفقأأأأأرة 20و 16 علأأأأأى سأأأأأبي  املثأأأأأال املأأأأأادتني
"أي" أن  مل أأأةتوضأأأح  و (و 1969 مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا  72 مأأأ  املأأأادة 1 والفقأأأرة 70 املأأأادة

اانظ ة الداخلية ملأؤمترات الأدول ااطأرا ل دن وجأدتل سأتكون سأارية انأ  رمبأا توجأد حأاالت 
 و(849)حتديدا   تع   فيها تلك املؤمترات سدون أي نظا  داخلي معت د

__________ 

 م  اتفاقية م ظ ة الصحة العاملية اإلطارية سشفن مكافحة التبغو 9و 7 املادتان (845)
ChurchillandAutonomousinstitutional“,Ulfstein انظأر: ميوتأولمأ  سروتومأول   17 يوجد مثال يف املأادة (846)

arrangements in multilateral environmental agreements …”  أعأال (ل  836)انظأر احلاشأيةp. 639; J. 

Brunnée, “Reweaving the fabric of international law? Patterns of consent in environmental

framework agreements”,inDevelopments of International Law in Treaty Making, R. Wolfrum and 

V. Röben, eds. (Berlin, Springer, 2005), pp. 110-115و 
.J :انظأر (847) Brunnée, “Treaty amendments”, in Hollis, The Oxford Guide to Treaties  798)احلاشأية 

 وpp. 354-360أعال (ل 
 واملرجع نفس  (848)
      ي احلالة مثال  سال سبة التفاقية اامم املتحدة اإلطارية سشفن تغري امل اخو (849)
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 ممارسة الحقة قرارات سوصفها قد جتسد اتفاقا  الحقا  أوال -2 الفقرةم  اة لة الثانية   
سأأفن قأرارات مأأؤمترات الأأدول ااطأأرا  قأأد تشأأك  اتفاقأأا   2 تقأّر اة لأأة الثانيأأة مأأ  الفقأأرة (10)

مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا  32و 31 ممارسأأة الحقأأة اغأأراض تفسأأري املعا أأدات مبوجأأب املأأادتني الحقأأا  أو
 وظيفأة ااطأرا  الأدول مأؤمترات دطأار يف املعت أدة القأرارات تؤدي أن امل ك  وم و 1969 لعا 
 واملعا دة ملعا املشرتك ااطرا  فهم حتديد يف  ةمه
تعكس مجلة أمور م هأا اتفاقأات الحقأة  وقد تشك  قرارات مؤمترات الدول ااطرا  أو (11)

ل تفسر مبوجبها ااطأرا  املعا أدة املب يأة عليهأاو فعلأى 31 )أ( م  املادة3 مبقتضى الفقرة الفرعية
التفاقيأأأأة ااسأأأألحة البيولوجيأأأأة علأأأأى اعت أأأأاد "تفامهأأأأات سأأأأبي  املثأأأأالل دأب املأأأأؤمتر االستعراضأأأأي 

واتفاقات دضافية" تتعلق ستفسري أحكا  االتفاقيةو وقد اعت دت الدول ااطرا   أ   االتفاقأات 
ستوافأأأق اآلراء يف دطأأأار املأأأؤمترات االستعراضأأأيةل و"تأأأدرجت لتشأأأ   مجيأأأع مأأأواد املعا أأأدة وتعأأأاجل 

دول ااطأأأرا  أحكأأأا  االتفاقيأأأةل عأأأ  طريأأأق  أأأ   و وتفسأأأر الأأأ(850)املسأأأائ  مأأأىت وأي  أأأا نشأأأفت"
التفامهأأأاتل ومأأأ لك عأأأ  طريأأأق اعت أأأاد مبأأأادئ توجيهيأأأة سشأأأفن ت فيأأأ  ال و لأأأك ستحديأأأد معأأأا 

 الت فيأأ  دعأأم وحأأدة وتعأر تفصأيله ا علأأى أي وجأأ  آخأأرو  توضأأيحه ا أو ااحكأا  ونطاقهأأا أو
 :(851)ن "االتفاق اإلضايف" على أ البيولوجية ااسلحة التفاقية التاسعة

 نطاق حكم م  أحكا  االتفاقية؛ أو يُفّص  معا أو حيدد أو يفّسر أو '1'
يقأأد  توصأيات سشأأفن الكيفيأة الأأيت ي بغأأي  مبأادئ توجيهيأأة أو يعطأي تعلي أأات أو '2'

 و(852)أن يُ ّف  هبا حكم ما
وساملثأأ ل فأأجن مأأؤمتر الأأدول ااطأأرا  يف اتفاقيأأة م أأع التلأأوث البحأأري ال أأاجم عأأ  دغأأراق  (12)

تلأك االتفاقيأةو  (853)ومواد أخرى )اتفاقية ل أدن املتعلقأة سأاإلغراق( اعت أد قأرارات تفسأر ال فايات
 مأأ  طلأأب علأأى س أأاء   الدوليأأةل البحريأأة لل  ظ أأة التاسعأأة القانونيأأة للشأأؤون الفرعيأأة الشأأعبة وأسأأدت
"قأرار تفسأريي" صأادر عأ  مأؤمتر الأدول ااطأأرا  يف   س يتعلأق في أا التأايل الأرأي اإلداريأةل اهليئأات

 اتفاقية ل دن:
__________ 

.P: انظأر (850) Millett, “The Biological Weapons Convention: securing biology in the twenty-first 

century”,وJournal of Conflict and Security Law, vol. 15, No. 1 (2010), pp. 25-43, at p. 33 
أنشأف مأؤمتر الأدول ااطأأرا  "وحأدة دعأم الت فيأ " مأأ  أجأ  تقأدمي الأدعم اإلداري دىل املأأؤمترل وتع يأ  تأداسري س أأاء  (851)

الثقأة في أا سأني الأدول ااطأأرا  )انظأر الوثيقأة اخلتاميأة لل أؤمتر االستعراضأأي السأادس للأدول ااطأرا  يف اتفاقيأأة 
اج و أأأأأ ي  ااسأأأأألحة البكرتيولوجيأأأأأة )البيولوجيأأأأأة( والتكسأأأأأي ية وتأأأأأدمري تلأأأأأك ااسأأأأألحة حظأأأأأر اسأأأأأتحداث ودنتأأأأأ
(BWC/CONF.VI/6) (و5 اة ء الثالث )القرارات والتوصيات(ل الفقرة 

أعأدت لل أؤمتر االستعراضأي السأاسع للأدول انظر وثيقة املعلومات ااساسية املقدمة م  وحدة دعم الت في ل الأيت  (852)
ااطرا  يف االتفاقيةل املع ونة "التفامهات واالتفاقات اإلضافية اليت توصلت دليها املؤمترات االستعراضأية السأاسقة 

)ُحأأأأدثت يف وقأأأأت الحأأأأق لتشأأأأأ    (BWC/CONF.VII/INF.5)في أأأأا يتعلأأأأق سكأأأأ  مأأأأادة مأأأأ  مأأأأأواد االتفاقيأأأأة 
 (و2012 التفامهات واالتفاقات اليت توص  دليها  لك املؤمترل ج ي ل

(853) وUnited Nations, Treaty Series, vol. 1046, No. 15749, p. 120 

http://undocs.org/ar/BWC/CONF.VI/6
http://undocs.org/ar/BWC/CONF.VII/INF.5
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مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لقأأأانون املعا أأأدات ووو  31 ()أ( مأأأ  املأأأادة3) للفقأأأرة وفقأأأا   
  أ   تأ ص يؤخ  يف احلسبان أي اتفاق الحق سني ااطرا  سشفن تفسأري املعا أدةو وال

   ا يف وتبدوو التفسري   ا   تتض اليت الالحقة االتفاقات م  معني شك  على املادة
شأأكاال  خمتلفأأةل أ التفسأأري يفخأأ  أن ميكأأ  واضأأحةل التفسأأري نيأأة دامأأت مأأا أنأأ  دىل دشأأارة
حأىت مقأرر مسأج  يف احملاضأر املأوج ة  يف  لك قرار معت د يف اجت اع ل طرا ل أو مبا

 و(854)الجت اع ل طرا 
 يلي: الصحة العاملية سعبارات عامة ما املستشار القانوين مل ظ ة السياق نفس ل سنّي  ويف (13)

يأع ااطأرا  مج تضأم  يئأة أعلأى ساعتبأار  ااطأرا ل مؤمتر قرارات أن شك "ال 
اتفاقأأأا  الحقأأأا  سأأأني ااطأأأرا  سشأأأفن ‘يف االتفاقيأأأة اإلطاريأأأة سشأأأفن مكافحأأأة التبأأأغل متثأأأ  

 و(855)"فيي ا م  اتفاقية 31 ل على ال حو الوارد يف املادة‘تفسري املعا دة
أيضأأا  دىل قأأرارات مأأؤمترات الأأدول ااطأأرا  ساعتبار أأا قأأادرة علأأى جتسأأيد  املعلقأأونوي ظأأر  (14)

 :(856)يلي اتفاقات الحقةل والحظوا ما
"    اإلعالنات ليست مل مأة قانونأا  يف حأد  اهتأال ولكأ  قأد تكأون هلأا أمهيأة  

 و(857)"صدر للتفسريات احملّك ة لل عا دةسي ا م  قانونيةل وال
يتعلأق سأدور اللج أة الدوليأة لشأؤون صأيد احليتأان يف  حمك ة العأدل الدوليأة في أاوقضت  (15)

 يلي: دطار االتفاقية الدولية لت ظيم صيد احليتان مبا
للج أة أن تقأد  مأ  حأأني ‘ ميكأ  أنأ  علأأى تأ ص االتفاقيأة مأ  السادسأة "املأادة 

سشأأأفن أي دىل مجيأأأع احلكومأأأات املتعاقأأأدة  آلخأأأر توصأأأيات دىل أي حكومأأأة متعاقأأأدة أو
__________ 

م  جدول ااع أال ) صأيب احمليطأات(ل قدمتأ  اامانأة سشأفن املقتضأيات اإلجرائيأة في أا يتعلأق سالبأت  4 الب د (854)
ل LC 33/J/6يف قأأرار تفسأأريي: آراء الشأأعبة الفرعيأأة للشأأؤون القانونيأأة التاسعأأة لل  ظ أأة البحريأأة الدوليأأةل الوثيقأأة 

 و3 الفقرة
 Conference of the Parties to the World Health Organization Framework Convention on: انظأر (855)

Tobacco Control, Intergovernmental Negotiating Body on a Protocol on Illicit Trade in Tobacco 

Products, “Revised Chairperson’s text on a protocol on illicit trade in tobacco products, and

general debate: legaladviceon thescopeof the,”protocol noteby theWHOLegalCounsel on

scope of the protocol on illicit trade in tobacco products (FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./6) 

annex, para. 8; S.F. Halabi, “The World Health Organization’s Framework Convention on 

Tobacco:Control an analysis of guidelines adopted by theConference of the Parties”,Georgia

Journal of International and Comparative Law, vol. 39 (2010), pp. 121-183و 
(856) D.H. Joyner, Interpreting the Nuclear Non-Proliferation Treaty (Oxford, Oxford University Press, 

2011), p. 83 (with respect to the Non-Proliferation Treaty); Aust, Modern Treaty Law and 

Practice أعال (ل  525ل )انظر احلاشيةpp. 213-214و 
(857) B.M.,Carnahan “Treaty review conferences”,,American Journal of International Law, vol. 81 

No. 1 (1987), pp. 226-230, at p. 229و 
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 و أأأأ  و ‘صأأأأيد احليتأأأأان وسف أأأأدا  ومقاصأأأأد  أأأأ   االتفاقيأأأأة مسأأأأائ  تتعلأأأأق ساحليتأأأأان أو
 ستوافأق تعت أد حي  أا أهنأا غري  شك  قرارات ليست هلا قوة دل اميةو تتخ اليت التوصيات

 ال ظأا  أو االتفاقيأة تفسري حيث م  وجا ة هلا تكون فقد ساإلمجاعل ستصويت أو اآلراء
 و(858)هبا" املرفق

امل ارسأأة املتبعأأة يف مأأؤمترات الأأدول ااطأأرا ل الطأأرح  مأأ  املأأفخو ة التاليأأةل اامثلأأة وتؤيأأد (16)
)أ( مأأأأ  3 القائأأأأ  دن قأأأأرارات  أأأأ   املأأأأؤمترات ميكأأأأ  أن جتسأأأأد اتفاقأأأأات الحقأأأأة مبقتضأأأأى الفقأأأأرة

 و31 املادة
ااطأرا   م  املادة ااوىل م  اتفاقية ااسلحة البيولوجية على أن الأدول 1 ت ص الفقرة (17)

يلأأيل   أأ ي  مأأا دنتأأاج أو تتعهأأد سأأفال تع أأد أسأأدا ل يف أي ظأأر  مأأ  الظأأرو ل دىل اسأأتحداث أو
 حفظ  على أي  و آخر: اقت ائ  أو وال

 مأأأان أيأأأا   التكسأأأي ات أو ااخأأأرىل البيولوجيأأأة العوامأأأ  أو اةرثوميأأأة "العوامأأأ  
 اغأأأراض موجهأأأة تكأأأون ال الأأأيت وسالك يأأأات اانأأأواع مأأأ  دنتاجهأأأا أسأأألوب أو م شأأأؤ ا
 ااغراض السل ية ااخرى"؛ أو احل اية أو الوقاية

 احلظأأر أنأأواع (ل أوضأأحت الأأدول ااطأأرا  أن1991) الثالأأث االستعراضأأي املأأؤمتر ويف (18)
 التكسأأي ات أو ااخأأرى البيولوجيأأة العوامأأ  أو اةرثوميأأة العوامأأ أ "سأأ تتصأأ  احلكأأم  أأ ا يف املقأأررة

 و(859)"وووالضارة سال باتات واحليواناتل وم لك سالبشر 
 لطبقأأأة املسأأأت فدة املأأأواد سشأأأفن مونرتيأأأال سروتومأأأولمأأأ   4 مأأأ  املأأأادة 9 وأثأأأارت الفقأأأرة (19)

و (860)الأأأوارد فيهأأأا جأأأدال  سشأأأفن تعريأأأ  مصأأأطلح "دولأأأة غأأأري طأأأر  يف  أأأ ا الربوتومأأأول"ااووون 
 يلي: ت ص على ما 4 م  املادة 9 ةفالفقر 

ل ‘دولأأة غأأري طأأر  يف  أأ ا الربوتومأأول‘"اغأأراض  أأ   املأأادةل يشأأ   مصأأطلح  
م ظ أأأأأة دقلي يأأأأأة للتكامأأأأأ   يتعلأأأأأق سأأأأأفي مأأأأأادة معي أأأأأة خاضأأأأأعة للرقاسأأأأأةل دولأأأأأة أو في أأأأأا

 توافق على أن تلت   ستداسري الرقاسة السارية على تلك املادة"و االقتصادي مل
 (ل يفأأأأرض تعأأأأديالن مه أأأأانHCFCS) وسال سأأأأبة حلالأأأأة اهليأأأأدرو ملأأأأورو فلأأأأورو مرسونأأأأات (20)

الت امأأات أثأأارت التسأأاؤل التأأايل:  أأ  نأأب علأأى دولأأة مأأال لكأأي تكأأون  (861)لربوتومأأول مونرتيأأال
__________ 

(858) Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 

2014, p. 226, at p. 248, para. 46و 
و أأأ ي  ااسأأألحة اإلعأأأالن اخلتأأأامي لل أأأؤمتر االستعراضأأأي الثالأأأث ل طأأأرا  يف اتفاقيأأأة حظأأأر اسأأأتحداث ودنتأأأاج  (859)

 1991 أيلول/سأأأأأأأبت رب 27-9  يأأأأأأأل ج البكرتيولوجيأأأأأأأة )البيولوجيأأأأأأأة( والتكسأأأأأأأي ية وتأأأأأأأدمري تلأأأأأأأك ااسأأأأأأألحة
(BWC/CONF.III/23و)ل اة ء الثاين 

(860) United Nations, Treaty Series, vol.3و.p,26369.No,1522 
 .Treaty Series, vol(ل 1992تعأأدي  موس هأأاج  لربوتومأأول مونرتيأأال املتعلأأق سأأاملواد املسأأت فدة لطبقأأة ااووون ) (861)

1785, No. 26369, p. 517( ل 1999؛ وتعدي  سيجني لربوتومأول مونرتيأال املتعلأق سأاملواد املسأت فدة لطبقأة ااووون)
 و183 الصفحةل 26369 ل الرقم2173 ل اجمللداملرجع نفس 

http://undocs.org/ar/BWC/CONF.III/23
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اجت أأاع ااطأأرا  وقأأرر "غأأري طأأر  يف  أأ ا الربوتومأأول" أن تكأأون غأأري طأأر  يف مأأال التعأأديلنيو 
 يلي: ما

ل وامل ظ أات يشأ   مجيأع الأدو  ‘دولة غري طر  يف   ا الربوتومول‘ "مصطلح 
ن تلتأأأأأأأأ   ستعأأأأأأأأديلي سيجأأأأأأأأني توافأأأأأأأأق علأأأأأأأأى أ اإلقلي يأأأأأأأأة للتكامأأأأأأأأ  االقتصأأأأأأأأادي الأأأأأأأأيت مل

 و(862)"وموس هاغ 
ل يف حأأد  اهتأأال (863)تشأأك  ااع أأال ال اجتأأة عأأ  دجأأراء يتعلأأق سقبأأول ضأأ ر وسي  أأا ال (21)

دىل ل ميك هأال ساإلضأافة 31 )أ( مأ  املأادة3 اتفاقأات الحقأة مأ  جانأب ااطأرا  مبوجأب الفقأرة
ظأأ  ظأأرو  معي أأةل أن تعأأر اتفاقأأا  الحقأأا و ومأأ  اامثلأأة علأأى  أثر أأا ااويل مبوجأأب املعا أأدةل ويف

 لأك مثأال يتعلأأق سأبعض مقأررات مأأؤمتر ااطأرا  يف اتفاقيأأة ل أدن املتعلقأة سأأاإلغراقو فقأد اعت أأد 
ل 1993 االجت أأأاع التشأأأاوري ل طأأأرا  املتعاقأأأدةل يف دورتأأأ  السادسأأأة عشأأأرةل املعقأأأودة يف عأأأا 

ثالثأأأأأأة تعأأأأأأديالت علأأأأأأى املرفأأأأأأق ااول عأأأأأأ  طريأأأأأأق دجأأأأأأراء القبأأأأأأول الضأأأأأأ ر امل صأأأأأأوص عليأأأأأأ  يف 
تك      التعديالتل يف حأد  اهتأال اتفاقأات الحقأةو ولك هأا أدت أيضأا  دىل  و ومل(864)االتفاقية

__________ 

مبوجأأب  1999 املتعلأأق سالت امأأات ااطأأرا  يف تعأأدي  سيجأأني لعأأا  15/3 لالطأأالع علأأى التفاصأأي ل انظأأر املقأأرر (862)
مأأأ  سروتومأأأول مونرتيأأأال في أأأا يتعلأأأق مبرمبأأأات اهليأأأدرو ملأأأورو فلأأأورو مرسونأأأات؛ ويأأأرد التعريأأأ  يف حأأأد  اتأأأ   4 املأأأادة

 4مأ  املأأادة  9لأة غأري طأأر  يف  أ ا الربوتومأول" الأأوارد يف الفقأرة ي طبأق مصأأطلح "دو  )أ( ال"… سالصأيغة التاليأة: 
ع أدما  2016مأانون الثاين/ي أاير   1مأ  الربوتومأولل و لأك حأىت  5مأ  املأادة  1على الدول العاملة مبوجأب الفقأرة 

اج  وسيجأنيل لتعأديلي موس هأ ا  يدرو ملورو فلورو مرسونأاتل وفقأتصبح تداسري الرقاسة على دنتاج واستهالك مرمبات اهل
مأ  الربوتومأأول؛ )ب( ويشأ   مصأطلح "دولأة غأري طأأر   5مأ  املأادة  1سأارية علأى الأدول العاملأة مبوجأأب الفقأرة 

توافأأأق علأأأى االلتأأأ ا   يف  أأأ ا الربوتومأأأول" مجيأأأع الأأأدول وامل ظ أأأات اإلقلي يأأأة للتكامأأأ  االقتصأأأادي ااخأأأرى الأأأيت مل
للصأأعوسات الع ليأأة الأأيت يفرضأأها التوقيأأت املأأرتب  ساعت أأاد  ستعأأديلي موس هأأاج  وسيجأأني؛ )ج( ومأأع  لأأكل وددرامأأا  

تقأأم الدولأأة املع يأأةل يف  مل )ب( مأأا1 أأ ا الربوتومأأول"ل ت طبأأق الفقأأرة التفسأأري السأأاسق ملصأأطلح "دولأأة غأأري طأأر  يف 
ت أأأوي التصأأأديق علأأأى تعأأأدي  سيجأأأني هنأأأا دخطأأأار اامانأأأة سف‘ 1‘يلأأأي:  ل مبأأأا2004آ ار/مأأأارس  31موعأأأد أقصأأأا  

 2ألأأ  دىل  2و 2يف حالأأة امتثأأال مامأأ  لل أأواد هنأأا دثبأأات أ‘ 2‘قبولأأ  يف أقأأرب وقأأت ممكأأ ؛  ضأأ ا  دليأأ  أواالن أو
تقأأأأأدمي سيانأأأأأات عأأأأأ  الفقأأأأأرتني ‘ 3‘مأأأأأ  الربوتومأأأأأول علأأأأأى ال حأأأأأو املعأأأأأدل يف تعأأأأأدي  موس هأأأأأاج ؛  4واي واملأأأأأادة 

الأأأة تكأأأون  أأأ   الدولأأأة خأأأارج  أأأ   احل ل ويف2005 آ ار/مأأأارس 31أعأأأال  دىل اامانأأأةل لتسأأأتك   يف ‘ 2‘و‘ 1‘
تعريأأأأأأأأ  "دولأأأأأأأأة غأأأأأأأأري طأأأأأأأأر  يف  أأأأأأأأ ا الربوتومأأأأأأأأول" دىل حأأأأأأأأني اختتأأأأأأأأا  االجت أأأأأأأأاع السأأأأأأأأاسع عشأأأأأأأأر ل طأأأأأأأأرا  

(UNEP/OzL.Pro.15/9ل الفص  الثام  عشرل الفرع أل ل املقرر) و1 ل الفقرة15/3 
 ( م    ا التعليقو8) انظر أعال  الفقرة (863)
LC.49 (16 )ل والقأرارات London Sixteenth Consultative Meeting of the Contracting Partiesانظأر:  (864)

 وLC.51 (16) (United Nations, Treaties Series, vol. 1775, No. 15749, p. 395)( و16) LC.50و
مأأانون   31 لتأأدرني علأأى دغأأراق ال فايأأات الصأأ اعية حبلأأولقأأرر االجت أأاع تعأأدي  احلكأأم املتعلأأق سالقضأأاء ا لأوال  

ااخأريل قأرر  ويف ل حظر املؤمتر دحراق ال فايات الص اعية ومحفة اجملأاري يف البحأرووثانيا   و1995 ااول/ديس رب
ظأأر غري أأا مأأ  املأأواد املشأأعة )ان مأأ  املرفأأق ااول الأأيت حتظأأر دغأأراق ال فايأأات املشأأعة أو 6 االستعاضأأة عأأ  الفقأأرة

 Dumping at sea: the evolution of the Convention on the Prevention of Marine Pollution by": أيضأا  

Dumping of Wastes and Other Matter (LC), 1972", Focus on IMO (July 1997), p. 11)و 

http://undocs.org/ar/UNEP/OzL.Pro.15/9
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 االجت أأأأأاع ا أأأأأ   قأأأأأرار دىل التعأأأأأدي  ويشأأأأأريو (865)تفسأأأأأري متوسأأأأأع لل عا أأأأأدة ااساسأأأأأية نفسأأأأأها
"اتفاقيأأة ل أأدن  أن علأأى ااطأأرا  اتفأأاق عأأ  وأسأأفر سأأ وات سأأثالث  لأأك قبأأ  قأأوداملع التشأأاوري

املتعلقأة سأاإلغراق  أي اهليئأأة امل اسأبة ملعاةأة مسأفلة الأأتخلص مأ  ال فايأات امل خفضأة اإلشأأعاع يف 
سأت د التعأدي  دىل  أ ا ي مستودعات حتأت قأاع البحأر يأتم الوصأول دليهأا عأ  طريأق البحأر"ل م أا

مبفهو  االتفاقية  "اإلغراق""يوسع سالفع  نطاق تعري   سكون  القرار   ا ُوص  وقدو (866)القرار
حتتأأ  انطالقأأا  مأأ   س صأأ  علأأى أن  أأ ا املصأأطلح يشأأ   الأأتخلص مأأ  ال فايأأات يف قأأاع البحأأر أو

و ومأ  مث فأجن التعأدي  أمأد أن القأرار (867)البحر ولك  ليس انطالقا  مأ  الياسسأة سواسأطة أنفأاق"
 تفاقا  الحقا  يتعلق ستفسري املعا دةوالتفسريي يتض   ا

م هأأا عأأرب  (868)وتأأ ص اتفاقيأأة سأأاول سشأأفن الأأتحكم يف نقأأ  ال فايأأات اخلطأأرة والأأتخلص (22)
سأني ااطأرا  الأيت قبلتهأا … علأى أنأ  "يبأدأ نفأا  التعأديالت  17 م  املادة 5 احلدود يف الفقرة

اإلقأأأأرار الرمسأأأأي  املوافقأأأأة أو يف اليأأأأو  التسأأأأعني مأأأأ  اسأأأأتال  الوديأأأأع للصأأأأك اخلأأأأاص سالتصأأأأديق أو
 وقأأرر…"و يقأأ  عأأ  ثالثأأة أرسأأاع ااطأأرا  الأأيت قبلأأت التعأأديالت  القبأأول مأأ  جانأأب مأأا ال أو

 القبأأول اشأأرتاط يوضأأح أن وسويسأأرال دندونيسأأيا سقيأأادة الُقطريأأة ساملبأأادرة مأأدفوعا   ااطأأرا ل مأأؤمتر
 اتفق: حيث ااطرا ل أرساع ثالثة م 

 5 "دون اإلخالل سفي اتفاقات سيئية أخرى متعددة ااطأرا ل أن معأا الفقأرة 
ن قبأأأول ثالثأأأة أرسأأأاع مأأأ  اتفاقيأأأة سأأأاول ي بغأأأي أن يفسأأأر علأأأى أنأأأ  يعأأأر أ 17 مأأأ  املأأأادة

ااطرا  اليت مانت أطرافا  يف تاريخ اعت اد التعأدي  الو  لبأدء نفأا  التعأدي  املعأرل مأع 
ُنأأرب أي طأأر  علأأى التصأأديق  ال 17 مأأ  املأأادة 5 اإلشأأارة دىل أن  أأ ا التفسأأري للفقأأرة

 و(869)على تعدي  احلظر"
ل ستوافأأق اآلراءل 17 املأأادةمأأ   5 واعت أأدت ااطأأرا   أأ ا القأأرار املتعلأأق ستفسأأري الفقأأرة 

مأأأع تفميأأأد العديأأأد مأأأ  الأأأدول ااطأأأرا  علأأأى أن مأأأؤمترات الأأأدول ااطأأأرا  يف أي اتفاقيأأأة  أأأي 

__________ 

ل أأأدن املتعلقأأأة سأأأاإلغراق "تشأأأك    أأأب الأأأبعض دىل أن  أأأ   التعأأأديالت الأأأيت أُدخلأأأت علأأأى املرفأأأق ااول التفاقيأأأة  (865)
ChurchillandAutonomousinstitutionalarrangementsin“,Ulfstein :ووو" )انظر تغيريات مبرية يف االتفاقية

multilateral environmental agreements …” أعال (ل 836ل )احلاشية p. 638)و 
اري الثالأأث عشأأر ل طأأرا  املتعاقأأدة يف اتفاقيأأة م أأع التلأأوث امل ظ أأة البحريأأة الدوليأأةل تقريأأر االجت أأاع االستشأأ (866)

 و1 (ل الفقرة13) LDC.41ل القرار 7 ل املرفقLDC 13/15البحري ال اجم ع  دغراق ال فايات ومواد أخرىل 
ChurchillandAutonomousinstitutionalarrangementsinmultilateralenvironmental“,Ulfstein انظأر: (867)

agreements …” أعال (ل  836ل )انظر احلاشيةp. 641و 

(868) United Nations, Treaty Series, vol. 1673, No. 28911, p. 57و 
انظأر تقريأر مأأؤمتر ااطأرا  يف اتفاقيأأة سأاول سشأفن الأأتحكم يف نقأ  ال فايأأات اخلطأرة والأتخلص م هأأا عأرب احلأأدود  (869)

 UNEP/CHW.10/28(ل 2011 تشأأأري  ااول/أمتأأأوسر 21-17 عأأأ  اجت اعأأأ  العاشأأأر )مارتاخي أأأال مولومبيأأأال
at p. 31 ل املرفأأق ااولل املقأأررBC-10/3  املبأأادرة الُقطريأأة سقيأأادة دندونيسأأيا وسويسأأرا مأأ  أجأأ  حتسأأني فعاليأأة(

 و2 اتفاقية ساول(ل الفقرة

http://archive.basel.int/meetings/cop/cop10/documents/i28e.pdf
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حأأني أن  أأ ا يأأوحي سأأفن القأأرار نسأأد اتفاقأأا   و ويف(870)يتعلأأق ستفسأأري ا" "السأألطة ال هائيأأة في أأا
ار سعأأد دجأأراء م اقشأأة ل فقأأد ا أأ  القأأر 31 )أ( مأأ  املأأادة3 الحقأأا  سأأني ااطأأرا  مبقتضأأى الفقأأرة

 وجتأدرو (871)حول مدى ضرورة ددخال تعدي  رمسي على االتفاقيأة مأ  أجأ  حتقيأق  أ   ال تيجأة
"يؤيأد  دنأ  قأال املأؤمترل تقرير يف املوق    ا تسجي  طلب وقد الياسانلوفد  أن دىل أيضا   اإلشارة

لتعأديالتل علأى ال حأو املبأني اتباع هنج الوقت الرا   يف تفسأري س أد االتفاقيأة املتعلأق سبأدء نفأا  ا
يقب   ل ودن  مل(872)يف مشورة قانونية قدمها مكتب اامم املتحدة للشؤون القانونية سوصف  الوديع

س هج الوقت الثاست املشار دلي  يف القرار املتعلق ساملبادرة الُقطرية الأيت تقود أا دندونيسأيا وسويسأرا 
 و(873)"يف     احلالة سعي ها دال
السأأأاسقة تبأأأني أن قأأأرارات مأأأؤمترات الأأأدول ااطأأأرا  قأأأد جتسأأأد يف ظأأأ  ظأأأرو   واامثلأأأة (23)

وتأأأأؤدي دىل نشأأأأوء ممارسأأأأة الحقأأأأة  31 )أ( مأأأأ  املأأأأادة3 معي أأأأة اتفاقأأأأات الحقأأأأة مبقتضأأأأى الفقأأأأرة
تكأأ   ل د ا مل32 ممارسأأة الحقأة أخأأرى مبقتضأأى املأأادة ل أو31 املأأادة)ب( مأأ  3 الفقأأرةمبقتضأى 

ي بغأي علأأى الأدوا  سأأ ل الع ايأة يف حتديأأد السأ ات اخلاصأأة  لأأكل  ومأعتعكأس اتفأاق ااطأأرا و 
 ووضأأأوح دقأأأة مأأأدى مراعأأأاة تلأأأ   الغأأأرضل وهلأأأ امأأأؤمتر الأأأدول ااطأأأرا و صأأأادر عأأأ  قأأأرار ي ا

 وموضأأأوع عأأأا ل سوجأأأ  ااطأأأرا  مأأأؤمتر يتخأأأ   الأأأ ي القأأأرار نأأأص ضأأأوء يف املختأأأارة املصأأأطلحات
تكأأأون لأأأدى ااطأأأرا  نيأأأة يف  حيأأأانل المثأأأري مأأأ  اا و ويفت فيأأأ   وطريقأأأة م أأأ ل والغأأأرض القأأأرار

  ى قانوين معنيوغدعطاء   ا القرار أي م

 قرارات سوصفها قد تقد  طائفة م  اخليارات الع ليةال -2 الفقرةم  اة لة الثالثة   
أ [10] 11 م  مشروع االست تاج 2 ُت ّمر اة لة ااخرية م  الفقرة (24) ر سأفن قأرارات املفسِّ

و و أأأأ   تأأأوفر طائفأأأة مأأأ  اخليأأأأارات الع ليأأأة لت فيأأأ  املعا أأأدة ااطأأأرا  مثأأأريا  مأأأأامأأأؤمترات الأأأدول 
ل حأىت د ا  جتسد سالضرورة اتفاقا  الحقا  وممارسة الحقة اغراض تفسري املعا أدات قد ال القرارات

 السأأأعي ااطأأأرا  الأأأدول مأأأؤمترات تتج أأأب مأأأا مثأأأريا   الواقأأأعل و ويفمأأأان القأأأرار متََّخأأأ ا  ساإلمجأأأاع
 ت اوهلاو املسائ  املتعلقة ستفسري معا دة ما أو ح  ىلد الصريح

__________ 

 و65 أل ل الفقرة-ل الفص  ثالثا  املرجع نفس  (870)
GüntherInternationalbyconferencesofthepartiesandotherpolitically’lawmaking‘“,Handl :انظأر (871)

mandated bodies”, inWolfrum andDevelopments of International Law in Treaty Making,Röben 

(footnote 460 above) أعال (ل  846ل )احلاشيةpp. 127-143, at p. 132و 
يأأ ص "هنأأج الوقأأت الأأرا  " املفضأأ  لأأدى مستشأأار اامأأم املتحأأدة للشأأؤون القانونيأأة علأأى أنأأ  "ع أأدما تسأأكت  (872)

عأدد تقاسل  سالغ وضل فجن ممارسأة اامأني العأا   أي حسأاب عأدد املوافقأات علأى أسأاس  املعا دة ع  اامر أو
ااطأأرا  يف املعا أأأدة يف وقأأأت ديأأداع مأأأ  صأأأك قبأأأول للتعأأدي "و انظأأأر مقتطفأأأات مأأ  مأأأ مرة مكتأأأب الشأأأؤون 

  يف الع وان التايل: 2004 آ ار/مارس 8 القانونيةل املؤرخة
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/Amendments/Background/tabid/2760/Default.aspxو 

 )التوميد مضا (و 68 أعال (ل الفقرة 869 تقرير مؤمتر ااطرا  يف اتفاقية ساول ووو )انظر احلاشية (873)

http://www.basel.int/TheConvention/Overview/Amendments/Background/tabid/2760/Default.aspx
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/Amendments/Background/tabid/2760/Default.aspx
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ويرد مثال يف قرار ا    مؤمتر الدول ااطرا  يف اتفاقية م ظ ة الصحة العاملية اإلطارية  (25)
مأأأ  االتفاقيأأأة تت أأأاوالنل علأأأى التأأأوايلل ت ظأأأيم حمتويأأأات  10و 9 نفاملادتأأأاسشأأأفن مكافحأأأة التبأأأغو 

 مأأ  ودقأأرارا  املعلومأأات املتعلقأأة مبحتويأأات  أأ   امل تجأأاتو  م تجأأات التبأأغل وت ظأأيم الكشأأ  عأأ 
 دطأار يف اتفقأتل فقأد مبريةل مالية موارد  صيص تتطلب التداسري     مث  سفن ااطرا  الدول
ل على "سعض اخليارات اليت ميكأ  10و 9 "اعتبارات ع لية" اغراض ت في  املادتني املع ون الب د

 أن ت ظر ااطرا  يف استخدامها"ل وم ها:
 التبغ؛ على مفروضة ضرائب (أ)" 
 رسو  على ص اعة التبغ و/أو الرتخيص ساسترياد ؛ )ب( 
 رسو  على تسجي  م تجات التبغ؛ )ج( 
 غ و/أو جُتّار  سالتج ئة؛م ح الرتاخيص ملووعي التب )د( 
 رسو  عد  امتثال جُتي على قطاع ص اعة التبغ وجُتّار  سالتج ئة؛ ) ( 
 و(874)رسو  س وية ملراقبة التبغ )قطاع ص اعة التبغ وجُتّار  سالتج ئة(" )و( 
مأأ   10و 9 املأأادتني لت فيأأ  الع ليأأة اخليأأارات مأأ  حصأأرية غأأري طائفأأة القأأرار  أأ ا ويتأأيح 

  ا  رغأأأم  لأأأك علأأأى أن "اخليأأأارات" املأأأ مورة ضأأأ اتفقأأأت قأأأد ااطأأأرا  تكأأأون  الوهبأأأاالتفاقيأأأةو 
 ستكونل يف حد  اهتال متوافقة مع االتفاقيةو

 مك    2 الفقرة  
يسأأتتبع  لأأأك أن قأأأرارات مأأأؤمترات الأأأدول ااطأأأرا  قأأأد تكأأأون هلأأأا آثأأأار قانونيأأأة خمتلفأأأةو  (26)

جتسأدل يف حأأد  اهتأال اتفاقأا  الحقأا  مبقتضأأى يقصأأد هبأ   القأرارات أن    ااحيأانل المأ مثأري ويف
يُأأأأراد م هأأأأا أن تكأأأأون مبثاسأأأأة سيأأأأان سشأأأأفن تفسأأأأري املعا أأأأدةو  انأأأأ  ال 31 )أ( مأأأأ  املأأأأادة3 الفقأأأأرة
 نسأد ااطأرا  الأدول مأؤمتر قأرار أن الوضأوح مأ  يكفأي مبا ااطرا  سي ت أخرىل حاالت ويف

 واجأأب مأأع سأأاالقرتان أثأأرا   القأأرارات تلأأك حتأأدث أن أيضأأا   ميكأأ و فن تفسأأري املعا أأدةو سشأأ اتفاقهأأا
ديأأالء الع ايأأة الواجبأأة" لتلأأك ي بغأأي ل طأأرا   لوتبعأأا  لأأ لك" املعا أأدةل مبوجأأب سالتعأأاون قأأانوين

دامأأت املعا أأدة  نأأ  مأأاد سسأأاطة سكأأ  يُقأأال أن ميكأأ  فأأال أمأأرل مأأ  يكأأ  ومه أأاو (875)القأأرارات

__________ 

لصحة العاملية اإلطارية سشأفن مكافحأة التبأغ م  اتفاقية م ظ ة ا 10و 9 املبادئ التوجيهية اة ئية لت في  املادتني (874)
ل املرفأأأأقل الأأأأيت FCTC/COP4(10)ل )ت ظأأأأيم حمتويأأأأات م تجأأأأات التبأأأأغل وت ظأأأأيم الكشأأأأ  عأأأأ  م تجأأأأات التبأأأأغ(

اعت د ا املؤمتر الراسع للدول ااطرا  يف اتفاقية م ظ ة الصحة العاملية اإلطارية سشفن مكافحأة التبأغ )سونتأا ديأ  
 و39 ل الصفحةFCTC/COP/4/DIV/6(ل يف 2010 تشري  الثاين/نوف رب 20-15 دسيتل أوروغوايل

(875) Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 

2014, p. 226, at p. 257, para. 83و 
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مل مأأأة قانونأأأا ل فأأأجن مجيأأأع قراراتأأأ   أأأي  أأأول مأأأؤمتر الأأأدول ااطأأأرا  صأأأالحية ال أأأا  قأأأرارات  ال
 و(876)تعدو موهنا الت امات سياسية سالضرورة عدمية ااثر القانوين وال

هنايأأأة املطأأأا ل يتوقأأأ  ااثأأأر املرتتأأأب علأأأى قأأأرار مأأأ  مأأأؤمتر الأأأدول ااطأأأرا  علأأأى  ويف (27)
 أحأد نيكأو  ورمبأاسد م  تفسري     القرارات على الوج  الصحيحو  ظرو  م  حالة سعي هال وال

 قأأرار يف الأأوارد تفسأأري ا وفأأق املعا أأدة ست فيأأ  ااطأأرا  الأأدول قيأأا  مأأدى  أأو الوجيهأأة االعتبأأارات
أأأدا   ت فيأأأ ا   ااطأأأرا  الأأأدول مأأأؤمتر و فأأأاختال  امل ارسأأأة عقأأأب قأأأرار يتخأأأ   اعأأأرتاض دون أو موحَّ

يشأك  اتفاقأا  تكأ  تعتأرب أن القأرار  مؤمتر الدول ااطرا  ميكأ  أن يقأو  دلأيال  علأى أن الأدول مل
و ومأأع  لأأكل فأأجن قأأرارات مأأؤمتر الأأدول ااطأأرا  (877)31 )أ( مأأ  املأأادة3 الحقأأا  مبقتضأأى الفقأأرة

يف نطأأأاق  وال 31 )أ( مأأأ  املأأأادة3 تأأأدخ  يف نطأأأاق االتفاقأأأات الالحقأأأة مبقتضأأأى الفقأأأرة الأأأيت ال
يأأة ميكأأ  أن تشأأك  وسأأائ  تفسأأري فرع 31 )ب( مأأ  املأأادة3 امل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة

 و(878)32 مبوجب املادة

 املعا دة سشفن تفسري اتفاق -3 الفقرة  
 3 املبأدأ القاضأي سأفن االتفاقأات املتعلقأة ستفسأري معا أدة مبوجأب الفقأرة 3 ترسي الفقرة (28)

 االتفاق جو ر  و املهم فجن وسالتايللنب أن تكون هلا عالقة مبض ون املعا دةو  31 م  املادة
  لأك دىل سأ  التوصأ    الأ ي اإلجأراء أو الشأك  ولأيس ااطرا  الدول مؤمتر قرار نسد  ال ي
و وااع أأأال الأأأيت تصأأأدر عأأأ  مأأأؤمترات الأأأدول ااطأأأرا  ميكأأأ  أن تأأأفيت علأأأى أشأأأكال شأأأىت القأأأرار

ميك  أن تكون نتيجة إلجراءات خمتلفةو س  دن مؤمترات الأدول ااطأرا   ومبس يات خمتلفةل م ا
 الأدول مأؤمتر قأرار مأان ود او (879)نظ أة داخليأة معت أدة رمسيأا  ميك  أن تع   دون أن تكون هلا أ

__________ 

 و46 الفقرةل 248 الصفحةل املرجع نفس  (876)
 (و24)-(23ل الفقرتني )[9] 10 انظر أعال  التعليق على مشروع االست تاج (877)
(878) Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 

2014, p. 226 أرى أن القأأرارات 454 مأأ  الصأأفحة 4 )رأي مسأأتق  للقاضأأي اخلأأاص تشأأارل وورثل الفقأأرة" :
تأأدخ  يف  املعت أأدة ستصأأويت مأأ  ]اللج أأة الدوليأأة لشأأؤون صأأيد احليتأأان[ ترتتأأب عليهأأا سعأأض اآلثأأار رغأأم أهنأأا ال

 ( م  اتفاقية فيي ا"(و3)31 نطاق أحكا  املادة
يطبأأق مأأؤمتر الأأدول ااطأأرا  يف االتفاقيأأة اإلطاريأأة سشأأفن تغأأري امل أأاخ سصأأفة مؤقتأأة مشأأروع ال ظأأا  الأأداخلي ملأأؤمتر  (879)

الأأوارد يف فصأ  "التصأويت"ل نظأأرا   42 ث اء مشأروع املأادة(ل ساسأأتFCCC/CP/1996/2ااطأرا  و يئاتأ  الفرعيأة )
لعأأد  التوصأأ  حأأىت اآلن دىل اتفأأاق سشأأفن أحأأد سأأديلي التصأأويت الأأواردي  فيأأ ل انظأأر تقريأأر مأأؤمتر ااطأأرا  عأأ  

؛ 10 ل الفقأأأأرة8 (ل الصأأأأفحةFCCC/CP/1995/7( )1995 نيسأأأأان/أسري  7 -آ ار/مأأأأارس  28دورتأأأأ  ااوىل )
( 2013 تشأأأأأأأأأأأأري  الثأأأأأأأأأأأأاين/نوف رب 23-11وتقريأأأأأأأأأأأأر مأأأأأأأأأأأأؤمتر ااطأأأأأأأأأأأأرا  عأأأأأأأأأأأأ  دورتأأأأأأأأأأأأ  التاسأأأأأأأأأأأأعة عشأأأأأأأأأأأأرة )

(FCCC/CP/2013/10ل الصفحة) لأوجي ؛ وساملث ل فجن مؤمتر الدول ااطرا  يف اتفاقيأة الت أوع البيو 4 ل الفقرة6
(1992, United Nations, Treaties Series, vol. 1760, No. 30619, p. 79)40 مأ  املأادة 1 يعت أد الفقأرة مل 

)التصأأويت( مأأ  ال ظأأا  الأأداخلي "نظأأرا  لعأأد  وجأأود توافأأق يف اآلراء سأأني ااطأأرا  في أأا يتعلأأق سااغلبيأأة املطلوسأأة 
االجت أأاع احلأأادي عشأأر ملأأؤمتر ااطأأرا  يف اتفاقيأأة الت أأوع  ال أأا  قأأرارات سشأأفن املسأأائ  املوضأأوعية"ل انظأأر تقريأأر

 و65 (ل الفقرةUNEP/CBD/COP/11/35( )2012 تشري  ااول/أمتوسر 19-8البيولوجي )

http://undocs.org/ar/FCCC/CP/1996/2
http://undocs.org/ar/FCCC/CP/1995/7
http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2013/10
http://undocs.org/ar/UNEP/CBD/COP/11/35
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أساس تصويت ساإلمجاع تشارك في  مجيع ااطرا ل فجن  قد نسد سوضوح  على متخ ا   ااطرا 
 ل شريطة أن يكون "متعلقا  ستفسري املعا دة"و31 )أ( م  املادة3 "اتفاقا  الحقا " مبقتضى الفقرة

تُتخأ   دول ااطأرا  املتعلقأة مبهأا  االسأتعراض والت فيأ  عأادة مأاغري أن قرارات مأؤمتر الأ (29)
يقتضأأي مأأ  الأأدول  ستوافأأق اآلراءو و أأ   امل ارسأأة مسأأت دة مأأ  ال ظأأا  الأأداخلي الأأ ي عأأادة مأأا

ااطرا  س ل م  جهد ممك  للتوص  دىل توافق يف اآلراء سشفن املسائ  املوضوعيةو وم  اامثلة 
خلي املؤقأأأت لل أأأؤمتر االستعراضأأأي ل طأأأرا  يف اتفاقيأأأة ااسأأألحة املبكأأأرة علأأأى  لأأأك ال ظأأأا  الأأأدا

 يلي: ت ص على ما 28 م  املادة 2 البيولوجيةو فالفقرة
"ملا مانت مه ة املؤمتر االستعراضأي  أي اسأتعراض سأري الع أ  ساالتفاقيأة سغيأة  

ضأأأ ان حتقيأأأق مقاصأأأد ديباجتهأأأا وأحكامهأأأال وسالتأأأايل تع يأأأ  فعاليتهأأأال ي بغأأأي سأأأ ل مأأأ  
دجأأأأراء  ي بغأأأأي جهأأأأد للتوّصأأأأ  دىل اتفأأأأاق سشأأأأفن املسأأأأائ  املوضأأأأوعية ستوافأأأأق اآلراءو وال

 و(880)"تست فد م  اةهود م  أج  حتقيق توافق اآلراء مل تصويت على     املسائ  ما
 تتبعهأأأا الأأأيت القاعأأأدة  أأأي فقأأأ ل طفيفأأأة اختالفأأأات مأأأع الصأأأيغةل  أأأ   أصأأأبحت وقأأأد 

 واملوضوعية القرارات ا ا  دجراءات يف ااطرا  الدول مؤمترات
وم  أج  معاةة الشواغ  املتعلقة سأالقرارات املعت أدة ستوافأق اآلراءل أضأيفت عبأارة "مبأا  (30)

لرفأأأع اللأأأبس في أأأا يتصأأأ  سفكأأأرة أن القأأأرار املتخأأأ   3 توافأأأق اآلراء" يف هنايأأأة الفقأأأرةووو  يف  لأأأك
لواقع أن توافأق اآلراء لأيس مفهومأا  يأدل ستوافق اآلراء يكون سالضرورة مبثاسة اتفاق على اةو رو وا

تعليقات على ورد يف  ملا سالضرورة على أي درجة حمددة م  درجات االتفاق على اةو رو ووفقا  
اليت أصدر ا مكتب الشؤون القانونية ساامانة العامة ل مأم املتحأدة وفقأا   سعض املسائ  اإلجرائية
 :(881)2006 أيلول/سبت رب 8 املؤرخ 60/286 لقرار اة عية العامة

سكون  ع لية لص ع القرار تقأو  علأى التوصأ  دىل  "يُفهم توافق اآلراء سوج  عا  
 يعأأر ال قأأد أنأأ  سيأأدُنأأرى تصأأويت سصأأورة رمسيأأةو  قأأرار مأأ  غأأري أن تُبأأدى اعرتاضأأات أو

راء على املسائ  اةو ريةو ويستخد  املفهأو  لوصأ  امل ارسأة الأيت "دمجاع" اآل سالضرورة
يبأأدي أي وفأأد سشأأك  صأأريح  حبيأأث ال تقضأأي سبأأ ل مافأأة اةهأأود لتحقيأأق اتفأأاق عأأا 

 و(882)"على توافق يف اآلراء يتم تسجيل  اعرتاضات
__________ 

مأأأأ  ال ظأأأا  الأأأأداخلي املؤقأأأت لل أأأأؤمتر االستعراضأأأي ل طأأأأرا  يف اتفاقيأأأة حظأأأأر  28 مأأأأ  املأأأادة 2 انظأأأر الفقأأأرة (880)
استحداث ودنتاج و  ي  ااسلحة البكرتيولوجية )البيولوجية( والتكسأي ية وتأدمري تلأك ااسألحةل الأ ي ُعقأد يف 

 و(BWC/CONF.I/2) 1980 آ ار/مارس 21 دىل 3 ج ي  م 
سشفن ت شي  أع أال اة عيأة العامأةل الأ ي  2006 أيلول/سبت رب 8 املؤرخ 60/286 انظر قرار اة عية العامة (881)

طلأأأب دىل مكتأأأب الشأأأؤون القانونيأأأة ساامانأأأة العامأأأة أن نعأأأ  "ااحكأأأا  وامل ارسأأأات السأأأاسقة املتعلقأأأة سقواعأأأد 
 (و24 الفقرةاملرفقل اهليئات احلكومية الدولية التاسعة لل  ظ ة يف مت اول الع و " )وممارسات 

Consensus“انظأر:  (882) in UN practice: General”, paper prepared by the Secretariat, available from

http://legal.un.org/ola/media/GA_RoP/GA_RoP_EN.pdf; see also R. Wolfrum and J. Pichon, 

“Consensus”, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law (www.mpepil.com), 

paras. 3-4 and 24و 

http://undocs.org/ar/A/res/60/286
http://undocs.org/ar/BWC/CONF.I/2
http://legal.un.org/ola/media/GA_RoP/GA_RoP_EN.pdf
file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.mpepil.com
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)ب( 3 ويستتبع  لك أن االعت اد ستوافق اآلراء ليس شرطا  مافيا  التفاق مبقتضى الفقرة (31)
 ااثأر دىل دشأارة ااطأرا  الأدول ملأؤمترات الأداخلي ال ظأا  يتضأ   ال العأادةل و ويف31 م  املادة
 31 )أ( مأ  املأادة3 ار ساعتبأار  اتفاقأا  الحقأا  مبقتضأى الفقأرةقر  ع  ي جم أن ميك  ال ي القانوين

 الكيفية ستحديد الداخلي ال ظا  ويكتفيو 31 )ب( م  املادة3 ممارسة  الحقة  مبقتضى الفقرة أو
 ع هأا يأ جم قأد الأ ي القأانوين ااثأر يت أاول أن دون قراراتأ ل ااطأرا  الأدول مأؤمتر هبأا يتخ  اليت

و ورغأأم أن االتفاقأأأات الالحقأأة مبقتضأأأى 31 مأأأ  املأأادة 3 الحقأأأا  مبقتضأأى الفقأأرة اتفاقأأا   ساعتبأأار 
حأأأأد  اهتأأأال فأأأأجن اتفاقيأأأة فيي أأأأا يشأأأأرتط فيهأأأا أن تكأأأأون مل مأأأة يف  ال 31 )أ( مأأأأ  املأأأادة3 الفقأأأرة
يك    اك اتفاق على اةو ر سني  مل ما 31 مت حها أي أثر قانوين مبوجب املادة ال 1969 لعا 

 الوجيأ  مأ  أن الدوليأة العأدل حمك أة أمدت وقدااطرا  سشفن تفسري معا دة م  املعا داتو 
 و(883)االتفاق وجو ر اة اعي القرار شكليات سني الت يي  القبي    ا م  سياق يف
ميك ل رغم دعأالن اعت اد أا ستوافأق اآلراءل أن تشأك  اتفاقأا   مون قرارات معي ة ال وأما (32)

ل فهأأأو أمأأأر صأأأحيح سشأأأك  خأأأاص يف احلأأأاالت الأأأيت 31 مأأأ  املأأأادة )أ(3 الحقأأأا  مبوجأأأب الفقأأأرة
 أمثر على  لك التوافق يف اآلراءو تعرتض فيها دولة طر  واحدة أو

املثأأالل ع أأ  مأأؤمتر الأأدول ااطأأرا  يف اتفاقيأأة الت أأوع البيولأأوجيل يف دورتأأ   وعلأأى سأأبي  (33)
ل على وضع مبادئ موجِّهة مل ع اانواع الغريبأة الأيت هتأدد الأ ظم 2002 السادسة املعقودة يف عا 

 عأأدة فشأألت أن وسعأأدو (884)اانأأواع ااخأأرى وددخاهلأأا و فيأأ  آثار أأا املوائأأ  أو اإليكولوجيأأة أو
 تُأأأدرَج وأن املقأأأررل يُعت أأأد أن ااطأأأرا  الأأأدول مأأأؤمتر رئيسأأأة اقرتحأأأت اتفأأأاقل دىل للتوصأأأ  جهأأأود

و سيأد أن ممثأ  أسأرتاليا أمأد  أددا  أن لالجت أاع اخلتامي التقرير يف أسرتاليا أثارهتا اليت التحفظات
دغأالق  وأعل أت الرئيسأةو (885)"ي ال قائ ا   "اعرتاض  الرمسي ال ميك  قبوهلا وأن املبادئ املوجِّهة ال

درج عليأأأأ  العأأأأر "ل اعت أأأاد القأأأأرار دون تصأأأأويتل مبي أأأأة أن  سأأأاب ال قأأأأاشل وأعل أأأأت "طبقأأأا  ملأأأأا
اعرتاضأأات الأأدول املخالفأأة سأأُتدرج يف التقريأأر اخلتأأامي لالجت أأاعو وسعأأد اعت أأاد مشأأروع املقأأررل  

عرسأت يكأون   أاك اعأرتاض رمسأيل وأ ال مررت أسأرتاليا قوهلأا دهنأا تأرى أن توافأق اآلراء حيصأ  ملأا
عأأأأ  قلقهأأأأا سشأأأأفن مشأأأأروعية اعت أأأأاد مشأأأأروع املقأأأأررو ونتيجأأأأة لأأأأ لكل ورد يف دحأأأأدى حواشأأأأي 

أن "أحأأد امل ثلأأني قأأد  اعرتاضأأا  رمسيأأا  خأأالل الع ليأأة الأأيت أفضأأت دىل اعت أأاد  أأ ا  6/23 املقأأرر
نصأا   ويعتقد أن مؤمتر ااطرا  يسأتطيع أن يعت أدل سصأفة مشأروعةل اقرتاحأا  أ املقرر وأمد أن  ال

 و(886)"ع وجود اعرتاض رمسي علي م

__________ 

(883) Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 

2014, p. 226, at p. 257, para. 83و 
(ل UNEP/CBD/COP/6/20انظأر تقريأر االجت أاع السأأادس ملأؤمتر ااطأرا  يف االتفاقيأأة املتعلقأة سأالت وع البيولأأوجي ) (884)

 وVI/23املرفق ااولل املقرر 
 و313 رةالفق لاملرجع نفس  (885)
 و324-294 ؛ لالطالع على امل اقشةل انظر الفقرات318 ل الفقرةاملرجع نفس  (886)

http://undocs.org/ar/UNEP/CBD/COP/6/20
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 مأأأأ  قانونيأأأأا   رأيأأأأا   البيولأأأأوجي الت أأأأوع التفاقيأأأأة الت فيأأأأ ي اامأأأأني طلأأأأب احلالأأأأةل  أأأأ   ويف (34)
ع  وجهة نظر مفاد ا  (888)القانوين املستشار رأي وأعربو (887)ل مم املتحدة القانوين املستشار

نصهال و/أو يشري دىل أن االنض ا  دىل توافق  أن سجمكان طر  أن " تل  مع جو ر الوثيقة أو
نص أج اء م  الوثيقة و/أو يعأرض أيأة قيأود أخأرى علأى موقأ   يشك  قبول اةو ر أو اآلراء ال

 اآلراء ستوافأأق ا  قأرار  أن الواضأح ف أ  وسالتأايللو (889)…"نصأأها  حكومتأ  سشأفن جأو ر الوثيقأة أو
 وأمثر أو واحدة طر  دولة ملعارضة جو ر  تعرض رغم حيدث أن ميك 
مماثأ  ا أ   يف مأانكون  قراراملتخ  يف دطار اتفاقية الت وع البيولوجيل دضافة دىل  والقرار (35)

اجت اع ااطرا  يف سروتومول ميوتو امللحق ساتفاقيأة تغأري امل أاخ )علأى الأرغم مأ   2010 يف عا 
 ومأأعو (891) ل يثأأريان مسأأفلة مه أأة تتعلأأق سأأاملعا املقصأأود مأأ  "توافأأق اآلراء"(890)عأأرتاض سوليفيأأا(ا

 مسأأفلة عأأ  متيي  أأا مأأ  سأأد ال املوضأأوعل  أأ ا نطأأاق يف تأأدخ  ال الأأيت املسأأفلةل  أأ   فأأجن  لأأكل
 أدة قأد توصألت دىل اتفأاق مأ  حيأث اةأو ر سشأفن مسأائ  معا يف ااطرا  مجيع مانت د ا ما

 الأأأدول مأأأؤمترات وقأأأراراتو 31 )أ( و)ب( مأأأ  املأأأادة3 تفسأأأري تلأأأك املعا أأأدة مبوجأأأب الفقأأأرتني
 اتفاقأأات تعأأد ال ااطأأرا ل مجيأأع سأأني في أأا اةأأو ر حيأأث مأأ  اتفاقأأا   تعكأأس ال الأأيت ااطأأرا ل
شكال  م  أشكال "امل ارسة الالحقة ااخرى" ل ولك ها رمبا متث  31 م  املادة 3 ةالفقر  مبوجب

 (و3 ل الفقرة4 )انظر مشروع االست تاج 32 مبوجب املادة
و  اك مسفلة مغأايرة تتعلأق سأااثر القأانوين املرتتأب علأى قأرار مأ  مأؤمتر الأدول ااطأرا   (36)

دىل  ل طُلِأأب2011 عأأا  ففأأيو 31 ( مأأ  املأأادة3مأأىت سأأات يعتأأرب مبثاسأأة اتفأأاق مبوجأأب الفقأأرة )
الشأأعبة الفرعيأأة للشأأؤون القانونيأأة التاسعأأة لل  ظ أأة البحريأأة الدوليأأة أن "تقأأد  املشأأورة دىل اهليئأأات 

يتعلأأق سقأأرار سشأأفن دصأأدار قأأرار تفسأأرييل وعلأأى  سشأأفن الشأأروط اإلجرائيأأة يف مأأا]…[ اإلداريأأة 
و (892)قبيأ "مأ  أجأ  ا أا  قأرار مأ   أ ا ال ال د ا مأان توافأق اآلراء مطلوسأا  أ  وج  اخلصأوص مأا

__________ 

 SCBD/SEL/DBO/30219ميكأأأأأأأأأ  االطأأأأأأأأأالع عليأأأأأأأأأ  لأأأأأأأأأدى أمانأأأأأأأأأة اتفاقيأأأأأأأأأة الت أأأأأأأأأوع البيولأأأأأأأأأوجيل يف الوثيقأأأأأأأأأة  (887)
 (و2002 ح يران/يوني  6)

 ل أرسلت سالفامسو2002 ح يران/يوني  17 رسالة مؤرخة (888)
 واملرجع نفس  (889)
دورتأ  السادسأةل املعقأودة يف  انظر تقرير مؤمتر ااطرا  العام  سوصف  اجت أاع ااطأرا  يف سروتومأول ميوتأو عأ   (890)

 2010 مأأأأأأأأأأأأأأأأأانون ااول/ديسأأأأأأأأأأأأأأأأأ رب  10 تشأأأأأأأأأأأأأأأأأري  الثأأأأأأأأأأأأأأأأأاين/نوف رب دىل 29 مأأأأأأأأأأأأأأأأأانكون يف الفأأأأأأأأأأأأأأأأأرتة مأأأأأأأأأأأأأأأأأ 
(FCCC/KP/CMP/2010/12 وAdd.1املقأأأأأرر ) اتفاقأأأأأات مأأأأأانكون: نتأأأأأائج أع أأأأأال الفريأأأأأق العامأأأأأ   6-/  أ1(

املخصأأأأص املعأأأأر سااللت امأأأأات اإلضأأأأافية ل طأأأأرا  املدرجأأأأة يف املرفأأأأق ااول مبوجأأأأب سروتومأأأأول ميوتأأأأو يف دورتأأأأ  
)اتفاقأات مأانكون: اسأتخدا  ااراضأي وتغيأري اسأتخدا  ااراضأي واحلراجأة(؛  6-/  أد2 اخلامسة عشرة( واملقأرر

 و29 مداوالت مؤمتر ااطرا  العام  سوصف  اجت اع ااطرا  يف سروتومول ميوتول الفقرةفضال  ع  
Subsequentagreementsandsubsequentpracticeofأعأال (ل  440ل )احلاشأية ”… States“,Nolte :انظأر (891)

pp. 372-377و 
سأأأأني الأأأأدورات املعأأأأر ستخصأأأأيب احمليطأأأأات  امل ظ أأأأة البحريأأأأة الدوليأأأأةل تقريأأأأر االجت أأأأاع الثالأأأأث للفريأأأأق العامأأأأ  (892)

(LC 33/4ل الفقرة) و2-15-4 

http://undocs.org/ar/FCCC/KP/CMP/2010/12
http://undocs.org/ar/FCCC/KP/CMP/2010/12/add.1
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 الأ ي القأرار أن ففمأدت الدوليأة البحريأة لل  ظ أة التاسعأة القانونيأة للشؤون الفرعية الشعبة وردت
 مبقتضأأأأأى الحقأأأأا   اتفاقأأأأأا   يشأأأأك  أن املبأأأأأدأل حيأأأأث مأأأأ  ميكأأأأأ ل ااطأأأأرا  الأأأأأدول مأأأأؤمتر يتخأأأأ  
قأرارا  ستوافأأق ل وأشأأارت علأى اهليئأأات اإلداريأة سفنأأ  حأىت لأأو ا أ  املأأؤمتر 31 )أ( مأأ  املأادة3 الفقأرة

 و(893)يعر أن القرار سيكون مل ما  ة يع ااطرا  اآلراء فه ا ال
ورغأأم أن رأي الشأأعبة الفرعيأأة للشأأؤون القانونيأأة التاسعأأة لل  ظ أأة البحريأأة الدوليأأة انطلأأق  (37)

د ا   يكأون مل مأا  دال ال 31 )أ( م  املأادة3 م  افرتاض خاطئ سفن "اتفاقا  الحقا " مبقتضى الفقرة
ل فقأأد انتهأأى دىل االسأأت تاج الصأأحيح سفنأأ  حأأىت لأأو  (894)تعأأديال  علأأى معا أأدة" "معا أأدة أو مأأان

مان قرار مؤمتر ااطرا  املتخ  ستوافق اآلراء نسد اتفاقا  سشفن التفسريل فجنأ  مأ  حيأث اةأو ر 
 31 )أ( مأأ  املأأادة3 الفقأأرة مبقتضأأى الحقأأا   اتفاقأأا   دن سأأ و (895)لأأيس )سالضأأرورة( مل مأأا  ل طأأرا 

أشأأارت دليأأ  اللج أأةل سأأوى وسأأيلة واحأأدة مأأ  وسأأائ  التفسأأري املختلفأأة الأأيت  لأأيسل علأأى  أأو مأأا
 و(896)ي بغي أن توضع يف االعتبار يف ع لية التفسري

وسالتايلل فجن القرارات التفسريية الصادرة ع  مأؤمترات الأدول ااطأرا  واملعت أدة ستوافأق  (38)
ال ميك  مع  لك أن تشك  اتفاقأات الحقأة مبقتضأى تك  مل مة يف حد  اهت اآلراءل حىت ودن مل

ل د ا مانأأت 31 )ب( مأأ  املأأادة3 ممارسأأة الحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة ل أو31 )أ( مأأ  املأأادة3 الفقأأرة
د ا مانأأت امل ارسأأة    أأاك دالئأأ  مافيأأة علأأى أن تلأأك  أأي نيأأة ااطأأرا  وقأأت اعت أأاد القأأرارل أو

 يعطأي أن املفّسأر علأى الواجأب ومأ و (897) أدةالالحقة ل طرا  تثبت اتفاقأا  سشأفن تفسأري املعا
ل لك  ليس مأ  الضأروري 31 )أ( م  املادة3 الفقرة دطار يف التفسريي القرار هل ا امل اسب الوون

 و(898)أن يتعام  مع  على أن  مل   قانونا  
 [ 11] 12ارستنتاج 

 الصكوك المنِش ة لمنظماث دولية
علأأى معا أأدة تشأأك  الصأأك امل ِشأأئ مل ظ أأة  32و 31ت طبأأق املادتأأان  -1 

 3دوليةو وس اء  علأى  لأكل تشأك  االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة مبقتضأى الفقأرة 
وسأيلة  لتفسأري  أ   املعا أداتل يف حأني ميكأ  أن تكأون امل ارسأة الالحقأة  31م  املادة 

 سائ  تفسري     املعا داتو وسيلة  م  سني و  32 ااخرى مبقتضى املادة

__________ 

 أعال (و 854 )انظر احلاشية 3 ل الفقرةLC 33/J/6امل ظ ة البحرية الدوليةل الوثيقة  (893)
 و8 ل الفقرةاملرجع نفس  (894)
 (و11-9ل الفقرات [9] 10 انظر أعال  التعليق على مشروع االست تاج (895)
 ل أعال و4ل الفقرة [2] 3 مشروع االست تاجالتعليق على  (896)
(897) Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 

2014, p. 226, Separate Opinion of Judge Greenwood, at pp. 407-408, para. 6, and Separate 

Opinion of Judge ad hoc Charlesworth, at pp. 453-454, para. 4و 
 و4 ل الفقرة[2] 3 انظر أعال  التعليق على مشروع االست تاج (898)
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 3وقأأد تكأأون االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة  -2 
ل ناشأئة  عأأ  ممارسأأة م ظ أأة 32ل أو ممارسأأة الحقأة أخأأرى مبقتضأأى املأأادة 31مأ  املأأادة 

 دولية يف تطبيق صكها امل شئل أو متجسدة  يف     امل ارسةو
يف تطبيأق صأكها امل شأئ يف تفسأري  وقد تسأا م ممارسأة م ظ أة دوليأة -3 

 و32ل واملادة 31م  املادة  1 لك الصك ع د تطبيق الفقرة 
على تفسري أي معا دة تكون  أي الصأك  3دىل  1وت طبق الفقرات  -4 

 امل شئ مل ظ ة دولية دون اإلخالل سفي قواعد  ات صلة م  قواعد امل ظ ةو

 التعليق

 العامة  اةوانب  
دىل نأأأأوع معأأأأني مأأأأ  املعا أأأأداتل أي الصأأأأكوك امل شأأأأئة  12 االسأأأأت تاجيشأأأأري مشأأأأروع  (1)

امل ارسأة  نوو هبأا أن يسأتعان ساالتفاقأات الالحقأة أو لل  ظ ات الدوليةل والطريقة اليت يتعني أو
 و 1969 م  اتفاقية فيي ا لعا  32و 31 تفسري ا مبوجب املادتنييف الالحقة 

الصكوك امل شئة لل  ظ ات الدولية علأى  1969 لعا  م  اتفاقية فيي ا 5 وتت اول املادة (2)
 يلي: وج  التحديدل حيث ت ص على ما

"تطبق     االتفاقية على أية معا دة تعترب أداة م شئة مل ظ ة دولية وعلى أيأة  
معا أأأدة تعت أأأد يف نطأأأاق م ظ أأأة دوليأأأة و لأأأك مأأأع عأأأد  اإلخأأأالل سفيأأأة قواعأأأد خاصأأأة 

 و(899)ة"ظ سامل 
ل شفن  شفن أيأة معا أدةل  أو اتفأاق دويل 5  ظ ة دولية مبوجب املادةوالصك امل شئ مل (3)

(و 2 املأأأأادة)أ( مأأأأ  1 الفقأأأأرةأمثأأأأر"ل ) وثيقتأأأأان متصأأأألتان أو "سأأأأواء تضأأأأ  ت  وثيقأأأأة واحأأأأدة أو
 و(900) ي ج ء م  الصك امل شئ وااحكا  الواردة يف مث      املعا دة

ت طبأق علأى الصأكوك  1969 فيي أا لعأا ل س صها علأى أن اتفاقيأة 5 ودمجاال ل فجن املادة (4)
الأأ هج العأأا  تتبأأع ل (901)دون اإلخأأالل سأأفي قاعأأدة مأأ  قواعأأد امل ظ أأة امل شأأئة لل  ظ أأات الدوليأأة

__________ 

 و(A/CONF.129/15) 1986 م  اتفاقية فيي ا لعا  5 ال ص امل اث  الوارد يف املادة انظر أيضا   (899)

علأأى أنأأ  يلأأ   أن يقبأأ  اةهأأاو املخأأتص يف امل ظ أأة  1969 مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  20 املأأادةمأأ   3 تأأ ص الفقأأرة (900)
Yearbookل التقريأأر الثأأاين عشأأر عأأ  التحفظأأات علأأى املعا أأدات والتحفظأأات املتعلقأأة سالوثيقأأة امل شأأئة هلأأا …

2007, vol. II (Part One) الوثيقة لA/CN.4/584؛ و77- 75 ل الفقراتS. Rosenne, Developments in the 

Law of Treaties 1945-1986 (Cambridge, Cambridge University Press, 1989), p. 204و 
 ,K. Schmalenbach؛ وYearbook ... 1966, vol. II, document A/6309/rev.1, p. 191 (draft article 4)انظأر  (901)

"Art. 5", in Dörr and Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties ... 439 )انظأر احلاشأية 
 و1 ل الفقرة89 أعال (ل الصفحة

http://undocs.org/ar/A/CONF.129/15
http://undocs.org/ar/A/CN.4/584
http://undocs.org/ar/A/6309/rev.1


A/71/10 

275 GE.16-14345 

لالتفاقية ال ي مؤدا  أن املعا أدات سأني الأدول  ضأع للقواعأد امل صأوص عليهأا يف االتفاقيأة "مأا 
 و(902)ت ص املعا دة على خال   لك" مل
علأأأأأى اإلشأأأأأارة دىل تفسأأأأأري الصأأأأأكوك امل شأأأأأئة  [11] 12 االسأأأأأت تاج ويقتصأأأأأر مشأأأأأروع (5)

يت أأأاول مجيأأأع جوانأأأب دور االتفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة  لأأأ لكل فجنأأأ  الو لل  ظ أأأات الدوليأأأةو 
يسأأريل علأأى وجأأ    ظ أأات دوليأأةو و أأو التعلأأق مبيتعلأأق ستفسأأري املعا أأدات الأأيت ت الالحقأأة في أأا

املعا أأأأدات الأأأأيت تربمهأأأأا  دة داخأأأأ  م ظ أأأأة دوليأأأأة أواخلصأأأأوصل علأأأأى تفسأأأأري املعا أأأأدات املعت أأأأ
و وساإلضأافة دىل  لأكل (903)تكون  ي نفسها صكوما  م شئة مل ظ أات دوليأة م ظ ات دولية وال

علأأأى تفسأأأري القأأأرارات الصأأأادرة عأأأ  أجهأأأ ة امل ظ أأأات  [11] 12 ي طبأأأق مشأأأروع االسأأأت تاج ال
اآلثأار املرتتبأة علأى  ل أو(905)احملأامم الدوليأةيف  لك تفسري قرارات  ل مبا(904)الدولية سصفتها تلك

اهليئأأأأأأأأأأات  لل حأأأأأأأأأأامم أو "(jurisprudence constante") (906)"االجتهأأأأأأأأأأاد الواضأأأأأأأأأأح والثاسأأأأأأأأأأت"
يت أأأاول االسأأأت تاج علأأأى وجأأأ  التحديأأأد املسأأأائ  املتعلقأأأة ساإلعالنأأأات  ل الو وأخأأأريا  (907)القضأأأائية
__________ 

؛ 2 ل الفقأأرة25؛ و3 الفقأأرةل 24؛ و22؛ و5-3و 1 ل الفقأأرات20)أ( و)ب(؛ و19؛ و16 املأأواد انظأأر مأأثال   (902)
مأأ  اتفاقيأة فيي أأا  1 ل الفقأرة77؛ و1 ل الفقأرة72؛ و1 ل الفقأأرة70؛ و2 ل الفقأرة58؛ و55؛ و1 ل الفقأرة44و

 و1969 لعا 

 و(A/CONF.129/15) 1986 الفئة ااخرية م  املعا دات تت اوهلا اتفاقية فيي ا لعا  (903)

(904) Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of 
Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 403, at p. 442, para. 94 "( رغأم أن قواعأد ووو

اتفاقية فيي ا لقانون املعا دات قد توفر قدرا  م  التوجي ل فأجن م   32و 31 تفسري املعا دات الواردة يف املادتني
الفوارق املوجودة سني قرارات  لس اام  واملعا أدات تعأر أن تفسأري قأرارات  لأس اامأ  يقتضأي أيضأا  مراعأاة 

 H. Thirlway, "The law and procedure of the International Court of انظأر أيضأا  و (؛ "عوامأ  أخأرى

Justice 1960-1989, Part Eight", British Yearbook of International Law 1996, vol. 67, p. 1, at p. 29 ؛
 M. C. Wood, "The interpretation of Security Council resolutions", Max Planck Yearbook ofو

United Nations Law, vol. 2 (1998), p. 73, at p. 85؛ وGardiner, Treaty Interpretation  انظأأر(
 و128 أعال (ل الصفحة 392 احلاشية

(905) Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case concerning the Temple of 

Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Judgment, I.C.J. Reports 2013, p. 281, at p. 307, para. 75 
ميك  مساواة حكم  صأادر عأ  احملك أة مبعا أدةل فاملعا أدة صأك  يسأت د قوتأ  ومضأ ون  امللأ َِمنْي مأ  رضأا  ال")

الالحأأأأأق لتلأأأأأك الأأأأأدول وفقأأأأأا  لل بأأأأأدأ امل صأأأأأوص عليأأأأأ  يف  تصأأأأأر الأأأأأدول املتعاقأأأأأدة ونأأأأأوو أن يتأأأأأفثر تفسأأأأأري  سال
 و("1969 م  اتفاقية فيي ا لقانون املعا دات لعا  31 املادةم   )ب(3 الفقرة

 Regina v. Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions ex parteانظأر  (906)

Alconbury Developments Limited and others [2001] UKHL 23; Regina v. Special Adjudicator 

(respondent) ex parte Ullah (FC) (appellant) Do (FC) (appellant) v. Secretary of State for the 

Home Department (Respondent) [2004] UKHL 26 [20] (Lord Bingham of Cornhill); Regina (On 

the Application of Animal Defenders International) v. Secretary of State for Culture, Media and 

Sport [2008] UKHL 15و 

 علأأأى ال حأأأو املشأأأار دليأأأ ل علأأأى وجأأأ  اخلصأأأوصل يفلتحديأأأد قواعأأأد القأأأانونل وسأأأيلة االجتهأأأاد  أأأ ا قأأأد يكأأأون  (907)
 وم  ال ظا  ااساسي حملك ة العدل الدولية 38 املادة)د( م  1 الفقرة

http://undocs.org/ar/A/CONF.129/15
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وون أشأكال معي أة مأ  امل ارسأة  وال رصد معا دة مؤلفة مأ  خأرباء مسأتقلنيللالصادرة ع   يئة 
 عمل و ي مسائ  قد يُتطرق دليها يف مرحلة الحقةوسشك  أ

  32و 31 سريان املادتني -1 الفقرة  
سسأأأأأأأريان  [11] 12 مأأأأأأأ  مشأأأأأأأروع االسأأأأأأأت تاج 1 اة لأأأأأأأة ااوىل مأأأأأأأ  الفقأأأأأأأرةتعأأأأأأأرت   (6)
صأأأكوما  م شأأأئة  علأأأى املعا أأأدات الأأأيت تكأأأون 1969 مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا  32و 31 ادتنياملأأأ

مشأأروعية اسأأتخدا  و وأمأأدت حمك أأة العأأدل الدوليأأة  لأأك يف فتوا أأا سشأأفن (908)مل ظ أأات دوليأأة
 :ل سلحة ال ووية يف ن اع مسلح دولة ما

تعترب الصكوك امل شأئة لل  ظ أات الدوليأةل مأ  وجهأة نظأر رمسيأةل معا أدات " 
 و(909)"املعا داتمتعددة ااطرا  وت طبق عليها القواعد الراسخة لتفسري 

 يلي: يتعلق مبيثاق اامم املتحدة ما ورأت احملك ة في ا (7)
"اتبعأأت احملك أأُةل يف امل اسأأبات السأأاسقة الأأيت تعأأني عليهأأا فيهأأا أن تفسأأر ميثأأاق  

دهنأأا اعرتفأأت  اامأأم املتحأأدةل املبأأادئ والقواعأأد امل طبقأأة ع ومأأا  علأأى تفسأأري املعا أأدات د 
 و(910)طرا ل ودن مانت معا دة  ات مسات خاصة معي ة"سامليثاق م عا دة  متعددة اا

ل وتؤمد قأرارات احملأامم الدوليأةل سأفن الصأكوَك امل شأئة 5 ويف الوقت نفس ل توحي املادة (8)
لل  ظ أأات الدوليأأة  أأي أيضأأا  معا أأدات مأأ  نأأوع  خأأاص قأأد يلأأ   تفسأأري ا سطريقأأة معي أأةو وس أأاء 

 يلي: علي ل الحظت حمك ة العدل الدولية ما
"لكأأأ  الصأأأكوك امل شأأأئة لل  ظ أأأات الدوليأأأة تعتأأأرب أيضأأأا  معا أأأدات مأأأ  نأأأوع  

خأأاص؛ فأأالغرض م هأأا  أأو اسأأتحداث أشأأخاص جأأدد مأأ  أشأأخاص القأأانون يت تعأأون 
سدرجأة مأ  االسأتقاللية وتعهأد دلأيهم ااطأأرا  مبه أة سلأوغ أ أدا  مشأرتمةو وميكأأ  أن 

مجلتهأأا طاسعهأأا الأأ ي  تثأأري  أأ   املعا أأداتل ع أأد تفسأأري ال مشأأام  معي أأة اسأأباب مأأ 
؛ ودن الطأاسع احملأدد لل  ظ أة مؤسسأيا   يعترب طاسعأا  اتفاقيأا  ويعتأرب يف الوقأت نفسأ  طاسعأا  

امل شأأأأفة واا أأأأدا  الأأأأيت أناطهأأأأا هبأأأأا مؤسسأأأأو ال والواجبأأأأات املرتبطأأأأة سأأأأااداء الفعأأأأال 
ني لوظائفهال فضال  ع  ممارستها اخلاصةل ملها عوام  تستحق ا ت اما  خاصا  ع دما حي

 و(911)الوقت لتفسري تلك املعا دات امل شئة"

__________ 

(908) Gardiner, Treaty Interpretation و282و 281 تانالصفح(ل أعال  392 احلاشية)انظر ل 

(909) Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, I.C.J. 
Reports 1996, p. 66, at p. 74, para. 19و 

(910) Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory 
Opinion, I.C.J. Reports 1962, p. 151, at p. 157و 

(911) Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, I.C.J. 
Reports 1996, p. 66, at p. 75, para. 19و 
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سوجأأ  أخأأص دىل  [11] 12 مأأ  مشأأروع االسأأت تاج 1 اة لأأة الثانيأأة مأأ  الفقأأرةتشأأري و  (9)
الأأيت تت أأاول االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة موسأأيلة للتفسأأريل  32و 31 ع اصأأر املأأادتني

ل وسأأيلة مأأ  31 مأأ  املأأادة 3 وتؤمأأد أن االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة مبقتضأأى الفقأأرة
قتضأأأأأى وسأأأأأائ  تفسأأأأأري الصأأأأأكوك امل شأأأأأئة لل  ظ أأأأأات الدوليأأأأأةل وامل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة ااخأأأأأرى مب

 وسيلة حمت لة لتفسري تلك الصكوكو 32 املادة
ت طبأق علأى الصأكوَك  31 املأادةمأ   )ب(3 الفقأرةواعرتفت حمك ة العأدل الدوليأة سأفن  (10)

مشأأأأأروعية اسأأأأأتخدا  دولأأأأأة يف فتوا أأأأأا سشأأأأأفن  لامل شأأأأأئة لل  ظ أأأأأات الدوليأأأأأةو ووصأأأأأفت احملك أأأأأة
 ظ ات الدولية سفهنا معا أدات  مأ  نأوع ل الصكوَك امل شئة لل ل سلحة ال ووية يف ن اع مسلح ما

 يلي: خاص مث أوردت تفسري ا لدستور م ظ ة الصحة العاملية على  و ما
مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا  31 للقاعأأأدة العرفيأأأة للتفسأأأري املبي أأأة صأأأراحة يف املأأأادة "وفقأأأا   

"حسأأب السأأياق  ل نأأب أن تفسأأر أحكأأا  معا أأدة مأأا1969 لقأأانون املعا أأدات لعأأا 
 يلي: ضوء موضوع املعا دة وغرضها"ل ويراعى ساإلضافة دىل السياق ما ويف الواردة في 

 ووو 
أي ممارسات الحقأة يف تطبيأق املعا أدة تثبأت اتفأاق ااطأرا  سشأفن  )ب( 

 و(912)تفسري املعا دة"
وأشأأأارت احملك أأأة دىل سأأأواسق خمتلفأأأة مأأأ  اجتهاد أأأا القضأأأائي اسأأأتعانت فيهأأأال يف مجلأأأة  

موسأأيلة للتفسأأريل ففعل أأت أهنأأا   31 املأأادةمأأ   )ب(3 الفقأأرةمبوجأأب سامل ارسأأة الالحقأأة  أمأأورل
 :31 املادة )ب( م 3 ستطبق الفقرة
د ا مان السؤال ال ي طُلب دىل احملك ة الرد  في اللبت  ل"ووو يف     القضية 

لدسأأأأأتور تلأأأأأك  م ظ أأأأأة الصأأأأأحة العامليأأأأأةل وفقأأأأأا   ‘ضأأأأأ   نطأأأأأاق أنشأأأأأطة‘عليأأأأأ  ي شأأأأأف 
 و(913)امل ظ ة"

 Land andاحلأأدود الربيأأة والبحريأأة سأأني الكأأامريون ونيجرييأأا ]والقأأرار الصأأادر يف قضأأية  (11)

Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria]  مثال آخر على القرارات الأيت شأددت
ل يف قضية تتعلق ستفسري الصك امل شئ (914)  نفسهااطر فيها احملك ة على امل ارسة الالحقة ل 

__________ 

 واملرجع نفس  (912)

 واملرجع نفس  (913)

المأأأي  -حأأوض حبأأرية تشأأاد )معا أأدة فأأورت    يأأةمأأ  االتفاقيأأة وال ظأأا  ااساسأأي املتعلقأأني ست 17 انظأأر املأأادة (914)
 Convention and Statute relating to the Development of the Chad Basin (Treaty of( 1964 لعأا 

Fort-Lamy von 1964), Heidelberg Journal of International Law, vol. 34 (1974), at p. 80 ؛ وانظأر
 ,.P. H. Sand, "Development of International Water Law in the Lake Chad Basin", ibid ع ومأا  

pp. 52-76و 
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أيضأا  سعأض  لج أةدوليةو وانطالقا  م  مالحظة مفاد أا أن "الأدول ااعضأاء أوملأت دىل المل ظ ة 
 يلي: ل خلصت احملك ة دىل ما(915)يُ ص عليها أصال  يف نصوص املعا دة" املها  اليت مل
 [ل الأأأأأيت يأأأأأرد حتليأأأأأ   هلأأأأأا يف اطأأأأأر "يتبأأأأأني مأأأأأ  نصأأأأأوص املعا أأأأأدة وممارسأأأأأة ]اا 

حوض حبأرية تشأاد م ظ أة  دوليأة متأارس صأالحياهتا يف  ة ةأعال ل أن  65و 64 الفقرتني
م طقة جغرافية حمددة؛ غري أن مقصد ا ليس تسوية املسائ  املتصألة حبفأ  السألم واامأ  

 و(916)"ي طبق عليها الفص  الثام  م  امليثاق الدولينيل على صعيد دقلي يل ول لك ال
دات امل شأأأأأأأئة لل  ظ أأأأأأأات علأأأأأأأى املعا أأأأأأأ 31 املأأأأأأادةمأأأأأأأ   )أ(3 الفقأأأأأأأرة وت طبأأأأأأق أيضأأأأأأأا   (12)

و سيد أن االتفاقات الالحقة القائ ة س اهتا اليت تربمها الدول ااطرا  في ا سي ها في ا (917)الدولية
يتصأأ  ستفسأأري الصأأكوك امل شأأئة لل  ظ أأات الدوليأأة ليسأأت شأأائعةو فع أأدما ت شأأف مسأأائ  تتعلأأق 

ء يف امل ظ أة يف دطأار ستفسري     الصكوكل تتصر  ااطراُ  يف أغلب ااحيان سوصفها أعضأا
تك يأ  أحكامهأال  تعأديلها أو جهاو ا العا و ود ا اقتضت احلاجة ددخال تغيري على املعا أدة أو
تأرب  معا أدة  أخأرى تتخأ  يف  تتبع الدول ااعضأاء دجأراء التعأدي  امل صأوص عليأ  يف املعا أدة أو

سصأأأفتها  أأأ   يف دطأأأار و ولكأأ  ااطأأأرا  ميك هأأأا أيضأأأا  أن تتصأأر  (918)العأأادة شأأأك  سروتومأأأول
 :1995 عا  ويف اجت اعات اةهاو العا  التاسع لل  ظ ة املع يةو

لت حكومأات الأدول ااعضأاء اخل أس عشأرة التفأاق مشأرتك مفأأاد  أن "توصأ 
 و(919)  ا القرار  و التفسري املعت د  و احلجية احكا  املعا دة  ات الصلة"

 أي أن: 
وُيسأتخد  اسأم اليأورو حتديأدا  سأدال  مأ   ووويكون اسم الع لة ااوروسية اليأوروو " 

 و(920)"" ال ي ورد يف املعا دة ل شارة دىل وحدة ال قد ااوروسيةECUاملصطلح العا  "
الحتأأاد ا ت عأأة يف دطأأار"اجمل"الأأدول ااعضأأاء الصأأادر عأأ    أأ ا القأأرار واعتأأربت اادسيأأات 

 و(921)31 املادةم   )أ(3 الفقرةااورويبل مبثاسة اتفاق الحق مبوجب 
__________ 

(915) Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria, Preliminary Objections, Judgment, 
I.C.J. Reports 1998, p. 275, at p. 305, para. 65و 

 و67 ل الفقرة307و 306 ل الصفحتاناملرجع نفس  (916)

(917) Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 
2014, p. 226أدنا  وال ص املرافق هلاو 944 ؛ وانظر أيضا  احلاشية 

 و1969 لعا  م  اتفاقية فيي ا 41-39 انظر املواد (918)

 Madrid European Council, Conclusions of the Presidency, European Union Bulletin, no. 12انظأر  (919)

(1995), p. 9, at p. 10, sect. I.A.Iو 

 واملرجع نفس  (920)

 ,Hafner؛ و215 أعال (ل الصفحة 525 احلاشية )انظر A. Aust, Modern Treaty Law and Practiceانظر  (921)

"Subsequent Agreements and Practice: ..." ( ل يف الصفحتنيأعال  655 احلاشيةانظر) و110-109 
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مل ظ أة  د ا مانت "الدول ااعضاء اجملت عة يف دطار" جهاو عأا  ويصعب أحيانا  حتديد ما (13)
أهنأا تقصأد  تفعأ  يف العأادةل أ  دولية تقصد التصر  سصفتها أعضأاء يف  أ ا اةهأاول علأى  أو مأا

و وع أأدما تصأأدت (922)التصأأر  سصأأفتها املسأأتقلة مأأدول أطأأرا  يف الصأأك امل شأأئ لتلأأك امل ظ أأة
 : مورعلى صيغة التصر  املاستداء حمك ة العدل التاسعة لالحتاد ااورويب هل   املسفلةل اعت دت 

"مأأأ  الواضأأأح مأأأ  صأأأيغة  لأأأك احلكأأأم أن ااع أأأال الأأأيت يفتيهأأأا ممثلأأأو الأأأدول  
سصأأأأأأفتهم أعضأأأأأأاء يف اجمللأأأأأأسل سأأأأأأ  سصأأأأأأفتهم ممثلأأأأأأني  ااعضأأأأأأاء الأأأأأأ ي  يتصأأأأأأرفونل ال

سشأأأأأك  مجأأأأأاعي صأأأأأالحيات الأأأأأدول ااعضأأأأأاءل  أأأأأي أع أأأأأال حلكومأأأأأاهتمل في ارسأأأأأون 
 و(923) ضع لل راجعة القضائية م  جانب احملك ة" ال

أمهية  حامسة دىل "مضأ ون ]القأرار[ ومجيأع املالسسأات الأيت  في ا سعد لك  احملك ة أولت 
عضأأاء ااقأأرارا  للأأدول  د ا مأأان القأأرار املأأ مور قأأرارا  للجهأأاو أ  تتبأأني مأأا أحاطأأت ساعت أأاد " مي أأا

 :سصفتها أطرافا يف املعا دة نفسها
‘ قأرار للأدول ااعضأاء‘سفنأ   يكفأي أن يوصأ  ع أ  مأا "وس اء علأى  لأكل ال 

مأأ  املعا أأدةو فاسأأتث اء ع أأ   173 لكأأي ُيسأأتثا مأأ  املراجعأأة القضأأائية يف دطأأار املأأادة
  ل مأ  حيأث مضأ ونيكأ  د ا مل م    ا القبيأ  مأ  املراجعأة يقتضأي أيضأا  التحقأق ممأا

 و(924)ومجيع املالسسات اليت أحاطت ساعت اد ل قرارا  م  قرارات اجمللس يف الواقع"
امل ارسأأة الالحقأأة الأأيت تثبأأت اتفأأاق مجيأأع ااطأأرا   ودىل جانأأب االتفاقأأات الالحقأأة أو (14)

ل قأأد تكأأون   أأاك ممارسأأات الحقأأة 31 املأأادة مأأ  )أ( و)ب(3 الفقأأرة تأأ ص عليأأ  علأأى  أأو مأأا
أمثأر يف تطبيأق الصأك امل شأئ مل ظ أة دوليأةل وتتسأم أيضأا  سفمهيتهأا  حد أوأخرى يتبعها طر  وا

و وتُ فَّأأ  الصأأكوك امل شأأئة لل  ظ أأات الدوليأأةل مغري أأا (925)سال سأأبة لتفسأأري املعا أأدة  ات الصأألة
امل ارسأات الالحقأة  م  املعا دات املتعددة ااطرا ل يف سعض ااحيان ع  طريق االتفاقأات أو

تعتأرب يف حأد  اهتأا اتفاقأات   و و أ   املعا أدات الث ائيأة ال(926)ية على سبي  املثالالث ائية واإلقلي 
__________ 

(922) P.C.G. Kapteyn and P. VerLoren van Themaat, Introduction to the Law of the European 

Communities, 3rd edition, L.W. Gormley, ed. (London, Kluwer Law International, 1998), pp. 
 و340-343

(923) Case C-181/91 and C-248/91, Parliament v. Council and Commission [1993], European Court 
Reports I-3713, para 12و 

 و14 ل الفقرةاملرجع نفس  (924)

والتعليأق الأوارد   أاكل ل 4 مأ  مشأروع االسأت تاج 3 والفقأرةل [1] 2 مشروع االسأت تاجم   4 الفقرةأعال  انظر  (925)
 على التوايلو 37 دىل 23 ( والفقرات م 10) الفقرة

 .P.P.C؛ و(أعأأأال  837 انظأأأر احلاشأأأيةي طبأأأق  أأأ ال علأأأى سأأأبي  املثأأأالل علأأأى اتفاقيأأأة الطأأأريان املأأأدين الأأأدويل ) (926)

Haanappel, "Bilateral air transport agreements - 1913-1980", International Trade Law Journal, 

vol. 5, No. 2 (1980), pp. 241-267; L. Tomas, "Air transport agreements, regulation of liability", in 

Max Planck Encyclopedia of Public International Law أعأأال (؛ و 425 )انظأأر احلاشأأيةB.F. Havel, 

Beyond Open Skies, A New Regime for International Aviation (Alphen aan den Rijn, Kluwer Law 

International, 2009), p. 10و 
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ل اهنأأأا معا أأأدات مربمأأأة فقأأأ  سأأأني عأأأدد 31 املأأأادةمأأأ   )أ(3 الفقأأأرةالحقأأأة سأأأاملعا املقصأأأود يف 
حمدود م  ااطرا  يف الصك امل شئ املتعدد ااطرا و سيد أهنا قد تقدِّ  ضأ  ا  تفميأدات تتعلأق 

 و 32 مبوجب املادةتشك  أداة تفسري تك يلية لصك امل شئ نفس  وقد استفسري 

فع  الدول ااطأرا   " رد"مرتتبة على ساعتبار ااالتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة  -2 الفقرة  
 "متجسدة في " أو
 تتجسأأد ت شأأف هبأأا أوقأأد طريقأأة معي أأة  [11] 12 مأأ  مشأأروع االسأأت تاج 2 تأأربو الفقأأرة (15)

و فاالتفاقأات 32 املأادةو  ل31 ةاملأادمأ   3 الفقرةات الالحقة وامل ارسة الالحقة مبقتضى االتفاق
الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة للأأأدول ااطأأأرا  قأأأد تكأأأون "مرتتبأأأة علأأأى" ردود فعلهأأأا دواء ممارسأأأة 

االتفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة فأأأجن م ظ أأأة دوليأأأة يف تطبيأأأق صأأأكها امل شأأأئو وسأأأدال  مأأأ   لأأأكل 
لدول ااطرا  يف اتفاق م شئ قد "تتجسد" يف ممارسة م ظ ة دولية يف تطبيق صكها الالحقة ل
واملقصود سعبارة "مرتتبة على"  و أن تش   نشوء االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة  امل شئو

قأد و  وتطور ال سي  ا املراد سعبارة "متجسدة يف"  و تكريس     االتفاقات وامل ارسأة وتفصأيلهاو
امل ارسأأة الالحقأأة للأأدول  ممارسأأة امل ظ أأة الدوليأأة يف ملتأأا احلأأالتني االتفاقأأات الالحقأأة أوتعكأأس 

 و(927)(4 نفسها )انظر مشروع االست تاجالصك امل شئ لل  ظ ة ااطرا  يف 
ل سأأألحة  مأأأا مشأأأروعية اسأأأتخدا  دولأأأةوأقأأأرت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة يف فتوا أأأا سشأأأفن  (16)

ممارسأأة الأأدول ااعضأأاء  اتفأأاق أو سجمكانيأأة أن تعكأأس ممارسأأة م ظ أأة مأأا ال وويأأة يف نأأ اع مسأألح
"جتسأأد  سصأفتها أطرافأا  يف املعا أدةل ولك هأأا خلصأت دىل أن امل ارسأة يف تلأك القضأية مل نفسأها

 :31 املادةم  )ب( 3 الفقرة ترقى دىل" ممارسة الحقة مبقتضى أو
بعض معارضة  لأ ل ال ي اعُت دل مع تصويت ال 40-46 "دن القرار ج ص ع 

م ظ أأأأة الصأأأأحة العامليأأأأةل  يففأأأأور طأأأأرح مسأأأأفلة مشأأأأروعية اسأأأأتخدا  ااسأأأألحة ال وويأأأأة 
يرقأأى حبأأأد  اتأأ  دىل حأأأد التعبأأري عأأأ  ممارسأأة تثبأأأت اتفأأأاق  ميكأأ  اعتبأأأار أنأأ  يعأأأربل أو ال

علأأأى تفسأأأري دسأأأتور ا علأأأى  أأأو ميّك هأأأا مأأأ  معاةأأأة مسأأأفلة مشأأأروعية  أعضأأأاء امل ظ أأأة
 و(928)ووية"استخدا  ااسلحة ال 

__________ 

(927) R. Higgins, "The Development of international law by the political organs of the United Nations", 
Proceedings of the American Society of International Law at its 59th Annual Meeting 

(Washington, D.C., April 22-24, 1965), pp. 116-124, at p. 119ميكأ  أيضأا  مل ارسأة م ظ أة دوليأةل و  ؛
أن تكأون متجسأدة فيه أال  أو 2 ممارسأة ااطأرا  نفسأها مبوجأب الفقأرة عالوة على موهنا مرتتبة على اتفأاق أو

 (و(35)-(25) الفقراتيف )انظر أدنا   3 مبوجب الفقرة اوسيلة للتفسري يف حد  اهت

(928) Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, I.C.J. 
Reports 1996, p. 66, at p. 81, para. 27و 
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ويف  أأ   القضأأيةل نظأأرت احملك أأة يف املقأأا  ااولل ع أأد حبأأث أمهيأأة قأأرار م ظ أأة دوليأأة  (17)
سأني  يرقأى دىل "ممارسأة تثبأت اتفاقأا   د ا مأان القأرار نسأد أو في أال  شأئسال سبة لتفسري صكها امل
 و(929)31 املادة)ب( م   3 الفقرةأعضاء امل ظ ة" مبوجب 

التجأأارة العامليأأة سعبأأارات   يئأأة االسأأتئ ا  التاسعأأة مل ظ أأة  مأأرت وعلأأى نفأأس الشأأاملةل  (18)
  يلي:  عامة ما

ل أن القأأأرار الأأأ ي اتفاقيأأأة فيي أأأا()أ( مأأأ  3)31 نأأأرىل اسأأأت ادا  دىل نأأأص املأأأادة" 
سشأأأفن تفسأأأأري االتفأأأأاق ‘ اتفاقأأأأا  الحقأأأا  سأأأأني ااطأأأأرا ‘يتخأأأ   ااعضأأأأاء ميكأأأ  اعتبأأأأار  

ان القأأرارل مأأ  ال احيأأة ال م يأأةل الحقأأا  لالتفأأاق مأأ‘ 1‘تطبيأأق أحكامأأ  د ا  املشأأ ول أو
سأني ااعضأاء  اتفأاقمان القأرار يعأربل صأيغة ومضأ ونا ل عأ  و ‘ 2‘املش ول  ي الصلة؛ 

 و(930)م  أحكا  قانون م ظ ة التجارة العاملية" تطبيق حكم أو تفسريسشفن 
اتفاقأأأا  الحقأأأا   وسال سأأبة للشأأأروط الأأيت ميكأأأ  يف ظلهأأا اعتبأأأار القأأرار الصأأأادر عأأ  جهأأأاو عأأا  (19)

 يلي: ل ارتفت  يئة االستئ ا  التاسعة مل ظ ة التجارة العاملية ما31 املادةم   )أ(3 الفقرةمبقتضى 
اآلراء  يتعلق سالع صر ااولل ن و  سأفن قأرار الدوحأة الأوواري اعُت أد ستوافأق في ا -263"
أث أأأأاء انعقأأأأاد املأأأأؤمتر الأأأأوواري الراسأأأأع مل ظ أأأأة التجأأأأارة  2001 تشأأأأري  الثأأأأاين/نوف رب 14 يف

يتعلأأق سالع صأأر الثأأاينل فأأجن السأأؤال الرئيسأأي الأأ ي تتعأأني اإلجاسأأة عليأأ   ووو وفي أأا العامليأةو
سني ااعضاء سشأفن  اتفاقم  قرار الدوحة الوواري تعرب ع   2-5 د ا مانت الفقرة  و ما
االتفأأأأاق املتعلأأأأق مأأأأ   12-2 الأأأأوارد يف املأأأادة‘ مأأأدة معقولأأأأة‘مصأأأأطلح  تطبيأأأأق أو سأأأريتف

 وساحلواج  التق ية للتجارة
 يلي: م  قرار الدوحة الوواري ت ص على ما 2-5 ونشري دىل أن الفقرة -264"

مأ  االتفأاق املتعلأق  2 مأ  املأادة 12 ر  ا  سالشروط احملددة يف الفقأرة  
علأى أهنأا تعأر يف املعتأاد  ‘مدة معقولأة‘ساحلواج  التق ية للتجارةل تُفهم عبارة 

تع ر يف غضأأون تلأأك الفأأرتة سلأأوغ مأأان سأأيد ا   أشأأهرل دال 6 تقأأ  عأأ  فأأرتة ال
 اا دا  املشروعة اليت يرجى حتقيقهاو

مأأأ  قأأأرار الدوحأأأة الأأأوواري  2-5 د ا مانأأأت الفقأأأرة لتصأأأدي ملسأأأفلة مأأأاوع أأأد ا -265"
الأأوارد يف  ‘مأأدة معقولأأة‘تطبيأأق مصأأطلح  عأأ  اتفأأاق  سأأني ااعضأأاء سشأأفن تفسأأري أو تعأأرب

__________ 

 Competence of the Internationalقضأية  يف يف فتوا أاالدائ أة  أ ا الأ هج  ةاعت أدت حمك أة العأدل الدوليأ (929)

Labour Organization to regulate, incidentally, the personal work of the employer, 23 July 1926, 

P.C.I.J. Series B. No. 13, at pp. 19-20;seeinternationalconstitutionsandthe’Living‘",Engel.S

world court (the subsequent practice of international organs under their constituent instruments)", 

International and Comparative Law Quarterly, vol. 16 (1967), pp. 865-910, at p. 871و 

(930) WTO Appellate Body Report, United States — Measures Affecting the Production and Sale of 
Clove Cigarettes, WT/DS406/AB/R, adopted 24 April 2012, para. 262 (original emphasis)و 
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مأأ  االتفأأاق املتعلأأق سأأاحلواج  التق يأأة للتجأأارةل وجأأدنا درشأأادات مفيأأدة يف  12-2 املأأادة
ل 5-21 قضية املأوو الثالثأة )املأادة -وروسية اة اعات ااقضية  يفتقارير  يئة االستئ ا  

قضأأأأأية املأأأأأوو الثالثأأأأأة  -طلأأأأأب التحكأأأأأيم الثاين(/قضأأأأأية اة اعأأأأأات ااوروسيأأأأأة  -دمأأأأأوادور 
-EC-Bananas III (Article 21.5-Ecuador II)/ECل الواليأات املتحأدة( ]5-21 )املأادة

Bananas III (Article 21.5-US])أة القأانون الأدويل و فقد الحظت  يئة االستئ ا  أن ة 
ع صأأر  "سفنأأ   اتفاقيأة فيي أأا()أ( مأأ  3)31 تصأ  االتفأأاق الالحأأق مبع أا  املقصأأود يف املأأادة

دضأأأأايف مأأأأ  ع اصأأأأر التفسأأأأري  ات احلجيأأأأة الأأأأيت ي بغأأأأي أخأأأأ  ا يف االعتبأأأأار دىل جانأأأأب 
التفسأأري "سجحالتهأأا دىل عبأأارة ‘السأأياق"و ورأت  يئأأة االسأأتئ ا  أن "ة أأة القأأانون الأأدويلل 

يف تفسأأري  دىل االتفاقأأات الأأيت تأأؤثر حتديأأدا   ()أ( تشأأري 3)31 ل تأأرى أن املأأادة" ي احلجيأأة
تؤثر حتديدا  يف تفسأري  2-5 د ا مانت الفقرة في او وس  ظرل س اء على  لكل ‘املعا دات

 م  االتفاق املتعلق ساحلواج  التق ية للتجارةو 12-2 املادة
 ووو
خلصأت دليأ   يئأة اخلأرباء ووو ومفأاد  أن  ما يدنؤ ول سباب السالفة ال مرل  -268"

مأأأأ  قأأأأرار الدوحأأأأة الأأأأوواري تشأأأأك  اتفاقأأأأا  الحقأأأأا  سأأأأني ااطأأأأرا ل سأأأأاملعا  2-5 الفقأأأأرة
ل سشأأفن تفسأأري مصأأطلح "مأأدة معقولأأة" اتفاقيأأة فيي أأا()أ( مأأ  3)31 املقصأأود يف املأأادة
 و(931)"للتجارةاالتفاق املتعلق ساحلواج  التق ية م   12-2 الوارد يف املادة

ع أأدما  ل31 املأأادةمأأ   )أ(3 الفقأأرةتشأأر صأأراحة دىل  ومأأع أن حمك أأة العأأدل الدوليأأة مل (20)
مأ   4 الفقأرةاعت دت على دعالن اة عية العامة املتعلق سالعالقات الوديأة سأني الأدول يف تفسأري 

مأ  سعأض  م  امليثاقل فقد سلطت احملك ة الضوء على "موق  الطرفني ومواق  الأدول 2 املادة
أن  أأأ ا السأأأياقل خلأأأص عأأأدد مأأأ  املأأأؤلفني دىل  و ويف(932)قأأأرارات اة عيأأأة العامأأأة" وقبوهلأأأا هبأأأا

__________ 

يت أأاول حك أأا  مأأ  أحكأأا  اتفأأاق م ظ أأة  و )احلواشأأي حم وفأأة(؛ ورغأأم أن قأأرار الدوحأأة الأأوواري ال املرجأأع نفسأأ (931)
االتفأأاق ) أأو "االتفأأاق املتعلأأق سأأاحلواج  التق يأأة للتجأأارة"(   لكالتجأأارة العامليأأة يف حأأد  اتأأ ل فجنأأ  يتعلأأق مبُرفأأق لأأ

مأأ  اتفأأاق م ظ أأة  2 املأأادةمأأ   2 الفقأأرةةل )مأأ  االتفأأاق امل شأأئ مل ظ أأة التجأأارة العامليأأ "يتجأأ أ جأأ ءا  ال"يشأأك  
 التجارة العاملية(و

(932) 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. 100, para. 188 :ميك  فهم ااثأر  "ووو ال

لاللتأ ا  التعا أدي امل بثأق عأ  ‘ ديضأاح تكأرار أو‘ال اجم ع  املوافقة على نص مث      القرارات ساعتبار  حمض 
  وعة القواعد الأيت تعل هأا القأرارات  فه   مقبول سصحة القاعدة أو لعلى العكس م   لك لامليثاقو س  ميك 

ااساس ديضاح الدور ال ي ميك  لقرارات اة عية العامأة أن تؤديأ  يف  و و    العبارة اليت يراد هبا يف"على حدة
س قطأأة تتعلأأق ساملعا أأدات مفاد أأا أن تلأأك القأأرارات ميكأأ  أن تعأأرب عأأ  اتفأأاق  نشأأفة القأأانون العأأريفل تقأأر أيضأأا  

(؛ وانظأأأأأأر مأأأأأأ لك: "ديضأأأأأأاح"مواقفهأأأأأأا سشأأأأأأفن تفسأأأأأأري معأأأأأأني مليثأأأأأأاق اامأأأأأأم املتحأأأأأأدة م عا أأأأأأدة ) ااطأأأأأرا  أو
Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of 

Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 403, at p. 437, para. 80انظر يف   ا الصدد على و  ؛
 L. B. Sohn, "The UN system as authoritative interpreter of its Law", in United Nations لسبي  املثال

Legal Order, vol. 1, O. Schachter and C. C. Joyner, eds. (Cambridge, American Society of 

International Law/Cambridge University Press, 1995), p. 169-229, at p 177 يتعلأق  )حيأث يشأار في أا
 (و"ن العالقات الودية متفسري  ي حجية لل يثاقاحملك ة قبلت دعال"دىل أن  نيكاراغواسقضية 
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ميكأأ ل يف ظأأرو  معي أأةل أن  31 املأأادة)أ( مأأ  3 الفقأأرةاالتفاقأأات الالحقأأة سأأاملعا املقصأأود يف 
 لةمثأأأ  اة عيأأة العامأأأة ل مأأم املتحأأأد ل(933)أع أأال ااجهأأأ ة العامأأة مل ظ أأأات دوليأأةرتتأأب علأأأى ت
و والواقأأعل حسأأب ا  مأأرت  يئأأة االسأأتئ ا  التاسعأأة مل ظ أأة التجأأارة العامليأأةل (934)تتجسأأد فيهأأا أو

ع اصأر التفسأري  ات "مأربر لتوصأي  قأرار مجأاعي ساعتبأار  مأ   ال  نفجل (935)ساإلشارة دىل اللج ة
أطأأأرا  الصأأأك امل شأأأئ لل  ظ أأأة  تد ا مانأأأ ل دال31 املأأأادة)أ( مأأأ  3 الفقأأأرةيف دطأأأار  "احلجيأأأة

املؤسسأأأية   ايف العأأأادةل سصأأأفته تفعأأأ  تصأأأر ل علأأأى  أأأو مأأأات  أأأ   ومل اسصأأأفته تالدوليأأأة تصأأأرف
 و(936)مفعضاء يف اةهاو العا  التاسع لل  ظ ة املع ية

 ودىل ممارسأأة م ظ أأة دوليأأةل ولأأيس دىل ممارسأأة جهأأاو تأأاسع مل ظ أأة دوليأأة 2 وتشأأري الفقأأرة (21)
عأأ  رتتأأب علأأى تصأأر  جهأأاو تأأاسع هلأأال فجهنأأا قأأد ت شأأف أيضأأا  قأأد ت دوليأأةم ظ أأة ممارسأأة ومأأع أن 
 م  أجه هتاو أمثر جهاوي  أو تصر 
__________ 

(933) H. G. Schermers and N. M. Blokker, International Institutional Law, 5th revised edition 

(Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2011), p. 854 مجعيأة صأ دوق التعأويض عأ   )حيأث يشأار دىل تفسأريات
 M. Cogen, "Membership, associateال فطأأي للصأأكوك امل شأأئة للصأأ دوق(؛ و ااضأأرار ال امجأأة عأأ  التلويأأث

membership and pre-accession arrangements of CERN, ESO, ESA, and EUMETSAT", International 

Organizations Law Review, vol. 9 (2012), pp. 145-179, at 157-158  اعت أد )حيأث يشأار دىل القأرار الأ ي 
والأأ ي يفسأأر معأأايري االنضأأ ا  دىل  2010 ح يران/يونيأأ  17 لأأس امل ظ أأة ااوروسيأأة للبحأأوث ال وويأأة ساإلمجأأاع يف 

مأ   )أ(3 الفقأرةامل ظ ة ااوروسية للبحأوث ال وويأة امل صأوص عليهأا يف اتفاقيتهأال ماتفأاق الحأق حسأب ا تأ ص عليأ  
 (و1969 م  اتفاقية فيي ا لعا  31 املادة

 ,E. Jimémez de Aréchega, "International law in the past third of a century", Recueil des Cours انظر (934)

1978, vol. 159, pp. 1-334, at p. 32 يتعلأق سأجعالن العالقأات الوديأة أن " أ ا القأرار ووو  )حيث يالَح  في أا
يتعلأأق هبأأ   املبأأادئ ااساسأأية وسعأأض  ااراء الأأيت تتشأأاطر ا أطأأرا  امليثأأاق مافأأة في أألأأا   ا حجيأأة سأأيديشأأك  جت

ضأأوء  أأ   الظأأرو ل يبأأدو مأأ  الصأأعب دنكأأار وون اإلعأأالن املأأ مور وحجيتأأ   ال تأأائج الالومأأة امل بثقأأة ع هأأاو ويف
يعترب  ااعضاء أنفسهم قواعد قائ ة م  قواعد القأانون العأريف  م  ال احية القانونيةل سواء سوصف  قرارا  يعرت  مبا

فسأأأر امليثأأأاق مأأأ  خأأأالل االتفأأأاق الالحأأأق وامل ارسأأأة الالحقأأأة مأأأ  جانأأأب مجيأأأع أعضأأأائ "(؛ سوصأأأف  نصأأأا  ي أو
 ,O. Schachter, "General course in public international law" Recueil des Cours... 1982, vol. 178و

p. 9-396, at pp. 113 دمأا مقواعأد عامأة  -مليثأاق مبأادئ ا‘ جتّسأد‘)"ووودن القرارات املعل ة للقوانني اليت تؤوِّل و
ميكأأأ  اعتبار أأأا تفسأأأريا   ا حجيأأأة مأأأ  جانأأأب ااطأأأرا  اللت اماهتأأأا التعا ديأأأة  -يتعلأأأق حبأأأاالت خاصأأأة  في أأأا أو

القائ أأةو وان  أأ   القأأرارات نصأأوص تفسأأريية اتفقأأت عليهأأا مجيأأع الأأدول ااعضأأاءل مأأان مأأ  السأأه  تصأأ يفها 
 P. Kunig, "United Nations Charter, interpretation of", in(؛ و"ض   مصأدر مسأتقر مأ  مصأادر القأانون

Max Planck Encyclopedia of Public International Law, vol. X (www.mpepil.comل الصأفحة) 273 
 عيأة العامأأة[ل د ا اعت أدت ستوافأأق اآلراءل ميكأأ  أن )حيأأث يأفيت أن "]قأأرارات اة 275 ل يف الصأفحةتال أأا ومأا

 )انظأر Aust, Modern Treaty Law and Practice(؛ وتفسأري ميثأاق اامأم املتحأدة" ووو يف جو ريا   تؤدي دورا  
التأداسري الراميأة سشأفن  51/210 ر دىل أن قرار اة عية العامةا)حيث يش 213 أعال (ل الصفحة 525 احلاشية

ميكأأ  اعتبأأار  اتفاقأأا  الحقأأا  سشأأفن ‘ 1996 مأأانون ااول/ديسأأ رب  17 املأأؤرخ علأأى اإلر أأاب الأأدويلدىل القضأأاء 
 وم  القرارات اليت يشري دليها املؤلفون معت دة ستوافق اآلراءو تفسري ميثاق اامم املتحدة(و

(935) WTO Appellate Body Report, United States — Measures Affecting the Production and Sale of 
Clove Cigarettes, WT/DS406/AB/R, adopted 24 April 2012, para. 265و 

(936) Y. Bonzon, Public Participation and Legitimacy in the WTO (Cambridge, Cambridge University 
Press, 2014), pp. 114-115و 

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.mpepil.com
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" ممارسأأة مرتتبأة علأىتكأون " قأدواالتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة ل طأرا ل الأيت  (22)
هأأا امل ارسأأة الأأيت تتبعسمرتبطأأة ارتباطأأا  وثيقأأا  أحيانأأا  قأأد تكأأون "ل هأأا"متجسأأدة في م ظ أأة دوليأأة أو

ل يف ناميبيأأافعلأأى سأأبي  املثأأالل خلصأأت حمك أأة العأأدل الدوليأأة يف فتوا أأا سشأأفن نفسأأهاو  امل ظ أأة
مأأأ  ميثأأأاق  27 املأأأادةمأأأ   3 الفقأأأرةمتفقأأأة" الأأأواردة يف ]ووو[  معأأأرض تفسأأأري ا لعبأأأارة "أصأأأوات

اامأأم املتحأأدةل دىل أهنأأا تشأأ   أصأأوات امل ت عأأني عأأ  التصأأويتل معت أأدة يف  لأأك أساسأأا  علأأى 
ممارسة اةهاو املخأتص يف امل ظ أةل مأع ديقاهنأا يف الوقأت نفسأ  سأفن تلأك امل ارسأة مانأت آنأ اك 

 ء:"مقبولة ع وما " لدى الدول ااعضا
تقأأأد  أع أأأال  لأأأس اامأأأ  علأأأى مأأأدى فأأأرتة طويلأأأة أدلأأأة وفأأأرية علأأأى أن "ووو  

الأأدائ ونل سأأي ا ااعضأأاء  القأرارات الرئاسأأية واملواقأأ  الأأيت يتخأأ  ا أعضأاء اجمللأأسل وال
َفسأأرت تفسأأريا  ثاستأأا  ومتسأأقا  ممارسأأَة االمت أأاع الطأأوعي مأأ  جانأأب أي عضأأو دائأأم سفهنأأا 

و  ا اإلجراء الأ ي اعت أد   لأس اامأ ل و القرارات عت ادتشك  عائقا  حيول دون ا ال
ل مأان مقبأوال  ع ومأا  1965 مأ  امليثأاق يف عأا  27 واتُبع دون تغيأري سعأد تعأدي  املأادة

 و(937)اامم املتحدة ويدل على وجود ممارسة عامة لتلك امل ظ ة" لدى أعضاء
أمثأأأر مأأأ  أجهأأأ ة امل ظ أأأة  ويف تلأأأك القضأأأيةل أمأأأدت احملك أأأة ممارسأأأَة جهأأأاو واحأأأد أو 

الدولية وم لك "القبول العا " هب   امل ارسأة لأدى الأدول ااعضأاءل ووصأفت املأ يج الأ ي ن أع 
واتبعت احملك ُة  أ ا الأ هج يف فتوا أا و (938)لل  ظ ة" سني   ي  الع صري  ساعتبار  "ممارسة عامة

 ي:يل ل فرأت مااآلثار القانونية ال اشئة ع  تشييد جدار يف اارض الفلسطي ية احملتلةسشفن 
للج عية العامةل علأى ال حأو الأ ي تطأورت  املقبولة"تعترب احملك ة أن امل ارسة  

 و(939)"م  امليثاق 12 م  املادة 1 دلي ل تتفق مع الفقرة

__________ 

(937) Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West 
Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

1971, p. 16, at p. 22و 

(938) H. Thirlway, "The law and procedure of the International Court of Justice 1960-1989, Part Two", 
British Yearbook of International Law 1990, vol. 61, pp. 1-133, at pp. 76  دشأارة ")حيأث  ُمأر أن

دىل ممارسأة  تتبعهأا امل ظ أة   امل ظ أة يُفأرتض أن املأراد هبأا اإلحالأة ال‘ تتبعها‘احملك ة دىل امل ارسة ساعتبار ا ممارسة 
موافأأأق عليهأأأأا  اص القأأأانون الأأأأدويلل سأأأ  دىل ممارسأأأة متبعأأأأة أومكيأأأان قأأأانوين يف عالقاهتأأأأا مأأأع غري أأأا مأأأأ  أشأأأخ

حتظأأى سأأاالحرتا  علأأى صأأعيد امل ظ أأة سفسأأر او ويتبأأني يف ضأأوء  لأأك أن امل ارسأأة ووو د أأا  أأي اعأأرتا  مأأ   أو
جانأأب ااعضأأاء اآلخأأري  يف  لأأس اامأأ  يف  لأأك الوقأأتل سأأ  ومأأ  جانأأب مجيأأع الأأدول ااعضأأاء مأأ  خأأالل 

     القرارات"و قبوهلا الض رل سصحة

(939) Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 
Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 150 ( ) اآلثأار القانونيأة ال اشأئة عأ  تشأييد )التوميأد مضأا

 و)فتوى حمك ة العدل الدولية لجدار يف اارض الفلسطي ية احملتلة
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ل أمأدت احملك أة ضأ  ا  أن قبأول (940)وساحلديث ع  "امل ارسة املقبولة للج عية العامة" 
اتفاقهأا يسأ ح سجثبأات الدول ااعضأاء الضأ ر سامل ارسأة الأيت تتبعهأا امل ظ أة يف تطبيأق املعا أدة 

 و(941)على تفسري حكم املعا دة  ي الصلة
"امل ارسأأأة  ات الصأأألة  أأأي يف العأأأادة وعلأأأى  أأأ ا ااسأأأاسل مأأأ  املعقأأأول أن نعتأأأرب أن  (23)

ل أي أنأأأ  "د ا أوملأأت الأأدول دىل م ظ أأأة  أداَء (942)ممارسأأة َمأأْ  يقأأع علأأأى عأأاتقهم واجأأب ااداء"
أنشطة معّي ة مبوجب معا أدةل فأجن ميفيأة ت فيأ  تلأك اانشأطة ميكأ  أن تشأك  ممارسأة يف دطأار 

وجأأود اتفأأاق سأأني ااطأأرا  ثبأأت تمأأ   أأ ا القبيأأ   ت ممارسأأةاملعا أأدة؛ لكأأ  البأأت في أأا د ا مانأأ
 و(943)سشفن تفسري املعا دة قد يتطلب أخ  عوام  أخرى يف احلسبان"

ل دىل توصأيات صيد احليتان يف أنتارمتيكاوعلي  أشارت حمك ة العدل الدوليةل يف قضية  (24)
مبوجأب )غري مل ِمة( أصدرهتا اللج ة الدولية لشؤون صيد احليتان )و و اسم م ظ ة دولية م شأفة 

ل واسأأم جهأأاو مأأ  أجهأأ ة االتفاقيأأة(ل ففوضأأحت أن (944)االتفاقيأأة الدوليأأة لت ظأأيم صأأيد احليتأأان
ستصأأويت ساإلمجأأاعل قأأد تكأأون هلأأا أمهيأأة سال سأأبة   أأ   التوصأأيات "حي  أأا تُعت أأد ستوافأأق اآلراء أو

ضأأأا  ومأأأع  لأأأكل أسأأأدت احملك أأأة يف الوقأأأت  اتأأأ  أيو (945)ال ظأأأا  املرفأأأق هبأأأا" لتفسأأأري االتفاقيأأأة أو
 :مالحظة حت يرية مفاد ا ماآليت

لقأأأأأرارات واملبأأأأأادئ لتأأأأويل أسأأأأأرتاليا ونيوويل أأأأأدا أمهيأأأأة قانونيأأأأأة مبالغأأأأأا  فيهأأأأا ووو " 
أن الكثأري  فيأ مر أوال  و التوجيهية الصادرة على سأبي  التوصأية الأيت يعت أد عليهأا الَبلأدان

مأأ  قأأرارات اللج أأة الدوليأأة لشأأؤون صأأيد احليتأأان اعُت أأد دون احلصأأول علأأى تفييأأد مجيأأع 
وسالتأأايلل فأأجن و الأدول ااطأأرا  يف االتفاقيأةل ودون موافقأأة الياسأأان علأى وجأأ  اخلصأوص

 لل أأأأادة الثام أأأأة عتأأأأرب اتفاقأأأأا  الحقأأأأا  سشأأأأفن تفسأأأأري معأأأأنّي ميكأأأأ  أن تُ   أأأأ   الصأأأأكوك ال
قأأأة  تثبأأأت اتفأأأاق ااطأأأرا  سشأأأفن تفسأأأري املعا أأأدةل سأأأاملعا املقصأأأود يف ممارسأأأة  الح وال

تفاقيأأة فيي أأا ال 31 مأأ  املأأادة 3 مأأ  الفقأأرة)أ( و)ب(ل علأأى التأأوايلل  الفقأأرتني الفأأرعيتني
 و(946)لقانون املعا دات"

__________ 

 واملرجع نفس  (940)

؛ (25)-(13) الفقأأرات[ل 9] 10 مأأ  مشأأروع االسأأت تاج 2 التعليأأق علأأى اة لأأة الثانيأأة مأ  الفقأأرةأعأأال  انظأر  (941)
 ,J. Aratoو؛ 22 ل الفقأرة432-431 أعأال (ل الصأفحتان 414 )انظأر احلاشأية ... Villiger, Commentaryو

"Treaty Interpretation and Constitutional Transformation", Yale Journal of International Law, 

vol. 38, No 2 (2013), pp. 289-357, at p. 322و 

(942) Gardiner, Treaty Interpretation و281 الصفحةأعال (ل  392 )انظر احلاشيةل 

 واملرجع نفس  (943)

(944) S. Schiele, Evolution of International Environmental Regimes: The Case of Climate Change 
(Cambridge, Cambridge University Press, 2014), pp. 37-38; A. Gillespie, Whaling Diplomacy: 

Defining Issues in International Environmental Law (Cheltenham, Edward Elgar, 2005), p. 411و 

(945) Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), Judgment, I.C.J. Reports 
2014, p. 226و 

 و83 الفقرةل 257 الصفحةل املرجع نفس  (946)
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تسأأأتبعد أن قأأأرارا  معّي أأأا  اعُت أأأد سأأأدون تفييأأأد مجيأأأع  غأأأري أن  أأأ   املالحظأأأة التح يريأأأة ال (25)
فرادى الدول ااعضأاء لممارسة  وق  أومليكون جتسيد  ترتتب علي  أوول ااعضاءل ميك  أن الد

 و(947)32 سعني االعتبار مبوجب املادة انؤخ ييف تطبيق املعا دة 

 نفسها دوليةال  ظ ةممارسة امل  
دىل شأك  آخأر مأ  أشأكال امل ارسأة الأيت  [11] 12 مأ  مشأروع االسأت تاج 3 تشري الفقرة (26)

حأأد  يفممارسأأة امل ظ أأة : مل ظ أأة دوليأأةل و أأي م شأأئتفسأأري صأأك سيتعلأأق  قأأد تكأأون  ات صأألة في أأا
 لالقضأأأأايا سعأأأأض و ويفل أي "ممارسأأأأتها اخلاصأأأة" ساعتبار أأأأا خمتلفأأأأة عأأأ  ممارسأأأأة الأأأأدول ااعضأأأاء اهتأأأا

دون  امل شأأئةأخأأ ت حمك أأة العأأدل الدوليأأة ممارسأأة م ظ أأة دوليأأة يف اعتبار أأا ع أأد تفسأأري ا للصأأكوك 
و  بأأأأت احملك أأأأة سوجأأأأ  خأأأأاص دىل أن و قبوهلأأأأا اإلشأأأأارة دىل ممارسأأأأة الأأأأدول ااعضأأأأاء يف امل ظ أأأأة أو

 و(948)قد تستحق ا ت اما  خاصا " يف ع لية التفسريووو "امل ارسة اخلاصة" مل ظ ة دولية "
أ ليأة اة عيأة العامأة لقبأول دولأة يف وعلى سبي  املثالل  مرت احملك ة يف فتوا ا سشفن  (27)

 :يلي ما اامم املتحدة
ا أأاَ  القأأرار ساسأأم امل ظ أأة سشأأفن مسأأفلة  4 "ااجهأأ ة الأأيت أسأأ دت دليهأأا املأأادةُ  

تقأأرر نأأوو هلأأا أن  االنضأأ ا  دليهأأا دأسأأت علأأى تفسأأري الأأ ص مبعأأا أن اة عيأأة العامأأة ال
س اء  على توصية م   لس اام " قبول دولة دال

 و(949)
مأأ  املأأادة السادسأأة مأأ   22 انطبأأاق الفأأرعوساملثأأ ل أشأأارت احملك أأةل يف فتوا أأا سشأأفن  (28)

ل دىل أع أأأال أجهأأ ة امل ظ أأةل ع أأدما ت اولأأت ممارسأأأة اتفاقيأأة امتيأأاوات اامأأم املتحأأدة وحصأأاناهتا
 :"اامم املتحدة"

حدث يف سعض ااحيانل حسب معلومأات قأدمها اامأني  "م  ناحية ع ليةل 
سفشخاص  -  تل  يف طبيعتها سصورة مت ايدة - العا ل أن أناطت اامم املتحدة مها 

 مجيع     احلاالت ُيستدل م  ممارسة  و ووو ويفيت تعون مبرم  موظفي اامم املتحدة ال
 

__________ 

 ,Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory انظأر (947)

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 149 د1600 )حيأث أشأري دىل قأرار اة عيأة العامأة(-
عضأأأوا  عأأأ   23 ل مأأأع امت أأأاعصأأأوتا   16 مقاسأأأ  صأأأوتا   60 )اعُت أأأد سفغلبيأأأة 1961 نيسأأأان/أسري  15 املأأأؤرخ (15

 (18-)د1913 الشأأأأأرقية( وقأأأأأرار اة عيأأأأأة العامأأأأأةأوروسأأأأأا مأأأأأ هم االحتأأأأأاد السأأأأأوفيايت ودول أخأأأأأرى مأأأأأ   التصأأأأأويتل
 (و(دسبانيا والربتغال)صوتا  مقاس  صوتني  91 )اعُت د سفغلبية 1963 مانون ااول/ديس رب  13 املؤرخ

(948) Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory Opinion, I.C.J. 
Reports 1996, p. 66, at p. 74; See also D. Simon, L’interprétation judiciaire des traités 

d’organisationsوinternationals (Paris, Pedone, 1981), pp. 379-384 

(949) Competence of Assembly regarding admission to the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. 
Reports 1950, p. 4, at p. 9و 
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حأأول وعلأأى ااخأأص أعضأأاء اامأأم املتحأأدة أن ااشأأخاص الأأ ي  يعيَّ أأون علأأى  أأ ا ال 
 و(950)"22 عتربون خرباء موفدي  يف مها  حسب معا الفرع    اللجان واهليئاتل يُ 

امل ظ أأأة االستشأأأارية احلكوميأأأة ويف الفتأأأوى الأأأيت أصأأأدرهتا حمك أأأُة العأأأدل الدوليأأأة سشأأأفن  (29)
نفسأأأها يف ت فيأأأ  ل أشأأأارت احملك أأأة دىل "امل ارسأأأة الأأأيت تتبعهأأأا امل ظ أأأُة الدوليأأأة لل الحأأأة البحريأأأة

 و(951)االتفاقية" موسيلة  م  وسائ  التفسري
ل السأبب الأ ي ميكأ  سعأض نفقأات اامأم املتحأدةوأوضحت احملك ةل يف فتوا ا سشأفن  (30)

تفسأري س  ات صألةيف  لك ممارسة جهأاو سعي أ ل  أن نع  ممارسة م ظ ة دوليةل يف حد  اهتال مبا
  شئ:صكها امل
قدمأأة أث أأاء صأأياغة امليثأأاق القائلأأة ستخويأأ  حمك أأة العأأدل "مل تُقبأأ  االقرتاحأأات امل 

و الدوليأأة الصأأالحية ال هائيأأة لتفسأأري امليثأأاق؛ واحملك أأة اآلن سصأأدد دصأأدار رأي استشأأاري
ل نأأب س أأاء  علأأى  لأأك أن يقأأو  مأأ  جهأأاول يف سأأادئ 1945 وحسأأب املتأأوخى يف عأأا 

فج ا اعت د  لس اام  مأثال  قأرارا  يُأ عم أن القصأد م أ  و اامر على ااق ل ستحديد واليت 
د ن   و صون السال  واام  الدولينيل وحت َّ  اامأنُي العأا  الت امأات  ماليأة وفقأا  لواليأة أو

 و(952)"‘نفقات امل ظ ة‘سد م  اعتبار     املبالغ م   وردا يف القرار امل مورل فال
حتديد جهأة معيّ أة متتلأك "الصأالحية عد  ة نفسهال أي وتتقاسم م ظ ات دولية مثرية الس  (31)

ففضحى االست تاج ال ي استخلصت  احملك ة مأ   أ ا الظأر  مقبأوال   شئو ال هائية لتفسري" صكها امل
سعأأض ومأأان خلأأوص احملك أأةل يف فتوا أأا سشأأفن و (953)ع ومأأا  ساعتبأأار  يسأأري علأأى امل ظ أأات الدوليأأة

يف  لك ممارسأة جهأاو واحأد  است دت  م  ممارسِة م ظ ة دوليةل مبال دىل افرتاض نفقات اامم املتحدة
 و(954)أمثر م  أجه هتال شكال  م  أشكال االعرتا  هب   امل ارسة وسيلة  للتفسري أو

__________ 

(950) Applicability of Article VI, Section 22, of the Convention on the Privileges and Immunities of the 
United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1989, p. 177, at p. 194, para. 48و 

(951) Constitution of the Maritime Safety Committee of the Inter-Governmental Maritime Consultative 
Organization, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1960, p. 150, at p. 169و 

(952) Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory 
Opinion, I.C.J. Reports 1962, p. 151, at p. 168و 

 J. Klabbers, An Introduction to Institutional Law, 2nd edition (Cambridge, Cambridgeانظأر  (953)

University Press, 2009), p. 90؛ وC.F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of 

International Organizations, 2nd edition (Cambridge, Cambridge University Press, 2005), p. 25؛ 
 ,J. E. Alvarez, International Organizations as Law-Makers (Oxford, Oxford University Pressو

2006), p. 80و ؛Rosenne, Developments in the Law of Treaties ...  ل (أعأأال  900 احلاشأأية)انظأأر
 و225-224 الصفحتان

 779 )احلاشأية "... Lauterpacht, "The development of the law of international organizationانظأر  (954)
.N.M؛ و460 أعأأال (ل يف الصأأفحة Blokker, "Beyond ‘Dili’: on the powers and practice of

international organizations", in State, Sovereignty, and International Governance, G. Kreijen, ed. 

(Oxford, Oxford University Press, 2002), pp. 299-322, at pp. 312-318و 
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لل  ظ أأأات الدوليأأأة مأأأ  خأأأالل   شأأأئةومأأأ  املتفأأأق عليأأأ  ع ومأأأا  أن تفسأأأري الصأأأكوك امل (32)
ل ومأأع  لأأك  أأة سعأأض أوجأأ  (955)التفسأأري مأأ  وسأأائ   ات صأألةممارسأأة أجه هتأأا يشأأك  وسأأيلة 

"امل ارسأأأة اخلاصأأة" مل ظ أأة دوليأأةل اغأأأراض  صأألةاالخأأتال  سأأني املأأؤلفني سشأأأفن ميفيأأة توضأأيح 
وميكأأ ل علأأأى أقأأ  تقأأأديرل اعتبأأار تلأأأك و (956)التفسأأريل يف ضأأأوء قواعأأد فيي أأأا لتفسأأري املعا أأأدات
سجشأأارهتا دىل أع أأال صأأادرة  واحملك أأةلو (957)32 امل ارسأأة وسأأيلة تفسأأري تك يليأأة مبوجأأب املأأادة

سأأفن تلأأك  قأأد اعرتفأأتل (958)عأأ  م ظ أأات دوليأأة اعُت أأدت رغأأم معارضأأة سعأأض الأأدول ااعضأأاء
ممارسأأة ) ات وون أمأأرب( ع ومأأا  ااع أأال قأأد تشأأك  ممارسأأة  اغأأراض التفسأأريل ولك هأأا ليسأأت 
غأأري أن و 31 املأأادةمأأ   3 الفقأأرةتثبأأت اتفاقأأا  سأأني ااطأأرا  سشأأفن التفسأأريل وتقأأع ضأأ   نطأأاق 

تكأأون  املأأؤلفني يتفقأأونل دىل حأأد سعيأأدل علأأى أن ممارسأأة م ظ أأة دوليأأةل يف حأأد  اهتأأال غالبأأا  مأأا
ضأوء  الأ ي وردت فيأ  ويفمفيدة أيضا  يف توضيح املعا املعتأاد ملصأطلحات املعا أدة يف السأياق 

 و(959)موضوع املعا دة والغرض م ها
__________ 

(955) C. Brölmann, "Specialized rules of treaty interpretation: international organizations", in Hollis, 
The Oxford Guide to Treaties ل يف 534-507 أعأأأأأال (ل الصأأأأأفحات 797 )انظأأأأأر احلاشأأأأأية

 S. Kadelbach, "The interpretation of the Charter", in The Charter of the؛ و521-520 الصأفحتني

United Nations: A Commentary, 3rd edition, B. Simma and others, eds. (Oxford, Oxford 

University Press, 2012), p. 71, at p. 80؛ وGardiner, Treaty Interpretation (392 انظأأر احلاشأأية 
 و181و 127 (ل الصفحتانأعال 

(956) Gardiner, Treaty Interpretation  ؛ و282 ل الصأأأفحة(أعأأأال  392 احلاشأأأية)انظأأأرSchermers and 

Blokker, International Institutional Law  و؛ 844 ل الصأفحة(أعأال  933 احلاشأية)انظأرJ. Crawford, 

Brownlie’sPrinciplesofPublicInternational,Law, 8th edition (Oxford, Oxford University Press 

2012), p. 187؛ وKlabbers, An Introduction to Institutional Law ل (أعأأال  953 احلاشأأيةل )انظأأر
 Partial Award on the Lawfulness of the Recall of the Privately Held ؛ وانظر أيضا  90-89 الصفحتان

Shares on 8 January 2001 and the Applicable Standards for Valuation of those Shares, 22 

November 2002, UNRIAA, vol. XXIII (Sales No. E/F.04.V.15), pp. 183-251, at p. 224, para. 145و 

مشأأأروع مأأ   4 الفقأأرةالأأواردة يف  "امل ارسأأة الالحقأأة ااخأأرى"يف تعريأأأ  يف قأأراءة ثانيأأة قأأد تعيأأد اللج أأة ال ظأأر  (957)
د ا مأأأان ي بغأأأي تصأأأ ي  ممارسأأأة  مأأأ  أجأأأ  توضأأأيح مأأأا 4 مأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج 3 الفقأأأرةو  [1] 2 االسأأأت تاج

والأت حأىت اآلن مقتصأرة علأى ممارسأة ااطأرا ؛ انظأر تقريأر  م ظ ة دولية يف حد  اهتا ض    أ   الفئأة الأيت مأا
الثام أة والسأتونل الوثائق الرمسية للج عية العامةل الأدورة ة ة القانون الدويل ع  أع ال دورهتا اخلامسة والستنيل 

 و15و 14 (ل الفص  الراسعل الصفحتانA/68/10) 10 امللحق رقم

 ,Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territoryانظأر  (958)

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 149  حيأأأأث أشأأأأري دىل قأأأأرار اة عيأأأأة(
ل مأأأأع صأأأأوتا   16 صأأأأوتا  مقاسأأأأ  60 )اعُت أأأأد سفغلبيأأأأة 1961 نيسأأأأان/أسري  15 ( املأأأأؤرخ15-)د1600 العامأأأأة
عضأأأأوا  عأأأأ  التصأأأأويتل مأأأأ هم االحتأأأأاد السأأأأوفيايت ودول أخأأأأرى مأأأأ  أوروسأأأأا الشأأأأرقية( وقأأأأرار اة عيأأأأة  23 امت أأأأاع
صأأأوتا  مقاسأأأأ  صأأأأوتني  91 )اعُت أأأأد سفغلبيأأأأة 1963 نون ااول/ديسأأأ ربمأأأأا  13 ( املأأأأؤرخ18-)د1913 العامأأأة

 )دسبانيا والربتغال((و

ضأأأ  ا  يف الوثأأأائق  أغراضأأأها ومهامهأأأال حسأأأب ا حُتأأأّدد صأأأراحة أوووو اسأأأتخدمت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة عبأأأارة " (959)
 Reparations for injuries suffered in the service of the Unitedامل شأئة هلأا وحسأب ا يتجسأد يف امل ارسأة"ل

Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949, p. 174, at p. 180و 

http://undocs.org/ar/A/68/10
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أمثلأأأأة معي أأأأة "أن ل [1] 2 االسأأأأت تاجوقأأأأد أمأأأأدت اللج أأأأةل يف تعليقهأأأأا علأأأأى مشأأأأروع  (33)
ل يف حتديأأأأأأد املعأأأأأأا العأأأأأأادي تسأأأأأأهم ال ل أوتسأأأأأأا م ل  ارسأأأأأأة الالحقأأأأأأة واالتفاقأأأأأأات الالحقأأأأأأةل

 أ   و و (960)ضوء موضوع املعا دة والغرض م ها" لل صطلحات يف السياق ال ي وردت في  ويف
 و ارسة امل ظ ة الدولية نفسهاسال سبة ملأيضا   مه ة االعتبارات

مأأأ   1 الفقأأأرةارسأأأة اخلاصأأأة" مل ظ أأأة دوليأأأة مأأأ   امل ك أأأة "لل  الصأأألةومأأأ  مث ُتسأأأت د  (34)
ل علأأأأأى وجأأأأأ  وتسأأأأأ ح تلأأأأأك القواعأأأأأدو 1969 مأأأأأ  اتفاقيأأأأأة فيي أأأأأا لعأأأأأا  32 املأأأأأادةو  31 ةاملأأأأأاد

يف  لأأأك ممارسأأأة جهأأأاو واحأأأد  ل مبأأأانفسأأأهاسأأأفن تؤخأأأ  يف االعتبأأأار ممارسأأأة امل ظ أأأة  اخلصأأأوصل
يف  لأك  هأال مبأام  غأرضالاملعا أدة و موضأوع تحديأد  ات صألة س ا أمثر م  أجه هتال ساعتبار  أو

 و(961)31 املادةم   1 الفقرةوظيفة امل ظ ة الدولية املع يةل مبوجب 
تطبيأأق قواعأأد التفسأأري الأأواردة يف  1969 لعأأا  مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا 5 وسالتأأايلل جتيأأ  املأأادة (35)

يشأأ    مبأأا امل شأأئل هايف تفسأأري صأأك لم ظ أأة دوليأأةعلأأى  أأو يراعأأي ممارسأأة  32و 31 املأأادتني
أن تسأهم تلأك الع اصأر يف أيضأا  ميكأ  على   ا ال حأول و و (962)املؤسسي اخلاصطاسعها مراعاة 

قأأاسال  للتطأأور عأأرب الأأ م   مل ظ أأة دوليأأة مأأا مل شأأئالصأأك اد ا مأأان معأأا س أأد مأأ  س أأود  حتديأأد مأأا
 و(963)الل وحتديد ميفية حدوث   ا التطور د ا صح اامر أ 

__________ 

علأأأأى وجأأأأ  أيضأأأأا  وانظأأأأر أعأأأأال ؛  429 واحلاشأأأأية 1 ( مأأأأ  التعليأأأأق علأأأأى مشأأأأروع االسأأأأت تاج15) انظأأأأر الفقأأأأرة (960)
 ,Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria, Preliminary Objectionsاخلصأوص

Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 275, at pp. 306-307, para. 67و 

 South-West Africa-Voting Procedure, Advisory Opinion of June 7th, 1955, I.C.J. Reports انظأر (961)

1955, p. 67, Separate Opinion of Judge Lauterpacht, at p. 106 "( التفسأري الصأحيح للصأأك  دنووو
الأأ ص الرمسأأي للصأأك ااصأألي فحسأأبل سأأ  وميفيأأة دع الأأ  يف امل ارسأأة  نأأب أن يفخأأ  يف االعتبأأار ال امل شأأئ

 ضوء االجتا ات اليت تتكش  يف دورة حياة امل ظ ة"(و الفعلية ويف

أأ (962) ت الدوليأأة ميكأأ  أن يسأأفرل د ا مأأان الطأأاسع املؤسسأأي اخلأأاص لأأبعض امل ظ أأا اح لتبأأني مأأارّ  أأة نقأأاش دائأأر سأأني الشُّ
للصأكوك املأ مورة يسأتلهم القأانون أيضأا  ل ع  تفسأري "دسأتوري"  شئةمقرتنا  ساملبادئ والقيم املكرسة يف صكومها امل
 J.E. Alvarez, "Constitutional interpretation in international الدسأتوري الأوطر؛ انظأرل علأى سأبي  املثأالل

organizations", in The Legitimacy of International Organizations J.-M. Coicaud and V. Heiskanen, 

eds. (Tokyo, United Nations University Press, 2001), pp. 104-154;.L’acteconstitutifde",Peters.A

l’organisation internationale", in E. Lagrange and J.-M. Sorel, eds., Droit des organisations 

internationales (Paris, LGDJ, 2013), pp. 216-218; M.ofInternational’Constitutionalization‘",Wood

Law: A Sceptical Voice", in International Law and Power: Perspectives on Legal Order and Justice. 

Essays in Honour of Colin Warbrick, K.H. Kaikobad and M. Bohlinder, eds. (Leiden/Boston, 

Brill/Nijhoff, 2009), pp. 85-97و 
(963) Legal consequences for States of the continued presence of South Africa in Namibia (South West 

Africa) notwithstanding Security Council resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

1971, pp. 31-32, para. 53 ؛ (30)-(24) الفقأأراتل [ والتعليأأق عليأأ 3] 8 مشأأروع االسأأت تاجأيضأأا  انظأأر ؛ و
 "Schmalenbach, "Art. 5؛ و31 ل الفقأأرة537 أعأأال (ل الصأأفحة 439)احلاشأأية  ووو"Dörr, "Article 31و
 و7 ل الفقرة92 ل الصفحة(أعال  901 احلاشية)
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ل دىل ممارسة م ظ ة دولية سرمتهال وليس دىل ممارسة 2 ل على غرار الفقرة3 وتشري الفقرة (36)
عأأ  تصأأر  جهأأاو  جهأأاو تأأاسع مل ظ أأة دوليأأةل ان ممارسأأة امل ظ أأة الدوليأأة املع يأأة ميكأأ  أن ت شأأف

ومفهأو  أن ممارسأة م ظ أة و (964)أمثأر جهاوي  أوتصر  أيضا  ع   واحدل ولك  ميك  أن ت شف
د ا مانأأأت تلأأأك امل ظ أأأة تت تأأأع  دال  شأأأئتفسأأأري صأأأكها امل ات صأأألة سميكأأأ  أن تكأأأون  ال دوليأأأة

تتجأاوو امل ظ أات الدوليأة حأدود سألطتها  سالصالحية الالومةل ان   اك شأرطا  عامأا  يقتضأي أال
 و(965)ونطاق صالحيتها

يت أاول الأ ي  5 دىل مشروع االسأت تاج [11] 12 م  مشروع االست تاج 3 وتست د الفقرة (37)
ل علأى ال حأو الأ ي عرفأت سأ  يف املعا أدةتلأك معا أدة يف تطبيأق يف طأرا  ل "امل ارسة الالحقة" 
أن ممارسأأأة م ظ أأأة دوليأأأةل يف حأأأد  اهتأأأال يف  5 يعأأأر مشأأأروع االسأأأت تاج و وال4 مشأأأروع االسأأأت تاج

 و (966)32و 31 مبوجب املادتني  ات صلةميك  أن تكون ممارسة  ال  شئامل هاتطبيق صك

 "قواعد امل ظ ة"   سدون اإلخالل  -4 الفقرة  
مأ  اتفاقيأة فيي أال واسأتعريت صأياغتها  5 املأادة [11]12مأ  مشأروع  4 تعكس الفقرة (38)

ل وتكفأأ  انطبأأاق 3 دىل 1 وت طبأأق الفقأأرة علأأى احلأأاالت املشأأ ولة سأأالفقرات مأأ و مأأ  تلأأك املأأادة
 ات صأألة مأأأ  قواعأأأد الل سأأأفي قواعأأأد القواعأأد املشأأأار دليهأأأا فيهأأا وتفسأأأري ا وتطبيقهأأأا "دون دخأأ

 )ي( مأ 1 الفقأرة ويتعني فهم عبارة "قواعد امل ظ ة" على غرار الفهم املقصود م ها يفو امل ظ ة"
سأأأؤولية مب املأأأواد املتعلقأأأة )ب( مأأأ 2 ل ومأأأ لك يف املأأأادة1986 مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا  2 املأأأادة

 و 2011 امل ظ ات الدولية لعا 
يف تعليقهأأأا العأأأا  علأأأى املأأأواد املتعلقأأأة مبسأأأؤولية امل ظ أأأات الدوليأأأة وقأأأد  مأأأرت اللج أأأة  (39)

 :يلي ما 2011 لعا 
يتعلأق سسألطاهتا ومهامهأال  "و  اك فوارق جّد ساروة في ا سني امل ظ ات الدولية في ا 

وحجأم عضأأويتهال والعالقأات سأأني امل ظ أة وأعضأأائهال ودجأراءات التأأداولل واهليكأ  واملرافأأقل 
 و(967)القواعد ااساسية اليت تش   االلت امات التعا دية اليت تتح لها"فضال  ع  

__________ 

 و21 الفقرةأعال (  439 )احلاشية Dörrانظر  (964)

(965) Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory 
Opinion, I.C.J. Reports 1962, p. 151, at p. 168 "( القأولسأوغ ت اتولكأ  ع أدما تتخأ  امل ظ أة دجأراءووو 

تتجأأأاوو  سفحأأأد ااغأأراض الأأأيت أعل أأت ع هأأأا اامأأم املتحأأأدةل يُفأأرتض أن تلأأأك اإلجأأراءات الهنأأا ت اسأأأب الوفأأاء د
 و"(تهايونطاق صالحامل ظ ة  حدود سلطة

و سيأد أن اللج أة قأد تعيأد ال ظأر يف هنايأة املطأا  5 ( مأ  مشأروع االسأت تاج14) انظر أعال  التعليق على الفقرة (966)
مأ  أجأ  توضأيح العالقأة سي ه أاو وانظأر  [11] 12 وع االسأت تاجيف ضأوء مشأر  5 يف صياغة مشروع االسأت تاج

 أعال و 957 أيضا  احلاشية

)تقرير ة أة القأانون الأدويل عأ  أع أال  (7) مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية امل ظ ات الدوليةل تعليق عا ل الفقرة (967)
( A/66/10) 10 السادسأأة والسأأتونل امللحأأق رقأأمالوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأةل الأأدورة دورهتأا الثالثأأة والسأأتنيل 

 (و88 ل الفقرة87 الفص  اخلامسل الصفحة

http://undocs.org/ar/A/66/10


A/71/10 

291 GE.16-14345 

ميكأ  أن  ل أن "قواعأد" تفسأري أمثأر حتديأدا  " ات صألة"يف مجلأة أمأورل 4 وتعر الفقأرة (40)
مل ظ أة دوليأأةل قأد تكأون هلأا ااسأبقية علأأى قواعأد التفسأري العامأة مبوجأأب  م شأئيتضأ  ها صأك 

ل علأأى سأأبي  املثأأالل س أأدا  يأأ ص علأأى  شأأئفأأج ا تضأأ   الصأأك املو (968)1969 لعأأا  اتفاقيأأة فيي أأا
اتباع دجراء خاص يف تفسري الصكل فل ا أن نفرتض أن ااطرا ل ع دما تتوصأ  دىل اتفأاق سعأد 

سالتوصأأأأأ  دىل اتفأأأأأاق الحأأأأأق مبوجأأأأأب  جأأأأأراءعلأأأأأى  أأأأأ ا اإل لتفأأأأأا تقصأأأأأد اال دسأأأأأرا  املعا أأأأأدةل ال
ومع  لكل قد يكون اإلجراء اخلاص مبوجأب املعا أدة واتفأاق الحأق و 31 املادةم   )أ(3 الفقرة

متأأأأأوافقني د ا مانأأأأأت هل أأأأأا "مهأأأأأا  خمتلفأأأأأة وآثأأأأأار قانونيأأأأأة  31 املأأأأأادةمأأأأأ   )أ(3 الفقأأأأأرةمبوجأأأأأب 
موضأأأأوعية صأأأأرحية سشأأأأفن  قليلأأأأة تتضأأأأ   قواعأأأأد دجرائيأأأأة أو م شأأأأئةو أأأأة صأأأأكوك و (969)خمتلفأأأأة"
د" التفسأأري " ات الصأألة" صأأياغة صأأرحية يف "قواعأأ غأن تصأأا  يس مأأ  الضأأروريولأأو (970)تفسأأري ا
 املسأأأأأأأتقرةاسأأأأأأأت باطها مأأأأأأأ  "امل ارسأأأأأأأة  ؛ سأأأأأأأ  ميكأأأأأأأ  اإلشأأأأأأأارة دليهأأأأأأأا ضأأأأأأأ  ا  أوامل شأأأأأأأئالصأأأأأأأك 

املسأأأأتقرة لل  ظ أأأأة" مصأأأأطلح أضأأأأيق نطاقأأأأا  مأأأأ  مصأأأأطلح "ممارسأأأأة امل ارسأأأأة "وو (971)"ل  ظ أأأأةل
 امل ظ ة" يف حد  اهتاو

دىل أن أمهية  1986 ي( م  اتفاقية فيي ا لعا )2 وأشارت اللج ة يف تعليقها على املادة (41)
ميكأ  أن تتوقأ  علأى القواعأد واخلصأائص احملأددة الأيت متيأ  تلأك  ممارسة سعي ها تتبعها م ظ أة مأا

 امل شئ:امل ظ ةل على ال حو املبني يف صكها 
"فصحيح أن معظم امل ظ ات الدولية متتلكل سعد عدد م  الس واتل   وعأة  

 اإلشأارة املأ مورةالقصأد مأ  أن  و سيأديتج أ م  قواعد ا ج ءا  ال م  امل ارسات تشك 
 ارسأأة نفأأس الدرجأأة مأأ  اامهيأأة يف مجيأأع امل ظ أأات؛  تأأوحي سأأفي حأأال أن لل أن لأأيس

__________ 

ل (أعأأال  953 احلاشأأية) Klabbers, An Introduction to Institutional Lawانظأأرل علأأى سأأبي  املثأأالل  (968)
ل 96 ل والصأأفحة1 ل الفقأأرة89 ل الصأأفحة(أعأأال  901 اشأأيةاحل)" Schmalenbach, "Art. 5؛ و88 الصأأفحة
ل (أعأأأال  955 احلاشأأأية) "... Brölmann, "Specialized rules of treaty interpretation؛ و15 الفقأأأرة

 و32 ل الفقرة538 ل الصفحة(أعال  439 احلاشية)انظر  "... Dörr, "Article 31؛ و522 الصفحة

(969) WTO, Appellate Body Report, United States - Measures Affecting the Production and Sale of 

Clove Cigarettes, WT/DS406/AB/R, adopted 24 April 2012, paras. 252 -257و 

سعأأأض أحكامهأأأا تفسأأأريا   ا حجيأأأةل  يسأأأ ى س أأأود التفسأأأري حيأأأدد اةهأأأاو املخأأأتص ستفسأأأري املعا أأأدة أو معظأأأم مأأأا (970)
 C. Fernández de Casadevante y تضع قواعد حمددة "سشفن" التفسري يف حد  ات ل انظر أن تلك الب ود ال دال

Romani, Sovereignty and Interpretation of International Norms (Berlin/Heidelberg, Springer, 

2007), pp. 26-27؛ وDörr, "Article 31 ..."  و32 الفقرةل 537 ل الصفحة(أعال  439 احلاشية)انظر 

)ي(؛ ومشأأاريع املأأواد املتعلقأأة مبسأأؤولية امل ظ أأات الدوليأأة الأأيت وضأأعتها 2 ل املأأادة1986 انظأأر اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  (971)
الوثأائق الرمسيأة )ب(ل تقريأر ة أة القأانون الأدويل عأ  أع أال دورهتأا الثالثأة والسأتنيل 2 ة ة القانون الدويلل املادة

 الفأأأأأرع  أأأأأاءل (ل الفصأأأأأ  اخلأأأأأامسلA/66/10) 10 دسأأأأأة والسأأأأأتونل امللحأأأأأق رقأأأأأمللج عيأأأأأة العامأأأأأةل الأأأأأدورة السا
 C. Peters, "Subsequent practice and established practice of internationalو؛ 65 الصأأفحة

organizations", Göttingen Journal of International Law, vol. 3 (2011), pp. 617-642و 
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أن لكأأأأ  م ظ أأأأة خصأأأأائص ت فأأأأرد هبأأأأا يف  لأأأأك  - علأأأأى نقأأأأيض  لأأأأك - فالصأأأأحيح
 و(972)اجملال"

قأد تكأون أيضأا  وسأيلة لتفسأري الصأكوك  ل  ظ أة"لوهب ا املعال فجن "امل ارسأة املسأتقرة  (42)
 1986 مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا  2 املأأأادة)ي( مأأأ  1 الفقأأأرةوتعتأأأرب و لل  ظ أأأات الدوليأأأة  شأأأئةامل

"امل ارسأأأة املسأأأأتقرة  (973)املأأأأواد املتعلقأأأة مبسأأأؤولية امل ظ أأأأات الدوليأأأةمشأأأاريع )ب( مأأأ  2 واملأأأادة
تلك امل ارسة عأ  آثأار قانونيأة خمتلفأة يف وميك  أن تسفر و ل  ظ ة" قاعدة م  "قواعد امل ظ ة"ل

دائ ا  دن مان ي بغي شرح تلك اآلثار يف املقا  ااول وفقا   يس م  الواضحامل ظ ات املختلفةل ول
ومأأع و (974)وفقأأا  للقأأانون املؤسسأأي ااعأأرا ( أو ملصأأادر القأأانون الأأدويل التقليديأأة )املعا أأدات أو
ل  ظ أأة" تشأأَ   عأأادة لل فأأجن "امل ارسأأة املسأأتقرة  لأأكل حأأىت د ا تعأأ ر التع أأيم يف  أأ ا الصأأدد

أعضأاُء امل ظ أة ع ومأا  ودن مأان قبأوهلم  أ ا ضأ  يا  قَبل   ل(975)شكال  حمددا  م  أشكال امل ارسة
 و(976)يف سعض ااحيان

__________ 

(972) Yearbookل 2 )ي( مأ  مشأروع املأادة1 ل التعليأق علأى الفقأرةvol. II (Part Two), chap. II, p. 21 ,1982…
 و(25) الفقرة

الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة السادسأأة تقريأأر ة أأة القأأانون الأأدويل عأأ  أع أأال دورهتأأا الثالثأأة والسأأتنيل  (973)
 و62 (ل الفص  اخلامسل الصفحةA/66/10) 10 مللحق رقموالستونل ا

 121 الصأأفحةيف ل (أعأال  927 احلاشأية) "... Higgins, "The Development of international lawانظأر  (974)
تتأأأداخ  سشأأأأك  لصأأأأيق للغايأأأأة"(؛   أأأة جوانأأأأب مأأأأ  تفسأأأري املعا أأأأدات وامل ارسأأأأة العرفيأأأة يف  أأأأ ا اجملأأأأالووو )"
ي بغأأي أن ووو )" 631-630 اتالصأأفحيف ل (أعأأال  971 احلاشأأية) "... Peters, "Subsequent practiceو

ل  ظ أأأة" علأأأى للأأأيس مأأأ  املق أأأع قصأأأر "امل ارسأأأة املسأأأتقرة و (؛ "يعتأأأرب نوعأأأا  مأأأ  القأأأانون الأأأدويل العأأأريف لل  ظ أأأة
القانون الدويل "مان م  احملت   أن ت شف مشام  مأ  اإلشأارة دىل  يس ى قواعد داخليةل فعلى حّد قول ة ة ما

ان هلأ ا القأانونل دىل جانأب ال احيأة الداخليأةل ومأ  ووايأا أخأرىل ناحيأة دوليأة"ل  مل ظ أة مأا‘ الأداخلي‘القانون 
Yearbookل 2 ة)ي( مأ  مشأروع املأاد1 ل التعليأق علأى الفقأرةvol. II (Part Two), chap. II, p. 21 ,1982…

ل (أعأال  933 احلاشأية)انظأر  Schermers and Blokker, International Institutional Lawو؛ (25) الفقأرة
 C. Ahlborn, "The rules of international organizations and ؛ وانظأر مأ  ناحيأة أخأرى766 يف الصأفحة

the law of international responsibility", International Organizations Law Review, vol. 8 (2011), 

pp. 397-482, at pp. 424-428و 

(975) Blokker,Beyondو312 ل الصفحة(أعال  954 احلاشية)انظر  "... ’Dili‘" 

(976) Lauterpacht, "The development of the law of international organization ..." (أعأأال  779 احلاشأأية) ل
 "... Higgins, "The Development of international law يئأة العضأوية العامأة"(؛ و قبأول"ووو ) 464 الصأفحة

درجأأة أقأأ  مأأ  اامهيأأأة سأأجيالء )"قأأد يُكتفأأى   أأال مقارنأأة  مبواضأأع أخأأرىل  121 ل الصأأفحة(أعأأال  927 احلاشأأية)
ا  مثأ   أ   القأرارات دن أجهأ ة اامأم املتحأدة لأديهال دون شأكل سألطة أوىل ال أ طول املدة والقبول الضأ رل د ل

 971 احلاشأية) "... Peters, "Subsequent practice and established practice(؛ و"]سشأفن واليتهأا واختصاصأها[
 و641-633 ل الصفحات(أعال 
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  [12] 13ارستنتاج 
 تصريحاث هي اث الفبراء المنشأة بموجب معاهداث

هبيئأأأأة خأأأأرباء م شأأأأفة  اغأأأأراض مشأأأأاريع االسأأأأت تاجات  أأأأ  ل يُقصأأأأد -1 
مبوجأأأب معا أأأدة  يئأأأة مؤلفأأأة مأأأ  خأأأرباء يع لأأأون سصأأأفتهم الشخصأأأيةل تُ شأأأف مبوجأأأب 

 معا دة وال تكون جهاوا  تاسعا  مل ظ ة دوليةو

و ضأأع حتديأأد أمهيأأة تصأأريح صأأادر عأأ   يئأأة خأأرباء م شأأفة مبوجأأب  -2 
 معا دة يف تفسري معا دة للقواعد امل طبقة م      املعا دةو

ؤدي تصأريح صأادر عأ   يئأة خأرباء م شأفة مبوجأب معا أدة أو وقد يأ -3 
مأأ   3ممارسأأة الحقأأة مأأ  جانأأب ااطأأرا  مبوجأأب الفقأأرة  وأيشأأري دىل اتفأأاق الحأأق 

وال يُفأأأرتض أن يشأأأك  و 32ل أو دىل ممارسأأأة الحقأأأة أخأأأرى مبقتضأأأى املأأأادة 31 املأأأادة
()ب( مأ  3الت ا  الص ت مأ  جانأب أحأد ااطأرا  ممارسأة الحقأة مبقتضأى الفقأرة )

سقبأأول تفسأأري املعا أأدة علأأى ال حأأو املعأأرب ع أأ  يف تصأأريح صأأادر عأأ   يئأأة  31املأأادة 
 خرباء م شفة مبوجب معا دةو

وال  أأ  مشأأروع االسأأت تاج  أأ ا ساملسأأامهة الأأيت ميكأأ  أن يقأأدمها تصأأريح  -4 
 معا دة م  املعا داتوصادر ع   يئة خرباء م شفة مبوجب معا دة يف تفسري 

 التعليق  

 تعري  مصطلح " يئة خرباء م شفة مبوجب معا دة"  -1الفقرة   
سعأأأأض املعا أأأأدات  يئأأأأاتل تتأأأأفل  مأأأأ  خأأأأرباء يع لأأأأون سصأأأأفتهم الشخصأأأأأيةل  ئت شأأأأ (1)

وتضأأطلع مبه أأة الرصأأد أو املسأأامهة سطأأرق أخأأرى يف تطبيأأق تلأأك املعا أأداتو ومأأ  اامثلأأة علأأى 
اللجأأأان امل شأأأفة مبوجأأأب خمتلأأأ  معا أأأدات حقأأأوق اإلنسأأأان علأأأى الصأأأعيد  أأأ    يئأأأات اخلأأأرباء 

ل (978) ل وم هأأأأأأأأأا علأأأأأأأأأى سأأأأأأأأأبي  املثأأأأأأأأأال ة أأأأأأأأأة القضأأأأأأأأأاء علأأأأأأأأأى الت ييأأأأأأأأأ  الع صأأأأأأأأأري(977)العأأأأأأأأأاملي
ل (980)ل وة أأة القضأأاء علأأى مجيأأع أشأأكال الت ييأأ  ضأأد املأأرأة(979)حبقأأوق اإلنسأأان املع يأأة واللج أأة
__________ 

Nigel انظأأر (977) Rodley, “The role and impact of treaty bodies”, in The Oxford Handbook of 

International Human Rights Law, D. Shelton, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2013), pp. 

621-641, at pp. 622-623و 
مأأأأارس /آ ار 7نيويأأأأوركل )مأأأأ  االتفاقيأأأأة الدوليأأأأة للقضأأأأاء علأأأأى مجيأأأأع أشأأأأكال الت ييأأأأ  الع صأأأأري  14-8املأأأأواد  (978)

 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464, p. 195ل (1996
ديسأأأأ رب /مأأأأانون ااول 19نيويأأأأوركل )مأأأأ  العهأأأأد الأأأأدويل اخلأأأأاص سأأأأاحلقوق املدنيأأأأة والسياسأأأأية  45-28املأأأأواد  (979)

 وvol. 999, No. 14668, p. 171ل املرجع نفس ل (1966
ديسأأ رب /مأأانون ااول 18نيويأأوركل )مأأ  اتفاقيأأة القضأأاء علأأى مجيأأع أشأأكال الت ييأأ  ضأأد املأأرأة  22-17املأأواد  (980)

 وvol. 1249, No. 20378, p. 13ل املرجع نفس ل (1979
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وة أأأأأأة م ا ضأأأأأأة ل (982)حقأأأأأأوق الطفأأأأأأ ل وة أأأأأأة (981)ااشأأأأأأخاص  وي اإلعاقأأأأأأة وة أأأأأأة حقأأأأأأوق
وتشأأأ    يئأأأات اخلأأأرباء ااخأأأرى امل شأأأفة مبوجأأأب معا أأأدات ة أأأة حأأأدود اةأأأر  و (983)التعأأأ يب

ل وة أة االمتثأال امل شأفة مبوجأب (984)القاري امل شفة مبوجب اتفاقيأة اامأم املتحأدة لقأانون البحأار
شأأارمة اة هأأور يف ا أأا  االتفاقيأأة اخلاصأأة سجتاحأأة فأأرص احلصأأول علأأى املعلومأأات عأأ  البيئأأة وم

ل واهليئأأأة (985)القأأأرارات سشأأأفهنا واالحتكأأأا  دىل القضأأأاء يف املسأأأائ  املتعلقأأأة هبأأأا )اتفاقيأأأة آر أأأوس(
 و(986) الدولية ملراقبة املخدرات امل شفة مبوجب االتفاقية الوحيدة لل خدرات

مشأاريع مصطلح " يئة خرباء م شفة مبوجب معا أدة" فقأ  "اغأراض  1  الفقرة وتعرِّ  (2)
وضأع  أ   اهليئأات  البأت يفعي مشأروع االسأت تاج ال يأدّ في ا عأدا  لأكل االست تاجات    "و و 

 وااثر القانوين امل ك  أن يرتتب على أفعاهلا اغراض أخرىو 
" أن أعضأأأاء  يئأأأة خأأأرباء م شأأأفة مبوجأأأب يع لأأأون سصأأأفتهم الشخصأأأيةويعأأأر مصأأأطلح " (3)

يت أأأأاول وال و (987) أأأأدما يتصأأأأرفون ستلأأأأك الصأأأأفةحكوميأأأأة عمعا أأأأدة ال  ضأأأأعون اي تعلي أأأأات 
ج أع أأأال  يئأأأة تانأأأثأأأ  مي[ اهليئأأأات الأأأيت تتأأأفل  مأأأ  ممثلأأأي الأأأدولو و 12] 13مشأأأروع االسأأأت تاج 

مأأ  أشأأكال ممارسأأة  م ظ أأة دوليأأةل شأأكال   مأأ  أجهأأ ة جهأأاوا    تكأأونتتأأفل  مأأ  ممثلأأي الأأدولل وال
 و(988)تلك الدول اليت تع   س لك على  و مجاعي يف دطار تلك اهليئة

__________ 

(ل 2006مأأأانون ااول/ديسأأأ رب   13)نيويأأأوركل  حقأأأوق ااشأأأخاص  وي اإلعاقأأأةاتفاقيأأأة مأأأ   39-34املأأأواد  (981)
 3.p,44910.No,2515.volل املرجع نفس 

  لاملرجأأأأأع نفسأأأأأ (ل 1989 نأأأأأوف رب/الثأأأأأاين تشأأأأأري  20)نيويأأأأأوركل  حقأأأأأوق الطفأأأأأ اتفاقيأأأأأة مأأأأأ   45-43املأأأأأواد  (982)
vol. 1577, No. 27531, p. 3و 

اتفاقيأأأأة م ا ضأأأة التعأأأأ يب وغأأأري  مأأأ  ضأأأأروب املعاملأأأة أو العقوسأأأأة القاسأأأية أو الالدنسأأأأانية مأأأ   24-17ملأأأواد ا (983)
 وvol. 1465, No. 24841, p. 85ل املرجع نفس (ل 1984مانون ااول/ديس رب   10املهي ة )نيويوركل  أو

اتفاقيأأة اامأأم املتحأأدة لقأأانون البحأأارل مأأ   76مأأ  املأأادة  8 الفقأأرةأنشأأئت ة أأة حأأدود اةأأر  القأأاري مبوجأأب  (984)
 ,United Nations, Treaty Seriesل (1982ديسأ رب /مأانون ااول 10مونتيغأو سأايل )واملرفق الثاين لالتفاقيأة 

vol. 1833, No. 31363, p. 3و 
االتفاقيأأة اخلاصأأة سجتاحأأة فأأرص احلصأأول مأأ   15اتفاقيأأة آر أأوس مبوجأأب املأأادة  يف دطأأارة أأة االمتثأأال  أنشأأئت (985)

االحتكأا  دىل القضأاء يف املسأائ  املتعلقأة على املعلومات ع  البيئة ومشارمة اة هأور يف ا أا  القأرارات سشأفهنا و 
 I/7 واملقأررل vol. 2161, No. 37770, p. 447ل املرجأع نفسأ (ل 1998  يوني/ح يران 25آر وسل الدا ركل ) هبا

 (وECE/MP.PP/2/Add.8) 2002 املتعلق ساستعراض االمتثال واملعت د يف اجت اع ااطرا  ااول يف عا 
 30نيويأأأأوركل )االتفاقيأأأأة الوحيأأأأدة لل خأأأأدرات مأأأأ   5أنشأأأأئت اهليئأأأأة الدوليأأأأة ملراقبأأأأة املخأأأأدرات مبوجأأأأب املأأأأادة  (986)

 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515, p. 151(ل 1961رس ما/آ ار

 ؛ وانظأر أيضأا  العهد الدويل اخلاص ساحلقوق املدنيأة والسياسأيةم   28م  املادة  3الفقرة  على سبي  املثال انظر (987)
Christian Tomuschat, Human Rights: Between Idealism and Realism, 3rd edition (Oxford, Oxford 

University Press, 2014), p. 219و 
 [و11] 12 على قرارات مؤمترات الدول ااطرا ل انظر مشروع االست تاج ي طبق   ا سصفة خاصة (988)

file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/1_1998_Convention_Access_Information.pdf
file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/1_1998_Convention_Access_Information.pdf
file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/1_1998_Convention_Access_Information.pdf
file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/1_1998_Convention_Access_Information.pdf
http://undocs.org/ar/ECE/MP.PP/2/Add.8
file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/1_1961_NarcoticDrugs.pdf
file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/1_1961_NarcoticDrugs.pdf
file://///conf-share1/conf/Groups/PEPS-Share/REFERENCES/1_1966_ICCPR.pdf
file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/3_Tomuschat_Human_Rights_Between_Idealism%20_Realism.pdf
file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/3_Tomuschat_Human_Rights_Between_Idealism%20_Realism.pdf
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 تكأونعلأى اهليئأات الأيت سالطريقة نفسها  [ أيضا  12] 13وال ي طبق مشروع االست تاج  (4)
 مأ  أجهأ ة م ظ أة دوليأة ا  جهأاو تكأون ج أع ال  يئأة ت سب نايُ و و (989) ظ ة دوليةتاسعة ملأجه ة 

وليأأة و وقأد اسأُتبعدت اهليئأأات الأيت  أي أجهأ ة م ظ أات د(990) اول دىل امل ظ أة املع يأةيف املقأا  ا
ال ترم  أن مشاريع االست تاجات      [ اسباب رمسية مبا12] 13م  نطاق مشروع االست تاج 

اتفاقيأة فيي أاو و أ ا ال يسأتبعد أن مأ  امل كأ  انطبأاق الأواردة يف  تفسأريالقواعأد  مدى أمهيأةعلى 
مشأأاريع االسأأأت تاجات  أأ  ل مأأع مراعأأأاة مأأا يقتضأأي  اخأأأتال  احلأأالل علأأى تصأأأرحيات مضأأ ون 

 اليت  ي أجه ة م ظ ات دوليةو املستقلة  يئات اخلرباء 
وتعأأر عبأأارة "م شأأفة مبوجأأب معا أأدة" أن دنشأأاء  يئأأة خأأرباء معي أأة أو اختصاصأأها  أأو  (5)

مأأ  الواضأأح مأأا د ا مانأأت  و ويف معظأأم احلأأاالتل يكأأونمأأ  املعا أأدات أمأأر تأأ ص عليأأ  معا أأدة
و فاللج أة املع يأة سأاحلقوق يصأعب تصأ يفهااالت حأأيضأا   قأد توجأد    الشروط مستوفاةل لك  

االقتصأأأأادية واالجت اعيأأأأة والثقافيأأأأةل علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأالل  أأأأي  يئأأأأة أنشأأأأئت سقأأأأرار مأأأأ  م ظ أأأأة 
جأأأأأب ل لكأأأأ  ُأسأأأأأ د دليهأأأأا في أأأأا سعأأأأأد اختصأأأأاص "ال ظأأأأر" يف سعأأأأأض "البالغأأأأات" مبو (991)دوليأأأأة

الربوتومأأأأأأأول االختيأأأأأأأاري امللحأأأأأأأق سالعهأأأأأأأد الأأأأأأأدويل اخلأأأأأأأاص سأأأأأأأاحلقوق االقتصأأأأأأأادية واالجت اعيأأأأأأأة 
وتشأأأأك   أأأأ   اهليئأأأأة دحأأأأدى  يئأأأأات اخلأأأأرباء امل شأأأأفة مبوجأأأأب معا أأأأدات سأأأأاملعا  و(992)والثقافيأأأأة

معا أأدة تأأ ص علأأى ممارسأأة  أأ   اللج أأة   أأاك [ مبأأا أن 12] 13 املقصأأود يف مشأأروع االسأأت تاج
 مبوجأأب امل شأأفة  أأي ة أأة االمتثأأال  يصأأعب تصأأ يفهاةو و  أأاك حالأأة أخأأرى الختصاصأأات معي أأ

__________ 

 تكأونعلى  يئأة خأرباء  مثاال   اما   ة ة خرباء م ظ ة الع   الدولية املع ية ستطبيق االتفاقيات والتوصياتتشك   (989)
لل ظأأأأر يف تقأأأأارير احلكومأأأأات سشأأأأفن  1926عأأأأا  وقأأأأد أنشأأأأئت  أأأأ   اللج أأأأة يف  ومل ظ أأأأة دوليأأأأة ا  تاسعأأأأ ا  جهأأأأاو 

احلقأأوقيني البأأاروي  مأأأ  م أأاطق جغرافيأأة ونظأأم قانونيأأأة مأأ   عضأأوا   20 وتتأأفل  مأأأ  واالتفاقيأأات املصأأدق عليهأأا
 املعلومأاتو  www.ilo.orgوثقافات خمتلفةل يعي هم  لس ددارة م ظ ة الع أ  الدوليأة ملأدة ثأالث سأ واتل انظأر 

: يف املوقأأأأأأأع الشأأأأأأأبكي للج أأأأأأأة القأأأأأأأانون الأأأأأأأدويل الأأأأأأأيت قأأأأأأأدمتها م ظ أأأأأأأة الع أأأأأأأ  الدوليأأأأأأأة دىل اللج أأأأأأأةل املتاحأأأأأأأة
http://legal.un.org/ilc/guide/1_11.shtmlو 

ل املرفأأأقل 66/100مأأ  املأأأواد املتعلقأأأة مبسأأؤولية امل ظ أأأات الدوليأأأةل قأأرار اة عيأأأة العامأأأة  6مأأأ  املأأأادة  1 الفقأأرة (990)
الوثأأأائق الرمسيأأأة للج عيأأأة العامأأأةل نظأأأر لالطأأأالع علأأأى التعليأأأق عليأأأ ل ا) 2011ديسأأأ رب /مأأأانون ااول 9املأأأؤرخ 

؛ ويشأأك  الفريأأق العامأأ  (ل الفصأأ  اخلأأامسل الفأأرع  أأاء(A/66/10) 10 الأأدورة السادسأأة والسأأتونل امللحأأق رقأأم
علأأى  يئأأة خأأرباء يع لأأون سصأأفتهم الشخصأأيةل و أأو فريأأق ملفأأ  سواليتأأ   لأأس  املعأأر ساالحتجأأاو التعسأأفي مثأأاال  
الوثأائق الرمسيأة للج عيأة العامأةل  ل2013سأبت رب /أيلأول 26 املأؤرخ 24/7 لأسحقوق اإلنسأان مبوجأب قأرار اجمل

ساعتبأأأار   يئأأأة فرعيأأأة مأأأ  العامأأأ ل   أأأ ا الفريأأأقو (و A/68/53/Add.1) 53 الأأأدورة الثام أأأة والسأأأتونل امللحأأأق رقأأأم
 انظأأأأر[ل 12] 13تاج مشأأأأروع االسأأأأت  سأأأأياق يئأأأأات اجمللأأأأسل لأأأأيس  يئأأأأة خأأأأرباء م شأأأأفة مبوجأأأأب معا أأأأدة يف 

www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspxو 
 (و9ل الفقرة E/C.12/1989/4) 1987 مايو/رياأ 26املؤرخ  1987/5ر اجمللس االقتصادي واالجت اعيل القرا (991)
م  الربوتومول االختياري للعهد الأدويل اخلأاص سأاحلقوق االقتصأادية واالجت اعيأة والثقافيأة امللحأق  15-1املواد  (992)

 و2008 مانون ااول/ديس رب  10املؤرخ  63/117اة عية العامة سقرار 

http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-of-experts-on-the-application-of-conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ilo.org
file:///H:/PEPS-Share/ILC%20Extra%20Refs/2016_68%20th%20session/SASP/sasp_ilo.pdf
http://legal.un.org/ilc/guide/1_11.shtml
http://legal.un.org/ilc/guide/1_11.shtml
http://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=%20A/RES/66/100
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=1E677SB676677.2184&profile=bib&uri=link=3100006~!1316885~!3100001~!3100040&aspect=alpha&menu=search&ri=1&source=~!horizon&term=A%2FHRC%2FRES%2F24%2F7&index=ZUNSYMA
http://undocs.org/ar/A/68/53/add.1
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx
http://undocs.org/A/C.12/1989/4
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 -سروتومأأأول ميوتأأأو التفاقيأأأة اامأأأم املتحأأأدة اإلطاريأأأة سشأأأفن تغأأأري امل أأأاخل الأأأيت ُأشأأأري دىل دنشأأأائها 
 و(993)م  الربوتومول 18ض  ا  يف املادة  -ؤمتر ااطرا  ملمبوجب قرار 

  أسبقية قواعد املعا دة -2الفقرة   
تسأأأتخد  املعا أأأدات مصأأأطلحات خمتلفأأأة لوصأأأ  أشأأأكال ع أأأ   يئأأأات اخلأأأرباء امل شأأأفة  (6)

 (996)ل و"التعليقأأأأأات"(995)ل و"التوصأأأأأيات"(994)علأأأأأى سأأأأأبي  املثأأأأأالل "اآلراء" لمبوجأأأأأب معا أأأأأدات
 مشأأأأأروع[ل اغأأأأأراض 12] 13و ويسأأأأأتخد  مشأأأأأروع االسأأأأأت تاج (998)و"ال تأأأأأائج" (997)و"التأأأأأداسري"
 و ويغطي   ا املصطلح مجيأع أشأكال الع أ   ات (999)"التصرحيات" العا ل مصطلح   ا االست تاج

__________ 

  11)ميوتأأول  سروتومأأول ميوتأأو التفاقيأأة اامأأم املتحأأدة اإلطاريأأة سشأأفن تغأأري امل أأاخة أأة االمتثأأال امل شأأفة مبوجأأب  (993)
(  أي ة أة United Nations, Treaty Series, vol. 2303, No. 30822, p. 162( )1997 ول/ديس ربمانون اا

 املتعلقأأأأة واآلليأأأأات اإلجأأأأراءات سشأأأأفن 7-/  أ24مأأأأ  الربوتومأأأأول ومبوجأأأأب املقأأأأرر  18أنشأأأأئت مبوجأأأأب املأأأأادة 
 السأأأأأأأأأأأأأأاسعة دورتأأأأأأأأأأأأأأ  يف ااطأأأأأأأأأأأأأأرا  مأأأأأأأأأأأأأأؤمتر اعت أأأأأأأأأأأأأأد  الأأأأأأأأأأأأأأ ي ميوتأأأأأأأأأأأأأأول سروتومأأأأأأأأأأأأأأول مبقتضأأأأأأأأأأأأأأى ساالمتثأأأأأأأأأأأأأأال

(FCCC/CP/2001/13/Add.3و) 
 امللحأق االختيأاري مأولوالربوتو  ؛)ج(7ل الفقأرة 42انظر العهد الدويل اخلاص ساحلقوق املدنيأة والسياسأيةل املأادة  (994)

 سالعهأأد امللحأأق االختيأأاري والربوتومأأول ؛4 الفقأأرة ل5 املأأادة لوالسياسأأية املدنيأأة سأأاحلقوق اخلأأاص الأأدويل سالعهأأد
 و1ل الفقرة 9ة املاد والثقافيةل واالجت اعية االقتصادية ساحلقوق اخلاص الدويل

 مجيأع علأى القضأاء واتفاقيأة؛ 2ل الفقأرة 9انظر االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشأكال الت ييأ  الع صأريل املأادة  (995)
 نأأأأوف رب/الثأأأأاين تشأأأأري  29 نيويأأأوركل) الطفأأأأ  حقأأأأوق واتفاقيأأأة ؛1 الفقأأأأرة ل21 املأأأأادة لاملأأأرأة ضأأأأد الت ييأأأأ  أشأأأكال
1989( )United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531, p. 3) الدوليأة واالتفاقيأة)د(؛ 45ل املأادة 
 ل املرجأأأع نفسأأأ ) (2006 ديسأأأ رب/ااول مأأأانون 20 نيويأأأوركل) القسأأأري االختفأأأاء مأأأ  ااشأأأخاص مجيأأأع حل ايأأأة

vol. 2716, No. 48088, p. 3)10تيغأو سأايل مون) البحأار لقأانون املتحأدة اامأم واتفاقيأة ؛5 الفقأرة ل33 املأادة ل  
 و8ل الفقرة 76(ل املادة vol. 1833, No. 31363, p. 3ل املرجع نفس ( )1982 مانون ااول/ديس رب

 انظأأأأأر اتفاقيأأأأأة م ا ضأأأأأة التعأأأأأ يب وغأأأأأري  مأأأأأ  ضأأأأأروب املعاملأأأأأة أو العقوسأأأأأة القاسأأأأأية أو الالدنسأأأأأانية أو املهي أأأأأةل (996)
واالتفاقيأأأأة ؛ 4الفقأأأأرة  ل40ل املأأأأادة يأأأأة والسياسأأأأيةاملدن سأأأأاحلقوق اخلأأأأاص الأأأأدويل والعهأأأأد ؛3ل الفقأأأأرة 19 املأأأأادة
( 1990 ربمأأأانون ااول/ديسأأأ   18حل ايأأأة حقأأأوق مجيأأأع الع أأأال املهأأأاجري  وأفأأأراد أسأأأر م )نيويأأأوركل  الدوليأأأة

(United Nations, Treaty Series, vol. 2220, No. 39481, p. 3 ل املادة)و74 

ل والفأأأرع 36أعأأال (ل الفأأرع احلأأادي عشأأرل الفقأأرة  985املتعلأأق ساسأأتعراض االمتثأأال )انظأأر احلاشأأأية  I/7 املقأأرر (997)
 و14دة املا للل خدرات الوحيدة واالتفاقية؛ 37الثاين عشرل الفقرة 

 993)انظأأر احلاشأأية  ميوتأأو سروتومأأول مبقتضأأى ساالمتثأال املتعلقأأة واآلليأأات اإلجأأراءات سشأأفن 7-/  أ24املقأرر  (998)
 وأعال (ل املرفقل الفرع اخلامس عشر

الفقأأأأرة  (ل الفصأأأأ  الثالأأأأثلA/70/10) 10الوثأأأأائق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأةل الأأأأدورة السأأأأبعونل امللحأأأأق رقأأأأم انظأأأأر  (999)
 Final report on the impact of findings of the United Nations human rights treaty" )ب(؛ وانظأر أيضأا  26

bodies" ل 5 الصأأأأفحةل أعأأأأال ( 540احلاشأأأأية  ر)انظأأأأل ة القأأأأانون الأأأأدويلراسطأأأأاملأأأأؤمتر احلأأأأادي والسأأأأبعني لتقريأأأأر ل
 "Report on the implementationاملفوضأية ااوروسيأة للدميقراطيأة مأ  خأالل القأانون )ة أة في يسأيا(ل و ؛ 15 الفقأرة

of international human rights treaties in domestic law and the role of courts" (CDL-AD (2014)036) ل
(ل 2014تشأأري  ااول/أمتأأوسر  11-10الأأ ي اعت دتأأ  ة أأة في يسأأيا يف جلسأأتها العامأأة املائأأة )رومأأال و أو التقريأأر 
 و78 ل الفقرة31 الصفحة
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الصأأألة الأأأيت تضأأأطلع هبأأأا  يئأأأات اخلأأأرباء امل شأأأفة مبوجأأأب معا أأأداتو وتشأأأ   املصأأأطلحات العامأأأة 
 و(1001)ج"تو"ال ا (1000)"جتهاداتااخرى املستخدمة في ا  ص  يئات معي ة "اال

 يئأة خأرباء مأ  تصريح  تج ع  قانوين ميك  أن يالتشديد على أن أي أثر  2الفقرة س ويراد (7)
وقبأأأ  مأأأ  شأأأيءل علأأأى القواعأأأد احملأأأددة الأأأواردة يف  م شأأأفة مبوجأأأب معا أأأدة  أأأو أثأأأر يتوقأأأ ل أوال  

و ونأب اختالفأا  مبأريا   املعا دة السارية نفسهاو وم  مث قد تكون     اآلثار القانونية احملت لة خمتلفأة
اتفاقيأأة فيي أأأاو وعأأادة مأأأا  الأأأواردة يفاملتعلقأأة ستفسأأأري املعا أأدات أن حتأأدَّد عأأ  طريأأأق تطبيأأق القواعأأأد 

مأ  أشأكال التصأريحل أو  خاصأا   يعطي املعا العادي لل صطلح ال ي تص  س  معا دة ما شأكال  
وي طبأق  أ ال  و(1002)على أن التصرحيات م    ا القبيأ  ليسأت مل مأة قانونأا   واضحا   سياق ل مؤشرا  

مأأأ  الربوتومأأأول االختيأأأاري  5مأأأ  املأأأادة  4ات "اآلراء" )الفقأأأرة علأأأى سأأأبي  املثأأأالل علأأأى مصأأأطلح
مأ   8امللحق سالعهد الدويل اخلاص ساحلقوق املدنية والسياسية( و"االقرتاحات والتوصأيات" )الفقأرة 

مأأأأ  االتفاقيأأأأة الدوليأأأأة للقضأأأأاء علأأأأى مجيأأأأع أشأأأأكال الت ييأأأأ  الع صأأأأري( و"التوصأأأأيات"  14املأأأأادة 
 اتفاقية اامم املتحدة لقانون البحار(و  م  76م  املادة  8 )الفقرة
__________ 

 ,Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Meritsانظأر (1000)

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at pp. 663-664, para. 66 ؛Rodley,Theroleandimpactof“

treaty bodies”  أعأأال (ل  977)احلاشأأيةp. 640 ؛Case Law of the Aarhus Convention Compliance 

Committee (2004-2011), 2nd edition, A. Andrusevych, T. Alge and C. Konrad, eds. (Lviv, Resource 

and Analysis Center “Society and Environment”, 2011); “Compilation of findings of the Aarhus

Convention Compliance Committee adopted 18 February 2005 to dateˮ :ل متأأاح يف املوقأأع التأأايل
www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/Compilation_of_CC_findings.pdf (  اطلأأأأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأأأأ

 (و2016/يولي  متوو 8 يف
(1001) R. VanAlebeekandThelegalstatusofdecisionsbyhumanrightstreatybodies“,Nollkaemper.A

in national law”, in UN Human Rights Treaty Bodies: Law and Legitimacy, H. Keller and L. 

Grover, eds. (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2012), pp. 356-413, at p. 

402; Rodley, “The role and impact of treaty bodies”  أعأأال (ل  977)انظأأر احلاشأأيةp. 639؛K. 

Mechlem, “Treaty bodies and the interpretation of human rights”, Vanderbilt Journal of 

Transnational Law, vol. 42 (2009), pp. 905-947, at p. 908و 
ة القأأأأانون الأأأأدويل راسطأأأأل انظأأأأر تقريأأأأر املأأأأؤمتر احلأأأأادي والسأأأأبعني لأدسيأأأأات القأأأأانونيف   أأأأ ا أمأأأأر مقبأأأأول ع ومأأأأا   (1002)

Theroleandimpactoftreatyانظأر ) bodiesˮ“,Rodley؛ 18ل الفقأرة 5الصأفحة أعأال (ل  540 )احلاشأية
 ؛pp. 233 and 267أعأال (ل  987)احلاشأية  …Tomuschat, Human Rights؛ p. 639 أعأال (ل 977احلاشأية 

D. Shelton, “The legal status of normative pronouncements of human rights treaty bodies” in

Coexistence, Cooperation and Solidarity, Liber Amicorum Rüdiger Wolfrum, vol. I, H.P. 

Hestermeyer and others, eds. (Leiden; Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2012), pp. 553-575, at 

p. 559; H. Keller and L. Grover, “General commentsof theHumanRightsCommitteeand their

legitimacy”, in Keller and Grover, UN Human Rights Treaty Bodies …  (ل أعال  1001)انظر احلاشية
pp. 116-198, p. 129 ؛Venice Commission,Reportontheimplementationofinternationalhuman“

rights treaties …  أعال (ل 999)احلاشية  p. 30, para. 76 مأ   18 ةيف املأادد" حتديأ"وفي ا  ص مصأطلح ؛
G. Ulfstein and J. Werksmann, “Theل انظأر 7-/  أ24سروتومأول ميوتأو واملقأرر  Kyoto compliance

system: towards hard enforcement”, in Implementing the Climate Regime: International 

Compliance, O.S. Stokke, J. Hovi and G. Ulfstein, eds. (London, Fridtjof Nansen Institut, 2005), 

pp. 39-62, at pp. 55-56و 

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/Compilation_of_CC_findings.pdf
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ل وصأأأ  اختصاصأأأات خمتلأأأ  مشأأأروع االسأأأت تاج  أأأ اولأأأيس مأأأ  الضأأأروريل اغأأأراض  (8)
 يئات اخلرباء امل شفة مبوجب املعا دات سالتفصي و وسوج  عا ل تُعت د تصأرحيات  يئأات اخلأرباء 

علأى تقأارير الأدول )علأى  امل شفة مبوجأب معا أدات حقأوق اإلنسأانل علأى سأبي  املثأالل دمأا ردا  
على البالغات الفردية )على سبي  املثأالل "اآلراء"(ل  سبي  املثالل "املالحظات اخلتامية"( أو ردا  

)علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأالل "التعليقأأأأات  أو في أأأأا يتعلأأأأق ست فيأأأأ  املعا أأأأدات املع يأأأأة أو تفسأأأأري ا ع ومأأأأا  
دة خمتلفأأة مأأ  املعا أأدة حتأأدد أحكأأا  حمأأدهأأا  أأ   التصأأرحيات ت ظ لأأئ  مانأأت و و (1003)العامأأة"(
ل سطريقة تثري سعض املسأائ  أو ض  ا   ر املعا دةل صراحة  ما تفسِّ  هنا غالبا  فجأثر ا القانوينل  أساسا  

 و(1004) [ دىل معاةتها12] 13يسعى مشروع االست تاج العامة اليت 

 أو ممارسة الحقة  دىل اتفاق الحقشريل يل أو ؤديي قد -اة لة ااوىل  ل3الفقرة   
يف حأأأد ل يشأأأك أن  ةمبوجأأأب معا أأأد لتصأأأريح صأأأادر عأأأ   يئأأأة خأأأرباء م شأأأفةال ميكأأ   (9)

ممارسأة  قتضأي وجأود  ا احلكأم ي انل 31املادة  )ب( م 3الفقرة  وجب ات ل ممارسة الحقة مب
 دُ ل علأى سأبي  املثأالل الأر  أ ا وقأد أمأد .سشفن تفسري املعا أدة هاتثبت اتفاق م  ااطرا  الحقة

"متلأأة االجتهأأادات"  مأأؤدا  أن مأأ  شأأفنقأأوق اإلنسأأان حب املع يأأة لج أأةمأأ  العلأأى مشأأروع اقأأرتاح 
 وجأأأبتشأأأك  ممارسأأأة الحقأأأة مبأن ل هبأأأ   االجتهأأأاداتالضأأأ ر  الأأأدول أو قبأأأولالصأأأادرة ع هأأأال 

  مان ماآليت:  قوق اإلنسانحب املع ية لج ةالو واقرتاح 31املادة  )ب( م 3الفقرة 
في أأأأا يتعلأأأأق سكتلأأأأة االجتهأأأأادات الصأأأأادرة عأأأأ  اللج أأأأةل ميكأأأأ  ال ظأأأأر دليهأأأأا " 

ممارسأأأأة الحقأأأأة يف تطبيأأأأق املعا أأأأدة تثبأأأأت اتفأأأأاق ااطأأأأرا  سشأأأأفن ‘ساعتبار أأأأا تشأأأأك  
()ب( مأأ  اتفاقيأأأة فيي أأا لقأأأانون املعا أأأداتل 3)31سأأأاملعا املقصأأود يف املأأأادة  ‘تفسأأري ا

دول ااطرا  على تلك االجتهادات  أي م   لكل اعتبار أن موافقة ال ميك ل سدال   أو
 و(1005)"اليت تشك    ا ال وع م  امل ارسة

__________ 

(1003)  W. Kälin, “Examination of state reports”, in Keller and Grover, UN Human Rights Treaty 

Bodies …  أعأال (ل  1001)انظأر احلاشأيةpp. 16-72 ؛G.Individual.ibid., pp”,complaints“,Ulfstein 

73-115; Mechlem, “Treaty bodies  أعأال (ل  1001)انظأر احلاشأية وووpp. 922-930 ؛ وااسأاس القأانوين
ل دال أن 40مأأ  املأأادة  4للتعليقأأات العامأأة مبوجأأب العهأأد الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق املدنيأأة والسياسأأية  أأو الفقأأرة 

في أأا يتعلأأق هبيئأأات اخلأأرباء ااخأأرى امل شأأفة مبوجأأب معا أأدات حقأأوق  أيضأأا    أأ   امل ارسأأة ساتأأت مقبولأأة ع ومأأا  
 Generalأعال (و 1002)احلاشية  comments …” pp. 127-28“,Keller and Groverاإلنسانل انظر 

,Rodleyعلأى سأبي  املثأالل  (1004) “The role and impact of treaty bodiesˮ  أعأال (ل  977)انظأر احلاشأيةp. 639 ؛
Shelton, “The legal status of normative pronouncements … ( ؛ أعأال  1002انظأر احلاشأية)A. Boyle 

and C. Chinkin, The Making of International Law (Oxford, Oxford University Press, 2007), p. 155و 
)الت امأأات الأأدول ااطأأرا  مبوجأأب الربوتومأأول االختيأأاري امللحأأق سالعهأأد الأأدويل  33مشأأروع التعليأأق العأأا  رقأأم  (1005)

( 2008آب/أغسأأأأأأأأأأأأأطس  18اخلأأأأأأأأأأأأاص سأأأأأأأأأأأأأاحلقوق املدنيأأأأأأأأأأأأأة والسياسأأأأأأأأأأأأأية( )الصأأأأأأأأأأأأيغة امل قحأأأأأأأأأأأأأة الثانيأأأأأأأأأأأأأة يف 
(CCPR/C/GC/33/CRP.3) عأدد مأ   ؛ وأعرب ع    ا املوقأ  أيضأا  17لفقرة ل ا2008آب/أغسطس  25ل
KellerandGeneralل دىل pp. 130-132أعأال (ل  1002)احلاشأية  ”… comments“,Grover ل انظأرؤلفنياملأ

 جانب امل يد م  املراجعو

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjts5Hrt9LNAhWB0RoKHXjrCLwQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.ohchr.org%2Fenglish%2Fbodies%2Fhrc%2Fdocs%2FCCPR-C-GC-33-CRP3.doc&usg=AFQjCNH4OQoxhkOQ4vQhZcK-wTcstItKzQ&sig2=DG-_dlu_IIULbLrTjY30FQ
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 امقرتحهأأأأأعأأأأأ  اللج أأأأأة عأأأأأدلت ل (1006)سعأأأأأض الأأأأأدول  أأأأأ ا االقأأأأأرتاح توع أأأأأدما انتقأأأأأد (10)
  ا يؤمد و و (1007)31 م  املادة)ب( 3دون اإلشارة دىل الفقرة  33العا  رقم  هاواعت دت تعليق
تشأأك  يف حأأد  اهتأأا ممارسأأة ميكأأ  أن معا أأدات ال  مبوجأأب امل شأأفةرباء  يئأأات اخلأأأن تصأأرحيات 

 و31املادة  )ب( م 3الفقرة  وجبالحقة مب
أو تشأأريل ل ميكأأ  أن تأأؤديمعا أأدات  امل شأأفة مبوجأأبرباء  يئأأات اخلأأتصأأرحيات سيأأد أن  (11)
سشفن تفسري املعا دة مبوجأب ااطرا   اتفاقيثبتان  طرا  لاتفاق الحق أو ممارسة الحقة  دىل
 ل(1009)لج أأةالو  ل(1008)دولاإلمكانيأأة الأأو وقأأد اعرتفأأت هبأأ   31مأأ  املأأادة )أ( أو )ب( 3قأأرة الف
أي  وال يوجأأد يف الواقأأع و(1011)ؤلفنيمأأ  املأأ  وعأأة مبأأرية و  ل(1010)القأأانون الأأدويل راسطأأةمأأ لك و 

اتفأاق  يأؤديل أو يشأريل دىلمأ  أن  مي ع تصرحيا  تصدر   يئة خرباء م شفة مبوجب معا دة سبب
 وسشفن تفسري معا دة نفسها ااطرا  الحق سني ااطرا  أو ممارسة الحقة تثبت اتفاق

م شأأأفة خأأأرباء  عأأأ   يئأأأةتصأأأريح صأأأادر  ؤديل مأأأ  حيأأأث املبأأأدأل أن يأأأود ا مأأأان ممك أأأا   (12)
)أ( و)ب( 3الفقأرة  وجأبمب نفسأها طأرا  ل دىل اتفاق الحق أو ممارسأة الحقأةمبوجب معا دة 

املعا أدات الأيت  ف عظأم .يف امل ارسأة الع ليأة سأهال  حتقيق     ال تيجأة لأيس ل فجن 31م  املادة 
مأ  سيكون و  .العديد م  ااطرا   ي معا دات تضم ت شئ  يئات خرباء على الصعيد العاملي

يُعأأرب ل سأأفن أو ضأأ  ا   أن مجيأأع ااطأأرا  قأأد قبلأأتل صأأراحة  دثبأأات  حيأأانالصأأعب يف أغلأأب اا
 .ع  تفسري خاص لل عا دة اء م شفة مبوجب معا دةتصريح معني هليئة خرب 

__________ 

the انظأرل علأى سأبي  املثأالل (1006) “Comments of the United States of America on the Human Rights

Committee’s ‘Draft general comment 33: The Obligations of States Parties under the Optional

Protocol to the International Covenant Civil and Political Rights’”, para. تشأأري   17ل 17
)اطلأع  www.state.gov/documents/organization/138851.pdfل متاح يف املوقأع التأايل: 2008ااول/أمتوسر 

 (و2016متوو/يولي   8علي  يف 

 40ل امللحأأق رقأأم سأأتونة والراسعأأالأأدورة الل الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةتقريأأر اللج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأانل  (1007)
(A/64/40)ولد ااولل املرفق اخلامسل اجمل 

ل احملضأأأر املأأأوج  اللج أأأة السادسأأأة الوثأأأائق الرمسيأأأة للج عيأأأة العامأأأةل الأأأدورة السأأأبعونلانظأأأرل علأأأى سأأأبي  املثأأأالل  (1008)
الواليأات املتحأدة: ) 46ل الفقأرة 2015 الثأاين/نوف ربتشأري   6ل (A/C.6/70/SR.22) للجلسة الثانية والعشأري 

أو أنشطة  يئة م شفة مبوجب معا أدةل يف سعأض الظأرو ل  تصرحياتلى عطرا  أردود فع  لدول ميك  ل وو"و
 "(و31م  املادة  3الفقرة  تلك الدول( اغراضلتشك  ممارسة الحقة )أن 

 و [2] 3اج   التعليق على مشروع االست ت( م11انظر الفقرة ) (1009)
 و21ل الفقرة 6 الصفحة أعال (ل 540)احلاشية  ة القانون الدويلراسطتقرير املؤمتر احلادي والسبعني لانظر  (1010)

 Treatybodies,B. Schlütter؛pp. 920-921أعأال (  1001)احلاشأية  ,…“,Mechlemانظرل علأى سأبي  املثأالل  (1011)

“AspectsofhumanrightsinterpretationbytheinKellerandUNHuman,Grover,”UN treaty bodies

Rights Treaty Bodies …  أعأال (  1001)احلاشأيةpp. 289-290 ؛UlfsteinandThe Kyoto“,Werksmann 

compliance system …”  أعال (ل  1002)احلاشيةp. 96و 

http://undocs.org/ar/A/RES/64/40
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.6/70/SR.22&referer=/english/&Lang=A
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 نّسأأأد ااطأأأرا  سشأأأفن تفسأأأري معا أأأدة مأأأا سأأأني السأأأب  امل ك أأأة لتحديأأأد اتفأأأاق وأحأأأد  (13)
  أو ال ظأر يف قأرارات أجهأ ة امل ظ أات الدوليأةل فضأال   م شفة مبوجأب معا أدةخرباء  تصريح  هليئة

ت اة عيأأة العامأأةل علأأى وجأأ  اخلصأأوصل قأأراراوقأأد تشأأري  .مأأؤمترات الأأدول ااطأأرا قأأرارات عأأ  
ل  طبأأق  أأ اوي .املعا أأدات امل شأأفة مبوجأأباخلأأرباء   يئأأات دىل تصأأرحيات يةة أو ضأأ  حيصأأر دشأأارة 

قأراري اة عيأة العامأة سشأفن "محايأة حقأوق اإلنسأان واحلريأات ااساسأية علأى على سبي  املثأالل 
( 2001)29صأأراحة دىل التعليأأق العأأا  رقأأم  انشأأري ي لأأ ي ل ال(1012)يف سأأياق مكافحأأة اإلر أأاب"

ويعيأد   و(1013)قوق اإلنسان سشفن عأد  التقيأد سفحكأا  العهأد أث أاء حالأة الطأوارئاملع ية حبلج ة ل
العهأأد الأأدويل اخلأأاص  م صأأوص عليهأا يفالتأ ا  الأأدول سأأاحرتا  حقأوق معي أأة  تفميأأد  يالقأأرار مأال 

علأى  انييأد يف أي ظأر  مأ  الظأرو ل ويشأددساحلقوق املدنية والسياسية سوصفها غري قاسلأة للتق
اسأتخدا  املصأطلحات املسأتخدمة  حلأاالت عأد  التقيأد مأ  خأالل "الطاسع االسأتث ائي واملؤقأت"

وع د حتديأد  نتيجأة  م  العهد 4ع د تفسري الت ا  الدول مبوجب املادة  29يف التعليق العا  رقم 
ميكأأ  أن سأأدون تصأأويتل وسالتأأايل  وري اعت أأدت اة عيأأة العامأأة القأأراري  املأأ مقأأد و  و(1014) لأأك

ل د ا مأأأان توافأأأق اآلراء 31املأأأادة  مأأأ أو )ب( )أ( 3الفقأأأرة  وجأأأبمب الحقأأأا   اتفاقأأأا   لأأأك يعكأأأس 
 و(1015)سالتفسري ال ي يتض    التصريح يشك  قبول مجيع ااطرا 

تعليقهأأا العأأا  احلقوق االقتصأادية واالجت اعيأأة والثقافيأأةل يف املع يأأة سأألج أأة ال ويقأد  تصأأريح (14)
 اإلنسأأان حأأقعلأأى  ضأأ  ا   ت صأأانمأأ  العهأد  12و 11 نياملأأادت ( الأأ ي يفيأأد سأأفن2002)15 رقأم

 نقأاشوسعأد و اتفأاق سأني ااطأرا ميكأ  أن حيأدث هبأا آخأر علأى الطريقأة الأيت  ل مثأاال  (1016)يف املاء
 2015مأأأانون ااول/ديسأأأ رب   17اة عيأأأة العامأأأة يف  اعت أأأدتعلأأأى مأأأدى عأأأدد مأأأ  السأأأ واتل 

 هاساسأتخدا  اللغأة الأيت اسأتخدمت ميا  الشرب املفمونأةيف  اإلنسان حق يُعرِّ قرارا ل سدون تصويتل 
 أ ا القأرار دىل اتفأاق قأد حييأ  و و (1017)احلأق أ ا تفسأري  مأ  أجأ  15 اللج ة يف تعليقها العا  رقأم

__________ 

 68/178ول 8احلاشأأأية  ل5ل الفقأأرة 2010مأأانون ااول/ديسأأ رب   21املأأأؤرخ  65/221اة عيأأة العامأأة  اقأأرار  (1012)
 و8احلاشية  ل5ل الفقرة 2013مانون ااول/ديس رب   18املؤرخ 

امللحأأأق نل  سأأأو ل الأأأدورة السادسأأأة واخلالوثأأأائق الرمسيأأأة للج عيأأأة العامأأأةتقريأأأر اللج أأأة املع يأأأة حبقأأأوق اإلنسأأأانل  (1013)
 .ل اجمللد ااولل املرفق السادس(A/56/40) 40 رقم

 و2ل الفقرة املرجع نفس  (1014)

 ووالتعليق علي ل 3الفقرة  [ل10] 11 تاج انظر مشروع االست (1015)
الوثأأأأائق الرمسيأأأأة ل (2002)15اللج أأأأة املع يأأأأة سأأأأاحلقوق االقتصأأأأادية واالجت اعيأأأأة والثقافيأأأأةل التعليأأأأق العأأأأا  رقأأأأم  (1016)

ل راسأأأأعلل املرفأأأأق ا(E/2003/22-E/C.12/2002/13) 2ل امللحأأأأق رقأأأأم 2003لل جلأأأأس االقتصأأأأادي واالجت أأأأاعي 
و )"دن حأأأق اإلنسأأأان يف امليأأأا  ميأأأ ح مأأأ  فأأأرد احلأأأق يف م يأأأة مأأأ  امليأأأا  مافيأأأة ومفمونأأأة ومقبولأأأة وميكأأأ  2الفقأأأرة 

 احلصول عليها م  ال احية املادية وميسورة التكلفة الستخدامها يف ااغراض الشخصية وامل  لية"(و
للج أة  15دىل التعليأق العأا  رقأم  2015يسأ رب مأانون ااول/د  17املأؤرخ  70/169قأرار اة عيأة العامأة يشري  (1017)

أعأال ( ويسأتخد   1016ا  )انظأر احلاشأية احلأق يف امليأ سشأفناحلقوق االقتصأادية واالجت اعيأة والثقافيأة املع ية س
: "تعرت  سفن حق اإلنسان يف احلصول على ميا  الشرب املفمونة يكفأ  للج يأعل دون متييأ ل نفسها اللغة القرار

 صول على امليأا  لالسأتع ال الشخصأي وامل أ يل و لأك سالقأدر الكأايف واآلمأ  واملقبأول وامليسأور ماديأا  احلّق يف احل
 (و2" )الفقرة وماليا  

http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=J467384744GN0.9642&profile=bib&uri=link=3100006~!1318316~!3100001~!3100040&aspect=alpha&menu=search&ri=6&source=~!horizon&term=A%2FRES%2F68%2F178&index=ZUNSYMA
http://undocs.org/ar/A/CN.4/567
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=L467I8618B870.9691&profile=bib&uri=link=3100006~!1076223~!3100001~!3100040&aspect=alpha&menu=search&ri=1&source=~!horizon&term=E%2F2003%2F22&index=ZUNSYMA
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قبأول مجيأع ااطأرا   يعأرملا د ا مان توافأق اآلراء  ل تبعا  31املادة م   )ب( أ( أو)3الفقرة  وجبمب
 و(1018)احلقوق االقتصادية واالجت اعية والثقافيةاملع ية سلج ة الالتفسري الوارد يف تصريح س
 صأأادرة عأأ   يئأأات دشأأارة صأأرحية دىل تصأأرحياتلج عيأأة العامأأة أخأأرى ل قأأراراتوتشأأري  (15)

املالحظأأأأأات و الأأأأأدول دىل مراعأأأأأاة التوصأأأأأيات  تأأأأأدعوأو  (1019)م شأأأأأفة مبوجأأأأأب معا أأأأأدات خأأأأأرباء
موضأأوع ت فيأأ  املعا أأدات  ت املع يأأة في أأا  أأصعا أأداامل يئأأات الصأأادرة عأأ  والتعليقأأات العامأأة 

م ا يف حالة ل   نفس قرارات مؤمترات الدول ااطرا  أن تفع  الشيءوميك  ل و(1020) ات الصلة
ثأ  مو ومأع  لأكل ي بغأي التعامأ  مأع (1021)مبوجب اتفاقيأة آر أوس امل شفة توصيات ة ة االمتثال

أي اسأت تاج سشأأفن مأا د ا مانأت ت طأأوي علأى اتفأاق الحأأق  اسأتخالص ر قبأأ  حبأ  أ   القأرارات
 و31م  املادة )ب( )أ( أو 3ممارسة الحقة ل طرا  مبوجب الفقرة  أو
 قاتفايشريل دىل ل أو يؤدي ةمعا د م شفة مبوجبخرباء  دن مل يك  تصريح  يئةوحىت  (16)

  لأك التصأريح كأونيق مجيأع ااطأرا  يف املعا أدةل ميكأ  أن تثبت اتفا ةالحق أو ممارسة الحق
و  أاكل علأى و ال ت شأئ مثأ   أ ا االتفأاق 32املادة  وجبتحديد ممارسة الحقة أخرى مبل ا  مه 

قأأأوق املع يأأأة حبلأأأس حقأأأوق اإلنسأأأان تشأأأري دىل التعليقأأأات العامأأأة للج أأأة جملسأأأبي  املثأأأالل قأأأرارات 
وحأأأىت لأأأو مانأأأت و (1022)االقتصأأأادية واالجت اعيأأأة والثقافيأأأةاللج أأأة املع يأأأة سأأأاحلقوق  اإلنسأأأان أو

__________ 

؛ يف حالأأأأأأة القأأأأأأرار (38)-(31والتعليأأأأأأق عليأأأأأأ ل الفقأأأأأأرات )ل 3الفقأأأأأأرة [ل 10] 11انظأأأأأأر مشأأأأأأروع االسأأأأأأت تاج  (1018)
توافأأق  نأأفت س فسأها عأأ الواليأأات املتحأدة  وو"ول أعأأال ( 1017سشأفن احلأأق يف املأاء )انظأأر احلاشأية  70/169

ت علأأى أسأأاس أن الصأأيغة املسأأتخدمة لتعريأأ  احلأأق يف امليأأا  والصأأر  الصأأحي اسأأت دل 2الفقرة سأأ املتعلأأقاآلراء 
يف أي  يسأبق ظهور أاومل واالجت اعية والثقافيأة واملقأررة اخلاصأةل  دىل آراء اللج ة املع ية ساحلقوق االقتصادية فق 

الوثأأأأائق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأةل الأأأأدورة أي توافأأأأق دويل يف اآلراء" )انظأأأأر  جأأأأاءت معأأأأربة عأأأأ اتفأأأأاق دويل أو 
(و 144ة ل الفقأأأر 2015تشأأأري  الثأأأاين/نوف رب  24( A/C.3/70/SR.55) 55السأأأبعونل اللج أأأة الثالثأأأةل اةلسأأأة 

سأفن القأرار  اهأ رد تفميد موقف ع د القيا  س لك  يالواليات املتحدة رغبة ما د ا مانت  وليس م  الواضح متاما  
 م  حيث مض ون وتفق مع التعري   تملا ل أ  أهنيف حد  ات اللج ةل لتصريح  اصال يعرت  سااثر اخل

دون تصأأويتل اعُت أأد سأأل الأأ ي 2014مأأانون ااول/ديسأأ رب   18املأأؤرخ  69/166قأأرار اة عيأأة العامأأة انظأأر  (1019)
قأأوق اإلنسأأان سشأأفن احلأأق يف احأأرتا  اخلصوصأأية وشأأؤون املع يأأة حبللج أأة  16شأأري دىل التعليأأق العأأا  رقأأم ي الأ يو 

)الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة الثالثأأة واارسعأأونل ااسأأرة والبيأأت واملراسأأالت ومحايأأة الشأأر  والسأأ عة 
 (ول املرفق السادس(A/43/40) 40 امللحق رقم

دون تصأأويت؛ سأأ عُت أأدل الأأ ي ا2014رب مأأانون ااول/ديسأأ   18املأأؤرخ  69/157قأأرار اة عيأأة العامأأة انظأأر  (1020)
 .دون تصويت ي اعُت د سال ل2013مانون ااول/ديس رب   18املؤرخ  68/147  اوقرار 

 عشأأأأرل ثأأأأاينالاملرفأأأأقل الفرعأأأأان الثالأأأأث و  لأعأأأأال ( 985ساسأأأأتعراض االمتثأأأأال )انظأأأأر احلاشأأأأية املتعلأأأأق  I/7املقأأأأرر  (1021)
.V؛ 37 الفقأأرة Koester, “The Convention on Access to Information, Public Participation in 

Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention)”, in 

Making Treaties Work, Human Rights, Environment and Arms Control, G. Ulfstein and others, 

eds. (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2007), pp. 179-217, at p. 203و 
 آ ار/ 27املأأأأأؤرخ  28/19و 2015آ ار/مأأأأأارس  26املأأأأأؤرخ  28/16انظأأأأأر قأأأأأراري  لأأأأأس حقأأأأأوق اإلنسأأأأأان  (1022)

الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل  سأأدون تصأأويت )تقريأأر  لأأس حقأأوق اإلنسأأانل للأأ ي  اعُت أأدال ا2015 مأأارس
 (وA/70/53) 53الدورة السبعونل امللحق رقم 

http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=14U7790331KT4.2226&profile=bib&uri=link=3100006~!1356134~!3100001~!3100040&aspect=alpha&menu=search&ri=6&source=~!horizon&term=A%2FC.3%2F70%2FSR.55&index=ZUNSYMA
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عرب ت اعتبار ا قراراتتفسري معا دة سل مه ةمث      القرارات  قد تكونعضوية اجمللس حمدودةل 
اهليئأأأأأة الدوليأأأأأة ملراقبأأأأأأة سمثأأأأأأال آخأأأأأر و ويتعلأأأأأق 32 املأأأأأادة وجأأأأأبعأأأأأ  ممارسأأأأأة الحقأأأأأة أخأأأأأأرى مب

(1023)املخأأأدرات
مأأأ  خأأأالل  32وجأأأب املأأأادة مبرسأأأة الحقأأأة يف مما عأأأدد مأأأ  الأأأدول شأأأاركفقأأأد  .

يس ى غر  احلق  املفمونة وغري ا  مع اهليئة يف مقرتحاهتا املتعلقة سجنشاء مااختال      الدول 
خأأ  ا ستفسأأري سأأالغ اة أأود لالتفاقيأأات املتعلقأأة ااهليئأأة  م تقأأدة   ل(1024)مأأ  تأأداسري  فيأأ  الضأأرر

 و(1025)اساملخدرات وتصرفها خارج نطاق الوالية امل وطة هب
يكأأون هبأأا تصأأريح  يئأأة م شأأفة  ميكأأ  أنالسأأب  الأأيت  3الفقأأرة مأأ  اة لأأة ااوىل تقيأأد و  (17)

ل التفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة اطأأأرا  املعا أأأدةسال سأأأبة دىل ا مبوجأأأب معا أأأدة مه أأأا  
ؤدي يأأعبأأارة "قأأد تتعلأأق و  ودىل" يشأأريؤدي دىل" و"أو يأأ"قأأد  عبأأاريتاسأأتخدا   و لأأك مأأ  خأأالل

 وااطأأأرا فيهأأأا التصأأأريح أوال  مث تليأأأ  امل ارسأأأة واالتفأأأاق احملت أأأ  سأأأني فيت يأأأاحلأأأاالت الأأأيت سدىل" 
عبأأارة  و أمأأاالالحقأأةمبثاسأأة حأأاف  مل ارسأأة الأأدول ااطأأرا  التصأأريح  أأ   احلالأأةل قأأد يكأأون  ويف
سأني ت أ  احملامل ارسأة الالحقأة واالتفأاق  الأيت يسأبق فيهأا وضأعتغطأي احلأاالت فهأي دىل"ل  يشري"
 وامل ارسأأة  أأ    أأرد مؤشأأر علأأى  أأ ا االتفأأاق أوالتصأأريح والأأيت يشأأك  فيهأأا التصأأريح اطأأرا  ا

التصأأأريح نفسأأأ  وضأأأح أن تعأأأرب عأأأ " لكأأأي يمأأأ  " شأأأري دىل" سأأأدال  يعبأأأارة " 3الفقأأأرة وتسأأأتخد  
و ومأأأع  لأأأكل ال تقتضأأأي  أأأ   العبأأأارة أن ااطأأأرا سأأأني أي ممارسأأأة الحقأأأة أو اتفأأأاق يتضأأ    ال

 و(1026)التصريح دىل ممارسة الحقة أو اتفاق م    ا القبي  دشارة صرحيةيشري 

 قبوال  يشك  الت ا  الص ت  الأ افرتاض - لثانيةاة لة ا ل3الفقرة   
تفسري املبني الاتفاق مجيع ااطرا  يف املعا دةل أو حىت  رد ج ء مبري م هال سشفن دن  (18)
عأأأأد  وجأأأأود  د ا أمكأأأأ  اعتبأأأأارااحيأأأأان دال  أغلأأأأبيف  تصأأأأريح مأأأأا  أأأأو أمأأأأر ال ميكأأأأ  تصأأأأور يف 

مشأأأروع  مأأ  2وتأأأ ص الفقأأرة  ل مأأت الصأأ توالأأدول ااطأأرا  الأأأيت موافقأأة مأأأ   اعرتاضأأات أنأأ 
__________ 

 أعال و 986انظر احلاشية  (1023)

م شأأورات اامأأم املتحأأدةل رقأأأم ل E/INCB/2009/1) 2009تقريأأأأأر اهليئأأأأة الدوليأأأة ملراقبأأة املخأأدرات عأأ  عأأأا  انظأأر  (1024)
J. CseteandClosedtotheInternational:reason“,Wolfe.D؛ وانظأر أيضأا  278ل الفقأرة (A.10.XI.1 املبيأع

NarcoticsControlBoardandCanadianHIV/AIDSLegalNetwork/InternationalHarm)”HIV/AIDS

Reduction Development of the Open Society Institute, 2007), pp. 12-18و 
(1025) D. Barrett, Unique in International Relations? A Comparison of the International Narcotics 

Control Board and the UN Human Rights Treaty Bodies (London, International Harm Reduction 

Association, 2008), p. 8و 
غأأأرض لحتديأأأد ممارسأأأة ااطأأأرا   دال نأأأادرا   رباء امل شأأأفة مبوجأأأب معا أأأدات حقأأأوق اإلنسأأأانمل حتأأأاول  يئأأأات اخلأأأ (1026)

.in Gعلأأى  لأأك يف  معا أأدة معي أأةل انظأأر أمثلأأةحكأأم مأأ  أحكأأا  تفسأأري  Nolte, “Jurisprudence under

special regimes relating to subsequent agreements and subsequent practice: second report for the 

ILC Study Group on treaties over time”, in Treaties and Subsequent Practice, G. Nolte, ed. 

(Oxford, Oxford University Press, 2013), pp. 210-278; Schlütter, “Aspects of human rights

interpretation …” أعال (ل  1011ل )انظر احلاشيةp. 318و 
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ميكأأ  أن يشأأك  التأأ ا  الصأأ ت مأأ  جانأأب : "علأأى مأأا يلأأي [ مقاعأأدة عامأأة9] 10سأأت تاج الا
وال هتأد   و(1027)"مأامل ارسأة الالحقأة ع أدما تسأتدعي الظأرو  رد فعأ  ساطر  أو أمثأر قبأوال  

دىل االعأرتا  سأأفي اسأتث اء مأأ   أ   القاعأأدة العامأةل ود أأا دىل حتديأأد  3مأ  الفقأأرة  اة لأة الثانيأأة
 وعلى احلاالت ال  و جية م  تصرحيات  يئات اخلرباءها     القاعدة وتطبيق

 كأأأ  عأأأادة توقأأأع أن تتخأأأ  الأأأدول أن مأأأ  غأأأري امل أأأ ال علأأأى وجأأأ  اخلصأأأوصل  ويعأأأر (19)
م شأأأفة مبوجأأأب خأأأرباء  علأأأى حأأأدة تصأأأدر  أي  يئأأأة تصأأأريحفي أأأا يتعلأأأق سكأأأ   اطأأأرا  موقفأأأا  ا

وم  ناحيأة أخأرىل  و(1028) معا دةل سواء مان موجَّها  دىل دولة أخرى أو دىل مجيع الدول ع وما  
فن سأأمعا أأدات معي أأةل الأأ ي تأأ ص عليأأ  مبوجأأب واجأأب التعأأاون  لقأأد تكأأون دول أطأأرا  مل مأأة

 ل(1029)سالتحديأأأد دليهأأأا ا  تصأأأرحيا  صأأأادرا  عأأأ   يئأأأة خأأأرباء م شأأأفة مبوجأأأب معا أأأدة وموجهأأأ يراعأأأت
 و(1030)املتعلقة ستصرفاهتال وسفن ترد على تلك التصرحيات والبالغاتالبالغات الفردية  أو

 دون اإلخالل مبسامهة أخرى -4ة الفقر   
 شأأفة مبوجأأأب امل رباءاخلأأ  يئأأات اتتصأأرحي ل أو أن تشأأريلفضأأال  عأأ  دمكانيأأة أن تأأؤدي (20)

)ب( )أ( و(3الفقأأرة ) وجأبدىل اتفاقأات الحقأة أو ممارسأة الحقأة ل طأرا  نفسأها مب اتمعا أد
مأال  تفسأري معا أدةل ميك  هل   التصرحيات أن تسا م أيضأا  يف ع ليأة 32واملادة  31م  املادة 

 م  خالل ددراج شأرط      اإلمكانية  4الفقرة مه ة يف     الع ليةو وتت اول سالتايل أن تكون و 
 يئأات تويل مسأامهات ومع  لكل مل ُتسَتخد  عبارة "خال   لك" ان اللج ة  .سعد  اإلخالل

تلأك الأيت يأرد وصأفها ممأا توليأ  لأمهيأة أقأ   مأا تفسري معا أدة يفرباء امل شفة مبوجب معا دات اخل
 و3يف الفقرة 

أن ل محأأأأدو سأأأأاديو ديأأأأالوأأمأأأأدت حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأةل وال سأأأأي ا يف قضأأأأية وقأأأأد  (21)
لغأرض تفسأري العهأد الأدويل اخلأاص  مه أةالصادرة ع  اللج ة املع ية حبقوق اإلنسان  التصرحيات

 دىل تشأأريلل أو تأأؤديسأأاحلقوق املدنيأأة والسياسأأيةل سغأأض ال ظأأر ع أأا د ا مانأأت  أأ   التصأأرحيات 
 :31م  املادة  3ااطرا  مبوجب الفقرة  سني اتفاق

__________ 

 و2الفقرة  ل[9] 10مشروع االست تاج  انظر (1027)
؛ p. 97أعأال (ل  1002)احلاشأية  ”… The Kyoto compliance system“,Ulfstein and Werksmannانظأر  (1028)

VanAlebeekandThe“,Nollkaemper legalstatusofdecisionsbyhumanrights treatybodies …ˮ 
 وp. 410أعال (ل  1001)احلاشية 

التحفظأأات شأأفن مأأ  دليأأ  امل ارسأأة س 3- 2-3ل انظأأر املبأأدأ التأأوجيهي  سشأأفن جأأواو حتفأأ  صأأاغتتصأأريح مثأأ   (1029)
ل تقريأر ة أة القأانون 2011يف عأا   اللج أة  اعت دتأ و أو دليأ ( مأ  التعليأق عليأ ل 3الفقرة )و على املعا داتل 

  و(A/66/10/Add.1) 10الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة السادسة والستونل امللحق رقم الدويلل 
(1030) C. Tomuschat, “Human Rights Committee”, in The Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law (www.mpepil.com), at para. 14 (“States parties cannot simply ignore them 

[individual communications], but have to consider them in good faith (bona fide)not to react at … 

allwouldappeartoamounttoaviolationو(”…… 

http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
http://www.mpepil.com/
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مأأأأ   مبأأأأريا    املع يأأأأة حبقأأأأوق اإلنسأأأأانل م أأأأ  نشأأأأفهتال مّ أأأأا  لقأأأأد طأأأأورت اللج أأأأة " 
علأأأى البالغأأأات  االجتهأأأاد التفسأأأرييل ال سأأأي ا يف سأأأياق املالحظأأأات الأأأيت تبأأأديها ردا  

الفرديأأأة الأأأيت توجأأأ  دليهأأأا سشأأأفن الأأأدول ااطأأأرا  يف الربوتومأأأول االختيأأأاريل ومأأأ لك يف 
 و‘التعليقات العامة‘سياق 
سأأفي حأأال مأأ  ااحأأوالل و أأي متأأارس مهامهأأا  ورغأأم أن احملك أأة ليسأأت ملَ مأأة 

القضائيةل مبواءمة تفسري ا للعهد الدويل مع تفسري اللج ة ل ل فهأي تأرى أنأ  ي بغأي هلأا 
 ديأأالء اعتبأأار مبأأري للتفسأأري الأأ ي تفخأأ  سأأ   أأ   اهليئأأة املسأأتقلة الأأيت أنشأأئت خصيصأأا  

 و(1031)"ل شرا  على ت في      املعا دة
 أيضأأأا  تصأأأرحيات صأأادرة عأأأ   يئأأأاتاحملأأامم اإلقلي يأأأة حلقأأأوق اإلنسأأان وقأأد اسأأأتخدمت  (22)

 و(1032)قهأامعا دات مفداة مسأاعدة لتفسأري املعا أدات الأيت يطلأب م هأا تطبي م شفة مبوجبخرباء 
 معا أدات م شأفة مبوجأبخأرباء  عأ   يئأاتأن التصأرحيات الأيت تصأدر  وتعترب حمأامم حمليأة عديأدة

__________ 

(1031) Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at pp. 663-664, para. 66  ؛ وانظر أيضاJudgment No. 2867 of 

the Administrative Tribunal of the International Labour Organization upon a Complaint Filed 

against the International Fund for Agricultural Development, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

2012, p. 10, at p. 27, para. 39فتأوى حمك أة العأدل الدوليأة سشأفن اآلثأار القانونيأة ال اشأئة عأ  تشأييد ]؛ و
 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the [جأأدار يف اارض الفلسأأطي ية احملتلأأة

Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at pp. 179-181, 

paras. 109-110 and 112, and at pp. 192-193, para. 136, ل الأيت أشأارت فيهأا احملك أة دىل تصأرحيات خمتلفأة
وانظأر أيضأا   والثقافيأة؛صادرة ع  اللج ة املع ية حبقوق اإلنسان واللج ة املع ية ساحلقوق االقتصأادية واالجت اعيأة 

Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 

I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 457, para. 101 صأادرة عأ  ة أة ل حيأث تشأري احملك أة دىل تصأرحيات
 و  قية م ا ضة التع يبم ا ضة التع يب ع د حتديد ال طاق ال مر التفا

(1032) The Inter-American Court of Human Rights, Case of the Constitutional Tribunal (Camba Campos 

and Others) v. Ecuador, Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs, Judgment of 28 

August 2013, Series C No. 268, paras. 189 and 191;AfricanCommissiononHumanand’Peoples

Rights, Civil Liberties Organisation and others v. Nigeria, Communication No. 218/98, Decisions on 

communications brought before the African Commission, twenty-ninth ordinary session, Tripoli, 

May 2001 at para.24IninterpretingandapplyingthetheCommissionisalsoenjoined…,Charter“)

by the Charter and by international human rights standards, which include decisions and general 

comments by UN treatyAfricanCommissiononHumanandRights, Social and’Peoples;(”bodies 

Economic Rights Action Centre and the Centre for Economic and Social Rights v. Nigeria, 

Communication No. 155/96, Decisions on communications brought before the African Commission, 

thirtieth ordinary session, Banjul, October 2001 at para. 63 (“drawsinspirationfromthedefinitionof

thetermforcedbytheCommitteeonEconomicSocialandCulturalRightsinitsGeneral’evictions‘

Comment No. 7”);MargušCroatiano. 4455/10, ECHR 2014 (extracts), paras. 48-50; Baka ,[GC].v 

v. Hungary, no. 20261/12, 27 May 2014, para. 58; Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom, no. 

8139/09, ECHR 2012 (extracts), paras. 107-108, 147-151, 155 and 158; Gäfgen v. Germany [GC], 

no. 22978/05, ECHR 2010, paras. 68 and 70-72ة القأانون راسطأعني لاملأؤمتر احلأادي والسأب ل انظأر أيضأا  تقريأر
 و155-116ات ل الفقر 38-29الصفحات أعال (ل  540الدويل )احلاشية 
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 فهأأي مأأع  لأأأكل (1033)انونأأا  لتلأأك احملأأامم يف حأأد  اهتأأا مأأة قحقأأوق اإلنسأأانل ودن مانأأت غأأري مل
 و(1034)"جديرة سفن يُعطى هلا وون مبري يف حتديد معا حق  ي صلة والتحقق م  حدوث انتهاك"
التحفظأأأأأات علأأأأأى شأأأأفن دليأأأأ  امل ارسأأأأأة ستعليقهأأأأأا علأأأأأى وت اولأأأأت اللج أأأأأة نفسأأأأهال يف  (23)

مسأفلة أمهيأة تصأرحيات  يئأات اخلأرباء امل شأفة مبوجأب معا أدات  ل(1035)ال ي وضأعت  املعا دات
 و(1036)في ا يتعلق سالتحفظات حقوق اإلنسان

اخلأرباء امل شأفة مبوجأب   يئأاتأمهيأة تصأرحيات  قرارات احملامم دائ ا  سالكامأ ومل توضِّح  (24)
 غأريقواعد التفسري مبوجب اتفاقيأة فيي أا أو   ص في امعا داتل اغراض تفسري معا دةل سواء 

 وأدنا ( 26و 25)الفقرتان  و وقد نظرت اللج ة يف البدائ  التالية(1037) لك
شأك   أي معا أدات امل شفة مبوجأب رباء  يئات اخلسعض ااعضاء أن تصرحيات  ويرى (25)

 الفتأأوى م هأأا مجلأأة أمأأور مسأأت دي  دىلم يف تفسأأري معا أأدةل ا مأأ  أشأأكال امل ارسأأة الأأيت قأأد تسأأ
فيهأا أشأارت الأيت ل اآلثار القانونية ال اشئة ع  تشييد جدار يف اارض الفلسطي ية احملتلةس املتعلقة

للج أأأة املع يأأأة حبقأأأوق اإلنسأأأان" مأأأ  أجأأأ  دعأأأم  سأأأتقرةحمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة دىل "امل ارسأأأة امل
ويأرى أولئأك  و(1038)العهأد الأدويل اخلأاص سأاحلقوق املدنيأة والسياسأية أحكأا  تفسأري ا حلكأم مأ 

__________ 

Report“القأرارات الأيت اقتبسأتها ة أة في يسأيا يف  انظأر (1033) on the implementation of international human

rights treatiesat para. 76, footnotes 172 and 173 (Ireland, Supremeأعأال (ل  999ل )احلاشأية ”… 

Court, Kavanagh (Joseph) v. the Governor of Mountjoy Prison and the Attorney General [2002] 

IESC 13 (1 March 2002), para. 36; France, Council of State, Hauchemaille v. France, case No. 

238849, 11 October 2001, ILDC 767 (FR 2001), para. 22)و 
؛ 175ل الصأأأأفحة 43أعأأأال (ل الفقأأأرة  540)احلاشأأأية لأأأدويل ة القأأأأانون اراسطأأأاملأأأؤمتر احلأأأادي والسأأأبعني ل تقريأأأر (1034)

Germany, Federal Administrative Court, BVerwGE, vol. 134, p. 1, at p. 22, para. 48و 
 10 العامةل الدورة السادسة والسأتونل امللحأق رقأم الوثائق الرمسية للج عية(ل 2011القانون الدويل ) ة ة تقرير (1035)

(A/66/10/Add.1و)  
أن حتأرت  قراراهتأال لكأ  "سطبيعة اامرل د ا ما مان م وطأا  هبأ   اهليئأات سألطة ا أا  القأراراتل وجأب علأى ااطأرا   (1036)

متلأأك  يئأأات الرصأأد  يصأأدق يف الظأأر  الأأرا   دالّ علأأى احملأأامم اإلقلي يأأة حلقأأوق اإلنسأأانو وساملقاسأأ ل ال اامأأر ال
يف غأري  مأ  اجملأاالت ااخأرى الأيت متلأك فيهأا  ااخرى السلطة القضأائية ال أا  القأراراتل يف  أال التحفظأات م أا

ل فأجن مأا تتوصأ  دليأ  مأأ  اسأت تاجات ليسأت مل مأة قانونأا  ومأا علأى الأدول سأأوى سألطة دسأداء املالحظأاتو ومأ  مثّ 
 (و3-2-3م  التعليق على املبدأ التوجيهي  3ل الفقرة املرجع نفس " )تقيي ها حبس  نية "تراعي"أن 

؛ 17ة الفقأأأر ل 5الصأأأفحة أعأأأال (ل  540احلاشأأأية انظأأأر ) ة القأأأانون الأأأدويلراسطأأأاملأأأؤمتر احلأأأادي والسأأأبعني ل تقريأأأر (1037)
VanAlebeekandThe“,Nollkaemper legalstatusofdecisionsbyhumanrights treatybodies …ˮ 

حكأأم صأأادر عأأ   أأو  ُوضِّأأح فيهأأا  لأأكااحكأأا  القليلأأة الأأيت ؛ أحأأد p. 401أعأأال (ل  1001احلاشأأية انظأأر )
 ,Hanrei Jiho 71, 87 1513ل 1994 سرتشأري  ااول/أمتأو  28احملك أة العليأا يف أوسأامال احلكأم الصأادر يف 

يف الفقأرة  أعأال (ل 540احلاشية انظر ) ة القانون الدويلراسطاملؤمتر احلادي والسبعني ل )مثل ا اقُتبس يف تقرير 38
 .Japanese Annual of International Law, vol. 38 (1995), pp(ل و أو متأاح أيضأا  يف 22ل احلاشأية 20

109-150, at pp. 118-133؛ وGermany, Federal Administrative court  أعال (و 1034)انظر احلاشية 
(1038)  Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136, at p. 179, para. 109و 

http://www.bailii.org/ie/cases/IESC/2002/13.html
http://www.bailii.org/ie/cases/IESC/2002/13.html
http://www.bailii.org/ie/cases/IESC/2002/13.html
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:ildc/767fr01.case.1/law-ildc-767fr01
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 امل شأأفة مبوجأأب رباء يئأأات اخلأأتصأأرحيات غالبأأا  مأأا تسأأتخد   احملأأامم الدوليأأة واحملليأأةأن ااعضأأاء 
وساإلضأافة و (1039)وسأائ  تفسأري تك يليأة 32املأادة  هبأا الأيت تصأ  التقديريأة الطريقةسمعا دات 

ارسأأأة سوصأأأفها ممل معا أأأدات امل شأأأفة مبوجأأأبرباء  يئأأأات اخلأأأتصأأأرحيات أيضأأأا  لدىل  لأأأكل ميكأأأ  
املعا العادي لل صطلحات يف السياق الأ ي وردت فيأ    م يف حتديداتسأن املعا دةل " مبوجب

مأ  مشأروع  3الفقأرة  ويعتأرب ااعضأاء أيضأا  أن و(1040)ويف ضوء موضوع املعا دة والغرض م هأا"
أن ممارسأأة م ظ أأة دوليأأة يف   لأأكل (1041)ميكأأ  أن تسأأاعد يف حأأ  املسأأفلة [11] 12االسأأت تاج 

تطبيق صكها اخلاص وتصريح صادر ع   يئة خرباء م شفة مبوجب معا دة هل أا قاسأم مشأرتكل 
ل فه أأا نسأأدان مأأع يف املعا أأدة مأأ  ااطأأرا   أأو أنأأ  رغأأم أن مليه أأا ال يشأأك  ممارسأأة لطأأر 

 وعا دةاملسامهة يف التطبيق السليم لل راد م   يُ ل م  املعا دة تصرفا  ستكلي  لك 

__________ 

‘ اآلراء‘و‘ التعليقأات العامأة‘سأتطيع املأرء أن يعتأرب أن يمأا يلأي: "سصأريح العبأارة احملك ة العليا يف أوساما أوضحت  (1039)
"و العهأأأد الأأأدويل اخلأأأاص سأأأاحلقوق املدنيأأأة والسياسأأأية سوصأأأفها وسأأأيلة تك يليأأأة لتفسأأأري ي بغأأأي االعت أأأاد عليهأأأاووو 

مثل أأأا أعأأأال (ل  1037)احلاشأأأية  1994متأأأوسر تشأأأري  ااول/أ 28احملك أأأة العليأأأا يف أوسأأأامال حكأأأم صأأأادر يف 
ل احلاشأأية 85أعأأال (ل الفقأأرة  540اقتُأأبس يف تقريأأر املأأؤمتر احلأأادي والسأأبعني لراسطأأة القأأانون الأأدويل )انظأأر احلاشأأية 

انظأر علأى  ؛Japanese Annual of International Law, vol. 38 (1995), at pp. 129-130و مأتح أيضأا  يف 178
 Netherlands, Central Appeals Tribunal, Appellante v. de Raad van Bestuur van deأيضأا  سأبي  املثأالل 

Sociale Verzekeringsbank  متاح يف(  
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2006:AY5560 11؛ اطُّلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأع عليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  يف 

)"ال قي أة هلأا"(ل  United Kingdom, House of Lords, Jones v. Saudi Arabiaهأة (؛ ومأ  ج2016متوو/يوليأ  
 ,House of Lords, A. v. Secretary of State for the Home Department [2005] UKHL 71ومأ  جهأة أخأرى 

paras. 34-36 مت أأع  ةئياسأأتث ادثبأأات قاعأأدة  ة إلنشأأاءمعا أأد ة م شأأفة مبوجأأبتصأأرحيات  يئأأ حيأأث اعُت أأد علأأىل
 .Court of Appeal, R. (on the application of Al-Skeini) vبل واسأتخدا  املعلومأات امل ت عأة سواسأطة التعأ ي

Secretary of State for Defence, application for judicial review (2005) EWCA Civ 1609, (2006) 

HRLR 7, at para. 101دثبأات قأوق اإلنسأان مأ  أجأ  املع يأة حبللج أة  31التعليق العأا  رقأم ل حيأث ُيستشأهد سأ
 South Africa, High Courtومأأ  جهأأة ؛1998قأأانون حقأأوق اإلنسأأان لعأأا  خأأارج احلأأدود اإلقلي يأأة ل تطبيأأق  

Witwatersrand, Residents of Bon Vista Mansions v. Southern Metropolitan Local Council, 2002 (6) 

BCLR, p. 625, at p. 629 "(ل للتعليقأأات العامأأة حجيأأة مبوجأأب القأأانون الأأدويل)" مثل أأا اقتُأأبس يف تقريأأر املأأؤمتر
 ,Constitutional Courtومأأأ  جهأأأة أخأأأرى  أعأأأال (ل 540احلأأأادي والسأأأبعني لراسطأأأة القأأأانون الأأأدويل )احلاشأأأية 

Minister of Health and Others v. Treatment Action Campaign and Others (No 2) (CCT 8/02) [2002] 

ZACC 15, paras. 26 and 37 اللج أة   الأ ي حددتأ "املعيأار ااساسأي اادىن" [تطبيأق]ل حيأث رفضأت احملك أة
)الوثأأأائق الرمسيأأأة لل جلأأأس االقتصأأأادي  3املع يأأأة سأأأاحلقوق االقتصأأأادية واالجت اعيأأأة والثقافيأأأة يف التعليأأأق العأأأا  رقأأأم 

 ؛83 الصأأأأفحةل املرفأأأأق الثالأأأأثل (Corr.1و E/1991/23-E/C.12/1990/8) 3 ل امللحأأأأق رقأأأأم1991واالجت أأأأاعيل 
Japan, Osaka High Court, Judgment of 15 March 2001, 1784 Hanrei Jiho 67, at 74 التعليأق )" عليهأا"(ل

مثل أا "(ل للعهد الدويل اخلاص ساحلقوق املدنيأة والسياسأيةل وال يقيأد تفسأري العهأد يف الياسأان رمسيا   العا  ليس تفسريا  
 أعال (و 540م  تقرير املؤمتر احلادي والسبعني لراسطة القانون الدويل )احلاشية  87اقتُبس يف الفقرة 

وانظأأر أيضأأا  مشأأروع االسأأت تاج  ؛429احلاشأأية ل [1] 2 ( مأأ  التعليأأق علأأى مشأأروع االسأأت تاج15انظأأر الفقأأرة ) (1040)
 و3ل الفقرة [11] 12

 و3ل الفقرة [11] 12انظر مشروع االست تاج  (1041)
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ليسأتل يف  معا أدات امل شأفة مبوجأبرباء  يئات اخلتصرحيات أن ويرى أعضاء آخرون  (26)
مأ  مشأروع  3وأشأري دىل أن الفقأرة حد  اهتال شكال  م  أشكال امل ارسة مبعا املوضوع احلايلو 

أمثأر يف تطبيأق املعا أدةل   أي سألوك طأر  أو أن "امل ارسأة الالحقأة ااخأرى تبني 4االست تاج 
 أيضأأا  ُأشأري و  اواملوضأأوع سالتأايل مقتصأر علأأى ممارسأة ااطأرا  نفسأأهل ودىل أن (1042)"سعأد دسرامهأا

ميك  أن تكون شأكال  مأ  أشأكال تطبيأق املعا أدة أن تصرحيات خرباء  يئات املعا دات ال دىل 
وأن تأأأؤدي وظيفأأأة الرصأأأد يف الوقأأأت نفسأأأ و وحسأأأب رأي  أأأؤالء ااعضأأأاءل فأأأجن احلكأأأم املتعلأأأق 

اخلأرباء امل شأفة مبوجأب  يئأات دىل أن واليأة يشأري حمك ة العدل الدولية الصادر ع   ديالوسقضية 
علأى تطبيأق املعا أدةل ولأيس  أن تشأر يف  لأك شأفن احملأاممل  أي  ال شأفهنووظيفتهأا معا دات

 و(1043)وسيلة للتفسريمبثاسة  أن تصبح  ي نفسها
ددراج شأأرط عأأد  علأأى  ت الأأرا  لويف هنايأأة املطأأا ل قأأررت اللج أأة أن تقتصأأرل يف الوقأأ (27)

 يفوميك  ت اول     املسفلة مرة أخأرى و [12] 13م  مشروع االست تاج  4الفقرة  اإلخالل يف
 و(1044)ع ها الدول تعربثانيةل يف ضوء اآلراء اليت القراءة ال

__________ 

 علأأى يقتصأر للج أةل "ال وفقأا   لتطبيأق""التطبيأأق املعا أدة" ان  سأياق تصأرحيات  يئأات اخلأرباء  أي سالفعأ  "يف (1042)
 مفالأة أو احأرتا   لك يف مبا املعا دةل تطبيق اغراض الداخلي أو الدويل الصعيد على ت فَّ  اليت الرمسية اافعال
 )انظأأأر "مجلأأأة أمأأأور مأأأ  سي هأأأا البيانأأأات الرمسيأأأة املتعلقأأأة ستفسأأأري ا أيضأأأا   يشأأأ   ود أأأا املعا أأأدةل سالت امأأأات الوفأأأاء
 (و4التعليق على مشروع االست تاج ( م  18) الفقرة

(1043)  Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, 
Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at pp. 663-664, para. 66و 

يف قأأراءة ال ظأر  قأد تعيأد اللج أأةل أن "3ل الفقأرة [11] 12تعليقهأا علأأى مشأروع االسأت تاج  الحظأت اللج أة يف (1044)
مأأ   3 الفقأأرةو  [1] 2 االسأأت تاجمشأأروع مأأ   4 الفقأأرةالأأواردة يف  "امل ارسأأة الالحقأأة ااخأأرى"يف تعريأأ  ثانيأأة 

د ا مأان ي بغأي تصأ ي  ممارسأة م ظ أة دوليأة يف حأد  اهتأا ضأ    أ    م  أج  توضيح ما 4 مشروع االست تاج
 أعال (و 957" )انظر احلاشية والت حىت اآلن مقتصرة على ممارسة ااطرا  الفئة اليت ما

http://www.icj-cij.org/docket/files/103/16244.pdf
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  السابع الفصل  
 الجرائم اد اةنسانية

 مقدمة -ألف 
اةأأأأرائم ضأأأأد "(ل ددراج موضأأأأوع 2014قأأأأررت اللج أأأأةل يف دورهتأأأأا السادسأأأأة والسأأأأتني ) -77

 و(1045)يف سرنأأأأامج ع لهأأأأا وعي أأأأت السأأأأيد شأأأأون دو مأأأأرييف مقأأأأررا  خاصأأأأا  لل وضأأأأوع "اإلنسأأأأانية
مأانون   10 املأؤرخ 69/118 مأ  قرار أا 7 ةالفقأر  يف العامأةل اة عيأة أحاطأت الحأقل وقت ويف

 لج ة املتعلق سجدراج املوضوع يف سرنامج ع لهاو ل سقرار ال2014 ااول/ديس رب
(ل يف التقرير ااول املقد  م  املقرر 2015ونظرت اللج ةل يف دورهتا الساسعة والستني ) -78

 و(1046)واعت أأأدت سصأأأأفة مؤقتأأأة أرسعأأأة مشأأأأاريع مأأأواد والتعليقأأأات عليهأأأأا (A/CN.4/680)اخلأأأاص 
معلومات ع ا  و موجود م  آليات الرصأد  وطلبت اللج ة أيضا دىل اامانة أن تعد م مرة تقد 

 و (1047)التعا دية اليت قد تكون هلا أمهية سال سبة اع اهلا املقبلة سشفن   ا املوضوع

 الحالية الدورة في المواوع في النظر -باء 
علأأأأأأأأى اللج أأأأأأأأة التقريأأأأأأأأر الثأأأأأأأأاين لل قأأأأأأأأرر اخلأأأأأأأأاص  يف الأأأأأأأأدورة احلاليأأأأأأأأةل مأأأأأأأأان معروضأأأأأأأأا   -79
(A/CN.4/690 وم لك م مرة م  اامانة تتضأ   معلومأات ع أا  أو موجأود مأ  آليأات الرصأد )

ويل يف التعا ديأأة الأأيت قأأد تكأأون هلأأا أمهيأأة سال سأأبة ل ع أأال الأأيت ستضأأطلع هبأأا ة أأة القأأانون الأأد
ل 3301 دىل 3296 و وقأأأأأد نظأأأأأرت اللج أأأأأة فيه أأأأأا يف جلسأأأأأاهتا مأأأأأ (A/CN.4/698)املسأأأأأتقب  

  و (1048)2016 أيار/مايو 19 دىل 11 املعقودة يف الفرتة م 
لفصأأ  ااول(؛ وت أاول املقأأرر اخلأأاص يف تقريأأر  الثأأاين التجأرمي يف دطأأار القأأانون الأأوطر )ا -80

والتحقيأأق العأأا  والتعأأاون لتحديأأد  ويأأة اة أأاة  ؛(الثأأاين الفصأأ ودقامأأة الواليأأة القضأأائية الوط يأأة )
 وممارسأة الواليأة القضأائية الوط يأة ع أدما يكأون اةأاين امل عأو  حاضأرا   ؛(الثالث الفص امل عومني )

للجأأأأأأاين  العادلأأأأأأة املعاملأأأأأأة ؛(اخلأأأأأأامس الفصأأأأأأ ) احملام أأأأأأة ومبأأأأأأدأ التسأأأأأأليم أو ؛(الراسأأأأأأع الفصأأأأأ )
 شأأأأفن  أأأأ ا املوضأأأأوع )الفصأأأأ  السأأأأاسع(و)الفصأأأأ  السأأأأادس(؛ وسرنأأأأامج الع أأأأ  املقبأأأأ  س امل عأأأأو 

__________ 

   و266 (ل الفقرةA/69/10) 10 لستونل امللحق رقمالوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة التاسعة وا (1045)
  و117-110 (ل الفقراتA/70/10) 10 ل الدورة السبعونل امللحق رقماملرجع نفس  (1046)
   و115 (ل الفقرةA/70/10) 10 ل الدورة السبعونل امللحق رقماملرجع نفس  (1047)
 ,A/CN.4/SR.3296, A/CN.4/SR.3297 )الوثأائق 3301 دىل 3296 املؤقتأة للجلسأات مأ  املأوج ةانظأر احملاضأر  (1048)

A/CN.4/SR.3298, A/CN.4/SR.3299, A/CN.4/SR.3300 and A/CN.4/SR.3301)و  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/690&referer=/english/&Lang=A
http://undocs.org/ar/A/CN.4/698
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/10&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/10&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/10&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/SR.3296&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/SR.3297&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/SR.3298&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/SR.3299&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/SR.3300&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/SR.3301&referer=/english/&Lang=A
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ائ  املعاةأة يف الفصأول مأ  ااول دىل السأادس املسأ تقاس  مواد مشاريع ستة اخلاص املقرر واقرتح
 و(1049)على التوايل

ل أحالأأأأأأت اللج أأأأأأة دىل ة أأأأأأة 2016 أيار/مأأأأأأايو 19 املعقأأأأأأودة يف 3301 ويف اةلسأأأأأأة -81
سالصيغة الواردة هبا يف التقرير الثاين لل قرر  10ل و9ل و8ل و7ل و6ل و5 الصياغة مشاريع املواد

دىل ة أأأأة الصأأأأياغة أن ت ظأأأأر يف مسأأأأفلة املسأأأأؤولية اة ائيأأأأة ل شأأأأخاص  اخلأأأأاصو وطلبأأأأت أيضأأأأا  
  االعتباريني على أساس ورقة مفا ي ية يعد ا املقرر اخلاصو

 21و 2016 ح يران/يونيأأأأأأأأأأأأأأأأأ  9 يفتني املعقأأأأأأأأأأأأأأأأأود 3325و 3312 تني اةلسأأأأأأأأأأأأأأأأأويف -82
ة أة الصأياغة واعت أدت سصأفة مؤقتأة مشأاريع املأواد  يل نظرت اللج ة يف تقرير 2016 متوو/يولي 

  أدنا (و 1-)انظر الفرع جيم 10 دىل 5 م 
التعليقأأأأات  2016 آب/أغسأأأطس 9 املعقأأأودة يف 3341 واعت أأأد اللج أأأة يف جلسأأأتها -83

 أدنا (و  2-على مشاريع املواد اليت اعُت دت سصفة مؤقتة يف     الدورة )انظر الفرع جيم

بصفة نص مشاريع المواد المتعلقة بالجرائم اد اةنسانية التي اعتمدتها اللجنة  -جيم 
 حتى اآلن مؤقتة 

  نص مشاريع المواد -1 
  وحىت اآلن اعت دهتا اللج ة سصفة مؤقتةفي ا يلي نص مشاريع املواد اليت  -84

  1 المادة 
 النطاق

ت طبأأأأق مشأأأأاريع املأأأأواد الأأأأيت  أأأأ  سصأأأأدد ا علأأأأى م أأأأع اةأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأانية  
 واملعاقبة عليهاو 

  2 المادة  
 التزام عام

الل  أأأي  اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانيةل سأأأواء  ارُتكبأأأت يف أوقأأأات الصأأأراع املسأأألح أ  
 ويل تتعهد الدول مب عها واملعاقبة عليهاو جرائم مبوجب القانون الد

__________ 

)التجأأرمي يف القأوانني الوط يأأة(؛  5 مشأأروع املأادة(: A/CN.4/690)انظأر التقريأأر الثأاين عأأ  اةأرائم ضأأد اإلنسأانية  (1049)
والتعأأاون لتحديأأد  ويأأة اة أأأاة  العأأا )التحقيأأق  7 مشأأروع املأأادة(؛ )دقامأأة االختصأأاص الأأوطر 6 مشأأروع املأأادة

مشأأأروع (؛ )ممارسأأأة الواليأأأة القضأأأائية الوط يأأأة ع أأأدما يكأأأون اةأأأاين امل عأأأو  حاضأأأرا   8 مشأأأروع املأأأادة امل عأأأومني(؛
 (وجاين امل عو )املعاملة العادلة لل 10 مشروع املادة؛ واحملام ة( أو التسليم)مبدأ  9 املادة

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/690&referer=/english/&Lang=A
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  3 المادة  
 تعريف الجرائم اد اةنسانية

اغأأأأراض مشأأأأاريع املأأأأواد الأأأأيت  أأأأ  سصأأأأدد ال يشأأأأك  أي فعأأأأ  مأأأأ   -1 
اافعأأأأال التاليأأأأة "جرميأأأأة ضأأأأد اإلنسأأأأانية" مأأأأىت ارتكأأأأب يف دطأأأأار  جأأأأو  واسأأأأع ال طأأأأاق 

 وع  علم ساهلجو : م هجي موج  ضد أية   وعة م  السكان املدنينيل أو

 القت  الع د؛ )أ( 

 اإلسادة؛ )ب( 

 االسرتقاق؛ )ج( 

 ال ق  القسري للسكان؛ دسعاد السكان أو )د( 

احلرمأأأان الشأأأديد علأأأى أي  أأأو آخأأأر مأأأ  احلريأأأة البدنيأأأة  السأأأج  أو )ه( 
  ال  القواعد ااساسية للقانون الدويل؛ مبا

 التع يب؛ )و( 

احل أ   اإلمأرا  علأى البغأاءل أو ة سيل أواالستعباد ا االغتصابل أو )و( 
أي شك  آخر م  أشأكال الع أ  اة سأي علأى مثأ   التعقيم القسريل أو القسريل أو

     الدرجة م  اخلطورة؛

  أأأوع حمأأأدد مأأأ  السأأأكان اسأأأباب  اضأأأطهاد أيأأأة مجاعأأأة حمأأأددة أو )ح( 
س أأأوع اةأأأ س علأأأى متعلقأأأة  دي يأأأةل أو ثقافيأأأة أو دث يأأأة أو قوميأأأة أو عرقيأأأة أو سياسأأأية أو

اسأأأباب أخأأرى مأأ  املسأألم عامليأأأا  سأأفن القأأانون الأأأدويل  ل أو3 ال حأأو املعأأر  يف الفقأأرة
في ا يتص  ساإلسأادة  ني  ال و لك في ا يتص  سفي فع  مشار دلي  يف     الفقرة أو ال

 جرائم احلرب؛ اة اعية أو

 االختفاء القسري ل شخاص؛ )ط( 

 جرمية الفص  الع صري؛ )ي( 

اافعأأال الالدنسأأانية ااخأأرى  ات الطأأاسع امل اثأأ  الأأيت تتسأأبب ع أأدا   ك() 
 البدنيةو سالصحة العقلية أو يف أ ى خطري يلحق ساةسم أو يف معاناة شديدة أو

 :1 لغرض الفقرة -2 

تعر عبارة " جو  موج  ضد أية   وعة م  السكان املدنيني" هنجا   )أ( 
ضد أية   وعة مأ   1 ل فعال املشار دليها يف الفقرةسلوميا  يتض   االرتكاب املتكرر 

تع يأ ا   م ظ ة تقضي سارتكاب   ا اهلجو ل أو السكان املدنينيل ع ال  سسياسة دولة أو
 هل   السياسة؛
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تشأأ   "اإلسأأادة" تع أأد فأأرض أحأأوال معيشأأيةل مأأ  سي هأأا احلرمأأان مأأ   )ب( 
 السكان؛احلصول على الطعا  والدواءل سقصد د الك ج ء م  

يعر "االسرتقاق" ممارسة أي م  السلطات املرتتبة علأى حأق امللكيأةل  )ج( 
يف  لأأك ممارسأأة  أأ   السأألطات يف   أأ   السأألطات مجيعهأأال علأأى شأأخص مأأال مبأأا أو

 سي ا ال ساء وااطفال؛ سبي  االجتار سااشخاصل وال

ال قأأأ  القسأأأري للسأأأكان" نقأأأ  ااشأأأخاص  يعأأأر "دسعأأأاد السأأأكان أو )د( 
سأفي فعأ  قسأري  ع يني قسرا  م  امل طقة اليت يوجدون فيها سصأفة مشأروعةل سأالطرد أوامل

 آخرل دون مربرات يس ح هبا القانون الدويل؛

معانأأأاة شأأأديدةل سأأأأواء  يعأأأر "التعأأأ يب" تع أأأد دحلأأأأاق أمل شأأأديد أو )ه( 
يشأأأ    سأأأيطرت ل ولكأأأ  ال عقليأأأا ل سشأأأخص موجأأأود حتأأأت دشأأأرا  املأأأتهم أو سأأأدنيا  أو
يكونأان جأ ءا  م هأا  معاناة ي ج ان فحسب ع  عقوسات قانونيأة أو أي أمل أو التع يب

 نتيجة هلا؛ أو

يعر "احل   القسري" دمرا  املرأة على احل   قسرا  وعلى الوالدة غأري  )و( 
ارتكأأأاب  املشأأأروعة سقصأأأد التأأأفثري علأأأى التكأأأوي  العرقأأأي ايأأأة   وعأأأة مأأأ  السأأأكان أو

نأوو سأفي حأال تفسأري  أ ا التعريأ  علأى  لأدويلو والانتهامات خطرية أخرى للقأانون ا
  و ميس القوانني الوط ية املتعلقة ساحل  ؛

  أأأوع السأأأكان  يعأأأر "االضأأأطهاد" حرمأأأان مجاعأأأة مأأأ  السأأأكان أو )و( 
 أال  القأانون الأدويلل و لأك سسأبب  حرمانا  متع دا  وشديدا  م  احلقوق ااساسية مبأا

 اجمل وع؛  وية اة اعة أو

دنسأانية متاثأ  يف طاسعهأا  تعر "جرمية الفص  الع صأري" أيأة أفعأال ال )ح( 
وترتكأأب يف سأأياق نظأأا  مؤسسأأي قوامأأ  االضأأطهاد  1 اافعأأال املشأأار دليهأأا يف الفقأأرة

مجاعأات  امل هجي والسيطرة امل هجيأة مأ  جانأب مجاعأة عرقيأة واحأدة دواء أيأة مجاعأة أو
 ل ظا ؛عرقية أخرىل وترتكب س ية اإلسقاء على  لك ا

يعر "االختفاء القسري ل شخاص" دلقاء القبض على أي أشخاص  )ط( 
دعأأم م هأأا  سأأج ن أو م ظ أأة سياسأأيةل أو اختطأأافهم مأأ  قبأأ  دولأأة أو احتجأأاو م أو أو

سسأأكوهتا عليأأ ل مث رفضأأها اإلقأأرار حبرمأأان  أأؤالء ااشأأخاص مأأ  حأأريتهم  هلأأ ا الفعأأ  أو
وجأأود مل هبأأد  حرمأأاهنم مأأ  محايأأة عأأ  أمأأام   دعطأأاء معلومأأات عأأ  مصأأري م أو أو

 القانون لفرتة وم ية طويلةو

لغأأرض مشأأروع املأأادة الأأ ي  أأ  سصأأدد ل مأأ  املفهأأو  أن تعبأأري "نأأوع  -3 
يشأأأري تعبأأأري "نأأأوع  اةأأأ س" يشأأأري دىل اة سأأأنيل الأأأ مر واانثأأأىل يف دطأأأار اجملت أأأعو وال

 اة س" دىل أي معا آخر  ال   لكو 
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الأأ ي  أأ  سصأأدد  سأأفي تعريأأ  أوسأأع يأأرد يف ال  أأ  مشأأروع املأأادة  -4 
 يف قانون وطرو  صك دويل أو

  4 المادة
 ارلتزام بالمنع

تلتأأأ   مأأأ  دولأأأة مب أأأع اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانيةل وفقأأأا  للقأأأانون الأأأدويلل  -1 
 سي ا سالوسائ  التالية:  ال

أي دجأأراءات أخأأرى فعالأأة  قضأأائية أو دداريأأة أو دجأأراءات تشأأريعية أو )أ( 
 حتت سيطرهتا؛ ةرائم ضد اإلنسانية يف أي دقليم يقع حتت واليتها القضائية أومل ع ا

التعأأاون مأأع الأأدول ااخأأرى وامل ظ أأات احلكوميأأة الدوليأأة املع يأأة وأي  )ب( 
 ؛م ظ ات أخرىل حسب االقتضاء

ال نأأوو التأأ رع سفيأأة ظأأرو  اسأأتث ائية أيأأا  مانأأتل سأأواء أمانأأت  أأ    -2 
أي حالأأأة مأأأ  حأأأاالت  عأأأد  اسأأأتقرار سياسأأأي داخلأأأي أو الظأأأرو  صأأأراعا  مسأأألحا  أو

  و(1050)الطوارئ العامة ااخرىل م ربر للجرائم ضد اإلنسانية

  5 المادة
 القانون الوطني بموجب التجريم

اعتبأار اةأرائم ضأد اإلنسأانية تتخ  مأ  دولأة التأداسري الالومأة لضأ ان  -1 
 و قانوهنا اة ائيجرائم يف 

اافعأأال التاليأأة جأأرائم  اعتبأأارسري الالومأأة لضأأ ان تتخأأ  مأأ  دولأأة التأأدا -2 
  قانوهنا اة ائي: يف
 ارتكاب جرمية ضد اإلنسانية؛  )أ( 
 رمية؛     اةالشروع يف ارتكاب و  )ب( 
 احلأأأأأث أو يف ارتكاهبأأأأأالالشأأأأأروع س أو رميأأأأأة أأأأأ   اةواامأأأأأر سارتكأأأأأاب  )ج( 
طريقأأأأة في املسأأأامهة سأأأ أو املسأأأاعدة أو علأأأى  لأأأأكلالتحأأأريض  اإلعانأأأة أو أو احلأأأض أو

  لك؛  أخرى يف
يلأي جأرائم يف  اعتبأار مأا التداسري الالومة لض ان تتخ  م  دولة أيضا   -3 

 قانوهنا اة ائي: 
سفع أأأأال الأأأأ ي يقأأأأو  فعليأأأأا  الشأأأأخص  القائأأأأد العسأأأأكري أو يتح أأأأ  )أ( 

ضأع قأوات   الأيت ترتكبهأا ائية عأ  اةأرائم ضأد اإلنسأانية اةسؤولية املالقائد العسكري 
__________ 

 يف مرحلة الحقةو  الفقرةي اقش موضع      (1050)
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 ضأع لسألطت  وسأيطرت  الفعليتأنيل حسأب احلالأةل نتيجأة  إلمرت  وسيطرت  الفعليتنيل أو
  :ل د اسيطرت  على     القوات ممارسة سلي ة ةلعد  ممارس
يفأأأرتض أن  الشأأأخص قأأأد علأأأمل أو مأأأان  لأأأك القائأأأد العسأأأكري أو '1'

القأأأأوات  أأأأ   علأأأأمل سسأأأأبب الظأأأأرو  السأأأأائدة يف  لأأأأك احلأأأأنيل أن ي
 ؛ اارتكاهبعلى وشك ت ائم أو    اةر ترتكب 

الشأأخص مجيأأع التأأداسري الالومأأة  القائأأد العسأأكري أو لأأك  مل يتخأأ و  '2'
ق أأأأأأع ارتكأأأأأأاب  أأأأأأ   اةأأأأأأرائم  واملعقولأأأأأأة يف حأأأأأأدود سأأأأأألطت  مل أأأأأأع أو

  لعرض املسفلة على السلطات املختصة للتحقيق واملقاضاةو أو
 لفقأأأأرةفي أأأا يتصأأأ  سعالقأأأة الأأأرئيس واملأأأأرؤوس غأأأري الأأأوارد وصأأأفها يف ا )ب( 

 الأأيت يرتكبهأأاعأأ  اةأأرائم ضأأد اإلنسأأانية  املسأأؤولية اة ائيأأةالأأرئيس  يتح أأ )أ(ل  الفرعيأأة
ن  ضعون لسلطت  وسيطرت  الفعليتنيل نتيجأة لعأد  ممارسأة سأيطرت  علأى  أؤالء و مرؤوس

  :ل د ااملرؤوسني ممارسة سلي ة
يوشأكون  مان الأرئيس قأد علأم أن مرؤوسأي  يرتكبأون  أ   اةأرائم أو '1'

  سوضوح؛ تشري دىل  لكجتا   ع  وعي معلومات  ارتكاهبا أو على
 ت وسأأأيطر الأأرئيس تعلقأأت اةأأرائم سفنشأأأطة ت أأدرج يف دطأأار مسأأأؤولية و  '2'

 الفعليتني؛ 
مل يتخ  الرئيس مجيع التداسري الالومة واملعقولة يف حدود سألطت  مل أع و  '3'

لعأأأأرض املسأأأأفلة علأأأأى السأأأألطات  ق أأأأع ارتكأأأأاب  أأأأ   اةأأأأرائم أو أو
  لتحقيق واملقاضاةواملختصة ل

ارتكأأاب دحأأدى  اعتبأأار عأد  لضأأ انتتخأ  مأأ  دولأأة التأداسري الالومأأة  -4 
 اأمان رئيسل سواء   امر م  حكومة أو اةرائم املشار دليها يف مشروع املادة   ا امتثاال  

 و اة ائي قانوهنا يفاملسؤولية اة ائية  م  املرؤوس إلعفاء ع را  ل نيمدني أ  نيعسكري
عأأد  سأأقوط اةأأرائم املشأأار  لضأأ انخأأ  مأأ  دولأأة التأأداسري الالومأأة تت -5 

 دليها يف مشروع املادة   ا سالتقاد  يف قانوهنا اة ائيو 
علأأى اةأأرائم املشأأار  املعاقبأأة لضأأ انتتخأأ  مأأ  دولأأة التأأداسري الالومأأة  -6 

ار طاسعها تفخ  يف االعتبيف قانوهنا اة ائي دليها يف مشروع املادة   ا سعقوسات مالئ ة 
 اةسيمو

تتخأأأأ  مأأأأ  دولأأأأةل ر  أأأأا  سفحكأأأأا  قانوهنأأأأا الأأأأوطرل دجأأأأراءات حسأأأأب  -7 
االقتضأأاء مأأ  أجأأ  حتديأأد مسأأؤولية ااشأأخاص االعتبأأاريني عأأ  اةأأرائم املشأأار دليهأأا يف 
مشأأأروع املأأأادة  أأأ او ور  أأأا  ساملبأأأادئ القانونيأأأة للدولأأأةل قأأأد تكأأأون مسأأأؤولية ااشأأأخاص 

 دداريةو مدنية أو االعتباريني     ج ائية أو
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  6 المادة
 الوطني   تصا إقامة ار

على اةرائم املشأار  اختصاصهاتتخ  م  دولة التداسري الالومة إلقامة  -1 
  :يف احلاالت التاليةل 5 دليها يف مشروع املادة

على منت سأف   لواليتها أو خاضعرتكب اةرمية يف أي دقليم تُ ع دما  )أ( 
  طائرات مسجلة يف تلك الدولة؛ أو
رعايأأا تلأأك الدولأأة يكأأون الشأأخص املأدعى ارتكاسأأ  اةرميأأة مأ  ع أدما  )ب( 

أول د ا رأت الدولأأة  لأأك م اسأأبا ل شخصأأا  عأأدمي اة سأأية مكأأان دقامتأأ  املعتأأاد يف دقلأأيم 
 ؛ تلك الدولة

 لأأك الدولأأة  ةل د ا رأترعايأأا تلأأك الدولأأتكأأون الضأأحية مأأ  ع أأدما  )ج( 
  وم اسبا  

علأى اةأرائم  اختصاصأهاالتأداسري الالومأة إلقامأة  تتخ  م  دولة أيضأا   -2 
الشأأخص املأدعى ارتكاسأأ  فيهأا يكأأون  يف احلأأاالت الأيت 5 املشأار دليهأا يف مشأأروع املأادة

ملشأأاريع  تسأألم  أأ ا الشأأخص وفقأأا   مل لواليتهأأال مأأا خاضأأعيف أي دقلأأيم  اةرميأأة موجأأودا  
 املواد    و 

شك  م  أشأكال  دون ممارسة الدولة أي     املوادع ير امش حتولال  -3 
  قانوهنا الوطروامل صوص عليها يف   ائياالختصاص اة

  7 المادة
 التحقيق 

ون ي  مأىت ُوجأدت  عاج تض   م  دولة قيا  سلطاهتا املختصة سججراء حتقيق  
كبأأأت ضأأأد اإلنسأأأانية ارتُ أفعأأأاال  تشأأأك  جأأأرائم تأأأدعو دىل االعتقأأأاد أن معقولأأأة أسأأأباب 

 لواليتهاو   ضعقليم درتكب يف أي تُ  أو
  8 المادة

الشافص المادعى ارتكابا  الجريماة  يكاون ماعناد اتفاذهاا الواجاب األولية التدابير
  موجودا  

ل سعأأد دراسأأة املعلومأأات املتأأوافرة هلأأال الق اعأأة لأأدى دولأأة تولأأدتمأأىت  -1 
او شخص يُدعى أنأ  ارتكأب أي جرميأة مشأار دليهأا يف مشأروع فن الظرو  تربر احتجس

 أن تقأأأو  ساحتجأأأاو  أوفعليهأأا أن ويكأأأون موجأأودا  يف اإلقلأأأيم اخلاضأأع لواليتهأأأا  5 املأأادة
تداسري قانونية أخرى لض ان وجود  فيهاو ويكون االحتجاو والتداسري القانونية أي تتخ  

يسأأت ر احتجأأاو الشأأخص  الدولأأةل علأأى أالتلأأك يف قأأانون متوافقأأة  ونصأأوص الااخأأرى 
  والتسليمججراءات س السري لل دة الالومة للت ك  م  دقامة دعوى ج ائية أو دال
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  يف الوقائعو سججراء حتقيق أويل تقو      الدولة فورا   -2 

لدى قيا  دولأة مأال ع أال  مبشأروع املأادة  أ ال ساحتجأاو شأخص مأال  -3 
ل 6 مأأأأ  مشأأأأروع املأأأأادة 1 ول املشأأأأار دليهأأأأا يف الفقأأأأرة طأأأأر علأأأأى الفأأأأور الأأأأدعليهأأأأا أن 

ساحتجاو   ا الشخص وسالظرو  اليت تربر احتجاو و وعلى الدولة الأيت جتأري التحقيأق 
فأأورا  الأأدول املأأ مورة  تبلأأغمأأ  مشأأروع املأأادة  أأ ا أن  2 ااويل امل صأأوص عليأأ  يف الفقأأرة

  واصهااختصد ا مانت ت وي ممارسة  وأن توضح ماس تائج التحقيق 

  9 المادة
  ةمحاكمال تسليم أوالمبدأ 

دقلأأأأيم يف  املأأأدعى ارتكاسأأأأ  اةرميأأأة موجأأأودا  الشأأأخص علأأأى الدولأأأة الأأأيت يكأأأأون  
تسألم  مل القضأية علأى سألطاهتا املختصأة سقصأد احملام أةل مأا خاضع لواليتها أن تعرض

وعلأأأأأى  أأأأأ    .دىل حمك أأأأأة ج ائيأأأأأة دوليأأأأأة خمتصأأأأأة  لأأأأأك الشأأأأأخص دىل دولأأأأأة أخأأأأأرى أو
أي جرميأة  الطريقأة الأيت يأتم فيهأا ا أا  القأرار خبصأوصالسلطات أن تتخ  قرار ا س فس 

 و أخرى خطرية الطاسع مبوجب قانون تلك الدولة
  10 المادة

 المعاملة العادلة للشفص المدعى ارتكاب  الجريمة 
يتعلأق سجحأدى اةأرائم  دجأراءات في أا حبقأ تخ  شخص تُ  يا ُتكف  -1 

ل القانونيأأة عادلأأة يف مجيأأع مراحأأ  اإلجأأراءاتالعاملأأة امل 5 املشأأار دليهأأا يف مشأأروع املأأادة
القأانون يف  لك احملام ة العادلةل واحل ايأة الكاملأة حلقوقأ  يف دطأار القأانون الأوطر و  مبا

  يف  لك قانون حقوق اإلنسانو ل مباواجح التطبيقالدويل 
دولة غري  يفحمتج ا   أو متحفظا  علي  أو مسجونا  اي شخص يكون  -2 

  الدولة اليت حي   ج سيتها احلق يف:
الأدول الأيت يكأون  دون تفخري سفقرب ممث  خمأتص للدولأة أو أن يتص  )أ( 

الدولأأة الأأيت حيأأق هلأأا لسأأبب آخأأر محايأأة حقوقأأ ل أول دن    لأأك الشأأخص مأأ  رعايا أأا أو
لدولة اليت تكون مستعدة حل اية حقوق  لأك الشأخص س أاء علأى مان عدمي اة سيةل ا

  طلب م  ؛
  ؛الدول تلك الدولة أول وأن ي ور  ممث  )ب( 
  دون تفخري حبقوق  يف دطار     الفقرةو وأن يتم دعالم  )ج( 
الأيت الدولة وأنظ ة وفقا  لقوانني  2 س احلقوق املشار دليها يف الفقرةمتارَ  -3 

سشأرط أن متكأ  القأوانني واانظ أة املأ مورة مأ  يوجد الشخص يف دقليم خاضع لواليتهأال 
 دع اال  تاما و  2 الفقرةاغراض املتوخاة م  م ح     احلقوق مبوجب ادع ال 
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نص مشاريع المواد والتعليقاث عليها التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة فاي دورتهاا الثامناة  -2 
 والستين

ست سأخ أدنأا  نأص مشأاريع املأواد والتعليقأأات عليهأا الأيت اعت أدهتا اللج أة سصأفة مؤقتأأة يُ  -85
 يف دورهتا الثام ة والستنيو

 الجرائم اد اةنسانية
  5 المادة

 القانون الوطني بموجبالتجريم 
اعتبأار اةأرائم ضأد اإلنسأانية تتخ  مأ  دولأة التأداسري الالومأة لضأ ان  -1 

 و ئيقانوهنا اة اجرائم يف 
اافعأأال التاليأأة جأأرائم  اعتبأأارتتخأأ  مأأ  دولأأة التأأداسري الالومأأة لضأأ ان  -2 
  قانوهنا اة ائي: يف
 ارتكاب جرمية ضد اإلنسانية؛  )أ( 
 رمية؛     اةالشروع يف ارتكاب و  )ب( 
 احلأأأأأث أو يف ارتكاهبأأأأأالالشأأأأأروع س أو رميأأأأأة أأأأأ   اةواامأأأأأر سارتكأأأأأاب  )ج( 
طريقأأأأة في املسأأأامهة سأأأ أو املسأأأاعدة أو علأأأى  لأأأأكلالتحأأأريض  اإلعانأأأة أو أو احلأأأض أو

  لك؛  أخرى يف
يلأي جأرائم يف  اعتبأار مأا التداسري الالومة لض ان تتخ  م  دولة أيضا   -3 

 قانوهنا اة ائي: 
سفع أأأأال الأأأأ ي يقأأأأو  فعليأأأأا  الشأأأأخص  القائأأأأد العسأأأأكري أو يتح أأأأ  )أ( 

قأوات  ضأع  الأيت ترتكبهأاضأد اإلنسأانية  ائية عأ  اةأرائم اةسؤولية املالقائد العسكري 
 ضأع لسألطت  وسأيطرت  الفعليتأنيل حسأب احلالأةل نتيجأة  إلمرت  وسيطرت  الفعليتنيل أو

  :ل د اسيطرت  على     القوات ممارسة سلي ة ةلعد  ممارس
علأمل ييفأرتض أن  الشخص قأد علأمل أو مان  لك القائد العسكري أو '1'

 أأ   القأأوات ترتكأب  أ   نيل أن سسأبب الظأرو  السأأائدة يف  لأك احلأأ
 ؛ اارتكاهبعلى وشك ت اةرائم أو

الشأأأأخص مجيأأأأع التأأأأداسري الالومأأأأة  القائأأأأد العسأأأأكري أو لأأأأك  مل يتخأأأأ و  '2'
لعأأرض  أو ق أأع ارتكأأاب  أأ   اةأأرائم واملعقولأأة يف حأأدود سأألطت  مل أأع أو

  املسفلة على السلطات املختصة للتحقيق واملقاضاةو
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 س واملأأأأرؤوس غأأأري الأأأوارد وصأأأفها يف الفقأأأأرةفي أأأا يتصأأأ  سعالقأأأة الأأأرئي )ب( 
 الأأيت يرتكبهأأاعأأ  اةأأرائم ضأأد اإلنسأأانية  املسأأؤولية اة ائيأأةالأأرئيس  يتح أأ )أ(ل  الفرعيأأة
ن  ضعون لسلطت  وسيطرت  الفعليتنيل نتيجأة لعأد  ممارسأة سأيطرت  علأى  أؤالء و مرؤوس

  :ل د ااملرؤوسني ممارسة سلي ة
يوشأأأكون  يرتكبأأأون  أأأ   اةأأأرائم أومأأأان الأأأرئيس قأأأد علأأأم أن مرؤوسأأأي   '1'

  سوضوح؛ تشري دىل  لكجتا   ع  وعي معلومات  على ارتكاهبا أو
 ت وسأأأأيطر الأأأأرئيس تعلقأأأأت اةأأأأرائم سفنشأأأأطة ت أأأأدرج يف دطأأأأار مسأأأأؤولية و  '2'

 الفعليتني؛ 
مل يتخأأ  الأأرئيس مجيأأع التأأداسري الالومأأة واملعقولأأة يف حأأدود سأألطت  مل أأع و  '3'

لعرض املسأفلة علأى السألطات املختصأة  أوق ع ارتكاب     اةرائم  أو
  للتحقيق واملقاضاةو

ارتكأأاب دحأأدى  اعتبأأار عأد  لضأأ انتتخأ  مأأ  دولأأة التأداسري الالومأأة  -4 
 اأمان رئيسل سواء   امر م  حكومة أو اةرائم املشار دليها يف مشروع املادة   ا امتثاال  

 و اة ائي قانوهنا يفاة ائية  املسؤولية م  املرؤوس إلعفاء ع را  ل نيمدني أ  نيعسكري
عأأد  سأأقوط اةأأرائم املشأأار  لضأأ انتتخأأ  مأأ  دولأأة التأأداسري الالومأأة  -5 

 دليها يف مشروع املادة   ا سالتقاد  يف قانوهنا اة ائيو 
علأأى اةأأرائم املشأأار  املعاقبأأة لضأأ انتتخأأ  مأأ  دولأأة التأأداسري الالومأأة  -6 

تفخ  يف االعتبار طاسعها يف قانوهنا اة ائي ئ ة دليها يف مشروع املادة   ا سعقوسات مال
 اةسيمو

تتخأأأأ  مأأأأ  دولأأأأةل ر  أأأأا  سفحكأأأأا  قانوهنأأأأا الأأأأوطرل دجأأأأراءات حسأأأأب  -7 
االقتضأأاء مأأ  أجأأ  حتديأأد مسأأؤولية ااشأأخاص االعتبأأاريني عأأ  اةأأرائم املشأأار دليهأأا يف 

ية ااشأأأخاص مشأأأروع املأأأادة  أأأ او ور  أأأا  ساملبأأأادئ القانونيأأأة للدولأأأةل قأأأد تكأأأون مسأأأؤول
 دداريةو مدنية أو االعتباريني     ج ائية أو

 التعليق  
التداسري املختلفة اليت نب على م  دولأة ا ا  أا يف دطأار قانوهنأا  5 حيدد مشروع املادة (1)

اة أائي لضأ ان اعتبأأار اةأرائم ضأأد اإلنسأانية داخلأة  يف عأأداد اةأرائمل والسأأتبعاد أي دفأاع ع هأأا 
ساعتبار أا قأد سأقطت سالتقأاد ل وللأ ص علأى  اوامأر صأادرة عأ  رئأيس أعلأى أو ساعتبار ا ت فيأ ا  

سأد مأ  ا أا  تأداسري مأ   أ ا ال أوع  ج اءات مالئ ة تت اسب مأع الطأاسع اخلطأري هلأ   اةأرائمو وال
مأ  أجأ  التطبيأأق السأليم ملشأأاريع املأواد الالحقأأة املتعلقأة سجقامأأة وممارسأة االختصأأاص علأى اة أأاة 

 رتكاهبم هلاواملدَّعى ا
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 الوطر اة ائي اعتبار "اةرائم ضد اإلنسانية" جرائم يف القانونض ان   
سأأّل ت احملك أأة العسأأكرية الدوليأأة يف نأأورميبريغ سفمهيأأة معاقبأأة اافأأراد لقيأأامهمل يف مجلأأة  (2)

اةأأأرائم املرتكبأأأة ضأأأد القأأأانون أمأأأورل سارتكأأأاب جأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية و لأأأك ع أأأدما  مأأأرت أن "
مبعاقبأأة  أحكأأا  القأأانون الأأدويل دال دنفأأا ميكأأ   ل وال أأردةميانأأات  د أأا يرتكبهأأا أفأأرادل ال الأأدويل

مبأأادئ القأأانون الأأدويل املعأأرت  هبأأا يف و وقأأد جأأاء يف "(1051)"اافأأراد الأأ ي  يرتكبأأون تلأأك اةأأرائم
الأأأيت أعأأأأدهتا اللج أأأأة يف  ل و أأأأي املبأأأأادئحكأأأأم احملك أأأة" غ ويفري بميال ظأأأا  ااساسأأأأي حملك أأأة نأأأأور 

مأأأ  اافعأأأال الأأأيت تشأأأك  جرميأأأة مبوجأأأب القأأأانون  أي شأأأخص يرتكأأأب فعأأأال  ل أن "1950 عأأأا 
اتفاقيأة عأد  تقأاد  جأرائم ‘أن  و م أا(1052)"للعقوسأة ع    ا الفع  وعرضأة   الدويل يكون مسؤوال  

هأا علأى أن تأ ص يف ديباجت 1968 يف عأا ضأعت الأيت وُ  ‘احلرب واةرائم املرتكبة ضأد اإلنسأانية
على اةرائم املرتكبة ضد اإلنسانية ع صر مهم يف م أع  أ   اةأرائمل ومحايأة  ووو العقاب الفعال"

حقوق اإلنسان واحلريات ااساسيةل وتشجيع الثقةل وتع ي  التعأاون في أا سأني الشأعوب وتشأجيع 
ةأرائم الأيت أخطأر اوتؤمد ديباجة نظأا  رومأا ااساسأي علأى أن " و(1053)"السال  واام  الدوليني

متر دون عقأاب وأنأ  نأب ضأ ان مقاضأاة مرتكبيهأا علأى  تثري قلق اجملت ع الدويل سفسر  نب أال
 و (1054)" و فعال م  خالل تداسري على الصعيد الوطر وم لك م  خالل تع ي  التعاون الدويل

نظامهأا  وقد اعت د مثري م  الدول قوانني سشفن اةرائم املرتكبأة ضأد اإلنسأانية تأ ص يف (3)
الوطر على املقاضاة سشفن     اةرائمو ومان نظا  روما ااساسيل سصورة خاصةل مصدر دهلا  

ت قيح عدد م  القوانني الوط ية املتعلقة ساةرائم املرتكبة ضد اإلنسأانية والأيت تعأرِّ   أ    لس  أو
مأ  نظأا   7   يف املأادةمماثلة جدا  لتعري      اةرمية امل صأوص عليأ اةرائم ستعريفات مطاسقة أو

الوقأأأأت نفسأأأأ ل اعت أأأد مثأأأأري مأأأأ  الأأأأدول قأأأوانني وط يأأأأة  تلأأأأ ل يف سعأأأأض  رومأأأا ااساسأأأأيو ويف
امل مورةو وعالوة على  لكل فجن  7 ااحيان اختالفا  مبريا ل ع  التعري  امل صوص علي  يف املادة

اإلنسأأأأأأانيةو تعت أأأأأأد أي قأأأأأأانون وطأأأأأر سشأأأأأأفن اةأأأأأأرائم املرتكبأأأأأأة ضأأأأأأد  دوال  أخأأأأأرى مأأأأأأع  لأأأأأأك مل
__________ 

(1051) Judgment of 30 September 1946, in Trial of the Major War Criminals Before the International 

Military Tribunal (Nuremberg 14 November 1945-1 October 1946), vol. 22 (1948), p. 466  احلكأم(
ل يف حمام أأأأة  رمأأأأي احلأأأأرب الرئيسأأأأيني أمأأأأا  احملك أأأأة العسأأأأكرية الدوليأأأأة 1946 أيلول/سأأأأبت رب 30 الصأأأأادر يف
 و((1946 تشري  ااول/أمتوسر 1-1945 الثاين/نوف ربتشري   14 )نورميبريغل

)مأأأأأأ  الأأأأأأ ص  374 (ل الصأأأأأأفحةPart IIIثأأأأأأا  )ل اةأأأأأأ ء ثالA/1316ل اجمللأأأأأأد الثأأأأأأاينل الوثيقأأأأأأة 1950 حوليأأأأأأة ووو (1052)
 )املبدأ ااول(و  97 اإلنكلي ي(ل الفقرة

 Convention on the Non-Applicability‘ )اتفاقيأة عأد  تقأاد  جأرائم احلأرب واةأرائم املرتكبأة ضأد اإلنسأانية‘ (1053)

of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity (New York, 26 November 

1968), United Nations, Treaty Series, vol. 754, No. 10823, p. 73)) و ومانأأت  أأ   االتفاقيأأةل يف
   دولة طرفا و 55 ل تضم2016 آب/أغسطس

  وعأأأأة ل اامأأأأم املتحأأأأدةل (1998 متوو/يوليأأأأ  17)رومأأأأال  لااساسأأأأي لل حك أأأأة اة ائيأأأأة الدوليأأأأةنظأأأأا  رومأأأأا  (1054)
 Rome Statute of the International Criminal Court (Rome, 17 July 1998), United) املعا أدات

Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3و)  

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/reports/a_cn4_34.pdf&lang=E
http://undocs.org/ar/A/1316
http://undocs.org/en/Rome%20Statute%20of%20the%20International%20Criminal%20Court
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العقأاب سشأك  مأ  ااشأكال يكون لدى     الأدول قأوانني ج ائيأة وط يأة تأ ص علأى  ما وعادة
م  اافعال الفردية اليت رمبا تشك ل يف ظ  ظرو  معي ةل جرائم ضأد اإلنسأانيةل مثأ   مثريعلى  

د جتأأأرِّ   أأأ   الأأأدول اةأأأرائم املرتكبأأأة ضأأأ و ومأأأع  لأأأكل مل(1055)االغتصأأأاب التعأأأ يب أو القتأأأ  أو
يف  اإلنسانية سصأفتها  أ  ل وقأد حتُأول  أ   الثغأرة دون مقاضأاة ومعاقبأة مأرتكح  أ ا السألوك مبأا

  لك دن ال عقوسات هبم تت اسب مع خطورة اةرميةو
العقوسأأأأأأأة القاسأأأأأأأية  أمأأأأأأأا اتفاقيأأأأأأأة م ا ضأأأأأأأة التعأأأأأأأ يب وغأأأأأأأري  مأأأأأأأ  ضأأأأأأأروب املعاملأأأأأأأة أو (4)
تض   م  دولة على أن " 4 م  املادة 1 قرةل فت ص يف الف1984 املهي ة لعا  الالدنسانية أو أو

و وقأد شأدَّدت ة أأة (1056)"طأر  أن تكأون مجيأع أع أال التعأ يب جأرائم مبوجأب قانوهنأا اة أائي
م ا ضأأة التعأأ يب علأأى أمهيأأة الوفأأاء هبأأ ا االلتأأ ا  سغيأأة جت ّأأب التباي أأات احملت لأأة سأأني تعريأأ   أأ   

  القانون الوطر:يرد يف يرد يف االتفاقية وتعريفها م ا اةرمية م ا
وتأأؤدي الت اقضأأات اخلطأأرية سأأني التعريأأ  احملأأدد يف االتفاقيأأة و لأأك الأأوارد يف " 

ورغأم أن  حمت لأة تتأيح دمكانيأة اإلفأالت مأ  العقأابو القانون احمللي دىل ثغرات فعلية أو
الصأأيغة املسأأتخدمة لتعريأأ  التعأأ يب قأأد تكأأون يف سعأأض احلأأاالت مماثلأأة للصأأيغة الأأيت 

سالتفسأري القضأائيل  مبوجأب القأانون احمللأي أو يُقيَّأدالتفاقيةل فجن املعأا قأد تستخدمها ا
وسالتايلل فجن اللج ة تدعو مأ  دولأة مأ  الأدول ااطأرا  دىل ضأ ان التأ ا  مجيأع أجهأ ة 

 و(1057)"حكومتها سالتعري  امل صوص علي  يف االتفاقية لغرض حتديد الت امات الدولة

__________ 

ديفأأأوار املقأأأدَّ  ضأأد احلكأأأم الصأأأادر عأأ  احملك أأأة الت هيديأأأة ااوىل  تئ ا  مأأوتاحلكأأأم الصأأادر سشأأأفن اسأأأانظأأر  (1055)
ديفأوار علأى مقبوليأة القضأية  واملع ون "القرار الصادر سشفن طع  مأوت 2014 مانون ااول/ديس رب  11 املؤرخ

JudgmentontheAppealofCôted’IvoireagainsttheDecision-of Preل )املرفوعة ضأد سأي ون غبأاغبو"

Trial Chamber I of 11 December 2014 entitled “Decision on Côte d’Ivoire’s challenge to the

admissibilityof thecaseagainstSimoneGbagbo”, Appeals Chamber, No. ICC-02/11-01/12 OA 

(27 May 2015) (finding that a national prosecution for the ordinary domestic crimes of disturbing 

the peace, organizing armed gangs and undermining State security was not based on substantially 

the same conduct at issue for alleged crimes against humanity of murder, rape, other inhumane 

acts and persecution). Available from www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_06088.PDF 

(accessed 22 June 2016)و) 
  10 يأأوركلاملهي أأة )نيو  الالدنسأأانية أو العقوسأأة القاسأأية أو اتفاقيأأة م ا ضأأة التعأأ يب وغأأري  مأأ  ضأأروب املعاملأأة أو (1056)

 ,(New York, 10 December 1984))   وعأة املعا أدات(ل اامأم املتحأدةل 1984 مأانون ااول/ديسأ رب

United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841, p. 85 ُيطلأق عليهأا في أا يلأيل "اتفاقيأة م ا ضأة( )
 التع يب"(و

الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل ل الأأوارد يف: 9 (ل الفقأأرة2007)2 انظأأر ة أأة م ا ضأأة التعأأ يبل التعليأأق العأأا  رقأأم (1057)
املرجأأع  يبل (ل املرفأأق السأأادس؛ انظأأر أيضأأا : ة أأة م ا ضأأة التعأأA/63/44) 44 الأأدورة الثالثأأة والسأأتونل امللحأأق رقأأم

(ل الفص  الثالأثل ال ظأر يف التقأارير املقدمأة مأ  الأدول A/58/44) 44 الدورة الثام ة واخل سونل امللحق رقم لنفس 
 و130 )أ(ل وسلجيكال الفقرة115 سلوفي يال الفقرة م  االتفاقيةل 19 ااطرا  مبوجب املادة

http://undocs.org/en/www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2015_06088.PDF
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/437/54/pdf/G0843754.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/436/66/pdf/G0343666.pdf?OpenElement
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 1 يتعلق ساةرائم ضد اإلنسانيةل ت ص الفقأرة الثغرات في اولل ساعدة على جتّ ب      (5)
اعتبار اةرائم ضد اإلنسأانية تتخ  م  دولة التداسري الالومة لض ان على أن  5 م  مشروع املادة

)اللتأأني جتأأري م اقشأأته ا  5 مأأ  مشأأروع املأأادة 3و 2 و مث دن الفقأأرتنيقانوهنأأا اة أأائيجأأرائم يف 
ك سفن جترَّ  طُرقا  معي ة قأد يتخأ  ا أشأخاص طبيعيأون وسأيلة الرتكأاب أدنا ( تُل مان الدولة م ل

     اةرائمو
مأأأأ   3 دىل 1 وسأأأأال ظر دىل ورود تعريأأأأ  ملصأأأأطلح "اةأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأانية" يف الفقأأأأرات (6)

يتطلأأأب وجأأأوب  5 مأأأ  مشأأأروع املأأأادة 1 ل فأأأجن االلتأأأ ا  امل صأأأوص عليأأأ  يف الفقأأأرة3 مشأأأروع املأأأادة
اإلنسأأانية جأأرائم يف القأأوانني اة ائيأأة الوط يأأة للدولأأةو وسي  أأا قأأد حتأأدث سعأأأض  اعتبأأار اةأأرائم ضأأد

ل لكأي تُؤخأ  يف احلسأبان 3 مأ  مشأروع املأادة 3 دىل 1 حاالت اخلأروج عأ  اللغأة احملأددة للفقأرات
ي بغأي أن ُتسأفر حأاالت  املسائ  ااخرى اليت ت فرد هبا أي دولة سعي هأال فأال املسائ  املصطلحية أو

تغيأأريات حتيأأد سدرجأأة مبأأرية عأأ  معأأا اةأأرائم ضأأد اإلنسأأانية حسأأب  ج  أأ   عأأ  تقييأأدات أواخلأأرو 
و سيأأأأد أن مصأأأأطلح "اةأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأانية" 3 مأأأأ  مشأأأأروع املأأأأادة 3 دىل 1 تعريفهأأأأا يف الفقأأأأرات

 شأرط "عأد  اإلخأالل" الأوارد يفيش    )ويف مشاريع املواد التالية( ال 5 املستخد  يف مشروع املادة
و وسي  أأا يعأأرت   أأ ا الشأأرط سجمكانيأأة وجأأود تعريأأ  أوسأأع ملصأأطلح 3 مشأأروع املأأادة مأأ  4 ةالفقأأر 

قأأأانون وطأأأرل ف غأأأراض مشأأأاريع املأأأواد  أأأ    "اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية" يأأأرد يف أي صأأأك دويل أو
 و3 م  مشروع املادة 3 دىل 1 ي حصر تعري  "اةرائم ضد اإلنسانية" في ا ورد يف الفقرات

ملعا أأأدات املعقأأأودة يف  أأأاالت القأأأانون اإلنسأأأاين الأأأدويل وحقأأأوق اإلنسأأأان ومثأأأري مأأأ  ا (7)
والقانون اة ائي الدويلل مث  اتفاقيأة م ا ضأة التعأ يبل تتطلأب أن تكفأ  الدولأة الطأر  اعتبأار 

فعأأال  "معاقَبأأا  عليأأ " مبوجأأب قانوهنأأا الأأوطرل ودن مانأأت صأأيغة  أأ ا  السأألوك احملظأأور "جرميأأة" أو
و وحتتوي سعض املعا داتل مث  اتفاقية م ع جرمية اإلسادة (1058)  الدقة قد تتباي االلت ا  على وج

__________ 

مأأأأأأأانون   16 ت )ال أأأأأأأايلاتفاقيأأأأأأأة ق أأأأأأأع االسأأأأأأأتيالء غأأأأأأأري املشأأأأأأأروع علأأأأأأأى الطأأأأأأأائراانظأأأأأأأرل علأأأأأأأى سأأأأأأأبي  املثأأأأأأأال:  (1058)
 Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (The( 2 ل املادة1970 ااول/ديس رب

Hague, 16 December 1970), United Nations, Treaty Series, vol. 860, No. 12325, p. 105 اتفاقيأة و (؛
ل اعاقبأأة عليهأأل مبأأ  فأأيهم املوظفأأون الدسلوماسأأيونل واملةم أأع اةأأرائم املرتكبأأة ضأأد ااشأأخاص املت تعأأني حب ايأأة دوليأأ

 Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally) 2 م  املأادة 2 الفقرة

Protected Persons, including Diplomatic Agents (New York, 14 December 1973), ibid., vol. 1035, 

No. 15410, p. 167 (ل 1979 مأأأانون ااول/ديسأأأ رب  17 )نيويأأأوركل خأأأ  الر أأأائ واالتفاقيأأأة الدوليأأأة مل ا ضأأأة أ(؛
 International Convention Against ) 2 ل املأادة205 ل الصأفحة21931 ل العأدد1316 ل اجمللأداملرجأع نفسأ 

the Taking of Hostages (New York, 17 December 1979), ibid., vol. 1316, No. 21931, p. 205, art. 2 ؛)
؛ واتفاقيأأأة البلأأأدان اامريكيأأة مل أأأع التعأأأ يب 4 أعأأأال (ل يف املأأادة 1056 )انظأأر احلاشأأأية م ا ضأأأة التعأأأ يبواتفاقيأأة 

 Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture(Cartagena, 9 December واملعاقبأة عليأ  )

1985), Organization of American States, Treaty Series, No. 67اتفاقيأة سأالمة مأوظفي اامأم و ؛ 6 ادة(ل املأ
ل   وعأأأة املعا أأأدات(ل اامأأأم املتحأأأدةل 1994 مأأأانون ااول/ديسأأأ رب  9 )نيويأأأوركل املتحأأأدة واافأأأراد املأأأرتبطني هبأأأا

املتعلقأة حبأاالت واتفاقية البلأدان اامريكيأة ؛ 9 م  املادة 2 ل الفقرة363 ل الصفحة35457 ل العدد2051 اجمللد
 Inter-American Convention on Forced Disappearance of ) ل املأأادة الثالثأأةل شأأخاصاالختفأأاء القسأأري 

Persons (Belem do Para, 9 June 1994), Organization of American States, Treaty Series, No. 68, art. 
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ل علأأى (1060)1949 واتفاقيأأات ج يأأ  لعأأا  (1059)1948 اإلسأأادة اة اعيأأة واملعاقبأأة عليهأأا لعأأا 
التأأ ا  يقضأأي سسأأ  "تشأأريعات"ل ولكأأ  اللج أأة رأت أن املالئأأم االسأأتهداء ساملعا أأدات ااحأأدث 

 و5 م  مشروع املادة 1 التع يبل م  و ج يف صياغة الفقرةعهدا ل مث  اتفاقية م ا ضة 

                                                                                                                                                                                                 
III 4 ل املأأأادةاإلر اسيأأأة سالق اسأأأ  تفاقيأأأة الدوليأأأة لق أأأع اهلج أأأاتاالو (؛ (International Convention for the 

Suppression of Terrorist Bombings (New York, 15 December 1997), United Nations, Treaty Series, 

vol. 2149, No. 37517, p. 256 4 ل املأادةاالتفاقية الدولية لق ع متويأ  اإلر أابو (؛ ( International Convention 

for the Suppression of the Financing of Terrorism (New York, 9 December 1999), ibid., vol. 2178, 

No. 38349, p. 197 أ(2 ل املأأأادةاتفاقيأأأة م ظ أأأة االحتأأأاد اافريقأأأي سشأأأفن م أأأع اإلر أأأاب ومكافحتأأأ و (؛( ( OAU 

[Organization of African Unity] Convention on the Prevention and Combating of Terrorism (Algiers, 

14 July 1999), ibid., vol. 2219, No. 39464, p. 179 سروتومأول م أع االجتأار سااشأخاصل وخباصأة ال سأاء و (؛
مأأ   1 ل الفقأأرةوااطفأالل وق عأأ  واملعاقبأأة عليأ  املك أأ  التفاقيأأة اامأم املتحأأدة ملكافحأأة اةرميأة امل ظ أأة عأأرب الوط يأة

 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and ) 5 املأادة

Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime 

(New York, 15 November 2000), ibid., vol. 2237, No. 39574, p. 319 واالتفاقيأة الدوليأة حل ايأة مجيأع (؛
 International Convention for the Protection of All ) 7 مأ  املأادة 1 ل الفقرةااشخاص م  االختفاء القسري

Persons from Enforced Disappearance (New York, 20 December 2006), ibid., vol. 2716, No. 48088, 

p. 3 مأأأأأأ  املأأأأأأادة التاسأأأأأأعة  1 ل الفقأأأأأأرةيأأأأأأة م ا ضأأأأأأة اإلر أأأأأأاب اخلاصأأأأأأة سراسطأأأأأأة أمأأأأأأم ج أأأأأأوب شأأأأأأرقي آسأأأأأأياواتفاق(؛
( Association of Southeast Asian Nations Convention on Counter Terrorism (Cebu, 13 January 2007), 

art. IX, para. 1, in International Instruments related to the Prevention and Suppression of 

International Terrorism, United Nations publication, Sales No. E.08.V.2 (New York, 2008), p. 336 و) 
ل املأأأأأأادة (1948 مأأأأأأانون ااول/ديسأأأأأأ رب  9 )سأأأأأأاريسل اتفاقيأأأأأأة م أأأأأأع جرميأأأأأأة اإلسأأأأأأادة اة اعيأأأأأأة واملعاقبأأأأأأة عليهأأأأأأا (1059)

 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Paris, 9  اخلامسأة

December 1948), United Nations, Treaty Series, vol. 78, No. 1021, p. 277, art. Vو 
( 1949 آب/أغسأطس 12 )ج يأ لاتفاقية ج يأ  لتحسأني حأال اةرحأى واملرضأى سأالقوات املسألحة يف امليأدان  (1060)

( Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed  

Forces in the Field (Geneva, 12 August 1949), ibid., vol. 75, No. 970, p. 31اتفاقيأة  49 (ل املأادة"(
تفاقيأأأأأأة ج يأأأأأأ  لتحسأأأأأأني حأأأأأأال جرحأأأأأأى ومرضأأأأأأى وغرقأأأأأأى القأأأأأأوات املسأأأأأألحة يف البحأأأأأأار ج يأأأأأأ  ااوىل"(؛ وا

 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of) 1949 آب/أغسأطس 12 )ج يأ ل

Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Geneva, 12 August 1949), 

ibid., No. 971, p. 85اتفاقيأأة ج يأأ  سشأأفن معاملأأة أسأأرى احلأأرب)"اتفاقيأأة ج يأأ  الثانيأأة"(؛ و  50 (ل املأأادة 
 Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of( )1949 آب/أغسأطس 12 )ج يأ ل

War (Geneva, 12 August 1949), ibid., No. 972, p. 135تفاقيأة )"اتفاقيأة ج يأ  الثالثأة"(؛ وا 129 (ل املأادة
 Geneva( )1949 آب/أغسأأأأطس 12 )ج يأأأأ ل ج يأأأأ  سشأأأأفن محايأأأأة ااشأأأأخاص املأأأأدنيني يف وقأأأأت احلأأأأرب

Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Geneva, 12 August 

1949), ibid., No. 973, p. 287(و ولالطأالع علأى التعليأق املأدون يف اتفاقيأة ج يأ  الراسعأة)" 146 املأادة (ل"
)اةأأأ اءات اة ائيأأأة( التفاقيأأأة ج يأأأ  ااوىل )الأأأ ي ُيطلأأأق عليأأأ  في أأأا يلأأأي اسأأأم:  49 علأأأى املأأأادة 2016 عأأأا 

"(ل انظأر اللج أة الدوليأة للصأليب اامحأر 49 علأى املأادة 2016 "تعليق اللج ة الدوليأة للصأليب اامحأر يف عأا 
(International Committee of the Red Cross (ICRC) : على الراس )  

www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=3ED0B7D33

BF425F3C1257F7D00589C84و 

file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/1_1948_Genocide.pdf
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp%3faction=openDocument&documentId=3ED0B7D33BF425F3C1257F7D00589C84
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp%3faction=openDocument&documentId=3ED0B7D33BF425F3C1257F7D00589C84
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 املسامهة يف ارتكاهبا املساعدة أو الشروع يف ارتكاهبا أو ارتكاب جرمية ضد اإلنسانية أو  
على أن تتخ  مأ  دولأة التأداسري الالومأة لضأ ان أن  5 م  مشروع املادة 2 ت ص الفقرة (8)

ي أة قأد يقأو  أشأخاص طبيعيأون عأ  طريقهأا سارتكأاب جأرائم جُترَّ  يف القانون الأوطر تصأّرفات مع
ضأد اإلنسأأانيةل و أ   التصأأرفات سشأك  حمأأدد  أي: ارتكأأاب جرميأة ضأأد اإلنسأانية؛ والشأأروع يف 

التحأأريض  اإلعانأأة أو احلأأض أو احلأأث أو ارتكأأاب  أأ   اةرميأأة؛ واامأأر سارتكأأاب  أأ   اةرميأأة أو
 ة أخرى يف  لكواملسامهة سفي طريق املساعدة أو على  لكل أو

للصأأأكوك الدوليأأأة والقأأأوانني استقصأأأائية يف سأأأياق اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانيةل تشأأأري دراسأأأة و  (9)
أأوال   دىل أن  تعاجَل أنواع )أو أ اط( خمتلفأة مأ  املسأؤولية اة ائيأة الفرديأةوعلى السواء الوط ية    ل حت ِّ
 "يرتكأب"املسأؤولية اة ائيأة لشأخص  "اةأرائم ضأد اإلنسأانية"القضائية الأيت جرَّمأت  الوالياتمجيع 

مأأون  الفعأأ  أو "ارتكأأاب" ل أو"املباشأأر"يف القأأانون الأأوطر سأأأاالرتكاب  شأأار دليأأ  أحيانأأا  اةرميأأة )يُ 
حملك أأة  نأأص ال ظأأا  ااساسأأي فعلأأى سأأبي  املثأأالل يف ارتكأأاب الفعأأ (و "أصأأليا   فأأاعال  "الشأأخص 

ااشأأخاص العأأاملني لصأأاح سلأأدان لدوليأأة "نأأورميبريغ علأأى أن يشأأ   اختصأأاص احملك أأة العسأأكرية ا
و (1061)"مأأ  اةأأرائم التاليأأة أعضأأاء يف م ظ أأاتل الأأ ي  ارتكبأأوا أيأأا   احملأأور ااورويبل أفأأرادا مأأانوا أو

 (1062)وساملثأأأأ ل يأأأأ ص ال ظأأأأا  ااساسأأأأي لكأأأأ  مأأأأ  احملك أأأأة اة ائيأأأأة الدوليأأأأة ليوغوسأأأأالفيا السأأأأاسقة
 ضأأد اإلنسأأانية جرميأأة "يرتكأأب"الشأخص الأأ ي علأأى أن " (1063)واحملك أة اة ائيأأة الدوليأأة لروانأأدا

ويكأون  سأفل الشأخص ج ائيأا  يُ "وعلأى أنأ   "ع ها سصفت  الفردية وعرضأة للعقأاب يكون مسؤوال  "
[  ]س… للعقأاب عأ  أيأة جرميأة تأدخ  يف اختصأاص احملك أة يف حأال قيأا   أ ا الشأخص عرضة  

ل و وساملثأأأأ (1064)"آخأأأرشأأأخص اك مأأأع ساالشأأأرت  ارتكأأأاب  أأأ   اةرميأأأةل سأأأواء سصأأأفت  الفرديأأأأة أو

__________ 

(ل 1945 آب/أغسأطس 8 )ل أدنل ومعاقبأة مبأار  رمأي احلأرب لقأوات احملأور ااوروسيأة مبقاضأاةتفاق املتعلأق اال (1061)
 Agreement for the Prosecution and Punishment ofاساسأي حملك أة نأورميبريغ العسأكرية الدوليأة )ال ظأا  ا

the Major War Criminals of the European Axis (London, 8 August 1945), Charter of the 

International Military Tribunal, art. 6, United Nations, Treaty Series, vol. 82, No. 251, p. 279 )
 "(وال ظا  ااساسي حملك ة نورميبريغ)ُيطلق علي  في ا يلي اسم: "

ال ظأأأا  ااساسأأأي لل حك أأأة الدوليأأأة ملقاضأأأاة ااشأأأخاص املسأأأؤولني عأأأ  االنتهامأأأات اةسأأأي ة للقأأأانون الأأأدويل  (1062)
( 1993)827 يف قأرار  أقر   لأس اامأ  ل م ا1991 م   عا  اإلنساين املرتكبة يف دقليم يوغوسالفيا الساسقة

مأأأأأ  قأأأأأرار  لأأأأأس  2 يأأأأأرد يف تقريأأأأأر اامأأأأأني العأأأأأا  املقأأأأأدَّ  ع أأأأأال  سأأأأأالفقرة ل وم أأأأأا1993 أيار/مأأأأأايو 25 املأأأأأؤرخ
 و 7 م  املادة 1 ل املرفقل الفقرةAdd.1و S/25704(ل 1993)808 اام 

ال اإلسأأادة اة اعيأأة وغأأري ال ظأأا  ااساسأأي لل حك أأة اة ائيأأة الدوليأأة ملقاضأأاة ااشأأخاص املسأأؤولني عأأ  أع أأ  (1063)
واملأواط ني الروانأديني املسأأؤولني   لأك مأ  االنتهامأات اةسأي ة للقأأانون اإلنسأاين الأدويل املرتكبأة يف دقلأأيم روانأدا

يف الفأأأأرتة عأأأأ  ارتكأأأأاب أع أأأأال اإلسأأأأادة اة اعيأأأأة وغري أأأأا مأأأأ  االنتهامأأأأات امل اثلأأأأة يف أراضأأأأي الأأأأدول اجملأأأأاورة 
( 1994)955 ل قأأأرار  لأأأس اامأأأ 1994 مأأأانون ااول/ديسأأأ رب  31و 1994 مأأأانون الثاين/ي أأأاير  1 سأأأني مأأأا

 و6 م  املادة 1 ل املرفقل الفقرة1994 تشري  الثاين/نوف رب 8 املؤرخ
 أعال (و 1054 م  نظا  روما ااساسي )احلاشية 25 )أ( م  املادة3و 2 انظر الفقرتني (1064)
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املع يأة سأاةرائم اخلطأرية يف  ل واهليئة اخلاصأة(1065)الصكوك اليت ت ظم احملك ة اخلاصة لسرياليون فجن
ل واحملك أأة اة ائيأأة العراقيأأة (1067)ل والأأدوائر االسأأتث ائية يف احملأأامم الك بوديأأة(1066)تي أأور الشأأرقية

 مجيعأأا  ل تأأ ص (1069)ال ظأأا  القضأأائي السأأ غايلل والأأدوائر اافريقيأأة االسأأتث ائية ضأأ   (1068)العليأأا
و فأأالقوانني الوط يأأة الأأيت جأأرائم ضأأد اإلنسأأانية "يرتكأأب"علأأى املسأأؤولية اة ائيأأة للشأأخص الأأ ي 

أن  تت أأأاول اةأأأرائم املرتكبأأأة ضأأأد اإلنسأأأانية جُتأأأرِّ  علأأأى  أأأو متسأأأق "ارتكأأأاب"  أأأ   اةأأأرائمو م أأأا
ت الأأيت تت أأاول أنواعأأا  أخأأرى مأأ  اةأأرائم تأأدعو أيضأأا  سشأأك  ثاسأأت الأأدول ااطأأرا  دىل املعا أأدا

اعت أأاد قأأوانني وط يأأة حتظأأر "ارتكأأاب"  أأ   اةرميأأةو وعلأأى سأأبي  املثأأالل فأأجن اتفاقيأأة م أأع جرميأأة 
__________ 

 شأأأأاء حمك أأأأة سأأأأرياليون اخلاصأأأأة لتصأأأأري  ااع أأأأال املتبقيأأأأةاتفأأأأاق سأأأأني اامأأأأم املتحأأأأدة وحكومأأأأة سأأأأرياليون إلن  (1065)
(Agreement between the United Nations and the Government of Sierra Leone on the 

Establishment of a Special Court for Sierra Leone (with Statute) (Freetown, 16 January 2002), 

United Nations, Treaty Series, vol. 2178, No. 38342, p. 137, art. 6, para. 11 ل الفقأأرة6 (ل املأادة 
 "(وال ظا  ااساسي لل حك ة اخلاصة لسرياليون)ُيشار دلي  في ا يلي ساسم "

 United Nations Transitional Administration in East: ددارة اامأم املتحأدة االنتقاليأة يف تي أور الشأرقية  (1066)

Timor, Regulation No. 2000/15 on the establishment of panels with exclusive jurisdiction over 

serious criminal offences (UNTAET/REG/2000/15), sect. 5(2000)   ُيشار دليها في أا يلأي ساسأم "ال ظأا(
 ااساسي حملك ة تي ور الشرقية"(و

لل قاضأأاة علأأى اةأأرائم املرتكبأأة خأأالل  ةك بوديأأالامم احملأأائية يف القأأانون الك بأأودي املتعلأأق سجنشأأاء دوائأأر اسأأتث  (1067)
 Law on the Establishment of Extraordinary Chambers in the) فأأرتة نظأأا  م بوتشأأيا الدميقراطيأأة

Courts of Cambodia for the Prosecution of Crimes Committed During the Period of 

Democratic Kampuchea, 27 October 2004 (NS/RKM/1004/006), art. 5: ل متأأأاح علأأأى الأأأراس)

www.eccc.gov.kh/en/documents/legal/law-establishment-extraordinary-chambers-amended م أ)تأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
ل وُيطلأق عليهأا في أا يلأي اسأم "اتفأاق الأدوائر االسأتث ائية لك بوديأا"(و 2016 ح يران/يونيأ  22 الرجوع دلي  يف
سأأأني اامأأأأم املتحأأأدة وحكومأأأأة م بوديأأأا امللكيأأأأة سشأأأفن املقاضأأأأاة مبوجأأأب القأأأأانون املعقأأأأود تفأأأاق انظأأأر أيضأأأأا : اال

 Agreement between the United)الك بأودي علأى اةأرائم املرتكبأة خأالل فأرتة نظأا  م بوتشأيا الدميقراطيأة 

Nations and the Royal Government of Cambodia concerning the Prosecution under Cambodian 

Law of Crimes Committed during the Period of Democratic Kampuchea (Phnom Penh, 6 June 

2003), United Nations, Treaty Series, vol. 2329, p. 117و) 
 Statute of the Iraqi Special Tribunal, Internationalا )ل حك أة اة ائيأة العراقيأة العليأل ظأا  ااساسأي لا (1068)

Legal Materials, vol. 43, p. 231, art. 10 (b) (2004) )ال ظأأا  ااساسأأي  )ُيطلأأق عليأأ  في أأا يلأأي اسأأم"
ل 2005 ومانأأت احلكومأأة املؤقتأة العراقيأأة قأد سأأّ ت نظامأأا  أساسأيا  جديأأدا  يف عأأا  (ولل حك أة اة ائيأأة العراقيأة"

قأانون احملك أة ائيأة العراقيأة العليأا"و انظأر ُسر على ال ظا  ااساسي الساسقل وغأرّي اسأم احملك أة دىل "احملك أة اة 
تشأأأأأري   18) 4006 ل رقأأأأأم47 ل اجمللأأأأأداةريأأأأأدة الرمسيأأأأأة ة هوريأأأأأة العأأأأأراقل 10 اة ائيأأأأأة العراقيأأأأأة العليأأأأأا رقأأأأأم

 (و2005 ااول/أمتوسر
اةأأأرائم الدوليأأأة امل َشأأأَفة داخأأأ  حمأأأامم السأأأ غال لل قاضأأأاة سشأأأفن لأأأدوائر اافريقيأأأة االسأأأتث ائية ل ظأأأا  ااساسأأأي لا (1069)

 Statute of the) 1990 مأانون ااول/ديسأ رب  1و 1982 ح يران/يونيأ  7 سأني املرتكبأة يف تشأاد يف الفأرتة مأا

Extraordinary African Chambers within the Courts of Senegal Created to Prosecute International 

Crimes Committed in Chad between 7 June 1982 and 1 December 1990, International Law 

Materials, vol. 52, p. 1028, arts. 4 (b) and 6 (2013)" لدوائر ل ظا  ااساسي لا( )ُيطلق علي  في ا يلي اسم
 "(واافريقية االستث ائية

http://undocs.org/en/www.eccc.gov.kh/en/documents/legal/law-establishment-extraordinary-chambers-amended
http://undocs.org/en/www.eccc.gov.kh/en/documents/legal/law-establishment-extraordinary-chambers-amended
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ت ص علأى املسأؤولية اة ائيأة الفرديأة عأ  "ارتكأاب"  1948 اإلسادة اة اعية واملعاقبة عليها لعا 
 و(1070)سادة اة اعيةاإل
أالدولية  الوط ية أو القضائية     الوالياتمجيع ثانيا ل  (10) سأفخرىل املسأؤولية   ل سدرجأة أوحت ِّ

وقأد يتخأ   أ ا السألوك و اةرميأة "ارتكأاب"غأري  يشارك يف اةرميأة سطريقأة مأا لشخص   اة ائية أيضا  
 "حماولأة" يف اةرميأة أو "متواطئأا  " أو "معاونأا  "التصأر  سوصأف   رتكأاب اةرميأةل أوال "حماولأة"شك  

لكأأ  مأأ   يتضأأ   ال ظأأا  ااساسأأي ارتكأأاب اةرميأأةل ال "حماولأأة"يتعلأأق سأأأ  وفي أأا رميأأةواةارتكأأاب 
الدوليأأأة ليوغوسأأأالفيا السأأأاسقة واحملك أأأة اة ائيأأأة الدوليأأأة لروانأأأدا واحملك أأأة اخلاصأأأة اة ائيأأأة احملك أأأة 

وعلأأأى العكأأأأس م هأأأال يأأأأ ص نظأأأا  رومأأأأا  ال أأأأوع مأأأ  املسأأأأؤوليةولسأأأرياليون أي أحكأأأا  تتعلأأأأق هبأأأ ا 
مأ  عأ  مأان قأد  د ا   حيأاول ارتكأاب اةرميأةل دالالأ ي لشأخص لعلأى املسأؤولية اة ائيأة ااساسي 

سانأأدا قضأأية  و ويف(1071)حأأال سوسأأيلة أخأأرى دون دمتأأا  اةرميأأة سأأ ل أي جهأأد الرتكأأاب اةرميأأة أو
تتطلأأبل "ة الت هيديأة أن املسأأؤولية اة ائيأة عأ  احملاولأة (ل أمأدت الأدائر Banda and Jerbo) رسأووِج 

سأفر[ عأ  اةرميأة الأيت نأري يُ مأ  شأفن  أن يف املسار العادي ل حداثل أن سلوك املرتكأب ]مأان 
 و(1072)"مسار اامور - اخلارجة ع  سيطرة املرتكبِ  - الظرو  تغريِّ  ت في  ال لو مل

 عأ  طريأقت اَول   ا املفهو  يف الصأكوك الدوليأة ل يُ "ثانويةال"يتعلق ساملسؤولية  وفي اثالثا ل  (11)
ل "االسأأتحثاث" ل أو"االسأأتثارة" ل أو"احلأأض" ل أو"احلأأث" ل أو"اامأأر"مصأأطلحات خمتلفأأةل مثأأ  

ل "االشأأأأأرتاك فيأأأأأ " أو "لالتواطأأأأأؤ فيأأأأ " اةُأأأأر ل أو "التأأأأآمر الرتكأأأأأاب" ل أو"اإلعانأأأأة والتحأأأأأريض" أو
و كأأأأأ ال يأأأأأ ص ال ظأأأأأا  ااساسأأأأأي لل حك أأأأأة اة ائيأأأأأة الدوليأأأأأة "و الفعأأأأأ  اإلجرامأأأأأي املشأأأأأرتك" أو

 2 مأ  شأخص خطأ  ةرميأة مأ  اةأرائم املشأار دليهأا يف املأواديلأي: " ليوغوسالفيا الساسقة على ما
سأاعد وشأجَّع سأفي  ارتكبهأال أو أمأر هبأال أو ض عليهأال أوحرّ  م    ا ال ظا  ااساسيل أو 5 دىل

املسأأأؤولية عأأأ   أأأ    ت فيأأأ  ال تقأأأع عليأأأ  شخصأأأيا   هلأأأا أو اإلعأأأداد سأأأبي  آخأأأر علأأأى التخطأأأي  أو
و مأأأأأ لكل يسأأأأأتخد  ال ظأأأأأا  ااساسأأأأأي لل حك أأأأأة اة ائيأأأأأة الدوليأأأأأة لروانأأأأأدا عبأأأأأارة (1073)"اةرميأأأأأة
و ويوجأأد لأأدى ملتأأا احملك تأأني أشأأخاص مأأدَّعى علأأيهم مأأدانون الشأأرتامهم يف (1074)تقريبأأا   مطاسقأأة
__________ 

 اتفاقية م ع جرمية اإلسادة اة اعية واملعاقبة عليهال املادتان الثالثة )أ( والراسعةو (1070)
 أعال (و 1054 م  نظا  روما ااساسي )انظر احلاشية 25 )و( م  املادة3 الفقرة (1071)
 Prosecutor v. Abdallah) وصأأاح حم أد جرسأأو جأاموسأسكأر نأأوري  املأأدعي العأا  ضأأد عبأد اا سانأأدا قضأية  (1072)

Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus, Case No. ICC-02/05-03/09, 

Corrigendum of the “Decision on theConfirmation of Charges of 7March 2011, International

Criminal Court, Pre-Trial Chamber I, para. 96و) 
مأأأ   1 أعأأأال (ل الفقأأأرة 1062 ال ظأأأا  ااساسأأأي لل حك أأأة اة ائيأأأة الدوليأأأة ليوغوسأأأالفيا السأأأاسقة )انظأأأر احلاشأأأية (1073)

تضأأ  ت أحكأأا  شأأىت صأأادرة عأأ  احملك أأة حتلأأيال  هلأأ   املسأأؤولية اة ائيأأةو انظأأر علأأى سأأبي  املثأأالل و وقأأد 7 املأأادة
Prosecutor) املأدعي العأا  ضأد دوسأأكو تأاديتشقضأية  v. Duško Tadić, Case No. IT-94-1-A, Appeals 

Chamber, judgment of 15 July 1999, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, 

Judicial Reports 1999, para. 220 اسأت تاج مفأاد  أن "1999 تأاديتش( )ُيشأار دليهأا في أا يلأي ساسأم "قضأية( )
 "مفهو  القصد املشرتك ساعتبار  شكال  م  أشكال مسؤولية الشريك  و مفهو  راسخ يف القانون الدويل العريف"(و

 و6 م  املادة 1 أعال (ل الفقرة 1063 الدولية لرواندا )انظر احلاشيةال ظا  ااساسي لل حك ة اة ائية  (1074)
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و وساملثأأ ل فأأجن الصأأكوك امل ظِّ أأة لكأأ  (1075)جأأرائم مأأ   أأ ا القبيأأ  يف نطأأاق اختصأأاص مأأ  م ه أأا
ل (1077)ل واهليئة اخلاصة املع ية ساةرائم اخلطأرية يف تي أور الشأرقية(1076)م  احملك ة اخلاصة لسرياليون

ل والأأأدوائر (1079)ل واحملك أأأة اة ائيأأأة العراقيأأأة العليأأأا(1078)والأأأدوائر االسأأأتث ائية يف احملأأأامم الك بوديأأأة
علأأأى املسأأأؤولية اة ائيأأأة تأأأ ص مجيعأأأا   (1080)  القضأأأائي السأأأ غايلال ظأأأااافريقيأأأة االسأأأتث ائية ضأأأ   

 وجرائم ضد اإلنسانيةسآخرل يف ارتكاب  يشرتكل سشك  أو للشخص ال ي
 أأأأأ   "ويأأأأأ ص نظأأأأأا  رومأأأأأا ااساسأأأأأي علأأأأأى املسأأأأأؤولية اة ائيأأأأأة د ا ارتكأأأأأب الشأأأأأخص  (12)

احلأأث علأأى  سارتكأأابل أواإلغأأراء  اامأأر أو"د ا قأأا  سأأأ  ل أو"عأأ  طريأأق شأأخص آخأأروو و اةرميأأة
التحأريش  تقأدمي العأون أو"د ا قأا  الشأخص سأأ  ؛ أو"رع فيهأاُشأ ارتكابل جرمية وقعت سالفعأ  أو

يف  ارتكاهبأأال مبأأاالشأأروع يف  املسأأاعدة سأأفي شأأك  آخأأر لغأأرض تيسأأري ارتكأأاب  أأ   اةرميأأة أو أو
ة أخأرى يف قيأأا  مجاعأأة د ا قأا  الشأأخص سأأ "املسأأامهة سفيأة طريقأأ  لأك تأأوفري وسأائ  ارتكاهبأأا"ل أو

الشأأروع يف ارتكاهبأأا"ل ر  أأأا   مأأ  ااشأأخاصل يع لأأون سقصأأأد مشأأرتكل سارتكأأاب  أأ   اةرميأأأة أو
و وقأأأررت اللج أأأة اسأأأتخدا  املصأأأطلحات املختلفأأأة املعروضأأأة يف نظأأأا  رومأأأا (1081)سشأأأروط معي أأأة

 و5 م  مشروع املادة 2 ااساسي مفساس  لل صطلحات املستخدمة يف الفقرة
   الصأكوك الدوليأة املختلفأةل يُ ظأر سصأورة عامأة دىل املفأا يم املرتاسطأة املت ثلأة يف ويف   (13)

"احلأأأث" و"احلأأأض" و"اإلعانأأأة والتحأأأريض" علأأأى اةرميأأأة علأأأى أهنأأأا تشأأأ   التخطأأأي  واالسأأأتثارة 
والتأأأآمر ومأأأ لكل سصأأأورة  امأأأةل االسأأأتحثاث املباشأأأر لشأأأخص آخأأأر علأأأى القيأأأا  سالفعأأأ  الأأأ ي 

الواقأأع فأأجن اتفاقيأأة م أأع جرميأأة اإلسأأادة اة اعيأأة واملعاقبأأة عليهأأا تت أأاول لأأيس  يشأأّك  اةرميأأةو ويف
"التأأأأآمر علأأأأى ارتكأأأأاب اإلسأأأأادة اة اعيأأأأة"  فقأأأأ  ارتكأأأأاب جرميأأأأة اإلسأأأأادة اة اعيأأأأة ولكأأأأ  أيضأأأأا  

و"التحريض املباشأر والعلأر علأى ارتكأاب اإلسأادة اة اعيأة" و"حماولأة ارتكأاب اإلسأادة اة اعيأة" 
اتفاقيأأأأة عأأأأد  تقأأأأاد  جأأأأرائم احلأأأأرب واةأأأأرائم ‘أن  و م أأأأا(1082) اإلسأأأأادة اة اعيأأأأة"و"االشأأأأرتاك يف

كبأت أيأة جرميأة مأ  اةأرائم املأ مورة د ا ارتُ ت ص سصأورة عامأة علأى أنأ : " ‘املرتكبة ضد اإلنسانية
يف املأأأادة ااوىلل ت طبأأأق أحكأأأا   أأأ   االتفاقيأأأة علأأأى ممثلأأأي سأأألطة الدولأأأة وعلأأأى اافأأأراد الأأأ ي  

__________ 

Prosecutor-Furundžija, Case No. IT-95-17/1.v ) املدعي العا  ضأد فوروجنيأاانظر على سبي  املثال قضية  (1075)

T, Trial Chamber II, judgment of 10 December 1998, International Criminal Tribunal for the 

former Yugoslavia, Judicial Reports 1998, para. 246  است تاج مفاد  أن  "د ا مان يأدرك أن مأ  احملت أ( )
د تأوافر ارتكاب جرمية مأ  عأدد مأ  اةأرائمل ود ا حأدث أن ارُتكبأت فعأال  دحأدى  أ   اةأرائمل يكأون سأ لك قأ

 لدي  قصد تيسري ارتكاب     اةرمية ويكون م نبا  سصفة معاون وحمّرض"(و
 و6 م  املادة 1 أعال (ل الفقرة 1065 ال ظا  ااساسي لل حك ة اة ائية الدولية لسرياليون )انظر احلاشية (1076)
 East Timor Tribunal) 14 أعأأال (ل املأأادة 1066 ال ظأأا  ااساسأأي حملك أأة تي أأور الشأأرقية )انظأأر احلاشأأية (1077)

Charter, sect. 14و) 
 و29 أعال (ل املادة 1067 اتفاق الدوائر االستث ائية لك بوديا )انظر احلاشية (1078)
 و15 أعال (ل املادة 1068 ا )انظر احلاشيةل حك ة اة ائية العراقية العليل ظا  ااساسي لا (1079)
 Extraordinary) 10 أعأأأأال (ل املأأأأادة 1069 )انظأأأأر احلاشأأأأية ال ظأأأأا  ااساسأأأأي للأأأأدوائر االسأأأأتث ائية اافريقيأأأأة (1080)

African Chambers Statuteو) 
 م  نظا  روما ااساسيو 25 )أ( دىل )د( م  املادة3 الفقرة (1081)
 ل الفقرات )ب( دىل )ه( م  املادة الثالثةواتفاقية م ع جرمية اإلسادة اة اعية واملعاقبة عليها (1082)

http://undocs.org/ar/Prosecutor%20v.%20Furundžija
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شأأرماءل ساملسأأامهة يف ارتكأأاب أيأأة جرميأأة مأأ  تلأأك اةأأرائم  صأأفهم فأأاعلني أصأأليني أويقومأأونل سو 
الأ ي  يتأآمرون الرتكاهبأال سصأر  ال ظأر عأ   علأى ارتكاهبأال أو مباشأرا   ستحأريض الغأري حتريضأا   أو

 و (1083)"درجة الت في ل وعلى ممثلي سلطة الدولة ال ي  يتساحمون يف ارتكاهبا
سارتكأاب اةرميأة  "اامأر"    الصأكوك املختلفأة  تلأ  مفهأو  في فضال  ع   لكل فو  (14)

أأ   أأأا  "اامأأر"يتعلأأق  و د مسأأؤولية الرؤسأأاء اآلخأأأري  أو "القيأأادة" ( مفهأأو  مسأأأؤولية عأأ  )ويك ِّ
 يشأأك  جرميأأةو فعأأ  سارتكأأابتعلي أأات  ساملسأأؤولية اة ائيأأة للأأرئيس عأأ  دعطائأأ  سشأأك  تفميأأدي

الرؤسأاء اآلخأري  تتعلأق ساملسأؤولية اة ائيأة للأرئيس  وعلى ال قيض م   لكل ف سأؤولية القيأادة أو
 أأ ا علأأى وجأأ  التحديأأدل يف احلأأاالت الأأيت مأأان فيهأأا يكأأون  لأأك عأأ  عأأد  التصأأر ؛ و ااعلأأى 
نعلأأ  يعلأأمل أن أولئأأك املرؤوسأأني مأأانوا علأأى وشأأك  مأأ  ااسأأباب مأأا لديأأ مأأان  علأأم أويالأأرئيس 
يتخأأ  الأأرئيس التأأداسري الضأأرورية واملعقولأأة مل أأع  ومل أهنأأم ارتكبو أأا فعأأال    أأ   اافعأأال أو ارتكأأاب
 وعاقبة اة اةمل اافعال أو    ارتكاب 

اةأأرائم ضأأد اإلنسأأانية علأأى  مأأ  غأأري فئأأةتأأ ص املعا أأدات الأأيت تت أأاول اةأأرائم  وعأادة مأأا (15)
ساسأتخدا  مصأطلحات و لأك ب اةرميأةل املسؤولية اة ائية ل شأخاص الأ ي  يشأارمون يف ارتكأا

لة الأأيت الطرائأأق املفضَّأأ يكأأون اهلأأد  م هأأا  أأو جعأأ  الأأدول تغأأريِّ املصأأطلحات أو واسأأعة املعأأا ال
وسعبأأأارة أخأأأرىل تسأأأتخد   أأأ   املعا أأأدات مصأأأطلحات عامأأأة و  أأأي راسأأأخة يف القأأأانون الأأأوطر

يف علأأأى وجأأأ  الدقأأأة  ائيأأأة املسأأأؤولية اةحديأأأد تفاصأأأي  يسأأأ ح للأأأدول ست لةل ممأأأالغأأأة مفصَّأأأ ولأأأيس
فعلأأى سأأبي  املثأأالل تأأ ص االتفاقيأأة و الوط يأأة والتقاليأأد القانونيأأة االجتهأأادات القضأأائيةو القأأوانني 

تتخأأ  مأأ  دولأأة طأأر  يلأأي: " علأأى مأأاالدوليأأة حل ايأأة مجيأأع ااشأأخاص مأأ  االختفأأاء القسأأري 
  مأ  يرتكأب جرميأة االختفأاء التداسري الالومة لتح ي  املسؤولية اة ائية على أقأ  تقأدير: )أ( لكأ

يشأأأأأرتك يف  أو يكأأأأأون متواطئأأأأأا   حيأأأأأاول ارتكاهبأأأأأال أو يوصأأأأأي سارتكاهبأأأأأا أو يأأأأأفمر أو القسأأأأأريل أو
 امل حى نفس و 5 م  املادة 2 الفقرةو وت حو لغة (1084)"ارتكاهبا

 الرؤساء اآلخري   مسؤولية القيادة أو  
الرؤسأاء اآلخأري و وتأ ص  أ   الفقأرة  أو مسأفلة القيأادة 5 مأ  مشأروع املأادة 3 تت اول الفقرة (16)

سصأأأورة عامأأأة علأأأأى أن يتحّ أأأ  الرؤسأأأاء املسأأأأؤولية اة ائيأأأة عأأأأ  اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأأانية الأأأيت يرتكبهأأأأا 
 يتعلق سسلوك مرؤوسيهمو  مرؤوسو م يف الظرو  اليت يكون فيها الرؤساء قد قّصروا يف واجبهم في ا

أأأأ  املسأأأأؤولية اة ائيأأأأة لقائأأأأد واحملأأأأامم الدوليأأأأة الأأأأيت ت اولأأأأت اةأأأأرائ (17) م ضأأأأد اإلنسأأأأانية حُت ِّ
دير سالأ مر و ومأ  اةأ(1085)قائد آخر ع  جرميأة ارتكبهأا مرؤوسأون يف ظأرو  معي أة عسكري أو

__________ 

 و2 ل املادةجرائم احلرب واةرائم املرتكبة ضد اإلنسانيةاتفاقية عد  تقاد   (1083)
 و6 )أ( م  املادة1 ل الفقرةاالتفاقية الدولية حل اية مجيع ااشخاص م  االختفاء القسري (1084)
 United States ofالواليات املتحأدة اامريكيأة ضأد فيلهأيلم فأون ليأب وآخأري : انظرل على سبي  املثالل قضية  (1085)

America v. Wilhelm von Leeb, et al. (“TheHighCommand,(”Case inTrials of War Criminals 

Before the Nuernberg Military Tribunals, vol. 11 (Washington D.C., United States Government 

Printing Office, 1950), pp. 543-544و 
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يتعلأأق سكأأ  مأأ  القأأادة  اسأأتخدمتا مسأأؤولية القيأأادة في أأا وحمك أأة طوميأأو قأأدأن حمك أأة نأأورميبريغ 
ك أأا ف 1086ونشأأئت يف وقأأت الحأأقالعسأأكريني واملأأدنينيل و أأو هنْأأج مأأان لأأ  تأأفثري علأأى حمأأامم أُ 

 مووميأأاألفريأد املأدعي العأا  ضأد أشأارت دائأرة استدائيأة مأ  دوائأر احملك أة الدوليأة لروانأدا يف قضأية 
[Prosecuter v Alfred Musema :]"د ا مأأأأان شأأأأك  املسأأأأؤولية اة ائيأأأأة  يتعلأأأأق مبسأأأأفلة مأأأأا افي أأأأ

الدوليأأأة لروانأأأدا[ اة ائيأأأة ( مأأأ  ال ظأأأا  ااساسأأأي ]لل حك أأأة 3)6 الفرديأأأة املشأأأار دليأأأ  يف املأأأادة
على ااشخاص املوجودي  يف مواقع السلطة العسكرية واملدنيأة علأى حأد سأواءل مأ   ي طبق أيضا  

ل أدي أأت سأألطات مدنيأأة حمك أأة طوميأأويف دطأأار املعقأأودة ات املهأأم اإلشأأارة دىل أنأأ  أث أأاء احملام أأ
 و(1087)"هل ا املبدأ سارتكاب جرائم حرب وفقا  

 ييعفأ ال"الدولية ليوغوسالفيا الساسقة علأى أنأ  اة ائية ي ص ال ظا  ااساسي لل حك ة و  (18)
  ااساسأأي مأأ   أأ ا ال ظأأا 5 دىل 2 ارتكأأاب املأأرؤوس اي فعأأ  مأأ  اافعأأال املشأأار دليهأأا يف املأأواد

حي لأأ  علأأى اسأأت تاج أن  مأأان لديأأ  مأأ  ااسأأباب مأأا رئيسأأ  مأأ  املسأأؤولية اة ائيأأة دن مأأان يعلأأمل أو
يتخأ  الأرئيس التأداسري  ومل أنأ  ارتكبهأا فعأال    لك املرؤوس مان على وشك ارتكأاب  أ   اافعأال أو

وقأأأد أدانأأأت احملك أأأة  و(1088)"معاقبأأأة مرتكبيهأأأا الضأأأرورية واملعقولأأأة مل أأأع ارتكأأأاب تلأأأك اافعأأأال أو
عى علأأأيهم علأأأى أسأأأاس مسأأأؤولية القيأأأادة مأأأدَّ أشأأأخاص الدوليأأأة ليوغوسأأأالفيا السأأأاسقة عأأأدة اة ائيأأأة 
الأيت  (1090)الدولية لروانأدااة ائية ستخَد  اللغة نفسها يف ال ظا  ااساسي لل حك ة وتُ و (1089)   

لغأأة مماثلأأة يف  و وُتسأأتخَد (1091)الأأيت أدانأأت أيضأأا  علأأى  أأ ا ااسأأاس عأأدة أشأأخاص مأأدَّعى علأأيهم
__________ 

 ,International Criminal Law: International Enforcement, M.C. Bassiouni ؛ انظأر أيضأا  املرجأع نفسأ  (1086)

ed., vol. III, 3rd ed. (Leiden, Martinus Nijhoff, 2008, p. 461); and K.J. Heller, The Nuremberg 

Military Tribunals and the Origins of International Criminal Law (Oxford, Oxford University 

Press, 2011), pp. 262-263. 
 , ,The Prosecutor v. Alfred Musema, Case No. ICTR-96-13-A :مووميأاألفريأد املأدعي العأا  ضأد قضأية  (1087)

International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber I, judgment and sentence of 27 

January 2000, para. 132و 
مأ   3 ل أعأال (ل الفقأرة1062 )انظأر احلاشأية الدوليأة ليوغوسأالفيا السأاسقة ةاة ائيأ ال ظا  ااساسي لل حك أة (1088)

 و7 املادة
 ,The Prosecutor v. Zlatko Aleksovskiاملأدعي العأا  ضأد والتكأو أليكسوفسأكي: انظر على سأبي  املثأال قضأية  (1089)

Case No. IT-95-14/1-T, judgment of 25 June 1999, International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia, Trial Chamber, paras. 66-77 املأأأأأدعي العأأأأأا  ضأأأأأد وي يأأأأأ  ديالليأأأأأتش وآخأأأأأري :؛ وقضأأأأأية 
TheProsecutor v. ZejnilDelalić et al., Case No. IT-96-21-T, judgment of 16 November 1998, 

InternationalCriminal Tribunal for the former Yugoslavia, Trial Chamber, paras. 330-400 and 
 و605-810

مأ   3 ل أعأال (ل الفقأرة1063 )انظأر احلاشأية الدوليأة ليوغوسأالفيا السأاسقة اة ائيأة ال ظا  ااساسي لل حك أة (1090)
 و6 املادة

 .The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case Noسأول آماييسأو:  -املأدعي العأا  ضأد جأون انظأر قضأية  (1091)

ICTR-96-4-T, International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, judgment of 2 

September 1998 املأدعي العأا  ضأد جأون مامبانأدا: ؛ وقضأيةThe Prosecutor v. Jean Kambanda, Case 

No. ICTR-97-23-S, International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber, judgment and 

sentence of 4 September 1998و 
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ل واهليئأة اخلاصأة (1093)ل واحملك ة اخلاصة للب أان(1092)الصكوك امل ظِّ ة لل حك ة اخلاصة لسرياليون
ل (1095)ل والأأأدوائر االسأأأتث ائية يف احملأأأامم الك بوديأأأة(1094)املع يأأأة سأأأاةرائم اخلطأأأرية يف تي أأأور الشأأأرقية

تث ائية ضأأأأأ   ال ظأأأأأا  القضأأأأأائي ل والأأأأأدوائر اافريقيأأأأأة االسأأأأأ(1096)واحملك أأأأأة اة ائيأأأأأة العراقيأأأأأة العليأأأأأا
 و(1097)الس غايل

  ت طبأأق مبوجبأأ  املسأأؤولية مأأ  نظأأا  رومأأا ااساسأأي علأأى معيأأار مفصَّأأ 28 وتأأ ص املأأادة (19)
يتعلأق  سفع ال القائد العسكري في ا الشخص القائم فعال  على  اة ائية على القائد العسكري أو

ل ت شأأف املسأأؤولية اة ائيأأة يف احلأأاالت التاليأأة: )أ( ع أأد وجأأود و وسصأأورة عامأأة(1098)الغأأري سففعأأال
يُفرتض أن يكون قد علمل أن مرؤوسأي  يرتكبأون  )ب( د ا مان القائد قد علمل أووعالقة تبعية؛ 

يتخأأأ  القائأأأد مجيأأأع التأأأداسري الالومأأأة واملعقولأأأة يف  )ج( د ا ملور ؛ علأأأى وشأأأك أن يرتكبأأأوا اةُأأأ أو
لعأأأرض املسأأأفلة علأأأى السأأألطات املختصأأأة  ارتكأأأاب  أأأ   اةأأأرائم أو ق أأأع حأأأدود سأأألطت  مل أأأع أو
يف الأأأ ظم القانونيأأأة  "مسأأأؤولية القأأأادة" تطأأأّورر يف وقأأأد سأأأدأ  أأأ ا املعيأأأار يأأأؤثّ و للتحقيأأأق واملقاضأأأاة
مأ  نظأا  رومأا  28 وتت أاول املأادةو على السواءالسياق املدين  العسكري ويف الوط يةل يف السياق
سأأياق  الأيت ت شأأف يف سأياق غأأري عسأكري أو "القأات الأأرئيس واملأرؤوسع"مسأأفلة  ااساسأي أيضأا  

سفنشأأأطة  "ملحقأأأني"لكأأأ هم ليسأأأوا و  "يقأأأودون" أأأؤالء الرؤسأأأاُء املأأأدنيون الأأأ ي   سأأأنيومأأأ  و مأأأدين
و  ا ت شف املسؤولية اة ائية يف احلأاالت التاليأة: )أ( وجأود عالقأة تبعيأة؛ )ب( د ا مأان و عسكرية
اةأأأرائم  مانأأتجتا أأ  عأأأ  وعأأي أيأأأة معلومأأات عأأ  اةأأأرائم؛ )ج( د ا   املأأدين قأأأد علأأم أوالأأرئيس 
يتخأأأ  الأأأرئيس  سفنشأأأطة ت أأأدرج يف دطأأأار املسأأأؤولية والسأأأيطرة الفعليتأأأني للأأأرئيس؛ )د( د ا ملتتعلأأأق 

لعأرض  ق ع ارتكاب مجيع     اةأرائم أو مجيع التداسري الالومة واملعقولة يف حدود سلطت  مل ع أو
 ولتحقيق واملقاضاة  أج  اعلى السلطات ماملسفلة 

وقأأد طبقأأأت دائأأأرة استدائيأأأة تاسعأأأة لل حك أأأة اة ائيأأة الدوليأأأة  أأأ ا املعيأأأار ع أأأدما أدانأأأت  (20)
سارتكاب جرائم ضد اإلنسانيةو ومان م  مجلة  2016 سيري سيب با غومبو يف آ ار/مارس -جون 
مبها  قائد عسكري مأان  ليا  فعشخص يقو   السيد سي با  وخلصت دلي  الدائرة االستدائية أن  ما

علأى  يعر  أن قوات حرمة حترير الكونغو اخلاضعة لسألطت  وسأيطرت  الفعليتأني مانأت ترتكأب أو
__________ 

 و6 م  املادة 3 أعال (ل الفقرة 1065 ال ظا  ااساسي لل حك ة اخلاصة لسرياليون )انظر احلاشية (1092)
 2007 أيار/مأأايو 30 ( املأأؤرخ2007)1757 ال ظأأا  ااساسأأي لل حك أأة اخلاصأأة للب أأانل قأأرار  لأأس اامأأ  (1093)

 و3   املادةم 2 )املرفق والض ي ة(ل الفقرة
 و16 أعال (ل املادة 1066 ال ظا  ااساسي حملك ة تي ور الشرقية )انظر احلاشية (1094)
 و29 أعال (ل املادة 1067 االتفاق املتعلق سالدوائر االستث ائية يف احملامم الك بودية )انظر احلاشية (1095)
 و15 أعال (ل املادة 1068 ال ظا  ااساسي لل حك ة اة ائية العراقية العليا )انظر احلاشية (1096)
و االتفأأاق املتعلأأق سال ظأأا  ااساسأأي للأأدوائر اافريقيأأة 28 (ل املأأادة1054 نظأأا  رومأأا ااساسأأي )انظأأر احلاشأأية (1097)

 و10 أعال (ل املادة 1069 االستث ائية )انظر احلاشية
 The Prosecutor v. Darioاملأدعي العأا  ضأد داريأو مأورديتش ومأاريو جريميأ : انظأر علأى سأبي  املثأال قضأية  (1098)

KordićandMarioCerkez, Case. No. IT-95-14/2-T, judgment of 26 February 2001, International 

Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, Trial Chamber, para. 369و 



A/71/10 

329 GE.16-14345 

وشأك ارتكأاب اةأرائم املأتَّهم هبأاو وساإلضأافة دىل  لأكل خلصأت الأدائرة االستدائيأة دىل أن السأيد 
أث أأاء    اةأأرائم مرؤوسأأي  هلأأارتكأأاب ق أأع  مل أأع أويتخأأ  مجيأأع التأأداسري الالومأأة واملعقولأأة  سي بأأا مل

لعأأرض املسأأفلة  يف مجهوريأأة أفريقيأأا الوسأأطى أو 2003و 2002 الع ليأأات العسأأكرية يف عأأامي
 و(1099)على السلطات املختصة سعد أن ارُتكبت اةرائم

تشأأأ   القأأأوانني الوط يأأأة  أأأ ا ال أأأوع مأأأ  املسأأأؤولية اة ائيأأأة عأأأ  جأأأرائم احلأأأرب  ومثأأريا  مأأأا (21)
اة اعيأأأة واةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية ولكأأأ  ُتسأأأتخَد  معأأأايري خمتلفأأأةو وعأأأالوة علأأأى  لأأأكل واإلسأأأادة 

تستحدث سعض الدول معيارا  يف سياق اةرائم املرتكبة ضد اإلنسأانيةو وهلأ   ااسأبابل رأت  مل
اللج أأة أن مأأ  امل اسأأب صأأياغة معيأأار واضأأح سغيأأة تشأأجيع االتسأأاق سأأني القأأوانني الوط يأأة سشأأفن 

علأى غأرار الصأيغة  5 م  مشأروع املأادة 3 و وحتقيقا  هل   الغايةل صيغت الفقرة(1100)    املسفلة
 املعيارية الواردة يف نظا  روما ااساسيو

اةأرائم ضأد اإلنسأانية  فئأة غأريمأ  املعا أدات الأيت تت أاول اةأرائم أيضا  تعرت   ما ومثريا   (22)
 و(1101) الرؤساء اآلخري سوجود جرمية يف شك  مسؤولية القادة أو

 أوامر الرؤساء  
علأأى أن تتخأأ  مأأ  دولأأة التأأداسري الالومأأة لضأأ ان  5 مأأ  مشأأروع املأأادة 4 تأأ ص الفقأأرة (23)

عأد  اعتبأار ارتكأاب دحأأدى اةأرائم املشأار دليهأأا يف مشأروع املأادة  أ ا امتثأأاال  امأر مأ  حكومأأة 
ؤولية اة ائيأأأة يف مأأأدنينيل عأأأ را  إلعفأأأاء املأأأرؤوس مأأأ  املسأأأ رئأأأيسل سأأأواء  أمانأأأا عسأأأكريني أ  أو

 اة ائيو قانوهنا

__________ 

 The Prosecutor v. Jean-Pierreسيأأري سي بأأا غومبأأو:  -املأأدعي العأأا  جأأون انظأأر علأأى سأأبي  املثأأال قضأأية  (1099)

Bemba Gombo, Case No. ICC-01/05-01/08, , International Criminal Court, Trial Chamber III, 

judgment of 21 March 2016, paras. 630, 638 and 734و 
صأأأأأأادي الوثأأأأأأائق الرمسيأأأأأأة لل جلأأأأأأس االقتانظأأأأأأر تقريأأأأأأر ة أأأأأأة حقأأأأأأوق اإلنسأأأأأأان عأأأأأأ  دورهتأأأأأأا احلاديأأأأأأة والسأأأأأأتنيل  (1100)

املتعلق ساإلفالت  2005/81 (ل القرارE/2005/23-E/CN.4/2005/135) 3 ل امللحق رقم2005 واالجت اعيل
مجيأأع الأأدول علأأى احلأأرص علأأى تبصأأري مجيأأع القأأادة م أأ ل )" 6 مأأ  العقأأاب والأأ ي حثأأت فيأأ  اللج أأةل يف الفقأأرة

ووو العسكريني وغري م م  القادة سالظرو  اليت قد يصبحون فيها مسأؤولني ج ائيأا  مبوجأب القأانون الأدويل عأ  
يف  لأأكل يف ظأأرو  معي أأةل عأأ   أأ   اةأأرائم ع أأدما يرتكبهأأا مرؤوسأأون  ل مبأأاووو اةأأرائم املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانية

 "(و  سلطتهم واوامر م  ضعون فعليا  ل
واملتعلأأأأق  1949 شأأأأباط/فرباير 12 انظأأأأر علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأالل الربوتومأأأأول اإلضأأأأايف التفاقيأأأأات ج يأأأأ  املؤرخأأأأة (1101)

 Protocol(:1977 ح يران/يونيأأ  8 ضأأحايا امل اوعأأات املسأألحة الدوليأأة )الربوتومأأول ااول( )ج يأأ ل حب ايأأة

Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of 

Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) (Geneva, 8 June 1977), United Nations, 

Treaty Series, vol. 1125, No. 17512, p. 3, art. 86, para. 2 واالتفاقية الدولية حل اية مجيع ااشأخاص مأ  ؛
 و6 م  املادة 1 ل يف الفقرةسرياالختفاء الق

http://undocs.org/ar/E/2005/23
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 اسأأأأتبعاد مأأأأربراتجتيأأأأ  مجيأأأأع الواليأأأأات القضأأأأائية الأأأأيت تت أأأأاول اةأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأانية و  (24)
القضأأأأائية  معظأأأأم الواليأأأأاتفعلأأأأى سأأأأبي  املثأأأأالل تسأأأأتبعد  سأأأأفخرىو املسأأأأؤولية اة ائيأأأأة سدرجأأأأة أو

 حيأول سي أ  وسأني عقليأا   ا مأان يعأاين مرضأا  د ارتكاس  اةرمية  املدََّعى الشخصاملسؤولية اة ائية ع  
 أيضا  تستبعد السُّكر حالة أن على القضائية الواليات سعض و وت صددراك عد  مشروعية سلوم 

د ا مأأان تلأأك املسأأؤولية  اسأأتبعادوميكأأ  أيضأأا الظأأرو و  سعأأض يف ااقأأ  علأأى اة ائيأأةل املسأأؤولية
إلمأرا  ال أاتج عأ  هتديأد سضأرر سسأبب اع  ال فسل وم لك  دفاعا   الشخص قد أتى الفع  املعر

معي أة لكأي يكأون  سعأض احلأاالتل نأب أن يكأون الشأخص قأد سلأغ سأ ا   و ويفوشأيك مبوت أو
و تلأأأأأ  ااسأأأأأباب الدقيقأأأأأة سأأأأأاختال  الواليأأأأأات القضأأأأأائيةل وتكأأأأأون عأأأأأادة ل و ج ائيأأأأأا   مسأأأأأؤوال  
املسأؤولية  سشأفنتفخ  س  تلك الوالية القضأائية  ال ْهج ال يُمدَ ة يف يتعلق سال ظم الوط يةل  في ا

 ويف سياق اةرائم ضد اإلنسانيةفق  اة ائية ع وما ل وليس 
القضأأائية الأأيت تت أأاول اةأأرائم ضأأد اإلنسأأانية  الواليأأاتتأأ ص معظأأم ويف الوقأأت نفسأأ ل  (25)

أهنأأأم  ع قوامهأأاأن حيتجأأوا لأأدرء املسأأأؤولية اة ائيأأة سأأأدفو ميكأأأ هم  علأأى أن مأأرتكح  أأأ   اةأأرائم ال
نأورميبريغ  ال ظأا  ااساسأي حملك أةمأ   8 وتأ ص املأادةو (1102)أعلى ارتكبوا اةرمية سفمر م  رئيس

ى عليأأ  مأأ  املسأأؤولية لكونأأ  تصأأّر  س أأاء  علأأى أوامأأر مأأ  حكومتأأ  ال يُعفأأى املأأدعَ "يلأأي:  علأأى مأأا
ة د ا رأت احملك أة لغأرض  فيأ  العقوسأ يف   ا االعتبارم  رئيس  ااعلىل ولك  نوو ال ظر  أو

ل خلصأت احملك أة العسأكرية الدوليأة دىل أنأ  8 "و واتساقا  مع     املأادةأن العدالة تقتضي  لك
سالتعأأ يب يف انتهأاك لقأأانون  "مل يُعأرت  يف وقأت مأأ  ااوقأات سأأفن اة أدي الأ ي أُمأأر سالقتأ  أو

و وساملثأ ل تأ ص (1103)احلرب الدويل ميك  أن يستخد   لك  ريعة لتربيأر  أ   اافعأال الوحشأية"
ال يكون امل صأب الرمسأي لل أتهمل يف أي م  ال ظا  ااساسي حملك ة طوميو على أن : " 6 املادة

يف حأد  اتأ   مافيأا    ل ظرفأا  أعلى م  رئيس سفمر م  حكومت  أو مون  قد تصر  ع ال   وقتل وال
تلأأك الظأأرو  يف  مراعأأاةم هبأأال لكأأ  نأأوو إلعفأأاء  لأأك املأأتهم مأأ  املسأأؤولية عأأ  أي جرميأأة اهُتأأ

 و(1104)" في  العقوسة د ا قررت احملك ة أن العدالة تقتضي  لك
م  نظا  روما ااساسي سالت رع يف حدود ضيقة سفوامر الرئيس  33 وسي  ا تس ح املادة (26)

سارتكأاب أع أال دسأادة الصأادرة ااوامأر  وأما يف جرائم احلرب؛ ااعلىل فجهنا حتصر تلك الرخصة

__________ 

أعأأأأال (ل  1100 املتعلأأأأق سأأأأاإلفالت مأأأأ  العقأأأأاب )احلاشأأأأية 2005/81 انظأأأأر ة أأأأة حقأأأأوق اإلنسأأأأانل القأأأأرار (1102)
دسالغ مجيع اافأراد املع يأني ساحلأدود الأيت يفرضأها القأانون الأدويل علأى )حتث مجيع الدول على ض ان " 6 الفقرة
 "(وفوامر رؤسائهمس سالت رّعالدفاع 

 TrialoftheMajorWarCriminalsوp. 466,…أعال (:  1051 )احلاشية حمام ة مبار  رمي احلربانظر  (1103)
 Charter of the International Militaryال ظأأا  ااساسأأي لل حك أأة العسأأكرية الدوليأأة للشأأرق ااقصأأى:  (1104)

Tribunal for the Far East (Tokyo, 19 January 1946) (as amended on 26 April 1946), Treaties and 

Other International Agreements of the United States of America 1776-1949, vol. 4, C. Bevans ed. 

(Washington, D.C., Department of State, 1968), p. 20, at p. 23, art. 6   ُيشار دلي  في ا يلي ساسم "نظأا(
 طوميو ااساسي"(و
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ل فأأأأجن   الرخصأأأأةو وساملثأأأأ نطأأأأاق  أأأأ  تأأأأدخ  ضأأأأ   جأأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأانية فجهنأأأأا ال ومجاعيأأأأة أ
ل واحملك أة اة ائيأة الدوليأة (1105)احملك ة اة ائية الدولية ليوغوسأالفيا السأاسقة الصكوك اليت ت ظم

واهليئأأة اخلاصأأة ل (1108)واحملك أأة اخلاصأأة للب أأانل (1107)احملك أأة اخلاصأأة لسأأرياليونو  ل(1106)لروانأأدا
ل (1110)ل والأدوائر االسأتث ائية يف احملأامم الك بوديأة(1109)رائم اخلطأرية يف تي أور الشأرقيةاملع ية سأاة

ال ظأأأأا  القضأأأأائي ل والأأأأدوائر اافريقيأأأأة االسأأأأتث ائية ضأأأأ   (1111)واحملك أأأأة اة ائيأأأأة العراقيأأأأة العليأأأأا
التأأ رّع ُيسأأ ح س تسأأتبعد مجيعهأأا ساملثأأ  أوامأأر الأأرئيس ااعلأأى مأأدفاعو وسي  أأا الل (1112)السأأ غايل

للدفاع م  احملام أة علأى ارتكأاب ُجأر  مأال فأجن سعأض اهليئأات  الصادرة م  رئيس أعلىوامر ااس
 صأأدر عأ  رئأيس أعلأى عأأامال  الوط يأة السأالفة الأأ مر نيأ  اعتبأار ااوامأر الأيت تَ الدوليأة و القضأائية 

 و(1113)م  عوام   في  العقوسة يف مرحلة دصدار احلكم
الصأأادرة عأأ  رئأأيس أعلأأى مأأدفاع موجأأود يف طائفأأة واسأأعة مأأ  و أأ ا االسأأتبعاد ل وامأأر  (27)

؛ واتفاقيأأأة (1114)1984 املعا أأأدات الأأأيت تت أأأاول اةأأأرائمل مثأأأ : اتفاقيأأأة م ا ضأأأة التعأأأ يب لعأأأا 
اتفاقيأأة البلأأأدان اامريكيأأأة ؛ و (1115)1985 البلأأدان اامريكيأأأة مل أأع التعأأأ يب واملعاقبأأأة عليأأ ل لعأأأا 

؛ واالتفاقيأأأة الدوليأأأة حل ايأأأة مجيأأأع (1116)1994 شأأأخاصاملتعلقأأأة حبأأأاالت االختفأأأاء القسأأأري ل 

__________ 

مأأ   4 أعأال (ل الفقأرة 1062 ال ظأا  ااساسأي لل حك أأة اة ائيأة الدوليأة ليوغوسأأالفيا السأاسقة )انظأر احلاشأأية  (1105)
 و7 املادة

 و6 م  املادة 4 أعال (ل الفقرة 1063 ال ظا  ااساسي لل حك ة اة ائية الدولية لرواندا )انظر احلاشية (1106)
 و6 م  املادة 4 أعال (ل الفقرة 1065 ال ظا  ااساسي لل حك ة اخلاصة لسرياليون )انظر احلاشية (1107)
 و3 م  املادة 3 أعال (ل الفقرة 1093 ال ظا  ااساسي لل حك ة اخلاصة للب ان )انظر احلاشية (1108)
 و21 أعال (ل املادة 1066 ال ظا  ااساسي حملك ة تي ور الشرقية )انظر احلاشية (1109)
 و29 أعال (ل املادة 1067 االتفاق املتعلق سالدوائر االستث ائية لك بوديا )انظر احلاشية (1110)
 و15 أعال (ل املادة 1068 ا )انظر احلاشيةل حك ة اة ائية العراقية العليل ظا  ااساسي لا (1111)
 و10 م  املادة 5 أعال (ل الفقرة 1069 شية)انظر احلا االستث ائية لدوائر اافريقيةل ظا  ااساسي لا (1112)
 1062 انظأأأأرل علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأالل ال ظأأأأا  ااساسأأأأي لل حك أأأأة اة ائيأأأأة الدوليأأأأة ليوغوسأأأأالفيا السأأأأاسقة )احلاشأأأأية (1113)

أعأأال (ل  1063 ؛ وال ظأأا  ااساسأأي لل حك أأة اة ائيأأة الدوليأأة لروانأأدا )احلاشأأية7 مأأ  املأأادة 4 أعأأال (ل الفقأأرة
مأأ   4 أعأأال (ل الفقأأرة 1065 ؛ وال ظأأا  ااساسأأي لل حك أأة اخلاصأأة لسأأرياليون )احلاشأأية6 املأأادةمأأ   4 الفقأأرة
 و21 أعال (ل املادة 1066 ؛ وال ظا  ااساسي حملك ة تي ور الشرقية )احلاشية6 املادة

سألطة  وظفني أوال نوو الت رع سفمر صأادر عأ  أحأد مبأار املأ)" 2 م  املادة 3 اتفاقية م ا ضة التع يبل الفقرة (1114)
 "(وحكومية لتربير التع يب

 Inter-American Convention to Prevent and Punish: )اتفاقية البلدان اامريكية مل ع التع يب واملعاقبة علي  (1115)

Tortureال نأوو التأ رع سأفن التصأر  قأد جأاء س أاء علأى أوامأر مأ  رئأيس أعلأى مأ  أجأ  اإلعفأاء  4 (ل املأادة"(
 اة ائية امل اظرة"(و م  املسؤولية

ال يُقبأ  الأدفاع س ريعأأة ل املأأادة الثام أة )"اتفاقيأة البلأدان اامريكيأة املتعلقأة حبأأاالت االختفأاء القسأري ل شأخاص (1116)
و حتأّرض عليأ  تأف ن سأ  أو تعلي ات رئأيس أعلأى مرتبأة تأ ص علأى االختفأاء القسأري أو الطاعة الواجبة اوامر أو

 "(وااوامر وم  واجب  عد  االنصياع هلاوحيق لك  شخص يتلقى     
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سأأأياق اتفاقيأأأة م ا ضأأأة التعأأأ يبل  و ويف(1117)2006 ااشأأأخاص مأأأ  االختفأأأاء القسأأأريل لعأأأا 
تتسأأم سأأالغ وض  انتقأدت ة أأة م ا ضأأة التعأأ يب التشأأريعات الوط يأأة الأأيت تسأأ ح هبأأ ا الأأدفاع أو

ُيشأار دليأ  سفنأ   ة عأ  وجأود مأاسعأض احلأاالتل ت شأف  أ   املشأكل و ويف(1118)سشفن     املسأفلة
 و(1119)"الطاعة الواجبة مدفاع يف القانون الوطر للدولة"

 قانون التقاد   
شأخص سته أة ارتكأاب جأرائم ضأد  مقاضأاةيتعلق أحأد القيأود امل كأ  أن تُفأرض علأى  (28)

اةأأاين  مقاضأأاة(ل مبعأأا القاعأأدة الأأيت مت أأع "فأأرتة التقأأاد أو ") "قأأانون التقأأاد "اإلنسأأانية ستطبيأأق 
و وتأأأ ص علأأأى جرميأأأة تكأأأون قأأأد ارُتكبأأأت قبأأأ  دقامأأأة الأأأدعوى سعأأأدد حمأأأدد مأأأ  السأأأ وات املأأأدَّعى
علأأأى أن تتخأأأ  مأأأ  دولأأأة التأأأداسري الالومأأأة لضأأأ ان عأأأد  سأأأقوط  5 مأأأ  مشأأأروع املأأأادة 5 الفقأأأرة

 اةرائم املشار دليها يف مشروع املادة   ا سالتقاد  يف قانوهنا اة ائيو
فيهأأا اةأأرائم  يتعلأأق سأأاةرائم الدوليأأةل مبأأا دة سشأأفن قأأانون التقأأاد  في أأاأي قاعأأ توضأأعومل  (29)

يف الصأكوك التفسيسأية لل حك أة  طوميأو ااساسأينيل أو نأورميبريغ أو نظأاميضد اإلنسأانيةل يف 
و احملك أة اخلاصأة لسأرياليونو الدولية ليوغوسالفيا الساسقة واحملك ة اة ائية الدوليأة لروانأدا اة ائية 
ل الأأ ي اعت أأد   لأأس رقاسأأة 10 لعكأأس مأأ   لأأكل فأأجن قأأانون  لأأس رقاسأأة احللفأأاء رقأأموعلأأى ا

مأأ  أجأأ  ضأأ ان اسأأت رار مقاضأأاة ااشأأخاص  1945 احللفأأاء املانيأأا يف مأأانون ااول/ديسأأ رب
الرتكأاب جأرائم ضأد اإلنسأانية  مقاضأاة أنأ  يف مأ  حمام أة أواملدَّعى أهنم ج اةل قأد نأص علأى 

ال حيأأأأق لل أأأأتهم االسأأأأتفادة مأأأأ  التقأأأأاد  "ب واةأأأأرائم املخلّأأأأة سالسأأأألم( جأأأأرائم احلأأأأر فضأأأأال  عأأأأ  )

__________ 

ال نأأوو التأأ رع سأأفي )" 6 مأأ  املأأادة 2 االتفاقيأأة الدوليأأة حل ايأأة مجيأأع ااشأأخاص مأأ  االختفأأاء القسأأريل الفقأأرة (1117)
وقأأد "و غري أأا لتربيأأر جرميأأة االختفأأاء القسأأري عسأأكرية أو مدنيأأة أو تعلي أأات صأأادرة مأأ  سأألطة عامأأة أو أمأأر أو

انظأأأر ة أأأة حقأأأوق اإلنسأأأانل تقريأأأر الفريأأأق العامأأأ  سأأأني و يف مرحلأأأة الصأأأياغة "افقأأأة واسأأأعةلقأأأي  أأأ ا احلكأأأم مو "
مأأأأ  أجأأأ  محايأأأأة مجيأأأأع  ملأأأ   قانونأأأأا   معيأأأأاريالأأأدورات املفتأأأأوح العضأأأأوية املكلأأأ  مبه أأأأة صأأأأياغة مشأأأروع صأأأأك 

اإلعأالن املتعلأق حب ايأة مجيأع  وانظأر أيضأا  )؛ 72 (ل الفقأرةE/CN.4/2004/59)ااشخاص م  االختفاء القسري 
ل 1992 مأأانون ااول/ديسأأ رب  18 املأأؤرخ 47/133 ااشأأخاص مأأ  االختفأأاء القسأأريل قأأرار اة عيأأة العامأأة

 (و6 املادة
 44 للج عيأأأأة العامأأأأةل الأأأأدورة احلاديأأأأة والسأأأأتونل امللحأأأأق رقأأأأمالوثأأأأائق الرمسيأأأأة تقريأأأأر ة أأأأة م ا ضأأأأة التعأأأأ يبل  (1118)

(A/61/44مأأة مأأ  الأأدول ااطأأرا  مبوجأأب املأأادة مأأ  االتفاقيأأةل  19 (ل الفصأأ  الثالأأثل ال ظأأر يف التقأأارير املقدَّ
 (و13)32 غواتي االل الفقرة

الوثأأأأائق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأةل الأأأأدورة التاسأأأأعة ر ة أأأأة م ا ضأأأأة التعأأأأ يبل انظأأأأرل علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأالل تقريأأأأ (1119)
(ل الفص  الثالثل ال ظر يف التقارير املقدَّمة مأ  الأدول ااطأرا  مبوجأب A/59/44) 44 واخل سونل امللحق رقم

 44 ل الأأدورة السأأتونل امللحأأق رقأأماملرجأأع نفسأ ؛ انظأأر أيضأأا ل ‘(1)‘56 مأأ  االتفاقيأأةل شأأيليل الفقأرة 19 املأادة
(A/60/44مأأة مأأ  الأأدول ااطأأرا  مبوجأأب املأأادة قيأأةل مأأ  االتفا 19 (ل الفصأأ  الثالأأثل ال ظأأر يف التقأأارير املقدَّ

 وسأاطال   ا  يأالغ")الأيت تشأيد سأاارج تني إلعالهنأا أن قانوهنأا املتعلأق سالطاعأة الواجبأة يعأد )أ( 31 اارج تنيل الفقرة
 "(وعلى اإلطالق

http://undocs.org/Ar/E/CN.4/2004/59
http://undocs.org/Ar/47/133
http://undocs.org/Ar/A/61/44
http://undocs.org/ar/A/59/44
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/442/17/PDF/G0544217.pdf?OpenElement
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و (1120)"1945 متوو/يوليأأ  1 دىل 1933 مأأانون الثاين/ي أأاير  30 يتعلأأق سأأالفرتة امل تأأدة مأأ  في أأا
ال تسأق  اةأرائم "أنأ  وساملث ل ت اول نظأا  رومأا ااساسأي  أ   املسأفلة ت أاوال  صأرحيا  فأ ص علأى 

وقأد أيأد واضأعو نظأا  رومأا  و(1121)أحكام "مانت اليت تدخ  يف اختصاص احملك ة سالتقاد  أيا   
و وساملثأ ل (1122)ااساسي   ا احلكم سقوة م  حيث انطباق  علأى اةأرائم املرتكبأة ضأد اإلنسأانية

لل حك أأة اة ائيأأة  وال ظأأا  ااساسأأي الأأدوائر االسأأتث ائية يف احملأأامم الك بوديأأةفأأجن قأأانون دنشأأاء 
العراقية العليا وال ظا  ااساسأي حملك أة تي أور الشأرقية تعأرِّ  صأراحة  اةأرائم ضأد اإلنسأانية سفهنأا 

 و(1123)تسق  سالتقاد  جرائم ال
يف  مقاضأأاة ااشأأخاص املأأدَّعى أهنأأم ج أأاةد ا مأأان التقأأاد  ي طبأأق علأأى  يتعلأأق مبأأا وفي أأا (30)

قواعأد القأانون  سأريانأن " 1967 امة ل مأم املتحأدة يف عأا احملامم الوط يةل أمدت اة عية الع
الأأداخلي املتعلقأأة ستقأأاد  اةأأرائم العاديأأة علأأى جأأرائم احلأأرب واةأأرائم املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانية  أأو 
مثأأار قلأأق جأأدي لأأدى الأأرأي العأأا  العأأامليل انأأ  حيأأول دون حمام أأة املسأأؤولني عأأ  تلأأك اةأأرائم 

اليأأةل اعت أأدت الأأدول اتفاقيأأة عأأد  تقأأاد  جأأرائم احلأأرب واةأأرائم السأأ ة الت و ويف(1124)"ومعأأاقبتهم
مجيأأع التأأداسري "ل الأأيت تقتضأأي مأأ  الأأدول ااطأأرا  أن تتخأأ  1968 املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانية لعأأا 

أي حأأأد آخأأأر علأأأى  أأأ ي   غأأأري التشأأأريعية الالومأأأة لكفالأأأة عأأأد  سأأأريان التقأأأاد  أو التشأأأريعية أو
أقأأّر  لأأس وساملثأ ل  و(1125)"مأأ  حيأث املعاقبأأة املالحقأة أوال أوعني مأأ  اةأرائمل سأأواء مأ  حيأأث 

االتفاقيأأأة ااوروسيأأأة املتعلقأأأة سعأأأد  تقأأأاد  اةأأأرائم املرتكبأأأة ضأأأد اإلنسأأأانية  1974 أوروسأأأا يف عأأأا 
__________ 

(1120) Control Council Law No. 10 on Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes Against 

Peace and Against Humanity, art. II, para. 5, 20 December 1945, in Official Gazette of the Control 

Council for Germany, vol. 3, p. 52 (1946)و 
 و29 أعال (ل املادة 1054 نظا  روما ااساسي )انظر احلاشية (1121)
 17 -ح يران/يونيأ   15 مؤمتر اامم املتحدة الدسلوماسي لل فوضني املعأر سجنشأاء حمك أة ج ائيأة دوليأةل رومأال (1122)

)مأأ  الأأ ص اإلنكليأأ ي(ل اةلسأأة  138 الثأأاين(ل الصأأفحةاجمللأأد ) A/CONF.183/13الوثيقأأة  ل1998 متوو/يوليأأ 
 و74-45 راتالفقل (A/CONF.183/C.1/SR.2الثانية )

؛ وال ظأأأا  ااساسأأأي 5 أعأأأال (ل املأأأادة 1067 )انظأأأر احلاشأأأية الأأأدوائر االسأأأتث ائية يف احملأأأامم الك بوديأأأةاتفأأأاق  (1123)
)د(؛ وال ظأا  ااساسأأي حملك أة تي أور الشأأرقية 17 أعأأال (ل املأادة 18 لل حك أة اة ائيأة العراقيأأة العليأا )احلاشأية

)حمام أأات  10 (ل الفقأأرةA/57/806انظأأر أيضأأا  تقريأأر اللج أأة الثالثأأة )؛ 1-17 أعأأال (ل املأأادة 1068 )احلاشأأية
و وفضأال  عأ   لأك ف أ  اةأدير 2003 أيار/مأايو 13 سأاء املأؤرخ 57/228اخل ري احل ر( وقرار اة عية العامة 

حظأأأأة أن الأأأأدوائر االسأأأأتث ائية يف احملأأأأامم الك بوديأأأأة قأأأأد ُم ِحأأأأت اختصاصأأأأا  سشأأأأفن اةأأأأرائم املرتكبأأأأة ضأأأأد ساملال
دىل  1975 اإلنسأأأانية قبأأأ  دنشأأأاء  أأأ   الأأأدوائر سعقأأأود مأأأ  الأأأأ م ل الأأأيت مانأأأت قأأأد وقعأأأت يف الفأأأرتة مأأأ  عأأأأا 

 أث اء سيطرة اخل ري احل ر على السلطةو 1979 عا 
معاقبأأة  رمأأي واملع أأون "مسأأفلة  1967 مأأانون ااول/ديسأأ رب  18 املأأؤرخ (22-)د2338قأأرار اة عيأأة العامأأة  (1124)

 (25-)د2712"؛ وانظأأأر أيضأأأا  قأأأرار اة عيأأأة العامأأأة احلأأأرب وااشأأأخاص الأأأ ي  ارتكبأأأوا جأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية
مأأأأأأأأانون   18 املأأأأأأأأؤرخ (26-)د2840؛ وقأأأأأأأأرار اة عيأأأأأأأأة العامأأأأأأأأة 1970 مأأأأأأأأانون ااول/ديسأأأأأأأأ رب  15 املأأأأأأأأؤرخ

 و1971 ااول/ديس رب
-Convention on the Non ل املأأادة الراسعأأة )اتفاقيأأة عأأد  تقأأاد  جأأرائم احلأأرب واةأأرائم املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانية (1125)

Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity, art. IVو) 

http://undocs.org/ar/A/CONF.183/13
http://undocs.org/ar/A/CONF.183/C.1/SR.2
http://undocs.org/Ar/A/57/806
http://undocs.org/Ar/57/228
http://undocs.org/Ar/2338%20(XXII)
http://undocs.org/Ar/2712%20(XXV)
http://undocs.org/Ar/2840%20(XXVI)
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يوجأأأد يف الوقأأأت  و ويبأأأدو أنأأأ  ال(1126)اللغأأأةوجأأأرائم احلأأأربل الأأأيت تسأأأتخد  دىل حأأأد مبأأأري نفأأأس 
مقاضاة اة أاة سعأد  حيظر أيضا  ائم املرتكبة ضد اإلنسانية احلاضر أي دولة لديها قانون سشفن اةر 
و سأأأأ  توجأأأأد سأأأااحرى دول عديأأأأدة سأأأأّ ت سشأأأأك  حمأأأأدد انصأأأرا  فأأأأرتة مأأأأ  الأأأأ م  علأأأى ارتكاهبأأأأا

 تشريعات م ا ضة هل ا التقييدو
ومثأأأري مأأأ  املعا أأأدات الأأأيت تت أأأاول اةأأأرائم الأأأواردة يف القأأأانون الأأأوطر مأأأ  غأأأري فئأأأة اةأأأرائم  (31)

و لسأأريان قأأانون التقأأاد  علأأى اةأأرائم املتصأألة سالتعأأ يبحتتأأو علأأى حظأأر  ة ضأأد اإلنسأأانية ملاملرتكبأأ
ي بغأي أن تسأق  سأفي قأانون  أن  أ   اةأرائم القأد  مأرت ة أة م ا ضأة التعأ يب  ومع  لأكل فأجن

العهأأأد الأأأدويل اخلأأأاص سأأأاحلقوق  يت أأأاول ال فبي  أأأاوساملثأأأ ل و (1127)طاسعهأأأا اخلطأأأري نظأأأرا  دىلتقأأأاد ل 
مباشأأرةل فأأجن اللج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأان قأأد دعأأت سصأأورة  أأ   املسأأفلة  (1128)املدنيأأة والسياسأأية

و وعلأى العكأس مأ  (1129)حكأا  العهأدايتعلق ساالنتهامات اةسي ة  دىل دلغاء قوانني التقاد  في ا
تفأأأاء القسأأأري تت أأأاول فعأأأال  مسأأأفلة  لأأكل فأأأجن االتفاقيأأأة الدوليأأأة حل ايأأأة مجيأأأع ااشأأخاص مأأأ  االخ

مأأ  دولأأة طأر  تطبأأق نظأأا  تقأاد  سصأأدد االختفأأاء تأأ ص علأأى أن علأى " سأريان قأأانون التقأاد ل د 
طويلأأة اامأأد  تتخأأ [ التأأداسري الالومأأة حبيأأث تكأأون فأأرتة تقأأاد  الأأدعاوى اة ائيأأة: )أ(أن القسأأري ]

املقصأود لتحضأريية لالتفاقيأة دىل أن و وتشأري ااع أال ا(1130)ووو" ومت اسبة مع جسامة     اةرميأة
تسأأق   الأأيت ي بغأأي أال - الأأيت قأأد تشأأك  جرميأأة ضأأد اإلنسأأانية اةأأرائمهبأأ ا احلكأأم  أأو الت ييأأ  سأأني 

 و(1131)امل صوص عليها يف االتفاقية اةرائموسائر  -سفي فرتة تقاد  

__________ 

 European) 1 ل املأأأأأادةاالتفاقيأأأأة ااوروسيأأأأة املتعلقأأأأة سعأأأأأد  تقأأأأاد  اةأأأأرائم املرتكبأأأأة ضأأأأأد اإلنسأأأأانية وجأأأأرائم احلأأأأرب (1126)
Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitation to Crimes against Humanity and War 

Crimes (Strasbourg, 25 January 1974), Council of Europe, European Treaty Series, No. 82, art. 1و) 
الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة الثانيأأة والسأأتونل انظأأر علأأى سأأبي  املثأأال تقريأأر ة أأة م ا ضأأة التعأأ يبل  (1127)

مأة مأ  الأدول ااطأرا  مبوجأب املأادةA/62/44) 44 امللحأق رقأم  19 (ل الفصأ  الثالأثل ال ظأر يف التقأارير املقدَّ
 (و19)40 م  االتفاقيةل ديطاليال الفقرة

(ل اامأأم املتحأأدة 1966 /ديسأأ ربمأأانون ااول  16 )نيويأأوركل العهأد الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق املدنيأأة والسياسأأية (1128)
( International Covenant for Civil and Political Rights (New York, 16 December 1966), United 

Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171و) 
الوثأأأائق الرمسيأأأة للج عيأأأة العامأأأةل الأأأدورة الثالثأأأة انظأأأر علأأأى سأأأبي  املثأأأال تقريأأأر اللج أأأة املع يأأأة حبقأأأوق اإلنسأأأانل  (1129)

مأأأأة مأأأأ  الأأأأدول A/63/40) 40 والسأأأأتونل امللحأأأأق رقأأأأم (ل اجمللأأأأد ااولل الفصأأأأ  الراسأأأأعل ال ظأأأأر يف التقأأأأارير املقدَّ
يرتتأأب عليأأأ  اعت أأأاد  حأأأاالت البلأأدان ع أأأد غيأأأاب تقأأارير ع هأأأا ممأأأا مأأ  العهأأأد ويف 40 ااطأأرا  مبوجأأأب املأأأادة
 (و7(ل الفقرة )79 ل س  ا )الفرع أل ل الفقرةمالحظات ختامية عل ية

  و وعلأأى العكأأس مأأ8 )أ( مأأ  املأأادة1 ل الفقأأرةاالتفاقيأأة الدوليأأة حل ايأأة مجيأأع ااشأأخاص مأأ  االختفأأاء القسأأري (1130)
ي طبأأق  علأى أن التقأأاد  ال االختفأاء القسأأري ل شأأخاص املتعلقأة حبأأاالتاتفاقيأة البلأأدان اامريكيأأة  لأكل تأأ ص 

 واالختفاء القسريحاالت على احملام ات والعقوسات اة ائية ة يع املسؤولني ع  
مأ   ا  ملأ   قانونأ معيأاريتقريأر الفريأق العامأ  سأني الأدورات املفتأوح العضأوية املكلأ  مبه أة صأياغة مشأروع صأك  (1131)

أعأأأأال (ل  1117 )انظأأأأر احلاشأأأأية (E/CN.4/2004/59أجأأأأ  محايأأأأة مجيأأأأع ااشأأأأخاص مأأأأ  االختفأأأأاء القسأأأأري )
 و  56و 46-43 الفقرات

http://undocs.org/Ar/A/62/44
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/v999.pdf
http://undocs.org/Ar/A/63/40
http://undocs.org/Ar/E/CN.4/2004/59
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 العقوسات املالئ ة  
دولأأة التأأداسري الالومأأة لضأأ ان علأأى أن تتخأأ  مأأ   5 مأأ  مشأأروع املأأادة 6 وتأأ ص الفقأأرة (32)

املعاقبة على اةرائم املشار دليهأا يف مشأروع املأادة  أ ا سعقوسأات مالئ أة يف قانوهنأا اة أائي تفخأ  
 يف االعتبار طاسعها اةسيمو

سشأأأأفن اةأأأأرائم املخلأأأأة سسأأأألم  1996 ّصأأأأت اللج أأأأةل يف مشأأأأروع مأأأأدونتها لعأأأأا وقأأأأد ن (33)
عأأأ  جرميأأأة خملأأأة سسأأألم  مسأأأؤوال   يكأأأونمأأأ  فأأأرد  لعقأأأابيتعأأأّرض ل"اإلنسأأأانية وأم هأأأال علأأأى أن 

و وقأأأد جأأأاء يف (1132)"مأأأع طبيعأأأة اةرميأأأة وخطورهتأأأا ويكأأأون العقأأأاب مت اسأأأبا  و اإلنسأأأانية وأم هأأأا
وُيسأتدلُّ علأى ووو    جرمية ع  جرمية أخأرىطبيعة اةرمية  ي اليت متيّ "يوّضح أّن  ما أيضا   التعليق

فيهأأأأأا ومأأأأأ  املشأأأأأاعر الأأأأأيت محلأأأأأت مرتكبهأأأأأا علأأأأأى خطأأأأأورة اةرميأأأأأة مأأأأأ  الظأأأأأرو  الأأأأأيت ترتكأأأأأب 
م  ال احية القانونيةل فجّن الوسيلة  فجنّ  ودن مان الفع  اإلجرامي واحدا  "ل و و ك ا(1133)"اقرتافها

وي بغي أن تسرتشد احملك ة  ولتباي  درجات اخلطورة والقسوة وااساليب املستخدمة  تل ل تبعا  
 و(1134)"ج يع     العوام  يف توقيع العقوسة

الدوليأأة خمتصأأة سأأال ظر يف اةأأرائم ضأأد اإلنسأأانيةل القضأأائية اهليئأأة  ود ا مانأت احملك أأة أو (34)
أن تكأون م اسأبة و لأك سأأال ظر دىل  يُتوقَّأأع   اةأأرائم قأد تتفأاوتل ولكأ  املقأرَّرة هلأفأجّن العقوسأات 
سقة يأأ ّص علأأى أن الدوليأأة ليوغوسأأالفيا السأأااة ائيأأة فال ظأأا  ااساسأأي لل حك أأة و خطأأورة اةُأأر 

ترجأأع  لحتديأأد مأأدة السأأج  و وع أأدعلأأى السأأج  الأأدائرة االستدائيأأةتقتصأأر العقوسأأة الأأيت تفرضأأها "
    الدائرة دىل امل ارسة العامة املتعلقة سفحكا  السأج  الأيت مانأت سأارية يف حمأامم يوغوسأالفيا 

ع أد  غوسالفيا الساسقةلالدولية ليو اة ائية   لكل يتعني على احملك ة وفضال  ع  و(1135)"الساسقة
للفأأأأرد أن تراعأأأأي عوامأأأأ  مثأأأأ  جسأأأأامة اةُأأأأر  والظأأأأرو  الشخصأأأأية " فأأأأرض أحكأأأأا  سالعقوسأأأأاتل

و ويستخد  ال ظا  ااساسي لل حك ة اة ائية الدولية لرواندا لغأة مماثلأةل في أا عأدا (1136)املدان"
ا  السج  اليت تصدر ا يتعلق سفحك في ا بع ع وما   و متَّ  دىل ماأن احملك ة ي بغي أن ترجع دىل "

تثري القلأق اإلدانات على أخطر اةرائم اليت حالة و  ا قد يُفضيل حىت يف و (1137)"حمامم رواندا
مأأ  نظأأا  رومأأا ااساسأأي  77 وتسأأ ح املأأادةالقضأأائيةو  ل دىل طائفأأة واسأأعة مأأ  ااحكأأا الأأدويل

تأ ص أحكامهأا علأى املعاقبأة سالسأج   هبأ ا ال أوع مأ  املرونأةل د  لل حك ة اة ائية الدوليأة أيضأا  
تكأأون  أأ   العقوسأأة مأأربرة سأأاخلطورة البالغأأة  "ع أأدماسالسأأج  املؤسأأد  ل أوعامأأا   30 تصأأ  دىلملأأدة 

__________ 

 و3 )اة ء الثاين(ل الفص  الثاينل الفرع دالل املادة ل اجمللد الثاين1996 حولية ووو (1132)
 و3 ( م  التعليق على املادة3ل الفقرة )املرجع نفس  (1133)
 واملرجع نفس  (1134)
مأأ   1 أعأأال (ل الفقأأرة 1062 ال ظأأا  ااساسأأي لل حك أأة اة ائيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفيا السأأاسقة )انظأأر احلاشأأية (1135)

 و24 املادة
 و24 م  املادة 2 ل الفقرةاملرجع نفس  (1136)
 و23 م  املادة 1 أعال (ل الفقرة 1063 ال ظا  ااساسي لل حك ة اة ائية الدولية لرواندا )انظر احلاشية (1137)
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وميكأأأ  العثأأأور علأأأى نصأأأوص مماثلأأأة هلأأأ   و (1138)"للجرميأأأة وسأأأالظرو  اخلاصأأأة للشأأأخص املأأأدان
ل (1140)لب أأانلل واحملك أة اخلاصأة (1139)اخلاصأة لسأرياليونالصأيغة يف الصأكوك امل ّظ أة لل حك أة 

ل والأأأدوائر االسأأأتث ائية يف احملأأأامم (1141)سأأأاةرائم اخلطأأأرية يف تي أأأور الشأأأرقية واهليئأأأة اخلاصأأأة املع يأأأة
ل والأأأأدوائر اافريقيأأأأة االسأأأأتث ائية ضأأأأ   (1143)ل واحملك أأأأة اة ائيأأأأة العراقيأأأأة العليأأأأا(1142)الك بوديأأأأة

وساملثأأأ ل د ا مانأأأت الواليأأأة القضأأأائية الوط يأأأة جتأأأرَّ  اةأأأرائم ضأأأد  و(1144)ال ظأأا  القضأأأائي السأأأ غايل
مت اسأأبة مأأع أن تكأأون  يُتوقَّأأع   اةأأرائم قأأد تتفأأاوتل ولكأأ  هلأأ املقأأرَّرةاإلنسأأانيةل فأأجّن العقوسأأات 

 اةرميةوخطورة 
مأأا  نأأب )أو مُتلأأي علأأى الأأدول ااطأأرا  مأأا اةأأرائم التت أأاول املعا أأدات الدوليأأة الأأيت و  (35)
ممارسأة سألطتها التقديريأة يف حتديأد  س   أي تأرتك هلأا سأااحرىنب( أن تفرض  م  عقوساتل  ال

وتدعو اتفاقية م ع جرمية اإلسادة اة اعية و (1145)اةاين واةرمية سشك  حمددلظرو  تبعا  العقوسة 
عقوسأأأات ج ائيأأة ناجعأأأة ت أأأ ل مبأأأرتكح "دىل  أأأّرد فأأأرض  ل1949 ل لعأأا اة اعيأأة واملعاقبأأأة عليهأأأا

 1949 و وتأأ ص أيضأأا  اتفاقيأأة عأأا (1146)"أي مأأ  اافعأأال ااخأأرى املأأ مورة اة اعيأأة أواإلسأأادة 
دهنأأا تطلأأب  وتأأرتك لفأأرادى الأأدول السأألطة التقديريأأة لتحديأأد العقوسأأة امل اسأأبةل د  علأأى معيأأار عأأا 
لأأأ   لفأأأرض تتعهأأأد ااطأأأرا  السأأأامية املتعاقأأأدة سأأأفن تّتخأأأ  أّي دجأأأراء تشأأأريعي يَ م هأأأا فقأأأ  أن "
وعأادة   (1147)"املخالفات اةسي ة هل   االتفاقية]أي خمالفة م [  ووو ئية فّعالة علىعقوسات ج ا

__________ 

 و77 أعال (ل املادة 1054 نظا  روما ااساسيل )انظر احلاشية (1138)
 و19 أعال (ل املادة 1065 ال ظا  ااساسي لل حك ة اخلاصة لسرياليون )انظر احلاشية (1139)
 و24 أعال (ل املادة 1093 ال ظا  ااساسي لل حك ة اخلاصة للب ان )انظر احلاشية (1140)
 و10 أعال (ل املادة 1066 شرقية )انظر احلاشيةال ظا  ااساسي حملك ة تي ور ال (1141)
 و39 أعال (ل املادة 1067 االتفاق املتعلق سالدوائر االستث ائية يف احملامم الك بودية )انظر احلاشية (1142)
 و24 أعال (ل املادة 1068 ال ظا  ااساسي لل حك ة اة ائية العراقية العليا )انظر احلاشية (1143)
 و24 أعال (ل املادة 1069 للدوائر اافريقية االستث ائية )انظر احلاشيةال ظا  ااساسي  (1144)
 تقريأأر الفريأأق العامأأ  سأأني الأأدورات املفتأأوح العضأأوية املعأأر سوضأأع مشأأروع صأأك معيأأاري ملأأ   قانونأأا   انظأأر مأأثال   (1145)

يلأي:  )الأيت جأاء فيأ  مأا 58 (ل الفقأرةE/CN.4/2004/59الوثيقأة حل اية مجيع ااشخاص م  االختفاء القسري )
تقريأر اللج أأة املخصصأأة  وانظأر أيضأأا  ؛ (الأأ صيف  أأ ا  "رحبأت وفأأود عديأدة هبأأامش التصأأر  املتأاح أمأأا  الأدول"

ونل امللحأأأق الوثأأأائق الرمسيأأة للج عيأأأة العامأأة الأأأدورة الثانيأأة والثالثأأألصأأياغة اتفاقيأأأة دوليأأة مل ا ضأأأة أخأأ  الر أأأائ ل 
اةلسأة الثالثأة  املرفأق ااول )احملاضأر املأوج ة للجلسأات ااوىل دىل التاسأعة عشأرة للج أة(ل (لA/32/39) 39 رقم

مماثلأأأة أدىل هبأأأا ممثأأأ  الواليأأأات املتحأأأدة اامريكيأأأة(؛ )تعليقأأأات  4 الفقأأأرة (ل1977 آب/أغسأأأطس 15) عشأأأرة
أعأأأأأال (ل  1100 املتعلأأأأأق سأأأأأاإلفالت مأأأأأ  العقأأأأأاب )انظأأأأأر احلاشأأأأأية 2005/81 ر ة أأأأأة حقأأأأأوق اإلنسأأأأأانوقأأأأأرا
)"هتيأأأأب ج يأأأأع الأأأأدول أن ووو تكفأأأأ  أن تكأأأأون العقوسأأأأات مالئ أأأأة ومت اسأأأأبة مأأأأع خطأأأأورة اةرميأأأأة  15 الفقأأأأرة

 املرتكبة"(و
 اخلامسةول املادة اتفاقية م ع جرمية اإلسادة اة اعية واملعاقبة عليهاانظر  (1146)
؛ 129 ؛ واتفاقيأأأة ج يأأأ  الثالثأأأةل املأأأادة50 ؛ واتفاقيأأأة ج يأأأ  الثانيأأأةل املأأأادة49 اتفاقيأأأة ج يأأأ  ااوىلل املأأأادة (1147)

علأأأأى  2016 ؛ وانظأأأأر تعليأأأأق اللج أأأأة الدوليأأأأة للصأأأأليب اامحأأأأر يف عأأأأا 146 واتفاقيأأأأة ج يأأأأ  الراسعأأأأةل املأأأأادة
 و2846-2838 أعال (ل الفقرات 1060 )انظر احلاشية 49 املادة
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تشري املعا دات ااحدث عهدا  اليت تت اول اةأرائم يف الأ ظم القانونيأة املختلفأة دىل أن العقوسأة  ما
قأأأأد اقرتحأأأأت يف البدايأأأأة مصأأأأطلح  ة أأأأة القأأأأانون الأأأأدويلورغأأأأم أّن ي بغأأأأي أن تكأأأأون "م اسأأأأبة"و 

لكأي ُيسأتخد  يف مشأروع املأواد املتعلقأة سأاملوظفني الدسلوماسأيني وااشأخاص  "سات شأديدةعقو "
 و ال ي اعت دت  الأدول يف اتفاقيأة  "عقوسات م اسبة"املت تعني ساحل ايةل فجّن مصطلح اآلخري  

م أأع اةأأأرائم املرتكبأأأة ضأأأد ااشأأخاص املت تعأأأني حب ايأأأة دوليأأأةل مبأأ  فأأأيهم املوظفأأأون الدسلوماسأأأيونل 
الالحقأةو ملعا أدات احت ت  ا وقد شك   لك املصطلح  و جا  و (1148)1973 ل لعا واملعاقبة عليها

 مصأأأحوسا   1973 يف اتفاقيأأأةالأأأوارد  "سالعقوسأأأات امل اسأأأبة"احلكأأأم املتعلأأأق  مأأأانالوقأأأت نفسأأأ ل   ويف
وقد عّلقأت اللج أة سأالقول دّن يف احلسبانو  للجرمية "الطبيعة اخلطرة" أخ عبارة تتض   الدعوة دىل س

اهلامأأة  العامليأة"املصأاح " يف احلسأبان العقوسأةُ  تفخأ ضأرورة أن علأى تفميأد ال أ   اإلشأارة يُقصأد هبأا 
القاضأي  - أ ا الأ ْهج  فأجن ل1973 م أ  سأ ةو و (1149) أ   اةرميأة ت طوي عليهأا املعاقبأة علأىاليت 
يف احلسأبان سأتوجبة لعقوسأات م اسأبة تفخأ  تعترب م  دولة م  الدول ااطرا   أ   اةأرائم م"سفن 

م ا ضأأأأأأأة  مأأأأأأأ  سي هأأأأأأأا اتفاقيأأأأأأأة عديأأأأأأأدةيف صأأأأأأأياغة معا أأأأأأأدات  قأأأأأأأد اعُت أأأأأأأد -طاسعهأأأأأأأا اخلطأأأأأأأري" 
اخلطأأأورة "وعأأأرّبت سعأأأض املعا أأأدات عأأأ  مسأأأفلة اخلطأأأورة مبصأأأطلحات مأأأ  قبيأأأ  و (1150)التعأأأ يب
 و(1151)هل   اةرائم "اخلطورة البالغة"ل و"الطاسع اخلطري"و ل"الشديدة

 شخاص االعتباريوناا  
املسؤولية اة ائية لل جرمني ال ي   م  5 م  مشروع املادة 6 دىل 1 م  تت اول الفقرات (36)

يتسأق مأع الأ هج املتبأع يف  أشخاص طبيعيونل رغم أن مصطلح "طبيعي" غري مستخد ل و و مأا
اص مسأأأأأؤولية "ااشأأأأأخ 7 املعا أأأأأدات املتعلقأأأأأة سأأأأأاةرائمو وعلأأأأأى عكأأأأأس  لأأأأأكل تت أأأأأاول الفقأأأأأرة

 و5 االعتباريني" يف اةرائم املشار دليها يف مشروع املادة
أصأأأأأأأبحت املسأأأأأأأؤولية اة ائيأأأأأأأة ل شأأأأأأأخاص االعتبأأأأأأأاريني مسأأأأأأأة مأأأأأأأ  مسأأأأأأأات القأأأأأأأوانني و  (37)

تأأأ ال غأأأري معروفأأأة يف العديأأأد مأأأ   للعديأأأد مأأأ  الأأأدول يف السأأأ وات ااخأأأريةل ولك هأأأا ال الوط يأأأة
__________ 

ل اتفاقيأأة م أأع اةأأرائم املرتكبأأة ضأأد ااشأأخاص املت تعأأني حب ايأأة دوليأأةل مبأأ  فأأيهم املوظفأأون الدسلوماسأأيونانظأأر  (1148)
  مأأأ  دولأأأة مأأأ  الأأأدول ااطأأأرا   أأأ   اةأأأرائم سفأأأرض عقوسأأأات جتأأأرّ )" 2 مأأأ  املأأأادة 2 ل الفقأأأرةواملعاقبأأأة عليهأأأا

 ووو"(و م اسبة
املتعلقأة مب أع  املأوادمشاريع ل الفص  الثالثل الفرع ساء )A/8710/Rev.1ل الوثيقة ل اجمللد الثاين1972 حولية ووو (1149)

ل واملعاقبأأأة عليهأأأا لاةأأأرائم املرتكبأأأة ضأأأد املأأأوظفني الدسلوماسأأأيني وغأأأري م مأأأ  ااشأأأخاص املت تعأأأني حب ايأأأة دوليأأأة
 و2 م  مشروع املادة 2 ( م  التعليق على الفقرة12الفقرة )

ل اافأأراد املأأرتبطني هبأأااتفاقيأأة سأأالمة مأأوظفي اامأأم املتحأأدة و ؛ انظأأر أيضأأا : 4 اتفاقيأأة م ا ضأأة التعأأ يبل املأأادة (1150)
واتفاقيأة م ظ أة الوحأدة اافريقيأة )ب(؛ 4 املأادة للق أع متويأ  اإلر أابواالتفاقيأة الدوليأة ؛ 9 م  املأادة 2 الفقرة

 )أ(و2 ل املادةمل ع اإلر اب ومكافحت 
؛ 7 مأ  املأادة 1 ل الفقأرةاالتفاقية الدولية حل اية مجيع ااشخاص مأ  االختفأاء القسأريانظر على سبي  املثال:  (1151)

واتفاقيأأأة البلأأأدان اامريكيأأأة املتعلقأأأة حبأأأاالت ؛ 6 ل املأأأادةواتفاقيأأأة البلأأأدان اامريكيأأأة مل أأأع التعأأأ يب واملعاقبأأأة عليأأأ 
 ل املادة الثالثةواالختفاء القسري ل شخاص
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يتعلق  املفهو ل توجد أحيانا      املسؤولية في االدول اليت يعر  فيها  و ويف(1152)ااخرى الدول
و وسطبيعأأة احلأأالل يرتكأأب اافعأأال الأأيت ميكأأ  أن تأأؤدي دىل  أأ   املسأأؤولية (1153)سأأاةرائم الدوليأأة

مأأ  خأأالل مرمأأ  آخأأر  مأأوظفني أو مأأديري  أو أشأأخاص طبيعيأأون يتصأأرفون سصأأفتهم مسأأؤولني أو
سأأؤولية ع ومأأا ل يف الأأدول الأأيت يوجأأد فيهأأا ومالأأة أخأأرى للشأأخص االعتبأأاريو وتُفأأَرض  أأ   امل أو

 لصاحل و املفهو ل ع دما يرتكب اةر  املعر شخص طبيعي ساسم شخص اعتباري أو
 احملأأامم يف اآلن حأأىت مبأأري سشأأك  االعتبأأاريني ل شأأخاص اة ائيأأة املسأأؤولية تظهأأر ومل (38)
ل 10و 9 ساسأأأيل يف املأأأادتنيو فقأأأد أ ن نظأأأا  نأأأورمربغ ااالدوليأأأة اة ائيأأأة القضأأأائية اهليئأأأات أو

م ظ ة على أهنا م ظ ة دجرامية أث أاء حمام أة  لل حك ة العسكرية الدولية أن تعل  أي مجاعة أو
سياق دجأراءات  قد يؤدي دىل حمام ة أفراد آخري  لعضويتهم يف امل ظ ةو ويف ل ممام  اافرادفرد 

شرا  احللفأاءل ُأشأري دىل عأدد مأ  جمللس د 10 احملك ة واإلجراءات الالحقة مبوجب القانون رقم
يكأأ  لأأدى  و ومل(1154)يُعاقأأب سأأوى ااشأأخاص الطبيعيأأني حُيأأامم ومل  أأ   امل ظ أأاتل ولكأأ  مل

اة ائيأأأة  الواليأأة القضأأائيةالدوليأأة ليوغوسأأأالفيا السأأاسقة واحملك أأة الدوليأأة لروانأأأدا  اة ائيأأة احملك أأة
احملك أأأة اخلاصأأة لسأأرياليون واهليئأأأات علأأى ااشأأخاص االعتبأأارينيل و أأأ ا  أأو احلأأال سال سأأبة دىل 

اخلاصأأأة املع يأأأة سأأأاةرائم اخلطأأأرية يف تي أأأور الشأأأرقيةل والأأأدوائر االسأأأتث ائية يف احملأأأامم الك بوديأأأةل 
واحملك أأة اة ائيأأة العراقيأأة العليأأال والأأدوائر اافريقيأأة االسأأتث ائية ضأأ   نظأأا  احملأأامم يف السأأ غالو 

يتعلأأأأق  "  أأأأاك اخأأأأتال  ع يأأأأق يف اآلراء في أأأأا نْ أ ااساسأأأأي رومأأأأا نظأأأأا  صأأأأاغوا مأأأأ  والحأأأأ 
ل وعلأأأى (1155)ساستصأأواب ددراج املسأأؤولية اة ائيأأة ل شأأخاص االعتبأأاريني يف ال ظأأا  ااساسأأي"

يتضأأ   ال ظأأا  ااساسأأي يف  الأأرغم مأأ  تقأأدمي اقرتاحأأات إلدراج حكأأم سشأأفن  أأ   املسأأؤوليةل مل
 هناية املطا  حك ا  م    ا القبي و

ؤولية ااشأأخاص االعتبأأاريني أيضأأا  يف مثأأري مأأ  املعا أأدات املتعلقأأة سأأاةرائم مل تُأأدرج مسأأ (39)
مل أأأع جرميأأأة اإلسأأأادة اة اعيأأأة واملعاقبأأأة  1948 يف  لأأأك: اتفاقيأأأة عأأأا  علأأأى الصأأأعيد الأأأوطرل مبأأأا

__________ 

لقضأأية رقأأأم لو ومرمأأي حم أأد حتسأأأني اخليأأاطل ا  و شأأرمة نيأأأو يت يفل شول احملك أأة اخلاصأأأة سلب أأانل مأأثال  انظأأرل  (1152)
STL-14-05/PT/AP/AR126.1 سشأفن اسأتئ ا   2014 تشري  ااول/أمتوسر 2 القرار املؤرخل  يئة االستئ ا ل

"قأأأأرار  س)يشأأأأار دليأأأأ  في أأأأا يلأأأأي  58 ل الصأأأأفحةمتهيأأأأدي يتعلأأأأق سالصأأأأالحية الشخصأأأأية يف دجأأأأراءات االحتقأأأأار
اة ائية للشأرمات والعقوسأات املرتبطأة هبأا  تلأ   استئ ا  احملك ة اخلاصة سلب ان"( )"امل ارسة املتعلقة ساملسؤولية

 ساختال  اانظ ة الوط ية"(و
 ,Ecuador Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial, Suplemento, Año 1, N° 180  مأثال :انظأر  (1153)

10 February 2014, art. 90سأانية علأى أنأ  عقوسأة شأخص اعتبأاري )يأ ص يف مأادة تت أاول اةأرائم ضأد اإلن و
 "ع دما يرتكب شخص اعتباري أي م  اةرائم امل صوص عليها يف املادةل يعاقب حبل "(و

 United States v. Krauch and others, in Trials of War Criminals before the Nuernberg: مأثال  انظأر  (1154)

Military Tribunals (The I.G. Farben Case), vols. VII-VIII (Washington D.C., Nürnberg Military 

Tribunals, 1952)و 
 15 ل رومأالملأؤمتر اامأم املتحأدة الدسلوماسأي لل فوضأني املعأر سجنشأاء حمك أة ج ائيأة دوليأةالوثائق الرمسيأة انظر  (1155)

ل A/CONF.183/2(ل الوثيقأأأأأأأأة A/CONF.183/13ل اجمللأأأأأأأأد الثالأأأأأأأأث )1998 متوو/يوليأأأأأأأأ  17 -ح يران/يونيأأأأأأأأ  
 و71 ل احلاشية6 ل الفقرة23 املادة

https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_war-criminals_Vol-VII.pdf
https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_war-criminals_Vol-VIII.pdf
http://legal.un.org/icc/rome/proceedings/E/Rome%20Proceedings_v3_e.pdf


A/71/10 

339 GE.16-14345 

سأتيالء غأري املشأروع علأى سشأفن اال 1970 ؛ واتفاقية عا 1949 عليها؛ واتفاقيات ج ي  لعا 
مل أع اةأرائم املرتكبأة ضأد ااشأخاص املت تعأني حب ايأة دوليأة مبأ   1973 ة عأا الطأائرات؛ واتفاقيأ

؛ واتفاقيأأة 1984 فأأيهم املوظفأأون الدسلوماسأأيون واملعاقبأأة عليهأأا؛ واتفاقيأأة م ا ضأأة التعأأ يب لعأأا 
الدولية حل اية مجيع  2006 اتفاقية عا و الدولية لق ع اهلج ات اإلر اسية سالق اس ؛  1997 عا 

سأوى املسأؤولية  1996 لعأا  يت اول مشروع مدونة اةأرائم م  االختفاء القسريو وملااشخاص 
 و(1156)اة ائية "لفرد"

املعأأأأأدِّل لل ظأأأأأا   2014 مأأأأأ  جانأأأأأب آخأأأأأرل يعطأأأأأي سروتومأأأأأول االحتأأأأأاد اافريقأأأأأي لعأأأأأا  (40)
الواليأأأأة ااساسأأأأي لل حك أأأأة اافريقيأأأأة للعدالأأأأة وحقأأأأوق اإلنسأأأأانل رغأأأأم أنأأأأ  لأأأأيس سأأأأاريا  سعأأأأدل 

لل حك أأأة اافريقيأأأة املعأأأاد تشأأأكيلها علأأأى ااشأأأخاص االعتبأأأاريني في أأأا  أأأص اةأأأرائم  ئيةالقضأأأا
و وعلأأى الأأرغم مأأ  أن ال ظأأا  ااساسأأي لل حك أأة (1157)فيهأأا اةأأرائم ضأأد اإلنسأأانية الدوليأأةل مبأأا

اة ائيأأأأة علأأأأى ااشأأأأخاص االعتبأأأأاريني  الواليأأأأة القضأأأأائيةيأأأأ ص صأأأأراحة علأأأأى  اخلاصأأأأة سلب أأأأان ال
دىل  2014 رائم ضأد اإلنسأانية(ل فقأد خلصأت  يئأة اسأتئ ا  احملك أة يف عأا )وم لك على اة
 و(1158)شخص اعتباري سته ة د انة احملك ة حملام ة الوالية القضائيةأن احملك ة لديها 

عأأأأالوة علأأأأى  لأأأأكل   أأأأاك العديأأأأد مأأأأ  املعا أأأأدات الأأأأيت تت أأأأاول مسأأأأؤولية ااشأأأأخاص  (41)
الدوليأأة سشأأفن ق أأع جرميأأة الفصأأ   1973 اتفاقيأأة عأأا االعتبأأاريني عأأ  اةأأرائم اة ائيأأةل خاصأأة: 

سشأأأفن الأأأتحكم يف نقأأأ  ال فايأأأات  1989 ؛ واتفاقيأأأة سأأأاول لعأأأا (1159)الع صأأأري واملعاقبأأأة عليهأأأا
الدوليأأأأأأأة لق أأأأأأأع متويأأأأأأأ   1999 ؛ واتفاقيأأأأأأأة عأأأأأأأا (1160)اخلطأأأأأأأرة والأأأأأأأتخلص م هأأأأأأأا عأأأأأأأرب احلأأأأأأأدود

__________ 

 و23 ل اجمللد الثاين )الباب الثاين(ل الفص  الثاينل اة ء دالل الصفحة1996 وووحولية  (1156)
 Protocol on Amendments to the Protocol on the Statute of the African Court of Justice and انظأر (1157)

Human Rights, 27 June 2014, art. 46Cو 
أعأأأأال (و يف هنايأأأأة املطأأأأا ل رأت احملك أأأأة أن  1152 قأأأأرار اسأأأأتئ ا  احملك أأأأة اخلاصأأأأة سلب أأأأان )انظأأأأر احلاشأأأأية (1158)

لو   و ولو/شأأأأرمة نيأأأأو يت يفل شو   اةديأأأأد شويكأأأأ  مأأأأ نبا و انظأأأأر  الشأأأأخص االعتبأأأأاريل اةديأأأأد يت يفل مل
 18 ل القأأأرار املأأأؤرخل د انأأأة القاضأأأيSTL-14-05/T/CJيف( ومرمأأأي حم أأأد حتسأأأني اخليأأأاطل القضأأأية رقأأأم  يت )دن

)ُيشأأار دليأأ  في أأا يلأي ستسأأ ية "قأأرار احملك أأة اخلاصأأة  55 ل احملك أأة اخلاصأأة سلب أأانل الفقأرة2015 أيلول/سأبت رب
لو )دن يت يف( ومرمأي حم أد حتسأني   و لو/شرمة نيو يت يفل شو  و يد شواةدسلب ان سشفن د انة القاضي"(؛ 

 و2016 آ ار/مارس 8 ل القرار املؤرخل  يئة االستئ ا STL-14-05/A/AP اخلياطل القضية رقم
تشأأأأأأأأأأري   30 نيويأأأأأأأأأأوركل) عليهأأأأأأأأأأا واملعاقبأأأأأأأأأأة الع صأأأأأأأأأأري الفصأأأأأأأأأأ  جرميأأأأأأأأأأة لق أأأأأأأأأأع الدوليأأأأأأأأأأة تفاقيأأأأأأأأأأةاال انظأأأأأأأأأأر (1159)

ل 243 ل الصأأأفحة14861 ل الأأأرقم1015 (ل   وعأأأة معا أأأدات اامأأأم املتحأأأدةل اجمللأأأد1973 الثأأأاين/نوف رب
وااشأخاص الأ ي  )"تعل  الدول ااطرا  يف     االتفاقية جترمي امل ظ أات واملؤسسأات  2 املادة ااوىلل الفقرة

 يرتكبون جرمية الفص  الع صري"(و
 22 )سأأأأأأأأاولل اتفاقيأأأأأأأأة سأأأأأأأأاول سشأأأأأأأأفن الأأأأأأأأتحكم يف نقأأأأأأأأ  ال فايأأأأأأأأات اخلطأأأأأأأأرة والأأأأأأأأتخلص م هأأأأأأأأا عأأأأأأأأرب احلأأأأأأأأدود (1160)

 14 ل الفقأأأأأرة2 ل املأأأأادة57 ل الصأأأأأفحة28911 ل الأأأأرقم1673 ل اجمللأأأأأداملرجأأأأأع نفسأأأأ (ل 1989 آ ار/مأأأأارس
)"تعتأأأرب  3 ل الفقأأأرة4 قأأأانوين( واملأأأادة "شأأأخص" أي شأأأخص طبيعأأأي أو يعأأأر ووو اقيأأأة:اغأأأراض  أأأ   االتف")

 سال فايات ااخرى فع  دجرامي"(و  ااطرا  أن االجتار غري املشروع سال فايات اخلطرة أو

http://www.stl-tsl.org/ar/public-redacted-version-of-judgment
http://www.stl-tsl.org/ar/the-appeals-panel-judgment-in-contempt-case-stl-14-05
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؛ (1162)ة امل ظ أة عأرب الوط يأةملكافحأة اةرميأ 2000 ؛ واتفاقية اامأم املتحأدة لعأا (1161)اإلر اب
امللحق ساتفاقية حقوق الطفأ  سشأفن سيأع ااطفأال واسأتغالل  2000 والربوتومول االختياري لعا 

سشأفن مكافحأة  2003 ؛ واتفاقيأة اامأم املتحأدة لعأا (1163)املواد اإلساحية ااطفال يف البغاء ويف
ل غري املشروعة املوجهة ضد امللحق سربوتومول ق ع ااع ا 2005 ؛ وسروتومول عا (1164)الفساد

مأأ  املعا أأدات املربمأأة يف  و  وعأأة؛ (1165)سأأالمة امل شأأآت الثاستأأة املوجأأودة علأأى اةأأر  القأأاري
و وتت أأأاول املسأأأفلة صأأأكوك دقلي يأأأة أخأأأرى مأأأ لكل معظ هأأأا يف سأأأياق (1166)دطأأأار  لأأأس أوروسأأأا

ارمأأة ديأأا     أأ   املعا أأدات مصأأطلح "الشأأخص االعتبأأاري"ل تتعأأرِّ  و وعأأادة مأأا ال(1167)الفسأأاد
 لل ظم القانونية الوط ية لكي تطبق أي تعري  ي طبق فيها اعتياديا و

__________ 

 ص االقرتاحات املقدمأة أث أاء املفاوضأات الأيت أدت دىل  وفي ا و5 املادةل االتفاقية الدولية لق ع متوي  اإلر اب (1161)
( A/C.6/54/L.2ل انظر "التداسري الرامية دىل القضاء على اإلر اب الدويل: تقرير الفريأق العامأ " )5 اعت اد املادة

 (و1999 تشري  ااول/أمتوسر 26)
 و  10 املادة لاتفاقية اامم املتحدة ملكافحة اةرمية امل ظ ة عرب الوط ية (1162)
املأأأأواد اإلساحيأأأأة  شأأأأفن سيأأأأع ااطفأأأأال واسأأأأتغالل ااطفأأأأال يف البغأأأأاء ويفس الطفأأأأ  حقأأأأوق التفاقيأأأأة االختيأأأأاري الربوتومأأأأول (1163)

 و227 ل الصفحة27531 ل الرقم2171 اامم املتحدةل اجمللد معا دات   وعة(ل 2000 أيار/مايو 25 )نيويوركل
 United :لالطأأأأالع علأأأأى املعلومأأأأات ااساسأأأأيةل انظأأأأرو و 26 املأأأأادةل اتفاقيأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة ملكافحأأأأة الفسأأأأاد (1164)

Nations Office on Drugs and Crime, Travaux Préparatories of the Negotiations for the 

Elaboration of the United Nations Convention against Corruption (United Nations publication, 

Sales No. E. 10.V.13), pp. 233-235 and Legislative Guide for the Implementation of the United 

Nations Convention against Corruption (2nd revised edition, 2012), pp. 107-113 و وسال سبة لالتفاقيأة
اتفاقيأأأة مكافحأأأة رشأأأوة املسأأأؤولني ا م ظ أأأة التعأأأاون والت  يأأأة يف امليأأأدان االقتصأأأاديل انظأأأر هتامل اثلأأأة الأأأيت اعت أأأد

 2 (ل املأأأأادة1997 تشأأأأري  الثأأأأاين/نوف رب 21 )سأأأأاريسل احلكأأأأوميني ااجانأأأأب يف املعأأأأامالت التجاريأأأأة الدوليأأأأة
تداسري وفقا  ملبادئ  القانونية لتحديد مسؤولية ااشأخاص االعتبأاريني عأ  رشأوة قد يل   م   يتخ  م  طر  ما")

-www.oecd.org/daf/antiاملأأأأأأأأأأوظفني الع أأأأأأأأأأوميني ااجانأأأأأأأأأأب"(ل متاحأأأأأأأأأأة علأأأأأأأأأأى املوقأأأأأأأأأأع الشأأأأأأأأأأبكي التأأأأأأأأأأايل: 

bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf (و2016 متوو/يولي  11 )  ال فا  دلي  يف 
ق أأع ااع أأال غأأري املشأأروعة ضأأد سأأالمة امل شأأآت الثاستأأة املوجأأودة علأأى  امللحأأق سربوتومأأول 2005 سروتومأأول عأأا  (1165)

 1988 )لالطأأأأأأالع علأأأأأأى اتفاقيأأأأأأة عأأأأأأا  5 (ل املأأأأأأادة2005 تشأأأأأأري  ااول/أمتأأأأأأوسر 14 اةأأأأأأر  القأأأأأأاري )ل أأأأأأدنل
 (و201 فحةل الص29004 ل الرقم1678 والربوتومول امللحق هبال انظر   وعة معا دات اامم املتحدةل اجمللد

 Council of Europe, Criminal Law Convention on Corruption (Strasbourg, 27 January مأثال :انظأر  (1166)

1999), United Nations, Treaty Series, vol. 2216, No. 39391, p. 225, art. 18, supplemented by the 

Additional Protocol (Strasbourg, 15 May 2003) (relating to bribery of arbitrators and jurors), ibid., 

vol. 2466, No. 39391, p. 168; European Convention on the Suppression of Terrorism (Strasbourg, 

27 January 1977), ibid., vol. 1137, No. 17828, p. 93, art. 10و 
 Inter-American Convention against Corruption, art. 8; Southern African  :انظأر علأى سأبي  املثأال (1167)

Development Community Protocol against Corruption (Blantyre, Malawi, 14 August 2001), 

available from www.sadc.int/files/7913/5292/8361/Protocol_Against_Corruption2001.pdf, art. 4, 

para. 2; African Union Convention on Preventing and Combating Corruption, art. 11, para. 1و 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N99/314/11/pdf/N9931411.pdf?OpenElement
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قأأررت اللج أأة ددراج حكأأم سشأأفن مسأأؤولية ااشأأخاص االعتبأأاريني عأأ  اةأأرائم املرتكبأأة  (42)
 جأأو   يف دطأأاردىل احت أأال مشأأارمة أشأأخاص اعتبأأاريني يف أفعأأال مرتكبأأة  نظأأرا  ضأأد اإلنسأأانيةل 
حظيأت  لغويأة ي موج  ضد سأكان مأدنينيو وسأ لكل رمأ ت علأى صأياغةم هج واسع ال طاق أو

سقبأأول واسأأع مأأ  جانأأب الأأدول يف سأأياق جأأرائم أخأأرى وتتضأأ   قأأدرا  مبأأريا  مأأ  املرونأأة يف ت فيأأ  
 الدول اللت امهاو

 2000 ساالست اد دىل الربوتومأول االختيأاري لعأا  5 املادةمشروع م   7 ةالفقر  ُوِضعت (43)
املأأأأواد  حقأأأأوق الطفأأأأ  سشأأأأفن سيأأأأع ااطفأأأأال واسأأأأتغالل ااطفأأأأال يف البغأأأأاء ويف امللحأأأأق ساتفاقيأأأأة

؛ ودخأأأ  الربوتومأأأول 2000 اإلساحيأأأةو واعت أأأدت اة عيأأأة العامأأأة الربوتومأأأول االختيأأأاري يف عأأأا 
دولأة  173 ل يضم الربوتومول االختيأاري2016 آب/أغسطس و ويف2002 حي  ال فا  يف عا 

مأأ   3 مأأ  املأأادة 1 تصأأدق عليأأ  سعأأدو وتلأأ   الفقأأرة ك هأأا ملطرفأأا ل ووقعتأأ  تسأأع دول أخأأرى ول
يشأأأ    قأأأانون العقوسأأأات الربوتومأأأول االختيأأأاري الأأأدول ااطأأأرا  سضأأأ ان أن قانوهنأأأا اة أأأائي أو

عأأرض طفأأ  اغأأراض البغأأاءو  أفعأأاال  معي أأةل مثأأ  سيأأع ااطفأأال اغأأراض االسأأتغالل اة سأأي أو
ال حأأأو التأأايل: "تقأأأو ل ع أأد االقتضأأأاءل مأأ  دولأأأة علأأى  3 مأأ  املأأأادة 4 يأأأفيت نأأص الفقأأأرة و كأأ ا

طأأر ل ر  أأا  سفحكأأا  قانوهنأأا الأأوطرل سا أأا  اإلجأأراءات الراميأأة دىل حتديأأد مسأأؤولية ااشأأخاص 
مأ   أ   املأادةو ور  أا  ساملبأادئ القانونيأة لتلأك الدولأة  1 االعتباريني ع  اةرائم احملأددة يف الفقأرة
 وددارية" مدنية أو عتباريني     ج ائية أوالطر  قد تكون مسؤولية ااشخاص اال

نفأأس الصأأياغةل ولكأأ  ُيسأأتعاض عأأ  عبأأارة  5 مأأ  مشأأروع املأأادة 7 ُتسأأتخد  يف الفقأأرة (44)
مأأ   أأ   املأأادة"  1 "الدولأأة الطأأر " سكل أأة "الدولأأة" وعأأ  عبأأارة "عأأ  اةأأرائم احملأأددة يف الفقأأرة

الت امأأا   7 و وعلأأى  أأ ا ال حأأول تفأأرض الفقأأرةسعبأأارة "اةأأرائم املشأأار دليهأأا يف مشأأروع املأأادة  أأ ا"
علأأأأى الدولأأأأة سأأأأفن "تتخأأأأ  تأأأأداسري"ل مبعأأأأا أن عليهأأأأا أن تسأأأأعى وراء  أأأأ   التأأأأداسري حبسأأأأ  نيأأأأةو 

الدولة قدرا  مبريا  م  املرونة يف وضع تلك التداسري وفقا  لقانوهنا  7 الوقت نفس ل تعطي الفقرة ويف
فق مع أحكا  قانوهنأا الأوطر" علأى أهنأا تعأر وفقأا  للسألطة ل ي بغي فهم عبارة "مبا يتالوطرو أوال  

يتعلأأق سالتأأداسري الأأيت سأأيجري اعت اد أأا؛ فأأااللت ا  "ر أأ  سأأأ" الأأ هج  التقديريأأة الكبأأرية للدولأأة في أأا
احلأأايل للدولأأة دواء مسأأؤولية ااشأأخاص االعتبأأاريني عأأ  اةأأرائم اة ائيأأة مبوجأأب قانوهنأأا الأأوطرو 

 طبق مسؤولية ااشخاص االعتباريني ع  اةرائم اة ائية مبوجب القانون ت ل  لففي معظم الدول
آخأري و والواقأع أن عبأارة علأى سعأض أنأواع ااشأخاص االعتبأاريني ولأيس  على ل مثال ل دالالوطر

الأأدول  ليف معظأأم القأأوانني الوط يأأة ل"ااشأأخاص االعتبأأاريون" يف  أأ ا السأأياق يُأأرجَّح أن تسأأتبعد
ات العامأأأأأأة ااخأأأأأأرى يف دطأأأأأأار ممارسأأأأأأة سأأأأأألطة الدولأأأأأأة وامل ظ أأأأأأات الدوليأأأأأأة واحلكومأأأأأأات واهليئأأأأأأ

و وساملث ل ميك  أن تتفاوت مسؤولية ااشأخاص االعتبأاريني مبوجأب القأوانني الوط يأة (1168)العامة
__________ 

صأراحة علأى  أ ا االسأتبعاد )انظأر علأى سأبي   سالقانون اة ائي سشأفن الفسأادت ص اتفاقية  لس أوروسا املتعلقة  (1168)
هبأأ ا املرمأأ  يف دطأأار  يعأأر أي ميأأان يت تأأع ‘شأأخص اعتبأأاريووو ‘)د(ل "اغأأراض  أأ   االتفاقيأأة: 1 املثأأال املأأادة

اهليئات العامأة ااخأرى يف دطأار ممارسأة سألطة الدولأة العامأة  القانون الوطر الواجب التطبيقل ساستث اء الدول أو
 وامل ظ ات الدولية"(و
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است ادا  دىل: نطاق ااشخاص الطبيعيني ال ي  ميك  أن يع ى سلومهم دىل الشأخص االعتبأاري؛ 
الطبيعيأأني الأأيت ميكأ  أن تسأأفر عأأ  مسأؤولية الشأأخص االعتبأأاري؛  أ أاط مسأأؤولية ااشأخاص أو
د ا مأأان مأأ  الضأأروري دثبأأات ال يأأة اإلجراميأأة لشأأخص طبيعأأي إلثبأأات مسأأؤولية الشأأخص  مأأا أو

 و(1169)د ا مان م  الضروري دثبات أن شخصا  طبيعيا  حمددا  ارتكب اةر  ما االعتباري؛ أو
لتحديأأد املسأأؤولية القانونيأأة ل شأأخاص االعتبأأاريني  ريثانيأأا ل مأأ  دولأأة مل مأأة سا أأا  تأأداس (45)

 أن تفأأأرض لمبوجأأأب قانوهنأأأا الأأأوطرع ومأأأال  وحأأأىت دن مأأأان ساسأأأتطاعة الدولأأأة و"ع أأأد االقتضأأأاء"
املسؤولية على ااشخاص االعتباريني في ا  ص اةرائم اة ائيأةل فأجن سجمكاهنأا أن  لأص دىل أن 

 دد املتعلق ساةرائم ضد اإلنسانيةو   ا التدسري غري م اسب يف السياق احمل
على أنأ : "ر  أا  ساملبأادئ  7 وفي ا  ص التداسري املعت دةل ت ص اة لة الثانية م  الفقرة (46)

 ودداريأأة" مدنيأأة أو القانونيأأة للدولأأةل قأأد تكأأون مسأأؤولية ااشأأخاص االعتبأأاريني  أأ   ج ائيأأة أو
نأأوقش أعأأال ل سأأ   فحسأأبل م أأا 2000 عأأا تبأأدو  أأ   اة لأأة يف الربوتومأأول االختيأأاري ل وال

أيضأأا  يف معا أأدات أخأأرى حتظأأى سانضأأ ا  واسأأع ال طأأاقل مثأأ  اتفاقيأأة اامأأم املتحأأدة ملكافحأأة 
واتفاقيأأأأأأة اامأأأأأأم املتحأأأأأأدة ملكافحأأأأأأة الفسأأأأأأاد  (1170)2000 اةرميأأأأأأة امل ظ أأأأأأة عأأأأأأرب الوط يأأأأأأة لعأأأأأأا 

أخرى ست وع ال هج املعت أدة و وتعرت  املرونة املشار دليها يف     الصياغة مرة (1171)2003 لعا 
يوجد أي الت ا  سجرساء املسؤولية  يف دطار ال ظم القانونية الوط ية وتستوعب و وعلى   ا ال حول ال

تلأأك احلأأاالتل ميكأأ   اة ائيأأة د ا مأأان  لأأك يتعأأارض مأأع املبأأادئ القانونيأأة الوط يأأة للدولأأة؛ ويف
مجيع ااحأوالل سأواء مانأت  مبدي و ويف  اإلدارية استخدا  شك  م  أشكال املسؤولية املدنية أو

متأس ساملسأؤولية اة ائيأة ل شأخاص الطبيعيأني  دداريأةل فهأي ال مدنيأة أو     املسؤولية ج ائيأة أو
 و5 امل صوص عليها يف مشروع املادة

  6 المادة
  الوطني  تصا إقامة ار

على اةرائم املشأار  اختصاصهاتتخ  م  دولة التداسري الالومة إلقامة  -1 
  :يف احلاالت التاليةل 5 دليها يف مشروع املادة

__________ 

قأأانون العأأا  والقأأانون املأأدين قضأأائية للواليأأات الالحأأاالت التضأأارب يف خمتلأأ  عأأ  لالطأأالع علأأى حملأأة مأأوج ة  (1169)
 1152 )احلاشأية قرار احملك أة اخلاصأة سلب أان سشأفن د انأة القاضأيسشفن مسؤولية ااشخاص االعتبارينيل انظر 

 و67-63 أعال (ل الفقرات
ائيأأة ساملبأأادئ القانونيأأة للدولأأة الطأأر ل نأأوو أن تكأأون مسأأؤولية اهليئأأات االعتباريأأة ج  )"ر  أأا   2 ل الفقأأرة10 املأأادة (1170)

تتخأأأ  مأأ  دولأأأة ") 1 ل الفقأأرة5 ل املأأادةاالتفاقيأأة الدوليأأأة لق أأع متويأأ  اإلر أأأابانظأأأر أيضأأا  و دداريأأة"(؛  مدنيأأة أو أو
طأأأر  التأأأداسري الالومأأأةل وفقأأأا ملبادئهأأأا القانونيأأأة الداخليأأأةل للت كأأأني مأأأ  أن يتح أأأ  أي ميأأأان اعتبأأأاري موجأأأود يف 

تسأأأيري  أأأ ا الكيأأأان االعتبأأأاريل  ول عأأأ  ددارة أوؤ قأأأا  شأأخص مسأأأ مأأأ ظم مبوجأأأب قواني هأأأا املسأأأؤولية د ا دقلي هأأا أو
 ددارية"(و مدنية أو و و    املسؤولية قد تكون ج ائية أو2 سصفت     ل سارتكاب جرمية م صوص عليها يف املادة

باريأة ج ائيأة )"ر  ا  ساملبادئ القانونية للدولة الطأر ل نأوو أن تكأون مسأؤولية اهليئأات االعت 2 ل الفقرة26 املادة (1171)
 وددارية"( مدنية أو أو
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على منت سأف   لواليتها أو خاضعرتكب اةرمية يف أي دقليم تُ ع دما  )أ( 
  طائرات مسجلة يف تلك الدولة؛ أو
رعايأأا تلأأك الدولأأة عى ارتكاسأأ  اةرميأأة مأ  يكأأون الشأأخص املأدَّ ع أدما  )ب( 

م اسأأبا ل شخصأأا  عأأدمي اة سأأية مكأأان دقامتأأ  املعتأأاد يف دقلأأيم أول د ا رأت الدولأأة  لأأك 
 ؛ تلك الدولة

الدولأأأأأأة  رعايأأأأأا تلأأأأأأك الدولأأأأأةل د ا رأتتكأأأأأون الضأأأأأأحية مأأأأأ  ع أأأأأدما  )ج( 
  وم اسبا    لك
علأى اةأرائم  اختصاصأهاالتأداسري الالومأة إلقامأة  تتخ  م  دولة أيضأا   -2 

عى ارتكاسأأ  الشأأخص املأدَّ فيهأا يكأأون  يف احلأأاالت الأيت 5 املشأار دليهأا يف مشأأروع املأادة
ملشأأاريع  ُتسأألِّم  أأ ا الشأأخص وفقأأا   مل لواليتهأأال مأأا خاضأأعيف أي دقلأأيم  اةرميأأة موجأأودا  
 املواد    و 

شك  م  أشأكال  دون ممارسة الدولة أي     املوادع ير امش حتولال  -3 
  قانوهنا الوطروامل صوص عليها يف   ائياالختصاص اة

 التعليق  
على وجأوب أن ت شأئ مأ  دولأة اختصاصأها علأى اةأرائم املشأار  6 ي ص مشروع املادة (1)

يف حأأأاالت معي أأأةل مأأأثال  ع أأأدما تُرتكأأأب اةرميأأأة يف أي دقلأأأيم خاضأأأع  5 دليهأأأا يف مشأأأروع املأأأادة
ع أدما يكأون اةأاين موجأودا  يف دقلأيم  ضأع  ع دما يرتكب اةرمية أحد رعايا أال أو لواليتهال أو

 اولواليته
وسوج  عا ل سعت الصكوك الدولية دىل تشجيع الدول على أن ت شئل مبوجب قواني ها  (2)

الوالية القضائية م  أج  التصأدي اخطأر اةأرائم ُأسس ممارسة م  نسبيا  الوط يةل طائفة واسعة 
ة ل نأّص مشأروع مدونأو و كأ ال وللحيلولة دون توفري مال  آم  مل  يرتكبهاتثري القلق الدويلاليت 

نأب علأى  "ل علأى أنّأ  1996 اةرائم املخلة سسلم اإلنسانية وأم هال ال ي أعدت  اللج ة يف عأا 
امل صأأوص  "يلأأ   مأأ  تأأداسري لتقريأأر اختصاصأأها سأأالّ ظر يف اةأأرائم مأأ  دولأأة طأأر  أن تتخأأ  مأأا

 سصأأأر  ال ظأأأر عأأأ  مكأأأان ارتكاهبأأأا"و لأأأك العأأأدوان عليهأأأا يف مشأأأروع املدونأأأةل مأأأ  غأأأري جرميأأأة 
اللج أة رأت "اّن  وقد مان اتسأاع نطأاق  أ   الواليأة القضأائية الومأا   و(1172)"ائم سارتكاهباالق أو

أوسأأع الختصأأاص يعت أأد علأأى سشأأفن ا مشأأرتما   أّن ت فيأأ   أأ   املدونأأة سصأأورة فعالأأة يتطلأأب هْنجأأا  
وقأأد . (1173)"االختصأأاص احملت أأ  حملك أأة ج ائيأأة دوليأأةدىل جانأأب لل حأأامم الوط يأأة  اختصأأاص

أخطأر اةأرائم الأيت تثأري "ُنصَّ يف ديباجة نظا  روما ااساسي لل حك أة اة ائيأة الدوليأة علأى أّن 
__________ 

 و8 ل اجمللد الثاين )اة ء الثاين(ل الفص  الثاينل الفرع دالل املادة1996 حولية ووو (1172)
 و8 التعليق على املادة ( م 5ل الفقرة )املرجع نفس  (1173)

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/Arabic/reports/a_51_10.pdf&lang=EFSXP
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متر دون عقاب وأنأ  نأب ضأ ان مقاضأاة مرتكبيهأا علأى  أو  قلق اجملت ع الدويل سفسر  نب أال
أن  مأأ  واجأأب مأأ  دولأأة"ل وأيضأأا علأأى أنّأأ  "تخأأ  علأأى الصأأعيد الأأوطرفعأأال مأأ  خأأالل تأأداسري تُ 

 و"متارس واليتها القضائية اة ائية على أولئك املسؤولني ع  ارتكاب جرائم دولية
ع أأدما تتطأأّرق املعا أدات املتعّلقأأة سأأاةرائم دىل مسأأفلة ت فيأأ  القأأوانني فوعلأى  أأ ا ال حأأول  (3)

وقأد خُلصأت امل اقشأات الأيت دقامأة االختصأاص الأوطرو  سشأفن الوط يةل فجهّنا ُتدرج عادة ُحك ا  
ُدعي دىل االنعقاد م  أج  صأياغة صأك دويل  لحقوق اإلنسان للج ةارت يف فريق عام  تاسع د

اختصأأأاص علأأأى أوسأأأع نطأأأاق ممكأأأ  لصأأأاح احملأأأامم  "دنشأأأاءسشأأأفن االختفأأأاء القسأأأريل دىل أّن 
اة ائيأأأأأأأأة الوط يأأأأأأأأة يف  أأأأأأأأال االختفأأأأأأأأاء القسأأأأأأأأري يبأأأأأأأأدو شأأأأأأأأرطا  مأأأأأأأأ  شأأأأأأأأروط فعاليأأأأأأأأة الصأأأأأأأأك 

الدولأأأة الطأأأر   فقأأأ  يف العأأأادةاملعا أأأدات تُلأأأ     أأأ   فأأأجنفسأأأ ل الوقأأأت ن و ويف(1174)"املسأأتقبلي
 8 مشأروع املأادةيف دقلي هأا )انظأر  موجأودا   املأدَّعىمب ارسة واليتها القضائية ع دما يكأون اةأاين 

دىل  داخأ  تلأك الدولأة الطأر  أو على سلطات االدعاءاملسفلة  عرضيفضي دما دىل  (ل مماأدنا 
 9 مشأأروع املأأادةدىل حمك أأة دوليأأة خمتصأأة )انظأأر   دولأأة طأأر  أخأأرى أودىل املأأدَّعىتسأأليم اةأأاين 

 (وأدنا 
قبأأول  أأ ا االلتأأ ا   ب ال ظأأر يفتقلّأأل و أأي وأشأارت اللج أأة دىل أن حمك أأة العأأدل الدوليأأة (4)

املسأائ  املتصأألة ل يف قضأية  مأرت يف املعا أدات وخاصأة يف دطأار اتفاقيأة م ا ضأة التعأأ يبل قأد
 يلي: ما التسليم )سلجيكا ضد الس غال(ل أو سااللت ا  ساحملام ة

يعادلأأأ  يف  اللتأأأ ا  الدولأأأة ستجأأأرمي التعأأأ يب ودقامأأأة واليتهأأأا القضأأأائية عليأأأ  مأأأا" 
وهلأأ ا االلتأأ ا ل و أحكأأا  العديأأد مأأ  االتفاقيأأات الدوليأأة املتعلقأأة مبكافحأأة اةأأرائم الدوليأأة

ساالتفاقيأأةل طأأاسع وقأأائي وردعأأي الأأ ي يتعأأني علأأى الدولأأة املع يأأة ت فيأأ   مبجأأرد تقيأأد ا 
دن الأأأأأدول ااطأأأأأرا  ست ويأأأأأد نفسأأأأأها سأأأأأاادوات القانونيأأأأأة الالومأأأأأة  سشأأأأأك  خأأأأأاصل د 

لل قاضاة ع  ارتكأاب  أ ا ال أوع مأ  اةأرائمل تكفأ  أن نظ هأا القانونيأة سأتع   علأى 
حتقيأأأأق  لأأأأك الغأأأأرض وسأأأأتلت   ست سأأأأيق جهود أأأأا مأأأأ  أجأأأأ  القضأأأأاء علأأأأى أي دمكانيأأأأة 

و أأأأ ا الطأأأأاسع الوقأأأأائي يأأأأ داد وضأأأأوحا مل أأأأا واد عأأأأدد الأأأأدول و ابل فأأأأالت مأأأأ  العقأأأأ
 و (1175)"ااطرا 

__________ 

ة ة حقوق اإلنسانل تقرير الفريق العام  سني الدورات املفتوح العضوية لوضع مشروع صأك معيأاري ملأ   قانونأا   (1174)
 و65 ة(ل الفقر E/CN.4/2003/71الوثيقة حل اية مجيع ااشخاص م  االختفاء القسري )

 Questions relating to the : )سلجيكأأا ضأأد السأأ غال( التسأأليم املسأأائ  املتصأألة سأأااللت ا  ساحملام أأة أوقضأأية  (1175)

Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, 

at p. 451, para. 75و 

http://undocs.org/Ar/E/CN.4/2003/71
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وتوجأأأد يف مثأأأري مأأأ  املعا أأأدات الأأأيت تت أأأاول اةأأأرائم أحكأأأا  مشأأأاهبة لتلأأأك الأأأواردة يف  (5)
توجد حىت اآلن معا دة تتعلق ساةرائم املرتكبأة ضأد اإلنسأانيةل  و وسي  ا ال(1176)6 مشروع املادة
 يلي: قد أشاروا يف رأيهم املستق  املشرتك دىل ما‘ سويرغي تال‘و‘ موميان ‘و ‘ يغي  ‘فجن القضاة 
ت طأأوي عليأأ  مأأ  أحكأأا  خاصأأة  سلسأألة املعا أأدات املتعأأددة ااطأأرا ل ومأأا" 

يُفلأأأت مأأأ   سشأأأفن الواليأأأة القضأأأائيةل ُتظهأأأر أّن اجملت أأأع الأأأدويل مصأأأّ م  علأأأى ضأأأرورة أال
  املرمبأأأأأات وأخأأأأأ  الر أأأأأائ  ]و[    أأأأأو ضأأأأأالع يف جأأأأأرائم احلأأأأأرب واختطأأأأأاالعقأأأأأاب َمأأأأأ
ُتشأأأّك  دىل اآلن موضأأأوع اتفاقيأأأة  وسأأأالرغم مأأأ  أن اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية الو التعأأأ يب

على حدةل فجّن وجود استياء مماث  م  قبأ  اجملت أع الأدويل حيأال  أ   اافعأال  أو أمأر 
 و(1177)الشك في "ي بغي  ال

الطأأأأر ل ع أأأأد وقأأأأوع جأأأأرائم يف  مأأأأ  الدولأأأأة 6 )أ( مأأأأ  مشأأأأروع املأأأأادة1 وتتطلأأأأب الفقأأأأرة (6)
دقلي هال دقامة اختصاص م  ال وع املشار دليأ  علأى أنأ  "واليأة قضأائية دقلي يأة"و فبأدال  مأ  اإلشأارة 

"خاضأأأع لواليتهأأأا    فقأأأ  دىل "دقلأأأيم" الدولأأأةل رأت اللج أأأة أن مأأأ  امل اسأأأب أن تشأأأري دىل اإلقلأأأيم ال
لأأأيم اخلاضأأأع قانونأأأا  للدولأأأة فضأأأال  عأأأ  اإلقلأأأيم يُأأأراد سأأأ  جتسأأأيد فكأأأرة اإلق ]واليأأأة الدولأأأة["ل و أأأو مأأأا

لسأأأأيطرهتا الفعليأأأأةو وت سأأأأجم  أأأأ   املصأأأأطلحات مأأأأع الصِّأأأأيغ املسأأأأتخدمة يف  اخلاضأأأأع لواليتهأأأأا أو
 4 املعا أأدات  ات الصأألة املع أأول هبأأا يف امليأأدانو وسأأيل   يف املسأأتقب  مراجعأأة نأأص مشأأروع املأأادة

جّن الواليأة القضأائية اإلقلي يأة ت طأوي علأى فأفضال  ع   لأكل و و (1178)لض ان االتساق املصطلحي
مسجلة ساسأم الدولأة؛ وسالفعأ ل  اتطائر  أو سف اختصاص ال ظر يف اةرائم اليت تُرتكب على منت 

__________ 

 Convention on the ) 4 ل املأادةق أع االسأتيالء غأري املشأروع علأى الطأأائرات اتفاقيأةانظأر علأى سأبي  املثأال:  (1176)

(Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, art. 4 ق أع ااع أال غأري املشأروعة املوجهأة ضأد واتفاقيأة ؛
 Convention for the Suppression of Unlawful ) 5 )ب( مأ  املأادة-)أ(1 ل الفقرتأانسأالمة الطأريان املأدين

Acts Against the Safety of Civil Aviation (Montreal, 23 September 1971, United Nations, Treaty 

Series, vol. 974, No. 14118, p. 177, art. 5, para. 1 (a)-(b) م أع اةأرائم املرتكبأة ضأد ااشأخاص واتفاقيأة ؛
واالتفاقيأة الدوليأة مل ا ضأة ؛ 3 ل املأادةل واملعاقبأة عليهأاالدسلوماسأيوناملت تعني حب ايأة دوليأةل مبأ  فأيهم املوظفأون 

؛ واتفاقيأأة م ا ضأأة 12 ل املأأادةواتفاقيأأة البلأأدان اامريكيأأة مل أأع التعأأ يب واملعاقبأأة عليأأ ؛ 5 ل املأأادةأخأأ  الر أأائ 
واتفاقيأأة البلأأدان ؛ 10 دةل املأأااتفاقيأأة سأأالمة مأأوظفي اامأأم املتحأأدة واافأأراد املأأرتبطني هبأأاو ؛ 5 التعأأ يبل املأأادة

 Inter-American Convention onل املأأادة الراسعأأة )املتعلقأأة حبأأاالت االختفأأاء القسأأري ل شأأخاصاامريكيأأة 

Forced Disappearance of Persons, art IV اتفاقيأأة ؛ و 7 ل املأأادةواالتفاقيأأة الدوليأأة لق أع متويأأ  اإلر أأاب(؛
واتفاقيأة اامأم املتحأدة ملكافحأة اةرميأة ؛ 6 م  املادة 1 ل الفقرةومكافحت  ع اإلر اب مل الوحدة اافريقيةم ظ ة 

 United Nations Convention against Transnational Organized Crime (New ) امل ظ أة عأرب الوط يأة

York, 15 November 2000), United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574, p. 209 ل)
؛ 9 مأأأ  املأأأادة 2و 1 ل الفقرتأأأانواالتفاقيأأأة الدوليأأأة حل ايأأأة مجيأأأع ااشأأأخاص مأأأ  االختفأأأاء القسأأأري؛ 15 املأأأادة

 و( م  املادة الساسعة3)-(1ل الفقرات )اتفاقية راسطة أمم ج وب شرق آسيا ملكافحة اإلر ابو 
أعأأأأال (ل  107 )انظأأأأر احلاشأأأأية 2000 نيسأأأأان/أسري  11 املؤرخأأأأة (Arrest Warrant) التوقيأأأأ مأأأأ مرة قضأأأأية  (1177)

 (و تاليلقضاة  يغ   وموميانس وسورغلاملستق  املشرتك  الرأي) 51 الفقرة
(ل الفصأ  السأاسعل الفأرع "جأيم"ل A/70/10) 10 الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة السبعونل امللحق رقأمانظر  (1178)

   "(وت سيطرهتاحت أي دقليم يقع حتت واليتها القضائية أو)تشري     الفقرة دىل " 4 )أ( م  املادة1 الفقرة

http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2015/arabic/chp5.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/cod/
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سجقامأأأة  ضأأأّد اإلنسأأأانيةاملرتكبأأأة تقأأأو  الأأأدول الأأأيت اعت أأأدت قأأأوانني وط يأأأة سشأأأفن اةأأأرائم  عأأأادة  مأأأا
 والطائرات على منت     السُّف  أو حتدثعلى اافعال اليت االختصاص الوطر 

املَّأع أحأد ع أدما يكأون اةأاين االختصأاص دىل دقامأة  5 )ب( مأ  املأادة1 الفقرةوتدعو  (7) الوالية القضأائية القائ أة علأى " سأ الدولةو ويشار دىل   ا ال وع م  الوالية القضائية أحيانا   مواطر
)ب( دىل 1 "و وتشري أيضا  الفقرةالشخصية اإلناسية الوالية القضائية القائ ة على"  س أو "اة سية

أنأأ  نأأوو للدولأأةل د ا رأت  لأأك م اسأأبا ل أن تُ شأأئ اختصاصأأها ع أأدما يكأأون الشأأخص املأأدَّعى 
ارتكاس  للجرمية "شخصا  عأدمي اة سأية مكأان دقامتأ  املعتأاد يف دقلأيم تلأك الدولأة"و وترتكأ   أ   

مأأأ   5 )ب( مأأأ  املأأادة1 ات قائ أأأة معي أأةل مثأأأ  الفقأأرةالصأأيغة علأأأى اللغأأة املسأأأتخدمة يف اتفاقيأأ
 االتفاقية الدولية مل ا ضة أخ  الر ائ و

سجقامأة الدولأة لواليتهأا القضأائية ع أدما يكأون  6 )ج( م  مشأروع املأادة1 وتتعلق الفقرة (8)
ى الواليأة القضأائية القائ أة علأالضحية م  رعايا ال و ي والية م  ال وع ال ي يُطلق عليأ  اسأم "

"و ونظأأأرا  دىل أن مثأأأريا  مأأأ  الأأأدول تفّضأأأ  عأأأد  ممارسأأأة  أأأ ا ال أأأوع مأأأ  الواليأأأة الشخصأأأية السأأألبية
القضأأائيةل تكأأون  أأ   الواليأأة اختياريأأة؛ أي نأأوو للدولأأة أن تقأأيم  أأ   الواليأأة "د ا رأت الدولأأة 

للغأأة  لأأك م اسأأبا "ل ولكأأ  الدولأأة غأأري ملَ مأأة سأأفن تفعأأ   لأأكو وترتكأأ   أأ   الصأأيغة أيضأأا  علأأى ا
 املستخدمة يف   وعة واسعة الت وّع م  االتفاقيات القائ ةو

تكأأون فيهأأا اانأأواع ااخأأرى للواليأأة  حالأأة  قأأد ال 6 مأأ  مشأأروع املأأادة 2 وتت أأاول الفقأأرة (9)
قائ ةل ولك  الشخص املدَّعى ارتكاس  للجرمية يكون "موجأودا " يف اإلقلأيم اخلاضأع لواليأة الدولأة 

ظأأ   أأ   احلالأأةل فحأأىت د ا  يم  أأ ا الشأأخص وفقأأا  ملشأأاريع املأأواد  أأ  و ويفتقأأو  الدولأأة ستسأأل وال
يكأأ  الشأأخص املأأدَّعى ارتكاسأأ  هلأأا مواط أأا  مأأ   تكأأ  اةرميأأة قأأد ارُتكبأأت يف دقلأأيم الدولأأة ومل مل

يكأأأ  ضأأأحايا اةرميأأأة مأأأ  مواط يهأأأال تكأأأون الدولأأأة مأأأع  لأأأك ملَ مأأأة سجقامأأأة واليتهأأأا  مواط يهأأأا ومل
دىل وجأأأود الشأأأخص املأأأدَّعى ارتكاسأأأ  اةرميأأأة يف دقلأأأيم خاضأأأع لواليتهأأأاو و أأأ ا القضأأأائية سأأأال ظر 

االلت ا  يساعد علأى م أع الشأخص املأدَّعى ارتكاسأ  اةرميأة مأ  حماولأة البحأث عأ  ملجأف يف دولأة 
 ليس هلا م  أي وج  آخر صلة ساةرميةو 

ولأة ملَ مأة سجقامأة سوضوح على أن  ودن مانت مأ  د 6 م  مشروع املادة 3 وت ص الفقرة (10)
تسأتبعد أي شأك  آخأر مأ  أشأكال الواليأة القضأأائية   أ   اانأواع مأ  الواليأة القضأائيةل فجهنأا ال
الأيت تت أاول اةأرائم عأادة  والواقأع أن املعا أدات الدوليأةاة ائية امل صوص علي  يف قانوهنا الأوطرو 

أي مأأ   حملاسأأبةقضأأائية أخأأرى والئيأأة للأأدول ااطأأرا  دمكانيأأة االسأأت اد دىل مسأأوغات تأأرتك  مأأا
ل (Arrest Warrant) التوقيأأأأأأ مأأأأأأ مرة قضأأأأأأية  و ويف(1179)ااشأأأأأأخاص املأأأأأأدَّعى ارتكأأأأأأاهبم جأأأأأأرائم

__________ 

ل املشروع امل قَّح التفاقية اامأم املتحأدة تقرير اللج ة املخصصة لوضع اتفاقية ملكافحة اةرمية امل ظ ة عرب الوط ية (1179)
؛ انظأأأأأر أيضأأأأأا  27 فحةل الصأأأأأ102 (ل احلاشأأأأأيةA/AC.254/4/Rev.4) ملكافحأأأأأة اةرميأأأأأة امل ظ أأأأأة عأأأأأرب الوط يأأأأأة

Council of Europe, Explanatory Report to the Criminal Law Convention on Corruption, European 

Treaty Series, No. 173, para. 83  و سيأد أن  أ ي  مبأدأ اة سأية مبأدأ اإلقلأيم أو)"ترتكأ  الواليأة تقليأديا  علأى
يكفيان دائ ا  مل ارسأة الواليأة القضأائيةل مأثال  سشأفن احلأاالت الأيت حتأدث  املبدأي ل يف  ال مكافحة الفسادل ال

http://undocs.org/ar/A/AC.254/4/Rev.4
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800cce44
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مجلأأة أمأأور مأأ  سي هأأا دىل  ل تأأالل يف رأيهأأم املسأأتق  املشأأرتكيالقضأأاة  يغ أأ  وموميأأانس وسورغ أشأأار
 يلي: حكم م    ا القبي  يرد يف اتفاقية م ا ضة التع يبل و مروا ما

املعرمأأأأة ضأأأأد اإلفأأأأالت مأأأأ  العقأأأأاب أصأأأأبحت  اإلشأأأأارة دىل أن أأأأ  نأأأأرفض " 
يعأأأد هلأأأا اختصأأأاص يف  لل عا أأأدات واحملأأأامم الدوليأأأةل وأن احملأأأامم الوط يأأأة مل "مومولأأأة"

يف صأأياغة ااحكأأا  التعا ديأة  ات الصأألة حأأىت  فقأد مأأان احلأأرص شأديدا  و  أ   اامأأور
الأأأأيت ميكأأأأ  أن متأأأأاَرس علأأأأى أسأأأأاس ُتسأأأأتبعد املسأأأأوغات ااخأأأأرى للواليأأأأة القضأأأأائية  ال

 و (1180)"طوعي
 6 ومسفلة دقامة اانواع املختلفأة مأ  الواليأات القضأائية الوط يأة املبي أة يف مشأروع املأادة (11)

 أأو معأأروض يف  م أأا  حمام تأأ  تسأأليم اجملأأر  أو أأي أمأأر  و أمهيأأة سال سأأبة دىل دعأأم االلتأأ ا  مببأأدأ 
يف رأيأأ  املسأأتق  سشأأفن قضأأية مأأ مرة الّتوقيأأ ل ل و يّأأعلّأأق القاضأأي غأدنأأا و وقأأد  9 مشأأروع املأأادة

 يلي: ف مر مااملستحدث مبوجب   ا ال وع م  املعا دات  "ال ظا "على 
د ا ُوجد أحد مرتكح أي م  اةرائم املش ولة هب   االتفاقيات يف دقلأيم دولأة " 

كأأ ل يف ولمقاضأأات و  مث تسأألي   أو سأأالقبض عليأأ مأأ  الأأدولل تكأأون  أأ   الدولأأة مل مأأة  
 ونب أن تكون أوال  قد م حت االختصاص حملام ها حىت حتام أ حالة عد  تسلي  ل 

على مجيع اةرائم املع يةل و لك حبرمان اة أاة مأ  اللجأوء  املعاقبة عامليا   ُتضَ  وس لكل 
 و(1181)"دىل أية دولة م  الدول

  7 المادة
  التحقيق

ون ي  مأىت ُوجأدت  عاج تض   م  دولة قيا  سلطاهتا املختصة سججراء حتقيق  
كبأأأت ضأأأد اإلنسأأأانية ارتُ أفعأأأاال  تشأأأك  جأأأرائم تأأأدعو دىل االعتقأأأاد أن معقولأأأة أسأأأباب 

 لواليتهاو   ضعقليم درتكب يف أي تُ  أو

 التعليق  
فن سأدىل االعتقأاد  تأدعومعقولأة أسباب احلاالت اليت توجد فيها  7 يت اول مشروع املادة (1)

ة الدولأأةو لواليأأ  ضأأعقلأأيم درتكأأب يف أي تُ  كبأأت أوارتُ قأأد ضأأد اإلنسأأانية أفعأأاال  تشأأك  جأأرائم 
د ا مانأأت جأأرائم يف  فالدولأأة تت تأأع سففضأأ  وضأأع ميّك هأأا مأأ  دجأأراء  أأ ا التحأأّري سغيأأة حتديأأد مأأا

                                                                                                                                                                                                 
مصأاحلها )مأثال  اامأ   ت طوي على مواط يها ولك ها تأؤثّر مأع  لأك علأى ال خارج نطاق دقليم الدولة الطر  أو

مأ   أ   املأادة ل طأرا  سأفن تُ شأئل طبقأا  لقانوهنأا الأوطرل أنواعأا  أخأرى أيضأا  مأ   4 القومي(و وتسأ ح الفقأرة
 الوالية القضائية"(و

(1180) Arrest Warrant of 11 April 2000 أعأال (  1177 )انظأر احلاشأية, Joint Separate Opinion of Judges 

Higgins, Kooijmans and Buergenthal, at para. 51و 
 )التفميد مضا (و  9 ِغّيو (ل الفقرة للقاضياملستق   ل )الرأياملرجع نفس  (1181)
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قوات حكوميأة  ضأع  د ا مانت نري ارتكاهبال ود ا مان اامر م لك: ما الواقع قد ارُتكبت أو
د ا مانأت قأوات  ضأع لسأيطرة دولأة أخأرى قأد فعلأت  لسيطرهتا قد ارتكبأت اةأرائم املع يأةل ومأا

د ا مأأأان قأأأد ارتكبهأأأا أفأأأراد ت ظأأأيم غأأأري تأأأاسع للدولأأأةو وميكأأأ  هلأأأ ا التحأأأّري أن يضأأأع  مأأأا  لأأأك أو
 سأاعدة علأى ااساس ليس فق  لتحديد ااشخاص املدَّعى أهنم ج أاة ومأوقعهم ولكأ  أيضأا  لل

حأأأدوثها عأأأ  طريأأأق حتديأأأد مصأأأدر او وي بغأأأي مضأأأا اة  أأأ ا  جت ّأأأب اسأأأت رار اةأأأرائم اةاريأأأة أو
التحّري ستحقيق أويل يف الوقائع املتعلقة سشأخص معأنّي يأدَّعى أنأ  اةأاين موجأود يف الدولأةل و أو 

 و8 م  املادة 2 مسفلة تت اوهلا الفقرة
و وعلأأأى سأأأبي  (1182)الأأأيت تت أأأاول جأأأرائم أخأأأرى ويأأأرد التأأأ ا  مشأأأاس  يف سعأأأض املعا أأأدات (2)

تضأأ   مأأ  دولأأة طأأر  قيأأا  مأأ  اتفاقيأأة م ا ضأأة التعأأ يب علأأى أن: " 12 املثأأالل تأأ ص املأأادة
جأدت أسأباب معقولأة تأدعو دىل االعتقأاد سأفن سلطاهتا املختصة سججراء حتقيق سريع ون ي  مل ا وُ 

"و و أأ ا اضأأعة لواليتهأأا القضأأائيةكأأب يف أي مأأ  ااقأأاليم اخلمأأ  أع أأال التعأأ يب قأأد ارتُ  ع أأال  
مأأأ  اتفاقيأأأة م ا ضأأأة  6 مأأأ  املأأأادة 2 االلتأأأ ا  خمتلأأأ  عأأأ  التأأأ ا  الدولأأأة الطأأأر  مبوجأأأب الفقأأأرة

التع يب اليت تقضي سفن تقو  الدولة الطر  فورا  سججراء حتقيق يف الوقائع املتعلقة سشخص معأنيَّ 
مأأ  اتفاقيأأة م ا ضأأة التعأأ يب مأأ   12 ةُأشأأري دىل  لأأكل تتطلأأب املأأاد يُأأدَّعى أنأأ  اةأأاينو وم أأا

مأ  أع أال  جأدت أسأباب معقولأة تأدعو دىل االعتقأاد سأفن ع أال  دجراء حتقيق مل أا وُ الدولة الطر  
سصأأأر  ال ظأأأر ع أأأا د ا مأأأان  كأأأب يف أي مأأأ  ااقأأأاليم اخلاضأأأعة لواليتهأأأا القضأأأائيةالتعأأأ يب قأأأد ارتُ 

 أأا دا  مأأ  احملت أأ  أنأأ  الواقأأعل ف ويف و(1183) الضأأحايا قأأد قأأدموا رمسيأأا  شأأكاوى دىل سأألطات الدولأأة
ل فأأأجن "قأأأ  عأأدد الشأأأكاوى الرمسيأأأة مأأ  التعأأأ يب مل أأا مثأأأرت ممارسأأات التعأأأ يب يف سلأأأد معأأنيل"

الدولأة أي شأكاوى مأ   تتلأقّ  م  اتفاقية م ا ضة التع يب أمر ممك  حأىت ودن مل 12 انتهاك املادة
يف  "تشأأرع تلقائيأأا  "الدولأأة نأأب أن ة أأة م ا ضأأة التعأأ يب أن سأألطات  أيضأأا   و وقأأد أوضأأحتأفأراد

سأوء  التعأ يب أو أفعأالمأ   فعأال  دجراء حتقيق مل ا ُوجدت أسباب معقولة تدعو دىل االعتقاد سفن 
 و(1184)"دون دعطاء أي أمهية خاصة ملربرات االشتبا "كبل املعاملة قد ارتُ 

__________ 

واالتفاقيأة  ؛Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture, art. 8انظأر علأى سأبي  املثأالل  (1182)
  Council of Europe ؛12 مأأأ  املأأأادة 2 القسأأأريل الفقأأأرةالدوليأأأة حل ايأأأة مجيأأأع ااشأأأخاص مأأأ  االختفأأأاء 

Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence 
(Istanbul, 11 May 2011), Council of Europe, European Treaty Series, No. 210, art. 55و 

ل 1998 أيار/مأأأأايو 14 املأأأأؤرخ 59/1996 ل الأأأبالغ رقأأأأمد ضأأأأد دسأأأأبانيادنكارنأأأأاثيون سالنكأأأو أسأأأأاقضأأأأية انظأأأر  (1183)
الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة الثالثأة واخل سأونل ل والواردة يف تقرير ة ة م ا ضة التع يبل 2-8 الفقرة

ضأأية دانيلأأو دمييرتيفيأأتش ضأأد صأأرسيا واةبأأ  ؛ وق3-الفأأرع "ألأأ "(ل املرفأأق العاشأأرل A/53/44) 44 امللحأأق رقأأم
الأأأدورة ل املرجأأأع نفسأأأ ل 3-7 ل الفقأأأرة2005 تشأأأري  الثأأأاين/نوف رب 16 ل172/2000 ل الأأأبالغ رقأأأمااسأأأود

  و (ل املرفق الثام ل الفرع ألA/61/44) 44 احلادية والستونل امللحق رقم
ل 2003 تشأأأري  الثأأأأاين/نوف رب 14 ل187/2001 الأأأبالغ رقأأأم لضأأأو سلقاسأأأم ثأأأاسيت ضأأأأد تأأأونسقضأأأية انظأأأر  (1184)

(ل املرفأأأأأق السأأأأأاسعل A/59/44) 44 الأأأأأدورة التاسأأأأأعة واخل سأأأأأونل امللحأأأأأق رقأأأأأمل املرجأأأأأع نفسأأأأأ ل 4-10 الفقأأأأأرة
 أل و  الفرع

http://undocs.org/Ar/A/53/44
http://undocs.org/ar/A/61/44
http://undocs.org/ar/A/59/44
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 سأريعا  "يكأ   أن التحقيأق الأ ي جتريأ  الدولأة دن مل ة ة م ا ضة التعأ يب أيضأا   وقد رأت (3)
 جرميأة أني السرعة أن  مأىت اشأتُب  يف و ويعر شرط توخّ 12 لل ادة ُعد  لك انتهاما   ل(1185)"ون يها  

معظأأم احلأأاالت الأأيت خلصأأت  و ويفسأأدون أي تأأفخري أو ل ي بغأأي فأأتح التحقيقأأات فأأورا  قأأد ارُتكبأأت
يُبأأأدأ يف  مل أي حتقيقأأأات علأأأى اإلطأأأالق أو   قأأأد سوشأأأرتتكأأأ فيهأأأا اللج أأأة دىل غيأأأاب السأأأرعةل مل

 شأهرا   15 مأرور أن"فعلى سبي  املثالل اعتربت اللج ة و سعد مرور فرتة طويلة م  ال م  مباشرهتا دال
وافأق تي تأفخري غأري معقأول مأ  حيأث طأول املأدة وال أو قب  فتح حتقيق يف ادعاءات سوقوع تع يب 

أن  أأأو ي السأأأرعة شأأرتاط تأأأوخّ ال وااسأأأاس امل طقأأأيو (1186)"قيأأأةمأأ  االتفا 12 متطلبأأأات املأأأادةمأأع 
ثبت وقأوع التعأ يب قأد  تفأي سسأرعةل وأن املشأتكني مأ  الضأحايا قأد أن تُ  ميك اآلثار املادية اليت 

 و(1187)سججراء حتقيق يتعرضون لل  يد م  التع يب ال ي ميك  م ع  ساملبادرة فورا  
أن تقأو  سالتحقيقأات جديأة وفعاليأة ويعر اشأرتاط ن ا أة التحقيأق أنأ  نأب علأى الأدول  (4)

وقأأد أوصأأت ة أأة م ا ضأأة التعأأ يب يف سعأأض احلأأاالت سأأفن يكأأون التحقيأأق يف و  ومأأ  غأأري حتيّأأ
حأأأاالت  و ويف(1188)"القضأأأائية السأأألطةحتأأأت اإلشأأأرا  املباشأأأر اعضأأأاء مسأأأتقلني مأأأ  "اةأأأرائم 

أي  يئأة حكوميأة غأري خمولأة مأ  ال احيأة القانونيأة سأججراء حتقيقأات "ع أخأرىل أوصأت اللج أة مب أ
ن التحقيأأق أاللج أأة  و مأأرت و(1189)"التحقيقأأات هبأأ  مأأ  القيأأا   مطلقأأا   م عأأا   "يف مسأأائ  ج ائيأأة
بأع السأب  حتأدثل مث يتّ  مل للتصرحيات الأيت تقأول دن اةرميأة حأدثت أو متساويا   احملايد يعطي وونا  
اسأأتجواب املسأأؤولني احلكأأوميني  مثأأ  فحأأص السأأجالت احلكوميأأة املتاحأأة أو يلامل اسأأبة للتحأأرّ 
 و(1190)اامر ساستخراج اةثث املع يني أو

سأأالتحقيقل تُفهأأم علأأى أهنأأا تشأأت    تتضأأ   صأأراحة الت امأأا   وسعأأض املعا أأداتل ودن مل (5)
سأأأاحلقوق املدنيأأأة  أأأع أن العهأأأد الأأأدويل اخلأأأاص ففعلأأأى سأأأبي  املثأأأالل و علأأأى  أأأ ا االلتأأأ ا  ضأأأ  يا  
__________ 

ل 2014 أيار/مأأايو 14 ل497/2012 الأأبالغ رقأأم لقضأأية سريامأأو  ضأأد ماواخسأأتانانظأأر علأأى سأأبي  املثأأالل  (1185)
(ل املرفأأأق الراسأأأأع A/69/44) 44 الأأأأدورة التاسأأأعة والسأأأتونل امللحأأأأق رقأأأمل املرجأأأع نفسأأأ ل 8-8و 7-8 الفقرتأأأان
 عشرو 

 18 ل8/1991 رقأأأم الأأأبالغل ( ضأأأد ال  سأأأاQani Halimi-Nedzibi) نيدويبأأأأي -ي أأأي حلقضأأأية قأأأاين  انظأأأر (1186)
 44 الأأأأأدورة التاسأأأأأعة واارسعأأأأأونل امللحأأأأأق رقأأأأأمل املرجأأأأأع نفسأأأأأ ل 5-13 ل الفقأأأأأرة1993 تشأأأأأري  الثأأأأأاين/نوف رب

(A/49/44 ل املرفق اخلامسو) 
 و 2-8 أعال (ل الفقرة 112 )انظر احلاشية أساد ضد دسبانيا دنكارناثيون سالنكوقضية انظر  (1187)
 44 الوثأأأائق الرمسيأأأة للج عيأأأة العامأأأةل الأأأدورة التاسأأأعة واارسعأأأونل امللحأأأق رقأأأمتقريأأأر ة أأأة م ا ضأأأة التعأأأ يبل  (1188)

(A/49/44 ل الفصأأأ  الراسأأأعل ال ظأأأر يف)مأأأ  االتفاقيأأأةل  19 التقأأأارير املقدمأأأة مأأأ  الأأأدول ااطأأأرا  مبوجأأأب املأأأادة
 و  105 ل يف الفقرة105-97 دموادورل الفقرات

(ل الفصأأأأ  الراسأأأأعل ال ظأأأأر يف التقأأأأارير A/56/44) 44 الأأأأدورة السادسأأأأة واخل سأأأأونل امللحأأأأق رقأأأأم لاملرجأأأأع نفسأأأأ  (1189)
 )د(و 76 ل يف الفقرة76-67 م  االتفاقيةل غواتي االل الفقرات 19 م  الدول ااطرا  مبوجب املادة املقدمة

ل 1999 تشأأأأأري  الثأأأأأاين/نوف رب 10 ل60/1996 ل الأأأأأبالغ رقأأأأأمخالأأأأأد سأأأأأ  مبأأأأأارك ضأأأأأد تأأأأأونسانظأأأأأر قضأأأأأية  (1190)
(ل املرفأأأق A/55/44) 44 ل الأأأدورة اخلامسأأأة واخل سأأأونل امللحأأأق رقأأأماملرجأأأع نفسأأأ ل 10-11و 9-11 الفقرتأأان

 الثام ل الفرع أل و 

http://undocs.org/Ar/A/69/44
http://undocs.org/ar/A/49/44
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يتض   أي الت ا  صريح م    ا القبي ل فجن اللج ة املع ية حبقوق اإلنسان أمأدت  والسياسية ال
أن الأأدول نأأب أن حتقأأق حبسأأ  نيأأة يف االنتهامأأات املخلأأة سالعهأأد الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق  مأأرارا  

ان صأكومها القانونيأة و وقأد فّسأرت أيضأا  اهليئأات اإلقلي يأة حلقأوق اإلنسأ(1191)املدنية والسياسأية
  و(1192)على أهنا حتتوي ض  يا  على واجب دجراء حتقيق

  8 المادة
عى ارتكابا  الجريماة الشافص المادَّ  ما يكاونعناد التدابير األولية الواجاب اتفاذهاا

  موجودا  
ل سعأأد دراسأأة املعلومأأات املتأأوافرة هلأأال الق اعأأة لأأدى دولأأة تولأأدتمأأىت  -1 
عى أنأ  ارتكأب أي جرميأة مشأار دليهأا يف مشأروع دَّ فن الظرو  تربر احتجاو شخص يُ س

 أن تقأأأو  ساحتجأأأاو  أوفعليهأأا أن ويكأأأون موجأأودا  يف اإلقلأأأيم اخلاضأأع لواليتهأأأا  5 املأأادة
تداسري قانونية أخرى لض ان وجود  فيهاو ويكون االحتجاو والتداسري القانونية أي تتخ  

يسأأت ر احتجأأاو الشأأخص  أالتلأأك الدولأأةل علأأى يف قأأانون متوافقأأة  ونصأأوص الااخأأرى 
  والتسليمدجراءات يف  السري أو   م  دقامة دعوى ج ائيةلل دة الالومة للت كّ  دال
  يف الوقائعو سججراء حتقيق أويل تقو      الدولة فورا   -2 
لدى قيا  دولأة مأال ع أال  مبشأروع املأادة  أ ال ساحتجأاو شأخص مأال  -3 

ل 6 مأأأأ  مشأأأأروع املأأأأادة 1 دليهأأأأا يف الفقأأأأرة  طأأأأر علأأأأى الفأأأأور الأأأأدول املشأأأأارعليهأأأأا أن 
__________ 

)تقريأأر اللج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأانل  15 ل الفقأأرة31 انظأأر اللج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأانل التعليأأق العأأا  رقأأم (1191)
(ل اجمللأأد ااولل املرفأأق A/59/40) 40 الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة التاسأأعة واخل سأأونل امللحأأق رقأأم

 17 ل آراء معت أأدة يف1044/2002 ل الأأبالغ رقأأمنأأاواريي  ضأأد طاجيكسأأتانالثالأأث(؛ وانظأأر أيضأأا : قضأأية 
اجمللأأد (ل A/61/40) 40 ل الأدورة احلاديأة والسأأتونل امللحأق رقأماملرجأع نفسأأ ) 2-8 ل الفقأرة2006 آ ار/مأارس

ل آراء معت أأدة 1070/2002 ل الأأبالغ رقأأممويأأديس ضأأد اليونأأانل املرفأأق اخلأأامسل الفأأرع عأأني(؛ وقضأأية الثأأاين
ل الأأبالغ أغأأاسيكو  ضأأد أووسكسأأتانل الفأأرع راء(؛ وقضأأية املرجأأع نفسأأ ) 9 ل الفقأأرة2006 آ ار/مأأارس 28 يف
ل الأأأأدورة الثانيأأأأة املرجأأأأع نفسأأأأ ) 2-7 ل الفقأأأأرة2007 آ ار/مأأأأارس 16 ل آراء معت أأأأدة يف1071/2002 رقأأأأم

مرمي أأأأو  ضأأأأد سعل الفأأأأرع طأأأأاء(؛ وقضأأأأية (ل اجمللأأأأد الثأأأأاينل املرفأأأأق السأأأأاA/62/40) 40 والسأأأأتونل امللحأأأأق رقأأأأم
ل آراء 1121/2002و 1108/2002 ل البالغأأأأان رق أأأأاطاجيكسأأأأتان وقضأأأأية نورسأأأأاتو  ضأأأأد طاجيكسأأأأتان

 ل الفرع حاء(و املرجع نفس ) 2-7 ل الفقرة2007 آ ار/مارس 26 معت دة يف
 European Court of) ترميأأاقضأأية ديرجأأي ضأأد انظأأر علأأى سأأبي  املثأأالل احملك أأة ااوروسيأأة حلقأأوق اإلنسأأانل  (1192)

Human Rights, Ergi v. Turkey, 28 July 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-IV, 

paras. 82, 85-86 سأايت وآخأرون ضأد ترميأا‘(ل وقضأية‘ (Bati and Others v. Turkey, nos. 33097/96 and 

57834/00, ECHR 2004-IV, para. 133سانيأأأاغوا ‘ن اامريكيأأأة حلقأأأوق اإلنسأأأانل قضأأأية (؛ وحمك أأأة البلأأأدا
 ,Paniagua Morales et al. v. Guatemala, judgment of 8 March 1998)‘ موراليس وآخرون ضد غواتي أاال

Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 37 ؛ وحمك أة البلأدان اامريكيأة حلقأوق اإلنسأانل)
 Extrajudicial) ج نطاق القضاء وحاالت االختفاء القسأري ل شأخاص ضأد سأريوحاالت اإلعدا  خار وقضية 

Executions and Forced Disappearances of Persons v. Peru, Report No. 101/01, 11 October 2001, 

Inter-American Commission of Human Rights, OEA/Ser./L/V/II.114 doc. 5 rev., p. 563 و) 

http://undocs.org/ar/A/59/40
http://undocs.org/ar/(A/61/40),%20vol.%20II
http://undocs.org/ar/(A/61/40),%20vol.%20II
http://undocs.org/ar/(A/61/40),%20vol.%20II
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ساحتجاو   ا الشخص وسالظرو  اليت تربر احتجاو و وعلى الدولة الأيت جتأري التحقيأق 
فأأورا  الأأدول املأأ مورة  تبلأأغمأأ  مشأأروع املأأادة  أأ ا أن  2 الفقأأرة ااويل امل صأأوص عليأأ  يف

 واختصاصهاد ا مانت ت وي ممارسة  وأن توضح ماس تائج التحقيق 

 لتعليقا  
علأأى وجأأوب ا أأا  تأأداسري معي أأة مأأ  جانأأب الدولأأة الأأيت يكأأون  8 يأأ ص مشأأروع املأأادة (1)

الدولأة دىل  1 الشخص املدَّعى ارتكاس  اةرمية موجودا  يف اإلقلأيم اخلاضأع لواليتهأاو وتأدعو الفقأرة
الدولة ا ا  أي تداسري قانونية أخرى لض ان وجود  فيهال وفقا  لقانون  احتجاو   ا الشخص أو

السأأري  لل أدة الالومأأة للأت ّك  مأ  دقامأأة دعأوى ج ائيأة أو يسأت ر احتجأأاو الشأخص دال علأى أال
سأي ا  معتأادة يف اإلجأراءات اة ائيأة الوط يأةل واليف دجراءات التسليمو و    التداسري  أي خطأوة 

كاسأأأ  الشأأأخص املأأأدَّعى ارتخطأأأر فأأأرار  ولتج ّأأأباإلجراميأأأة  اافعأأأالارتكأأأاب امل يأأأد مأأأ   لتج ّأأأب
 اةرميةو

تأ ص  على أن تقو  الدولة فورا  سججراء حتقيق أويل يف الوقائعو وعأادة  مأا 2 وت ص الفقرة (2)
د ا   القأأوانني اة ائيأأة الوط يأأة علأأى دمكانيأأة دجأأراء حتقيأأق أويل مأأ   أأ ا القبيأأ  مأأ  أجأأ  حتديأأد مأأا

 فع  ميك  املقاضاة سشفن و ال مان يوجد أ 
يتعأأني علأأى الدولأأة أيضأأا  أن ُ طأأر علأأى الفأأور الأأدول املشأأار علأأى أنأأ   3 وتأأ ص الفقأأرة (3)

د ا مانأأأت تعتأأأ   ممارسأأأة  تتخأأأ   مأأأ  دجأأأراءات ومأأأا مبأأأا 6 مأأأ  مشأأأروع املأأأادة 1 دليهأأأا يف الفقأأأرة
اختصاصهاو والقيا  س لك ميّك  أيضا  الدول ااخرى م  ال ظر في ا د ا مانت ترغأب يف ممارسأة 

سعأأض احلأأأاالتل قأأأد  دىل أن نأأأري تسأأليم اجملأأأرمنيو ويفاالختصأأاص وقأأأد تسأأعى يف  أأأ   احلالأأة 
 أي الأدول ااخأرى الأيت تكأون قأد أنشأفت اختصاصأا  هبأ ا الشأفن )مثأ   تدرك الدولة متاما  مأا ال

يتعلق سشخص عدمي اة سأية يقأيم  الدولة اليت تكون قد أنشفت سشك  اختياري اختصاصا  في ا
قأأأأد تعت أأأد دمكانيأأأة الوفأأأأاء هبأأأ ا االلتأأأ ا  علأأأأى   أأأ   احلأأأاالت عأأأادة يف دقلأأأيم تلأأأك الدولأأأأة؛ ويف

 الظرو و
وقأأد سأأّلم مأأ  مأأ  اة عيأأة العامأأة و لأأس اامأأ  سفمهيأأة  أأ   التأأداسري ااوليأأة يف سأأياق  (4)

دىل مجيأأأع الأأأدول املع يأأأة ا أأأا  التأأأداسري "فاة عيأأأة العامأأأة طلبأأأت اةأأأرائم املرتكبأأأة ضأأأد اإلنسأأأانيةو 
… والمتشأأا  مجيأأع… اةأأرائم املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانية ووو الالومأأة إلجأأراء التحقيأأق الأأدقيق يف

ااشأأأخاص املأأأ نبني سارتكأأأاب جأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية والقأأأبض علأأأيهم وتسأأألي هم ومعأأأاقبتهم دن 
أن رفأأض الأدول التعأأاون "هنأأا أمأدت و وساملثأ ل فج(1193)"تكأ  قأد جأأرت حمأام تهم ومعأأاقبتهم مل
اةرائم املرتكبة ضد اإلنسأانية  أو … ني يفوتسليم وحمام ة ومعاقبة ااشخاص امل نب توقي يف 

أمأأأأأر يتعأأأأأارض ومقاصأأأأأد ميثأأأأأاق اامأأأأأم املتحأأأأأدة ومبادئأأأأأ  وقواعأأأأأد القأأأأأانون الأأأأأدويل املعأأأأأرت  هبأأأأأا 
__________ 

معاقبأأأة  رمأأأي املتعلأأأق مبسأأأفلة  1969 مأأأانون ااول/ديسأأأ رب  15 املأأأؤرخ (24-)د2583اة عيأأأة العامأأأة قأأأرار  (1193)
 و 1 ل الفقرةاحلرب وااشخاص ال ي  ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانية

http://www.un.org/Ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2583%28XXIV%29
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أن متتثأ  اللت اماهتأا  ات الصألة عأ  مسؤولية الأدول " لس اام  على  أّمدوقد و (1194)ما "ع و 
التحقيق الشأأأام  مأأأع ااشأأأخاص سأأأ… لقضأأأاء علأأأى حأأأاالت اإلفأأأالت مأأأ  العقأأأاب واملتعلقأأأة سا

غري أأأا مأأأ  االنتهامأأأات اخلطأأأرية للقأأأانون اإلنسأأأاين  اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانية أو… املسأأأؤولني عأأأ 
ب تكرار أأأال والسأأأعي دىل الأأأدويلل ومقاضأأأاهتمل مأأأ  أجأأأ  م أأأع حأأأدوث  أأأ   االنتهامأأأاتل وجت ّأأأ

 و(1195)"السال  الدائم والعدل واحلقيقة واملصاحلة
ل و لأأك (1196)دات الأأيت تت أأاول اةأأرائم علأأى  أأ   التأأداسري ااوليأأةتأأ ص املعا أأ وعأأادة  مأأا (5)

و واستعرضأأت حمك أأة العأأدل الدوليأأةل يف مجلأأة (1197)مأأ  اتفاقيأأة م ا ضأأة التعأأ يب 6 مثأأ  املأأادة
فشرحت أن "ددراج التشأريعات امل اسأبة يف القأانون احمللأي ووو  6 أمورل ااحكا  الواردة يف املادة

سأججراء حتقيأق أويل   يوجد يف دقلي ها شأخص مشأتب  فيأ  القيأا  فأورا  أن يتيح للدولة اليتم  شفن  
ل و أأي خطأأوة ضأأرورية لت كأأني تلأأك الدولأأةل و أأي تتصأأر  عأأ  معرفأأة ساحلقأأائقل …يف الوقأأائع 

وقأأأد خلصأأأت  و(1198) سقصأأأد املالحقأأأة القضأأأائية ووو"ىل سأأألطاهتا املختصأأأة دالقضأأأية  دحالأأأةمأأأ  
راد م أأأ ل مسأأأأائر أع أأأال التحأأأأرِّي الأأأيت جتريهأأأأا السأأأألطات يُأأأأالتحقيأأأق ااّويل  أن  أأأأ ااحملك أأأة دىل 

ري فالسأأألطات الأأأيت جُتأأأو نفأأأي الشأأأبهات الأأأيت حتأأأو  حأأأول الشأأأخص املعأأأر املختصأأأةل دثبأأأات أو
 الوقأائع واادلأأة القضأأية الأ ي حيتأوي علأأى دعأداد ملأ  أي السأألطات الأيت تتأوىّل مه أأة التحقيأق 

دفأادات الشأهود املتعلقأة سااحأداث موضأوع  ميك  أن يشأ   الوثأائق أووأن  لك "؛  ات الصلة
أن  مأأأأ لكوالحظأأأأت احملك أأأأة  و (1199)"ط املشأأأأتب  فيأأأأ  يف املسأأأأفلة املع يأأأأةتأأأأورّ  وساحت أأأأالالقضأأأأية 

نأب ا أا  التأداسري " ولكأ ل "اختيار وسائ  دجراء التحقيق أمأر يظأ  يف أيأدي الأدول ااطأرا "
  أأأأأأ  دجأأأأأأراء حتقيأأأأأأق يف   أجأأأأأأ  مأأأأأأالالومأأأأأأة فأأأأأأور حتديأأأأأأد  ويأأأأأأة املشأأأأأأتب  فيأأأأأأ  يف دقلأأأأأأيم الدولأأأأأأة 

رفأأع " و وفضأأال  عأأ   لأأكل فأأجن الغأأرض مأأ   أأ   التأأداسري ااوليأأة  أأو الت كأأني مأأ (1200)"القضأأية

__________ 

معاقبأأأة  رمأأأي املتعلأأأق مبسأأأفلة  1971 مأأأانون ااول/ديسأأأ رب  18 املأأأؤرخ (26-)د2840امأأأة قأأأرار اة عيأأأة الع (1194)
 و4 ل الفقرةاحلرب وااشخاص ال ي  ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانية

 و  10 ل الفقرة2009 تشري  الثاين/نوف رب 11 املؤرخ (2009)1894قرار  لس اام   (1195)
ق أع ااع أال غأري واتفاقيأة ؛ 6 ل املادةتق ع االستيالء غري املشروع على الطائرااتفاقية انظر على سبي  املثال:  (1196)

؛ 6 ل املأأأادةواالتفاقيأأأة الدوليأأأة مل ا ضأأأة أخأأأ  الر أأأائ ؛ 6 ل املأأأادةديناملشأأأروعة املوجهأأأة ضأأأد سأأأالمة الطأأأريان املأأأ
واالتفاقيأأة الدوليأأة لق أأع اهلج أأات اإلر اسيأأة ؛ 8 ل املأأادةواتفاقيأأة البلأأدان اامريكيأأة مل أأع التعأأ يب واملعاقبأأة عليأأ 

 أأأع مل ةاافريقيأأأ الوحأأأدةة اتفاقيأأأة م ظ أأأو ؛ 9 ل املأأأادةواالتفاقيأأأة الدوليأأأة لق أأأع متويأأأ  اإلر أأأاب؛ 7 ل املأأأادةسالق اسأأأ 
؛ 10 ل املأأادةواالتفاقيأأة الدوليأأة حل ايأأة مجيأأع ااشأأخاص مأأ  االختفأأاء القسأأري؛ 7 ل املأأادةاإلر أأاب ومكافحتأأ 

 Association of Southeast ;ل املأادة الثام أة )واتفاقية م ا ضة اإلر اب اخلاصة سراسطة أمأم ج أوب شأرقي آسأيا

Asian Nations Convention on Counter Terrorism, art. VIIIو) 
 و 6 اتفاقية م ا ضة التع يبل املادة (1197)
 Questions relating to the و(أعال  1175 انظر احلاشية) التسليم قضية املسائ  املتصلة سااللت ا  ساحملام ة أو (1198)

Obligation to Prosecute or Extradite (see footnote, p. 450, para. 72)و 
 و  83 ل الفقرة453 ل الصفحةملرجع نفس ا (1199)
 و  86 ل الفقرة454 ل الصفحةاملرجع نفس  (1200)

http://undocs.org/ar/2840%20(XXVI)
http://undocs.org/ar/S/RES/1894(2009)
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نأأر تسأألي  ل وحتقيأأق  أأد  االتفاقيأأة والغأأرض م هأأال و أأو ويأأادة  دعأأوى ضأأد املشأأتب  فيأأ  د ا مل
 و (1201)"م  العقاب اافعالب دفالت مرتكح      ّ ع  طريق جتفعالية م ا ضة التع يب 

  9 المادة
  ةمحاكمال تسليم أوالمبدأ 

دقلأأأأيم يف  عى ارتكاسأأأأ  اةرميأأأة موجأأأودا  املأأأدَّ الشأأأخص علأأأى الدولأأأة الأأأيت يكأأأأون  
ُتسألِّم  مل القضأية علأى سألطاهتا املختصأة سقصأد احملام أةل مأا خاضع لواليتها أن تعرض

وعلأأى  أأ    وخمتصأأة دىل حمك أأة ج ائيأأة دوليأأةحتيلأأ    لأأك الشأأخص دىل دولأأة أخأأرى أو
أي جرميأأة  الطريقأأة الأأيت يأأتم هبأأا ا أأا  القأأرار خبصأأوصالسأألطات أن تتخأأ  قرار أأا سأأ فس 

 و أخرى خطرية الطاسع مبوجب قانون تلك الدولة

 التعليق  
دقلأأيم يف  عى ارتكاسأأ  اةرميأأة موجأأودا  املأأدَّ الشأأخص الأأيت يكأأون الدولأأةل  9 يُلأأ   مشأأروع املأأادة (1)

حمام تأأأ و والوسأأأيلة سقصأأأد  دىل نظامهأأأا القضأأأائي الأأأوطر  أأأ ا الشأأأخص تقأأأدِّ  خاضأأأع لواليتهأأأال سأأأفن
دىل حمك أة   لأك الشأخص دىل دولأة أخأرى أوالدولأة ُتسألِّم البديلة الوحيدة للوفاء هب ا االلت ا   ي أن 

لأأديها االسأأتعداد لعأأرض املسأأفلة علأأى القضأأاء ولأأديها القأأدرة علأأى  لأأكو وُيشأأار  ج ائيأأة دوليأأة خمتصأأة
احملام أأةل و أأو مبأأدأ قامأأت ة أأة القأأانون الأأدويل مأأؤخرا   دىل  أأ ا االلتأأ ا  سوصأأف  مبأأدأ التسأأليم أو عأأادة  

حأأني  و ويف(1203)ويأأرد يف العديأأد مأأ  املعا أأدات املتعأأددة ااطأأرا  الأأيت تت أأاول اةأأرائم (1202)سدراسأأت 
للج أأة اإلسقأأاء علأأى تعكأأس متامأأا  معأأا  أأ ا االلتأأ ا ل اختأأارت ا أن الرتمجأأة احلرفيأأة هلأأ ا املصأأطلح قأأد ال

 املصطلح يف الع وان سال ظر دىل شيوع استخدام  ع د اإلشارة دىل الت ا  م    ا ال وعو
يف وعأأّر  مشأأروع مدونأأة اةأأأرائم املخلأأة سسأألم اإلنسأأانية وأم هأأأال الأأ ي أعدتأأ  اللج أأأة  (2)

ع عأد  مأ" :علأى أنأ  9 ونأص مأ لك يف املأادة 18 ل اةرائم ضد اإلنسأانية يف املأادة1996 عا 
اإلخالل ساختصاص حمك ة ج ائية دوليةل علأى الدولأة الطأر  الأيت يوجأد يف دقلي هأا فأرد يُأدَّعى 

أن تقأأأأأو  ستسأأأأأليم  أأأأأ ا الفأأأأأأرد  20 أو 19 أو 18 أو 17 أنأأأأأ  ارتكأأأأأب جرميأأأأأة مبي أأأأأة يف املأأأأأادة
 و(1204)"مبحام ت  أو

__________ 

 و  74 ل الفقرة451 ل الصفحةاملرجع نفس  (1201)
 الفص  السادسو(ل A/69/10) 10 الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة التاسعة والستونل امللحق رقمانظر  (1202)
الدراسأأة االستقصأأأائية لالتفاقيأأأات املتعأأأددة ااطأأأرا  الأأأيت قأأأد تكأأأون هلأأأا صأأألة سالع أأأ  الأأأ ي تضأأأطلع سأأأ  ة أأأة " (1203)

: دراسأة مأ  اامانأة "(aut dedere aut judicare) احملام أة االلتأ ا  سالتسأليم أو"القأانون الأدويل سشأفن موضأوع 
 و A/CN.4/630)العامة )

(؛ انظأأأر أيضأأأا : قأأأرار ة أأأة 9 )اةأأأ ء الثأأأاين(ل الفصأأأ  الثأأاينل الفأأأرع دال )املأأأادة اجمللأأأد الثأأأاينل 1996 ووو حوليأأة (1204)
سأفن علأى "تقأر ) 2 أعأال (ل الفقأرة 1100 املتعلق ساإلفالت م  العقأاب )احلاشأية 2005/81 حقوق اإلنسان

تسأألي همل مبأأ  يف  لأأك  أو ووواةأأرائم املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانية ووو الأأدول مقاضأأاة مأأرتكح اةأأرائم الدوليأأة مثأأ  
دول علأأى ا أأا  تأأداسري فعالأأة شأأرماؤ م ع أأال  سالت اماهتأأا الدوليأأة مأأ  أجأأ  تقأأدميهم دىل العدالأأةل وحتأأث مجيأأع الأأ

 "(ولت في      االلت امات

http://undocs.org/ar/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/630
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/Arabic/reports/a_51_10.pdf&lang=EFSXP
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ُيشأأار  مأأال تسأأتخد  (1205)ومعظأأم املعا أأدات الأأيت حتتأأوي علأأى "التأأ ا " مأأ   أأ ا القبيأأ  (3)
ق أأأأع االسأأأأتيالء غأأأأري املشأأأأروع علأأأأى اتفاقيأأأأة ‘ورد يف  دليأأأأ  سفنأأأأ  "صأأأأيغة ال أأأأاي"ل س أأأأاء علأأأأى مأأأأا

__________ 

م أأع ااع أأال االر اسيأأة الأأيت تفخأأ  شأأك  جأأرائم ضأأد ااشأأخاص واالستأأ او اتفاقيأأة ‘انظأأر م ظ أأة الأأدول اامريكيأأةل  (1205)
 ,Organization of American States (OAS)) 5 ل املأأادة‘املتصأأ  هبأأال الأأيت هلأأا أمهيأأة دوليأأةل واملعاقبأأة عليهأأا

Convention to Prevent and Punish the Acts of Terrorism Taking the Form of Crimes Against Persons 

and Related Extortion that are of International Significance (Washington, D.C., 2 February 1971), 

United Nations, Treaty Series, vol. 1438, No. 24371, p. 195, art. 5 ؛ واتفاقيأأة م ظ أة الوحأدة اافريقيأأة)
 Organization of African Unity;) 3و 2 ل الفقرتأأان9و 8 املتعلقأأة سالقضأأاء علأأى االرتأأ اق يف أفريقيأأال املادتأأان

Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa (Libreville, 3 July 1977), I., vol. 1490, 

No. 25573, p. 89, arts. 8-9, paras. 2-3 7 ل املأأأأادةاالتفاقيأأأأة ااوروسيأأأأة لق أأأأع اإلر أأأأاب(؛ و ( European 

Convention on the Suppression of Terrorism (Strasbourg, 27 January 1977), ibid., vol. 1137, 

No. 17828, p. 93, art. 714 ليأ ل املأادة(؛ واتفاقيأة البلأدان اامريكيأة مل أع التعأ يب واملعاقبأة ع (Inter-American 

Convention to Prevent and Punish Torture ؛ واالتفاقيأة اإلقلي يأة مل أع اإلر أاب اخلاصأة سراسطأة ج أوب آسأيا)
 SAARC [South Asian Association for Regional Cooperation] Regionalللتعأاون اإلقلي أيل املأادة الثالثأة )

Convention on Suppression of Terrorism (Kathmandu, 4 November 1987), in International 

Instruments related to the Prevention and Suppression of …أعأال (  1058 ( )انظأر احلاشأية; p. 174, at 

art. IV, p. 176 6 واتفاقيأأأة البلأأأدان اامريكيأأأة املتعلقأأأة حبأأأاالت االختفأأأاء القسأأأريل املأأأادة (Inter-American 

Convention on Forced Disappearance of Persons ل كيأة سشأفن االجتأار الأدويل سالقّصأرياتفاقيأة البلأدان اامر (؛ و
 ,Inter-American Convention on International Traffic in Minors (Mexico, 18 March 1994)) 9 املأادة

OAS, Treaty Series, No. 79, art. 913 مأأ  املأأادة 6 دان اامريكيأأة ملكافحأأة الفسأأادل الفقأأرة(؛ واتفاقيأأة البلأأ 
(Inter-American Convention against Corruption (Caracas, 29 March 1996), art. 13, para. 6 ؛ و) اتفاقيأة

ا البلأأدان اامريكيأأة ملكافحأأة تصأأ يع ااسأألحة ال اريأأة والأأ خرية واملتفجأأرات واملأأواد ااخأأرى  ات الصأألة واالجتأأار هبأأ
 Inter-American Convention against the Illicit) 19 مأأأأ  املأأأأادة 6 الفقأأأأرة سطريقأأأأة غأأأأري مشأأأأروعةل

Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives, and Other Related Materials 

(Washington, D.C., 14 November 1997), art. 19, para. 6 ل العرسيأةل االتفاقيأة العرسيأة لق أع (؛ وجامعأة الأدو
 League of Arab States, Arab Convention on the( )1998 نيسأأأان/أسري  22 اإلر أأأاب )القأأأا رة

Suppression of Terrorism (Cairo, 22 April 1998), in International Instruments related to the 

Prevention and Suppression of …أعأال (ل  1058 ية( )انظأر احلاشأp. 178, at art. 6, p. 183واتفاقيأة  لأس  ؛
 Council of Europe, Criminal Law ;) 27 مأ  املأادة 5 أوروسأا املتعلقأة سالقأانون اة أائي سشأفن الفسأادل الفقأرة

Convention on Corruption (Strasbourg, 27 January 1999), European Treaty Series, No. 173, art. 27, 

para. 5 6 (ل املأادة1999 متوو/يوليأ  1 معا دة م ظ ة املؤمتر اإلسالمي ملكافحة اإلر اب الأدويل )واغأادوغول(؛ و 
(Convention of the Organisation of the Islamic Conference on Combating International Terrorism 

(Ouagadougou, 1 July 1999), annex to resolution 59/26-P, available from www.oic-

oci.org/english/convenion/terrorism_convention.htm ل املتعلقأأأأة ساةرميأأأأة اإللكرتونيأأأأة(؛ واتفاقيأأأأة  لأأأأس أوروسأأأأا
 Council of Europe, Convention on Cybercrime (Budapest, 23 November) 24 مأأ  املأادة 6 الفقأرة

2001), European Treaty Series, No. 185, art. 24, para. 6 ل اتفاقيأة االحتأاد اافريقأي مل أع ومكافحأة الفسأاد(؛ و
 ,African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (Maputo) 15 مأ  املأادة 6 الفقرة

11 July 2003), available from www.au.int/en/sites/default/files/treaties/7786-file-

african_union_convention_preventing_combating_corruption.pdf, art. 15, para. 6 اتفاقيأأأأة  لأأأأس (؛ و
 Council of Europe, Convention on the Prevention of Terrorism) 18 ل املأأادةأوروسأأا مل أأع اإلر أأاب

(Warsaw, 16 May 2005), Council of Europe Treaty Series, No. 196, art. 18 اتفاقيأة  لأس أوروسأا سشأفن (؛ و
 Council of Europe Convention on Action against ) 31 مأأ  املأأادة 3 رل الفقأأرةمكافحأأة االجتأأار سالبشأأ

Trafficking in Human Beings (Warsaw, 16 May 2005), Council of Europe Treaty Series, No. 197, 

art. 31, para. 3 مأ  املأادة الثالثأة عشأرة  1 ل الفقأرةم ج وب شرق آسيا سشفن مكافحة اإلر أاباتفاقية راسطة أم(؛ و
 (وASEAN Convention on Counter Terrorism, art. XIII, para. 1أعال ( ) 1058 )احلاشية
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دطأأار  أأ   الصأأيغةل ي شأأف  أأ ا االلتأأ ا   و ويف(1206)1970 املعقأأودة يف ال أأاي يف عأأا  ‘الطأأائرات
دولأة توجأد يف دقليم الدولة الطر ل سغض ال ظر ع ا د ا مانت  موجودا   املدَّعىمل ا مان اةاين 

شأأأأأار عأأأأأادة دىل  أأأأأ   املسأأأأأفلة سأأأأأااللت ا  سالتسأأأأأليم ورغأأأأأم أنأأأأأ  يُ و طأأأأأر  أخأأأأأرى تطلأأأأأب تسأأأأألي  
علأأأى  "القضأأأية "عأأأرض أأأو علأأأى الدولأأأة الطأأأر  املع يأأأة  الواقأأأع   أأأا ل فأأأجن االلتأأأ ا "ساحملام أأأة" أو

ة تقأرر مقاضأااحملام ةل أي دحالأة املسأفلة دىل سألطات االدعأاء الأيت قأد  سلطاهتا املختصة لغرض
د ا قأأأررت السأأألطات املختصأأأة عأأأد  وجأأأود أدلأأأة مافيأأأة ل دانأأأةل سصأأأورة خاصأأأةل و الو  املأأأتهم أ 

و وتشأأأري ااع أأأأال (1207)بيعاقَأأأ م والحيأأأأامَ  املأأأتهم والدىل الئحأأأة اهتأأأا   توجيأأأأ  يلأأأ   ع دئأأأ    فأأأال
 أنشأفتاملع يأة قأد أن الصأيغة التحضريية التفاقية ق ع االستيالء غأري املشأروع علأى الطأائرات دىل 

"االلتأأأ ا  سجلقأأأاء القأأأبض علأأأى اةأأأاين امل عأأأو ل ودمكانيأأأة التسأأأليمل وااللتأأأ ا  ساإلحالأأأة دىل السأأألطة 
 و(1208)"املختصةل ودمكانية احملام ة

 التسأأأأليم )سلجيكأأأأا ضأأأأد السأأأأ غال(ل املسأأأأائ  املتصأأأألة سأأأأااللت ا  ساحملام أأأأة أوقضأأأأية ويف  (4)
مأأ  اتفاقيأأة م ا ضأأة التعأأ يبل   7 حللأأت حمك أأة العأأدل الدوليأأة صأأيغة ال أأاي يف سأأياق املأأادة

 يلي: م ا
مأ   7 مأ  املأادة 1 م ا يتضح م  ااع ال التحضأريية لالتفاقيأةل فأجن الفقأرة -90"

تسأأأت د دىل حكأأأم مماثأأأ  تتضأأأ    اتفاقيأأأة ق أأأع االسأأأتيالء غأأأري املشأأأروع علأأأى االتفاقيأأأة 
ستقأأأأدمي  وااللتأأأ ا و 1970 مأأأانون ااول/ديسأأأأ رب  16 عأأأة يف ال أأأأاي يفالطأأأائراتل املوقَّ 

االلتأأأأ ا  ")يشأأأأار دليأأأأ  في أأأأا يلأأأأي سأأأأأ  احملام أأأأةالقضأأأأية دىل السأأأألطات املختصأأأأة لغأأأأرض 
صأأأيغ سطريقأأأة تأأأرتك لتلأأأك السأأألطات قأأأرار حتريأأأك الأأأدعوى مأأأ  عدمأأأ ل قأأأد ( "ساحملام أأأة

وعأالوة علأى  لأكل فأجن و وسالتايل فجهنا حترت  اسأتقالل الأ ظم القضأائية للأدول ااطأرا 
علأأأى أن تتخأأأ  السأأألطات قرار أأأا سأأأ فس ااسأأألوب املتبأأأع يف   أأأاتني االتفأأأاقيتني تؤمأأأدان

مأأ   2 حالأأة أيأأة جرميأأة عاديأأة  ات طبيعأأة خطأأرية مبوجأأب قأأانون الدولأأة املع يأأة )الفقأأرة
ق ع االستيالء ل 1970 م  اتفاقية عا  7 م  اتفاقية م ا ضة التع يب واملادة 7 املادة

السأأألطات املختصأأأة املع يأأأة تظأأأ  ويرتتأأأب علأأأى  لأأأك أن و غأأأري املشأأأروع علأأأى الطأأأائرات
ل يف ضأأأأأوء اادلأأأأأة املعروضأأأأأة عليهأأأأأا وقواعأأأأأد ال أ  مسأأأأأؤولة عأأأأأ  قأأأأأرار حتريأأأأأك الأأأأأدعوى

 واإلجراءات اة ائية  ات الصلة

__________ 

 و7 ل املادةلق ع االستيالء غري املشروع على الطائرات 1970 اتفاقية عا  (1206)
 و87 أعال (ل الصفحة 1203 )احلاشية A/CN.4/630انظر الوثيقة  (1207)
(1208) Statement of Chairperson Gilbert Guillaume (delegate from France), International Civil Aviation 

Organization, Legal Committee, Seventeenth Session, Montreal, 9 February-11 March 1970, 

Minutes and Documents relating to the Subject of Unlawful Seizure of Aircraft (Montreal, 1970), 

30th meeting (3 March 1970) (Doc. 8877-LC/161), para. 15و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/630
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يف سأأأياق  7 مأأ  املأأادة 1 امل صأأوص عليأأ  يف الفقأأرةيُ فَّأأ  االلتأأ ا   وعأأادة مأأا -91"
الالدنسأأانية  العقوسأة القاسأأية أو أواتفاقيأة م ا ضأأة التعأ يب وغأأري  مأأ  ضأروب املعاملأأة ‘
سعأأأأأد أن تفأأأأأي الدولأأأأأة سااللت امأأأأأات ااخأأأأأرى )اتفاقيأأأأأة م ا ضأأأأأة التعأأأأأ يب(  ‘املهي أأأأأة أو

امل صوص عليها يف املواد الساسقةل اليت تقتضي م ها اعت اد تشأريعات مالئ أة لت كي هأا 
دجأراء حتقيأق م  جتأرمي التعأ يب ودعطأاء حمام هأا واليأة قضأائية عامليأة يف  أ   املسأفلة و 

 هتأد وميك  اعتبار     االلت اماتل  ت عةل ع اصر آلليأة تعاقديأة واحأدة و يف الوقائع
 ودىل م ع دفالت املشتب  فيهم م  العواقب املرتتبة على مسؤوليتهم اة ائيةل دن ثبتت

 ووو
الدولأأأة املع يأأأة عأأأرض  تقتضأأأي مأأأ  7 مأأأ  املأأأادة 1 وتأأأرى احملك أأأة أن الفقأأأرة -94"

سأألطاهتا املختصأأة سقصأأد احملام أأةل سغأأض ال ظأأر عأأ  وجأأود طلأأب سأأاسق  القضأأية علأأى
تفأرض علأى الدولأة دجأراء  6 مأ  املأادة 2 وهلأ ا السأبب فأجن الفقأرةو ستسليم املشتب  فيأ 

االلتأأأأ ا  سعأأأأرض القضأأأأية علأأأأى و و حتقيأأأأق أويل م أأأأ  حلظأأأأة وجأأأأود املشأأأأتب  فيأأأأ  يف دقلي هأأأأا
يأأؤدي دىل مباشأأرة  ال ل قأأد يأأؤدي أو7 مأأ  املأأادة 1 السأألطات املختصأأةل مبوجأأب الفقأأرة

 ويتعلق سالتهم املوجهة دىل املشتب  في  اإلجراءاتل يف ضوء اادلة املعروضة عليهال في ا
أمأأأأا د ا مانأأأأت الدولأأأأة الأأأأيت يوجأأأأد املشأأأأتب  فيأأأأ  يف أراضأأأأيها قأأأأد تلقأأأأت طلبأأأأا   -95"

ا أن تتحأأرر لتسأألي   يف أي حالأأة مأأ  احلأأاالت املبي أأة يف أحكأأا  االتفاقيأأةل فأأجن سجمكاهنأأ
وس أأأاء  علأأأى  لأأأكل فأأأجن دمكانيأأأة  مأأأ  الت امهأأأا مبحام تأأأ  ساملوافقأأأة علأأأى  لأأأك الطلأأأبو

  يتعأأني دعطأأاء تعأأر أنأأ االختيأأار سأأني التسأأليم والتقأأدمي دىل احملام أأة مبوجأأب االتفاقيأأة ال
احملام أأة فهأأي التأأ ا    فالتسأأليم خيأأار تتيحأأ  االتفاقيأأة للدولأأةل أمأأاو الأأوون نفسأأ البأأديلني 

 غري مشروع ترتتب علي  مسؤولية الدولةو انتهامُ  فعال  يشك  مبوجب االتفاقيةل  دويل
تتضأأأ   أيأأأة دشأأأارة دىل  مأأأ  االتفاقيأأأة ال 7 مأأأ  املأأأادة 1 ويف حأأأني أن الفقأأأرة -114"

سالضأرورة دشأارة ضأ  ية يف الأ ص  توجأداإلطار ال مر للوفاء سااللت ا  الأ ي تأ ص عليأ ل 
رتة وم يأأة معقولأأةل سطريقأأة متوافقأأة مأأع موضأأوع االتفاقيأأة دىل وجأأوب الت فيأأ  يف غضأأون فأأ

 ووغرضها
 وتأأأأرى احملك أأأأة أن اهلأأأأد  مأأأأ  دلأأأأ ا  الدولأأأأة ساحملام أأأأةل امل صأأأأوص عليأأأأ  يف -115"

ويأأادة "مأأ  االتفاقيأأةل  أأو حتقيأأق موضأأوع االتفاقيأأة وغرضأأهال أي  7 مأأ  املأأادة 1 الفقأأرة
  ا  و السبب يف أن  ي بغي مباشرة و  )ديباجة االتفاقية(و "فعالية ال ضال ضد التع يب

 اإلجراءات دون تفخريو
أهنأم  يُأدَّعىوالغرض م   أ   ااحكأا  التعا ديأة  أو م أع ااشأخاص الأ ي   -120"

ارتكبوا أع ال تع يب م  اإلفالت م  العقابل ع  طريق ض ان عأد  حصأوهلم علأى 
هأا أمامهأا سالفعأ  خيأار والدولة اليت يوجأد املشأتب  فيأ  يف دقلي  مال  يف أية دولة طر و
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تسأألي   دىل البلأأد الأأ ي قأأد  طلبأأا سأأ لكل ولكأأ  سشأأرط أن تكأأون لتلأأك الدولأأة واليأأة 
 و(1209)م  االتفاقيةل تس ح هلا مبقاضات  وحمام ت " 5 ساملادة قضائية معي ةل ع ال  

ميكأأأأ  أن تأأأأربر عأأأأد  االمتثأأأأال هلأأأأ    ال ةختلفأأأأاملأن العوامأأأأ   ووجأأأأدت احملك أأأأة أيضأأأأا   (5)
دحالأأأأأأة املسأأأأأأأفلة دىل م ظ أأأأأأأة  ؛ أو(1210)يف  لأأأأأأك: الصأأأأأأأعوسات املاليأأأأأأة للدولأأأأأأأة االلت امأأأأأأاتل مبأأأأأأأا

 و(1212)القانون احمللي للدولة يف دطارالصعوسات يف الت في   ؛ أو(1211)دقلي ية

سأأأ  ستسأأأليم سأأأفن التأأ ا  الدولأأأة ميكأأأ  الوفأأاء  9 وتعأأرت  اة لأأأة ااوىل مأأأ  مشأأروع املأأأادة (6)
الشخص املدَّعى ارتكاس  اةرمية ليس فقأ  دىل دولأة أخأرى ولكأ  أيضأا  دىل حمك أة ج ائيأة دوليأة 

سي ا ساالقرتان مع دنشاء احملك ة اة ائية  خمتصة ملقاضاة اةاينو وقد نشف   ا اخليار الثالثل وال
ان يأأرتب  مصأأطلح حأأني أنأأ  يف مثأأري مأأ  ااحيأأ و ويف(1213)الدوليأأة وحمأأامم ج ائيأأة دوليأأة أخأأرى

( سجرسأأأأال شأأأأخص دىل دحأأأأدى الأأأأدول سي  أأأأا ُيسأأأأتخد  عأأأأادة  مصأأأأطلح extradition"التسأأأأليم" )
( مبعأأأأا درسأأأأال الشأأأأخص دىل حمك أأأأة ج ائيأأأأة دوليأأأأة خمتصأأأأةل فأأأأجن مشأأأأروع surrender"دحالأأأأة" )

يقيّأأأأأد اسأأأأأتخدا  املصأأأأأطلحني هبأأأأأ ا الشأأأأأك و واملصأأأأأطلحات  قأأأأأد صأأأأأيغ علأأأأأى  أأأأأو ال 9 املأأأأأادة
ل وهلأ ا السأبب (1214)العالقأات الدوليأة ميكأ  أن تتبأاي  الأ ظم اة ائيأة الوط يأة ويفاملستخدمة يف 

رأت اللج أأأة أن مأأأ  املفضَّأأأ  وضأأأع صأأأيغة أعأأأمو وفضأأأال  عأأأ   لأأأكل فبي  أأأا قأأأد يكيّأأأ  مشأأأروع 
اإلشأأأارة دىل حمك أأأة ج ائيأأأة دوليأأأة لكأأأي يُفهأأأم م أأأ  أن  أأأ   احملك أأأة نأأأب أن تكأأأأون  9 املأأأادة
 ل فقد رُئي أن   ا التكيي  غري ضروريو (1215)رِسلة ساختصاصهااعرتفت الدولة امل حمك ة

علأأى أنأأ  ع أأدما تعأأرض الدولأأة املسأأفلة علأأى  9 وتأأ ص اة لأأة الثانيأأة مأأ  مشأأروع املأأادة (7)
حتيلأأأأ ل يكأأأأون "علأأأأى  أأأأ   السأأأألطات أن تتخأأأأ  قرار أأأأا  ع أأأأدما ُتسأأأألِّم الشأأأأخص أو احملام أأأأة أو

صأأوص أي جرميأأة أخأرى خطأأرية الطأأاسع مبوجأأب قأأانون الطريقأأة الأأيت يأأتم هبأا ا أأا  القأأرار خب سأ فس
__________ 

 Questions relating to theأعال ( ) 1175 )انظر احلاشية التسليم قضية املسائ  املتصلة سااللت ا  ساحملام ة أو (1209)

Obligation to Prosecute or Extradite , pp. 454-461, paras. 90-91, 94-95, 114-115 and 120 و) 
 و112 ل الفقرة460 ل الصفحةاملرجع نفس  (1210)
 واملرجع نفس  (1211)
 و113 ل الفقرة460 ل الصفحةاملرجع نفس  (1212)
(ل الفصأ  السأأادسل A/69/10) 10 ة العامأأةل الأدورة التاسأعة والسأأتونل امللحأق رقأأمالوثأائق الرمسيأأة للج عيأانظأر  (1213)

 و35 ل الفقرة182 )التقرير ال هائي ع  املوضوع(ل الصفحة‘ جيم‘الفرع 
 European Union, Council Framework Decision of 13 June 2002 on theانظأرل علأى سأبي  املثأال:  (1214)

European arrest warrant and the surrender procedures between Member States, Official Journal of 

the European Communities, L 190, 18 July 2002, p. 1, available from http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0584:en:HTML و )االحتأأأأأأأأأأأأأاد ااورويبل
ا  دولأة سشأفن مأ مرة دلقأاء القأبض ااوروسيأة ودجأراءات قيأ 2002 ح يران/يوني  13 قرار دطاري لل جلس مؤرخ

ت فيأأأ  حكأأأم  عضأأأو أخأأأرى سجرسأأأال )دحالأأأة( شأأأخص مطلأأأوب دىل القضأأأاء اغأأأراض دجأأأراء مقاضأأأاة ج ائيأأأة أو
 أمر احتجاو" )التفميد مضا (و سالسج  أو

 و11 م  املادة 1 ل الفقرةاالتفاقية الدولية حل اية مجيع ااشخاص م  االختفاء القسريانظر  (1215)

http://undocs.org/ar/A/69/10
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0584:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0584:en:HTML
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تلك الدولأة"و ومعظأم املعا أدات احملتويأة علأى صأيغة ال أاي تتضأ    أ ا احلكأم الشأرطي الأ ي 
يت ثأأ  اهلأأد  م أأأ  يف املسأأاعدة علأأى ضأأأ ان تطبيأأق اإلجأأراءات املعتأأأادة ومعأأايري اادلأأة املتعلقأأأة 

 ساةرائم اخلطريةو
  10 المادة

  للشفص المدعى ارتكاب  الجريمةالمعاملة العادلة 
يتعلأق سجحأدى اةأرائم  دجأراءات في أا حبقأ تخ  شخص تُ  يا ُتكف  -1 

ل القانونيأأة عادلأأة يف مجيأأع مراحأأ  اإلجأأراءاتالعاملأأة امل 5 املشأأار دليهأأا يف مشأأروع املأأادة
نون القأايف  لك احملام ة العادلةل واحل ايأة الكاملأة حلقوقأ  يف دطأار القأانون الأوطر و  مبا

  يف  لك قانون حقوق اإلنسانو ل مباالواجح التطبيقالدويل 
دولة غري  يفحمتج ا   أو متحفظا  علي  أو مسجونا  اي شخص يكون  -2 

  الدولة اليت حي   ج سيتها احلق يف:
الأدول الأيت يكأون  دون تفخري سفقرب ممث  خمأتص للدولأة أو أن يتص  )أ( 

لأأيت حيأأق هلأأا لسأأبب آخأأر محايأأة حقوقأأ ل أول دن  الدولأأة ا  لأأك الشأأخص مأأ  رعايا أأا أو
مان عدمي اة سيةل الدولة اليت تكون مستعدة حل اية حقوق  لأك الشأخص س أاء علأى 

  طلب م  ؛
  ؛الدول تلك الدولة أول وأن ي ور  ممث  )ب( 
  دون تفخري حبقوق  يف دطار     الفقرةو وأن يتم دعالم  )ج( 
الدولأأة وأنظ أأة وفقأأا  لقأأوانني  2 يف الفقأأرةس احلقأأوق املشأأار دليهأأا متأأارَ  -3 

  القأأأأوانني واانظ أأأأة سشأأأأرط أن متّكأأأأالأأأأيت يوجأأأأد الشأأأأخص يف دقلأأأأيم خاضأأأأع لواليتهأأأأال 
دع أأاال   2 الفقأأرةاغأأراض املتوخأأاة مأأ  مأأ ح  أأ   احلقأأوق مبوجأأب ااملأأ مورة مأأ  دع أأال 

 تاما و 

 التعليق  
تكفأأ  للشأأخص املأأدَّعى ارتكاسأأ  جرميأأة علأأى التأأ ا  الدولأأة سأأفن  10 يرمأأ  مشأأروع املأأادة (1)

يف  لأأك حمام أأة عادلأأة ومحايأأة ماملأأة  املوجأأود يف دقلأأيم خاضأأع لواليأأة الدولأأة املعاملأأة العادلأأةل مبأأا
حبأأأق الشأأأخص املأأدَّعى ارتكاسأأأ  جرميأأأةل  10 حلقوقأأ و وعأأأالوة علأأأى  لأأكل يعأأأرت  مشأأأروع املأأادة

حمتجأأأ ا  فيهأأأال  متحفظأأأا  عليأأأ  أو حي أأأ  ج سأأأية تلأأأك الدولأأأة ولكأأأ  يكأأأون مسأأأجونا  أو الأأأ ي ال
 دمكانية االتصال سفحد ممثلي دولت و

احل ايأأأأة درجأأأأات مأأأأ   أخأأأأرى تأأأأوفر مجيأأأأع الأأأأدول يف دطأأأأار قواني هأأأأا الوط يأأأأة درجأأأأة أوو  (2)
ونوو أن  تعاقبهم على جرمية ج ائيةو حتام هم أو حتتج  م أو ل شخاص ال ي  حتقق معهم أو

و سأأأاسقة قضأأأائية قاعأأأدة دداريأأأة أو يف نظأأأا  أساسأأأي أو ور أود أوجأأأ  احل ايأأأة  أأأ   يف الدسأأأتحتأأأدَّ 
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 "املعاملأأة العادلأأة"يشأري دىل  وضأأع معيأار عأأا  وعأالوة علأأى  لأكل ميكأأ  تأدوي  قواعأأد مفصألة أو
 أأ    "و وتتسأأماملسأأاواة يف احل ايأأة" أو "الضأأ انات القضأأائية" أو "مراعأأاة ااصأأول القانونيأأة" أو

  اسأأتغالل السأألطة االسأأتث ائية ةهأأاو العدالأأة اة ائيأأة للدولأأة فمهيأأة سالغأأة يف ضأأ ان عأأدساحل ايأأة 
حتفأأ  هلأأ ا الفأأردل يف مجلأأة أمأأورل القأأدرة علأأى  للضأأغ  سطريقأأة غأأري سأألي ة علأأى املشأأتب  فيأأ ل د 

 "(وتكافؤ وسائ  الدفاع"الطع  الكام  يف ادعاءات الدولة أما  حمك ة مستقلة )مبا يتيح 
ساعرتا  تأا  يف القأانون اة أائي الأدويل والقأانون امله ة اية أوج  احل اليو  أيضا وحتظى  (3)

 11و 10 املأادتنييف  أ   أوجأ  احل ايأة  ُيشأار دىل مسأتوىلأعأم وعلى و الدويل حلقوق اإلنسان
م  العهد الدويل  14 سي  ا ترد يف املادة ل(1216)1948 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعا م  

سأأأية معأأأايري أمثأأأر حتديأأأدا  مل ِمأأأة للأأأدولو ومقاعأأأدة عامأأأةل الأأأدويل اخلأأأاص سأأأاحلقوق املدنيأأأة والسيا
 يئة قضائية دولية دىل حتديد املعايري امل صوص  تسعى الصكوك امل ِشئة ملعايري خمصصة حملك ة أو

م  العهدل يف حأني تأ ص املعا أدات الأيت تت أاول القأانون الأوطر علأى معيأار  14 عليها يف املادة
سعأأأأأأض الصأأأأأأكوك  ويف 14 املعأأأأأأايري احملأأأأأأددة الأأأأأأواردة يف املأأأأأأادةيقصأأأأأأد م أأأأأأ  دقأأأأأأرار وددمأأأأأأاج  عأأأأأأا 

 ات الصلة يف "مجيع مراح " اإلجراءات القضائية الوط ية اليت ميّر هبأا الشأخص املأدَّعى  ااخرى
 و(1217)ارتكاس  للجرمية

__________ 

مأأأأأأأأأانون   10 املأأأأأأأأأؤرخ (3-)د‘ ألأأأأأأأأأ ‘ 217قأأأأأأأأأرار اة عيأأأأأأأأأة العامأأأأأأأأأة ل اإلعأأأأأأأأأالن العأأأأأأأأأاملي حلقأأأأأأأأأوق اإلنسأأأأأأأأأان (1216)
 و11و 10 ل املادتان1948 ااول/ديس رب

ل مبأأ  فأأيهم املوظفأأون دوليأأة اتفاقيأأة م أأع اةأأرائم املرتكبأأة ضأأد ااشأأخاص املت تعأأني حب ايأأةانظأأر علأأى سأأبي  املثأأالل  (1217)
واتفاقيأأة ؛ 8 مأأ  املأأادة 2 ل الفقأأرةواالتفاقيأأة الدوليأأة مل ا ضأأة أخأأ  الر أأائ ؛ 9 ل املأأادةالدسلوماسأأيونل واملعاقبأأة عليهأأا

؛ 7 مأأ  املأأادة 3 ل الفقأأرةاملهي أأة الالدنسأأانية أو العقوسأأة القاسأأية أو م ا ضأأة التعأأ يب وغأأري  مأأ  ضأأروب املعاملأأة أو
 1988 آ ار/مأأأأأارس 10 )رومأأأأأال ااع أأأأأال غأأأأأري املشأأأأأروعة املوجهأأأأأة ضأأأأد سأأأأأالمة املالحأأأأأة البحريأأأأأة اتفاقيأأأأة ق أأأأأعو 
( Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation(Rome, 

10 March 1988), United Nations, Treaty Series, vol. 1678, No. 29004, p. 201؛ 10 مأ  املأادة 2 ل الفقأرة
 ,.Convention on the Rights of the Child (New York, 20 November 1989), ibidواتفاقيأة حقأوق الطفأ  )

vol. 1577, No. 27531, p. 3االتفاقيأأأأأة الدوليأأأأأة مل ا ضأأأأأة جت يأأأأأد املرت قأأأأأة و ؛ 40 )ب( مأأأأأ  املأأأأأادة2 (ل الفقأأأأأرة
 International Convention Against the Recruitment, Use, Financing and ) واسأتخدامهم ومتأويلهم وتأدريبهم

Training of Mercenaries (New York, 4 December 1989), ibid., vol. 2163, No. 37789, p. 75 ل)
ال أأاي الربوتومأول الثأاين التفاقيأة و ؛ 14 ل املأأادةة الدوليأة لق أأع اهلج أات اإلر اسيأة سالق اسأ تفاقيأاالو ؛ 11 املأادة
 Hague Convention of 1954 for the)  ايأة امللكيأة الثقافيأة يف حالأة نشأوب صأراع مسألَّححل 1954 لعأا 

Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (The Hague, 26 March 1999), 

United Nations, Treaty Series, vol. 2253, No. 3511واالتفاقيأة الدوليأة لق أع  ؛17 مأ  املأادة 2 (ل الفقأرة
مأأأأ   13 ل الفقأأأأرةملكافحأأأأة اةرميأأأأة امل ظ أأأأة عأأأأرب الوط يأأأأةواتفاقيأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة ؛ 17 ل املأأأأادةمتويأأأأ  اإلر أأأأاب

 United Nations Convention ) 44 مأ  املأادة 14 ل الفقأرةالفسأاد واتفاقية اامم املتحدة ملكافحة؛ 16 املادة

against Corruption (New York, 31 October 2003), United Nations, Treaty Series, vol. 2349, 

No. 42146, p. 4112 ل املادةاالتفاقية الدولية لق ع أع ال اإلر اب ال وويو  (؛ ( International Convention 

for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (New York, 13 April 2005), ibid., vol. 2445, 

No. 44004, p. 89؛ 11 م  املادة 3 ل الفقرةواالتفاقية الدولية حل اية مجيع ااشخاص م  االختفاء القسري (؛
 Association of) 8 مأأ  املأأادة 1 الفقأأرةن واتفاقيأأة م ا ضأأة اإلر أأاب اخلاصأأة سراسطأأة أمأأم ج أأوب شأأرقي آسأأيا

Southeast Asian Nations Convention on Counter Terrorismو) 

http://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217%28III%29
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201678/v1678.pdf
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لكأ  و ل "املعاملة العادلأة"تعّر  مصطلح  ال املعا دات اليت تت اول القانون الوطرو     (4)
ساعتبار  نسد احلقأوق احملأددة الأيت ميتلكهأا الشأخص املأدَّعى ارتكاسأ  اةرميأةل   َظر دلي يُ املصطلح 

و مأأ  العهأأد الأأدويل اخلأأاص سأأاحلقوق املدنيأأة والسياسأأية 14 تلأأك امل صأأوص عليهأأا يف املأأادة مثأأ 
 مأأأ  مشأأأاريع املأأأواد املتعلقأأأة مب أأأع اةأأأرائم املرتكبأأأة ضأأأد املأأأوظفني 8 املأأأادة صأأأياغة و كأأأ ال فع أأأد

الدسلوماسأأيني وغأأري م مأأ  ااشأأخاص املت تعأأني حب ايأأة دوليأأة واملعاقبأأة عليهأأال أمأأدت اللج أأة أن 
ترمأأي دىل جتسأأيد مجيأأع الضأأ انات "مانأأت   "املعاملأأة العادلأأة يف مجيأأع مراحأأ  اإلجأأراءات"صأأيغة 

أحأد اامثلأة علأى  أ   الضأ انات يأرد يف "ل وأن "املأتهم للشخص احملتجأ  أو املعرت  هبا ع وما  
و وعأأأالوة علأأأى  لأأأكل (1218)"مأأأ  العهأأأد الأأأدويل اخلأأأاص سأأأاحلقوق املدنيأأأة والسياسأأأية 14 املأأأادة

ل سأأأأال ظر دىل طاسعهأأأأا العأأأأا ل مقارنأأأأة قأأأأد ُفضأأأألت‘ املعاملأأأأة العادلأأأأة‘عبأأأأارة "الحظأأأأت اللج أأأأة أن 
‘ جلسأأات االسأأت اع العادلأأة‘ أو‘ مراعأأاة ااصأأول القانونيأأة‘مأأ  قبيأأ   سالعبأأارات اامثأأر شأأيوعا  

أن  ل أوضأحت اللج أة أيضأا  و وأخأريا  (1219)"ر مبعأا تقأر ضأيقالأيت قأد تفسَّأ‘ ام أة العادلأةاحمل‘ أو
ترمأأي دىل صأأون حقأأوق الشأأخص املأأدَّعى ارتكاسأأ  اةرميأأة مأأ  " "مجيأأع مراحأأ  اإلجأأراءات"صأأيغة 

 و(1220)"حلظة امتشاف  وا ا  تداسري لكفالة حضور  حىت ا ا  قرار هنائي سشفن القضية
وسي  ا يشت   مصأطلح "املعاملأة العادلأة" علأى مفهأو  "احملام أة العادلأة"ل أُدرجأت عأ   (5)

سغيأأأة التشأأأديد علأأأى أمهيتهأأأا ‘ احملام أأأة العادلأأأة‘ع أأأد يف مثأأأري مأأأ  املعا أأأدات اإلشأأأارة دىل عبأأأارة 
 أأ ا احلأأق يف حمام أأة عادلأأة الواقأأعل خلصأأت اللج أأة املع يأأة حبقأأوق اإلنسأأان دىل أن  اخلاصأأةو ويف

وسيلة دجرائية لل حافظة على سيادة "و و  "حد الع اصر ااساسية حل اية حقوق اإلنسانأ" و 
دىل املعاملأة العادلأةل "مبأا  10 مأ  مشأروع املأادة 1 و وس اء على  لكل تشري الفقرة(1221)"القانون

 يف  لك احملام ة العادلة"و
ارتكاسأ  جرميأة الت تأع سأفعلى وساإلضافة دىل املعاملة العادلةل حيق أيضا  للشخص املأدَّعى  (6)

يف  لأك  دويل واجأب التطبيأقل مبأا محايأة حلقوقأ ل سأواء مانأت حقوقأا  ناشأئة عأ  قأانون وطأر أو
اانظ أأأأة ااساسأأأأية  قأأأأانون حقأأأأوق اإلنسأأأأانو و أأأأ   احلقأأأأوق م صأأأأوص عليهأأأأا يف الدسأأأأاتري أو

ى الصأأعيد الأأدويل يف القواعأأد ااخأأرى يف دطأأار الأأ ظم القانونيأأة الوط يأأة للأأدولو و أأي مبي أأة علأأ أو

__________ 

املتعلقأة مب أع  املأوادمشأاريع ل الفصأ  الثالأثل الفأرع سأاء )A/8710/rev.1ل الوثيقأة ل اجمللأد الثأاين1972 حوليأةووو (1218)
ل اةأأأرائم املرتكبأأأة ضأأأد املأأأوظفني الدسلوماسأأأيني وغأأأري م مأأأ  ااشأأأخاص املت تعأأأني حب ايأأأة دوليأأأة واملعاقبأأأة عليهأأأا

 A/8710/rev.1, chap. III, sect. B (Draft articles on the prevention and (و 8 ق علأأى املأأادةالتعليأأ

punishment of crimes against diplomatic agents and other internationally protected persons), 

commentary to art. 8, p. 320و 
 واملرجع نفس  (1219)
 واملرجع نفس  (1220)
احلأأأق يف املسأأأاواة أمأأأا  احملأأأامم ) 14 (ل املأأأادة2007)32 ل التعليأأأق العأأأا  رقأأأماللج أأأة املع يأأأة حبقأأأوق اإلنسأأأان (1221)

 40 الوثأائق الرمسيأة للج عيأة العامأةل الأدورة الثانيأة والسأتونل امللحأق رقأم(ل حمام ة عادلة واهليئات القضائية ويف
(A/62/40ل املرفق السادسل الفقرة) و28 دىل 18 ؛ انظر أيضا  الفقرات2 

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/reports/a_8710.pdf&lang=EFS
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/8710/rev.1
http://undocs.org/ar/A/8710/rev.1
http://undocs.org/ar/A/62/40
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يف  أو (1222)يف املعا أأأأدات اإلقلي يأأأأة حلقأأأأوق اإلنسأأأأان املعا أأأأدات العامليأأأأة حلقأأأأوق اإلنسأأأأانل أو
مأأ  مشأأروع  1 و وس أأاء علأأى  لأأكل تعأأرت  أيضأأا  الفقأأرة(1223)الصأأكوك ااخأأرى الواجبأأة التطبيأأق

ون الأأأأوطر سوجأأأأوب أن تأأأأوفّر الدولأأأأة احل ايأأأأة الكاملأأأأة حلقأأأأوق اةأأأأاين "يف دطأأأأار القأأأأان 10 املأأأأادة
 و"يف  لك قانون حقوق اإلنسان ل مباوالقانون الدويل الواجح التطبيق

يتعلأأق حبقأأوق الشأأخص  الت امأأات الدولأأة في أأا 10 مأأ  مشأأروع املأأادة 2 وتت أأاول الفقأأرة (7)
حمتجأأ ا "و  متحفظأأا  عليأأ  أو حي أأ  ج سأأية الدولأأة ويكأأون "مسأأجونا  أو املأأدَّعى ارتكاسأأ  جرميأأة وال

هم   ا التعبري على أن  يش   مجيع احلأاالت الأيت تقيّأد فيهأا الدولأة قأدرة الشأخص وي بغي أن يُف
ظ      احلاالتل يتعني على الدولأة  على االتصال حبرية مب ث  للدولة اليت حي   ج سيتهاو ويف

أن  الأأأيت يكأأأون الشأأأخص املأأأدَّعى ارتكاسأأأ  اةرميأأأة موجأأأودا  يف اإلقلأأأيم اخلاضأأأع لواليتهأأأا القضأأأائية
الدول اليت يكون  لأك   ا الشخص سفن يتص  دون تفخري سفقرب ممث  خمتص للدولة أوتس ح هل

الأأدول الأأيت حيأأق هلأأا لسأأبب آخأأر محايأأة حقوقأأ و وفضأأال  عأأ   للدولأأة أو الشأأخص مأأ  رعايا أأا أو
الأدولو وأخأريا ل يكأون   لكل حيق للشخص املدَّعى ارتكاس  اةرمية أن ي ور  ممثأ  لتلأك الدولأة أو

ص املدَّعى ارتكاس  اةرمية أن نري دسالغ  دون تفخري حبقوق و وعالوة على  لكل م  حق الشخ
تطّبق     احلقوق أيضا  على الشخص العدمي اة سية فتقضي سفن يكأون مأ  حأق  2 فجن الفقرة

  ا الشخص أن يتص  دون تفخري سفقرب ممث  خمتص للدولة اليت تكون مستعدة حل ايأة حقأوق 
 طلب  وأن ي ور    ا امل ث و  لك الشخص س اء على

__________ 

)سأأأأأان  "ميثأأأأأاق سأأأأأان خوسأأأأأي ل موسأأأأأتاريكا": اإلنسأأأأأاناالتفاقيأأأأأة اامريكيأأأأأة حلقأأأأأوق انظأأأأأرل علأأأأأى سأأأأأبي  املثأأأأأالل  (1222)
AmericanConventiononHuman:Rights) 8 (ل املأادة1969 تشأري  الثأاين/نوف رب 22 خوسأي ل “Pactof

San José, Costa Rica” (San José, 22 November 1969), United Nations, Treaty Series, vol. 1144, 

No. 17955, p. 123, art. 8ل 1981 ح يران/يونيأ  27 (؛ وامليثأاق اافريقأي حلقأوق اإلنسأان والشأعوبل )نأريويبل)
AfricanCharteronHumanand27June,(1981,Nairobi),Rights’Peoples) 7 املأادة ibid., vol. 1520, 

No. 26363, p. 217, art. 7؛ و)االتفاقيأأأة ااوروسيأأأة حلقأأأوق )   اتفاقيأأأة محايأأأة حقأأأوق اإلنسأأأان واحلريأأأات ااساسأأأية
 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) 6 (ل املأادةاإلنسأان

(Rome, 4 November 1950), ibid., vol. 213, No. 2889, p. 221, art. 6و) 
اإلعأأالن اامريكأأي حلقأأوق أعأأال (؛ و  1216 انظأأرل علأأى سأأبي  املثأأالل اإلعأأالن العأأاملي حلقأأوق اإلنسأأان )احلاشأأية (1223)

 ,American Declaration of the Rights and Duties of Man (Bogota, 2 May 1948)) وواجبأات اإلنسأان
adopted by the Ninth International Conference of American States ( ميكأأ  االطأأالع عليأأ  يف الع أأوان

 www.oas.org/dil/1948%20American%20Declaration%20of%20the%20Rights%20and%20 التأأأأأايل:

Duties%20of%20Man.pdf ل قأأرار م ظ أأة املأأؤمتر اإلسأأالمي  دعأأالن القأأا رة حأأول حقأأوق اإلنسأأان يف اإلسأأال(؛ و
 Organisation of Islamic Cooperation Resolution No. 49/19-P, annex, available from) 49/19 رقأم

www.oic-oci.org/english/article/human.htm يبو لالحتأاد ااور  ميثأاق احلقأوق ااساسأية(؛ و (Charter of the 

Fundamental Rights of the European Union, Official Journal of the European Communities, No. C 

364, 18 December 2000, p. 1)و 

http://www.oas.org/dil/1948%20American%20Declaration%20of%20the%20Rights%20and%20Duties%20of%20Man.pdf
http://www.oas.org/dil/1948%20American%20Declaration%20of%20the%20Rights%20and%20Duties%20of%20Man.pdf
http://www.oas.org/dil/1948%20American%20Declaration%20of%20the%20Rights%20and%20Duties%20of%20Man.pdf
http://www.oic-oci.org/english/article/human.htm
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مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا للعالقأأات  36 مأأ  املأأادة 1 وتُعأأرض  أأ   احلقأأوق ستفصأأي  أمأأرب يف الفقأأرة (8)
ل ومأ لك يف القأانون (1225)ل اليت مت ح حقوقا  لك  م  الشخص احملتَجأ  ودولأة اة سأية(1224)الق صلية

ت أأأاول اةأأأرائم دىل ددراج  أأأ   التفاصأأأي  تسأأأعى املعا أأأدات احلديثأأأة الأأأيت ت الأأأدويل العأأأريفو وعأأأادة مأأأا ال
ل أن مأأ  حأأق الشأأخص املأأدَّعى 10 مأأ  مشأأروع املأأادة 2 ولك هأأا سبسأأاطة تكأأررل شأأفهنا شأأفن الفقأأرة

ارتكاسأ  اةرميأة أن يتصأ  سالدولأة الأيت يكأون  لأك الشأخص مأ  رعايا أا وأن يأ ور  ممثلأون هلأ   الدولأة 
الأأأيت ترغأأأب  سالدولأأأة الأأأيت يقأأأيم فيهأأأا عأأأادة  أو )أول د ا مأأأان  أأأ ا الشأأأخص عأأأدمي اة سأأأيةل أن يتصأأأ 

 و(1226)لسبب آخر يف محاية حقوق  لك الشخص وأن ي ور  ممثلون هل   الدولة(
 2 علأأى أن متأأاَرس احلقأأوق املشأأار دليهأأا يف الفقأأرة 10 مأأ  مشأأروع املأأادة 3 وتأأ ص الفقأأرة (9)

حتأأول  أأ    لواليتهأأال سشأأرط أالوفقأأا  لقأأوانني وأنظ أأة الدولأأة الأأيت يوجأأد الشأأخص يف دقلأأيم خاضأأع 
القأوانني واانظ أة مأأ  دع أال  أأ   احلقأوق دع أاال  تامأأا  و أو القصأأد الأ ي ُم حأت مأأ  أجلأ و وقأأد 
تكأأون  أأ   القأأوانني واانظ أأة الوط يأأة متعلقأأةل مأأثال ل سقأأدرة قاضأأي حتقيأأق علأأى فأأرض قيأأود علأأى 

يتعلأأق سأأججراء  معتأأادة في أأاالشأأهودل فضأأال  عأأ  فأأرض شأأروط  االتصأال مأأ  أجأأ  محايأأة الضأأحايا أو
مأ   36 مأ  املأادة 2 ويارات دىل شخص حمتَج  يف مرفأق احتجأاوو ويوجأد حكأم مشأاس  يف الفقأرة

و أأو حكأأم أُدرج أيضأأا  يف مثأأري مأأ  املعا أأدات الأأيت تت أأاول  (1227)اتفاقيأأة فيي أأا للعالقأأات الق صأألية
 يلي: اتفاقية فيي ا م اأصبح  و وقد شرحت اللج ة   ا احلكم يف تعليقها على ما(1228)اةرائم
__________ 

 Vienna Convention on Consular Relations) 36 مأأ  املأأادة 1 ل الفقأأرةاتفاقيأأة فيي أأا للعالقأأات الق صأألية (1224)
(Vienna, 24 April 1963), United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638, p. 261, art. 36, 

para. 1و) 
ل تقأأأأارير حمك أأأأأة العأأأأدل الدوليأأأأأة ل احلكأأأأم الصأأأأأادرالغرانأأأأد )أملانيأأأأأا ضأأأأد الواليأأأأأات املتحأأأأدة اامريكيأأأأأة(ضأأأأية ق (1225)

 ,LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2001) 2001 لعأا 

p. 466, at p. 492, para. 74تُ شئ نظاما  مرتاسطا  ُمص َّ ا  لتيسأري ت فيأ  نظأا  احل ايأة  36 م  املادة 1 ( )الفقرة
)"ساالسأأأأأت اد دىل نأأأأأص  أأأأأ   ااحكأأأأأا ل  لأأأأأص احملك أأأأأة دىل أن  77 ل الفقأأأأأرة494 الصأأأأأفحة الق صأأأألية"(ل ويف

 تُ شئ حقوقا  فردية"(و 6 املادة م  1 الفقرة
؛ واتفاقيأأة ق أأع ااع أأال 6 اتفاقيأأة ق أأع االسأأتيالء غأأري املشأأروع علأأى الطأأائراتل املأأادةانظأأرل علأأى سأأبي  املثأأالل  (1226)

م أأأع اةأأأرائم املرتكبأأأة ضأأأد واتفاقيأأأة ؛ 6 مأأأ  املأأأادة 3 ل الفقأأأرةغأأأري املشأأأروعة املوجهأأأة ضأأأد سأأأالمة الطأأأريان املأأأدين
؛ 6 مأأ  املأأادة 2 ل الفقأأرةاحب ايأأة دوليأأةل مبأأ  فأأيهم املوظفأأون الدسلوماسأأيونل واملعاقبأأة عليهأأ ااشأأخاص املت تعأأني

مأأأ   3 ؛ واتفاقيأأأة م ا ضأأأة التعأأأ يبل الفقأأأرة6 مأأأ  املأأأادة 3 ل الفقأأأرةواالتفاقيأأأة الدوليأأأة مل ا ضأأأة أخأأأ  الر أأأائ 
واالتفاقيأة الدوليأة ؛ 17 م  املادة 2 فقرةل الاتفاقية سالمة موظفي اامم املتحدة واافراد املرتبطني هباو ؛ 6 املادة

مأ   3 ل الفقأرةواالتفاقية الدولية لق ع متويأ  اإلر أاب؛ 7 م  املادة 3 ل الفقرةلق ع اهلج ات اإلر اسية سالق اس 
واالتفاقيأأة الدوليأأة ؛ 7 مأأ  املأأادة 3 ل الفقأأرةواتفاقيأأة م ظ أأة الوحأأدة اافريقيأأة مل أأع اإلر أأاب ومكافحتأأ ؛ 9 املأأادة
واتفاقيأأة م ا ضأأة اإلر أأاب اخلاصأأأة ؛ 10 مأأ  املأأادة 3 ل الفقأأأرةيأأة مجيأأع ااشأأخاص مأأ  االختفأأاء القسأأريحل ا

 م  املادة الثام ةو 4 ل الفقرةسراسطة أمم ج وب شرقي آسيا
 و36 م  املادة 2 ل الفقرةاتفاقية فيي ا للعالقات الق صلية (1227)
واالتفاقيأأة الدوليأأة لق أأع اهلج أأات ؛ 4 ل املأأادةة أخأأ  الر أأائ االتفاقيأأة الدوليأأة مل ا ضأأانظأأرل علأأى سأأبي  املثأأالل  (1228)

؛ 9 مأأأ  املأأأادة 4 ل الفقأأأرةواالتفاقيأأأة الدوليأأأة لق أأأع متويأأأ  اإلر أأأاب؛ 7 مأأأ  املأأأادة 4 ل الفقأأأرةاإلر اسيأأأة سالق اسأأأ 
اإلر أأاب واتفاقيأأة م ا ضأأة ؛ 7 مأأ  املأأادة 4 ل الفقأأرةواتفاقيأأة م ظ أأة الوحأأدة اافريقيأأة مل أأع اإلر أأاب ومكافحتأأ 

 م  املادة الثام ةو 5 ل الفقرةاخلاصة سراسطة أمم ج وب شرقي آسيا
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مُتأأأاَرس مجيأأأع احلقأأأوق املأأأ مورة أعأأأال  طبقأأأا  لقأأأوانني وأنظ أأأة الدولأأأة املسأأأتقِبلةو  (5")
املسأأجونني مسأأ وح هبأأا  و كأأ ا فأأجن القيأأا  س يأأارات دىل ااشأأخاص املأأتحف  علأأيهم أو

طبقأأأا  احكأأأا  قأأأانون اإلجأأأراءات اة ائيأأأة وأنظ أأأة السأأأجونو ومقاعأأأدة عامأأأةل فلغأأأرض 
حمام أأة  ويأأارات دىل شأأخص مأأتحف  عليأأ  نأأري سشأأفن  مباشأأرة حتقيأأق ج أأائي أودجأأراء 

ج ائيةل تتطلب قوانني اإلجراءات اة ائية أن يس ح هبا قاضي التحقيقل ال ي سأيتخ  
 أأأ   احلالأأأةل نأأأب علأأأى املوظأأأ  الق صأأألي أن  قأأأرار  يف ضأأأوء متطلبأأأات التحقيأأأقو ويف

ة الشأأأأخص املسأأأأجون ع أأأأال  حبكأأأأم حالأأأأ يقأأأأد  طلبأأأأا  سأأأأ لك دىل قاضأأأأي التحقيأأأأقو ويف
قضائي صادرل فجن أنظ ة السجون املتعلقة سججراء ويارات دىل ال  الء ت طبأق أيضأا  علأى 
أي ويأأارات قأأد يرغأأب املوظأأ  الق صأألي القيأأا  هبأأا دىل السأأجني الأأ ي يكأأون مأأ  رعايأأا 

 الدولة املرِسلةو
َرس طبقأا  لقأوانني ورغم أن احلقوق امل صأوص عليهأا يف  أ   املأادة نأب أن متأا (7")

يعأأر أن  أأ   القأأوانني واانظ أأة ميكأأ  أن تُلغأأي  وأنظ أأة الدولأأة املسأأتقِبلةل فأأجن  أأ ا ال
 و(1229)احلقوق املع ية"

خلصأأأت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة دىل أن اإلشأأأارة دىل "احلقأأأوق" يف الغرانأأأدل ويف قضأأأية  (10)
ت طبأأق علأأى حقأأوق الدولأأة  أهنأأا المأأ  اتفاقيأأة فيي أأا "نأأب قراءهتأأا علأأى  36 مأأ  املأأادة 2 الفقأأرة

 و(1230)املرِسلة س  أيضا  على حقوق الفرد احملتَج "

__________ 

ل مشأأاريع املأأواد املتعلقأأة سالعالقأأات الق صأألية والتعليأأق عليهأأال A/4843ل اجمللأأد الثأأاينل الوثيقأأة 1961حوليأأة ووو  (1229)
 Yearbook … 1961, vol. II, document A/4843, draft ) 36 ( مأ  املأادة7( و)5التعليأق علأى الفقأرتني )

articles on consular relations and commentary, commentary to art. 36, paras. (5) and (7)و) 
 ,LaGrand, (see footnote 154 above), p. 497و )89 أعأال (ل الفقأرة 1225 )انظأر احلاشأية قضأية الغرانأد (1230)

para. 89و) 

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/reports/a_8710.pdf&lang=EFS
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/4843
file:///H:/PEPS-Share/ILC%20Yearbooks/English%20Yearbooks%201/ILC_1961_v2_e.pdf
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/4843
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  الفصل الثامن  
 حماية الغقف الجوي

 مقدمة -ألف 
ددراج موضأأأوع "محايأأأة الغأأأال   ل(2013قأأأررت اللج أأأةل يف دورهتأأأا اخلامسأأأة والسأأأتني ) -86

 و(1231)ا موراسي مقررا  خاصا  ستفا مل وعي ت السيد شي ير  ا  اةوي" يف سرنامج ع لهال 
وتلقأأأأأأأت اللج أأأأأأأة التقريأأأأأأأر ااول لل قأأأأأأأرر اخلأأأأأأأاص ونظأأأأأأأرت فيأأأأأأأ  يف دورهتأأأأأأأا السادسأأأأأأأة  -87

واسأأت ادا  دىل و (1233)(2015والتقريأأر الثأأاين يف دورهتأأا السأأاسعة والسأأتني ) (1232)(2014) والسأأتني
ثالثأة  ا  املقأرر اخلأاص يف التقريأر الثأاينل اعت أدت اللج أة مؤقتأ ااقرتحهأ وجيهية اليتالت بادئع املير امش

 و(1234)التعليقات عليهادىل جانب ل بادئ التوجيهية وأرسعة م  فقرات الديباجةم  مشاريع امل

 الحالية الدورة في المواوع في النظر -باء 
املقأأأأأد  مأأأأأ  املقأأأأأرر اخلأأأأأاص ُعأأأأأرض علأأأأأى اللج أأأأأةل يف دورهتأأأأأا احلاليأأأأأةل التقريأأأأأر الثالأأأأأث  -88
(A/CN.4/692) و وقأأد حلأأ  املقأأرر اخلأأاصل اسأأت ادا  دىل التقريأأري  السأأاسقنيل عأأدة قضأأايا أساسأأية

مأأ  تأأد ور والتخفيأأ  اةأأوي  الغأأال  الت امأأات الأأدول مب أأع تلأأوث ات صأألة ساملوضأأوعل و أأي 
أيضأأا  املقأرر اخلأأاص و واستكشأأ  الع ايأة الواجبأأة وتقيأيم ااثأأر البيئأي الغأال  اةأأوي وشأرط سأأ ل

__________ 

)الوثأأأأائق الرمسيأأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأةل الأأأأدورة الثام أأأأأة  2013آب/أغسأأأأطس  9ل املعقأأأأودة يف 3197اةلسأأأأة يف  (1231)
و وأدرجأأت اللج أأة  أأ ا املوضأأوع يف سرنأأامج ع لهأأا علأأى 168 ل الفقأأرة((A/68/10) 10والسأأتونل امللحأأق رقأأم 

أسأأاس التفأأا م التأأايل: ")أ( يسأأري الع أأ  املتعلأأق ساملوضأأوع علأأى  أأو ال يتعأأارض مأأع املفاوضأأات السياسأأية  ات 
ااووونل والتلأأوث اةأأوي البعيأأد املأأدى عأأرب احلأأدودو ولأأ  فأأاد الصأألةل مبأأا فيهأأا املفاوضأأات سشأأفن تغأأري امل أأاخل ون

ل ومبأأأدأ تغأأأرمي رعايا أأأاق معاةأأأة املوضأأأوع دىل مسأأأائ  مأأأ  قبيأأأ  مأأأا يلأأأي ولأأأ  تأأأؤثر فيهأأأا: مسأأأؤولية الأأأدول و تتطأأأر 
ل ونق  ااموال والتك ولوجيا دىل البلأدان ال اميأةل مبأا يف رغم تباي هاامللوِّثل ومبدأ التحوُّطل واملسؤوليات املشرتمة 

مثأأ  الكرسأأون ااسأأودل  لوضأأوع أيضأأا  دىل مأأواد حمأأددةلأأ  تتطأأرق معاةأأة املو  لأأك حقأأوق امللكيأأة الفكريأأة؛ )ب( 
وأووون الرتوسوسأأفري وغريمهأأا مأأ  املأأواد  ات التأأفثري املأأ دوجل و أأي مأأواد نأأري التفأأاوض سشأأفهنا سأأني الأأدولو ولأأ  

ال يشأأأ   املوضأأأوع املسأأأائ  املتعلِّقأأأة سالفضأأأاء و يسأأأعى املشأأأروع دىل "سأأأد" الثغأأأرات يف أنظ أأأة املعا أأأدات؛ )ج( 
مبأادئ توجيهيأة  أي مشأاريع املتعلِّأق ساملوضأوع تكون نتيجأة الع أ  سو مبا يف  لك تعيني حدود ؛ )د(  اخلارجيل

ال يقصد هبا أن تفرض على أنظ ة املعا دات احلالية قواعد قانونية أو مبأادئ قانونيأة ال تتضأ  ها  أ   اانظ أة 
مأأأ   6ة عيأأأة العامأأأةل يف الفقأأأرة سالفعأأأ و وسأأأيعد املقأأأرر اخلأأأاص تقأأأارير  علأأأى  أأأ ا ااسأأأاس"و وقأأأد أحاطأأأت ا

ل سقأأأرار اللج أأأة املتعلأأأق سأأأجدراج املوضأأأوع يف سرنأأأامج 2013مأأأانون ااول/ديسأأأ رب   16املأأأؤرخ  68/112 قرار أأأا
( علأى أسأأاس 2011يف دورهتأا الثالثأة والسأتني ) الطويأ  ااجأ  ع لهأاو وأدرج املوضأوع يف سرنأامج ع أ  اللج أة

)الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة السادسأأة والسأأتونل امللحأأق تقريأأر اللج أأة لسأأاء رفأأق االقأأرتاح الأأوارد يف امل
   (و365(ل الفقرة A/66/10) 10 رقم

  (وA/CN.4/667التقرير ااول ع  محاية الغال  اةوي ) (1232)

 (وA/CN.4/681)ع  محاية الغال  اةوي  ثاينالتقرير ال (1233)

 و  54-53تان (ل الفقر A/70/10) 10ونل امللحق رقم بعالوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة الس (1234)

http://undocs.org/ar/A/CN.4/692
http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/667
http://undocs.org/ar/A/CN.4/681
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2015/arabic/chp5.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/cod/
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احلأأأدود القانونيأأأأة مأأأأ ا و  للغأأأال  اةأأأويلاملسأأأتدا  وامل صأأأأ  سأأأتخدا  بأأأأدأ االاملسأأأائ  املتعلقأأأة مب
وس أأاء علأأى  لأأكل اقأأرتح  املفروضأأة علأأى أنشأأطة معي أأة ترمأأي دىل التعأأدي  املتع أأد للغأأال  اةأأويو

مبأأأادئ توجيهيأأأة سشأأأفن التأأأ ا  الأأأدول حب ايأأأة البيئأأأةل وتقيأأأيم ااثأأأر البيئأأأيل املقأأأرر اخلأأأاص مشأأأاريع 
و    دسأأأة امل أأأاخل و للغأأأال  اةأأوي  صأأ واالسأأأتخدا  املل االسأأتخدا  املسأأأتدا  للغأأال  اةأأأويو 

اقأأرتح فقأأرة دضأأافية يف الديباجأأةل لتكأأون الفقأأرة الراسعأأة مأأ  الديباجأأةل ودعأأادة تأأرقيم مشأأروع  م أأا
 و 2015تعلق سالتعاون الدويل ال ي اعت دت  اللج ة مؤقتا  عا  املبدأ التوجيهي امل

مسأفلة تأراس  قأانون  2017 أاول يف عأا  ميك  أن تتأن اللج ة وأشار املقرر اخلاص دىل  -89
الغأأال  اةأأوي مأأع  أأاالت أخأأرى للقأأانون الأأدويل )مثأأ  قأأانون البحأأارل وقأأانون التجأأارة الدوليأأة 

مسائ  الت في  واالمتثال وتسوية  2018قوق اإلنسان(ل ويف عا  واالستث ارل والقانون الدويل حل
يف م  القراءة ااوىل لل وضأوع  و لك س ية االنتهاءامل اوعات  ات الصلة حب اية الغال  اةويل 

 تلك الس ةو
 3308و 3307و 3306ج أُة يف التقريأر الثالأث لل قأرر اخلأاص يف جلسأأاهتا اللونظأرت  -90
 و2016ح يران/يوني   7و 1أيار/مايو و 31و 27املعقودة أيا   ل3311و

 أيأأأأأار/ 4مأأأأأع العل أأأأأاء نظ أأأأأ  املقأأأأأرر اخلأأأأأاص يف  حأأأأأوار  وسأأأأأبق احلأأأأأوار داخأأأأأ  اللج أأأأأة  -91
 و ووجد أعضاء اللج ة احلوار واملسامهات مفيدي و (1235)2016 مايو
 7يف دة ل املعقأأأأو 3311جلسأأأأتها التقريأأأأرل يف  تها سشأأأأفنوقأأأأررت اللج أأأأة عقأأأأب م اقشأأأأ -92

الفقأأرة الراسعأأة ومعهأأا  7و 6و 5و 4و 3ع املبأأادئ التوجيهيأة ير ادحالأأة مشأأ ل2016 ح يران/يونيأ 
 م  الديباجةل على ال حو الوارد يف التقرير الثالث لل قرر اخلاصل دىل ة ة الصياغةو

ل تقريأأأأأر ة أأأأأة 2016 متوو/يوليأأأأأ  4يف  ل املعقأأأأأودة3314تلقأأأأأت اللج أأأأأة يف جلسأأأأأتها و  -93
شسأأأأة يف ل 2016متوو/يوليأأأأ   5املعقأأأأودة يف ل 3315 تهاونظأأأأرت اللج أأأأة يف جلسأأأأ الصأأأأياغةو

 أدنا (و 1-فرع جيم)انظر ال ا  مؤقتا لديباجة واعت دهتل مشاريع مبادئ توجيهية وفقرة
__________ 

ت أاول السأيد مأع عل أاء سشأفن مسأفلة محايأة الغأال  اةأويو و  ترأس السيد شي يا موراسيل املقأرر اخلأاصل حأوارا   (1235)
 -موضأأوع "  دسأأة امل أأاخ  رئأأيس ة أأة علأأو  الغأأال  اةأأوي سامل ظ أأة العامليأأة ل رصأأاد اةويأأةل لأويسأأنت  أأو 

رئأيس الفريأق العامأ   لسريي غ غلي فلأتسيد النظر و  (؛?Geoengineering — a way forwardطريق املستقب ؟" )
ساللج أأأة االقتصأأأادية اوروسأأأال موضأأأوع  املعأأأر مبسأأأفلة اآلثأأأارل اتفاقيأأأة التلأأأوث اةأأأوي البعيأأأد املأأأدى عأأأرب احلأأأدودل

 Linkages between transboundary air" )رب احلأأدود وتغأأري امل أأاخالصأأالت القائ أأة سأأني التلأأوث اةأأوي عأأ"

pollution and climate change ددارة مأأدير و  اامأأني العأأا  السأأيد مريسأأتيان سلونأأدانل مأأدير ديأأوان(؛ وانكأأب
" 2015على حتلي  "اةوانأب القانونيأة التفأاق سأاريس لعأا   العالقات اخلارجية سامل ظ ة العاملية ل رصاد اةويةل

(Scientific aspects of the 2015 Paris Agreement ؛ وقد  السيد)ل رئيس وحدة التقيي أات فال تني فولتيسكو
ل سرنأأامج اامأم املتحأأدة للبيئأأةل "نظأرة عامأأة علأأى آخأر نتأأائج وتقأأديرات شأأعبة اإلنأأ ار املبكأر والتقيأأيماملواضأيعية س

(؛ An overview of the latest findings and estimates of the effects of air pollutionآثار التلأوث اةأوي" )
 البيئيأة يف سرنأامج اامأم املتحأدة للبيئأةل تفاقياتواال البيئي نائب مدير شعبة القانون لالسيد ماسا ناغايناقش و 

طأالع (و وتلأت احلأوار جلسأة ل سأئلة وااجوسأةو وميكأ  االLinking science with law"رسأ  العلأم سالقأانون" )
 على موج  احلوار غري الرمسي يف املوقع الشبكي للج ةو
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ل 2016آب/أغسأأأأطس  10و 9املعقأأأأودة يف  ل3343دىل  3341 اهتا مأأأأ ويف جلسأأأأ -94
يف الأدورة  الأيت اعت أدهتا سصأفة مؤقتأة املبأادئ التوجيهيأةلج ة التعليقأات علأى مشأاريع الاعت دت 

 أدنا (و 2-فرع جيماحلالية )انظر ال

 فقاراث ومعهاا الجاوي الغاقف بحماياة المتعلقاة التوجيهياة المباادئ مشاريع نص -جيم 
  حتى اآلن بصفة مؤقتةللجنة ا اعتمدتها التي الديباجة

 مشاريع المبادئ التوجيهية ومعها فقراث الديباجة نص -1 
املبأأادئ التوجيهيأأة املتعلقأأة حب ايأأة الغأأال  اةأأوي ومعهأأا فقأأرات  مشأأاريع نأأصفي أأا يلأأي  -95

 والديباجة اليت اعت دهتا اللج ة مؤقتا  حىت اآلن
 الديباجة

 ووو
أن الغأأأال  اةأأأوي أساسأأأي السأأأت رار احليأأأاة علأأأى اارضل ولصأأأحة  د  تأأأدرك 
 شر ورفا همل ولل ظم اإليكولوجية املائية والربيةلالب
 والتأد ور اةأوي أن انتقال وانتشأار املأواد املسأببة للتلأوث ود  تضع يف اعتبار ا 

 يف الغال  اةويل ع لية حتدث اةوي
 اةأوي والتأد ور اةأوي ود  تسلم سالتايل سفن محاية الغال  اةوي م  التلوث 

 مك لدويل  م  الشواغ  امللحة لل جت ع ال
 ااحوال واالحتياجات اخلاصة للبلدان ال اميةل ود  تدرك 
ود  تشأأأري دىل أن مشأأأاريع املبأأأادئ التوجيهيأأأة  أأأ   ال ي بغأأأي أن تتعأأأارض مأأأع  

 داملفاوضأأأات السياسأأأأية  ات الصأأألةل مبأأأأا فيهأأأا املفاوضأأأأات املتعلقأأأة ستغأأأأري امل أأأاخل ونفأأأأا
أيضأأأا  دىل "سأأأد"  ىاةأأأوي البعيأأأد املأأأدى عأأأرب احلأأأدودل وأهنأأأا ال تسأأأعااووونل والتلأأأوث 

الثغرات يف أنظ أة املعا أدات أو فأرض قواعأد أو مبأادئ قانونيأة علأى أنظ أة املعا أدات 
 تتض        اانظ ة سالفع ل المما احلالية 

]قأأأأد تضأأأأا  سعأأأأض الفقأأأأرات ااخأأأأرى وقأأأأد يعأأأأاد ترتيأأأأب الفقأأأأرات يف مرحلأأأأة  
 الحقة[و

 ووو
  1دأ التوجيهي المب

  استفدام المصطلحاث
 اغراض مشاريع املبادئ التوجيهية    ل  
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 الغاوات احملي  ساارض؛ يعا غال "الغال  اةوي"  )أ( 
ل سصأورة مباشأرة أو غأري يعر تسبب اإلنسأان"تلوث الغال  اةوي"  )ب( 

ارة وقأأأأوع آثأأأأار ضأأأأ تسأأأأهم يف مأأأأواد يف الغأأأأال  اةأأأأوييف ددخأأأأال أو دطأأأأالق مباشأأأأرةل 
خأأارج دولأأة امل شأأف ومأأ  شأأفهنا أن تعأأرض حيأأاة اإلنسأأان وصأأحت  والبيئأأة الطبيعيأأة  متتأأد

 ؛ل رض للخطر
تسبب اإلنسانل سصورة مباشرة أو غأري  يعر "تد ور الغال  اةوي" )ج( 

تعأأأرض حيأأأاة   ات شأأأفن قأأأدآثأأأار ضأأأارة  تأأأ جم ع أأأ   حأأأوال اةويأأأةل مباشأأأرةل يف تغأأأري
 اإلنسان وصحت  والبيئة الطبيعية ل رض للخطرو

  (1236)2المبدأ التوجيهي 
 نطاق المبادئ التوجيهية

]تتض  [ ]تت اول[ مشاريع املبأادئ التوجيهيأة  أ   ]مبأادئ توجيهيأة  -1 
 واةوي تد ورالو  اةوي تلوثالسشفن[ محاية الغال  اةوي م  

يهيأة  أأ   املسأأائ  املتعلقأة مببأأدأ تغأأرمي ال تت أاول مشأأاريع املبأأادئ التوج -2 
ل ومسأؤولية الأدول ورعايا أال رغأم تباي هأاثل ومبدأ التحأوطل واملسأؤوليات املشأرتمة امللوِّ 

ل الفكريأأأأة حقأأأأوق امللكيأأأأة يشأأأأ  البلأأأأدان ال اميأأأأةل مبأأأأا  دىلوالتك ولوجيأأأأا ونقأأأأ  اامأأأأوال 
    هباو الو 
موضأأأأأأع  واد معي أأأأأأةال تت أأأأأأاول مشأأأأأأاريع املبأأأأأأادئ التوجيهيأأأأأأة  أأأأأأ   مأأأأأأ -3 

مفاوضأأأات سأأأني الأأأدول مثأأأ  الكرسأأأأون ااسأأأودل وااووون يف طبقأأأة الرتوسوسأأأفريل ومأأأأواد 
 أخرى ث ائية التفثريو

لأأيس يف مشأأاريع املبأأادئ التوجيهيأأة  أأ   مأأا يأأؤثر علأأى املرمأأ  القأأانوين  -4 
 لل جأأال اةأأوي مبوجأأب القأأانون الأأدويل أو ساملسأأائ  املتعلقأأة سالفضأأاء اخلأأارجيل مبأأا يف

 حدود و تعيني لك 
  3التوجيهي  المبدأ

 لتزام بحماية الغقف الجويرا
لتأ ا  حب ايأأة الغأال  اةأوي عأ  طريأق تأوخي الع ايأأة االيقأع علأى عأاتق الأدول  

سغأرض درء الواجبة يف ا ا  التداسري املالئ ةل وفقا  للقواعأد امل طبقأة مأ  القأانون الأدويلل 
 والسيطرة عليه اأو   اأو خفضهالتلوث اةوي والتد ور اةوي 

__________ 

    يد م  البحثومل لبديلة الواردة سني معقوفنيستخضع الصياغات ا (1236)
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  4المبدأ التوجيهي 
 تقييم األثر البي ي

ل ثأأر البيئأأي الأأ ي  لفأأ   لتأأ ا  سضأأ ان دجأأراء تقيأأيم  اليقأأع علأأى عأأاتق الأأدول ا 
الأأيت يأأرجَّح أن تتسأأبب يف و ل ت سأأيطرهتااانشأأطة املقرتحأأة داخأأ  نطأأاق واليتهأأا أو حتأأ
 التلوث اةوي أو التد ور اةويوآثار سلبية مبرية على الغال  اةوي م  حيث 

  5المبدأ التوجيهي 
 ارستفدام المستدام للغقف الجوي

 و قأأأأأأدرة اسأأأأأأتيعاسية الغأأأأأأال  اةأأأأأأوي مأأأأأأورد طبيعأأأأأأي سأأأأأأال ظر دىل أن  -1 
 حمدودةل ي بغي استخدام  سطريقة مستدامةو

التوفيأأأأق سأأأأني ضأأأأرورة ويشأأأأ   االسأأأأتخدا  املسأأأأتدا  للغأأأأال  اةأأأأوي  -2 
 دية ومحاية الغال  اةويوالت  ية االقتصا

  6 التوجيهي المبدأ
 ارستفدام المنصف والمعقول للغقف الجوي

مصأأأاح  مبأأأا يراعأأأيي بغأأأي اسأأأتخدا  الغأأأال  اةأأأوي سطريقأأأة م صأأأفة ومعقولأأأةل  
 ااجيال احلاضرة واملقبلةو

  7 التوجيهي المبدأ مشروع
 للغقف الجوي والمتعمَّدالتعديل الكبير 

دىل تعأأأدي  الغأأأال  ع أأأد القيأأأا  سفنشأأأطة هتأأأد  واحلأأأ ر  يطأأأةي بغأأأي تأأأوخي احل 
 في قواعد م طبقة م  قواعد القانون الدويلوور  ا ساةوي سشك  مبري ومتع َّدل 

(1237)[5] 8 التوجيهي المبدأ
  

 التعاون الدولي
الأأدول مل مأأة سالتعأأاونل حسأأب االقتضأأاءل في أأا سي هأأا ومأأع امل ظ أأات  -1 

 اةوي؛ تد ورالو  اةوي تلوثالالدولية  ات الصلة م  أج  محاية الغال  اةوي م  
تتعأأأاون الأأأدول علأأأى ويأأأادة تع يأأأ  املعأأأار  العل يأأأة املتصأأألة ي بغأأأي أن  -2 

د يش   التعأاون تبأادل سفسباب وآثار تلوث الغال  اةوي وتد ور الغال  اةويو وق
 املعلومات والرصد املشرتكو

__________ 

 يبدو الرتقيم ااصلي سني معقوفتنيوو و خالل     الدورةترقيم مشروع املبدأ التوجيهي  أعيد (1237)
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الديباجااة والتعليقاااث عليهااا التااي اعتماادتها  ةمشاااريع المبااادئ التوجيهيااة ومعهااا فقاار  نااص -2 
 ة والستينثامنفي دورتها البصفة مؤقتة اللجنة 
ي  الديباجأة والتعليقأات عليهأا الأ ةمشأاريع املبأادئ التوجيهيأة ومعهأا فقأر  يرد أدنأا  نأص -96

 ووالستني ثام ةيف دورهتا السصفة مؤقتة  اعت دت  اللج ة
 الديباجة

 واالحتياجات اخلاصة للبلدان ال اميةل ااحوال د  تدرك 

 التعليق  
 و أأأي تتصأأأ  سأأأااحوال عتبأأأارات اإلنصأأأا لمراعأأأاة ال الفقأأأرة الراسعأأأة مأأأ  الديباجأأأة تدرجأأأأ (1)

مأأأان  أأأو رمبأأأا   أأأ ا مبأأأدأ اإلنصأأأا  ددراج أوىل حمأأأاوالت لعأأأ  واالحتياجأأأات اخلاصأأأة للبلأأأدان ال اميأأأة و 
يف ضأ ان ل حيث جنحت وفود مأ  آسأيا وأفريقيأا 1919مؤمتر واش ط  مل ظ ة الع   الدولية يف عا  

يف الأ ي اسأتحدث مثأال آخأر  أو نظأا  اافضأليات املع أم و أة و (1238)ةليضأاعت اد معايري ع أ  تفا
ل علأأى ال حأأو الأأوارد يف ات مأأ  القأأرن املاضأأييوالت  يأأة يف السأأبعي دطأأار مأأؤمتر اامأأم املتحأأدة للتجأأارة 

 و(1239)املتعلقة سشرط الدولة ااوىل سالرعاية 1978م  مشاريع مواد اللج ة لعا   23مشروع املادة 
مأ   دُ يأعدالمحايأة البيئأة سأياق ديأالء اعتبأار خأاص للبلأدان ال اميأة يف  ضأرورةَ قد أيدت و  (2)

الصأأادر عأأ  مأأؤمتر اامأأم املتحأأدة املعأأر  1972لعأأا   الن اسأأتكهوملالصأأكوك الدوليأأةل مثأأ  دعأأ
 ل ودعأأأأأالن ريأأأأأو سشأأأأأفن البيئأأأأأة والت  يأأأأأأة(1240)(لأأأأأأيفي أأأأأا ي سالبيئأأأأأة البشأأأأأرية )"دعأأأأأالن سأأأأأتومهومل"

__________ 

)معا أأأأدة السأأأال  سأأأني القأأأوات احلليفأأأأة  1919مأأأأ  معا أأأدة فرسأأأاي لعأأأا   405مأأأ  املأأأادة  3مبوجأأأب الفقأأأرة  (1238)
م ظ أة الع أ  مأ  دسأتور  19مأ  املأادة  3(ل الأيت أصأبحت الفقأرة 1919ح يران/يونيأ   28والشريكة وأملانيال 

( )تأويل United Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 229, p. 35ل 1946تشأري  ااول/أمتأوسر  9الدوليأة )
اتفاقيات الع   "االعتبار الواجب" للظرو  اخلاصة للبلأدان حيأث تكأون الظأرو  الصأ اعية احملليأة "خمتلفأة دىل 

ويف العديأد مأ   1919سدا نفس املبدأ أيضا  يف سعض االتفاقيأات الأيت وافقأت عليهأا امل ظ أة عأا  و حد مبري"(و 
 ,I. F. Ayusawa, International Labor Legislation (New Yorkو انظأر االتفاقيات الأيت اعت أدت سعأد  لأك

Columbia University, 1920), chap. VI, pp. 149 et seq و 

 30ع أأم ل فضأأليات( واملأأادة امل ظأأا  الواملعاملأأة امل  وحأأة مبوجأأب  شأأرط الدولأأة ااوىل سالرعايأأة) 23انظأأر املأأادة  (1239)
شأأرط الدولأأة الأأدويل الأأيت  أأد  مصأأاح البلأأدان ال اميأأة( مأأ  مشأأاريع املأأواد املتعلقأأة س)القواعأأد اةديأأدة يف القأأانون 

 Yearbook,vol. II (Part Two) ,1978…  ل1978اليت اعت دهتا اللج ة يف دورهتا الثالثني عأا   ااوىل سالرعاية

paras. 74 و 72-47وانظأر أيضأا  الفقأرات وS. Murase, Economic Basis of International Law (Tokyo, 

Yuhikaku, 2001), pp. 109-179 (in Japanese) و وانظأر أيضأا  اإلعفأاءات السأاسقة للبلأدان ال اميأة احملأددة يف
 ,United Nations ل1947 عشأأرة مأأ  االتفأأاق العأأا  سشأأفن التعريفأأات اة رميأأة والتجأأارة لعأأا  ةاملأأادة الثام أأ

Treaty Series, vol. 55, No. 814, p. 194 و 
 Report of the United Nations Conference on theل انظأر 1972ح يران/يونيأ   16اعت أد يف اسأتومهومل يف  (1240)

(A/CONF.48/14/Rev.1 et Corr.), part one, chap. IوHuman Environment, Stockholm, 5-16 June 1972 و
 TheStockholmDeclarationonthe HumanHarvard International,”Environment“,Sohn.B.Lوانظأر 

Law Journal, vol. 14 (1973), pp. 423-515, at pp. 485-493 و 
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لعبأارة مهيأة أمأ  دعأالن سأتومهومل  12املبأدأ ويأويل و (1241)(في أا يلأي )"دعأالن ريأو" 1992 لعأا 
مأ   6املبدأ ويسل  "د  تفخ  يف احلسبان الظرو  واالحتياجات اليت ت فرد هبا البلدان ال امية"و 

الحتياجأأات "اخلاصأأة" للبلأأدان ال اميأأةل السأأي ا أقأأ  البلأأدان احأأوال وادعأأالن ريأأو الضأأوء علأأى "ا
طاريأة سشأفن تغأري م  اتفاقيأة اامأم املتحأدة اإل 3و ويرد املبدأ م لك يف املادة "ا  ا سيئيهضعفأ وا  و 

 و(1243)م  اتفاق ساريس 2ويف املادة  (1242)1992امل اخ لعا  
لفقرة احلالية م  الديباجة على الفقرة الساسعة م  ديباجأة اتفاقيأة قأانون است د صياغة تو  (4)

 و (1244)1997عا  ل استخدا  اجملاري املائية الدولية يف ااغراض غري املالحية
  3التوجيهي  المبدأ
 بحماية الغقف الجوي لتزامرا
لتأ ا  حب ايأأة الغأال  اةأوي عأ  طريأق تأوخي الع ايأأة االيقأع علأى عأاتق الأدول  

سغأرض درء الواجبة يف ا ا  التداسري املالئ ةل وفقا  للقواعأد امل طبقأة مأ  القأانون الأدويلل 
 والسيطرة عليه اأو   االتلوث اةوي والتد ور اةوي أو خفضه

 التعليق  
وت بأأع و  أأ  وتوجيهيأأة البأأادئ املع ير اشأأحمأأوري سال سأأبة مل 3مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي دن  (1)

؛ مأأأ   أأأ ا املبأأأدأ التأأأوجيهي لعلأأأى وجأأأ  اخلصأأأوص أدنأأأا ل 6و 5و 4ع املبأأأادئ التوجيهيأأأة ير امشأأأ
القأانون البيئأي الأدويل مأ  مبادئ خمتلفة دىل تطبيق  ة    ثالثالاملبادئ التوجيهية وتسعى مشاريع 

 احلالة اخلاصة حل اية الغال  اةويوعلى 
تلأأوث يف درء واجأأب محايأأة الغأأال  اةأأوي دىل حصأأر ويسأأعى مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي  (2)

نأوع االلت امأات مميأ ا  سأ لك ل وخفضه ا والسيطرة عليه أا الغال  اةوي وتد ور الغال  اةوي
 21 املبأأدأأصأألها عأأ   احلأأايل يف روع املبأأدأ التأأوجيهيصأأياغة مشأأوتصأأدر  او أأاملتعلقأأة سكأأ  م ه

 مصأأأأأأهر تريأأأأأأ  التحكأأأأأأيم يف قضأأأأأأيةالأأأأأأ ي يعكأأأأأأس مأأأأأأا خلأأأأأأص دليأأأأأأ   دعأأأأأأالن سأأأأأأتومهوملل مأأأأأأ 
(Trail Smelter)(1245) و1992م  دعالن ريو لعا   2يف املبدأ م لك ويتجلى   ا  و 

__________ 

تقريأأر اامأأم املتحأأدة املعأأر سالبيئأأة والت  يأأةل ريأأو دي ل انظأأر 1992ح يران/يونيأأ   14اعت أد يف ريأأو دي جأأانريو يف  (1241)
 و  3ل القرار ااولل ص (Corr.1 A/CONF.151/26/Rev.1 (vol. I))و 1992ح يران/يوني   14-3ل جانريو

(1242) United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822, p. 107و 
تشأأري  الثأأاين/ نأأوف رب  30تقريأأر مأأؤمتر ااطأأرا  عأأ  دورتأأ  احلاديأأة والعشأأري  املعقأأودة يف سأأاريس يف الفأأرتة مأأ   (1243)

 (ل املرفقوFCCC/CP/2015/10/Add.1) 2015ديس رب مانون ااول/  13 دىل

و ودخلت االتفاقيأة حيأ  1997أيار/مايو  21 املؤرخ)املرفق(  51/229القرار اعت دهتا اة عية العامة مبوجب  (1244)
 و 2014آب/أغسطس  17ال فا  يف 

 .United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. III (Sales No. 1949.V.2), pp  انظأر (1245)

1905-1982 (Award of 11 March 1941), at p. 1965 et seq.والتقريأأأر ااول لل قأأأرر اخلأأأاص  ؛
(A/CN.4/667 ل الفقأرة)و وانظأر أيضأا  43A.K.,Kuhn “TheTrail SmelterUnited,Arbitration States 

and Canada”, American Journal of International Law, vol. 32 (1938), pp. 785-788 and ibid., 

vol. 35 (1941), pp. 665-666؛ وJ.E. Read, “The Trail SmelterCanadian Yearbook of,”Dispute 

International Law, vol. 1 (1963), pp. 213-229 و 
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الدول تصر  دمكانية على شارة دىل "الدول" اغراض مشروع املبدأ التوجيهي وتدل اإل (3)
السأياقني مشأروع املبأدأ التأوجيهي دىل ويشأري حسأب االقتضأاءو  مليه أال  "سشك  فردي" و"معأا"

عت أأد مؤقتأأا  ملا 1و وجتأأدر اإلشأأارة دىل أن مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي مليه أأا  لحأأدود والعأأامليالعأأاسر ل
تسأأبب اعتبأأار  سحلأأدود" يف تعريأأ  "تلأأوث الغأأال  اةأأوي" )ا"عأأرب يتضأأ   ع صأأر  2015عأأا  

اإلنسانل سصورة مباشرة أو غري مباشرةل يف ددخأال أو دطأالق مأواد يف الغأال  اةأوي تسأهم يف 
ومأ  شأفهنا أن تعأرض حيأاة اإلنسأان وصأحت  والبيئأة  "لمتتأد خأارج دولأة امل شأف"وقوع آثار ضأارة 

تسأأبب " تبأأار اع" يف تعريأ  "تأأد ور الغأأال  اةأوي" )سا  الطبيعيأة لأأ رض للخطأر(ل وسعأأدا  "عامليأأ
اإلنسانل سصورة مباشرة أو غري مباشرةل يف تغري ل حوال اةوية ت جم ع   آثار ضارة  ات شفن 

 قد تعرض حياة اإلنسان وصحت  والبيئة الطبيعية ل رض للخطر(و
واجأأأب محايأأأة الغأأأال  ل سصأأأياغتي  احلاليأأأةل مبأأأا د ا مأأأان وال  أأأ  مشأأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهي (4)

مأأأ  املأأأواد املتعلقأأأة مبسأأأؤولية  48أ  الل سأأأاملعا املقصأأأود يف املأأأادة  مواجهأأأة الكافأأأةيف ا  اةأأأوي واجبأأأ
وسي  أأا   أأاك  و(1246)الأأدول عأأ  اافعأأال غأأري املشأأروعة دوليأأال و أأي مسأأفلة اختلفأأت سشأأفهنا اآلراء

ي فن االلت امأأات املتعلقأأة حب ايأة الغأأال  اةأوي مأأ  التلأأوث اةأوي عأأرب احلأأدود  سألالعأأرتا   تفييأد
تفييأد للأرأي  ية العاملية وتد ور الغال  اةأوي العأاملي الت امأات يف مواجهأة الكافأةل   أاك أيضأا  اامه

 يف سياق املوضوع احلايلوسعد القانونية ملث    ا االعرتا  ليست واضحة متاما   تائج الالقائ  سفن 
افأأأراد ا مبأأأريل أنشأأأطةُ دىل حأأأد  كبأأأرية علأأأى الغأأأال  اةأأأويل السأأألبية ال ثأأأارَ اآلبب وتسأأأ (5)

عأادةو ويف  أ ا الصأددل يقتضأي سأ ل الع ايأة يف ال والص اعات اخلاصةل الأيت ال ت سأب دىل الدولأة
أال تتسأأأبب اانشأأأطة الأأأيت يضأأأطلع هبأأأا يف دطأأأار واليتهأأأا أو حتأأأت  "مفالأأأة"الواجبأأأة مأأأ  الأأأدول 

 ت طبأأق فقأأ  علأأى اانشأأطةالع ايأأة  و سيأأد أن  أأ ا ال يعأأر أنسأأيطرهتا يف آثأأار سأألبية  ات شأأفن
و (1247)اخلاصأةل و أأو مأأا يعأأر أن أنشأأطة الدولأأة  اهتأا  ضأأع سأأدور ا لقاعأأدة سأأ ل الع ايأأة الواجبأأة

وتشك  ضرورة س ل الع اية الواجبة الت اما  سب ل قصارى اةهود امل ك ة وفقا  لقأدرات الدولأة الأيت 
ل ال يعأر  لأك تلقائيأا  أنأ  ضأارة مبأريةآثأار  تسيطر على اانشطةو وسالتايلل فحأىت ع أدما تتحقأق

مل نر س ل الع اية الواجبةو فالتقصري ع  أداء  لك االلت ا  د ا ي حصر يف دمهال الدولة يف الوفاء 
اانشأطة البشأرية الأيت هلأال السأيطرة علأى سالت امها سا ا  مجيع التداسري امل اسبة لدرء أو خفأض أو 

حتقيأق سعأض "ضأ ان"  سأأالت ا  الأدول وال يستل    كون هلال آثار سلبية  ات شفنوتأو حيت   أن 
آثأار يف بب ك أة لتج أب التسأ اةهأود املسأ ل قصأارى فقأ  د أا يسأتل    تيجأة( و ال)التأ ا  ال تائج 

سألوك  كافحأةالأدول ا أا  التأداسري امل اسأبة ملقتضأي مأ  (و و أي تسأ ل الع ايأة)التأ ا  سلبية مبأرية 
__________ 

حيأق اي دولأة خأال  الدولأة  -1" أنأ  )احتجاج دولة غري مضرورة مبسؤولية دولة أخرى( علأى 48 املادةت ص  (1246)
واجبأا  جتأا  اجملت أع ووو )ب( د ا مان االلت ا  ال ي خأرق  :2املضرورة أن حتتج مبسؤولية دولة أخرى وفقأأا  للفقرة 

و ولالطأالع علأى مشأاريع 2001مأانون ااول/ديسأ رب   12املأؤرخ  56/83الدويل مك " )قرار اة عية العامة 
والتصأويبل  ل اجمللأد الثأاين )اةأ ء الثأاين(ل2001ووو  حوليأةاليت اعت دهتا اللج ة والتعليقات عليهأال انظأر املواد 

  اء(و قسمالفص  الراسعل ال

(1247) (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, at Pulp Mills on the River Uruguay 

p. 55, para. 101 ووو"(و   )"ووو ند مبدأ امل عل ساعتبار  قاعدة عرفيةل أصل  يف س ل الع اية الواجبة 
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يتطلأب  واجب اليقظة والوقايةو م أاض  ا  الع اية الواجبة ل ويعر س و ةواخلاص وميةالع اةهات 
 ومليه ال يف االعتبار  التك ولوجيالوائح و اليف أخ  السياق وتطور املعايريل 

 مأأأأأ  التأأأأأداسريمت وعأأأأة علأأأأى   وعأأأأأة  "السأأأأأيطرةشأأأأأارة دىل "درء أو خفأأأأض أو وتأأأأدل اإل (6)
اعأأد املع أأول هبأأا الأأيت قأأد تكأأون  ات ل وفقأأا  للقو علأأى السأأواء تخأأ  ا الأأدولل م فأأردة أو  ت عأأةت

عبأأارة وتسأأت د أخأأرىو  مأأ  جهأأةتأأد ور الغأأال  اةأأوي ستلأأوث الغأأال  اةأأوي مأأ  جهأأة و سصأألة 
 (1248)ىل الصياغات الواردة يف اتفاقية اامم املتحأدة لقأانون البحأارد "السيطرة"درء أو خفض أو 

 و (1249)واتفاقية اامم املتحدة اإلطارية سشفن تغري امل اخ
" ت طبأق علأى  السأيطرةأو  خفضأو درء " الرامية دىل على الرغم م  أن التداسري امل اسبةو  (7)

م  م  تلوث الغال  اةوي وتد ور الغال  اةويل م  املفهو  أن اإلشارة دىل "وفقا  للقواعأد 
 طبيعأةمأع ددراك الالت ييأ  سأني التأداسري املتخأ ةل قصأد م هأا توضأيح امل طبقة م  القانون الأدويل" ي

القواعأد اخأتال  تلوث الغال  اةوي والطبيعة العاملية لتأد ور الغأال  اةأوي و لالعاسرة للحدود 
اآلثأار   أعمبالتأ ا  الأدول جأرى ترسأيخ يف سياق التلوث اةأوي عأرب احلأدودل و و ت طبق عليه االيت 

مأأواد خأأالل  ل علأأى سأأبي  املثأأالل مأأ  ديأأفمجأأرى تل م أأا ا  سقأأوةعرفيأأ ا  دوليأأ ا  قانونأأة بأأري السأألبية الك
االجتهأاد و  (1250) ع الضرر العاسر للحدود ال اجم عأ  أنشأطة خطأرةتعلقة مبامل القانون الدويل ة ة

دىل سأو  فيأ  غأري حمال يأ ال  أ ا االلتأ ا  وجود و ومع  لكل فجن (1251)ل حامم الدوليةالقضائي ل
__________ 

 ,United Nations (ل1982مأأانون ااول/ديسأأ رب   10اتفاقيأأة اامأأم املتحأأدة لقأأانون البحأأار )مونتيغأأو سأأايل  (1248)

Treaty Series, vol. 1833, No. 31363, p. 3, art. 194.  

 United Nations, Treaty(لو 1992أيار/مأايو  9اتفاقيأة اامأم املتحأدة اإلطاريأة سشأفن تغأري امل أاخ )نيويأوركل  (1249)

Series, vol. 1771, No. 30822, p. 107, art. 4 
)امل أأأع( "تتخأأأ  دولأأأة  3ل املأأأادة الثأأأاين(ل الفصأأأ  اخلأأأامسل القسأأأم  أأأاءل اجمللأأأد الثأأأاين )اةأأأ ء 2001ووو  حوليأأأة (1250)

املصأأدر مأأ  التأأداسري امل اسأأبة مل أأع وقأأوع ضأأرر جسأأيم عأأاسر للحأأدود أول علأأى أي حأأالل للتقليأأ  مأأ  خمأأاطر  دىل 
ة دوليأأا و أدىن حأد"و م أا ت اولأت اللج أة التأ ا  امل أع يف مواد أا املتعلقأة مبسأؤولية الأدول عأ  اافعأال غأري املشأروع

"يقع خرق اللت ا  دويل يتطلب م  الدولة أن مت أع حأدثا  معي أا  ع أد وقأوع   على أن 14م  املادة  3ت ص الفقرة 
الفصأ  الراسأعل القسأم  أاء(و ووفقأا   )املرجأع السأاسقل  ا احلدثل وميتد اخلأرق طأوال فأرتة اسأت رار احلأدث ووو" 

علأأى أهنأأا الت امأأات سبأأ ل أقصأأى اةهأأود مل أأع وقأأوع حأأدث معأأنيل "تفسأأر االلت امأأات سأأامل ع عأأادة   للتعليأأقل فجنأأ
وتتطلأأب مأأ  الأأدول ا أأا  مجيأأع التأأداسري املعقولأأة أو الالومأأة مل أأع وقأأوع  أأ ا احلأأدث لكأأ  دون أن تضأأ   عأأد  

التعليأأق "االلتأأ ا  مب أأأأع قأأأد  (و و 14مأأ  املأأادة  3( مأأ  التعليأأق علأأأى الفقأأرة 14ل الفقأأأرة )املرجأأع نفسأأ )وقوعأأ " 
 مصأأأهر تريأأأ  ر العاسأأأأر للحأأأدود عأأأأ  طريأأأق تلأأأوث اهلأأأواءل والأأأ ي جأأأرى ت اولأأأ  يف التحكيأأأأم املتعلأأأأق سقضأأأيةالضأأأر 
[United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. III (sales No. 1949.V.2), pp. 1905-

 و)املرجع الساسق([" مفحد اامثلة على الت ا  امل ع 1982

ل  مأرت احملك أة ناغي أاروس -مشأروع غاستشأيكوفو حمك أة العأدل الدوليأة علأى امل أع سأدور او ففأي قضأية  تشأدد (1251)
تضع يف اعتبار ا أن ل يف  ال محاية البيئةل يل   توخي احل ر واال ت ا  مبسأفلة امل أع سسأبب طأاسع الضأرر الأ ي "أهنا 

وسسأبب القصأأور املأالو  آلليأأة اةأرب نفسأأها يف  أأ ا يقأع علأأى البيئأة والأأ ي ال ميكأ  دصأأالح  يف مثأري مأأ  ااحيأأانل 
 ,Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997" )ال وع مأ  الضأرر

p. 7, at p. 78, para. 140 التشأديد "ل  مأرت  يئأة التحكأيم أيضأا  أن السأكك احلديديأة آيأرن رايأ قضأية (و ويف
 Award in the Arbitration regarding the Iron)" ون البيئي الدويلل علأى واجأب امل أع سأات يت ايأداليو ل يف القان

Rhine (“Ijzeren Rijn”) Railway between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the 

Netherlands, decision of 24 May 2005, UNRIAA, vol. XXVII, pp. 35-125, at p. 116, para. 222و)  

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201833/v1833.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201833/v1833.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201833/v1833.pdf
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وجأود التأ ا  "وقالت حمك ة العأدل الدوليأة دن  تد ور الغال  اةوي العامليوفي ا يتعلق سحد ما 
الدول العا  سكفالة أن حترت  اانشطة املضطلع هبا داخ  واليتها وحتت سيطرهتا سيئأة ووو امل أاطق 
الواقعأأأأأة خأأأأأارج سأأأأأيطرهتا الوط يأأأأأة  أأأأأو اآلن جأأأأأ ء مأأأأأ    وعأأأأأة مأأأأأواد القأأأأأانون الأأأأأدويل املتصأأأأألة 

للدول ولكأ  أيضأا  للبشأرية  يس فق  سال سبة"لبيئة ل وأولت ا ت اما مبريا الحرتا  ال(1252)"سالبيئة
واجأأب م أأع ]حأأأدوث "أن  السأأكك احلديديأأأة آيأأرن رايأأ  و وسي أأت احمل أأة يف قضأأية(1253)مجعأأاء"

لقأأأانون ضأأأرر مبأأأري سالبيئأأأة[ أو التخفيأأأ  م أأأ  علأأأى ااقأأأ  سأأأات اآلىن مبأأأدأ مأأأ  القواعأأأد العامأأأة ل
لج أأة سشأأفن مأأا د ا مأأان ي بغأأي اعتبأأار و ويف الوقأأت نفسأأ ل اختلفأأت آراء أعضأأاء ال(و1254)الأأدويل"

 أأأ   ااحكأأأا  تفييأأأدا مليأأأا لوجأأأود التأأأ ا  سأأأدرء التأأأد ور اةأأأوي العأأأاملي و فيضأأأ  والسأأأيطرة عليأأأ  
مبوجأأأأأب القأأأأأانون الأأأأأدويل العأأأأأريفو ومأأأأأع  لأأأأأكل يوجأأأأأد مثأأأأأ   أأأأأ ا االلتأأأأأ ا  يف االتفاقيأأأأأات  ات 

"تغأأري يقأأر يف ديباجتأأ  سأأفن و ويف  أأ ا السأأياقل جتأأدر اإلشأأارة دىل أن اتفأأاق سأأاريس (1255)الصأألة
 سأأالمة مجيأأع الأأ ظم اإليكولوجيأأة مفالأأة ل ويشأأري دىل أمهيأأةللبشأأرية"ا  مشأأرتميشأأك  شأأاغال  امل أأاخ 

  و(1256)فيها احمليطاتل ومحايِة الت وع البيئي مبا
  4المبدأ التوجيهي 
 تقييم األثر البي ي

ل ثأأر البيئأأي الأأ ي  لفأأ   لتأأ ا  سضأأ ان دجأأراء تقيأأيم  اليقأأع علأأى عأأاتق الأأدول ا 
الأأيت يأأرجَّح أن تتسأأبب يف و  ت سأأيطرهتالاانشأأطة املقرتحأأة داخأأ  نطأأاق واليتهأأا أو حتأأ

 آثار سلبية مبرية على الغال  اةوي م  حيث التلوث اةوي أو التد ور اةويو
__________ 

(1252)  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, 

at pp. 241-242, para. 29 و 

؛ واستشأأأأهدت 53ل الفقأأأأرة 41أعأأأأال (ل ص  1251)انظأأأأر احلاشأأأأية  ناغي أأأأاروس -مشأأأأروع غاستشأأأأيكوفو  قضأأأأية (1253)
أعأأأال (ل  1247)انظأأأر احلاشأأأية  طأأأاحونيت اللبأأأاب الأأأواقعتني علأأأى هنأأأر أوروغأأأواي احملك أأأة سأأأالفقرة نفسأأأها يف قضأأأية

 و193 ل الفقرة78 ص

 و59ل الفقرة 67-66 أعال (ل ص 1251)انظر احلاشية  السكك احلديدية آيرن راي  قضية (1254)

 United Nations Convention on the Law of the Sea (Montego Bay, 10املثأأالانظأأر علأأى سأأبي   (1255)

December 1982), United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363, p.3, Vienna Convention for 

the Protection of the Ozone Layer (Vienna, 22 March 1985), ibid., vol. 1513, No. 26164, p. 293, 

United Nations Framework Convention on Climate Change (New York, 9 May 1992), ibid., vol. 

1771, No. 30822, p. 107, Convention on Biological Diversity (Rio de Janeiro, 5 June 1992), ibid., 

vol. 1760, No. 30619, p. 79, United Nations Convention to Combat Desertification in Those 

Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa (Paris, 14 

October 1994), ibid., vol. 1954, No. 33480, p. 3, Stockholm Convention on Persistent Organic 

Pollutants (Stockholm, 22 May 2001), ibid., vol. 2256, No. 40214, p. 119, and Minamata 

Convention on Mercury (Kumamoto, 10 October 2013) :ل يف الع أوان التأايل https://treaties.un.org 

(Status of Multilateral Treaties Deposited with the Secretary general, chap. XVII.17)و 
 و  1ل الفقرة 2املادة  (1256)

https://treaties.un.org/
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 التعليق  
الثأأة مشأأاريع  أأ ا  أأو ااول مأأ  ثو تقيأأيم ااثأأر البيئأأيو  4مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي يت أأاول  (1)

موسأتاريكا  طريأق يف تشأييدقضأية في فو اةامع 3التوجيهي املبدأ م  مشروع  بع مبادئ توجيهية ت
التأأ ا  الدولأأة سبأأ ل الع ايأأة الواجبأأة "ل أمأأدت حمك أأة العأأدل الدوليأأة أن هنأأر سأأان خأأوان امتأأدادعلأأى 

مأان  أة خطأر دحأداث مل ع وقوع ضرر جسيم عاسر للحدود يقتضي م  تلك الدولأة التفمأد ممأا د ا  
ضأأرر جسأأيم عأأاسر للحأأدود قبأأ  االضأأطالع سأأفي نشأأاط حيت أأ  أن يأأؤثر سأألبا  علأأى البيئأأة يف دولأأة 

و (1257)"ود ا مأان اامأر مأ لكل فجنأ  نأب علأى الدولأة املع يأة أن جتأري تقيي أا  ل ثأر البيئأي أخرىو
 تثأأأ  اللت اماهتأأأا مبوجأأأب متملاملأأأ مورة أعأأأال ل خلصأأأت احملك أأأة دىل أن الدولأأأة املع يأأأة "ويف القضأأأية 

والحأ  القاضأي و (1258)الطريأق" تشأييد ثر البيئي قبأ  لججراء تقييم سلقانون الدويل القواعد العامة ل
تقيأأيم ااثأأر البيئأأي لأأ  دور  أأا  سأأ  وحاسأأم يف ضأأ ان قيأأا  الدولأأة املع يأأة "أن أوادا يف رأي م فصأأ  

وأشأار حك أان آخأران يف  و(1259)"بيئي الدويللقانون الالقواعد العامة لسب ل الع اية الواجبة مبوجب 
 دىل (1261)وطأأاحونيت اللبأأاب علأأى هنأأر أوروغأأواي ل(1260)ناغي أأاروس - غاسشأأيكوفوقضأأييت مشأأروع 

أصأأدرت غرفأأة م اوعأأات قأأاع البحأأار التاسعأأة لل حك أأة الدوليأأة لقأأانون و  والبيئأأي ااثأأري تقيأأيم أمهيأأة
غرفأأة االلتأأ ا  حيأأث أفأأردت الل 2011يف عأأا   قأأاع البحأأار طقاالبحأأار فتوا أأا سشأأفن اانشأأطة يف م أأ
 و(1262)الراعية الدولاليت تقع على االلت امات املباشرة أحد سججراء تقييم ل ثر البيئي ساعتبار  

"يقأع علأى عأاتق الأدول االلتأ ا  سضأ ان  -صأيغة عامأة وضع مشأروع املبأدأ التأوجيهي يف و  (2)
 -  ثأأر البيئأأي"م اسأأب لججراء تقيأأيم سأأالأأدول التأأ ا  يقأأع علأأى دجأأراء تقيأأيم  ل ثأأر البيئأأي" سأأدال  مأأ  "

 علنيالفأأألواسأأأعة اللطبيعأأأة دىل ا ظر سأأأالو  الواجبأأأةل ع ايأأأةاللتأأأ ا  سبأأأ ل ا  أنأأأداللأأأة علأأأى أجأأأ  ال مأأأ 
واملطلأأوب  أأو التقيأأيمو  جأأراءالدولأأة نفسأأها إلسسالضأأرورة يلتصأأق ال فأأجن  أأ ا االلتأأ ا   نياالقتصأأادي

تقيأيم ااثأر البيئأي في أا يتعلأق جراء إل غري ا تشريعية وت ظي ية و ما يل   م  تداسريأن تضع الدولة 
   ا التقييموحمور اإلخطار واملشاورات ويعد ساانشطة املقرتحةو 

إلشارة  و اوالقصد م  عبارة "اانشطة املقرتحة داخ  نطاق واليتها أو حتت دشرافها"  (3)
الأيت تقيأيم ااثأر البيئأي في أا يتعلأق ساانشأطة دجراء ض ان سالدول ال ي يقع على  لت ا االدىل أن 

فليس مأ  التهديدات البيئية ال حترت  احلدودل ومبا أن و حتت سيطرهتاواليتها أو تقع داخ  نطاق 
املسأأتبعد أن تتخأأ  الأأدولل يف دطأأار مسأأؤوليتها البيئيأأة العامليأأةل قأأرارات مشأأرتمة سشأأفن تقيي أأات 

  ااثر البيئيو
__________ 

(1257)  Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica), 

Judgment of 16 December 2015, para. 153 و 
   و168الفقرة  لاملرجع نفس  (1258)

 و  18ل الفقرة رأي م فص  للقاضي أوادا لاملرجع نفس  (1259)

(1260) Gabčíkovo-Nagymaros Project  أعال (و 1251)انظر احلاشية 

(1261) Uruguay River the on Mills Pulp أعال (و 1247 احلاشية )انظر 
(1262) The International Tribunal for the Law of the Sea, Responsibilities and Obligations of States with 

Respect to Activities in the Area (Request for Advisory Opinion submitted to the Seabed Dispute 

Chamber), advisory opinion, 1 February 2011, ITLOS Reports 2011, p. 10, at paras. 122 and 141-150و 
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  ددراج عبارة  لحتريك تقييم ااثر البيئيو وس اء على  لكتل   عتبة م  أج    رب أنواعتُ  (4)
مأأ   17 املبأأدأنأأص صأأياغة مأأ  و أأي مسأأت دة "الأأيت يأأرجَّح أن تتسأأبب يف آثأأار سأألبية مبأأرية"و 

تقيأأيم ااثأأر البيئأأي يف لأخأأرىل مثأأ  اتفاقيأأة دسأأبو  صأأكوكدعأأالن ريأأوو وعأأالوة علأأى  لأأكل   أأاك 
ل أشأأأارت بطأأأاحونيت اللبأأأا قضأأأيةفأأأي فلأأأيت تسأأأتخد  عتبأأأة مماثلأأأةو ل ا(1263)دطأأأار عأأأرب حأأأدودي

احملك أأأأة دىل أن "دجأأأأراء تقيأأأأيم ل ثأأأأر البيئأأأأي يف احلأأأأاالت الأأأأيت حيت أأأأ  فيهأأأأا أن  لأأأأ  ال شأأأأاط 
الصأأأأ اعي املقأأأأرتح أثأأأأرا  ضأأأأارا   ا شأأأأفن يف سأأأأياق عأأأأرب حأأأأدوديل وخباصأأأأةل علأأأأى مأأأأورد مشأأأأرتكل 

  و(1264)"مة للقانون الدويليعترب اآلن شرطا  مبوجب القواعد العا رمبا
 ئدااملبأأأأتسأأأأتبعد مشأأأأاريع وجأأأأود عتبأأأأة "الأأأأيت يأأأأرجَّح أن تتسأأأأبب يف آثأأأأار سأأأألبية مبأأأأرية"ل وس (5)

أثأأر ونأأب أن يكأأون و أثأأر  طفيفأأا  رجح أن يكأأون يأأل شأأاط سال سأأبة تقيأأيم ااثأأر البيئأأي دجأأراء  ةالتوجيهيأأ
و و"تأأأد ور الغأأأال  اةأأأوي" مأأأ  "تلأأأوث الغأأأال  اةأأأوي"سال سأأأبة لكأأأ   ل" ا شأأأفنالضأأأرر احملت أأأ  "

 و(1265)عائوقأمر يفص  في  س اء على ال " و شفن"وتقدير 
مأ  حيأث أهنأا تأرس   ةتد ور اةوي"  امأالةوي أو اتلوث العبارة "م  حيث واعُتربت  (6)

 احلاليأأأأأة مشأأأأأروع املبأأأأأادئ التوجيهيأأأأأةمأأأأأ  شأأأأأواغ  ني ترئيسأأأأأيتني قضأأأأأيسمشأأأأأروع املبأأأأأدأ التأأأأأوجيهي 
يف و و عأرب احلأدودتلوث الغال  اةوي وتد ور الغال  اةأوي وحتديدا   لالبيئةيتعلق حب اية  في ا
يف املقأأأا  ااول السأأأياقات العأأأاسرة  طلأأأب تقيأأأيم ااثأأأر البيئأأأيسالسأأأواسق  ات الصأأألة تت أأأاول حأأأني 

مبأرية سألبية  أن تكأون هلأا آثأار يتوقأع لل شاريع اليت  سال سبة مماثال  ا  للحدودل يعترب أن   اك شرط
لغأأأأال  مبأأأري متع أأأأد لتعأأأأدي   علأأأى نشأأأأطة الأأأيت ت طأأأأوي ااغأأأأال  اةأأأوي العأأأأامليل مثأأأ  علأأأى ال
خمأأاطر تسأأبُّب تلأأك اانشأأطة يف قأأد تكأأون  و وفي أأا يتعلأأق حب ايأأة الغأأال  اةأأويل(1266)اةأأوي

مأأ  سأأاب  بغأأي مأأ  خمأأاطر وقأأوع ضأأرر عأأاسر للحأأدودل وسالتأأايل يحأأىت وقأأوع ضأأرر سأأالغ أشأأد حأأّدة 
اانشأأأطة الأأأيت ميكأأأ  أن يأأأ جم ع هأأأا تأأأد ور يف الغأأأال  علأأأى أوىل أن تطبأأأق نفأأأس االعتبأأأارات 

تفاقيأة امللحأق ساو ك ال فجن سروتومأول مييأ  املتعلأق سأالتقييم البيئأي االسأرتاتيجي  اةوي العامليو
البيئيأةل مبأا لاثأار تشأجع "التقيأيم البيئأي االسأرتاتيجي"  يعأرب حأدوددطأار ااثأر البيئأي يف تقييم 
__________ 

 United Nations, Treaty(ل 1991شأباط/فرباير  25)دسأبول  اتفاقية تقييم ااثر البيئي يف دطأار عأرب حأدودي (1263)

Series, vol. 1989, No. 34028, p. 309و 

(1264) Pulp Mills on the River Uruguay و204ل الفقرة 83أعال (ل ص  1247 )انظر احلاشية 

تعلقأة مب أع الضأرر العأاسر يف ع لهأال مبأا يف  لأك يف مشأاريع املأواد امل " ات شفن"مثريا  ما تستخد  اللج ة عبارة  (1265)
(و ويف تلك احلالةل قررت اللج أة عأد  تعريأ  العبأارةل وسأل ت سفنأ  2001للحدود ال اجم ع  أنشطة خطرة )

(ل 4)انظأأأر التعليأأأق العأأأا ل الفقأأأرة ) س أأأاء علأأأى الوقأأأائعل ولأأأيس علأأأى القأأأانون "الشأأأفن" نأأأب الفصأأأ  يف مسأأأفلة
(ل الفصأأأأ  اخلأأأأامسل القسأأأأم  أأأأاء(و انظأأأأر علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأال ل اجمللأأأأد الثأأأأاين )اةأأأأ ء الثأأأأاين2001ووو  حوليأأأأة
مأأ  املأأواد املتعلقأأة مب أأع الضأأرر العأأاسر للحأأدود ال أأاجم عأأ  أنشأأطة  2( مأأ  التعليأأق علأأى املأأادة 7( و)4) الفقأأرتني
سر و وانظر أيضا  التعليأق علأى مشأاريع املبأادئ املتعلقأة ستوويأع اخلسأارة يف حالأة الضأرر العأا)املرجع الساسق(خطرة 

ل 2006ووو  حوليأأأة(ل 3)-(1ل الفقرتأأأان )2للحأأدود ال أأأاجم عأأ  أنشأأأطة خطأأرة )التعليأأأق علأأى مشأأأروع املبأأدأ 
 ل الفص  اخلامسل القسم  اء(و اجمللد الثاين )اة ء الثاين(

 و7انظر مشروع املبدأ التوجيهي  (1266)
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ل و أأأو مأأأا يعأأأر أي تأأأفثري علأأأى البيئأأأةل مبأأأا يف  لأأأك صأأأحة حأأأدوثها ةل املأأأرجحييف  لأأأك الصأأأح
اإلنسأأأان وال بأأأات واحليوانأأأأات والت أأأوع البيولأأأوجي والرتسأأأأة وامل أأأاخ واهلأأأواء واملأأأأاء وامل أأأاظر الطبيعيأأأأة 

 و(1267)ام واملواقع الطبيعية وااصول املادية والرتاث الثقايف والتفاع  سني     العو 
ىل دصأأول و أنأ  مأأ  املسألم سأأ  أن الشأفافية واملشأارمة العامأأة ع اصأر  امأأة يف ضأ ان الومأع  (7)

أن اةوانأب اإلجرائيأة لتقيأيم ااثأر البيئأي ال ي بغأي  تت أاول رب أن ااج اء اليتاملعلومات والت ثي ل اعتُ 
يأ ص علأى أن مأ   1992ا  لعأم  دعأالن ريأو  10املبدأ فيف مشروع املبدأ التوجيهي نفس و  تُعاجل

 أ ا القضايا البيئية مبشارمة مجيع املواط ني املع ينيل على املستوى امل اسبو ويش    اافض  معاةة
ملشأارمة يف ع ليأأات صأ ع القأرارل والوصأأول الفعأال دىل اإلجأأراءات افرصأأة و ىل املعلومأاتل دصأول و ال

االتفاقيأأة اخلاصأأة سجتاحأأة فأأرص احلصأأول علأأى أيضأأا   ت أأاول  أأ   القضأأاياتالقضأأائية واإلداريأأةو م أأا 
املعلومات ع  البيئأة ومشأارمة اة هأور يف ا أا  القأرارات سشأفهنا واالحتكأا  دىل القضأاء يف املسأائ  

سروتومأأأول مييأأأأ  املتعلأأأأق سأأأأالتقييم البيئأأأي االسأأأأرتاتيجي علأأأأى املشأأأأارمة ويشأأأأجع  و(1268)املتعلقأأأة هبأأأأا
 و(1269)سعني االعتبار يف خطة أو سرنامج واملشاورات العامة واملشاورات العامةل وأخ  نتائج املشارمة

  5المبدأ التوجيهي 
 ارستفدام المستدام للغقف الجوي

 و قأأأأأأدرة اسأأأأأأتيعاسية الغأأأأأأال  اةأأأأأأوي مأأأأأأورد طبيعأأأأأأي سأأأأأأال ظر دىل أن  -1 
 حمدودةل ي بغي استخدام  سطريقة مستدامةو

فيأأأأق سأأأأني التو ضأأأأرورة ويشأأأأ   االسأأأأتخدا  املسأأأأتدا  للغأأأأال  اةأأأأوي  -2 
 الت  ية االقتصادية ومحاية الغال  اةويو

 التعليق  
أنأأأ  تصأأور يو وغالبأأا  مأأأا ال (1270)حمأأدودةقأأدرة اسأأأتيعاسية الغأأال  اةأأوي مأأأورد طبيعأأي  و  (1)

املعدنيأأأة املأأأوارد ل سأأأ فس املعأأأا الأأأ ي تستكشأأأ  وتسأأأتغ  سأأأ ل علأأأى سأأأبي  املثأأأالسأأأتغالل قاسأأأ  لال
قاسأأ   املاديأأة والوظيفيأأة  الغأأال  اةأأويل يف مكوناتأأ فأأجن الواقأأعليف ولكأأ  مأأوارد الأأ ف  والغأأاوو  أو

__________ 

أيأأأار/  21)مييأأأ ل  البيئأأأي يف دطأأأار عأأأرب حأأأدوديسروتومأأأول التقيأأأيم البيئأأأي االسأأأرتاتيجي امللحأأأق ساتفاقيأأأة تقيأأأيم ااثأأأر  (1267)
  )متاحة يف الع وان التايل:  ECE/MP.EIA/2003/2(ل الوثيقة 2003 مايو

www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish و7-6ل الفقرتان 2(ل املادة 

ة هأأور يف ا أأا  القأأرارات سشأأفهنا عأأ  البيئأأة ومشأأارمة ا االتفاقيأأة اخلاصأأة سجتاحأأة فأأرص احلصأأول علأأى املعلومأأات (1268)
 ,United Nations(ل 1998ح يران/يونيأ   28واالحتكأا  دىل القضأاء يف املسأائ  املتعلقأة هبأا )اتفاقيأة آر أوسل 

Treaty Series, vol. 2161, No. 37770, p. 447 و 

 و  7-6ل الفقرتان 2املادة  (1269)

املبادئ التوجيهية املتعلقة حب اية الغال  اةأوي الأيت اعت أدهتا ( م  التعليق على ديباجة مشاريع 2انظر الفقرة ) (1270)
الوثأائق الرمسيأة للج عيأأة العامأةل الأدورة السأبعونل امللحأأق ل 2015اللج أة مؤقتأا  يف دورهتأا السأاسعة والسأأتني عأا  

  (ل الفص  اخلامسل القسم جيموA/70/10) 10رقم 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202161/v2161.pdf
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2015/arabic/chp5.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/cod/
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ث الغأال  اةأوي عأ  طريأق احلأد مأ  جودتأ  يسأتغ  امللأوِّ و و لالستغاللل س   و موضأوع اسأتغالل
علأى  اتياسأقمشأروع املبأدأ التأوجيهي قأيم وقب  م  شأيءل ي فوال  فامللوثاتو  متصاصوقدرت  على ا

تطلأأب االعأأرتا  تاالعأأرتا  أيضأأا  سأأفن وحأأدة الغأأال  اةأأوي العأأاملي  عمفهأو  "املأأوارد املشأأرتمة"ل مأأ
فأرتاض أن الغأال  أسأاس االل لكل ميضي مشروع املبدأ التوجيهي   ا على  وفقا  و سوحدة املصاحو 

اانشأأطة البشأأريةو ستأأفثر ياحليأأاة علأأى اارض أن اسأأت رار ل و ةحمأأدود  و قأأدرة اسأأتيعاسية اةأأوي مأأورد
 أأورد  ضأأع لالسأأتغاللل وسالتأأايل دخضأأاع الغأأال  اةأأوي مدليأأ     ظأأرال  ااهلأأ  ل مأأ تأأمحايولضأأ ان 

وأعرب سعض أعضاء اللج ة ع  شكومهم يف دمكانية التعامأ   املستدا و  خداملبادئ احلف  واالست
 مع الغال  اةوي على  و مماث  لل جاري املائية وامليا  اةوفية العاسرة للحدودو

حمأدودة"و   و طاقأة امتصأاصأن الغال  اةوي "مورد طبيعي  1قرة وم  املسلم س  يف الف (2)
التعأديالت علأى  أ ا  مأونضأ ان  مأ  أجأ  دىل دمج احلف  والت  يأة  الفقرة اة ء الثاين م ويسعى 

دىل شأأأأارة سقأأأاء ورفا يأأأة الكائ أأأأات احليأأأة علأأأى اارضو و أأأو يفعأأأ   لأأأك ساإلمأأأ  الكومأأأب متكأأأ  
مأ  ى مسأتوحا  أ و و ةمسأتدام ي بغي أن يكأون سطريقأة  اةوي الغالقائ  سفن استخدا  قرتاح الاال

اجملأأأاري املائيأأأة الدوليأأأة يف ااغأأأراض غأأأري  صأأأياغات اللج أأأة م أأأا وردت يف اتفاقيأأأة قأأأانون اسأأأتخدا 
 و(1272)للحدود ل وقانون طبقات امليا  اةوفية العاسرة(1271)املالحية

ر مفأأا يم استحضأأامأأع " علأأى نطأأاق واسأأع وسشأأك  عأأا  خدا مصأأطلح "اسأأت ع  ويسأأت (3)
أن معظأم راجح عأدة طأرقلو ومأ  الأسيسأتخد  غأال  اةأوي المأا فتأئ و و را  االستغالل الأتتجاوو 
علأى  ريثفتأسالدون وجأود نيأة واضأحة أو مل وسأة ت فيأ  ا ري نأحىت اآلن  ي الأيت امل ف ة اانشطة 
 أأو تغيأأري ويو ومأأع  لأأكل مانأأت   أأاك سعأأض اانشأأطة الغأأرض احلقيقأأي م هأأا غأأال  اةأأال أحأأوال
لتعأدي  الكبأري سعأض التك ولوجيأات املقرتحأة لوتشأك  اةويل مث  تعدي  الطقأسو الغال   أحوال
 الغال  اةويوستخدا  أمثلة على ا (1273)لغال  اةويل تع دوامل
صأياغة   أ ا"ي بغي استخدام  سطريقة مستدامة" يف مشروع املبدأ التأوجيهي وتعد الصياغة  (4)

ال ظأر دىل الغأال    أو ج  أو يف اليعكأس أيضأا  حتأوال  و أو مأا ل ةقانونيالليست موغلة يف سسيطة و 
العامأأأة الدوليأأأة  لسياسأأأةلمبيأأأان   قأأأد مسأأأتدامةو ويُ ي بغأأأي اسأأأتخدام  سطريقأأأة  م أأأورد طبيعأأأياةأأأوي  

 د حقوق الدول والت اماهتا دواء سعضها البعضويحدوم ظا  أمثر م   قانونا  ت في يا  لت
 مشأأأروعى لغأأأة حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة يف حك هأأأا الصأأأادر يف قضأأأية علأأأ 2وتسأأأت د الفقأأأرة  (5)

ضأأأأرورة التوفيأأأأق سأأأأني احل ايأأأأة البيئيأأأأة والت  يأأأأة "ل الأأأأ ي أشأأأأارت فيأأأأ  دىل ناغي أأأأاروس - غاسشأأأأيكوفو
__________ 

ل 1994ووو  حوليأةو لالطالع على مشاريع املواد والتعليقأات عليهأا الأيت اعت أدهتا اللج أةل انظأر 6و 5املادتان  (1271)
 و  دالاجمللد الثاين )اة ء الثاين(ل الفص  الثالثل القسم 

و ولالطأأأالع 5-4ل املرفأأأقل املادتأأأان 2008مأأأانون ااول/ديسأأأ رب   11املأأأؤرخ  63/124قأأأرار اة عيأأأة العامأأأة  (1272)
ل اجمللد الثأاين )اةأ ء الثأاين(ل 2008ووو  حوليةنظر على مشاريع املواد والتعليقات عليها اليت اعت دهتا اللج ةل ا

 الفص  الراسعل القسم  اءو

 أدنا و 7انظر مشروع املبدأ التوجيهي  (1273)

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/124&referer=/english/&Lang=A
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اإلشأأأارة دىل وتسأأأعى و (1275)سأأأواسق أخأأأرى  ات صأأألةدىل أيضأأأا  وأشأأأارت اللج أأأة  و(1274)"االقتصأأأادية
 أ ا املوضأوعل و أو محايأة علأى صألب  ترميأ  الفقأرة دىل"محاية الغال  اةوي" سدال  م  "محاية البيئة" 

 الغال  اةويو
6 التوجيهي المبدأ

 ارستفدام المنصف والمعقول للغقف الجوي
مصأأأاح مبأأأا يراعأأأي ي بغأأأي اسأأأتخدا  الغأأأال  اةأأأوي سطريقأأأة م صأأأفة ومعقولأأأةل  

 ااجيال احلاضرة واملقبلةو

__________ 

 و 140ل الفقرة 78أعال ( الصفحة  1251)انظر احلاشية  ناغي اروس - غاسشيكوفومشروع  (1274)

ل سألطت حمك أة العأدل الدوليأة الضأوء علأى "أمهيأة احلاجأة دىل طاحونيت اللبأابيف قضية  2006يف حكم عا   (1275)
 Pulp)مفالة احل اية البيئية لل وارد الطبيعيأة املشأرتمة مأع دتاحأة الت  يأة االقتصأادية املسأتدامة يف الوقأت نفسأ " 

Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Provisional Measures, Order of 13 July 2006, 

I.C.J. Reports 2006, p. 113, at p. 133, para. 80 ؛ وقأرار  يئأة االسأتئ ا  التاسعأة مل ظ أة التجأارة العامليأة)
حظأأر اسأترياد سعأأض أنأأواع الرُسيأأان وامل تجأأات الأأيت حتتأأوي  -قضأأية الواليأأات املتحأأدة سشأأفن  1998الصأادر عأأا  
ضأأأاء م ظ أأأة التجأأأارة العامليأأأة صأأأراحة  هبأأأد  الت  يأأأة الأأأ ي جأأأاء فيأأأ : "دن أأأال د  نأأأ ّمر سأأأاعرتا  أع علأأأى الرُسيأأأان

)و( مأ  20ل نعتقأد أنأ  ال  أال اليأو  الفأرتاض أن املأادة العشأري  االتفأاق امل شأئ لل  ظ أةاملستدامة يف ديباجة 
( ميكأ  تفويلهأا علأى 1994)اتفأاق الغأات لعأا   1994االتفاق العأا  سشأفن التعريفأات اة رميأة والتجأارة لعأا  

 ,Appellate Body Report فق  دىل حف  املوارد املعدنية أو املوارد غري احلية ااخرى القاسلأة لل فأاد" )أهنا تشري

United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, 

adopted 6 November 1998, para. 131, see also paras. 129 and 153 السأكك  يف قضأية التحكأيمقأرار (؛ و
ما يلأي: "  أاك نقأاش مبأري سشأفن مأا يشأّك ل يف  أال اعتربت احملك ة حيث ل 2005لعا   احلديدية آيرن راي 
؛ وأي قأأأأوانني أو مبأأأأادئ سيئيأأأأة تعا ديأأأأة ‘القأأأأانون غأأأأري امللأأأأ  ‘ف أأأأا  أأأأو ‘: مبأأأأادئ‘أو ‘ قواعأأأأد‘القأأأأانون البيئأأأأيل 

ووو دن املبادئ املستجدةل سصر  ال ظأر عأ  مرم  أا احلأايلل تشأري دىل  وأسه ت يف تطوير القانون الدويل العريف
ووو واا أأم يف  لأأك أن  أأ   املبأأادئ املسأأتجدة أصأأبحت اآلن تأأدمج احل ايأأة البيئيأأة يف  ويأأة املسأأتدامةووو الت  

ع لية الت  يةو فالقانون البيئي والقانون املتعلق سالت  ية ليس أّي م ه ا سديال  لاخأر سأ  دهن أا عبأارة عأ  مبأادئ 
فيهأأا الت  يأأة ضأأررا  جسأأي ا  سالبيئأأةل وجأأوب متكاملأأة يعضأأد سعضأأها سعضأأا  وتقتضأأيل يف احلأأاالت الأأيت قأأد تلحأأق 

ووو وتأأرى  يئأأة التحكأأيم أن  أأ ا الواجأأب قأأد أصأأبح اآلن مبأأدأ مأأ   وم أأع  أأ ا الضأأرر أو التخفيأأ  م أأ  علأأى ااقأأ 
-58أعأال (ل الفقرتأان  1251)انظأر احلاشأية  قضأية السأكك احلديديأة آيأرن رايأ ل "املبادئ العامة للقأانون الأدويل

قضأأية التحكأأيم املتعلقأأة مبشأأروع ميشأأي غانغا املقأأا  يف شأأبكة يف  2013ويف القأأرار اة ئأأي الصأأادر يف عأأا   ؛59
ال شأأك أن الأأدول مل مأأة ل مبوجأأب القأأانون "ل  مأأرت  يئأأة التحكأأيم مأأا يلأأي: أهنأأار السأأ د )سامسأأتان ضأأد اهل أأد(

ن ع أأد  طأأي  وت فيأأ  مشأأاريع قأأد تلحأأق الأأدويل العأأريف يف شأأكل  املعاصأأرل سأأفن تضأأع احل ايأأة البيئيأأة يف احلسأأبا
ل ت اولت سلسلة م  ووو قرارات التحكيم الدوليأة احلاجأة دىل ددارة مصهر تري الضرر سدولة متاشةو وم   قضية 

الت  يأأة ‘املأأوارد الطبيعيأأة سطريقأأة مسأأتدامةو وأسأأهبت حمك أأة العأأدل الدوليأأة علأأى وجأأ  اخلصأأوص يف ت أأاول مبأأدأ 
ضأأأرورة التوفيأأأق سأأأني الت  يأأأة االقتصأأأادية ‘ل مشأأأرية دىل ناغي أأأاروس -غاستشأأأيكوفو ع يف قضأأأية مشأأأرو ‘ املسأأأتدامة

 Permanent Court of Arbitration Award Series, Indus Waters Kishenganga‘" )ومحايأأة البيئأأة

Arbitration (Pakistan v. India): Record of Proceedings 2010-2013, Partial Award of 18 February 

2013, para. 449. This was confirmed by the Final Award of 20 December 2013, para. 111و 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=WT/DS58/AB/R&Language=English&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
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 التعليق  
االسأأأأتخدا  امل صأأأأ  واملعقأأأأول للغأأأأال  اةأأأأوي ع صأأأأر  أأأأا  مأأأأ  أن علأأأأى الأأأأرغم مأأأأ   (1)

م بأأدأ مسأأتق و    مأر ل يعتأأرب أنأأ  مأ  املهأأم 5االسأتدامةل م أأا وردت يف مشأروع املبأأدأ التأوجيهي 
سأأتوى واسأأع مأأ  التجريأأد مبأ التأأوجيهي  أأ ا املبأأدصأأيغ ل 5مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي وعلأأى غأأرار 
 والتع يمو 

 علأأى (1276)نصأأا طبأأق مبأأدأ اإللكأأي يعامأأة عبأأارات مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي سصأأيغ و  (2)
اةأأ ء ويت أأاول اة يأأعو ا  سأأني كأأون مشأأرتما  ي بغأأي أن يطبيعيأأا  مأأوردسوصأأف  محايأأة الغأأال  اةأأوي 

"ي بغأي اسأتخدا  القائلأة سفنأ  صأياغة وتسأت د الستخدا  "امل ص  واملعقول"و االااول م  اة لة 
م  اتفاقية قانون اسأتخدا   5الغال  اةوي سطريقة م صفة ومعقولة"ل يف جانب م  ل دىل املادة 

مأ  قأانون طبقأات امليأا  اةوفيأة العأاسرة  4اجملاري املائية الدولية يف ااغراض غري املالحيةل واملادة 
ون سأأني املصأأاح وال ظأأر يف مجيأأع العوامأأ   ات الصأألة الأأيت قأأد تحقيأأق التأأواو أأي تلأأ   سللحأأدودو 

 تد ور الغال  اةويولتلوث الغال  اةوي أو لتكون فريدة م  نوعها دما 
سأأأني نصأأأا  داخأأأ  اةيأأأ  الواحأأأد وفي أأأا صأأأياغة مسأأأائ  اإلالاةأأأ ء الثأأأاين مأأأ  ويت أأأاول  (3)

اللج أأأة اسأأأتخدا  عبأأأارة  ختأأأارترسأأأ  سأأأني جأأأانح اإلنصأأأا ل ادقامأأأة مأأأ  أجأأأ  و  و(1277)ااجيأأأال
املقبلأأأأة" سأأأأدال  مأأأأ  "ومل فعأأأأة ااجيأأأأال احلاليأأأأة واملقبلأأأأة مأأأأ  [ ووو ااجيأأأأال]"تراعأأأأى فيهأأأأا مصأأأأاح 

لغأأال  لتكاملأأة املطبيعأأة ال"ل ل شأأارة دىل مل فعأأةاسأأتخدمت عبأأارة "مصأأاح"ل ولأأيس "و البشأأرية"و 
سقأأأأاء املصأأأأاح لضأأأأ ان  فخأأأأ  يف االعتبأأأأار تأأأأواوندىل أن ي" )ه( "اسأأأأتغاللالأأأأ ي حيتأأأأاج اةأأأأويل 

 اارضوعلى الكائ ات احلية 

__________ 

 EquityininternationalinFair Weather? Equity Concerns,”law“,Kokott.J انظأر علأى سأبي  املثأالل (1276)

in Climate Change, F. L. Toth, ed. (Abingdon and New York, Routledge, 2014), pp. 173-192; 

Frontier Dispute (Burkina Faso v. Mali), Judgment, I.C.J Reports 1986, p. 554; See, in general, P. 

Weil,L’équitédanslajurisprudencedelaCourinternationaledeUnmystèreenvoiede:Justice“

dissipation?”,inFifty Years of the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert 

Jennings, V. Lowe and M. Fitzmaurice, eds. (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University 

Press, 1996), pp. 121-144;inMax Plank Encyclopedia”,Equity in international law“,Francioni.F 

of Public International Law, vol. III, R. Wolfrum, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2013), 

pp. 632-642و  

(1277) C.PrinciplesandemergingnormsininternationalIntra- and Inter-generational:law“,,Redgwell 

equity,” in Cinnamon P. Carlarne, et al., eds., The Oxford Handbook on International Climate 

Change Law (Oxford: Oxford University Press, 2016), pp. 185-201.;”Equity“,Shelton.D in.D

Bodansky, et al., Oxford Handbook of International Environmental Law (Oxford: Oxford 

University Press, 2008), pp. 639-662 و 

file:///H:/PEPS-Share/ILC%20Extra%20Refs/2016_68%20th%20session/atmosphere/PWeil_toc.pdf
file:///H:/PEPS-Share/ILC%20Extra%20Refs/2016_68%20th%20session/atmosphere/OPIL_Equity_in_International_Law.pdf
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  7 التوجيهي المبدأ
 للغقف الجوي والمتعمَّدالتعديل الكبير 

دىل تعأأأدي  الغأأأال  ع أأأد القيأأأا  سفنشأأأطة هتأأأد  واحلأأأ ر احليطأأأة ي بغأأأي تأأأوخي  
 القانون الدويلوفي قواعد م طبقة م  قواعد ور  ا ساةوي سشك  مبري ومتع َّدل 

 التعليق  
غأأال  ال أحأأوالاحلقيقأأي  أأو تغيأأري  هاغرضأأالأأيت نشأأطة اا 7مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي ي أأاول  (1)
 ووالكبريدال التعدي  املتع د  ل ع وان ا يشري دىل  لك م يت اول مشروع املبدأ التوجيهيلوال و ؛وياة
ئيأا  ج  مأفخو ة " دمبأري ومتع َّأدىل تعأدي  الغأال  اةأوي سشأك   هتأد   "أنشأطة وعبارة (2)

تفاقيأأة حظأأر اسأأتخدا  تق يأأات التغيأأري يف امأأ  تعريأأ  "تق يأأات التغيأأري يف البيئأأة" الأأ ي يظهأأر يف 
إلحأداث  اتل والأ ي يشأري دىل تق يأ(1278)البيئة اغراض عسأكرية أو ايأة أغأراض عدائيأة أخأرى

 اميأأة الكأأرة اارضأأية أو ترميبهأأا يف دي -عأأ  طريأأق التأأفثري املتع أأد يف الع ليأأات الطبيعيأأة  -تغيأأري 
تشأأكيلهال مبأأا يف  لأأك   وعأأات أحيائهأأا احملليأأة )البيوتأأا( وغالفهأأا الصأأخري وغالفهأأا املأأائي  أو

 وغالفها اةويل أو يف دي امية الفضاء اخلارجي أو ترميب  أو تشكيل و
ل وااسأاليب والتق يأات الأيت تشأ    أاخوتش       اانشطة ما يفهم عادة ساسم   دسة امل (3)

 اتاحمليطأأهب دسأأة امل أأاخ اانشأأطة املتصأألة وهتأأم دوالأأة ثأأاين أمسأأيد الكرسأأون وددارة اإلشأأعاع الش سأأيو 
دوالة ثاين أمسيد الكرسون م  الغأال  اةأوي مأ  خأالل املصأار  دىل واارض وال ظم التق ية وتسعى 

 عأ لتق يات املقرتحة إلوالأة ثأاين أمسأيد الكرسأون:    الوتشالطبيعية أو ع  طريق اهل دسة الكي يائيةو 
 تع يأأأ  قلويأأأةو  ؛ صأأأيب احمليطأأأات؛ و اهلأأأواء احملأأأي  وحجأأأ  ؛ وحجأأأ  الكرسأأأون وع لأأأ ؛الكرسأأأون يف الرتسأأأة

 التشجري للحد م  ثاين أمسيد الكرسونو عادة ما استخد  يف الواقعل و جويةو وتع ي  التّ ات؛ يطاحمل
للتخفيأأ  مأأ  اآلثأأار مصأأ  ة ددارة اإلشأأعاع الش سأأي ل فأأجن وحسأأب اخلأأرباء العل يأأني (4)

درجأأأة حأأأرارة سأأأطح اارضو وتشأأأ   اانشأأأطة لع أأأد الفأأأض اخلالسأأألبية لتغأأأري امل أأأاخ عأأأ  طريأأأق 
املقرتحأأة   أأا: "تع يأأ  البيأأأاض"ل و أأو أسأألوب ي طأأوي علأأأى ويأأادة انعكاسأأية السأأحب أو سأأأطح 

اهلبأأأأاء اةأأأأوي يف ؛ و دىل الفضأأأأاءليعأأأأود  مأأأأ  حأأأأرارة الشأأأأ س ربأمأأأأقأأأأدر عكأأأأس اارضل حبيأأأأث يُ 
السرتاتوسأأأفريل و أأأو أسأأألوب ي طأأأوي علأأأى ددخأأأال ج يئأأأات صأأأغرية عامسأأأة يف الغأأأال  اةأأأوي 

تقأأو   يتالعلأوي لأتعكس أشأعة الشأأ س قبأ  أن تصأ  دىل سأطح اارض؛ وعامسأأات الفضأاءل الأ
 نسبة صغرية م  أشعة الش س قب  أن تص  دىل اارضو  على حجب

و و  أاك سعأض اانشأطة فه أا  عامأا  مصأطلح "أنشأطة" يفهأم سأاسقا ل  دىل  لأك ريم ا أشو  (5)
تفاقيأة حظأر مثأ  ا الأيت حيظر أا القأانون الأدويل غري املش ولة مبشأروع املبأدأ التأوجيهي احلأايل ااخرى

اسأأأتخدا  تق يأأأات التغيأأأري يف البيئأأأة اغأأأراض عسأأأكرية أو ايأأأة أغأأأراض عدائيأأأة أخأأأرىل علأأأى سأأأبي  
__________ 

مأأانون   10)نيويأأوركل  اتفاقيأأة حظأأر اسأأتخدا  تق يأأات التغيأأري يف البيئأأة اغأأراض عسأأكرية أو ايأأة أغأأراض عدائيأأة أخأأرى (1278)
  وUnited Nations, Treaty Series, vol. 1108, No. 17119, p. 151(ل 1976ااول/ديس رب 
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ي طبق ال وفقا  ل لكل و و (1280)1949ربوتومول ااول امللحق ساتفاقيات ج ي  لعا  الو  (1279)املثال
اانشأأأطة العسأأأكرية الأأأيت وتقأأأع علأأأى اانشأأأطة "غأأأري العسأأأكرية"و دال املبأأأدأ التأأأوجيهي  أأأ ا مشأأأروع 

 لغال  اةوي خارج نطاق   ا املبدأ التوجيهيولت طوي على تعديالت متع دة 
علأأأأى سأأأأبي  املثأأأأالل أدرج ففنظ أأأأة خمتلفأأأأةو حمكومأأأأة س سعأأأأض اانشأأأأطةوساملثأأأأ ل سأأأأتظ   (6)

 (1281)تفاقية اامأم املتحأدة اإلطاريأة سشأفن تغأري امل أاخامللحق ساسروتومول ميوتو نظا  التشجري يف 
سعض الصكوك القانونية الدوليةل يف دطار  ل دتاعتُ و (و 5م  املادة  2الفقرة )ويف اتفاق ساريس 
 (1282))سروتومأأول ل أأدن( 1996الكرسأأون و  ي أأ و ويتضأأ   سروتومأأول عأأا   حجأأ تأأداسري لت ظأأيم 

حاليأا   (1283)1972التفاقية م ع التلوث البحري ال اجم ع  قلب ال فايأات واملأواد ااخأرى لعأا  
ال فايأات واملأواد ااخأرىو  راقبأة دغأراقع  مبأادئ توجيهيأة جديأدة مل ل فضال  ا  ومرفق معدال  ا  حك 

ال فايأأات يف  سأأجغراقهل أأا صأألة " اتساحلديأأد" و"تع يأأ  قلويأأة احمليطأأات يطأأ" صأأيب احملومأأا دا  
 وامللحق هبا  ات وجا ةوسروتومول ل دن  1972اتفاقية عا  تظ  ل اتاحمليط
أأد لأأديها دمكانأأأات  واانشأأطة الأأيت هتأأد   (7) دىل تعأأدي  الغأأال  اةأأوي سشأأك  مبأأري ومتع َّ

أو  فيأ  اآلثأار السألبية للكأوارث واملخأاطرل مبأا يف  لأك اةفأا   أو تلطيأ حتويأ   وأمبرية مل أع 
أهنأا يف الوقأت نفسأ ل مأ  املسألم سأ  أيضأا  و ل وتع ي  دنتاج احملاصأي  وتأوافر امليأا و  واسعوااعاصري وال

يف ال ت حصأأر الأأيت غأأري متوقعأأة علأأى اا أأاط امل اخيأأة القائ أأة و آثأأار سعيأأدة املأأدى  اقأأد تكأأون لأأديه
"دن  فأأ: في أا يتعلأق ستعأدي  الطقأس امل ظ أة العامليأة ل رصأاد اةويأة تحظأال م أاو وط يأةو احلدود ال

درجة تعقُّد ع ليات الغال  اةوي تعر أن أي تغيري يف الطقأس يسأتحدث اصأط اعيا  يف جأ ء مأا 
ونأب أن تقأيَّم سع ايأةل قبأ  الشأروع يف  ووو كون ل  سالضرورة تداعيات يف مكان آخرتم  العامل س

أي جترسأة يف  أأال تغيأري الطقأأس علأى نطأأاق واسأأعل العواقأب احملت لأأة وامل شأودةل ونأأب أن يُأتَأَوصَّأأ  
 و(1284)دىل ترتيبات دولية مرضية"

__________ 

 و 1انظر املادة  (1279)

ل واملتعلق حب اية ضحايا امل اوعأات 1949آب/أغسطس  12الربوتومول اإلضايف امللحق ساتفاقيات ج ي  املعقودة يف  (1280)
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512, p. 3ل 1977املسألحة الدوليأة )الربوتومأول ااول(ل 

nd 55arts. 35, para. 3 a  ل نظا  روما ااساسأي لل حك أة اة ائيأة الدوليأة؛ وانظر أيضاTreaty United Nations, 

art. 8, para. 2 (b)(iv)p. 3, vol. 2187, No. 38544, , Seriesو 
(ل 1997مأانون ااول/ديسأ رب   11امللحق ساتفاقية اامم املتحدة اإلطاريأة سشأفن تغأري امل أاخ )ميوتأول  سروتومول ميوتو (1281)

United Nations, Treaty Series, vol. 2303, No. 30822, p. 162و 

(1282) 1996 Protocol to the 1972 Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes 

and Other Matter (London, 7 November 1996), International Legal Materials, vol. 36 (1997), p. 7و 

(1283) Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter  

(London, Mexico City, Moscow and Washington, D.C., 29 December 1972), United Nations, 

Treaty Series, vol. 1046, No. 15749, p. 138 و 

 Second Report on the Advancement of Atmospheric Science and Their Application in theانظأر  (1284)

Light of the Developments in Outer Space (Geneva, World Meteorological Organization, 1963) ؛
 Decision 8/7 (Earthwatch: assessment of outer limits) of the Governing Council of the  وانظأر أيضأا  

United Nations Environment Programme, Part A (Provisions for co-operation between States in 

weather modification) of 29 April 1980و 
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خ أأق االستكأأار والتقأأد  العل أأيو  أأ ا أيضأأا   مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهيالقصأأد مأأ   لأأيسو  (8)
يأأدة واملبتكأأرة والتعأأاون يف  أأ   سفمهيأأة التك ولوجيأأات اةديقأأران مأأ  دعأأالن ريأأو  9و 7 آناملبأأدف

 واجملاالتو ويف الوقت نفس ل فجن   ا ال يعر أن     اانشطة هلا آثار دناسية دائ ا  
دىل جأاوة  أ   اانشأطة أو دىل دسأعى يوس اء على  لكل فجن مشروع املبدأ التوجيهي ال  (9)

حيأأدد و أأو  أأ او  مثأأ  مسأأار الع أأ  علأأى اتبأأاعسأأني الأأدول في أأا مأأا مل يكأأ    أأاك اتفأأاق   أأاحظر 
اإلشأأأارة دىل و واحلأأأ رو  وخى احليطأأأةمثأأأ   أأأ   اانشأأأطة ي بغأأأي أن تتأأأالقائأأأ  سأأأفن  بأأأدأاملسبسأأأاطة 

 سأاوثرن سلأو فأني تونأاقضأية لغة احملك ة الدولية لقأانون البحأار يف م  واحل ر" مستوحاة  احليطة"
(Southern Blue Fin Tuna)(1285) تنالمومس سة قضيل و (Mox Plant)(1286)والقضأية املتعلقأة  ل

و مرت احملك ة يف القضية ااخرية أن  "سال ظر دىل اآلثار اليت ميك  أن  و(1287)ااراضيساستعادة 
التعقأأأ  واحلأأأ ر يقتضأأأيان مأأأ  مالي يأأأا استصأأأالح ااراضأأأي يف البيئأأأة البحريأأأةل فأأأجن ترتتأأأب علأأأى 

يف  أع أأأال استصأأأالح ااراضأأأيوسأأأ غافورة دنشأأأاء آليأأأات لتبأأأادل املعلومأأأات وتقيأأأيم خمأأأاطر آثأأأار 
وضأع قواعأد علأى تشأجيع ال د هبألغأة وعظيأةل سمشأروع املبأدأ التأوجيهي صأيغ و  امل اطق املع ية"و

تلأأأوث سلت ظأأأيم مثأأأ   أأأ   اانشأأأطةل ضأأأ   اانظ أأأة املختصأأأة يف خمتلأأأ  اجملأأأاالت  ات الصأأألة 
 الغال  اةوي وتد ور الغال  اةويو

ويشأأأأري اةأأأأ ء ااخأأأأري مأأأأ  املبأأأأدأ التأأأأوجيهي دىل "أي قواعأأأأد م طبقأأأأة مأأأأ  قواعأأأأد القأأأأانون  (10)
 و  ا مشروع املبدأ التوجيهيسيظ  ساريا يف  ال تطبيق الدويل"و وم  املعلو  أن القانون الدويل 

 كشأأأوفةومأأ  املسأألم سأأ  علأأأى نطأأاق واسأأع أن مثأأأ   أأ ا ال شأأاط ي بغأأأي أن يأأتم سطريقأأة م (11)
 قأد يشأرتط 4يف مشروع املبدأ التأوجيهي  اثر البيئي امل صوص علي اا ل وأن دجراء تقييم وشفافة متام

حي أ  قأد تعدي  مبري ومتع َّد للغال  اةأوي على مشروع ي طوي أي ملث    ا ال شاطو ويعترب أن 
 مث    ا ال شاطوأثر م  ساب أوىل تقييم ي بغي ل وسالتايل "سالغضرر  وقوع خماطر مبرية م 

__________ 

(1285)  Southern Blue Fin Tuna Cases (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan), Provisional Measures, 

Order of 27 August 1999, ITLOS Reports 1999, p. 280, at para. 77.  The Tribunal stated that 

“[c]onsidering that, in the view of the Tribunal, the parties should in the circumstances act with 

prudence and caution to ensure that effective conservation measures are taken to prevent serious 

harmtothestockofsouthernbluefinو”tuna 

(1286) (Ireland v. United Kingdom), Provisional Measures, Order of 3 December 2001, ITLOS Mox Plant 

Reports 2001, p. 95, at para. 84(“[c]onsidering that, in the view of the Tribunal, prudence and 

caution require that Ireland and the United Kingdom cooperate in exchanging information 

concerning risks or effects of the operation of the Mox plant and in devising ways to deal with 

them,asو (”appropriate 
(1287) Case concerning Land Reclamation by Singapore in and around the Strait of Johor (Malaysia v. 

Singapore), Provisional Measures, Order of 8 October 2003, ITLOS Reports 2003, p. 10, at para. 99و 
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  الفصل التاسع  
 القواعد اآلمرة

 مقدمة -ألف 
 "القواعأأد اآلمأأرة"( أن تأأدرج موضأأوع 2015قأأررت اللج أأة يف دورهتأأا السأأاسعة والسأأتني ) -97
(Jus cogens) و(1288)السأيد ديأري تأالدي مقأررا  خاصأا  هلأ ا املوضأوع تيف سرنامج ع لهأال وعي أ 

 مأأأأأأأانون ااول/  23املأأأأأأأؤرخ  70/236وأحاطأأأأأأأت اة عيأأأأأأأة العامأأأأأأأة عل أأأأأأأا  الحقأأأأأأأا ل يف قرار أأأأأأأا 
  ل سقرار اللج ة ددراج املوضوع يف سرنامج ع لهاو2015 ديس رب

 الحاليةالنظر في المواوع في الدورة  -ءبا 
مأأأأأأأان معروضأأأأأأأا  علأأأأأأأى اللج أأأأأأأةل يف الأأأأأأأدورة احلاليأأأأأأأةل التقريأأأأأأأر ااول لل قأأأأأأأرر اخلأأأأأأأاص  -98
(A/CN.4/693 ل الأأ ي حأأاول فيأأ  املقأأرر اخلأأاص عأأرض هنجأأ  العأأا  دواء املوضأأوعل و)  احلصأأول مأأ

على آراء اللج ة يف ال هج املفض ل وتقدمي حملأة عامأة عأ  املسأائ  املفا ي يأة املتعلقأة  خالل  لك
 للقانون الدويلو  سالقواعد اآلمرة

 3322و 3317دىل  3314 مأأأأأأأأأ  ونظأأأأأأأأرت اللج أأأأأأأأأة يف التقريأأأأأأأأر ااول يف جلسأأأأأأأأأاهتا -99
  و2016يولي  متوو/ 19و 18يومي و  8دىل  4ل املعقودة يف الفرتة م  3323و

ل أحالأأأأأت اللج أأأأأة دىل ة أأأأأة 2016متوو/يوليأأأأأ   19املعقأأأأأودة يف  ل3323ويف اةلسأأأأأة  -100
  الوارد يف التقرير ااول لل قرر اخلاصوعلى ال حو ل 3و 1 الصياغة مشروعي االست تاجني

ل قأأد  رئأأيس ة أأة الصأأياغة 2016آب/أغسأأطس  9 املعقأأودة يفل 3342 ويف اةلسأأة -101
ل الأأأ ي يتضأأأ   مشأأأاريع االسأأأت تاجات الأأأيت "القواعأأأد اآلمأأأرة"عأأأ  للج أأأة الصأأأياغة  مؤقتأأأا  تقريأأأرا  

وقأأد قُأد  التقريأر للعلأم فقأ ل و أو متأاح علأأى  اعت أدت سصأورة مؤقتأة يف الأدورة الثام أة والسأتنيو
  و(1289)موقع اللج ة الشبكي

 رض المقرر الفا  للتقرير األولع -1 
القواعأد مسأائ  مفا ي يأة متعلقأة ب أوضح املقرر اخلاص أن تقرير  ااول يت اول أساسأا   -102
ل مبأأا يف  لأأك طبيعتهأأا وتعريفهأأاو واسأأتعرض التقريأأر أيضأأا  التطأأور التأأار ي للقواعأأد اآلمأأرة اآلمأأرة

يف القأأأانون الأأأدويلو م أأأا أثأأأار عأأأددا  مأأأ  املسأأأائ   القواعأأأد اآلمأأأرةقبأأأول الع اصأأأر احملوريأأأة ملفهأأأو  و 
__________ 

)الوثأأأأائق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأةل الأأأأدورة السأأأأبعونل  2015أيار/مأأأأايو  27ل املعقأأأأودة يف 3257يف جلسأأأأتها  (1288)
وأدرج املوضأأأوع يف سرنأأأامج ع أأأ  اللج أأأة الطويأأأ  ااجأأأ  يف أث أأأاء  (و286(ل الفقأأأرة A/70/10) 10امللحأأأق رقأأأم 

الأأدورة  لاملرجأأع نفسأأ ) علأأى أسأأاس االقأأرتاح الأأوارد يف مرفأأق تقريأأر اللج أأة ل(2014دورهتأأا السادسأأة والسأأتني )
  ((و A/69/10) 10التاسعة والستونل امللحق رقم 

(1289) http://legal.un.org/ilc و 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/236&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/693&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/10&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/10&referer=/english/&Lang=A
http://legal.un.org/ilc
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اللج أأأأة دىل التعليأأأأق عليهأأأأاو واسأأأأتعرض الفصأأأأ  الثأأأأاين مأأأأ  التقريأأأأر  أعضأأأأاء امل هجيأأأأة الأأأأيت دعأأأأي
و وأشأأأأري دىل أن معظأأأأم 2015و 2014امل اقشأأأأات الأأأأيت جأأأأرت يف اللج أأأأة السادسأأأأة يف عأأأأامي 

لأأأك امل اقشأأأاتل أثأأأارت الأأأدول لطأأأرح اللج أأأة  أأأ ا املوضأأأوعو ويف ت تفييأأأد االأأأدول أعرسأأأت عأأأ  
  وموضوعاتااعضاء عدة 

مبأأأا د ا مأأأان ي بغأأأي للج أأأة أن تعأأأد قائ أأأة توضأأأيحية  وضأأأوعاتوتتعلأأأق دحأأأدى  أأأ   امل -103
أيأدت سعأض الأدول  أ   الفكأأرةو دال وقأد و القواعأد اآلمأرة مرمأ سالقواعأد الأيت سأبق أن امتسأبت 

ال ي بغأأي أن أن عأأددا  مأأ  الأأدول ااخأأرى أثأأار تسأأاؤالت جديأأةو ورأى املقأأرر اخلأأاص أن اللج أأة 
سشأأأفن تقأأأدمي قائ أأأة توضأأأيحية ساحت أأأال تفسأأأري الأأأبعض تلأأأك القائ أأأة سفهنأأأا جامعأأأة تأأأر   قرار أأأا 

 دىل تغيأري أة توضأيحية السأعي دىل تقأدمي قائيأؤدي مأ  أن  خشأيت مانعةو ومع  لأكل أعأرب عأ  
سصأأأورة  ع ليأأأايت ات امل حأأأى الامل هجيأأأة الطبيعأأأة  تلأأأكفأأأيط س  تغيأأأريا  جو ريأأأا ل طبيعأأأة املوضأأأوع

القأأانوين لقواعأأد أوليأأأة حمأأددةو ورأى أن اللج أأة قأأد تفكأأأر يف  املرمأأ ستحويأأ  الرتميأأ   أأأو  جو ريأأة
اللج أأة يف سأأب  أخأأرى  االسأأتغ اء عأأ  ددراج قائ أأة توضأأيحيةو ويف الوقأأت نفسأأ ل ميكأأ  أن ت ظأأر

القواعأد لتوفري التوجي  للدول وامل ارسأني سشأفن القواعأد الأيت تسأتويفل يف الوقأت احلاضأرل شأروط 
  ل دون أن تقد  سالضرورة قائ ة توضيحيةواآلمرة
الدول ااعضاء سامل هجيةل وال سي ا املواد اليت ستست د دليهأا  اأثارهتتتعلق نقطة أخرى و  -104

 مستفيضأأا  ا واسأأت تاجاهتاو ويأأرى املقأأرر اخلأأاص أنأأ  ي بغأأي للج أأة أن جتأأري حتلأأيال  اللج أأة يف ع لهأأ
لل  ارسأأة الشأأديدة الت أأوعل الأأيت تشأأ   مأأال  مأأ  ممارسأأة الأأدول وامل ارسأأة القضأأائيةو يضأأا  دىل 

أيضأأا  أن تسأأاعد يف  هأأا لأأك أن الكتاسأأات الفقهيأأة يف  أأ ا املوضأأوعل ودن مل تكأأ  حامسأأةل ميك 
  ااوليةو حتلي  املصادر

وانتقأأأ  املقأأأرر اخلأأأاص دىل تقأأأدمي حملأأأة عامأأأة عأأأ  امل اقشأأأة يف الفصأأأ  الراسأأأع مأأأ  تقريأأأر   -105
السأأواسق التار يأأة للقواعأأد اآلمأأرةل قبأأ  القأأرن العشأأري  وأث أأاء  علأأى حأأد سأأواءو فالحأأ  أن  عأأ 

  الخيصأأأأأهالقواعأأأأد ااساسأأأأية يف القأأأأانون الأأأأدويلل دسأأأأان احلأأأأرب العامليأأأأة الثانيأأأأةل ميكأأأأ  ت مكانأأأأة
يلأأي: اعرتفأأت اادسيأأات القانونيأأةل م أأ  القأأرن السأأاسع عشأأرل سوجأأود قواعأأد ال نأأوو للأأدول  م أأا
تتحلأأأ  م هأأأاو ورمبأأأا اختلفأأأت اآلراء حأأأول أسأأأاس  أأأ ا الطأأأرحل لكأأأ  الطأأأرح نفسأأأ  مل يكأأأ   أن

يف اادسيأأأأأأأأاتو دال أن امل ارسأأأأأأأأة املؤيأأأأأأأأدة هلأأأأأأأأ ا الطأأأأأأأأرح شأأأأأأأأحيحةو جأأأأأأأأدي تشأأأأأأأأكيك  موضأأأأأأأأع
القليلأأأة الأأأيت ميكأأأ  العثأأأور عليهأأأا سالقواعأأأد التعا ديأأأة اآلمأأأرة ال سالقواعأأأد العامأأأة امل ارسأأأة  وتتعلأأأق

  للقانون الدويلو
وقبوهلأأأا  القواعأأأد اآلمأأأرةدىل أن اللج أأأة نفسأأأها مأأأان هلأأأا دور مهأأأم يف وضأأأع  شأأأري أيضأأأا  وأُ  -106

توى مأأأأأ  امل ارسأأأأأة احلديثأأأأأةل سأأأأأواء  علأأأأأى مسأأأأأ جانبأأأأأا  مبأأأأأريا  وددماجهأأأأأا يف القأأأأأانون الأأأأأدويلل وأن 
مأأأ  أع أأأال اللج أأأةو وم أأأ  أن قأأأد  السأأأري  ىمسأأأتوح وأو علأأأى مسأأأتوى الدولأأأةل د أأأا  أأأ القضأأأاء
لوترساخت حك ا  سشأفن سطأالن املعا أدة د ا مأان ت فيأ  ا ي طأوي علأى "ع أ  غأري قأانوين   ريش
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يف تقأأارير  ("jus cogens") "القواعأأد اآلمأرة"ل حأأىت ددراج مصأطلح (1290)مبوجأب القأأانون الأدويل"
ل مل يشأكك أعضأاء اللج أأة (1292)والسأري مهفأري والأأدوك (1291)مأ  مأ  السأري جريالأأد فيت مأوريس

البطالن ساالسأأت اد دىل سأأ الطأأرح القائأأ سشأأفن صأأياغة  وقأأد أثأأريت تسأأاؤالتيف الطأأرح ااساسأأيو 
نفسأأأ  وال مرمأأأ   يف  طأأأرحومأأأ لك سشأأأفن أساسأأأ  ال ظأأأريل ولكأأأ  لأأأيس سشأأأفن ال القواعأأأد اآلمأأأرة

  الدويلو القانون
شري دىل العرض العا  الوارد و وأُ طرح و قبول الدول هل ا ال ومع  لكل ما مل يك  متوقعا   -107

يف التقرير سشفن املوق  ال ي ا  ت  الدولل وخصوصا ل ما خلص دلي  التقرير م  أن  "ساإلمكان 
و ويف القواعأد اآلمأرةملفهأو   (1293)القول ساط ئ ان دّن مجيع الدول تقريبأا  قأد أعرسأت عأ  تفييأد ا"

شأواغ   امأة سشأفن صأياغة ااحكأا   ات الصألة مأ  اتفاقيأة الأدول سعأض  تالوقت نفس ل أثأار 
و وأشأأري سوجأأ  خأأاص دىل أن سعأأض (1294)"(1969فيي أأا لقأأانون املعا أأدات )"اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  

القواعأأد الأأدول أسأأدت يف مأأؤمتر فيي أأا  وفهأأا مأأ  أنأأ  د ا مل توضأأع مبأأادئ توجيهيأأة أوضأأح سشأأفن 
ل فقأأأد يسأأاء اسأأأتخدا  الأأأ ص سغيأأأة التشأأأكيك يف معا أأأدات القواعأأأد اآلمأأأرةالأأيت تأأأدخ  يف سأأأاب 

مأأأأ  اتفاقيأأأأة فيي أأأأا  66أُسرمأأأأت سطريقأأأأة سأأأألي ةو واحلأأأأ  الأأأأ ي ُوجأأأأد يف  لأأأأك احلأأأأني  أأأأو املأأأأادة 
سالقواعأأأد حملك أأة العأأأدل الدوليأأة دورا   امأأأا  في أأا يتعلأأأق ساالحتجأأاج  سأأأ دتل الأأيت أ1969 لعأأا 
الشأأأأائعل  فأأأأرتاضإلسطأأأأال املعا أأأأداتو سيأأأأد أن ال قطأأأأة اهلامأأأأة  أأأأي أن الأأأأدولل خالفأأأأا  لال رةاآلمأأأأ
جأأأ ءا  مأأ  القأأأانون الأأأدويل ساعتبار أأا ل ومل تشأأكك يف مرم  أأأا القواعأأد اآلمأأأرةتشأأكك يف فكأأأرة  مل

   لك الوقتو القائم يف
أسأت الأدول علأى ل د1969والح  املقرر اخلاص م لك أن  سعد اعت اد اتفاقية فيي ا لعا   -108

يف االتصأأاالت الدسلوماسأأية وغري أأاو وعأأالوة علأأى  لأأكل واد احتجأأاج  سالقواعأأد اآلمأأرةاالحتجأأاج 
ل ومأأ لك (1295)مأ  حمك أة العأدل الدوليأة ا  صأرحي ا  ل و أ   لأك اعرتافأأسالقواعأد اآلمأرةالقضأاء أيضأا  

 م  احملامم واهليئات القضائية الدولية ااخرىل واحملامم اإلقلي ية والوط يةو 
املقرر اخلاص حملة عامة ع   في  شري م لك دىل الفص  اخلامس م  التقريرل ال ي قد وأُ  -109

 ل علأى ال حأو الأوارد يف اادسيأات وامل ارسأة القضأائيةوالقواعأد اآلمأرةال قاش ال ظري حأول طبيعأة 
ال قأأأأأأاشو ويف الوقأأأأأأت نفسأأأأأأ ل رأى املقأأأأأأرر اخلأأأأأأاص أن أي حماولأأأأأأة  حلسأأأأأأمومل تبأأأأأأ ل أي حماولأأأأأأة 
  ست د دىل ددراك أسسها ال ظريةوتي بغي أن  القواعد اآلمرةالستخالص معايري 

__________ 

 H. Lauterpacht, report on the law of treaties, Yearbook,vol. II, document A/CN.4/63 ,1953…انظر  (1290)

p. 154 و 
   و29(ل الفقرة A/CN.4/693التقرير ااول لل قرر اخلاص ) انظر (1291)
 و  31ل الفقرة املرجع نفس  (1292)
  و33يف الفقرة  (1293)
(1294) United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331و  
 و46 (ل الفقرةA/CN.4/693انظر التقرير ااول لل قرر اخلاص ) (1295)

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/a_cn4_63.pdf&lang=E
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: يت أأأأاول ااول نطأأأأاق اجمل وعأأأأة (1296)واقأأأأرتح املقأأأأرر اخلأأأأاص ثالثأأأأة مشأأأأاريع اسأأأأت تاجات -110
وقواعأأأد القأأأانون الأأأدويل  القواعأأأد اآلمأأأرةالكاملأأأة ملشأأأاريع االسأأأت تاجات؛ وحيأأأاول الثأأأاين الت ييأأأ  سأأأني 

ااخأأرى الأأيت ميكأأ  تعأأديلها أو دلغاؤ أأا أو اخلأأروج ع هأأا ساتفأأاق الأأدولل و أأي القواعأأد  ات الطأأاسع 
  الطأاسع العأا  للقواعأد اآلمأرةو والحأ  أن ؛ ويسأعى الثالأث دىل وصأ(jus dispositivum)الرضأائي 

ضأعت اجأ  سفهنأا وُ  القواعأد اآلمأرةدىل طأاسع  م  مشروع االست تاج الثالأث اإلشارة يف الفقرة الثانية
محايأأأة القأأأيم ااساسأأأية لل جت أأأع الأأأدويلل ودىل طبيعتهأأأا سفهنأأأا قواعأأأد تعلأأأو علأأأى غري أأأا مأأأ  ال احيأأأة 

 مر تؤيد  امل ارسة ومقبول على نطاق واسع يف اادسياتو الرتاتبية وواجبة التطبيق عامليا ل أ
في أأا اانسأأب  تيجأأة ومأأرر املقأأرر اخلأأاص مأأ لك رأيأأ  سأأفن مشأأاريع االسأأت تاجات  أأي ال -111
 ا املوضأأوعو وفي أأا يتعلأأق سربنأأامج الع أأ  املقبأأ ل قأأال املقأأرر اخلأأاص دنأأ  يتوقأأع أن ت ظأأر هبأأ يتعلأأق

؛ 2018؛ ويف ال تأأائج املرتتبأأة عليهأأال يف عأأا  2017عأأا   ل يفالقواعأأد اآلمأأرةاللج أأة يف معأأايري 
  و2019وفي ا قد يبقى م  مسائ  مت وعةل يف عا  

 ةقشانمموجز ال -2 
دىل مأا حظأي سأ  سعأض ااعضأاء ر ايف معرض الرتحيب سالتقرير ااول لل قرر اخلأاصل أشأ -112

ع   يف اللج أة السادسأةو  أُعربم ا ال ظر يف املوضوع م  دعم واسع ال طاق سني الدول ااعضاءل  
سالأأأأ  مأأأأا أسدتأأأأ  الأأأأدول ااعضأأأأاء مأأأأ   يبقأأأأي يف أن ويف الوقأأأأت نفسأأأأ ل ُشأأأأجع املقأأأأرر اخلأأأأاص علأأأأى

__________ 

   م ا يلي:  لتقرير  ااولاليت اقرتحها املقرر اخلاص يف  ل سالصيغةيرد نص مشاريع االست تاجات (1296)
   1مشروع ارستنتاج  

 النطاق
تُعا مشاريع االست تاجات     سالطريقة اليت يتعني أن حُتدد هبا القواعد اآلمرةل وساآلثأار القانونيأة امل بثقأة   

   ع  تلك القواعدو
  2مشروع ارستنتاج  

 تعديل قواعد القانون الدولي والفروج عنها وإلغاؤها
القأأانون الأأدويل الأأيت ت طبأأق عليهأأا أو اخلأأروج ع هأأا أو دلغاؤ أأا مبوجأأب نأأوو للأأدول تعأأدي  قواعأأد  -1  

اتفأأأاق في أأأا سي هأأأال مأأأا مل يكأأأ   لأأأك التعأأأدي  للقاعأأأدة املع يأأأة أو اخلأأأروج ع هأأأا أو اإللغأأأاء هلأأأا حمظأأأورا مبقتضأأأا ا 
ا عأأ  طريأأق وميكأأ  أن يأأتم تعأأدي  القاعأأدة أو اخلأأروج ع هأأا أو دلغاؤ أأ (وjus dispositivum) ()القواعأأد الرضأأائية

 أو م  خالل أحكا  القانون الدويل العريف أو ساتفاق آخرو معا دة 
القواعُد اآلمرة م  القواعد العامة للقانون الدويلل الأيت ال  1ُتستثا م  القاعدة الواردة يف الفقرة  -2  

   نوو تعديلها أو اخلروج ع ها أو دلغاؤ ا دال سقواعد هلا نفس الصفةو
  3ارستنتاج مشروع  

 الطبيعة العامة للقواعد اآلمرة
 أي تلأك القواعأد العامأة للقأانون الأدويل الأيت يقبلهأا  (jus cogens)قواعأد القأانون الأدويل اآلمأرة  -1  

 ئهاوويعرت  هبا  ت ع الدول الدويل مك  سوصفها قواعد ال ُيس ح ستعديلها أو اخلروج ع ها أو دلغا
حت ي القواعد اآلمرة الِقَيم ااساسية لل جت ع الدويلل وتعلو م  ال احية الرتاتبية على غري ا مأ   -2  

   قواعد القانون الدويلل وتكون واجبَة التطبيق عامليا و

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/693&referer=/english/&Lang=A
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اختالفات يف فهم املوضوعل وم  مث علأى أن يت أاول املوضأوع حبأ رو و ُمأر أيضأا  أنأ  ي بغأي للج أةل 
 1969را  ع  اتفاقية فيي ا لعأا  م  البدايةل أن تتج ب التوص  دىل نتيجة ميك  أن تؤدي دىل ا 

أو أن تفسَّر على  لأك ال حأوو والحأ  العديأد مأ  ااعضأاء اامهيأة التار يأة للدراسأة الأيت تضأطلع 
و وجرى التشديد على أن نطاق املوضوع يتجاوو قأانون املعا أداتل ويشأ    أاالت مأ  هبا اللج ة

 فعال غري املشروعة دوليا و سؤولية الدول ع  ااالقانون الدويل م  قبي  املتعلق مب
ااعضأاء تفييأد م لتوصأيات املقأرر اخلأاص سشأفن امل هجيأة الأيت ي بغأي اتباعهأاو سعض  وأسدى -113

وأعرسوا ع  اتفاقهم مع ما   أب دليأ  مأ  أن الدراسأة ي بغأيل مأ  حيأث املبأدأل أن تسأت د دىل مأ  مأ  
الفقهيةو و مأر الأبعض أن حمك أة العأدل  الكتاساتممارسة الدول وامل ارسة القضائيةل على أن تك لها 

أحالأأأت دىل املفهأأأو  يف عأأأدد مأأأ  وغري أأأا مأأأ  احملأأأامم واهليئأأأات القضأأأائية الدوليأأأة واإلقلي يأأأة الدوليأأأة 
مأأا عأاد يالقأأي اعرتاضأأا  جأديا و وأُعأأرب عأأ   القواعأد اآلمأأرةالقضأايا وأن  لأأك يؤيأأد االدعأاء سأأفن وجأأود 

ل  أأأو دنأأأاد التأأأواون الصأأأحيح سأأأني القواعأأأد اآلمأأأرةوجأأأود  رسأأأخد أن رأي مفأأأاد  أن املطلأأأوب اآلنل سعأأأ
ل وسعأض القواعأد التفسيسأيةل الأيت عاديأةالقواعد العاديأة للقأانون الأدويلل الأيت ميكأ  تعأديلها سأججراءات 

و ويف الوقأأت نفسأأ ل حأأ ر سعأأض ااعضأأاء قأأائلني دن علأأى اللج أأة أن الطريقأأةال ميكأأ  تعأأديلها ستلأأك 
ل حبكأأم القواعأأد اآلمأأرةد قواعأد آمأأرة جديأأدةل ودن عليهأا أن ت طلأأق مأأ  افأرتاض أن تتج أب حماولأأة دنأأا

اسأأتث ائيةو واقأأرُتح أيضأأا  الت ييأأ  سأأني اسأأتعراض قأأرارات احملأأامم واهليئأأات القضأأائية الدوليأأة يف  لطبيعتهأأا
 ل وممارسة الدول اليت تسبغ على القواعد املع ية طاسعها اآلمروالقواعد اآلمرةحتديد وجود 

وأُعأأرب عأأ  رأي مفأأاد  أن ااسأأاس ال ظأأري للقواعأأد اآلمأأرة ال يُعثأأر عليأأ  سالضأأرورة يف  -114
ال تسأت د سالضأرورة دىل الرضأىو  القواعد اآلمرةمدرسة فكرية سعي ها )طبيعية أو وضعية(و م ا أن 

اعأأأد سأأأ  دن قوهتأأأا اإلل اميأأأة تسأأأت د دىل ممارسأأأة عامأأأة للأأأدول أُن لأأأت م  لأأأة القأأأانونل فأأأاعتربت القو 
املأ مورة قواعأد ال نأوو التحلأأ  م هأا )حأىت لأأو أمكأ  االستعاضأة ع هأا سقواعأأد أخأرى هلأا الطأأاسع 
نفس (و ورأى آخرون أن م  املهم للج ة أن تتقيد قدر اإلمكان سالصيغة املتفأق عليهأا يف اتفاقيأة 

يي أأا مأأ  اتفاقيأأة ف 64و 53و ويف  أأ ا الصأأددل رأى عأأدة أعضأأاء أن املأأادتني 1969فيي أأا لعأأا  
رضيا ل مأ  خأالل التفميأد علأى قبأول اة اعأة الدوليأة للأدول توفران أساسا  قانونيا  مُ  1969لعا  

سقاعدة مأ  القواعأد واعرتافهأا هبأاو ووفقأا  لأرأي آخأرل ي بغأي توسأيع نطأاق  أ ا االعأرتا  ليشأ    
جأأ  عأأا و مثأأ  امل ظ أأات الدوليأأة وامل ظ أأات غأأري احلكوميأأةل واجملت أأع الأأدويل سو  لميانأأات أخأأرى

و ُمر أيضا  أن  د ا تعني على املقرر اخلاص املضي يف دراسة اةوانب ال ظرية للقواعد اآلمرةل فقأد 
السياسأأة العامأأة عأأرب الوط يأأةو مفهأأو  و  القواعأأد اآلمأأرة نأأدر سأأ  أن ي ظأأر يف العالقأأة سأأني مفهأأو 

ض املسأأأائ  و  أأأب آخأأأرون دىل أن اللج أأأة ال ي بغأأأي أن متت أأأع عأأأ  ا أأأا  موقأأأ  في أأأا  أأأص سعأأأ
  ال ظريةل ان  لك م  شفن  أن يساعد ال مثال ل يف وضع قائ ة توضيحية م  القواعدو

ل علأأى أسأأاس امل اقشأأة الأأواردة يف تقريأأر املقأأرر اخلأأاصل حتديأأد الع اصأأر ميكأأ  مأأر أنأأ و ُ  -115
املع يأة تشأك  : ال نأوو اخلأروج علأى قاعأدة آمأرة؛ والقاعأدة أو القواعأد القواعأد اآلمأرةالتاليأة مأ  

م  القواعد العامة للقانون الدويل؛ والقاعدة اآلمرة يعرت  هبا اجملت أع الأدويل سصأفتها  أ  ؛  ج ءا  
نتيجأأة لطاسعهأأا اآلمأأر؛  أأو و أأي واجبأأة التطبيأأق عامليأأا ؛ وعأأد  جأأواو اخلأأروج علأأى القاعأأدة اآلمأأرة 
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قأأانون الأأدويل؛ والغأأرض مأأ  تعلأأو مأأ  ال احيأأة الرتاتبيأأة علأأى غري أأا مأأ  قواعأأد ال والقواعأأد اآلمأأرة
قواعأأأد القأأأانون   أأأي أساسأأأا   القواعأأأد اآلمأأأرةن قيأأأ  دو و الأأأدويل محايأأأة ال ظأأأا  العأأأا  القواعأأأد اآلمأأأرة

  يوجود حق أو التأ ا  قأانوين أي االقت اع سل االعتقاد ساإلل ا الدويل العريف مع شك  خاص م  
و آمأأرمقأأانون   تة عامأأة قبلأأثأأ   أأ   القاعأأدة مأأ  ممارسأأتتشأأك  مو وس أأاء علأأى  لأأكل آمأأرطأأاسع 

دىل أن املعا أأدات قأأد  شأأري أيضأأا  و وأُ مصأأحوسة ساعتقأاد سأأاإلل ا ممارسأأة عامأأة هأأي وسعبأارة أخأأرىل ف
املبأأأادئ  دىل أيضأأأا  تسأأأت د قأأأد  القواعأأأد اآلمأأأرةأن ل و هاأو تعكسأأأ مأأأرةاآلقواعأأأد الي أصأأأ   أأأكأأأون ت

عأي املقأرر اخلأاص دىل دجأراء ل دُ ويف الوقت نفس  العامة للقانونل اليت تستحق امل يد م  الدراسةو
 و1969دراسة متع قة ل ع ال التحضريية ل حكا   ات الصلة م  اتفاقية فيي ا لعا  

ااعضاء ع  آراء خمتلفة سشفن دمكانية وضع قائ أة توضأيحية سالقواعأد الأيت سعض وأعرب  -116
معأأرت  سأأ  يف  القواعأأد اآلمأأرةدىل أن مفهأأو   ةقشأأا و وأشأأري يف أث أأاء املالقواعأأد اآلمأأرة مرمأأ امتسأأبت 

دسأأاتري العديأأد مأأ  الأأدولو و أأ ا مأأا يسأأبغ أمهيأأة خاصأأة علأأى وضأأع قائ أأة درشأأادية هبأأ   القواعأأدل  
ع أأ  اللج أأة يف  أأ ا سأأترتاجع جأأدوى دىل تلأأك اآلراءل  اعأأرت  هبأأا القأأانون الأأدويلو واسأأت ادا   م أأا

عأرب أيضأا  عأ  رأي مفأاد  لأةو وأُ تقأدمي أمثس دن امتفأت تضع قائ ة درشاديةل أو دن  ي ملاملوضوع 
أن ال ظأأر يف  أأ ا املوضأأوع ال ي بغأأي أن يقتصأأر علأأى االعتبأأارات امل هجيأأةو و ُمأأر أن  ت عأأا  عامليأأا  
يتطلب معايري عامليةل وأن اللج ة ميك  أن تسا م يف حتديأد  أ   القواعأد سسأب  م هأا دعأداد قائ أة 

أنأ  خالفأا  ملأا مأان عليأ  الوضأع ع أدما اعُت أدت ل ولو مانت درشادية فق و ولأوح  سالقواعد اآلمرة
ل توجأأد اآلن   وعأأة مت وعأأة مأأ  املأأواد القانونيأأة ميكأأ  االسأأت اد دليهأأا مأأ  1969اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  

أجأ  وضأأع قائ أأة هبأأ   القواعأأدو يضأأا  دىل  لأأك أنأأ  علأأى عكأأس الع أأ  املتعلأأق مبوضأأوع "حتديأأد 
مأأأ  امل كأأأ  مأأان كأأان وضأأأع قائ أأة سالقواعأأأد العرفيأأأةل  القأأانون الأأأدويل العأأريف" حيأأأث مل يكأأأ  ساإلم

العأدد احملأدود نسأبيا  هلأ   القواعأدو ورئأي أنأ  ميكأ  للج أة  فضأ س سالقواعد اآلمأرةتصور وضع قائ ة 
يف  لك أع اهلأا املتعلقأة مبسأؤولية  أيضا  أن تفخ  يف احلسبان اامثلة احملددة يف أع اهلا الساسقةل مبا

ل ومسأأأؤولية امل ظ أأأات (1298)ل وجتأأأ ؤ القأأأانون الأأأدويل(1297)املشأأأروعة دوليأأأا  الأأأدول عأأأ  اافعأأأال غأأأري 
و وأشأأأأري أيضأأأأا  دىل أن اللج أأأأة وضأأأأعت قائ أأأأة (1300)ل والتحفظأأأأات علأأأأى املعا أأأأدات(1299)الدوليأأأأة

و وأشأأار سعأأأض (1301)توضأأيحية يف سأأياق ع لهأأأا املتعلأأق سآثأأار ال  اعأأأات املسأألحة علأأى املعا أأأدات
ااعضأأأاء أيضأأأا  دىل أن اللج أأأة ميك هأأأال لأأأدى ال ظأأأر يف وضأأأع قائ أأأةل أن تسأأأتطلع أحكأأأا  وقأأأرارات 

 احملامم واهليئات القضائية الدوليةل على الصعيدي  العاملي واإلقلي يو 

__________ 

 ل اجمللد الثاين )اة ء الثاين( والتصويبل الفص  الراسعل الفرع  اءو 2001حولية ووو  انظر (1297)
 و  Corr.1و A/CN.4/L.682ول اجمللد الثاين )اة ء الثاين(ل الفص  الثاين عشرل الفرع دالل 2006حولية ووو انظر  (1298)
 (ل الفص  اخلامسل الفرع  اءو A/66/10) 10الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة السادسة والستونل امللحق رقم انظر  (1299)
 و  (A/66/10/Add.1ل الفرع واو )لالطالع على التعليق على مشاريع املبادئ التوجيهيةل انظر الفص  الراسع لاملرجع نفس  (1300)
 ل الفرع  اءو الفص  السادس لاملرجع نفس  (1301)

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2001/english/chp4.pdf&lang=EFSRAC
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2006/english/chp12.pdf&lang=EFSRAC
http://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/L.682
http://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/L.682/Corr.1
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/10&referer=/english/&Lang=A
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2011/english/chp4.pdf&lang=EFSRAC
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/10/Add.1&referer=/english/&Lang=A
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2011/english/chp6.pdf&lang=EFSRAC
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وأعرب البعض ع  تفييد  م لك إلمكانية التعام  مأع املسأفلة مأ  خأالل م اقشأة أمثلأة  -117
التعليأأقل أو يف مرفأأقل ودن رأى الأأبعض أيضأأا  أن ال فأأرق يُأأ مر سأأني  أأ   اخليأأارات توضأأيحية يف 

  ووضع قائ ة توضيحيةو واقرتح البعض أن ترجئ اللج ة البت يف     املسفلة دىل مرحلة الحقةو
  أنأأأ  مأأأ  غأأأري املستصأأأوب حماولأأأة وضأأأع مثأأأ   أأأ   القائ أأأةل يأعضأأأاء آخأأأر عأأأدة ورأى  -118
أن تتخ  موقفا   سالضرورة ضيحية يف التعليقل ان  لك يقتضي م  اللج ةحىت تقدمي أمثلة تو  وال

م  مرم  القواعد املع يةو وأعرب البعض أيضا  ع  خشأيت  مأ  أن حماولأة وضأع مثأ   أ   القائ أة 
 وتثأأأريقأأأد تسأأأتتبع قأأأدرا  مبأأأريا  مأأأ  الع أأأ  اإلضأأأايف وحتلأأأيال  مفصأأأال  جملأأأاالت قانونيأأأة موضأأأوعيةل 

دراج القواعد أو عد  ددراجهاو وخشي آخرون أيضأا  مأ  أن يأؤدي وضأع خالفات عقي ة حول د
  أدىنو قائ ةل ولو توضيحيةل دىل دعطاء قواعد  ات أمهية مماثلة يف القانون الدويل مرتبة  

وأعأأرب عأأدة أعضأأاء أيضأأا  عأأ  شأأكومهم يف وجأأود قواعأأد آمأأرة دقلي يأأةو و  بأأوا دىل أن  -119
العاملي للقواعأد اآلمأرةو يضأا  دىل  لأك أن  االنطباققض مع   ا االحت الل حبكم تعريف ل يت ا

 أأ ا االحت أأأال يثأأري تسأأأاؤالت سشأأفن اآلثأأأار القانونيأأة هلأأأ   القواعأأد في أأأا يتصأأ ل مأأأثال ل سالأأأدول 
 والقواعأأد اآلمأأرةالعامليأأة  القواعأأد اآلمأأرةالواقعأأة خأأارج امل طقأأة املع يأأةل ومأأ لك سشأأفن العالقأأة سأأني 

اإلقلي يأأةل فلأأ   القواعأأد اآلمأأرةلقلأأق أيضأأا  مأأ  أنأأ  د ا مأأا اعأأرُت  مبفهأأو  اإلقلي يأأةو وأُعأأرب عأأ  ا
اامأأر يكأون   أأاك مأأا حيأأولل مأأ  حيأأث املبأدأل دون االعأأرتا  سوجأأود قواعأأد دون دقلي يأأة أيضأأا ل 

  يؤدي دىل جت ؤ القانون الدويلورمبا قد ي يد م  دضعا  املفهو ل و  ال ي
 ل قامأأتل مأأثال  ة أأة البلأأدان اامريكيأأة حلقأأوق اإلنسأأان أن سيأأد أن أعضأأاء آخأأري   مأأروا -120

دمكانيأأأة وأشأأري أيضأأا  دىل  في أأأا يتصأأ  سقواعأأد معي أأأةوقواعأأأد آمأأرة دقلي يأأة سأأبعض اإلحأأاالت دىل 
قواعد آمرة دقلي ية يف أوروساو وس اء  على  لكل يستحق احت أال وجأود أشأكال أخأرى مأ  وجود 

سأأتبعد مسأأبقا و ورأى م يأأدا  مأأ  البحأأثل وال ي بغأأي أن يُ  ل مثأأ  القواعأأد اإلقلي يأأةلالقواعأأد اآلمأأرة
يوجأأدل مأأ  حيأأث املبأأدأل سأأبب يسأأتدعي حصأأر املفهأأو  يف سأأالرغم مأأ  أنأأ  ال الأأبعض أيضأأا  أنأأ  
العأأأامليل فجنأأأ  ميكأأأ  للج أأأة أن تقأأأرر سبسأأأاطة احلأأأد مأأأ  نطأأأاق الدراسأأأة  االنطبأأأاقالقواعأأأد  ات 
  مليوالعا االنطباق ات  القواعد اآلمرةوحصر ا يف 

ل الأيت هلأا القواعأد اآلمأرةعلأى عأد  توافأق مفهأو  املعأرتض املصأّر مأع عدة أعضاء شدد و  -121
طأأأأاسع ملأأأأ   عامليأأأأاو وأضأأأأا   أأأأؤالء ااعضأأأأاءل يف  أأأأ ا الصأأأأددل أنأأأأ  سأأأأيكون مأأأأ  املسأأأأتحي  

و  أب رأي آخأر دىل  ل مبعأرتض مصأرف في أا  أص حظأر جرميأة اإلسأادة اة اعيأةواالعأرتا ل مأثال  
لساسق اوان  ا أا  قأرار يف  أ ا الشأفنل ان اللج أة مل ت ظأر سعأد يف معأا عبأارة "يقبلهأا أن  م  ا

وأثأأأر  القواعأأد اآلمأأرةويعأأرت  هبأأا  ت أأع الأأأدول مكأأ "و واقأأرُتح أيضأأأا  الت ييأأ  سأأني حتليأأ  مصأأأدر 
  سفثر التطبيق أمثر م   ساملصدرو ع يا  كون املعرتض املصر ميتطبيقهال على أن 

  تفييأأأأأد عأأأأأا  لالقأأأأأرتاح الأأأأأداعي دىل أن ترمأأأأأ  اللج أأأأأة علأأأأأى وضأأأأأع مشأأأأأاريع وأُعأأأأأرب عأأأأأ -122
أن ت ظر  حيس أن  مان مفاد   يرأأُعرب ع  يف   ا املوضوعو ويف الوقت نفس ل  "است تاجات"

  والقواعد اآلمرةسعد حتلي  مجيع ع اصر  نوع ال تيجةاللج ة يف 
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عأأ  رأي مفأأاد  أنأأ  مأأ  غأأري الواضأأح  ل أُعأأرباملقأأرتح 1وفي أأا يتعلأأق مبشأأروع االسأأت تاج  -123
تحديأد"  أي  أرد مسأفلة اعأرتا  أو أهنأا تتضأ   ممارسأة معياريأة لتحديأد الد ا مانت ع ليأة " ما

وجود قاعدة ومض وهناو واقرُتح أيضا  دعادة صياغة احلكأم صأياغة أوضأح يف شأك  حكأم يتعلأق 
واقأرتُح أيضأا  أن تُأ مر صأراحة  سال طاقل وتوسيع  ليش   أنشطة اةهات الفاعلة م  غري الدولو 

 وحد ال س  مض وهنا أيضا و القواعد اآلمرةال معايري حتديد 
ل أعأأأرب عأأأ  شأأأكوك سشأأأفن ضأأأرورة عقأأأد مقارنأأأة مأأأع 2وفي أأأا يتعلأأأق مبشأأأروع االسأأأت تاج  -124

و واقرتح عدة أعضاء ت اول املسفلة يف التعليقو وشأكك الأبعض (jus dispositivum)القواعد الرضائية 
يف مأأأأدى مالءمأأأأة ددراج دشأأأأارة دىل تعأأأأدي  القواعأأأأد العامأأأأة للقأأأأانون الأأأأدويل أو اخلأأأأروج ع هأأأأا  أيضأأأا  
ل م  جهةل علأى أهنأا تعلأو مأ  ال احيأة الرتاتبيأة القواعد اآلمرةدلغائهاو وأشري أيضا  دىل أن معاملة  أو

لاللتبأأاسو علأأى غري أأال ومعاملتهأأا مأأ  جهأأة أخأأرى علأأى أهنأأا اسأأتث اء مأأ  قاعأأدة معياريأأة أمأأر مثأأري 
الصأيغة املقرتحأة مأ  أن ااطأرا  يف معا أدة ميكأ  أن تلأ     أا تأ  ب دليأ في وشكك البعض أيضا  

سي هأأأاو وأمأأأد  أنفسأأأها مبجأأأرد أن تعلأأأ  أن قاعأأأدة معي أأأة يف املعا أأأدة ال نأأأوو تغيري أأأا ساتفأأأاق في أأأا
   معا دةوالبعض أن القاعدة ال تكتسب صفة القاعدة اآلمرة مبجرد اتفاق ااطرا  يف 

يف شك  تعري  للقواعأد اآلمأرةل  3واقرتح عدة أعضاء أن تعاد صياغة مشروع االست تاج  -125
عأدة أعضأاء  عأربقدر اإلمكأانو وأ 1969م  اتفاقية فيي ا لعا   53يف  لك نص املادة  يُتبعوأن 
أنأ  واعتأرب و هأاهم يف ددراجومشأكل سي  أا أسأدى عأدة أعضأاء آخأري  2تفييد م ملض ون الفقأرة ع  

ل الأأيت يبأأدو أيضأأا  أهنأأا حتيأأد عأأ  التعريأأ  2ال توجأأد ممارسأأة تؤيأأد ددراج الع اصأأر الأأواردة يف الفقأأرة 
عأأأرب عأأأ  رأي مفأأأاد  أن السأأأ ة و وأُ 1969مأأأ  اتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا   53امل صأأأوص عليأأأ  يف املأأأادة 

ةو وُحأأ رت اللج أأة مأأ  امل يأأ ة للقواعأأد اآلمأأرة ليسأأت طبيعتهأأا الرتاتبيأأة سقأأدر مأأا  أأي أمهيتهأأا اخلاصأأ
و ورأى الأأأبعض أن سالقواعأأأد اآلمأأأرةوضأأأع اشأأأرتاطات جديأأأدةل عأأأ  غأأأري قصأأأدل لالعأأأرتا   احت أأأال

" غري واضحل س  قد يكون مضلال ل اسأباب م هأا أنأ  يط أس الت ييأ  سأني ةالرتاتبيسبقية مفهو  "اا
ن اإلشأارة دىل "الرتاتبيأة" ونتائج الت أاوع مأع  أ   القواعأدو و  أب آخأرون دىل أ القواعد اآلمرةحتديد 

ل والأ ي يسأت د دىل سطأالن القواعأد اآلمأرةال ي تسأتتبع  اخلاص  وع الرتاتبية ل أمثر ا  تتطلب توضيح
الرتاتبية يف القأانون الأدويلل مثأ  تلأك الأيت أخرى م  املعا دات اليت تتعارض معهال يف مقاس  أنواع 

 ةالرتاتبيأأأ سأأأبقيةآخأأأر دىل أن اا رأي  أأأب مأأأ  ميثأأأاق اامأأأم املتحأأأدةو و  103تأأأ ص عليهأأأا املأأأادة 
للقواعأأد اآلمأأرة راسأأخل واعرتفأأت سأأ  اللج أأة نفسأأها يف أع اهلأأا املتعلقأأة ستجأأ ؤ القأأانون الأأدويلو ورئأأي  

  ميك  أن تكون موضوع مشروع است تاج م فص و 2م لك أن الفقرة 
وأعرب عدة أعضاء أيضا  ع  عد  موافقتهم على ضأرورة اإلشأارة دىل "قأيم اجملت أع الأدويل"ل  -126

واعرتافأ  هبأا ستلأك الصأفةل هلأا  ت أع الأدول الأدويل مكأ   يتوقأ  علأى قبأول القواعأد اآلمأرةان وجود 
د ا غايأة وليس على تقييم  ايت للقيمو و  ب رأي آخأر دىل أن اإلشأارة دىل "القأيم ااساسأية" ضأيقة لل

قواعأأد أخأأرىل مثأأ  حظأأر اسأأتع ال  مأأع اسأأتبعاد ات الطأأاسع اإلنسأأاينل  القواعأأد اآلمأأرة اقتصأأرت علأأى
القأأوةو وعلأأى  أأ ال اقأأرُتح أن يشأأري مشأأروع االسأأت تاج سأأدال  مأأ   لأأك دىل "أ أأم املبأأادئ ااساسأأية"و 
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 1969ة فيي أأا لعأأا  ووفقأأا  لأأرأي آخأأرل ميكأأ  هلأأ ا احلكأأمل يف الواقأأعل أن يك أأ  علأأى  أأو مفيأأد اتفاقيأأ
   "ومك   م  خالل ددراج دشارة دىل "القيم ااساسية لل جت ع الدويل القواعد اآلمرةستوضيح طبيعة 

عأأرب عأأ  التفييأأد ورغأأم مأأا أُسأأدي مأأ  آراء سشأأفن دمكانيأأة وجأأود قواعأأد آمأأرة دقلي يأأةل أُ  -127
  و2ورد يف الفقرة  ال يالعاملي"ل  االنطباقلع صر "
القواعأأأد وضأأأع مشأأأروع اسأأأت تاج آخأأأر سشأأأفن تعريأأأ   ات ااخأأأرىقرتاحأأأاالمأأأان مأأأ  سأأأني و  -128
و "rules" أو "norms"أحد التعبأريي  تحري م يد م  االتساق يف اإلشارة دىل وصي أيضا  سو وأُ اآلمرة

و واقأأأرتح آخأأأرون تغيأأأري 1969اقتأأأداء  ساتفاقيأأأة فيي أأأا لعأأأا   "normsوفضأأأ  الأأأبعض اسأأأتخدا  تعبأأأري "
يف القأأانون الأأدويل"( )"القواعأأد اآلمأأرة  "jus cogens in international law" ع أأوان املوضأأوع دىل

" jus cogens in the international legal order"أو  "(اآلمأأرة)"القواعأد  "peremptory norms" أو
تت اول مشاريع االست تاجات أثر القواعد أن يف ال ظا  القانوين الدويل"و واقرُتح أيضا   "القواعد اآلمرة

  م  عدم و القواعد اآلمرةاآلمرة املبط ل مبا يف  لك مسفلة اةهة اليت حتدد وجود ت اوع مع 
شأأأارة املقأأأرر اخلأأأاص دىل ااع أأأال املقبلأأأة املقأأأررة يف  أأأ ا إل  عأأأ  تفييأأأدالأأأبعض عأأأرب أو  -129

والقواعأأد القأأة سأأني املبأأادئ العامأأة للقأأانون املوضأأوعو واقأأرُتح أن يسأأتجلي املقأأرر اخلأأاص أيضأأا  الع
و واقرتح البعض أن تتض   ااع ال املقبلة حتلي  ما يلي: عبارة "يقبلها ويعرت  هبأا  ت أع اآلمرة

 اآلمأأأأرةالقواعأأأأد ؛ والعالقأأأأة سأأأأني ىالأأأأدول الأأأأدويل مكأأأأ " ومأأأأدى تأأأأراد   أأأأ ا املفهأأأأو  مأأأأع الرضأأأأ
ومدى مون عد  اخلروج ع  القاعدة مسة ممي ة للقواعأد اآلمأرة؛ والع ليأة  وااللت امات جتا  الكافة؛

الحقة حم  قاعدة ساسقة؛ والعالقة سني وجود قيم أساسية يقو   آمرةاليت ميك  هبا أن حت  قاعدة 
 66والتعبأأري عأأ  وجود أأا؛ وآليأأة تسأأوية امل اوعأأات املأأ مورة يف املأأادة  القواعأأد اآلمأأرةعليهأأا وجأأود 
 املت اقضةو  اآلمرةالقواعد الت اوع سني  حسم؛ ومسفلة ميفية 1969فيي ا لعا   م  اتفاقية

 المقحظاث الفتامية للمقرر الفا  -3 
ل ت اول املقرر اخلاص التعليقأات الأيت أُسأديت سشأفن ااسأاس ال ظأري ةقشا ردا  على ما دار يف امل -130

 1969 مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  53فأأفعرب عأأ  اختالفأأ  مأأع أولئأأك الأأ ي  رأوا أن املأأادة للقواعأأد اآلمأأرةل 
   حس ت املسفلةو ومع  لكل فهو يرى أن  ليس مطلوسا  م  اللج ة أن حتسم     املسفلةو

ممارسأأات الأأدول  أساسأأا  دىلولأأوح  أن   أأاك اتفاقأأا  عامأأا  علأأى ضأأرورة اسأأت اد الدراسأأة  -131
الفقهيأأأأةل حسأأأأب االقتضأأأأاءو وردا  علأأأأى اآلراء الأأأأيت أُسأأأأديت يف  والكتاسأأأأاتة والقأأأأرارات القضأأأأائي

ومفاد ا أن سعض الع اصر الواردة يف تقرير  ااول ال تؤيد ا ممارسة الدول تفييأدا  مأامال ل   اقشةامل
 ظريأةل أشأار املقأرر اخلأاص الرتميبأات الأو أن ال قص ال سح لتلك امل ارسأة يسأتدعي اللجأوء دىل 

 ال يستهان س  م  ممارسة الدول وامل ارسة القضائيةو  ممف ود  دىل وج
يف  اتوفي ا يتعلق سجمكانية وضأع قائ أة توضأيحيةل الحأ  املقأرر اخلأاص وجأود اختالفأ -132

اآلراء داخأأ  اللج أأةل وأقأأر سأأفن دمكانيأأة وضأأع مثأأ   أأ   القائ أأة فكأأرة مغريأأةو دال أنأأ   ّمأأر سفنأأ  
ا  ع  الرتمي  امل هجي لل وضوعو ومع  لكل فجن  ال يغلق  شى أن يؤدي  لك دىل صر  االنتب

  قبوال و اآلمرةالقواعد الباب أما  دمكانية وضع قائ ة توضيحيةل ترم  على أمثر 
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اإلقلي يأأةل مأأرر املقأأرر اخلأأاص ع مأأ  علأأى ال ظأأر يف  القواعأأد اآلمأأرةوفي أأا يتعلأأق مبسأأفلة  -133
 القواعأأأد اآلمأأأرةيعتقأأأد أن ملفهأأأو  فجنأأأ  ودن مل يكأأأ  تقأأأارير مقبلأأأةو ويف الوقأأأت نفسأأأ ل املسأأفلة يف 

اإلقلي يأأأة أساسأأأا  متي أأأا  يف القأأأانون الأأأدويلل يأأأرى أن الطأأأاسع العأأأاملي للقواعأأأد اآلمأأأرةل و أأأو راسأأأخ 
  دقلي يةو آمرةيستبعد مسبقا  دمكانية وجود قواعد  جيدا ل ال
يف سأياق مسأؤولية  آلمأرةالقواعأد ا ددراجوأمد املقرر اخلأاص مأ لك أنأ  ال ي أوي دغفأال  -134

الدول عأ  اافعأال غأري املشأروعة دوليأا و وم أا ورد يف املخطأ  العأا ل فاملوضأوع أوسأع نطاقأا  مأ  
و القواعد اآلمرةآثار  ع قانون املعا داتو وأوضح أن  يعت   ت اول     املسائ  يف تقارير الحقة 

وتعريفهأأا قأأد  تلفأأان  قواعأأد اآلمأأرةالسيأأد أنأأ  أعأأرب عأأ  عأأد  اتفاقأأ  مأأع الأأرأي القائأأ  سأأفن طبيعأأة 
 ساختال   ال القانون الدويلو 

وفي ا يتعلق سااع ال املقبلةل قال دن  أحاط عل ا  ساآلراء املتعلقة سجمكانية وجأود قواعأد  -135
وااللت امأات  القواعأد اآلمأرةال ظر يف العالقة سني اعت ام  آمرة تست د دىل املعا داتو وأمد م لك 

 ةوجتا  الكاف
قرتاحأأات االوفي أأا يتعلأأق مبشأأاريع االسأأت تاجات املقرتحأأةل الحأأ  املقأأرر اخلأأاص خمتلأأ   -136

 2 و وقبأ  أيضأا  االنتقأاد القائأ  دن مشأروع االسأت تاجاقشأة الصياغة اليت قُأدمت أث أاء املاملتعلقة س
أن  يعاجل مسائ  خارجة ع  نطاق املوضوعو وأوضح أن  مان ي ويل م  خالل مشروع االقرتاحل

اسأتث ائية سالقيأاس دىل قواعأد القأانون  أي قواعأد ل  اهتأال حبكأم طبيعتهأا القواعأد اآلمأرةيوضح أن 
الأأأدويل ااخأأأرىو ومأأأع  لأأأكل فجنأأأ  يقبأأأ  رأي اللج أأأة سأأأفن ال ضأأأرورة إلحالأأأة مشأأأروع االسأأأت تاج 

  املقرتح دىل ة ة الصياغةو
دىل يرحأب ساالقرتاحأات الداعيأة ودن مأان ل أوضح أنأ  3وفي ا يتعلق مبشروع االست تاج  -137

مأأأأأ  اتفاقيأأأأأة فيي أأأأأا  53ل مبأأأأأا يف  لأأأأأك مواءمأأأأأة صأأأأأياغتها مأأأأأع أحكأأأأأا  املأأأأأادة 1حتسأأأأأني الفقأأأأأرة 
ال يتفأق مأع أعضأاء اللج أة الأ ي    بأوا دىل أن ااسأاس حمأدود أو معأدو  يف  فجنأ ل 1969 لعا 

ر القأأأأأيم ااساسأأأأأية ممارسأأأأأة الأأأأأدول ويف قأأأأأرارات احملأأأأأامم واهليئأأأأأات القضأأأأأائية لأأأأأدعم ددراج ع اصأأأأأ
مراجأع خمتصأةل دضأافة دىل الأيت قأد   دنأ للقواعد اآلمرة وانطباقها العامليو وقأال  ةالرتاتبي وااسبقية

ل يف سأياق اامأم القواعأد اآلمأرةاملواقأ  الأيت ا أ هتا الأدول سشأفن  سشفنقدمها يف تقرير  ااولل 
 احملامم واهليئات القضائيةواملتحدة يف املقا  ااولل فضال  ع  القرارات الصادرة ع  

 يف االقرتاحات الداعية دىل تعأدي  ع أوان املشأروع م لك أن  ال يرى جدارة لل ظر و مر -138
    ا يف تقرير مقب ووأن  ميك  ال ظر يف
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  الفصل العاار 
 حماية البي ة فيما يتعلق بالنزاعاث المسلحة

 مقدمة -ألف 

( أن تأأأدرج موضأأأوع "محايأأأة البيئأأأة 2013قأأأررت اللج أأأة يف دورهتأأأا اخلامسأأأة والسأأأتني ) -139
يتعلأأق سال  اعأأات املسأألحة" يف سرنأأامج ع لهأأا وعي أأت السأأيدة مأأاري غو جاموسسأأون مقأأررة  في أأا

خاصة لل وضوع
 و(1302)

(ل يف التقريأأأأأر ااويل لل قأأأأأررة 2014ونظأأأأأرت اللج أأأأأةل يف دورهتأأأأأا السادسأأأأأة والسأأأأأتني ) -140
 ل(2015) والسأأتني السأاسعة دورهتأا يف لاللج أةونظأرت  و(1303)(Corr.1و A/CN.4/674اخلاصأة )

وأحاطأأأأأأت عل أأأأأأا  مبشأأأأأأروع ااحكأأأأأأا   (1304)(A/CN.4/685) اخلاصأأأأأأة لل قأأأأأأررة الثأأأأأأاين التقريأأأأأأر يف
(ل الأأيت اعت أأدهتا ة أأة الصأأياغة سصأأفة 5( دىل الثأأاين )xول )االسأأتهاللية ومشأأاريع املبأأادئ مأأ  اا

 (وA/CN.4/L.870مؤقتة )

 النظر في المواوع في الدورة الحالية -باء 

( A/CN.4/700اللج ة يف     الدورة التقرير الثالث لل قررة اخلاصة )على  مان معروضا   -141
 12املعقأأودة يف الفأأرتة مأأ   3324 وجلسأأتها 3321دىل  3318 مأأ  هتااونظأأرت فيأأ  يف جلسأأ

  و2016متوو/يولي   20ويف  15دىل 

ورمأأأأ ت املقأأأأررة اخلاصأأأأة يف تقرير أأأأا الثالأأأأث علأأأأى حتديأأأأد القواعأأأأد  ات الصأأأألة اخلاصأأأأة  -142
حأأأأاالت مأأأأا سعأأأأد ال أأأأ اعل مأأأأع معاةأأأأة سعأأأأض املسأأأأائ  املتعلقأأأأة سالتأأأأداسري الوقائيأأأأة الأأأأيت يتعأأأأني  يف

ب ااصأأألية ل فضأأأال  عأأأ  احلالأأأة اخلاصأأأة سالشأأأعو أيضأأأا   االضأأأطالع هبأأأا يف مرحلأأأة مأأأا قبأأأ  ال أأأ اع
الثأأأاين(و واقرتحأأأت املقأأأررة اخلاصأأأة ثالثأأأة مشأأأاريع مبأأأادئ سشأأأفن التأأأداسري الوقائيأأأة )الفأأأرع

ل (1305)

__________ 

الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة الوثأأائق )انظأأر  2013أيار/مأأايو  28للج أأةل يف  3171ا أأ  القأأرار يف اةلسأأة  (1302)
لالطأأالع علأأى املخطأأ  العأأا  لل وضأأوعل انظأأر و (و 167(ل الفقأأرة A/68/10) 10الثام أأة والسأأتونل امللحأأق رقأأم 

 (ل املرفق  اءوA/66/10) 10امللحق رقم  لادسة والستونل الدورة الساملرجع نفس 

 و222-186(ل الفقرات A/69/10) 10ل الدورة التاسعة والستونل امللحق رقم املرجع نفس  (1303)

  و170-130(ل الفقرات A/70/10) 10ل الدورة السبعونل امللحق رقم املرجع نفس  (1304)

يف  (ل سالصأأأيغة الأأيت اقرتحتهأأأا املقأأررة اخلاصأأأة4( وااول )3( وااول )1في أأا يلأأأي نأأص مشأأأاريع املبأأادئ ااول ) (1305)
 :تقرير ا الثالث

  (  1أ األول )مشروع المبد 
 التنفيذ واةنفاذ 

ي بغي أن تتخ  الدول مجيع اخلطوات الالومة العت اد تداسري تشريعية أو دداريأة أو قضأائية فعالأة أو غري أا   
 م  التداسري الوقائية لتع ي  محاية البيئة الطبيعية يف سياق ال  اع املسلحل وفقا  للقانون الدويلو

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/674&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/674/Corr.1&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/685&referer=/english/&Lang=A
http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/L.870&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/700&referer=/english/&Lang=A
http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/68/10&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/10&referer=/english/&Lang=A
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2014/arabic/chp11.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/cod/
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2015/arabic/chp9.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/cod/


A/71/10 

GE.16-14345 394 

سعأأد ال أأ اع مشأأاريع مبأأادئ متعلقأأة مبرحلأأة مأأا وشسأأة
ل ومشأأروع مبأأدأ واحأأد متعلأأق حبقأأوق (1306)

ع املبأأادئير االشأأعوب ااصأألية يأأرد يف اةأأ ء الراسأأع مأأ  مشأأ
و وقأأدمت املقأأررة اخلاصأأة أيضأأا  (1307)

                                                                                                                                                                                                 
  (  3مشروع المبدأ األول ) 

 اتفاقاث مركز القواث ومركز البعثاث 
تشأأجَّع الأأدول وامل ظ أأات الدوليأأة علأأى ددراج أحكأأا  سشأأفن اانظ أأة واملسأأؤوليات البيئيأأة يف اتفاقاهتأأا سشأأفن مرمأأأ    

 القوات أو مرم  البعثاتو وميك  أن تتض       ااحكا  تداسري وقائيةل وتقيي ات ل ثرل وتداسري ل صالح والت ظي و
  (  4لمبدأ األول )مشروع ا 

 عملياث السقم 
تراعأأأي الأأأدول وامل ظ أأأات املشأأأارمة يف ع ليأأأات السأأأال  آثأأأار تلأأأك الع ليأأأات علأأأى البيئأأأة وتتخأأأ  مجيأأأع   

 التداسري الالومة مل ع آثار ا السلبية على البيئة و في  تلك اآلثار وتصحيحهاو

 :يف تقرير ا الثالث (ل سالصيغة اليت اقرتحتها املقررة اخلاصة5( دىل الثالث )1في ا يلي نص مشاريع املبادئ م  الثالث ) (1306)
  (  1مشروع المبدأ الثالث ) 

 اتفاقاث السقم 
ُتشأجَّع أطأأرا  ال أأ اع علأأى تسأأوية املسأأائ  املتعلقأأة سجصأأالح البيئأأة املتضأأررة مأأ  ال أأ اع املسأألح ومحايتهأأا يف   

 دطار ما تربم  م  اتفاقات السال و
  (  2الث )مشروع المبدأ الث 

 عملياث تقييم البي ة واستعرااها بعد النزاع 
ُتشجَّع الدول وااطرا  السأاسقة يف نأ اع مسألح علأى التعأاون في أا سي هأا ومأع امل ظ أات الدوليأة  -1  

 املع ية سغية ت في  ع ليات تقييم البيئة وتداسري اإلنعاش سعد ال  اعو
رى ع أد دهنأاء ع ليأات السأال  أي آثأار ضأارة سيئيأا  نامجأة عأ  ي بغي أن حتدد ع ليات االستعراض اليت جتأ -2  

 تلك الع ليات وأن حتللها وتقي ها سعيا  دىل التخفي  م  حدة تلك اآلثار الضارة أو تصحيحها يف الع ليات املقبلةو
  (  3مشروع المبدأ الثالث ) 

 مفلفاث الحرب
الفعليأأةل مجيأأع حقأأول االغأأا ل وامل أأاطق امللغَّ أأةل تُأأ الل دون دسطأأاء سعأأد انتهأأاء ااع أأال العدائيأأة  -1  

واالغأأا ل والفخأأأاخ املتفجأأأرةل والأأأ خائر املتفجأأأرة وااجهأأأ ة ااخأأرىل أو يُأأأتخلَّص م هأأأا أو تُأأأدمَّر أو ُتصأأأان وفقأأأا  
 لاللت امات مبوجب القانون الدويلو

ع أد االقتضأاءل مأع غري أا  تسعى ااطرا ل مىت ل   اامرل دىل التوص  دىل اتفاق في أا سي هأا أول -2  
مأأ  الأأدول وامل ظ أأات الدوليأأة سشأأفن تقأأدمي املسأأاعدة التق يأأة واملاديأأةل مبأأا يف  لأأك القيأأا ل يف الظأأرو  املالئ أأةل 

 ست في  ع ليات مشرتمة ضرورية للوفاء مبث      املسؤولياتو
  (  4مشروع المبدأ الثالث ) 

 مفلفاث الحرب في البحر 
 ظ أأأات الدوليأأة علأأى مفالأأأة أال تشأأك  خملفأأات احلأأأرب خطأأرا  علأأى البيئأأأة أو تتعأأاون الأأدول وامل -1  

 الصحة العامة أو سالمة البحارةو
حتقيقأأا  هلأأ   الغايأأةل تسأأعى الأأدول وامل ظ أأات دىل دجأأراء مسأأح لل  أأاطق البحريأأة ودتاحأأة املعلومأأات  -2  

 دون قيودو
  (  5مشروع المبدأ الثالث ) 

 ا الحصول على المعلوماث وتبادله
سأأعيا  دىل تع يأأ  محايأأة البيئأأة يف سأأياق ال  اعأأات املسأألحةل تأأوفر الأأدول وامل ظ أأات الدوليأأة سأأب  احلصأأول   

 على املعلومات وتتبادهلا وفقا  اللت اماهتا مبوجب أحكا  القانون الدويلو

 : ا الثالثيف تقرير  (ل سالصيغة اليت اقرتحتها املقررة اخلاصة1في ا يلي نص مشروع املبدأ الراسع ) (1307)



A/71/10 

395 GE.16-14345 

تقرير أأأا ل ع أأأال املضأأأطلع هبأأأا حأأأىت اآلنل وقأأأدمت سعأأأض االقرتاحأأأات سشأأأفن حتلأأأيال  مأأأوج ا  يف 
 سرنامج الع   املقب  املتعلق هب ا املوضوع )الفرع الثالث(و

ل أحالأأأأأت اللج أأأأأة دىل ة أأأأأة 2016متوو/يوليأأأأأ   20ل املعقأأأأأودة يف 3324ويف اةلسأأأأأة  -143
( دىل 1(ل ومأأأأأأأأأأأ  الثالأأأأأأأأأأأث )4( وااول )3(ل وااول )1يع املبأأأأأأأأأأأادئ ااول )الصأأأأأأأأأأأياغة مشأأأأأأأأأأأار 

 (ل سصيغتها الواردة يف التقرير الثالث لل قررة اخلاصةو 1(ل والراسع )5) الثالث

ويف اةلسأأة نفسأأهال قأأأررت اللج أأة أيضأأأا  أن تعيأأد دىل ة أأة الصأأأياغة مشأأاريع ااحكأأأا   -144
( الأأأ ي سأأأبق أن A/CN.4/L.870يف تقريأأأر ة أأأة الصأأأياغة ) االسأأأتهاللية ومشأأأاريع املبأأأادئ الأأأواردة

املوجأودة أحاطت اللج ة عل ا  س  خالل دورهتا الساسقةل و لك سغية معاةة سعض املسائ  التق ية 
اسأأأأأأتخدا  ااقأأأأأأواس وسعأأأأأأض أوجأأأأأأ  عأأأأأأد  االتسأأأأأأاق يف املصأأأأأأطلحات سالأأأأأأيت تتعلأأأأأأق و ص يف الأأأأأأ 

 املستخدمةو

 2016 آب/أغسأأأأأأأأأأطس 9و 5يأأأأأأأأأأومي  تنياملعقأأأأأأأأأأود 3342و 3337تني ويف اةلسأأأأأأأأأأ -145
ل عأأأأرض رئأأأأيس ة أأأأة الصأأأأياغةالتأأأأوايل علأأأأى

تقريأأأأري  للج أأأأة الصأأأأياغة سشأأأأفن "محايأأأأة البيئأأأأة  (1308)
ااول مشأأأأأأاريع ااحكأأأأأأا  االسأأأأأأتهاللية ومشأأأأأأاريع  يتعلأأأأأأق سال  اعأأأأأأات املسأأأأأألحة"و تضأأأأأأ   في أأأأأأا

(ل وقأأأأد أعيأأأأد 2015اللج أأأأة عل أأأأا  هبأأأأا أث أأأأاء الأأأأدورة السأأأأاسعة والسأأأأتني ) الأأأأيت أحاطأأأأت املبأأأأادئ
(و A/CN.4/L.870/Rev.1ترقي هأأأأا وت قيحهأأأأا اسأأأأباب ف يأأأأة مأأأأ  جانأأأأب ة أأأأة الصأأأأياغة ) ترتيأأأأب

 ([ل1]الثأأأأأأأأاين ) 9([ل وX]ااول ) 5ل و2ل و1 واعت أأأأأأأدت اللج أأأأأأأأة مؤقتأأأأأأأا  مشأأأأأأأأاريع املبأأأأأأأادئ
 ([ )انظأأأأأأأأر5]الثأأأأأأأأاين ) 13ل و([4]الثأأأأأأأأاين ) 12ل و([3]الثأأأأأأأأاين ) 11([ل و2]الثأأأأأأأأاين ) 10و
ل اعت أدت 2016آب/أغسأطس  10ل املعقأودة يف 3344ة أدنأا (و ويف اةلسأ 1-جيم قسمال

التعليقأأأات علأأأى مشأأأاريع املبأأأادئ املعت أأأدة سصأأأورة مؤقتأأأة يف الأأأدورة احلاليأأأة )انظأأأر القسأأأم  اللج أأأة
 أدنا (و 2-جيم

 18و 17و 16و 15و 14و 8و 7و 6و 4ع املبأأأأادئ ير اوتضأأأأ   التقريأأأأر الثأأأأاين مشأأأأ -146
 (و وأحاطأأت اللج أأة عل أأا  A/CN.4/L.876احلاليأأة ) الأأيت اعت أأدهتا ة أأة الصأأياغة مؤقتأأا  يف الأأدورة

 
 

                                                                                                                                                                                                 
  (  1مشروع المبدأ الرابع ) 

 حقوق الشعوب األصلية
حُتأأرت  يف مجيأأع ااوقأأات املعأأار  وامل ارسأأات التقليديأأة للشأأعوب ااصأألية في أأا يتعلأأق سفراضأأيها  -1  

 وسيئتها الطبيعيةو
رة يقأأع علأأى عأأاتق الأأدول التأأ ا   سالتعأأاون والتشأأاور مأأع الشأأعوب ااصأألية والت أأاس موافقتهأأا احلأأ -2  

 واملسبقة واملست رية في ا يتص  ساستخدا  أراضيها وأقالي ها مبا قد يؤثر تفثريا  مبريا  على ااراضيو

 (وhttp://legal.un.org/ilcرئيس ة ة الصياغة يف املوقع الشبكي للج ة ) اتميك  االطالع على سيان (1308)

http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/L.870&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=A
http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/L.870/Rev.1&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=A
http://legal.un.org/ilc
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و ومأأ  املتوقأأع أن يُ ظأأر يف التعليقأأات (1309)مبشأأاريع املبأأادئ سصأأيغتها الأأيت عرضأأتها ة أأة الصأأياغة
 على مشاريع املبادئ يف دورة مقبلةو

__________ 

 املبادئ اليت اعت دهتا ة ة الصياغة سصورة مؤقتة:في ا يلي نص  (1309)
 مقدمة  
 ]ووو[ 
  الجزء األول  

 مبادئ عامة
  4مشروع المبدأ   

 تدابير لتعزيز حماية البي ة
تتخأ  الأأدولل ع أأال  سالت اماهتأأا مبوجأأب القأأانون الأأدويلل تأأداسري تشأأريعية ودداريأأة وقضأأائية وتأأداسري أخأأرى  -1  

 البيئة في ا يتعلق سال  اع املسلحوفعالة لتع ي  محاية 
ساإلضأأافة دىل  لأأكل ي بغأأي أن تتخأأ  الأأدول م يأأدا  مأأ  التأأداسريل حسأأب االقتضأأاءل لتع يأأ  محايأأة البيئأأة  -2  

 في ا يتعلق سال  اع املسلحو
 ]ووو[ 
  6مشروع المبدأ   

 حماية بي ة الشعوب األصلية
حأال وقأوع نأ اع مسألحل حل ايأة سيئأة ااقأاليم الأيت تسأك ها ي بغأي أن تتخأ  الأدول التأداسري امل اسأبةل يف  -1  

 الشعوب ااصليةو
سعأأد نأأ اع مسأألح يكأأون قأأد أثّأأر تأأفثريا  سأألبيا  يف سيئأأة ااقأأاليم الأأيت تسأأك ها الشأأعوب ااصأأليةل ي بغأأي أن  -2  

 سأأأأي ا عأأأأرب تتشأأأأاور الأأأأدول مأأأأع الشأأأأعوب ااصأأأألية املع يأأأأة وتتعأأأأاون معهأأأأا سفعاليأأأأةل مأأأأ  خأأأأالل دجأأأأراءات م اسأأأأبة وال
 املؤسسات اليت متث      الشعوبل لغرض ا ا  تداسري تصحيحيةو

  7مشروع المبدأ   
 ارتفاقاث المتصلة بوجود قواث عسكرية فيما يتعلق بالنزاع المسلح

ي بغأي للأدول وامل ظ أات الدوليأةل حسأب االقتضأاءل أن تأأدرج أحكامأا  سشأفن محايأة البيئأة يف االتفاقأات املتصأألة   
قأأوات عسأأكرية في أأا يتعلأأق سأأال  اع املسأألحو وميكأأ  أن تتضأأ    أأ   ااحكأأا  التأأداسري الوقائيأأة وتقيي أأات ااثأأر  سوجأأود

 وتداسري اإلصالح والت ظي و
  8مشروع المبدأ   

 عملياث السقم
ليأات يف تراعي الدول وامل ظ ات الدولية املشارمة يف ع ليأات السأال  في أا يتعلأق سأال  اع املسألح تأفثري تلأك الع   

 البيئةل وتتخ  التداسري امل اسبة مل ع آثار ا السلبية على البيئة والتخفي  م ها وتصحيحهاو
  الجزء الثاني  

 المبادئ السارية في أثناء النزاع المسلح
 ]ووو[ 
  الجزء الثالث  

 المبادئ السارية بعد نزاع مسلح
  14مشروع المبدأ   

 مساراث السقم
أطأأأأرا  نأأأأ اع مسأأأألحل يف دطأأأأار مسأأأأار السأأأأال ل مبأأأأا يف  لأأأأك حسأأأأب االقتضأأأأاءل يف ي بغأأأأي أن تعأأأأاجل  -1  

 اتفاقات السال ل املسائ  املتعلقة سجصالح البيئة املتضررة م  ال  اع ومحايتهاو
 ي بغي أن تؤدي امل ظ ات الدولية املع يةل حسب االقتضاءل دور امليّسر يف   ا الصددو -2  
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 عرض المقررة الفاصة للتقرير الثالث -1 

سي أأت املقأأأررة اخلاصأأأة أن الغأأأرض الرئيسأأأي مأأ  التقريأأأر الثالأأأث  أأأو حتديأأأد القواعأأأد  ات  -147
اامهية اخلاصة يف حاالت ما سعد انتهاء ال  اعل وأيضا  ت اول سعض التداسري الوقائية اليت مل تتطأرق 

بادئ  ات دليها التقارير الساسقةو وأشارت دىل أن التقرير ااويل قد قد  حملة عامة ع  القواعد وامل
الصلة امل طبقة على ال  اعات املسلحة احملت لة )مرحلأة مأا قبأ  ال أ اع( وأن التقريأر الثأاين قأد حأدد 
ما  و موجود م  قواعد ال  اع املسلح اليت هلا صلة مباشرة حب اية البيئأة أث أاء ال  اعأات املسألحةو 

 مراحأ  مأا قبأ  ال أ اع املسألح وسعت التقارير الثالثة دىل تقأدمي حملأة عامأة عأ  القأانون السأاري يف
وأث أأأاء  وسعأأأد  )املراحأأأ  ااوىل والثانيأأأة والثالثأأأةل علأأأى التأأأوايل( يف حماولأأأة إلم أأأال الأأأدورة ستغطيأأأة 
املراح  ال م ية الثالثو والحظت أنأ  ال توجأد حأدود واضأحة تفصأ  سأني املراحأ  املختلفأةل وأن 

 ه ا  صحيحا و م  املهم قراءة التقارير معا  م  أج  فهم املوضوع ف

ومل يسع التقرير الثالث دىل دجراء استعراض شام  للقانون الدويل سوج  عأا ل سأ  اقتصأر  -148
قانونية حمددة هلا أمهية خاصة سال سأبة هلأ ا املوضأوعو وت أاول  قضاياعلى دراسة اتفاقيات سعي ها و 

                                                                                                                                                                                                 
  15مشروع المبدأ   

 البي ية والتدابير التصحيحية بعد النزاع المسلحالتقييماث 
ُيشأأأجَّع تعأأأاون ااطأأأرا  املع يأأأأةل مبأأأا فيهأأأا امل ظ أأأأات الدوليأأأةل في أأأا يتعلأأأأق سالتقيي أأأات البيئيأأأة والتأأأأداسري   

 التصحيحية سعد ال  اع املسلحو
  16مشروع المبدأ   

 مفلفاث الحرب
و دسطال ضرر ما  ضأع لواليتهأا أو سأيطرهتا مأ  سعد ن اع مسلحل تسعى أطرا  ال  اع دىل دوالة أ -1  

خملفات احلرب السأامة واخلطأرة الأيت تسأبب أو حُيت أ  أن تسأبب ضأررا  للبيئأةو وتُتخأ  تلأك التأداسري ر  أا  سقواعأد 
 القانون الدويل الساريةو

دول تسأأأعى ااطأأأرا  أيضأأأا  دىل التوصأأأ  دىل اتفأأأاق في أأأا سي هأأأال وع أأأد االقتضأأأاءل مأأأع غري أأأا مأأأ  الأأأ -2  
وامل ظ أأأات الدوليأأأةل علأأأى املسأأأاعدة التق يأأأأة واملاديأأأةل مبأأأا يف  لأأأك القيأأأأا ل يف الظأأأرو  املالئ أأأةل ست فيأأأ  ع ليأأأأات 

 مشرتمة إلوالة خملفات احلرب السامة واخلطرة تلك أو دسطال ضرر او
تطهأأري أو سأأفي مأأ  احلقأأوق أو االلت امأأات مبوجأأب القأأانون الأأدويل في أأا يتعلأأق س 2و 1ال  أأ  الفقرتأأان  -3  

 دوالة أو تدمري أو صيانة حقول االغا  وامل اطق امللغَّ ة واالغا  والفخاخ املتفجرة وال خائر املتفجرة وااجه ة ااخرىو
  17مشروع المبدأ   

 مفلفاث الحرب في البحر
البحأر خطأرا  ي بغي أن تتعاون الأدول وامل ظ أات الدوليأة املع يأة علأى مفالأة أال تشأك  خملفأات احلأرب يف   

 على البيئةو
  18مشروع المبدأ   

 تبادل المعلوماث والسماح بالحصول عليها
تيسريا  ال أا  التأداسري التصأحيحية سعأد نأ اع مسألحل تتبأادل الأدول وامل ظ أات الدوليأة املع يأة املعلومأات  -1  

  ات الصلة وتس ح ساحلصول عليها وفقا  اللت اماهتا مبوجب القانون الدويلو
السأ اح ساحلصأول  ليس يف مشروع املبدأ  أ ا مأا يلأ   دولأة أو م ظ أة دوليأة ستبأادل معلومأات أو -2  

على معلومات تكون حيوية لدفاعها الوطر أو أم ها الوطرو ومع  لكل تتعاون تلأك الدولأة أو امل ظ أة الدوليأة 
 وحبس  نية سقصد تقدمي أمرب قدر م  املعلومات اليت تس ح الظرو  ستقدميها
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نونيأأةل واتفاقأأات االسأأتث ار في أأا ت اولأأ  اةوانأأب  ات الصأألة ساالتفاقيأأات املتعلقأأة ساملسأأؤولية القا
الدوليأأةل وحقأأأوق الشأأأعوب ااصأأليةل وخملفأأأات احلأأأربل ومأأأ لك امل ارسأأة الأأأيت تتبعهأأأا الأأأدول يف 
شأأك  اتفاقأأات سأأال ل فضأأال  عأأ  اتفاقأأات مرمأأ  القأأوات ومرمأأ  البعثأأاتو وُمأأرس أيضأأا  فأأرع مأأ  

مأأم املتحأأدة للبيئأأةو التقريأأر مل ارسأأة امل ظ أأات الدوليأأةل مأأع الرتميأأ  سوجأأ  خأأاص علأأى سرنأأامج اا
وعأأالوة علأأى  لأأكل  مأأرت املقأأررة اخلاصأأة أن التقريأأر يقأأد  سأأردا  خمتصأأرا  لل  اقشأأات الأأيت دارت 
داخأأ  اللج أأة خأأالل الأأدورة السأأاسقةل فضأأال  عأأ  معلومأأات عأأ  آراء الأأدول وممارسأأاهتا وخمتأأارات 

 مماثلأأأة ت تاجاتاسأأأ دىل خلأأأص التقريأأأر أن دىل أشأأأارت فقأأأد  لأأأكل ومأأأع مأأأ  السأأأواسق القضأأأائيةو
الست تاجات التقرير الثاين سفن السأواسق القضأائية يف  أ ا اجملأال قل أا تتطأرق دىل الضأرر البيئأي يف 

ضأأأرر يلحأأأأق سأأأأاملوارد الطبيعيأأأأة  شأأأأك  تقريبأأأأا   ا  دائ أأأأ  يفخأأأ  ؛ سأأأأ  دنأأأأومبعأأأأ ل عأأأ  غأأأأري  حأأأد  اتأأأأ 
امل تلكأأأاتو وأسأأأروت املقأأأررة اخلاصأأأة مأأأ لك فأأأرع التقريأأأر الأأأ ي يت أأأاول مسأأأفلة احلصأأأول علأأأى  أو

(ل حيأأأث اعتأأأربت أن لأأأ لك الفأأأرع 152-130املعلومأأأات وتبادهلأأأا وااللتأأأ ا  سالتعأأأاون )الفقأأأرات 
 أمهية خاصة سال سبة ة يع املراح  الثالث هل ا املوضوعو 

اقرُتحأت ثالثأة مشأاريع مبأادئ للجأ ء  مبأادئو وتض   التقرير مقرتحات ستسعة مشأاريع -149
ااولل ت اولت يف املقا  ااول التداسري الوقائية )مرحلة ما قب  ال  اع(و وت اول مشروع املبدأ ااول 

( ضرورة ا ا  الدول تداسري تشريعية وددارية وقضائية وغري ا م  التداسري الوقائية على املسأتوى 1)
ة البيئأأةو ومأان مشأأروع املبأدأ مقتضأأبا  وعامأا  سطبيعتأأ و وعكأس مشأأروع احمللأي مأأ  أجأ  تع يأأ  محايأ

سني الدول وامل ظ ات يف  ال معاةة املسائ  البيئيأة يف اتفاقأات  اشئ ( االجتا  ال3املبدأ ااول )
( اآلثأأأار البيئيأأأة لع ليأأأات السأأأال  4مرمأأأ  القأأأوات ومرمأأأ  البعثأأأاتو وت أأأاول مشأأأروع املبأأأدأ ااول )

 التداسري الالومة مل ع أي آثار سلبية هل   الع ليات والتخفي  م ها وتصحيحهاو  وأمهية ا ا 

واقرتحأأأت شسأأأة مشأأأاريع مبأأأادئ للجأأأ ء الثالأأأثل تتصأأأ  ستأأأداسري مأأأا سعأأأد انتهأأأاء ال أأأ اعو  -150
ملسأأأائ  البيئيأأأة ( اتفاقأأأات السأأأال  الأأأيت لأأأوح  أهنأأأا ساتأأأت تأأأ ظم ا1ت أأأاول مشأأأروع املبأأأدأ الثالأأأث )

( ضأرورة دجأراء ع ليأات تقيأيم البيئأة واستعراضأها 2سصورة مت ايدةو وت اول مشروع املبدأ الثالث )
علأأأى التعأأأاون هلأأأ ا الغأأأرض سأأأني الأأأدول  1سعأأأد ال أأأ اعل وجأأأاء يف فقأأأرتنيو وسي  أأأا شأأأجعت الفقأأأرة 

تك  طرفا  يف ال  اعل  وااطرا  الساسقة يف ن اع مسلحل مبا يش   أيضا  التعاون مع الدول اليت مل
اخلطأأأوات الأأأيت يتعأأأني ا ا  أأأا سعأأأد دهنأأأاء دحأأأدى ع ليأأأات السأأأال و ومل يكأأأ   2ت اولأأأت الفقأأأرة 

الغأأأرض مأأأ  مشأأأروع املبأأأدأ  أأأو عأأأ و املسأأأؤوليةل سأأأ  ضأأأ ان دجأأأراء التقيي أأأات وتأأأداسري اإلنعأأأاشو 
خملفأأات احلأأرب ( علأأى التأأوايل خملفأأات احلأأرب و 4( والثالأأث )3وت أاول مشأأروعا املبأأدأي  الثالأأث )

( عامأأأا  سطبيعتأأأ  وعكأأأس يف املقأأأا  ااول االلت امأأأات 3يف البحأأأرو ومأأأان مشأأأروع املبأأأدأ الثالأأأث )
القائ ة سالفع  مبوجب قانون ال  اعأات املسألحةو ومأان حمأ  ترميأ    أو ضأرورة الع أ  دون دسطأاء 

وع املبأأدأ والتعأأاون مأأ  أجأأ  القضأأاء علأأى التهديأأدات ال امجأأة عأأ  خملفأأات احلأأربو وت أأاول مشأأر 
( خملفأأأات احلأأأرب يف البحأأأر علأأأى وجأأأ  التحديأأأدو والحظأأأت املقأأأررة اخلاصأأأة أن تلأأأك 4الثالأأأث )

املخلفأات ال ي ظ هأا مباشأرة قأانون ال  اعأات املسألحةل وأهنأا ت طأوي علأى تعقيأدات خاصأة نظأرا  
مجيأع  مشأروعا املبأدأي  دىل تغطيأةى الختال  ااوضاع القانونية لل  اطق البحريأة املختلفأةو وسأع
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( ضأأرورة تأأوفري 5أنأأواع املخلفأأات الأأيت تشأأك  خطأأرا  علأأى البيئأأةو وت أأاول مشأأروع املبأأدأ الثالأأث )
الأأأدول وامل ظ أأأات الدوليأأأة سأأأب  الوصأأأول دىل املعلومأأأات وتبادهلأأأا مأأأ  أجأأأ  تع يأأأ  محايأأأة البيئأأأةو 

 واعتربت     م  املتطلبات ااساسية لض ان التعاون الفعالو 

( الوضأع القأانوين 1عكأس مشأروع املبأدأ الراسأع )و أ واحأد للجأ ء الراسأعو ح مشروع مبدواقرتُ  -151
احلايل للشعوب ااصلية وأراضيها وأقالي ها مبوجب الصكوك القانونية الدولية  ات الصلة والسأواسق 

 القضائيةو وتوقعت املقررة اخلاصة أن يضا  دىل   ا اة ء م يد م  مشاريع املبادئو

اصأأة االنتبأأا  مأأ لك دىل سعأأض املسأأائ  الأأيت مل يتطأأرق دليهأأا التقريأأر ووجهأأت املقأأررة اخل -152
الثالثل مبا يف  لك شرط مارت   واملسائ  املتصلة ساالحتاللل والحظت أن اللج ة قأد ترغأب يف 
ال ظأأر يف  أأ   املسأأائ  يف سأأياق ع لهأأا سشأأفن  أأ ا املوضأأوع يف املسأأتقب و وساإلضأأافة دىل  لأأكل 

ااخأأرى الأأيت قأأد تكأأون وثيقأأة الصأألة ساملوضأأوعل مثأأ  املسأأائ  املتعلقأأة أسأأروت العديأأد مأأ  املسأأائ  
ساملسأأأؤولية والتبعأأأةل فضأأأال  عأأأ  مسأأأؤولية وممارسأأأة اةهأأأات الفاعلأأأة مأأأ  غأأأري الأأأدول واة اعأأأات 
املسلحة امل ظ ة يف ال  اعات املسلحة غأري الدوليأةو والحظأت املقأررة اخلاصأة أيضأا  أنأ  قأد يكأون 

ة واضأأحة يف ديباجأأة توضأأع مسأأتقبال  ملأأواد اللج أأة سشأأفن آثأأار ال  اعأأات مأأ  امل اسأأب ددراج دشأأار 
املسلحة يف املعا دات
 ل و و ما يكتسي أمهية خاصة سال سبة لل وضوع احلايلو(1310)

وأخريا ل شأجعت املقأررة اخلاصأة مواصألة املشأاورات مأع الكيانأات ااخأرىل مثأ  اللج أة  -153
اهليئأات  ات الصألة يف م ظومأة غريمهأا مأ  و وسرنامج اامم املتحدة للبيئة الدولية للصليب اامحر 

اامم املتحدة وامل ظ ات اإلقلي يةل وأشارت دىل أن اللج أة قأد تأرى أنأ  مأ  املفيأد مواصألة تلقأي 
 املعلومات م  الدول سشفن التشريعات الوط ية والسواسق القضائية  ات الصلة ساملوضوعو 

 موجز المناقشة -2 

 عامة تعليقاث )أ( 

مأأأأأرر سعأأأأأض ااعضأأأأأاء التشأأأأأديد علأأأأأى أمهيأأأأأة املوضأأأأأوعل ومل يالحظأأأأأوا أمهيتأأأأأ  املعاصأأأأأرة  -154
فحسبل س  أيضا  التحديات الأيت يشأكلهال وال سأي ا مونأ  يتقأاطع مأع  أاالت قانونيأة خمتلفأةو 

اصة قد تعاملتل م  خأالل تقارير أال مأع املراحأ  ال م يأة الأثالث علأى أهنأا علأى ومون املقررة اخل
نفأأس الدرجأأة مأأ  اامهيأأةل أسأأهم سأأدور  يف سلأأورة املوضأأوعو وسي  أأا سأأّلم سعأأض ااعضأأاء سأأالغرض 
مأأأ  التقريأأأر الثالأأأثل الحظأأأوا أيضأأأا  أن  يكلأأأ  قأأأد جعأأأ  مأأأ  الصأأأعب متييأأأ  أمهيأأأة املأأأواد املقدمأأأة 

عأرب عأ  رأي مفأاد  أن و ويف  أ ا الصأددل أُ سصورة واضأحة لة ال م ية املقصودةيتعلق ساملرح في ا
م  الضروري الت يي  سوضوح سني املراح  ال م يأة الأثالث وحتديأد القأانون الواجأب التطبيأق يف مأ  

ح أن تقتصأأر حأأاالت مأأا قبأأ  ال أأ اع ومأأا سعأأد  علأأى م هأأاو ولتيسأأري ال ظأأر يف  أأ ا املوضأأوعل اقأأرتُ 
 الفرتة اليت تسبق ااع ال العدائية أو تليها مباشرةل على التوايلو 

__________ 

 (ل الفص  السادسل الفرع  اءوA/66/10) 10الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة السادسة والستونل امللحق رقم  (1310)

http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2011/arabic/chp6.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/cod/
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ويف حأأني رحأأب سعأأض ااعضأأاء مبأأا تضأأ    التقريأأر مأأ  مأأادة غ يأأةل الحأأ  آخأأرون أنأأ   -155
سأأأليم ملسأأأار أفأأرط يف التوسأأأع وأنأأ  تضأأأ   معلومأأات حمأأأدودة اامهيأأةو و أأأ ا مأأا صأأأّعب الفهأأم ال

املوضأأوعو ورمبأأا مأأان مأأ  اانسأأب لأأو أن التقريأأر قأأد  حتلأأيال  مستفيضأأا  لل أأواد  ات الصأألة الأأيت 
 تست د دليها مشاريع املبادئل ليربر س لك مضامي هاو 

واتفأأق سعأأض ااعضأأاء مأأع املقأأررة اخلاصأأة سأأفن دراسأأة مجيأأع املعا أأدات البيئيأأة لتحديأأد  -156
شأأري دىل أن اللج أأة سأأبق هلأأا أن ال أأ اع املسأألح لأأيس لأأ  مأأا يأأربر و وأُ مأأدى اسأأت رار انطباقهأأا أث أأاء 

درسأأأأت  أأأأ   املسأأأأفلة يف سأأأأياق أع اهلأأأأا سشأأأأفن املأأأأواد املتعلقأأأأة سآثأأأأار ال  اعأأأأات املسأأأألحة علأأأأى 
القائ أأأأأة اإلرشأأأأأادية ساملعا أأأأأدات الأأأأأيت يكأأأأأون مأأأأأؤدى االتفاقأأأأأات البيئيأأأأأة يف وردت املعا أأأأأداتو و 
تست ر يف ال فأا  اموضوعها أهن

و ومأا مأ  شأك يف أن املأواد والتعليقأات عليهأا وثيقأة الصألة (1311)
 ساملوضوع احلايلو 

لتعامأ  مأع وح ر سعض ااعضاء م  السأعي دىل  أرد اسأتعارة الت امأات أوقأات السألم ل -157
محايأأة البيئأأة في أأا يتعلأأق سال  اعأأات املسأألحةو ورغأأم التسأأليم سفنأأ  لأأيس مأأ  الضأأروري أن يأأدرس 

 أأأ   الع ليأأأة جن معا أأأدة قانونيأأة سيئيأأأة علأأأى حأأأدة خأأأالل ال أأ اع املسأأألحل فأأأاسأأت رار انطبأأأاق مأأأ  
ضأأأرورية مأأأع  لأأأك سال سأأأبة للقواعأأأد الأأأيت تعتأأأرب وثيقأأأة الصأأألة ساملوضأأأوعو ويف  أأأ ا السأأأياقل أثأأأار 
مصطلح "االنطباق" مسفلتني حباجة دىل معاةةل أي ما د ا مانت القاعدة م طبقأة أ  الل سأاملعا 

ىل حاالت ال  اع املسلحل أو مأا د ا مأان اامأر دانطباق القاعدة  تعديةممك ا   الرمسيل وما د ا مان
يتطلب تكيي  القاعدةو وأشري دىل ما يبأدو افتقأارا  دىل  أ ا ال أوع مأ  التحليأ  في أا يتعلأق سعأدد 

 م  مشاريع املبادئ املقرتحةو 

ملبأأأادئ سأأأني ال  اعأأأات وفي أأأا يتعلأأأق سامل هجيأأأة أيضأأأا ل أشأأأري دىل ضأأأرورة أن مييأأأ  مشأأأروع ا -158
املسأأألحة الدوليأأأة وغأأأري الدوليأأأة ان القواعأأأد امل طبقأأأة علأأأى  أأأاتني الفئتأأأني مأأأ  ال  اعأأأات  تلأأأ  

 ساختال  ااطرا  املع يةو 

وفي ا يتعلق س طاق املوضوعل سي  ا رحب سعض ااعضأاء سأال هج املتوسأع الأ ي اقرتحتأ   -159
يع املبادئ املقرتحة جتاووا مثريا  حدود محاية البيئة يف املقررة اخلاصةل رأى آخرون أن التقرير ومشار 

للبيئأأأة سوصأأأفها مأأأوردا  طبيعيأأأا  وسوصأأأفها سيئأأأة سشأأأريةل و أأأو أيضأأأا حأأأد  اهتأأأا مأأأ  خأأأالل ت اوهل أأأا 
أضأأا  م ظأأور حقأأوق اإلنسأأان دىل املوضأأوعو وعأأالوة علأأى  لأأكل سي  أأا رأى سعأأض ااعضأأاء  مأأا

 ئة الطبيعيةل أيّد آخرون اتباع هنج أمثر  وال و أن نطاق املوضوع ي بغي أن يقتصر على البي

ع ير اوأثأأأأريت أيضأأأأا  ضأأأأرورة اسأأأأتخدا  مصأأأأطلحات موحأأأأدة والتقيأأأأد هبأأأأا يف ع أأأأو  مشأأأأ -160
 املبادئو ويصدق   ا أمثر ما يصدق على مصطلحي "البيئة" و"البيئة الطبيعية"و 

__________ 

 يفل الأأأيت تأأرد يف مرفأأأق املأأأواد املتعلقأأة سآثأأأار ال  اعأأأات املسأأألحة 7انظأأر القائ أأأة اإلرشأأأادية املشأأار دليهأأأا يف املأأأادة  (1311)
 و(املرجع نفس )املعا دات 
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ملشأأأاريع املبأأأادئل  وفي أأأا يتعلأأأق س أأأواتج املوضأأأوعل سي  أأأا مأأأرر سعأأأض ااعضأأأاء تفييأأأد م -161
مشأاريع مأوادو وشأدد عأدة أعضأاء علأى  ل مأ  مثأ اقرتُحت أيضا  دمكانية اتبأاع هنأج أمثأر دل اميأة

أمهيأة احلأرص علأى مطاسقأة املصأطلحات املسأتخدمة يف مشأاريع املبأادئ للوضأع املعيأاري املتأوخى 
املضأأأارع  مأأأ  املوضأأأوعو ويف  أأأ ا الصأأأددل وردت دشأأأارات دىل عأأأد  االتسأأأاق يف اسأأأتخدا  صأأأيغ

"(shall و"ي بغي" و"تشجع"و )" 

ورحأأب سعأأض ااعضأأاء مبأأا جأأاء يف التقريأأر مأأ  معلومأأات مفصأألة عأأ  ممارسأأات الأأدول  -162
وحتليأ  للقواعأد الواجبأأة التطبيأقو واعتأأربت سعأض املقرتحأأات  ات أمهيأة خاصأأة يف طأرح وجهأأات 

 نظر ضحايا ااضرار البيئية م  جراء ال  اعات املسلحةو 

 التنفيذ واةنفاذ  -(1مشروع المبدأ األول ) )ب( 

( وثيأأأأق الصأأأألة 1مأأأأع أن العديأأأأد مأأأأ  ااعضأأأأاء رأوا أن مضأأأأ ون مشأأأأروع املبأأأأدأ ااول ) -163
وسالتأايل فجنأ  مأ   لساملوضوعل أشار آخرون دىل أن مشروع املبدأ ال ُتس د  املواد الأواردة يف التقريأر

ةل الح  ااعضأاء أن التأداسري الوقائيأة املتوخأاة الصعب الوقو  على قي ت  احلقيقيةو وسصفة عام
و ولأأوح  جأأدا   يف مشأأروع املبأأدأ حباجأأة دىل م يأأد مأأ  التحديأأد حيأأث صأأيغت سعبأأارات فضفاضأأة

أيضأأأا  أن ال طأأأاق الأأأ مر ملشأأأروع املبأأأدأ غأأأري واضأأأحو ويف  أأأ ا الصأأأددل رأى سعأأأض ااعضأأأاء أن 
يت ما سعد ال أ اع ومأا قبلأ و م أا أن عالقأة مشروع املبدأ على نفس القدر م  اامهية سال سبة ملرحل

مشأأروع احلكأأم مبشأأاريع املبأأادئ املرتتبأأة عليأأ  يف اةأأ ء ااول حباجأأة أيضأأا  دىل توضأأيحل وال سأأي ا 
د ا مانت مشاريع املبادئ متثأ  أشأكاال  خمتلفأة لتطبيأق احلكأمو واقأرتح أيضأا  أن يعأاد ال ظأر يف  ما

  ون مشروع املبدأو الع وان مي يتوافق على  و أفض  مع مض

 اتفاقاث مركز القواث ومركز البعثاث -(3مشروع المبدأ األول ) )ج( 

ة لل وضأوعو و أم ب( سال سأ3شكك العديد م  ااعضأاء يف أمهيأة مشأروع املبأدأ ااول ) -164
يرون أن اتفاقأات مرمأ  القأوات ومرمأ  البعثأات ال عالقأة هلأا سسألوك القأوات املت رمأ ة علأى ال حأو 

املقأأأأرتح وليسأأأأت هلأأأأا صأأأألة مباشأأأأرة سأأأأال  اع املسأأأألح يف حأأأأد  اتأأأأ و واقرُتحأأأأت  كأأأأمى يف احلاملتأأأأوخ
االستعاضأأة عأأ  اإلشأأارة دىل  أأ   االتفاقأأات سعبأأارة "اتفاقأأات خاصأأة" د ا مأأا تقأأرر اإلسقأأاء علأأى 

شأري دىل أن االتفاقأات املعاصأرة ملرمأ  القأوات ومرمأ  البعثأات تتضأ   علأى و غأري أنأ  أُ كأم  ا احل
التداسري املقرتحة يف مشأروع املبأدأو  التفكري يفأحكاما  سشفن محاية البيئةل وسالتايلل ميك   يبدو ما

ومع التسليم سفن اتفاقات مرم  القوات ومرم  البعثات ال تت أاول ال أ اع املسألحل فقأد رأى أعضأاء 
ثأأار البيئيأأة أن يعأأاجل سعأأض اآل  آخأرون مأأع  لأأك أن مشأأروع املبأدأ يشأأك  تأأدسريا  وقائيأأا   امأأا  ميك أ

احملت لأأأة ااخأأأرىل مثأأأ  تلأأأوث القواعأأأد العسأأأكريةو وجأأأرى التشأأأديد مأأأ لك علأأأى تضأأأ ني مبأأأدأ 
"امللوث يدفع" يف مشروع املبدأو م ا أُعرب ع  رأي مفاد  أن اة لة ااخأرية مأ  مشأروع املبأدأ 

 ملبدأواليت تسرد تداسري خمتلفة تثري لبسا  خبصوص املرحلة ال م ية اليت يتعلق هبا مشروع ا
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 عملياث السقم -(4مشروع المبدأ األول ) )د( 

أعأأرب العديأأد مأأ  ااعضأأاءل تسأألي ا  مأأ هم سأأفن ع ليأأات السأأال  ساتأأت تراعأأي الشأأواغ   -165
البيئية على  و يبأدو مت ايأدا ل عأ  تفييأد م لت أاول  أ   املسأفلة يف دطأار  أ ا املوضأوعو ومأع  لأكل 

املقأرتح  كأممرحلأة مأا قبأ  ال أ اعل د  دن التأداسري املبي أة يف احليف ددراج مشروع املبأدأ يف شككوا فقد 
ل س  أيضا  على مرحلأة الع ليأة )التخفيأ ( ومرحلأة فحسب ال يبدو أهنا تسري على املرحلة الوقائية

سعد ال  اع )التصحيح(و ول لك ي بغي أن تكون االلت امات دما مدرجة يف م  مرحلة مأ  املراحأ   ما
عأأا  يت أأاول املبأأادئ العامأأة الشأأاملة لكافأأة املراحأأ  ال م يأأةو م أأا أشأأري دىل أن أو موضأأوعة يف جأأ ء 

ع ليأأات السأأال  ميكأأ  أن تأأؤدي دورا   امأأا  يف اإلنعأأاش سعأأد انتهأأاء ال أأ اعل ولأأ لك ي بغأأي أن يرمأأ  
مشأأأروع املبأأأدأ علأأأى التأأأداسري العالجيأأأة والتصأأأحيحيةو وسغيأأأة حتديأأأد نطأأأاق مشأأأروع املبأأأدأ علأأأى  أأأو 

ح تعريأأ  مصأأطلح "ع ليأأة السأأال " لغأأرض مشأأروع املبأأدأل أو علأأى ااقأأ  توضأأيح  أأ ا أفضأأ ل اقأأرتُ 
املصأأطلح يف التعليأأقو وعأأالوة علأأى  لأأكل فأأجن اللغأأة املسأأتخدمة يف مشأأروع املبأأدأ ي بغأأي أن تكأأون 

د  ال يبدو أنأ  يوجأد حأىت اآلن  -أمثر تسا ال  لكي تعكس على  و أفض  احلالة الرا  ة للقانون 
  مقاسأأأأ  مبوجأأأأب القأأأأانون الأأأأدويلو ويف  أأأأ ا الصأأأأددل الحأأأأ  سعأأأأض ااعضأأأأاء أن التقريأأأأر أي التأأأأ ا

يتضأأأ   مأأأا يكفأأأي مأأأ  حبأأأث وحتليأأأ  لل  ارسأأأات املتعلقأأأة سع ليأأأات السأأأال  إلثبأأأات مضأأأ ون  مل
سأأي ا  املقأأرتحو وأشأأري مأأ لك دىل أن املسأأل ات الأأيت تقأأو  عليهأأا ع ليأأة حفأأ  السأأال ل وال كأأماحل

وافقة ااطرا ل متي  أا عأ  ال أ اع املسألحو وددراج ع ليأات حفأ  السأال  يف عد  استخدا  القوة وم
 أأأ    قأأأدرةنطأأاق املوضأأأوع ي طأأأوي علأأأى خطأأأر اعتبأأار سأأألومها نوعأأأا  مأأأ  ال أأأ اع املسأألحل ممأأأا يهأأأدد 

 والفائدة م ها سفم لهاو  على االست رار الع ليات

 اتفاقاث السقم -(1مشروع المبدأ الثالث ) )ها( 

(ل واتفقأأوا علأأى أن اتفاقأأات 1ة أعضأأاء عأأ  تفييأأد م ملشأأروع املبأأدأ الثالأأث )أعأأرب عأأد -166
السال  ي بغي أن تتض   أحكامأا  سشأفن دصأالح ااضأرار البيئيأة الأيت تسأببها ال  اعأات املسألحةو 
ومأأع  لأأكل جأأرى التفميأأد علأأى أن ددارة محايأأة البيئأأة سعأأد انتهأأاء ال أأ اع ودسأأ اد املسأأؤوليات عأأ  

 رج ع  نطاق املوضوعو ويف دشارة م  سعأض ااعضأاء دىل مأا يعتربونأ  ثغأرة يف      اإلدارة أمر
أن اتفاقات السأال  ي بغأي أن تتضأ   أيضأا  أحكامأا  تت أاول مفاد  مشروع املبدأل أعرسوا ع  رأي 

املسأأائ  املتعلقأأة سأأالتجرمي ودسأأ اد املسأأؤولية عأأ  الضأأرر البيئأأي والتعأأويضو و ُمأأر أنأأ  ي بغأأي أيضأأا  
الدور التيسريي ال ي تضطلع س  امل ظ ات الدولية واإلقلي ية خبصوص ددراج تلك ااحكا   دسراو

 يف اتفاقات السال و 

والحأأأأ  سعأأأأض ااعضأأأأاء اآلخأأأأري  أن مشأأأأروع املبأأأأدأ يشأأأأري دىل ال  اعأأأأات املسأأأألحة دون  -167
ا الأ هج يثأري نعت لطبيعة ال  اع ودون الت ييأ  سأني الأدول واةهأات الفاعلأة مأ  غأري الأدولو و أ  أي

ال  اعأأأات املسأأألحة  يفمشأأأام  ان الأأأدي اميات القائ أأأة سأأأني أطأأأرا  ال أأأ اع  تلأأأ  اختالفأأأا  مبأأأريا  
الدولية وغري الدولية؛ ففي حالة ال  اعات املسألحة غأري الدوليأةل ميكأ  سكأ  سسأاطة أن  تفأي أحأد 

مأأأ  غأأري الأأأدول  جهأأأات فاعلأأةدعطأأاء ُ شأأأى أن ُيضأأفي   أطأأرا  ال أأ اعو وعأأأالوة علأأى  لأأأكل فجنأأ
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الت امأأات مماثلأأة اللت امأأات الأأدول شأأرعية علأأى طأأر  مأأ  أطأأرا  ال أأ اعو ويف  أأ ا الصأأددل قأأدمت 
اقرتاحات سفن يقتصر ال طاق املوضوعي ملشروع املبدأ على ال  اعات املسلحة الدوليةل سي  أا لأوح ل 

أساسأأأا  اتفاقأأأات  مأأأع  لأأأكل أن  أأأ ا اامأأأر قأأأد حيتأأأاج دىل م يأأأد مأأأ  الدراسأأأة ان التقريأأأر قأأأد حبأأأث
السأأال  في أأا يتعلأأق سال  اعأأات املسأألحة غأأري الدوليأأةو ومأأع  لأأكل أُعأأرب أيضأأا  عأأ  رأي مفأأاد  أن 
اتفاقات السال  سني الدول نادرا  ما ُترب      اايا ل ود ا ما أسرمتل فهي ال تتض   عأادة أحكامأا  

 املسلحة غري الدوليةو سشفن محاية البيئةو ول لك ي بغي أن يقتصر ال طاق على ال  اعات 

 عملياث تقييم البي ة واستعرااها بعد النزاع -(2مشروع المبدأ الثالث ) )و( 

أقر أعضاء اللج ة ع ومأا  سفمهيأة ع ليأات تقيأيم البيئأة واستعراضأها سعأد ال أ اعو ولأوح  أن  -168
 اعتبأأارا  مشأأروع املبأأدأ ال يعكأأس االلت امأأات القانونيأأة القائ أأة مبوجأأب القأأانون الأأدويلل ولك أأ  يقأأد  

املبأدأل مأ  مشأروع  1سياساتيا  مه ا و ومع  لكل فقد أثريت تساؤالت سشفن ال طاق ال مر للفقأرة 
في أا يتعلأق  سواء في ا يتعلق سالتوقيت ال ي يفرتض أن ت ف  في      التقيي أات واالستعراضأات أو

مبوضعها يف مرحلة ما سعأد انتهأاء ال أ اعو وفي أا يتعلأق ساملسأفلة ااوىلل أشأري دىل أن مأ  غأري احملت أ  
 و مأا يعأر وجأود فجأوة وم يأة أن يتعاون املتحارسون الساسقون مباشرة سعد وق  ااع ال القتاليةل و 

 امأأة ي بغأأي سأأد او وفي أأا يتعلأأق ساملسأأفلة ااخأأريةل رئأأي أن دجأأراء التقيي أأات واالستعراضأأات أث أأاء 
سأأي ا ع أأدما يتطلأأأب الضأأرر تأأداسري  فيأأأ   الو ال أأ اع املسأألح أمأأر علأأأى نفأأس القأأدر مأأأ  اامهيأأةل 

مأأ  مشأأروع املبأأدأ ي بغأأي أن  1 فوريأأةو وعأأالوة علأأى  لأأكل أُعأأرب عأأ  رأي مفأأاد  أن نطأأاق الفقأأرة
يقتصأأر علأأى الأأدول ان االحتيأأاج دىل التعأأاون مأأع اةهأأات الفاعلأأة مأأ  غأأري الأأدول ال ميكأأ  تقيي أأ  

مأان القصأد  أو فقأ   ل لأوح  أنأ  د ا2دال على أساس م  حالة على حدةو وفي أا يتعلأق سأالفقرة 
يف حد  ات ل سيكون مأ  اافضأ   دجراء     التقيي ات لصاح الع ليات املقبلةل و و مثار تساؤل

يف املرحلأأأأة الوقائيأأأأةل سأأأأ  ح فأأأأ  مجلأأأأة وتفصأأأأيال  انأأأأ  مشأأأأ ول أصأأأأال  مبشأأأأروع املبأأأأدأ  كأأأأمددراج احل
(و واقأأأرُتح مأأأ لك أنأأأ  ي بغأأأي ملشأأأروع املبأأأدأ أن يعكأأأس أيضأأأا  احلاجأأأة دىل محايأأأة املأأأوظفني 4) ااول

 ال ي  يضطلعون سالتقيي ات واالستعراضات البيئيةو 

وأشأأري مأأ لك دىل ضأأرورة دجأأراء حتليأأ  للقاعأأدة البيئيأأة الأأيت يقأأو  علأأى أساسأأها مشأأروع  -169
املبأأدأ وميفيأأة اسأأت اد  دليهأأا ومأأدى  لأأك االسأأت ادل مأأ  أجأأ  دجأأراء تقيأأيم سأأليم ملأأدى وجا تهأأا 

 في ا يتعلق سال  اعات املسلحةو  انطباقهاو 

مفلفاااث  -(4دأ الثالااث )مفلفاااث الحاارب، ومشااروع المباا -(3مشااروع المباادأ الثالااث ) )ز( 
 الحرب في البحر

( وثيقأأا الصأألة 4( والثالأأث )3رأى العديأأد مأأ  ااعضأأاء أن مشأأروعي املبأأدأي  الثالأأث ) -170
ساملوضأأوعو ومأأع  لأأكل الحأأ  سعأأض ااعضأأاء ضأأرورة ويأأادة حتديأأد صأألة املبأأدأي  حب ايأأة البيئأأةو 

و أن مربر   أو الضأرر الأ ي (ل ال ي يبد3ويصدق   ا سوج  خاص على مشروع املبدأ الثالث )
مأأر أن اإلشأأارة دىل الصأأحة العامأأة البيئأأةو واسأأباب مماثلأأةل  ُ ولأأيس سيلحأأق سالبشأأر وامل تلكأأات 

 ( ي بغي ح فهاو 4وسالمة البحارة يف مشروع املبدأ الثالث )
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( أيضأأأا  توضأأأيحا  في أأأا يتعلأأأق ساةهأأأة الأأأيت ي بغأأأي أن 3ويتطلأأأب مشأأأروع املبأأأدأ الثالأأأث ) -171
املسأأأؤولية الرئيسأأأية عأأأ  ت فيأأأ  االلت امأأأات الأأأواردة فيأأأ و ويف  أأأ ا الصأأأددل أعأأأرب سعأأأض تتح أأأ  

ااعضأأاء عأأ  رأي مفأأاد  أن  أأ   املسأأؤولية ي بغأأي أن تتح لهأأا الدولأأة صأأاحبة الواليأأة القضأأائية 
الفعلية وامل ظ ات الدولية  ات الصألة؛ وسأيكون مأ  غأري الأواقعي أن يتوقأع مأ  اةهأات الفاعلأة 

دول املشرتمة يف ال  اع املسلح ت في  التداسري املتوخأاة يف مشأروع املبأدأو واقأرتح أيضأا  أن م  غري ال
م  االتفاقية املتعلقأة سوضأع  5يدرج يف مشروع املبدأ واجب اإلخطار على ال حو الوارد يف املادة 

االغا  البحرية اليت تتفجر تلقائيا  سالت اس
 و (1312)

مأأ  مشأأروع  1ووردت دشأأارات عديأأدة دىل اسأأتخدا  مصأأطلح "دون دسطأأاء" يف الفقأأرة  -172
يبدو واقعيا و فجوالة خملفأات احلأرب لأ  تعتأرب  و (ل ال ي ال يعكس امل ارسة وال 3املبدأ الثالث )

أولوية دال سعد وق  ااع ال القتالية د ا ما مانت تلك اإلوالة ضرورية لتلبية االحتياجات الفورية 
مأأ  مشأأروع املبأأدأ نفسأأ  ترسأأي الت امأأات غأأري  2سأأكانو وأشأأري أيضأأا  دىل أنأأ  يبأأدو أن الفقأأرة لل

 مشروطة تتجاوو ممارسة الدولو 

ومأأ  اجملأأاالت ااخأأرى الأأيت تتطلأأب م يأأدا  مأأ  الدراسأأة   أأاك أنأأواع خملفأأات احلأأرب الأأيت  -173
تخدمة مفرطأأة يف الشأأ ول مشأأروعا املبأأدأي  دىل تغطيتهأأال حيأأث تبأدو الصأأيغة احلاليأأة املسأأى يسأع

ومفرطة يف االستث اء يف الوقت نفس و ويف   ا الصددل ومع أن العديد م  ااعضأاء رأوا أن مأ  
املهأم اتبأاع هنأأج واسأع ال طأأاق غأري حصأأريل لأوح  أيضأا  أن حماولأأة تغطيأة مجيأأع خملفأات احلأأرب 

ملعلومأات امل صأوص عليهأا شأري أيضأا  دىل ضأرورة ويأادة حتديأد نأوع اتتطلب م يدا  مأ  الدراسأةو وأُ 
 (ل رمبا يف التعليقات على مشروع املبدأو 4م  مشروع املبدأ الثالث ) 2يف الفقرة 

( 4( والثالأث )3وشدد سعض ااعضاء على أن العالقة سأني مشأروعي املبأدأي  الثالأث ) -174
املبأأأدأ تسأأتل   م يأأدا  مأأ  التوضأأأيحو فلأأيس مأأ  الواضأأأحل علأأى سأأبي  املثأأالل مأأأا د ا مأأان مشأأروع 

( نصا  عاما  يف م حا و وقدمت سعض االقرتاحأات سجدمأاج مشأروعي املبأدأي و ولأوح  3الثالث )
أيضا  أن مشروعي املبأدأي  مل يتضأ  ا الت امأات متقاسلأةل وطُأرح سأؤال سشأفن السأبب وراء حأ   

مسفلة (و م ا أعرب ع  رأي مفاد  أن 4االلت ا  سجوالة خملفات احلرب م  مشروع املبدأ الثالث )
 دس اد املسؤولية ع  دوالة خملفات احلرب يف البحر ي بغي أن ت عكس يف مشروع املبدأو 

 الحصول على المعلوماث وتبادلها  -(5مشروع المبدأ الثالث ) )ح( 

مأأع أن الأأرأي اسأأتقر ع ومأأا  علأأى أن تأأوفري سأأب  احلصأأول علأأى املعلومأأات وتبادهلأأا أمأأر  -175
( صأيغ مبفأردات مفرطأة 5ااعضأاء أن مشأروع املبأدأ الثالأث )مهم اغراض املوضوعل رأى سعض 

يف الع و و ف طاق االلت ا  حباجة دىل توضيح وتعدي ل وال سي ا ملراعأاة احلأاالت الأيت تكأون فيهأا 
للأأدول أسأأباب وجيهأأة لعأأد  تبأأادل املعلومأأاتل م هأأا علأأى سأأبي  املثأأال الشأأواغ  املتعلقأأة سأأاام  

دىل أنأأ  مأأا دا  االلتأأ ا  قأأد صأأيغ ر  أأا  ستحأأ ير "وفقأأا  اللت اماهتأأا  القأأوميو ومأأع  لأأكل ُأشأأري أيضأأا  
__________ 

(1312) Convention (VIII) of 1907 relative to the Laying of Automatic Submarine Contact Mines (The 

Hague, 18 October 1907), The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907, J.B. Scott, 

ed. (New York, Oxford University Press, 1915), p. 151و 
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مبوجأأب أحكأأا  القأأانون الأأدويل"ل فأأجن الأأ ص املقأأرتح ال يأأوحي سوجأأود  أأ   االلت امأأات الواسأأعةو 
مبوافقأة  ا  دا  تأوفري سأب  احلصأول علأى املعلومأات وتبادهلأا مشأروط والحأ  سعأض ااعضأاء أنأ  مأا

املفأأردات املسأأتخدمة يف مشأروع املبأأدأ أقأأ  دل اميأةو وأشأأري أيضأأا  دىل أن الدولأةل فأأال سأأد أن تكأون 
تأوفري سأأب  احلصأأول علأى املعلومأأات وتبادهلأأا مهأا الت امأأان م فصأأالن لأيس مأأ  امل كأأ  معاةته أأا 

 س فس الطريقةو 

والحأأأ  عأأأدة أعضأأأاء أن ال طأأأاق الأأأ مر ملشأأأروع املبأأأدأ حباجأأأة دىل حتديأأأد انأأأ  لأأأيس مأأأ   -176
 ي بغي تبادل املعلوماتو ونظأرا  دىل الطأاسع العأا  ملشأروع املبأدأل رأى سعأض ااعضأاء أنأ  الواضح مىت

ي طبأأق علأأى مجيأأع املراحأأ  الأأثالث وأن مأأ  اافضأأ  وضأأع  يف جأأ ء يت أأاول "املبأأادئ العامأأة"و ومأأع 
ميكأأأ  أن   لأأأكل شأأأدد آخأأأرون علأأأى أن االلتأأأ ا  ستأأأوفري سأأأب  احلصأأأول علأأأى املعلومأأأات وتبادهلأأأا ال

ق علأأى املرحلأأة الثانيأأة )أث أأاء ال  اعأأات املسأألحة(و ف بأأدأ تأأوفري سأأب  احلصأأول علأأى املعلومأأات ي طبأأ
ىل حأأاالت ال أأ اع تعديتأأ  سبسأأاطة دوتبادهلأأا يسأأت د دىل القواعأأد السأأارية يف أوقأأات السأألمل وال ميكأأ  

فجنأأ  ميكأأ  املسأألحل  أث أأاء مرحلأأة ال أأ اعأن ي طبأأق شأأروع املبأأدأ د ا مأأان ملاملسأألحو م أأا أشأأري دىل أنأأ  
لتوضأأيح نطأأاق االلتأأ ا  حبيأأث ال يشأأ   االلتأأ ا  مسأأائ  تتعلأأق سأأاام   اتيلأأ   مأأ  ت بيهأأ مأأاددراج 

لبأت ح أيضا  توضيح أن مشروع املبدأ ال يتعلق دال مبرحلأة مأا سعأد ال أ اعو وطُ الدفاعو واقرتُ  القومي أو
احلصأأول علأأى املعلومأأاتل وسشأأفن  توضأأيحات سشأأفن اةهأأات الفاعلأأة الأأيت ي بغأأي أن تأأوفر هلأأا سأأب 

 نوع املعلومات اليت يل   تبادهلا يف م  مرحلة م  املراح  على حدةو

 حقوق الشعوب األصلية -(1مشروع المبدأ الرابع ) )ط( 

رأى عأدد مأأ  ااعضأاء أن املسأأائ  املتعلقأة حبقأأوق الشأعوب ااصأألية تقأع خأأارج نطأأاق  -177
املعيشية ال يربر ت أاول  تهاوسيئ يهاضاهلا عالقة خاصة سفر  املوضوع احلايلل ومون الشعوب ااصلية

( ال صأألة لأأ  ساملوضأأوع 1 أأ   املسأأفلةو وساإلضأأافة دىل  لأأكل فأأجن مضأأ ون مشأأروع املبأأدأ الراسأأع )
احلأأأايل؛ فهأأأو سبسأأأاطة مل يتطأأأرق دىل ااضأأأرار ال امجأأأة عأأأ  ال  اعأأأات املسأأألحة مأأأ  حيأأأث صأأألتها 

ت أاول املسأفلة مأ  م ظأور حقأوق اإلنسأان الأ ي مل يسأق  سالشعوب ااصليةو وسدال  م   لكل  
أيأأة حجأأأة تسأأأتدعي ت أأأاول  أأأ   املسأأأفلةو وأقأأأر عأأأدة أعضأأأاء آخأأأري  سأأأفن التقريأأأر أخضأأأع املسأأأفلة 
للتحلي  م  م ظور ضيق جدا  مل ي ص  املسفلةو ومع التسليم هب ا اامأر وسأفن مضأ ون مشأروع 

علأأى ال حأأو امل اسأأبل فأأجهنم رأوا مأأع  لأأك أن مأأ   ( مل يعأأاجل املسأأفلة قيأأد ال ظأأر1املبأأدأ الراسأأع )
املهأم ددراج حالأة الشأعوب ااصألية يف مشأروع املبأأادئو وشأددوا علأى أن  أ   الشأعوب معرضأأة 

دىل ديالئها اعتبارا  خاصا  في أا يتعلأق حب ايأة سالتايل سشك  خاص للتدخ  اخلارجيل و ي حباجة 
شأري دىل ااحكأا   ات الصألة و ويف   ا الصددل أُ البيئةل مبا يف  لك يف سياق ال  اعات املسلحة

الواردة يف دعالن اامم املتحدة سشأفن حقأوق الشأعوب ااصألية
واإلعأالن اامريكأي سشأفن  (1313)

حقأأوق الشأأعوب ااصأألية
و وسأأدال  مأأ  اسأأتبعاد املسأأفلة مليأأا ل ي بغأأي دعأأادة صأأياغة مشأأروع (1314)

__________ 

 و2007أيلول/سبت رب  13املؤرخ  61/295قرار اة عية العامة  (1313)

(1314) Organization of American States, AG/RES. 2888 (XLVI-O/16), of 15 June 2016و 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/295&referer=/english/&Lang=A
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مأأر أيضأأا  أن الشأأعوب ااصأألية وسيئتهأأاو و ُ املبأأدأ لكأأي يرمأأ  علأأى ضأأرورة محايأأة أراضأأي الشأأعوب 
ااصلية تتفثر على  و خاص جهود اإلصالح سعد انتهاء ال  اعل وسجمكاهنا أن تضطلع سدور  ا  
يف   ا الصددو وهل ال ي بغي أن يرم  مشروع املبدأ على     املرحلة ويت اول سصورة أمثر حتديدا  

ر البيئيأأة املرتتبأأة علأأى ال  اعأأات املسأألحةو وأُعأأرب أيضأأا  الت امأأات الأأدول يف  أأال التعامأأ  مأأع اآلثأأا
( سشأفن امل أاطق احمل يأةل xع  رأي مفاد  أن املسفلة ميك  ت اوهلا يف سأياق مشأروع املبأدأ ااول )

الأأ ي مانأأت اللج أأة قأأد أحاطأأت عل أأا  سأأ  يف العأأا  املاضأأي
و وأشأأري دىل أن مشأأروع املبأأدأ (1315)

ثيأأق الصأألة ج يأأع املراحأأ  ال م يأأة الأأثالثل ولأأ لك ي بغأأي أن املتعلأأق حبقأأوق الشأأعوب ااصأألية و 
 يوضع يف ج ء يتض   "املبادئ العامة"و 

 برنامج العمل المقبل )ي( 

مرر سعض ااعضاء تفميد اامهية اليت يولوهنا لل وضأوعل وأعرسأوا عأ  رغبأتهم القويأة يف  -178
فأأأأأرتة السأأأأ وات اخل أأأأس املقبلأأأأأةل مشأأأأريي  دىل أن املقأأأأررة اخلاصأأأأأة أن يسأأأأت ر حبأأأأث املوضأأأأوع يف 

أوشأأكت علأأى دهنأأاء واليتهأأا يف اللج أأةو وفي أأا يتعلأأق ساملسأأائ  احملأأددة الأأيت يتعأأني ال ظأأر فيهأأا يف 
املسأأأأتقب ل شأأأأدد العديأأأأد مأأأأ  ااعضأأأأاء علأأأأى أمهيأأأأة معاةأأأأة املسأأأأائ  املتعلقأأأأة ساملسأأأأؤولية والتبعأأأأة 

شأري أيضأأا ل مأع  لأكل دىل أن حماولأة ددراج  أ   املسأأائ  ملبأادئو وأُ والتعأويض يف سأياق مشأاريع ا
يف مشاريع املبأادئ قأد نعأ  ال أواتج أمثأر دل اميأةو واتفأق سعأض ااعضأاء مأع رأي املقأررة اخلاصأة 
سفنأأأ  قأأأد يكأأأون مأأأ  امل اسأأأب أن تأأأدرس قضأأأية االحأأأتاللو وساإلضأأأافة دىل  لأأأكل الحأأأ  سعأأأض 

مأأأ  غأأأري الأأأدول واة اعأأأات املسأأألحة هأأأات الفاعلأأأة ؤولية اةااعضأأأاء أن املسأأأائ  املتعلقأأأة مبسأأأ
امل ظ ة وال  اعات املسلحة غري الدولية ميك  أن تكون مفيدة أيضا و ويف   ا الصددل لأوح  مأع 
 لأأك أن مشأأاريع املبأأادئ احلاليأأة يبأأدو أهنأأا تشأأ   سالفعأأ  ال  اعأأات املسأألحة غأأري الدوليأأة ضأأ   

يف اامر   ظرلك سيؤثر يف ااع ال املضطلع هبا أصال ل ريث ا ينطاقهال مما يثري السؤال دن مان  
ح مأأ لك أنأأ  ي بغأأي ددراج مشأأروع مبأأدأ يقأأر سضأأرورة أن  تأأرب الأأدول ااسأألحة يف املسأأتقب و واقأأرتُ 

اةديدة سع اية وتعّد ما ي اسب الغرض م  أدلأة عسأكرية حتسأبا  لل  اعأات املسألحة يف املسأتقب و 
عأأ  رأي مفأأاد  أنأأ  قأد يكأأون مأأ  املفيأد دراسأأة ميفيأأة ددراج البيئأأة يف وعأالوة علأأى  لأأكل أُعأرب 

أنشأأطة املؤسسأأات املاليأأة واالسأأتث ارية املختلفأأةل مثأأ  املرمأأ  الأأدويل لتسأأوية م اوعأأات االسأأتث ارل 
وومالأأأة ضأأأ ان االسأأأتث ارات املتعأأأددة ااطأأأرا ل واملؤسسأأأة املاليأأأة الدوليأأأةل وخباصأأأة مأأأا د ا مأأأان 

 يئة ميك  التفمني علي و الضرر الالحق سالب

واتفأأق سعأأض ااعضأأاء مأأع املقأأررة اخلاصأأة سفنأأ  سأأيكون مأأ  املفيأأد للج أأة مواصأألة دجأأراء  -179
مشأأاورات مأأع ميانأأات أخأأرىل ماللج أأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر وم ظ أأة اامأأم املتحأأدة للرتسيأأة 

 واتفقأواوالعلم والثقافة )اليونسكو( وسرنأامج اامأم املتحأدة للبيئأةل ومأ لك مأع م ظ أات دقلي يأةو 
  املفيد أن تست ر الدول يف تقدمي  أا ج مأ  التشأريعات والسأواسق م يكون سو  أن  على أيضا  

 القضائية  ات الصلةو

__________ 

   و134(ل الفقرة A/70/10) 10الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة السبعونل امللحق رقم  (1315)

http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2015/arabic/chp9.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/cod/
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 المقحظاث الفتامية للمقررة الفاصة -3 

أث أأأاء امل اقشأأة العامأأأة املتعلقأأة مب هجيأأأة التقريأأر واملوضأأأوع   ديل هبأأايف ضأأوء التعليقأأات الأأأيت أ -180
ستخد  لتيسأري قد افن التقسيم ال مر لل وضوع ستوضيح المك ل رأت املقررة اخلاصة أن م  املفيد 

البحث والتحلي  يف   ا املوضوع سال ظر دىل طبيعت  الواسعةو ووافقت علأى أن احلفأاظ علأى ترتيأب 
ت وم يأأةل و أو أمأأر نأاسع مأأ  ااع أال املضأأطلع هبأا يف دطأأار ة أة الصأأياغة مشأاريع املبأأادئ يف خانأا

وتعكسأأ  نتأأائج الع أأ ل يثأأري مشأأام  ف يأأةل مثل أأا لأأوح  يف امل اقشأأةل حيأأث تتعلأأق مشأأاريع مبأأادئ 
عديدة سفمثر م  مرحلأة وم يأة واحأدةو ود ا مأا قأررت اللج أة أن تعكأس التقسأيم الأ مر يف مشأاريع 

امل اسأأأب ددراج جأأأ ء م فصأأأ  يف البدايأأأة سع أأأوان "مبأأأادئ عامأأأة التطبيأأأق"و املبأأأادئل فسأأأيكون مأأأ  
]مبأأأادئ دضأأأافية"[و وأعرسأأأت عأأأ   -وسأأأيح   لأأأك اةأأأ ء حمأأأ  اةأأأ ء املع أأأون مؤقتأأأا  "اةأأأ ء الراسأأأع 

 عرب ع ها سشفن احلدود ال م ية ميك  معاةتها يف دطار ة ة الصياغةو اقت اعها سفن الشواغ  اليت أُ 

مأأدى أمهيتهأأأا مأأ ا تعليقأأات سشأأفن مفايأأأة سعأأض البحأأوث الأأواردة يف التقريأأأر و وخبصأأوص ال -181
سال سأأبة لل وضأأوعل الحظأأت املقأأررة اخلاصأأة أن محايأأة البيئأأة في أأا يتعلأأق سال  اعأأات املسأألحة  أأال 

أن الشأأواغ  البيئيأأة يف  أأ ا ميأأ  جديأأد مأأ   أأاالت التطأأوير القأأانوينو ولأأ لكل ف أأ  املهأأم دظهأأار  
علأأى  أأو مت ايأأد يف اجملأأاالت القانونيأأة املختلفأأةل أحيانأأا  سطأأرق ميكأأ  أن تعتأأرب  السأأياق ساتأأت تأأدرج

و ويتضح   ا أمثر ما يتضح يف السواسق القضأائية املتعلقأة ال غري صلتها ساملوضوع صلة غري مباشرة
 وأسااضأأرار البيئيأأةل الأأيت مثأأريا  مأأا تتخأأ  مسأأارات التفافيأأة وال تت أأاول في أأا يبأأدو سأأوى امل تلكأأات 

حقوق اإلنسانل ان  لك يشك  حجة قانونيأة أمثأر قاسليأة للتطبيأقو و أة موضأع آخأر مأ  التقريأر 
أثأأار انتقأأادات مماثلأأة يتعلأأق سأأالفرع املخصأأأص التفاقأأات االسأأتث ارو ويف معأأرض اإلشأأارة دىل مأأأواد 

سأتث ار اللج ة سشفن آثار ال  اعات املسلحة على املعا داتل  مأرت املقأررة اخلاصأة أن اتفاقأات اال
جأأ ء مأأ    وعأأة مأأ  املعا أأدات
هلأأا آثأأار تسأأت ر خأأالل ال أأ اع املسأألحو ولأأ لكل فهأأي الأأيت  (1316)

احل ايأأة البيئيأأأة يف املعا أأأدات الأأيت قأأأد يسأأت ر نفا  أأأا أث أأأاء ال أأ اع املسأأألحو وأمأأأدت ددمأأأاج توضأأح 
أيضأأا  املقأأررة اخلاصأأة أن  أأ   املسأأائ  مه أأة اغأأراض تطأأوير املوضأأوع ووثيقأأة الصأألة سأأ و وشأأددت 

علأأأأى أن املوضأأأأوع ال يقتصأأأأر علأأأأى محايأأأأة البيئأأأأة أث أأأأاء ال أأأأ اع املسأأأألح؛ فااسأأأأاس امل طقأأأأي الكامأأأأ  
لل وضأأوع  أأو أيضأأا  ت أأاول  أأاالت القأأانون الأأدويل ااخأأرى وعأأد  االقتصأأار علأأى قأأانون ال  اعأأات 

ة  لأأأكل اعرتفأأأت املقأأأررة اخلاصأأأ و ومأأأعسوضأأأوح املسأأألحةو وع أأأوان املوضأأأوع يؤمأأأد علأأأى  أأأ   ال قطأأأة
 ساالنتقادات اليت مؤدا ا أن م  امل ك  ويادة توثيق الصلة حب اية البيئة يف مشاريع مبادئ عديدةو 

وردا  علأأى تعليقأأات سأأفن الفأأرع املتعلأأق سالع أأ  املقبأأ  مل يكأأ  مفصأأال  مبأأا فيأأ  الكفايأأةل  -182
جسراو سعأض املسأائ  الأيت قأد تأود اللج أة سأ االمتفأاءالحظت املقررة اخلاصة أهنا رأت م  اانسأب 

 أن ت ظر فيها ان املقرر اخلاص القاد   و م  سيقرر ميفية املضي قدما و 

__________ 

ملشأار دليهأا معا دات الصداقة والتجارة واملالحأة واالتفاقأات املتعلقأة سأاحلقوق اخلاصأة )انظأر القائ أة اإلرشأادية ا (1316)
الوثأائق الرمسيأة للج عيأة العامأةل الأدورة السادسأة والسأتونل امللحأق ل اليت ترد يف مرفق مشأاريع املأوادل 7يف املادة 

 (ل الفص  السادسل الفرع  اء(وA/66/10) 10رقم 

http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2011/arabic/chp6.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/cod/
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وردت املقررة اخلاصة على سعض التعليقات سشفن مشاريع املبادئو وفي ا يتعلأق مبشأروع  -183
ري املختلفأأة املتوخأأاةو (ل اعرتفأأت سفنأأ  قأأد صأأيغ سعبأأارات عامأأةل دون حتديأأد التأأداس1املبأأدأ ااول )

دما ض   مشروع املبدأ  لوميك  أن يعاجل  لك ع  طريق تقدمي  ا ج على سعض التداسري املتوخاة
 أو يف التعليقاتو 

وردا  علأأى التعليقأأأات الأأيت تشأأأكك يف أمهيأأأة اتفاقأأات مرمأأأ  القأأوات ومرمأأأ  البعثأأأاتل يف  -184
املوضأأأأوع ال يقتصأأأأر علأأأأى معاةأأأأة مرحلأأأأة (ل مأأأأررت املقأأأأررة اخلاصأأأأة أن 3مشأأأأروع املبأأأأدأ ااول )

ال  اعات املسلحةل والحظت أن     االتفاقات ميك  أن تعاجل املسائ  اليت تعتأرب حيويأة حل ايأة 
البيئأأةو ويف  أأ ا الصأأددل  مأأرت أمثلأأة وجيهأأة م هأأا وضأأع العالمأأاتل والتع أأريل والتأأداسري الوقائيأأة 

(ل الحظأأت املقأأررة اخلاصأأأة أن 4ملبأأأدأ ااول )للتعامأأ  مأأع املأأواد السأأأامةو وفي أأا يتعلأأق مبشأأروع ا
فكأأأرة ت أأأاول ع ليأأأات السأأأال  يف مشأأأاريع املبأأأادئ تالقأأأي في أأأا يبأأأدو تفييأأأدا  عامأأأا و ومأأأع  لأأأكل 

عأرب ع أ  دواء مأون ددراج سعثأات حفأ  السأال  يف نطأاق املوضأوع قأد يتعلق سأالقلق الأ ي أُ  في ا
مأأأدت مأأأ  جديأأأد أن مشأأأاريع املبأأأادئ يعطأأأي االنطبأأأاع سأأأفن سأأألومها نأأأوع مأأأ  ال أأأ اع املسأأألحل أ

تقتصأأأر علأأأى حأأأاالت ال أأأ اع املسأأألحل سأأأ  تشأأأ   أيضأأأا  املراحأأأ  السأأأاسقة لل أأأ اع والتاليأأأة لأأأ و  ال
 وأشارت أيضا  دىل أن القانون الدويل اإلنساين ي طبق على تلك البعثاتو 

ل ( سشأأأأأفن خملفأأأأأات احلأأأأأرب4( والثالأأأأأث )3وفي أأأأأا يتعلأأأأأق مبشأأأأأروعي املبأأأأأدأي  الثالأأأأأث ) -185
الحظأأت املقأأررة اخلاصأأة أن التعليقأأات املتصأألة هب أأا تتعلأأق سشأأ ول قائ أأة خملفأأات احلأأرب املشأأار 

والواقأأع السياسأأي  لدليهأأا فيه أأال ودسأأ اد املسأأؤولية عأأ  دوالتهأأال واةانأأب الأأ مر ملشأأاريع ااحكأأا 
(ل 3لثالأأث )في أأا يتعلأأق ست فيأأ  او وفي أأا يتعلأأق سأأفنواع املخلفأأات املشأأار دليهأأا يف مشأأروع املبأأدأ ا

الحظأأت أن مشأأروع املبأأدأ يعكأأس قأأانون ال  اعأأات املسأألحة سصأأيغت  احلاليأأةو ومأأع  لأأكل رحبأأت 
ساالقرتاحات الداعية دىل دعادة ال ظر يف املسفلة لض ان ددراج املخلفات السامة واخلطأرة ااخأرى 

لفأأات احلأأرب يف مشأأروع املبأأدأو وأوضأأحت املقأأررة اخلاصأأة أيضأأا  أن دسأأ اد املسأأؤولية عأأ  دوالأأة خم
مشأأاريع املبأأادئو وعأأالوة علأأى  لأأكل يف تطأأرق لأأ  يي ظ أأ  قأأانون ال  اعأأات املسأألحةل وسالتأأايل مل 

فأأجن ااحكأأا  القانونيأأة  ات الصأألة سشأأفن  أأ   املسأأفلة تأأدل علأأى أن  أأ   املسأأؤولية ال تقتصأأر 
ة يف سأأ  ميكأأأ  أن تفسأأر علأأأى أهنأأا تشأأأ   أيضأأا  اةهأأأات الفاعلأأة ااخأأأرى املشأأأارم لعلأأى الأأأدول

ال  اعو وفي ا يتعلق ساةانب ال مر ملشاريع املبادئل  مرت املقررة اخلاصة سفهنا قد وضعت ملرحلة 
ما سعد ال  اعل وعلى   ا ال حول يقصد هبا أن ت طبق على  أ   املرحلأةو ويف دشأارة دىل الشأواغ  

( 3بأأدأ الثالأأأث )الأأيت أثأأريت سشأأفن دمكانيأأة أن تفأأرض عبأأارة "دون دسطأأاء" الأأواردة يف مشأأروع امل
مأ  الربوتومأول  10الت اما  غري معقأول علأى الأدولل  مأرت سأفن  أ   العبأارة مسأتخدمة يف املأادة 
 و (1317)املتعلق حبظر أو تقييد استع ال االغا  وااشراك اخلداعية وال بائ  ااخرى

__________ 

 3سصأأيغت  املعدلأأة يف  لالربوتومأأول املتعلأأق حبظأأر أو تقييأأد اسأأتع ال االغأأا  وااشأأراك اخلداعيأأة وال بأأائ  ااخأأرى (1317)
اتفاقيأأة حظأأر أو تقييأأد واملرفأأق س( 1996أيار/مأأايو  3سصأأيغت  املعدلأأة يف  ل)الربوتومأأول الثأأاين 1996أيار/مأأايو 

( 1996أيار/مأأايو  3تع ال أسأألحة تقليديأأة معي أأة ميكأأ  اعتبار أأا مفرطأأة الضأأرر أو عشأأوائية ااثأأر )ج يأأ ل اسأأ
United Nations, Treaty Series, vol. 2048, No. 22495, p. 93و 



A/71/10 

409 GE.16-14345 

(ل 5) مشأأروع املبأأدأ الثالأأثمأأ  ويف معأأرض اإلشأأارة دىل التعليقأأات علأأى املرحلأأة املع يأأة  -186
رأت املقأأررة اخلاصأأة أنأأ  د ا   اإلسقأأاء علأأى التقسأأيم الأأ مر يف مشأأاريع املبأأادئل فأأجن  أأ ا احلكأأم 
سي اسأأب أمثأأر حأأاالت مأأا سعأأد ال أأ اعو والحظأأت أيضأأا  أن االسأأتث اءات مأأ  مبأأدأ تأأوفري سأأب  

الأ ص احلصول على املعلومات وتبادهلا اسباب تتعلق ساام  القومي والأدفاع ميكأ  أن تأدرج يف 
املقأأرتحل علأأى ال حأأو الأأ ي اقرتحأأ  سعأأض ااعضأأاءو غأأري أهنأأا أشأأارت دىل أنأأ  علأأى الأأرغم مأأ  أن 
 أأ   االسأأتث اءات م صأأوص عليهأأا يف العديأأد مأأ  الصأأكوك القانونيأأة القائ أأةل فأأجن  أأ ا ال يعفأأي 

 ااطرا  م  االلت ا  سالتعاون حبس  نيةو 

( سشفن حقوق الشعوب ااصلية قد 1راسع )والحظت املقررة اخلاصة أن مشروع املبدأ ال -187
أثأأأار تعليقأأأات مستفيضأأأةل مشأأأفت عأأأ  وجأأأود تبأأأاي  يف اآلراء سأأأني ااعضأأأاء سشأأأفن مأأأا د ا مأأأان 
ي بغأأي معاةأأة  أأ   املسأأفلة يف سأأياق املوضأأوع احلأأايلو واملقأأررة اخلاصأأة مقت عأأة سأأفن  أأ   املسأأفلة 

ضأأأ  ت ترميأأأ ا  علأأأى العالقأأأة سأأأني شأأأديدة اامهيأأأة هلأأأ ا املوضأأأوعل وأشأأأارت دىل صأأأكوك خمتلفأأأة ت
الشأأأعوب ااصأأألية وسيئتهأأأال ودىل صأأأكوك أخأأأرى أثبتأأأت أن  أأأ   العالقأأأة تكتسأأأي أمهيأأأة خاصأأأة 

و سيأأد أهنأأا اعرتفأأت سأأفن  أأ   العالقأأة ي بغأأي تع ي  أأا يف مشأأروع (1318)سأأياق ال  اعأأات املسأألحة يف
سأبل سأ  ي بغأي أيضأا  املبدأل ال ي ي بغي أال يرم  سوضوح علأى محايأة سيئأة الشأعوب ااصألية فح

 أن يقيم رسطا  مباشرا  حباالت ال  اع املسلحو 

نااص مشاااريع المبااادئ المتعلقااة بحمايااة البي ااة فيمااا يتعلااق بالنزاعاااث المساالحة،  -جيم 
 حتى اآلنالذي اعتمدت  اللجنة مؤقتا  

 نص مشاريع المبادئ  -1 
 وحىت اآلنيرد أدنا  نص مشاريع املبادئ اليت اعت دهتا اللج ة سصفة مؤقتة  -188

  1مشروع المبدأ 
 النطاق

قبأأ  انأأدالع نأأ اع مسأألح ويف  *ت طبأأق مشأأاريع املبأأادئ  أأ   علأأى محايأأة البيئأأة 
 أث ائ  وسعد و
__________ 

البيئأأة الطبيعيأأة" يقأأرَّر يف مرحلأأة الحقأأة مأأا د ا مأأان يفضَّأأ  اسأأتخدا  مصأأطلح "البيئأأة" أو " *
 ة يع     املبادئ التوجيهية أو سعضهاو

__________ 

ل 2007أيلول/سأأبت رب  13املأأؤرخ  61/295دعأالن اامأأم املتحأأدة سشأأفن حقأوق الشأأعوب ااصأأليةو قأأرار اة عيأة العامأأة  (1318)
 (1989ح يران/يونيأأ   27( سشأأفن الشأأعوب ااصأألية والقبليأأة يف البلأأدان املسأأتقلة )ج يأأ ل 169واالتفاقيأأة )رقأأم 

United Nations, Treaty Series, vol. 1650, No. 28383, p. 383و 
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  2مشروع المبدأ 
 الغرض

هتأأأأد  مشأأأأاريع املبأأأأادئ  أأأأ   دىل تع يأأأأ  محايأأأأة البيئأأأأة في أأأأا يتعلأأأأق سال  اعأأأأات  
املسأألحةل سطأأرق م هأأا ا أأا  تأأداسري وقائيأأة للتقليأأ  دىل أدىن حأأد ممكأأ  مأأ  ااضأأرار الأأيت 

 مسلح وا ا  تداسري تصحيحيةوتلحق سالبيئة يف أث اء ن اع 
 ]ووو[

  الجزء األول
 مبادئ عامة

 ]ووو[
  ([x]األول ) 5مشروع المبدأ 

 تحديد المناطق المحمية
ي بغي للدول أن حتددل ساالتفاق أو غري ل امل أاطق  ات اامهيأة البيئيأة والثقافيأة  

 الكربى ساعتبار ا م اطق حم يةو 

 ]ووو[
  الجزء الثاني

 ية في أثناء النزاع المسلحالمبادئ السار 
  ([1]الثاني ) 9مشروع المبدأ 

 توفير حماية عامة للبي ة الطبيعية في أثناء النزاع المسلح
ومحايتهأأأا وفقأأأا  للقأأأانون الأأأدويل السأأأاريل  نأأأب احأأأرتا  البيئأأأة الطبيعيأأأة -1 
 سي ا قانون ال  اعات املسلحةو وال
ااضأرار املتفشأية والطويلأة م   نب احلرص على محاية البيئة الطبيعية -2 

 اامد واخلطريةو
دال د ا أصأأأأبح  أأأأدفا  ، ال نأأأأوو اهلجأأأأو  علأأأأى أي جأأأأ ء مأأأأ  البيئأأأأة الطبيعيأأأأة -3 

 عسكريا و
  ([2]الثاني ) 10مشروع المبدأ 

 تطبيق قانون النزاعاث المسلحة على البي ة الطبيعية
قأأانون ال  اعأات املسأألحةل مبأا فيأأ  املبأأادئ  ،يُطبَّأق علأأى البيئأة الطبيعيأأةل سغأرض محايتهأأا 

 والقواعد املتعلقة سالت يي  والت اسب والضرورة العسكرية وا ا  االحتياطات يف اهلجو و
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  ([3]الثاني ) 11مشروع المبدأ 
 ارعتباراث البي ية

 راعى االعتبارات البيئية ع د تطبيق مبدأ الت اسب وقواعد الضرورة العسكريةوتُ  
  ([4]الثاني ) 12مبدأ مشروع ال

 حظر األعمال ارنتقامية
 هبد  االنتقا و  حُتظر اهلج ات اليت ُتش  على البيئة الطبيعية 

  ([5]الثاني ) 13مشروع المبدأ 
 المناطق المحمية

تأأأوفَّر احل ايأأأة مأأأ  أي  جأأأو  لل  أأأاطق  ات اامهيأأأة البيئيأأأة والثقافيأأأة الكأأأربى  
 توي  دفا  عسكريا و ال حت ما دامتواحملددة ساالتفاقل 

فااي دورتهااا  ةمؤقتاابصاافة نااص مشاااريع المبااادئ والتعليقاااث عليهااا التااي اعتماادتها اللجنااة  -2 
 الثامنة والستين

يأرد أدنأأا  نأأص مشأأاريع املبأادئ والتعليقأأات عليهأأا الأأيت اعت أدهتا اللج أأة سصأأفة مؤقتأأة يف  -189
 دورهتا الثام ة والستنيو

 بالنزاعاث المسلحةحماية البي ة فيما يتعلق   

 مقدمة  
أجأ اءل تلأي اةأ ء االسأتهاليل املع أون  ثالثأةُقس ت   وعة مشاريع املبادئ  يكليأا  دىل  (1)

اةأ ء تعلق سشفن نطاق مشاريع املبادئ والغرض م هاو ويمشاريع املبادئ "مقدمة" ال ي يتض   
ع ير اعلأأى مشأأ   حيتأأوي أيضأأا  ولكأأ نشأأوب ال أ اع املسأألح قبأأ توجيهأات سشأأفن محايأأة البيئأأة سااول 
مسلح نشوب : قب  ن اع مجيعها املراح  ال م ية الثالثسصلة هلا أمثر ع ومية   ات طاسعمبادئ 
اةأ ء تعلأق  أ ا اةأ ء يف مرحلأة الحقأةو ويدىل ع مبأادئ دضأافية ير او وستضأا  مشأ وسعأد  وأث اء

 ال  اع املسلحو  سعدثالث حب اية البيئة ال  اعات املسلحةل ويتعلق اة ء ال أث اءالثاين حب اية البيئة 
وقد صأيغت ااحكأا  سوصأفها "مشأاريع مبأادئ" علأى أسأاس أن الشأك  ال هأائي سيخضأع  (2)

يف مرحلة الحقةو والتداخ  سني القانون املتص  سالبيئة وقأانون ال  اعأات املسألحة لصأيق هبأ ا في  لل ظر 
 و(1319)معيارية مبستوى عا  م  التجريداملوضوعو وهل ا السبب صيغت املبادئ م  ناحية 

__________ 

سأأأبق للج أأأة أن اختأأأارت صأأأياغة نتأأأائج ع لهأأأا سوصأأأفها مشأأأاريع مبأأأادئل مثأأأ  مشأأأاريع املبأأأادئ املتعلقأأأة ستوويأأأع  (1319)
ل اجمللأد الثأاين )اةأ ء 2006حوليأة ووو اخلسارة يف حالة الضرر العاسر للحدود ال أاجم عأ  أنشأطة خطأرةو انظأر 

 سارة يف حالة الضرر العاسر للحدود ال اجم ع  أنشطة خطرةو الثاين(ل مشاريع املبادئ املتعلقة ستوويع اخل
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ومأا وال يتعأأني علأأى اللج أأة أن تصأأوغ ديباجأأة مرافقأأة ملشأأاريع املبأأادئو ومأأ  املفهأأو  أنأأ   (3)
 سيجري يف الوقت امل اسب دعداد ديباجة تصاغ سالطريقة املعتادةو 

 اع "ال أأأأصأأأأطلحي ل اقرتحأأأأت املقأأأأررة اخلاصأأأأة مبأأأأدئيا  تعأأأأريفني مل(1320)ويف التقريأأأأر ااويل (4)
يف حكأأم "اسأأتخدا  املصأأطلحات"ل دن قأأررت اللج أأة ددراج املقأأرر ددراجه أأا املسأألح" و"البيئأأة" 

تعأأاري و وأوضأأحت املقأأررة اخلاصأأة أيضأأا  أهنأأا ليسأأت مقت عأأة ساحلاجأأة دىل اعت أأاد  أأ ا احلكأأمل 
سي ا يف مرحلة مبكرة م  الع  و ومع  لكل فجن طأرح  أ ي  التعأريفني  أد  غأرض ديضأاح  وال

ملسأأائ  الأيت قأأد ت شأأف ع أد تعريأأ   أ   املصأأطلحاتل ويتأأيح الفرصأة اخأأ  آراء ااعضأأاء سعأض ا
يف تقرير أأأأأا الثأأأأأاينل حكأأأأأم  لو وأدرجأأأأأت املقأأأأأررة اخلاصأأأأأة(1321)سشأأأأأفن  أأأأأ   املسأأأأأفلة يف االعتبأأأأأار

ل لك هأا طلبأت أال يُرسأ   أ ا احلكأم (1322)"استخدا  املصطلحات" يف مشأاريع املبأادئ املقرتحأة
يف و وظأأأ  سعأأأض ااعضأأأاءل مبأأأ  فأأأيهم املقأأأررة اخلاصأأأةل ممانعأأأا  (1323)ياغةسالأأأ ات دىل ة أأأة الصأأأ

أيأأأأأد آخأأأأأرون الأأأأأرأي املعأأأأأامسو ويف ضأأأأأوء  لأأأأأكل رئأأأأأي أن حأأأأأ    أأأأأ ا  تعأأأأأاري ل سي  أأأأأا ددراج
يف ضأأوء كأأم سأأاسق اوانأأ  وأسقأأت املقأأررة اخلاصأأة علأأى االقأأرتاح سغيأأة تقيأأيم احلاجأأة دىل احل احلكأأم

 الحقةو امل اقشات ال
  1مشروع المبدأ 

 النطاق
قبأ  انأدالع نأ اع مسألح أو يف * ت طبق مشأاريع املبأادئ  أ   علأى محايأة البيئأة 

سعد و أث ائ  أو

__________ 

سيعاد ال ظر في ا د ا مأان يُفضأ  مصأطلح "سيئأة" أ  "سيئأة طبيعيأة" سال سأبة ة يأع مشأاريع  *
 املبادئ     أ  سعضها يف مرحلة الحقةو

 التعليق  
احلكأأم نطأأاق مشأأاريع املبأأادئو ويأ ص علأأى أهنأأا تغطأأي ثأأالث مراحأأ  وم يأأة: حيأدد  أأ ا  (1)

قبأأأ  ال أأأ اع املسأأألح ويف أث ائأأأ  وسعأأأد و واعتُأأأرب مه أأأا  الت بيأأأ  يف وقأأأت مبكأأأر للغايأأأة دىل أن نطأأأاق 
أن مشأأأأاريع املبأأأأادئ فميأأأأد مشأأأأاريع املبأأأأادئ يتعلأأأأق هبأأأأ   املراحأأأأ و ويأأأأراد حبأأأأر  العطأأأأ  "أو" ت

نأأدر التشأأأديد علأأى أن   أأاكل يف سعأأض ااحيأأأانل  لكأأ  ع املراحأأ وت طبأأق ملهأأا خأأالل مجيأأأ ال

__________ 

(1320) A/CN.4/674 و86و 78ل الفقرتان 

للج أة )مل يأرد يف احملضأر  3227ل يف اةلسأة 2014متوو/يوليأ   18سيان اسأتهاليل أدلأت سأ  املقأررة اخلاصأة يف  (1321)
 (وA/CN.4/SR.3227) 3227جلسة للاملؤقت املوج  

(1322) A/CN.4/685ل املرفق ااولو 

احملضأر  للج ة )ورد ج ئيأا  يف 3264ل يف اةلسة 2014متوو/يولي   6سيان استهاليل أدلت س  املقررة اخلاصة يف  (1323)
 ((و10ل الصفحة A/CN.4/SR.3264) 3264للجلسة املؤقت املوج  

http://undocs.org/ar/A/CN.4/674
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3227
http://undocs.org/ar/A/CN.4/685
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3264
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عأأأالوة علأأأى  لأأأكل تسأأأت د الصأأأيغة دىل و درجأأأة معي أأأة مأأأ  التأأأداخ  سأأأني  أأأ   املراحأأأ  الأأأثالثو 
 و (1324)ة ة القانون الدويل ويف اللج ة السادسة للج عية العامةداخ  امل اقشات اليت دارت 

ال م يأة املأأ مورة أعأال  )ودن مأان  لأك سأدون خطأأوط وحيأدد تقسأيم املبأادئ دىل املراحأ   (2)
ملشاريع املبادئو وقد رئي أن معاةة املوضوع م  م ظور ومر  االختصاص ال مرتقسيم صارمة( 

ال مأأأ  م ظأأأأور خمتلأأأأ   أأأأاالت القأأأأانون الأأأأدويلل مثأأأ  القأأأأانون البيئأأأأي الأأأأدويل وقأأأأانون ال  اعأأأأات 
شأأفن  أن ييسأأر ت ظأأيم املوضأأوع ورسأأم حأأدود و  املسأألحة والقأأانون الأأدويل حلقأأوق اإلنسأأانل مأأ 

وسأأأتت اول املراحأأأ  ال م يأأأة التأأأداسري القانونيأأأة املتخأأأ ة حل ايأأأة البيئأأأة قبأأأ  ال أأأ اع املسأأألح ويف أث ائأأأ  
وسعد و ومسح   ا ال هج للج ة ستحديد املسائ  القانونية املل وسة املتصلة ساملوضوع الأيت ت شأف يف 

 و (1325)مر ال ي يسر وضع مشاريع املبادئخمتل  مراح  ال  اع املسلحل اا
وفي ا يتعلق ساالختصاص املوضوعي ملشاريع املبأادئل يشأار دىل مصأطلح "محايأة البيئأة"  (3)

مأأ  حيأأث عالقتأأ  مبصأأطلح "ال  اعأأات املسأألحة"و وال يوجأأد متييأأ  سأأني ال  اعأأات املسأألحة الدوليأأة 
 وال  اعات املسلحة غري الدوليةو

 أا د ا مأان ي بغأي فيسعأد بأت صطلح "البيئأة" دىل أن اللج أة مل تتبطة مباملر ال ج ة وتشري  (4)
ود ا مأان اامأر مأ لكل مأا د ا مأان  لج تعري    ا املصطلح يف نأص مشأروع املبأادئ العامأةا در د
  و(1326)"البيئة"فق  أو  "البيئة الطبيعية"ال ي ي بغي تعريف   و  صطلحامل

  2مشروع المبدأ 
 الغرض
هتأأأد  مشأأأاريع املبأأأادئ  أأأ   دىل تع يأأأ  محايأأأة البيئأأأة يف سأأأياق ال أأأ اع املسأأألحل  

سطرق م ها ا ا  تداسري وقائية للتقلي  دىل أدىن حد ممكأ  مأ  ااضأرار الأيت تلحأق البيئأة 
 يف أث اء ن اع مسلح وع  طريق تداسري تصحيحيةو

 التعليق  
حيدد   ا احلكم الغرض ااساسي م  مشاريع املبادئو و و يوضح أن مشاريع املبادئ  (1)

هتأأأد  دىل تع يأأأ  محايأأأة البيئأأأة في أأأا يتعلأأأق سال  اعأأأات املسأأألحةل سطأأأرق م هأأأا ا أأأا  تأأأداسري وقائيأأأة 
)هتد  دىل التقلي  دىل أدىن حد ممك  م  ااضرار اليت تلحق البيئأة يف أث أاء ال  اعأات املسألحة( 

__________ 

ل مث نُقأأأ  دىل سرنأأأامج الع أأأ  احلأأأايل يف 2011طأأأرُح املوضأأأوع يف سرنأأأامج الع أأأ  الطويأأأ  ااجأأأ  للج أأأة يف عأأأا   (1324)
(ل A/66/10) 10العامأأأةل الأأدورة السادسأأأة والسأأتونل امللحأأأق رقأأأم الوثأأائق الرمسيأأأة للج عيأأة ل انظأأأر 2013 عأأا 

 و131( الفقرة A/68/10) 10الدورة الثام ة والستونل امللحق رقم  لاملرجع نفس و املرفق  اءل 

ل الأأدورة املرجأأع نفسأأ و ل 135(ل الفقأأرة A/68/10) 10الأأدورة الثام أأة والسأأتونل امللحأأق رقأأم  لاملرجأأع نفسأأ انظأر  (1325)
 و 213-192( الفقرات A/69/10) 10التاسعة والستونل امللحق رقم 

اسأأتخدا  املصأأطلحات دىل ة أأة الصأأياغة س أأاء علأأى طلأأب املقأأرر اخلأأاص علأأى أن املتعلأأق سااويل قأأرتاح االأحيأأ   (1326)
 غرض تسهي  امل اقشاتو سأحي   احلكم أن يكون مفهوما  

http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/69/10
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نتيجأأة لل أأ اع فعأأال ضأأا  سا أأا  تأأداسري تصأأحيحية )هتأأد  دىل دصأأالح البيئأأة سعأأد وقأأوع الضأأرر وأي
يف أن تفسأأر ي بغأأي  الالأأيت مل أأة "تع يأأ "ل و   ربو احلكأأم تأأالغأأرض مأأ  املسأألح(و ونأأدر سالأأ مر أن 

     احلالة تفسري على أهنا جهد صوب التطوير التدرني للقانونو
ريع املبأأادئل و أأو أمأأر سأأيجري التوسأأع فيأأ  يف املبأأادئ ويأأ مر احلكأأم الغأأرض مأأ  مشأأا (2)

ال اشأأئة عأأ   لأأكو ويأأراد سعبأأارة "سطأأرق م هأأا ا أأا  تأأداسري وقائيأأة للتقليأأ  دىل أدىن حأأد ممكأأ  مأأ  
ااضرار اليت تلحأق البيئأة يف أث أاء نأ اع مسألح وعأ  طريأق تأداسري تصأحيحية" اإلشأارة دىل اانأواع 

 وفري احل اية الالومةوالعامة م  التداسري املطلوسة لت
وعلى غرار احلكم املتعلق سال طاقل يش     ا احلكم مجيع املراح  ال م ية الثالثو ويف  (3)

أقرتأا  (1328)واللج أة السادسأة التاسعأة للج عيأة العامأة (1327)حني أن مأال  مأ  ة أة القأانون الأدويل
 أأا  تأأداسري وقائيأأة للتقليأأ  دىل ل فأأجن اإلشأأارة دىل "ا(1329)أن املراحأأ  الأأثالث مرتبطأأة ارتباطأأا  وثيقأأا  

أدىن حد ممك  م  ااضرار" تأرتب  يف املقأا  ااول حبالأة مأا قبأ  ال أ اع املسألح وأث أاء ل واإلشأارة 
دىل "التأأداسري التصأأحيحية" سأأدور ا تتعلأأق أساسأأا  مبرحلأأة مأأا سعأأد ال أأ اعو ونأأدر سالأأ مر أن الدولأأة 

 ىت قب  انتهاء ال  اعو ميك ها ا ا  تداسري تصحيحية إلصالح البيئة ح
وُفضأ  مصأطلح "تأداسري تصأحيحية" علأى مصأأطلح "تأداسري دصأالحية" انأ  اعتُأرب أمثأأر  (4)

وضأأأوحا  وأوسأأأع نطاقأأأا ل د  يشأأأ   أي تأأأدسري مأأأ  تأأأداسري التصأأأحيح الأأأيت ميكأأأ  ا ا  أأأا إلصأأأالح 
ئأأأةل البي تأأأال البيئأأأةو وقأأأد يشأأأ    أأأ ال يف مجلأأأة أمأأأورل مأأأا يقأأأع مأأأ  خسأأأارة أو ضأأأرر نتيجأأأة د

وتكالي  التداسري املعقولة إلعادة الوضع دىل مأا مأان عليأ ل فضأال  عأ  تكأالي  الت ظيأ  املعقولأة 
 املرتبطة ستكالي  تداسري االستجاسة املعقولةو 

  الجزء األول
 مبادئ عامة

   [(xاألول )] 5مشروع المبدأ 
 تحديد المناطق المحمية

ساالتفاق أو غري ل امل أاطق  ات اامهيأة البيئيأة والثقافيأة ي بغي للدول أن حتددل  
 الكربى ساعتبار ا م اطق حم يةو

__________ 

 و 18ل الفقرة A/CN.4/685انظر مثال   (1327)

(ل 133ل الفقأأأأأرة A/C.6/69/SR.25سلأأأأأدان الشأأأأأ ال ااورويب( ) ل ال أأأأأرويج )ساسأأأأأم18ل احلاشأأأأأية املرجأأأأأع نفسأأأأأ  (1328)
(ل ونيوويل أأأأأأأأأأأأأأدا 66ل الفقأأأأأأأأأأأأأرة A/C.6/69/SR.26(ل وسأأأأأأأأأأأأأأ غافورة )6ل الفقأأأأأأأأأأأأأرة A/C.6/69/SR.26والربتغأأأأأأأأأأأأأال )

(A/C.6/69/SR.27 (ل ودندونيسيا )3ل الفقرةA/C.6/69/SR.27 و 67ل الفقرة) 

  اء االحتاللوقد يل   مثال  ا ا  تداسري تصحيحية أث (1329)

http://undocs.org/ar/A/CN.4/685
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.25
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.26
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.26
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.27
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.27
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 التعليق  
و أأو يأأ ص علأأى أنأأ   ل""حتديأأد امل أأاطق احمل يأأة أأو  [(xااول )] 5ع أأوان مشأأروع املبأأدأ  (1)

ي بغي للدول أن حتددل ساالتفأاق أو غأري ل امل أاطق  ات اامهيأة البيئيأة والثقافيأة الكأربى ساعتبار أا 
م أأأاطق حم يأأأةو واسأأأُتخد  مصأأأطلح "م أأأاطق حم يأأأة" سأأأدال  مأأأ  "م أأأاطق م  وعأأأة السأأأالح"ل ان 

"(ل حيأث أُدرج ئ عامأةمبأاداملصطلح الثاين قأد يُفهأم علأى أوجأ  خمتلفأةو ويت أاول اةأ ء ااول )"
ل لك أأأ  يتضأأأ   مبأأأادئ أمثأأأر  أأأ ا احلكأأأمل مرحلأأأة مأأأا قبأأأ  ال أأأ اعل ع أأأدما يكأأأون السأأأال  سأأأائدا  

 [(xااول )] 5مشأأروع املبأأدأ سالتأأايلل فأأجن و و ع وميأأة يف طاسعهأأا هلأأا صأألة ج يأأع املراحأأ  ال م يأأة
مسأألح أو سُعيأأد انتهائأأ و يسأأتثر احلأأاالت الأأيت ميكأأ  فيهأأا حتديأأد  أأ   امل أأاطق سأأواء أث أأاء نأأ اع  ال

 5ت أأأدد دىل خمتلأأأ  املراحأأأ ل ومشأأأروع املبأأأدأ تواعأأأرُت  سأأأفن سعأأأض مشأأأاريع املبأأأادئ سأأأتتغلغ  و 
مشأأروع  [(xااول )] 5شأأروع املبأأدأ ملمثأأال علأأى  أأ ا املبأأدأو وساإلضأأافة دىل  لأأكل  [(xااول )]

ال ي أُدرج يف اةأ ء الثأاين "املبأادئ السأارية  ([(5)الثاين ] 13املبدأ  و )مشروع  مبدأ م اظر ل 
 يف أث اء ال  اع املسلح"و

وقد تكون دولأة مأ  الأدول قأد سأدأت فعأال  يف ا أا  التأداسري الالومأة حل ايأة البيئأة سوجأ   (2)
عأأا و وميكأأ  أن تشأأ    أأ   التأأداسريل علأأى وجأأ  اخلصأأوصل تأأداسري وقائيأأة حتسأأبا  النأأدالع نأأ اع 

أن مُتأأأ ح م أأأاطق ماديأأأة مرمأأأ ا  قانونيأأأا  خاصأأأا  موسأأأيلة حل ايأأأة م طقأأأة معي أأأة  مسأأألحو ولأأأيس غريبأأأا  
وصوهناو وميك  القيا  س لك م  خالل اتفاقات دولية أو م  خالل تشريعات وط يةو ويف سعض 
احلأأاالتل ال تكأأون  أأ   امل أأاطق حم يأأة يف وقأأت السأألم فحسأأبل سأأ  تكأأون أيضأأا  يف مأأفم  مأأ  

و و  ا  و عادة  حال امل اطق امل  وعة السأالح واحمليأدةو (1330)املسلحةاهلجو  عليها يف ال  اعات 
يف سأأأياق قأأأانون ال  اعأأأات  ا  ونأأأدر سالأأأ مر أن ملصأأأطلح "امل أأأاطق امل  وعأأأة السأأأالح" معأأأا خاصأأأ

طأأرا   أ   ااوتعأر أنأ  حيظأأر علأى مأا املسألحةو فامل أاطق امل  وعأة السأأالح ت شأئها أطأرا  نأأ اع 
و (1331) تلأأك امل أأاطق د ا مأأان  أأ ا املأأد م افيأأا  احكأأا   أأ ا االتفأأاقالعسأأكرية دىل امأأد ع لياهتأأ

و و أ   امل أاطق ميكأ  (1332)وميكأ  أيضأا  دنشأاء م أاطق م  وعأة السأالح ودع اهلأا يف وقأت السألم
__________ 

(1330) A/CN.4/685 و 210ل الفقرة 

واملتعلأأأأق حب ايأأأأة  1949آب/أغسأأأأطس  12انظأأأر الربوتومأأأأول اإلضأأأأايف امللحأأأأق ساتفاقيأأأأات ج يأأأ  املعقأأأأودة يف  (1331)
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1125 ل1977ضحايا امل اوعات املسلحة الدولية )الربوتومول ااول(ل 

No. 17512 , p. 3, art. 60 القأانون الأدويل اإلنسأاين العأريفسأكل  -دوووالأد  و  كأرتس ول وانظأر أيضأا  جو و: 
و وتأرى الدراسأة 107الصأفحة  ل(Cambridge: Cambridge University Press, 2005)اجمللأد ااول  لالقواعأد

الأأيت أجرهتأأا اللج أأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر سشأأفن القأأانون العأأريف أن  أأ ا ميثأأ  قاعأأدة مأأ  قواعأأد القأأانون الأأدويل 
 العريف وأن  ي طبق يف ال  اعات املسلحة الدولية وغري الدولية على السواءو

 United Nations, Treaty) 1959انون ااول/ديسأ رب مأ  1انظر مثال  معا أدة أنتارمتيكأال املربمأة سواشأ ط  يف  (1332)

Series, vol. 402, No. 5778 انظأر مأثال  التعريأ  الأوارد يف و ( املأادة ااوىلوM. Björklund and A. Rosas, 

Ålandsöarnas Demilitarisering och Neutralisering (Åbo: Åbo Academy Press, 1990) و وجأ ر أالنأد
وحميأدةو ويأ مر سيورملونأد وروواس أمثلأة أخأرى علأى امل أاطق امل  وعأة السأالح واحمليأدة م هأا  ج ر م  وعة السأالح

.L(و انظأأأر أيضأأأا  17شبيتسأأأبريغني وأنتارمتيكأأأا ومضأأأيق مأأأاجالن )انظأأأر الصأأأفحة  Hannikainen, “The

ContinuedValidityof theDemilitarizedandNeutralizedStatusof theÅlandIslands” Zeitschrift 

fűrausländischesöffentlichesRechtundو Völkerrecht, vol. 54 (1994), p. 616 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/685


A/71/10 

GE.16-14345 416 

أن تغطي درجات خمتلفأة مأ  نأ ع السأالحل سأدءا  سامل أاطق امل  وعأة السأالح مليأا  وانتهأاء  سامل أاطق 
 و (1333)ل مث  امل اطق اخلالية م  ااسلحة ال وويةامل  وعة السالح ج ئيا  

وع د حتديد م اطق حم يأة مبوجأب مشأروع املبأدأ  أ ال ي بغأي ديأالء أمهيأة خاصأة حل ايأة  (3)
امل أأأاطق  ات اامهيأأأة البيئيأأأة الكأأأربى الأأأيت قأأأد تتضأأأرر مأأأ  اآلثأأأار السأأألبية املرتتبأأأة علأأأى ااع أأأال 

الت اإلضأأافية التفاقيأأات ج يأأ  مأأ ح محايأأة خاصأأة و واقأأرُتح ع أأد صأأياغة الربوتومأأو (1334)العدائيأأة
و ورغأأأأم أن  أأأأ ا االقأأأأرتاح مل يعتَ أأأأدل ي بغأأأأي (1335)لل  أأأأاطق  ات اامهيأأأأة اإليكولوجيأأأأة الكأأأأربى

االعأرتا  سفنأ  صأيغ يف طأأور مبكأر مأ  نشأأفة القأانون البيئأي الأدويلو وت أأدرج ضأ    أ ا السأأياق 
 و أيضا  أنواع أخرى م  امل اطقل ستجري م اقشتها أدنا 

وميكأأأ  حتديأأأد امل أأأاطق املشأأأار دليهأأأا يف مشأأأروع املبأأأدأ  أأأ ا ساالتفأأأاق أو غأأأري و ويُقصأأأد  (4)
ساإلشارة دىل "االتفاق أو غري " دضفاء قدر م  املرونةو وميك  أن تش   أنواع احلاالت املتوخأاةل 

ةل ومأأأأ لك يف مجلأأأأة أمأأأأورل االتفاقأأأأات املربمأأأأة شأأأأفا ة  أو متاسأأأأة ل واإلعالنأأأأات املتبادلأأأأة واملتوافقأأأأ
احلأأاالت الأأيت ت شأأف مأأ  خأأالل دعأأالن انفأأرادي أو تعيأأني مأأ  م ظ أأة دوليأأةو ونأأدر ساملالحظأأة أن 
اإلشارة دىل مل ة "الدول" ال حتول دون دمكانية دسرا  اتفاقات مع جهات فاعلة م  غأري الأدولو 

ة البأأأاب ونأأأب أن تكأأأون امل طقأأأة املعل أأأة " ات أمهيأأأة سيئيأأأة وثقافيأأأة مأأأربى"و وتأأأرتك  أأأ   الصأأأيغ
مفتوحا  ع  قصد أما  حتديد املعا الدقيق هل ا الشأرطل إلفسأاح اجملأال للتفسأريو ود ا مأان ميكأ  
حتديأد امل أاطق احمل يأة يف أي وقأتل فجنأ  يفضأ  القيأا  سأ لك قبأ  انأدالع ال أ اع املسألح أو علأى 

 ااق  يف سدايت و
يلأأأأأأ   طرفأأأأأأا  ثالثأأأأأأا  دون ن االتفأأأأأأاقل مبوجأأأأأأب القأأأأأأانون الأأأأأأدويلل ال دوغأأأأأأر عأأأأأأ  القأأأأأأول  (5)

وضأأأح أيضأأأا  و وعلأأأى  أأأ ال ال ميكأأأ  لأأأدولتني حتديأأأد م طقأأأة حم يأأأة يف دولأأأة ثالثأأأةو وأُ (1336)رضأأأا 
التقرير الثاين لل قررة اخلاصة أن  ال ميك  للدول أن ت ظم امل اطق الواقعة خارج نطأاق سأيادهتا  يف

__________ 

 واملرجع نفس  (1333)

.Cانظأأر أيضأأا  و و 225ل الفقأأرة A/CN.4/685انظأأر  (1334) Droege and M.Tougas, “The Protection of the

Natural Environment in Armed Conflict — ExistingRulesandNeedforFurtherLegal”Protection

Nordic Journal of International Law, vol. 82 (2013), p. 43و 

 ص علأأأى أن "احمل يأأأات يأأأ مكأأأررا  ثانيأأأا   48فن مشأأأروع املأأأادة قأأأد  الفريأأأق العامأأأ  للج أأأة الثالثأأأة لل أأأؤمتر اقرتاحأأأا  سشأأأ (1335)
الطبيعيأأة املعأأرت  هبأأا عل أأا ل الأأيت ُوضأأع هلأأا مأأا يكفأأي مأأ  العالمأأات واحلأأدود واملعل أأة للخصأأم علأأى أهنأأا مأأ لك نأأب 

و انظأأأأر "محايتهأأأأا واحرتامهأأأأال ساسأأأأتث اء احلأأأأاالت الأأأأيت تسأأأأتخد  فيهأأأأا  أأأأ   احمل يأأأأات يف أغأأأأراض عسأأأأكرية حمأأأأددة
C. PilloudandArticleProtectionoftheNaturalinICRC Commentary on”Environment:55“,Pictet.J 

the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Y. Sandoz, C. 

Swinarski and B. Zimmerman, eds. (Geneva: Martinus Nijhoff, 1987), p. 664, paras. 2138-2139 و 

 .the Factory At Chorzów, P.C.I.J., Series A, No. 17, pعلى  و ما اعرتفأت سأ  احملك أة الدائ أة يف قضأية  (1336)

 (ل1969أيار/مأأايو  23 لفيي أأا)مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا سشأأفن قأأانون املعا أأدات  34ل وعلأأى  أأو مأأا ورد يف املأأادة 45
United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331 و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/685


A/71/10 

417 GE.16-14345 

مأأأان  لأأأك مأأأ  خأأأالل اتفاقأأأات ل سأأأواء  أو واليتهأأأا القضأأأائية سطريقأأأة تكأأأون مل مأأأة للأأأدول الثالثأأأة
 و (1337)غري ا أو
واختلفأأأت اآلراء يف البدايأأأة سشأأأفن مأأأا د ا مأأأان ي بغأأأي ددراج مل أأأة "الثقافيأأأة"و ويف هنايأأأة  (6)

اامأأأرل آثأأأرت اللج أأأة ددراج املصأأأطلحو ولأأأوح  أن مأأأ  الصأأأعب أحيانأأأا  رسأأأم خأأأ  واضأأأح سأأأني 
فيةو وقد اعرُت  س لك أيضأا  يف اتفاقيأة امل اطق اليت تكتسي أمهية سيئية وامل اطق  ات اامهية الثقا

و (1338)محايأأأة الأأأرتاث العأأأاملي الثقأأأايف والطبيعأأأي )يشأأأار دليهأأأا في أأأا يلأأأي ساتفاقيأأأة الأأأرتاث العأأأاملي(
يوضح     ال قطة أن املواقع الرتاثية مبقتضى     االتفاقية نري اختيار ا على أساس عشرة  ومما

 و(1339)ا( )دون الت يي  سي ه  املتيهثقافية وطبيعية  تش   معايري معايريل 
وندر سال مر أن الدول ااطرا  يف اتفاقيأة محايأة امللكيأة الثقافيأة يف حالأة نشأوب نأ اع  (7)

( والربوتومأأأولني 1954)يشأأأار دليهأأأا في أأأا يلأأأي ساتفاقيأأأة ال أأأاي لعأأأا   (1340)1954مسأأألح لعأأأا  
امللحقني هبا مل مةل قب  نشوب ن اع مسلحل سوضع قأوائم جأرد لل  تلكأات الثقافيأة الأيت تريأد هلأا 

مأأأ  سروتومأأأول  11ملأأأادة مأأأ  ا 1لفقأأأرة أن تت تأأأع ساحل ايأأأة يف حأأأال نشأأأوب نأأأ اع مسأأألحل وفقأأأا  ل
و ويف أوقات السلمل يتعني على الدول ااطرا  أن تتخ  ما (1341)ةامللحق ساالتفاقي 1999 عا 

تأأأرا  م اسأأأبا  مأأأ  تأأأداسري أخأأأرى حل ايأأأة ممتلكاهتأأأا الثقافيأأأة مأأأ  اآلثأأأار السأأألبية املتوقعأأأة لل  اعأأأات 
 م  االتفاقيةو  3املسلحةل وفقا  لل ادة 

ل و أأي اتفاقيأأة 1954وال يأأراد مبشأأروع املبأأدأ  أأ ا أن يأأؤثر يف نظأأا  اتفاقيأأة ال أأاي لعأأا   (8)
وسروتوموليها اإلضأافيني متثأ   1954م فصلة نطاقا  وغرضا و وتؤمد اللج ة أن اتفاقية ال اي لعا  

  ال ظا  اخلاص ال ي ي ظم محاية امل تلكات الثقافية يف أوقات السلم ويف أث أاء ال  اعأات املسألحة
رة   ا  ي محاية امل أاطق  ات و وال يُقصد مبشروع املبدأ   ا تكرار  لك ال ظا و س  الفكمليه ا

"الثقافيأأة" دظهأأار وجأأود عالقأأة وثيقأأة سالبيئأأةو  ةر ا"اامهيأأة البيئيأأة" الكأأربىو ويأأراد ساإلشأأارة دىل عبأأ
وندر ساملالحظة مع  لكل يف   ا السياقل أن مشروع املبدأ ال ي طبأق علأى ااعيأان الثقافيأة يف 

أسأال  الشأعوب ااصأليةل الأيت تعت أد علأى شأ   مأثال  أراضأي ت عبأارةال  حد  اهتاو غري أن  أ 
 البيئة لتفمني قوهتا ومسب روقهاو 

__________ 

(1337) A/CN.4/685 و218ل الفقرة 

 (ل1972تشأري  الثأأاين/نوف رب  16 لسأاريس)اتفاقيأة محايأة الأرتاث العأأاملي الثقأايف والطبيعأي )اتفاقيأة الأأرتاث العأاملي(  (1338)
United Nations, Treaty Series, vol. 1037, No. 15511, p. 151و 

ل WHC.15/01( 2015متوو/يوليأأأأ   8اليونسأأأأكول املبأأأأادئ التوجيهيأأأأة الع ليأأأأة لت فيأأأأ  اتفاقيأأأأة الأأأأرتاث العأأأأاملي ) (1339)
موقعا  متث  الرتاث الطبيعي يف خمتل  أرجأاء  197و وتضم قائ ة الرتاث العاملي يف الوقت احلاضر 1-77 الفقرة

( مأ  اتفاقيأة 4)11   املواقع مدرج أيضأا  يف قائ أة الأرتاث العأاملي املعأرض للخطأر وفقأا  لل أادة العاملو وسعض  
 الرتاث العامليو

 ,United Nations (ل1954أيار/مأايو  14 لال أاي)اتفاقية محايأة امللكيأة الثقافيأة يف حالأة نشأوب نأ اع مسألح  (1340)

Treaty Series, vol. 249, No. 3511, p. 240 و 

حل ايأأة امللكيأأة الثقافيأأة يف حالأأة نشأأوب نأأ اع مسأألح )الربوتومأأول  1954الربوتومأأول الثأأاين امللحأأق ساتفاقيأأة ال أأاي لعأأا   (1341)
 و  vol. 2253, No. 3511, p. 172 لاملرجع نفس (ل 1999آ ار/مارس  26 لال اي)( 1999الثاين لعا  
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وحتديد امل اطق اليت يتوخا ا مشروع املبأدأ  أ ا ميكأ  أن يكأون مرتبطأا  حبقأوق الشأعوب  (9)
ااصأأأأليةل وخاصأأأأة  د ا مانأأأأت امل أأأأاطق احمل يأأأأة ُتسأأأأتخد  أيضأأأأا م  أأأأاطق مقدسأأأأةل اامأأأأر الأأأأ ي 

هلاو ويف سعض احلاالتل قد تسأتخد  امل أاطق احمل يأة أيضأا  للحفأاظ يستدعي توفري محاية خاصة 
لشأعوب ااصألية الأيت تعأيش داخأ  امل طقأة املع يأة وعلأى معارفهأا وأسأاليب ل اخلاصأة ثقافأةالعلأى 

حياهتأأأأاو وحتظأأأأى أمهيأأأأة احلفأأأأاظ علأأأأى ثقافأأأأة الشأأأأعوب ااصأأأألية ومعارفهأأأأا اآلن سأأأأاعرتا  رمسأأأأي 
)ي( علأى أن يقأو  مأ  8و وتأ ص املأادة (1342)ة الت أوع البيولأوجيالقانون الدويل مبوجب اتفاقي يف

طأأأر  متعاقأأأدل قأأأدر اإلمكأأأان وحسأأأب االقتضأأأاءل مبأأأا يلأأأي: "ر  أأأا  ستشأأأريعات  الوط يأأأةل سأأأاحرتا  
اجملت عأأات ااصأألية واحملليأأة الأأيت جتسأأد أسأأاليب احليأأاة التقليديأأة واالستكأأارات وممارسأأات عأأار  امل

البيولأأأوجي واسأأأتخدام  علأأأى  أأأو قاسأأأ  لالسأأأت رارل واحلفأأأاظ عليهأأأا  ات الصأأألة سصأأأيانة الت أأأوع 
مبوافقأأأأأة ومشأأأأأارمة أصأأأأأحاب  أأأأأ   املعأأأأأار   لوصأأأأأوهنا وتشأأأأأجيع تطبيقهأأأأأا علأأأأأى أوسأأأأأع نطأأأأأاق

واالستكارات وامل ارسات وتشجيع االقتسا  العادل لل  افع اليت تعود م  استخدا   أ   املعأار  
لأأأأكل يشأأأأري دعأأأأالن اامأأأأم املتحأأأأدة سشأأأأفن حقأأأأوق واالستكأأأأارات وامل ارسأأأأات"و وساإلضأأأأافة دىل  

ل رغأأم أنأأ  لأأيس صأأكا  مل مأأا ل دىل احلأأق يف ددارة املواقأأع الدي يأأة والثقافيأأة (1343)الشأأعوب ااصأألية
 والوصول دليها ومحايتهاو 

ومحايأأأة البيئأأأة الطبيعيأأأة يف حأأأد  اهتأأأا ت أأأاظر أو تتأأأداخ  أحيانأأأا  مأأأع محايأأأة املواقأأأع  ات  (10)
 13سأأتخد  أيضأأا  يف مشأأروع املبأأدأ ت يت"اامهيأأة الثقافيأأة"ل الأأ عبأأارةلطبيعيأأةو و اامهيأأة الثقافيأأة وا

ست د دىل االعرتا  سالصلة الوثيقة سني البيئة الطبيعية وااعيان الثقافية وخصائص تل [(5الثاين )]
عأأ  امل أاظر الطبيعيأأة يف صأأكوك احل ايأأة البيئيأأة مثأأ  اتفاقيأأة املسأأؤولية املدنيأأة عأأ  ااضأأرار ال امجأأة 

 10الفقرة  و وتعر (1344))املعت دة يف دطار  لس أوروسا( 1993أنشطة خطرة على البيئة لعا  
"البيئأأة" اغأأراض االتفاقيأأة علأأى أنأأ  يشأأ  : "املأأوارد الطبيعيأأة الالأحيائيأأة  مصأأطلح 2 املأأادة مأأ 

سأأأأأها؛ وااحيائيأأأأأةل مثأأأأأ  اهلأأأأأواء واملأأأأأاء والرتسأأأأأة واحليوانأأأأأات وال باتأأأأأات والتفاعأأأأأ  سأأأأأني العوامأأأأأ  نف
وامل تلكات اليت تشك  ج ءا  م  الرتاث الثقايف؛ واةوانأب امل يأ ة لل  أاظر الطبيعيأة"و وساإلضأافة 

مأ  اتفاقيأة محايأة واسأتخدا  اجملأاري املائيأة العأاسرة للحأدود  1املادة م   2الفقرة دىل  لكل ت ص 
اإلنسأان وسأالمت   والبحريات الدولية علأى مأا يلأي: "تشأ   اآلثأار علأى البيئأة اآلثأار علأى صأحة

وعلى ال باتات واحليوانات والرتسأة واهلأواء واملأاء وامل أاخ وامل أاظر الطبيعيأة واملعأامل التار يأة أو غري أا 

__________ 

 وvol. 1760, No. 30619, p. 79 لاملرجع نفس (ل 1992ي  ح يران/يون 5 لريو دي جانريو)اتفاقية الت وع البيولوجيل  (1342)

 و12ل املرفقل املادة 61/295قرار اة عية العامة  (1343)

(ل 1993ح يران/يونيأ   21 للوغأانو) اتفاقية املسؤولية املدنية ع  ااضرار ال امجة ع  أنشطة خطرة على البيئةل (1344)
Council of Europe, European Treaty Series, No. 150 و لالطأالع علأى م يأد مأ  املعلومأات عأ  انطبأاق

 ,B. Sjöstedtاالتفاقأأأات البيئيأأأة املتعأأأددة ااطأأأرا  في أأأا يتعلأأأق سامل أأأاطق  ات اامهيأأأة البيئيأأأة اخلاصأأأةل انظأأأر 

Protecting the Environment in Relation to Armed Conflict: The Role of Multilateral Environmental 

Agreements (PhD thesis, Lund University 2016 و) 
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مأأ  اهليامأأ  املاديأأة أو التفأأاعالت سأأني  أأ   العوامأأ ؛ وتشأأ   أيضأأا  اآلثأأار علأأى الأأرتاث الثقأأايف 
 و(1345)ث تغيري يف     العوام "االقتصادية ال امجة ع  دحدا -ااحوال االجت اعية  أو
أما اتفاقية الت وع البيولوجي فتعرب ع  القي ة الثقافية للت أوع البيولأوجيو د  تؤمأد ديباجأة  (11)

تأأدرك القي أأة اةو ريأأة للت أأوع البيولأأوجيل والقأأيم اإليكولوجيأأة د  االتفاقيأأة  أأددا  أن ااطأأرا : "
تعلي يأأأأأة والثقافيأأأأأة والرتفيهيأأأأأة واة اليأأأأأة للت أأأأأوع واةي يأأأأأة واالجت اعيأأأأأة واالقتصأأأأأادية والعل يأأأأأة وال

و م أأا أن الفقأأرة ااوىل مأأ  املرفأأق ااول لالتفاقيأأة تسأأل  الضأأوء علأأى (1346)البيولأأوجي وع اصأأر "
أمهية ضأ ان محايأة الأ ظم اإليكولوجيأة واملوائأ  "و أي علأى درجأة عاليأة مأ  الت أوع وتضأم أعأدادا   

تقصأأد ا اانأأواع املهأأاجرة  ات و توط ة أو املهأأددةل أو مأأ  ااحيأأاء الربيأأة؛ سأأمبأأرية مأأ  اانأأواع امل
سسلسألة اامهية االجت اعية أو االقتصادية أو الثقافية أو العل يأة؛ أو الأيت متثأ  أو ت فأرد أو تقأرتن 

 بيولوجية"والع ليات غري  لك م  التطور أو ال شوء والع ليات م  
ملل مأأأةل يسأأأتخد  عأأأدد مأأأ  الصأأأكوك غأأأري املل مأأأة م ظأأأور وساإلضأأأافة دىل  أأأ   الصأأأكوك ا (12)

اامهيأأة والقي أأة الثقافيأأة لتحديأأد امل أأاطق احمل يأأةو فعلأأى سأأبي  املثأأالل يعأأر  مشأأروع اتفاقيأأة حظأأر 
اانشطة العسكرية العدائية يف امل اطق احمل ية دوليا  )ال ي أعدتأ  ة أة القأانون البيئأي التاسعأة لالحتأاد 

"م اطق حم ية" سفهنأا: "م طقأة طبيعيأة  مصطلحواجمللس الدويل للقانون البيئي(  الدويل حلف  الطبيعة
 ات أمهية دوليأة فائقأة مأ  وجهأات نظأر اإليكولوجيأا أو التأاريخ أو الفأ  أو العلأم  ]م ا[أو ثقافية 

م أأاطق  مجلأأة أمأأورل يفأو اإلث ولوجيأا أو اانثروسولوجيأأا أو اة أأال الطبيعأأيل والأأيت ميكأأ  أن تشأأ  ل 
 و(1347)املعايري" حمددة مبوجب أي اتفاق دويل أو سرنامج حكومي دويل يفي هب  

وميكأأ  أيضأأا  يف  أأ ا السأأياق  مأأر سعأأض اامثلأأة علأأى تشأأريعات حمليأأة تشأأري دىل محايأأة  (13)
امل أأاطق الثقافيأأأة والبيئيأأأة علأأى حأأأد سأأأواءو فعلأأأى سأأبي  املثأأأالل يأأأ ص قأأانون الياسأأأان سشأأأفن محايأأأة 

ل علأأأى القيأأأا  مبأأأا يلأأأ   إلدراج احليوانأأأات 1950آب/أغسأأأطس  29املأأأؤرخ امل تلكأأأات الثقافيأأأةل 
و أمأأأأا قأأأأانون (1348)وال باتأأأأات  ات القي أأأأة العل يأأأأة العاليأأأأة ساعتبار أأأأا "ممتلكأأأأات ثقافيأأأأة حم يأأأأة"

يف نيو سأاوث ويلأ  سفسأرتاليا فأي ك  أن ي طبأق علأى  1974امل ت  ات الوط ية واحلياة الربية لعا  
و وأخأأأريا ل يعأأأر  قأأأانون امل أأأاطق احمل يأأأة (1349)يعيأأأة أو عل يأأأة أو ثقافيأأأةأي م طقأأأة  ات أمهيأأأة طب

__________ 

آ ار/مأأأأأارس  17 ل لسأأأأأ كي)اتفاقيأأأأأة محايأأأأأة واسأأأأأتخدا  اجملأأأأأاري املائيأأأأأة العأأأأأاسرة للحأأأأأدود والبحأأأأأريات الدوليأأأأأةل  (1345)
 وUnited Nations, Treaty Series, vol. 1936, No. 33207 , p. 269 (ل1992

 اتفاقية الت وع البيولوجيل الديباجةو (1346)

(ل 1996الدويل حلف  الطبيعةل مشأروع اتفاقيأة حظأر اانشأطة العسأكرية العدائيأة يف امل أاطق احمل يأة دوليأا  )االحتاد  (1347)
 و1املادة 

  ل متاح يف: 1950أيار/مايو  30ل 214الياسانل قانون محاية امل تلكات الثقافيةل القانون رقم  (1348)
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/japan/japan_lawprotectionculturalproperty_engtof.pdf 

 .(2016متوو/يولي   28)اطلع على املوقع يف 

متأأأأاح يف:  و1974 عأأأأا ل 80ل القأأأأانون ت  أأأأات الوط يأأأأة واحليأأأأاة الربيأأأأة قأأأأانون املالقأأأأوانني املوحأأأأدة ل يأأأأو سأأأأاوث ويلأأأأ ل  (1349)
www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/npawa1974247/  (و2016متوو/يولي   28املوقع يف )اطلع على 

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/japan/japan_lawprotectionculturalproperty_engtof.pdf
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/japan/japan_lawprotectionculturalproperty_engtof.pdf
http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/npawa1974247/
http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/npawa1974247/
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ل "امل ت  أأات الطبيعيأأة" سفهنأأا م أأاطق  ات قي أأة 1991مأأانون ااول/ديسأأ رب   6اإليطأأايلل املأأؤرخ 
طبيعية وسيئية تشك  نظ ا  متجانسأة تت يأ  مبكوناهتأا الطبيعيأة وم اظر أا الطبيعيأة وقي هأا اة اليأة 

 و (1350)قافية للسكان احمللينيوسالتقاليد الث
  الجزء الثاني

 المبادئ السارية في أثناء النزاع المسلح
  [(1الثاني )] 9مشروع المبدأ 

 توفير حماية عامة للبي ة الطبيعية في أثناء النزاع المسلح
الأأأدويل السأأأاريل نأأأب احأأأرتا  البيئأأأة الطبيعيأأأة ومحايتهأأأا وفقأأأا  للقأأأانون  -1 
 سي ا قانون ال  اعات املسلحةو وال
نب احلرص على محاية البيئة الطبيعية م  ااضأرار املتفشأية والطويلأة  -2 

 اامد واخلطريةو
ال نأأأأوو اهلجأأأأو  علأأأأى أي جأأأأ ء مأأأأ  البيئأأأأة الطبيعيأأأأةل دال د ا أصأأأأبح  -3 

  دفا  عسكريا و

 التعليق  
م  ثالث فقرات ت ص سوج  عا  على محاية البيئة  [(1الثاين )] 9يتفل  مشروع املبدأ  (1)

الطبيعيأأة يف أث أأاء ال أأ اع املسأألحو و أأو يعأأرب عأأ  االلتأأ ا  سأأاحرتا  البيئأأة الطبيعيأأة ومحايتهأأال وواجأأب 
 احلرصل وحظر ش   ج ات على أي ج ء م  البيئةل دال د ا أصبح  دفا  عسكريا و

املوق  العا  في ا يتعلق سال  اعات املسألحةل أال و أو أن البيئأة الطبيعيأة  1د الفقرة وحتد (2)
ويشأار نب احرتامها ومحايتها وفقا  للقانون الدويل الساريل وال سي ا قأانون ال  اعأات املسألحةو 

"سيئأأأة" يف نأأأص مشأأأاريع  مصأأأطلحأن اللج أأأة مل تقأأأرر سعأأأد مأأأا د ا مأأأان ي بغأأأي ددراج تعريأأأ  دىل 
املأراد تعريفأ   أو "البيئأة الطبيعيأة" أو  أأرد صأطلح ادئل ود ا مأان اامأر مأ لكل مأا د ا مأان املاملبأ

ل يت أأأأاول [(1الثأأأأاين )] 9"البيئأأأأة"و ونأأأأدر سالأأأأ مر أن اةأأأأ ء الثأأأأاينل حيأأأأث أُدرج مشأأأأروع املبأأأأدأ 
سأألحة مثأأريا  ااوضأأاع القائ أأة يف أث أأاء ال أأ اع املسأألحل وأن املعا أأدات املتعلقأأة سقأأانون ال  اعأأات امل

 و (1351)تشري دىل "البيئة الطبيعية" ساعتبار ا مت ي ة ع  "البيئة" ما

__________ 

ل متأاح 1991مأانون ااول/ديسأ رب   6ال ي يضع اإلطار القانوين لل  اطق احمل يةل  394ديطاليال القانون رقم  (1350)
 وhttp://faolex.fao.orgيف: 

مأأ   55 املأأادةيأأرد يف تعليأأق اللج أأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر علأأى و و 55و 35ن اانظأأر الربوتومأأول ااولل املادتأأ (1351)
الربوتومأأأأأول ااول التفاقيأأأأأات ج يأأأأأ  أن "البيئأأأأأة الطبيعيأأأأأة" ي بغأأأأأي فه هأأأأأا سأأأأأاملعا الواسأأأأأع علأأأأأى أهنأأأأأا تشأأأأأ   

ل (أعأأأأأال  1335احلاشأأأأأية ) Pilloud and Pictetالبيولوجيأأأأأة الأأأأأيت تعأأأأأيش فيهأأأأأا   وعأأأأأة سأأأأأكانيةو انظأأأأأر  البيئأأأأأة
الأأيت ال غأأا ع هأأا للبقأأاء ووو سأأ  تشأأ   أيضأأا  ل "البيئأأة الطبيعيأأة" "ال تتأأفل  فقأأ  مأأ  ااعيأأان 662 الصأأفحة

 الغاسات وغري ا م  ال باتات ووو وم لك احليوانات وال باتات وغري ا م  الع اصر امل اخية أو البيولوجية"و
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واعتُأأأأأأأأأرب اسأأأأأأأأأتخدا  لفظأأأأأأأأأي "احأأأأأأأأأرتا " و"محايأأأأأأأأأة" م اسأأأأأأأأأبا  يف مشأأأأأأأأأروع املبأأأأأأأأأدأ  أأأأأأأأأ ا  (3)
 يف العديأأأأأأد مأأأأأأ  صأأأأأأكوك القأأأأأأانون البيئأأأأأأي الأأأأأأدويل والقأأأأأأانون الأأأأأأدويل حلقأأأأأأوق اسأأأأأأُتخدما اهن أأأأأأا
مبشأأأأروعية التهديأأأأد و ورأت حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة يف فتوا أأأأا املتعلقأأأأة (1352)حأأأأىت اآلن اإلنسأأأأان

أن "احرتا  البيئة  و أحد الع اصر الداخلة يف تقيأيم مأا د ا مأان  سااسلحة ال ووية أو استخدامها
مت شأأأيا  مأأأع مبأأأدأ الضأأأرورة" وأن مأأأ  واجأأأب الأأأدول "أن تضأأأع االعتبأأأارات البيئيأأأة يف  ع أأأ  مأأأا

ا  أأأأو ضأأأأروري ومت اسأأأأب يف السأأأأعي لتحقيأأأأق اا أأأأدا  العسأأأأكرية احلسأأأأبان لأأأأدى تقيي هأأأأا ملأأأأ
 و (1353)املشروعة"

لى أن  درجت ي بغي التفميد عوفي ا يتعلق ساستخدا  تعبري "قانون ال  اعات املسلحة"ل  (4)
و (1354)العأأادة علأأى الت ييأأ  سأأني تعبأأريي "قأأانون ال  اعأأات املسأألحة" و"القأأانون الأأدويل اإلنسأأاين"

لأدويل اإلنسأاين فه أا  ضأيقا  علأى أنأ  يقتصأر علأى جأ ء مأ  قأانون ال  اعأات وميك  فهم القأانون ا
املسلحةل  و  لك ال ي يهد  دىل محايأة ضأحايا ال  اعأات املسألحة؛ سي  أا ميكأ  اعتبأار قأانون 
ال  اعات املسلحة مصطلحا  عاما  يش   محاية ضحايا ال  اع املسلح وي ظم م لك وسائ  احلرب 

علأأأأى  أأأأو مت ايأأأأد دىل  أأأأ ي  التعبأأأأريي  سوصأأأأفه ا مرتادفأأأأني يف القأأأأانون  و ويُ ظأأأأر(1355)وأسأأأأاليبها
"قأأأانون ال  اعأأأات املسأأألحة"  أأأو الأأأ ي ُفضأأأ  سأأأال ظر دىل مع أأأا   مصأأأطلحو غأأأري أن (1356)الأأأدويل

ااوسع ولكفالة االتساق مع ااع ال الساسقة للج ة سشفن مشاريع املواد املتعلقة سآثأار ال  اعأات 
الأأيت أشأأري يف سأأياقها دىل أن قأأانون ال  اعأأات املسأألحة يشأأ   سوضأأوح املسأألحة علأأى املعا أأداتل 

__________ 

  أأاك عأأدد مبأأري مأأ  الصأأكوك املتعلقأأة سقأأانون ال  اعأأات املسأألحة والقأأانون البيئأأي وقأأانون حقأأوق اإلنسأأان الأأيت  (1352)
"احرتا " و"محاية"و وم  أ م     الصكوك امليثأاق العأاملي للطبيعأةل وقأرار اة عيأة العامأة ل مأم  تتض   تعبريي

ل والربوتومأأأأول ااول 1ل وال سأأأأي ا الديباجأأأأة واملبأأأأدأ 1982تشأأأأري  ااول/أمتأأأأوسر  28املأأأأؤرخ  37/7املتحأأأأدة 
علأأى وجأأوب احأأرتا  ااعيأأان  ل الأأيت تأأ ص1ل الفقأأرة 48ل املأأادة 1949عأأا  املعقأأودة اتفاقيأأات ج يأأ  امللحأأق س

انظأأأأأأر أيضأأأأأأا ل علأأأأأأى سأأأأأأبي  املثأأأأأأالل العهأأأأأأد الأأأأأأدويل اخلأأأأأأاص سأأأأأأاحلقوق املدنيأأأأأأة والسياسأأأأأأيةل و املدنيأأأأأأة ومحايتهأأأأأأاو 
؛ United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171, art. 2 (ل1964مأانون ااول/ديسأ رب   16 لنيويأورك)

البيئأة والت  يأة شأفن سريأو ؛ ودعأالن 55ل املأادة 1949عأا  ملعقأودة ااتفاقيأات ج يأ  س امللحق والربوتومول ااول
 ل1992 ح يران/يونيأ  14-3ل ريأو دي جأانريول مؤمتر اامم املتحأدة املعأر سالبيئأة والت  يأةتقرير  )دعالن ريو(ل

ل 1والتصأويب(ل القأرار  A.93.I.8)م شورات اامم املتحأدةل رقأم املبيأع  اجمللد ااولل القرارات اليت ا   ا املؤمتر
  و10ل املبدأ املرفق ااول

 226 الصأأفحة ل1996مشأأروعية التهديأأد سااسأألحة ال وويأأة أو اسأأتخدامهال فتأأوىل تقأأارير حمك أأة العأأدل الدوليأأة  (1353)
 و63و 30 نيالفقرت م  ال ص اإلنكلي يل يف

 Y. Dinstein (ed), The Conduct of Hostilities under the لالطأالع علأى وصأ  للأدالالت اللفظيأةل انظأر (1354)

Law of International Armed Conflict, 2nd ed. (Cambridge, Cambridge University Press, 2010), at 

paras. 35-37 and 41-43و 

 R. Kolb and R. Hyde, An Introduction to the International Law of Armed Conflictsانظأر مأثال   (1355)

(Oxford: Hart Publishing, 2008), pp. 16 and 17 و 

 واملرجع نفس  (1356)
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علأأأى العالقأأأة سأأأني  أأأ ا املوضأأأوع ي بغأأأي التفميأأأد و و (1357)أيضأأأا  قأأأانون االحأأأتالل وقأأأانون احليأأأاد
 وموضوع آثار ال  اعات املسلحة على املعا داتو

ن ال  اعأات "القانون الدويل الساري"ل وجبأت اإلشأارة دىل أن قأانو  مصطلحوفي ا  ص  (5)
املسلحة  و القانون اخلاص يف أوقات ال  اع املسلحل غري أن القواعد ااخرى للقانون الدويل اليت 

 9مأ  مشأروع املبأدأ  1و ومأ  مثل تتسأم الفقأرة (1358)ت ص على توفري احل اية البيئية تبقى وجيهة
سوجا تها يف املراح  الثالث مجيعأا  )قبأ  ال أ اع املسألح ويف أث ائأ  وسعأد ( يف حأدود  [(1الثاين )]

انطباق قانون ال  اعات املسلحةو وتسل      الفقأرة الضأوء علأى أن مشأاريع املبأادئ هتأد  دىل 
االسأأتفادة مأأأ  ال صأأأوص الأأأيت تت أأاول محايأأأة البيئأأأة يف قأأأانون ال  اعأأات املسأأألحة  أأأي وغري أأأا مأأأ  

 لقانون الدويل م  أج  تع ي  محاية البيئة يف سياق ال  اعات املسلحة ع وما وقواعد ا
م  الربوتومول اإلضايف ااولل الأيت تأ ص علأى قاعأدة  55ف ستوحاة م  املادة  2أما الفقرة  (6)

تأأوخي الع ايأأة حل ايأأة البيئأأة مأأ  ااضأأرار البالغأأة وواسأأعة االنتشأأار وطويلأأة اامأأد يف ال  اعأأات املسأألحة 
و وي بغأأي تفسأأري عبأأارة "نأأب احلأأرص" علأأى أهنأأا تشأأري دىل واجأأب ااطأأرا  يف أي نأأ اع (1359)لدوليأأةا

 و(1360)مسلح التحوط ملا قد يرتتب على اانشطة العسكرية م  أثر حمت   يف البيئة الطبيعية
أيضأأا  حأأر  العطأأ   [(1الثأأاين )] 9ل اسأأُتخد  يف مشأأروع املبأأدأ 55وعلأأى غأأرار املأأادة  (7)

 تلأأأأ  عأأأأ   [(1الثأأأأاين )] 9شأأأأري دىل معيأأأأار ترام أأأأي ثالثأأأأيو سيأأأأد أن مشأأأأروع املبأأأأدأ "و" الأأأأ ي ي
سأأأني  [(1الثأأأاين )] 9مأأأ  حيأأأث مأأأدى االنطبأأأاق والتع أأأيمو أوال ل ال مييأأأ  مشأأأروع املبأأأدأ  55 املأأأادة

ال  اعأأات الدوليأأة وغأأري الدوليأأةل علأأى أسأأاس أن مشأأاريع املبأأادئ يُقصأأد هبأأا أن ت طبأأق علأأى مجيأأع 
و و  ا يش   ال  اعات املسلحة الدوليةل سأاملعر التقليأدي ل أ اع مسألح يقأع (1361)ال  اعات املسلحة

سأأأتع ارية سأأأني دولتأأأني أو أمثأأأرل ومأأأ لك ال  اعأأأات املسأأألحة الأأأيت حتأأأارب فيهأأأا الشأأأعوب اهلي  أأأة اال
واالحتالل ااج ح واانظ ة الع صرية يف سياق ممارسة حقها يف تقرير املصري؛ فضأال عأ  ال  اعأات 

__________ 

ل 2(ل التعليأق علأى املأادة A/66/10) 10الوثائق الرمسية للج عية العامأةل الأدورة السادسأة والسأتونل امللحأق رقأم  (1357)
 و229الصفحة 

مأ   30-27و 25ل الفقأرات (أعأال  1353احلاشية )انظر  لحة ال ووية أو استخدامهامشروعية التهديد سااس (1358)
 وال ص اإلنكلي ي

 على ما يلي:  لمحاية البيئة الطبيعية -55ت ص املادة  (1359)
تُراعأأأى أث أأأاء القتأأأال محايأأأة البيئأأأة الطبيعيأأأة مأأأ  ااضأأأرار البالغأأأة واسأأأعة االنتشأأأار وطويلأأأة اامأأأدو  -1"  

احل ايأأة حظأأر اسأأتخدا  أسأأاليب أو وسأأائ  القتأأال الأأيت يُقصأأد هبأأا أو يُتوقأأع م هأأا أن تسأأبب مثأأ  وتشأأ    أأ   
     ااضرار سالبيئة الطبيعية وم  مث تضر سصحة أو سقاء السكانو

 اليت ُتش  ضد البيئة الطبيعية"والردع حُتظر  ج ات  -2  

(1360) Pilloud and Pictet انظأر أيضأا  و و 663ل الصأفحة (أعأال  1335احلاشأية نظأر )اK. Hulme, "Taking Care 

to Protect the Environment Against Damage: A Meaningless Obligation?" in International Review 

of the Red Cross, vol. 92, No. 879 (2010), pp. 675-691 و 

 و29ل الصفحة A/CN.4/674ة البيئة يف سياق ال  اعات املسلحةل انظر التقرير ااويل سشفن محاي (1361)

http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/674
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املسأألحة غأأري الدوليأأةل الأأيت تقأأع دمأأا سأأني دولأأة ومجاعأأة )مجاعأأات( مسأألحة م ظ أأة أو سأأني مجاعأأات 
 و  (1362)مسلحة م ظ ة داخ  دقليم دولة م  الدول )وسالتايل دون تدخ  الدولة(

"واسأأأعة االنتشأأأار" و"طويلأأأة صأأأطلحات ومل يأأأرد يف الربوتومأأأول اإلضأأأايف ااول تعريأأأ  مل (8)
نفسها مستخدمة يف اتفاقية حظر استخدا  تق يأات التغيأري  صطلحاتاامد" و"سالغة"و و    امل

و ومأع  لأكل نأب أال يغيأب عأ  (1363)يف البيئة اغراض عسكرية أو اية أغراض عدائيأة أخأرى
ثالثأأأأي املطلأأأأوب مبوجأأأأب الربوتومأأأأول الاالتفاقيأأأأة ال تتضأأأأ   الشأأأأرط الرتام أأأأي اا  أأأأان أن  أأأأ   

اإلضأأايف ااولل اهنأأا تسأأتخد  حأأر  العطأأ  "أو" سأأدال مأأ  "و"ل وان سأأياق االتفاقيأأة أضأأيق  
 مثريا  م  الربوتومول اإلضايف ااولو 

ل اإلضايف ااول م  الربوتومو  55ع  املادة  [(1الثاين )] 9ثانيا ل  تل  مشروع املبدأ  (9)
صأأراحة   [(1الثأأاين )] 9ل ال يأأ ص مشأأروع املبأأدأ 55مأأ  حيأأث طاسعأأ  ااعأأمو وخالفأأا  لل أأادة 

على حظر استخدا  أساليب أو وسائ  القتال اليت يقصد هبا أو ميك  أن يتوقأع م هأا أن تسأبب 
لتقريأأرل ضأأررا  سالبيئأأة الطبيعيأأة ومأأ  مث تضأأر سصأأحة السأأكان أو سقأأائهمو ويف وقأأت صأأياغة  أأ ا ا
 بغأأأي أسأأأدى الأأأبعض قلقأأأا  مأأأ  أن يضأأأع   أأأ ا االسأأأتبعاد نأأأص مشأأأاريع املبأأأادئو ومأأأع  لأأأكل ي

ال هتد  دىل دعادة صياغة القواعد بادئ و ف شاريع املبادئالتشديد على الطاسع العا  ملشاريع امل
ي بغأأي  واملبأأادئ املوجأأودة واملعأأرت  هبأأا أصأأال  يف قأأانون ال  اعأأات املسأألحةو وساإلضأأافة دىل  لأأكل

ل الأ ي يت أاول تطبيأق مبأادئ وقواعأد [(2الثأاين )] 10ساالقرتان مع مشروع املبدأ  2قراءة الفقرة 
 قانون ال  اعات املسلحة على البيئة الطبيعية هبد  توفري احل اية البيئيةو

مأ  الربوتومأول اإلضأايف ااول تقتضأي مأ   36ونب التشديد   ا أيضا  على أن املأادة  (10)
ن تسأأأأتعرض ااسأأأألحة اةديأأأأدة ووسأأأأائ  وأسأأأأاليب احلأأأأرب اةديأأأأدة للتفمأأأأد مأأأأ  أهنأأأأا الأأأأدول أ
__________ 

 (ل1949آب/أغسأأطس  12 لتحسأأني حأأال اةرحأأى واملرضأأى سأأالقوات املسأألحة يف امليأأدان )ج يأأ ج يأأ  لاتفاقيأأة  (1362)
واتفاقيأة ج يأ  لتحسأني حأال  )"اتفاقيأة ج يأ  ااوىل"(؛ vol. 75, No. 970, p. 31, art. 49ل املرجأع نفسأ 

 لاملرجأأأأع نفسأأأأ (ل 1949آب/أغسأأأأطس  12 لج يأأأأ )جرحأأأأى ومرضأأأأى وغرقأأأأى القأأأأوات املسأأأألحة يف البحأأأأار 
No. 971, p. 85, art. 50 ("؛ واتفاقية "الثانية ج ي  اتفاقية)  12 لج يأ )املتعلقة مبعاملأة أسأرى احلأرب ج ي 

ج يأ  (؛ واتفاقيأة "الثالثأةج يأ  اتفاقيأة ") No. 972, p. 135, art. 129ل نفسأ املرجأع (ل 1949آب/أغسأطس 
ل املرجأأأأأع نفسأأأأأ (ل 1949 آب/أغسأأأأأطس 12 لج يأأأأأ )محايأأأأأة ااشأأأأأخاص املأأأأأدنيني يف وقأأأأأت احلأأأأأرب سشأأأأأفن 

No. 973, p. 287, art. 146 (" ل املادتأان املشأرتمتان "الراسعأةج يأ  اتفاقيأة)؛ والربوتومأول اإلضأايف ااولل3و 2 
ل واملتعلأأق حب ايأأة 1949آب/أغسأأطس  12؛ والربوتومأأول اإلضأأايف امللحأأق ساتفاقيأأات ج يأأ  املعقأأودة يف 1املأأادة 

 وNo. 17513, p. 609, art 1ل املرجع نفس ل 1977ضحايا امل اوعات املسلحة غري الدولية )الربوتومول الثاين(ل 

  10 لنيويأأورك)اتفاقيأة حظأر اسأتخدا  تق يأات التغيأري يف البيئأة اغأراض عسأكرية أو ايأة أغأراض عدائيأة أخأرى  (1363)
ويف التفأأا م اخلأأاص  وvol.1108, No. 17119, p. 151, art.2ل املرجأأع نفسأأ ل 1976مأأانون ااول/ديسأأ رب 

واسأأأعة ‘" علأأأى ال حأأأو التأأأايل: ""واسأأأعة االنتشأأأار"ل و"طويلأأأة البقأأأاء" و"خطأأأريةمصأأأطلحات ل تفسأأأر 2ساملأأأادة 
: تأأأدو  لفأأأرتة أشأأأهرل ‘طويلأأأة البقأأأاء‘: شأأأاملة ملسأأأاحة تبلأأأغ عأأأدة مئأأأات مأأأ  الكيلأأأومرتات املرسعأأأة"؛ "‘االنتشأأأار

: م طويأأة علأأى دخأأالل أو دضأأرار خطأأري أو مبأأري حبيأأاة اإلنسأأانل وسأأاملوارد الطبيعيأأة ‘شأأديدة‘لفصأأ  تقريبأأا  "؛ " أو
)تقريأأر مأأؤمتر ة أأة نأأ ع السأأالح الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة ومأأات" واالقتصأأاديةل أو غري أأا مأأ  املق
 (و95الصفحة  لاجمللد ااول(ل A/31/27) 27احلادية والثالثونل امللحق رقم 

http://undocs.org/ar/A/31/27
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و (1364)تتعأأارض مأأع القواعأأأد احلاليأأة للقأأانون الأأأدويلل وعلأأى أهنأأا ت طبأأأق علأأى مجيأأع ااسأأألحة ال
 شروع مبدأ مقب ومب  ا يتص   ا الشرط في ةعاةمتك  مو 
التعامأأ  مأأع البيئأأة الطبيعيأأة مثل أأا  [(1الثأأاين )] 9مأأ  مشأأروع املبأأدأ  3وحتأأاول الفقأأرة  (11)

تُعاَمأأأ  ااعيأأأان املدنيأأأة يف أث أأأاء ال أأأ اع املسأأألحو وتسأأأت د  أأأ   الفقأأأرة دىل القاعأأأدة ااساسأأأية الأأأيت 
 و (1365)تقضي سوجوب الت يي  سني اا دا  العسكرية وااعيان املدنية

مأ  الربوتومأأول  (2)52ساملأادة  [(1الثأأاين )] 9مأأ  مشأروع املبأدأ  3وميكأ  رسأ  الفقأرة  (12)
 اإلضايف ااولل اليت تعر  "اا دا  العسكرية" سفهنا:

"]ووو[ تلأأأك الأأأيت تسأأأهم مسأأأامهة فعالأأأة يف الع أأأ  العسأأأكري سأأأواء مأأأان  لأأأك  
سطبيعتهأأأأأا أ  مبوقعهأأأأأا أ  سغايتهأأأأأا أ  ساسأأأأأتخدامهال والأأأأأيت حيقأأأأأق تأأأأأدمري ا التأأأأأا  أو اة ئأأأأأي 

 و(1366)ئدة حي  اك مي ة عسكرية أميدة"االستيالء عليها أو تعطيلها يف الظرو  السا أو
و (1367)"ااعيأأأان املدنيأأأة" سفهنأأأا "مافأأأة ااعيأأأان الأأأيت ليسأأأت أ أأأدافا  عسأأأكرية" مصأأأطلحوُعأأأر  

ومبوجأأأب قأأأانون ال  اعأأأات املسأأألحةل ال نأأأوو توجيأأأ  اهلج أأأات دال ل  أأأدا  العسأأأكريةل ولأأأيس 

__________ 

ReviewingtheLegalityofNewWeapons, MeansandMethodsof”Warfare“,Lawend.Kل انظأر مأثال   (1364)

International Review of the Red Cross, vol. 88, No. 864 (2006), p. 925؛ وJ. McClelland, “The

ReviewofWeaponsinAccordancewithArticle36ofAdditionalProtocolInternationalReviewof”I

the Red Cross, vol. 85, No. 850 (2003), p. 397؛ وUNEP, Protecting the Environment During Armed 

Conflict: An Inventory and Analysis of International Law (Nairobi, UNEP, 2009), p. 16و 

يف ل (أعأأال  1331احلاشأأية ووو ) القأأانون الأأدويل اإلنسأأاين العأأريفسأأكل  -انظأأر سوجأأ  عأأا    كأأرتس ودوووالأأد  (1365)
 و  415 ةالصفح

و ويأأأرد تعريأأأ  مماثأأأ  يف 2ل الفقأأأرة 52ل املأأأادة 1949امللحأأأق ساتفاقيأأأات ج يأأأ  املعقأأأودة عأأأا   الربوتومأأأول ااول (1366)
تقليديأأة: الربوتومأأول الثأأاين املتعلأأق حبظأأر أو تقييأأد اسأأتع ال االغأأا  الالربوتومأأوالت التاليأأة امللحقأأة ساتفاقيأأة ااسأألحة 
 (1980تشأأأأأري  ااول/أمتأأأأأوسر  10 لج يأأأأأ ) تقليديأأأأأةالسأأأأألحة ااوااشأأأأأراك وال بأأأأأائ  ااخأأأأأرى امللحأأأأأق ساتفاقيأأأأأة 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1342, No. 22495, p. 137تقليديأة( السلحة اا)الربوتومول الثاين التفاقية 

at p. 168 املتعلق حبظأر أو تقييأد اسأتع ال االغأا  وااشأراك اخلداعيأة وال بأائ  ااخأرىل سصأيغت  الثاين الربوتومول و ؛
املرفأأق ساتفاقيأأة حظأأر أو تقييأأأد ( 1996أيار/مأأايو  3املعأأأدل يف  )الربوتومأأول الثأأاين 1996أيار/مأأايو  3املعدلأأة يف 

(ل 1996أيار/مأأأايو  3 لج يأأأ )   اعتبار أأأا مفرطأأأة الضأأأرر أو عشأأوائية ااثأأأراسأأتع ال أسأأألحة تقليديأأأة معي أأأة ميكأأ
حظأر أو تقييأد اسأتع ال ااسألحة احملرقأةل شفن ؛ والربوتومول الثالث سvol. 2048, No. 22495, p. 93ل املرجع نفس 

عشأأأوائية ااثأأأر امللحأأأق ساتفاقيأأأة حظأأأر أو تقييأأأد اسأأأتع ال أسأأألحة تقليديأأأة معي أأأة ميكأأأ  اعتبار أأأا مفرطأأأة الضأأأرر أو 
؛ ومأ لك الربوتومأول vol. 1342, No. 22495, p. 171 لاملرجأع نفسأ تقليدية( السلحة اا)الربوتومول الثالث التفاقية 

حل ايأأأأأة امللكيأأأأأة الثقافيأأأأة يف حالأأأأأة نشأأأأأوب نأأأأأ اع مسأأأأألح )الربوتومأأأأأول الثأأأأأاين  1954الثأأأأاين التفاقيأأأأأة ال أأأأأاي لعأأأأأا  
 وvol. 2253, No. 3511, p. 172ل املرجع نفس  ل(1999آ ار/مارس  26 لال اي)( 1999 لعا 

ل ومأأأأ لك 1949امللحأأأأق ساتفاقيأأأات ج يأأأأ  املعقأأأودة عأأأأا   مأأأأ  الربوتومأأأول ااول ل1ل الفقأأأرة 52انظأأأر املأأأأادة  (1367)
مأ  الربوتومأول الثأاين  ل7ل الفقأرة 2تقليدية؛ واملأادة السلحة اام  الربوتومول الثاين التفاقية  ل5ل الفقرة 2 املادة

 تقليديةوالسلحة اام  الربوتومول الثالث التفاقية  ل4ل الفقرة 1تقليدية؛ واملادة السلحة اااملعدل التفاقية 
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أن  أأ   القاعأأدة ت طبأأق و وتوجأأد عأأدة صأكوك مل مأأة وغأأري مل مأأة تشأري دىل (1368)ل عيأان املدنيأأة
 و (1369)على البيئة الطبيعية

ا يؤمأد أن  أ   القاعأدة ليسأت مطلقأة: ممقُيدت وم يا  سعبارة "أصبح"ل  3أن الفقرة  سيد (13)
 و (1370)فقد تصبح البيئة  دفا  عسكريا  يف حاالت معي ةل وميك  م  مث استهدافها سصورة قانونية

مأأ  قواعأأد دراسأأة القأأانون الأأدويل  43مأأ  القاعأأدة  دىل الفقأأرة ااوىل 3وتسأأت د الفقأأرة  (14)
 43 العأأريف الصأأادرة عأأ  اللج أأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأرو غأأري أن ااجأأ اء ااخأأرى مأأ  القاعأأدة

ا أثار سعض الشواغ و ويف   ا الصددل م  املفيد مرة أخرى ممتدرَج يف الصيغة احلالية للفقرةل  مل
سع عأأأأا  وأهنأأأا ال هتأأأد  دىل دعأأأادة صأأأياغة القواعأأأأد التفميأأأد علأأأى أن مشأأأاريع املبأأأادئ  ات طأأأا

واملبادئ املعرت  هبا م  قب  مبوجب قانون ال  اعات املسلحةو وس أاء علأى  لأكل نأب قأراءة مأ  
ل ال ي يت اول حتديأدا  تطبيأق [(2الثاين )] 10ساالقرتان مع مشروع املبدأ  3والفقرة  2م  الفقرة 

مأأ  قواعأأد ومبأأادئ تتعلأأق سأأالت يي  والت اسأأب والضأأرورة  مأأا يأأ ص عليأأ  قأأانون ال  اعأأات املسأألحة
 العسكرية وا ا  االحتياطات يف اهلجو و 

دقامة تواون سني وضأع مبأادئ توجيهيأة اول حي [(1الثاين )] 9ويالَح  أن مشروع املبدأ  (15)
م  قبأ   حل اية البيئة يف سياق ال  اعات املسلحة دون دعادة صياغة القواعد واملبادئ املعرت  هبا

 مبوجب قانون ال  اعات املسلحةو

__________ 

ل 7القاعأدة ل (أعأال  1331احلاشأية ) ووو القأانون الأدويل اإلنسأاين العأريف سأكل -انظر سوجأ  عأا    كأرتس ودوووالأد  (1368)
( مأأأأ  الربوتومأأأأول اإلضأأأأايف ااولل 2)52و 48و ومبأأأأدأ الت ييأأأأ  مأأأأدون يف نصأأأأوص م هأأأأا املادتأأأأان 415الصأأأأفحة 

تقليديأأةو و أأو معأأرت  سأأ  مقاعأأدة مأأ  السأألحة ااومأأ لك يف الربوتومأأول الثأأاين املعأأدل والربوتومأأول الثالأأث التفاقيأأة 
 وعلى السواء ولية وغري الدوليةقواعد القانون الدويل اإلنساين العريف امل طبقة على ال  اعات املسلحة الد

تقليديأأة؛ واملبأأادئ السأألحة اامأأ  الربوتومأأول الثالأأث التفاقيأأة  ل4ل الفقأأرة 2 ُمأأر يف مجلأأة  أأ   الصأأكوك املأأادة  (1369)
التوجيهيأأة املتعلقأأة حب ايأأة البيئأأة يف أوقأأات ال أأ اع املسأألحل اإلعأأالن اخلتأأامي الأأ ي اعت أأد  املأأؤمتر الأأدويل حل ايأأة 

ل املرفأأقل واادلأأة العسأأكرية اسأأرتاليا 51/157و 49/50قأأرارا اة عيأأة العامأأة ل مأأم املتحأأدة  ضأأحايا احلأأربل
القأانون  سأكل -انظر   كأرتس ودوووالأد و والواليات املتحدةل وم لك التشريعات الوط ية يف نيكاراغوا ودسبانياو 

 و415حة ل الصف(أعال  1331احلاشية ) وووالدويل اإلنساين العريف

InternationalLawProtecting“,Bothe.Mانظأر مأثال   (1370) theEnvironmentDuringArmedGaps:Conflict

and”Opportunities International Review of the Red Cross, vol. 92 (2010), p. 576؛ وR. Rayfuse, 

“Introduction” inWar and the Environment: New Approaches to Protecting the Environment in 

Relation to Armed Conflict, R. Rayfuse (ed) (Leiden: Brill Nijhoff, 2015) p. 6  ؛ وانظأر أيضأاC. Droege 

and M.-L.,Tougas “TheProtection of theNaturalEnvironment inArmedConflict-Existing Rules 

and Need for Further Legal Protection”, ibid., pp. 17-19؛ وD. Fleck, “The protection of the

environment inarmed:conflict legalobligations in theabsenceofspecific rules”, ibid., pp. 47-52 ؛
Theprincipleofambiguityandtheprohibitionagainstexcessivecollateraldamageto“,Koppe.Eو

the environmentduring armed,”conflict ibid., pp. 76-82و ؛M.,Bothe “The ethics, principles and

objectives of protection of the environment in times of armed conflict”,و ibid., p. 99 
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   [(2الثاني )] 10مشروع المبدأ 
 الطبيعية تطبيق قانون النزاعاث المسلحة على البي ة

يُطبَّأأق علأأى البيئأأة الطبيعيأأةل سغأأرض محايتهأأال قأأانون ال  اعأأات املسأألحةل مبأأا فيأأ   
وا أأأا  االحتياطأأأات املبأأأادئ والقواعأأأد املتعلقأأأة سأأأالت يي  والت اسأأأب والضأأأرورة العسأأأكرية 

 اهلجو و يف

 التعليق  
ل املع أأون "تطبيأأق قأأانون ال  اعأأات املسأألحة علأأى [(2الثأأاين )] 10يت أأاول مشأأروع املبأأدأ  (1)

"ل تطبيأأأق مبأأأادئ وقواعأأأد قأأأانون ال  اعأأأات املسأأألحة علأأأى البيئأأأة الطبيعيأأأة سغأأأرض الطبيعيأأأة البيئأأأة
)املبأأأأادئ  ء الثأأأأاين مأأأ  مشأأأأاريع املبأأأأادئ يف اةأأأأ [(2الثأأأأاين )] 10محايتهأأأاو ويأأأأرد مشأأأأروع املبأأأدأ 

ال  اعأات املسألحةو  يف أث أاءل مما يبني أن املقصود  و تطبيقأ  (ال  اعات املسلحةالسارية يف أث اء 
ويت ثأأ  اهلأأد  العأأا  مأأ  مشأأروع املبأأدأ  أأ ا يف تع يأأ  محايأأة البيئأأة يف سأأياق ال  اعأأات املسأألحةل 

 ت املسلحةويُقصد م   دعادة تفميد قانون ال  اعا وال
واختريت عبارة "قانون ال  اعات املسلحة" سدال  م  "القانون الدويل اإلنساين" ل سباب  (2)

و ويُؤمأد اسأتخدا   أ   العبأارة أيضأأا  [(1الثأاين )] 9نفسأها املبي أة يف التعليأق علأى مشأروع املبأأدأ 
يت اول حصرا  قانون ال  اعات املسألحة ساعتبأار  قانونأا  خاصأا ل  [(2الثاين )] 10أن مشروع املبدأ 

 وال يتطرق دىل فروع أخرى م  القانون الدويلو
سعض املبادئ والقواعد احملددة يف قأانون ال  اعأات  [(2الثاين )] 10ويورد مشروع املبدأ  (3)

  االحتياطأأأات يف املسأأألحةل و أأأي مبأأأادئ وقواعأأأد الت ييأأأ  والت اسأأأب والضأأأرورة العسأأأكرية وا أأأا
و ويتسم مشروع املبدأ نفس  سطاسع عا  وال يقد  تفاصأي  عأ  ميفيأة تفسأري املبأادئ (1371)اهلجو 

والقواعأأأدل اهنأأأا مبأأأادئ وقواعأأأد راسأأأخة مبوجأأأب قأأأانون ال  اعأأأات املسأأألحةل وال يأأأدخ  تفسأأأري ا 
هنأأأأا ا [(2الثأأأاين )] 10ضأأأ   أ أأأدا  مشأأأأاريع املبأأأادئو و أأأأي تأأأرد صأأأأراحة يف مشأأأروع املبأأأأدأ 

و (1372)ُحددت ساعتبار ا أ م املبادئ والقواعأد املتعلقأة حب ايأة البيئأة يف سأياق ال  اعأات املسألحة
 ومأأأع  لأأأكل ال ي بغأأأي تفسأأأري اإلشأأأارة دليهأأأا ساعتبار أأأا دلأأأيال  علأأأى قائ أأأة مغلقأأأةل  لأأأك أن مجيأأأع 

 

__________ 

تعكأأأس اإلشأأأارة دىل قاعأأأدة الضأأأرورة العسأأأكرية سأأأدال  مأأأ  مبأأأدأ الضأأأرورة مأأأا تأأأرا  سعأأأض الأأأدول مأأأ  أن الضأأأرورة  (1371)
 العسكرية ليست دعفاء  عاما ل س  ي بغي أن تست د دىل حكم م  أحكا  معا دة دوليةو

 Rethinkinginternationallawandthe protection of the environment in relation to“,Rayfuse.Rانظر  (1372)

armedinRayfuse؛ 6ل الصأفحة (أعأال  1370احلاشأية ) (.ed),… War and the Environment”conflict
ن ال الصأفحت(أعأال  1364احلاشأية ) … UNEP, Protecting the Environment During Armed Conflictو

 و13و 12
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ة يف سأأياق تأأرتب  حب ايأأة البيئأأالأأيت القواعأأد ااخأأرى الأأيت يأأ ص عليهأأا قأأانون ال  اعأأات املسأألحة و 
 و(1373)ال  اعات املسلحة تظ  سارية وال ميك  دغفاهلا

مبأأدأ الت ييأأ  الأأ ي يُلأأ   أطأأرا   (1374)ومأأ  الرمأأائ  ااساسأأية لقأأانون ال  اعأأات املسأألحة (4)
ن اع مسلح سأالت يي  سأني ااعيأان املدنيأة واا أدا  العسأكرية يف مجيأع ااوقأاتل وال نيأ  توجيأ  

و ويُعتأأأرب  أأأ ا املبأأأدأ دحأأأدى قواعأأأد القأأأانون الأأأدويل (1375)سأأأكريةاهلج أأأات دال دىل اا أأأدا  الع
و وم أأا أوضأأح يف التعليأأق علأأى (1376)العأأريف امل طبقأأة يف ال  اعأأات املسأألحة الدوليأأة وغأأري الدوليأأة

ل ليست البيئة الطبيعية عسأكرية يف جو ر أال وي بغأي التعامأ  معهأا [(1الثاين )] 9مشروع املبدأ 
ةو غأأري أن   أأاك ظروفأأا  معّي أأة ميكأأ  أن تصأأبح فيهأأا أجأأ اء مأأ  البيئأأة ساعتبار أأا مأأ  ااعيأأان املدنيأأ

 ويةقانون سصورة دفا  عسكريا ل ويف     احلالة نوو استهدا      ااج اء 
ويأأ ص مبأأدأ الت اسأأب علأأى حظأأر اهلجأأو  علأأى  أأد  عسأأكري مشأأروع د ا مأأان يُتوقأأع  (5)

نيأأةل يُفأأرط يف جتأأاوو مأأا يُ تظأأر أن يسأأفر ع أأ  م أأ  أن يُلحأأق ضأأررا  عرضأأيا  ساملأأدنيني أو ااعيأأان املد
 و(1377) لك اهلجو  م  مي ة عسكرية مل وسة ومباشرة

__________ 

ااول امللحأأأأأق ساتفاقيأأأأأات ج يأأأأأ   مأأأأأ  الربوتومأأأأأول 55و 35القواعأأأأأدل يف مجلأأأأأة أمأأأأأورل املأأأأأادتني تشأأأأأ    أأأأأ    (1373)
و وميك  أن تسهم أحكا  أخرى م  الربوتومول ااول والربوتومول الثاينل فضال  ع  صأكوك أخأرى 1949 لعا 

ظأر اهلجأو  علأى ااشأغال دسهاما  غري مباشر يف محاية البيئةل مث  ااحكا  الأيت حت لم  قانون ال  اعات املسلحة
(ل 15 ؛ والربوتومأأأول الثأأأاينل املأأأادة56اهل دسأأأية وامل شأأأآت احملتويأأأة علأأأى قأأأوى خطأأأرة )الربوتومأأأول ااولل املأأأادة 

وااحكأأا  الأأيت حتظأأر اهلجأأو  علأأى ااعيأأان واملأأواد الأأيت ال غأأا ع هأأا للسأأكان املأأدنيني )الربوتومأأول ااولل املأأادة 
 18ال أايل )ائح املتعلقة سقوانني وأعرا  احلأرب الربيأة و (؛ وحظر ال هب )الل14 ادة؛ والربوتومول الثاينل امل54

)و(؛ وحظأر الرتحيأ  القسأري 2ل الفقأرة 4؛ والربوتومول الثأاينل املأادة (28املادة ( 1907 تشري  ااول/ أمتوسر
 UNEP, Environmental Considerations of Humanانظأأر أيضأأا لو (و 17)الربوتومأأول الثأأاينل املأأادة لل أأدنيني 

Displacement in Liberia: A Guide for Decision Makers and Practitioners (2006)و 

 226ل الصأأفحة 1996تقأأارير حمك أأة العأأدل الدوليأأة  مشأأروعية التهديأأد سااسأألحة ال وويأأة أو اسأأتخدامهال فتأأوىل (1374)
 Military Necessity and Humanity in International“,Schmitt.M؛ و257الفقأرة  مأ  الأ ص اإلنكليأ يل يف

HumanitarianPreservingtheDelicateVirginiaJournalofInternational50.vol,Law”Balance:Law

(2010), p. 803و 

ل 13مأأأ  الربوتومأأأول ااول؛ واملأأأادة  ل2ل الفقأأأرة 52و ل2ل الفقأأأرة 51و ل48أصأأأبح مبأأأدأ الت ييأأأ  مأأأدونا  يف املأأأواد  (1375)
؛ والربوتومأأأأأول الثأأأأأاين املعأأأأأدل 1949امللحأأأأأق ساتفاقيأأأأأات ج يأأأأأ  املعقأأأأأودة عأأأأأا   مأأأأأ  الربوتومأأأأأول الثأأأأأاين ل2الفقأأأأأرة 

تقليديأأأأة؛ واتفاقيأأأأة حظأأأأر اسأأأأتع ال و أأأأ ي  السأأأألحة ااتقليديأأأأة؛ والربوتومأأأأول الثالأأأأث التفاقيأأأأة السأأأألحة اا تفاقيأأأأةال
 ,United Nations (ل1997 أيلول/سأبت رب 18أوسألول ) ملضأادة ل فأراد وتأدمري تلأك االغأا ونق  االغأا  ا ودنتاج

Treaty Series, vol. 2056, No. 35597 و225ل الصفحة 

 و415الصفحة يف ل (أعال  1331ووو )احلاشية  القانون الدويل اإلنساين العريفسكل  - انظر   كرتس ودوووالد (1376)

نظأأر أيضأأا  واو 1949امللحأأق ساتفاقيأأات ج يأأ  املعقأأودة عأأا   الربوتومأأول ااولل مأأ  )ب(5ل الفقأأرة 51املأأادة  (1377)
Yoram,Dinstein “Protection of the Environment in InternationalArmed Conflict”Max Planck 

Yearbook of United Nations Law, vol. 5 (2001), p. 523, at pp. 524-525  و وانظأر أيضأاL. Doswald-

Beck, “InternationalHumanitarianLaw and theAdvisoryOpinion of the InternationalCourt of

JusticeontheLegalityoftheThreatorUseofNuclearInternational Review of the Red”Weapons 

Cross, vol. 37 (1997), p. 52و 
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ومبأدأ الت اسأأب قاعأأدة  امأأة مأ  قواعأأد قأأانون ال  اعأأات املسألحة أيضأأا  نظأأرا  دىل عالقتأأ   (6)
و و أأأو مأأأدون يف عأأأدد مأأأ  صأأأكوك قأأأانون ال  اعأأأات املسأأألحةل (1378)سقاعأأأدة الضأأأرورة العسأأأكرية

مشروعية التهديد سااسلحة ال ووية واعرتفت حمك ة العدل الدولية أيضا  سانطباق  يف فتوا ا سشفن 
و ويُعترب   ا املبدأ دحأدى قواعأد القأانون الأدويل العأريف امل طبقأة يف ال  اعأات (1379)أو استخدامها

 و(1380)ليةاملسلحة الدولية وغري الدو 
يف معظأأأم  ولأأأيس مباشأأأرا  وملأأأا مانأأأت البيئأأأة تتأأأفثر سال  اعأأأات املسأأألحة تأأأفثرا  غأأأري مباشأأأر  (7)

ااحأأوالل تكتسأأي القواعأأد املتصأألة سالت اسأأب أمهيأأة خاصأأة يف سأأياق محايأأة البيئأأة الطبيعيأأة أث أأاء 
العأريف  و وقد أسروت دراسة اللج أة الدوليأة للصأليب اامحأر سشأفن القأانون(1381)ال  اعات املسلحة

اامهيأأأة الشأأأديدة ملبأأأدأ الت اسأأأب في أأأا يتعلأأأق حب ايأأأة البيئأأأة الطبيعيأأأة أث أأأاء ال  اعأأأات املسأأألحةل د  
 و(1382)خلصت دىل ضرورة تقييم ما ميك  أن يرتتب على اهلجو  م  آثار يف البيئة

ل فيعأأر  لأأك الطبيعيأأة ود ا طُبقأأت القواعأأد املتصأألة سالت اسأأب في أأا يتعلأأق حب ايأأة البيئأأة (8)
جوب االمت اع ع  ش   جو  على أ أدا  عسأكرية مشأروعة د ا مأان مأ  شأفن  أن يأؤدي دىل و 

و ولكأأأ  مأأأ  جهأأأة أخأأأرىل يعأأأر (1383)آثأأأار سيئيأأأة عرضأأأية تتجأأأاوو قي أأأة اهلأأأد  العسأأأكري املعأأأر
تطبيق     القاعدة أيضا  أن  "د ا مان اهلد  يتسم سقدر مأا  مأ  اامهيأةل يصأبح مأ  امل كأ  

و وتقبأأ  القاعأأدة مأأ  مث سأأفن "الضأأرر (1384)  خطأأر دحلأأاق الضأأرر سالبيئأأة"تربيأأر مسأأتوى  أعلأأى مأأ
 قد يكون قانونيا  يف سعض احلاالتوالطبيعية العارض" ال ي يلحق سالبيئة 

__________ 

(1378) Schmitt,و804ل الصفحة (أعال  1374احلاشية )ل ”… Military necessity and humanity“ 

 ل1949امللحأأأأأق ساتفاقيأأأأات ج يأأأأأ  املعقأأأأودة عأأأأأا   ل والربوتومأأأأأول الثأأأأاين57و 51الربوتومأأأأول ااولل املادتأأأأان  (1379)
الدوليأأةل تقليديأأةل فضأأال  عأأ  ال ظأأا  ااساسأأي لل حك أأة اة ائيأأة السأألحة ااتفاقيأأة الوالربوتومأأول الثأأاين املعأأدل 

مشأأأروعية التهديأأأد سااسأأألحة ال وويأأأة أو اسأأأتخدامهال فتأأأوىل تقأأأارير انظأأأر أيضأأأا  و ‘و 4‘)ب(2ل الفقأأأرة 8املأأأادة 
 و30م  ال ص اإلنكلي يل يف الفقرة  296ل الصفحة 1996حمك ة العدل الدولية 

 و415ل الصفحة (أعال  1331سكل القانون الدويل اإلنساين العريفووو )احلاشية  -   كرتس ودوووالد (1380)

, Droege and Tougas؛ و133و 132ل الصأأفحتان املرجأأع نفسأأ  (1381) “The protection of the natural

environment in armed conflict …” ( أعأال  1370احلاشأية) وانظأر أيضأا   ؛19ل الصأفحةUNEP, Desk 

Study on the Environment in Liberia  و ؛(2004)سرنأامج اامأم املتحأدة للبيئأةلUNEP, Environmental 

Considerations of Human Displacement in Liberia و(أعال  1373)احلاشية  ووو 

ل 44ل القاعأأأأأدة (أعأأأأأال  1331ووو )احلاشأأأأأية  القأأأأأانون الأأأأأدويل اإلنسأأأأأاين العأأأأأريفسأأأأأكل  -   كأأأأأرتس ودوووالأأأأأد (1382)
 و415 ةالصفح

,Dinsteinانظأر أيضأا   (1383) “Protection of the environment …” ( أعأال  1377احلاشأية)؛525-524ن ال الصأأفحت 
 Doswald-Beck, “International humanitarian law and the advisory opinion of the Internationalو

Court of Justice …” ؛ و(أعأال  1377احلاشأية )لUNEP, Protecting the Environment During Armed 

Conflict … ( أعأأأال  1364احلاشأأأية) ؛ و13ل الصأأأفحةRayfuse, introduction in War and the 

Environment … ( أعأال  1370احلاشأية) ؛ و6ل الصأفحةDroegeandTheprotectionof“,Tougas the

natural environment …” ( أعال  1370احلاشية) و23-19ل الصفحات 

(1384) International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Final Report to the Prosecutor by the 

Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign against the Federal Republic of 

Yugoslavia, at para. 19 متأاح يف الأراس  التأايل: وhttp://www.icty.org/x/file/Press/nato061300.pdf انظأر و و
 و525و 524 صفحتنياليف ل (أعال  1377احلاشية ) ”… Dinstein, “Protection of the environmentأيضا  

http://www.icty.org/x/file/Press/nato061300.pdf
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ومبوجب قانون ال  اعات املسألحةل جتيأ  الضأرورة العسأكرية ا أا  "تأداسري تكأون ضأرورية  (9)
و ويعأر  لأك أنأ  ال نأوو شأ  (1385)ورة"سالفع  لتحقيق غرض عسكري مشروعل وال تكون حمظأ

 جأأو  علأأى  أأد  عسأأكري مشأأروع ميكأأ  أن يسأأفر عأأ  آثأأار سيئيأأة سأألبية دال د ا مأأان اهلجأأو  
ضأأأأروريا  سالفعأأأأ  لتحقيأأأأق غأأأأرض عسأأأأكري حمأأأأددل ومل يكأأأأ  مشأأأأ وال  حبظأأأأر اسأأأأتخدا  أسأأأأاليب 

را  سالغأأأة واسأأأعة وسأأأائ  للقتأأأال يقصأأأد هبأأأا أو قأأأد يتوقأأأع م هأأأا أن تلحأأأق سالبيئأأأة الطبيعيأأأة أضأأأرا أو
 و(1387)ل أو ال يستويف املعايري الواردة يف مبدأ الت اسب(1386)االنتشار وطويلة اامد

احلأأأرص لتفأأأادي  وجأأأوبوتأأأ ص القاعأأأدة املتعلقأأأة سا أأأا  االحتياطأأأات يف اهلجأأأو  علأأأى  (10)
 دصاسة السكان املدنيني وااشخاص املدنيني وااعيان املدنية سالضرر خالل الع ليات العسأكرية؛

ا أأا  مجيأع االحتياطأات امل ك أة لتج أب مأأا قأد يقأعل سصأورة عرضأأيةل  وجأوبوتأ ص أيضأا  علأى 
مأأ  خسأأائر يف أرواح املأأدنيني أو دصأأاستهم أو اإلضأأرار سااعيأأان املدنيأأةل والتقليأأ  م هأأا دىل أدىن 

ل وتُعتأأرب أيضأأا  (1388)حأأدو و أأ   القاعأأدة مدونأأة يف عأأدد مأأ  صأأكوك قأأانون ال  اعأأات املسأألحة
 و(1389)قواعد القانون الدويل العريف امل طبقة يف ال  اعات املسلحة الدولية وغري الدوليةدحدى 

وتُلأأأ   القاعأأأدة ااساسأأأية املتعلقأأأة سا أأأا  االحتياطأأأات يف اهلجأأأو  أطأأأرا  ال أأأ اع املسأأألح  (11)
سا أا  االحتياطأأات الالومأأة والفعالأأة لأدى التخطأأي  للهجأأو  وتقريأأر ت فيأ  و ومأأ  مثل يعأأر  لأأك 

سأأياق محايأأة البيئأأة أن أطأأرا  ال أأ اع املسأألح مل مأأة سا أأا  مأأ  االحتياطأأات امل ك أأة لتج أأب  يف
 و(1390)اإلضرار العرضي سالبيئة والتقلي  م   دىل أدىن حد

وأخأأأريا ل تتضأأأ   عبأأأارة "يُطبَّأأأق علأأأى البيئأأأة الطبيعيأأأةل سغأأأرض محايتهأأأا"  أأأدفا  ي بغأأأي أن  (12)
مأأأ  مث  أأأرد  يتجأأأاوواملسأأألح أو الع ليأأأات العسأأأكريةل و  تسأأأعى لتحقيقأأأ  ااطأأأرا  املع يأأأة سأأأال  اع

 تفميد تطبيق قواعد ال  اع املسلح على البيئةو
  [(3الثاني )] 11مشروع المبدأ 

 ارعتباراث البي ية
 تراعى االعتبارات البيئية ع د تطبيق مبدأ الت اسب وقواعد الضرورة العسكريةو 
__________ 

(1385) M. Sassoli, A. Bouvier and.A Quintin, “How does law protect in war: online glossary” متأاح يف و
)اطلأأأأأع علأأأأأى  https://www.icrc.org/casebook/doc/glossary/military-necessity-glossary.htmالأأأأأراس  التأأأأأايل: 

 (و2016متوو/يولي   28املوقع يف 

 و3ل الفقرة 35الربوتومول ااولل املادة  (1386)

 )ب(و5ل الفقرة 51ل املادة املرجع نفس  (1387)

مأأ  االتفاقيأأة املتعلقأأة سقصأأ  القأأوات البحريأأة يف  ل3ل الفقأأرة 2مبأأدأ ا أأا  االحتياطأأات يف اهلجأأو  مأأدّون يف املأأادة  (1388)
مأأأ   ل1ل الفقأأأرة 57؛ واملأأأادة (1907تشأأأري  ااول/أمتأأأوسر  18 لال أأأاي) 1907)التاسأأأعة( لعأأأا   وقأأأت احلأأأرب

 تفاقيأأأةالل فضأأأال  عأأأ  الربوتومأأأول الثأأأاين املعأأأدل 1949امللحأأأق ساتفاقيأأأات ج يأأأ  املعقأأأودة عأأأا   الربوتومأأأول ااول
 سلحوتقليديةل والربوتومول الثاين التفاقية ال اي اخلاصة حب اية امل تلكات الثقافية يف حالة ن اع مالسلحة اا

 و15ل القاعدة (أعال  1331ووو )احلاشية  القانون الدويل اإلنساين العريفسكل  -  كرتس ودوووالد  (1389)

 و44ل القاعدة املرجع نفس  (1390)

https://www.icrc.org/casebook/doc/glossary/military-necessity-glossary.htm
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 التعليق  
ل املع أأأون "االعتبأأأارات البيئيأأأة"ل علأأأى أن تراعأأأى [(3 )الثأأأاين] 11يأأأ ص مشأأأروع املبأأأدأ  (1)

 االعتبارات البيئية ع د تطبيق مبدأ الت اسب وقواعد الضرورة العسكريةو
مشأأأأروعية ونأأأص املشأأأروع مسأأأت د ومسأأأتلهم مأأأ  فتأأأأوى حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة سشأأأفن  (2)

علأى الأدول أن تضأع  ل اليت خلصت دىل ما يلي: "يتعنيالتهديد سااسلحة ال ووية أو استخدامها
االعتبأأأأارات البيئيأأأأة يف احلسأأأأبان لأأأأدى تقيي هأأأأا ملأأأأا  أأأأو ضأأأأروري ومت اسأأأأب يف السأأأأعي لتحقيأأأأق 
اا دا  العسكرية املشروعةو واحرتا  البيئة  و أحد الع اصر الداخلة يف تقييم ما د ا مأان ع أ   

 و(1391)ما مت شيا  مع مبدأي الضرورة والت اسب"
و [(2الثأأاين )] 10ارتباطأأا  وثيقأأا  مبشأأروع املبأأدأ  [(3الثأأاين )] 11ويأأرتب  مشأأروع املبأأدأ  (3)

 أأأي ع صأأأر  [(2الثأأأاين )] 10والقي أأأة الأأأيت يضأأأيفها مشأأأروع املبأأأدأ  أأأ ا مقارنأأأة مبشأأأروع املبأأأدأ 
التخصيص ال ي يتض    في ا يتعلق ستطبيق مبدأ الت اسب وقواعد الضرورة العسأكريةو ويكتسأي 

 اعضاء اقرتحوا ح ف  متاما وم  مث أمهية ع ليةو غري أن سعض ا
دىل ت أأاول السأألوك العسأأكري وال يتطأأأرق دىل  [(3الثأأأاين )] 11ويهأأد  مشأأروع املبأأدأ  (4)

ع لية حتديد ما يشك   أدفا  عسأكريا  يف حأد  اتأ و فهأ   املسأفلة م ظ أة سالفعأ  مبوجأب قأانون 
و واختأريت (1392)ليأة للأدولال  اعات املسلحةل وتتجسد غالبا  يف اادلة العسكرية والقوانني الداخ

مبدأ" على وج  التحديد لتوضيح     ال قطةو واغراض الوضأوح أيضأا  وسغيأة  ع د تطبيقعبارة "
ل تقأرر [(3الثأاين )] 11ومشروع املبدأ  [(2الثاين )] 10تفميد الصلة القائ ة سني مشروع املبدأ 

ةو وقأأد وردت م اقشأأة  أأ ا أن ُيشأأار دشأأارة صأأرحية دىل مبأأدأ الت اسأأب وقواعأأد الضأأرورة العسأأكري
 و[( أعال 2الثاين )] 10املبدأ و    القواعد يف التعليق على مشروع املبدأ 

وجيهأأا  فأأور حتديأأد اهلأأد  العسأأكري املشأأروعو  [(3الثأأاين )] 11ويصأأبح مشأأروع املبأأدأ  (5)
ح للبشأأر وملأأا مانأأت املعرفأأة سالبيئأأة ونظ هأأا اإليكولوجيأأة تت ايأأد ساسأأت رار وتُفهأأم فه أأا  أفضأأ  وتتأأا 

علأأى نطأأاق أوسأأعل فيعأأر  لأأك أن االعتبأأارات البيئيأأة ال ميكأأ  أن تظأأ  ثاستأأة مبأأرور الوقأأتل سأأ  
 ي بغي أن تتطور ستطور فهم اإلنسان للبيئةو

__________ 

ل الصأأأفحة 1996فتأأأوىل تقأأأارير حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة  مشأأأروعية التهديأأأد سااسأأألحة ال وويأأأة أو اسأأأتخدامهال (1391)
 و30الفقرة  م  ال ص اإلنكلي يل يف 226

 ؛(2)57( و2)وال سأأأأي ا الفقأأأأرة  52( و4)وال سأأأأي ا الفقأأأأرة  51و 50و 48انظأأأأر الربوتومأأأأول ااولل املأأأأواد  (1392)
 ,Y. Dinsteinانظأأأر و و 1949ل امللحأأأق ساتفاقيأأأات ج يأأأ  املعقأأأودة عأأأا  (2)13والربوتومأأأول الثأأأاينل املأأأادة 

“LegitimateMilitaryObjectivesUndertheCurrentJus InInternationalLaw.Studies, vol”Bello 

78 (2002), p. 139و ؛L. R. Blank, “Extending Positive Identification from Persons to Places:

Terrorism,ArmedandtheIdentificationofMilitaryUtah Law Review, No. 5”Objectives,Conflict 

(2013), p. 1227 علأى سأبي  املثأالل ووارة الأدفاع يف امل لكأة املتحأدةو وانظأرل The Manual of the Law of 

Armed Conflict (Oxford: Oxford University Press, 2004), para. 5.4 ؛ وووارة الأدفاع الأوطر الك ديأةل
Law of Armed Conflict at the Operational and Tactical Levels (2001) B-GJ-005-104/FP-021, pp. 

 وLaw of War Manual (2015)؛ وووارة الدفاع يف الواليات املتحدة اامريكيةل 405-427
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  [(4الثاني )] 12مشروع المبدأ 
 حظر األعمال ارنتقامية

 حُتظر اهلج ات اليت ُتش  على البيئة الطبيعية هبد  االنتقا و 

 التعليق  
ل املع أأون "حظأأر ااع أأال االنتقاميأأة"ل  أأو صأأورة طبأأق [(4الثأأاين )] 12مشأأروع املبأأدأ  (1)

 م  الربوتومول اإلضايف ااولو 55م  املادة  2ااص  للفقرة 
ورغأأأم ترحيأأأب سعأأأض ااعضأأأاء مبشأأأروع املبأأأدأ املتعلأأأق حبظأأأر ااع أأأال االنتقاميأأأة ضأأأد البيئأأأة  (2)

الطبيعيأأة وتفييأأد م لأأ ل أثأأار آخأأرون عأأدة قضأأايا تتعلأأق سصأأياغت  ورأوا أنأأ  مأأا مأأان ي بغأأي أن يُأأدرج يف 
مشأأأاريع املبأأأادئ أصأأأال و ومتحأأأورت اآلراء املختلفأأأة حأأأول ثأأأالث نقأأأاط رئيسأأأية  أأأي: )أ( الصأأألة سأأأني 

حتديأأد مأأا د ا مأأان و مأأ  الربوتومأأول اإلضأأايف ااول؛ )ب(  51واملأأادة  [(4الثأأاين )] 12مشأأروع املبأأدأ 
د ا مأان اامأر مأ لكل حتديأد مأا د ا  و حظر ااع ال االنتقامية ضد البيئة يعكس القانون العريف؛ )ج( 

 اعد القانون العريفومانت ال  اعات املسلحة الدولية وغري الدولية ملها مش ولة هب   القاعدة م  قو 
 12وشأأأدد ااعضأأأاء الأأأ ي  أيأأأدوا ددراج مشأأأروع املبأأأدأ علأأأى الصأأألة سأأأني مشأأأروع املبأأأدأ  (3)
)الأأواردة يف القسأأم  51مأأ  الربوتومأأول اإلضأأايف ااولو ورأوا أن املأأادة  51واملأأادة  [(4الثأأاين )]

لربوتومأول اإلضأايف ااولو املع ون "احل اية العامة م  آثار القتأال"( مأ  أ أم املأواد ااساسأية يف ا
فهأي تُأأدّون القاعأأدة العرفيأة الأأيت تأأ ص علأى واجأأب محايأأة املأدنيني مأأ  اخلطأأر ال أاجم عأأ  أع أأال 
القتأأالل وتأأ ص سوجأأ  خأأأاص أيضأأا  علأأى حظأأر اهلج أأأات ضأأد السأأكان املأأدنيني أو ااشأأأخاص 

أساسأأأيا و  [(4الثأأأاين )] 12و ولأأأ لك يصأأأبح ددراج مشأأأروع املبأأأدأ (1393)املأأأدنيني هبأأأد  االنتقأأأا 
ل ف   شأفن يةانتقامع ال أو أصبح ج ء م ها عرضة االطبيعية ورأوا أن  يف حال أصبحت البيئة 

 لأأك أن يكأأون مبثاسأأة  جأأو  علأأى السأأكان املأأدنيني أو ااشأأخاص املأأدنيني أو ااعيأأان املدنيأأةل 
 وي تهك م  مث قوانني ال  اعات املسلحةو

  رأي مفأأاد  أن حظأأر ااع أأال االنتقاميأأة ويف  أأ ا السأأياقل أعأأرب سعأأض ااعضأأاء عأأ (4)
يشك  ج ءا  م  القأانون الأدويل العأريفو غأري أن أعضأاء آخأري  شأككوا يف وجأود  أ   القاعأدةل 

 و(1394)ورأوا أهنا ال توجد دال ساعتبار ا الت اما  تعا ديا  مبوجب الربوتومول اإلضايف ااول
__________ 

 PilloudandArticleinICRC”51“,Pictet.J.Cانظأر و و 6ل وال سأي ا الفقأرة 51الربوتومأول ااولل املأادة  (1393)

Commentary on the Additional Protocols …ل وSandoz and others (eds.) ( أعأال  1335احلاشأية) ل
 و615الصفحة 

سأكل  - لالطالع على م اقشة سشفن وضع ااع ال االنتقامية يف دطار القانون العأريفل انظأر   كأرتس ودوووالأد (1394)
 Y. Arai-Takahashi, The؛ و415 ةل الصأأفح(أعأأال  1331ووو )احلاشأأية  القأأانون الأأدويل اإلنسأأاين العأأريف

Law of Occupation: Continuity and Change of International Humanitarian Law and its Interaction 

with International Human Rights Law (Leiden, Martinus Nijhoff, 2009), pp. 285-289؛ وM. A. 

Newton,ReconsideringDuke Journal of Comparative and International Law, vol. 20”Reprisals“ 

(2010), p. 361؛ وS. Darcy, Collective Responsibility and Accountability under International Law 

(Leiden, Brill, 2007) pp. 154-156و 
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ل ساعتبأأار  نسأأخة مأأ  [(4الثأأاين )] 12وأثأأريت شأأواغ  مفاد أأا أن ددراج مشأأروع املبأأدأ  (5)
مأأأ  الربوتومأأأول اإلضأأأايف ااولل ي طأأأوي علأأأى احت أأأال تعأأأارض مشأأأاريع  ل2ل الفقأأأرة 55املأأأادة 

املبادئ مع  دفها الرئيسيل و و انطباقهأا سوجأ  عأا و ورغأم أن الربوتومأول اإلضأايف ااول حيظأى 
نتقاميأأة ضأأد البيئأأةل فهأأو ستصأأديق واسأأع ال طأأاق وتعأأرت  مأأ  مث دول عديأأدة حبظأأر ااع أأال اال

است سأأأأاخ و وأعأأأأرب سعأأأأض ااعضأأأأاء عأأأأ  القلأأأأق مأأأأ  أن (1395)حيظأأأأى ستصأأأأديق مجيأأأأع الأأأأدول ال
ميكأ  مأ  مث أن يسأاء فه أ  سفنأ   [(4) الثاين] 12مشروع املبدأ يف  احرفي ل2ل الفقرة 55 ملادةا

أن سعض الدول حماولة إلنشاء قاعدة مل مة للدول غري ااطرا و وأشري أيضا  يف   ا الصدد دىل 
 و(1396)وأصدرت دعالنات سشفهنا 55م  املادة  2ااطرا  قدمت حتفظات على الفقرة 

__________ 

دولأأأأأأأأأأأة طرفأأأأأأأأأأأا  يف الربوتومأأأأأأأأأأأول ااولو انظأأأأأأأأأأأر موقأأأأأأأأأأأع اللج أأأأأأأأأأأة الدوليأأأأأأأأأأأة للصأأأأأأأأأأأليب اامحأأأأأأأأأأأر  174توجأأأأأأأأأأأد حاليأأأأأأأأأأأا   (1395)
(https://www.icrc.org/ihl/INTRO/470)و 

وغري أأأال انظأأأر  55لالطأأالع علأأأى وصأأ  ل عالنأأأات والبيانأأأات والتحفظأأات الأأأيت قأأدمتها الأأأدول سشأأأفن املأأادة  (1396)
A/C.N.4/685و وجتأأدر اإلشأأارة أيضأأا  دىل أن امل لكأأأة املتحأأدة أعل أأت مأأا يلأأي: "تُقبأأأ  130و 129ن ال الفقرتأأ

على أسأاس تقيأد أي طأر  خصأم قأد تقاتلأ  امل لكأة املتحأدة  55و 51االلت امات امل صوص عليها يف املادتني 
أو املأأادة  51تقيُّأأدا  صأأارما  ستلأأك االلت امأأاتو ود ا قأأا  طأأر  خصأأم هبج أأات خطأأرية ومتع أأدةل م تهكأأا  املأأادة 

 54و 53ل ضأأد السأأكان املأأدنيني أو ضأأد مأأدنيني أو ضأأد أعيأأان مدنيأأةل أو قأأا  هبج أأاتل م تهكأأا  املأأواد 52
ل على أعيان أو أشياء حم ية مبوجب     املوادل فجن امل لكة املتحدة ستعترب أن م  حقها أن تتخ  تداسري 55و

التأداسري ضأرورية لتحقيأق غأرض وحيأد  أو دمأأرا  حتظر أا تلأك املأواد يف حأاالت أخأرى مأا دامأت تعتقأأد أن تلأك 
الطر  اخلصم على الك  ع  ارتكاب انتهامات مبوجب تلك املأوادل غأري أهنأا لأ  تتخأ  تلأك التأداسري دال سعأد 
أن يتجا أأ  الطأأر  اخلصأأم اإلنأأ ار الرمسأأي املوجأأ  دليأأ  الأأ ي يطالبأأ  سأأالك  عأأ  االنتهامأأاتل وفقأأ  سعأأد قأأرار 

احلكومةو ول  يكون أي تدسري تتخ   امل لكة املتحدة هب ا الشفن غري مت اسب مع متخ  على أعلى مستوى يف 
ل م أأا لأأ  1949االنتهامأأات الأأيت دفعأأت دىل ا أأا   ولأأ  ي طأأوي علأأى أي ع أأ  حتظأأر  اتفاقيأأات ج يأأ  لعأأا  

سفي دن ار  تست ر     التداسري سعد الك  ع  االنتهاماتو وسُتشعر امل لكة املتحدة السلطات القائ ة ساحل اية
رمسأأأي مأأأ   أأأ ا القبيأأأ  توجهأأأ  دىل طأأأر  خصأأأمل ود ا   جتا أأأ   لأأأك اإلنأأأ ار سُتشأأأعر ا سأأأفي تأأأداسري تتخأأأ  ا 
لأأأأأأأأأأأ لك"و وميكأأأأأأأأأأأ  االطأأأأأأأأأأأالع علأأأأأأأأأأأى نأأأأأأأأأأأص الأأأأأأأأأأأتحف  يف موقأأأأأأأأأأأع اللج أأأأأأأأأأأة الدوليأأأأأأأأأأأة للصأأأأأأأأأأأليب اامحأأأأأأأأأأأر: 

https://www.icrc.org/ihl.nsf/NORM/0A9E03F0F2EE757CC1256402003FB6D2?OpenDocument ل
 … The Manual of the Law of Armed Conflictل يف الفقرة ) (و ويعرض دلي  ووارة الدفاع يف امل لكة املتحدة

ليت ي بغي مراعاهتا يف ا ا  دجراءات الشروط ا 1-19-16دىل  18-16ل الفقرات م  (أعال  1392)احلاشية 
انتقامية عدائية ضد البيئة الطبيعيةو ولالطالع على اإلعالنات املتعلقة سفهم ما د ا مان الربوتومول ااول ي طبأق 

و وانظأأأر 130ل الفقأأأرة A/C.N/4/685فقأأأ  علأأأى ااسأأألحة التقليديأأأة وال يسأأأري علأأأى ااسأأألحة ال وويأأأةل انظأأأر 
: حرصا  على محاية البيئة الطبيعية أث اء القتال مأ  ااضأرار البالغأة واسأعة 55يرل دا: "املادة آدعالنات وحتفظات 

االنتشار وطويلأة اامأدل مأع مراعأاة حظأر اسأتخدا  أسأاليب أو وسأائ  القتأال الأيت يُقصأد هبأا أو يُتوقأع م هأا أن 
يرل دا أن ااسلحة ال وويةل آكانل تعل  تسبب مث      ااضرار سالبيئة الطبيعية وم  مث تضر سصحة أو سقاء الس

ودن مل يكأأأ  حيك هأأأا مباشأأأرة الربوتومأأأول اإلضأأأايف ااولل تظأأأ  خاضأأأعة لقواعأأأد القأأأانون الأأأدويل املع أأأول هبأأأال  
حمك أأة العأأدل الدوليأأأة يف فتوا أأا املتعلقأأة مبشأأروعية التهديأأد سااسأألحة ال وويأأأة  1996أمأأدت  لأأك عأأا   م أأا
ا  أأأأأأأ   املأأأأأأأادة وتطبقهأأأأأأأا سطريقأأأأأأأة تفضأأأأأأأي دىل تأأأأأأأوفري أفضأأأأأأأ  محايأأأأأأأة ممك أأأأأأأة يرل أأأأأأأدآاسأأأأأأأتخدامهاو وستفسأأأأأأأر  أو

ميكأأأأأأأ  االطأأأأأأأالع علأأأأأأأى  أأأأأأأ ا اإلعأأأأأأأالن يف موقأأأأأأأع اللج أأأأأأأة الدوليأأأأأأأة للصأأأأأأأليب اامحأأأأأأأر: و املأأأأأأأدنيني"و  للسأأأأأأأكان
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?documentId=27BBCD34A4918BFBC12564

02003FB43A&action=OpenDocument سشأأأفن مشأأأروعية و وجتأأأدر اإلشأأأارة أيضأأأا  دىل أن احملك أأأةل يف فتوا أأأا
ل رأت مأا يلأي: "وحاّجأأت (46الفقأرة ل ك أأة العأدل الدوليأة)تقأارير حمالتهديأد سااسألحة ال وويأة أو اسأتخدامها 

سعض الدول سفن استخدا  ااسلحة ال ووية يف القيا  سفع ال انتقامية مشروعو وال يتعني على احملك ة أن ت ظأرل 
يف   ا الصددل يف مسفلة ااع ال االنتقامية املسلحة يف وقت السلمل ان     تعترب غري مشروعةو وال  ي يف 

ة ان ت طق حبكم سشفن مسفلة ااع ال االنتقامية العدائية عدا أن تالح  أن أي حق يف اللجوء دىل     حاج
 ااع ال االنتقاميةل يف أية حالةل  ول مث  حق الدفاع ع  ال فسل خاضع يف مجلة أمورل ملبدأ الت اسب"و

https://www.icrc.org/ihl/INTRO/470
http://undocs.org/ar/A/C.N.4/685
http://undocs.org/ar/A/C.N.4/685
https://www.icrc.org/ihl.nsf/NORM/0A9E03F0F2EE757CC1256402003FB6D2?OpenDocument
https://www.icrc.org/ihl.nsf/NORM/0A9E03F0F2EE757CC1256402003FB6D2?OpenDocument
http://undocs.org/ar/A/C.N/4/685
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?documentId=27BBCD34A4918BFBC1256402003FB43A&action=OpenDocument
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?documentId=27BBCD34A4918BFBC1256402003FB43A&action=OpenDocument
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)ساعتبأأار  حك أأا  تعا أأديا (   ل2ل الفقأأرة 55ولأأ ا نأأدر تلخأأيص املوقأأ  الأأوارد يف املأأادة  (6)
مأول قاعدة  مل مة للدول ااطأرا  يف الربوتو الطبيعية ماآليت: حظر ااع ال االنتقامية ضد البيئة 

دولةو ونب تقييم مدى دصدار الدول دعالنات أو حتفظات  174اإلضايف ااول البالغ عدد ا 
 ات صأألة ستطبيأأق تلأأك املأأادة تقيي أأا  يت أأاول مأأ  حالأأة علأأى حأأدةل ان دوال  قليلأأة فقأأ  أشأأارت 

 و(1397)55م  املادة  2دشارة صرحية دىل الفقرة 
 أأأأي عأأأأد  وجأأأأود أي حكأأأأم مطأأأأاسق وأثأأأأريت مسأأأأفلة خالفيأأأأة أخأأأأرى تسأأأأتحق امل اقشأأأأة  (7)

املشأأأأرتمة سأأأأأني اتفاقيأأأأأات ج يأأأأ  اارسأأأأأع أو يف الربوتومأأأأأول  3يف املأأأأأادة  ل2 ل الفقأأأأأرة55 لل أأأأادة
اإلضأأايف الثأأاين حتظأأر صأأراحة ااع أأال االنتقاميأأة يف ال  اعأأات املسأألحة غأأري الدوليأأة )مبأأا يف  لأأك 

و ويتجلأأأى مأأأ  تأأأاريخ صأأأياغة ضأأأد ااشأأأخاص املأأأدنيني أو السأأأكان املأأأدنيني أو ااعيأأأان املدنيأأأة(
الربوتومأأول اإلضأأايف الثأأاين أن سعأأض الأأدول رأتل يف وقأأت الصأأياغةل أن ااع أأال االنتقاميأأةل أيأأا   

و ومع  لأكل   أاك (1398)مان نوعهال حمظورة يف مجيع الظرو  يف ال  اعات املسلحة غري الدولية
  اعات املسلحة غري الدوليأة أيضا  حجج مق عة على أن ااع ال االنتقامية قد تكون جائ ة يف ال

 و(1399)يف حاالت معي ة
 12دأ املبأ روعويف ضوء عد  اليقني  أ ال أعأرب سعأض ااعضأاء عأ  القلأق مأ  أن مشأ (8)
حاول دنشأأاء قاعأأدة قانونيأأة دوليأأة جديأأدةل سسأأبب عأأد  متييأأ   سأأني املوقأأ  الواجأأب ا أأا   يف سأأي

الدوليةو ول لك اقرُتحأت دعأادة صأياغة  أ ا ال  اعات املسلحة الدولية ويف ال  اعات املسلحة غري 
 املبدأ مع ددراج الت بيهات امل اسبةل أو استبعاد  متاما  م  مشاريع املبادئو

سوج  خاصل م  اةأدير سالأ مر أن الطبيعية وفي ا يتعلق سااع ال االنتقامية ضد البيئة  (9)
سأأأكان ع أأأال االنتقاميأأأة ضأأأد الاحملك أأأة اة ائيأأأة الدوليأأأة ليوغوسأأأالفيا السأأأاسقة رأت أن حظأأأر اا

يشأأأأأأك  قاعأأأأأأدة مأأأأأأ  قواعأأأأأأد القأأأأأأانون الأأأأأأدويل العأأأأأأريف "يف ال  اعأأأأأأات املسأأأأأألحة ج يأأأأأأع  نياملأأأأأأدني
و وملأأا مأأان ي بغأأي اعتبأأار البيئأأة مأأ  ااعيأأان املدنيأأة مأأا مل تصأأبح أجأأ اء م هأأا  أأدفا  (1400)أنواعهأأا"
__________ 

 يرل دا وفرنسا وامل لكة املتحدةوآ (1397)

 Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development ofانظأر  (1398)

International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts (Geneva, 1974-1977) vol. IX ل
ل https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/RC-dipl-conference-records.htmlمتاحأأأأة يف الأأأأراس  التأأأأايل: 

( والعأأأراق 429( ومجهوريأأأة ديأأأران اإلسأأأالمية )الصأأأفحة 428وال سأأأي ا البيانأأأات املقدمأأأة مأأأ  م أأأدا )الصأأأفحة 
 سأأأكل - دوووالأأأد(و انظأأأر أيضأأأا    كأأأرتس و 429( واليونأأأان )الصأأأفحة 318( واملكسأأأيك )الصأأأفحة 314)الصأأأفحة 

 و415ل الصفحة (أعال  1331ووو )احلاشية  القانون الدويل اإلنساين العريف

 BelligerentReprisalsinNon-InternationalArmedInternational and”Conflicts“,Bílková.Vانظأر  (1399)

Comparative Law Quarterly, vol. 63 (2014), p. 31؛ وSandesh Sivakumaran, The Law of Non-

International Armed Conflict (Oxford: Oxford University Press, 2012), pp. 449-457و 

(1400) Prosecutor v. Duško Tadić, case No. IT-94-1-A72, Decision on the Defence Motion for 

Interlocutory Appeal on Jurisdiction, of 2 October 1995, International Criminal Tribunal for the 

Former Yugoslavia, paras. 111 and 112 القأانون الأدويل سأكل  - انظر أيضا  سوج  عا    كأرتس ودوووالأدو و
 و415ة ل الصفح(أعال  1331ووو )احلاشية  اإلنساين العريف

https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/RC-dipl-conference-records.html
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الطبيعية حمظورة ااع ال االنتقامية ضد البيئة أعرب سعض ااعضاء ع  رأي مفاد  أن عسكريا ل 
 يف ال  اعات املسلحة غري الدوليةو

وسال ظر دىل اةدل الدائر حول صياغة مشروع املبدأ   ال ُقدمت عأدة اقرتاحأات سشأفن  (10)
طرق دعادة صياغت  ملعاةة القضايا اخلالفيةو ومع  لكل رئي يف هناية املطأا  أن أي صأيغة غأري 

عت أأدة  أأي  أأرد صأأيغة  شأأة للغايأأةل ان مأأ  امل كأأ  تفسأأري ا سفهنأأا تضأأع  القاعأأدة الصأأيغة امل
املوجودة مبوجب قانون ال  اعات املسلحةو وسيكون  لك نتيجة غأري مرغأوب فيهأال ان القاعأدة 
املوجأأودة أساسأأية لقأأانون ال  اعأأات املسأألحةو ورغأأم الشأأواغ  الأأيت أثأأريت أث أأاء الصأأياغةل رئأأي أن 

ع صأر م اسأب وضأروري الطبيعيأة مبدأ سشفن حظأر ااع أال االنتقاميأة ضأد البيئأة ددراج مشروع 
للغايةل ان اهلد  العا  م  مشاريع املبادئ  و تع يأ  محايأة البيئأة يف سأياق ال  اعأات املسألحةو 
ويف ضوء التعليقات الواردة أعال ل ميك  ال ظر دىل ددراج مشروع املبدأ   ا ساعتبأار  يعأ و التطأوير 

 درني للقانون الدويلل و و دحدى الواليات اليت تضطلع هبا اللج ةوالت
  [(5الثاني )] 13مشروع المبدأ 

 المناطق المحمية
تأأأوفر احل ايأأأة مأأأ  أي  جأأأو  لل  أأأاطق  ات اامهيأأأة البيئيأأأة والثقافيأأأة الكأأأربى  
 احملددة ساالتفاقل ما دامت ال حتتوي  دفا  عسكريا وو 

 التعليق  
و ويأأ ص علأأى أن تأأوفر احل ايأأة [(xااول )] 5املبأأدأ  أأ ا مشأأروع املبأأدأ يطأأاسق مشأأروع  (1)

مأأ  أي  جأأو  لل  أأاطق  ات اامهيأأة البيئيأأة والثقافيأأة الكأأربى احملأأددة ساالتفأأاق ساعتبار أأا م أأاطق 
حم يةل ما دامت ال حتتوي  دفا  عسكريا و وخالفا  ملشروع املبدأ الساسقل ال يش   مشأروع املبأدأ 

طق احملددة مبوجب اتفاقو فيجب أن يكون   أاك اتفأاق صأريح علأى حتديأد تلأك   ا سوى امل ا
امل أاطقو وميكأ  أن يكأون اتفأاق مأ   أ ا القبيأ  قأد أُسأر  يف وقأت السألم أو أث أاء ال أ اع املسألحو 
وي بغأأأأي أن تُفهأأأأم اإلشأأأأارة دىل مصأأأأطلح "االتفأأأأاق" مبع أأأأا  ااوسأأأأع ساعتبأأأأار  يشأأأأ   اإلعالنأأأأات 

ات االنفراديأأأة الأأأيت يقبلهأأأا الطأأأر  اآلخأأأرل واملعا أأأدات واانأأأواع ااخأأأرى مأأأ  املتبادلأأأة واإلعالنأأأ
االتفاقاتل فضال  ع  االتفاقات املربمة مع ااطرا  الفاعلة م  غري الدولو وحُت ى     امل اطق 
مأأ  اهلج أأات يف أث أأاء ال أأ اع املسأألحو وهتأأد  اإلشأأارة دىل مل أأة "حتتأأوي" يف عبأأارة "مأأا دامأأت 

 أو امل طقأة ملهأا أو أجأ اء م هأا قأد يكأون عسكريا " دىل الداللة على أن املقصود  حتتوي  دفا   ال
فقأأأ و وعأأأالوة علأأأى  لأأأكل تتوقأأأ  احل ايأأأة امل  وحأأأة لل  طقأأأة د ا ارتكأأأب أحأأأد ااطأأأرا  خرقأأأا  

 ماديا  لالتفاق ال ي حيدد امل طقةو
 [(xااول )] 5وم أأأا  ُمأأأر أعأأأال ل ميكأأأ  أن تفقأأأد م طقأأأة حمأأأددة وفقأأأا  ملشأأأروع املبأأأدأ  (2)

محايتهأأا د ا مانأأت لطأأر  يف نأأ اع مسأألح أ أأدا  عسأأكرية داخأأ  امل طقأأةل أو د ا مأأان يسأأتخد  
امل طقأأة لت فيأأ  أي أنشأأطة عسأأكرية أث أأاء نأأ اع مسأألحو وتقصأأر عبأأارة " أأدفا  عسأأكريا " الأأواردة يف 
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و أأأو  مشأأأروع املبأأأدأ  أأأ ا اا أأأدا  العسأأأكرية يف صأأأيغة "مأأأا دامأأأت ال حتتأأأوي  أأأدفا  عسأأأكريا "ل
و أي "دال د ا أصأبح  [(1الثأاين )] 9م  مشروع املبدأ  3 تل  ع  الصيغة الواردة يف الفقرة  ما

تع يأأ   ىلديسأأعى  [(5الثأأاين )] 13 أأدفا  عسأأكريا "و والعالقأأة سأأني  أأ ي  املبأأدأي   أأي أن املبأأدأ 
 و[(1الثاين )] 9م  مشروع املبدأ  3احل اية امل صوص عليها يف الفقرة 

يأأأة املشأأأروطة حماولأأأة لتحقيأأأق تأأأواون سأأأني الشأأأواغ  العسأأأكرية واإلنسأأأانية والبيئيأأأةو واحل ا (3)
 60ويعكس   ا التواون آلية حتديد امل اطق م  وعة السالح على ال حو امل صوص علي  يف املأادة 

ل د ا اسأتخد  طأر  يف نأ اع 60م  الربوتومول اإلضايف ااول التفاقيأات ج يأ و ووفقأا  لل أادة 
 حم ية اغراض عسكرية حمددةل يُلغى وضع احل اية امل  وح هلاو مسلح م طقة

املشأار دليهأا أعأال ل تلتأ   الأدول ااطأرا  مأ لك  1954ومبوجب اتفاقيأة ال أاي لعأا   (4)
مأأ  االتفاقيأأةو غأأري أن  4سعأأد  تأأدمري امل تلكأأات احملأأددة ساعتبار أأا ممتلكأأات ثقافيأأة وفقأأا  لل أأادة 

  د ا مل ُتستخد  امل تلكات الثقافية اغراض عسكريةواحل اية ال ميك  أن مُت ح دال
وسأأأتكون اآلثأأأار القانونيأأأة املرتتبأأأة علأأأى حتديأأأد م طقأأأة ساعتبار أأأا م طقأأأة حم يأأأة مرتبطأأأة   (5)

فضال  ع  شكلهاو فعلى سبي  املثالل ستؤدي القاعدة  لمبصدر امل طقة احمل ية املقرتحة وحمتوياهتا
( دىل pacta tertiis  أثأر دال في أا سأني ااطأرا  املتعاقأدة )اليت ت ص على أن ليس لل عا أدات مأ

ة ساعتبار أا طقأاقتصار تطبيق معا دة رمسية على أطرافهاو ومحأد أدىنل ميكأ  أن يسأهم حتديأد م 
م طقة حم ية يف دن ار أطرا  ن اع مسلح سضرورة مراعاة  لك ع د تطبيق مبدأ الت اسب أو مبأدأ 

وساإلضافة دىل  لكل قد يل   تكيي  التداسري الوقائية والتصأحيحية ا ا  االحتياطات يف اهلجو و 
 ملراعاة وضع امل طقة اخلاصو
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   الفصل الحادي عشر  
 حصانة مسؤولي الدول من الورية القضائية الجنائية األجنبية

 مقدمة -ألف 
(ل أن تأأأأدرج موضأأأأوع "حصأأأأانة 2007قأأأأررت اللج أأأأةل يف دورهتأأأأا التاسأأأأعة واخل سأأأأني ) -190

مسأأؤويل الأأدول مأأ  الواليأأة القضأأائية اة ائيأأة ااج بيأأة" يف سرنأأامج ع لهأأا وعّي أأت السأأيد رومأأان 
 تعأأد أن العامأأة اامانأأة دىل اللج أأة طلبأأت نفسأأهال الأأدورة ويفو (1401)مولأأودمني مقأأررا  خاصأأا   أو

 و(1402)الستني دورهتا يف لّلج ة أتيحت اليت الدراسة و ي املوضوعل   ا خلفية ع  دراسة
 دورهتأأا يف فيأأ  ونظأأرت ااويل التقريأأر اللج أأة وتلقأأت وقأأد  املقأأرر اخلأأاص ثالثأأة تقأأاريرو -192
 ومل و(1403)(2011(ل مثّ التقريأأأأري  الثأأأأاين والثالأأأأث يف دورهتأأأأا الثالثأأأأة والسأأأأتني )2008) السأأأأتني
 دورهتأأا يف وال ل(2009) والسأأتني احلاديأأة دورهتأأا يف املوضأأوع  أأ ا يف ال ظأأر مأأ  اللج أأة تأأت ك 
 و(1404)(2010) والستني الثانية
(ل السأأأأيدة مونثبسأأأأيون دسأأأأكوسار 2012وعّي أأأأت اللج أأأأةل يف دورهتأأأأا الراسعأأأأة والسأأأأتني ) -193

 و(1405)الأ ي مل يعأد عضأوا يف اللج أة درناندث مقأررة خاصأة لتحأ  حمأ  السأيد رومأان مولأودمني
 خأالل الثأاين وتقرير أا ل(2012) نفسأها الأدورة يف اخلاصأة لل قأررة ااويل التقريأر اللج أة وتلقت
 ل(2014) والسأتني السادسأة الأدورة خأالل الثالأث وتقرير أا ل(2013) والستني اخلامسة الدورة
و (1406)(ل ونظأأأأأأرت يف  أأأأأأ   التقأأأأأأارير2015رير أأأأأأا الراسأأأأأأع أث أأأأأأاء الأأأأأأدورة السأأأأأأاسعة والسأأأأأأتني )وتق

وساالسأأأت اد دىل مشأأأاريع املأأأواد الأأأيت اقرتحتهأأأا املقأأأررة اخلاصأأأة يف التقأأأارير الثأأأاين والثالأأأث والراسأأأعل 

__________ 

العامأأأأأةل الأأأأأدورة الثانيأأأأأة )الوثأأأأأائق الرمسيأأأأأة للج عيأأأأأة  2007متوو/يوليأأأأأ   20ل املعقأأأأأودة يف 2940يف جلسأأأأأتها  (1401)
 ددراجَ  اللج أأأأة سقأأأأرار عل أأأأا   العامأأأأة اة عيأأأأة وأحاطأأأأت (و376(ل الفقأأأأرة A/62/10) 10والسأأأأتونل امللحأأأأق رقأأأأم 

 أُدرج وقأدو 2007مأانون ااول/ديسأ رب  6املأؤرخ  62/66 قرار أا م  7 الفقرة يف ع لهال سرنامج يف املوضوع
 املقأأرتح دىل اسأأت ادا  ( 2006) واخل سأأني الثام أأة دورهتأأا أث أأاء يف ااجأأ  الطويأأ  اللج أأة ع أأ  سرنأأامج يف املوضأأوع
 10 رقأأم امللحأأق والسأأتونل احلاديأأة الأأدورة العامأأةل للج عيأأة الرمسيأأة الوثأأائق) اللج أأة يأأرستقر  ألأأ  املرفأأق يف الأأوارد

( A/61/10 ل الفقرة) (و257  
 الأأيت املأأ مرة علأأى ولالطأأالع و386(ل الفقأأرة A/62/10) 10ل الأأدورة الثانيأأة والسأأتونل امللحأأق رقأأم املرجأأع نفسأأ  (1402)

  و Corr.1 و  A/CN.4/596  انظر العامةل اامانة أعدهتا

(1403) A/CN.4/601 التقرير ااويل(؛ و(A/CN.4/631 ؛ و)التقرير الثاين(A/CN.4/646 لث(و )التقرير الثا 

؛ 207 (ل الفقأأأأرةA/64/10) 10الوثأأأأائق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأةل الأأأأدورة الراسعأأأأة والسأأأأتونل امللحأأأأق رقأأأأم انظأأأأر  (1404)
 و 343(ل الفقرة A/65/10) 10ل الدورة اخلامسة والستونل امللحق رقم املرجع نفس و

 و266(ل الفقرة A/67/10) 10ل الدورة الساسعة والستونل امللحق رقم املرجع نفس  (1405)

(1406) A/CN.4/654  التقريأأأأر ااويل(؛(وA/CN.4/661  ؛)التقريأأأأر الثأأأأاين(وA/CN.4/673 وCorr.1  ؛)التقريأأأأر الثالأأأأث(
 )التقرير الراسع(و  A/CN.4/687و

http://undocs.org/ar/A/62/10
http://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/62/66
http://undocs.org/ar/A/61/10
http://undocs.org/ar/A/62/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/596
http://undocs.org/ar/A/CN.4/596/Corr.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/601
http://undocs.org/ar/A/CN.4/631
http://undocs.org/ar/A/CN.4/646
http://legal.un.org/docs/?symbol=A/64/10%28SUPP%29
http://legal.un.org/docs/?symbol=A/65/10%28SUPP%29
http://legal.un.org/docs/?symbol=A/67/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/654
http://undocs.org/ar/A/CN.4/661
http://undocs.org/ar/A/CN.4/673
http://undocs.org/ar/A/CN.4/673/corr.1
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/170/80/pdf/N1517080.pdf?OpenElement
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 مشأأروع يأأ ال والاعت أأدت اللج أأة سصأأفة مؤقتأأة حأأىت اآلن سأأتة مشأأاريِع مأأواد والتعليقأأات عليهأأاو 
 و(1407)سشفن استخدا  املصطلحات قيد التحرير 2ادة امل

 المواوع في الدورة الحالية النظر في -باء 
مان معروضا  على اللج ة التقرير اخلامس لل قررة اخلاصة ال ي يت أاول سالتحليأ  مسأفلة  -193

القيأأأأأود واالسأأأأأتث اءات مأأأأأ  حصأأأأأانة مسأأأأأؤويل الأأأأأدول مأأأأأ  الواليأأأأأة القضأأأأأائية اة ائيأأأأأة ااج بيأأأأأة 
(A/CN.4/701)املعقأأأأودة يف  3331دىل  3328ظأأأأرت اللج أأأأة يف التقريأأأأر يف جلسأأأأاهتا مأأأأ  ون و

و ومل يكأأ  التقريأأأرل ع أأدما نظأأرت فيأأ  اللج أأةل متاحأأأا  2016متوو/يوليأأ   29دىل  26الفأأرتة مأأ  
سلغتأأني مأأ  اللغأأات الرمسيأأة السأأت ل مأأم املتحأأدةو وس أأاء علأأى  لأأكل مأأان ال قأأاش يف اللج أأة  دال

أعضاء رغبوا يف الكال  يف   ا املوضأوعل وسأو  يتواصأ  يف دورهتأا متهيدي الطاسعل وشارك في  
مان مفهوما  أن ال ظأر يف التقريأر يف الأدورة احلاليأة مأان يف ظ      الظرو ل  التاسعة والستنيو و 

لأأأيس اسأأأتث ائيا  ومل يُقَصأأأد سأأأ  أن يشأأأّك  سأأأاسقةو وأمأأأدت اللج أأأة أن ال قأأأاش يف الأأأدورة احلاليأأأة 
لع لهأأا املتعلأأق هبأأ ا ااسأأاس الكامأأ  اللج أأة لأأ  تقأأد  دىل اة عيأأة العامأأة  سدايأأة ال قأأاش وأن دال

 سعد انتهاء ال قاش يف الدورة التاسعة والستنيو  دال التقرير
ل 2016 متوو/يوليأأأأأ  27املعقأأأأأودة يف  3329واعت أأأأأدت اللج أأأأأة مؤقتأأأأأا ل يف جلسأأأأأتها  -194

هت ا ة أأة الصأأياغة مؤقتأأا  وأحاطأأت اللأأ ي  اعت أأد 6و ل(و)ل الفقأأرة الفرعيأأة 2مشأأروعي املأأادتني 
 أدنا (و  1-اللج ة عل ا  هب ا يف دورهتا الساسعة والستني )انظر الفرع جيم

 ل2016 آب/أغسأأطس 11يف  تنياملعقأأود 3346و 3345ها يواعت أدت اللج أأةل يف جلسأت -195
 أدنا (و 2-التعليقات على مشروعي املادتني املعت دي  مؤقتا  يف الدورة احلالية )انظر الفرع جيم

 تقرير الفامس للعرض المقررة الفاصة  -1 

حل  التقرير اخلامس مسفلة حدود حصانة مسأؤويل الدولأة مأ  الواليأة القضأائية اة ائيأة  -196
خاصل نظر اللج ة املسأبق يف مسأفلة حأدود حصأانة ااج بية واالستث اءات م هاو وت اولل سوج  

مسؤويل الدولة م  الوالية القضأائية اة ائيأة ااج بيأة واالسأتث اءات م هأال وقأد  حتلأيال  لل  ارسأة 
__________ 

و 49و 48(ل الفقرتأان A/68/10) 10الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة الثام أة والسأتونل امللحأق رقأم انظر  (1407)
ل تقريأأر ة أة الصأأياغة واعت أأدت مؤقتأأا  2013يونيأأ  /ح يأأران 7 يف املعقأودة 3174جلسأأتها  يف اللج أأةل وتلقأت

 7و 6ل املعقأودة يف 3196 دىل 3193ل واعت أدت التعليقأات عليهأا يف جلسأاهتا مأ  4و 3و 1مشاريع املأواد 
 48( الفقرتأأأأان A/69/10) 10والسأأأأتونل امللحأأأأق رقأأأأم ل الأأأأدورة التاسأأأأعة املرجأأأأع نفسأأأأ ) 2013آب/أغسأأأأطس 

ل تقريأر ة أة الصأياغة واعت أدت 2014متوو/يوليأ   25 قودة يفاملع 3231 جلستها يف اللج ةل وتلقتو (49و
ل املعقأودة 3242 دىل 3240واعت أدت التعليقأات عليه أا يف جلسأاهتا مأ   5)ه( و2مؤقتا  مشأروعي املأادتني 

 رئأأيس عأرض ل2015 أغسأطس/آب 4 يف املعقأأودة ل3284 اةلسأة ويف و2014آب/أغسأطس  7و 6 يأومي
سشأفن "حصأانة مسأؤويل الأدول مأ  الواليأة القضأائية اة ائيأة ااج بيأة"ل الأ ي  الصأياغة ة أة تقريأر الصأياغة ة ة

اللأأأأأ ي  اعت أأأأأدهت ا ة أأأأأة الصأأأأأياغة مؤقتأأأأأا  يف الأأأأأدورة السأأأأأاسعة والسأأأأأتنيل  6)و( و2يتضأأأأأ   مشأأأأأروعي املأأأأأادتني 
 و (176(ل الفقرة A/70/10) 10)نفس املرجعل الدورة السبعونل امللحق رقم وأحاطت اللج ة عل ا  هب ا 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/701
http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/69/10
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2015/arabic/chp10.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/cod/
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 ات الصألةل وعأاجل سعأض املسأائ  امل هجيأأة واملفا ي يأة املتعلقأة ساحلأدود واالسأتث اءاتل ونظأأر يف 
ة مسأأأؤويل الدولأأأة مأأأ  الواليأأأة القضأأأائية اة ائيأأأة ااج بيأأأةو احلأأأاالت الأأأيت ال ت طبأأأق فيهأأأا حصأأأان

وخلأص التقريأأر دىل أنأ  مل يتسأأ ل ساالسأت اد دىل امل ارسأأةل حتديأأد وجأود قاعأأدة عرفيأة جتيأأ  تطبيأأق 
ل أو حتديأأأد توجأأأ  يؤيأأأد تلأأأك القاعأأأدةو ساحلصأأأانة الشخصأأأيةحأأأدود أو اسأأأتث اءات في أأأا يتعلأأأق 

حدود حصانة مسؤويل الدولأة مأ  الواليأة القضأائية اة ائيأة ناحية أخرىل است تج التقرير أن  وم 
و ونتيجأأة احلصأأانة املوضأأوعيةااج بيأأة واالسأأتث اءات م هأأا ت طبأأق علأأى مسأأؤويل الدولأأة يف سأأياق 

سشأأأأفن "اةأأأأرائم الأأأأيت ال ت طبأأأأق عليهأأأأا  7هلأأأأ ا التحليأأأأ ل تضأأأأ   التقريأأأأر اقرتاحأأأأا  ملشأأأأروع املأأأأادة 
 2017دىل أن التقريأأأر السأأأادس لل قأأأررة اخلاصأأأة يف عأأأا   و وأشأأأار التقريأأأر أيضأأأا  (1408)احلصأأأانة"

 سيت اول اةوانب اإلجرائية حلصانة مسؤويل الدول م  الوالية القضائية اة ائية ااج بيةو 

وأشأأارت املقأأررة اخلاصأأة يف عرضأأها التقريأأر دىل أن املوضأأوع نأأوقش مأأرارا  وتكأأرارا  يف ة أأة  -197
سأة للج عيأة العامأةل اامأر الأ ي أثأار آراء مت وعأةل سأ  متضأارسة القانون الدويل ويف اللج ة الساد

يف مثأأأري مأأأ  ااحيأأأانو ويت أأأاول التقريأأأر اخلأأأامس حأأأدود احلصأأأانات واالسأأأتث اءات م هأأأا سعأأأد أن 
 وواحلصانة املوضوعية للحصانة الشخصيةفرغت اللج ة م  ال ظر يف مجيع الع اصر املعيارية 

و مأأرت املقأأررة اخلاصأأة أهنأأا اسأأتخدمتل يف دعأأداد التقريأأرل نفأأس الطريقأأة امل هجيأأة املتبعأأة يف  -198
التقأأأأارير السأأأأأاسقةل أي حتليأأأأ  امل ارسأأأأأة القضأأأأائية )احملليأأأأأة والدوليأأأأة( وامل ارسأأأأأة التعا ديأأأأةل آخأأأأأ ة  يف 

ىل  لأأك حتلأأيال  احلسأأبان ااع أأال السأأاسقة للج أأةل ومشأأرية  دىل أن التقريأأر اخلأأامس يتضأأ   ساإلضأأافة د
للتشأأأريعات الوط يأأأةل فضأأأأال  عأأأ  املعلومأأأأات الأأأواردة مأأأ  احلكومأأأأات ردا  علأأأى ااسأأأأئلة الأأأيت طرحتهأأأأا 
اللج أةو وأمأدت املقأررة اخلاصأأة أن التقريأر اخلأامسل شأأفن  شأفن التقأارير السأأاسقةل ي بغأي قراءتأ  وفه أأ  

 التقارير تشك  مال  واحدا و  ساالقرتان مع التقارير الساسقة املتعلقة هب ا املوضوعل ان    

__________ 

 ل على ما يلي:ة يف التقرير اخلامساخلاص ةها املقرر تل سالصيغة اليت اقرتح7ي ص مشروع املادة  (1408)
  7 المادة مشروع 

 الجرائم التي ر تنطبق عليها الحصانة
 ال ت طبق احلصانة في ا يتعلق ساةرائم التالية: -1  
 اإلسادة اة اعيةل واةرائم ضد اإلنسانيةل وجرائم احلربل والتع يب واالختفاء القسري؛ )أ(  
 جرائم الفساد؛ )ب(  
اةأأأرائم الأأأيت تسأأأبب ضأأأررا  ل شأأأخاصل مبأأأا يف  لأأأك الوفأأأاة واإلصأأأاسات اخلطأأأريةل أو لل  تلكأأأاتل  )ج(  

تُرتكب     اةأرائم يف دقلأيم دولأة احملك أة ويكأون مسأؤول الدولأة موجأودا  يف اإلقلأيم املأ مور وقأت ارتكأاب ع دما 
 تلك اةرائمو

 خالل فرتة واليتهمو ساحلصانة الشخصيةعلى ااشخاص ال ي  يت تعون  1ال تسري أحكا  الفقرة  -2  
 مبا يلي: 2و 1ال    الفقرتان  -3  
 مل   لدولة احملك ة ولدولة املسؤولل ال ت طبق احلصانة مبوجب ؛  أي حكم تعا ديل )أ(  
 االلت ا  سالتعاون مع حمك ة دوليةل و و ما يستدعيل يف مجيع احلاالتل امتثال دولة احملك ةو )ب(  
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وتطرقأأأأأت املقأأأأأررة اخلاصأأأأأة دىل املسأأأأأائ  املوضأأأأأوعية وامل هجيأأأأأة الرئيسأأأأأية الأأأأأواردة يف التقريأأأأأر  -199
اخلأأأامسل فأأأ مرت أن  أأأدفها  أأأأو: )أ( حتليأأأ  مأأأا د ا مانأأأت توجأأأأد حأأأاالت تكأأأون فيهأأأا حصأأأأانة 

احلصأانة  حىت لو مأان تطبيأق  أ  مسؤويل الدول م  الوالية القضائية اة ائية ااج بية عدمية ااثرل 
د ا مأأان الأأرد و  ممك أأا  لتأأوافر مجيأأع الع اصأأر املعياريأأة الأأيت ت اولتهأأا مشأأاريع املأأواد املعت أأدة مؤقتأأا ؛ )ب(

علأأى )أ( ساإلنأأابل حتديأأد احلأأاالت الفعليأأة الأأيت تكأأون فيهأأا  أأ   احلصأأانة عدميأأة ااثأأرل والتصأأدي 
واةأأأأرائم الأأأأيت ال ت طبأأأأأق  ‘2‘سأأأأتث اءات م هأأأأا؛ حأأأأدود احلصأأأأانة واال‘ 1‘سوجأأأأ  خأأأأاص ملأأأأا يلأأأأي: 

 احلصانةو عليها

والحظأأأت املقأأأررة اخلاصأأأة أن عبأأأارة "حأأأدود احلصأأأانة واالسأأأتث اءات م هأأأا" تعكأأأسل يف  -200
سي  أأا "االسأأتث اءات" دخيلأأة   اتأأ ل رأيهأأال متييأأ ا  نظريأأا  يفيأأد أن "احلأأدود" مالومأأة ل ظأأا  احلصأأانة

ريةل د  ترتتب علي  تبعات سال سبة للتفسري العا  للحصانةل م أا  أو علي و وهل ا الت يي  آثار معيا
( limitationsمقرتح يف التقريأرو ومأع  لأكل شأددت املقأررة اخلاصأة علأى أن الت ييأ  سأني احلأدود )

أمهية ع لية ل  ان مليه ا يؤدي دىل ال تيجأة نفسأهال و أي عأد   ( الexceptions) ستث اءاتواال
وين حلصأأانة مسأأؤويل الأأدول مأأ  الواليأأة القضأأائية اة ائيأأة ااج بيأأة يف احلالأأة انطبأأاق ال ظأأا  القأأان

املع يأأةو وس أأاء  علأأى  لأأكل اغأأراض مشأأاريع املأأواد  أأ  ل اسأأُتخدمت عبأأارة "ال ت طبأأق احلصأأانة" 
 لتش   احلدود واالستث اءات على حد سواءو 

"حدا  أو استث اء "و فالت أاول عأ  التقرير الت اول ع  احلصانة  مل يعتربوعالوة على  لكل  -201
احلصأأأانة حيأأأدث نفأأأس ااثأأأر الأأأ ي حيدثأأأ  احلأأأد أو االسأأأتث اءو سيأأأد أن  لأأأك ال يعأأأ ى دىل وجأأأود 

سأأؤولو وملأأا مأأان الت أأاول  ا طبيعأأة دجرائيأأةل املدولأأة امتيأأاو ممارسأأة دىل  قواعأأد عامأأة مسأأتقلةل ود أأا
 اإلجرائية للحصانةو فجن  سُيبحث يف التقرير السادسل ال ي سيكرَّس للجوانب

وانأأتهج التقريأأر أيضأأا  هنجأأا  أوسأأع فلأأم يقتصأأر علأأى ال ظأأر يف اةأأرائم الدوليأأةل سأأ  ع أأد  -202
أيضأأأا  دىل حتليأأأ  سعأأأض اةأأأرائم ااخأأأرىل مثأأأ  الفسأأأادل و أأأو أمأأأر يتسأأأم سفمهيأأأة مبأأأرية لل جت أأأع 

احلصأأانة يف الأأدويلو وعأأالوة  علأأى  لأأكل توجأأد حأأاالت مأأ  ممارسأأة الأأدول يف  أأال عأأد  تطبيأأق 
لسأأأيادة اإلقلي يأأأة يف ممارسأأأة دولأأأة احملك أأأة للواليأأأة القضأأأائية اأسأأأبقية دىل  معي أأأة اسأأأت ادا   ظأأأرو 

 اة ائية )مياث   لك "استث اء الضرر اإلقلي ي" في ا يتعلق حبصانة الدولة م  الوالية القضائية(و

يف سأأبان خأأ  ا يف احلوأمأأدت املقأأررة اخلاصأأة أيضأأا  عأأددا  مأأ  االعتبأأارات الأأيت يتعأأني أ -203
 تقدير نظا  تطبيق حدود احلصانة واالستث اءات م ها:

احلصأانة والواليأأة القضأائية مرتبطأأان ارتباطأأا  وثيقأا و وقأأد وصأفت املقأأررة اخلاصأأة  )أ( 
احلصأأانة سفهنأأأا اسأأتث اء مأأأ  ممارسأأة الواليأأأة القضأأائية مأأأ  جانأأب حمأأأامم دولأأة احملك أأأةو ورغأأأم أن  

املساواة يف السيادة سني الأدولل فأال م أاص مأ  أخأ  الطأاسع االسأتث ائي املفهومني قائم على  مال
 للحصانة يف االعتبار ع د حتديد دمكانية وجود حدود واستث اءات؛
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الطبيعأأأة اإلجرائيأأأة للحصأأأانة تعأأأر أهنأأأا ال تعفأأأي مسأأأؤول الدولأأأة مأأأ  املسأأأؤولية  )ب( 
ة ساإلفالت مأ  العقأابو ومأع  لأكل اة ائية الفرديةو وعلى   ال ال ميك  شكليا  مساواة احلصان

جأأرى التفميأأد علأأى أنأأ ل يف ظأأرو  معي أأةل ميكأأ  أن تأأؤدي احلصأأانة يف واقأأع اامأأر دىل اسأأتحالة 
حتديأأد املسأأؤولية اة ائيأأة الفرديأأة ملسأأؤول الدولأأةو و أأ ا  أأو ااثأأر الأأ ي ي بغأأي أخأأ   يف احلسأأبان 

 لدى حتلي  حدود احلصانة واالستث اءات م ها؛

مسأأأأأؤويل الأأأأأدول مأأأأأ  الواليأأأأأأة القضأأأأأائية اة ائيأأأأأة ااج بيأأأأأة تأأأأأأفثري يف  حلصأأأأأانة )ج( 
اإلجأأأراءات اة ائيأأأة الأأأيت يأأأراد هبأأأال حسأأأب االقتضأأأاءل حتديأأأد املسأأأؤولية اة ائيأأأة الفرديأأأة ملرتكأأأب 
جأأرائم معي أأةو فهأأ   احلصأأانة خمتلفأأة ومت يأأ ة عأأ  حصأأانة الدولأأةل و ضأأع ل ظأأا  قأأانوين م فأأردل 

 واالستث اءات م ها؛ويش    لك حدود احلصانة 

لحصأأأأانة سأأأأني الأأأأدولل و أأأأو موضأأأأوع  أأأأ ا البحأأأأثل مت يأأأأ  لتطبيأأأأق اافقأأأأي ال )د( 
يف لكأ  لحصانة أما  احملامم واهليئات القضأائية اة ائيأة الدوليأةو و لتطبيق الرأسي الوم فص  ع  

سديلأة  ميكأ  دائ أا  اعتبأار  أرد وجأود حمأامم و يئأات قضأائية ج ائيأة دوليأة آليأة الوقت نفسأ ل ال
لأأ لكل ال ميكأأ  اعتبأأار وجأأود حمأأامم ج ائيأأة دوليأأة و لتحديأأد املسأأؤولية اة ائيأأة ملسأأؤويل الأأدولو 

 أساسا  لعد  وجود استث اءاتو

ولدى التطرق دىل امل ارسة  ات الصلة اليت يغطيها التقريرل أمدت املقأررة اخلاصأة أمهيأة  -204
م هاو واسُتك    لأك ساتبأاع هنأج عأا  دواء      امل ارسة يف حتديد حدود احلصانة واالستث اءات

تفسري احلصانة وحدود ا واالستث اءات م هاو وس اء  على  لكل مشأفت امل ارسأةل علأى ت وعهأال 
 احلصأأانة املوضأأوعيةعأأ  اجتأأا  واضأأح  أأو اعتبأأار ارتكأأاب جأأرائم دوليأأة مانعأأا  حيأأول دون تطبيأأق 

بيأةو وأسأاس  لأك: )أ( أن  أ   اةأرائم ال تعأد ملسؤويل الدول م  الواليأة القضأائية اة ائيأة ااج 
أع أأأأاال  رمسيأأأأةل أو  أأأأي اسأأأأتث اء مأأأأ  احلصأأأأانةل نظأأأأرا  دىل خطورهتأأأأا؛ )ب( أو أهنأأأأا تقأأأأوض القأأأأيم 

 واملبادئ اليت يعرت  هبا اجملت ع الدويل مك و 

اعرتفأأت يف سعأأض ااحيأأأان ودن  لفي أأا يتعلأأق سال قطأأأة ااوىلل لأأوح  أن احملأأامم الوط يأأأةو  -205
ساحلصأانة مأ  الواليأة القضأائية اة ائيأة ااج بيأة في أأا  أص اةأرائم الدوليأةل فقأد فعلأت  لأك دائ أأا  

دال يف ظأأرو  اسأأتث ائيةو وقأأد  ساحلصأأانة املوضأأوعيةل ومل يتعلأأق  لأأك احلصأأانة الشخصأأيةيف سأأياق 
ل أن القأانون الأدويل املعاصأر نيأ  فأرض االعتقأاد سأاإلل ا استُ تج م   أ   امل ارسأةل مقرونأة سقاعأدة 

مأ  الواليأة القضأائية اة ائيأة ااج بيأة يف حأال  احلصأانة املوضأوعيةحدود أو اسأتث اءات في أا  أص 
وجأأود ممارسأأة س  أأا يتعلأأق  أأاك شأأكوك فيسأأالرغم مأأ  أنأأ  قأأد تكأأون مأأ لكل و ارتكأأاب جأأرائم دوليأأةو 

 واضح يكش  ع  وجود عر  ناشئوعامة  ات صلة ترقى دىل مرتبة العر ل فث ة اجتا  

وفي أأأأا  أأأأص مسأأأأفلة "القأأأأيم واملبأأأأادئ القانونيأأأأة"ل حأأأأاول التقريأأأأر ت أأأأاول مسأأأأفلة حأأأأدود  -206
احلصانة واالستث اءات م ها على أساس أن القانون الدويل م ظومة معيارية يشك  ال ظا  القانوين 

ءا  م أ و ومأ  أجأ  جت أب اآلثأار حلصانة مسؤويل الأدول مأ  الواليأة القضأائية اة ائيأة ااج بيأة جأ  
السأألبية ال امجأأة عأأ  تطبيأأق نظأأا  احلصأأانةل أو دسطأأال ع اصأأر أخأأرى مأأ  ال ظأأا  املعاصأأر للقأأانون 
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 أ ا الأ هج أيضأا  يف الطريقأة أُفيأد مأ  الدويلل جرى التفميد على ضرورة اتباع   ا ال هج العأا و و 
ة ااخأأرى للقأأانون الأأدويل املعاصأأرل مثأأ  الأأيت ت أأاول هبأأا التقريأأر عالقأأة احلصأأانة سالفئأأات ااساسأأي

ل وعالقتهأأأا مأأأ لك سجسأأأ اد صأأأفة (jus cogens)للقأأأانون الأأأدويل  سالقواعأأأد اآلمأأأرةاملوانأأأع املرتبطأأأة 
قانونيأأة ملفهأأومي اإلفأأالت مأأ  العقأأاب واملسأأاءلةل ومبكافحأأة اإلفأأالت مأأ  العقأأابل أو احلأأق يف 

لت ا  الدول ساملقاضاة على جرائم دولية معي ة الوصول دىل العدالةل أو حق الضحايا يف اةربل أو ا
 يف سياق مماث و 

وتأأأرى املقأأأررة اخلاصأأأة أن  أأأ ا الأأأ هجل الأأأ ي يسأأأتجيب سشأأأك  أفضأأأ  للشأأأواغ  الأأأيت  -207
أعرست ع ها سعض الدول وسعض أعضاء اللج ة يف امل اقشات اليت جرت على مر الس نيل يتسأق 

رمأائ  ااساسأية للقأانون اة أائي الأدويل الأيت أرسأيت مع القانون الأدويل املعاصأرو و أو ال ميأس سال
تأدرنيا  م أ  القأأرن املاضأيل وال سأي ا مبأأدأ املسأؤولية اة ائيأأة الفرديأة عأ  اةأأرائم الدوليأة واحلاجأأة 
دىل ضأأأ ان وجأأأود آليأأأات فعالأأأة ملكافحأأأة اإلفأأأالت مأأأ  العقأأأاب علأأأى  أأأ   اةأأأرائمو ويف الوقأأأت 

امأأأة ااخأأأرى للقأأأانون الأأأدويلل وال سأأأي ا مبأأأدأ املسأأأاواة يف نفسأأأ ل يفخأأأ  يف االعتبأأأار الع اصأأأر اهل
 السيادة سني الدولو

املقأرتحو ووجهأت االنتبأا   7وعرضت املقررة اخلاصة أيضا  خمتلأ  ع اصأر مشأروع املأادة  -208
دىل ثأأالث فئأأات مأأ  اةأأرائم ال ت طبأأق عليهأأا احلصأأانةل ودىل أن احلأأدود واالسأأتث اءات ال ت طبأأق 

 وقانونا  خاصا  ل ودىل وجود نظامني حمددي  ميك  اعتبارمها ساحلصانة املوضوعيةفي ا يتعلق  دال

 المناقشة موجز -2 

 عامة تعليقاث (أ) 

و وسأأأو  دال سدايأأأة ل قأأأاش  أأأ ا اةانأأأب مأأأ  املوضأأأوعالأأأدورة احلاليأأأة مل تكأأأ  م اقشأأأة  -209
الدورة التاسعة والسأتني للج أةو وي بغأي فهأم املأوج  أدنأا  مأع مراعأاة  أ   االعتبأاراتو يف يست ر 

وسأأأيتاح مأأأوج  لل قأأأاش سفم لأأأ ل مبأأأا يف  لأأأك تلخأأأيص املقأأأررة اخلاصأأأةل سعأأأد اختتأأأا  ال قأأأاش يف 
 و 2017 عا 

وأسأأدى ااعضأأاء الأأ ي  تكل أأوا تأأرحيبهمل سوجأأ  عأأا ل سأأالتقرير اخلأأامس لل قأأررة اخلاصأأة  -210
تبأني يف املعا أدات تتضأ    مأ  أمثلأة مثأرية وم هجيأة وحسأ ة التوثيأق علأى ممارسأة الأدول م أا  امل

  أأ ا سأأفن تأأردد دون واعأأرُت والتشأأريعات احملليأأةل ومأأ لك يف السأأواسق القضأأائية الدوليأأة والوط يأأةو 
 حساسأأة مسأأائ  ويثأأري القأأانوين جانبأأ  يف معّقأأد   واالسأأتث اءاتل احلأأدود مسأأفلة وخباصأأة املوضأأوعل

 اللج أةل داخأ  خالفأات وجأود دىل أيضا   وأشري  سبة للدولوسال و امة السياسية ال احية م  جدا  
وقأال سعأض  ووحأ ر حبيطأة ت اولأ  يتعأني املوضأوع أن ااعضأاء سعض و مر الدولل سني اآلراء ويف

حلأأأدود ااعضأأأاء دنأأأ  ي بغأأأي للج أأأة الرتميأأأ  علأأأى تأأأدوي  القأأأانون الأأأدويل يف التعامأأأ  مأأأع مسأأأفلة ا
واالسأأتث اءات سأأدل التطأأوير التأأدرني لقواعأأد جديأأدةو و مأأر آخأأرون أنأأ  ي بغأأي التعامأأ  مأأع  أأ   

  املسفلة مع أخ  تدوي  القانون الدويل وتطوير  التدرجي مليه ا يف احلسبانو
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 الفامستعليقاث على المسائل المنهجية والمفاهيمية التي أثيرث في التقرير  )ب( 

تطأأرق ااعضأأاء الأأ ي  تكل أأوال يف تعليقأأاهتمل دىل خمتلأأ  جوانأأب التقريأأرو ففشأأاروا دىل  -211
اةوانأأأأب املتعلقأأأأة س ظأأأأر اللج أأأأة املسأأأأبق يف مسأأأأفلة احلأأأأدود واالسأأأأتث اءاتل وعلقأأأأوا علأأأأى معاملأأأأة 

تث اءاتل امل ارسة  ات الصلةل وطرقأوا سعأض املسأائ  امل هجيأة واملفا ي يأة املتعلقأة ساحلأدود واالسأ
وت أأاولوا مسأأائ  متعلقأأة سالطبيعأأة القانونيأأة ل ظأأا  احلصأأانةل ودرسأأوا احلأأاالت الأأيت ال ت طبأأق فيهأأا 
ل 7حصأأأأانة مسأأأأؤويل الأأأأدول مأأأأ  الواليأأأأة القضأأأأائية اة ائيأأأأة ااج بيأأأأةل يف سأأأأياق مشأأأأروع املأأأأادة 

لُ هج املتبعأةل سالصيغة اليت اقرتحتها املقررة اخلاصةو ويف حني أعرب سعض ااعضاء ع  تفييد م ل
 عارضها آخرونو

 نظر اللج ة املسبق يف احلدود واالستث اءات  

املتواون الأ ي اتبعتأ  املقأررة الواضح و عضاء ع  تقدير م وامت اهنم لل هج اا سعضأعرب  -212
اخلاصأأة يف معاةأأة مسأأفلة احلأأدود واالسأأتث اءاتو وقأأد حتقأأق  لأأك ساسأأتعراض امل ارسأأة والسأأواسق 

لصلة ودناد تواون دقيق سني التقيد حبصانة مسؤويل الدول مبوجب القانون الدويل القضائية  ات ا
العريف والدراسة املتفنية إلمكانيات التطوير التدرنيل مبأا يت اشأى مأع الأ هج الأ ي اختارتأ  املقأررة 

 اخلاصة م   سداية ع لهاو

دىل ااع أال مأ ا لعامأةل و دىل الدراسأة الأيت أجرهتأا اامانأة استقدير وأشار أعضاء آخرون  -213
الأأأأيت اضأأأأطلع هبأأأأا املقأأأأرر اخلأأأأاص السأأأأاسقو و ُمأأأأر أن نقطأأأأة االنطأأأأالق لل ظأأأأر يف مسأأأأفلة احلأأأأدود 
واالسأتث اءات مأان ي بغأي أن تكأون االسأت تاجات الأيت خلأص دليهأا املقأرر اخلأاص السأاسقل ومأأان 

ال ي ال  2008يف عا  ي بغي أن يتبني م   لك ما د ا مانت االست تاجات اليت   التوص  دليها 
ميكأأأأ  تربير أأأأا واإلسقأأأأاء عليهأأأأا يف ضأأأأوء التطأأأأورات الالحقأأأأة يف القأأأأانون الأأأأدويلو والحأأأأ   أأأأؤالء 
ااعضاء أيضا  أن املقررة اخلاصة ا رفت شيئا  فشأيئا  عأ  الأُ هج الأيت وضأعتها  أي نفسأها ملعاةأة 

 فر ع  اختالل يف التواونو ا أسمماملوضوعل فتحول الرتمي  م  التدوي  دىل التطوير التدرنيل 

 دراسة امل ارسة  

انتقد سعض ااعضاء التقرير لعد  اتباع  سفمانة الع لية التحليلية لتحديد القانون الأدويل  -214
يف  ميكأأ  العأأريف املشأأار دليهأأا فيأأ و ورأوا مأأ لك أن سعأأض االسأأت تاجات الأأيت   التوصأأ  دليهأأا ال 

فميأأدات معي أأة أخأأرى وردت يف التقريأأرو وقأأد أُعأأرب عأأ  تالتوفيأأق سي هأأا وسأأني مثأأري مأأ  ااحيأأان 
القلأأأأقل سوجأأأأ  خأأأأاصل دواء معاملأأأأة السأأأأواسق القضأأأأائيةل  ات ااصأأأأول املت وعأأأأةل الأأأأيت يبأأأأدو أن 
اختيار أا مأأان انتقائيأا ل ودواء االعت أأاد يف سعأأض احلأاالت علأأى اآلراء املسأتقلة واملخالفأأةل ومأأ لك 

شأأريعات الوط يأأةل الأأيت  ُمأأر أن سعضأأها  و صأألة حمأأدودة دواء االعت أأاد علأأى عي أأة حمأأدودة مأأ  الت
سال ظر يف   ا املوضوعو ولوح  م لك أن االجتا   و ااخأ  ساالسأتث اء يف احملأامم احملليأةل حأىت 

 دن مان موجودا ل ليس ممارسة عامة اغراض تشكي  قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريفو و 
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وس أأأاء  علأأأى  لأأأكل رأى  أأأؤالء ااعضأأأاء أنأأأ  لأأأيس واضأأأحا  مأأأا د ا مأأأان  أأأ ا الأأأ هج يف  -215
التحليأأأ  تؤيأأأد  تفييأأأأدا  مافيأأأا  االسأأأأت تاجات املستخلصأأأة يف التقريأأأأرل ورأوا يف سعأأأض احلأأأأاالت أن 
السأأواسق القضأأائية املتعلقأأة مب ارسأأة الواليأأة القضأأائية اة ائيأأة الدوليأأة ال تسأأع  يف حتديأأد مأأا د ا  

أمأأأا  واليأأأة قضأأأائية  احلصأأأانة املوضأأأوعيةالقأأأانون الأأأدويل العأأأريف يعأأأرت  سوجأأأود اسأأأتث اء مأأأ  مأأأان 
 أي توسأيع نطأاق احلأدود واالسأتث اءات  ةاخلاصأ ةج ائية أج بيةو وال تيجة املرتتبأة علأى هنأج املقأرر 

 م  احلصانة اخلاصة ساةرائم اخلاضعة احكا  القانون الدويل ليش   حىت اةرائم العاديةو 

و ُمأأأر مأأأأ لك يف السأأأأياق نفسأأأأ  أنأأأأ  سأأأأدال  مأأأأ  أن يسأأأأت د التقريأأأأر دىل "القأأأأيم واملبأأأأادئ  -216
القانونية" لل جت ع الدويلل مان ي بغي أن يرم  على التقيأد الصأار  سع ليأة حتديأد القأانون الأدويل 

ت يف العريفل وأن تدعم  لك مصادُر معياريةو ومان ي بغي توضيح أن املقرتحات املقدمة د ا ُقدم
 سياق التطوير التدرني للقانون الدويلو

ل سوجأ  عأا ل أن التقريأر ةقشا وم  ناحية أخرىل رأى أعضاء اللج ة ال ي  شارموا يف امل -217
يتض   حتليال  مستفيضا  ومتع قأا  لل  ارسأةو م أا رأى سعأض ااعضأاء أن حتليأ  امل ارسأة يظهأر 

ي أة للحصأانةل ويأوفر أساسأا  مافيأا  لل قرتحأات وجود اجتا  واضح  و قبول حدود واستث اءات مع
 اليت قدمتها املقررة اخلاصةو 

ن تبأأأاي  اآلراء سشأأأفن ال ظأأأا  القأأأانوين حلصأأأانة و مأأأمأأأع  ورأى سعأأأض ااعضأأأاء أنأأأ ل حأأأىت  -218
مسؤويل الدول م  الوالية القضائية اة ائية ااج بية وطبيعت  أمرا  ال م اص م  ل فسأيكون للتقريأر 

وسيسأأاعد الأأدول واةهأأات املع يأأة ااخأأرى يف  التعامأأ  معهأأا فهأأم  أأ   احلصأأانة و تأأفثري مبأأري يف
دعداد نظا  للحصانة يفخ  يف االعتبار خمتل  املصاح القانونيةو وعلى   ال أعرسوا عأ  تفييأد م 
للأأ هج الأأ ي اتبعتأأ  املقأأررة اخلاصأأة والحظأأوا أن التحلأأيالت واالسأأت تاجات املتعلقأأة سفقأأ  القأأانون 

ارتباطا  عضويا  سامل ارسة وااحكا  القضائيةل و و ما م  شفن  أن يعطي أساسأا  مل وسأا   مرتبطة
لل قرتحأأأات املتعلقأأأة ساحلأأأدود واالسأأأتث اءاتو وسأأأيتاح لقأأأارئ التقريأأأر فهأأأم مامأأأ  وشأأأام  خللفيأأأة 
القضأأأأايا  ات الصأأأألةل وخمتلأأأأ  املواقأأأأ  مأأأأ   أأأأ   املسأأأأفلةل والفأأأأروق الدقيقأأأأة للحصأأأأانة علأأأأى 

لأأدويل والأوطرل واعتبأأارات السياسأة العامأأة  ات الصألةو وأمجأأع  أؤالء ااعضأأاء علأأى الصأعيدي  ا
االسأأت تاج القائأأ  سأأفن امل ارسأأة الأأيت حللهأأا التقريأأر تأأدل علأأى اجتأأا   أأو االعأأرتا  سأأفن احلصأأانة 

 ت طبق ع د ارتكاب جرائم دوليةو  ال

اعأدة مأ  قواعأد القأانون أن تقدمي أدلة قاطعة على وجود قم لك رأى  ؤالء ااعضاء  و  -219
الأأدويل العأأريف لأأيس سالضأأرورة الطريقأأة احلصأأرية ملعاةأأة مسأأفلة احلأأدود واالسأأتث اءاتو وعلأأى  أأ ال 

 اعتربوا اإلشارة دىل "القيم واملبادئ القانونية" مفيدة متاما و 

و ُمر أيضا  أن املقأررة اخلاصأة سأ لت جهأدا  مشأكورا  لتجأاوو اخلالفأات يف اللج أة حأول  -220
مسأأأفلة حأأأدود احلصأأأانة واالسأأأتث اءات م هأأأال واتبعأأأت يف الوقأأأت  اتأأأ  هنجأأأا  مدروسأأأا ل ودن مأأأان 
حمفوفا  سالتحدياتل ملعاةة املسفلة املطروحة علأى اللج أةو وأفيأد أيضأا  أن املقأررة اخلاصأة حأددت 
وجأأود توجأأ  معأأني ففتاحأأت سأأ لك طريقأأا  وسأأطا  سأأني الأأ ي  يلت سأأون توافأأق نظأأا  احلصأأانة علأأى 
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ستويني الرأسي واافقيل وال ي  يرون أن  ال ي بغأي للج أة أن حتأدد أي حأدود واسأتث اءات ان امل
 القانون الدويل العريف ال ي ص على مث      االستث اءاتو

 الطبيعة القانونية للحصانة  

 العالقة سني احلصانة والوالية القضائية  

نل ودن مانأأأأا ان خمتلفأأأأاقضأأأأائية نظامأأأأحلصأأأأانة والواليأأأأة الاأشأأأأار سعأأأأض ااعضأأأأاء دىل أن  -221
 11مأ مرة التوقيأ  املؤرخأة مرتاسطنيل واستشهدوا يف  لك سقرار حمك ة العدل الدوليأة يف قضأية 

دوليأة الرائم سعأض اةأو و مروا أن مون الصكوك الدولية اليت تسعى دىل م ع 2000نيسان/أسري  
اليأأأأة قضأأأأائية للتحقيأأأأق أو التوقيأأأأ  فن تقأأأأيم و سأأأأالأأأأدول ااطأأأأرا  لأأأأ   طأأأأرية واملعاقبأأأأة عليهأأأأا تاخل
احملام ة أو التسليمل وت ص على أشكال أخرى للتعاونل ال ميأس حبصأانة مسأؤويل الأدول مأ   أو

الوالية القضائية اة ائية ااج بية مبوجب القانون الدويل العريفو و    احلصاناتل م أا لأوح  يف 
ل يظ  م  اةائ  االحتجاج هبا أما  حمامم دولة أج بيةل حىت ع دما متارس م مرة التوقي قضية 

     احملامم والية قضائية مبوجب الصكوك امل مورةو 

وم  ناحية أخرىل لوح  أن السعي دىل املساءلة ليس وال ي بغي اعتبار  آلية لتعكري صفو  -222
ي علأأى سأأيادة الأأدول أو درادة شأأعوهباو السأأال ل أو التأأدخ  يف الشأأؤون الداخليأأة للأأدولل أو التعأأد

على العكس مأ   لأكل يسأا م انعأدا  العدالأة وانتشأار اإلفأالت مأ  العقأاب يف دثأارة التأوتر يف  س 
العالقات الدولية ويقوض املبادئ القانونية ااساسية للعالقأات سأني الأدولو وعليأ ل   التفميأد علأى 

عة  ات الصأأألةل مأأأع مراعأأأاة حأأأق الدولأأأة يف محايأأأة ضأأأرورة دنأأأاد تأأأواون سأأأني خمتلأأأ  املصأأأاح املشأأأرو 
 سيادهتال مبا يف  لك سيادة شعبها واملساواة يف السيادة سني الدول يف حدود القانون الدويلو

و  التفميد أيضا  على أن  ال ي بغي االستهانة سفثر نظا  روما ااساسي يف مشاريع املواد  -223
مأ  ال ظأا  ااساسأي أن احلصأانة  27اةاري وضعهاو ولوح ل سوج  خاصل في أا يتعلأق ساملأادة 

يأؤديل واملسؤولية اة ائية الفردية مرتبطان ارتباطا  وثيقا ل وأن اعتبأار احلصأانة  أرد حأاج  دجرائأي 
 على وج  اإلطالقل دىل قطع الصلة سي ها وسني مسفلة املسؤولية الفرديةل دون توفري جرب فعليو 

 العالقة سني احلصانة واملسؤولية  

أشأار سعأأض ااعضأأاء دىل أن السأواسق القضأأائيةل مبأأا فيهأأا قأرار حمك أأة العأأدل الدوليأأة يف   -224
تبني أن احلصانة ال تعفي  للوالية القضائيةم مرة التوقي  وحصانات الدولة م  ا يتم  م  قضي

مسأأأأؤول الدولأأأأة مأأأأ  أي مسأأأأؤولية ج ائيأأأأة فرديأأأأة يف املسأأأأائ  املوضأأأأوعية وال يُقصأأأأد هبأأأأا تشأأأأجيع 
لتفأادي اإلفأالت مأ   أتاحأت تأداسري ممك أة م مرة التوقيأ اإلفالت م  العقابل  لك أن قضية 

انةل واحملام أأة سعأأد انتهأأاء مأأدة شأأغ  ل متثلأأت يف احملام أأة الداخليأأةل والت أأاول عأأ  احلصأأالعقأأاب
لأ لكل مأ  غأري الأدقيق مسأاواة اإلفأالت و امل صبل واحملام ة أما  نظا  للعدالة اة ائية الدوليأةو 

مأأأ  العقأأأاب ساحلصأأأانةل ان ااوىل ت طأأأوي علأأأى اعتبأأأارات موضأأأوعيةل تتعلأأأق مبسأأأائ  املسأأأؤولية 
 يةو اة ائية الفرديةل سي  ا تتعلق الثانية مبسائ  دجرائ
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ويف الوقأأأت نفسأأأ ل أيأأأد أعضأأأاء آخأأأرون الأأأ هج الأأأ ي اتبعتأأأ  املقأأأررة اخلاصأأأة يف التقريأأأر  -225
ل اامأأر الأأ ي يتطلأأب احلصأأانة املوضأأوعيةمت يأأ ة عأأ   احلصأأانة الشخصأأيةاخلأأامسو ولأأوح  أن 

ت اول املوضوع سطريقة أمثر مراعاة للفروق الدقيقة م  أج  دحراو تقأد  فيأ و ود ا مأان مأ  شأفن 
ة الدولأأأة واليأأأة قضأأأائية ج ائيأأأة علأأأى ااشأأأخاص الأأأ ي  يت تعأأأون حبصأأأانة شخصأأأية سسأأأبب دقامأأأ

علأأى أداء أع اهلأأأا  الأأيت يكأأأون  أأؤالء ااشأأخاص مأأ  موظفيهأأامرمأأ  م أن يضأأع  قأأدرة الدولأأة 
ل سأال ظر دىل طبيعتهأا احلصأانة املوضأوعيةوممارسة سيادهتال فجن اامر لأيس مأ لك دائ أا  يف حالأة 

الأ ي  6ل م أا يعأرب ع هأا مشأروع املأادة ساحلصأانة املوضأوعيةلوكو ومأون الت تأع القائ ة علأى السأ
ااع ال امل ف ة سصفة رمسيأةل يعأر أهنأا ال ت طبأق تلقائيأا   يف اعُت د مؤقتا  يف     الدورةل ي حصر 

 م انع دجرائيو 

 العالقة سني حصانة الدول وحصانة مسؤويل الدول  

 مأأأر سعأأأض ااعضأأأاء أن حصأأأانة مسأأأؤويل الأأأدول مأأأ  الواليأأأة القضأأأائية اة ائيأأأة ااج بيأأأة  -226
متجأأأأأ ر يف حصأأأأأانة الأأأأأدولل اامأأأأأر الأأأأأ ي يعكأأأأأس املبأأأأأدأ القائأأأأأ  "ال سأأأأألطان لل أأأأأد علأأأأأى نأأأأأد " 

(par in parem non habet imperium) أو القواعأأد املتعلقأأة مبكافحأأة  القواعأأد اآلمأأرةو والقأأول سأأفن
اخلطرية تتعارض مع احلقوق ااساسية للأدول يعأر دخضأاع مبأدأ املسأاواة يف السأيادة  اةرائم الدولية

سأأني الأأدولل و أأو رمأأ  مأأ  أرمأأان العالقأأات سأأني الأأدولل لقواعأأد أخأأرىل ويعرضأأ  للتآمأأ  التأأدرنيو 
ومأأأأ  املأأأأرجح مأأأأ لك أن تأأأأؤدي أي اسأأأأتث اءات مأأأأ  احلصأأأأانة دىل تقأأأأويض مبأأأأدأ عأأأأد  التأأأأدخ  يف 

وما ي طوي علي   لك م  احت أال قيأا  الأدول مبحام أة رئأيس دولأة أو غأري  مأ  الشؤون الداخليةل 
دىل دسأأاءة اسأأتع ال الواليأأة أن يفضأأي  لأأك مأأ  شأأفن املسأأؤولني رفيعأأي املسأأتوى سأأدوافع سياسأأيةل و 

القضأأائية العامليأأةو وأُفيأأد أن  أأ   التطأأوراتل سأأدال  مأأ  أن تسأأهم يف مكافحأأة اةأأرائم ومحايأأة حقأأوق 
 ع ع استقرار العالقات سني الدول وتعط  مسار العدالة الدوليةو اإلنسانل ست  

وم  ناحية أخرىل الح  سعض ااعضاء أن التطورات يف مسائ  القضاء املدين يف القأرن  -227
املاضأأي شأأأهدت استعأأادا  عأأأ  مفهأأو  احلصأأأانة املطلقأأأة للدولأأةو م أأأا أن احلصأأانة السأأأيادية )للدولأأأة( 

الوالية القضائية اة ائية ااج بيةو يضأا  دىل  لأك أن الدولأةل  ليست محصانة مسؤويل الدول م 
ودن مانأأأت مسأأأؤولة عأأأ  اافعأأأال غأأأري املشأأأروعة دوليأأأا ل مبأأأا فيهأأأا اافعأأأال الأأأيت يرتكبهأأأا مسأأأؤولو ال 

ميك هأأأال مأأأ  حيأأأث  أأأي دولأأأةل أن ترتكأأأب جرميأأأة مبوجأأأب قأأأانون مسأأأؤولية الأأأدولو ف سأأأؤوليتها  ال
السأت اد أيضأا  دىل مأا اسأتجد مأ  تطأورات يف القأرن املاضأيل مسأاءلة ليست ج ائيةل سي  أا نأوول سا

ج ائيأأا و وي بغأأي أال تغيأأب  أأ   الفأأوارق عأأ  اا  أأان ع أأد التطأأرق دىل حصأأانة مسأأؤويل  هامسأأؤولي
 الدولل وحدود ا واستث اءاهتا امل ك ةل وسوج  عا  ع د مواونة املصاح القانونية املشروعةو

 قضائية الوط ية والوالية القضائية الدوليةالعالقة سني الوالية ال  

أفيأأد أن تقيأأيم املسأأائ  الأأيت يبحثهأأا التقريأأر اخلأأامس يف دطأأار املبأأادئ املعاصأأرة للقأأانون  -228
الدويل يتطلب مواونة املصاحل سدءا  ساملخط  املتبع يف دطار ميثاق اامم املتحدةل وال ي يعكس 
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محايأأأأة حقأأأأوق اإلنسأأأأان وحتقيأأأأق العدالأأأأة واحأأأأرتا   تطلعأأأأات معي أأأأة لصأأأأاح البشأأأأريةل مبأأأأا يف  لأأأأك
االلت امأأات مبأأا يتفأأق والقأأانون الأأدويلل اسأأت ادا  دىل مبأأادئ أساسأأية معي أأةل وال سأأي ا املسأأاواة يف 

 السيادة سني الدولو 

وعلى  أ ا ااسأاسل  ُمأر أن محايأة حقأوق اإلنسأان واحلريأات ااساسأية ليسأت مسأفلة  -229
واة يف السأيادة؛ وال العدالأة تتعأارض مأع احأرتا  االلت امأات ال اشأئة عأ   امشية سالقياس دىل املسا

القأأانون الأأدويلو وقأأد حأأاول التقريأأر سصأأيغت  املقرتحأأةل مقأأروءا  سأأاالقرتان مأأع التقأأارير السأأاسقةل أن 
يبأأني أنأأ  ال يأأراد ستطبيأأق املبأأادئ أن يسأأتبعد سعضأأها سعضأأا ل  لأأك أهنأأا مبأأادئ متكاملأأة وحيسأأأ  

 ة تكف  أال تؤثر مصلحة ما تفثريا  سلبيا  يف املصاح ااخرىو تطبيقها سطريق

حصانة املسؤولني م  الوالية القضائية اة ائيأة الدوليأة  مع مونحىت  وعالوة على  لكل -230
قانونيأة يلأ   أخأ  ا يف ال للسياسأة خأال  عليأ  يف سأياق  أ ا املوضأوعل فه أاك اعتبأارات أمأرا  ال

املصاحل مبأا يف  لأكل مأ  جهأة أوىلل مصألحة اجملت أع الأدويل مكأ  يف  االعتبارل يف دطار مواونة
ل ومأ  جهأة أخأرىل احلفأاظ القواعأد اآلمأرةمحاية نفس  م  ارتكاب اةرائم الدوليأةل ومأ  انتهأاك 

 على سالمة الت امات التعاون سني احملامم الوط ية والدوليةو

 الوط يأةسني ممارسأة احلصأانة أمأا  احملأامم  وأعرب البعض أيضا  ع  تفييد  لوجود عالقة وثيقة -231
و ويف  أأأ ا السأأأياقل أشأأأأري دىل  ظأأأامنيل اامأأأر الأأأ ي يسأأأتدعي تفسأأأريا  عامأأأا  للالدوليأأأةوأمأأأا  احملأأأامم 

 ي طوي علي  نظا  روما ااساسي م  تكام ل و و ما ال ي بغي أن تعوق  قواعد احلصانةو ما

سني دولة م  الدول و يئة قضائية ج ائية دوليةل وم  ناحية أخرىل أشري دىل أن العالقة  -232
مث  احملك ة اة ائيأة الدوليأةل  تلأ  عأ  العالقأة اافقيأة سأني الأدول الأيت يشأ لها  أ ا املوضأوعو 

ومأأؤدا   لمأأ  نظأا  رومأأا ااساسأي قأأد أقأرت عأأد  االعتأداد سالصأأفة الرمسيأة 27ود ا مانأت املأادة 
احلصأأانة اإلجرائيأأة أمأأا  احملك أأة اة ائيأأة الدوليأأةل فجنأأ  أن مسأأؤويل الأأدول ااطأأرا  ال يت تعأأون س

ميك  االستشهاد هب ا احلكم دليال  على وجود استث اء يف العالقة اافقية سني الدولل و و أمأر  ال
 م  ال ظا  ااساسي  ات و 98تصون  املادة 

قوقأأا   مأأر سعأأض ااعضأأاء أن معا أأدة مأأا ال ت شأأئ الت امأأات أو ح وعأأالوة علأأى  لأأكل -233
سأأأأني الأأأأدول املتفأأأأق عليهأأأأا لدولأأأأة ثالثأأأأة دون رضأأأأا او ومأأأأؤدى  لأأأأك أن عأأأأد  انطبأأأأاق احلصأأأأانة 

ال يسري دال على الدول ااطأرا  أو علأى احلأاالت الأيت تأ ص عليهأا املعا أدةل و أ    اتعا دمب
االستث اءاتل د ا ما نشفت يف عالقة رأسية مع  يئة قضأائية ج ائيأة دوليأةل ال يكأون مأ  املالئأم 

 االستشهاد هبا دليال  على وجود قاعدة عرفية يف العالقة اافقية سني الدولو 

ولوح  مع  لك أن  سدال  م  جتا أ  ممارسأة احملأامم اة ائيأة الدوليأة ساعتبأار أن ال تأفثري  -234
و فعلأى سأبي  هلا يف العالقات اافقيةل يتعني دراسأة التطأورات دراسأة متفنيأةل يف سأياق مأ  حالأة

احلصأأانة مبوجأأب مسأأفلة املسأأفلة املعروضأأة علأأى احملك أأة احملليأأة مل تكأأ  يف سعأأض احلأأاالت  املثأأالل
 احلصانة مبوجب القانون احملليومسفلة القانون الدويل ود ا 
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 7تعليقاث على مشروع المادة  )ج( 

أسدى عدد م  ااعضاء تفييأد  لالقأرتاح الأداعي دىل حتديأد اةأرائم الأيت ال ت طبأق عليهأا  -335
و ويف  أأ ا السأأياقل أيأأد سعأأض ااعضأأاء الطريقأأة امل هجيأأة الأأيت تتبعهأأا املقأأررة حلصأأانة املوضأأوعيةا

ل لضأأأأ ان مأأأأامال    القأأأأانون الأأأأدويل نظامأأأأا  معياريأأأأا  يأأأأرى اخلاصأأأأة يف ت أأأأاول احلصأأأأانة مأأأأ  م ظأأأأور 
يستتبع نظا  احلصانة آثارا  سلبية على املكونات ااخرى لل ظا  املعاصر للقانون الدويل مك   أال

املتجأأاووة أو دسطأاال  هلأأاو م أأا اتفأأق سعأأض ااعضأأاء مأأع حتليأ  املقأأررة اخلاصأأة سأأفن دسأأ اد ااع أأال 
مسفلة الصادرة ع  مسؤويل الدولة دىل الدولة يف دطار مسؤولية الدول  تل  ع   حلدود السلطة

 و احلصانة املوضوعيةاليت ال مت ح املسؤول املعر احلق يف  املتجاووة حلدود السلطةاافعال 

 مأ مرة التوقيأ ورأى البعض م لك أن ما خلصت دلي  حمك ة العدل الدولية يف قضأية  -236
 أأأاء مأأأ  أنأأأ  ال يوجأأأد يف القأأأانون العأأأريف اسأأأتث اء مأأأ  القاعأأأدة الأأأيت تقضأأأي مبأأأ ح ووراء اخلارجيأأأة أث

شغلهم م اصبهم احلصانة م  الوالية القضائية اة ائية واحلرمأة الشخصأيةل د ا اشأُتب  يف ارتكأاهبم 
 خأأأاصجأأأرائم حأأأرب أو جأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانيةل  أأأو اسأأأت تاج نأأأب تفسأأأري  تفسأأأريا  ضأأأيقا ل انأأأ  

 و ساحلصانة الشخصية

ال ميكأأ  االعتأأداد  ضأأوعيةاحلصأأانة املو ولأأوح  أيضأأا  أن امل ارسأأة احلاليأأة للأأدول تظهأأر أن  -237
هبأأا ع أأدما متأأارس دولأأة احملك أأة واليتهأأا اة ائيأأة اإلقلي يأأة املشأأروعةو فع أأدما تُرتكأأب اةرميأأة يف دولأأة 

مصلحة مشأروعة يف املقاضأاةو م أا تظهأر امل ارسأة سالتايل تتفثر تلك الدولة وتصبح لديها  لاحملك ة
 مجيع ااع ال امل ف ة سصفة رمسيةو لى ة عتوجد قاعدة عرفية مت ح مسؤويل الدولة حصان أن  ال

وأعأأرب أعضأأاء آخأأرون عأأ  اخأأتالفهم مأأع مأأا انتهأأت دليأأ  املقأأررة اخلاصأأة مأأ  أنأأ  يوجأأد  -238
في أأا يتعلأأق جأأرائم معي أأةل وأشأأاروا دىل أن املقأأرر اخلأأاص السأأاسق  احلصأأانة املوضأأوعيةاسأأتث اء مأأ  

الأأة الأأيت متأأارس فيهأأا الواليأأة القضأأائية خلأأص دىل عأأد  وجأأود أي اسأأتث اء مأأ  احلصأأانة دال يف احل
سعأأض الشأأروطو ومأأرر  أأؤالء اسأأتوفيت فيهأأا اة ائيأأة دولأأة  يُأأدعى أن جرميأأة ارُتكبأأت يف دقلي هأأا و 

ااعضأأأاء أن احلصأأأانة  ات طبيعأأأة دجرائيأأأةل وال يأأأراد هبأأأا البأأأت يف مسأأأفلة موضأأأوعية  أأأي مسأأأفلة 
قاعأأأدة مأأأ   مبوجأأأب مأأأا حمظأأأورا  مشأأأروعية تصأأأر  معأأأني أو عأأأد  مشأأأروعيت ل حأأأىت لأأأو مأأأان فعأأأ  

حصأأانات الأأدول مأأ  الواليأأة و و ُمأأر أن حمك أأة العأأدل الدوليأأة الحظأأت يف قضأأية القواعأأد اآلمأأرة
فئتأأان خمتلفتأأان مأأ  فئأأات القأأانون الأأدويلو ومأأ  مثل  والقواعأأد اآلمأأرةأن حصأأانة الأأدول  القضأأائية

 لك أن الت ييأ  علأى أسأاس يستتبع انتهاك قاعدة آمرة عد  الأدفع حبصأانة الدولأةو ولأوح  مأ ال
خطورة اةرمية ال ميك  االحتجاج س ل ان احلصانة ت طبق سالتساوي على اةرائم اخلطرية واةرائم 

مسأفلة  ات طأاسع أويل ويُبأت ااج بيأة  اة ائيأة العاديةو وملأا مانأت احلصأانة مأ  الواليأة القضأائية
ل فسيكون غريبا  أن يتوق  االحتجاج هبا على حتديأد مأا د ا مانأت اةرميأة احملام ة سدايةفيها يف 

 خطرية أو ما د ا مانت ارُتكبت فعال و 

ل أثأا سعأض ااعضأاء علأى املقأررة اخلاصأة إلقأدامها علأى عأرض 1بالفقرة وفي ا يتعلق  -239
سي  أأا اعتأأرب  آخأأرون مشأأروع مأأادة سشأأفن احلأأدود واالسأأتث اءاتل و أأو اقأأرتاح متأأواون ال لأأبس فيأأ ل 

 اقرتاحا  غري مق عو
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ل أعرب سعأض ااعضأاء عأ  تفييأد م ل شأارة 1بالفقرة الفرعية )أ( من الفقرة وفي ا يتعلق  -240
حتديأأدا  دىل اإلسأأادة اة اعيأأةل واةأأرائم ضأأد اإلنسأأانيةل وجأأرائم احلأأربل والتعأأ يب واالختفأأاء القسأأريل 

حلصأانةو واعتُأأربت اإلشأأارة احملأأددة دىل "التعأأ يب" و"االختفأأاء ساعتبار أا جأأرائم دوليأأة ال ت طبأأق عليهأأا ا
القسأأري" مفيأأدةل رغأأم أهنأأا تشأأك  جأأ ءا  مأأ  اةأأرائم ضأأد اإلنسأأانيةو وأيأأد الأأبعض أيضأأا  ددراج جرميأأة 

 الفص  الع صريل اليت  ُمرت يف التقريرل ض   اةرائم ااخرى املدرجة يف   ا االقرتاحو 

العأدوان جرميأة ااسأباب الأيت سأاقتها املقأررة اخلاصأة السأتبعاد  واعترب سعض ااعضاء أن -241
م  القائ ة غري مق عة ورأوا أن اللج ة تكون مقصرة لو أهنا استبعدت  سوصف  استث اء م  احلصانة 

و ومان  ؤالء ااعضاء يفضلون أن تدرَج     اةرميأةل سأال ظر 7ساملعا املقصود يف مشروع املادة 
أصأال ل ع أد التصأديق علأى تعأديالت م بأاالل تشأريعات للت فيأ  احمللأي جتأر  دىل أن الأدول سأ ت 

العأأدوانو م أأا أن جرميأأة العأأدوانل الأأيت تعأأد أخطأأر شأأك  مأأ  أشأأكال االسأأتخدا  غأأري املشأأروع 
 للقوةل يرتكبها مسؤولو الدولة سوصفها ع ال  م ف ا  سصفة رمسيةو

جرميأأة العأأدوان اهنأأا مرتبطأأة ارتباطأأا  عأأد  ددراج  واسيأأد أن سعأأض ااعضأأاء اآلخأأري  أيأأد -242
وثيقأأا  سفع أأال الدولأأة املعتديأأة ومر ونأأة هبأأال مأأع مأأا يرتتأأب علأأى  لأأك مأأ  آثأأار يف سأأيادة الأأدول 

و ولوح  أيضأا  أن تعأديالت م بأاال ل ظأا  رومأا ااساسأيل في أا يتعلأق ستعريأ  جرميأة تهاوحصان
 العدوانل مل تدخ  حي  ال فا  سعدو 

ل أيأد 1الفقارة الفرعياة )ب( مان الفقارة "جأرائم الفسأاد"ل املشأار دليهأا يف   س وفي ا يتعلق -243
سعأأض ااعضأأاء ددراجهأأال سي  أأا أسأأدى آخأأرون حتفظهأأم علأأى ددراجهأأا ان  أأ   الفئأأة مأأ  اةأأرائم 

د ا مانأأت  خمتلفأأة الطأأاسع عأأ  اةأأرائم الدوليأأة اخلطأأريةو ورأى الأأبعض أن مأأ  املهأأم لأأدى البأأت في أأا
الفسأأاد تشأأك  اسأأتث اءات مأأ  احلصأأانة أن حيأأدَّد أوال  مأأا د ا مانأأت تلأأك ااع أأال "أع أأاال   فعأأالأ

و ولأوح  احلصأانة املوضأوعيةم ف ة سصفة رمسية"ل وشككوا يف مون     ااع أال ت أدرج يف نطأاق 
 يتعلق سففعال الفسادو في ا احلصانة املوضوعيةأيضا  أن  ال توجد ممارسة تشري دىل عد  انطباق 

ل ورأى الفقارة الفرعياة )ج(وأُعرب ع  سعض التحفظات سشفن اةرائم املشأار دليهأا يف  -244
سعأأأض ااعضأأأاء أن عبأأأارة "اسأأأتث اء الضأأأرر اإلقلي أأأي" غأأأري موفقأأأة متامأأأا  سال سأأأبة للحأأأاالت الأأأيت 
ت طوي على والية قضائية ج ائيةو وعلى الرغم م  أمهية تلك العبارة في ا  ص حصانات الدول 

واليأأة القضأأائيةل ال توجأأد أمثلأأة مثأأرية مأأ  ممارسأأة الأأدول لتربيأأر ددراجهأأا في أأا يتعلأأق حبصأأانة مأأ  ال
مسؤويل الدول مأ  الواليأة القضأائية اة ائيأة ااج بيأةو وأشأري أيضأا  دىل أن الفقأرة الفرعيأة صأيغت 

 اإلطالقل حبيأأأث حُيت أأأ  أن يفهأأأم م هأأأا أهنأأأا تشأأأ   مجيأأأع أنأأأواع اانشأأأطة الأأأيتسعبأأأارات تتسأأأم سأأأ
حأىت أع أال القأوات العسأكرية التاسعأة للدولأأةو رمبأا يضأطلع هبأا مسأؤولو الدولأة يف دولأة احملك أةل 

ومأأع  لأأكل  مأأر سعأأض ااعضأأاء أن ال ظأأر يف  أأ ا االقأأرتاح جأأدير ساال ت أأا و ومل يقبأأ  آخأأرون 
 ساالستث اء احملدود ال ي أورد  املقرر اخلاص الساسق يف تقرير  الثاينو  دال

جأدال  ل معتربي  أهنا تتضأ   اقرتاحأا  ال2الفقرة دة أعضاء ع  تفييد م لصيغة وأعرب ع -245
فيأأ  ويعكأأس ممارسأأة الأأدولو دال أن الأأبعض أسأأدى حتفظأأ  انأأ  ميكأأ  فه هأأا علأأى أهنأأا "اسأأتث اء مأأ  
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ل وطلبأأأوا حأأأ فهاو ورئأأأي أن أي صأأأيغة ي بغأأأي أن تت اشأأأى مأأأع 2احلأأأدود واالسأأأتث اءات" يف الفقأأأرة 
ومشأروعي  7   روما ااساسيل وأن  ي بغي دقامة صألة واضأحة سأني مشأروع املأادةم  نظا 27 املادة

جعأأادة ال ظأأر يف مشأأروع ساللأأ ي  سأأبق اعت ادمهأأا سصأأفة مؤقتأأةو وقُأأد  اقأأرتاح دضأأايف  6و 4املأأادتني 
 ال ي اعت دت  اللج ة سصفة مؤقتةو احلصانة الشخصيةسشفن حتديد نطاق  4املادة 

ورأى سعأأض ااعضأأاء أن شأأرط "عأأد  اإلخأأالل" الأأ ي يعكأأس واجأأب التعأأاون ال اشأأئ  -246
 مقبولو 3الفقرة ع  نظم أخرى يف 

 األعمال المقبلة )د( 

في أأأا يتعلأأأق سااع أأأال املقبلأأأةل جأأأرى التفميأأأد علأأأى الصأأألة سأأأني احلأأأدود واالسأأأتث اءات  -247
ء أن مأ  املهأأم يف السأ ة املقبلأأة واةوانأب اإلجرائيأأة للحصأانةو ويف  أأ ا الصأددل أمأأد عأدة أعضأأا

أن تراعأأى يف الضأأ انات اإلجرائيأأة ضأأرورة تفأأادي الأأدعاوى الأأيت حترمهأأا دوافأأع سياسأأية أو ممارسأأة 
 الوالية القضائية ممارسة غري مشروعةو

وسأأو  ُيسأأتفن  ال قأأاش حأأول التقريأأر اخلأأامس وُيسأأتك   يف الأأدورة القادمأأة للج أأة يف  -248
 و2017عا  

يع الماااواد المتعلقاااة بحصاااانة مساااؤولي الااادول مااان الورياااة القضاااائية ناااص مشاااار  -جيم 
 الجنائية األجنبية التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة حتى اآلن

 نص مشاريع المواد -1 
في ا يلي نص مشاريع املواد اليت اعت دهتا اللج ة سصفة مؤقتة حىت اآلنو -249

 نائية األجنبيةحصانة مسؤولي الدول من الورية القضائية الج
الجزء األول 

 مقدمة
   1 المادة

 نطاق مشاريع المواد هذه
 الواليأأة مأأ  الأأدول مسأأؤويل حصأأانة علأأى  أأ   املأأواد مشأأاريع تسأأري -1 

 وأخرى لدولة اة ائية القضائية
مشأأأاريع املأأأواد  أأأ   ساحلصأأأانة مأأأ  الواليأأأة القضأأأائية اة ائيأأأة وال  أأأ   -2 

امل  وحة مبوجب قواعد خاصة م  قواعد القانون الأدويلل وال سأي ا احلصأانة الأيت يت تأع 
هبا ااشخاص  وو الصألة سالبعثأات الدسلوماسأيةل واملرامأ  الق صأليةل والبعثأات اخلاصأةل 

 م  الدولو وامل ظ ات الدوليةل والقوات العسكرية لدولة
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 2 المادة

 تعاريف
  :    املواد مشاريع اغراض 
 ووو 
   "مسؤول الدولة" أي فرد ميث  الدولة أو ميارس وظائ  الدولةو  يُقصد س )ه( 
يُقصأأأأد سأأأأأعبارة "الع أأأأ  امل فَّأأأأ  سصأأأأفة رمسيأأأأة" الع أأأأ  الأأأأ ي يقأأأأو  سأأأأ   )و( 

 مسؤول الدولة يف سياق ممارسة سلطة الدولة؛ 
 الثاني الجزء

 الحصانة الشفصية
3 المادة

 بالحصانة الشفصيةاألافا  الذين يتمتعون 
 الشخصأأية ساحلصأأانة اخلارجيأأة وووراء احلكومأأات ورؤسأأاء الأأدول رؤسأأاء يت تأأع 
  وااج بية اة ائية القضائية الوالية ممارسة م 
   4 المادة

 الحصانة الشفصيةنطاق 
يت تأأأع رؤسأأأاء الأأأدول ورؤسأأأاء احلكومأأأات وووراء اخلارجيأأأة ساحلصأأأانة  -1 

 الشخصية أث اء فرتة َشغلهم امل صب فق و
مجيأأع اافعأأال الأأيت يقأأو  هبأأا رؤسأأاء  احلصأأانة الشخصأأيةوتشأأ    أأ    -2 

الأدول ورؤسأاء احلكومأات وووراء اخلارجيأةل سصأفة شخصأية أو رمسيأةل قبأ  فأرتة شأغلهم 
 امل صب أو أث اء او

يل ستطبيأأأأق قواعأأأأد القأأأأانون الأأأأدو  احلصأأأأانة الشخصأأأأيةوال  أأأأ  وقأأأأ   -3 
  املتعلقة ساحلصانة املوضوعيةو

 الثالث الجزء

 الحصانة المواوعية
5 المادة

 بالحصانة المواوعيةاألافا  الذين يتمتعون 
 ممارسأة مأ  املوضأوعية ساحلصأانة تلك سصفتهم املتصرفون الدول مسؤولو يت تع 

 وااج بية القضائية الوالية
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   6المادة 
 الحصانة المواوعيةنطاق 

يت تع مسؤولو الدولة ساحلصانة املوضوعية في أا يتعلأق فقأ  سااع أال  -1 
 اليت يقومون هبا سصفة رمسيةو

تظأأ  احلصأأانة املوضأأوعية في أأا يتعلأأق سااع أأال الأأيت تأأتم سصأأفة رمسيأأة  -2 
 صفة مسؤول الدولة ع  اافراد املع ينيو قائ ة سعد ووال

تظأأ  حصأأانة اافأأراد الأأ ي  مأأانوا يت تعأأون ساحلصأأانة املوضأأوعية وفقأأا   -3 
قائ ة سعد انتهاء فرتة واليتهم في ا يتعلق سااع ال اليت قاموا هبا سصأفة  4ملشروع املادة 

  رمسية أث اء فرتة الوالية امل مورةو

قااااث عليهاااا التاااي اعتمااادتها اللجناااة بصااافة مؤقتاااة فاااي دورتهاااا ناااص مشااااريع الماااواد والتعلي -2 
 والستين  الثامنة
نص مشاريع املواد والتعليقات عليها اليت اعت دهتا اللج ة سصأفة مؤقتأة يف دورهتأا الثام أة  -250

 والستنيو

 حصانة مسؤولي الدول من الورية القضائية الجنائية األجنبية 
  2المادة 
 تعاريف

 املواد    : اغراض مشاريع 
 [ووو] 
يُقصأأأأد سأأأأأعبارة "الع أأأأ  امل فأأأأ  سصأأأأفة رمسيأأأأة" الع أأأأ  الأأأأ ي يقأأأأو  سأأأأ   )و( 

 مسؤول الدولة يف ممارسة سلطة الدولةو

 التعليق  
مفهأأأو  "الع أأأ  امل فأأأ  سصأأأفة رمسيأأأة" اغأأأراض  2الفقأأأرة )و( مأأأ  مشأأأروع املأأأادة  تعأأأر  (1)

مشاريع املواد    و وسالرغم م  الشكوك اليت أعرب ع ها سعض ااعضاء خبصوص مدى ضأرورة 
  ا احلكمل فقأد رأت اللج أة أن مأ  املفيأد ددراج تعريأ  يف مشأاريع املأواد مراعأاة م هأا لل كانأة 

 ع   امل ف  سصفة رمسية" يف نظا  احلصانة املوضوعيةواحملورية ملفهو  "ال
الع اصأر الأيت  2وقد أدرجت اللج ة يف التعريأ  الأوارد يف الفقأرة )و( مأ  مشأروع املأادة  (2)

تسأ ح ستصأ ي  ع أ  مأا علأى أنأ  "ع أ  م فأ  سصأفة رمسيأة"ل اغأراض حصأانة مسأؤويل الأدول 
شأدت يف  لأك أساسأا  سااع أال السأاسقة للج أة م  الوالية القضأائية اة ائيأة ااج بيأةو وقأد اسرت 
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د سأ  ر ل يسأتخد  مصأطلح "الع أ " يف التعريأ  مبع أا  الأوافعلأى سأبي  املثأالسشفن   ا املوضوعو 
 اسأأأتخدمتو وم أأأا سأأأبقت اإلشأأأارة دليأأأ  يف حي أأأ ل فقأأأد 6ومشأأأروع املأأأادة  4يف مشأأأروع املأأأادة 

علأى حأد سأواءل م أا أن حأاالت التقصأري و فعأال ل شأارة دىل اايف الساسق اللج ة   ا املصطلح 
  ا املصطلح  و املصطلح املسأتخد  عأادة ل شأارة دىل سألوك اافأراد يف سأياق القأانون اة أائي 

 و(1409)الدويل
تبني ضرورة وجأود صألة سأني الفعأ  لاللج ة عبارة "يف ممارسة سلطة الدولة" استخدمت و  (3)

أن تبأأني أنأأ  ال يكفأأي ملسأأؤول دولأأة أن يأأفيت فعأأال  مأأا لكأأي  أأو ل سعبأأارة أخأأرىل واهلأأد والدولأةو 
أيضأا  أن  نأبيعترب  لك الفع  تلقائيا  "ع ال  م ف ا  سصفة رمسية"و سأ  علأى العكأس مأ   لأكل 

تكأأأون للفعأأأ  صأأألة مباشأأأرة مب ارسأأأة وظأأأائ  الدولأأأأة وسأأألطاهتا ان تلأأأك الصأأألة  أأأي مأأأا يأأأأربر 
 أ املساواة يف السيادة سني الدولو االعرتا  ساحلصانةل م  أج  احلفاظ على مبد

ويف  أأ ا الصأأددل تأأرى اللج أأة أنأأ  لكأأي يصأأ   ع أأ  مأأا علأأى أنأأ  "ع أأ  م فأأ  سصأأفة  (4)
 لك الفع  دىل الدولةو غري أن  أ ا ال يعأر سالضأرورة أن  ع ورمسية"ل ال سد أوال  أن يكون ممك ا  

ى العكأس مأ   لأكل فأجن عأ و ع  الفع و سأ  علأ ةعترب مسؤولتك  أن اليت مي الدولة وحد ا  ي
الفع  دىل الدولة شرط ضروري لتص ي  الفع  على أن  ع   م ف  سصفة رمسيةل لك   ال مي ع أن 

الأ ي أخأ ت  (يُ سب الفع  نفس  للفأردل وفقأا  ملبأدأ "فعأ  واحأد ومسأؤوليتان" )اإلسأ اد املأ دوج
ل (1410)(4)املأادة  1996لعأا   س  اللج ة يف مشروع مدونة اةرائم املخلة سسلم اإلنسأانية وأم هأا

ويف املأأواد  (1411)(58 ويف املأأواد املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول عأأ  اافعأأال غأأري املشأأروعة دوليأأا  )املأأادة
ووفقأأا  هلأأ ا املبأأدأل ميكأأ  أن ترتتأأب علأأى  و(1412)(66املتعلقأأة مبسأأؤولية امل ظ أأات الدوليأأة )املأأادة 
 رتكب ل وال سي ا يف املسائ  اة ائيةو على م فرديةنفس الفع  مسؤولية على الدولة ومسؤولية 

واغأأأراض دسأأأ اد فعأأأ  مأأأا دىل الدولأأأةل مأأأ  الضأأأروري أن تؤخأأأ  سعأأأني االعتبأأأارل م قطأأأة  (5)
اافعأأال غأأري املشأروعة دوليأأا  الأأيت عأ  انطأالقل القواعأأد املدرجأة يف املأأواد املتعلقأأة مبسأؤولية الأأدول 

أنأأأ  نأأأب أن يوضأأأع يف احلسأأأبان أن اللج أأأة  الثالثأأأة واخل سأأأنيو غأأأري هتأأأااعت أأأدهتا اللج أأأة يف دور 
وسالتأأايلل فأأجن تطبيأأق  أأ   واغراضأأهاو  حتديأأد مسأأؤولية الدولأأةيف سأأياق وضأأعت  أأ   القواعأأد 

حصأانة مسأؤويل  يف سأياقدىل الدولأة  مسؤول م  مسؤويل الدولأة القواعد على ع لية دس اد فع 
__________ 

سأأتونل الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة الثام أأة والل 4( مأأ  التعليأأق علأأى مشأأروع املأأادة 5انظأأر الفقأأرة ) (1409)
 و89و 88(ل الصفحتان A/68/10) 10رقم  امللحق

 و49و 48اجمللد الثاين )اة ء الثاين(ل الصفحتان  ل1996حولية ووو  (1410)
و وتأرد املأواد املتعلقأة مبسأؤولية الأدول 184اجمللد الثاين )اة ء الثأاين(ل والتصأويبل الصأفحة  ل2001حولية ووو  (1411)

العامأأة  عأأ  اافعأأال غأأري املشأأروعة دوليأأا  الأأيت اعت أأدهتا اللج أأة يف دورهتأأا الثالثأأة واخل سأأني يف مرفأأق قأأرار اة عيأأة
 و2001مانون ااول/ديس رب   12املؤرخ  56/83

و وتأأرد 215(ل الصأأفحة A/66/10) 10للج عيأأة العامأأةل الأأدورة السادسأأة والسأأتونل امللحأأق رقأأم  الوثأأائق الرمسيأأة (1412)
املواد املتعلقة مبسؤولية الأدول عأ  اافعأال غأري املشأروعة دوليأا  الأيت اعت أدهتا اللج أة يف دورهتأا الثالثأة والسأتني يف 

 و2011مانون ااول/ديس رب   9املؤرخ  66/100لعامة قرار اة عية امرفق 

http://undocs.org/A/68/10
http://undocs.org/A/66/10
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لأأأ  سع ايأأأةو ويف  أأأ ا الصأأأددل واغأأأراض الأأأدول مأأأ  الواليأأأة القضأأأائية اة ائيأأأة ااج بيأأأة ي بغأأأي حتلي
مأ  املأواد املتعلقأة مبسأؤولية  11و 10و 9و 8و 7ري اإلسأ اد الأواردة يف املأواد ياحلصانةل فأجن معأا

علأأى  لبأأدو قاسلأأة للتطبيأأق سوجأأ  عأأا و وتأأدرك اللج أأةتالأأدول عأأ  اافعأأال غأأري املشأأروعة دوليأأا  ال 
الأأأيت  وجأأ  اخلصأأوصل أنأأأ  ال ميكأأ  مقاعأأدة عامأأأة أن تعتأأرب أع أأأاال  م فأأ ة سصأأفة رمسيأأأة اافعأأالُ 

يفتيهأأا مسأأؤول مل فعأأة ومصأألحة حصأأرية خاصأأةل حأأىت ودن مانأأت تبأأدو يف ظا ر أأا م فأأ ة سصأأفة 
مصأألحة  اتيأأة للدولأأةل ومأأ  مث ال يوجأأد مأأا يأأربر أي ال ميكأأ  حتديأأد فأأي  أأ   احلأأاالتل رمسيأأةو ف
 و(1413)احلصانة اليت هتأد  يف هنايأة املطأا  دىل محايأة مبأدأ املسأاواة يف السأيادة سأني الأدول دقرار

سيد أن  لك ال يعر عد  دمكانية أن تشأ   احلصأانة املوضأوعية فعأال غأري مشأروع هبأ   الصأفةو 
وقأأد خلصأأت عأأدة حمأأامم دىل أن ااع أأال غأأري املشأأروعة ال ُتسأأتثا مأأ  احلصأأانة جملأأرد أهنأأا غأأري 

و وسأأيجري (1415)ل حأأىت يف احلأأاالت الأأيت يتعأأارض فيهأأا الع أأ  مأأع القأأانون الأأدويل(1414)عةمشأأرو 
ت أأاول مسأأفلة مأأا د ا مأأان ساإلمكأأان اعتبأأار اافعأأال املتجأأاووة حلأأدود السأألطة أع أأاال رمسيأأة أ  ال 
اغأأأراض احلصأأأانة مأأأ  الواليأأأة القضأأأائية اة ائيأأأة ااج بيأأأة يف مرحلأأأة الحقأأأةل دىل جانأأأب حأأأدود 

 الستث اءات م هاواحلصانة وا

__________ 

خري ما يوضح أسباب استبعاد اافعال املتجاووة حلأدود السألطة احلجأج التاليأة الأيت سأاقتها دحأدى حمأامم الواليأات  (1413)
املتحأأدة اامريكيأأة: "ع أأدما تكأأون سأألطات املوظأأ  حمأأددة  سأأ ص القأأانونل فأأجن أع الأأ  الأأيت تتجأأاوو تلأأك احلأأدود 

 أع أأاال  فرديأأة وليسأأت أع أأاال  سأأياديةو فأأاملوظ  حي ئأأ  ال يقأأو  سامله أأة الأأيت أوملتهأأا دليأأ  اةهأأُة السأأيادية"و تعتأأرب
احلكأأوميني غأأري  وارتأأفت تلأأك احملك أأة أن "قأأانون احلصأأانات السأأيادية ااج بيأأة ال ميأأ ح حصأأانة  لسأألوك املسأأؤولني

ل [under color of authority]الظأا ر يف نطأاق السألطة القانوين"ل وس اء على  لأك فأجن "املسأؤول الأ ي يع أ  يف 
ولك  خارج حدود الوالية الرمسية املوملة دلي ل ميكأ  أن ي تهأك القأانون الأدويل وال حيأق لأ  الت تأع ساحلصأانة يف دطأار 

 In re Estate of Ferdinand Marcos Human Rights Litigation; Hilaoقأانون احلصأانات السأيادية ااج بيأة" )

and Others v. Estate of Marcos؛ وUnited States Court of Appeals, Ninth Circuit, judgment of 16 June 

1994, 25 F.3d 1467 (9th Cir.1994), International Law Reports (ILR), vol. 104, pp. 119 et seq., 

particularly pp. 123 and 125)وارتأفت حمك أة أخأرى يف  أ ا الصأدد أن ااع أال الأيت تتجأاوو حأدود السألطة  و
ليست مش ولة ساحلصانة السياديةل ان مرتكبيهأا يتصأرفون خأارج نطأاق سألطتهم سانتهأاك حقأوق اإلنسأان الواجبأة 

ل أو مبعأأا آخأأر دن مل يكونأأوا "مسأأؤولني يتصأأرفون لل أأّدعنيو فاملسأأؤولون د ا قأأاموا سفع أأال مل تأأف ن هبأأا الدولأأُة رمسيأأا  
 .In Jane Doe I, et al. v)سصفة رمسيأة لت فيأ  أع أال ضأ   نطأاق سألطتهم"ل ال ميكأ هم االسأتفادة مأ  احلصأانة" 

Liu QI, et al., Plaintiff A, et al. v. Xia Deren, et al., United States District Court, N.D. California, C 

02-0672 CW, C 02-0695 CWو) 
(1414) Jaffe v. Miller and Others, Ontario Court of Appeal (Canada), judgment of 17 June 1993, ILR, vol. 

95, p. 446؛ وArgentine Republic v. Amerada Hess Shipping Corporation and Others, United 

States Supreme Court, 23 January 1989, ILR, vol. 81, p. 658؛ وMcElhinney v. Williams, Supreme 

Court of Ireland, 15 December 1995, ILR, vol. 104, p. 691و 
(1415) I° Congreso del Partido, House of Lords, United Kingdom, 16 July 1981, [1983] A.C. 244, ILR, 

vol. 64, p. 307. In Jones v. Saudi Arabia, House of Lords, 14 June 2006, [2006] UKHL 26 رفأض ل
 ,.I.L.R)انظأر  اللأورد  وف أان احلجأة القائلأة سأفن الفعأ  املخأال  للقواعأد اآلمأرة ال ميكأ  أن يكأون ع أال  رمسيأا  

vol. 129, p. 744)و 
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ولكأأي يصأأ   ع أأ  مأأا سفنأأ  "م فأأ  سصأأفة رمسيأأة"ل يتطلأأب اامأأرل عأأالوة علأأى  لأأكل  (6)
والدولأأةو وقأأد ُحأأددت  أأ   العالقأأة يف الفقأأرة )و( مأأ    موروجأأود عالقأأة خاصأأة سأأني الع أأ  املأأ

حيأأث ترا أأا اللج أأة واسأأعة مبأأا يكفأأي ل شأأارة سوجأأ  عأأا  ل مشأأروع املأأادة سصأأيغة "سأألطة الدولأأة"
 ع أال الأيت يقأو  هبأا مسأأؤولو الأدول يف ممارسأة مهأامهم ومبأأا  أد  مصألحة الدولأةل وي بغأأي أن ل

شأأري دىل اافأأراد ت يتالأأ ل2( مأأ  مشأأروع املأأادة ه)تفهأأم علأأى أهنأأا تشأأ   املهأأا  املبي أأة يف الفقأأرة 
  و(1416)ال ي  "ميثلون الدولة أو ميارسون وظائ  الدولة"

تلأأك املقرتحأأة استأأداء )"يف ممارسأأة سعأأض اختصاصأأات وقأأد ُفّضأألت  أأ   الصأأيغة علأأى  (7)
وعلأأأى صأأأيغ أخأأأرى نظأأأرت فيهأأا اللج أأأة تباعأأأا ل وال سأأأي ا "السأأألطة احلكوميأأأة"  (السأألطة العامأأأة"

أو "السأألطة السأأيادية"و وعلأأى الأأرغم مأأ  أن مجيأأع  أأ    (governmental authority اإلنكلي يأأة)ساللغأأة 
 القأأة خاصأأة سأأني الفعأأ  والدولأأةل فجهنأأا تتسأأبب يفوجأأود عوجأأوب الصأأيغ تعكأأس سالتسأأاوي اشأأرتاط 

صأأأعوسة تت ثأأأ  يف دمكانيأأأة تفسأأأري ا علأأأى أهنأأأا تشأأأأري حصأأأرا  دىل نأأأوع سعي أأأ  مأأأ  أنشأأأطة الدولأأأأة 
 مشأأأأأكلة دضأأأأافية  أأأأي حتديأأأأأد صأأأأالحيات السأأأألطة العامأأأأأة دأو الت في يأأأأة(ل أو ُتوجأأأأ )احلكوميأأأأة

عأأ  امله أأة امل وطأأة ساللج أأةو واعتُأأرب   السأأيادةل و أأو مأأا سأأيكون صأأعبا  للغايأأة سأأ  يعتأأرب خروجأأا   أو
يف الفقأأرة )ه(  اسأأتخدمتمأ لك أن مأأ  اافضأ  عأأد  اسأأتخدا  عبأارة "وظأأائ  الدولأأة"ل الأيت 

ل سغية تيسري التفريق سني التعاري  الواردة يف الفقأرتني )ه( و)و( مأ  مشأروع 2 م  مشروع املادة
دىل جانأأأب "متثيأأأ   لوظأأأائ  الدولأأأة"املأأأادة  أأأ او ويف  أأأ ا الصأأأددل ي بغأأأي التأأأ مري سأأأفن عبأأأارة "

ساعتبار أأأا مصأأأطلحا  حمايأأأدا  حيأأأدد  2قأأأد اسأأأتخدمت يف الفقأأأرة )ه( مأأأ  مشأأأروع املأأأادة  لالدولأأأة"
الصأأأألة سأأأأني املوظأأأأأ  والدولأأأأة دون أن يتضأأأأأ    لأأأأك أي حكأأأأأم علأأأأى نأأأأأوع اافعأأأأال املشأأأأأ ولة 

تفأأأادي "  أأأي ة" عوضأأأا  عأأأ  "وظأأأائ والفائأأأدة مأأأ  اسأأأتخدا  مصأأأطلح "سأأألط و(1417)ساحلصأأأانة
الدخول يف نقاش سشفن ما د ا مانت اةرائم الدوليأة "وظأائ  دولأة" أ  الو سيأد أن أحأد أعضأاء 

 اللج ة رأى أن  مان م  اانسب استخدا  عبارة "وظائ  الدولة"و
تضأأ ني تعريأ  "الع أأ  امل فأ  سصأأفة رمسيأة" أيأأة دشأأارة دىل  أنأ  مأأ  املالئأمومل تأر اللج أأة  (8)

   طاسع ج أائيو وهبأ ال يُتج أب أي تفسأري سأفن أي ع أ  ي فأ  سصأفة أن يكون هل ا العوجوب 
"الع أأ  امل فأأ  ويف مأأ  ااحأأوالل نأأب فهأأم مفهأأو   رمسيأأة  أأول سالضأأرورةل ع أأ  ج أأائي الطأأاسعو

يف سياق مشاريع املواد احلاليةل املكرسة حلصانة مسؤويل الدول م  الوالية القضائية  سصفة رمسية"
 اة ائية ااج بيةو 

 أص "الع أ   2ل سالرغم م  أن التعريأ  الأوارد يف الفقأرة )و( مأ  مشأروع املأادة وأخريا   (9)
امل فأأ  سصأأفة رمسيأأة"ل فقأأد رأت اللج أأة أن مأأ  الضأأروري ددراج دشأأارة صأأرحية يف التعريأأ  دىل مأأ  

وجأأأ  االنتبأأأا  دىل أن مسأأأؤول الدولأأأة  أأأو وحأأأد  مأأأ  تيقأأأو  سالع أأأ ل أي مسأأأؤول الدولأأأةو وهبأأأ ال 
__________ 

 و303(ل الصفحة A/69/10) 10الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة التاسعة والستونل امللحق رقم  (1416)
و ويف  أأ ا 309الصأأفحة  لاملرجأأع نفسأأ ل 2مأأ  التعليأأق علأأى الفقأأرة ) أأأ( مأأ  مشأأروع املأأادة  (11)انظأأر الفقأأرة  (1417)

الوظأائ  التشأريعية والقضأائية والت في يأة وغري أا مأ  الوظأائ  "اإلطارل ترى اللج ة أن "وظائ  الدولأة" تشأ   
   (واملرجع نفس )ؤديها الدولة" اليت ت

http://undocs.org/A/69/10
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قيأأأا  سع أأأ  سصأأأفة رمسيأأأةل ممأأأا يعأأأر ضأأأرورة وجأأأود صأأألة سأأأني صأأأاحب الفعأأأ  والدولأأأةو يسأأأتطيع ال
وساإلضأافة دىل  لأكل فأجن اإلشأأارة دىل مسأؤول الدولأة اسأت رار م طقأأي لتعريأ  "مسأؤول الدولأأة" 

 و2الوارد يف الفقرة ) أ( م  مشروع املادة 
فأأ ة سصأأفة رمسيأأةو سأأ  وتأأرى اللج أأة أن مأأ  غأأري امل كأأ  وضأأع قائ أأة حتصأأر اافعأأال امل  (10)

على العكس م   لأكل ي بغأي حتديأد  أ   اافعأال علأى أسأاس مأ  حالأة علأى حأدة مأع مراعأاة 
املعأأايري الأأيت ت اوهلأأا التحليأأ  آنفأأا ل و أأي: أن يكأأون الع أأ  م فأأ ا  مأأ  جانأأب مسأأؤول دولأأةل وأن 

تقأد  امل ارسأة ميك  ع و  سوج  عا  دىل الدولةل وأن يتم "يف ممارسأة سألطة الدولأة"و ومأع  لأكل 
القضائية أمثلة على أفعال أو فئات مأ  اافعأال ميكأ  اعتبار أا م فأ ة سصأفة رمسيأةل سغأض ال ظأر 
ع  تصأ ي  احملأامم هلأا علأى وجأ  التحديأدو ومأ  شأفن  أ   اامثلأة أن تسأاعد القضأاة وغأري م 

 لفئةو م  امل ارسني القانونيني الوط يني على حتديد ما د ا مان فع  ما يدخ  ض       ا
و    القول دن احملامم الوط ية قد اعتربت اافعال التالية مش ولة سفئأة اافعأال امل فأ ة  (11)

ل وااع أال املتصألة مب ارسأأة (1418)سصأفة رمسيأة: اانشأطة العسأكرية أو املتصألة سأالقوات املسألحة
ل (1420)ل اانشأأأأأطة الدسلوماسأأأأأية واانشأأأأأطة املتصأأأأألة سالعالقأأأأأات اخلارجيأأأأأة(1419)سأأأأألطة الشأأأأأرطة

ل (1422)ل وااع أأال املتعلقأأة سجقامأأة العأأدل(1421)وااع أأال التشأأريعية )مبأأا يف  لأأك قأأوانني التأأفميم(

__________ 

(1418) Empire of Iran, Federal Constitutional Court of Germany, 1963, ILR, vol. 45, p. 57؛ وVictory v. 

Comisaría, US 336 F. 2d 354 (Second Circuit, 1964), ILR, vol. 35, p. 110؛ وSaltany and Others v. 

Reagan and Others, District Court for the District of Columbia, United States, judgment of 23 

December 1988, ILR, vol. 80, p. 19؛ وHolland v. Lampen-Wolf (United Kingdom), [2000] 1 WLR 

 Lozano v. Italy, case No. 31171/2008, Italy, Court of Cassation, judgment of 24 July 2008؛ و1573
 تاح يف الع وان التايل:)م

  http://opil.ouplaw.com, International Law in Domestic Courts [ILDC 1085 (IT 2008)]))و 
(1419) Empire of Iran  وأعأال (؛  1418)انظأأر احلاشأيةChurch of Scientology, Federal Supreme Court of 

Germany, judgment of 26 September 1978, ILR, vol. 65, p. 193؛ وSaudi Arabia and Others v. 

Nelson, United States Supreme Court, ILR, vol. 100, p. 544؛ وPropend Finance Pty Ltd. v. Sing, 

United Kingdom, Court of Appeal, 1997, ILR, vol. 111, p. 611 و؛Norbert Schmidt v. The Home 

Secretary of the Government of the United Kingdom, High Court of Ireland, judgment of 24 April 

1997, [1997] 2IR 121 و؛First Merchants Collection v. Republic of Argentina, United States District 

Court, Southern District of Florida, 31 January 2002, 190 F. Supp. 2d 1336 (S.D. Fla. 2002)و  
(1420) Empire of Iran  و ؛أعال ( 1418)انظر احلاشيةVictory v. Comisaria  وأعال ( 1418)انظر احلاشية 
(1421) Empire of Iran   و ؛أعال ( 1418)انظر احلاشيةVictory v. Comisaria  وأعال ( 1418)انظر احلاشية 
(1422) Empire of Iran   ؛ وأعأال ( 1418)انظأر احلاشأيةCase No. 12-81.676, Court of Cassation, Criminal 

Chamber (France), judgement of 19 March 2013؛ وcase No. 13-80.158, Court of Cassation, Criminal 

Chamber (France), judgement of 17 June 2014  انظأأأر(www.legifrance.gouv.fr) أصأأأدرت احملأأأامم و و
 املتعلقة مب مرة احتجاو دولية أصدر ا قاض دسباينو لATF 130 III 136ضية السويسرية حك ا  مماثال  يف الق
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ل واالقأأأرتاض (1423)وااع أأأال اإلداريأأأة املختلفأأأة )مثأأأ  طأأأرد ااجانأأأب ورفأأأع العلأأأم علأأأى السأأأف (
 و (1425)ل وااع ال السياسية املختلفة(1424)العا 
في أأأا يتعلأأأق  حبصأأأانة مسأأأؤويل الأأأدول أمأأأا  احملأأأامم اة ائيأأأة تُأأأُ رعل الوة علأأأى  لأأأكوعأأأ (12)

واإلسأأأادة اة اعيأأأة  ستئصأأأال: التعأأأ يب واالالأأأيت وعأأأم أهنأأأا ارتكبأأأت سصأأأفة رمسيأأأة ساافعأأأال التاليأأأة
واإلعأأدا  خأأارج نطأأاق القأأانون واالختفأأاء القسأأري واحل أأ  القسأأري والرتحيأأ  واحلرمأأان مأأ  مرمأأ  

 ُتسأأأ ى تلأأأك  لويف سعأأأض ااحيأأأان و(1426)أع أأأال اإلر أأأابأسأأأري احلأأأرب واالسأأأرتقاق والسأأأخرة و 
 

__________ 

(1423) Victory v. Comisaria  و ؛أعأال ( 1418)انظأر احلاشأيةKline and Others v. Kaneko and Others, US, 

685 F Supp 386 (SDNY 1988), I.L.R., vol. 101, p. 497؛ وMalta Maritime Authority, No. 04-

84.265, Court of Cassation, Criminal Chamber (France), judgement of 23 November 2004, 

Bulletin criminel 2004, No. 292, p. 1096و 
(1424) Victory v. Comisaria  وأعال ( 1418)انظر احلاشية 
(1425) Doe I v. Israel, US, 400 F.Supp. 2d 86, 106 (DCC 2005) (establishment of Israeli settlements in 

the occupied territories)و ؛Youming, US, 557 F. Supp2d 131 (DDC 2008) (hiring of contract 

killers to threaten members of a religious group)و 
(1426) In re Rauter, Special Court of Cassation of the Netherlands, judgement of 12 January 1949, ILR, 

vol. 16, p. 526 )و ؛)جرائم ارتكبتها قوات االحتالل ااملاين يف الأدا ركAttorney General of Government 

of Israel v. Adolf Eichmann, District Court of Jerusalem (caso No. 40/61), judgement of 12 

December 1961, and Appeal Tribunal, judgement of 29 May 1962, ILR, vol. 36, pp. 18 and 277 
)جأأرائم ارتكبأأت أث أأاء احلأأرب العامليأأة الثانيأأةل م هأأا جأأرائم حأأرب وجأأرائم ضأأد اإلنسأأانية وأع أأال دسأأادة مجاعيأأة(؛ 

 Yaser Arafat (Carnevale re. Valente — Imp. Arafat e Salah), Italy, Court of Cassation, judgmentو

of 28 June 1985, Rivista di diritto internazionale 69 (1986), No. 4, p. 884  سيأع ااسألحة والتعأاون مأع(
 .R. v. Mafart and Prieur/Rainbow Warrior (New Zeland v؛ وت ظيم االوية احل راء يف أع أال اإلر أاب(

France), New Zealand, High Court, Auckland Registry, 22 November 1985, ILR, vol. 74, p. 241 
 Rainbow)راي بأو واريأور  )ااع ال اليت قا  هبا أفراد م  القوات املسلحة وقوات اام  الفرنسية لتفجري السفي ة

Warrior)  أدى دىل غرقها ومقت  عدة أشخاصل واليت ُميفت على أهنا أع ال در اسية(؛ و ل مماساالغاFormer 

Syrian Ambassador to the German Democratic Republic, Federal Supreme Court of Germany, Federal 

Constitutional Court of Germany, judgement of 10 June 1997, ILR, vol. 115, p. 595  ت اولأت  أ   القضأية(
م ستخ ي  أسلحة يف مبان دسلوماسيةل و أي أسألحة ا سأُتخدمت اإلجراءات القانونية املتخ ة ضد سفري ساسق اهتُّ

 Bouterse, R 97/163/12 Sv and R 97/176/12 Sv, Court ofوال در اسيأة(؛ أأأيف وقأت الحأق الرتكأاب أع 

Appeal of Amsterdam, 20 November 2000, Netherlands Yearbook of International Law, vol. 32 

(2001), pp. 266 to 282  و)التعأ يب واةأرائم ضأد اإلنسأانية(؛Gaddafi, Court of Appeal of Paris, 

judgement of 20 October 2000, and Court of Cassation, judgement of 13 March 2001, ILR, vol. 

125, pp. 490 and 508   شخصأأا  يف  170)اامأأر سجسأأقاط طأأائرة ساسأأتخدا  متفجأراتل ممأأا تسأأبب يف مقتأأ
 ,Prosecutor v. Hissène Habré, Court of Appeal of Dakar (Senegal)؛ وع   اعُترب م  أع ال اإلر اب(

judgment of 4 July 2000, and Court of Cassation, judgment of 20 March 2001, ILR, vol. 125, pp. 

571 and 577 ( أع أال)و؛ التعأ يب واةأرائم ضأد اإلنسأانيةRe Sharon and Yaron, Court of appeal of 

Brussels, judgment of 26 June 2002, ILR, vol. 127, p. 110  جأرائم احلأربل واةأرائم ضأد اإلنسأانيةل(
 ,A. v. Office of the Public Prosecutor of the Confederation (Nezzar case)ووجأرائم اإلسأادة اة اعيأة(؛ 

Federal Criminal Court of Switzerland (case No. BB.2011.140), judgement of 25 July 2012  التعأ يب(
   وجرائم أخرى ضد اإلنسانية(و
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اةأأرائم مبسأأ ياهتا حتديأأدا ل سي  أأا تشأأري دعأأاوى حمأأامم أخأأرى دىل اةأأرائم املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانية 
ويالحأ   و(1427)وجرائم احلرب واالنتهامات اخلطرية وامل هجية حلقوق اإلنسان علأى وجأ  الع أو 

ثانيأأا  أن احملأأامم الوط يأأة نظأأرت يف أع أأال أخأأرى ارتكبهأأا أفأأراد مأأ  القأأوات املسأألحة أو ااجهأأ ة 
اام يأأة وال ت أأدرج ضأأ   الفئأأات املأأ مورة أعأأال ؛ وتشأأ   تلأأك ااع أأال سأأوء املعاملأأة واالعتأأداء 

ع أأال املتصأألة واالحتجأأاو غأأري القأأانوين واالختطأأا  واةأأرائم املخلأأة سجقامأأة العأأدل وغري أأا مأأ  اا
  و(1428)مبها  الشرطة ودنفا  القانون

ل دىل أن الع أ  قضأاياوعلى ال قيض م   لكل خلصت احملامم الوط يأةل يف عأدد مأ  ال (13)
املعأأر جتأأاوو حأأدود الوظأأائ  الرمسيأأةل أو وظأأائ  الدولأأةل ومل تعتأأرب  س أأاء علأأى  لأأك ع أأال  م فأأ ا  

أو ااع ال  (1429)ن اغتيال أحد املعارضني السياسينيسصفة رمسيةو فقد انتهت احملامم مثال  دىل أ
ال تشأأك  أع أأاال  رمسيأأةو وعلأأى نفأأس امل أأوالل قضأأت احملأأامم  (1430)املتصأألة ساالجتأأار ساملخأأدرات

الوط يأأأة سوجأأأ  عأأأا  سعأأأد  انطبأأأاق احلصأأأانة يف القضأأأايا املرتبطأأأة سالفسأأأادل سأأأواء أمأأأان يف شأأأك  
أو غس  ااموالل أو أي نوع آخر م  أنواع  اختالسهاأو  ع  أوج  صرفها ااموال العامة حتوي 

ميكأأ  متيي  أأا عأأ  أداء وظأأائ  الدولأأة احمل يأأة سأأااعرا  "الفسأأادل اهنأأا تعتأأرب أن  أأ   ااع أأال 
ال تتعلأأق سطبيعتهأأا مب ارسأأة "ل واهنأأا (1431)"الدوليأأة وفقأأا  ملبأأدأي السأأيادة واحلصأأانة الدسلوماسأأية

تقبأأ   وساتبأأاع امل طأأق نفسأأ ل مل و(1432)ي  أأد  الصأاح العأأا "السأيادة أو السأألطة احلكوميأأة وال  أأ
احملأأامم القأأوَل سأأفن ااع أأال الأأيت يقأأو  هبأأا مسأأؤولو الأأدول واملرتبطأأة ارتباطأأا  وثيقأأا  سفنشأأطة خاصأأة 

الأأأأيت تُ فأأأأ  اغأأأأراض اإلثأأأأراء الشخصأأأأيل ال لفائأأأأدة اةهأأأأة السأأأأياديةل  أأأأي أع أأأأال مشأأأأ ولة  أو

__________ 

(1427) In re Ye v. Zemin, United States Court of Appeal, Seventh Circuit, 383F. 3d 620 (2004) (  خالفأا
 (و  ل مانت     القضية معروضة على حمك ة مدنية1428و 1426للقضايا امل مورة يف احلاشيتني 

(1428) Border Guards Prosecution, Federal Criminal Court of Germany, judgement of 3 November 1992 

(case No. 5 StR 370/92), ILR, vol. 100, p. 364  مقتأ  شأاب أملأاين س أريان أطلقهأا حأرس حأدود مجهوريأة(
 Norbert Schmidt v. Theأملانيأا الدميقراطيأةل ع أدما حأاول الشأاب اجتيأاو مأا مأان يسأ ى "جأدار سأرلني"(؛ و

Home Secretary of the Government of the United Kingdom  أعأال ( )ظأرو  غأري  1419)انظأر احلاشأية
 Khurts Bat v. Investigating Judge of the Germanوالحتجأاو املأدعي علأى يأد مسأؤويل الدولأة(؛  قانونيأة

Federal Court, United Kingdom ([2011] EWHC 2029 (Admin)), ILR, vol. 147, p. 633   االختطأا(
 وواالحتجاو غري القانوين(

(1429) Letelier and Others v. The Republic of Chile and Linea Aerea Nacional-Chile, United States Court 

of Appeals, second circuit, 748 F 2d 790 (1984), ILR, vol. 79, p. 561و 
(1430) United States of America v. Noriega, United States Court of Appeals, eleventh circuit, judgement 

of 7 July 1997, ILR, vol. 121, p. 591و 
(1431) Teodoro Obiang Mangue and others, Court of Appeal of Paris, Pôle 7, second investigating 

chamber, judgement of 13 June 2013و 
(1432) Teodoro Obiang Mangue and others, Court of Appeal of Paris, Pôle 7, second investigating 

chamber, application for annulment, judgement of 16 April 2015و 



A/71/10 

GE.16-14345 458 

قأد تتخأأ   اللج أة سشأأفن الأأ ي ة املسأأ ودة سالوقأائع سأاملوق  و وال  أ   أأ   التأ مر (1433)ساحلصأانة
 موضوع االستث اءات م  احلصاناتو 

وفي ا يتعلق ساامثلة على ما حيت   أن يكون أع اال  م ف ة سصفة رمسيةل جتأدر اإلشأارة  (14)
وال سأأأي ا م هأأأا جرميأأأة التعأأأ يبو  لسوجأأأ  خأأأاص دىل تعامأأأ  احملأأأامم الوط يأأأة مأأأع اةأأأرائم الدوليأأأة

و كأأأ ال فبي  أأأا اعتُأأأربت يف سعأأأض ااحيأأأان أفعأأأاال  م فأأأ ة سصأأأفة رمسيأأأة )ودن مانأأأت غأأأري قانونيأأأة 
ل ُصأأ فت يف حأأاالت أخأأأرى علأأى أهنأأا أفعأأال تتجأأأاوو حأأدود السأألطة أو أفعأأأال (1434)شأأا ة( أو
ل وسالتأأايل ي بغأأي اسأأتبعاد ا مأأ  فئأأة اافعأأال احملأأددة يف  أأ   (1435)تأأوائم طبيعأأة وظأأائ  الدولأأة ال

__________ 

(1433) United States of America v. Noriega  أعأال (؛ و 1430)انظأر احلاشأيةJungquist v. Sheikh Sultan Bin 

Khalifa al Nahyan, United States District Court, District of Columbia, judgment of 20 September 

1996, ILR, vol. 113, p. 522؛ وMellerio v. Isabelle de Bourbon, Recueil général des lois et des 

arrêts 1872, p. 293؛ وSeyyid Ali Ben Hammoud, Prince Rashid v. Wiercinski, Tribunal civil de la 

Seine, judgment of 25 July 1916, Revue de droit international privé et de droit pénal international, 

vol. 15 (1919), p. 505؛ وEx-roi d’EgypteFarouk.v s.a.r.l.ChristianDior, Court of Appeal of 

Paris, judgment of 11 April 1957, Journal du droit international, vol. 84, No. 1 (1957), pp. 716-

 Ali Ali Reza v. Grimpel, Court of Appeal of Paris, judgment of 28 April 1961, Revue؛ و718

générale de droit international public, vol. 66, No. 2 (1962), p. 418؛ وIn re Estate of Ferdinand E. 

Marcos Human Rights Litigation؛ وTrajano v. Marcos and Another, United States Court of 

Appeals, Ninth Circuit, 21 October 1992, 978 F 2d 493 (1992), ILR, vol. 103, p. 521؛ وDoe v. 

Zedillo Ponce de León؛ وJimenez v. Aristeguieta et al., United States Court of Appeals, Fifth 

Circuit, 311 F 2d 547 (1962), 33 ILR 353؛ وJean-Juste v. Duvalier (1988), No. 86-0459 Civ. (U.S. 

District Court, S.D. Fla., 8 January 1988, American Journal of International Law, vol. 82, No. 3 

(1988), p. 594؛ وEvgeny Adamov v. Federal Office of Justice, Federal Tribunal of Switzerland, 

judgment of 22 December 2005 (1A 288/2005) (available at http://opil.ouplaw.com, International 

Law in Domestic Courts [ILDC 339 (CH 2005)]؛ وRepublic of the Philippines v. Marcos and 

Others, United States Court of Appeals, Second Circuit, 26 November 1986, ILR, vol. 81, p. 581 ؛
 Republic of the Philippines v. Marcos and Others (No. 2), United States Court of Appeals, Ninthو

Circuit, 4 June 1987 and 1 December 1988, ILR, vol. 81, p. 608؛ وRepublic of Haiti and Others v. 

Duvalier and Others, [1990] 1 QB 2002 (United Kingdom), ILR, vol. 107, p. 491و 
(1434) Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No.3), House of 

Lords, United Kingdom 24 March 1999, [1999] UKHL 17, [2000] 1 AC 147اللأورد غأو    و وحأد
ميكأ  أن  رأى أهنا أع ال رمسية مش ولة ساحلصانةو وأفاد اللورد سأراون ويلك سأون واللأورد  أاتون سأفن التعأ يب ال

يكأأأون "وظيفأأأة ع وميأأأة" أو "وظيفأأأة حكوميأأأة"و ورأى اللأأأورد غأأأو ل الأأأ ي صأأأوت ضأأأد القأأأرارل أهنأأأا "وظيفأأأة 
دت سيانأأأات مماثلأأأة مأأأ  اللأأأورد  أأأوب )"أع أأأال ج ائيأأأة ولك هأأأا حكوميأأأة"(ل واللأأأورد سأأأافي  سي  أأأا ور  لحكوميأأأة"

)ال ي أشار دىل "تع يب  ي صفة رمسية"( واللورد ميليت )"أع ال ع ومية ورمسيأة"(ل واللأورد فيليأبس )"ج ائيأة 
 FF v. Director of Publicأعأأال ( و 1415احلاشأأية ) Jones v. Saudi Arabiaورمسيأأة"(و وانظأأر أيضأأا  

Prosecutions (Principe Nasser case),HighCourtofQueen’sBenchDivisional,Division,Justice

Court, judgement of 7 October 2014 [2014] EWHC 3419 (Admin.) و 
(1435) Re Pinochet, Examining Magistrate of Brussels, judgement of 6 November 1998, ILR, vol. 119, 

p. 345؛ وBouterse  و ؛أعأال ( 1426)انظأر احلاشأأيةPrefecture of Voiotia v. Federal Republic of 

Germany, Court of First Instance of Livadia (Greece), judgement of 30 October 1997و 

http://opil.ouplaw.com/


A/71/10 

459 GE.16-14345 

وساإلضأأأافة دىل  لأأأكل ي بغأأأي أن يسأأأرتعى االنتبأأأا  دىل أن اخأأأتال  التعامأأأ  مأأأع اةأأأرائم  والفقأأأرة
الدولية وقع يف احلاالت اليت أقرت فيهأا احملأامم الوط يأة ساحلصأانة ويف احلأاالت الأيت رفضأت فيهأا 

 احلصانة سواء سسواءو
   سصأفة رمسيأة"ويف مجيأع ااحأوالل نأب أن يوضأع يف االعتبأار أن تعريأ  "الع أ  امل فأ (15)

يشأأأأأأأري دىل الع اصأأأأأأأر امل يأأأأأأأ ة هلأأأأأأأ   الفئأأأأأأأة مأأأأأأأ   2الأأأأأأأوارد يف الفقأأأأأأأرة )و( مأأأأأأأ  مشأأأأأأأروع املأأأأأأأادة 
احلصأانةل الأيت سأتت اوهلا مشأاريع املأواد  أ   يف  مأ    مبسفلة القيأود واالسأتث اءات  وال اافعالل
 ومقا  آخر

  6المادة 
 الحصانة المواوعيةنطاق 

في أا يتعلأق فقأ  سااع أال  انة املوضوعيةساحلصيت تع مسؤولو الدولة  -1 
 اليت يقومون هبا سصفة رمسيةو

في أأا يتعلأأق سااع أأال الأأيت تأأتم سصأأفة رمسيأأة  احلصأأانة املوضأأوعيةتظأأ   -2 
 قائ ة سعد ووال صفة مسؤول الدولة ع  اافراد املع ينيو

تظأأ  حصأأانة اافأأراد الأأ ي  مأأانوا يت تعأأون ساحلصأأانة املوضأأوعية وفقأأا   -3 
قائ ة سعد انتهاء فرتة واليتهم في ا يتعلق سااع ال اليت قاموا هبا سصأفة  4ملشروع املادة 

 رمسية أث اء فرتة الوالية امل مورةو

 التعليق  
حيث يش   يف اآلن نفس  ل ةصانة املوضوعياحلتحديد نطاق لمكرس  6مشروع املادة  (1)

  مسؤويل الأدول مأ  الواليأة القضأائية اة ائيأة الفئة م  حصانةال مر هل   الع صر املادي والع صر 
احلصأأأأانة شأأأأخاص الأأأأ ي  يت تعأأأأون سالأأأأيت تشأأأأري دىل اا 5مشأأأأروع املأأأأادة و أأأأو يأأأأت م ااج بيأأأأةو 
القواعأأأأد العامأأأأة الأأأأيت ت طبأأأأق علأأأأى  أأأأ   الفئأأأأة مأأأأ   مالمهأأأأا  املأأأأادتني امشأأأأروعوحيأأأأدد و ةاملوضأأأأوعي
 احلصانةو

اللج أأأأة في أأأأا يتعلأأأأق ت  سأأأأتخدم اك الأأأأ ي الأأأأ ا  مواويأأأأ مضأأأأ ونا   6مشأأأأروع املأأأأادة ويقأأأأد   (2)
ترتيأأأأأأب الفقأأأأأأرتني وجأأأأأأرى تغيأأأأأأري خصصأأأأأأة ل طأأأأأأاق احلصأأأأأأانة الشخصأأأأأأيةو املل 4املأأأأأأادة  مبشأأأأأأروع
شأأأأأارة دىل الع صأأأأأر املأأأأأادي )أفعأأأأأال مشأأأأأ ولة  اإلأوال  حيأأأأأث حلأأأأأت ل 6شأأأأأروع املأأأأأادة مل ااوليأأأأأني

)مأأأأدة احلصأأأأانة(و واهلأأأأد  مأأأأ   لأأأأك  أأأأو   مرع صأأأأر الأأأأوسعأأأأد  لأأأأك اإلشأأأأارة دىل ال احلصأأأأانة(لس
 فعأاليعكأس أن ااحبيث ل ةاملوضوعي البعد الوظيفي للحصانةعلى على الع صر املادي و  دميفالت
حأالل جتأدر اإلشأارة  ةأيوعلى مرم ية يف     الفئة م  احلصانةو حتت  مكانة رمسية  ةصف ف ة سامل

ة يقأأأأأرتن ويأأأأأرتامم فيهأأأأأا الع صأأأأأران وفأأأأأق قأأأأأراءفهأأأأأم أن ينأأأأأب املأأأأأ مورة دىل أن نطأأأأأاق احلصأأأأأانة 
فقأرة خمصصأة  6مشأروع املأادة يتضأ   (و ودضافة دىل  لكل 2 )الفقرةوال مر ( 1)الفقرة  املادي



A/71/10 

GE.16-14345 460 

 4يف مشأأروع املأأادة علأأى غأأرار مأأا جأأرى للعالقأأة سأأني احلصأأانة املوضأأوعية واحلصأأانة الشخصأأيةل 
 و ي تك ل ال
فقأأأأأ  في أأأأأا يتعلأأأأأق تسأأأأأري  ةاملوضأأأأأوعيدىل أن احلصأأأأأانة دىل اإلشأأأأأارة  1د  الفقأأأأأرة وهتأأأأأ (3)

يف مشأأأأأأروع فهأأأأأأو   أأأأأأ ا املسأأأأأأ    رِّ ُعأأأأأأعلأأأأأأى ال حأأأأأأو الأأأأأأ ي رمسيأأأأأأةل ة صأأأأأأف فأأأأأأ ة سسااع أأأأأأال امل
ااع أأأال الأأأيت تأأأؤتى مأأ   أأأ   الفئأأأة مأأأ  احلصأأانة  تسأأأتبعدالأأأ لكل  و ونتيجأأأة(1436)و()2 املأأادة

 فئيت اافعالو للحصانة الشخصية اليت تسري على ملتا  خالفا  ل سصفة شخصية
 املأأادي للحصأأانةع صأأر علأأى الفميأأد لت أأو ا 1 علأأى الأأرغم مأأ  أن الغأأرض مأأ  الفقأأرةو  (4)

  الأ ي  موحأدم أهنألكأي تأربو دشأارة دىل مسأؤويل الدولأة  هأال قررت اللج ة أن تدرج فيةاملوضوعي
ل  ُسأأأ ل   الطريقأأةوهبأأو ساحلصأأأانة مبوجأأب مشأأاريع املأأواد ةلو شأأ حأأد اافعأأال املالقيأأا  سف همميكأأ 

تُأأَر  ملسيأد أنأ  طبأق احلصأانةو لكأي ت )الأ ايت واملأادي(  ي الع صأر ضأرورة حضأور مأال الضأوء علأى 
يف ال يأؤثر مرمأ  املسأؤول ن ا" [ هب   الصأفةنو املسؤول]تصر  ي شارة دىل اشرتاط أن "ة لضرور 

يف مشأأأأأأروع  و أأأأأأو م صأأأأأوص عليأأأأأأ  سأأأأأألفا   للحصأأأأأأانةلشخصأأأأأأي الع صأأأأأر د أأأأأأا الطبيعأأأأأة الفعأأأأأأ  و 
علأأى أسأأاس أنأأ  قأأد ا    مؤقتأأاحكأأاا   أأ  ة علأأىوافقأأجأأرت املفقأأد و ومأأع  لأأكل (1437)5 املأأادة

ل ال ي يستخد  5مشروع املادة ع  أمثر وضوحا   سشك التعبري  الحقة يف مرحلةا  يكون ضروري
 وهامل تستخدماليت  6مشروع املادة م   1والفقرة  ل"هب   الصفة"يتصر   ةر اعب
 6مأأ  مشأأروع املأأادة  1يف الفقأأرة ورد م أأا حصأأانة املوضأأوعية  ال طأأاق املأأادي للوال  أأ   (5)

 و    ع املوادير ات اوهلا يف مكان آخر يف مشجري احلصانةل اليت سيم  االستث اءات مبسفلة 
الأأدائمل  هأأاعلأأى طاسع دةمأأؤ ل مةحصأأانة املوضأأوعيللدىل الع صأأر الأأ مر  2وتشأأري الفقأأرة  (6)

و حأأىت سعأأد ترمأأ  املسأأؤوليةفة رمسيأأة املسأأؤول سصأأيفتيأأ  ي  الأأتسأأت ر سال سأأبة للفعأأ    أأاآثار ومأأون 
ىل طبيعأأأة دا يسأأأت د   هبأأأعأأأرتااالن مأأأو مأأأ   ة دائ أأأسفهنأأأا  ةلحصأأأانة املوضأأأوعي عأأأت ل ا الويأأأفيت  أأأ
سأأالرغم و كأ ال حسأب امل صأب الأ ي يشأغل  فاعلأ و غأري تت ال يتالأو  لاملسأؤولالأ ي يفتيأ   الفعأ 
تصأر  ستلأك الدولأة  م  مسأؤويل مسؤوال  كون فاعل  يكون رمسيا  أن يفع  يستل   لكي الم  أن 
لأأأأأ لكل ال يهأأأأأم اغأأأأأراض نتيجأأأأأة و و سعأأأأأد  لأأأأأك تفأأأأأي طأأأأأاسع الرمسأأأأأي ال فأأأأأجن  أأأأأ ا الل الصأأأأأفة
يف  يةسأأأؤولاملم صأأأب  قأأأول دنأأأ  يت تأأأع هبأأأا يشأأأغ املسأأأؤول الأأأ ي ييكأأأون أن  ةاملوضأأأوعي احلصأأأانة

فأأي ملتأأا فو أنأأ ل علأأى العكأأسل قأأد تأأرك  أأ ا امل صأأب احلصأأانة أوقولأأ  دنأأ  يت تأأع سالدولأأة وقأأت 
قأا  سأ  الأ ي الدولأة سأؤول فعأال  رمسيأا  وميكأ  ملسصأفة رمسيأة ست ر الفعأ  الأ ي قأا  سأ  احلالتنيل ي

و مأأأان ال يأأأ ال مسأأأؤوال  أو مأأأان قأأأد تأأأرك املسأأأؤولية  احلصأأأانة سأأأواءاالسأأأت رار سأأأدور  يف الت تأأأع س
 اهلأأأاع طأأأار أدمأأأ  قبأأأ  يف ة لحصأأأانة املوضأأأوعيلدائ أأأة الطبيعأأأة سال تفأأأرت عأن اللج أأأة سأأأبق  وقأأأد

__________ 

  علي و)و( ال ي اعت دت  اللج ة مؤقتا  والتعليق 2انظر أعال  مشروع املادة  (1436)

الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة التاسأأعة والسأأتونل ل 5( مأأ  التعليأأق علأأى مشأأروع املأأادة 4انظأأر الفقأأرة ) (1437)
   و307(ل الصفحة A/69/10) 10 امللحق رقم

http://undocs.org/Ar/A/69/10
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يف   اعأأسشأأك  مقبولأأة  أأي امل ارسأأة و يطعأأ  فيهأأا يف  ملو ل (1438)العالقأأات الدسلوماسأأيةاملتعلقأأة س
 و(1439)الفق  القانوين

 ووو أهنأأا "تظأأ ؤمأأدة م ةاملوضأأوعي لحصأأانةلالع صأأر الأأ مر عريأأ  لج أأة تالوقأأد اختأأارت  (7)
 ت سأتخدم ي ال  أو ج الأهبأ ا امتبعأة قائ ة سعد ووال صأفة مسأؤول الدولأة عأ  اافأراد املع يأني"ل 

اتفاقيأأة امتيأأاوات اامأأم املتحأأدة و  (1440)1961لعأأا  مأأ  قبأأ  اتفاقيأأة فيي أأا للعالقأأات الدسلوماسأأية 
 " وعبأأارةتظأ  ووو قائ أةعبأارة "وُتسأتوحى مأ   أأاتني املعا أدتني و (1441)1946عأا  ل وحصأاناهتا

"سعأد انتهأاء فأرتة واليأأتهم"و وساإلضأافة دىل  لأكل اسأتخدمت اللج أأة مصأطلح "اافأراد" لأأتعكس 
 و(1442))ه(2مشروع املادة يف " الدولةتعري  "مسؤول 

لحصأانةل رأت  مر لع صأر الأالدىل  2ل جتدر اإلشارة دىل أن  يف حني تشري الفقرة وأخريا   (8)
رمسيأأةل مأأع ة سصأأفت فأأ  صأأرحية دىل ااع أأال الأأيت دشأأارة  هأأااللج أأة أنأأ  مأأ  امل اسأأب أن تأأدرج في

__________ 

مشأأروع املأأواد املتعلقأأة ل مأأ  ‘5‘)ب(1ل الفقأأرة 2 املأأادةمشأأروع مأأ  التعليأأق علأأى  19يف املقاسأأ ل الفقأأرة انظأأرل  (1438)
احلصأأانات الأأ ي اعت دتأأ  اللج أأة يف دورهتأأا الثالثأأة واارسعأأني: " حبصأأانات الأأدول وممتلكاهتأأا مأأ  الواليأأة القضأأائية

الشخصيةل على نقيض احلصانات املوضوعية اليت يست ر سقاؤ ا سعأد انتهأاء املهأا  الرمسيأةل ي قطأع نفا  أا مبجأرد 
   (و41ل اجمللد الثاين )اة ء الثاين(ل الصفحة 1991حوليةووو )مل صب الرمسي أو دهنائ " شغور ا

 Institute of International Law, resolution entitled “Immunities from Jurisdiction and Executionانظأر  (1439)

ofHeadsofStateandofGovernmentinInternationalنفأس املوقأ  الأوارد  -ساملقاسأ   - ل الأ ي يأورد”Law
 Yearbook, vol. 69 (Session of Vancouver, 2001), pp. 743 et seq., in) 13مأ  مادتأ   2و 1يف الفقأرتني 

particularResolutionon“;(753.p theImmunityfromJurisdictionof theStateandofPersonsWho

Act on Behalf of the State incaseofInternationalibid., vol. 73 (Session ,1-2.paras,III.art”Crimes 

of Naples, 2009), pp. 226 et seq., in particular p. 227):و والقأرارات متاحأأة يف املوقأع الشأأبكي لل عهأأد 
www.idi-iil.orgو 

ت تهأي عأادة امتيأاوات وحصأانات مأ  شأخص انتهأت م  االتفاقية على مأا يلأي: " 39م  املادة  2ت ص الفقرة  (1440)
الأ م  متأ ح لأ  هلأ ا الغأرضل ولك هأا تظأ  قائ أة دىل  لأك مه ت ل مبغادرت  البالد أو سعد انقضاء فرتة معقولة مأ  

الوقأأتل حأأىت يف حالأأة وجأأود نأأ اع مسأألحو وتسأأت ر احلصأأانة قائ أأةل مأأع  لأأكل سال سأأبة دىل ااع أأال الأأيت يقأأو  
ل اتفاقيأأأأأة فيي أأأأأأا للعالقأأأأأأات الدسلوماسأأأأأأية" ) أأأأأأ ا الشأأأأأأخص أث أأأأأاء أداء وظيفتأأأأأأ  سوصأأأأأأف  أحأأأأأد أفأأأأأأراد البعثأأأأأأة هبأأأأأا

United Nations, Treaty Series, vol. 500, No. 7310, p. 95, in particular p. 118)و 
رغبأأة يف أن تكفأأ  مل ثلأأي الأأدول ااعضأأاء لأأدى مأأ  املأأادة الراسعأأة مأأ  االتفاقيأأة علأأى مأأا يلأأي: " 12يأأ ص اةأأ ء  (1441)

التامأة يف القأولل  ااجه ة الرئيسأية والفرعيأةل ل مأم املتحأدةل ولأدى املأؤمترات الأيت تعقأد ا اامأم املتحأدةل احلريأة
واالسأأأأتقالل التأأأأا  يف أداء واجبأأأأاهتمل يظأأأأ   أأأأؤالء امل ثلأأأأون يت تعأأأأون ساحلصأأأأانة القضأأأأائية في أأأأا يتعلأأأأق سأأأأفقواهلم 
ومتاسأأاهتمل ومجيأأع التصأأرفات الأأيت تصأأدر عأأ هم أث أأاء تأأفديتهم ملهأأامهم حأأىت د ا مل يعأأد معهأأودا  دلأأيهم أداء مثأأ  

 ,Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, United Nations) تلأك املهأا "

Treaty Series, vol. 1, No. 4, p. 15, in particular p. 22)اتفاقيأة امتيأاوات الومأاالت ومأ  جهتهأال تتبأع  و
مأأ  مادهتأأا اخلامسأأة علأأى مأأا يلأأي:  14نفأأس ال  أأو جل د  تأأ ص يف اةأأ ء  1947لعأأا   املتخصصأأة وحصأأاناهتا

تأدعو دليهأا تلأك الومأاالت حريأة التعبأري   يكف  مل ثلي أعضأاء الومأاالت املتخصصأة يف االجت اعأات الأيتلكي "
 لواجبأأاهتمل تسأأت ر حصأأانتهم مأأ  احملام أأة القانونيأأة علأأى مأأا يصأأدر مأأ هم ماملأأة واالسأأتقالل التأأا  يف تأأفديتهم

" ائهم مأأ  أداء تلأأك الواجبأأاتهأأانت مأأ أث أأاء قيأأامهم سواجبأأاهتم مأأ  أع أأال أو أقأأوال أو سيانأأات مكتوسأأةل سأأالرغم 
 و (vol. 33, No. 521, p. 261, in particular p. 272ل املرجع نفس )

الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل )ه(ل 2مأأ  التعليأأق علأأى املأأادة  4سشأأفن معأأا مصأأطلح "الفأأرد"ل انظأأر الفقأأرة  (1442)
  و300(ل الصفحة A/69/10) 10الدورة التاسعة والستونل امللحق رقم 
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وسأأأع مأي تفسأأأري فأأأادي ت لأأأك لو  ةاملوضأأأوعيهلأأأ   ااع أأأال يف احلصأأأانة الطأأأاسع املرمأأأ ي مراعأأأاة 
 أخرىوميك  القول مع  سسرياهنا على أفعال دائم هل   الفئة م  احلصانة السع اللط
ني احلصأأأأانة قائ أأأأة سأأأأة الالعالقأأأأ أأأأو ج لتحديأأأأد  ةمأأأأ  مشأأأأروع املأأأأادة مكرسأأأأ 3الفقأأأأرة و  (9)

يبأأأأدو أن لأأأأ لكل نتيجأأأأة و و تأأأأانخمتلف نيفئتأأأأالأن انطالقأأأأا  مأأأأ  واحلصأأأأانة الشخصأأأأيةل  ةاملوضأأأأوعي
شأأري ت يتل الأأ4مأأ  مشأأروع املأأادة  3الفقرة ا  سأأوثيقأأ اتصأأاال  متصأألة  6مأأ  مشأأروع املأأادة  3 الفقأأرة
 "وشرط "عد  اإلخاللفق  حتت صيغة دن مان  لك و  لالعالقة    دىل سدور ا 

ن اللج أة طاسعا  وم يا  مبا أ يةلحصانة الشخصفجن لل 4م  مشروع املادة  1للفقرة  فقا  و و  (10)
اعتربت أن "احلصأانة الشخصأية ت تهأي سعأد انتهأاء فأرتة شأغ  رئأيس الدولأة أو رئأيس احلكومأة أو 

 أأ  وقأأ  احلصأأانة الشخصأأية ستطبيأأق قواعأأد  "ال  و ومأأع  لأأكل فجنأأ(1443)وويأأر اخلارجيأأة مل صأأب "
و وم أأأا أمأأأدت (4مأأأ  مشأأأروع املأأأادة  3)الفقأأأرة  "القأأأانون الأأأدويل املتعلقأأأة ساحلصأأأانة املوضأأأوعية

يغيأب عأأ  اا  أأان أن مأ  احملت أأ  أن يكأأون  "نأأب أالفجنأ   أأ   الفقأأرة يف التعليأأق علأى لج أة ال
 رئيس الدولأة أو رئأيس احلكومأة أو وويأر اخلارجيأة قأد قأا ل يف أث أاء توليأ  امل صأبل سففعأال سصأفة
رمسيأة و أي أفعأال ال تفقأد  أ   الصأفة جملأأرد انتهأاء فأرتة شأغ  امل صأب ونأوو سالتأايل أن تشأأ لها 

"ال يعأر  لأك أن احلصأانة الشخصأية متتأد   اللج أة أيضأا  أنأوأمأدت و (1444)"احلصانة املوضوعية
 1سعأد انتهأاء فأرتة شأغ  ااشأخاص املت تعأأني ساحلصأانة مل اصأبهمل ان  لأك ال يتفأق مأع الفقأأرة 

م  مشروع املادةو وال يعر  لك أيضا  أن احلصانة الشخصية تتحول دىل شك  جديأد للحصأانة 
فسح د ا يُ  ‘عد  اإلخالل‘و وترى اللج ة أن شرط 3املوضوعية اليت تسري تلقائيا  مبوجب الفقرة 

اجملال إلمكانية انطباق احلصانة املوضوعية على اافعال اليت تُ فَّ  سصفة رمسية وأث أاء شأغ  رئأيس 
لفئأة  امل ظ أةدولة أو رئيس حكومأة أو وويأر خارجيأة سأاسق مل صأب  ع أدما تسأ ح سأ لك القواعأد 

 و(1445)"احلصانة    
هأ   الفقأأرة فو 6املأأادة مأ  مشأروع  3الفقأأرة  تشأأري دليأ  و أ ا سالضأب   أأو الوضأع الأ ي (11)

غلون ل ع أأأأدما يشأأأأيت تعأأأأون أن رؤسأأأأاء الأأأأدول ورؤسأأأأاء احلكومأأأأات وووراء اخلارجيأأأأةت طلأأأأق مأأأأ  
يت اآلثأأار الأأ ل مأأ  ال احيأأة الع ليأأةلتشأأ  صأأانة الشخصأأية م اصأأبهمل حبصأأانة واسأأعة تعأأر  ساحل

 ظأأأا  ت تأأأع س أأأو مأأأا ال مي أأأع أنأأأ  ميكأأأ  لل سأأأؤولني املأأأ موري  الو و ةملوضأأأوعيا حلصأأأانة أأأتص هبأأأا ا
فهأأم اللج أأة يف التعليأأق و كأأ ا  أأو و انتهأأاء واليأأتهمسعأأد حأأىت  ضأأيقال ا أأامبع  ةصأأانة املوضأأوعياحل

: "سأالرغم مأ  أن اللج أة تأرى أن رئأيس الدولأة مأا يلأي علىفي  ي ت ص  ال 5على مشروع املادة 
ال ع أدما ت تهأي ورئيس احلكومأة ووويأر اخلارجيأة ال يت تعأون ساحلصأانة املوضأوعية مبع ا أا الضأيق د

و و    املسأفلة سأتعاجل سشأك  5خدمتهمل فجهنا مل تر ضرورة ل شارة دىل  لك يف مشروع املادة 
__________ 

مأأ  التعليأأق علأأى  2)الفقأأرة  86(ل الصأأفحة A/68/10) 10ل الأأدورة الثام أأة والسأأتونل امللحأأق رقأأم املرجأأع نفسأأ  (1443)
 (و  4مشروع املادة 

 م  التعليق(و (7))الفقرة  90ل الصفحة املرجع نفس  (1444)

 واملرجع نفس  (1445)
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أنسأأب يف مشأأروع مأأادة مقبأأ   صأأص ل طأأاق التطبيأأق املوضأأوعي والأأ مر للحصأأانة املوضأأوعيةل 
 و(1446)"4ويصاغ على غرار مشروع املادة 

ي: و  أالل ةصانة املوضوعيوط اليت تتطلبها احلاستيفاء الشر   ال يف أي حالل ويستتبع  (12)
هبأأ   الصأأفة )رئأأيس الدولأأة أو رئأأيس  مأأ  أتأأى  أأ ا الفعأأ  الدولأأةأن يكأأون مسأأؤول مأأ  مسأأؤويل 

سصأأفة رمسيأأةل وخأأالل فأأرتة واليتأأ و والغأأرض و (ل سالأأ ات و وويأأر اخلارجيأأة يف  أأ   احلالأأةأاحلكومأأة 
يف  أ   احلالأةو  ةصأانة املوضأوعياحلق انطبأان عأال أو حتديأدا  د 6مأ  مشأروع املأادة  3م  الفقرة 
أأتو كأأ ا   3"ال تصأأدر الفقأأرة سشأأفهنا اللج أأة الأأيت أمأأدت ل 4املأأادة مشأأروع مأأ   3  الفقأأرة ك ِّ

يجري ت اولأ  سالتفصأي  يف البأاب سأحك ا  مسأبقا  علأى مضأ ون نظأا  احلصأانة املوضأوعية الأ ي 
 و(1447)الثالث م  مشاريع املواد"

يرى سعأض ل 6م  مشروع املادة  3احلالة املشار دليها يف الفقرة تعلق سفي ا يومع  لكل  (13)
 مخأالل فأرتة واليأتهت تعأون رؤساء الدول ورؤسأاء احلكومأات وووراء اخلارجيأة ي لج ة أنالأعضاء 

ل ن مأأ  اللج أأةو أعضأأاء آخأأر وشأأدد  ةوصأأانة املوضأأوعياحلصأأانة الشخصأأية و ساحليف الوقأأت نفسأأ  
طأأاسع عأأا  وأوسأأع نطاقأأا  يشأأ    اأن احلصأأانة الشخصأأية هلأأعلأأى  اغأأراض مشأأاريع املأأواد  أأ  ل

فعأال اليت تأؤتى سصأفة شخصأية م أا ي طبأق علأى اافعال اا طبق على اهنا ت يةحلصانة املوضوعا
ل خأأأالل فأأأرتة يأأأرى  أأأؤالء ااعضأأأاء أن  أأأؤالء املسأأأؤولني ال يت تعأأأونو و ةرمسيأأأيت تأأأؤتى سصأأأفة الأأأ

 لسعأد انتهأاء تلأك الواليأةة دال املوضأوعييت تعأون ساحلصأانة  الو  لاحلصانة الشخصيةمل دال سواليته
و 5و 4تني املأأأاد يوم أأأا  أأأو مبأأأني يف التعليقأأأات علأأأى مشأأأروع 4وفقأأأا  احكأأأا  مشأأأروع املأأأادة 

 احملأأامم الوط يأأة لأأبعض الأأدولأمأأا  كأأون لأأ  عواقأأب تقأأد  ي يأأار امليأأ  دىل أحأأد اخللرغم مأأ  أن وسأأا
مثأأأأ   أأأ   العواقأأأأب فأأأجن ل ساحلصأأأانة أمأأأا  احملأأأأامم( )وال سأأأي ا في أأأا يتعلأأأأق سشأأأروط االحتجأأأأاج

دطأأار يف  لعضأأاءااالداخليأأةو وقأأد أعأأرب سعأأض القانونيأأة ميكأأ  تع ي هأأا علأأى مجيأأع اانظ أأة  ال
مقرتحني ل 6يف مشروع املادة  3الفقرة  ضرورة إلدراج أن  المفاد ا وجهة نظر ع    ا ال قاشل 

 ليقات على مشروع املادةوشارة دىل     املسفلة يف التعساإلاالمتفاء 
يتضأ   ع صأرا  ي  ل الاهلا على الرغم م  أن اللج ة قد أخ ت يف اعتبار ا   ا ال قاش و  (14)

ل وخاصأة سأال ظر دىل 6مأ  مشأروع املأادة  3الفقأرة على اإلسقاء  تقد قرر ف ا لعرفيا  يومصطلحا  نظري
اافأأراد  ةطبأأق سعأأد انتهأأاء واليأأ القأأانوين املال ظأأا  أن توضأأح ع ليأأا  د  دىل هتأأ يتالع ليأأةل الأأ تهأأاأمهي

 احلصانة الشخصية )رئيس الدولة ورئيس احلكومة وووير اخلارجية(وسساسقا  مانوا يت تعون ال ي   
ال  أأأأو ج املسأأأأتخد  يف اتفاقيأأأأة فيي أأأأا للعالقأأأأات علأأأأى م أأأأوال  3صأأأأياغة الفقأأأأرة وت سأأأأج  (15)

يأأاوات اامأأم املتحأأدة وحصأأاناهتا )املأأادة الراسعأأةل (ل واتفاقيأأة امت2ل الفقأأرة 39الدسلوماسأأية )املأأادة 
احلالأة عليهأال أال و أي:  علأقاملتلك املشار دليها يف الفقرة لحاالت مماثلة  ت( اليت نظ 12 اة ء

__________ 

 م  التعليق(و (4) )الفقرة 312(ل الصفحة A/69/10) 10ل الدورة التاسعة والستونل امللحق رقم املرجع نفس  (1446)

مأ  التعليأق علأى  (7))الفقأرة  90(ل الصأفحة A/68/10) 10ل الدورة الثام ة والستونل امللحق رقم املرجع نفس  (1447)
   (و4مشروع املادة 
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في أأا يتعلأأق سااع أأال  ملاحلصأأانة الشخصأأيةل سعأأد انتهأأاء واليأأتهسن يوجأأد فيهأأا مأأ  يت تعأأو الأأيت 
 متأأأتعهمسأأأت ر يو وقأأأد اسأأأتخدمت اللج أأأة عبأأأارة "(1448)رمسيأأأة خأأأالل تلأأأك الفأأأرتةة سصأأأف فأأأ ة امل
احلصأانةو ال ي ت طبق فيأ  الفع  والوقت ال ي أيت في  وقت السني  صلة القائ ةال تربواحلصانة" لس

نعتأأأأا  ل م هأأأأا لهمتسأأأأتتفاقيأأأأات الأأأأيت ل علأأأأى م أأأأوال اال6مأأأأ  مشأأأأروع املأأأأادة  3الفقأأأأرة وال تلحأأأأق 
أن مصأأأطلح اسأأأتخدا   أأأ ا املصأأأطلح العأأأا و ومأأأع  لأأأكل علأأأى الأأأرغم مأأأ  مكتفيأأأة ساحلصأأأانةل س

 ل شارة دىل احلصانةاملصطلح نفس  يستخد  ل تدرك اللج ة أن دون أي نعتستخد  ياحلصانة 
أن ال ميكأأ   فأأرتة واليتأأ الدولأأة امل فأأ ة سصأأفة رمسيأأة سعأأد انقضأأاء أع أأال مسأأؤول املوضأأوعية ان 

 طاروعتبار دال يف   ا اإلاالخ  يف تؤ 

__________ 

 أعال و 1414و 1413انظر احلاشيتني  (1448)
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  عشرثاني الفصل ال  
 التطبيق المؤقم للمعاهداث 

 مقدمة -ألف 

أن تُأدرج موضأوع "التطبيأق املؤقأت  ل(2012قررت اللج أةل يف دورهتأا الراسعأة والسأتني ) -251
روسليأأدو مقأأأررا  خاصأأأا   -لل عا أأدات" يف سرنأأأامج ع لهأأا وعّي أأأت السأأأيد خأأوان مانويأأأ  غأأأوميس 

ويف اةلسة نفسهال أحاطت اللج ة عل ا  ستقرير شفوي قدم  املقرر اخلاص ع   و(1449)لل وضوع
 أحاطأتل الحق  ويف وقت  و(1450)املشاورات غري الرمسية اليت ُأجريت سشفن املوضوع حتت رئاست 

مأأع التقأأدير عل أأا  ل 2012مأأانون ااول/ديسأأ رب   14املأأؤرخ  67/92اة عيأأة العامأأةل يف قرار أأا 
 املوضوع يف سرنامج ع لهاو قرار اللج ة ددراجس

التقريأأأأأأأر ااول  ل(2013يف دورهتأأأأأأأا اخلامسأأأأأأأة والسأأأأأأأتني ) لاللج أأأأأأأة علأأأأأأأىومأأأأأأأان معروضأأأأأأأا   -252
الأأيت  املسأأائ  القانونيأأة الرئيسأأية ةلعامأأ سعبأأارات ل( الأأ ي تأأوخى أن حيأأددA/CN.4/664اخلأأاص ) لل قأأرر

لأأأأدى ت أأأأاول  ياق التطبيأأأأق املؤقأأأأت لل عا أأأأداتل و لأأأأك سأأأال ظر يف الأأأأُ هج الفقهيأأأأة املتبعأأأأةت شأأأف يف سأأأأ
 اللج أة علأىاملوضوع وسججراء استعراض سريع مل ارسات الدول القائ ة يف   ا الصددو ومأان معروضأا  

مأأأ   25لتفأأأاوض علأأأى املأأأادة يأأأا  لتار قأأأدمت سأأأردا  ( A/CN.4/658أيضأأأا  مأأأ مرة مأأأ  دعأأأداد اامانأأأة )
اتفاقيأأأأة فيي أأأأا "املتعلقأأأأة سقأأأأانون املعا أأأأدات )يشأأأأار دليهأأأأا في أأأأا يلأأأأي ساسأأأأم  1969لعأأأأا   اتفاقيأأأأة فيي أأأأا

 تل وتضأأأ َّ 1969-1968 ل سأأأواء يف دطأأأار اللج أأأة أو يف سأأأياق مأأأؤمتر فيي أأأا للفأأأرتة("1969 لعأأأا 
 حتليال  موج ا  لبعض املسائ  اةو رية اليت أُثريت أث اء ال ظر يف     املادةو

( يف التقريأأر الثأأاين لل قأأرر اخلأأاص 2014للج أأة يف دورهتأأا السادسأأة والسأأتني )اونظأأرت  -253
(A/CN.4/675الأأأأأأ ي تأأأأأأوخى تقأأأأأأدمي حتليأأأأأأ  متع أأأأأأق لاثأأأأأأ ) ار القانونيأأأأأأة املرتتبأأأأأأة علأأأأأأى التطبيأأأأأأق

 لل عا داتو املؤقت
(ل نظأرت اللج أة يف التقريأر الثالأث لل قأرر اخلأاص 2015ويف الدورة الساسعة والستني ) -254

(A/CN.4/687)يأأأأق املؤقأأأأت التطبونظأأأأرت يف عالقأأأأة  ل الأأأأ ي تضأأأأّ   حتلأأأأيال  مل ارسأأأأات الأأأأدولل
التطبيأأق املؤقأأأت في أأا يتعلأأأق ومأأ لك يف مسأأأفلة ل 1969لعأأأا   سااحكأأا  ااخأأرى التفاقيأأأة فيي أأا

( أعأأّدهتا اامانأأة عأأ  A/CN.4/676ومأأان معروضأأا  علأأى اللج أأة أيضأأا  مأأ ّمرة ) سامل ظ أأات الدوليأأةو
اتفاقية فيي ا لقانون املعا دات سني الدول وامل ظ ات الدولية أو في ا سأني التطبيق املؤقت يف دطار 

مبأادئ توجيهيأة مشأاريع ستة  دىل ة ة الصياغة أحالت اللج ةو  و1986لعا   لامل ظ ات الدولية
ل (1451)ويف وقأأت الحأأقل تلقأأت اللج أأة تقريأأرا  شأأفهيا  مؤقتأأا  للعلأأم فقأأ  اقرتحهأأا املقأأرر اخلأأاصو

__________ 

 و267(ل الفقرة A/67/10) 10 الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة الساسعة والستونل امللحق رقم (1449)
 و155-144الفقرات  لاملرجع نفس  (1450)
(1451) http://legal.un.org/ilcو 

http://www.undocs.org/ar/A/CN.4/664
http://www.undocs.org/ar/A/CN.4/658
http://www.undocs.org/ar/A/CN.4/675
http://www.undocs.org/ar/A/CN.4/687
http://www.undocs.org/ar/A/CN.4/676
http://www.undocs.org/ar/A/67/10
http://legal.un.org/ilc
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الصأأياغةل سشأأفن مشأأاريع املبأأادئ التوجيهيأأة ااول والثأأاين والثالأأثل الأأيت مانأأت أعأأّد  رئأأيس ة أأة 
  و(1452)ة ة الصياغة أقرهتا سصفة مؤقتة

 النظر في المواوع في الدورة الحالية  -باء 
لل قأأأأأأأرر اخلأأأأأأأاص  الراسأأأأأأأعمأأأأأأأان معروضأأأأأأأا  علأأأأأأأى اللج أأأأأأأةل يف الأأأأأأأدورة احلاليأأأأأأأةل التقريأأأأأأأر  -255

(A/CN.4/699 وAdd.1 الأأأأ ي )  ّحتليأأأأ  عالقأأأأة التطبيأأأأق املؤقأأأأت سااحكأأأأا  ااخأأأأرى مأأأأ   تضأأأأ
وتضأ   امللحأق و في ا يتعلق سالتطبيق املؤقت امل ظ ات الدوليةوممارسة  1969لعا   اتفاقية فيي ا

أمثلأأأة علأأأى ممارسأأأات االحتأأأاد ااورويب احلديثأأأة خبصأأأوص التطبيأأأق املؤقأأأت لالتفاقأأأات مأأأع الأأأدول 
القأانون الأداخلي ومراعأاة سشأفن  10 تأوجيهي مبأدأع و مشأر  عأ وتض   التقرير مقرتحا  ااخرىو 

 و(1453)ة يع أحكا  املعا دة أو ة ء م ها التطبيق املؤقت
ل املعقأأأودتني يف الفأأأرتة 3329و 3324يف جلسأأأتيها  الراسأأأعونظأأأرت اللج أأأة يف التقريأأأر  -256
ل 2016متوو/يولي   27يو  املعقودة ل 3229جلستها يف و  و2016متوو/يولي   27دىل  20 م 

م أأأأأا ورد يف التقريأأأأأر الراسأأأأأع   10 تأأأأأوجيهيدأ البأأأأأاملع و مشأأأأأر  الصأأأأأياغة أحالأأأأأت اللج أأأأأة دىل ة أأأأأة
 اخلاصو لل قرر
ل عأرض رئأيس ة أة الصأياغة 2016 أغسطس/آب 9ل املعقودة يف 3342ويف اةلسة  -257

املبادئ التوجيهيأة تقرير ة ة الصياغة سشفن "التطبيق املؤقت لل عا دات"ل ال ي تضّ   مشاريع 
ل سصأأأيغتها الأأأيت اعت أأأدهتا ة أأأة الصأأأياغة 9دىل  6ومشأأأاريع املبأأأادئ التوجيهيأأأة مأأأ   4دىل  1 مأأأ 

ل سال سأأبة لل ج وعأأة ااوىل مأأ  املشأأاريعل السأأاسعة والسأأتني يت ة أأة القأأانون الأأدويلمؤقتأأا  يف دور 
ت اللج أأة عل أأا  مبشأأاريع وأحاطأأو (A/CN.4/L.877والثام أأة والسأأتنيل سال سأأبة لل ج وعأأة الثانيأأة )
و ومأأ  املتوقأأع أن تتخأأ  اللج أأة مأأا يلأأ   سشأأفن (1454)املبأأادئ التوجيهيأأة م أأا قأأدمتها ة أأة الصأأياغة

 مشاريع املبادئ التوجيهية والتعليقات امللحقة هبا يف دورهتا املقبلةو

__________ 

 و251(ل الفقرة A/70/10) 10 ل امللحق رقمالسبعونالوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة  (1452)
 نص مشروع املبدأ التوجيهي ال ي اقرتح  املقرر اخلاص يف تقرير  الراسع  و التايل: (1453)
  10مشروع المبادئ التوجيهية  

 معاهدة أو لجزء منهاالالقانون الدا لي ومراعاة التطبيق المؤقم لجميع أحكام 
عا أأدة املالتطبيأأق املؤقأأت ة يأأع أحكأأا  ال نأأوو للدولأأة الأأيت وافقأأت علأأى الوفأأاء سالت امأأات عأأ  طريأأق   

االحتجأأاج سقانوهنأأا الأأداخلي لتربيأأر عأأد  التقيّأأد ستلأأك االلت امأأاتو ولأأيس يف  أأ   القاعأأدة دخأأالل  ةأأ ء م هأأا أو
 و1969م  اتفاقية فيي ا لعا   46ساملادة 

 بادئ التوجيهية اليت اعت دهتا ة ة الصياغة مؤقتا :في ا يلي نص مشاريع امل (1454)
    1مشروع المبدأ التوجيهي  

 نطاق التطبيق
 تتعلق     املبادئ التوجيهية سالتطبيق املؤقت لل عا داتو  

http://www.undocs.org/ar/A/70/10
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ل أن تطلأب 2016آب/أغسطس  12ل املعقودة يف 3347قررت اللج ة يف جلستها و  -258
انأأأأأة مأأأأأ مرة حتلأأأأأ  فيهأأأأأا ممارسأأأأأات الأأأأأدول في أأأأأا يتعلأأأأأق ساملعا أأأأأدات )الث ائيأأأأأة واملتعأأأأأددة دىل اام

ااطأأرا (ل املودعأأة أو املسأأجلة خأأالل السأأ وات العشأأري  املاضأأية لأأدى اامأأني العأأا ل الأأيت تأأ ص 
 على التطبيق املؤقتل مبا يف  لك اإلجراءات التعا دية املتصلة هباو

                                                                                                                                                                                                 
  2مشروع المبدأ التوجيهي  

 الغرض
لتطبيأأق املؤقأأت الغأأرض مأأ  مشأأروع املبأأادئ التوجيهيأأة  أأ ا  أأو تقأأدمي درشأأادات سشأأفن قأأانون وممارسأأة ا  

 م  اتفاقية فيي ا لقانون املعا دات وغري ا م  قواعد القانون الدويلو 25لل عا داتل است ادا  دىل املادة 
    3مشروع المبدأ التوجيهي  

 القاعدة العامة
نأأأوو تطبيأأأق معا أأأدة أو جأأأ ء مأأأ  معا أأأدة سصأأأفة مؤقتأأأة ريث أأأا تأأأدخ  حيأأأ  ال فأأأا  د ا مانأأأت املعا أأأدة   

 ى  لك أو د ا اتُِّفق على  لك سطريقة أخرىونفسها ت ص عل
    4مشروع المبدأ التوجيهي  

 الشكل
ساإلضأأافة دىل حالأأة التطبيأأق املؤقأأت ملعا أأدة أو جأأ ء مأأ  معا أأدة الأأ ي تأأ ص عليأأ  املعا أأدة نفسأأهال   

 ميك  االتفاق على   ا التطبيق م  خالل ما يلي:
 اتفاق م فص ؛ أو )أ(  
 أي وسيلة أو ترتيبات أخرىل مبا يف  لك قرار معت د م  م ظ ة دولية أو مؤمتر حكومي دويلو  )ب(  
  *5مشروع المبدأ التوجيهي  

[...] 
 و(قررت ة ة الصياغة ترك مشروع املبدأ التوجيهي معلقا  والعودة دلي  الحقا   *)

  6مشروع المبدأ التوجيهي  
 بدء التطبيق المؤقم

املعا أدة حيأ  ال فأا  سأني الأدول أو امل ظ أات الدوليأة املع يأةل يبأدأ مفعأول التطبيأق املؤقأت ريث ا تأدخ    
ملعا أأأدة أو جأأأ ء مأأأ  معا أأأدة يف التأأأاريخ الأأأ ي تأأأ ص عليأأأ  املعا أأأدة ووفقأأأا  للشأأأروط واإلجأأأراءات الأأأواردة فيهأأأال 

 وفقا  ملا اتُِّفق علي  في ا عدا  لكو  أو
  7مشروع المبدأ التوجيهي  

 ار القانونية المترتبة على التطبيق المؤقماآلث
يرتتب على التطبيق املؤقأت ملعا أدة أو جأ ء مأ  معا أدة نفأس اآلثأار القانونيأة الأيت ترتتأب لأو مانأت املعا أدة   

 سارية سني الدول أو امل ظ ات الدولية املع يةل ما مل ت ص املعا دة على خال   لك أو ما مل يتفق على غري  لكو
  8بدأ التوجيهي مشروع الم 

 المسؤولية عن اة قل بارلتزاماث
يستتبع اإلخالل سأفي التأ ا  ناشأئ مبوجأب معا أدة أو جأ ء مأ  معا أدة مطبقأة مؤقتأا  املسأؤولية الدوليأة   

 وفقا  لقواعد القانون الدويل الواجبة التطبيقو 
    9مشروع المبدأ التوجيهي  

 اةنهاء عند اة طار بنية عدم ارنضمام
يُ هأأى الت فيأأ  املؤقأأت ملعا أأدة أو جأأ ء مأأ  معا أأدة سال سأأبة لدولأأة أو م ظ أأة دوليأأة د ا أخطأأرت تلأأك   

الدولة أو تلك امل ظ ة الدولية الدول أو امل ظ ات ااخرى اليت تسري املعا دة مؤقتا  في ا سي هأا سرغبتهأا يف عأد  
 االنض ا  دىل املعا دةو
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  رابعالعرض المقرر الفا  للتقرير  -1 
السأأاسقة ااع أأال ستقأأدمي خالصأأة عأأ  ل الراسأأعاملقأأرر اخلأأاصل لأأدى عرضأأ  تقريأأر   اسأأته  -259
جأأأرت خبصأأأوص  أأأ ا املوضأأأوعو واسأأأرتعى االنتبأأأا  أيضأأأا  دىل اال ت أأأا  الأأأ ي أسدتأأأ  الأأأدول الأأأيت 

ساملوضأأوعل مشأأريا  دىل ال قأأاش الأأ ي دار يف اللج أأة السادسأأة ومأأ لك دىل املعلومأأات الأأيت قأأدمتها 
 الدول ردا  على ااسئلة الواردة يف الفص  الثالث م  تقرير اللج ةو

وواص  التقريأر الراسأع حتليأ  العالقأة سأني التطبيأق املؤقأت لل عا أدات وااحكأا  ااخأرى  -260
سغيأأة دلقأأاء م يأأد مأأ  الضأأوء علأأى ال ظأأا  القأأانوين ملسأأفلة التطبيأأق  1969مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  

رى الرتميأأأأأ  علأأأأأى العالقأأأأأة سأأأأأني التطبيأأأأأق املؤقأأأأأت وااحكأأأأأا  املتعلقأأأأأة املؤقأأأأأت لل عا أأأأأداتو وجأأأأأ
 60نتيجة اإلخالل هبا يف سياق املأادة  دهنائها أو تعليق نفا  اسالتحفظات وسطالن املعا دات و 

 و73وخالفة الدول ومسؤولية الدول واندالع ااع ال العدائية يف سياق املادة 
قرر اخلاص أن  مل يعثأر علأى أيأة معا أدة تأ ص علأى ففي ا يتعلق سالتحفظاتل الح  امل -261

تقأأدمي حتفظأأات اعتبأأارا  مأأ  تأأاريخ التطبيأأق املؤقأأتل وال أي حكأأم متعلأأق سأأالتطبيق املؤقأأت يشأأري 
دمكانية تقدمي حتفظاتو واملسفلة تك   يف معرفة مأا د ا مأان سجمكأان الدولأة تقأدمي حتفظأات  دىل

مانأت املعا أدة صأأامتة دواء  أ   املسأفلةو ورأى املقأأرر ع أد املوافقأة علأأى التطبيأق املؤقأت يف حأأال  
اخلأأاص أنأأ  ال شأأأيء مي أأع أي دولأأأة علأأى مأأأا يبأأدو مأأأ  تقأأدمي حتفظأأأات م أأ  وقأأأت ا ا  أأا قأأأرارا  
ستطبيأأأق معا أأأدة مأأأا مؤقتأأأا  و لأأأك لسأأأببنيو ااولل أن التطبيأأأق املؤقأأأت لل عا أأأدات حيأأأِدث آثأأأارا  

ة احكأأا  القانونيأأ اآلثأأارسأأتبعاد أو تعأأدي  يأأدا  القانونيأأةو والثأأاينل أن غأأرض التحفظأأات  أأو حتد
 سعي ها على الدولةو 

وأشأأأار املقأأأرر اخلأأأاص دىل أنأأأ  قأأأرر حتليأأأ  العالقأأأة الأأأيت قأأأد تكأأأون موجأأأودة سأأأني التطبيأأأق  -262
املؤقت ونظا  سطالن املعا داتل مراعيا  يف  لك االقرتاح املقأد  مأ  الأدول وأعضأاء اللج أة علأى 

ل 1969مأ  اتفاقيأة فيي أا لعأا   46سفلة العالقة سأني التطبيأق املؤقأت واملأادة السواءو ورّم  على م
ل الأأأيت ت اوهلأأا يف تقريأأأر  الثالأأثو وخلأأص يف املقأأأا  ااول دىل أن املبأأدأ القائأأأ  27يف ضأأوء املأأادة 

سعأأأأد  جأأأأواو احتجأأأأاج أي دولأأأأة سقانوهنأأأأا الأأأأداخلي لتربيأأأأر قصأأأأور ا يف الوفأأأأاء سفحكأأأأا  معا أأأأدة 
علأأى املعا أأدات املطبقأأة تطبيقأأا  مؤقتأأا و ومأأ  مث انتقأأ  دىل حبأأث حأأدود التطبيأأق يسأأري أيضأأا   مأأا

و و ّمر سفن املسفلة سبق أن أثأريت يف قأراري 46املؤقت يف دطار القانون الداخلي يف ضوء املادة 
Yukosالتحكأأيم يف قضأأية 

Kardassopoulosوقضأأية  (1455)
ل لك أأ  الحأأ  أنأأ  سأأيكون مأأ  (1456)

__________ 

ل قأرار مؤقأت سشأفن Yukos Universal Limited (Isle of Man) and the Russian Federationحمك أة التحكأيم الدائ أةل  (1455)
؛ وانظأأأر أيضأأأا  القضأأأايا املشأأأرتمة يف AA 227ل القضأأأية رقأأأم 2009تشأأأري  الثأأأاين/نوف رب  30الواليأأأة القضأأأائية واملقبوليأأأةل 

 The Russian Federation v. Veteran Petroleum Limited, The Russian Federation v. Yukosحمك أة ال أاي احملليأة 

Universal Limited and The Russian Federation v. Hulley Entreprises Limited (C/09/477160/HA ZA 15-1; 

C/09/477162/HA ZA 15-2; C/09/481619/HA ZA 15-112) و  2016نيسان/أسري   20ل) 
(1456) International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), Ioannis Kardassopoulos and 

Georiga, decision on jurisdiction, 6 July 2007, Case No. ARB/05/18و 
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مرشأحة ان تفأرو  Yukosأيأة خالصأاتل نظأرا  سوجأ  خأاص دىل أن قضأية الساسق اوانأ  اسأت تاج 
م يدا  م  التطأوراتو غأري أنأ  مأ  وجهأة نظأر القأانون الأدويلل رأى املقأرر اخلأاص أنأ  مأ  امل كأ  

ل ي بغأي 1969مأ  اتفاقيأة فيي أا لعأا   27االست تاج أن ل عأالوة علأى ال ظأا  الأ ي أنشأفت  املأادة 
 46وجأأود أيأأة قيأأود تعأأوق صأأالحيتها دواء دسأأرا  معا أأدات وفقأأا  لل أأادة للأأدول التفّمأأد مأأ  عأأد  

 ع د املوافقة على التطبيق املؤقتل م  أج  دعطاء   ا التطبيق املؤقت صفة اليقني القانوينو
نتيجة خرق جو ريل أّمد املقرر اخلأاص  أو تعليق نفا  ا ء املعا دةجهناأما في ا يتعلق س -263

  أن املعا أأدات املطّبقأأة تطبيقأأا  مؤقتأأا  حتأأِدث آثأأارا  قانونيأأة م أأا لأأو مانأأت  أأددا  مأأا   أأب دليأأ  مأأ
العقأد شأريعة املعا دات سارية املفعولل وم  مث فهي ت ِشئ الت امات يتعني التقيّأد هبأا ع أال  مببأدأ 

م أأأا وردت يف   أو تعليأأأق نفا  أأأا ء معا أأأدة مأأأاجهنأأأاو وسأأأ لكل فأأأجن الظأأأرو  املتصأأألة ساملتعاقأأأدي 
 وجيهة أيضا  سال سبة لل عا دات املطّبقة تطبيقا  مؤقتا و  1969م  اتفاقية فيي ا لعا   60 املادة
وسأأالعودة دىل مسأأفلة خالفأأة الأأدول والتطبيأأق املؤقأأت لل عا أأداتل الحأأ  املقأأرر اخلأأاص  -264

 ا أداتتفاقيأة فيي أا خلالفأة الأدول يف املعأن املواد املتعلقة سالتطبيق املؤقت لل عا دات الواردة يف ا
ل تبنّي ما لتلك ااحكا  م  فائدة (1457)("1978اتفاقية فيي ا لعا  ")يشار دليها في ا يلي ساسم 

ع لية يف حتسني اليقأني القأانوين يف ظأرو  التقلبأات السياسأيةو وخلأص تبعأا  لأ لك دىل أن  أ   
 املسفلة ال تستدعي معاملة خمتلفة اغراض املوضوع قيد البحثو 

الثالأأأث مأأأ  التقريأأأر معلومأأأات عأأأ  ممارسأأأة امل ظ أأأات الدوليأأأة خبصأأأوص وتضأأأّ   الفصأأأ   -265
التطبيق املؤقت لل عا داتو وسنّي املقرر اخلاص ممارسة اإليأداع الأيت تتبعهأا اامأم املتحأدة وتسأجي  

مأأ  ميثأأاق اامأأم املتحأأدة دواء التطبيأأق املؤقأأتو ويف معأأرض الت ويأأ   102املعا أأدات مبوجأأب املأأادة 
رسة يف احلصول على فهم أوضح ملسفلة التطبيق املؤقت على أساس ممارسة الأدولل سفمهية     امل ا

اقأأأرتح املقأأأرر اخلأأأاص أن اللج أأأة قأأأد ترغأأأب يف توجيأأأ  توصأأأية دىل اللج أأأة السادسأأأة ستحأأأديث لأأأوائح 
 حبيث تعكس امل ارسة احلديثة على  و أفض و (1458)سشفن تسجي  املعا دات 1946 عا 

مشأأأروع مبأأأدأ تأأأوجيهي واحأأأد سشأأأفن القأأأانون الأأأداخلي ومراعأأأاة وتضأأأ   التقريأأأر الراسأأأع  -266
مأأأأأ  اتفاقيأأأأأة فيي أأأأأا  27ل وأورد املأأأأأادة التطبيأأأأأق املؤقأأأأأت ة يأأأأأع أحكأأأأأا  املعا أأأأأدة أو ةأأأأأ ء م هأأأأأا

و وسعى استك ال املبدأ التوجيهي ال ي اقرتح يف وقت ساسق سشفن اآلثأار القانونيأة 1969 لعا 
 و1969م  اتفاقية فيي ا لعا   46ضا  املادة للتطبيق املؤقتل آخ ا  يف االعتبار أي

__________ 

 و3الصفحة ل 33356ل الرقم 1946ل  لد عا  سلسلة املعا داتل اامم املتحدةل 1978آب/أغسطس  23فيي ال  (1457)
مأأأأأانون   14ل الأأأأأيت اعت أأأأأدهتا اة عيأأأأأة العامأأأأأة يف مأأأأأ  ميثأأأأأاق اامأأأأأم املتحأأأأأدة 102قواعأأأأأد تطبيأأأأأق املأأأأأادة انظأأأأر  (1458)

 تلدّ ُعأأأأأ(ل م أأأأأا ‘16‘ل اجمللأأأأأد ااولل الصأأأأأفحة سلسأأأأألة املعا أأأأأداتاامأأأأأم املتحأأأأأدةل ) 1946ااول/ديسأأأأأ رب 
  12ستأأاريخ  (5-)د482ل و1949مأأانون ااول/ديسأأ رب   1ستأأاريخ  سأأاء (4-)د364سقأأرارات اة عيأأة العامأأة 

 و1978مانون ااول/ديس رب   19ستاريخ  أل  33/141و ل1950ول/ديس رب مانون اا

http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=14I9787189LW8.23631&profile=bib&uri=link=3100006~!1242588~!3100001~!3100040&aspect=alpha&menu=search&ri=2&source=~!horizon&term=A%2FRES%2F364%28IV%29%5BB%5D&index=ZUNSYMA
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=14I9787189LW8.23631&profile=bib&uri=link=3100006~!890667~!3100001~!3100040&aspect=alpha&menu=search&ri=4&source=~!horizon&term=A%2FRES%2F482%28V%29&index=ZUNSYMA
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=14I9787189LW8.23631&profile=bib&uri=link=3100006~!1199992~!3100001~!3100040&aspect=alpha&menu=search&ri=6&source=~!horizon&term=A%2FRES%2F33%2F141%5BA%5D&index=ZUNSYMA
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وفي ا يتعلأق سالع أ  امل تظأر دجنأاو  يف املسأتقب  سشأفن املوضأوعل أشأار املقأرر اخلأاص دىل  -267
أن  ي وي ت اول سعض املسائ  العالقةل مث  مسفلة التطبيق املؤقت لل عا دات اليت تكرس حقوق 

 و و جية أحكا اقرتاح اافرادل و 

 المناقشةموجز  -2 

 مقحظاث عامة )أ( 
جدد ااعضاء التفميأد ع ومأا  علأى أن التطبيأق املؤقأت لل عا أدات ميثّأ  جانبأا  مه أا  مأ   -268

قانون املعا داتل وأن املوضوع يكتسي أمهية ع لية مأربى سال سأبة للأدولو والحأ  سعأض ااعضأاء 
أن ما ورد يف التقرير مأ  معلومأات وحتليأ  مثأري لال ت أا  ومفيأد إللقأاء م يأد مأ  الضأوء علأى نظأا  

لتطبيق املؤقتو على أن أعضاء  آخري  رأوا أن اامر يقتضي تقدمي م يد م  اامثلة الع ليأة للرب  أة ا
على صحة االست تاجات اليت توص  دليها التقريرو وفضال  ع   لأكل أقأر العديأد مأ  ااعضأاء سأفن 

وشأددوا  د  الفص  الثأاين مأ  التقريأر  أو معاةأة مسأائ  أثارهتأا دول أعضأاءل و لأك أمأر مهأمل 
 مع  لك على أن اللج ة يف حاجة دىل ت اول املوضوع سطريقة شاملة وم هجيةو 

وفي أا يتعلأأق سامل هجيأأةل رحأأب سعأأض ااعضأأاء سالتحليأ  الأأ ي ت أأاول العالقأأة سأأني التطبيأأق  -269
و علأأى أهنأأم الحظأأوا أهنأأم د ا مأأانوا يوافقأأون 1969املؤقأأت وأحكأأا  أخأأرى مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  

علأأأى االسأأأت تاجاتل فأأأجن العديأأأد مأأأ   أأأ   االسأأأت تاجات   التوصأأأ  دليهأأأا عأأأ  طريأأأق سوجأأأ  عأأأا  
القيأأاسل سي  أأا امل ارسأأة الأأيت يفأأرتض أهنأأا تسأأت د دليهأأا ليسأأت واضأأحة دائ أأا و وساإلضأأافة دىل  لأأكل 
لأأأوح  أن الطريقأأأة الأأأيت سأأأيجري هبأأأا ددراج التحليأأأ  الأأأ ي قأأأا  سأأأ  املقأأأرر اخلأأأاص يف نتيجأأأة حبأأأث 

واضأأحة؛ فهأأ  سأأُيدرج مأأثال  مبأأأدأ تأأوجيهي واحأأد سشأأفن مأأ  مأأادة جأأرى حتليلهأأأا املوضأأوع ليسأأت 
و 1969 واملأواد ااخأرى مأ  اتفاقيأة فيي أا لعأا  25مبدأ توجيهي شام  سشفن العالقة سأني املأادة  أ 

وأعرب العديد مأ  ااعضأاء أيضأا  عأ  شأكهم يف قي أة  أ ا ااسألوب امل هجأيو ويف  أ ا الصأددل 
 1969 مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  25أن مأأ  املفيأأد حتليأأ  مأأا د ا مانأأت املأأادة  أُعأأرب عأأ  رأي مأأؤدا 

خمتلأأ  االقرتاحأأات  عبأأارة عأأ  نظأأا  قأأائم س اتأأ  ج ئيأأا  أو مليأأا  ضأأ   االتفاقيأأةو وجأأرى التأأ مري سأأفن
اليت حُبثت يف مؤمتر فيي ال ال سي ا في ا يتعلق مبسأفلة دهنأاء التطبيأق املؤقأتل سأدا أهنأا تؤيأد مثأ   أ ا 

نظا  قائم س ات  ملية ل فأجن املأواد ااخأرىل مأع موهنأا  25االقرتاحو ود ا مان االست تاج  و أن املادة 
 غري  ات صلة مباشرةل ميك  أن تقد  سعض التوجي  على سبي  القياسو

ورأى أعضأأاء آخأأرون أن امل حأأى الأأ ي يفخأأ   املوضأأوع يتوقأأ  علأأى معرفأأة مأأا د ا مانأأت  -270
أع لأأت التطبيأأق املؤقأأت أ  الو وأعرسأأوا عأأ  عأأد  اتفأأاقهم مأأع االفأأرتاض  1969اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  
الأأيت  2متثأأ ل ج ئيأأا  أو مليأأا ل نظامأأا  قائ أأا  س اتأأ ل مأأع احت أأال اسأأتث اء الفقأأرة  25القائأأ  سأأفن املأأادة 

حتكم مسفلة دهناء التطبيق املؤقأتو وشأددوا علأى أن التطبيأق املؤقأت ملعا أدة مأال رغأم مونأ  مؤقتأا ل 
 و مع  لك تطبيق ملعا دةو ل ا رأوا أن  ال جأدوى مأ  حتليأ  العالقأة سأني التطبيأق املؤقأت وأحكأا  

تسأري علأى معا أدة سأارية  1969و وما دامأت أحكأا  اتفاقيأة فيي أا لعأا  1969اتفاقية فيي ا لعا  
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ن حقأوق املفعولل فهي تسري أيضا  على معا دة نري تطبيقها تطبيقأا  مؤقتأا ل مأع حتّفأ   أا   أو أ
وواجبأأات دولأأة تطبأأق املعا أأدة تطبيقأأا  مؤقتأأا  تتوقأأ  علأأى س أأود االتفأأاق الأأ ي يأأ ص علأأى التطبيأأق 
املؤقأأأتو سيأأأد أنأأأ  أُعأأأرب أيضأأأا  عأأأ  رأي مأأأؤدا  أنأأأ  ال ميكأأأ  االفأأأرتاض سبسأأأاطة أن اآلثأأأار القانونيأأأة 

املفعأولو واقأرُتح أن  للتطبيق املؤقت ملعا دة ما  ي نفسها متاما  اآلثار اليت ت شأف عأ  معا أدة سأارية
 دجراء حتلي  مقارن لل  ارسة اخلاصة ساالتفاقيات مفي  سفن يساعد يف توضيح املسفلةو 

قأأد تكأأون  1969وساإلضأأافة دىل  لأأكل لأأوح  أن عأأدة أحكأأا  مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا   -271
 ات أمهيأأة لل وضأأوعل دال أن سعأأض ااعضأأاء أعرسأأوا عأأ  االحأأرتاس مأأ  اسأأتخالص اسأأت تاجات 
اسأأأت ادا  دىل القيأأأاس فحسأأأب دون مراعأأأاة ممارسأأأة الأأأدولو وأُعأأأرب عأأأ  ااسأأأ  د  مل يقأأأدَّ  أي 

و أو أمأر يتعأ ر سدونأ   عرض شام  لل  ارسة اخلاصة ساالتفاقيأات في أا يتعلأق سأالتطبيق املؤقأتل
ويف حأأني جأأرى اإلقأأرار سفنأأ  لأأيس مأأ  مه أأة اللج أأة تق أأني  فهأأم تعقيأأدات املوضأأوع فه أأا  وافيأأا و 

الأأيت سأأدا أهنأأا واسأأعة  مل ارسأأة اخلاصأأة ساالتفاقيأأات املوجأأودة في أأا  أأص التطبيأأق املؤقأأتلامامأأ  
ال طأأاق ومت وعأأة يف آن معأأا ل فأأجن اللج أأة سجمكاهنأأا املسأأامهة يف املوضأأوع علأأى  أأو مفيأأد ست أأاول 

 الظرو  اليت تكون فيها املعا دة أو االتفاقية اليت ت ص على التطبيق املؤقت صامتةو 
ح  سعض ااعضاء م لك أن م  املهأمل ع أد حبأث مسأفلة التطبيأق املؤقأتل مراعأاة وال -272

الطبيعأأأأة واخلصأأأأائص املختلفأأأأة لكأأأأ  معا أأأأدةو فاملعا أأأأدات املتعأأأأددة ااطأأأأرا  املفتوحأأأأة واملغلقأأأأة 
نأأب حبثهأأا سع ايأأةو ويسأأري  لأأك سأأواء سسأأواء علأأى  واالتفاقأأات الث ائيأأة قأأد تثأأري مسأأائ  خمتلفأأة

 مل ظ ات دوليةو املعا دات امل شئة

 التحفظاث )ب( 
أمد سعض ااعضاء  ددا ل في ا يتعلق سالعالقة سني التطبيأق املؤقأت ونظأا  التحفظأات يف  -273

ل علأى أن التطبيأق املؤقأت ملعا أدة مأا حيأِدث اآلثأار القانونيأة نفسأها 1969دطار اتفاقية فيي أا لعأا  
فهأم يتفقأون مأع مأا   أب دليأ  املقأرر اخلأاص  لو مانت املعا أدة سأارية املفعأولو وتبعأا  لأ لكل م ا

م  أن  ال شيء مي ع أي دولةل م  حيث املبأدأل مأ  تقأدمي حتفظأات اعتبأارا  مأ  وقأت اتفاقهأا علأى 
التطبيأأأق املؤقأأأت ملعا أأأدة مأأأاو وساإلضأأأافة دىل  لأأأكل لأأأوح  أنأأأ  ميكأأأ  افأأأرتاض أن أي دولأأأة قأأأّدمت 

فعأأأول املعا أأأدة فحسأأأبل سأأأ  أيضأأأا  علأأأى حتفظأأأا  مانأأأت ت أأأوي أن ي طبأأأق لأأأيس ع أأأد سأأأدء سأأأريان م
التطبيأأق املؤقأأت لل عا أأدةو واقأأرُتح ددراج  أأ ا االفأأرتاض يف مشأأاريع املبأأادئ التوجيهيأأةو ووفقأأا  لأأرأي 

ل الأيت تأ ص علأى الوقأت الأ ي ميكأ  فيأ  تقأدمي 1969مأ  اتفاقيأة فيي أا لعأا   19آخرل فجن املأادة 
فجن تقدمي الأتحف  اعتبأارا  مأ  وقأت االتفأاق علأى تشر دىل التطبيق املؤقتو وعلي ل  التحفظاتل مل

 و 1969م  اتفاقية فيي ا لعا   19التطبيق املؤقت ملعا دة ما قد ال يكون م سج ا  مع املادة 
وفضأأأال  عأأأ   لأأأكل نظأأأر الأأأبعض دىل التقريأأأر علأأأى أنأأأ  يبحأأأث مسأأأفلة التحفظأأأات علأأأى  -274

حتفظأات علأى املعا أدة نفسأهاو واقأرُتح أنأ  اتفاق لتطبيق معا دة ما مؤقتا  وليس على أن  يت أاول 
رمبا مان م  اافض  أن ي صب البحأث علأى معرفأة مأا د ا مأان سجمكأان حتفأ  علأى معا أدة أن 



A/71/10 

GE.16-14345 472 

يستبعد أو يعدل املعا دةل ليس سعد سدء سريان مفعوهلا فحسب س  أيضا  أث اء تطبيقها املؤقتو 
بهأأا علأأى تطبيأق معا أأدة مأا مؤقتأأا  يف حأأدود وأُفيأد أيضأأا  سأفن اإلعالنأأات الأأيت توافأق دولأأة مأا مبوج

قانوهنا الداخليل يف احلاالت اليت تكون فيها املعا دة صامتة سشفن     ااحكأا  املقيِّأدةل ميكأ  
 اعتبار ا على أهنا مبثاسة حتفظاتو

م  اتفاقيأة  19والح  سعض ااعضاء أن التحلي  سشفن التحفظات اقتصر على املادة  -275
ل وأعرسوا ع  أملهم يف أن يبحث املقرر اخلاص مواَد أخرى  ات صلة يف دطأار 1969فيي ا لعا  

االتفاقيةو ولوح  أيضا  أن تقدمي التحفظات خبصوص التطبيق املؤقت يثري مسأائ  أخأرى معقأدة 
لك هأأأأا ع ليأأأأةل نأأأأدر ت اوهلأأأأا مب يأأأأد مأأأأ  البحأأأأثل مبأأأأا يف  لأأأأك املسأأأأائ  اخلاصأأأأة سشأأأأك   أأأأ   

او وساإلضأافة دىل  لأكل اعتأرب سعأض ااعضأاء أن مسأفلة التحفظأات التحفظات وطبيعتهأا وآثار أ
خبصوص التطبيق املؤقت ليست  ردة م  أمثلة ع ليةل ومانت   اك عدة دشأارات دىل حتفظأات 
أأ  االنتبأأا  أيضأأا  دىل  قُأأدمت يف سأأياق اتفاقأأات متعأأددة ااطأأرا  متعلقأأة سالسأألع ااساسأأيةو وُوجِّ

ل الأأأأ ي تضأأأأ   أيضأأأأا ل دضأأأأافة دىل (1459)ظأأأأات علأأأأى املعا أأأأداتليأأأأ  امل ارسأأأأة املتعلقأأأأة سالتحفد
 و11-6-2و 2-2-2و 1-2-2تعليقاتأأ ل سعأأض الع اصأأر املفيأأدةل ال سأأي ا املبأأدآن التوجيهيأأان 

وقُأأدمت توصأأية ست أأاول املسأأفلة املتعلقأأة سالتحفظأأات يف سأأياق التطبيأأق املؤقأأت مب يأأد مأأ  البحأأث 
 وال ظر يف دمكانية ت اول  لك يف مشاريع املبادئ التوجيهيةو

 بطقن المعاهداث (ج) 
رحب سعض ااعضاء سبحث مسفلة مطاسقة القأانون الأداخلي ملقتضأى التطبيأق املؤقأتو  -276

قأأأرر اخلأأأاصل د  قأأأا  سأأأ لكل رّمأأأ  علأأأى جانأأأب واحأأأد مأأأ  جوانأأأب اتفاقيأأأة فيي أأأا والحظأأأوا أن امل
املتعلقأأأة سفحكأأأا  القأأانون الأأأداخلي املتصأأألة سالصأأأالحية إلسأأأرا   46ل أال و أأأو املأأأادة 1969 لعأأا 

م اسأبة مأ  حيأث التوقيأت  Yukosمعا داتو ورأوا أيضا  أن امل اقشة الواردة يف التقرير ع  قضية 
اص في أأا   أأب دليأأ  سأأفال حتأأاول اللج أأة اسأأتخالص أيأأة اسأأت تاجات في أأا يتعلأأق وأيأأدوا املقأأرر اخلأأ

سالقضأأأأيةل مأأأأ  ناحيأأأأة اهنأأأأا ال تأأأأ ال قيأأأأد البحأأأأثل ومأأأأ  ناحيأأأأة أخأأأأرى اهنأأأأا تسأأأأت د دىل نظأأأأا  
لل عا دات ال ميك  تع ي  و سيد أن العديد م  ااعضاء أشاروا دىل أن املقأرر اخلأاص مل يوضأح 

املتعلأأق سالقأأانون الأأداخليل خمتلأأ  احلأأاالت الأأيت ي طأأوي عليهأأا املوضأأوع  سصأأورة ماملأأةل يف حتليلأأ 
مأ  اتفاقيأة  46التبعات القانونية ال اشئة ع هاو ويف  أ ا الصأددل لأوح  أنأ  د ا مانأت املأادة  وال

م ها تشأكالن مأال   46واملادة  27تشك  ج ءا   اما  م  املوضوعل فجن املادة  1969 فيي ا لعا 
حان الدلي  على أن القواعد الداخلية  ات اامهية اةو ريأة أد أت يف تقأدير قأانون متكامال  وتتي

املعا دات تقديرا  صحيحا و ولكي يتسا فهم الرتاس  سني القانون الدويل والقانون الأداخلي فه أا  
ااوىل  وافيأا  يف سأأياق التطبيأأق املؤقأأتل اقأأرُتِح أنأأ  يتعأني الت ييأأ  سأأني ثالثأأة حأأاالت متباي أأةو احلالأأة

 ي ع دما يرد يف اتفاق سشفن التطبيق املؤقت نفس  وص  للتطبيق املؤقت ساإلشارة دىل القأانون 
__________ 

(ل الفصأأأ  الراسأأأع A/66/10) 10 ل امللحأأأق رقأأمالسادسأأأة والسأأتونالوثأأأائق الرمسيأأة للج عيأأأة العامأأةل الأأأدورة انظأأر  (1459)
 (وA/66/10/Add.1) 1 ل دضافةاملرجع نفس اة ء واول وسال سبة للتعليق املرفق س  انظر 

http://www.undocs.org/ar/A/66/10
http://www.undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
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الداخليل ويف     احلالأة يكأون  أ ا القأانون مه أا  لفهأم نطأاق االتفأاق سشأفن التطبيأق املؤقأتو 
اخليل س  تتعلق سطالن معا دة ما وال سفسبقية القانون الدويل أو الد وال تتعلق املسفلة سصحة أو

ل أي ع أأدما جتأأادل دولأأة سأأفن موافقتهأأا 46ستفسأأري املعا أأدةو واحلالأأة الثانيأأة مشأأاهبة ملأأا يف املأأادة 
علأأأى أن تكأأأون ملَ مأأأة ساالتفاقيأأأة ساطلأأأة سسأأأبب حكأأأم يف قانوهنأأأا الأأأداخلي خبصأأأوص صأأأالحيتها 

الأأأيت تسأأعى فيهأأأا دولأأأة وتتعلأأق ساحلالأأأة  27إلسأأرا  االتفاقأأأات دوليأأةو واحلالأأأة الثالثأأأة تعأأادل املأأأادة 
لالحتجأأاج سقانوهنأأا الأأداخلي لتربيأأر قصأأور ا يف الوفأأاء سالت اماهتأأا الدوليأأةو وشأأدد سعأأض ااعضأأاء 
على أن السي اريو ااول  و ال ي ميث  يف مثري م  ااحيان اةانب اا مل واملثري للخال ل م  

املبأأادئ التوجيهيأأة  أأ    مسأأفلة التطبيأأق املؤقأأتو ولأأ لك اعتُأأرب مأأ  الضأأروري أن تعكأأس مشأأاريع
 املسفلةل سعد ت اوهلا مب يد م  التحلي و 

ت طبقأأان علأأى  46و 27وساإلضأأافة دىل  لأأكل مأأان مأأ  رأي عأأدة أعضأأاء أن املأأادتني  -277
التطبيق املؤقتل وي بغأي ددراجه أا أيضأا  يف مشأروع املبأادئ التوجيهيأةو غأري أنأ  أُعأرَب أيضأا  عأ  

يأأأ  أمهيأأة القأأأانون الأأأداخلي في أأا يتعلأأأق سأأالتطبيق املؤقأأأت حتلأأأيال  رأي مفأأاد  أن مأأأ  الضأأروري حتل
سأأاريةل مأأع مراعأأاة مسأأفلة مأأا د ا مأأان  مأأا  تلأأ  عّ أأا يكأأون عليأأ  اامأأر ع أأدما تكأأون معا أأدة

التطبيق املؤقت يُ تج آثارا  قانونية تعت د عليها دول أخرىو واقرُتح حبث مسفلة مأا د ا مأان ي بغأي 
" ا رونأة يف حالأة التطبيأق املؤقأتل مأع مراعأأاة امل مب يأد مأ  46لأوارد يف املأادة تفسأري مصأطلح "سأنيِّ

ممارسة الدولو وعالوة على  لكل الح  سعض ااعضاء أن تطبيق الضأ انات اإلجرائيأة والقيأود 
 علأى التطبيأق املؤقأت سشفن املوافقة على االلت ا  مبعا دة ما مع مراعاة ما يقتضي  اخأتال  احلأال

عأأأ  نظأأأا  التطبيأأأق املؤقأأأت سأأأال جأأأدوىو ويف مثأأأري مأأأ  احلأأأاالتل   اللجأأأوء دىل مأأأ  شأأأفن  أن ن
التطبيأأأأأق املؤقأأأأأت حتديأأأأأدا  ان اإلجأأأأأراءات الدسأأأأأتورية املتعلقأأأأأة سأأأأأااللت ا  ساملعا أأأأأدة مل تكأأأأأ  قأأأأأد 

تطبيأق معا أدة مأا سصأورة مؤقتأة ساسُتك لت سعدو وال ميك  احلديث ع  سطالن  دال د ا مان قأرار 
 عا دةو مبداخلية أساسية تتعلق سصالحية االلت ا  يتعارض مع قاعدة 

 إنهاء المعاهدة أو وقف العمل بها نتيجة  لفرقها )د( 
في ا يتعلق سجهناء التطبيق املؤقتل اتفق سعض ااعضاء مأع االسأت تاج الأ ي خلأص دليأ   -278

ع أ  اآلثأار  علأى التطبيأق املؤقأت حيأث ت أتج 60املقرر اخلأاص ومفأاد  أنأ  نأوو أن ت طبأق املأادة 
القانونيأأأة نفسأأأها الأأأيت مانأأأت سأأأت تج ع أأأ  لأأأو مانأأأت املعا أأأدة نافأأأ ةو سيأأأد أنأأأ  أُعأأأرَبل يف الوقأأأت 

يف ل 60اإلجراء املتوخى يف املادة ما نفس ل ع  رأي مفاد  أن م  غري املرجَّح أن تستخد  دولة 
 توفّر سديال  أق  در اقا و  25م  املادة  2الفقرة  حني أن
أمثأر مرونأة و تتض   نظاما  خمتلفأا   25م  املادة  2ااعضاء دىل أن الفقرة  وأشار سعض -279

في ا يتعلق ساملعا دات اليت مانأت نافأ ةو وأشأرَي  1969م   اك ال ي حددت  اتفاقية فيي ا لعا  
اإلهنأأاء  حكأأمقأأد أدرج  1969دىل أن املأأؤمتر الدسلوماسأأي الأأ ي متّخأأض عأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  

سدال  م  أن يعت د على أحكا  اإلهناء العامة الواردة يف االتفاقيةو وأُعرَب عأ  رأي  25املادة  يف
قد أنشفت الوسيلة الوحيدة اليت ميكأ  هبأا لدولأة مأ  الأدول أن  25م  املادة  2مفاد  أن الفقرة 
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ؤقتل عا دة مؤقتا و ويف   ا الصددل يشك  التطبيق املاملستطبيق  هاةل الت امهتا اخلاصت هيل مببادر 
ل 60علأأى ااقأأ  في أأا يتعلأأق ساإلهنأأاءل نظامأأا  تامأأا  يف  اتأأ و ومأأع  لأأكل لأأوح  أيضأأا  أن لل أأادة 

أيضأا  في أا يتعلأق  ة  ل أمهيأ1969خبال  سائر قواعد اإلهناء امل صوص عليها يف اتفاقية فيي ا لعا  
مأأأ   2سأأأالتطبيق املؤقأأأت ان سأأأريان مأأأ  مأأأادة  تلأأأ  عأأأ  سأأأريان ااخأأأرىو وقأأأد تضأأأع الفقأأأرة 

حأأدا  اي آثأأار مانأأت ت أأتج عأأ  املعا أأدة في أأا يتعلأأق سالدولأأة الأأيت ُ ِطأأر ساإلهنأأاء يف  25 املأأادة
بب لتعليأق التطبيأق مسأ  60عالقاهتا مع الدول اليت ُ َطر س ل سيد أنأ  ال ميكأ  االحتجأاج ساملأادة 

 أو دهنائ  دال يف العالقات سني الدولة املتضررة والدولة املقصِّرةو  ما املؤقت ملعا دة
ل 1969 م  اتفاقيأة فيي أا لعأا  60وفي ا يتعلق ستحلي  العالقة سني التطبيق املؤقت واملادة  -280

معا أأدة سعأأأد  اي تأأأ ص علأأى الشأأأروط الأأيت حيأأدث مبوجبهأأأا خأأرق جأأأو ري 3أشأأرَي دىل أن الفقأأرة 
أن يعأأاجل مسأأفلَة مأأا د ا مأأان  مأأان عليأأ  لأأ لك السأأبب  ملقأأرر اخلأأاصا دخوهلأأا حيأأ  ال فأأا و وقيأأ  دن

مؤقتأا  يف ظأرو  مماثلأة لتلأك امل صأوص عليهأا ق طبَّأتُ  تميك  أن حيدث خأرق جأو ري ملعا أدة مانأ
املعا أأأدة يف حأأأد  اهتأأأا  و وساإلضأأأافة دىل  لأأأكل لأأأوح  أن التقريأأأر مل يفأأأرِّق سأأأني دهنأأأاء60يف املأأأادة 

يف احلكأأأم  ادهنأأأاء التطبيأأأق املؤقأأأتل حيأأأث ي أأأُتج عأأأ   أأأ ا ااخأأأري تعليأأأق معا أأأدة م صأأأوص عليهأأأو 
مؤقتأأا   ق تطبيقأأا  نفسأأ و ونتيجأأة لأأ لكل مل تعأأاجَل مسأأفلة مأأا د ا مأأان خأأرق جأأو ري ملعا أأدة  مأأان تطبَّأأ

التطبيأأأأق املؤقأأأأت لل عا أأأأدة لتعليأأأأق  مَيأأأأ ح ااطأأأأرا  فيهأأأأا حأأأأق االحتجأأأأاج سأأأأاخلرق وا أأأأا   سأأأأببا  ال
علأأى أسأأاس  60و 25ني املأأادت مواصأألة حتليأأ إلهنأأاء املعا أأدة نفسأأهاو واقأأرُتح  أيضأأا   فحسأأبل سأأ 

ممارسأأة الأأدولل و لأأك سغأأرض صأأياغة مشأأاريع مبأأادئ توجيهيأأة تضأأع يف االعتبأأار مأأال  مأأ  مسأأفليت 
   اإلهناء والتعليقل حبيث يّتضح مي  تتفثر العالقة سني خمتل  ااطرا و

وعالوة على  لكل في ا يتعلق مبسفلة أي نوع م  االنتهاك يشك  خرقا  جو ريا  سأاملعا  -281
حلكأم يعأد  ا  تافهأ ا  ل قيأ  دن اسأت تاج املقأرر اخلأاص أّن انتهامأ60مأ  املأادة  3املقصأود يف الفقأرة 

ىل أن اسأت تاج  جانَأب الصأواب يف سعضأ و وُوجهأت الع ايأة د رق أ ا اخلأأن يشأك  ميك  أساسيا  
مأؤخرا  دىل أن دهنأاء معا أدة سسأبب خأرق جأو ري ال يأربر   أصأدرت   يئة حتكيم خلصأت يف قأرار

حبأث مسأفلِة مأع  لأك سوى أن يكون اخلرق قد نقض الغرض م  املعا أدة والغايأة م هأاو واقأرُتح 
 أمثأر مرونأة يف 60ما د ا مان ي بغي أن يكون تفسري مصطلح "اخلرق اةو ري" الأوارد يف املأادة 

حالأأة التطبيأأأق املؤقأأأتو وساإلضأأأافة دىل  لأأكل أُعأأأرَب عأأأ  رأي مفأأأاد  أنأأ  ال ميكأأأ  احلأأأديث عأأأ  
خرق جو ري يف سياق التطبيق املؤقتل ود أا يف سأياق االمت أاع عأ  ت فيأ  االلت امأات التعا ديأة 

 ال ت طبأق 1969م  اتفاقية فيي ا لعا   60 وأن اآلثار اليت ت تج ع  خرق جو ري مبوجب املادة
عالقة تعاقدية يف  لك الوقتو م ا أُعرَب عأ  رأي مفأاد  أن ممّأا يسأتحق ال ظأر  لعد  وجود أي

في  أيضا  العالقُة سني التطبيق املؤقت وأشأكال أخأرى مأ  اإلهنأاء م صأوص  عليهأا يف اتفاقيأة فيي أا 
 و1969لعا  

 حارث  قفة الدول ومسؤولية الدولة ونشوب األعمال العدائية )ها( 
اتفأأق سعأأض ااعضأأاء مأأع املقأأرر اخلأأاص علأأى أن املعلومأأات الأأواردة يف التقريأأر الراسأأع عأأ   -282

خالفأأأة الأأأدول أمأأأر  أأأا ل غأأأري أنأأأ  لأأأيس مأأأ  الضأأأروري اخلأأأوض يف  أأأ   املسأأأائ  اغأأأراض  أأأ ا 
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املوضوعو ومع  لكل وجأ  سعأض ااعضأاء اآلخأري  الع ايأة دىل املأواد  ات الصألة يف اتفاقيأة فيي أا 
يت أخ ت يف احلسأبان طبيعأة املعا أدة وخصائصأهال وال سأي ا مأا د ا مأان اامأر ل ال1978لعا  

يتعلق ساتفاق ث ائي أو مبعا دة متعددة ااطرا  مفتوحة أو مغلقةل وما د ا مانت املعا دة املع ية 
ناف ةو وأشرَي أيضا  دىل أن دراسَة ممارسأِة الأدول سأتكون قّي أةو وعأالوة علأى  لأكل أعأرب سعأض 

 ع  تفييد م معاةَة مسفلة اخلالفة يف مشروع املبادئ التوجيهيةو ااعضاء 

 10مشروع المبدأ التوجيهي  )و( 
 27ل أقأر سعأض ااعضأاء سفنأ  يسأت د دىل املأادة 10في ا يتعلق مبشروع املبأدأ التأوجيهي  -283

 ي بغأينأ  وأن ل م  مَثل ال اعرتاض علي  م ا  وو في ا رأى آخرون أ 1969م  اتفاقية فيي ا لعا  
توسيع نطاق مشروع املبدأ التوجيهي لكي يفخ  يف االعتبار احلاالت اليت حيد فيها االتفاق على 

 دىل القانون الداخليو  ساإلحالةتطبيق معا دة ما مؤقتا  مَ  التطبيق املؤقت 
غري أن سعض ااعضأاء أعأرب عأ  ااسأ  ان التقريأر مل يأفت مبأا يؤيّأد حمتأوى مشأروع  -284
التأأوجيهي تفييأأدا  مأأامال و فعلأأى سأأبي  املثأأالل لأأيس مأأ  الواضأأح مأأا د ا مأأان مشأأروع املبأأدأ املبأأدأ 

 القاضية سفن  ال نوو لدولة 27التوجيهي قد وضع يف االعتبار القاعدة امل صوص عليها يف املادة 
قاعأدة أن تست د دىل قانوهنا الداخلي لتربير امت اعها عأ  ت فيأ  معا أدة مأال أو مأا د ا مانأت ال ما

االتفأأاق علأأى التطبيأأق املؤقأأت ملعا أأدة مأأ  صأأالحية تعأأر أحكامأأا  مأأ  القأأانون الأأداخلي تتعلأأق س
ل في أا يبأدوو والحأ  سعأض ااعضأاء أنأ  ميكأ  فهأم 46املعا داتل مثل ا تشري دىل  لك املأادة 

لأأدول مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي علأأى أنأأ  يعأأر أن ال أمهيأأة للقأأانون الأأداخلي وجتأأا لوا حقيقأأَة أن ا
حتد م  التطبيق املؤقت لل عا دات ع  طريأق اإلشأارة دىل القأانون الأداخليو و أ ا  تلأ   ميك 

ل واعتُأرب 27ع  االحتجاج غري الصحيح سالقانون الداخلي على ال حو امل صأوص عليأ  يف املأادة 
أي مفأأاد  أن مأ  املهأأم أن تُأأدرَج  أأ   املسأفلة يف مشأأاريع املبأأادئ التوجيهيأأةو وأُعأرَب أيضأأا  عأأ  ر 

مب يأأد مأأ  التفصأأي  يف مشأأروع املبأأدأ  1969مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا   46أنأأ  ي بغأأي ت أأاول املأأادة 
دخأأاللو وي بغأأيل سالتأأايلل أن يعأأاِلج مشأأروع دون  حكأأمالتأأوجيهي وأنأأ  ال يكفأأي االقتصأأار علأأى 

 و46و 27مماثلة لتلك اليت تعاةها املادتان  حاالتاملبدأ التوجيهي 
ااعضأأاء عأأ  رأي مفأأاد  أنأأ ل سأأدال  مأأ  ددراج أحكأأا  معي أأة مأأ  اتفاقيأأة  وأعأأرب سعأأض -285

املبأأأأادئ التوجيهيأأأأةل مثل أأأأا متّأأأأت احملاولأأأأة سال سأأأأبة ملشأأأأروع املبأأأأدأ اريع يف مشأأأأ 1969فيي أأأأا لعأأأأا  
شأأأري دىل سأأأريان ي عأأأا  تأأأوجيهيدأ كأأأون   أأأاك مبأأأيل قأأأد يكأأأون مأأأ  اانسأأأب أن 10التأأأوجيهي 

ل يف حأدود صألتها سأالتطبيق املؤقأت لل عا أداتل علأى التطبيأق 1969أحكا  اتفاقية فيي أا لعأا  
 املؤقت ملعا دة م  املعا داتل ما مل َيستبعد االتفاُق ال ي ي ص على التطبيق املؤقت  لكو

 ممارسة المنظماث الدولية فيما يتعلق بتطبيق المعاهداث )ز( 
مب ارسة امل ظ ات الدولية مثأرية عدة أعضاء أن املعلومات الواردة يف التقرير املتعلق رأى  -286

سأي ا  املتعلأق سامل ظ أات اإلقلي يأةل وال الفأرعلال ت ا و وُشجع املقرر اخلاص على توسأيع نطأاق 



A/71/10 

GE.16-14345 476 

في أأأا يتعلأأأق ساالحتأأأاد اافريقأأأيل سقصأأأد مفالأأأة هنأأأج أمثأأأر  أأأوال و غأأأري أهنأأأم الحظأأأوا أن مأأأ  غأأأري 
ومأأأات املقدمأأأةو ورأى أعضأأأاء الواضأأأح مأأأا  أأأي االسأأأت تاجات الأأأيت ميكأأأ  استخالصأأأها مأأأ  املعل

آخرون أن املعلومات املقدمة يف حملها سال سبة لفهم ممارسات الدول فه أا  أفضأ و م أا أشأرَي دىل 
مأ  أشأكال امل ارسأةو ورأى سعأض ااعضأاء أن املعلومأات جأد خمتلفأني أن  متت م اقشة شأكلني 

يف و  ات صأألة ساملوضأأوعل عأأ  امل ارسأأات املتعلقأأة ستسأأجي  املعا أأدات وديأأداعها ونشأأر ا ال تبأأد
املعلومأأات عأأ  املعا أأدات الأأيت تكأأون م ظ أأة  مأأ  امل ظ أأات طرفأأا  فيهأأا شأأديدة اامهيأأةو  حأأني أن

و أأأ   الفئأأأة ااخأأأرية  أأأي الأأأيت ي بغأأأي ت اوهلأأأا مب يأأأد مأأأ  التفصأأأي و ويف  أأأ ا الصأأأددل دعأأأا سعأأأض 
ا أدات الأيت تكأون الأدول ااعضاء دىل دجناو دراسة مقارَنأة أمثأر تع قأا  عأ  التطبيأق املؤقأت لل ع

 أطرافا  فيهال م  جهةل وتلك اليت تكون م ظ ات دولية أطرافا  فيهال م  جهة أخرىو 
وفي أا يتعلأق سأأاقرتاح توصأية ست قأيح لأأوائح وأدلأة اامانأأة في أا يتعلأق سأأوظيفيت التسأجي  واإليأأداعل  -287

عو وأُعأرَب أيضأا  عأ  رأي أعرب سعض ااعضاء ع  شكومهم يف مأون املسأفلة تقأع ضأ   نطأاق املوضأو 
 اقرُتح ال ظر يف     املسفلة يف مرحلة الحقةو لك  مفاد  أن   ا الت قيح سيكون قّي ا ل و 

 عمال المقبلة األ )ح( 
في ا يتعلق سااع ال املقبلأة املتعلقأة ساملوضأوعل  ُمأر أنأ  ال سأد مأ  ت أاول شأام  ل حكأا   -288

املؤقت م  أجأ  فهأم املوضأوع فه أا  أع أقو ولأوح  أنأ  يبأدو أن التعا دية اليت ت ص على التطبيق 
  اك ممارسة للدول واسعة ال طاق في ا يتص  ساملوضوع وم  شفن حتلي  مقارن ل حكا  التعا دية 

و وساإلضأافة مأا  ات الصلة أن يساعد على فهأم التطبيأق املؤقأت وعالقتأ  سأالتطبيق الكامأ  ملعا أدة
قارنأأة سأأني ااحكأأا  الأأواردة يف االتفاقأأات الأأيت تأأ ص علأأى التطبيأأق املؤقأأت دىل  لأأكل أشأأرَي دىل أن امل

 واليت تشرتط يف  لك التطبيق احرتاَ  القانون الداخلي ستكون مفيدة سشك  خاصو 
وأُعأرَب عأ  رأي مفأأاد  أن ااع أال املقبلأأة ي بغأي أن تعأرض أيضأأا  اسأت تاجات التحليأأ   -289

سأأأني التطبيأأق املؤقأأأت وأحكأأأا  أخأأأرى وردت يف اتفاقيأأأة فيي أأأا  الأأ ي سأأأبق دجنأأأاو  يف  أأأال العالقأأأة
و واقرتُحت م لك دمكانية أن تُبحث يف التقارير املقبلة مسائ  اإلعالنات التفسريية 1969 لعا 

اليت قّدمتها الدول املطبِّقة ملعا دة م  املعا دات سصورة مؤقتة وأي دعالنات قدمتها الدول ترمي 
 ملعا دة م  املعا داتو  دىل عد  التطبيق املؤقت

وفي ا يتعلق ساقرتاح املقرر اخلاص أن ُتدرس مسفلة تطبيق املعا دات اليت تكرِّس حقأوق  -290
اافرادل أُعرَب ع  رأي مفاد  أن  ي بغي ت اول املسفلة سقدر مبري م  الع ايأةل مأع وضأع ممارسأات 

 الدول يف االعتبارو 
 و جيأأةو دالّ أنأأ     أحكأأا خلأأاص اعت امأأ  دعأأداد ورّحأأب عأأدة أعضأأاء سأأجعالن املقأأرر ا -291

ل حيأأث ميكأأ  أن يأأؤثر  لأأك يف املعأأا الأأ ي ُتسأأ د  حكأأمالتحأأ ير مأأ  حماولأأة حتليأأ  معأأا مأأ  
يف املعا أأأدات القائ أأأةو وأشأأأرَي أيضأأأا  دىل أنأأأ  قأأأد يكأأأون مأأأ   ااحكأأأا الأأأدول سالفعأأأ  ملثأأأ   أأأ   

 ال  و جيةو  ل حكا وضع قائ ة درشادية  اانسب
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  الفا  للمقرر الفتامية المقحظاث -3 
 مر املقرر اخلاص أن أغلبية ااعضاء قأد شأددتل م أ  سدايأة نظأر اللج أة يف املوضأوعل  -292

وسأأني أحكامهأأا  1969مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا   25علأأى احلاجأأة دىل متحأأيص العالقأأة سأأني املأأادة 
ل تكتسأأيل يف رأيهأأمل 60و 46ااحكأأا ل مبأأا فيهأأا املادتأأان ااخأأرىو وسأأنّي سعأأض ااعضأأاء أي 

أمهية خاصة هل ا الغرضو واعتُأرب  أ ا التحليأ  صأائبا  مأ  أجأ  دلقأاء م يأد مأ  الضأوء علأى نظأا  
التطبيأأأأق املؤقأأأأتو وعلأأأأى  أأأأ ا ااسأأأأاسل أعأأأأد املقأأأأرر اخلأأأأاص تقريأأأأر  الراسأأأأعو وأشأأأأار دىل أن  أأأأ   

مسل الأأأ ي مأأأ  امل كأأأ  أن يت أأأاول فيأأأ  العالقأأأة سأأأني امل ارسأأأة سأأأو  ُتسأأأتك   يف التقريأأأر اخلأأأا
ل سشأأفن الأأدول الثالثأأةو و أأو مل يعتأأ   1969مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا   34التطبيأأق املؤقأأت واملأأادة 

اقرتاح مشروع مبدأ توجيهي لك  حكم م  أحكا  االتفاقيأة الأيت   ال ظأر فيهأال دالّ أنأ  أمأد أن 
نسأأأب ل ظأأأا  التطبيأأأق املؤقأأأتل وسأأأتوفرل يف هنايأأأة املطأأأا ل التقأأأاريرل  ت عأأأة ل سأأأُتْجلي املأأأواد اا

  و25السياق ااوسع ل فا  املادة 
والح  املقرر اخلاص أن عدة أعضاء قد شددوا على القي ة الع لية هل ا املوضأوع لأدى  -293

ل غأري أنأ  يأرى أيضأا  أن مأ  سطريقأة م هجيأةت أاول املوضأوع  وأعرب ع  اتفاق  مع ضأرورةالدولو 
 تطوير املوضوعو ع د ومقرتحاهتا املل وسة والتعبري ع ها مراعاة آراء الدول املهم
 قائ أأا  قأأد تشأأك  نظامأأا   25املأأادة  أنمأأع اقأأرتاح عأأ  عأأد  اتفاقأأ  املقأأرر اخلأأاص  وأعأأرب -294

مأأأ  اآلثأأأار  وحيأأأد اتأأأ  نظأأأرا  ان  أأأ ا االقأأأرتاح قأأأد يأأأؤثر سأأألبا  علأأأى فكأأأرة عامليأأأِة القأأأانون الأأأدويل س
لأيت   سياهنأا في أا يتعلأق سأالتطبيق املؤقأتو وال ي بغأي للج أة أن تعأاجل املوضأوع علأى أنأ  القانونية ا

م  مسائ  القانون اخلاصو ود ا جرى التسأليمل سأدال  مأ   لأكل سأفن معا أدة مطبَّقأة مؤقتأا  ت أتج 
ل اآلثار القانونية نفسها اليت مانت ست تج ع هأا لأو مانأت نافأ ة ل مثل أا   االعأرتا  سأ لك فعأال  

فع دئأأ  سأأتت ّث  امله أأة يف حتديأأد القواعأأد مبوجأأب القأأانون الأأدويل العأأا  الأأيت ت طبأأق يف احلأأاالت 
املقأرر اخلأاص أن اقأرتاح وضأع  رأىاملل وسةل وم  مَث تقدمِي التوجي  دىل الدولو ويف  أ ا الصأددل 
ات املطبَّقأة ت طبق على املعا د 1969مشروع مبدأ توجيهي عا  ي ص على أن اتفاقية فيي ا لعا  

 ال ت ا و سا جديرمؤقتا ل مع تعدي  ما يل   تعديل ل اقرتاح  
وأشأار املقأرر اخلأأاص مأ لك دىل أن اسأتخالص االسأأت تاجات اسأت ادا  دىل القيأاسل ع أأد  -295

مانأأت شأأحيحة أو صأأعبة امل أأالو   ل يف رأيأأ ل  الظأأرو  ان امل ارسأأةتأأال ظأأر يف املوضأأوعل أمأأر  سرر 
 سال ادرةو  و    امل هجية ليست

ويتفأأأأأق املقأأأأأرر اخلأأأأأاص متامأأأأأا  مأأأأأع الفكأأأأأرة القائلأأأأأة دن مأأأأأ  املفيأأأأأد دجأأأأأراء حتليأأأأأ  مقأأأأأارن  -296
لل عا أأدات الأأيت تأأ ص علأأى التطبيأأق املؤقأأتل سيأأد أنأأ   مأأر الصأأعوسات الأأيت واجههأأا يف احلصأأول 
علأأى املعلومأأات  ات الصأألةو وحتأأأدث عأأ  أمهيأأة املعلومأأات الأأأيت قأأدمها قسأأم املعا أأدات التأأأاسع 

ضأأع أداة ي مأأان عليأأ  أنملكتأأب الشأأؤون القانونيأأة يف  أأ ا الصأأددو وأوضأأح أن قسأأم املعا أأدات  
تطبيأق مؤقأتل  أحكأا تتض    اليت عا داتحتديد املحمددة سغرض دجراء البحث ال ي أدى دىل 

ولك أأأ  أوضأأأح أن  أأأ   املعلومأأأات غأأأري متاحأأأة لل سأأأتخدمني اخلأأأارجينيو وساملثأأأ ل أمأأأد أن مأأأ  
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د مجيأأأع ااع أأأال املتعلقأأأة سأأأالتطبيق املؤقأأأت سأأأال ظر دىل قيأأأود معأأأايري البحأأأث الصأأأعب جأأأدا  حتديأأأ
و وتك أأ  القي أأة املضأأأافة ال اجتأأة عأأ  املعلومأأات املقدمأأة يف التقريأأأر مبج وعأأة املعا أأداتاخلاصأأة 

تطبيأأق  أحكأأا الراسأأع يف أهنأأا سّي أأت وجأأود عأأدد مبأأري مأأ  املعا أأدات الأأيت يبأأدو أهنأأا حتتأأوي علأأى 
تسأجي  اإلجأراءات املرتبطأة سأالتطبيق املؤقأت؛ ومشأفتل يف الوقأت  اتأ ل عأ  مؤقتل فضال  ع  

صأعوسة احلصأول علأى  أ   املعلومأاتو و أ ا  أو السأبب يف عأد  الأت ك  حأىت اآلن مأ  تكأأوي  
 فكرة ع  امل ارسة املتبعة في ا يتعلق هب ا املوضوعو 

نظ أة تسأجي  املعا أدات تغف  مأون أتبدو ومفهنا اللج ة  وأمد املقرر اخلاص م لك أن -297
 (1461)واادلأأة املتعلقأة سقأأانون املعا أأدات وممارسأأتها (1460)ومرجأع ممارسأأات  يئأأات اامأم املتحأأدة

ل ود ا ساالسأت اد دىل املعأايري الأيت 25قد ُوضعت ليس على أساس ال ظا  القانوين احملدد يف املادة 
هنا تستدل هب   الوثائق ع أدما و و  ا يؤثر على ممارسة الدول ا1969سبقت اتفاقية فيي ا لعا  

تشري دىل التطبيق املؤقتو وعالوة على  لكل ونظرا  ان املشورة اليت يقدمها قسم املعا دات دىل 
الأأأدولل س أأأاء علأأأى طلأأأب  أأأ   ااخأأأريةل تّتبأأأع تلأأأك املعأأأايري أيضأأأا ل فأأأجن  أأأ   املشأأأورة قأأأد تضأأأل  

  و25 َشف مبوجب املادة أُ قانوين املالدولو وعلي ل فجن ممارسة الدول رمبا حتيد ع  ال ظا  ال
وفي أأا يتعلأأق ساملعلومأأات الأأيت تبأأنّي ممارسأأة امل ظ أأات اإلقلي يأأةل اتفأأق املقأأرر اخلأأاص مأأع  -298

 الرأي القائ  دن  سيكون م  املفيد توسيع نطاق   ا القسم ليش   االحتاد اافريقيو 
يصأاد ل  املقأرر اخلأاص القأول دنأ  ملوفي ا يتعلق سامل اقشة الأيت ت اولأت التحفظأاتل مأرر  -299

خبصأأوص التطبيأأق املؤقأأتو  يف ال قأأاش وال يف البحأأثل أي نأأص يعأأاجل حتديأأدا  دمكانيأأة دسأأداء حتفأأ 
تشأك  أمثلأة أخأرىل  وتستحق سعض اامثلة املشار دليها خالل ال قاش م يدا  م  الدراسةل سي  أا ال

دلي  املتعلأأق سالتحفظأأات مل يت أأاول التطبيأأق يف حأأد  اهتأأاو واسرتسأأ  مؤمأأدا  أن الأأ تيف رأيأأ ل حتفظأأا
تت أاول  أ   املسأفلة سشأك  مأبهمل  2-2-2م  التعليق علأى املبأدأ التأوجيهي  5املؤقت وأن الفقرة 

 املسفلةو  سوصفها فرضيةل دون اإلشارة دىل أي ممارسة سشفن    
ل مأأأأع 1969مأأأأ  اتفاقيأأأأة فيي أأأأا لعأأأأا   46و 27ومأأأأرر املقأأأأرر اخلأأأأاص قولأأأأ  دن املأأأأادتني  -300

دشأأارهت ا دىل القأأانون الأأداخلي للأأأدولل تشأأريان يف الواقأأع دىل جأأأانبني خمتلفأأنيل ولك ه أأا أنشأأأفتا 
 46و 27نظاما  تك يليا و مُث اتفق مع أولئك ااعضاء ال ي  اعتربوا أن  ي بغي ددراج ملتا املادتني 

وص مشأأأروع املبأأأدأ يف مشأأأروع املبأأأادئ التوجيهيأأأةل وأشأأأار دىل أن  أأأ ا مأأأا مأأأان قأأأد اعت مأأأ  خبصأأأ
أن تت أاول مشأاريع املبأادئ  أعأرب أيضأا  عأ  اتفاقأ  مأع ضأرورةو وفضال  ع   لأكل 10التوجيهي 
مأْ  تطبيأق ال ي حيّد تطبيقا  مؤقتا   حاالت االتفاق على تطبيق معا دة ما يف املستقب التوجيهية 

 دىل القانون الداخليو ساإلحالةاملعا دة مؤقتا  
__________ 

 وwww.un.org/law/repertoryمتاح على   ا الراس :  (1460)
(1461)  Treaty Handbook (United Nations publication, Sales No. E.12.V.1); Final Clauses of Multilateral 

Treaties – Handbook (United Nations publication, Sales No. E.04.V.3), and Summary of Practice 

of the Secretary-General as Depositary of Multilateral Treaties (ST/LEG/7/Rev.1, United Nations 

publication, Sales No. E.94.V.15)و 
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  عشر الثالث الفصل  
 مقرراث اللجنة واستنتاجاتها األ ر 

الطلباااااث المقدمااااة ماااان اللجنااااة إلااااى األمانااااة ةعااااداد دراساااااث عاااان مواااااوعين  -ألف 
 مدرجين في جدول أعمال اللجنة 

 دىل تطلأأب أن ل2016 مأأايو/أيأأار 24 يف املعقأأودة ل3303 قأأررت اللج أأة يف جلسأأتها -301
 الأأدويل القأأانون أدلأأة علأأى احلصأأول ستيسأأري الكفيلأأة والوسأأائ  السأأب  سشأأفن مأأ مرة دعأأداد اامانأأة
 ولتحسي ها مقرتحات وتقّد  العريف الدويل القانون ادلة الرا  ة احلالة يتستقص العريفل
 تطلأب أن ل2016 أغسطس/آب 12 ل املعقودة يف3347 وقررت اللج ة يف جلستها -302
 واملتعأددة الث ائيأة) ساملعا أدات يتعلأق في ا الدول ممارسة سالتحلي  تت اول م مرة دعداد اامانة دىل

 علأأى تأ ص الأيت ااخأريةل العشأأري  السأ وات يف العأا  اامأني لأأدى املسأجلة أو املودعأة (ااطأرا 
  وهبا املتصلة التعا دية اإلجراءات فيها مبا املؤقتل التطبيق

 برنامج اللجنة وإجراءاتها وأساليب عملها ووثائقها -باء 
  طأي  فريأق ل2016 مأايو/أيأار 18 يف املعقودة ل3300 جلستهاأنشفت اللج ةل يف  -303
 واحلالية للدورة
 قأرارات"ومأان معروضأا  عليأ  الفصأ  حأاءل املع أون  ووعقد فريق التخطي  أرسع جلسات -304
مأأ  املأأوج  املواضأأيعي لل  اقشأأة الأأيت جأأرت يف اللج أأة السادسأأة  ل"ااخأأرى واسأأت تاجاهتا اللج أأة

 املقأرتح االسأرتاتيجي اإلطأار( 6)الربنأامج  A/71/6 دورهتا السبعني؛ الوثيقةللج عية العامة خالل 
 70/236 القانونيأأأأأأأة؛ قأأأأأأأرار اة عيأأأأأأأة العامأأأأأأأة الشأأأأأأأؤون ل6الربنأأأأأأأامج : 2019-2018 للفأأأأأأأرتة
املتعلأأق ستقريأأر ة أأة القأأانون الأأدويل عأأ  أع أأال دورهتأأا  2015 ديسأأ رب/مأأانون ااول 23 املأأؤرخ

 2015 ديسأأأأ رب/مأأأأانون ااول  14 املأأأأؤرخ 70/118 السأأأأاسعة والسأأأأتني؛ وقأأأأرار اة عيأأأأة العامأأأأة
 وسشفن سيادة القانون على الصعيدي  الوطر والدويل

 ل2016 يونيأأ /ح يأأران 8 يف جلسأأت  الثانيأأة املعقأأودة يف لوأحأأاط فريأأق التخطأأي  عل أأا   -305
 3 الفرعأي الربنامج يش   ال ي ل(A/71/6) 2019-2018 للفرتة املقرتح االسرتاتيجي ساإلطار

 و)الشؤون القانونية( 6 )التطوير التدرني للقانون الدويل وتدوي  ( م  الربنامج

 الفريق العامل المعني ببرنامج العمل الطويل األجل -1 
 يعيأأأدأن  ل2016 يونيأأأ /ح يأأأران 3 املعقأأأودة يفقأأأرر فريأأأق التخطأأأي ل يف جلسأأأت  ااوىل  -306
 دونالأأد السأيد سرئاسأة احلاليأأةل للأدورة ااجأ  الطويأأ  الع أ  سربنأامج املعأأر العامأ  الفريأق تشأكي 

وقد  الفريق العامأ  تقريأر  عأ  أع أال فأرتة السأ وات اخل أس دىل فريأق التخطأي ل يف  ومامري و 
 و2016 يولي /متوو 29 جلست  الراسعة املعقودة يف
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 سالفعأ  خأالل فأرتة السأ وات اخل أس احلاليأة وأشارت اللج أة دىل أهنأا مانأت قأد أوصأت -307
اإلنسأأأانية؛  املرتكبأأأة ضأأأد)أ( اةأأأرائم  :درَج يف سرنأأأامج ع لهأأأا الطويأأأ  ااجأأأ  املوضأأأوعانيأأأسأأأفن 
و أأأ ان املوضأأأوعان مأأأدرجان سالفعأأأ  يف سرنأأأامج الع أأأ  احلأأأايل للج أأأةل يف  والقواعأأأد اآلمأأأرة )ب(
 و(1463)(ل على التوايل2014) والستني والسادسة 1462(2013) اخلامسة والستني رتيهادو 

ويف الأأدورة احلاليأأةل قأأررت اللج أأةل س أأاء علأأى توصأأية الفريأأق العامأأ ل أن توصأأي سأأجدراج  -308
 :يف سرنامج الع   الطوي  ااج  للج ة املوضوعني التاليني

 تسوية امل اوعات الدولية اليت تكون امل ظ ات الدولية طرفا  فيها؛  )أ( 
 وخالفة الدول في ا يتعلق مبسؤولية الدول )ب( 

( 1998) ل اسرتشأدت اللج أة ستوصأيتها يف دورهتأا اخل سأنينيعو املوضأ  ي  ويف اختيار  -309
احتياجأأأات الأأأدول في أأأا  أن يعأأأرب املوضأأأوع عأأأ ي بغأأأي )أ(  :و أأأي املواضأأأيعل اختيأأأار مبعأأأايري ةتعلقأأأامل

 مرحلأأأة سلأأأغ قأأأد املوضأأأوع يكأأأون أن ي بغأأأي( بوتدوي أأأ ؛ ) التأأأدرني يتعلأأأق ستطأأأوير القأأأانون الأأأدويل
 ي بغأي (ج) التأدرني والتأدوي ؛ سأالتطوير تسأ ح الدولل ممارسة صعيد على متقدمة سالقدر الكايفل

 أال ضأأرورة علأأى أيضأأا   اللج أأة واتفقأأت والتأدوي و للتطأأوير التأأدرني وقأأاسال   حُمأأددا   املوضأأوع يكأون أن
تفخأ  يف  الأيت املواضأيع يف ت ظأر أن أيضأا   ميك هأا أنأ  وعلى التقليديةل املواضيع على ا ت امها تقُصر

 الأأأدويل لل جت أأأع امللحأأأة الشأأأواغ  عأأأ  وتعأأأرّب  الأأأدويل القأأأانون  أأأال يف اةديأأأدة التطأأأورات االعتبأأأار
لتأأدرني تطأأوير االورأت اللج أأة أن  أأ ي  املوضأأوعني يشأأكالن مسأأامهات مفيأأدة يف  و(1464)مكأأ 

   وا املوضوعني املختاري  يف املرفقني أل  وساء هب ا التقريرد م هاجَ ويرِ  ولقانون الدويل وتدوي  ل
وتشأأري اللج أأأة دىل أن شسأأأة مواضأأأيع أخأأأرى ال تأأ ال مدرجأأأة يف سرنأأأامج الع أأأ  الطويأأأ   -310

)أ( ملكية ومحاية حطا  السف  الغارقة خارج  :ات الس وات اخل س الساسقةل و يااج  م  فرت 
؛ )ب( حصأأانة امل ظ أأات الدوليأأة مأأ  الواليأأة (1465)حأأدود االختصأأاص القضأأائي البحأأري الأأوطر

؛ (1467)؛ )ج( محايأأأة البيانأأأات الشخصأأأية يف دطأأأار تأأأدفق املعلومأأأات عأأأرب احلأأأدود(1466)القضأأأائية
)ه( معيأأأأأار املعاملأأأأأة العادلأأأأأة وامل صأأأأأفة يف قأأأأأانون  ؛(1468)اإلقلأأأأأيمالواليأأأأأة القضأأأأأائية خأأأأأارج  )د(

 و(1469)االستث ار الدويل
__________ 

 واملرفق ساءو 169( الفقرة A/68/10) 10الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة الثام ة والستونل امللحق رقم  (1462)
 ل واملرفقو268 قرة( الفA/69/10) 10 ل الدورة التاسعة والستونل امللحق رقماملرجع نفس  (1463)
ل اجمللأد الثأاين )اةأ ء 1997حولية ووو انظر أيضا  و 553ل اجمللد الثاين )اة ء الثاين(ل الفقرة 1998حولية ووو  (1464)

 و238الثاين(ل الفقرة 
 و2 واملرفق الثاينل اإلضافة 108ل الصفحة 248ة ل الفقر (اة ء الثاين)ل اجمللد الثاين 1996 لاملرجع نفس  (1465)
 واملرفق ساءو 257لفقرة ا (لA/61/10) 10 والستونل امللحق رقم احلاديةالوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة  (1466)
  ل املرفق جيمواملرجع نفس  (1467)
 ل املرفق دالواملرجع نفس  (1468)
 واملرفق دالو 365لفقرة ا (لA/66/10) 10 والستونل امللحق رقمالسادسة الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة  (1469)

http://undocs.org/A/68/10
http://undocs.org/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/61/10
http://undocs.org/A/66/10
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والحظأأأت اللج أأأة أن الفريأأأق العامأأأ  املعأأأر سربنأأأامج الع أأأ  الطويأأأ  ااجأأأ  نظأأأر يف أسأأأاليب  -311
اء ع لهأال يف سدايأأة الفأأرتة اخل سأأية احلاليأأةل واضأأعا  يف اعتبأأار  ممارسأأت  القائ أأة م أأ  وقأأت طويأأ  يف انتقأأ

والحظت اللج ة أن الفريق العام  املعأر سربنأامج الع أ  الطويأ  ااجأ  قأد وجأد أن الع ليأة  واملواضيع
املكرسةل املؤلفة م  ثالث مراحأ ل تتكأون مأ  )أ( حتديأد املواضأيع امل كأ  طرحهأا؛ )ب( دعأداد ورقأة 

وقأأأد  ولع أأأ شأأأّك  أساسأأأا  جيأأأدا  لتقصأأأرية حأأأول موضأأأوع معأأأني؛ )ج( دعأأأداد مأأأ هج أمثأأأر تفصأأأيال ل 
رتل يف الوقأأت نفسأأ ل  ووفّأأأتاحأأت  أأ   الع ليأأة تبأأادل اآلراء علأأى نطأأاق واسأأع سشأأفن موضأأوع معأأنّي 

وعأالوة علأى  لأكل اعتأرب الفريأق العامأ  أن مأ   ودوى مأ  أي موضأوعاةأ تكفأ  حتقيأقوسيلة جيأدة 
السأأأ وات خأأأالل فأأأرتة ا أأأا  قأأأرار ددراج مواضأأأيع جديأأأدة يف سرنأأأامج الع أأأ  الطويأأأ  ااجأأأ  امل اسأأأب 

   و(1470)القرار يُتخ  عادة يف هناية فرتة اخل س س وات  ا اخل س احلالية مع أن  يعلم أن 
سالفع  حاجة دىل دجراء اسأتعراض  وجد أن   اك الفريق العام  والحظت اللج ة أيضا  أن -312

وحتقيقأا  هلأ   الغايأةل  يف املسأتقب و م هجي اع ال اللج أة ودراسأة  لل واضأيع الأيت ميكأ  ال ظأر فيهأا
 أعأأأدهتا الأأأيت لل واضأأأيع التوضأأأيحي العأأأا  املخطأأأ  اسأأأتعراض ل2014 دىل اامانأأأةل يف عأأأا  طلبأأأت
 طرحهأأا كأأ يت ميالأأ ساملواضأأيع قائ أأة ودعأأداد الالحقأأةل التطأأورات ضأأوء يف ل1996 عأأا  يف اللج أأة

 واحلاليأأأأة سأأأأ وات اخل أأأأس فأأأأرتة هنايأأأأة ب مبالحظأأأأات تفسأأأأريية مأأأأوج ة حبلأأأأولصأأأأحَ تُ علأأأأى اللج أأأأةل 
استعرضأأأأت قائ أأأأأة ل 2015 ااوىل يف عأأأأا  :واسأأأأتجاسة لأأأأ اك الطلأأأأبل أعأأأأدت اامانأأأأة مأأأأ مرتني

 الأدورة يف والثانيأة ل(A/CN.4/679)يف ضوء التطورات الالحقة  1996 املواضيع اليت تقررت يف عا 
 يف أعأأأأدت الأأأيت املواضأأأأيع قائ أأأة اسأأأتعراض مراعأأأأاة مأأأع فيهأأأأا ل ظأأأرا ميكأأأ  مواضأأأأيع"سشأأأفن  احلاليأأأة
 ع أ  ورقات ست تتض   ل و ي(A/CN.4/679/Add.1) "يف ضوء التطورات الالحقة 1996 عا 
 والعام  لفريقأن ي ظر فيها ا ميك حمت لة  مواضيع سشفن موج ة مالحظات تفسريية حتدد
 احملت لأة بت اللج ة سامل مرتني اللتني أعدهت ا اامانأةل وأحاطأت عل أا  ساملواضأيع السأتةورحّ  -313
)أ( مبادئ القانون العامة؛ )ب( االتفاقات الدولية املربمة مع أشأخاص  :ل و ياقرتحتها اامانةاليت 

؛ )ج( االعأأأأرتا  سالأأأأدول؛ همسيأأأأ في أأأأا أو  القأأأأانون الأأأأدويل مأأأأ  غأأأأري الأأأأدول أو امل ظ أأأأات الدوليأأأأة
تعيأأأني وترسأأأيم احلأأأدود الربيأأأة؛ )ه( التعأأأويض مبوجأأأب القأأأانون الأأأدويل؛ )و( مبأأأادئ اادلأأأة يف  )د(

مأأ  جانأأب  بحأأثالسأأتة مل يأأد مأأ  ال احملت لأأة سأأفن  ضأأع املواضأأيع اللج أأة وأوصأأت والقأأانون الأأدويل
 و(2017)التاسعة والستني للج ة  الفريق العام  املعر سربنامج الع   الطوي  ااج  يف الدورة

 2015 ديسااامبر/األول كاااانون 14 الماااؤر  70/118الجمعياااة العاماااة قااارار النظااار فاااي  -2 
 والدولي الوطني الصعيدين على القانون سيادة بشأن
 2015 ديسأأ رب/مأأانون ااول  14 املأأؤرخ 70/118 مأأررت اة عيأأة العامأأةل يف قرار أأا -314

الصعيدي  الوطر والدويلل أمورا  م  مجلتها دعوهتأا اللج أَة أن تعلأق يف سشفن سيادة القانون على 
 سأأأ ويا ل اللج أأأة وتُعلّأأأق وتقرير أأأا دىل اة عيأأأة العامأأأة علأأأى دور أأأا الأأأرا   يف تع يأأأ  سأأأيادة القأأأانون

__________ 

 أعال و 307انظر الفقرة  (1470)

http://undocs.org/ar/A/CN.4/679
http://undocs.org/ar/A/CN.4/679/add.1
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 التعليقات أن اللج ة وتالح  والقانون سيادة تع ي  يف دور ا على ل(2008) الستني دورهتا م  
 صأأأاحلةل تأأأ ال ال( A/63/10) 2008ا  مأأأ  تقرير أأأا لعأأأ 346 دىل 341  مأأأ الفقأأأرات يف الأأأواردة

  و(1471)الساسقة الدورات يف تهاقدماليت مانت قد  تعليقاتال  ددا  على تؤمدو 
 بأنّي م  أو م أا  أدفهال ويت ثأ  ووتشري اللج ة دىل أن سيادة القأانون مأ  صأ يم ع لهأا -315

 وم  نظامها ااساسيل يف تع ي  التطوير التدرني للقانون الدويل وتدوي   1 يف املادة
ت فيأ   ود  تضع اللج ة يف اعتبار ا مبدأ سيادة القأانون يف مجيأع أع اهلأال فجهنأا تأدرك متامأا  أمهيأة -316

 والقانون على الصعيد الدويلهتد  دىل تع ي  احرتا  سيادة و القانون الدويل على الصعيد الوطرل 
وستواص  اللج ةل يف أث اء اضطالعها سواليتها املتعلقة سالتطوير التدرني للقانون الدويل  -317

ع أأأد االقتضأأأاءل سوصأأأفها مبأأأدأ مأأأ  مبأأأادئ احلكأأأمل وحقأأأوق  لسأأأيادة القأأأانون مراعأأأاةوتدوي أأأ ل 
اإلنسأأان الأأيت ال غأأا ع هأأا سال سأأبة لسأأيادة القأأانونل علأأى ال حأأو املبأأنّي يف ديباجأأة ميثأأاق اامأأم 

م أأ  ويف دعأأالن االجت أأاع الرفيأأع املسأأتوى للج عيأأة العامأأة املعأأر سسأأيادة  13 املأأادةيف املتحأأدة و 
  و(1472)الدويلالقانون على الصعيدي  الوطر و 

 الأثالث املتحأدة اامأم ورمأائ  القأانون سأيادة سأني الأرتاس "وتدرك اللج ةل يف أع اهلأا الرا  أةل  -318
 حسأأاب علأأى م هأأا أي علأأى الرتميأأ  دون ل(1473)("اإلنسأأان وحقأأوق والت  يأأةل واامأأ ل السأأال  و أأي)

تقأأر سضأأرورة فعاليأأة  2030 ويف  أأ ا السأأياقل تأأدرك اللج أأة أن خطأأة الت  يأأة املسأأتدامة لعأأا  ااخأأرىو
ع سواليتهأأا االضأأطال ع أأد اللج أأةل وتأأدرك و(1474)سأأيادة القأأانون واحلكأأم الرشأأيد علأأى مجيأأع املسأأتويات

 واملتعلقة ستطوير القانون الدويل وتدوي   تدرنيا ل التحديات الرا  ة اليت تواج  سيادة القانون
 أمهيأأة تشأأجيع تبأأادل أفضأأ ِ  ود  تشأأري اللج أأة دىل أن اة عيأأة العامأأة قأأد شأأددت علأأى -319

ر سفن الكثري م  ع لها يت ثأ  ل فجهنا تود أن ت مّ (1475)امل ارسات الوط ية يف  ال سيادة القانون
يف مجأأأع وحتليأأأ  امل ارسأأأات الوط يأأأة املتصأأألة سسأأأيادة القأأأانون سغيأأأة تقيأأأيم مسأأأامهتها امل ك أأأة يف 

 و تدوي و  التطوير التدرني للقانون الدويل
__________ 

ل املرجأع نفسأ ؛ 231(ل الفقأرة A/64/10) 10 امللحأق رقأم والسأتونل الراسعأة الأدورة العامأةل للج عيأة الرمسيأة الوثأائق (1471)
ل الأأأدورة السادسأأأة املرجأأأع نفسأأأ ؛ 393-390 (ل الفقأأأراتA/65/10) 10 الأأأدورة اخلامسأأأة والسأأأتونل امللحأأأق رقأأأم

والسأأأتونل امللحأأأق الثام أأأة ل الأأأدورة املرجأأأع نفسأأأ ؛ 398-392 الفقأأأرات(ل A/66/10) 10 والسأأأتونل امللحأأأق رقأأأم
 10 ل الأأأأأأأدورة السأأأأأأأاسعة والسأأأأأأأتونل امللحأأأأأأأق رقأأأأأأأماملرجأأأأأأأع نفسأأأأأأأ ؛ 279-274(ل الفقأأأأأأأرات A/67/10) 10 رقأأأأأأأم
(A/68/10ل الفقأأأأأرات) 10 امللحأأأأأق رقأأأأأم ل الأأأأأدورة التاسأأأأأعة والسأأأأأتونلاملرجأأأأأع نفسأأأأأ  ؛179-171 (A/69/10 ل)

 و295-288 (ل الفقراتA/70/10) 10 ل الدورة السبعونل امللحق رقماملرجع نفس ؛ 280-273الفقرات 
"دعأالن االجت أاع الرفيأع املسأتوى للج عيأة ) 2012تشأري  الثأاين/نوف رب  30املؤرخ  67/1قرار اة عية العامة  (1472)

 و 41 ل الفقرة"(العامة املعر سسيادة القانون على الصعيدي  الوطر والدويل
سأيادة القأانون يف حأأاالت قأرار اامأني العأا  سشأفن قيأاس فعاليأة الأدعم املقأأد  مأ  م ظومأة اامأم املتحأدة لتع يأ   (1473)

 و70ل الفقرة 2013ح يران/يوني   11ل S/2013/341ال  اع وما سعد ال  اعل 
 و 35ل الفقرة 2015 تشري  ااول/أمتوسر 21املؤرخ  70/1قرار اة عية العامة  (1474)
 و19و 13الفقرتان ل 2015 مانون ااول/ديس رب 18املؤرخ  70/118قرار اة عية العامة  (1475)

http://undocs.org/ar/A/63/10
http://undocs.org/ar/A/64/10
http://undocs.org/ar/A/65/10
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/67/10
http://undocs.org/A/69/10
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/10&referer=/english/&Lang=A
http://undocs.org/ar/S/2013/341
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لج ة يف اعتبار ا دور ع ليات املعا دات املتعددة ااطأرا  يف تع يأ  سأيادة ود  تضع ال -320
ل فجهنا تشري دىل أن أع ال اللج ة سشفن مواضيع خمتلفة أدت دىل عدد م  ع ليات (1476)القانون

 و(1477)املعا دات املتعددة ااطرا  ودىل اعت اد عدد م      املعا دات
الع أ   سوسأائ  م هأاوخالل الأدورة احلاليأةل واصألت اللج أة دسأهامها يف سأيادة القأانون  -321
)الأ ي اعُت أد يف القأراءة الثانيأة يف الأدورة  "الكأوارث حأاالت يف ااشخاص محاية" موضوع على

موضأأأوع و  ل"ااج بيأأأة اة ائيأأة القضأأأائية الواليأأأة مأأ  الأأأدول مسأأأؤويل حصأأانة"موضأأأوع احلاليأأة(ل و 
)الأ ي اعُت أد يف القأراءة  "املعا أدات ستفسأري يتعلأق في أا الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة تاالتفاقأا"

حتديأد القأانون "وموضأوع  ل"لل عا أدات املؤقأت التطبيأق"موضوع ااوىل خالل الدورة احلالية(ل و 
 البيئأأأأأة محايأأأأأة"موضأأأأأوع )الأأأأأ ي اعُت أأأأأد يف القأأأأأراءة ااوىل يف الأأأأأدورة احلاليأأأأأة(ل و  "الأأأأأدويل العأأأأأريف

 املرتكبأأة اةأأرائم"وموضأأوع  ل"اةأأوي الغأأال  محايأأة"موضأأوع و  ل"املسأألحة سال  اعأأات يتعلأأق  أأافي
  و"اآلمرة القواعد"وموضوع  ل"اإلنسانية ضد
 ووتكرر اللج ة تفميد الت امها سسيادة القانون يف مجيع أنشطتها -322

 /األول كااااانون 23 الماااؤر  70/236 قااارارال مااان 12 إلاااى 9النظااار فاااي الفقاااراث مااان  -3 
 والستين السابعة دورتها أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير بشأن 2015 ديسمبر
مأأأأانون   23 املأأأؤرخ 70/236 مأأأ  القأأأرار 12 دىل 9 أحاطأأأت اللج أأأة عل أأأا  سأأأأالفقرات -323
مأأأ  القأأأرارل الحظأأأت اة عيأأأة أن  11و 10 ومبوجأأأب أحكأأأا  الفقأأأرتني و2015 ديسأأأ رب/ااول

اللج أأأة قأأأد أمأأأدت رغبتهأأأا يف أن يأأأوىل االعتبأأأار إلمكانيأأأة عقأأأد نصأأأ  دورة  يف فأأأرتة السأأأ وات 
اخل س املقبلة يف نيويورك وأشارت دىل أن  ميك  توقُّع     اإلمكانية أث اء اة ء ااول مأ  الأدورة 

مأع  لالقادمأة اخل أس السأ وات فأرتة  مأ( 2018) الثانية الس ة أو( 2017) دما يف الس ة ااوىل
 وأحاطأت اة عيأة ومراعأاة التكأالي  التقديريأة ومأا يتصأ  هبأا مأ  عوامأ  دداريأة وت ظي يأة وغري أا

ساملضأي قأدما   2015 مأ  تقرير أا لعأا  298 عل ا  ستوصية ة ة القأانون الأدويل الأواردة يف الفقأرة
ج أأأأأة سأأأأأتعقد اةأأأأأ ء ااول مأأأأأ  دورهتأأأأأا يف ااع أأأأأال التحضأأأأأريية والتقأأأأأديرات علأأأأأى أسأأأأأاس أن الل

 أن اللج أأأة سطلأأأب عل أأأا   م أأأا أحاطأأأت نيويأأأوركل يف املتحأأأدة اامأأأم مقأأأر يف( 2018) السأأأبعني
 امل اسأب القأرار اللج أة ال أا  تيسأريا   الغأرض لأ اك الالومأة الرتتيبأات ا أا  يف قأدما   اامانة متضي
 و2016 عا  يف سُتعقد اليت والستني الثام ة دورهتا يف

عقأأد نصأأ  دورة يف السأأ ة  عأأ  دمكانيأأةاامانأأة امل يأأَد مأأ  املعلومأأات  تتاحأأما أوع أأد -324
مأأأع ل نيويأأأورك يف املقبلأأأة اخل أأأس السأأأ وات فأأأرتة مأأأ ( 2018) الثانيأأأة السأأأ ة أو (2017)ااوىل 

 أن اللج أة رأت اعتبار التكالي  التقديريأة ومأا يتصأ  سأ لك مأ  عوامأ  دداريأة وت ظي يأة وغري أال
  وسيكون اخليار اانسب 2018 عا  يف السبعني دورهتا أث اء تلك الدورة  نص عقد

__________ 

 و8 ل الفقرة2015 مانون ااول/ديس رب  18املؤرخ  70/118قرار اة عية العامة  (1476)
 و  294 (ل الفقرةA/70/10) 10 الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة السبعونل امللحق رقمانظر على ااخص  (1477)

http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2015/arabic/chp5.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/cod/
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سأأأأ وات  أأأأس سأأأأتكون السأأأأ ة ااوىل مأأأأ  فأأأأرتة اخل 2017 دىل أن سأأأأ ة ةر اشأأأأمتأأأأت اإلو  -325
وسأيت ث  احلأأ   واعضأاء اللج أة الأ ي  سأُي تخبون أث أاء الأأدورة احلاديأة والسأبعني للج عيأة العامأة

اامثأأ  سال سأأبة ل عضأأاء اةأأدد و أأم ي تقلأأون دىل ع أأ  اللج أأة يف عقأأد دورة يف مقأأر اللج أأة يف 
وساإلضافة دىل  لكل   التسليم سفن اللج ة سو  تعقد دورهتا  ومكتب اامم املتحدة يف ج ي 

 مأأأ  جأأأ ء عقأأأد شأأأفن ومأأأ  ل2018 تفسيسأأأها يف عأأأا لالسأأأبعني السأأأ وية   مرىالأأأالأأأيت تصأأأاد  
 والسادسة واللج ة اللج ة سني احلوار وطيدت مساعي  د  أن نيويورك يف دورهتا
وس اء على  لأكل توصأي اللج أة سأفن يُعقأد اةأ ء ااول مأ  دورهتأا السأبعني يف نيويأوركل  -326

لتيسأأأري عقأأأد  أأأ   وت ظي يأأأة وتطلأأب دىل اامانأأأة أن تشأأأرع يف ا أأأا  مأأا يلأأأ   مأأأ  ترتيبأأأات دداريأأة 
وُوجهت الع اية سوج  خاص دىل احلاجة دىل ض ان الوصول دىل مرافق املكتبأة  ونيويوركالدورة يف 

يف املقأأرل والوصأأول دىل املأأوارد اإللكرتونيأأة واملسأأاعدة يف  أأال البحأأوث يف مكتبأأة مكتأأب اامأأم 
و  أيضأا  التشأديد علأى احلاجأة دىل ضأ ان وصأول مسأاعدي أعضأاء اللج أة  واملتحدة يف ج يأ 

  وهلم لكي حيضروا اجت اعات اللج ة ما     وتوفُّر حي 

 دورة الذكر  السنوية السبعين ةنشاء لجنة القانون الدولي -4 
خأأالل دورهتأأا لتفسيسأأها حيأأاء الأأ مرى السأأ وية السأأبعني إلتوصأأي اللج أأة سعقأأد حأأدث  -327

ل وميك  عقد احلأدث يف جأ أي ل ااول خأالل اةأ ء ااو  و2018 السبعني املقرر عقد ا يف عا 
 وم  دورهتا السبعني يف نيويوركل والثاين خالل اة ء الثاين م  دورهتا السبعني يف ج ي 

يف  سعقأأأأد اوصأأأأى املخأأأأالل اةأأأأ ء ااول مأأأأ  دورهتأأأا السأأأأبعني  مبأأأأا يلأأأيوتوصأأأي اللج أأأأة  -328
 :نيويورك

 ج ة مدت  نص  يو  تْدعى حلضور  شخصيات مرموقة؛اجت اع رمسي للّ عقد  )أ( 
ج أأأة مدتأأأ  نصأأأ  يأأأو  مأأأع امل أأأدوسني لأأأدى اللج أأأة غأأأري رمسأأأي للّ  اجت أأأاععقأأأد  )ب( 

السادسة للج عية العامة م  أج  تبادل اآلراء سشفن ع   اللج أةل والعالقأة سأني اللج أة واللج أة 
 واهليئتني يف تع ي  التطوير التدرني للقانون الدويل وتدوي   السادسةل ودور مال

ل خأأأالل اةأأأ ء الثأأأاين مأأأ  دورهتأأأا السأأأبعني يف ج يأأأ ل مأأأؤمتر سأأأفن يُعقأأأدوتوصأأأي اللج أأأة  -329
حيضأأأر  املستشأأأارون القأأأانونيون للأأأدول وامل ظ أأأات و يكأأأرَّس لع أأأ  اللج أأأة يسأأأتغرق يومأأأا  ونصأأأ  

  والدولية وأمادمييون وحمامون دوليون ساروون آخرون
ئأأم يف وتوصأأي اللج أأة أيضأأا  ستقأأدمي تقريأأر عأأ   أأ   االجت اعأأات ومب اقشأأت  سشأأك  مال -330

  واالجت اع الس وي لل ستشاري  القانونيني يف نيويورك
  ودحياء ال مرى ع  م شور سفروتوصي اللج ة م لك سفن ي -331
أن تشرعل سالتشاور مع رئيس اللج ة ورئيس فريأق التخطأي ل  وتطلب اللج ة دىل اامانة -332

 ويف ا ا  الرتتيبات لعقد حدث دحياء ال مرى
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 األتعاب -5 
تؤمد اللج ة م  جديد آراء ا سشفن مسفلة ااتعاب ال اشئة عأ  اعت أاد اة عيأة العامأة  -333
 التقأأأأأارير يف ع هأأأأا أُعأأأأأرب الأأأأيت اآلراء و أأأأي ل2002 مأأأأأارس/آ ار 27 املأأأأؤرخ 56/272 قرار أأأأا
سشأك  خأاص  يأؤثر 56/272 رالقأرا أن علأى اللج ة وتشدد و(1478)اللج ة ع  الصادرة الساسقة
 وسالدعم املقد  اع اهلم البحثية ميساملقرري  اخلاصني ان  على 

 الوثائق والمنشوراث -6 
أمأأأدت اللج أأأة مأأأ  جديأأأد اعرتافهأأأا ساامهيأأأة اخلاصأأأة لل  شأأأورات القانونيأأأة الأأأيت تعأأأد ا  -334

و ّمأأرت مأأرة أخأأرى سأأفن شأأعبة التأأدوي  سأأبق أن  و(1479)اامانأأة وسقي تهأأا البالغأأة سال سأأبة لع لهأأا
سر  ت على قدرهتا الكبرية على التعجي  سجصدار م شأوراهتا مأ  خأالل مبأادرة ال شأر املكتأح الأيت 

فائأأدهتا وادت حققأأت جناحأأا  سأأا را  فحّسأأ ت مثأأريا  صأأدور  أأ   امل شأأورات يف الوقأأت املطلأأوب و 
وأعرسأأت اللج أأة عأأ  قلقهأأا الشأأديد مأأ   وأمثأأر مأأ  عشأأر سأأ وات خأأاللسال سأأبة اع أأال اللج أأة 

 ةم تلك املبادرة ووقفها سسأبب نقأص املأواردل م أا أعرسأت عأ  سأالغ أسأفها انأ ل نتيجأة لأ لكل
  وتووَّع أي م شورات قانونية جديدة يف دورهتا احلالية مل

وأعرسأأت اللج أأة عأأ  تشأأأبثها سرأيهأأا الأأ ي مفأأأاد  أنأأ  ال سأأد مأأأ  اسأأتئ ا   أأ   املبأأأادرة  -335
ل أع أأال ة أأة القأأانون الأأدويلامل شأأورات القانونيأأة يف وقتهأأال وال سأأي ا م هأأا  تلأأككفالأأة دصأأدار ل

دعأأت مأأ  مثل و  والأأيت يشأأك  توافر أأا املبكأأر مبختلأأ  اللغأأات الرمسيأأة أداة حيويأأة يف ع أأ  اللج أأة
 يأأةالقانون لل  شأأورات مأأا أخأأرى مأأرة اللج أأة وأمأأدت واللج أأُة دىل اسأأتئ ا  مبأأادرة ال شأأر املكتأأح

 شأأأعبة دىل طلبهأأأا ومأأأررت ع لهأأأال يف سالغأأأة وقي أأأة خاصأأأة أمهيأأأة مأأأ  التأأأدوي  شأأأعبة تُعأأأد ا الأأأيت
 وك امل شوراتستل ت ويد ا يف تست ر أن التدوي 

__________ 

 ؛531-525 (ل الفقأراتA/57/10) 10 الوثائق الرمسية للج عيأة العامأةل الأدورة السأاسعة واخل سأونل امللحأق رقأمانظر  (1478)
ل الأأأدورة املرجأأأع نفسأأأ ؛ 447 (ل الفقأأأرةA/58/10) 10رقأأأم  ل الأأأدورة الثام أأأة واخل سأأأونل امللحأأأقاملرجأأأع نفسأأأ 

 10 ل الأدورة السأتونل امللحأق رقأماملرجأع نفسأ ؛ 369 (ل الفقرةA/59/10) 10رقم  التاسعة واخل سونل امللحق
(A/60/10ل الفقأرة) 10رقأم  ل الأدورة احلاديأة والسأتونل امللحأقاملرجأع نفسأ ؛ 501 (A/61/10ل الفقأرة) ؛ 269

الثالثأأة الأأدورة ل املرجأأع نفسأأ  ؛379 (ل الفقأأرةA/62/10) 10ل الأأدورة الثانيأأة والسأأتونل امللحأأق رقأأم املرجأأع نفسأأ 
 10رقأأم  السأأتونل امللحأأقو الراسعأأة الأأدورة ل املرجأأع نفسأأ ؛ 358 (ل الفقأأرةA/63/10) 10رقأأم  والسأأتونل امللحأأق

(A/64/10ل الفقرة) 10 ل الدورة اخلامسة والستونل امللحأق رقأماملرجع نفس ؛ 240 (A/65/10ل الفقأرة) ؛ 396
ل الأأأدورة املرجأأأع نفسأأأ ؛ 399 (ل الفقأأأرةA/66/10) 10 ل الأأأدورة السادسأأأة والسأأأتونل امللحأأأق رقأأأماملرجأأأع نفسأأأ 

 الأأدورة الثام أأة والسأأتونل امللحأأقل املرجأأع نفسأأ ؛ 280 (ل الفقأأرةA/67/10) 10رقأأم  السأأاسعة والسأأتونل امللحأأق
 ؛281(ل الفقأأأأرة A/69/10) 10 الأأأأدورة التاسأأأأعة والسأأأأتونل امللحأأأأق رقأأأأم؛ 181 (ل الفقأأأأرةA/68/10) 10 رقأأأأم

  و299(ل الفقرة A/70/10) 10 والدورة السبعونل امللحق رقم
املرجأأع و انظأأر أيضأأا  395-387 (ل الفقأأراتA/62/10) 10 ل الأأدورة الثانيأأة والسأأتونل امللحأأق رقأأماملرجأأع نفسأأ  (1479)

 و  185 (ل الفقرةA/68/10) 10 ل الدورة الثام ة والستونل امللحق رقمنفس 

http://undocs.org/ar/A/57/10
http://undocs.org/ar/A/58/10
http://undocs.org/ar/A/59/10
http://undocs.org/ar/A/60/10
http://undocs.org/ar/A/61/10
http://undocs.org/ar/A/62/10
http://undocs.org/ar/A/63/10
http://undocs.org/ar/A/64/10
http://undocs.org/ar/A/65/10
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/67/10
http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/70/10
http://undocs.org/ar/A/62/10
http://undocs.org/ar/A/68/10
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  احماضأأأر  فأأأرض قيأأأود تعسأأأفية علأأأى طأأأولوأعرسأأأت اللج أأأة مأأأ  جديأأأد عأأأ  ترحيبهأأأا سعأأأد   -336
 واملأأأوج ةل الأأأيت تشأأأّك  أع أأأاال  حتضأأأريية حامسأأأة اامهيأأأة يف التطأأأوير التأأأدرني للقأأأانون الأأأدويل وتدوي أأأ 

 سقصأد( 2013) اخلامسأة والسأتنيهتأا دور  والحظت اللج أة مأرة أخأرى سارتيأاح أن التأداسري املتخأ ة يف
 لتصأحيحها اللج أة أعضأاء دىل حملاضأرا    أ درسال تسريع دىل أدت قد املوج ة حماضر ا جتهي  تبسي 

ودعأت اللج أة اامانأة دىل مواصألة جهود أا الراميأة دىل احملافظأة  وفأورا   ع ها واإلفراجيف الوقت املطلوب 
 أيضأأا   اللج أأة ورّحبأأت وعلأأى التأأداسري املأأ مورة لضأأ ان تسأأريع درسأأال احملاضأأر املؤقتأأة دىل أعضأأاء اللج أأة

 مواصأأأألة دىل اامانأأأأة ودعأأأأت املأأأأواردل دا السأأأأتخ ترشأأأأيد مأأأأ  اةديأأأأدة الع أأأأ  أسأأأأاليب دليأأأأ  أدت مبأأأأا
 وسسالمتها املساس دون اللغاتل ج يع ال هائية احملاضر دعداد تيسري دىل الرامية جهود ا
ة يف جتهيأأأأ  الوثأأأأائقل يف ج يأأأأ  وأعرسأأأأت اللج أأأأة عأأأأ  امت اهنأأأأا ة يأأأأع الأأأأدوائر املشأأأأارمِ  -337

اللج أأأة سكفأأأاءة ويف الوقأأأت سأأأعيها الأأأدؤوب لكفالأأأة جتهيأأأ  وثأأأائق لونيويأأأورك علأأأى حأأأد سأأأواءل 
وعلأأى وجأأ  اخلصأأوصل أشأأارت اللج أأة  واملطلأأوبل يف ظأأ  قيأأود وم يأأة صأأارمة يف معظأأم ااحيأأان

سارتيأاح دىل أن عأأددا  مأ  التأأداسري التجريبيأة لتبسأأي  حتريأر وثأأائق اللج أة اعُتِ أأدت علأى دثأأر تبأأادل 
حدة يف ج ي و وأسأه ت الرتتيبأات آراء سني أمانة اللج ة ودائرة التحرير التاسعة ملكتب اامم املت

 اةديدة يف حتسني الوثيقة اليت ت ظر فيها اللج ة ويّسرت ع   اللج ةو
ان دصأأأدار سعأأض تقأأأارير املقأأأرري   هأأاوخيبأأأة أمل هأأأاومأأع  لأأأكل أعرسأأت اللج أأأة عأأ  قلق -338

 جتهيأ  أن والحظأت واخلاصني ج يع اللغات الرمسية قأد تأفخرل اامأر الأ ي عطأ  سرنأامج ع لهأا
  وسسالسة اللج ة أع ال لسري أمر ضروري املطلوب الوقت ويف سكفاءة اللج ة وثائق
ر ساامهيأأة القصأأوى الأأيت يتعأأنّي وتؤمأأد اللج أأة مأأ  جديأأد الت امهأأا سالتعدديأأة اللغويأأة وتأأ مّ  -339

عليأ  قأرار  أمأدالرمسيأة السأتل و أو أمأر اامم املتحدة لل ساواة سني لغات  ليف ع لهال دعطاؤ ا
ويتجلأى  أ ا االلتأ ا  يف أمأور م هأا  و2015 سأبت رب/أيلأول 11 املأؤرخ 69/324 اة عية العامة

تقأارير املقأرري  اخلاصأني سعأد نشأر ا ج يأع اللغأات  جخضأاعبعها اللج ة سامل ارسة الراسخة اليت تتّ 
التأأأأداسري  ات  ويف  أأأأ ا الصأأأددل تأأأأود اللج أأأأة أن تؤمأأأأد أن والرمسيأأأة لل قأأأأاش يف اةلسأأأأات العامأأأأة

الأأيت   اللجأأوء دليهأأا خأأالل الأأدورة احلاليأأة في أأا يتعلأأق سال قأأاش الأأ ي  لالطأأاسع االسأأتث ائي للغايأأة
)انظأأأر الفصأأأ   "ااج بيأأأة اة ائيأأأة القضأأأائية الواليأأأة مأأأ  الأأأدول مسأأأؤويل حصأأأانة"ت أأأاول موضأأأوع 

  واحلادي عشر(ل ل  تشك  سفي حال ساسقة م  السواسق
تطلأب اللج أة )أ( دىل اامانأة مواصألة التفمأد مأ  نشأر الوثأائق الرمسيأة ويف   ا الصددل  -340

الرمسيأأة السأأت؛ )ب( دىل املقأأرري  اخلاصأأني أن اامأأم املتحأأدة لغأأات سلّلج أأة يف الوقأأت املطلأأوب 
 ون اآلجال اليت حتدد ا اامانةو ضيف غيقدموا تقارير م 

دة يف ج يأأأ  الأأأيت واصأأأألت وأعرسأأأت اللج أأأة عأأأ  تقأأأدير ا ملكتبأأأة مكتأأأأب اامأأأم املتحأأأ -341
 ومساعدة أعضاء اللج ة سكفاءة واقتدار سالغني
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 حولية لجنة القانون الدولي -7 
أمهيأأة حيويأأة يف فهأأم ااع أأال الأأيت  وليأأة ة أأة القأأانون الأأدويلحِل أمأأدت اللج أأة  أأددا  أن  -342

 أأال ترسأأيخ  يف  أأال التطأأوير التأأدرني للقأأانون الأأدويل وتدوي أأ ل ومأأ لك يفاللج أأة تضأأطلع هبأأا 
 يف أعرسأأأأأأأأأتل قأأأأأأأأأد العامأأأأأأأأأة اة عيأأأأأأأأأة أن والحظأأأأأأأأأت وسأأأأأأأأأيادة القأأأأأأأأأانون يف العالقأأأأأأأأأات الدوليأأأأأأأأأة

 دجنأاو سغيأة االسأتئ اين للصأ دوق سأفموال عأتربّ ت اليت للحكومات تقدير ا ع  ل70/236 اقرار 
 واالستئ اين للص دوق سامل يد التربع على وشجعت ساحلولية املتعلقة املرتام ة ااع ال
 عأأأأ  ل70/236 وتوصأأأأي اللج أأأأة سأأأأفن تعأأأأرب اة عيأأأأة العامأأأأةل م أأأأا فعلأأأأت يف قرار أأأأا -343

 ااع أأأال حجأأأم خفأأأض يف املاضأأأية القليلأأأة السأأأ وات يف ُأحأأأرو الأأأ ي امللحأأأوظ للتقأأأد  ارتياحهأأأا
 الأأيت سأأاةهود ترّحأأبوسأأفن  السأأتل اللغأأات ج يأأع الأأدويل القأأانون ة أأة حبوليأأة املتعلقأأة املرتام أأة
 يف ج يأأ ل يف املتحأأدة اامأأم كتأأبمل التأأاسع التحريأأر قسأأم وخباصأأة املأأؤمتراتل ددارة شأأعبة تبأأ هلا

داعيأأة دىل خفأأض مأأم الع أأ  والالت فيأأ  الفعأأال لقأأرارات اة عيأأة العامأأة املتخأأ ة يف  أأ ا الصأأدد 
ددارة املأأؤمترات علأأى مواصأألة تقأأدمي مأأ  الأأدعم الأأالو  لقسأأم التحريأأر   شأأعبةَ  تشأأجعسأأفن و املأأرتامم؛ 
 وساحلوليةضي قدما  يف الع   املتعلق مي مي

 المساعدة التي تقدمها اعبة التدوين -8 
أعرست اللج ة ع  تقدير ا لل ساعدة القّي ة اليت تقأدمها شأعبة التأدوي  ساامانأة العامأة  -344

ج أةل وال سأي ا لل سأاعدة املسأت رة الأيت تقأدمها لل قأرري  في ا تقدمأ  مأ  خأدمات موضأوعية للّ 
جوانأب خمتلفأة مأ  املواضأيع قيأد البحأث عأ  يف دعأداد البحأوث والدراسأات املتع قأة اخلاصنيل و 

ات وأعرسأأت اللج أأة سوجأأ  خأأاص عأأ  تقأأدير ا ل مانأأة إلعأأداد ا مأأ مر  وحاليأأا  س أأاء  علأأى طلبهأأا
سشفن دور قرارات احملامم الوط ية يف السواسق القضائية لل حامم واهليئأات القضأائية الدوليأة  ات 

املتعلقأأة  املعلومأاتسشأفن و  ل(A/CN.4/691)ملي اغأراض حتديأد القأانون الأدويل العأريف الطأاسع العأا
 القأأانون للج أأة املقبلأأة سااع أأال صأألة هلأأا تكأأون قأأد الأأيت املعا أأدات علأأى القأأائم الرصأأد آليأأاتس

 يف ت اوهلأأا املأأرجح املواضأأيع سشأأفن ع أأ  ورقأأات سأأت  اعأأدادمأأ لك إلو  ل(A/CN.4/698) الأأدويل
 (وA/CN.4/679/Add.1) ااج  الطوي  اللج ة ع   سرنامج يف إلدراجها املستقب 

 الشبكية المواقع -9 
ج ة للّ ا خاصا  سفع ال ا  شبكي ا  موقع ئهاأعرست اللج ة ع  تقدير ا الع يق ل مانة إلنشا -345

 املوقأع  أ ا دن القأول اللج أة ومأررت و(1480)ودعت اامانأة دىل مواصألة حتأديث وددارة  أ ا املوقأع
 للغايأأأة قّي أأا   مأأوردا   تشأأك  (1481)التأأدوي  شأأعبة تأأأدير ا الأأيت الشأأبكية املواقأأع مأأ  وغأأري  الشأأبكي
 ال هأأوض يف سأأهمي مثّ  مأأ و و أأ ااوسأأعل اجملت أأع مأأ  اللج أأة أع أأال يف وللبأأاحثني للج أأة سال سأأبة
__________ 

(1480) http://www.un.org/law/ilcو 
 وhttp://www.un.org/law/lindex.htm: ميك  االطالع عليها على   ا املوقعع وما ل  (1481)

http://undocs.org/ar/A/CN.4/691
http://undocs.org/ar/A/CN.4/698
http://undocs.org/ar/A/CN.4/679/add.1
http://www.un.org/law/ilc
http://www.un.org/law/lindex.htm
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 سأأأاحتواء اللج أأة ورّحبأأت وفه أأأ  نطأأاق وتوسأأيع ونشأأأر  ودراسأأت  الأأدويل القأأأانون ستأأدريس ع ومأأا  
 يف املدرجأأة لل واضأأيع الرا  أأة احلالأة سشأأفن معلومأأات علأأى اللج أة سفع أأال املتعلأأق الشأأبكي املوقأع
  وللج ة املوج ة لل حاضر حُمرَّرة أولية نصوص وعلى أع اهلا جدول

 مكتبة األمم المتحدة السمعية البصرية للقانون الدولي -10 
الحظت اللج ة مرة أخرى مع التقدير ما ملكتبة اامم املتحدة الس عية البصرية للقانون  -346

ريأ  علأى  أو أفضأ  سالقأانون الأدويل وسع أ  اامأم املتحأدة يف الدويل م  قي أة اسأتث ائية يف التع
 و(1482)  ا امليدانل مبا في  ع   ة ة القانون الدويل

 تاريخ ومكان انعقاد الدورة التاسعة والستين للجنة -جيم 
 /أيأأار 1 ج أأة يف ج يأأ  يف الفأأرتة مأأ ن للّ و قأررت اللج أأة أن تُعقأأد الأأدورة التاسأأعة والسأت -347
 و2017 أغسطس/آب 4 دىل يولي /متوو 3 وم   يوني/ح يران 2 دىل مايو

 األ ر  الهي اث مع التعاون -دال 
 حمك أأأة رئأأأيس اللج أأأةَ  خاطأأأب ل2016 يوليأأأ /متأأأوو 8 يف املعقأأأودة ل3317 يف اةلسأأأة -348
 أجن هتأأأأأأا الأأأأأأيت ااخأأأأأأرية القضأأأأأأائية اانشأأأأأأطة علأأأأأأى لعهأأأأأأاوأطْ  أسرا أأأأأأا ل القاضأأأأأأي الدوليأأأأأأةل العأأأأأأدل
 ولاراء تبادل  لك وأعقب و(1483)احملك ة
ومثَّأأأأ  اللج أأأأة القانونيأأأأة للبلأأأأدان اامريكيأأأأة يف الأأأأدورة احلاليأأأأة عضأأأأو اللج أأأأة القانونيأأأأة للبلأأأأدان  -349

املعقأأودة  3305 اامريكيأأةل السأأيد خأأيالن دميأأانيس مويأأوتل الأأ ي ألقأأى مل أأة أمأأا  اللج أأة يف اةلسأأة
الأيت   حملأة عامأة عأ  أنشأطة اللج أة سشأفن خمتلأ  املسأائ  القانونيأة وقدّ  و(1484)2016و ماي/يارأ 26 يف

 ولاراء تبادل  لك وأعقب و2015/2016 تُعا هبا اللج ةل مع الرتمي  سوج  خاص على الفرتة
مثّأأ  ة أأة املستشأأاري  القأأانونيني املع يأأة سالقأأانون الأأدويل العأأا   لج أأةيف الأأدورة احلاليأأة للّ و  -350

لأأأأس أوروسأأأأا رئأأأأيُس ة أأأأة املستشأأأأاري  القأأأأانونيني املع يأأأأة جمل التاسعأأأأة)ة أأأأة املستشأأأأاري  القأأأأانونيني( 
سالقأأأأانون الأأأأدويل العأأأأا ل السأأأأيد سأأأأول ريتييأأأأ سل ورئيسأأأأة شأأأأعبة القأأأأانون الأأأأدويل العأأأأا  ومكتأأأأب 

 رة املشأأأورة القانونيأأأة والقأأأانون الأأأدويل العأأأا ل السأأأيدة مارتأأأا ريكي أأأال وألقأأأىداإل التأأأاسعاملعا أأأدات 
 علأى ورمَّ ا و(1485)2016 يولي /متوو 7 يف املعقودة 3316تها مالمها مل ة أما  اللج ة يف جلس

ني يف  أأأال القأأأانون الأأأدويل العأأأا ل القأأأانوني املستشأأأاري  ة أأأة هبأأأا تضأأأطلع الأأأيت الرا  أأأة ااع أأأال
 ولاراء تبادل  لك وأعقب وع ال الرا  ة جمللس أوروساوم لك على اا

__________ 

(1482) www.un.org/law/avl/و 

 يرد   ا البيان يف احملضر املوج  لتلك اةلسةو (1483)
 واملرجع نفس  (1484)
 واملرجع نفس  (1485)

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.un.org/law/avl/
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ل جرى تبادل غري رمسي لاراء سني أعضاء اللج ة واللج ة الدوليأة 2016 يولي /متوو 20 ويف -351
القأانون الأدويل دائأرة  ةوأدىل سبيان م  م  مأدير  وللصليب اامحر سشفن مواضيع حتظى سا ت ا  مشرتك

اةأأأرائم "سشأأأفن  انالدوليأأأة للصأأأليب اامحأأأر ورئأأأيس اللج أأأةل وقُأأأد  عرضأأأ والسياسأأأة العامأأأة يف اللج أأأة
 ت أأاوالآخأأران وقُأأد  عرضأأان  "ومحايأأة البيئأأة في أأا يتعلأأق سال  اعأأات املسأألحة"و "ضأأد اإلنسأأانية املرتكبأأة

التفاعأأ  سأأني القأأانون "ل و"نتأأائج املأأؤمتر الأأدويل الثأأاين والثالثأأني حلرمأأة الصأأليب اامحأأر واهلأأالل اامحأأر"
 و(1486)العروض عقد م اقشة     وأعقب "وإلنساين الدويل واإلطار القانوين يف مكافحة اإلر ابا

 التمثيل في الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة -هاء 
رئيسهال السيد سيدرو   قررت اللج ة أن ميثلها يف الدورة احلادية والسبعني للج عية العامة -352

 موميساريو أفونسوو

 الحلقة الدراسية بشأن القانون الدولي -واو 
 ُعقأأأأدت ل2015 ديسأأأأ رب/مأأأأانون ااول23 املأأأأؤرخ 70/236 ع أأأأال  سقأأأأرار اة عيأأأأة العامأأأأة -353
 22 دىل 4 مأ  الفأرتة يف ج يأ  اامأم قصأر يف الأدويل للقأانون الدراسأية للحلقأة واخل سأون الثانية الدورة
 احلقأأأأوقيني دىل موجهأأأأة الدراسأأأأية احللقأأأأة و أأأأ   وج أأأأةللّ  احلاليأأأأة الأأأأدورة انعقأأأأاد أث أأأأاء ل2016 يوليأأأأ /متأأأأوو

 احلكأأوميني املسأأؤولني أو اةأأامعيني ااسأأات ة مأأ  ودىل الشأأباب الأأدويلل القأأانون يف املتخصصأأني الشأأباب
 وسلداهنم يف املدنية اخلدمة يف وظائ  يشغلون ال ي  الدسلوماسي أو اامادميي السلك يف العاملني
اث أأأان وعشأأأرون مشأأأارما  مأأأ  ج سأأأيات خمتلفأأأة مأأأ  مجيأأأع اجمل وعأأأات وشأأأارك يف الأأأدورة  -354

 خصيصأا ل هلأا الرتتيأب جرى وحماضرات للج ةل عامة جلسات املشارمون وحضر و(1487)اإلقلي ية
  وحمددة مبواضيع مع ية عاملة أفرقة يف وشارموا
__________ 

دور أأأأا ل مأأأديرة دائأأأرة القأأأأانون الأأأدويل والسياسأأأة العامأأأأة يف اللج أأأة الدوليأأأأة أدىل سبيأأأان مأأأ  مأأأأ  السأأأيدة  يلأأأني  (1486)
و وقأأأد  العأأأرض عأأأ  "اةأأأرائم املرتكبأأأة ضأأأد ل رئأأأيس اللج أأأةللصأأأليب اامحأأأرل والسأأأيد بو موميسأأأاريو أفونسأأأو

 اإلنسأأأانية" السأأأيد شأأأون دو مأأأرييفل والعأأأرض عأأأ  "محايأأأة البيئأأأة في أأأا يتعلأأأق سال  اعأأأات املسأأألحة" السأأأيدة مأأأاري
جاموسسأأأونو وقأأأد  عرضأأأا  آخأأأر عأأأ  "نتأأأائج املأأأؤمتر الأأأدويل الثأأأاين والثالثأأأني حلرمأأأة الصأأأليب اامحأأأر واهلأأأالل  غو

اامحأأأر" السأأأيد م أأأوت دورمأأأانل مبأأأري املأأأوظفني القأأأانونيني ورئأأأيس الشأأأعبة القانونيأأأة يف اللج أأأة الدوليأأأة للصأأأليب 
ل السأيد تريسأتان "إلطأار القأانوين ملكافحأة اإلر أابالتفاع  سني القأانون الأدويل اإلنسأاين وا" اامحرل وعرضا  ع 

 فريارول و و مستشار قانوين لدى اللج ة الدولية للصليب اامحرو
ااشخاص التالية أمساؤ م: السيد أومبريتو مأانتو ريفأريا )املكسأيك(ل والسأيدة  أوا دي أغ )الصأني(ل  الدراسية شارك يف احللقة (1487)

غأأأومي   وريأأأة التشأأأيكية(ل والسأأأيدة فونأأأغ ميأأأان يأأأي سأأأريافي ا )سأأأ غافورة(ل والسأأأيد سأأأي ون دووالسأأأيد مارتي أأأا فيليبيوفأأأا )اة ه
غائي أأارا )ف أأ ويال(ل والسأأيدة سأأارة  أأاي  )فرنسأأا(ل والسأأيد ديتيأأان   أأري )سويسأأرا(ل والسأأيد ألونسأأو دميليأأو ديُّوويكأأا )س  أأا(ل 

والسأأيد أونيسأأي ي آالن دنأأدي سيتأأان )الكأأامريون(ل  والسأأيدة فاط أأة فتحأأي خليفأأة )مصأأر(ل والسأأيدة أييشأأان لأأني )ميا أأار(ل
سيتأأا رودريغأأيس  والسأأيدة ديأأديلني بو لوالسأأيدة دنغأأوي  ثأأي توونأأغ فأأان )فييأأت نأأا (ل والسأأيدة ديريكبيتأأان أومومبأأون )نيجرييأأا(

  )مأأأوت ديفأأأوار(ل والسأأأيد ديفغيأأأر شأأأاخكو  )روسأأأيا(ل والسأأأيدة أوراتيلأأأي سأأألي )موسأأأا(ل والسأأأيد دريأأأك دمييأأأ  سأأأي يني
)سوتسأأأأوانا(ل والسأأأأيد  يأأأأديتاما تاموشأأأأي )الياسأأأأان(ل والسأأأأيدة سوسأأأأي ا تيسأأأأفامايك  تيفأأأأريا )دثيوسيأأأأا(ل والسأأأأيد ماناسأأأأاوي 

 ة أأأة واجت عأأأتسارسوسأأأا )مولومبيأأأا(و  - طونيوسأأأايبون )تايل أأأد(ل والسأأأيدة ماروسأأأا فيبأأأري )سأأألوفي يا(ل والسأأأيد جيوفأأأاين فيغأأأا
واختأارت  2016 /أسري نيسأان 12 يف ج يأ ل جامعة الدويل القانون أستا  دمبي غيل موسى مكاين السيد سرئاسة االختيار
 لقة الدراسيةواحل حضور املختاري  املرشحني م  واحد وتعّ ر علىطلبا و  92 مرشحا  م  سني 23
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 السأأيد وتأأوىل ول رئأأيس اللج أأةافتأأتح احللقأأة الدراسأأية السأأيد سيأأدرو موميسأأاريو أفونسأأوو  -355
 ددارة مسأأأؤولية ج يأأأ ل يف املتحأأأدة اامأأأم مبكتأأأب القأأأانونيني املستشأأأاري  مبأأأري  يأأأتل مأأارموس
 والأأأدويل للقأأأانون الدراسأأأية احللقأأأة مأأأدير وأدى وظيفأأأة أع اهلأأأا وسأأأري وت ظي هأأأا الدراسأأأية احللقأأأة
 خبأأأري مأأأاي ييتل فيتوريأأأو السأأأيد وتأأأوىل ولدراسأأأيةا للحلقأأأة العل أأأي الت سأأأيق ج يأأأ  جامعأأأة ومفلأأت
 سيفرييلأي لأوريس السأيد مأ  مأ  مبسأاعدة الدراسأيةل احللقأة ت سيق ج ي ل جامعة الدويل القانون
 يف املتدرسأأأة سورجأأأول ألكسأأأ درا والسأأأيدة قأأأانونينيل مسأأأاعدي  سصأأأفته ا سأأأويديل يسأأأرا والسأأأيدة
 وكتب اامم املتحدة يف ج ي مب القانونية للشؤون االتصال مكتب
 لالسأأأأيد درنسأأأأت سيرتيأأأأتش :علأأأأى ال حأأأأو التأأأأايل ااعضأأأأاء يف اللج أأأأة حماضأأأأراتوألقأأأأى  -356

 مواضأأأأيع الأأأأدويل القأأأانون ة أأأأة اختيأأأار"؛ السأأأيد ماتيأأأأاس فورتأأأأول "الأأأأدويل القأأأانون ة أأأأة أع أأأال"
 الأأأدويل القأأأانون حتديأأأد"؛ السأأأري مايكأأأ  وودل "اآلمأأأرة القواعأأأد"؛ السأأأيد ديأأأري تأأأالديل "جديأأأدة
؛ السأأأأأيدة مونسيبسأأأأأيون دسأأأأأكوسار "اةأأأأأوي الغأأأأأال  محايأأأأأة"؛ السأأأأأيد شأأأأأي يا موراسأأأأأيل "العأأأأأريف

؛ السأيد سافيأ  شأتورمال "ااج بيأة اة ائية القضائية الوالية م  الدول مسؤويل حصانة"ل ثرنانديد
 وامل ارسأة الالحقأة االتفاقأات"؛ السأيد غيأورغ نأوليتل "الدولأة مبسأؤولية يتعلق في ا الدول خالفة"

؛ "اإلنسانية ضد املرتكبة اةرائم"مرييفل  و؛ السيد شون د"اتاملعا د ستفسري يتعلق في ا ةالالحق
  "واملسلحة سال  اعات يتعلق في ا البيئة محاية"السيدة ماري جاموسسونل 

الرئيسأأي الأأدفاع الأأوطر السأأويدية املستشأأار القأأانوين ة يأأسأأتومهومل وملوألقأأى ااسأأتا  سكليأأة  -357
حماضأرة عأ   لسري أغ  لدى ووارة الشؤون اخلارجيأة السأويديةل السأيد أوفأ سشفن القانون الدويل الساسق

 "ومتالومة البارثي ون يف العالقات الدولية :الثقايف الرتاث سشفن لل  اوعات القانونية اةوانب"
مأع املتكل أني  "الكأوارث حأاالت يف ااشأخاص محايأة"ونُظ ت مائأدة مسأتديرة سشأفن  -358

 يف ااشأأأخاص حب ايأأأة املعأأأر اخلأأأاص املقأأأرر أوسأأأبي ال - ل سأأأياسالسأأأيد ددواردو  :التاليأأأة أمسأأأاؤ م
؛ السأأأيدة تيسأأأا ميلأأأيل "الثالثأأأة رومأأأا"الكأأأوارث؛ السأأأيد جوليأأأو سرتأأأوليرل أسأأأتا  جامعأأأة  حأأأاالت

 يب اامحأأأر عيأأأات الصأأألةاالحتأأأاد الأأأدويل سموظفأأأة مبأأأرية خمتصأأأة يف قأأأانون مواجهأأأة الكأأأوارثل 
كتأأب الشأأؤون مبهلأأالل اامحأأر؛ السأأيد أرنولأأد سرونتأأول موظأأ  قأأانوين رئيسأأي يف شأأعبة التأأدوي ل وا

 ل مأني اخلأاص امل ثأ  مكتأب رئأيسل ريفالتال - القانونيةل اامم املتحدة؛ السيد مارمو توسكانو
 واملخاطر م  للحد املتحدة ل مم العا 
 :موضأوع حأولوحضر املشارمون يف احللقة الدراسية حلقة ع   نظ تها جامعة ج يأ   -359

 :وأدىل سبيانأأات املتكل أأون التاليأأة أمسأأاؤ م "والأأدويل القأأانون يف الطبيعيأأة واملأأوارد امل أأافع تقاسأأم"
السيدة داناي آواريال حماضرة سكلية ل دن اةامعية؛ والسيدة لورانس سواسأون دو شأاوورنل أسأتا ة 

السأيد مأومالن سأاجنبانال و امعة ج ي ؛ والسيد لوسيوس مافليشل عضو ة ة القأانون الأدويل؛ ج
السأأيدة رايأأا سأأتيفانل استشأأاريةل خبأأرية يف قأأانون امليأأا ؛ والسأأيدة مأأأارا و امعأأة ج يأأ ؛ جساحأأث 

ليأأ  السأأ وية سأأدعوة مأأ  معهأأد الم أأا حضأأروا حماضأأرة   وامعأأة ج يأأ جتيج ي أأول أسأأتا ة حماضأأرة 
 التحكأيم سأني االختيأار"وألقأى السأري مايكأ  وود حماضأرة عأ   وت العليا الدولية واإل ائيأةالدراسا
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ووار املشأارمون يف احللقأة  "والأدروس املسأتفادة مأ  القضأايا املرفوعأة سأني الأدول - دائ أة وحمك ة
ة عيأات الصأليب اامحأر واهلأالل اامحأر ومأ لك متحأ   متحأ  االحتأاد الأدويلالدراسية أيضا  

م أأا واروا مقأأر   ومتشأأا  تك ولوجيأأا املعلومأأات واالتصأأاالت التأأاسع لالحتأأاد الأأدويل لالتصأأاالتا 
ريالأأأدو خم ظ أأة التجأأارة العامليأأة وحضأأروا عرضأأا  ألقأأا  السأأيد خأأوان سأأاسلو مويأأا  ويأأوس والسأأيد 

 م اوعأأأات تسأأأوية"يأأأديغال مأأأ  شأأأعبة الشأأأؤون القانونيأأأة يف م ظ أأأة التجأأأارة العامليأأأة يف موضأأأوع س
 "والعا  الدويل والقانون العاملية التجارة ةم ظ 
 مواضأيع حتديأد"احللقة الدراسية ا تم أحدمها مبوضوع  ض  و  تشكي  فريقني عاملني  -360
 الأأيتيل التعا أأد القأأانون يف اآلمأأرة القواعأأد آثأأار"وآخأأر مبوضأأوع  "الأأدويل القأأانون للج أأة جديأأدة
وأشأأأر  عضأأأوان مأأأ   وفأأأريقنيسأأأني ال يف احللقأأأة الدراسأأأية نياملشأأأارم   توويأأأعو  "الأأأبطالن تتجأأأاوو

الفأأأأأريقني العأأأأأاملني  علأأأأأىأعضأأأأاء اللج أأأأأةل ومهأأأأأا السأأأأأيد ماتيأأأأاس فورتأأأأأو والسأأأأأيد ديأأأأأري تأأأأالديل 
 جلسأأات مأأ  ااخأأرية الع أأ  جلسأأة خأأالل اسأأت تاجات  وقأأد  تقريأأرا   فريأأق مأأ  وأعأأد ووأرشأأدامها
 واللج ة أعضاء على وم لك املشارمني مجيع على وُوّوعا التقريران ومُجِّع والدراسية احللقة
املشأارمني يف احللقأة الدراسأية  لحبفاوهت أا املعهأودةل واستضافت مجهورية ومانتون ج يأ  -361

 ويف قاعة سلدية ج ي ل حيث واروا غرفة أالساما وحضروا حف  استقبال
تأأأو مأأأانتو ري أومب والسأأأيد لومأأأدير احللقأأأة الدراسأأأية للقأأأانون الأأأدويل لوألقأأأى رئأأأيس اللج أأأة -362

ريفأأأريال مل أأأات ساسأأأم املشأأأارمني يف احللقأأأة الدراسأأأية أمأأأا  اللج أأأة أث أأأاء احلفأأأ  اخلتأأأامي للحلقأأأة 
 وشهادة على مشارك م  وحص  والدراسية
وسويسأأرا والرباويأأ  يرل أأدا آوأشأأارت اللج أأة سبأأالغ التقأأدير دىل أن حكومأأات اارج تأأني و  -363

صأأ دوق اامأأم ل تربعأأت سأأفموالوالصأأني وف ل أأدا واملكسأأيك وامل لكأأة املتحأأدة وال  سأأا واهل أأد قأأد 
 القأأانون حلقأأة و وقأأدمت2014 م أأ  عأأا  املتحأأدة االسأأتئ اين للحلقأأة الدراسأأية للقأأانون الأأدويل

 للحلقأة تربعأات ل(ديطاليأا) رومأا يف مقر أا يقأع الأدويل القأانون لتع يأ  خاصأة راسطأة و أي الدويلل
 عأأدد ستقأدمي الصأ دوق حالأة مسحأت التربعأاتل علأى ااخأرية املاليأة ااومأة تأفثري ورغأم والدراسأية
سي ا م  البلدان ال اميةل م  أج  حتقيق التوويع اةغأرايف  وال املؤ لني لل رشحني امل ح م  ما 

نفقأأأأات السأأأأفر م حأأأأة )م هأأأأا  أأأأاين مأأأأ ح لتغطيأأأأة  11  العأأأأا  أأأأ ا وقُأأأأدمت واملالئأأأأم لل شأأأأارمني
  وواملعيشةل واث تان لتغطية نفقات املعيشة فق ل وم حة واحدة لتغطية نفقات السفر فق (

 171 مشأارما  ميثلأون 1 185 فيهأا شأارك ل1965 تفسيس احللقة الدراسية يف عأا  وم   -364
  ومشارما  على ِم ح 724  وحص وج سية
  احملأأامني الشأأبابل للحلقأأة الدراسأأيةل الأأيت متّكأأوتشأأدد اللج أأة علأأى اامهيأأة الأأيت توليهأأا  -365

وال سأأي ا احملأأامني مأأ  البلأأدان ال اميأأةل مأأ  االسأأتئ اس سع أأ  اللج أأة وأنشأأطة امل ظ أأات الدوليأأة 
 مأأرة الأأدول العامأأة اة عيأأة ت اشأأد سأأفن اللج أأة وتوصأأي والعديأأدة الأأيت تتخأأ  مأأ  ج يأأ  مقأأرا  هلأأا

 2017  عأا يف الدراسأية احللقأة ت ظأيم ضأ ان سغيأة االسأتئ اين للص دوق تتربع سفموال أن أخرى
 ووتسجي  أوسع مشارمة ممك ة
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 المرفقاث

 تسوية المنازعاث الدولية التي تكون المنظماث الدولية طرفا  فيها  -ألف 
 مايكل وودالسير   

 مقدمة  
مأأأأ  ااع أأأأال السأأأأاسقة الأأأأيت لأأأأ ي يطأأأأرح موضأأأأوعا  ميكأأأأ  ت اولأأأأ  ا ل أأأأ ا املأأأأ هج ي بثأأأأق -1

املأواد  2011 يف عا  يف قراءة ثانية وجتدر اإلشارة دىل أن اللج ة اعت دتو اضطلعت هبا اللج ة
وسأبق أن أشأار و (2) أحاطأت اة عيأة العامأة عل أا  هبأايتل الأ(1)املتعلقة مبسؤولية امل ظ ات الدوليأة

ل دىل "احلاجأأة املسأألم هبأأا 2002 ر مبسأأؤولية امل ظ أأات الدوليأأةل يف عأأا فريأأق اللج أأة العامأأ  املعأأ
امل اوعأأأأأات" املتعلقأأأأأة مبسأأأأأؤولية امل ظ أأأأأات ووو  علأأأأأى نطأأأأأاق واسأأأأأع دىل حتسأأأأأني أسأأأأأاليب تسأأأأأوية

ل عقأأدت اللج أأة م اقشأأة عامأأة سشأأفن التسأأوية السأأل ية 2011و 2010 ويف عأأاميو (3)الدوليأأة
 و(4)سشفن املواضيع املقبلة لل  اوعاتل حُبثت فيها مقرتحات شىت

وسيقتصأأر املوضأأوع املقأأرتح علأأى مسأأفلة تسأأوية امل اوعأأات الأأيت تكأأون امل ظ أأات الدوليأأة  -2
امل اوعأأأأات سأأأأني امل ظ أأأأات الدوليأأأأة والأأأأدول )ااعضأأأأاء وغأأأأري ااعضأأأأاء(ل م هأأأأا و ل (5)طرفأأأأا  فيهأأأأا
الأأأأيت ال تكأأأأون  اتِ امل اوعأأأأ أأأأ ا املوضأأأأوع شأأأأ   ي والو سأأأأني امل ظ أأأأات الدوليأأأأةفي أأأأا وامل اوعأأأأات 

ومأ  مث سُتسأتبعد تسأوية امل اوعأات و امل ظ ات الدولية طرفا  فيهال ولك هأا مع يأة هبأا سشأك  آخأر
اامأأأم املتحأأأدة يف م اوعأأأة سأأأني دول  دشأأأراكحتأأأت رعايأأأة م ظ أأأة دوليأأأة )م أأأا  أأأو احلأأأال مأأأثال  يف 

تقأع خأارج وساملثأ ل و أعضاء م  خأالل التأداسري الأيت تُتخأ  مبوجأب الفصأ  السأادس مأ  امليثأاق(

__________ 

 و84-80(ل الفقرات A/66/10) 10الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة السادسة والستونل امللحق رقم  (1)
 و2011 ديس رب/مانون ااول 9 املؤرخ 66/100 قرار اة عية العامة (2)
 و486ل الفقرة 113ل اجمللد الثاين )اة ء الثاين(ل الصفحة 2002ل حولية ة ة القانون الدويل (3)
 :2011ح يران/يونيأ   1أيار/مأايو و 31و 2010متوو/يوليأ   29ةلسأاهتا العامأة املعقأودة يف انظر احملاضر املوج ة  (4)

ل مأأأان معروضأأأا  علأأأى 2010ويف عأأأا   وA/CN.4/SR.3096و A/CN.4/SR.3095و A/CN.4/SR.3070 الوثأأأائق
ورقأة  2011(ل ويف عأا  A/CN.4/623اللج ة م مرة م  اامانأة العامأة سشأفن أحكأا  تسأوية امل اوعأات )الوثيقأة 

 (وA/CN.4/641 )الوثيقة ع   سشفن تسوية امل اوعات سالوسائ  السل ية
ي بغأأي أن يُفهأأم مصأأطلح "م ظ أأة دوليأأة" مبأأا يتفأأق والتعريأأ  الأأوارد يف مشأأاريع املأأواد املتعلقأأة مبسأأؤولية امل ظ أأات  (5)

أو صأأك آخأأر حيك أأ  م ظ أأة م شأأفة مبوجأأب معا أأدة ‘ امل ظ أأة الدوليأأة‘)أ(: "يعأأر مصأأطلح 2الدوليأأة )املأأادة 
القأأانون الأأدويل وهلأأا شخصأأية قانونيأأة دوليأأة خاصأأة هبأأاو وميكأأ  أن تُضأأم امل ظ أأات الدوليأأة يف عضأأويتها ميانأأات 

 أخرىل ساإلضافة دىل الدول"(و

http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3070
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3095
http://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3096
http://undocs.org/ar/A/CN.4/623
http://undocs.org/ar/A/CN.4/641
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امل اوعات اليت تكون مل ظ ة دولية  رد مصلحة فيهال مث  م اوعة سني الأدول نطاق   ا املوضوع 
 و(6)ااعضاء سشفن تفسري الصك امل شئ لل  ظ ة

وترمأأ   أأ   الورقأأة أساسأأا  علأأى امل اوعأأات  ات الطأأاسع الأأدويلل أي ال اشأأئة عأأ  عالقأأة  -3
القأأانون )‘الأأيت تشأأ   مأأوظفي امل ظ أأات الدوليأأة  تت أأاول امل اوعأأاتِ وال و حيك هأأا القأأانون الأأدويل

ر يف وسأأأُيقرَّ و وال تتطأأأرق دىل املسأأأائ  ال اشأأأئة عأأأ  حصأأأانة امل ظ أأأات الدوليأأأةو ‘(اإلداري الأأأدويل
القأأأأانون اخلأأأأاصل مثأأأأ  تأأأأدخ  يف  أأأأال  أأأأة املسأأأأتقب  دن مأأأأان ي بغأأأأي أيضأأأأا  ت أأأأاول م اوعأأأأات معيّ 

 و(7)  م ظ ة دولية أو ضد اعصادر  املرتتبة على فع  ضارد أو امل اوعات ال اشئة مبوجب عق
وميكأأ  أن و ويتعأأني أن تُأأدرس مسأأفلة ال أأواتج امل ك أأة ملوضأأوع يف  أأ ا اجملأأال دراسأأة متفنيأأة -4

لتطأوير اإلجأراءات القائ أة ووضأع دجأراءات جديأدة لتسأوية امل اوعأات الأيت تكأون  تش   مقرتحأات  
أو لوضأأع أحكأأا   و جيأأة تُأأدرج يف الصأأكوك أو املعا أأدات  ات /امل ظ أأات الدوليأأة طرفأأا  فيهأأال و

وساإلضافة دىل  لكل قد ترغب اللج ة يف استعراض دعأالن مأانيال لتسأوية امل اوعأات الدوليأة و الصلة
 ول ملعرفة مدى دمكانية انطباق أحكام  على امل ظ ات الدولية(8)1982 السل ية سالوسائ 

 المسائل التي يمكن النظر فيها في إطار المواوع المقترح  
  أأأاك صأأأأعوسات واضأأأحة تعأأأأرتض ع ومأأأا  تسأأأأوية مجيأأأع امل اوعأأأأات الدوليأأأة الأأأأيت تكأأأأون  -5

امل ظ أات الدوليأة  دمكانيأة احتكأا د ع  تقيي    الصعوسات  وت شف .امل ظ ات الدولية طرفا  فيها
 مقبوليأأأأة تعأأأأرتض  احلأأأأواج  الأأأأيت مأأأأ لك عأأأأدىل الوسأأأأائ  التقليديأأأأة لتسأأأأوية امل اوعأأأأات الدوليأأأأةل و 
سياسأأأاتية  مسأأأائ ومأأأ  جهأأأة أخأأأرىل  أأأة و املطالبأأأات املقدمأأأة مأأأ  امل ظ أأأات الدوليأأأة أو ضأأأد ا

ي طأأوي عليهأأا توسأأيع نطأأاق اآلليأأات التقليديأأة لتسأأوية امل اوعأأات سأأني الأأدول ليشأأ   امل ظ أأات 
 وفامل ظ ات الدولية ليست دوال  و الدولية

__________ 

 .Appeal Relating to the Jurisdiction of the ICAO Council, Judgment, I.C.Jانظأرل علأى سأبي  املثأالل  (6)

Reports 1972, p. 46, at p. 60, para. 26 ل حيأث رأت حمك أة العأدل الدوليأة أن: "القضأية معروضأة علأى
احملك ة يف شك  م اوعة عادية سني الدول )وتشأك   أ   امل اوعأة أسأاس القضأية(و غأري أن اإلجأراءات املعروضأة 

عأ  فيأ  طأر  سي  أا يط - أو  لأس م ظ أة الطأريان املأدين الأدويل  -على احملك ة ت طوي على فع  ميان ثالث 
 يدافع ع   الطر  اآلخر"و

 ي بغأأي أن تراعأأى يف تسأأوية امل اوعأأات املتعلقأأة هبأأ   املسأأائ  احلصأأانات الأأيت تت تأأع هبأأا امل ظ أأات الدوليأأةل فضأأال   (7)
عأأ  التأأ ا   أأ   امل ظ أأات ستأأوفري أسأأاليب م اسأأبة للتسأأوية مبوجأأب معا أأدات معي أأةو ومأأ  الشأأائع جأأدا  وضأأع 

دجأراءات خاصأةل مبأا يف  لأك التحكأيمل ملعاةأة  أ   احلأاالتو ويأرد يف جأدول أع أال ة أة أحكا  ت ص علأى 
تسأوية امل اوعأات  ات الطأاسع ‘املستشاري  القانونيني املع ية سالقانون الدويل العا  التاسعة جمللس أوروسأا س أد سشأفن 

 ,Meeting Report of the 50th meeting of CAHDI)انظأر ‘ اخلأاص الأيت تكأون م ظ أة دوليأة طرفأا  فيهأا

Strasbourg, 24-25 September 2015, CAHDI (2015) 23, paras. 23-29 و وقأد الت سأت  أ   اللج أة)
 (و.CAHDI (2016) 9 provتعليقات الدول م  خالل استبيانل ومل تُتح للعل  سعد )

 و1982تشري  الثاين/نوف رب  15املؤرخ  37/10قرار اة عية العامة  (8)
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امل اوعأأأات الأأأيت تكأأأون امل ظ أأأات شأأأىت أمأأأا  عأأأرض   أأأاك عقبأأأات  دمكانيأأأة االحتكأأأا : -6
وم  الواضح جدا  أن امل ظ أات و (9)حة للدوللى آليات تسوية امل اوعات املتاعالدولية طرفا  فيها 

عني أو املأأأدعى علأأأيهم يف القضأأأايا اخلالفيأأأة املعروضأأأة علأأأى حمك أأأة الدوليأأأة قأأأد ال تبأأأدو مأأأ  املأأأدّ 
العأأدل الدوليأأةل ودن مأأان سجمكاهنأأا اللجأأوء دىل سعأأض احملأأامم واهليئأأات القضأأائية الدائ أأة ااخأأرى 

ولكأأ  ليسأأت   أأاك ممارسأأات تُأأ مر ارا  متاحأأا ل ويبقأأى التحكأأيم خيأأو امل شأأفة يف  أأاالت حمأأددة
وقأد يلأأ   سشأروط االختصأاصو اإلجأراءاتل وقل أا تلتأ   امل ظ أات الدوليأة ميكأ  أن تسرتشأد هبأا 

ولكأ  امل ظ أات  قيأقلاللجوء دىل أساليب غأري ااسأاليب القانونيأةل مثأ  الوسأاطة والتوفيأق والتح
احيأأأان دىل مؤسسأأأات ميكأأأ  أن تيسأأأر  أأأ   الدوليأأأةل خبأأأال  الأأأدولل ال ت ت أأأي يف مثأأأري مأأأ  ا

وقد تثأري الأدول ااعضأاء يف اامأم املتحأدة أو يف م ظ أة دقلي يأةل علأى سأبي  املثأالل و الع ليات
م اوعاهتأأأأأا يف م تأأأأأدى سياسأأأأأي سغيأأأأأة تسأأأأأويتها سفضأأأأأ  مسأأأأأامهات ودجأأأأأراءات سياسأأأأأية متعأأأأأددة 

دىل دمكانية االحتكا   تعرتض اليت احلواج ونظرا  دىل     و ااطرا ل مث  سعثات تقصي احلقائق
آليأأأات تسأأأوية امل اوعأأأات سوسأأأاطة طأأأر  ثالأأأثل تعت أأأد تسأأأوية امل اوعأأأات الأأأيت تكأأأون امل ظ أأأات 

 اوا  على التفاوض أو على آليات موجودة داخ  امل ظ ة  اهتيأساساعت ادا  الدولية طرفا  فيها 
املقدمأأة مأأ  امل ظ أأات الدوليأأة تأأربو الصأأعوسات الأأيت تواجأأ  مقبوليأأة املطالبأأات  :املقبوليأأة -7
مأ  شأرط اسأت فاد  رتب  هبأاضد ا أشد الربوو في ا يتعلأق سأاحلق يف احل ايأة الدسلوماسأية ومأا يأ أو

حقأأأوق أن تؤمأأأد فهأأأ  ميكأأأ  لل  ظ أأأات الدوليأأأةل علأأأى سأأأبي  املثأأأالل و سأأأب  االنتصأأأا  احملليأأأة
يا أا؟ وسأدال  مأ   لأكل  أ  حقأوق رعاتؤمأد موظفيها على غرار الطريقة اليت ميك  هبا للدول أن 

دولأة مأأا حأق أحأد رعايا أأا تؤمأد ي طبأق شأرط اسأت فاد سأأب  االنتصأا  احملليأة )الداخليأأة( ع أدما 
 ضد م ظ ة دولية؟

 حمك ة العدل الدولية واحملامم واهليئات القضائية الدائ ة ااخرى )أ( 
دوليأأة حأأق املثأأول مأأ  ال ظأأا  ااساسأأي حملك أأة العأأدل ال 34 مأأ  املأأادة 1 ر الفقأأرةتقُصأأ -8

 مأأ  التعأأاون ت صأأان علأأى مسأأتوى معأأنّي  3و 2 ورغأأم أن الفقأأرتنيو (10)الأأدول علأأىأمأأا  احملك أأة 

__________ 

مبأأأدئيا ل ال نأأأأادل أحأأأد يف أن آليأأأأات تسأأأوية امل اوعأأأأات سالوسأأأأائ  السأأأل ية متاحأأأأة لل  ظ أأأات الدوليأأأأة )انظأأأأر  (9)
Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations, Advisory Opinion: I.C.J. 

Reports 1949, p. 174 اامم املتحأدة علأى تقأدمي مطالبأات دوليأة ل حيث ت اولت احملك ةل يف مجلة أمورل قدرة
ضأأأد الأأأدول(و وتشأأأ    أأأ   اآلليأأأات "املفاوضأأأة والتحقيأأأق والوسأأأاطة والتوفيأأأق والتحكأأأيم والتسأأأوية القضأأأائيةل 

اللجأأأأوء دىل الومأأأأاالت والت ظي أأأأات اإلقلي يأأأأة أو غري أأأأا مأأأأ  الوسأأأأائ  السأأأأل ية الأأأأيت يقأأأأع ]علأأأأى ااطأأأأرا [  أو
 F. Dopagne, “Les différends opposantاامأأم املتحأأدة(و وانظأأر أيضأأا   مأأ  ميثأأاق 33اختيار أأا" )املأأادة 

l’organisationinternationalàunétatouuneautreorganisationinLagrangeand.E,”internationale

J-M. Sorel (eds.), Droit des Organisations Internationales (Paris : LGDJ, 2013), pp. 1101-1120, at 

p. 1109و 
 يف الدعاوى اليت ترفع لل حك ة"و للدول وحد ا احلق يف أن تكون أطرافا  " (10)
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املثأأول ساعتبار أأا أطرافأأا  يف   أأ   اهليئأأاتل ال تسأأتطيع (11)"ةمأأاسأأني احملك أأة و"اهليئأأات الدوليأأة الع
هلأأا أن تلأأت س  ف وناملأأومأأع  لأأكل نأأوو ل مأأم املتحأأدة والومأأاالت املتخصصأأة و القضأأايا اخلالفيأأة

 و(12)فتاوى سشفن املسائ  القانونية
ويف ضأأوء  أأ   القيأأود امل صأأوص عليهأأا يف ال ظأأا  ااساسأأيل جتلأأت الرغبأأة يف اسأأتخدا   -9

مأا يسأ ى : احملك ة يف تسوية امل اوعات الدولية اليت تكون امل ظ ات الدوليأة طرفأا  فيهأا سطأريقتني
 يوي  ال ظا  ااساسالفتوى "املل مة" والدعوات دىل تعد

ورغم أن الفتوى ليست مل مة يف حد  اهتأال تأ ص اتفاقأات معي أة علأى اسأتخدا  دجأراء  -10
د مثأال تقليأدي علأى  لأك يف اتفاقيأة امتيأاوات اامأم ويأرِ و الفتوى لتسوية امل اوعات سأفثر "هنأائي"

 (:1946) املتحدة وحصاناهتا
دحأأدى الأأدول ااعضأأاء مأأ  "د ا قأأا  خأأال  سأأني اامأأم املتحأأدة مأأ  جهأأةل و  

جهأأأأة أخأأأأرىل يُقأأأأدَّ  طلأأأأب دىل حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة إلسأأأأداء رأيهأأأأا االستشأأأأأاري يف 
مأأأ  امليثأأأاق  96 مسأأأفلة قانونيأأأة يثري أأأا  أأأ ا اخلأأأال ل و لأأأك وفقأأأا  احكأأأا  املأأأادة أي

ويقبأ  الطرفأان الأرأي الصأادر عأ  احملك أة و م  ال ظأا  ااساسأي لل حك أة 65 واملادة
 و(13)يا  هنائيا "ساعتبار  رأ

__________ 

لل حك أأأة أن تطلأأأب مأأأ  اهليئأأأات الدوليأأأة العامأأأة املعلومأأأات املتعلقأأأة سالقضأأأايا الأأأيت ت ظأأأر فيهأأأاو وتتلقأأأى  -2" (11)
الشأأروط امل صأأوص عليهأأا يف الئحتهأأا  احملك أأة مأأا تبتأأدر ا سأأ   أأ   اهليئأأات مأأ  املعلومأأاتو مأأ   لأأك مأأع مراعأأاة

د ا أثأأأري يف قضأأأية معروضأأأة علأأأى احملك أأأة البحأأأث يف تفويأأأ  وثيقأأأة تفسيسأأأية أنشأأأئت  -3الداخليأأأة ووفقأأأا  هلأأأاو 
مبقتضا ا  يئة دولية عامة أو يف تفوي  اتفاق دويل عقد على أساس     الوثيقأة فعلأى املسأج  أن  طأر سأ لك 

ل مأأ  3و 2ل الفقأأرتني43مأأ  احملاضأأر وااع أأال املكتوسأأة"و انظأأر أيضأأا  املأأادة   أأ   اهليئأأة وأن يرسأأ  دليهأأا صأأورا  
 و2005الئحة احملك ةل اللتني أضيفتا يف عا  

ل ميثاق اامم املتحدةو وال نوو للوماالت املتخصصة املف ون هلال دال أن تطلب فتأاوى سشأفن املسأائ  96املادة  (12)
 والقانونية اليت ت شف يف نطاق أنشطتها

(13) Art. VIII, Sect. 30, Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations (New 

York, 13 February 1946), United Nations, Treaty Series, vol. 1, p. 15انظأر أيضأا ل علأى سأبي  املثأالل و 
Art. IX, Sect. 32, Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies (New 

York, 21 November 1947), United Nations, Treaty Series, vol. 33, p.261؛ وArt. X, Sect. 34, 

Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agency (Vienna, 

1 July 1959), United Nations, Treaty Series, vol. 374, p. 147؛ وArt. XI, Sect. 21, Agreement (with 

exchange of notes) regulating conditions for the operation, in Chile, of Headquarters of the United 

Nations Economic Commission for Latin America (Santiago, 16 February 1953), United Nations, 

Treaty Series, vol. 314, p. 49؛ وArt. XIII, Sect. 26, Agreement between the United Nations and the 

Government of Thailand relating to the Headquarters of the Economic Commission for Asia and 

the Far East in Thailand (Geneva, 26 May 1954), United Nations, Treaty Series, vol. 260, p. 35 ؛
,Sztucki.Jيأرد  مر أا مجيعأا  يف  “InternationalOrganizationsasParties toContentiousProceedings

beforetheInternationalCourtofinMülleretal. (eds.), The International Court of.A.S,”?Justice 

Justice: Its Future Role After Fifty Years (The Hague: Nijhoff, 1977), pp.141-167, at notes 24-25و 
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ويتوخى اتفاق املقر سني اامم املتحدة والواليات املتحدة اامريكية دجراء  مماثال  دىل حد  -11
نأوو اي مأ  الطأرفني : ما يف سياق التحكيم املل   على ال حو امل صوص عليأ  يف  لأك االتفأاق

أث أأأأاء دجأأأأراءات  أن يطلأأأأب مأأأأ  اة عيأأأأة العامأأأأة أن تلأأأأت س فتأأأأوى سشأأأأفن مسأأأأفلة قانونيأأأأة ت شأأأأف
 و(14)التحكيمل "تراعيها"  يئة التحكيم لدى دصدار قرار ا ال هائي

غأأأأري أن   أأأأاك صأأأأعوسات واضأأأأحة يف اسأأأأتخدا  اختصأأأأاص احملك أأأأة اإلفتأأأأائي يف أمأأأأور  -12
 مكانيأأأة احتكأأأا ويعتأأأرب م تقأأأدو اإلفتأأأاء امللأأأ    أأأ ا اإلجأأأراء سأأأديال  ضأأأعيفا  إلو خالفيأأأة يف الواقأأأع

وقواعأأأأد االختصأأأأاص السأأأأارية علأأأأى اإلجأأأأراء اإلفتأأأأائي و امل ظ أأأأات الدوليأأأأة مباشأأأأرة دىل احملك أأأأة
ولك ها تقييديأة جأدا  أيضأا  مأ  جوانأب أخأرى تعيأق تكأافؤ الفأرص سأني الطأرفني و متسا لة للغاية

 ودىل احملك ةل وتفض  تسوية م اوعات معي ة على أخرى دمكانية االحتكا يف 
 ال تيجتأأأأني غأأأأري املرغأأأأوب فيه أأأأا مأأأأ  مأأأأون اامأأأأم املتحأأأأدة ووماالهتأأأأا وت بأأأأع ملتأأأأا  أأأأاتني -13

ومأ  مثل ففأي م اوعأة سأني دحأدى و (15)املتخصصأة وحأد ا مأ  نأوو هلأا طلأب فتأوى مأ  احملك أة
__________ 

مأ  االتفأاق سأني اامأم املتحأدة والواليأات املتحأدة اامريكيأة سشأفن مقأر اامأم املتحأدة  21املادة الثام أةل الفأرع  (14)
(Lake Success, 26 June 1947 ل)United Nations, Treaty Series, vol. 11, p.12: 

أي  أي م اوعأأة ت شأأف سأأني اامأأم املتحأأدة والواليأأات املتحأأدة سشأأفن تفسأأري أو تطبيأأق  أأ ا االتفأأاق أو )أ("  
 يئأأة حتكأأيم اتفأأاق تك يلأأي ال ُتسأأوَّى عأأ  طريأأق التفأأاوض أو وسأأيلة أخأأرى متفأأق عليهأأا لتسأأوية امل اوعأأاتل حُتأأال دىل 

مؤلفة مأ  ثالثأة حمكِّ أني لتصأدر سشأفهنا قأرارا  هنائيأا ل يعأنيِّ اامأني العأا  أحأَد مل ويعأني وويأر خارجيأة الواليأات املتحأدة 
 ثانيهمل و تار احملكِّ ان ااوالن احملكِّم الثالثل فجن مل يتفقا علي ل اختار  رئيس حمك ة العدل الدوليةو

الواليأأأات املتحأأأدة أن يطلبأأأا مأأأ  اة عيأأأة العامأأأة أن تلأأأت س فتأأأوى مأأأ   نأأأوو ل مأأأني العأأأا  أو )ب(  
حمك ة العدل الدولية سشفن أي مسفلة قانونية ت شف يف سياق     اإلجراءاتو ويف انتظأار تلقأي فتأوى احملك أةل 

مأأع  يلتأأ   مأأال الطأأرفني سقأأرار مؤقأأت صأأادر عأأ   يئأأة التحكأأيمو وسعأأد  لأأكل تصأأدر  يئأأة التحكأأيم قأأرارا  هنائيأأا ل
 مراعاة فتوى احملك ة"و

 Art. VII, Sect.31, Agreement between the International Civil Aviationانظأأر أيضأأا    

Organization and the Government of Canada regarding the Headquarters of the International Civil 

Aviation Organization (Montreal, 14 April 1951), United Nations, Treaty Series, vol. 96, p.176و 
مأ  ميثأاق اامأم املتحأدة: ")أ( اي مأ   96مأ  ال ظأا  ااساسأي حملك أة العأدل الدوليأة دىل املأادة  65حتي  املادة  (15)

اة عيأة العامأة و لأأس اامأ  أن يطلأأب دىل حمك أة العأأدل الدوليأة دفتأاء  يف أيأأة مسأفلة قانونيأأةو )ب( ولسأائر فأأروع 
أن تأف ن هلأا اة عيأة العامأة سأ لك يف أي وقأتل أن تطلأب أيضأا   اهليئة والوماالت املتخصصة املرتبطة هبال مم  نأوو

مأأ  احملك أأة دفتاء أأا في أأا يعأأرض هلأأا مأأ  املسأأائ  القانونيأأة الداخلأأة يف نطأأاق أع اهلأأا"و وتشأأ   اهليئأأات املأأف ون هلأأا 
االت اجمللأأأأس االقتصأأأأادي واالجت أأأأاعي و لأأأأس الوصأأأأاية واللج أأأأة املؤقتأأأأة التاسعأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأةو وتشأأأأ   الومأأأأ

املتخصصأأأة املأأأف ون هلأأأا م ظ أأأة الع أأأ  الدوليأأأةل وم ظ أأأة ااغ يأأأة وال راعأأأةل وم ظ أأأة اامأأأم املتحأأأدة للرتسيأأأة والعلأأأم 
والثقافأأةل وم ظ أأة الصأأحة العامليأأةل والب أأك الأأدويل ل نشأأاء والتع أأريل ومؤسسأأة الت ويأأ  الدوليأأةل واملؤسسأأة الدوليأأة 

ان املأأدين الأأدويلل واالحتأأاد الأأدويل لالتصأأاالتل والصأأ دوق الأأدويل للت  يأأةل وصأأ دوق ال قأأد الأأدويلل وم ظ أأة الطأأري 
للت  يأأأة ال راعيأأأةل وامل ظ أأأة العامليأأأة ل رصأأأاد اةويأأأةل وامل ظ أأأة البحريأأأة الدوليأأأةل وامل ظ أأأة العامليأأأة لل لكيأأأة الفكريأأأةل 

أن تطلأب الفتأأوىل رغأأم أهنأأا  وم ظ أة اامأأم املتحأأدة للت  يأة الصأأ اعيةو وقأأد أُ ن للومالأأة الدوليأة للطاقأأة ال ريأأة أيضأأا  
Organs“ليسأأت ومالأأة متخصصأأة تاسعأأة ل مأأم املتحأأدةو انظأأأر  and Agencies of the United Nations

Authorized to Request Advisory Opinions” :ل متأاح يف الأراس  التأايلhttp://www.icj-cij.org/jurisdiction/ 

index.php?p1=5&p2=2&p3=1 (و2016ح يران/يوني   29 )اطُّلع علي  يف 
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وسطبيعأأة و  أأ   اهليئأأات ودولأأة مأأال سأأتكون تلأأك اهليئأأة  أأي وحأأد ا مأأ  يسأأتطيع تقأأدمي "مطالبأأة"
رض م اوعأأة علأأى دجأأراء اإلفتأأاءل تكأأون اامأأم املتحأأدة احلأأالل ع أأدما يقتضأأي التأأ ا  تعا أأدي عأأ

ومأأع  لأأكل فحأأىت يف  أأ   احلالأأةل تكأأون العالقأأة سأأني و الومالأأة املتخصصأأة مل مأأة سفعأأ   لأأك أو
أن  اسأني يأدي جهأاو دو أ تكأونالطرفني غأري متكافئأةل ان "املسأفلة املقأرر عرضأها علأى احملك أة 

 و(16)مراقبة ع لية الصياغة"[ أو طر  آخر] يتسا للدولة العضو املع ية
اهليئأات الوحيأدة الأيت  أي وساملث ل فكون اامم املتحدة ووماالهتا املتخصصة املأف ون هلأا  -14

نأأوو هلأأا أن تطلأأب فتأأوى يعأأر أن اللجأأوء دىل اإلجأأراءات اإلفتائيأأة لتسأأوية امل اوعأأات الأأيت تشأأ   
و تلك امل ظ أات الدوليأة طرفأا  فيهأام ظ ة دولية يقتصر أساسا  على امل اوعات اليت تكون دحدى 

أن تلأأت س مأأ  اة عيأأة العامأأة أو  يئأأة أخأأرى مأأف ون هلأأا سأأالطبع ونأأوو ةهأأات مت اوعأأة أخأأرى 
طلأأب فتأأوىل ولك هأأا ال ميكأأ  أن تتأأيق  مأأ  أن الفتأأوى سأأُتطلب سالفعأأ  أو سأأتكون يف الشأأك  

 ا القبيأأ  "ناقصأأة" وم أأا سأأبق أن الحظأأت اللج أأة نفسأهال تكأأون فتأأوى مأأ   أأو (17)املرغأوب فيأأ 
 و(18)و"تفتقر دىل اليقني" و"تشوهبا شكوك مثرية للغاية حبيث يتع ر ومسها سطاسع دل امي"

ويف ضأأوء القيأأود املفروضأأة علأأى قأأدرة احملك أأة علأأى تسأأوية امل اوعأأات الأأيت تكأأون م ظ أأة  -15
ويف و ااساسأي ل ُقد  على مر الس ني عدد مبري م  املقرتحات لتعدي  ال ظا (19)دولية طرفا  فيها

يف اة عيأأة العامأأة م اقشأأة سشأأفن "اسأأتعراض دور حمك أأة العأأدل الدوليأأة"ل  ُعقأأدتل 1970 عأأا 
  سأأؤاال  سشأفن "دمكانيأأة السأأ اح لل  ظ أأات احلكوميأة الدوليأأة سأأفن تكأأون تال أا استقصأأاء تضأأ ّ 

االستقصأأاء والثالثأأني علأأى  الواحأأدومأأ  سأأني الأأردود و أطرافأأا  يف القضأأايا املعروضأأة علأأى احملك أأة"
طرفأأا  يف ال ظأأأا  ااساسأأي آنأأأ اك(ل ردَّ شسأأأة عشأأر عضأأأوا  علأأى  أأأ ا السأأأؤال  130 )مأأ  أصأأأ 

ساإلنأأأأاب )اارج تأأأأني والأأأأدا رك والسأأأأويد وسويسأأأأرا والعأأأأراق وغواتي أأأأاال وف ل أأأأدا وقأأأأربص وم أأأأدا 
احأد ومدغشقر واملكسيك وامل لكأة املتحأدة وال  سأا ونيوويل أدا والواليأات املتحأدة(ل ورد عضأو و 

__________ 

(16) K. Wellens, Remedies against international organizations (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2002), at p. 233  و انظر أيضاDifference Relating to Immunity from Legal Process of a Special 

Rapporteur of the Commission on Human Rights, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1999, p. 62, at 

p. 81, para. 36و 
م  اتفاقية فيي ا لقانون املعا دات سني الأدول  2-66انظر يف   ا الصدد س د تسوية امل اوعات املعقدة يف املادة  (17)

 (و1986وامل ظ ات الدولية أو في ا سني امل ظ ات الدولية )

(18) Yearbook of the International Law Commission, 1980, vol. 2 (Part Two), pp. 87-88, paras. 9-11 ؛
و وم أأا تبأأأني 6-4ل الفقأأرات 92ل اجمللأأد الثأأأاين )اةأأ ء الثأأاين(ل الصأأأفحة 1982وحوليأأة ة أأة القأأأانون الأأدويلل 

ية خارج نطاق س أد تسأوية احلاشية الساسقةل رفضت الدول     التوصيات اليت ت ص على ترك اإلجراءات اإلفتائ
امل اوعأأاتل الأأ ي يأأرد يف الأأ ص الأأ ي أصأأبح في أأا سعأأد اتفاقيأأة فيي أأا لقأأانون املعا أأدات سأأني الأأدول وامل ظ أأات 

 الدولية أو في ا سني امل ظ ات الدوليةو
تعلأأق (ل اعتبأأارات تLegality of Use of Forceسأأيقت أيضأأا ل يف القضأأايا املتعلقأأة مبشأأروعية اسأأتخدا  القأأوة ) (19)

سرتشأأيد اإلجأأراءات القضأأائية للأأرد علأأى حاجأأة مجهوريأأة يوغوسأأالفيا االحتاديأأة دىل تقأأدمي مطالبأأات م فصأألة ضأأد 
 مجيع أعضاء م ظ ة حل   ال ااطلسيل سدال  م  مطالبة واحدة ضد     امل ظ ةو



A/71/10 

GE.16-14345 498 

ل نظأأأرت اللج أأة اخلاصأأأة املع يأأأة مبيثأأأاق اامأأأم 1999-1997 ويف الفأأأرتةو (20)سالسأألب )فرنسأأأا(
 (21)غواتي أأأأأأأاال  مأأأأأأأ املتحأأأأأأأدة وستع يأأأأأأأ  دور امل ظ أأأأأأأةل التاسعأأأأأأأة للج عيأأأأأأأة العامأأأأأأأةل يف مقرتحأأأأأأأني

وُسأأأأأحب مقأأأأأرتح و مل ظ أأأأات الدوليأأأأأة دىل احملك أأأأأةسجمكانيأأأأأة احتكأأأأأا  السأأأأأ اح ل (22)وموسأأأأتاريكا
 و(23)م  غري املرجح اعت اد  يف املستقب  القريب"ا[ سد]ل د  "1999 عا  غواتي اال يف

وسصأأأأأر  ال ظأأأأأر متامأأأأأا  عأأأأأ  الصأأأأأعوسات السياسأأأأأية يف تعأأأأأدي  ال ظأأأأأا  ااساسأأأأأيل وجهأأأأأت  -16
املقرتحات املختلفة اال ت ا  دىل مسفليت نطاق االختصاص الشخصي واالختصأاص املوضأوعي اللتأني 

 ولل ظا  ااساسي مل ح امل ظ ات الدولية حق التقاضي أما  احملك ةا يف أي تعدي   نب معاةته
وعلأأى عكأأس حمك أأة العأأدل الدوليأأةل تسأأ ح سعأأض احملأأامم واهليئأأات القضأأائية الدائ أأة  -17

لل  ظ أأأات الدوليأأأة ااطأأأرا  يف املعا أأأدة املع يأأأة  لالعاملأأأة يف دطأأأار معا أأأدات معي أأأة لااخأأأرى
ال حال احملك ة الدوليأة لقأانون البحأارل الأيت أنشأئت مبوجأب و  ا على سبي  املثو ساللجوء دليها

ل ومأأ لك  يئأأة االسأأتئ ا  التاسعأأة مل ظ أأة (24)1982 اتفاقيأأة اامأأم املتحأأدة لقأأانون البحأأار لعأأا 
 والتجارة العاملية

 التحكيم الدويل )ب( 
ات ميكأأأ  أن يكأأأون التحكأأأيم أداة مفيأأأدة لتسأأأوية امل اوعأأأات الدوليأأأة الأأأيت تكأأأون امل ظ أأأ -18

فهأأو ال يتفأأأادى الصأأأعوسات املتعلقأأة سأأأاحلق يف التقاضأأأي أمأأا  حمك أأأة العأأأدل و الدوليأأة طرفأأأا  فيهأأأا
 ءول طرا  نظاما  مرنا  ميك  أن حيف  السرية ع د االقتضاأيضا  الدولية فحسبل س  يتيح 

ويعود تاريخ اةهود الساسقة لتشجيع اللجوء دىل التحكيم لتسوية امل اوعأات الأيت تشأ    -19
سشفن التحكيم الدويلل ال ي  1964 م ظ ة دولية دىل قرار راسطة القانون الدويل الصادر يف عا 

 ي:ي ص على ما يل
__________ 

(20) Review of the Role of the International Court of Justice, Report of the Secretary General, 

document A/8382 (1971), Question III(a), pp. 6, 70-77, paras. 200-224  الوثأأائق  و انظأأر أيضأأا
A/8382/Add.1 ؛ و6ل الصفحةA/8382/Add.3 ؛ و4ل الصفحةA/8382/Add.4 و3ل الصفحة 

 وRev.1 (1997) و A/AC.182/L.95 الوثيقة (21)
 وA/AC.182/L.97 (1997) الوثيقة (22)
 Ph. Couvreur, “Développements récents؛ و238-237أعال (ل الصفحتني  16)احلاشية  Wellensانظر  (23)

concernantl’accèsdesorganisationsintergouvernementalesà la procédure contentieuse devant la 

Cour Internationale de Justice”, in E. Yakpo and T. Boumedra (eds.), Liber Amicorum Mohammed 

Bedjaoui (The Hague : Kluwer Law International,1999), pp. 293-323, at pp. 302-322و 
م   حك ا  خاصا  يتعلق ساحلالة اليت تكأون فيهأا  7 ي تتض   املادة ل ال1982انظر املرفق التاسع التفاقية عا   (24)

م ظ ة دولية ودولة واحأدة أو أمثأر مأ  دوهلأا ااعضأاء أطرافأا  متضأام ني يف م اوعأة مأال أو أطرافأا   وي مصألحة 
القضأأية  مشأأرتمةو وقأأد مأأان االحتأأاد ااورويب طرفأأا  يف قضأأية معروضأأة علأأى احملك أأة الدوليأأة لقأأانون البحأأارل و أأي

 Case concerning the Conservation and Sustainable Exploitation of Swordfish Stocks in theل 7رقم 

South-Eastern Pacific Ocean (Chile/European Union)و 

http://undocs.org/ar/A/8382
http://undocs.org/ar/A/8382/Add.1
http://undocs.org/ar/A/8382/Add.1
http://undocs.org/ar/A/8382/Add.3
http://undocs.org/ar/A/8382/Add.4
http://undocs.org/ar/A/AC.182/L.95
http://undocs.org/ar/A/AC.182/L.95/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/AC.182/L.97
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"يوج  انتبا  مجيع الدول دىل توافر  يئات حتكيم دولية لتسأوية   وعأة مت وعأة  
ها عرضأ)أ( امل اوعأات الدوليأة الأيت ال ميكأ  : م  امل اوعات الدوليةل مبا يف  لأك مأا يلأي

 و(25))ج( امل اوعات سني الدول وامل ظ ات الدولية"ووو  لى حمك ة العدل الدوليةع
وساملثأأأ ل نظأأأر الفريأأأق العامأأأ  املعأأأر سعقأأأد اامأأأم املتحأأأدة للقأأأانون الأأأدويلل التأأأاسع للج أأأة  -20

يف "اقرتاح ساحلث على التوسع يف اسأتخدا   يئأة التحكأيم الدائ أة يف  1992 السادسةل يف عا 
والسأأأؤال و (26)امل اوعأأأات سأأأني الأأأدول ومأأأ لك امل اوعأأأات سأأأني الأأأدول وامل ظ أأأات الدوليأأأة"تسأأأوية 

الرئيسأأأي املطأأأروح يف  أأأ ا الصأأأدد  أأأو مأأأدى التأأأ ا  امل ظ أأأات الدوليأأأة أو دمكانيأأأة دل امهأأأا سالفعأأأ  
وخبأأال  حأأال و سعأأرض م اوعاهتأأا الدوليأأة مأأع الأأدول وامل ظ أأات الدوليأأة ااخأأرى علأأى التحكأأيم

جأأد يف الوقأأت الأأرا   أي معا أأدة عامأأة مفتوحأأة أمأأا  امل ظ أأات الدوليأأة ميكأأ  أن الأأدولل ال تو 
وال شأأك أن عأأددا  و تقبأأ  مبوجبهأأا  أأ   امل ظ أأات االلتأأ ا  سعأأرض تلأأك امل اوعأأات علأأى التحكأأيم

دراسأأة استقصأأائية عامأأة تت أأاول أي ولكأأ  مل تُ جأأ  و مأأ  االتفاقأأات الث ائيأأة يتضأأ    أأ   الب أأود
التفاقات الدولية اليت تكون م ظ ة دولية طرفأا  فيهأال أو التحكأيم ع أال  ستلأك س ود التحكيم يف ا

 و(27)أرسع قضايا للتحكيم سني م ظ ة دولية ودولةسوى في ا يبدو ال تُعر  حىت اآلن و و الب ود
وت طأأوي امل ارسأأة و و أة مسأأفلة وجيهأة يف  أأ ا الصأدد  أأي ميفيأأة صأياغة س أأود التحكأيم -21

  :ددراج س د حتكيم في ا يلي نص املتبعة حاليا  على
"أي ن اع سني الطرفني ي شف ع    ا االتفاق أو يتعلق س  وال ُيسّوى عأ  طريأق  

املفاوضأأأأات أو سطريقأأأأة أخأأأأرى لتسأأأأوية ال أأأأ اع يُتفأأأأق عليهأأأأال حيأأأأال سطلأأأأب مأأأأ  أي مأأأأ  
ن ويعأنّي مأ  طأر  حمكِّ أا ل ويعأنّي احملكِّ أاو الطرفنيل دىل  يئة تتفل  م  ثالثة حمك أني

ود ا مل يكأأ  أحأأد الطأأرفني قأأد و ثالثأأا  يأأرأس  يئأأة التحكأأيم املعيَّ أأان هبأأ   الطريقأأة حمك أأا  
 احملكأأم يف غضأون ثالثأأني يومأا  مأ  تقأأدمي طلأب التحكأأيمل أو مل يُعأنيَّ  عأنّي حُمّك أ  سعأأدُ 

الثالأأث يف غضأأون شسأأة عشأأر يومأأا  مأأأ  تعيأأني احملكَِّ أأنيل ميكأأ  اي مأأ  الطأأأرفني أن 
وحتدد اهليئة دجراءاهتال سشأرط و حمك ة العدل الدولية تعيني   ا احملّكميطلب م  رئيس 

تخأأأ  مجيأأأع أن يشأأأك  أي اث أأأني مأأأ  احملك أأأني ال صأأأاب القأأأانوين ة يأأأع ااغأأأراضل وتُ 
__________ 

(25) International Law Association, Resolutions: International Arbitration,Int’lAss’n,.Conf.Rep.L 

vol. 52 (1966), p. xii, para. 1و 
 و15ل الفقرة A/C.6/47/L.12 (1992) الوثيقة (26)
 Tax regime governing pensions paid to retired UNESCO officials residing in France (Franceقضية  (27)

- UNESCO), UNRIAA, vol. XXV, pp. 231-266 ؛ وقضأيةEuropean Molecular Biology Laboratory 

(EMBL) v. Federal Republic of Germany, ILR, vol. 105, pp. 1-74 و و أة قضأية أخأرى حديثأة العهأدل
 District Municipality of La Punta (Peru) v. United Nations Officeأهنيت دون صدور قرار سشفهنال  أي 

for Project Services (UNOPS) (PCA Case No. 2014-38) (https://pcacases.com/web/view/109) ؛
 The Atlanto-Scandian Herring Arbitration (The Kingdom of Denmark in respect of the وقضأية

Faroe Islands v. The European Union) (PCA Case No. 2013-30 (https://pcacases.com/web/view/25)ل 
 مبوجب اة ء اخلامس عشر م  اتفاقية اامم املتحدة لقانون البحارل اليت أهنيت أيضا  دون صدور قرار سشفهناو

http://undocs.org/ar/A/C.6/47/L.12
https://pcacases.com/web/view/109
https://pcacases.com/web/view/25
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ويتح   الطرفأان تكأالي  اهليئأة ساحلصأص الأيت و القرارات مبوافقة أي اث ني م  احملك ني
سيانأأا  سااسأأباب الأأيت اسأأت د دليهأأال ويكأأون هنائيأأا  ويتضأأ   قأأرار التحكأأيم و حتأأدد ا  أأي

 و(28)ومل ما  للطرفني"
سأأائ  ولكأأ  ملأأا مانأأت  أأ   املو أيضأأا  في أأا يتعلأأق سأأاإلجراءات مسأأائ  ت شأأفوميكأأ  أن  -22

تتعلق سقواعد التحكيمل فقد ت اولتها دىل حد سعيد القواعد االختيارية للتحكيم الأ ي تشأرتك فيأ  
وملأأا مانأأت تلأأك و (ل الأأيت وضأأعتها احملك أأة الدائ أأة للتحكأأيم1996لأأدول )امل ظ أأات الدوليأأة وا

القواعأأد قأأد ُوضأأعت يف ضأأوء "طأأاسع القأأانون الأأدويل العأأا  الأأ ي تتسأأم سأأ  امل اوعأأات الأأيت تشأأ   
ل فقأأأد ال تأأأأرى (29)امل ظ أأأات الدوليأأأة والأأأدولل وامل ارسأأأة الدسلوماسأأأأية امل اسأأأبة هلأأأ   امل اوعأأأات"

ى سأأأأأبي  املثأأأأأالل لتكييأأأأأ  قواعأأأأأد ا ال  و جيأأأأأة إلجأأأأأراءات التحكأأأأأيم اللج أأأأأة قي أأأأأة تُأأأأأ مرل علأأأأأ
 ومع امل اوعات اليت تكون م ظ ة دولية طرفا  فيها 1958 لعا 

 القانونية اآلليات غري اآلليات (ج) 
التقريأأأأر ال هأأأأائي سشأأأأفن مسأأأأاءلة متشأأأأيا  مأأأأع الرتميأأأأ  علأأأأى الع صأأأأر التصأأأأحيحيل يوجأأأأ   -23

"اإلمكانات الوقائيأة" الأيت ي طأوي  االنتبا  دىلالصادر ع  راسطة القانون الدويل  امل ظ ات الدولية
وس أاء  علأى  لأأكل و (30)عليهأا "ع أ  امل ظ أات الدوليأة الأ ي يكأون علأأى درجأة أقأ  مأ  الرمسيأة"

ترمأ  توصأيات التقريأرل يف املقأأا  ااولل علأى دنشأاء آليأات دائ أأة داخأ  امل ظ أة الدوليأة نفسأأهال 
ول غأراض و (31)ب أمني املظامل و يئات على غرار فريق التفتيش التاسع للب ك الأدويلتش   مكات

احلاليةل يُرجح أال تكون     اآلليات وجيهة دال ع دما متارس الدولة احل ايأة الدسلوماسأية لصأاح 
 (ومواط يها )انظر يف   ا الصدد القسم التايل

__________ 

سشأأفن  2010في أأا يلأأي سعأأض اامثلأأة علأأى اتفاقأأات حديثأأة العهأأد تتضأأ   س أأودا  علأأى  أأ ا امل أأوال: اتفأأاق عأأا   (28)
دنشأأاء مكتأأب اامأأم املتحأأدة للحأأد مأأ  خمأأاطر الكأأوارث يف دنشأأيون؛ واالتفأأاق سأأني اليونيسأأي  ومصأأر؛ واتفأأاق 

االتفأاق سأني حكومأة مالي يأا وسرنأامج  سشفن مرم  اخلدمات املشرتمة لربنامج اامم املتحدة اإل أائي: 2010عا  
 24اامم املتحدة اإل ائي املتعلق سجنشاء املرمأ  العأاملي للخأدمات املشأرتمة التأاسع للربنأامج اإل أائي )مواالملبأورل 

و ولالطأالع علأى شأك  سأاسق United Nations, Treaty Series, vol. 2794(ل 2011تشأري  ااول/أمتأوسر 
)أ( مأأ  االتفأأاق سأأني اامأأم املتحأأدة والواليأأات املتحأأدة 21ر علأأى سأأبي  املثأأالل الفأأرع مأأ  س أأود التحكأأيمل انظأأ

 .United Nations, Treaty Series, volل (Lake Success, 26 June 1947اامريكية سشفن مقر اامم املتحدة )

11, p.11انظر  و ولالطالع على حتلي  لواجب اللجوء دىل التحكيم مبوجب تلك الب ود الساسقةلApplicability 

of the Obligation to Arbitrate under Section 21 of the United Nations Headquarters Agreement of 

26 June 1947, Advisory Opinion of 26 April 1988, I.C.J. Reports 1988, p. 12؛ وInterpretation of 

Peace Treaties, Advisory Opinion: I.C.J. Reports 1950, p. 65, at p. 77و 
(29) Permanent Court of Arbitration, Optional Rules for Arbitration involving International 

Organizations and States (1996), at p. viiو 
(30) International Law Association (Shaw and Wellens, co-rapporteurs), Final Report on Accountability of 

International Organisations, Int’lAss’n71وp. 164, at p. 224 ,(2004).vol,.Conf.Rep.L 
 و224-223ل يف الصفحتني 5-2ل التوصيات املرجع نفس  (31)
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عأأأات ال اشأأأئة يف دطأأأار القأأأانون الأأأدويلل ود ا مأأأان ع أأأ  اللج أأأة يرمأأأ  علأأأى تسأأأوية امل او  -24
فسأأأتكون اآلليأأأات غأأأري القانونيأأأة  ات الصأأألة يف املقأأأا  ااول آليأأأات تاسعأأأة لطأأأر  ثالأأأثل مثأأأ  

وميكأأأأ  أن ت ظأأأأر اللج أأأأة يف سأأأأب  تشأأأأجيع اللجأأأأوء دىل  أأأأ   و والوسأأأأاطة والتوفيأأأأق (32)التحقيأأأأق
انوينل دورا   امأأأا  يف وميكأأأ  أن تأأأؤدي  أأأ   اآلليأأأاتل رغأأأم أهنأأأا ليسأأأت  ات شأأأك  قأأأو اآلليأأأات

 وتسوية امل اوعات القانونية

 احل اية الوظيفية: مقبولية املطالبات )د( 
 .دىل آليأأات تسأأوية امل اوعأأات جمكانيأأة اللجأأوءت اولأأت ااقسأأا  السأأاسقة مسأأائ  تتعلأأق س -25

يُأرجح مأع  لأك أن تثأار مسأائ  سشأفن ميفيأة انطبأاق القواعأد  تتاح دمكانية اللجوءلوحىت ع دما 
ويتعلأأأق أحأأأد اجملأأأاالت الأأأيت تطأأأرح و العرفيأأأة املتعلقأأأة مبقبوليأأأة املطالبأأأات علأأأى امل ظ أأأات الدوليأأأة

سجمكانيأأأأة دحالأأأأة القواعأأأأد العرفيأأأأة املتصأأأألة ساحل ايأأأأة الدسلوماسأأأأية يف  أأأأ ا الصأأأأدد دشأأأأكاال  سالغأأأأا  
 و(33)ليةواست فاد سب  االنتصا  احمل

دىل أن لل  ظ أأأة الدوليأأأة اختصاصأأأا   سأأأالتعويض عأأأ  ااضأأأراروخلصأأأت الفتأأأوى املتعلقأأأة  -26
"ل يشأأب  ع ومأأا  حأأق الدولأأة يف ممارسأأة احل ايأأة (34)"مب ارسأأة قأأدر مأأ  احل ايأأة الوظيفيأأة لع الئهأأا

  ونتيجأأة هلأأ ا التشأأاس ل أشأأري دىل أن شأأرط اسأأت فاد سأأب  االنتصأأاو الدسلوماسأأية لصأأاح رعايا أأا
 و(36)طبق يف سياق احل اية الدسلوماسية ي طبق يف سياق "احل اية الوظيفية" م ا ي (35)احمللية

__________ 

توصأأي راسطأأة القأأانون الأأدويل سأأفن امل ظ أأة الدوليأأة "ميكأأ  أن ت ظأأر يف دنشأأاء ة أأة دوليأأة للتحقيأأق يف أي مسأأفلة  (32)
(و وتشأري سوجأ  خأاص دىل تقريأر 224ل يف الصأفحة 6ل التوصأية املرجأع نفسأ )أصبحت تثري قلقا  عاما  شديدا " 

ة أث أأاء ع ليأأة اإلسأأادة اة اعيأأة الأأيت وقعأأت يف ة أأة التحقيأأق املسأأتق  يف اإلجأأراءات الأأيت ا أأ هتا اامأأم املتحأأد
سشأأأفن  53/35ل املرفأأأق( وتقريأأأر اامأأأني العأأأا  ع أأأال  سقأأأرار اة عيأأأة العامأأأة S/1999/1257) 1994روانأأأدا عأأأا  

 (و226ل يف الصفحة املرجع نفس )( A/54/549سقوط سريربي يتسا )
 Add.2و Add.1و A/CN.4/L.118 سجنأأأأأأاو يف الوثيقأأأأأأأة 1967وردت م اقشأأأأأأة امل ارسأأأأأأات املتبعأأأأأأأة قبأأأأأأ  عأأأأأأأا   (33)

 The practice of the United Nations, the specialized agencies and the Internationalاملع ونة ( 1967)

Atomic Energy Agency concerning their status, privileges and immunities: study prepared by the 

Secretariat ل 302)في أأأأا يتعلأأأأق سأأأأاامم املتحأأأأدة(؛ الصأأأأفحة  56-49ل الفقأأأأرات 220-218ل الصأأأأفحات
 )في ا يتعلق سالوماالت املتخصصة(و 23الفقرة 

(34) Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, at p. 184 مأ   1و وتُعأّر  املأادة
 A/61/10 الأأأأيت وضأأأأعتها ة أأأأة القأأأأانون الأأأأدويلل وتأأأأرد يف الوثيقأأأأة مشأأأأاريع املأأأأواد املتعلقأأأأة ساحل ايأأأأة الدسلوماسأأأأية

(ل سفهنا "قيا  دولةل عرب دجراء دسلوماسي أو وسيلة أخرى م  وسأائ  التسأوية السأل يةل سطأرح مسأؤولية 2006)
ص  طبيعأأي أو اعتبأأاري مأأ  رعايأأا الدولأأأة دولأأة أخأأرى عأأ  ضأأرر ناشأأئ عأأأ  فعأأ  غأأري مشأأروع دوليأأا  حَلِأأق سشأأأخ

 ااوىلل و لك سغية دع ال تلك املسؤولية"و
ل نطأأاق شأأرط اسأأت فاد املرجأأع نفسأأ مأأ  مشأأاريع املأأواد املتعلقأأة ساحل ايأأة الدسلوماسأأيةل  15و 14تُعأأّر  املادتأأان  (35)

 سب  االنتصا  احمللية يف سياق احل اية الدسلوماسيةو
,C. Eagleton انظأر (36) “International Organizations and the Law of Responsibility”, in Recueil des 

Cours, vol. 76, p.319, at pp. 351-352؛ وDopagne  ؛ 1108أعأأأال (ل يف الصأأأفحة  9)احلاشأأأية
 ExhaustionofLocalRemediesandtheLawofInternationalRevue,”Organizations“,C. Trindadeو

de Droit International, de sciences diplomatiques et politiques, vol. 57 (1979), p. 81, at pp. 82-83 و

http://undocs.org/ar/S/1999/1257
http://undocs.org/ar/A/54/549
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.118
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.118/add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.118/add.2
http://undocs.org/ar/A/61/10
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فتعليأأ  احملك أأة يف الفتأأوى تكأأون دقيقأأةو غأأري أن نظأأرة فاحصأأة تبأأني أن املقارنأأة قأأد ال  -27
ليأ   تل  اختالفا  تاما  سالفع  ع  ااساس امل طقي الأ ي تقأو  ع سالتعويض ع  ااضراراملتعلقة 

ف أأ  ناحيأأةل ت بأأع احل ايأأة الدسلوماسأأية مأأ  حأأق الدولأأة "يف أن تكفأأ ل يف و احل ايأأة الدسلوماسأأية
و أ ا حأق عأا  مأ  حقأوق الدولأةل نأاسع مأ  و (37)شخص رعايا ال احرتا  قواعد القانون الأدويل"

 وم  ناحية أخرىل ت شأف احل ايأة الوظيفيأة سوصأفها سألطة ضأ  ية لل  ظ أة ال سأدو راسطة اة سية
وم  مثل فهي سلطة حمدودة ال يتسع نطاقها دال سقدر ما يل   و (38)م ها لتضطلع امل ظ ة مبهامها

 حولت كني املوظ  م  أداء واجبات  س جا 
وم  ااسئلة ااخرى املطروحة في ا يتعلق سقيا  م ظ أة دوليأة مب ارسأة احل ايأة الوظيفيأة  -28

وقأأد يأأوحي الت ييأأ  و (39)دولأأة ج سأأية املوظأأ مأأا د ا مأأان ميكأأ  اسأأتخدامها لتقأأدمي مطالبأأة ضأأد 
سني احل اية الدسلوماسية ال اشئة ع  اة سية واحل اية الوظيفية ال اشئة ع  اعتبارات وظيفية سأالرد 

 Cumaraswamyو Mazilu ويف  أأأأ ا الصأأأأددل جتأأأأدر اإلشأأأأارة دىل أن ملتأأأأا فتأأأأوييو (40)ساإلنأأأأاب
 و(41)سية املوظفنيت اولتا م اوعتني سني اامم املتحدة ودوليت ج 

ومأأ  حيأأأث و احل ايأأأة الدسلوماسأأية ضأأأد م ظ أأة دوليأأأة تفميأأدوت شأأف شأأأواغ  خمتلفأأة لأأأدى  -29
املبأأدأل ميكأأ  تطبيأأق شأأرط اسأأت فاد سأأب  االنتصأأا  احملليأأة مأأع مراعأأاة مأأا يقتضأأي  اخأأتال  احلأأال؛ 

االنتصأا  احلديث ع  سب  االنتصا  الداخليةل سدال  م  سب   يف   ا الصددلع  م  اافض  و 
ل دىل قري أة ضأد شأرط 1971 غري أن معهد القانون الدويل أشارل يف قرار صادر يف عأا و (42)احمللية

                                                                                                                                                                                                 
دىل حأأد القأأول سأأفن شأأرط االسأأت فاد ي طبأأق علأأى مأأ  مطالبأأة تقأأدمها اامأأم املتحأأدةل حأأىت  Eagleton ويأأ  ب

(و وي بأع  لأك مأ  352فحة "ع دما تدعي وقوع ضرر يف حقهأا  أي مأ  جأراء فعأ  صأادر عأ  دولأة" )يف الصأ
رأي خأاطئ مفأأاد  أن شأأرط االسأأت فاد ي طبأق أيضأأا  علأأى ااضأأرار املباشأأرة الأيت تلحأأق سدولأأة أج بيأأةل وال يقتصأأر 

عأ  صأواب دىل  Amerasinghe علأى احلالأة الأيت متأارس فيهأا دولأة محايأة دسلوماسأية لصأاح أحأد رعايا أاو ويشأري
تكأاب فعأ  يُلحأأق ضأررا  مباشأرا  سامل ظ أة"ل علأى غأرار ااضأرار املباشأأرة أن "قاعأدة ]االسأت فاد[ ال ت طبأق ع أد ار 

 C.F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of Internationalو الأأيت تلحأأق سالأأدول

Organizations, 2nd edition (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), at p. 482و 
(37) Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. UK), PCIJ Reports, 1924, Series A, No. 2, at p. 12و 
 وReparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, at pp. 181-184انظر  (38)
أعأال (: "ال نأوو لدولأة اة سأية أن  34م  مشاريع املأواد املتعلقأة ساحل ايأة الدسلوماسأية )احلاشأية  7انظر املادة  (39)

متارس احل اية الدسلوماسية في ا يتعلق سشخص ما ضد دولة يكأون  أ ا الشأخص مأ  رعايا أا أيضأا  مأا مل تكأ  
 ج سية الدولة ااوىل  ي اة سية الغالبةل يف تاريخ وقوع الضرر ويف تاريخ تقدمي املطالبة رمسيا ل على السواء"و

 و488-487أعال (ل يف الصفحتني  36)احلاشية  Amerasinghe انظر (40)
 Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special Rapporteur of theانظأأر  (41)

Commission on Human Rights, Advisory Opinion أعال (؛ و 16 )احلاشيةApplicability of Article VI, 

Section 22, of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 1989, p. 177و 
(42) Jean-Pierre Ritter, ‘La protection diplomatique à l’égard d’une organisation internationale’, in

Annuaire français de droit international, vol. 8 (1962), p. 427, at p. 454و 
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وأشأأأري مأأأ لك دىل أن  أأأ   و (43)االسأأأت فاد يف ممارسأأأة احل ايأأأة الدسلوماسأأأية ضأأأد امل ظ أأأات الدوليأأأة
و (44)املأدعى عليهأا"القاعدة ال ت طبقل اهنا ت بثق م  "صلة االختصاص القائ أة سأني الفأرد والدولأة 

وميك  االطالع على حالة يبدو أن الدول مارسأت فيهأا حقهأا يف احل ايأة الدسلوماسأية يف اتفاقأات 
سأني اامأأم املتحأدة وديطاليأأا وسلجيكأا وسويسأأرا  1966و 1965 تسأوية امل اوعأأات املربمأة يف عأأامي

تعويضأات عأأ  ااضأأرار ووافقأت اامأأم املتحأدة يف تلأأك االتفاقأأات علأى دفأأع و واليونأأان غولكسأ رب 
 و(45)اليت حلقت سرعايا الدول املع ية م  جراء ع لياهتا يف الكونغو

__________ 

(43) Institut de Droit international (de Vischer, rapporteur), Les conditions d'application des règles 

humanitaires relatives aux conflits armés aux hostilités dans lesquelles les Forces des Nations 

Unies peuvent être engagées (1971) ومأأ  املستصأأوب أيضأأا ل يف حأأال تعيأأني تلأأك اهليئأأات 8ل املأأادة" :
دنشائها مبوجب قرار مل   صادر ع  اامم املتحدةل أو يف حال قبول الدولة الأيت تكأون الضأحية مأ  رعايا أا  أو

تكأأأون ساختصأأأاص  يئأأأات مماثلأأأةل أال ُيسأأأ ح سأأأفن تُقأأأد   أأأ   الدولأأأة أي مطالبأأأة ضأأأد اامأأأم املتحأأأدة قبأأأ  أن 
 الضحية قد است فدت سب  الطع  املتاحة هلا"و

(44) Amerasinghe  و486أعال (ل يف الصفحة  36)احلاشية 
 Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and Belgium انظأر (45)

relating to the settlement of claims filed against the United Nations in the Congo by Belgian 

nationals (New York, 20 February 1965), United Nations, Treaty Series, vol. 535, p. 199 ؛
 Exchange of letters constituting an agreement between the United Nations and Greece relating toو

the settlement of claims filed against the United Nations in the Congo by Greek nationals (New 

York, 20 June 1966), United Nations, Treaty Series, vol. 565, p.5؛ وExchange of letters 

constituting an agreement between the United Nations and Italy relating to the settlement of claims 

filed against the United Nations in the Congo by Italian nationals (New York, 18 January 1967), 

United Nations, Treaty Series, vol. 588, p. 198؛ وExchange of letters constituting an agreement 

between the United Nations and Luxembourg relating to the settlement of claims filed against the 

United Nations in the Congo by Luxembourg nationals (New York, 28 December 1966), United 

Nations, Treaty Series, vol. 585, p. 149؛ وExchange of letters constituting an agreement between 

the United Nations and Switzerland relating to the settlement of claims filed against the United 

Nations in the Congo by Swiss nationals (New York, 3 June 1966), United Nations, Treaty Series, 

vol. 565, p. 195  و انظر أيضاM.Laréparationdesdommagescausésparlescontingents‘,Guillaume

français en ex-Yougoslavie et en,’Albanie AFDI, vo.l 43 (1997), p.  ,K. Schmalenbach؛ و151

“DisputeSettlementArticleVIII Sections 29-30GeneralinReinischThe,(.ed).A,”(Convention) 

Conventions on the Privileges and Immunities of the United Nations and its Specialized Agencies: 

A Commentary (Oxford: Oxford University Press, 2016), pp. 529-588, at p. 530و 
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  قفة الدول فيما يتعلق بمسؤولية الدول -باء 
 بافيل اتورما  

 مقدمة  
على أن اختيار مواضيع سرنأامج الع أ  الطويأ   1998 القانون الدويل يف عا وافقت ة ة  -1

"ي بغأأي أن ميثأأ  املوضأأوع احتياجأأات الأأدول في أأا يتعلأأق : ااجأأ  ي بغأأي أن يسرتشأأد ساملعأأايري التاليأأة
ستأأأأدوي  القأأأأانون الأأأأدويل وتطأأأأوير  التأأأأدرني؛ وي بغأأأأي أن يكأأأأون املوضأأأأوع قأأأأد وصأأأأ ل علأأأأى صأأأأعيد 

ة مافيأأة مأأ  التقأأد  تتأأيح التأأدوي  والتطأأوير التأأدرني؛ وي بغأأي أن يكأأون املوضأأوع امل ارسأأةل دىل مرحلأأ
 وويبدو أن املوضوع املقرتح يستويف مجيع     املعايريو (1)حمددا  وقاسال  للتدوي  والتطوير التدرني"

دوليأا  واختت ت ة ة القانون الدويل أع اهلا سشفن مسؤولية الدول ع  اافعأال غأري املشأروعة  -2
ارتكأأاب فعأأ  غأأري  سعأأدغأأري أهنأأا مل تت أأاول احلأأاالت الأأيت حتأأدث فيهأأا خالفأأة الأأدول و 2001 يف عأأا 
ويف ملتأأا احلأأالتنيل تثأأري و وميكأأ  أن حتأأدث  أأ   اخلالفأأة مأأ  دولأأة مسأأؤولة أو دولأأة مضأأرورةو مشأأروع

تطأأور نسأأح يف اخلالفأأة عالقأأات قانونيأأة معقأأدة نوعأأا  مأأال وجتأأدر اإلشأأارة يف  أأ ا الصأأدد دىل حأأدوث 
ل متأأأأأأأب املقأأأأأأأرر اخلأأأأأأأاصل 1998 ففأأأأأأأي تقريأأأأأأأر عأأأأأأأا و اآلراء يف دطأأأأأأأار اللج أأأأأأأة ويف حمافأأأأأأأ  أخأأأأأأأرى

الدولأأة  فن الدولأأة اةديأأدة ال  لأأ  عامأأة  سأأ رأيأأا  مقبأأوال  علأأى نطأأاق واسأأعمروفأأوردل أن   أأاك  جأأي س
 2001 ل أمأأأا تعليأأأأق اللج أأأأة علأأأى مأأأأواد عأأأأا (2)السأأأاسقة هلأأأأا يف أي مسأأأأؤولية مأأأ  مسأأأأؤوليات الأأأأدول

"يف سأأياق خالفأأة الأأدولل لأأيس واضأأحا  مأأا د ا مانأأت دولأأة ل د  يأأورد مأأا يلأأي:  لأأك فيأأ  ب دىل غأأري
مروفأأورد سجنأأاو جو  ويصأأ  و (3)مسأأؤولية عأأ  الدولأأة السأأل  في أأا  أأص دقلي هأأا" أي جديأأدة تأأرث

 و(4)اة ئي فيهاتطور امل ارسة والسواسق القضائية واآلراء الفقهية م  قاعدة اخلالفة السلبية دىل الطع  
وقأد ت اولأأت ة أأة القأأانون الأدويل  أأ   املشأأكلة يف سأأياق أع اهلأا املتعلقأأة خبالفأأة الأأدول  -3

ل اقأأأرتح الربوفيسأأأور مانفريأأأد المأأأسل رئأأأيس 1963 ففأأأي عأأأا و يف السأأأتي ات مأأأ  القأأأرن املاضأأأي
ددراج اخلالفأأة يف اللج أأة الفرعيأأة املع يأأة خبالفأأة الأأدول واحلكومأأات التاسعأأة للج أأة القأأانون الأأدويلل 

املسأأؤولية عأأ  اافعأأال الضأأارة سأأالغري ساعتبار أأا أحأأد املواضأأيع الأأيت ميكأأ  حبثهأأا يف سأأياق أع أأال 

__________ 

 و 225ة اجمللد الثاينل اة ء الثاينل الصفح ل1998 لالقانون الدويلة ة  حولية (1)
ل 1998متوو/يوليأ   22(ل مقد  م  السأيد جأي س مروفأوردل 5التقرير ااول ع  مسؤولية الدول )اإلضافة رقم  (2)

  و282الفقرة ل A/CN.4/490/Add.5وثيقة اامم املتحدة 
التعليقأأأات الأأأيت اعت أأأدهتا ة أأأة القأأأانون الأأأدويل سشأأأفن مشأأأاريع املأأأواد املتعلقأأأة مبسأأأؤولية الأأأدول عأأأ  اافعأأأال غأأأري  (3)

ل الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل 2001املشأروعة دوليأأا ل تقريأأر ة أأة القأأانون الأأدويلل الأأدورة الثالثأأة واخل سأأونل 
   و3ل الفقرة 85الصفحة  ل(A/56/10) ل10امللحق رقم 

(4) J. Crawford, State Responsibility. The General Part (Cambridge: Cambridge University Press, 
2013), pp. 435-455و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/490/Add.5
http://undocs.org/ar/A/56/10
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وسسأأبب تبأأاي  اآلراء سشأأفن ددراجهأأال قأأررت و (5)ة أأة القأأانون الأأدويل سشأأفن مسأأفلة خالفأأة الأأدول
ري أن ممارسأأة الأأدول غأأو (6)اللج أأة أن تسأأتبعد مشأأكلة اافعأأال الضأأارة سأأالغري مأأ  نطأأاق املوضأأوع

 و واآلراء الفقهية قد تطورت م    لك الوقت
ج الطبيعيأأأأة وال اجحأأأأة دىل حأأأأد سعيأأأأد أن تت أأأأاول اللج أأأأةل سعأأأأد دم أأأأال وسأأأأات مأأأأ  الأأأأ هُ  -4

ل مواضأأأيع أخأأأرى  ات صأأألة تأأأدخ  يف نطأأأاق اجملأأأال نفسأأأ  مأأأ   أأأاالت القأأأانون موضأأأوع معأأأنّي 
ع م ها موضوعان يف  ال املسؤولية الدوليأةل د  واتبعت اللج ة   ا ال هج يف عدة مواضيو الدويل

( مث مواد أأأا املتعلقأأأة مبسأأأؤولية امل ظ أأأات 2001أم لأأأت أوال  مواد أأأا املتعلقأأأة مبسأأأؤولية الأأأدول )
(ل ويف ثالثة مواضيع يف  أال خالفأة الأدولل د  أم لأت مشأاريع مأواد االتفاقيأة 2011الدولية )

( واتفاقيأة فيي أا 1978خلالفأة الأدول يف املعا أدات )اتفاقيأة فيي أا  دفي ا سعأتشك  اليت أصبحت 
(ل فضأأأأال  عأأأأ  مواد أأأأا املتعلقأأأأة 1983خلالفأأأأة الأأأأدول يف ممتلكأأأأات الدولأأأأة وحمفوظاهتأأأأا وديوهنأأأأا )
ورغأأأأأم أن اتفأأأأأاقييت فيي أأأأأا و (7)(1999ج سأأأأأية ااشأأأأأخاص الطبيعيأأأأأني يف حالأأأأأة خالفأأأأأة الأأأأأدول )

 يفر أن القواعأأأد املدونأأأة فيه أأأا مل تأأأؤثر حتظيأأأا سعأأأدد مبأأأري مأأأ  التصأأأديقاتل فأأأجن  أأأ ا ال يعأأأ مل
ل تلأك الوسأطى س  على العكس م   لكل طبقأت الأدولل وال سأي ا يف أوروسأاو (8)ممارسة الدول

ويف السأأأياق نفسأأأ ل روعيأأأت الوثأأأائق غأأأري املل مأأأةل مثأأأ  املأأأواد املتعلقأأأة و (9)القواعأأأد علأأأى خالفتهأأأا
 والطبيعيني مراعاة مبرية على صعيد امل ارسة مبسؤولية الدول أو املواد املتعلقة ج سية ااشخاص

 أأأة مأأأ   مسأأأؤولية الدولأأأة أساسأأأا  يف حأأأاالت معيّ يفالفأأأة اخلومأأأ  حيأأأث املبأأأدأل ت شأأأف مسأأأفلة  -5
الدولأأة الأأيت ارتكبأأت فعأأال  غأأري مشأأروع موجأأودةل وال سأأي ا يف حأأاليت  ال تعأأودخالفأأة الأأدولل ع أأدما 
االت أخأرىل املفيأد أيضأا  دجأراء حتليأ  متع أق حلأو ومأع  لأكل قأد يكأون مأ  ا الل الدول وتوحيأد ا

 أال  لأأأ  الدولأأأأةُ  حيأأأث املبأأأدأأوال ل ي بغأأأي مأأأ  و ثأأأالث فرضأأأأياتمثأأأ  االنفصأأأالل لتفميأأأد أو نفأأأي 
املسأأأأت رة الدولأأأأَة السأأأأل  يف االلت امأأأأات ااساسأأأأية  ات الصأأأألة فحسأأأأبل سأأأأ  ي بغأأأأي أن  لفهأأأأا يف 

ا ل ي بغي أن تسأتفيد الدولأة املسأتقلة حأديثا  مأ  مبأدأ الصأفحة ثانيو ية أيضا  و االلت امات )املسؤولية( الثان
و ثالثأأأأا ل يف حالأأأأة علأأأأى أن تُأأأأرتك هلأأأأا حريأأأأة القبأأأأول خبالفأأأأة مسأأأأؤولية الدولأأأأة (لtabula rasa)البيضأأأأاء 

 االنفصال )اخلالفة(ل ميك  أيضا  للدولة أو للدول اخلل  أن تتح   املسؤوليةل يف ظرو  معي ةو
__________ 

(5) Report of the Sub-Committee on Succession of States and Governments, Yearbook…,و260.p,II.Vol,1963 
(6) Yearbook…,و299.p,II.Vol,1963 
   و2000مانون ااول/ديس رب   12املؤرخ  55/153قرار اة عية العامة مرفق اعُت د ال ص يف  (7)
 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of theانظأرل علأى سأبي  املثأالل  (8)

Crime of Genocide (Croatia v. Serbia and Montenegro), Preliminary Exceptions. Judgment of 18 

November 2008, ICJ Reports 2008, para.109و 
ع أأد ديأأداع صأأكوك التصأأديق علأأى اتفاقيأأة فيي أأا  ل مأأثال ل دعالنأأا  أصأأدرت اة هوريأأة التشأأيكية واة هوريأأة السأألوفامية (9)

ل تشأريان فيأ  دىل أهن أا سأتطبقان االتفاقيأة علأى خالفته أال و أو 7مأ  املأادة  3و 2ل مبوجب الفقرتني 1978 لعا 
 :Status of Treaties as at:15-04-2014. Chapter XXIIIو انظأر 1978حأدث قبأ  سأدء نفأا  اتفاقيأة عأا   مأا

Law of Treaties (https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-

2&chapter= 23&lang=en)و 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-2&chapter=23&lang=en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-2&chapter=23&lang=en
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 المااي في القانونوفق   ممارسة الدول تطور  
لأأأيس يف ممارسأأأة الأأأدول وال يف فقأأأ  القأأأانونل عأأأادةل جأأأواب موحأأأد علأأأى السأأأؤال عأأأ   -6

و دمكانية وظرو  اعتبار الدولة اخلل  مسؤولة ع  فع  غري مشروع دوليا  ارتكبت  الدولة السل 
تقسأأيم املسأأؤولية  علأأى يف سعأأض احلأأاالت الأأواردة يف ممارسأأة الأأدول الوقأأو  غأأري أن مأأ  امل كأأ 

 و توويعها سني الدول اخلل  أو
ة يف القأأانون الأأدويل يو  بأأت القأأرارات ااوىل دىل أن الدولأأة اخللأأ  ال تتح أأ  أي مسأأؤول -7

ل (10)سأأراونو روسأأرت د مطالبأأةففأأي و عأأ  اافعأأال الدوليأأة غأأري املشأأروعة الأأيت ارتكبتهأأا الدولأأة السأأل 
عأأ  رفأأض املسأأؤولني احملليأأني يف مجهأأورييت سأأوير دصأأدار تأأراخيص  تعويضأأا   ةاملطالبأأصأأاحب الأأت س 

ورأت  يئأأة التحكأأيم أن سأأراون امتسأأب حأأق امللكيأأة وتضأأرر حبرمانأأ  مأأ  و سأأتغالل مأأ جم   أأبال
وساملثأأ ل يف و مسأأؤولية عأأ  فعأأ  غأأري مشأأروع ال تقأأع علأأى عأأاتق سريطانيأأاغأأري أن يف  لأأك العدالأأةل 
حكومأأأة ج  أصأأأحاب املطالبأأأة سأأأدون وجأأأ  حأأأق مأأأ  ِقبأأأ  ُسأأأل (11)فريأأأدريك   أأأري ريأأأدوارد مطالبأأأة

ورأت  يئأأة التحكأأيم أن "املسأأؤولية و مجهوريأأة  أأاواي الأأيت ضأأ تها الواليأأات املتحأأدة دليهأأا في أأا سعأأد
 طالبأةومأع  لأكل لأو أن املو القانونية ع  الفعأ  غأري املشأروع قأد سأقطت" ساختفأاء مجهوريأة  أاواي

أصأول  ات لصأاحب املطالبأة يف  م فعأةتُعتأرب َدي أا ل أو يف  اخُت لت يف حكم سدفع أموالل ميكأ  أن
 و(12)والت ا  يقع على عاتق الدولة اخلل  لصاحب املطالبةقي ة ثاستةل لكان   اك حق مكتسب 

ل لأوح  أن " أاتني ريأدواردو سراونومع  لكل في ا يتعلق سالقراري  الصادري  يف قضييت  -8
االسأتع ارية ع أدما مانأت السألطات االسأتع ارية تعأارض أي قاعأدة القضيتني تعودان دىل الفأرتة 

ميكأأ  أن حُتّ لهأأا املسأأؤولية عأأ  أفعأأال غأأري مشأأروعة ارتكبتهأأا دول تعترب أأا تلأأك السأألطات غأأري 
ففأأأي و وسعأأد مأأرور قأأرن مأأ  الأأ م  أضأأحت حجيأأة القضأأيتني املأأ مورتني مثأأرية للشأأكو متحضأأرة

طأر  مضأرور ان الدولأة الأيت  مطالبأةا  رفأض سعض القضايا علأى ااقأ ل سأيكون مأ  اإلجحأ
 و (13)ارتكبت الفع  غري املشروع قد استحو ت عليها دولة أخرى"

( حيأث احتجأت 1831-1829وتش   امل ارسة الساسقة أيضا  ا أالل احتأاد مولومبيأا ) -9
مأا أدى  الواليات املتحدة سعأد  لأك مبسأؤولية الأدول الأثالث اخللأ  )دمأوادور وف أ ويال ومولومبيأا(ل

وسعأد اسأتقالل اهل أد و دىل دسرا  اتفاقات سشفن التعأويض عأ  احليأاوة غأري املشأروعة للسأف  اامريكيأة
السأأاسقة )مبأأا يف  لأك املسأأؤوليات املتعلقأأة سفعأأ   لت امأأاتاحلقأوق واالفأأجن املسأأؤولية عأأ  وسامسأتانل 

ت فيهأأأا ة الأأأيت نشأأأفلدولأأأأنيطأأأت ساغأأأري مشأأأروع موجأأأب إلقامأأأة دعأأأوى( املرتبطأأأة سربيطانيأأأا العظ أأأى 
__________ 

(10) Robert E. Brown Claim (United States v. Great Britain), American & British Claims Arbitration, 

Claim No. 30; 6 UNRIAA (1923), p. 120و 
(11) Frederick Henry Redward Claim (Great Britain v. United States), American & British Claims 

Arbitration, Claim No. 85; 6 UNRIAA (1925), p. 157, 158و 
.D.Pانظأأر  (12) O’Connell, State Succession in Municipal Law and International Law, vol. 1, 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1967), pp. 482, 485-486و 
(13) RestatementoftheForeignRelationsLawoftheUnitedNote7و(1987)’Reporters;209§,States(Third) 
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ويأأ ص مأأ لك العديأأد مأأ  اتفاقأأات اايلولأأة الأأيت أسرمتهأأا ااقأأاليم املسأأتقلة أسأأباب دقامأأة الأأدعوىو 
وانتقاهلأأا دىل  السأأاسقة التاسعأأة لل  لكأأة املتحأأدة علأأى اسأأت رارية املسأأؤولية عأأ  اافعأأال غأأري املشأأروعة

 و(14)الدول اةديدة
دعأأأوى ورغأأأم أن قأأأرارات  يئأأأات التحكأأأيم ليسأأأت موحأأأدةل خلصأأأت  يئأأأة التحكأأأيم يف  -10

دىل أن اليونأأان مسأأؤولةل ساعتبار أأا الدولأأة اخللأأ  ل مرباطوريأأة  (Lighthouses Arbitration) امل أأارات
العث انيةل ع  خرق عقد االمتياو سني تلك اإلمرباطورية وشرمة فرنسأية سعأد احتأاد مريأت واليونأان يف 

تب َّأت السألوك الأيت حملك أة دال أن تسأت تج أن اليونأان ا يسأعووفقا  هل ا القأرارل "ال و (15)1913 عا 
مأأأة سوصأأأفها الدولأأأة غأأأري القأأأانوين الأأأ ي صأأأدر عأأأ  مريأأأت يف املاضأأأي القريأأأب مدولأأأة مسأأأتقلةل مل َ 

غأأأري أن سعأأأض و (16)ستح أأأ  املسأأأؤولية عأأأ  اآلثأأأار املاليأأأة املرتتبأأأة علأأأى خأأأرق عقأأأد االمتيأأأاو" اخللأأأ 
الأأيت ارُتكبأأت قبأأ  الت أأاول عأأ  ااراضأأي  أأي املأأؤلفني يأأرون أن اليونأأان اعتُأأربت مسأأؤولة عأأ  أفعاهلأأا 

أمهيأأة أيضأأا  انأأ  ي طأأوي علأأى نقأأد احللأأول  امل أأاراتويكتسأأي القأأرار املتعلأأق سأأدعوى وسعأأد و  لليونأأان
إلقأرار مببأأدأ انتقأال املسأأؤولية  "وامعارضأة هلأأا:   لخالفأة يف املسأأؤولية أل مؤيأأدةاملطلقأةل سأأواء أمانأت 

و أو سأااحرىل سأ  سااسأاسل سأؤال يأرتب  اةأواب و مقاعدة عامة ل  م  املربرات مث  مأا إلنكأار 
 و(17)علي  سالعديد م  العوام  احملددة"

توحيأأأد  سأأأياقاتأخأأأرى خأأأارج أوروسأأأا تتعلأأأق مبسأأأؤولية الدولأأأة يف حأأأاالت أيضأأأا   توجأأأدو  -11
الأيت أُنشأئت نتيجأة  لوم  اامثلة على  لك اة هوريأة العرسيأة املتحأدة والدول وا الهلا وانفصاهلا

العرسيأأأة  و  أأأاك ثالثأأة أمثلأأأة حت لأأأت فيهأأأا اة هوريأأأةو 1958 للوحأأدة سأأأني مصأأأر وسأأأوريا يف عأأأا 
ل ساعتبار ا الدولة اخلل ل املسؤولية ع  االلت امات ال اشئة عأ  أفعأال غأري مشأروعة دوليأا  املتحدة

ججراءات ا أأ هتا مصأأر ضأأد سأأ القضأأايا يف  أأ ا الصأأددمجيأأع  السأأل و وتتعلأأقارتكبتهأأا الأأدولتان 
أج بيأأةو وتت أأاول وتأأفميم ممتلكأأات  1956 يف سأأياق تأأفميم ق أأاة السأأويس يف عأأا  غرسيأأةممتلكأأات 
ل و أي قضأية ُسأويت ساتفأاق سأني اة هوريأة شأرمة ق أاة السأويس املاليأةااوىل تفميم مصأر  القضية

دفعأت الدولأة اةديأأدة تعويضأات لل سأامهني عأأ   ل د (1958والشأرمة اخلاصأأة )العرسيأة املتحأدة 
العرسيأأأة و أأأة مثأأأال آخأأأر يتعلأأأق ساتفأأأاق سأأأني اة هوريأأأة و (18)الفعأأأ  الأأأ ي ارتكبتأأأ  الدولأأأة السأأأل 

و (1958وفرنسأأا سشأأفن اسأأتئ ا  العالقأأات الثقافيأأة واالقتصأأادية واملاليأأة سأأني الأأدولتني )املتحأأدة 
 واط نياملأ أمأوالل ساعتبار أا الدولأة اخللأ ل العرسيأة املتحأدة ونص االتفاق على أن تعيأد اة هوريأة

د وممتلكأأأات مل تُأأأأرَ  أمأأأوالالأأأيت أخأأأ هتا مصأأأرل وتأأأدفع تعويضأأأات عأأأ  أي  وممتلكأأأاهتم الفرنسأأأيني

__________ 

 وSee Materials on Succession of States, UN Doc. ST/LEG/SER.B/14, 1967انظر  (14)
(15) Lighthouses Arbitration (France v. Greece, 1956), UNRIAA, vol. 12, p. 155. See also ILR, vol. 23, p. 81و 
 و92الصفحة  لنفس  املرجع (16)
 و91 الصفحة لاملرجع نفس  (17)
L. Foscaneanu, L’accordانظأأر  (18) ayant pour objet l’indemnisation de la compagnie de Suez

nationaliséeparوAFDI, 1959, pp. 196,l’Egypte  

http://undocs.org/ST/LEG/SER.B/14
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وامل لكأأأأة املتحأأأأدة اتفاقأأأأا  ممأأأأاثال  أيضأأأأا  يف العرسيأأأأة املتحأأأأدة عأأأأت اة هوريأأأأة ووقّ و (19)أصأأأأحاهبا دىل
 و(20)1959 عا 
فقأ  ع أدما انسأحبت سأوريا مأ   1961 عأا  العرسية املتحدة حىتواست رت اة هورية  -12

الأأأأدولتني اخللأأأأ ل اتفاقأأأأات  دحأأأأدى أأأأاللل أسرمأأأأت مصأأأأرل سوصأأأأفها االوسعأأأأد الدولأأأأة املتحأأأأدةو 
دول أخأأأأرى )مثأأأأ  ديطاليأأأأا والسأأأأويد وامل لكأأأأة املتحأأأأدة والواليأأأأات املتحأأأأدة( سشأأأأفن تعأأأأويض  مأأأأع
ممتلكأأأاهتم خأأأالل العرسيأأأة املتحأأأدة )الدولأأأة السأأأل ( ت اة هوريأأأة ااجانأأأب الأأأ ي  أمّمأأأ واط نياملأأأ

 و(21)1961-1958 الفرتة
فبعد أن انفصلت س  ا ع  مولومبيا يف و االنفصال سياقوت شف حاالت أشد تعقيدا  يف  -13
خأالل  مبواطر الواليات املتحدةل رفضت س  ا حت   املسؤولية ع  الضرر ال ي حلق 1903 عا 

عتأأأا اتفاقيأأأة غأأأري أن الواليأأأات املتحأأأدة وس  أأأا وقّ و 1855 حريأأأق شأأأب يف مدي أأأة مولأأأون يف عأأأا 
التحكأأيم يف املسأأتقب  سشأأفن  املعا أأدة دقامأأة دجأأراءات أأ   وتوخأأت و 1926 املطالبأأات يف عأأا 
"د ا ما تقرر يف التحكيم أن  : يف مولونل مبا يف  لك ت اول املسفلة التالية 1855 آثار حريق عا 

مجهورية س  أا قأد خلفأت مولومبيأا يف  أ    تكونمولومبيا تتح   مسؤولية أصليةل فجىل أي حد 
ورغأأم عأأد  دقامأأة و "1903  ربنأأوف/تشأأري  الثأأاين 3 املسأأؤولية سسأأبب انفصأأاهلا عأأ  مولومبيأأا يف

دجأأأراءات حتكأأأيم يف  أأأ ا الصأأأددل يبأأأني  أأأ ا املثأأأالل ضأأأ  يا  علأأأى ااقأأأ ل أن ملتأأأا الأأأدولتني  أي
 و(22)اعرتفتا سجمكانية اخلالفة يف مسؤولية الدول

فقأأد أصأأأبحت اهل أأأد وسامسأأتان دولتأأأني مسأأأتقلتني و ويتعلأأق مثأأأال آخأأر ساسأأأتقالل اهل أأأد -14
سشأأأأفن اسأأأأتقالل اهل أأأأد )احلقأأأأوق  1947 ويت أأأأاول قأأأأانون عأأأأا و 1947 أغسأأأأطس/آب 15 يف

مأأأ  القأأأانون  10 وتأأأ ص املأأأادةو (23)وامل تلكأأأات واملسأأأؤوليات( املسأأأائ  املتعلقأأأة خبالفأأأة الأأأدولتني
املسؤوليات ع  اافعال غري املشروعة املوجبأة إلقامأة دعأوى في أا عأدا خأرق العقأود" مأ   انتقال"

وقأد فسأرت احملأامم اهل ديأة يف مثأري مأ  و دولة اهل د املستقلة اةديدة اهل د الربيطاين دىل دومي يون

__________ 

(19) Accord général entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la 

République arabe unie, in: RGDIP, 1958, p. 738 et seq.; cf. Ch. Rousseau, Chronique des faits 

internationaux, RGDIP, 1958, p. 681و  
(20) Agreement between the Government of the United Kingdom and the Government of the United 

Arab Republic Concerning Financial and Commercial Relations and British Property in Egypt, 

UNTS, vol. 343, p. 159. Cf. E. Cotran, Some Legal Aspects of the Formation of the United Arab 

Republic and the United Arab States, ICLQ, vol. 8, 1959, p. 366و  
 B.H. Weston, R.B. Lillich, D.J. Bederman, International Claims: Their Settlement by Lump Sumانظر  (21)

Agreements (Ardsley, N.Y.: Transnational Publ., 1999), pp. 139, 179, 185, 235. Cf. P. Dumberry, 

State Succession to International Responsibility (Leiden: Martinus Nijhoff, 2007), pp. 107-110و  
(22) Claims Convention between the United States and Panama (1926), in: UNRIAA, vol. VI, p. 301. 

Cf. P. Dumberry, op. cit., p. 165و  
(23) In: M.M. Whiteman, Digest of International Law, vol. II, (Washington, 1973), p. 873و  
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دىل أن اهل أأد تظأأ  مسأأؤولة عأأ  اافعأأال فيأأ  خلصأأت  تفسأأريا   (24)مأأ  القأأانون 10احلأأاالت املأأادة 
 و (25)كبت قب  تاريخ اخلالفةغري املشروعة دوليا  اليت ارتُ 

 اث القرن المااييحارث الفقفة في أوروبا الوسطى والشرقية في تسعين  
تتعلق قضايا أحدث عهدا  حباالت خالفة الدول يف ال صأ  الثأاين مأ  القأرن العشأري ل  -15

اخلالفة يف أوروسا الوسطى والشرقية يف  قضاياوتش   سوج  خاص و املسؤولية شكلةأثار سعضها م
السأأأوفيايتل التسأأأعي ات مأأأ  القأأأرن املاضأأأيل مثأأأ  ا أأأالل تشيكوسأأألوفاميا ويوغوسأأأالفيا واالحتأأأاد 

الصادر ع  ة ة سادي رتل مأان  9 وم  اةدير سال مر أن  وفقا  للرأي رقمو فضال  ع  توحيد أملانيا
ة هورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتامية أن تسوي ع  طريق اتفاقأات مجيأع  اخلل على الدول 

تله ة مأ  اتفأاقييت فيي أا املسائ  املتعلقة خبالفتها وتتوص  دىل نتيجة عادلأة تسأت د دىل مبأادئ مسأ
سعأأض تعلأأق وتو (26)القأأانون الأأدويل العأأريف يفالقواعأأد  ات الصأألة مأأ  و  1983و 1978 لعأأامي

حيث وقعت سضع حاالت اخلالفة خأارج سأياق  لسففريقيايف القلي  ال ادر أيضا  سآسيال و  قضاياال
 ات الصأأألة هبأأأ   وميكأأأ  االطأأأالع علأأأى ال تأأأائج و دهنأأأاء االسأأأتع ار )دريرتيأأأا وج أأأوب السأأأودان(

التطورات يف االجتهادات القضائية حملك ة العدل الدولية واهليئات القضأائية ااخأرى واملعا أدات 
 و وغري ا م  ممارسات الدول

أ أأأم قأأأرار يف  أأأ ا الصأأأدد القأأأرار الأأأ ي ا  تأأأ  حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة يف قضأأأية  ولعأأأ  -16
صأحيح أن ا أالل تشيكوسألوفاميا اسأت د دىل و فلوفاميا(/سأ)  غاريا ناغي أاروس - غاستشيكوفو

الربملأأانني الأأوط يني التشأأيكي والسأألوفامي أعل أأا قبأأ   ل دال أنطبقأأا  لدسأأتور احأأىت اتفأأاق وجأأرى 
اسأأتعدادمها لتح أأ  مسأأؤولية احلقأأوق وااللت امأأات ال اشأأئة عأأ  املعا أأدات الدوليأأة الأأيت    أأاللاال

 4/1993 مأأأ  القأأأانون الدسأأأتوري رقأأأم 5 دةسأأأ  دن املأأأاو (27)مانأأأت الدولأأأة السأأأل  طرفأأأا  فيهأأأا
مبوجأب نصت على أن "اة هورية التشيكية تولت املسؤولية ع  احلقوق وااللت امات اليت نشفت 

ل ساسأأأأأتث اء وواهلأأأأأاعلأأأأأى اة هوريأأأأأة االحتاديأأأأأة التشأأأأأيكية والسأأأأألوفامية يف تأأأأأاريخ القأأأأأانون الأأأأأدويل 
ة اة هورية االحتادية التشيكية والسألوفاميةل االلت امات املتعلقة ساإلقليم ال ي مان خاضعا  لسياد
 و(28)ولك   ليس خاضعا  لسيادة اة هورية التشيكية"

__________ 

 و493.p,I.vol,.cit.op,…State Succession,O’Connell.D.Pمقتبس م   (24)
 وP. Dumberry, op. cit., p. 173انظر  (25)
(26) The EC Arbitration Commission for the settlement of disputes, Opinion No. 9, 4 July 1992و 
(؛ 1992مأأأانون ااول/ديسأأأ رب   3انظأأر دعأأأالن اجمللأأس الأأأوطر للج هوريأأأة السأألوفامية دىل سرملانأأأات وشأأأعوب العأأامل ) (27)

 (و1992مانون ااول/ديس رب   17ودعالن اجمللس الوطر للج هورية التشيكية دىل مجيع سرملانات العامل وأمم  )
 ةويكية والسلوفاميسشفن التداسري املتعلقة س وال اة هورية االحتادية التش 4/1993ون الدستوري رقم القان (28)
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 :سشفن املسؤولية الدولية لسلوفاميا دىل ما يلي و  بت حمك ة العدل الدولية -17
عأ  تصأرفاهتا غأري  التكون ووو سلوفاميا مسؤولة عأ  دفأع تعأويض  أن ميك " 

سأأ  مأأ لك عأأ  تصأأرفات تشيكوسأألوفاميا غأأري املشأأروعةل وحيأأق هلأأا  فحسأأباملشأأروعة 
احلصول على تعويض ع  ااضرار اليت تكبأدهتا تشيكوسألوفاميا وااضأرار الأيت تكبأدهتا 

 و (29) ي نفسها نتيجة لتصر    غاريا غري املشروع"
على الرغم م  االتفاق اخلاص املرب  سني   غاريا وسلوفاميال يبدو أن احملك ة و  
ساخلالفأأة يف االلت امأأات )املسأأؤولية( الثانويأأة واحلقأأوق الثانويأأة ال امجأأة كأأون سأأ لك أقأأرت ت

 ةو ع  اافعال غري املشروع
اهنيأأأأار يوغوسأأأأالفيا السأأأأاسقة أشأأأأد تعقيأأأأدا   سعأأأأداملسأأأأائ  املتعلقأأأأة خبالفأأأأة الأأأأدول  ومانأأأأت -18
وسأأالفيا االحتاديأأة ومأأ  أسأأباب  لأأك أن مجهوريأأة يوغاو حالأأة تشيكوسأألوفامي مانأأت عليأأ  يف اممأأ

ة هوريأأأأة يوغوسأأأأالفيا  ا  أهنأأأأا تشأأأأك  اسأأأأت رار  1992 )صأأأأرسيا واةبأأأأ  ااسأأأأود( أعل أأأأت يف عأأأأا 
ورفأض و غري أن مجهوريات يوغوسالفيا الساسقة ااخرى مل توافق على  لكو االحتادية االشرتامية

 ل االعأأرتا (30)1992 بت رب/سأ لأس اامأأ  واة عيأة العامأأة أيضأا ل مبوجأأب قأراري  صأأادري  يف أيلول
وا أأ ت ة أأة التحكأأيم و لسأألفها ا  ج هوريأأة يوغوسأأالفيا االحتاديأأة ساعتبار أأا دولأأة تشأأك  اسأأت رار 

ت مجهوريأأأأة يوغوسأأأأالفيا االحتاديأأأأة موقفهأأأأا يف وأخأأأأريا ل غأأأأريّ و (31)نفسأأأأ  )ة أأأأة سأأأأادي رت( املوقأأأأ 
 و (32)جديدةل ع دما قدمت طلبا  لالنض ا  دىل اامم املتحدة سوصفها دولة 2000 عا 
مبوجأأأب الأأأدول اخللأأأ  ليوغوسأأأالفيا السأأأاسقة أُل مأأأت واسأأأت ادا  دىل توصأأأية ة أأأة سأأأادي رتل  -19

اخلالفأأأة  قضأأأاياوأُسأأأر  االتفأأأاق املتعلأأأق سو مجيأأأع املسأأأائ  املتصأأألة خبالفأأأة الأأأدول اتفأأأاق سأأأفن تسأأأوي
وتأأ ص الديباجأأة علأأى أن االتفأأاق أُسأأر  سعأأد مفاوضأأات "سغيأأة و (33)2001 يونيأأ ن/ح يرا 29 يف

السأاسقة حلقوق مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتامية في ا سي ها حتديد التوويع العادل تعري  و 
مأأ  املرفأأق واو مأأ  االتفأأاق  2 وال سأأد مأأ  اإلشأأارة دىل أن املأأادةو "وخصأأومهاوالت اماهتأأا وأصأأوهلا 
 ة:اخلالف قة ساافعال غري املشروعة دوليا  املرتكبة ضد دول ثالثة قب  تاريختت اول املسائ  املتعل

مأأ   أأ ا االتفأأأاق يف  4 "ت ظأأر اللج أأة املشأأرتمة الدائ أأة امل شأأفة مبوجأأب املأأادة 
االحتاديأأة االشأأرتامية الأأيت ال يغطيهأأا سشأأك  يوغوسأأالفيا مجهوريأأة ضأأد طالبأأات مجيأأع امل
ضأأأد طالبأأأات امل  أأأ  ج يأأأع سعضأأأها سعضأأأا  لأأأ  بلأأأغ الأأأدول اخلوتُ و  أأأ ا االتفأأأاقآخأأأر 

 و "االحتادية االشرتاميةيوغوسالفيا مجهورية 
__________ 

(29) Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), ICJ Reports 1997, p. 78 (para. 151)و  
 22(ل 1992)47/1العامأأأأة ؛ وقأأأأرار اة عيأأأأة 1992أيلول/سأأأأبت رب  19(ل 1992)777قأأأأرار  لأأأأس اامأأأأ   (30)

   و1992أيلول/سبت رب 
(31) The EC Arbitration Commission for the settlement of disputes, Opinion No. 10, 4 July 1992و  
   (و2000تشري  الثاين/نوف رب  1) 55/12قرار اة عية العامة  (32)
(33) UNTS, vol. 2262, No. 40296, p. 251و 
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 مبجأردأن الت امأات الدولأة السأل  ال  تفأي  لاست ادا  دىل   ا الأ ص لوميك  أن يُفرتض -20
م  املرفأق  1 وساإلضافة دىل  لكل تشري املادةو (34)ووال مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتامية

 و(35)م  الدولة السل  دىل الدول اخلل طالبات امل انتقالواو دىل 
وأول قضية "يوغوسالفية" ت اولت فيها حمك ة العدل الدوليأة مسأفلة اخلالفأة يف املسأؤوليةل  -21

صأأأرسيا  )البوسأأأ ة واهلرسأأأك ضأأأد اإلسأأأادة اة اعيأأأةودن مأأأان  لأأأك سطريقأأأة غأأأري مباشأأأرةل  أأأي قضأأأية 
 :ومل يُطلب دىل احملك ة ح  مسفلة اخلالفةل ود ا حتديد الطر  املدعى علي و واةب  ااسود(

"تالحأأأ  احملك أأأة أن الوقأأأائع وااحأأأداث الأأأيت تسأأأت د دليهأأأا املأأأ مرات ال هائيأأأة  
املقدمأأأة مأأأ  البوسأأأ ة واهلرسأأأك وقعأأأت يف فأأأرتة مانأأأت فيهأأأا صأأأرسيا واةبأأأ  ااسأأأود دولأأأة 

هورية صرسيا تظ  طرفا  مدعى علي  يف  أ   وم  مث تشري احملك ة دىل أن مجو ووو واحدة
ومأأع  لأأكل و ووو القضأأيةل سأأ   أأي املأأدعى عليأأ  الوحيأأد يف تأأاريخ صأأدور  أأ ا احلكأأم

حُتأأأدَّد يف  أأأ ا  ي بغأأأي أال يغيأأأب عأأأ  اا  أأأان أن أي مسأأأؤولية عأأأ  ااحأأأداث املاضأأأية
 و (36)"احلكم مرد ا وقت وقوعها دىل دولة صرسيا واةب  ااسود

 اإلسأأادة اة اعيأأةاملواويأأة سشأأفن  امل اوعأأةك أأة العأأدل الدوليأأة احلأأ  نفسأأ  يف واعت أأدت حم -22
غري أن  أ ا لأيس سأوى احلكأم ال هأائي ااخأري يف قضأية و (37)2008 سني مرواتيا وصرسيا يف عا 

 و(38)مرواتيأأا ضأأد صأأرسيا الأأ ي ت أأاول مب يأأد مأأ  التفصأأي  املسأأائ  املتعلقأأة ساخلالفأأة يف مسأأؤولية الدولأأة
احملك ة رفضأت دعأوى مرواتيأا والأدعوى املضأادة الأيت رفعتهأا صأرسيا علأى أسأاس غيأاب ورغم أن 
أأ قأأرار يؤيأأد احلجأأة  أحأأدثل يبأأدو أن احلكأأم  أأو )القصأأد اة أأائي(د اإلسأأادة اة اعيأأة ع صأأر تع ُّ

 و القائلة سجمكانية دقامة مسؤولية الدولة مبوجب اخلالفة
 ل2008 نوف رب/تشأأري  الثأأاين 18 ادر يفرت حمك أأة العأأدل الدوليأأةل يف حك هأأا الصأأو ّمأأ -23

 27 اافعأأال املرتكبأأة اعتبأأارا  مأأ سشأأفن سفهنأأا خلصأأت دىل اختصاصأأها سالبأأت يف دعأأوى مرواتيأأا 
 م فصأأألةدولأأأة  سوصأأأفهامجهوريأأأة يوغوسأأأالفيا االحتاديأأأة  نشأأأفةتأأأاريخ و أأأو ل 1992 أسري ن/نيسأأأا

__________ 

(34) Cf. P. Dumberry, State Succession to International Responsibility, Leiden, Martinus Nijhoff 

(2007), p. 121 و 
االحتاديأة االشأرتامية والأيت ال يغطيهأا سشأك  آخأر يوغوسأالفيا مجهوريأة   صواملصاح اليت مانت مجيع احلقوق " (35)

وحقأأوق التأأفلي   لوالعالمأأات التجاريأأة لسأأراءات االخأأرتاع وتشأأ  ل علأأى سأأبي  الأأ مر ال احلصأأرل أأ ا االتفأأاق )
االحتاديأأأأة يوغوسأأأأالفيا والأأأأديون املسأأأأتحقة ة هوريأأأأة طالبأأأأات املو ل وعوائأأأأد سأأأأراءات االخأأأأرتاع والتأأأأفلي ل وال شأأأأر

املاليأأة ة هوريأأة يوغوسأأالفيا االحتاديأأة  صأأوللقسأأ ة اا سأأبة المأأع مراعأأاة تتقامسهأأا الأأدول اخللأأ ل ( االشأأرتامية
    ا االتفاق"وهليف املرفق جيم االشرتامية املبي ة 

(36) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment of 26 February 2007, ICJ Reports 

2007, pp. 75-76 (paras. 74, 77-78)و  
(37) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Croatia v. Serbia and Montenegro), Preliminary Exceptions. Judgment of 18 November 2008, ICJ 

Reports 2008, paras. 23-34و  
(38) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Croatia v. Serbia), Merits, Judgment of 3 February 2015, ICJ Reports 2015و  
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اة اعيأأأةل ولك هأأأا أرجأأأفت قرار أأأا وانضأأأ امهال مبوجأأأب اخلالفأأأةل دىل اتفاقيأأأة م أأأع جرميأأأة اإلسأأأادة 
و سشأأفن اختصاصأأها في أأا يتعلأأق سانتهامأأات االتفاقيأأة الأأيت يأأدعى أهنأأا ارُتكبأأت قبأأ   لأأك التأأاريخ

ل سأأالقول دن مجهوريأأة يوغوسأأالفيا االحتاديأأة 2015 وتبأأدأ احملك أأةل يف حك هأأا الصأأادر يف عأأا 
ل حأىت ساعتبار أا 1992 أسري ن/نيسأا 27 قبأ  اإلسأادة اة اعيأةتك  لُتلَ   ساتفاقية م ع جرميأة  مل

 و دولة يف طور ال شوءل و ي احلجة الرئيسية اليت قدمتها مرواتيا
خأأالل جلسأأة  املأأدعيومأع  لأأكل حتأأي  احملك أة عل أأا  حبجأأة سديلأة اسأأت د دليهأأا الطأر   -24

ل ومفاد أأأأا أن مجهوريأأأأة يوغوسأأأأالفيا االحتاديأأأأة 2014 ارس/مأأأأاسأأأأت اع شأأأأفوية ُعقأأأأدت يف آ ار
الحقا ( مان ميك  أن  ل  مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتامية يف مسأؤوليتها عأ   صرسياو )

م فصأألني اسأأت دت دليه أأا  عّلتأأنيس افقأأد احتجأأت مرواتيأأو انتهامأأات االتفاقيأأة قبأأ   لأأك التأأاريخ
 لالدعاء أن مجهورية يوغوسالفيا االحتادية قد خلفت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتامية يف

لقأأأانون لالعامأأأة  القواعأأأدفادعأأأت أوال  أن  أأأ   اخلالفأأأة جأأأاءت نتيجأأأة لتطبيأأأق مبأأأادئ ةو املسأأأؤولي
(ل 1956) قضية امل أاراتواعت دت على قرار  يئة التحكيم يف و (39)الدويل سشفن خالفة الدول

الأأ ي يأأ ص علأأى أن مسأأؤولية دولأأة مأأا ميكأأ  أن ت تقأأ  دىل دولأأة خلأأ  د ا سلغأأت الوقأأائع حأأدا  
ودفعأأت مرواتيأأا ثانيأأا  سأأفن و (40)لدولأأة اخللأأ  مسأأؤولة عأأ  اافعأأال السأأاسقة غأأري املشأأروعةنعأأ  ا

ل 1992 أسري ن/نيسأأأا 27 مجهوريأأة يوغوسأأالفيا االحتاديأأأة أوضأأحتل مبوجأأب دعأأأالن صأأادر يف
"أهنأأأا ال  لأأأ  مجهوريأأأة يوغوسأأأالفيا االحتاديأأأة االشأأأرتامية يف الت اماهتأأأا التعا ديأأأة فحسأأأبل سأأأ  

 و (41)يف مسؤوليتها ع  انتهامها لتلك االلت امات التعا دية"  لفها أيضا  
وأمأأدت صأأرسيال ساإلضأأافة دىل احلجأأج املتعلقأأة ساالختصأأاص واملقبوليأأة )دعأأوى جديأأدة  -25

رفعتها مرواتيال تشري دىل عد  وجود أي أساس قانوين يف املادة التاسأعة أو ااحكأا  ااخأرى مأ  
تض   أي مبأدأ يتعلأق تلقانون الدويل ال القواعد العامة لية(ل أن اتفاقية م ع جرمية اإلسادة اة اع

أن مجيأأأع أيضأأأا  ومأأأ  املثأأأري لال ت أأأا  يف  أأأ ا الصأأأدد أن صأأأرسيا أمأأأدت و ساخلالفأأأة يف املسأأأؤولية
املسأائ  املتصألة خبالفأة مجهوريأة يوغوسأأالفيا االحتاديأة االشأرتامية يف احلقأوق وااللت امأات ي ظ هأأا 

(ل ال ي ي ص على دجراء لل ظر يف الدعاوى املعلقة ضأد 2001ائ  اخلالفة )االتفاق املتعلق مبس
 و (42)مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتامية

__________ 

 و107ل الفقرة املرجع نفس  (39)
 ل2014آ ار/مأأأارس  21مرواتيأأأا؛ جلسأأأة عل يأأأةل ُعقأأأدت يأأأو  اة عأأأة انظأأأر مرافعأأأات الربوفسأأأور جو مروفأأأوردل حمأأأامي   (40)

 Application of the Convention on theل يف قصر السال ل سرئاسة الأرئيس تومكأال يف قضأية 00/10الساعة 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), CR 2014/21, s. 21, para. 

 ا نقول دن قاعدة اخلالفة ميك  أن ت طبق يف ظرو  معي ة د ا مان هلا ما يربر أاو وال توجأد قاعأدة عامأة : "دن42
   سشفن اخلالفة يف املسؤولية م ا ال توجد قاعدة عامة ضد ا"و

(41) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Croatia v. Serbia), Merits, Judgment of 3 February 2015, para. 107و  
مأأأأ  املرفأأأأق واو مأأأأ  االتفأأأأاقل  2انظأأأأر مرافعأأأأات الربوفسأأأأور أو وميرمأأأأانل حمأأأأامي صأأأأرسيال الأأأأ ي أشأأأأار دىل املأأأأادة  (42)

 آ ار/ 27تأأأ ص علأأأى أن تسأأأوي امل اوعأأأات اللج أأأُة املشأأأرتمة الدائ أأأةو جلسأأأة عل يأأأة ُعقأأأدت يأأأو  اخل أأأيس  الأأأيت
 وCR 2014/22, s. 27, paras. 52-54ل 00/15ل الساعة 2014مارس 
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احلجأأة البديلأأة الأأيت قأأدمتها مرواتيأأا  سأأ  قبلأأتومأأ  اةأأدير سالأأ مر أن احملك أأة مل تأأرفض  -26
  بأأت احملك أأة دىل و و 1992 سري /أنيسأأان 27 سشأأفن اختصاصأأها سأأال ظر يف أفعأأال وقعأأت قبأأ 

 لأن  سغية حتديد ما د ا مانت صرسيا مسؤولة ع  انتهامات االتفاقية
 ي:"فجن على احملك ة أن تقرر ما يل 
اافعأأأال الأأأيت اسأأأت دت دليهأأأا مرواتيأأأا؛ ودن وقعأأأت فهأأأ   وقعأأأت  أأأ   (1) 

 ؛؟مانت خمالفة لالتفاقية
يوغوسأالفيا  د ا مان اامر م لكل  أ  تعأ ى تلأك اافعأال دىل مجهوريأةو  (2) 

 ؛؟قيم م  مث مسؤوليتها ع هااالحتادية االشرتامية يف الوقت ال ي وقعت في  وتُ 
د ا أقي ت املسؤولية على مجهورية يوغوسأالفيا االحتاديأة االشأرتاميةل و  (3) 

 و(43)"؟فه  خلفتها مجهورية يوغوسالفيا االحتادية يف تلك املسؤولية
تأأرى أن القواعأأد املتعلقأأة ساخلالفأأة الأأيت قأأد تأأدخ  يف  ومأأ  املهأأم اإلشأأارة دىل أن احملك أأة -27

و (44)نطاق     القضية ت أدرج يف نفأس فئأة القواعأد املتعلقأة ستفسأري املعا أدات ومسأؤولية الأدول
د يف دعأأالن ك أأا يأأرِ و فومأأع  لأأكل مل يتفأأق مأأع رأي ااغلبيأأة مجيأأع قضأأاة حمك أأة العأأدل الدوليأأة

لقأانون الأدويل سشأفن العامأة لقواعأد المأ  مدونأة دة أي قاعأحىت اآلن القاضي شويل "مل تتطرق 
ال ي ال يتعني وضع قواعد ووو و  خالفة الدول يف املسؤولية دىلخالفة املعا دات ومسؤولية الدول 

(45)سشفن مسؤولية الدول يف حال اخلالفة"
. 

التحكأيم سشأفن  Mytilineos Holdings SAجديرة ساال ت ا   ي قضأية أخرى و ة حالة  -28
فقأد الحظأأت  يئأة التحكأأيم يف  أ   القضأأية أن امل اوعأة سأأدأت قبأ  دعأأالن و  أال االسأأتث ار يف

طلأأأب مأأأ  احملك أأأة أن تبأأأت يف املسأأأائ  القانونيأأأة املتعلقأأأة خبالفأأأة ومل يُ و اسأأأتقالل اةبأأأ  ااسأأأود
الوضع القانوين لصرسيا تبوؤ ال جدال يف أن مجهورية صرسيا ستست ر يف الحظت أالدولل ولك ها 

 و (46)ةب  ااسود على الصعيد الدويلوا
فبعأأأد دعأأأادة و و  أأأاك أمثلأأأة عديأأأدة تقأأأد  دلأأأيال  علأأأى خالفأأأة الأأأدول تتعلأأأق ستوحيأأأد أملانيأأأا -29

التوحيدل تولت مجهورية أملانيأا االحتاديأة املسأؤوليات ال اجتأة عأ  اافعأال غأري املشأروعة الأيت ارتكبتهأا 
دحأأدى املسأأائ  املعلقأأة الأأيت مانأأت مطروحأأة وقأأت  وتأأرتب و (47)مجهوريأأة أملانيأأا الدميقراطيأأة السأأاسقة

و التوحيأأأأد سأأأأالتعويض عأأأأ  امل تلكأأأأات الأأأأيت صأأأأودرت يف دقلأأأأيم مجهوريأأأأة أملانيأأأأا الدميقراطيأأأأة السأأأأاسقة
__________ 

(43) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Croatia v. Serbia), Merits, Judgment of 3 February 2015, para. 112 و 
 و115ة الفقر  لاملرجع نفس  (44)
(45) Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Croatia v. Serbia), Merits, Judgment of 3 February 2015, Declaration of Judge Xue, para. 23و  
(46) Mytilineos Holdings SA v. 1. The State Union of Serbia  Montenegro, 2. Republic of Serbia, 

Partial Award on Jurisdiction (arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules), Zurich, 8 

September 2006, § 158و 
(47) Art. 24, Treaty on the Establishment of German Unity, 31 August 1990, ILM, vol. 30, p. 463و 
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وساسأأتث اء سضأأعة اتفاقأأات سشأأفن املبلأأغ اإلمجأأايلل دأسأأت مجهوريأأة أملانيأأا الدميقراطيأأة علأأى رفأأض دفأأع 
 29شأأفن تسأأوية قضأأايا امللكيأأة دال يف الفأأرتة ااخأأرية قبأأ  التوحيأأد )ومل تعت أأد قانونأأا  سو التعويضأأات

ويف سأأأأأياق  أأأأأ ا التطأأأأأورل اعت أأأأأدت حكومتأأأأأا مجهوريأأأأأة أملانيأأأأأا االحتاديأأأأأة و (1990 يونيأأأأأ ن/ح يرا
 15ومجهوريأأة أملانيأأا الدميقراطيأأة اإلعأأالن املشأأرتك سشأأفن تسأأوية املسأأائ  املعلقأأة مأأ  حقأأوق امللكيأأة )

مأأأ  اإلعأأأالن املشأأأرتكل ي بغأأأي دعأأأادة امل تلكأأأات الأأأيت  3 ووفقأأأا  لل أأأادةو (48)(1990 يونيأأأ ن/ح يرا
ساعتبأار  مسأفلة  غلأبوميكأ  تفسأري  لأك يف ااو دىل أصحاهبا ااصأليني 1949 صودرت سعد عا 

 وتتعلق ساملسؤولية ع  اافعال غري املشروعة )اافعال الضارة سالغري( سدال  م  مسؤولية الدول
شأأارة دىل أن احملك أأة اإلداريأأة االحتاديأأة يف مجهوريأأة أملانيأأا االحتاديأأة ومأأع  لأأكل جتأأدر اإل -30

ورغأأم أن احملك أأة رفضأأت قبأأول مسأأؤولية و ت اولأأت مسأأفلة خالفأأة الأأدول في أأا يتعلأأق سااجانأأب
)املصأادرة( ارتكبتأ  مجهوريأة أملانيأا الدميقراطيأة  مجهورية أملانيا االحتادية ع  فع  غري مشأروع دوليأا  

الت امأأأأات مجهوريأأأأة أملانيأأأأا الدميقراطيأأأأة السأأأأاسقة سأأأأدفع  سأأأأفنول أأأأديل فقأأأأد اعرتفأأأأت ضأأأأد مأأأأواط   
 و(49)دىل الدولة اخلل انتقلت التعويض 

ومأأ  اامثلأأة ااخأأرى علأأى انتقأأال مسأأؤولية الدولأأة السأأل  دىل الدولأأة اخللأأ  االتفأأاق  -31
اامريكيأأأة سشأأأفن تسأأأوية سعأأأض املأأأرب  سأأأني حكومأأأة مجهوريأأأة أملانيأأأا االحتاديأأأة والواليأأأات املتحأأأدة 

الواليأأأأات  مأأأأواطرويشأأأأ    أأأأ ا االتفأأأأاق مطالبأأأأات و (50)(1992املطالبأأأأات املتعلقأأأأة سامللكيأأأأة )
املتحدة ال امجة ع  التفميم واملصادرة والتداسري ااخرى اليت ا  هتا مجهوريأة أملانيأا الدميقراطيأة سأني 

 و 1976و 1949 عامي

 آراء فق  القانون  
دمكانيأأأأة انتقأأأال املسأأأؤولية دىل الدولأأأأة سأأأأاسقا ل يف معظأأأم احلأأأاالتل قأأأانون رفأأأض فقأأأ  ال -32

ل املاضأأية غأري أن اآلراء تطأورت يف وقأأت الحأقل وال سأي ا خأأالل السأ وات العشأري و (51)اخللأ 
__________ 

(48) BGBl. 1990, vol. II, s. 1237و 
(49) Decision of 1.7.1999, BVerwG 7 B 2.99. Cf. P. Dumberry, op. cit., p. 90و 
(50) UNTS, vol. 1911, p. 27و 
 Règlesgénéralesdudroitdela.RCADI, vol. 26, 1929-I, p,“paix“,Cavaglieri.Aانظأر علأى سأبي  املثأال  (51)

374, 378, 416 et seq.; K. Marek, Identity and Continuity of States in Public International Law 

(Geneva: Librairie Droz, 1968), p. 11, 189; P.M. Eisemann, M. Koskenniemi (Dir.), State Succession: 

Codification Tested Against the Facts (The Hague: Academy of International Law, Martinus Nijhoff 

Publ., 2000), p. 193-194;TheProblemofStateSuccessionandtheIdentityofStates“,Craven.C.R

underInternationalProblèmesjuridiques“,Malenovský.J;EJIL, vol. 9, 1998, No. 1, p. 149-150,”Law 

liésàlapartitiondelaAFDI, vol. 39, 1993, p. 334; L. Mälksoo, Illegal Annexation,”Tchécoslovaquie 

and State Continuity: The Case of the Incorporation of the Baltic States by the USSR (A Study of the 

Tension between Normativity and Power in International Law) (Leiden: Martinus Nijhoff Publ., 2003), 

p.Lasucessiond’Etatsenmatièrederesponsabilité,AFDI, vol. 8,“internationale“,Monnier.J.P;257 

1962, p. 65-90;,State Succession in Municipal law and International Law. Vol. I,O’Connell.D.P 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1967), p. 482و 
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متباي أأة أو نقديأأة سشأأفن أطروحأأة عأأد  اخلالفأأةل سأأ  شأأرعت وجهأأات نظأأر حبيأأث سأأدأت تتضأأ   
ووفقأأا  لأأبعض املأأؤلفنيل ع أأدما تتسأألم الدولأأة اخللأأ  مجيأأع و (52) أأةتقبأأ  ساخلالفأأة يف حأأاالت معيّ 

حقأأوق الدولأأة السأأل  )م أأا  أأو احلأأال ع أأد التوحيأأد(ل ي بغأأي هلأأا أيضأأا  أن تتأأوىل املسأأؤولية عأأ  
ويف  أأأأ   احلأأأأاالتل ي بغأأأأي التعامأأأأ  مأأأأع  .االلت امأأأات ال اشأأأأئة عأأأأ  اافعأأأأال غأأأأري املشأأأأروعة دوليأأأا  

 و (53)املشروعة ساعتبار ا ديونا  تعاقدية االلت امات املتعلقة ساافعال غري
 (54)(2008ومأأأأأ  اةأأأأأدير سالأأأأأ مر أن  أأأأأ   املسأأأأأفلة ت اولتهأأأأأا راسطأأأأأة القأأأأأانون الأأأأأدويل ) -33

فقأأد أنشأأف  أأ ا املعهأأد دحأأدى ةانأأ  املواضأأيعية لبحأأث  أأ   و (2013القأأانون الأأدويل ) ومعهأأد
(ل س أأاء  علأأى تقريأأر املقأأرر اخلأأاص 2015واعت أأد أخأأريا  يف دورتأأ  املعقأأودة يف تأأالني )و (55)املسأأفلة

ل ةمو ني(ل قرار  املتعلق خبالفة الدول يف املسائ  املتصلة مبسأؤولية الدولأو )الربوفسور مارسيلو غ
احلاجأة دىل التأدوي  والتطأوير التأدرني يف  ويؤمد القرار حبأقف و مادة 16ال ي يتفل  م  ديباجة و

(ل اسأت ادا  1 نيل مها استخدا  املصطلحات )املادةويتفل  الفص  ااول م  مادتو (56)  ا اجملال
ل ونطأأأأأاق  أأأأ ا القأأأأأرار 1983و 1978 دىل املصأأأأطلحات املسأأأأأتخدمة يف اتفأأأأاقييت فيي أأأأأا لعأأأأامي

ويتضأأأ   الفصأأأ  الثأأأاين القواعأأأد املشأأأرتمة امل طبقأأأة علأأأى مجيأأأع فئأأأات خالفأأأة الأأأدول و (2 )املأأأادة
وتأأ ظم و الطأأاسع الفرعأأي لل بأأادئ التوجيهيأأةعلأأى  3 فأأفوال ل تشأأدد املأأادةو (10 دىل 3 )املأأواد مأأ 
علأأأى التأأأوايل االحتجأأأاج ساملسأأأؤولية عأأأ  فعأأأ  غأأأري مشأأأروع دوليأأأا  ارتكبتأأأ  الدولأأأة  5و 4 املادتأأأان

والقاسأأأم املشأأأرتك سأأأني و السأأأل  أو فعأأأ  غأأأري مشأأأروع ارُتكأأأب ضأأأد ا قبأأأ  تأأأاريخ خالفأأأة الأأأدول
عامأأة تأ ص علأأى عأد  اخلالفأأة  ويعكأأس  لأك قاعأدةو املأادتني  أو اسأأت رار وجأود الدولأأة السأل 

و وتت أأاول املأأادة التاليأأة اتفاقأأات اايلولأأة واافعأأال االنفراديأأةو دامأأت الدولأأة السأأل  موجأأودة مأأا
فئات حمددة م  خالفة الأدولل  تت اول( أحكاما  16 دىل 11 ويتض   الفص  الثالث )املواد م 

__________ 

 StateSuccessionandStateCanadian YBIL 28,”Responsibility“,Czaplinski.Wانظر على سبي  املثال  (52)

(1990), p. 346, 356;,Kaminkga.M.T “StateSuccession inRespect ofHumanRights,”Treaties

EJIL, vol. 7, 1996, No. 4, p. 483; V. Mikulka, “State succession and responsibility”, in: J.

Crawford, A. Pellet, S. Olleson, Law of International Responsibility (Oxford: Oxford University 

Press, 2010), p. 291; P. Dumberry, State Succession to International Responsibility (Leiden: 

MartinusNijhoffRecentProblemsofStateSuccessioninRelation“,O’Connell.D.P;(2007,.Publ

to New States”, RCADI, vol. 130, 1970-II, p. 162; B. Stern, “Responsabilité internationale et 

successionBoissondeChazournes, V. Gowland-Debbas, The International Legal.L:In.”d’Etats 

System in Quest of Equity and Universality: Liber Amicorum Georges Abi-Saab (The Hague: 

Martinus Nijhoff Publ., 2001), p. 336و  
(53) W.Stateو357.p,.cit.op,”…Succession“,Czaplinski  
  (و2008راسطة القانون الدويل )تقرير مؤمتر  (54)
(55) Institut de Droit International, 14th Commission: State Succession in Matters of State Responsibilityو   
: "واقت اعأأأا  م أأأ  ساحلاجأأأة دىل التأأأدوي  والتطأأأوير 2ل الديباجأأأةل الفقأأأرة 2015معهأأأد القأأأانون الأأأدويلل قأأأرار عأأأا   (56)

للقواعأأد املتعلقأأة خبالفأأة الأأدول يف املسأأائ  املتصأألة مبسأأؤولية الأأدولل ساعتبأأار  لأأك وسأأيلة لضأأ ان م يأأد التأأدرني 
   م  اامان القانوين يف العالقات الدولية"و
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لدولل وضم دولة دىل دولة قائ أة و ي نق  ج ء م  اإلقليمل وانفصال أج اء م  دولةل واندماج ا
 و أخرىل وا الل دولةل وظهور دول مستقلة حديثا  

 الحق في التعويض في حالة  قفة الدول  
مأأأأ  ااسأأأأباب الرئيسأأأأية وراء التشأأأأكيك يف أطروحأأأأة عأأأأد  اخلالفأأأأة يف مسأأأأؤولية الأأأأدول  -34

يت حلقأت سأاافرادل سأواء "أنس ة" القانون الدويل اليت ترم  على مجلة أمور تشأ   جأرب ااضأرار الأ
ومأ  مث فأجن احلأق يف اةأرب نياسأة عأ  و ع  طريق احل ايأة الدسلوماسأية أو عأ  طريأق آليأات أخأرى

ي بغأأأي أن  تفأأأي يف حالأأأة االنفصأأأال أو اال أأأالل أو التوحيأأأدل سأأأ  ي بغأأأي أن ي تقأأأ  دىل  أفأأأراد ال
 و الدولة اخلل 

نت ممأأأا  أأأو قأأأائم يف  أأأال انتقأأأال االلت امأأأات ويبأأأدو أن امل ارسأأأة املتبعأأأة يف  أأأ ا اجملأأأال أمأأأ -35
ولأأ لك اسأأتطاعت ة أأة القأأانون الأأدويل أن تعت أأدل و ال اشأأئة عأأ  ارتكأأاب فعأأ  غأأري مشأأروع دوليأأا  

يف  (ل اسأتث اء  مأأ  قاعأدة اسأأت رار اة سأأية2006لأدى تأأدوي  املأواد املتعلقأأة ساحل ايأة الدسلوماسأأية )
و (57)(5 ة سأأية دولأة سأأل  )انظأر مشأأروع املأأادة احلأاالت الأأيت يكأون فيهأأا شأخص طبيعأأي حأامال  

 و (58)قاعدة ُمعدلة سشفن است رار ج سية الشرمة 10 وساملث ل اعُت دت يف مشروع املادة
وتسأأأت د القواعأأأد املدونأأأة يف املأأأواد املتعلقأأأأة ساحل ايأأأة الدسلوماسأأأية دىل تأأأاريخ طويأأأ  مأأأأ   -36

مأأ  فأأرتة مأأا سعأأد احلأأرب العامليأأة انطالقأأا  تل  يئأأات التحكأأيم وغري أأا مأأ  اللجأأان املع يأأة ساملطالبأأا
ويف امل ارسأأأة و (60)  وعأأأة مأأأ  القواعأأأد م هأأأا قواعأأأد معا أأأدة فرسأأأايخاللأأأ  ل فسأأأرت (59)ااوىل

 تطرقأأت دىلاامأأم املتحأأدة للتعويضأأاتل الأأيت  احلديثأأةل اضأأطلعت سأأف م دور يف  أأ ا الصأأدد ة أأةُ 
 10 القضأأأايا املتعلقأأأة سأأأا الل تشيكوسأأألوفاميا ويوغوسأأأالفيا واالحتأأأاد السأأأوفيايت يف مقرر أأأا رقأأأم

 و (61)1992 الصادر يف عا 

__________ 

ل 10ل امللحأق رقأم الوثأائق الرمسيأة للج عيأة العامأةل 2006تقرير ة ة القانون الدويلل الدورة الثام ة واخل سونل  (57)
(A/61/10) ل نأأأوو للدولأأأة أن متأأأارس احل ايأأأة الدسلوماسأأأية 1مأأأع عأأأد  اإلخأأأالل سأأأالفقرة  -2: "30ل الصأأأفحة

يتعلأأأق سشأأأخص يكأأأون مأأأ  رعايا أأأا يف تأأأاريخ تقأأأدمي املطالبأأأة رمسيأأأا  ولك أأأ  مل يكأأأ  مأأأ  رعايا أأأا يف تأأأاريخ  في أأأا
خص مأأأ  رعايأأأا دولأأأة سأأأل  أو يكأأأون قأأأد فقأأأد ج سأأأيت  السأأأاسقة حأأأدوث الضأأأررل شأأأريطة أن يكأأأون  أأأ ا الشأأأ

  وامتسبل لسبب ال يتص  ستقدمي املطالبةل ج سية الدولة ااوىل سطريقة ال تتعارض مع القانون الدويل"و
نأأوو للدولأأة أن متأأارس احل ايأأة الدسلوماسأأية في أأا يتعلأأق سشأأرمة ]ووو[ حت أأ   -1: "46ل الصأأفحة املرجأأع نفسأأ  (58)

 تلك الدولة أو الدولة السل  هلا ووو"وج سية 
 National Bank of Egypt v. German Government and Bank für Handel undانظأر علأى سأبي  املثأال  (59)

Industrie, UK - Germany M.A.T., 14 December 1923 and 31 May 1924, Recueil des décisions des 

tribunaux arbitraux mixtes, vol. IV, p. 233و 
  )ح( م  معا دة فرسايو297)ه( و297و 296املادتان  (60)
ل أث أأاء الأأدورة السادسأأة املعقأأودة 27مقأأرر صأأادر عأأ   لأأس ددارة ة أأة اامأأم املتحأأدة للتعويضأأات يف اةلسأأة  (61)

   و1992ح يران/يوني   26 يف

http://undocs.org/ar/A/61/10
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وتبأأأأني ممارسأأأأة ة أأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة للتعويضأأأأات سوضأأأأوح أهنأأأأا مل تتبأأأأع قاعأأأأدة اسأأأأت رار  -37
كوسلوفاميا الساسقة وسدال  م   لك مسحتل على سبي  املثالل للدول اليت خلفت تشيو اة سية

 و (62)ستلقي التعويض نياسة ع  رعايا ا اةدد
فعلأأى سأأبي  و حديثأأة جأأدا  سشأأفن خالفأأة الأأدول وتت أأاول حقأأوَق اافأأراد أيضأأا  اتفاقأأات   -38

سأأأائ  سشأأأفن سعأأأض املومجهوريأأأة ج أأأوب السأأأودان  السأأأودان ص االتفأأأاق سأأأني مجهوريأأأة يأأأاملثأأأالل 
علأى أن "يوافأق مأ  طأر  مأ   1-1-5 عليأ ل يف املأادة ص ي( يف مجلة ما 2012قتصادية )الا

الطأأرفني سأأدون شأأروط وسصأأفة هنائيأأة علأأى أن يلغأأي ويت أأاول عأأ  أي مطالبأأات مببأأالغ متأأفخرة غأأري 
و "ووو للطأر  اآلخأرغري املسأددة سال ف   غري املتصلةالية املطالبات غري ا م  املمتصلة سال ف  و 

مت أع قيأا  ال  1-1-5 طرفان على أن أحكا  املادةت ص على أن "يتفق ال 3-1-5 ولك  املادة
 ل "يتفأق4-1-5 وساإلضأافة دىل  لأكل فب وجأب املأادةو "أي مطالبني م  القطاع اخلاص ساملطالبأة

الطرفأأان علأأى ا أأا  مأأا يلأأ   مأأ  دجأأراءاتل مبأأا يف  لأأك دنشأأاء ةأأان مشأأرتمة أو أي آليأأات ع ليأأة 
تقد  هبأا املواط أون أو ااشأخاص االعتبأاريون اآلخأرون أخرىل لل ساعدة يف متاسعة املطالبات اليت ي

 و  الدولتني" م  أي م  الدولتني وتيسري ال ر  ا  سفحكا  القوانني الواجبة التطبيق يف م  دولة م 

 لجنة القانون الدوليمنوطة بمهمة تدوين   
و أ ا و ة أة القأانون الأدويلأن تدرسأها تستحق مسفلة خالفة الدول يف مسؤولية الدولأة  -39

القأأانون الأأدويل قأأد اسأأتقر متامأأا  يف لقأأانون الأأدويل مل يكأأ  القواعأأد العامأأة لموضأأوع مأأ  مواضأأيع 
وقأد حأان الوقأت اآلن و العريف يف املاضيل ومأ  مث مل تدرجأ  اللج أة يف سرنا هأا يف مرحلأة مبكأرة
سأأأأد  أأأأ ا وميكأأأأ  أن يو لتقيأأأأيم التطأأأأورات اةديأأأأدة يف ممارسأأأأات الأأأأدول واالجتهأأأأادات القضأأأأائية

( 1978 املوضوع الثغرات املتبقية سعد دم أال تأدوي  خالفأة الأدول يف املعا أدات )اتفاقيأة فيي أال
( ومأأأ لك في أأأا يتعلأأأق ساة سأأأية 1983 ويف ممتلكأأأات الدولأأأة وحمفوظاهتأأأا وديوهنأأأا )اتفاقيأأأة فيي أأأال

جهأأأأةل (ل مأأأأ  1999 )املأأأأواد املتعلقأأأأة ج سأأأأية ااشأأأأخاص الطبيعيأأأأني يف حالأأأأة خالفأأأأة الأأأأدولل
 وتدوي  مسؤولية الدولل م  جهة أخرىدم ال و 

وي بغأأأأي أن تتبأأأأع ااع أأأأال املتعلقأأأأة هبأأأأ ا املوضأأأأوع املبأأأأادئ الرئيسأأأأية خلالفأأأأة الأأأأدول يف  -40
ودقامأأة  االنفصأأال واال أالل والتوحيأأدنقأ  جأأ ء مأ  اإلقلأأيم و الت ييأأ  سأأني   أأا  أصاملعا أداتل في

دراسأأة السأأواسق القضأأائية وغري أأا مأأ  ممارسأأات  تدع أأ ويأأربر هنأأج واقعأأيل دولأأة مسأأتقلة جديأأدةو 
الت ييأأأأ  سأأأأني حأأأأاالت اال أأأأالل والتوحيأأأأدل حيأأأأث  تفأأأأي الدولأأأأة ااصأأأأليةل احلاجأأأأة دىل الأأأأدولل 

وعأادة مأا تطأرح حالأة االنفصأال مشأام  و وحاالت االنفصأال حيأث تظأ  الدولأة السأل  قائ أة
__________ 

سة اةسأأأأأدية اخلطأأأأأرية أو الوفأأأأأاة مقأأأأأرر يتعلأأأأأق سالقسأأأأأ  ااول مأأأأأ  مأأأأأدفوعات املطالبأأأأأات املقدمأأأأأة سشأأأأأفن اإلصأأأأأا (62)
 26املعقأأودة يف  43)املطالبأات مأأ  الفئأأة "سأأاء"( ا أأ    لأأس ددارة ة أأة اامأأم املتحأأدة للتعويضأأات يف جلسأأت  

؛ ومقأأأرر سشأأأفن S/AC.26/Dec.20 (1994) ل  لأأأس ددارة ة أأأة التعويضأأأاتل20ل املقأأأرر رقأأأم 1994أيار/مأأأايو 
الدفعأة ااوىل مأ  املطالبأات املتعلقأة مبغأادرة العأراق أو الكويأأت )املطالبأات مأ  الفئأة "ألأ "( ا أ    لأأس ددارة 

ل 1994تشأأري  ااول/أمتأأوسر  20ة أأة اامأأم املتحأأدة للتعويضأأات يف جلسأأت  السادسأأة واارسعأأني املعقأأودة يف 
  وS/AC.26/Dec.22 (1994)  ة التعويضاتلل  لس ددارة ة22املقرر رقم 

http://undocs.org/ar/S/AC.26/Dec.20
http://undocs.org/ar/S/AC.26/Dec.22
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مأأأ  املهأأأم و ولكأأأ  (63)يقأأأ  مثأأأريا   دليهأأأاأمثأأأر ان احت أأأال قبأأأول الأأأدول سانتقأأأال مسأأأؤولية الدولأأأة 
ويتأأأأيح االنفصأأأأال و عليأأأأ  )الثأأأأوري(الت ييأأأأ  سأأأأني االنفصأأأأال املتفأأأأاوض عليأأأأ  واالنفصأأأأال املعأأأأرتض 
 ول مبا يف  لك اخلالفة يف املسؤوليةاملتفاوض علي  ظروفا  أفض  لالتفاق على مجيع جوانب اخلالفة

ومأ  و الثانويأة سشأفن مسأؤولية الأدولومع  لأكل ي بغأي أن ترمأ  ااع أال أمثأر علأى القواعأد  -41
املهأأأم اإلشأأأارة دىل أن املشأأأروع يسأأأتهد  اةوانأأأب اإلناسيأأأة والسأأألبية مأأأ  املسأأأؤوليةل أي انتقأأأال )أو 
أيلولأأة( الت امأأات الدولأأة املسأأؤولة عأأ  الفعأأ  )املرتكبأأة للفعأأ  غأأري املشأأروع( وحقأأوق )مطالبأأات( الدولأأة 

)أ( أحكأأا  عامأأة سشأأفن خالفأأة الأأدولل تؤمأأد : ال حأأو التأأايلوميكأأ  أن يكأأون اهليكأأ  علأأى و املضأأرورة
سوجأأ  خأأاص أولويأأة االتفاقأأات؛ )ب( مبأأادئ تك يليأأة )فرعيأأة( سشأأفن انتقأأال االلت امأأات ال اشأأئة عأأ  

 و  أحكا  مت وعة وأحكا  دجرائية مسؤولية الدولة؛ )ج( مبادئ سشفن انتقال احلقوق يف التعويض؛ )د(
م يأأدا  مأأ  ال قأأاش والبحأأث معرفأأة مأأا د ا مأأان ي بغأأي ددراج  ومأأ  ااسأأئلة الأأيت تسأأتحق -42

مسأأأأفلة انتقأأأأال االلت امأأأأات ال اشأأأأئة عأأأأ  مسأأأأؤولية الأأأأدول دىل امل ظ أأأأات الدوليأأأأةل مبأأأأا يف  لأأأأك 
و ويتعلأأق سأأؤال آخأأر سانتقأأال املسأأؤولية عأأ  االلت امأأات مأأ  الأأدول دىل اافأأرادو املؤسسأأات املاليأأة

سلوماسية )مثأ  االسأتث اءات مأ  قواعأد اسأت رار اة سأية(ل وسصر  ال ظر ع  مسائ  احل اية الد
الأأيت تبقأأى مأأع  لأأك يف دطأأار العالقأأات سأأني الأأدولل يبأأدو أن  أأ   املسأأفلة قأأد تكأأون  ات صأألة 

و أأ    أأي حالأأة سعأأض نظأأم و حيث أأا تكأأون وسقأأدر مأأا تكأأون ل فأأراد حقأأوق مباشأأرة علأأى الدولأأة
 و(64)نساناملعا داتل مث  االتفاقية ااوروسية حلقوق اإل

ودون املسأأاس سأأفي قأأرار و ميفيأأة وتوقيأأت معاةأأة  أأ   املسأأفلةأمأأر حتديأأد   رتك للج أأةيُأأو  -43
مشأأأاريع أو يُتخأأأ  يف املسأأأتقب ل ميكأأأ  أن يكأأأون الشأأأك  امل اسأأأب هلأأأ ا املوضأأأوع مشأأأاريع مأأأواد 

د مبأأادئ مشأأفوعة ستعليقأأات )سأأريا  سوجأأ  خأأاص علأأى سأأاسقة املأأواد املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول واملأأوا
 و(1983و 1978 اليت أصبحت في ا سعُد تشك  اتفاقييت فيي ا لعامي

__________ 

 وJ. Crawford, State Responsibility. The General Part, (Cambridge: CUP, 2013), p. 455انظر  (63)
 AlišićandOthersBosniaandCroatia, Serbia, Slovenia and the,Herzegovina.vانظر يف   ا السياق  (64)

Former Yugoslav Republic of Macedonia, [GC], No. 60642/08, judgment, 16 July 2014و 
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