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 لؤلمم الجمعٌة العامة وضعتها التً"( اللجنة" أو" الدولً القانون لجنة" باسم بعد فٌما إلٌها وٌشار) الدولً القانون لجنة. 1

 األمم منظومة إطار فً الربٌسٌة وهً الهٌبة 1231 أٌلول/ سبتمبر 91 من( الثالث) 113العمومٌة  الجمعٌة بقرار  المتحدة

نٌسان /  96 من والستون الثالثة الدورة فً اللجنة قدتع. الدولً القانون تدوٌن و التدرٌجً التطوٌر تعزٌز أجل من المتحدة

 نوؼروهو السٌد الدورة وافتتح .1جنٌؾ فً 9111 آب / أؼسطس 19 - تموز/ ٌولٌو 3 و حزٌران / ٌونٌو 3 - أبرٌل

 .للجنة والستٌن الثانٌة الدورة ربٌس وٌسنومورتً،

 :أسماإهم التالٌة األعضاء من اللجنة تتؤلؾ. 9

 كافلٌش لوسٌوس والسٌد ،(االتحادٌة نٌجٌرٌا جمهورٌة)أدوكً  بٌلو محمد والسٌد ،(قطر) المري فطٌس محسن علً السٌد

 جون كرٌستوفر والسٌد ،(موزامبٌق) أفونسو كومٌسارٌو بٌدرو والسٌد ،(األرجنتٌن) كاندٌوتً إنرٌكً والسٌد ،(سوٌسرا)

 والسٌد ،(مالً) فومبا سالٌفو والسٌد ،(إسبانٌا) هٌرناندٌز إسكوبار كونسبسٌون والسٌدة ،(أفرٌقٌا جنوب) دوغارد روبرت

 والسٌد ،(العربٌة مصر جمهورٌة)  ا. حسونة حسٌن والسٌد ،(بولندا) ؼالتسكً جٌسبلؾ والسٌد ،(إٌطالٌا) ؼاٌا جورجٌو

 ،(السوٌد) جاكوبسون جً ماري والسٌدة ،(الشعبٌة الصٌن جمهورٌة)هوٌكانغ  هوانغ والسٌد ،(األردن) حمود. د محمود

 ،(الروسً االتحاد) اناتولٌفٌتش كولودكن رومان والسٌد ،(تونس)  كمٌشة فتحً والسٌد ،(الكامٌرون) كامتو مورٌس والسٌد

 والسٌد بٌرند ،(الٌابان)موراسً  شٌنٌا والسٌد ،(رومانٌا) مٌلٌسكانو فٌورٌل تٌودور والسٌد ،(كندا) ماكراي. م دونالد والسٌد

 جمهورٌة) بٌرٌرا روهان. أ السٌد ؛(فرنسا) بٌلٌه آالن والسٌد ،(ألمانٌا) نولتً جورج والسٌد ،( كوستارٌكا) نٌهاوس. ه

.  والسٌد ،(البرازٌل) سابوٌا فٌرنً جٌلبرتو والسٌد ،(سلوفٌنٌا) بٌترٌتش ارنست والسٌد ،(االشتراكٌة سرٌالنكا الدٌموقراطٌة

 ستٌفن والسٌد ،(شٌلً) كارٌنٌو فارؼاس إدموندو والسٌد ،(كولومبٌا) أوسبٌنا-فالنسٌا إدواردو والسٌد ،(الهند) سٌنغ نارٌندر

 والسٌد ،(كٌنٌا) واكو. س عاموس والسٌد ،(االكوادور) برمودٌز، فاسكٌز، مارسٌلو والسٌد ،(جاماٌكا)سً فاسكٌانً 

 .2(المتحدة المملكة) وود ماٌكل والسٌد ،(اندونٌسٌا) وٌسنومورتً نوغروهو

: للربٌس األول النابب و، (الكامٌرون) كامتو مورٌس السٌد: الربٌس: أسماإهم التالٌة المكتب أعضاء اللجنة انتخبت. 3

: الصٌاؼة لجنة وربٌس ،(كوستارٌكا) نٌهاوس. ه بٌرند السٌد: للربٌس الثانً النابب ؛(السوٌد) جاكوبسون جً ماري السٌدة

 (.االشتراكٌة سرٌبلنكا الدٌموقراطٌة جمهورٌة) بٌرٌرا روهان. أ السٌد: والمقرر ،(رومانٌا) مٌلٌسكانو فٌورٌل تٌودور السٌد

                                                           
1
آب /  19 - تموز/ ٌولٌو 3 و حزٌران / ٌونٌو 3 - نٌسان / أبرٌل 96) والستون، الثالثة فً دورتها المتحدة فً األمم الدولً القانون لجنة التقرٌر  

 لجنة تقرٌر على بناء الخاص التقرٌر هذا أعد قد[. الدولً القانون تقرٌر لجنة من اآلن فصاعدا] A/66/10 المتحدة األمم وثٌقة ،(9111 أؼسطس

 .الدولً القانون

2
 .الخط العرٌض فً االستشارٌة المنظمة فً األعضاء الدول من الدولً القانون لجنة أعضاء أسماء إلى ٌشار  
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 الذي الطارئ الشاؼر لملء (اسبانٌا) اسكوبار هرناندٌز كونسبسٌون السٌدة اللجنة انتخبت ،9111 نٌسان / أبرٌل 96 فً. 3

 لملء (نٌجٌرٌا)ادوكً  بٌلو محمد السٌد اللجنة انتخبت ،9111 ماٌوأٌار/  11 فً. إسكارامٌا باوال السٌدة وفاة عن نجم

 .أوجو باٌو السٌد استقالة نجم عن الطارئ الذي الشاؼر

 96 فً اللجنة رحمة، محمد الدكتور األستاذ ،(آلكو) األفرٌقٌة اآلسٌوٌة القانونٌة االستشارٌة للمنظمة العام األمٌنخاطب .1

 .النظر لوجهات تبادل ذلك تبع. االستشارٌة القانونٌة للمنظمة والمقبلة األخٌرة على األنشطة اللجنة اطلع. 9111/ ٌولٌو  تموز

 االستشارٌة، المنظمة إلنشاء الخمسٌن السنوٌة الدورة موراسً فً شٌنٌا والسٌد بٌرٌرا روهان. أ الدكتور قبل من اللجنة مثلت

 .9111 تموز / ٌولٌو 1 - حزٌران / ٌونٌو 91 من الدٌمقراطٌة االشتراكٌة سرٌبلنكا جمهورٌة كولومبو، فً عقدت التً

 :هذه كانت. الدولً القانون للجنة آنفا المذكورة الدورة أعمال جدول على مدرجة موضوعات تسعة الى ٌصل ما هناك كان. 6

 المعاهدات على التحفظات( أوال)

 الدولٌة المنظمات مسإولٌة( ثانٌا)

 المعاهدات على المسلحة النزاعات آثار( ثالثا)

 األجنبٌة الجنابٌة القضابٌة الوالٌة من الدول مسإولً حصانة( رابعا)

 األجانب طرد( خامسا)

 كوارث وقوع حالة فً األشخاص حماٌة( سادسا)

 ( المحاكمة أو التسلٌم مبدأ) محاكمتهم أو المجرمٌن بتسلٌم االلتزام( سابعا)

 الزمن مر على المعاهدات( ثامنا)

 رعاٌة األكثر األمةباب ( تاسعا)

 الخاص، للمقرر( A/CN.4/647) 11 التقرٌر اللجنة أمام كان ،"المعاهدات على التحفظات" بموضوع ٌتعلق فٌما. 1

 المساعدة مسؤلة فً التً تنظر ،(A/CN.4/647/Add.1)  11 للتقرٌر 1 اإلضافة وكذلك التحفظات، حوار مسؤلة ومعالجة

 معروضا كان ذلك، على عبلوة. الممارسة دلٌل مشروع تقدٌم على أٌضا وتحتوي بالتحفظات، المتعلقة المنازعات تسوٌة فً

 على التحفظات على الممارسة لدلٌل المإقت اإلصدار على الحكومات من الواردة والمبلحظات التعلٌقات اللجنة على

 عمل فرٌق اللجنة أنشؤت(. Add.1 و A/CN.4/639( )9111) والستٌن الثانٌة دورتها فً اللجنة اعتمدتها التً المعاهدات،

 متصورا كان كما الممارسة، دلٌل تشكل التً التوجٌهٌة المبادئ نص على األخٌرة اللمسات وضع فً قدما المضً أجل من

 حوار بشؤن العامل الفرٌق استنتاجات أو التوصٌة مشروع إلى أٌضا اللجنة أشارت(. 9111) والستٌن الثانٌة الدورة فً

 تسوٌة فً والمساعدة التقنٌة المساعدة بشؤن التوصٌة ومشروع الخاص، للمقرر عشر السابع التقرٌر فً الواردة التحفظات،

 .عشر السابع التقرٌر إلى 1 اإلضافة فً الواردة بالتحفظات المتعلقة المنازعات

 مقدمة، من ٌتؤلؾ الذي المعاهدات على التحفظات بشؤن الممارسة دلٌل اللجنة اعتمدت العامل، الفرٌق توصٌات أساس على. 8

 األساسً، نظامها من 93 للمادة وفقا. التحفظات حوار بشؤن مرفق وكذلك علٌها، والتعلٌقات التوجٌهٌة المبادئ نص وعلى

 أوسع على نشرها وضمان المعاهدات على التحفظات بشؤن الممارسة دلٌل علما تحٌط أن العامة الجمعٌة إلى اللجنة أوصت

 .بالتحفظات ٌتعلق فٌما المساعدة آلٌات بشؤن العامة الجمعٌة إلى التوصٌة اللجنة اعتمدت كما. ممكن نطاق
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 ، المواد من مشارٌع 61 من مجموعة الثانٌة، القراءة فً اللجنة، اعتمدت ،" الدولٌة المنظمات مسؤولٌة" حول الموضوع. 2

 الجمعٌة إلى األساسً أوصت نظامها من 93 للمادة وفقا الدولٌة، المنظمات مسإولٌةحول  علٌها، التعلٌقات مع جنب إلى جنبا

 أساس على اتفاقٌة لوضع الحقة، مرحلة فً والنظر، القرار، لهذا وضمها المقررة ، المواد بمشارٌع علما تحٌط أن العامة

 الخاص للمقرر الثامن التقرٌر فً اللجنة على معروضا كان الحالٌة، الدورة فً الموضوع فً النظر فً. المواد مشروع

(A/CN.4/640 )المنظمات بمسإولٌة المتعلقة المواد مشارٌع فً الدولٌة والمنظمات الدول بها أدلت التً التعلٌقات مسح 

 خبلل اللجنة قبل من فٌها للنظر توصٌات وتقدٌم( 9112) والستٌن الحادٌة الدورة فً األولى القراءة فً التً اعتمدت الدولٌة

( Add.1 و A/CN.4/636) الحكومات من الواردة والمبلحظات التعلٌقات اللجنة على معروضا كان كما. الثانٌة القراءة

 . األولى القراءة فً المعتمدة المواد مشارٌع بشؤن( Add.1 و A/CN.4/637) الدولٌة والمنظمات

من  18 من مجموعة الثانٌة، القراءة فً اللجنة، اعتمدت ،"المعاهدات على المسلحة النزاعات آثار" بموضوع ٌتعلق فٌما. 11

 تزال ال أنها الى ضمنٌة اشارة على التً تنطوي للمعاهدات إرشادٌة قابمة على ٌحتوي الذي)واحد  مرفق و المواد مشارٌع

 على المسلحة النزاعات آثار عن علٌها، التعلٌقات مع جنب إلى جنبا ،(المسلح النزاع خبلل جزبٌا، أو كلٌا ، التنفٌذ فً

 لهذا وضمها القرار، فً بمشروع المواد علما تحٌط أن العامة الجمعٌة أوصت األساسً نظامها من 93 للمادة وفقا المعاهدات،

 .المواد مشروع أساس على اتفاقٌة لوضع الحقة، مرحلة فً والنظر، القرار،

التقرٌر  فً اللجنة نظرت ،" األجنبٌة الجنائٌة القضائٌة الوالٌة من الدول مسؤولً حصانة" بموضوع ٌتعلق ما فً. 11

 الجوهرٌة القضاٌا وعرض الثانً التقرٌر استعرض. الخاص للمقرر( A/CN.4/646) والثالث( A/CN.4/631) الثانً

 اإلجرابٌة، الجوانب الثالث التقرٌر تناول حٌن فً األجنبٌة، الجنابٌة القضابٌة الوالٌة من دولة مسإولً حصانة بنطاق المتعلقة

 من حول، النقاش دار. احتجاجاتها وتنازالتها الحصانة، فً النظر بتوقٌت المتعلقة المسابل على خاصة بصفة التركٌز مع

 .اإلجرابٌة والمسابل للحصانة الممكنة والمنهجٌة باالستثناءات، المتعلقة المسابل أمور، جملة

 السادس التقرٌر إلى 9 اإلضافة اللجنة على معروضا كان ،"األجانب طرد" بموضوع ٌتعلق فٌما. 19

(A/CN.4/625/Add.2)، السابع التقرٌر عن فضبل (A/CN.4/642 )اللجنة على معروضا كان كما. الخاص للمقرر 

 من تم االنتهاء(. Add.1 و A/CN.4/628 و A/CN.4/604) اآلن حتى الحكومات من وردت التً والمعلومات التعلٌقات

 الطرد، قرار فً والطعن الطرد، قرار تنفٌذ ذلك فً بما) الطرد حول إجراءات السادس التقرٌر لهذا 9 اإلضافةفً  النظر

 وخاصة) القانونٌة طرد عواقب آخذٌن فً االعتبار أٌضا ،(العبور دولة فً اإلنسان حقوق وحماٌة ٌقصدها التً الدولة وتحدٌد

 ومسإولٌة القانونً، ؼٌر الطرد حالة فً العودة حق وجود مسؤلة للطرد، العرضة األجانب ومصالح الملكٌة حقوق حماٌة

 أحالت العامة، الجلسات فً المناقشة بعد(. الدبلوماسٌة الحماٌة مسؤلة ذلك فً بما القانونً، ؼٌر للطرد نتٌجة الطاردة الدولة

 بتسلٌم ٌتعلق فٌما الطرد"حول  المادة عمشرو عن فضبل الصٌاؼة، لجنة إلى القضاٌا هذه فً السبعة المواد مشارٌع اللجنة

 (.9111) والستٌن الثانٌة الدورة خبلل الخاص المقرر قبل من المنقحة بصٌؽتها" المجرمٌن

 لمشروع ملخص هٌكلة إعادة أٌضا واقترح الموضوع، بهذا ٌتعلق ما فً األخٌرة للتطورات عرضا السابع التقرٌر قدم. 13

 .الصٌاؼة لجنة إلى المواد لمشارٌع هٌكلة إعادة موجز اللجنة وأحالت. المواد

 للمقرر الرابع التقرٌر فً اللجنة على معروضا كان ،"الكوارث حاالت فً األشخاص حماٌة" بموضوع ٌتعلق ما فً. 13

 على قدرتها تتجاوز حٌن المساعدة لطلب المتضررة الدولة مسإولٌة مع التعامل ،(Corr.1 و A/CN.4/643) الخاص

 تقدٌم فً والحق الخارجٌة، المساعدات على موافقتها تعسفٌا أن ال تحجب المتضررة الدولة واجب من الوطنٌة، االستجابة

 النحو على ،19 إلى 11 المواد مشارٌع إحالة اللجنة قررت العامة، الجلسات فً المناقشة بعد. الدولً المجتمع فً المساعدة

 .الصٌاؼة لجنة إلى الخاص، المقرر اقترحه الذي
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 والذي ،2 إلى 6 المواد مشارٌع ذلك فً بما التعلٌقات، مع جنب إلى جنبا ، المواد من مشارٌع 6 مإقتا اللجنة اعتمدت. 11

 والكرامة للكوارث، االستجابة فً اإلنسانٌة المبادئ مع والتعامل ،(9111) والستٌن الثانٌة دورتها فً علما بها، أخذ قد كان

 واجب مع والتعامل ،11 و 11 المواد مشارٌع عن فضبل التوالً، على المتضررة، الدولة دور و نساناإل وحقوق اإلنسانٌة

 .الخارجٌة المساعدات على المتضررة الدولة موافقة على الحصول ومسؤلة المساعدة، بطلب المتضررة الدولة

التقرٌر  فً اللجنة نظرت ،"(المحاكمة أو التسلٌم مبدأ) محاكمتهم أو المجرمٌن بتسلٌم االلتزام" بموضوع ٌتعلق فٌما. 16

 على التركٌز مع المقاضاة، أو بالتسلٌم االلتزام مصادر الذي ٌتصدى لمسؤلة الخاص للمقرر( A/CN.4/648) الرابع

 .الثبلث المواد مشروع بشؤن اقترحت والتً والعرؾ، المعاهدات

 والتً الزمن، مر على المعاهدات فً الدراسات لجنة وتشكٌل ،"الزمن مر مع المعاهدات" بموضوع ٌتعلق ما فً. 11

 تقرٌر فً النظر أوال الدراسة أكملت مجموعة. والممارسة البلحقة باالتفاقات المتصلة الموضوع جوانب على عملها واصلت

 دراسة خبلل من ،ة المخصص التحكٌم ومحاكم الدولٌة العدل محكمة عن الصادر الصلة ذو الفقه حول ربٌسها من تمهٌدي

 بٌن العبلقة عن فضبل والممارسة، البلحقة االتفاقات قبل من للمعاهدة الممكنة التعدٌبلت مسؤلة تناول الذي التقرٌر من جزء

 ربٌسها طرٌق عن الثانً التقرٌر فً نظرها الدراسة بدأت مجموعة ثم. الرسمٌة تعدٌلال إجراءات وممارسة البلحقة، االتفاقات

. فٌه الواردة االستنتاجات بعض على التركٌز خبلل من والممارسة، البلحقة االتفاقات تتعلق خاصة أنظمة ظل فً الفقه حول

 اعتماد مثل القضاٌا من عدد بشؤن أولٌة استنتاجات تسعة من النص صٌاؼة الدراسة لجنة أعاد ربٌس المناقشات، ضوء فً

 باالتفاقات المتعلقة الجوانب ومختلؾ المعاهدات، لتفسٌر مختلؾ ونهج المعاهدات، لتفسٌر العامة القاعدة القضابٌة الهٌبات

 (.عشر الحادي الفصل) المعاهدات لتفسٌر وسٌلة باعتبارها والممارسة البلحقة

 عقدت. رعاٌة األمة األكثر حول بند مجموعة الدراسة اللجنة شكلت ،"رعاٌة األكثر الدولة حكم" بموضوع ٌتعلق وفٌما. 18

 فً رعاٌة األكثر الدولة أحكام وتطبٌق بتفسٌر المتعلقة العمل ورقة أساس على النطاق، واسعة مناقشة الدراسةمجموعة 

 سٌاق فً فٌها النظر إلى تحتاج قد التً القضاٌا عن عامة لمحة تقدٌم استعداد على األسبلة من إطار ووضع االستثمار، اتفاقات

. األخٌرة التحكٌمٌة القرارات ذلك فً بما األخرى أٌضا، التطورات االعتبار فً األخذ مع الدراسات، لجنة أعمال مجمل

 .للمستقبل عمل برنامج أٌضا وضع دراسة مجموعة

 للجنة خاصة أهمٌة بشأنها ذات التً ستكون التعلٌقات محددة قضاٌا. ب

 األجنبٌة الجنائٌة القضائٌة الوالٌة من الدول مسؤولً حصانة. أوال

 وضع إلى تسعى أن للجنة ٌنبؽً. اللجنة تتخذه ي تتمنى الدول أنذالطرٌق ال ما معرفة اللجنة تمنت الموضوع، هذا حول. 12

 ؟(المنشود القانون) التدرٌجً التطوٌر عملٌة فً الشروع للجنة ٌنبؽً أو ،(القابم القانون) الدولً القانون قواعد قابمة

 الذٌن ٌتمتعون( وؼٌرهم الخارجٌة، ووزراء الحكومات ورإساء الدول رإساء)الدول  فً العلٌا المناصب أصحاب من أي •

 ؟ الشخصٌة بحصانة صفتهم المنشود، فً القانون ٌتمتعوا أن هل ٌنبؽً أو الموجود، القانون بحكم

 الموضوعٌة؟ أو الشخصٌة الحصانة اختصاص من مستثناة تكون، أن ٌنبؽً أو كانت، التً الجرابم هً ما •

 فً وممارساتها قوانٌنها عن معلومات تقدم أن للدول أمكن إذا كبٌرة للجنة مساعدة سٌكون أنه تقرٌرها فً اللجنة ذكرت. 91

 تشمل أن ٌمكن(. A/CN.4/646 و A/CN.4/601، A/CN.4 / 631) الخاص للمقرر الثبلثة التقارٌر تؽطٌه الذي المٌدان

 الثالث التقرٌر ٌشملها التً اإلجرابٌة المسابل عن ومعلومات. لتشرٌعوا القانون قضٌة فً األخٌرة التطورات المعلومات هذه

 .خاص بشكل مفٌدة ستكون(  A/CN.4/646) الخاص للمقرر
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 األجانب طرد. ثانٌا  

 الوطنً، الصعٌد على العملٌة الناحٌة من الدول، كانت إذا ما معرفة اللجنة تمنت  ،"األجانب طرد"بموضوع  ٌتعلق فٌما. 91

 :الطرد قرار ضد المقدمة للطعون إٌقافً أثر تعطى

 اإلقلٌم؛ فً قانونٌة بصفة المقٌم باألجنبً ٌتعلق فٌما •

 اإلقلٌم؛ فً مشروعة ؼٌر المقٌم بصورة باألجنبً ٌتعلق فٌما •

 .الفبة عن النظر بؽض تتعلق •

 الدولً؟ القانون قبل من مطلوبة تكون أن الممارسة هذه مثل فً تنظر التً للدولة ٌجوز هل

 ضد استبناؾ رفع ذلك، ؼٌر أو الدولً القانون سبٌل على كان، إذا ما حول الدول نظر بوجهات أٌضا اللجنة سترحب. 99

 .القرار هذا على تنفٌذ إٌقافً أثر له ٌكون أن ٌنبؽً الطرد قرار

 كوارث وقوع حالة فً األشخاص حماٌة. ثالثا

 أمثلة ذلك فً بما الموضوع، هذا إطار فً الدول ممارسات بشؤن معلومات بؤي سترحب أنها تقرٌرها فً اللجنة أكدت. 93

 التً ومإسسٌة قانونٌة محددة حول مشاكل والتعلٌقات بالمعلومات خاصة وبصورة رحب، فمن. المحلٌة التشرٌعات من

 .للكوارث االستجابة أو مع التعامل تصادؾ

 هل. الكوارث من االؼاثة مسابل فً المتضررة الدولة مع تتعاون أن الدول واجب من وجهة النظر أنه اللجنة اتخذت وقد. 93

 المتضررة؟ الدولة قبل من طلبها عند المساعدة لتقدٌم الدول على واجبا ٌشمل التعاون هذا واجب

 (المحاكمة أو التسلٌم مبدأ) المحاكمة أو بالتسلٌم االلتزام. رابعا

 الجرابم من فبات أو الجرابم وبعض المحلٌة، للمحاكم القانون حالة فً أو للدول تشرٌعات أي عن تعرؾ أن اللجنة تود. 91

 المقاضاة؟ أو بالتسلٌم االلتزام تنفٌذ تم والتً المتعلقة

 الدولً القانون الصدد، هذا فً مضى، وقت فً أي التحكٌم هٌبة أو المحكمة لدى هل اعتمدت كذلك، األمر كان إذا. 96

 العرفً؟

 الزمن مر على المعاهدات خامسا.

 لبلتفاقات" والقانونٌة العملٌة األهمٌة توضٌح ،" الزمن مرور مع المعاهدات" موضوع فً نظرها فً حاولت اللجنة،.91

 فٌٌنا اتفاقٌة من( ب) و( أ( )3)  31 المادة) المعاهدات وتطبٌق لتفسٌر كوسٌلة الطرفٌن من" البلحقة الممارسة" و" البلحقة

 أو" البلحقة االتفاقات" على من األمثلة أكثر أو واحد لتزوٌدها بطلبها، الدول اللجنة تذكر السٌاق، هذا فً(. المعاهدات لقانون

 مهتمة، اللجنة ستكون. بهم الخاصة المعاهدات من أكثر أو واحد وتطبٌق بتفسٌر صلة ذات كانت التً أو" البلحقة الممارسة"

 شبه أو قضابٌة الجراءات تخضع تكن لم التً البلحقة الممارسة أو الحقة اتفاقات طرٌق عن التفسٌر حاالت فً سٌما وال

 .قضابٌة

 رعاٌة حالة األمة األكثر. سادسا

 الدراسة تخطط مجموعة االستثمار، قانون مجال فً ٌتعلق ما فً رعاٌة األكثر األمة حول بند عملها استكمال أجل من. 98

 ٌمكن خارج ما الواقعة المناطق فً رعاٌة األكثر األمة لبنود استخدام أي كان إذا ما فً للنظر رعاٌة  األكثر األمة بند حول
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 أي من تقدٌمها ٌجري األمثلة التً تقدر اللجنة فإن لذلك، وفقا. لعملها سٌساعد على توجٌه اتاحتها االستثمار وقانون للتجارة

 .االستثمار وقانون التجارة، ؼٌر أخرى مجاالت فً رعاٌة األكثر األمة ببنود ٌتعلق ما فً قانون حالة أو حدٌثة ممارسة

 جدٌدة مواضٌع. سابعا

 : وهً جدٌدة عمل مواضٌع خمسة الطوٌل المدى على برنامج فً تدرج أن اللجنة قررت. 92

 العرفً؛ الدولً القانون من واألدلة التشكٌل( أ)

 الجوي؛ الؽبلؾ حماٌة( ب)

 للمعاهدات؛ المإقت التطبٌق( ج)

 و الدولً، االستثمار قانون فً والمنصفة العادلة المعاملة معٌار( د)

 .المسلحة بالنزاعات ٌتعلق ما فً البٌبة حماٌة( هـ)

 فٌما الدول احتٌاجات ٌعكس أن ٌجب( أ) الموضوع هذا أن وهً التالٌة المعاٌٌر اللجنة تسترشد المواضٌع، هذه اختٌار فً. 31

 على مراحل من مرحلة فً الكفاٌة فٌه بما متطورة تكون أن ٌنبؽً( ب) الدولً، للقانون التدرٌجً والتطوٌر بالتدوٌن ٌتعلق

 أٌضا وٌنبؽً( د) و وتدوٌنه، التدرٌجً للتطوٌر وقاببل محددا( ج) التدرٌجً والتطوٌر للتدوٌن للسماح الدول ممارسة صعٌد

 للمجتمع الدولً الملحة واالهتمامات الدولً القانون فً الجدٌدة التطورات تعكس التً المواضٌع هذه االعتبار فً ٌإخذ أن

 .الجدٌدة المواضٌع هذه حول الدول بآراء اللجنة وسترحب. ككل

 سرٌالنكا االشتراكٌة جمهورٌة كولومبو،) االستشارٌة للمنظمة الخمسٌن السنوٌة الدورة ج. مداوالت

 (3122 الدٌمقراطٌة،
 االستشارٌة للمنظمة القانونٌة االلتزامات من واحدا أن األعمال، جدول من البند لهذا أثناء تقدٌمه العام، أشار األمٌن. 31

 األعضاء الدول نظر وجهات توجٌه ذلك، وبعد الدولً، القانون لجنة من النظر قٌد هً التً المسابل فً للنظر القانونٌة كان

 .اللجنة إلى فٌها

 مدرجة موضوعات تسعة الى ٌصل ما هناك إن قال والستٌن، الثانٌة الدورة لجنة عمل عن موجزة أثناء اعطاء لمحة. 39

 من اآلثار األجانب؛ طرد المعاهدات؛ على التحفظ وهً الدولً، القانون للجنة آنفا المذكورة الدورة أعمال جدول على

 أو التسلٌم مبدأ) المقاضاة أو بالتسلٌم وااللتزام كوارث، وقوع حال فً األشخاص وحماٌة المعاهدات، على المسلحة النزاعات

 األكثر حالة األمة الزمن، مرور مع والمعاهدات األجنبٌة الجنابٌة القضابٌة الوالٌة من الدول مسإولً حصانة ؛(المحاكمة

 .الطبٌعٌة المشتركة والموارد رعاٌة

 المساهمات أن الحظ أعبله، المواضٌع المذكورة من كل إطار فً المحرز التقدم على الضوء من تسلٌط وجٌزة فترة بعد. 33

 عمله مسار صٌاؼة فً الدولً القانون لجنة على كبٌرة اهمٌة ذات ستكون االستشارٌة المنظمة فً األعضاء الدول من المقدمة

 أن من اللجنة تمكن االستشارٌة المنظمة فً األعضاء الدول وممارسات حالة عن والمعلومات الفعل ردود وأن المستقبل، فً

 .القانونٌة النظم مختلؾ نظر وجهات االعتبار فً تؤخذ

 ٌتحدث كان الذي الحالً والمقرر ،(الدولً القانون لجنة) الدولً القانون لجنة عضو بٌرٌرا، روهان. أ السٌد أعرب. 33

 لجنة لعمل العرٌضة الخطوط القانونٌة أن االستشارٌة للمنظمة العام األمٌن قدمه الذي للتقرٌر تقدٌره عن الشخصٌة، بصفته

 اثنٌن على فقط سٌركز انه الوقت، لقلة نظرا أن، الحظ. 9111 عام فً عقدت التً والستٌن الثانٌة الدورة فً الدولً القانون

 القضابٌة الوالٌة من الدول مسإولً حصانة" و" المعاهدات على المسلحة النزاعات آثار" وهً، الربٌسٌة، الموضوعات من
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 التً الدولً القانون للجنة والستٌن الثالثة الدورة من األول النصؾ فً التحدٌد وجه على تناولها تم التً" األجنبٌة الجنابٌة

 حول النظر وجهات/  التعلٌقات هذه ان أضاؾ. 9111 ٌونٌومن حزٌران /  3 نٌسان / أبرٌل إلى  96 من الفترة فً انعقدت

 .اللجنة لعمل بالنسبة بالؽة أهمٌة لها سٌكون األعضاء الدول جانب من البندٌن هذٌن

 جنبا المسؤلة هذه بشؤن المواد مشروع نص أن إلى أشار ،"المعاهدات على المسلحة النزاعات آثار" بموضوع ٌتعلق فٌما. 31

 إعطاء.  9111 عام فً عقد الذي والستٌن الثالثة الدورة من األول الجزء فً اللجنة اعتمدتها علٌها، التعلٌقات مع جنب إلى

". والتعارٌؾ النطاق" األول عنوان وكان. أجزاء 3 إلى المواد مشروع تنظٌم تم قد أنه أبلػ المواد، مشروع فً أحكام رأي

 اتباع ٌتم انه أوضح".  بالمتنوعة" الثالث و ٌتعلق الجزء  فصلٌن،المحتواة فً المبادئ األساسٌة"  " بعنوان كان والثانً

 أن عام اقتراح ٌعكس ككل المواد هذه مشروع أن إلى أشار. ،1 المادة بمشروع ٌتعلق مرفق قبل من المواد مشروع

 من كاملة مجموعة خبلل ٌجري من الذي المنطق وهذا المعاهدات، نفاذ تعلق أو تنهً ال الواقع، بحكم المسلحة، الصراعات

  أنه إلى أشار ال، أم المسلح النزاع تستمر فً كانت المعاهدة إذا ما بتحدٌد ٌتعلق فٌما. المسؤلة هذه فً المعتمدة المواد مشارٌع

 نص وجود عدم حال فً وأنه ،3 المادة مشروع فً علٌه المنصوص النحو على نفسها المعاهدة لؽة إلى اللجوء أوال ٌنبؽً

 المادة الواردة التً تتضمن  المعاهدات لتفسٌر التقلٌدٌة القواعد الى المشروع من 1 المادة لجؤ بموجب ٌكون ان وبعد صرٌح،

 من قبل لجنة المواد هذا مشروع  تطبٌق ان  شاؾ جواب على العثور تم إذا وأضاؾ .المعاهدات لقانون فٌٌنا اتفاقٌة من 31

. 6 المادة مشروع فً علٌه منصوص هو كما المعاهدة نطاق عن خارجة مسابل فً النظر إلى ذلك بعد سٌتحول التحقٌق

 مثل دابمة لنظم المنشبة المعاهدات أمور، جملة فً الواردة المعاهدات من  إرشادٌة ٌشمل قابمة 1 المادة مشروع أن وأوضح

  موضوعها، أساس على كانت، والتً الدولً اإلنسانً والقانون اإلنسان بحقوق المتعلقة والمعاهدات والبحرٌة، البرٌة الحدود

 .المسلح النزاع أوقات فً مستمرة  حتى تعتبر

 التقرٌر فً النظر تم أنه كشؾ ،"األجنبٌة الجنابٌة القضابٌة الوالٌة من الدول مسإولً حصانة" بموضوع ٌتعلق فٌما. 36

 الصعوبات شرح. الدولً القانون للجنة والستٌن الثالثة الدورة من األول الجزء فً الموضوع هذا بشؤن الخاص للمقرر الثانً

 لتحقٌق ملموسة بطرٌقة معالجة إلى تحتاج التً األسبلة من نوعان هناك أن إلى مشٌرا الموضوع، هذا حدود تؤطٌر فً الواردة

 خطٌرة جرابم ٌسمى بما ٌتعلق فٌما الحصانة من استثناء هناك هل: نظره أوال وجهة كانت. المسؤلة هذه موقؾ فً التخاذ تقدم

 رإساء) المعروفة التروٌكا عن النظر بصرؾ األشخاص من المحددة الفبات بمسؤلة تتعلق والثانٌة الدولً؟ القانون بموجب

 هذا فً. الشخصٌة االختصاص بحصانة التمتع فً سٌنظر والذي ،(الخارجٌة الشإون وزٌر الحكومات، ورإساء الدول

 الجنابٌة القضابٌة الوالٌة من الدول مسإولً حصانة أن هو القضٌة هذه حول الخاص المقرر تقرٌر جوهر أن أوضح الصدد،

 أن إلى أشار للمناقشة، الربٌسٌة االتجاهات تلخٌص فً. ٌثبت أن إلى بحاجة استثناء أي وأنه، القاعدة، تكون أن ٌنبؽً األجنبٌة

 السٌادة، محدودة تكون أن ٌجب واحد، لرأي وفقا. الموضوع هذا حول كامل نقاش أبلؽت التً الفكر تٌارات من اثنٌن هناك

 أساسً، مبدأ العقاب من اإلفبلت عدم مبدأ كان. خطٌرة جرابم ترتكب عندما المطلقة الحصانة عن نتحدث أن ٌمكن ال وأنه

. المستوى رفٌعً مسإولٌن قبل من حتى خطٌرة جرابم فٌها ترتكب التً المطلقة الحصانة عن نتحدث أن ٌمكن ال واحد وأنه

 أي تحتمل ال العرفً، الدولً القانون ذلك فً بما الدولً، القانون فً هً راسخة التً الحصانة، مبدأ آخر، لرأي وفقا كان

 تحقٌق فً كذب لقد وأضاؾ، اللجنة، ٌواجه الذي والتحدي. الدولٌة العبلقات استقرار على الحفاظ فً حاسم وأنه انتهاك،

 القانونٌة ٌنبؽً أن ٌنظروا االستشارٌة المنظمة فً األعضاء الدول أن إلى أٌضا  أشار. الفكر من مدرستٌن بٌن السلٌم التوازن

 لؤلمم العامة الجمعٌة انعقاد خبلل السادسة اللجنة أمام و المسؤلة هذه بشؤن التقرٌر عند الموضوع فً هذا جدٌة بشكل أكثر

 العامة سةالسٌا وتوجٌهات آراء لتلقً الدولً العمل لمإتمر المستقبلً للعمل بالنسبة المهم من انه واضاؾ. المقبلة المتحدة

 .المواضٌع هذه فً النظر من تنشؤ التً الحساسة القضاٌا فً القانونٌة االستشارٌة المنظمة فً األعضاء للدول

 نقطتٌن، على كلمته ركزت ، الشخصٌة أٌضا بصفته متحدثا الدولً، القانون لجنة عضو ،موراٌس شٌنٌا البروفٌسور. 31

 أن إلى وأشار. الدولً القانون لجنة عمل متابعة وضرورة ، الدولً القانون لجنة تناول مستقبل أنه ٌنبؽً موضوعً وهما

 الخمس فترة اختٌار من بد ال كان لذلك جدٌدة وموضوعات موضوعات ثبلثة على أعمالها اختتمت قد الدولً القانون لجنة

 والسٌاسٌة والفنٌة العملٌة الجدوى على قد استند الموضوعات على اختٌار عمله كان ذلك على عبلوة. القادمة سنوات
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 موراٌس البروفٌسور كان. ككل الدولً للمجتمع الملحة واالهتمامات الدولً القانون فً الجدٌدة التطورات لٌعكس للموضوع،

 فً القضاٌا من كاملة لمجموعة للتصدي شاملة اتفاقٌة وإعداد كموضوع،" الجوي الؽبلؾ حماٌة"لتضمٌن  اقتراحا قدم ،

 الجزء مثل مماثلة تكون أن ٌمكن التً المناخ وتؽٌر األوزون طبقة واستنزاؾ الحدود، عبر الهواء تلوث مثل الجوي الؽبلؾ

 السادسة اللجنة توافق أن فً أمله عن أعرب. البحرٌة البٌبة على والمحافظة الحماٌة حول البحار قانون اتفاقٌة من عشر الثانً

 تطورات متابعة إلى والحاجة السادسة، واللجنة الدولً القانون لجنة بٌن بالعبلقة ٌتعلق ما فً مطلوبا كان. االقتراح هذا على

 ،9118 عام فً أنجزت للحدود العابرة الجوفٌة المٌاه طبقات حول المواد مشروع من االنتهاء أن إلى وأشار. المواد مشروع

 المٌاه طبقات على تنطبق التً والقواعد المبادئ بشؤن العامة الجمعٌة إلى' إعبلن' شكل بشؤنها فً قرار اتخاذ ٌمكن والتً

 من الدول لحصانات المتحدة األمم اتفاقٌة حول. اإلطارٌة االتفاقٌة لمستقبل أساسا تكون أن ٌمكن التً للحدود، العابرة الجوفٌة

 سٌتم بؤنه اعتقاده عن وأعرب سومبونػ سوتشارٌتكا، الخاص والمقرر السفٌر مساهمة إلى أشار وممتلكاتهم، القضابٌة الوالٌة

 .البلزمة التصدٌقات مع النفاذ حٌز االتفاقٌة تدخل عندما األصول حسب االعتراؾ بمساهمته

 لجنة ألعمال الممتاز لعرضه بٌرٌرا أ. روهان الدكتور الدولً القانون لجنة ممثل اإلسالمٌة إٌران جمهورٌة وفد شكر. 38

 المادة أن الوفد ذكر ،"المعاهدات على المسلحة النزاعات آثار" لجنة حول أعمال. والستٌن الثالثة دورتها فً الدولً القانون

 ٌواصل أنه الوفد وذكر. الدولٌة المسلحة ؼٌر على النزاعات المواد مشروع تطبٌق إمكانٌة إلى صرٌحة إشارة تشمل( 9)

 قد النزاعات من الفبة لهذه المحتملة اآلثارعلى  الواقع فً الحكم.المسلحة النزاعات تلك تشمل أن المناسب ؼٌر من رإٌة أنه

 كذلك،. المشروعٌة لعدم نافٌة الظروؾ ظل فً" للدول الدولٌة المسإولٌة" بشؤن المواد مشروع ألحكام المعاهدات على ٌكون

 على ٌشٌر الموضوع، هذا حول الدولً القانون لجنة عمل أساس هً التً المعاهدات، لقانون فٌٌنا اتفاقٌة من 13 المادة فإن

 الوفد كان" األجانب طرد" حول موضوع. الدول بٌن المسلحة النزاعات من المعاهدات على المترتبة اآلثار إلى الحصر وجه

 حماٌة" حول موضوع. للمرحلٌن األساسٌة اإلنسان حقوق واجب احترام مع الطرد ٌتم أن تقول أنه ٌجب التً النظر وجهة من

 فً خارجٌة مساعدات تتلقى كانت إذا ما تحدٌد المتضررة الدولة على أنه الوفد الحظ ،" كوارث وقوع حال فً األشخاص

 على الوفد شدد. الدولً للقانون مخالفة تكون المتضررة الدول لمعاقبة اقتراح أي فإن. ال أو مناسبة ؼٌر كارثة وقوع حالة

 صٌاؼة لجنة قبل من الثانٌة القراءة فً المعتمدة الدولٌة المنظمات بمسإولٌة المتعلقة المواد مشارٌع من مجموعة أهمٌة

 تقرٌر القادمة السنوٌة الدورة إلى والتقدم حول ذلك دراسة بإجراء المنظمة أمانة وأوصت للجنة، الحالٌة الدورة خبلل الدستور

 .الموضوع حول هذا شامل

 الدولً القانون لجنة بٌن القابمة المتبادلة والمنفعة األمد طوٌل بالتعاون البداٌة فً الشعبٌة الصٌن جمهورٌة وفد رحب. 32

 شروط تقٌٌد وفر المسلح النزاع تعرٌؾ أن ذكر ،"المعاهدات على المسلحة النزاعات تؤثٌر" بموضوع ٌتعلق وفٌما. والمنظمة

 ٌتعلق وفٌما. التعاهدٌة العبلقات استقرار على ٌإثر أن ٌمكن بدوره وهذا القوة، الستخدام تفسر أن بسهولة ٌمكن كافٌة ؼٌر

 تكون قد عندما الطالبة الدولة إلى أجنبً تسلٌم طرٌق فً تقؾ أن ٌجب شًء ال أن الى أشار ،"األجانب طرد" بموضوع

 سوؾ اللجنة أن فً أمله عن أعرب. المحلً أو الدولً القانون مع تتعارض ال و وابعاد لطرد البلزمة الشروط جمٌع استوفٌت

 .الموضوع هذا فً مستقببل نظرها فً له المرافق الوفد أثارها التً للمخاوؾ كافٌا اهتماما تولً

 المنظمة فً الهامة األعمال جدول حول بنود الدولً القانون لجنة أن تعمل وجهة النظر من الوفد أن مالٌزٌا وفد أشار. 31

 فً ترؼب كانت التً الموضوعات أن إلى الوفد أشار. الموضوع هذا حول أعدت التً األمانة لتقرٌر تقدٌره عن وأعرب

 وحماٌة المعاهدات، على المسلحة النزاعات آثار األجانب، طرد المعاهدات، على حول التحفظ كانت المداوالت على الحصول

 الجنابٌة القضابٌة الوالٌة من الدولة مسإولً حصانة المقاضاة، أو بالتسلٌم االلتزام كوارث، وقوع حال فً األشخاص

 وأن اللجنة" الدولً البٌبً القانون" موضوع مقترح الوفد وأٌد. المشتركة الطبٌعٌة والموارد رعاٌة األكثر حالة األمة األجنبٌة،

 الوفد اختار. الدولً البٌبً للقانون األساسٌة والقواعد المبادئ تحدٌد وإعادة توضٌح نحو بفعالٌة المساهمة على قادرة ستكون

 الضباط إلرسال أي جهود أٌضا أٌد". الجوي الؽبلؾ حماٌة"موراسً حول  شٌنٌا البروفٌسور اقترحه الذي الموضوع هذا

 وأفرٌقٌا آسٌا قارة عن الدولً القانون لجنة أعضاء أن الوفد اقترح. الدولً القانون لجنة فً الداخلً أو المرفق للبرنامج الشبان

 الدولً القانون لجنة لقواعد من الحكومات الصلة، ذات المواضٌع من توصٌة على بناء الداخلً، التعلٌق لقبول أبوابها تفتح
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 من حٌث ٌؤتً للدراسة واحد شهر قبل األقل على الدولً القانون لجنة تقرٌر إتاحة أٌضا الوفد اقترح. والداخلٌة بها المعمول

 جدول بنود مداوالت كامل ٌوم لمدة تكرس أن االستشارٌة المنظمة بؤنه ٌنبؽً على اقتراحا قدموا كما. السادسة اللجنة قبل

 .متعمقة تحصل مناقشات بحٌث الدولً القانون حول لجنة األعمال

 حول طرد. كوارث وقوع حالة فً األشخاص وحماٌة األجانب طرد وهما؛ التالٌة، المواضٌع على اندونٌسٌا وفد أكد. 31

 مع ٌتفق بما وخصوصا اإلنسان، لحقوق الدولً القانون ورد فً كما الموضوع هذا الحظ قد بلدهم أن الوفد أشار األجانب،

 مثل األجانب، من معٌنة وفبات األجانب، لجمٌع المكفولة العامة الحماٌة إلى باإلضافة أنه لوحظ. التدخل وعدم السٌادة مبادئ

 القصوى لؤلهمٌة وفقا،. األخرى اإلجرابٌة والضمانات الطرد ضد إضافٌة حماٌة تمنح أن ٌمكن العمال، والمهاجرٌن البلجبٌن

 البلد بموافقة فقط اإلنسانٌة المساعدات بذل ٌنبؽً أنه الوفد ذكر الطبٌعٌة، الكوارث حالة فً األشخاص موضوع لحماٌة

 الداخلٌة الشإون فً التدخل عدم ومبدأ الوطنٌة ووحدته أراضٌه وسبلمة الوطنٌة السٌادة احترام من قدر أقصى ومع المتضرر

 .للدول

 الثانٌة دورته فً الدولً القانون لجنة لعمل وشاملة مفصلة مقدمة لتقدٌمه العام لؤلمٌن الشكر الهند وفد أن وجه بعد. 39

 االستشارٌة المنظمة فً األعضاء الدول من تعلٌقات/  النظر وجهات تتلقى أن ٌجب الدولً القانون لجنة أن الحظ والستٌن،

 للجنة ٌمكن. األعضاء الدول آراء على للحصول للجنة طرق ثبلث هناك أن إلى الوفد أشار.  المواد مشروع صٌاؼة لدى

 تعمٌم طرٌق عن الدول نظر وجهات ٌثٌر أن ٌمكن أنه وثانٌا، حتى، الموضوع هذا اتخاذ قبل رأي على للحصول السعً

 فً األعضاء الدول الوفد حث. المتبناه المواد مشارٌع على التعلٌقات خبلل من لآلراء أٌضا تسعى قد وأخٌرا، لهم، استبٌانات

 الدولً القانون لجنة تقرٌر فً السادسة اللجنة نظر فً المشاركة وأٌضا الطلبات، هذه على للرد القانونٌة االستشارٌة المنظمة

 الذي االقتراح على وافق بٌنما. الدولً القانون لجنة عمل نتابج حول تؤثٌر لها أٌضا تجعل أن ٌمكن ومواقفها آرابها من حٌث

 جدول من البند هذا فً للتداول كامل واحد ٌوم تخصٌص ٌنبؽً االستشارٌة للمنظمة السنوٌة الدورة أن مالٌزٌا وفد ربٌس قدمه

 البنود بشؤن متعمقة مناقشات المندوبون من اجراء ٌمكن أن شؤنه من ذلك أن الوفد وأضاؾ الدولً، القانون لجنة فً األعمال

 أن إلى الوفد أشار والستٌن، الثالثة دورته فً الدولً القانون لجنة أعمال على وتعلٌقا. الدولً القانون لجنة أعمال جدول على

 القراءة على تركز التً ،9111 حزٌران / ٌونٌو الى نٌسان / ابرٌل من وقعت التً الدولً القانون لجنة دورة من األول الجزء

 الدولٌة المنظمات ومسإولٌة المعاهدات، على المسلحة النزاعات تؤثٌر وهم قضاٌا حول ثبلثة المواد مشروع لنص الثانٌة

 على التعلٌقات اعتماد على ستركز الدولً القانون لجنة دورة من الثانً الجزء أن الوفد وأضاؾ. المعاهدات على والتحفظات

. اللجنة على تعلٌقاتهم الرسال القانونٌة االستشارٌة المنظمة فً األعضاء الدول الوفد حث الصدد، هذا فً. هذه المواد مشارٌع

 وقعت قد الهند بؤن الوفد أبلػ فقد ،9113 عام من وممتلكاتها للدول القضابٌة الحصانات بشؤن المتحدة األمم اتفاقٌة ٌخص فٌما

 وحث. المطاؾ نهاٌة فً االتفاقٌة على التصدٌق قبل الموضوع هذا حول وطنً قانون اعتماد عملٌة فً االتفاقٌة، على بالفعل

 المتعمق النظر بعد اعتمدت التً االتفاقٌة هذه على للتصدٌق القانونٌة االستشارٌة المنظمة فً األخرى األعضاء الدول الوفد

 .الموضوع هذا حول مختلفة نظر وجهات بٌن عادال توازنا وٌمثل السادسة، واللجنة الدولً القانون من قبل لجنة

. األعمال جدول من البند هذا بشؤن العام األمٌن به أدلى الذي االستهبللً للبٌان تقدٌره عن البداٌة فً الٌابان وفد أعرب. 33

 مدخبلت توفٌر خبلل من الدولً القانون لجنة ألعمال هامة مساهمات قدمت الماضً فً االستشارٌة المنظمة أن الوفد والحظ

 قبل من الدولً القانون به لجنة تعمل تدوٌن تتبع  انه ٌجب ذاته الوقت فً الحظ. المنظمة فً األعضاء الدول وآراء قٌمة

 فً موضوعٌن لتناول تخطط الٌابان أن الوفد ذكر الدولً، القانون لجنة اعمال تفعٌل أجل من المتحدة لؤلمم العامة الجمعٌة

 وممتلكاتهم، القضابٌة الوالٌة من الدول لحصانات المتحدة األمم اتفاقٌة هما حول.  المتحدة لبلمم العامة للجمعٌة المقبلة الدورة

 للحدود، العابرة الجوفٌة المٌاه طبقات بقانون ٌتعلق فٌما. للحدود العابرة الجوفٌة المٌاه طبقات بقانون المتعلقة المواد ومشروع

 وضعت الجوفٌة، المابٌة للموارد لسلٌمةا لئلدارة قانونً إطار لتوفٌر محاولة فً الدولً، القانون لجنة أن على الوفد شدد فقد

 الخاص المقرر ٌامادا، شوسً السفٌر صاؼها التً النصوص إلى استنادا القضٌة هذه فً 12 ال المواد مشارٌع من مجموعة

 قرر وأنه المتحدة، لؤلمم العامة الجمعٌة قبل من اٌجابً بشكل المواد مشروع فً وردت أنه الوفد وذكر. الموضوع هذا حول

 فً إما ٌمكن أن إلى أشار الصدد، هذا فً. العام هذا من المقبلة دورتها فً لها تعطى أن ٌمكن الذي الشكل مسؤلة دراسة
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 وفٌما. المتحدة لبلمم العامة للجمعٌة إعبلن شكل فً أو دبلوماسً مإتمر فً عالمٌة معاهدة بوصفه اعتماده المواد مشارٌع

 هذا بشؤن التوجٌهٌة المبادئ مشروع على تعلٌقاتها قدمت قد الٌابان أن أشار الوفد ،"المعاهدات على التحفظ" بموضوع ٌتعلق

 منها، كل ممارسة ضوء فً بعناٌة التوجٌهٌة المبادئ مشروع دراسة األعضاء للدول و ٌنبؽً المنظمة أمانة إلى البند

 .المتحدة لؤلمم العامة للجمعٌة السادسة اللجنة فً الموضوع هذا حول الدابر النقاش فً الصرٌحة ومواقفهم

 ان الٌابان من الدولً القانون لجنة عضو شٌنٌا موراسً ، البروفٌسور به تقدم الذي لبلقتراح تؤٌٌده عن أعرب حٌن فً. 33

 اقتراح أنه قدم الوفد الحظ المستقبل، فً محتمل كموضوع" الجوي الؽبلؾ حماٌة"حول  هذه الدولً القانون لجنة دراسة

 طلب الصدد، هذا فً. المسؤلة هذه بشؤن الدولً القانون وقواعد مبادئ تطبٌق فً هامة ثؽرات هناك أن حول حقٌقة أساسً

 االقتراح هذا تحوٌل على والموافقة بجدٌة االقتراح فً النظر القانونٌة االستشارٌة المنظمة فً األعضاء الدول من الوفد

 لجنة عمل أجل من كبٌرة مساهمة لتقدٌم األفرٌقٌة اآلسٌوٌة الدول قٌام ضرورة على التؤكٌد مع. جدٌدا موضوعا باعتباره

 التعامل ٌتم التً الموضوعات حول كل تجري استبٌانات أن ٌمكن االستشارٌة المنظمة أمانة أن الوفد اقترح الدولً، القانون

. االستبٌانات تلك على أجوبة تقدٌم االستشارٌة المنظمة فً األعضاء للدول طلب قدم الصدد، هذا فً ، اللجنة قبل من معها

 ممارسة. الدولً القانون للجنة العامة األمانة إلى وتقدٌمها اإلجابات تلك تجمٌع إذن، االستشارٌة، للمنظمة العامة ٌمكن لؤلمانة

 .العرفً الدولً القانون وجوهر تكوٌن على تإثر أن المإكد من ولكن تدرٌجٌا تتم نظرهم، فً القبٌل، هذا من

 التً القوانٌن بالتفصٌل الوفد أوضح. األجانب المتعلق بطرد للموضوع أكبر أهمٌة أعطى وفدهم أن الكوٌت وفد قال. 31

 .الكوٌت فً األجانب طرد تحكم

 التدرٌجً والتطوٌر التدوٌن فً فنٌة مساهمات قدمت قد الدولً القانون لجنة أن السعودٌة العربٌة المملكة وفد أشار. 36

 فً اللجنة عمل أن إلى أشار ،"المعاهدات على المسلحة النزاعات آثار" بموضوع ٌتعلق فٌما. السنٌن مر على الدولً للقانون

 المواد مشارٌع بتطبٌق ٌقوم أن ٌنبؽً أنه الوفد الحظ األجانب، طرد بموضوع ٌتعلق فٌما. بالثناء جدٌر أمر هو المجال هذا

 .القضابٌة حول الحصانة الدولً القانون لجنة أعمال لوفد تقدٌره عن أعرب أخٌرا،. قلٌدٌةالت الدولٌة القانونٌة والمبادئ

 وممتلكاتهم القضائٌة، الوالٌة من الدول لحصانات المتحدة األمم اتفاقٌة: الٌابان من المقدم الجدٌد االقتراح

 العامة الجمعٌة قبل من اعتمدت وممتلكاتها للدول القضابٌة الحصانات بشؤن المتحدة األمم بؤن اتفاقٌة الٌابان وفد صرح. 31

. الدولً القانون لجنة فً الصٌاؼة عمل فً مرة ألول بدأت ان منذ عاما 91 األمر استؽرق. 9113 عام فً المتحدة لؤلمم

 قانونال لجنة استكملت. عاما 13 مستفٌضة مدتها ٌتطلب دراسات القضابٌة حول الحصانة الدولً القانون لجنة عمل تدوٌن

 السادسة اللجنة فً المواد مشارٌع فً النظر بدأت. 1221 عام فً المواد لمشروع النهابً النص وتبنً بصٌاؼة عملها الدولً

 9113 عام فً أخٌرا واعتمدت عاما، 13 التً استؽرقت الصعبة والمفاوضات 1229 عام فً المتحدة لؤلمم العامة للجمعٌة

 .اتفاقٌة بوصفها

 دولة أن الثابتة الحقابق من. الدولة بحصانات ٌتعلق فٌما الدول ممارسات وضع قلقة حول الٌابان حكومة أن أشار الوفد. 38

 خضع القضابٌة الوالٌة من الحصانة مبدأ ولكن المبدأ، حٌث من أخرى دولة لمحاكم القضابٌة الوالٌة من بالحصانة تتمتع

 التفاوت مثل المقٌدة، القواعد" طرابق". المقٌدة القواعد" فً ٌسمى ما" المطلقة القواعد" من أساسٌة ولكنها تدرٌجٌة لتؽٌٌرات

 .منتدى الدول العتمادها الكبٌر

 حصانات لطرابق األساسٌة القواعد تحدٌد جدا المهم من أنه على الٌابان حكومة نظرت مقدما، الجارٌة للظروؾ نظرا. 32

 خبلل المفاوضات لتسرٌع نشطا دورا الٌابان، لحكومة ممثبل بصفته ٌامادا، شوسً أخذ السفٌر. الدولً الصعٌد على الدولة

 القانون تدوٌن كان. العرفً الدولً القانون تدوٌن أهمٌة على أكدت الٌابان تقلٌدٌا،. السادسة اللجنة فً المواد مشارٌع فً النظر

 العرفً، الدولً القانون لقواعد مشترك فهم إنشاء الؽموض، هذا إزالة أجل من. المتحدة األمم فً هامة وظٌفة العرفً الدولً

 للقانون المتحدة األمم لجنة به قامت الذي األعمال من أساس على الموضوعات من العدٌد بتدوٌن تضطلع التً المتحدة واألمم
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 العرفً القانون تدوٌن. العرفً القانون فً كبٌر حد الى وضعت العرفً الدولً والقانون الدولة، حصانة قضٌة فً. الدولً

 .الدول بٌن ومنصفة مستقرة عبلقات فً بالتؤكٌد ٌسهم

 للمناقشة الموضوع هذا اتخذ الٌابان حكومة من اقتراح على بناء تجري، السادسة اللجنة عملٌة أن حٌن فً أنه الوفد أبلػ. 11

 أعدت ،9111 عام فً االستشارٌة للمنظمة( دورة القاهرة) والثبلثٌن التاسعة الدورة خبلل. االستشارٌة القانونٌة المنظمة فً

 للمساهمة االستشارٌة المنظمة ألعضاء بالنسبة األهمٌة ؼاٌة فً كان أنه موضحا أساسٌة معلومات ورقة الٌابانٌة الحكومة

 وأضاؾ. القاهرة دورة خبلل بنشاط الموضوع هذا نوقش. الموضوع هذا لتدوٌن العامة الجمعٌة أعمال فً واإلٌجابٌة الفعالة

 الدول من قٌمة آراء تقدٌم خبلل من الدولً القانون لجنة أعمال فً هامة مساهمات قدمت االستشارٌة المنظمة أن، الوفد

 لؤلمم العامة الجمعٌة قبل من الدولً القانون لجنة تقنٌن خبلل من ٌعمل أن على اتباع أنه ٌنبؽً الوفد شدد. فٌها األعضاء

 الوفد سلط ذلك، بعد. المبادرة تتخذ أن الدول على ٌجب السبب ذلك أجل من. الدولً القانون لجنة عمل تفعٌل أجل من المتحدة

 الٌابان بؤن الوفد أبلػ .ممكن وقت أقرب فً علٌها تصدق أن المهم من أنه فً والسبب لبلتفاقٌة، البارزة السمات على الضوء

 صك وأودعت ،9112/ ابرٌل  نٌسان فً بتنفٌذه المتعلقة التشرٌعات ،9111 كانون الثانً / ٌناٌر 11 فً االتفاقٌة على وقعت

 حٌز الدولة لحصانات" المطلقة القواعد"دخلت  الٌابان، فً. لؤلمم المتحدة العام االمٌن مع 9111أٌار / ماٌو،  11 فً قبولها

 القواعد إلى السلس االنتقال تحقٌق أجل من كان. الحالٌة الدولٌة المعاٌٌر مع" المقٌدة القواعد" وتتفق ،1298 عام منذ التنفٌذ

 .االتفاقٌة أحكام مع متوافقة لتكون المحلٌة قوانٌنها تشرٌع الٌابان لحكومة األفضل من المقٌدة،

 السعودٌة العربٌة المملكة مثل االستشارٌة المنظمة فً األعضاء بعض ذلك فً بما دولة، 11 اآلن، حتى أنه ذكر الوفد ،. 11

 من الصك إٌداع تارٌخ ٌلً الذي الثبلثٌن الٌوم فً النفاذ حٌز تدخل فإنها ذلك، ومع. االتفاقٌة فً أعضاء ن،ولبنان واٌرا

 أخرى سنوات عدة عن ٌقل ال ما ٌستؽرق قد واالمر المتحدة، لؤلمم العام األمٌن لدى االنضمام أو القبول أو التصدٌق صكوك

 .ٌودع أن المقرر من الذي كان 31 تصدٌق قبل

 االتفاقٌة أن إلى الوفد أشار. األعمال جدول القتراح الٌابانً للوفد تقدٌره عن البداٌة فً ،اندونٌسٌا جمهورٌة من وفد مدد. 19

 الدول بٌن اآلراء وتوافق مشتركة أرضٌة ٌمثل كما. األعضاء الدول عنها أعربت التً الشواؼل بٌن ودقٌقا عادال توازنا تمثل

 والمعامبلت التجارٌة والممارسات الشركات، قانون فً التنبإ على والقدرة االستقرار ،توفٌر مختلؾ قانونً نظام تمثل التً

 والٌقٌن القانون سٌادة تعزز أن شؤنها من االتفاقٌة بؤن اعتقادهم عن أعربوا. الخاص القطاع من وأطراؾ الدول بٌن التجارٌة

 القانون وتطوٌر تدوٌن فً تسهم وسوؾ االعتبارٌٌن، أو الطبٌعٌٌن واألشخاص الدول بٌن المعامبلت فً سٌما ال القانونً،

 البعثات حول أي. اهتمامهم من االتفاقٌة أن الوفد ٌعتقد ذلك، على عبلوة. المجال هذا فً الممارسة ومواءمة الدولً

 النظر جرى كما به لمعمولا القانون على صراع بالتؤكٌد تخلق سوؾ قانونٌة، دعاوى تواجه كانت التً والقنصلٌة الدبلوماسٌة

 أن شؤنه من وممتلكاتها للدول القضابٌة الحصانات واتفاقٌة واالمتٌازات، الحصانات ووجود والقنصلٌة الدبلوماسٌة البعثات فً

 .الحصانات تلك طبٌعة و نطاق توضٌح على ٌساعد

 المتحدة األمم اتفاقٌة حول المداوالت فً 9111 عام منذ شاركت ببلدهم أن إلى أفرٌقٌا جنوب جمهورٌة وفد أشار. 13

 قانون فً الهامة المسؤلة هذه مع التعامل تم أفرٌقٌا جنوب فً أنه الوفد أشار. وممتلكاتهم القضابٌة الوالٌة من الدول لحصانات

 مماأل اتفاقٌة أن مفاده من رأي الوفد كان(. 1288 و 1281 عام فً المعدل) 1281 لسنة 81 الخارجٌة الدول حصانات

 البٌان ذلك وأٌد. الدولً المجتمع فً القانونٌة النظم مختلؾ فً الدولة لحصانة العالمٌة المبادئ لتعكس عملٌا حبل تمثل المتحدة

 .االتفاقٌة على التصدٌق بزٌادة وأوصى الٌابان، به أدلت الذي

 تؽطً االتفاقٌة أن إلى الوفد أشار. ألهمٌتها نظرا الدورة فً حول االتفاقٌة قصٌرة مناقشة إجراء باقتراح كٌنٌا وفد رحب. 13

 ال عندما الحال هو كما الحاالت هذه مثل على وٌنص دولة أي لمحاكم القضابٌة الوالٌة من وممتلكاتها األجنبٌة الدول حصانة

 أٌد. األخرى الوالٌات محاكم فً والممتلكات بها الخاصة للدولة القضابٌة الوالٌة من الحصانة تطبق أن األطراؾ للدول ٌمكن

 التصدٌق فً النظر عملٌة مشاركٌن فً وكانوا وممتلكاتهم، القضابٌة الوالٌة من الدول لحصانات المتحدة األمم اتفاقٌة الوفد
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 األمم اتفاقٌة على التصدٌق فً بالنظر االستشارٌة المنظمة فً األخرى األعضاء الدول ذلك، حثوا على عبلوة. االتفاقٌة على

 .وممتلكاتهم القضابٌة من الوالٌة الحصانات ةالمتحد
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 المعاهدات على التحفظ ثانيا.

 أ. تمهيد
( والذي من أجلهه ILCوموضوع "التحفظ على المعاهدات" مدرج فً جدول أعمال  لجنة القانون الدولً ) 1993منذ عام . 1

وضهع )علهى   ILCتم تعٌٌن البروفٌسور آالن بٌلٌه مقررا خاصا. إن المنطق وراء  تقدٌم جهدول األعمهال الموضهوع مهن قبهل 
 النحو التالً(:

 
لحل الخبلفات بٌن الدول فٌما ٌخص المعاههدات و اتفاقٌهة  1978لقانون المعاهدات ,اتفاقٌة فٌٌنا لعام  1969اتفاقٌة فٌٌنا لعام  

المنظمات الدولٌة أو بٌن المنظمات الدولٌة ، حتى عندما  تحدد بعض المبادئ  لقانون المعاهدات بٌن الدول و 1986فٌٌنا لعام 
هدات، ٌنفذ ذلك فً الشروط التهً تكهون عامهة جهدا لتكهون بمثابهة دلٌهل لممارسهات الهدول وعهدم تسهلٌط بشؤن التحفظ على المعا

تقدم هذه االتفاقٌات أجوبة على األسبلة الؽامضة حول التفرقة بٌن التحفظات واإلعبلنهات  الضوء على عدد من المسابل الهامة.
ت )شروط شهرعٌة التحفظهات وقابلٌهة تطبٌقهها علهى دولهة أخهرى( فً التفسٌر، فً نطاق اإلعبلنات فً التفسٌر، صحة التحفظا

)وال سهٌما قابلٌههة القبههول ، ونطههاق االعتراضههات علهى الههتحفظ والههذي الٌكههون  محظههورا  ونظهام االعتراضههات علههى التحفظههات
اذ بموجههب معاهههدة وال ٌتعههارض مههع موضههوعها والؽههرض منها(.هههذه االتفاقٌههات أٌضهها صههامتة علههى أثههر التحفظههات علههى نفهه

المعاهههدات، والمشههاكل المتعلقههة بموضههوع معههٌن مههن بعههض المعاهههدات )وخصوصهها الصههكوك التؤسٌسههٌة للمنظمههات الدولٌههة 
تقنٌهات معاههدة معٌنهة )وضهع بروتوكهوالت  ومعاهدات حقوق اإلنسان( ،والتحفظ على معاهدات التدوٌن والمشاكل الناتجة عهن

 إضافٌة،والتقنٌات الثنابٌة(.
 

 الواجبة، المداوالت و بعد الموضوع هذا بشؤن الخاص المقرر تقرٌرا من عشر اثنً تلقت قد اللجنة كانت 9111 عام حتى. 9

 على التحفظات من مختلفة جوانب التعلٌقات التً تؽطً مع التوجٌهٌة من المبادئ مشروعا 81 من أكثر اللجنة اعتمدت

 .المعاهدات

 للجنة  والستٌن الثالثة الدورة فً الموضوع فً النظر ب.
 للتصدي الخاص للمقرر 3عشر السابعالتقرٌر الثالث  اللجنة على معروضا كان ،(9111) والستٌن الثالثة دورتها فً. 3

المتعلقة  النزاعات حل فً المساعدة مسؤلة فً نظر الذي 11 إلى التقرٌر 1 اإلضافة وكذلك التحفظات، حوار لمسؤلة

 معروضة كانت ومبلحظات تعلٌقات ذلك، وردت على عبلوة. الممارسة دلٌل مشروع تقدٌم على أٌضا وٌحتوي بالتحفظات،

 فً اللجنة اعتمدتها التً المعاهدات على التحفظات بشؤن الممارسة دلٌل من المإقتة حول النسخة ،4الحكومات من اللجنة، على

 .9111 عام فً والستون الثانٌة دورتها

 دلٌل تشكل التً التوجٌهٌة المبادئ لنص النهابٌة الصٌؽة وضع فً قدما المضً أجل من عمل فرٌق اللجنة أنشؤت. 3

 أو التوصٌة مشروع فً العامل الفرٌق إلى أٌضا اللجنة وأشارت. والستٌن الدورة الثانٌة فً متصورا كان كما الممارسة،

 المتعلقة المنازعات فً تسوٌة والمساعدة التقنٌة المساعدة بشؤن توصٌة ومشروع التحفظات، بشؤن حوار االستنتاجات

 أساس على. التقرٌر ذلك إلى اإلضافة فً الخاص للمقرر عشر السابع التقرٌر فً التوالً، على والواردة، بالتحفظات،

 نص وعلى مقدمة، من التً ٌتؤلؾ المعاهدات، على التحفظات بشؤن الممارسة دلٌل اللجنة اعتمدت العامل، توصٌات الفرٌق

 .5و المحلق الحوار على تحفظات مرفق وكذلك علٌها، والتعلٌقات التوجٌهٌة المبادئ

 التحفظات بشؤن الممارسة بدلٌل علما تحٌط أن العامة العامة الجمعٌة اللجنة أوصت األساسً، نظامها من 93 للمادة وفقا. 1

 ما فً آلٌات المساعدة بشؤن العامة الجمعٌة إلى توصٌة اللجنة اعتمدت كما. نشر ممكن نطاق أوسع وضمان المعاهدات على

 .المعاهدات على بالتحفظات ٌتعلق

                                                           
3
 (التحلٌلً الدلٌل انظر) Add.1 و/  A/CN.4/647 الوثٌقة  

4
 (التحلٌلً انظر، الدلٌل) Add.1 و/  A/CN.4/647 الوثٌقة  

5
 (A/66/10) 11 رقم الملحق والستٌن، السادسة العامة الجمعٌة لدورة الرسمٌة الوثابق انظر،  
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 كبٌرا شوطا سٌقطع الذي الدلٌل، من هٌكل الضروري تصوٌر من الممارسة، لدلٌل البارزة السمات تحدٌد إلى ننتقل أن قبل. 6

 التوجٌهٌة المبادئ من ٌتكون المعاهدات على التحفظات بشؤن الممارسة دلٌل. القضاٌا من مجموعة لتناول فهمنا تعزٌز فً

 عنها ؼنى ال وتكملة الدلٌل، من ٌتجزأ ال جزء هً التعلٌقات . بالتعلٌقات مصحوبة الدولً القانون لجنة قبل من التً اعتمدت

 عن تنشؤ قد التً المسابل جمٌع تؽطً أن ٌمكن طالت، مهما ، لٌس هناك خبلصة. وتشرحه والتً توسعه التوجٌهٌة، للمبادئ

 .للممارسٌن المفٌدة التوضٌحات كافة تقدٌم أو والمعقدة العالٌة ذو التقنٌة الموضوعهذا 

 لتعرٌؾ 1 الجزء ٌخصص .منطقً ترتٌب تتبع والتً ،(1 إلى 1 من مرقمة) أجزاء خمسة إلى الممارسة دلٌل ٌنقسم. 1

 عامة لمحة أٌضا تتضمن بل واحد، جانب من البٌانات من النوعٌن هذٌن التمٌٌز بٌن وإلى التفسٌرٌة واإلعبلنات التحفظات

 تفسٌرٌة والبدابل إعبلنات أو تحفظات لٌست التً معاهدة، وجود مع االتصاالت فً وردت التً التصرٌحات مختلؾ عن

 [ ال تمس بصحة...  التعرٌفات[ هإالء ]هذه  إن ،[1.8] 1.6 التوجٌهً المبدأ فً صراحة علٌها منصوص لكلٌهما؛ الممكنة

 ؛1 الجزء ٌؽطٌها التً للتصرٌحات [ "ةالقانونٌ اآلثار

 علٌها الفعل وردود والتفسٌرٌة التصرٌحات التحفظات صٌاؼة فً المتبعة واإلجراءات بالشكل استخدامها 9الجزء   ٌحدد

 ؛ (التفسٌرٌة اإلعبلنات معارضة، أو ،إعادة صٌاؼة شخصٌة أو  وموافقة التحفظات قبول على واالعتراضات)

 هذه توضٌح ٌتم المشروعٌة؛ لتقٌٌم معاٌٌر وتحدٌد علٌها الفعل وردود التفسٌرٌة واإلعبلنات التحفظات بجواز تعلقت 3 الجزء

 تحدد. بالسماح الدول تتعلق بٌن الرأي فً اختبلفات إلى تإدي ما ؼالبا التً التحفظات من أنواع مع التعلٌق، قبل، من األمثلة

 جوازها؛  على المترتبة والعواقب جواز التحفظات لتقٌٌم طرابق أٌضا التوجٌهٌة المبادئ بعض

 فً) صحٌحة كانت إذا ما ٌتوقؾ على وهذا التفسٌرٌة، واإلعبلنات التحفظات تنتجها التً القانونٌة لآلثار 3  الجزء وٌخصص

 على واالعتراضات القبول آثار بتحلٌل ٌهتم أٌضا وهذا الجزء ال، أم( المقبول من كان إذا التحفظ" تؤسٌس" الحالة هذه

 التحفظات؛ 

 بعض مع تتعامل التً ٌتعلق بالمعاهدات ما فً الدول خبلفة بشؤن 1218 لعام فٌٌنا اتفاقٌة من الوحٌد الحكم مبلحق 1 الجزء

 حلول  وٌستنبط - باالستقبلل العهد حدٌثة دولة قبل خبلفة الدول من حالة فً التحفظات حول مصٌر 91 المادة - التحفظات

 قبولها التحفظات أو اعتراضات أثارتها التً القضاٌا أٌضا األخٌر الجزء هذا و ٌشمل الدول، أو فصل التوحد لحاالت

 الدول؛  خبلفة حالة فً التفسٌرٌة واإلعبلنات

 المساعدة، حول تقدٌم التحفظات، وحوار جهة، من لجنة الموضوع، اعتمدتها التً التوصٌات نص إنتاج مرفقٌن وأخٌرا،

  .بالتحفظات المتعلقة المنازعات تسوٌة مع التقنٌة وؼٌرها والمساعدة

الذي تناول فٌه ( A/CN.4/647) عشر السنوي السابع تقرٌرها( 9111)  والستٌن الثالثة دورتها فً اللجنة على عرض. 8

 تسوٌة فً المساعدة تقدٌم مسؤلة( A/CN.4/647/Add.1) اإلضافة تناولت حٌن فً تحفظات، حوار مسؤلة الخاص المقرر

 أنه الخاص المقرر اعتبر. الممارسة دلٌل استخدام كٌفٌة حول المشروع مقدمة على اقترح بالتحفظات، ٌتعلق النزاعات فٌما

 التقنٌة والمساعدة المشورة من كل توفر أن ٌمكن بالتحفظات، ٌتعلق فٌما للمساعدة مرنة آلٌة إلى اللجنة أن تشٌر األفضل من

 التقنٌة المساعدة بشؤن التوصٌة فً مشروع اآللٌة لهذه الربٌسٌة المبلمح حددت. بالتحفظات المتعلقة الخبلفات فً حل

 التوجٌهٌة اللجنة المبادئ اعتمدت. 11 التقرٌر إلى اإلضافة فً الواردة المتعلقة بالتحفظات، المنازعات تسوٌة فً والمساعدة

 االستنتاجات وتحدٌد الممارسة لدلٌل ذلك مقدمة فً بما المعاهدات، على التحفظات نبشؤ الممارسة دلٌل تشكل التً والتعلٌقات

 الممارسة دلٌل العامة إلى الجمعٌة اللجنة قدمت األساسً، لنظامها وفقا. التحفظات حوار من لجنة توصٌة بناء على المرفقة،

إلى  وأحٌل المعاهدات على التحفظ بشؤن الممارسة دلٌل اعتمد. مع التوصٌة جنب إلى جنبا المعاهدات، على التحفظات بشؤن

 ل:  العامة الجمعٌة

  و التوصٌة، لهذه المرفق الذي تم وصفها فٌه فً الشكل تتخذ أن التً ٌمكن التحفظات، مساعدة آلٌة إنشاء فً النظر( أ)
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 الدول تنظر بؤن توصٌة وأٌضا المعاهدات، على التحفظات بشؤن" المرصد" 1 السادسة إطار اللجنة إنشاء فً النظر( ب)

 لمساهمته بٌلٌه آالن السٌد الخاص تكرٌم المقرر جرى. وؼٌر االقلٌمً االقلٌمً الصعٌدٌن على" للمراصد" مماثل بوضع

 .المعاهدات على التحفظ الممارسة فً دلٌل إعداد فً البارزة

 بشؤن توجٌهٌة مبادئ المعاهدات على التحفظات بشؤن الممارسة دلٌل ٌتضمن. 2

  التعرٌفات،( أوال )

  االجراءات، (ثانٌا)

  التفسٌرٌة، واإلعبلنات التحفظات مشروعٌة( ثالثا)

  التفسٌرٌة، واإلعبلنات للتحفظات القانونٌة اآلثار( رابعا)

 الدول، خبلفة حاالت فً التفسٌرٌة و اإلعبلنات على التحفظات، واالعتراضات التحفظات وقبول التحفظات،( خامسا)

 خاتمة  (سادسا)

القانونٌة )آلكو( حول  االستشارٌة المنظمة فً األعضاء الدول عنها أعربت التً لآلراء ج. موجز

 والستٌن السادسة دورتها فً المتحدة لالمم العامة للجمعٌة السادسة( القانونٌة) اللجنة موضوع

(3122) 
 المعاهدات، قانون فً المطروحة أصعب القضاٌا من واحدة كانت" المعاهدات على التحفظات" أن بنغالدش مندوب الحظ. 11

 ال ،1286 و 1262 لعام جنٌؾ اتفاقٌات فً المنصوص علٌها التحفظات على المترتبة والعواقب الظروؾ من الرؼم وعلى

 األطراؾ من واالعتراضات الفعل ردود سٌما وال البلحقة، التطورات ذلك ظاهرا فً وكان. الؽموض بعض هناك ٌزال

 األحكام هذه لفهم مفٌدة كانت التوجٌهٌة المبادئ أن أٌضا ذكر. الصالحة بها وؼٌر المسموح األخرى على التحفظات ؼٌر

 منطقٌة التحفظات على المترتبة حول اآلثار التوجٌهٌة أن المبادئ على وشدد التحفظات، بشؤن االتفاقٌات فً بشكل أفضل

 االتفاقٌة لٌست أحكام وأن صعوبة، أكثر الصحٌحة ؼٌر التحفظات آثار كانت ذلك، مع .للدولة الفعلٌة الممارسة على وبناء

 الصحٌحة، ؼٌر التحفظات على المترتبة و النتابج التؤثٌر لفهم مفٌدة كانت التوجٌهٌة المبادئ أن أٌضا لوحظ. جدا واضحة

أحكام التحفظات  روجت. العبلقات من للحد ولكن التعاهدٌة، على العبلقات األطراؾ المتحفظة استبعاد إلى وعدم توجٌهها

 معاهدة عبلقات تقوض إقامة ال أن ٌجب ذلك، مع. األطراؾ المتعددة المعاهدات فً الدول لمشاركة األقصى لهدؾ الحد أٌضا

 المبادئ أن إلى أشار أثناء خاتمته،. صالحة و التحفظات الؽٌر بها المسموح ؼٌر الحالة فً خصوصا المتحفظة، الدول مع

 ".التعاهدٌة صحة العبلقات" تعزز أن شؤنها من التوجٌهٌة

 بتوضٌح المعنٌة الجهات لجمٌع مفٌدا، ودعى للسماح ؼرضا سوؾ تخدم" التحفظ حوار" أن سنغافورة مندوب رأى. 11

 فً تنشؤ قد التً للخبلفات" الجمٌع ’واحد ٌناسب حجم ’ التبسٌط فً استجابة مفرطة " التحفظ آلٌة مساعدة " كان. أسبابهم

  .المعاهدات فً مختلؾ التحفظات

 الخاص، المقرر"  وااللتزام التفانً على شاهدا" الدلٌل كان أن إلى مشٌرا الممارسة، دلٌل باعتماد نٌجٌرٌا مندوب أشاد. 19

  ".المساعدة لتقدٌم آلٌة" و" التحفظ حوار" بشؤن مقترحات على محفوظة تعلٌقاتها. بٌلٌه آالن

 وجود ضرورة"  حوار التحفظات"  وأظهر واالستنتاجات الدٌمقراطٌة االشتراكٌة سرٌالنكا جمهورٌة من المندوب قال. 13

 .المعاهدات هذه مثل فً ممكنة مشاركة أوسع وتؤمٌن األطراؾ، المتعددة سبلمة المعاهدات على المحافظة بٌن مرض توازن
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 من سٌكون ذلك، ومع". ضخم  قانونً مشروع " باعتباره الممارسة بدلٌل العربٌة مصر جمهورٌة مندوب رحب. 13

 .الدلٌل استخدام من ستؤتً التً تعزٌز الفوابد أجل من متاحة، مختصرة نسخة إجراء تم إذا األفضل

 .المنازعات لتسوٌة المساعدة لتقدٌم مرنة آلٌة و إنشاء التحفظات بشؤن الممارسة دلٌل باعتماد اندونٌسٌا مندوب رحب. 11

 إطار فً الدلٌل أن على وشدد جنوب أفرٌقٌا قال مندوب الموضوع، هذا بشؤن الممارسة دلٌل اللجنة باعتماد ترحٌبه أثناء. 16

 التحفظات، قبول" حول  المعقدة المتاهة على الدول ٌساعد أن شؤنه من وبالتالً لقانون المعاهدات فٌٌنا اتفاقٌة ونطاق روح

 الدولٌة العدل محكمة كثب فتوى ٌتبع عن التحفظات بشؤن الحالً القانون ان الى مشٌرا".  علٌها واالعتراضات التحفظات

 والسعً المعاهدة سبلمة بٌن التوازن تحقٌق الضروري من الجماعٌة، وكان اإلبادة جرٌمة منع حول اتفاقٌة التحفظات بشؤن

 عن حول التؽاضً. التحفظات على قٌود وفرض الجواز، قبل من الحالً القانون فً التوازن هذا انعكس .العالمٌة للتحقٌق

 على بالرد ملزمة الدول عادة تكن عندما لم للرد، األخرى الدول على العبء وتوفٌر وضع الحكم متؤخر، وقت فً تحفظ وجود

  .المبلبمة ؼٌر التحفظات

 فً تضمٌنها ٌتم لم أنه الحظ لكنه" المعاهدات على بالتحفظات"ٌتعلق  فٌما نظرهم وجهات قدموا انهم مالٌزٌا مندوب أبلػ. 11

 ٌنبؽً. البلدان أو للحكومات ممثلٌن ولٌس مستقلٌن خبراء أن تضم المعاهدة رصد لهٌبة ٌنبؽً. لدلٌل الممارسة النهابً النص

 ممثلً جانب من سٌاسٌا ٌتاثر ان دون صبلحٌاتها من تنفٌذ الجسم تمكٌن أجل من القانونٌة النتابج فقط الخبراء هإالء ٌجعل أن

 كان وإنما تحفظات، إبداء من "المتحفظة" الدول لحرمان المتابعة المعاهدة هٌبة المبدأ لقرار روح ٌسمح لم. البلدان أو الحكومة

الدولٌة  المعاهدات إبرام على المنظمات قدرة تعتمد".  للجواز صالحة التحفظات جعل" على المتحفظة الدول لمساعدة هناك

 األعضاء الدول قبل من المنظمة لتلك الممنوحة والوالٌة الدولٌة نفسها، للمنظمة التؤسٌسٌة الوثٌقة شروط على كبٌر حد إلى

 التوجٌهٌة المبادئ من جزءا ٌصبح وأال حدة على الدولٌة للمنظمات ٌوضع أن مستقل ٌنبؽً قانونً نظام أي فإن بالتالً،. فٌها

 .المرة فً هذه
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 الدولٌة المنظمات مسؤولٌة. ثالثا

  تمهٌدأ. 
 برنامج فً " الدولٌة مسإولٌة المنظمات" موضوع تدرج أن ،(9119) والخمسٌن الرابعة دورتها فً اللجنة، قررت. 1

بهذا  المعنً العامل الفرٌق اللجنة أنشؤت نفسها، الدورة فً. خاص للموضوع كمقرر ؼاٌا جورجٌو وعٌنت السٌد عملها،

 المواد ومشروع المشروع الجدٌد ، بٌن والعبلقة الموضوع، نطاق فً وجٌزة لفترة تقرٌره فً العامل نظر الفرٌق .الموضوع

 األعضاء الدول بمسإولٌة المتعلقة والمسابل ومسابل اإلسناد، ،"دولٌا المشروعة ؼٌر األفعال عن الدول مسإولٌة" بـ المتعلقة

وتسوٌة  المسإولٌة الدولٌة، وتنفٌذ المسإولٌة بمضمون المتعلقة والمسابل دولٌة، إلى منظمة ٌنسب الذي السلوك عن

 والخمسٌن الدورات الخامسة من. العامل الفرٌق تقرٌر اللجنة اعتمدت  والخمسٌن، الرابعة الدورة نهاٌة فً. المنازعات

 مشارٌع مإقتا اعتمدت الخاص، المقرر من تقارٌر واعتمدت سبعة اللجنة تلقت ،( 9112)والستٌن  الحادٌة إلى( 9113)

 .الدولٌة والمنظمات الحكومات الواردة من والمبلحظات التعلٌقات االعتبار فً األخذ مع ،66 إلى 1 المواد من

حول  المواد من مشارٌع 66 من لمجموعة األولى القراءة فً اللجنة اعتمدت ،(9112) والستٌن الحادٌة دورتها فً. 9

 أن األساسً، نظامها من 91 إلى 16 للمواد وفقا وقررت اللجنة ،. التعلٌقات مع جنب إلى جنبا الدولٌة، المنظمات مسإولٌة

  .والمبلحظات التعلٌقات على للحصول الدولٌة والمنظمات الحكومات إلى العام، خبلل األمٌن من المواد، مشارٌع تحٌل

 للجنة والستٌن الثالثة الدورة فً الموضوع فً النظر ب
 عن فضبل ،(A/CN.4/640)الخاص  للمقرر الثامن التقرٌر اللجنة على معروضا كان والستٌن، الثالثة الدورة فً. 3

(. Add.1 و A/CN.4/637) الدولٌة والمنظمات ،(Add.1و  A/CN.4/636) الحكومات من الواردة الخطٌة التعلٌقات

 المتعلقة بمسإولٌة المواد مشارٌع من كاملة مجموعة واعتمدت ،(A/CN.4/L.778) الصٌاؼة تقرٌر لجنة فً اللجنة نظرت

قدمت  األساسً، لنظامها وفقا. الذكر سالفة المواد حول مشارٌع اللجنة التعلٌقات اعتمدت. الثانٌة القراءة فً الدولٌة، المنظمات

 أن األساسً، نظامها من 93 للمادة وفقا اللجنة، قررت .أدناه المبٌنة التوصٌة مع العامة، الجمعٌة إلى المواد اللجنة مشارٌع

 : العامة بـ  الجمعٌة توصً

  القرار، لهذا وضمها فً القرار، الدولٌة المنظمات بمسإولٌة المتعلقة المواد بمشارٌع علما تحٌط أن( أ)

 .المواد مشروع أساس على بوضع اتفاقٌة الحقة، مرحلة فً تنظر، أن( ب)

 الصعٌد الدولٌة على للمنظمة المشروع ؼٌر الفعل مقدمة،: هً الخمسة األجزاء. أجزاء خمسة على موزعة مادة 61 هناك. 3

 مع االتصال فً الدولة مسإولٌة للمنظمة الدولٌة، الدولٌة المسإولٌة تنفٌذ الدولٌة، للمنظمة الدولٌة المسإولٌة مضمون الدولً ،

 جزبان إلى .المصطلحات بعض تعرٌؾ وٌعطً المواد ههذ نطاق األول الجزء ٌحدد. عامة الدولٌة، أحكام المنظمة سلوك

 مسبقة الجزء الثانً شروط ٌحدد. الدولة بمسإولٌة المتعلقة المواد من عامة تصامٌم تتبع( 11-3 المواد) أجزاء أربعة

 وال المسإولة، المنظمة على تتدفق التً القانونٌة العواقب الثالث الجزء ٌتناول. التً تنشؤ الدولٌة للمنظمة الدولٌة للمسإولٌة

 للدول ٌحق فٌها مسؤلة فً وخصوصا دولٌة، على منظمة تقع التً المسإولٌة تنفٌذ مخاوؾ الرابع الجزء. بالجبر سٌما االلتزام

 المنظمة مع تصرؾ االتصال فً الدول مسإولٌة ٌتناول الجزء الخامس. المسإولٌة بتلك تتذرع أن الدولٌة المنظمات أو

  .المواد مشارٌع من كاملة مجموعة على معٌنة تنطبق عامة أحكاما السادس الجزء أخٌرا،. الدولٌة

 المنظمات بمسإولٌة المتعلقة المواد مشروع إعداد البارزة فً لمساهمته ؼاٌا جورجٌو السٌد الخاص تكرٌم المقرر جرى. 1

 .الدولٌة
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( القانونٌة) اللجنة فً القانونٌة حول الموضوع االستشارٌة المنظمة فً األعضاء الدول عنها أعربت التً لآلراء موجز ج.

 (3122) والستٌن السادسة دورتها المتحدة فً لالمم العامة للجمعٌة السادسة

 إن سنغافورةمندوب  قال ،(9111)المتحدة لؤلمم العامة الجمعٌة من والستٌن السادسة الدورة فً الموضوع هذا على تعلٌقا. 6

 .للجنة" حاسمة مهمة" كانت وانها والسٌاسٌة، القانونٌة االعتبارات من كل المساءلة شملت ومسؤلة الدولٌة، المسإولٌة قانون

 .الدولً للقانون التدرٌجً التطوٌر فً و ساهم الترحٌب ٌستحق تطور 6التعوٌض" مبدأ" أن نٌجٌرٌا مندوب قال. 1

" الدولٌة المنظمات مسإولٌة"مشارٌع المواد حول  من العدٌد أن االشتراكٌة الدٌمقراطٌة سرٌبلنكا جمهورٌة مندوب قال. 8

 .بعضها مع التعامل عند" الحذر من معٌنة درجة" لتطبٌق وهناك حاجة محدودة، ممارسة إلى استندت

 مع التعامل فً" التحذٌري النهج" لذكر تقدٌره عن العربٌة مصر جمهورٌة مندوب أعرب الموضوع، هذا تداول حٌن فً. 2

 والمنظمات األعضاء الدول مسإولٌة بٌن التمٌٌز فً ارتباك ٌكون هناك أن ٌنبؽً ال والدول، الداخلٌة الرقابة دابرة مسإولٌة

 .الممارسة مجال فً والتوسع التكنولوجٌا مثل المعاصرة القضاٌا المواد ٌمكن أن تشمل مشارٌع. الدولٌة

 منظمة وجود احتمال ذلك على األمثلة من. للتنفٌذ العملٌة بصعوبة تتذرع أنها اإلسالمٌة إٌران جمهورٌة مندوب وقال. 11

 لؤلمم السبلم حفظ عملٌات على تطبٌقه عند مختلؾ معنى له كان المصطلح أن إلى النفس، مشٌرا عن بالدفاع تتذرع دولٌة

ؼٌر  دولة قبل من الهجوم ٌكون عندما النفس عن الدفاع تطبٌق ٌمكن كان إذا ما المسؤلة هذه فً حاضرا السإال كان. المتحدة

 لمكافحة المتحدة األمم وضعتها اآلمنة التً المناطق عن والدفاع النفس عن الدفاع شملت الخاص، المقرر لتؤكٌدات وفقا. كٌان

 إلى تعز أن للدول الؽٌر عسكرٌة القوات السلوك من ٌمكن. الحكومٌة ؼٌر الفاعلة الجهات بها تقوم ما عادة التً الهجمات

 فً األعضاء الدول. القٌادة سلسلة خارج المناسبة اإلجراءات التخاذ األعضاء األمن للدول ٌؤذن مجلس عندما المنظمة

 بؤنه اعتقاده عن أعرب. بمسإولٌة التعامل فً كبٌرة صعوبة ٌواجهون المتحدة، لؤلمم بالنسبة الحال هو كما الدولٌة، المنظمة

 فً القرار صنع عملٌة فً دور من لها لما أعضاء المنظمة على جانب" المسإولٌة من األكبر العبء" ٌوضع أن ٌنبؽً

 .للمنظمة المشروع ؼٌر الفعل فً مساهمة لهم ألن أو المنظمة،

. التنفٌذ حٌز الوطنٌة القانونٌة النظم تإخذ أن ٌنبؽً مشروع االتفاقٌة، فً المواد هذه وضع أنه قبل اندونٌسٌا مندوب ذكر. 11

  .النفس عن الدفاع فً الحق الدولٌة ، للمنظمات للجدل المثٌرة الموضوعات عند

 مشٌرا. الكٌانات هذه جمٌع على موحدة قواعد أن تطبق على مقنعا ٌكن لم أنه الشعبٌة الصٌن جمهورٌةمندوب  الحظ. 19

 الصلة ذات القواعد بشؤن اآلراء فً توافق بعد إلى ٌصل لم الدولً المجتمع أن الصدد، ذلك هذا فً ممارسة وجود عدم الى

 العامة هذا، واضاؾ الجمعٌة بقرار المرفق واألدب الحاالت هذه مثل ممارسة من بد ال لذا،. المنظمات الدولٌةمسإولٌة  من

 :بالتعوٌض الدولٌة المنظمة مع مسإولٌة ٌتعامل المواد مشروع من 31 المادة ان 

 .دولٌا المشروع ؼٌر الفعل عن الخسابر الناجمة عن كاملة تعوٌضات بتقدٌم ملزمة المسإولة الدولٌة المنظمة. 1

 .الدولٌة للمنظمة دولٌا المشروع ؼٌر الفعل عن تنجم معنوٌة، أو كانت مادٌة خسارة، أي الضرر ٌشمل. 9

 والمنظمات وتحلٌل ممارسات الدول جمع أنه ٌنبؽً كورٌا جمهورٌة مندوب رأى الموضوع، هذا على ٌعلق كان بٌنما. 13

 .الموضوع هذا حول الدولٌة

                                                           
 :التعوٌض مع تتعامل الدولٌة المنظمة مسإولٌة مواد مشروع من 31 المادة 6 
 الخسابر عن كاملة تعوٌضات بتقدٌم ملزمة المسإولة الدولٌة المنظمة. 1

 .دولٌا المشروع ؼٌر الفعل عن الناجمة
 ل دولٌا المشروع ؼٌر الفعل عن تنجم معنوٌة، أو كانت مادٌة خسارة، أي الضرر ٌشمل. 9

 .دولٌة منظمة
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 فٌه أٌدت. للدولة القانونٌة نفسه الشخصٌة هو ٌكن للمنظمات الدولٌة لم القانونٌة الشخصٌة أن أفرٌقٌا جنوب مندوب ذكر. 13

 .لها المإسسٌن األعضاء أن عن بمعزلالمنظمة الدولٌة  تصرؾ على الحكم ٌمكن أنه فكرة

 ألوانه السابق من كان كما. المواد ومراجعة مشارٌع لتقٌٌم الدولٌة والمنظمات للدول الوقت من لمزٌد مالٌزٌا مندوب دعا. 11

 مسإولٌة بشؤن اتفاقٌة وضع بشؤن اآلراء فً توافق وجود المواد، حٌث أن عدم مشروع أساس على اتفاقٌة وضع فً النظر

 ". دولٌا المشروعة ؼٌر األفعال الدول عن"
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 المعاهدات على المسلحة النزاعات آثار. رابعا

 تمهٌد. أ
 فً" المعاهدات على المسلحة آثارالنزاعات" موضوع تدرج أن اللجنة قررت ،(9113) والخمسٌن السادسة الدورة خبلل. 1

 إلى الدورة( 9111) والخمسٌن السابعة دورتها فً. للموضوع المقررالخاص  براونلً إٌان السٌد وتعٌٌن عملها، برنامج

 و A/CN.4/552، A/CN.4/570) الخاص للمقرر الرابع التقارٌرمن األول إلى اللجنة  على عرض ،(9118)الستٌن 

Corr.1 ،A/CN.4/578 و Corr.1 و A/CN.4/589 و Corr.1، العامة أعدتها لؤلمانة مذكرة عن فضبل ،(التوالً على 

 أخرى لجنة شرعت(. Corr.1 و A/CN.4/550) "والفقه للممارسة دراسة: المعاهدات على المسلحة النزاعات آثار"بعنوان 

 مزٌدال لتقدٌم 9118 وعام 9111 عام فً تؤسست التً كافلٌش، لوسٌوس السٌد برباسة العمل، مجموعة توصٌات أساس على

 .الخاص الثالث للمقرر فً التقرٌر اللجنة نظر فً تحدٌدها تم التً القضاٌا من العدٌد بشؤن التوجٌه من

 آثار عن المواد، ومرفق، من مشارٌع 18 من لمجموعة األولى القراءة اللجنة اعتمدت ،(9118) الستٌن دورتها فً. 9

 16 المواد لمشروع وفقا اللجنة، قررت نفس االجتماع، فً. التعلٌقات مع جنب إلى جنبا المعاهدات، على المسلحة النزاعات

التعلٌقات  أجل من الحكومات إلى العام، األمٌن خبلل من المواد، مشروعتحٌل  أن األساسً، نظامها من 91 إلى

 بعد الموضوع، لهذا خاصا مقررا كافلٌش لوسٌوس السٌد اللجنة عٌنت ،(9112)دورتها الحادٌة والستون  فً. والمبلحظات

 .اللجنة من براونلً إٌان السٌر استقالة

 و A/CN.4/627)الخاص  للمقرر األول التقرٌر اللجنة على معروضا كان ،(9111) والستٌن الثانٌة دورتها فً. 3

Add.1)، االعتبار فً األخذ مع األولى، القراءة فً المواد التً اعتمدت مشروع صٌاؼة إلعادة مقترحاته ٌتضمن الذي 

 ذلك بعد كلفتو  األول الخاص المقرر تقرٌر فً اللجنة نظرت(. Add.1 و A/CN.4/622)الحكومات  ومبلحظات تعلٌقات

 المواد لمشارٌع الخاص المقرر من المقدمة المقترحات على المتعلقة بناء المواد لمشروع الثانٌة القراءة تبدأ أن الصٌاؼة لجنة

 .الخاص المقرر تقرٌر فً العامة الجلسة فً والمناقشة الحكومات االعتبار تعلٌقات فً األخذ مع ،11 إلى 1

 للجنة والستٌن الثالثة الدورة فً الموضوع فً النظر ب.
 على المسلحة بآثار النزاعات المتعلقة المواد مشارٌع من كاملة مجموعة اللجنة اعتمدت والستٌن، الثالثة الدورة فً. 3

 قدمت األساسً، لنظامها وفقا. أعبله المذكورة المواد على مشارٌع التعلٌقات اللجنة اعتمدت كما. الثانٌة القراءة فً المعاهدات،

 للمادة ذلك وفقا بعد اللجنة قررت. أدناه المبٌنة التوصٌة مع جنب إلى جنبا وضع العامة، الجمعٌة المواد إلى مشروع اللجنة

 على المسلحة النزاعات آثار بشؤن المواد علما مشروع تؤخذ أن( أ: )العامة الجمعٌة توصً أن األساسً، نظامها من 93

 .مشروع المقاالت أساس على اتفاقٌة ووضع الحقة، مرحلة فً تنظر، أن( ب) إلى القرار، وضمها القرار، فً المعاهدات

 (ثانٌا) و والتعرٌفات النطاق (أوال: )أجزاء على ٌحتوي المعاهدات على المسلحة النزاعات آثار بشؤن المواد مشروع نص. 1

 .1 المادة فً للمعاهدات اإلرشادٌة مع القابمة جنب إلى جنبا 18 المادتٌن مشروعا هناك. قضاٌا متنوعة (ثالثا) ، المبادئ

 فً البارزة لمساهماتهما براونلً إٌان السٌر والمقرر الخاص السابق كافلٌش لوسٌوس السٌد الخاص تكرٌم المقرر جرى. 6

 .المعاهدات على المسلحة النزاعات المتعلقة بآثار المواد مشارٌع إعداد
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 االستشارٌة القانونٌة اآلسٌوٌة األفرٌقٌة المنظمة فً األعضاء الدول عنها أعربت التً لآلراء ج. موجز

 السادسة دورتها المتحدة فً لالمم العامة للجمعٌة السادسة (القانونٌة) اللجنة فً الموضوععلى  المعنٌة

 (3122) والستٌن
 بحكم ، الصراعات تلك إلى مثلالمواد توجهت  مشروع أن الدٌمقراطٌة االشتراكٌة سرٌالنكا جمهورٌة من مندوب علق. 1

 النزاع"تعرٌؾ  ضمن المسلحة الداخلٌة النزاعات إدراج بشؤن القلق عن وأعرب. معاهدة العملٌة تعلٌق أو إنهاء الواقع،

 ".المسلح

  للمعاهدة حدا لٌضع القرار هذا حٌث ٌجب اتخاذ تلقابٌا معاهدة ٌعلق ال ٌنهً أو مسلح نزاع وجود أن الهند مندوب وافق. 8

 فً النظر انه ٌمكن المندوب وقال. الصلة ذات العوامل جمٌع وعلى المعاهدات، على القانون ألحكام وفقا ٌستند وسوؾ

 فً تختلؾ المعاهدات تلك وكانت .جنب إلى جنبا المواد، مشروع مرفق فً الوارد النحو على للمعاهدات" اإلرشادٌة القابمة"

 على الموضوع ٌقتصر أن ٌنبؽً كذلك،. على نٌة الطرفٌن اآلخر البعض ٌتوقؾ دابم، البعض كان حٌن فً ونطاقها، طبٌعتها

 الملحقة المواد لمشارٌع ٌنبؽً. الدول فقط بٌن الصراعات ٌعكس أن ٌجب" المسلح النزاع"وتعرٌؾ  الدول بٌن المعاهدات

 .الحقة مرحلة فً االعتبار بعٌن ألخذها اتفاقٌة وضع العامة، الجمعٌة لقرار

 بٌن المبرمة المعاهدات تدرج أن ٌنبؽً". لتحسٌنها مجال" هناك ٌزال ال انه الشعبٌة الصٌن جمهورٌة مندوب علق. 2

المنظمات  أنشطة لتزاٌد نظرا. الدول فقط من دولة أنها على حالٌا المطبقة مشروع المواد؛ نطاق فً والدول الدولٌة المنظمات

. المسلح النزاع بسبب تتؤثر أن ٌمكن الدول، التً مع معاهدات إبرام  المنظمات لتلك شٌوعا أكثر أصبحت فقد الدولٌة،

 والمملكة المتحدة الوالٌات وهما، دولتٌن، وجود فً و الممارسة العمل على الصلة ذات إلى المواد األول المقام فً واستندت

. المواد الصلة بمشروع ذات الشامل التطبٌق قوض الدول، ممارسات إلى إشارة" متوازن وؼٌر " كاؾ ؼٌر وهذا المتحدة،

 .حول ممارسة الدولة أوسع نطاق على مستمرة دراسات تجري أن للجنة ٌنبؽً ولذلك،

 شمل من الوفود، العدٌد قبل من" الواضحة األفضلٌة" أن من الرؼم أنه على اإلسالمٌة إٌران جمهورٌة مندوب الحظ. 11

". المسلحة الدولٌة ؼٌر النزاعات" مباشرة إلى والرجوع الدولٌة، المسلحة النزاعات على واقتصر الموضوع 9 المادة مشروع

 للدول فً الدولٌة بالمسإولٌة المتعلقة المواد مشروع بؤحكام وتحكمها معاهداتها على الصراعات من الفبة لتلك المحتملة اآلثار

 فً خارجً تدخل مع ٌتعارض الداخلٌة وكان اعات المسلحةالنز بإدراج المندوب رحب. المشروعٌة لعدم النافٌة الظروؾ ظل

 ".مداها" و" طبٌعتها" تصبح دولٌة فً أن الً ٌمكن الصراعات هذه تشجٌع، نطاق

 ولٌس الدولً ، المسلح على الصعٌد النزاع على للتطبٌق فقط ٌكون أن ٌجب المواد مشروع أن اندونٌسٌا مندوب رأى. 11

 .انفصالٌة حركات عن ناجمة الحاالت من كثٌر فً كانت والتً الداخلٌة، على الصراعات

 بقاء تدعم التً" الدولٌة الجنابٌة المتعلقة بالعدالة المعاهدات" على شملها القانون على لجنة افرٌقٌا جنوب مندوب وأثنى. 19

 أخرى عامة ثنابٌة اتفاقات ٌشمل أٌضا ولكن الدولٌة، الجنابٌة للمحكمة األساسً روما مثل نظام معاهدات عمل واستمرار

 ٌجعل استمرار الحرب جرابم ادراج ان. "دولٌة ارتكبوا جرابم الذٌن لؤلشخاص آلٌات إنشاء حتى فً و ٌشتبه وإقلٌمٌة

 فً القنصلٌة والعبلقات الدبلوماسٌة بالعبلقات الصلة ذات المعاهدات توضع أن ٌنبؽً".  كما اعتبرت هنا أساسٌا المعاهدات

 تستمر أن ٌمكن المسلح، النزاع حاالت وحتى فً مسلح، نزاع حالة فً تعلٌقها أو بالضرورة تنتهً لن التً االتفاقاتفبة 

 أو دابم، مركز أو تنظٌم أو نظام وخلق تكون المعاهدات معلنة، أن موقؾ ٌإٌد فإنه ذلك، على عبلوة. القنصلٌة العبلقات

 .مسلح نزاع وقوع حال فً إنهابها أو أو ٌتم تعلٌقها صلة، ذات دابمة حقوق

 على المعاهدة أطراؾ فً عدة مرات المستحٌل أو الصعب من جعلت الصراعات حٌث أن كورٌا جمهورٌة مندوب قال. 13

 المعاهدات بٌن التمٌٌز الضروري من كان الطرفٌن، والعبلقات بٌن المعاهدات استقرار على سلبا فإنها تإثر بالتزاماتها الوفاء

 .كانت قبلها التً وتلك المسلحة خبلل عملٌة الصراعات تتؤثر لم التً
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 المعاهدة، إنهاء أو تعلٌق إلى ٌإدي ذاته حد فً ٌكن مسلح لم صراع وجود أن وذكر( 3) المادة سنغافورة دعم مندوب. 13

 والتعامل ،1 و 6 و 1 المادتٌن ذلك، ومع. المعاهدة و واجبات لحقوق "طفٌؾ تجاوز أو تجاهل"ٌتم  أن ال ٌمكن أنه ٌإكد مما

 أن أٌضا وأٌد. المحددة المواد تلك تفسٌر مسلح بسبب نزاع لنشوب نتٌجة معاهدة تعلٌق أو وإنهاء االنسحاب قضاٌا أن مع

 ٌوضع فً أن إلى حاجة هناك تكن لم ولكن الصلة ذي القرار إلى وضمها المواد، مشروع  أن تبلحظ ٌمكن العامة الجمعٌة

 .االتفاقٌة
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 الجنائٌة األجنبٌة  الوالٌة القضائٌة من الدول مسؤولً حصانة خامسا.

 أ. تمهٌد
 البرنامج فً العامل الفرٌق من توصٌة أساس على الدولً، القانون لجنة ،9116 عام فً والخمسٌن، الثامنة دورتها فً. 1

 فً إلدراجها" األجنبٌة الجنابٌة القضابٌة الوالٌة من الدول مسإولً حصانة" موضوع وتحدٌد العمل، من الطوٌل المدى على

 برنامج فً الموضوع تدرج أن اللجنة قررت ،9111 عام فً والخمسٌن، التاسعة دورتها فً. 7 األجل برنامج عمل طوٌل

 .8للموضوع خاصا مقررا كولودكٌن. أ رومان السٌد وتعٌٌن عملها،

 األمانة مذكرة عن فضبل ،9 للمقرر الخاص األولً التقرٌر  اللجنة على معروضا كان ،9118 عام فً الستٌن، الدورة فً. 9

 حصانة مسؤلة فً الدولً، القانون ومعهد اللجنة قبل من مسبقة، وجهة نظر أوجز األولً التقرٌر. الموضوع هذا بشؤن العامة

 ذلك إلى وباإلضافة اللجنة، فٌها لتنظر المقترحة القضاٌا ونطاق مدى عن فضبل األجنبٌة، القضابٌة الوالٌة من الدول مسإولً

 الربٌسٌة القانونٌة المسابل ٌؽطً الذي التقرٌر هذا أساس على نقاشا اللجنة عقدت. المستقبل فً للصكوك ممكنة صٌاؼة إلى

 طبٌعة تؽطى أن إلى تؽطٌتهم، المراد المسإولون ذلك فً بما الموضوع، نطاق تحدٌد عند االعتبار فً تإخذ أن ٌجب التً

 .10ممكنةاالستثناءات ال ومسؤلة األعمال

 فً وضع لجنة كانت ،9111 فً عام والستٌن الثانٌة دورتها فً. والستٌن الحادٌة الدورة فً الموضوع فً اللجنة تنظر لم. 3

 .العامة األمانة إلى قدم الذي الخاص، للمقرر الثانً التقرٌر فً النظر من الٌمكنها

 واستعرض .الخاص للمقرر 12والثالث 11الثانً التقارٌر فً اللجنة نظرت ،9111 عام فً والستٌن الثالثة الدورة فً. 3

 فً األجنبٌة، الجنابٌة القضابٌة الوالٌة من دولة مسإول حصانة ونطاق المتعلقة الجوهرٌة القضاٌا وعرضت الثانً التقرٌر

 الحصانة، فً النظر بتوقٌت المتعلقة المسابل على خاصة بصفة التركٌز مع اإلجرابٌة، الجوانب الثالث التقرٌر تناول حٌن

 للحصانة الممكنة والمنهجٌة باالستثناءات، المتعلقة المسابل أمور، جملة فً حول، النقاش ٌدور. علٌها والتنازل عنها االحتجاج

 .اإلجرابٌة والمسابل

 للجنة والستٌن الثالثة الدورة فً الموضوع فً النظر ب.

 التقرٌر فً اللجنة نظرت(. A/CN.4/631) الخاص للمقرر الثانً التقرٌر اللجنة على معروضا كان الحالٌة، الدورة فً. 1

 معروضا كان كما. 9111 تموز / ٌولٌو 92 و 91 فً جلساتها وفً أٌار/ ماٌو، 13 و 11 و 19 فً التً عقدت جلساتها فً

 92 و 91 و 98 و 91 فً جلساتها فً التقرٌر فً اللجنة نظرت(. A/CN.4/646) الخاص للمقرر الثالث التقرٌر على اللجنة

 .9111 تموز / ٌولٌو

 الثانً لتقرٌره الخاص المقرر قدمه الذي العرض( أ)

 للموضوع، العام التوجه على مطوال األعضاء استقر الخاص، قدمه المقرر الذي والمنظم الشامل التقرٌر استكمال مع. 6

كان  الموضوع هذا بؤن االعتراؾ مع. الدولٌة العبلقات على تؤثٌرها عن فضبل الواضحة، السٌاسٌة تداعٌاته وبخاصة وأقروا

 من المضً اللجنة تتمكن ان قبل الموضوع هذا اتجاه وعلى مبدبٌة مسابل على االتفاق من بد ال أنه إلى أشٌر وتحدٌا، صعبا

                                                           
7
 انظر الموضوع، هذا فً للمنهج. 911. الفقرة ،(A/61/10) 11 رقم الملحق والستون، الحادٌة الدورة العامة، للجمعٌة الرسمٌة الوثابق انظر   

 .جٌم المرفق نفسه، المرجع
8
 . 311. الفقرة ،(A/62/10) 11 رقم الملحق والستون، الثانٌة الدورة العامة، للجمعٌة الرسمٌة الوثابق انظر  

9
  A/CN.4/601. 

10
 311-961. الفقرات ،(A/63/10) 11 رقم الملحق والستون، الثالثة العامة الجمعٌة لدورة الرسمٌة الوثابق: انظر( 11)  

11
  A/CN.4/631 

12
  A/CN.4/646. 
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 فً الواردة واالستنتاجات المنطق مع واسع نطاق على األعضاء ضبع وافق. المناقشة من فً المزٌد مجدٌة قدما بصورة

 .التقرٌر

 بهذا ٌتعلق فٌما التنافس خبلل من التقرٌر فً عنها المعبر الحجج بإدراج اآلخرٌن األعضاء بعض رحب حٌن فً. 1

 االتجاهات االعتبار فً تؤخذ أن فً وفشلت معٌنة، متحٌزة استنتاجات قدم الذي التقرٌر أن من القلق عن أعربوا الموضوع،

 التً الفرضٌة. الدولً القانون بموجب الجرابم معاقبة مسؤلة فً الخصوص، وجه على ٌتعلق، فٌما الدولً القانون تطوٌر فً

 أساسٌة أولٌة تساإالت اثار التقرٌر ان الى مشٌرا تساإل، موضع كانت - المطلقة السٌادة مفهوم من -الموضوع  فً تحلٌلها تم

 .الجوهر حول

 المثال، سبٌل على كان، إذا ما الموضوع، من االقتراب للجنة أنه ٌنبؽً نظر وجهة عن تساإالت أثٌرت ذلك، على عبلوة. 8

 مناسبة ٌشكل الموضوع بؤن القابلة النظر وجهات عن أٌضا أعرب. المنشود القانون أو الساري القانون على التركٌز خبلل من

من رأي  األعضاء بعض كان. والٌتها جوانب كل من االقتراب من اللجنة بالتالً سمحت التدرٌجً، والتطوٌر للتدوٌن خاصة

 فً قدما المضً كٌفٌة مسؤلة فً وكذلك المناقشات، فً أثٌرت التً المسابل فً للنظر عمل فرٌق إنشاء للجنة ٌنبؽً أنه مفاده

 أٌضا وأعرب النصوص، لوضع جٌدة انطبلق نقطة ٌشكل الثانً التقرٌر أن األعضاء بعض اعتبر حٌن فً. الموضوع هذا

 اقترح. قدما المضً قبل عن طرٌق تسوٌتة الموضوع فً االقتراب من هذا ترؼب أن اللجنة العام االتجاه أن مفاده رأي عن

 القرار هذا مثل تؤجٌل ٌفضل ألوانه، السابق من الحالٌة، الدورة فً بالفعل لتعمل المجموعة هذه مثل إنشاء أن األعضاء بعض

 .للجنة القادمة الدورة إلى

 للحصانة الممكنة االستثناءات مسألة( ب)

 األعضاء بعض اتفق حٌن فً. للحصانة الممكنة حول االستثناءات لجنة داخل فً النقاش متنوعة النظر وجهات أبلؽت. 2

 ال اللجنة أن مفاده رأي عن اآلخرٌن األعضاء بعض أعرب النقطة، هذه حول الخاص المقرر إلٌها توصل التً حول النتابج

 مفهوم على تؤثٌر لها كان والتً الصلة ذات االتجاهات االعتبار فً ٌجب أن تؤخذ وكان الراهن، الوضع على تقتصر أن ٌمكن

 تشكل الحصانة أن على التؤكٌد كان. الدولً الجنابً والقانون اإلنسان حقوق قانون فً سٌما وال التطورات فً الحصانة،

 .تحملها ٌمكن ال استثناءات ال ٌوجد لها القاعدة

 تشكل الدولً القانون بموجب الخطٌرة من الجرابم العقاب من اإلفبلت عدم مبدأ أن إلى النظر وجهات عن أٌضا أعرب. 11

 لبلهتمام مناسب أكثر الموضوع ٌكون هكذا. الحصانة مسؤلة فً النظر حٌن فً النظر ٌنبؽً الذي الدولً للمجتمع أساسٌة قٌمة

 .التوتر ٌوجد حولها بعض التً القواعد بٌن أو للقواعد، الهرمً التسلسل نظر وجهة من

 بعض إمكانٌة تصور أنها ذلك مع. الحصانة استثناءات بشؤن الخاص المقرر استنتاجات اآلخرٌن األعضاء بعض أٌد. 11

 السٌاق، هذا فً. الدولً للقانون التدرٌجً التطوٌر من جزءك حول الحصانة المحتملة القٌود لتوضٌح األخرى التحلٌبلت

 إال بعد الوجود عن تتوقؾ أن ال ٌجب الشخصٌة بصفتهم الحصانة القبٌل، هذا من قٌود أي وضع فً أنه مفاده رأي عن أعرب

 أنه اقترح المستقبل، فً المناقشات تسهٌل بؽٌة. والٌتهم حبلل مدة ٌخدمون ٌعودا لم المستوى رفٌعً ٌكون المسإولٌن أن

 والتركٌز الحصانة، من االستثناءات دراسة كذلك المجال، هذا فً للجنة سابق وقت فً للعمل التحلٌل من المزٌد بذل ٌنبؽً

 .المنشود القانون اقتراحات و الساري القانون بٌن بوضوح والتمٌٌز الدولة، ممارسة على

 منهم العدٌد أن األعضاء بعض ادعى ، الحصانة الممكنة استثناءات على للحصول مختلفة منطقٌة أسس حدة على تعلٌقا. 19

 مبدأ على الؽلبة الدولً للقانون اآلمرة تكون للقواعد أن المنطقً األساس أن األعضاء بعض اعتبر. الدراسة من المزٌد ٌستحق

 جهة، من واإلجراءات للقواعد المختلفة الطبٌعة أن لتؤكٌد مقنع تحلٌل بتقدٌم التقرٌر فشل نظرهم، وجهة من. وجاهته الحصانة

 ضوء فً التحلٌل من مزٌد إلى تحتاج الجوانب وهذه للقواعد، الهرمً التسلسل منعت تطبٌق أخرى، ناحٌة من والموضوعٌة

 .القابمة للدول الممارسة
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 تعرٌؾ فً تدخل أفعال اعتبارها ٌمكن الدولً القانون بموجب خطٌرة جرابم ارتكاب أنه ال ٌمكن النظر وجهة قدمت. 13

 فً عنها المعبر واآلراء بوترس حالة إلى وإشارات اللجنة، فً البعض من دعم التً ولدت الدولة لربٌس الرسمٌة المهام

 جرابم ارتكب مسإولوها ثم الدولة، وكرامة شرؾ نظرٌة على للحفاظ مبررا الحصانة كانت إذا أنه، لوحظ.  بٌنوشٌه قضٌة

 جزءا تعتبر أن الظروؾ من ظرؾ أي تحت ٌمكن التً الجرابم بتحدٌد اللجنة تقوم أن اقترح. الدولً القانون بموجب خطٌرة

 نقطة باعتبارها الدولٌة الجنابٌة للمحكمة األساسً روما نظام فً علٌها المنصوص الجرابم الى اشارة فً الرسمٌة، المهام من

 القول إلى تدعو أسباب أٌضا هناك كانت العالمٌة، القضابٌة الوالٌة حاالت فً أنه مفاده رأي عن أٌضا أعرب. مفٌدة انطبلق

 .الحصانة من الستثناءات وجود بؤنه ال

 طابع وذات الخاص القطاع من أعمال تؽطً الشخصً االختصاص حصانة أن لوحظ الحصانة، بنطاق ٌتعلق فٌما. 13

 حٌن فً. مطلقة كانت الحصانة هذه أن التقرٌر فً القاطع اإلبرامحول  قلقهم عن األعضاء بعض أعرب فقد ذلك، مع. رسمً

 للفبات الشخصً االختصاص حصانة من المستفٌدٌن المسإولٌن قابمة على ٌقتصر أن ٌنبؽً أنه ٌرون األعضاء بعض كان

 المسإولٌن لبعض الحصانة تمدٌد لصالح النظر وجهات عن أٌضا وأعرب - التروٌكا ٌسمى ما - المسإولٌن من الثبلث

 من كان. الخارج إلى السفر من كبٌر قدر على تنطوي والتً الدولٌة، عبلقاتها فً أخرى دولة ٌمثلون الذٌن المستوى الرفٌعً

 فً اللجنة تنظر أن اقترح التروٌكا، من أبعد إلى تمتد شخصٌة حصانة بصفتهم لهم ٌحق الذٌن األشخاص فبة مدى تحدٌد أجل

 .الحصانة هذه وراء المنطقً األساس

الذٌن  الدولة موظفو ٌرتكبها التً األفعال سوى تؽطً ال الموضوعٌة الحصانة أن على عام اتفاق هناك كان حٌن فً. 11

 الصعبة االعتبارات أثارت المسؤلة هذه أن على التؤكٌد تم مناصبهم، فً والٌتهم فترة خبلل الرسمٌة بصفتهم ٌضطلعون

 األعضاء بعض وافق. تؽطٌتهم ٌجب التً واألشخاص الحصانة هذه نطاق بشؤن تحدد أن إلى بحاجة تزال ال التً الكثٌرة

 الدولة مسإولٌة لؽرض التصرؾ إسناد بٌن صلة وجود قلٌلة، استثنابٌة حاالت بخبلؾ أنه، الخاص المقرر مع اآلخرٌن

 .الحصانةفابقة تخالؾ مبدأ  بؤعمال ٌتعلق فٌما ذلك فً بما بالضرورة، الموجودة والحصانة

 الثالث حول تقرٌره الخاص المقرر قدمه الذي العرض( ج)

 مسإول لحصانة الموضوعٌة الجوانب فً نظر الخاص للمقرر والثانً األولً التقارٌر أن حٌن فً أنه هنا التذكٌر ٌمكن. 16

 التركٌز مع اإلجرابٌة، الجوانب كامل استكمال إلى( A/CN.4/646) الثالث ٌهدؾ التقرٌر الجنابٌة، القضابٌة الوالٌة من دولة

 ٌزال ال كان إذا ما ذلك فً بما بها والتنازل عنها، االحتجاج الحصانة، فً النظر بتوقٌت المتعلقة المسابل على خاصة بصفة

 .عنها بعد التنازل الحقا بالحصانة التذرع ٌمكن

 على التقرٌر، هذا الدول، لممارسات تقٌٌم إجراءحول  السابقة التقارٌر على البناء تم حٌن فً أنه الخاص المقرر أكد. 11

 لٌست واسعة، مقترحات وتقدٌم للمنطق، استقراء ٌعكس مما كبٌر، حد إلى استنتاجً كان المتاحة، الممارسات وجود من الرؼم

 .فٌها للنظر ، الصٌاؼة حٌث من تماما دقٌقة

 الخاص، الجنابٌة، المقرر االجراءات فٌها فً الحصانة ٌرفع أن التً ٌجب المرحلة وعلى ومتى بالتوقٌت ٌتعلق فٌما. 18

 اإلجراءات من بالحصانة المتعلق االختبلؾ من الدولٌة العدل لمحكمة االستشاري الخصوص وجه على الرأي فً مذكرا

 تقرر أن ٌجب التً األولٌة، والمسابل بالحصانة تتعلق المسابل أن على شدد اإلنسان، حقوق للجنة الخاص للمقرر القانونٌة

 القضابٌة الوالٌة من دولة مسإول حصانة مسؤلة فً المبدأ حٌث من ٌنبؽً التً التقاضً، بداٌة فور السرعة وجه على

 المحاكمة، قبل ما مرحلة فً سابق وقت فً حتى أو المحكمة، إجراءات من مبكرة مرحلة فً إما ٌنظر أن األجنبٌة الجنابٌة

 الحصانة دون حالت والتً الجنابٌة اإلجراءات تدابٌر اتخاذ مسؤلة القضابٌة الوالٌة تمارس التً الدولة تقرر أن تكون عندما

 .بالمسإولٌن الرسمٌٌن ٌتعلق فٌما
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 المقرر أكد الحصانة، مسؤلة لرفع قانونً وضع فً من كان أمور، جملة فً ٌعنً، هذا بالحصانة، االحتجاج حول. 12

 ٌشكل نفسه، المسإول قبل من لٌس المسإول، من الدولة قبل من الحصانة إعبلن أو بالحصانة باالحتجاج فقط أنه الخاص

 .قانونٌة عواقب وجود على قادر إعبلن أو القانونٌة الناحٌة من الصلة ذو االحتجاج

 والحصانة الشخصً حصانة االختصاص أساس على ٌتم أن ٌجب الذي التمٌٌز إلى الخاص االنتباه المقرر لفت. 91

 .الموضوعٌة

 تمارس التً على الدولة ٌجب - التروٌكا - الخارجٌة الشإون وزٌر أو الحكومة ربٌس أو الدولة بربٌس ٌتعلق فٌما أوال،

من عمله  المزٌد من موقفها وتحدٌد المعنً، الشخص عن الحصانة مسؤلة فً النظر نفسها تلقاء من نفسه الجنابً االختصاص

 سإاال المسإول من الدولة تطلب أن المناسب من كان ربما الحالة هذه فً أنه الخاص المقرر اقترح. الدولً القانون إطار فً

 .الحصانة عن التنازل على للحصول فقط

 كانت إذا. المسإول دولة فً تقع بالحصانة االحتجاج عبء فإن ، بحصانة ٌتمتع حول مسإول قلقه عن أعرب حٌث ثانٌا،

 الوالٌة تمارس التً الدولة إببلغ ٌجب فإنه المسإول، بهذا ٌتعلق فٌما بالحصانة تحتج أن تود القبٌل هذا من المسإول دولة

 .رسمٌة بصفة وتتصرؾ بالحصانة، وٌتمتع مسإول، هو المعنً الشخص أن على القضابٌة

 االختصاص بحصانة ٌتمتعون كانوا حول الذٌن الثبلثٌة، اللجنة من آخر قبل مسإول من محتملة حالة أٌضا هناك كان ثالثا،

 إذا. بالحصانة باالحتجاج ٌتعلق فٌما المسإول دولة كاهل على أٌضا تقع بالحصانة التذرع عبء الحالة هذه وفً الشخصً،

 تمارس التً الدولة إببلغ ٌجب فإنه المسإول، بهذا ٌتعلق القبٌل فٌما هذا من بالحصانة تحتج أن تود الرسمٌة الدولة كانت

 المستوى، رفٌعة مكانة احتلوا أن منذ الشخصٌة بالحصانة وٌتمتعون مسإول، هو المعنً الشخص أن على القضابٌة الوالٌة

 .الدولة سٌادة لضمان الهامة المهام أداء علٌها التً ٌتعٌن الدولٌة، العبلقات فً المشاركة إلى باإلضافة

 تكن لم ٌبدو، ما على القضابٌة، الوالٌة تمارس أن( بها الخاصة المحكمة ذلك فً بما) الدولة أن إلى الخاص المقرر أشار. 91

أن  أجنبٌة لدولة ٌجوز ال ذلك، مع. الرسمٌة فٌما ٌتعلق بالحصانة للدولة ادعاء حول أي" أعمى نحو على للموافقة" ملزمة

 الحصانة، عن التنازل مسؤلة بشؤن. ذلك خبلؾ إلى واضح بشكل تشر لم القضٌة ظروؾ كانت إذا االدعاء هذا مثل تتجاهل

 رأي فً. نفسه الموظؾ صالح فً ولٌس الدولة، فً مسإول عن الحصانة عن التنازل فً الحق ٌعهد أن الخاص المقرر الحظ

 نفسه، الوقت فً. بالحصانة أن تحتج قانونٌا المستحٌل من كان عن الحصانة، الصرٌح التنازل بعد أنه، ٌبدو الخاص، المقرر

 .محددة بتدابٌر ٌتعلق فٌما تتصل بالحصانة ال الحاالت التً بعض فً ٌجوز ال الحصانة عن الصرٌح التنازل أن أٌضا لوحظ

 ممارسة الممكن من كان المسإول الدولة عن قبل من الحصانة عن التنازل صحٌح تم وبشكل أن بمجرد أنه إلى الفتا. 99

 بشؤن الصلة ذات الجوانب إلى أٌضا أشار الخاص، والمقرر المسإول، بذلك ٌتعلق فٌما األجنبٌة للجنابٌة كامل اختصاص

 بالنسبة دولٌا مشروع ؼٌر فعل عن الدولة هذه ومسإولٌة بحصانة ٌتمتع المسإول أن على التؤكٌد فً الدولة بٌن العبلقة

 ٌتعلق فٌما الحصانة عن التنازل عن النظر بؽض أنه على مشددا المسإول، من بالحصانة االحتجاج إلى أدى الذي للسلوك

 سلوك بؤي ٌتعلق ما فً إلٌه المنسوبة األفعال عن الدولٌة القانونٌة المسإولٌة من عدم اعفاء المسإول حالة وكانت  بالمسإول،

 . بالحصانة تتعلق مسابل إلى تإدي قد

  الخاص الثالث للمقرر التقرٌر فً للمناقشة موجز( د)

 الرؼم على. منطقً واستقراء مقنعا، كان التقرٌر فً الوارد التحلٌل أن عموما اعتبرت التقرٌر، على اللجنة تثنً بٌنما. 93

 كان التً إجرابٌا التعلٌقات بعض ذلك مع وقدمت الثانً، التقرٌر من الحوار على بانفتاح أقل الثالث التقرٌر إلى ٌنظر أنه من

 الضوء سلط النقاش فإن الثانً، التقرٌر بشؤن نهابٌة استنتاجات إلى اللجنة توصل بعد فٌها للنظر مبلءمة أكثر تكون أن ٌمكن

 .ككل الموضوع هذا اتجاه واضعة حل، إلى تحتاج التً األساسٌة القضاٌا من عدد هناك ٌزال ال أنه حقٌقة على
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 رسمها التً العامة الصورة من مهما جزءا كان الثالث التقرٌر أن مفاده رأي األعضاء بعض اتخذ أخرى، جهة من. 93

 فً المخاطر بعض طرحت اآلراء بعض أن أٌضا لوحظ. الثانً التقرٌر من جزءا أن ٌكون بسهولة وٌمكن الخاص، المقرر

 إذا اللجنة سمعة على خطرا هناك أن من وحذرت. نفسه الدولً القانون لتطوٌر أٌضا ولكن للجنة بالنسبة فقط لٌس المستقبل،

 القانون بٌن الضروري التوازن إٌجاد من ٌمكنها وضع فً تكون لن واللجنة الدولة، مصالح نحو المٌل من أكبر قدر هناك كان

 .المساءلة لصالح الدولً المجتمع من جدٌد وتوقع - المطلقة السٌادة مفهوم إلى استنادا - القدٌم

 بالفعل سابق وقت فً أو الدعوى مراحل من مبكرة مرحلة فً فٌه تنظر أن ٌجب الحصانة أن على عام اتفاق هناك كان. 91

 مسإول ضد الجنابٌة اإلجراءات تدابٌر ٌتخذ الدولة اختصاص تمارس عندما ذلك فً بما للمحاكمة، السابقة المراحل خبلل

 تحقٌقه، الصعب من ٌكون قد الهدؾ هذا مثل ممارسة فً أنه ذلك مع واعترؾ. بالحصانة ٌمتنع ٌمكن أن لوالها التً

 .المناسبة المحلٌة التشرٌعات األرجح على وسٌتطلب

 فً إجرابً موقؾ حول المعلومات من مزٌد على الحصول المفٌد من ٌكون قد أنه لوحظ عمومٌة، أكثر مستوى على. 96

 استنتاجاته فً الخاص المقرر مع كبٌر حد إلى األعضاء وافق بعض ذلك، ومع. القانونٌة النظم مختلؾ تحت الدول ممارسات

 ٌشكل نفسه الموظؾ ولٌس المسإول دولة قبل من بالحصانة االحتجاج ان اال العام الطرح فً اتفاق هناك كان. االحتجاج على

 بالحصانة ٌتمتعون الذٌن المسإولٌن من بؽٌرهم ٌتعلق فٌما أنه أٌضا لوحظ. للحصانة القانونٌة الناحٌة من الصلة ذي االحتجاج

 الدولة اختصاص على ٌقتصر المنطق  أن ٌمكن ال أنه ذلك مع اعتبر. بالحصانة تحتج أن ٌجب المسإول لدولة الموضوعٌة

 .التروٌكا عن الحصانة تطبق فٌها التً الحاالت على  نفسها تلقاء من الحصانة مسؤلة رفع تمارس التً

 المستوى، رفٌعً مسإولٌن من ؼٌرها لتشمل الثبلثٌة اللجنة توسٌع ٌنبؽً كان اذا ما حول الشكوك بعض أن أٌضا لوحظ. 91

 أكثر هذا كان.  التقرٌر لهذا وثٌق كان الثانً التقرٌر حول الدابر النقاش فً أثٌرت التً الدفاع، أو الدولٌة التجارة وزراء مثل

 أن حٌن فً. الموضوعٌة بالحصانة ٌتمتعون الذٌن الدولة موظفً من وؼٌرهم التروٌكا بٌن التمٌٌز ضد نظرت عندما ذلك من

 الخارجٌة وزٌر المعاصرة، الدولٌة العبلقات فً إذا أنه وقٌل ومقنع، معقوال ٌبدو للتماٌز الخاص المقرر ٌقدمها التً األسباب

 المقرر التً من الطرٌقة حصانة فً التمٌٌز ثم الخارج، فً الدولة األحٌان من كثٌر فً ٌمثلون الذٌن الدولة موظفً بٌن فقط

 .ٌبررها ما لها تبدو ال - واسع نطاق على تعرؾ أن أساس على - تإكد ان

 تتعلق والتً ،"العادٌة" الجرابم ٌمٌز لم السابقة، التقارٌر فً الحال هو كما التقرٌر، هذا فً الخاص المقرر أن لوحظ. 98

 فً الخطٌرة، الدولٌة الجرابم من الجنابٌة، المسابل فً المتبادلة المساعدة مسابل ببعض المتعلقة القضٌة فً بالمسابل بالتورط

 الخاص المقرر أن إلى أشٌر ذلك، على بناء. الثانً التقرٌر مناقشة جاءت فً كما تطبق، الخاصة التً باالعتبارات ٌتعلق ما

 التنازل عنها، أو ضد الحصانة االحتجاجات من واحدة لٌست الٌد متناول فً اإلجرابٌة القضٌة أن مواجهة إمكانٌة فً فشل قد

 قبل من أٌضا ورد أنه من الرؼم على خطٌرة، دولٌة جرابم ارتكب فٌها التً بالحاالت ٌتعلق ما فً حصانة وجود لعدم بل

 تضطر سوؾ واللجنة وعامة، مجردة وكانت" األساسٌة الجرابم" هذه لمثل حصانة هناك لٌس أنه على تؤكٌد آخرٌن أعضاء

 .الحقة مرحلة فً التفصٌل من بمزٌد المسابل هذه مع التعامل إلى

 للدولة، رسمً سلوك بؤنه مسإول سلوك لوصؾ المسإول دولة اختصاص من كان أنه الخاص المقرر بإبرام ٌتعلق فٌما. 92

 أن واقترح التوصٌؾ، هذا على مثل" أعمى نحو على الموافقة" لدٌها ٌكن لم الجنابً االختصاص تمارس التً الدولة أن إال

 على حالة كل تقٌم أن ٌجب التوازن، من نوع إٌجاد الضروري من كان. واضح وؼٌر ما، نوعا واسعا ٌبدو االستنتاج هذا مثل

 التمادي مسإول تعٌٌن مجرد عن ناشبة" قرٌنة" هناك أن على ٌدل مما ،"حق" مثل مصطلحات واستخدام مزاٌاها، أساس

 األقل على ٌنبؽً أنه إلى أٌضا وأشٌر(. استخدامه فً فٌه مرؼوب ؼٌر شًء أي ٌروا ال األعضاء بعض من الرؼم على)

 .االحتجاج أسباب توفٌر على تشجع بؤن تتذرع التً الدولة حصانة

 الحصانة رفع فً الحق أن على بالحصانة ٌتعلق فٌما حول التنازل الخاص المقرر وافق بعض األعضاء مع كما. 31

 تكون أن ٌجب الشخصً االختصاص حصانة عن التنازل وأن نفسه، الموظؾ صالح فً ولٌس المسإول دولة فً الممنوحة
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 فردٌة حاالت فً الحصانة عن التنازل أي الحصانة، عن التنازل بشؤن حالتٌن تمٌز أن لوحظ للحاجة إلى ذلك، مع. صرٌحة

 .المعاهدة حكم فً واردة تكون قد التً القضاٌا من معٌنة لفبات بالنسبة الحصانة عن والتخلً

 قبول أساس على الضمنً التنازل قبول عن عام عزوؾ هناك أن على اتفقوا األعضاء بعض أن حٌن فً الصدد، هذا فً. 31

 بموافقة االلتزام على تقرٌره فً الخاص المقرر قبل من التؤكٌد بشؤن اآلخرٌن قبل من الشكوك عن بعض أعرب االتفاق،

 موافقة دون تحول حصانة أو الخطٌرة الدولٌة الجرابم على العالمٌة القضابٌة الوالٌة لتؤسٌس دولً تبرم اتفاق لم التً الدولة

 .الحصانة عن التنازل وبالتالً لدٌها، بالمسإولٌن ٌتعلق فٌما األجنبٌة الجنابٌة القضابٌة الوالٌة لممارسة ضمنٌة

 دامت ما أنه لوحظ ضمنً، تنازل مسإول عن الحصانة من دولة جانب من االحتجاج اعتبارعدم ٌمكن كان إذا ما حول. 39

 ٌكفً ما اآلن حتى لدٌها ٌكن لم أو مسإولٌها، أحد على القضابٌة الوالٌة بممارسة معنٌة، كانت والتً المعرفة، ال تملك الدولة

 والذي المحدود التنازل بؤن أقر ذلك، مع. تنازل بؤنه على الحصانة أخذ عدم االحتجاج ٌمكن ال ردها، فً للنظر الوقت من

 ٌتعلق فٌما المحاكمة من الحقة مرحلة فً بالحصانة االحتجاج دون ٌحول لن معٌنة أولٌة تدابٌر اتخاذ على الدولة ٌمكن

 .باالدعاء

 لبلستثناءات، بالنسبة كذلك ٌكن لم األمر وهذا سابدة، لتكون ناشبة، قاعدة إلنشاء اتجاه وجود تحتاج أن الممارسة أكد. 33

 وضع من اللجنة ٌمنع ما ثمة لٌس هذا، كل من الرؼم على باإلشارة أنه استمر أٌضا. الحصانة الموضوعٌة حالة فً حتى

 .بفعالٌتها ٌتعلق فٌما التوقعات ٌبررلها ما لها كان عندما الدولً للقانون جدٌدة قواعد

 الخاص للمقرر ختامٌة مالحظات( هـ)

 وضع ذلك فً بما الدولً، القانون فً البدٌهٌات من العدٌد هناك بؤن فً السٌاق بالتذكٌر القضاٌا الخاص وضع المقرر. 33

 الشإون فً التدخل وعدم الدول بٌن السٌادة فً المساواة مبادئ على القضاء أو السٌادة اختفاء عن تسفر التً لم اإلنسان حقوق

 ذلك ولٌس الموضوع هذا فً النظر المركزٌة القضٌة كانت. مضمونها على خطٌر تؤثٌر وجود من الرؼم على ، الداخلٌة

 أكثر نحو على وإنما ككل، السٌادة على تؤثٌر له الذي كان الدولً والقانون العالم فً تحدث التً التؽٌرات مدى على بكثٌر

 الحصانة تتضرر كٌؾ الجوهري والسإال الدولة، سٌادة أساس على مسإولٌن دولة، حصانة على تؤثٌر هناك كان كٌؾ تحدٌدا

 .الخصوص وجه على أخرى لدول الوطنٌة الجنابٌة القضابٌة الوالٌة من الحصانة عام، بشكل الدولة فً المسإولٌن عن

 الحظ الدولٌة، الجنابٌة القضابٌة تؤثرت الوالٌة المسماة كٌؾ العمودٌة، العبلقة على ذلك حول تؤثٌر أثناء تحقٌقه مرماه. 31

 التفاعبلت التً تشمل والمنفصلة جدا المتمٌزة األفقٌة للعبلقة بالنسبة كذلك األمر ٌكن جدا أنه لم بشكل واضح الخاص المقرر

 ٌمكن كان التً تلك تماما الدولً الجنابً االختصاص مسؤلة كانت. القضابٌة بالجنابٌة الخاصة الوطنٌة السٌادة ذات الدول بٌن

 روما نظام من 91 للمادة األحٌان من كثٌر فً االستناد تم رأٌه، فً. األجنبٌة الجنابٌة القضابٌة الوالٌة عن وتمٌٌزها فصلها

 بالوالٌة ٌتعلق فٌما صلة ذات تكون أن المحتمل ؼٌر أنه من حدثت التً التؽٌٌرات تثبت كما الدولٌة الجنابٌة للمحكمة األساسً

 .األجنبٌة الجنابٌة القضابٌة

 على لٌس الثانً التقرٌر فً الوارد النحو على القضاٌا بشؤن واضحة مواقؾ إلى التوصل تم أنه الخاص المقرر أكد. 36

 المهنٌة حٌاته تجربة اعتبارها فً واضعا والعقٌدة، القضابٌة والسوابق الدول، ممارسات مراجعة بعد ولكن مسبق أساس

 الشخصً االختصاص حصانة بٌن التمٌٌز إلى أهمٌة إٌبلء إلى به أدى قد والفقه الممارسة أن على شدد. القانونٌة والخلفٌة

 لهذا واإلجرابٌة بالحصانة الموضوعٌة النظر عند االعتبار فً ٌإخذ أن ٌجب االختبلؾ هذا الموضوعٌة،والحصانة 

 ٌتعلق فٌما السابقٌن والمسإولٌن الدولة موظفً جمٌع على تطبق الموضوعٌة الحصانة أن افتراض على انه أكد. الموضوع

 المقرر أكد الشخصً، االختصاص بحصانة ٌتمتعون الذٌن األشخاص بدابرة ٌتعلق فٌما. رسمٌة بصفة نفذت التً باألعمال

 ال الحصانة هذه وكانت. بالحصانة التروٌكا تتمتع أن موضوعً، قانونً تحلٌل أساس على شك، أي ٌوجد ال أنه الخاص

 .التروٌكا على تقتصر
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الذي  الموقؾ ذلك، ومع. الحصانة من واالستثناءات الحصانة حول النقاش فً جدٌة مفاهٌمٌة اختبلفات هناك بؤن اعترؾ. 31

 تتمتع دولة فً عال مستوى على المكاتب بعض أصحاب أن الدولً القانون فً والراسخ المفاهٌمٌة، الناحٌة من ٌفضل كان

 السماح عدم - القاعدة هذه كانت. األخرى الدول فً القضابٌة الوالٌة من سواء، حد والجنابٌة على المدنٌة بالحصانة،

 الدولٌة، العدل محكمة عن الصادرة القرارات من اثنٌن قبل من هذا تؤكٌد وتم. الثبلثٌة اللجنة على تطبق والتً - لبلستثناءات

 استخدام فً أسلوبه بؤن واعترؾ. والعقٌدة الوطنٌة المحاكم قرارات فً الدولة، ممارسة قبل من واسع بتؤٌٌد ٌحظى وكان

 فً الحصانة هذه اقتصرت الشخصً، االختصاص حصانة وجود حالة فً حتى ألنه تماما موفقة لٌست التقرٌر فً" المطلقة"

 .والجوهر المناسب الوقت

 تعزٌز ٌمكن أن التً الظروؾ على اهتمامها تكرس أن الضروري من سٌكون المستقبل فً أنه الخاص المقرر الحظ. 38

. المنازعات بتسوٌة المتعلقة المسابل وكذلك القضابٌة، الوالٌة وممارسة الدول مسإولً حصانة قضاٌا حول الدول بٌن التعاون

. القارئ لراحة الملخص على فقط ٌنعكس بل مواد، مشارٌع تقارٌر فً االستنتاجات أن تكون مختلؾ ٌقصد ال أنه أوضح

 .ألوانه سابقا األساسٌة القضاٌا حل قبل المرحلة هذه فً المواد مشروع صٌاؼة ستكون

القانونٌة اآلسٌوٌة  االستشارٌة المنظمة فً األعضاء الدول عنها أعربت التً حول اآلراء ج.موجز

 دورتها فً المتحدة لؤلمم العامة للجمعٌة السادسة( القانونٌة) اللجنة فً الموضوع هذا األفرٌقٌة بشأن

 (3122) والستٌن السادسة

 بشؤن كبٌر تقدم إحراز من الرؼم على أنه الشعبٌة الصٌن جمهورٌة مندوب الحظ الموضوع، على تعلٌقه معرض فً. 32

 لتحقٌق الدولً القانون لجنة وحث". موحد قانونً معٌار" وضع الدولً على المجتمع ٌتعٌن ٌزال ال فإنه المعقدة، القضٌة هذه

على  اللجنة تدوٌن فً للعمل سلٌما أساسا توفر ٌشعر كان الذي الخاص المقرر تقارٌر ان الى وأشار. المسؤلة هذه فً الوضوح

 تؽطٌة عن ٌقل ال أن ٌجب ذلك إن قال( الشخصٌة الحصانة) الشخصً حصانة االختصاص نطاق فً. التالٌة المرحلة نحو

 والممارسات العرفً الدولً القانون فً مصدره الحكم كان. الخارجٌة ووزراء الحكومات ورإساء الدول لرإساء" التروٌكا"

 فً الحاالت من كبٌر عدد كان ذلك، مع. الدولٌة العدل محكمة عن الصادرة القرارات فً بها أصٌب قد وكان الدولٌة،

 كثٌر فً المستوى رفٌعً آخرٌن ٌشارك مسإولٌن األٌام هذه فً وخصوصا ،"التروٌكا" على تقتصر تعد لم الدولٌة العبلقات

 مرض للحاجة ألنه المستوى، الرفٌعً المسإولٌن إلى الحصانة هذه لمنح االتجاه كان. الدولٌة البورصات فً األحٌان من

 الحصانة، من لبلستثناءات بالنسبة أما. الجدل من للحد للمرجع المعاٌٌر من مجموعة تضع أن للجنة ٌنبؽً انه وقال. العملٌة

 لٌست الدول حصانة ذلك، ومع. العرفً الدولً القانون فً دلٌل لدٌها لٌس االستثناءات هذه أن الخاص المقرر مع ٌتفق انه قال

 فً والمساواة السٌادة فً المساواة مبدأ على القابم الدولً القانون من هام مبدأ على بل أخرى، إلى دولة من مقدمة" مجاملة"

 سٌكون أخرى، قواعد محل أن تحل بد ال القانونٌة المبادئ تلك كانت إذا( . متساو على سلطة له لٌس متساو) امبراطورٌته

 داخلٌة دولة لمحكمة اذا كان ٌمكن كذلك،". وخٌمة عواقب الى تإدي" ان وٌمكن خطٌر تآكل الحدٌثة الدولٌة للعبلقات األساس

 المدعى للدولة والخارجٌة الداخلٌة الشإون فً والتدخل االستفادة االدعاء هذه الدولة ٌمكن لمثل أخرى، دولة زعٌم مبلحقة

 أن ٌمكن" التً االستثناءات إلى أٌضا أشار. السٌاسً االستقرار على وٌإثر التدخل عدم بمبدأ ٌخل أن شؤنه وهذا من. علٌها

 التً االستثناءات حالة فً. الدول بٌن الثنابٌة العبلقات" تسمم" أن ٌمكن والتً ،"االتهام البحة من السٌاسً االستؽبلل تحفز

 الوالٌة ممارسة فً المعاٌٌر ازدواجٌة تجنب كٌفٌة مثل ، العملٌة القانونٌة المسابل من ٌمكن تشؽٌل سلسلة ثم ذلك، منحت

 أدلة وجود عدم ٌواجه عندما القانونٌة األصول مراعاة ضمان كٌفٌة عن فضبل المتضررة، الدولة فً المسإولٌن على القضابٌة

 ٌصلح ال الموضوع هذا إن قال ختاما،. أخرى شواؼل بٌن من القضابٌة، المساعدة على الحصول على القدرة وعدم كافٌة،

 وحث. التوافق الصعب من تجعل ،"كبٌرة خبلفات" تبدأ سوؾ أنها كما الصلة، ذات الدولً القانون قواعد فً وضعه لٌجري

 .الدولً القانون فً المستقرة القاعدة تدوٌن على اللجنة تركز أن على

 واضحة حاجة هناك أن إلى الدٌمقراطٌة االشتراكٌة سرٌالنكا جمهورٌة مندوب أشار الموضوع، على تعلٌقه معرض فً. 31

 إلى ٌإدي أن ٌمكن الجنابٌة المحاكمات ان الى مشٌرا. المواد مشروع صٌاؼة قبل المبدبٌة المسابل بشؤن التوافق إلى
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 الدول مسإولً حصانة على الحفاظ بٌن دقٌق توازن تحقٌق ٌجب أنه إلى ونبه الدول، بٌن العبلقات فً خطٌرة احتكاكات

 .القاعدة لهذه االستثناءات ومعالجة

 من الدول مسإولً حصانة" موضوع أن اإلسالمٌة إٌران جمهورٌة مندوب قال الموضوع على تعلٌقه معرض وفً. 31

 توخً" الخاص للمقرر وفده ٌشارك. الدول بٌن العبلقات فً حاسمة أهمٌة ذات كانت" األجنبٌة الجنابٌة القضابٌة الوالٌة

. التدرٌجً للتطوٌر ممارسة فً االنخراط من بدال القابمة الدولً القانون قواعد تقنٌن على تركز أن للجنة ٌنبؽً أنه" الحذر

 هذا بٌن الخلط" وتجنب له، انطبلق كنقطة الدولة، موظفً من أساسا والحصانة السٌادة القانون لجنة تتخذ أن ٌنبؽً

 الربٌسً الضامن وكان راسخة، - التروٌكا من الحصانة مبدأ ان قال. الدولة فً المسإولٌن بالرؼم من مساءلة" الموضوع

 .أجنبٌة وحكومة الوزراء، ربٌس أو الدولة ربٌس - الدولٌة العبلقات فً لبلستقرار

 حصانة على القابم الدولً القانون تقنن أن ٌجب الدولً القانون لجنة أن تاٌلند مندوب أشار الموضوع هذا على تعلٌقا. 39

 أو بالحصانة المتعلقة االتجاهات سٌما وال النامٌة، االتجاهات وشرح األجنبٌة، الجنابٌة القضابٌة الوالٌة من الدول مسإولً

 مستقرة دولٌة عبلقات بٌن توازن تحقٌق المداوالت لهذه النهابً المنتج على انه رأى.  خطورة الجرابم أشد من عدم الحصانة،

 لؤلفراد بمثابة إجرابٌة الحصانة أن حٌن فً أنه ذلك على بلوةع وذكر. خطورة الجرابم أشد وتجنب العقاب من واإلفبلت

 الدولة الى ٌنتمً الرسمٌة األفعال على الحصانة أن حٌن فً. الجنابٌة المسإولٌة من حل فً العقاب، من لئلفبلت المبلحقة

 المحكمة مثل الدولٌة، الجرابم بقمع المتعلقة الدولٌة الصكوك ان قال. مساءلة دون من تتصرؾ أن الدولة لتلك وٌمكن المعنٌة،

. الدولة فً المسإولٌن من المطلقة الحصانة رفضت لرواندا، الدولٌة الجنابٌة والمحكمة السابقة لٌوؼوسبلفٌا الدولٌة الجنابٌة

 الدول من العدٌد بذلت األمن، مجلس قبل من الدول على المفروضة االلتزامات أو المعاهدات بموجب التزاماتها متجاوزة

 التوازن تحقٌق ٌمكن كٌؾ بالتالً للجنة األساسً السإال كان. المعٌنة الخطٌرة الجرابم على العالمٌة القضابٌة الوالٌة

 الصادر الحكم فإن السٌاق، هذا فً. العالمٌة القضابٌة للوالٌة السادسة اللجنة مناقشة فً على جواب العثور وٌمكن الصحٌح،

 تتبع أن ٌجب والخارجٌة، والحكومة الدولة ووزراء الدول رإساء من مطلقة بحصانة تعترؾ التً الدولٌة، العدل محكمة عن

 ."ذلك خبلؾ على تبلورت قد" العرفً الدولً القانون
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 األجانب طرد. سادسا

 أ. تمهٌد

 العمل حول برنامج مجموعة من توصٌة أساس على الدولً القانون لجنة ،9111 عام فً والخمسٌن، الثانٌة دورتها فً. 1

 الجمعٌة.  13العمل الطوٌل المدى برنامج من تقرٌرها  فً إلدراجها" األجانب طرد" موضوع وتحدٌدا   األجل، العمل طوٌل

 على الخاصة اللجنة تقرٌر أشارت إلى  9111 كانون األول / دٌسمبر 19 المإرخ 11/119 الذي اتخذته القرار فً العامة،

 من اللجنة العامة الجمعٌة طلبت 9111 كانون األول / دٌسمبر 19 من 16/89 القرار فً. ٌلالطو العمل المدى برنامج

 .الحكومات بها أدلت التً التعلٌقات الواجبة إلى المراعاة مع الموضوع، هذا فً النظر مواصلة

 وأن عملها برنامج فً "طرد األجانب" موضوع تدرج أن اللجنة قررت ،9113 عام فً والخمسٌن، السادسة دورتها فً. 9

 على معروضا كان ،9111 عام فً والخمسٌن، السابعة دورتها فً .14للموضوع خاصا مقررا كامتو مورٌس السٌد تعٌن

 التً أثٌرت القانونٌة المشاكل على الضوء تسلٌط مع للموضوع، شاملة نظرة الخاص ٌحدد 15للمقرر األولً التقرٌر اللجنة

 .نظرها المتصلة المنهجٌة والصعوبات

 المعنً الخاص للمقرر الثانً التقرٌر اللجنة على معروضا كان ،9116 عام فً والخمسٌن، الثامنة دورتها فً. 3

 المقبلة دورتها فً الثانً التقرٌر فً اللجنة، النظر قررت. العامة األمانة التً أعدتها والمذكرة ،السادس عشر 16بالموضوع

المقرر  من والثالث الثانً التقارٌر فً ، قررت اللجنة النظر9111 عام فً والخمسٌن، التاسعة دورتها و فً .9111 عام فً

 عامة أحكام ومع ،(9 المواد مشارٌع) وتعرٌؾ الموضوع نطاق هذا مع التوالً، على والتعامل، السابع عشر، 17الخاص

 (.مواد مشارٌع خمسة) األجنبً طرد فً الدولة حق من تحد معٌنة

 لجنة إلى معلومات إلى تقدٌم الحكومات 9111 كانون األول / دٌسمبر 6 المإرخ 69/66 قرارها فً العامة، الجمعٌة دعت. 3

. 18الرابع للمقرر الخاص اللجنة فً التقرٌر نظرت ،9118 عام فً الستٌن، دورتها فً. الموضوع هذا حول الدولً القانون

 من الثانً والجزء متعددة، أو مزدوجة جنسٌات ٌحملون أشخاص طرد الذي تتناول القضاٌا التقرٌر من األول الجزء تناول

 السٌد برباسة عمل فرٌق اللجنة التقرٌر، أنشبت مناقشة بعد. بالطرد ٌتعلق فٌما الجنسٌة من والتجرٌد الجنسٌة المشكلة فقدان

 وستتاح منفصلة مواد مشارٌع إلى حاجة هناك لٌست أنه العامل الفرٌق قرر. المسؤلتٌن فً هاتٌن للنظر ماكري دونالد محمد

  .المواد مشارٌع على التعلٌقات فً البلزمة التوضٌحات منذ المسابل هذه

 والتعلٌقات 19الخاص للمقرر الخامس التقرٌر اللجنة على معروضا كان ،9112 عام فً والستٌن الحادٌة الدورة فً. 1

 8 المواد لمشارٌع هٌكلتها وإعاد منقحة صٌؽة الخاص اللجنة المقرر قدم. النقطة تلك حتى الحكومات من الواردة والمعلومات

 من مجموعة على وثٌقة تحتوي اللجنة إلى ذلك بعد الخاص المقرر قدم. العامة المناقشة االعتبار األخذ فً مع ،13 إلى

 ضوء فً هٌكلتها وإعادة وتنقٌحها ٌكونوا قد طردوا ال أو كانوا الذٌن لؤلشخاص اإلنسان حقوق بحماٌة المتعلقة المواد مشارٌع

 تؤجٌل اللجنة قررت(. A/CN.4/618) المواد مشارٌع هٌكلة إعادة بهدؾ الجدٌد خطة العمل مشروع قدم كما. العامة المناقشة

 .والستٌن الثانٌة الدورة إلى المنقحة المواد مشارٌع فً النظر

                                                           
13

  (.3) 192 و 198-196. الفقرات ،(A/55/10) 11 رقم الملحق والخمسون، الخامسة العامة الجمعٌة لدورة الرسمٌة الوثابق: انظر  
 (.3) المرفق نفسه، المرجع انظر الموضوع، للمخطط

14
 .363. الفقرة ،(A/59/10) 11 رقم الملحق والخمسون، التاسعة الدورة العامة، للجمعٌة الرسمٌة الوثابق: انظر  

15
  A/CN.4/554. 

16
  A/CN.4/573 و Corr.1. 

17
  A/CN.4/581. 

18
  A/CN.4/594 

19
  A/CN.4/611 و Corr.1 
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 لؤلشخاص اإلنسان حقوق حول حماٌة المواد مشروع اللجنة على معروضا كان ،9111 عام فً والستٌن الثانٌة الدورة فً. 6

 قدمها التً الجدٌدة العمل خطة ومشروع ،20الخاصالمقرر  قبل من الهٌكلة وإعادة المنقحة بصٌؽته طردوا أو ٌطردون، الذٌن

 التعلٌقات أٌضا أمام اللجنة كان .21الخاصالمقرر  قدمه الذي السادس والتقرٌر المواد، مشارٌع هٌكلة الخاص بؽٌة المقرر

 حقوق حماٌة بشؤن 11-8 المواد مشارٌع الى صٌاؼة اللجنة تشٌر أن تقرر .الحكومات من اآلن حتى وردت التً والمعلومات

الحق  وقت تم فً كما الخامس، التقرٌر فً األصل فً طردوا والتً وردت أو طردهم الذٌن ٌجري األشخاص و اإلنسان

 الخاص؛ كما السادس للمقرر التقرٌر فً وردت كما ،2 و A المواد مشارٌع الخاص؛ المقرر قبل من هٌكلتها وإعادة تنقٌح

 من تنقٌحها تم كما ،A1و  B المواد مشارٌع كما وكذلك السادس، التقرٌر إلى اإلضافة فً ،C1 و B1 المواد مشارٌع وردت

  .22الجلسة خبلل الخاص المقرر قبل

 للجنة  والستٌن الثالثة الدورة فً الموضوع فً النظر ب.
 الخاص للمقرر السادس التقرٌر إلى الثانٌة اإلضافة اللجنة على معروضا كان الحالٌة، الدورة فً. 1

(A/CN.4/625/Add.2)، الخاص  للمقرر السابع والتقرٌر(A/CN.4/642 .التعلٌقات اللجنة على معروضا كان كما 

 .الحكومات من الواردة

 حول مجموعة العمل فً المحرز بالتقدم اللجنة الصٌاؼة وإببلغ لجنة ربٌس قبل من المإقت بالتقرٌر علما اللجنة أحاطت. 8

والستٌن  الرابعة دورتها فً اللجنة إلى تقدٌمها بؽٌة األخٌرة اللمسات وضع األجانب، وٌجري بطرد المتعلقة المواد مشارٌع من

 فً النظر و اختتام( A/CN.4/625/Add.2) السادس للتقرٌر الثانٌة اإلضافة على عبلمة وضع. األولى القراءة فً إلقرارها

 التً ٌعتزم المقرر المواد مشارٌع آخر أٌضا الثانٌة اإلضافة تتضمن .للطرد القانونٌة العواقب واتخذوا الطرد إجراءات

 .اقتراحها الخاص

 الموضوع أن حٌن فً ،D123ادةالم مشروع كان موضوع الطرد، قرار تنفٌذ أن الذي أخذ فً االعتبار، األول السإال. 2

 اإلضافة فً وجٌزة لفترة ذكره سبق ما وهو الطرد، قرار فً فً الطعن الحق ذلك فً وكان الثانٌة اإلضافة فً ٌتناول القادم

1 (A/CN.4/625/Add.1 )ًمشروع المادة فً والواردة الطرد، قرار فً الطعن فً الحق مع اتصال ف C1. 

 كان والتً المستقبلة، والدول والعبور الطاردة الدولة بٌن للعبلقات الثانٌة اإلضافة فً الذي نوقش المقبل الموضوع كان. 11

فً  شخص أي حق بسبب محدودة حرٌة ٌطرد، أجنبً أي دخول منع على أو الحصول فً الدولة حرٌة:  مبدأٌن ٌحكمها

مفهوم  ٌكون أن أٌضا ٌذكر. الدولة الوجهة من لها أو هل ما لتحدٌد المطرود مماثل، نحو على تقتصر وحرٌة، بلده، إلى العودة

 حول مشروع قلق. األوروبٌة على ممارسة الحاضر الوقت فً و ٌقتصر ٌتطور ٌزال ال أنه من الرؼم وعلى ،" اآلمن البلد"

 .24طرد األجانب جهة من هوٌة الدولة بتحدٌد E1 المادة

                                                           
20

  A/CN.4/618. 
21

  A/CN.4/625 و Add.1. 
22

 (.A/65/10) 11 رقم الملحق والستون، الخامسة العامة الجمعٌة لدورة الرسمٌة الوثابق: انظر  
23

  D1 ٌلً كما المادة مشروع: 

 طرده لؤلجنبً المستقبلة الدولة إلى العودة
 .طوعا طرد لقرار االمتثال على ٌطرد الذي األجنبً طرد تشجٌع الدولة على ٌجب. 1
 منظم نقل طرد وٌجري ممكن، حد أقصى ٌلً ما لكفالة البلزمة التدابٌر اتخاذ طرد الدولة على وٌجب الطرد، لقرار القسري التنفٌذ حاالت فً. 9

 .جوا بالسفر المتعلقة تلك سٌما وال الدولً، القانون للقواعد وفقا لؤلجنبً، المستقبلة للدولة
 الشخص بؤن لبلعتقاد سبب هناك لٌس إذا إال لرحٌلها، لئلعداد مناسب إشعار ٌطرد الذي األجنبً تمنح الطاردة الدولة على ٌجب الحاالت، جمٌع فً. 3

 .الفترة هذه خبلل ٌفر أن ٌمكن مسؤلة فً األجنبً
 

24
 المطرودٌن األجانب ٌقصدها التً الدولة  :ٌلً كما نصها E1 المادة مشروع  

 .الجنسٌة من لدولته طرد موضوع إلى أجنبً طرد ٌجوز ال. 1
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 اإلنسان حقوق بحماٌة المعنٌة ،26الجلسةخبلل  منقحة نسخة قدم قد الخاص المقرر كان والتF1 25ً المادة مشروع. 11

فً  تطبق التً القواعد ٌحدد أن المتبعة، ممارسة من أكثر منطق ٌعكس الحكم، هذا .العبور دولة فً للطرد عرضة لؤلجانب

 ٌرى كان. العبور دولة التطبٌقٌة فً التعدٌبلت من ٌلزم ما مع للطرد تخضع لؤلجانب اإلنسان حقوق لحماٌة الدولة طرد

 .الحالً الموضوع نطاق ٌتجاوز األجانب طرد سٌاق فً للعبور قانونً إطار وضع أن الخاص المقرر

. الدولً القانون فً وكان راسخا ،G127 المادة مشروع من الطرد، الذٌن ٌواجهون األجانب ممتلكات حماٌة موضوع. 19

 المعنٌة 9 الفقرة أن حٌن فً ، موجوداتها أو موجوداته مصادرة لؽرضاألجنبً  طرد حظر( 1) فً الفقرة علٌها المنصوص

 إلى أن تنتمً الملكٌة ٌجب مصٌر أن الخاص المقرر ٌعتقد. الممتلكات إعادة االقتضاء، وعند التصرؾ، وحرٌة حماٌة

 .الموضوع هذا نطاق ضمن ٌقع ال الذي الحرب، األمر قانون ضوء فً المسلح النزاع أثناء المطرودٌن األجانب

. الثانٌة اإلضافة هذه من األخٌر الجزء فً المشروع النظر ؼٌر الطرد حالة فً الطاردة الدولة مسإولٌة مسؤلة كانت. 13

خبلل  من المسإولٌة تلك لتنفٌذ ٌتصدى الذي ،J129 المادة ومشروع هذه المسإولٌة، مبدأ على ،I128 المادة مشروع ٌنص

 I1 المادة مشروع على التعلٌق ٌذكر. المإسسات القانونٌة تلك إلى فقط تشٌر التً واألحكام الدبلوماسٌة، الحماٌة آلٌة تصور

 .الحٌاة خطة النقطاع خاصة أضرار من اإلنسان، لحقوق األمرٌكٌة الدول محكمة جانب به من المعترؾ مفهوم، ظهور

 الصلة ذات األخٌرة الواردة التطورات عن عامة حول لمحة( A/CN.4/642) السابع التقرٌر ٌراه، لما وفقا ذلك ٌكون. 13

قضٌة  فً الدولٌة العدل محكمة عن الصادر الحكم السابع التقرٌر ثم درس. المواد لمشارٌع هٌكلة إعادة وموجزا بالموضوع،

 فً بالطرد األجانب المعتقلٌن بإببلغ وااللتزام للقانون، طبقا: بالطرد ٌتعلق فٌما نقاط سبع الذي تناول ،30سادٌو دٌالو أحمدو

 انتظار الطرد، فً المحتجزٌن  األجانب معاملة سوء رخطبالخضوع لـ األجانب بإببلغ وااللتزام اعتقالهم، أسباب انتظار

 الحتجاز تؤخٌر دون المنشؤ دولة القنصلٌة فً السلطات إببلغ فٌها ٌقٌم التً الدولة فً المختصة السلطات على واجب

 الطاردة الدولة واالعتراؾ بمسإولٌة للطرد، عرضة لؤلجانب الملكٌة فً الحق باحترام االلتزامالطرد؛  بهدؾ مواطنٌهم وذلك

 تقارٌر المقرر فً والتطورات المحكمة مواقؾ بٌن التشابه أوجه إلى أنه ناقش التقرٌر وأشار. بالتعوٌضات علٌها والحكم

 .الخاص

                                                                                                                                                                                           
 فً مهٌنة معاملة و القاسٌة العقوبة أو التعذٌب لخطر عرضة هو طرد على ؼرٌب موضوع فً أو تحدٌدها، ٌتم لم جنسٌتها ٌحمل التً الدولة أٌن. 9

 أخرى دولة أي إلى أو الركوب، ودولة سفر، جواز إصدار عن والمسإولة والدولة فٌها، ٌقٌم التً الدولة إلى لها أو له طرد ٌجوز ال الدولة، تلك
 .السإال فً الؽرٌبة من االقتضاء، عند أو، الدولة طرد من طلب على بناء أو معاهدة اللتزام نتٌجة ذلك كان سواء لها، أو له لقبول مستعدة

 التً الدولة هً المعنٌة الدولة كانت إذا إال ذلك، تفعل ترفض أن أو أراضٌها فً لها أو له نعترؾ أن ٌرض لم التً الدولة إلى أجنبً أي ٌطرد ال قد. 3

 .الجنسٌة األجنبً ٌحمل
25

 :ٌلً كما نصها F1 المادة مشروع من األصلٌة لنسخة  
 موضوع من اإلنسان حقوق لحماٌة الطاردة الدولة فً تطبق التً المطبقة للقواعد ٌجوز العبور دولة فً للطرد عرضة األجانب اإلنسان حقوق حماٌة
 .العبور دولة فً تطبق أٌضا األجانب طرد إلى
26

 :ٌلً كما نصها F1 من منقحة نسخة  
 لؤلجانب اإلنسان حقوق لحماٌة الطاردة الدولة فً تنطبق التً القواعد على ٌجب العبور دولة فً للطرد العرضه األجانب المواطنون حقوق حماٌة

 .العبور دولة فً ٌلزم ما مع تسري للطرد عرضة
27

 :ٌلً كما المادة G1 مشروع  
 الطرد ٌواجهون األجانب ممتلكات حماٌة

 .أمواله مصادرة لؽرض األجنبً طرد ٌحظر. 1
 الخارج، من حتى لمذكور، للعقار الحر بالتصرؾ[ ممكن حد أقصى إلى] لؤلجنبً السماح ألي أجنبً ٌواجه الطرد، الممتلكات تحمً الطاردة الدولة. 9

 .المستفٌدٌن أو ورثتها أو ورثته من أن أو طلبها، أو طلبه على بناء األجنبً إلى إعادتها وٌجب
28

 :ٌلً كما المادة I1 مشروع  
 المشروع ؼٌر الطرد حالة فً الدول مسإولٌة
 لمسإولٌة الحكومات عن األفعال ؼٌر المشروعة دولٌا. تخضع للنظام العام  قانونٌة الؽٌر لعمٌلة الطردالقانونٌة  العواقب

29
 :ٌلً كما المادة J1 مشروع  

 الدبلوماسٌة الحماٌة
 .السإال فً الؽرٌبة عن نٌابة الدبلوماسٌة الحماٌة من الجنسٌة ممارسة المطرود لؤلجنبً ٌجوز

30
 .9111 نوفمبر 31 فً الصادر الحكم ،(الدٌمقراطٌة الكونؽو جمهورٌة ضد الدٌمقراطٌة ؼٌنٌا جمهورٌة) دٌالو صادٌو أحمد  
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 المناقشة أوال( ملخص

 أعضاء عدة أثنى الموضوع، هذا الدول فً ممارسات فً والتنوع للموضوع والحساسة المعقدة الطبٌعة على التؤكٌد مع. 11

. العالم أنحاء جمٌع فً المناطق مختلؾ من والحدٌثة القدٌمة المصادر من لكل المنهجً واالستخدام الخاص على دقة المقرر

 المواد مشارٌع بعض ألحد آراء ، وفقا. المقترحة المواد مشروع بوضع ٌتعلق فٌما الشكوك البعض عن أعرب ذلك، ومع

 كانت إذا ما إلى بوضوح تشٌر أن للجنة ٌنبؽً الصدد، وفً هذا للقانون، فٌه المرؼوب التدرٌجً التطوٌر أو التدوٌن تحسب

 العرفٌة، القواعد ٌنبؽً تحدٌد عموما، بشكل أكثر. للدول جدٌدة قواعد إرساء إلى أن تقترح أو الحالً القانون تحدٌد إلى تهدؾ

 .خاص بشكل المعاصرة على الممارسة التؤكٌد وجرى الدول، االعتبار ممارسات وأن تؤخذ فً

 هذا على والحدود األجانب طرد الدولة حق فرض بٌن توازن تحقٌق تحاول أن اللجنة على أن األعضاء بعض ٌعتقد. 16

 االرض، على جٌدة صٌاؼة للجنة ٌنبؽً ألحد اآلراء، وفقا. بًاإلنسان األجن وحقوق كرامة تحمً التً القواعد قبل من الحق

 تكون لجنة عمل فإن آخر، لرأي وفقا. الوطنٌة المعٌنة للسٌاسات العرض خط وترك والضمانات األساسٌة، ومعاٌٌر التعلٌم

 التً االتفاقٌات وأحكام العام الدولً للقانون القابمة تجاوزت القواعد المواد مشارٌع مجموعة كانت إذا أكبر عملٌة أهمٌة ذات

 االحتجاز، فً ٌنتظرون طرد الذٌن األجانب وضع مبلءمة مدى مثل حساسة مسابل لمعالجة عالمً، عملٌا بقبول تتمتع

 .الدول بٌن جوانب التعاون ومختلؾ الطرد قرار فً الطعن وإمكانٌة

 ٌمكن التً المواد مشارٌع لصٌاؼة تقدٌمها فٌه المشكوك من أنه األعضاء بعض ٌعتقد النهابً، المنتج لشكل بالنسبة أما. 11

أخرى،  ألعضاء وفقا. الممارسات أفضل لفظ مبادئ أو توجٌهٌة مشروع مبادئ وضع اقترحوا اتفاقٌة؛ فً بعدبذ إدراجها

 .الموضوع ألهمٌة هذا نظرا المواد، مشروع صٌاؼة أجل من العمل اللجنة تواصل أن ٌنبؽً

 المواد  مشارٌع على التعلٌقات ثانٌا(

 التوازن حقق أنه قٌل. الذي ٌجري طرده لؤلجنبً المستقبلة الدولة الى العودة على D1 المادة األعضاء مشروع بعض أٌد. 18

 مدة أن كما ولكن، شكوك، عن أعرب. اإلنسان األجنبً وحقوق كرامة أجل واالحترام من الطاردة الدولة حقوق بٌن السلٌم

 .الدولة إقلٌم لمؽادرة لشخص أمر ٌصدر عندما المناسبة" الطوعٌة العودة" سواء كانت الوالٌة

 على التشجٌع ؛"التشجٌع" لفعل أنها تفتقر على تفسر كونها لمنع 1 الفقرة صٌاؼة أنه ٌنبؽً إعادة األعضاء بعض اعتبر. 12

الطاردة  للدولة ٌنبؽً أن تحدٌد ٌقترح ذلك على بناء. المعاملة لسوء الطرٌق وتمهٌد أجنبً ، على له مبرر ال ضؽط استخدام

 .لؤلجنبً الطوعٌة العودة الممكن، من تجعل أو لتعزٌز، البلزمة التدابٌر تتخذ أن

 بؤن، الخاطا االنطباع تخلق أن حذفها، لٌمكن ٌمكن" اإلمكان قدر" عبارة أن األعضاء بعض اقترح ،9 الفقرة بخصوص. 91

 اعتماد إمكانٌة من مصنوعة تكون أن وٌذكر األكثر، على بالقانون الدولً ، لبللتزام حاجة هناك لٌست الحاالت، بعض فً

 الفقرة عدة أعضاء أٌد .المعنً الشخص سلوك االعتبار فً األخذ مع الطرد، قرار لتنفٌذ التً كانت الزمة مثل قسرٌة تدابٌر

 .التدرٌجً التطور سٌاق فً األقل على ،3

 ٌنبؽً أنه آخرون المطرودٌن، رأى األجانب ٌقصدها التً حول الدولة E1 المادة مشروع األعضاء بعض ٌإٌد حٌن فً. 91

 وثٌقا ارتباطا مرتبطان كانتا ألنهما ،3 و 9 الفقرتٌن أٌضا الترتٌب واقترح عكس. الدولة ممارسة ضوء فً فٌها النظر اعادة

 .3 و 1 بالفقرتٌن

للطرد فً  عرضة لؤلجانب اإلنسان حقوق حماٌة توسٌع إلى تهدؾ والتً ،F1 المادة  مشروع تنقٌح األعضاء بعض أٌد. 99

والتً  اإلنسان حقوق بحماٌة المتعلقة الدولً القانون قواعد إلى لئلشارة النص صٌاؼة إعادة أن اقترح ذلك، مع. العبور دولة

 F1 المادة مشروع صٌاؼة آخرون أن أعضاء رأى. كامل طرد إجراء لتكرار العبور لدولة ملزما ٌكن لم أن السهل من تجعل

 .الوضوح إلى تفتقر
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 إلى اإلشارة ٌتم أن واقترح. الذٌن ٌواجهون الطرد األجانب ممتلكات حول حماٌة G1 المادة مشروع أعضاء عدة أٌد. 93

 قبل من قانونٌٌن ٌعتبرون ؼٌر الذٌن لتشمل المواطنٌن الحماٌة توسٌع ٌتم أن أٌضا واقترح. لؤلجانب الملكٌة حقوق حماٌة

 .كؤجانب التً تطرد الدولة

 فً المبٌن النحو على وٌنطلق قانونٌة من الطرد، ؼٌر حالة فً الطاردة الدولة إلى العودة حق أن مفاده رأي عن أعرب. 93

 التطور ٌشكل الحق هذا إعبلن أن آخر رأي وكان المشروعة، ؼٌر عن األفعال الدولة مسإولٌة مبادئ من ،H1 المادة مشروع

 .التدرٌجً

 الطرد" عبارة استخدام وٌفضل. قانونٌة للطرد الؽٌر الحاالت فً الدول مسإولٌة حول I1 المادة لمشروع تؤٌٌد عن أعرب. 91

 الدول بمسإولٌة المتعلقة المواد صٌاؼة مع النص لمحاذاة ، وذلك"قانونً ؼٌر طرد" من ذلك من أكثر التعبٌر" القانونً ؼٌر

 .دولٌا المشروعة األفعال ؼٌر عن

. ممكنة صٌاؼة لتعدٌبلت المجرمٌن، التً تخضع بتسلٌم ٌتعلق فٌما حول طرد 8 المادة مشروع تنقٌح األعضاء بعض أٌد. 96

 .و توضٌحها الصٌاؼة فً النظر إعادة ٌنبؽً أنه آخرون أعضاء ورأى

 الخاص للمقرر ختامٌة مالحظات ثالثا(

 اتخاذها، ٌنبؽً اللجنة التً عمل ٌستجوبون طبٌعة زالوا ما األعضاء بعض اآلن، حتى ٌرى بؤن الخاص المقرر فوجا. 91

 أكثر الدهشة ٌثٌر ما كل أن بدا. التدرٌجً والتطوٌر والتدوٌن قابل للممارسة نفسه الموضوع كان إذا ما التحدٌد، وجه على

حول  واإلقلٌمً، الدولً المستوٌٌن على القضابٌة، والسوابق المعاهدات عن فضبل الدول، ممارسات من وفرة إلى بالنظر

 و لدى المنتج، ٌؤخذه أن النهابً الذي ٌنبؽً الشكل بشؤن التكهن ألوانه السابق من أنه من الرؼم على. األجانب طرد موضوع

  .التوجٌهٌة المبادئ أو التوجٌهٌة المبادئ مشروع من بدال مشارٌع المواد من مجموعة لتطوٌر واضح تفضٌل الخاص المقرر

 الحماٌة لٌشمل توسٌعه تم الذي والنطاق حول حماٌة الدبلوماسٌة، J1 المادة مشروع بجدوى مقتنع الخاص المقرر ظل. 98

 ٌزال ال. دٌالو صادٌو أحمدو فً حالة الدولٌة العدل محكمة قدمته التً األخٌر الحكم ذلك على ٌدل كما اإلنسان، لحقوق الدولٌة

 الخاص المقرر حافظ على. المجرمٌن بتسلٌم ٌتعلق فٌما حول الطرد مشروع المادة جدوى من أٌضا ٌقٌن على الخاص المقرر

 إٌقافً أثر على والحكم كان تكور تقدمً، إذا إال وضع، لتبرٌر الكفاٌة فٌه بما متقاربة لٌست الدولة بؤن ممارسة اعتقاده عن

  .الطرد قرار ضد االستبناؾ من

 الصعٌد على العملٌة الناحٌة من سواء الدول أن تعرؾ اللجنة تود ،"األجانب طرد" بموضوع ٌتعلق ما فً األمر، كان أٌا. 92

 :الطرد ضد قرار للنداءات إٌقافً أثر وتعطى الوطنً،

 اإلقلٌم؛ فً قانونٌة بصفة المقٌم األجنبً ٌتعلق فٌما •

 اإلقلٌم؛ فً مشروعة ؼٌر بصورة باألجنبً ٌتعلق فٌما •

 .الفبة عن النظر بؽض ٌتعلق،فٌما  •

 الدولً؟ القانون قبل من مطلوبة تكون أن الممارسة هذه مثل فً تنظر التً للدولة ٌجوز هل

 قرار ضد استبناؾ رفع ذلك، ؼٌر أو الدولً سبٌل القانون على كان، إذا ما حول الدول نظر بوجهات أٌضا اللجنة ترحب. 31

 .القرار فً تنفٌذ اإلٌقافً ذو األثر الطرد
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 االستشارٌة القانونٌة اآلسٌوٌة األفرٌقٌة المنظمة فً األعضاء الدول عنها أعربت التً لآلراء موجز ج.

 السادسة دورتها المتحدة فً لالمم العامة للجمعٌة السادسة( القانونٌة) اللجنة فً المعنٌة بالموضوع

 (3122) والستٌن

 الموضوع، هذا حول الخاص اتخذه المقرر الذي النهج حول دعم الهند مندوب تكلم الموضوع، على تعلٌقه معرض فً. 31

 طرد تحكم هناك قوانٌن. الذي ٌتم طرده للشخص والتعوٌضات المتاحة والحقوق تطرد، أن فً الدولة حق ٌتعامل مع والذي

  .لآلخر كبدٌل استخدامها ٌختلفوا خٌث ٌمكن أن ٌمكن ال :قال ذلك، ومع المجرمٌن، وتسلٌم

 الدول ممارسات دراسة الدولً مواصلة القانون للجنة ٌنبؽً أنه الٌابان مندوب قال الموضوع على تعلٌقه معرض فً. 39

 حول هذا البعض قبل من باالنتقادات ٌتعلق فٌما سٌما المجال، وال هذا فً القابمة القضابٌة والسوابق الدولٌة والصكوك

 .للتدوٌن بعد ٌحن الذي لم الموضوع

 اإلنسان بحقوق أهمٌة االلتزام مدى على العربٌة مصر جمهورٌة مندوب أكد الموضوع، على تعلٌقه معرض فً. 33

 ال أن وٌنبؽً بهم، المشتبه االرهابٌٌن من هذه، والقلق الطرد عملٌات تزاٌد مع. الدولً القانون فً مكتوب هو كما األساسٌة

 األمم اتفاقٌة فً طرفا ببلده ان الى وأشار. الدٌن أو العرق بسبب" جماعً بشكل"الشرعٌٌن  ؼٌر المهاجرٌن طرد هناك ٌكون

 .المسؤلة هذه بشؤن 1211 لعام المتحدة لبلجبٌن

 الذٌن األجانب فً طرد الدولة الحق أن اإلسالمٌة إٌران جمهورٌة مندوب قال الموضوع، على تعلٌقه معرض فً. 33

 بطرٌقة الطرد إجراء على التركٌز ٌكون أن وٌجب. ٌتناقض أن ٌمكن ال القومً، األمن هددوا إذا أراضٌها، على ٌعٌشون

 الطعون ضد بشؤن أحكام أي وضع المستحسن من كان إذا فٌما شكوك عن وأعرب. للمبعدٌن األساسٌة اإلنسان حقوق تحترم

 دلٌل ٌوجد ال ألنه المسؤلة، هذه بشؤن المواد للمزٌد من مشارٌع حاجة هناك لٌس أنه الخاص المقرر مع واتفق الطرد، قرارات

تشٌر  أن وٌنبؽً نظره، وجهة من فٌه مشكوك أٌضا فً االتفاقٌة المواد لمشروع النهابً الشكل. الدول ممارسات فً واضح

 .بها الخاصة الممارسة فً تشارك عندما للدول للمادة بالنسبة التوجٌهٌة المبادئ

 األجانب طرد فً الدول االعتراؾ بحقوق أن حٌن فً أنه كورٌا جمهورٌة مندوب أشار الموضوع هذا على تعلٌقا. 31

 على الحفاظ أٌضا الضروري من كان تستند إلى السٌادة، الوطنٌة بالمصالح الضرر إلحاق فً أو المحلٌة القوانٌن النتهاك

 اإلنسان موافقا لحقوق  الطرد قرار ضد استبناؾ ٌكون أي أن ٌجب. األجانب لطرد اإلنسان وحقوق الدولة سٌادة بٌن التوازن

 على أكد الدولً، الصعٌد على. الطرد ضد قرار للنداءات "إٌقافً" تؤثٌر  ٌعطى أن للبلد الوطنً، المستوى على .األساسٌة

ال  الكورٌة الحكومة فإن البلجبٌن، بوضع المتعلقة االتفاقٌة فً متعاقد هً طرؾ التً، كما" القسرٌة اإلعادة عدم مبدأ"

 أو الجنسٌة أو الدٌن أو العرق حرٌاتهم بسبب أو حٌاتهم تهدد سوؾ التً الدول إلى األشكال من شكل بؤي البلجبٌن" تطرد"

  .السٌاسً الرأي أو معٌنة لجماعة االنتماء

 الطرد قرار ضد المقدمة الطعون كانت ،" األجانب" بطرد ٌتعلق فٌما أنه تاٌلند مندوب أشار الموضوع هذا على تعلٌقا. 36

 متعلقة محددة مواد قلقه حول عدة مشارٌع وجه. إقلٌم الدولة التً تطرد فً نظامٌة بصورة المقٌمٌن لؤلجانب المتاحة الوحٌدة

 فٌها تكون التً للحاالت استثناءات بذل ٌنبؽً. األجنبً الذي ٌواجه الطرد ممتلكات حماٌة ذلك فً الموضوع، بما بهذا

 العودة حول حق حول النص أعرب عن قلق أٌضا. قانونً ؼٌر على ممتلكات بشكل الحصول تم قد أنه وجدت قد المحكمة

بؤنه ٌجب  ٌرى انه قال". القبول إعادة"بعبارة " العودة" عن مصطلح االستعاضة قال، كما وٌجب ، الطاردة، الدولة إلى

 ال تشمل مشارٌع أن ٌنبؽً ذلك، إلى باإلضافة. النص ما داخل فً مكان وطرد األجانب المجرمٌن، تسلٌم بٌن العبلقة معالجة

 ٌؤخذ أن ٌنبؽً المواد، برأي بلده فإن مشروع. لبلجبٌن الدولً القانون مثل خاصة، بقواعد الذٌن ٌنظمون األجانب هذه المواد

 .توجٌهٌة مبادئ أو توجٌهٌة مبادئ مشروع شكل ذلك من وبدال
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 كوارث وقوع حالة فً األشخاص حماٌة. سابعا

 خلفٌة. أ
 حاالت فً األشخاص حماٌة" موضوع إدراج تقرر ،(9111) الدولً القانون للجنة والخمسٌن التاسعة الدورة فً. 1

 طلبت األمانة نفسها، الدورة وفً. خاصا مقررا ،(كولومبٌا) أوسبٌنا-فالنسٌا إدواردو السٌد وعٌنت عملها برنامج فً" الكوارث

 الستٌن الدورة فً. الطبٌعٌة على الكوارث البداٌة فً  مقتصرة الموضوع، هذا عن خلفٌة دراسة من اللجنة إعداد العامة

 الكوارث، حاالت فً األشخاص حماٌة تطور الذي ٌتبع 31للمقرر الخاص األولً التقرٌر اللجنة على معروضا كان ،(9118)

 والخطوط المجال، هذا فً القانون وتطوٌر تدوٌن أجل من السابقة والجهود الموضوع، هذا حول القانون وحدد مصادر

 .تؽطٌتها ٌجب التً الربٌسٌة القانونٌة المسابل على التعرؾ بهدؾ وذلك العام النطاق جوانب بمختلؾ المتعلقة العرٌضة

 الموضوع نطاق حول تحلٌل الخاص للمقرر الثانً التقرٌر فً اللجنة نظرت ،(9112) والستٌن الحادٌة دورته فً. 9

 ، الموضوع هذا ألؼراض" الكارثة" بتعرٌؾ المتعلقة والقضاٌا الزمانً، واالختصاص الشخصً االختصاص الموضوعً،

 9 ،(النطاق) 1 المواد لمشارٌع مقترحات ٌتضمن الحق تقرٌر فً. للتعاون األساسٌة الرسوم فً االضطبلع بالنظر عن فضبل

 (.التعاون واجب) 3 و( الكارثة تعرٌؾ)

 حول مشروع ممكنا ٌكن االتفاق لم أنه أساس على الصٌاؼة، فً لجنة 3 إلى 1 وادالم إلى مشارٌع أٌضا اللجنة أشارت. 3

 تلقت الحق، وقت فً.  المادة مشروع لمناقشة عمل فرٌق تؤسٌس بهدؾ وذلك العامة الجلسة إلى إحالتها وٌمكن ،3 المادة

 .الصٌاؼة قبل لجنة من مإقتا اعتمدت كما ،1 إلى 1 من المواد بمشارٌع علما وأحٌطت الصٌاؼة، لجنة اللجنة تقرٌر

 للجنة والستٌن الثالثة الدورة فً الموضوع فً النظر ب.
 مع: الذي ٌتعامل ،32للمقرر الخاص الرابع التقرٌر اللجنة على معروضا كان. 3

 الوطنٌة، االستجابة على قدرتها حٌن تتجاوز المساعدة لطلب المتضررة الدولة مسإولٌة( أوال)

 و الخارجٌة، المساعدات على لموافقتها التعسفً الحجب المتضررة عدم الدولة واجب من( ثانٌا)

 11 المواد مشارٌع إحالة اللجنة قررت العامة، الجلسات فً المناقشة بعد. الدولً المجتمع فً المساعدة تقدٌم فً الحق( ثالثا)

 .الصٌاؼة لجنة إلى الخاص، المقرر اقترحه الذي النحو على ،19 إلى

 قد كان والذي ،2 إلى 6 المواد مشارٌع ذلك فً بما التعلٌقات، مع جنب إلى جنبا مشارٌع مواد،6 مإقتا اللجنة اعتمدت. 1

 والكرامة للكوارث، االستجابة فً اإلنسانٌة المبادئ مع والتعامل ،(9111) والستٌن الثانٌة دورتها فً علما بها، أخذت

 واجب مع والتعامل ،11 و 11 المواد مشارٌع عن فضبل التوالً، على المتضررة، الدولة دور و اإلنسان وحقوق اإلنسانٌة

 (.التاسع الفصل) الخارجٌة المساعدات على المتضررة الدولة موافقة على الحصول ومسؤلة المساعدة، لطلب المتضررة الدولة

 : التعلٌقات مع التالٌة المواد مشارٌع مإقتة بصفة اعتمدت للجنة، والستٌن الثالثة الدورة فً. 6 

 للكوارث؛ االستجابة فً اإلنسانٌة حول المبادئ  6المادة  مشروع( أوال)

 اإلنسان؛ حول كرامة 1 المادة مشروع( ثانٌا)

 اإلنسان؛ لحقوق 8 المادة مشروع( ثالثا)

                                                           
31

  A/CN.4/598. 
32

  A/CN.4/643 و Corr.1. 
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 المتضررة؛ الدولة حول دور 2 المادة مشروع( رابعا) 

 المساعدة؛ لطلب المتضررة الدولة اجبحول و 11 المادة مشروع( خامسا) 

 .الخارجٌة المساعدات على المتضررة الدولة من الموافقة بشؤن 11 المادة مشروع( سادسا) 

 :وهم. وتعلٌقٌها 11 و 11 المادة مشروع العتماد مقترحات التقرٌر هذا قدم ذلك، ومع. 1

و  الوطنٌة، االستجابة على قدرتها تتجاوز كارثة درجة"فً  المساعدة طلب المتضررة الدولة واجب: 11 المادة مشروع

 الدولٌة الحكومٌة المنظمات من وؼٌرها المتحدة واألمم األخرى، الدول بٌن من المساعدة المتضررة طلب على الدولة واجب

 ."الحال مقتضى حسب الصلة، ذات الحكومٌة ؼٌر والمنظمات المختصة

 ترى لذلك. االستجابة على األمة قدرة تإدي إلى إرباك الكوارث كل أن لٌست ًالثان تقرٌره فً الخاص المقرر الحظ. 8

 المادة مشروع فً المحدد النحو على الكوارث من فرعٌة مجموعة على فقط للتطبٌق قابل ٌكون المادة هذه أن مشروع اللجنة

 الدولة التزامات من ومستمد للجنة، وفقا ،11 المادة مشروع فً واجب المساعدة طلب. الحالٌة المواد مشروع من 3

 فً ضرورٌا عنصرا الدولً الدعم ٌعتبر تقدٌم. العرفً الدولً والقانون اإلنسان لحقوق الدولٌة الصكوك إطار فً المتضررة

 احتٌاجات لتلبٌة كافٌة لٌست الخاصة مواردها المتضررة الدولة تعتبر حٌن األفراد للدولة نحو الدولٌة بااللتزامات الوفاء

 سٌاق فً اإلنسان حقوق من لعدد مباشر بشكل وتورط كارثة، أي وجود عدم حالة فً أٌضا ٌحدث قد هذا أن حٌن فً. الحماٌة

 على الحصول فً والحق الطبٌة، و الخدمات الصحة فً والحق الؽذاء، فً والحق الحٌاة، فً الحق فٌها بما كارثة، وقوع

 .للتمٌٌز التعرض عدم فً والحق الصحً، والصرؾ والمبلبس المبلبم السكن فً والحق المٌاه، إمدادات

 الدولة قدرة تجاوز تم حال فً الدولً المجتمع من الممكنة المساعدة إلى اللجوء" البلزمة التدابٌر جمٌع" عبارة تشمل. 2

 أكدت. الدولً القانونً النظام فً مطبق هو كمااإلنسانٌة  به تسترشد الذي المبدأ مع أن ٌتسق النهج هذا شؤن ومن. المتضررة

 المبادئ لتكون 34اإلنسانٌة االعتبارات أبسط تعتبر والتً 33(الموضوعٌة الوقابع) كورفو قناة قضٌة فً الدولٌة العدل محكمة

 ".الحرب فً علٌه كانت مما السبلم فً تشددا اكثر" الدولً، القانونً نظام من جٌدا بها المعترؾ العامة

 ". الخارجٌة حول المساعدة المتضررة الدولة موافقة :11 المادة مشروع

 .المتضررة الدولة موافقة ٌتطلب الخارجٌة المساعدات تقدٌم. 1

 .تعسفً بشكل الخارجٌة المساعدة على الموافقة حجب ٌجوز ال. 9

 ممكنا، ذلك كان كلما المتضررة، الدولة على ٌتعٌن الحالً، لمواد المشروع وفقا المساعدة من العرض هذا تمدٌد ٌتم عندما. 3

 ".معروفا العرض هذا بشؤن قرارها جعل

 الفقرة. الكوارث حاالت فً اإلؼاثة عملٌات مجال فً المإهلٌن موافقة نظام  المتضررة للدول 11 المادة ٌخلق مشروع. 11

 تنص. المتضررة الدولة موافقة على ٌتوقؾ الدولٌة االؼاثة مساعدات تنفٌذ بؤن األساسً المبدأ تعكس 11 المادة مشروع من 1

 المادة مشروع من 3 الفقرة أن حٌن فً تعسفً، بشكل الخارجٌة على المساعدات الموافقة حجب ٌجوز ال أنه على 9 الفقرة

 .ممكنا ذلك كان كلما معروؾ المساعدة عرض بشؤن جعل القرار المتضررة الدولة واجب من تجعل

                                                           
33

 تقارٌر الدولٌة العدل محكمة ،1232 نٌسان 2 فً الحكم ،"(حالة كورفو قناة)" ألبانٌا ضد الشمالٌة واٌرلندا العظمى لبرٌطانٌا المتحدة المملكة  

 .99. ص ،1232
34

 .للكوارث االستجابة فً اإلنسانٌة مبدأ جوهرموقؾ  على ٌإكد مشروع 6 المادة  
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 لذلك، وفقا. الدولً للقانون أساسً أمر هو المتضررة الدولة موافقة ٌتطلب الخارجٌة المساعدة تقدٌم بؤن القابل المبدأ. 11

 بموافقة البلد اإلنسانٌة المساعدة تقدٌم ٌنبؽً" أنه 36/189 العامة الجمعٌة لقرار التوجٌهٌة المبادئ من 3 الفقرة ضمت

 المتضررة الدولة واجب من ٌهدؾ أنه اللجنة ترى. 35"المتضرر البلد ٌوجهه نداء أساس على المبدأ حٌث ومن المتضرر،

 وضمان الكارثة، ضحاٌا وكرامة حٌاة على الحفاظ فً كارثة وقوع حال فً أراضٌها داخل لهإالء والمساعدة الحماٌة ضمان

 داخل الموجودٌن ألولبك الحٌاة فً الحق لضمان أساسً واجب هذا. إنسانٌة مساعدات إلى ٌحتاجون الذٌن األشخاص وصول

 .36المتؤثرة الدولة أراضً

 حجب كان إذا ما تحدد أن ٌجب. الموافقة لحجب المتضررة الدولة قرار من أساس إلى االنتباه" تعسفً" المصطلح ٌوجه. 19

 ترى أوال،. مبادئ لعدة بها ٌستشهد أن ٌمكن عامة من انها كقاعدة الرؼم على حدة، على حالة كل أساس على تعسفً موافقة

 لتقدٌم، استعداد وعلى توفٌر، على قادرة الدولة تكون حٌث تعسفٌة لٌست الخارجٌة المساعدات حجب موافقة أناللجنة 

 خارجً واحد مصدر من المساعدة حجب على الموافقة الثانٌة،. الخاصة مواردها أساس على لكارثة والفعالة الكافٌة االستجابة

 لٌس الموافقة عن االمتناع الثالث،. آخر مكان أي من والكافٌة المبلبمة المساعدة المتضررة الدولة قبلت كان قد إذا تعسفٌا لٌس

 أن على 6 المادة مشروع ٌنص الخصوص، وجه على. الحالً المواد لمشروع وفقا الصلة ذو العرض تمدٌد ٌتم لم إذا تعسفٌا

 العكس، وعلى. التمٌٌز عدم من أساس وعلى التحٌز، وعدم والحٌاد اإلنسانٌة للمبادئ وفقا تتم أن ٌجب اإلنسانٌة المساعدات

 استدالل هناك سٌكون المتوفرة، للمساعدة بدٌلة مصادر وجود وعدم المواد لمشروع وفقا المساعدة لتقدٌم عرضا ٌقدم حٌث

 االستجابة فً" المساعدة للدول تقدٌم ٌحق: التالً النحو على 19 المادة مشروع. تعسفً الموافقة حجب قرار بؤن قوي

 ".المتضررة للدولة الحكومٌة ؼٌر والمنظمات المختصة الدولٌة الحكومٌة المنظمات من وؼٌرها المتحدة واألمم للكوارث،

 الداخلٌة الشإون فً تدخل أنه على للمساعدة ٌنظر بؤن الذي ٌقدم العام لبلقتراح بالنسبة أن ٌنبؽً ال ،19 المادة مشروع. 13

 االتجاه، فً أولٌة دورها عن فضبل المتضررة، الدولة سٌادة على تإثر لم المقدمة المساعدات أن بشرط المتضررة، للدولة

 نظر وجهة اتفاق عن أٌضا أعرب(. 9 الفقرة ،2 المادة مشروع) والمساعدات اإلؼاثة هذه على واإلشراؾ والتنسٌق والمراقبة

 أن اقترح نفسه، الوقت فً. إٌجابً واجب للتضامن العملً التعبٌر هو الدولً المجتمع فً المساعدة ٌقدم بؤن الخاص المقرر

 الحرٌة لدٌها أن من والتؤكد المساعدة عروض رفض المتضررة للدولة فٌها ٌكون التً الحاالت فً وضوحا اكثر ٌوفر

 .بذلك للقٌام المناسبة

 ؼٌر ظروؾ أرفقت التً المساعدة لٌشمل ٌمتد أن ٌنبؽً ال المساعدة تقدٌم فً الحق أن مفاده رأي عن أعرب بالتالً،. 13

 المادة، مشروع أحكام مع متوافقة أن تكون المقدمة المساعدات ٌجب على ذلك، على عبلوة. المتضررة الدولة على مقبولة

 المادة ٌفسر مشروع أن ٌنبؽً ال أنه إلى أٌضا أشٌر. تمٌٌزي أساس على تسلم تقدم أو أن ٌنبؽً ال الخصوص، وجه وعلى

 تكون التً المساعدة، تقدٌم فً الحق مجرد ٌعكس أنه: المتضررة للدولة الداخلٌة الشإون فً للتدخل إذن تعنً أنها على 19

 .11 المادة لمشروع تخضع رفضتها، قد المتضررة الدولة

 إلى التعلٌقات علٌها  اللجنة تسعى محددة قضاٌا ج.

 من أمثلة ذلك فً بما الموضوع، هذا إطار فً الدول ممارسات بشؤن معلومات بؤي سترحب انها مجددا اللجنة اكدت. 11

 تصادؾ التً والمإسسٌة والقانونٌة محددة حول المشاكل والتعلٌقات بالمعلومات خاصة بصورة رحب،. المحلٌة التشرٌعات

 المتضررة الدولة مع تتعاون أن الدول واجب من أنه اللجنة اتخذت ذلك، على عبلوة. للكوارث أو االستجابة مع التعامل فً

 الدولة قبل من الطلب عند المساعدة لتقدٌم الدول واجب ٌشمل التعاون واجب هذا هل لكن،. الكوارث من االؼاثة مسابل فً

 .المتؤثرة

                                                           
35

 .3. الفقرة المرفق، ،(118 الحاشٌة انظر) 36/189 رقم العامة الجمعٌة قرار  
36

 .1. الفقرة ،6. والفن ،(أعبله 166 الحاشٌة انظر) والسٌاسٌة المدنٌة بالحقوق الخاص الدولً العهد انظر  
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القانونٌة اآلسٌوٌة األفرٌقٌة  االستشارٌة المنظمة فً األعضاء الدول عنها أعربت التً لآلراء موجز. د

 السادسة دورتها المتحدة فً لالمم العامة للجمعٌة السادسة( القانونٌة) اللجنة فً بالموضوعالمعنٌة 

 (3122) والستٌن
 أن على وافق. للقضاٌا" السٌاسً الجدال" لتجنب تقدٌره عن الدٌمقراطٌة االشتراكٌة سرٌالنكا جمهورٌة مندوب أعرب. 16

 فً الدولة موافقة وأن المساعدة تقدٌم على قدرتها تجاوزت وطنٌة كارثة وقوع عند أفضل تحدد أن ٌمكن المتضررة الدولة

 ،"المساعدة طلب واجب" من مبلءمة أكثر" للمساعدة السعً واجب" لؽة كانت. حاسم شرط كان المساعدات على الحصول

 ".المساعدة تقدٌم فً الحق" من بدال" المساعدة تقدٌم واجب" كان كما

 للدولة األساسٌة المسإولٌة. الدولً القانون فً للدول اإلقلٌمٌة والسٌادة االستقبلل مبدأ نص باكستان أن مندوب قال. 11

 باكستان تإٌد. الدولٌة المساعدة إلى حاجتها تقٌٌم المتضررة للدولة ٌمكن فقط. مواطنٌها تجاه واجبها من كارثة من المتضررة

 الموضوع هذا حول الخاص المقرر مراقبة

. الدولة موافقة تتطلب التً اإلؼاثة وعملٌات اإلؼاثة، عملٌات على اإلشراؾ عن األول المقام فً المسإولة هً الدولة أن 

 الصدد، هذا فً الموضوع، هذا حول 11 و 11 المواد مشارٌع واستندت. المساعدة لتقدٌم قانونً حق تجنب أي بالتالً وٌنبؽً

 من كان. الكوارث حاالت فً الدولً التعاون ممارسة ٌقوض أن شؤنه من الدولٌة المساعدة تلتمس لم الدول أن افتراض على

الحكومٌة  ؼٌر والمنظمات األخرى الدولٌة الحكومٌة والمنظمات المتحدة، واألمم الدول كانت إذا ما فً النظر أٌضا الضروري

 .نفسها القانونٌة القدم على كانت لو كما تعامل أن ٌنبؽً ،19 المادة فً ورد لما وفقا ،

. ثالثة أطراؾ من المساعدة طلب على المتضررة الدولة بواجب االعتراؾ مواد مشروع تقدٌم إلىالهند  مندوب أشار. 18

 على لبلشراؾ الدولة ومسإولٌة للمواطنٌن اإلؼاثة مواد وتوفٌر حماٌة فً الدولة واجب إلى أٌضا المواد هذه وأشارت

 .المتضررة الدولة بموافقة إال المساعدة تقدٌم وامكانٌة الدولة، سٌادة أهمٌة تإكد. والمساعدة اإلؼاثة مساعدات

 من كان الوطنٌة، تتجاووز قدرتها عندما المساعدة طلب الدولة أنه من مسإولٌة العربٌة مصر جمهورٌة مندوب قال. 12

 .الدول حقوق تتعدى ال ونظم قواعد أٌة أن من والتؤكد الهام الموضوع هذا مناقشة عند الدول سٌادة تحترم أن أٌضا المهم

 للكوارث االستجابة عند األساسٌة المسإولٌة تتحمل المتضررة الدول أن الشعبٌة الصٌن جمهورٌة مندوب الحظ. 91

 تلقاء من المسإولٌات لتحمل المتضررة الدول دوافع ولكن الفعال الدولً التعاون من مزٌد لتسهٌل فقط لٌس هذا. الطبٌعٌة

 وتصبح الكوارث من االؼاثة تسٌٌس أبدا ٌنبؽً ال كذلك،. الكوارث من االؼاثة قدرات ببناء التزاما ٌكونوا أكثر وأن أنفسهم،

 مع وٌتناقض التحٌز، وعدم والحٌاد اإلنسانٌة للمبادئ انتهاكا سٌكون ذلك ألن ما، لدولة الداخلٌة الشإون فً للتدخل ذرٌعة

 .اإلؼاثة والمساومة على أنشطة" االؼاثة روح"

 بالحقوق سواء حد على تنطوي والتً الدولة، لسٌادة المزدوج الطابع إلى للنظر اإلسالمٌة إٌران جمهورٌة دعا مندوب. 91

 أن ٌمكن ال أراضٌها، فً ٌعٌشون الذٌن األشخاص من وؼٌرهم لمواطنٌها المساعدة لتقدٌم التدابٌر جمٌع اتخاذ على والواجبات

 ٌلزم ال المعونات تتلقى عندما بالتعاون االلتزام. الخارجٌة المساعدة بطلب" متناسب ؼٌر بشكل وسع" القانونً االلتزام ٌكون

 الحق، المتضررة للدولة. المتضررة الدولة لموافقة تخضع تزال ال القبٌل هذا من اإلنسانٌة والمساعدات اإلؼاثة، لقبول الدولة

 .على أراضٌها المقدمة المساعدة وتنسٌق واإلشراؾ ومراقبة توجٌه الداخلً، لقانونها وفقا

 تلك بٌن التوازن ضمان إلى والحاجة الدولة، وموافقة ، أساسٌة التدخل مبادئ وعدم أن السٌادة اندونٌسٌا مندوب أعرب. 99

 واالستقبلل الوطنٌة، التشرٌعات أساس على بالمساعدة القٌام ٌنبؽً. المواد مشارٌع فً بدقة ٌعكس الحماٌة وواجب المبادئ

 .أراضٌها وسبلمة والسٌادة السٌاسً
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 ٌنبؽً. للمعونة مانح حق من ولكن واجب هو الحماٌة هذه مثل تعتبر ال أنها مإكدا   كورٌا جمهورٌة مندوب قال. 93

 نصوص تكون أن ٌمكن كان. المتضررة للدول المساعدة طلب فً نشطة تكون أن المتحدة األمم مثل الدولٌة للمنظمات

 على القدرة تتجاوز كارثة وقوع عند واضحة تكن التً لم 11 المادة مشروع صٌاؼة قبل". ؼموضا أقل" المواد مشارٌع

 .ال أو المتضررة للدولة الوطنٌة االستجابة

 والمسابل الطبٌعٌة للكوارث االستجابة الحماٌة عن المسإولٌة مفهوم ٌشمل أن ٌجب ال بؤنه اللجنة مع تاٌلند مندوب وافق. 93

 تلك فً حماٌتها من بد ال كان الذي اإلنسان لحقوق التوضٌح من بالمزٌد المواد مشروع على التعلٌق ٌنبؽً. الصلة ذات

 لعروض" واجب" كلمة مع بدٌبل تكون ،"المساعدة تقدٌم فً الحق" عبارة فً" الحق" كلمة ،19 المادة مشروع فً. الحاالت

 .الحقوق على التؤكٌد من بدال الدولً، التعاون من جزء هً الدولً المجتمع من المساعدة

 امتنانهم عن المندوب وأعرب. آذار / مارس فً الٌابان ضربت التً المد وموجات المدمر الزلزال الٌابان مندوب ذكر. 91

 للجنة ٌمكن. المتحدة األمم فً األعضاء الدول جمٌع وخصوصا العالم، أنحاء جمٌع من والدعم الصدر الذي ٌثلج للتشجٌع

 لحماٌة األولى المسإولٌة تقع السٌاق، هذا فً". للمحتاجٌن الدولٌة المساعدات لتدفق" المعاٌٌر و لتسهٌل وتفصٌل القواعد تقنٌن

 إلى تسعى التً المساعدة وصؾ مبررا كان إذا ما بشؤن النقاش تعمٌق للجنة ٌنبؽً. المتضررة الدولة مع الكارثة ضحاٌا

 أهمٌة على أٌضا الضوء المندوب سلط. األخرى للدول" حق" تقدم التً المساعدة اعتبرت حٌن فً الدولة، تؤثر" واجب"

 .الكوارث حاالت فً الدولً التضامن وضرورة

 إلى المساعدة لتقدٌم عروضا تلقت التً الدولة واجب من ٌكون أن على مفهوم التركٌز أنه ٌنبؽً سنغافورة مندوب قال. 96

 اللجنة طرحته الذي حول السإال. إلٌها المشار المنظمات تلك أو الدول من انبثقت كانت سواء العروض، هذه فً جدٌا التفكٌر

 اتفاق إلى اللجنة انتباه لفت المتضررة، الدول من ٌطلب عندما المساعدة لتقدٌم الدول على واجبا شملت التعاون حول واجب

 الطوارئ، حاالت فً واالستجابة الكوارث إدارة بشؤن المتحدة األمممع ( اآلسٌان) آسٌا شرق جنوب دول لرابطة 9111 عام

 ال اإلقلٌمً االتفاق ان قال". المتضرر الطرؾ من المساعدة طلب على فورا سترد" األطراؾ أن وذكر الصلة ذات والمادة

 .القبٌل هذا من لطلب فورا تستجٌب أن منها ٌطلب لم ولكن المساعدة، بتقدٌم األطراؾ الدول ٌلزم
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 (أوالمحاكمة التسلٌم) المقاضاة أو بالتسلٌم االلتزام. ثامنا

 أ. تمهيد

 مبدأ) محاكمتهم أو المجرمٌن بتسلٌم االلتزام" موضوع تدرج أن ، (9111) والخمسٌن السابعة دورتها فً اللجنة، قررت. 1

 والخمسٌن الثامنةالدورة  من. خاصا مقررا ؼالتسكً جٌسبلؾ السٌد وعٌنت عملها، برنامج فً ( "المحاكمة أو التسلٌم

 ،(9118) الستٌن دورتها فً. الخاص المقرر من تقارٌر ثبلثة ودرستاللجنة  تلقت ،( 9118)إلى الدورة ستٌن ( 9116)

 الدورة فً تحدٌدها ٌتم وعضوٌة والٌة مع بٌلٌه، آالن السٌد برباسة الموضوع هذا بشؤن عمل فرٌق إنشاء اللجنة قررت

 وكان جنرال وهو ،والمناقشات العضوٌة، مفتوح ملع فرٌق أنشا ،(9112) والستٌن الحادٌة الدورة فً. والستٌن الحادٌة

 أعٌد ،(9111) والستٌن الثانٌة الدورة فً. تأعدالتً  القضاٌا، تحدٌد بهدؾ وذلك الموضوع، فً لنظرا إطارب معالجتها ٌتعٌن

 .كاندٌوتً إنرٌكٌه السٌد وترأس إدارتها، مجلس ربٌس ؼٌاب ظل فً ، ملالع فرٌق تشكٌل

 للجنة والستٌن الثالثة الدورة فً الموضوع فً النظر .ب
 إلى اإلشارة بعد(. A/CN.4/648) للمقرر الخاص الرابع التقرٌر اللجنة على معروضا كان والستٌن، الثالثة الدورة فً. 9

 الدورة أثناء السادسة اللجنة فً دارت التً المناقشات ذلك فً بما اآلن حتى فٌه والنظر الموضوع لهذا المقدمة التمهٌدٌة

 االلتزامحول  السابقة التقارٌر على بناء - الرابع التقرٌر - مصادر مسؤلة معالجةل سعً فً العامة، للجمعٌة والستٌن الخامسة

 سعى ،9111 عامل العامل الفرٌق اقتراحات وبعد الخاص، المقرر. والعرؾ المعاهدات على والتركٌز المقاضاة، أو بالتسلٌم

كان  هأنو عموما، أكثر هان إلى مشٌرا العقاب، من اإلفبلت مكافحة فً لتعاونا واجب حول الموضوع هذا فً النظر دعم إلى

 الجنابً القانون فً. الدولٌة الصكوك من العدٌد فً علٌهالعثور وٌمكن الدولً للقانون كمبدأ التعاون واجب جٌدا بؤن أقر

 ،1228 لعام الدولٌة الجنابٌة للمحكمة األساسً روما نظام دٌباجة فً مثبل حدث كما اٌجابٌةب ٌؽلب التعاون واجب كان الدولً،

 ٌجب وأنه عقاب دون بؤسره الدولً المجتمع قلق تثٌر التً الخطٌرة الجرابمال تمر معظم  أن ٌجب " أن تؤكٌد على ٌحتوي

 ،"الدولً التعاون بتعزٌز وذلك الوطنً، الصعٌد على تتخذ تدابٌر خبلل من فعال نحو على مرتكبٌها مقاضاة ضمان

 ". الجرابم هذه لمرتكبً العقاب من إلفبلتا وضع" وتقرٌر الجرابم، هذه منع فً والمساهمة

 من للتحقٌق أساسٌة سٌاسة ككل لمجتمعل وكان دولً قلق تثٌر التً الخطٌرة الجرابم لمرتكبً العقاب من اإلفبلت مكافحة. 3

 وذكر . أخرى جهة من الوطنٌة المحاكم قبل من القضابٌة الوالٌة ممارسةمن جهة و الدولٌة والمحاكم الجنابٌة إنشاء خبلل

 .المذهب وفً الدول بعض قبل من عرفٌة قاعدة عتبرٌ العقاب من اإلفبلت مكافحة فً التعاون واجب أن الخاص المقرر

 المادة محل لٌحل الخاص المقرر اقترح المقاضاة، أو بالتسلٌم لبللتزام تقدٌره فً والشامل التعاون واجب أن على التؤكٌد. 3

 على الخاص المقرر استعرض. التعاون واجب بشؤن( 9) جدٌدةال مادةال مشروع مع( المصطلحات استخدام) 9 السابقة

 التصنٌفات من متنوعة مجموعة إلى االنتباه لفت أوال، المعاهدات فً النظر المقاضاة، أو بالتسلٌم االلتزام من مختلفة مصادر

 لتعاملل 3 المادة السابق فً اقترح انه قال هأن إلى أشار. المعاهدات هذه بٌن والتمٌٌز المذهب، فً متوفرة ،الممكنة والتماٌز

 الخاص بااللتزام المتعلقة األحكام من والتماٌز التنوع ضوء فً. محاكمةال أو بالتسلٌم لبللتزام كمصدر المعاهدات مشروع مع

 أو بالتسلٌم االلتزام مصدرك المعاهدة فً 3 المادة مشروع إلى أخرى فقرة اضافة نقترح أن المفٌد من أن المقرر اعتبر

  .المحاكمة

 أهمٌة كتسبٌ قبولها أن إلى مشٌرة العرفً، الدولً لقانونل كقاعدة المحاكمة أو بالتسلٌم االلتزام أٌضا الخاص المقرر حلل. 1

 الوفود بعض قبل من وأقر القانون، فقهاء بعض من الفقهٌة الكتابات فً الجرابم بعضفً  ٌجريبما  ٌتعلق ما فً األقل على

 قد اآلخر البعض أن حٌن فً ،(9112) العامة للجمعٌة والستٌن الرابعة الدورة خبلل سٌما وال السادسة اللجنة مناقشات فً

 محكمة أمام للدول والشفوٌة الخطٌة المرافعات إلى أٌضاالمقرر الخاص  وأشار المقرر. اللجنة قبل من الدراسة من لمزٌد دعا

 (.السنؽال ضد بلجٌكا) تسلٌمال أو محاكمةالب االلتزامب المتصلة بالمسابل ٌتعلق فٌما خاصة الدولٌة، العدل
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 المعلقٌن، بعض اقترح كما المقاضاة، أو بالتسلٌم لبللتزام كمصدر اآلمرة القواعد أهمٌة أٌضا الخاص المقرر تناول. 6

 إذا تشكل أن شؤنها من التً المشروعة ؼٌر األعمال بعض هناك أن على التؤكٌد من نشؤت الرابطة هذه مثل أن إلى مشٌرٌن

 جمٌع على واجب إلى بالتالً تإدي والتً العام الدولً للقانون اآلمرة القواعد بموجب لتزاماتبلل خطٌرة انتهاكات تارتكب

 الدول على ٌحظر ذلك، على عبلوة. أراضٌها على توجد عندما الجرابم هذه مرتكبً ضد مدنٌةال دعاوىال لمبلحقة الدول

 الجرابم هذه مثل ارتكاب لتسهٌل الدول بٌن االتفاق أي ككل، الدولً المجتمع اهتمام موضعالتً هً  رةالخطٌ الجرابم ارتكاب

 .أساسه من باطبل ٌكون

 الذي الدولً الجنابً القانون مجال فً الجرابم بعض هناك بؤن شك ٌوجد ال انه من الرؼم على أنه الخاص المقرر الحظ. 1

 لهذه المصاحبة مبدأ المحاكمة أو التسلٌم واجب كان سواء ،(التعذٌب حظر مثل) اآلمرة القواعد من حالة إلى وصلت قد حظر

 .المذهب فً النظر وجهات فً اختبلؾ إلى أدى مما مسؤلة هً اآلمرة القواعد خصابص أٌضا تمتلك القواعد القطعٌة

 من كان أنه إلى مشٌرة الخاص، المقرر المحاكمة، أو بالتسلٌم االلتزام المرتبطة الجرابم من الفبات هذه على وتعلٌقا. 8

 ذلك من بدال التركٌز ٌكون أن واقترح المقاضاة، أو بالتسلٌم عام عرفً التزام من وجود الثبات الحالٌة الظروؾ فً الصعب

 الجرابم كانوا أنهم أمور، جملة فً حساب، وعلى االلتزام، هذا مثل لخلق بدت التً الجرابم من معٌنة فبات تلك تحدٌد على

 القانون بموجب تجرٌم - العادٌة الجنابٌة الجرابم بٌن التفرٌق أهمٌة إلى ألمح. ككل الدولً المجتمع قلق تثٌر التً الخطٌرة

 الجسٌمة واالنتهاكات قلق، دولٌة وجرابم دولٌة جرابم بؤنها وصفت مختلفة بؤشكال البشعة والجرابم - الدول قوانٌن الوطنً

 تمتلك الدول هذه ان جزبٌا ذلك وٌرجع األخٌر، لهذا اهتمام خاص ودفع ذلك، إلى وما الدولً، اإلنسانً القانون ضد وجرابم

 اإلنسانٌة، ضد الجرابم( ب) الجماعٌة، اإلبادة جرٌمة( أ: )هً الجرابم هذه بٌن من .خطٌر خاص طابع له كان أو دولً

 المادة مشروع واقترح الخاص والمقرر المتورطة، القضاٌا مختلؾ فً النظر بعد. العدوان جرٌمة (د) و ،(ج) حرب وجرابم

 التً الجرابم البحة ان الى واشار المادة، مشروع اقتراح فً. المحاكمة أو بالتسلٌم لبللتزام كمصدر الدولً العرؾ فً 3

 .والمناقشة الدراسة من للمزٌد وخاضعة مفتوحة ٌزال ال كان المادة هذه من 9 الفقرة تشملها

 العامة التعلٌقات أوال(

. الموضوع هذا حول جوهري تؤثٌر له وكان التً القضاٌا تحلٌل على مفٌد الشروع على الثناء الخاص المقرر وكان. 2

 من أخرى جوانب على انعكاسات لها كان فٌما سٌما ال الموضوع، هذا من التً الصعوبات أن ذلك مع أعضاء اعترؾ

 الدول مسإولً وحصانة المجرمٌن، تسلٌم وقانون اللجوء، ومسابل تقدٌرٌة، سلطة العامة النٌابة مسابل ذلك فً بما القانون،

 التً المشاكل حاجة هناك وبالتالً العالمٌة، القضابٌة الوالٌة وكذلك الدولً، للقانون اآلمرة والقواعد الجنابً، القضاء من

 كانت وبالتالً اتخاذه الواجب العام والنهج العتمادها، المنهجٌة. ٌتحقق أن ٌجب وما اتخاذها الواجب االتجاه حٌث من تشكل

 المعنً العامل الفرٌق من القٌم العمل إلى االنتباه لفت تم الصدد، هذا فً. الموضوعب الصلة ذات القضاٌا بلورة فً حاسمة

 هذا فً اللجنة نظر فً إطار 9112 لعام المقترحة عامةال همٌةاأل واستمرار ،9111 و 9112 عامً فً المحاكمة أو التسلٌمب

  لبللتزام، كمصدر والعرؾ المعاهدات على التركٌز فً امفٌد كان الرابع التقرٌر أن رؼم. العامل الفرٌق أعده الذي الموضوع،

 ٌتم لم للقضاٌا الموضوع، هذا جوانب من ربٌسٌا جانبا ٌمثل ٌزال ال االلتزام مصادر فً نظرٌ الواقع فً التقرٌر وكان

 هذا بشؤن اتخاذها ٌتعٌن التً اتجاه على علم عن استنتاجات استخبلص للجنة للسماح وذلك كامل بشكل لها التصدي

. إلٌه استندت الذي التحلٌل و المقترح النحو على المواد مشروع بشؤن مخاوؾ عن أعرب الخصوص، وجه على. الموضوع

 منفصلة وهً العرفً والقانون والمعاهدات الدولً للقانون الربٌسً المصادر معالجة فً الخاص لمقررا منهجٌة أن لوحظ فقد

 أو بالتسلٌم االلتزام على التركٌز ٌكون أن وٌنبؽً المفهوم، إشكالٌة كانت ولذلك منفصلٌن مادتٌن مشروعً اقتراح و

 هناك ٌكن ولم واجب،ال" مصدر" باسم عرؾ أو المعاهدات على ولٌس القاعدة على والعرؾ المعاهدات تدل وكٌؾ المقاضاة،

 أن شؤنها من أخرى مصادر هناك كانت الواقع، فً. العرؾ تحت أو معاهدة فً حكم هناك أن إلثبات المادة لمشروع حاجة

 .االلتزام ومضمون ونطاق طبٌعة إببلغ على تساعد

 



46 
 

 التعاون واجب: 237 المادة مشروع (ثانٌا

 لماذا تماما الواضح من ٌكن لم. دٌباجة لؽة إلى تحول أن اقتراح مع ككل، المادة مشروع ؤهمٌةب األعضاء بعض شكك. 11

 واحدة ومرة ،بذاته  القابم االلتزام شكل فً النظر إعادة حٌث ٌنبؽً الحالً، الموضوع تدعم وال ،ٌةتسول األسبلة صٌاؼة كانت

 ٌكون أن هناك ٌجب األخص، على وضوحا، أكثر وبشكل الموضوع هذا سٌاق فً التعاون واجب على المترتبة اآلثار فً

 التعاون واجب من بدال البعض، بعضها مع تتعاون أن الدول واجب ومن المحاكمة، أو التسلٌم بٌنالصرٌحة  لعبلقةل تفسٌرا

 بالتعاون لتزامالا أو التعاون، واجب ما بطرٌقة تعكسالتً  همٌةاأل اآلخرٌن األعضاء بعض أكد. العقاب من اإلفبلت ومكافحة

 العام اإلطار 9112 فً الجانب هذا على الضوء ألقً هبؤن علما العقاب، من اإلفبلت مكافحة فً البعض، قبل من ٌفضلالذي 

 لٌتم كان. الدولً للقانون المجاالت شتى فً بالفعل أنشا كان التعاون واجب أن على التؤكٌد تم. 9111 عام العامل والفرٌق

 مكافحة من سٌاسًال هدؾال تحقٌق مدى وتقٌٌم الدولً، الجنابً التعاون سٌاق فً انه ٌعنً ما الربٌسً السإالعلى  الرد

 من بدا ما فراغهناك  وكان واجبك موجودة تكن لمحٌث أنها . محدد قانونً التزام فً الذي تبلور العقاب من اإلفبلت

 القضابٌة والمبلحقة المساعدات منع مثل، جوانب محتوى وكذلك الموضوع، بهذا ٌتعلق ما فً لذلك إطار توفٌر الضروري

 .القانون وإنفاذ

 " العقاب من اإلفبلت ضد" النضال على والتؤكٌد االعتراؾ مع النحو، هذا على المادة مشروع على متعلٌقه معرض فً. 11

. واضح قانونً نص من الدٌباجة لؽة من موحٌة دقٌقة، ؼٌر كانت العبارة هذه أن األعضاء بعض إلى أشٌر ،(1) الفقرة فً

 مٌزة الدٌه مبسطة لؽة استخدام العقاب، من اإلفبلت مكافحة مثل بسهولة لؽةال لهجة شعار فهمال ٌ عادة هأن إلى ذلك مع وأشار

( 1) الفقرة صٌاؼة تمت أنه مفاده رأي عن أٌضا خروناآل عضاءعبر بعض األ. للوصولقابلة  للجنةا مواد مشروع جعل فً

 .لها لزوم ال عتبات تالتً أنشؤ التصفٌات واستعمال بحذر

 للموضوع األساسٌة الجوانبأن  إلى تشٌر 1 الفقرة أن ٌبدو كما الدولٌة المحاكمتتدخل  لماذا ٌتضح لم أنه أٌضا لوحظ. 19

 فصل الواقع فً تكون أن ٌمكن( 1) الفقرة أن ذلك مع قدم. المحلٌة المحاكم ذلك فً بما العبلقات، الدول بٌن أساسا تتؤثر

 على المتحدة، األمم مع التعاون عن فضبل المحاكم، و الدولٌة المحاكم مع التعاون ذلك وبعد الدول بٌن التعاون مع لتعاملا

  اإلضافً البروتوكول من 82 المادة أساس

 نوع بشؤن توجٌهات أي قدمت حٌث لم ؼامضة فقرة ،"الدولٌة والجنح الجرابم" عبارة أن ون ٌر أٌضا عضاءاأل بعض كان. 13

 ،9 الفقرة فً. بنص إال جرٌمة ال مبدأ اعتبارها فً واضعة وضوح، إلى حاجة هناك الحالً، الموضوع ٌشملها التً الجرابم

 على سلبٌة عواقب مع واسع، نطاق على فسرت أن على القدرة لدٌها" مناسبا ذلك كان وحٌثما كان أٌنما" عبارة أن لوحظ

 قابمة التزام على للداللة ٌبدو ما على واحد مستوى فً كما ؼامض، كله معناها كان ذلك، على عبلوة. الدول بٌن العبلقات

 أكثر للعام مواتاة أكثر األعضاء الدول بعض كانت ذلك، مع. عنه تنجم ما بقدر تفٌدأن  دون من المقاضاة، أو بالتسلٌم بذاتها

 تقدٌم إلى ٌهدؾ كان الذي النص على لحصولا المناسب من أنه معتبرا اللؽة، بواسطةؼٌر محدود  ضمنً انفتاح من

 .العام لبلستخدام مقترحات

 

 

 

                                                           
37

  التعاون واجب: التالً النحو على 9 المادة مشروع ٌنص  

 مكافحة فً والمحاكم المختصة، الدولٌة المحكمة ومع بٌنها، فٌما أن تتعاون االقتضاء، حسب الدول، على ٌتعٌن الحالٌة، المواد لمشروع وفقا. 1

 . دولٌا قلقا تثٌر التً والمخالفات بالجرابم تتعلق ألنها العقاب، من اإلفبلت
 أو التسلٌم مبدأ) المحاكمة أو التسلٌم مبدأ على هذه، المواد للمشارٌع ووفقا مناسبا، ذلك كان وكلما حٌثما تطبق، الوالٌات فإن الؽرض، لهذا. 9

 (المحاكمة
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 المحاكمة أو بالتسلٌم لاللتزام مصدرا بوصفها المعاهدة: 38 3 المادة مشروع (ثالثا

 ٌمكن كٌؾ الواضح من ٌكن لم الحاجة، عن زابدة 1 الفقرة واعتبرت. مجملها فً المادة مشروع لحذؾ اقتراح قدم. 13

 بعضبالنسبة إلى . الموضوع بهذا المتعلقة القضاٌا توضٌح على ساعدأن ٌ النص فً المتعاقدٌن شرٌعة عقدال انعكاس

 الظروؾ"  ذلك توفٌر فً. االستفسار من لمزٌدا إمكانٌة واأثار حالٌا، ةواضح ؼٌرأنها  من الرؼم على ،9 الفقرة األعضاء،

 ٌكن لم ،"الطرؾ للدولة الداخلً للقانون العامة النٌابة قبل من تصاغ أو المجرمٌن تسلٌم لممارسة المبلبمة المفصلٌة/ الخاصة

 االمتثال عدم تبرٌرل الداخلً قانونهاب تحتج سوؾ الدولة أن إمكانٌة أثار كما وذلك إلٌها مشار طرؾ دولة أي الواضح من

 شًء، أي كان إذا. ؼامضا" الدولً الجنابً القانون ٌبدو العامة المبادئ" إلى اإلشارة إن ذلك، على عبلوة. دولًال بللتزامل

 العامة النٌابة كانت إذا ما تقٌٌم إجراء المفٌد من ٌكون قد أنه اقترح المثال، سبٌل على. للتنفٌذ بلورة هذه المبادئ من البد كان

ٌعالج  ان ٌجب المادة مشروع أن أٌضا نقطةال كانت. بالموضوع الصلة ذو الجنابً القانون فً عام كمبدأ تقدٌرٌة، سلطة

 كانت كما مختلفةال معاملةلل وفقا المحاكمة، بشروط المتاحة، القٌود ذلك فً بما المجرمٌن، تسلٌم شروط كلب المتعلقة المسابل

 .مختلفةال قانونٌةال مفاهٌمال

 أحكام بٌن والتفرٌق المعاهدات تصنٌؾ من متنوعة مجموعة إلى ألمح قد الخاص المقرر أن حٌن فً أنه أٌضا لوحظ. 11

 كان. القبٌل هذا من تصنٌؾ تطبٌق أو التحلٌل من مزٌدال هناك ٌكن لم المادة، مشروع لدعم تقرٌره فً المذهب فً المعاهدة

 المإهبلت منالممكن  فهم بعض قدم والتماٌز التصنٌؾ هذا كان إذا ما استكشاؾ مواصلة على ،المثال سبٌل على المفٌد، من

 ذلك فً بما المعاهدات، مختلؾ لفً العامة النٌابة قدمت أو المجرمٌن لتسلٌم الممكنة واالستثناءات والمتطلبات، والشروط

 المتعلقة القضاٌا وكذلك ،"خصوصٌةال" وسٌادة ،"المزدوج التجرٌمب" ٌتعلق فٌما المجرمٌن تسلٌم قانون من مثل الجوانب

 .الرعاٌا تسلٌم وعدم السٌاسً الجرم استثناءب

المحاكمة  أو بالتسلٌم االلتزام على تحتوي التً المعاهدات من العدٌد أن إظهار على ساعدت إمكانٌة أٌضا تصنٌؾ ٌمكن. 16

 الجرابم" ببعض ٌتعلق فٌما االلتزام تطبٌق على تؤثٌر لها كان كان إذا ما أو عرفٌة قاعدة أو القانون، فً عام كمبدأ مفصلٌة،

 ".األساسٌة

  المحاكمة أو بالتسلٌم لاللتزام كمصدر الدولً العرف: 39 4 المادة مشروع (رابعا

 اعترؾ أن بعد تحلٌل،بال المقرر الخاص المكلؾ قبل من ةمعتمد ؼٌرحٌث أنها  إشكالٌةك المادة هذهل فراداأل بعض ٌنظر. 11

لها  كان المقاضاة، أو بالتسلٌم عام عرفً التزام وجود ظروؾ إلثبات الحاضر الوقت فً ما حد الى الصعب من كان أنه بنفسه

 .ما حد إلى األولٌة الصٌاؼة

 إلى القلٌل إضافة ٌبدو ما على حشوا، تقدٌمه شروطه فً بدا ( 1) على الفقرة االعتراض ٌمكن الأنه  من الرؼم على. 18

 لهذا مركزٌة قضٌة لمعالجة المادة مشروع أن به المسلم من كانأنه  ٌبدو نفسه، الوقت فً. المحاكمة أو بالتسلٌم االلتزام مسؤلة

 كما لكن مهمة، قاعدةك توضع أن على القدرة لدٌه من 3 الفقرة مع جنب إلى جنبا ،9 الفقرة الخصوص، وجه على. الموضوع

 القضاٌا من واحدة تكون أن على التؤكٌد جرى. ضعٌفة تكان صٌاؼةالو ؼامضا، كان فإنه الحاضر، الوقت فً صٌاؼته تمت

                                                           
38

 المقاضاة أو بالتسلٌم لبللتزام مصدرا بوصفها المعاهدة: التالً النحو على المعدلة، بصٌؽته ،3 المادة مشروعٌنص   

 .فٌها طرؾ هً التً الدولة هذه إلى المعاهدة فً علٌه االلتزام هذا مثل قدم إذا المزعوم للجانً المحاكمة أو التسلٌم إما دولة كل تلتزم. 1 

 ومع االلتزام هذا مثل تؤسٌس لمعاهدة وفقا فً الطرؾ، للدولة الداخلً القانون بموجب المحاكمة أو التسلٌم لممارسة الخاصة الشروط تصاغ. 9 

 . الدولً الجنابً للقانون العامة المبادئ
39

  .المحاكمةأو التسلٌم بمبدأ لبللتزام كمصدر الدولً العرؾ: التالً النحو على 3 المادة ٌنص مشروع  

 .الدولً القانون قواعد من عرفٌة قاعدة عن ناجم االلتزام هذا مثل كان إذا المزعوم الجانً إلى المحاكمة أو التسلٌم إما دولة كل تلتزم .1

 الدولً، اإلنسانً للقانون الخطٌرة باالنتهاكات] ٌتعلق فٌما الدولً للقانون العرفٌة القواعد من الخصوص، وجه على اشتقاق، االلتزام هذا مثل. 9

 [.الحرب وجرابم االنسانٌة ضد والجرابم الجماعٌة واإلبادة

 الدولً المجتمع دول قبل من بها والمقبولة والمعترؾ العام، الدولً القانون قواعد من آمرة قاعدة من المستمد المقاضاة أو بالتسلٌم االلتزام ٌجب. 3

 .9 الفقرة فً المذكورة فعل من األفعال أي وتجرٌم عرؾ دولً، أو دولٌة معاهدة شكل فً إما ،(اآلمرة القواعد)
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 المقرر شجع ومما. الجرابم من وؼٌرها الموضوع هذا ألؼراض" األساسٌة الجرابم" بٌن التمٌٌز مع تصدي لها التً الربٌسٌة

 مصدر معٌنة خطٌرة جرابم عناللجنة  نظر وجهة تقدٌم و الفقهاء وآراء الدول لممارسات تفصٌبل أكثر دراسة إلجراءالخاص 

 كان إذا مثل قضاٌا فً أٌضا نظرٌ أن التحلٌل هذا شؤن من. المحاكمة أو بالتسلٌم االلتزام إلى أدت ككل الدولً للمجتمع قلق

 ٌعنً ذلك كان إذا ما أو عرفٌة، قاعدة هناك أن الدول قبلت أن ٌعنً المقاضاة أو بالتسلٌم التزاما تتضمن التً للمعاهدات تراكم

 االستثنابٌة للدورة حاجة هناك تكن لم المفصل، التحلٌل هذا مثل اتخاذ فً. العرفً القانون من ٌنتقص كان أنهم الدول ٌعتقد أن

  .تسلٌمال أو محاكمةالب لتزامالاب المتصلة المسابل فً الدولٌة العدل محكمة عن الصادر الحكم انتظار فً ةمقررال

 ٌتعلق فٌما الخصوص وجه على لجنةال فً االستطبلع شملهم قضاٌاأثارت  بالفعل تم أنه إلى أٌضا أعضاء بعض أشار. 12

حول  2 المادة مشروع. البشرٌة وأمن سبلمال ضد الجرابمحول  1226 عام قانون مشروع إقرار فً ذروتها وبلؽت بعملها

 اإلبادة جرٌمةفٌه  ارتكب قد أن الفرد ٌدعى الذي قلٌماإل فً الطرؾ الدولة على التزاما فرضٌ ومحاكمة بالتسلٌم االلتزام

 جرابم أو ،به المرتبطٌن األفراد على العثور تماذا  المتحدة األمم موظفً ضد وجرابم اإلنسانٌة، ضد والجرابم الجماعٌة

 التدرٌجً، التطوٌر سبٌل على ، ةتصٌاؼ إعادة ٌمكن ( 3) المادة مشروع. بمحاكمته أو الفرد هذا بتسلٌم قومٌ التً الحرب

 .القانون مشروع من 2 المادة مشروع ؼرار على

 الجرابم، من مختلفة فبات بٌن التحلٌل فً التفاضل مناسبة مع بحذر، قدما المضً إلى حاجة هناك أن بالتالً واقترح. 91

 أو بالتسلٌم االلتزام على بالضرورة لٌس ولكن العالمٌة القضابٌة للوالٌة تخضع جرابم قد بعض أن الصدد هذا فً مشٌرا

 .لذلك تخضع جرابم حرب كل لٌس ولكن المحاكمة أو بالتسلٌم لبللتزام الخاضعة الخطٌرة االنتهاكات فإن وبالمثل،. محاكمة

 معٌنة" أساسٌة جرابمب" ٌتعلق فٌما بللتزامل العرفً الطابع من تقٌٌم إجراء على األسهل من ٌكون قد فإنه األول، المقام فً. 91

 أشد تشكل الدولً القانون بموجب جرابمال أن إلى أٌضا وأشار هذا. عمومٌة أكثر التزام على العثور من بدال تحدٌدها تم

 إلى الحالً موضوعالب وثٌقا ارتباطا ترتبط ذلك، على عبلوة. ككل الدولً للمجتمع قلق مصدر كانت التً خطورة الجرابم

 العالمً، االختصاصحول  أوسع موضوع من بشكل مصطنع الحالً الموضوع فصل تم الواقع، فً. العالمٌة القضابٌة الوالٌة

 تمارس أن به المسلم من كان قانونال مشروعب ٌتعلق ما فً. متورطا االختصاص ٌكون أن دونالمحاكمة  أو بالتسلٌم وااللتزام

 القٌام ٌمكن لذلك، وفقا. العالمٌة القضابٌة الوالٌة لمبدأ وفقا 2 المادة بمشروع ٌتعلق ما فً القضابٌة الوالٌة الوطنٌة المحاكم

 السٌاق، هذا فً. المتورط بها الجرابم ونوع العالمٌة، القضابٌة الوالٌة معالجة دون من ٌتم أن مجدٌا لٌس العمل من بمزٌد

 العالمٌة القضابٌة والوالٌة المحاكمة أو التسلٌم بٌن لعبلقةل كامل بشكل الخاص المقررسٌنظر  المقبلة التقارٌر فً أنه إلى أشٌر

 العام، الدولً القانون قواعد من آمرة قاعدة من مستمدةال المقاضاة أو بالتسلٌم االلتزام ٌجب  هذا كان إذا ما تقٌٌم أجل من

 من واحد أي وتجرٌم ،عرؾ دولً أو دولٌة معاهدة شكل فً إما ،(اآلمرة القواعد) الدولً المجتمع قبل من بها معترؾالو

 على وعبلوة. الموضوع هذا فً إعدادها سٌتم التً المواد مشارٌع على تؤثٌر أي العبلقة كانت .9 الفقرة فً المذكورة األفعال

 االعتبار فً األخذ مع العالمٌة، القضابٌة الوالٌة لتؽطٌة الحالً الموضوع نطاق توسٌع وٌمكن قتراحاال هذا جعل ذلك،

  .الدورة الحالٌة فً اإلنسان حقوق لجنة تقرٌر من الثالث الفصلعلى  سإالال بعد السادسة اللجنة نظر وجهات

 ٌعرب التً الشكوك مع تتوافق ال إلزامٌة لؽة لها ؛ التسول مسؤلة تكان تماما، واضحا ٌكن لم 3 الفقرة معنى أن لوحظ. 99

 أو بالتسلٌم االلتزام تحدد ان به المقصود كان إذا ما واضحا ٌكن لم المثال، سبٌل على.تقرٌره فً هاعن الخاص المقرر

 التً للقضاٌا سعى .القبٌل هذا من تزاملاال قواعد تنتهك التً الجرابم، لتشمل كان إذا ما أو مرةاآل قاعدةال ٌقصد كماالمحاكمة 

 والنتابج اآلمرة القواعد انتهاكات تشكل ٌمنع كما الجرابم بٌن ضعٌفا االرتباط ٌزال ال ذلك فً بما الفقرة، هذه تؽطٌها

المقدم  تحلٌلال نطاقتوسٌع  بساطة بكل مطلوبال المقاضاة، أو بالتسلٌم بااللتزام ٌتعلق فٌما فً ذلك على تترتب التً اإلجرابٌة

 .الفقه فً راءاآل عن تقرٌره فً كبٌر حد إلى التعلٌقات على بناء الخاص، المقررمن 
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 المستقبل فً العمل (خامسا

 هأن اقترح. الموضوع هذا فً صعوبة هناك أن مفاده رأي عن أعرب الموضوع، هذا بشؤن المستقبل فً للعمل بالنسبة أما. 93

 قد كانت الماضً فً كما الموضوع، هذا فً النظر إنهاء أو تعلٌق إمكانٌة فً لتفكٌرفً ا مترددة كونت أن للجنة ٌنبؽً ال

 للحٌاة قابل زالٌ ال الموضوع هذا أن إلى اآلخرٌن األعضاء بعضذلك، أشار  ومع. أخرى لموضوعات بالنسبة ذلك فعلت

 أن إلى أٌضا أشٌر. تقدماحراز  على الموضوع هذا فً المهتمة الدول حرصت ذلك، على عبلوة. لمتابعةا لجنة مشروعل ومفٌد

 مع. الموضوع جدوى إلى 9112 عام اإلطار من الناتج عداداإل وأن الماضً، فً للمناقشة موضوعا كان الجانب هذا

 واقترح العالمٌة، القضابٌة الوالٌة مبدأ وتطبٌقواسع  نطاق على صلة ذو عنصر مع تعاملت السادسة اللجنة بؤن االعتراؾ

 أنه ذلك، مع به، المسلم من كان. المحاكمة أو التزام أو التسلٌم مبدأ على الموضوع مع المسؤلة هذه بٌن الجمع ٌمكن أنه أٌضا

  .السادسة اللجنة فً المسؤلة هذه بشؤن مختلفة نظر وجهات هناك كانت

 اللجنة موضوعب المعنٌة االستشارٌة المنظمة فً األعضاء الدول عنها أعربت التً لآلراء موجزج. 

 (3122) والستٌن السادسة ادورته فً المتحدة لالمم العامة للجمعٌة السادسة( القانونٌة)
 االنتصاؾ وسبل حقوق من وطرده طرد،ال فً الدولة حق ٌتناول الذي الخاص، المقرر اتبعه الذي النهج الهند مندوب أٌد. 93

 .ؤلخرىل كبدٌل ستخدمت أنألحداها  ٌمكن ال مختلفة،ال المجرمٌن، وتسلٌم الحكم وطرد القوانٌن. للشخص المتاحة

 .ضروري المجال هذا فً الفقه كان  الدولٌة والصكوك الدول ممارسات عن دراسة أكثر أن الٌابان مندوب قال. 91

. الدولً القانون فًمنصوص علٌه  هو كما األساسٌة اإلنسانبحقوق  االلتزام أهمٌة العربٌة مصر جمهورٌة مندوب أكد. 96

 الشرعٌٌن ؼٌر المهاجرٌن طرد هناك ٌكون أال وٌنبؽً ، بهم المشتبهاإلرهابٌٌن  بشؤن القلق هذه، الطرد عملٌات تزاٌد مع

 .العرق أو الدٌن، بسبب" جماعً بشكل"

 هددوا إذا ،أراضٌها على ٌعٌشون الذٌن األجانب طرد فً لدولةبحق ا ٌنظر أن اإلسالمٌة إٌران جمهورٌة مندوبدعا . 91

 من األساسٌة اإلنسان حقوق تحترم بطرٌقة طردال إجراء على التركٌز ٌكون أن ٌجب. تناقضٌ أن ٌمكن ال القومً، األمن

 المقرر مع اتفق الطرد، قرارات ضد المقدمة الطعون بشؤن أحكام أي وضع المستحسن من لٌس أٌضا هو بل. المرحلٌن

 من بدال. الدول ممارسة فً واضحة أدلة ٌوجد ال ألنه المسؤلة، هذه بشؤن إضافٌة مواد لمشارٌع حاجة هناك لٌس أنه الخاص

 التً ٌشار إلٌها للدول توجٌهٌة مبادئ شكل فً المادة هذه تكون أن ٌنبؽً اتفاقٌة، إلى المواد لمشروع النهابً الشكل تحوٌل

  .بهم الخاصة الممارسة فً تشارك عندما

 الوطنٌة المصالحاالضرار ب أو المحلٌة اللوابح نتهاكال األجانب طرد فً الدول حقوقب كورٌا جمهورٌة مندوب أقر. 98

 .المطرودٌن ؤلجانبل اإلنسان وحقوق الدولة سٌادة بٌن التوازن على الحفاظأٌضا  الضروري من علٌه كان لكن السٌادة،و

" إٌقافً" رأث تعطى أن هو الوطنً، المستوى على. األساسٌة اإلنسان لحقوقممكنا  طردال قرار ضد ستبناؾأن ٌكون اال ٌجب

 االتفاقٌة فً متعاقدا طرفاكان  كما ، " المبدأ " اإلعادة عدم الدولً، الصعٌد على. الطرد قرار ضد المقدمة الطعون على

 أو حٌاتهم افٌهتهدد  الدول إلى األشكال من شكل بؤي البلجبٌن" طرد" ولٌس الكورٌة والحكومة البلجبٌن، بوضع المتعلقة

 .سٌاسً رأي أو مجموعةإلى  خاصال االنتماء أو الجنسٌة أو الدٌن أو العرق، بسبب حرٌتهم

. الطاردة الدولة إقلٌم فً قانونٌة بصفة لؤلجانب ة سوىمتاح لٌست طردال قرار ضد المقدمة الطعون أن تاٌلند مندوب أكد. 92

 اكتسبت وقد وجدت قد المحكمة فٌها تقرر التً للحاالت استثناءات بذل ٌنبؽً. األجنبً طرد خاصٌة حماٌة بشؤن مخاوؾ أثار

 بعبارة عنها االستعاضة وٌنبؽً ،"العودة" ومصطلح الطاردة، الدولة إلى العودة حق عن. قانونً ؼٌر بشكل الممتلكات تلك

 الدولً القانون مثل الخاصة، القواعد ٌنظم الوضع كان الذٌن األجانب مشروع المواد تلك تؽطً ال أن وٌنبؽً". القبول إعادة"

 .التوجٌهٌة المبادئ أو التوجٌهٌة المبادئ مشروع شكل على ذلك من بدال تؤخذ أن وٌنبؽً. لبلجبٌن
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 الزمن ورمر مع المعاهدات. تاسعا  

 أ. تمهيد
" الزمن مرور مع المعاهدات" موضوع شملأن ت ،9118 عام فً عقدت التً 61 ادورته فً الدولً القانون لجنة قررت. 1

 فً ذلك بعد دراسات لجنة وإنشاء للعمل، األجل طوٌل برنامج علىالعمل  مجموعة من توصٌة أساس على عملها، برنامج فً

 .911240 فًلها  التالٌة الدورة

 ٌرأسها والتً ،مع مرور الزمن المعاهدات حول الدراسة فرٌق اللجنة أنشؤت ،9112 عام فً والستٌن، الحادٌة دورتها فً. 9

 .الدراسات لجنة لربٌس الشفوي بالتقرٌر علما الحق وقت فً اللجنة اتخذت. 41نولتب  جورج السٌد

  :التالٌة الوثابق علٌه معروضا الدراسة فرٌق كان للمناقشة، كؤساس. 3

 فً العمل نطاق فً للنظر نقطة بداٌة بمثابة تكون أن إلى تهدؾ كانت والتً الربٌس امقدمه رسمٌتٌن ؼٌر ورقتٌن 

 الموضوع؛ هذا بشؤن المستقبل

 المرفق فً الوارد الموضوع بهذا المتعلق االقتراح A الدورة 9118 دورتها عن اللجنة تقرٌر من (A/63/10، ص 

  و ،.(361

 من التعلٌقات، مع المعاهدات، قانون حول للجنة الصلة ذات المقاالت من مقتطفات ذلك فً بما األساسٌة، المواد بعض 

 تجزإ عن دراسةال مجموعة لجنة وتقرٌر واالستنتاجات المعاهدات، قانون حول المتحدة لؤلمملمإتمر  الرسمٌة الوثابق

 (.A/CN.4/L.682و 911 الفقرة ،A/61/10) الدولً القانون

 :42التالً على الدراسات لجنة وافقت. 3

 مجموعة فً للنظر الربٌس أعدها التً التقارٌر المتتالٌة أساس على البلحقة والممارسة االتفاق على العمل ٌبدأ أن ٌنبؽً( أ)

 استكشاؾ؛ من مزٌد أوسع منظور من الموضوع من االقتراب إمكانٌة أن وٌنبؽً حٌن فً الدراسة،

 من ؼٌرها الدولٌة، العدل محكمة اجتهاد تناول كما والممارسة البلحق االتفاق عن تقرٌرا المقبل للعام الربٌسٌحضر( ب)

  القضابٌة؛ الوالٌة مخصص أو عام من الدولٌة القضابٌة والهٌبات المحاكم

 وال الدراسة، فرٌق أعضاء تشجٌع وجرى األخرٌن المهتمٌن قبل من والممارسة البلحق االتفاق مسؤلة فً المساهمات( ج)

 من محددة مجاالت أو األنظمة خاص معاهدةب ٌتعلق ما فً أو اإلقلٌمً المستوى على والممارسة الحق اتفاق مسؤلة بشؤن سٌما

 الدولً؛ لقانونا

 هذا من أوسع نطاق فً تدخل التً أخرى قضاٌا فً مساهمات تقدٌم إلى المهتمٌن األعضاء دعوة تمت ذلك، على عبلوة( د)

 .سابقا موضح هو كما الموضوع

 ؼٌورغ السٌد برباسة المعاد الوقت مرور مع المعاهدات عن الدراسة فرٌق كان ،9111 عام فً والستٌن الثانٌة دورتها فً. 1

 تمهٌدي تقرٌر أساس على ،البلحقة والممارسة االتفاقات تعلقالذي ٌ الموضوع جوانبعمله حول  الدراسة فرٌق بدأ. نولتً

 المخصصة إعبلن من التحكٌم وهٌبات الدولٌة العدل محكمة عن الصادرة الصلة ذو فقه فً اإلدارة مجلس ربٌس لها أعده

 اهتمام وإلى اللجنة، تقرٌر أٌضا ٌقدموا أنو الثالث الفصل فً معلومات على للحصول طلب ٌدرج بؤن أوصت. االختصاص

                                                           
40

 الموضوع، هذا حول المنهجحول . 313. الفقرة ،(A/63/10) 11 رقم الملحق والستون، الثالثة الدورة العامة، للجمعٌة الرسمٌة الوثابق: انظر  

 .Aالمرفق  نفسه، المرجع انظر
41

 .912-918 الفقرتان ،(A/64/10) 11 رقم الملحق العامة، والستٌن الجمعٌة الرابعة للدورة الرسمٌة الوثابق: انظر  
42

 .996. الفقرة ، المرجعنفس   
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 مرور مع المعاهدات فً الدراسة فرٌق ربٌس قدمه الذي الشفوي بالتقرٌر علمااللجنة  تطأحٌ. العامة األمانة جانب من الدول

 .الدول من معلومات طلب بشؤن توصٌة على تووافق الوقت،

 للجنة والستٌن الثالثة الدورة فً الموضوع فً النظر ب
 ؼٌورغ السٌد برباسة تحت أخرى مرة الزمن ورمر على المعاهدات على الدراسة فرٌق تشكٌل تم الحالٌة، الدورة فً. 6

 .نولتً

 توصٌة على ووافق الوقت، مرور مع المعاهدات فً الدراسة فرٌق ربٌس قدمه الذي الشفوي بالتقرٌر علما اللجنة أحاطت. 1

 أن( 9111) والستٌن الثانٌة الدورة أعمال عن اللجنة تقرٌر من الثالث الفصل فً المدرجة المعلومات طلب الدراسات لجنة من

 .الحالٌة الدورة فً عملها عن اللجنة تقرٌر من الثالث الفصل فً كرر

 الصادرة الصلة ذو فقه حول ربٌسها أعدته الذي التمهٌدي التقرٌر على العمل من تبقى ما االولى للمرة الدراسة فرٌق أحاط. 8

 التمهٌدي التقرٌر قسم أعضاء ناقش لذلك، وفقا. االختصاص المخصصة إعبلن من التحكٌم وهٌبات الدولٌة العدل محكمة عن

 إلجراءاتالحقة  وممارسة اتفاقات من والعبلقة والممارسة البلحقة االتفاقات بواسطة معاهدة على تعدٌل ممكن تتعلقالتً 

 ال أن الدراسات لجنة اعتبرت الربٌس، من اقتراح على وبناء تمهٌدي تقرٌر من أخرى ألجزاء بالنسبة كما. رسمًال تعدٌلال

 .التمهٌدي التقرٌر فً المدرجة المسابل على المرحلة، هذه فً االستنتاجات، استخبلص ٌنبؽً

 تحت" الفقه على لربٌسل الثانً التقرٌر: الدراسات لجنة فٌها لتنظر التالٌة ضافٌةاإل الوثابق تقدٌم تم أنه إلى الربٌس أشار. 2

 تطبٌق": التطور تفسٌرات منموراسً  السٌد بواسطة بعنوان ورقة ،" البلحقة والممارسة االتفاقاتب المتعلقة األنظمة خاص

 البلحقة والممارسات تفاقاتاال فً بٌترٌتش السٌد أعدها التً والورقة ،" بٌبةال و التجارةحول  العشرون المادةالؽات  اتفاقٌة

 تقرٌر فً الصلة وثٌقة نقطة معتناول اتصال فًموراسً  السٌد قبل من ورقة دراسة لجنة ناقشت. الحدود معاهدة سٌما وال

البلحقة  والممارسة اتفاق قضاٌا ستناقش أنها حتى بٌترٌتش السٌد أعدها التً الورقة فً النظر تؤجٌل قررت الثانً، الربٌس

 .قضابٌة شبه أو قضابٌة إجراءاتب لها عبلقة ال التً

 المتحدة والوالٌات إٌرانالمطالبات  محكمة العالمٌة، التجارة منظمة) معٌن دولً اقتصادي فقه الثانً الربٌس تقرٌر ٌشمل. 11

 الدولٌة األنظمة ،(األمٌركً منطقةال محاكم الحرة الشمالٌة لتجارةاو المحاكم الخبلفات استثمار لتسوٌة الدولً والمركز ،

 اإلنسان حقوق لجنة و اإلنسان، لحقوق األمرٌكٌة البلدان ومحكمة اإلنسان، لحقوق األوروبٌة المحكمة) اإلنسان لحقوق

 البحار، لقانون الدولٌة المحكمة) األخرى واألنظمة ،(والسٌاسٌة المدنٌة بالحقوق الخاص الدولً العهد فً علٌها المنصوص

 التابعة العدل ومحكمة ورواندا، السابقة بٌوؼوسبلفٌا الخاصتٌن الدولٌتٌن الجنابٌتٌن المحكمتٌن الدولٌة، الجنابٌة المحكمة

 .ؼٌرهم ولٌس األنظمة تلك تؽطٌة ٌتم لماذا تقرٌرال ٌوضح(. األوروبً لبلتحاد

: التالٌة الجوانب على المناقشات تركزت. فٌه الواردة" العامة النتابج" أساس على الثانً التقرٌر دراسة لجنة نظرت. 11

 - المعاهدات لبعض الخاصة الطبٌعة مدى أي وإلى المعاهدات، لتفسٌر العامة القاعدة نظم القضابٌة الهٌبات قبل من االعتماد

 الصلة ذات القضابٌة الهٌبات نهج على تإثر قد - الدولً الجنابً القانون مجال فً اإلنسان حقوق واتفاقٌات معاهدات سٌما وال

 المثال سبٌل على) المعاهدات تفسٌر وسابل مختلؾ فً القضابٌة الهٌبات قبل من التركٌز مختلؾ وضع المعاهدات؛ لتفسٌر

 االتفاقات من العام واالعتراؾ ،(تقلٌدٌة النهج األكثر مع مقارنة المعاهدات تفسٌر ؽرضل أكثر أو منحىله  نص من أكثر

 من بلحقةال ممارسةال إلى المختلفة القضابٌة الهٌباتب المنوط الدور أهمٌة على معاهدة،اللتفسٌر  كوسٌلة البلحقة والممارسة

 الذي الوقت فً نقطةال ذلك فً بما المعاهدات، تفسٌر لؽرض البلحقة الممارسة ومفهوم المعاهدات، لتفسٌر مختلفة وسابل بٌن

 ههادفال أشكال من كشكل تطوري تفسٌر الصلة، ذو البلحقة الممارسة لكتاب ممكن ؛"الحقة" بؤنها الممارسة هذه إلى ٌنظر قد

 الواردة استنتاجا 11 من المجموعة تناقش أنة الدراس عضاءٌمكن أل الوقت، لضٌق نظرا. البلحقة الممارسة ضوء فً لتفسٌرل

 تسعة اآلن أصبح ما نص صٌاؼة الربٌس أعاد الدراسة، فرٌق فً دارت التً المناقشات هذه ضوء فً. فقط الثانً التقرٌر فً

 .أولٌة استنتاجات
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 معلومات على لحصولا وطلب العمل مستقبل أوال(

 خبلل المتوقع، من كان هأن إلى اإلشارة تجدر. الموضوع بهذا ٌتعلق فٌما المستقبل فً العمل أٌضا الدراسة فرٌق ناقش. 19

 وهً ثالثة، مرحلة تلٌها أن على الربٌس،دورة  انتهاء ٌتم أن قبل  الثانً التقرٌر مناقشة ،(9119) والستٌن الرابعة الدورة

 مزٌد من أساس على هذا ٌتم أن ٌنبؽً. القضابٌة وشبه القضابٌة اإلجراءاتب عبلقة لها لٌست التً الدول من ممارسة تحلٌل

 األصل فً كما شؤنه، منالذي  الموضوع هذا فً دراسةال مجموعة تعمل ان المتوقع من. الموضوع هذا حول تقرٌرال من

 فرٌق ناقش. ممارساتال مرجع أساس على استنتاجات إلى وٌإدي المقبلة الخمس السنوات فترة خبلل برمأن ٌ ،المتوخى

. الخاص المقرر تعٌٌن على ٌنطوي إجراء التباع وذلك الموضوع بهذا ٌتعلق فٌما العمل أسلوب تعدٌل إمكانٌة أٌضا الدراسة

 .حدٌثا المنتخبٌن األعضاء قبل منالقادمة  الدورة خبلل االحتمال هذا فً النظر ٌنبؽً أنه استنتاج الى ذلك جاء

  من معلومات على لحصولا طلب أن إمكانٌة لجنةال درست ،9111 أؼسطسآب /  9 فً عقد الذي اجتماعها فً. 13

 هناك كان. ةكررالم( 9111) والستٌن الثانٌة دورتها أعمالحول  اللجنة تقرٌر من الثالث الفصل فً وردت التً لحكوماتا

 سٌما وال جدا، مفٌدة تكون الموضوع بهذا ٌتعلق فٌما الحكومات من المقدمة المعلومات أكثر أن الدراسة فرٌق فً عام شعور

. دولٌة هٌبة قبل من قضابٌا شبه أو بها قضابٌا النطق ٌتم لم التً البلحقة واالتفاقات الممارسة حاالت فً لنظرا احترام مع

 على لحصولا طلب على مإكدا قسما شملٌ أن ٌنبؽً تقرٌرال من الثالث الفصل أن اللجنة إلىالدراسة  فرٌق أوصى فإن لذلك،

 ".الوقت مرور مع معاهداتال" موضوع حول معلومات

 لجنة فً دارت التً المناقشات ضوء فً صٌاغتها إعادةو الدراسة، فرٌق رئٌس قدمها التً األولٌة االستنتاجات (ثانٌا

 الدراسات

 فرٌق فً دارت التً المناقشات ضوء فً صٌاؼةال إعادةو الدراسات، لجنة ربٌسقبل  منالتسعة  األولٌة االستنتاجات. 13

 :ٌلً كما هً الدراسة،

 المعاهدات تفسٌر فً العامة القاعدة( 5)

 المعاهدة أحكام أنها على التعرؾ ٌتم إما ،(VCLT) المعاهدات لقانون فٌٌنا اتفاقٌة من 31 المادة فً الواردة األحكام. 11

 القاعدة ٌعكس ما استعرض كما المختلفة القضابٌة الهٌبات قبل من العرفً، الدولً القانون لقواعد كانعكاس أو بها المعمول

 .43المطبقة التً المعاهدات تفسٌر فً العامة

 لتفسٌرا مناهج( 2)

 القضابٌة والهٌبات ،المعاهدات لقانون فٌٌنا من اتفاقٌة 31 المادة فً به المعترؾ العامة القاعدة أن من الرؼم على. 16

ثبلثة مناهج  بٌن التمٌٌز ٌمكن .فٌه الواردة للتفسٌر مختلفة وسابلحول  أقل أو أكثر التركٌز مختلفة سٌاقات وضع فً المختلفة

 :ةواسع

 المتحدة، والوالٌات اٌرانالمحكمة المطالبات بٌن ) القضابٌة الهٌبات معظم و الدولٌة، العدل محكمة ؼرار على: التقلٌدٌة

 ٌستؽرق ما عادة الذي النهجلدٌها  ٌتبع( الدولٌة الجنابٌة والمحاكم البحار، قانون محكمة االستثمار، منازعات تسوٌة ومحاكم

 وسابل من ملحوظ بشكل أقل أو أكثر االستفادة دون منالمعاهدات  لقانون فٌٌنا اتفاقٌة حسابفً  31 المادة لتفسٌر وسٌلة كل

 .للتفسٌر معٌنة

                                                           
43

 المعاهدات تفسٌراتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات،  عندما 31 المادة فً الواردة العامة على القاعدة صراحة األوروبٌة العدل لم تحتج محكمة لما  

 األعضاء، ؼٌر والدول األوروبً االتحاد بٌن المعاهدات تفسٌر عند القاعدة هذه وتطبق استندت فقد ذلك، ومع أنها إال األوروبً، لبلتحاد التؤسٌسٌة

-31. الفقرات ،9111 شباط 91 فً الصادر الحكم هافٌن ،-هوبتزوالمات هامبورغ ؼمبه ضد برٌتا فٌرما ،C-386/08 قضٌة المثال سبٌل على انظر

33. 
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 تركٌز الحاالت من كثٌر فً لدٌها( WTO) العالمٌة التجارة لمنظمة التابعة االستبناؾ وفرٌق الهٌبة تقارٌر: ٌة التوجهنص

هذا  ٌبدو. 44هادؾتفسٌر الال على التؤكٌد فً وٌترددون ،(االتفاق بنودو الخاص أو العادي المعنى) المعاهدة نص على معٌن

 التجارة منظمة اتفاقات فً األحكام من العدٌدفً  الفنً حرؾال ومع الٌقٌن إلى خاصة حاجة أمور، جملة فً ، لدٌه أن النهج

 .الصلة ذات العالمٌة

 بالحقوق الخاص الدولً العهد بموجب اإلنسان حقوق لجنة عن فضبل اإلنسان، لحقوق اإلقلٌمٌة المحاكم إن: ؼرضٌة التوجه

 حرؾ أمور، جملة فً ، لدٌه أن النهج هذا ٌبدو. 45األهداؾ وجوه على الحاالت من كثٌر فً ٌشدد ،(HRC) والسٌاسٌة المدنٌة

 .متطور مجتمع فً لؤلفراد الشخصٌة الحقوق مع تتعامل التً اإلنسان حقوق معاهدات من الموضوعٌة األحكام من

 الدولً الجنائً والقانون اإلنسان بحقوق المتعلقة المعاهدات تفسٌر( 3)

( IACtHR) اإلنسان لحقوق األمرٌكٌة الدول ومحكمة ،(األوروبٌة المحكمة) اإلنسان لحقوق األوروبٌة المحكمة تشدد. 11

فً  نهجهم على إثرت الخاصة الطبٌعة هذه أن وٌإكدون علٌها، تنطبق التً اإلنسان حقوق لمعاهدات الخاصة الطبٌعة على

 من معٌنة خاصة قواعد تطبق( الدولٌة الجنابٌة المحكمة) الجنابٌة المحاكم من وؼٌرها الدولٌة الجنابٌة المحكمة. 46التفسٌر

 وال اإلنسان لحقوق اإلقلٌمٌة المحاكمتدعو  ال ذلك، ومع. اإلنسان وحقوق الجنابً للقانون العامة المبادئ من مستمدة التفسٌر

 لقانون فٌٌنا اتفاقٌة من 31 المادة فً الواردة العامة القاعدة انطباق مدى فً التشكٌك إلى والمحاكم الدولٌة الجنابٌة المحاكم

 تنطبق التً المعنٌة المعاهدةحول  األخرى القضابٌة الهٌبات تستعرض. بهم الخاصة المعاهدات لتفسٌر كؤساس المعاهدات

 .لتفسٌرل ابه خاصا نهجا ٌبررمت  علٌها

 للتفسٌر كوسٌلة الالحقة والممارسة تفاقاتباال المبدأ حٌث من االعتراف( 4)

 (b)و ( A( )3) 31 المادة مفهوم فً البلحقة الممارسة و االتفاقات بؤنالمستعرضة  القضابٌة الهٌبات جمٌع تعترؾ. 18

 .47المعاهدات وتطبٌق تفسٌرال عندما االعتبار فً تؤخذ أن ٌنبؽً لتفسٌرل وسٌلة هًو المعاهدات لقانون فٌٌنا اتفاقٌة

 لتفسٌر كوسٌلة الالحقة الممارسة مفهوم( 5)

 االستبناؾ هٌبة قدمته الذي التعرٌؾ. البلحقة الممارسة مفهوم ؾتعر لم استعراضها تم التً القضابٌة الهٌبات معظم. 12

 نمط وجود إلثبات كافٌة تعتبر التً التصرٌحات أو لؤلعمال ومتسق مشترك متطابقة، تسلسل)" العالمٌة التجارة لمنظمة

 من سلسلة")"  ممارسة" من عنصر بٌن ٌجمع"(  المعاهدة تفسٌر بشؤن[ المعاهدة فً] األطراؾ موافقة على ٌدل مما ملحوظ

( b( )3) 31 المادة فً علٌه المنصوص النحو على"(  ةمشترك متطابقة،)"  موافقة  اشتراط مع"(  التصرٌحات أو عمالاأل

 تستخدم ، استعرضت التً األخرى القضابٌة الهٌبات(. الضٌق بالمعنى البلحقة الممارسة) المعاهدات لقانون فٌٌنا اتفاقٌةمن 

                                                           
44

 . 31. الفقرة فً ،WT/DS46/AB/RW ،9111 ٌولٌو 91 االستبناؾ، هٌبة تقرٌر 91.1 المادة البرازٌل، -طابرة  المثال سبٌل على انظر  
45

 ،IACtHR ؛81. الفقرة ،161 رقم A السلسلة ،1282 تموز / ٌولٌو 1 المتحدة، المملكة ضد سورٌنػ األوروبٌة، المحكمة المثال سبٌل على انظر  

 فً الصادر االستشاري الرأي OC-16/99 الواجبة، القانونٌة اإلجراءات ضمانات إطار فً. القنصلٌة المساعدة عن معلومات على الحصول فً الحق

 .18. الفقرة ،16 رقم A المجموعة ،1222 / أكتوبر عام األول تشرٌن 1
46

 ضد وعسكروؾماماتكولوؾ  ؛932. الفقرة ،91 رقم A السلسلة ،1218 كانون الثانً / ٌناٌر 18 المتحدة، المملكة ضد أٌرلندا األوروبٌة، المحكمة  

 اإلنسان حقوق بشؤن األمرٌكٌة تفاقٌةاال نفاذ بدء على التحفظات أثر من ،IACtHR ؛111. الفقرة ،36211/22 و 36891/22 رقم ،[GC] تركٌا

 .12. الفقرة ،9 رقم A السلسلة ،1289 سبتمبرأٌلول /   93 من OC-2/82 االستشاري الرأي ،(11 و 13 المواد)
47

 فً األطراؾ من الحقة ممارسة اتخاذ عن عموما امتنعت األوروبً، لبلتحاد التؤسٌسٌة المعاهدات وتطبٌق عند تفسٌر األوروبٌة، العدل محكمة  

 لٌونس ،C-52/77 القضٌة المثال سبٌل على انظر الثالثة، والدول األوروبً االتحاد بٌن المبرمة المعاهدات وتطبٌق تفسٌر عند ذلك فعلت و االعتبار،

 األسماك ومصاٌد للزراعة و نابب وزٌر الملكة ،C-432/92 القضٌة ؛18. الفقرة ،ECR 2261 [1977] فٌؽلً،جٌوفانً رٌفوٌرا و  ضد كاٌرول

 .11 و 33. الفقرات ،ECR I- 3087[ 1223] وؼٌرها، المحدودة( بٌسوري) اناستازٌو والؽذاء،
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 الممارسة) الطرفٌن بٌن ملموس اتفاق ٌتطلب الذي األمر  الى الرجوع دون من لتفسٌرل كوسٌلة" الممارسة" مفهوم أٌضا

  .48(الواسع بالمعنى البلحقة

 للتفسٌر كوسٌلة الحقةال ممارسةال أو التفاقا دور على التعرف( 6)

 بٌن من القضابٌة الهٌبات قبل من معظمها فً مستخدمة البلحقة والممارسة البلحقة االتفاقات للتفسٌر، أخرى وسابل مثل. 91

 الحق اتفاق أو الحقة معٌنة ممارسة أن القضابٌة الهٌباتتعلن  أن نادرال فمن لذلك. معٌن قرار أي فً الوسابل هذه من العدٌد

 أو الحق اتفاق كان إذا ما تحدٌد الممكن من األحٌان من كثٌر فً ذلك، مع ٌبدو،. 49قرارال نتٌجة فً حاسما دورا لعبت

 الممارسة من القضابٌة الهٌبات معظمتستفٌد . معٌن قرار منطق فً اقاصر دورا أو مهما لعبتقد  الحقة معٌنة ممارسة

التوجه  ٌةنص أكثر تكون أن إما التًالقضابٌة  لهٌباتل بالنسبة أهمٌة أقل دورا بلحقةال ممارسةال تلعب. للتفسٌر كوسٌلةالبلحقة 

 التركٌز من المزٌد األوروبٌة المحكمة تضع (.IACtHR)التوجه  ٌةؼرض أكثر أو( منظمة التجارة العالمٌة استبناؾ  جهاز)

 .أوروبا مجلس فً األعضاء الدول بٌن المشتركة القانونٌة المعاٌٌر إلى اإلشارة خبلل من البلحقة الممارسة على

 الالحقة والممارسة التطوري التفسٌر( 7)

 البلحقة الممارسةتطوري و تفسٌربال االسترشاد ٌمكن. التوجه ًؼرضالتفسٌر  أشكال من شكل هو التطوري التفسٌر. 91

تفسٌر نصً التوجه   بإجراء األحٌان بعض فً صراحة االستبناؾ وهٌبة العالمٌة التجارة منظمةتقوم . والواسع الضٌق بمعناه

 األحٌان من كثٌر فً األوروبٌة المحكمة فً استخدمت وقد اإلنسان، حقوق معاهدات بموجب المنشؤة الهٌبات بٌن .50تطوري

 ٌعتمدون لئلؼاثة العلٌا والهٌبة IACtHR أن حٌن فً 669 البلحقة، الممارسةب على صراحة داسترشاالو تطوري تفسٌر إلى

 قرٌب مشترك مستوىإلىى  نسبٌا تشٌر أن ٌمكن األوروبٌة المحكمة أن حقٌقة إلى هذا ٌرجع قد. البلحقة الممارسة على بالكاد

 بعض ؼرار على تطوريال تفسٌرال فًتنهرط  البحار قانون محكمة أن ٌبدو. أوروبا مجلس فً األعضاء الدول بٌن القٌود من

 .الدولٌة العدل لمحكمة القضابٌة السوابق

 الحقةال تفاقاتاال من نادر ابتهال( 8)

 31 المادة فً المقصود( الضٌق)معناها  فً بلحقةال تفاقاتالمستعرضة اال القضابٌة الهٌبات اعتمدتما  نادرا اآلن، حتى. 99

(3( )a )معاهدات سٌما وال معٌنة، التزامات معاهدات طابع إلى منه جزء فًٌرحع هذا  قد. من اتفاقٌة فٌنا لقانون المعاهدات 

 الدول تتخذ أن أو العامة لهٌباتل القرارات بعض. الحكومات قبل من البلحقة بلتفاقاتل تصلح ال كبٌرة أجزاء اإلنسان، حقوق

 FTC 2001" أو الدولٌة الجنابٌة للمحكمة األساسً النظام من 2 للمادة وفقا" الجرٌمة عناصر" مثل للمعاهدة، وفقا األطراؾ

( 3) 31 المادة معنى فً البلحقة االتفاقات على مماثل تؤثٌر لها ٌكون قد باإلجماع، اتخذ إذا ،NAFTA 51 سٌاق فً" مذكرة

(a )من اتفاقٌة فٌنا لقانون المعاهدات. 
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( 1) رقم حالة البحار قانون محكمة( حكم) الفوري، باإلفراج ،(ؼٌنٌا ضد وؼرٌنادٌن فنسنت سانت) حالة( 1 رقم" )ساٌؽا"المثال فً / ام  سبٌل على  
 الدولٌة العدل محكمة ،(نامٌبٌا ضد بوتسوانا) سٌدودو/  كاسٌكٌلً المتعلقة القضٌة أٌضا انظر ،12-11. الفقرات ،(1221 كانون األول / دٌسمبر 3)

 .81. الفقرة ،1126. ص ،1222 تقارٌر
49

 2 ،(مقابلة) B1-FT-83 السجل رقم التمهٌدٌة والجابزة األمرٌكٌة، المتحدة والوالٌات إٌران فً اإلسبلمٌة الجمهورٌة المثال سبٌل على انظر لكن  
 .133 و 111-112. الفقرات ،.(USCl.Tribو  إٌران) WL 2210709 9113 و ،9113 أٌلول / سبتمبر

50
 .131. الفقرة ،WT/DS58/AB/R ،1228 األول / أكتوبرتشرٌن  19 االستبناؾ، هٌبة تقرٌر الروبٌان، - المتحدة الوالٌات  

51
 ،(ARB (AF) / 00/1 رقم القضٌة) األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات ضد ADF المجموعة. العراقً الوطنً المإتمر فً والمناقشة المرجع راجع  

 ،9113 كانون الثانً / ٌناٌر 2 عشر، أحد الفصل نافتا، تحت ICSID التحكٌم

http://www.state.gov/documents/organization/16586.pdf، 111. الفقرة. 
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  الصلة ذات الالحقة لممارسةل محتملة بكت( 9)

 أن ٌمكن التً( القضابٌة و والتشرٌعٌة، التنفٌذٌة) الدولة أجهزة أعمال من تتكونأن  الصلة ذات البلحقة ممارسةلل ٌمكن. 93

 الممارسة" تشمل حتى معٌنة ظروؾ ظلتلقى فً  قد الممارسة هذه مثل. المعاهدات تفسٌر لؽرض الدولة إلى عزىت

 .52الدولةممارسة  فً ذلك ٌنعكس ما بقدر" االجتماعٌة

 اللجنة فً الموضوعب المعنٌة االستشارٌة المنظمة فً األعضاء الدول عنها أعربت التً لآلراء موجزج. 

 (3122) والستٌن السادسة ادورته فً المتحدة مملؤل العامة للجمعٌة السادسة( القانونٌة)

أن  ٌنبؽً ال البلحقة الممارسة دور أن اإلسالمٌة إٌران جمهورٌة مندوب الحظ الموضوع، على اتعلٌقه معرض فً. 93 

 أجهزة مختلؾ إلعطاء مناسبة كونست كان اذا ما متؤكدا لٌس انه قال. فٌها المبالؽة ٌمكن الو لمعاهداتا لتفسٌر كوسٌلةٌكون 

 .البلحقة الممارسة تحدٌد عند المعاملة المساواة قدم على الدولة
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 .ECHR 2002-VI ،21-83. الفقرات ،98211/21 رقم المتحدة، المملكة ضد ؼودوٌن كرٌستٌن انظر  
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  رعاٌة األكثر بند الدولة .عاشرا  

 أ. تمهٌد

 قدم. 1218-1261 شرط"( بالرعاٌة األولى الدولة" بؤنها إلٌها ٌشار) األمة رعاٌة األكثر الموضوع مرة ألول اعتبر. 1

 أنشا ذلك وبعد ،(9116) والخمسٌن الثامنة الدورة فً لعملل الطوٌل المدى على برنامج فً الموضوع هذا إلدراج اقتراح

 الدورة فً اللجنة عمل من الطوٌل المدى على برنامج فً الموضوع هذا أدرج. 9111 العام فً العضوٌة مفتوح عامل فرٌق

 بٌرٌرا، روهان. أ السٌد و ماكري دونالد محمد السٌد رباستها فً ٌشترك الدراسة شكلت مجموعة بموجبها،(. 9118) 61

 إطارا دراسةال لجنة نظرت والستٌن، الحادٌة دورتها فً .انفسهالرباسة المشتركة  تحت ،(9111) والستٌن الثانٌة الدورة وفً

 و وتفسٌرها رعاٌة األكثر الدولة أحكام نطاق فً وتحدٌدا المستقبل، فً للعمل الطرٌق خارطة بمثابة ٌكون أن شؤنه من

 .هاتطبٌق

 لجنةالمشارك ل ربٌسال قدمه الذي الشفوي بالتقرٌر علما اللجنة طتأحٌ الدولً، العمل لمإتمر والستٌن الثانٌة الدورة فً. 9

 لجنة من 1218 المواد مشروع(ثانٌا) بالرعاٌة، األولى الدولة لحكما فهرس( أوال: )عن ورقات التقرٌر اعتبر. الدراسات

 التعاون منظمة عمل( رابعا) العالمٌة، التجارة ومنظمة الؽات اتفاقٌة فً بالرعاٌة األولى الدولة معاملة( ثالثا) الدولً، القانون

 مشكلة( السادس) و بالرعاٌة، األولى الدولة معاملة بشؤن لؤلونكتاد( خامسا) على والعمل بالرعاٌة، األولى الدولة فً والتنمٌة

 .االستثمار معاهدات تحت مافٌزٌنً

 للجنة والستٌن الثالثة الدورة فً الموضوع فً النظر ب
 المضمون من مزٌد على للتعرؾ محاولة فً عملها، فً قدما للسٌر محاولة ، 9111 عام فً الدراسات لجنة قررت. 3

 دور ذلك فً بما القضابٌة، للسوابق التحلٌل من مزٌدال وإجراء االستثمار، مجال فً رعاٌة األكثر الدولة ألحكام المعٌاري

 التً والخطوات واالختبلفات، ، بالرعاٌة األولى الدولةأحكام  مبدأ لتفسٌر المختلفة الطرق توضح التً والمحكمٌن العوامل

 جداول، شكل فً رسمٌة، ؼٌر وثٌقة الدراسة فرٌقأمام  كان ،الحالٌة الدورة فً. القضابٌة السوابق على ردا الدول اتخذتها

 من نوع مع جنب إلى جنبا رعاٌة، األكثر الدولةالخاصة ب االستثمار أحكام على تنطوي التً القضاٌا ومستشار المحكمٌن دتحد

 .تفسٌرها ٌجري التً بالرعاٌة األولى الدولة حكم

 أعده الذي" االستثمار اتفاقات فً رعاٌة األكثر الدولة أحكام"  وتطبٌق تفسٌر حول عمل ورقة علٌها معروضا كان كما. 3

 روهانأ.  قبل من" مافٌزٌنً وقضٌة رعاٌة األكثر الدولة حكم" على مسبقة دراسة على العمل ورقة بنٌت. ماكري دونالد

 قراراتهم إلى التوصل فً المحاكم قبل من االعتبار بعٌن أخذتقد  تكان التً العوامل على التعرؾ محاولة خبلل من بٌرٌرا،

 التً العوامل فبات تحدٌد بهدؾ وذلك القانون، حالة فً توجد التً الخبلفات على الضوء من أيتسلط  كانت إذا ما لتقٌٌم وذلك

 .رعاٌة األكثر الدولة أحكام وتطبٌق تفسٌر فً النسبٌة أهمٌتها وتقٌٌم الحاالت أنحاء جمٌع فً االستناد تم

 رعاٌة، األكثر الدولة معاملة فً الحق مصدر االستثمار، محكمة قرارات فً دورا لعبت التً االعتبارات فً أٌضا نظر. 1

 من فرٌد ٌقحول تطب االستثمار محاكمصٌؽت من قبل  التً الطرق من العدٌد هناك أن لوحظ النطاق، حٌث من. نطاقه وكذلك

 والداخلً الجوهر بٌن تمٌٌز وضع( أ) هذه شملت. مختلؾ نهج اتخذت التً القرارات بعض داخل وحتى بل المبدأ، حٌث

 العام لمعاهدةا سبٌل على بالرعاٌة األولى الدولة أحكام تفسٌر طرٌق عن سواء النهج، تفسٌر معاهدة بعد( ب) ،(والٌةال)

 المعاهدة، أحكام نهج من صراع اعتماد( ج) المحكمة، اختصاص تفسٌر من واحدة باعتبارها المسؤلة هذه معالجة أو تفسٌرل

 فً مختلفة، بطرٌقة ، المعاهدةتقطٌة  بالفعل تم وقد تدمج أن إلى سعت المسؤلة هذه أن حقٌقة االعتبار فً المحاكم تؤخذ حٌث

 فً ٌتعلق فٌما األطراؾ نٌة من للتؤكد وسٌلة اباعتباره الطرفٌن من الممارسة هذه فً النظر( د)  نفسها؛ األساسٌة المعاهدة

 تعالجهابؤن  صرٌح ؼٌر بشكل ولو المسؤلة، هذه العمل ورقة تعتبر ذلك، على عبلوة. رعاٌةبال األكثر الدولة حكم نطاقب

 خبلل من أخرى أحكام إلدراج المحاكم استعداد على تؤثٌر اله التً المطالبة من نوع تكان إذا ما عامبل، باعتبارها المحاكم
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" العامة السٌاسة" استثناءات ذلك فً بما بالرعاٌة، األولى الدولة مبدأ تطبٌق حدود وكذلك رعاٌة، األكثر الدولة حكم

  .مافٌزٌنً فً علٌها المنصوص

 األساسٌة، المعاهدةحول  العبلج وكان بالرعاٌة األولى الدولة معاملة فً الحق مصدر أن العام الفهم الدراسة فرٌق أكد. 6

 من. المعاهدات تفسٌر فً تبعًال تقصٌرال حكم من استثناء رعاٌة األكثر الدولة أحكام تكن لم ثالث؛ طرؾ معاهدة ولٌس

 فً الحق نطاق ٌةكٌف ٌبدو ما على ٌتعلق فٌما بالرعاٌة األولى لدولةل االستثمار قرارات فً الربٌسٌة المسؤلة أن أٌضا به المسلم

  .سقط "شرط موضوع حدود فً" ضمنا أو صراحة قوللل هو وهذا ٌحدد، ان المقرر من كان رعاٌةبال األكثر الدولة معاملة

 الموضوعٌة األحكام بٌن التمٌٌز على االحتجاج خبلل من خاصة فرٌدة مسؤلة فً صٌؽت قد التً الطرق تتبع افإنه بالتالً. 1

 صراحة استبعادها أو المنازعات تسوٌة إجراءات صراحة رعاٌة األكثر الدولة حكم شمل حٌث (.القضابٌة الوالٌة) واإلجرابٌة

 ٌتعلق ما فً لطرفٌنل نٌة فٌها ٌكون التً الحاالت فً ضرورٌاالتفسٌر  كانذلك  ومع. التفسٌر من لمزٌدل حاجة هناك لٌست ،

 ، واضحاالتؤكد  ٌكون أن ٌمكن ال أو لتسوٌةل آلٌة على صراحة ٌنص لم للنزاع رعاٌةبال األكثر الدولة شرط لٌس أو بانطباق

 . 53مفتوحةال كمامحال أحكام علٌه تترتب والذي ،BIT كثٌر فً شابع وضع وهو

 اللجنةمن قبل  نظرلل مسائل (ثالثا

 ٌتعلق فٌما بالرعاٌة األولى الدولة مسؤلةحول  دراسةال من مزٌدال إلى الحاجة على أخرى مرة دراسةال مجموعة أكدت. 8

 ومعاٌٌر ومنصفة، عادلةمعاملة  بالرعاٌة، األولى الدولة بٌن العبلقة عن فضبل االستثمار، واتفاقات الخدمات فً التجارةب

 مبدأ تطبٌق من أي كان اذا ما لمعرفة الدولً القانون من أخرى مناطق فً أخرى نظرة إلقاء أٌضا ٌنبؽً. الوطنٌة المعاملة

 إعداد عدم على عزمه عن الدراسة فرٌق أكد. الدراسات لجنةلعمل  الضوء بعض وفرٌ أن ٌمكن هناك بالرعاٌة األولى الدولة

 إطار فً العمل من مزٌدالب القٌام ٌتم سوؾ ذلك، من بدال. 1218 عامالمواد ل مشروع من مراجعة أو مواد مشروع أي

 سٌاقها فً و وتحلٌلها عامة خلفٌة رٌوف تقرٌر مشروع لتشكٌل دراسةال لمجموعة المشاركٌن الربٌسٌن من العامة التوجٌهات

 تقدٌم االقتضاء عند و الممارسة فً واالتجاهات نشؤت التً القضاٌا إلى االنتباه ولفت القضابٌة، السوابقمن  الصحٌح

 .النموذجٌة الشروط ذلك فً بما توصٌات،

 حول دراسة مجموعة تخطط االستثمار، قانون مجالب ٌتعلق ما فً رعاٌة األكثر األمة بندحول  عملها استكمال أجل من. 2

 هذه خارج الواقعة المناطق فً رعاٌة األكثر األمة بنود من ٌمكن استخدام أي كان إذا ما فً للنظر رعاٌة األكثر األمة بند

 ممارسة أي مع تقدٌمها ٌجري التًاألمثلة  اللجنة قدرت ذلك، على وبناء. لعملها التوجٌه االستثمار قانونتزوٌد  و التجارة

 .االستثمار قانون و التجارة ؼٌر أخرى مجاالت فً رعاٌة األكثر األمة ببنود ٌتعلق ما فً قضابٌة سوابق أو الحدٌثة
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 برٌجٌت األستاذ والمعارضة رأي المإٌدة وبخاصة 613 األرجنتٌنً، سبا ضد إمبرٌجٌلو جمهورٌة مإخرا اتخذته الذي بالقرار أٌضا اللجنة نظرت  

 مع وثٌق بشكل مرتبط أساسً المنازعات لسبب تسوٌة على ٌنطبق أن ٌمكن ال رعاٌة األكثر الدولة حكم ان تقول التً أمور جملة فً محكم، ستٌرن،
 المإهلة الشروط بٌن اختبلؾ وجود تثبت التً إلنفاذها، القضابٌة والوسابل الموضوعٌة للحقوق تلقابً استٌعاب هناك لٌس: نفسه الدولً القانون جوهر

 SpA إمبرٌجٌلو انظر. نفسها القضابٌة الوالٌة وممارسة القضابٌة الوسابل الوالٌة إلى للوصول المإهلة والشروط ، األساسٌة الحقوق على للحصول

 . 9111  حزٌران / ٌونٌو ARB/07/17، 17 رقم القضٌة  ICSID ،(وباٌت إٌطالٌا األرجنتٌن جمهورٌة ضد

 http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&action :انظر
Val=viewCase&reqFrom=Home&caseId=C109. 
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 اللجنة فً الموضوع المعنٌة االستشارٌة المنظمة فً األعضاء الدول عنها أعربت التً لآلراء موجزج. 

 (3122) والستٌن السادسة ادورته فً المتحدة لالمم العامة للجمعٌة السادسة( القانونٌة)
 إلى ٌإدي أن ٌنبؽً الدراسة مجموعةتبذلها  التً الجهود أن الدٌمقراطٌة االشتراكٌة سرٌالنكا جمهورٌة من مندوب قال. 11

 على الدول لمساعدة النموذجٌة الشروط و العامة التوجٌهٌة المبادئ مثل للدول، عملٌة فابدة ذو كونٌ أن شؤنه من شًء

 .االستثمار معاهدات على التفاوض

 التمٌٌز منع أجل من االستثمار، معاهدات ذلك بعد و الدولً، التجاري القانون فً إلى البند الذي أدخل الهند مندوب أشار. 11

 فً التفسٌر فً تباٌن هناك كان الموضوع، هذا حول المختلفة التحكٌم قرارات بعد ذلك، ومع. ونزٌهة حرةمعاملة  وضمان

 االستثمار معاهدات فً إدراجها ٌمكن التً للجملة المختلفة الصٌػ دراسة أهمٌة وفدال أٌد. االستثمار نظام بند تطبٌق نطاق

 إبرام فً ترؼب التً البلدان وتستفٌد شرط وتطبٌق ومعنى بشؤن الوضوح بعض ستجلب ألنها إلدراجها الدقٌق والتلمٌح

 .االستثمار معاهدات

 اتفاقات وكانت بالعولمة، ٌتسم عالم فً ،عملٌة  أهمٌةذو  كان"  رعاٌة األكثر الدولةبند  " ان تاٌلند مندوب أشار. 19

الدولٌة  االستثمار اتفاقات تفتٌت منع إلى سعت التً اللجنة عمل الوفد أٌد  .مضى وقت أي من أهمٌة أكثر الدولٌة االستثمار

 لشرط بتطبٌقها ٌتعلق فٌما سٌما وال التحكٌم، هٌبة قرارات قبل من المتبع النهج فً االتساق من أكبر قدر ضمان خبلل من

 للمستثمرٌن التنبإ على والقدرة واألمن االستثمار قانون فً الٌقٌن من مزٌد فً تساهم الجهود هذه فإن. رعاٌة األكثر الدولة

 .الدول و األجانب

 وال الدولً، للقانون أخرى مجاالت مع تشابكوٌ وثٌقا، ارتباطا ٌرتبط ان االٌرانٌة االسالمٌة الجمهورٌة مندوب قال. 13

 للقانون المتحدة األمم لجنةفً االستثمار  وقانون التجاري القانونمجاالت  تؽطً الذي الخاص، الدولً القانون مع سٌما

 تبذلها التً الجهود أن فً األمل عن أعرب ذلك، ومع(. WTO) العالمٌة التجارة منظمة و( األونسٌترال) الدولً التجاري

 .الفترة تلك خبلل ملموسة نتابج إلى ٌإدي أن شؤنه من اللجنة
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 االستشارٌة القانونٌة اآلسٌوٌة األفرٌقٌة المنظمة أمانة ومالحظات تعلٌقات. عشر الحادي
 

 تذاكر حجزحول  الممارسة دلٌل إعداد فًالخاصٌن  المقررٌن وعمل البارزة للمساهمة تقدٌرها عن المنظمة أمانةأعربت . 1

 على المسلحة النزاعات آثارحول  المواد ومشارٌع الدولٌة، المنظمات مسإولٌةب المتعلقة المواد ومشروع والمعاهدات، السفر

 واعتمدت الختامٌة والوثٌقة األعمال جدول من الثبلثة البنود هذه بشؤن الدولً القانون لجنة أعمال من االنتهاء تم. المعاهدات

 الجمعٌة إلى الصكوكب أوصت الدولً، العمل لمإتمر األساسً النظام من 93 المادة بنصٌحة. الموادمشروع  أو دلٌل من شكل

 .الحقة مرحلة فً اتفاقٌة لوضع انفسهب والنظر قرارات شكل فًالمواد  بمشروع العلم ألخذ المتحدة لؤلمم العامة

 ونقل التعاون للالقانونٌة  االستشارٌة المنظمة فً األعضاء الدول من ٌطلب اللجنة، فً الجارٌة األعمال جدول بنود بشؤن. 9

 قضٌة حول. النامٌة البلدان من كل فً األعمال جدول بنود هذه ألهمٌتها نظرا المواضٌع هذه بشؤن ومبلحظاتها تعلٌقاتها

 التروٌكا تكان إذا ما قٌمة معلوماتب األعضاء الدول تتقدم ،" األجنبٌة الجنابٌة القضابٌة الوالٌة من الدول مسإولً حصانة"

 ؟الجرابم من معفاة تكوناذا  وما القانون، بموجب الشخصً االختصاص ةالمنشود حصانةبال أو الموجود القانون فً تتمتع

 التروٌكا، وراء الشخصً االختصاص حصانة بانطباق ٌتعلق فٌما هبؤن القابل الرأي االستشارٌة للمنظمة العامة األمانة تإٌد

 المسابل فً الدول بٌن التعاون تعزٌز اقتراح فً لنظرا وأٌضا الممارسة هذه مثل تؤسٌس فً واضح معٌار لتحدٌد حاجة هناك

. ؼٌرهم عن فضبل ،بالتروٌكا  ٌتعلق ما فً المسإول، ودولة تمارس التً الدولة اختصاص بٌن بالحصانة االحتجاجب المتصلة

 الدولة فً مناط المسإولٌن أحد عن الحصانة عن التنازل فً الحق المنظمة أمانة تبلحظ الحصانة، برفع المتعلقة القضاٌا حول

 أن الممكن فمن ،بشكل صحٌح المسإول دولة قبل من الحصانة عن التنازل تمما ان ٌ و نفسه الموظؾ صالح فً ولٌس

 المنظمة فً األعضاء الدول تنظر أن ٌنبؽً. المسإول بهذا ٌتعلق فٌما األجنبٌة الجنابٌة القضابٌة الوالٌة نطاق كامل تمارس

 كذلك،. الجنابً القانون فً الدولً النظام فً حدثالتً ت هابلةال للتؽٌرات نظرا الموضوع هذاحول  أخطراالستشارٌة بشكل 

 فً األعضاء للدول العامة السٌاسة وتوجٌهات آراء استقبال الدولً العمل لمإتمر المستقبلً للعمل بالنسبة للؽاٌة المهم من كان

 حساسٌة ذلك، إلى باإلضافة. المواضٌع هذه فً النظر فً تنشؤ التً الحساسة القضاٌا فً القانونٌة االستشارٌة المنظمة

 مهاٌنظت بسبب وذلك األخرى، النامٌة لبلدانا وأٌضا االستشارٌة المنظمة فً األعضاء للدول جدا مهمة تكون والتً موضوعال

 .عن هذه الحاالت التؽاضًٌتم  أال ٌجبو وؼٌرها السٌاسً

 تؤثٌر مع الحاضر الوقت فً التعامل ٌتم ألنه" األجانب طرد" حول دارت التً المناقشات إلى االنتباهو البحث من بد ال. 3

حول  األمثلة شملأن ٌ الضروري من كان الدول، ممارساتعن  النظام فك. االستبناؾ قٌد المسؤلة ان حٌن فً القرار هذا تنفٌذ

 ٌتعلق فٌما اإلقلٌمٌة الدولة لسٌادة الموجودة الدولً ةالعرفٌ قاعدةال من الرؼم على. الموضوع هذا إطار فً المحلٌة التشرٌعات

 مباشرة الناشبة االلتزامات من عدد قبل من للدولة بد ال وأنه مطلقا لٌس القاعدة هذه ظل فً الدولة حق األجانب، وطرد قبولب

 البلجبٌن أن ٌنبؽً األجانب، طرد بعدم المتعلقة األحكام أن هنا نتذكر أن إلى بحاجة اأنن كما. الدولً اإلنسان قانون حقوق من

 مشروع فإن الصدد، هذا فً. الناس من الفبات هذه فً وجدالذي ٌ القانونً النظام مع ونتعارضٌ ال وآخرون الجنسٌة وعدٌمً

 مختلؾ على االٌجابٌة الجوانب بعض على تحتوي الصٌاؼة لجنة إلى لجنة قبل منأشٌر إلٌها اآلن  األجانب طرد أو 91 المواد

 ٌجباالتجاه الذي  فً التفكٌرمن  مزٌدال إلى حاجة هناكأن  االستشارٌة المنظمة عتقدت ذلك، مع. األجانب طرد مسؤلة جوانب

 .الدولة الحالٌة لممارسةل مدعومة تكون قد التً والمبادئ المقترحة المعاٌٌر ذلك فً بما ، اتخاذه

 واإلقلٌمٌة المتعددة األطراؾ من قلٌل عدد مع جنب إلى جنبا ،" كوارث وقوع حالة فً األشخاص حماٌة" حول موضوع. 3

 المواد من األكبر الجزء وكان ،المتبادلة المساعدة بشؤن الثنابٌة المعاهدات من ما حد إلى أكبر عدد االتفاقات، ربٌسً، بشكل

 األول المقام فً اعتمدت التً الملزمة، ؼٌر الصكوك من تشكل الكوارث من االؼاثة قانون باسم اصطبلحا ٌسمى ما المتاحة

 كارثة وقوع فكرة فصاعدا، اآلن من. الخاص القطاعوكٌانات  مإسسات قبل من أٌضا ولكن الدولً الحكومً المستوى على

 الدولة. اللجنةبه  تضطلع الذي التدرٌجً التطوٌر أعمالحول  كبٌر حد إلى ٌتوقؾ االندماج أن والحقٌقة ناشا قانون اإلؼاثة

 النحو على أراضٌها داخل المساعدة هذه على ٌشرؾ وتنسٌق، ومراقبة لتوجٌه الوطنً، لقانونها طبقا السابد الحق لها
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 للحد المتضررة الدولة حق على التؤكٌد فً هاما دورا تلعب انها .الموضوع هذا من 11 المادة مشروع فً علٌه المنصوص

 تخضع المتضررة، للدولة الداخلٌة الشإون فً التدخل على القدرة لدٌها التً الدولٌة المنظمات أو األخرى الدول دخول من

 سبلمة على الحفاظب ٌتعلق فٌما االستشارٌة المنظمة فً ألعضاءا للدول الربٌسٌة االهتمامات من واحدة لذلك،. لموافقتها

 خبلل لشعبها المساعدة لتقدٌم الدولة عاتق على قعٌ اإلثبات عبء أن األول، المقام فً. ومعالجتها المتضررة الدولة وسٌادة

 اسٌادته كونت أن ٌجب . الخارجٌة المساعدات تلقً تحدٌد على تقوم دولة إلى صلٌ فمن ذلك، ومع الكوارث، حالة فترة

 بموافقة مع المساعدة توفٌر ٌنبؽً السٌاق، هذا فً. المتحدة األمم لمٌثاق وفقا كامبل احتراما الوطنٌة اووحدته اأراضٌه وسبلمة

 أن نبلحظ أن أٌضا المستحسن من فإنه ذلك، على وعبلوة .المتضرر البلد ٌوجهه نداء أساس المبدأ حٌث ومن المتضرر، البلد

 أن ٌمكنالتً  الكوارثمع  االؼاثة مع تتعامل سٌاسة/  تشرٌع لدٌها المحلٌة القانونٌة االستشارٌة المنظمة فً األعضاء الدول

 ؼٌرها من الممارسات إدراج إلى إضافة بدوره هذا. الموضوع هذا بشؤن الدول ممارسات لتحلٌل الخاص للمقرر انفسه تنقل

 .الصلة ذو الموضوع هذا حول مزٌدال المواد مشروع صٌاؼةتحتاج  حٌن فً الحضارات، من
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 مشروعلل العامة األمانة  

AALCO/RES/51/SP 1 

 2012حزٌران / ٌونٌو  22

 لجنة أعمال جدول من مختارة بنود" حول ٌوم نصف االجتماع الخاص لمدة بشأن قرار

 " الدولً القانون
 (مداوالت)

 والخمسٌن، الحادٌة دورتها فًاآلسٌوٌة األفرٌقٌة  القانونٌة االستشارٌة المنظمة

 ؛No.AALCO/51/ABUJA/2012/S 1 األمانة وثٌقة فً النظر بعد

 أدلت التً والبٌانات الهٌبة وأعضاء ربٌس عنها عبر التً اآلراء و العام لؤلمٌن االستهبللً لبٌانل التقدٌر مع استمعت أن بعد

 "الدولً القانون لجنة أعمال جدول فً المحددة العناصر" على لبلجتماع ٌوم نصؾ لمدة خاص خبلل األعضاء الدول بها

 المنظمة وعقد ،(الدولً القانون لجنة) الدولً القانون لجنة االتحادٌة، نٌجٌرٌا جمهورٌة حكومة قبل من مشترك بتنظٌم

 نٌجٌرٌا؛ أبوجا، فً 9119 عام ٌونٌوحزٌران /  91 فًالقانونٌة اآلسٌوٌة األفرٌقٌة  االستشارٌة

 القانون لجنة أعمالاألعضاء حول  الدول نظر وجهات عكسالتً ت البند هذا بشؤن المداوالت بالػ باهتمام تابعت أن بعد

 الدولً؛

 عملها؛حول  الدولً القانون لجنة ممثل به أدلى الذي للبٌان اتقدٌره عن معربة

 الدولً؛ القانون تطوٌروتقدم  تدوٌن فً الدولً القانون لجنةل كبٌرةال مساهمةبال معترفة

 مشروع المعاهدات،حول الحفظات على  الممارسة دلٌل إعداد فً الخاصٌن المقررٌن من بارزةال مساهمةال أٌضا دركت وإذ

 المعاهدات؛ على المسلحة النزاعات آثار بشؤن المواد ومشارٌع ،ةالدولٌالمنظمات  بمسإولٌة المتعلقة المواد

 الدولً القانون لجنةب المتصلة المسابل لمناقشة القانونٌٌن لخبراءل الدورات بٌن ما اجتماع عقدل العام األمٌن مبادرة على أثنت

ت وتبادل الهند ناقشت نٌودلهً، ،األسٌوٌة األفرٌقٌة القانونٌة االستشارٌة المنظمة مقر فً 9119 عام/ أبرٌل  نٌسان 11 فً

 :االجتماع ذلك خبلل البنود بشؤن النظر لوجهات مثمر بشكل

 بشؤن المبلحظاتوالتعلٌق  تواصل طرٌق عن سٌما وال الدولً، القانون لجنة أعمال فً المساهمةب األعضاء الدول وصًت. 1

 .حالٌا اللجنة أعمال جدول فً المدرجة المواضٌع مختلؾ فً الدولً القانون لجنة قبل من تحدٌدها تم التً القضاٌا

  .المستقبل فً الدولً القانون لجنة القانونٌة، االستشارٌة المنظمة اجتماعات عقد واصلت أن العام األمٌنمن  طلبت. 9

 األعضاء الدول جانب من عنها أعرب التً اآلراء الدولً القانون لجنة انتباه ٌسترعً أن العام األمٌنمن  أٌضا تطلب. 3

 الخمسٌن، السنوٌة ادورته خبلل أعمالها جدول على المدرجة البنود بشؤنالقانونٌة  االستشارٌة للمنظمة السنوٌة الدورات خبلل

  و

 .والخمسون الثانٌةالسنوٌة  للدورة المإقت األعمال جدول فً البند هذا ٌدرج أن ٌقرر. 3
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لجنة ب المسائل المتصلة اجتماع ما بٌن الدورات من الخبراء القانونٌٌن لبحث قضاٌا تقرٌر

 ،2012أبرٌل، نٌسان /  10الثالثاء  القانون الدولً،

 نٌودلهً ،القانونٌة اآلسٌوٌة األفرٌقٌة االستشارٌة المنظمةمقر 

 

 أبرٌل،نٌسان /  11 الثبلثاء فً الدولً العمل مإتمرب المتعلقة المسابل لمناقشة القانونٌٌن الخبراء من الدورات بٌن اجتماع عقد

 .نٌودلهً فًالقانونٌة اآلسٌوٌة األفرٌقٌة  االستشارٌة للمنظمة الربٌسً المقر فً ،9119

. القانونٌة االستشارٌة للمنظمة  العام األمٌن ، رحمة محمدالدكتور  األستاذ قبل من الجتماعفً ا التصرٌحات هذهتم الترحٌب ب

 سري جمهورٌة الدٌمقراطٌة االشتراكٌة من الدولً القانون لجنة فً سابقا عضوا كان الذي بٌرٌرا، روهان. أ الدكتور ورحب

 ٌروي أن الٌابان من الدولً القانون لجنة عضو ،Murase شٌنٌا والبروفٌسور ،EPG االستشارٌة، المنظمة وربٌس النكا

. الدولً القانون لجنة من األعمال جدول بنود مختلؾ فً الدولً القانون لجنة تتبعه الذي النهج فً المشاركٌن إلى وجٌزة لفترة

 لجنة موربؤ ٌتعلق ما فً االستشارٌة المنظمة عمل لتوجٌه عواصمهم من الطرٌق طول على سافروا الذٌن نالمتحدثو رحب

 .المحددة األعمال جدول بنود بعض بشؤن الدولً القانون

 لجنة أعضاء قبل من علٌها اعتمدالتً  القانون أساس على والنتابج والقضاٌا الدقٌقة الفروق فهم هو االجتماع من الؽرض كان

 .البحث مجاالت فً التدوٌن مع التعامل فً الدولً القانون

 من (d) 1 المادة بنصٌحة الدولً القانون لجنة أعمال متابعةالقانونٌة ب االستشارٌة المنظمة اٌقانون كلؾ هأن العام األمٌن أبلػ

 االستشارٌة للمنظمة السنوٌة الدورة الدولً القانون لجنة ممثلتناول  العرؾ كان كما. االستشارٌة للمنظمة األساسً النظام

 القانون لجنة جلسة تقرٌر االستشارٌة للمنظمة العام األمٌن تناول حٌن فً الدولً، القانون لجنة فً العمل سٌرحول  ،القانونٌة

. سنوٌةال دورتها فً الدولً القانون لجنة موضوعات حول مداوالت عن انبثقت التً المشتركة الدنٌا اآلراء توافقحول  الدولً

 تناول األنه جدا ةمهم الدولً القانون للجنة السنوٌة الدورة فً االستشارٌة المنظمة فً األعضاء من النظر وجهات تقٌٌم

 .النامٌة البلدان منظور من القضاٌا

 أن (9111 سرٌبلنكا، كولومبو،) االستشارٌة المنظمة إلنشاء الخمسٌن السنوٌة الدورة فً جرت التً المداوالت نتابجأكدت 

 أٌضا واقترح. الدولً القانون لجنة أعمال جدول بنود لمناقشة الوقت من مزٌدال سأن تكر ٌجب القانونٌة االستشارٌة المنظمة

 بنود بعضب ٌتعلق فٌما االستشارٌة المنظمة فً األعضاء الدول اهتمامات وضع فً جدا مفٌدا كونٌ الدورات بٌن اجتماعا أن

 مهمةال األعمال جدول من بندٌن لمناقشة الدورات بٌن ما اجتماع عقد تقرر فقد وبالتالً،. الدولً العمل لمإتمر األعمال جدول

 حالة فً األشخاص حماٌة( ثانٌا) و ،األجنبٌة جنابٌةال قضابٌة والٌةال من الدول مسإولً حصانة( أوال) الدولً، القانون لجنةل
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حٌث أن  بٌرٌرا، روهانأ.  الدكتورمن قبل  االجتماع هذا فً تناقشأن  الجارٌة الموضوعات هذه شؤن من. كوارث وقوع

 .واألفرٌقٌة اآلسٌوٌة المناطق من للبلدان بٌسًر قلق مصدر كانا الموضوعٌن هذٌن

 لجنة من ثم عضاءاأل قبل من جدٌدة مواضٌع خمسة اقترحت الدولً، العمل لمإتمر( 9111) والستٌن الثالثة الدورة فً

 جدٌدةال مواضٌعال على المشاركٌن واطبلع مناقشةموراٌس ب شٌنٌا البروفٌسورقام  الدورتٌن، بٌن جتماعاال فً. الدولً القانون

 المعاملة معٌار( ثانٌا) و الجو، حماٌة( أوال) فً مفصلة مناقشة هناك سٌكون ذلك، مع. الدولً القانون لجنةقبل  منالمعترحة 

 وتقدم المداوالت فكر ٌشحذ وأنه مثمرة مناقشة إلى ٌتطلع إنه العام األمٌن قال .لبلستثمار الدولً القانون فً والمنصفة العادلة

 .سواء حد على المنظماتو للطرفٌن مفٌدة ستكون والتً محددة وتوصٌات اقتراحاتب

 تقٌٌم" حول محاضرة  االستشارٌة للمنظمة العام األمٌن رحمة، محمد الدكتور األستاذ ألقى ، التصرٌحات هذهالترحٌب ب بعد

 ".الدولً القانون لجنةل والمستقبل الحاضر لعملا

 إطار فً الدولً القانون لجنة إنشاء تم أنه فٌدٌ الدولً العمل لمإتمر التارٌخٌة الخلفٌةحول  وجٌزة فترة جرمان سان روى

 وتقدٌم دراسات إجراء فًوتشرع  العامة الجمعٌة تنتخب أن على تنص التً المتحدة، األمم مٌثاق من( a( )1) 13 المادة

 القانون لجنةاعتمدت  ،1236 عام فً رسمٌا اتؤسٌسه منذ".  الدولً القانون وتدوٌن تقدمٌة" التنمٌة تشجٌع لؽرض توصٌات

حول  األساسٌة المواضٌع من العدٌدحول  األخرى الصكوك ومشارٌع االتفاقٌات ومشارٌع المنتجة، المواد مشارٌع الدولً

 الجنابٌة المحكمة وإنشاء والقنصلٌة، الدبلوماسٌة العبلقات البحار، وقانون المعاهدات، قانون ذلك فً بما ، القانون الدولً

 .الدولة ومسإولٌة الدولٌة،

 بؽٌة الدولً القانون لجنة األعمال جدول فً مدرجة كانت التً الموضوعات لفهم خصص الخاص االجتماع ان الى أشار

 المواضٌع وكانت. فٌهاالمشاركة  الحرجة لقضاٌاا أفضلبشكل  فهمالقانونٌة ل االستشارٌة المنظمة فً األعضاء الدول تمكٌن

 :الدولً القانون لجنة عمل برنامج على حالٌا التالٌة

 األجانب طرد 

 (المحاكمة أو التسلٌم مبدأ) محاكمتهم أو المجرمٌن بتسلٌم االلتزام 

 كوارث وقوع حالة فً األشخاص حماٌة 

 األجنبٌة الجنابٌة القضابٌة الوالٌة من الدول مسإولً حصانة 

 الزمن ورمر على المعاهدات 

  رعاٌة األكثربند األمة  

 األجانب طرد (أوال

 " األجانب من طرد" موضوع الدولً القانون لجنة حددت ،9111 عام فً والخمسٌن، الثانٌة دورتها فً أن العام األمٌن قال

 طرد" موضوع إدراج قررت ،9113 عام فً والخمسٌن السادسة دورتها وفً األجل طوٌل عملها برنامج فً إلدراجه

 .الموضوع لهذا خاصا مقرراكامتو  مورٌس السٌدعٌنت و عملها برنامج فً" األجانب

 تحددالتً  المقرر الخاصة للجنة األولً التقرٌر اللجنة على معروضا كان ،9111 عام فً والخمسٌن، السابعة دورتها فً

 فً. نظرهاب المتصلة المنهجٌة والصعوبات ترأثٌ التً القانونٌة المشاكل على الضوء تسلٌط مع للموضوع، شاملة نظرة

 مورٌس السٌد للموضوع، الخاص للمقرر الثانً التقرٌر اللجنة على معروضا كان ،9116 عام فً والخمسٌن، الثامنة دورتها

 .9111 عام فً التالٌة دورتها فًالثانً  تقرٌرال فً لنظرا لجنة قررت. العامة األمانة أعدتها ومذكرة كامتو،
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 على والتعامل، ،الخاص لمقررل والثالث الثانً التقرٌرٌن فً اللجنة نظرت ،9111 عام فً والخمسٌن، التاسعة دورتها فً

 طرد فً الدولة حق من تحد عموما األحكام بعضأن  مع ،(المواد مشارٌعاثنان من  ) وتعرٌؾ الموضوع نطاق مع التوالً،

 .الخاص للمقرر الرابع التقرٌر فً اللجنة نظرت ،9118 عام فً ،الستٌن  الدورة فً(. مواد مشارٌع خمسة) األجنبً

 تعلٌقات وردتو الخاص للمقرر الخامس التقرٌر اللجنة على معروضا كان ،9112 عام فً والستٌن الحادٌة الدورة فً

 مشارٌع من هٌكلتها ومعاد منقحة صٌؽة اللجنة إلى الخاص المقررقدم . النقطة تلك حتى الحكومات من الواردة والمعلومات

 مجموعة على حتويت وثٌقة لجنةال إلى ذلك بعد الخاص المقرر قدم. العامة المناقشة مراعاةال بعٌن األخذ مع ،13 إلى 8 المواد

 ضوء فً هٌكلتها وإعادة وتنقٌحها طردقٌد ال أو كانوا الذٌن لؤلشخاص اإلنسان حقوق بحماٌة المتعلقة المواد مشارٌع من

 .العامة المناقشة

 لؤلشخاص اإلنسان حقوق بحماٌة المتعلقة المواد مشروع اللجنة على معروضا كان ،9111 عام فً والستٌن الثانٌة الدورة فً

 جدٌدة خطة مسودة وعمل الخاص، المقرر قبل من هٌكلتها وإعادة تنقٌحها تم كما ،طردخم ٌجري أو طردوا قد كانوا الذٌن

 كذلكاللجنة  أمام وكان. الخاص المقرر قدمه الذي السادس والتقرٌر المواد، مشارٌع هٌكلة بؽٌة الخاص المقرر قدمها

 الصٌاؼة لجنة إلى 11 إلى 8 المواد مشروعإلى  رٌشا أن تقرر. الحكومات من اآلن حتى وردت التً والمعلومات التعلٌقات

 وقت فً المعدلة بصٌؽته الخامس، التقرٌر فً أصبل والواردة ،مطرده ٌتم أو تم الذٌن لؤلشخاص اإلنسان حقوق حماٌةحول 

 الخاص للمقرر السادس التقرٌر فً الوارد النحو على ،2 و A المواد مشارٌع الخاص؛ المقرر قبل من هٌكلته المعاد و الحق

 من تنقٌحها تم كما ،A1 و B المواد مشروع وكذلك السادس، التقرٌر إضافة فً وردت كما ،C1 و B1 المواد مشارٌعحول 

 .الدورة خبلل الخاص المقرر قبل

 والتً الخاص، للمقرر السادس التقرٌر لهذا 9 اإلضافة اللجنة على معروضا كان ،9111 عام فً والستٌن الثالثة الدورة فً

 اقترح آلخر عرضا قدم الذي السابع، تقرٌره وكذلك طرد، عواقب ةقانونٌ فً ونظرت الطرد، إجراءات فً النظر استكملت

  .المواد لمشروع وملخص هٌكلة إعادة بموضوع ٌتعلق ما فً التطورات

 هامة قضاٌا

 فً الدول حق بٌن التوازن دقٌق على تنطوي التً معقد، موضوع هو األجانب طرد أن تحدٌدها تم التً الهامة القضاٌا وكانت

 .األساسٌة اإلنسان حقوق على والحفاظ الدولة، سٌادة فً متؤصلة كانت والتً أجنبً، أي قبول فً البت

 عن فضبل األجانب، طرد موضوع على الوطنٌة التشرٌعات من متؤنٌة دراسة الخاص المقرر عن الصادرة التقارٌر عكست

 من التشرٌع لل كؤساس المشتركة القواسم لتحدٌد الخاص المقرر دراسة مكنت وقد أن. والدولً المحلً القانون من كل فقه

 فً الحق لها دولة كل أن فً شك هناك كان .طردوا الذٌن وحقوق أراضٌها داخل كانوا الذٌن األجانب لترحٌل الدول جانب

 الحكم فً الحق دولة لكل كان. العام النظام أو القومً ألمنها تهدٌدا تمثل كانت إذا أراضٌها على ٌعٌشون الذٌن األجانب طرد

 ال بالتالً، فإنه،. مفهومٌن هذه مكونات الوقت، ذلك فً أراضٌها داخل السابدة والظروؾ الوطنٌة قوانٌنها لل وفقا وتحدٌد،

 .األجانب طرد تبرٌر فً الدولة بها التذرع ٌمكن التً األسباب لسرد محاولة فً منه جدوى

 فً طرد( 9 و الشامل،( 1 طرد: األجانب طرد فً قدما المضً على للدولة السٌادي الحق على موجود قٌدٌن لم ذلك، ومع

 القانون فً مقبولة كانت والتً الحوافز من وسٌلة به أدلى الذي الطرد بٌن التفرٌق وٌنبؽً تنكرٌة، حفلة فً طرد. تموٌه

 .لؤلجانب القسري رحٌل الستفزاز مواطنٌها ٌرتكبها التً األفعال اذعن أو الدولة ٌحرض حٌث حاالت وٌؽطً الدولً،

 مثل وكان. ضدهم التمٌٌز تتمٌز وكانت دٌنٌة، أو عرقٌة أقلٌات إلى ٌنتمون الذٌن األشخاص فً عموما األعمال هذه واستهدفت

 إلى الواقع فً تإدي ألنها اإلنسان، لحقوق الدولً القانون وانتهكت الدولة المضٌفة الدولة التزامات مع ٌتعارض السلوك هذا

 .لؤلجانب الجماعً الطرد
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 على أعمالها فً تستند أن للجنة ٌنبؽً. كامبل احتراما سٌكون األساسٌة اإلنسان حقوق بطرٌقة طرد ٌجري واحدة، مرة قررت

 المسؤلة، هذا فً بها المعمول العامة المبادئ وتحدٌد عالمٌا، مقبولة كانت التً حقوق صكوك الصلة ذات الدولٌة اإلنسان أحكام

 أن. المعنٌة الدول جانب من تحترم أن ٌجب تزال ال والتً اإلقلٌمً الصعٌدٌن على واعترؾ والحلول بالمفاهٌم المساس دون

 األطراؾ الدول منذ المسؤلة لهذه قصوى بحقوق الصلة وثٌقة وكانت والسٌاسٌة المدنٌة بالحقوق الخاص الدولً والعهد ٌقال،

 الممنوحة والحقوق القانونٌة، الناحٌة من فٌها المقٌمٌن األجانب ذلك فً بما أراضٌها، داخل األفراد جمٌع تجاه باحترام تعهدت

 أي ضد حماٌتهم وٌجب .المرحلٌن من األساسٌة اإلنسان لحقوق الواجب االحترام مع طرد ٌتم أن ٌجب. وثٌقة أن قبل من

 ٌنبؽً الحاالت، جمٌع فً. الترحٌل ٌنتظرون الذٌن األجانب احتجاز أثناء حتى المعٌار هذا ٌطبق. ومهٌنة الإنسانٌة معاملة

 .المضٌفة الدولة سلطات قبل من ومضمونة احترام ٌجب وكذلك، المبعدٌن، من الملكٌة حقوق على

 (المحاكمة أو التسلٌم مبدأ) المحاكمه أو بالتسلٌم االلتزام ثانٌا(

 فً البرنامج واعتبر الدولً القانون لجنة الطوٌل المدى فً تضمٌنها تم التًالمحاكمة  أو بالتسلٌم االلتزام موضوع حول

 التدرٌجً، التطوٌر عناصر بعض إدراج إمكانٌة مع لتدوٌن،ل كاؾ نضج حققت قد ،9113 عام فً والخمسٌن السادسة دورتها

 مصادره وجٌزة لفترة ومناقشة لؽالٌكً،للمبدأ ا األولً التقرٌر أوضح. للموضوع الخاص المقرر ؼالٌكً عٌن وجٌسبلؾ

ناقش فً . والخمسٌن الثامنة دورتها فً اللجنة قدمت الدولً، القانون لجنة أمام المتاحة الخٌارات من الخروج قبل ونطاق،

 من ٌبدو. والخمسٌن التاسعة ادورته فً السادسة واللجنة الدولً القانون لجنة أعضاء آراء وقدم أولٌة مناقشة الثانً التقرٌر

 أو التسلٌم التزام فً القصور وأوجه ونطاق للمصادرشاملة  دراسة جريسٌ الخاص المقرر أن إلى اآلن حتى تقارٌرال

 المفٌد من ٌكون قد عملٌة كانت حٌث. العرفً الدولً القانون فً موجود االلتزام كان إذا ما على التركٌز مع خاصة المحاكمة،

 االلتزام طبٌعة بشؤن الدول من سعت التً النظر وجهات أٌضا ولكن الدول، لممارسات تحلٌله فً فقط لٌس خاص بشكل

 .حالٌا المتاح من قانونً رأي بٌانل أوضح صورة توفٌر وبالتالً المعاهدات، قانون خارج

 اللجنة أعمال التقرٌر وٌلخص. محاكمةال أو بالتسلٌم االلتزام عن الرابع تقرٌره الخاص المقرر قدم الماضٌة، الدورة خبلل

 .والعرفٌة الدولٌة المعاهدات قانون -المحاكمة أو بالتسلٌم لبللتزام المحتملة المصادر صفٌا وٌناقش الموضوع هذا حول

 .مواد مشارٌع عدة أٌضا التقرٌر وٌتضمن

 هامة قضاٌا

 آمنا مبلذا توفر ال قد دولة أن على الضوء جرمان سانسلط  ،(المحاكمة أو التسلٌم) المحاكمة أو التسلٌم مبدأ سٌادة ظل فً

 بالضرورة تشمل التً) القضابٌة الوالٌة ممارسة إما مطلوبا كان ذلك، من بدال. الجرابم من معٌنة فبات فً ٌشتبه لشخص

 قادرة دولة إلى الشخص بتسلٌم إلى أو الجرابم من معٌنة فبات فً ٌشتبه شخص على( الحاالت بعض فً االختصاص عالمً

 عملً كما. والجرٌمة المتهم على قضابٌة والٌة مع الدولٌة الجنابٌة المحكمة إلى الشخص هذا لتقدٌم أو بذلك للقٌام ومستعدة

 أن محاكمها أن من تؤكدال وٌجب به المشتبه على العثور تم حٌث والدولة ،المحاكمة أو التسلٌم عند حكم مبدأ ٌنطبق المسؤلة،

 ٌكون لن التً الحاالت تلك فً العالمٌة، القضابٌة الوالٌة ذلك فً بما الجؽرافً، لبلختصاص الممكنة األشكال جمٌع تمارس

 .دولٌة محكمة إلى الشخص هذا ٌستسلم أن أو أخرى دولة به المشتبه بتسلٌم لها ٌسمح وضع فً

 من إفبلت أي وجود عدم وضمان الجرابم الدولٌة تطبٌق فً محورٌا دورا المحاكمة أو التسلٌم واجب لعبت أن من الرؼم على

 هناك كان إذا. الفقهاء وآراء الدول ممارسات على كافٌة أدلة على ٌعتمد العرفً وضعها الدولٌة، األعراؾ جمٌع مثل العقاب،

 عن النظر بؽض المعاهدة، خارج دول لربط ٌقال أن ٌمكن ال القاعدة هو السابد، االعتقاد وٌمكن الدولة ممارسة كفاٌة عدم

 .الوالٌات وبعض العلماء دور اعتبار ٌمكن لها أهمٌة مدى

 كان ذلك، مع. العالمٌة القضابٌة الوالٌة للتمارس كؤساس المقاضاة أو بالتسلٌم االلتزام األحٌان بعض استدعاء تم أنه لوحظ

 التً بالمعاهدة التزام المقاضاة أو بالتسلٌم االلتزام كان. العالمٌة القضابٌة للوالٌة مرادفا لٌست المقاضاة أو بالتسلٌم االلتزام

 دابما هم ،المحاكمة أو بالتسلٌم االلتزام على المعاهدات تنص عندما. المعاهدة تلك فً األطراؾ الدول بٌن فقط منطبقة كانت



66 
 

 .تطبٌقه من مختلفة أوضاع على المعاهدات مختلؾ تنص و االلتزام هذا ٌطبق ال التً المحددة الظروؾ توفٌر نفسه الوقت فً

 بالضبط من حذرا أكثر تحلٌل ذلك فً بما صرامة، أكثر" المحاكمة أو التسلٌم" على الدولً القانون لجنة لعمل حاجة هناك

 أو( العادٌة الجرابم على أٌضا ٌنطبق وبالتالً) ثنابٌة سواء ،"المحاكمة أو التسلٌم" التزام على تحتوي التً المعاهدات مختلؾ

 .المقترح لبللتزام العرفً القانون أساس هناك كان ذلك كان سواء قدم الختام وقبل األطراؾ، المتعددة

  كوارث وقوع حال فً األشخاص حماٌة (ثالثا

 للجنة والخمسون التاسعة الدورة فً األعمال جدول فً تدرج أن قررت قد" الكوارث حاالت فً األشخاص حماٌة" موضوع

 طلبت نفسها، الدورة فً. الموضوع لهذا خاصا مقررا عٌن قد (كولومبٌا) أوسبٌنا-فالنسٌا إدواردو السٌد وكان. 9111 عام فً

. فقط "الكوارث طبٌعٌة" على ٌقتصر على أن ركزت والتً الموضوع، هذا عن خلفٌة دراسة إعداد العامة األمانة من اللجنة

 المواد مشارٌع مإقتا اللجنة اعتمدت. الموضوع عن تقارٌر وأربعة أولٌا تقرٌرا قدمت الحٌن، ذلك ومنذ الخاص، المقرر وكان

 ٌزال ال 19 المادة مشروع كان. التوالً على( 9111) والستون الثالثة والدورة( 9111) والستٌن الثانٌة فً التعلٌقات مع 11

 .المتضررة للدولة" المساعدة تقدٌم فً الحق" مع ٌتعامل الذي والحكم اللجنة جانب من النظر قٌد

 هامة قضاٌا

 عدد ٌواجه العالم كان األخٌرة، السنوات فً أنه العام األمٌن ذكر الموضوع، هذا حول الهامة القضاٌا على الضوء تسلٌط

 مثل المترابطة العالمٌة التحدٌات مواجهة جانب إلى شدة، فً وكذلك عدد فً سواء حد على الطبٌعٌة، الكوارث من متزاٌد

 األزمة تؤثٌر عن فضبل الؽذابٌة، المواد أسعار ارتفاع اراستمر. والمٌاه الطاقة أمن و والتحضر، السكانً، والنمو المناخ تؽٌر

 اإلنسانٌة المساعدات بوصول المتعلقة المشاكل من وكذلك ،ذلك ضوء فً. أصبل الهشة السكان ضعؾ إلى أضاؾ المالٌة،

 بحماٌة المتعلقة المواد مشروع على العمل االستشارٌة منظمة تعتبر الدولٌة، الحماٌة نظام فً الحالٌة الثؽرات سد وضرورة

 امستبعد جدا صحٌح بشكل الخاص المقرر كان ذلك، على عبلوة. مناسب خاص تعهد كوارثال وقوع حالة فً األشخاص

 هذه مثل فً التخصٌص قاعدة ٌشكل الدولً اإلنسانً القانون أن أساس على الموضوع، نطاق من المسلحة الصراعات

 .الموضوع هذاب ٌتعلق ما فً البٌبة لحماٌة مساوٌة قوة مع التفكٌر من الخط نفس ٌطبق. الحاالت

 كما للدول الداخلٌة الشإون فً للتدخل كذرٌعة اإلنسانٌة االستجابة استخدام ٌنبؽً ال أن على التؤكٌد إلى حاجة هناك ذلك، مع

 إلى أشار الحالة، هذه فً. األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات المتحدة الوالٌات ضد نٌكاراؼوا قضٌة فً الدولٌة العدل محكمة أكدت

 باعتبارها اإلدانة من الهروب اجل من االنسانٌة المساعدة سٌاق فً األحمر للصلٌب ممارسة فً المتبعة ألؼراض المحكمة

 للمعاناة تعطى أن ٌجب وتخفٌؾ لمنع "األؼراض هذه تشمل التحدٌد وجه وعلى المتضررة، للدولة الداخلٌة الشإون فً تدخل

 ".تمٌٌز دون المحتاجٌن لجمٌع اإلنسانٌة والمساعدة إلنسان،ا احترام"  و " اإلنسانٌة

 كثب عن العمل االستشارٌة المنظمة تتابع. الدولٌة القانونٌة والحماٌة والتدرٌجً التدوٌن تطوٌر فً كبٌر بشكل العمل ساهمٌو

 .المسعى هذا فً السادسة واللجنة الدولً القانون لجنة تساعد وسوؾ

 األجنبٌة الجنائٌة القضائٌة الوالٌة من الدول مسؤولً حصانة (رابعا

 موضوع فً العمل من الطوٌل المدى على برنامج ٌدرج أن على الدولً القانون لجنة أٌدت والخمسٌن، الثامنة دورتها فً

 تقرٌر كان. الخاص المقرر كولودكن رومان السٌد وعٌنت ،"األجنبٌة الجنابٌة القضابٌة الوالٌة من الدول مسإولً حصانة"

 األمٌن وذكر. الدراسة من لمزٌد الموضوع بهذا المتعلقة الربٌسٌة القضاٌا وحدد جٌدا، ومدروسا شامبل األولً الخاص المقرر

 من الدولة فً المسإولٌنب المعنٌة الحصانة  وعبلج الموضوع، نطاق تحدٌد حقٌقة على أٌضا أكد قد الخاص المقررأن  العام

. خاصة أنظمة تحكمها كانت التً الدولٌة، الجنابٌة القضابٌة الوالٌة من الحصانة ولٌس األجنبٌة الجنابٌة القضابٌة الوالٌة

 القضابٌة الوالٌة من الدولة فً كبٌر موظؾ حصانة نطاق وتورط المتعلقة الفنٌة المسابل وعرضالثانٌة  التقرٌر استعرض
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 توقٌت المتعلقة المسابل على خاصة بصفة التركٌز مع الجوانب، إجرابٌة تناول الثالث التقرٌر أن حٌن فً األجنبٌة، الجنابٌة

 .والتنازل االحتجاج لها حصانة، فً النظر

 هامة قضاٌا

 فً الخارجٌة ووزراء الحكومات رإساء وشكل الدول، رإساءالوثٌقة مع  الصلة تقرٌره فً الحظ قد الخاص المقرر أن لوحظ

 وتلك لدولً،ا القانون بموجب وذلك الشخصٌة بالحصانة ٌتمتعون الدولة فً المسإولٌن ثبلثً كان أو" األساسٌة الثبلثً"

 االتفاقٌات ألحكام الخاص وضعهم على ٌدل مما. همووظابف مناصبهم بحكم خاصا وضعا منحهم تم  الموظفٌن من فبات ثبلثال

 فً وظابؾ، هذه بموجب األشخاص، هإالء تمنح التً المعاهدات، لقانون فٌٌنا اتفاقٌة سٌما وال فً الربٌسٌة، الدولٌة

 .معاهدة بإبرام المتعلقة األعمال جمٌع أداء اختصاص

 من وؼٌرهم الدول رإساء تحمٌل ٌنبؽً أنه االعتقاد تزاٌد المخصصة الجنابٌة والمحاكم الدولٌة الجنابٌة المحكمة إنشاء ٌعكس

 الخارجٌة الدول كانت إذا عما ماستجوابه ٌجري واآلن. الخطٌرة الدولً للقانون انتهاكات عن المسإولٌن الدولة ممثلً كبار

. الوطنٌة المحاكم فً اإلنسان حقوق النتهاكات الخطٌرة المتعلقة اإلجراءات من بالحصانة ونٌتمتع ونٌزال ال فٌها والمسإولٌن

 أن ٌمكن الدولة فً كبار مسإولون كان اذا ما لمسؤلة النهابً الحل إٌجاد الضروري من كان معضبلت هذه حل أجل من

 وجه على كان. الظروؾ من ظرؾ أي تحت كذلك، األمر كان وإذا ،ةدولٌ صلة ذات جرابم ارتكاب عن مسإولٌن واكونٌ

 للجنة فرصة هناك كان وبالتالً. كبٌرة أهمٌة ٌكتسب الموضوع هذا حول الدولً القانون لجنة عمل السٌاق، هذا فً التحدٌد

 ٌتعلق فٌما الحصانة من لبلستثناء دقٌقة معالم تحدٌد فً والمحاكم الوطنٌة العام االدعاء لسلطات الحقٌقً التوجٌه لتوفٌر

 .الدولً القانون فً الحالٌة االتجاهات صحٌح بشكل تعكس الحالً، التوتر حل توجٌه مثل الدولٌة، بالجرابم

 مرور الزمن على المعاهدات خامسا(

 عملها برنامج فً " الوقت مرور مع المعاهدات" موضوع إدراج ،(9118) الستٌن دورتها فً الدولً، القانون لجنة قررت

  .والستٌن الحادٌة دورتها فً الموضوع هذا حول الدراسات لجنة وإنشاء

 ؼٌورغ السٌد برباسة الوقت، مرور مع المعاهدات عن الدراسة فرٌق اللجنة أنشؤت ،(9112) والستٌن الحادٌة دورتها فً

 لجنة عمل وأسالٌب تؽطٌتها، ٌجب التً القضاٌا تحدٌد بشؤن امناقشاته دراسةال مجموعة ركزت الدورة، تلك فً. نولتً

 الدراسات لجنة أعٌد تشكٌل ،(9111) والستٌن الثانٌة الدورة فً. الموضوع هذا حول اللجنة عملل ةالممكن النتابج و الدراسات

 تقرٌر أساس على ، البلحقة والممارسة االتفاقاتب المتعلقة موضوع جوانب على عملها وبدأت نولت، جورج السٌد برباسة

 للوالٌة التحكٌمٌة والمحاكم الدولٌة العدل محكمة عن الصادرة الصلة ذو فقهال فً اإلدارة مجلس ربٌس لها أعده تمهٌدي

 .المخصصة

 هامة قضاٌا

 تؽٌراتو الربٌسٌة المعاهدات سن فً خاصةال همٌةاأل من كان لتفسٌرل كوسٌلة البلحقة والممارسة البلحق االتفاق دور توضٌح

 تفً أن ٌجب ولكنها بسهولة، تعدٌلها ٌمكن ال األطراؾ، والمتعددة الثنابٌة سواء حد على الدولٌة، المعاهدات من العدٌد. سٌاقها

 عدم من الرؼم على. الدولً القانون من خاصة سمة هً التً تفسٌر وسابل البلحقة والممارسة االتفاقات. منها الؽرضب

 وجه على. اآلن حتى الكفاٌة فٌه بما ستكشاؾال استخدامها ٌتم لمو إنكارها، ٌمكن ال الدولً القانون لتطبٌق بالنسبة أهمٌتها

 .تنفٌذها ٌتم لمالتً  الدولٌة المنظمات وممارسة الدولة لممارسةشامل  تحلٌل هً الخصوص،

 من لمزٌد األساس قٌمة باعتبارها الدراسة فرٌق ربٌس قدمها التً األولٌة الستنتاجاتالتسع ا االستشارٌة المنظمة ترى

 ونتابج التقارٌر من المزٌد لدمج كافٌة مساحة ترك وبالتالً ومرنة، منفتحة بطرٌقة اللهجة كانت. الموضوع هذا فً التفصٌل

 بلحقةال ممارسةالو تفاقاال أهمٌة عرضت ألنها متوازنة كانت. المستقبل فً الدولٌة المنظمات عن فضبل الدول، ممارسات



68 
 

 لتنظٌم مفٌدة القضابٌة الهٌبات كانت مختلفة دولً لتفسٌر لنهجل واسعةال تحلٌلال. التفسٌر وسابل من ؼٌرها عبلقتها تجاهل دون

 .الموضوع لهذا ًمستقبل تحلٌل

 وضع نحو أساسٌة خطوة القضٌة هذه بشؤن الدولً القانون لجنة به تقوم الذي العمل ٌعتبر أنه االستشارٌة المنظمة رأي كان

 طوٌبل شوطا قطعٌ الدراسات لجنة عمل فإن الصدد، هذا وفً التفسٌر من الوسابل لهذه بها التنبإ وٌمكن فٌها، التحكم معاٌٌر

  .حساس موضوع من االقتراب فً المتحدة األمم فً األعضاء الدول مساعدة فً

 رعاٌة األكثر األمةبند  (سادسا

 التً المعاهدة فً الوارد الحكم كان ،الدولً  الستثمارلبلتفاقات ا أساسٌا عنصرا كان ، رعاٌة األكثر معاملة األمة معٌار

 ةلدول اتفاقات عن تفضٌبل تقل ال التً المعاملة الدولة، المستفٌد أن أي األخرى، المتعاقدة الدولة منح الدولة منح ٌوافق بموجبها

 .ثالثة

 الدراسات لجنة إنشاء وإلى عملها، برنامج فً "بالرعاٌة األولى الدولة حكم" موضوع لتشمل الستٌن دورتها فً اللجنة قررت

 مراك  ماك دونالد السٌد ارباسته فً ٌشتركالدراسة التً  مجموعة تؤسست. والستٌن الحادٌة دورتها فً الموضوع هذا حول

 خرٌطة بمثابة ٌكون أن شؤنه من إطارا أمور، جملة فً اعتبرت التًالحادٌة والسٌتٌن  الدورة فً بٌرٌرا روهان. أ والسٌد

 بشؤن إضافٌة الضوء تسلٌط إلى تهدؾ أوراق إعداد تضمنٌ والذي األعمال جدول على وافقتحٌث  ًلمستقبلا العمل طرٌق

 .وتطبٌقها وتفسٌرها رعاٌة األكثر الدولة أحكام نطاق فً الخصوص وجه على تتعلق مسابل

 هامة قضاٌا

 دونالد السٌد ٌرؼب أخرى ومرة الدراسة، فرٌق به اضطلع والذي النطاق واسع بالتحلٌل للبحث االستشارٌة المنظمة تقدر

 مجموعةعلى  التعرؾ فً مشاركٌن ربٌسٌنك المشروع هذال للقٌادتهم بالنسبة سٌما وال بٌرٌرا روهان. أ والسٌد ماكري

  القضاٌا على الضوء تسلٌط على لمساعدةل هامة مساهمات قدموا الذٌن اللجنة أعضاء من ؼٌرها عن فضبل الدراسة،

 .األساسٌة

 وكانت. 1218مواد  مشروع فً النظر إلعادة أو جدٌدة مواد مشارٌع إلعداد الدراسة فرٌق قرار االستشارٌة المنظمة دعمت

 كانت. ولؽتها ونطاقها هٌكلها فً كبٌرا اختبلفا تختلؾ أن إلى وتمٌل المعاهدات لتشكٌل نتاج أساسا رعاٌة األكثر الدولة أحكام

 الدولةأحكام  لطبٌعة نظرا. موحدال نهجال مقاومة وبالتالً فٌها، توجد التًالمحدد  االتفاقات فً أخرى أحكام على أٌضا تعتمد

 نتابج تكن لم المعدلة المواد مشروع أو التفسٌر أدوات أن الدراسات لجنة مع االستشارٌة المنظمة وافقت بالرعاٌة، األولى

 مصدرا كونٌ أن ٌمكن والتً ،الحالً فقهلل وصفا الدراسة لمواصلة دراسةال مجموعة االستشارٌة المنظمة شجعت. مناسبة

 واالستثمارٌة التجارٌة المناطق وراء ما عن المزٌد لمعرفة  المجال، هذا فً اهتمام لدٌهم الذٌن والممارسٌن للحكومات مفٌدا

 .هااستكشاف إلى دراسةال مجموعة التً تهدؾ

 فً رعاٌة األكثر الدولة أحكام تطبٌق و" تفسٌر فً دونالد ماك راي السٌد أعدها التً العمل ورقةب االستشارٌة المنظمة رحبت

 من أنه االستشارٌة المنظمة شعرت. الموضوع هذا حول السابدة الخبلفات على الضوء بعض ورقةال ألقت". االستثمار اتفاقات

. دراجهاإل الدقٌقة واآلثار االستثمار معاهدات فً إدراجها ٌمكن التً رعاٌة األكثر الدولة أحكام تركٌبات مختلؾ دراسة المهم

 إبرام فً ترؼب التً الدول من بلستفادةل بالرعاٌة األولى الدولة مبدأ وتطبٌق معنى بشؤن الوضوح بعض جلبت أن اشؤنه من

 إعادة إلى ٌحتاج الموضوع أن الدراسة فرٌق عرض كامبل تؤٌٌدا االستشارٌة المنظمةتؤٌد  الصدد، هذا فً. االستثمار معاهدات

 بالرعاٌة، األولى الدولة شرطل التمٌٌزي ؽٌرال التطبٌق. ستثماراتفاقات اال و الخدمات فً بالتجارة ٌتعلق فٌما ،هفٌ النظر

 .خاصا اهتماما الوطنٌة المعاملة معاٌٌر تواستحق الدول، من والمنصفة العادلة والمعاملة
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 الدولً، القانون لجنة أعمال جدول على الراهن الوقت فً كانت التً للموضوعات العرٌضة الخطوط على وجٌزة فترة بعد

 تماما عولجت وقد هناك. القرٌب المستقبل فً تتخذ سوؾ اللجنة كانت التً المواضٌع عن موجزة لمحة وقدم العام واألمٌن

 .اآلخر تلو واحدا مع العام واألمٌن مواضٌع، خمسة

 جدٌدة مواضٌع اقتراح: الدولً القانون لجنة

 الجو حماٌةال. الواقعً حاضرال نتٌجة العالمٌة، الجوي الؽبلؾ موارد له تتعرض الذي التهدٌد كان الجوي للؽبلؾ حماٌة أوال

 دولٌا سواء حد على) أخذ قد الدولً المجتمع كان. والمعقد الطوٌل المدى على األبعاد، ومتعدد النطاق واسع جهدا ٌتطلب

 فً الناجمة المشاكل من كاملة مجموعة مع للتعامل والسٌاسً، القانونً المستوى على سواء المبادرات، من عدد( ومحلٌا

 .السبعٌنات فً الوجود حٌز الى والذي خرج الدولً البٌبً الوعًنص علٌها  التً المقدمة

  كثٌرة، أخرى أمور بٌن من تشمل المشاكل هذه

 الحدود عبر الهواء تلوث 

 األوزون طبقة استنزاؾ 

 المناخ تؽٌر 

 التصحر 

 الؽابات إزالة 

 طوع لم أنها كما. البعض بعضها عن بمعزل معها التعامل ٌمكن وال مترابطة وؼٌرها البٌبٌة المشاكل هذه كل كانت ذلك، مع

 فً متزاٌد قلق مسؤلة أصبح الدولً البٌبً اللتزاماتها الدولً المجتمع أعضاء قبل من االمتثال ضمان. الوطنٌة الحدود

 تطبق والتً للبٌبة الدولً القانون وقواعد مبادئ من كبٌر فً الدولٌة البٌبٌة القضاٌا من النمو هذا انعكس. األخٌرة السنوات

مجزأ  فعل رد ، لؤلنشطة دولًال قانونًال وضعال مراقبة فً التقدم كان. العالمً الصعٌد وعلى الثنابً اإلقلٌمً الصعٌد على

 لمالتً  الصكوك هذه تنفٌذ فً متنوعة مشاكل وجدت. جدٌدة علمٌة أدلة توافر أو معٌنة حوادث إلى األحٌان من كثٌر فً

 القضٌة هذه فً للنظر الدولً القانون لجنة إلى الحاجة خلق أٌضا ولكن القانونً، النظامب المرتبطة لمشاكلل سوى تتعرض

 التالٌة؛ األهداؾ لتحقٌق

 مجرد صلةال ذات االتفاقٌات عدد تزال ال. الجوي الؽبلؾب المتعلقة القابمة االتفاقٌات فً موجودة فجوات هناك كانت أوال،

 الخاضعة والمواد للتنظٌم الخاضعة األنشطة من محدودة ومجموعةفقط  معٌنة جؽرافٌة مناطق تؽطً التً األدوات من خلٌط

 ٌةإطار اتفاقٌة شكل فً شامل عبلج مذكرات طبٌعته بحكمالذي و الجوي، الؽبلؾ حماٌةب الخاص نهجال كان. للرقابة

 .ومنهجٌة شاملة بطرٌقة الجوي للؽبلؾ البٌبٌة المشاكل تؽطٌة هاٌمكن كاملة ومجموعة

 مع والتنسٌق للمواءمة مناسبة توجٌهٌة مبادئ المسؤلة، هذه تناول طرٌق عن الدولً، القانون لجنة تقدم أن المتوقع من ثانٌا،

 خبلل المقترحة االتفاقٌة مع صراع فً تؤتً قد الذي الدولً، البٌبً القانون خارج معاهدات بموجب المنشؤة األخرى األنظمة

 .التنفٌذ ومراحل االمتثال

 الدولٌة والمعاٌٌر والقواعد واللوابح الوطنٌة القوانٌن لمواءمة البلزم اإلطار توفٌر على المقترحة المواد مشروع تساعد ثالثا،

 .الجوي الؽبلؾ حماٌةب المتعلقة واإلجراءات بها الموصى والممارسات

 من الدول بٌن للتعاون إجراءات و آلٌات بشؤن توجٌهٌة مبادئ وضع شؤنه من المقترح المشروع أن المإمل من كان رابعا،

 .والعالمٌة للحدود العابرة الجوي الؽبلؾ حماٌة مجال فً القدرات بناء تسهٌل أجل
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 لالستثمار الدولً القانون فً والمنصفة العادلة المعاملة معٌار ثانٌا(

 الحماٌة من كجزء المعاٌٌر، من ؼٌرها مع جنب إلى جنبا ،"ومنصفة عادلة معاملة" بتوفٌر االلتزام األحٌان من كثٌر فً ذكر

 على العثور ٌمكن أن إلى اإلشارات بعض من الرؼم على. المضٌفة البلدان جانب من المباشر األجنبً لبلستثمار الواجبة

 خبلل من ربٌسً كمبدأ أقرت االستثمارٌة، واألدوات األطراؾ المتعددة التجارٌة المفاوضات من األولى المحاوالت معٌار

 كبٌرحٌز  منصفةالو عادلةال معاملةال مفهوم تولى األخٌرة، السنوات فً(. BITS) الثنابٌة االستثمار معاهدات من متزاٌدة شبكة

( المال لرأس المصدرة ) بٌنمعاهدات االستثمار الثنابٌة  3111 من أكثر من االنتهاء بسبب وذلك الدول ممارسات فً برزو

 معٌار الى اشارة فً صراحة المعاهدات هذه من كل تقرٌبا دمجت. النامٌة البلدان من( المال لرأس المستوردة)و المتقدمة

 البلد من ومنصفة عادلة معاملة على سٌحصلون بؤنهم األجانب المستثمرٌن طمؤن الذي شكلال فً والمنصفة العادلة المعاملة

 .جنبًلبلستثمار األ المضٌؾ

 علىأثر  كونٌ قد. وردت التً المعاهدات جمٌع فً نفسه هو" والمنصفة العادلة المعاملة" معٌار معنى بالضرورة ٌكون ال

. الطرفٌن نٌةحول  أخرى مإشرات أو التفاوض تارٌخ ،اسٌاقه معاهدة، سٌما وال من محددة لصٌاؼة الصحٌح التفسٌر

 من لٌس فإنه الخلفٌة، مع هذه. نسبٌا قلٌلة كانت قرٌب، وقت حتى نفسه لمعٌارل المعٌاري المضمون توضٌح محاوالت

 الدعاوى من معقولة درجةب الموضوع هذا معالجةل ةمنصفالو ةعادلالمعاملة ال ونطاق معنى حول أسبلةتدور  أن المستؽرب

 .األخٌرة السنوات فً القضابٌة

 و رعاٌتها، تحت. الدولة تحكٌمب للمستثمرٌن األحٌان من كثٌر فًمعاملة  مستوى استدعاء تم قد كان الماضً، العقد طوال

 ومعٌار القبٌل، هذا من" مكونات" أو" أوجه" أنه على إلٌه ٌشار كان ما أو ، المبهمة فرعٌةال فباتال من عددا المحاكم ضعت

الذٌن  األجانب، لمستثمرٌنا عملٌة وبسبب العدالة تحملحول  تعسفٌة، بطرٌقة التصرؾ عن االمتناع الدولة واجب من كما

 هذه بٌن والعبلقة تطبٌقال ظل االهتمام، هذا من الرؼم على. للمستثمر المشروعة لتطلعاتل واحترام بشفافٌة، ونعملٌ

 .المنال وبعٌدة ؼامضة المكونات

  التالً؛ النحو على الدولً القانون لجنة جانب من توضٌح إلى تحتاج المسابل كانت وجٌزة،ال الحقابق هذه ضوء فً

 من منصفةالو عادلةال معاملةال عناصر من التؤكدهل ٌمكن " منصفةالو عادلةال معاملةلل"  المعٌاري المضمون تحدٌد أوال،

 العملٌة؟ الناحٌة

 الدولً؟ القانون مبادئ من مبدأ منصفةالو عادلةال معاملةال كانتهل  ثانٌا،

 فً تؤسستقد  نادرا، ولٌس أٌضا، كانت التً األخرى المعاٌٌر بعض مع" منصفةالو عادلةال معاملةال" بٌن العبلقة ثالثا،

 .الوطنٌة والمعاملة رعاٌة األكثر الدولة معاملة تلك، وتشمل. معاهداتال

 الدولً؟ األدنى الحد لمعٌار مرادفا منصفةالو عادلةال معاملةال كانتهل  رابعا،

 العرفً؟ الدولً القانون تمثلل والمنصفة العادلة لمعاملةل معٌارهل ٌوجد  خامسا،

 بلستثمار؟معاهدات الثنابٌة ل من األخرى األحكامب منصفةالو عادلةال معاملةالتً تتؤثر بها ال طرقالهً  فً سادسا،

 كان إذاتعكس  أن التوجٌهٌة لمبادئل ٌمكن. الدراسة هذه من للدول التوجٌهٌة المبادئ من مجموعةتنشؤ  أن الممكن من ٌكون قد

 وضعت ما إذا للدول تتبع أن المحتمل من التً اآلثار ٌحدد ثم من العرفً، الدولً القانونفً  ومنصؾ عادل معٌار ٌكن لم أو

 .المختلفة الطرق من عدد من واحد فً والمنصفة المعاملة العادلة معٌار فً
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 المعاهدات المؤقت التطبٌق (ثالثا

 تم إذا. 1969 (VCLT) المعاهدات قانون فٌٌنا اتفاقٌة من 91 المادة فً القانونً أساسه للمعاهدة المإقت التطبٌق على العثور

 المعاهدة فً علٌها التفاوض حالة بد ال كان الحالة، هذه مثل فً. مإقتا وتطبٌقه رسمٌا، النفاذ حٌز دخولها قبل المعاهدة تطبٌق

 تنظر تتفاوض التً الدول فإن عام، بشكل. الوطنً المستوى على رسمٌا التصدٌق تم بعد ٌحدث لم المعاهدة أن من الرؼم على

 .الدستوري التصدٌق عملٌة فً المعاهدة على تقدم الدول من واحدة ٌجب كان إذا المإقت التطبٌق القبٌل هذا من فقط

 معاهدة إبرام بٌن الواقعة الفترة ٌطٌل قد الوطنٌة التصدٌق عند متكرر بشكل تستخدم أداة وبالتالً المإقت التطبٌق وكان

 .النفاذ حٌز ودخولها

  .مإقتة بصورة معاهدة أن ٌمكن الذي األساسً المبدأ مجرد أكد VCLT من 91 المادة

 قبل من للمعاهدة المإقت التطبٌق أن ٌبدو ممارسة من. المإقت التطبٌق وشروط الدقٌق النطاق على االتفاق لؤلطراؾ وٌترك

 الذي التارٌخ آخر على أٌضا نتفق الوالٌات تتفاوض أن ٌمكن. المعاهدة على التوقٌع الدولة أن تارٌخ فً عادة تبدأ دولة

 التطبٌق على االتفاق تم إذا األرجح على القبٌل هذا من آخر موعد على االتفاق وكان. نافذا ٌصبح للمعاهدة المإقت التطبٌق

 .نفسها المعاهدة فً علٌه كانت مما أخرى بطرٌقة على للمعاهدة المإقت

 منه جزء تناول معٌنة قضاٌا فً والنظر القانونٌة آثاره تحدٌد أجل من المإقت التطبٌق ٌتكون ما تحدٌد الضروري من كان

 الحاجة فكت سوؾ. التالٌة الفقرات فً المسابل هذه توضٌح سٌتم. المإقت وإنهابه تطبٌق من المسبقة الشروط: فٌٌنا اتفاقٌة فقط

 .تناوله على الدولً القانون لجنة إلى

 الفقرات فً نظرت التً القضاٌا على الضوء إلقاء لممارسة دقٌق تحلٌل إلى الدولً القانون لجنة قبل من الدراسةاستندت 

 ٌمكن. فٌٌنا اتفاقٌة فً قلٌلة واردة القواعد تكمل أن شؤنها من التً المواد من قلٌل عدد صٌاؼةل الدراسة هذه تإدي قد. السابقة

 الشروط بعض أٌضا تضع أن للجنة ٌمكن. وإنهابها مسبقة،ال وشروط ، المإقت التطبٌق معنىل العودة فً المواد هذه معالجة

 خاصة قواعد وضع أو معاهدةلل المإقت للتطبٌق خاص معنى إعطاء تعتزم التً الدول تساعد أن شؤنها من التً النموذجٌة

 .انهابها أو مسبقةال شروطال بشؤن

 العرفً الدولً القانون وأدلة تشكٌل (رابعا

 للقانون هاما مصدرا ٌشكل ٌزال ال ،العرفً الدولً فً القانون المعاهدات ونطاق عدد فً الكبٌرة الزٌادة من الرؼم على

 الدولٌة للعبلقات هامة مجاالت هناك تزال ال أوال، لسببٌن؛ األقل على الدولً القانون لفهم حاسم العرؾ فهم كان. الدولً

 كبٌر حد إلى المسإولٌة الدولة قانون ٌزال ال المثال، سبٌلعلى  واحد الختٌار. العرفٌة القواعد من األول المقام فً تحكمها

 من كثٌر فً هاما دورا لعبت موجودة، المعاهداتمن  أكثر أو واحد فٌها تكون التً المناطق فً حتى ثانٌا،. العرؾ نطاق

 حقوق مسؤلة هناك ولكن مهمة، ظلت معاهداتال من عدد هناك كان اإلنسان، حقوق مجال فً المثال، سبٌل على. األحٌان

 .األطراؾ الدول ؼٌر من ذلك فً بما الدول، جمٌع على نطبقت النظام حالة كان التً اإلنسان

 العدل لمحكمة األساسً النظام من 38 المادة فًالعرفً  الدولً القانون من بها وموثوق شٌوعا أكثرها تعرٌؾ على العثور تم

 مصادر من واحدة هً" قانونا باعتبارها مقبولة ممارسةل العام وجود على دلٌل" الدولً، العرؾ أن على تنص التً الدولٌة،

كافٌة  دولة ممارسة من ٌتؤلؾ موضوعً عنصر هناك أوال،. العناصر من اثنٌن العرفً الدولً القانونٌضم . الدولً القانون

 الذي األمر السابد، االعتقاد باسم والمعروفة ذاتً، عنصر هناك ثانٌا،(. الدولٌة العدل محكمة تعرٌؾ تحت" العامة الممارسة)"

 .القانونٌة التزام من اتباعها أو كقانون الممارسة هذه قبول ٌتم أن ٌتطلب

 النهج الختبلؾ والدة ،العرفً الدولً القانون مشاكل من ومجموعة تقلٌدٌة األكثر كان والذي العرؾ، من التعرٌؾ هذا واجه

 ؼٌر طابعها ؛ مفهومالب ٌتعلق ما فً تنشؤ التً أهمٌة كثراأل المشاكل تشمل. العرفً الدولً القانون قواعد وتحدٌد تشكٌل فً
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 هذه انتشار مدى متسقة، الممارسةتكون  عندما وحتى مطلوب، هو ما اتساق ممارسة أوكمٌة  على االتفاق وانعدام ،دقٌق

 مشترك فهم إلى التوصل وبالتالً، إلخ الدول ممارسات لشرح تستخدم أن ٌمكن التً األدلة أشكال ،تؤمن أن ٌجب الممارسة

 .كبٌرة عملٌة أهمٌة ذات تكون لعملٌة

 ٌكونون ال قد الذٌن أولبك جانب من مع لتعاملا متزاٌد بشكل انخفض العرفً الدولً القانون مسابل أقلها لٌس ألسباب حتى

 الوزارات فً الموجودة تلك البلدان، من كثٌرفً  المحلٌة المحاكم فً ٌعملون الذٌن أولبك مثل الدولً، القانونفً  متخصصٌن

 .حكومٌة ؼٌر لمنظمات ٌعملونأولبك الذٌن  الخارجٌة، للشإون وزارات بخبلؾ الحكومٌة

  :التالٌة المسابل توضٌح أجل من العرفً الدولً القانون من المجاالت من عدد فً الدولً القانون لجنة حددت فقد هنا، ومن

 موقفهم تؽٌٌر ٌمكن كٌؾ. المادٌة واألفعال اللفظٌة والسهو، األفعال ؟"الدولة ممارسة" ٌعتبر ما. الدول ممارسات تحدٌد أوال،

 الدولً؟ القانون قواعد من قاعدةالدول حول 

  .جورٌسسٌفً  رأيوجود ضرورة  وتحدٌد وظٌفة الطبٌعة، ثانٌا،

 .العرفً الدولً القانون قواعد تحدٌد فً األدوار كل ولها الفقهاء، رأي وٌوجد الدول ممارسات: العنصرٌن بٌن العبلقة ثالثا،

 إلى إديت قد واحد جانب من الدول تتخذها التً التدابٌر وكٌؾ ، العرفً الدولً القانون فً جدٌدةال قواعدتنشؤ ال كٌؾ رابعا،

 الدور العرفً؛ القانون فً تؽٌٌر إلى أدت كان عرفٌة قاعدة عن االنحراؾ كان إذا ما لتقٌٌم معاٌٌر جدٌدة؛ قواعد وضع

 .ذعاناإل/  للصمت المحتمل

  ".خاصة بصفة المتضررة الدول" دور خامسا،

 ."الفوري"العرفً الدولً لقانونفً ا الممارسة؛ وكثافة الوقت، عنصر: سادسا

 ٌنتمً الذي الحقل أو الحكم طبٌعة باختبلؾ تختلؾ العرفً القانون قواعد من قاعدة تحدٌد للمعاٌٌر ٌجوز كان إذا ما سابعا،

 .إلٌه

  .نظرٌةلل" معترض استمرار"  ثامنا،

" / متبادلال تؤثٌرال" و العرفً، الدولً القانون من ممكن كدلٌل والمعاهدات العرفً الدولً القانون وتشكٌل المعاهدات تاسعا،

 .العرفً الدولً والقانون المعاهدات بٌن المتبادل االعتماد

 القانون وتشكٌل الدولٌة، والمإتمرات المتحدة، لؤلمم العامة الجمعٌة ذلك فً بما الدولٌة، المنظمات أجهزة قرارات عاشرا،

 .العرفً الدولً لقانونل ممكن كدلٌل أهمٌتهم العرفً؛ الدولً

 أو والمحلٌة اإلقلٌمٌةؼٌر و اإلقلٌمٌة) الدول بعض بٌن الخاص العرفً الدولً القانون قواعد وتحدٌد تشكٌل ،الحادي عشر

 "(.فردٌة" - الثنابٌة

 العرفً؟ الدولً القانون من خاصة قواعد تكوٌن فً خاصا دورا تلعب موافقةهل هناك 

 من سلسلة تكون أن إمكانٌة. األشكال من عدد من واحدا ؤخذٌ المجال هذا فً للجنة النهابً الناتج أن ٌمكن ذلك، ضوء فً

 .التعلٌقات مع المقترحات،

 (:جامدا كونوأن ال ٌ همبٌن االنقسام من الرؼم على) المراحل من عدد فً للنظر الموضوع هذا اقترح الراحة، أجل من

 المواد؛بٌن  جمعالو علٌها، ٌقوم التً القضاٌا 
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 جورٌس؛ وممارسة الدولة هوٌة تحدٌد بشؤن المركزٌة األسبلة بعض 

 واالستنتاجات معٌنة؛ مواضٌع. 

 المسلحة الصراعاتب ٌتعلق فٌما البٌئة حماٌة (خامسا

 على وحفاظا العدابٌة األعمال تنظٌم على األساسً تركٌزه وكان. البٌبة لحماٌة ٌذكر اهتماما تارٌخٌا الحرب قانون دفع

 فهذا. المدنٌٌن واألفراد المدنٌٌن السكان حماٌة إلى تحول قد كان الثانٌة، العالمٌة الحرب منذ. لها لزوم ال اصابة من المقاتلٌن

 استخدام أماكنو اإلنسانً الدولً القانون على المفروضة القٌود بقدر. اإلطبلق على حماٌة أٌة تلقىت ال البٌبة أن ٌعنً ال

 من جنٌؾ، اتفاقٌات فً أو الهاي فً األحكام فإن وبالتالً،. مباشر ؼٌر بشكل محمٌةالبٌبة  كانت الحرب، وأسالٌب وسابل

 الشامل، الدمار أسلحة حظر فإن بالمثل،. البٌبة وحماٌة مباشر ؽٌرال تقدٌمالو المدنٌة، واألهداؾ المدنٌٌن ملكٌة حماٌة خبلل

 األسلحة اختبار مثل النووٌة، بالحرب الصلة ذات األنشطة على هاتوضع التً القٌود أو ، والبٌولوجٌة الكٌمٌابٌة األسلحة مثل

 .المسلحةالصراعات  جراء من البٌبة على المحتملة األضرار من الحد المطاؾ نهاٌة فً وأٌضا النووٌة،

 القانون ذلك فً بما الحرب، قوانٌن عدسة خبلل من األول المقام فً المسلحة النزاعات فً البٌبة حماٌةل ٌنظر كان هنا، من

 خبلل المطبق الدولً القانون بؤن ٌعترؾ الحدٌث الدولً والقانون ضٌق أٌضا المنظور هذا كان ذلك، ومع. الدولً اإلنسانً

 .الحرب قوانٌن من أوسع صراع من ٌكون قد مسلحصراع 

 القانون ومعهد( ٌونٌب) للبٌبة المتحدة األمم برنامج أن" الحدٌثة للحرب صامتة ضحٌة تزال ال البٌبة أن" من القلق بدافع كان

 عام فً" المسلح النزاع أثناء البٌبة و الطبٌعٌة الموارد لحماٌة القابم القانونً اإلطار من للدولة مشترك تقٌٌمب اضطلع" البٌبً

. 9112 مارسآذار/  فً الدولٌة واللجنة للبٌبة المتحدة األمم نظمته الذيالدولٌٌن  للخبراء لقاء تقٌٌمال نتٌجة توكان. 9112

التً  القٌادٌة الهٌبة" بؤنها الدولً، القانون لجنة أن بٌنها من ،توصٌة عشر اثنا التقرٌر ٌقدم الربٌسٌة، نتابجالعشر  إلى استنادا

 كٌؾ وصًمسلح وت صراع خبلل البٌبة لحماٌة القابم الدولً القانون دراسة ،"ٌنبؽً" القانون الدولً القانون فً خبرة لدٌها

 ".تدوٌن وتوسع ذلك، توضٌح ٌمكن

  التالً؛ النحو على الدولً القانون لجنة قبل من معها التعامل ٌمكن التً المشكلة هاتأثار التً الربٌسٌة القضاٌا كانت

 تؤثٌر"ل المستمر اتحلٌله من كجزءالمسلحة  الصراعات خبلل األطراؾ المتعددة البٌبٌة االتفاقات تطبٌق فً النظر أوال،

 ؛"المعاهدات على المسلحة النزاعات

 ؛ؼٌر الدولٌة المسلحة الصراعات سٌاق فً الطبٌعٌة والموارد البٌبة حماٌة نطاق توسٌع ثانٌا،

 الثؽرات لتوضٌح الدولً البٌبً للقانون القضابٌة والسوابق والممارسة تفصٌلٌةال معاٌٌرأن تستخدم ال كٌفٌة فً لنظرا ثالثا،

 .اإلنسانً الدولً القانون فً الؽموض وأوجه

  العرفً القانون حالة فً أو القانون فً جدٌدة تطورات أي تحدٌد أجل من رابعا،

 وقانون الدولً البٌبً القانونو الدولً، الجنابً القانون اإلنسانً، الدولً القانون بٌن العبلقة انطباق مدى توضٌح خامسا،

 .اإلنسان حقوق

 المعاهدات، على المسلحة النزاعات تؤثٌر بشؤن الدولً القانون لجنة أعمال إلٌها توصلت التً النتابج تطوٌر مواصلة سادسا،

 .اإلنسان وحقوق البٌبة بحماٌة المتعلقة المعاهدات تطبٌق استمرارب تتعلق التً األمور فً سٌما ال

 (المنطق القانونً ذلك فً بما) الجدٌدة القانونٌة والتطورات القابمة المعاهدات قانون بٌن العبلقة توضٌح سابعا،

 (.التشرذم خطر من لمنع وذلك) ومتماسك موحد نظام لتحقٌق به القٌام ٌجب ما اقتراح ثامنا،
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  .لموضوعا همٌةأل العام الدولً القانون مبادئ وصٌاؼة بها معمول قواعد وضع فً التفكٌر تاسعا،

 هأن أي ،1221 عام فً الدولً القانون لجنة عنها أعربت التً الطموحات فً طوٌلة لفترة أٌضا ٌصلح الموضوع هذا ان

 القانون فًالجدٌدة  التطورات تعكس التً تلك فً تنظر أن أٌضا ٌنبؽً لكن التقلٌدٌة، المواضٌع على اللجنة تقتصر ال ٌنبؽً

 المبادئ إعبلن أو اتفاقٌة مشروع إطار إما النهابٌة النتٌجة تكون أن ٌمكن .ككل الدولً للمجتمع الملحة واالهتمامات الدولً

 تمنى الدولً، القانون لجنة قبل منواتخذت  ةالمقترح جدٌدة مواضٌع لخصت .المسلح النزاع أوقات فً البٌبة لحماٌة والقواعد

 الذي العرض بٌرٌرا روهان الدكتور دعا ذلك، بعد .المواضٌع هذه بشؤن مفصلة بطرٌقة مداوالت هناك ٌكونان  العام األمٌن

 ". الكوارث حاالت فً األشخاص لحماٌة"  موضوع قدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 "الكوارث حاالت فً األشخاص حماٌة: "موضوع

 الفروق موضوع فً ةالربٌسٌ المحاور سرٌبلنكا من الدولً القانون لجنة فً السابق العضو بٌرٌرا، روهان. أ الدكتور أوضح

 ،"الكوارث حاالت  فً األشخاص حماٌة" موضوعحول  الرابع للتقرٌر عرضه فً ان وقال. األعمال جدول بند فً الدقٌقة

 علٌه تقومالذي التوتر " ب لبلعتراؾ ودعا األول، التقرٌر منذ الواسع اقترح الحماٌة مفهوم أن إلى الخاص المقرر أشار

 التوتر أعمدةو. المتضررة للدولة الداخلٌة الشإون فً فً التدخل وعدم اإلقلٌمٌة السٌادة احترام ومبدأ الحماٌة بٌن العبلقة

 من مجموعة على مناقشة،ال بشدة وأكد واضح، وأصبح والحماٌة، السٌادة بٌن الخاص قبل المقرر من إلٌه المشار النحو على"

 القانون للجنة السنوي التقرٌر فً النظر أثناء ،السادسة  اللجنة وفً اللجنة، داخل سواء ،19 و 11 و 11 المواد ارٌعمش

 .الدولً

 أطراؾ من" الحق"إلٌها  المشار 19 المادة مشروع أن حٌن فً المتضررة، للدولة" الرسوم" 11 و 11 المواد مشارٌع تتناول

 .الكوارث حاالت فً المساعدة لتقدٌم الحكومٌة ؼٌر المنظمات أو الدولٌة والمنظمات الدول ذلك فً بما ثالثة،

 تتجاوز التً كارثة خاصة الوضع هذا معالجة ان بٌرٌرا روهان الدكتور ذكر ،11 المادة مشروع على تعلٌقه معرض وفً

 طلب  المتضررة الدولة ه واجبفإن الظروؾ، هذه مثل فً أنه على المادةتنص . الوطنٌة االستجابة على الدولة قدرة

 ،المختصة الدولٌةالحكومٌة  المنظمات من وؼٌرها األمم، المتحدة واألمم الدول،من  أخرى، أمور بٌن من المساعدة،

 .الحكومٌة ؼٌر والمنظمات

 داخل األشخاص تجاه الدول جانب من المستحقة لبللتزامات األساسً المركز ٌإكد" المادة مشروع أن الخاص المقرر أوضح

  ". حدودها

 المقرر وأشار 2 و 1 المادتٌن مشروعً إلى 11 المادة مشروع بٌن العبلقة الى اشارة فً ذلك بٌرٌرا روهان الدكتور قال

 أن إلى أٌضا وأشٌر. 2 و 1 المادة مشروع مضمون تحدٌد ذلك و ،11 المادة مشروع شرح واجبال من هأن إلى الخاص

 فً اإلؼاثة وتوفٌر األشخاص حماٌة ضمان واجب سٌادتها بحكم دولة كان المتضررٌن أن على تنص( 1) 2 المادة مشروع

 الدول مساعدة فقط لٌس واجب كان التعاون واجب أن 1 المادة مشروع أكد. أراضٌها على والمساعدة الكوارث حاالت

 .مناسبا التعاون هذا مثلٌكون  حٌث المتضررة، للدولة أٌضا ولكن ،ةالمحتمل

 الدولة قدرة أنٌتجاوز  حد إلى والمطلوبة المناسبة سواء حد على كان التعاون هذا مثل أن ٌرى الخاص المقرر فإن لذلك وفقا

 تحقٌق فً أساسً عنصر ذلك إلى باإلضافةالٌها  تسعى التً المساعدات أن إلى الظروؾ تلك فًأشٌر . ةالوطنٌ المتضررة

 .العرفً الدولً والقانون الدولٌة اإلنسان حقوق صكوك بموجب المسإولٌة المتؤثرة دولةال

 فً حاد اختبلؾ موضوع كان والحماٌة، الدولة سٌادة مبادئ بٌن الكامنة التوترات إلى بالنظر ،19-11 المواد مجموعة

  .اللجنة أعضاء بٌن النظر وجهات

 المساعدة طلب علٌها واجب قانونً إطار فً توضع أن ٌنبؽً أو قٌدم هً المتضررة الدول أن فكرة األعضاء بعض عارض

 لم الدولً القانون فإن الراهن، الوقت فً وقفت كما ذلك، أساس على معارضتهم تواستند. الكوارث حاالت فً الخارجٌة

 المادة مشروع أن ٌنبؽً الذي الموقؾ واتناولو الرأي هذا هإالء دعم. المتضررة للدول ملزما القبٌل هذا من واجب أي ٌضع

 كارثة وقوع فٌها ٌكون التً الحاالت فً الخارجٌة، المساعدات تسعى أن المتضررة دولة بؤن ٌفٌد حٌث صٌاؼتها إعادة

 بصٌؽتها كما المساعدة، هذه مثلل تسعى أن الدول على ٌكون أن حٌث من إلزامٌة ولٌس الوطنٌة االستجابة على قدرتها تصٌب

 .الحالٌة

 عنصرا الدولً الدعم ٌكون قد إلى اللجوء أن على الحالٌة، بصٌؽتها المادة مشروع دعموا الذٌن أولبك أكد أخرى، ناحٌة من

 حماٌة لتلبٌة كافٌة الخاصة مواردها المتضررة دولة تعتبر حٌث األفراد، نحو للدولة الدولٌة بااللتزامات الوفاء فً ضرورٌا
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 فً والحق الحٌاة فً الحق ذلك فً بما كارثة، وقوع سٌاق فً اإلنسان حقوق قواعد تورط أن على وشددوا. االحتٌاجات

 فً والحق الصحً والصرؾ والمبلبس المبلبم والسكن المٌاه تورٌد فً والحق والطبٌة، الصحٌة الخدمات فً والحق الؽذاء،

 .للتمٌٌز التعرض عدم

 فً الخارجٌة المساعدة تقدٌم فً لتعاونل دولً مفهوم نحو المناقشة خبلل الظهور فً التً بدأت مشتركة أرضٌة إلى أشار

والذي  36/189األمانة العامة  قرار علٌها علق التً التوجٌهٌة المبادئ. الوطنٌة الدولة قدرةتتجاوز  حٌث الكوارث، حاالت

 التعاون. البلدان متضررٌن من لكثٌر االستجابة على القدرة وراء ما الطوارئ حاالت من العدٌد ومدة حجم إن: "على ٌنص

 التعاون هذا مثل توفٌر ٌنبؽً. كبٌرة أهمٌةتملك  المتضررة البلدان استجابة قدرة وتعزٌز الطوارئ لحاالت للتصدي الدولً

 ". الوطنٌة والقوانٌن الدولً للقانون وفقا

 ٌبدو ما على ٌشٌر المساعدة، تقدٌمل السعً فً" والواجبات الحقوق" نهج من النقٌض على الدولٌٌن، والتضامن التعاون مفهوم

 الدولة وجود أساس أٌضا 11 المادة لمشروع الحالٌة الصٌؽة شرعت .المطاؾ نهاٌة فً اآلراء فً توافق نحو الطرٌق إلى

 منحت موافقة الى ضمنٌة اشارة نفذت المساعدة على للحصول" طلب" اتخاذ من بدال المساعدة،إلى  "تسعى"التً  المتضررة

 طلب" واجب أنه إلى أشار ذلك من النقٌض على".  ثالثة دولة قبل من الطلب هذا قبول على المتضررة، لدولةل تلقابٌا

 بدء على ٌنطوي" تسعى" مصطلح إن. "الدولٌة المساعدة توفٌر على للتفاوض نطاقا أوسع نهج على ٌنطوي" المساعدة

 ."اتفاق إلى التوصل ٌتم خبللها من التً العملٌة من المتضررة، الدول قبل من استباقً

 عن البحث فً بنشاط، ،إٌجابٌة  خطوات تخاذال المتضررة، الدولة على واجبال وضعت الحالٌة، بصٌؽتها المادة مشروعلذلك 

 فً ستكون المتضررة دولةال حكومة بؤن اللجنة سلمت .الوطنٌة االستجابة على قدرتها درجة كارثةال حٌث تتجاوز مساعدة

 هذا مثل أن إلى الصدد هذا فً وأكد. الوطنٌة االستجابة على قدرتها وحدود كارثةال هذه خطورة مدى لتحدٌد وضع أفضل

 إعبلن و المتحدة األمم مٌثاق فً به المعترؾ النٌة حسن مبدأ أهمٌة على جدٌد من التؤكٌد فً. نٌة بحسن تمٌ أن ٌجب التقٌٌم

 خطورة من النٌة حسن تقدٌر إن: "الخاص المقرر قال ،الدول بٌن والتعاون الودٌة بالعبلقات المتعلقة الدولً القانون مبادئ

 حاالت فً اإلؼاثة تقدٌم و األشخاص حماٌة لضمان سٌادتها، وبحكم المتضررة، الدولة واجب من عنصر كان كارثة وقوع

 ". أراضٌها على والمساعدة الكوارث

 الحكومٌة المنظمة من وؼٌرها المتحدة، األمم الدول،" إلى إشارة فً اللجنة، داخل القلق بعض إلى أدت قضٌة آخر كانت

 هذا من المخاوؾ لتهدبة الخاص المقرر سعى". االقتضاء حسب الصلة ذات الحكومٌة ؼٌر المنظمات و المختصة، الدولٌة

 على التؤكٌد فً تاعتمدألنها  الخاص المقرر أوضح الذي ،"االقتضاء عند" عبارة استخدام إلى مشٌرا قبل، من القبٌل

 األنسب كان التً والمساعدة المعنٌة، المختلفة األخرى والكٌانات الدول بٌن من لبلختٌار المتضررة، للدولة التقدٌرٌة السلطات

 ال المساعدة طلب واجب ان حقٌقة على كذلك انعكس ،"الحال مقتضى حسب" مصطلح أن أٌضا أوضح. الخاصة الحتٌاجاتها

 .11 المادة مشروع فً المدرجة المصادر كل من المساعدة طلب إلى اضطرت الدولة أن تعنً

 المساواة، قدم ،الدول معالجة فً الرؼبة على االعضاء، بعض بٌن المخاوؾ ظلت ذلك، مع التوضٌحات هذه من الرؼم على

 لطلب المتضررة الدول على قانونٌا واجبا لٌلقً سعى الذي حكم فً ، الحكومٌة ؼٌرالمنظمات  و الحكومٌة والمنظمات

 .ةخارجٌالمساعدة ال

 كانت التً القضاٌا من عدد تأثار كما خارجٌة،ال مساعدةحول ال المتضررة الدول موافقة مع التعامل ،11 المادة مشروع فً

 مجال فً" المشروطة الموافقة نظام" المتضررة، لدولا المادة مشروعخلق  ككل، .اللجنة داخل مكثفة مناقشات موضع

 ٌتوقؾ كان اإلؼاثة، مساعدات الدولٌة تنفٌذ بؤن األساسً المبدأ( أوال) الفقرة فً ترد. الكوارث حاالت فً اإلؼاثة عملٌات

 بشكل حجبها ٌمكن الخارجٌة المساعدة على الموافقة ٌجوز ال ذلك، لكن تنص ،(ثانٌا) الفقرة. المتضررة الدولة موافقة على

 ذلك كان حٌثما معروفة، للمساعدة العرض هذا بشؤن قرارها التخاذ المتضررة الدولة على واجبال ٌضع( ثالثا) الفقرة. تعسفً

 .ممكنا
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 موافقة الخارجٌة المساعدات متقد ٌتطلب فٌها التً المبادئ أن أساس على ،(أوال) لفقرةل الدعم من واسعة درجة هناك كانت

 واعتبر .GA 46/182 بالقرار المرفقة التوجٌهٌة المبادئ موافقة شرط وأبرز. الدولً للقانون واألساسٌة المتضررة، الدولة

 من واإلشراؾ والتنسٌق والتحكم االتجاه فً المتضررة للدولة األساسً الدور مع تنسجم باعتبارها موافقةال شرط أٌضا

 .2 المادة مشروع فً علٌها المنصوص كما أراضٌها، فً الكوارث من االؼاثة مساعدات

 11 المادة فً والتؤكٌد محدود ؼٌر لٌس المساعدة من عرضا رفض فً المتضررة الدولة حق أن على النص كان ذلك، ومع

(b )الخاص المقرر سعى. النظر وجهاتفً  حاد ختبلؾال موضوعا وكان ،"تعسفً بشكل الموافقة حجب ٌجوز ال" أن 

 الخبلؾ بعض هناك كان ذلك، ومع".  والتزامات حقوق السٌادة على طبٌعة تترتب كما ".ثنابً أساسعلى  مبرراته لشرح

 استخدام إلزامٌة حٌث من صٌؽت ٌكون أن ٌنبؽً ال الحكم هذا أن إلى أٌضا أشار مثل عن التحفظات وتلك النهج ذلك حول

 بشكل حجبها ٌمكن خارجٌة مساعدة على ٌوافق ال" أنه على إلى اإلشارة مثل الشروط، إلزامٌة عدم وإنما ،"ٌجب" مصطلح

 ".تعسفً

 ألولبك والمساعدة الحماٌة لضمان الدولة تؤثرأن ٌ واجب من الذي النهج الخاص المقرر دعم فٌها أكد أخرى ناحٌة من

 وصول وضمان الكوارث ضحاٌا وكرامة حٌاة على الحفاظ إلى الرامً وكان كوارث وقوع حال فً أراضٌها، فً الموجودٌن

 .اإلنسانٌة المساعدة إلى حتاجالذي ٌ األشخاص

 من مجموعة. اللجنة اهتمام أٌضا شاركٌ الموافقة رفض قرار من ذلك ؼٌر أو التعسؾ تحدٌد فً معاٌٌر وضع ضرورةول ح

. الوضوح من قدر لتوفٌر وذلك المادة مشروع على التعلٌق فً ذلك انعكس الصعب السإال هذاحول  عنها أعرب التً اآلراء

 على تحدد تكون أن ٌجب ذلك، ؼٌر أو تعسفً بشكل الموافقة حجب تم كان إذا ما تحدٌد أن أمور، جملة فً والدول، هذا،

 -: بها ٌستشهد أن وٌمكن مبادئ عدة هناك عامة، كقاعدة أن إلى أشٌر ذلك، ومع. حدة على حالة كل أساس

 استعداد وعلى توفٌر على قادرة الدولة حٌن تكون تعسفٌا، ٌكون أالٌجب  الخارجٌة المساعدة على الموافقة عن االمتناع إن. 1

 الذاتٌة؛ مواردها من أساس وعلى للكارثة، فعالة كافٌة استجابة لتقدٌم

 المساعدة قبلت المتضررة الدولةاذا قبلت  ،اتعسفٌال ٌكنون  خارجٌة مصادر من المساعدة تقدٌم على الموافقة عن االمتناع. 9

 آخر؛ مكان أي من والكافٌة المبلبمة

 المساعدة تقدٌم ٌجب الحالٌة، المواد مشارٌعل وفقا الصلة ذو العرض مددٌ لم إذا اعتباطٌة،عملٌة  لٌس موافقة حجب. 3

 لتقدٌم عرضا قدمٌ حٌث العكس، وعلى .التمٌٌز عدم من أساس وعلى التحٌز، وعدم اإلنسانٌة الحٌاد مبادئل وفقا اإلنسانٌة

 الموافقة حجب قرار بؤن قوي استدالل هناك سٌكون متاحة المساعدة مصادر وكانت البدٌل المواد لمشروع وفقا المساعدة

 .تعسفٌاٌكون 

 تقدٌمه معرض فً. اللجنة داخل حاد انقسامو لمناقشة موضوعا أٌضا" المساعدة تقدٌم فً الحق"حول  ،19 المادة مشروع كان

 فً األشخاص لحماٌة الدولً للمجتمع المشروعة المصالحب االعتراؾ فً تخدم اإنه: "الخاص المقرر ذكر المادة، لمشروع

 ٌنظر أن ٌنبؽً ال بؤن عامال فتراضاال لتعكس تسعى 19 المادة مشروع أن الخاص المقرر أوضح ".كوارث وقوع حالة

 على إثرت لن المقدمة المساعدات أن لشرط خضعت لم المتضررة، للدولة الداخلٌة الشإون فً تدخل أنه على المساعدة لعروض

 .المساعدة و اإلؼاثة هذه على واإلشراؾ والتنسٌق مراقبةالو ،التوجٌه فً األساسً دورها عن فضبل المتضررة، الدولة سٌادة

 عادة تمحٌث ٌ "القانونٌة الحقوق" إلى اإلشارة ٌتجنب توفٌرال بؤن بقوة القابل الرأي من األعضاء الدول بعض كانت ذلك، ومع

 على التؤكٌد من بدال والتضامن الدولً التعاون من كجزء الدولً المجتمع من المساعدة من العروض هذه مثل تمدٌد

 عروض مثل األهمٌة من القدر وبنفس التضامن عن تعبٌر مجرد الحاالت، من كثٌر فً السٌاق هذا فً أشٌر". الحقوق"

 تقتصرحٌن  األعضاء هإالء نظر وجهةهً  والتً المتحدة، األمم مٌثاق من( 1) 9 المادة إلى أشٌر الصدد، هذا فً. المساعدة

  .المساعدة تقدٌم على الدولً المجتمع قدرة



78 
 

 فً وخاصة واالستثناءات، لقٌودل سمح المتحدة األمم مٌثاق من( 1) 9 للمادة المعاصر الفهم فإن مخالفة، نظر وجهة حٌث من

 الداخلٌة الشإون فً تتدخل أن إذن تعنً أنها على 19 المادة تفسر أن ٌنبؽً ال أنه إلى أٌضا أشار. اإلنسان حقوق حماٌة سٌاق

 .تهارفضقد  المتضررة الدولة تكونقد  التً المساعدة، تقدٌم فً الحق مجرد ٌعكس انه. المتضررة لدولةل

 تعرض حٌن ستنشؤ التً الخاصة المشاكل على أٌضا الضوء واسلط المساعدة، نهج لتقدٌم" حقال" ٌعارضون الذٌن أولبك

 حقوق بنفس الحكومٌة ؼٌر المنظمات تتمتع أن النهج هذا شؤن من. الحكومٌة ؼٌر المنظمات قبل من الخارجٌة المساعدة

 .الحق ولٌس تفوٌضال توفٌر بالتالً ،" المساعدة تقدٌمل الفاعلة الجهات"  مجرد أن إلى الحكم ٌشٌر أن لذلك تبعا اقترح. الدولة

 قبل من المساعدة بٌنالواضح  التفرٌق إلى الحاجة بشؤن أٌضا اقتراحات بٌرٌرا روهانأ.  الدكتورقدم  المخاوؾ، لهذه نظرا

 كان ". بحتة إنسانٌة دوافع مع والعمل الحكومٌة، ؼٌر المنظمات تقدمها والذي الحكومٌة الدولٌة والمنظمات الدولو المنظمات

. الدولً المجتمععاتق  على وٌلقً المساعدة، تقدٌم على إٌجابٌا واجبا ةتصٌاؼ إعادة ٌمكن الحكم هذا أن أٌضا ظهر رأي هناك

 والمنظمات، الدول على محددال قانونًال لتزامالا علىتمادي  ؾٌالتعر ٌكون قد ألنه مخالؾ رأي عن أٌضا أعرب ذلك، مع

 .المساعدة لتقدٌم

 المساعدة الدولة التماس على أثنى وقد المتضررٌن" حق" اآلراءمن  طابفةال هذه من السطح على بدى الذي الوسط الحل كان

 على التؤكٌد تم كما. واجبا بالضرورة لٌس الطلبات، هذه مثلإلى ' تنظر' ومنظمة الثالثة، الدول على واجبال قبل من الدولٌة

 لتقدٌم العروض هذه مثل لتقدٌم الدولً لمجتمعل التشجٌع مع المساعدة لتقدٌم الدولً المجتمع حق بٌن الجمع مكنو ذلك،

 .الدولً والتضامن التعاون مبدأ أساس على المساعدة

 هذه حول النقاش سٌستؤنؾ .الوقت لضٌق نظرا 19 المادة مشروع فً النظر إنهاء على ةقادر ؼٌر الصٌاؼة لجنة كانت

 آسٌا فً األعضاء الدول أن إذن، المهم، من كان. المقبلة الدورة فً والحماٌة السٌادة بٌن الموازنةب المتعلقة الحٌوٌة القضاٌا

 .مقبولة نتٌجة وجود ضمان أجل من المناسب، الوقت فً بشؤنها نظرها وجهات افرٌقٌا وجعل

 خبلل ،19-11 مواد مشارٌع مجموعة أن بٌرٌرا روهان الدكتور قال الموضوع، هذا حول مناقشة نقاط على 6 اللجنة وضع

 فً المواد هذه مناقشة بها اتسمت التً النظر، وجهات متنوع نطاق كبٌر حد إلى عكستالدولً، القانون لجنة تقرٌر فً النظر

التقسٌم  نحاءاأل جمٌع فً واسع النظر وجهات فً تقارب هناك معٌنة جوانب على أن أٌضا، بالذكر ٌجدر مما. اللجنة

 .ةوالسٌاسٌ ةالجؽرافٌ

 تطوٌر" أن  على شدد ،المواد مشروع العام النهج من موقفهم عن التعبٌر فً المتحدة، المملكة فً المثال، سبٌل على هكذا،

 ؼٌر توجٌهٌة مبادئ وضع...  الموضوع لهذا مناسبة ؼٌر ٌكون أن المرجح من ومفصلة شاملة لقواعد التدرٌجً التدوٌن

 بدعم وتتمتع عملٌة قٌمة ذا كونٌ أن األرجحو الكوارث من االؼاثة فً العاملٌن من وؼٌرهم للدول مبادئلل وإطارا ملزمة

 ... " والقبول االنتشار واسع

 ،11 المادةروع مش المساعدة، طلب واجبال من أن ترى المتحدة المملكة كانت محددة، مواد مشارٌع على تعلٌقه معرض فً

 الدولٌة االلتزامات من والخروج واجبال هذا توضٌح ٌتم أن ٌمكن التعلٌق حجة وأنه ،"واضح بشكل التدرٌجً التطور" كان

 وأعرب ،موافقةال تكون ال أن ٌجب 11 المادة مشروع فً الوارد الشرط فً. شك موضع وكان ،" اإلنسان حقوق فً القابمة

 كما للقانون انعكاسا ٌكون أن من بدال التدرٌجً التطوٌر ٌمثل هذا" ان اعتقاده عن تعسفً، بشكل حجب المتحدة المملكة وفد

 ".علٌه هو

 أساسا هً والفكرة تلك، النظر وجهة من المتحدة المملكة كانت ،19 المادة فً علٌها المنصوص المساعدة تقدٌم" حق"حول 

 ".ٌرٌدون ماب دابماالتقدم  للدول ٌمكن ،" سٌادةال سبٌل على ذلك، فً الحاجة عن زابدة

 طلب على إما واجبال فكرة ضد وحالت مماثل، سٌاق فً أٌضا والنمسا اٌرلندا من وفود قبل من تمت التً المداخبلت كانت

 .المساعدة تقدٌم فً الحق أو المساعدة
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 إٌران وجمهورٌة اندونٌسٌا وسرٌبلنكا، الٌابان من كل وفود قبل من مماثلة مشاعر عن أعرب اآلسٌوٌة، المنطقة من

 قدرات تجاوز قد كارثة وقوع كان إذا ما لتحدٌد أفضل المتضررة حكومةال أن وضع أمور، جملةمن  ،مإكدٌن  اإلسبلمٌة،

 البعد، فً" والواجبات الحقوق" حول النقاش تعمٌق أجل من اللجنةمن  الخصوص وجه على الٌابان طلبت. الوطنٌة االستجابة

 ما له كان إذا ما بشؤن النقاش تعمٌق مواصلة اللجنة المطلوب" .كوارث وقوع حال فً الدولً التضامن أهمٌة على توشدد

 تقدم ٌفهم حٌن فً المتضررة، للدولة" واجب" بؤنها المساعدة سعً لوصؾ الدولً، للقانون التدرٌجً التطور ظل فً ٌبرره

 أعضاء بعض أبداها التً المبلحظات إلى اإلشارة تود الٌابان فإن هذه، النظر وجهة من. األخرى للدول "حق" بمثابة المساعدة

 ". الكوارث حاالت فً الدولً التضامن وضرورة أهمٌة على المناقشة، خبلل واأكد الذٌن اللجنة،

 فً الحق" إلى شارةباإل ٌتعلق فٌما اللجنة فً عنها التعبٌر تم التً المخاوؾ أٌضا نشاطر اننا" :سرٌبلنكا وفد صرح وبالمثل،

 لتقدٌم الدولً المجتمع على إٌجابً واجب تعكسأن  على صٌاؼتها تعاد أن ٌنبؽً. 19 المادة مشروع فً" المساعدة تقدٌم

 .قانونً كحق ولٌس والتضامن، الدولً التعاون مبادئ الذي تؤسس علٌه جٌدال ساساأل على الكوارث حاالت فً اإلؼاثة

 التعاون من واسعة مظلة تحت الكوارث حاالت فً اإلؼاثة الدولٌة توفٌر تسهل التً التشؽٌلٌة مرنا إطارا هو مطلوب هو ما

 أهمٌة من السادسة، اللجنة داخل وكذلك اللجنة، داخل سواء المتزاٌد، الدعم بتؽلٌؾ التصرٌحات هذه . "والتضامن الدولً

 ".واجباتالو حقوقال"على  القابم النهج من بدال والتضامن الدولً التعاون مبدأ على ٌقوم نهج وجود

 الخارجٌة، المساعدة توفٌر فً الحكومٌة والمنظمات الدول مع المساواة قدم على الحكومٌة ؼٌر المنظمات معالجة مسؤلة بشؤن

 لٌس بالتؤكٌد" :المثال سبٌل على اإلسبلمٌة، إٌران جمهورٌة وفد ذكر وبالتالً. قلقها عن آسٌا منطقة من دول عدة اعربت

 المختصة والمنظمات األخرى الدول مع التعاون على الطبٌعٌة الكوارث من المتضررة الدولة اللتزام بالنسبة شك هناك

 ."الحكومٌة ؼٌر المنظمات باستثناء الدولً، القانون أشخاصبٌن  فقط التعاونعلى  ٌقتصر االلتزام هذا مثل. الحكومٌة

 االٌه ٌشار كانعلٌها والتً  الضوء سلط التً والمشاكل الكوارث من االؼاثة لمساعدة العملٌة الجوانب من آخر بعدا ٌشكل

 بعض فً كبٌرة مشاكل هناك كانت"  .السادس المناقشة لجنة خبلل الدولً االتحاد تدخل فً" ةمناسب ؽٌرال المساعدة" باسم

 جٌد، تنسٌق فً المساهمة على والقدرة البلزمة المهارات إلى تفتقر التً الخارجٌة الجهات بمشاركة كبرىالكوارث ال عملٌات

 تسعى، التً الخارجٌة المساعدات حول انتقابٌة تكون أن ٌنبؽً للدول، ٌمكن النحو، هذا على. الجودة عالٌة مناسبة واستجابة

 وال الفاعلة الجهات إلى أو المساعدة من محددة أنواع طلبات استهداؾ فً ٌرؼبون قد. الطبٌعٌة الكوارث أعقاب فً وتقبل

 المشاكل من التقلٌل على أٌضا ٌساعد أن النهج هذا شؤن ومن. الوطنٌة القدرات فً تحدٌدها تم التً الثؽرات سد أجل من سٌما

 ".هاخلق ةمناسبال ؼٌر للمساعدة ٌمكنالتً و الكبٌرة

 حاالت فً اإلؼاثة عملٌات ومٌدان ةنشط الرابدة، الدولٌة الوكالة من الحذر من الكلمات هذه أن بٌرٌرا روهانأ.  الدكتور أبرز

 حاالت فً الدولٌة اإلؼاثة مساعدات تقدٌم فً التوجٌهٌة المبادئ عملٌة تطوٌر فً متمٌزة مساهمة قدمت والتً الكوارث

ٌشكل و واألفرٌقٌة، اآلسٌوٌة الدول من وثٌقا اهتماما تستحق الخاص، المقرر مجلس فً اتخذت قد كانت والتً الكوارث،

 .الدولً العمل لمإتمر المقبلة الدورة فً ٌستؤنؾ وتعقٌدا تحدٌا الموضوع هذا على العمل

 هذا صمٌم فً الدولً والتعاون التضامن أن الٌابان من الدولً القانون لجنة عضو ،موراٌس  شٌنٌا البروفسور والحظ

 الؽربٌة الدول من البعثات معظم كانت الماضً العام فً تسونامً الٌابانشهدت  للتضامن األمثلة من واحدا كان. الموضوع

 الزٌارة هذه كانت. المتؤثر مكانال زٌارة بعدم نصحبالرؼم من ال المتضررة المناطق إلى السفراء من واحد ذهب حٌن فً

. دولٌة منظمات 33 و دولة 161 من ٌقرب ما من المساعدة على الٌابان ردت الكارثة، وقوع أثناء. التضامن روح من انطبلقا

 المنظمات بؤسماء وقابمة" النموذجٌة األحكام" وضع الضروري من كان والمساعدة، الكوارث حاالت فً اإلؼاثة ذلك، ومع

 نموذج لوضع حاجة هناك إن أٌضا قال. الكوارث هذه مثل خبلل مساعدة على قادرة ستكون من المعتمدة الحكومٌة ؼٌر

 أٌضاأن ٌكون هناك  ٌجب. ذاتٌا مكتفٌة هً التً لكوارثل لعسكرٌةا القوات من األولى المرحلة فً الذي" االتفاق قواتل"

 مثل هً التً وسرٌبلنكا كورٌا جمهورٌة الشعبٌة، الصٌن وجمهورٌة المتحدة الوالٌات مثل بلدانلل العسكرٌة القوات اتفاق

 .الصكوك/  التوجٌهٌة المبادئ هذه اتخاذ الدولً القانون لجنةمن  مندوب وطلب .المتحدة األمم إطار فً السبلم حفظ عملٌات
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فً سرٌبلنكا  تسونامًال تجربة وأن قانونً إطار أي هناك ٌكن لم الحالً السٌنارٌو فً أنه بٌرٌرا روهان الدكتور أجاب

 تنفٌذٌةال مبادئ ملكت ال والدولة إعبلن/  قرار شكل فً ملزم ؼٌر القانون أو االتفاقٌة كونت أن ٌمكن. اآللٌة هذه مثلب أوصت

 الصعٌد فً الموضوع هذا فً المٌسرة القوانٌنٌكون تنفٌذ  أن ٌمكن. التفاهم مذكرة لدٌهمبؤن  السبب هذا وكان األساسٌة

 .الدول من دولة كل قبل من المحلً

 ؼٌر/  قادر ؼٌر" مفهوم على التعلٌقات من مزٌدال وطلب التفصلً عرضه على بٌرٌرا روهان الدكتور كٌنٌا مندوب شكر

 على العمل تقرر قد الدولً القانون لجنة أن بٌرٌرا روهان الدكتور قال .موضوعً/  ذاتًاختبار  كان إذا وما" راؼب

 عن العام لؤلمٌن الماضً العام تقرٌر فً. نفسها اللجنة داخل هابلة مقاومة هناك كانت ولكن  كارثة حالة فً الحماٌة مسإولٌة

 الحماٌة، مسإولٌة تفعٌل: 9111 العالمٌة القمة األلفٌة قمة نتابج مإتمر لنتابج والمتابعة  حالة كارثة فً الحماٌة مسإولٌة تنفٌذ

( ثالثا) و ، الحرب جرابم (ثانٌا) الجماعٌة اإلبادة( أوال: )سوى تؽطً ال  حالة كارثة فً الحماٌة مسإولٌة مفهوم أن وذكر

 بٌن االنقسام فقط وكان الحالً، السٌاق فً تظهر ال راؼب ؼٌر/  قادر ؼٌر فكرة. اإلنسانٌة ضد والجرابم العرقً التطهٌر

 إذا ما مٌانمار مندوب طلب .بقوة مدعوماالتضامن  المفهوم وكان. المٌدان وسط تإخذ أن ٌنبؽً ولذلك،. والواجبات الحقوق

 االتحاد تجربة راسخة ان بٌرٌرا روهان الدكتور أجاب ".مناسب ؼٌر المساعدة" على كان من محذرا" الدولً االتحاد" كان

 أي أذكر ال السادسة للجنة التابعة الدولً القانون لجنة تقرٌر. المنظمة مساعدة رابدة إنسانٌة باعتبارها المجال هذا فً الدولً

 الحكومٌة ؼٌر المنظمات تفوٌض وثابق من للتحقق وعبء جدا، ضخمة ستكون الكارثة وقوع وؼداة ذلك، ومع. محددة حاالت

 .المتضررة الدول مساعدة على ٌكون سوؾ تقدٌم

 ورقة شكل فً االستشارٌة المنظمة أمانة به تقوم الذي العمل على امتنانه خالص الشعبٌة الصٌن جمهورٌة مندوب وأعرب

 تعلٌقات مع تامال تفاقأن اال المندوب وقال الصٌنٌة الحكومة عن وبالنٌابة الموضوع هذا حول الصلة ذات األساسٌة المعلومات

 من اإلؼاثة فً ممكن النموذجً القانون فكرة خصوصا االستشارٌة للمنظمة العامة األمانة أعدتها التً الورقة من والمراقبة

 فً والنظر مناقشةال قٌبتعم نشطا دورا تلعب أن العامة األمانة مندوبال أٌد. المنظمة أمانة قبل من ٌصاغوٌمكن أن  الكوارث

 .الموضوع هذا

 حالٌا فٌها النظر ٌجري كانت التً المواد، مشروع من 19 المادة ان المندوب وقال األساسٌة، المعلومات ورقة الى اشارة فً

 ادعى الخاص المقرر أن من الرؼم على. المساعدة تقدٌم فً الحق ٌضع انه. خبلؾهناك  كان الدولً، القانون لجنة قبل من

 مشروع ؼٌر تدخل أنها على فسرٌ أن ٌمكن وال شرعً، ؼٌر الواقع، األمر ، المساعدة لتقدٌم العروض تلك ببساطة ٌإكد أن

 هنا المتوخى أو التؤكٌد ٌتم والحق، الواجب مثل مصطلحات فً هذا وضع مجرد من بدال بدء، ذي بادئ .الداخلٌة الشإون فً

 تولى. شك موضعهناك  11 المادةفً  ، السطر نفس فً. الكوارث من الوقاٌة فً الدولً المجتمع من والتعاون التضامن هو

 المجتمع ٌسمى مال هتوصٌل ٌتم أن ٌمكن ال ببساطة ٌةخارجال المساعدة طلب على المتضررة الدول بواجب ٌسمى ما أن الصٌن

 من االؼاثة مجال فً الدولً التعاون طرٌق فً وتقؾ آخر، ضد واحدة حفرة إلى إال تإدي ال والتً المساعدة، لتقدٌم الدولً

 من عدم لحالة أٌضا لكن الدول، إلى فقط ٌنتمً ال المساعدة تقدٌم فً الحق ،19 للمادة الحالٌة لصٌاؼةل وفقا ثانٌا،. الكوارث

 ؼٌر المنظمات به تضطلع الذي عنه االستؽناء ٌمكن ال دور تماما الصٌن تإٌد. الحكومٌة ؼٌر المنظمات خصوصا الؽٌر،

 من ،حقوق نفس الدولٌة الحكومٌة والمنظمات الدول منح المناسب من كان إذا ولكن الكوارث، حاالت فً اإلؼاثة فً الحكومٌة

 فً جنٌؾ فً الدولً العمل مإتمر فً الصلة ذات المناقشة خبلل اقترح األمر، واقع كما. التفكٌر تستحق نظرهم وجهة

 ، الدولٌة الحكومٌة والمنظمات المتضررة ؼٌر الدول تقدمها التً المساعدة بٌن الدولً القانون لجنة تفرق أن ٌنبؽً ،9111

 من به القٌام ٌتعٌن الذي العمل من كامل دعم الصٌنٌة الحكومة عن نٌابة الوفد أعرب .وعملً معقول قتراحاال الصٌن وتعتبر

 تحقق الذي التقدم من واثق أٌضا وكان الكوارث، حاالت فً األشخاص حماٌة بموضوع ٌتعلق فٌما الدولً القانون لجنة قبل

 .الجانب هذا فً والتوفٌق النجاح كل الدولً القانون لجنةتمنى ل. بالفعل

 الضروري من. تعلم تجربة ستكونحٌث  للدبلوماسٌٌن مهما موضوعا كان هذا أن الهندفً  لسرٌبلنكا السامً المفوض وقال

 أنه ٌبدو. األساسٌة المبادئ تطبٌق سٌتم ،لٌن/  ثابتقانون  ذلك كان سواء الكوارث، حاالت فً المساعدة مع التعامل كٌفٌة فهم
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 ٌكون أن ٌمكن ال األساسً الهدؾ ولكن الدولٌٌن والتعاون والتضامن النظام اجباتو أن وٌنبؽً الحقوق بٌن ما مكان فً كان

 .مٌانمار بمثال واستشهد. المتضررة الدولة حكومة وإحراج الموقؾ تسٌٌس

 ولكن 19 و 11 ،11 المواد مشارٌع بشؤن الجارٌة األعمال بشؤن قدمه الذي العرض ركز انه بٌرٌرا روهان الدكتور أجاب

 وتعرٌؾ المتضررة الدول وموافقة ،بالتفصٌل نسانٌةاإل ؼراضاأل قضٌة مع تعاملت التً السابقة المواد مشروع هناك بالفعل

 من مٌانمار فً االؼاثة حالة. الظروؾ تلك فً تطبٌقلمفهوم اإلؼاثة من الكوارث  ٌوجد الو الخللموافقة  تعسفًال حجبال

 .إنسانٌة ألؼراض حصرا كونت أن الكوارث ٌجب

 التقدٌرٌة السلطة ضمن فقط تقعالوطنٌة  قدرةال تحدٌد فً الحق ،11 المادة لمشروع بالنسبة ذلكحول  مالٌزٌا مندوب علق

 وااللتزامات( 9) 11 المادة مشروع بموجب الفهم، هذا ضمن نفسه الخاص لوضع المقرر حاول. المتضررة للدولة المطلقة

 من هً التً الدول بٌن السٌادة المساواة مبدأ مراعاة مع الدر اسة من مزٌدا ٌتطلب كان ذلك، ومع. ةالمفروضالقانونٌة 

  .بمكان األهمٌة

 السلطة أن وضوح على بكل تنص ال. موافقتها لحجب للدولة الطبٌعً بالحق تعترؾ أنها ،(9) 11 المادة بمشروع ٌتعلق فٌما

 التعسؾ، من القانونٌة األسس تحدٌد ٌتوقعون ال مالٌزٌا انهم رأي من كان ذلك، مع. تعسفً بشكل تمارس أن للدولة التقدٌرٌة

 .المتضررة للدولة التقدٌرٌة السلطة على وكان
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 "األجنبٌة الجنائٌةالسلطة القضائٌة  من الدول مسؤولً حصانة: "موضوع

لجنة القانون الدولً من سرٌبلنكا الذي كان المحاور الربٌسً عن هذا أوضح الدكتور أ. روهان بٌرٌرا، العضو السابق فً 

وناقش التقرٌر الثانً للمقرر الخاص. تتمحور المناقشة فً لجنة القانون  الموضوع الفروق الدقٌقة فً بند جدول األعمال.

قضاٌا ربٌسٌة هً: )أ( التوجه  الدولً حول موضوع حصانة مسإولً الدول من السلطة القضابٌة الجنابٌة األجنبٌة حول ثبلث

( مسؤلة ما إذا كان هناك استثناءات من الحصانة فٌما ٌتعلق بالجرابم الخطٌرة تالعام للموضوع، )ب( نطاق الحصانة، و )

 بموجب القانون الدولً أم ال.

أهمٌة النظر فً الحالة  "التوجه العام للموضوع" قال إن المقرر الخاص شدد فً مقدمته للتقرٌر الثانً على ـفٌما ٌتعلق ب

الفعلٌة لؤلمور كنقطة انطبلق لنظر اللجنة فً الموضوع، وأوضح أنه كان من وجهة نظر القانون القابم شرع فً إعداد 

تقرٌره. من هذا المنظور كان المقرر الخاص ٌرى أن حصانة مسإول دولة من الوالٌة القضابٌة الجنابٌة األجنبٌة هً القاعدة، 

 د ٌحتاج إلى إثبات.وأي استثناء ق

أدى موقؾ المقرر الخاص بشؤن التوجه العام للموضوع إلى إجراء مناقشة مكثفة فً اللجنة مع األخذ بعٌن االعتباروجهة 

النظر التً ٌنبؽً للجنة أن تقترح من خبللها الموضوع. أي ما إذا كان من القانون القابم أو القانون المستقبلً المنشود. وأشٌر 

حال اختٌار اعتماد نهج المقرر الخاص الذي كان قد حلل القضٌة من منظور صارم للقانون القابم، التفسٌر المعطى  إلى أنه فً

لممارسة الدولة ذات الصلة، والقرارات القضابٌة المتعلقة بهذا الموضوع ٌمكن أن ٌإدي بشكل معقول إلى استنتاجات مختلفة 

 وبالمقارنة مع القانون الحالً.

خرى، مقاربة الموضوع من منظور القانون المستقبلً المنشود أثار تساإالت أخرى تتعلق باعتبارات السٌاسة من ناحٌة أ

المتنافسة بما فً ذلك إلى أي مدى ٌنبؽً للجنة تطوٌر القانون وعما إذا كان من المناسب لذلك أن ٌكون له السبق فً المنطقة 

. أشٌر أٌضا إلى أن المسابل المبدبٌة المتضمنة فً الموضوع ٌمكن أال ٌتم المتباٌنةالمعنٌة فً ضوء االعتبارات السٌاسٌة 

المشاركة بل تطبٌق القواعد التً  الووصفها بالضرورة بالشكل األفضل وفقا لمبادئ القانون القابم مقابل القانون المنشود، 

 كانت كلها قانون قابم.

ومع ذلك، فقد أعرب عن وجهات نظر أن هذا الموضوع كان مناسب على نطاق واسع من أجل التدوٌن والتطوٌر التدرٌجً 

كان من المسلم به، أن اللجنة بحاجة إلى المضً على أٌة حال الذي ٌسمح للجنة اقتراح الموضوع من كل جوانب والٌتها. 

ضمان االستقرار فً العبلقات الدولٌة، والحاجة إلى تجنب اإلفبلت من قدما بحذر من أجل تحقٌق توازن مقبول بٌن ضرورة 

العقاب على الجرابم الخطٌرة بموجب القانون الدولً. فً هذا الصدد، أشٌر إلى أنه فً حال اتخاذ قرار بشؤن ما ٌنبؽً اعتماد 

خرى، ٌهدؾ إلى خدمة مصالح المجتمع من جملة األمور األ نهج ٌؤخذ فً االعتبار القٌمة العملٌة للنتٌجة النهابٌة، والذي

ذكر أن المصالح القانونٌة والعملٌة للدولة المعنٌة و لٌس ٌالدولً. أكد أٌضا أنه فً اقتراح مسؤلة الحصانة، كان من المهم أن 

 للجنة القانون الدولً(. 63تقرٌر الدورة  119-118لؤلفراد )الفقرة 

ة فً لجنة التوجٌه العام للموضوع أدت إلى استنتاج مفاده أنه على اللجنة إنشاء ذكر الدكتور روهان بٌرٌرا ان نتابج المناقش

، وتحدٌد أفضل السبل للمضً قدما فً الموضوع. تم االعتراؾ بؤن االتجاه العام الذي 64فرٌق عمل للمناقشة خبلل جلسته 

للجنة  63من تقرٌر الدورة  120)الفقرة  كانت اللجنة ترؼب من خبلله فً توجٌه هذا الموضوع  تم تسوٌته قبل المضً قدما

 القانون الدولً(.

 من الجمعٌة العامة لؤلمم 66مناقشة بند جدول األعمال المتفق علٌه فً الدورة  حولوفٌما ٌتعلق بمناقشة اللجنة السادسة 

ؤلة التوجه العام عدد من الدول التً علقت على التقرٌر الثانً للمقرر الخاص إلى ضرورة معالجة مسأشارت ، المتحدة

العدٌد من البلدان على ضرورة اتباع نهج حذر وأهمٌة التصدي لهذه المسؤلة من منظور القانون القابم. شدد . مقدما الموضوع

اللجنة بوضوح الفرق بٌن مهمتها فً وضح هكذا على سبٌل المثال ذكر ممثل المملكة المتحدة على أنه من الضروري أن ت

د وتقدٌم مقترحات للتطوٌر التدرٌجً من القانون المنشود. نظرا لؤلهمٌة العملٌة للؽاٌة لعمل اللجنة بشؤن تقنٌن القانون الموجو



83 
 

لجنة للتؤكد من أن مثل هذا التمٌٌز ٌقدم بوضح فً جمٌع أعمالها، وفً أٌة مقترحات ٌعدونها من اجل الهذا الموضوع، حثوا 

المملكة بٌان  انون المستقبلً مع الشدة التً شكلت العمل حتى اآلن ")القانون المنشود عن طرٌق تحضٌرمسودة المواد للق

 (.31/10/2011المتحدة 

قال الدكتور روهان بٌرٌرا أن عدة وفود أخرى عبرت عن رأي مفاده أنه ٌنبؽً للجنة كخطوة أولى أن تركز على تحدٌد 

التً ٌكون فٌها القانون الدولً المعمول به ؼٌر قادر  من شؤنها أن تظهر أٌضا الحاالتالتً ممارسة القواعد القانون القابم "

على مواكبة التطورات الحالٌة ".  حالما تحدد اللجنة القوانٌن القابمة والتناقضات مع هذه التطورات ٌنبؽً للجنة كخطوة ثانٌة 

 (.2011/  1/11)بٌان النمسا  محاولة اقتراح قواعد القانون المنشود الرامٌة إلى إحبلل القانون الدولً وفقا لهذه التطورات

مناقشة اللجنة السادسة هذا النهج و الذي من حٌث المبدأ ٌإٌد موقؾ المقرر الخاص لمعاملة منظورالقانون عكس توبالتالً 

القابم كنقطة انطبلق. ومع ذلك، فإنه مع ذلك شدد على ضرورة أن ٌتلقى تقنٌن وتحدٌد الثؽرات، وٌنبؽً للجنة أن تنتقل إلى 

المرحلة التالٌة من وجهة نظر القانون المنشود. هذه هً المهمة الصعبة من قبل مجموعة العمل التً سٌتم تشكٌلها فً شهر 

، والموقع من آسٌا والدول األفرٌقٌة فً هذا النهج من شؤنه أن مما ال شك فٌه أن تكون ذات قٌمة للجنة 2012ماٌو عام  أٌار/

 ضوع حصانة مسإولً الدولة من الوالٌة القضابٌة الجنابٌة األجنبٌة.فً تحدٌد االتجاه المستقبلً لمو

"نطاق الحصانة" حول ما إذا كان المراد تؽطٌة المسإولٌن فً إطار هذا الموضوع ،كان هناك درجة كبٌرة من  ـفٌما ٌتعلق ب

ء الدول ورإساء الحكومات توافق اآلراء فً داخل اللجنة، فً ضوء ممارسات الدول والقرارات القضابٌة األخٌرة لرإسا

ووزراء الخارجٌة الذٌن شكلوا ما ٌسمى ب "اللجنة الثبلثٌة" للمسإولٌن الذٌن تمتعوا بالحصانة الشخصٌة "االختصاص 

الشخصً". وأعرب أٌضا عن وجهات النظر لصالح تمدٌد حصانة االختصاص الشخصً للبعض اآلخر من المسإولٌن 

ة فً عبلقاتها الدولٌة وظابفها التً تنطوي على قدر كبٌر من السفر إلى الخارج بالنٌابة رفٌعً المستوى الذٌن ٌمثلون الدول

 عن الدولة.

الحظ الدكتور روهان بٌرٌرا انه فٌما ٌتعلق "فبات أخرى من موظفً الدولة" من خارج "اللجنة الثبلثٌة" كان مطلوبا من 

اللجنة هو تحقٌق التوازن الدقٌق بٌن الحاجة إلى توسٌع، ولو اللجنة االنتقال إلى إقلٌم ؼٌر مستقر. كان التحدي أمام 

بحذر،الفبات المختلفة من المسإولٌن فً الدولة التً تمنح الحصانة من الوالٌة القضابٌة "االختصاص الشخصً"، وذلك فً 

ن هذه الفبات، والتً ضوء التطورات المعاصرة فً العبلقات الدولٌة من ناحٌة، والحاجة إلى تجنب مخاطر توسع لٌبرالٌة م

 ٌمكن أن تفضً إلى مناخ من اإلفبلت من العقاب تحت ؼطاء الحصانة.

فً مقاربته لمسؤلة تحدٌد فبات موظفً الدولة التً ٌحق لها حصانة االختصاص الشخصً، تمٌل اللجنة إلى عملٌة تحدٌد 

ضابٌة لمسإولٌن رفٌعً المستوى، مع األخذ بعٌن وتعرٌؾ المعاٌٌر التً تنطبق على االستناد فً منح الحصانة من الوالٌة الق

 االعتبار مبدأ الضرورة الوظٌفٌة، والطابع التمثٌلً للمسإولٌن المعنٌٌن.

فً تحدٌد هذه المعاٌٌر جرى التؤكٌد على أن االعتبار الربٌسً الذي ٌجب أن ٌعطى للدولة  التً ٌكون تمثٌلها فً العبلقات  

 ابؾ المسإولٌن المعنٌٌن.الدولٌة جزءا ال ؼنى عنه من وظ

أوضح الدكتور روهان بٌرٌرا أنه فً سٌاق المناقشات التً جرت فً اللجنة السادسة جرى التؤكٌد من قبل بعض األعضاء 

 على ما ٌلً:

المشاركة على درجة عالٌة جدا من جانب موظفً الدولة فً تسٌٌر الشإون الخارجٌة نٌابة عن الدولة ٌجب أن تنشؤ فً  ( أ)

 دة، حصانة مإك

النظر فً تحدٌد الفبات المإهلة، فقط أولبك األشخاص الذٌن ٌمارسون صبلحٌات جوهرٌة للدولة، و بالتالً باستثناء  ( ب)

الؽالبٌة العظمى من المسإولٌن الحكومٌٌن الذٌن ٌمارسون عمل ٌمكن أن ٌإدى على حد سواء من قبل القطاع الخاص 

 تحت تصرفهم.  كذلك، أو الذٌن لم ٌكن لدٌهم وثابق قوة الدولة
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األساس المنطقً للتؤكٌد على النهج المتبع من قبل بعض األعضاء بشؤن هذه المسؤلة أن السلوك الفعلً للعبلقات  ( ت)

الخارجٌة للدولة كانت عامبل أساسٌا فً الحفاظ على سٌادتها. وٌشكبلن معا كبل ال ٌتجزأ، والتً ٌنبؽً النظر فٌها على 

 نح الحصانة من الوالٌة القضابٌة لمختلؾ فبات موظفً الدولة.هذا النحو، عند وضع المعاٌٌر لم

الجدل داخل اللجنة ٌعكس فً الواقع مدى استعداد لجنة القانون الدولً على اعتماد نهج مرن وعملً، فً محاولة لتحقٌق 

الحصانة من  التوازن المطلوب بٌن ضرورة الحفاظ على وظٌفة السٌادة بٌن الدول من جهة، والحاجة إلى تجنب توسٌع

 الوالٌة القضابٌة على نحو مفرط وبالتالً خلق الفرص لئلفبلت من العقاب.

خبلل مناقشة اللجنة السادسة بشؤن تقرٌر لجنة القانون الدولً أكدت وفود عدة على ضرورة أن تؤخذ فً االعتبار فً معالجة 

لدولٌة، وحقٌقة أن طبٌعة التمثٌل فً العبلقات الدولٌة قد نطاق الحصانة لمسإولً الدولة، الحقابق الراهنة فً إدارة العبلقات ا

خضعت لتؽٌٌرات أساسٌة . وبالتالً كان من المسلم به أن هناك حاجة لمعرفة "فبات  من الموظفٌن الدولة" فٌما عدا 

 (. 2011/01/11انظر بٌان من سرٌبلنكا )  "التروٌكا" و الذٌن بحكم وظابفهم قد ٌكون لهم الحق فً حصانة الشخصٌة

بشكل عام، أكدت وفود أشارت الى الى هذا الجانب على ضرورة أن تعكس واقع ما جرى فً السٌاسة الخارجٌة الٌوم بٌن 

الدول التً تشمل مسإولٌن آخرٌن رفٌعً المستوى من وزٌر الشإون الخارجٌة. فً نفس الوقت أكدوا على ضرورة توخً 

ة كبار المسإولٌن فٌما عدا  "التروٌكا" ٌجب أن تكون مشروطة لوظابؾ محددة الحذر فً هذا الشؤن، وأن أي توسٌع فً البح

 (.11/2011/  2موكلة إلى كبار المسإولٌن من هذا القبٌل من جانب الدولة )انظر بٌان من سنؽافورة 

حظ المقرر الخاص على "مسؤلة االستثناءات من الحصانة" من مسإول فً الدولة من الوالٌة القضابٌة الجنابٌة األجنبٌة، ال

أنه فً حالة "االختصاص الشخصً" حصانة الرأي السابد على ما ٌبدو أن النظرة المسٌطرة حول هذه الحصانة كانت مطلقة 

وتؽطً األفعال المنجزة على الصعٌدٌن الشخصً و الرسمً على حد سوا و أثناء وجوده فً منصبه وقبل بها وأنه ال توجد 

ي المقرر الخاص، اعتبار مسؤلة االستثناءات ٌمكن أن تكون فقط ذات الصلة فٌما ٌتعلق استثناءات بذلك. ٌمكن فً رأ

بالحصانة "الموضوعٌة" فٌما ٌتعلق باألعمال التً ٌإدونها بصفتهم الرسمٌة، فً سٌاق جرابم بموجب القانون الدولً. فً 

ناءات من الحصانة تدخل فً مجال التطوٌر الوقت نفسه، أعرب المقرر الخاص عن الرأي على نطاق واسع أن مسؤلة االستث

التدرٌجً للقانون الدولً. على أٌة حال من وجهة نظره أثارت القضٌة مخاوؾ جدٌة بما فً ذلك بالنسبة لمحاكمات ذات 

نون دوافع سٌاسٌة، والمحاكمات ؼٌابٌا والمشاكل االستداللٌة نتٌجة لعدم تعاون الدولة المعنٌة. ونبه لجنة صٌاؼة أحكام القا

 لمنشود إلى عدم كتابة مسودات القانون و عوضا عن ذلك ٌمكن ان ٌقتصر عملهم على تدوٌن القانون القابم.

ت مسؤلة االستثناءات الممكنة للحصانة زٌادة اآلراء المختلفة داخل اللجنة. فً حٌن أن اتفق بعض األعضاء على النتابج أعط

ضاء اآلخرٌن عن رأي مفاده أن اللجنة ال ٌمكن أن تقتصر على الوضع التً توصل إلٌها المقرر الخاص، أعرب بعض األع

الراهن، وٌجب أن تؤخذ فً االعتبار االتجاهات ذات الصلة والتً كان لها تؤثٌر على مفهوم الحصانة، ال سٌما التطورات فً 

اعدة بدون استثناءات لٌس مقبوال. قانون حقوق اإلنسان والقانون الجنابً الدولً. وفقا لرأي أن التؤكٌد على أن الحصانة كق

 لنقاش.ل افً هذا السٌاق أشٌر إلى أن مسؤلة كٌفٌة تطبٌق القاعدة على الحصانة فً السٌاق القانونً العام كان محور

سعىت هذه المناقشة إلى التؤكٌد على أن المصلحة العلٌا للمجتمع الدولً ككل قد تطورت فً ما ٌتعلق ببعض الجرابم الخطٌرة 

ب القانون الدولً، األمر الذي أدى إلى عدم وجود حصانة فً مثل هذه الحاالت. ولذلك اعتبر أنه بدال من معالجة هذه بموج

المسؤلة من حٌث "القاعدة" و "االستثناء"، مع الحصانة كونها القاعدة، إال أنها بدت أكثر دقة لدراسة هذه المسؤلة من منظور 

والنظر فً ما إذا كان هناك أي استثناءات  -والتً هزت ضمٌر البشرٌة  -حاالت محدودة مسإولٌة الدولة وممثلٌها فً تلك ال

 لجنة لجنة القانون الدولً(. 63من تقرٌر الدورة  124-121فً شكل حصانة قد تكون موجودة )الفقرة 

بلستثناءات لهذه الحصانة على أساس أنه فً حالة وجود تعارض بٌن قواعد الحصانة لاألساس المنطقً طلب أن ٌتم تفسٌر 

وتلك التً أنشبت فً الجرابم الدولٌة، وهذا األخٌر هو من القواعد اآلمرة، ٌجب أن تسود. ٌسعى هذا النهج إلى النظر فً 
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مد القوة من رأي أقلٌة من القضاة مسؤلة الحصانة واالستثناءات من وجهة نظر التسلسل الهرمً للقواعد وسعت لتست

 المعارضٌن فً قضٌة العدسانً ضد المملكة المتحدةفً المحكمة األوربٌة لحقوق االنسان التً اعلنت :

حظر التعذٌب والقواعد المتعلقة بحصانة الدولة، ٌتم رفع الشرٌط اإلجرابً على لبسبب التفاعل بٌن حكم " القواعد اآلمرة "

ومع ذلك، فإن  تلقابٌا بسبب تلك القواعد، ألنها تتعارض مع قاعدة أعلى مرتبة، ال تنتج أي أثر قانونً".حصانة الدولة  

الؽالبٌة العظمى من القضاة فً المحكمة األوروبٌة أقروا أن المحكمة لم تتمكن من التمٌٌز بٌن الصكوك الدولٌة والسلطات 

أساسا متٌنا الستنتاج أنها كمسؤلة من القانون الدولً، فإن الدولة لم تعد القضابٌة أو ؼٌرها من المواد المعروضة علٌها، أي 

 تحظى بالحصانة من الدعوى المدنٌة فً محاكم دولة أخرى، حٌث أعمال التعذٌب المزعومة.

ذلك  المقرر الخاص فً مبلحظاته الختامٌة لصٌاؼة القضاٌا ذكر بؤن هناك العدٌد من البدٌهٌات فً القانون الدولً بما فً

تطور وضع حقوق اإلنسان لم تسفر عن اختفاء السٌادة أو القضاء على مبادئ المساواة فً السٌادة بٌن الدول وعدم التدخل 

فً الشإون الداخلٌة على الرؼم من وجود تؤثٌر خطٌر على مضمونها. وأشار المقرر الخاص إلى أن القضٌة المركزٌة للنظر 

ٌمكن للتؽٌرات التً تحدث فً العالم والقانون الدولً أن ٌكون لها تؤثٌرعلى السٌادة  فً هذا الموضوع لم تكن إلى أي مدى

ككل، وإنما على نحو أكثر تحدٌدا كٌؾ كان هناك تؤثٌر على حصانة مسإولً الدول، على أساس سٌادة الدولة، والسإال 

والٌة القضابٌة الجنابٌة الوطنٌة لدول الجوهري هو كٌؾ تؤثرت حصانة المسإولٌن فً الدولة بشكل عام، والحصانة من ال

 أخرى على وجه الخصوص. 

ؼٌر صحٌح. مكافحة اإلفبلت من العقاب ذو أمر أكد المقرر الخاص أن الجمع بٌن الحصانة ومكافحة اإلفبلت من العقاب هو 

جنابٌة دولٌة. وعبلوة  سٌاق أوسع ٌشمل مجموعة متنوعة من التدخبلت فً القانون الدولً بما فً ذلك إنشاء والٌة قضابٌة

على ذلك، أشٌر إلى أن الحصانة من الوالٌة القضابٌة الجنابٌة والمسإولٌة الجنابٌة الفردٌة هً مفاهٌم منفصلة. الحصانة 

 والوالٌة القضابٌة الجنابٌة األجنبٌة هً القضٌة التً ٌتم التعامل معها، ولٌس الحصانة والمسإولٌة.

لهرمً للقواعد اآلمرة التً تسود على الحصانات، اعتبر المقرر الخاص أن القواعد اآلمرة ردا على الخبلؾ حول التسلسل ا

التً تحظر أو تجرم بعض األفعال الموضوعٌة فً طبٌعتها وال تستطٌع أن ٌلؽً قاعدة اجرابٌة مثل تلك التً تتعلق 

 بالحصانة.

عن الوالٌة تماما ً ما ٌجب فصلها وتمٌٌزها المقرر الخاص أٌضا إلى أن مسؤلة االختصاص الجنابً الدولً هأشار 

القضابٌة الجنابٌة األجنبٌة. من وجهة نظره كان نظام روما األساسً بشؤن المحكمة الجنابٌة الدولٌة ؼٌر مرتبط فٌما ٌتعلق 

 للجنة القانون الدولً(. 63تقرٌر الدورة  189-187بالوالٌة القضابٌة الجنابٌة األجنبٌة )الفقرة 

ور روهان بٌرٌرا  إن المناقشة التً دارت فً اللجنة السادسة عكست أٌضا مجموعة من وجهات النظر المتنوعة أبرزالدكت 

التً تم اإلعراب عنها فً لجنة االستثناءات الممكنة لحصانة. وجرى التشدٌد على الحاجة إلى إٌجاد توازن مناسب بٌن عدد 

لمثال، أشٌر إلى أن الموضوع الذي ٌدور حول قٌمتٌن ربٌسٌتٌن ٌحمٌها من المبادئ األساسٌة من قبل عدة وفود. على سبٌل ا

القانون الدولً، وهً حصانة المسإولٌن فً الدولة وااللتزام لتجنب اإلفبلت من العقاب، وذلك لخدمة مصالح المجتمع الدولً 

ت من العقاب عن الجرابم الخطٌرة سوؾ تتطلب وجود توازن بٌن سٌادة الدولة ، وحقوق األفراد، والحاجة إلى تفادي اإلفبل

 لبرتؽال(.ابموجب القانون الدولً )بٌان 

فً التصدي لقضٌة االستثناءات الممكنة لحصانة مسإولً الدول شددت بعض الوفود أٌضا على ضرورة أن نؤخذ فً 

كن جدا أن ٌإدي الى احتكاكات االعتبار حقٌقة أن خطر المبلحقة الجنابٌة ذات الدوافع السٌاسٌة قبل المحاكم األجنبٌة من المم

خطٌرة فً العبلقات بٌن الدول. وبالتالً هناك حاجة واضحة لتحقٌق توازن دقٌق بٌن اعتبارات السٌاسة العامة المعنٌة ذات 

الصلة المعنٌة، و هً الحفاظ على مبدأ راسخ من حصانة المسإولٌن فً الدولة وذلك من أجل معالجة مسؤلة االستثناءات 

 (.2011/2/11ونٌوزٌلندا أٌضا مإرخ  2011/  1/11هذه القاعدة )بٌان سرٌبلنكا بتارٌخ الممكنة ل
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أكدت بعض الدول أٌضا على أن حصانة الدول لٌست مجاملة من قبل دولة واحدة إلى أخرى، بل على مبدأ هام من القانون 

هً ترتكز على قدم المساواة. واعتبر بالتالً أنه إذا الدولً الذي استند إلى المبادئ القانونٌة األساسٌة والمساواة فً السٌادة و

وضعت المبادئ القانونٌة األساسٌة المذكور أنفا فً موقع  حٌث  من الممكن أن تحل محلها قواعد أخرى فً أي وقت، فإن 

أسس العبلقات الدولٌة الحدٌثة ستتآكل بشكل خطٌراألمر الذي ٌإدي إلى عواقب وخٌمة. )بٌان جمهورٌة الصٌن 

 (.2011/2/11الشعبٌة

التمٌٌز من قبل المقرر الخاص بٌن االختصاص الجنابً الدولً، والتؤكٌد على اختصاص المحاكم األجنبٌة الدعم فً لقً 

إطار اللجنة السادسة. وهكذا أشٌر إلى أن نطاق حصانة مسإولً الدول من الوالٌة القضابٌة الجنابٌة ٌحتاج إلى فحص بطرق 

ما إذا تم اتخاذ اإلجراءات المعنٌة من قبل محكمة وطنٌة أو ما إذا كان الجرم المزعوم ٌقع فً نطاق  مختلفة، اعتمادا على

 اختصاص محكمة دولٌة.

أشٌر أٌضا إلى إن المحكمة الجنابٌة الدولٌة كانت مهتمة فً نظام روما األساسً صراحة لتعٌٌن حدود إلمكانٌة الحصانات 

لدولً. ومع ذلك، فإن هذا القٌد على الحصانات ال تنطبق فً كل ما ٌتعلق باختصاص المستمدة من مصادر أخرى للقانون ا

محكمة وطنٌة. هذا األخٌر ٌنطوي على الحاالت حٌث ٌجب ضمان مبدأ المساواة فً السٌادة بٌن الدول واستقرار العبلقات 

 (.31/10/2011الدولٌة. )بٌان من سوٌسرا 

وجهات النظر الذي اتسم به النقاش حول االستثناءات الممكنة للحصانة سواء داخل  من المرجح أن ٌهٌمن التباٌن الحاد فً

لمإتمر العمل الدولً. ومن المرجح أن تسترشد  64اللجنة وفً اللجنة السادسة على الفرٌق العامل الذي سٌنشؤ فً الدورة 

ابٌة وؼٌرها من المواد. وهذه مسؤلة تتطلب النتٌجة وتحدد من خبلل  توافر أدلة مقنعة من ممارسات الدول والقرارات القض

 أولوٌة قصوى للدول من منطقة آسٌا وأفرٌقٌا.

الدكتور روهان بٌرٌرا بعد ذلك فً الحكم األخٌر لمحكمة العدل الدولٌة فً "الحصانات القضابٌة للحالة الدول" استشهد 

حكمة العدل الدولٌة فً قضٌة ألمانٌاو إٌطالٌا، على (. وقال إن الحكم األخٌر لم2012شباط/ فبراٌر  3 -)المانٌا واٌطالٌا 

الرؼم من اشتمالها على الدعاوى المدنٌة المختلفة عن الدعوى الجنابٌة، مع ذلك كان له آثار واضحة للعمل الجاري بشؤن 

مام المحاكم مسؤلة حصانة مسإولً الدول من الوالٌة القضابٌة الجنابٌة األجنبٌة. الحالة نشؤت من الدعاوى المرفوعة أ

اإلٌطالٌة ضد ألمانٌا حول ما تم وصفه بؤنه وانتهاكات خطٌرة لقوانٌن النزاعات المسلحة التً وصلت إلى جرابم بموجب 

القانون الدولً ارتكبت خبلل الحكم النازي. واستندت الحجج التً أدلت بها اٌطالٌا على االفتراض القابل بؤن القانون الدولً 

أو على األقل ٌحد من حصانتها عند قٌامها بانتهاكات خطٌرة لقوانٌن النزاعات المسلحة. أوضحت  ال ٌعطً حصانة للدولة

المحكمة أن اإلجراءات التً تتخذها القوات المسلحة األلمانٌة وؼٌرها من قوى الجٌش االلمانً، والتً كانت موضوع 

المسلح. كان السإال للتقرٌر أمام المحكمة ما إذا كانت  الدعوى المقدمة للمحاكم اإلٌطالٌة، انتهاكات خطٌرة لقوانٌن النزاع

 هذه الحقٌقة تعمل لحرمان ألمانٌا من الحق فً الحصول على حصانة.

قد طور الى حٌث ٌحق للدولة الحصانة فً حالة ارتكاب انتهاكات  فٌما ٌتعلق بالسإال عما إذا كان القانون الدولً العرفً

نون النزاعات المسلحة، جاءت المحكمة الى استنتاج مفاده انه وبصرؾ النظر عن خطٌرة لقانون حقوق اإلنسان أو قا

القرارات الصادرة عن المحاكم اإلٌطالٌة التً كانت موضوع الدعوى الحالٌة، لم ٌكن هناك أي ممارسات دولٌة ٌمكن 

شارت المحكمة إلى أن هناك اعتبارها تدعم االقتراح حول حرمان الدولة من حقها فً الحصانة فً مثل هذه الحالة. وأ

ال تتعامل مع حق الدولة  لجنة القانون الدولً مجموعة كبٌرة من ممارسات الدولة من الدول األخرى و التً توضح  حقٌقة أن

و  83-81فً الحصانة بشكل ٌعتمد على جسامة الفعل الذي اتهمت به أو طبٌعة القانون الذي حكم علٌها بانتهاكه )الفقرات 

 ن حكم محكمة العدل الدولٌة(.م 85و  84

أثٌرت مسؤلة القٌود القواعد اآلمرة التً احتلت مكانا بارزا فً مناقشة لجنة القانون الدولً  فً سٌاق الجدل أمام المحكمة،

بشؤن  2004بشؤن حصانة المسإولٌن فً الدولة. وقد نظرت المحكمة فً تارٌخ التفاوض على اتفاقٌة األمم المتحدة لعام 

( لوحظ أنه خبلل المناقشات التً جرت فً اللجنة السادسة. لم تقترح أٌة دولة 2004الدول وممتلكاتها من ) حصانات
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تضمٌن القواعد اآلمرة لتحدٌد الحصانة فً مشروع االتفاقٌة. وخلصت المحكمة بالتالً أن التارٌخ المشارإلىه فً ذلك الوقت 

الطرٌقة بلجنة القانون الدولً المحدودة  ٌدل على إن الدول ال تعتبر حصانة، 2004من اعتماد اتفاقٌة األمم المتحدة فً عام 

 التً اقترحت من قبل اٌطالٌا.

فً اشارة الى الجدل حول التسلسل الهرمً للقواعد، الحظت المحكمة أن حجة تتوقؾ على وجود صراع بٌن القاعدة أو 

لة الواحدة لمنح الحصانة آلخرى. فً رأي المحكمة، مع ذلك، ال القواعد اآلمرة وقواعد القانون العرفً الذي ٌتطلب من الدو

وجود لمثل هذه النزاعات. على افتراض أن قواعد قانون النزاعات المسلحة والتً تحظر قتل المدنٌٌن فً األراضً المحتلة، 

مرة، لم ٌكن هناك تعارض وترحٌل السكان المدنٌٌن لؤلعمال الشاقة وترحٌل أسرى الحرب إلى األعمال الشاقة، والقواعد اآل

بٌن هذه القواعد والقواعد المتعلقة بحصانة الدولة. مجموعتٌن من القواعد تعالج المسابل المختلفة لقواعد حصانة الدولة كانت 

إجرابٌة فً طابعها واقتصرت على تحدٌد ما إذا كانت المحاكم فً دولة واحدة تمارس والٌتها القضابٌة دون دولة أخرى. إال 

 ا ال تتضمن السإال فٌما إذا كان السلوك الذي تم القٌام به إجراءات مشروعة أو ؼٌر مشروعة.أنه

"إن القضٌة  والرأي المستقل للقاضً عبد كوروما، ٌضع القضٌة المركزٌة أمام المحكمة فً وجهات النظر، عندما ٌقول؛

االلمانٌة، خبلل الحرب العالمٌة الثانٌة، أو مسإولٌة المعروضة على المحكمة  لٌست حول مشروعٌة سلوك القوات المسلحة 

ألمانٌا الدولٌة للسلوك من هذا القبٌل. وتقتصر هذه المسؤلة فً هذه الحالة إلى ما إذا كان ٌحق أللمانٌا حصانة أمام المحاكم 

إلى معالجة هذه المسؤلة  المحلٌة االٌطالٌة، فٌما ٌتعلق بسلوك قواتها المسلحة فً مسار الصراع. فإن المحكمة ال تحتاج

الموضوعٌة لشرعٌة سلوك ألمانٌا، لحسم مسؤلة الحصانة السٌادٌة. فً الواقع ٌقتصر اختصاص المحكمة فً هذه الحالة فقط 

 (.3على معالجة مسؤلة الحصانة القضابٌة ")الفقرة 

ددت على ان الحصانة أمام محاكم القاضً بنونة، فً رأٌه المستقل، وضحت أٌضا االنقسام بٌن الحصانة والمسإولٌة، وش

أجنبٌة ال تعنً تبربة كاملة من المسإولٌة. وبعبارة أخرى، ال ٌمكن منح الحصانة من قبل هذه المحاكم فً أي معنى ٌبرأ 

 8الدولة المعنٌة من المسإولٌة. انها مجرد ارجائ النظر فً هذه المسإولٌة لؽٌرها من الهٌبات الدبلوماسٌة والقضابٌة )الفقرة 

 (.88 الصفحة

/ مسإولٌة، حٌث ذكر أن مكافحة اإلفبلت من العقاب له سٌاق حول الحصانةوكان هذا التفكٌر ٌتفق مع منطق المقرر الخاص 

 أوسع ٌشمل مجموعة متنوعة من التداخبلت فً القانون الدولً، بما فً ذلك إنشاء القضاء الجنابً الدولً.

لقضاة المعارضٌن، مثل القاضً ترٌنداد حٌث ٌمٌل رأٌه الى طمس حصانة / المنطق بشكل صارخ مع آراء بعض اٌتناقض 

تمٌٌز المسإولٌة، بمعنى، ". كانت المبادئ الربٌسٌة فً القضٌة هنا، فً تصوري، على مبدأ اإلنسانٌة ومبدأ الكرامة 

ة الدولة عن الجرابم الدولٌة اإلنسانٌة. ال ٌمكن أن توضح حصانة الدولة من وجهة نظره على نحو ؼٌر مبلبم وفقا لمسإولٌ

... واألسباب المذكورة أعبله تقع فً هذا الخطؤ المإسؾ الزدواجٌة الحصانة / المسإولٌة ومكافحة اإلفبلت من العقاب، 

 والتً حذر منها المقرر الخاص .

لمحاكم المحلٌة من والٌات وأٌد االستنتاج الذي توصل إلٌه أؼلبٌة القضاة  فً حالة حصانة الدول من خبلل سلسلة من أحكام ا

مختلفة )مثل المملكة المتحدة وكندا وبولندا وسلوفٌنٌا ونٌوزٌلندا والٌونان( حٌث الحوارحول القواعد القطعٌة المفروضة 

لقانون حصانة الدولة تم رفضه. فً هذا الصدد فؤن حكم محكمة العدل الدولٌة بٌن ألمانٌا واٌطالٌا ٌإٌد تماما رأي األؼلبٌة من 

لمحكمة األوروبٌة فً قضٌة العدسانً. فً التوصل إلى استنتاج مفاده أنه بموجب القانون الدولً العرفً كما هو علٌه فً ا

الوقت الحاضر، ال تحرم الدولة من الحصانة، وذلك بسبب اتهامها بارتكاب انتهاكات خطٌرة للقانون الدولً لحقوق اإلنسان 

ت المحكمة إلى التشدٌد على أنه كان ٌتحدث فقط عن حصانة الدولة نفسها من محاكم أو القانون الدولً للنزاع المسلح، سع

الدول األخرى، وبالتالً أن مسؤلة ما إذا كان وإذا كان األمر كذلك إلى أي مدى ٌمكن تطبٌق الحصانة الدعاوى الجنابٌة ضد 

سٌكون من المثٌر لبلهتمام دراسة تؤثٌر هذا  من الحكم(. 91مسإول فً الدولة،  لن تكن المشكلة فً هذه القضٌة )الفقرة 

  المسإولٌن فً الدولة  عم أعمال كانت تعتبر أعمال الدولة. البٌان فً ما ٌتعلق بحصانة
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على الرؼم من أن الحصر الحذرا لنطاق الحكم، والتصدي للقضاٌا الربٌسٌة من قبل المحكمة، ال سٌما بشؤن العبلقة بٌن 

نظر فً هذه القضاٌا قبل أن ٌتم إنشاء الدولة  ستكون الحصانة ببل شك سلطة مقنعة فً مواصلة القواعد القطعٌة وسٌادة ا

 الفرٌق العامل المعنً حول مسؤلة حصانة مسإولً الدول فٌما ٌتعلق بالوالٌة القضابٌة الجنابٌة األجنبٌة.

فً حٌن أن التقارٌر األولٌة والثانٌة للمقرر المناقشة حول "التقرٌر الثالث للمقرر الخاص"، قال الدكتور روهان بٌرٌرا فً 

التقرٌر الثالث مجموعة من المسابل تناول  الخاص تتعامل مع الجوانب الموضوعٌة للحصانة من مسإولً الدولة، و

اإلجرابٌة، والتً على حد قول المقرر الخاص، تهدؾ إلى استكمال الصورة بالكامل ". وركز التقرٌر بشكل خاص على: )أ( 

 ت النظر فً الحصانة، )ب( االحتجاج / التنازل عن الحصانة، )ت( إثبات الحصانة، و )ث( مسؤلة التنازل الضمنً.توقٌ

فٌما كان ٌعلق على مسؤلة "التوقٌت"، أي عندما متى ٌجب رفع الحصانة فً مرحلة االجراءات الجنابٌة، كان المقرر الخاص 

لٌة، التً ٌجب أن تقرر على وجه السرعة فً فور بداٌة التقاضً. وشدد ٌرى أن المسابل المتعلقة بالحصانة هً مسابل أو

على أنه ٌنبؽً، فً مسؤلة حصانة مسإول دولة من الوالٌة القضابٌة الجنابٌة األجنبٌة من حٌث المبدأ، النظر إما فً مرحلة 

ون الدولة التً كانت تمارس مبكرة من إجراءات المحكمة، أو حتى فً وقت سابق فً مرحلة ما قبل المحاكمة، عندما تك

 الوالٌة القضابٌة فً مسؤلة اتخاذ تدابٌر إجرابٌة جنابٌة.

كان هناك اتفاق عام فً اللجنة على أن الحصانة ٌجب أن تنظر فً مرحلة مبكرة من مراحل الدعوى أو فً الواقع فً وقت 

الستشاري لمحكمة العدل الدولٌة فً "الخبلفات سابق خبلل مرحلة ما قبل المحاكمة كما ذكر من قبل المقرر الخاص. الرأي ا

المتعلقة بالحصانة من اإلجراءات القانونٌة من المقرر الخاص للجنة حقوق اإلنسان" استشهد بها المقرر الخاص فً دعم 

 موقؾ أعبله.

ل )المانٌا و اٌطالٌا.( ومن المثٌر لبلهتمام أن حكم محكمة العدل الدولٌة فً األونة األخٌرة بشؤن الحصانات القضابٌة للدو 

الذي استشهد به أعبله، ٌطرح النقطة نفسها "الحصانة من الوالٌة القضابٌة هً لٌست الحصانة فقط من تعرضه لحكم سلبً 

ولكن من تعرضه لعملٌة المحاكمة. ومن ثم فهً بالضرورة أولٌة فً الطبٌعة. وبالتالً ال بد من محكمة وطنٌة لتحدٌد ما إذا 

ة أجنبٌة الحصانة من باب القانون الدولً، قبل أن تتمكن من االستماع إلى جوهر القضٌة المعروضة علٌها، كان ٌحق لدول

وقبل وضع الحقابق. إذا كان ال بد من حصانة تعتمد على الدولة فً الواقع أنه ارتكب انتهاكا خطٌرا للقانون الدولً لحقوق 

من الضروري للمحكمة وطنٌة اجراء تحقٌق فً الوقابع الموضوعٌة من اإلنسان أو قانون النزاعات المسلحة، عندبذ ٌصبح 

أجل تحدٌد ما إذا كان لدٌها الوالٌة. إذا من ناحٌة أخرى، لمجرد االدعاء بؤن الدولة قد ارتكبت مثل هذه األفعال ؼٌر 

كار الحصانة ببساطة عن المشروعة والتً ٌجب أن تكون كافٌة لحرمان الدولة من حقها فً الحصانة، ٌمكن فً الواقع  ان

 ( .82)الفقرة  طرٌق بناء ماهرا للمطالبة. "

الحصانة وواجب إعبلم الدولة الرسمٌة"، على سإال حول من ٌحق له قانونٌا رفع مسؤلة  استدعاءفً ما ٌتعلق بقضٌة "

الحصانة، وأكد المقرر الخاص أنه فقط بحالة استدعاء الحصانة أو إعبلن الحصانة من قبل دولة المسإول ولٌس من قبل 

 عواقب قانونٌة. الموظؾ نفسه، ٌشكل استدعاء مرتبط من الناحٌة القانونٌة أو إعبلن مإهل لفرض

من أجل طلب الحصانة كان من الضروري أن دولة المسإول ٌجب أن تعرؾ أن التدابٌر الجنابٌة اإلجرابٌة هً فً الواقع 

التً ٌجري اتخاذها أو المزمع اتخاذها فً ما ٌتعلق باألمور الرسمٌة المعنٌة. وفقا لذلك، اضطرت الدولة التً كانت تخطط 

 ولة  المسإول فً هذا الصدد.لهذه التدابٌر إلعبلم د

على واجب "إعبلم"، المقرر الخاص من أجل االنتباه إلى التمٌٌز الذي ٌجب أن ٌتم على أساس فبات موظفً الدولة الذٌن 

الموضوعً من جهة أخرى.  االختصاص ٌتمتعون بحصانة االختصاص الشخصً من جهة، وأولبك الذٌن ٌتمتعون بحصانة

ة أو الوالٌة  أو وزٌر الخارجٌة، الدولة التً تمارس الوالٌة الجنابٌة ٌجب أن تنظر فً نفسها، من وفقا للتروٌكا، ربٌس دول

تلقاء نفسها، مسؤلة الحصانة للشخص المعنً، وتحدٌد الموقؾ فً إطار القانون الدولً . ونظرا لهذا المنصب السٌاسً الرفٌع 
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مل عبء رفع مسؤلة الحصانة مع سلطات الدولة التً تمارس الوالٌة لهإالء المسإولٌن، دولة المسإول فً هذه الحالة، ال تح

 الجنابً.

من ناحٌة أخرى، فٌما ٌتعلق باألشخاص الذٌن ٌتمتعون بحصانة االختصاص الموضوعً أشٌر إلى أن عبء استدعاء 

لمسإول فانه ٌجب حصانة ٌكون على دولة المسإول. تصرؾ إذا كانت الدولة تود أن تستدعً الحصانة فٌما ٌتعلق بهذا ا

إببلغ الدولة التً تمارس والٌة قضابٌة، أن الشخص المعنً كان مسإول لها، بصفة رسمٌة وٌتمتع بالحصانة، والحقابق 

األساسٌة حول معرفة أن الشخص مسإول للدولة. خبلؾ ذلك، لم تكن الدولة التً تمارس النظر فً مسؤلة الحصانة من تلقاء 

 عتبار المحاكمة الجنابٌة.نفسها ملزمة لتؤخذ بعٌن اال

قال الدكتور روهان بٌرٌرا حول مسؤلة "رفع الحصانة" أن المقرر الخاص أشار أن الحق فً التنازل عن الحصانة عن أحد 

المسإولٌن ٌسند للدولة ولٌس فً لصالح الموظؾ نفسه. ومع ذلك، عندما كان ربٌس الدولة أو ربٌس الحكومة أو وزٌر 

نة فٌما ٌتعلق به، ٌحق للدولة التً تمارس الوالٌة الجنابٌة أن نفترض أن هذه هً رؼبة دولة المسإول، الخارجٌة ٌرفع الحصا

 على األقل حتى تبلػ من جانب تلك الدولة.

فً مسؤلة ما إذا كان ٌنبؽً التعبٌر عن التنازل ٌتم بشكل ضمنً، كان المقرر الخاص من وجهة النظر أن ٌتم التعبٌر عن 

ن ربٌس الدولة أو الحكومة أو وزٌر الخارجٌة صراحة. رفع الحصانة عن مسإولٌن آخرٌن من اللجنة رفع الحصانة ع

الثبلثٌة)التروٌكا(، ولكن الذٌن كانوا ٌتمتعون بحصانة االختصاص الشخصً، من المسإولٌن الذٌن ٌتمتعون بالحصانة 

الة، قد ٌكون منسوبا إلى جملة أمور من عدم الموضوعٌة، قد ٌكون بشكل واضح أو ضمنً. التنازل الضمنً فً هذه الح

 استدعاء الحصانة من قبل دولة المسإول.

فٌما ٌتعلق باالستجابة داخل اللجنة للتقرٌر الثالث للمقرر الخاصهو أن التحلٌل الوارد فً التقرٌر كان مقنعا ومنطقٌا. ومع  

 لجنة. وهً:ذلك، استقطب اثنٌن من جوانب التقرٌر الثالث تعلٌقا خاصا داخل ال

 )أ( مسؤلة إثبات الحصانة 

 )ب( التنازل الضمنً من خبلل االشتراك فً معاهدة دولٌة 

 )أ( إثبات الحصانة

قال الدكتور روهان بٌرٌرا أنه فً مقر اللجنة بالتعلٌق على إثبات الحصانة، فً ما ٌتعلق بالحصانة الموضوعٌة  أشار عدة 

من اختصاص دولة المسإول وصؾ سلوك المسإول بؤنه "السلوك الرسمً  أعضاء الى مبلحظة المقرر الخاص أنه كان

للدولة"، و فً نفس الوقت أن الدولة التً تمارس الوالٌة الجنابٌة لٌس لدٌها "لموافقة العمٌاء" مثل هذا التوصٌؾ و هذا 

د التوازن. ٌجب تقسٌم  كل االستنتاج ٌبدو "واسع نوعا ما، وؼٌر واضح". شدد هإالء األعضاء على أنه من الضروري إٌجا

حالة على حدة وفقا للمزاٌا. أشار إلى أن استخدام مصطلحات مثل "حق"، و اقتراح على أن هناك "افتراض" نتٌجة تعٌٌن 

 موظؾ، ٌمكن أن ٌإدي إلى التمادي.

ص للجنة حالة حقوق فً هذا الصدد تمت اإلشارة أٌضا إلى الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولٌة حول حصانة المقرر الخا

اإلنسان، التً كانت تستخدم باعتبارها تؤكٌدا لمقولة عامة أنه إذا كانت الصفة الرسمٌة للمسإول، والطبٌعة الرسمٌة من أفعاله 

 فً حالة معٌنة، فإن عبء إثبات أنه كان ٌتصرؾ بصفته الرسمٌة "لقد خفؾ بشكل كبٌر".

 عاهدة الدولٌة)ب( التنازل الضمنً من خالل االشتراك فً الم

قال الدكتور روهان بٌرٌرا تؤكٌد المقرر الخاص هذا أن موافقة الدولة  على االلتزام على تؤسٌس اتفاق دولً للوالٌة القضابٌة 

العالمٌة على الجرابم الدولٌة الخطٌرة، ال ٌعنً الموافقة على ممارسة الوالٌة القضابٌة الجنابٌة الدولٌة فٌما ٌتعلق بالمسإولٌن 

ا، وبالتالً لم تشكل  التنازل الضمنً عن الحصانة، كما ولدت أٌضا بعض المناقشات داخل اللجنة. فً حٌن ٌإٌد بعض فٌه
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األعضاء الرأي القابل بؤن هناك عزوؾ عام عن قبول التنازل الضمنً، على أساس قبول اتفاق ما لم ٌكن هناك تعبٌر واضح 

 اآلخر عن رأي مخالؾ.عن وجود نٌة واضحة لرفع الحصانة، أٌد البعض 

إبرام اتفاق تؤسٌس الوالٌة القضابٌة العالمٌة، مع التسلٌم بؤحكام التسلٌم، وإقامة والٌة قضابٌة جنابٌة تم وفقا لهذا الرأي األخٌر 

 عن الجرابم الدولٌة الخطٌرة، من دون أي تمٌٌز بسبب الصفة الرسمٌة لمرتكبً هذه الجرابم، أشار إلى أن أطراؾ من الدولة

تهدؾ إلى رفع الحصانة. ومع ذلك، فقد أشٌر أٌضا من قبل أعضاء آخرٌن، انه ما لم ٌكن هناك نص صرٌح على التنازل عن 

 الحصانة، ومثل هذا االستنتاج ، استنادا إلى مجرد الصمت فً المعاهدة ال ٌنبؽً أن ٌستخلص بسهولة على التنازل الضمنً.

انة مسإولً الدول" ركزت على التقرٌر الثانً للمقرر الخاص والقضاٌا موضوع  "حصحول  المناقشة السادسة للجنة

الموضوعٌة الواردة فٌه مثل التوجه العام للموضوع ، نطاق الحصانة واالستثناءات الممكنة لجرابم خطٌرة. وكان لعدم االنتباه 

فً الطبٌعة، وربما لسبب من األسباب، )والذي إلى المسابل اإلجرابٌة التً أثٌرت فً التقرٌر الثالث الذي كان أقل إثارة للجدل 

كان واضحا أٌضا فً المناقشة داخل اللجنة(، أنه سٌكون من المناسب  أكثر النظر فً المسابل اإلجرابٌة بعد أن توصلت 

األساسٌة التً و هذه تشكل القضاٌا  –اللجنة إلى استنتاجات نهابٌة فٌما ٌتعلق بالقضاٌا األساسٌة والجوهرٌة فً التقرٌر الثانً 

 ٌنبؽً حلها مع االبقاء على االتجاه العام للموضوع ككل.

قال الدكتور روهان بٌرٌرا على الرؼم من ذلك، كما فً أعمال لجنة القانون الدولً بشؤن هذا الموضوع تستؤنؾ فً الدورة 

 .ول آسٌا وأفرٌقٌا،القضاٌا التً أثٌرت فً التقرٌر الثالث ٌجب أن تتصدى أٌضا لبلهتمام الوثٌق بٌن د64

 :تاٌلند من الدولً القانون لجنة عضو كٌتٌشٌساري، كٌرانؽساكالسفٌر تعلٌقات االستشارٌة للمنظمة العام األمٌن قرأٌ

 :األجنبٌة الجنابٌة القضابٌة الوالٌة من الدول مسإولً حصانة"

 الدولً، القانون لجنة أعمال جدول إطار فً الراهن الوقت فً آخر بموضوع بل ٌرتبط . لٌس منفصبل الموضوع هذا

 البحث قٌد الموضوع" العالمٌة القضابٌة الوالٌة مبدأ وتطبٌق بنطاق" أٌضا وٌرتبط. المقاضاة أو بالتسلٌم االلتزام فإن وتحدٌدا،

 قد( آسٌا وؼرب وأفرٌقٌا، البلتٌنٌة أمرٌكا من سٌما وال) الدول من العدٌد المتحدة، لؤلمم العامة للجمعٌة السادسة اللجنة فً

 للعبلقات الصحٌح الدولٌة ٌجب أن تعتبرفً السٌاق القضابٌة الوالٌة أن بحجة القانون الدولً بالنظر السماح للجنة رفضت

 .عادل دولً قانون ولٌس الدولٌة،

 .التالٌة المسابل على التعلٌقات تلقً فً خاص بشكل ٌهتم الدولً القانون لجنة

 القضابٌة الوالٌة من الدول مسإولً حصانة موضوع بشؤن الدولً القانون أن تتخذها لجنة الدول النهج التً ترؼب هو ما( أ)

 ٌجب أو ،(القابم القانون) القابمة الدولً القانون قواعد وضع إلى تسعى الدولً أن القانون للجنة هل ٌنبؽً األجنبٌة؟ الجنابٌة

 ؟(المنشود القانون) التدرٌجً التطوٌر عملٌة فً الدولً القانون لجنة أن تشرع

 بحكم ٌتمتع( وؼٌرها الخارجٌة، ووزراء الحكومات ورإساء الدول رإساء) الدول فً العلٌا المناصب أي من أصحاب( ب)

 ؟ بصفة حصانتهم الشخصٌة المنشود، بالقانون ٌتمتع أن ٌنبؽً أو الموجود، القانون

 الحصانة . أو الشخصً حصانةاالختصاص  من مستثناة تكون أن هل ٌنبؽً أو الجرابم، هً ما( ج)

 االختصاص الموضوعً؟

 والتشرٌعات، القانون قضٌة فً األخٌرة التطورات ذلك فً بما الشؤن، هذا فً للدول الوطنٌة والممارسات القوانٌن هً ما( د)

 .الحصانة عن والتنازل االحتجاج على الحالٌة واإلجراءات
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 الحرب وجرابم الجماعٌة اإلبادة جرابم لمرتكبً الحصانة رفض لصالح هً الؽربٌة أوروبا دول. فصلهم ٌتم( ج) و( أ) قضاٌا

 على ربٌسً بشكل تعتمد فهً(. والتعذٌب العرقً التطهٌر مثل أخرى خطٌرة جرابم ذلك فً بما) اإلنسانٌة ضد والجرابم

 9111 نٌسان/أبرٌل 11 فً المإرخة التوقٌؾ مذكرة فً وبوٌرؼنتال وكوٌمانس هٌؽنز القضاة من الرأي المنفصل والمشترك

كما  ،(9119 شباط/فبراٌر 13 فً الصادر الدولٌة العدل حكم محكمة) قضٌة( الكونؽو ضد بلجٌكا فً الدٌمقراطً النابب)

 الجنابٌة القضابٌة الوالٌة من الدول مسإولً حصانة بشؤن العرفً الدولً القانون من الراهنة على الحالة صحٌح تنص بشكل

 وجهة تمثل ال الثبلثة الدولٌة العدل محكمة قضاة من المستقل المشترك أعتبارأن الرأي على نختلؾ أخرى دول عدة. األجنبٌة

 المعاهدات فً الحصانة هذه من الحرمان على العثور ٌمكن حٌن أنه فً المطروحة، القضٌة فً الدولٌة العدل محكمة نظر

 الدولً القانون من جزءا لٌست( التعذٌب مناهضة اتفاقٌة و الدولٌة الجنابٌة للمحكمة األساسً النظام المثال، سبٌل على)

 إذا(. ج) و( أ) قضاٌا فً طرحت التً األسبلة على اإلجابة فً تساعدنا( د) بالمسؤلة تتعلق التً المعلومات فإن. العام العرفً

 .(ب) فً أٌضا األسبلة سوؾ تتم األجابة على علٌها، العثور ٌمكن( ج) و( أ) فً الواردة األسبلة على اإلجابة كانت

حكم ) قضٌة(  تدخل الٌونان: اٌطالٌا ضد ألمانٌا) للدولة القضابٌة الحصانات فً حكم مإخرا الدولٌة العدل محكمة أصدرت

 من الدول مسإولً حصانة بموضوع صلة ذات تكون قد والتً( 9119 شباط/فبراٌر 3 فً الصادر الدولٌة العدل محكمة

 9119 شباط/فبراٌر 3 فً الدولٌة العدل محكمة حكم أن ذلك، مع أنه، إلى اإلشارة وتجدر. األجنبٌة الجنابٌة القضابٌة الوالٌة

 تلك فً القضابٌة الوالٌة من الحصانة ذلك، جانب الى. الدولة لموظفً خبلفا للدولة، القضابٌة الوالٌة من بالحصانة ٌتعلق

 خطٌرة جرابم ارتكاب عن الناشبة المدنٌة الدعاوى من ولكن الجنابٌة، القضابٌة الوالٌة من القضابٌة الحصانات لٌست القضٌة

 المساواة قدم على الدول بٌن السٌادة فً المساواة مبدأ من مستمدة الدول مسإولً حصانة اآلن، حتى. الدولً القانون بموجب

لمسإولٌها  ٌمكن بالحصانة عندها ال  المعنٌة الدول رفض تم إذا. المساواة قدم والٌة قضابٌة على لها ٌكون أن ٌمكن ال بحٌث

 .التمتع بالحصانة أٌضا 

 المسلحة القوات تصرفات بسبب الدولٌة بالحصانات فً قضٌة ألمانٌا واٌطالٌا دعمت حق ألمانٌا الدولٌة العدل معظم لجان

 على فً اطار ممارسة السٌادة )التصرؾ باألمر ( اتخذت التً األفعال تشكل الثانٌة العالمٌة الحرب خبلل اٌطالٌا فً األلمانٌة

الحالً الدولً ٌحق للدول  القانون بموجب أنه األؼلبٌة قضت حرب، جرابم أٌضا تشكل األعمال هذه مثل أن من الرؼم

 .المسلحة النزاعات خبلل المسلحة قواتها ارتكبتها التصرؾ باألمر على تصرفات عند السٌادٌة الحصانة

 الجنابٌة القضابٌة الوالٌة من الدول مسإولً حصانة إلنكار آفاقا تفتح أن ٌمكن إٌطالٌا ضد ألمانٌا فً المعارضة اآلراء

 و القاضً ٌوسؾ بنونة القاضً من أقل،تلك حد وإلى ترٌنداد،كونكادو  القاضً منطق تفسر  كٌفٌة على ٌعتمد ذلك. األجنبٌة

 المعارضٌن أن وٌبدو. للدولة القضابٌة الوالٌة من الحصانة على الحكم سٌاق فً منها لكل المخالفة نظرهم وجهات فً

 وجرابم الجماعٌة جرابم اإلبادة ) الدولٌة الجرابم ضحاٌا حصانة دون تحول قد التً االستثنابٌة الظروؾ تلك فً أن ٌإكدون

أن  ٌجب ، لبلنتصاؾ أخرى التوجد وسٌلة حٌث أو فعالة انتصاؾ وسٌلة على الحصول من( اإلنسانٌة ضد والجرابم الحرب

حكم   من تنطوي ضمن هذه الفبة  فً السإال أن التصرفات عن النظر بؽض الحصانة من أجل المحلٌة المحاكم تقؾ

 .باألمر ام ال التصرؾ

 موضوع مع جنب إلى جنبا وٌؤتً األجنبٌة الجنابٌة القضابٌة الوالٌة من الدول مسإولً حصانة موضوع أعبله، ذكر كما

 أو الحالىٌٌن الدول مسإولً حصانة انكار. العالمٌة القضابٌة الوالٌة مبدأ وتطبٌق نطاق من المقاضاة، أو بالتسلٌم االلتزام

 مقابل تخلً حساسة صفقات أٌضا ٌكشؾ قد األحٌان بعض فً ولكن الدولٌة، العبلقات فً الخبلفات فقط لٌس ٌسبب السابقٌن

 مسإول بحصانة التمسك ٌمكن السابقة،هل الفقرة مذكور فً اختبار إلى باإلضافة ولذلك،. سلطتهم عن المستبدٌن الزعماء

 إطالة أمد أو/  و سٌإدي الى األسوأ الحصانة هذه جانبا توضع فقط إذا وعندما  األجنبٌة الجنابٌة القضابٌة الوالٌة من دولة

 " ؟ المسإول الدولة فً االنتشار والواسعة الخطٌرة اإلنسانٌة المعاناة

تؽطً معظم  إلعداد ورقة االستشارٌة للمنظمة العامة األمانة عمل عن تقدٌره على الشعبٌة الصٌن جمهورٌة مندوب أعرب

 سٌاسٌة دالالت األجنبٌة له الجنابٌة القضابٌة الوالٌة من مسإول الدولة حصانة موضوع ثانٌا،. الموضوع هذا حول العلومات
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 الموضوع، هذا حول المتحدة االمم السادسة من  اللجنة اجتماع فً ألقاها كلمة فً الصٌنً الوفد وضوحب أعرب كما. ساحقة

 خبلل من الخطٌرة الدولٌة الجرابم ومعاقبة منع وتإٌد تماما تتفهم الصٌن ان وقال. العقاب من اإلفبلت أبدا تعنً والحصانة ال

 الهٌبات والٌة نفسه، للشخص الدولة قبل من القضابٌة والوالٌة الدبلوماسٌة، القنوات المثال، سبٌل على مناسب، وضع

 القابم، القانون الصلة، ذات الدولٌة والمعاٌٌر بل السابدة، الدولٌة الممارسات تجاهل مع أخرى، ناحٌة من. الدولٌة القضابٌة

 استقرار فً كبٌر بشكل و التً ستضر" الدولة فً المسإولٌن لحصانة استثناءات و جعلها جدٌدة قواعد خلق سٌإدي إلى

 دوافع ذات محاكمات الممكنة و الخطٌرة مثل  التقنٌة الجانبٌة اآلثار رأٌها فً واضعة الٌقٌن، وجه على الدولٌة العبلقات

 للجنة الضروري من كان هنا ومن. المعنٌة الدولة تعاون لعدم نتٌجة واإلثبات المشكبلت فً الؽٌابٌة والمحاكمات سٌاسٌة،

 ومعاقبة ما ٌسمى بٌنها، وفٌما الدول بٌن للعبلقات السلمً والفعال  الدقٌق بٌن السلوك التوازن تحقٌق أجل من الدولً القانون

 ٌجب أن الدولً القانون لجنة أن كولودكن، السٌد مع المقررالخاص، كامل بشكل الصٌن وافقت لفهم، وفقا. األساسٌة بالجرابم

 القانون المنشود. أحكام صٌاؼة من بدال القابم القانون تدوٌن على تقتصر

الدولً  القانون لجنة أن الثانً، تقرٌره مقدمة فً الخاص المقرر اقترحه الذي النحو على الصٌن كما هو مقترح من ثالثا،

 أي تجنب على تساعد أن شؤنها من التً الوطنٌة، القضابٌة والوالٌة الحصانات تطبٌق تنسٌق فً هام دور تمارس بالفعل

 الطبٌعة من سواء حد على القضاٌا، من العدٌد هناك أن الحظوا وقد. الحصانة تجاهل على تنطوي مشبوهة ممارسة

 رفٌعً لمسإولٌن معاٌٌر وضع إلى الحاجة تشمل التً األمثلة معالجتها بشكل أكبر، ٌتعٌن التً واإلجرابٌة، الموضوعٌة

 أٌضا ٌنطبق االداري و التصرؾأ باألمر التصرؾ  بٌن التمٌٌز كان سواء الشخصً، تصاصاالخ بحصانة ٌتمتعون المستوى

 المسإولٌن قبل من السلطة لحدود المتجاوزة األفعال تؽطٌة ٌنبؽً كان إذا ما الدول، لمسإولً الحصانة الموضوعٌة  سٌاق فً

 لجنة إطار فً تنشؤ عمل مجموعة القضاٌا هذه وتتطلب. الحصر ال المثال سبٌل على الموضوعٌة، الحصانة قبل من الدولة فً

 .الدولً القانون

 بشكل وتحترم الدولة خارج التروٌكا تعترؾ الصٌن مسإولً كبار بها ٌتمتع التً الشخصً حصانة االختصاصحول  أما

 .والممارسة النظرٌة حٌث من سواء وجودها كامل

 ؼٌر أنه مبدبٌا تعتقد الصٌن ، باألمرو التصرؾ اإلداري للتصرؾمعٌار حصانة االختصاص الشخصً  لتطبٌق بالنسبة أما

 المدنٌة واالرتباك لمعٌاٌٌر التورط إلى ٌإدي أن شؤنه من التمٌٌز لهذا السماح ألن وذلك عنه، الدفاع ٌمكن وال عملً

 .العملٌة الممارسة فً تطبٌقها بفعالٌة الصعب من كان والتً والجنابٌة،

 الموضوعٌة، الحصانة قبل من الدولة فً المسإولٌن قبل من السلطة لحدود المتجاوزة األفعال تؽطٌة ٌنبؽً كان إذا ما عن أما

 ؼٌر األفعال عن الدول مسإولٌة من 1 المادة تنص المثال، سبٌل على. ٌلقى دعما دولٌا الواقع، فً. اٌجابٌا موقفا الصٌن تتخذ

 أنه، على 9111 عام فً الدولٌة الدولً القانون لجنة اعتمدتها التً المشروعة

 ٌعتبر الحكومٌة السلطة اختصاصات بعض لممارسة كٌان مإهل أو أي شخص أي أو الدولة أجهزة من جهاز أي تصرؾ "

 تجاوز ولو حتى الصفة، بهذه متصرؾ الكٌان أو الشخص أو الجهاز كان إذا الدولً القانون بمقتضى الدولة عن صادرا فعبل

 ." التعلٌمات خالؾ أو سلطتها حدود

 أعضاء من والمساعدة المشورة وٌستوجب المنظمة فً األعضاء الدول من االهتمام ٌستدعً الموضوع أن مالٌزٌا مندوب قال

 ٌقرأ أن وٌنبؽً. عموما علٌه متفق الخاص المقرر أثارها قضاٌا عشرة هناك كان. الدولً القانون لجنة فً وسابقٌن حالٌٌن

 وكان. القانونً التصرؾ بوضوح تمٌز ألنها الجد محمل على 9119 الصادر فً شباط/ فبراٌر الدولٌة العدل محكمة حكم

 .كثٌرا ومقنع جدا مفٌدة حكم

 التقرٌر قبل ذلك من توضٌح ٌتم لم ما أخرى فبات لٌشمل ٌتم توسٌع الحصانة ال أن وٌجب كان كما" التروٌكا" تترك أن ٌنبؽً

ٌمكن االسترشاد به  العرفً الدولً والقانون الواقع فً له أساس ال االستثناء، مسؤلة بشؤن. قوي قانونً بؤساس ودعمها الثانً
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 تطبٌق عن واضح توضٌح ٌطلب فإنه وبالتالً، للؽاٌة، أولٌة مرحلة فً الدراسة وكانت. الدولً القانون لجنة الثانً التقرٌر من

 .االستثناء

 بٌن تمٌٌز هناك كان ألنه ألمانٌا وإٌطالٌا قضٌة فً جدا حذرة كانت الدولٌة، العدل محكمة ان بٌرٌرا روهان الدكتور أجاب

اجراءات  مدنٌة و  كان الحالة هذه فً ولكن مدنٌة كانت دعاوى أخرى حاالت وفً. الدول مسإولً وحصانة الدولة حصانة

 .واضحة ؼٌر أوأنها الدولة تمٌٌز تم حذؾ أفعال. سواء حد جنابٌةعلى

 للمحكمة القضابٌة الوالٌة مقابل الدول مسإولً حصانة مبادئ بٌن الواجهة ستكون ماذا حول كٌنٌا فً العام المدعً طلب

 المحكمة فً طرؾ دولة لٌست كانت التً السودان حالة فً كما الدول رإساء ضد أوامر اعتقال إصدار الدولٌة حٌن الجنابٌة

  كٌنٌا ان المندوب قال مشٌرا إلى حالة كٌنٌا،. األطراؾ الدول فً التطبٌق بالقوةو كانت األوامر قد التمست . الدولٌة الجنابٌة

 فً طرفا كٌنٌا وحٌث إن الدول لرإساء بالحصانة كٌنٌا اعترفت. الدولٌة الجنابٌة المحكمة على المعروضة قضاٌا تنتظر

 .التحقٌق فً قدما والمضً أوامر اتخاذ بالمعاهدة من االلتزام للدولة بد ال كان الدولٌة، الجنابٌة المحكمة

 ما بقدر الموقؾ. الدولٌة تعتبره بسٌط الجنابٌة وكذلك كانت المحكمة جدا معقدة مسؤلة كان أنه بٌرٌرا روهان الدكتور أجاب

 مجلس قبل من المرجعٌة بموجب والٌة لها الدولٌة الجنابٌة المحكمة ألن أٌضا واضحا كان للدول ؼٌر األعضاء كان معقد

 للمحكمة األساسً بالنظام ملزمة تكون أن الواضح من فانه طرؾ دولة كٌنٌا و بما إن أعبله، المذكورة الحالة فً. األمن

 .ذلك من أبعد المطروحة القضٌة فإن ذلك، ومع. الدولٌة الجنابٌة

 المتحدة القانون لؤلمم س األمنتجاوز مجل الى أن ٌجب اإللتزام بالمعاهدت سواء بالنسبة انه بقوله ذلك على العام رد األمٌن

 .المعاهدات مبدأ حٌث من

  وال الدولٌة الجنابٌة منفصلة و أنه ال المحكمة هً معاهدة 1262 لعام المعاهدات لقانون فٌٌنا اتفاقٌة أن كٌنٌا مندوب وقال

 .البعض لبعضها مكملتان بل األخرى، على متفوقة االتفاقٌة كانت

 المركزٌة القضابٌة ٌعهد للسلطات روما فً الدولً االلتزام بالمعاهدات فؤن المجتمع الى بالنسبة انه بٌرٌرا روهان الدكتور قال

 .ملزمة المعاهدة كانت لذلك و. األمن مجلس وتضم

 .المعاهدات تلك توحٌد شؤنه كٌنٌاعن النهج الذي من مندوب و سؤل

 أخرى مناطق تطوٌر اٌان السٌد براونلً الخاص المقرر ذلك إلى أشار كما األساسٌة القضٌة ان بٌرٌرا روهان الدكتور أجاب

 مقبولة بالحصانة االنضباط على اختفاء إلى ٌإدي أن شؤنه من االنتشار هذا ان وقال. القضابٌة ع والٌتهاٌوستو القانون، من

 القوانٌن من لؽٌره أخرى نقطة وتوضٌح المسإولٌة و الحصانة بٌن للفصل االتفاقٌات هذه بٌن المواءمة. الدولً القانون فً

 .الحل سٌكون الملزمة المعاهدات تلك إطار فً له التصدي عندها طرؾ، البلد دولة كان إذا ولذلك،. وسبل االنتصاؾ 

 حقوق وانتهاكات الجماعٌة مصطلحات اإلبادة حٌث من عدم وضوحو تناقضا هناك أن اإلسبلمٌة إٌران جمهورٌة مندوب قال

 .العدد أو الكم حٌث من وصفه بواسطة المصطلح تعرٌؾ الدولً القانون للجنة جرا،إذاكان من الممكن  وهلم اإلنسان،

 االستثناءات، هً ما مثبل ، الدولً القانون هً القضاٌا التً تحتاج إلى معالجة من قبل لجنة القضاٌا تلك إن بٌرٌرا قال روهان

 وظهرت الجماعٌة، اإلبادة اتفاقٌة هناك كان الجماعٌة، اإلبادة فً المثال سبٌل على معها، التعامل من البد كان التً الجرابم ما

 عام ولجنة مصطلح كان الجسٌمة المخالفات من أبعد الذهاب فصاعدا، اآلن من. الحرب لجرابم األساسً روما نظام بعد

 .جدا متؤنٌة بدراسة ٌتم أن الدولً ٌجب القانون

 على كان كٌنٌا، انه فً حالة وقال. خطٌرة سٌاسٌة النعكاسات تكان األسبلة هذه أن الشعبٌة الصٌن جمهورٌة مندوب وعلق

. األساسً روما نظام من 28 المادة االعتبار فً ٌؤخذ أن المرء على وٌجباتفاقٌتٌن  قبل من كانت ملزمة النها تماما حق
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 البلدان فً المسإولٌن ضد المتقدمة البلدان فً اإلقلٌم خارج القضابٌة أجرٌت الوالٌة أن واقعة حقٌقة كان أنه إلى وأشار

 .النامٌة

 االدعاء تقدٌر بفضل النامً العالم من قادة ضد القضابٌة الوالٌة ممارسة تم قد أنه حقٌقة كان أنه بٌرٌرا روهان الدكتور الحظ

 صبلحٌات نطاق لتوسٌع حاجة وهناك السٌاسً لبلستعراض وتخضع العامة، النٌابة معطاة الى جدا قوى قوبة هناك. العام

 .العٌوب تلك تعزٌز ستحاول بالتؤكٌد المحاكمة قبل ما وإجراءات. العامة النٌابة أعضاء

 كان أٌضا. التمٌٌز هذا بشؤن مدخبلت إلعطاء بحاجة والمنظمة ملموسة نتابج على التركٌز جٌدة فكرة أنه قطر مندوب قال

 قبل ما اإلجراءات و الصبلحٌات الذاتٌة وكانت. كان التدرٌجً عما التطوٌر أجل من الضؽط مواصلة إلى حاجة هناك

 .الدولٌة الجنابٌة المحكمة صبلحٌات تقلٌص إلى حاجة هناك. نفسها الدولٌة الجنابٌة المحكمة فً نقاش موضوع المحاكمة

 هو المحاكمة قبل ما وإجراءات جدا، كبٌرة قضٌة كان العامة النٌابة ألعضاء أن الصبلحٌات الذاتٌة بٌرٌرا روهان الدكتور قال

 القانون. نطاق ٌمكن أن ٌظهر عامل خارج المرحلة تلك فً حتى. ال أم مذكرة إصدار ٌنبؽً كان إذا ما

 الحاضر الوقت فً الدولة من هم موظفً االرتباك حول  من الكثٌر واجهت الدولً القانون لجنة أن مورٌس البروفسور ورأى

 الى التروٌكا من ٌجب الحد كان إذا ما القررحول اتخاذ من بد ال كان. شملهم سٌتم هم الذٌن و من الموضوع، نطاق ضمن

 المثال سبٌل على الدولً القانون للجنة السابقة األعمال مع توافق هناك ٌكون أن ٌجب كذلك. ذووي الرتب األعلى المسإولٌن

 السلطة على. القضاٌا هذه بٌن نوفق وكٌؾ عادٌٌن، كمواطنٌن الدول ٌعتبر رإساء الذي" البشرٌة وأمن للسبلم مدونة مشروع"

 .والذي ٌجب أن ٌتم تحدٌثه 1221 عام الذي وضع دلٌل فً المتحدة األمم الدعاء التقدٌرٌة

 تشملهم ال ممن وؼٌرهم للمسإولٌن حصانة فعبل وفرت قد البلد كان إذا أنه البروفسور مورٌس سرٌبلنكا مندوب وطلب

 خطٌرة جرابم ارتكاب على الدول رإساء مقاضاة و هل ٌمكن. ببلدهم خارج حصانة ٌعطوا أن فهل ٌمكن  المحلٌة القوانٌن

 .أجنبٌة دولة فً

 الدولً القانون سٌكون الثبلثٌة للجنة الحصانة أن واضحا كان األخٌر الجزء على الجواب ان بٌرٌرا روهان الدكتور أجاب

 الخاص للمقرر الثالث التقرٌر ان بٌرٌرا روهان الدكتور وقال .الحصانة عن التنازل عن السإال العام األمٌن وطلب العرفً

 هذا حول اختتمت جلسة النقاش  لبلهتمام المثٌر السإال هذا بعد. ومسابل التنازل ضمنا الحصانة عن التنازل مسؤلة ٌؽطً

 .الموضوع
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 االستثمار قانون فً ةوالمنصف ةالعادلمعٌار المعاملة  و الجوي الغالف حماٌة: "مواضٌع

 " الدولً

 الذي البند" الجوي الؽبلؾ حماٌة" حول المناقشات الٌابان من الدولً القانون لجنة عضو ،موراٌس شٌنٌا البروفٌسورتصدر

 مواضٌع الختٌار معاٌٌرمورٌس البروفٌسور أوجزو. الدولً القانون لجنة من المقترحة الجدٌدة الموضوعات من واحدا كان

كان  ولاأل. جدٌدة مواضٌع الختٌار معاٌٌر ثبلثة هناك كان. سهلة مهمة ٌكن لم الدولً القانون لجنة مواضٌع اختٌار. جدٌدة

 ما هو، وهذا الفنٌة، الجدوى كان والثانً ككل، الدولً المجتمع فً له ملحة حاجة أي هناك كان إذا ما بشؤناالعتبار العملً 

 الجدوى هً والثالثة  ،و السوابق القانونٌةالصلة ذات الدول ممارسات ضوء فً الكفاٌة فٌه بما' جاهز' الموضوع كان إذا

 ال أنه" لجنةال أكدت وقد. قوٌة مقاومة هناك كانت إذا وعما ام ال سٌاسٌة حساسٌة المقترح موضوعلل كان إذا ما ربما. السٌاسٌة

 الملحة والشواؼل الجدٌدة التطورات تعكس التً تلك فً تنظر أن أٌضا ٌمكن ولكن التقلٌدٌة، المواضٌع على ٌقتصر أن ٌنبؽً

 .(1221/28 عام الدولً القانون لجنةتقرٌر") ككل المجتمع فً العملٌات لكثافة

 االختباراتتلك  جدوىٌحقق  أنه اعتقاده عن معربامورٌس  البروفٌسورمقترح من قبل  "الجوي الؽبلؾ حماٌةموضوع  "

 البروفٌسور أن اقترحه ومنذ الٌد، متناول فً للموضوع بالنسبة الخاص، المقرر توافرهً  األخرى المشكلة كانتو. الثبلثة

 من كاملة لمجموعة للتصدي شاملة "إطار اتفاقٌة" الى بحاجة اننا وقال. الذي درس الموضوع بشكل جٌد جدا ،مورٌس

 ٌمكن ذلك، على عبلوة. المناخ وتؽٌر األوزون طبقة واستنفاد الحدود، عبر الهواء تلوث مثل الجوي الؽبلؾ فً المشاكل

 .البحرٌة البٌبة وحفاظ لحماٌة البحار قانون اتفاقٌة من عشر الثانً جزءلل مشابهة كانت التً المقبلة االتفاقٌة تصور للمرء

( أ) من التركٌز فً تحول هناك كان. الدولً القانون لجنة دور تحدٌد إعادة إلى حاجة هناك أنمورٌس  البروفٌسور ذكر

. ذلك إلى وما والتجارة، والبٌبة اإلنسان حقوق مثل الخاصة النظم إلى التقلٌدٌة المواضٌع( ب) التدرٌجً، التطوٌر إلى التدوٌن

 خبلل من الدولً العام القانون و الخاصة األنظمةقانون  لمعالجة سٌكون 91 القرن فً الدولً القانون للجنة الجدٌد الدور

 .العام الدولً القانون سٌاق فً الخاصة النظم  مواضٌع وضع

 وهما؛ التالٌة، المسابل هناك كان ،"جدوىبال" ٌتعلق فٌما إنه قال" الجوي الؽبلؾ حماٌة" موضوع  حول

 ملحا هاجسا كان الذي البٌبً التدهور 

 الدولً القانون من كاملة سلسلةشكلت   الدولٌة المحاكم من القضابٌة الصلة ذات والقرارات االتفاقٌات من عدد 

 .للبٌبة

 السٌاسٌة الصفة لنزع حاجة ناككان ه 

 مثل) شاملة  اتفاقٌة إلى حاجة وهناك. االتفاقٌات من خلٌط دابماهناك  كان انه قال الموضوع، هذا فً المنطق مع التعامل

 ان واوضح ."واحد جوي ؼبلؾ: " الجوي الؽبلؾ لحماٌة شامل نهج و التً تتبع  ،(عشر الثانً الجزء البحار قانون اتفاقٌة

 .التالٌة البٌانٌة الرسوماثنٌن من   خبلل من الموضوع هذا على للعمل الدولً القانون لجنة الى ملحة حاجةهناك 
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 ( توزع الؽبلؾ الجوي2) ( األؼلفة فوق األرض1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 األجزاء فً الموضوع هذا بشؤن للمشروع التفصٌلً المخططمواد  تقسٌم ٌمكن أنه أٌضاكما اقترح البروفٌسور مورٌس 

 .الخمس السنوات هذه ؼضون فً تكتمل أن وٌمكن التالٌة،

  الجوي، للؽبلؾ القانونً والوضع والنطاق الهدؾ التعرٌؾ،: عامة أحكام( أ)

 األساسٌة، المبادئ( ب)

 واحترازٌة، وقابٌة تدابٌر اتخاذ( ت)

 تنفٌذ،ال( ث) 

 والتبعة، المسإولٌة( ج)

 التعاون، آلٌات( ح) 

 لبلمتثال، اإلجرابٌة القواعد( خ)

 .المنازعات تسوٌة( د)

 :تاٌلند من الدولً القانون لجنة عضو كٌتٌشٌساري، كرٌانػ ساك السفٌر التعلٌقات االستشارٌة للمنظمة العام األمٌن قرأ

 :لبلستثمار الدولًالقانون  فً والمنصؾ العادل المعاملة ومعٌار الجوي الؽبلؾ حماٌة"

. الدولً القانون لجنةل األمد طوٌل برنامجال فً أدرجت التً الجدٌدة الخمسة المواضٌع بٌن من هما الموضوعٌن هذٌن

 ٌتعلق ما فً البٌبة وحماٌة للمعاهدات، المإقت التطبٌق العرفً، الدولً القانون وأدلةتكوٌن : هً جدٌدة أخرى مواضٌع

 .المسلحة بالنزاعات

 حماٌة موضوع ذلك فً بما قرٌب، وقت فً الدولً القانون لجنة أعمال جدول إطار فً المواضٌع بعض من االنتهاء سٌتم

 أن وٌمكن ضبٌل تقدم حقق المقاضاة أو بالتسلٌم االلتزام موضوع. األجانب طرد وموضوع الكوارث، حاالت فً األشخاص

 فً( السنؽال ضد بلجٌكا) المقاضاة أو بالتسلٌم االلتزامب تتعلق مسؤلة فً الدولٌة العدل محكمة حكم انتظار فً جانبا ٌوضع
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 عام مارسأذار/  91 ٌوم القضٌة هذه فً العلنٌة االستماع جلسات اختتام بعد مداوالتها بالفعل بدأت التً الدولٌة العدل محكمة

9119. 

 الجوي الؽبلؾ حماٌة موضوع إٌبلء ٌنبؽً اآلسٌوٌة، والدول االفرٌقٌةالدول  خصوصا الدولً، للمجتمع العملٌة أهمٌتها بسبب

 ثبلثة مدى على الدولً القانون لجنة قبل من أولوٌة الدولً االستثمار قانون فً والمنصفة العادلة المعاملة معٌار وموضوع

 . جدٌدة أخرى موضوعات

 لجنة إلى تقدم أن على الجوي، الؽبلؾ حماٌة بشؤن مشتركة مواقؾ الى التوصل االستشارٌة المنظمة ألعضاء وٌنبؽً 

 .الدولً القانون

 الصلة وثٌق كون أن أٌضاٌمكن  93 دورتها فً االستشارٌة المنظمة اعتمدته الذي االستثمار وحماٌة لتعزٌز النموذجً االتفاق

 أت تكون اجتهادات ٌنبؽً ذلكك. لبلستثمار الدولً القانون فً والمنصفة العادلة المعاملة معٌار على الدولً القانون لجنة بعمل

 .الدولً التجاري للتحكٌم االستشارٌة للمنظمة اإلقلٌمٌة المراكز

 انتباه ولفت. المسؤلة هذه لمعالجة من قبله أجرٌت التً واألبحاث العرض على بروفٌسور مورٌسال مالٌزٌا مندوب شكر 

 التقنٌة من عالٌة درجةعلى  ولكن بحت قانونً كنٌ لم الموضوع هذا( أ) ،ًوه معٌنة، استفسارات البروفٌسور مورٌس لعدة

 البٌبً القانون فً القابمة الثؽرات وجودمقترح حول  بحث على نظرة إلقاء ذلك على عبلوة وا. البحار لقانون خبلفا والعلمٌة

 بسبب توفٌقً كنص القضٌة هذه تعالج وسوؾ. الحالٌة االتفاقٌة فً األطراؾ من عدد مع توضٌحا طلب بالتالً الدولً،

 آلٌة هناك تكون أن ٌجب .الدولٌة والمعاٌٌر العلمً المنهجعلى   ٌنطوي ألنه للؽاٌة امهم كان وضوحال الحكم؛ صٌاؼة

 البٌبٌة القضاٌا مع التعامل فً تصالحٌة

 نظام بٌن ثؽرة ناك ه. المجاالت هذه فً جدا متعاونا كان( ٌونٌب) للبٌبة المتحدة األممأجاب البروفٌسور مورٌس أن برنامج 

 التً االتفاقٌات بعض لدٌنا. العابرة للحدود الجوي التلوثمواد  اتفاقٌةإطار اتفاقٌة اإلمم المتحدة حول تؽٌر المناخ )ٌونٌفس( و

 التً البحار قانون اتفاقٌة من عشر الحادي الجزء لدٌنا المثال، لسبٌ على. الدولً البٌبً القانون فً مختلفة جوانب تتناول

 . تفاقٌةكإطار لبل تعمل

 .البحوث من مزٌدال إجراء فً النجاح له وتمنى البروفٌسور مورٌسنظر وجهات الشعبٌة الصٌن جمهورٌة مندوب أٌد

 المناخ تؽٌر بٌن التفاعل إمكانٌة( أ: )هما مهمٌن، سإالٌن و طرح. القادم الجٌل حماٌةألنه ٌضمن  جدا امعاصركان  موضوعال

 المشروع كان ذافٌما إ أٌضا. واالتفاقٌة التقلٌدي االستخدام من االستفادةالذي ٌمكن من خبلله  وضعال( ب) و الموضوع، وهذا

 .الدولً للقانون تدرٌجً تطوٌر أو قانونلل تدوٌن

هو نظام متؤثر  المناخ تؽٌر نظام. موضوعهذا الو المناخ، تؽٌر نظام بٌن التفاعل تجنب ٌجب أنه البروفٌسور مورٌس أجاب

 ( أ: )عدالةلل مفاهٌم ثبلثة هناك كان. اآلن للجدلمثٌر   مفهوم هو" المتباٌنة ولكن المشتركة المسإولٌة" ومفهوم للؽاٌة، بالسٌاسة

العدالة  ( ب) و ،(القانونفً  ٌكون أن من مقربة على ولكن) القانون خارج عدالةال( ب) ،(القانون فً)العدالة ضمن القانون 

 (.الحالً القانون عكس على) بما ٌتعارض مع القانون 

 القانون لجنةة. ٌمكن لسٌاسٌكقضٌة  قضٌةذه الألخ انتقد  نٌكاراؼوا، قضٌة فً الدولٌة العدل محكمة حكم فً ذلك، على عبلوة

 التطوٌر فبة ضمن الؽالب فً ٌقع الموضوع وهذا أٌضا،. فقط القانونٌة العناصر مع تعاملت األنه النهج نفس تؤخذ الا الدولً

 .التدرٌجً

 العامة المصطلحات هذه وكانت. ٌةتقٌٌد أو تصالحٌة عدالة تكون أن ٌجب القضٌة هذه معالجة أن حٌن فً مالٌزٌا مندوب قال

 الملوث من جزء على مسإولٌة هناك أن أٌضا وقال. الموضوع هذا مع التعامل فً عملٌة مشاكل هناك كانت. الطبٌعة فً جدا

 .الموقؾ نفس إلى أخرى مرة البٌبة الستعادة
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 .تؤطٌر إلى ٌحتاج الرد لعملٌة معٌن معٌار أنالبروفٌسور مورٌس  أجاب

 تقنً هو المطروح لسإالوا الجدوى، اختباراتب ٌتعلق فٌما مشكلة هناك أن( الفانٌا راجامنً  الدكتور) مراقب مندوب رأى

 .سٌاسً طابعو وذ واسع نطاق على

 .أٌضا سٌاسٌة تبعات له سٌكون قانونٌة مسؤلة أي أن مورٌس البروفٌسور قال

أن معٌار  وقال" المقترح الجدٌد موضوعال مناقشة اثناء الٌابان من الدولً القانون لجنة عضو ،مورٌس شٌنٌا البروفٌسور

( BITS) الثنابٌة االستثمار معاهدات3111 الراهن الوقت فً هناك أن"لبلستثمار الدولً القانون فًؾ منصالو عادلالمعاملة ال

 حاجة هناك. الموضوع هذا فك من أجل النهج هذا لتؤطٌر نظامال فً النظر إعادة من البد التً التحكٌمٌة الحاالت من وعدد

 وتوفٌر الوطنٌة والمعاملة رعاٌة األكثر الدولة معاملة مثل الثنابٌة، االستثمار معاهدات فً الصلة ذات المعاٌٌر لتوضٌح كبٌرة

 للمنظمة مناسبالموضوع  الصلة، ذات عٌضاالمو من ذلك إلى وما الدنٌا، الدولٌة والمعاٌٌر واألمن، الكاملة الحماٌة

 االستشارٌة لجنةل نموذجٌة اتفاقات كانت التً الموضوع هذا حول سابقة دراسة وجود بسبب دراسة إلجراء االستشارٌة

  (.1283) االستثمارات وحماٌة لتعزٌز

 أم الدولً القانون لجنةل مناسب موضوع هو الموضوع كان إذا ما تلك هً المطروحة االنتقاداتمع  والمشاكل التحدٌات على

 لٌس لدرجة ما وثانٌا، الدولً، االستثمار قانون مع للتعامل المختصة الهٌبة لٌست الدولً القانون لجنة أوال، أن هو السبب. ال

 ضوء فً. أٌضا االستثمار تحكٌم مع ٌنطبق نفسه الحال .وشركة الدولة بٌن اتفاق إلى التوصل ولكن الدول بٌن الدولً القانون

 االتفاق فشل من الماضٌة التجربة فً وخصوصا المجال، هذا فً األطراؾ متعدد التفاق حاجة هناك كان الظروؾ، هذه

 . (MAI، 1998) االستثمار بشؤن األطراؾ المتعدد

 من مجموعة أو البٌانات من مجموعة أو دراسة، - للبحث النهابً ممكن شكل ٌكون أن ٌمكن ما ٌكون أن المهم التالً والسإال

. خاص مقرر تعٌٌن من بدال للتطبٌق قاببل خٌارا كان دراسة مجموعة تشكٌل أن مورٌسالبروفسور ورأى. التوجٌهٌة المبادئ

 اتخاذ ٌمكن  بالرعاٌة، األولى الدولة فً الدراسات لجنة من االنتهاء بعد هأن إلى أشار البحثً، العمل فً البدءب ٌتعلق وفٌما

 .الموضوع

 التً المركز الدولً لتسوٌة منازعات االستثمار فً التحكٌم فقه تحلٌل الضروري من كان أنه بٌرٌرا روهان الدكتور رأى

 االستثمار منازعاتفً و ،الجامح البري الحصانب رعاٌة األكثر األمةشرط  بٌرٌرا روهان الدكتورقارن . جدا متنوعة كانت

 العبلجٌكون  أن الدول علىجب ٌتو كانلذلك   ، الوطنٌة المعاملةشرط  و رعاٌة األكثر الدولة حكم بٌن عبلقة هناك ٌكون لن

 الحماٌة الكاملة.ة فً معٌار ؼٌر طارئ حٌث ٌتم منح واحد لدولة تحدده الذي

، رفعت  المركز الدولً لتسوٌة منازعات االستثمار قبل ستثمارحالة نزاع لبل أول فً. جدا متخصص مجال االستثمار قانون

 الحماٌة" عن المشروط ؼٌر االلتزام" الربٌسٌة القضاٌا وكانت. النكا سري حكومةدعوة على   كونج هونج مقرها شركة

 الحجة الثنابٌة، االستثمار معاهدات تلٌها العام النمط ظل فً المسإولٌة معٌار من محددة بمسؤلة ٌتعلق وفٌما".  واألمن الكاملة

 القانون من األدنى الحد معٌار بموجب المطبق التقلٌدي" االجتهاد" أن ىعل تؤكٌدل الشركةكمٌات   وضعتها التً األساسٌة

 توفٌر أٌضا،". الواجبة العناٌة مفهومب نحصرصارمة التً ال تال أو المطلقة المسإولٌة" من جدٌد نوعاستبدلت ب العرفً، الدولً

 مستوى تحقٌق حالة فً المضٌؾ مسإولٌة لزٌادة بها ٌحتج قد والتً ،(3) المادة فً الواردة بالرعاٌة األولى الدولة معاملة

 .ثالثة دولة مواطنًب الخاصة لبلستثمارات ممنوحة صبحت  الدولٌة الحماٌة من أعلى

 الحماٌة"قضٌة بشؤن الهند جمهورٌة مقابل المحدودة استرالٌا للقمح صناعاتب تتعلق قضٌة إلى أٌضا بٌرٌرا الدكتورأشار 

 ".المتساوٌة

 القانونً والمستشار الحاضر، الوقت فً الهند من الدولً القانون لجنة فً سابق عضو راو، الدكتور) مراقبال مندوبال وقال

و التً  جدا أمعاصرت عمبل كان االستثمار بقوانٌن والمتعلقة بالرعاٌة، األولى الدولة مثل موضوعات أن( قطر دولة لحكومة
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عدم  بسبب المحدد الوقت فً العمل إلتمام فقطكان  قتراحاال. النامٌة البلدان لشواؼل الدولً العمل من خبللها ستتصدى لجنة 

 .العدالة نم الحرمان أو العدالة فً التؤخٌر وجودامكانٌة 

 الدولة احتٌاجات أن على أٌضا وشدد. العرفً الدولً القانون قواعدمع  األدنى الحد معٌار ٌرتبط أن ٌجب مالٌزٌا مندوب قال

 على الحفاظ أجل من أنه على أٌضا وعلق. الدولً القانون لجنة أعمال فً بصدق تعكس أن ٌجبالتً   األولى األولوٌة هً

 .دوللل الؽرض تخدم ال جدٌدة مواضٌع ال تإخذأ ٌجب عضوٌةال

 .فٌها للنظر الدولً القانون للجنة بالنسبة وأولوي اختٌارهم، من موضو جدولت أن ٌجب األعضاء الدول أن بروفٌسورال أجاب 
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 "الدولً القانون لجنةل أخرى جدٌدة موضوعات: "الموضوع

 مورٌس البروفٌسور قال"  العرفً الدولً القانون إثبات وقواعد تشكٌل" القانون الدولًمن لجنة  المقترح الجدٌد وضوعالم فً

 القانون تشكٌل فً تطبٌقها ٌمكن لتً  لندن فً الدولً القانون رابطة بٌان إلى مبادئ أشار حٌث أكادٌمٌا موضوعا كان أنه

 حول أن كا ٌخشى عدم انهاء المناقشات وقال. الموضوع لهذا العملٌة الفابدة حول الشكوك أثار. 2000"  العام العرفً الدولً

 المتعلقة االستفسارات من اجتهادات الرأي كانت الذاتً والعنصر للدولة العامة للممارسة الموضوعً العنصر مثل قضاٌا

ٌجب أن ٌعطى مالوزن الً ( 9) الدولة؟، ٌهم كممارسة الذي السلوك هو ما( 1) للدولة العامة الممارسة من الهدؾ بالعنصر

 العد اللفظً؟وعلى أوأعمال البدنٌة فقط األعمال( 3) ٌجب اعتماده؟ الدولة أجهزة من جهاز أعمال أي(  3) الدولة؟ من لفعل

 العملٌة؟ الناحٌة كثافة قٌاس كٌفٌة( 6) و الممارسة؟ ما المدى الذي ٌجب أن تكون فٌه هذه ( 1) من؟ ٌد

هل ( 9) ٌمكن هل للدولة؟" عقٌدة" نعرؾ أن ٌمكن كٌؾ( 1) شملت برأي جورٌس التً  المتعلقة الذاتً العنصر استعبلمات

 ٌهم؟ رأي (أي 3) و المزدوج؟ العد لها؟" رأي ٌوجد" باسم الدولة على ممارسة ٌمكن أن نعول

 دلٌبل" ٌكون أن ٌمكن ال الذي للمشروع النهابٌة النتٌجة طبٌعة فً الموضوع بهذا ٌتعلق فٌما أثٌرت التً المخاوؾ كانت

 مع لها نهاٌة مقترحات أسبلة االستفسار البل ؼامضة، أونتٌجة بنتٌجة بدٌهٌا  إما ٌنتهً قد المشروع ان وقال". موثوقا

قد  كما ،" "ذلك خبلؾ السٌاق ٌقتض لم ما" ،"ٌكون الحال كم قد" الموحدة و استخدام عبارات مثل مع العبارات المقترحات

 :التً القضاٌا كانت أٌضا ذلك إلى وما ،" للظروؾ وفقا" ،" المناسبة الظروؾ كل فً" ،" تكون الحالة

 حالة فً العرفٌة للقاعدة الدقٌق المحتوى تحدد التً محكمة وهً. والمرونة والؽموض العرفٌة للقواعد األساسٌة السمات( أ) 

 .معٌنة

 الدولً القانون للجنة مبلبما ٌكن لم الموضوع هذا أن اعتبر 1228 عام فً والمقارن الدولً للقانون البرٌطانً المعهد( )ب

 ."النظرٌة على ٌعتمد استثنابً بشكل" هو كما

بعد  ستنشؤ التً الدراسة، لمجموعة مبلءمة أكثر ٌكون قد الموضوع هذا  األساس فً تكون عبارة تمرٌن أكادٌمً أن )ت(

 ."الوقت رمرو مع المعاهدات" على الحالٌة الدراسة فرٌق انتهاء و الٌة 

 من 91 المادة فً بالفعل توفٌرها تم البروفٌسور مورٌس اأن القاعدة التً ذكر" للمعاهدات المإقت التطبٌق" على موضوع

موضوع  كان.السإال فً معٌنة معاهدة تفسٌر على كبٌر حد إلى المسؤلة هذه تعتمد. 1262 لعام المعاهدات لقانون فٌٌنا اتفاقٌة

 التطبٌق" وراٌسمان، أرسنجانً قبل من ممتاز مقال هناك كان كذلك،. الدولً القانون قبل لجنةلمناقشته من  جدا صؽٌر

 9111، اتفاقٌة فٌٌنا وراء المعاهدات قانون فً ،" الطاقة مٌثاق معاهدة جوابز: القانون  .القانون الدولً فً للمعاهدات المإقت

 .الموضوع هذا متقن بشكل أوضح الذي( ؼاٌا تذكاري كتاب)

 هناك كان لكن جٌد موضوع أنه البروفٌسورمورٌس  صرح" المسلحة بالنزاعات ٌتعلق ما فً البٌبة حماٌة"موضوع  حول

 عن كافٌة بٌانات قاعدة تكون ٌمكن أن  أخرى وصكوك جنٌؾ بروتوكوالت فً القابمة القواعد.  المتوقعة الصعوبات بعض

 بٌن دعم وجود لعدم الموضوع هذا اتخاذ عدم على األخٌرة اآلونة فً األحمر للصلٌب الدولٌة اللجنة قررت. الموضوع هذا

 .الدولً العمل لمإتمر بالنسبة للؽاٌة حساسة تكون قد التً والحروب، األسلحة على ٌنطوي الموضوع وهذا الدول،

 مواضٌع على القانونٌة االستشارٌة المنظمة فً األعضاء إطبلع الدول  أجل من أنه الشعبٌة الصٌن جمهورٌة مندوب قال

 .األعضاء مع الدول نظرها وجهات االستشارٌة المنظمة تشرك أن وٌجب. المناقشات من مزٌد هناك ٌكون أن ٌجب جدٌدة،

السنوٌة  الدورة فً و الخمسة، المواضٌع حول األعضاء للدول تكتب ٌجب أن االستشارٌة المنظمة أن مالٌزٌا مندوب وعلق

 .الدولً القانون لجنة وتوضع أمام ردودهم تإخذ
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 لجنة به قامت الذي العمل اكتمل قد بٌرٌرا روهان الدكتور أجاب .الحالً األعمال جدول بنود وضع سرٌبلنكا عن مندوب سؤل

 من ؼٌرها على. إلقراره المتحدة لؤلمم العامة الجمعٌة وضع أمام وقد ربٌسٌة، مجاالت ثبلثة على الدولً القانون

 قبل من فٌها النظر مواصلة من جزءا ٌشكل أن شؤنه من ستتخذ موقؾ األعضاء الدول من دولة فإن المتبقٌة، الموضوعات

 .الدولً القانون لجنة أعضاء

تعمم  أن ٌمكن بدورها والتً نٌودلهً فً السفارات خبلل من تعمم أن ٌمكن المنظمة االستشارٌة أن عمان سلطنة مندوب قال

 .علٌها والتعلٌق فٌها للنظر الوزارة فً المعنٌة االتصال نقاط إلى

 روهان. أ الدكتور وشكر. االستشارٌة المنظمة باسم الشكر االستشارٌة للمنظمة العام األمٌن نابب جً، شو الدكتور اقترح

 حول مفصلة لمناقشة جمهورٌة الدٌمقراطٌة جمهورٌة  سري النكا االشتراكٌة من الدولً القانون لجنة فً سابق عضو بٌرٌرا،

 مسإولً حصانة( ب) و كوارث، وقوع حال فً األشخاص حماٌة( أ) وهما، الدولً الحالٌة ، مهمٌن للجنة القانون موضوعٌن

 نظر وجهات ضوء فً مناقشتهما من هذٌن موضوعٌن هامٌن البد إن وقال. األجنبٌة الجنابٌة القضابٌة الوالٌة من الدول

 .وأفرٌقٌا  – آسٌا من بلدان مختلفة

 بشؤن العروض بشكل واضح لتقدٌم الٌابان من الدولً القانون لجنة ضومورٌس ع  شٌنٌا البروفٌسور أٌضا وشكر

 القانون فً والمنصفة العادلة المعاملة ومعٌار( ب) و الجوي، الؽبلؾ حماٌة( أ) الدولً، العمل لمإتمر الجدٌدٌن الموضوعٌن

 القانون لجنة ألعمال األمد طوٌل برنامج على أخرى جدٌدة موضوعات وكانت. للؽاٌة مفٌدة كانت والتً لبلستثمار الدولً

 حول الممتاز للعرض بارزٌن لعلماء العمٌق امتنانه عن وأعرب. وجٌزة لفترة للؽاٌة مفٌدة مناقشة أٌضا كانت التً الدولً

 هذه فً المطروحة للقضاٌا الدقٌقة الفروق لشرح المزدحم جدوله من الوقت ألخذ وكذلك الدولً، العمل مإتمر مواضٌع

 .المواضٌع

 الهند من بً .اي .راو الدكتور الدولً القانون للجنة السابق المحترم العضو االستشارٌة للمنظمة العام األمٌن شكر نابب كما

 الجهود ان وقال. كفاءة أكثر بشكل النظر وجهات من تؤطٌر العامة األمانة مكنت التً الموضوعات حول ومبلحظاته لتعلٌقاته

 عن األعضاء الدول قبل من والتشجٌع الفعالة المشاركة دون العملٌة الناحٌة من كبٌرا ٌكن لم االجتماع هذا الستضافة المبذولة

بممارسة   برزت التً الؽنٌة الخبرات لتبادل وكذلك المواضٌع هذه لمناقشة معنٌة وزارات من كبار مسإولٌن تعٌٌن طرٌق

 الدولً القانون لجنة فً األعضاء والدول األعضاء الدول أبدته الذي الصادق التعاون نحو الصادق امتنانه عن وأعرب. الدولة

 كبٌرا اهتماما أظهروا قد الذٌن االجتماع فً الحاضرٌن اآلخرٌن المشاركٌن إلى بالشكر توجه كما. االجتماع إجراء أجل من

 .مناقشتها تمت التً الموضوعات فً

 على إدارته رحمة ، محمد الدكتور األستاذ العام األمٌن إلى الشكر النهاٌة فً االستشارٌة للمنظمة العام األمٌن و قدم نابب

. وتشجٌع دعم من قدموه لما العام األمٌن نواب والدكتور ٌاسوكاتا فاكهوري ، سلٌمانً حسن ، و لزمبلبه الدكتور الحدث

 وتخطٌط تنظٌم فً المخلصة جهودهم على موظفً القانونٌة  سٌما وال العامة األمانة موظفً لجمٌع امتنانه عن وأعرب

 .االخبلص مع االجتماع

/ نٌسان 11 فً الدولً العمل بمإتمر المتعلقة المسابل لمناقشة القانونٌٌن الخبراء بٌن المشترك االجتماع المشاركٌن فً قابمة

 االستشارٌة المنظمة مقر فً ،9119 أبرٌل

1.  

 الدولً لجنة القانون  فً سابق عضو  بٌرٌرا أ.روهان االشتراكٌة الدكتور الدٌمقراطٌةبلنكا جمهورٌة سرٌ

 البارز الشخصٌات مجموعة وربٌس

 .الهند نٌودلهً، العلٌا، النكا السامً، لجنة سري المفوض كارٌاواسام، براساد السٌد

 .النكا العدل،سري وزارة القانون، لجنة ربٌسة ؼوناسٌكٌرا، الكشمً السٌدة
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 .الهند نٌودلهً، العلٌا، النكا لجنة سري  السامً، المفوض نابب ماهٌشٌنً كولونً، السٌدة

9.  

 الخارجٌة، الشإون وزارة والقانون، المعاهدات إدارة كنؽهو،مستشار، فنػ الشعبٌة ، السٌد الصٌن جمهورٌة

 الصٌن.

3.  

 الهند الدولً، القانون لجنة فً سابق وعضو قطر لدولة القانونً راو،المستشار. الدكتوربً .اس .الهند

 .نٌودلهً فً السٌاسات بحوث الدكتور الفانٌا راجمانً، بروفٌسور،مركز

 نٌودلهً فً الخارجٌة للتجارة الهندي مشارك،المعهد باحث السٌد براشانت اتكان،

 نٌودلهً. فً نهرو الل جواهر دكتوراه،جامعة باحث ار.سوالسٌدهاس،. بً السٌد

3.  

 أندونٌسٌا

 هٌنً، اندرٌز هٌندرا السٌدة

 نٌودلهً فً اندونٌسٌا سفارة فً مستشار وزٌر

1.  

 اإلسبلمٌة. إٌران جمهورٌة       

6.  

  الٌابان        

     اإلسبلمٌة، إٌران جمهورٌة مستشار،سفارة وزٌر عجم، محمد السٌد        

 نٌودلهً         

 الدولً القانون لجنة فً شٌنٌا مورٌس،عضو البروفٌسور        

1.  

 كٌنٌا       

 كٌنٌا، من رفٌعة بعثة اللجنة، ربٌس نابب م. البهاس بارٌنً ، كٌنٌاالسٌد فً العام النابب موٌؽاي، ؼٌثو البروفسور 

 (الهند) نٌودلهً

8.  

 مالٌزٌا 

 .ونٌودلهً لمالٌزٌا، السامً سونػ،المفوض سٌنػ اتش. اي. داتو تان سعادة 

 نٌودلهً الهند، فً لمالٌزٌا العلٌا السامً،المفوضٌة المفوض نابب الرشٌد، عبد راسزالن السٌد

 العام الدولٌة، ؼرفة النابب الشإون القسم األول ،شعبة الدولٌة، الشإون ربٌس هارون،نابب راضً. السٌد محمد

 العام  المدعً ؼرفة الدولٌة الشإون شعبة انتانت رملً ، الدكتور 
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 العام المدعً ؼرفة الدولٌة الشإون شعبة األزهري، صفولرٌجال السٌد

 نٌودلهً  الهند، فً لمالٌزٌا العلٌا الدفاع،المفوضٌة وزٌر مستشار العقٌد ذو الكفلً مصطفى ،

 نٌودلهً الهند، فً لمالٌزٌا العلٌا مستشارالمفوضٌة محمود، هاشم أحمد السٌد

 نٌودلهً الهند، فً لمالٌزٌا االعلٌ الهجرة،المفوضٌة قاسم مستشار حطاب محمد السٌد

 نٌودلهً الهند، فً لمالٌزٌا العلٌا ،المفوضٌة(السٌاسٌة) الثانً شانً،السكرتٌر فٌصل السٌد

2.  

 

 مٌانمار 

11.  

 السعودٌة العربٌة المملكة

11.  

 عمان سلطنة

19.  

  فلسطٌن دولة

 نٌودلهً  فً مٌانمار مستشارة،سفارة آي، هبل با السٌدة

 السعودٌة العربٌة المملكة العدل، وزارة منصور الجعفري، السٌد

 السعودٌة العربٌة المملكة العدل، وزارة الموساد حمد العتٌق، السٌد

 نٌودلهً الهند، فً عمان سلطنة وزٌر،سفارة البطاشً، حمد بن سالم السٌد

 نٌودلهً فلسطٌن، دولة صالح فهد ،سفارة السٌد 

13.  

 قطر 

   khalaileh@qu.edu.qa قطر، الحقوق، جامعة البروفٌسورٌاسر خلٌله، كلٌة

 العدل،قطر وزارة فً قسم مدٌر خلؾ، آل نجاة السٌد

13.  

 السودان



104 
 

11.  

 سورٌا

 نٌودلهً السودان، سفارة أحمد دعبول مستشار، عمر أحمد السٌد 

  نٌودلهً فً السورٌة وزٌرة،السفارة صفاء القوتلً، نسٌبة السٌدة الدكتورة

16 . 

 أوؼندا 

11 . 

  الٌمن

 األمانة 

 أوؼندا للدابرة، العام وزارة العدل ،النابب ، فاروق السٌد لوبٌؽا

 العام رحمة األمٌن محمد الدكتور األستاذ نٌودلهً سعادة فً الٌمن أول،سفارة سكرتٌر مصطفى، أحمد محمد السٌد

  العام االمٌن جً نابب شو الدكتور

  العام االمٌن سلٌمانً نابب حسن الدكتور

 العام األمٌن نابب فاكهوري،الدكتور ٌاسوكاتا 

  القانونٌة الشإون موظؾ فً باكشً،مساعد أنورادها السٌدة

 قانونً  ناراٌان موظؾ شانو السٌدة

 قانونً اس . باندٌاراجً ، موظؾ السٌد


