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 دورتها في الدولي القانون لجنة بعمل المتعلقة المسائل حول تقرير أوالً.

 نوالستي التاسعة

   تمهيد . أ

 لألامم العاامة الجمعية أسستها التي "اللجنة"( بكلمة هنا إليها )الُمشار الدولي القانون لجنة إن   .1

 يدخل الذي الرئيسي الجهاز هيام 1122 سبتمبر / أيلول 21 بتاريخ )الثالث( 122 القرار بموجب المتحدة

 دورتها اللجنة قدتع ينه.وتدو الدولي للقانون التدريجي التطور لتعزيز المتحدة األامم امنظوامة إطار ضمن

آب 2 - يوليو / تموز 3و يونيو / حزيران 2 - امايو / أيار 1 امن نوالستي التاسعة
 /

 في م2112 أغسطس 

 آراء تعمم أن اللجنة امن )آلكو( األفريقية اآلسيوية القانونية االستشارية المنظمة أامانة طلبت بسويسرا. جنيف

 الدورة في عنها التعبير تم كما (ILC) الدولي القانون لجنة مالأع جدول بنود حول آلكو في األعضاء الدول

 .م2112 امايو / أيار في كينيا نيروبي، في عقدت التي آلكو منظمةل والخمسين السادسة السنوية

  أسماؤهم: التالية األعضاء للجنة والستون التاسعة الدورة تضمنت .2

 بوغدان السيد )نيكاراغوا(، غوميز أرغويلو جي كارلوس السيد )قطر(، المرعي فتيس محسن علي السيد 

 هيرنانديز إسكوبار كونسيبسيون السيدة العاج(، )ساحل سيسيه يعقوب السيد )روامانيا(، أوريسكو

 )المكسيك(، روبليدو غوميز مانويل خوان السيد )البرتغال(، تيليس غالفاو باتريشيا السيدة (،)إسبانيا

 حمود د. محمود السيد (،)امصر حسونة أ. حسين السيد لي(،)تشي غويلوف غروسمان كالوديو السيد

 أ. رومان السيد )سيراليون(، جالو تشيرنور تشارلز السيد )الصين(، هوانغ هويكانغ السيد )األردن(،

 شينيا السيد (،)فنلندا ليتو مارجا السيدة )الجزائر(، الرابا أحمد السيد الروسي(، )االتحاد كولودكين

 (،)فيتنام نغوين ثاو هونغ السيد (،األامريكية المتحدة )الواليات ميرفي د. شين السيد )اليابان(، موراسي

 السيد )المغرب(، الشاهدي وزاني حسن السيد )تركيا(، أورال نيلوفر السيدة )ألمانيا(، نولتي جورج السيد

 إرنست السيد (،المتحدة تنزانيا )جمهورية بيتر ماينا كريس السيد كوريا(، )جمهورية بارك غاب كي

 خوسيه خوان السيد )النمسا(، رينيتش أغسطس السيد )الهند(، راجبوت أنيرودا السيد )سلوفينيا(، بتريتش

 )الجمهورية ستورما بافيل السيد (،)البرازيل سابويا فيرغن جيلبرتو السيد )بيرو(، سانتوالريا رودا

 السيد )كولوامبيا(، أوسبينا - فالينسيا إدواردو السيد ،أفريقيا( )جنوب تالدي دي ديري السيد التشيكية(،
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 )المملكة وود مايكل السير )كينيا(، واكو س. أموس السيد )اإلكوادور(، بيرموديز - فاسكيز مارسيلو

 الشمالية(. وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة

 وهم: الدولي، القانون للجنة والستين التاسعة الدورة في أسماؤهم التالية األشخاص انتخاب تم .3

 )كولوامبيا(، أوسبينا فالنسيا إدواردو السيد للرئيس: األول النائب )ألمانيا(، نولتي جورج السيد الرئيس:

 رئيس )روامانيا(، أوريسو بوغدان السيد المقرر: )امصر(، حسونة أ. حسين السيد للرئيس: الثاني النائب

 )الهند(. راجبوت أنيرودا السيد الصياغة: لجنة

  وهي: والستين، التاسعة الدورة أعمال جدول في امواضيع سبعة إلى يصل اما هناك كان .2

 األجنبي. الجنائي االختصاص امن الدول امسؤولي حصانة 

 للمعاهدات. المؤقت التطبيق 

 المسلحة. بالنزاعات يتعلق فيما البيئة حماية  

 الجوي. الغالف حماية  

 اإلنسانية. ضد الجرائم  

 القطعية( )القواعد العام الدولي للقانون اآلامرة القواعد 

 والمسؤولية. الدول تعاقب 

 بموضوع يتعلق فيما (A/CN.4/701) الخاص للمقرر الخاامس التقرير في نظرها اللجنة واصلت .5

 والستين الثاامنة الدورة خالل بدأته والذي "،األجنبي الجنائي االختصاص من الدول مسؤولي حصانة"

 امسؤولي لحصانة واالستثناءات التقييدات امسألة التقرير حلل حيث الوقت(. ضيق بسبب يكتمل لم )والذي

 اللجنة أحالت المسألة. هذه بشأن واحدة امادة امشروع واقترح األجنبي الجنائي االختصاص امن الدول

 في الخاص المقرر اقترحته الذي النحو على الصياغة لجنة إلى امةالعا المناقشة عقب 2 المادة امشروع

 امشروع إلى باإلضافة المنقح، 2 المادة امشروع ترسل أن الصياغة لجنة قررت حيث الخاامس. تقريرها

 بشأن اللجنة داخل اآلراء في توافق إلى التوصل يتم لم المداوالت. امن الكثير بعد العاامة الجلسة إلى املحق،

 بشكل اللجنة اعتمدت لقد العاامة. الجلسة في لها استالامها عند والملحق المادة هذه لمشروع المؤقت االعتماد

 خضم في وذلك أعضاء( أربعة غياب )امع 1-2-21 بأغلبية امسجل بتصويت والمحلق المادة امشروع امؤقت
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 ذلك بعد لخاصا المقرر اقترح اللجنة. أعضاء بعض قبل امن عنها اإلعراب تم التي الشواغل امن العديد

 الالحقة. اجتماعاتها في اللجنة قبل امن واعتماده امراجعته تمت الذي والملحق، المادة امشروع على التعليق

 الصياغة لجنة اعتمدتها التي ،1 إلى 1 وامن 2 إلى 1 امن التوجيهية المبادئ امشاريع اللجنة أعادت .1

 إعداد بهدف الصياغة لجنة إلى اهدات"للمع المؤقت "التطبيق بموضوع يتعلق فيما م2111 عام في امؤقتا  

 بصفة ذلك بعد اللجنة اعتمدت اآلن. حتى امؤقتا   عملت كما التوجيهية، المبادئ امشاريع امن اموحدة امجموعة

 امع الحالية، الدورة في الصياغة لجنة امن المقدامة بصيغته ،11 إلى 1 امن التوجيهية المبادئ امشروع امؤقتة

 عليها. تفسيرات

 هذا أن امن الرغم وعلى المسلحة"، بالنزاعات يتعلق فيما البيئة "حماية وعبموض يتعلق فيما .2

 ج. اماري السابق، الخاص المقرر أن إال ،2113 عام امنذ المفوضية أعمال جدول في امدرج الموضوع

 تقرير أي اللجنة لدى يكن لم بالتالي .م2111 عام في االنتخاب إلعادة نفسها ترشح لم )السويد(، جاكوبسون

 إنشاء تم الموضوع. هذا بشأن اموضوعي عمل أي في تشارك ولم والستين، التاسعة الدورة خالل اقشةللمن

 العاامل الفريق على ُعرض بيراموديز. - فاسكيز امارسيلو السيد برئاسة الموضوع هذا بشأن عاامل فريق

 حول اللجنة، امع لتعم تعد لم أنها امن الرغم على السابق، الخاص المقرر أعدتها التي التعليقات امشاريع

 والستين الثاامنة الدورة في امؤقتا   الصياغة لجنة اعتمدتها التي 12 إلى 12و 2 إلى 1و 2 المبادئ امشاريع

 المسار على امناقشته العاامل الفريق ركز نفسها. ورةلدا في للجنةا قبل امن المالحظات وُوضعت ،للجنة

 لرئيس الشفوي التقرير في النظر بعد الخاص المقرر بمنصب ليتو اماريا السيدة تعيين اللجنة قررت التالي.

  العاامل. الفريق

 الخاص للمقرر الرابع التقرير ُعرض فقد الجوي"، الغالف "حماية بموضوع يتعلق فيما .2

(A/CN.4/705 .1والتصويب) أربعة السابقة، الثالثة التقارير إلى استنادا   اقترح، والذي اللجنة، على 

 وقواعد الجوي الغالف بحماية المتعلقة الدولي القانون قواعد بين المتبادلة القةالع بشأن توجيهية امبادئ

 البحار وقانون الدولي واالستثمار التجارة قانون قواعد ذلك في بما الصلة، ذات األخرى الدولي القانون

 في وردت اكم األربعة التوجيهية المبادئ امشاريع إحالة اللجنة قررت اإلنسان. لحقوق الدولي والقانون

 غير حوار سبقه الذي اللجنة، في النقاش عقب وذلك الصياغة، لجنة إلى الخاص للمقرر الرابع التقرير

 المبدأ امشروع امؤقتا   اللجنة اعتمدت الخاص. المقرر قبل امن المنظم الجوي الغالف علماء امع رسمي

 لجنة لتقرير دراستها عند وذلك عليها، التعليقات إلى باإلضافة الديباجة، امن فقرات وثالث 1 التوجيهي

  الصياغة.
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 الخاص للمقرر الثالث التقرير ُعرض اإلنسانية"، ضد "الجرائم بموضوع يتعلق فيما .1

(A/CN.4/704) اإلعادة وعدم المجرامين تسليم التالية: المسائل خاص بشكل تناول والذي اللجنة، على 

 بالمحاكم والعالقة المتأثرين األشخاص امن وغيرهم شهودوال والضحايا المتبادلة القانونية والمساعدة القسرية

 المتبقية والقضايا المنازعات وتسوية الرصد وآليات االتحادية الدولة والتزاامات المختصة الدولية الجنائية

 15و المشروع ديباجة األولى، القراءة في اللجنة، اعتمدت لإلتفاقية. الختاامية والبنود المواد امشاريع وديباجة

 النظر نتيجة وذلك اإلنسانية، ضد الجرائم حول عليها التعليقات إلى باإلضافة الملحق وامشروع امادة روعامش

 إحالة األساسي، نظاامها امن 21 إلى 11 امن للمواد وفقا   اللجنة، قررت الحالية. الدورة في الموضوع هذا في

 التعليقات إلبداء وغيرها يةالدول والمنظمات الحكوامات إلى العام األامين طريق عن المواد امشاريع

 ديسمبر / األول كانون 1 بحلول العام األامين إلى والمالحظات التعليقات هذه تقديم طلب امع والمالحظات،

 .م2112

 التقرير ُعرض ("، اآلمرة القواعد ) العام الدولي للقانون اآلمرة "القواعد بموضوع يتعلق فيما .11

 اآلامرة القواعد تحديد امعايير تعريف إلى سعى الذي للجنة،ا على (A/CN.4/706) الخاص للمقرر الثاني

 اللجنة قررت انطالق. كنقطة المعاهدات قانون بشأن م1111 لعام فيينا اتفاقية أخذ امع (،اآلامرة )القواعد

 لجنة إلى الخاص، المقرر تقرير في الوارد النحو على ،1 إلى 2 امن االستنتاجات امشاريع إحالة الحقا  

 ) العام الدولي للقانون اآلامرة "القواعد إلى اآلامرة" القواعد " امن الموضوع عنوان تغيير وقررت الصياغة

 الحق، وقت في علما ، اللجنة أحاطت كما الخاص. المقرر اقترحه الذي النحو على ،“اآلامرة( القواعد

 اللجنة دتهااعتم والتي 2 إلى 2و 2 االستنتاجات امشروع بشأن الصياغة لجنة لرئيس المرحلي بالتقرير

 العلم. ألخذ اللجنة إلى تقديمها وتم امؤقتا  

 إدراج اللجنة قررت الدولة"، بمسؤولية يتعلق فيما الدول "خالفة بموضوع يتعلق فيما .11

 للمقرر األول التقرير ُعرض له. خاصا   امقررا   ستوراما بافل السيد وتعيين عملها برناامج في الموضوع

 الخاص المقرر نهج تحديد إلى سعى والذي ،م2112 لعام دورتها في اللجنة على (A/CN.4/708) الخاص

 اللجنة، قررت بالموضوع. المتعلقة العاامة األحكام على عاامة نظرة وتقديمه ونتائجه الموضوع نطاق في

 المقرر تقرير في الوارد النحو على 2 إلى 1 امن المواد امشاريع إحالة العاامة، الجلسة في المناقشة عقب

 الصياغة لجنة لرئيس المرحلي بالتقرير الحق، وقت في علما ، اللجنة حيطتأُ  الصياغة. نةلج إلى الخاص

  اللجنة. قبل امن امؤقتا   اعتُمدت والتي العلم ألخذ اللجنة إلى قُدامت التي ،2 و 1 االستنتاجات امشاريع حول
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 جمهورية )نيروبي، لكوآ منظمةل ينسخموال السادسة السنوية الدورة في المداوالت  ب.

  (م9012 كينيا،

 عن امختصرة نبذة جاستورن كينيدي الدكتور البروفسور آلكو، منظمةل العام األمين قدم .12

 والقواعد الجوي الغالف حماية للجنة: والستين الثاامنة الدورة في مناقشتها تمت التي التسعة الموضوعات

 وقوع حال في األشخاص وحماية للدولة الجنائي االختصاص امن األجانب المسؤولين وحصانة اآلامرة

 بالنزاع يتعلق فيما البيئة وحماية المعاهدات بتفسير يتعلق فيما الالحقة والممارسة الالحق واالتفاق الكوارث

 عن أيضا   شرح العرفي. الدولي القانون وتحديد للمعاهدات المؤقت والتطبيق اإلنسانية ضد والجرائم المسلح

 امن الدولة امسؤولي وحصانة اآلامرة والقواعد الجوي الغالف حماية هي: للتداول رئيسية اموضوعات ثالثة

 التي المجاالت حيث امن وأيضا   اللجنة قبل امن امعها التعاامل كيفية حيث امن االجنبي الجنائي االختصاص

 األخرى البنود حول آرائهم تقديم على الوفود شجع امداوالتهم. في عليها التركيز األعضاء للدول يمكن

 أيضا . الجنة أعمال جدول في دةالموجو

 وقوة باالستقالل يتمتع الذي الدولة في سلطة أعلى هو الدولة رئيس أن إلى السودان امندوب أشار .13

 الدولة. تلك إلى تنسب أن يجب الدولة رئيس أعمال أن على الدولي القانون قواعد وتنص القرار صنع

 أن أساس على الدولة لرئيس اإلدارية والخطوات األعمال عواقب جميع الدولة تتحمل أنه امتابعا   أضاف

 للدولة. اممثل أعلى هو الدولة رئيس

 الهياكل وأن الدولي بالقانون ترتبط الوطني القانون أحكام امن العديد أن بلده وجد قد هأن أشار .12

 القانون في القانوني بوضعه تتعلق التي الدولة لرئيس القانونية الطبيعة تحدد الوطنية والسياسية الدستورية

 الوطني نالقانو بموجب الدولة لرئيس القانوني الوضع بين وثيقة صلة هناك أن إلى إشارته أثناء الدولي

 الدول، بين السيادة في المساواة بمبدأ يعترف الدولي القانون أن بما بأنه أضاف .الدولي القانون في ووضعه

 الدولة. في سلطة أعلى يمثلون فهم امماثلة دولية امعااملة يستحقون السيادة ذات الدول رؤساء جميع فإن

 هو الذي الدبلواماسي القانون تحت الدولي قانونال في يندرج الدولة لرئيس القانوني الوضع بأن أيضا   أضاف

 الدولة. لرئيس القانوني للوضع الرئيسي المصدر الدولي العرف بقي كما الدولي، القانون امن فرع

 الدولة، برئيس المتعلقة المحددة القضايا تناولت التي الدولية االتفاقيات بعض على الضوء سلط .15

 الفقرة األولى المادة في بالتفصيل الشروط حددت التي م1111 عام خاصةال البعثات اتفاقية إلى االنتباه ولفت

 كممثل الدولة رئيس يرأسها التي البعثات وكذلك الدولة رئيس بها قام التي الرسمية الزيارات ذلك في بما )أ(
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 لبعض كنيم أنه على )ثانيا ( 2 المادة بموجب تنص التي م1111 عام المعاهدات لقانون فيينا واتفاقية لدولته

 رئيس يشمل هذا أن أوضح التفويض. أوراق لتقديم حاجة أي دون اموقعهم بحكم الدولة تمثيل األشخاص

 ضد المرتكبة الجرائم وامتابعة امنع بشأن م1123 عام اتفاقية إلى أيضا   الصدد هذا في المندوب أشار   الدولة.

 الشخصية الحماية على تنص التي الثا ()ث 2و )أ( 1 المادة سيما وال دولية، بحماية المتمتعين األشخاص

 لمنع والمناسبة الالزامة التدابير اتخاذ للدول الضروري امن يجعل )امما الدولي المستوى على الدولة لرئيس

 المنظمات امع عالقاتها في الدول تمثيل بشأن م1125 عام فيينا واتفاقية الدولة( رئيس على هجمات وقوع

 امن عضو أي أو الدولة رئيس الوفد يترأس وقت أي )في على تنص التي (1) 5 المادة سيما وال الدولية

 القانون أن امفاده استنتاج إلى األحكام هذه تحليل إلى استنادا   توصل المهام(. بأداء المكلفين الهيئة أعضاء

 الدولي المستوى على الدولة لرئيس القانوني الوضع حددت قد للدول الوطنية والقوانين العرفي الدولي

 الدولي. القانون بموجب القانوني الموقف لتمثيل طبيعي كشخص

 حماية وجوب على بوضوح تنص الدولي القانون قواعد أن إلى الحصانة بمسألة يتعلق فيما أشار .11

 لذلك أضاف الظروف. جميع في الدولة لرئيس امضمون حق وهذا االحتجاز أو االعتقال امن الدولة رئيس

 في أو أخرى دول في كان سواء امكان أي في احتجازه أو الدولة رئيس اعتقال الدولة سلطات تستطيع ال بأنه

 الشخصية الحصانة جانب إلى القضائي الفقه في اتفاق شبه هناك أنه األخرى نظره وجهة امن الخاصة. دولته

 سلطات لدى امعروفا   ويكون الرسمية بصفته دولته خارج الدولة رئيس يتواجد أن الدولة لرئيس الممنوحة

 المضيفة. للدولة الجنائي االختصاص امن امعفى تجعله التي الجنائية الحصانة بكاامل ويتمتع المضيفة الدولة

 كان سواء امطلقة حصانة األخرى للدول الجنائي االختصاص امن الدولة رئيس حصانة تعتبر بأنه أضاف

 الشخصية. بصفته أو الرسمية بصفته الدولة رئيس تصرف

 دولته أجل امن بل لشخصه ليست الدولة لرئيس الحصانة أن استنتاجه إلى ا  واستناد الختام في ذكر .12

 وال انتهاكها وعدم احتراامها وجوب على ينصان القضائية السوابق واختصاص الدولي العرف قانون وأن

 امنظ في األطراف على فقط تنطبق بأنها الدولية الجنائية المحكمة على تعليقا   قال أيضا . عنها التنازل يمكن

 الدولي القانون قواعد امن تالشت فإنها فيها أطرافا   ليست التي الدول بحصانة يتعلق فيما وأنه األساسي رواما

 دام اما الدولة رئيس حقوق تنتهك تدابير باتخاذ بلد ألي اليسمح ذلك، على بناء   أخرى نظر وجهة امن العرفي.

 حتى للدول الوطني القضاء أامام امطلقة الدولة سرئي حصانة وتظل األساسي النظام على اموق ع غير البلد ذلك

 دولية. جرائم ارتكب لو

 اآلامرة القواعد اموضوع حول المندوب أعرب اموضوعين. عن كوريا جمهورية امندوب تحدث .12

 للقانون التدريجي التطوير تعزيز في الموضوع هذا حول الدولي القانون لجنة عمل سيسهم بأنه ثقته عن
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 الدولي القانون لجنة تقرير امن 112 الفقرة إلى وأشار الخاص المقرر عمل إلى نتباهاال لفت وتدوينه. الدولي

 المحاكم قبل امن القاعدة ُحددت وقد اآلامرة القواعد إلى الدوام على استندت قد الدول بأن رأيها على ووافق

 إجراء امطلوب امن بأنه االتجاه هذا في أشار والوطنية. اإلقليمية المحاكم وكذلك الدولية القضائية والهيئات

 حول رأيه امن كان اآلامرة. القواعد تحديد أجل امن القضائية والقرارات الدول لممارسات امقارن تحليل

 بحثا   الموضوع هذا دراسة تتطلب أنه األجنبي" الجنائي االختصاص امن الدول امسؤولي "حصانة اموضوع

 امسح نتائج يتضمن الذي الخاص المقرر بتقرير بالتالي رحب الصلة. ذات الدول اممارسات بشأن امعمقا  

 المعاهدات في المبين النحو على المجال هذا في الدول اممارسات حاالت امن للعديد وامنهجي عميق

 لصرف يمكن بأنه اعتقاده عن أعرب والوطنية. الدولية القضايا قانون في وكذلك المحلية، والتشريعات

 امسألة تكون أن امنها واالستثناءات الدولة اموظفي حصانة امن الحد امسألة وكذلك القانوني، المنظور النظرعن

 اآلثار امراعاة خالل امن وحكمة بحذر المسألة هذه اللجنة تدرس أن في أامله عن أعرب حساسة. سياسية

  أكبر. بشكل السياسية

 بينما المداوالت. اموضوع كانت والتي امواضيع ثالثة عن الشعبية الصين جمهورية امندوب تحدث .11

 هي الجوي الغالف حماية أن يعتقدون أنهم قال الجوي"، الغالف حماية " اموضوع حول آرائه عن أعرب

 والعلوم. والقانون السياسة تشمل الجوانب امتعددة قضية عن فضال   اإلنسان يواجهها وحالية امشتركة قضية

 الذي التفاهم حالة امع أساسا   المعتمدة التوجيهية المبادئ امشاريع تتمثل أنه الصين رؤية بأن أيضا   أضاف

 أن اقترح القضية. بهذه المتعلقة الدراسات نتائج اموضوعي بشكل ويعكس 2113 عام في اللجنة وضعته

 في أامله عن وأعرب الناامية للبلدان الحقيقية واالحتياجات الخاصة الظروف الكاامل اعتبارها في اللجنة تأخذ

 جهودها وتواصل شااملة بطريقة اإلقليمية اآلليات إطار في الدولية الممارسات امن المزيد اللجنة تدرس أن

 األامام. إلى الموضوع بهذا المتعلق العمل لدفع الراسخة

 أن إلى األجنبي" الجنائي االختصاص امن الدول امسؤولي "حصانة بموضوع يتعلق فيما أشار  .21

 استثناء وجود بعدم االستنتاج تؤيد الصين وأن للغاية وحساسة امعقدة امسألة الدول حصانة استثناءات امسألة

 الذي النحو على الموضوعية للحصانة الثالثة االستثناءات أن أيضا   أشار الشخصية. بالحصانة يتعلق فيما

 امحكمة ألحكام المخالفة اآلراء بعض في التقرير، في ُذكر كما امعظمها، في تتجلى الخاص المقرر اقترحه

 المحكمة امثل الدولية القضائية والهيئات الوطنية لمحاكما بعض أامام المدنية والقضايا (ICJ) الدولية العدل

 القضية. بهذه صلة وذات امقنعة األدلة هذه كانت إذا فيما للمناقشة امفتوح أامر هو االنسان. لحقوق األوروبية

 امختلفة قواعد فئة تحت وتندرج إجرائية طبيعة ذات الحصانة بأن الصين اعتقدت أنه الصدد هذا في أضاف

 استبعاد ينبغي كان إذا بما يتعلق فيما قال امعين. عمل شرعية تحدد التي الموضوعية القواعد عن تمااما  
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 إجابة الدولية العدل امحكمة أصدرت فقد الموضوعية للقواعد انتهاك وجود عند اإلجرائية القواعد تطبيق

 رأيه امن كان ليبالتا . الدولة في الحصانات اختصاص وقضية االعتقال أامر قضية بشأن حكمها في سلبية

 سارية قواعد تحديد عند آخرا   للمذكور العشوائية والممارسات النظريات نسخ فيه المشكوك امن سيكون أنه

   السابق. على

 اآلامره"تخص "القواعد عناصر أن ترى الصين أن اآلامره القواعد بموضوع يتعلق فيما قال .21

 تكون أن وينبغي امباشر بشكل وامسؤولياتها اماتهاوالتزا حقوقها تتأثر التي الدول لجميع الرئيسية المصالح

 لقانون 1111 لعام فيينا اتفاقية امن 53 المادة في الحكم امع تمااما   امتماشية الموضوع هذا بشأن المداوالت

 تقييم إلى استنادا   اآلامره للقواعد األساسي العنصر على المترتبة اآلثار توضيح اللجنة على اقترح المعاهدات.

 ذات القرارات وكذلك المتحدة األامم واميثاق اآلامرة القواعد بين العالقة في التوسع وامواصلة لالدو اممارسة

 تدوين على الموضوع هذا إطار في العمل يركز أن ينبغي بأنه قال األامن. امجلس عن الصادرة الصلة

 القواعد لمفهوم الثةالث األساسية" "العناصر رأيه في تختلف جديدة. قواعد تطوير امن بدال   القائمة القوانين

 أثار اإلتفاقية. في المحدد النحو على األساسية العناصر عن بوضوح الخاص المقرر اقترحها كما اآلامره

 اماذا اإلضافات؟ هذه أساس هو اما جديدة؟ أساسية عناصر إلضافة حاجة هناك هل - األسئلة بعض كذلك

 السابق امن الصين نظر وجهة في أنه قال ات.االعتبار امن المزيد أسئلة هذه تستحق آثار؟ امن لها سيكون

 ودراسة جمع في له وفقاُ  امالئمة األكثر النهج يتمثل اآلامره. القواعد قواعد سرد المرحلة هذه في ألوانه

 في النظر ثم األساس هذا على اآلامره للقواعد المحددة المعايير وتوضيح الصدد هذا في الدول اممارسات

  ة.الصف بهذه قائمة وجود ضرورة

 الدول دور على امعلقا   الماضية الخمس السنوات خالل المحرز المثمر التقدم على اللجنة هنأ .22

 إلى أشار بينما آخرى. نجاحة سنوات خمس إلى سيتطلع أنه وذكر اللجنة أعمال في األفريقية - اآلسيوية

 عن وعبر آلكو، في ضاءاألع الدول امن هم حالي ا الدولي القانون لجنة أعضاء امن 32 أصل امن 13 أن حقيقة

 البلدان نظر وجهات ويجعل نطاقا   وأوسع توازنا   أكثر نظر وجهات توفير في سيساهم عملهم بأن اعتقاده

  وتطويره. الدولي القانون بتدوين يتعلق فيما اللجنة عمل في انعكس والذي أفضل واألفريقية اآلسيوية

 لجنة و آلكو بين نشطة تفاعالت هناك أن إلى ليالدو القانون لجنة امع آلكو عالقة على امعلقا   أشار .23

 التبادالت على وحافظت اللجنة امواضيع في السنين امر على السنوية آلكو جلسات ونظرت الدولي القانون

 امع وتعاونها اتصاالتها تعزيز امواصلة في آلكو منظمةل بلده دعم عن الختام في أعرب  اللجنة. امع المنتظمة

 امصالح امراعاة امع الدولي للقانون التدريجي والتطوير القوانين وضع ستعزز التيو الدولي، القانون لجنة

    األفريقية. اآلسيوية البلدان
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 يتعلق فيما أعرب المختارة. المواضيع بعض على عاامة تعليقات وقدم آلكو الهند امندوب هنأ .22

 في المحرز للتقدم هتقدير عن أعرب األجنبي"، الجنائي االختصاص امن الدول امسؤولي "حصانة بموضوع

 تقريرها حول هرنانديز إسكوبار كونسيبسيون البروفيسور الخاص المقرر على أيضا   وأثنى اآلن حتى اللجنة

 تواصل أن ويمكن امبدئي أساس على تقريرها في اللجنة تنظر أن يمكن أنه أشار الموضوع. هذا عن الخاامس

 نظرت واإلسبانية. اإلنجليزية باللغتين فقط للجنة امتاح التقرير أن حيث للجنة، المقبلة الدورة في المناقشة

 لحصانة واالستثناءات التقييدات بمسألة المعني المقرر اقترحه الذي 2 المادة واحدة امادة امشروع في اللجنة

 واالستثناءات" "القيود لعبارة المعيارية اآلثار إلى بالنظر األجنبي. الجنائي االختصاص امن الدول اموظفي

 ال التي الجرائم - 2 المادة امشروع عنوان واستخدام الخاص المقرر استخدامها التي المنهجية امع فقيت فهو

 يتسم الخاص المقرر اتبعه الذي النهج فإن المادة امشروع في أنه قائال   أضاف الحصانة. عليها تنطبق

 وكذلك المحلية، التشريعاتو المعاهدات في المبين النحو على الدول اممارسة إلى ويستند والمنهجية باالتساق

 المادة امشروع عليها ينطوي التي القضايا أن امفاده آخر رأي عن والوطني.أعرب الدولي القضية قانون في

 كان إذا اما تقرير في والحذر الحيطة يؤيد فهو ولذلك الدول، إلى بالنسبة سياسية حساسية وذات للغاية امعقدة

 أو الساري )القانون الدولي للقانون التدريجي التطوير أو انينالقو وضع جانب على التركيز للجنة ينبغي

 ال إنه قيل حيث االعتقال، امذكرة قضية في الدولية العدل امحكمة رأي إلى أيضا   أشار المنشود(. القانون

 فإن وبالتالي الجنائية القضائية الوالية امن الحصانة على تنص التي للقاعدة العرفي القانون امن استثناء يوجد

 أو حرب جرائم بارتكاب فيهم المشتبه الحاليين الخارجية وزراء حصانة جديد امن تؤكد الدولية العدل امحكمة

 الدولية العدل امحكمة بأن القضائية االختصاصات حصانات اموضوع في أيضا   أضاف اإلنسانية. ضد جرائم

 الفساد" "جرائم أن الدولة حصانة سياق في اعتبر فقد ذلك امن الرغم على االستثناءات، هذه امثل رفضت

 بممارسة امدعوامة تكون أن احتاجت 2 المادة امشروع امن )ب( الفرعية الفقرة امن 1 الفقرة في المقترحة

 المدرجة األخرى الدولية للجرائم امماثلة خطيرة دولية جريمة سيشكل طابعها بأن امقنعة الدول امن كافية

 "األفعال ضمن تندرج الفساد أفعال كانت إذا اما بشأن قرار اتخاذ ينبغي أنه ذلك على عالوة فيها.وأضاف

 الدورة إلى تطلع .كما الموضوعية الحصانة نطاق في تندرج فهي ثم وامن رسمية" بصفة بها القيام يتم التي

 الجنائي االختصاص امن الدول امسؤولي لحصانة إجرائية جوانب الخاص المقرر يقدم عنداما للجنة المقبلة

 األجنبي.

 على اآلامره" "القواعد بموضوع يتعلق فيما تالدي ديري السيد الخاص المقرر بالمندو هنأ .25

 هذه في رسميا   اعتماده دون التقرير في تنظر اللجنة أن إلى وأشار الموضوع هذا حول األول تقريره

 النتيجة سيكون االستنتاجات امشروع أن جديد امن أكدت التي الخاص المقرر نظر وجهة المندوب الدورة.أيد

 لقبول القانوني األساس توفران المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية امن 12و 53 المادتين وأن للموضوع المناسبة



 

10 

 

 المقرر إليه أشار الذي المستقبلي بالعمل المندوب رحب للدول. الدولي المجتمع قبل امن قاعدة واعتراف

 امسألة ذلك في بما ، اآلامره اعدالقو قواعد بتحديد المتعلقة القواعد لدراسة الخصوص وجه على الخاص

 اإلنسان حقوق في التقيد عدم ونصوص آامرة فقرات بين العالقة في النظر وكذلك ، اآلامره القواعد امصادر

  الحقوق. امعاهدات

 امايكل السيد العرفي"، الدولي "القانون اموضوع حول الخاص للمقرر تقديره عن المندوب أعرب .21

 اعتمادها، سبق التي القرارات امشاريع حول الدول اقتراحات تناول الذي الموضوع عن الرابع لتقريره وود

 اللجنة أن ذكر ر.أكب بسهولة امتوفر العرفي الدولي القانون دليل شأنها امن التي والوسائل الطرق وكذلك

 المحاكم تتخذها التي القرارات دور بشأن األامانة قبل امن امذكرة في التقرير هذا إلى باإلضافة أيضا   نظرت

 11 ذلك عن نتج العرفي. الدولي القانون تحديد أجل امن الدولية للمحاكم القضائية السوابق في الوطنية

 علق الموضوع. هذا بشأن اللجنة بذلتها التي القيمة دالجهو تعكس والتي العملية هذه امن استنتاجات امشروع

 "سلوك أن على ينص الذي (3) 2 االستنتاج امشروع امثل االستنتاجات امشاريع امن قليل عدد على كذلك

 قد ولكنها العرفي، الدولي القانون قواعد تعبير أو تكوين في تساهم اممارسة ليس األخرى" الفاعلة الجهات

 هذا االستنتاج امشروع على التعليق يتضمن الدولية. المنظمات أو الدول اممارسة متقيي عند صلة ذات تكون

 جانب إلى األخرى الفاعلة الجهات إحدى باعتبارها الدول" غير امن المسلحة "الجماعات 1 الفقرة في

 سلوك على الدول فعل رد أن على وينص واألفراد، الوطنية عبر والشركات الحكوامية غير المنظمات

 امن فهمهم أن قال العرفي. الدولي القانون عن التعبير أو أساسيا   يكون قد الدول غير امن المسلحة عاتالجما

 أساسيا   ليس الدول غير امن المسلحة الجماعات سلوك أن هو والتعليق االستنتاج امشروع امن كل قراءة خالل

ا أو  ذات الممارسة تكون ان "يجب نأ على 2 االستنتاج امشروع امع اتفق العرفي. الدولي القانون عن امعبر 

 على أنه أضاف الكفاية". فيه بما وامتماسكة واممثلة االنتشار واسعة تكون أن يجب أنها بمعنى عاامة الصلة

 المناطق امختلف المشاركة الدول تمثل أن المهم فمن امطلوبة ليست العالمية المشاركة أن امن الرغم

 القاعدة. لتطبيق إامكانية أو فرصة لديها التي الدول أو ةالصل ذي النشاط في خاص بشكل وتشارك الجغرافية

 أن يجب بأنه يعني القانونية( )التقارير كقانون امقبولة العاامة الممارسة أن على 1 االستنتاج امشروع امع اتفق

 اآلراء إلى 11 االستنتاج امشروع القانوني.يشير االلتزام أو القانوني بالحق بالشعور المعنية الممارسة تتم

 على المبدأ حيث امن وافق أنه امن الرغم على كقانون. القبول أشكال امن شكال   باعتبارها الحكوامية لقانونيةا

 تنشر ال الدول امن العديد أن حيث تحديدها الصعب امن يكون قد أنه يرى كان أنه إال اآلراء، هذه قيمة شروط

 امتساوية المعاهدات أحكام جميع ليست أنه هامفاد آخر رأي عن أعرب   القانونيين. لموظفيها القانونية اآلراء

 هي للمعاهدات أحكااما   تنشئ التي األساسية القواعد وأن العرفي الدولي القانون قواعد على كدليل األهمية في

 عدد امن كانت وإن امعينة لمعاهدة قوية امعارضة أن نظره وجهة امن القواعد. هذه تولد أن يمكن التي وحدها
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 وافق النهاية، في العرفي. الدولي القانون تحديد عند امراعاته امن بد ال عاامال   تكون أن يمكن البلدان امن قليل

 حكوامي امؤتمر أو دولية امنظمة امن قرارا   ينشئ أن يمكن ال بأنه 12 االستنتاج امشروع في الوارد الحكم على

  العرفي. الدولي القانون قواعد امن قاعدة دولي

 السفير الخاص، للمقرر الرابع بالتقرير للمعاهدات" لمؤقتا "التطبيق بموضوع يتعلق فيما رحب .22

 بين العالقة في ونظر الدول اممارسات تحليل يواصل التقرير أن وذكر روبليدو غواميز امانويل خوان

 التطبيق امسألة وكذلك المعاهدات قانون بشأن 1111 لعام فيينا اتفاقية في األخرى واألحكام المؤقت التطبيق

 اهتماامها الدول عنها عبرت التي الموضوعات التقرير تناول كما الدولية. بالمنظمات لقيتع فيما المؤقت

 أحكام على يتوقف للمعاهدة المؤقت التطبيق أن إلى أشار العاامة. للجمعية السبعين الدورة في المناقشة خالل

 لن المعاهدات فإن ثنائية دولة الهند كون أنه قال الموافقة. عن التعبير طريقة ذلك في بما المحلي القانون

 اللجوء فإن لذلك الداخلية. باإلجراءات لقبولها نتيجة إال تطبق ال وأنها المحلي القانون امن جزءا   تلقائيا   تشكل

 القوة إلى دخولها قبل الدول على الملزامة / المنطبقة المعاهدات أن أي للمعاهدات المؤقت التطبيق إلى

  أوضحه. الذي الثنائية امبدأ امع سيتعارض

 الثالث بالتقرير علما   أحاط المسلحة" بالنزاعات يتعلق فيما البيئة "حماية بموضوع يتعلق فيما .22

 المسلح. النزاع امن النزاع بعد اما امرحلة األامور جملة في تناول الذي جاكوبسون جي. اماري الخاص للمقرر

 عن الناشئة االلتزاامات امع لموضوعا هذا إطار في المقترحة المبادئ امشاريع تتعارض أن ينبغي ال أنه ذكر

 في بالفعل بذلت التي الجهود الموضوع هذا في العمل يضاعف أن ينبغي ال أنه وكذلك القائمة االتفاقيات

  القائمة. النظم

 الناشئة المشتركة القانونية المبادئ الكتشاف الجوي" الغالف "حماية بأهمية اليابان امندوب أقر .21

 على ينص الذي 3 التوجيهي المبدأ لمشروع امؤقت اعتماد إلى وأشار بالبيئة، تعلقةالم القائمة المعاهدات عن

 أعرب كما بالثناء. جدير كان 2111 عام في الدولي القانون لجنة دورة في الجوي الغالف بحماية اإللتزام

 عن فضال   حدودلل العابر الجوي بالتلوث المتعلقة المختلفة االلتزاامات وامناقشة تحليل في للجنة تقديره عن

  العالمي. الجوي الغالف بتدهور المتعلقة االلتزاامات

 الجوي الغالف "حماية على التوجيهية المبادئ امشروع في الديباجة امن 3 الفقرة تنص أنه أشار  .31

 اللجنة ناقشت قد بأنه وأشار ككل"، الدولي للمجتمع الملحة الشواغل امن هي الجوي الغالف تدهور امن

 الغالف حماية سياق في " للبشرية المشترك "اإلهتمام امفهوم المتحدة لألامم العاامة للجمعية السادسة

 في الفقرة هذه في النظر بإعادة الدولي القانون لجنة تقوم أن المناسب امن أنه اعتبر فقد لذلك الجوي.باألضافة
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 هذا إلى أشار 1152 عام في باريس اتفاق أن بما المفهوم هذا حول المناقشات وتحديث المقبلة الدورات

 أن باعتبار المناقشات هذه في آلكو في األعضاء الدول تساهم أن في أامله عن أعرب ديباجته. في المفهوم

  وأفريقيا. آلسيا بالنسبة خطيرة امسألة الجوية الغالف بيئة حماية

 تقديم امع اآلامره" "القواعد بشأن السابقة السنة في الدولي القانون لجنة امناقشات بافتتاح رحب .31

 المكثفة بالمناقشات يتعلق .فيما اآلامره القواعد لمفهوم أساسية عناصر قدم الذي األول للتقرير الخاص المقرر

 للقواعد توضيحية قائمة تقديم الدولي القانون لجنة على ينبغي كان إذا اما حول السادسة اللجنة في دارت التي

 وضع إعطاء إلى تؤدي قد التي المعايير هذه تحديد ةصعوب تدرك فإنها اآلامره، القواعد وضع اكتسبت التي

 وراتلدا في المسألة للجنةا رستد أن في املهاأ عن عربتوأ وليلدا نلقانوا في أخرى هاامة لمعايير امن أدنى

 القانون للجنة والستين التاسعة الدورة في الخاص للمقرر الثاني التقرير امناقشة سيتم حيث بدقة. المقبلة

 طبيعته توضيح في تشرع وأن المفهوم لهذا امفصل بتحليل اللجنة تقوم أن امرغوبا" نكا فقد الدولي

  الجوهرية.

 حول 2 المادة امشروع الحصانة فيها تطبق ال واستثناءات قيود ثالثة الخاص المقرر عرض .32

 هذه الدولي. القانون للجنة السابقة الدورة في األجنبي" الجنائي االختصاص امن الدول امسؤولي "حصانة

 اليابان اتخذته الذي الرأي كان الفساد. (3) اإلقليمي اإلرهاب استثناء (2) امعينة دولية جرائم (1) هي القيود

 امحددة فئات بالفعل هي واالستثناءات القيود امن الفئات هذه أن على كافية أدلة تقدم ال أنها هو التقرير بشأن

 العالقة يتم ال أنه اعتبر األجنبي. الجنائي االختصاص امن الدولة امسؤولي حصانة عليها تنطبق ال

 امن امزيد بإجراء وأامل كاف بشكل الموضوعية والحصانة الشخصية الحصانة بين الجوهرية واالختالفات

 إلى امشيرا   بحذر الحصانة امن واالستثناءات التقييدات امسألة امع التعاامل الضروري امن أنه رأى المناقشات.

  الدول. بين المستقرة والعالقات الدولة سيادة بين المساواة يف أساسي أامر الحصانة قانون أن

 تعزيز في رغبته عن وآلكو الدولي القانون لجنة بين التعاون بمسألة يتعلق فيما النهاية في أعرب .33

 للمساهمة الدولي العمل لمؤتمر أفضل فرصة توفير أجل امن ينبغي أنه ذكر كما الجهازين. بين البناء التفاعل

 آسيا امن خاصة الدولي المجتمع آراء في النظر يتم أن وتدوينه الدولي للقانون التدريجي التطوير تعزيز في

 امحتملة جديدة امواضيع اقتراح في آلكو دور على الصدد هذا في التركيز وتم الواجب النحو على وأفريقيا

  الدولي. القانون لجنة على

 يتعلق فيما امداوالت. اموضوع كانت اضيعامو ثالثة عن اإلسالامية إيران جمهورية امندوب تحدث .32

 الجوي الغالف حماية اموضوع بأن امفهوامه على التأكيد المندوب أعاد الجوي" الغالف "حماية بموضوع
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 المقرر بقرار ورحب والعلمية والتقنية السياسية االعتبارات امع بشدة امتداخل أنه حيث بالصعوبات امشحون

 )قوانين الدولي للقانون األخرى والمجاالت الجوي الغالف قانون بين الترابط امسألة امع بالتعاامل الخاص

 قضايا على التركيز وامواصلة اإلنسان( لحقوق الدولي والقانون واالستثمار الدولية التجارة وقانون البحار

 / الثاني تشرين في المعتمدة باريس اتفاقية ضوء على الصلة ذات المنازعات وتسوية واالامتثال التنفيذ

 الثغرات جميع سد إلى البداية امنذ الخاص المقرر امهمة تهدف لم أنه إلى المندوب أشار .2111 رنوفمب

 وصفية قائمة يقدم أن المفترض امن يكن ولم الجوي الغالف حماية ينظم الذي القانوني اإلطار في الموجودة

 حتى المنجز العمل في توازن لتحقيق امحاوالت جرت أنه يبدو ذلك امع الدولي. البيئي للقانون الحالية للمبادئ

  التوازن. هذا النهائية النتيجة تعكس أن ينبغي لكن اآلن،

 المقرر قبل امن الثاني التقرير "بإعداد اآلامره القواعد " بموضوع يتعلق فيما المندوب رحب .35

 فيينا اتفاقيات امن 53 المادة في عليه امنصوص هو كما غاامض اآلامره القواعد تعريف أن وأشار الخاص

 كان صعبة. امهمة يظل امعاييرها لتحديد المعايير تحديد فإن وبالتالي المعاهدات، قانون بشأن 1111 لعام

 الطابع االتفاقية اعتماد امنذ األامريكية للبلدان العدل امحكمة امثل القضائية والهيئات المحاكم أكدت أنه رأيه

 حظر امثل أخرى وامعايير البداية امنذ للجنةا أعدتها والتي القائمة، إلى تضيفه الذي المعايير لهذه القطعي

 21 في حكمها اموافقة على للحصول الدولية العدل امحكمة ختم امؤخرا   تلقى )الذي التعذيب
يوليو / تموز

 عام 

 اآلامره القواعد وصف تبرير حاولت قد المحكمة أن إلى السنغال(.أشار ضد بلجيكا تخص قضية في 2112

 الدول.حددت قوانين امجموعة وإلى اموسعة دولية اممارسة إلى يستند الحظر هذا بأن حكمها امن 11 الفقرة في

 في العالمي شبه وإدخالها القرار هذا لدعم الحظر هذا تتضمن التي الدولية الصكوك امن قليال   عددا   المحكمة

 أوضحها. تيال والدولية الوطنية المحافل في بانتظام انتهاكها شجب يتم أنه وحقيقة للدول، المحلية التشريعات

 االعتبار إعطاء يجب فإنه امناسبات عدة في ذلك إلى أشار قد الخاص المقرر أن امن الرغم على أنه رأى كما

 امشروع في إدراجها ويلزم اآلامره القواعد امن قاعدة بانتهاك يتعلق فيما الدولي المجتمع فعل لرد الواجب

 االستنتاجات.

 ألن اآلامره القواعد بقواعد قائمة اللجنة تضع أن ةالحكم امن يرى ال أنه المدروس الرأي امع كان .31

 نفس لها العام الدولي القانون امن الحقة بقاعدة إال "تعديلها يمكن وال حاسمة غير ستبقى القائمة هذه

 يمكن بأنه اعتقاده عن أعرب المعاهدات. لقانون فيينا اتفاقية امن 53 المادة شروط الستخدام الشخصية"

 فيينا اتفاقية امن 53 المادة في المحددين المعيارين وامعنى نطاق توضيح على زيرك أن الخاص للمقرر

 نقضه.اعتبر وعدم ككل للدول الدولي المجتمع جانب امن بالقاعدة واالعتراف القبول وهما المعاهدات لقانون

 رأيها في شددت التي وهي بالمالحظة جديرة الدولية العدل امحكمة نظر وجهة بأن الصدد هذا في
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 جزء هي قاعدة كانت إذا اما "امسألة أن على استخداامها أو النووية باألسلحة التهديد شرعية بشأن ستشارياال

 وتوطد تكفل التي القواعد بأن النظر وجهة امع اتفق للقواعد". القانوني بالطابع ويتعلق اآلامره القواعد امن

 أكدت فقد اآلامرة القواعد نقض بعدم قيتعل بما أشار شك. دون الشخصية هذه امثل لها الدولي العام النظام

 المتعلقة القضية في 2112 فبراير / شباط 13 في الصادر حكمها في أخرى ناحية امن الدولية العدل امحكمة

 القواعد امن قاعدة بنقض يسمح ال" أن اليونان(،-إيطاليا ضد مانياأل )تدخالت القضائية الدول بحصانات

 للمبادئ األساسية "القواعد النووية األسلحة بشأن امستشارها برأي تعلقي فيما أيضا   المحكمة دعت اآلامره".

 الضرورية. غير المعاناة وحظر التمييز امثل الدولي اإلنساني القانون امعايير بعض الدولية"

 الخاص المقرر قبل امن تعريف أي تقديم يتم لم أنه جانبا   واضعين 2 االستنتاج بمشروع يتعلق فيما .32

 امجتمع قِبل امن اآلامره القواعد بمعايير واالعتراف القبول أن ُذكر ككل"، للدول الدولي "المجتمع لمرحلة

 القانونية "النظم أهمية تجاهل قد الخاص المقرر أن يبدو وثيقة. صلة ذو الدول سلوك أن طالما الدول

 في إليه المشار لنحوا على القانونية للعناصر العالمي التأهل في غالبا   يستخدم كمعيار العالم" في الرئيسية

 الدولي القانون للجنة األساسي النظام امن 2 والمادة الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام امن 1 المادة

 ذي غير سيكون واحدة دولة جانب امن واالعتراف القبول عدم فإن بالتالي العادل. الجغرافي التوزيع لضمان

 . اآلامره للقواعد كمعيار القواعد أحد ةالرئيسي القانونية األنظمة جميع وصفت إذا صلة

 اآلامره القواعد بقاعدة اإلخالل عواقب بتغطية الخاص المقرر يقوم أن في أامله عن أعرب .32

 األفعال عن الدول بمسؤولية المتعلقة الدولي القانون لجنة امواد امشروع امن 21 المادة ضوء في خصوصا  

 21 المادة في المقصود بالمعنى خطير خرق أنشأها التي الحاالت امن عدد يوجد حيث دوليا ، المشروعة غير

 هذه امثل على الحفاظ في المساعدة أو المعونة تقديم عن االامتناع كثيرة دول حاولت وقد المواد امشروع امن

 المسودة. امن 21 المادة قواعد حيث امن الحاالت

 المندوب أثنى األجنبي"، الجنائي االختصاص امن الدول امسؤولي "حصانة اموضوع إلى امنتقال   .31

 امسؤولي لحصانة واالستثناءات التقييدات امسائل بعناية حلل الذي الخاامس التقرير حول الخاص المقرر على

 الفقرة امن 2 للمادة المؤقت االعتماد على للجنة الصياغة لجنة وشكر األجنبي الجنائي االختصاص امن الدول

 االختصاص امن الدول امسؤولي حصانة أن رأيه نام كان المواد. امشاريع على والتعليقات 1و )و( الفرعية

 القانون اعتراف وأن السيادة في المساواة لمبدأ امباشرة نتيجة هي رسمية بأفعال قياامهم أثناء األجنبي الجنائي

 يتم التي "األفعال فإن لذلك السلمية. الدولية العالقات وضمان السيادية الحصانة حماية إلى يهدف به الدولي

 أعرب الرسمية. بصفتهم الدولة اموظفي وظائف تشمل التي األفعال جميع امن تتألف رسمية" بصفة بها القيام

 لجميع للمادة تبعا   الموضوعية الحصانة ضمان يجب أنه امفادها الصدد هذا في أخرى نظر وجهة عن
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 أو امناصبهم في كانوا سواء رسمية بصفة تتم كأفعال المحددة باألفعال يتعلق فيما الدولة اموظفي

 القانون "جرائم بين التمييز الحصانة عليها تنطبق ال التي بالجرائم يتعلق فيما لذلك باإلضافة غادروها.يجب

 يبدو األخير األامر هذا فإن األول، ضد القتال أهمية في المبالغة يمكن ال وبينما الدولية"، و"الجرائم الدولي"

 وبالتالي الدولي المجتمع جانب امن واسع بقبول يتمتع يوبالتال العرفي، الدولي القانون امرتبة إلى وصل أنه

 تقارير تقديم إلى ويتطلع اللجنة أعمال امتابعة يواصل أنه قائال   المندوب اختتم القائمة. في إدراجه يمكن

  الخاص. المقرر امن أخرى

 في ءاألعضا الدول تلعبه أن المتوقع امن الذي الهام الدور الختاامية امالحظاته في المندوب أبرز .21

 ذات بوالية يتمتع للغاية تقني امنتدى هي الدولي القانون لجنة أن بما الدولي. القانون لجنة أعمال في آلكو

 القانونيين أكثر استحداث آلكو في األعضاء الدول جانب امن نشاط   أكثر دور يتطلب التقنية، امن عالية درجة

 العملية أن الصدد هذا في لوحظ كما خاصين. كمقررين والعمل فيه العضوية على للحصول المؤهلين

  جدية. امراجعة إلى حاجة في تبدو الدولي القانون لجنة ألعضاء الحالية االنتخابية

 عن وأعرب الجوي"، الغالف "حماية اموضوع حول البداية في فيتنام جمهورية امندوب تحدث .21

 الجوي الغالف تدهور امن تخفيفبال الدول التزاامات على يركز الذي الثالث لتقريره الخاص للمقرر تقديره

 املح قلق امصدر الجوي الغالف حماية ألن اللجنة بأعمال رحب البيئي. األثر وتقييم الواجبة العناية وامتطلبات

 في النظر إلى الحاجة استوعب قد يعترف نااميا   بلدا   بوصفه بلده بأن أشار كما ككل. الدولي وللمجتمع للدول

 النص. امشروع امناقشة عند الناامية للبلدان الخاصة واالحتياجات الشروط عاةامرا ينبغي حيث المساواة امسألة

 ستوكهولم إعالن امثل البيئة حماية تتناول التي األخرى الدولية الصكوك امع تتسق االعتبارات هذه أن رأى

 الغالف بحماية المهم بالواجب اعترف .2115 عام باريس واتفاق 1112 عام ريو وإعالن 1122 عام

 امذكور هو كما فيه التحكم أو امنه الحد أو وتدهوره الجوي الغالف تلوث امن الفعالة الوقاية خالل امن الجوي

 امما للدول المحلية النظم في البيئي األثر تقييمات إدراج أهمية على لذلك باإلضافة أكد .3 التوجيهي المبدأ في

 الحماية أن بما الدولية. للمعايير ابقةامط اختصاصهم إطار في المقترحة األنشطة تكون أن ضمان على يساعد

 المجال هذا في العلماء بين بالتعاون رحب فقد العلمية المعرفة على كبير بشكل تعتمد الجوي للغالف الفعالة

 المعلوامات تبادل تعزيز حيث امن الناامية البلدان لدعم ودولية إقليمية آليات تطوير على وكذلك وشجعه

  .2 التوجيهي المبدأ في ينعكس الذي المشترك والرصد

 بمالحظتين أدلى األجنبي" الجنائي االختصاص امن الدول امسؤولي "حصانة بموضوع يتعلق فيما .22

 الجنائي االختصاص امن الدول امسؤولي حصانة إن أوال ، الخاص. للمقرر اامتنانه عن إعرابه أثناء اموجزتين

 لمبدأ الواجب االعتبار ءإيال إلى المسألة هذه في القواعد تدوين يحتاج لذلك العرفي. الدولي القانون عن ناشئة
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 بهدف الدوليين واألامن السالم صون عن فضال   للدول الداخلية الشؤون في التدخل وعدم السيادة في المساواة

 تحتاج العقاب. امن لإلفالت التصدي إلى والحاجة الدولة لموظفي الحصانة امنح فوائد بين التوازن ضمان

 استثناءات تستدعي ثانيا ، الموضوعة. القواعد تدوين تعكسو المذكورة المبادئ ضمان إلى المادة صياغة

 امفهوم توضيح الدراسة هذه سياق في الضروري امن سيكون كما النقاش امن امزيدا   الجنائي االختصاص

 الطبيعة على الفعل على اإلجراامي الطابع بإضفاء يُنصح ال رسمية". بصفة بها القيام يتم التي "األفعال

 رسمي. بشكل يتم الفعل كان إذا اما تحدد أو الفعل في تؤثر ال الجنائية الممارسة ألن الفعل هذا لمثل التمثيلية

 بصفتها تؤديها أفعاال   الدولية الجرائم اعتبار ينبغي ال بأنه القائل الرأي في بعناية النظر لذلك باإلضافة ينبغي

 امحكمة بقرار علما   تحيط إذ ولية".د "جرائم تشكل التي للجرائم الوضوح امن امزيد إيالء وينبغي الرسمية،

 بصفة تؤديها أفعاال   فقط الخطيرة الدولية الجرائم فيها تعتبر ال التي االعتقال امذكرة قضية في الدولية العدل

 لسابقا يغطي حيث ة"خطير ليةدو ئماجرو" الدولية" "الجرائم امفهوم بين به القيام يجب تمييز فهناك رسمية،

 امية.اإلجرا لألعماا امن سعأو طيفا  

 تقديم في المكثف عمله على الخاص للمقرر الشكر تقديم أثناء اآلامرة، بالقواعد يتعلق فيما أُشير لقد .23

 بموجب بها وامعترف الدولي القانون في هااما   دورا   اآلامرة القواعد تلعب الموضوع، هذا حول األول التقرير

 القانون يعترف الدول. امن للعديد المحلية تشريعاتال وكذلك المعاهدات، قانون بشأن 1111 لعام فيينا اتفاقية

 أثناء به االلتزام يجب كمبدأ اآلامرة بالقواعد أيضا   سابق، وقت في اعتمد الذي المعاهدات، بشأن الفييتناامي

 ال وتطوراتها وامعاييرها القواعد هذه تعريف أن إلى ذلك امع أشار الدولية. المعاهدات في والدخول التفاوض

 عن اإلعراب تم كما القضايا. هذه امعالجة في اللجنة جهود على اإلطراء تم اآلن. إلى اضحةو غير تزال

 امشروع امن 2 الفقرة في الموجودة التناقضات أوجه حول االستنتاجات، بمشروع يتعلق فيما المخاوف

 اآلامره القواعد أن على الخصوص، وجه على أولها وينص ،3 االستنتاج امشروع امن 2 والفقرة 2 االستنتاج

 امهمة(، )قواعد الدول بموافقة إلغاؤها أو استبعادها أو تعديلها يمكن والتي الدولي القانون قواعد استثناء هي

 وانطالقا   لذلك الدولي. القانون في األخرى القواعد امن تراتبيا   األعلى القواعد هذه تعتبر األخيرة أن حين في

ا األامر هذا سبب فقد الرأي هذا امن  إجراء يجب لذلك القواعد. هذه نوعي بين بالعالقة يتعلق يماف ارتباك 

 لجنة قبل امن الدراسات امن المزيد إجراء على التشجيع تم كما المسألة. هذه لتوضيح الدراسات امن المزيد

 بالقواعد يتعلق فيما المستمر االعتراض وتأثير اإلقليمية اآلامره القواعد وجود لتوضيح الدولي القانون

 اآلامره.
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  األجنبي. الجنائي االختصاص من الدول مسؤولي حصانة انياً.ث

  تمهيد . أ

 العاامل الفريق امن توصية أساس على ،2111 عام في والخمسين الثاامنة دورتها في اللجنة قاامت .1

 الجنائي االختصاص امن الدولة امسؤولي "حصانة اموضوع بتحديد األامد، طويل العمل ببرناامج المعني

األامد طويل عملها ناامجبر في إلدراجه األجنبي"
1
 عام في والخمسين التاسعة دورتها في اللجنة قررت .

للموضوع. خاصا   امقررا   كولودكين أ. روامان السيد وعينت برناامجها، في الموضوع هذا إدراج 2112
2

 

 باإلضافة الخاص للمقرر األولي التقرير ،2112 عام في الستين دورتها في اللجنة على ُعرض .2

الموضوع. هذا حول العاامة األامانة امذكرة إلى
3
 أجرتها التي السابقة الدراسات نطاق األولي التقرير أوجز 

 امدى وكذلك األجنبي الجنائي االختصاص امن الدول امسؤولي حصانة لمسألة الدولي القانون وامعهد اللجنة

 عقدت المستقبلية. للصكوك المحتملة الصياغة إلى إضافة اللجنة، قبل امن فيها النظر المقترح القضايا ونطاق

 عند االعتبار في أخذها ينبغي التي الرئيسية القانونية المسائل شملت التقرير هذا ضوء في امناقشة   اللجنة

 يجب التي األعمال وطبيعة الموضوع يشملهم أن المراد المسؤولين ذلك في بما الموضوع، نطاق تحديد

الممكنة. تاالستثناءا وامسألة تغطيتها
4
  والستين. الحادية دورتها في الموضوع اللجنة تناقش لم لكن 

نها وضع في ،2111 عام في والستين الثانية دورتها في اللجنة تكن لم .3  التقرير في النظر امن يمك 

العاامة. األامانة إلى تقديمه تم والذي الخاص، للمقرر الثاني
5
 امع في والستين الثالثة دورتها في اللجنة قاامت 

 المسائل وقدم الثاني التقرير استعرض كما الخاص. للمقرر والثالث الثاني التقريرين بدراسة ،2111

 التقرير تناول بينما األجنبي، الجنائي االختصاص امن الدولة امسؤولي حصانة بنطاق تُعنى التي الجوهرية

 الحصانة في النظر بتوقيت المتعلقة المسائل على خصوصا   على التركيز امع اإلجرائية الجوانب الثالث

                                                 

 
1
 .252 الفقرة (،A/61/10) 11 رقم الملحق والستون، الحادية الدورة العاامة، للجمعية الرسمية الوثائق انظر 

 
2
 .325 الفقرة (،A/62/10) 11 رقم الملحق والستون، الثانية الدورة العاامة، للجمعية الرسمية الوثائق انظر 

 
3
 .1والتصويب. A/CN.4/596 الوثيقة انظر 

 
4
 .311 – 212 الفقرات (،A/63/10) 11 رقم الملحق والستون، الثالثة الدورة العاامة، للجمعية الرسمية الوثائق انظر 

 
5
 .323 الفقرة (،A/65/10) 11 رقم الملحق والستون، الخاامسة الدورة العاامة، للجمعية الرسمية الوثائق انظر 

http://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/596
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 بالمنهجية المتعلقة القضايا بينها، امن األامور امن جملة حول النقاش دار عنها. والتنازل عليها واالحتجاج

اإلجرائية. والمسائل للحصانة الممكنة واالستثناءات
6

 

 يزهيرناند إسكوبار كونسبسيون السيدة ،2112 لعام والستين الرابعة دورتها في اللجنة ُعينت  .2

 اللجنة على ُعرض حيث اللجنة. في عضوا   يعد لم الذي كولودكين، روامان السيد امحل لتحل خاصة امقررة

الخاص. للمقرر األولي التقرير
7

 

2113 عام في والستين الخاامسة دورتها في اللجنة على ُعرض .5
8
 الخاصة للمقررة الثاني التقرير ،

م، الذي  وامشاريع الموضوع نطاق )أ( تحليل: بعد وذلك المواد عامشاري امن ستة األامور، امن جملة بين امن قد 

 الموضوعية والحصانة الشخصية الحصانة بين الفرق )ج( القضائية والوالية الحصانة امفاهيم )ب( المواد

 التي المناقشة بعد اللجنة قررت الشخصية. الحصانة نظام امنها يتألف التي األساسية المعايير تحديد )د(

 ذلك بعد اعتمدت الصياغة. لجنة إلى 15 حتى 2 امن المواد امشاريع إحالة األعضاء جميع بحضور ُعقدت

 الصياغة. لجنة تقرير في النظر بعد وذلك 2و 3و 1 المواد امشاريع امؤقتا   اللجنة

الخاصة، للمقررة الثالث التقرير ،2112 عام في والستين السادسة دورتها في اللجنة على ُعرض .1
9
  

 الصلة ذات الجوانب تلك على التركيز امع الموضوعية للحصانة المعيارية للعناصر تحليال   فيه أجرت الذي

 ودراسة التقرير، في الدولة" "امسؤول العام المفهوم امن السياق هذا في التحقق تم الشخصي. بالعنصر

 يتمتعون قد الذين بأولئك يتعلق فيما األشخاص، هؤالء لتحديد تُستخدم أن يمكن التي الموضوعية المعايير

 اللغوية النقطة أيضا   التقرير ناقش كما خاص. بشكل األجنبي الجنائي االختصاص امن اموضوعية بحصانة

 للصعوبات نظرا   وذلك بالحصانة، يتمتعون الذين األشخاص لتحديد امالئمة األكثر المصطلح باختيار المتعلقة

 اقتراح تم حيث اللغات، امختلف في له المرادفة والمصطلحات "امسؤول" امصطلح ثارهاأ التي المصطلحية

 العام بالمفهوم امتعلقة امواد امشروعي الخاصة المقررة اقترحت ذلك. امن بدال   "عضو" امصطلح استخدام

 للممارسات تحليل إجراء بعد الموضوعية للحصانة الشخصي والنطاق المواد امشاريع ألهداف "امسؤول"

 أنه المتصور امن كان للجنة. السابقة واألعمال المعاهدات واممارسة الصلة ذات والدولية الوطنية ائيةالقض

 في الدراسة اموضوع هو االختصاص ناحية امن الموضوعية للحصانة والزامني المادي النطاق سيكون

                                                 

 
6
 .213 – 112 الفقرات (،A/66/10) 11 رقم الملحق والستون، سادسةال الدورة العاامة، للجمعية الرسمية الوثائق انظر 

 
7
 .A/CN.4/654الوثيقة انظر 

 
8
 .A/CN.4/661 الوثيقة انظر 

 
9
 .A/CN.4/673 الوثيقة انظر 

http://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/654
http://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/661
http://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/673
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 ذلك بعد واعتمدت ،الصياغة لجنة إلى المواد امشاريع إحالة اللجنة قررت الخاصة. للمقررة المقبل التقرير

  عليه. والتعليقات الصياغة لجنة تقرير أساس على 5و )ه( 2 المواد امشاريع امؤقتا  

،الخاصة للمقررة الرابع التقرير ،2115 عام في والستين السابعة دورتها في اللجنة على ُعرض .2
10
 

 ناحية امن الموضوعية للحصانة المادي طاقالن امن المتبقية الجوانب في للنظر امخصصا   كان والذي

 امقترحات التقرير تضمن الزامني. ونطاقه رسمية" بصفة المنفذ "اإلجراء يشكل اما وهي االختصاص،

 المتعلق 1 المادة وامشروع رسمية" بصفة المنفذ "اإلجراء وتعريف )و( الفرعية والفقرة 2 المادة لمشروع

 لجنة إلى المادتين امشروع إحالة اللجنة قررت تصاص.االخ ناحية امن الموضوعية الحصانة بنطاق

 امن امؤقتا   اعتمادها تم والتي 1و )و( الفرعية والفقرة 2 المواد امشاريع بدراسة ذلك بعد وقاامت الصياغة،

  الصياغة. لجنة قبل

 "حصانة عن الخاامس التقرير ،2111 عام في والستين الثاامنة الدورة نهاية في اللجنة تلقت .2

 الموضوع، لهذا الثانية الخاصة المقررة قبل امن األجنبي" الجنائي االختصاص امن ولالد امسؤولي

)إسبانيا( هيرنانديز إسكوبار كونسيبسيون
11
 ال التي الجرائم" بشأن 2 واحدة امادة امشروع اقترحت التي 

 الدورة خالل المقترح المادة امشروع ذلك في بما الخاامس، التقرير امناقشة بدأت ".الحصانة عليها تنطبق

 التاسعة الدورة في إكمالها تم وبذلك الوقت، ضيق بسبب إكمالها تعذر ولكن ،2111 عام في والستين الثاامنة

 التعليق عتمادا وأثناء الصياغة لجنة داخل ذلك تلت التي المناقشات وكذلك النقاش، هذا أن أثَبت والستين.

 سنوات. امنذ اللجنة داخل للجدل إثارة   المناقشات أكثر أحد هو ،2 المادة امشروع على

 (9012) والستين التاسعة اللجنة دورة في الموضوع في النظر       ب.

 الذي الخاصة للمقررة الخاامس التقرير 2112 عام في المعقودة دورتها في اللجنة على ُعرض .1

 األجنبي الجنائي االختصاص امن الدول امسؤولي لحصانة واالستثناءات اتالتقييد امسألة يحلل

(A/CN.4/701،) وقرائته فهمه يجب )الذي التقرير عالج والستين. الثاامنة دورتها في امناقشته بدأت الذي 

 لالدو امسؤولي لحصانة واالستثناءات التقييدات لمسألة السابقة اللجنة دراسة خصوصا   السابقة( التقارير امع

                                                 

 
10
 .A/CN.4/686 الوثيقة انظر 

 
11
 المتحدة األامم وثيقة األجنبي، الجنائي االختصاص امن الدول امسؤولي حصانة حول الخاامس التقرير الدولي، القانون لجنة 

A/CN.4/701 هيرنانديز(. إسكوبار كونسيبسيون الخاصة المقررة )أعدته (2111 يونيو / حزيران 12 )في   

http://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/686
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 المنهجية األسئلة بعض وتناول الصلة ذات للممارسة تحليال   وعرض األجنبي الجنائي االختصاص امن

 امن الدول امسؤولي حصانة فيها تنطبق ال التي الحاالت ودرس واالستثناءات بالتقييدات المتعلقة والمفاهيمية

  األجنبي. الجنائي االختصاص

التحديد. وجه على التقرير الهذ أساسية أفكار ثالثة الخاص المقرر أبرز
12
  

 سةرلمماا في لمقدامةا لمختلفةا لحججا لىإ تشير ءات"الستثناوا دلقيو"ا رةعبا أن الحظت ،ال أو .11

 أهمية أي له ليس واالستثناءات القيود بين التمييز أن على الخاصة المقررة شددت لحصانة.ا تطبيق ملعد

 أو "القيود" ألن وذلك الحصانة، لنظام المنهجي فسيرللت والمعيارية النظرية قيمته امن الرغم على عملية

 امن الدول امسؤولي لحصانة القانوني النظام تطبيق عدم أي النتيجة، نفس إلى تؤدي "االستثناءات"

 امعينة. قضية في األجنبي الجنائي االختصاص

 القانوني ظامالن إطار وضمن المحدد الحصانة إطار ضمن واالستثناءات القيود التقرير تناول ثانيا ، .11

 على واالختصاص، الحصانة بين المتبادلة العالقة )أ( يلي: اما على الصدد هذا في شددت كما ككل. الدولي

 الدول امسؤولي حصانة بين التمييز )ج( للحصانة اإلجرائية الطبيعة )ب( المفهوامين اختالف امن الرغم

 الجنائية المحاكم أامام والحصانة األجنبي الجنائي االختصاص امن الحصانة بين التمييز )د( الدولة وحصانة

 سعت والذي امعياري، كنظام الدولي القانون نظر وجهة امن الحصانة في أيضا   التقرير بحث الدولية.

 الهاامة القيم امع اموازنتها يتعين ولكن الدول بين السيادة في المساواة احترام لضمان بموجبه الحصانة

 الدولي. القانوني للنظام األخرى

 في بحث كما اللجنة. عمل في الزاوية حجر شكلت التي الدول اممارسة على التقرير ركز لثا ،ثا .12

 في األساسية المنهجية ذات امتبعين تدوينها، يمكن عرفية قواعد وجود عن الممارسة فيه كشفت الذي المدى

 التدريجي التطوير نحو اتجاه هناك كان إذا اما حلل كما العرفي. الدولي القانون تحديد بشأن اللجنة عمل

 تجاوز في وذلك المحلية المحاكم وقرارات المحلية التشريعات التقرير درس بالحصانة. المتعلقة للقواعد

 نظام دراسة وبذلك نظاامي، امنظور امن القضايا أيضا   التقرير حلل كما الدولية. والمعاهدات للتشريع

 ككل. والمفهوم المعاصر الدولي يالقانون النظام امن األخرى بالجوانب يتعلق فيما الحصانة

                                                 

 
12
 .111ص. السابع، الفصل ،2112 لعام الدولي القانون للجنة السنوي التقرير في الثالث النقاط هذه توجد 
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 الممارسة أساس على الممكن امن يكن لم أنه امفاده استنتاج إلى أخيرا   الخاصة المقررة خلصت  .13

 تحديد أو الشخصية، بالحصانة يتعلق فيما االستثناءات أو التقييدات بتطبيق تسمح عرفية قاعدة وجود تحديد

 واالستثناءات التقييدات أن امفاده استنتاج إلى أخرى جهة امن توصلت القاعدة. هذه امثل لصالح اما اتجاه

 في الدولة اموظفي على تنطبق األجنبي الجنائي االختصاص امن الدول امسؤولي حصانة على المفروضة

 ال التي الجرائم بشأن 2 المادة لمشروع اقتراحا   للتحليل نتيجة   التقرير تضمن الموضوعية. الحصانة سياق

 يلي: اما على الحكم هذا ينص .الحصانة عليها تنطبق

 الحصانة: عليها تنطبق ال التي الجرائم .1

 القسري. واالختفاء والتعذيب الحرب وجرائم اإلنسانية ضد والجرائم الجماعية اإلبادة )أوال ( 

 الفساد. جرائم )ثانيا (

 لممتلكات،ل أو الخطيرة واإلصابة الوفاة ذلك في بما لألشخاص األذى تسبب التي الجرائم )ثالثا (

 اإلقليم في حاضرا   الدولة امسؤول ويكون المحكمة دولة إقليم في الجرائم هذه امثل ترتكب عنداما

 الجرائم. هذه امثل ارتكاب وقت المذكور

 واليتهم. فترة أثناء الشخصية بالحصانة يتمتعون الذين األشخاص على 1 الفقرة تنطبق ال .2

 بمايلي: 2و 1 الفقرات تتحيز ال .3

 عليه تنطبق ال الذي المسؤول ودولة المحكمة لدولة املزاما   يكون امعاهدة في نص أي )أوال ( 

  الحصانة.

 دولة قبل امن االامتثال حالة كل في تتطلب التي الدولية المحكمة امع بالتعاون االلتزام )ثانيا (

 المحكمة.

 حددت فقد الحصانة ليهاع تنطبق ال التي الجرائم 1 الفقرة حددت فبينما بوضوح امفهمواما   ليكون .12

 التي بالحاالت يتعلق فيما التحيز عدم امن حكم على 3 الفقرة وشملت واالستثناءات القيود نطاق 2 الفقرة

 امناقشتها وعقب 2112 امايو / أيار 31 في المعقود اجتماعها في اللجنة قررت الخاصة. النظم تغطيها

 امع الصياغة لجنة إلى الخاص للمقرر الخاامس التقرير في الوارد النحو على 2 المادة امشروع إحالة للتقرير

 في المقترح النحو على الحكم هذا على التغييرات بعض الصياغة لجنة أجرت اللجنة. في المناقشة امراعاة
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الخاص. المقرر تقرير
13
 الصياغة لجنة امن الواردة بصيغتهما الملحق وامشروع 2 المادة امشروع نص يرد 

 التالي: النحو على

  2 ةالماد

  الدولي القانون بموجب الموضوعية الحصانة عليها تنطبق ال التي الجرائم

 بموجب األجنبي الجنائي االختصاص اممارسة على المترتبة الموضوعية الحصانة تنطبق ال .1

 التالية: بالجرائم يتعلق فيما الدولي القانون

 الجماعية. اإلبادة جريمة )أ( 

 اإلنسانية. ضد الجرائم )ب(

 الحرب. ائمجر )ج(

 العنصري. الفصل جريمة )د(

 التعذيب. )ه(

 القسري. االختفاء )و(

 الحالي المادة امشروع ألغراض أعاله المذكورة الدولي القانون في عليها المنصوص الجرائم فهم ينبغي 

 الحالية المواد امشاريع املحق في المذكورة المعاهدات في لتعريفها وفقا  

 امايلي: الحالي المواد امشروع املحق يوفر 

                                                 

 
13
 ال الخاامس. تقريرها في الخاصة المقرر اقترحهتا التي الحصانة امن استثنائين الصياغة لجنة تقبل لم أنه إلى هنا اإلشارة تجدر 

 أفعال هي وإنما الرسمية" بصفتها تؤديها أفعاال   تشكل ال "أنها قررت اللجنة ألن الفساد جرائم حصانة في الخاص االستثناء يُشمل

 يقصد التي اإلقليمية" "الجرائم امن استثناء أي 2 المادة امشروع في أيضا   يرد لم فقط. اصةالخ لمصلحته حكوامي امسؤول بها يقوم

 امن كل حضور على الدولة تلك اموافقة دون المحكمة دولة إقليم في أجنبي "امسؤول يرتكبها التي الجرائم للتعليق( )وفقا   بها

 الجريمة. ارتكاب إلى أدى والذي باألنشطة قام الذي والمسؤول إقليمها في المسؤول
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 املحق 

 2 الفقرة ،2 المادة امشروع في إليها المشار المعاهدات قائمة

 الجماعية اإلبادة جريمة 

 1 المادة ،1112 يوليو / تموز 12 الدولية، الجنائية للمحكمة األساسي رواما نظام. 

 المادة ، 1122 ديسمبر / األول كانون 1 عليها، والمعاقبة الجماعية اإلبادة جريمة امنع اتفاقية 

 الثانية.

 اإلنسانية ضد الجرائم 

 2 المادة ،1112 يوليو / تموز 12 الدولية، الجنائية للمحكمة األساسي رواما نظام. 

 الحرب جرائم 

 2 الفقرة ،2 المادة ،1112 يوليو / تموز 12 الدولية، الجنائية للمحكمة األساسي رواما نظام. 

 العنصري الفصل جريمة 

 نوفمبر / الثاني تشرين 31 عليها، والمعاقبة العنصري الفصل جريمة قمعل الدولية االتفاقية 

 الثانية. المادة ،1123

 التعذيب 

 المهينة، أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعااملة ضروب امن وغيره التعذيب امناهضة اتفاقية 

 .1 الفقرة ،1 المادة :1122 ديسمبر / األول كانون 11

 القسري االختفاء 
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 2111 ديسمبر / األول كانون 21 القسري، االختفاء امن األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية، 

 .2 المادة

 هذه المادة لمشروع المؤقت االعتماد بشأن اللجنة داخل اآلراء في توافق إلى التوصل يتم لم  .15

 2112 ويولي / تموز 21 في المنعقد االجتماع في اللجنة اعتمدت العاامة. الجلسة في استالامها عند والملحق

 امسجل بتصويت امؤقتا   لملحقوا 2 المادة امشروع امخاوفهم بشأن اللجنة امن أعضاء عدة خاطب أن دـبع

 المادة امشروع على تعليق ذلك بعد الخاص المقرر اقترح أعضاء(. ةـأربع غياب )امع 1-2-21 بأغلبية

   الالحقة. اعاتهااجتم في اللجنة قبل امن واعتماده امراجعته تمت الذي والملحق

 للجمعية السادسة اللجنة في آلكو في األعضاء الدول عنها أعربت التي لآلراء موجز  .ج 

 عام في عقدت والتي الموضوع حول والسبعين الثانية دورتها في المتحدة لألمم العامة

 م9012
14

 

 الجنائي االختصاص امن الدولة امسؤولي "حصانة بموضوع يتعلق فيما كثيرة وفود أعربت .11

 الدولة امسؤولي لحصانة واالستثناءات القيود عن المفصل لتقريرها الخاص للمقرر تقديرها عن األجنبي"

 األجنبي. الجنائي االختصاص امن

 امن امستمدة األجنبي الجنائي االختصاص امن الدولة امسؤولي حصانة أن السودان امندوب أشار .12

 الدولة. امسؤولي حصانة ينفي ال لالختصاص الخضوع أن لىإ أشار كما الدول. بين السيادة في المساواة امبدأ

 أن على م2112 لعام واممتلكاتها الدول حصانات باختصاص المتعلقة المتحدة األامم اتفاقية إلى بإإلشارة شدد

 بين التناقض بعض هناك أن إلى أيضا   أشار العرفي. الدولي القانون امبادئ امن امبدأ الدول امسؤولي حصانة

                                                 

 
14
 دورتها في المتحدة لألامم العاامة للجمعية السادسة اللجنة في آلكو في األعضاء الدول قبل امن هنا المذكورة البيانات جميع 

 على: امتوفرة 2112 عام المنعقدة

https://www.un.org/press/en/2017/gal3560.doc.htm, 

https://www.un.org/press/en/2017/gal3559.doc.htm, 

https://www.un.org/press/en/2017/gal3557.doc.htm, 

https://www.un.org/press/en/2016/gal3535.doc.htm, 

https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/newyork/nyemb_statements/sixth_committe

e/2016/201611/press_20161101.html, 

http://www.china-un.org/eng/hyyfy/t1506789.htm. 
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 امسألة تناولت قد الدولية العدل امحكمة أن إلى امشيرا   اللجنة قبل امن المعتمدين 22 و 11 تينالماد امشروعي

 أن شأنه امن الحصانة اموضوع بشأن دولية اتفاقية عقد أن وفده يعتقد قرار. إلى التوصل دون االختصاص

 االعتباريين أو عيينالطبي األشخاص امع الدول امعاامالت في سيما ال القانوني، واليقين القانون سيادة يعزز

 اعتبار أن إلى أشار الحصانة. امجال في الممارسات وتنسيق وتطويره الدولي القانون تدوين في وسيشارك

 الدولة" "امسؤول عبارة تشمل أن ينبغي بحيث الدولة تلك أفعال امن فعال   الدولة أجهزة امن جهاز أي سلوك

 غياب في الحكوامية السلطة امجاالت امارسوا ذينال األشخاص فئات أو األشخاص فئات أو األشخاص أيضا  

 اممارسة وأن أخرى دولة الختصاص المسؤولين حصانة امسألة تترك أن ينبغي ال عنها. نيابة   أو الحكوامة

  سيادتها. عن تعبيرا   تعتبر الختصاصها الدولة

 ئموالجرا الخاصة المقررة قبل امن المقترح 2 المادة امشروع على الضوء الهند امندوب ألقى .12

 النص ذلك قدم لقد األجنبي. الجنائي االختصاص امن الحصانة حماية نطاق خارج تقع والتي فيه الواردة

 هذا امن استثناءات أي واسع نطاق على المقبولة فيينا اتفاقيات تتضمن لم لذلك إضافة للمعاهدة. أقل اممارسة

 الواردة االستثناءات لدعم والمعاهدات للدولة المتناسقة الممارسة إظهار ضرورة على شدد للحصانة. القبيل

 يدعون الذين األشخاص يؤديه الذي الواجب وطبيعة وضع أهمية إلى أيضا   وأشار 2 المادة امشروع في

 الجريمة. ارتكاب وقت في الحصانة

 قانون هي واالستثناءات القيود امسألة كانت إذا اما حول جدل هناك كان أنه اليابان امندوب قال .11

 أن حقيقة إلى الرأي تباين يعود أن يمكن امنشود(. )قانون جديد قانون تطوير أو قائم( ون)قان عرفي دولي

 عليها تنطبق ال التي الجرائم بقائمة يتعلق فيما ذكر استنتاجه. لدعم امقنع دليل يقدم لم الخاامس التقرير

 إذا اما بالمثل لواضحا امن يكن لم الجرائم. تلك اختيار سبب بشأن التوضيح امن امزيد ستحتاج أنها الحصانة

 الدولة سيادة بين الصحيح التوازن يتطلب الصلة. ذات الجرائم على واستثنائها الحصانة قيود ستقتصر كانت

 وامسؤولية الدول امسؤولية بين الخلط عدم بالتالي ينبغي كبيرا . اهتمااما العقاب امن اإلفالت وامكافحة

 فيما أعرب كما الدول. بين السيادة في المساواة على القائم يالدول القانوني النظام احترام المهم امن األفراد.

 وامراجع غنيا   توضيحا   السادس التقرير يقدم أن في أامله عن اإلجرائية بالجوانب المتعلقة بالمناقشات يتعلق

 المسائل. لتلك

 .شااملة امناقشة دون عجل على اعتُمد قد 2 المادة امشروع نأ الشعبية الصين جمهورية امندوب قال .21

 أوسع تحقيق إلى االستثناءات امسألة في السعي تواصل وأن وحذر بحيطة تمضي أن اللجنة على ينبغي

 العاامة الدولية الممارسة على المشروع في للحصانة الستة االستثناءات تستند لم اآلراء. في اممكن توافق

 المنهجية ُشوهت فقد كلذل باإلضافة واألامريكية. األوروبية االختصاصات على أساسا   استندت ولكنها
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 امسؤولي بحصانة لها عالقة ال التي األامثلة امن العديد امع المغرضة االنتقائية قبل امن الدراسة في المستخدامة

 العرفي. الدولي للقانون تدريجي تطوير أو كتدوين التأهل في المشروع أحكام فشلت كما الدولة.

 القيود بتطبيق تسمح عرفية قاعدة وجود يدتحد امن تتمكن لم اللجنة أن إلى سريالنكا امندوب نوه .21

 واالستثناءات القيود أن إلى أيضا   ذلك امع التقرير انتهى فقد الشخصية. بالحصانة يتعلق فيما واالستثناءات

 داخل حاد النقسام المسببة المثيرة المناقشة أدت  السياق. هذا في اموجودة كانت الدولة امسؤولي لحصانة

 النقدي التحليل امن المزيد إعطاؤها ينبغي كان امسألة على تصويت إلى 2 دةالما امشروع بشأن اللجنة

 فيه. امشكوكا   به استشهد التي المعاهدة اممارسة امدى كان  اآلراء. بتوافق والقرار

 البحث امن المزيد امن تستفيد أن 2 المادة في الواردة للمقترحات يمكن أنه سنغافورة امندوبة قالت .22

 حين في امنها يستفيد زال واما اإلضافية الدراسة امن المادي النطاق استفاد فيها. النظر إعادة إلى اللجنة داعية  

 االختصاص في عملها بعد اللجنة ترغب قد للجدل. امثيرا   الموضوعية للحصانة الزامني النطاق يكن لم

 على يجب الترويكا. نطاق خارج المسؤولين لكبار الشخصية الحصانة تمديد في النظر إعادة في الموضوعي

 على التركيز إلى الحاجة على وأكدت السياسية، الدوافع ذات اإلجراءات تجنب ذلك إلى باإلضافة اللجنة

 شخصي. بأسلوب الموضوعية الحصانة استثناءات تطبيق عدم لضمان الضمانات

 كما الشخصية. بالحصانة يتعلق فيما استثناءات أو قيود توجد ال أنه كوريا جمهورية امندوبة قالت .23

 القانون في كما الموضوعية للحصانة االستثناءات أو القيود بشأن اآلراء اختالف إلى ذاته الوقت في أشارت

 العدل امحكمة لفقه االهتمام إيالء الضروري امن أنه إلى الصدد هذا في أشارت المنشود. القانون أو القائم

 المسألة. هذه بشأن الدولية

 الحصانة. عليها تنطبق ال التي الجرائم وعدد 2 المادة عامشرو على الضوء تايلندا امندوبة ألقت .22

 يوجد ال أنه حيث الخاص المقرر نتائج إلى استنادا   الشخصية بالحصانة المتمتعين لألشخاص االستثناء كان

 يستند أن على شددت كما الحصانة. امن النوع هذا لمثل االستثناءات أو بالقيود يتعلق عرفي دولي قانون

 الدولة. واممارسة القائم القانون على والمعقد الحساس الموضوع هذا في العمل

 إلى 2 المادة امشروع بها اعتُمد التي الطريقة بإشارة اإلسالامية إيران جمهورية امندوبة نوهت .25

 التدريجي التطوير طريق في الخاصة المقررة "تدخلت النقاط. بعض حول اآلراء في أساسي انقسام وجود

 هو "هذا قالت: كما للدولة. كافية اممارسة امن يستفد لم الذي المادة امشروع اقتراح اللخ امن الدولي" للقانون

 القضية". هذه لمعالجة امناسبة وسيلة المادة امشروع يمثل أن على نوافق ال بأننا السبب
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 فيما امحددة جرائم تجنيد امن بدال   امفرد بشكل االستثناءات هذه تطبيق األفضل امن أنه قائلة   واصلت .21

 سابقا   ذكر كما صلة ذو شاامل قضائي اجتهاد التقرير يقدم لم  دوليا . القلق تثير التي الجرائم بأخطر يتعلق

 غالبا   المدنية الدعاوى حاالت على باالعتماد الموضوعية الحصانة قبول عدم بشأن اللجنة أعضاء بعض

 بموجب جرائم أي عن لجنائيةا المسؤولية وجود أن افتراض الممكن امن يكن لم الجنائية. اإلجراءات وليس

 األجنبي. الجنائي االختصاص امن الحصانة تلقائيا   يمنع الدولة امسؤول قبل امن ارتكبت التي الدولي القانون

 بحذر. الموضوع في المضي على اللجنة وحثت المعني الفعل خطورة على تعتمد ال الحصانة بأن قالت كما

 جرائم إدراج تؤيد القضائي واالجتهاد الدولة اممارسات كانت اإذ فيما تشكك بأنها ذلك إلى باإلضافة قالت

 أن الدولة لحساسية نظرا   اقترحت   االستثناءات. نطاق في العنصري والفصل القسري واالختفاء التعذيب

 دليال   يقدم لم الخاامس التقرير أن حقيقة إلى يعود الرأي تباين وأن الموضوع في أكبر بحذر اللجنة تتصرف

 بالجوانب المعني الخاصة للمقررة المستقبلي العمل إلى تطلعه عن الوفد أعرب استنتاجه. يدعم امقنعا  

  الدراسة. قيد الموضوعية المسألة امن أهمية أكثر يبدو والذي للحصانة اإلجرائية

 التي الحدود بشأن امتأنية دراسة إجراء اللجنة على يتعين أنه أفريقيا جنوب جمهورية امندوب قال .22

 2 المادة امشروع أشار المواد. امشاريع في الموضوعية والحصانة الشخصية الحصانة على عهاوض يمكن

 حيث امن األجنبي الجنائي االختصاص امن الحصانة عليها تنطبق ال التي الدولي القانون بموجب الجرائم إلى

 1 الفقرة في الواردة الجرائم أحدها أدرجت حيث فقرتين المادة امشروع تضمن . الموضوعي االختصاص

 ارتكبت إذا شأنها امن التي الجرائم على 1 الفقرة نصت .2 الفقرة في الجرائم تلك تعريف حددت واألخرى

 هذه ارتكبت لو حتى أجنبي، امسؤول إلى الجنائية االختصاص امن الحصانة هذه تطبيق دون تحول أن

 المعيارية العناصر أكمل 2 ادةالم امشروع فإن بالتالي الرسمية. بصفته الرسمي المسؤول قبل امن الجرائم

 امشروعي في المحدد النحو على الموضوعي االختصاص حيث امن الجنائي االختصاص امن للحصانة

 الحاجة بين دقيق توازن إيجاد بوجوب القائل أفريقيا جنوب رأي على التأكيد المندوب كرر .1و 5 المادتين

 إلى تستند التي األجنبية، للدول الجنائي االختصاص امن الدول اممثلي لحصانة التقليدية القاعدة حماية إلى

 حصانة وامنع اإلنسان حقوق حماية بشأن والمعايير الدول بين المساواة امثل األساسية الدولي القانون امبادئ

  الدولية. الجرائم

 كقيد. امعين فعل وصف في اختالفات وجود في الخاصة المقررة امع تتفق أنها اماليزيا امندوبة قالت .22

 الجرائم ارتكاب وامدى نطاق ألن 2 المادة امشروع بحذر تعالج أن اللجنة على ينبغي بأنه أيضا   قالت

 امشروع امناقشة امواصلة ينبغي بالتالي العرفي. القانون امرتبة إلى يصل ولم امحدد غير يزال ال المرتكبة

 .2 المادة
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 الواجبة المراعاة امع بعناية به القيام يلزم بالمسألة المتعلقة القواعد تدوين أن فيتنام امندوبة قالت .21

 الحاجة في أيضا   النظر تحتاج كذلك للدول. الداخلية الشؤون في التدخل وعدم السيادة في المساواة لمبادئ

 إلى والحاجة الدولة لمسؤولي الحصانة امنح فوائد بين التوازن ضمان امع الدوليين واألامن السالم صون إلى

 النقاش امن امزيدا   تتطلب الجنائية االختصاصات امن االستثناءات أن قالت   العقاب. امن لإلفالت التصدي

 الحالية القانونية المبادئ النص هذا ويعكس 2 المادة امشروع بموجب الموضوعة للقواعد تأييدها عن امعربة

 الدولية. المعاهدات امختلف في عليها المنصوص

 الخطيرة. الدولية الجرائم على ابالعق امن إفالت هناك يكون أال يجب بأنه اندونيسيا امندوب قال .31

 امن اإلفالت امكافحة بين توازن تحقيق أجل امن للنزاع المثير الموضوع هذا بشأن بحذر تعمل اللجنة ظلت

 في المساواة امبدأ خالل امن الدول بين العالقات تعزيز إلى والحاجة الخطيرة الدولية للجرائم بالنسبة العقاب

 بمبدأ يتعلق فيما امشاكل أخرى دولة امحاكم قبل امن اما بلد في امسؤولين اضاةامق يثير أن المحتمل امن السيادة.

 في ينعكس 2 المادة امشروع سيما وال وحساسيته الموضوع تعقيد أن الواضح امن   السيادة. في المساواة

 يماف وتحديدا   الهاامة األحكام هذه حول النظر وجهات اختلفت بالتصويت. امؤقتا   المادة امشروع اعتماد كيفية

 فيه. النظر إعادة يستحق حكم في للحصانة واالستثناء بالتقييد يتعلق

  آلكو لمنظمة العامة مانةاأل ومالحظات تعليقات   د.

 في الرئيسي التركيز امحور كانت التي بالحصانة المتعلقة واالستثناءات التقييدات أن القول يمكن .31

 امسؤولي "حصانة بموضوع يتعلق فيما للجدل إثارة المناقشات أكثر هي الخاص للمقرر الخاامس التقرير

 امن وغيرها دوليةال الجنائية للمحكمة القضائي االجتهاد عالج األجنبي". الجنائي االختصاص امن الدول

 القيود أن القول يمكن للجدل. المثيرة للقضية نهائي حل دون المسألة والهجينة الدولية الجنائية المحاكم

 الماضي. العقد امدى على الموضوع هذا في الهاامة المناقشات على هيمنت قد الحصانة على واالستثناءات

 المواقف تشهد بتفاصيله. كبيرا   اهتمااما   يثيرو امعاصرا   المناسب الوقت في الخاامس التقرير يجعل هذا

  الواقع. هذا على 2 المادة لمشروع المبتور واالعتماد الدول عنها أعربت التي للغاية المتباينة

 أي دون الموضوع هذا بشأن الثناء يستحق عمال   أدت قد الخاصة المقررة بأن االعتراف امن البد .32

 تعبر أن الصدد هذا في األامانة تود الموضوع. هذا بشأن المتاحة البحثية المواد في كبيرا   إسهااما   ويسهم شك

 كبيرا   قدرا   يلهم الذي الخاامس قريربالت المعنية الخاصة والمقررة الخاصة اللجنة إلى وتوجيهها تقديرها للجنة

   الموضوع. هذا في قداما   بالمضي يتعلق فيما الثقة امن
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 تنظر أن لألامانة الطبيعي فمن األعضاء الدول امن دولة وأربعين سبعة تضم دولية امنظمة بوصفها .33

 التعبير خالل امن التدريجي وتطويره الدولي القانون تدوين في تسهم وأن امتحمس امنظور امن التقرير إلى

  التقرير. في المدروس اموقفه عن الواضح

  التالية: بالمالحظات تدلي أن جانبها امن األامانة تود .32

 امن تنبع امسألة هي الشخصية الحصانة أن امن الخاصة المقررة اموقف على األامانة تصادق أوال ، .35

 للتقييدات تخضع الو الخارجية الشؤون ووزراء الحكوامات ورؤساء الدول لرؤساء العرفي الدولي القانون

 واالستثناءات.

 يتعلق فيما ... الحصانة تطبيق قدرة امن الحد نحو املحوظا   "اتجاها   هناك أن التقرير يذكر ثانيا ، .31

 إجراء أن إليها قُد امت األامانة أن غير الدولي". القانون بموجب جرائم تشكل التي السلوك امن امعينة بأنواع

 التوصل إامكانية إلى المعاهدات قانون ويشير البلدية والقوانين القائمة ةالمحلي السوابق لقانون امتعمق تحليل

 امن بدال   الوظيفية الحصانة دعاوى قبول هو القضائي االجتهاد في العام االتجاه كان امخالفة. نتيجة إلى

 2 المادة امشروع اقتراح يشكل بأن حقيقي احتمال هذا يعكس كلها. يكن لم إن الحاالت امعظم في رفضها

 وفقا   االتجاه هذا تجنب ينبغي امنشود. قانون أو حالي قانون حدود تتجاوز المعيارية" "للسياسة اممارسة

 العرفي الدولي "القانون تحديد إلى للوصول الحسبان في للدول السياسي القلق أخذ وينبغي العاامة لألامانة

  الموضوع. هذا في القائم"

 تم فقد 2 المادة صياغة في الخاصة للمقررة المعياري الموقف على العاامة األامانة توافق بينما ثالثا ، .32

 الحصانة بين التوفيق يمكن كيف التدبير. هذا ضرورة بشأن أكبر وضوح هناك يكون أن ينبغي أنه تسجيل

 هو العقاب امن اإلفالت تجنب كان إذا إجرائية؟ امسألة أنها بما بالجريمة المتعلقة الجوهرية القضايا وبين

 بعد أجنبية امحكمة أو دولية امحكمة أو األصلي بلده في امسؤول امحاكمة تجري ال فلماذا ائيالنه الهدف

  الحصانات؟ عن التنازل

 والحاجة الجريمة خطورة / جاذبية بين امباشرة عالقة هناك أن امسبقا   التقرير يفترض رابعا ، .32

 والدبلواماسية الدولي القانون في الحصانة امنح أن العاامة األامانة ترى الحصانات. على للقضاء التناسبية

 التاريخية الناحية امن الدول. وتجاور المساواة امبدأ امع تمشيا للدول السيادية الحقوق باحترام يحظى تاريخيا

 إن بها. يتمتعون التي والحصانات الحصانة أصحاب إهمال / أفعال بين ضروري ارتباط أي هناك يكن لم

 المنطق.يستند بهذا أيضا   تقر التوقيف وامذكرة القضائية الدول صانةح قضية في الدولية العدل امحكمة أحكام
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 حول نطاقا   أوسع امناقشة بعد اعتماده وينبغي الدولية األحكام حكم إلى التقرير في المعتمد الجديد الفهم هذا

  أعاله. الموضحة العرفي الدولي القانون جوانب

 القضائية والهيئات المحاكم اممارسة امع لمحليةا للمحاكم تناظريا   تكافؤا   التقرير يرسم خاامسا ، .31

 امحاولة أثناء به الخاصة المشاكل امن امجموعة التكافؤ هذا للحصانات.يقدم العرفي الطابع لتقييم الدولية

 المعاهدات أو القرارات وضعتها التي العمودية اإلجراءات تعمل الميدان. في المعاصرة الممارسات التقاط

 جميع تراعي أن ويجب أساسي، بشكل امختلفة امستويات على القضائية وسوابقها ليةالدو والمحاكم الدولية

 ذلك إلى باإلضافة السيادة. في بالمساواة يتعلق فيما الدولة حساسية التكافؤ تحقيق إلى الراامية الجهود

 بين ينسق أنه حيث الصدد هذا في الدول اممارسة لتقييم أفضل امعيارا   الداخلي القانوني االجتهاد فسيكون

 للمسؤولين العادلة والمعااملة السيادة في بالمساواة المتعلقة المسائل تحديد في تتبعها التي األفقية الكيانات

   أقوى. تشريعية أرضية لها والتي األجانب

 القائمة الممارسة كانت إذا اما امسألة حول نطاقا   أوسع امناقشة إجراء ينبغي أنه األامانة تعتقد سادسا ، .21

 تحليل ينبغي الوظيفية. للحصانة واالستثناءات بالتقييدات يتعلق فيما واضحا   اموقفا   توضح اهداتالمع في

 1121 جنيف واتفاقيات 1122 لعام عليها والمعاقبة الجماعية اإلبادة جريمة امنع اتفاقية بموجب االلتزاامات

 الجريمة لقمع الدولية فاقيةواالت 2111 القسري االختفاء امن األشخاص جميع لحماية الدولية واالتفاقية

 أو صريح شرط أي على تحتوي كانت إذا امما للتأكد بالتفصيل 1123 لعام العنصري الفصل عليها والمعاقبة

 الموضوعية. الحصانة امن الجرائم هذه ارتكاب في المشتبه األفراد حرامان بوجوب ضمني

 أوروبية سوابق إلى الغالب يف يستند الخاصة المقررة تقرير أن العاامة األامانة ترى سابعا ، .21

 درجاتها أقصى إلى النظر في الحق لها المناطق هذه امن المستخلصة السوابق أن حين في شمالية. وأامريكية

 استنتاج إلى التوصل إلى الراامية المحاوالت تكون أن ينبغي أنه قيل أنه إال امعينة، لدول عاكسة كممارسة

 بحاالت التقرير في إليها المشار السوابق امعظم تتعلق األفريقية.و اآلسيوية للسوابق تفصيال   أكثر عالمي

 سةربمما غنية امستودعات فريقياوأ آسيا أن ألامانةا تعتقد أيضا . الجنائية بالحصانة امقارنة المدنية الحصانة

 ديؤك أن شأنه امن هذا وجود عدم فإن كافية، أهمية لحصانةا امسألة نبشأ كلسلوا امعايير تُعطى لتيا لةولدا

 الدولة، لمسؤولي الجنائية الحصانة على كبيرة عالمية دولة اممارسة إلى تفتقر التي الدول امن العديد امخاوف

 على اإلعتماد أن لذلك باإلضافة األامانة القائم.تعتقد القانون تعكس المعنى بهذا اقتراحات تكون ال قد وبالتالي

 الذي النظر قيد الموضوع تحليل في امحدودة فائدة ذو سيكون ذاتها، حد في أهميتها رغم المدنية القضايا

   الجنائي. القانون امن بالحصانة التحديد وجه على يتعلق
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 التي القوية والتحفظات اآلراء في الواسع االختالف فإن أعاله الواردة المالحظات ضوء في .22

 امشاريع تخضع أن يتبغي هأن األامانة ترى ،2 المادة لمشروع المقسم التبني امن يتبين كما الدول عنها أعربت

 التحليل امن امزيد بوضوح يذكر أن ينبغي المطاف. نهاية في تبنيها نشهد أن قبل أوسع لمداوالت المواد

 امع واضح، بشكل القائمة العرفي الدولي القانون بحالة المتعلقة المخاوف الموضوع هذا بشأن والمداوالت

    المعيارية. لسياساتا وتحليل التدريجي التطور امن واضح بشكل ترسيمها

 امن سلسلة تقترح أن تود فإنها الخاصة المقررة عمل بتقدير العميق شعورها األامانة تكرر إذ .23

 بعض وتوضيح صقل في المقرر عمل تيسر أن شأنها امن فيها األعضاء الدول على التوجيهية األسئلة

 أعاله: أثيرت التي الشواغل

 التنفيذية واألواامر المحاكم وقرارات التشريعات تفاصيل تتقاسم أن األعضاء للدول الممكن امن هل .1

 اعتماد ضوء في األهمية هذا يفترض للمسؤولين؟ الوظيفية الحصانة بمسألة الصلة ذات القضائية لوالياتها

  الشمالية. وأامريكا أوروبا على األول المقام في تركز التي الدول اممارسات على الخاصة المقررة

  بلدك؟ في الوظيفية ةالحصان طلب يتم كيف  .2

  بلدك؟ في أامكن( )إن الوظيفية الحصانة عن التنازل يتم كيف  .3

 أو التحقيق قبل )اما بلدك في كدفاع الحصانة استخدام يتم الدعوى امراحل امن امرحلة أي في  .2

  الحكم(؟ أو المحاكمة أو التحقيق

 بلدك في القضائية / التنفيذية ةالسلط عليها تعتمد التي البلدية( / الدولية )المصادر المواد هي اما  .5

  الوظيفية؟ الحصانة امطالبات امع التعاامل أثناء

 بالحصانة المتعلقة األامور في والتعاون الدولية بالمساعدة يتعلق فيما دولتكم اممارسات هي اما .1

  األجانب؟ للمسؤولين الوظيفية

 بأن تأامل الذي الموضوع هذا بشأن الخاصة للمقررة السادس التقرير بشدة العاامة األامانة تنتظر  .22

 والجوانب األدلة وامسائل اإلثبات بعبء المتعلقة الجوانب امرضية بصورة ويعالج شاامل بشكل يناقش

 امعترف امبادئ امع امتسقا   المحتمل النظام يكون بحيث اإلجرائية الضمانات امنظور امن الصلة ذات األخرى
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 بين الصعب التوازن امرضية بصورة تعالج بينما دولال بين الودية والعالقات السيادية للمساواة عالميا   بها

  العالمي. للمجتمع امطلق واجب وهو العقاب، امن واإلفالت الحصانة
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 اآلمرة( )القواعد العام الدولي للقانون اآلمرة القواعد ثالثاً.

 تمهيد  . أ

 القواعد بمصطلح" امعروفة أيضا   وهي اإللزاامي" "بالقانون الالتينية في اآلامرة القواعد تعرف .1

 في اإلطالق. على عنها الخروج اليجوز التي الدولي القانون قواعد إلى وتشير الدولي للقانون اإللزاامية"

 في امرة ألول عام بشكل وصف أنه إال الطبيعي القانون نظريات في امتأصل اآلامرة القواعد امفهوم أن حين

المعاهدات. قانون بشأن 1111 عامل فيينا اتفاقية امن 53 المادة في دولية وثيقة
15
 القواعد امفهوم أن قيل 

 النظام امفهوم النواحي بعض في ويشابه النظام إطار في والساامية األساسية القيم "قبول على يقوم اآلامرة

المحلي." القانون نظام في العاامة السياسة أو العام
16
 امن امؤلفة عملية وجود حقيقة امن الرغم على لكن 

 قبول وثانيا   العام الدولي القانون قواعد امن كقاعدة اإلقتراح إنشاء "أوال :  اآلامرة القواعد لتعريف امرحلتين

". آامرة قاعدة باعتبارها ككل للدول الدولي القانون امجتمع قبل امن القاعدة تلك
17
 االتفاق امن شيء   هناك 

 اآلامرة. القواعد امضمون هو اما بشأن النهائي

 عام في للجنة األامد طويل العمل برناامج بشأن الدولي القانون للجنة العاامل الفريق اقترح لذلك .2

 دورتها في قررت ذلك بعد اللجنة وقررت اللجنة عمل برناامج في اآلامرة القواعد إدراج يتضمن الذي 2112

 داير السيد تعيين وكذلك عملها برناامج في اآلامرة" "القواعد اموضوع إدراج 2115 عام في والستين السابعة

را   بصفته تالدي د.  للموضوع. خاصا   امقرِّ

 الموضوعات في المستمر وبحثها اللجنة دراسة لطبيعة نظرا   تحديدا   صلة ذو هو التطوير هذا .3

 فيما الالحقة الممارسةو الالحقة واالتفاقات العرفي الدولي القانون امثل الدولي القانون بمصادر المتعلقة

 طويل العمل برناامج بشأن العاامل للفريق 2112 عام توصية التالي الجزء سيتناول المعاهدات. بتفسير يتعلق

                                                 

 
15
 1155UNTS 331 المتحدة األامم امعاهدات امجموعة ،1111 امايو / أيار 23 المعاهدات، لقانون فيينا اتفاقية 

 المؤتمر ألهداف عقدها. وقت في العام الدولي القانون قواعد امن آامرة قاعدة امع تعارضت إذا باطلة المعاهدة "تكون :53 المادة

 ال كقاعدة ككل للدول الدولي المجتمع قبل امن بها وامعترف امقبولة قاعدة العام الدولي القانون قواعد امن آامرة قاعدة أي تعد الحالي،

 المادة أيضا   انظر الطابع". نفس لها يكون أن على العام الدولي القانون قواعد امن الحقة بقاعدة إال تعديلها يمكن وال خرقها يجوز

 الدولية. المنظمات بين أو الدولية والمنظمات الدول بين المعاهدات قانون حول 1121 لعام فيينا اتفاقية نام 53

 
16
 .112 ص. (،2113 كاامبريدج، جاامعة )امطبعة الخاامس. اإلصدار الدولي القانون شو، امالكولم 

 
17
 .112 ص. في امعرف، 



 

34 

 

 في الموضوع هذا أُدرج فقد االقتراح هذا قوة على وبناء   تالدي السيد امن اقتراح املحقه في ورد الذي األامد

اللجنة. عمل برناامج
18
  

 (9012) للجنة والستين التاسعة الدورة في الموضوع في النظر . ب

 الخاص للمقرر الثاني التقرير 2112 عام في المعقودة دورتها في اللجنة على ُعرض  .2

(A/CN.4/706) بعين األخذ امع اآلامرة( )القواعد القطعية القواعد لتحديد امعايير وضع إلى سعى الذي 

ر أشار المعايير. تطوير في انطالق كنقطة 1111 لعام المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية االعتبار  الخاص المقرِّ

 في السابق بالنظر امتعلق الثاني الفرع جوهرية: أقسام ثالثة امن يتألف الثاني تقريره أن إلى التحديد وجه على

  امقترحات. الرابع القسم ويتضمن اآلامرة القواعد بمعايير المتعلق الثالث والجزء الموضوع

ر قدم .5  اموجزة لمحة الثاني القسم في المذكور للموضوع السابقة بالدراسة يتعلق فيما الخاص المقرِّ

 التركيز تم بينما له. عنه المعرب الدعم وكذلك الموضوع امعالجة على أثيرت التي األولية االعتراضات عن

 كان إذا فيما النظر اعتزاامه إلى كذلك أشار فقد الموضوع اسم تغيير إلى الحاجة بشأن عام اتفاق وجود على

 هذا في قوي اقتراح تقديم كيفية على الضوء تسليط امع اآلامرة القواعد بمعايير توضيحية قائمة تطوير ينبغي

 هذه بشأن آرائهم عن للتعبير اللجنة امن أعضاء دعا كما المتنوعة. القضايا عن امستقبلي تقرير في الصدد

 فيينا اتفاقية امن 53 بالمادة األخذ امع اآلامرة قواعدال تحديد امعايير التقرير امن الثالث القسم تناول المسألة.

 وكذلك الدول عنها أعربت التي اآلراء امع يتفق بما المعايير لتلك كأساس 1111 لعام المعاهدات لقانون

 للقواعد السابقة والدراسات البحثية والكتابات الدولية القضائية والهيئات المحاكم وقرارات الدول اممارسات

 نطاق امن يحد ال حين في نفسها اللجنة قبل امن 1111 لعام فيينا اتفاقية امن 53 المادة ودبن في اآلامرة

ر أكد المعاهدات. قانون لدرجة الموضوع  امعيارين تتضمن 53 المادة أن على بذلك يتعلق فيما الخاص المقرِّ

 قبولها يجب وأنه عامال الدولي القانون قواعد امن قاعدة المعنية القاعدة تكون أن يجب أنه هما تراكميين

ر حدد بينما اختراقها. يُسمح ال كقاعدة بها واالعتراف  التعريف عن للتعبير أخرى طرق عدة الخاص المقرِّ

 حيث 2 االستنتاج امشروع في وضعه تم هكذا المعيارين. ذو النهج هذا على اإلبقاء ينبغي أنه يرى فإنه

ر اقترح كما الثاني. المعيار )ب( الفقرة تواستنسخ األول المعيار استنساخ )أ( الفقرة أعادت  الخاص المقرِّ

  تحليله. أساس على استنتاجات امشاريع ست
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ر اقترحه الذي النحو على 1 إلى 2 امن االستنتاجات امشاريع نص تضمن .1  تقريره في الخاص المقرِّ

   يلي: اما على الثاني

  4 استنتاج مشروع

  اآلمرة القواعد معايير

 امعيارين: تستوفي المعنية القاعدة أن إظهار الضروري امن فإنه اآلامرة القواعد كأحد قاعدة لتحديد

  العام الدولي القانون قواعد امن قاعدة تكون أن يجب  ( أ)

   ككل. للدول الدولي المجتمع قبل امن خرقها يُسمح ال كقاعدة بها واالعتراف قبولها يتم أن يجب )ب(

  7 استنتاج مشروع

 العام الدولي للقانون قواعد في كمعايير اآلمرة القواعد معايير

 للتطبيق. شاامل نطاق ذو امعيار هو العام الدولي القانون في المعيار إن .1

 الدولي. للقانون اآلامرة القواعد لتشكيل شيوعا   األكثر القاعدة العرفي الدولي القانون يعد .2

 النظام امن )ج( (1) 32 المادة في المقصود بالمعنى للقانون العاامة المبادئ تكون أن يمكن .3

 الدولي. القانون في اآلامرة القواعد لمعايير أساس بمثابة الدولية العدل لمحكمة األساسي

 امعيار امستوى إلى لإلرتقاء امؤهال   يكون العام الدولي القانون امن امعيار المعاهدة قاعدة تعكس قد .2

 العام. الدولي للقانون اآلامرة القواعد

  4 استنتاج مشروع

 اآلمرة القواعد لتحديد كمقياس عترافواال القبول
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 كمعيار به واالعتراف قبوله يتم عنداما آامرة قواعد كمعيار العام الدولي القانون امن امعيار تحديد يتم  .1

 امخالفته. يجوز ال

 المجتمع لرأي تقييما   امخالفته يجوز ال امعيارا   باعتباره به وامعترفا   امقبوال   المعيار يكون أن يشترط  .2

   ككل. للدول الدولي

  2 استنتاج مشروع

  ككل للدول الدولي المجتمع

 هو بالتالي هذا اآلامرة. القواعد امعايير بتحديد صلة له به واالعتراف ككل الدول امجتمع قبول إن  .1

  الصلة. ذات الدول اموقف

 امن به واالعتراف القبول بتقييم صلة ذات الدول بخالف الفاعلة الجهات امواقف تكون قد حين في  .2

 الدولي المجتمع جانب امن بالقبول اعترافا   ويشكل اممكن غير ذاته بحد هذا ككل للدول الدولي المجتمع قبل

  الدول. امواقف وتقييم السياق توفير في صلة ذات األخرى الفاعلة الجهات امواقف تكون قد ككل. للدول

 اآلامرة. للقواعد كمعيار المعيار ديدلتح الدول امن كبيرة أغلبية جانب امن واالعتراف القبول يكفي  .3 

   الدول. جميع قبل امن واالعتراف القبول امطلوبا   ليس

  2 استنتاج مشروع

  واالعتراف القبول

 تحديد ألغراض كقانون القبول عن اآلامرة للقواعد كمقياس واالعتراف القبول شرط يختلف  .1

 المقصود بالمعنى للقانون العاامة المبادئ غراضأل االعتراف شرط عن أيضا   يختلف العرفي. الدولي القانون

 الدولية. العدل لمحكمة األساسي النظام امن )ج( (1) 32 المادة في

 كونه إلى باإلضافة الدليل تقديم ينبغي أنه اآلامرة للقواعد كمقياس واالعتراف القبول شرط يعني  .2

 امخالفته. اليمكن امعيار باعتباره المعيار المعنية الدول تقبل كقانون، امقبوال  
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  2 استنتاج مشروع

  واالعتراف القبول على الدليل

 للقواعد امعيار هو العام الدولي القانون امعيار بأن واالعتراف القبول على الدليل ينعكس أن يمكن  .1

 امختلفة. أشكاال   يتخذ أن ويمكن المواد امن امتنوعة امجموعة في اآلامرة

 إلى ارتفع قد العام الدولي القانون في امعيار بأن واالعتراف القبول على دليال   التالية المواد توفر قد  .2

 عن نيابة العاامة والبيانات الدولية المنظمات قبل امن المتخذة والقرارات المعاهدات : اآلامرة القواعد امستوى

 الوطنية. اكمالمح وقرارات الدبلواماسية والمراسالت الحكوامية القانونية واآلراء الرسمية والمنشورات الدول

 دليل بمثابة الدولية القضائية والهيئات المحاكم عن الصادرة والقرارات األحكام تكون أن يمكن كما  .3 

 الدولي. القانون امن اآلامرة القواعد كمعيار المعيار تحديد ألغراض واالعتراف القبول على

 والكتابات الخبراء هيئات الوأعم الدولي القانون لجنة عمل امثل األخرى المواد توفر أن يمكن  .2

 المواد هذه تساعد قد امنها. أي بمخالفة يُسمح ال التي الدولي القانون في المعايير لتحديد ثانوية وسيلة البحثية

   األولية. المواد وزن تقييم في أيضا  

 "القواعد إلى اآلامرة" "القواعد امن الموضوع اسم اللجنة تغير أن تقريره في أيضا   الخاص المقرر اقترح

 اآلامرة(". )القواعد الدولي للقانون اآلامرة

 / تموز 13 في المعقود اجتماعها وفي الدورة هذه خالل الخاص للمقرر الثاني التقرير في اللجنة نظرت 

 الخاص للمقرر الثاني التقرير في ورد كما 1 إلى 2 امن االستنتاجات امشروع اللجنة وأحالت 2112 يوليو

 " إلى اآلامرة" "القواعد امن الموضوع عنوان تغيير ذلك على عالوة اللجنة ررتق الصياغة. لجنة إلى

 المنعقدة جلستها في الصياغة لجنة رئيسة قدامت اآلامرة(". القواعد ) العام الدولي القانون في اآلامرة القواعد

 العام الدولي القانون في اآلامرة "القواعد حول الصياغة للجنة امؤقتا   تقريرا   2112 يوليو / تموز 21 في

م والستين. التاسعة الدورة في امؤقتة بصفة اعتمدته الذي االستنتاجات امشروع امتضمنة   اآلامرة(" )القواعد  قُد 

  فقط. امعلوامات على للحصول التقرير

 التالية. السبعة االستنتاجات امشاريع اآلن إلى امؤقت بشكل الصياغة لجنة اعتمدت
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 1 استنتاج امشروع 

 النطاق

 )القواعد القانونية وآثارها العام الدولي القانون في اآلامرة القواعد بتحديد الحالية االستنتاجات ريعامشا تتعلق 

 اآلامرة(.

 2 استنتاج امشروع

 اآلامرة( )القواعد العام الدولي القانون في القطعية للمعايير العاامة الطبيعة

 الدولي للمجتمع األساسية القيم آلامرة(ا )القواعد العام الدولي القانون في اآلامرة القواعد وتحمي تعكس 

 عالميا . للتطبيق قابلة وهي األخرى الدولي القانون قواعد على الترتيب في وتتفوق

 3 استنتاج امشروع 

 اآلامرة( )القواعد العام الدولي القانون في اآلامرة القواعد تعريف

 قبل امن بها وامعترف امقبولة امعايير هي اآلامرة( )القواعد العام الدولي القانون قواعد في اآلامرة القواعد 

 الدولي القانون امن الحق بمعيار إال تعديلها يمكن وال امخالفتها يجوز ال كقاعدة ككل للدول الدولي المجتمع

 الصفة. نفس يمتلك الذي العام

 2 استنتاج امشروع

 اآلامرة( )القواعد العام الدولي القانون في اآلامرة القواعد لتحديد امقاييس

 المعني المعيار أن إثبات اآلامرة( )القواعد العام الدولي القانون في آامرة قاعدة لتحديد روريالض امن 

 التالية: المقاييس يستوفي

 العام. الدولي القانون امن قاعدة )أ( 
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 إال تعديلها يمكن وال امخالفتها يجوز ال كقاعدة ككل للدول الدولي المجتمع قبل امن به وامعترف امقبول )ب(  

 الصفة. نفس لها العام الدولي القانون امن حقةال بقاعدة

  5 استنتاج امشروع 

 اآلامرة( )القواعد العام الدولي القانون في اآلامرة القواعد أسس

 )القواعد العام الدولي القانون في اآلامرة لللقواعد شيوعا   األكثر القاعدة هو العرفي الدولي القانون  .1 

 (. اآلامرة

 القانون في اآلامرة للقواعد أساس بمثابة تكون أن للقانون العاامة والمبادئ المعاهدات ألحكام يجوز  .2 

 اآلامرة(. القواعد ) العام الدولي

  1 استنتاج امشروع

 واالعتراف القبول

 )القواعد العام الدولي القانون في آامرة قاعدة لتحديد كمقياس واالعتراف" "القبول شرط يختلف  .1 

 العام. الدولي القانون في كمعيار به واالعتراف القبول عن اآلامرة(

 دليل هناك يكون أن يجب اآلامرة(، )القواعد العام الدولي القانون في آامرة كقاعدة قاعدة لتحديد  .2

 امن الحقة بقاعدة إال تعديلها يمكن وال امخالفتها يجوز ال كقاعدة بها وامعترف امقبولة القاعدة هذه امثل أن على

 الصفة. نفس لها العام الدولي القانون

  2 استنتاج امشروع 

 ككل للدول الدولي المجتمع

 القانون في اآلامرة القواعد بتحديد صلة له بها واالعتراف ككل للدول الدولي المجتمع قبول إن  .1 

 اآلامرة(. )القواعد العام الدولي
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 آامرة كقاعدة القاعدة لتحديد الدول امن للغاية كبيرة أغلبية جانب امن واالعتراف القبول طلبيُ   .2 

 الدول. جميع قبل امن واالعتراف القبول امطلوب ليس اآلامرة(. )القواعد العام الدولي للقانون

 القبول وتقييم السياق بتوفير صلة ذات األخرى الفاعلة الجهات امواقف تكون قد حين في  .3 

 امن جزءا   تشكل أن ذاتها بحد المواقف لهذه يمكن ال ككل، للدول الدولي المجتمع جانب امن به العترافوا

 واالعتراف. القبول هذا

 يتم حتى االنتظار الخاص المقرر يفضل حيث هذه االستنتاجات امشاريع بعد اللجنة تعتمد لم   .2

 امشاريع فقط اللجنة وتعتمد التعليق ياغةص قبل الصياغة لجنة في االستنتاجات امشاريع جميع امن االنتهاء

 عام في الثالث التقرير ينظر قد بأنه الخاص المقرر أشار تفسيرها. امع بالتزاامن االستنتاجات أو المواد

 المتنوعة. القضايا 2111 عام في الرابع التقرير يتناول أن يمكن بينما اآلامرة القواعد عواقب في 2112

 اللجنة في آلكو منظمة في األعضاء الدول عنها أعربت التي لآلراء موجز . ج

 والتي الموضوع حول والسبعين الثانية دورتها في المتحدة لألمم العامة للجمعية السادسة

9012 عام في عقدت
19

 

 قبل امن المقترحة اآلامرة للقواعد األساسية الثالثة القواعد أن الشعبية الصين جمهورية امندوب رأى .2

 األساسية القيم وحماية األخرى القواعد على الترتيب في والتفوق شااملال التطبيق أي الخاص المقرر

 إلى باإلضافة لوحظ .1111 لعام فيينا اتفاقية امن 53 والمادة الدول اممارسات امع تتنافى ككل الدولي للمجتمع

 امن تتألف التي الدولي للمجتمع األساسية القيم بدقة اللجنة تحدد أن للغاية الصعب امن سيكون أنه أيضا   ذلك

 على أولوية ذات اآلامرة القواعد امعايير كانت إذا اما بمسألة يتعلق فيما امتعددة. قيم وأنظم امتنوعة حضارات

                                                 

 
19
 في (UN) المتحدة لألامم العاامة للجمعية السادسة اللجنة في آلكو في األعضاء الدول ابه أدلى التي هنا المذكورة البيانات جميع 

 على: امتوفرة 2112 عام المنعقدة دورتها

https://www.un.org/press/en/2017/gal3560.doc.htm, 

https://www.un.org/press/en/2017/gal3559.doc.htm, 

https://www.un.org/press/en/2017/gal3557.doc.htm, 

https://www.un.org/press/en/2016/gal3535.doc.htm, 

https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/newyork/nyemb_statements/sixth_committe

e/2016/201611/press_20161101.html,  

http://www.china-un.org/eng/hyyfy/t1506789.htm. 
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 ال بأنه الوفد نظر وجه فمن المتحدة األامم اميثاق قواعد أو الدول امسؤولي حصانة امثل اإلجرائية القواعد

 امن الدراسة امن امزيد إجراء إلى ودعا وضيحا  ت الوفد طلب كما الدولي. المجتمع في لآلراء توافق يوجد

 امبدأ رفع يمكن بأنه االستنتاج الدولة اممارسة ندرة امن الرغم على يمكن كان إذا اما بشأن الخاص المقرر

 "المجتمع لمصطلح دقيق تعريف إلى الوصول يمكن كان إذا اما وإلى آامرة قواعد امعيار إلى عام قانوني

 .2 االستنتاج امشروع في المستخدم ككل" الدولي

 فيينا اتفاقية امن 53 المادة اعتمد قد الخاص المقرر أن إلى أفريقيا جنوب جمهورية امندوب أشار .1

 على المقبول العرفي الدولي والقانون المعاهدات قانون نطاق في بقي وبهذا اللجنة لعمل كأساس 1111 لعام

 األكاديمية والكتابة الحالي القانون الجتهادا بين توازن إليجاد الخاص المقرر على الوفد أثنى واسع. نطاق

 الدولي القانون إطار في اآلامرة للقواعد الراهن الوضع يعكس استنتاجات امشروع ولتقديم الدول واممارسة

 امن بدال   اآلامرة للقواعد كنتيجة الثالث التقرير في المخالفة عدم امعالجة الخاص المقرر بنية الوفد رحب العام.

 القواعد لمعايير توضيحية قائمة تطوير في شكوكه عن ذلك امع الوفد أعرب هويته. لتحديد كمقياس اعتباره

 القواعد امعايير تحديد في المساعدة امن تتمكن ولن قديمة قريب وقت في ستصبح القائمة هذه ألن اآلامرة

 كانت نهاأ صريح بشكل توضح الئحة اللجنة أدرجت حال في للدول امفيدة إرشادات توفر أن يمكن اآلامرة.

 شااملة. وغير تفسيرية

 اآلامرة القواعد تحديد امقاييس أن امن الرغم على أنه اإلسالامية إيران جمهورية امندوبة أشارت .11

 كانت إذا اما يحدد الذي امن حول السؤال إلى يتطرق لم التقرير فإن 1969 لعام فيينا اتفاقية إلى تستند

 لعام فيينا اتفاقية امن )أ( 11 المادة أهمية على أيضا   دالصد هذا في الضوء تسليط تم استوفيت. قد المقاييس

 نهاية في القائمة هذه امثل تطوير حالة في أنه فقالت القائمة، وضع في النظر امواصلة إلى دعت كحل. 1111

 التهديد حظر - 1111 لعام فيينا اتفاقية امن 52 المادة في عليها المنصوص تلك تكون أن ينبغي فإنه المطاف

 إلى التوصل تم إذا الغية المعاهدة أن على بوضوح التأكيد الحكم هذا أعاد ألنه القمة في - القوة اماستخد أو

 بين بالعالقة يتعلق فيما الدولي. القانون لمبادئ انتهاك في القوة استخدام أو التهديد طريق عن استنتاجها

 وجود حالة في فقط أنه الميثاق امن 113 المادة فتؤكد المتحدة األامم اميثاق في وااللتزاامات اآلامرة القواعد

 االلتزاامات فإن آخر دولي اتفاق أي بموجب وااللتزاامات الميثاق هذا بموجب االلتزاامات بين تضارب

 في وذلك امتفوقة تزال ال اآلامرة القواعد أن على شددت كما ستسود. التي هي الحاضر الميثاق على المترتبة

 البلد اممثل لفت الميثاق. في عليها المنصوص وااللتزاامات اآلامرة دالقواع امعايير بين تعارض وجود حال

 األامم اميثاق في عليها المنصوص وااللتزاامات اآلامرة القواعد بين العالقة إلى نفسه الوقت في االنتباه

 وتلك الميثاق التزاامات بين تضارب وجود حالة في أنه وأكدت الميثاق امن 113 المادة أبرزت المتحدة.
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 تزال ال اآلامرة القواعد أن ذلك امع شددت الميثاق. في الواردة األحكام فستسود الدولية باالتفاقات ةالمتعلق

  الميثاق. والتزاامات اآلامرة القواعد امعايير بين تعارض وجود حال في وذلك األفضل

 لقانون فيينا اتفاقية امن 53 المادة في اآلامرة القواعد تعريف باستخدام تايلندا امندوب رحب .11

 في امدون هو كما المعاهدات لتفسير العرفية القاعدة إلى إشارة توجد ال أنه إلى أشار ولكنه المعاهدات،

 يكفل وأن 32و 31 المادتين في عليها المنصوص الخطوات التفسير يتبع أن بالتالي ينبغي .32و 31 المادتين

 فيما قال كما الخاص. المقرر يلتحل في بالكاامل المعاهدات قانون امن والهدف 53 المادة امضمون امراعاة

 بين امن أيضا ، شدد القواعد. هذه تطوير القائمة هذه امثل تعرقل أن فيمكن اآلامرة، القواعد بقائمة يتعلق

 تكون التي المجاالت في سيما ال الملموسة، باالستنتاجات االستعجال ينبغي ال أنه على األخرى، التعليقات

 في التطورات وتقييم تحديد اللجنة تواصل أن ينبغي أنه إال امحدودة. أو واضحة غير الدول اممارسات فيها

 الدول. لجميع الحالية والممارسات النية أوضح بشكل تعكس التي اآلامرة بالقواعد المتعلقة الدولي القانون

 امشروعي على بالتعليق له يسمح وضع في سيكون وفده أن الهند جمهورية امندوب أشار .12

 والمناقشة الصياغة إجراءات جميع امن االنتهاء بعد اآلامرة القواعد بمعايير تعلقينالم 1و 2 االستنتاجين

 12و 53 المادتين أن اآلامرة"، "القواعد اموضوع إلى االنتقال عند أشار كما للجنة. العاامة الجلسة في الالحقة

 الواقع، في المبدأ، قواعد كانت حيث بها. واالعتراف القواعد لقبول القانوني األساس توفران فيينا اتفاقية امن

 اآلامرة القواعد أن أضاف كما  عالمي ا. امقبولة وكانت األخرى الدولي القانون امعايير على تراتبي ا تتفوق

 اللجنة. داخل امتضاربة نظر وجهات لوجود نظرا   كافية دراسة امع التفصيل امن امزيدا   تتطلب

 المفهوم. لهذا التدريجي التطوير أو التدوين إلى الحاجة بشأن امترددا   يزال اما أنه تركيا امندوب قال .13

 اتفاقية صياغة امع تناسقا   أكثر كان الثاني تقريره في الُمنقح الخاص المقرر لمقترح الُمستخدم العنوان أن غير

 تحديد امنهجية يتناول نهج اتباع القواعد، لتوضيح األامثلة بأسماء يتعلق فيما فضل، لقد .1111 لعام فيينا

 امعايير كانت فقد االستنتاجات، بمشروع يتعلق فيما أنه أضاف كما املحق. في أامثلة إدراج يسول المعايير

 يكرر كان 1 الرقم المشروع أن برأيه أنه إال فيينا. اتفاقية امع تتماشى 2 االستنتاج امشروع في اآلامرة القواعد

 الوضوح، أجل امن 2 تنتاجاالس امشروع امن 2 الفقرة حذف ينبغي تفصيله. زيادة أو حذفه وينبغي 2 الرقم

 بموضوع يتعلق فيما كرر، اآلامرة. القواعد تحديد في الصلة ذو العاامل هو الدول امجتمع قبول أن كما

 ذكر أنه حين في فيينا. اتفاقية امفاوضات خالل المفهوم على واعتراضاته تحفظاته على اآلامرة"، "القواعد

 على ينبغي أنه أضاف فقد الصك، ذلك في طرفا   صبحي بلده تجعل لم التي األسباب أحد كان إدراجها أن

 امشاريع بعض اعتماد أن امفاده آخر رأي عن أعرب كما المبدأ. بهذا يتعلق فيما حذر نهج اعتماد اللجنة

 العمل نتائج تبقى أن وينبغي الراهنة المرحلة في ألوانه سابقا   زال اما صياغتها( تمت )التي االستنتاجات
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 بالفقرة يتعلق فيما المندوب، أشار كما الصلة. ذات المفاهيمية القضايا على عاامة   ظرة  ن تتضمن وأن تحليال  

 صلة ذي غير هو قبرص جنوب بقضية المتعلق القضائي الطعن أن إلى الخاص، المقرر تقرير امن 31

 ال يثاآلامرة.ح للقواعد انتهاك فيه يجري حيث المعاهدة، امن 2 المادة أساس على الضمان امعاهدة بصالحية

 على امثال الضاامنة الدول إلى المقدامة والتزااماتها حقوقها اعتبار يمكن وال المعاهدة تلك أحكام تفسير يمكن

 كما الحقيقة. هذه تغير أن الفردية الدول لبيانات يمكن وال اآلامرة، القواعد أو القطعية القواعد انتهاك أو تأكيد

 تعديل. إلى يحتاج التقرير امن القسم ذلك أن تقدويع نفسه، المثال امالئمة على اموافقته عدم أكد

 امن (1) 32 المادة استخدام بشأن التوضيح امن المزيد يكون ان يمكن أن اماليزيا امندوبة قالت .12

 حاجة هناك كان الدولي. للقانون اآلامرة القواعد لتحديد أساس بمثابة الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام

 فيما أشارت كما برامته. الدولي المجتمع اعتراف يتطلب األامر كان إذا اما بشأن اإليضاح امن المزيد إلى

 ثانوية كوسائل العلمية والكتابات الخبراء هيئات أعمال إخضاع يجب أنه ،1 االستنتاج بمشروع يتعلق

 هاأن أيضا   أضافت برامته. الدولي المجتمع العتراف آامرة قواعد بوصفها العام الدولي القانون امعايير لتحديد

 أو إقليمي أساس على اآلامرة القواعد وتطبيق المستمر المعترض امبدأ بشأن الخاص المقرر عمل إلى تتطلع

 ثنائي.

 بموجب بها االعتراف وتم الدولي القانون في هااما   دورا   لعبت القواعد هذه أن فيتنام امندوب قال .15

 بلده في المعاهدات قانون اعترف كما ل.الدو امن للعديد المحلية التشريعات وكذلك 1111 لعام فيينا اتفاقية

 أثناء به االلتزام يجب كمبدأ اآلامرة، القواعد أو الدولي، للقانون القطعية بالقواعد ،2111 عام في المعتمد

 هذه تحديد الواضح غير امن يزال "ال اآلن حتى أنه قال كما الدولية. المعاهدات في والدخول التفاوض

 امشروعي امع اتفاقها عن والتعبير المسألة هذه لمعالجة اللجنة تبذلها التي دالجهو إلى امشيرا   القواعد"،

 .5و 2 االستنتاجين

 وليس العام الدولي القانون قواعد امن قاعدة كانت اآلامرة القواعد ألن نظرا   أنه اليابان امندوب قال .11

 المعاهدات. قانون على الموضوع نطاق يقتصر أن يجب فال المعاهدات، قانون سياق على يقتصر امفهواما  

 يمكن، كما  الدولة. امسؤولية امثل األخرى، القانون بمجاالت المتعلقة للقضايا الواجب االعتبار إيالء ينبغي

 إلى اللجنة دعت التي األسباب تضمنت إذا امفيدة اآلامرة للقواعد التوضيحية القائمة تكون أن تقديره، حسب

 عند الحرص يجب أنه إال اآلامرة. القواعد امن حالة اكتسبت أنها على القائمة في المدرجة القواعد اعتبار

 وضعا   تعطى القائمة في الواردة القواعد أن امفادها خاطئة امفاهيم أي تجنب على القائمة هذه امثل إعداد

 بالوضع تخل وال شااملة، وليست توضيحية   كانت القائمة أن واضحا   يكون أن يجب كما خاصا . قانونيا  

 الخاص، المقرر اعتمده الذي العملي النهج يقد ر بأنه قال كما القائمة. في المدرجة غير يرللمعاي القانوني
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 كان إذا بما يتعلق فيما األامر صعوبة أيضا   يدرك  العملية. الجوانب تحليل على التركيز امن امك ن والذي

  قبلة.الم الدورات في تناوله يتم أن في أامله عن وأعرب توضيحية قائمة وضع للجنة ينبغي

 اآلامرة، القواعد تحديد امعايير بشأن 2 االستنتاج بمشروع الترحيب أثناء سنغافورة، امندوبة أشارت .12

 تعترف أن المحتم امن أنه قالت المعاهدات. لقانون فيينا اتفاقية امن 53 المادة امع امتسقا   يكون أن ينبغي أنه إلى

 المقرر لتوضيح تقديرها امضيفة   النحو، هذا على حديدهات قبل قانونيا   طابعا   لها بأن بقاعدة فعليا   الدول جميع

 وصفية عناصر ولكن اآلامرة للقواعد امعايير ليست 3 االستنتاج امشروع في 2 الفقرة عناصر أن الخاص

 الممارسة. في واضحا   والمعايير الوصفية العناصر بين للفرق العملي التأثير يكون ال قد القواعد. لهذه

 إن القائمة، هذه امثل تجميع في المنهجية تحديد أن إلى المحتملة التوضيحية القائمة ألةبمس يتعلق فيما أشارت

  حاسم. أامر يكون وجد،

  آلكو لمنظمة العامة مانةاأل ومالحظات تعليقات   د.

 الوضوح عدم أن الواضح امن الدولي. المجتمع داخل كبيرين وحساسية   أهمية   الموضوع هذا يحمل .12

 هذا في بها النظر تم التي الطريقة أظهرت قد الوقع، في امعروف. وتطبيقها اآلامرة القواعد امفهوم في

 عناصر امن العديد أن بوضوح 2112 لعام دورتها في ذلك في بما السنوات، امدى على اللجنة في الموضوع

 ناءة.وب واضحة استنتاجات إلى للتوصل أساسيا   يزال ال توضيحها وأن خالف اموضع تزال ال االامرة القواعد

 بالنظر إلحاحا   أكثر األامر هذا  المفهوم. استخدام إساءة يتم ال حتى حيوي أامر القانوني الوضوح يُشكل حيث

 التسليم امثل امتنوعة قضايا على تأثير اآلامرة للقواعد األفضل للفهم يكون أن يمكن أنه امفادها حقيقة إلى

 التأثير على القدرة البند هذا بشأن اللجنة لعمل أن اكم شابه. واما اإلنسان وحقوق العالمية القضائية والوالية

 على الحصول إلى الحاجة تزال فإنه بالتالي سلوكه. ينظم أن الدولي للمجتمع بها يمكن التي الطريقة في

 قصوى. أهمية ذات العمل هذا بشأن اآلراء في توافق

 إننا المسألة. هذه بشأن نةللج المقترح االستنتاجات امشروع في بالنظر النحو هذا على آلكو ترحب .11

 واآلثار اآلامرة القواعد لمعايير القانونية اآلثار بتحديد المتعلقة االستنتاجات امشروع بأن يقول الذي الرأي امع

 العملي النهج إن وامحتواها. اآلامرة القواعد امعايير تحديد في للمساعدة امفيدا إطارا   يوفر لها القانونية

 قبل امن اآلامرة بالقواعد واالعتراف وقبول وتطوير لتشكيل الدينااميكية يعةالطب لعكس ضروري لالستنتاجات

 العام. الدولي القانون بموجب الدول

 كذلك: األامر كان إذا المقترحة االستنتاجات عن الناجمة القلق امجاالت امن القليل هناك .21
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 والعناصر 2 االستنتاج امشروع في الواردة اآلامرة القواعد امعايير بين للتمييز التوضيح إلى حاجة هناك ،أوال  

 في أنه حقيقة وهي الصدد هذا في أهمية ذات بمسألة األامر يتعلق .3 االستنتاج امشروع في الواردة الوصفية

 إال ،1111 لعام المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية أساس على قائمة   تزال ال اآلامرة القواعد تحديد امعايير أن حين

 أن كما ال؟ أم المعايير استيفاء تم قد كان إذا اما يحدد امن امسألة يناقش ال لخاصا للمقرر الثاني التقرير أن

 التي ككل" الدولي و"المجتمع األساسية" "القيم بمصطلحي يتعلق فيما الوضوح امن امزيد إلى حاجة هناك

  بشأنها. امختلفة تفاهمات للدول يكون

 امشروع في المستخدامة والمصطلحات المبادئ ينب تباينات وجود عدم امن تتأكد أن اللجنة على يجب ثانيا ،

 بشأن العمل في امماثلة امجاالت امعالجة في المستخدامة بتلك امقارنتها عند الموضوع هذا بشأن االستنتاجات

 بتحديد المتعلقة أعمالها تطبيق إامكانية امدى تقييم إلى أيضا   اللجنة تحتاج كما العرفي. الدولي القانون تحديد

 القانون امعيار بموجبه يرفع الذي الخاص المقرر يتبعه الذي المرحلتين ذي النهج على لعرفيا الدولي القانون

 اآلامرة. القواعد قواعد امرتبة إلى العرفي الدولي

 شيء أي 2 االستنتاج امشروع في المذكورة اآلامرة للقواعد كمعيار واالعتراف القبول شرط يتحدث ال ثالثا ،

 القانونية اآلثار عن المطروح السؤال أن كما واالعتراف. القبول كالأش امن كشكل "اإلذعان" امفهوم عن

 ستكون التي الدول عدد عن السؤال هو كما المستقبل، في توضيح إلى يحتاج سؤال هو السياق هذا في للقبول

 في النظر يتم أن يجب كان إذا واما اآلامرة كالقواعد قاعدة تأكيد أجل امن جدا   كبيرة أغلبية لتشكيل امطلوبة

 التمثيلية. صفاتها

 11 الدورة في الدولي القانون لجنة أعضاء بين والمناقشة الخاص المقرر أثارها التي القضايا ضوء في

 فيما السادسة(، )اللجنة العاامة للجمعية 22 الدورة في آلكو في األعضاء الدول بها أدلى التي والتعليقات للجنة

 منظمةل السنوية الدورة في تعليقاتها في آلكو في األعضاء الدول فيها ستنظر التي التوجيهية األسئلة يلي

 :آلكو

 األحادية القانونية الثقافات في اآلامرة القواعد قضية امع آلكو في األعضاء الدول امحاكم تتعاامل كيف .1

  عليها؟ المعروضة القضايا على العرفي الدولي القانون أو المعاهدات أحكام تطبق بينما والثنائية

 قوة حققت والتي تشريعاتها في المبادئ أو القواعد بعض آلكو في األعضاء الدول امحاكم حددت هل .2

 توضيحية قائمة إلى التوصل في يساعد قد استنتاج أي إلى توصلوا هل الدولي؟ القانون في اآلامرة القواعد

 اآلامرة؟ القواعد وضع تحمل أنها إلى يُنظر التي للمعايير
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 بيانات أو إعالنات أو رسمية بيانات أو قانونية آراء شكل في صلة ذات حكوامية ةاممارس أي هناك هل .3

 القواعد اموضوع تجاه نهجها على تأثير لها التي آلكو امنظمة في األعضاء الدول آراء عن تُعبر امشتركة

 اآلامرة؟

 بموافقة أو واحد طرف امن سواء   امعاهدات إنهاء أو رفض شكل في صلة ذات حكوامية اممارسة توجد هل .2

 امن قاعدة امع المناسب الوقت في تتعارض المعاهدة في عليها المنصوص االلتزاامات أن أساس على الطرفين

  اآلامرة؟ القواعد في اموضع على حصلت التي الدولي القانون قواعد

 إلعداد الخاص للمقرر الدولي القانون لجنة هدف آلكو امنظمة في األعضاء الدول رأي يخدم كان سواء   .5

 الموجود؟ القانون بموجب اآلامرة القواعد وضع إلى وصلت التي للمعايير توضيحية قائمة

 اممارسة أي هناك هل الدولي؟ القانون لجنة اهتمام اإلقليمي اآلامرة القواعد امفهوم يستحق كان إذا اما .1

  األفريقية؟ أو اآلسيوية المناطق في إقليمية آامرة قواعد امعايير وجود تثبت حكوامية

  اآلامرة؟ القواعد لوجود نتيجة أو امعيار هو التقييد عدم هل .2
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  الدولة بمسؤولية يتعلق فيما الدول تكليف رابعاً.

  تمهيد . أ

 امجاالت امن هاامان امجاالن هما الدول وخالفة دوليا   المشروعة غير األفعال عن الدول امسؤولية .1

 القانون لجنة قبل امن كبير حد إلى بطبيعتها العرفية الحاكمة القواعد بعض تدوين تم العام. الدولي القانون

 كموضوع وخالفتها الدولة امسؤولية ذلك امع الدولي القانون لجنة تدرس لم المتحدة. لألامم التابعة الدولي

 غير األفعال عن الدول بمسؤولية المتعلقة المواد الدولي القانون لجنة اعتمدت امعروف هو كما اموحد.

 ارتكاب عقب الدولة خالفة فيها تحدث التي الحالة تشرح لم اللجنة أن غير .2111 عام في دوليا   المشروعة

 أن يمكن أخرى بعبارة امضرورة. دولة أو امسؤولة دولة قبل امن الخالفة هذه تحدث قد امشروع. غير فعل

 تم والتي ذلكل ضحية وقعت التي أوالدولة دوليا   امشروع غير فعال   ارتكبت التي الدولة إاما الخالفة إلى تسعى

 امعقدة. قانونية عالقات إلى الحالتين كلتا في الخالفة تؤدي خلف. بدولة استبدالها

 بمسؤولية يتعلق فيما الدول "خالفة اموضوع إدراج السياق هذا في الدولي القانون لجنة قررت .2

 لها. خاصا   ا  امقرر أستوراما بافل السيد وعينت (2112) والستين التاسعة دورتها في برناامجها في الدولة"

  (م9012) والستين التاسعة اللجنة دورة في الموضوع في النظر . ب

 ،2112 لعام دورتها في اللجنة على (A/CN.4/708) الخاص للمقرر األول التقرير  ُعرض .3

 األحكام على عاامة نظرة وتقديمه ونتائجه الموضوع نطاق في الخاص المقرر نهج تحديد إلى سعى والذي

 يوليو / تموز 25 إلى 13 امن االجتماعات في األول التقرير في اللجنة نظرت   بالموضوع. المتعلقة العاامة

 على 2 إلى 1 المواد امشاريع إحالة 2112 يوليو / تموز 25 في دةالمنعق جلستها في اللجنة قررت  .2112

 في عنها المعرب اآلراء امراعاة امع الصياغة لجنة إلى الخاص للمقرر األول التقرير في الوارد النحو

 لجنة رئيس قدم الصياغة. لجنة في امعلقتين 2و 3 المادتان وستظل المشروع. ذلك فهم وعلى العاامة المناقشة

 2و 1 المادتين امشروعي بشأن امؤقتا   شفهيا   تقريرا   2112 يوليو / تموز 31 في المنعقدة جلسته في الصياغة

  المعلوامات. لتقديم التقرير تقديم تم امؤقتة. بصفة الصياغة لجنة اعتمدته

 الدورة في السادسة اللجنة امناقشة خالل الوفود امن الواردة اآلراء عن عاامة لمحة أوال   التقرير قدم  .2

 الموضوع إلدراج تأييدها عن وفود عدة فيها أعربت التي ،2111 عام في العاامة للجمعية والسبعين اديةالح
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 نلقانوا في اتلفجوا لسد امكانيتهإ ىـعل خاصة بصفة يزـلتركا عـام للجنة، األجل الطويل العمل برناامج في

 الدولي.

 السابق بالعمل يرتبط سؤال هوو ونتائجه الموضوع بنطاق يتعلق فيما جديد امن الخاص المقرر أكد .5

 للتدوين اموضوعان بالفعل كانا الدولي القانون امن امجالين تناول الموضوع أن للجنة ينفصل ال ارتباطا  

 إلى االنتباه الخاص المقرر وجه الدولة. وامسؤولية الدول خالفة وهما: اللجنة جانب امن التدريجي والتطوير

 الذي العمل وكذلك الحقة امرحلة في لفحصها ثغرات ترك الذيو اللجنة به اضطلعت الذي السابق العمل

 الموضوع دراسة امن الهدف أن على الخاص المقرر شدد  الموضوع. هذا بشأن الدولي القانون امعهد اختتمه

 ونقل االلتزاامات نقل تنظم الدولي للقانون قواعد هناك كانت إذا اما امسألة على الضوء امن امزيد إلقاء هو

 حاالت االتفاقية إطار في دوليا   المشروعة غير األفعال عن للدول الدولية المسؤولية عن ةالناشئ الحقوق

 عن الناجمة الضارة النتائج عن الدولية بالمسؤولية تتعلق امسائل أي الموضوع نطاق يشمل لن الدول. خالفة

 الخاص المقرر أشار دولية.ال للمسؤولية الثانوية القواعد على التركيز امع الدولي القانون يحظرها ال أفعال

 بالتمييز يتعلق فيما الدول لخالفة األساسية المبادئ أيضا   يتبع أن بالموضوع المتعلق العمل على ينبغي أنه

 جديدة. امستقلة دولة وإنشاء والتوحيد والتفكك واالنفصال اما إقليم امن جزء نقل بين

 أن أبرز فقد الموقف هذا أيدت قد والمنظورات الدراسات امجموعة بأن الخاص المقرر أقر بينما .1

 المقرر قدم الظروف. جميع في تنطبق الدول خالفة بشأن عاامة قاعدة وجود في شككوا الباحثين بعض

 المتعلقة القضائية القرارات بعض ذلك في بما التقرير في الدول لممارسات أولية استقصائية دراسة الخاص

 الحديث الدولي القانون بأن المؤقت استنتاجه على شدد الدول. خالفة حاالت امختلف في الدولية بالمسؤولية

 أهمية أيضا الخاص المقرر بحث الدولة. بمسؤولية يتعلق فيما الخالفة لعدم العاامة النظرية يدعم ال

 للتكاامل نهج اتباع ضمان أجل امن أنه على الخاص المقرر شدد الخالفة. بشأن فيينا اتفاقيتي في الموضوع

 يتعلق فيما بالخالفة يتعلق فيما اموحدة بطريقة والتعاريف الشروط نفس استخدام المهم امن نسيكو المنهجي

 الدولة. امسؤولية الطبيعيين األشخاص وجنسية والمحفوظات والديون الدولة واممتلكات بالمعاهدات

 امجاالت عدة يوجد وإنما الدول بخالفة يتعلق عالمي نظام يوجد ال أنه الخاص المقرر أشار .2

 امعين امجال في الدول بخالفة المتعلقة القواعد تختلف قد لذلك الدول. خالفة عليها تنطبق القانونية القاتللع

 يتعلق فيما المثال سبيل آخرعلى امجال في القواعد عن بالمعاهدات يتعلق فيما تختلف قد المثال سبيل على

 خاصة. بقواعد وامحكوامة امستقلة تلفةالمخ الخالفة امجاالت أن أكد والمحفوظات. والديون الدولة بممتلكات
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 االلتزاامات كانت إذا اما في المتمثلة المعقدة المسألة إلى اللجنة انتباه الخاص المقرر استرعى .2

 في فيها للنظر ذلك خالف أو 1123 لعام فيينا باتفاقية رهنا   "ديون" هي امشروعة غير أفعال عن الناشئة

 دين بمثابة سيكون بأنه القائل األولي استنتاجه إلى النتباها الخاص المقرر وجه الحالي. الموضوع إطار

 قيمة ذات الموجودات في الفائدة هذه كانت إذا الدولة، بديون يتعلق فيما بالخالفة المتعلقة القواعد ألغراض

 اريخت في التحكيم هيئة أو الدولية المحكمة ذلك بفعل قُدرت أو الدولة بها اعترفت قد للتحديد قابلة أو ثابتة

 النتائج تحديد بالفعل يتم لم ولكن الخالفة تاريخ قبل ذلك امع دوليا   امشروع غير فعل حدث إذا الخالفة.

 أن ينبغي فإن التعويضات(، امن امحددا   امبلغا   التحكيم هيئة تمنح لم المثال سبيل )على عنه الناشئة القانونية

 الدول. بمسؤولية يتعلق فيما الدول خالفة قواعد الحقوق أو لاللتزاامات امحتمل تحويل أي يحكم

 في التشكيك تم قد أنه وهما لتحليله، وفقا   أوليين الستنتاجين دعم هناك أن الخاص للمقرر وفقا   يبدوا .1

 الناشئة الحقوق أو بااللتزاامات الوفاء عدم أو نقل وأن الحديثة الممارسة في التعاقب لعدم التقليدية األطروحة

 المقرر حدة.أبرز على حالة كل أساس على إثباته يلزم الخالفة امن امحددة اعأنو في الدول امسؤولية عن

 يتعلق فيما اللجنة خبرة إلى استنادا   فرعي طابع ذات تكون أن ينبغي تدوينها ينبغي التي القواعد أن الخاص

 غرضين ايخدامو أن يمكن للموضوع. السياسية والطبيعة النادر الطابع عن فضال   الدول خالفة بشأن بعملها

 ثانيا ، المعنية. الدول جانب امن أيضا   وتعديله استخداامه يمكن امفيد نموذج تقديم يمكنهم أوال ، النحو. هذا على

 النزاع. حالة في تطبيقها ليتم افتراضية قاعدة تقديم االتفاق عدم حاالت في يمكنهم

 بأكملها المواد شاريعام امجموعة نطاق األولى تناولت امواد. امشاريع أربعة الخاص المقرر اقترح .11

 في الواردة التعاريف إلى امستندة امحددة لمصطلحات التعاريف امن امجموعة الثانية المجموعة وقدامت

 دوليا، المشروعة غير األفعال عن الدول بمسؤولية المتعلقة المواد وامشاريع الخالفة بشأن فيينا اتفاقيتي

 على الرابع وينص بالمسؤولية، يتعلق فيما الدول ةبخالف االتفاقات صلة امدى لتحليل إطارا الثالث ويحدد

  الخلف. الدولة تصدرها التي االنفرادية باإلعالنات يتعلق فيما إطار

    يلي: اما على األول تقريره في الخاص المقرر اقترحه الذي 1 المادة امشروع نص ينص 

  النطاق 1 المادة مشروع 

 المشروعة غير األفعال عن الدول بمسؤولية يتعلق فيما ولالد تعاقب أثر على هذه المواد امشاريع تنطبق

    دوليا .
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  الشروط استخدام 9 المادة مشروع

  هذه: المواد امشاريع ألغراض

  لإلقليم. الدولية العالقات عن المسؤولية في بأخرى دولة استبدال الدول" "خالفة تعني ( أ)

  الدول. خالفة حدوث بشأن أخرى دولة امحلها حلت التي الدولة السلف" "الدولة بمصطلح يقصد ( ب)

  الدول. خالفة حدوث بشأن أخرى دولة امحل حلت التي الدولة الخلف" "الدولة بمصطلح يقصد ( ج)

 ةالمسؤولي في السلف الدولة امحل الخلف الدولة فيه حلت الذي التاريخ الدول" خالفة "تاريخ يعني )د( 

   الدول. خالفة بها تتعلق التي لألراضي الدولية العالقات عن

 المشروع غير الفعل امن الدولي القانون بموجب تنشأ التي العالقات الدولية" "المسؤولية تعني )هـ( 

   الدولة. ترتكبه الذي دوليا  

  ]…[    

  3 المادة مشروع 

  وليةبالمسؤ يتعلق فيما الدول بخالفة االتفاقات صلة مدى 

 أو أخرى دولة ضد يرتكبها دوليا   امشروع غير فعل عن الناشئة السلف الدولة التزاامات إن  .1

 المضرورة الدولة تجاه الخلف الدولة واجبات تصبح ال الدول خالفة تاريخ قبل الدولي للقانون آخر بموضوع

 هذه أن على ينص تفاقاا أبراما قد الخلف والدولة السلف الدولة أن حقيقة واحد لسبب فقط تخضع أو

  الخلف. الدولة إلى ستؤول االلتزاامات

 تاريخ قبل أخرى دولة بها لها تدين امشروع غير دولي فعل عن الناشئة السلف الدولة حقوق إن  .2 

 أبرامت وقد السلف الدولة أن حقيقة بسبب إال المسؤولة الدولة تجاه الخلف الدول حقوق تصبح ال الدول خالفة

  الخلف. الدولة إلى ستؤول الحقوق هذه أن على ينص اتفاقا   فالخل الدولة
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 عن الناشئة الحقوق أو االلتزاامات نقل على كااملة آثار التفويض اتفاق غير آخر اتفاق عن ينتج  .3

  نية. بحسن تنفيذه ويجب أطرافه على املزم اتفاق أي الدولة. امسؤولية

 على الثالثة، اتفاقيات قاعدة سيما وال المعاهدات قانون في المطبقة بالقواعد السابقة الفقرات تخل ال  .2

 المعاهدات. لقانون فيينا اتفاقية امن 31 إلى 32 امن المواد في المبين النحو

  4 المادة مشروع

  خلف دولة جانب من االنفرادي اإلعالن

 أو أخرى ةدول قبل امن ضدها امرتكب دوليا   امشروع غير فعل عن الناشئة السلف الدولة حقوق إن .1

 الدولة لكون نتيجة الخلف الدولة حقوق تصبح ال الدول، خالفة تاريخ قبل الدولي القانون امن آخر اموضوع

  السلف. الدولة والتزاامات حقوق جميع توليه على ينص واحد طرف امن إعالنا   أصدرت فقط الخلف

 أي أو أخرى دولة ضد بتهارتك دوليا   امشروع غير بفعل يتعلق فيما السلف الدولة التزاامات إن .2 

 الدولة تجاه الخلف الدولة واجبات تصبح ال الدول خالفة تاريخ قبل الدولي للقانون يخضع آخر شخص

 إليها، تؤول سوف االلتزاامات هذه أن قبلت قد الخلف الدولة أن بحقيقة واحد لسبب فقط تخضع أو المضرورة

  وامحددة. واضحة بمصطلحات االنفرادي إعالنها عن اإلعالن يتم لم اما

 القانون بقواعد امحكوامة هي وآثارها خلف دولة عن تصدر الجانب أحادية إعالنات أي تخضع  .3 

   للدول. االنفرادية األفعال على المنطبقة الدولي

 غير العمل عن الناشئة االلتزاامات بنقل المتعلقة القضايا الخاص للمقرر وفقا   الثاني التقرير سيتناول 

 التي واألوضاع اإلنهاء( )امثل الدولة تلك فيها زالت التي الحاالت بين وسيميز السلف، للدولة دوليا   المشروع

 المطالب أو الحقوق نقل على 2111 عام في الثالث التقرير سيركز االنفصال(. )امثل الدولة تلك فيها تبقى

 اإلجرائية القضايا 2121 عام في عالراب التقرير يتناول قد الخلف. الدولة إلى المتضررة السلف الدولة امن

  بأكمله. للموضوع أولية بقراءة يسمح وقد والمتنوعة
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 اللجنة في آلكو منظمة في األعضاء الدول عنها أعربت التي لآلراء موجز . ج

 والتي الموضوع حول والسبعين الثانية دورتها في المتحدة لألمم العامة للجمعية السادسة

9012 عام في عقدت
20

 

 أعده. الذي األول للتقرير تقديرها عن وأعربت الخاص المقرر بتعيين الوفود جميع رحبت .11

 بيانا   الخاص المقرر امن طلبوا الذين اللجنة أعضاء امع اإلسالامية إيران جمهورية امندوب اتفق  .12

 أنه أشار القضائية. والسوابق الدول بممارسات يتعلق فيما سيما وال الصلة ذات المواد عن انتظااما   أكثر

 بأن القائل االستنتاج تغير قد فإنه بالموضوع المتعلقة القضايا امن المحدود والعدد الدول اممارسة ندرة سببب

 المقرر اعتقد إذا أنه أيضا   أضاف امقنعا . كونه عن بعيدا   وبدا الدولة بمسؤولية يتعلق فيما الخالفة عدم قاعدة

 عن أعرب ذلك. إلثبات والمنطق المواد امن غنية امصادر يوفر أن امنه يتوقع وفده فإن ذلك غير الخاص

 اللجنة عمل يحظ لم الثنائية. االتفاقيات خالل امن الخالفة بشأن نزاعاتها تسوية الدول تفضل بأنه آخر رأي

  النهائية. لصيغته جيدا   اختيارا   المواد امشاريع تعد أنه وأضاف الدول، امن واسع بتأييد بعد

 دولة إقليم امن جزء نقل ذلك في بما الدول، خالفة امن نواعأ عدة هناك أن اليابان امندوب قال .13

 الضروري امن أنه أضاف الدول. وحل دولة إقليم امن أجزاء أو أجزاء وفصل الدول وتوحيد دولة واستقالل

 أن ينبغي الخالفة، عدم نظرية افتراض إلى واستنادا   المجاالت هذه امن امجال كل في الدول اممارسة دراسة

 الدول خالفة اتفاقات فيها تؤدي التي االستثنائية الظروف على 2 المادة وامشروع 3 دةالما امشروع يركز

 الناشئة المسؤولية امثل إليها التطرق ينبغي لم قضايا إلى أيضا   أشار المسؤولية. تعاقب إلى الفردي واإلعالن

 تثقل ال حتى الحكوامات ونجاح الدولية المنظمات وامسؤولية الدولي القانون يحظرها ال أنشطة عن

 الحالي. الموضوع

                                                 

 
20
 لألامم العاامة للجمعية السادسة اللجنة في آلكو في األعضاء الدول قبل امن بها التصريح تم والتي هنا المذكورة البيانات جميع 

 على: امتوفرة 2112 عام المنعقدة دورتها في المتحدة

https://www.un.org/press/en/2017/gal3560.doc.htm, 

https://www.un.org/press/en/2017/gal3559.doc.htm, 

https://www.un.org/press/en/2017/gal3557.doc.htm, 

https://www.un.org/press/en/2016/gal3535.doc.htm, 

https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/newyork/nyemb_statements/sixth_committe

e/2016/201611/press_20161101.html, 

http://www.china-un.org/eng/hyyfy/t1506789.htm. 



 

53 

 

 فعل ارتكاب عن امسؤولة امنظمة أو دولة سيجعل الذي "المسؤولية" امبدأ بأن الهند امندوب ذك ر .12

 المسألة يدرس لنهج تأييده عن أعرب سابقة. امحاوالت في الخالفة امن كجزء يُحسب لم داخليا   امشروع غير

 الدولية المسؤولية عن الناشئة الحقوق ونقل تزااماتاالل نقل تنظم الدولي للقانون قواعد هناك كان حال في

 امع يؤيد وفده بأن وحساس امعقد الموضوع هذا أن إلى إشارته أثناء أضاف دوليا . امشروع غير لفعل للدول

 رأي عن أعرب الصدد. هذا في المتعمقة والدراسة الوقت امن امزيد إلى ودعا اللجنة، عمل استمرار ذلك

 غير األفعال عن الناشئة االلتزاامات نقل قضايا الخاص للمقرر الثاني التقرير يعالج أن ينبغي بأنه آخر

 حاالت في أي - األصلية الدولة فيها اختفت التي الحاالت تمييز امع أيضا   السلف الدولة امن دوليا   المشروعة

 لالنفصاوا إلقليميا لنقلا تحاال في كما سلفلا لةولدا فيها بقيت لتيا تلحاالوا - االتحاد و االنحالل

 حديثا . لمستقلةا وللدوا

 الدول خالفة بشأن العاامة القواعد كانت إذا اما تحديد المهم امن أنه كوريا جمهورية امندوب ذكر .15

 األول نهجين، استخدام يمكن أنه رأيه امن كان امختلفة. الدول خالفة أنواع تكون عنداما السيما ال أم اموجودة

 وحقوق التزاامات استثنائي بشكل فيها تنجح حالة وهي الخالفة لعدم التقليدية القاعدة أساس على التحديد هو

 امناسبة عاامة قاعدة إيجاد وامحاولة الخالفة لعدم التقليدية القاعدة عن االبتعاد هو والثاني السلف، الدولة

 المجتمع حث بل سهلة امهمة ليس الدولة خالفة تصنيف أن إلى أشار كما الدول. خالفة امن امختلفة ألنواع

  المقبلة. المناقشات في الدول خالفة أنواع امن نوع كل في بعناية النظر على لدوليا

 هذا نضج وعدم التعقيد امدى بشأن المخاوف األخيرة المالحظات أثبتت قد أنه تركيا امندوب قال .11

 ةسياسي امسألة امنهما كل يكون أن يمكن اللذين للموضوع األساسيين العنصرين إلى التعقيد ويعود الموضوع،

 بشأن السابق اللجنة عمل أن أضاف امحددة. طريقة بأي تنظيمها أو تعميمها اآلن حتى يمكن وال قانونية أو

 تكون أن عن بعيدة كانت الصلة ذات فيينا اتفاقيات قواعد وأن الدول بين يذكر دعما   يجد لم الدول خالفة

 للمعايير التدريجي التطور يتحقق أن فيه المشكوك امن كان أنه رأيه امن كان كمعايير. عمواما   امقبولة

 عن أعرب القوانين. لتدوين ضرورية المنسقة الدول اممارسة انعدام سياق في قريبا   الجديدة والتدوينات

 المتعلق الثاني العنصر في اليقين عد امن حالة امماثلة بطريقة أيضا   ساد أنه امفادها أخرى نظر وجهة

 الدولي. القانون في األساسية المفاهيم تعريف يتم لم حيث المشروعة، غير األفعال عن الدول بمسؤولية

 االفتراضية بالقواعد المتعلق االقتراح يحظى أن يمكن أنه امماثلة ألسباب فيه المشكوك امن أنه قال بالتالي

 واسع. بتأييد

 في النظر عند االعتبار في المسائل امن واسعة امجموعة أخذ إلى حاجة هناك أن فيتنام امندوب قال .12

 تشكل ال التي المخالفات أفعال عن والمسؤولية الدولية المنظمات تجاه المسؤولية امثل المعقد الموضوع اهذ
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 يظل الخالفة عدم امبدأ أن أضاف والمصادرة. واالستيالء الملكية نزع امثل الدولي للقانون خرقا   بالضرورة

 إلثبات القضائية والسوابق الدول ارساتامم كفاية عدم إلى امشيرا   األولى بالدرجة للتطبيق القابل المبدأ هو

 العكس.

 الموضوع. هذا بشأن الموجزة النهائية النتيجة إلى تتطلع أنها سنغافورة امندوبة قالت  .12

 فمن القريب، المستقبل في الموضوع هذا اللجنة تتناول أن في أامله عن امنغوليا امندوب أعرب  .11

 يتعلق وفيما بالمعاهدات يتعلق فيما الدول خالفة تدوين امن االنتهاء عند المتبقية الثغرات يسد أن المتوقع

 الدول. وامسؤولية بالجنسية يتعلق فيما وكذلك والديون والسجالت الدولة بممتلكات

 التعبير تم التي النظر وجهات جميع في الواجب النحو على النظر على اللجنة السودان امندوب حث .21

 للجنة األجل طويل البرناامج في الموضوع هذا إدراج جاء أنه ىإل امشيرا   السابقة. العاامة الجلسة خالل عنها

 الدولي للقانون التدريجي التطوير في المطاف نهاية في الدراسة تسهم سوف أنه وقال المناسب الوقت في

 على أكد الدول. الخالفة وامبادئ قواعد لتحديد المبذولة الجهود في المحتملة الصعوبات امن الرغم على

 يتعلق فيما شائكة قانونية قضايا القضية هذه تثير بأنه أيضا   وقال الخالفة امن الكثيرة تلفةالمخ األنواع

 العرفية القواعد امن القليل هناك كان والممتلكات. الدولية المنظمات في والعضويات والمعاهدات بالسجالت

 امن المتضررة البلدان دأح السودان كان أنه قال الخالفة. فيها نشأت التي والظروف القضايا تنوع بسبب

 حاسمة أهمية ذو اموضوع وهو القوامية على الوضع آثار إلى امشيرا   أراضيه"، امن ثمين جزء "انفصال

 فتختلف اما دولة تحل عنداما أنه أيضا   لوحظ كما والحرية. اإلنسان بحقوق وثيقا   ارتباطا   يرتبط أنه إلى بالنظر

 أو اتحادية السلف الدولة كانت إذا اما باختالف دوليا   عةالمشرو غير األفعال عن الخلف الدولة امسؤولية

 امركزية.

 عمل برناامج في الدول بمسؤولية يتعلق فيما الجديد الدول خالفة اموضوع إدراج اماليزيا امندوب أي د .21

 بقيام اماليزيا رحبت الموضوع. بهذا المتعلق القانون في الموجودة الثغرات سيمأل ذلك أن شعر حيث اللجنة،

 باستثناء دوليا ، امشروعة غير أفعال عن الناشئة وااللتزاامات الحقوق نقل إلى الموضوع نطاق بتقييد اللجنة

 و الدولي القانون يحظرها ال أفعال عن الناجمة الضارة النتائج عن الدولية المسؤولية ذات امسائل أي

 تنطبق عاامة قاعدة هناك تكان إذا اما امعالجة الضروري امن أنه المندوب رأى الدولية. المنظمات امسؤولية

 استكشاف قبل الدولة، امسؤولية عن الناشئة وااللتزاامات بالحقوق يتعلق فيما الدول خالفة أنواع امختلف على

 أشار .2و 3 المادتين امشروعي في عليها المنصوص تلك امثل وقائية، شروط أو امحتملة استثناءات أي

 امن بدال   األوروبية البلدان في الدول اممارسة على كثرأ الخاص المقرر تشديد إلى ذلك إلى إضافة المندوب
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 الدول، بمسؤولية يتعلق فيما الدول خالفة يحكم الذي العام المبدأ امسألة في التداول عند األخرى المناطق

 المندوب أوصى أوروبا. خارج امناطق في الدول اممارسة تحليل بالضرورة شاامل تحليل إجراء ويستلزم

 في األامن امجلس دور عن شااملة دراسة الخاص والمقرر اللجنة تجري بأن 1 المادة امشروع إلى باإلشارة

 امن الميثاق، بموجب الدوليين واألامن السلم صون في لصالحياته وفقا دوليا   المشروعة غير األفعال امعالجة

 األامن. لمجلس القانوني والدور نةاللج عمل بين تداخل وجود عدم ضمان أجل

   آلكو منظمةل العامة األمانة ومالحظات تعليقات   د.

 الدولة كانت إذا عما واحدا   ردا   حكوامية عقيدة أو اممارسة أية التقليدية الناحية امن الدودلة تقدم لم .22

 الممكن امن كان أنه غير ظروف. أي ظل وفي سلفها امن دوليا   امشروع غير فعل عن المسؤولة هي الخلف

 على الضوء هذا سلط ل.الدو اممارسة حاالت بعض في الخلف الدول بين للمسؤولية توزيع أو تقسيم تحديد

  الحين. ذلك امنذ امستمرة زالت واما التسعينات في بدأت التي الحديثة الممارسة امن االتجاه هذا

 المناسب الوقت في قُدم الذي الخاص للمقرر األول بالتقرير آلكو منظمةل العاامة األامانة ترحب  .23

 لجنة اعتمدت الصياغة. لجنة إلى امواد امشاريع أربع إحالة عن أيضا   أسفر والذي المداوالت إلجراء

 أن على ببساطة ينص الذي المواد امشاريع "نطاق" بشأن سابقا   ذكر كما 1 المادة امشروع امؤقتا   الصياغة

 المشروعة غير األفعال عن الدول بمسؤولية يتعلق فيما الدول خالفة آثار على الحالية المواد امشاريع "تطبق

ََ  لذلك ضافةباإل الصياغة لجنة اعتمدت دوليا ."  "استخدام بشأن 2 المادة امشروع امن أجزاء امؤقتا 

 )تحديدا   االنفصال بمسائل تتعلق سابقة صكوك في واردة تعاريف أربعة يكرر اما وهو المصطلحات"،

 الدول"(. خالفة و"تاريخ الخلف" و"الدولة السلف" و"الدولة الدولة" "خالفة تعاريف

 المرء باستطاعة كان إذا اما هي األول للتقرير اللجنة اقشةامن خالل ظهرت التي المهمة القضايا امن .22

 أن إلى األول التقرير أشار خلف. دولة إلى سلف دولة امن وااللتزاامات الحقوق بنقل تتعلق عاامة قاعدة تحديد

 يتعلق فيما األقل على النقل هذا امثل يوجد ال أنه هي العلمية الكتابات في وردت التي العاامة القاعدة

 النقل قبول إلى المعاصرة الممارسة تشير قد بأنه األول التقرير يشير أنه ذاته الوقت في يبدو اامات.بااللتز

 اموقفا   النهاية في ذلك امع األول التقرير يتخذ لم خلف. دولة إلى سلف دولة امن االلتزاامات أو للحقوق التلقائي

 أو بطريقة العاامة القاعدة يوضح الذي ةالماد امشروع يقدم لم أنه كما صحيحا ، كان رأي أي بشأن نهائيا  

 لكتابة طريقة أفضل تحديد الصعب امن العاامة القاعدة امحتوى إعالن على القدرة عدم جعل   بأخرى.

 أساسي بشكل المادتين هاتين لمحاولة الخاص، المقرر اقترحه الذي النحو على 2و 3 المادتين امشروعي

 التوصل إامكانية على المقترح 3 المادة امشروع يركز عاامة.ال القاعدة عن اختالفات هناك يكون امتى شرح
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 إصدار إامكانية على 2 المادة امشروع يركز بينما امعينة، حالة تحكم خاصة قاعدة يحدد ثنائي اتفاق إلى

 امحتوى امعرفة إن امعينة. حالة تحكم خاصة قاعدة تضع التي الخلف الدولة جانب امن الجانب أحادي تصريح

  االختالفات. هذه لتوصيف السبل أفضل تحديد في يساعد أن شأنه امن العاامة القاعدة

 صلة ذو واحد امعياري إطار يوجد ال أنه بوضوح اللجنة في دارت التي المناقشة أظهرت .25

 هناك التماسك. نظر وجهة امن ذلك امن وأكثر أيضا ، الدولة جانب امن امحدودة اممارسة هناك وأن بالموضوع

 تأكيد إلى القفز تجنب أجل امن صحيح بشكل الدولة لخالفة الصلة ذات الحاالت امختلف تقييم إلى حاجة

 امن طلبوا الذين اللجنة أعضاء امع الصدد هذا في االستشارية المنظمة تتفق عاامة. كقاعدة خالفة أطروحة

 الدول بممارسات يتعلق فيما سيما وال الصلة، ذات المواد عن انتظااما   أكثر تقرير تقديم الخاص المقرر

 الخاص المقرر حدده الذي النحو على الدول اممارسة كانت أ هنا الضوء إلقاء يجب   القضائية. وابقوالس

 الدول اممارسة طريق في جدا   القليل سوى يوجد ال وأنه الخصوص وجه على وحساسة الخصوصية شديدة

 تغيرت قد الدولة وليةبمسؤ يتعلق فيما الخالفة - عدم قاعدة أن استنتاجه إن اللجنة. لتوجيه المجال هذا في

 امن فإنه قداما   بالمضي امقنعا . يبدو ال الموضوع على الحاالت امن امحدود وعدد الدول اممارسات لندرة نظرا  

 هذا في وتبرز امنشود قانون أو قائم قانون هو ستحدده اما أن امن اللجنة جانب امن التأكد أيضا   الضروري

  األعضاء. الدول قبل امن بها أدلي التي والبيانات ةاللجن عمل امن التالية التوجيهية األسئلة الضوء

  العرفي؟ الدولي للقانون جديدة قواعد أي عن الدولة خالفة عدم لمسؤولية العاامة القاعدة أسفرت هل .1

  المواد؟ امشاريع شكل للجنة الحالي العمل يتخذ أن ينبغي هل .2

 بالقانون امحكوامة اإلجراءات كانت امدى أي لىإ باإللزام؟ االعتقاد الدولة اممارسة تعكس امدى أي إلى .3

  البلدي؟ والقانون الدولي

  الخالفة؟ امن امختلفة أنواع على الخالفة قواعد تسري كيف .2

 األحادية واإلعالنات سياق بكل الخاصة االتفاقات في الخالفة تحكم التي القواعد توجد امدى أي إلى .5

 الجانب.
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 المسلحة بالنزاعات يتعلق فيما ةالبيئ حماية خامساً.

  تمهيد ب.

 فيما البيئة "حماية اموضوع 2111 عام في عقدت التي والستين الثالثة دورتها في اللجنة أدرجت .1

 العمل برناامج بشأن العاامل الفريق امن توصية أساس على عملها، برناامج في المسلحة" بالنزاعات يتعلق

 تقريرا   الخاص المقرر قدم للموضوع. خاصا   امقررا   جاكوبسون جي اماري السيدة تعيين وتم األجل الطويل

 على اللجنة وافقت كما والستين. الخاامسة الدورة في رسمية غير امشاورات إجراء بعد اللجنة إلى شفويا  

 والثنائية اإلقليمية المعاهدات ذلك في بما الدولي، البيئي القانون امن أامثلة بتقديم الدول يطالب التماس صياغة

  الدولية. غير أو الدولية المسلحة النزاعات أوقات في تطبيقها راستم التي

بت .2  في الموضوع بإدراج العاامة للجمعية السادسة للجنة والستين الثاامنة الدورة في الدول غالبية رح 

 وتشعباته الموضوع نطاق بشأن أُثيرت التي المخاوف امن الرغم على الدولي، القانون لجنة عمل برناامج

 في العمل نتائج أن على عام إجماع هناك كان كما المسلح. النزاع آثار امن البيئة حماية وضوعام نطاق خارج

  امواد. امشاريع امن بدال   توجيهية المبادئ امشاريع كانت الموضوع هذا

 الخاص للمقرر األولي التقرير (2112) والستين السادسة دورتها في اللجنة ناقشت .3

(A/CN.4/674 1.التصويبو.) 1304 الخاص للمقرر الثاني التقرير لجنةال ناقشت A/CN.4/685)) في 

 )خ(-األول المبادئ وامشاريع التمهيدية األحكام بمشاريع علما   وأحيطت (،2115) والستين السابعة دورتها

 (.A/CN.4/L.870) الصياغة لجنة قبل امن امؤقت بشكل اعتمدت والتي ،5-الثاني إلى

 عام في المنعقدة دورتها في (A/CN.4/700) الخاص لمقررل الثالث التقرير اللجنة على ُعرض  .2

 الوقائية القضايا بعض امعالجة امع الصراع بعد اما حاالت في السارية القواعد تحديد على ركز الذي ،2111

 التدابير حول امبادئ امشاريع ثالثة التقرير أيضا .تضمن الصراع قبل اما امرحلة في بها االضطالع يتعين التي

 حول واحد امبدأ وامشروع الصراع بعد اما بمرحلة األول المقام يف تتعلق امبادئ امشاريع وخمسة الوقائية

 في وردت كما المبادئ، امشاريع إحالة العاامة الجلسة في النقاش ُعقب اللجنة قررت األصلية. الشعوب حقوق

  الصياغة. لجنة إلى الخاص المقرر تقرير

 12و 2و 2و 1و 2 لمبادئا بمشاريع علما   وأُحيطت الصياغة، لجنة تقرير بعد فيما اللجنة تلقت  .5

 بشكل لذلك باإلضافة اللجنة اعتمدت الصياغة. لجنة قبل امن امؤقتا   اعتمادها تم والتي ،1و 12و 11و 15و
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 الصياغة لجنة أعادت والتي والستين، السابعة الدورة خالل عليها اطلعت التي المبادئ امشروع امؤقت

  التعليقات. إلى اإلضافةب الحالية الدورة في تقنية ألسباب وتنقيحها ترقيمها

  (م9012) والستين التاسعة اللجنة دورة في الموضوع في النظر  ج. 

 في االنتخاب إلعادة نفسها ترشح لم )السويد( جاكوبسون جي. اماري السابق الخاص المقرر إن .1

 دىل يكن لم بالتالي .2113 عام امنذ اللجنة أعمال جدول في امدرجا   الموضوع هذا كان حيث 2111 عام

 عمل أي في تشارك ولم ،2112 عام في المنعقدة والستين التاسعة الدورة خالل للمناقشة تقرير أي اللجنة

 رئيسا   بيراموديز - فاسكيز امارسيلو السيد وُعي ن عمل امجموعة عقدت الموضوع. هذا بشأن اموضوعي

المستقبلي. والعمل اآلن حتى العمل في للنظر امناسبتين في العاامل الفريق واجتمع العاامل، للفريق
21
 عينت 

جديدا ، خاصا   امقررا   اللجنة
22
 الدورة امن األخير األسبوع خالل خاص كمقرر للعمل )فنلندا(، ليتو امارجا 

  (.A/CN.4/720) السبعين للدورة األول تقريرها وأصدرت

 في الموضوعات بشأن آلكو امنظمة في األعضاء الدول عنها عبرت التي اآلراء اموجز د. 

 عام المنعقدة والستين تاسعةال دورتها في المتحدة لألامم العاامة للجمعية السادسة اللجنة

2112
23

 

 السياق هذا في أعرب كما وتخفيفها. األضرار لمنع صغير اهتمام إيالء تم أنه تايلند امندوب قال .2

 سلط   الدولي. اإلنساني والقانون الدولي البيئي القانون بين المتبادلة العالقة حول بالتطور اهتماامه عن

 فهم تعزيز على تساعد أن شأنها امن التي الدولية المنظمات امع النشطة المشاركة إلى الحاجة على الضوء

                                                 

 
21
 الدورة المتحدة، لألامم العاامة للجمعية الرسمية والستين،الوثائق التاسعة دورتها أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير انظر 

 والسبعين. الثانية

 
22
  .252-251 الفقرات ذاته، المرجع 

 
23
 في المتحدة لألامم العاامة للجمعية السادسة اللجنة في آلكو في األعضاء الدول بها أدلى والتي هنا المذكورة البيانات جميع 

 على: امتوفرة 2112 عام المنعقدة دورتها

https://www.un.org/press/en/2017/gal3560.doc.htm, 

https://www.un.org/press/en/2017/gal3559.doc.htm, 

https://www.un.org/press/en/2017/gal3557.doc.htm, 

https://www.un.org/press/en/2016/gal3535.doc.htm, 

https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/newyork/nyemb_statements/sixth_committe

e/2016/201611/press_20161101.html, 

http://www.china-un.org/eng/hyyfy/t1506789.htm. 

http://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/720
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 دئالمبا امشروع صقل على العمل امواصلة على اللجنة شجع كما   المسلحة. للصراعات البيئية اآلثار

  سريعة. بطريقة التعليقات وامشروعات

 قانون امع صلة ذات بيئية امعاهدات أي تتعايش أن يمكن أنه تايلند امن آخرى امندوبة قالت .2

 امن يزيد أن شأنه وامن المناسب، الوقت وفي امناسب أامر المبادئ امشاريع وجود إن المسلحة. النزاعات

 أنه رغم الموضوع هذا نطاق خارج كان فقد الثقافي التراث أاما المسلحة. للصراعات البيئية اآلثار وضوح

 في بما أخرى، دولية قواعد خالل امن واسع نطاق على امنظمة كانت حمايته ألن الطبيعية البيئة امن جزء

 استمرار شجعت كما (.UNESCO) والثقافة والعلم للتربية المتحدة األامم امنظمة وأطر صكوك ذلك

 األحمر للصليب الدولية اللجنة امثل النزاع، بعد اما حاالت في امباشر لبشك المعنية الوكاالت امع المشاورات

(ICRC) امنسقة. استجابة تشكيل أجل امن للبيئة المتحدة األامم وبرناامج  

 ال البحث. امن لمزيد اموضع المبادئ لمشاريع النهائي الشكل امسألة ستكون أنه اماليزيا امندوب قال .1

 الوقائية العناصر توفر أن ينبغي لذلك   الحرب. قوانين عدسة اللخ امن حصرا   الحماية هذه إلى النظر ينبغي

 الجنائي والقانون الدولي اإلنساني القانون انطباق امدى عن وتوضيحا   تحليال   المبادئ لمشروع المتوخاة

 تقديم امواصلة يجب  المعاهدات. قانون وبالطبع اإلنسان حقوق وقانون الدولي البيئي والقانون الدولي

 الدولي القانون فروع امع التكاامل بقضايا يتعلق فيما سيما ال الغاية، لهذه تحقيقا   الصياغة عملية في اتاإلشار

 الصلة. ذات األخرى

 بعد واما النزاع وخالل الصراع، قبل اما - الثالث الزامنية المراحل أن اماليزيا امن آخر امندوب قال .11

 كان إذا اما حول الجدل كان عليها. تنطبق امنفصلة قواعد وضع يصعب وبالتالي امصطنعة كانت - الصراع

 في العمل يكون أن ينبغي ال . ذاتيا   نفسه ينهي الطبيعية" "البيئة و "البيئة" بين تمييز هناك يكون أن ينبغي

 اموضوع أجل امن ةفَعال توجيهية امبادئ وضع أجل امن أنه أضاف امفرط. بشكل إرشاديا   الموضوع هذا

 والضرورة والتناسب االشتباك قواعد حول الموضوعة المبادئ امع الزامة روابط وضع امن بد فال الحماية،

 امدركا   المسلح للنزاع البيئية لآلثار التحليل امن المزيد بإجراء طالب كما أخرى. أامور بين امن واالنتقام

 بعد اما امرحلة في اإلصالح جهود في هام دور اله وكان خاص، بشكل تأثرت األصلية المجتمعات أن لحقيقة

 النزاع.

 امسلح نزاع في الضارة المواد أدخل الذي المتحارب الطرف يفتش أن ينبغي أنه فييتنام امندوب قال .11

 حقوق إدراج بشأن القلق إلى أشار كما البيئة. استعادة امسؤولية أيضا   يتحمل وأن ويدامرها حرب امخلفات أي

 أضاف المسلحة. النزاعات سياق امع إطالقا   يتناسب ال أنه حيث الرابع المبدأ وعامشر في األصلية الشعوب
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 فإن أخرى إلى دولة امن امختلف بشكل األصلية الشعوب تعريف امع التعاامل تم أنه بما أنه ذلك إلى باإلضافة

 حلها. يجب التي تلك امن أكثر امشاكل إدراجه يسبب قد

 آثار المتحاربين نوايا عن النظر بصرف لمسلحة،ا للصراعات أن فييتنام امن آخر امندوب قال .12

 بلده عايش البيئي. والنظام والهواء والمياه األرض على أيضا بل فحسب السكان على ليس ودائمة خطيرة

 في للغاية واضحة الحرب آثار زالت اما   البيئة. على المسلحة الصراعات عواقب جيدا   يعرف وكان امباشرة

 أنحاء جميع في المسلحة النزاعات جميع على نفسه الشيء ينطبق عقود. قبل ثهاحدو امن الرغم على فييتنام

 اتفاقية سيما وال الحالي الدولي للقانون امكملة تكون أن ينبغي الدولي القانون لجنة أبحاث أن قال   العالم.

 التعاامل في ةالدول امسؤولية تحديد أجل امن الموضوع هذا في اللجنة الستمرار دعمه عن إعرابه أثناء جنيف

  بالبيئة. لحقت التي باألضرار المتعلقة تلك سيما ال الحرب، امخلفات امع

 يتعلق فيما سيما ال الخاص، المقرر نهج امالئمة امدى إلى اإلسالامية إيران جمهورية امندوب أشار .13

 متعلقةال األحكام إلى يتطلع أنه النزاع بعد اما التزاامات يخص فيما قال الموضوع. لذلك الزامني باألساس

 بالبيئة. اإلضرار إلى أفعالها أدت أو سببت قد التي األطراف تلك جانب امن التأهيل وإعادة بالمسؤولية

 امفروضة." حرب في امحزنة تجربة ذات "كدولة الموضوع هذا أهمية إيران بإدراك وصرح

 امع شدد .الجديد الخاص المقرر سيقدامه الذي العمل تحليل بعد إال يعلق لن أنه تركيا امندوب قال .12

  قبل. امن إنجازه تم الذي والعمل فيه الشروع سيتم الذي الجديد العمل بين الترابط أهمية على ذلك

 الدول اللجنة وأعمال الخاص للمقرر الثالثة التقارير ستساعد أنه سنغافورة جمهورية امندوب ذكر .15

 للغاية. وعصري صعب قانوني تحد امواجهة على

 بقرار ورحبت السابق الخاص للمقرر تقديرها عن سنغافورة جمهورية في أخرى امندوبة أعربت .11

 جديد. خاص امقرر بتعيين اللجنة

 بالنزاعات يتعلق فيما البيئة بحماية المعني الخاص للمقرر الثالث التقرير اليابانبأن امندوب أشار .12

 عن اللجنة امناقشة كشفت قد بأن ويرى الصراع، بعد اما حاالت في خاصة أهمية ذات قواعد يعالج المسلحة

 الدولي المسلح النزاع امن كل يشمل للموضوع الحالي النطاق أن المعنية.يبدو القضايا وتنوع تعقيد امدى

 أامله عن المندوب أعرب كليهما. على المطبقة والقواعد المبادئ تحديد الصعب امن كان ولكن الدولي، وغير
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 الحالية القواعد تحديد فيها يمكن التي التالمجا على تركز وأن بعناية الموضوع نطاق اللجنة تدرس أن في

 األعضاء. للدول امفيدة النهائية المنتجات تكون حتى

 المسؤولية الموضوع: هذا إطار في التالية الموضوعات دراسة ضرورة على لبنان امندوب حث .12

 لتأثير اإلنسانية والعواقب البيئة سياق في الواجبة والعناية التناسب امبادئ وتطبيق التعويض بتقديم وااللتزام

 االحتالل. حاالت في البيئة وحماية البيئة على المسلحة النزاعات

 آلكو لمنظمة العامة مانةاأل ومالحظات تعليقات ه.

 .جيدا   امعروفة وهي البيئي والنظام نالسكا امن كل على ودائمة وخيمة المسلحة الصراعات عواقب .11

 الذي القانوني النظام يتضمن أن ينبغي  للغاية. امهمة قانونية بتعابير ذلك وتنظيم توضيح امحاولة تصبح

 في المطبقة القواعد تخفيف عن فضال   المسلحة بالنزاعات يتعلق فيما وقائية تدابير البيئة حماية إلى يهدف

 وكان العاامل الفريق عليه صادق الذي رأيال على آلكو منظمةل العاامة األامانة توافق الصراع. بعد اما امرحلة

 التبسيط امثل المبادئ امشروع جوانب إلى باإلضافة أكبر بشكل امعالجتها يمكن أخرى امجاالت هناك

 المجاالت هذه تشمل التعليقات. امشاريع استكمال وكذلك للنص العاامة والهيكلة الثغرات وسد والمصطلحات

 الدولي البيئي القانون امثل الصلة ذات األخرى الدولي القانون فروع امع التكاامل امسائل أامور جملة بين امن

 الدول غير امن الفعالة الجهات وامسؤولية وااللتزام المسؤولية وقضايا االحتالل حاالت في البيئة وحماية

الدولي. غير الطابع ذات المسلحة النزاعات على المبادئ لمشاريع الشاامل والتطبيق
24

 

 المتجسد الحالي الدولي القانوني النظام الموضوع هذا في عملها يكمل أن التأكد إلى اللجنة تحتاج .21

 يكون أن يجب وبعدها. المسلحة النزاعات أثناء البيئة لحماية امحاولة في الدولي القانون نصوص امختلف في

 نةاللج عمل امن الغرض هو المسلحة النزاعات في الدولي البيئي للقانون الحالية والمبادئ القواعد توضيح

 عام بشكل الدولي القانون في بها المعترف الحالية القواعد تعريف إعادة عن االامتناع عليها يجب وبالتالي

 خاص. بشكل اإلنساني والقانون

                                                 

 
24
 الدورة المتحدة، لألامم العاامة للجمعية الرسمية الوثائق والستين، التاسعة دورتها أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير انظر 

 والسبعين، الثانية

 (.2112 ،11 سيبتمبر، / )أيلول ،A/72/10 رقم المتحدة األامم وثيقة 3 ،251 فقرة ،211صفحة ،11 رقم الملحق
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ر على يتعين .21  قانون يشكل الدولي اإلنساني القانون أن اعتباره في يضع أن الجديد الخاص المقرِّ

 القانونية الهيئات في الواردة القواعد تطبيق امدى في لنظرا وينبغي المسلح النزاع حاالت في التخصيص

 في المصورة الوقائية العناصر توفر أن ينبغي انفراد. على حالة كل أساس على المسلح النزاع أثناء األخرى

 والقانون الدولي اإلنساني القانون بين والعالقة التطبيق قابلية امدى عن وتوضيح تحليال   المبادئ امشاريع

 تقديم امواصلة يجب المعاهدات. قانون وبالطبع اإلنسان حقوق وقانون الدولي البيئة وقانون الدولي ئيالجنا

 الدولي القانون فروع امع التكاامل بقضايا يتعلق فيما سيما ال الغاية لهذه تحقيقا   الصياغة عملية في المراجع

 الصلة. ذات األخرى

 امسلح نزاع خالل البيئي النظام في ضارة امواد لأدخ الذي المتنازع الطرف على المسؤولية تثبيت .22

 أن يجب البيئة. بتراميم يتعلق فيما االعتبار بعين يأخذها أن القانوني النظام على ينبغي أخرى امسألة هي

 األلغام حقول امع للتعاامل الرئيسية المسؤولية يتحمل الذي الكيان أو الدولة على واضحة إشارة هناك يكون

 بمسألة المتعلقة المبادئ تلك تكون لكي الحرب امخلفات امن وغيرها واألفخاخ والمناجم الملغوامة والمناطق

     فعالة. 2-وثالثا   3-ثالثا   المبدأين امشروعي في المعتمد النحو على والبحر البر في الحرب امخلفات

 والدور 1-الرابع المبدأ امشروع في األصلية الشعوب حقوق إدراج امالئمة تتطلب لذلك، إضافة .23

 يختلف التحليل. امن المزيد الصراع انتهاء بعد المعالجة في المحلية المجتمعات هذه تؤديه أن يمكن الذي

 المبدأ امشروع إدراج يؤدي أن امن قوية امخاوف وهناك أخرى إلى دولة امن األصلية الشعوب تعريف

 حلها. يحاول التي امن أكثر امشاكل إلى عمليا   1-الرابع

 الدولية المنظمات امع الفعالة المشاركة إلى حاجة هناك أن إدراك إلى أيضا   الخاص المقرر يحتاج .22

 األحمر للصليب الدولية الحركة امثل الموضوع هذا امع التعاامل عند النزاع بعد اما حاالت امع تتعاامل التي

 هذه ستساعد للبيئة. المتحدة األامم وبرناامج والثقافة والعلم للتربية المتحدة األامم وامنظمة األحمر والهالل

 استجابة صياغة في والمساعدة المسلحة للصراعات البيئية النتائج فهم تعزيز على المتضافرة الجهود

  امنسقة.

 السابقة الخاصة المقررة أنجزته الذي للعمل العميق تقديرها عن آلكو لمنظمة العاامة امانةاأل تعبر .25

 أي 2112 عام المنعقدة والستين تاسعةال الدورة خالل اللجنة تحرز لم الموضوع. هذا في البارز إلسهاامها

 إلى ذلك امع اإلشارة المهم امن لمناقشته. تقرير أي هناك يكن لم حيث الموضوع بهذا يتعلق فيما املموس تقدم

 على العمل امواصلة على اللجنة األامانة تشجع كما بالعمل. قداما   للمضي الجديد الخاص المقرر تعيين تم أنه

 سريعا . التعليقات يعوامشار المبادئ امشروع تنقيح
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 لزم إذا التالية القضايا بشأن تتداول أن األعضاء الدول امن آلكو لمنظمة العاامة امانةاأل تطلب .21

 اللجنة أنجزته الذي العمل ضوء وفي الموضوع هذا حول للجنة المستقبلي العمل توجيه أجل امن األامر

 اهتمام إيالء آلكو في األعضاء الدول امن يُطلب التي القضايا امراعاة وامع اآلن حتى الموضوع نفس حول

 لها: عاجل

 هذه امحنة ضوء في امناسب نهج هو 1-الرابع المبدأ امشروع في األصليين السكان حقوق إدراج كان إذا .1

 يمكن التي والعملية القانونية العوائق هي اما المسلحة؟ النزاعات بسبب البيئة تأثر بسبب المجتمعات

 بعد اإلصالح في المجتمعات هذه تلعبه أن يمكن الذي الدور هو اما هذا؟ دراجاإل امحاولة أثناء امواجهتها

 امناسب ا؟ اإلدراج هذا كان إذا الصراع

 امستوياتها على الموضوع هذا امناقشة إزاء اآلن حتى األعضاء الدول اتخذتها التي الخطوات هي اما 2

 اإلقليمية المعاهدات ذلك في بما الدولي البيئة لقانون أامثلة تقديم األعضاء الدول امن يُطلب قد الوطنية؟

 الدولي. غير أو الدولي المسلح النزاع أوقات في عليها االعتماد أو تطبيقها في االستمرار امع والثنائية

  التالية: األسئلة امعالجة خالل امن المبادئ امشروع وحيز نطاق توضيح لذلك إضافة ينبغي

 اصطناعي؟ امجرد أو وضروري عمليا   فعال زامنية امراحل الثث إلى الموضوع تخطيط كان إذا اما    أوال .

 الموضوع؟ هذا لهدف المسلح" "للنزاع الدقيق التعريف هو اما      ثانيا .

 على وتطبق شااملة تكون أن أم فقط الطبيعية" "البيئة في المبادئ امشاريع تتعلق أن ينبغي كان إذا     ثالثا .

 والمطروحة؟ القائمة القانونية األنظمة بين التشابك امعالجة ذلك بعد سيتم كيف يشبهه؟ واما الثقافي التراث

   ؟2-والرابع الرابع المبدأين امشروعي في "فعالة" لكلمة الدقيق والنطاق المعنى هو اما     رابعا .
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 للمعاهدات المؤقت التطبيق سادساً.

 تمهيد . أ

 تطبيق إامكانية على 25 المادة في فيينا"( "اتفاقية ) 1111 لعام المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية تنص .1

 المعاهدات "تنفيذ بتطبيق لالعتراف بند اقتراح تقديم تم عنداما القانون هذا نشأ امؤقت. أساس على المعاهدات

 امناقشة أثناء وذلك والدوك ريوهمف فيتزاموريس جيرالد الخاصين المقررين قبل امن وذلك امؤقت" بشكل

 لقانون فيينا امؤتمر في النص ُعد ل المواد(. امشاريع امن 1111 لعام 22 )المادة المعاهدات لقانون اللجنة

 الثانية الدورة في النحو هذا على أخيرا   اعتُمد المؤقت". "التطبيق باسم واستبدل1112 لعام المعاهدات

  .25 رقم بالمادة يمهترق وأُعيد 1111 عام في فيينا لمؤتمر

 يلي: اما على 1111 لعام فيينا اتفاقية امن 25 المادة تنص

 25 "المادة

 حال: في التنفيذ حيز دخولها ويُعلق امنها جزء أو امعاهدة تُطبق .1

  ذلك على نفسها المعاهدة نصت )أ(

 أخرى. بطريقة المتفاوضة الدول قبل امن عليها اتُفق )ب(

 الدولة تلك قاامت إذا بالدولة يتعلق فيما امعاهدة امن جزء أو لمعاهدة المؤقت التطبيق إنهاء سيتم .2

 لم اما المعاهدة في طرف ا تصبح أال نيتها امؤقت ا المعاهدة تطبيق فيها يتم التي األخرى الدول بإخطار

 ذلك". خالف على المتفاوضة الدول تُجمع أو ذلك خالف على المعاهدة تنص

 اموضوع 2112 عام في المنعقدة والستين الرابعة رتهادو في الدولي القانون لجنة أدرجت .2

را   روبليدو غواميز امانويل خوان السيد وعينت عملها برناامج في للمعاهدات" المؤقت "التطبيق  خاصا   امقرِّ
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تقارير أربعة اآلن حتى الخاص قررالم قدم للموضوع.
25
 إلى والستين الخاامسة دوراتها في اللجنة درستها 

 في األامانة إعداد امن امذكرتان أيضا   اللجنة على ُعرض التوالي. (على2111-1132) والستين الثاامنة

التوالي. على (2115) والستين السابعة والدورة (2113) والستين الخاامسة الدورتين
26
 التقارير حددت 

ر الالحقة  بعض ونظمت للمعاهدات المؤقت التطبيق وفوائد أغراض أخرى أامور بين امن الخاص للمقرِّ

 اممارسات أن حقيقة امثل به المتصلة للجدل المثيرة القضايا بعض أيضا   وحددت للمفهوم العاامة نبالجوا

 25 المادة أحكام بين والعالقة الدول لممارسات امتعمقة دراسة وتستدعي امتماثلة وال اموحدة ليست الدول

   الدولي. للقانون األخرى القواعد عن فضال   فيينا اتفاقية امن أخرى وأحكام

 التوجيهي المبدأ امسودة والستين الثاامنة الدورة في للتشاور تقديمه تم الذي الرابع التقرير اقترح .3

11 رقم
27
 المبادئ بمشاريع علما   اللجنة حيطتأُ  اللجنة. قبل امن الصياغة لجنة إلى تقديمه تم والذي 

 تقريرها في اغةالصي لجنة قبل امن امؤقتا   اعتمادها تم كما 1 حتى 1 وامن 2 حتى 1 امن التوجيهية

(A/CN.4/L.877 ) التوجيهي المبدأ امشروع إبقاء والستين.تم والثاامنة والستين السابعة الدورتين خالل 

   الحقة. امرحلة في يعاد أن إلى امعلقا   الجانب أحادية اإلعالنات عن 5 رقم

 المبادئ امشروع في النظر استكمال على والستين التاسعة الدورة في الصياغة جنةل ركزت .2

 على 11و 5 رقم التوجيهيين المبدأين امشروعا وهما الماضي العام في الصياغة لجنة إلى المحالة التوجيهية

ر اقترحه الذي النحو  جميع إحالة كلذل إضافة تقرر التوالي. على والرابع الثالث تقريريه في الخاص المقرُّ

 امشروع وهي الصياغة لجنة إلى الماضيين العاامين خالل بها اإلحاطة تم التي التوجيهية المبادئ امشاريع

 لجنة رئيس امن المقدم التقرير في أخيرا   اللجنة .نظرت 1 إلى 1 وامن 2 إلى 1 امن التوجيهية المبادئ

الصياغة
28
 اللجنة على ُعرض أيضا . عليه لتعليقا امع 11 إلى 1 امن التوجيهية المبادئ امشروع واعتمدت 

 والمتعددة )الثنائية بالمعاهدات يتعلق فيما الدول اممارسات تستعرض األامانة أعدتها أخرى امذكرة أيضا  

                                                 

 
25
 A/CN.4/664 و  األول( )التقريرA/CN.4/675 و الثاني( )التقريرA/CN.4/687 و الثالث( )التقريرA/CN.4/699 

 الرابع(. )التقرير 1رقم واملحق

 
26
 A/CN.4/658 وA/CN.4/676. 

 
27
 .11 التوجيهي المبدأ امشروع 

  منها جزء أو المعاهدة لكامل المؤقت التطبيق ومراقبة الداخلي القانون
 قانونها بأحكام تحتج أن امنها جزء أو امعاهدة لكل المؤقت التطبيق طريق عن بالتزااماتها الوفاء على وافقت التي للدولة زيجو ال

   .1111 لعام فيينا اتفاقية امن 21 بالمادة القاعدة هذه تخل ال االلتزاامات. لهذه االامتثال لعدم كمبرر الداخلي

 
28
 في امؤقتا   الصياغة لجنة اعتمدته الذي التوجيهية المبادئ بمشروع الخاصة والعناوين النصوص للمعاهدات: المؤقت "التطبيق 

 (.A/CN.4/L.895/REV1) والستين" التاسعة إلى والستين السابعة امن الدورات

http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/L.877
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 التطبيق على تنص التي العاامة األامانة لدى األخيرة العشرين السنوات في المسجلة أو المودعة األطراف(

بها. المتعلقة هدةالمعا إجراءات ذلك في بما المؤقت
29
ل    للجنة. المقبلة الدورة إلى المذكرة في النظر أُج 

 (9012) والستين التاسعة اللجنة دورة في الموضوع في النظر . ب

 الدورة في توقفت حيث امن والستين التاسعة الدورة في واسع نطاق على العمل اللجنة تابعت .5

ر اقترحه الذي النحو على 11و 5 رقم هيينالتوجي المبدأين امشروعي الصياغة لجنة حلل ت السابقة.  المقرِّ

 وامن 2 إلى 1 امن التوجيهية المبادئ بمشاريع علما   وأُحيطت التوالي على والرابع الثالث تقريريه في الخاص

 في نظرت أن بعد11 إلى 1 امن التوجيهية المبادئ امشاريع اللجنة اعتمدت اموحدا . تقريرا   وأعدت 1 إلى 1

 الصياغة لجنة رئيس راجبوت أنيرودا السيد ذكر عليها. التعليق امع الصياغة لجنة رئيس نام المقدم التقرير

 سلفيه بيانات امع جنب إلى جنبا   الحالية للدورة بيانه قراءة المهم امن أنه للجنة والستين التاسعة للدورة

اللجنة. اموقع على المتاحة السابقين
30
  

 المتعلقة والممارسة بالقانون يتعلق فيما وغيرها الدولية والمنظمات الدول إلى المساعدة تقديم .1

 بأامور تتعلق صعوبات يواجهون قد التوجيهية. المبادئ امشروع امن الغرض هو للمعاهدات المؤقت بالتطبيق

 المؤقت التطبيق هذا امثل وإنهاء وبدء امؤقت بشكل امعاهدة امن جزء أو امعاهدة تطبيق على االتفاق شكل امنها

 أو القائمة القواعد امع تتوافق التي اإلجابات إلى وغيرها الدولية والمنظمات الدول توجيه نية.القانو وآثاره

التوجيهية. المبادئ امشروع امن الهدف هو المعاصرة للممارسة امالئمة أكثر تبدو التي الحلول
31

 

 املزاما   ليس أنه امن الرغم على الدولي للقانون الحالية القواعد التوجيهية المبادئ امشروع يعكس .2

 لعام المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية امن كل امن 25 المادة إلى أساسا   التوجيهية المبادئ امشروع يستند قانونيا .

 بين أو الدولية والمنظمات الدول بين اتالمعاهد لقانون فيينا واتفاقية "(1111 لعام فيينا )"اتفاقية 1111

 وعلى وشرحها توضيحها يحاولون التي ( "1121 لعام فيينا "اتفاقية ) 1121 لعام الدولية المنظمات

 الدولي. للقانون األخرى بالقواعد المساس دون المسألة هذه بشأن الدولية والمنظمات الدول اممارسات

 استكمال انتظار دون المعاهدة أحكام بعض أو جميع على لفوريا التأثير هو المؤقت التطبيق امن الغرض

                                                 

 
29
 A/CN.4/682. 

 
30
 على امتوفر (2112 يوأيار/اما 12) ، الصياغة لجنة رئيس للمعاهدات"، المؤقت "التطبيق حول الصياغة للجنة األول التقرير 

 .3ص. <، /http://legal.un.org/ilc/sessions/69 > التالي: العنوان
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ا المؤقت التطبيق يخدم التنفيذ. حيز لدخولها والدولية المحلية المتطلبات جميع ا غرض   المثال سبيل فعلى امفيد 

 بناء الدولية المنظمات أو التفاوضية الدول تريد عنداما أو اإلصرار امن امعينة درجة الموضوع يستلزم عنداما

أخرى. أهداف إلى باإلضافة الثقة
32
  

 أو الداخلي القانون دعاء امسألة بشأن 11 رقم التوجيهي المبدأ امشروع باقتراح يتعلق فيما : أوال   .2

 جزء أو امؤقتا   تطبيقها يتم امعاهدة بموجب امنشأ التزام تنفيذ لعدم كمبرر وقواعدهم الدولية المنظمات حالة في

 اقتراح في النظر عن نشأت توجيهية لمبادئ امشاريع ثالثة امن "امجموعة" دادبإع الصياغة لجنة ُكلفت . امنها

ر  21و 22 المادتين أحكام عن للتعبير االقتراح سعى .11 رقم التوجيهي المبدأ امشروع بشأن الخاص المقرِّ

 ماألحكا نص تعكس أن الصياغة لجنة قررت واحد. حكم في 1111 لعام المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية امن

 امختلف امع أساسا   يتعاامل واحدا   حكما   أن يعني هذا التوجيهي. المبدأ امشروع في فيينا اتفاقية امن الصلة ذات

االتفاقية. امادتي في الواردة وهاتالسيناري
33

 

 العام في التوجيهية المبادئ امشروع نطاق توسيع بسبب حال أي على تعقيدا   أكثر الحكم أصبح .1

 األحكام امراعاة يلزم أنه ذلك على بناء ُرئي الدولية. المنظمات تبرامها التي المعاهدات ليشمل الماضي

 الدولية. المنظمات بين أو الدولية والمنظمات الدول بين المعاهدات لقانون 1121 لعام فيينا اتفاقية في المقابلة

 امنفصلين امشروعين إلى الداخلي القانون بتشغيل المتعلقة القضايا امجموعتي فصل الصياغة لجنة قررت

 بموجب الموقف تتناوالن فقرتين امنهما ولكل 11 ورقم 11 رقم هما األامور لتبسيط التوجيهية للمبادئ

 للتعاامل 12 رقم الثالث التوجيهي المبدأ امشروع إضافة ذلك بعد تم التوالي. على1121و 1111 عام اتفاقيتي

 لجعلها سيما ال الصياغة تحسينات امن لةلسلس جميعها الثالثة األحكام خضعت بالقيود. المتعلق االتفاق امع

 التوجيهية المبادئ امشروع في ذلك امع اإلامكان قدر النص اموائمة طريق وعن المؤقت، للتطبيق تحديدا   أكثر

 سابقا . اعتمد الذي

 وإذا اممكن قدر بأكبر المبدأ حيث امن فيينا اتفاقية امن 22 المادة لهجة تتبع الصياغة لجنة قررت .11

 الفقرتين. كلتا في التغييرات تلك لعكس فهي تتغييرا أي أدخلت

 يلي: اما على 1111 لعام فيينا اتفاقية امن 22 المادة تنص     

                                                 

 
32
  السابق. المرجع 

 
33
 .3ص. الصياغة، للجنة األول التقرير 
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 المعاهدات وامراعاة الداخلي القانون :22 "المادة       

 تخل وال المعاهدة تنفيذ في إلخفاقه كمبرر الداخلي قانونه أحكام على االحتجاج طرف ألي يجوز ال       

 ".21 بالمادة لقاعدةا هذه

  [10] 2 رقم التوجيهي المبدأ“  .11

  مؤقت بشكل تطبق التي المعاهدات ومراعاة الدولية المنظمات قواعد أو للدول الداخلي القانون

 قانونها بأحكام تتذرع أن امعاهدة امن جزء أو لمعاهدة المؤقت التطبيق على وافقت لدولة يجوز ال .1

  المؤقت. التطبيق هذا ألحكام االامتثال لعدم كمبرر الداخلي

 تتذرع أن المعاهدة امن جزء أو لمعاهدة المؤقت التطبيق على وافقت دولية لمنظمة يجوز ال .2

المؤقت." التطبيق لهذا الهااامتث لعدم كمبرر المنظمة بقواعد
34
  

 الحكم امن كبير جزء اقتباس تم أنه امن الرغم على فيينا اتفاقية لهجة عن الصياغة لجنة خرجت .12

 بالعبارة "امعاهدة" الختاامية العبارة عن االتفاقيتين كال في استعيض حيث الصلة ذات فيينا اتفاقيات امن حرفيا  

 التوجيهية. المبادئ امشروع نطاق يعكس وهو المؤقت" الطلب هذا بموجب ناشئ "التزام

 المادة امع الحكم هذا في النظر ينبغي أنه على التوجيهي المبدأ امشروع اعتماد على التعليق ينص .13

 الذي المؤقت بالتطبيق التذرع يجوز ال أنه على ينص كما .1121و 1111 لعاامي فيينا اتفاقيتي امن 22

 امن جزء أو لمعاهدة دولية لمنظمة الداخلية القواعد أو اما لدولة يالداخل القانون أو الدولي القانون يحكمه

 يمكن ال امنها. جزء أو لمعاهدة المؤقت التطبيق عن الناشئة الدولية بااللتزاامات الوفاء لعدم كمبرر امعاهدة

 لتزاامات.اال هذه انتهاك على تترتب قد التي المسؤولية لتجنب الداخلية القواعد أو القانون بهذا التذرع بالمثل

 بمبرر امعاهدة امن جزء أو اما لمعاهدة المؤقت التطبيق عن الناشئة لاللتزاامات االامتثال في اإلخفاق سيؤدي

                                                 

 
34
 في امؤقتا   الصياغة لجنة اعتمدتها التي التوجيهية المبادئ بمشروع الخاصة والعناوين النصوص للمعاهدات: المؤقت "التطبيق 
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 أو الدولة لتلك الدولية المسؤولية تحمل إلى دولية امنظمة قواعد أو اما لدولة الداخلي القانون إلى يستند

الدولية. المنظمة
35
  

ا كان الذي 11 رقم يالتوجيه المبدأ بمشروع يتعلق فيما .12  يعمل أال الخاص المقرر امن أصال   امقرر 

21 للمادة كنظير إال
36
1121 لعام نظيرتها امن 2 والفقرة 1111 اتفاقية امن 1 الفقرة ، 

37
 إشارة تضمين أي ، 

 لجنة واتخذت 22 المادة امن الثانية الجملة في الوارد بالبند المساس دون األسلوب في 21 المادة إلى فقط

 21 المادة امن المعنية لألجزاء الكاامل النص يعكس التوجيهية المبادئ امشروع في قرارا   ذلك امع ةالصياغ

 المتعلقة القواعد أو الداخلي بالقانون بالتذرع الخاص 21 المادة سيناريو تحويل بالتالي تم فيينا. اتفاقيتي امن

 .11 رقم الجديد التوجيهي المبدأ امشروع وهو امنفصل حكم إلى بالكفاءة

  [11] 10 رقم التوجيهي المبدأ“  .17

 المؤقت التطبيق على االتفاق بضرورة يتعلق فيما الدولية المنظمات قواعد أو للدول الداخلي القانون أحكام

 للمعاهدات

 امن جزء أو لمعاهدة المؤقت التطبيق على اموافقتها عن التعبير تم أنه بحقيقة الدولة تتذرع أن يجوز ال (1

 للمعاهدات المؤقت التطبيق على الموافقة بضرورة يتعلق فيما الداخلي قانونها أحكام انتهاك في امعاهدة

                                                 

 
35
 .122-123 ص. الخاامس، الفصل 

 
36
 امايلي: على 1111 لعام فيينا اتفاقية امن 21 المادة تنص 

 بكفاءة المعاهدات بإبرام يتعلق فيما الداخلي القانون امن أحكام :21 "المادة

 يتعلق فيما الداخلي القانون أحكام امن لحكم انتهاك اعتُبرت بمعاهدة االلتزام على اموافقتها أن بحقيقة تتذرع أن للدولة يجوز ال .1

 قواعد امن أساسية أهمية ذات بقاعدة يُعنى وكان واضحا   انتهاكا   ذلك كان إذا إال اموافقتها إلبطال كسبب بكفاءة المعاهدات بإبرام

 الداخلي. نظاامها

 وفقا   المسألة هذه في بالتصرف تقوم دولة ألي نية وبحسن اموضوعي بشكل الواضح امن انك إذا واضحا   االنتهاك يكون .2

 المعتادة." للممارسة

 
37
 يلي: اما على 1121 لعام فيينا اتفاقية امن 21 المادة تنص 

  بكفاءة المعاهدات إبرام بشأن دولية امنظمة وقواعد لدولة الداخلي القانون أحكام :21 "المادة

 يتعلق فيما الداخلي قانونها ألحكام انتهاكا   اعتُبرت بمعاهدة االلتزام على اموافقتها أن بحقيقة تتذرع أن للدولة يجوز ال .1

 أساسية. أهمية ذات الداخلية قوانينها امن بقاعدة ويتعلق واضحا   االنتهاك هذا يكن لم اما اموافقتها تبطل لكي بكفاءة المعاهدات بإبرام

 لقواعد انتهاكا   تعد عنها التعبير تم قد بمعاهدة االلتزام على اموافقتها أن بحقيقة تتذرع أن دولية لمنظمة يجوز ال .2

 قواعد امن أساسية أهمية ذات بقاعدة ويُعنى االنتهاك هذا يكن لم اما اموافقتها تبطل لكي بكفاءة المعاهدات بإبرام يتعلق فيما المنظمة

 الداخلي. نظاامها

 هذه في بالتصرف تقوم دولية امنظمة أو دولة ألي نية وبحسن اموضوعي بشكل الواضح امن كان إذا االنتهاك يظهر .3

 ". الدولية والمنظمات للدول العادية للممارسة وفقا   االقتضاء عند المسألة
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ا االنتهاك يكن لم اما لموافقتها إبطاال   باعتبارها  األهمية ذات الداخلية قوانينها امن بقاعدة ىيُعن وكان واضح 

 األساسية.

 جزء أو لمعاهدة المؤقت التطبيق على اموافقتها عن التعبير تم أنه بحقيقة تتذرع أن دولية لمنظمة يجوز ال (2

 للمعاهدات المؤقت التطبيق على الموافقة بضرورة يتعلق فيما الداخلي قانونها أحكام انتهاك في امعاهدة امن

ا االنتهاك يكن لم اما لموافقتها إبطاال   ارهاباعتب  األهمية ذات الداخلية قوانينها امن بقاعدة يُعنى وكان واضح 

". األساسية
38
 

 امن لكل المقابلة األحكام في الموجود الواضح" "االنتهاك بند تعريف غياب أيضا   الذكر يستحق .11

 الثانية الفقرة أيضا   التوجيهية المبادئ امشروع يتضمن بأن الصياغة لجنة في اقتراحات هناك كان االتفاقيتين.

 كان ذلك امع .1121 لعام فيينا اتفاقية امن 3 الفقرة في ونظيرتها 1111 لعام فيينا اتفاقية امن 21 المادة امن

 التعقيب في امناقشتها سيتم نفسه. النص في اإلضافية الفقرات هذه إدراج الضروري غير امن أنه السائد الرأي

 . ذلك امن بدال   الملحق

 الواضح امن كان إذا "واضح" االنتهاك أن على التوجيهي المبدأ امشروع اعتماد على التعليق ينص .12

 للدول العادية بالممارسة يتعلق فيما امباشرة امتصلة دولية امنظمة أو دولة ألي نية وبحسن اموضوعي بشكل

الدولية. للمنظمات أو
39
  

  [19] 11 رقم التوجيهي المبدأ“  .12

 المنظمات قواعد أو للدول الداخلي القانون من الناشئة القيود مع المؤقت التطبيق على الموافقة 

  الدولية

                                                 

 
38
 في امؤقتا   الصياغة لجنة اعتمدتها التي التوجيهية المبادئ بمشروع الخاصة والعناوين النصوص للمعاهدات: المؤقت "التطبيق 
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 أوعلى ذاتها المعاهدة في بالموافقة دولية امنظمة أو دولة بحق الحالية التوجيهية المبادئ امشاريع تخل ال

 قواعد امن أو للدولة ليالداخ القانون عن الناشئة القيود امع امنها جزء أو للمعاهدة المؤقت التطبيق

 المنظمة."

 المرونة عنصر ضخ هو الواقع في 12 رقم التوجيهي المبدأ امشروع وراء المنطقي األساس كان .11

 في تأخذ بحيث المؤقت التطبيق امن للحد المثال سبيل على الدول عليها توافق قد التي الفرصة إلتاحة

 في الموجودة الممارسة بأن أيضا   اعتُرف المعاهدات. إلبرام بالكفاءة المتعلقة الدستورية أحكاامها االعتبار

 بالموافقة بالضرورة يرتبط وال الداخلي القانون لقيود خاضعا   المؤقت التطبيق تجعل بصراحة المعاهدات

 المرونة عنصر المقترحة الخالصة وفرت فقد األعضاء لبعض بالنسبة للمعاهدات. المؤقت التطبيق على

 على المقترحة المقدامة تقتصر أن ينبغي كان إذا اما على االتفاق ذلك امع الصياغة لجنة تستطع لم الضروري.

 كان .11 رقم التوجيهي المبدأ امشروع في تضمينها يمكن كان إذا اما أو فقط 11رقم التوجيهي المبدأ امشروع

 جديدة اصرعن إضافة التوجيهي المبدأ امشروعي أحد إلى المقدامة إضافة اعتبار يمكن أنه هو اآلخر الشاغل

 بقانون اإلخالل في سابقا   أُشير كما التوجيهية المبادئ لمشروع األساسية السياسة تكمن ال فيينا. اتفاقيتي إلى

 القيود امعالجة هو إليه التوصل تم الذي الحل كان فيينا. اتفاقيتي نظام امع امتسقة تكون أن بل القائم المعاهدات

 امشروع اآلن أصبح والذي امنفصل حكم في الدولية المنظمات واعدق أو للدول الداخلي القانون عن الناشئة

 .12 رقم التوجيهي المبدأ

 الهدف عام. بشكل التوجيهية المبادئ امسودة على ينطبق امساس، دون شرط أنه على الحكم يُدرج .21

 لمؤقتا التطبيق على توافق التي الدولية المنظمات أو الدول أن امن التأكد هو التوجيهي المبدأ امشروع امن

 الدول حالة في الداخلي، القانون عن الناشئة القيود بشأن المؤقت التطبيق هذا تشريع إلى تسعى قد للمعاهدة،

 أعضاء امن كبير بدعم اإلامكانية بهذه االعتراف حظي الدولية. المنظمات حالة في المعنية المنظمة قواعد أو

 في األعضاء الدول جانب امن وكذلك الماضي، العام تأُجري التي العاامة المناقشة خالل الدولي القانون لجنة

السادسة. اللجنة
40

 

 هذا في الرئيسي العنصر الدولية" المنظمة أو الدولة "حق أنه على االحتمال هذا إلى اإلشارة تُشكل .21

 التوصل ضرورة ضمنا   تعني أنها على "الحق" إلى اإلشارة تفسير ينبغي ال أنه التعليق سيوضح كما الحكم.

                                                 

 
40
 .2صفحة. ،الصياغة للجنة األول التقرير 
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 حيث الدولية. المنظمة قواعد امن أو للدولة الداخلي القانون عن الناشئة القيود تطبيق على امنفصل اتفاق إلى

 لالتفاق شرطا   سيكون للمعاهدة المؤقت التطبيق على الداخلية القيود هذه امن أي وجود أن المفهوم امن أنه

 التعليق يؤكد كما المؤقت. الطلب على ىاألخر األطراف بموافقة رهنا   وبالتالي امؤقتا ، المعاهدة تطبيق على

 االستعانة أجل امن الدولية المنظمات أو للدول دعوة أنه على هذا التوجيهي المبدأ امشروع تفسير ينبغي ال أنه

 المؤقت. التطبيق إلنهاء قواعدها أو الداخلية بقوانينها واحد جانب امن

 بشأن 5 التوجيهي المبدأ بمشروع اصالخ باالقتراح يتعلق فيما ذلك، بعد الصياغة لجنة باشرت .22

 الخاص المقرر البداية في طرحه اُمنقح اقتراح أساس على االنفرادي، اإلعالن طريق عن المؤقت التطبيق

 التطبيق إامكانية بشأن اللجنة عنها أعربت التي المخاوف بعض امراعاة إلى سعى والذي ،2111 عام في

 امع األول العنصر تعاامل عنصرين. على االقتراح هذا منتض لقد االنفرادي. اإلعالن طريق عن المؤقت

 أو نفسها المعاهدة في امتوخاة النتيجة هذه تكون حيث االنفرادي، اإلعالن عن الناشئ المؤقت التطبيق إامكانية

 قيام وإامكانية صاامتة المعاهدة فيها تكون التي الحالة امع الثاني العنصر تعاامل عليها. امتفق أخرى بطريقة هي

 في اعتراض أي تقديم عدم بشرط االنفرادي، اإلعالن طريق عن للمعاهدة المؤقت التطبيق بتفعيل اما دولة

 المبدأ امشروع نص في صريح كمرجع األول االقتراح إدراج أخيرا   الصياغة لجنة قررت الصدد. هذا

 هذا يتم أن يجب ال بأنه اآلن، 2 التوجيهي المبدأ في الموقف إدراج بالتالي يقتضي نفسه، 2 التوجيهي

 قبل امن "اإلعالن إلى النص يشير أنه حقيقة خالل امن ذلك يتضح الطرفين. بين االتفاق سياق في إال اإلعالن

 بأن القائل االقتراح امع اتفاق هناك كان االثنين. بين للتمييز وذلك االنفرادي"، "اإلعالن عكس على الدولة"،

 في امؤكد غير يكون أن يحتمل األخير هذا ألن االعتراض عدم عكس على للقبول، يخضع أن يمكن االحتمال

.الممارسة
41
  

  4 رقم التوجيهي المبدأ“ .23

  االتفاق شكل 

                                                 

 
41
 االتفاق: شكل - 4 رقم التوجيهي المبدأ 

 امن المعاهدة امن جزء أو للمعاهدة المؤقت التطبيق على االتفاق يجوز ذلك، على المعاهدة فيها تنص التي الحالة إلى باإلضافة

  خالل:

  امنفصلة. امعاهدة )أ(

 امنظمة أو دولة امن إعالن أو دولي حكوامي امؤتمر أو دولية امنظمة اعتمدته قرار ذلك في بما أخرى ترتيبات أو وسائل أي )ب(

 األخرى. الدولية المنظمات أو الدول تقبله دولية
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 امن امنها جزء أو للمعاهدة المؤقت التطبيق على االتفاق يجوز المعاهدة، فيها تنص التي الحالة إلى باإلضافة

 يلي: اما خالل

  امنفصلة امعاهدة ا(

 أو دولي حكوامي امؤتمر أو دولية امنظمة اعتمدته قرار ذلك في بما أخرى، ترتيبات أو وسائل أي ب(

 الدولية. المنظمات أو األخرى الدول تقبله دولية امنظمة أو دولة امن إعالن

 الفكرة إدراج بعد االنفرادية اإلعالنات بشأن 5 التوجيهي المبدأ لمشروع واضح حكم إلى حاجة هناك تعد لم

 على بناء   الالحقة التوجيهية المبادئ امشاريع ترقيم أُعيد )ب(. الفرعية الفقرة ،2 التوجيهي المبدأ امشروع في

 بأكمله. للنص كااملة هيكلة إعادة لذلك نتيجة   الصياغة لجنة أجرت كما األامر. هذا

 لعام فيينا اتفاقية إلى صريحة إشارة لتقديم 2 التوجيهي المبدأ بمشروع يتعلق فيما اقتراح هناك كان .22

 هو كما امتساويتين، غير باعتبارهما فيينا اتفاقيتي امع التعليق يتعاامل أن على ذلك امن بدال   االتفاق مت .1121

.2 التوجيهي المبدأ امشروع نص في اموضح
42
  

 أو الدول "بين عبارة إضافة امع ،1 التوجيهي المبدأ امشروع امع 3 التوجيهي المبدأ امشروع تماشى .25

المعنية". الدولية المنظمات
43

 

 النص في شكك حيث [،2] 1 التوجيهي المبدأ بمشروع يتعلق فيما قلقه عن األعضاء أحد أعرب .21

 التطبيق إلى النص في اإلشارة على العضو واعترض امايو، / أيار في العاامة الجلسة في اعتماده أثناء

 الوضع تعكس وال "المفعول سارية المعاهدة كانت لو كما القانونية اآلثار "نفس تنتج التي للمعاهدة المؤقت

 .1 التوجيهي المبدأ امشروع امن واضح هو كما نفسه هو يكون لن المؤقت التطبيق إنهاء أن حيث القانوني،

 لجنة كانت حيث المقترح. التغيير وجوهر المسألة هذه لمعالجة إجرائيا   اعتراضا   األعضاء بعض أثار

                                                 

 
42
 الهدف 9 رقم التوجيهي المبدأ 

 للمعاهدات، المؤقت التطبيق بشأن والممارسة بالقانون يتعلق فيما التوجيه توفير هو الحالية التوجيهية المبادئ امشاريع امن الهدف

 الدولي. القانون قواعد امن ذلك وغير المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية امن 25 المادة أساس على

 
43
 العامة القاعدة 3 رقم التوجيهي المبدأ 

 المعاهدة كانت إذا المعنية، الدولية المنظمات أو الدول بين نفاذها يبدأ ريثما امؤقت، بشكل امعاهدة امن جزء أو امعاهدة تطبيق يجوز

  أخرى. بطريقة عليها االتفاق تم إذا أو ذلك على تنص نفسها
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َ   اللجنة ههذ امنحت قدو الهيكلة، إعادة امرحلة في مله وفقا   الصياغة  تعتمدوا علموضوا الهذ امفصال  اهتمااما 

ن.آلا لمسألةا فتح دةعاإ ينبغي الو ،لتوجيهيا ألمبدا وعامشر لعاامةا لجلسةا
44
  

 يمس "ال [2] 1 التوجيهي المبدأ امشروع كان بأن تشير بديلة صياغة على الصياغة لجنة اعتمدت .22

 هذه في القبيل هذا امن تعديل أي إدخال في دةامترد كانت اللجنة أن إال [".1] 2 التوجيهي المبدأ بمشروع

 في تداولها يتم أن على الخاص المقرر وافق حيث التعليق. في المسألة هذه دراسة يتم أن اقتُرح المرحلة.

 لزم إذا الثانية القراءة خالل الحكم امشروع في النظر إعادة أيضا   الممكن امن أنه كما المدى. ذلك إلى التعليق

 الحالي األسلوب تتبع والتي "هي"، إلى "يجب" عبارة تغيير [،1] 2 التوجيهي المبدأ شروعام في تم األامر.

التوجيهية. المبادئ بمشروع المتعلق للجنة
45
  

 كلمة عن االستعاضة خالل امن [12] 11 التوجيهي المبدأ امشروع عنوان تعديل النهاية في تم .22

 على األخرى البسيطة تقنيةال التغييرات بعض راءإج تم كما امع". المؤقت "للتطبيق بعبارة يتعلق" "فيما

الشرط.
46

 

 اللجنة أمام آلكو منظمة في األعضاء الدول عنها عبرت التي اآلراء عن موجز . ج

 عام في عقدت التي والسبعين الثانية دورتها في المتحدة لألمم العامة للجمعية السادسة

 م9012
47

 

                                                 

 
44
  المؤقت للتطبيق القانونية اآلثار [2] 4 التوجيهي المبدأ 

 أو الدول بين المفعول سارية المعاهدة كانت لو كما القانونية اآلثار نفس امعاهدة امن جزء أو لمعاهدة المؤقت التطبيق يُنتج

  ذلك. خالف على االتفاق يتم أو ذلك خالف على المعاهدة تنص لم اما المعنية، الدولية المنظمات

 طرفاً  يصبح أال على العزم مع اإلخطار عند اإلنهاء [2] 2 التوجيهي المبدأ 
 الدولية المنظمة أو الدولة تلك أبلغت إذا دولية امنظمة أو بدولة يتعلق فيما امعاهدة امن جزء أو لمعاهدة المؤقت التطبيق إنهاء يتم

 في طرف ا تصبح أال على عزامها على امؤقت ا تطبيقه يتم امعاهدة امن جزء أو المعاهدة بينت التي الدولية نظماتالم أو األخرى الدول

  ذلك. خالف على االتفاق يتم أو ذلك خالف على المعاهدة تنص لم اما المعاهدة

 
46
 المنظمات قواعد أو للدول خليالدا القانون عن الناشئة القيود مع المؤقت التطبيق على اتفاق [19] 11 التوجيهي المبدأ 

 .الدولية

 للمعاهدة المؤقت التطبيق أوعلى ذاتها المعاهدة على بالموافقة دولية امنظمة أو دولة بحق الحالية التوجيهية المبادئ امشاريع تخل ال

  المنظمة". لقواعد أو للدولة الداخلي القانون عن الناشئة القيود امع امنها جزء أو

http://www.un.org/press/en/content/sixth-> الموقع على األعضاء الدول بيانات جميع على االطالع يمكن

committee.> 
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 المؤقت التطبيق في تلعبه أن دولة أي على يتعين الذي الكبير الدور على الضوء الهند امندوب سل ط .21

 التي الطريقة في للدولة والقانوني واالجتماعي السياسي النظام ينعكس أن يمكن أنه ذكر كما للمعاهدات.

 على الثنائية(، )الدول الدول بعض في المعاهدات تشكل لم حيث اما. امعاهدة على اموافقتها عن بها أعربت

 لقبولها نتيجة   فقط للتطبيق قابلة أحكاامها أصبحت بل المحلي، القانون امن جزءا   تلقائيا المثال، سبيل

 الداخلية. باإلجراءات

 يتعلق فيما شديد بحذر تعمل أن للجنة ينبغي أنه إلى الشعبية الصين جمهورية امندوب أشار .31

 رئيسيا   تطورا   الصياغة امثلت .1 التوجيهي المبدأ امشروع في عليها المنصوص االفتراضية" "بالقاعدة

 امن التحقق يُشكل كما المعاهدات. لقانون فيينا اتفاقية في المحدد النحو على الموضوع تحكم التي للقواعد

 إذا اما لتحديد الرئيسي المفتاح الصلة ذات الدول لممارسات شااملة دراسة وإجراء لألطراف الحقيقي القصد

 في االختالف كان إذا اما بتوضيح أيضا   طالب كما عاهدة.ام نفاذ ببدء المؤقت التطبيق امساواة الممكن امن كان

 خاصة حاالت أو الدول خالفة أو المعاهدات على التحفظ حاالت في اموجود المؤقت للتطبيق القانونية اآلثار

 أخرى.

 نهائية بصورة للجنة 1 التوجيهي المبدأ امشروع عن يُعبر أن يمكن أنه سنغافورة امندوب ذكر .31

 الطابع إلى الصريحة اإلشارة حيث امن صياغته إعادة المثال، سبيل على لممكنا امن أنه حيث أكثر.

 في التعليق، يوضح أن ينبغي كما القانونية". "اآلثار امصطلح استخدام امن بدال   المؤقت للتطبيق "الملزم"

 هدةالمعا تنص لم "اما الشرط في الوارد االفتراضي الموقف امن االستثناء التوجيهي، المبدأ امشروع نفس

 للمعاهدات، المؤقت التطبيق إنهاء امسألة في أيضا   أشار ذلك". خالف على االتفاق يتم أو ذلك خالف على

 أكثر بيان إصدار يمكن أنه ،2 التوجيهي المبدأ امشروع وكذلك 1 التوجيهي المبدأ امشروع في إليه المشار

 ك.ذل خالف على صريح امعاهدات اتفاق أو لغة وجود عدم حالة في تحديدا  

 ال الموضوع، دراسة في المحددة السيناريوهات تحديد عند الحذر توخي إلى اماليزيا امندوبة دعت .32

 والتطبيق 1111 لعام فيينا التفاقية األخرى واألحكام المؤقت التطبيق بين العالقة بمسألة يتعلق فيما سيما

 على ينص ال الداخلي اماليزيا انونق أن ذكرت كما الدولية. المنظمات بممارسة يتعلق فيما للمعاهدات المؤقت

 أي على التصديق قبل امناسب امحلي قانون سن على حريصا   كان بلدها أن حيث للمعاهدات. المؤقت التطبيق

 تصبح أن في إال تفكر لن اماليزيا فإن حال أي على المعاهدات. هذه بموجب التزااماته تنفيذ لضمان امعاهدة

 بشأن تعليقات عدة تقديم بعد أشارت، كما الداخلي. القانوني رهاإطا وضع بمجرد دولية امعاهدة في طرفا  

 التذرع يجوز ال أنه على 1 التوجيهي المبدأ امشروع ينص أنه حين في أنه إلى التوجيهية، المبادئ امشروع

 سمح لكن المؤقت، التطبيق عن الناشئة الدولية بااللتزاامات الوفاء لعدم كمبرر اما لدولة الداخلي بالقانون
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 الدول. قواعد أو الداخلي القانون حيث امن للمعاهدة المؤقت التطبيق في المرونة ببعض 11 التوجيهي مبدأال

 على االلتزاامات امصدر امن امعينة لمعاهدة المؤقت التطبيق تحديد لماليزيا بالنسبة المهم امن أنه أخيرا   ذكرت

دها القانونية اآلثار لتحلي يسترشد أن ذلك، بخالف ينبغي كما فيها. عليه المنصوص النحو  خالل امن ويحدِّ

 بطريقة عنه المعبر النحو على للمعاهدة، المؤقت التطبيق قبلت بأنها الدولة جانب امن الواضحة اإلشارة

 التوجيهية المبادئ امشاريع امناقشة بالتالي ينبغي بديلة. امصادر إلى اللجوء ينبغي كان إذا للموافقة واضحة

 واممارسات المعاهدات أحكام لمختلف السياقية واالختالفات والتفرد الدول بها سمتت التي الحساسيات بمراعاة

 االختالفات. لهذه استجابة الدول

 صميم في يقع الدولي القانون في السائد الموافقة امبدأ أن اإلسالامية إيران جمهورية امندوب ذكر .33

 بشأن اللجنة لعمل امناسب شكل يةالتوجيه المبادئ امشاريع كانت المعاهدات. قانون في سيما ال الموضوع

 لتقييد أساسا   للمعاهدة المؤقت التطبيق يكون أن ينبغي ال كما املزامة. وغير امرنة ألنها وذلك الموضوع، هذا

 االستثنائي الطابع يتطلب أنه أيضا   ذكر المعاهدة. بتلك المتعلق المستقبلي بسلوكها يتعلق فيما الدول حقوق

 التعاهدية لاللتزاامات المبكر االجتماع إلى الحاجة بشأن النهج في توازنا   ولالد اممارسات وتنوع للموضوع

 الحالي العمل يتناول لم أنه أيضا   أضاف المختلفة. المحلية القوانين نتيجة المعنية للدول الوطنية واالحتياجات

 األطراف دةالمتعد المعاهدات بين التمييز ينبغي كما واموضوعها، المعاهدات نطاق بين االختالفات

 بقوله تابع وأطرافها. طبيعتها بسبب امؤقتا   األخيرة تطبيق الممكن غير امن أنه أن حيث الثنائية، والمعاهدات

 صياغة ذلك في بما اإلشكالية، القضايا بعض عليها والتعليقات التوجيهية المبادئ امشاريع تعالج ال أنه

 عناصر جميع تطبيق يمكن كان إذا فيما المشكوك امن كان فقد وأخيرا ، المؤقت. التطبيق حالة في التحفظات

 فيينا التفاقية شااملة دراسة إجراء ينبغي لذلك للمعاهدات. المؤقت التطبيق امع المقارنة طريق عن فيينا اتفاقية

 المؤقت. التطبيق على يَنطبق أحكاامها امن أي تحديد أجل امن

 بشأن الوضوح امن امزيد توفير هو يةالتوجيه المبادئ امشاريع أهداف أحد أن تركيا امندوب ذكر .32

 في ارتباك لحدوث الواقع في المؤقت للتطبيق للمصطلحات الواسع االستخدام أدى حيث المصطلحات.

 ستقدامها التي التوجيهية المبادئ إلى باإلضافة النموذجية البنود تسهم أن الصدد هذا في يمكن الممارسة.

 للمصطلحات. المتسق االستخدام في اللجنة

ح .35  أن ينبغي الذي األساس هي 1111 لعام المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية بأن إندونيسيا امندوب صر 

 الذي 11 التوجيهي للمبدأ دعمه عن أعرب كما التوجيهية. المبادئ امن امجموعة أو آلية بموجبه اللجنة تضع

 قرار اتخاذ السيادية الدول حق امن أن وأضاف الدولية، الدستورية قواعدها لتأكيد اما لدولة المرونة يوفر

 للمعاهدات. المؤقت بالتطبيق يتعلق فيما لها بالنسبة أفضل هو اما بشأن
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ح .31  في امفيد بشكل الدول لمساعدة التوجيهية للمبادئ المبكر االستكمال يؤيد بأنه فيتنام امندوب صر 

 للمبادئ الملزامة غير بيعةالط امن الرغم على للمعاهدات المؤقت بالتطبيق يتعلق فيما امتسقة اممارسات تطوير

 في الموجود اتفاق شكل ذلك في بما القضايا، امن عدد بشأن التوضيح إلى حاجة هناك كان أنه إال التوجيهية.

 على يستند الذي المؤقت الطلب تحديد هو ذلك على األامثلة أحد يكون قد )ب(. 2 التوجيهي المبدأ امشروع

 لهذا امعارضتها عن الدول بعض أعربت حين في ألطراف،ا الدول أغلبية اعتمدته دولية امنظمة قرار

 عما تسائل كما الدول. تلك على المعاهدة هذه تطبيق كيفية عن الصدد، هذا في سأل/سألت المؤقت. التطبيق

بقت إذا سلبا   المعنية للدول الوطنية السيادة ستتأثر كانت إذا َُ  المعارضة الدول على امؤقتا   المعاهدة هذه طُ

 على )االتفاق 11 رقم التوجيهي المبدأ بمشروع يتعلق فيما ينبغي أنه أيضا   أشار كما ها.امعارضت رغم

 امن المزيد تقديم الدولية( المنظمات قواعد أو للدول الداخلي القانون عن الناشئة القيود امع المؤقت التطبيق

 التطبيق بشأن إعالنا   دولية امنظمة أو دولة فيها تصدر التي الحاالت في القانونية العواقب بشأن التفاصيل

 اإلعالن، لهذا واضح قبول عن أخرى دولية امنظمات أو أخرى دوال   تعرب لم حين في للمعاهدة المؤقت

 أن ويجب بإعالن املزامة الدولية المنظمة أو الدولة فيها تكون التي الحاالت في تنطبق التي القاعدة وعلى

 تكن ولم اإلعالنات هذه امثل تُصدر لم األخرى المنظمات وأ الدول أن حين في امؤقت، بشكل المعاهدة تطبق

 الدولية المنظمات أو الدول "بين عبارة عن االستعاضة أخيرا ، ينبغي امؤقت. بشكل المعاهدة بتطبيق املزامة  

  النص. أجزاء جميع في امؤقتا " تُطبق التي الدولية المنظمات أو الدول "بين بعبارة المعنية"

  آلكو لمنظمة العامة مانةألا ومالحظات تعليقات . د

 في راجبوت، أنيرودا السيد ورئيسها الصياغة لجنة عمل على آلكو لمنظمة العاامة امانةاأل تُثني .32

والرابع الثالث تقريريه في الخاص المقرر اقترحه الذي النحو على 11 و 5 التوجيهي المبدأين امشروعي
48
 

 عليها، التعليقات امع 11 إلى 1 التوجيهية المبادئ امشاريع وتوحيد المراجعة امن بالمزيد والقيام التوالي، على

 األامانة أقرت كما للمعاهدات. المؤقت التطبيق على والممارسة بالقانون يتعلق فيما األعضاء الدول لمساعدة

 التقارير في روبليدو، - غواميس امانويل خوان لسيدا الخاص المقرر به قام الذي بالثناء الجدير بالعمل أيضا  

 نهاية في الظهور امن الحالية التوجيهية المبادئ امجموعة امك ن امما الموضوع، هذا بشأن السابقة األربعة

  المطاف.

                                                 

 
48
 A/CN.4/687 و الثالث( )التقريرA/CN.4/699 .الرابع(. )التقرير 1واإلضافة 



 

78 

 

 المعاهدات لتشمل التوجيهية المبادئ امشاريع نطاق لتوسيع تقديرها امن وتزيد علما   األامانة تُحيط .32

 التوجيهية المبادئ امشاريع امن الحالية بالمجموعة يتعلق فيما وذلك فيها، طرفا   الدولية اتالمنظم تكون التي

 المركزية باألهمية تعترف التوجيهية المبادئ امشاريع أن أيضا   بالذكر الجدير امن اللجنة. اعتمدتها كما 1-11

 "القواعد إلى اإلشارة تطبيق ا  أيض الممكن امن أنه كما .1121 وعام 1111 لعام فيينا اتفاقيتي امن 25 للمادة

 التي تلك ذلك في بما الدولي، للقانون األخرى للقواعد اللجنة داخل الفهم تعكس التي الدولي" للقانون األخرى

  للمعاهدات. المؤقت التطبيق على العرفية، طابع لها

 أو اما لدولة داخليةال بالقوانين االحتجاج بعدم المتعلق التوجيهي المبدأ توسيع وتقدر األامانة تُقر .31

 أو للمعاهدة المؤقت التطبيق عن الناشئة الدولية االلتزاامات تنفيذ لعدم كمبرر دولية لمنظمة الداخلية القواعد

امنفصلة. توجيهية امبادئ ثالثة إلى اما، امعاهدة امن جزء
49
 عدم لقواعد أفضل اهتمااما   اآلن تولي أنها كما 

 يتعلق فيما دولية لمنظمة الداخلية القواعد أو اما لدولة الداخلي ونالقان أحكام أحد انتهاك لتبرير االحتجاج

 واضحا   االنتهاك هذا كان إذا إال اموافقتها يبطل أنه على للمعاهدات المؤقت التطبيق على الموافقة باختصاص

 في دولية امنظمة أو اما دولة حق أيضا   تضمن األساسية. األهمية ذات الداخلية قوانينها امن قاعدة ويخص و

 القيود امع المعاهدة امن جزء أو للمعاهدة المؤقت التطبيق على ذلك غير على أو نفسها المعاهدة في االتفاق

 للمفهوم بكثير أفضل وضوح توفير وبالتالي - المنظمة قواعد امن أو للدولة الداخلي القانون عن الناشئة

  بأكمله.

 المؤقت التطبيق إامكانية حول 5 التوجيهي المبدأ امشروع بشأن اللجنة عمل على كذلك األامانة تثني .21

 ،2 التوجيهي المبدأ امشروع ضمن المفهوم إدراج أن تقدر أنها كما الجانب. أحادي اإلعالن طريق عن

 إضافة ]تم األطراف بين االتفاق سياق في إال يتم أن يجب ال اإلعالن هذا امثل بأن القائل الموقف وتعديل

 "اإلعالن عكس على الدولة"، امن "إعالن إلى النص يشير أنه قيقةح خالل امن ذلك يتضح التأكيدات[.

 االثنين. بين للتمييز وذلك الجانب" أحادي

 امعاهدة امن جزء أو لمعاهدة المؤقت التطبيق )"إن 1 التوجيهي المبدأ بمشروع يتعلق فيما ذلك امع .21

 "(، المعنية الدولية المنظمات أو لالدو بين المفعول سارية المعاهدة كانت لو كما القانونية اآلثار نفس ينتج

 القانونية اآلثار بين للتمييز الصدد هذا في الوضوح امن امزيد إلى الحاجة إلى تشير أن العاامة األامانة تود
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 سبيل على بالضرورة، التأثير نفس كالهما يمتلك ال الكاامل. تطبيقها في وأخرى امؤقتا   المطبقة للمعاهدة

 امن يُقصد "ال أنه إلى أيضا   التوجيهية المبادئ امشروع على التعليق يشير دات.المعاه إنهاء حالة في المثال

 اموافقة عن الناشئة وااللتزاامات الحقوق امن كااملة امجموعة إلى يؤدي أن المؤقت التطبيق امن المبدأ حيث

 امختلفا   اتللمعاهد المؤقت التطبيق يظل اما". امعاهدة امن جزء أو بمعاهدة االلتزام على دولية امنظمة أو دولة

 تعليق أو إنهاء امثل حاالت في المعاهدات قانون قواعد لنفس تخضع ال أنها طالما النفاذ حيز دخولها عن

 2 الفقرة تتيح .1111 فيينا اتفاقية امن 3 المادة امن الخاامس الجزء في عليها المنصوص بالمعاهدات العمل

 دون امعاهدة امن جزء أو لمعاهدة المؤقت طبيقالت إلنهاء للغاية امرنة طريقة ذلك امن بدال   25 المادة امن

 بشكل تطبق التي اما امعاهدة امن جزء أو امعاهدة بموجب الناشئ االتزام خرق عن المسؤولية بقضية المساس

امؤقت".
50
 قد الحالتين في الموضوعية القانونية اآلثار أن امن الرغم على اإلجرائية اآلثار ستختلف بالتالي 

 هذه (1 التوجيهي المبدأ )امشروع المذكور التوجيهي المبدأ يعكس أن إلى جةحا هناك لذلك نفسها. تكون

 على االتفاق " فإن المصطلحات، باستخدام األولي االقتراح استخدام فائدة أكثر سيكون أيضا   ربما المسألة.

 جزء أو المعاهدة تلك بتطبيق قانونا   املزاما   التزااما   ينتج امؤقت بشكل امعاهدة امن جزء أو امعاهدة تطبيق

القانونية". التأثيرات نفس ينتج "أن امن بدال   امنها"،
51
 إذا اما امثل قضايا امعالجة إلى تحتاج المثال سبيل على 

 امسموح صالحيات له المؤقت التطبيق كان إذا اما أو املزامة أصبحت المعاهدة أن المؤقت التطبيق يعني كان

 للتطبيق القانونية اآلثار في االختالف كان اإذ اما توضيح إلى لذل إضافة حاجة هناك تكون قد فقط. بها

 أخرى. خاصة حاالت أو الدول خالفة أو المعاهدات على التحفظ حاالت في اموجودا   المؤقت

 قانونا   المعاهدات فيها تصبح ال التي الحالة االعتبار بعين تؤخذ أن يجب أنه كذلك األامانة تشير .22

  الحالية. القواعد امجموعة في امناسب بشكل تعديلها يتم وأن الثنائية( للدول الخاصة )الحالة للدولة

 لىإ فيينا تفاقيتيا محكاأ امع لتوجيهيةا دئلمباا لعالقة لحاليةا المعالجة تحتاج أنه ألامانةا توصي .23

 لتفصيل.وا حلوضوا امن امزيد

 المعاهدة خرق يتم عنداما خاصة   المؤقت التطبيق إنهاء حالة في امفيدا   الوضوح امن المزيد سيكون .22

 الطرفين. أحد قبل امن لمذكورةا
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 على: امتاح ،121ص. ،A/72/10 خاامس،ال الفصل للمعاهدات، المؤقت التطبيق على العام التعليق 
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 على: امتاح ،131ص. ، A/72/10 الخاامس، الفصل للمعاهدات، المؤقت التطبيق على العام التعليق انظر 
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 املموسة أامثلة تشمل نموذجية بنود إلى اللجنة تتوصل أن لذلك باإلضافة المفيد امن سيكون .25

 للمعاهدات. المؤقت التطبيق عليها ينطوي التي التحديات إلى بالنظر وشروحها الدول لممارسات

االتفاق ألشكال إضافي شرح سيكون .21
52

 اعتبار يمكن حالة أي في المثال سبيل على أيضا . امفيدا    

 إلى للمعاهدات المؤقت التطبيق يعتبر المؤقت؟ التطبيق حول اتفاق بمثابة دولية امنظمة امن إعالن أو قرار

 على اتفاق وجود افتراض يمكن ال لذلك للدولة. الدستوري القانون اختصاص نطاق في تدخل امسألة كبير حد

الصدد. هذا في حقا   امفيدة النموذجية األحكام تكون قد امؤقت. بشكل اهدةالمع تطبيق
53
  

 المؤقت للتطبيق المحددة الطبيعة بشأن اإلرشادات امن امزيد تقديم التالية الدورة في أامكن إذا أخيرا   .22

 يتعلق فيما للمعاهدات المؤقت التطبيق حالة بشأن الوضوح امن امزيدا   ذلك فسيعطي الدولية للمعاهدات

  الكاامل. بمفعولها اما امعاهدة تطبيقب

 غواميس امانويل خوان السيد الخاص المقرر يبذلها التي الحالية الجهود أن باختصار القول يمكن .22

 أكثر جعلها في وخاصة للمعاهدات المؤقت التطبيق نطاق وشرح تحديد في الصياغة لجنة وكذلك روبليدو،

 المنظمات اموقف إدراج خالل امن شموال   أكثر وكذلك فيينا، يةاتفاق امن المقابلة المواد امع بالمقارنة وضوحا  

 حتى امعالجتها يجب التي الثغرات بعض هناك التقدير. تستحق حقا   امعاهدة في أطرافا   تكون عنداما الدولية

 في الهيئة عمل توجيه أجل امن التالية القضايا امناقشة األعضاء للدول يمكن امستمر. العمل هذا أن بما اآلن

  الصدد: هذا في بلالمستق

 اما امعاهدة امن جزء أو لمعاهدة المؤقت )"التطبيق 1 التوجيهي المبدأ امشروع عن االستعاضة يمكن هل .1

 الدولية المنظمات أو الدول بين المفعول سارية المعاهدة كانت لو كما القانونية اآلثار نفس عنه ينتج

 قانونا   املزاما   التزااما   امؤقت شكلب امعاهدة امن جزء أو امعاهدة تطبيق على االتفاق "ينتج بعبارة المعنية"("،

  أفضل؟ بشكل الحالي الوضع لتعكس امنها"، جزء أو المعاهدة تلك بتطبيق
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53
 عدم امجرد امن بدال   المعنية الدولية المنظمات أو األخرى الدول قبل امن واضح بشكل امقبوال   اإلعالن يكون أن يجب "... 

 امعينة بدرجة التوجيهي المبدأ امشروع يحتفظ امكتوبة. صيغة في عنها امعبرا   القبول في القائمة الممارسات امعظم تنعكس اعتراض.

 أجل امن الجانب" "أحادية كلمة استخدام اللجنة تجنبت بوضوح. عنها التعبير بشرط أخرى قبول طرق بتبني للسماح المرونة امن

 على العام التعليق انظر للدول". االنفرادية لألفعال القانوني والنظام للمعاهدات المؤقت التطبيق تحكم التي القواعد بين الخلط عدم

 على: متاحال ، A/72/10 الخاامس، الفصل للمعاهدات، المؤقت التطبيق

<http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2017/english/chp5.pdf&lang=EFSRAC> 
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 الدولة فيها تكون التي للمعاهدة المؤقت التطبيق شروط لشرح توجيهي امبدأ امشروع إلى حاجة هناك هل .2

 أكبر؟ بشكل ثنائية" "دولة المعنية

 تعديال   طرفا "( يصبح أن في النية بعدم اإلخطار عند )"اإلنهاء 2 هيالتوجي المبدأ امشروع يحتاج هل .3

 أين امثل للمعاهدة، المؤقت التطبيق إنهاء فيها يمكن التي الحاالت جميع شرح أجل امن شموال ، أكثر ليكون

  الطرفين؟ أحد قبل امن المعاهدة خرق يتم

 امشروع في عليه المنصوص النحو على االتفاق" "أشكال لتجسيد نموذجية أحكام إلى حاجة هناك هل .2

 اتفاق بمثابة دولية امنظمة امن إعالن أو قرار اعتبار يمكن حالة أي في المثال سبيل على ؟2 التوجيهي المبدأ

 المؤقت؟ للتطبيق

 فيها تكون التي وتلك الدول أبرامتها التي للمعاهدات المؤقت التطبيق بين للتمييز حكم إلى حاجة هناك هل .5

 االختالفات؟ هذه امثل توجد أينما أيضا   أطرافا   الدولية تالمنظما

 الدولية؟ للمعاهدات المؤقت التطبيق عن الناجمة وااللتزاامات المحددة الطبيعة هي اما .1
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 الجوي الغالف حماية سابعاً.

 تمهيد . أ

 الغالف "حماية اموضوع إدراج (،2111) والستين الثالثة دورتها في الدولي القانون لجنة قررت .1

 األجل. طويل عملها برناامج في الجوي"

 الدولي القانون للجنة والستين الخاامسة الدورة في الجوي" الغالف "حماية اموضوع إدراج تقرر .2

 برناامجها في الموضوع هذا أُدرج الموضوع. لهذا خاصا   امقررا   اموراس شينيا السيد فيها ُعي ن .2113 لعام

 المناخ تغيرات ذلك في بما الصلة، ذات السياسية المفاوضات امع يتعارض أن يجوز ال أنه أساس على

 الموضوع يتناوله أن يجب ال الذي المفهوم أاما األامد. طويل للحدود العابر الهواء وتلوث األوزون واستنذاف

 والمبدأ التلويث عن المسؤولية وامبدأ ورعاياها الدول امسؤولية امثل: امسائل هو أيضا   به يخل أن دون لكن

 ذلك في بما الناامية، البلدان إلى والتكنولوجيا األاموال ونقل المتباينة ولكن المشتركة والمسؤوليات قائيالو

 األسود الكربون امثل الدراسة امن وامعينة امحددة امواد استثناء يجب أنه حين في الفكرية. الملكية حقوق

 كما الدول. بين للمفاوضات ضوعامو تُعد التي التأثير امزدوجة األخرى والمواد التروبوسفيري واألوزون

  القائمة. المعاهدات أنظمة في الموجودة الثغرات "املئ" يحاول أن الينبغي المشروع هذا أن على أيضا   اتُفق

الثالث التقرير 2111 عام في والستين الثاامنة دورتها في الدولي القانون لجنة أامام ُعرض .3
54
 الذي 

 القضايا امن العديد بتحليل السابقين التقريرين على بناء قام لذيا اموراسي شينيا السيد الخاص المقرر قدامه

 تدهور امن والتخفيف الجوي الغالف تلوث بمنع الدول التزاامات وهي بالموضوع الصلة ذات الرئيسية

 المتعلقة المسائل في أيضا   التقرير بحث كما البيئي. األثر وتقييم الواجبة العناية وامتطلبات الجوي الغالف

 إلى تهدف التي األنشطة بعض على القانونية القيود عن فضال   الجوي للغالف والعادل المستدام خدامباالست

 جميع إرسال اللجنة قررت توجيهية. امبادئ امشاريع 5 اقتراح بالتالي تم الجوي. الغالف في امتعمد تعديل

 اعتمدت الصياغة. لجنة ىإل الخاص المقرر قبل امن المقترحة الديباجة وفقرة التوجيهية المبادئ امشاريع
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 الديباجة فقرة امع جانب إلى جنبا   التوجيهية المبادئ هذه امشروع والستين الثاامنة دورتها في امؤقتا   اللجنة

الصياغة. لجنة صاغته الذي النحو على التوجيهية المبادئ على التعليقات وكذلك
55
  

 المقرر قدامه الذي الرابع قريرالت والستين التاسعة دورتها في الدولي القانون لجنة على ُعرض .2

 الثالثة التقارير على بناء بتحليله الخاص المقرر قام والذي (A/CN.4/705) اموراسي شينيا السيد الخاص

 قانون أي الدولي القانون امجاالت امن وغيرها الجوي الغالف حماية بشأن الدولي القانون بين العالقة السابقة

اإلنسان. لحقوق الدولي والقانون البحار وقانون الدولي واالستثمار التجارة
56
 إحالة الحقا   اللجنة قررت 

 نظرت الصياغة. لجنة إلى الخاص المقرر اقترحه الذي النحو على 12 إلى 1 امن التوجيهية المبادئ امشاريع

 المبدأ وامشروع 1و امكرر 2و امكرر 3 الفقرتين امشروعي امؤقتا   واعتمدت التقرير في النهاية في اللجنة

عليها. التعليقات امع 1 جيهيالتو
57
  

 (9012) والستين التاسعة اللجنة دورة في الموضوع في النظر . ب

 في العاامة للجمعية السادسة اللجنة في عقدت التي المناقشة في األعضاء الدول آراء تلخيص بعد .5

 الخاص المقرر واصل امؤقتا ، اللجنة اعتمدته الذي التوجيهية المبادئ امشروع بشأن والسبعين الحادية دورتها

 امجاالت امن وغيرها الجوي الغالف حماية بشأن الدولي القانون بين المتبادلة العالقة تحليل التقرير هذا في

 اقترح اإلنسان. لحقوق الدولي والقانون البحار وقانون الدولي واالستثمار التجارة قانون أي الدولي، القانون

                                                 

 
55
 امشروع نص " اللجنة.انظر جانب امن امؤقتة بصفة الديباجة وفقرة 2و 1و 5و 2و 3 التوجيهية المبادئ امشاريع اعتُمدت 

 الثاامن الفصل في اآلن"، حتى امؤقتاُ  اللجنة اعتمدتها التي الديباجة فقرات جانب إلى الجوي الغالف حماية بشأن التوجيهية المبادئ

 <.http://legal.un.org/ilc/sessions/68/> التالي: العنوان لىع المتاح الجوي، الغالف حماية -

 
56
 المبدأ امشروع إطار في الموضوع نطاق توسيع حال بأي به يقصد ال بينهما العالقة تحليل أن إلى الخاص المقرر يشير 

 امؤقتا . اللجنة اعتمدته اما نحو على 2 التوجيهي

 التوجيهية المبادئ نطاق 2 التوجيهي المبدأ

  والتدهور. التلوث امن الجوي الغالف حماية امع بالتعاامل تتعلق التي التوجيه امبادئ التوجيهية المبادئ امشروع يتضمن .1

 والمسؤوليات الوقائي والمبدأ التلويث عن المسؤولية بمبدأ المتعلقة المسائل الحالية التوجيهية المبادئ امشروع يتناول ال .2

 حقوق ذلك في بما البلدان الناامية البلدان إلى والتكنولوجيا األاموال ونقل ورعاياها الدول وامسؤولية المتباينة ولكن المشتركة

  بها. يُخل ال لكنه الفكرية الملكية

 المواد امن وغيرها التروبوسفيري وزونواأل األسود الكربون امثل المحددة المواد الحالية التوجيهية المبادئ امشروع يتناول ال .3

  الدول. بين امفاوضات اموضوع تعد والتي اللتأثير امزدوجة

 بالفضاء المتعلقة المسائل أو الدولي القانون بموجب الجوي المجال وضع على يؤثر اما التوجيهية المبادئ امشروع في ليس .2

 حدودها. ترسيم ذلك في بما الخارجي

 الثاني/ كانون 31) ،5ص. ، A/CN.4/705 الجوي"، الغالف حماية عن الرابع التقرير " الخاص، ررالمق اموراسي، شينيا انظر

 (2112 يناير
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 /<http://legal.un.org/ilc/sessions/69> على: المتاح الجوي، الغالف حماية - السادس الفصل انظر 
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 الدولي القانون قواعد بين الترابط بشأن توجيهية امبادئ أربعة السابقة الثالثة التقارير على بناء   الرابع التقرير

 أعاله. ذكر كما الصلة ذات األخرى الدولي القانون وقواعد الجوي الغالف بحماية المتعلقة

 القانون امستوى )على التنفيذ )أ( يلي: اما تناول 2112 عام في يتوقع أنه إلى الخاص المقرر أشار .1

 المتعلقة المنازعات لتسوية المحددة السمات و)ج( الدولي( القانون امستوى )على تثالاالام و)ب( الوطني(

 في التوجيهية المبادئ لمشروع األولى القراءة اختتام في أامله عن أعرب كما الجوي. الغالف حماية بقانون

 المقبلة. الدورة

 / أيار 2 في الخاص مقررال قبل امن نُظ م علماء امع حوار خالل امن العاامة الجلسة في النقاش سبق .2

.2112 امايو
58
امفيدة. والمساهمات الحوار اللجنة أعضاء وجد حيث 

59
  

 والتنمية التكااملي النهج امبادئ إلى استنادا   1 التوجيهي المبدأ امشروع الخاص المقرر اقترح .2

 المتبادل. والدعم المستداامة

 2 التوجيهي المبدأ "مشروع

  المتبادلة العالقة بشأن التوجيهية المبادئ

 امع تماشيا   الجوي الغالف بحماية المتعلقة الدولي القانون قواعد وتطبق وتفسر تضع أن للدول ينبغي

 الصراع حل بغية الصلة، ذات األخرى الدولي القانون قواعد امع وامتناسقة داعمة بطريقة الترابط امبدأ

". الجوي الغالف وتدهور الجوي التلوث امن فعالة حماية الجوي الغالف ولحماية القواعد هذه بين
60
 

                                                 

 
58
 التالية: العروض الحوار شمل الخاص. المقرر اموراسي، شينيا السيد الجوي الغالف حماية بشأن العلماء امع الحوار ترأس 

 الجوية، لألرصاد العالمية المنظمة الجوي، الغالف علوم لجنة رئيس هوف، أوستين للسيد الجوي" والغالف المحيط عاامة: "نظرة

 العاامل للفريق السابق رئيسال غرينفيلت، بيرينغ للسيد ألوروبا"، االقتصادية المتحدة األامم لجنة للحدود، العابر الهواء "تلوث

 والغالف المحيطات بين "الروابط ألوروبا، االقتصادية اللجنة الحدود، عبر المدى البعيد الجوي التلوث اتفاقية بالتأثيرات، المعني

 لحماية العلمية بالجوانب المعني المشترك الخبراء لفريق التابع 32 العاامل للفريق المشارك الرئيس جيكلز، تيم للسيد الجوي"

 كريلهوبر، أرنولد للسيد الجوي" الغالف حماية أجل امن بالقانون العلم "ربط الجوية، لألرصاد العالمية المنظمة البحرية، البيئة

 سؤال بجلسة الحوار أعقب للبيئة. المتحدة األامم برناامج واالتفاقيات، البيئي القانون شعبة الدولي، البيئي القانون وحدة رئيس

 /<http://legal.un.org/ilc/sessions/69> على: امتاح الرسمي غير الحوار املخص وجواب.
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 حال بأي يوجد ال ولكن امستقال   نظااما   الجوي الغالف بحماية المتعلق الدولي القانون اعتبار يمكن .1

 إلى يُنظر الدولي. للقانون األخرى بالمجاالت يتعلق فيما ويعمل اموجود إنه ". "امغلقا   أو ذاتيا " "امستقل نظام

 العملية امراحل جميع في عليه التغلب يجب ضروري تحد أنه على واسع نطاق على الدولي القانون زئةتج

 يتخطى الذي التكااملي أو العام النهج عن غنى ال والتنفيذ. التطبيق / والتفسير الصياغة أي - الدولية القانونية

 ناحية امن تدريجيا . وتطويره الدولي نونالقا لتدوين اللجنة تبذلها التي اليوم جهود في الخاصة النظم حدود

 أو المعاهدة" "ازدحام إلى اليوم المتخصصة المجاالت جميع في المعاهدات عدد في الهائل النمو أدى أخرى

المعاهدة". "تضخم
61
 عدم بسبب تداخالت وكذلك كبيرة ثغرات تواجه فإنها االتفاقيات تعدد امن الرغم على 

 على امرارا   التأكيد تم بينها. فيما كاف تماسك يوجد ال وبالتالي امنعدم أو لقلي تنسيق وجود أو تنسيق وجود

 دورا   تلعب أن يمكنها حيث الفرصة هذه تغتنم أن للجنة وينبغي القائمة االتفاقيات بين التآزر تعزيز ضرورة

الصدد. هذا في هااما  
62
  

 هو األول .النزاع توعالقا التفسير عالقات عاامين: نوعين في الصلة ذات العالقات تندرج .11

 امعيار تفسير في قاعدة تساعد "قد الحالة: هذه امثل في آخر". امعيار تفسير في امعيار فيها يساعد التي "الحالة

 كال   تطبيق الحالة هذه امثل في يتم األخير. لهذا تعديل أو تحديث أو توضيح أو كتطبيق المثال سبيل على آخر

 قرارات إلى للتطبيق وقابالن صالحان امعياران فيها يشير التي لحالةا "هو األخير بالتزاامن". المعيارين امن

 بتسوية المتعلقة األساسية "القواعد يلي: اما إلى االستنتاج هذا يشير بينهما". االختيار يتم حتى امتوافقة غير

 امن فهو ائمةالمو بمبدأ يتعلق فيما ذلك على عالوة ".1111 لعام فيينا اتفاقية في اموجودة المعيارية النزاعات

 بحيث اإلامكان قدر تفسيرهم فينبغي واحدة قضية امعايير عدة تحمل عنداما أنه على عمواما   المقبولة المبادئ

 المتوافقة. االلتزاامات امن واحدة امجموعة إلى تؤدي

 األقل: على امعياريان بعدان المفهوم هذا طور قد بأن المتبادل" "الدعم بمبدأ يتعلق فيما القول يمكن .11

 لتفسير والثاني المحتملة المسبقة النزاعات امنع بهدف نية بحسن التفاوض الدول امن يتطلب الذي األول

 حد أقصى إلى الالحقة الفعلية النزاعات حل أجل امن امنسجمة بطريقة وتنفيذها وتطبيقها الصلة ذات القواعد

                                                                                                                                     

 
60
 .11ص. اموراس، شينيا 

 
61
 جورنال، لو جورجتاون "، جديد عالمي نظام وظهور المعاصرة القضايا الدولي: البيئي "القانون ويس، براون إي. انظر 

 الحالة دراسات الدولية: للمعايير "االامتثال وغيرهم، اموراس ،.س.212-112ص. ،211-125ص. (،1113) 21 المجلد:

 ))واشنطن العالمي النظام هياكل الدولي: للقانون األامريكية للجمعية والثمانين التاسع السنوي االجتماع وقائع في البيئية"،

 .222-211ص. (،1115 ي،الدول للقانون األامريكية الجمعية العاصمة،

 
62
 A/CN.4/667، 12 – 12 الفقرات. 
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 النمو بين الدولي القانون في الزاوية حجر ذاته حد في يشكل الذي المستداامة" "التنمية امفهوم يربط اممكن.

 الضرورية البشرية للبيئة إصالحه يمكن ال الذي الضرر لمنع الطويل المدى على العيش وسبل االقتصادي

 يوجد البيئة. وحماية االقتصادية التنمية بين يربط الذي المتبادل للدعم األساسية الفكرة هذا يوازي للحياة.

 المفهوامين أن حين في التداخل امن امعينة ودرجة المستداامة والتنمية المتبادل الدعم بين وثيق تحالف هناك

  امتطابقين. غير

 وقانون الدولي التجاري للقانون القانونية النظم في الصلة ذات العناصر أوال   التحليل، بعد .12

 امع بتداخلها تتعلق والتي داخلها في المنازعات تسوية آليات ذلك في بما امنطقية، بتفاصيل الدولي االستثمار

 واحد صك وضمن دوليا   الوضع لمعالجة 11 التوجيهي المبدأ امشروع الخاص المقرر اقترح - البيئة حماية

 البيئة وحماية ناحية، امن األجنبي واالستثمار الحرة التجارة بين االختالفات بين التوفيق ضرورة على امؤكدا  

 أخرى. ناحية امن

  10 التوجيهي المبدأ مشروع

  الدولي واالستثمار التجارة وقانون الجوي الغالف حماية قانون بين لمتبادلةا العالقة

 الدولي االستثمار وقانون الدولي التجاري القانون اميادين في المناسبة التدابير تتخذ أن للدول ينبغي

 وسيلة تشكل أال شريطة الجوي، الغالف وتدهور الجوي الغالف تلوث امن الجوي الغالف لحماية

 . التوالي على األجنبي االستثمار أو الدولية التجارة على امقنع تقييد أو المبرر غير أو التعسفي زللتميي

 الدعم امبدأ امع يتوافقان الصلة ذات الدولي القانون قواعد وتطبيق تفسير أن امن تتأكد أن للدول ينبغي

نزاع". أي تجنب أجل امن المتبادل
63

 

 امتزايدة قضية بالبيئة المتعلقة الدول والتزاامات التجارة بين النزاعات بين التوفيق كيفية أصبحت .13

 هي األولى حالتين: بين البيئة امقابل التجارة امسائل في النظر عند التمييز المهم الدولي.امن القانون في الجدل

 السارية، األطراف المتعددة البيئية تفاقاتلال وفقا   اما دولة قبل امن المعنية التدابير فيها تتخذ التي الحالة

 تسوية ينبغي للدولة. المحلي القانون أساس على فقط اتخاذها تم التي التدابير فيها تتخذ التي األخرى والحالة

 فإن األخيرة الحالة في بينما األولى، الحالة في فيينا اتفاقية امن 31و 31 للمادتين وفقا   المعاهدتين بين التنسيق
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  .25ص. اموراس، شينيا 
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 لالعتراض". قابلة "غير أو "امعادية" إاما اعتبارها يمكن التي للدولة االنفرادية التدابير هي األساس في هذه

 الدولي. القانون في

 بين التوفيق هو العالمية التجارة امنظمة هدف أن على امراكش اتفاق ديباجة امن األولى الفقرة تنص .12

 أن أيضا   المهم امن المستداامة". التنمية هدف امع فقيت "بما البيئية واالحتياجات والتنمية التجارة أهداف

 التابعة االستئناف هيئات وتضمنت المنازعات تسوية عن الصادرة القرارات امن العديد أن كذلك نالحظ

 التجارة اتفاقات تدامج كما أساسية. كمبادئ البيئة وأنظمة التجارة بين المتبادل الدعم العالمية التجارة لمنظمة

 وعي هناك لذلك إضافة والبيئة. التجارة بين المتبادلة العالقة امع للتعاامل امتزايد بشكل المتبادل الدعم الحرة

 االستثمار حماية في المتبادل والدعم المستداامة التنمية بأهمية يتعلق فيما الدولي االستثمار قانون في امتزايد

  الدولية. التجارة قانون امجال في الحال هو كما البيئة وحماية

 تحدد امحددة بعمليات المادية الناحية امن وثيقا   ارتباطا   امرتبطان والجو البحر أن امن الرغم ىعل .15

 الدولي المجتمع بذل ضرورة على يشدد الخاص المقرر فإن الجوي، والغالف المحيط بين التفاعل طبيعة

 وقد الدولي بالقانون الصلة ذات القضايا إطار في السلبية النزاعات هذه امثل على للتغلب الجهود امن لمزيد

 امحدودة الجوي والغالف البحر بين المتبادلة العالقة حقيقة إلى بالنظر 11 التوجيهي المبدأ امشروع اقترح

 ضمن المغطى النحو على العكس( وليس المحيطات إلى الجوي الغالف امن )أحدها الجانب أحادية وأخرى

 البحار. لقانون المتحدة األامم اتفاقية

 11 التوجيهي المبدأ مشروع

  البحار وقانون الجوي الغالف حماية قانون بين الترابط

 الصلة ذات األحكام امراعاة امع البحار، قانون امجال في المناسبة التدابير الدول تتخذ أن ينبغي  (1

 امن الجوي الغالف لحماية الصلة ذات الدولية والصكوك البحار لقانون المتحدة األامم اتفاقية امن

 الجوي. الغالف خالل أو امن البحري التلوث امسائل امع والتعاامل الجوي الغالف وروتده التلوث

 الدعم امبدأ امع وتطبيقها وتفسيرها الصلة ذات الدولي القانون قواعد توافق تكفل أن للدول ينبغي

 نزاع. أي لتفادي المتبادل
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 والدول الصغيرة يةالجزر الدول حاالت في تنظر أن المختصة الدولية والمنظمات للدول ينبغي (2

البحار". قانون بموجب البحرية امناطقها حدود لترسيم األساس بخطوط يتعلق فيما المنخفضة
64

 

 بشكل امترابطة المادية العمليات أن حيث كبير بشكل البعض بعضهما على والجو يؤثرالبحر .11

 والتي الحراري، ساالحتبا ظاهرة عن المسؤولة هي الحاضر الوقت في البشرية األنشطة امن كبير.العديد

 للفيضانات قاسية جوية ظروف إلى بدوره يؤدي الذي األامر المحيطات حرارة درجة ارتفاع إلى تؤدي

 األخيرة السنوات في السفن امن الدفيئة الغازات انبعاثات كذلك تزايدت الضخمة. األعاصير وكذلك والجفاف

 البحر على الجوي التدهور آثار أعمق أحد نإ المناخ. وتغير العالمي االحترار في وساهمت امرتفع، بمعدل

 البحرية المنظمة أجرتها التي الدراسة صنفت العالمي. االحترار بسبب البحر سطح امستوى ارتفاع هو

 وهي: فئات، أربع إلى السفن امن االنبعاثات هذه امثل الدفيئة غازات انبعاثات بشأن 2111 عام الدولية

األخرى. واالنبعاثات التبريد غازات وانبعاثات لبضائعا وانبعاثات العادم غازات انبعاثات
65
 تقرير .يقدر 

 االرتفاع امتوسط يتراوح أن المرجح امن أنه المناخ بتغير المعني الدولي الحكوامي للفريق الخاامس التقييم

.2111 عام بحلول سم 12و سم 21 بين البحر سطح لمستوى العالمي
66
 في هذه التغير درجة تشكل قد 

 المناطق تلك سيما ال الساحلية الدول امن كثير على كارثيا   ربما بل امحتمال ، خطرا   البحر حسط امستوى

  المنخفضة. الصغيرة الجزرية الدول عن فضال   المنخفضة، السكانية الكثافة ذات الكبيرة الساحلية

 ذات األخرى والصكوك البحار لقانون المتحدة األامم اتفاقية امن الصلة ذات األحكام تتناول ذلك امع .12

 تعالج البحرية.ال البيئة على تؤثر أنها وطالما اإلقليمي، الجوي المجال في داامت اما الجوي الغالف الصلة

 بين المتداخلة العالقة الجوي. الغالف على المحيطات فيها تؤثر قد التي األوضاع وال نفسه، الجوي الغالف

 الغالف امن )أحدها وامتحيزة امحدودة البحار لقانون تحدةالم األامم اتفاقية تغطيها التي الجوي والغالف البحر

 للتغلب الدولي المجتمع جانب امن الجهود امن امزيدا   يتطلب امما العكس(، ليس ولكن المحيطات، إلى الجوي

 الصلة. ذي الدولي القانون إطار في السلبية النزاعات هذه امثل على
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 .32ص. اموراس، شينيا 

 
65
 البحرية المنظمة )لندن، 2009 لعام الحراري االحتباس غاز حول الدولية البحرية للمنظمة الثانية الدراسة وآخرون، بوهوغ 

 الحراري االحتباس غاز حول الدولية البحرية للمنظمة الثالثة الدراسة وأخرون، سميث بي دبليو تي .23ص. (،2111 الدولية،

 العالمي سوزين،"التأثير وآر هندريكس جي أم.ريجي، .1 الجدول تنفيذي، املخص (،2112 الدولية، البحرية المنظمة )لندن،

 والفيزياء، الجوي الغالف كيمياء البحري"، والنقل البري النقل :1 الجزء - 2131 عام في الجوي الغالف على نقلال للقطاعات

   .151-133ص. (،2115) 15 المجلد.
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 في األول العاامل الفريق امساهمة الفيزيائية. العلوم أساس :2113 المناخ تغير المناخ، بتغير المعنية الدولية الحكوامية الهيئة 

 ، كاامبريدج جاامعة امطبعة ، المتحدة المملكة ، )كاامبريدج المناخ بتغير المعنية الدولية الحكوامية للهيئة الخاامس التقييم تقرير

  .1121ص. ، (2113
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 اإلنسان حقوق امحاكم تعطي كما البيئة، حماية امتزايد بشكل اليوم اإلنسان حقوق صكوك تتضم ن .12

ا  حتى الحماية هذه نطاق ضمن البيئية الحماية لتوفير الصكوك، لهذه العاامة لألحكام حتى أكثر تقدامي تفسير 

 الغالف بحماية المتعلق الدولي القانون ينسق فقد ذلك امع صريح. بشكل ذكرها يتم ال قد التي األاماكن في

 الجوي الغالف حماية قانون عناصر تعتبر حيث اإلنسان لحقوق الدولي لقانونا امع فقط امناسب بشكل الجوي

 صلة إقاامة يجب أنه أي إيكولوجي. طابع ذات ببساطة كونها امن بدال   اإلنسان(، )امركزية اإلنسان" "امركزية

 تنطبق لكي المحمي اإلنسان حقوق امن حق إعاقة امن عليه يترتب واما الجوي الغالف تدهور بين امباشرة

 اآلثار تحقق أن يجب خاص.ثانيا ، بشكل والجو عام بوجه البيئة لحماية بطريقة اإلنسان حقوق صكوك

 لحقوق الدولي القانون نطاق في تقع أن أريد اما إذا امعينا   أدنى امستوى الجوي الغالف لتدهور الضارة

 ذات الظروف وجميع به، التذرع في الحق امضمون على ويعتمد نسبي األدنى المعيار هذا تقييم إن اإلنسان.

 إقاامة ضرورة هو أهمية واألكثر ثالثا ، العقلية. أو الجسدية وآثاره اإلزعاج وامدة شدة امثل الحالة، في الصلة

 امسألة ثمة أخرى. ناحية امن الجوي الغالف وتدهور ناحية امن إغفالها أو اما دولة عمل بين سببية صلة

 أنه أي القضائية. الوالية نطاق خارج اإلنسان حقوق ونقان تطبيق في المشكلة هي الصدد هذا في أخرى

 يطبق حين في أخرى. ناحية امن اإلنسان حقوق وقانون ناحية امن البيئة قانون تطبيق بين انفصال يحدث

 تطبيق نطاق فإن الضرر، امنشأ دول على أيضا   ولكن الضحايا دول على فقط ليس الجوي الغالف قانون

  الدولة. لوالية الخاضعين األشخاص على عام بشكل ريقتص اإلنسان حقوق امعاهدات

 ضمان هو الهدف اإلنسان. حقوق حماية هدف ذلك في بما أيضا   القادامة األجيال امصالح امراعاة .11

ا الكوكب بقاء  الغالف جودة على الحفاظ امراعاة االعتبار بعين األخذ المهم امن القادامة. لألجيال صالح 

 اليوم. الجوي الغالف لحماية تدابير اذاتخ في الطويل المدى على الجوي

 المذكورة المؤشرات على واسع بشكل استنادا   12 التوجيهي المبدأ امشروع الخاص المقرر اقترح .21

 امنخفضة امناطق إلى ينتمون الذين األصليين السكان امثل الضعيفة الفئات امصالح امراعاة امع خاصة أعاله،

 على الجوي، الغالف بتدهور حد أقصى إلى تتأثر قد التيو المستقبل، وجيل واألطفال والنساء والجزر،

 التالي: النحو

 19 التوجيهي المبدأ مشروع

  اإلنسان حقوق وقانون الجوي الغالف حماية قانون بين الترابط
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 اإلنسان لحقوق الدولية المعايير وتطبيق وتفسير لتطوير جهدها قصارى تبذل أن للدول ينبغي (1

 الغالف حماية بغية الجوي، الغالف بحماية المتعلقة الدولي القانون بقواعد ا  بعض بعضها تدعم بطريقة

 الجوي. الغالف وتدهور التلوث امن فعالة حماية الجوي

 وتفسير وضع في اإلنسان لحقوق الدولية للمعايير لالامتثال جهدها قصارى تبذل أن للدول ينبغي (2

 وتدهور الجوي الغالف تلوث امن الجوي الغالف بحماية الصلة ذات والتوصيات القواعد وتطبيق

 بلشعوا ذلك في بما الناس، امن الضعيفة للفئات اإلنسان بحقوق يتعلق فيما سيما ال الجوي، الغالف

 المعوقين. صألشخاا عن فضال  والمسنين، لألطفاوا ءلنساوا األقل الناامية انلبلدا ادفروأ ألصليةا

 ارتفاع أثر في الصلة، ذات الدولي القانون قواعد تطبيقو تفسير وضع عند تنظر أن للدول ينبغي (3

 المتعلقة المسائل في سيما ال المنخفضة، والدول الصغيرة الجزرية الدول على البحر سطح امستوى

 والهجرة. اإلنسان بحقوق

 نوعية على الحفاظ في للبشرية المقبلة األجيال امصالح الحسبان في تأخذ أن للدول ينبغي كما (2

 الطويل. المدى على الجوي الغالف

 12 في المعقودة 3351 الجلسة في الموضوع هذا بشأن امناقشتها امن االنتهاء عند اللجنة قررت .21

 على 12و 11و 11و 1 التوجيهية المبادئ امشاريع إحالة التاسعةوالستين، الدورة في 2112 امايو / أيار

 امراعاة امع الصياغة لجنة إلى (4/705A/CN.) تقرير الخاص للمقرر الرابع التقرير في الوارد النحو

 التوجيهية المبادئ امشروع صياغة إعادة المناقشة تلخيص عند الخاص المقرر اقترح اللجنة. في المناقشة

 امشروع لتبسيط سيما ال العاامة، الجلسة في قُدامت التي المختلفة والمالحظات التعليقات امراعاة امع المقترحة

واحد. جيهيتو امبدأ في التوجيهية المبادئ
67
  

 هذا سعى الصياغة. لجنة في المناقشات أساس شكلت امنقحة، عمل ورقة الخاص المقرر أعد .22

 بين الترابط جوانب واحدة، فقرة في عرض، خالل امن التوجيهية، المبادئ امشروع هيكلة إعادة إلى االقتراح

 سيما وال الصلة، ذات األخرى ليالدو القانون وقواعد الجوي الغالف بحماية المتعلقة الدولي القانون قواعد

 بإرساء يقوم الدولي. اإلنسان حقوق وقانون البحار قانون امن الدوليين واالستثمار التجارة قانون قواعد
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  .2ص. ، 2112 يونيو / حزيران 2 ، الصياغة" لجنة رئيس بيان الجوي: الغالف "حماية 
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 امنفصلة فقرة االقتراح تضمن العرفي. الدولي القانون وفي المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية في المتبادلة العالقة

 المنتمين باألشخاص يتعلق فيما اإلنسان لحقوق الدولي القانون في الصلة ذات عدالقوا وتطبيق بتفسير تتعلق

 أخرى عناصر الديباجة، في امنفصلة فقرات ثالثة في ذلك إلى باإلضافة االقتراح يعكس الضعيفة. الفئات إلى

 عن فضال   ةوالمنخفض الصغيرة الجزرية الدول وحالة والمحيطات الجوي الغالف بين الوثيق بالتفاعل تتعلق

 الجو. جودة على الحفاظ الطويل المدى على للبشرية المقبلة األجيال امصالح

  مكرر 3 الفقرة الديباجة

 والمحيطات. الجوي الغالف بين الوثيق التفاعل إلى اإلشارة

  مكرر 4 الفقرة الديباجة

 وجه على يةالناام الصغيرة الجزرية والدول المنخفضة الساحلية للمناطق الخاصة الحالة إدرك

 البحر. سطح امستوى ارتفاع بسبب الخصوص

  الديباجة من السادسة الفقرة

 الجوي الغالف جودة على الحفاظ في للبشرية القادامة األجيال امصالح امراعاة ضرورة إلى اإلشارة

 الطويل. المدى على

  2 التوجيهي المبدأ مشروع

  الصلة ذات القواعد بين المتبادلة العالقة

 ذات األخرى الدولي القانون وقواعد الجوي الغالف بحماية المتعلقة الدولي القانون قواعد إن .1

 لحقوق الدولي والقانون البحار وقانون الدولي واالستثمار التجارة قانون قواعد ذلك في بما الصلة،

 بما ،قةفالمتوا تاماااللتزا امن ةحدوا امجموعة ديجاإ جلأ امن تطبيقهاو اهتفسيرو اهتحديد ينبغي اإلنسان،

 للقواعد وفقا   ذلك يتم أن ينبغي ت.عاالصرا ديتفا بغيةو لنظااميا لتكااملوا لتناغما دئامبا امع يتماشى

 31 المادتين ذلك في بما ،1111 لعام المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية في عليها المنصوص الصلة ذات

 العرفي. الدولي القانون وقواعد وامبادئ )ج( (3) 31و
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 للقانون جديدة قواعد وضع عند اإلامكان قدر امنسجمة بطريقة ذلك إلى تسعى نأ للدول ينبغي .2

 الصلة. ذات األخرى الدولي القانون وقواعد الجوي الغالف بحماية يتعلق فيما الدولي

 الجوي للتلوث خاصة بصفة المعرضة والمجموعات لألشخاص خاص اعتبار إيالء ينبغي .3

 أامور جملة في المجموعات هذه تشمل أن يمكن .2و 1 ينالفقرت تطبيق عند الجوي الغالف وتدهور

 تتأثر التي والمنخفضة الصغيرة الجزرية الدول وأفراد نموا   األقل البلدان وأفراد األصليين السكان

البحر. سطح امستوى بارتفاع
68

 

 اللجنة أمام آلكو منظمة في األعضاء الدول عنها عبرت التي اآلراء موجز . ج

 عام في عقدت التي والسبعين الثانية دورتها في المتحدة لألمم ةالعام للجمعية السادسة

 م9012
69

 

 امع الحوار جلسة إلى الدولي القانون لجنة أعضاء الخاص المقرر دعا أنه اليابان امندوب ذكر .23

 القانون امنظور امن المسألة دراسة امن اللجنة بدوره هذا امك ن للموضوع. العلمي الفهم يسهل امما العلماء

 الصلة" ذات القواعد بين "الترابط على ينص الذي 1 التوجيهي المبدأ بمشروع كذلك رحب العام. الدولي

 القانون قواعد امن وغيره الجوي الغالف حماية بشأن الدولي القانون تحديد ينبغي التجزؤ. لتجنب كوسيلة

 امن 1 الفقرة شارتأ كما المتوافقة االلتزاامات امن واحدة امجموعة إلثارة وتطبيقه وتفسيره الصلة ذات

 للتلوث خاص بشكل المعرضين أولئك امحنة على الضوء تسلط 3 الفقرة أن قال التوجيهية. المبادئ امشروع

 فيما األشخاص لهؤالء الخاصة الرعاية التزاامات لتضمنها تقديره عن امعربا   الجوي، الغالف في والتردي

 اإلنسان. بحقوق يتعلق

 الجوي الغالف تلوث على التركيز على الديباجة في شارةاإل ينبغي أنه سنغافورة امندوب ذكر .22

 التوجيهي المبدأ لمشروع يكون أن فيه المشكوك امن كان )أ( أنه ذكر الحالي. الجيل امنه يعاني الذي وتدهوره

 لصنع أداة امن وأكثر بوضوح التعليق امن 2 الفقرة في الوارد المتبادل" "الدعم تعريف يتم لم عملية، قيمة 1
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 التاسعة الدورة خالل امؤقتا   الصياغة لجنة أقرته كما المقدامة وفقرة 1 التوجيهي المبدأ امشروع نص - الجوي الغالف حماية 

 .2112 امايو / أيار A/CN.4/L.894،30  والستين،
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 المبدأ امشروع يمثل وكان المختلفة، التوجيهية المبادئ بمشاريع يتعلق فيما القانوني المبدأ امن أكثر تالسياسا

 اإلنسان. حقوق وقانون بالجو المتعلقة الدولي القانون قواعد تطبيق في "االنفصال" بسبب امشكلة التوجيهي

 حقوق بالتزاامات يتعلق فيما اإلقليم خارج القضائية الوالية تطبيق ينبغي كان إذا فيما النظر امن المزيد يلزم

 للحدود. العابر الجوي الضرر حاالت في اإلنسان

 الخاص، المقرر اقترحها التي اإلضافية األربعة التوجيهية المبادئ امشاريع إلى الهند امندوب أشار .25

 المبدأ وامشروع دلةالمتبا بالعالقات المتعلقة التوجيهية المبادئ بشأن 1 التوجيهي المبدأ امشروع ذلك في بما

 تم الذي 1 التوجيهي المبدأ بمشروع يتعلق فيما أخرى. أامور ضمن البحار بقانون المتعلق 11 التوجيهي

 فيلزم الخاصة، وظروفه ونطاقه اموضوعه الدولي القانون امجاالت امن امجال لكل أن إلى وبالنظر اعتماده

 امن أخرى وامجاالت الجوي الغالف حماية بين المشتركة الصلة ذات العواامل إليجاد امتعمقة دراسة إجراء

 الدولي. القانون

 الجوي الغالف بحماية المتعلقة الدولي القانون قواعد بين المتبادلة العالقة تايلند امندوب تناول .21

 البحار وقانون الدولي واالستثمار التجارة قانون القوانين هذه تشمل األخرى. المختلفة الدولي القانون وقواعد

 وكذلك نفسها، القضية وأهمية بروز اللجنة عمل أثار أخرى. أامور بين امن اإلنسان لحقوق الدولي نوالقانو

 1 الفقرة في خاصة أهمية تكتسب أنها قالت التجزئة. قضية ذلك في بما بها المحيطة المعقدة القانونية القضايا

 ذات الدولي القانون قواعد جميع حديدت إلى الداعي لالقتراح التأييد عن امعربة 1 التوجيهي المبدأ امشروع امن

 المتوافقة. االلتزاامات امن واحدة امجموعة إلى أدى نحو على وتطبيقها وتفسيرها الصلة

 الدولي القانون قبل امن الجوي الغالف حماية قضية امعالجة ينبغي أنه أفريقيا جنوب امندوب ذكر .22

 وكذلك المعاهدات إبرام خالل امن تطور قد الجوي الغالف حماية امجال أن الواضح امن اإلامكان. قدر

 وامتسقا   امنهجيا   يكن لم ذلك امع التطور هذا إن العرفي. القانون قواعد ظهور إلى أدى امما الدول اممارسة

 دون الجوي الغالف في البشري التدخل امن امعينة جوانب تعالج امتخصصة قانونية صكوك وضعت قد دائما .

 كلية. بصورة الدولي يالبيئ القانون امجموعة في بالضرورة النظر

 هذا إلى إضافية قيمة اللجنة تضعها التي التوجيهية المبادئ تضيف قد أنه تركيا امندوب قال .22

 تركز أن ينبغي القائمة. المعاهدات ذلك في بما بالفعل إبراامه تم الذي العمل يقر أن ذلك امع ينبغي الموضوع.

 المبدأ ألزم الدول. على إضافية التزاامات فرض بوتجن الحالي القانوني اإلطار تبسيط تحسين على اللجنة

 التي سيطرتها أو واليتها إطار في المقترحة لألنشطة البيئي لألثر تقييم إجراء تكفل بأن الدول 2 التوجيهي
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 األثر تقييم بشأن الجوي الغالف وتدهور الجوي الغالف تلوث حيث امن كبيرا   سلبيا   أثرا   تسبب أن يحتمل

  الدراسة. امن امزيدا   بحذر امعه التعاامل يجب الذي التوجيهي المبدأ ذاه يتطلب البيئي.

 عن النصوص عبرت الثالث. الديباجة فقرات إلدخال تأييده عن كوريا جمهورية امندوب أعرب .21

 الساحلية للمناطق الخاصة الحالة على وركزت والمحيطات الجوي الغالف بين الوثيقة العالقة أهمية

 النصوص أبرزت .كما البحر امياه امنسوب ارتفاع بسبب الناامية الصغيرة يةالجزر والدول المنخفضة

 سياق في الطويل المدى على الجوي الغالف جودة على الحفاظ في المقبلة األجيال امصالح ذلك إلى باإلضافة

 تحديد وهي الثالث القانونية العمليات في النظر ينبغي أنه فكرة 1 التوجيهي المبدأ يجسد المستمرة. التنمية

 وامتكااملة. امنسجمة بطريقة الجوي الغالف بحماية المتصلة الدولي القانون قواعد وتطبيق وتفسير

 لتطبيق ضرورية الدولي للقانون الحالية القواعد ستكون أنه الشعبية الصين جمهورية امندوب ذكر .31

 امعاهدة وجود عدم إلى شاروأ الدولية الممارسة دعم إلى المادة افتقار إلى أشار .1 التوجيهي المبدأ امشروع

 إال نظرية ألغراض المنفعة بعض التوجيهي المبدأ لمشروع يكون قد حين في المجال. هذا في سارية دولية

 بها. االحتفاظ إلى الحاجة في أكثر النظر في اللجنة ترغب قد   كبيرة. عملية قيمة يقدم ال أنه

 التطبيق التقرير بحث للموضوع. التقني لطابعبا المرتبط بالتعقيد تقر   أنها السنغال امندوبة ذكرت .31

ر سعى كما البحار. وقانون االستثمار وقانون الدولي التجاري القانون وكذلك الدولي للقانون المتزاامن  المقرِّ

 ويجب امترابطة المختلفة الفروع كانت بالموضوع. وصلتها القضية هذه نطاق على الضوء إلقاء إلى الخاص

 القانون امن جزءا   كان وتوضيحها. تأسيسها بمجرد القانونية التجزئة امخاطر على التغلب في تساعد أن

 امسألة تقصيها عند العام الدولي للقانون القضائية والسوابق العقيدة إلى تشير أن للجنة وينبغي العام الدولي

 حماية قانون ينب بالصلة يتعلق .فيما الحالي القانون قواعد تداخل تجنب ينبغي كما الجوي الغالف حماية

 نهر على اللباب ]امطاحن األوروغواي نهر على الورق امطاحن اموضوع فإن البحار وقانون البيئة

 تكون أن لذلك باإلضافة ينبغي قولها حد على اممتاز امثاال   كان ([ أوروغواي ضد )األرجنتين األوروغواي

 المناخ. وتغير التأثر بقابلية يتعلق فيما خاص اهتمام امحل الناامية البلدان

 إلى والمحيطات الجوي الغالف بين المادية للعالقة نظرا   اإلشارة تجدر أنه اماليزيا امندوبة أشارت .32

 وأحادية امحدودة بطريقة الجوي بالغالف المتعلقة القضايا إال تعالج ال البحار لقانون المتحدة األامم اتفاقية أن

 المتعلقة القوانين لتنسيق ضرورية المقدامة في جديدة فقرة فإن العالقة.لذلك بتلك األامر يتعلق عنداما الجانب

 بالحالة يتعلق فيما الجديدة 1 الديباجة لفقرة تأييدها عن المندوبة أعربت والمحيطات. الجوي الغالف بحماية

 للدول المحروامة الجغرافية المواقع تتناول ألنها الصغيرة والجزر المنخفضة الساحلية للمناطق الخاصة
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 شااملة الدولية القوانين امختلف بين البينية الروابط تعكس التي القوانين قائمة تكون أن ينبغي ال المتضررة.

 .1 رقم التوجيهي المبدأ امشروع حسب حدة على حالة كل أساس على فيها النظر وينبغي

 الدولي للمجتمع دائم اهتمام اموضوع كان الجوي" الغالف "حماية أن على فييتنام امندوب شدد .33

 اإلقليمية المجاالت عن لتمييزه وضوحا   أكثر تعريف إلى الجوي" "الغالف امصطلح يحتاج هأن وقال

 البحرية.امن المناطق فوق المنطقة الجوي" "الغالف نطاق يشمل أن ينبغي كان إذا اما توضيح يلزم األخرى.

 الغالف يةحما قواعد تطبيق نطاق في التداخل حاالت امع للتعاامل توجيهية امبادئ وضع  أيضا الضروري

 عام. بوجه البيئة بحماية المتعلقة الحالية والقواعد الجوي

 البيئة.كما لقضية اللجنة توليه الذي المتزايد االهتمام بمالحظة ُسر   بأنه إندونيسيا امندوب صرح .32

 في الناامية الصغيرة الجزرية الدول عن بالنيابة امارشال جزر اممثل به أدلى الذي للبيان تأييده عن أعرب

 التقليدية.ينبغي المواضيع بمناقشة نفسها تقيد أال للجنة ينبغي أنه امفاده الذي التعليق على وأكد الهادئ محيطال

 الجوي الغالف حماية امسألة كانت ككل. الدولي للمجتمع أخرى املحة امخاوف في تنظر أن ذلك عن عوضا  

 ولم امتدرجة القانونية االتفاقيات تلك كانت القانونية.حيث االتفاقيات امن عدد وجود امع صعبة قانونية قضية

 امجال في الهاامة المسائل امن عدد استبعاد بسبب وفده قلق عن أعرب حارا . ترحيبا   الدول جميع بها ترحب

ث تغريم امبدأ امثل اللجنة امداوالت امن البيئة قانون  اللجنة كانت والمتباينة. المشتركة المسؤوليات وامبدأ الملوِّ

 األنسب الهيئة القائمة.كانت القانونية االتفاقيات بين الترابط أو التقييم الدول لىع لتعرض رائع وضع في

 في الديباجة فقرات تتضمن أن ينبغي أنه وفده يعتقد كما االتفاقيات. تلك بين القانونية الفجوات إلغالق

 أن لبشرية.ينبغيل المشترك التراث إلى إشارة الجوي الغالف بحماية المتعلقة التوجيهية المبادئ امشروع

 المستقبل. في وامداوالتها أعمالها في اللجنة والرامزي القوي المبدأ هذا يوجه

 بين المتبادلة العالقة امع التعاامل في الخاص المقرر بنهج يرحب وفده أن سريالنكا امندوب ذكر .35

 بين الشديد الترابط على يؤكد أن ورغب الصلة ذات األخرى الدولي القانون وقواعد الجوي الغالف حماية

 لألشخاص خاص اهتمام إيالء ينبغي أنه بحقيقة باالعتراف رحب كما والمحيطات. الجوي الغالف حماية

 األساسي بالمبدأ االحتجاج كان الجوي. الغالف وتدهور الجوي للتلوث خاصة بصفة المعرضة والمجموعات

 تُعقد أن الصواب امن أنه وهو الدولية لالعد لمحكمة القانوني الفقه في بها المعترف األجيال بين للمساواة

 المقبلة. األجيال لصالح بثقة العالمية الشموليات

 آلكو لمنظمة العامة مانةاأل ومالحظات تعليقات . د
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 "حماية بموضوع المعني الخاص للمقرر تقديرها عن تُعرب أن آلكو منظمةل العاامة األامانة تود .31

 في دورتها في بمناقشته اللجنة قاامت الذي الرابع تقريره على اموراس شينيا البروفيسور الجوي" الغالف

 المبدأ وامشروع الديباجة امن 1و امكررة 2و امكررة 3 الفقرتين بمشروعي األامانة ترحب .2112 عام

 امؤقتا. اللجنة اعتمدته اما نحو على عليها التعليقات إلى باإلضافة 1 التوجيهي

 بحماية المتعلقة الدولي القانون قواعد بين ساسيةاأل بالعالقة الصدد هذا في العاامة األامانة تقر .32

 وقانون الدولي واالستثمار التجارة قانون أي شيء كل قبل األخرى الدولي القانون وقواعد الجوي الغالف

 أشار كما هنا التأكيد إعادة يجب . التقرير في رابعا   وردت كما اإلنسان لحقوق الدولي والقانون البحار

 امستقال   نظااما   الجوي الغالف بحماية المتصل الدولي القانون اعتبار يمكن أنه على قريرهت في الخاص المقرر

 يقول عنداما بالكاامل الخاص المقرر العاامة األامانة تؤيد بذاته". "بحد امستقال   " نظااما   حال بأي يمثل ال ولكنه

 للقانون األخرى التالمجا امع ويعمل اموجود الجوي الغالف حماية بشأن الحالي الدولي القانون أن

 في عليه التغلب يجب ضروري تحد   هو واسع نطاق على الدولي القانون تجزؤ بأن أيضا   الدولي.يُعترف

 أو العام النهج عن غنى ال والتنفيذ. والتطبيق والتفسير الصياغة أي الدولية القانونية العملية امراحل جميع

 الدولي القانون لتدوين اللجنة تبذلها التي اليوامية ودالجه في الخاصة النظم حدود يتخطى الذي التكااملي

  تدريجيا . وتطويره

الجوي الغالف علماء بمشاركة العاامة األامانة تشيد .32
70
 أكثر الدورة هذه ونتائج امناقشات جعل امما 

 للغاية. تقني اموضوع هذا أن حيث وحداثة صلة

 المبادئ "نطاق 2 رقم التوجيهي دأالمب امشروع إلى أخرى امرة تشير أن ذلك امع العاامة األامانة تود .31

التوجيهية"
71

 إلى الموضوع هذا تحليل نطاق على التقييد هذا أدى كما الموضوع. نطاق ذلك قلص وقد  
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 .التوجيهية المبادئ نطاق 9 رقم التوجيهي المبدأ 

  والتدهور. التلوث امن الجوي الغالف حماية امع[ ]بالتعاامل تتعلق[ التي التوجيهية المبادئ ]يتضمن التوجيهية المبادئ امشروع .1

ث تغريم بمبدأ المتعلقة المسائل الحالية التوجيهية المبادئ امشروع يتناول ال .2  الوقائي والمبدأ بها يُخل ال ولكن الملوِّ

 حقوق ذلك في بما الناامية البلدان إلى والتكنولوجيا األاموال ونقل ورعاياها الدول وامسؤولية المتباينة لكنو المشتركة والمسؤوليات

  الفكرية. الملكية

 المواد امن وغيرها التروبوسفيري واألوزون األسود الكربون امثل المحددة المواد الحالية التوجيهية المبادئ امشروع يتناول ال .3

  الدول. بين امفاوضات اموضوع تعد   تيوال للتأثير المزدوجة

 بالفضاء المتعلقة المسائل أو الدولي القانون بموجب الجوي المجال وضع على يؤثر اما التوجيهية المبادئ امشروع في ليس .2

 حدودها. ترسيم ذلك في بما الخارجي
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 امن السادسة اللجنة في دارت التي المناقشات كبيرأثناء حد إلى 1 المادة امشروع أهمية حول الدول انقسام

 الدورة
الثانية
 على الحالي االعتماد يخلق أن يمكن أنه امن الدول امن العديد خشيت .العاامة للجمعية والسبعين 

 واالستثمار التجارة وقانون ناحية امن الجوي الغالف بحماية المتعلق الدولي القانون بين المتداخلة العالقة

 والنح على الموضوع نطاق تجاوز عند واقعيا   خطرا   أخرى ناحية امن اإلنسان حقوق وقانون البحار وقانون

 التوجيهي المبدأ امشروع نطاق في التوسع بالتالي المفيد امن يكون قد التوجيهية. المبادئ في عليه المنصوص

 الصدد. هذا في 2 رقم

 جاد بشكل االعتبار بعين اللجنة به تضطلع الذي العمل هذا يأخذ أن يجب أنه أيضا   األامانة تشير .21

 الغالف بحماية المتعلقة المسائل في للدول عاامة يهيةتوج امبادئ بالفعل توفر المدى طويل عديدة اتفاقيات

 تعقيدها. امن بدال   والمستقبلية الجارية المفاوضات تسهيل العملية هذه امن الهدف يكون أن يجب الجوي.

 واالستثمار التجارة وقانون البيئة حماية بين المتبادل الدعم شااملة أحكام إلى التوصل فيعكس لذلك باإلضافة

ا يتطلب فإنه وبالتالي جدا   امعقد أامر هو ذلك وغير اإلنسان حقوق وقانون ارالبح وقانون  البحث امن امزيد 

 والعمل.

 امن اموضوع لكل والموضوعية التقنية الطبيعة إلى بالنظر أنه إلى كذلك العاامة األامانة تشير .21

ر تناولها التي المواضيع  األصلي االقتراح احتوى إذا األنسب امن سيكون الرابع تقريره في الخاص المقرِّ

 الجوي الغالف حماية امقارنات على تركز امبادئ ثالثة تشمل امنفصلة توجيهية امبادئ أربعة الخاص للمقرر

 يجمع واحد توجيهي امبدأ وجود امن بدال   وتطويرها حفظها يتم األخرى الدولي القانون فروع امن كل امع

 امجزأة. بطريقة المفاهيم جميع بين شاامل غير بشكل

 امالءامة أكثر يجعله امما الحالي التحليل نطاق في المجاالت امن المزيد إدراج العاامة امانةاأل تقترح .22

 الدول امساعدة في االستثمار امنازعات لتسوية المركزالدولي لدور أفضل شرح المثال: سبيل فعلى وإثمارا  

 الدول في إلقاؤها تمي عنداما سيما وال الساامة النفايات في والتجارة المستثمرين كبار امواجهة عند الناامية

 ظهور امراعاة امع النفط حفارات على تحتوي التي تلك سيما وال المحيطات في الحوادث وتأثير المنهارة

 الصغيرة لنااميةا وللدا بين الفرق امسألة وامعالجة اإلنسان حقوق اتفاقيات عدد زيادة في الناس حقوق

 دةعاوإ تهاذا لسابقةا وللدا ءبقا امسألة ةعاارامو ىرـألخا لساحليةا وللدوا البحر عن المستوى والمنخفضة

 الجوي. والغالف والمحيطات األرض بين الملوثات نفس تدوير

 ارتفاع على المترتبة القانونية اآلثار على التركيز زيادة ضرورة تقترح أن األامانة تود أخيرا ، .23

 توسيع شكل في ربما المنخفضة الناامية الصغيرة الجزرية الدول على الخطير وتأثيره البحر سطح امستوى
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 امكررة 2 بالفقرة إشادة   الرابع التقرير في 11 التوجيهي المبدأ امشروع في الخاص للمقرر األصلي للمقترح

 الناامية الصغيرة الجزرية والدول المنخفضة الساحلية للمناطق الخاصة الحالة إلى تشير والتي المقدامة امن

 على المناخ تغير تأثير اموضوع بأن يوصي لذلك باإلضافة توصي البحر. سطح امستوى ارتفاع بسبب

  الموضوع. ذاه إطار في والبحث المناقشات امن المزيد يستحق المحيطات

 تكااملي أو عام نهج وجود في شك يوجد ال أنه إلى لإلشارة أعاله الواردة التعليقات تلخيص يمكن .22

 عن غنى ال وكذلك الخاص للمقرر الحالي التقرير في المبين النحو على الخاصة األنظمة حدود يتخلل

 النُهج بدامج األامر يتعلق عنداما ذلك امعالدولي. للقانون التدريجي للتطوير اللجنة اعتمدته الذي المادة امشروع

 الدولي واالستثمار التجارة قانون امثل وامتنوعة أخرى الضوابط امع الجوي الغالف حماية امثل اموضوع تجاه

 الطريقة أو التنسيق بشأن واسع توجيهي امبدأ إسقاط فإن اإلنسان لحقوق الدولي القانون أو البحار قانون أو

 تحتاج التي الرئيسية القضايا امن عددا   المجاالت هذه تستلزم ألنه أوال كافيا . ليس للتكاامل الداعمة التكااملية

 المستمرة والدولية اإلقليمية للجهود نظرا   ثانيا ، األحكام. امشاريع في إدراجها وأخيرا   والبحث االهتمام إلى

 امختلفة أاماكن في باعهاات يجري التي الجوي الغالف حماية اموضوع في بالفعل تنفيذها يجري التي العديدة

 المواقف. أوتضارب تداخل خطر هناك األخرى( المجاالت امع المتقاطع )الربط الصحي النهج ذلك في بما

 الغالف "حماية اموضوع امناقشات بنتائج المتعلقة التالية القضايا امناقشة األعضاء للدول بالتالي يمكن

 الصدد: هذا في المستقبل في اللجنة عمل يهتوج أجل امن للجنة والستين التاسعة الدورة في الجوي"

 فروع وبين بينه العالقة تحليل أي امتكااملة بطريقة الجوي الغالف حماية اموضوع دراسة يمكن كيف .1

 دولية جهود امع نتائج أو امتناسقة غير أو امتداخلة امواقف بالضرورة ينتج أن دون األخرى الدولي القانون

 األخرى؟ الدولي القانون فروع داخل وكذلك الجوي لغالفا حماية امجال في امستمرة وإقليمية

 شاامل عمل أجل امن 2 التوجيهي المبدأ امشروع إطار في التوجيهية" "المبادئ نطاق توسيع ينبغي هل .2

 امثل فائدة أكثر الحالية النقاشات لجعل إضافية فرعية اموضوعات إضافة يجب الصدد؟ هذا في اللجنة به تقوم

 قضية وامعالجة المحيطات في الحوادث وتأثير الحالي والدولة المستثمر بين منازعاتال تسوية نظام دور

 األخرى؟ الساحلية والدول المنخفضة الناامية والبلدان الصغيرة الناامية البلدان بين الفرق

 يكفي هل أي أفضل؟ بشكل والمتكاامل الشاامل النهج وتجسد األحكام امشاريع تعكس أن يمكن شكل أي في .3

 الصدد؟ هذا في امفصلة أحكام إلى نحتاج أم ببساطة التكااملي" للنهج التوجيهي "المبدأ دتعدا
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 اإلنسانية ضد الجرائم ثامناً.

 تمهيد . أ

 وجرائم الجماعية اإلبادة وهي الدولي الجنائي القانون ظهور امنذ أساسية جرائم ثالث ظهرت .1

 .1122 لعام الجماعية اإلبادة اتفاقية طريق عن الجماعية اإلبادة تدوين .تم اإلنسانية. ضد والجرائم الحرب

 1121 لعام نيفج اتفاقيات في الجسيمة" "االنتهاكات أحكام خالل امن الحرب جرائم تدوين تم كما

 أن امن الرغم على اإلنسانية ضد بالجرائم تُعنى اآلن حتى امماثلة امعاهدة توجد ال األول. والبروتوكول

  العالم. أنحاء جميع في واألزامات النزاعات امن العديد في فظيعة ظاهرة يزال ال الجرائم هذه ارتكاب

 في امارتنز" "شرط أشار كما اي.اله اتفاقيات في الجريمة إلى األولى الدولية اإلشارة وردت .2

 الحماية إيجاد في العام" الضمير يمليه واما اإلنسانية "القوانين إلى 1112 / 1211 الهاي اتفاقيات

 العالمية الحرب أعقاب في وطوكيو نورامبرغ في أُنشئت التي المحاكم أدرجت الحرب. زامن في لألشخاص

 امن العاامة الجمعية أكدت الحق. وقت في اختصاصها عناصر امن كعنصر اإلنسانية" ضد "الجرائم الثانية

 القانون لجنة وجهت كما ،1121 عام في نورامبرغ اميثاق في بها المعترف الدولي القانون امبادئ على جديد

 جوانبها واستخلصت 1151 عام في نورامبرغ امبادئ اللجنة درست المبادئ. هذه "صياغة" إلى الدولي

فة   الهاامة   بأنها: نسانيةاإل ضد الجرائم امعر 

 السكان امن امجموعة أية بحق المرتكبة الالإنسانية األفعال امن وغيرها والترحيل واالسترقاق واإلبادة "القتل

 هذا يستمر أو األعمال هذه تُرتكب عنداما دينية أو عرقية أو سياسية ألسباب االضطهاد أو المدنيين

 بذلك". يتعلق اما أو ربح جريمة أي أو السالم ضد جريمة ألي تنفيذا   االضطهاد

 في اإلنسانية" ضد "الجرائم 1113 عام في السابقة ليوغوسالفيا الدولية الجنائية المحكمة أدرجت .3

 حددت .1112 عام في لرواندا الدولية الجنائية المحكمة فعلت وكذلك اختصاصها امن كجزء األساسي نظاامها

 البشرية وأامن السالم ضد الجرائم قانون شروعام امن كجزء اإلنسانية" ضد "الجرائم 1111 عام في اللجنة

 رواما نظام في الجريمة هذه إدراج على كبير بشكل تؤثر أن شأنها امن التي الصيغة وهي 1111 لعام

  الدولية. الجنائية للمحكمة المؤسس 1112 لعام األساسي
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 "الجرائم اموضوع إدراج 2112 عام في والستين السادسة دورتها في الدولي القانون لجنة قررت .2

 في اللجنة أجرت لها. خاصا   امقررا   امورفي دي. شون السيد وعينت الحالي عملها برناامج في اإلنسانية" ضد

 واعتمدت الخاص للمقرر األول التقرير بشأن عاامة امناقشة 2115 عام في المعقودة والستين السابعة الدورة

بها. خاصة وتعليقات امواد امشاريع أربعة امؤقتة بصفة
72
 عام امن والستين الثاامنة الدورة في اللجنة أجرت 

الخاص للمقرر الثاني التقرير بشأن عاامة امناقشة 2111
73
 امواد امشاريع ستة امؤقتة بصفة واعتمدت 

 عليها. إضافية وتعليقات

  (9012) والستين التاسعة اللجنة دورة في الموضوع في النظر . ب

 (A/CN.4/704) الخاص للمقرر الثالث قريرالت والستين التاسعة الدورة في اللجنة على ُعرض .5

  .2112 عام امايو / أيار 11 إلى 11 تاريخ امن 3352 إلى 3322 اجتماعاتها في اعتُمد والذي

الثالث تقريره في الخاص المقرر تناول .1
74
 اإلعادة وعدم حكواماتهم إلى المجرامين تسليم امسألة 

 بين والعالقة اآلخرين المتضررين واألشخاص هودوالش والضحايا المتبادلة القانونية والمساعدة القسرية

 والقضايا المنازعات وتسوية الرصد وآليات الفيدرالية الدولة والتزاامات المختصة الدولية الجنائية المحاكم

 الخاص المقرر اقترح الموضوع. حول المستقبلي العمل وبرناامج لالتفاقية الختاامية والبنود والمقدامة المتبقية

 والتاسع السابع إلى األول امن الفصول تتناولها التي المسائل يقابالن ديباجة وامشروع امواد امشاريع سبعة

  التوالي. على

 الجاني تسليم على المنطبقة واإلجراءات والواجبات الحقوق التقرير امن األول الفصل يتناول .2

 الجرائم. تتناول التي هداتالمعا امختلف في الواردة التسليم أحكام امن امختلفة أنواع إلى استنادا   المزعوم

 يمكن جرائم المعاهدة في الواردة الجرائم باعتبار عااما   التزااما   المجرامين لتسليم تفصيال   األقل األحكام تشمل

 المستقبل في المجرامين لتسليم امعاهدات وأي الدولة في القائمة المجرامين تسليم امعاهدات في امرتكبيها تسليم

لة المجرامين تسليم أحكام لكذ امع تتيح الدولة. تستكملها  لتسليم كأساس نفسها المعاهدة استخدام المفص 

 ذلك: في بما المجرامين تسليم سياق في تنشأ أن يمكن التي القضايا امن واسعة امجموعة وامعالجة المجرامين

                                                 

 
72
  .1 التحليلي. والدليل A/CN.4/680 الوثيقة انظر 

 
73
 A/CN.4/690 

http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/704&referer=http://legal.un.org/ilc/guide/7_7.s

html&Lang=E 



 

101 

 

 سليموت التسليم عملية في الوطني القانون امتطلبات وإرضاء السياسية الجريمة استثناء تطبيق إامكانية عدم

 يُختتم والتعاون. التشاور وامتطلبات تسليمه بعد االضطهاد الفرد يواجه عنداما التسليم وحظر اما دولة امواطني

 اإلنسانية. ضد الجرائم سياق في النقاط هذه تتناول امادة امشروع باقتراح األول الفصل

 اما إقليم إلى فرد دةإعا حظر أو المبدأ هذا يوجد القسرية. اإلعادة عدم امبدأ الثاني الفصل يتناول .2

 امن واسعة امجموعة في امحدد، ضرر لخطر سيتعرض بأنه لالعتقاد حقيقية أسباب هناك تكون عنداما

 يتم الجنائي. والقانون اإلنسان وحقوق واللجوء بالالجئين المتعلقة االتفاقيات ذلك في بما القانونية الصكوك

 هذا بأن لالعتقاد جوهرية أسباب هناك تكون اماعند القسرية اإلعادة عدم إثارة المعاهدات هذه امثل في

 تبعا   المعني الضرر تباين امع عودته عند امحدد آخر ضرر أي أو االضطهاد لخطر سيتعرض الشخص

 االتفاقيات في القسرية اإلعادة عدم لمبدأ امحدودة استثناءات وجود امن الرغم على المعاهدة. لموضوع

 امعاهدات في امدرجة ليست االستثناءات هذه فإن القوامي، األامن اسأس على ذلك في بما بالالجئين، المتعلقة

 اإلعادة بعدم التزام على ينص امادة امشروع باقتراح الثاني الفصل يختتم عهدا . األحدث اإلنسان حقوق

 اإلنسانية. ضد الجرائم سياق في القسرية

 يتعلق فيما المتبادلة قانونيةال بالمساعدة يتعلق فيما والتزااماتها الدول حقوق الثالث الفصل يتناول .1

 امختلف في المدرجة المتبادلة القانونية المساعدة أحكام أنواع امختلف إلى استنادا   الجنائية، باإلجراءات

 تضع المساعدة. امن اممكن قدر أكبر لتوفير العاامة االلتزاامات تفصيال   األقل المعاهدات تشمل المعاهدات.

 ولكنها األطراف، الدول جميع على العاامة االلتزاامات بعض تفصيال   أكثر أحكااما   تتضمن التي المعاهدات

 عالقة أساسا   األحكام هذه تنشئ المتبادلة". القانونية المساعدة امعاهدة بشأن صغيرة "أحكام أيضا   تشمل

 عالقة فيها توجد ال ظروف في األطراف الدول بين المتبادلة القانونية للمساعدة امفصلة امتبادلة ثنائية تعاونية

 لتسهيل الصغيرة القانونية المساعدة تبادل اتفاقية استخدام الدول تلك تختار عنداما )أو القبيل هذا امن

 نقل امثل: امواضيع المتبادلة القانونية بالمساعدة المتعلقة البسيطة المعاهدات أحكام تتناول التعاون(.

 المساعدة طلبات امع للتعاامل امركزية سلطة وتعيين األدلة لتقديم أخرى دولة إلى المحتجزين األشخاص

 وغير بها المسموح واألسباب الشهادات لتقديم للشهود الفيديو عبر المؤتمرات واستخدام المتبادلة القانونية

 بشأن امادة امشروع باقتراح الثالث الفصل يختتم المتبادلة. القانونية المساعدة طلبات لرفض بها المسموح

  اإلنسانية. ضد بالجرائم المتصلة للقضايا امالءامة أكثر ةالمتبادل القانونية المساعدة

 نطاق في باإلجراءات يتعلق فيما وغيرهم والشهود الضحايا وحماية امشاركة الرابع الفصل يتناول .11

 بالضحايا تتعلق أحكام على المعاهدات أحدث تحتوي الضحايا. تعويض وكذلك الحالية المواد امشاريع

 امن كثير في تتضمن ال الوطني القانون بموجب الجرائم تتناول التي لسابقةا المعاهدات أن رغم والشهود
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 الضحايا، تعويض عن فضال   والشهود الضحايا حماية المعاهدات هذه تتناول اما عادة أحكام. هكذا األحيان

 تتميخ المزعوم. الجاني ضد المتخذة القانونية اإلجراءات في الضحايا امشاركة األحيان بعض في تتناول كما

 النقاط. هذه يتناول امادة امشروع باقتراح الرابع الفصل

 يتعلق فيما الدول والتزاامات حقوق وبين الحالية المواد امشاريع بين العالقة الخاامس الفصل يتناول .11

 لتجنب الحالية المواد امشاريع صياغة تمت الدولية. الجنائية المحكمة امثل المختصة الدولية الجنائية بالمحاكم

 اما دولة التزاامات أو حقوق أن يوضح حكم في قيمة توجد ذلك امع عاامة. كمسألة الصراعات ههذ امن أي

 في المحددة الدولة والتزاامات حقوق على تسود امختصة دولية جنائية لمحكمة التأسيسي الصك بموجب

 هذه عالجي امادة امشروع باقتراح الخاامس الفصل يختتم امتوقع. غير نزاع أي لتجنب امقاالت الحالية المسودة

  القضية.

 بعض اممارسة يستعرض الفيدرالية. الدول على المفروضة االلتزاامات السادس الفصل يتناول .12

 أراضيها. امن جزء إلى تطبيقها الستبعاد امعاهدة على التصديق أو توقيع عند انفرادي إعالن إلصدار الدول

 قدرة تمنع امواد المعاهدات بعض تشمل بأن كافي اكتراث بعدم اإلعالنات هذه إلى األخيرة السنوات في نُظر

 القضية. هذه يعالج امادة امشروع باقتراح السادس الفصل يختتم اإلعالنات. هذه إصدار على الدول

 قادرة امختلفة رصد آليات بالفعل توجد المنازعات. وتسوية المراقبة آليات السابع الفصل يتناول .13

 التعذيب( )امثل االنتهاكات أنواع سياق في أو ذاتها حد في إاما اإلنسانية، ضد الجرائم حاالت في التدقيق على

 امن العديد فإن جديدة رصد آلية إنشاء في الدول رغبت إذا الجرائم. هذه امثل ترتكب عنداما تحدث قد التي

 شكل الهيئة هذه تتخذ أن يمكن للرصد. آلية إنشاء على تنص اإلنسان حقوق امعاهدات سيما ال المعاهدات

 المعاهدات امن العديد لدى المراقبة آليات إلى باإلضافة يوجد األطراف. للدول اجتماع أو امحكمة أو لجنة

ا. النزاعات تسوية بنود  لم إذا النزاع. حالة في بالتفاوض األطراف الدول الشروط هذه تلزم اما عادة أيض 

 التحكيم ذلك يف بما اإللزاامية المنازعات لتسوية أخرى طرق على البنود هذه فتنص المفاوضات تنجح

 المنازعات. تسوية تتناول امادة امشروع باقتراح السابع الفصل يختتم الدولية. العدل امحكمة إلى واللجوء

 بهذا يتعلق فيما اللجنة داخل المناقشات سياق في نشأت أخرى امسائل الثاامن الفصل يتناول .12

 ديباجة التاسع الفصل يقترح فو.والع والحصانة اإلنسانية ضد الجرائم إخفاء التحديد وجه وعلى الموضوع

 البنود امسألة العاشر الفصل يتناول هذه. المواد امشاريع وتبحث تحفز أساسية عناصر عدة على الضوء تسلط

 امن كجزء الختاامية البنود عادة اللجنة تتضمن ال اتفاقية. إلى الحالية المواد امشاريع تحويل حالة في الختاامية

 الممكنة الخيارات الفصل هذا يناقش الصدد. هذا في امقترح أي يوجد ال لتاليوبا بها الخاصة المواد امشاريع
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 برناامج عشر الحادي الفصل يتناول أخيرا ، ذلك. امع التحفظات بشأن نهائي ببند يتعلق فيما للدول المتاحة

 عام في الثانية والقراءة 2112 عام في األولى القراءة امن االنتهاء يقترح الموضوع هذا حول امستقبلي عمل

2111. 

 التقرير في الوارد النحو على المقدامة امشروع وكذلك 12 إلى 11 المواد امشاريع اللجنة أحالت .15

 في الصياغة لجنة إلى الخاص للمقرر الثالث
جلستها
 في اللجنة .نظرت2112 عام امايو / أيار 1 يوم ،3352 

 واعتمدت التوالي، على 2112يوليو / تموز 11و يونيو / حزيران 1 في المعقودة 3322و 3311 اجتماعاتها

 اعتمدت الملحق. وامشروع 15 إلى 1 امن المواد امشروع امقدامة امشروع على الصياغة لجنة امن التقريرين

 على بناءا   األولى القراءة في اإلنسانية ضد المرتكبة بالجرائم المتعلقة المواد عامشاري امن الكااملة المجموعة

  ذلك.

 التعليقات 2112 يوليو / تموز 31 في المعقودة 3322و 3323 اجتماعاتها في اللجنة اعتمدت .11

 في اللجنة قررت اإلنسانية. ضد بجرائم المتعلقة المواد امشاريع على
جلستها
 عام ليويو / تموز 31 في 3322 

 اإلنسانية ضد بجرائم المتعلقة المواد امشاريع تحيل أن األساسي، نظاامها امن 21 إلى 11 للمواد وفقا   2112

 تقديم طلب امع والمالحظات اللتعليقات وغيرها الدولية والمنظمات الحكوامات إلى العاامة األامانة طريق عن

 في اللجنة أعربت .2112 ديسمبر / األول نكانو 1 بحلول العام األامين إلى والمالحظات التعليقات هذه

 الخاص، المقرر امن البارزة للمساهمة العميق تقديرها عن 2112 عام يوليو / تموز 31 في 3322 جلستها

 الجرائم حول امقاالت لمشروع األولى القراءة بنجاح تختتم أن امن اللجنة امكنت التي امورفي دي شون السيد

 اإلنسانية. ضد

 اللجنة في الموضوع بشأن آلكو في األعضاء الدول عنها عبرت التي اآلراء موجز . ج

والسبعين الثانية دورتها في المتحدة لألمم العامة للجمعية السادسة
75
 (م9012) 

                                                 

 
75
 في المتحدة لألامم العاامة للجمعية السادسة اللجنة في آلكو في األعضاء الدول قبل امن بها المدلى هنا المذكورة البيانات جميع 

 على: فرةامتو 2112 عام المنعقدة دورتها

https://www.un.org/press/en/2017/gal3560.doc.htm, 

https://www.un.org/press/en/2017/gal3559.doc.htm, 

https://www.un.org/press/en/2017/gal3557.doc.htm, 

https://www.un.org/press/en/2016/gal3535.doc.htm, 
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 التحليل إلى المواد امشاريع أحكام امن العديد افتقار إلى الشعبية الصين جمهورية امندوب أشار .12

 وتتطلب الدولية الجرائم بشأن القائمة الدولية االتفاقيات في ثلةامما أحكام امن أساسا   تستمد ألنها التجريبي،

 القانون هذا طابع امسألة أن قال الدول. في القانوني الرأي في القائمة للممارسة شاامل استعراض إجراء

 اموضوع هي اآلامرة( )القواعد العام" الدولي للقانون اآلامرة القواعد " أن حيث الدراسات امن المزيد تستدعي

 اللجنة. في تمرامس

 يتعلق فيما المسلح" النزاع وقت في ارتكبت "التي الشروط إغفال على تحفظات على شدد كما .12

 توجد أنه 1 المادة امشروع امن 2 بالفقرة يتعلق فيما قال .2 المادة امشروع في اإلنسانية ضد جرائم بتعريف

 ضد والجرائم اإلرهاب وتمويل طفالاأل وبيع الوطنية عبر المنظمة والجريمة الفساد بين كبيرة اختالفات

 األخيرة. القضية هذه في للدول االعتباريين األشخاص امسألة ترك األفضل امن وكان اإلنسانية،

 المتعلقة الرئيسية للمواد الدقيق النطاق بشأن امتباينة نظر وجهات للدول أن سنغافورة امندوب قال .11

 تأخذ أن وينبغي التفصيلية الدراسة امن المزيد امن الموضوع سيستفيد أنه أيضا   ذكر ونطاقها. بالموضوع

  الدول. نظر وجهات اعتبارها في اللجنة لعمل النهائية النتيجة

 امتنوعة امجموعة يعالج اإلنسانية" ضد المرتكبة "بالجرائم المتعلق التقرير أن الهند امندوب أشار .21

 اآلليات إلى بالنظر المختصة. الدولية يةالجنائ بالمحاكم والعالقة المجرامين تسليم ذلك في بما القضايا، امن

 أن إلى أشار الدولية الجنائية المحكمة امثل اإلنسانية، ضد الجرائم اموضوع امع للتعاامل المتاحة القائمة الدولية

 هذا بشأن عمل أي يؤدي أن يمكن أنه حذر كما واضحة. ليست الموضوع هذا بشأن اللجنة عمل ضرورة

  القائمة. النظم في بالفعل المبذولة جهودال في ازدواجية إلى الموضوع

 المتبادلة القانونية المساعدة امسألة على خاصة بصفة اللجنة امناقشة ركزت أنه اليابان امندوب أشار .21

 هذه شأن امن رئيسي. بشكل اإلجرائية المسائل اإلنسانية ضد بالجرائم المتعلق الثالث التقرير تناول حيث

 امن عليها والمعاقبة الجرائم تلك بمنع يتعلق فيما الدول بين األفقية لعالقةا تعزيز على تساعد أن المناقشة

  اإلجرائية. الناحية

                                                                                                                                     

https://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/newyork/nyemb_statements/sixth_committe

e/2016/201611/press_20161101.html, 

http://www.china-un.org/eng/hyyfy/t1506789.htm. 
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 تيسير على اللجنة امواد امشاريع أساس على اتفاقية تطوير يساعد أن يمكن أنه تايلندا امندوبة قالت .22

 إلى المجرم تسليم أو ماتبالمحاك االلتزام المبدأ حيث امن أيدت بينما الدولي. التعاون وتعزيز المحاكمات

 القانون امن جزء هو االلتزام هذا كان إذا اما الواضح غير امن يزال ال فإنه 11 المادة امشروع في حكوامته

 القائمة المعاهدات أحكام غرار على صيغت قد المواد امشاريع أن وبما ذلك على ال.عالوة أو العرفي الدولي

 اإلنسانية ضد المرتكبة بالجرائم المتعلقة األحكام امع امتوافقة كانت سواء الجرائم امن امختلفة أنواع تعالج التي

 نقاش. اموضع فستظل ال أم

 لفت كما األساسي. رواما نظام امع صلة إقاامة امحاولة بشأن امخاوفه عن السودان امندوب أعرب .23

 وقال األساسي" رواما نظام في الكبيرة و"الثغرات الدولية الجنائية المحكمة بشأن القانوني الجدل إلى االنتباه

 في حتى ذلك حول اآلراء اإلنسانية.اختلفت ضد للجرائم امحدد تعريف بشأن اتفاق إلى التوصل يتم لم بأنه

 األساسي. رواما لنظام التحضيري المؤتمر

 األساسي رواما نظام عن امستقلة المواد امشاريع تكون أن ينبغي بأنه اعتقاده عن لذلك إضافة أعرب .22

 دولي صك في النظر أيضا   ألوانه السابق امن أنه قال عليها. تصد ق أو توافق لم دولال امن امفاجئ عددا   ألن

 المجتمع داعيا   الموضوع نفس بشأن دولية اتفاقيات عدة لوجود نظرا   اإلنسانية ضد المرتكبة الجرائم بشأن

 الكم. على وليس النوعية على والتركيز التجزؤ تجنب إلى الدولي

 الضروري امن أنه اإلنسانية" ضد "الجرائم التفاقية تأييده عن أعرب الذي األردن امندوب قال .25

 امشروع يتعارض لن أنه المندوب رأى عليها. والمعاقبة الجرائم هذه امثل امنع لضمان قانونية آلية إنشاء

 رذك   األساسي. النظام هذا بموجب بالتزااماتها بالوفاء األطراف للدول سيسمح إنه بل رواما نظام امع االتفاقية

 المسؤولية تتحمل أنها رغم الجرائم ترتكب التي هي ليست الدول بأن الدولي القانون بموجب ذلك امع اللجنة

 أو المجرم تسليم لمبدأ دعمه عن المندوب أعرب كما الدول. رؤساء امثل امواطنوها يرتكبها التي الجرائم عن

 للضحايا. تعويضات تقديم لغرض صندوق إنشاء فاقترح امحاكمته

 فيه تزداد عالم في الدول بين وثيق تعاون إلى امتزايدة حاجة هناك أنه أفريقيا جنوب ندوبام ذكر .21

 لضمان الغاية هذه لتحقيق آلية اإلنسانية ضد المرتكبة بالجرائم المتعلقة المواد امشاريع وتوفر العولمة

 على والمقاضاة قالتحقي في األول الدفاع خط ذلك امع تظل أن للدول ينبغي الجرائم. هذه عن المساءلة

 عبئا   يضع اإلنسانية" ضد المرتكبة "الجرائم حول (3) 1 المادة امشروع بأم يبدو أن قال الدولية. الجرائم

 الفور على الدولة تُعلم أن يقتضي جريمة. ارتكب أنه ُزعم شخصا   احتجزت التي الدولة على امتكافىء غير

 المادة لهذه الحالية الصياغة بدت (.1)2 المادة لمشروع وفقا   الجريمة على صالحية لديها التي الدول جميع
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 أن يقد ر أنه المندوب قال الظرف. على كبيرة بدرجة يعتمد الذي لاللتزام بالنسبة للغاية امشروطة غير بأنها

 امعاهدة غياب في المتبادلة القانونية والمساعدة المجرامين لتسليم قانوني أساس بمثابة المواد امشاريع تكون

 امعاهدة وضع بالضرورة الوطني تشريعه يتطلب ال بينما المعاهدة هذه امثل وجود تتطلب التي للدول

 يتعرض قد بلدان إلى المجرامين بتسليم أفريقيا جنوب تسمح ال بأنه أيضا   صرح المتبادلة. القانونية للمساعدة

 المادة امشروع في عليه صوصالمن القسرية اإلعادة عدم بمبدأ يتعلق فيما اإلنسانية ضد لجريمة الشخص فيها

 والحرص المواد امشاريع في العفو بمسألة يتعلق فيما حالة كل تعقيدات امراعاة المهم امن أنه ذكر كما .5

 \ الدائم. االستقرار تحقيق يعرقل أن يمكن شاامل نهج اتباع امخالفة على

 ضد لجرائم"ا بشأن اللجنة عمل ينحرف أال يجب أنه اإلسالامية إيران جمهورية امندوب أكد .22

 ضد الجرائم امع فيه تعااملت الذي الحد إلى الدولية الجنائية للمحكمة األساسي رواما نظام اإلنسانية"عن

 أولي الحرب. وجرائم الجماعية اإلبادة جرائم إلى 3 المادة امشروع إشارة امن قلقه عن وأعرب اإلنسانية

 السائد واالعتقاد العاامة للممارسة ليس ولكن رهذك لما وفقا   الدولية القضائية الهيئات لممارسة كبير اهتمام

 لمكافحة المتحدة األامم باتفاقية للدول النطاق الواسع التقيد أن المندوب قال الخاص. المقرر تقرير في للدول

 تلك على كبير حد إلى المواد لمشاريع نماذج وضع في الخاص المقرر يتبعه الذي النهج يبرر ال يكاد الفساد

 طبيعتهما. في كبيرا   اختالفا   امختلفتين كانتا الجرائم امن امتميزتين امجموعتين تناوال النصين نأل االتفاقية

 سوى يترك وال للغاية واسع الحالية بصيغتها اإلنسانية ضد الجرائم بمنع الدول التزام فإن لذلك باإلضافة

 شرط استبعاد المندوب يؤيد لم واإلجرائية. اإلدارية المسائل حيث امن الوطنية لألنظمة الحرية امن القليل

 الصكوك امن العديد وأيدته المجرامين تسليم حاالت في راسخ المبدأ أن امن الرغم على التجريم ازدواجية

 آلية لدامج امنطقي سبب أي هناك يكن لم أنه إلى ذلك إلى باإلضافة أشار األساسي. رواما نظام فيها بما الدولية

 الحرب. وجرائم الجماعية لإلبادة اآللية هذه امثل توجد عنداما امستقبلية قيةالتفا واالامتثال الدولة لتنفيذ رصد

 ويوصي جديد صك في ذاتها األحكام تدوين امع حله يتم لن الحالية الصكوك تنفيذ في العجز أن المندوب قال

 وع.الموض هذا بشأن ألعمالها النهائية النتيجة باعتباره التوجيهية المبادئ امشروع اللجنة تختار بأن

 الجرائم هذه لمنع امكرسة عالمية اتفاقية توجد ال أنه اإلنسانية" ضد "الجرائم عن تركيا امندوب قال .22

 القانوني الفراغ هذا يعالج أن يجب التقرير. في ُذكر كما الدول بين فيما التعاون وتعزيز عليها والمعاقبة

 تدعم وكانت الوطني قانونها في نسانيةاإل ضد الجرائم بتدوين بالفعل التركية الحكوامة قاامت صحيح. بشكل

 المقترحة واآلليات والمفاهيم القواعد وضع ينبغي بأنه المندوب أكد كما الجرائم. لهذه للتصدي الدولية الجهود

 وضوح. وبكل امترابطة غير وبطريقة االجتهاد امن قدر بأقصى
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 أكثر 2 المادة امشروع جعل على اإلنسانية" ضد "الجرائم على يركز الذي إندونيسيا امندوب أكد .21

 إلى باإلضافة قانونيا   السليم امن سيكون الصلة. ذات الوقائية التدابير جوانب جميع تفصيل امع وإلحاحا   تحديدا  

 إلى وتؤدي الدول جانب امن امتعددة تفسيرات إلى تؤدي أن يمكن أخرى"التي وقائية "تدابير عبارة إزالة ذلك

 يتعلق فيما القسرية اإلعادة عدم امبدأ ضمن "التسليم" عنصر فةإضا ينبغي قانوني. غموض أو يقين عدم

 11 أصل امن 11 جرامت قد أامته أن إلى أشار للتسليم. اموحدة اممارسة وجود عدم إلى بالنظر 5 بالمادة

 لألحكام اللجنة باستخدام المندوب ورحب المواد امشاريع في اإلنسانية ضد الجرائم امن امقترحة جريمة

 الفساد. امكافحة واتفاقية العالمية المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األامم اتفاقية في الواردة والمبادئ

 ينبغي هو". "كما الحكم نقل قبل تنفيذها امن والتعلم الحذر توخي ضرورة على ذلك امع أكد .31

 خداماست على تنص التي تلك سيما وال إلزاامية الدولي التعاون أحكام جعل في تنظر أن للجنة لذلك باإلضافة

 بوجود امشروطا   المجرامين تسليم جعلت قد الدولة فيها تكون حالة في للتسليم قانوني كأساس المعاهدة

 المعاهدات لمواصلة الدول استعداد على ستعتمد المواد امشاريع فعالية أن امن ذلك إلى باإلضافة حذر امعاهدة.

  المجرامين. بتسليم المتعلقة الثنائية

 في التدخل وعدم الوطنية السيادة احترام أساس على الجرائم هذه امثل ةامعاقب فييتنام امندوب أي د .31

 امعاهدة وفعالية لضرورة االهتمام امن امزيد إيالء أخرى ناحية امن يلزم األخرى. للدول الداخلية الشؤون

 نبغيي الدولية. الجنائية المحكمة تواجه التي التحديات امختلف امواجهة في اإلنسانية ضد الجرائم تتناول دولية

 ضد الجرائم امع التعاامل في الوطنية للمحاكم القضائية للوالية األولوية امنح وينبغي التكاامل امبدأ تأييد له وفقا  

 قبل المعنية الدول قبل امن المعاهدة هذه وتنفيذ بتفسير المتعلقة النزاعات تسوية أوال   ينبغي حيث اإلنسانية.

 المعاهدة على تحفظات إبداء إامكانية للدول تتاح أن جبي دولية. امحكمة أو دولية امحكمة أي على عرضها

 اموضوع امع تتعارض ال التحفظات هذه داامت اما الجنائي القانون نظم بين االختالفات امشكلة لمعالجة

 واسع بقبول الخصوص وجه على القانونيين لألشخاص الجنائية المسؤولية تحظى تزال ال وهدفها. المعاهدة

 القانون في القانونيين األشخاص أفعال على المفروضة الجزاءات امعالجة ينبغي تاليوبال الدولي القانون في

  المواد. امشاريع امن المسألة حذف وينبغي للدول الداخلي

 المجرامين تسليم امسألة االتفاقية امشروع يعالج أن ينبغي أنه على كوريا جمهورية امندوب أكد .32

 امن ليس الممارسة. تلك بشأن عموامية أو عالمية ةاتفاقي وجود لعدم نظرا   13 المادة امشروع بموجب

 امشاريع تقتضي ألنه المجرامين بتسليم المتعلق الحكم بموجب التجريم ازدواجية امسألة امعالجة الضروري

 المندوب أعرب الجنائية. قوانينها بموجب جريمة بوصفها اإلنسانية ضد الجرائم تتبنى أن دولة كل امن المواد

 يتعلق فيما وأضاف المتبادلة القانونية والمساعدة المجرامين بتسليم المتعلقة األجل طويلةال لألحكام تأييده عن
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 هناك كانت إذا أخرى دولة إلى تسليمه أو أواستسالامه إعادته أو فرد أي طرد يجوز ال أنه 5 المادة بمشروع

 اإلنسانية. ضد لجريمة للخضوع لها أو له حقيقية أسباب

 يرتكب عنداما الجنائية المسؤولية امن لالستبعاد أساسا   يشكل ال ميرس بموقف احتفاظه إن قال .33

 المادة امشروع في الواردة الرسمية المناصب في لألفراد الجنائية المسؤولية حول امتحدثا   الجريمة الشخص

 اللجنة صياغة عملية في بعناية الحكمين هذين امضموني امراجعة ينبغي األساسي. رواما نظام أساس وعلى 1

 العام في امناقشته تمت الذي والحكم الحكم هذا بين العالقة بشأن اآلراء امن امتنوعة امجموعة لوجود نظرا  

 أعرب األجنبي. الجنائي االختصاص امن الدولة امسؤولي حصانة بشأن 2 المادة امشروع بموجب الماضي

 .12 مادةال امشروع بموجب وغيرهم والشهود الضحايا بحماية المتعلقة لألحكام تأييده عن أخيرا  

 آلكو لمنظمة العامة مانةاأل ومالحظات تعليقات . د

 في فارقة عالامة األولى القراءة بعد اإلنسانية" ضد "بجرائم المتعلقة المواد امشاريع اعتماد يعكس .32

 دائما   يُنظر كان فقد امحددة، عالمية اتفاقيات لها الجماعية واإلبادة الحرب جرائم أن حين في اللجنة. تاريخ

 أنه على اإلنسانية ضد بالجرائم يتعلق فيما الدول بين التعاون وتعزيز وامعاقبة لمنع دولية آلية تدوين عدم إلى

 والجريمة الفساد امثل بجرائم تتعلق اتفاقيات وجود بسبب االنعدام هذا تضاعف الدولي. القانون في ثغرة

 أعربت قلق امصدر اإلنسانية ضد الجرائم تعالج امحددة امعاهدة إلى الحاجة تشكل للحدود. العابرة المنظمة

 اموضوعية امسؤوليات يتضمن عالمي قانوني إطار وجود عدم كان السنين. امر على باستمرار الدول عنه

 اإلنسان. لحقوق العالمي النظام أامام عقبة عليها والمعاقبة اإلنسانية ضد الجرائم امنع أجل امن الدول على

 نامتساويي وتكرار بوحشية اإلنسانية ضد الجرائم ترتكب أنه حقيقة يواجه عنداما أهمية ذو األامر هذا بعتبر

 امن امشابها   إطارا   الجرائم هذه تتطلب أنه المنطق فيقول بالتالي الجماعية واإلبادة الحرب جرائم امثل

 وصل إذا اإلنسان لحقوق العالمي للنظام المفقودة" "الحلقة الواقع سيعالج في اللجنة عمل إن    المحظورات.

 امناقشة سياق في وضع الذي هو امورفي د. شون السيد الخاص للمقرر الثالث التقرير المنطقية. نهايته إلى

 الخاص والمقرر للجنة تقديرها عن تعبر أن العاامة األامانة تود والوضوح. والدقة المعرفة امن المزيد التدوين

  الصدد. هذا في بالثناء الجديرة للجهود

 شأنها امن التي المواد صياغة على الخاص للمقرر المعيارية الرؤية على البداية في األامانة تتفق .35

 للنظام الملحة الحاجة امع المهمة هذه تتالئم المستقبل. في امحتملة عالمية" "اتفاقية أامام الطريق تمهيد

 اإلنسان. حقوق قانون امجال في فيها االضطالع يجري التي المتزايدة وااللتزاامات العالمي الدولي القانوني

 الضوء تسلط أن تود فإنها الخاص المقرر عمل و األوسع الوالية على العاامة األامانة توافق حين وفي ذلك امع
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 الواسعة وآثاره الموضوع ألهمية نظرا   عاجال   اهتمااما   تتطلب والتي بالتقرير المتعلقة الجوانب بعض على

 التالي: النحو على اموضحة وهي واممارسته، الدولي القانون نظرية على النطاق

 اإلنسانية"، ضد الجرائم بمنع "االلتزام بإدراج ولالد قيام ضرورة على األامانة تقر حين في أوال ، .31

 الجرائم "امنع خرق عند االعتبار في أخذه تم الذي الدولة" "امسؤولية امفهوم امع االتفاق على قادرة غير فإنها

 اإلنسانية ضد الجرائم امناقشة ينبغي أنه األامانة تعتقد .2 المادة امشروع في الدول قبل امن اإلنسانية" ضد

 يجب القضية إن قُدم الدولة. امسؤولية وليس الفردية" الجنائية "المسؤولية امنظور امن الحالية يةالوال بموجب

 في بشأنها قاطعة نظر وجهة إلى التوصل قبل العرفي الدولي للقانون أعمق ودراسة أوسع لنقاش تخضع أن

   اإلنسانية. ضد الجرائم امنع في الدولة امسؤولية نظام كليا   يستبعد ال حين

 إداماج على حفزت التي اإلنسان بحقوق المتعلقة للمخاوف تقديرها عن األامانة تعرب بينما نيا ،ثا .32

 استثناءات إدراج يلزم ال بأنه المقرر رأي امع االتفاق على قادرة غير فإنها القسرية" اإلعادة "عدم امبدأ

 ال جزء هي القسرية" اإلعادة م"عد امن االستثناءات أن قُدم لقد .5 المادة امشروع في القسرية" اإلعادة "عدم

 الخلط إلى إال يؤدي لن القاعدة امن لالستثناء انفصال وأي بالمبدأ العرفي الدولي القانون اعتراف امن يتجزأ

  العرفي. الدولي القانون في للقاعدة القانونية بالقوة يتعلق فيما

 أن على البند هذا ينص .1 المادة امشروع امن 5 الفقرة بشأن شكوكها عن األامانة تعرب ثالثا ، .32

 الستبعاد سببا   يشكل ال رسميا " امنصبا   يشغل شخص قبل "امن المواد امشاريع في إليها امشار جريمة ارتكاب

 أال ينبغي للفرد الرسمي الموقف بأن القائل الموقف قاطع بشكل العاامة األامانة تؤيد بينما الجنائية. المسؤولية

 القانون امنظور امن المسألة هذه امعالجة المهم فمن الجماعية جرائمال على العقاب امن لإلفالت غطاء   يمنح

 قيام عند الجنائية المسؤولية استثناءات بنحت الدوام على تقوم التي الذاتية والقوانين العرفي الدولي

 المتعلقة الدولة اممارسات حول أوسع امناقشة دون عمل إطار وضع إن الرسمية. امهاامهم بأداء المسؤولين

 امفتوحة نظر وجهة األامانة تملك حين في   امكتمل. غير المقرر عمل يجعل أن شأنه امن الذاتية ةبالحصان

 اموقف اتخاذ قبل الدول بين المشاورات امن امزيد تطوير المناسب امن أنه ترى فإنها الموضوع، هذا بشأن

  النقطة. هذه بشأن حاسم

 تُلزم التي الفقرة هذه الحالي. شكلها في 2 المادة امن 2 الفقرة حذف ينبغي أنه األامانة ترى رابعا ، .31

 قضية هي المعنية الدولة إقليم في "اموجود" المزعوم الجاني وجود قضية في القضائي باالختصاص الدول

 قضية في القضائي االختصاص تمارس أن فيه للدول ينبغي الذي الموقف إن للجدل. امثيرة تكون أن يحتمل

 أن حين في الحقيقية اللجوء طلبات في النظر في دولة حق يزيل يهاأراض في المزعوم الجاني وجود لمجرد
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 نيابة   سلبية"طواعية   "شخصية حتى أو نشطة" "شخصية أو "اإلقليمية" اختصاص تتولى أن تستطيع الدول

 بين أوسع امشاورات إجراء يكون فقد المالذ / اللجوء بوضع يتعلق األامر هذا أن بما أنه قُدم الضحايا. عن

  نهائية. نتيجة إلى التوصل قبل أساسيا   أامرا   الدول

 أنه حين في العفو امسائل في للنظر الدول إلامكانية بحاجة التقرير عواامل أن األامانة تفهم خاامسا ، .21

 قد يكون ال قد .11 المادة امشروع في المحاكمة" أو المجرامين "تسليم امبدأ إدخال تم قد أنه بالثناء الجدير امن

 بالعفو المتعلقة القرارات اتخاذ في الدول حقوق يستبعد حد إلى الموضوع هذا حول العرفي القانون تطور

 العفو أن حين في امتزايدة. قيودا   ويشهد يتطور زال اما العفو بشأن الدولي القانون اموقف بأن التسليم أن حيث

 تكون أن المحتمل يرغ امن يبدو فإنه األخرى، الدول في القضائية المالحقة يمنع ال الدولة قبل امن الممنوح

 تنظر   المحلية. االنتقالية العدالة امتطلبات االعتبار بعين يأخذ شرطي عفو امنح في حقوقها فقدت قد الدول

 للدول. المحلي االختصاص نطاق في تدخل امسائل باعتبارها أيضا   اللجوء امطالبات وإلى العفو إلى األامانة

 حقوق امجال واسع نطاق على يغطي الذي 1 المادة امشروع بإدراج األامانة ترحب سادسا ، .21

 المتعلقة الجوانب فعال بشكل يوضح ال التقرير بأن قيل أنه إال امفيد الحكم هذا أن ورغم ذلك امع الضحايا.

 يقتصر أنه امفهواما   والتعليق للمادة العاامة القراءة تعطي وجدت(. )إن بالتعويضات للدول النقدي بااللتزام

 إامكانية استبعاد دون التعويض امطالبات تقييم في امفيدة تكون امحلية آليات إنشاء ىعل للدول الفوري االلتزام

م المسؤولية. حالة في الدولة تعويضات  القانوني الموقف توضح أعمق امناقشة إجراء أن األامانة قبل امن قُد 

 قبل ضروري أامر هو الحال( هو هذا كان )إذا اإلنسانية ضد الجرائم عن للدول النقدية المسؤولية بشأن

 هذا في بالثقة تشعر الدول يجعل ال اموقف سيشكل   المواد. امشاريع في بالتعويضات يتعلق حكم إدراج

    تجنبه. وينبغي إشكالية الصدد

 والمساعدة المجرامين تسليم تتناول التي 15و 12و 13 المواد بمشاريع ترحب بينما سابعا ، .22

 بين المواد امشاريع في ينشأ قد امتعارض تفسير أي أن األامانة ترى المنازعات، وتسوية المتبادلة القانونية

 المتاحة اإلجرائية الضمانات جميع امنح ينبغي المزعوم. الجاني لصالح بتفسير يحل أن يجب أكثر أو دولتين

 امراحل جميع في المواد امشاريع بموجب الجناة ارتكاب في لالشتباه الذاتي القانون في الجنائيين للمتهمين

 الذي البلد حكم اعتماد ينبغي المنازعات. تسوية وامرحلة القانونية المساعدة تبادل وامرحلة المجرامين تسليم

   لبلدين. الذاتية القوانين تصطدم عنداما به المشتبه للجاني امفيدا   يكون



 

111 

 

 اضطلع التي المضنية وللدراسة الخاص المقرر لعمل بالتقدير العميق شعورها األامانة تكرر بينما .23

 التي فيها األعضاء الدول على التوجيهية األسئلة امن سلسلة تقترح أن تود فإنها الثالث، التقرير عدادإل بها

 أعاله: تناولها تم التي المخاوف بعض وتوضيح صقل في المقرر عمل تسهل أن شأنها امن

 انونق يحتوي هل ال، الجواب كان إذا اإلنسانية؟ ضد الجرائم يحظر امحدد تشريع دولتكم لدى هل .1

 امع التوضيح يرجى اإلنسانية؟ ضد جرائم إلى يرقى قد الذي السلوك تُجرم أحكام على بكم الخاص العقوبات

  التفاصيل.

 يرجى الجرائم"؟ "امعاقبة عن يختلف هل الجرائم"؟ "بمنع يتعلق امعياري إطار بلدكم لدى يوجد هل .2

 التفاصيل. امع التوضيح

 القسرية اإلعادة عدم امن االستثناءات تعتبر هل لألجانب؟ القسرية اإلعادة عدم امن بلدكم اموقف هو اما .3

 التفاصيل. امع التوضيح يرجى دولتكم؟ اممارسة امن يتجزأ ال جزءا  

 يرجى الخطيرة؟ الجرائم في والمحاكمة" المجرامين "تسليم بمبدأ يتعلق فيما دولتكم اممارسات هي اما .2

 التفاصيل. امع التوضيح

 طلبات في النظر في الحق للدول يكون أن ينبغي هل اللجوء؟ بمنح يتعلق فيما مدولتك اممارسة هي اما .5

 والمحاكمة"؟ المجرامين "تسليم اتباع أو الجنائي االختصاص تولي امن بدال   أراضيها على الحقيقية اللجوء

 التفاصيل. امع التوضيح يرجى

 الحصانة خيارات باستكشاف للدول السماح ينبغي هل العفو؟ بمنح يتعلق فيما دولتكم اممارسة هي اما .1

 التفاصيل. امع التوضيح يرجى باالهتمام؟ والجديرة الحقيقية للحاالت المشروطة

 رسمية؟ امهام يؤدون الذين المحليين العاامة الخدامة اموظفي بحصانة يتعلق فيما دولتكم اممارسات هي اما .2

 التفاصيل. امع التوضيح يرجى

 للدولة هل الخطيرة؟ الجرائم عن التعويضات وامنح الضحايا بتعويض قيتعل فيما دولتكم اممارسات هي اما .2

  التفاصيل. امع التوضيح يرجى الصدد؟ هذا في نقدية التزاامات


