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 إعداد:

 اإلفريقية - اآلسيوية القانونية االستشارية للمنظمة العامة األمانة

 ،مارغ ريزال سي، 92

 ناكيابوري،اتش انكليف، وماتيكلديب

 110091 – هينيودل

 )الهند(



 مالحظة تمهيدية

 
 االستشارية المنظمة أمانة أعدته الذي الدولي القانون لجنة بعمل المتعلقة بالمسائل الخاص التقرير يحتوي

 من النظر قيد الموضوعات بشأن والمداوالت للعمل موجز وصف (1) على )آلكو( اآلسيوية األفريقية القانونية

 آلكو في األعضاء الدول عنها أعربت التي لآلراء ملخص (2) السابق العام في المنعقدة دورتها في اللجنة قبل

 العامة األمانة ومالحظات تعليقات (3) المتحدة لألمم العامة للجمعية السادسة اللجنة في الموضوعات هذه بشأن

 التاسعة السنوية دورتها في اللجنة ومداوالت موضوعات على 2112 عام تقرير اقتصر الموضوعات. هذه بشأن

 في اللجنة عمل عن تقرير يقدم ملحق إلى باإلضافة وتعليقاتها بياناتها أدرجت والتي 2112 عام في والستين

 (.2112السبعين) دورتها

 أغسطس / آب 2 إلى أبريل / نيسان 22 من الفترة في للجنة (2112) والسبعون الحادية الدورة العام اهذ عقدت

المتقدم الرسمي غير المطابق التقرير اتاحة وتم 2112
1
 أغسطس / آب 22 في المتحدة لألمم العامة الجمعية إلى 

 األعضاء الدول على اللجنة أعمال دثأح طرح المناسب من أنه األمانة رأت للجنة. الرسمي الموقع على 2112

 التي المداوالت في والنظر األعضاء الدول إطالع بهدف آللكو (2112) والخمسين الثامنة السنوية الدورة في

 بشأنها. ستجري

 الدولي القانون لجنة أعمال عن تقارير SALAAM/2019/SD/S1 ES AALCO/58/DAR الوثيقة تقدم

األعمال جدول في إدراجها تم التي يةالتال الجوهرية الموضوعات عن
2
 (1) (:2112) والسبعين الحادية لدورتها 

 حصانة (3) الدولة. بمسؤولية يتعلق فيما الدول تتابع (2) اآلمرة(. )القواعد العام الدولي للقانون القطعية القواعد

 الجرائم (5) المسلحة. نزاعاتبال يتعلق فيما البيئة حماية (4) األجنبي. الجنائي االختصاص من الدولة مسؤولي

  العامة. القانون مبادئ (6) اإلنسانية. ضد

 مناقشتها تمت التي المواضيع بعض حول الخاصين المقررين قبل من معدة بيانات على أيضا   الوثيقة هذه تحوي

 برنامج في موجودة لكنها األعمال جدول على تكن لم التي المواضيع لبعض باإلضافة للجنة السابقة الدورة في

   اللجنة. عمل

                                                 
 

1
 (2112 أغسطس / آب 21) في متقدمة رسمية غير نسخة والسبعين"، الحادية دورتها أعمال عن الدولي القانون لجنة "تقرير الدولي، القانون لجنة 

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2019/englis > الرابط على A/74/10 رقم المتحدة األمم وثيقة

E = h/a_74_10_advance.pdf&lang=E>lang> 2112 أغسطس / آب 22 في إليه الوصول تم. 
 

2
 A/CN.4/723 رقم المتحدة األمم وثيقة (2112 يناير / الثاني كانون 14) والسبعين" الحادية للدورة المؤقت األعمال "جدول الدولي، القانون لجنة 

 .2112 أغسطس / آب 15 في إليه الوصول تم <n.org/docs/?symbol=A/CN.4/723 http://legal.u> الرابط على



 

 الحادية دورتها في الدولي القانون لجنة بعمل المتعلقة المسائل عن تقرير

 السبعينو

 (9012 أغسطس / آب 2 – يوليو / تموز 8و يونيو / حزيران 7 – أبريل / نيسان 92)

 المحتويات

 

 الصفحة رقم  

 2-1  (اآلمرة القواعد) العام الدولي للقانون القطعية القواعد أوال .

 16-2 الدولة بمسؤولية يتعلق فيما الدول خالفة ثانيا .

 36-12 اإلنسانية ضد الجرائم ثالثا .

 52-32 األجنبية الجنائية القضائية اليةالو من الدول مسؤولي حصانة رابعا .

 61-53 المسلحة بالنزاعات يتعلق فيما ئةالبي حماية خامسا .

 65-61 للقانون العامة المبادئ سادسا .

 21-66 الخاصين المقررين وتوصيات بيانات سابعا .

 الخاص، المقرر بيان - ( اآلمرة القواعد ) العام الدولي للقانون القطعية القواعد )أ( 

 تالدي. ديري البروفيسور

66 

 62-66 فييرم .د شون البروفيسور الخاص، المقرر بيان - اإلنسانية ضد الجرائم )ب( 

 الدكتورة السفيرة الخاصة، المقررة بيان - المسلح بالنزاع يتعلق فيما البيئة حماية )ج( 

 .ليتو اجمار

62-62 

 نيلوفر البروفيسور بيان - الدولي بالقانون يتعلق فيما البحر سطح مستوى ارتفاع )د( 

 أوريسيو لوسيان بوغدان والسفير أورال

62-62 

 مانويل خوان السيد السفير الخاص، المقرر بيان - للمعاهدات المؤقت التطبيق )هـ( 

 روبليدو-غوميز

62-22 

 25-22  موراسي. شينيا األستاذ الخاص، المقرر بيان - الجوي الغالف حماية )و( 

 - فاسكويز مارسيلو السفير الخاص، المقرر بيان - للقانون العامة المبادئ )ز( 

 برموديز
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  اآلمرة( )القواعد العام الدولي للقانون القطعية القواعد  أوالً.

 مقدمة .1

 على بناء   الدولي القانون للجنة األجل الطويل العمل برنامج في اآلمرة" "القواعد موضوع إدراج تم .1

المرفق في الوارد االقتراح
3
 لجنة اتخذت (.2114) والستين السادسة دورتها عن الدولي القانون لجنة لتقرير 

 قرار (2115) والستين السابعة دورتها في 2115 مايو / أيار 22 يوم 3252 رقم االجتماع في الدولي القانون

 شارتأ للموضوع. خاصا   مقررا   تالدي السيد وعينت عملها برنامج في اآلمرة" "القواعد موضوع إدراج

 األول كانون 23 في المؤرخ 236/70 قرارها في الحق وقت في المتحدة( لألمم العامة )الجمعية العامة الجمعية

،2115 ديسمبر /
4
 عملها. برنامج في الموضوع بإدراج اللجنة بقرار 

األولى اللجنة على ُعرضت .2
5
والثانية 

6
 والستين والتاسعة (2116) والستين الثامنة الدورتين في 

 وفقا   الموضوع هذا حول استنتاجات مشاريع 2 في الصياغة لجنة نظرت الخاص. المقرر تقارير (1221)

 السادسة اللجنة في الدول قبل من والمالحظات والبيانات الموضوع حول اللجنة في دارت التي للمناقشات

 الثامنة الدورة في مؤقتا   (3)2و 1 االستنتاجين مشروعي الصياغة لجنة اعتمد المتحدة. لألمم العامة للجمعية

(2116) والستين
7
 الدورة في 2و 6و 5و 4و ([1)3] 3و ([2)3] 2و 1 االستنتاجات مشاريع اعتُمدت حين في 

(2112) والستين التاسعة
8
 "القواعد إلى اآلمرة" "القواعد من الموضوع اسم تغيير ذلك إلى باإلضافة تم للجنة. 

الخاص المقرر لتوصية وفقا   اآلمرة(" اعد)القو العام الدولي للقانون القطعية
9
 والستين التاسعة الدورة في 

  للجنة. (2112)

                                                 
 

3
 يوليو / تموز 2 و يونيو / حزيران 6 - مايو / أيار 5) 224 والستين" السادسة دورتها أعمال عن الدولي القانون لجنة "تقرير الدولي، القانون لجنة 

 .A/66/10 رقم المتحدة األمم وثيقة (2114 أغسطس / آب 2 -
 

4
 A/RES/70/236 رقم المتحدة األمم وثيقة (2115 ديسمبر / األول كانون 23) 70/236 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعية قرار 

 
5
 رقم المتحدة األمم وثيقة (2116 مارس / آذار 2الخاص") المقرر تالدي، ديري بواسطة اآلمرة القواعد عن األول "التقرير الدولي، القانون لجنة 

A/CN.4/693. 
 

6
 رقم المتحدة األمم وثيقة (2112 مارس 16") الخاص المقرر تالدي، ديري بواسطة اآلمرة" القواعد عن الثاني "التقرير الدولي، القانون لجنة 

A/CN.4/706. 
 

7
 الموقع: على متاح (2116 أغسطس / آب 2) الصياغة" لجنة رئيس "بيان الدولي، القانون لجنة 

<http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/statements/2016_dc_chairman_statement_jc.pdf&lang=E> 

 (2112 سبتمبر / أيلول 2 في إليه الوصول )تم
 

8
/http://legal.un.org > الموقع: على متاح (2112 يوليو / تموز 26) الصياغة" لجنة رئيس "بيان المتحدة، األمم لجنة 

docs/?path=../ilc/documentation/english/statements/2017_dc_chairman_statement_jc.pdf&lang=E> إليه الوصول )تم 

 (1122 سبتمبر / أيلول 2 في

 
9
 وثيقة (2112 مارس / آذار 16) 21 الفقرة الخاص، المقرر تالدي، ديري بواسطة اآلمرة القواعد عن الثاني "التقرير المتحدة، األمم لجنة انظر 

 A/CN.4/706 رقم المتحدة األمم
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الخاص للمقرر الثالث التقرير قُدم .3
10
 اآلثار و العواقب في للنظر للجنة والسبعين الحادية الدورة في 

 يحدد الذي الموضوع عن ولاأل التقرير بالفعل الخاص المقرر قدم العام. الدولي للقانون القطعية للقواعد القانونية

 تناول الذي الثالث التقرير قدم ثم اآلمرة القواعد تحديد معايير عن الثاني والتقرير اآلمرة القواعد وطبيعة نطاق

 .23 إلى 11 من مرقمة استنتاج مشروع 13 واقتراح اآلمرة القواعد معايير عواقب

 إلى هذه االستنتاجات مشروع 2112 يوليو / تموز 2 في المنعقد 3425 رقم اجتماعها في اللجنة أحالت .4

 فيما التعامل تقرر اللجنة. عمل في ستنعكس اللجنة أعضاء ومالحظات تعليقات أن أساس على الصياغة لجنة

 بند إدراج خالل من اآلمرة القواعد معايير بعض بعواقب يتعلق وما 23و 22 االستنتاجين بمشروعي يتعلق

 التعليق. في توضيحها سيتم التي الحصانة كلمة استخدام فحذ مع التحيز" عدم "شرط واحد

 ووضعت الصياغة لجنة قبل من مؤقتا   14 إلى 11 من االستنتاجات مشاريع اعتماد لذلك باإلضافة تم .5

 فقط. إعالمية ألغراض مؤقت تقرير شكل في 3434 رقم االجتماع في 2112 يوليو / تموز 21 في اللجنة أمام

 )القواعد الدولية القطعية القواعد عن الرابع التقرير في والسبعين الحادية دورتها في اللجنة نظرت .6

الخاص للمقرر اآلمرة(
11
 ومن مايو / أيار 11 إلى 2 من وذلك 3465و 3463 إلى 3452 من اجتماعاتها في 

 اآلمرة القواعد معايير مسألة أوال   رئيسيتين، مسألتين الرابع التقرير تناول .2112 مايو / أيار 16 إلى 14

 تقريره في الخاص المقرر اقترح محتوياتها. وكذلك توضيحية قائمة وجود في الرغبة مسألة وثانيا   اإلقليمية

 على آمرة قواعد معايير ثمانية تضم شاملة غير توضيحية قائمة على يحتوي الذي 24 االستنتاج مشروع الرابع

 اآلمرة. القواعد معايير لةبمسأ يتعلق فيما اقتراح أي تقديم عدم من الرغم

 إلى 24 االستنتاج مشروع 2112 مايو / أيار 16 في المنعقد 3465 رقم اجتماعها في اللجنة أحالت .2

 معايير إلى تستند أن ويجب االستنتاجات بمشروع الملحقة القائمة ستحتويها التي التعليقات مع الصياغة لجنة

 أخرى. مواضيع على السابق ملهاع في اللجنة حددتها التي تلك اآلمرة القواعد

 إلى وتقريره بيانه 2112 مايو / أيار 31 في المنعقد 3472 رقم االجتماع في الصياغة لجنة رئيس قدم .2

 الذي الملحق عن فضال   الموضوع هذا في 23 االستنتاجات لمشروع األولى القراءة باعتماد التوصية لجنة

 في االستنتاجات مشروع على التعليقات في ذلك إلى ضافةباإل اللجنة نظرت توضيحية. قائمة على يحتوي

  .2112 أغسطس / آب 2 إلى 5 من الفترة في 3514 إلى 3499 اجتماعاتها

 
                                                 

 
10
 شباط 12) الخاص" المقرر تالدي، ديري بواسطة اآلمرة( )القواعد العام الدولي للقانون القطعية القواعد عن الثالث "التقرير الدولي، القانون لجنة 

 .A/CN.4/714 رقم المتحدة األمم وثيقة (2112 فبراير /
 

11
 األمم وثيقة الخاص" المقرر تالدي، ديري بواسطة اآلمرة( )القواعد العام دوليال للقانون القطعية القواعد عن الرابع "التقرير الدولي، القانون لجنة 

 .A/CN.4/727 رقم المتحدة
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  الخاص للمقرر الرابع التقرير .9

 اآلمرة القواعد معايير مسألة أوال   مسالتين، على األول المقام في مناقشته تمت كما الرابع التقرير ركز .2

 بالمسألة يتعلق فيما الخاص المقرر يقترح لم اآلمرة. القواعد لمعايير التوضيحية القائمة مسألة يا  وثان اإلقليمية

 في اإلقليمية اآلمرة القواعد مسألة تناول المناسب من كان نظره وجهة من ألنه استنتاج مشروع أي األولى

 يتعارض ألنه للتدوين قابل غير مفهومال هذا بأن رأيه عن تقريره في الخاص المقرر أعرب كما فقط. التعليقات

    للموضوع. العالمي النطاق مع

 ستخدم شاملة غير توضيحية قائمة بأن القائل الرأي الثانية بالمسألة يتعلق فيما الخاص المقرر أيد .11

 اللجنة في عنها المعرب األعضاء الدول وكذلك اللجنة أعضاء آلراء تفصيلية دراسة بعد اللجنة أغراض

 القواعد من توضيحية بقائمة لمتعلقةا األمد الطويلة بالمسألة يتعلق فيما المتحدة لألمم العامة للجمعية السادسة

 اآلراء يدرك بينما بعناية صياغتها تمت قائمة اعتماد تؤيد بسيطة أغلبية هناك أن الخاص المقرر يعتقد اآلمرة.

    األعضاء. الدول وبين اللجنة في المتعارضة

 حول الرابع التقرير على بناء   للجنة التالي 24 االستنتاج بمشروع بالتالي الخاص المقرر أوصى .11

 اآلمرة(. )القواعد العام الدولي القانون في القطعية القواعد

 الدولي القانون في القطعية القواعد حول الرابع التقرير إلى يستند استنتاجات مشروع  9.1

 اآلمرة(. )القواعد العام

 92 االستنتاج مشروع

 (.اآلمرة القواعد) العام الدولي للقانون القطعية للقواعد شاملة غير قائمة

 عدم مع اآلمرة( )القواعد العام الدولي للقانون القطعية للقواعد واسع نطاق على بها المعترف األمثلة أكثر إن

 هي: اآلمرة( )القواعد العام الدولي للقانون أخرى قطعية قواعد بوجود اإلخالل

 العدوانية القوة أو العدوان حظر (أ )

 الجماعية اإلبادة حظر (ب )

 ةالعبودي حظر (ج )

 العنصري والتمييز العنصري الفصل حظر (د )
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 اإلنسانية ضد الجرائم حظر (ه )

 التعذيب حظر (و )

 المصير تقرير في الحق (ز )

 الدولي. اإلنساني للقانون األساسية القواعد (ح )

 العام الدولي للقانون القطعية القواعد عن الرابع للتقرير الخاص المقرر من مقدمة  .2.2

 اآلمرة(. )القواعد

 حول 2112 يونيو / حزيران 3 في المنعقد 3452 رقم اجتماعها في الرابع قريرهت الخاص المقرر قدم .12

 اآلمرة القواعد معايير مسألة وهما أعاله المذكورة المسائل من اثنين األول المقام في تناول الذي الموضوع هذا

 التوضيحية. القائمة ومسألة اإلقليمية

 اإلقليمية القطعية القواعد أن هو الخاص للمقرر لياألو الرأي أن األولى بالمسألة يتعلق فيما ُذكر .13

 مناطق من دول كررته الذي النحو على اآلمرة القواعد لمفهوم العالمي النطاق مع تتعارض لن الدولي للقانون

 أيضا ، ضئيلة كانت اآلمرة اإلقليمية القواعد معايير لمفهوم الداعمة الممارسة أن أيضا   ُذكر العالم. من مختلفة

 الواليات ضد بينكرتون وجاي روش تيري جيمس قضية في اإلنسان لحقوق األمريكية الدول لجنة قرار تثناءباس

 المتحدة.

 معايير فكرة تدعم التي األدبيات بعض على انعكس قد التقرير أن الرابع تقريره إلى باإلشارة ُذكر .14

 هوم.المف هذا مع مفاهيمية صعوبات ثالث وحدد اآلمرة اإلقليمية القواعد

 منطقة في ما لدولة ينبغي لماذا القائلة النظرية توضيح في صعوبة وجد الخاص المقرر أن ُذكر أوال ، .15

 الدولة. تلك موافقة غياب في العالمي الصعيد على قطعية تكون ال بقاعدة المطلق بالقدر ملزمة تكون أن معينة

 معيار وجود عدم في صعوبة يشكل مما واضح تعريف أي يمتلك وال واضح غير اإلقليمية مفهوم ثانيا ، .16

 موافقتها. دون للدول ملزمة اآلمرة القواعد معايير أن حقيقة ضوء في خاصة تطبيقها نطاق لتحديد موضوعي

 يبدو المعاهدات. بأنظمة تتعلق اإلقليمية اآلمرة القواعد لتطبيق المقدمة األمثلة من العديد كانت ثالثا ، .12

 الذي التوافقي القواعد نظام من نوع هو تطويره يجري كان الذي اإلقليمية مرةاآل القواعد مفهوم أن بالتالي

 عالقاتها. يحكم خاص قانوني نظام إنشاء على الدول من مجموعة فيه وافقت
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 على االستنتاجات مشروع على التعليق سيكون المسألة لتناول المناسب المكان أن الخاص المقرر رأى .12

 اللجنة. حددتها كما ليس األقل على اإلقليمية اآلمرة بالقواعد يعترف ال الدولي نالقانو أن رأى أنه من الرغم

 قائمة بإدراج المتعلقة األمد الطويلة المسائل بأن الثانية بالمسألة يتعلق فيما الخاص المقرر اعترف .12

 اهتمامين اروأث األجل الطويل اللجنة عمل برنامج في الموضوع إدراج تم أن منذ اللجنة على معروضة كانت

  رئيسيتين.

 من جدا   كبير لعدد للغاية مفصلة دراسة تتطلب جدا   صعبة مهمة سيكون القائمة إعداد كان إذا ما أوال ، .21

 هذا مع للتعامل مستعدة اللجنة تكن لم ما العملية هذه في البدء عدم اقتُرح مؤهلة. تكون أن يمكن التي المعايير

 الزمن. من لعقود الموضوع

 أنها على وصفها خالل من قائمة أي وضع دقة مدى عن النظر بغض أنه على اهتمامات أثيرت ثانيا ، .21

 أنها على البعض قبل من الصلة ذات التحذيرات مع تفسيرها الممكن من يزال ال فإنه توضيحية، أو شاملة غير

 أخرى. معايير ظهور تمنع وبالتالي نهائية

 في شامال   يكون أن محاولة بعدم المشكلة تجنب إلى األول باالهتمام يتعلق وفيما الخاص المقرر سعى .22

 وخلص القطعي، لطابعها دعم هناك كان إذا ما تحديد إلى سعى إنه ذلك من بدال   ذكر القواعد. مختلف مع تعامله

 ة.األكاديمي والكتابات الدولية المحاكم قرارات وكذلك الدول آراء تعكس التي األدلة أساس على هناك كان أنه إلى

 والتعليقات نصه أن من التأكد طريق عن معالجته إمكانية عن الثاني باالهتمام يتعلق فيما أُعرب .23

   صحيح. بشكل يفهمها أن نية بحسن يتصرف عاقل شخص ألي يمكن بحيث يكفي بما واضحة له المصاحبة

 لم التي القواعد بعض وأن صياغتها، إعادة إلى تحتاج قد القواعد لغة بأن أيضا   الخاص المقرر اعترف .24

 الحرمان وحظر القسري االختفاء حظر مثل القواعد تحظى القطعي. الوضع بمعايير تفي قد القائمة في تدرج

 ويحظى الجنسين بين التمييز وحظر ونظريا   عمليا   قوي بدعم القسرية اإلعادة عدم ومبدأ الحياة من التعسفي

 في ظاهريا   القواعد هذه تدرج لم قوي. أخالقي بمطلب بيئةال على فيه رجعة ال الذي الجسيم الضرر منع واجب

 النحو على 4 االستنتاج مشروع في عليها المنصوص بالمعايير للوفاء كافية ممارسة لها يكن لم حيث القائمة

 سابقا . الصياغة لجنة اعتمدته الذي

 التي المعايير تلك إلدراج مسبقا   المحددة القواعد بسبب القائمة في تدرج لم القواعد أن ذلك مع يبدو .25

 غير الدولية القوانين عن والمسؤولية المعاهدات قانون مثل أخرى مواضيع بشأن السابق عملها في اللجنة قبلتها

 عن البحث إلى يستند كان المتبع النهج أن الخاص المقرر يذكر الدولي. القانون تجزئة على وكذلك المشروعة
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 أن ينبغي اللجنة أن مفاده الذي الفهم احترام مع اآلمرة القواعد لمعايير ةتوضيحي قائمة لوضع مبتكرة "طريقة

 القطعية." القواعد محتوى من بدال   والطريقة العملية تناقش

 (9012) والسبعين الحادية الدورة في الموضوع في النظر .3

 اإلقليمية، اآلمرة القواعد معايير مسألة بشأن اآلراء في توافق في عام بشكل اللجنة أعضاء كان .26

 أحد عبر حيث التقييم فقط عضوان عارض المفهوم. هذا تدعم التي الممارسة في ندرة بوجود يتعلق فيما وخاصة

 فيينا اتفاقية من 53 المادة من يتجزأ ال جزء اإلقليمية اآلمرة القواعد معايير بأن القائل الرأي عن األعضاء

 الدولي القانون من جزء فقط تدون 53 المادة أن اآلخر العضو رأى حين في ،1262 لعام المعاهدات لقانون

 المفعول. ساري كان الذي العرفي

 الممارسة ندرة إدراج بها يمكن التي بالطريقة يتعلق اللجنة في الرأي في الوحيد اآلخر االختالف كان .22

 القانون حالة عن نظرال بصرف أنه إلى أيضا   ذلك إلى باإلضافة األعضاء معظم أشار التعليق. في الصدد هذا في

 العامة. الطبيعة في التحقيق فقط يستدعي البحث قيد الموضوع فإن اإلقليمية، اآلمرة القواعد بمفهوم يتعلق فيما

 توضيحية قائمة إدراج ينبغي كان إذا ما حول األمد الطويلة بالمسألة يتعلق فيما الخاص المقرر ذكر .22

 يدرج أن الخاص المقرر اختار متعارضين. رأيين بين وسط حل لىإ التوصل حاول أنه اآلمرة القواعد لمعايير

 لمحاولة تعزيزا   قطعي طابع ذات باعتبارها للجنة السابقة الممارسة في بها االعتراف تم التي القواعد تلك فقط

 شاملة. كاملة قائمة على والحصول اإلطالق على قائمة وجود عدم بين االختيار إلى واالضطرار بذلك القيام

 القواعد معايير قبول في الصعوبة بعض عن للجنة السابق بالعمل يتعلق فيما األعضاء بعض أعرب .22

 التعليق في أدرجت أنها حقيقة ضوء في المعاهدات قانون بشأن 1266 لعام المادة مشروع في المذكورة اآلمرة

 أحد بأن اللجنة أُبلغت وقت.ال ذلك في اقترحت قد التي اللجنة من لألعضاء الفردية األمثلة بعض على بناء

 تلك في قطعية مكانة يحقق لم أنه يفترض الذي المصير تقرير في الحق هو الصدد هذا في الواضحين الغائبين

    الزمنية. الفترة

 بها االعتراف تم التي القطعية القواعد معايير في فقط تنظر أن للجنة ينبغي أنه آخرون أعضاء رأى .31

 هذا تجنب ينبغي أنه ذلك مع الخاص المقرر رأى للجنة. السابق العمل في الوضع هذاب تتمتع أنها على صراحة

 أو للتجاوز القابل غير طابعه مثل مسائل في للمعيار معينة سمات تأكيد يتم عندما وحتى الميكانيكي، النهج

 التوضيحية. لقائمةا في إلدراجه مناسبا   اعتباره يمكن ذلك فإن اآلمرة، القواعد معايير عواقب مع التعارض

 إدراج قبول تم أوال ، المقترح. االستنتاج مشروع بشأن المناقشة اختتام بعد مقترحين الخاص المقرر قبل .31

 يترك ال وبالتالي للقائمة الشاملة غير الطبيعة عن التعبير أجل من التحيز" عدم "شرط يسبقه مرفق في القائمة



7 

 

 مضمون االستنتاج مشروع على التعليق يتناول أال تقرر انيا ،ث الشاملة. غير التوضيحية طبيعته في شك أي

 التعليق. يتضمنه قد الذي المحدود الشرح أساس على للمعيار مفرط تفسير إلى يؤدي قد التي المعيار

 للجنة المستقبلي العمل .2

 الصياغة لجنة تقرير في 2112 مايو / أيار 31 في المنعقد 3422 رقم اجتماعها في اللجنة نظرت .32

 القراءة في اآلمرة( )القواعد العام الدولي القانون في القطعية القواعد بشأن االستنتاجات مشروع واعتمدت

 3422 من جلساتها في واعتمادها االستنتاجات مشاريع على التعليقات في ذلك إلى باإلضافة النظر تم األولى.

  .2112 أغسطس / آب 2 إلى 5 من الفترة في 3514 إلى

 21 إلى 16 من للمواد وفقا   ،2112 أغسطس / آب 2 في المنعقد 3514 رقم اجتماعها في ةاللجن قررت .33

 للتعليقات الحكومات إلى العام األمين طريق عن االستنتاجات مشاريع تحيل أن األساسي نظامها من

 ديسمبر / األول كانون 1 بحلول العام األمين إلى والمالحظات التعليقات هذه تقديم طلب مع والمالحظات

2121. 

 واالقتراحات والتعليقات التعديالت بالموضوع المتعلق المستقبلي اللجنة بعمل يتعلق فيما اللجنة تعتمد .34

 تدلي التي البيانات في بها يدلي قد المشروع على تعليقات أي وتضمين األعضاء الدول إليها تحيلها أن يمكن التي

 اللجنة. تقرير في نظرها أثناء العامة للجمعية السادسة اللجنة في الدول بها
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  الدولة بمسؤولية يتعلق فيما الدول خالفة   ثانياً.

  مقدمة .1

 بمسؤولية يتعلق فيما الدول "خالفة موضوع إدراج (2112) والستين التاسعة دورتها في اللجنة قررت .1

 لألمم العامة الجمعية إلى المقدم التقرير في الوارد االقتراح أساس على األجل طويل عملها برنامج في الدولة"

(.2115) والستين السابعة الدورة في اللجنة أعمال بشأن المتحدة
12
 والستين التاسعة دورتها في اللجنة قررت 

 بافيل السيد وتعيين عملها برنامج في الدولة" بمسؤولية يتعلق فيما الدول "خالفة موضوع إدراج (2112)

 كانون في المؤرخ 72/116 القرار بإعداد بعد فيما المتحدة لألمم العامة عيةالجم قامت خاصا . مقررا   ستورما

،2112 ديسمبر / األول
13
 عملها. برنامج في الموضوع بإدراج اللجنة بقرار علما   وأحيطت 

الخاص للمقرر األول التقرير في ذاتها، الجلسة في اللجنة نظرت .2
14
 ونتائج نطاق يتناول الذي 

 اللجنة، في دارت التي المناقشة عقب تقرر بالموضوع. المتعلقة العامة األحكام عن مةعا لمحة وقدمت الموضوع

 لجنة اعتمدت الصياغة. لجنة إلى األول، التقرير في المقترح النحو على ،4 إلى 1 من المواد مشاريع إحالة

فقط. للعلم بذلك اللجنة وأبلغت 2و 1 المادتين مشروعي مؤقت بشكل ذلك بعد الصياغة
15

 

الخاص للمقرر الثاني التقرير (،2112) السبعين الدورة في اللجنة على ُعرض .3
16
 الموضوع بشأن 

 دوليا   المشروع غير الفعل عن الناشئ االلتزام ونقل الدولة مسؤولية بخالفة المتعلقة العامة القواعد ببعض المتعلق

 في الثاني التقرير في اللجنة نظرت كما .المذكورة العامة القواعد من استثناءات على ينص والذي السلف، للدولة

 .2112 عام يوليو / تموز 24 إلى 12 من 3435 إلى 3431 جلستها اجتماعات

 المقترحة المواد مشاريع إحالة ،2112 يوليو / تموز 24 في المنعقدة 3435 الجلسة في اللجنة قررت .4

 في األعضاء آراء مراعاة مع التقرير في ظرللن الصياغة لجنة إلى 5-11 المواد مشاريع أي الثاني، التقرير في

 المرحلي تقريره 2112 أغسطس / آب 3 في المنعقدة 3443 الجلسة في الصياغة لجنة رئيس قدم العامة. الجلسة

                                                 
 

12
 يوليو / تموز 4و يونيو / حزيران 11 - مايو / أيار 2) 224 والستون" الثامنة دورتها أعمال عن الدولي القانون لجنة "تقرير الدولي، القانون لجنة 

 .A/71/10 المتحدة األمم وثيقة (2116 أغسطس / آب 12 -
 

13
 األمم وثيقة (2112 ديسمبر / األول كانون 2) والستون" التاسعة دورتها أعمال عن الدولي القانون لجنة "تقرير المتحدة، لألمم العامة الجمعية 

 .A/RES/72/116 المتحدة
 

14
 وثيقة (2112 مايو / أيار 31) تورماس بافيل الخاص للمقرر الدولة" بمسؤولية يتعلق فيما الدول خالفة عن األول "التقرير الدولي، القانون لجنة 

 .A/CN.4/708 المتحدة األمم
 

15
 الدولة" بمسؤولية يتعلق فيما الدول خالفة حول راجبوت، أنيروذا الصياغة، لجنة رئيس "بيان الدولي، القانون لجنة 

< http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/statements/2017_

an_statement_ssrsr.pdf&lang=Edc_chairm> 2112 أغسطس / آب 23 في إليه الوصول تم. 
 

16
 (2112 أبريل / نيسان 6) الخاص المقرر ستورما، بافيل بقلم الدولة" بمسؤولية يتعلق فيما الدول خالفة عن الثاني "التقرير الدولي، القانون لجنة 

 .A/CN.4/719 المتحدة األمم وثيقة
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.6 و 5 المادتين ومشروع 2 والفقرة 1 المادة مشروع مؤقتا   اعتمد الذي
17
 من تطلب أن أيضا   اللجنة قررت 

 ذات تكون قد والتي المتحدة األمم ميثاق من 112 المادة بموجب المسجلة المعاهدات نبشأ مذكرة إعداد األمانة

 أن على وافق أنه إلى اللجنة، في المناقشة أثناء الخاص المقرر أشار الموضوع. هذا في المستقبلي بالعمل صلة

 لدول".ا خالفة حاالت في الدولة مسؤولية "مشاكل إلى الموضوع عنوان تغيير في اللجنة تنظر

 حول الخاص للمقرر الثالث التقرير (،2112) الحالية والسبعين الحادية الدورة في اللجنة على ُعرض .5

الموضوع هذا
18
 صلة ذات تكون قد التي المعاهدات عن معلومات تقدم والتي األمانة أعدتها التي المذكرة وكذلك 

الموضوع. هذا حول المستقبل في بعملها
19
 5و 2و 1 المواد مشاريع ذلك، إلى باإلضافة مؤقتا   اللجنة اعتمدت 

 / آب 2 في المنعقدة 3512 والجلسة 2112 يوليو / تموز 24 في المنعقدة 3522 الجلسة في عليها والتعليقات

 التوالي. على 2112 أغسطس

 المواد مشروع مناقشة أساس على 3425 جلستها في ،2112 يوليو / تموز 31 في اللجنة، إلى قُدم .6

 بالعلم. لألخذ 2و 2و 2 مواد مشاريع ثالثة الخاص، للمقرر الثاني التقرير في المقترحة

 فيما الدول خالفة عن الثالث التقرير في ونظرت الموضوع هذا (9012) والسبعون الحادية الدورة ناقشت

 من ؤوليةبالمس االحتجاج تتناول أجزاء أربعة من التقرير تألف الخاص. المقرر قبل من الدول بمسؤولية يتعلق

 عن التعويض ومطالبات األول( )الجزء العامة االعتبارات بعض تضم التي والسلف الخلف الدول جانب

 العمل وبرنامج ( الثالث( )الجزء المواد مشاريع بمخطط المتعلق التقني والمقترح الثاني( )الجزء اإلصابات

  الرابع(. )الجزء المستقبلي

  الخاص للمقرر الثالث التقرير .9

 المختلفة الجوانب تتناول أجزاء أربعة من أعاله، ذكر كما الموضوع حول الثالث التقرير يتألف .2

 عنها أعربت التي المختلفة لآلراء مفصال   ملخصا   ويقدم العامة االعتبارات على األول الجزء يركز للموضوع.

 العامة. للجمعية السادسة اللجنة في الدول

                                                 
 

17
 الدولة" بمسؤولية يتعلق فيما الدول خالفة حول جالوه، شورنور تشارلز الصياغة، لجنة رئيس "بيان الدولي، القانون لجنة 

<http://legal.un.org/docs؟/ / statement / english / documentation / path=../ilc

E = lang & 2018_dc_chairman_statement_sosr.pdf> 2112 أغسطس / آب 23 في إليه الوصول تم. 
 

18
 (2112 أبريل / نيسان 6) الخاص" المقرر ستورما، بافيل بقلم الدولة، بمسؤولية يتعلق فيما الدول خالفة عن الثالث "التقرير الدولي، القانون لجنة 

 .A/CN.4/731 المتحدة األمم وثيقة

 
19
 صلة ذات نتكو قد التي المعاهدات عن معلومات العامة، األمانة مذكرة الدولي، القانون لجنة 

 .A/CN.4/730 المتحدة األمم وثيقة (2112 مارس / آذار 21") الموضوع حول المستقبلية اللجنة بأعمال
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 ضد المرتكبة دوليا   المشروعة غير األفعال عن الناجم الضرر تعويض رالتقري من الثاني الجزء يتناول .2

 لبعض تعزيزا   يقترح والذي المواد، مشاريع مخطط على التقرير من الثالث الجزء يركز السلف. الدولة

 المواد. مشاريع ونطاق التعاريف

 الرابع التقرير أن إلى رةاإلشا مع المستقبل، في اللجنة عمل برنامج التقرير من الرابع الجزء يتناول .2

 ذلك في بما متنوعة مسائل أيضا   وسيتناول الدولة خالفة سياق في المسؤولية واستدعاء أشكال على سيركز

   اإلجرائية. المسائل

 الدول بمسؤولية يتعلق فيما الدول خالفة حول الثاني التقرير إلى المواد مشاريع تستند .2.1

   ستورما. بافيل السيد قبل من

  السلف. الدولة ضد المرتكبة دولياً  المشروعة غير األفعال عن الناجم الضرر تعويض - الثالث الجزء

 Y المادة مشروع

  الحالي الجزء هذا نطاق

 ضد المرتكبة دوليا   المشروعة غير األفعال عن الناجم الضرر تعويض على الجزء هذا مواد مشاريع تنطبق

  الدول. خالفة تاريخ قبل عنها كامال   تعويضا   لدولةا هذه تتلق لم والتي السلف الدولة

 19 المادة مشروع 

   الوجود في السلف الدولة تستمر عندما الدول خالفة حاالت

 الدول: خالفة حاالت في .1

 إقليم من جزء يكون وال عنه، مسؤولة الدولة تكون إقليم أي أو ما، دولة إقليم من جزء يصبح عندما (أ )

  أخرى. دولة إقليم من جزءا   الدولة، تلك

 في السلف الدولة استمرار مع ،أكثر أو واحدة دولة عن دولة إقليم من أجزاء أو جزء ينفصل عندما (ب )

  الوجود.

 إقليما   مباشرة الدول خالفة تاريخ قبل إقليمها كان حديثا ، مستقلة دولة الخلف الدولة تكون عندما (ج )

 من المتضررة السلف للدولة يجوز عنها، مسؤولة السلف الدولة كانت التي الدولية للعالقات تابعا  
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 خالفة تاريخ بعد حتى تعويضا   الدولة هذه من تطلب أن أخرى دولة من دوليا   مشروع غير فعل

 الدول.

 ظروف في تعويضا   المسؤولة الدولة من تطلب أن ،1 الفقرة عن النظر بصرف الخلف، للدولة يجوز .2

 من أو إقليم أصبحت والتي السلف الدولة رعايا أو اإلقليم من بجزء الضرر يتعلق عندما خاصة

  الخلف. الدولة رعايا

 الخلف. والدولة السلف الدولة بين تعويض مسألة بأي 2و 1 الفقرتين أحكام تخل ال .3

 13 المادة مشروع

  الدول توحيد

 أكثر أو دولتان تتحد عندما المسؤولة الدولة من تعويضا   تطلب أن الخلف للدولة يجوز .1

 واحدة. خلف دولة وتشكالن

  ذلك. خالف على المعنية الدول توافق لم ما ،1 الفقرة تنطبق .2

 12 المادة مشروع

   الدول حل

 الدولة أراضي من أجزاء تنفصل عندما المسؤولة الدولة من التعويض تطلب أن أكثر أو خلف لدولة يجوز

 الوجود. عن السلف الدولة وتتوقف أكثر أو دولتين لتشكيل

 وبين دوليا   المشروع غير الفعل عواقب بين الصلة االعتبار في واالتفاقات المطالبات هذه تأخذ أن ينبغي

  صلة. ذات أخرى وعوامل المنصفة والنسبة الخلف، الدولة رعايا أو إقليم

  الخلف. الدول بين تعويض مسألة بأي 2و 1 الفقرتين أحكام تخل ال

 11 المادة مشروع

   الدبلوماسية الحماية

 كان والذي رعاياها من بشخص يتعلق فيما الدبلوماسية الحماية تمارس أن الخلف للدولة يجوز .1

 الضرر، وقوع تاريخ عند مواطنا   يكن لم ولكنه للمطالبة الرسمي التقديم تاريخ عند فيها مواطنا  
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 له عالقة ال لسبب تسباك أو جنسيته فقد أو السلف الدولة جنسية الشركة أو للشخص يكون أن بشرط

  الدولي. القانون مع تتعارض ال بطريقة السابقة الدولة جنسية الدعوى، برفع

 الدولة خالفة تاريخ بعد الدبلوماسية الحماية بممارسة بالمطالبة االستمرار السلف للدولة يجوز .2

  .1 الفقرة في عليها المنصوص الشروط نفس بموجب الخلف

 الحماية وقواعد المطالبات بجنسية يتعلق فيما الدولة مسؤولية قواعد بيقبتط 2و 1 الفقرتان تخل ال .3

   الدبلوماسية.

   العامة األحكام - األول الجزء عنوان

  9 المادة مشروع

   المصطلحات استخدام

   الحالية: المواد مشاريع ألغراض

 فعال   الدول خالفة تاريخ قبل ارتكبت دولة الدول، خالفة بحالة يتعلق فيما المعنية"، "الدول بمصطلح ي قصد )و(

  الدول:... هذه من ألي خلف دول أو ودولة الفعل هذا بمثل متضررة ودولة دوليا   مشروع غير

   السلف. الدولة ارتكبتها التي دولياً  المشروعة غير األفعال عن الناجم الضرر تعويض - الثاني الجزء عنوان

  العاشرة المادة مشروع

   ثانيال الجزء نطاق

 الدولة ارتكبتها التي دوليا   المشروعة غير األفعال عن الناجم الضرر تعويض على الجزء هذا أحكام تنطبق

  الدول. خالفة تاريخ قبل عنها كامال   تعويضا   المتضررة الدولة تتلقى لم والتي السلف

  لسبعين.وا الحادية دورتها في مؤقتاً  اللجنة اعتمدتها التي المواد مشاريع نص  .2.2

  1 المادة

  النطاق
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 المشروعة غير األفعال عن الدولة بمسؤولية يتعلق فيما الدول خالفة آثار على هذه المواد مشاريع تنطبق .1

  دوليا .

  المعنية. الدول عليها تتفق مختلفة حلول أي غياب في هذه المواد مشاريع تنطبق .2

  9 المادة

   المصطلحات استخدام

  الحالية: المواد مشاريع ألغراض

  لإلقليم. الدولية العالقات عن المسؤولية في بأخرى دولة استبدال الدول" "خالفة بمصطلح يُقصد )أ(

 الدول. خالفة حدوث عند أخرى دولة محلها حلت التي الدولة السلف" "الدولة بمصطلح يُقصد )ب(

 الدول. خالفة حدوث عند أخرى دولة محل حلت التي الدولة الخلف" "الدولة بمصطلح يُقصد )ج(

 في السلف الدولة محل الخلف الدولة فيه حلت الذي التاريخ الدول" خالفة "تاريخ بمصطلح يُقصد )د(

  .الدول خالفة بها تتعلق التي اليملألق الدولية العالقات عن المسؤولية

  1 المادة

 الحالية. المواد بمشاريع المشمولة الدول خالفة حاالت

 مبادئ خاصة وبصفة الدولي للقانون وفقا   تحدث التي الدول خالفة آثار على إال هذه موادال مشاريع تنطبق ال

 المتحدة. األمم ميثاق في المجسدة الدولي القانون

  الدولة. بمسؤولية يتعلق فيما الدول خالفة حول الثالث للتقرير الخاص المقرر مقدمة  .2.3

 على للحفاظ تبذل الجهود كل أن العام، النهج حول ريرالتق من األول بالجزء يتعلق فيما التوضيح تم .11

 ذلك، خالف على التفاق تخضع صياغتها تتم التي القواعد وأن 1223و 1222 لعامي فيينا اتفاقية مع االتساق

 ممارسات وحساسية السياق وخصوصية تنوع أن على أيضا   التأكيد تم فرعية. قواعد شكل اتخذت وبالتالي

 مبدأ وجود تعني أنها على تُفهم أن ينبغي ال والتي العامة، القواعد تشكيل تعقيد إلى تضاف جالالم هذا في الدولة

  بالمسؤولية. يتعلق فيما الخالفة استخدام عدم مبدأ أو النظيفة القائمة
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 "خالفة" كلمة تعريف المثال، سبيل على معينة، تعريفية توضيحات تقديم ذلك، إلى باإلضافة تم .11

 أوضح الدولي. للقانون وفقا   للدول اإلقليمية التغييرات فقط تتناول التي القانونية الخالفة بعادالست المعتمدة

 الضرر فيها يكون ال التي الحاالت فقط تتناول هذه المواد مشاريع أن بالمسؤولية، يتعلق وفيما ذلك إلى باإلضافة

 المقترحين. وواي إكس المادتين مشروعي في مبين هو كما الدولة خالفة تاريخ قبل التعويض طريق عن مناسبا  

 ضد ارتُكب دوليا   مشروع غير فعل عن الناجم الضرر تعويض مسائل التقرير من الثاني الجزء تناول .12

 عندما أنه على تنص التي العامة بالقاعدة االعتراف أيضا   تم عنها. الكامل التعويض تتلقى لم التي السلف الدول

 ارتكبت التي الدولة من بالتعويض المطالبة في حقها على ستؤثر الخالفة فإن وجود،ال في السلف الدولة تستمر

 الحقوق أن من التحذير تم قد أنه إال الخالفة. تاريخ قبل ارتكبت التي األفعال عن المشروع غير الفعل

 أساس على اناألحي من كثير في تحدد الدولة، بين الفصل وكذلك االنهيار حالة في القانونية، وااللتزامات

 الموضوعية. المعايير وليس السياسي االعتبار

 على بناء   بالتعويضات المطالبة في السلف الدولة حق تحكم التي 14 إلى 12 من المواد مشاريع صيغت .13

 المصطلح استخدام أن الخاص المقرر أكد لقد الدولية. القضائية والهيئات المحاكم وقرارات اتفاقات تحليل

 وال لالتفاق، الحال بطبيعة وعموض تمكيني حكم استخدام إلى يهدف هذه المواد مشاريع في المستخدم "يجوز"

 الفعل عواقب بين بالترابط المتعلقة االعتبارات تناول أيضا   تم التلقائية. الخالفة وليس المطالبة سوى ضمنا   يعني

 ذلك وغير العادل غير واإلثراء متكافئة كانت كما ،14 الفقرة مشروع في الخلف رعايا أو وإقليم المشروع غير

    ة.الصل ذات العوامل من

 مشروع غير فعل فيها ارتكب التي الحاالت في التعويض في الحق خالفة احتمال أيضا   التقرير تناول .14

 أساس على المناقشة، تمت الصدد. هذا في 15 المادة مشروع واقترح السلف، الدولة مواطني ضد دوليا  

 الخلف الدولة مطالبة بأن للتعويضات، المتحدة األمم لجنة وممارسة اتفاق شكل في الصلة ذات الممارسة

 عواقب ذلك، من بدال   هناك كان لقد الدول. بين بالعالقات فقط تتعلق وال بحتة نادرة أو نظرية ليست بالتعويض

 من الخالفة تاريخ قبل لحقت التي الضرر حاالت في فعال بشكل الدبلوماسية للحماية الدول لممارسة هامة عملية

  طنيها.موا أصبحوا الذين األفراد قبل

 خالفة عن الناجم الجنسية تغيير فإن الحديث، والمذهب الممارسة في أنه أيضا   الخاص المقرر الحظ .15

 مشروع من 1 الفقرة تعترف الجنسية. استمرار في المتمثلة التقليدية للقاعدة كاستثناء كبير حد إلى مقبول الدول

 الحاالت. هذه مثل في الدبلوماسية يةالحما ممارسة في الخلف الدولة بحق عليه، بناء   15 المادة
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  (9018) السبعين الدورة في الموضوع في النظر .3

 تقديرهم عن وأعربوا الخاص، المقرر أعده الذي الموضوع حول الثالث بالتقرير اللجنة أعضاء رحب .16

 المذكرة إعداد في الدولي القانون لجنة أمانة بذلتها التي للجهود تقديرهم عن أيضا   اللجنة أعضاء أعرب لعمله.

 بالموضوع. الدول عالقة لمدى الواسعة التعاهدية الممارسة تعكس التي التفصيلية

 عليها اعتمد التي الخاصة باالتفاقات يتعلق فيما القانونية المواد هذه قيمة في األعضاء من عدد شكك .12

 سياسية العتبارات نتيجة لبا  غا كانت والتي الدول من المقدمة اإلكراميات مدفوعات ببعض تتعلق والتي التقرير

  قانونية. غير أو

 أنه محدودة استثناءات مع الخالفة لعدم العامة القاعدة على شددوا الذين األعضاء من العديد اقترح .12

 يجب التدريجي التطوير عملية وأن التعليق في الصدد هذا في المستقبل قانون تطوير إلى صراحة   اإلشارة ينبغي

 أخرى عامة تعليقات أيضا   األعضاء بعض أبدى العامة. السياسة اعتبارات من بدال   لبةص أسس إلى تستند أن

 ومسؤولية الدبلوماسية الحماية مثل مواضيع بشأن للجنة السابق العمل مع االتساق على الحفاظ إلى الحاجة بشأن

  .1223و 1222 فيينا اتفاقية وكذلك الدولة

 السلف الدولة بين التمييز أساس على المواد مشاريع بتقسيم يتعلق مافي اللجنة في عام تأييد هناك كان لقد .12

 المواد. مشاريع بمخطط يتعلق فيما وذلك تعويضات بتقديم التزام تحت الواقعة الدولة أو المتضررة الدولة وهي

 على وكذلك الخالفة، فئات على بناء   المواد مشاريع بين التمييز على الحفاظ مثل أخرى اقتراحات أيضا   قُدمت

 ال. أم موجودة زالت ما السلف الدولة كانت إذا ما أساس

 مكتسب" "حق هو التعويض في الحق أن حين في ألنه العام قلقهم عن أيضا   األعضاء من العديد أعرب .21

 المبدأ في به يُعترف لم المكتسبة االلتزامات مفهوم فإن الخلف، الدولة إلى السلف الدولة من للتحويل قابل

  وني.القان

 وأعربوا التعريف هذا مثل إلى الحاجة عن )و(، 2 المادة بمشروع يتعلق فيما األعضاء بعض تساءل .21

  التعليق. في المعنية" "الدولة عبارة وضع األفضل من وأنه االلتباس إلى يؤدي قد أنه عن

 بةالمطال في الحق يتناول الذي 14 إلى 12 المادة بمشروع يتعلق فيما األعضاء بعض اقترح .22

 بالتعويض المطالبة في القانوني الحق بين تخلط قد والتي غامضة، عبارة هي يطلب" "قد عبارة أن بالتعويض،

 باإلمكانية االعتراف فائدة على تحفظهم األعضاء بعض أبدى بالمسؤولية. للمطالبة اإلجرائية اإلمكانية من بدال  

 الموضوعية. وااللتزامات الحقوق دتحدي دون اإلجرائية
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 التطوير طريق عن السياق على تطبيقها يمكن المشروع غير اإلثراء مبادئ أن أيضا األعضاء أىر .23

 ذات األخرى و"العوامل الخاصة" "الظروف مصطلح توضيح في رغبتهم عن آخرون أعرب بينما التدريجي

  التوالي. على 14و 12 المادتين مشروعي في المستخدمة الصلة"

 لمصطلح المحددة المتطلبات بشأن ،14 المادة بمشروع يتعلق فيما كذل إلى باإلضافة التوضيح تم .24

 "األشخاص بعبارة عنه االستعاضة ويمكن للغاية مقيدا   يكون قد "مواطن" مصطلح أن ولوحظ "الصلة"،

  الخلف". الدولة لوالية الخاضعين

 الجنسية مبادئ اءباستثن يسمح ألنه 15 المادة مشروع إلدراج تأييدهم عن األعضاء من العديد أعرب .25

ك قد التي المواقف بتجنب المستمرة  على الحفاظ إلى الحاجة إلى أيضا   العضو أشار  حماية. دون األفراد فيها يُتر 

 الجنسية"، "تسوق بمفهوم يتعلق فيما سيما ال الدبلوماسية الحماية بشأن الدولي القانون لجنة عمل مع االتساق

  التعليق. في بإدراجه الخاص المقرر تعهد الذي

  المستقبلي اللجنة العمل .2

 الذين األعضاء مع الموضوع، هذا بشأن المستقبل في اللجنة بعمل يتعلق فيما الخاص المقرر اتفق .26

 اقترح المواد. مشاريع ستتخذه الذي النهائي الشكل أو النتائج الحقة مرحلة في تقرر أن للجنة ينبغي أنه ذكروا

 االتفاقات أساس على للبنود مرفق ميعتج أو نموذجية فقرات صياغة اقتراح على منفتح أنه أيضا   الخاص المقرر

 المبادئ أو التوجيهية المبادئ أو االستنتاجات مشروع إلى المادة مشروع شكل تغيير في يرغب ال لكنه القائمة،

  تحليلي. تقرير أو

 الرد الخصوص، وجه )على المسؤولية أشكال على سيركز الخاص للمقرر التالي التقرير إن قيل .22

 التي تلك ذلك في بما والمتنوعة، اإلجرائية المسائل أيضا   يعالج أن ويمكن التكرار( دمع وضمانات والتعويض

 الخلف. الدول من العديد حاالت في تنشأ
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 اإلنسانية ضد الجرائم  ثالثاً.

 مقدمة .1

 ضد "الجرائم موضوع إدراج (،2113) عام والستين الخامسة دورتها في الدولي القانون لجنة قررت .1

 موضوع والستين، السادسة الدورة في 2114 عام في اللجنة أدرجت األمد. طويل عملها برنامج في اإلنسانية"

 لألمم العامة الجمعية الحظت الغرض. لهذا خاص كمقرر ميرفي .د شون السيد وعينت الحالي عملها برنامج

 السادسة للجنة (2114) عام والستين التاسعة الدورة في دارت التي المناقشات أعقاب في التطور هذا المتحدة

  المتحدة. لألمم العامة للجمعية

 تضمن الذي الخاص للمقرر األول التقرير في (،2115) عام والستين السابعة دورتها في اللجنة نظرت .2

 وتعريف مرتكبيها، ومعاقبة اإلنسانية ضد المرتكبة الجرائم منع بشأن مادتين مشروعي أخرى أمور جملة من

 ذلك بعد واعتمدت الصياغة، لجنة إلى المواد مشاريع إحالة اللجنة قررت التوالي. على اإلنسانية ضد ئمالجرا

  عليها. التعليقات إلى باإلضافة ،4-1 من المواد مشاريع مؤقتا  

 هذا حول الخاص للمقرر الثاني التقرير (2116) عام والستين الثامنة دورتها في اللجنة على ُعرض .3

 الوطني القانون بموجب التجريم أمور، جملة في الثاني التقرير تناول األمانة. من مذكرة لكوكذ الموضوع،

 االختصاص وممارسة المزعومين الجانيين هوية لتحديد والتعاون العام والتحقيق الوطني االختصاص وإنشاء

 ستة وكذلك المزعوم لجانيل عادلة ومعاملة المحاكمة أو والتسليم حاضرا   المزعوم الجاني يكون عندما الوطني

 إلى 5 من المواد مشاريع اللجنة أحالت (.11 إلى 5 من المواد )مشاريع المسائل هذه تقابل مقترحة مواد مشاريع

 االعتباريين لألشخاص الجنائية المسؤولية مسألة في تنظر أن الصياغة لجنة إلى وطلبت الصياغة، لجنة إلى 11

 وكذلك ،11 إلى 5 من المواد مشاريع مؤقتا   اللجنة اعتمدت الخاص. قررالم يعدها مفاهيم ورقة أساس على

 فيهما. والنظر الصياغة لجنة قبل من تقريرين تقديم بعد عليها التعليقات

 تناول الخاص. للمقرر الثالث التقرير في (2112) عام والستين التاسعة دورتها في اللجنة نظرت .4

 والشهود والضحايا المتبادلة القانونية والمساعدة القسرية اإلعادة موعد المجرمين ترحيل خاص: بشكل التقرير

 االتحادية الدولة والتزامات المختصة الدولية الجنائية المحاكم مع والعالقة المتضررين، األشخاص من وغيرهم

 اعتمدت فاقية.الت الختامية والبنود المواد مشاريع وديباجة المتبقية والمسائل المنازعات وتسوية الرصد وآليات

 15 من ومجموعة فيهما، والنظر الصياغة لجنة تقريري تقديم بعد ديباجة مشروع األولى القراءة في اللجنة

 االستنتاجات مشروع إحالة وقررت اإلنسانية، ضد الجرائم بشأن عليها تعليقات مع ملحق ومشروع مواد مشاريع

 هذه تقديم طلب مع العام، األمين طريق عن لمالحظاتوا للتعليق وغيرها الدولية والمنظمات الحكومات إلى
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 21 إلى 16 من للمواد وفقا   ،2112 عام ديسمبر / األول كانون 1 بحلول العام األمين إلى والمالحظات التعليقات

 األساسي. نظامها من

  .2112 عام في للجنة السبعين الدورة في الموضوع مناقشة تتم لم .5

 باإلضافة الخاص للمقرر الرابع التقرير (9012) عام والسبعين الحادية الدورة في اللجنة على معروضاً  كان

 التعليقات الرابع التقرير تناول وغيرها. الدولية والمنظمات الحكومات من الواردة والمالحظات التعليقات إلى

 في المعتمدة قاتوالتعلي المواد مشاريع على وغيرها الدولية والمنظمات الحكومات أبدتها التي والمالحظات

 بمنع المتعلقة المواد مشاريع من كاملة مجموعة اللجنة اعتمدت مادة. مشروع لكل توصيات وقدم األولى القراءة

 مادة مشروع 15و ديباجة مشروع ذلك في بما الثانية، القراءة في عليها والمعاقبة اإلنسانية ضد المرتكبة الجرائم

 العامة الجمعية توصي أن األساسي، نظامها من 23 للمادة وفقا   اللجنة تقرر عليها. تعليقات مع مرفق، ومشروع

 خاصة بصفة اللجنة أوصت عليها. والمعاقبة اإلنسانية ضد المرتكبة الجرائم بمنع المتعلقة المواد بمشاريع

 المواد. مشاريع أساس على للمفوضين دولي مؤتمر أو اتفاقية بإعداد العامة الجمعية

 الخاص للمقرر الرابع التقرير .9

 والمنظمات الحكومات أبدتها التي والمالحظات التعليقات المبين، النحو على الرابع التقرير تناول .6

  مادة. مشروع لكل توصيات وقدم األولى القراءة في المعتمدة والتعليقات المواد مشاريع على وغيرها الدولية

 أن اإلنسانية، ضد الجرائم عن الرابع للتقرير تقديمه أثناء ،ميرفي .د شون السيد الخاص المقرر الحظ .2

 اإلنسانية ضد المرتكبة الجرائم منع بشأن اتفاقية يصبح أن يمكن لما مواد صياغة هو الممارسة هذه من الهدف

 اختصاص في الحرب وجرائم اإلنسانية ضد والجرائم الجماعية اإلبادة عادة   تندرج بينما مرتكبيها. ومعاقبة

 تتناول مخصصة اتفاقية دون الوحيدة اإلنسانية ضد الجرائم تزال وال محددة، باتفاقيات الدولي الجنائي القانون

 اللجنة. جهود وبالتالي الخاص للمقرر وفقا   الثغرة هذه معالجة من بد ال كان عليها. والعقاب منعها

 منذ فيها دولية مكاتب أو منظمات 2و دولة 32 من مكتوبة تعليقات وردت قد أنه الخاص المقرر الحظ .2

 اإلنسان حقوق معاهدة بموجب المنشأة الهيئات إحدى من أيضا   مكتوبة تعليقات وردت الرابع. التقرير استكمال

 إجراء إطار في بتفويض المكلفين من كبير وعدد المتحدة األمم عمل مجموعات وإحدى المتحدة لألمم التابعة

  المتحدة. باألمم خاص

 الدول أبدتها التي والمالحظات التعليقات مراجعة هو الخاص، للمقرر وفقا   التقرير هذا من الغرض كان

 في اإلنسانية ضد بالجرائم المتعلقة المواد مشاريع من كاملة مجموعة اعتماد منذ وغيرها الدولية والمنظمات

   . .2112 عام في األولى القراءة
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 ذلك في بما عليها، والمعاقبة اإلنسانية ضد المرتكبة ائمالجر منع بشأن مواد مشاريع .2.1

 الثانية القراءة في اعتُمد مرفق ومشروع مادة مشروع 11و ديباجة مشروع

 الديباجة مشروع

 ضمير تصدم لجرائم ضحايا التاريخ مر على والرجال والنساء األطفال ماليين كون اعتباره في يضع إذ

  بعمق اإلنسانية

 العالم في والرفاه واألمن السالم تهدد اإلنسانية ضد الجرائم أن أيضا   يدرك

  المتحدة األمم ميثاق في المجسدة الدولي القانون مبادئ إلى كذلك يشير

  ( اآلمرة القواعد ) العام الدولي القانون في آمرة قاعدة هو اإلنسانية ضد الجرائم حظر أن إلى أيضا   يشير

 ككل، الدولي المجتمع تهم التي الجرائم أخطر من تعد والتي اإلنسانية ضد كبةالمرت الجرائم منع يجب أنه يؤكد

  الدولي القانون مع يتماشى بما

 تعريف إلى بالنظر الجرائم، هذه منع في اإلسهام وبالتالي العقاب، من الجرائم هذه مرتكبي إلفالت حد وضع قرر

  الدولية الجنائية للمحكمة األساسي روما امنظ من 2 المادة في عليها المنصوص اإلنسانية ضد الجرائم

  اإلنسانية ضد بالجرائم يتعلق فيما الجنائي اختصاصها تمارس أن دولة كل واجب من أنه إلى يشير إذ

 الجانيين حق وكذلك اإلنسانية، ضد بالجرائم يتعلق فيما وغيرهم والشهود الضحايا حقوق اعتباره في يضع

  العادلة المعاملة في المزعومين

 على تدابير اتخاذ خالل من الجرائم لهذه الفعالة القضائية المالحقة ضمان يجب أنه أيضا   اعتباره في يضع

 المتبادلة القانونية والمساعدة المجرمين بترحيل يتعلق ما ذلك في بما ي،الدول التعاون وتعزيز الوطني المستوى

  عقاب دون اإلنسانية ضد الجرائم تمر أال يجب ألنه نظرا  

 1 المادة مشروع

  عليها. والمعاقبة اإلنسانية ضد الجرائم منع على الحالية المواد مشاريع تنطبق

  9 المادة مشروع
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 كجزء تُرتكب عندما التالية األفعال من أي ا   الحالية، المواد مشاريع ألغراض اإلنسانية" ضد "الجريمة تعني .1

   بالهجوم: علم مع المدنيين، السكان من أي ضد موجه منهجي أو النطاق واسع هجوم من

  القتل )أ(

  اإلبادة )ب(

  االستعباد )ج(

  للسكان القسري النقل أو الترحيل )د(

  الدولي للقانون األساسية القواعد يخالف بما البدنية الحرية من الشديد لحرمانا أشكال من غيره أو السجن )هـ(

  التعذيب )و(

 آخر شكل أي أو القسري التطهير أو القسري الحمل أو القسرية الدعارة أو الجنسية العبودية أو االغتصاب )ز(

  المماثلة الخطورة ذات الجنسي العنف أشكال من

 أو ثقافية أو إثنية أو قومية أو عنصرية أو سياسية ألسباب محددة جماعة أو ةمجموع أي ضد االضطهاد )ح(

 هي: التي األسباب من ذلك غير أو جنسية أو دينية

  الفقرة: هذه في إليه مشار فعل بأي يتعلق فيما الدولي، القانون بموجب مقبولة غير باعتبارها عالميا   بها معترف

 لألشخاص القسري االختفاء )ط(

  العنصري الفصل جريمة )ي(

 للجسم خطيرة إصابة أو كبيرة معاناة في عمدا   تتسبب التي المماثل الطابع ذات األخرى الالإنسانية األفعال )ك(

 البدنية. أو العقلية الصحة أو

  :1 الفقرة لغرض .2

 ارتكاب ىعل ينطوي التصرف وجوه من وجها   المدنيين" السكان من مجموعة أي ضد الموجه "الهجوم يعني )أ(

 سياسة أو دولة بسياسة عمال   المدنيين، السكان من مجموعة أي ضد 1 الفقرة في إليها مشار متعددة أعمال

  تعززها أو ترتكبها تنظيمية
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 على الحصول من الحرمان أمور، جملة في ذلك في بما الحياة، لظروف المتعمد الفرض "اإلبادة" تشمل )ب(

  السكان من جزء تدمير في تسببي أن له المقدر والدواء، الغذاء

 ويشمل شخص على الملكية بحق المرتبطة الصالحيات كل أو أي ممارسة "االستعباد" مصطلح يعني )ج(

 واألطفال النساء وبخاصة باألشخاص االتجار سياق في السلطة هذه ممارسة

 القسرية أفعالهم أو بترحيلهم المعنيين لألشخاص القسري التشريد للسكان" القسري النقل أو "الترحيل يعني )د(

  الدولي القانون بموجب بها يُسمح أسباب أي دون قانونية، بصورة فيها يتواجدون التي المنطقة من األخرى

 محتجز لشخص العقلية أو الجسدية سواء الشديدة المعاناة أو لأللم المتعمد الفرض "تعذيب" مصطلح يعني )هـ(

 القانونية العقوبات عن فقط الناشئة المعاناة أو األلم يشمل ال التعذيب أن باستثناء المتهم، لسيطرة خاضع أو

  لها بالنسبة الثانوية أو فيها المتأصلة

 التكوين على التأثير بقصد بالقوة، حملت التي للمرأة القانوني غير الحبس القسري" "الحمل بمصطلح يُقصد )و(

 التعريف هذا تفسير يجوز ال الدولي. للقانون أخرى جسيمة اتانتهاك ارتكاب أو السكان من مجموعة ألي العرقي

 بالحمل المتعلقة الوطنية القوانين على يؤثر أنه على األشكال من شكل بأي

 بسبب الدولي للقانون المخالفة األساسية الحقوق من والشديد المتعمد الحرمان "االضطهاد" مصطلح يعني )ز(

 المجموعة أو الجماعة هوية

 مرتكبة ،1 الفقرة في إليها المشار لتلك مشابه طابع ذات إنسانية غير أفعال العنصري" الفصل "جريمة تعني )ح(

 عرقية جماعات أو مجموعة أي على عرقية مجموعة قبل من والسيطرة المنتظم للقمع مؤسسي نظام سياق في

 النظام هذا على الحفاظ بقصد وارتُكبت أخرى

 أو دعم أو إذن بواسطة اختطافهم أو احتجازهم أو األشخاص توقيف شخاص"لأل القسري "االختفاء يعني )ط(

 معلومات إعطاء أو الحرية من الحرمان بذلك االعتراف رفض ذلك ويعقب سياسية، منظمة أو دولة من قبول

 الزمن. من طويلة لفترة القانون حماية عن إبعادهم بقصد األشخاص، هؤالء مكان أو مصير عن

 الدولي القانون في أو دولي صك أي في عليه منصوص أوسع تعريف بأي هذا مادةال مشروع يخل ال .3

 الوطني. القانون في أو العرفي

 3 المادة مشروع

 عامة التزامات
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  اإلنسانية. ضد جرائم تشكل أعمال في المشاركة بعدم التزام دولة كل على يقع .1

 الدولي القانون بموجب جرائم وهي ،عليها وبالمعاقبة اإلنسانية ضد الجرائم بمنع دولة كل تتعهد .2

 المسلح. النزاع وقت في تُرتكب لم أو ارتُكبت سواء

 االستقرار عدم أو المسلح النزاع مثل اإلطالق، على استثنائية ظروف بأي التذرع يجوز ال .3

  اإلنسانية. ضد للجرائم كمبرر أخرى، عامة طوارئ حالة أي أو الداخلي السياسي

  2 المادة مشروع

   بالمنع تزاماالل

   خالل: من الدولي، للقانون وفقا   اإلنسانية ضد الجرائم بمنع دولة كل تتعهد

 تخضع أرض أي في المناسبة الوقائية التدابير من وغيرها والقضائية واإلدارية التشريعية الوقائية التدابير )أ(

   الختصاصها

 حسب األخرى المنظمات ومع الصلة، ذات ةالدولي الحكومية والمنظمات األخرى الدول مع التعاون )ب(

  االقتضاء.

 1 المادة مشروع

   القسرية اإلعادة عدم

 هناك كانت إذا أخرى دولة إلى شخص أي تسلم أو ترحل أو )ترد( تعيد أو تطرد أن دولة ألي يجوز ال .1

  اإلنسانية. ضد لجريمة التعرض لخطر ستتعرض هي أو بأنه لالعتقاد حقيقية أسباب

 هناك كانت إذا ما تحديد لغرض الصلة ذات االعتبارات جميع االعتبار في المختصة السلطات تأخذ .2

 اإلنسان لحقوق الجماعية أو الخطيرة أو الجسيمة االنتهاكات من ثابت نمط وجود ذلك في بما األسباب، هذه مثل

 للتطبيق. بلةقا تكون حيثما معينة دولة في اإلنساني الدولي للقانون الجسيمة االنتهاكات أو

  6 المادة مشروع

   الوطني القانون بموجب التجريم
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 بموجب جرائم تشكل اإلنسانية ضد الجرائم أن لضمان الالزمة التدابير تتخذ أن دولة كل على يجب .1

  الجنائي. قانونها

  الجنائي: قانونها بموجب جرائم التالية األفعال تكون أن لضمان الالزمة التدابير دولة كل تتخذ .2

  اإلنسانية ضد جريمة ارتكاب )أ(

  الجريمة. هذه مثل ارتكاب في الشروع )ب(

 هذه مثل ارتكاب محاولة وأ ارتكاب في المساهمة أو تحريض أو مساعدة أو حث أو التماس أو طلب )ج(

  .الجريمة

 عن نائيةج مسؤولية يتحملون اآلخرين والرؤساء القادة أن لضمان أيضا   الالزمة التدابير دولة كل تتخذ .3

 المرؤوسين أن لمعرفة سبب لديهم كان أو علموا إذا مرؤوسوهم يرتكبها التي اإلنسانية ضد المرتكبة الجرائم

 وسعهم في التي والمعقولة الالزمة التدابير جميع يتخذوا ولم الجرائم هذه مثل ارتكبوا أو ارتكاب وشك على كانوا

 المسؤولين. األشخاص عاقبةلم الجرائم هذه ارتكبت إذا أو ارتكابها، لمنع

 هذا، المادة مشروع في إليها مشار جريمة ارتكاب أن لضمان الالزمة التدابير دولة كل تتخذ أن يجب .4

 الستبعاد سببا   ليس مدنيا ، أو عسكريا   كان سواء   رئيس، أو حكومة من أمر على بناء   الجنائي قانونها بموجب

 المرؤوسين. ألحد الجنائية المسؤولية

 هذا، المادة مشروع في إليها مشار جريمة ارتكاب أن لضمان الالزمة التدابير دولة كل تتخذ أن يجب .5

 الجنائية. المسؤولية الستبعاد سببا   ليس الجنائي قانونها بموجب

 هذا المادة مشروع في إليها المشار الجرائم ارتكاب أن لضمان الالزمة التدابير دولة كل تتخذ أن يجب .6

 تقادم. قانون ألي تخضع ال الجنائي، قانونها بموجب

 هذا، المادة مشروع في لها المشار الجرائم ارتكاب أن لضمان الالزمة التدابير دولة كل تتخذ أن يجب .2

  الخطيرة. طبيعتها االعتبار في تأخذ والتي المناسبة بالعقوبات عليها العقاب يتم الجنائي، قانونها بموجب

 تحديد أجل من االقتضاء، حسب الوطني، قانونها أحكام مراعاة عم تدابير دولة كل تتخذ أن يجب .2

 األشخاص مسؤولية تكون قد هذا. المادة مشروع في إليها المشار الجرائم عن االعتباريين األشخاص مسؤولية

 للدولة. القانونية بالمبادئ رهنا   وذلك إدارية، أو مدنية   أو جنائية   االعتباريين

  7 المادة مشروع
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   الوطني االختصاص إنشاء

 هذه المواد بمشاريع المشمولة الجرائم على اختصاصها إلثبات الالزمة التدابير دولة كل تتخذ أن يجب .1

  التالية: الحاالت في

  الدولة تلك في مسجلة طائرة أو سفينة متن على أو الختصاصها تخضع أرض أي في الجريمة ارتكاب عند )أ(

 أرض في المقيمين غير من الجنسية عديم شخص أو الدولة تلك مواطني من المزعوم الجاني يكون عندما )ب(

 مناسبا . ذلك الدولة تلك اعتبرت إذا الدولة، تلك

  مناسبا . ذلك الدولة تلك اعتبرت إذا الدولة، تلك مواطني من الضحية يكون عندما )ج(

 مشاريع في إليها المشار لجرائما على اختصاصها إلثبات الالزمة التدابير أيضا   دولة كل تتخذ أن يجب .2

 تقوم وال الختصاصها تخضع أرض أي في حاضرا   المزعوم الجاني فيها يكون التي الحاالت في هذه المواد

   هذه. المواد لمشاريع وفقا   الشخص ترحيل أو بتسليم

 قانونهال وفقا   الدولة قبل من موضوعة جنائي اختصاص أي ممارسة الحالية المواد مشاريع تستبعد ال .3

 الوطني.

  8 المادة مشروع

   تحقيق

 معقولة   أسبابا   وجدت حال في ونزيه سريع تحقيق بإجراء المختصة سلطاتها قيام تضمن أن دولة كل على يجب

 ضمن يخضع إقليم أي في ترتكب أو ارتكبت قد اإلنسانية ضد جرائم تشكل التي األفعال بأن االعتقاد إلى تدعو

 اختصاصها.

 2 ادةالم مشروع 

   موجودا   المزعوم الجاني يكون عندما األولية التدابير

 أي بارتكاب الختصاصها الخاضعة األراضي في الموجود المزعوم الشخص قام دولة أي على يجب .1

 عند وجوده لضمان أخرى قانونية تدابير اتخاذ أو بحجزه تقوم أن الحالية، المواد بمشاريع مشمولة جريمة

 واإلجراءات االحتجاز يكون أن يجب ذلك. تبرر الظروف بأن لديها المتوفرة المعلومات دراسة وبعد االقتناع
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 الالزم الوقت في إال يستمر أن يمكن ال ولكن الدولة، تلك قانون في عليه المنصوص النحو على األخرى القانونية

   ترحيلهم. أو المجرمين تسليم أو جنائية إجراءات أي لتمكين

  بالوقائع. يتعلق فيما األولي التحقيق بإجراء فورا   الدولة هذه تقوم أن يجب .2

 الدول تُعلم أن عليها فيجب المادة، هذه لمشروع وفقا   االحتجاز، في ما شخصا   الدولة تضع ماعند .3

 وبالظروف االحتجاز قيد هو الشخص هذا أن بحقيقة الفور على 2 المادة مشروع من 1 الفقرة في إليها المشار

 هذه مشروع من 2 الفقرة في ليهإ المشار األولي التحقيق تجري التي الدولة على يجب كما احتجازه. تبرر التي

 تعتزم كانت إذا ما تبين وأن المذكورة الدول إلى إليها توصلت التي بالنتائج تقريرا   الفور على تقدم أن المادة

 االختصاص. ممارسة

 10 المادة مشروع

  المحاكمة أو التسليم

 تسليم أو بترحيل تقم لم إذا ،الختصاصها الخاضعة األراضي في المزعوم الجاني يوجد التي الدولة على يجب

 المختصة سلطاتها إلى القضية رفع مختصة، دولية جنائية محكمة أو قضائية هيئة أو أخرى دولة إلى الشخص

 أية ارتكاب حالة في تتبعه الذي األسلوب بنفس قرارها تتخذ أن السلطات هذه على يجب المقاضاة. لغرض

 الدولة. تلك قانون بموجب خطيرة طبيعة ذات أخرى جريمة

 11 المادة مشروع

   المزعوم للجاني العادلة المعاملة

 بمشاريع مشمولة بجريمة يتعلق فيما تدابير بحقه اتخذت شخص ألي العادلة المعاملة ضمان يجب .1

 حقوقها / لحقوقه الكاملة الحماية وتوفير العادلة المحاكمة ذلك في بما المحاكمة، مراحل جميع في هذه المواد

  الدولي. اإلنساني لقانونوا اإلنسان حقوق قانون ذلك في بما المطبق، والدولي الوطني القانون بموجب

  لها: ينتمي ال التي الدولة لدى االعتقال أو االحتجاز أو السجن في هو الذي الشخص لهذا يحق .2

 التي أو رعاياها من الشخص ذلك يكون التي الدول أو للدولة مختص ممثل بأقرب تأخير، دون يتصل أن )أ(

 استعداد على تكون التي الدولة فمن الجنسية، عديم الشخص هذا كان إذا أو، الشخص ذلك حقوق حماية لها يحق

  طلبه. عند الشخص ذلك حقوق لحماية

 الدول. تلك أو الدولة تلك ممثل يزوره أن )ب(
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  الفقرة. هذه بموجب بحقوقه تأخير دون إبالغه يتم أن )ج(

 الدولة في بها عمولالم واألنظمة القوانين مع يتفق بما 2 الفقرة في إليها المشار الحقوق تمارس أن يجب .3

 قابلة المذكورة واألنظمة القوانين تكون أن شريطة الختصاصها، الخاضعة األراضي في الشخص هذا يوجد التي

   2 الفقرة بموجب الممنوحة الحقوق أجله من وضعت الذي للغرض الكامل للتنفيذ

  19 المادة مشروع

   وغيرهم والشهود الضحايا

  يلي: ما لضمان الالزمة يرالتداب دولة كل تتخذ أن يجب .1

 شكوى تقديم في الحق له تُرتكب، أو ارتُكبت قد اإلنسانية ضد جرائم تشكل التي األفعال أن يدعي شخص أي )أ(

   المختصة السلطات إلى

 في المشاركون اآلخرون األشخاص وكذلك وممثلوهم وأقاربهم والشهود والضحايا الشكاوى أصحاب يتمتع )ب(

 أو المعاملة سوء من بالحماية هذه، المواد مشاريع نطاق في آخر إجراء أي أو ترحيل أو اكمةمح أو تحقيق أي

 بحقوق الحماية تدابير تخل ال أن يجب مقدمة. أخرى أدلة أو شهادة أو معلومات أو شكوى ألي كنتيجة الترهيب

  .11 المادة مشروع في إليه المشار المزعوم الجاني

 الوطني، لقانونها وفقا   اإلنسانية ضد جريمة ضحايا قضايا و آراء عرض دولة كل تتيح أن يجب .2

 المشار بالحقوق تمس ال بطريقة المزعومين الجناة ضد الجنائية اإلجراءات من مناسبة مراحل في فيها والنظر

   .11 المادة مشروع في إليها

 ضد جريمة أي لضحايا نيكو أن القانوني نظامها في لتضمن الالزمة التدابير دولة كل تتخذ أن يجب .3

 يخضع إقليم أي في يرتكبونها أو الدولي القانون بموجب إليها تنسب أفعال خالل من وُمرتكبة اإلنسانية

 جماعي، أو فردي أساس على المعنوية األضرار و المواد عن تعويض على الحصول في الحق الختصاصها،

 تأهيل وإعادة رضا وتعويضات االسترداد االقتضاء: بحس غيرها أو التالية األشكال من أكثر أو شكل من تتألف

 التكرار. عدم وضمانات ووقف

 13 المادة مشروع

   التسليم
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 الطالبة الدولة تسعى عندما الحالية المواد بمشاريع المشمولة الجرائم على هذا المادة مشروع ينطبق .1

  الطلب. متلقية دولة لوالية تخضع أراضي في موجود شخص تسليم

 الخاضعة الجرائم عداد في مدرجة الحالية المواد بمشاريع المشمولة الجرائم من جريمة كل ستعتبر .2

 تستوجب كجرائم الجرائم هذه مثل بإدراج الدول تتعهد الدول. بين السارية المجرمين لتسليم معاهدة أي في للتسليم

  معهم. تعقد المجرمين لتسليم معاهدة كل في مرتكبيها تسليم

 سياسية بجريمة مرتبطة جريمة أو سياسية جريمة الحالية المواد بمشاريع المشمولة الجريمة برتعت ال .3

 طلب رفض ذلك على بناء   يجوز ال الدول. بين التسليم ألغراض السياسية الدوافع من مستوحاة كجريمة أو

  وحدها. األسس هذه على الجريمة هذه أساس على التسليم

 لديها ليس أخرى دولة من لتسليم طلبا   معاهدة بوجود مشروطا   المجرمين يمتسل تجعل التي للدولة يجوز .4

 جريمة بأي يتعلق فيما المجرمين لتسليم القانوني األساس بمثابة الحالية المواد مشاريع اعتبار لتسليمها معاهدة

  الحالية. المواد بمشاريع مشمولة

 مشمول جرم ألي بالنسبة معاهدة، جودبو مشروطا   المجرمين تسليم تجعل التي الدولة على يجب .5

  أن: الحالية المواد بمشاريع

 في للتعاون قانوني كأساس الحالية المواد مشاريع ستستخدم كانت إذا بما المتحدة لألمم العام األمين إبالغ )أ(

  أخرى. دول مع التسليم مجال

 إبرام التسليم، مجال في للتعاون نونيقا كأساس الحالية المواد مشاريع تستخدم لم إذا الحاجة حسب )ب(اطلب

   هذا. المادة مشروع تنفيذ أجل من أخرى دول مع التسليم بشأن معاهدات

 بمشاريع المشمولة الجرائم تعتبر أن معاهدة بوجود مشروطا   المجرمين تسليم تجعل ال التي الدول على .6

  بينهم. فيما مرتكبيها تسليم تستوجب جرائم هذه المواد

 معاهدات أو الطلب متلقية للدولة الوطني القانون في عليها المنصوص للشروط المجرمين متسلي يخضع .2

  التسليم. رفض الطلب إليها الموجه للدولة يجوز التي األسباب ذلك في بما بها، المعمول المجرمين تسليم

 وتبسيط التسليم اءاتبإجر التسريع إلى الوطنية قوانينها مراعاة مع الطلب والمتلقية الطالبة الدول تسعى .2

  بها. المتعلقة اإلثبات متطلبات
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 كانت لو كما الدول، بين التسليم ألغراض األمر لزم إذا الحالية المواد بمشاريع المشمولة الجرائم تعامل .2

 1 للفقرة وفقا   القضائية الوالية أقرت التي الدول أراضي في ولكن فيه وقعت الذي المكان في فقط ليس ارتكبت قد

   .2 المادة مشروع من

 الشخص ألن الحكم إنفاذ ألغراض المطلوب التسليم ُرفض إذا الطلب إليها الموجه الدولة على يتعين .11

 وبناء   القانون هذا لمتطلبات ووفقا   بذلك الوطني قانونها سمح إذا إليها المطلوب الدولة رعايا من هو المطلوب

 تبقى ما أو الطالبة للدولة الوطني القانون بموجب المفروضة بةالعقو إنفاذ في النظر الطالبة، الدولة طلب على

  منها.

 إليها الموجه الدولة كانت إذا بالتسليم التزاما   يفرض أنه على يفسر ما هذه المواد مشاريع في يوجد ال .11

 الشخص ذلك جنس بسبب شخص معاقبة أو مقاضاة لغرض قُدم الطلب بأن لالعتقاد وجيهة أسباب لديها الطلب

 اآلراء أو معينة اجتماعية مجموعة في العضوية أو الثقافة أو العرقي األصل أو جنسيته أو دينه أو عرقه أو

 االمتثال أن أو الدولي، القانون بموجب مقبولة غير باعتبارها عالميا   بها المعترف األسباب من غيرها أو السياسية

  األسباب. هذه من ألي الشخص هذا فبموق اإلخالل في يتسبب أن شأنه من للطلب

 الجريمة فيها وقعت التي األرض في الدولة لطلب الواجب االعتبار الطلب إليها الموجه الدولة تولي .12

 الحاجة حسب التسليم رفض قبل الطلب إليها الموجه الدولة تتشاور .13 القضائية. لواليتها الخاضعة المزعومة

 بادعائها. الصلة ذات المعلومات ولتقديم آرائها لعرض كبيرة بفرصة لتزويدها الطالبة الدولة مع

 بفرصة لتزويدها الطالبة الدولة مع الحاجة حسب التسليم رفض قبل الطلب إليها الموجه الدولة تتشاور .13

 بادعائها. الصلة ذات المعلومات ولتقديم آرائها لعرض كبيرة

  12 المادة مشروع

  المتبادلة القانونية المساعدة

 والمقاضاة التحقيقات في المتبادلة القانونية المساعدة من ممكن قدر أكبر البعض هالبعض الدول توفر .1

  هذا. المادة لمشروع وفقا   الحالية المواد بمشاريع المشمولة بالجرائم يتعلق فيما القضائية واإلجراءات

 الصلة تذا والمعاهدات القوانين بموجب ممكن حد أقصى إلى المتبادلة القانونية المساعدة تُقدم .2

 القضائية واإلجراءات والمقاضاة بالتحقيقات يتعلق فيما للطلب المتلقية بالدولة الخاصة والترتيبات واالتفاقات

 6 المادة مشروع من 2 الفقرة بموجب مسؤوال   القانوني الشخص اعتبار يمكن التي بالجرائم يتعلق فيما وغيرها

  الطالبة. الدولة في
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 األغراض من ألي هذا المادة لمشروع وفقا   تقديمها يتم التي المتبادلة نيةالقانو المساعدة طلب يجوز .3

  التالية:

  غيرهم. أو الشهود أو الضحايا الحاجة وحسب وجودهم، مكان وتحديد المزعومين المجرمين مكان تحديد )أ(

  الفيديو. طريق عن ذلك في بما األشخاص من البيانات أو األدلة أخذ )ب(

  القضائية. الوثائق خدمة تفعيل )ج(

  والمضبوطات. البحث عمليات تنفيذ )د(

  الشرعي. الطب أدلة على الحصول ذلك في بما والمواقع األشياء فحص )هـ(

  الخبراء. وتقييمات اإلثباتية والبنود المعلومات تقديم )و(

  لصلة.ا ذات والسجالت الوثائق من مصدقة نسخ أو األصلية النسخ تقديم )ز(

 أو إثباتية ألغراض األخرى األشياء أو األدوات أو الممتلكات أو الجريمة عائدات تجميد أو تعقب أو تحديد )ح(

  أخرى. ألغراض

  الطالبة. الدولة في لألشخاص الطوعي الظهور تسهيل )ط(

 أن للدول يجوز ال .4 الطلب. متلقية للدولة الوطني القانون مع يتعارض ال المساعدة من آخر نوع أي )ي(

  المصرفية. السرية أساس على هذا المادة بمشروع عمال   المتبادلة القانونية المساعدة تقديم ترفض

 السرية أساس على هذا المادة بمشروع عمال   المتبادلة القانونية المساعدة تقديم ترفض ال أن لدولا على .4

 .المصرفية

 تخدم األطراف متعددة أو ثنائية ترتيبات أو اتفاقات إبرام إمكانية في الحاجة حسب الدول تنظر .5

  تعززها. أو العملي التنفيذ موضع تضعها أو هذه المادة مشروع أحكام أغراض

 إرسال مسبق، طلب دون الوطني بقانونها اإلخالل عدم مع دولة أي في المختصة للسلطات يجوز .6

 يمكن المعلومات هذه أن تعتقد حيث أخرى دولة في مختصة سلطة إلى اإلنسانية ضد بالجرائم لقةالمتع المعلومات

 أن يمكن أو بنجاح منها االنتهاء أو القضائية واإلجراءات المقاضاة أو التحقيقات إجراء في السلطة تساعد أن

  الحالية. المواد بمشاريع عمال   األخيرة الدولة من مقدم طلب إلى تؤدي
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 األطراف، متعددة أو ثنائية أخرى معاهدة أي بموجب االلتزامات على المادة مشروع أحكام تؤثر ال .2

  المعنية. الدول بين المتبادلة القانونية المساعدة جزئيا   أو كليا   ستحكم أو تحكم التي

 كانت إذا هذا المادة بمشروع عمال   المقدمة الطلبات على الحالية المواد مشاريع الملحق مشروع ينطبق .2

 تلك كانت إذا المعاهدة لهذه المقابلة األحكام تطبق القانونية. المساعدة لتبادل بمعاهدة مرتبطة غير المعنية الدول

ع منها. بدال   الملحق مشروع أحكام تطبيق على الدول توافق لم ما المعاهدة، بهذه ملزمة الدول  على الدول تُشجَّ

  تعاون.ال يسهل كان إذا الملحق مشروع تطبيق

 أو المتحدة األمم أنشأتها التي الدولية اآلليات مع ترتيبات أو اتفاقات إبرام في الحاجة حسب الدول تنظر .2

 اإلنسانية. ضد بالجرائم يتعلق فيما األدلة بجمع والية لها والتي األخرى الدولية المنظمات

  11 المادة مشروع

  المنازعات تسوية

 خالل من الحالية المواد مشاريع تطبيق أو بتفسير المتعلقة المنازعات تسوية إلى الدول تسعى .1

  المفاوضات.

 تتم لم التي الحالية المواد مشاريع تطبيق أو تفسير بشأن أكثر أو دولتين بين ينشأ نزاع أي تقديم يجب .2

 الدول تلك توافق لم ما الدولية، العدل ةمحكم إلى الدول تلك إحدى طلب على بناء   التفاوض، طريق عن تسويتها

   التحكيم. على النزاع تقديم على

 الدول تكون ال هذا. المادة مشروع من 2 بالفقرة ملزمة نفسها تعتبر ال أنها تعلن أن دولة لكل يجوز .3

   اإلعالن. هذا مثل أصدرت دولة بأي يتعلق فيما هذا المادة مشروع من 2 بالفقرة ملزمة األخرى

 أي في اإلعالن هذا تسحب أن هذا المادة مشروع من 3 للفقرة وفقا   إعالنا   أصدرت دولة ألية يجوز .4

 وقت.

  الملحق

   .14 المادة مشروع من 2 للفقرة وفقا   هذا المرفق مشروع ينطبق .1

   مركزية سلطة تعيين
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 وإما لمتبادلةا القانونية المساعدة طلبات تلقي وسلطة مسؤولية تتحمل مركزية سلطة دولة كل تُعين .2

 خاص إقليم أو منطقة لها يكون عندما ما لدولة يجوز للتنفيذ. المختصة السلطات إلى إرسالها أو تنفيذها

 لتلك الوظيفة نفس لها تكون متميزة مركزية سلطة تعيين المتبادلة القانونية للمساعدة منفصل نظام به

 الواردة. الطلبات إرسال أو والمناسب يعالسر التنفيذ المركزية السلطات تضمن األرض. أو المنطقة

 السريع التنفيذ على تشجع أن للتنفيذ مختصة سلطة إلى الطلب تحيل عندما المركزية السلطة على يجب

 المركزية بالسلطة المتحدة لألمم العام األمين دولة كل تُبلغ المختصة. السلطة قبل من للطلب والمناسب

 السلطات إلى بها يتعلق اتصال وأي المتبادلة القانونية المساعدة طلبات تُحال الغرض. لهذا المخصصة

 الطلبات هذه بتوجيه المطالبة في الدولة بحق الشرط هذا يخل ال الواليات. تحددها التي المركزية

 المنظمة خالل من الدول، وافقت حيثما العاجلة الظروف وفي الدبلوماسية، القنوات عبر إليها والرسائل

 أمكن. إن الجنائية شرطةلل الدولية

   الطلب تقديم إجراءات

 الدولة لدى مقبولة بلغة مكتوب، سجل إنتاج على قادرة وسيلة بأي أمكن حيثما أو كتابة الطلبات تقدم .3

 لألمم العام األمين دولة كل تُبلغ صحتها. بإثبات الدولة لتلك تسمح ظروف ظل في الطلب، المتلقية

 تقديم الدول توافق وحيثما العاجلة الحاالت في يجوز الدولة. تلك لدى مقبولةال اللغات أو باللغة المتحدة

  الفور. على كتابة   تأكيدها يجب ولكن شفهيا ، الطلبات

   المتبادلة: القانونية المساعدة طلب يتضمن أن يجب .4

   الطلب. تقدم التي السلطة هوية )أ(

 التي السلطة ومهام واسم الطلب به يتعلق الذي القضائي اإلجراء أو المالحقة أو التحقيق وطبيعة موضوع )ب(

   القضائية. اإلجراءات أو المحاكمة أو التحقيق تجري

 القضائية. الوثائق خدمة لغرض بالطلبات يتعلق ما باستثناء الصلة، ذات للوقائع ملخص )ج(

   اتباعه. الطالبة الدولة تود معين إجراء أي وتفاصيل المطلوبة للمساعدة وصف )د(

  ذلك. أمكن حيثما وجنسيته ومكانه معني شخص أي هوية )هـ(

  اإلجراء. أو المعلومات أو األدلة عن البحث من الغرض )و(



32 

 

 وفقا   الطلب لتنفيذ ضروريا   ذلك يبدو عندما إضافية معلومات تطلب أن الطلب إليها الموجه للدولة يجوز .5

 التنفيذ. ذاه تسهيل من تتمكن عندما أو الوطني لقانونها

  المطلوبة الدولة لطلب استجابة

 الوطني القانون مع يتعارض ال وبما الطلب، إليها الموجه للدولة الوطني للقانون وفقا   الطلب تنفيذ يتم .6

 الطلب. في المحددة لإلجراءات وفقا   أمكن، وحيثما الطلب متلقية للدولة

 في وتأخذ ممكن، وقت أقرب في المتبادلة القانونية المساعدة طلب بتنفيذ الطلب إليها الموجه الدولة تقوم .2

 يكون أن ويفضل أسبابها، تقديم يتم والتي الطالبة الدولة تقترحها نهائية مواعيد أي اإلمكان قدر االعتبار

 بشأن الطالبة الدولة من المقدمة المعقولة للطلبات الطلب إليها الموجه الدولة تستجيب الطلب. في ذلك

 ال عندما الفور على المطلوبة الدولة إبالغ الطالبة الدولة على يجب الطلب. معالجة في المحرز التقدم

 مطلوبة. المطلوبة المساعدة تكون

   المتبادلة: القانونية المساعدة رفض يتم قد .2

  هذا. الملحق مشروع أحكام مع يتوافق بما الطلب تقديم يتم لم إذا )أ(

 أو العام نظامها أو أمنها أو سيادتها يمس أن شأنه من الطلب تنفيذ أن الطلب إليها الموجه الدولة رأت إذا )ب(

 األساسية. المصالح من غيرها

 بأي يتعلق فيما المطلوب اإلجراء تنفيذ الطلب متلقية الدولة سلطات على يحظر الوطنية الدولة قانون كان إذا )ج(

  القضائية. لواليتها الخاضعة القضائية جراءاتاإل أو المالحقة أو للتحقيق يخضع كان إذا مماثلة، جريمة

 لطلب المتبادلة القانونية بالمساعدة يتعلق فيما الطلب متلقية للدولة القانوني النظام مع يتعارض كان إذا )د(

  الموافقة.

  المتبادلة. القانونية للمساعدة رفض ألي األسباب إبداء يجب .2

 مع تتعارض أنها أساس على الطلب متلقية الدولة قبل من المتبادلة القانونية المساعدة تأجيل يجوز .11

  الجارية. القضائية اإلجراءات أو القضائية المالحقة أو التحقيق

 وفقا   المساعدة منح يمكن كان إذا فيما للنظر الطالبة الدولة مع التشاور إليها الموجه الدولة على يجب .11

 أو هذا الملحق مشروع من 2 بالفقرة عمال   لبط أي رفض قبل ضرورية تراها التي واألحكام للشروط
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 لتلك الخاضعة المساعدة الطالبة الدولة قبلت إذا الملحق. مشروع من 11 بالفقرة عمال   تنفيذه تأجيل

  للشروط. االمتثال عليها يجب الشروط،

   المطلوبة: الدولة .12

 حوزتها في الموجودة الحكومية ماتالمعلو أو الوثائق أو السجالت من نسخ الطالبة للدولة توفر أن يجب )ا(

  الناس. لعامة الوطني قانونها بموجب والمتاحة

 من بنسخ مناسبة، تراها التي للشروط وفقا   أو جزئيا   أو كليا   الطالبة الدولة تزود أن تقديرها حسب لها يجوز )ب(

  الناس. لعامة طنيالو قانونها بموجب تتاح ال حوزتها في حكومية معلومات أو مستندات أو سجالت أي

   الطالبة الدولة قبل من المعلومات استخدام

 للتحقيقات الطلب متلقية الدولة قدمتها التي األدلة أو المعلومات تستخدم أو تنقل أن الطالبة للدولة يجوز ال .13

 من مسبقة موافقة دون الطلب في عليها المنصوص تلك بخالف القضائية اإلجراءات أو المالحقات أو

 معلومات عن إجراءاتها في اإلفصاح من الطالبة الدولة يمنع ما الفقرة هذه في ليس الطلب. متلقية ةالدول

 قبل الطلب متلقية الدولة بإبالغ األخيرة الحالة في الطالبة الدولة تقوم المتهم. للشخص تبرئة أدلة أو

 الدولة إبالغ الطالبة الدولة على يجب الطلب. إليها الموجه الدولة فاستشر ذلك طلبت وإذا عنها، الكشف

  استثنائية. حالة في ممكن غير المسبق اإلبالغ كان إذا تأخير دون باإلفصاح المطلوبة

 بالقدر إال الطلب، وجوهر حقيقة سرية على الطلب إليها الموجه الدولة تحافظ أن الطالبة الدولة تطلب قد .14

 تبلغ أن فعليها السرية، لمتطلبات االمتثال من إليها المطلوب الدولة تتمكن لم إذا الطلب. لتنفيذ الالزم

  الفور. على الطالبة الدولة

  المطلوبة الدولة من شخص شهادة

 أو معاقبة أو احتجاز أو مقاضاة هذا، الملحق مشروع من 12 الفقرة بتطبيق اإلخالل دون يجوز ال .15

 في الطالبة الدولة طلب على بناء   آخر، شخص أو خبير أو شاهد شخصية لحرية آخر تقييد أي إخضاع

 القضائي اإلجراء أو المحاكمة أو التحقيق في للمساعدة أو دعوى في أدلة تقديم على للموافقة المنطقة تلك

 عن رحيله قبل اإلدانات أو اإلغفاالت أو باألفعال يتعلق فيما الطالبة الدولة لوالية الخاضع اإلقليم في

 الخبير أو الشاهد يكون عندما اآلمن السلوك هذا يتوقف أن يجب لطلب.ا متلقية الدولة لوالية يخضع إقليم

 الذي التاريخ من الدول عليها تتفق فترة ألي أو متتاليا   يوما   عشر خمسة لمدة قضى قد آخر شخص أي أو

 مع للمغادرة، فرصة أي أو القضائية السلطات قبل من مطلوبا   يعد لم حضوره بأن رسميا   إبالغه فيه تم
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 بمحض إليها عاد تركها أن بعد أو الطالبة للدولة القضائية للوالية الخاضع اإلقليم في طوعا   بقي ذلك

  إرادتها.

 يخضع إقليم في الفرد يكون عندما الوطني، للقانون األساسية المبادئ مع ومتسقا   ممكنا   ذلك كان حيثما .16

 يجوز خبير، أو كشاهد أخرى دولة في ئيةالقضا السلطات إليه تستمع أن ويجب ما لدولة القضائية للوالية

 الممكن غير من كان إذا فيديو عبر استماع جلسة لعقد السماح اآلخر، من طلب على بناء   األولى للدولة

 الطالبة. للدولة القضائية للوالية يخضع إقليم في شخصيا   المعني الشخص يظهر أن فيه المرغوب أو

 في قضائية سلطة وتحضرها الطالبة الدولة في قضائية سلطة لسةالج تعقد أن على توافق أن للدول يجوز

 إليها. المطلوب الدولة

  الطلب إليها الموجه الدولة في المحتجز الشخص لشهادة نقل

 مطلوب لدولة القضائية للوالية الخاضع اإلقليم في عقوبة يقضي الذي أو المحتجز الشخص نقل يجوز .12

 في أخرى بطريقة المساعدة تقديم أو الشهادة أو الهوية تحديد ألغراض أخرى دولة في حضورها

 المشمولة بالجرائم المتعلقة القضائية اإلجراءات أو القضائية المالحقات أو للتحقيقات أدلة على الحصول

  التالية: الشروط التالية الشروط استوفت إذا الحالية المواد بمشاريع

  مسبقة.ال موافقته بحرية تعطي أو يعطي الشخص أن )أ(

 الدول تلك تراها التي الشروط مراعاة مع الدولتين، كلتا في المختصة السلطات موافقة )ب(

 مناسبة.

   هذا: الملحق مشروع من 12 الفقرة ألغراض .12

 لم ما الحجز، في المنقول بالشخص باالحتفاظ والتزام سلطة الشخص إليها ينقل التي للدولة يكون )ا(

 منها. الشخص نقل تم التي الدولة قبل من به مصرح أو ذلك خالف يطلب

 حجز إلى الشخص بإعادة تأخير، دون التزامها تنفذ أن الشخص إليها ينقل التي الدولة على يجب )ب(

 في المختصة السلطات عليه تتفق ما حسب أو مسبقا ، عليه متفق هو كما منها الشخص نُقل التي الدولة

 الدولتين. كلتا

 في تشرع أن الشخص إليها نُقل التي الدولة من تطلب أن إليها الشخص نقل تم تيال للدولة يجوز ال )ج(

 الشخص. لتسليم إجراءات
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 الذي للوقت منها نُقِل التي الدولة من الصادر الحكم خدمة مقابل رصيدا   المنقول الشخص يتلقى )د(

 إليها. نُقل التي الدولة حجز في أمضاه

 هذا فإن هذا، الملحق مشروع من 12و 12 للفقرتين وفقا   ما شخص منها سيُنقل التي الدولة توافق لم ما .12

 على آخر قيد ألي إخضاعه أو معاقبته أو احتجازه أو مقاضاته يجوز ال جنسيته، كانت أيا الشخص

 أو باألفعال يتعلق فيما الشخص هذا إليها نُقل التي الدولة لوالية يخضع إقليم في الشخصية حريته

  منها. نُقل التي الدولة لوالية يخضع إقليم من رحيله قبل داناتاإل أو اإلغفاالت

 التكاليف

 ذلك. خالف على المعنية الدول تتفق لم ما الطلب، لتنفيذ العادية التكاليف الطلب متلقية الدولة تتحمل .21

 بها يتم التي الطريقة وكذلك الطلب، تنفيذ بموجبها سيتم التي واألحكام الشروط لتحديد الدول تتشاور

 الطلب. لتلبية مطلوبة ستكون أو مطلوبة استثنائية أو كبيرة طبيعة ذات النفقات كانت إذا التكاليف تحمل

  (9012) والسبعين الحادية الدورة في الموضوع في النظر  .3 

 / أيار 2 إلى أبريل / نيسان 22 من الفترة في المنعقدة 3452 إلى 3453 جلساتها في اللجنة نظرت .2

 لمجموعة الثانية القراءة في بالبدء الصياغة لجنة إلى وأوعزت الخاص للمقرر الرابع التقرير في 2211 مايو

 ومالحظات تعليقات مراعاة مع الخاص المقرر من المقدمة المقترحات أساس على المواد مشاريع من كاملة

 الخاص. المقرر ريرتق بشأن العامة الجلسة في النقاش ،وكذلك وغيرها الدولية والمنظمات الحكومات

 بالجرائم المتعلقة المواد مشاريع من كاملة مجموعة واعتمدت الصياغة لجنة تقرير في اللجنة ظرت .11

 إلى المواد مشاريع وقدمت أعاله المذكورة المواد مشاريع على التعليقات وكذلك الثانية القراءة في اإلنسانية ضد

  للعمل. ليالمستقب المسار بشأن توصيات مع العامة الجمعية

 المبذولة والجهود الشفهية مقدمته إلى إضافة   الشامل الرابع تقريره على الخاص المقرر األعضاء هنّأ .11

 عن المواد مشاريع اعتماد بعد اللجنة أعربت الصياغة. عملية في األخرى والكيانات الدول آراء الستيعاب

 التي النتائج وعلى المتفاني وعمله الدؤوبة دهجهو على ميرفي د. شون السيد الخاص للمقرر الشديد امتنانها

  عليها. والمعاقبة اإلنسانية ضد المرتكبة الجرائم بمنع المتعلقة المواد مشاريع إعداد في تحققت

  للموضوع والمستقبلي الحالي الوضع  .2
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 كاملة مجموعة اعتماد مع اإلنسانية" ضد "الجرائم موضوع بشأن عملها الدولي القانون لجنة أكملت .12

 ضد الجرائم بمنع المتعلقة المواد مشاريع من مجموعة في الموضوع هذا حصيلة تتمثل المواد. مشاريع من

 لألمم جديدة التفاقية أساس بمثابة تكون بأن الدولي القانون لجنة بها توصي والتي عليها والمعاقبة اإلنسانية

 الوطنية القوانين بناء في المساعدة على المواد لمشاريع الرئيسي التركيز ينصب الموضوع. هذا حول المتحدة

 باإلبادة المتعلقة الحالية االتفاقيات غرار )على رئيسي بشكل الجريمة بهذه المتعلقة الوطنية القضائية والوالية

 عمشاري تقدم المتبادلة. القانونية المساعدة مثل مسائل بشأن تعاونية عالقة في الدول ووضع التعذيب( أو الجماعية

 عن فضال   األول، المقام في الوطني المستوى على اإلنسانية ضد الجرائم معالجة هدف النحو هذا على المواد

 الدولية. المحاكم أو القضائية الهيئات

 إلى يسعى الذي 2112 عام نهاية في القرار تبني إلى المتحدة لألمم العامة الجمعية تسعى أن يُت وقّع .13

عا   دبلوماسي مؤتمر في أو المتحدة مماأل داخل سواء اتفاقية وضع   األعضاء. الدول لدعم ُمخض 
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 األجنبية. الجنائية القضائية الوالية من الدول مسؤولي حصانة رابعاً.
  مقدمة .1

 من الدولة مسؤولي "حصانة موضوع إدراج (2112) والخمسين التاسعة دورتها في اللجنة قررت .1

 طلبت خاصا . مقررا   كولودكين أ. رومان السيد وعينت عملها برنامج في األجنبية" الجنائية القضائية الوالية

 الستين دورتها على بناء   تم الذي الموضوع هذا حول خلفية دراسة إعداد نفسها اللجنة في األمانة من اللجنة

 (2112) الستين دورتها في به ونظرت األولي التقرير اللجنة تلقت تقارير. ثالثة كولودكين السيد قدم (.2112)

 في النظر من اللجنة تتمكن لم  (.2111) والستين الثالثة الدورة في والثالث الثاني التقريرين في النظر تم حين في

   (.2111) والستين والثانية (2112) والستين حاديةال دورتيها في الموضوع

 الرابعة الدورة في للموضوع خاصة مقررة إسبانيا من هيرنانديز إسكوبار كونسبسيون السيدة ُعيّنت .2

 للمقرر األولي التقرير اللجنة تلقت اللجنة. في عضوا   يعد لم الذي كولودكين السيد من بدال   (2112) والستين

 والستين الخامس جلساتها في والرابعة والثالثة الثانية التقارير تُلقّت الدورة. نفس في فيه ونظرت الخاص

 للمقرر الخامس التقرير أن يُعتقد التوالي. (على2115) والستين والسابعة (2114) والستين والسادسة (2113)

 في للجدل إثارة كثراأل الجانب واسع نطاق على يمثل للحصانة واالستثناءات بالتقييدات المعني الخاص

 مواد مشاريع سبع اعتماد (.تم2112) والستين والتاسعة (2116) والستين الثامنة الدورتين خالل الموضوع

 في الخاص المقرر اقترحها التي المواد مشاريع على بناء   تاريخه حتى عليها تعليقات إلى إضافة   مؤقت بشكل

  التطوير. قيد الشروط استخدام بشأن 2 المادة مشروع يزال ال .والخامسة والرابعة والثالثة الثانية التقارير

 للمقرر الخامس التقرير 2112 عام في المنعقدة والستين التاسعة الدورة في اللجنة على معروضا   كان .3

 الجنائية القضائية الوالية من الدولة مسؤولي حصانة على واالستثناءات القيود مسألة يحلل الذي الخاص

 التقييدات مسألة في التقرير نظر (.2116) الستين و الثامنة دورتها في مناقشتها بدأت والتي األجنبية،

 يتعلق لما تحليال   تقدم التي األجنبية الجنائية القضائية الوالية من الدولة مسؤولي حصانة على واالستثناءات

 واالستثناءات. بالقيود المتعلقة الهامة ةوالمفاهيمي المنهجية المسائل بعض معالجة إلى باإلضافة الدولة بممارسات

 اللجنة اعتمدت محددة. حاالت في القانوني الحصانة نظام تطبيق عدم حول موضح هو كما النقاش محور كان

 بأغلبية مسجل بتصويت والمرفق 2 المادة مشروع 2112 يوليو / تموز 21 في عقد الذي االجتماع في مؤقتا  

 المقرر اقترح مخاوفهم. بشأن اللجنة األعضاء من العديد خاطب أن بعد (أعضاء أربعة غياب )مع 21-2-1

 اجتماعاتها في اللجنة لقب من واعتماده مراجعته تمت الذي والملحق المادة مشروع على تعليق ذلك بعد الخاص

  الالحقة.

 الذيو الخاص المقرر أعده الذي السادس التقرير 2112 عام في المنعقدة السبعون الدورة ناقشت .4

  والسبعين. الحادية الدورة في ستستمر مناقشته وكانت للموضوع اإلجرائية الجوانب بعض يتناول
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 كرسا اللذين والسبعين الحادية الدورة في الخاص للمقرر والسابع السادس التقريرين اللجنة على معروضا   كان

 تكتمل لم الذي السادس التقرير قدم ألجنبية.ا الجنائية القضائية الوالية من للحصانة اإلجرائية الجوانب لمعالجة

 اإلجرائية للجوانب عناصر لثالثة تحليال   الخصوص وجه على 2112 عام في السبعين الدورة في مناقشته

 أكمل الحصانة. تحديد )ج( المتأثرة. األفعال أنواع )ب( التوقيت. )أ( وهي: القضائية الوالية بمفهوم المتعلقة

 الجوانب وهذه القضائية الوالية بين بالعالقة يتعلق فيما خاصة   للحصانة اإلجرائية الجوانب ةدراس السابع التقرير

 المتعلقة الجوانب في ويبحث الحصانة عن والتنازل بالحصانة باالحتجاج المتعلقة المسائل يتناول كما اإلجرائية

 للمسؤول اإلجرائية والضمانات الحقوق في وينظر المسؤول، ودولة المنتدى بدولة الخاصة اإلجرائية بالضمانات

 إحالة العامة الجلسة في المناقشة عقب اللجنة قررت (.16 إلى 2 من المواد )مشاريع مواد مشاريع تسعة ويقترح

 العامة. الجلسة في المقدمة والمقترحات المناقشة مراعاة مع الصياغة لجنة إلى 16 إلى 2 من المواد مشاريع

 وأحاطت فقط للعلم اللجنة إلى قُّدم الذي 2 المادة مشروع بشأن الصياغة لجنة لرئيس المؤقت التقرير اللجنة تلقّت

  به. علما  

  الخاص للمقرر والسابع السادس التقرير   9

 السابع والتقرير السبعين الدورة في مناقشته تكتمل لم الذي السادس التقرير اللجنة على معروضا   كان .5

 2 المادة مشروع بشأن السادسة واللجنة اللجنة في دارت التي المناقشات السادس التقرير لخص الخاص. للمقرر

 الموضوعية. الحصانة عليها تنطبق أن ينبغي ال والتي الدولي القانون في عليها المنصوص الجرائم تناول الذي

 بشكل التركيز مع نبيةاألج الجنائية القضائية الوالية من للحصانة اإلجرائية الجوانب معالجة في ذلك بعد بدأت

 أي التقرير يتضمن لم الحصانة. تحديد )ج( بالحصانة. المتأثرة األفعال أنواع )ب( التوقيت. )أ( على: خاص

 وفي السبعين الدورة في اللجنة في دارت التي المناقشات السابع التقرير لخص جديدة. مواد لمشاريع مقترحات

 يتعلق فيما للحصانة اإلجرائية الجوانب دراسة وأكمل العامة للجمعية عينوالسب الثالثة الدورة في السادسة اللجنة

 يتعلقان الغاية لهذه تحقيقا   مادتين مشروعي اقتراح تم للحصانة. اإلجرائية والجوانب القضائية الوالية بين بالعالقة

 (.2و 8 المادتين مشروعي) الحصانة وتحديد المنتدى دولة جانب من الحصانة في بالنظر

 في بما السادس التقرير في المحددة المتبقية اإلجرائية الجوانب ذلك إلى إضافة   السابع التقرير تناول .6

 المادتين مشروعي) مادتين مشروعي واقترح الحصانة عن والتنازل بالحصانة باالحتجاج المتعلقة المسائل ذلك

 (.11و 10

 الرسمية والدولة المنتدى بدولة المتعلقة يةاإلجرائ بالضمانات المتعلقة للجوانب فحص أيضا   هناك كان .2

 الوالية ممارسة بنيّة الرسمية الدولة إبالغ واجب ذلك في بما الرسمية والدولة المنتدى دولة بين واالتصال

 القانونية والمساعدة والتعاون المنتدى ودولة الرسمية الدولة بين المعلومات وتبادل المنتدى دولة قبل من القضائية
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 دولة إلى المنتدى دولة من الجنائية اإلجراءات نقل خاص وبشكل المنتدى ودولة المسؤل دولة بين ةالدولي

 (.11و 12و 13و 19 المواد مشاريع) الصدد هذا في مواد مشاريع أربعة اقتراح تم المسؤول.

 واقتُرح ةالعادل المعاملة على التركيز مع للمسؤول اإلجرائية الحقوق في ذلك إلى إضافة التقرير نظر .2

 (.16 المادة مشروع) واحد مادة مشروع

 الذي 2121 عام في األولى القراءة في العمل إتمام متوقعا   المستقبلية العمل خطة أيضا   التقرير تناول .2

 القواعد على المحتملة اآلثار ذلك: في بما العام الطابع ذات المتبقية القضايا في ستنظر ثامن. تقرير تقديم فيه سيتم

 الدولية الجنائية والوالية األجنبية الجنائية القضائية الوالية من الدولة مسؤولي حصانة بين للعالقة اإلجرائية

 بها. الموصى الجيدة الممارسات إدراج وإمكانية المنازعات لتسوية آلية إنشاء وإمكانية

  الصياغة لجنة مع الخاص المقرر اقترحه الذي بالموضوع المتعلقة المواد مشاريع نص  .2.1

  8 المادة مشروع

  المنتدى دولة قبل من الحصانة في النظر

 بإجراء أجنبي مسؤول يتأثر قد بأنه علمها بمجرد الحصانة في المنتدى دولة في المختصة السلطات تنظر .1

  جنائي.

 ةمرحل وبدء المسؤول من االتهام توجيه قبل اإلجراءات من مبكرة مرحلة في الحصانة في النظر يجب .2

  االّدعاء.

 قسري إجراء اتخاذ تعتزم الدولة في المختصة السلطات كانت إذا حال أي على الحصانة في النظر يجب .3

  وظائفه. أداء على يؤثر قد الذي األجنبي المسؤول ضد

  2 المادة مشروع

 الحصانة تحديد

 من الدولة مسؤولي حصانة تحديد القضائية الوالية بممارسة المختصة المنتدى دولة محاكم على سيكون .1

 القوانين مع تنسجم التي للدولة األخرى األجهزة بمشاركة اإلخالل دون األجنبية الجنائية القضائية الوالية

  معهم. تتعاون وربما الوطنية
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 القانون يحددها التي اإلجراءات خالل ومن الحالية المواد مشاريع ألحكام وفقا   األجنبية الدولة حصانة تحدد .2

  الوطني.

 وكذلك عنها تنازلت أو الحصانة إلى استندت قد المسؤول دولة كانت إذا فيما المختصة المحكمة تنظر .3

  ذلك. أمكن كلما الرسمية الدولة وسلطات المنتدى دولة من أخرى سلطات إليها قدمتها التي المعلومات

 10 المادة مشروع

   بالحصانة االحتجاج

 تعتزم دولة أمام األجنبية الجنائية القضائية الوالية من مسؤوليها من أي بحصانة االحتجاج للدولة يجوز .1

  القضائية. الوالية ممارسة

 القضائية الوالية ممارسة تعتزم المنتدى دولة أن المسؤول دولة تدرك حالما بالحصانة التذرع يجب .2

 المسؤول. على الجنائية

 يتم التي بالحصانة يتعلق فيما المسؤول هوية إلى اإلشارة مع وبوضوح كتابة   بالحصانة التذرع يجب .3

  ونوعها. بها االحتجاج

 القضائية والمساعدة التعاون اتفاقيات في الموضوعة اإلجراءات خالل من بالحصانة التذرع يفضل .4

 يمكن عادة . المذكورة الدول تقبلها أخرى اتإجراء خالل من أو فيها طرفان الدولتان تكون التي المتبادلة

  الدبلوماسية. القناة خالل من بالحصانة التذرع أيضا  

 إلى إلحالتها لها المتاحة الوسائل جميع بالحصانة باالحتجاج المتعلق البالغ تلقت التي السلطات تستخدم .5

 عدم حالة في بالحصانة تجاجاالح يدرك حالما فيها يبت الذي الحصانة تطبيق بتحديد المختصة األجهزة

   المنتدى. دولة محاكم أمام مباشرة بها االحتجاج

 الدولة بموظفي يتعلق فيما تطبيقها في نفسها تلقاء من الحصانة تحديد صالحية لها التي األجهزة تقرر .6

 ال. أم بالحصانة تحتج المسؤول دولة كانت سواء األشخاص حيث من بالحصانة يتمتعون الذين

 11 لمادةا مشروع

   الحصانة عن التنازل

   األجنبية. الجنائية القضائية الوالية من مسؤوليها حصانة عن تتنازل أن للدولة يجوز .1
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 حيثما حصانته عن التنازل يتم الذي المسؤول يُذكر أن ويجب وواضحا   صريحا   التنازل يكون أن يجب .2

   التنازل. بها يتعلق التي واألفعال ذلك، ينطبق

 والمساعدة التعاون اتفاقيات في عليها المنصوص اإلجراءات خالل من مفضل نحو على التنازل تطبيق يتم .3

 المذكورة الدول تقبلها أخرى إجراءات خالل من أو فيها، طرفا   الدولتان تكون التي المتبادلة القضائية

  الدبلوماسية. القناة خالل من الحصانة عن التنازل إبالغ يمكن عموما .

 المنتدى دولة فيها تكون دولية معاهدة من فيه لبس ال وبشكل بوضوح استنتاجه يمكن الذي نازلالت يعتبر .4

   صريحا . تنازال   طرفا ، المسؤول ودولة

 المختصة األجهزة إلى إلحالته لها المتاحة الوسائل كل بالتنازل المتعلق البالغ تلقت التي السلطات تستخدم .5

 المنتدى. دولة محاكم أمام مباشرة المفعول ساري الحصانة عن التنازل يكن لم إذا الحصانة تطبيق لتحديد

  فيه. رجعة ال الحصانة عن التنازل .6

  19 المادة مشروع

   الرسمية الدولة إخطار

 أن يمكن أجنبي مسؤول أي أن الستنتاج كافية معلومات المحكمة دولة في المختصة السلطات لدى كان إذا .1

 لهذا الدول تنظر الظرف. بهذا المسؤول دولة تخطر المنتدى دولة فإن الجنائية، القضائية لواليتها يخضع

 اإلخطار. هذا لتيسير الداخلي قانونها في مناسبة إجراءات وضع في الغرض،

 الجنائية القضائية الوالية لممارسة خاضعة تكون قد التي وأفعاله المسؤول هوية اإلشعار يتضمن أن يجب .2

  المنتدى. دولة لقانون وفقا   القضائية الوالية هذه بممارسة تصةمخ تكون التي والسلطة

 عليها منصوص وسائل خالل من أو الدولتين كلتا تقبلها اتصال وسيلة أي خالل من اإلخطار تقديم يجب .3

 اإلشعار تقديم يتم فيها. طرفا   الدولتان تكون التي المتبادلة القانونية والمساعدة الدولي التعاون معاهدات في

 قبولها. أو الوسائل هذه مثل وجود عدم حالة في الدبلوماسية القناة عبر

  13 المادة مشروع

  المعلومات تبادل
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 قرار اتخاذ أجل من صلة ذات تراها التي المعلومات المسؤول دولة من تطلب أن المنتدى لدولة يجوز .1

   الحصانة. تطبيق بشأن

 والمساعدة الدولي التعاون معاهدات في عليها لمنصوصا اإلجراءات خالل من المعلومات هذه طلب يمكن .2

 قد المشترك. باالتفاق يقبلونه آخر إجراء أي خالل من أو فيها، طرفا   الدولتان تكون التي المتبادلة القانونية

  به. معمول إجراء وجود عدم حالة في الدبلوماسية القناة خالل من المعلومات طلب يتم

 بشأن قرار اتخاذ لها يتسنى حتى المختصة القضائية األجهزة إلى مباشرة اتالمعلوم نقل يتم ال عندما .3

 المحاكم إلى مباشرة   بإحالتها الداخلي للقانون وفقا   تستقبلها التي المحكمة دولة سلطات تقوم الحصانة،

 ال.االتص هذا لتيسير الداخلي قانونها في مناسبة إجراءات وضع في الغرض، لهذا الدول تنظر المختصة.

 النظام أو سيادتها على يؤثر الطلب أن رأت إذا معلومات على للحصول طلب رفض المسؤول لدولة يجوز .4

 طلب رفض قبل المسؤول دولة على يتعين األساسية. العامة المصالح أو األمن أو العام( )النظام العام

  للشروط. خاضعا   المعلومات نقل علج إمكانية في النظر المعلومات،

 الوفاء يجب والتي المسؤول دولة تحددها التي السرية لشروط االقتضاء، عند الواردة، معلوماتال تخضع .5

 وجود عدة حال في أو وتوفيرها المعلومات لطلب األساس توفر التي المتبادلة المساعدة لمعاهدات وفقا   بها

  المعلومات. تقدم عندما المسؤول دولة تحددها التي الشروط ذلك،

 الحصانة سريان عدم إلعالن كافية أسبابا   المطلوبة المعلومات تقديم المسؤول دولة رفض اراعتب يمكن ال .6

  القضائية. الوالية من

  12 المادة مشروع

   المسؤول دولة إلى اإلجراءات نقل

 نقل أو المسؤول، دولة لصالح اختصاصها ممارسة رفض في النظر المنتدى دولة لسلطات يجوز .1

  المسؤول. ضد دعوى رفع منها يُقصد التي أو فيها الشروع تم التي الدولة تلك إلى الجنائية اإلجراءات

 بشأن قرارا   مسؤولال دولة تتخذ أن إلى الجنائية اإلجراءات بتعليق النقل، طلب بمجرد المنتدى دولة تقوم .2

  الطلب. هذا

 الدولي التعاون واتفاقيات المنتدى لدولة الوطنية للقوانين وفقا   المسؤول دولة إلى اإلجراءات تُنقل .3

 فيها". طرفا   المسؤول ودولة المنتدى دولة تكون التي المتبادلة القضائية والمساعدة
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  11 المادة مشروع

   االستشارات

 حصانة بتحديد المتعلقة المسائل بشأن منهما، أي طلب على بناء   التشاور، المسؤول لةودو المنتدى لدولة يجوز

  هذه. المواد لمشاريع وفقا   األجنبي المسؤول

 16 المادة مشروع

  للمسؤول والنزيهة العادلة المعاملة

 سلطات قبل من األجنبية الجنائية القضائية الوالية من حصاناتها اختبار يتم التي مسؤول دولة تستفيد .1

 المتعلقة والضمانات اإلجرائية الحقوق ذلك في بما العادلة، المعاملة ضمانات جميع من المنتدى دولة

   ونزيهة. عادلة بمحاكمة

 قضائية دعوى أي وفي القضائية الوالية من الحصانة تطبيق تحديد عملية أثناء الضمانات هذه تسري .2

  القضائية. الوالية من الحصانة تطبيق عدم حالة في المسؤول ضد

 لدولة ممثل أقرب بإبالغ االلتزام الحاالت جميع في والحيادية العادلة المعاملة ضمانات تشمل أن يجب .3

 يتمكن حتى الشخصية، حريته على يؤثر قد آخر تدبير أي أو الشخص هذا باحتجاز تأخير دون المسؤول

   الدولي. نالقانو بموجب يستحقها التي المساعدة على الحصول المسؤول

 المعمول واللوائح والقوانين بها المعمول الدولية القواعد مع تتفق ونزيهة عادلة بطريقة المسؤول يعامل .4

  المنتدى. دولة في بها

  (9012) والسبعين الحادية الدورة في الموضوع في النظر    .3

 إلى قدم الذي السابع التقرير بشأن مكثف عمل من به قامت لما الخاصة المقررة على األعضاء أثنى .11

 والمؤلفات القضائية والسوابق الدول لممارسات وشامال   غنيا   وتحليال   استعراضا   السادس، التقرير جانب

 أهمية إلى األعضاء بعض أشار ألهمية.ا البالغ الموضوع بهذا المتعلقة اإلجرائية بالجوانب الصلة ذات األكاديمية

 األمانة. أعدتها التي والمذكرة كولودكين رومان السيد السابق، الخاص المقرر عمل

 الدولي. للقانون تدريجيا   تطورا   تشكل باعتبارها المقترحات بحالة الخاص المقرر باعتراف الترحيب تم .11

  تنوعا . أكثر مناطق من لدولا ممارسات مراعاة أهمية على ذلك، مع األعضاء بعض أكد
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 بين التوازن تحقيق أهمية على للموضوع، اإلجرائية الجوانب في المتبع بالنهج يتعلق فيما األعضاء أكد .12

 من اإلفالت مكافحة إلى والحاجة الدول بين السيادة في المساواة احترام ذلك في بما األساسية، القانونية المصالح

 الجنائية. للوالية مسيئة أو سياسية دوافع ممارسة من الدولة موظفي حماية وكذلك الدولية الجرائم على العقاب

 بشأن السادسة واللجنة اللجنة مناقشات في عنها المعرب المخاوف على التأكيد السياق، هذا في األعضاء كرر

 الدولة. موظفي على الجنائية القضائية الوالية ممارسة إساءة أو تسييس في اإلفراط

 الحصانة من واالستثناءات للموضوع اإلجرائية الجوانب بين الحاسمة الصلة أيضا ، ألعضاءا أبرز .13

 اعتمدته والذي ،2 المادة مشروع في عليها المنصوص الدولي القانون بموجب الخطيرة بالجرائم يتعلق فيما

 السابع، التقرير مقدمة يف أوضحت كما الصدد، هذا في الخاصة المقررة مع األعضاء من عدد اتفق مؤقتا . اللجنة

 المواد مشاريع على تنطبق 16 إلى 2 من المواد مشاريع في المقترحة والضمانات اإلجرائية الضمانات أن على

 بما تثبت ال الحالية، بصيغتها 16 إلى 2 من المواد مشاريع أن من قلقهم عن أيضا   آخرون أعضاء أعرب ككل.

 بالكامل تتناول وال 2 المادة مشروع وتطبيق المقترحة والضمانات ائيةاإلجر الضمانات بين الصلة الكفاية فيه

 التي المتباينة اآلراء ُكررت السياسية. الدوافع ذات القضائية المالحقات لتفادي الالزمة والضمانات اإلجراءات

 قانون مقابل ودموج هو كما القانون نقاش أيضا   ُشهد .2 المادة مشروع باعتماد يتعلق فيما األعضاء عنها أعرب

 الجانب. هذا حول المستقبل

 ومصالح المنتدى دولة مصالح بين توازن تحقيق ضرورة على ذلك، إلى باإلضافة األعضاء بعض أكد .14

 األعضاء، لبعض وفقا   16 إلى 2 من المواد مشاريع أن يبدو بالمثل. المعاملة مبدأ مع يتمشى بما ،المسؤول دولة

 المسؤول. دولة حصانة في الحق على المنتدى لدولة القضائية الوالية ممارسة في الحق على أكبر وزنا   تضع

 أن من الرغم على الحصانة، تأكيد في المسؤول لدولة التقديرية السلطة من مزيد منح الصدد، هذا في اقُترح

 أيضا . خاوفالم يثير المنتدى دولة قبل من االختصاص ممارسة عرقلة في المسؤول دولة قبل من اإلساءة احتمال

 يتعلق فيما مرونة أكثر نهج على ينصا أن ينبغي 2و 2 المادتين مشروعي أن األعضاء من العديد الحظ .15

 اإلشارة يكفي أنه األعضاء بعض رأى وتحديدها. الحصانة في النظر في المنتدى دولة في الصلة ذات باألجهزة

 بعض رحب المنتدى. دولة إلى ببساطة شارةاإل آخرون فضل بينما المنتدى، دولة في المختصة السلطات إلى

 الحصانة لتحديد األساسية بالسلطة تتمتع ما عادة   المنتدى دولة محاكم بأن باالعتراف نفسه، الوقت في األعضاء

 عن مستقلة المنتدى دولة محاكم تكون أن من القلق عن االعراب تم .2 المادة مشروع في الوارد النحو على

 في بالنظر المنتدى دولة محاكم التزام بشأن التوضيح الصدد، هذا في طُلب لها. تابعة ليستو التنفيذية السلطة

 األخرى. السلطات من المقدمة المعلومات
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 من مبكرة مرحلة في الحصانة في للنظر 2 المادة مشروع في الوارد الشرط األعضاء من عدد أيد .16

 "دون مثل القرار، هذا اتخاذ فيه يتعين الذي الوقتب يتعلق فيما الدقة إلى حاجة هناك أن رغم اإلجراءات،

  تأخير".

 حين في بالحصانة(، )االحتجاج 11 المادة مشروع على المضمون حيث من األعضاء من عدد وافق .12

 6 الفقرة من يبدو الموضوعية. والحصانة الشخصية الحصانة بين المتباين النهج بشأن متباينة آراء هناك كانت

 بالحصانة المتعلقة القضية في نفسها تلقاء من تقرر منتدى دولة أن الخصوص، وجه على 11 المادة مشروع من

 دولة فيها تنظر أن قبل الموضوعي بالحصانة المسؤول دولة تحتج أن المتوقع من كان حين في الشخصية،

 التمييز. هذا األعضاء كل يؤيد ال المنتدى.

 أن المنتدى لدولة ينبغي الموضوعية، بالحصانة حتجاجاال عدم حالة في أنه إلى لإلشارة اقتراح قُدم .12

 هناك كان المعنية. األفعال أو األجنبية المسؤول دولة بوضع علمها بمجرد نفسها تلقاء من تقرر أو بالمثل تنظر

 قابلة األجنبية المسؤول دولة أفعال اعتبار ينبغي الموضوعية، الحصانة ألغراض أنه، مفاده آخر اقتراح

 أفعال على وليس األفعال بعض على للتطبيق قابال   الحصانة عن التنازل أو االحتجاج يكون بحيث لالنفصال،

  أخرى.

 أشار للمسؤول. وليس ؤولالمس لدولة ملك عنها التنازل أو بالحصانة االحتجاج حق بأن االعتراف تم .12

 الممارسة في بالحصانة يطالب من أول هو المسؤول فإن العملية الناحية من أنه إلى ذلك مع األعضاء بعض

 في بالحصانة االحتجاج المختص الجهاز على تشترط بأن الدول تُنصح أن الصدد، هذا في االقتراح تم العملية.

 الدولة لكن الحصانة طلب قد المسؤول أن حالة في المنتدى دولة اماتالتز توضيح أيضا   ينبغي الداخلي. قانونها

  الدولة. أوامر على بناء   جريمة ارتكب قد المثال سبيل على المسؤول يكون عندما مثل رفضتها،

 التعبير وجوب على الحصانة(، عن )التنازل 11 المادة بمشروع يتعلق فيما األعضاء من العديد وافق .21

 تمت الحاالت. جميع في صريحا   يكون أن يجب التنازل أن البعض اعتبر عامة. كقاعدة حصانةال عن التنازل عن

 ينبغي الحصانة عن التنازل أن إلى خلص الذي كولودكين، السيد السابق، الخاص المقرر رأي إلى أيضا   اإلشارة

 للمسؤولين ضمنيا   أو يحا  صر التنازل يكون أن يمكن ولكن الثالث، المراقبة للدول بالنسبة صريحا   يكون أن

 الموضوعية. الحصانة أو الشخصية بالحصانة يتمتعون الذين اآلخرين

 االحتجاج شرط أن المسؤول، ودولة المنتدى دولة بين االتصال بشكل يتعلق فيما األعضاء بعض ذكر .21

 الدور ذلك، إلى باإلضافة األعضاء من العديد أبرز الدولية. الممارسة بالضرورة يعكس ال كتابة بالحصانة

 الدبلوماسية ممارسة أيضا   ُذكرت المسؤول. ودولة المنتدى دولة بين االتصاالت في الدبلوماسية للقناة الرئيسي

 القناة استخدام على للتأكيد صياغة القتراح التأييد عن عموما   أُعرب الوسطاء. مثل ثالثة، أطراف خالل من
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 ،11و 11 المادتين مشروعي بموجب الحصانة عن والتنازل جاالحتجا سياق في أوسع، بمعنى الدبلوماسية

 التوالي. على 15و 13و 12 المواد مشاريع بموجب والمشاورات المعلومات وتبادل اإلخطار عمليات وكذلك

 لالتصال. األنسب القناة تقرير في حرة تكون أن ينبغي المعنية الدول أن أيضا   لوحظ

 عموما   األعضاء أيد الحصانة. عن التنازل عن الرجوع ابليةق بشأن مختلفة مواقف عن اإلعراب تم .22

 ما فيه، رجعة ال التنازل أن افتراض ينبغي أنه مفاده رأي عن معربين ،11 المادة مشروع من 6 الفقرة صياغة

 اإللغاء ألن الحكم، هذا في النظر إلى الحاجة على أيضا   الضوء تسليط تم ذلك. خالف إلى المسؤول دولة تشر لم

 الحيوية. الوطنية المصالح مثل أخرى ألسباب يبرره ما له يكون قد

 من المواد مشاريع تطبيق في الدبلوماسية القناة واستخدام المحلي القانون أهمية على أعضاء عدة أكد .23

 العام اإلطار في لإلخطار الحاسمة باألهمية ،12 المادة بمشروع يتعلق فيما عموما   األعضاء أقر .15 إلى 12

 اإلجرائية. ضماناتلل

 قد التي المعلومات نطاق يقتصر أن المعلومات(، )تبادل 13 المادة بمشروع يتعلق فيما االقتراح تم .24

 بعض الحظ الحصانة. تطبيق بشأن قرار التخاذ المنتدى لدولة الالزمة المعلومات على المسؤول دولة من تُطلب

 ال المعلومات طلب رفض أسباب أن ،4 الفقرة في 13 المادة بمشروع يتعلق فيما لذلك، باإلضافة األعضاء

 األساسية، العامة المصالح أو األمن أو العام النظام أو السيادة على تؤثر التي الحاالت على بالضرورة تقتصر

 اإلنسان لحقوق انتهاكات أو السياسية الجريمة من استثناء على تنطوي حاالت مثل: أخرى أسبابا   تشمل قد ولكن

 طلب رفض في السيادي الحق المسؤول لدولة يكون أن ذلك من بدال   االقتراح تم التمييز. أو ايقةالمض أو

 المنتدى. لدولة شرح تقديم دون أسباب ألي معلومات على الحصول

 الجنائية(، اإلجراءات )نقل 14 المادة بمشروع يتعلق فيما الخاص المقرر مع األعضاء من عدد اتفق .25

 الدولة لموظفي الفردية الجنائية المسؤولية ضمان في مهم حكم هو المسؤول دولة إلى اإلجراءات نقل أن على

 القضائية الوالية ممارسة في المنتدى دولة وحق المسؤول دولة بين السيدة في المساواة بين التوازن تحقيق أثناء

 والية بأسبقية يتعلق فيما المنتدى، لدولة القضائية للوالية والتبعية التكامل مبادئ تأكيد األعضاء أعاد الجنائية.

 المنتدى دولة من اإلجراءات نقل توضح التي الدول ممارسات إلى الصدد هذا في اإلشارة تمت المسؤول. دولة

 ذلك، إلى باإلضافة الضوء إلقاء تم الدولة. قبل من فعال بشكل األخير هذا ممارسة بشرط المسؤول، دولة إلى

 مبدأ على خاص بشكل القائمة القضائية الوالية ممارسة سياق في التبعية مبدأ ابه سيعمل التي الكيفية على

 السلبية. الجنسية

 اقتراح تم اإلجراءات. لنقل المحتمل االستخدام سوء منع بهدف المقترحات من عدد تقديم أيضا ، تم .26

 مقاضاته، أو مسؤولها عم التحقيق على فعليا   قادرة غير أو راغبة غير المسؤول دولة تكون عندما قيود وضع
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 تقديم بالمثل، المسؤول دولة من يُطلب قد الدولية. الجنائية للمحكمة األساسي روما نظام من 12 للمادة وفق ا

 اإلجراءات. لنقل كشرط الصدد هذا في ضمانات

 أنه آخرون وجد حين في ضروريا ، 16 المادة مشروع إدراج كان إذا عما األعضاء بعض تساءل لقد .22

 حماية سياق في وخاصة   األجنبية، المسؤول بدولة المتعلقة والضمانات اإلجرائية الحقوق على تأكيده مفيدال من

  السياسية. الدوافع ذات اإلجراءات من المسؤول

 بالمعاملة المتعلقة اإلجرائية والضمانات الحقوق أن على الخاص المقرر مع األعضاء من العديد اتفق .22

 اإلنسان لحقوق الدولي القانون ذلك في بما الدولي، القانون في جيدا   بها ُمعترف ةنزيه محكمة أمام العادلة

 توضيح المفيد من يكون أن نفسه الوقت في االقتراح تم اإلنساني. الدولي والقانون الدولي الجنائي والقانون

 المقترحة. والضمانات اإلجرائية الحقوق محتوى

 القانون دونت التي القنصلية للعالقات فيينا اتفاقية أن ،16 المادة مشروع من 3 بالفقرة يتعلق فيما لوحظ .22

 الحق أن إلى األعضاء أحد أشار المحتجز. الشخص طلب على بناء   القنصل إخطار فقط تشترط العرفي الدولي

 رأي عن األعضاء من العديد أعرب حين في العرفي، الدولي القانون بموجب ينشأ لم القنصلية المساعدة في العام

 الوالية ممارسة تنوي المنتدى دولة كانت إذا خاصة   القنصلية، المساعدة على التركيز زيادة ينبغي أنه مفاده

 المسؤول على الحالة عرض وسيتم الدولة في مسؤوال   يكون أن عن توقف الذي الشخص ضد الجنائية القضائية

  القنصلية. المساعدة خالل من

 النطاق واسعة الموضوعية للمناقشة ارتياحها عن للمناقشة هاملخص في الخاصة المقررة أعربت .31

 عام في وبناءة غنية المناقشة كانت لقد بيانا (. 22) 2112و بيانا ( 16) 2112 عام في والسابع السادس للتقريرين

 اناتبالضم المتعلقة األحكام في النظر أهمية أكدت المناقشة أن إلى أيضا   أشارت الحالية. الدورة وفي 2112

 يساعد أن يمكن مبتكرا   اقتراحا   المواد مشاريع في إدراجه يعد الذي الموضوع، سياق في والضمانات اإلجرائية

 .16 إلى 2 المواد بمشاريع يتعلق فيما اللجنة أعضاء قدمه الذي الواسع الدعم إلى أشارت كبيرة. بدرجة الدول

 بعضها تناول يمكن والتي المادة، بشأن اإلضافية المقترحاتو المقدمة واالنتقادات واالقتراحات بالتعليقات أقرت

 مشاريع تنظيم بإعادة يتعلق فيما اللجنة أعضاء من المقدم باالقتراح يتعلق فيما اقترحت الصياغة. لجنة في

  .16و 15و 14و 2و 13و 11و 11و 12و 2 المواد مشاريع التسلسل: هذا اتباع المواد،

 الحصانة( في )النظر 2 المادة مشروع في المستخدمة بالمصطلحات لقيتع فيما الخاص، المقرر قال .31

 إلى يشير مادة مشروع كل ألن متعمد منفصلة مصطلحات استخدام أن الحصانة(، )تحديد 2 المادة ومشروع

 فحص في بالشروع المنتدى سلطات التزام إلى لإلشارة الحصانة" في "النظر تعبير استخدام تم مختلفة. مسألة

 فعل إلى لإلشارة الحصانة" "تحديد تعبير استخدام أيضا   تم أجنبي. مسؤول تورط إثبات بمجرد الحصانة مسألة
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 فإن لذلك نطاقه في مؤقتا   2 المادة مشروع كان لقد ال. أم معينة حالة في تنطبق الحصانة كانت إذا ما تقرير

 والعناصر تنطبق، الحصانة كانت إذا ما بشأن قرار باتخاذ مختصة سلطة أي على يركز 2 المادة مشروع

 ظروف كانت إذا وما القرار، هذا إلى التوصل عند االعتبار في المعنية السلطة تأخذها أن يجب التي المعيارية

 كانت إذا ما لتحديد ضرورية تكون أن يمكن والتي الحصانة، االحتجاج تم قد كان إذا ما مثل الصلة ذات معينة

 رغم المادتين، كلتا في نفسه المصطلح استخدام المناسب من أنه عليه بناء   ترى ال إنها قالت ال. أم تطبق الحصانة

 أو (2 المادة )مشروع الحصانة" مسألة "دراسة مثل حالة، كل في مختلفة مصطلحات في للنظر منفتحة أنها

 في 2و 2 ادتينالم مشروعي دمج حال أي على تعارض إنها (.2 المادة )مشروع الحصانة" تطبيق بشأن "الحكم

  واحدة. مادة مشروع

 والذي يعكسه الذي المرن النهج أيدوا اللجنة أعضاء غالبية إن 2 المادة بمشروع يتعلق فيما قالت  .32

 المرحلة في )أي الشفوية التقارير بدء أو / و المسؤول من االتهام توجيه قبل دائما   الحصانة فحص بموجبه ينبغي

 األجنبي المسؤول ضد قسري إجراء أي اذاتخ تنوي المنتدى دولة سلطات كانت إذا ذلك قبل حتى أو القضائية(،

 النظر مسألة أن على األعضاء بعض بتعليقات علما   ذلك مع أحاطت وظائفها. أو وظائفه أداء على يؤثر قد الذي

 من بمزيد دراستها ينبغي تحقيقي نشاط بأي يتعلق وفيما البحتة التنفيذية باألنشطة يتعلق فيما الحصانة في

  أجنبي. لمسؤول الحصانة مسألة في النظر إلى جةالحا جانب إلى التفصيل

 سياق في معالجتها يمكن المثارة الجوانب من العديد أن أعاله المذكورة بالمسألة يتعلق فيما قالت .33

 لجنة بقيام يتعلّق 2113 عام في اقتراحا   بالفعل قّدمت الغرض ولهذا الجنائية" القضائية "الوالية مفهوم تعريف

 اللجنة. أعضاء من واسع بدعم حظي التعريف هذا إعداد ألن ارتياحها عن أعربت فيه. النظر بانتظار الصياغة

 المقررة قالت مبكرة". مرحلة "في من بدال   تأخير" "دون عبارة استخدام في للنظر استعدادها عن بالمثل أعربت

 دولة "سلطات أو المختصة" لسلطات"ا البديلة التعبيرات استخدام في النظر على أيضا   منفتحة أنها ختاما   الخاصة

 المنتدى". "دولة ببساطة أو المنتدى"

 دولة محاكم بأن اقتناعها شيء كل وقبل أوال   2 المادة بمشروع يتعلق فيما الخاصة المقررة كّررت .34

 االختالفات بشأن اللجنة أعضاء من معين عدد بتعليقات علما   أحاطت أنها رغم الحصانة تحدد التي هي المنتدى

 حتى المحاكم غير أخرى سلطات القرارات هذه مثل تتخذ الدول بعض في أنه وحقيقة الوطنية القانونية النظم في

 أوسع صياغة في تنظر التي الصياغة لجنة أمام منفتحة السبب لهذا كانت التنفيذية. السلطات الحاالت بعض في

 ألي الداخلية القضائية اآلثار أن ذلك مع أّكدت .الوطني القانون في تنشأ قد التي المحتملة المواقف جميع تغطي

 يمكن حكومي" "فعل أو سياسي" "فعل مجرد أنه على القرار هذا بتصنيف تسمح لن الحصانة تطبيق بشأن قرار

  القضائية. المراجعة من استبعاده
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 نبغيي القرار أن على الحصانة لتحديد تطبيقه الواجب بالقانون يتعلق فيما الخاص المقرر شّدد .35

 تحدد التي اللجنة مواد مشاريع في المدرجة والقواعد المنتدى دولة قانون االعتبار في يأخذ أن بالضرورة

 تنطبق التي الدولي القانون قواعد من وغيرها الموضوعية والحصانة الشخصية للحصانة المعيارية العناصر

 المعنية. القضية على

 بتعزيز المتعلق االقتراح في للنظر المناسب إلطارا هو 2 المادة مشروع إن الخاص المقرر قال .36

 العامة الجلسة إلى بيانه في اللجنة أعضاء أحد قدمه الذي 2 المادة بمشروع يتعلق فيما اإلجرائية الضمانات

 ادعاء حالة في ال أم تُطبق الحصانة كانت إذا ما لتحديد معينة إضافية ضمانات لوضع كان االقتراح لهذا كهدف

 بهذه يتعلق فيما الخاص المقرر أعرب هذا. المادة مشروع في المدرجة الدولي القانون بموجب جرائمال من أي

 أعلى على المنتدى دولة في المختصة السلطات قبل من الحصانة تُقرر أن اشتراط على موافقته عن الضمانات

 أن على كاف   دليل هناك كان ذاإ فقط الحصانة تحديد يتم أن أيضا   المستحسن من سيكون إنه قالت المستويات.

 "الجريمة عبارة استخدام إن قالت ولكنها إليها أو إليه المنسوبة الجرائم يرتكب أن يمكن كان األجنبي المسؤول

 مع تتوافق أن من أبعد ستكون اإلجراءات أن على تنطوي ألنها سيما ال مناسبة ليست تماما " حاسمة المزعومة

 مسألة في أيضا   تنظر أن يمكن أنها ختاما   الخاصة المقررة قالت مبكرة. مرحلة يف الحصانة في النظر اشتراط

 مشروع سياق في أو 2 المادة بمشروع يتعلق فيما إما دراستها يمكن والتي المسؤول دولة إلى اإلجراءات نقل

 نقل. آلية على بالفعل ينص الذي 14 المادة

 التي المنفصلة باإلجراءات يتعلق فيما موقفها 11 دةالما بمشروع يتعلق فيما الخاصة المقررة كّررت .32

 الموقف نفس أن إلى مشيرة   الموضوعية والحصانة الشخصية الحصانة حاالت في االحتجاج على تطبيقها ينبغي

 من صياغة في النظر على منفتحة أنها ذلك مع قالت كولودكين. السيد أيضا   السابق الخاص المقرر اعتمده قد

 تنوي الذي الفرد أن مباشرة   المنتدى دولة سلطات فيها تدرك التي الحاالت في مرونة أكثر التمييز تجعل أن شأنها

 يمكن القنصلية للعالقات فيينا اتفاقية بنود من بند أي ألن أجنبي مسؤول هو عليه القضائية الوالية ممارسة

 اللجنة أعضاء مختلف من المقّدم بالحصانة جاالحتجا فيه ينبغي الذي بالوقت يتعلق فيما االقتراح قبلت استخدامه.

 نفسها الدولة تجد قد التي المختلفة الحاالت الحسبان في تأخذ بحيث المادة مشروع من 2 الفقرة صياغة لتعديل

 التذرع عدم أن حال أي في التأكيد كّررت مسؤوليها. أحد حصانة استدعاء سيتم كان إذا ما تحديد عند فيها

 الحصانة. عن تنازل أنه على تلقائيا   فهمه يمكن ال بالحصانة

 ال التي الرسمية للدولة حقا   الحصانة عن التنازل أن على 11 المادة بمشروع يتعلق فيما التأكيد كّررت .32

 الصياغة للجنة استعدادها إلى اإلشارة مع وواضحة صريحة تكون أن يجب والتي رجعية آثارا   تحدث أن يمكن

 الحصانة.ذكرت عن تنازل إلى المعاهدة بها تؤدي أن يمكن التي الطريقة إلى رةلإلشا طريقة أنسب الكتشاف

 دولة بأن يفيد والذي اللجنة أعضاء أحد قدمه الذي االقتراح دراسة الصياغة للجنة المفيد من سيكون أنه أيضا
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 قد المعني لالمسؤو أن ُزعم إذا المحاكمة على نفسها تعرض أن أو الحصانة عن تتنازل أن ينبغي المسؤول

 الدولي. القانون بموجب خطيرة جرائم ارتكب

 واسع بتأييد عموما   حظيت أنها 15 إلى 12 من المواد بمشاريع يتعلق فيما الخاص المقرر الحظ .32

 الضمانات نظام سير حسن في )اإلخطار( 12 المادة بمشروع يتعلق فيما األساسي دورها تأكيد كّررت النطاق.

 باإلخطار. االلتزام حدود تعريف تدرس أن ينبغي الصياغة لجنة أن رتذك أنها رغم اإلجرائية

 أساسيا   عنصرا   يشكل المعلومات تبادل أن إلى 13 المادة بمشروع يتعلق فيما الخاص المقرر أشار .41

 نقل المسؤول دولة برفض يتعلق فيما التأكيد كّررت الموضوعية. الحصانة سيما ال وتحديدها الحصانة في للنظر

 المسؤول دولة أن إثبات األقل على أو الرفض هذا أسباب تعداد المفيد من سيكون أنه على المطلوبة لوماتالمع

 أن يمكن ال المطلوبة المعلومات نقل رفض أن حال أي على أصّرت نية". بحسن الطلب في تنظر أن "يجب

 استكماله يمكن 13 المادة عمشرو أن ذلك إلى إضافة   أّكدت تنطبق. ال الحصانة أن إعالن في السبب يكون

 اعتراف أو الحصانة عن تنازل أنه على المعلومات تقديم تفسير حال بأي يجوز ال أنه على ينص صريح بمرجع

 في عليه المنصوص المعلومات تبادل أن في رأيها الخاصة المقررة كّررت المنتدى. لدولة الجنائي باالختصاص

 االتجاه. ثنائية بطريقة يعمل أن يمكن 13 المادة مشروع

 أعضاء اعتبر حيث تلقاه الذي الواسع الدعم على 14 المادة بمشروع يتعلق فيما الخاص المقرر أّكد .41

 اإلجرائية. الضمانات نظام في مهم وعنصر مفيدة أداة المسؤول دولة إلى الجنائية اإلجراءات نقل أن اللجنة

 فيها تُطبق ال التي الحاالت في يحدث أن يمكن جراءاتاإل نقل أن اآللية بتلك يتعلق فيما الخاص المقرر أوضح

 فيها. تطبق التي الحاالت وفي الحصانة

 المشاورات مؤسسة تلقّته الذي الواسع التأييد على 15 المادة بمشروع يتعلق فيما الخاص المقرر أّكد .42

 بناء   قالت المنازعات. ويةتس سياق في مفيدا   يكون أن يمكن النطاق واسع صكا   اعتبروه الذين اللجنة أعضاء من

 المادة مشروع دمج تعارض وأنها المواد مشاريع في منفصلة بمعاملة تحظى أن ينبغي المشاورات أن ذلك على

 آخر. إجرائي حكم أي مع 15

 حصول يضمن ألنه األساسي وطابعه أهميته 16 المادة بمشروع يتعلق فيما الخاص المقرر أّكد .43

 أوتحديدها الحصانة في النظر عملية في سواء المنتدى سلطات من ونزيهة عادلة معاملة على األجنبي المسؤول

 يتعلق فيما الخاص المقرر أشار تنطبق. ال الحصانة أن المنتدى دولة من السلطات اعتبرت إذا بعد فيما ،وكذلك

 أخرى مواضيع إطار في مؤخرا   اللجنة اعتمدتها التي األخرى المماثلة باألحكام وعالقته المادة مشروع بمحتوى

 موضوع. كل خصوصيات مراعاة مع الصياغة لجنة قبل من الجوانب هذه معالجة يمكن أنه إلى
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 للجنة المؤقت التقرير 2112 أغسطس / آب 6 في المعقودة 3511 جلستها في الصياغة لجنة رئيس قّدم .44

 2 المادة مشروع يتضمن الذي ية"األجنب الجنائية القضائية الوالية من الدولة مسؤولي "حصانة بشأن الصياغة

 للجنة المؤقت بالتقرير علما   اللجنة أحاطت والسبعين. الواحدة الجلسة في مؤقتا   الصياغة لجنة اعتمدته الذي

 فقط. للعلم اللجنة إلى قُدم الذي 2 المادة مشروع بشأن الصياغة

 السابق 8 المادة "مشروع

   الرابع الجزء تطبيق

 حالي أجنبية دولة مسؤول ضد جنائي إجراء بأي يتعلق فيما الجزء هذا في اإلجرائية والضمانات األحكام تسري

 في بما الحالية المواد مشاريع من الثالث والجزء الثاني الجزء في الواردة المواد مشاريع من بأي يتعلق سابق أو

 المواد." عمشاري من أي بموجب تنطبق ال أو تنطبق الحصانة كانت إذا ما تحديد ذلك

 للجنة المستقبلي العمل  .2

 الحاجة من الرغم على 2121 عام في المواد لمشاريع األولى القراءة إتمام خطة عموما   األعضاء أيّد .45

 المواد. مشاريع في كبير بشكل اللجنة لنظر كاف   وقت   إلى

 عن عام بشكل جزمو تحليل تقديم في رغبتها المستقبلي بالعمل يتعلق فيما الخاصة المقررة كّررت .46

 محكمة إلى الدعوى نقل إمكانية مراعاة مع الدولية الجنائية القضائية الوالية وبين الموضوع هذا بين العالقة

 الجوانب على تركز التي الممارسات أفضل عن فضال   المنازعات تسوية آليات مسألة ستعالج أنها أّكدت دولية.

 القضايا من وغيرها للنظام المخالفة باألفعال المتعلقة األسئلة أن إلى شارتأ المعيارية. الجوانب من بدال   التنفيذيّة

 التعليقات. في تناولها سيتم المتبقية

 ما اللجنة تقرر أن ألوانه السابق من أنه إلى للمشروع النهائي بالشكل يتعلق فيما الخاص المقرر أشار .42

 يكفي. المواد لمشاريع ليالحا الشكل فإن ال أم تفصيلية معاهدة وضع تم قد كان إذا

 هذا بشأن بها الموصى الممارسات أفضل إدراج بإمكانية يتعلق فيما األعضاء من العديد أشار .42

 سياسية دوافع ذات أو مسيئة ممارسة أي مخاطر من الحد في السيما للدول المفيد من يكون قد أنه إلى الموضوع

 من قرار إلى يحتاج األمر أن إلى نفسه الوقت في ألعضاءا من عدد أشار الدولة. موظفي على القضائية للوالية

 الخاص. المقرر يتخيله الذي النهائي الشكل على بناء   اللجنة
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 اإلشارة مع الموضوع هذا يخص فيما العمل نتائج بشأن واضحا   موقفا   اللجنة تعتمد أن أيضا اقترح .42

 باإلجراءات تتعلق التي االختالفات بعض على التغلب في ستساعد معاهدة بوضع التوصية أن إلى خاص بشكل

 كحصيلة. بالمعاهدة يتعلق فيما المغزى تقدم المقترحات بعض وأن
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 المسلحة. بالنزاعات يتعلق فيما البيئة حماية  خامساً.

 مقدمة .1

 االستشاري الرأي في المسلحة" بالنزاعات يتعلق فيما البيئة "حماية موضوع أهمية على التأكيد تم .1

 ذلك، إلى أشير حيث استخدامها، أو النووية باألسلحة التهديد مشروعية بشأن الدولية العدل محكمة عن الصادر

 أوقات في البيئة "حماية بشأن 1222 رنوفمب / الثاني تشرين 25 المؤرخ 47/37 العامة الجمعية بقرار مستشهدة  

المسلح"، النزاع
20
 السعي في ومتناسب ضروري هو ما تقييم "عند االعتبار في البيئية االعتبارات تؤخذ أن يجب 

المشروعة". العسكرية األهداف لتحقيق
21
 2113 عام في والستين الخامسة دورتها في ذلك بعد اللجنة قررت 

 تقارير ثالثة وردت خاصة. مقررة جاكوبسون جي ماري السيدة وعينت ها،عمل برنامج في الموضوع إدراج

  (.2116) عام والستين الثامنة دورتها إلى (2114) عام والستين السادسة دورتها من اللجنة فيها ونظرت

 11و 2و 5و 2و 1 المبادئ مشاريع (،2116) عام والستين الثامنة الدورة في مؤقتا   اللجنة اعتمدت .2

 المبادئ بمشاريع علما   وأُحيطت الخاص، للمقرر الثالث التقرير في النظر أثناء عليها وتعليقات ،13و 12و 11و

 عام والستين التاسعة دورتها في اللجنة أنشأت مؤقتا . الصياغة لجنة اعتمدتها التي 12 إلى 14و 2 إلى 6و 4

 ألن بالموضوع يتعلق فيما قدما   المضي سبل في للنظر بيرموديز - فاسكويز السيد برئاسة عامال   فريقا   (،2112)

 ليتو مارجا السيدة تعيين اللجنة قررت جديد. خاص مقرر بتعيين وأوصت اللجنة، مع تعد لم جاكوبسون السيدة

 العامل. الفريق رئيس قدمه شفوي تقرير بعد خاصة مقررة

 بيرموديز، - فاسكويز سيدال برئاسة عامال   فريقا   (،2112) عام السبعين دورتها في اللجنة أنشأت .3

 اعتمدت  .12 إلى 14و 2 إلى 6و 4 المبادئ مشاريع على التعليقات مشاريع إعداد في الخاص المقرر لمساعدة

االعتبار، بعين الخاص للمقرر األول التقرير أخذ مع ،12 إلى 14و 2 إلى 6و 4 المبادئ مشاريع اللجنة
22
  

 مؤقتا . الصياغة لجنة اعتمدتها التي ،12و 21و 12 المبادئ بمشاريع علما   وأُحيطت

 االجتماع في (،2112) عام والسبعين الحادية الدورة في 21و 21و 12 المبادئ مشروع مؤقتا   اللجنة اعتمدت

رقم
 

3421 إلى 3464 رقم االجتماعات في اللجنة نظرت .2112 مايو / أيار 1 يوم 3455
،
 / أيار 22 -15 من 

الخاص. لمقررل الثاني التقرير 2112 مايو
23
 مكرر 6 المبادئ مشروع ،3421 رقم االجتماع في اللجنة أحالت 

 في الوارد النحو على مكرر، 14 و خامسا   مكرر 13و رابعا   مكرر 13و ثانيا   مكرر 13و مكرر 13و مكرر 8و

 هذا حول الصياغة لجنة تقرير الصياغة لجنة رئيس قدم الصياغة. لجنة إلى الخاص للمقرر الثاني التقرير

                                                 
 

20
 1226 لعام الدولية العدل محكمة تقارير استشاري، رأي استخدامها، أو النووية باألسلحة التهديد مشروعية 

 
21
 نفسه. المرجع 

 
22
 .A/CN.4/720 الوثيقة 

 
23
 .A/CN.4/728 الوثيقة 
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.2112 يوليو / تموز 2 في ،3425 رقم االجتماع في الموضوع
24
 من كاملة مجموعة مؤقتا   اللجنة واعتمدت 

األولى. القراءة في الموضوع حول المبادئ مشاريع
25
 3516 إلى 3514 رقم االجتماعات في اللجنة اعتمدت 

 المبادئ. مشروع على التعليقات 2112 أغسطس / آب 2و 2 يومي

 الخاص للمقرر ثانيال التقرير .9

 2112 عام في للموضوع العامل الفريق حددها التي تلك بين من الجديدة، المجاالت من العديد بحث تم .4

 المتعلقة األسئلة بعض الخاص. للمقرر الثاني التقرير في مفيد، بشكل اللجنة عمل استكمال على قادرة باعتبارها

 والممارسات القواعد معالجة كيفية على التركيز مع (،NIACs) ةالدولي غير المسلحة النزاعات في البيئة بحماية

 أنها يُزعم التي األسئلة في النظر تم النزاعات. هذه وبعد أثناء البيئة لحماية الطبيعية بالموارد المتعلقة الدولية

 على شديدة طضغو في تسببت والتي الحالية الدولية غير المسلحة النزاعات في سائدة كانت التي المشكالت تمثل

 البشري للنزوح المقصودة غير البيئية واآلثار الطبيعية للموارد القانوني غير باالستغالل يتعلق فيما البيئة،

 المتعلقة البيئية للقضايا شاملة لدراسة أساسا   أيضا   توفر لم الدولية. غير المسلحة النزاعات على تقتصر ال بطريقة

  الدولية. غير المسلحة بالنزاعات

 األمم برنامج التسعينات منذ أجراها التي النزاع انتهاء بعد البيئية التقييمات على القائم البحث ُذكر .5

 الدولي والبنك (UNDP) اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج للهجرة، الدولية والمنظمة (UNEP) للبيئة المتحدة

 المسارات بين من باعتباره البشري وحوالنز النزاع، إلذكاء االستخراجية الصناعات استخدام حددت والتي

النزاع في المباشرة البيئية لألضرار الستة الرئيسية
26
 لألضرار األخرى الرئيسية األسباب أن يالحظ التقرير. في 

 واأللغام واألسلحة الحضرية التحتية والبنية الصناعية المواقع قصف عن الناجمة السامة األخطار تشمل البيئية

 سيما وال الطبيعية للموارد المباشر واالستهداف ب،صخالم نيومواليورا المنفجرة غير روالذخائ األرضية

 بالنزاع يتعلق فيما الطبيعية الموارد حماية مسألة معالجة في الثاني التقرير شرع المحروقة. األرض تكتيكات

 أسباب بعض بأن اعترافا   ةالمتخذ السابقة للخطوات مكملة بطريقة بالفعل، المنجز العمل مع المتواصل المسلح

 وبقايا العدائية األعمال بسير المتعلقة الحالية المبادئ مشاريع في ما حد إلى معالجتها تمت قد هذه البيئي الضرر

  الحرب.

 مع تماشيا   وااللتزام بالمسؤولية المتعلقة المسائل بعض والرابع الثالث الفصلين في التقرير يتناول .6

 واستنفاد البيئي الضرر وتبعية مسؤولية الثالث الفصل في نوقشت السادسة. واللجنة اللجنة أقرتها التي األولويات

 مدنية طبيعة ذات المسؤولية هذه تكون قد الدول. غير من فاعلة جهات تسببها التي النزاعات في الطبيعية الموارد

                                                 
 

24
 A/CN.4/L.937 

 
25
 /L.937 A/CN.4 

 
26
 جينسين في الناشئة"، والقضايا الدروس اإلعمار: وإعادة والترميم والعالج النزاع بعد ما وتقييم الطبيعية "الموارد لونيرغان، أس. و جينسين دي. 

 (،2112 روتليدج، من إيرثسكان )أبينغدون، النزاع بعد ما حلةمر في السالم بناء في الطبيعية الموارد واستعادة تقييم )محرران(، لونيرغان و

 .2 الصفحة في التقرير في ذكرها ورد ،414 الصفحة ،451-411 الصفحات
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 المسؤولية على أ القسم في الدول غير من المسلحة الجماعات مع التعامل في الرئيسي التركيز ينصب جنائية. أو

 من محددة كفئة الخاصة العسكرية الشركات وكذلك الجنسيات متعددة الشركات ب القسم يظهر الفردية، الجنائية

  المدنية. المسؤولية دعاوى ذلك في بما المسائلة آليات عدد في النزاع مناطق في الموجودة الخاصة الشركات

 العامة القواعد مناقشة تمت والزاماتها. الدولة بمسؤولية المتعلقة مسائلال بعض الرابع الفصل يتناول .2

 الناشئة التحديات على خاص بشكل التركيز مع "أ"، القسم في الحرب عن الناجمة األضرار عن الدولة لمسؤولية

 سئلةاأل بعض "ب" القسم يعالج الحالية. النزاعات في أخرى فاعلة وجهات متعددة دول تورط أو وجود عن

 إثبات دون بالعالج المتعلقة األمثلة بعض "ج" القسم يضيف بينما وتعويضها، البيئية األضرار بتقييم الخاصة

 الضحايا(. ومساعدة الهبة مدفوعات مثل ) المسؤولية

 الدورة خالل الثغرات سد طريق عن المبادئ مشاريع مجموعة لتوحيد محاولة في اقتراح تقديم تم .2

 أي أو العسكري االستخدام حظر اتفاقية غرار على مبدأ المبادئ مشاريع مجموعة في تدرج أن للجنة السبعين

 تمت الذي مارتنز بند مناقشة ذلك بعد تم التقرير. في 1226 لعام البيئي التعديل لتقنيات آخر عدائي استخدام

 تمت البيئة. حماية بشأن دأمب صياغة أثناء إليه االستناد وتم الموضوع، هذا سياق في مرات عدة إليه اإلشارة

   المبادئ. مشاريع في البيئة إلى اإلشارات لموائمة اقتراح تقديم وتم البيئة لتعريف المختلفة النهج مناقشة

 التعليقات جانب إلى مؤقت بشكل الثاني التقرير في المقترحة المبادئ مشاريع عتمدتا  .9.1

  والسبعين. الحادية الدورة في

  األول الجزء

 مكرر 6 المبدأ روعمش

   للشركات الواجبة العناية

 يوجد التي أو المسجلة الشركات أن لضمان الالزمة التدابير من وغيرها التشريعية التدابير الدول تتخذ أن ينبغي

 اإلنسان صحة بحماية يتعلق فيما واالحتياطات الواجبة العناية تمارس القضائية واليتها في نشاط مركز أو مقر

 الموارد شراء ضمان ذلك يشمل النزاع. حاالت بعد ما مرحلة في أو المسلح النزاع مناطق في العمل عند والبيئة

   بيئيا . ومستدامة منصفة بطريقة عليها والحصول الطبيعية

 مكرر 8 المبدأ مشروع

   مارتنز بند
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 من المستمدة الدولي القانون دئمبا وسلطة حماية تحت الدولية االتفاقات تغطيها ال التي الحاالت في البيئة تظل

   والمقبلة. الحالية األجيال لصالح العام الضمير وإمالءات اإلنسانية ومبادئ به، المعمول العرف

  الثاني الجزء

 مكرر 13 المبدأ مشروع

   البيئي التعديل تقنيات

 طويلة أو النطاق واسعة ثارآ لها التي البيئي التعديل لتقنيات عدائي استخدام أي أو العسكري االستخدام يحظر

   أخرى. بدولة اإلضرار أو الضرر أو للتدمير كوسيلة شديدة أو األمد

 ثانياً  مكرر 13 المبدأ مشروع

   النهب أعمال

   الطبيعية. الموارد نهب يحظر

   الثالث الجزء

 رابعاً  13 المبدأ مشروع

   وااللتزام المسؤولية

   والتزاماتها. الدول بمسؤولية المتعلقة الحالية الدولي القانون بقواعد هذه المبادئ مشاريع تخل ال .1

 الطرف من التعويض كان إذا أو مجهوال ، المسلح النزاع في البيئي الضرر مصدر يكون عندما يجب .2

 أو إصالح دون الضرر بقاء عدم لضمان المناسبة التدابير تتخذ أن الدول على متاح غير المسؤول

  الغرض. لهذا الجماعي للتعويض خرىأ آليات أو خاصة تعويض صناديق نشاءإ في تنظر وقد تعويض،

 إذا اإليكولوجي، النظام بخدمات يلحق الذي الضرر التعويض ألغراض بالبيئة تلحق التي األضرار تشمل .3

 في وضعها تم أو السوق في تداولها تم قد التالفة والخدمات البضائع كانت إذا عما النظر بصرف ثبت

  االقتصادي. اماالستخد

 خامساً  13 المبدأ مشروع
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   الشركات مسؤولية

 التي أو المسجلة الشركات أن لضمان الالزمة التدابير من وغيرها التشريعية التدابير الدول تتخذ أن ينبغي .1

 في والبيئة اإلنسان بصحة يلحق الذي الضرر مسؤولية تتحمل القضائية واليتها في نشاط مركز أو مقر لها

 إجراءات توفر أن الغرض لهذا تحقيقا   للدول ينبغي النزاع. بعد ما حاالت في أو المسلح النزاع مناطق

  الشركات. أعمال لضحايا أيضا   احةمت تكون التي وفعالة، مالئمة وعالجات

 سيطرة لها التي المؤسسية الكيانات أن لضمان التدابير من وغيرها التشريعية التدابير الدول تتخذ أن ينبغي .2

 مناطق في والبيئة اإلنسان بصحة يلحق الذي الضرر حاالت في المسؤولية تتحمل العمليات على فعلية

 ابعةالت الشركات أن من التأكد مسؤولية األم الشركات تتحمل النزاع. بعد ما حاالت في أو المسلح النزاع

  الواجبة. العناية تمارس لها

 مكرر 12 المبدأ مشروع

  البشري النزوح

 في البيئي التدهور وتخفيف لمنع المناسبة التدابير تتخذ أن الصلة ذات األخرى الفاعلة والجهات للدول ينبغي

 والمجتمعات األشخاص لهؤالء اإلغاثة توفير مع النزاع، بسبب النازحون األشخاص فيها يوجد التي المناطق

 المحلية.

 (9012) عام والسبعين الحادية الدورة في الموضوع في النظر .3

 يتعلق فيما البيئة "حماية بموضوع يتعلق فيما الخاص للمقرر الثاني التقرير اللجنة على معروضا   كان .2

 تعداد أثناء للعمل التكميلية الطبيعة إلى الخاص المقرر أشار أعاله. نطاقه نوقش الذي المسلحة"، بالنزاعات

 في بأنها 2112 لعام العامل الفريق حددها لتيا المتبقية العريضة القضايا معالجة أوال ، بمعنى التقرير، أهداف

.2116 عام في معلقين تركا سؤالين ومع الثغرات بعض مع التعامل وثانيا ، توضيح إلى حاجة
27
  

 توضيح وتم الموضوع، هذا بشأن اللجنة لمخرجات النهائي والشكل النص مشروع طبيعة نوقشت .11

 تتناولها التي المسائل مع سياسية طبيعة ذا باعتباره مبادئال بمشروع المعني الخاص المقرر قدمه الذي اإليضاح

  والسلوك. للممارسة معايير تشكل التي تلك المبادئ مشاريع

                                                 
 

27
 في 2112 مايو / أيار 15 الموافق 3464 رقم لالجتماع المؤقت الموجز المحضر األول(، )الجزء والسبعين الحادية الدورة الدولي، العمل مؤتمر 

 .A/CN.4/SR.3464 ظهرا ، 3 الساعة
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 ما وخاصة   المبادئ، مشاريع في ضمان" و"يجب و"يجب" "سوف" عبارة استخدام حول أسئلة أُثيرت .11

 السياق، على ستتوقف المناسبة الصياغة أن توضيح طُلب النتيجة. التزام لفرض سيظهر ضمان" "يجب كان إذا

 كان إذا ما مسألة حول رىأخ مناقشات ذلك تلت النهائية. بالصياغة المتعلقة القرارات الصياغة لجنة وستتخذ

  العرفي. الدولي القانون تعكس األحكام بعض كانت إذا ما أو تدريجيا   تطورا   يشكل ككل الموضوع

 يتناول الذي النص، من الثاني للجزء الكافي االهتمام إيالء عدم من للقلق استجابة   الخاص المقرر ذكر .12

 للمتحاربين، المشروعة الحقوق بشأن جديدة مبادئ شاريعم إضافة إلى الداعي واالقتراح المسلح، النزاع فترة

 لم و"شديد" األجل" و"طويل االنتشار" "واسع مصطلحات ومعنى الجانبية واألضرار المحايدة الدول ووضع

 مشاريع أي الموضوع سياق في العالقة القضايا لتحديد 2112 عام في اللجنة أنشأته الذي العامل الفريق يقترح

 ازدواجية إلى يؤدي قد القوة نفس في االنغماس وهذا الحياد، قانون أو العدائية األعمال سير بشأن جديدة مبادئ

   (.ICRC) الدولية األحمر الصليب لجنة فيه شاركت الذي التعهد

 بمشاريع يتعلق فيما أعضاء عشرة بواسطة للشركات الواجبة العناية بشأن مكرر 6 المبدأ مشروع ُدعم .13

 المبدأ مشروع أن توضيح تم بصياغته. يتعلق فيما التعليقات من عدد تقديم تم قد أنه رغم ة،المقترح المبادئ

 للدول النطاق الواسعة القائمة وااللتزامات الممارسة يعكس إنه بل الشركات، سمعة تشويه إلى يهدف ال المقترح

 النطاق، واسع دعما   البيئة حماية لليشم مارتنز بند تمديد بشأن مكرر 2 المقترح المبدأ مشروع تلقى والشركات.

 هذا في اإلنسانية" "مبادئ عبارة إدراج واجه الموضوع. هذا حول تحفظهم عن فقط أعضاء ثالثة أعرب وقد

 أو والنباتات الحيوانات وليس التحديد، وجه على البشر تخدم المبادئ هذه أن أساس على المعارضة، بعض البند

  البيئة.

 أعضاء من أيضا   واسع بدعم البيئي التعديل تقنيات بشأن المقترح مكرر 13 المبدأ مشروع حظي .14

 التمهيدي. بيانها في الخاصة المقررة قدمتها التي البديلة للصياغة تفضيلهم عن أعضاء ثالثة أعرب حيث اللجنة،

 المقترح الثا  ث مكررا   13 المبدأ مشروع حظي لعملها. كأساس البديلة الصيغة الصياغة لجنة تستخدم أن اقترحت

 بشأن أُثيرت التي األسئلة بعض مع الموضوع، على علقوا الذين تقريبا   اللجنة أعضاء جميع بتأييد النهب بشأن

 المبادئ مشروع تطبيق قابلية بسريان التذكير تم و"االستغالل". و"السلب" "النهب" مصطلحات وأهمية نطاق

 ما مراعاة مع المبادئ، مشاريع سياق في االحتالل حاالت على ينطبق الحظر هذا كان إذا ما بمسألة يتعلق فيما

 االحتالل. حاالت إلى النص من والثالث الثاني الجزئين في الحال، اختالف يقتضيه

 13 المبدأ بمشروع يتعلق فيما المقترحة للصياغة العام تأييدهم عن اللجنة أعضاء من سبعة أعرب .15

 من 3 الفقرة أيد تحيز". "دون لشرط ضرورة يرون إنهم آخرين أعضاء سبعة قال حين في رابعا ، المقترح

 ثالثة. وعارضهم اللجنة في أعضاء ستة رابعا   المقترح 13 المبدأ مشروع
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 أدلوا الذين تقريبا   اللجنة أعضاء جميع قبل من المقترح خامسا   13 المبدأ مشروع على تعليقات قُدمت .16

 مشاريع مجموعة في إدراجها في ميزة رأوا إنهم اللجنة أعضاء من 11 قال الموضوع. هذا حول ببيانات

 جعلها ألغراض بصياغتها يتعلق فيما تعليقات عدة أُبديت قد مخالف. رأي عن منهم خمسة أعرب بينما المبادئ،

 أو ضروري غير بشكل األم الشركات مسؤولية نطاق تضييق عدم وضمان وضوحا ، أكثر وجعلها إلزامية أقل

 مع مكرر 6 المبدأ مشروع دمج أعضاء ثالثة اقترح اإلقليمية. الحدود خارج القضائية الوالية رآثا من التخفيف

 النطاق، واسع بدعم البشري النزوح بشأن المقترح مكرر 14 المبدأ مشروع حظي خامسا . 13 المبدأ مشروع

 القانوني. أساسها عن رآخ وتساءل القانون من بدال   السياسة بمسألة يتعلق إنه األعضاء أحد قال ذلك ومع

 جميع في "البيئة" مصطلح استخدام اقتراح على بناء   انقساما   أكثر اللجنة أعضاء بين اآلراء كانت .12

 استخدام لتنسيق حاجة توجد ال إنه خمسة قال بينما االقتراح، اللجنة أعضاء من ثمانية أيد المبادئ. مشاريع

    المبادئ. مشاريع مجموعة في الطبيعية" "البيئة صطلحم استخدام يفضالن إنهما عضوان قال المصطلحات.

 المقررة اقترحته الذي النحو على العامة، المناقشة عقب السبعة المبادئ مشاريع إحالة اللجنة قررت .12

 الصياغة. لجنة إلى الثاني تقريرها في الخاصة

 ،22 رقم مبادئ مشروع ،ولىاأل القراءة في الحالية لدورةا في الموضوع في نظرها نتيجة اللجنة اعتمدت

 لكال االمتنان عن أعرب المسلحة. بالنزاعات يتعلق فيما البيئة حماية بشأن عليها، تعليقات إلى باإلضافة

 الموضوع. هذا في عملهم على الخاصين المقررين

 المستقبلي والعمل للموضوع الحالي الوضع  .2

 من سيكون والسبعين. الحادية الدورة خالل الموضوع هذا بشأن اللجنة عمل في كبيرة قفزات تحققت .12

 عن المبادئ مشاريع تحيل أن األساسي نظامها من 21 إلى 16 للمواد وفقا   قررت، اللجنة أن نالحظ أن المناسب

 وغيرها، البيئي وبرنامجها المتحدة األمم من ذلك في بما الدولية والمنظمات الحكومات إلى العام األمين طريق

 هذه تقديم طلب مع والمالحظات للتعليق البيئي القانون ومعهد األحمر للصليب الدولية جنةالل ذلك في بما

 األعضاء للدول اآلن الوقت حان .2121 ديسمبر / األول كانون 1 بحلول العام األمين إلى والمالحظات التعليقات

 المقدمة والتوصيات المقترحات لبإيصا تكليفها تم إذا األعضاء للدول تمثيلي كمنتدى تكون أن آلكو و آلكو في

 الحاجة. حسب الموضوع، هذا بشأن

 المقرر اقترح كما العام، التعليق في إضافيا   توضيحا   المبادئ مشاريع وبعض المسائل بعض تتطلب قد .21

 المختلفة، المعيارية بقيمتها يتعلق فيما المبادئ مشاريع بطبيعة يتعلق فيما إضافية توضيحات تقديم يمكن الخاص.
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 أو العرفي الدولي القانون يعكس كما أو التدريجي التطوير في مساهمته لتحديد حكم لكل الموجود القانوني والدعم

 الكوارث. حاالت في األشخاص بحماية المتعلقة المواد ومشاريع البشري النزوح مسألة بين والصلة ذلك، غير

 الموضوع، هذا بشأن اللجنة عمل على األخيرة اللمسات لوضع األساس شك بال الثاني التقرير يضع .21

 ذلك يمنع أال ذلك مع يجب الثناء. إلى المرفقة التعليقات جانب إلى المبادئ مشاريع من كاملة مجموعة وتدعو

 القراءة مرحلة في العام، هيكلها ذلك في بما المبادئ، مشاريع من والهدف العام الشكل في النظر إعادة من اللجنة

 الجماعات مسؤولية يتناول جديد مبدأ لمشروع المزعومة الحاجة أهمية مدى تقييم يمكن ذلك. قبل حتى أو الثانية

 - الفردية الجنائية والمسؤولية الدول غير من المسلحة الجماعات بتعويض يتعلق فيما - الدول غير من المسلحة

 الخاص. المقرر قبل من التقييم من مزيد على
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  للقانون العامة المبادئ  .سادساً 

 مقدمة .1

 ببرنامج المعنية العمل مجموعة توصية على بناء   2112 عام في السبعين دورتها في اللجنة قررت .1

،2112 عام في األمد طويل اللجنة عمل
28
 وعينت عملها برنامج في للقانون" العامة "المبادئ موضوع إدراج 

 خاصا . مقررا   بيرموديز-فاسكيز مارسيلو السيد

.2112 عام في والسبعين الحادية الدورة خالل الخاص للمقرر األول التقرير اللجنة على معروضا   كان
29
 نُظر 

 قررت .2112 عام يوليو / تموز 31 إلى 23 من الفترة في 3424 إلى 3422 رقم اجتماعها في التقرير في

رقم اجتماعها في اللجنة
 

 إلى 3-1 من االستنتاجات مشروع تحيل أن 2112 عام يوليو / تموز 31 في 3424

 أُعرب التي اآلراء االعتبار في األخذ مع الخاص، للمقرر األول التقرير في الوارد النحو على الصياغة، لجنة

 ،2112 عام أغسطس / آب 2 في ،3513 رقم االجتماع في الصياغة لجنة رئيس قدم العامة. الجلسات في عنها

 الصياغة. لجنة قبل من مؤقتا   واعتُمد 1 رقم استنتاجي مشروع على ياغةالص لجنة من مؤقت شفوي تقرير

 الخاص للمقرر األول التقرير    .9

 في معالجتها يتعين التي الرئيسية والقضايا الموضوع نطاق األول التقرير في الخاص المقرر تناول .2

 عامة نظرة وقدم للقانون العامة بالمبادئ يتعلق فيما للجنة السابق العمل أيضا   التقرير تناول اللجنة. عمل سياق

 اقتُرحت للموضوع. األساسية للجوانب أولي تقييم وكذلك الوقت، مرور مع للقانون العامة المبادئ تطوير على

 الموضوع. هذا بشأن ستقبليالم العمل لبرنامج المقدمة المقترحات وبعض استنتاجية مشاريع ثالث التقرير في

 القانوني النظام في هاما   عنصرا   باعتبارها للقانون العامة المبادئ أهمية على الخاص المقرر أكد .3

 قرن يقارب ما بعد اللجنة، قبل من مفيد بشكل الدولي القانون مصدر توضيح إمكانية إلى أشار حين في الدولي،

 الدولية. للعدالة الدائمة للمحكمة ياألساس النظام من 32 المادة في إدراجه من

 والحصول الموضوع هذا بشأن اللجنة عمل أساس إرساء إلى بطبيعته، واالستهاللي األولي األول التقرير يسعى

  الصدد. هذا في والدول اللجنة أعضاء آراء على

 أوال ، لجنة:ال فيها لتنظر مترابطة مسائل أربع ويطرح الموضوع نطاق التقرير من األول الجزء يحدد .4

 النظام من ج( ) 32 المادة من 1 الفقرة ومعنى الدولي للقانون كمصدر للقانون العامة للمبادئ القانونية الطبيعة

                                                 
 

28
 A/72/10. 

 
29
 A/CN.4/732. 
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 للقانون العامة المبادئ وظائف ثالثا ، للقانون. العامة المبادئ أصول ثانيا ، الدولية. العدل لمحكمة األساسي

 على أيضا   الضوء تسليط تم للقانون. العامة المبادئ تحديد رابعا ، خرى.األ الدولي القانون بمصادر وعالقتها

 ضوء في الموضوع لدراسة الصلة ذات المواد اختيار طريقة أي بالمنهجية، المتعلقة الجوانب بعض

 فيها النظر يتعين التي العوامل من شاملة غير وقائمة والنص الممارسة في المستخدمة الدقيقة غير المصطلحات

 عمل في إليها يشار قد التي للقانون العامة المبادئ أمثلة تكون أن يجب أنه كذلك لوحظ المواد. أهمية تحديدل

 في الخوض للجنة ينبغي ال وأنه االستنتاجات، مشروع على التعليقات تتضمنها وأن فقط توضيحية اللجنة

 العرفي". الدولي القانون "تحديد موضوع في الحال هو كما مضمونها

 سبق الذي التدوين أي بالموضوع، يتعلق فيما للجنة السابق العمل التقرير من الثاني الجزء تناولي .5

 عن الدول ومسؤولية المعاهدات قانون مثل الموضوعات، بعض سياق في للقانون العامة للمبادئ به االضطالع

 هو كما اللجنة، قبل من ضوعالمو هذا من معينة جوانب حول موجزة ومناقشة دوليا ، المشروعة غير األفعال

  العرفي. الدولي القانون وتحديد الدولي القانون بتجزئة المتعلقة الموضوعات في الحال

 توفير إلى الوقت، مرور مع للقانون العامة المبادئ تطوير يتناول الذي التقرير من الثالث الجزء يسعى .6

 التركيز خالل من اللجنة أعضاء قبل من للقانون العامة المبادئ لدراسة الصلة ذات والمواد للموضوع السياق

 والمحاكم القضائية للهيئات القضائي والقانون الدولية الصكوك في للقانون العامة المبادئ إلى اإلشارات على

  الدولية.

 لمحكمة األساسي النظام من 32 المادة من )ج( 1 للفقرة أوليا   تقييما   أوال   التقرير من الرابع الجزء يقدم .2

 ثالثة تحديد تم المتحضرة". الدول بها تعترف التي للقانون العامة "المبادئ إلى يشير والذي الدولية، العدل

 الرابع الجزء تناول المتحضرة". و"األمم بها" المعترف و"األمم للقانون" العامة "المبادئ وهي مترابطة عناصر

 في اللجنة عمل ستحدد األساسية المسألة هذه أن الخاص المقرر للقانون.الحظ العامة المبادئ أصول مسألة أيضا  

 أن من الرغم على الخصائص بهذه تتمتع ال عامة قانونية مبادئ توجد قد أنه إلى مبدئيا   التقرير يخلص المستقبل.

 الممارسة مراعاة مع استبعادها، يمكن ال أنه إال و"أساسي"، "عام" طابع لها يكون قد للقانون العامة المبادئ

 للقانون العامة المبادئ بين العالقة وهي التقرير من الرابع الجزء في تناولها تم أخرى مسألة هناك الحالية.

 القاضي منح بعدم المحررين مخاوف يعالج موضوعيا   أساسا   االعتراف هذا سيشكل ".العام الدولي و"القانون

 المتحضرة". "األمم لمصطلح ليةالبا الطبيعة وأُبرزت القانون، تقرير في مفرطة تقديرية سلطة

 من المستمدة تلك :للقانون العامة المبادئ من فئتين الحالي، والنص الممارسة ضوء في التقرير يتناول .2

  الدولي. القانوني النظام داخل تشكلت التي وتلك الوطنية القانونية النظم

  التالي. االستنتاجات مشروع الموضوع عن األول التقرير اقترح  .9.1
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  1 استنتاج مشروع

   النطاق

  الدولي. للقانون كمصدر للقانون العامة بالمبادئ الحالي االستنتاجات مشروع يتعلق

  9 استنتاج مشروع

 االعتراف شرط

   عموما . به تعترف أن عام، قانوني مبدأ وجود أجل من الدول على يجب

  3 استنتاج مشروع

  للقانون العامة المبادئ فئات

  يلي: ما للقانون العامة المبادئ تشمل

  الوطنية القانونية النظم من مستمدة )أ(

 الدولي. القانوني النظام داخل مؤلفة )ب(

 (9012) عام والسبعين الحادية الدورة في الموضوع في النظر   .3

 جودتهو هيكله إزاء بالتقدير حظي الذي الخاص، للمقرر األول التقرير اللجنة على معروضا   كان .2

 العمل سياق في والتدقيق المعالجة من مزيد إلى ستحتاج التي القضايا من عددا   هناك أن على االتفاق تم البحثية.

 العامة المبادئ وأصول عناصر عن فضال   الموضوع، بنطاق يتعلق فيما سيما ال الموضوع، هذا حول المستقبلي

 السياق في ضرورية للقانون العامة المبادئ ألن فقط ليس صلة ذو الموضوع هذا أن لوحظ وهويتها. للقانون

 أيضا . الدول بين عام بشكل للتطبيق قابلة ألنها ولكن القضائي،

 من عدد اتفق األول. التقرير في اللجنة بها لتنظر المحددة القضايا على عام بشكل األعضاء اتفق .11

 أمثلة تقدم أن يمكن أنها رغم للقانون، عامةال المبادئ مضمون في تتعمق أن للجنة ينبغي ال أنه على األعضاء

 أكد حين في كملحق، وتقديمها للقانون العامة للمبادئ توضيحية قائمة إعداد األعضاء بعض اقترح توضيحية.

 األعضاء من العديد رأى األساسية. المسائل عن تتحول أن ويمكن مكتملة غير عملية ستكون هذه أن على آخرون

 في التفكير تم الصلة. ذات المواد جميع مع التعليقات في للقانون العامة للمبادئ توضيحية ةأمثل إدراج يمكن أنه
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 أغلبية أيّد المناقشات. في التفصيل من بشيء الدولي للقانون كمصدر للقانون العامة للمبادئ القانونية الطبيعة

 وظيفتها كانت والتي أولي، أساس على قلاأل على الطبيعة، في تكميلية كانت للقانون العامة المبادئ أن األعضاء

 قانوني نص وجود لعدم الحكم إصدار إمكان عدم لتجنب أو الدولي القانون في الثغرات أو الفجوات ملئ الرئيسية

 القضية. يحكم

 القانون بمصادر وعالقتها للقانون العامة المبادئ بوظائف يتعلق فيما الخاص المقرر مع األعضاء اتفق .11

 سيكون االستنتاجات مشروع أن على عام بشكل االتفاق تم ترّوي. تتطلب المسألة هذه أن على رى،األخ الدولي

 أو التوجيهية المبادئ مشروع أن ذلك، مع الرأي عن اإلعراب تم الموضوع. بنتيجة يتعلق فيما مناسبا   شكال  

 في القرار هذا اتخاذ اللجنة على يتعين أنه مفاده رأي عن أيضا   أُعرب مالئمة. أكثر نتيجة ستكون المواد مشروع

 عملها. من الحقة مرحلة

 تقدير وتم األول التقرير في المقترحة المنهجية مع عام اتفاق إلى بالمنهجية يتعلق فيما التوصل تم .12

 إلى تهدف أن وينبغي النظرية المناقشات حل تجنب للجنة ينبغي أنه إلى ذلك مع أُشير التاريخية. الخلفية تحليل

 عملية. حلول وفيرت

 "اإلقليمية" القانونية المبادئ تناول بإمكانية للقانون، العامة المبادئ عناصر إزاء األعضاء بعض رحب .13

 من كان أنه البعض واقترح مناسبا ، ذلك كان إذا فيما شكوكهم عن آخرون أعرب حين في للقانون، "الثنائية" أو

 الستبدال اقتراحات قُدمت عملها. من المبكرة المرحلة هذه يف المسألة هذه اللجنة تدرس أن ألوانه السابق

   األمم". "مجتمع أو "الدول" بمصطلح مناسب والغير القديم المتحضرة" "األمم مصطلح

 من العديد اقترح .3و 2و 1 االستنتاجات بمشاريع يتعلق فيما الصياغة مقترحات من عدد تقديم تم .14

 مسائل في للنظر للجنة الفرصة تتاح أن إلى الصياغة لجنة في 3و 2 جيناالستنتا مشروعي عقد يتم أن األعضاء

 صياغتها. على تأثير لها يكون قد صلة ذات أخرى

رقم اجتماعها في األمانة من طلبت اللجنة أن المالحظة المناسب من سيكون .15
 

 / آب 2 في ،3512

 الجنائية والمحاكم الدول بين فيما يمالتحك لمحاكم القضائي القانون تدقيق مذكرة تعد أن ،2112 عام أغسطس

 المستقبل في لعملها خاصة أهمية ذات ستكون والتي المعاهدات عن فضال   العالمي، الطابع ذات والمحاكم الدولية

  الموضوع. هذا بشأن

 المستقبلي والعمل للموضوع الحالي الوضع    .2

 تقديم الموضوع، هذا في عملها وعبر وصارم حذر نهج اعتماد خالل من للجنة يمكن أنه إنكار يمكن ال .16

 العامة المبادئ استخدام منهم يطلب من وجميع القضائية والهيئات والمحاكم الدولية والمنظمات للدول التوجيه



65 

 

 هذا إلى خاص بشكل مفضيا   أعاله كرذُ  كما به الموصى المذكرة إعداد يعد الدولي. للقانون كمصدر للقانون

 تطلب التي الدول على استبيان لتعميم الخاص للمقرر المعلنة الخطة تقوم أن لذلك باإلضافة يجب الهدف.

 النظام من 32 المادة من )ج( 1 الفقرة في الوارد بالمعنى للقانون، العامة المبادئ بشأن ممارستها عن معلومات

 الموضوع. هذا في المقنع العمل من مزيد بمساعدة لية،الدو العدل لمحكمة األساسي

 المبادئ وظائف الثاني التقرير يتناول أن المستقبل، في اللجنة بعمل يتعلق فيما الخاص المقرر اقترح .12

 العامة المبادئ لتحديد الثالث التقرير يُخصص وأن األخرى الدولي القانون بمصادر وعالقتها للقانون العامة

 وجود إمكانية أيضا   التقرير هذا يتناول قد األعضاء. معظم وأيده االعتراف شرط مسألة ذلك في بما للقانون،

 الترتيب بشأن مرونته إلى ذلك مع الخاص المقرر أشار ثنائي. أو إقليمي تطبيق نطاق ذات للقانون عامة مبادئ

 الموضوع. من الجوانب هذه به تُعالج أن ينبغي الذي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



66 

 

 الخاصين. المقررين وتوصيات بيانات  سابعاً.

 البروفيسور الخاص، المقرر بيان - (اآلمرة القواعد) العام الدولي للقانون القطعية القواعد )أ(

 تالدي. ديري

 عليها: التركيز آلكو أعضاء يرغب قد والتي اآلمرة، للقواعد موجزة وتوصيات ملخص هو هذا"

 القطعية القواعد بشأن االستنتاجات مشاريع من كاملة مجموعة الحالية الدورة خالل الدولي القانون لجنة اعتمدت

 ألن استنتاجات مشروع أي اللجنة فيها تعتمد التي األولى المرة هي هذه كانت التعليقات. مع العام الدولي للقانون

 الصياغة لجنة في اتاالستنتاج مشروع على اإلبقاء قررت اللجنة ألن األعمال جدول على مدرجا   كان الموضوع

  الموضوع. من االنتهاء حتى

 التي الخاصة المسائل لذلك، باإلضافة تشمل االستنتاجات. مشاريع جميع على التعليق بالطبع الجيد من سيكون

 يلي: ما بشأنها األعضاء آراء الخاص المقرر يقّدر

 مناسبا . عالميال والتطبيق األساسية القيم إلى اللجوء كان إذا ما ،3 استنتاج مشروع .1

 االستنتاجات، مشروع نطاق في يندرج أن الدولي األمن لمجلس ينبغي كان إذا ما ،16 استنتاج مشروع .2

 صالحة. غير اآلمرة القواعد مع تتعارض التي المجلس قرارات اعتبار ينبغي كان إذا ما وخاصة

 المساعدة( وعدم االعتراف )عدم اآلمرة القواعد انتهاكات على المترتبة النتائج تقتصر أن يجب كان إذا ما .3

  الخطيرة. االنتهاكات على

  مناسبة. االستنتاجات مشروع في عليها المنصوص اإلجرائية الحقوق كانت إذا ما ،21 استنتاج مشروع .4

 أكثر بشكل االختصاص وممارسة الحصانات معالجة اللجنة على يتعين كان إذا ما ،22 استنتاج مشروع .5

  صراحة.

  كافية؟" التوضيحية القائمة في القواعد كانت إذا ما .6

 ميرفي .د شون البروفيسور الخاص، المقرر بيان - اإلنسانية ضد الجرائم )ب(

 اإلنسانية: ضد بالجرائم المعني الدولي القانون للجنة الخاص المقرر بصفتي التالي القصير البيان "أقترح
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 تتمثل .2112 عام أغسطس / آب في اإلنسانية" ضد "الجرائم موضوع بشأن عملها الدولي القانون لجنة أكملت

 والتي عليها والمعاقبة اإلنسانية ضد الجرائم بمنع المتعلقة المواد مشاريع من مجموعة في الموضوع هذا نتيحة

 ينصب الموضوع. هذا حول المتحدة لألمم جديدة التفاقية أساس بمثابة تكون بأن الدولي القانون لجنة توصي

 بهذه المتعلق الوطني واالختصاص الوطنية القوانين بناء في المساعدة على المواد لمشاريع الرئيسي كيزالتر

 عالقة في الدول ووضع التعذيب( أو الجماعية باإلبادة المتعلقة الحالية االتفاقيات غرار )على خصوصا   الجريمة

 الجرائم معالجة هدف النحو هذا على المواد مشاريع تُحسن المتبادلة. القانونية المساعدة مثل مسائل بشأن تعاونية

 الدولية. المحاكم أو القضائية الهيئات عن فضال   األول، المقام في الوطني المستوى على اإلنسانية ضد

 في قرارا   تتبنى التي المتحدة لألمم العامة الجمعية ستدعم كانت إذا فيما للنظر آلكو لدول المناسب الوقت هو اآلن

  " دبلوماسي. مؤتمر في أو المتحدة األمم داخل سواء اتفاقية، وضع إلى يسعى والذي 2112 عام نهاية

 مارجا الدكتورة السفيرة الخاصة، المقررة بيان - المسلح بالنزاع يتعلق فيما البيئة حماية )ج(

 ليتو.

 بالنزاعات يتعلق فيما البيئة بحماية المتعلقة المبادئ لمشاريع األولى القراءة العام هذا اللجنة "اختتمت .1

 بحاالت المتعلقة الثالثة المبادئ مشاريع بينها من تعليقات، مع مبادئ مشروع 22 اعتماد تم المسلحة.

 21و 21 المبادئ )مشاريع 1221 عام في الصياغة لجنة قبل من مؤقتا   اعتمادها تم التي االحتالل

  جديدة. مبادئ مشاريع وثمانية (،22و

 (2 المبدأ )مشروع الدولة ومسؤولية (2 المبدأ )مشروع البشري بالتشرد الجديدة المبادئ مشاريع تتعلق .2

 وشرط (11 المبدأ )مشروع الشركات ومسؤولية (11 المبدأ )مشروع للشركات الواجبة والعناية

 النهب ومنع (12 المبدأ )مشروع المسلحة بالنزاعات يتعلق فيما البيئة بحماية يتعلق فيما مارتينز

 المبدأ )مشروع والمساعدة واإلغاثة (12 المبدأ )مشروع البيئي التعديل وتقنيات (12 المبدأ )مشروع

26.) 

 اآلن تضم التي التوجيهية المبادئ مشاريع مجموعة هيكل على التغييرات بعض أيضا   اللجنة أجرت .3

 مشاريع على الثاني الجزء يحتوي تمهيديين. مبادئ مشروعي على األول الجزء يحتوي أجزاء. خمسة

 مشاريع على الثالث الجزء يحتوي العام. بالتطبيق تتسم أو الصراع قبل ما بمرحلة إما تتعلق مبادئ

 حاالت في طبيقللت قابلة مبادئ مشاريع على الرابع الجزء يحتوي المسلح. النزاع خالل مطبقة مبادئ

 النزاع بعد ما مرحلة في للتطبيق قابلة مبادئ مشاريع على الخامس الجزء يحتوي بينما االحتالل،

 المسلح.



68 

 

ه الجديدة. الثمانية المبادئ مشاريع على تعليقاتها تركيز على آلكو في األعضاء الدول تشجيع يتم .4  يوجَّ

 هذه تقديم يجب المبادئ. مشاريع مجموعة بشأن وبةالمكت والمالحظات التعليقات طلب إلى أيضا   االنتباه

 ". 2121 عام ديسمبر / األول كانون 1 بحلول المتحدة لألمم العام األمين إلى والمالحظات التعليقات

 أورال نيلوفر البروفيسور بيان - الدولي بالقانون يتعلق فيما البحر سطح مستوى ارتفاع )د(

 ريسيوأو لوسيان بوغدان الدكتور والسفير

  اإلنترنت: على اللجنة موقع على والموجود األمانة عن الصادر الرسمي الطلب على االطالع "يرجى

 والصليب األحمر للهالل الدولية والحركة الدولية والمنظمات الدول تقدمها أن يمكن معلومات بأي اللجنة رحبت

 بالقانون يتعلق فيما البحر سطح ستوىم بارتفاع الصلة ذات المعلومات من وغيرها ممارستها بشأن األحمر

  الدولي.

 البحر سطح مستوى ارتفاع موضوع على (2121) عام والسبعين الثانية الدورة في الدراسة مجموعة ستركز

 ديسمبر / األول كانون 31 بحلول لتلقيها، تقديرها عن الصدد هذا في اللجنة أعربت البحار. بقانون يتعلق فيما

 ممارساتها على دولها من أمثلة [،2112 عام أكتوبر / األول تشرين 31 بحلول رسمي غير ]بشكل 2112 عام

 ظروف في أخرى تغييرات أو البحر سطح مستوى بارتفاع مباشرة( غير كانت لو )حتى صلة ذات تكون قد التي

 . مماثلة طبيعة ذات

 األرخبيلية األساس خطوط نتكو وحيثما األساس بخطوط المثال، سبيل على الممارسة هذه تتعلق أن يمكن

 األراضي واستصالح االصطناعية والُجزر والُجزر المد المنخفضة واالرتفاعات اإلغالق وخطوط المطبقة

 ذات أخرى قضايا وأي البحرية الحدود وتعيين البحرية المناطق وحدود الساحل تحصينات تدابير من وغيرها

  بالموضوع. صلة

 الصلة: ذات المواد تشمل أن يمكن

 البحرية الحدود تعيين معاهدات وخاصة األطراف، المتعددة أو الثنائية المعاهدات  

 خطوط على البحر سطح مستوى ارتفاع بآثار تتعلق أحكام أي سيما وال الوطنية، اللوائح أو التشريعات 

  البحرية المناطق على عام بشكل أو / و األساس

 الدو ممارسات أو بالمعاهدات علقةالمت األخرى المراسالت أو البيانات أو اإلعالنات  
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 المنازعات لتسوية الصلة ذات األخرى العمليات ونتائج الدولية أو الوطنية المحاكم أو القضائية الهيئات فقه 

 البحار بقانون المتعلقة

 ماألم اتفاقية بموجب األطراف الدول التزام سياق في البحر سطح مستوى بارتفاع تتعلق مالحظات أي 

 للنقاط الجغرافية اإلحداثيات قوائم أو / و الخرائط بإيداع البحار لقانون المتحدة

 وكذلك الدولية المنتديات في بها اإلدالء يتم التي البيانات المثال، سبيل على صلة ذات أخرى معلومات أي 

 القانونية. والدراسات اآلراء

 األشخاص وحماية لدولة باالنتماء تتعلق اتمعلوم أي المناسب الوقت في بتلقيها كذلك اللجنة رحبت 

 الدراسة مجموعة وستنظر الموضوع، منهج في المبين النحو على البحر، سطح مستوى بارتفاع المتأثرين

 للجنة." (2121) لعام والسبعين الثالثة الدورة خالل كليهما في

-غوميز مانويل انخو السيد السفير الخاص، المقرر بيان - للمعاهدات المؤقت التطبيق )هـ(

 روبليدو

 الخاص للمقرر شفوي "تقرير (أوالً )

 النموذجية األحكام مشروع بشأن رسمية غير مشاورات

 :2112 عام يوليو / تموز 26

 اللجنة رئيس السيد

 مشروع بشأن الرسمية غير المشاورات عن موجز تقرير لتقديم لي الفرصة إتاحة على أشكركم              

  الحالية. الدورة في ُعقد الذي للمعاهدات، المؤقت التطبيق بشأن النموذجية األحكام

 التي السبعين، دورتها في للمعاهدات المؤقت التطبيق مشروع لدليل األولى القراءة اللجنة اختتمت              

 بإدراج الصياغة لجنة بتوصية ذلك، إلى باإلضافة علما   اللجنة أحاطت األعضاء. يذكر كما الماضي، العام ُعقدت

 اقتراح على "بناء   الثانية، القراءة أثناء النموذجية البنود من مجموعة تضمين إمكانية إلى التعليقات في إشارة

 خالل المقدمة واالقتراحات التعليقات مراعاة مع المناسب، الوقت في المالحظات الخاص المقرر يقدم بأن منقح

 الصياغة." لجنة وفي العامة المناقشة من كل
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 التعليق من 2 الفقرة في للمعاهدات المؤقت التطبيق دليل في النموذجية األحكام مشاريع إدراج إمكانية ُذكرت

 اللجنة ستقوم بالدليل، إلرفاقها النموذجية، األحكام مشاريع من عةمجمو إعداد عند أنه فيها أوضح والتي العام،

 تم األطراف. والمتعددة الثنائية للمعاهدات المؤقت بالتطبيق يتعلق فيما الممارسات أفضل عن التعبير إلى بالسعي

 المؤقت يقللتطب والطوعية المرنة الطبيعة من الحد األحوال من حال بأي القصد يكون لن أنه التوضيح أيضا  

  تنشأ. قد التي الحاالت من كاملة مجموعة بمعالجة يتظاهروا ولن للمعاهدات،

 هذه النموذجية األحكام مشاريع في النظر استئناف اعتزامها الماضي العام من تقريرها في كذلك اللجنة أوضحت

 األحكام مشاريع يتضمن لذيا المرفق بتقييم الدولية والمنظمات للدول "للسماح والسبعين، الحادية دورتها في

  والسبعين". الثانية الدورة خالل التوجيهية المبادئ لمشروع الثانية القراءة قبل هذه النموذجية

 أمور، جملة في تتضمن، الماضي، العام في أجريت التي المناقشات أعقاب في رسمية غير ورقة بإعداد قمت

 تم الرسمية. غير المشاورات سياق في اللجنة فيها تنظر لكي نموذجية أحكام مشاريع خمسة من منقحة مجموعة

 العام. هذا من يوليو / تموز 12و 11 يومي الرسمية غير الورقة بشأن الرسمية غير للمشاورات اجتماعان عقد

 غير ورقتي من منقحة نسخة عممت لقد مسبقا . عنها اإلعالن وتم األعضاء لجميع مفتوحة المشاورات كانت

 اآلن تم الثانية. الجلسة في األولى، الجلسة في أبديت التي التعليقات بعض االعتبار في أخذت يوالت الرسمية،

  المنقحة. الرسمية غير الورقة تلك من نسخ إتاحة

 الذين األعضاء أشكر أن أيضا   أود الرسمية. غير للمشاورات الوقت تخصيص على اللجنة لمكتب ممتن إنني

 العامة الجلسة تزويد هو البداية، في قلت كما اليوم بياني من الغرض إن سمية.الر غير المشاورات في شاركوا

  قدما . المضي كيفية بشأن اللجنة إلى توصية وتقديم الرسمية، غير المشاورات في جرت التي المناقشات بتقرير

 في تسجيله تم ذيوال النموذجية، األحكام مشروع في للنظر السياق بعض أذكر أن بذلك القيام قبل لي اسمحوا

 األوروبي االتحاد ذلك في بما وفدا   41 أن إلى أشير أن أوال ، أود الرسمية. غير الورقة من التمهيدية الفقرات

 المتعلقة المناقشة في آرائهم عن أعربوا أخرى، ودول دولة 22 عددها البالغ األعضاء دوله عن بالنيابة تكلم الذي

  العامة. للجمعية والسبعين الثالثة الدورة لخال السادسة، اللجنة في بالموضوع

 للدليل كمرفق النموذجية األحكام مشاريع بإدراج الخاص المقرر باقتراح التقدير مع كثيرة وفود اعترفت

 أحكام صياغة عند للدول وتوجيهات عملية مساعدة ستوفر النموذجية األحكام مشاريع أن وفود عدة والحظت

 القراءة أثناء نظرها إكمال من تتمكن لم اللجنة ألن أسفها عن نفسه، الوقت في فودالو بعض أعربت المعاهدات.

 قبل النموذجية األحكام مشروع في النظر من يمكنها وضع في تكون أن في أملها عن وأعربت للدليل األولى

  الثانية. القراءة إجراء
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 غير ورقتي في المسجلة التفاهمات إلى شيرأ أن وأود النموذجية، األحكام لمشروع المنقح اقتراحي إلى أنتقل

   وهي: الرسمية

 الدول تواجهها التي شيوعا   القضايا أكثر معالجة إلى النموذجية األحكام مشروع يهدف أن ينبغي .1

 المؤقت. التطبيق إلى اللجوء في ترغب التي الدولية والمنظمات

 تنشأ. قد التي للحاالت الكامل النطاق بمعالجة النموذجية األحكام مشروع يتظاهر أال بالتالي ينبغي .2

 الواردة التوجيهية المبادئ مع النموذجية األحكام مشروع تداخل لتفادي خاص بشكل الحذر توخي ينبغي .3

 للمعاهدات. المؤقت التطبيق دليل في

 في الواردة األحكام على بأمثلة مرجعية، ألغراض مصحوبة، النموذجية األحكام مشاريع تكون أن ينبغي .4

 القائمة. المعاهدات

 الحاالت األقل على يغطي أن ينبغي النموذجية األحكام مشروع أن على ذلك، إلى باإلضافة التأكيد أكرر أن أود

  التالية:

 اتفاق في أو نفسها معاهدةال في المعاهدة من جزء أو للمعاهدة المؤقت التطبيق على تنص أن ينبغي .1

  منفصل.

  المعاهدة. من جزء أو للمعاهدة المؤقت التطبيق إلنهاء شيوعا   األكثر الحاالت على تنص أن ينبغي .2

 عدم اختيار أو معاهدة، من جزء أو لمعاهدة المؤقت التطبيق اختيار إمكانية على تنص أن ينبغي .3

 قرار اتخذ كلما لدولية،ا المنظمة أو الدولة تلك على مؤقتا   تطبيقها يتم معاهدة من جزء أو المعاهدة تقديم

 بواسطة: المؤقت التطبيق إلى اللجوء

 الدولة فيه تشارك لم دولي حكومي مؤتمر في أو دولية منظمة اعتمدته قرار أوال (

 القرار. هذا على توافق ال أو المعنية الدولية المنظمة أو

 المعاهدة. في متفاوضا   طرفا   ليست دولية منظمة أو دولة من إعالن ثانيا (

   الدولية. المنظمات قواعد أو للدول الداخلي القانون من مستمدة قيود على تنص أن ينبغي .4

 أذكر أن أود الحسبان. في االعتبارات هذه وضع مع النموذجية األحكام لمشروع المنقحة المجموعة بإعداد قمت

 أكثر بعض إلى االنتباه لفت إلى فقط يهدف النموذجية األحكام مشروع أن الخامس، تقريري في ذكرت كما أيضا  
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 على بالتالي تحتوي إنها مؤقت. بشكل معاهدة لتطبيق اتفاق وجود حالة في تنشأ التي شيوعا   القانونية المسائل

 تنعكس ال التي األخرى العناصر تجنب مع الدولية، والمنظمات للدول وضوحا   األكثر الممارسة تعكس عناصر

 تقدم حواشي النموذجية األحكام مشروع يتضمن القانونية. الناحية من دقيقة غير أو واضحة غير أو الممارسة في

 مشروع يغطيها التي القضية نفس إلى تشير التي المعاهدات في الموجودة المؤقت التطبيق فقرات على أمثلة

 على الية،ح معاهدة أي من حرفيا   المقترحة الصياغة من أيا   أخذ يتم ال أنه حين في المعني، النموذجي الحكم

  شاملة. حال بأي ليست األمثلة هذه أن من الرغم

 الرسمية غير المشاورات في المناقشة

 هذه وضع مع الرسمية غير المشاورات خالل المقترحة النموذجية األحكام مشروع حول اآلراء تبادل تم

 األحكام مشاريع نم مجموعة إدراج إلى الداعي االقتراح عموما   األعضاء أيد االعتبار. في التفسيرات

 من عدد أثير المقبل. العام في الثانية القراءة في سيعتمد الذي للمعاهدات المؤقت التطبيق لدليل كمرفق النموذجية،

 وفيرة مالحظات تلقيت لقد الصياغة. بعض بشأن وكذلك النموذجية األحكام في اتباعه الواجب النهج بشأن النقاط

  عمومية. األكثر التعليقات سوى هنا أذكر لم أنني إال ا،به أدلي التي التعليقات جميع عن

 ليست باعتبارها النموذجية األحكام مشاريع طبيعة بعناية تشرح أن للجنة ينبغي أنه المثال سبيل على ُذكر

 اقترح معاهداتها. في الشروط هذه على للتفاوض فقط للدول أساسا   توفر إنها بل النهائية، الصيغة بالضرورة

 األطراف. والمتعددة الثنائية المعاهدات بين النموذجية األحكام مشروع نص في أوضح بشكل التمييز أيضا  

 المؤقت التطبيق اختيار مسألة تتناوالن اللتان 5و 4 النموذجيتين المادتين مشروع إلدراج أيضا   التأييد عن أُعرب

 على الدولية، المنظمات قواعد أو للدول خليالدا القانون عن الناشئة والقيود دولية لمنظمة قرار عن الناشئ

  واضحة. توضيحات تقديم إلى سيحتاج المرافق التعليق كان لو حتى التوالي

 اللجنة تشجيع أنه على تفسيره يمكن النموذجية األحكام مشاريع من مجموعة إدراج أن من أيضا   القلق عن أُعرب

 هذا أن هو الرسمية غير المشاورات خالل عنه أعربت لذيا رأيي إن المؤقت. التطبيق إلى اللجوء على للدول

 أنها على للتطبيق القابلة القواعد توضيح حقيقة فهم يمكن الموضوع. هذا بشأن عملنا بداية منذ موجودا   كان القلق

 بالفعل هناك أن هي الحقيقة بالضرورة. الحال هو هذا أن ذلك مع أعتقد ال للمعاهدات. المؤقت التطبيق تسهيل

 بشكل ولكن ،1262 لعام فيينا اتفاقية قبل حتى المؤقت التطبيق إلى تلجأ التي الدول ممارسات من كبيرة مجموعة

 خدمة توفير أجل من الموضوع بهذا االضطالع اللجنة قررت االتفاقية. تلك من 25 المادة اعتماد منذ خاص

 العواقب بعض وكذلك المؤقت التطبيق إلى للجوء الالزمة اإلجراءات لتوضيح السعي خالل من األعضاء للدول

 سيتم األوقات. جميع في المؤقت للتطبيق والطوعية االختيارية الطبيعة على التأكيد تم ذلك. عن الناشئة القانونية

 المتفاوضة األطراف فيها تقرر التي الحاالت تلك في الصياغة لتسهيل النموذجية األحكام مشروع تقديم ببساطة

   المؤقت. التطبيق ليةآ إلى اللجوء
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   المتابعة كيفية بشأن توصية

   الرئيس، سيدي

 األحكام مشاريع لدراسة تفضيلهم عن األعضاء من العديد أعرب قدما . المضي كيفية مسألة إلى اآلن أنتقل

 أن أود ت.الوق لضيق بالنظر العام هذا بذلك القيام الممكن من يكون لن الصياغة. لجنة فيها نظرت التي النموذجية

 النموذجية األحكام مشروع ترفق وأن الشفوي التقرير هذا مضمون بتسجيل اللجنة تقوم أن ذلك مع أقترح

 الفصل في وارد بطلب مصحوبا   التقرير هذا سيكون العام. هذا العامة الجمعية إلى المقدم السنوي بتقريرها

 هذا تقرير مرفق في الواردة النموذجية األحكام وعمشر على تعليقات أيضا   األعضاء الحكومات تقدم بأن الثالث،

 غير المشاورات خالل اللجنة أعضاء عنهما أعرب اللذان الرأين كال من الطريقة، بهذه االستفادة يمكنني العام.

 نسخة سأعد السادسة. اللجنة في شفهيا   أو كتابة   إما الحكومات، تعليقات وكذلك العام؛ هذا عقدت التي الرسمية

 الذي النهائي تقريري في إلدراجها التعليقات، تلك كل أساس على النموذجية األحكام مشروع من أخرى ةمنقح

 دورة في العامة الجلسة وافقت إذا الصياغة لجنة إلى المقترحات تلك إحالة سيتم المقبل. العام في تقديمه سيتم

  فيها. للنظر المقبل العام

 أساس على قدما   المضي تقرر وأن الشفوي بتقريري علما   تحيط أن اآلن لها يتيح وضع في اللجنة تكون أن آمل

  توصيتي.

 الرئيس". سيدي أشكرك

 للمعاهدات. المشروط التطبيق (ثانياً )

 الرسمية غير المشاورات

   المنقحة النموذجية البنود مشروع

   مقدمة

 بإدراج الصياغة لجنة بتوصية األعضاء، يتذكر كما السبعين الدورة عن تقريرها في الدولي القانون لجنة أحاطت

 على "بناء   الثانية، القراءة أثناء النموذجية األحكام مشاريع من مجموعة تضمين إمكانية إلى التعليقات في إشارة

 المناقشة أثناء المقدمة واالقتراحات التعليقات مراعاة مع المناسب، الوقت في الخاص المقرر يقدمه منقح اقتراح

   الصياغة". لجنة وفي العامة
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 التعليق من 2 الفقرة في مذكورة للمعاهدات المؤقت التطبيق دليل في النموذجية األحكام مشروع إدراج إمكانية إن

 استئناف على عزمها عن ذلك، ىإل إضافة   تقريرها من 1112 الحاشية في الدولي القانون لجنة أعربت العام.

 بتقييم الدولية والمنظمات للدول "للسماح والسبعين الحادية دورتها في هذه النموذجية األحكام مشاريع في النظر

 خالل التوجيهية األحكام لمشروع الثانية القراءة قبل هذه النموذجية األحكام مشاريع على يحتوي الذي المرفق

  ".والسبعين الثانية الدورة

 العمل برنامج في وإدراجها الغرض لهذا رسمية غير مشاورات بعقد السماح على بلطف اللجنة مكتب وافق لقد

  العام. هذا دورة من الثاني للجزء

  السادسة اللجنة في النقاش ملخص

 دولة 22 عددها البالغ األعضاء الدول عن بالنيابة تكلم الذي األوروبي االتحاد ذلك في بما وفدا ، 41 أعرب

 للجمعية والسبعين الثالثة الدورة خالل الموضوع هذا حول دارت التي المناقشة في أنفسهم عن أخرى، ودول

   العامة.

 للدليل كمرفق النموذجية األحكام مشاريع بإدراج الخاص المقرر باقتراح التقدير مع كثيرة وفود اعترفت

 أحكام صياغة عند للدول وتوجيهات عملية مساعدة فرستو النموذجية األحكام مشاريع أن وفود عدة والحظت

 للدليل األولى القراءة خالل دراستها إكمال من اللجنة تمكن لعدم أسفها عن الوفود بعض أعربت المعاهدات.

  الثانية. بالقراءة القيام قبل فيه النظر من يمكنها وضع في تكون أن في أملها عن وأعربت

 النموذجية األحكام مشروع

 الخامس تقريره في الخاص، المقرر اقترحها التي الثمانية النموذجية األحكام مشاريع نص يرد

(A/CN.4/718،) لجنة إلى وأرسلت السبعين دورتها عن الدولي القانون لجنة تقرير من 226 الحاشية في 

 على النموذجية األحكام هذه مشروع من منقحة نسخة ذلك، مع الصياغة لجنة إلى الخاص المقرر قدم الصياغة.

 مشاريع سبعة من يتكون الذي الخامس تقريره بشأن العامة الجلسة في المناقشة أثناء أبديت التي التعليقات أساس

 (.LXX)/DC/PAT/WP.1 الدولي القانون لجنة في الواردة نموذجية أحكام

 وكذلك للجنة السبعين الدورة لخال أخرى مرة إليه المقدمة والمقترحات التعليقات بتقييم الخاص المقرر قام لقد

 األحكام مشاريع بشأن اقتراح أي في للنظر الوقت إلى تفتقر كانت الصياغة لجنة أن بما الحالية الدورة أثناء

 هذه. النموذجية

   أنه: األساس هذا على الخاص المقرر يرى
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 الدول تواجهها لتيوا شيوعا   القضايا أكثر معالجة إلى النموذجية األحكام مشاريع تهدف أن ينبغي .1

  المؤقت. التطبيق إلى اللجوء في الراغبة الدولية والمنظمات

  تنشأ. قد التي للحاالت الكامل النطاق بمعالجة بالتالي، النموذجية األحكام مشروع يتظاهر أن ينبغي ال .2

 واردةال التوجيهية المبادئ مع النموذجية األحكام مشروع تداخل لتفادي خاص بشكل الحذر توخي يجب .3

    للمعاهدات. المؤقت التطبيق دليل في

 في الواردة األحكام على بأمثلة مرجعية، ألغراض النموذجية، األحكام مشاريع ترفق أن ينبغي .4

    القائمة. المعاهدات

  التالية: الحاالت األقل على تشمل أن ينبغي النموذجية األحكام مشاريع أن لذلك، الخاص المقرر يعتقد

   منفصل. اتفاق في أو نفسها المعاهدة في المعاهدة من جزء أو لمعاهدة المؤقت التطبيق على النص (أ )

             المعاهدة. من جزء أو للمعاهدة المؤقت للتطبيق شيوعا   اإلنهاء حاالت أكثر على النص (ب )

 المعاهدة طلب عدم راختيا أو المعاهدة، من جزء أو لمعاهدة المؤقت التطبيق اختيار إمكانية على النص (ج )

 الطلب إلى باللجوء القرار كان متى الدولية، المنظمة أو الدولة لتلك مؤقت بشكل المعاهدة من جزء أو

   بواسطة: يتم المؤقت

 أو المعنية الدولية المنظمة أو الدولة فيه تشارك لم دولي حكومي مؤتمر في أو دولية منظمة اعتمدته قرار   أوال (

   القرار. هذا مع يتوافق ال

     المعاهدة. في متفاوضا   طرفا   ليست دولية منظمة أو دولة من إعالن   ثانيا (

   الدولية. المنظمات عدقوا أو للدول الداخلي القانون عن الناشئة القيود على النص (د )

  المنقحة النموذجية األحكام مشروع

 إلى فقط للمعاهدات، المؤقت التطبيق عن الخامس تقريره في الخاص المقرر ذكر كما النموذجية األحكام تهدف

 بشكل المعاهدة تطبيق على االتفاق حالة في تنشأ والتي شيوعا   القانونية المسائل أكثر بعض إلى االنتباه لفت

  مؤقت.

 الدولية، والمنظمات للدول وضوحا   األكثر الممارسة تعكس عناصر بالتالي، النموذجية األحكام مشاريع تتضمن

 القانونية. الناحية من دقيقة غير أو واضحة غير أو الممارسة في تنعكس ال التي األخرى العناصر تجنب مع
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 التي المعاهدات في الموجودة المؤقت التطبيق حكامأ على أمثلة تقدم حواشي النموذجية األحكام مشاريع تتضمن

 بأي ليست األمثلة هذه أن من الرغم على المعني، النموذجي الحكم مشروع يغطيها التي القضية نفس إلى تشير

 معاهدة أي من حرفيا   مأخوذة هذه النموذجية األحكام لمجموعة المقترحة الصياغة من أيا   أن حين في شاملة، حال

   حالية

  والنهاية البداية

   1 النموذجية الفقرة مشروع

مؤقت بشكل ...[ )المواد( ]المادة المعاهدة هذه تطبق               .1
30
التوقيع تاريخ من 

31
 تاريخ من ]أو 

32
X،] 

لم ما
33
 أي في ]أو التوقيع بوقت لديه[ ]المودع الدولية[ ]المنظمة األخرى الدولة دولية[ ]منظمة الدولة تخطر 

المؤقت. التطبيق بهذا االلتزام ىعل توافق ال أنها عليه[ متفق آخر وقت
34

 

                                                 
 

30
 جانب من الروسي تحادواال واحد جانب من فيها األعضاء والدول األوروبية المجتمعات بين شراكة ينشئ الذي والتعاون الشراكة اتفاق بروتوكول 

 هذا )"ينطبق 4 المادة ،3 الصفحة ،323 ال رقم األوروبي، لالتحاد الرسمية الصحيفة األوروبي، االتحاد إلى كرواتيا جمهورية انضمام لمراعاة آخر،

 إل. رقم ذاته، المرجع لجوية،ا الخدمات جوانب بعض بشأن قيرغيزستان جمهورية وحكومة األوروبي المجتمع بين اتفاق مؤقتا ..."(. البروتوكول

 بتوزيع يتعلق فيما وليختنشتاين سويسرا بين المالحظات تبادل مؤقتا ..."(. االتفاقية هذه تطبيق على الطرفان يتفق )"... 2 المادة ،21 الصفحة ،122

 الحقوق، تبادل بشأن ليختنشتاين قانون موجبب للمؤسسات الكربون أكسيد ثاني على الضريبة واسترداد الكربون أكسيد ثاني على الضريبية المزايا

 12 المؤرخ المجلس قرار مؤقتا ..."(. االتفاقية هذه )"...تطبق 12 المادة ،262 في ،224 الصفحة ،2263 المجلد المعاهدات، سلسلة المتحدة، األمم

 من فيه األعضاء والدول األوروبي المجتمع بين رابطة ءإنشا اتفاق أحكام لبعض المؤقت والتطبيق التوقيع بشأن 2112 عام نوفمبر / الثاني تشرين

 ديسمبر / األول كانون 31 ،352 إل رقم األوروبي، لالتحاد الرسمية الصحيفة (،EC/2002/979) اآلخر الجانب من شيلي وجمهورية واحد، جانب

 االقتصادية الجماعة بروتوكول نفاذها..."(. يبدأ ريثما مؤقت سأسا على المشاركة اتفاقية من التالية األحكام )"تطبق 2 المادة ،1 الصفحة ،2112 عام

 البروتوكول هذا نفاذ )"يبدأ 52 المادة واألمن، السالم وحفظ وحلها وإدارتها النزاع نشوب منع بآلية المتعلق A/P.1 12/99/ أفريقيا غرب لدول

 2 - عشر والحادية 2 - والتاسعة ط - السادسة و ج - السادسة المواد دليع الذي A/SP.1/01/06 التكميلي البروتوكول التوقيع..."(. عند مؤقتا  

 عند مؤقتا   البروتوكول هذا نفاذ )"يبدأ 2 المادة ((،WAHO) إفريقيا غرب في الصحة منظمة إنشاء بشأن A/P2/7/87 البروتوكول من عشر والثانية

 البروتوكول هذا نفاذ )"يبدأ 4 المادة أفريقيا، غرب لدول االقتصادية الجماعة هدةمعا يعدل الذي SP.1/06/06/ التكميلي البروتوكول التوقيع..."(.

 من 4و 2و 3 الفقرات يعدل الذي A/SP.2/06/06 أفريقيا غرب لدول االقتصادية للجماعة التكميلي البروتوكول التوقيع..."(. عند مؤقتا   التكميلي

 هذا نفاذ )"يبدأ 2 المادة المجتمعية، العدل بمحكمة المتعلق البروتوكول من 2 المادة من 3 والفقرة 4 المادة من 2و 3و 1 والفقرات 3 المادة

 توقيعه..."(. بعد مؤقتا   التكميلي البروتوكول
 

31
 االقتصادية المجاالت في التكامل تعميق بشأن قيرغيزستان وجمهورية كازاخستان وجمهورية بيالروسيا وجمهورية الروسي االتحاد بين معاهدة 

 النظام .26 المادة ،15 الصفحة ،34542 رقم ،2114 المجلد المعاهدات، سلسلة المتحدة، األمم (،1226 عام مارس / آذار 22 في )موسكو واإلنسانية

 .212 صفحةال ،32256 رقم ،2233 المجلد ذاته، المرجع (،1226 عام يوليو / تموز 12 )لشبونة، البرتغالية باللغة الناطقة البلدان لجتمع األساسي

 المجلد ذاته، المرجع (،2111 عام مارس / آذار 21 في )برلين البلد مغادرة على يجبرون الذين اليوغوسالف المواطنين بمرور السماح بشأن اتفاقية

 المرفق في ذلك في بما الرسمية، غير التعليم سياسات لدعم "كرانتا" لمؤسسة المنشئة االتفاقية 3 الفقرة ،2 المادة ،3 الصفحة ،41132 رقم ،2312

 المادة ،3 الصفحة ،41241 رقم ،2341 المجلد ذاته، المرجع (،2111 عام ديسمبر / األول كانون 15 في )داكار للمؤسسة األساسي للنظام األساسي

 المادة ،62 الصفحة ،12652 مرق ،222 المجلد ذاته، المرجع (،1222 عام أكتوبر / األول تشرين 21 في )جنيف 1222 للكاكاو الدولية االتفاقية .2

 إيصالها وأنظمة الشامل الدمار أسلحة انتشار لقمع التعاون بشأن مارشال جزر جمهورية وحكومة األمريكية المتحدة الواليات حكومة بين اتفاق .66

 ،12 المادة ،51421 رقم بعد[، نشريُ  لم ]المجلد ذاته، المرجع (،2114 عام أغسطس / آب 13 في )هونولولو البحر طريق عن الصلة ذات والمواد

 .2 الفقرة
 

32
 لألخشاب الدولي االتفاق .41 المادة ، 3 الصفحة ،31252 رقم ،1222 المجلد المعاهدات، سلسلة المتحدة، األمم ،1224 للقهوة الدولية االتفاقية 

 والدول األوروبي االتحاد بين الشراكة اتفاق .2 فقرةال ،41 المادة ، 21 الصفحة ،33424 رقم ،1255 المجلد ذاته، المرجع ،1224 االستوائية

 إل األوروبي، لالتحاد الرسمية الصحيفة (،2114 عام مارس / آذار 21 في )بروكسل اآلخر الجانب من وأوكرانيا واحد جانب من فيه األعضاء

 سلسلة المتحدة، األمم (،1262 عام مارس / آذار 31 إلى 12 من نيويورك في عليها التوقيع باب )فتح 1262 للقهوة الدولية االتفاقية .3 الصفحة ،161

 عام ديسمبر / األول كانون 3 في )لندن 1226 للقهوة الدولية االتفاقية .2 الفقرة ،62 المادة ، 3 الصفحة ،2262 رقم ،642 المجلد المعاهدات،

 سيبتمبر / أيلول 16 في )لندن 1223 للقهوة، الدولية االتفاقية .2 ةالفقر ،61 المادة ،3 الصفحة ،15134 رقم ،1124 المجلد ذاته، المرجع (،1225

 يتعلق فيما وليختنشتاين سويسرا بين المالحظات تبادل .2 الفقرة ،61 المادة ،112 الصفحة ،22326 رقم ،1333 المجلد ذاته، المرجع (،1222 عام

 تبادل بشأن ليختنشتاين قانون بموجب للمؤسسات الكربون أكسيد ثاني على بةالضري واسترداد الكربون أكسيد ثاني على الضريبية المزايا بتوزيع
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نفاذها بدء عند ...[ )المواد( المادة ]أو المعاهدة لهذه المؤقت التطبيق ينتهي              .2
35
 ]منظمة لدولة بالنسبة 

 ]المودع [ دولية[ ]منظمة األخرى الدولة دولية[ ]منظمة الدولة تلك أخطرت إذا أو مؤقت بشكل تطبقها دولية[

المعاهدة. إلى االنضمام عدم امهااعتز لديه[
36

 

                                                                                                                                           
 االتفاق هذا ينطبق المعاهدة، )"مثل 12 المادة ،42621 رقم ،262 في ،224 الصفحة ،2263 المجلد المعاهدات، سلسلة المتحدة، األمم الحقوق،

 من..."(. اعتبارا   مؤقتا  
 

33
 الصفحة اآلخر، الجانب من كازاخستان وجمهورية واحد، جانب من فيه األعضاء والدول األوروبي االتحاد بين المحسنة والتعاون الشراكة اتفاقية 

 على ينص لم ما مؤقتا ، تطبق أن )"يجب 5 الفقرة ،221 المادة ،3 الصفحة ،2116 عام فبراير / شباط 4 ،22 إل رقم األوروبي، لالتحاد الرسمية

 ذلك"(. خالف

 
34
 22 في )نيويورك 1222 عام ديسمبر / األول كانون 11 المؤرخ البحار لقانون المتحدة األمم اتفاقية من عشر الحادي الجزء بتنفيذ متعلق اتفاق 

 12 المؤرخة المالحظات تبادل .2 المادة ،46 الصفحة في ،41 الصفحة ،1236 المجلد المعاهدات، سلسلة المتحدة، األمم (،1224 عام يوليو / تموز

 نوفمبر / الثاني تشرين 11 في بالتا ديل )مار ومرفقاتها الدولي البري النقل التفاقية المؤقت للتطبيق اتفاقا   تشكل والتي 1222 عام يونيو / زيرانح

https://apps.rree.gob.pe  للمعاهدات: العامة المديرية بيرو، خارجية لوزارة اإللكتروني الموقع على )متاح (1222 عام

webtratados.nsf/Tratados_Bilateral.xsp/portal/؟action=openDocument&documentId=E0F2). المتعلق البروتوكول 

 سلسلة المتحدة، األمم (،2112 عام فبراير / شباط 5 في بليز )مدينة المناخ بتغير المعني الكاريبي المجتمع مركز إنشاء التفاق المؤقت بالتطبيق

 لمعاهدة المؤقت بالتطبيق المتعلق البروتوكول (.https://treaties.un.org على: متاح )النص 51121 رقم بعد[، ينشر لم ]المجلد المعاهدات،

 المؤقت التطبيق على اتفاق .441 الصفحة ،41262 رقم ،2252 المجلد ذاته، المرجع (،2111 عام يوليو / تموز 5 في )ناسو المنقحة تشاغواراماس

 )اتفاق تنفيذه يبدأ ريثما االتفاقية[ مراقبة نظام يعدل الذي األساسية، والحريات اإلنسان حقوق حماية باتفاقية ]الملحق 14 رقم البروتوكول أحكام لبعض

 .https://rm.coe.int/1680083718 على: متاح ،124 رقم أوروبا، مجلس معاهدات سلسلة (،2112 مايوعام / أيار 12 في )مدريد مدريد(

 
35
 ومرفق 1222 عام ديسمبر / األول كانون 11 المؤرخ البحار لقانون المتحدة األمم اتفاقية من عشر الحادي الجزء بتنفيذ متعلق اتفاق مدريد، اتفاق 

 (،1226 عام يوليو / تموز 25 في )جنيف 1226 للكاكاو، الدولي االتفاق المؤسسية. والترتيبات األطراف الدول تتحملها التي التكاليف بشأن االتفاق،

 أو التصديق وثيقة إيداع تاريخ حتى مؤقتا   عضوا   )"يظل 62 المادة ،114 الصفحة ،24614 رقم ،1446 المجلد المعاهدات، سلسلة المتحدة، األمم

 سلسلة وروبا،أ مجلس نفاذه. يبدأ ريثما 14 رقم البروتوكول أحكام لبعض المؤقت التطبيق على اتفاق إليها."(. االنضمام أو عليها الموافقة أو قبولها

 إذا أو 14 رقم البروتوكول نفاذ بدء عند 14 رقم البروتوكول في أعاله المذكورة لألحكام المؤقت التطبيق )"سينتهي هـ الفقرة ،124 رقم المعاهدات،

 ذلك."(. على أخرى بطريقة السامية المتعاقدة األطراف وافقت
 

36
 الصفحة ،12232 رقم ،1155 المجلد المعاهدات، سلسلة المتحدة، األمم (.1262 عام مايو / أيار 23 في )فيينا المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية 

 األراضي فوق االتحادية ألمانيا جمهورية جانب من الجوية الحركة ضوابط تنفيذ بشأن هولندا ومملكة االتحادية ألمانيا جمهورية بين معاهدة .331

 ذاته، المرجع (،2113 عام أبريل / نيسان 22 في برلين ) هولندا مملكة أراضي على نيدرهاين لمطار دنيةالم العمليات بتأثير يتعلق وفيما الهولندية

 عام يونيو / حزيران 2 في )لندن النفطي التلوث عن للتعويض الدولي والصندوق إسبانيا بين اتفاق .112 الصفحة ،43165 رقم ،2322 المجلد

 مارشال جزر جمهورية وحكومة األمريكية المتحدة الواليات حكومة بين اتفاق .45 الصفحة ،32256 مرق ، 2161 المجلد ذاته، المرجع (،2111

 (،2114 عام أغسطس / آب 13 في )هونولولو البحر طريق عن الصلة ذات والمواد إيصالها ونظم الشامل الدمار أسلحة انتشار لقمع التعاون بشأن

 لقانون المتحدة األمم اتفاقية أحكام تنفيذ بشأن اتفاق (.https://treaties.un.org على: متاح )النص 51421 رقم بعد[، يُنشر ]لم المجلد ذاته، المرجع

 االرتحال، الكثيرة السمكية واألرصدة المناطق المتداخلة السمكية األرصدة وإدارة حفظ بشأن 1222 عام ديسمبر / األول كانون 11 المؤرخة البحار

 ذاته، المرجع (،1224 عام ديسمبر / األول كانون 12 في )لشبونة الطاقة ميثاق معاهدة .126 الصفحة في ،3 الصفحة ،6221 المجلد ذاته، المرجع

 على: متاح )النص 45 المادة الطاقة، لميثاق األوروبي للمؤتمر الختامية الوثيقة .25 الصفحة ،36116 رقم ،2121 المجلد

iles/laws/italaw6101%2833%29.pdfhttps://www.italaw.com/sites/default/f) لهذه المؤقت تطبيقه إنهاء موقّع ألي )"يجوز 

 من فيه األعضاء والدول األوروبي االتحاد بين الشراكة اتفاقية "(. المعاهدة في متعاقدا   طرفا   يصبح أال بنيته إليه المودع إلى كتابي بإخطار المعاهدة

 / أيار 22 ،161إل رقم األوروبي، لالتحاد الرسمية الصحيفة (،2114 عام مارس / آذار 21 في روكسل)ب اآلخر الطرف من وأوكرانيا واحد جانب

 لهذه المؤقت التطبيق إنهاء بنيته إليه المودع إلى كتابي إخطار تقديم الطرفين من ألي )"يجوز 2 الفقرة ،426 المادة ،3 الصفحة ،2114 عام مايو

 األوروبي االتحاد عمليات في األمريكية المتحدة الواليات مشاركة بشأن األوروبي واالتحاد األمريكية المتحدة والياتال بين إطاري اتفاق االتفاقية."(.

 هذه إنهاء الطرفين من ألي )"يجوز 11 الفقرة ،2 المادة ،2 الصفحة ،2111 عام مايو / أيار 31 ،143 إل رقم ذاته، المرجع األزمات، إلدارة

 من فيه األعضاء والدول األوروبي االتحاد بين المحسنة والتعاون الشراكة اآلخر."(.اتفاقية للطرف أشهر ستة مدته خطي إشعار على بناء   االتفاقية

 11 الفقرة ،221 المادة ،3 الصفحة ،2116 عام فبراير / شباط 4 ،22 إل رقم ذاته، المرجع آخر، جانب من كازاخستان وجمهورية واحد، جانب

 بروتوكول الدبلوماسية.". القنوات خالل من اآلخر الطرف إلى تسليمه يتم كتابي إخطار طريق عن المؤقت الطلب إنهاء لطرفينا من ألي )"يجوز

 خطي بإشعار البروتوكول لهذا المؤقت تطبيقه إنهاء موقِّع ألي )"يجوز 41 المادة ،A/P4/1/03 أفريقيا غرب لدول االقتصادية للجماعة الطاقة

 واحد، جانب من فيه األعضاء والدول األوروبي االتحاد بين الحرة التجارة اتفاقية البروتوكول."(. في متعاقدا   طرفا   يصبح أال نيته عن إليه للمودع

 .15.10 المادة ،6 الصفحة ،2111 عام مايو / أيار 14 ،122 إل رقم األوروبي، لالتحاد الرسمية الصحيفة اآلخر، الجانب من كوريا وجمهورية

 "(. لإلشعار التالي الشهر من األول اليوم في اإلنهاء هذا مفعول يسري اآلخر. للطرف خطي بإشعار المؤقت الطلب إنهاء للطرف )"يجوز ج ةالفقر

 هولنديةال األراضي فوق االتحادية ألمانيا جمهورية جانب من الجوية الحركة ضوابط تنفيذ بشأن هولندا ومملكة االتحادية ألمانيا جمهورية بين معاهدة

 سلسلة المتحدة، األمم (،2113 عام أبريل / أيار 22 في برلين ) هولندا مملكة أراضي على نيدرهاين لمطار المدنية العمليات بتأثير يتعلق وفيما

 أال على عزمه عن المتعاقدين الطرفين أحد أعلن إذا المؤقت تطبيقه إنهاء )"يتم 16 المادة ،112 الصفحة ،43165 رقم ،2322 المجلد المعاهدات،

 الشامل الدمار أسلحة انتشار لقمع التعاون بشأن مارشال جزر جمهورية وحكومة األمريكية المتحدة الواليات حكومة بين اتفاق متعاقدا ."(. طرفا   يصبح

 هذه إنهاء )"يجوز 3 الفقرة ،12 المادة ،51421 رقم بعد[، يُنشر لم ]المجلد ذاته، المرجع البحر، طريق عن الصلة ذات والمواد إيصالها ونظم

 من واحد عام لمدة نافذا   اإلنهاء ويكون الدبلوماسية، القناة خالل من اآلخر للطرف اإلنهاء بهذا كتابي إخطار على بناء   الطرفين من أي قبل من االتفاقية
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   االتفاق شكل

   2 النموذجية الفقرة مشروع

المعنى. بهذا منفصل اتفاق ألحكام وفقا   مؤقت كلبش ...[ )المواد( المادة ]أو المعاهدة هذه تطبيق يمكن
37

 

انسحاب / انضمام
38

 

   3 النموذجية الفقرة مشروع

 بشكل ستطبقها أنها تعلن أن المعاهدة هذه في دولية[ ]منظمة تفاوضية دولة ليست دولية[ ]منظمة لدولة يجوز

  اإلعالن. هذا الدولية[ ]المنظمات التفاوضية الدول تقبل أن بشرط ...[، )المواد( المادة ]أو مؤقت

   4 النموذجية الفقرة مشروع

                                                                                                                                           
 المؤقت تطبيقه إنهاء موقِّع ألي )"يجوز 41 المادة ،A/P4/1/03 أفريقيا غرب لدول االقتصادية للجماعة الطاقة بروتوكول اإلخطار"(. هذا تاريخ

 البروتوكول."(. في متعاقدا   طرفا   يصبح أال نيته عن إليه للمودع خطي بإشعار البروتوكول لهذا
 

37
 22 في )نيويورك 2212 عام ديسمبر / األول كانون 11 المؤرخ البحار لقانون المتحدة األمم اتفاقية من عشر الحادي الجزء بتنفيذ المتعلق االتفاق 

 أحكام لبعض المؤقت التطبيق على االتفاق .46 الصفحة ،41 الصفحة ،1236 المجلد المعاهدات، سلسلة المتحدة، األمم (،1224 عام يوليو / تموز

 ،24232 رقم ،1422 لمجلدا ذاته، المرجع (،1226 عام مارس / آذار 14 في )لندن 1226 الدولي القمح اتفاق نفاذه. يبدأ ريثما 14 رقم البروتوكول

 متاح )النص (E/CONF.2/78) (1242) الدولية التجارة لمنظمة هافانا ميثاق منفصلة(. متبادلة" "موافقة إلى )اإلشارة 22 المادة ،25 الصفحة

 بروتوكول لىع 1242 عام يوليو / تموز 1 قبل وقع عضو )"أي E.pdf-https://treaties.un.org/doc/source/docs/E_CONF.2_78 على:

 المؤقت..."( التطبيق

 
38
 الدولية(، )والمنظمات المتفاوضة" "الدول على المؤقت التطبيق إلى اللجوء إمكانية تقييد عدم العامة( )القاعدة 3 التوجيهي المبدأ مشروع اختار 

 غير الدولية والمنظمات أنها نفترض ال لكي المتفاوضة للدول ينبغي المعنية". الدولية( )المنظمات "الدول أجل من مفتوحا   االحتمال هذا يترك وبذلك

 4 التوجيهي المبدأ مشروع في عليه المنصوص النحو على تقبلها أن المعاهدة، من جزء أو لمعاهدة المؤقت بالتطبيق بااللتزام عموما   لها مسموح

  لجته.معا 3 النموذجي الحكم مشروع يعتزم ما هذا )ب(. الفقرة االتفاق(، أشكال من )شكل

 جزء أو لمعاهدة المؤقت التطبيق على لالتفاق كوسيلة دولي، حكومي مؤتمر في أو دولية منظمة اعتمدته بقرار أيضا   4 التوجيهي المبدأ مشروع يسمح

 على األوروبي تحاداال عن نيابة التوقيع، بشأن 2112 عام يونيو / حزيران 25 المؤرخ المجلس قرار ، 3 المادة األمثلة: بعض يلي فيما معاهدة. من

 بشأن منه الرابع للجزء المؤقت والتطبيق اآلخر الجانب من الوسطى وأمريكا جهة، من فيه األعضاء والدول األوروبي االتحاد بين شراكة إنشاء اتفاق

 المادة (.1 الصفحة ،2112 عام ديسمبر / األول كانون 15 ،346 إل رقم األوروبي، لالتحاد الرسمية )الصحيفة (EU/2012/734) التجارية المسائل

 األوروبية الجماعة بين شراكة إنشاء اتفاق أحكام لبعض المؤقت والتطبيق التوقيع بشأن 2112 عام نوفمبر / شباط 12 في الصادر المجلس قرار ،2

 ،352 إل رقم األوروبي، لالتحاد الرسمية )الصحيفة (EC/222(/2112) اآلخر الجانب من تشيلي وجمهورية واحد، جانب من فيها األعضاء والدول

 االتحاد عن نيابة التوقيع بشأن 2114 عام يونيو / حزيران 23 المؤرخ المجلس قرار ،4 المادة (.1 الصفحة ،2112 عام ديسمبر األول/ كانون 31

 واحد، جانب من فيها األعضاء والدول الذرية للطاقة األوروبية والجماعة األوروبي االتحاد بين الشراكة التفاقية المؤقت والتطبيق األوروبي،

 الطرف إقليم في كعمال قانونا   العاملين الثالثة البلدان مواطني بمعاملة المتعلقة األحكام )باستثناء الثالث بالباب يتعلق فيما اآلخر، الجانب من وأوكرانيا

 لالتحاد الرسمية )الصحيفة (EU/2014/668) الصلة ذات كوالتوالبروتو المرفقات وكذلك منه، والسابع والسادس والخامس الرابع والباب اآلخر(

 التوقيع بشأن 2114 عام يونيو / حزيران 16 المؤرخ المجلس قرار ،3 المادة (.1 الصفحة ،2114 عام سبتمبر / أيلول 21 ،222 إل رقم األوروبي،

 من فيها األعضاء والدول الذرية للطاقة األوروبية والجماعة األوروبي االتحاد بين الشراكة التفاقية المؤقت والتطبيق األوروبي، االتحاد عن نيابة

 ،2114 عام أغسطس / آب 31 ،261 إل رقم األوروبي، لالتحاد الرسمية )الصحيفة (EU/2014/494) اآلخر الجانب من وجورجيا واحد، جانب

 اإلطاري لالتفاق المؤقت والتطبيق األوروبي، االتحاد عن نيابة لتوقيعا بشأن 2111 عام مايو / أيار 11 المؤرخ المجلس قرار ،2 المادة (.1 الصفحة

 األوروبي، لالتحاد الرسمية )الصحيفة (EU/2013/40) اآلخر الجانب من كوريا وجمهورية جانب، من فيه األعضاء والدول األوروبي االتحاد بين

 أو دولة وجود حالة في التقيد عدم شرط المؤقت للتطبيق الطوعية الطبيعة دعيتست قد (.1 الصفحة ،2113 عام يناير / الثاني كانون 23 ،21 إل رقم

 ملموس وضع في دولي حكومي مؤتمر أو حكومية منظمة على المنطبقة القرار صنع بقواعد اإلخالل عدم مع القرار هذا على توافق ال دولية منظمة

 الموقف. هذا 4 النموذجي الحكم مشروع يعالج ملزم. طابع للقرار كان إذا ما مسألة وعلى
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 قرار ينشأ عندما مؤقت بشكل ...[ )مواد( مادة ]أو معاهدة تطبق لن أنها تعلن أن دولية[ ]منظمة للدولة يجوز

 ]المنظمات الدولة تلك عليه توافق ال دولي[ حكومي مؤتمر X أو دولية منظمة X] قرار عن المؤقت تطبيقها

  الدولية[.

الدولية. المنظمات قواعد أو لدولل الداخلي القانون عن الناشئة القيود
39
  

 5 النموذجية الفقرة مشروع

 )المواد( ]المادة المعاهدة لهذه المؤقت التطبيق على موافقتها عن التعبير وقت في دولية[ ]منظمة للدولة يجوز

 ناشئة قيود بأي لديه[ ]المودع الدولية[ ]المنظمة األخرى الدولة تخطر أن عليه[ متفق آخر وقت أي في ]أو ...[

الداخلي قانونها عن
40
 الدولية[ ]المنظمة الدولة تلك امتثال على تؤثر أن شأنها من التي الدولية[ المنظمة ]قواعد 

   المؤقت. التطبيق لهذا

  موراسي. شينيا األستاذ الخاص، المقرر بيان - الجوي الغالف حماية )و(

  الجوي. الغالف حماية بشأن الدولي القانون لجنة موضوع من بنجاح االنتهاء "نحو

                                                 

 
39
 عشر الحادي الجزء بتنفيذ المتعلق االتفاق األمثلة: بعض يلي فيما المعنية. للدول الداخلي القانون إلى األطراف المتعددة المعاهدات من عدد يشير 

 .12 مادة الجماعي، ألمنا معاهدة لمنظمة السريعة لالستجابة الجماعية القوات بشأن اتفاق .2 الفقرة ،2 المادة البحار، لقانون المتحدة األمم اتفاقية من

 المادة .1225 لعام الحبوب تجارة اتفاقية من 26 المادة ،20.5 المادة من 3 الفقرة الهادئ، المحيط لمنطقة االستراتيجية االقتصادية الشراكة اتفاق

 3و 2 الفقرتان النفاذ(، )بدء 41 المادة .1222 املع الغذائية المعونة اتفاقية من )االنضمام( )ج( 23 والمادة والتصديق( )التوقيع )ج( والعشرون الثانية

 )بدء 45 والمادة المؤقت( بالتطبيق )اإلخطار 2116 لعام االستوائية لألخشاب الدولية االتفاقية من 32 المادة .1224 لعام للقهوة الدولية االتفاقية من

 .2111 لعام للقهوة الدولية االتفاقية من ،2 الفقرة النفاذ(،

 
40
 الصفحة ،36116 رقم ،2121 المجلد المعاهدات، سلسلة المتحدة، األمم (،1224 عام ديسمبر / األول كانون 12 في )لشبونة الطاقة ميثاق معاهدة 

 عامال لالتفاق المؤقت التطبيق بروتوكول لوائحها"(. أو قوانينها أو دستورها مع المؤقت التطبيق هذا فيه يتعارض ال الذي الحد )"إلى 45 المادة ،25

 1 المادة ،312 الصفحة ،214 رقم ،55 المجلد ذاته، المرجع (،1242 عام أكتوبر / األول تشرين 31 في )جنيف والتجارة الجمركية التعريفات بشأن

 أكتوبر / األول تشرين 6 في )جنيف الطبيعي للمطاط الدولي االتفاق الحالية."(. التشريعات مع يتعارض ال حد أقصى المؤقت...إلى )"تعهد...بالتطبيق

 أنها على المؤقت بالتطبيق إخطارها في تنص أن للحكومة )"يجوز 52 المادة ،121 الصفحة ،12124 رقم ،121 المجلد ذاته، المرجع (،1222 عام

 عام يونيو / حزيران 62 في )جنيف للقصدير السادس الدولي التشريعية."(.االتفاق أو / و الدستورية إجراءاتها حدود في إال االتفاقية هذه تطبق لن

 أو / و الدستورية إجراءاتها حدود ضمن مؤقتا ، االتفاقية هذه )"ستطبق 53 المادة ،215 الصفحة 21132 رقم ،1222 المجلد ذاته، المرجع (،1221

 على: )متاح فيها األعضاء والدول األوروبية والجماعة كندا بين الجوي النقل بشأن اتفاق التشريعية"(.

canada-ww.icao.int/sustainability/Documents/Compendium_FairCompetition/Practices/EUhttps://w-

OSA_final_text_agreement.pdf)   األوروبي االتحاد بين المشتركة الطيران منطقة اتفاقية لألطراف..."(. الداخلي القانون ألحكام )"وفقا 

 االقتضاء"(. حسب المحلية التشريعات أو / و الداخلية إلجراءاتهما )"وفقا   (2111) اآلخر لجانبا من وجورجيا واحد، جانب من فيه األعضاء والدول

 إل رقم األوروبي، لالتحاد الرسمية الصحيفة اآلخر، الجانب من وأوكرانيا واحد، جانب من فيه األعضاء والدول األوروبي االتحاد بين الشراكة اتفاق

 الشراكة اتفاقية االقتضاء."(. حسب وتشريعاتهم الداخلية إلجراءاتهم )"وفقا   3 الفقرة ،426 المادة ،3 لصفحةا ،2114 عام مايو / أيار 22 ،161

 4 ، 22 إل رقم ذاته، المرجع آخر، جانب من كازاخستان وجمهورية واحد، جانب من فيه األعضاء والدول األوروبي االتحاد بين المحسنة والتعاون

 اتفاقية االقتضاء"(. حسب منهما، لكل الداخلية والتشريعات لإلجراءات االتفاقية...وفقا   هذه تطبيق )"يجوز 3 الصفحة ،2116 عام فبراير / شباط

 إل رقم ذاته، المرجع آخر، جانب من المغربية والمملكة جانب من فيها األعضاء والدول األوروبية الجماعة بين المتوسطية - األوروبية الطيران

 بروتوكول التوقيع."(. تاريخ من المتعاقدة، لألطراف الوطنية للقوانين )"وفقا   31 المادة ،52 الصفحة ،2116 عام ديسمبر / ولاأل كانون 22 ،326

 قوانينها أو دستورها مع المؤقت التطبيق هذا فيه يتعارض ال الذي الحد )"إلى 41 المادة ،A/P4/1/03 أفريقيا غرب لدول االقتصادية للجماعة الطاقة

 من مولدوفا وجمهورية واحد، جانب من فيها األعضاء والدول الذرية للطاقة األوروبية والجماعة األوروبي االتحاد بين الشراكة اتفاق لوائحها."(. أو

 لداخليةا إلجراءاتهم )"وفقا   464 المادة ،4 الصفحة ،2114 أغسطس / آب 31 ،261 إل رقم األوروبي، لالتحاد الرسمية الصحيفة اآلخر، الجانب

 ديسمبر / األول كانون 11 المؤرخ البحار لقانون المتحدة األمم اتفاقية من عشر الحادي الجزء بتنفيذ المتعلق االقتضاء".(.االتفاق حسب وتشريعاتهم،

 والكيانات الدول هذه جميع )"تطبق 2 الفقرة ،2 المادة ،46 الصفحة في ،41 الصفحة ،1236 المجلد المعاهدات، سلسلة المتحدة، األمم ،1222 عام

 .."(. الداخلية أو الوطنية واللوائح للقوانين وفقا   مؤقتا   االتفاقية هذه
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 2112 يوليو / تموز 22 موراسي، شينيا الخاص المقرر

 فقرات 2) الديباجة اللجنة اعتمدت حيث ،2112 عام في الجوي الغالف حماية لموضوع األولى القراءة اكتملت

ة،توجيهي مبادئ مشروع 12و الديباجة( في
41
 الدولي القانون لجنة تقرير )انظر به المرفقة التعليقات وكذلك 

2112.)
42
 ال .2112 ديسمبر / األول كانون 15 قبل تعليقاتها تقديم الدولية والمنظمات الحكومات من يُطلب 

 لضروريا من وبالتالي، التعليقات هذه على بناء   إال 2121 عام في إجراؤها المزمع الثانية القراءة إجراء يمكن

 الدولية والمنظمات الحكومات ترغب قد التي النقاط بعض يلي فيما المكتوبة. التعليقات هذه اللجنة تتلقى أن

  تعليقاتها. إعداد عند دراستها

   2113 عام تفاهم  أوال .

،2113 عام تفاهم يسمى بما يتعلق فيما نالحظ
43
 ذلكل بشروطه. بأمانة التزموا قد الخاص والمقرر اللجنة أن 

 قبل من ليس الظروف هذه فُرضت لقد التوجيهية. المبادئ مشروع في التفاهم على التأكيد إعادة إلى هناك ليست

 إن نفسها. اللجنة قبل من ولكن شروط( أي دون 2111 عام في الموضوع بهذا علما   أحيطت )لقد السادسة اللجنة

 قبل من يحدث لم واللجنة، السادسة اللجنة من كل أعضاء بعض الحظ كما الخاص، المقرر على الشروط فرض

 نقترح أن لذلك نود بصدق. ذلك رغم لها امتثل الذي الخاص المقرر "إذالل" عن ناهيك للجنة، "مشينا " كان وقد

 في للموضوع الثانية القراءة في التوجيهية المبادئ مشروع في وكذلك الديباجة في التفاهم إلى اإلشارات حذف

  .2121 عام

 بشأن 2 التوجيهي المبدأ مشروع من 3و 2 الفقرتين وكذلك الديباجة، من الثامنة الفقرة حذف اقتراح بالتالي نود

 معنى ال ولكن الموضوع، هذا على العمل بداية في المعنى بعض لها كان ربما الديباجة تشرين 2 الفقرة النطاق.

 2 التوجيهي المبدأ مشروع من 2 الفقرة إن القيود. لهذه كاملال االمتثال في المشروع من االنتهاء تم قد أنه اآلن له

 "سلبية صيغة وهي في"، اإلخالل دون لكن يتعامل، "ال التوجيهية المبادئ مشروع أن تقول لها. معنى ال

 المبادئ مشروع يتناول لم الماضي. في السادسة اللجنة مندوبي بعض أثارها نقطة هذه كانت مزدوجة".

 حذف بالمثل ينبغي الفقرة. هذه حذف بالتالي يجب الفقرة. هذه في الواردة المبادئ ذلك، إلى ة  إضاف التوجيهية

  مقترحاتنا. األخرى الوفود تدعم أن نأمل محددة". "مواد يتناول لم التوجيهية المبادئ مشروع ألن أيضا   3 الفقرة

 للبشرية المشترك االهتمام  ثانيا .

  

                                                 
 

41
 المذكرة. هذه نهاية في الملحق على االطالع يرجى 

 
42
 السادس. الفصل ،A/73/10 ،2112 الدولي القانون لجنة تقرير 

 
43
 .621 الفقرة ،A/68/10 ،2113 لعام الدولي القانون لجنة تقرير 
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 وهي الديباجة من الرابعة الفقرة في الواردة العبارة تغيير يجب نثيرها: أن نود التي األخرى النقاط بعض هناك

 بسبب األخيرة العبارة هذه قبول يتم لم للبشرية". مشترك "اهتمام إلى ككل" الدولي للمجتمع ملح قلق "مصدر

 المشترك" "االهتمام عن تخلى قد الدولي المجتمع بأن 2115 مايو / أيار في اللجنة عنه أعربت الذي الرأي

 بشأن باريس اتفاق ديباجة في المشترك" "االهتمام مفهوم تبني 2115 ديسمبر / أيلول في تم عاما . 21 من ألكثر

 اتفاق مع يتمشى بما المشترك" "االهتمام عبارة الموضوع هذا بشأن الديباجة تعتمد أن بالتالي ينبغي المناخ. تغير

 باريس.

 ةوالطاق المواد ثالثا .

 اتفاقية مع يتماشى بما "الطاقة أو "المواد إلى "المواد" مصطلح تغيير ينبغي )ب(: 1 التوجيهي المبدأ مشروع

 واتفاقية )أ(( 1 المادة الحدود، عبر المدى بعيد الجوي )التلوث 1222 لعام الحدود عبر المدى بعيد الجوي التلوث

 تصحيح يجب ((.4()1)1 المادة البحار، لقانون المتحدة ألمما )اتفاقية 1222 لعام البحار لقانون المتحدة األمم

  الجوي. التلوث تعريف في "الطاقة" مصطلح حذف

 الجوي الغالف على النطاق واسع تعديل  رابعا .

 للغالف النطاق الواسع "بالتعديل المعنية 2 التوجيهي المبدأ مشروع لجنة في المناقشات بعض هناك كانت

 ألن البند بهذا االحتفاظ المهم من يعتبر استخداما . األكثر المصطلح وهو الجيولوجية" "الهندسة أو الجوي"

 الدولي القانون لجنة اتبعته الذي النهج كان المستقبل. في واسع نطاق على ستُجرى الجيولوجية الهندسة أنشطة

 بهذه القيام في والحذر" طةالحي "توخي مجرد اقترح لقد األنشطة. هذه يثبط أو يشجع لم فهو متوازنا : نهجا  

 الدولي." للمجتمع مهم تذكير وهو األنشطة

 ملحق

 في اللجنة قبل من المعتمدة الديباجة جانب إلى الجوي الغالف بحماية المتعلقة التوجيهية المبادئ مشروع "نص

 .2112 عام في األولى القراءة

  الديباجة

 البيئية واألنظمة والرفاه اإلنسان وصحة األرض على ةالحيا على للحفاظ ضروري الجوي الغالف بأن اإلقرار

 والبرية المائية

 الجوي الغالف داخل يحدث والمفسدة الملوثة المواد وتطاير نقل أن االعتبار في األخذ
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 والمحيطات. الجوي الغالف بين الوثيق التفاعل إلى اإلشارة

 ككل الدولي للمجتمع مستعجل قلق مصدر وه والتدهور التلوث من الجوي الغالف حماية أن بالتالي إدراك

 النامية للبلدان الخاصة واالحتياجات الحالة إدراك

 بسبب النامية الصغيرة الجزرية والدول المنخفضة الساحلية للمناطق الخاصة الحالة الخصوص وجه على إدراك

 البحر سطح مستوى ارتفاع

 المدى على الجوي الغالف جودة على الحفاظ في للبشرية القادمة األجيال مصالح مراعاة ضرورة إلى اإلشارة

 الطويل.

 ذلك في بما الصلة، ذات السياسية المفاوضات مع يتعارض ال الحالي التوجيهية المبادئ مشروع أن إلى اإلشارة

 إلى أيضا   تسعى ال وأنها الحدود عبر المدى عيدب الجوي والتلوث األوزون واستنفاد المناخ بتغير المتعلقة تلك

 أو القانونية القواعد المعاهدات أنظمة على الحالية العقوبات فرض وال المعاهدات أنظمة في الثغرات "سد"

 بالفعل. الموجودة غير القانونية المبادئ

  المصطلحات استخدام 1 التوجيهي المبدأ

  ة:التوجيهي المبادئ بمشاريع تتعلق ألغراض

  باألرض المحيط الغازي الغالف الجوي" "الغالف يعني )أ( .1

  البشر قبل من التحرير أو اإلطالق الجوي" الغالف "تلوث يعني )ب( .2

 حالة من أبعد هو ما إلى تمتد ضارة آثار في تساهم التي للمواد الجوي الغالف في مباشر غير أو مباشر بشكل

  للخطر. لألرض الطبيعية والبيئة وصحته اإلنسان حياة تعريض المنشأ دولة

 لها التي الجوي الغالف لظروف مباشر غير أو مباشر بشكل البشر قبل من التغيير الجوي" "التدهور يعني )ج(

  للخطر. لألرض الطبيعية والبيئة اإلنسان وصحة حياة طبيعتها في تعرض كبيرة ضارة آثار

 9 التوجيهي المبدأ

  التوجيهية المبادئ نطاق

  والتدهور. التلوث من الجوي الغالف بحماية الحالي التوجيهية المبادئ مشروع يتعلق .1
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ث تغريم بمبدأ المتعلقة المسائل الحالية التوجيهية المبادئ مشروع يتناول ال .2  والمبدأ بها يُخل ال ولكن الملوِّ

 إلى والتكنولوجيا األموال ونقل ورعاياها الدول ومسؤولية المتباينة ولكن المشتركة والمسؤوليات الوقائي

  الفكرية. الملكية حقوق ذلك في بما النامية البلدان

 واألوزون األسود الكربون مثل المحددة المواد الحالية التوجيهية المبادئ مشاريع تتناول ال .3

  الدول. بين مفاوضات موضوع تعدّ  والتي التأثير المزدوجة المواد من وغيرها التروبوسفيري

 أو الدولي القانون بموجب الجوي المجال وضع على يؤثر ما التوجيهية المبادئ مشروع في ليس .4

  حدودها. ترسيم ذلك في بما الخارجي بالفضاء المتعلقة ئلالمسا

 3 التوجيهي المبدأ

  الجوي الغالف بحماية االلتزام

 للقواعد وفقا   المناسبة التدابير اتخاذ في الواجبة العناية ممارسة خالل من الجوي الغالف بحماية ملزمة الدول

  الجوي. الغالف وتدهور الجوي التلوث فحةمكا أو تخفيف أو لمنع الدولي القانون في بها المعمول

 2 التوجيهي المبدأ

  البيئي األثر تقييم

 التي سيطرتها تحت أو إختصاصها إطار في المقترحة لألنشطة البيئي األثر تقييم إجراء بضمان ملزمة الدول إن

  الجوي". لغالفا تدهور أو تلوث حيث من الجوي الغالف على كبيرة   سلبية   آثارا   تسبب أن المحتمل من

 1 التوجيهي المبدأ

  الجوي للغالف المستدام االستخدام

 قدرة ذي طبيعي مورد الغالف أن إلى بالنظر مستدامة بطريقة الجوي الغالف استخدام يتم أن ينبغي .1

  محدودة. استيعابية

  الجوي. لغالفا وحماية االقتصادية التنمية بين التوفيق ضرورة الجوي للغالف المستدام االستخدام يشمل .2

 6 التوجيهي المبدأ

  الجوي للغالف والمعقول العادل االستخدام

 الحالية األجيال مصالح االعتبار بعين األخذ مع ومعقولة منصفة بطريقة الجوي الغالف استخدام ينبغي

   والمستقبلية.
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 7 التوجيهي المبدأ

  الجوي الغالف على النطاق واسع متعمد تعديل

 وأن وحذر، بحكمة الجوي الغالف على النطاق واسع متعمد تعديل إحداث إلى تهدف التي باألنشطة القيام ينبغي

  الدولي. القانون من بها معمول قواعد ألي تخضع

 8 التوجيهي المبدأ

  الدولي التعاون

 الصلة ذات الدولية المنظمات مع وكذلك البعض بعضها مع االقتضاء حسب تتعاون أن الدول واجب من .1

  والتدهور. التلوث من الجوي الغالف لحماية

 الجوي الغالف تلوث وآثار بأسباب المتعلقة العلمية المعرفة تعزيز زيادة في تتعاون أن للدول ينبغي .2

  المشتركة. والمراقبة المعلومات تبادل التعاون يشمل أن يمكن وتدهوره.

 2 التوجيهي المبدأ

  الصلة ذات عدالقوا بين المتبادلة العالقة

 الدولي القانون وقواعد الجوي الغالف بحماية المتعلقة الدولي القانون قواعد قتطبيو تفسيرو تحديد ينبغي .1

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

 لتناغما دئمبا مع يتماشى بما ،فقةالمتوا تمااتزاللا من ةحدوا مجموعة ديجاإ جلأ من اإلنسان، لحقوق

 عليها المنصوص الصلة ذات للقواعد وفقا   ذلك يتم أن ينبغي ت.عاالصرا ديتفا بغيةو لنظاميا لتكاملوا

 وقواعد ومبادئ )ج( (3) 31و 31 المادتين ذلك في بما ،1262 لعام المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية في

  العرفي. الدولي القانون

 الغالف بحماية يتعلق فيما الدولي للقانون جديدة قواعد وضع عند اإلمكان قدر الدول تسعى أن ينبغي .2

  متناغمة. بطريقة بذلك القيام إلى الصلة ذات األخرى الدولي القانون وقواعد الجوي

 فالغال وتدهور الجوي للتلوث خاصة بصفة المعرضة والمجموعات لألشخاص خاص اعتبار إيالء ينبغي .3

 األصلية الشعوب أمور جملة في المجموعات هذه تشمل أن يمكن .2و 1 الفقرتين تطبيق عند الجوي

 المتأثرة النامية الصغيرة الجزرية والدول المنخفضة الساحلية المناطق وشعوب نموا   البلدان أقل وشعوب

 البحر. سطح مستوى بارتفاع

  التنفيذ 10 التوجيهي المبدأ
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 التلوث من الجوي الغالف بحماية المتعلقة الدولي القانون بموجب لاللتزامات وطنيال التنفيذ يتخذ قد .1

 الحالي التوجيهية المبادئ مشروع في إليها المشار االلتزامات ذلك في بما الجوي، الغالف وتدهور الجوي

  وغيرها. وقضائية وإدارية تشريعية إجراءات شكل

  الحالي. التوجيهية المبادئ مشروع في الواردة التوصيات تنفيذ إلى الدول تسعى أن ينبغي .2

  االلتزام 11 التوجيهي المبدأ

 التلوث من الجوي الغالف بحماية يتعلق فيما الدولي القانون بموجب بالتزاماتها التقيد الدول من يُطلب .1

 االتفاقات في الواردة واإلجراءات بالقواعد االلتزام ذلك في بما نية بحسن الجوي الغالف وتدهور الجوي

  فيها. أطراف هي التي الصلة ذات

  الصلة: ذات لالتفاقات وفقا   االلتزام لتحقيق االقتضاء حسب إلنفاذا أو التيسير إجراءات استخدام يمكن .2

 وغير شفافة بطريقة االلتزام عدم حاالت في الدول إلى المساعدة تقديم التيسيرية اإلجراءات تشمل قد (أ )

 قدراتها مراعاة مع الدولي القانون بموجب بواجباتها المعنية الدول التزام لضمان تأديبية وغير عدائية

 الخاصة. ظروفوال

 االتفاقيات بموجب واالمتيازات الحقوق وإنهاء االلتزام عدم من تحذير إصدار اإلنفاذ إجراءات تشمل قد (ب )

  اإلنفاذ. تدابير أشكال من وغيرها الصلة ذات

  المنازعات تسوية 19 التوجيهي المبدأ

 الغالف وتدهور الجوي التلوث من الجوي الغالف بحماية المتعلقة الدول بين المنازعات تسوية يجب .1

  السلمية. بالوسائل الجوي

 االعتبار إيالء العلم على ومعتمد مكثف طابع ذات تكون قد النزاعات هذه مثل أن إلى بالنظر ينبغي .2

 والعلميين." التقنيين الخبراء الستخدام الواجب

 برموديز - فاسكويز مارسيلو السفير الخاص، المقرر بيان - للقانون العامة مبادئال )ز(

 2112 سبتمبر / أيلول 3 الخاص، المقرر من "مذكرة

 عملها برنامج في للقانون" العامة "المبادئ موضوع إدراج السبعين دورتها في الدولي القانون لجنة قررت

 الحادية الدورة في الخاص للمقرر األول التقرير نوقش خاصا . ررا  مق بيرموديز فاسكويز مارسيلو السيد وعينت

 الدول بتعليقات يتعلق وفيما الموضوع في الناشئة القضايا بعض باختصار المذكرة هذه تبرز للجنة. والسبعين
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 الدول بتعليقات الخاص المقرر يرحب كما الحالي. الوقت في خاص ترحيب موضع سيكون آلكو في األعضاء

    صلة. ذات تجدها قد أخرى مسألة أي على ضاءاألع

 من يقرب ما مر لقد االهتمام. يستحق الذي الدولي القانوني النظام في هاما   عنصرا   للقانون العامة المبادئ تعد

 توضيح وسيمثل "(،PCIJ)" الدولية للعدالة الدائمة للمحكمة األساسي النظام من 32 المادة في إدراجها على قرن

  وقيمة. مفيدة مساهمة الدولي للقانون المصدر هذا جوانب لمختلف اللجنة

 بمعالجة الدولي القانون لجنة بقرار واسع نطاق على السادسة اللجنة في 2112و 2112 عامي في الدول رحبت

 وفود رأت الدولي. نالقانو مصادر بخصوص الحالي العمل يكمل أن شأنه من هذا أن إلى مشيرة الموضوع هذا

 بشأن وكذلك العامة، القانون مبادئ ووظائف ونطاق طبيعة بشأن رسمي توضيح تقديم يمكنها اللجنة أن مختلفة

  تحديدها. وطرائق معايير

 األساس إرساء هو منه الرئيسي الغرض واستهاللي. تمهيدي تقرير هو للقانون العامة المبادئ عن األول التقرير

 بعض يعالج الصدد. هذا في والدول أعضائها آراء على والحصول الدولي القانون للجنة يالمستقبل للعمل

 )انظر استنتاجات مشاريع ثالثة يقترح تعقيداته. مراعاة تم ولكن العمق ببعض للموضوع األساسية الجوانب

  للموضوع. األولي النهج تعكس التي أدناه(

 النتيجة تتخذه أن ينبغي الذي والشكل الموضوع نطاق األول الجزء ليتناو أجزاء. خمسة إلى األول التقرير ينقسم

 العامة بالمبادئ يتعلق فيما للجنة السابق العمل الثاني الجزء يتناول المنهجية. قضايا وبعض اللجنة لعمل النهائية

 الرابع الجزء توييح الوقت. مرور مع للقانون العامة المبادئ تطوير عن عامة لمحة الثالث الجزء يقدم للقانون.

 القانون مبادئ وأصول الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام من ج( الفقرة ،32 المادة لعناصر أولي تحليل على

 المستقبل. في عمل برنامج الخامس الجزء يقترح المقابلة. وفئاتها العامة

 جوانب أربعة يشمل أن بغيين أنه على الموضوع بنطاق يتعلق فيما الخاص المقرر مع اللجنة أعضاء اتفق

 لها المقابلة والفئات األصول (2) الدولي. للقانون كمصدر للقانون العامة للمبادئ القانونية الطبيعة (1) رئيسية:

 (4) األخرى. الدولي القانون بمصادر وعالقتها للقانون العامة المبادئ وظائف (3) العامة. القانون مبادئ من

  انون.للق العامة المبادئ تحديد

 تطبيق نطاق ذات للقانون عامة مبادئ وجود إمكانية وهي باالعتبار لتؤخذ مفيدة تكون قد أخرى مسألة هناك

 المبادئ إدراج ينبغي كان إذا ما حول مقسمة نظر وجهات عن األولى المناقشة في اللجنة أعضاء أعرب إقليمي.

 هذا في الدول بتعليقات الخاص المقرر يرحب وع.الموض هذا نطاق في اإلقليمي المستوى على المطبقة العامة

 الصدد.



87 

 

 تميل حيث لدراستها، الصلة ذات المواد اختيار كيفية هي الموضوع في الرئيسية المنهجية القضايا أحد

 "المبدأ" مثل مصطلحات تستخدم واضحة. غير تكون أن إلى النص وفي الممارسة في الموجودة المصطلحات

 األساسي و"المبدأ الدولي" للقانون العام و"المبدأ الدولي" القانون و"مبدأ للقانون" العام بدأو"الم العام" و"المبدأ

 مبدأ إلى "مبدأ" كلمة يشيراستخدام قد المبادئ. هذه مصدر إلى واضحة إشارة دون متكرر بشكل الدولي" للقانون

 ذلك اليعني قد ولكن الدولية دلالع لمحكمة األساسي النظام من )ج( (1) 32 المادة بمفهوم للقانون عام

 عرفية أو تقليدية قاعدة إلى أو للقانون عام مبدأ إلى السياق، على اعتمادا   المصطلح هذا يشير قد بالضرورة.

 منهجية مسألة هذه أن على األولى، المناقشة خالل عام بشكل اللجنة أعضاء اتفق الحذر. من درجة يلزم وبالتالي

 تبار.االع في أخذها يجب مهمة

 شكل اللجنة عمل يأخذ أن يجب أنه على للموضوع، النهائية بالنتيجة يتعلق فيما عام إجماع هناك كان

  التعليقات. في للقانون العامة للمبادئ محددة أمثلة تضمين يجب بتعليقات. المصحوبة االستنتاجات

 بها المعترف للقانون العامة المبادئ" مصطلح عناصر أوال   يعالج جوهرية. األكثر هو التقرير من الرابع الجزء

 أصول ثانيا ، الدولية. العدل لمحكمة األساسي النظام من )ج( (1) 32 المادة في المتحضرة" الدول قبل من

 المقابلة. وفئاتها للقانون العامة المبادئ

 في ،الدولية لعدلا لمحكمة األساسي النظام من )ج( (1) 38 المادة بعناصر يتعلق فيما األول التقرير يتناول

 أو أصول أو المحتملة الخصائص عن شيء أي للقانون" العامة "المبادئ مصطلح يكشف كان إذا ما األول المقام

 مع خصائص أي في يشترك األخير كان إذا ما هي تظهر التي األسئلة الدولي.أحد للقانون المصدر هذا وظائف

 )على خصائص في يشتركان أنهما األولى للوهلة يبدو الوطنية. القانونية النظم في الموجودة العامة" "المبادئ

 المادة في الوارد بالمعنى للقانون العامة المبادئ إن الثغرات(، سد على يعمالن قد كليهما أن بمعنى المثال، سبيل

 يكون أن المرجح من وبالتالي الدولي، القانون مصدر هي الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام من )ج( (1) 32

  الوطنية. القانونية والنظم الدولي القانوني النظام بين الهيكلية االختالفات بسبب نوعها من فريدة ميزات لها

 القانون في "القاعدة" أو "المعيار" عن نوعيا   يختلف "المبدأ" كان إذا ما هو نفسه يطرح الذي اآلخر السؤال

 (1) 32 المادة في المقصود بالمعنى للقانون العامة المبادئ جميع نأ القول يمكن هل كذلك، األمر كان إذا الدولي.

 والعرفية؟ التقليدية القواعد عن تميزها التي "للمبادئ" معينة خصائص لها الدولية العدل محكمة نظام من )ج(

 أعربت .كمرادفات و"المبادئ" "القواعد" تعامل الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام من 32 المادة أن يبدو

 إليصال و"المبادئ" "القواعد" استخدام يمكن بينما أنه مفاده رأي عن الدولي القانون ولجنة الدولية العدل محكمة

 من العديد اعتبار يمكن الي و"أساسي". "عام" طابع ذات قاعدة إلى "المبدأ" مصطلح يشير فقد نفسها، الفكرة

 أو / و "عامة" الدولية والمحاكم القضائية الهيئات طبقتها أو ولالد إليها استندت التي للقانون العامة المبادئ

                الخصائص. بهذه يتمتع ال اآلخر البعض أن حين في العملية، الممارسة في "أساسية"
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 من )ج( (1) 32 المادة في به" "معترف بمصطلح يتعلق فيما الخاص المقرر مع عموما   اللجنة أعضاء اتفق

 للقانون كمصدر عام قانوني مبدأ لوجود األساسي الشرط يعكس أنه على الدولية، العدل لمحكمة اسياألس النظام

 الدولية العدل لمحكمة األساسي للنظام التحضيرية األعمال ومن )ج( ( 1) 32 المادة نص من ذلك يأتي الدولي.

 قبل من بها االعتراف على تعتمد ونللقان العامة للمبادئ الرسمية الصالحية أن على المحررون اتفق الدائمة.

 منح تجنب هو المحررين شواغل أحد كان موضوعي. أساس لوجودهم كان أنه آخر بمعنى المتحضرة"، "األمم

 عن إال ذلك تحقيق يمكن ال التشريع. سلطة حتى أو القانون تحديد في مفرط بشكل واسعة تقديرية سلطة القضاة

 مالحظة خالل من ذلك تحديد يمكن ولكن بعينها، دولة أي أو للقاضي صيالشخ الرأي على يعتمد ال شرط طريق

  عام. بشكل الدول من الممنوح االعتراف

 العامة الممارسة وهي عرفية، قواعد لوجود األساسية الشروط عن لالعتراف األساسي الشرط تمييز يجب

 االعتراف ودرجة االعتراف يتخذها قد التي الممكنة النماذج مع التعامل يتم القانوني(. )الرأي كقانون وقبولها

   مستقبلي. تقرير في أخرى مرة دراستها وسيتم األول التقرير في فقط باختصار المطلوبة

 أنه على المتحضرة" "األمم بمصطلح يتعلق فيما سواء حد على النص وفي الممارسة في واسع إجماع هناك

 الدول. بين السيادة في المساواة ومبدأ الحالية الممارسة إلى بالنظر تجنبه وينبغي تاريخية مفارقة على ينطوي

 "الدول" أي المختلفة، البدائل بين االختيار يمس استخدامه. يجب الذي المناسب البديل هو الرئيسي السؤال يبقى

 الخصوص، وجه على سؤال أثير المطلوب. "االعتراف" مسألة ذلك، إلى وما الدولي" و"المجتمع و"األمم"

 للقانون العامة المبادئ تشكيل في تساهم أن األخرى الفاعلة والجهات الدولية للمنظمات يمكن كان إذا ما لحو

 باختيار يتعلق فيما االقتراح قُدم مستقبلي. تقرير في للدراسة هذا سيخضع اللجنة. داخل األولى المناقشة خالل

 في الوارد األمم" "مجتمع عبارة تكون أن مكني صياغة أفضل أن مفادها التي األولى المناقشة في المصطلح

 بها المعترف للقانون العامة "المبادئ والسياسية: المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من 15 المادة من 2 الفقرة

  األمم". مجتمع قبل من

 كبيرا   اهتماما   وجذبت الموضوع في أساسية للقانون، العامة المبادئ فئات من يقابلها وما األصول مسألة تُعتبر

  األولى. المناقشة خالل

 المبادئ النص: وفي الممارسة في للقانون العامة المبادئ من فئتين أهم اعتباره يمكن ما األول التقرير يتناول

 القانوني النظام لداخ تشكلت التي للقانون العامة والمبادئ الوطنية القانونية النظم من المستمدة للقانون العامة

 في "المضمنة أو القانوني" "المنطق مثل للقانون، العامة المبادئ من أخرى فئات النص في أحيانا   تُقترح الدولي.

 الذين ألولئك مفرطا   تقديرا   توفر وقد ما، حد إلى غامضة تكون أن إلى ذلك مع الفئات هذه تميل القانون". فكرة

 الممارسة. في الكافي بالدعم تتمتع أنها يبدو وال يطبقونها
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 النظام اعتماد قبل الممارسة في بالدعم الوطنية القانونية النظم من المستمدة للقانون العامة المبادئ فئة تحظى

 الفقه وفي للدول المعاصرة الممارسة وفي لها التحضيرية واألعمال الدائمة الدولية العدل لمحكمة األساسي

 مبدأ الممارسة في تطبيقها أو عليها االستناد تم التي الفئة لهذه العامة المبادئ لةأمث تتضمن الدولي. القانوني

 غير واأليدي العادل غير واإلثراء الحكمي واإلغالق المحسومة، والقضية المنفصلة االعتبارية الشخصية

 مدعومة وكانت ضوع،بالمو المتعلق النص في واسع نطاق على بها معترف العامة المبادئ من الفئة هذه النظيفة.

 النقاش. أثناء اللجنة أعضاء قبل من عموما  

 األمر يتطلب قد الوطنية، القانونية النظم من المستمدة العامة القانون مبادئ تحديد أجل من أنه عموما   االتفاق تم

 المبدأ هذا كان إذا ما تحديد ثانيا ، الوطنية. القانونية النظم بين مشترك مبدأ تحديد أوال ، خطوتين: من تحليل إجراء

 هذا يرتبط "التحويل". أو النقل" "قابلية مصطلح تعني عملية وهي دولي،ال القانوني النظام في للتطبيق قابال  

 من النوع هذا تحديد معايير وبالتالي االعتراف، يتخذها قد التي األشكال تحديد بمسألة خطوتين من التحليل

    للقانون. العامة المبادئ

 ضمن تشكلت التي تلك من األول التقرير في مناقشتها تمت التي للقانون العامة المبادئ من الثانية الفئة تتكون

 (1) 32 للمادة التحضيرية األعمال في شيء يوجد ال يلي: ما على الفئة هذه وجود يعتمد الدولي. القانوني النظام

 للقانون العامة المبادئ أن يقترح الذي الحكم ذاك نص في أو الدولية العدل لمحكمة األساسي النظام من )ج(

 العامة للمبادئ تكون أن احتمال المحررون يستبعد لم الوطنية. القانونية النظم من المستمدة تلك على تقتصر

 الوطنية. القانونية النظم من تُستمد أن يمكن أنها على كبير حد إلى موافقتهم من الرغم على أخرى أصول للقانون

 تتضمن النص. وفي الدولي الفقه يوف الدول ممارسة في بالدعم للقانون العامة المبادئ من الفئة هذه تحظى

 كرامة الحترام العام والمبدأ للدول اإلقليمية المطالبات و نورنبرغ مبادئ الفئة لهذه العامة المبادئ على األمثلة

 المستوى على تشكيلها تم التي للقانون العامة المبادئ إلى صراحة الدول استندت اإلنسانية. ومبادئ اإلنسان

 للقانون العامة المبادئ من الفئة هذه الجنة أعضاء من العديد دعم القضائية. غير أو القضائية الظروف في الدولي

 اعتبر اآلخرين. األعضاء بعض عنها تساءل حين في كافية ممارسة على يقوم أنه معتبرا   األولى، المناقشة خالل

 مع يستبعد لم للغاية. مرنة تكون قد نيةالثا الفئة بهذه االعتراف أشكال وأن كافية غير الممارسة هذه أن األخير

 أي على الفئة بهذه المتعلقة الشواغل معالجة مفتاح إن الثانية. الفئة هذه وجود احتمال تماما   األعضاء هؤالء ذلك

 دقيقة لدراسة خاضعة المسألة هذه ستكون الدول. بموقف تُؤكد أن يجب العامة المبادئ هذه أن ضمان هو حال،

 بلي.مستق تقرير في

 عن تختلف الفئتين هاتين في للقانون العامة المبادئ تحديد معايير أو ، المطلوبة "االعتراف" أشكال أن يبدو

 إال األولى، للفئة خطوتين من تحليل إجراء يلزم بينما أنه يبدو النص. وفي الممارسة في ظهر كما البعض بعضها

 الرأي. هذا الفئتين على وافقوا الذين اللجنة أعضاء أيد الثانية. للفئة ضروريا   ليس أنه
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 واعتمدته الوقت لضيق نظرا   فقط األول االستنتاج مناقشة )تمت التالية االستنتاجات مشروع الخاص المقرر قدم

 (:2112 عام في مؤقتا   الصياغة لجنة

 1 استنتاج مشروع

  النطاق

  الدولي. للقانون كمصدر للقانون العامة بالمبادئ الحالي االستنتاجات مشروع يتعلق

  2 استنتاج مشروع

   االعتراف شرط

  عموما . به تعترف أن عام، قانوني مبدأ وجود أجل من الدول على يجب

  3 استنتاج مشروع

  للقانون العامة المبادئ فئات

  يلي: ما للقانون العامة المبادئ تشمل

  الوطنية. القانونية النظم من مستمدة )أ(

  الدولي. القانوني مالنظا داخل مؤلفة )ب(

 :2112 لعام الدولي القانون لجنة تقرير في الدول إلى التالي السؤال توجيه تم

 الفقرة في الوارد بالمعنى للقانون، العامة بالمبادئ المتعلقة ممارستها عن معلومات تقديم الدول إلى اللجنة "تطلب

  في: مبين هو ما ذلك ويشمل ية،الدول العدل لمحكمة األساسي النظام من 32 المادة من )ج( 1

  المحلي. المستوى على صلة ذات أخرى ممارسة وأي والتشريعات الوطنية المحاكم قرارات )أ(

  الدولية. القضائية والهيئات المحاكم أمام المرافعات )ب(

  األخرى. والمنتديات الدولية والمؤتمرات الدولية المنظمات في بها المدلى البيانات )ج(

   المعاهدات". ممارسة )د(
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 لقانون. االعامة المبادئ وتحديد االعتراف شرط بمعالجة عمله مواصلة على الخاص المقرر اللجنة أعضاء شجع

  خاص." ترحيب موضع القضايا هذه على آلكو في األعضاء الدول تعليقات ستكون

  

 


