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، ترأس اجللسة الـسيد     )العراق(يف غياب السيد البيايت       
  .، نائب الرئيس)نيوزيلندا(شربان 

  .١٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة   
تقرير جلنـة القـانون الـدويل       :  جدول األعمال   من ٧٥البند  

  )تابع() A/63/10 (عن أعمال دورهتا الستني
 علــى تعلقــ): االحتــاد الروســي  (الــسيدة تزيكوفــا   - ١

حـــصانة مـــسؤويل الـــدول مـــن الواليـــة القـــضائية  ’’موضـــوع 
تعـني طرحـه    ، فقالت إن املوضوع كـثريا مـا         ‘‘اجلنائية األجنبية 

طات اإلدارية ملناقشته، ناهيـك عـن       على احملاكم الوطنية والسل   
حمـل  وهـو أيـضا     . أنه حمل مناقشات حمتدمة بني رجال القـانون       

ــة  اهتمــام  يتــبني مــن احلكــم الــذي  كمــا حمكمــة العــدل الدولي
 ومـــن قـــضية األمـــر بـــالقبضأصـــدرته يف اآلونـــة األخـــرية يف 

مجهوريـة  (يف فرنـسا    املتخـذة   بعـض اإلجـراءات اجلنائيـة        قضية
مث قالـت   . اليت ال يزال النظـر فيهـا جاريـا         )االكونغو ضد فرنس  

ــد  ــه ق ــدويل      إن ــانون ال ــد الق ــدوين قواع ــن املناســب ت  يكــون م
حمكمــة املتعلقــة هبــذه املــسألة اعتمــادا علــى اجتــهادات   العــريف

  .العدل الدولية
نح ميـــأن القـــانون العـــريف ال يـــرى ن بلـــدها وقالـــت إ  - ٢

ــصية   ــصانة الشخـ ــات ووز لاحلـ ــدول أو احلكومـ ــاء الـ راء رؤسـ
ملــسؤولني ذوي كبــار امينحهــا أيــضا ل بــل و،  فقــطاخلارجيــة

ــة  ــد مــن هــم هــؤالء     . الرتــب املماثل ــة مبكــان حتدي ومــن األمهي
يتمتعون هبـذه احلـصانة الـيت       سـ الـذين   ‘‘ اآلخـرون ’’املسؤولون  

متثــل القيــود املفروضــة علــى منحهــا جانبــا حــساسا للغايــة مــن 
ــه  . جوانــب هــذه املــشكلة  ــرد علي ــى وهــذا ســؤال جيــب ال  عل

ــرار  ــة يف  ي أســاس ق ــالقبض احملكمــة الدولي ــر ب ــضية األم  ويف ق
ــضية  ــة   قـ ــسائل اجلنائيـ ــساعدة يف املـ ــادل املـ ــد  (تبـ ــويت ضـ جيبـ
ــسا ــي أال يغيــب عــن األذهــان أن حــصانة      ).فرن ــه ينبغ ــد أن بي

املسؤولني تـشكل ضـمانة هامـة لالسـتقرار الـدويل والعالقـات             
ــا قوضــت ســال        ــضرر إذا م ــد تت ــا ق ــث إهن ــدول، حي ــني ال مة ب

ــسان معيــارا      . املؤســسة ــوق اإلن ــسه، متثــل حق ــت نف ويف الوق
يــتعني أن تلتــزم بــه الــدول ومــسؤولوها يف ســلوكهم، وجيــب   

متــر بــدون عقـــاب أي أعمــال غـــري مــشروعة يرتكبوهنـــا،      أال
غري أن املسؤول الـذي يتمتـع      . وخباصة اجلرائم الدولية اخلطرية   

ــة    ــة األجنبيـ ــضائية اجلنائيـ ــة القـ ــن الواليـ ــصانة مـ ــل باحلـ  يتحمـ
وذكـرت  . بالتأكيد مسؤولية أفعاله بغض النظـر عـن خطورهتـا       

قـضية   حكمها املتعلق بيفقد حددت  حمكمة العدل الدولية    أن
ــالقبض  ــر بــ ــرة (األمــ ــة  ) ٦١الفقــ ــة ملالحقــ الترتيبــــات احلاليــ

احلـــصانة، وهنـــاك بالتـــايل وســـيلة املـــسؤولني املتمـــتعني هبـــذه 
قاعدة احلـصانة   للتصدي لإلفالت من العقاب بغض النظر عن        

  .الشخصية أو ما عداها من استثناءات
وحتــدثت عــن االلتــزام بتــسليم اجملــرمني أو حماكمتــهم    - ٣
، فرحبت بقرار اللجنة إنـشاء فريـق        )مبدأ التسليم أو احملاكمة   (

واســتدركت تقــول إن العمــل يف . عامــل معــىن هبــذا املوضــوع
ا كـان  املستقبل ينبغـي أال يتوقـف علـى معرفـة اإلجابـة عمـا إذ             

القـانون الـدويل ألنـه لـيس مثـة حـىت اآلن             االلتزام مـستمدا مـن      
وبـدال مـن ذلـك، ينبغـي أن         . هـذا الـسؤال    علـى    جواب جاهز 

ــة علــى ســبل تكريــس   ــه  هتركــز اللجن ــع يف كــال جانيي  يف الواق
. املتعلقني باحلاالت اليت ينـشأ فيهـا واحلـاالت الـيت ينتفـي فيهـا            

ــا    ــسليم اجملــرمني كــثريا م ــسأل فت ــصبح م ــدة الي ــارات ة معق عتب
سياسية، ولكن مهمة اللجنة تتمثل يف حتديد القواعد القانونيـة          

ولـذا ينبغـي أن تركـز اللجنـة      . املوضوعية اليت حتكـم تـسليمهم     
الـيت  احلـاالت   يف  :  رفـض طلبـات تـسليمهم      بابعلى حتليل أس  

الـضمانات   وتطالـب بتـسليمهم؛  تكـون هنـاك أكثـر مـن جهـة      
شكلة تـسليم شـخص ال يوجـد        املقدمة يف حال تسليمهم، ومـ     

وهلـذا الغـرض،    . يف أراضي الدولـة املقـدم إليهـا طلـب تـسليمه           
 املعاهـدات الثنائيـة واملعاهـدات       يف النظـر فإنه يكون من املفيـد      
يف كـذلك  نظـر   هذا االلتزام، والتتضمناملتعددة األطراف اليت   

.  املتبعــة يف هــذا الــصدد املمارســة اإلداريــة والقــضائية الوطنيــة 
اجلوانــب اإلجرائيــة للموضــوع أن  العمــل املتعلــق بأن فمــن شــ
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يفيد يف إلقاء الـضوء علـى مـصدر االلتـزام وطبيعتـه، واجلـرائم               
ومـن  . اليت ينطبق عليها وعالقته مببدأ الواليـة القـضائية العامليـة          

مشاريع املواد الـواردة يف     جوهر  السابق كثريا لألوان النظر يف      
 رمبا تكون غـري     ،ه املشاريع فهذ. التقرير الثالث للمقرر اخلاص   

  ال يعـدو أن يكـون تكـرارا        ٣ضرورية، بل فإن مشروع املادة      
وينبغــي اســتبعاد مــا يــسمى    . ملبــدأ العقــد شــريعة املتعاقــدين   

  .من نظر اللجنة يف هذا املوضوع ‘‘يثالالبديل الث’’
وعلقت على محاية األشخاص يف حاالت الكـوارث،          - ٤

أن تـــشمل كـــال مـــن    فقالـــت إن دراســـة املوضـــوع ينبغـــي    
الكوارث الطبيعية والكوارث اليت هي مـن صـنع اإلنـسان وإن         

بيــد أن األفــضل .  دائمــاكــان التمييــز بــني الفئــتني لــيس ممكنــا 
 ومراحلــها إىل وقــت ت الكــوارثإرجــاء النظــر يف خمتلــف فئــا

فالرتاعــات املــسلحة حيكمهــا بالفعــل القــانون الــدويل   . الحــق
فلـيس مـن الـضروري      . ضـوع وينبغي استبعادها مـن نطـاق املو      

منظمــات دوليــة أخــرى تقــوم بــه اآلن أن تكــرر اللجنــة عمــال 
إىل تنـضم   اللجنة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر، أو        ك

نظام من األنظمة احلاليـة للقـضاء علـى آثـار أنـواع حمـددة مـن                 
ــة   ــوادث النوويــ ــة أو احلــ ــسكابات النفطيــ ــوارث كاالنــ . الكــ

تمــام الــذي تبديــه اللجنــة ملبــدأي  وأعربــت عــن ترحيبــها بااله
وقالت إن  . السيادة وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول      
لغريهـا  تتـرك   حقوق الدول والتزاماهتـا الناشـئة عـن سـيادهتا ال            

ملــساعدة، أو إرغامهــا علــى الوفــاء  قبــول احــق إجبارهــا علــى 
فلــيس هنــاك حــىت اآلن يف القــانون    .  مــن االلتزامــات بــالتزام

 لواجــب تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية، وال ميكــن  اسأســالــدويل 
  .تقدمي هذه املساعدة دون موافقة الدولة املتلقية

‘‘ مــــسؤولية احلمايــــة’’ومــــضت تقــــول إن مفهــــوم   - ٥
فهــذا املفهــوم الــوارد يف الوثيقــة  . عالقــة لــه هبــذا املوضــوع  ال

 ال يهم سـوى احلمايـة      ٢٠٠٥اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام      
ــ رائم اخلطـــرية كاإلبـــادة اجلماعيـــة والـــتطهري العرقـــي  مـــن اجلـ

واجلــرائم ضــد اإلنــسانية وجــرائم احلــرب، وال دخــل لــه يف       
  .موضوع احلماية من الكوارث

قــال يف معــرض تعليقــه  ): الربتغــال (الــسيد تافــاريس  - ٦
إنـه   ‘‘محاية األشـخاص يف حـاالت الكـوارث       ’’على موضوع   

كمــا أنــه .  احلقــوقيؤيــد تنــاول املوضــوع انطالقــا مــن زاويــة  
يفـــضل تناولـــه انطالقـــا مـــن العالقـــة بـــني محايـــة األشـــخاص   

ذلـك أنـه    . املتضررين من الكوارث وحقوق الدول والتزاماهتـا      
ينبغي محايـة حقـوق اإلنـسان أيـا كانـت الظـروف علـى غـرار                 

قـوق  الدويل حل قانون  الينص عليه القانون اإلنساين الدويل و      ما
ــال    ــق بـ ــانون املتعلـ ــسان والقـ ــشردين داخليـــا اإلنـ . الجئني واملـ

مبــادئ وأوضــح أنــه ال ينبغــي أن تكــون هنــاك اســتثناءات مــن 
الــــسيادة والــــسالمة اإلقليميــــة وعــــدم التــــدخل يف الــــشؤون 

وهو يتفق مـع املقـرر      . الضرورة القصوى إال يف حالة    الداخلية  
 بـالكوارث   ااخلاص يف تناوله للموضوع وفق هنج تدرجيي بـدء        

طاق املوضوع يف البداية علـى أعمـال       ن حصروينبغي  . الطبيعية
 الوقايــة مــن تكــون هنــاك يف جمــالورمبــا . التــصدي للكــوارث

ــوارث  ــزم    الك ــب الــيت يل ــا يف مرحلــة   بعــض اجلوان ــر فيه النظ
يف القـانون  إعـادة التأهيـل ال أسـاس هلـا          الحقة، ولكـن مـسألة      

 ينبغــي أن حتلــل اللجنــة ،وعنــد تنــاول هــذا املوضــوع . الــدويل
ألفـراد والـدول واجملتمـع الـدويل ككـل، وتنظـر            العالقات بني ا  

يف حتقيــق التــوازن الــالزم بــني احلقــوق وااللتزامــات واملــصاحل   
وال بـد أن يراعـي      . املشروعة اليت تنشأ يف حالـة وقـوع كارثـة         

  .‘‘مسؤولية احلماية’’يف ذلك أيضا مفهوم 
حــصانة مــسؤويل الــدول مــن ’’وحتــدث عــن موضــوع   - ٧

، فقــال إن احلــصانة تــسمح ‘‘ئيــة األجنبيــةالواليــة القــضائية اجلنا
وا واجباهتم علـى النحـو الـسليم يف حـني      دويل الدولة أن يؤ   ؤملس

حقوق الـضحايا   أخذ  أن واجب مكافحة اإلفالت من العقاب ي      
ــاريف  ــواز   و،االعتب  وينبغــي إجيــاد .مهــا يــسريان معــا يف خــط مت

نظـر  هـة   وأعرب عن تأييده لوج   . توازن دقيق بني هذين املبدأين    
اللجنــة القائلــة إن مــسائل احلــصانة مــن احملــاكم اجلنائيــة الدوليــة 
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وحماكم دولـة جنـسية املـسؤول املعـين ال ينبغـي اعتبارهـا ضـمن                
فالــــدول األطــــراف يف النظــــام األساســــي . نطــــاق املوضــــوع

 تـشريعات حمليـة تغطـي       بالفعـل للمحكمة اجلنائية الدولية لـديها      
لــذي ينــتج عنــه وجــود معظــم اجلــرائم الدوليــة اخلطــرية، األمــر ا

وحتـدث عـن نطـاق    . واليـتني قـضائيتني تغطيـان اجلـرائم نفـسها     
احلصانة، فقال إنه يؤيد يف هذا الـصدد وجهـة النظـر الـيت تـرى                
ــون      ــة يتمتعـ ــات ووزراء اخلارجيـ ــدول واحلكومـ ــاء الـ أن رؤسـ
حبــصانة شخــصية، لكنــه يرحــب مبواصــلة دراســة مــسألة مــا إذا 

 غريهم مـن كبـار املـسؤولني        كان جيوز أن تشمل احلصانة أيضا     
 مـن   وحتدث عن احلـصانة   . مثل نواب الرؤساء أو نواب الوزراء     

، فأعرب عن أمله يف أن تدرس اللجنـة املـصادر           حيث املوضوع 
. املمكنــة وممارســات الــدول وغــري ذلــك مــن املــواد ذات الــصلة

ــوم       ــضة يف مفهـ ــدرس اجلوانـــب الغامـ ــي أال تـ ــال إنـــه ينبغـ وقـ
ــا مـــسائل قائمـــة بـــذاهتا علـــى أ‘‘ مـــسؤويل الـــدول’’ ــا ،هنـ  وإمنـ

فمـن األمهيـة مبكـان جتنـب        . باعتبارها جزءا من نطاق املوضوع    
مــصدر وأوضــح أن . نــشوء عــدة مفــاهيم أساســية قــد تتــداخل 

احلــصانة جيــب أن يــستمد يف املقــام األول مــن القــانون الــدويل   
احلــصانة ال تعفــي مــسؤويل الــدول مــن واجــب      ، وأن العــريف

وينبغــي أن تــوىل . اجلنائيــةهم  مــن مــسؤوليتاالمتثــال للقــانون أو
دراسة اللجنة االهتمام الواجب ملختلف جوانب ممارسة الوالية        

وقـال إنـه    . القضائية اجلنائيـة، وخباصـة مرحلـة مـا قبـل احملاكمـة            
  .تهخدم ال تستمر بعد انقضاء فترةاملسؤول يرى أن حصانة 

ــاول وت  - ٨ ــوع نــ ــرمني أو  ’’موضــ ــسليم اجملــ ــزام بتــ االلتــ
 الـواردة يف    ١اكمتهم، فرحب بتنقيح عنوان مشروع املـادة        حم

وقـال إن كلمـة     ). A/CN.4/603( للمقرر اخلـاص     الثاينالتقرير  
وهو يفـضل أيـضا    .ليست ضرورية لوصف االلتزام   ‘‘ قانوين’’

لإلشـارة  ‘‘ ]اخلاضعني لواليتها القـضائية   [’’اإلبقاء على عبارة    
وينبغـــي . يمهمإىل األشـــخاص املتـــضررين مـــن االلتـــزام بتـــسل

األشـخاص  ’’  ، وعبـاريت  ‘‘األشـخاص ’’ لفظـة    ٢تضمني املادة   
. ‘‘الواليــة القــضائية العامليــة’’و ‘‘ اخلاضــعني للواليــة القــضائية

وأعـرب  .  فيمـا يبـدو     مـن هـذه املـادة زائـدة        ٢الفقرة  ن  إقال  و
عن أملـه يف إحـراز مزيـد مـن التقـدم بـشأن املـسائل املثـارة يف                   

لة مصدر االلتزام، والعناصر اليت يتألف      التقارير السابقة كمسأ  
منــها، وأمهيتــها النــسبية، وعالقــة االلتــزام بالواليــة القــضائية       

  . ‘‘الثيالبديل الث’’العاملية ومبا يسمى 
): مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة    (الــسيدة كاســيان جــو    - ٩

قالت إن اللجنـة اختتمـت النظـر بنجـاح علـى مـر سـتني عامـا                  
ملواضيع اهلامة جـدا، مبـا فيهـا قـانون          من وجودها يف عدد من ا     

ــات الدبلوماســية     ــانون العالق ــانون املعاهــدات، وق البحــار، وق
إجنـاز  ت ذلـك بأنـه      صفوو. والقنصلية وقانون مسؤولية الدولة   

غــري أن زمــن التحــديات الــذي نعيــشه يتطلــب حلــوال  . جبــار
يف املـستقبل علـى      اللجنـة    ، وسـيتوقف جنـاح    ة وابتكاريـ  ةدينامي

ــار مو ــدويل    اختي ــع ال ــذا، . اضــيع تناســب احتياجــات اجملتم ول
ينبغـي  بـل   ينبغي أال تقصر اهتمامهـا علـى املواضـيع التقليديـة،            

ــدويل    أن  ــدة يف القــانون ال ــار التطــورات اجلدي تأخــذ يف االعتب
  .والشواغل امللحة للمجتمع الدويل

ومضت تقول إن وفدها يرحب باالقتراح الداعي إىل          - ١٠
“ املعاهـــــدات عـــــرب الـــــزمن ”إدراج موضـــــوعني جديـــــدين

ــة ” و ــة األكثــر رعاي يف برنــامج العمــل احلــايل،  “ حكــم الدول
. الـستني للجنـة   ووإنشاء فريقني لدراستهما يف الـدورة احلاديـة         

ــادة الفقــرة    ــه مبوجــب امل ــادة  ٣غــري أن مــن النظــام   ١٨ مــن امل
 عــن طريــق اجلمعيــة تقــدماألساســي للجنــة، ميكــن للــدول أن  

يقع عليها التـزام    ولذا، فإن الدول    . فيهاالعامة، مواضيع للنظر    
 احلاجـة   تـدعو مساعدة اللجنة علـى استكـشاف اجملـاالت الـيت           

فالتـدوين ممكـن يف اعتقـاد       . فيها إىل استحداث مبادئ قانونيـة     
معـني  وفدها حىت وإن كانت ممارسات الدول بشأن موضـوع          

  .قليلة وغامضة أو غري متسقة
طـرح  لك أن يقتـرح      لـذ  يريـد إن وفـدها    تابعت تقول   و  - ١١

القــانون املتعلــق ’’ أوهلمــا. موضــوعني هــامني علــى نظــر اللجنــة
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أصـبحت  سألة  مبـ يتعلـق   و ١٩٩٢عام  يف  الذي اقترح   ‘‘ باهلجرة
 .ملحـة يف ضــوء األمهيــة املتزايــدة للــهجرة علــى الــصعيد العــاملي 

اآلليـات القانونيـة الالزمـة      ’’ املوضـوع املقتـرح الثـاين     ومن شأن   
وغريها من عمليات النقل لألسلحة واملعدات      لتسجيل املبيعات   

، فهو مـن شـأنه أن يعـاجل مـسألة انتـشار             ‘‘العسكرية بني الدول  
األسلحة النووية وعمليات نقل األسلحة الصغرية، وهي مـسألة         

ضــحية حــروب الــيت هــي ناميــة اللبلــدان لــدى اتــثري قلقــا كــبريا 
ى  علـ  نياملوضـوع قالـت إن    و. أهلية تؤججها األسـلحة الـصغرية     

ــن األ   ــب كــبري م ــي    جان ــدويل، وينبغ ــسبة للمجتمــع ال ــة بالن مهي
وحثــت أعــضاء . إدراجهمــا يف الربنــامج الطويــل األجــل للجنــة 

اصــة أعــضاء الفريــق العامــل املعــين بربنــامج العمــل   خب و،اللجنــة
بحثوا إىل أي مدى    ويتهما  الطويل األجل، على أن حيددوا طبيع     

املعاهــدات ومــشاريع خــرى، مبــا يف ذلــك األترتيبــات الها تــناولت
  .التدوين اخلاصة

ــسيد أ  - ١٢ ــاريزلالــ ــواي (فــ ــوع  ): أوروغــ ــال إن موضــ قــ
ــهم   ’’ ــرمني أو حماكمتـ ــسليم اجملـ ــزام بتـ ــسليم أو  (االلتـ ــدأ التـ مبـ

ــة ــة ذو  ‘‘)احملاكمـ ــة خاصـ ــه ألأمهيـ ــوق أساســـي نـ ــة حقـ حلمايـ
ــسان ــصدد    ذكــر أن و. اإلن ــذا ال ــانوين يف ه ــصدر ق ــم م ــوأه  ه

ــانون اجلــرائم املخ   ــشروع ق ــذي     م ــها ال ــشرية وأمن لــة بــسلم الب
وضــعته اللجنــة، والنظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة   

يف تـشريعات أوروغـواي   و. أحـد أطرافـه  أوروغـواي   متثل  الذي  
 بشأن التعاون مع احملكمـة      ١٨٠٢٦الوطنية، ينص القانون رقم     

اجلنائيــة الدوليــة يف مكافحــة اإلبــادة اجلماعيــة وجــرائم احلــرب   
الـشخص املـشتبه   كون  ضد اإلنسانية، على أنه عندما ي     واجلرائم  

لـيس  أنه ارتكب جرمية مـن اجلـرائم احملـددة يف هـذا القـانون               يف  
ــودا  ــها     موج ــان خيــضع لواليت ــواي أو يف مك يف أراضــي أوروغ

طلــب بتــسليمه مقــدم مــن احملكمــة اجلنائيــة ال يوجــد القــضائية، 
صها الدوليـــة أو غريهـــا، تـــضطر الدولـــة إىل ممارســـة اختـــصا     

 اجلرمية ارتكبت داخل األراضـي الوطنيـة، بغـض          كانت لو كما
النظــر عــن مكــان ارتكاهبــا الفعلــي أو جنــسية املتــهم أو جنــسية 

ويــنص القــانون أيــضا علــى احلــاالت الــيت ال تكــون  . ضــحاياها
يف فيها للمحكمة اجلنائية الدولية بـشأهنا صـالحيات قـضائية، و           

مـصلحة يف   مبـا تكـون هلـا       احلاالت اليت ختطر فيها الـدول الـيت ر        
وتغطــي أحكــام . جــوابوال يــرد منــها تــسليم اجملــرمني إليهــا،  

القانون معظم النقاط اليت شـدد عليهـا املقـرر اخلـاص وناقـشتها              
  .اللجنة السادسة

لقواعـد  عما إن كـان ل    ومضى يقول إنه بصرف النظر        - ١٣
يف التشريعات واملعاهدات، يرى وفـده أن        أساساآلنفة الذكر   

 يشكل يف حد ذاته قاعدة مـن قواعـد           التسليم أو احملاكمة   مبدأ
القانون العريف فيما يتعلق على األقل بعـدد حمـدد مـن اجلـرائم،              
مبا فيها جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنـسانية وجـرائم اإلبـادة            

قــد أثــر بــدء نفــاذ نظــام رومــا األساســي   وذكــر أن .اجلماعيــة
 بـصرف  ،اجلـرائم طر فيمـا يتعلـق بـأخ   بدوره يف ممارسة الـدول      

  . خاصة هبامعاهدات ن وجود النظر ع
يوافـق علـى    قال إن وفده    ): السودان (أجاوين السيد  - ١٤

أن حـــصانة مـــسؤويل الـــدول مـــن الواليـــة القـــضائية اجلنائيـــة  
 مـن القـانون     ةمـستمد ي   جماملـة دوليـة وإمنـا هـ        تاألجنبية ليـس  
صانة فمفهــوم احلــ. يما القــانون الــدويل العــريفســالــدويل، وال 

ــانوين الـــدويل   ــه القـ ــدا يف الفقـ ــة . راســـخ جـ ــم أن الواليـ ورغـ
القضائية اجلنائية ال متارس علـى الدولـة، فـإن املالحقـة اجلنائيـة           

وأمنـها وتـشكل    هتا  ول يف دولة أجنبية قد تؤثر على سـياد        ؤملس
ــر       ــق األم ــا تعل ــة، وخــصوصا إذا م ــدخال يف شــؤوهنا الداخلي ت

  .بكبار املسؤولني
ــال إن   وحتــدث عــن ال   - ١٥ ــانوين للحــصانة، فق تعريــف الق

أن احلــصانة عالقــة بــاملقــرر اخلــاص يف حتليلــه تفــق مــع وفــده ي
ويل ؤقانونية وهو ما يعـين ضـمنا أن األمـر يتعلـق هنـا حبـق ملـس            

مــن الـدول يف أال خيـضعوا لواليـة قــضائية أجنبيـة يقابلـه التـزام       
ــب ــة جان ــة األجنبي ــي .  الدول ــف وينبغ نطــاق األشــخاص  تعري

أنه يـشمل املـسؤولني احلكـوميني عمومـا         ب باحلصانة   املشمولني
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بـدل قــصره علــى رؤســاء الــدول ورؤســاء احلكومــات ووزراء  
  .اخلارجية ووزراء الدفاع

أن وفــد بلــده يوافــق علــى ومــضى يقــول إنــه يف حــني   - ١٦
قــصر املوضــوع علــى حــصانة مــسؤويل الــدول مــن الواليــة        

انة مـن احملـاكم     القضائية اجلنائية األجنبية، وطرح مـسألة احلـص       
  يقتــرح إدراج حاشــية مؤداهــا أنهاجلنائيــة الدوليــة جانبــا، فإنــ

يف املــستقبل أ دوليــة تنــشكــل نظــام أساســي ألي حمكمــة  قــري
لقـانون  مبوجـب ا   الدول املقبول قانونا     مسؤويلمبفهوم حصانة   

إنه ينبغي يف حـاالت اإلدعـاء بارتكـاب         قال  مث  . الدويل العريف 
هــذا  إمهــال قــوق اإلنــسان، شــخص النتــهاكات خطــرية حل  

ــهم فرصــة   ــشخص املت ــتم  ال ــا ي ــق الإجــراء ريثم  املناســبتحقي
بشأهنا قبل توجيه اهتامات إليه، وينبغي اسـتجواب الـضحية أو         
الشخص القائم باالدعاء نيابة عن الضحية وإثبـات األدلـة قبـل     

  . االهتاماتتوجيه
املقـــرر اخلـــاص املعـــين  ( أوســـبينا-الـــسيد فالنـــسيا   - ١٧
قـال إن   ): ‘‘محاية األشخاص يف حاالت الكوارث    ’’ضوع  مبو

العمـــل الـــذي قامـــت بـــه اللجنـــة يعكـــس املناقـــشات املكثفـــة 
والبناءة اليت أجراها جمتمع القانون الدويل بشأن هذا املوضـوع          
الذي عهد به إليه، وساعد على حتديـد أهـم القـضايا القانونيـة              

لنقــاط  علمــا علــى النحــو الواجــب باهــو حيــيطو. ذات الــصلة
ــسترشد هبــ   ــارة وسي ــة املث ــال املقبل ــع   . ا يف األعم ــر مجي ــد أق وق

. قـرار اللجنـة دراسـته   ووافقـوا علـى    املتكلمني بأمهية املوضوع    
ــي      ــه ينبغ ــى أن ــون عل ــم يوافق ــتمراروذكــر أهن  يف صــياغة االس

ــهائي   ــواد دون اإلخـــالل بـــشكلها النـ ــتبعاد  و،مـــشاريع املـ اسـ
غطيهــــا نظــــام سلحة الــــيت ياملــــرتاعــــات للاملوضــــوع  تغطيــــة
شـددوا علـى احلاجـة إىل       أهنـم   حمدد على حنو واضـح، و      قانوين

ــا دور       ــيت هلـ ــدول الـ ــري الـ ــة غـ ــراف الفاعلـ ــع األطـ ــاون مـ التعـ
ــسي ــضحايا   رئي ــسانية إىل ال ــساعدة اإلن ــدمي امل ورحــب . يف تق

الــصليب األمحــر واهلــالل ات بــاعتراف الرابطــة الدوليــة جلمعيــ 
ــائم مــع هيئــ    ــاون احلاســم الق ــم املتحــدة األمحــر بالتع . ات األم

ــال ــات مـــ    وقـ ــي معلومـ ــع إىل تلقـ ــه يتطلـ ــشأن  إنـ ــود بـ ن الوفـ
  .احلالية املمارسة

  
مــنح الــصندوق الــدويل :  مــن جــدول األعمــال١٥٦البنــد 

 إلنقـــاذ حبـــر اآلرال مركـــز املراقـــب لـــدى اجلمعيـــة العامـــة 
)A/63/234 ،A/C.6/63/1/Add.1و  A/C.6/63 / L.13(  

الـدول  باسـم    عـرض    ):طاجيكستان (السيد أصلوف   - ١٨
 بـشأن   A/C.6/63/L.13األعضاء يف الـصندوق مـشروع القـرار         

مــنح مركــز املراقــب للــصندوق الــدويل إلنقــاذ حبــر آرال لــدى 
ــة  ــة العامـ ــواردة يف   و، اجلمعيـ ــات الـ ــاه إىل املعلومـ ــه االنتبـ وجـ

وقـــال إن . A/63/234املـــذكرة اإليـــضاحية املرفقـــة بالوثيقـــة    
 االســـتخدام املفـــرط جـــت عـــننتاألزمـــة البيئيـــة يف حبـــر آرال 

 عـــدد مـــن ظهـــورللمـــوارد الطبيعيـــة، ممـــا أدى إىل احنـــساره و
ــ ــة واإلشاكل ااملــ ــصادية وااليكولوجيــ ـــ القتــ ــة زادهتـ  اجتماعيــ

 . اآلثــار الــيت نــشأت عــن تغــري املنــاخ العــامليت بــسببتفاقمــا
معاجلـة   ولذا، قرر الرؤساء اخلمسة لدول بلدان آسيا الوسـطى        

وق ملنظمة حكومية دوليـة والتمـاس       هذه املشاكل بإنشاء صند   
يما داخـــل ســ دعــم اهليئــات الدوليـــة األخــرى وتعاوهنـــا، وال    

أنـــشطة هـــذه املنظمـــة أوضـــح أن و. منظومـــة األمـــم املتحـــدة
علـى حنـو كامـل مـع مقاصـد ومبـادئ            تتسق  احلكومية الدولية   

مركز املراقـب لـدى اجلمعيـة        األمم املتحدة، ومن شأن منحها    
أن تعزز عالقاهتـا مـع الـدول األعـضاء يف           العامة أن ميكنها من     

. األمـم املتحـدة   برعاية من   األمم املتحدة، واملنظمات اإلقليمية     
وأعرب عـن اسـتعداد هـذه املنظمـة احلكوميـة الدوليـة لتقاسـم               
قـدراهتا اإلقليميـة وخربهتـا العمليــة والتعـاون بـشكل بنـاء وفقــا       

لـه يف   وأعـرب عـن أم    . للفصل الثامن من ميثاق األمـم املتحـدة       
  .ماد مشروع القرار بتوافق اآلراءأن يتم اعت

  
جنــــسية األشــــخاص :  مــــن جــــدول األعمــــال٧٢البنــــد 

  )A/C.6/63/L.14 ()تابع( الطبيعيني يف حالة خالفة الدول
ــاي    - ١٩ ــو نغـــ ــسيد موكونغـــ ــو   (الـــ ــة الكونغـــ مجهوريـــ

ــة ــشروع القــرار   ): الدميقراطي  باســم A/C.6/63/L.14عــرض م
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ناقــشات الــيت أجريــت حــول هــذا     قــال إنــه يف امل واملكتــب، 
املوضوع يف اآلونة األخـرية، سـلمت الوفـود بأنـه مـن واجـب               

 للحيلولـــة دون وقـــوعالـــدول أن تفعـــل كـــل مـــا يف وســـعها 
ــات       ــه مــصلحة اســتقرار العالق ــا في ــسية مل ــدام اجلن حــاالت انع

ــة ورفاهيــة األفــراد  عــن آراء جــرى اإلعــراب غــري أنــه . الدولي
وكـذلك بـشأن     لعمليـة التـدوين،   خمتلفة بشأن الشكل النـهائي      

  . اجلمعية العامةإىل املسألة يتم فيه إحالة التاريخ الذي س
ومــضى يقــول إن مــشروع القــرار ال يتــضمن ســوى      - ٢٠

 ٥٩/٣٤ بقرار اجلمعية العامة     مقارنةعدد صغري من التغيريات     
وتتعلـق  . إشارة إليـه يف الفقـرة الرابعـة مـن الديباجـة           الذي ترد   

ــ ــيريات أدخلـــت إلدراج رى بتالتغـــيريات األخـ ــه غـ آخـــر أوجـ
العمــل، وخباصــة فيمــا يتعلــق باستــصواب املــستجدة يف تقــدم ال

 يف الفقـرة    املشار إليه صياغة الصك القانوين بشأن هذه املسألة       
، مبـا يف ذلـك   ٤ووصف صياغة الفقـرة     . اخلامسة من الديباجة  

اإلشــارة إىل الــدورة الــسادسة والــستني، وقــرار القيــام عندئــذ   
راســة مــسألة الــشكل الــذي ميكــن إعطــاؤه ملــشاريع املــواد،  بد

وأعـرب عـن أملـه يف أن تـسود هـذه الـروح              . بأهنا حل وسـط   
  .مشروع القرار بتوافق اآلراءيتم اعتماد و
  

النظر يف اختـاذ تـدابري فعالـة      :  من جدول األعمال   ٧٧البند  
لتعزيز محاية وأمن وسالمة البعثات الدبلوماسـية والقنـصلية         

  )A/C.6/63/L.12 ()تابع( ني الدبلوماسيني والقنصلينيواملمثل
عــــرض مــــشروع القــــرار ): فنلنــــدا (بيــــااالــــسيد ه  - ٢١

A/C.6/63/L.12 ،أعلــن عــن انــضمام أوكرانيــا و باســم املكتــب
وبلغاريا، وتركيا، ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة،          

  عدد الدول الـيت    وقال إن . والصني إىل مقدمي مشروع القرار    
ــصلية      ــا الدبلوماســية أو القن أبلغــت عــن حــوادث ختــص بعثاهت

.  دولـــة٣٠، ٢٠٠٨ســـبتمرب /يف هنايـــة أيلـــول بلـــغ ممثليهـــا أو
علـى أنـه    يـدل   استمرار وقوع مثل هذه االعتـداءات       ذكر أن   و

جيب علـى الـدول األعـضاء أن تبـدي عزمهـا علـى وضـع حـد            

النتـــهاكات أمـــن وســـالمة البعثـــات الدبلوماســـية والقنـــصلية  
وجيــب علــى مجيــع الــدول أن تعتمــد مــا يلــزم مــن    . ملمــثلنيوا

تدابري وقائيـة، واالمتثـال إلجـراءات اإلبـالغ املنـصوص عليهـا             
ووصــف نــص مــشروع  .  مــن مــشروع القــرار ١٠يف الفقــرة 

بـشأن   الـسابق للجمعيـة العامـة        قـرار للالقرار اجلديد بأنه مماثل     
 كـــــانون  ٤ الـــــصادر يف  ٦/٣١لقـــــرار  ا ،هـــــذا املوضـــــوع  

ــا خيـــص، ٢٠٠٦ديـــسمرب /األول ــة إال فيمـ ــديثات التقنيـ  التحـ
وأعـــرب . ١٥ و ١٣ويف الفقـــرتني ) ١(الـــواردة يف احلاشـــية 

  . دون تصويتهعن أمله يف أن يتسىن اعتماد
  

تقريــــر جلنــــة األمــــم :  مــــن جــــدول األعمــــال٧٤البنــــد 
ــدة ــا     املتحـ ــال دورهتـ ــن أعمـ ــدويل عـ ــاري الـ ــانون التجـ للقـ

ــة وا   ــستأنفة واحلاديـــــ ــني املـــــ ــنياألربعـــــ ــابع( ألربعـــــ  )تـــــ
)A/C.6/63/L.4، و L.5، و L.6(  

ــوهلر  - ٢٢ ــسيد بـ ــسا (الـ ــرار  ): النمـ عـــرض مـــشروع القـ
A/C.6/63/L.4 ،أعلــن عــن انــضمام مجهوريــة  و باســم املكتــب

مقدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة ومـصر إىل مقـدمي مـا يـشكل              
القرار السنوي اجلامع بشأن تقرير جلنة األمم املتحـدة للقـانون           

  . الدويل عن أعماهلاالتجاري
شدد علــى تــوقــال إن ديباجــة مــشروع القــرار اجلديــد    - ٢٣

دد واليــة اللجنــة وعملــها حتــأمهيــة القــانون التجــاري الــدويل، و
 التقـدم الـذي     ٥ إىل   ١ الفقرات من    عرضوت. ا التنسيقي هودور

ــرز يف عـــــام    ، وخباصـــــة االنتـــــهاء مـــــن وضـــــع   ٢٠٠٨أحـــ
واعتماده، ولة بضمانات   املكفالتشريعي بشأن املعامالت     الدليل

لبـضائع  اواستكمال واعتماد مشروع اتفاقيـة بـشأن عقـود نقـل            
النموذجي الشتراء   وتنقيح قانوهنا  ،كليا أو جزئيا  الدويل بالبحر   

وتؤيـد الفقـرة    . السلع واإلنشاءات واخلدمات وقواعد التحكـيم     
ــسية داخــل     ٦ ــة الرئي ــة القانوني ــة باعتبارهــا اهليئ ــه اللجن ــا تبذل  م

 األمم املتحدة يف ميـدان القـانون التجـاري الـدويل، مـن        منظومة
جهــود لزيــادة التنــسيق والتعــاون يف هــذا اجملــال، وتعزيــز ســيادة 

 مـن   ٧وتؤكـد الفقـرة     . القانون على الصعيدين الوطين والـدويل     
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جديد أمهية أعمال اللجنة املتعلقة باملساعدة التقنية والتعـاون يف          
يما ســدويل وتطــويره، وال ميــدان إصــالح القــانون التجــاري الــ 

ــة   ــدان النامي ــسبة للبل ــان  . بالن ــق الفقرت ــصندوق ٩ و ٨ونتعل  بال
ســتئماين لتقــدمي املــساعدة املتعلقــة بالــسفر إىل البلــدان الناميــة إلا

 باالســتعراض الــشامل ١٠وترحــب الفقــرة . وأقــل البلــدان منــوا
عمـل اللجنـة لـضمان اجلـودة العاليـة ألعماهلـا ومقبوليـة              لطرائق  
ــدويل  صــكوك ــصعيد ال ــى ال ــرة  . ها عل ــام ١١وترحــب الفق  بقي

اللجنة مبناقشة دورها يف تعزيـز سـيادة القـانون علـى الـصعيدين              
الوطين والدويل واقتناعها بأن تعزيز سيادة القانون يف العالقـات          

كــون جــزءا ال يتجــزأ مــن جــدول أعمــال  يالتجاريــة ينبغــي أن 
وتـشري  .  القـانون   بشأن تعزيز سيادة   ألوسع نطاقا األمم املتحدة ا  

 إىل نظـــر اللجنـــة يف اإلطــار االســـتراتيجي املقتـــرح  ١٢الفقــرة  
ــرة  ــة   ٢٠١١-٢٠١٠للفت ــا باســتعراض اخلطــة الربناجمي ، وقيامه

ــده لقــانون التجــاري الــدويل لتنــسيق ااملقترحــة  ــه وتوحي  وحتديث
املـوارد املخصـصة    شواغل اللجنة إزاء عدم كفاية      ، وإىل   تدرجييا

طلب زيادة  لكي تليب ٥ار الربنامج الفرعي لألمانة العامة يف إط 
 علمـا  ١٩الفقـرة   وحتـيط . علـى املـساعدة التقنيـة   البلدان الناميـة   
 عامــا مخــسنيذكــرى مــرور  الــيت ختلــدؤمترات بــاملمــع االرتيــاح 

الـيت  اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها       على  
بـذهلا اللجنـة     واجلهود اليت ت   ،١٩٥٨عام  يف  نيويورك  أعدت يف   

ــإنفــاذلرصــد  ــة وت هــا علــى حنــو   وتطبيقهاتفــسريشجيع  االتفاقي
جــرنيج  الفقــرة األخــرية مــن مــشروع القــرار   تــشكرو. موحــد

النــهوض ســهامه يف إعلــى  األمــني الــسابق للجنــة،  ،ســيكولتش
  .بالقانون التجاري الدويل

 باسم املكتـب،    A/C.6/63/L.5وعرض مشروع القرار      - ٢٤
لجنة علـى انتـهائها مـن    لا تقدمي الشكر إىل  ه ينص على  قال إن و

 املكفولــة بــضماناتالــدليل التــشريعي بــشأن املعــامالت وضــع 
ويطلب مشروع القرار إىل األمني العام نـشر الـنص       . واعتماده

ــة     ــات املعنيـ ــائر اهليئـ ــات وسـ ــه إىل احلكومـ ــي . وإحالتـ ويوصـ
هـذا  بـصورة إجيابيـة إىل      املشروع أيضا مجيع الـدول بـأن تنظـر          

  .  التشريعات ذات الصلة أو اعتمادهاتنقيحعند يل الدل

 باسـم املكتـب،     A/C.6/63/L.6وعرض مشروع القـرار       - ٢٥
أوضح أنه يشري إىل االنتهاء مـن مـشروع اتفاقيـة بـشأن عقـود       و

ــالبحر  لبــــضائعانقــــل  ــاالــــدويل بــ ــا أو جزئيــ ــال إن . كليــ وقــ
وع تثين على جلنة القانون الدويل لقيامها بإعـداد مـشر       ١ الفقرة

أن تعتمد اجلمعية العامـة اتفاقيـة   على  ٢ الفقرة  نصوت. االتفاقية
األمم املتحدة بشأن عقود النقل الدويل للبضائع كليـا أو جزئيـا            

 بعقد حفل التوقيع يف هولنـدا    ٣وتأذن الفقرة   . عن طريق البحر  
بعـد القواعـد الـواردة       ، وتوصي بأن تسمى فيما    ٢٠٠٩يف عام   

 مجيـــع  ٤وتـــدعو الفقـــرة   . ‘‘تـــردام قواعـــد رو ’’يف االتفاقيـــة 
وأعـرب  . احلكومات إىل النظر يف مسألة االنضمام إىل االتفاقيـة        

 مـشاريع القـرارات الثالثـة مجيعهـا       تعتمد  املتكلم عن ثقته يف أن      
  .دون تصويت

  
منح مركز اجلنوب مركز  :  من جدول األعمال   ١٥١البند  

  )A/C.6/63/L.3 ()تابع( املراقب لدى اجلمعية العامة
أعلنـت  ): مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة      (السيدة كاسـياجنو    - ٢٦

ــرار     ــشروع القـ ــدمي مـ ــشقر إىل مقـ ــايل ومدغـ ــضمام مـ ــن انـ عـ
A/C.6/63/L.3  

  .A/C.6/63/L.3واعتمد مشروع القرار   - ٢٧
منح جامعة السالم مركز    :  من جدول األعمال   ١٥٣البند  

  )A/C.6/63/L.2 ()تابع( املراقب لدى اجلمعية العامة
ــ  - ٢٨ ــتاريكا(سيدة ســـوالنو الـ ــاد : )كوسـ أعلنـــت أن االحتـ

الروســي، واألردن، وإســبانيا، وبــاراغواي، وباكــستان، واجلبــل  
األسود، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، والسلفادور،      

وكوبـا، ومـصر، واملكـسيك       وسلوفينيا، وغواتيماال، وكرواتيـا،   
وأعربت  .A/C.6/63/L.2قد انضمت إىل مقدمي مشروع القرار       

  . دون تصويتهعن أملها يف أن يتم اعتماد
  .A/C.6/63/L.2اعتمد مشروع القرار و  - ٢٩

  .٤٥/١١رفعت اجللسة الساعة   
  


