
 الفصل العاشر

القضائية الجنائية األجنبية حصانة مسؤولي الدول من الوالية

 مقدمة  -ألف
ــا التاســعة واخلمســني ( -٢٦٥ ) أن ٢٠٠٧قــررت اللجنــة يف دور

ُتدرج يف برنامج عملها موضوع "حصانة مسؤويل الدول من الوالية 
القضــائية اجلنائيــة األجنبيــة" وعيَّنــت الســيد رومــان كولــودكني مقــرراً 

. ويف الدورة نفسها طلبت اللجنة من األمانة العامة أن )٦١٥(خاصاً 
 .)٦١٦(املوضوعتُعد دراسة أساسية عن 

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء
يف الدورة احلالية ُعرض على اللجنـة التقريـر األويل للمقـرر  -٢٦٦

)، وكــــذلك مــــذكرة مــــن األمانــــة العامــــة عــــن اخلــــاص (
ا املوضــــوع ( ). ونظــــرت اللجنــــة يف التقريــــر يف جلســــا
متوز/يوليــه  ٢٥إىل  ٢٢مــن  املعقــودة يف الفــرتة ٢٩٨٧إىل  ٢٩٨٢
 .٢٠٠٨متوز/يوليه  ٣٠و ٢٩ويومي 

 عرض املقرر اخلاص لتقريره األويل  -١
أوضــــح املقــــرر اخلــــاص أن تقريــــره األويل يهــــدف إىل تقــــدمي  -٢٦٧

وصـــف مـــوجز لتـــاريخ النظـــر يف هـــذا املوضـــوع يف اللجنـــة ويف معهـــد 
ينبغــي القــانون الــدويل، وكــذلك رســم اخلطــوط العريضــة للقضــايا الــيت 

أن حتللهـــــا اللجنـــــة يف إطـــــار نظرهـــــا يف املوضـــــوع وخـــــالل صـــــياغتها 
احملتملـــة ألي صـــك متعلـــق بـــه يف املســـتقبل. والحـــظ أنـــه منـــذ نشـــر 

ــا لعــام  مل  )٦١٧(٢٠٠٦املخطــط العــام املرفــق بتقريــر اللجنــة عــن دور
ختفـــت جـــذوة االهتمـــام مبســـألة حصـــانة مســـؤويل الـــدول مـــن الواليـــة 
اجلنائية األجنبية: نُشرت أعمال أكادميية جديدة بشأن املوضوع كما 
صـدرت عــدة أحكـام قضــائية وطنيـة ودوليــة، مبـا فيهــا احلكـم حــديث 

بعض مسائل املساعدة املتبادَلة العهد حملكمة العدل الدولية يف قضية 

__________ 
(انظـــــر  ٢٠٠٧متوز/يوليـــــه  ٢٠املعقـــــودة يف  ٢٩٤٠يف اجللســـــة )٦١٥(

لــد الثــاين (اجلــزء ٢٠٠٧ حوليــة مــن  ٧). ويف الفقــرة ٣٧٦الفقــرة )، الثــاين، ا
أحاطــــــت اجلمعيــــــة  ٢٠٠٧مرب كــــــانون األول/ديســــــ  ٦املــــــؤرخ  ٦٢/٦٦القــــــرار 

العامة علماً بقرار جلنة القـانون الـدويل إدراج املوضـوع يف برنـامج عملهـا. وكـان 
ــا الثامنــة  املوضــوع قــد أُدرج يف برنــامج عمــل اللجنــة الطويــل األجــل أثنــاء دور

) اســـــتناداً إىل مقـــــرتح يـــــرد يف املرفـــــق األول لتقريـــــر اللجنـــــة ٢٠٠٦واخلمســـــني (
).٢٥٧، الفقرة )الثاينلد الثاين (اجلزء ، ا٢٠٠٦ حولية(

لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٧ حولية)٦١٦( . ٣٨٦، الفقرة )الثاين، ا
لـــــــد الثـــــــاين (اجلـــــــزء ٢٠٠٦ حوليـــــــة)٦١٧( ، املرفـــــــق األول، )الثـــــــاين، ا
.٢٣٥ ص

. وكانــت كميــة كبــرية مــن املعلومــات املتــوفرة )٦١٨(جلنائيــةيف القضــايا ا
موضـــع دراســـة يف كـــل مـــن التقريـــر األويل واملـــذكرة اإلعالميـــة لألمانـــة 
العامــــة، ولكــــن يظــــل الطريــــق طــــويالً حــــىت ميكــــن دراســــة كــــل هــــذه 
املعلومــــــــات. وأكــــــــد أن التقريــــــــر األويل يســــــــعى إىل تقــــــــدمي وصــــــــف 

ـــديت بشـــأن املوضـــوع ويتضـــمن يف  موضـــوعي ملختلـــف اآلراء الـــيت أُب
 بعض املواضع اآلراء األولية للمقرر اخلاص بشأن بعض املسائل.

وأبرز املقرر اخلاص أن التقرير يفحص فقط بعض املسائل  -٢٦٨
املطلــوب مواصــلة النظــر فيهــا يف اللجنــة وأنــه ينــوي تغطيــة القضــايا 
األساســــية الباقيــــة يف تقريــــره التــــايل. وتشــــمل هــــذه القضــــايا مســــألة 

حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائيـة األجنبيـة  نطاق
 وبعض املسائل اإلجرائية مثل التنازل عن احلصانة.

وقـــال املقـــرر اخلـــاص إن عنـــوان املوضـــوع نفســـه يرشـــد إىل  -٢٦٩
بعض حدود هذا املوضوع. إذ يتعني على اللجنة أن تفحـص فقـط 

ائيــة األجنبيــة، ممــا حصــانة مســؤويل الــدول مــن الواليــة القضــائية اجلن
ينحِّــي جانبــاً املســائل املتعلقــة باحلصــانة مــن احملــاكم اجلنائيــة الدوليــة 
واحملاكم احمللية لدولة جنسية املسؤول، وكذلك احلصـانة فيمـا يتعلـق 
بـــاإلجراءات املدنيـــة أو اإلداريـــة املعروضـــة علـــى الواليـــات القضـــائية 

وضوع على احلصانة األجنبية. وباإلضافة إىل ذلك ينبغي أن يركز امل
مبوجب القانون الدويل، وليس مبوجب التشريع احمللي: إن األحكـام 
الواردة يف القوانني الوطنيـة ال ينبغـي أن تكـون متصـلة باملوضـوع إال 

 باعتبارها دليًال على وجود القانون الدويل العريف.
وأكد املقرر اخلاص على أن قضية حصانة مسؤويل الدول  -٢٧٠

القضائية اجلنائية األجنبية تنشأ يف العالقات بني الدول. من الوالية 
ومتشــياً مــع الكتابــات القانونيــة الســائدة والســوابق القضــائية (ورغــم 
املـــة  بعـــض األحكـــام القضـــائية الـــيت تـــربر احلصـــانة باإلشـــارة إىل ا
الدوليــة)، اعتــرب املقــرر اخلــاص أن هنــاك أساســاً كافيــاً للتأكيــد علــى 

ســـؤويل الـــدول مـــن الواليـــة القضـــائية اجلنائيـــة أن مصـــدر حصـــانة م
املــة الدوليــة ولكنــه أوًال وقبــل كــل شــيء القــانون  األجنبيــة لــيس ا

 الدويل، وخاصة القانون الدويل العريف.
ــــة ال تقتصــــر  -٢٧١ ــــة القضــــائية اجلنائي والحــــظ كــــذلك أن الوالي

ـــا تغطـــي اإلجـــراءات التنفيذيـــة الـــيت جيـــري  علـــى الُبعـــد القضـــائي وأ
ـــا قبـــل احملاكمـــة الفعليـــة بـــزمن، وهكـــذا جتـــري تســـوية اال ضـــطالع 

قضــية احلصــانة يف كثــري مــن األحيــان مــن جانــب الــدول مــن خــالل 
__________ 

)٦١٨(
 .
ميكن االطالع على نص احلكم على املوقع الشبكي الرمسي للمحكمة: 

.



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

القنــــوات الدبلوماســــية يف مرحلــــة مــــا قبــــل احملاكمــــة. وأشــــار املقــــرر 
اخلاص إىل أن الوالية القضائية اجلنائية ال ُمتاَرس على الدولة ولكـّن 

ؤول دولــة أجنبيــة قــد تــؤثر علــى ســيادة وأمــن املالحقــة اجلنائيــة ملســ
تلك الدولة وتشكل تدخالً يف مسائلها الداخلية، وخاصة يف حالة  
كبـــار املســـؤولني. وقـــال إنـــه ال يعتـــرب أنـــه مـــن املالئـــم تنـــاول مســـألة 

ا مبزيد من التحليل.  الوالية القضائية يف حد ذا
دأ املتعلــــق ورأى املقــــرر اخلــــاص أن املعيــــار القــــانوين أو املبــــ -٢٧٢

باحلصــانة ينطــوي علــى حــق دولــة املســؤول وحــق املســؤول نفســه يف 
عـــدم اخلضـــوع للواليـــة القضـــائية وينطـــوي علـــى وجـــود التـــزام منـــاظر 
علــى الدولـــة األجنبيـــة. وينبغـــي مواصــلة فحـــص مســـألة مـــا إن كـــان 
هــــذا االلتــــزام األخــــري يشــــمل فقــــط الواجــــب الســــليب بعــــدم ممارســــة 

اً التزامـــاً إجيابيــاً باختـــاذ تـــدابري ملنـــع خـــرق الواليــة أو أنـــه يشـــمل أيضـــ
احلصــــانة. وباإلضــــافة إىل ذلــــك اعتــــرب املقــــرر اخلــــاص أن احلصــــانة 
مســـــألة إجرائيـــــة وليســـــت موضـــــوعية يف طبيعتهـــــا: يف حـــــني تُعفـــــي 
ـــا ال حتـــرِّره مـــن  احلصـــانة الفـــرد مـــن الواليـــة التنفيذيـــة والقضـــائية فإ

قـــــــوانني الدولـــــــة األجنبيـــــــة الواليـــــــة الشـــــــارعة، أي االلتـــــــزام بـــــــاحرتام 
ومســـؤوليته اجلنائيـــة يف حالـــة خـــرق تلـــك القـــوانني. والحـــظ املقــــرر 
اخلاص أيضاً أن لديه انطباعاً، يف هذه املرحلة من الدراسة بالفعل، 
بــأن القضــية موضــع النظــر ال تتعلــق يف الواقــع باحلصــانة مــن الواليــة 

احلصانة مـن القضائية اجلنائية األجنبية ولكن القضية باألحرى هي 
بعـــــض التـــــدابري القانونيـــــة يف اإلجـــــراءات اجلنائيـــــة أو احلصـــــانة مـــــن 
املالحقــة اجلنائيــة. وأضــاف قــائًال إن هــذه القضــية لــن تصــبح، مــع 

 ذلك، أكثر وضوحاً إال بعد دراسة نطاق احلصانة.
وأثــار املقــرر اخلــاص مســألة مــا إن كــان مــن الضــروري أن  -٢٧٣

ألغراض املوضوع احلايل. وأشار إىل ُحتدد اللجنة مفهوم "احلصانة" 
أن اللجنة كانت قد رفضت هـذه الفكـرة يف عملهـا بشـأن موضـوع 
ـــا مـــن الواليـــة القضـــائية. والحـــظ املقـــرر  حصـــانات الـــدول وممتلكا
اخلــــاص كــــذلك أنــــه جيــــري عــــادة التمييــــز بــــني نــــوعني مــــن حصــــانة 
مســـــــــؤويل الـــــــــدول: احلصـــــــــانة بالصـــــــــفة الشخصـــــــــية (أو احلصـــــــــانة 

احلصــانة مبوجــب االختصــاص املوضــوعي (أو احلصــانة الشخصــية) و 
الوظيفيــة). ويبــدو التمييــز مفيـــداً ألغــراض التحليــل رغــم أن هـــذين 

 النوعني من احلصانة يتقامسان بعض اخلصائص املشرتكة.
وأعــرب املقــرر اخلــاص عــن رأيــه بــأن جمموعــة مــن نظريــات  -٢٧٤

حصـــانة "الضـــرورة الوظيفيـــة" ونظريـــات "التمثيـــل" هـــي الـــيت تفســـر 
مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائيـة األجنبيـة، وأن األسـاس 
املنطقي السياسي والقـانوين األكثـر جذريـة هلـذه احلصـانة يكمـن يف 
مبــدأي املســاواة يف الســيادة بــني الــدول وعــدم التــدخل يف الشــؤون 
الداخليـــــة، وكـــــذلك يف ضـــــرورة كفالـــــة اســـــتقرار العالقـــــات الدوليـــــة 

 أداء أنشطة الدول. واالستقالل يف
وفيمــــــا يتعلــــــق بنطــــــاق املوضــــــوع مــــــن ناحيــــــة األشــــــخاص  -٢٧٥

املشمولني به الحظ املقرر اخلاص أن العنوان يشري عموماً إىل مفهوم 
"مســـؤويل الـــدول". ورغـــم أنـــه قـــد أُشـــري يف هـــذا الســـياق، يف بعـــض 

ـــــدول ورؤســـــاء احلكومـــــات ووزراء اخلارجيـــــة  احلـــــاالت، إىل رؤســـــاء ال
ملعرتف به على نطاق واسـع أن مجيـع مسـؤويل الـدول وحدهم، فمن ا

يتمتعون حبصانة االختصاص املوضوعي. ويف املمارسة العمليـة تواجـه 
الــدول قضــية احلصــانة مــن الواليــة اجلنائيــة األجنبيــة يف صــدد خمتلــف 
فئــــات املســــؤولني. وأشــــار املقــــرر اخلــــاص لــــذلك باالحتفــــاظ مبفهــــوم 

هـذا املفهـوم يف اللجنـة ألغـراض "مسؤويل الدول" وبأنه ميكن تعريف 
هـذا املوضـوع. وأشـار كـذلك إىل أن اللجنـة ينبغـي أن تفحـص وضــع 

 املسؤولني العاملني والسابقني على السواء.
وفيمـــــا يتعلـــــق حبصـــــانة الصـــــفة الشخصـــــية الحـــــظ املقـــــرر  -٢٧٦

اخلــاص أنــه مــن الواضــح، خصوصــاً يف ضــوء حكــم حمكمــة العــدل 
، أن رؤســــاء الــــدول ورؤســــاء )٦١٩(أمــــر االعتقــــالالدوليــــة يف قضــــية 

ذا النوع من احلصـانة. ولكـن  احلكومات ووزراء اخلارجية يتمتعون 
ن مــن و املسـألة ال تــزال غــري حمسـومة فيمــا يتعلــق مبـا إن كــان املســؤول

الرتب العالية (مثـل وزراء الـدفاع ونـواب رؤسـاء احلكومـات ومـا إىل 
القضـية ذلك) يتمتعون أيضاً حبصانة شخصية. ويصعب حل هذه 

مبجــــرد إيــــراد قائمــــة بــــاملواقف الرمسيــــة ذات الصــــلة ويبــــدو أن علــــى 
اللجنة أن تسعى بدالً من ذلك إىل تعيني معايري لتحديد املسؤولني 

 الذين يتمتعون باحلصانة الشخصية.
وأخرياً لفت املقـرر اخلـاص انتبـاه اللجنـة إىل قضـيتني علـى  -٢٧٧

ق احلصـــانة وحصـــانة هــامش املوضـــوع، ومهـــا دور االعـــرتاف يف ســـيا
أفــــــراد أســــــر مســــــؤويل الــــــدول، ويف املقــــــام األول أفــــــراد أســــــر كبــــــار 
املسؤولني. وكان من رأي املقرر اخلاص أن املسألة األوىل تنشأ فقط 
يف ظـــــروف اســـــتثنائية. ولـــــذلك فإنـــــه يشـــــك فيمـــــا إن كـــــان ينبغـــــي 

 مواصلة النظر يف القضيتني.

 موجز املناقشة  -٢
 تعليقات عامة   (أ)

ُأشـيد بــاملقرِّر اخلـاص لشــمولية تقريـره األويل الــذي يشــكل  -٢٧٨
أساســـاً ممتـــازاً ملناقشـــة تتنـــاول هـــذا املوضـــوع. كمـــا أعـــرب األعضـــاء 

تقــديرهم لألمانــة العامــة لقيامهــا بإعــداد مــذكرة مفصــلة وذات  عــن
 نوعية عالية.

وأُعرب عن تأييد القرتاح املقرر اخلاص بـأالّ تنظـر اللجنـة، يف  -٢٧٩
هذا املوضـوع، يف مسـائل احلصـانة أمـام اهليئـات القضـائية اجلنائيـة إطار 

 الدولية واحلصانة أمام حماكم الدولة اليت حيمل املسؤول جنسيتها.
ـــــــوكالء  -٢٨٠ وشـــــــّدد بعـــــــض األعضـــــــاء علـــــــى أن حصـــــــانات ال

الدبلوماسيني واملسؤولني القنصليني وأعضاء البعثات اخلاصة وممثلي 
ة هـــــي مســـــألة قـــــد ُدوِّنـــــت بالفعـــــل الـــــدول لـــــدى املنظمـــــات الدوليـــــ

 حاجة لتناوهلا يف سياق هذا املوضوع. وال
__________ 

)٦١٩(

.



حصانة مسؤولي الدول من الوالية القضائية الجنائية األجنبية 

 املصادر   (ب)
أعــرب األعضــاء عــن اتفــاقهم مــع املقــرر اخلــاص علــى أن  -٢٨١

حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية تستند 
جمـرد إىل القانون الدويل، وخباصة القـانون الـدويل العـريف، ولـيس إىل 

املــة الدوليـــة. وهـــذا يســـتتبع القـــول إن عمـــل اللجنـــة بشـــأن هـــذا  ا
املوضوع ميكن أن يستند إىل أسـاس معيـاري متـني وأن يشـكل حبـق 
تدويناً للقواعد القائمة. ويف هذا الصدد، أشار بعـض األعضـاء إىل 
أنه ينبغي للجنة أن تبحث األحكام القضائية ذات الصلة الصادرة 

ية. وأشري، يف الوقت نفسـه، إىل أنـه ينبغـي للجنـة عن احملاكم الوطن
أن تتــــوخى احلــــذر يف تقــــدير مــــدى قيمــــة تلــــك األحكــــام ألغــــراض 
ـذا املوضـوع. ورأي بعـض  حتديد وضع القانون الـدويل فيمـا يتعلـق 
األعضـــاء أن مثـــة جمـــاًال أيضـــاً للتطـــوير التـــدرجيي للقـــانون الـــدويل يف 

 هذا امليدان.

 املفاهيم األساسية   (ج)
أبـــدى األعضـــاء تعليقـــات حـــول املفـــاهيم األساســـية الـــيت  -٢٨٢

تناوهلا التقرير األويل. ففيما يتعلق مبفهوم "الوالية القضائية"، أعرب 
بعــض األعضــاء عــن تأييــدهم لــرأي املقــرر اخلــاص بــأن هــذا املفهــوم 
يشــمل كامــل طائفــة األعمــال اإلجرائيــة، وأُعــرب عــن تأييــد للفكــرة 

هتمــام خــاص ملرحلــة مــا قبــل احملاكمــة. ولــوحظ الداعيــة إىل إيــالء ا
أيضاً أنه من املنطقي، حسبما أوضح يف التقريـر األويل ووفقـاً لـرأي 

، أن تكـــــون )٦٢٠(أمـــــر االعتقـــــالحمكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة يف قضـــــية 
الواليـــــة القضـــــائية ســـــابقة للحصـــــانة، مبعـــــىن أن أي مســـــألة تتصـــــل 

أقـــّرت واليتهـــا باحلصـــانات ال تنشـــأ إال بعـــد أن تكـــون احملكمـــة قـــد 
 القضائية فيما خيص النظر يف القضية. 

واقــــرتح بعــــض األعضــــاء أن تنظــــر اللجنــــة يف اآلثــــار الــــيت  -٢٨٣
يرتبهــــا مبــــدأ الواليــــة القضــــائية العامليــــة علــــى احلصــــانة، مــــع مراعــــاة 
ــــوطين والســــوابق القضــــائية  التطــــورات احلاصــــلة يف جمـــــال القــــانون ال

يف النظـــام الــدويل، وال ســيما  الوطنيــة ويف ضــوء التطــورات احلاصــلة
إنشـــاء احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة. والحـــظ بعـــض األعضـــاء أن إقـــرار 
احملــاكم الوطنيــة ملبــدأ الواليــة القضــائية العامليــة أدى إىل حــاالت مــن 
سوء التفاهم وتصاعد للتوترات بني الدول وأثار اإلحساس بأن مثـة 

 .)٦٢١(تعسف ألسباب سياسية أو غريها من األسباب
ــــــا، أعــــــرب بعــــــض  -٢٨٤ وفيمــــــا يتعلــــــق مبفهــــــوم "احلصــــــانة" ذا

األعضــاء عــن تأييــدهم للفكــرة القائلــة بأنــه ينبغــي للجنــة أن حتــاول 
تعريـف هــذا املفهـوم. ولــوحظ، يف هــذا الصـدد، أن احلصــانة مســألة 
ـــــل مســـــؤول الدولـــــة مـــــن واجـــــب  ذات طـــــابع إجرائـــــي، وهـــــي ال حتُِ

__________ 
.٤٦، الفقرة ٢٠ه، ص املرجع نفس)٦٢٠(
انظـــر، علـــى ســـبيل املثـــال، مقـــرر مـــؤمتر االحتـــاد األفريقـــي بشـــأن )٦٢١(

ـــــــــة  ـــــــــدأ الواليـــــــــة القضـــــــــائية العاملي تقريـــــــــر املفوضـــــــــية عـــــــــن ســـــــــوء اســـــــــتخدام مب
).٢٠٠٨متوز/يوليه  ١، املؤرخ (

جلنائيــــة يف حالــــة خــــرق االمتثــــال للقــــانون الــــوطين ومــــن مســــؤوليته ا
القـــانون. وأُعــــِرب عــــن تأييــــد للتحليــــل الــــذي أجــــراه املقــــرر اخلــــاص 
وخلــص فيــه إىل أن احلصــانة متثــل عالقــة قانونيــة تنطــوي علــى حــق 
مسؤول الدولة يف عدم إخضاعه لواليـة قضـائية جنائيـة أجنبيـة كمـا 

 تنطوي على التزام مقاِبل يقع على عاتق الدولة األجنبية املعنية.
ورأى بعـــض األعضـــاء، خالفـــاً ملـــا اقـــُرتِح يف التقريـــر األويل،  -٢٨٥

أنــه ال ينبغــي للجنــة أن ُحتِجــم عــن تنــاول مســألة احلصــانة مــن تــدابري 
احلماية املؤقتة أو تدابري التنفيذ؛ إال أن بعض األعضاء اآلخرين أيّدوا 
االقــرتاح الــوارد يف التقريــر. وبينمــا أيّــد بعــض األعضــاء مــا أعــرب عنــه 
املقــــــرر اخلــــــاص مــــــن نيــــــة للنظــــــر يف املمارســــــة القائمــــــة فيمــــــا يتصــــــل 
حبصانات مسؤويل الدولة والدولـة نفسـها مـن الواليـة القضـائية املدنيـة 
األجنبيــة، نظــراً ملــا هلــذه احلصــانات مــن مســات مشــرتكة مــع املوضــوع 
احلايل، فقد رأى بعض األعضاء اآلخرين أن تلك احلصانات ختتلف 

كبـــرياً عـــن احلصـــانة مـــن الواليـــة القضـــائية اجلنائيـــة   يف طابعهـــا اختالفـــاً 
 حبيث ال ميكن التعويل على املمارسة ذات الصلة يف هذا السياق.

وأعرب بعض األعضاء عن تأييدهم للرأي الذي يعترب أن  -٢٨٦
احلصــانة تشــتمل، يف أساســها املنطقــي، علــى عنصــر وظيفــي وآخــر 

دأ املســـاواة يف الســــيادة متثيلـــي وأن هلـــا مـــا يربرهـــا باالســـتناد إىل مبـــ
ومبــدأ عــدم التــدخل يف الشــؤون الداخليــة، وإىل احلاجــة إىل ضــمان 
وجـــــود عالقـــــات مســـــتقرة فيمـــــا بـــــني الـــــدول. وبينمـــــا شـــــّدد بعـــــض 
األعضاء على الدور الناشئ للعنصر الوظيفي للحصانة يف املمارسة 
احلديثة، ذّكر بعض األعضاء اآلخرين بأن العنصر التمثيلي يظل ذا 

ــدون  صــلة ــم ُجيسِّ ألن بعــض املســؤولني ُمينحــون احلصــانة باعتبــار أ
 الدولة نفسها.

واتُِّفـــق بوجــــه عــــام علـــى أنــــه مــــن املمكـــن إجــــراء متييــــز بــــني  -٢٨٧
نــــوعني مــــن حصــــانة مســــؤويل الــــدول: احلصــــانة بالصــــفة الشخصــــية 
واحلصـــانة مبوجـــب االختصـــاص املوضـــوعي. وشـــّدد بعـــض األعضـــاء 

 للتمييـز بـني مركـز كبـار املسـؤولني وغـريهم على أمهية هذين املفهـومني
مــن مســؤويل الدولــة، وبــني مركــز املســؤولني احلــاليني والســابقني. ومــن 
ــــاً والنظــــر يف  ــــة هــــذا التمييــــز جانب املفضــــل، وفقــــاً ألحــــد اآلراء، تنحي
ـــــزمين  مفهـــــومي األفعـــــال "الرمسيـــــة" واألفعـــــال "اخلاصـــــة" ويف الُبعـــــد ال

ـا املسـؤول قبـل تَـوّيل للحصانة (فيما يتصل مثالً باألف عال اليت يقـوم 
املنصب أو أفعال املسؤولني السابقني أثنـاء تـولّيهم املسـؤولية). وأشـري 
ــــه ينبغــــي عــــدم اخللــــط بــــني حصــــانة املســــؤولني مبوجــــب  أيضــــاً إىل أن
االختصـــــــاص املوضــــــــوعي وحصـــــــانة الدولــــــــة نفســـــــها؛ إال أن مجيــــــــع 

 نة الدولة.حصانات املسؤولني، وفقاً لرأي آخر، تنشأ عن حصا

 األشخاص املشمولون باحلصانة   (د)
وفيما يتعلق باملصطلحات اليت ينبغي استخدامها لإلشارة  -٢٨٨

إىل األشـــخاص املشـــمولني باحلصـــانة، أعـــرب بعـــض األعضـــاء عـــن 
تأييــدهم القــرتاح املقـــرر اخلــاص الــذي يــدعو إىل مواصــلة اســتخدام 

بعــــض األعضــــاء  تعبــــري "مســــؤويل الــــدول" يف هــــذه املرحـــــلة. إال أن



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

اآلخــرين أشــاروا إىل أنــه قــد يكــون مــن املفضــل اســتخدام مصــطلح 
"الــــــوكالء" أو مصــــــطلح "املمثلــــــني". ولــــــوحظ أنــــــه ينبغــــــي يف كــــــل 
ـــذه املصـــطلحات حتديـــداً  األحـــوال حتديـــد األشـــخاص املشـــمولني 
دقيقــــاً. وأُعــــِرب عــــن رأي مفــــاده أن نطــــاق األشــــخاص املشــــمولني 

ليقتصــــر علــــى أولئــــك الــــذين ميارســــون باحلصــــانة ميكــــن أن ُيضــــيَّق 
السلطات احملددة للدولة (وهو معيار من شأنه أن يتيح أن ُتستبَعد 
مــــن نطــــاق املوضــــوع فئــــات معينــــة مــــن املســــؤولني، مثــــل املدرِّســــني 
واملــــوظفني الطبيــــني)؛ وأشــــري يف هــــذا الصــــدد إىل مفهــــوم "اخلدمــــة 

 ة.العامة" الذي تستخدمه حمكمة العدل للجماعات األوروبي
وأُعــرب عــن تأييــد لــرأي املقــرر اخلــاص بــأن مجيــع مســؤويل  -٢٨٩

ــــم  ــــوا مشــــمولني بنطــــاق املوضــــوع نظــــراً أل ــــة ينبغــــي أن يكون الدول
يتمتعون باحلصانة من حيث االختصاص املوضـوعي. إال أن بعـض 
األعضـــــاء رأوا أنـــــه ينبغـــــي للجنـــــة أالّ تنظـــــر إال يف مســـــألة حصـــــانة 

وزراء اخلارجيـــة. وُشـــجِّع املقـــرر رؤســـاء الـــدول ورؤســـاء احلكومـــات و 
اخلـــاص علـــى إجـــراء مزيـــد مـــن الدراســـة ملركـــز املســـؤولني الســـابقني، 

مـــــن حكـــــم  ٦١والفقـــــرة  )٦٢٢(بينوشـــــيهســـــيما يف ضـــــوء قضـــــية  وال
 .)٦٢٣(أمر االعتقالحمكمة العدل الدولية يف قضية 

وأعرب بعض األعضاء عـن تأييـدهم للـرأي القائـل بـأن مـن  -٢٩٠
يتمتـــع باحلصـــانة الشخصـــية هـــم رؤســـاء الـــدول ورؤســـاء احلكومـــات 
موعــــة الثالثيــــة"). إال أن بعــــض  ــ "ا ـــ ــــة (مــــا يســــمى ب ووزراء اخلارجي
األعضـــاء قـــد رأوا أنـــه ال يوجـــد يف القـــانون الـــدويل العـــريف أي أســـاس 

، أمــر االعتقــاللدوليــة، يف قضــية قــوي ملــا ذهبــت إليــه حمكمــة العــدل ا
ــ احلصــانة، وفقــاً ملــا جــرى شــرحه ذه مــن أن وزراء اخلارجيــة يتمتعــون 

يف اآلراء املخالفة يف تلك القضية. غري أن أعضاء آخـرين أشـاروا إىل 
الــدور البـــارز لــوزير اخلارجيـــة يف تســـيري العالقــات الدوليـــة وإىل طابعـــه 

يــة معاملــة رئــيس الدولــة ألغــراض التمثيلــي، لتربيــر معاملــة وزيــر اخلارج
منح احلصانة. كما أثريت يف املناقشات مسألة ما إذا كانت احلصـانة 
الشخصية متتد لتشمل فئات أخرى من كبار املسؤولني. وقد اسـتبعد 
بعــض األعضــاء هــذه اإلمكانيــة، مشــريين إىل الــدور التمثيلــي اخلــاص 

املــذكورة أعــاله، يف العالقــات الدوليــة للفئــات الــثالث مــن املســؤولني 
وإىل عـــدم تـــوفر مـــا يكفـــي مـــن املمارســـات لـــدعم أي توســـيع لنطـــاق 
احلصـــانة، وإىل االعتبـــارات املتصـــلة بالسياســـة العامـــة. وأعـــرب بعـــض 
األعضــاء اآلخــرين عــن اعتقــادهم بــأن بعــض كبــار املســؤولني (الــذين 
ميكـن أن يشـملوا، باإلضـافة إىل أولئـك الـذين ذكـرهم املقـرر اخلـاص، 

لرؤســاء، وأعضــاء جمــالس الــوزراء، ورؤســاء الربملانــات، ورؤســاء نــواب ا
أعلـــى احملـــاكم الوطنيـــة، ورؤســـاء الكيانـــات املكوِّنـــة للـــدول االحتاديـــة، 

__________ 
انظــــــــر، بصـــــــــفة خاصـــــــــة، )٦٢٢(

؛ ُمستنَســـــــخة يف 
.

، ٢٥أعــــــــــــاله)، ص  ٦١٩(انظــــــــــــر احلاشــــــــــــية  )٦٢٣(
.٦١ الفقرة

وغريهم) ينبغي أن ُمينحوا أيضاً هـذه احلصـانة؛ ودعـا هـؤالء األعضـاء 
اللجنــة إىل حتديــد معــايري، مثــل الطــابع التمثيلــي للوظــائف املــؤداة أو 

وذلـــــك ألغـــــراض حتديـــــد هويـــــة هـــــؤالء املســـــؤولني. واحـــــُتجَّ  أمهيتهـــــا،
ــــــــاحلكم الصــــــــادر عــــــــن حمكمــــــــة العــــــــدل الدوليــــــــة يف قضــــــــية  أمــــــــر ب

لـــدعم هـــذا الــــرأي األخـــري، رغـــم أن بعـــض األعضــــاء  )٦٢٤(االعتقـــال
جـــاً أكثـــر تقييـــداً يف  الحظـــوا أن احملكمـــة قـــد اعتمـــدت فيمـــا يبـــدو 

ــة يف بعــض مســائل املســاقرارهــا األحــدث عهــداً يف قضــية  عدة املتبادَل
. وبينما سّلم بعض األعضاء اآلخرين بأن هناك )٦٢٥(القضايا اجلنائية

مسؤولني كباراً آخرين إىل جانب رئيس الدولة ورئيس احلكومـة ووزيـر 
اخلارجيــة ميكــن أن يتمتعــوا باحلصــانة الشخصــية، فقــد رأوا أنــه ينبغــي 

ملسـؤولني للجنة أن تقصر دراستها على الفئـات الـثالث األخـرية مـن ا
وأن ترتك مسألة ما إذا كانت احلصـانة ميكـن أن ُمتـَنح أيضـاً ملسـؤولني 
آخـرين مفتوحـة للنقــاش. وجـرى التشــديد علـى أنـه لــيس هنـاك، علــى 
أيــة حــال، أي مســؤول يظــل يتمتــع باحلصــانة الشخصــية بعــد انتهــاء 
مهامه. وذهب رأي إىل أن بعـض مسـؤويل الـدول يتمتعـون باحلصـانة 

م يعدون موفدين يف الشخصية عند مم ارسة مهام رمسية يف اخلارج أل
 بعثة خاصة.

واقــُرتِح أن حتلــل اللجنــة أيضــاً مســألة حصــانة العســكريني  -٢٩١
املــرابطني يف اخلــارج يف أوقــات الســلم، وهــي مســألة كثــرياً مــا تكــون 
موضـــوع اتفاقـــات ثنائيـــة أو متعـــددة األطـــراف، ولكنهـــا تثـــري أيضـــاً 

 العامة للقانون الدويل.مسائل تتصل بالقواعد 
وفيمـــا يتعلـــق بـــدور االعـــرتاف يف ســـياق احلصـــانة، أُعـــِرب  -٢٩٢

عــــــن رأي مفــــــاده أن هــــــذه املســــــألة تتســــــم بأمهيــــــة حموريــــــة بالنســــــبة 
للموضـــوع احلـــايل ومـــن مث ينبغـــي أن تبحثهـــا اللجنـــة. إال أن بعـــض 
األعضـــــاء أعربـــــوا عـــــن تأييـــــدهم لـــــرأي املقـــــرر اخلـــــاص بـــــأن مســـــألة 

ــذا املوضــوع االعــرتاف ال  تشــكل جــزءاً مــن واليــة اللجنــة املتعلقــة 
ــــ "عـــدم اإلخـــالل"  وأن أقصـــى مـــا ميكـــن فعلـــه هـــو اعتمــــاد شـــرط ل
بشــأن هــذه املســألة. وذكــر بعــض األعضــاء أنــه إذا كانــت دولــة مــا 
موجــــودة، فينبغــــي مــــنح احلصــــانة ملســــؤوليها مبعــــزل عــــن االعــــرتاف. 

انة ينبغـــي أالّ ُمتــــَنح أنـــه أُعـــِرب أيضــــاً عـــن رأي مفـــاده أن احلصــــ إال
ملســؤويل تلــك الــدول املـُعَلنـــة ذاتيــاً والــيت مل حتــَظ بــاعرتاف عــام مــن 
تمـــع الـــدويل. وأعـــرب بعـــض األعضـــاء عـــن اعتقـــادهم بأنـــه  ِقبـــل ا
ينبغـــي للجنـــة أن تنظـــر يف مـــا يرتتـــب علـــى عـــدم االعـــرتاف بكيـــان 

 كدولة من آثار بالنسبة حلصانة مسؤويل ذلك الكيان. ما
اعتــــرب بعــــض األعضــــاء أن حصــــانة أفــــراد ُأســــر مســــؤويل و  -٢٩٣

املــة الدوليــة وال تنــدرج ضــمن  الــدول تســتند بصــورة رئيســية إىل ا
نطـاق املوضـوع. إال أن بعـض األعضـاء اآلخـرين اقرتحـوا أن تتنــاول 

 اللجنة هذه املسألة.
__________ 

.٥١، الفقرة ٢١-٢٠املرجع نفسه، ص )٦٢٤(
)٦٢٥( 

.١٩٤الفقرة ، ٢٤٤-٢٤٣أعاله)، ص  ٦١٨(انظر احلاشية 



حصانة مسؤولي الدول من الوالية القضائية الجنائية األجنبية 

 مسألة االستثناءات املمكنة من احلصانة   (ه)
ينبغي للمقرر اخلاص، لدى أصر بعض األعضاء على أنه  -٢٩٤

دراســـة نطــــاق احلصـــانة يف تقريــــره التــــايل، أن يـــويل اهتمامــــاً خاصــــاً 
ملســــألة حموريــــة هــــي مســــألة مــــا إذا كــــان مســــؤولو الدولــــة يتمتعــــون 

 باحلصانة يف حالة اجلرائم اليت تندرج يف إطار القانون الدويل.
ويف هــذا الصــدد، أعــرب بعــض األعضــاء عــن رأي مفــاده  -٢٩٥

هناك أساسـاً كافيـاً سـواء يف ممارسـة الـدول أو يف العمـل السـابق أن 
للجنــة (وال ســيما يف مشــروع مدونــة اجلــرائم املخلّــة بســلم اإلنســانية 

) لتأكيــد وجــود )٦٢٦(١٩٩٦وأمنهــا الــذي اعتمدتــه اللجنــة يف عــام 
اسـتثناء مـن احلصــانة عنـدما يكــون مسـؤول الدولــة متهمـاً بارتكــاب 

بعـــض األعضـــاء إىل أن كـــْون احلصـــانة مثـــل هـــذه اجلـــرائم. وذهـــب 
مسَتبَعدة يف الـُنُظم األساسـية والسـوابق القضـائية للمحـاكم اجلنائيـة 
الدوليـــة هـــو أمـــر ال ميكـــن جتاهلـــه عنـــد تنـــاول مســـألة احلصـــانة مـــن 
الوالية القضائية اجلنائية األجنبيـة. ورأى بعـض األعضـاء كـذلك أن 

يتعـارض  )٦٢٧(تقـالأمـر االعموقف حمكمة العـدل الدوليـة يف قضـية 
ــــدويل ككــــل جلــــرائم معينــــة  تمــــع ال مــــع االجتــــاه العــــام حنــــو إدانــــة ا
(حسبما يتجلى مثًال يف موقف دائرة االستئناف التابعـة للمحكمـة 

)، وأنه ينبغي )٦٢٨(بالسكتشالدولية ليوغوسالفيا السابقة يف قضية 
للجنــة أالّ تــرتدد يف اخلــروج عــن تلــك الســابقة أو النظــر إىل املســألة 
يف إطار التطوير التدرجيي للقانون. ورأى بعض األعضاء أنـه ينبغـي 
للجنـــة أن ُحتـــدِّد كـــذلك مـــا إذا كـــان القـــانون الـــدويل قـــد تغـــّري منـــذ 

__________ 
لد الثاين (اجلزء ١٩٩٦ حولية)٦٢٦( .٥٠الفقرة ، والتصويب )الثاين، ا
.٣أعاله)، ص  ٦١٩(انظر احلاشية  )٦٢٧(
)٦٢٨(

:
"مـــن املعلـــوم أن القـــانون الـــدويل العـــريف حيمـــي التنظـــيم الـــداخلي 
 لكــل دولــة ذات ســيادة [...]. وكنتيجـــة الزمــة لتلــك الســلطة احلصـــرية
حيــق لكــل دولــة أن تطالــب بــأن تُنســب إليهــا األفعــال واملعــامالت الــيت 
ــا يف إطــار صـــالحياته الرمسيــة، حبيــث ال جيـــوز أن  ــا أحـــد أجهز يقــوم 
حياَسـب اجلهــاز منفــرداً عــن تلـك األفعــال أو املعــامالت. وهــذه القاعــدة 
العامــــــة حمــــــل املناقشــــــة هــــــي قاعــــــدة راســــــخة يف القــــــانون الــــــدويل تقــــــوم 

املساواة يف السـيادة بـني الـدول ("ال سـلطة للنـد علـى نـده"  أساس على
. ومـــــا يوجـــــد مـــــن اســـــتثناءات ))(

معدودة يتعلق بعاقبة خاصة من عواقب القاعدة. إن تلك االستثناءات 
تنشأ عن معايري القانون اجلنائي الدويل اليت حتظر جرائم احلرب واجلرائم 

واإلبــادة اجلماعيــة. ومبوجــب هــذه املعــايري فــإن املســؤولني  ضــد اإلنســانية
عـــــن مثـــــل هـــــذه اجلـــــرائم ال ميكـــــنهم االحتجـــــاج باحلصـــــانة مـــــن الواليـــــة 
القضائية الوطنية أو الدوليـة حـىت وإن كـانوا قـد اقرتفـوا مثـل هـذه اجلـرائم 
م الرمسيــة. وباملثــل، فــإن الفئــات األخــرى مــن  أثنــاء ممارســتهم لصــالحيا

مـــن  ٢٩ثـــل اجلواســـيس، وفقـــاً لتعـــريفهم الـــوارد يف املـــادة األشـــخاص (م
الالئحــة املتعلقـــة بقـــوانني احلـــرب الربيـــة وأعرافهـــا املرفقـــة باتفاقيـــة الهـــاي 

)، وإن كــــانوا يعملــــون كــــأدوات للدولــــة، ميكــــن أن ١٩٠٧الرابعــــة لعــــام 
حياسبوا بصفتهم الشخصية عن أفعاهلم غري املشروعة".

صدور احلكم املذكور، وال سيما على ضوء التشريعات الوطنية اليت 
أُِقــــّرت يف غضــــون ذلــــك فيمــــا خيــــص تنفيــــذ نظــــام رومــــا األساســــي 

لية. وذهب أعضـاء آخـرون إىل أن مضـمون للمحكمة اجلنائية الدو 
 احلكم وآثاره أمر جدير مبواصلة نظر اللجنة فيه.

وذكـــــــــــر بعـــــــــــض األعضـــــــــــاء عـــــــــــدة توضـــــــــــيحات ممكنـــــــــــة  -٢٩٦
لالستثناءات من احلصانة، مبا يف ذلـك الطـابع غـري الرمسـي للجـرائم 
اليت تندرج يف إطار القانون الدويل، وطابع "القواعد القطعية" الذي 

تمع الـدويل تتسم به ال قاعدة اليت حتظر مثل هذه اجلرائم، وإدانة ا
ككل الرتكاب هذه اجلرائم. وُدِعـي املقـرر اخلـاص إىل دراسـة هـذه 
التوضيحات املمكنة يف تقريره التايل لكي ُحيدِّد، بصفة خاصـة، مـا 
إذا كانت هذه االستثناءات تنطبق على مجيع اجلرائم اليت تندرج يف 

 أو علـى بعضـها فقـط، ومـا إذا كانـت تنطبــق، إطـار القـانون الـدويل
وإىل أي حد، على احلصانة مبوجـب االختصـاص املوضـوعي أو إذا  
كانـــــت تنطبــــــق أيضــــــاً علــــــى احلصــــــانة الشخصــــــية. وأشــــــار بعــــــض 
األعضاء إىل أن هذه املسائل تنطوي على إقامة توازن بني املصلحة 

ــذه اجلــرائم وامل صــلحة يف وقــف اإلفــالت مــن العقــاب فيمــا يتصــل 
يف ضـمان حريــة العمــل للــدول علــى املســتوى الــدويل. واقــُرتِح النظــر 
ا تنظيم هذا االستثناء من احلصانة من  أيضاً يف السبل اليت ميكن 
أجــل تــدعيم اهليئــات القضــائية اجلنائيــة الدوليــة، مــع مراعــاة الواليــة 
لــــة للمحكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة: مــــن املمكــــن مــــثًال  القضــــائية املكمِّ

ــــــة القضــــــائية  تصــــــور ــــــت الوالي ــــــدول الــــــيت قَِبل أن املســــــؤولني مــــــن ال
للمحكمــة ســيكونون متمتعــني حبصــانة كاملــة مــن الواليــة القضــائية 
اجلنائيـــة األجنبيـــة، يف حـــني أن املســـؤولني مـــن الـــدول الـــيت مل تقبـــل 
تلك الوالية القضائية لن يكونوا متمتعني باحلصانة يف حالة اجلـرائم 

 انون الدويل.اليت تندرج يف إطار الق
وأصــر أعضــاء آخــرون علــى وجــود أســباب وجيهــة تــدعو  -٢٩٧

اللجنــة إىل الــرتدد قبــل تقييــد احلصــانة. ففــي رأيهــم، جيســد احلكـــم 
احلالــة الراهنـة للقـانون الـدويل، كمــا  أمـر االعتقـالالصـادر يف قضـية 

أن التطـــورات احلاصـــلة بعـــد هـــذا احلكـــم يف جمـــال أحكـــام القضـــاء 
ذلك يف التشريعات الوطنية، تؤكد احلالة الراهنـة الدويل والوطين، وك

أمـــر بـــدًال مـــن التشكيــــك فيهــــا. ولـــذلك ال ميكـــن القـــول إن حكـــم 
قد ذهب عكـس اجتـاه سـائد. مث إن غيـاب احلصـانة أمـام  االعتقال

أمام بالتوازي مع ذلك احملاكم الدولية ال يعين تأييد تقييٍد للحصانة 
احملــاكم الوطنيــة، بــل العكــس. وبالتــايل فــإن حكــم احملكمــة الدوليــة 

غـري ذي صـلة. ويف رأي  بالسـكتشليوغوسالفيا السـابقة يف قضـية 
أولئك األعضاء، مثـة مبـادئ قانونيـة هامـة، وكـذلك أسـباب متعلقـة 
بالسياسـة العامـة، تؤيـد احلفـاظ علـى حالـة القـانون الـدويل بالصــيغة 

. أمـــر االعتقـــال، يف احلكـــم الصـــادر يف قضـــية املعـــرب عنهـــا، مـــثالً 
وحســب هــؤالء، فــإن مبــدأ املســاواة يف الســيادة ومبــدأ االســتقرار يف 
العالقات الدولية ليسا جمرد اعتبـارات نظريـة، وإمنـا مهـا جتسـيد لقـيم 
قانونية جوهرية، مثل محاية الدول الضعيفة من متييز الدول األقوى، 

ان اخلاصــة بكــل مــن األشــخاص واحلاجــة إىل ضــمان حقــوق اإلنســ
م جرميـــــة واألشـــــخاص الـــــذين قـــــد يتضـــــررون مـــــن  املشـــــتبه بارتكـــــا



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

التــــدهور احملتمــــل للعالقــــات بــــني الــــدول، بــــل وأخــــرياً، يف احلــــاالت 
 املتطرفة، احلاجة إىل احرتام القوانني املتعلقة باستخدام القوة.

وأكــد هـــؤالء األعضـــاء أنـــه بينمــا ينبغـــي للجنـــة أن تنظـــر،  -٢٩٨
ئمــاً، يف إمكانيــة تقــدمي مقرتحــات بشــأن القــانون املنشــود، ينبغــي دا

هلا أن تفعل ذلـك علـى أسـاس حتليـل متـأن وكامـل للقـانون املوجـود 
ولألســـــباب املتعلقــــــة بالسياســـــة العامــــــة الــــــيت تـــــدعم هــــــذا القــــــانون 
املوجـود. فعلــى هـذا األســاس فقـط ميكــن النجـاح يف موازنــة املصــاحل 

ة اإلفــــالت مــــن العقــــاب. ويف رأي بــــني مبــــادئ احلصــــانة ومكافحــــ
هــؤالء األعضــاء، فــإن الطــابع اآلمــر لــبعض املعــايري الدوليــة ال ميــس 
بالضــــرورة مببــــدأ حصــــانة مســــؤويل الــــدول أمــــام الواليــــات القضــــائية 

 اجلنائية الوطنية.
وشـــّدد بعـــض األعضـــاء علـــى أنـــه ينبغـــي للجنـــة أن تنظـــر  -٢٩٩

ســــؤويل الــــدول، أيضــــاً يف اســــتثناءات أخــــرى ممكنــــة مــــن حصــــانة م
ســيما يف حالــة األفعــال الرمسيــة الــيت تقــع يف إقليـــم دولـــة أجنبيـــة  وال

دون إذن من تلك الدولة، مثل أفعال التخريب واالختطاف والقتل 
الـيت يرتكبهــا عميــل ســري تـابع جلهــاز أجنــيب، أو التســلل اجلــوي أو 

 البحري، أو التجسس.

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  -٣
الحــــظ املقــــرر اخلــــاص، يف معــــرض تلخيصــــه لالجتاهــــات  -٣٠٠

الرئيسية للمناقشة، أن هناك اتفاقاً عاماً على أن املصـدر األساسـي 
حلصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائيـة األجنبيـة يوجـد 
يف القانون الدويل، وخباصة القانون الدويل العريف. والحظ أن بعض 

علــى أمهيــة املمارســة الوطنيــة واألحكــام األعضــاء قــد ســّلطوا الضــوء 
 القضائية يف هذا الصدد.

وفيما يتعلق مبفهوم احلصانة، قال إنه قد أُعِرب عن تأييد  -٣٠١
عـــام للفكـــرة القائلـــة بـــأن هـــذا املفهـــوم ينطـــوي علـــى عالقـــة قانونيـــة 
تشمل احلقوق وما يقابلها من االلتزامات وأنه يتسم بطابع إجرائي 

اء قد ذهب إىل أنه يتسم بطـابع موضـوعي). (رغم أن أحد األعض
وقال إنـه مـن املقبـول علـى نطـاق واسـع أن حصـانة مسـؤويل الـدول 
مـــــن الواليـــــة القضـــــائية اجلنائيـــــة األجنبيـــــة تشـــــمل الواليـــــة التنفيذيـــــة 
ــــا تنطبــــق بصــــفة خاصــــة يف مرحلــــة مــــا قبــــل  والواليــــة القضــــائية وأ

أن مسألة ما إذا كان احملاكمة. وأضاف قائالً إن مثة آراء متباينة بش
ينبغـي للجنـة أن تـدرس مسـألة الواليــة القضـائية، وأوضـح أنـه ينــوي 
أن ينظر يف هذه املسألة نظرة حتليلية يف عمله املقبل دون أن يقرتح 

 مع ذلك مشاريع مواد بشأن هذه النقطة.
وفيمـا يتصــل باألســاس املنطقــي للحصــانة، قــال إن بعــض  -٣٠٢

صانة عنصرين خمتِلطني، عنصر وظيفي األعضاء قد سّلموا بأن للح
وآخـــر متثيلـــي، وأن خمتلـــف األســـس الـــيت تقـــوم عليهـــا احلصـــانة هـــي 
أسس مرتابطة. إال أنه قد أُعِرب عن رأي مفاده أن حلصانة خمتلف 
املســــؤولني أسســــاً منطقيــــة خمتلفــــة. فثمــــة مــــن ذهــــب، علــــى ســــبيل 

كــــزه املثــــال، إىل أن حصــــانة رئــــيس الدولــــة هلــــا مــــا يربرهــــا حبكــــم مر 

ــــد الدولــــة نفســــها وأن هــــذا األســــاس ال ينطبــــق لتربيــــر  بوصــــفه ُجيسِّ
 حصانة غريه من املسؤولني.

وقــــد ســــّلم األعضــــاء بــــأن التمييــــز بــــني احلصــــانة بالصــــفة  -٣٠٣
الشخصية واحلصانة مبوجب االختصاص املوضوعي هـو متييـز مفيـد 
لألغـــراض املنهجيـــة، رغـــم أنـــه قّلمـــا ُيســـتخدم، كمـــا الحـــظ املقـــرر 

 ص، يف الصكوك الشارعة.اخلا
كما أن املناقشـات قـد أوضـحت نطـاق املوضـوع حسـبما  -٣٠٤

تفهمـــــــــه اللجنـــــــــة. فالتصـــــــــور العـــــــــام هـــــــــو أن حصـــــــــانات الـــــــــوكالء 
الدبلوماسيني واملسؤولني القنصليني وأعضاء البعثات اخلاصة وممثلي 
الـــــــدول يف املنظمـــــــات الدوليـــــــة ولـــــــديها ال تنـــــــدرج ضـــــــمن نطـــــــاق 

األعضـــــاء أيضـــــاً أن مســـــألة احلصـــــانة مـــــن املوضـــــوع. ورأت أغلبيـــــة 
الوالية القضائية اجلنائيـة الدوليـة ينبغـي أن ُتسـتبَعد أيضـاً مـن نطـاق 
املوضوع رغم أن املقرر اخلاص قد ذكر أنه يعتزم، حسب ما اقرتحه 
بعض األعضـاء ودون اإلخـالل مبـا يتوصـل إليـه مـن اسـتنتاجات يف 

ئية اجلنائيـة الدوليـة لـدى املستقبل، أن ينظر يف مسألة الوالية القضا
 تناول مسألة االستثناءات املمكنة من احلصانة.

وعلى ضوء اآلراء املختلفة اليت أُعـِرب عنهـا بشـأن مسـألة  -٣٠٥
االعــرتاف، أشــار املقــرر اخلــاص إىل أنــه ميكــن للجنــة أن تبحــث مــا 
ميكـــن أن يرتتـــب علـــى عـــدم االعـــرتاف بكيـــان مـــا كدولـــة مـــن آثـــار 

 انت احلصانة ُمتَنح ملسؤويل هذا الكيان أم ال.بالنسبة ملا إذا ك

ـــــث األشـــــخاص  -٣٠٦ ـــــق بنطـــــاق املوضـــــوع مـــــن حي وفيمـــــا يتعل
املشمولني باحلصانة، أعرب أغلبية األعضاء عن حتبيـذهم للنظـر يف 
مركــز مجيــع "مســؤويل الدولــة" كمــا أعربــوا عــن تأييــدهم الســتخدام 

 ل للجنة.مثل هذا التعبري الذي ينبغي تعريفه يف العمل املقب

وفيما يتصـل مبسـألة احلصـانة الشخصـية، كـان هنـاك اتفـاق  -٣٠٧
ـــذه احلصـــانة هـــم رؤســـاء الـــدول ورؤســـاء  عـــام علـــى أن َمـــن يتمتـــع 
احلكومات ووزراء اخلارجية، ولكنه أُعِرب أيضاً عن آراء متباينة حول 
مــــا إذا كــــان يتعــــني توســــيع نطــــاق هــــذه احلصــــانة لتشــــمل مســــؤولني 

وى. ويرى بعض األعضـاء أن احلصـانة الشخصـية آخرين رفيعي املست
تقتصــر علـــى الفئـــات الـــثالث مــن املســـؤولني الـــيت ورد ذكرهـــا أعـــاله. 
وأكــد بعــض األعضــاء اآلخــرين إمكانيــة أن يتمتــع أشــخاص آخــرون 
من مسؤويل الدول باحلصـانة الشخصـية، ولكـنهم أعربـوا عـن شـواغل 

تجـــــاوز فيمـــــا يتعلـــــق بفكـــــرة توســـــيع نطـــــاق هـــــذه احلصـــــانة حبيـــــث ت
موعـــة الثالثيـــة". وأعـــرب بعـــض األعضـــاء اآلخـــرين عـــن حتبيـــذهم  "ا
لفكرة توسيع نطاق احلصانة ولكنهم أشاروا إىل ضـرورة تـوخي احلـذر 
الشديد يف هذا الصدد: أوصى هؤالء األعضاء بتحديـد املعـايري بـدالً 
مـــن األخـــذ بـــنهج تعـــدادي لتحديـــد مســـؤويل الدولـــة اآلخـــرين الـــذين 

ا أيضــاً حصــانة شخصــية. والحــظ املقــرر اخلــاص أنــه ميكــن أن ُمينحــو 
ينبغــي إيــالء املزيـــد مــن االعتبـــار، يف هــذا الصــدد، جلملـــة أمــور منهـــا 

بعـــض مســـائل احلكـــم الصـــادر عـــن حمكمـــة العـــدل الدوليـــة يف قضـــية 
 .املساعدة املتبادَلة يف القضايا اجلنائية



حصانة مسؤولي الدول من الوالية القضائية الجنائية األجنبية 

ويبدو أن اآلراء قد انقسمت بالتساوي حـول مـا إذا كـان  -٣٠٨
مـــــن املستصـــــوب أن تنظـــــر اللجنـــــة يف مســـــألة حصـــــانة أفـــــراد ُأســـــر 
مســــؤويل الــــدول. ولكــــن املناقشــــات الــــيت جــــرت حــــىت اآلن، علــــى 
األقـل، مل تُقنِـع املقـرر اخلــاص بإعـادة النظـر يف رأيــه الـذي يعتـرب أنــه 
ليس من املمكن عملياً تناول هذه املسألة يف إطار املوضوع احلايل، 

 مزيداً من النظر.ولكنه سيويل هذا األمر 
كما الحظ املقرر اخلاص أنه قد اقُرتِح أن تنظر اللجنـة أيضـاً  -٣٠٩

 يف مسألة حصانة العسكريني املرابطني يف اخلارج يف أوقات السلم.
مث انتقــل املقــرر اخلــاص إىل تنــاول احملتــوى املرَتقــب لتقريــره  -٣١٠

الالحق. وكرر مرة أخرى قولـه إنـه يعتـزم أن يـدرس يف ذلـك التقريـر 
نطاق وحدود حصانة مسـؤويل الـدول مـن الواليـة القضـائية اجلنائيـة 
ــــــــة (مبوجــــــــب الصــــــــفة الشخصــــــــية ومبوجــــــــب االختصــــــــاص  األجنبي

ناءات املمكنــة مـن احلصــانة املوضـوعي)، مبـا يف ذلــك مسـألة االسـتث
يف حالة اجلرائم اليت تندرج يف إطار القانون الدويل واألفعال الرمسية 
الــــيت تُرتكــــب بصــــورة غــــري مشــــروعة يف إقلــــيم دولــــة متــــارس الواليــــة 
القضــــائية. وقــــال إنــــه ســــينظر، بصــــفة خاصــــة، فيمــــا يلــــي: عالقــــة 

ويل احلصـــــانة بالقواعـــــد القطعيـــــة مـــــن القواعـــــد العامـــــة للقـــــانون الـــــد
(األحكــام اآلمــرة) ومبســؤولية الــدول؛ ومــا يرتتــب مــن آثــار بالنســبة 
للحصــانة علــى إعمــال الواليــة القضــائية العامليــة يف حــاالت اجلــرائم 
األساســـية الـــيت تنـــدرج يف إطـــار القـــانون الـــدويل؛ واملمارســـة املتصـــلة 
جبـــرائم أخـــرى مثـــل الفســـاد أو تبيـــيض األمـــوال. كمـــا أنـــه ســـيبحث 

بــني األفعــال "الرمسيــة" واألفعــال "اخلاصــة" ألغــراض مســألة التمييــز 
احلصــانة مبوجــب االختصــاص املوضــوعي، وال ســيما مســألة مــا إذا  
كانــــت طبيعــــة أو جســــامة الفعــــل غــــري املشــــروع ميكــــن أن تــــؤثر يف 
توصيفه كفعل مرتَكب بصـفة رمسيـة. وشـّدد املقـرر اخلـاص علـى أن 

ت مـــن احلصــــانة املســـألة املهمـــة هــــي مـــا إذا كانــــت هنـــاك اســــتثناءا
مبوجــب القواعــد العامــة للقــانون الــدويل، ذلــك ألن إمكانيــة حتديــد 
اســــتثناءات مــــن احلصــــانة عــــن طريــــق إبــــرام معاهــــدات هــــي مســــألة 

يرقــــى إليهــــا الشــــك. وقــــال إنــــه سيواصــــل كــــذلك حتليــــل مســــألة  ال
ــــا مســــؤولو الــــدول احلــــاليون والســــابقون.  احلصــــانات الــــيت يتمتــــع 

الحق سينظر يف النهاية يف اجلوانب اإلجرائية وأشار إىل أن تقريره ال
للحصانة، وال سيما التنازل عن احلصانة وبعض املسائل اليت أثارها 

بعض مسائل املسـاعدة املتبادَلـة احلكم الذي صدر مؤخراً يف قضية 
(مثــــل مــــا إذا كــــان ينبغــــي للدولــــة الــــيت تســــعى  يف القضــــايا اجلنائيــــة

أن ُختِطـــــر ســـــلطات الدولـــــة للمطالبـــــة باحلصـــــانة ألحـــــد مســـــؤوليها 
األجنبية املعنية أو ما إذا كان ينبغي هلا أن تدَّعي وتُثبِـت أن الفعـل 

 ذا الصلة قد نـُفِّذ بصفة رمسية).

واختتم املقرر اخلاص كالمه بإبـداء بعـض التعليقـات علـى  -٣١١
املنهجيـــة واملقاربـــة اللتـــني اتّبعهمـــا إزاء هـــذا املوضـــوع. يف رأيـــه فـــإن 

يف قضـية  ٢٠٠٢عن حمكمة العدل الدولية يف عـام  احلكم الصادر
معلــم بــارز أيضــاً. هــو يف اآلن ذاتــه حكــم صــحيح و  أمــر االعتقــال

وقــد اعُتِمــد هــذا احلكــم بأغلبيــة كبــرية واشــتمل علــى وصــف واضــح 
ــال. وشــّدد املقــرر  ودقيــق للحالــة الراهنــة للقــانون الــدويل يف هــذا ا

بــل كــل شــيء، علــى إجــراء اخلــاص علــى أن تقــاريره ســتقوم، أوًال وق
دراســة متأنيــة ملمارســة الــدول واألحكــام القضــائية الدوليــة والوطنيــة 
ذات الصــلة فضــًال عــن املؤلفــات القانونيــة. وفيمــا يتعلــق باملمارســة 
القضائية، الحظ أن األحكام ذات الصلة اليت صدرت عن خمتلف 
. اهليئـــات القضــــائية ينبغـــي أن تُــــدَرس مـــع مراعــــاة تسلســـلها الــــزمين

ــــا وثيقــــة الصــــلة  وفيمــــا يتصــــل باألحكــــام القضــــائية احملليــــة، قــــال إ
ا تسـتند إىل عناصـر أعربـت الـدول  ا أو أل باملوضوع سواء حبد ذا
مبوجبهــا عــن موقفهــا إزاء املوضــوع. وقــال املقــرر اخلــاص إنــه ال يــزال 
يعتقــد أن األحكـــام املتصــلة باحلصـــانة مـــن الواليــة القضـــائية املدنيـــة 

ون مهمة بالنسبة هلذا املوضوع. وأخرياً، شّدد علـى أن ميكن أن تك
هدفه النهـائي ال يتمثـل يف صـياغة مقرتحـات جمـّردة حـول مـا ميكـن 
أن يكون عليه القانون الدويل يف هذا الصدد، بل يتمثـل يف العمـل 
ال.  على أساس األدلة اليت يوفرها القانون الدويل القائم يف هذا ا


