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  العاشرالفصل   
 حصانة مسلولي الدول من الوالية القضادية الجنادية األجنئية

 
 مقدمة -ألف 

 
(، أن تأأأأأأدرن موضأأأأأأوع "حصأأأأأأانة 2007قأأأأأأررت الل  أأأأأأة،   هورهتأأأأأأا التاسأأأأأأعة واخل سأأأأأأني ) -171

  ةرنأأأأأأأامج ع لهأأأأأأأا وعي أأأأأأأت السأأأأأأأيد  "مسأأأأأأأؤويل الأأأأأأأدول مأأأأأأأ  الواليأأأأأأأة القضأأأأأأأائية ا  ائيأأأأأأأة األج بيأأأأأأأة
ي و  الأأدورة نفسأأها، طلبأأت الل  أة رىل األمانأأة العامأأة أن تعأأد (382)خاصأاً   ولأأوه ني مقأأرراً  أي رومأان

 ي  (383)هراسة أساسية ع    ا املوضوع، و ي الدراسة اليت أتيحت لل  ة   هورهتا الستني
وقأأأأأأأدو املقأأأأأأأرر اخلأأأأأأأاص ثالثأأأأأأأة تقأأأأأأأاريري وتلقأأأأأأأت الل  أأأأأأأة التقريأأأأأأأر األويل ونظأأأأأأأرت فيأأأأأأأأه    -172
(، وتلقأأأت الل  أأأة التقريأأأري  الثأأأام والثالأأأث ونظأأأرت فيه أأأا   هورهتأأأا الثالثأأأة 2008السأأأتني ) هورهتأأأا

ي ومل تأأأأأأأت ك  الل  أأأأأأأة مأأأأأأأ  ال ظأأأأأأأر    أأأأأأأ ا املوضأأأأأأأوع   هورهتأأأأأأأا احلاهيأأأأأأأة (384)(2011والسأأأأأأأتني )
 ي(385)(2010وهورهتا الثانية والستني ) (،2009) والستني
( السأأيدة  ونثبسأأيون رسأأكوةار ررنانأأدث 2012وعي أأت الل  أأة   هورهتأأا الراةعأأة والسأأتني ) -173

مقأأررة خاصأأة لتحأأي حمأأي السأأيد رومأأان  ولأأوه ني، الأأ ي مل يعأأد عضأأواً   الل  أأةي وتلقأأت الل  أأة 
(، وتلقأأأأأت تقرير أأأأأا الثأأأأأام 2012سأأأأأها )التقريأأأأأر األويل لل قأأأأأررة اخلاصأأأأأة ونظأأأأأرت فيأأأأأه   الأأأأأدورة نف

، وتقرير أا الثالأث خأالل الأدورة الساهسأة (386)(2013ونظرت فيأه خأالل الأدورة اخلامسأة والسأتني )
(ي وة أأأأاد علأأأأ  مشأأأأأاريع املأأأأواه الأأأأيت اقرتحتهأأأأا املقأأأأأررة اخلاصأأأأة   التقريأأأأري  الثأأأأأام 2014والسأأأأتني )

شأأأأاريع مأأأأواه، رىل جانأأأأب التعليقأأأأات والثالأأأأث، اعت أأأأدت الل  أأأأة حأأأأىت اآلن ةصأأأأفة مؤقتأأأأة سسأأأأة م
 ي  (387)ةش ن استطداو املصةلحات قيد التحرير 2عليهاي وال يمال مشروع املاهة 

__________ 

)الوثأأائق الرمسيأأة لل  عيأأة العامأأة، الأأدورة الثانيأأة والسأأتون، امللحأأق  2007متوث/يوليأأه  20املعقأأوهة    2940  جلسأأتها  (382) 
  أأأانون  6املأأأؤر   62/66  أأأاقرار  مأأأ  7،   الفقأأأرة عل أأأاً  (ي أحاطأأأت ا  عيأأأة العامأأأة376(، الفقأأأرة A/62/10) 10رقأأم 

، ةقأرار   أة القأانون الأدويل رهران املوضأوع   ةرنأامج ع لهأاي وقأد أرهرن املوضأوع   ةرنأامج ع أي 2007األول/هيس رب 
( اسأأت اهاً رىل املقأأرتح الأأواره   املرفأأق ألأأ  ةتقريأأر الل  أأة 2006الل  أأة الةويأأي األجأأي   أث أأاد هورهتأأا الثام أأة واخل سأأني )

 (ي257(، الفقرة  رA/61/10 ) 10، الدورة احلاهية والستون، امللحق رقم )الوثائق الرمسية لل  عية العامة
املأأأ  رة الأأأيت ي ولالطأأأالع علأأأ  386(، الفقأأأرة A/62/10) 10، الأأأدورة الثانيأأأة والسأأأتون، امللحأأأق رقأأأم املرجأأأع نفسأأأه (383) 

 ي رCorr.1 و  رA/CN.4/596 أعدهتا األمانة العامة، انظر 
 (384) A/CN.4/601 التقرير األويل(؛ و(A/CN.4/631 ؛ و)التقرير الثام(A/CN.4/646 ي)التقرير الثالث( 
املرجأع و؛ 207(، الفقأرة A/64/10) 10الوثأائق الرمسيأة لل  عيأة العامأة، الأدورة الراةعأة والسأتون، امللحأق رقأم انظر  (385) 

 ي343(، الفقرة A/65/10) 10، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم نفسه
 (386) A/CN.4/654 ر األويل(؛ و)التقريA/CN.4/661 التقرير الثام(؛ و(A/CN.4/673 وCorr.1 ي)التقرير الثالث( 
ي و  ا لسأأة 49و 48(، الفقرتأأان A/68/10) 10لل  عيأأة العامأأة، الأأدورة الثام أأة والسأأتون، امللحأأق رقأأم الوثأأائق الرمسيأأة  (387) 

 3و 1مشأأاريع املأأواه  ، تلقأأت الل  أأة تقريأأر   أأة الصأأياغة واعت أأدت مؤقتأأاً 2013حميران/يونيأأه  7، املعقأأوهة   3174
،   أأا اعت أأدت التعليقأأات عليهأأاي 2013آب/أغسأأةس  7و 6، املعقأأوهة   3196رىل  3193مأأ    جلسأأاهتا  4و

ي و  ا لسأأة 49و 48 (، الفقرتأأانA/69/10) 10الوثأأائق الرمسيأأة لل  عيأأة العامأأة، الأأدورة التاسأأعة والسأأتون، امللحأأق رقأأم 
)ه( 2مشأأروعي املأأاهتني  ، تلقأأت الل  أة تقريأأر   أأة الصأأياغة واعت أدت مؤقتأأاً 2014/يوليأأه متوث 25املعقأوهة    3231

 ، اعت دت التعليقات عليه اي2014آب/أغسةس  7و 6، املعقوهة   3242رىل  3240، و  جلساهتا م  5و
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 النظر في الموإلوع في الدورة الحالية -باء 
 

(ي ونظأأرت الل  أأة A/CN.4/687 أأان معروضأأاً علأأ  الل  أأة التقريأأر الراةأأع لل قأأررة اخلاصأأة ) -174
 21متوث/يوليأأأأأأه و  الفأأأأأأرتة مأأأأأأ   16املعقأأأأأأوهة    3278رىل  3271  التقريأأأأأأر   جلسأأأأأأاهتا مأأأأأأ  

 ي2015متوث/يوليه  24 رىل
، قأأأررت الل  أأأة أن حتيأأأي رىل   أأأة 2015يوليأأأه متوث/ 24، املعقأأأوهة   3278لسأأأة و  ا  -175

 ا املقررة اخلاصةي  اللتني اقرتحته (388)6)و( ومشروع املاهة 2الصياغة مشروع املاهة 
رئأأأأأأأيس   أأأأأأأة  (389)، عأأأأأأأرض2015آب/أغسأأأأأأأةس  4، املعقأأأأأأأوهة   3284و  ا لسأأأأأأأة  -176

تقريأر   أة الصأياغة ةشأ ن "حصأانة مسأأؤويل الأدول مأ  الواليأة القضأائية ا  ائيأة األج بيأأة"،  الصأياغة
ا   أأة الصأأياغة مؤقتأأاً  اعت أأدهت  لأأ يل، ا6)الفقأأرة الفرعيأأة )و( و 2روعي املأأاهتني الأأ ي تضأأّ   مشأأ

(A/CN.4/L.865)   الأأدورة السأأأاةعة والسأأتني
وميكأأأ  االطأأالع علأأأ  التقريأأر   املوقأأأع الشأأأبكي  (390)

__________ 

 ، ةصيغته املصوةة:   تقرير ا الراةع في ا يلي ال   ال ي اقرتحته املقررة اخلاصة (388) 
    2شروع المادة م"

 تعاريف
     املواه: مشاريعألغراض 
الع أأي الأ ي يقأأوو ةأأه مسأأؤول الدولأأة   ةارسأأٍة لأأبعض اختصاصأأات  "الع أأي امل فأأ  ةصأأفة رمسيأأة"يرقصأد ةأأأ  )و( 

ضعها لواليتها القضائية ا  ائيةي  السلةة احلكومية ويشكي ةةبيعته جرميًة  وث لدولة احملك ة أن  ر
    6مشروع المادة  

 نطاق الحصانة الموإلوعية
يت تع مسؤولو الدول، ع دما يتصرفون ةتلك الصفة، ةاحلصانة املوضوعية، سأواد أ أانوا متقلأدي  م اصأبهم  -1 

 أو  انت فرتة واليتهم قد انتهتي
تغةأأأأأي  أأأأأ   احلصأأأأأانة املوضأأأأأوعية حصأأأأأراً األع أأأأأال الأأأأأيت ي فأأأأأ  ا مسأأأأأؤولو الأأأأأدول ةصأأأأأفٍة رمسيأأأأأة خأأأأأالل  -2 
 واليتهمي فرتة

ت ةبأأأق احلصأأأانة املوضأأأوعية علأأأ  رؤسأأأاد الأأأدول السأأأاةقني ورؤسأأأاد احلكومأأأات السأأأاةقني ووثراد اخلارجيأأأة  -3 
 "يم  مشروع     املاهة 2و 1الوارهة   الفقرتني  للشروط الساةقني، طبقاً 

 ي<http://legal.un.org/ilc>التايل:  ميك  االطالع عل  ةيان رئيس   ة الصياغة   املوقع الشبكي لل  ة عل  الراة  (389) 
 في ا يلي ال   ال ي اعت دته مؤقتاً   ة الصياغة: (390) 

  2 المادةمشروع "
 تعاريف
 :    مشاريع املواه ألغراض
 ييي 
 يالدولةالع ي ال ي يقوو ةه مسؤول الدولة   ةارسة سلةة  "ةصفة رمسيةامل ف   الع ي" عبارةيرقصد ةأ )و( 

  6المادة  مشروع 
 الحصانة الموإلوعية نطاق
 يتعلق ةاألع ال اليت يقومون را ةصفة رمسيةي حصراً في ا يت تع مسؤولو الدول ةاحلصانة املوضوعية -1 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/687
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.865)
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ومأ  املتوقأع أن ير ظأر  يمبشأروعي املأاهتني   أا عرضأته ا   أة الصأياغة لل  ةي وأحاطت الل  ة عل اً 
     الدورة املقبلة   التعليقات عل  مشروعي املاهتنيي

 
 عرض المقررة الخاصة للتقرير الرابع -1 

(، A/CN.4/646 ان التقريأر الراةأع مبثاةأة اسأت رار للتحليأي الأ ي اسأترهي   التقريأر الثالأث ) -177
 اصأأر املعياريأأة للحصأأانة املوضأأوعيةي ومبأأا أن ال ةأأاق الشطصأأي هلأأ   احلصأأانة )مأأ  املسأأتفيد مأأ  للع

: ني أ   احلصأأانة( قأد ت اولأأه أصأأاًل التقريأر الثالأأث، فقأأد  أرس التقريأأر الراةأأع لل ظأر   ال ةأأاقني املتبقيأأ
ليأي، تضأ   التقريأر ال ةاق املاهي )"الع ي امل ف  ةصفة رمسيأة"( وال ةأاق الأممدي ونتي أة لأ لك التح

)و( الأأ ي  أأده، لغأأرض احلصأأانة العأأاو، "الع أأي امل فأأ  ةصأأفة 2أيضأأاً مقرتحأأني ةشأأ ن مشأأروع املأأاهة 
ةشأأأ ن ال ةأأأاق املأأأاهي والأأأممد للحصأأأانة املوضأأأوعية، الأأأ ي يتضأأأ   رشأأأارة  6ومشأأأروع املأأأاهة  "رمسيأأأة

احلكومأأات السأأاةقني،  خاصأأة رىل تةبيأأق احلصأأانة املوضأأوعية علأأ  رؤسأأاد الأأدول السأأاةقني، ورؤسأأاد
 ووثراد اخلارجية الساةقنيي 

والحظأأأأت املقأأأأررة اخلاصأأأأة، لأأأأدى عرضأأأأها للتقريأأأأر، أنأأأأه ي بغأأأأي أن يرقأأأأرأ ةأأأأاالقرتان ةالتقأأأأارير  -178
السأأاةقة، ألن  أأ   التقأأارير تشأأكي معأأاً  أأاًل ال يت أأمأي ولأأوحا أن  أأ ا التقريأأر، شأأ نه شأأ ن املعا أأة 

ول ةشأأكي مباشأأر مسأأ لة حأأدوه احلصأأانة واالسأأتث ادات م هأأا، السأأاةقة للحصأأانة الشطصأأية، مل يت أأا
ي وأشأأأارت املقأأأررة 2016و أأأي مسأأأ لة مأأأ  املقأأأرر أن يت اوهلأأأا تقريأأأر املقأأأررة اخلاصأأأة اخلأأأامس   عأأأاو 

اخلاصة رىل ةعض املشا ي   ترمجأة التقريأر رىل خمتلأ  اللغأات مأ  األصأي اإلسأبام، حيأث عرضأت 
قأة تصأويب وثعأت علأ  أعضأاد الل  أةي وطلبأت املقأررة اخلاصأة رىل التصويبات امل اسبة عليهأا   وثي

 األمانة العامة أن تعد وثيقة تصويب ةغية توثيعها ةوصفها وثيقة رمسية م  وثائق     الدورةي
وةأأأأدأ التقريأأأأر الراةأأأأع املقأأأأدو مأأأأ  املقأأأأررة اخلاصأأأأة، لأأأأدى ت اولأأأأه للع اصأأأأر املعياريأأأأة للحصأأأأانة  -179

علأأأ  اخلصأأأائ  األساسأأأية هلأأأ ا ال أأأوع مأأأ  احلصأأأانة، أي  وهنأأأا حصأأأانة املوضأأأوعية، ةتسأأألي  الضأأأود 
، و وهنأأأأا ""األع أأأأال امل فأأأأ ة ةصأأأأفة رمسيأأأأة  متأأأأ و   يأأأأع مأأأأوافي الدولأأأأة، وال متأأأأ و رال في أأأأا يتعلأأأأق ة

تقتصأأأأر علأأأأ  فأأأأرتة ثم يأأأأة حمأأأأدهةي وفي أأأأا يتعلأأأأق ةالع اصأأأأر املعياريأأأأة للحصأأأأانة املوضأأأأوعية، ومبأأأأا أن  ال
اولأأأه التقريأأأر الثالأأأث، فقأأأد ر أأأم التقريأأأر الراةأأأع علأأأ  ال ةأأأاق املأأأاهي والأأأممد، ال ةأأأاق الشطصأأأي قأأأد ت 
 عل  ال حو املبني أعال ي

وخضأع اةتأداد مفهأوو "الع أأي امل فأ  ةصأفة رمسيأأة" لأبعض االعتبأارات العامأأة الأيت تؤ أد أمهيأأة  -180
الأأوايفي هلأأ ا ال أأوع مأأ   أأ ا املفهأأوو   سأأياق احلصأأانة املوضأأوعيةي و أأ   األمهيأأة ناةعأأة مأأ  الةأأاةع 

األع أأال امل فأأ ة "احلصأأانةي مث ت أأاول التقريأأر ةعأأد كلأأك الت ييأأم ةأأني "األع أأال امل فأأ ة ةصأأفة رمسيأأة و
__________ 

يتعلأأق ةاألع أأال امل فأأ ة ةصأأفة رمسيأأة قائ أأة ةعأأد ثوال صأأفة مسأأؤول الدولأأة  في أأااحلصأأانة املوضأأوعية تظأأي  -2 
 ع  األفراه املع ينيي

قائ أة ةعأد انتهأاد فأرتة  4 حصانة األفراه الأ ي   أانوا يت تعأون ةاحلصأانة الشطصأية وفقأاً ملشأروع املأاهةتظي  -3 
 يتعلق ةاألع ال اليت نف و ا ةصفة رمسية أث اد فرتة الوالية امل  ورة"ي واليتهم في ا

http://undocs.org/ar/A/CN.4/646
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الت ييأأم ال يعأأاهل  أن  أأ ا اسأأت تاني وأفضأأت هراسأأة  أأ ا الت ييأأم رىل مجلأأة أمأأور م هأأا "ةصأأفة خاصأأة
، أو الت ييأأأم "acta jure gestionisهارة "" وأع أأأال اإلacta jure imperiiالت ييأأأم ةأأأني أع أأأال السأأأياهة "

 ةني األع ال املشروعة واألع ال غري املشروعةي
ور م التقرير ةعد كلك عل  تقدمي معايري حتأده "الع أي امل فأ  ةصأفة رمسيأة"، و أو مأا تضأ    -181

لل  أأةي وأ أأأد حتليأأي امل ارسأأة القضأأائية )الدوليأأة والوط يأأة(، وامل ارسأأة التعا ديأأة واألع أأال السأأاةقة 
حتليأي امل ارسأأات القضأأائية الدوليأأة علأأ  أمهيأأة خمتلأأ  األحكأأاو الصأأاهرة عأأ  حمك أأة العأأدل الدوليأأة، 

ي واعت أأدت هراسأأة اً واحملك أأة األوروةيأأة حلقأأوق اإلنسأأان، واحملك أأة ا  ائيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفيا سأأاةق
 تشأأأري رىل عأأأدة جوانأأأب مأأأ  امل ارسأأأة القضأأأائية الوط يأأأة علأأأ  عأأأده  بأأأري مأأأ  القضأأأايا الوط يأأأة الأأأيت

احلصأأانة املوضأأوعية، ووضأأعت   االعتبأأار  أأاًل مأأ  اإلجأأرادات ا  ائيأأة واملدنيأأة ألن أشأأكال السأألوك 
تت لأأأ     أأأال ال أأأوعني مأأأ  اإلجأأأرادات، عأأأالوة  ""األفعأأأال امل فأأأ ة ةصأأأفة رمسيأأأة  الأأأيت ميكأأأ  رةةهأأأا ة

 هأأاي ونظأأر حتليأأي امل ارسأأات التعا ديأأة علأأ  أن الع اصأأر املشأأرت ة هلأأ   األع أأال ميكأأ  أن تسأأت تج م
  خمتلأأأ  اتفاقيأأأات األمأأأم املتحأأأدة الأأأيت تشأأأري ةصأأأورة مباشأأأرة أو غأأأري مباشأأأرة رىل احلصأأأانات، و  
معا أأأأدات القأأأأانون ا  أأأأائي الأأأأدويل )العامليأأأأة واإلقلي يأأأأة( الأأأأيت تتضأأأأ   رشأأأأارات رىل الةأأأأاةع الرمسأأأأي 

انون ا  أأأائي الأأأدويلي وفي أأأا يتعلأأأق ةتحليأأأأي ل فعأأأال الأأأيت توصأأأ  ة هنأأأا سأأألوك حمظأأأور مبوجأأأأب القأأأ
األع أأال السأأاةقة لل  أأة القأأانون الأأدويل، ا الرت يأأم علأأ  املأأواه املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول عأأ  األفعأأال 
غأأأأري املشأأأأأروعة هوليأأأأأاً، ومبأأأأأاهئ نأأأأورمربغ، ومشأأأأأروع قأأأأأانون ا أأأأأرائم املطلأأأأة ةسأأأأألم اإلنسأأأأأانية وأم هأأأأأا 

، واملأأأواه املتعلقأأأة 1996طلأأأة ةسأأألم اإلنسأأأانية وأم هأأأا لعأأأاو ، ومشأأأروع مدونأأأة ا أأأرائم امل1954 لعأأأاو
 ي2011 مبسؤولية امل ظ ات الدولية لعاو

وةعد أن أجرت املقررة اخلاصة     البحأوث املشأار رليهأا أعأال ، عكفأت علأ  هراسأة مأا نأتج  -182
  ائيأأأة ألغأأراض احلصأأأانة مأأ  الواليأأة القضأأائية ا "عأأ  كلأأك مأأ  خصأأائ  "الع أأأي امل فأأ  ةصأأفة رمسيأأة

األج بيأأة، أي الةأأاةع ا  أأائي للع أأي، ورسأأ اه الع أأي رىل الدولأأة وةارسأأة السأأياهة وةعأأض اختصاصأأات 
السأألةة احلكوميأأة ع أأد ت فيأأ  الع أأيي واإلشأأارة رىل الةأأاةع ا  أأائي للع أأي غرضأأه  أأو رةأأراث الصأألة ةأأني 

أهى رىل  أأأوكن  عيةي و أأأو مأأأاالواليأأأة القضأأأائية ا  ائيأأأة واحلأأأاالت الأأأيت قأأأد يعتأأأد فيهأأأا ةاحلصأأأانة املوضأأأو 
ع أي  واحأد ومسأؤولية  ممهوجأة" "عالقات ةني املسأؤولية الفرهيأة ومسأؤولية الدولأة تسأ يه املقأررة اخلاصأة 

وت أأأاول التقريأأأر ةدائلأأأه ةالتفصأأأييي وال ظأأأر   رسأأأ اه الع أأأي رىل الدولأأأة ضأأأروري ألن احلصأأأانة املوضأأأوعية 
لأأأ ي نفأأأ   مسأأأؤول هولأأأةي ومأأأ  األمهيأأأة مبكأأأان    أأأ ا يربر أأأا رال وجأأأوه صأأألة ةأأأني الدولأأأة والع أأأي ا ال

الصأأده، اسأأت تان أن ةعأأأض معأأايري اإلسأأ اه الأأأوارهة   املأأواه املتعلقأأأة مبسأأؤولية الأأدول عأأأ  األفعأأال غأأأري 
أأأدهت مسأأأة مقاصأأأدية ثالثأأأة علأأأ  أهنأأأا متيأأأم  املشأأأروعة هوليأأأاً غأأأري مفيأأأدة ألغأأأراض احلصأأأانةي وأخأأأرياً، حر

"، أي أن  أأأ   األع أأأال  أأأي مظهأأأر مأأأ  مظأأأا ر السأأأياهة وشأأأكي مأأأ  األع أأأال امل فأأأ ة ةصأأأفة رمسيأأأة"
أشكال ةارسة ةعض اختصاصأات السألةة احلكوميأةي وقأدو التقريأر أمثلأة علأ  ةعأض الع اصأري واختأتم 
 أأ ا الفأأرع مأأ  التقريأأر ةأأال ظر   العالقأأة ةأأني ا أأرائم الدوليأأة واألع أأال امل فأأ ة ةصأأفة رمسيأأةي وقأأدو   

 "الع ي امل ف  ةصفة رمسية"   ختاو ا مد ةاد م  التقريرياألخري تعري  ملفهوو 
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وحلي ا مد جيم م  التقرير ةر أاث الع صأر الأممد، حيأث عكأس توافأق اآلراد ةشأ ن الةأاةع  -183
الالهنأأأأأأائي للحصأأأأأأانة املوضأأأأأأوعية وأمهيأأأأأأة ال ظأأأأأأر   الت ييأأأأأأم ةأأأأأأني توقيأأأأأأت ارتكأأأأأأاب الع أأأأأأي وتوقيأأأأأأت 

ل مأأ  التقريأأر علأأ  نةأأاق احلصأأانة املوضأأوعية وانتهأأ  رىل اقأأرتاح االحت أأان ةاحلصأأانةي ور أأم ا أأمد ها
ةشأأأ ن  أأأ   املسأأأ لةي واختأأأتم التقريأأأر الراةأأأع ةاإلشأأأارة رىل خةأأأة الع أأأي املسأأأتقبلي  6مشأأأروع املأأأاهة 

ةشأأأ ن  أأأ ا املوضأأأوع، حيأأأث أعل أأأت املقأأأررة اخلاصأأأة عأأأ  تقريأأأر خأأأامس مممأأأع عأأأ  حأأأدوه احلصأأأانة 
   واالستث ادات م هاي

املقأأررة اخلاصأأة أن التقريأأر قأأد أعأأد علأأ   أأ  التقريأأر الثالأأث مأأ  حيأأث امل ه يأأة والحظأأت  -184
  حتليأأأي املسأأأائي رىل امل ارسأأأة القضأأأائية )الدوليأأأة والوط يأأأة( وامل ارسأأأة  املتبعأأأة، حيأأأث اسأأأت د رمجأأأاالً 

التعا ديأأة، فضأأاًل عأأ  األع أأال السأأاةقة لل  أأةي وروعيأأت أيضأأاً التعليقأأات الأأوارهة مأأ  احلكومأأات   
، الأأأيت ورضأأأعت   االعتبأأأار، حسأأأب االقتضأأأاد وقأأأت تقأأأدميها، فضأأأاًل عأأأ  2015و 2014عأأأامي 

املالحظأأات الأأوارهة   البيانأأات الشأأفوية الأأيت قأأدمها امل أأدوةون   الل  أأة الساهسأأة التاةعأأة لل  عيأأة 
ةعأأأأد  العامأأأأةي ووجهأأأأت املقأأأأررة اخلاصأأأأة أيضأأأأاً انتبأأأأا  الل  أأأأة رىل ةيأأأأام ةول أأأأدا و ول أأأأدا، اللأأأأ ي  ورهاً 

 االنتهاد م  رعداه التقرير الراةعي 
وير أأم التقريأأر علأأ  حتليأأي مفهأأوو "الع أأي امل فأأ  ةصأأفة رمسيأأة"ي والحظأأت املقأأررة اخلاصأأة أن  -185

حتليي الع صر الأممد  أان مأوجماً ألن األمأر يتعلأق مبسأ لة   جم لهأا ليسأت خالفيأة ةةبيعتهأا؛ فه أاك 
للحصأأأأانة  "الأأأأدائم"أو  "الالهنأأأأائي"لفقهأأأأاد ةشأأأأ ن الةأأأأاةع توافأأأأق واسأأأأع   اآلراد ةأأأأني امل ارسأأأأني وا

املوضوعيةي غري أهنا أشارت رىل احلاجأة رىل حتليأي ما يأة طبيعأة كلأك الع صأر )قيأد أو شأرط(، فضأاًل 
عأأ  التأأواري  احلامسأأة الأأيت ي بغأأي أن تؤخأأ    االعتبأأار ألغأأراض حتديأأد اسأأتيفاد الع صأأر الأأممد؛  أأي 

الع أأأأي أو توقيأأأأأت االحت أأأأان ةاحلصأأأأانةي ووجهأأأأت االنتبأأأأا  أيضأأأأأاً رىل يتعلأأأأق األمأأأأر ةتوقيأأأأت رتيأأأأان 
 مشروع املاهة املقرتحي

وأةأأأأرثت املقأأأأررة اخلاصأأأأة أن لأأأأب التقريأأأأر  أأأأو حتليأأأأي ال ةأأأأاق املأأأأاهي للحصأأأأانة املوضأأأأوعيةي  -186
ولأأأ لك، أعأأأدت هراسأأأة عأأأ  "الع أأأي امل فأأأ  ةصأأأفة رمسيأأأة"، ت اولأأأت الت ييأأأم ةأأأني "األع أأأال امل فأأأ ة 

الع أي امل فأأ  ةصأأفة "األع أال امل فأأ ة ةصأأفة شطصأية"، وقأأدمت املعيأار الأأ ي  أأده "و "يأأةةصأفة رمس
مأأ   2وخصائصأأه، خمتت أأة مبشأأروع مأأاهة عأأ  تعريأأ   أأ   الفئأأة مأأ  األع أأالي وتشأأري الفقأأرة  "رمسيأأة

، مأأأأأ  جانبهأأأأا، رىل األع أأأأال امل فأأأأأ ة ةصأأأأفة رمسيأأأأة، ةاعتبار أأأأأا األع أأأأال احلصأأأأأرية 6مشأأأأروع املأأأأاهة 
 ملش ولة ةاحلصانة املوضوعيةي الوحيدة ا
وأرشأأري رىل أن مفهأأوو "الع أأي امل فأأ  ةصأأفة رمسيأأة"، الأأ ي  أأو مسأأ لة مر ميأأة ةال سأأبة لل وضأأوع   -187

 كأأأي، لأأأه أمهيأأأة خاصأأأة ةال سأأأبة للحصأأأانة املوضأأأوعية؛ ووحأأأد ا األفعأأأال الأأأيت ي فأأأ  ا مسأأأؤولو الأأأدول 
ئية ا  ائيأأأة األج بيأأأةي واعأأأرتر  ةاسأأأتطداو ةصأأأفتهم الرمسيأأأة  أأأي املشأأأ ولة ةاحلصأأأانة مأأأ  الواليأأأة القضأأأا

جم وعة خمتلفة مأ  املصأةلحات لإلشأارة رىل املفهأوو، ولكأ    احلالأة الرا  أة اسأتطدو مصأةلو "الع أي 
امل فأأأأ  ةصأأأأفة رمسيأأأأة" لكفالأأأأة اسأأأأت رار االسأأأأتطداو املصأأأأةلحي املتأأأأواتر علأأأأ  نةأأأأاق الل  أأأأة، اسرتشأأأأاهاً 

 (يArrest Warrantل الدولية   قضية أمر القبض )ةاملصةلحات اليت استطدمتها حمك ة العد
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والحظأأأأأت املقأأأأأررة اخلاصأأأأأة أن التعبأأأأأري مل يعأأأأأر    القأأأأأانون الأأأأأدويل املعاصأأأأأري وأنأأأأأه  ثأأأأأرياً  -188
و أأو مأأا يشأأكي   حأأد كاتأأه فئأأة غأأري معرفأأةي ومأأع  ""فعأأي ي فأأ  ةصأأفة شطصأأية  يرفسأأر   قأأيض ل مأأا

كلك، قدمت املقررة اخلاصة، اسأت اهاً رىل حتليأي امل ارسأة كات الصألة، ةعأض املعأايري احملأدهة للتعأر  
علأأ  األفعأأال امل فأأ ة ةصأأفة رمسيأأةي ولأأوحا علأأ  وجأأه اخلصأأوص مأأا يلأأي: )أ( األع أأال مرتبةأأة،   

ا   كلأأأك ا أأأرائم مبوجأأأب القأأأانون الأأأدويل، واالنتها أأأات مجلأأأة أمأأأور، ةعأأأده حمأأأدوه مأأأ  ا أأأرائم، مبأأأ
امل ه يأأأأة وا سأأأأي ة حلقأأأأوق اإلنسأأأأان، وةعأأأأض األع أأأأال الأأأأيت ت فأأأأ  ا القأأأأوات املسأأأألحة واملوافأأأأون 
املكلفأأأأأون ةرنفأأأأأاك القأأأأأوانني، واألع أأأأأال املتصأأأأألة ةالفسأأأأأاه؛ )ب( وتأأأأأرة  ةعأأأأأض املعا أأأأأدات املتعأأأأأدهة 

مسيأأة ملأأرتكج  أأ   األع أأال؛ )ن( يعتأأرب الع أأي م فأأ اً األطأأرا  ارتكأأاب ةعأأض األع أأال ةالصأأفة الر 
ةصأأأفة رمسيأأأة ع أأأدما ي تيأأأه مسأأأؤول هولأأأة يتصأأأر  ةاسأأأم الدولأأأة، وميأأأارس صأأأالحيات السأأألةة العامأأأة 

يأأأ يت أع أأأااًل سأأأياهية؛ )ه( رفضأأأت احملأأأا م الوط يأأأة مأأأ و احلصأأأانة ةوجأأأه عأأأاو   القضأأأايا املتعلقأأأة  أو
فني ال يسأأأأتةيعون االسأأأتفاهة مأأأ  احلصأأأأانة   أنشأأأةة تأأأأرتب  ةالفسأأأاه، اسأأأت اهاً رىل م ةأأأأق أن املأأأوا

ارتباطأأأأاً وثيقأأأأاً ةاملصأأأأا  اخلاصأأأأة ويكأأأأون  أأأأدفها اإلثأأأأراد الشطصأأأأي لل سأأأأؤول، ولأأأأيس رفأأأأاهة ا هأأأأة 
السأأياهية؛ )ه( املقصأأوه ةعبأأارة "ةارسأأة صأأالحيات السأألةة العامأأة" أو "األع أأال السأأياهية" ال ميكأأ  

حملأأا م أن تلأأك الفئأأة ت أأدرن فيهأأا أنشأأةة مثأأي أنشأأةة الشأأرطة، حتديأأد  ةسأأهولةي ومأأع كلأأك، رأت ا
وأنشأأأةة قأأأوات األمأأأ  والقأأأوات املسأأألحة، والشأأأؤون اخلارجيأأأة، والقأأأوانني التشأأأريعية، ورقامأأأة العأأأدل، 

( ومفهأأأأوو الع أأأأي امل فأأأأ  ةصأأأأفة رمسيأأأأة ال يقاةلأأأأه تلقائيأأأأاً ووالقأأأأرارات اإلهاريأأأأة مبطتلأأأأ  مضأأأأامي ها؛ )
الع أأأي امل فأأأ  ةصأأأفة رمسيأأأة" قأأأد يت أأأاوث "شأأأتان مأأأا ةي ه أأأا؛ كلأأأك أن  مفهأأأوو أع أأأال السأأأياهةي ةأأأي

حأدوه الع أي السأأياهي، وقأد يشأري أيضأأاً رىل ةعأض األع أأال اإلهاريأة الأيت ي فأأ  ا مسأؤولو الدولأأة   
( ال عالقأأأة لل فهأأأوو مبشأأأروعية أو عأأأدو مشأأأروعية ث) ؛رطأأأار أهاد واجبأأأاهتم وةارسأأأة واأأأائ  الدولأأأة

 راض احلصانة،  ده   ا الع ي هائ ًا عل  أساس  ي حالة عل  حدةي ( ألغحالع ي املعد؛ )
و  ضأأأود مأأأا تقأأأدو مأأأ  معأأأايري، أةأأأرثت املقأأأررة اخلاصأأأة ال قأأأاط التاليأأأة ةاعتبار أأأا خصأأأائ   -189

للع أأي امل فأأ  ةصأأفة رمسيأأة: )أ( ع أأي كو طأأاةع ج أأائي؛ )ب( ع أأي م فأأ  ةاسأأم الدولأأة؛ )ن( ع أأي 
 ض اختصاصات السلةة احلكوميةيي ةوي عل  ةارسة السياهة وةع

والةأأأاةع ا  أأأائي للع أأأي امل فأأأ  ةصأأأفة رمسيأأأة ترتتأأأب عليأأأه آثأأأار ةال سأأأبة للحصأأأانة، ألن مأأأ   -190
املعقأأأول أن ي شأأأ  عأأأ  الةأأأاةع ا  أأأائي للفعأأأي نوعأأأان مأأأ  املسأأأؤولية، نأأأوع ج أأأائي ةةبعأأأه ويعأأأمى رىل 

أن  لأ ت املقأررة اخلاصأة ةوجأه خأاص عا ام، ونوع مدم ةةبعه يسأ د رىل ا أام أو رىل هولأةي ور أم 
ترتبأأت عليأأه عأأدة سأأي اريو ات كات صأألة ةاحلصأأانة، وم هأأا  "ع أأي  واحأأد ومسأأؤولية  ممهوجأأة" أأوكن 

كأأأأ  فيهأأأأا رسأأأأ اه الع أأأأي رىل الشأأأأط  الأأأأ ي  )أ( املسأأأأؤولية احلصأأأأرية للدولأأأأة   احلأأأأاالت الأأأأيت ال مير
رىل  ليه أا؛  الع أييأة للفأره، مأىت أمكأ  رسأ اه ارتكبه؛ )ب( مسؤولية الدولة واملسأؤولية ا  ائيأة الفره

)ن( املسأأؤولية احلصأأرية للفأأره ركا  أأان الع أأي ال ميكأأ  أن يرسأأ د سأأوى رليأأه، حأأىت ورن تصأأر  الفأأره 
ةوصأأفه مسأأؤواًل مأأ  مسأأؤويل الدولأأةي والحظأأت املقأأررة اخلاصأأة أيضأأاً أنأأه علأأ  أسأأاس السأأي اريو ات 

ت اهاً رىل مأأأا يلأأأي: )أ( حصأأأانة الأأأدول،   حالأأأة األع أأأال الثالثأأأة احملت لأأأة، ميكأأأ  اهعأأأاد احلصأأأانة اسأأأ
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الأأيت ال ميكأأأ  أن تر سأأب رال رىل الدولأأأة وحأأد ا والأأأيت ال ميكأأأ  اعتبأأار جهأأأة خبأأال  الدولأأأة مسأأأؤولة 
ع ها؛ )ب( حصانة الأدول واحلصأانة املوضأوعية ملسأؤويل الأدول، مأىت أمكأ  رسأ اه الع أي رىل الدولأة 

 والفره  ليه اي 
قأأأررة اخلاصأأأة أن حصأأأانة مسأأأؤويل الأأأدول مأأأ  الواليأأأة القضأأأائية ا  ائيأأأة املوضأأأوعية وتأأأرى امل -191

فرهيأأأة ةةبيعتهأأأا و تلأأأ  عأأأ  حصأأأانة الأأأدول ةأأأاملعىن الضأأأيقي و أأأ ا الت ييأأأم لأأأه أثأأأر أقصأأأ    حالأأأة 
 ولية،حصانة مسأؤويل الأدول مأ  الواليأة القضأائية ا  ائيأة األج بيأة، ةأال ظر رىل اخأتال  أسأس املسأؤ 

نيأأأة   حالأأأة الدولأأأة، وج ائيأأأة   حالأأأة املسأأأؤولي وعأأأالوة علأأأ  كلأأأك، فأأأرن طبيعأأأة الواليأأأة فهأأأي مد
 القضأأأائية الأأأيت يعتأأأد ةاحلصأأأانة م هأأأا خمتلفأأأةي والحظأأأت املقأأأررة اخلاصأأأة أن  أأأ ا الت ييأأأم ال يأأأتم هائ أأأاً 

 يأأأد رىل الت  ةيكفأأي مأأ  الوضأأوح   األهةيأأات و  امل ارسأأة الع ليأأأة، و أأو مأأا يعأأمى ة سأأبة  بأأري  مبأأا
التقليأأأأدي علأأأأ  الدولأأأأة )وحقوقهأأأأا ومصأأأأاحلها( ةصأأأأفتها ا هأأأأة املسأأأأتفيدة مأأأأ  احل ايأأأأة الأأأأيت تكفلهأأأأا 
أأأ و ملأأأا فيأأه مصأأألحة الدولأأأة الأأأيت يأأأراه محايأأأة سأأأياههتا،  احلصأأانةي وأوضأأأحت أن احلصأأأانة املوضأأأوعية متر

وتأأرى املقأأررة لك هأأا تعأأوه ةأأال فع املباشأأر علأأ  املسأأؤول حي  أأا يكأأون ع لأأه تعبأأرياً عأأ   أأ   السأأياهةي 
اخلاصأأة أنأأه لتربيأأر ةارسأأة احلصأأانة املوضأأوعية الةأأد مأأ  رثبأأات تأأوافر الصأألة ةأأني الدولأأة والع أأي الأأ ي 
نفأأ   مسأأؤول الدولأأةي وتقتضأأي  أأ   الصأألة رمكانيأأة رسأأ اه الع أأي رىل الدولأأةي ومأأع كلأأك، خلصأأت 

ملتعلقأة مبسأؤولية الأدول عأ  املأواه ا رىل أن م  املشكوك فيه أن تكون مجيأع معأايري اإلسأ اه الأوارهة  
األفعأأال غأأري املشأأروعة هوليأأاً م اسأأبة ألغأأراض احلصأأانة، وأفأأرهت م هأأا علأأ  اخلصأأوص املعأأايري الأأوارهة 

 ، اليت رأت أهنا غري مالئ ة ةوجه خاصي 11و 10و 9و 8و 7  املواه 
رن وأشأأأارت رىل أنأأأه ةأأأالرغم مأأأ  عأأأدو سأأأهولة رثبأأأات وجأأأوه صأأألة ةأأأني الع أأأي والسأأأياهة، فأأأ -192

امل ارسأأة القضأأائية تبأأني أن أنشأأةة معي أأة تعتأأرب ةةبيعتهأأا تعبأأرياً عأأ  سأأياهة الدولأأة أو مسأأة أصأأيلة هلأأا 
 ةة)مهأأاو الشأأرطة، ورقامأأة العأأدل، وأنشأأةة القأأوات املسأألحة، أو الشأأؤون اخلارجيأأة(، فضأأاًل عأأ  أنشأأ

ة، تسأأتو  معيأأار معي أأة تأأتم   معأأرض ت فيأأ  سياسأأات الدولأأة وقراراهتأأا وت ةأأوي علأأ  ةارسأأة للسأأياه
الصأألة  أأ اي وأيأأدت تضأأييق تفسأأري "الع أأي امل فأأ  ةصأأفة رمسيأأة" و أأو مأأا مأأ  شأأ نه أن يضأأع احلصأأانة 

 فأأ  ا  موضأأعها امل اسأأب، أال و أأو محايأأة سأأياهة الدولأأةي وأشأأارت رىل أن وصأأ  األع أأال الأأيت ي 
ا  تلقأأأأائي وآيل ي بغأأأأي أال يرتتأأأأب عليأأأأه اعأأأأرت  مسأأأأؤولو الأأأأدول ةصأأأأفتهم الرمسيأأأأة ة هنأأأأا جأأأأرائم هوليأأأأة

وسيتضأ   التقريأر  ةاحلصانة م  الواليأة القضأائية ا  ائيأة الدوليأة في أا يتعلأق رأ   الفئأة مأ  األفعأالي
 هل   املس لةي أ ثر تفصيالً  اخلامس حتليالً 

 
 موجز المناقشة -2 

 
 تعليقات عامة )أ( 

أمثلأة غ يأة  ه مأ  تضأ ّ ملأا رحب األعضاد ع ومأاً ةأالتقرير الراةأع الأ ي أعدتأه املقأررة اخلاصأة  -193
وم ه يأأأأة وموثقأأأأة توثيقأأأأاً جيأأأأداً علأأأأ  امل ارسأأأأات التعا ديأأأأة، فضأأأأاًل عأأأأ  حتليأأأأي للسأأأأواةق القضأأأأائية 
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   الوقأأأأت كاتأأأأه   رقامأأأأة صأأأألة واضأأأأحة ةأأأأني التحليأأأأي ومشأأأأاريع املأأأأواه هحأأأأاالدوليأأأأة والوط يأأأأة، ول
ومأأ  خأأالل كلأأك، قأأدو التقريأأر صأأورة شأأاملة عأأ  خمتلأأ  االعتبأأارات كات الصأألة لتحديأأد ي املقرتحأأة

تسألي  مميأد مأ  الضأود علأ    ال ةاق املاهي والأممد للحصأانة املوضأوعية؛ و أ   خةأوة سأاعدت 
  جانبأأه القأأانوم  د  ةأأ ن  أأ ا املوضأأوع معّقأأهون تأأرهه واعأأرتر  ي ع صأأر أساسأأي مأأ  ع اصأأر املوضأأوع

 يللدولةال سبة ويثري مسائي حساسة م  ال احية السياسية و امة 
واأل أأأم مأأأ  كلأأأك أن مسأأأار وأعأأأرب عأأأ  رأي مفأأأاه  أن ةارسأأأات الأأأدول ليسأأأت متسأأأقة،  -194

 حتديأأأد القواعأأأد الواجبأأأة التةبيأأأق الأأأيت تكأأأون اهلأأأنّي ةأأأات مأأأ  غأأأري غيأأأث  "متقلأأأبةارسأأأات الأأأدول "
أسأأئلة نظريأأة وم  بيأأة فحسأأب ةشأأ ن املوضأأوع   عالقتأأه وال تواجأأه الل  أأة ي واضأأحة وال لأأبس فيهأأا

 أأأاالت قانونيأأأة أخأأأرى   رطأأأار ال ظأأأاو القأأأانوم الأأأدويل العأأأاو، ةأأأي تواجأأأه أيضأأأاً صأأأعوةة   حتديأأأد مب
ي خيأأارات   ع ليأأة التأأدوي  والتةأأوير التأأدر ي مأأ  شأأ هنا أن تسأأاعد علأأ  ال هأأوض ةالقأأانون الأأدويل

علأأ   احلفأأاظةأأني مكافحأأة اإلفأأالت مأأ  العقأأاب و  تأأواثن ضأأروريعأأ  رأي مأأؤها  أن ال وأرعأأرب أيضأأاً 
و  اأأأأي  أأأأ   الظأأأأرو ، رئأأأأي أن مأأأأ  الضأأأأروري أن تكأأأأون   أأأأاك ي اسأأأأتقرار العالقأأأأات ةأأأأني الأأأأدول

 يشفافية وم اقشة مست رية ةش ن أي خيارات ترعت د وأي مسار يرتبع
والحأأا ةعأأض األعضأأاد أن التقريأأر يتأأيو رمكانيأأة ت أأاول املوضأأوع ةرمتأأه مأأ  ال احيأأة املفا ي يأأة  -195

مأأأ  وجهأأأة نظأأأر مفاه أأأا أن   أأأاك حأأأدوهاً ل ةأأأاق احلصأأأانة املوضأأأوعية أو اسأأأتث ادات م أأأه،   مقاةأأأي 
فة ةصأ امل فأ ةرهران مجيع األع ال، مبأا فيهأا األع أال الأيت تشأكي جأرائم هوليأة، ضأ   نةأاق األع أال 

وأشأأار أعضأأاد آخأأرون رىل أن الظأأرو  تتأأيو فرصأأة لل  أأة مأأ  أجأأي التةأأوير التأأدر ي، نظأأراً رىل ي رمسيأأة
 ي ود الدول   ةارساهتا الرا  ة رىل احلصانة التقييدية في ا يتعلق ةاحلصانات القضائية للدول

ي رىل   أأأة الصأأأياغةوأرةأأأدي ت ييأأأد عأأأاو إلحالأأأة مشأأأاريع املأأأواه املقرتحأأأة مأأأ  املقأأأررة اخلاصأأأة  -196
ةعأأض األعضأأاد تعليقأأات ومالحظأأات، ت اولأأت أيضأأاً ةعأأض التعلأأيالت واالسأأت تاجات الأأوارهة  وقأأدو

 ي  التقرير

ووجأأأه ةعأأأض األعضأأأاد االنتبأأأا  رىل اسأأأت رار أمهيأأأة الت ييأأأم ةأأأني احلصأأأانة الشطصأأأية القائ أأأة  -197
  ةعأأأأض الع اصأأأأر  انتشأأأأرت  ي فاحلصأأأأانتانعلأأأأ  املر أأأأم واحلصأأأأانة الشطصأأأأية القائ أأأأة علأأأأ  السأأأألوك

األ أأأم مأأأ  كلأأأك أهن أأأا ترتكأأأمان رىل األسأأأاس القأأأانوم كاتأأأه، أال و أأأو لكأأأ  ، و رىل حأأأد مأأأا األساسأأأية
علأ  تأوخي احلأ ر مأ  اإلفأراط   االعت أاه  ، حرأثّ   الوقأت كاتأهي و مبدأ تسأاوي الأدول   السأياهة

 أأ ا ألن   يشأأ لها  أأ ا املوضأأوععلأأ  مبأأدأ تسأأاوي الأأدول   السأأياهة لتوضأأيو املسأأائي املعقأأدة الأأيت
، الأ ي يسأ و احلصأانة القضأائية للأدولال يشرح، عل  سبيي املثأال، الأ هج التقييأدي املتبأع   املبدأ 

لدولأأأأة مب ارسأأأأة واليتهأأأأا القضأأأأائية علأأأأ  أنشأأأأةة جتاريأأأأة أو أنشأأأأةة أخأأأأرى غأأأأري عامأأأأة لدولأأأأة أخأأأأرىي 
م فأ  ةصأفة رمسيأة ي بغأي أن يتوقأ  وحسب  أ ا الأرأي، فأرن شأرط مأ و احلصأانة ملسأؤول رثاد ع أي 

علأأ  مأأدى اسأأتفاهة هولأأة املسأأؤول مأأ  الع أأي، وعلأأ  الت  أأد مأأ  امل ارسأأة الفعليأأة لواأأائ  الدولأأةي 
ةأأني خمتلأأ  القواعأأد والأأ ظم الأأيت حتكأأم ال ظأأاو القأأانوم القائ أأة فروق ورغأأم رقأأرار ةعأأض األعضأأاد ةأأال
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مأأا  أأو مأأع ال يتسأأق الل  أأة قأأد ترسأأي نظامأأاً أن  مأأؤها الأأدويل، قرأأدو رأي ي ةأأوي علأأ  نأأربة حت يريأأة 
 علأأ قأأائم مبوجأأب نظأأاو رومأأا األساسأأي لل حك أأة ا  ائيأأة الدوليأأة، الأأ ي سأأاعدت الل  أأة ة فسأأها 

" ةأأني ع وهيأأةوأشأأري مأأ  جهأأة أخأأرى رىل أن الواليأأة القضأأائية ا  ائيأأة الدوليأأة ترسأأي "عالقأأة ي رنشأأائه
وميثأأي  أأ ا االعتبأأار الرئيسأأي جم وعأأة ي ة أفقيأأة" ةي هأأاالأأدول خالفأأاً هلأأ ا املوضأأوع القأأائم علأأ  "عالقأأ

 يم  العوامي تستلمو استعراضًا هقيقاً 

  أأأاك فقأأأد أشأأأري، علأأأ  سأأأبيي املثأأأال، رىل أنأأأه   سأأأياق حتديأأأد نةأأأاق احلصأأأانة املوضأأأوعية،  -198
و أأ ا  أأو شأأ ن األع أأال ي  أأة ميكأأ  أن تت أأاوث نةأأاق االسأأتفاهة مأأ  احلصأأانة املوضأأوعيةمعيّ أع أأال 

يت ت ةأأوي علأأ  اهعأأادات ارتكأأاب جأأرائم هوليأأة خةأأرية، واألع أأال الأأيت تت أأاوث حأأدوه السأألةة، الأأ
وأع أال اإلهارة، واألع أأال امل فأأ ة ةصأأفة رمسيأأة ولكأأ  ألغأراض امل فعأأة الشطصأأية حصأأراً، فضأأاًل عأأ  

 اياألع ال امل ف ة   رقليم هولة احملك ة هون موافقته

شأأامي  أأ   األع أأال؛ رمأأا اتبأأاع هنأأج ت أأاول طأأريقتني لويأأرى ةعأأض أعضأأاد الل  أأة أن   أأاك  -199
مشأأأكلة   ن الع أأأي الأأأ ي يشأأأكي جرميأأأة  أأأو الع أأأي امل فأأأ  ةصأأأفة رمسيأأأة، والوقأأأوع آنأأأ اك  ا أأأمو ةأأأو 

املسأائي ةاعتبار أا حأأدوهاً   أ  ، أو  ليه أا، ورمأأا التعامأي مأع للع أي حتديأد الصأفة العامأة أو اخلاصأة
ملأأأأا  أأأأان مأأأأ  الصأأأأعب تصأأأأ ي  ا أأأأرائم الدوليأأأأة اخلةأأأأرية ةأأأأني ةعأأأأض األعضأأأأاد أنأأأأه و ي أو اسأأأأتث ادات

واألع أأأال الأأأيت تت أأأاوث حأأأدوه السأأألةة واألع أأأال اإلهاريأأأة   خانأأأة األع أأأال اخلاصأأأة، رئأأأي أن مأأأ  
األفضأي ت أاول  أ   املسأائي ةاعتبار أا حأأدوهاً أو اسأتث ادات ال جأمداً مأ  تعريأ  األع أال الرمسيأأة أو 

أج ةاثلأة مأ  قبأي  يغري الرمسية احلصأانات رثاد وميمة   ا ال هج في ا يبدو أن امل ارسأة سأارت علأ  هنر
ر أأاه حلأأول جت أأع ةأأني  أشأأار ةعأأض األعضأأاد رىل أن  أأ ا الأأ هج سيرسأأهي أيضأأاً و ي القضأأائية للأأدول

 يالض انات اإلجرائية امل اسبة وض انات مراعاة األصول القانونيةةني قبول احلدوه واالستث ادات و 
 

 المنهجية )ب( 
رئي ع ومأاً أن الأ هج املأ ظم الأ ي تتبعأه املقأررة اخلاصأة وي ةأوي علأ  رجأراد حتليأي م ه أي  -200
 أأو هنأأج جأأدير ةالث أأاد ةأأال ظر رىل  ثأأرة  ،لتحديأأد نةأأاق احلصأأانة املوضأأوعية اً ارسأأة املتاحأأة سأأعي لل 

أن التقريأأر يقتصأأر  حظأأواالغأأري أن ةعأأض األعضأأاد ي املأأواه املستعرضأأة ووجا أأة التحليأأي املضأأةلع ةأأه
وعأأأالوة علأأأ  كلأأأك، قرأأأدمت   ي هون حتليلهأأأا   سأأأياقها الكامأأأي قضأأأاياأحيانأأأاً علأأأ  اإلشأأأارة رىل 

و  الوقأأت نفسأأه، مل تتضأأو هائ أأاً ةعأأض احلأأاالت ةيانأأات قاطعأأة جتأأاوثت مأأا  أأو مةلأأوب أو مأأربر، 
 هيالوارهة في املواه املشار رليها   التقرير ةالصيغ احملدهة صلةر    أجماد أخرى

ةعأأأض األعضأأأاد أيضأأأاً أن   أأأاك اعت أأأاهاً شأأأديداً علأأأ  قضأأأايا مسأأأت دة مأأأ  واليأأأات  وك أأأر -201
قضأأائية أو م أأاطق معي أأة، أو علأأ  قضأأايا تتصأأي مب ارسأأة الواليأأة القضأأائية املدنيأأة، رغأأم أن املوضأأوع 

ن جتأأأأأري هراسأأأأأات واقأأأأأرترح علأأأأأ  املقأأأأأررة اخلاصأأأأأة أي يتعلأأأأأق ةاحلصأأأأأانة مأأأأأ  الواليأأأأأة القضأأأأأائية ا  ائيأأأأأة
استقصأأأائية أوسأأأع نةاقأأأاً،  أأأي ترأأأدرن السأأأواةق القضأأأائية اخلاصأأأة جب يأأأع األعأأأرا  القانونيأأأة وخمتلأأأ  

وأشأأأري رىل أن   أأأاك حاجأأأة رىل تأأأوخي احلأأأ ر رثاد االعت أأأاه علأأأ   أأأ   السأأأواةق القضأأأائية؛ ي امل أأأاطق
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أار س ومع أن م  املتصور عدو وجأوه أي فأرق مأاهي ةأني الواليأة القضأائية املدنيأة  أو ا  ائيأة ع أدما متر
  حتديأأأد مأأأا يشأأأكي ع أأأاًل م فأأأ اً ةصأأأفة رمسيأأأة، قأأأد يكأأأون مه أأأاً للغايأأأة   ةعأأأض احلأأأاالت حتليأأأي 

أو ررفضأت فيأه؛ وقأد  تلأ  احلصأانة غسأب فيأه السياق ال ي ميكأ  أن تكأون احلصأانة قأد مر حأت 
 ي أو سياق ج ائيما ركا  انت القضية مرفوعة ضد سياهة أج بية أو ضد فره   سياق مدم

وتسأأأادل ةعأأأض األعضأأأاد أيضأأأاً عأأأ  الت  يأأأد الأأأواره   التقريأأأر ةشأأأ ن عأأأدو وجا أأأة القأأأانون  -202
مبثاةأأة ةارسأأة   حتديأأد ا القأأانون الأأوطد ألغأأراض حتديأأد األع أأال امل فأأ ة ةصأأفة رمسيأأة، معتأأربي   أأ 

علأأأ  سأأواةق قضأأائية تفسأأأر  القأأانون الأأدويل العأأأر ؛ وةالفعأأي، اعت أأدت املقأأأررة اخلاصأأة،   حتليلهأأا،
وأشأأري أيضأأاً رىل ضأأرورة ثيأأاهة الرت يأأم علأأ  حتليأأي امل ارسأأة التشأأريعية ي كلأأك القأأانون الأأوطد وتةبقأأه

والت في يأأأة الوط يأأأة للأأأدول، فضأأأاًل عأأأ  ريأأأالد أمهيأأأة أ أأأرب لتحليأأأي امل ارسأأأة القضأأأائية الدوليأأأة، مبأأأا   
 أأأة   مسأأأائي معيّ و (391)مأأأ  رة االعتقأأأالية كلأأأك اآلثأأأار الكاملأأأة املرتتبأأأة علأأأ  أحكأأأاو مأأأ  قبيأأأي قضأأأ

، أصأأدرهتا احملأأا م واهليئأأات القضأأائية الدوليأأة، وهرفأأع (392)جمأأال املسأأاعدة املتباهلأأة   الشأأؤون ا  ائيأأة
 ية هنا ت اولت ةعض املسائي ةقدر معني م  االتساق

 
 تعريف "العمل المنفذ بصفة رسمية": )و(2 مشروع المادة )ج( 

، ومأأع كلأأك قرأأدمت تعليقأأات عليأأه ة مأأوجمة)و( ةةأأاةع تعريفأأي وصأأيغ2 اهةيتسأأم مشأأروع املأأ -203
 يصياغتهت صيي   ضود التحليي املستفيض ال ي أورهته املقررة اخلاصة   تقرير ا ل

 
 "العمل المنفذ بصفة خاصة"مقابل  "العمل المنفذ بصفة رسمية" ‘1‘ 

ي مفهأأوو قأأانوم وتلأأ  اختالفأأاً تامأأاً عأأ  احلصأأانة املوضأأوعية "مبأأدأ ع أأي الدولأأة"أرقأأر ةأأ ن  -204
الع أي امل فأأ  "يرعأأريف  ويرقأييفم علأ  نقأأيض  "الع أي امل فأأ  ةصأفة رمسيأة"وأرةأدي ع ومأاً ت ييأأد لت  يأد أن 

ورئأأأي أيضأأأاً أن الع أأأي امل فأأأ  ةصأأأفة خاصأأأة لأأأيس ةالضأأأرورة ةأأأاثاًل ألع أأأال اإلهارة،  "ي ةصأأأفة خاصأأأة
وعأأالوة علأأ  كلأأك، فأأرن الت ييأأم ي فأأ  ةصأأفة رمسيأأة لأأيس مراهفأأاً ألع أأال السأأياهة  أأا أن الع أأي امل 

ال ترةةأأأه أي صأأألة ةأأأالت ييم ةأأأني  "الع أأأي امل فأأأ  ةصأأأفة خاصأأأة"و "الع أأأي امل فأأأ  ةصأأأفة رمسيأأأة"ةأأأني 
غأأري أن رأيأأاً ك أأب رىل أن  أأ ي  املفهأأومني املت اقضأأني ي األع أأال املشأأروعة واألع أأال غأأري املشأأروعة

لأأأك ةعأأأض الع اصأأأر املفيأأأدة الأأأيت ميكأأأ  أن تسأأأاعد   فهأأأم مأأأا ركا  أأأان الع أأأي م فأأأ اً يقأأأدمان مأأأع ك
وميكأأأ  أن ةالفعأأأيي  ةصأأأفة رمسيأأأة أو ةصأأأفة خاصأأأة، أو مأأأا ركا  أأأان الع أأأي مشأأأروعاً أو غأأأري مشأأأروع

تسأأأّهي التعليقأأأات ا يأأأدة الصأأأياغة الأأأيت تسأأأتوعب خمتلأأأ  الفأأأروق الدقيقأأأة التوصأأأي رىل فهأأأم أفضأأأي 
 ية رمسيةللع ي امل ف  ةصف

__________ 

 (391) Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 

2002, p.3ي 
 (392) Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), Judgment, I.C.J. Reports 

2008, p. 177ي 
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ومل يقت أأأأع ةعأأأأض األعضأأأأاد ةاحلاجأأأأة رىل تعريأأأأ  ع أأأأي رمسأأأأي أو ع أأأأي م فأأأأ  ةصأأأأفة رمسيأأأأة  -205
ولأأأوحا أن املفأأا يم القانونيأأأة غالبأأأاً مأأأا تكأأون غأأأري حمأأأدهة وال يتسأأأىن هائ أأأاً ي ألغأأراض  أأأ ا املوضأأأوع
اوث ث ائيأأة ولأيس مأأ  الواضأأو متامأأاً مأا ركا  أأان مأأ  املفيأأد تقأدمي تعريأأ  يت أأي وضأع تعريأأ  قأأانوم هلأأا

وسأأتكون أي حماولأأة لت أأاوث الع اصأأر ي األع أأال امل فأأ ة ةصأأفة رمسيأأة واألع أأال امل فأأ ة ةصأأفة خاصأأة
ورئأي أن الت ييأم ةأني األع أال امل فأ ة ةصأفة رمسيأة واألع أال امل فأ ة ةصأفة ي ه ة مستحيلةاملشرت ة م  

وقأأد ي  أأي قضأأيةخاصأأة متييأأم عأأاو و أأا  للسأأ اح ةتحديأأد  أأي حالأأة علأأ  حأأدة ة أأاًد علأأ  اأأرو   
وأةأأأدى ةعأأأض األعضأأأاد ي أ أأأدت امل ارسأأأة املتبعأأأة   السأأأواةق القضأأأائية الدوليأأأة واحملليأأأة  أأأ ا التضأأأاه

شأكاً رثاد ا أأدوى مأ  مجأأع اإلشأأارات املتعأدهة رىل احلأأاالت الأيت اسأأترطدمت فيهأأا عبأارات مأأ  قبيأأي 
رة ويتةلأأب حتلأأياًل "ع أأي رمسأأي" أو "ع أأي م فأأ  ةصأأفة رمسيأأة"، ألن  أأ ا ا  أأع غأأري شأأامي ةالضأأرو 

وحربأأأ  لأأأو أن املقأأأررة اخلاصأأأة غثأأأت علأأأ  حنأأأو أ  أأأي مسأأأ لة مأأأدى رمكانيأأأة ي أع أأأق لفهأأأم السأأأياق
غأأأري أن أعضأأأاد ي حتديأأأد الدولأأأة نةأأأاق األنشأأأةة الأأأيت تأأأرى أهنأأأا تشأأأكي أع أأأااًل م فأأأ ة ةصأأأفة رمسيأأأة
واقأأرترح  أأ لك ي داً آخأأري  ك بأأوا رىل أن تعريفأأاً مصأأاغاً صأأياغة سأألي ة ميكأأ  أن يكأأون ضأأرورياً أو مفيأأ

 يأن التعليق ميك  أن يوره أمثلة عل  األع ال امل ف ة ةصفة رمسية
 

 الطابع الجنادي للعمل ‘2‘ 

الحأأأا ةعأأأض األعضأأأاد أن ةعأأأض املعا أأأدات تعتأأأرب مشأأأار ة مسأأأؤول الدولأأأة   ت فيأأأ  الفعأأأي  -206
علأأ  أهنأأا  صأأر اً  مأأ  تعريأأ  ا رميأأة، ةي  أأا مل يأأ     حأأاالت أخأأرى علأأ  تلأأك املشأأار ة نصأأاً  جأأمداً 

ةالضأرورة رمكانيأة تأأورط املسأؤول ةتلأك الصأأفة   كلأأك ال يسأتبعد  ولكأ ر أ  مأ  أر أان ا رميأأة املع يأة، 
الوصأأأفية أو التوجيهيأأأة رن الةبيعأأأة حسأأأب وجهأأأة ال ظأأأر تلأأأك، فأأأومأأأع كلأأأك، في ارتكأأأاب ا رميأأأة املع يأأأة

 ةي رمية ال تؤثر ةالضرورة   مس لة ما ركا  ان الشط  قد تصر  ةصفة رمسي معنّي لتص ي  

املسأأأأ لة احملوريأأأأة الأأأأيت حتأأأأده الع أأأأي امل فأأأأ  ةصأأأأفة رمسيأأأأة ألغأأأأراض رأى ةعأأأأض األعضأأأأاد أن و  -207
 ياحلصانة ليست طبيعة الع ي ور ا  ي الصفة اليت يتصر  را الشط 

اد أنه ةالرغم مأ  أن الةأاةع ا  أائي للفعأي ال يغأري طاةعأه الرمسأي، فأرن الحا ةعض األعضو  -208
مأأأ  ع اصأأأر تعريأأأ  الع أأأي امل فأأأ   كلأأأك ال يعأأأد أن الصأأأبغة ا رميأأأة للفعأأأي ميكأأأ  أن تعتأأأرب ع صأأأراً 

يبأأدو و أأو مأأا ع أأي م فأأ  ةصأأفة رمسيأأة ةالع أأي اإلجرامأأي، توصأأي  أن  أيضأأاً لأأوحا ةصأأفة رمسيأأةي و 
قأأأرتح، سأأأيؤهي رىل نتي أأأة مد شأأأة، ألنأأأه يعتأأأرب أي ع أأأي م فأأأ  ةصأأأفة رمسيأأأة مرأأأدرجاً   التعريأأأ  امل

و أأ ا شأأبيه ةأأالقول رن  أأي "ع أأي م فأأ  ةصأأفة رمسيأأة" يشأأكي، غكأأم التعريأأ ، جرميأأة، ورن ي جرميأأةً 
فالع أأأأي جرميأأأأة ي مسأأأأؤويل الدولأأأأة يرتكبأأأأون هائ أأأأاً، ةالضأأأأرورة، جأأأأرائم ع أأأأدما يتصأأأأرفون ةصأأأأفة رمسيأأأأة

 يغكم جترميه عل  صعيدي القانون ا  ائي الوطد أو الدويلغكم طبيعته ور ا  ال

أن حتأأأده  أأأي أن الغايأأأة مأأأ  القأأأانون الأأأدويل في أأأا يتعلأأأق ةاحلصأأأانة عأأأرب عأأأ  رأي مفأأأاه  وأ -209
هولأأة احملك أأة،   رطأأار املسأأائي اإلجرائيأأة، مأأا ركا  أأان ع أأي ةعي أأه ي فأأ   مسأأؤول مأأا يفضأأي رأأا رىل 

وركا  انأأأت مشأأأروعية القأأأانون ي و أأأ   مسأأأائي تربحأأأث   ةدايأأأة التقاضأأأيي ةارسأأأة واليتهأأأا القضأأأائية
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حد كاهتا معياراً وجيهاً لتقرير وجوه واليأة قضأائية، فأرن قأانون احلصأانة املوضأوعية سيصأبو آنأ اك   
 يوسترتتب عل    ا ال هج أيضًا آثار   افرتاض الربادةي عدمي ا دوى

جتسأأيد   أأو جمأأرهشأأارة رىل "الةأأاةع ا  أأائي" للع أأي اإلاهلأأد  مأأ  ورأى ةعأأض األعضأأاد أن  -210
ي وال يقصأأأد م هأأأا أن مجيأأأع األع أأأال الرمسيأأأة "ج ائيأأأة"ي مفهأأأوو وصأأأفي ألغأأأراض مشأأأاريع املأأأواه  أأأ  

ألنأه ال احلصأانة ألن الع أي نرفأ  ةصأفة رمسيأة  انةبأاقةعض األعضاد أهنأم ال يفه أون م ةأق  الحاو 
أشأأأأري رىل أن اقرتاحأأأأات قرأأأأدمت سأأأأاةقاً لتعريأأأأ  و   أأأأ ا الصأأأأده، ي ي ةأأأأوي علأأأأ  ع صأأأأر رجرامأأأأي

واسترفسر ع  الغايأة مأ  رلقأاد القأبض علأ  مسأؤول ركا مل يكأ  السأبب  أو هعأوى ي السلوك ا  ائي
 ةيالدفع ةافرتاض الرباد  رمكانية آن اك ةالفعي شركك ارتكاةه ع اًل ج ائياً، و 

ض علأأأ  كلأأأأك ةأأأالقول رن مشأأأأروع املأأأاهة -211 ةأأأاق، الأأأأ ي اعت دتأأأه الل  أأأأة ةشأأأأ ن ال  1 واعأأأرتر
 يي   ةالفعي عل  أن مشاريع املواه تر م عل  الوالية القضائية ا  ائية 2013 مؤقتًا   عاو

وقرأأدمت مقرتحأأات شأأىت إلجأأراد تقيأأيم لأأ   التعريأأ  املقأأرتح وحأأ   أي مأأا مأأ  شأأ نه أن  -212
جأأه خأأاص، أن تعأأاه صأأياغة واقأأرترح، ةو ي يأأوحي ةأأ ن ع أأاًل م فأأ اً ةصأأفة رمسيأأة  أأو جرميأأة   حأأد كاتأأه

 ا  ائيةيغيث ترمال شروط الصفة  2 الفقرة )و( م  مشروع املاهة

وفي أأا يتعلأأق مبسأأ لة "ع أأي واحأأد ومسأأؤولية ممهوجأأة"، رأى ةعأأض األعضأأاد أهنأأا راسأأطة    -213
ومأأأأ  الواضأأأأو أن أي ع أأأأي ي فأأأأ   مسأأأأؤول   الدولأأأأة ةصأأأأفة رمسيأأأأة ال ير سأأأأب رىل ي القأأأأانون الأأأأدويل
أيضأأأأأاً رىل الدولأأأأأة )ألغأأأأأراض  ير سأأأأأبد  )ألغأأأأأراض مسأأأأأؤوليته ا  ائيأأأأأة الفرهيأأأأأة(، ةأأأأأي الشأأأأأط  وحأأأأأ
وأفأأاه أعضأأاد آخأأرون، رغأأم عأأدو اعرتاضأأهم علأأ   أأ ا الوصأأ ، ةأأ ن الصأألة ةأأني ي مسأأؤولية الدولأأة(

مس لة "ع ي واحد ومسأؤولية ممهوجأة" واالسأت تان أن األع أال امل فأ ة ةصأفة رمسيأة ال ةأد أن تكأون 
وأشأأري رىل التبأأاس األمأأر في أأا يبأأدو   فهأأم مسأأ لة ي ج أأائي، ليسأأت صأألة واضأأحة متامأأاً كات طأأاةع 

الواليأأة القضأأائية واحلصأأانة، ومهأأا مفهومأأان خمتلفأأان ورن  انأأا مرتاةةأأني، وفهأأم املسأأؤولية، سأأواد م هأأا 
 ةياملسؤولية ا  ائية الفرهية أو مسؤولية الدول

 
 العمل إلع الدولةإسناد  ‘3‘ 

سأأاعد ي كلأأك ألن ،الع أأي رسأأ اه ل التقريأأر مسأأ لة أأاو  ت  أن مأأ  املهأأم أن األعضأأاد  ةعأأض رأى -214
 ةي  توضيو مسائي معي ة تتعلق ة ةاق احلصانة املوضوعي

الع أأي لتحديأأد  رسأأ اه قواعأأد ، رىلاحلصأأانة املوضأأوعيةاإلشأأارة،   سأأياق ورأى آخأأرون أن  -215
ي ة،   اعتقأأأأاه م، تعأأأأوه رىل الدولأأأأة هون سأأأأوا امتامأأأأاً ألن احلصأأأأانة املع يأأأأ ةمسأأأأؤولية الدولأأأأة م ةقيأأأأ

ولأأأ لك أعرةأأأوا عأأأ  شأأأكوك رثاد ت  يأأأد املقأأأررة اخلاصأأأة أن "الع أأأي ا  أأأائي الأأأ ي تشأأأ له احلصأأأانة 
املوضوعية ليس ةاملعىن احلر  ع اًل مأ  أع أال الدولأة كاهتأا، ور أا  أو ع أي الفأره الأ ي ارتكبأه"، رك 

 يوتعقيد ايؤهي رىل التباس األمور  كلك رأوا أن
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وأشأأري أيضأأاً رىل أن قواعأأد حصأأانة الدولأأة كات طبيعأأة رجرائيأأة وتقتصأأر علأأ  حتديأأد مأأا ركا   -216
وال تأأؤثر  أأ   القواعأأد   ي  أأان مبقأأدور هولأأة احملك أأة أو ال أن متأأارس الواليأأة القضأأائية علأأ  غري أأا

 يروعمس لة ما ركا  ان السلوك ال ي ترباش ر ةش نه اإلجرادات مشروعًا أو غري مش

لدولأأأة مأأأ  الواليأأأة اومل يربأأأد عأأأده مأأأ  األعضأأأاد اسأأأتعداهاً لالعأأأرتا  ةأأأ ن حصأأأانة مسأأأؤول  -217
ورأوا أن الفصأأي ةي ه أأا مفيأأد ويتةلأأب مميأأداً ي القضأأائية ا  ائيأأة لدولأأة أخأأرى مقرتنأأة غصأأانة الدولأأة

سأأي ا م أأ  هنايأأة مأأ  البحأأث؛ ومثل أأا ت بأأنييف مأأ  التةأأورات املسأأت دة   القأأانون ا  أأائي الأأدويل، وال 
وأشأأأار أعضأأأاد  ياحلأأرب العامليأأأة الثانيأأأة، ال ي بغأأأي أن ترقأأأرن احلصأأأانة املوضأأوعية هائ أأأاً غصأأأانة الدولأأأة

آخأأرون رىل حأأق هولأأة   رفأأع احلصأأانة عأأ  مسأأؤوليها، و أأو مأأا يأأربث العالقأأة الرتاةةيأأة في أأا ةأأني مجيأأع 
 أشكال احلصانات اليت مرّه ا الدولي

الفعأأأي، علأأأ  ال حأأأو رسأأأ اه املقأأأررة اخلاصأأأة رأيهأأأا أيضأأأاً أن معأأأايري وشأأأاطر ةعأأأض األعضأأأاد  -218
مأأ  املأأواه املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول عأأ  األفعأأال غأأري املشأأروعة هوليأأاً،  11 رىل 4 احملأأده   املأأواه مأأ 

وأشأأأأأري علأأأأأ  سأأأأأبيي املثأأأأأال رىل أن تصأأأأأر  ي ليسأأأأأت مجيعأأأأأاً معأأأأأايري كات صأأأأألة ألغأأأأأراض احلصأأأأأانة
، 11و 10و 9و 8و 7 و  معي أأأأأأة رىل الدولأأأأأأة مبوجأأأأأأب املأأأأأأواهاألشأأأأأأطاص الأأأأأأ ي ير سأأأأأأب   اأأأأأأر 

 ييشكي ع اًل م ف ًا ةصفة رمسية ألغراض حصانة  ؤالد األشطاص ال

 وك أأأأأب عأأأأأده مأأأأأ  األعضأأأأأاد رىل قلأأأأأة ةارسأأأأأات الأأأأأدول والسأأأأأواةق القضأأأأأائية كات الصأأأأألة -219
عبأأأارة "مسأأأؤول تسأأأادلوا عأأأ  األسأأأاس الأأأ ي اسأأأت دت رليأأأه املقأأأررة اخلاصأأأة لتؤ أأأد أن و ، يبأأأدو في أأأا

ي الدولة" يرستثىن م ها ألغأراض احلصأانة األفأراه الأ ي  يرعتأربون   العأاهة مسأؤولني غكأم األمأر الواقأع
ورأى ةعأأض األعضأأاد أن   أأاك حاجأأة رىل اتبأأاع هنأأج أوسأأع نةاقأأاً يشأأ ي أع أأال شأأط  يتصأأر  

االتفاقأأات املربمأأأة وأرعأأرب أيضأأاً عأأأ  رأي مفأأاه  أن االجتأأا  السأأأائد   ي ةتوجيأأه أو رشأأرا  حكأأأومي
واملبأأأأاهئ املوضأأأأوعة   اآلونأأأأة األخأأأأرية ةشأأأأ ن املتعاقأأأأدي  مأأأأ  القةأأأأاع اخلأأأأاص  بأأأأ  تقييأأأأد أو رفأأأأض 

 يحصانة     األطرا  الفاعلة

 مثل أأأأاوجأأأأاد   رأي آخأأأأر أن قأأأأانون احلصأأأأانة وقأأأأانون مسأأأأؤولية الأأأأدول نظامأأأأان خمتلفأأأأان،  -220
 يرىل حلول وسبي انتصا  خمتلفة م  مث وتل  األساس امل ةقي لوجوه  ي م ه ا، ويفضيان

وفي أأأأأا يتعلأأأأأق مبشأأأأأروع التعريأأأأأ  ةصأأأأأيغته املقرتحأأأأأة، علأأأأأ  وجأأأأأه اخلصأأأأأوص، رحأأأأأب ةعأأأأأض  -221
الع أأي رىل الدولأأة   الأأ  ، ألنأأه معيأأار غأأري مفيأأد ع أأد رسأأ اه األعضأأاد ةعأأدو رهران املقأأررة اخلاصأأة 

 يحتديد ما يشكي ع اًل م ف ًا ةصفة رمسية
 

 وممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكوميةالسيادة  ‘4‘ 

وفقأأاً لأأبعض األعضأأاد، مأأ  املهأأم،   أأا جأأاد   التقريأأر، الت ييأأم ةأأني األع أأال امل فأأ ة ةصأأفة  -222
رمسيأأأأأة، أي املضأأأأأةلع رأأأأأا   معأأأأأرض أهاد وايفأأأأأة ع وميأأأأأة، أو   رطأأأأأار ةارسأأأأأة احلقأأأأأوق السأأأأأياهية 

ورأوا أن الصأأيغ الأأيت أورههتأأا املقأأررة اخلاصأأة ي اصأأةللدولأأة، واألع أأال امل فأأ ة  أأره تعميأأم املصأألحة اخل
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وورجأأه ا ت أأاو حظأأي ةاملوافقأأة ي تعكأس جيأأداً اسأأتقراد ا أأانبني "الت ثيلأأي" و"الأوايفي"   أهاد الدولأأة
"ةعأأأض اختصاصأأأات السأأألةة احلكوميأأة"   املأأأواه املتعلقأأأة مبسأأأؤولية الأأأدول عأأأ  عبأأأارة رىل اسأأتطداو 

ورأى أعضأأاد آخأأرون أن السأأأياق الأأ ي ت اولأأت فيأأه تلأأك املأأواه تلأأأك ي األفعأأال غأأري املشأأروعة هوليأأاً 
وأشأأأأأار عأأأأأده مأأأأأ  األعضأأأأأاد أيضأأأأأاً رىل صأأأأأعوةة تعريأأأأأ  السأأأأأياهة وةارسأأأأأة ةعأأأأأض ي العبأأأأأارة خمتلأأأأأ 

 ياختصاصات السلةة احلكومية

أن ح أة تعأارض ا رميأة الدوليأة مأع القأانون الأدويل عأ  رأي مفأاه  ةعض األعضأاد  وأعرب -223
ع صأأر رضأأا  كي صأألة لتوصأأي  ع أأي م فأأ  ةصأأفة رمسيأأة، ومأأع كلأأك يبأأدو أن مقأأرتح ال تقأأدو أي 

اعتبار الع ي امل ف  ةصفة رمسية كا طأاةع ج أائي يأوحي ةأ ن املقأررة اخلاصأة ا أ ت ةالفعأي موقفأاً مأ  
واتفأأق ي 2016  أ ا األمأر رغأم أن مسأ لة احلأدوه واالسأأتث ادات سأترت اول   التقريأر اخلأامس   عأاو

خأأأأرون مأأأأع املقأأأأررة اخلاصأأأأة علأأأأ  أن طأأأأاةع ا أأأأرائم الدوليأأأأة وخةورهتأأأأا يلممأأأأان ةوضأأأأعها   أعضأأأأاد آ
 ياالعتبار ألغراض حتديد نةاق احلصانة م  الوالية القضائية ا  ائية األج بية

واختل  ةعض األعضأاد مأع املقأررة اخلاصأة   أن العالقأة ةأني األع أال امل فأ ة ةصأفة رمسيأة  -224
وأشأأأأاروا رىل الأأأأرأي املسأأأأتقي املشأأأأرتك الصأأأأاهر عأأأأ  القضأأأأاة  يغي أأأأم ي د حرسأأأأ توا أأأأرائم الدوليأأأأة قأأأأ

ال ميكأ  اعتبأار ا أرائم الدوليأة ييي ، حيأث وره أنأه "مأ  رة االعتقأالو و  انم وةويرغي تال   قضية 
اخلةأأأرية أع أأأااًل رمسيأأأة ألهنأأأا ليسأأأت مأأأ  املهأأأأاو الةبيعيأأأة للدولأأأة، وال مأأأ  املهأأأاو الأأأيت ميكأأأ  للدولأأأأة 

والحأأأأا أعضأأأأاد آخأأأأرون أن املقأأأررة اخلاصأأأأة ر أأأأمت علأأأأ  مسأأأأ لة مأأأأا ركا ي (393)"ييي ا ت هيتهأأأأاوحأأأد 
 ، ومل تت أأاولأمكأأ  أن تكأأون ا أأرائم الدوليأأة   أي وقأأت مأأ  األوقأأات "أع أأااًل م فأأ ة ةصأأفة رمسيأأة"

واقأأأأرترح أن تأرع أأأأّد التعليقأأأات املممأأأأع اعت اه أأأأا علأأأأ  مشأأأأروع احلكأأأأم ي مسأأأ لة احلأأأأدوه أو االسأأأأتث ادات
 يتستبق امل اقشة ةش ن احلصانات في ا يتعلق ةا رائم الدولية ةةريقة ال

، أن "اسأأتث اد ا رميأأة مأأ  رة االعتقأأالومأأع كلأأك، أ أأد ةعأأض األعضأأاد، اسأأت اهاً رىل قضأأية  -225
ومأأأ  جهأأأأة أخأأأرى، لأأأأوحا أن تلأأأك القضأأأأية ي ةاحلصأأأانة الشطصأأأأيةيتعلأأأأق الدوليأأأة" ال ي ةبأأأأق في أأأا 

ات امل ك أأأأة في أأأأا يتعلأأأأق ةاحلصأأأأانة املوضأأأأوعية، كلأأأأك أن حمك أأأأة العأأأأدل حتسأأأأم مسأأأأ لة االسأأأأتث اد مل
الدوليأأأة حصأأأرت اسأأأت تاجها   احلصأأأانة الشطصأأأية ع أأأدما أعل أأأت أهنأأأا مل تسأأأتةع أن تسأأأت ب  مأأأ  
امل ارسأات وجأوه أي شأأكي مأ  أشأأكال االسأتث ادات،   رطأار القأأانون الأدويل العأأر ، مأ  القاعأأدة 

 يالقضائية ا  ائية وتقر احلرمة لوثراد اخلارجية املتقلدي  مل اصبهم اليت مت و احلصانة م  الوالية

وتسأأأادل ةعأأأض األعضأأأاد عأأأ  احلاجأأأة رىل وضأأأع تعريأأأ  وشأأأككوا   ا أأأدوى مأأأ  صأأأيغة  -226
"الع أأي الأأ ي يقأأوو ةأأه مسأأؤول الدولأأة   ةارسأأٍة لأأبعض اختصاصأأات السأألةة احلكوميأأة"، معتأأربي   

واقأأرترح ةأأديي يت ثأأأي ي "احلكوميأأة" مصأأاهرة عأأأ  املةلأأوب ل أأة "اختصاصأأات" غأأري واضأأأحة و ل أأة 
، الأأأيت اعت أأأدهتا الل  أأأة مؤقتأأأاً   2   اسأأأتطداو الصأأأيغة الأأأوارهة   الفقأأأرة )ه( مأأأ  مشأأأروع املأأأاهة

__________ 

 (393) Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 

2002, p.2, at p. 89, para. 85ي 
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، و      احلالة سأتكون اإلشأارة رىل "الع أي الأ ي يقأوو ةأه مسأؤول الدولأة ع أدما ميثأي 2014 عاو
أأر ةأأأدولأأأة"الدولأأة أو ع أأدما ميأأأارس واأأائ  ال  ن الل  أأة ع أأأدما اعت أأدت  أأأ ا احلكأأم ناقشأأأت ي وكر ث

غأأأري أن أعضأأأاد آخأأأري  رأوا أن  أأأ   العبأأأارة ي عبأأأارة "السأأألةة احلكوميأأأة" وامت عأأأت عأأأ  اسأأأتطدامها
 يمفيدة   سياق   ا املوضوع

للع أأي امل فأأ  ةصأأفة رمسيأأة، فرمبأأا  والحأأا ةعأأض األعضأأاد أنأأه ركا مأأا اعت أأدت الل  أأة تعريفأأاً  -227
 ، ةالصأيغة الأيت اعت أدهتا مؤقتأأاً 5لأ لك علأ  مشأروع املأأاهة  ع أد ا رهخأال تعأأديي تبعأاً  ون م اسأباً يكأ

   ة الصياغةي 
 

 نطاق الحصانة الموإلوعية: 6 مشروع المادة )د( 
تفاهيأاً  2و 1 ومأع كلأك اقأرترح رعأاهة صأياغة الفقأرتنيي مقبأواًل ع ومأاً  6 اعتررب مشروع املأاهة -228

وميكأأ  فعأأي كلأأك ةاسأأتطداو صأأيغة ي ةأأ ن األمأأر يشأأ ي املسأأؤولني امل تطبأأني فقأأ  إلعةأأاد االنةبأأاع
وأثأأريت أيضأأاً رمكانيأأة عكأأس ترتيأأب ي "ع أأدما ميثلأأون الدولأأة أو يأأؤهون واأأائ  الدولأأة، وةعأأد كلأأك"

وكر أأر ي ألن كلأأك سأأي يم متييأأماً واضأأحاً ةأأني احلصأأانة املوضأأوعية واحلصأأانة الشطصأأية 2و 1 الفقأأرتني
مقبأأأأول ولكأأأ   أأأ ا القبأأأول ال  كأأأأم مسأأأبقاً علأأأ  مسأأأ لة االسأأأأتث ادات  2 وع الفقأأأرةأيضأأأاً أن مشأأأر 

 يامل ك ة وال وي را

 4 مأ  مشأروع املأاهة 3 ثائأدة ألهنأا تأوره جانبأاً سأبق ت اولأه   الفقأرة 3 وأشري رىل أن الفقأرة -229
  التعليأأق، أمأأا ركا  وي بغأأي ت اوهلأأاي 2013 و  التعليأأق عليهأأا الأأ ي اعت دتأأه الل  أأة مؤقتأأاً   عأأاو

احأأأترفا رأأأا، فيلأأأمو حأأأ    ل أأأة "السأأأاةقني" ألن احلصأأأانة املوضأأأوعية تشأأأ ي أيضأأأاً رؤسأأأاد الأأأدول 
 يورؤساد احلكومات ووثراد اخلارجية أث اد تقلد م مل اصبهم

 
 خطة العمل المستقئلي )ه( 

و   أ ا ي  ا املوضأوعاعتررب ال ظر   حدوه احلصانة واالسأتث ادات م هأا جانبأاً رئيسأياً مأ   أ -230
الصأأأده، شأأأده ةعأأأض األعضأأأاد علأأأ  أمهيأأأة رجأأأراد حتليأأأي شأأأامي للتعليقأأأات الأأأوارهة مأأأ  احلكومأأأات، 

إلثبأأات ةارسأأات الأأدول فحسأأب، ةأأي أيضأأاً للوقأأو  علأأ  الفأأروق الدقيقأأة   املواقأأ  املتطأأ ة،  ال
ي اً    أأ ا ا أأالمبأأا   كلأأك معرفأأة مأأا ركا  انأأت تلأأك الأأدول تأأرى أن القأأانون الأأدويل حاسأأم ع ومأأ

وأعأرب أعضأاد آخأرون عأ  األسأ  ألن حتليأي حأدوه احلصأانة واالسأتث ادات م هأا لأ  يرت أأاول رال   
 ي، رغم أنه كر ر    ثري م  األحيان   تقارير ساةقة و له قدر قليي م  امل اقشة2016 عاو

ث ادات رىل جانأأب وشأأ ع ةعأأض األعضأأاد املقأأررة اخلاصأأة علأأ  ت أأاول مسأأ لة احلأأدوه واالسأأت -231
الل  أة  ألن القيأاو ةأ لك مأ  شأ نه أن يسأاعد ا أانبني فحسأب، ةأييس لأرتاة  املسأائي اإلجرائيأة، لأ

واقأأأأرترح  ي   هنايأأأأة املةأأأأا  علأأأأ  التغلأأأأب علأأأأ  ةعأأأأض القضأأأأايا الشأأأأائكة املتعلقأأأأة ةاملوضأأأأوع ة   لأأأأه
السأاةق ألوانأه التةأرق  وأشأار أعضأاد آخأرون رىل أن مأ ي   لك ت اول املسأائي اإلجرائيأة قبأي غري أا

 يرىل احلدوه واالستث ادات   العاو القاهو رك ال تمال   اك مسائي عامة ي بغي ت اوهلا
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 الملحظات الختامية للمقررة الخاصة -3 
وت اولأأت تقسأأي ها رىل جم أوعتني، ة املسأائي الأيت أثأأريت أث أاد امل اقشأة ةاخلاصأأ ةاملقأرر ت اولأت  -232

، وت اولأأأت ةعأأأد الل  أأأةخمتلفأأأون   امل ه يأأأة الأأأيت أثار أأأا أعضأأأاد سأأأائي امل ةعأأأض  ا  وعأأأة األوىل 
 "يالع ي امل ّف  ةصفة رمسية"مبفهوو  علقةاملتكلك املسائي 

أن ةعأأض ة ةوجأأه عأأاو رىل اخلاصأأ ةاملقأأرر أشأأارت ، سأأائياألوىل مأأ  املوفي أأا يتعلأأق ةا  وعأأة  -233
ت اولأأأت   و  امل ه يأأأة فقأأأ ي ومأأأع كلأأأك، الل  أأأة جتأأأاوثت املطأأأا املقدمأأأة مأأأ  أعضأأأاداملالحظأأأات 

معا أأة التشأأريعات قيأأد البحأأث، و تحليأأي وقي أأة السأأواةق القضأأائية املتعلقأأة ةال أأ ا الصأأده تعليقأأاهتم 
 يالدولبالغات املقدمة م  لبيانات والاألمهية اليت أعةيت لو  ،الوط ية
ةة اإل اةيأأة لعأأده  بأأري مأأأ  ةاالسأأأت ااملقأأررة اخلاصأأة في أأا يتعلأأق ةالسأأواةق القضأأأائية، رحبأأت و  -234

في أأأأا يتعلأأأق ةتعليقأأأأات ةعأأأض أعضأأأأاد و أعضأأأاد الل  أأأة لتحليأأأأي امل ارسأأأة القضأأأأائية الأأأوارهة   التقريأأأري 
حتليأأي السأأواةق القضأأائية الوط يأأة، أ أأدت جمأأدهاً األمهيأأة الأأيت توليهأأا للسأأواةق مأأ  فائأأدة الالل  أأة ةشأأ ن 

الأأيت تواجأأه  أأي أن احملأأا م الوط يأأة ةأأال ظر خاصأأة رىل ، ةالقضأأائية الوط يأأة   معا أأة احلصأأانة املوضأأوعي
متسأأأأأقة اسأأأأت تان أن السأأأأواةق القضأأأأأائية غأأأأري  مباشأأأأرة القضأأأأايا املتعلقأأأأأة ةاحلصأأأأانةي وشأأأأدهت علأأأأأ  أن

هيئأأأأات أيضأأأأاً ة مهيأأأأة السأأأأواةق القضأأأأائية للوسأأأأل ت ة ع أأأأال الل  أأأأةي يتصأأأأي   حأأأأد كاتأأأأه  ومت انسأأأأة
فكأرة أن   أاك نوعأاً مأ  التسلسأي اهلرمأي علأ  موافقتهأا دو عأا م الدوليأة، ولكأ  أ أدت القضائية واحمل

املقأأأررة اخلاصأأأة   الوقأأأت نفسأأأه، أشأأأارت و ةأأني السأأأواةق القضأأأائية الدوليأأأة والسأأأواةق القضأأأائية الوط يأأةي 
 السواةق القضائية الدولية متسقة ومت انسةيال توافق عل  الرأي القائي ة ن رىل أهنا 
الع أأي امل ّفأأ  ةصأأفة "عةأأي للتشأأريعات الوط يأأة   حتديأأد مفهأأوو وفي أأا يتعلأأق ةأأالوثن الأأ ي ي -235
 32  الفقأأرة  ةسأأتطدمعبأأارة "غأأري كي صأألة" املع املأأواه احلأأايل، اعرتفأأت ةأأ ن و ألغأأراض مشأأر  "رمسيأأة

التشأأأأريعات ا مل تقصأأأأد حرمأأأأان ي ةيأأأأد أهنأأأأا أشأأأارت رىل أهنأأأأليسأأأأت أنسأأأأب عبأأأارة لأأأأ لكمأأأ  التقريأأأأر 
، تك يليأأأة للتفسأأأريي بغأأأي أن تع أأأي فقأأأ   أأأ هاة  ا  يأأأد علأأأ  أهنأأألتا، ولكأأأ  تهأأأا أأأي قي مأأأ   الوط يأأأة 

املطتلفأأأة،  ال ظر رىل االختالفأأأات الكبأأأرية الأأأيت ميكأأأ  العثأأأور عليهأأأا   التشأأأريعات الوط يأأأةسأأأي ا ةأأأ ال
وعأالوة "ي الع أي امل ّفأ  ةصأفة رمسيأة"ألغأراض حتديأد مفهأوو امل اسأبة وصعوةة حتديد القأوانني الوط يأة 

الع أأأي امل ّفأأأ  لتعبأأأري " تعريأأأ علأأأ  القأأأوانني الوط يأأأة املتعلقأأأة غصأأأانة الدولأأأة ي ال حتتأأأو علأأأ  كلأأأك، 
 "يةصفة رمسية

األمهيأة  ةاخلاصأ ةاملقأرر أ أدت في أا يتعلأق ةالبيانأات والتعليقأات املقدمأة مأ  الأدول،  وأخرياً، -236
ع أأد رعأأأداه تقارير أأأاي ورحبأأأت  انتظأأأاوة هاسأأأتطدمت وأهنأأاائ أأأاً ملثأأي  أأأ   املأأأواه الث ي أأأة، توليهأأأا هالأأيت 

تعليقأأأات  امأأأة ومفيأأأدة، لأأأيس فقأأأ  ألغأأأراض التلأأأك البيانأأأات و يأأأرون أن غقيقأأأة أن أعضأأأاد الل  أأأة 
ل سأأأأائي لولكأأأأ  أيضأأأأاً ةغيأأأأة التحقأأأأق مأأأأ   يفيأأأأة تصأأأأور الأأأأدول  ،اإلةأأأأالغ عأأأأ  امل ارسأأأأات الوط يأأأأة

 اليت تدخي   نةاق املوضوع احلايلياملطتلفة القانونية 
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 تقأأأدم "،الع أأأي امل ّفأأأ  ةصأأأفة رمسيأأأةأةأأأديت ةشأأأ ن تعريأأأ  "تعلأأأق ةالتعليقأأأات الأأأيت في أأأا يو  -237
ةأني  ةقائ أوالصألة ال ؛عدة مالحظأات ةشأ ن أمهيأة رهران  أ ا تعريأ    مشأروع املأواه ةاخلاص ةاملقرر 
الع أأأي امل ّفأأأ  "فهأأأوو ملالبعأأأد اإلجرامأأأي و سأأألةة احلكوميأأأة؛ الوالسأأأياهة وةارسأأأة ع اصأأأر الع أأأي  أأأ ا 

 "؛ والعالقة ةني املسؤولية واحلصانةييةةصفة رمس
جمأأأأدهاً  ةاخلاصأأأأ ةاملقأأأأرر  تأ أأأأد "،الع أأأأي امل ّفأأأأ  ةصأأأأفة رمسيأأأأة" مهيأأأأة تعريأأأأ  وفي أأأأا يتعلأأأأق ة -238

عأأأده  بأأأري مأأأ  أعضأأأاد أيأأأد ع املأأأواه، و و تعريأأأ  ألغأأأراض مشأأأر  وجأأأداقت اعهأأأا ةأأأ ن مأأأ  الضأأأروري أن ي
حتقيأأأأق اليقأأأأني القأأأأانوم، ال سأأأأي ا مأأأأع    ،   رأيهأأأأا،تعريأأأأ الوسيسأأأأاعد  أأأأ ا  أأأأ ا الأأأأرأيي  الل  أأأأة

خاصأأة، الأأ ي مل يأأتم تعريفأأه  ةةصأأففأأ  ع أأي امل ةاملطالفأأة للاملفهأأوو  أأ ا مراعأأاة أنأأه ال ميكأأ  تعريأأ  
يتعأارض مأع وجهأة ال ظأر القائلأة ة نأه مفهأوو قأانوم  سأواةق القضأائيةالت أوع وعأدو جتأانس أيضاً، وأن 
التأأأأدوي  التعريأأأأ    وعأأأأالوة علأأأأ  كلأأأأك، سيسأأأأهم  ميكأأأأ  حتديأأأأد  ةالوسأأأأائي القضأأأأائيةيغأأأأري حمأأأأده 

حأأول  أأ   و امل ارسأأني، مبأأا   كلأأك احملأأا م الوط يأأةي وسيسأأاعد  والتةأأوير التأأدر ي للقأأانون الأأدويل
، بحأأث)  احلالأأة قيأأد ال "عأأدو التقيأأد" ن تةبيأأق أسأألوب ةأأعأأ  رأيهأأا  ةاخلاصأأ ةاملقأأرر  تال قةأأة، أعرةأأ

 والية الل  ةيدو متعارضًا مع مراراً وتكراراً يبعدو اعت اه تعري ( 
علأأأ  أن املقأأأررة اخلاصأأأة سأأأ لة السأأأياهة وةارسأأأة السأأألةة السأأأياهية، شأأأدهت  أأأا يتعلأأأق مبفيو  -239

خاصأأة يتةلأأب عالقأة ، " ة نأه موضأأوعي، مقاةأي الع أأي الشطصأيالع أي امل ّفأأ  ةصأفة رمسيأأةوصأ  "
 ارسأة ملأمثلأة ميكأ  تقأدمي ، "السأياهةعدو وجوه تعريأ  هقيأق ملصأةلو "رغم و الدولةي املسؤول و ةني 

، وخباصأأأأأأأة األمثلأأأأأأأة الأأأأأأأوارهة   "ةبيعتهأأأأأأأاةة يالسأأأأأأأياه"األع أأأأأأأال أو "األع أأأأأأأال املالثمأأأأأأأة للسأأأأأأأياهة" 
السأأأاةقة   أع اهلأأأا فعأأأاًل الل  أأأة مأأأ  التقريأأأري وعأأأالوة علأأأ  كلأأأك، اسأأأتطدمت  58و 54 الفقأأأرتني

جانبأأاً سأأ لة   تر أأت الل  أأة  أأ   امل"، ولكأأةارسأأة السأألةة احلكوميأأة"عبأأارة  املتعلقأأة مبسأأؤولية الدولأأة
 ملميد م  التفصييي

  حأأني أنأأه مأأ  ة أنأأه اخلاصأأ ةاملقأأرر أ أأدت في أأا يتعلأأق ةالعالقأأة ةأأني املسأأؤولية واحلصأأانة، و  -240
الأأيت  شأأرت ةاملةعأأض الع اصأأر فرهن أأا ي ةويأأان علأأ  أ أأدا  خمتلفأأة، يرميأأان رىل الصأأحيو أن ال ظأأامني 

   أأأأ ا الصأأأأأده مسأأأأ لة ا أأأأأرائم الدوليأأأأأة  ةيأأأأأدمأأأأ  األمثلأأأأأة ا ي و اً ةي ه أأأأأافصأأأأأي جأأأأ ريالهون حتأأأأول 
 ونتي أأة لأأ لك، ال ميكأأ ،الل  أأة أث أأاد امل اقشأأةي خمتلفأأون   أعضأأاد الأأيت أثار أأا  وعالقتهأأا ةاحلصأأانة

 أأأ ا املوضأأأوع، علأأأ  األقأأأي في أأأا يتعلأأأق ع أأأد معا أأأة ةاملسأأأؤولية علقأأأة   رأيهأأأا، جتا أأأي املسأأأائي املت
لأأرأي الأأ ي شأأاطر اهنأأا ال تر ةاخلاصأأ ةاملقأأرر  تةرسأأ اه الفعأأي رىل الدولأأةي وقالأأقأأة املتعلقواعأأد بعض الةأأ

 يم  نف   مسؤول هولةي  ألنًا رمسي الع ي ليس ن ةالل  ة  ادعضأحد أأعرب ع ه 
والأممد(،  ي)املأاه ي ع صأر  أع ةأني الا  ةاخلاصأ ةاملقأرر ةأرثت ، أ6وفي ا يتعلق مبشروع املاهة  -241
مأأ   3ي وفي أأا يتعلأأق ةأأالفقرة 2و 1عكأأس ترتيأأب الفقأأرتني اخليأأار املتعلأأق ةل ظأأر   هنأأا تؤيأأد اروقالأأت 
الل  أأة حأأ فها تقأأرر رمكانيأأة أن هأأا تر أأت لك و هنأأا تأأرى أنأأه ي بغأأي اإلةقأأاد عليهأأا، ر، قالأأت 6املأأاهة 

 وأسباب كلك   التعليقي اورهران حمتوا 
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طرحهأأأا ةعأأأض أعضأأأاد الل  أأأةي وأخأأأرياً، الأأأيت املطتلفأأأة علأأأ  األسأأأئلة  ةاخلاصأأأ ةاملقأأأرر ورهت  -242
  ا لسأأة العامأأة املثأأرية لال ت أأاو الأأيت جأأرت  اقشأأة املن رة، قالأأت يقبلسأأتيتعلأأق خبةأأة الع أأي امل في أأا

الل  أأأةي وأشأأأارت رىل أن الل  أأأة   ل  اقشأأأة الأأأيت جأأأرت سأأأاةقاً ل -رىل حأأأد  بأأأري  -تكأأأرار لل  أأأة 
عا أأة مسأأ لة احلأأأدوه مباد الل  أأة أيأأد اقرتاحهأأا مأأ  أعضأأاً  بأأري اً  وأن عأأدهع دئأأ  أقأأرت خةأأة الع أأي 

عأده مأ  أعضأاد املقأدو مأ   ةأاالقرتاحةع ايأة أحاطأت عل أاً  ي ةيأد أهنأاواالستث ادات   تقرير ا القاهو
ل وضأأوعي و   أ ا الصأأده، أشأأارت لالوقأأت، ا وانأب اإلجرائيأأة نفأأس أواًل، أو    عأاَل ن تةأأالل  أة 
 ، املسائي اإلجرائية   تقرير ا املقبييع د اإلمكانو  ةالقدر الالثوا ستعاَل، رىل أهن
ةأأ ن حتيأأي مشأأروعي املأأاهتني رىل   أأة الصأأياغة، ة الل  أأة اخلاصأأ ةاملقأأرر  تو  اخلتأأاو، أوصأأ -243

   ضود امل اقشة العامةيفيه ا الحقًا ست ظر ا عل  أن يكون مفهومًا أهن
  


