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الفصل العاشر
حصانة مسلولي الدول من الوالية القضادية الجنادية األجنئية
ألف -مقدمة
 -171ق أ أأررت الل أ أأة ،هورهت أ أأا التاسأ أ أأعة واخل س أ أأني ( ،)2007أن ت أ أأدرن موض أ أأوع "حصأ أ أأانة
مسأ أ أأؤويل الأ أ أأدول م أ أ أ الواليأ أ أأة القضأ أ أأائية ا ائيأ أ أأة األج بيأ أ أأة" ةرنأ أ أأامج ع لهأ أ أأا وعي أ أ أأت السأ أ أأيد
رومأان أي ولأأوه ني مقأأرراً خاصأاً()382ي و الأأدورة نفسأأها ،طلبأأت الل أة رىل األمانأأة العامأأة أن تعأأد
هراسة أساسية ع ا املوضوع ،و ي الدراسة اليت أتيحت لل ة هورهتا الستني()383ي
 -172وق أ أ أأدو املق أ أ أأرر اخل أ أ أأاص ثالث أ أ أأة تق أ أ أأاريري وتلق أ أ أأت الل أ أ أأة التقري أ أ أأر األويل ونظ أ أ أأرت في أ أ أأه
هورهتأأا السأأتني ( ،)2008وتلقأأت الل أأة التقري أري الث أأام والثالأأث ونظأأرت فيه أأا هورهتأأا الثالث أأة
أ أ أ ا املوض أ أ أأوع هورهت أ أ أأا احلاهي أ أ أأة
والس أ أ أأتني ()384()2011ي ومل ت أ أ أأت ك الل أ أ أأة م أ أ أ ال ظ أ أ أأر
والستني ( ،)2009وهورهتا الثانية والستني ()385()2010ي
 -173وعي أأت الل أأة هورهتأأا الراةعأأة والسأأتني ( )2012السأأيدة ونثبسأأيون رسأأكوةار ررنانأأدث
مقأأررة خاصأأة لتحأأي حمأأي السأأيد رومأأان ولأأوه ني ،ال أ ي مل يعأأد عض أواً الل أأةي وتلقأأت الل أأة
التقريأ أأر األويل لل قأ أأررة اخلاصأ أأة ونظأ أأرت فيأ أأه الأ أأدورة نفسأ أأها ( ،)2012وتلقأ أأت تقرير أ أأا الثأ أأام
ونظرت فيأه خأالل الأدورة اخلامسأة والسأتني ( ،)386()2013وتقرير أا الثالأث خأالل الأدورة الساهسأة
والسأ أأتني ()2014ي وة أ أأاد عل أ أ مشأ أأاريع امل أ أواه الأ أأيت اقرتحتهأ أأا املقأ أأررة اخلاصأ أأة التقري أ أري الثأ أأام
والثال أأث ،اعت أأدت الل أأة ح أأىت اآلن ةص أأفة مؤقت أأة سس أأة مش أأاريع م أ أواه ،رىل جان أأب التعليق أأات
عليهاي وال يمال مشروع املاهة  2ةش ن استطداو املصةلحات قيد التحرير()387ي
__________

( )382جلسأأتها  2940املعقأأوهة  20متوث/يوليأأه ( 2007الوثأأائق الرمسيأأة لل عيأأة العامأأة ،الأأدورة الثانيأأة والسأأتون ،امللحأأق
رقأأم  ،)A/62/10( 10الفقأأرة )376ي أحاطأأت ا عيأأة العامأأة عل أاً ،الفقأأرة  7م أ قرار أأا  66/62املأأؤر  6أأانون

()383
()384
()385
()386
()387
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األول/هيس رب  ،2007ةقأرار أة القأانون الأدويل رهران املوضأوع ةرنأامج ع لهأاي وقأد أرهرن املوضأوع ةرنأامج ع أي
الل أأة الةويأأي األجأأي أث أأاد هورهتأأا الثام أأة واخل سأأني ( )2006اسأأت اهاً رىل املقأأرتح الأواره املرفأأق ألأ ةتقريأأر الل أأة
(الوثائق الرمسية لل عية العامة ،الدورة احلاهية والستون ،امللحق رقم ( 10ر ،)A/61/10الفقرة )257ي
املرجأأع نفسأأه ،الأأدورة الثانيأأة والسأأتون ،امللحأأق رقأأم  ،)A/62/10( 10الفقأأرة 386ي ولالطأأالع عل أ امل أ رة الأأيت
Corr.1ي
أعدهتا األمانة العامة ،انظرر A/CN.4/596و ر
( A/CN.4/601التقرير األويل)؛ و( A/CN.4/631التقرير الثام)؛ و( A/CN.4/646التقرير الثالث)ي
انظر الوثأائق الرمسيأة لل عيأة العامأة ،الأدورة الراةعأة والسأتون ،امللحأق رقأم  ،)A/64/10( 10الفقأرة 207؛ واملرجأع
نفسه ،الدورة اخلامسة والستون ،امللحق رقم  ،)A/65/10( 10الفقرة 343ي
( A/CN.4/654التقرير األويل)؛ و( A/CN.4/661التقرير الثام)؛ و A/CN.4/673و( Corr.1التقرير الثالث)ي
الوثأأائق الرمسيأأة لل عيأأة العامأأة ،الأأدورة الثام أأة والسأأتون ،امللحأأق رقأأم  ،)A/68/10( 10الفقرتأأان  48و49ي و ا لسأأة
 ،3174املعقأأوهة  7حميران/يونيأأه  ،2013تلقأأت الل أأة تقريأأر أأة الصأأياغة واعت أأدت مؤقت أاً مشأأاريع امل أواه  1و3
و 4جلسأأاهتا م أ  3193رىل  ،3196املعقأأوهة  6و 7آب/أغسأأةس  ،2013أأا اعت أأدت التعليقأأات عليهأأاي
الوثأأائق الرمسيأأة لل عيأأة العامأأة ،الأأدورة التاسأأعة والسأأتون ،امللحأأق رقأأم  ،)A/69/10( 10الفقرتأأان  48و49ي و ا لسأأة
 3231املعقأوهة  25متوث/يوليأأه  ،2014تلقأأت الل أة تقريأأر أأة الصأأياغة واعت أدت مؤقتأاً مشأأروعي املأأاهتني (2ه)
و ،5و جلساهتا م  3240رىل  ،3242املعقوهة  6و 7آب/أغسةس  ،2014اعت دت التعليقات عليه اي
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باء -النظر في الموإلوع في الدورة الحالية
 -174أأان معروض أاً عل أ الل أأة التقريأأر الراةأأع لل قأأررة اخلاصأأة ()A/CN.4/687ي ونظأأرت الل أأة
التقري أ أأر جلس أ أأاهتا مأ أ أ  3271رىل  3278املعق أ أأوهة  16متوث/يولي أ أأه و الف أ أأرتة م أ أ أ 21
رىل  24متوث/يوليه 2015ي
 -175و ا لسأأة  ،3278املعقأأوهة  24متوث/يوليأأه  ،2015قأأررت الل أأة أن حتيأأي رىل أأة
الصياغة مشروع املاهة (2و) ومشروع املاهة  )388(6اللتني اقرتحته ا املقررة اخلاصةي
 -176و ا لس أ أ أأة  ،3284املعق أ أ أأوهة  4آب/أغس أ أ أأةس  ،2015ع أ أ أأرض( )389رئ أ أ أأيس أ أ أأة
الصأياغة تقريأر أة الصأياغة ةشأ ن "حصأانة مسأأؤويل الأدول مأ الواليأة القضأائية ا ائيأة األج بيأأة"،
ال أ ي تض أ ّ مش أروعي املأأاهتني ( 2الفقأأرة الفرعيأأة (و) و ،6الل أ ي اعت أأدهت ا أأة الصأأياغة مؤقت أاً
الأأدورة السأأاةعة والسأأتني ) )390((A/CN.4/L.865وميك أ االطأأالع عل أ التقريأأر املوقأأع الشأأبكي

__________

تقرير ا الراةع ،ةصيغته املصوةة:

( )388في ا يلي ال ال ي اقرتحته املقررة اخلاصة
"مشروع المادة 2
تعاريف
املواه:
ألغراض مشاريع
(و) يرقصأد ة أ "الع أأي امل فأ ةصأأفة رمسيأأة" الع أأي الأ ي يقأأوو ةأأه مسأأؤول الدولأأة ةارسأ ٍأة لأأبعض اختصاصأأات
السلةة احلكومية ويشكي ةةبيعته جرميةً وث لدولة احملك ة أن ر ضعها لواليتها القضائية ا ائيةي
مشروع المادة 6
نطاق الحصانة الموإلوعية
 -1يت تع مسؤولو الدول ،ع دما يتصرفون ةتلك الصفة ،ةاحلصانة املوضوعية ،سأواد أ أانوا متقلأدي م اصأبهم
أو انت فرتة واليتهم قد انتهتي
 -2تغةأ أأي أ أ احلصأ أأانة املوضأ أأوعية حص أ أراً األع أ أأال الأ أأيت ي ف أ أ ا مسأ أأؤولو الأ أأدول ةصأ أ ٍ
أفة رمسيأ أأة خأ أأالل
فرتة واليتهمي
 -3ت ةب أأق احلص أأانة املوض أأوعية علأ أ رؤس أأاد ال أأدول الس أأاةقني ورؤس أأاد احلكوم أأات الس أأاةقني ووثراد اخلارجي أأة
املاهة"ي
الساةقني ،طبقاً للشروط الوارهة الفقرتني  1و 2م مشروع
( )389ميك االطالع عل ةيان رئيس ة الصياغة املوقع الشبكي لل ة عل الراة التايل<http://legal.un.org/ilc> :ي
( )390في ا يلي ال ال ي اعت دته مؤقتاً ة الصياغة:
"مشروع المادة 2
تعاريف
ألغراض مشاريع املواه :
ييي
(و) يرقصد ةأعبارة "الع ي امل ف ةصفة رمسية" الع ي ال ي يقوو ةه مسؤول الدولة ةارسة سلةة الدولةي
مشروع المادة 6
نطاق الحصانة الموإلوعية
 -1يت تع مسؤولو الدول ةاحلصانة املوضوعية حصراً في ا يتعلق ةاألع ال اليت يقومون را ةصفة رمسيةي
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لل ةي وأحاطت الل ة عل اً مبشأروعي املأاهتني أا عرضأته ا أة الصأياغةي ومأ املتوقأع أن ير ظأر
الدورة املقبلة التعليقات عل مشروعي املاهتنيي
 -1عرض المقررة الخاصة للتقرير الرابع
 -177ان التقريأر الراةأع مبثاةأة اسأت رار للتحليأي الأ ي اسأترهي التقريأر الثالأث (،)A/CN.4/646
للع اصأأر املعياريأأة للحصأأانة املوضأأوعيةي ومبأأا أن ال ةأأاق الشطصأأي هل أ احلصأأانة (م أ املسأأتفيد م أ
أ احلصأأانة) قأد ت اولأأه أصأالً التقريأر الثالأأث ،فقأأد أرس التقريأأر الراةأأع لل ظأر ال ةأأاقني املتبقيأني:
ال ةاق املاهي ("الع ي امل ف ةصفة رمسيأة") وال ةأاق الأممدي ونتي أة لأ لك التحليأي ،تضأ التقريأر
أيضأاً مقرتحأأني ةشأ ن مشأأروع املأأاهة (2و) الأ ي أأده ،لغأأرض احلصأأانة العأأاو" ،الع أأي امل فأ ةصأأفة
رمسيأأة" ومشأأروع املأأاهة  6ةش أ ن ال ةأأاق املأأاهي والأأممد للحصأأانة املوضأأوعية ،ال أ ي يتض أ رشأأارة
خاصأأة رىل تةبيأأق احلصأأانة املوضأأوعية علأ رؤسأأاد الأأدول السأأاةقني ،ورؤسأأاد احلكومأأات السأأاةقني،
ووثراد اخلارجية الساةقنيي
 -178والحظ أأت املق أأررة اخلاص أأة ،ل أأدى عرض أأها للتقري أأر ،أن أأه ي بغ أأي أن يرق أ أرأ ة أأاالقرتان ةالتق أأارير
السأأاةقة ،ألن أ التقأأارير تشأأكي مع أاً أالً ال يت أمأي ولأأوحا أن أ ا التقريأأر ،ش أ نه ش أ ن املعا أأة
السأأاةقة للحصأأانة الشطصأأية ،مل يت أأاول ةشأأكي مباشأأر مس أ لة حأأدوه احلصأأانة واالسأأتث ادات م هأأا،
و أأي مس أ لة م أ املقأأرر أن يت اوهلأأا تقريأأر املقأأررة اخلاصأأة اخلأأامس عأأاو 2016ي وأشأأارت املقأأررة
اخلاصة رىل ةعض املشا ي ترمجأة التقريأر رىل خمتلأ اللغأات مأ األصأي اإلسأبام ،حيأث عرضأت
التصويبات امل اسبة عليهأا وثيقأة تصأويب وثعأت علأ أعضأاد الل أةي وطلبأت املقأررة اخلاصأة رىل
الدورةي
األمانة العامة أن تعد وثيقة تصويب ةغية توثيعها ةوصفها وثيقة رمسية م وثائق
 -179وة أأدأ التقري أأر الراة أأع املق أأدو مأ أ املق أأررة اخلاص أأة ،ل أأدى ت اول أأه للع اص أأر املعياري أأة للحص أأانة
املوضأأوعية ،ةتسأألي الضأأود عل أ اخلصأأائ األساسأأية هل أ ا ال أأوع م أ احلصأأانة ،أي وهنأأا حصأأانة
متأ أ و ي أأع م أأوافي الدول أأة ،وال متأ أ و رال في أأا يتعل أأق ة "األع أأال امل فأ أ ة ةص أأفة رمسي أأة" ،و وهن أأا
ال تقتص أأر علأ أ ف أأرتة ثم ي أأة حم أأدهةي وفي أأا يتعل أأق ةالع اص أأر املعياري أأة للحص أأانة املوض أأوعية ،ومب أأا أن
ال ةأأاق الشطصأأي قأأد ت اولأأه التقريأأر الثالأأث ،فقأأد ر أأم التقريأأر الراةأأع عل أ ال ةأأاق املأأاهي والأأممد،
عل ال حو املبني أعال ي
 -180وخضأع اةتأداد مفهأوو "الع أأي امل فأ ةصأفة رمسيأأة" لأبعض االعتبأارات العامأأة الأيت تؤ أد أمهيأأة
أ ا املفهأأوو سأأياق احلصأأانة املوضأأوعيةي و أ األمهيأأة ناةعأأة م أ الةأأاةع الأأوايفي هل أ ا ال أأوع م أ
احلصأأانةي مث ت أأاول التقريأأر ةعأأد كلأأك الت ييأأم ةأأني "األع أأال امل ف أ ة ةصأأفة رمسيأأة و"األع أأال امل ف أ ة
__________

 -2تظأأي احلصأأانة املوضأأوعية في أأا يتعلأأق ةاألع أأال امل ف أ ة ةصأأفة رمسيأأة قائ أأة ةعأأد ثوال صأأفة مسأأؤول الدولأأة
ع األفراه املع ينيي
 -3تظي حصانة األفراه الأ ي أانوا يت تعأون ةاحلصأانة الشطصأية وفقأاً ملشأروع املأاهة  4قائ أة ةعأد انتهأاد فأرتة
واليتهم في ا يتعلق ةاألع ال اليت نف و ا ةصفة رمسية أث اد فرتة الوالية امل ورة"ي
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ةصأأفة خاصأأة"ي وأفضأأت هراسأأة أ ا الت ييأأم رىل مجلأأة أمأأور م هأأا اسأأت تان أن أ ا الت ييأأم ال يعأأاهل
الت يي أأم ة أأني أع أأال الس أأياهة " "acta jure imperiiوأع أأال اإلهارة " ،"acta jure gestionisأو الت يي أأم
ةني األع ال املشروعة واألع ال غري املشروعةي
 -181ور م التقرير ةعد كلك عل تقدمي معايري حتأده "الع أي امل فأ ةصأفة رمسيأة" ،و أو مأا تضأ
حتليأأي امل ارسأأة القضأأائية (الدوليأأة والوط يأأة) ،وامل ارسأأة التعا ديأأة واألع أأال السأأاةقة لل أأةي وأ أأد
حتليأي امل ارسأأات القضأأائية الدوليأأة علأ أمهيأأة خمتلأ األحكأأاو الصأأاهرة عأ حمك أأة العأأدل الدوليأأة،
واحملك أأة األوروةيأأة حلقأأوق اإلنسأأان ،واحملك أأة ا ائيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفيا سأأاةقاًي واعت أأدت هراسأأة
امل ارس أأة القض أأائية الوط ي أأة عل أ ع أأده ب أأري م أ القض أأايا الوط ي أأة ال أأيت تش أأري رىل ع أأدة جوان أأب م أ
احلصأأانة املوضأأوعية ،ووضأأعت االعتبأأار أالً مأ اإلجأرادات ا ائيأأة واملدنيأأة ألن أشأأكال السأألوك
أأال ال أأوعني م أ اإلج أرادات ،عأأالوة
الأأيت ميك أ رةةهأأا ة "األفعأأال امل ف أ ة ةصأأفة رمسيأأة" تت ل أ
علأ أن الع اصأأر املشأأرت ة هلأ األع أأال ميكأ أن تسأأت تج م هأأاي ونظأأر حتليأأي امل ارسأأات التعا ديأأة
خمتل أ اتفاقي أأات األم أأم املتح أأدة ال أأيت تش أأري ةص أأورة مباش أأرة أو غ أأري مباش أأرة رىل احلص أأانات ،و
معا أأدات الق أأانون ا أأائي ال أأدويل (العاملي أأة واإلقلي ي أأة) ال أأيت تتضأ أ رش أأارات رىل الة أأاةع الرمس أأي
ل فع أأال ال أأيت توصأ أ ة هن أأا س أألوك حمظ أأور مبوج أأب القأ أانون ا أأائي ال أأدويلي وفي أأا يتعل أأق ةتحلي أأي
األع أأال السأأاةقة لل أأة القأأانون الأأدويل ،ا الرت يأأم عل أ امل أواه املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول ع أ األفعأأال
غأ أأري املشأ أأروعة هولي أ أاً ،ومبأ أأاهئ نأ أأورمربغ ،ومشأ أأروع قأ أأانون ا أ أرائم املطلأ أأة ةسأ أألم اإلنسأ أأانية وأم هأ أأا
لعأأاو  ،1954ومشأأروع مدونأأة ا أرائم املطلأأة ةسأألم اإلنسأأانية وأم هأأا لعأأاو  ،1996وامل أواه املتعلقأأة
مبسؤولية امل ظ ات الدولية لعاو 2011ي
 -182وةعد أن أجرت املقررة اخلاصة البحأوث املشأار رليهأا أعأال  ،عكفأت علأ هراسأة مأا نأتج
ع أ كلأأك م أ خصأأائ "الع أأي امل ف أ ةصأأفة رمسيأأة" ألغ أراض احلصأأانة م أ الواليأأة القضأأائية ا ائيأأة
األج بيأأة ،أي الةأأاةع ا أأائي للع أأي ،ورس أ اه الع أأي رىل الدولأأة وةارسأأة السأأياهة وةعأأض اختصاصأأات
السأألةة احلكوميأأة ع أأد ت في أ الع أأيي واإلشأأارة رىل الةأأاةع ا أأائي للع أأي غرضأأه أأو رة أراث الصأألة ةأأني
الواليأأة القضأأائية ا ائيأأة واحلأأاالت الأأيت قأأد يعتأأد فيهأأا ةاحلصأأانة املوضأأوعيةي و أأو مأأا أهى رىل أأوكن
عالقات ةني املسأؤولية الفرهيأة ومسأؤولية الدولأة تسأ يه املقأررة اخلاصأة "ع أي واحأد ومسأؤولية ممهوجأة"
وت أأاول التقريأأر ةدائلأأه ةالتفصأأييي وال ظأأر رس أ اه الع أأي رىل الدولأأة ضأأروري ألن احلصأأانة املوضأأوعية
ال يربر أأا رال وجأأوه صأألة ةأأني الدولأأة والع أأي ال أ ي نف أ مسأأؤول هولأأةي وم أ األمهيأأة مبكأأان أ ا
الصأأده ،اسأأت تان أن ةعأأض معأأايري اإلس أ اه ال أوارهة امل أواه املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول ع أ األفعأأال غأأري
املش أأروعة هوليأ أاً غ أأري مفي أأدة ألغأ أراض احلص أأانةي وأخأ أرياً ،رح أأدهت مس أأة مقاص أأدية ثالث أأة علأ أ أهن أأا متي أأم
"األع أأال امل ف أ ة ةصأأفة رمسي أأة" ،أي أن أ األع أأال أأي مظهأأر م أ مظ أأا ر السأأياهة وش أأكي م أ
أشكال ةارسة ةعض اختصاصأات السألةة احلكوميأةي وقأدو التقريأر أمثلأة علأ ةعأض الع اصأري واختأتم
أ ا الفأأرع م أ التقريأأر ةأأال ظر العالقأأة ةأأني ا أرائم الدوليأأة واألع أأال امل ف أ ة ةصأأفة رمسيأأةي وقأأدو
األخري تعري ملفهوو "الع ي امل ف ةصفة رمسية" ختاو ا مد ةاد م التقريري
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 -183وحلي ا مد جيم م التقرير ةر أاث الع صأر الأممد ،حيأث عكأس توافأق اآلراد ةشأ ن الةأاةع
الالهن أ أأائي للحص أ أأانة املوض أ أأوعية وأمهي أ أأة ال ظ أ أأر الت يي أ أأم ة أ أأني توقي أ أأت ارتك أ أأاب الع أ أأي وتوقي أ أأت
االحت أأان ةاحلصأأانةي ور أأم ا أأمد هال مأ التقريأأر عل أ نةأأاق احلصأأانة املوضأأوعية وانته أ رىل اق أرتاح
مش أأروع امل أأاهة  6ةشأ أ ن أ أ املسأ أ لةي واخت أأتم التقري أأر الراة أأع ةاإلش أأارة رىل خة أأة الع أأي املس أأتقبلي
ةش أ ن أ ا املوضأأوع ،حي أأث أعل أأت املقأأررة اخلاص أأة ع أ تقريأأر خأأامس ممم أأع ع أ حأأدوه احلص أأانة
واالستث ادات م هاي
 -184والحظأأت املقأأررة اخلاصأأة أن التقريأأر قأأد أعأأد عل أ أ التقريأأر الثالأأث م أ حيأأث امل ه يأأة
املتبعأأة ،حيأأث اسأأت د رمجأأاالً حتليأأي املسأأائي رىل امل ارسأأة القضأأائية (الدوليأأة والوط يأأة) وامل ارسأأة
التعا ديأأة ،فضأالً عأ األع أأال السأأاةقة لل أأةي وروعيأأت أيضأاً التعليقأأات الأوارهة مأ احلكومأأات
ع أأامي  2014و ،2015ال أأيت روض أأعت االعتب أأار ،حس أأب االقتض أأاد وق أأت تق أأدميها ،فضأ أالً عأ أ
املالحظأأات ال أوارهة البيانأأات الشأأفوية الأأيت قأأدمها امل أأدوةون الل أأة الساهسأأة التاةعأأة لل عيأأة
العام أأةي ووجه أأت املق أأررة اخلاص أأة أيض أ أاً انتب أأا الل أأة رىل ةي أأام ةول أأدا و ول أأدا ،الل أ أ ي ورهاً ةع أأد
االنتهاد م رعداه التقرير الراةعي
 -185وير أأم التقريأأر علأ حتليأأي مفهأأوو "الع أأي امل فأ ةصأأفة رمسيأأة"ي والحظأأت املقأأررة اخلاصأأة أن
حتليي الع صر الأممد أان مأوجماً ألن األمأر يتعلأق مبسأ لة جم لهأا ليسأت خالفيأة ةةبيعتهأا؛ فه أاك
توافأ أأق واسأ أأع اآلراد ةأ أأني امل ارسأ أأني والفقهأ أأاد ةش أ أ ن الةأ أأاةع "الالهنأ أأائي" أو "الأ أأدائم" للحصأ أأانة
املوضوعيةي غري أهنا أشارت رىل احلاجأة رىل حتليأي ما يأة طبيعأة كلأك الع صأر (قيأد أو شأرط) ،فضأالً
ع أ الت أواري احلامسأأة الأأيت ي بغأأي أن تؤخ أ االعتبأأار ألغ أراض حتديأأد اسأأتيفاد الع صأأر الأأممد؛ أأي
يتعلأ أأق األمأ أأر ةتوقيأ أأت رتيأ أأان الع أ أأي أو توقيأ أأت االحت أ أأان ةاحلصأ أأانةي ووجهأ أأت االنتبأ أأا أيض أ أاً رىل
مشروع املاهة املقرتحي
 -186وأة أأرثت املق أأررة اخلاص أأة أن ل أأب التقري أأر أأو حتلي أأي ال ة أأاق امل أأاهي للحص أأانة املوض أأوعيةي
ول أ لك ،أع أأدت هراس أأة ع أ "الع أأي امل فأ أ ةص أأفة رمسي أأة" ،ت اول أأت الت يي أأم ة أأني "األع أأال امل فأ أ ة
ةصأفة رمسيأأة" و"األع أال امل فأ ة ةصأأفة شطصأية" ،وقأأدمت املعيأار الأ ي أأده "الع أي امل فأ ةصأأفة
رمسيأأة" وخصائصأأه ،خمتت أأة مبشأأروع مأأاهة ع أ تعري أ أ الفئأأة م أ األع أأالي وتشأأري الفقأأرة  2م أ
مشأ أأروع املأ أأاهة  ،6م أ أ جانبهأ أأا ،رىل األع أ أأال امل ف أ أ ة ةصأ أأفة رمسيأ أأة ،ةاعتبار أ أأا األع أ أأال احلص أ أرية
الوحيدة املش ولة ةاحلصانة املوضوعيةي
 -187وأرشأأري رىل أن مفهأأوو "الع أأي امل فأ ةصأأفة رمسيأأة" ،الأ ي أأو مس أ لة مر ميأأة ةال سأأبة لل وضأأوع
ك أأي ،ل أأه أمهي أأة خاص أأة ةال س أأبة للحص أأانة املوض أأوعية؛ ووح أأد ا األفع أأال ال أأيت ي ف أ ا مس أأؤولو ال أأدول
ةص أأفتهم الرمسي أأة أأي املشأ أ ولة ةاحلص أأانة مأ أ الوالي أأة القض أأائية ا ائي أأة األج بي أأةي واع أ رأرت ةاس أأتطداو
جم وعة خمتلفة مأ املصأةلحات لإلشأارة رىل املفهأوو ،ولكأ احلالأة الرا أة اسأتطدو مصأةلو "الع أي
امل فأ أ ةص أأفة رمسي أأة" لكفال أأة اس أأت رار االس أأتطداو املص أأةلحي املتأ أواتر علأ أ نة أأاق الل أأة ،اسرتش أأاهاً
ةاملصةلحات اليت استطدمتها حمك ة العدل الدولية قضية أمر القبض ()Arrest Warrantي
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 -188والحظ أ أأت املق أ أأررة اخلاص أ أأة أن التعب أ أأري مل يع أ أأر
الق أ أأانون ال أ أأدويل املعاص أ أأري وأن أ أأه ثأ أ أرياً
مأأا يرفسأأر قأأيض ل "فعأأي ي فأ ةصأأفة شطصأأية" و أأو مأأا يشأأكي حأأد كاتأأه فئأأة غأأري معرفأأةي ومأأع
كلك ،قدمت املقررة اخلاصة ،اسأت اهاً رىل حتليأي امل ارسأة كات الصألة ،ةعأض املعأايري احملأدهة للتعأر
عل أ األفعأأال امل ف أ ة ةصأأفة رمسيأأةي ولأأوحا عل أ وجأأه اخلصأأوص مأأا يلأأي( :أ) األع أأال مرتبةأأة،
مجل أأة أم أأور ،ةع أأده حم أأدوه م أ ا أرائم ،مب أا كل أأك ا أرائم مبوج أأب الق أأانون ال أأدويل ،واالنتها أأات
امل ه ي أأة وا س أأي ة حلق أأوق اإلنس أأان ،وةع أأض األع أأال ال أأيت ت ف أ أ ا الق أ أوات املس أألحة واملواف أأون
املكلفأ أأون ةرنفأ أأاك الق أ أوانني ،واألع أ أأال املتصأ أألة ةالفسأ أأاه؛ (ب) وت أ أرة ةعأ أأض املعا أ أأدات املتعأ أأدهة
األط أرا ارتكأأاب ةعأأض األع أأال ةالصأأفة الرمسيأأة مل أرتكج أ األع أأال؛ (ن) يعتأأرب الع أأي م ف أ اً
ةصأأفة رمسيأأة ع أأدما ي تيأأه مسأأؤول هولأأة يتصأأر ةاسأأم الدولأأة ،وميأأارس صأأالحيات السأألةة العامأأة
أو ي أ يت أع أأاالً سأأياهية؛ (ه) رفضأأت احملأأا م الوط يأأة م أ و احلصأأانة ةوجأأه عأأاو القضأأايا املتعلقأأة
ةالفس أأاه ،اس أأت اهاً رىل م ة أأق أن امل أأوافني ال يس أأتةيعون االس أأتفاهة مأ أ احلص أأانة أنش أأةة تأ أرتب
ارتباطأ أاً وثيقأ أاً ةاملص أأا اخلاص أأة ويك أأون أأدفها اإلثأ أراد الشطص أأي لل س أأؤول ،ول أأيس رف أأاهة ا ه أأة
السأأياهية؛ (ه) املقصأأوه ةعبأأارة "ةارسأأة صأأالحيات السأألةة العامأأة" أو "األع أأال السأأياهية" ال ميكأ
حتديأأد ةسأأهولةي ومأأع كلأأك ،رأت احملأأا م أن تلأأك الفئأأة ت أأدرن فيهأأا أنشأأةة مثأأي أنشأأةة الشأأرطة،
وأنش أأةة ق أوات األمأ أ والق أوات املس أألحة ،والش أأؤون اخلارجي أأة ،والق أوانني التشأ أريعية ،ورقام أأة الع أأدل،
والقأ أرارات اإلهاري أأة مبطتلأ أ مض أأامي ها؛ (و) ومفه أأوو الع أأي امل فأ أ ةص أأفة رمسي أأة ال يقاةل أأه تلقائيأ أاً
مفه أأوو أع أأال الس أأياهةي ة أأي ش أأتان م أأا ةي ه أأا؛ كل أأك أن "الع أأي امل ف أ ةص أأفة رمسي أأة" ق أأد يت أأاوث
حأدوه الع أي السأأياهي ،وقأد يشأري أيضأاً رىل ةعأض األع أأال اإلهاريأة الأيت ي فأ ا مسأؤولو الدولأأة
رط أأار أهاد واجب أأاهتم وةارس أأة وا أأائ الدول أأة؛ (ث) ال عالق أأة لل فه أأوو مبش أأروعية أو ع أأدو مش أأروعية
الع ي املعد؛ (ح) ألغراض احلصانة ،ده ا الع ي هائ اً عل أساس ي حالة عل حدةي
 -189و ض أأود م أأا تق أأدو م أ مع أأايري ،أة أأرثت املق أأررة اخلاص أأة ال ق أأاط التالي أأة ةاعتبار أأا خص أأائ
للع أأي امل فأ ةصأأفة رمسيأأة( :أ) ع أأي كو طأأاةع ج أأائي؛ (ب) ع أأي م فأ ةاسأأم الدولأأة؛ (ن) ع أأي
ي ةوي عل ةارسة السياهة وةعض اختصاصات السلةة احلكوميةي
 -190والةأأاةع ا أأائي للع أأي امل ف أ ةصأأفة رمسيأأة ترتتأأب علي أأه آثأأار ةال سأأبة للحصأأانة ،ألن م أ
املعق أأول أن ي ش أ ع أ الة أأاةع ا أأائي للفع أأي نوع أأان م أ املس أأؤولية ،ن أأوع ج أأائي ةةبع أأه ويع أأمى رىل
ا ام ،ونوع مدم ةةبعه يسأ د رىل ا أام أو رىل هولأةي ور أمت املقأررة اخلاصأة ةوجأه خأاص علأ أن
أأوكن "ع أأي واحأأد ومسأأؤولية ممهوجأأة" ترتبأأت عليأأه عأأدة سأأي اريو ات كات صأألة ةاحلصأأانة ،وم هأأا
(أ) املس أأؤولية احلص أ أرية للدول أأة احل أأاالت ال أأيت ال رميكأ أ فيه أأا رس أ أ اه الع أأي رىل الش أأط ال أ أ ي
ارتكبه؛ (ب) مسؤولية الدولة واملسأؤولية ا ائيأة الفرهيأة للفأره ،مأىت أمكأ رسأ اه الع أي رىل ليه أا؛
(ن) املسأأؤولية احلصأرية للفأأره ركا أأان الع أأي ال ميكأ أن يرسأ د سأأوى رليأأه ،حأأىت ورن تصأأر الفأأره
ةوصأأفه مسأأؤوالً م أ مسأأؤويل الدولأأةي والحظأأت املقأأررة اخلاصأأة أيض أاً أنأأه عل أ أسأأاس السأأي اريو ات
الثالثأأة احملت لأأة ،ميك أ اهعأأاد احلصأأانة اس أت اهاً رىل مأأا يلأأي( :أ) حصأأانة الأأدول ،حالأأة األع أأال
152/245

GE.15-13770

A/70/10

الأأيت ال ميك أ أن تر سأأب رال رىل الدولأأة وحأأد ا والأأيت ال ميك أ اعتبأأار جهأأة خبأأال الدولأأة مسأأؤولة
ع ها؛ (ب) حصانة الأدول واحلصأانة املوضأوعية ملسأؤويل الأدول ،مأىت أمكأ رسأ اه الع أي رىل الدولأة
والفره ليه اي
 -191وت أأرى املق أأررة اخلاص أأة أن حص أأانة مس أأؤويل ال أأدول م أ الوالي أأة القض أأائية ا ائي أأة املوض أأوعية
حال أأة
فرهيأأة ةةبيعته أأا و تل أ ع أ حص أأانة ال أأدول ة أأاملعىن الض أأيقي و أ ا الت يي أأم ل أأه أث أأر أقص أ
حصانة مسأؤويل الأدول مأ الواليأة القضأائية ا ائيأة األج بيأة ،ةأال ظر رىل اخأتال أسأس املسأؤولية،
فه أأي مدني أأة حال أأة الدول أأة ،وج ائي أأة حال أأة املس أأؤولي وع أأالوة علأ أ كل أأك ،ف أأرن طبيع أأة الوالي أأة
القضأأائية الأأيت يعتأأد ةاحلصأأانة م هأأا خمتلفأأةي والحظأأت املقأأررة اخلاصأأة أن أ ا الت ييأأم ال يأأتم هائ أاً
مبأأا يكفأأي م أ الوضأأوح األهةيأأات و امل ارسأأة الع ليأأة ،و أأو مأأا يعأأمى ة سأأبة بأأرية رىل الت يأأد
التقلي أأدي علأ أ الدول أأة (وحقوقه أأا ومص أأاحلها) ةص أأفتها ا ه أأة املس أأتفيدة مأ أ احل اي أأة ال أأيت تكفله أأا
احلصأأانةي وأوضأأحت أن احلصأأانة املوضأأوعية رمت أ و ملأأا فيأأه مصأألحة الدولأأة الأأيت ي أراه محايأأة سأأياههتا،
لك هأأا تعأأوه ةأأال فع املباشأأر علأ املسأأؤول حي أأا يكأأون ع لأأه تعبأرياً عأ أ السأأياهةي وتأأرى املقأأررة
اخلاصأأة أنأأه لتربيأأر ةارسأأة احلصأأانة املوضأأوعية الةأأد مأ رثبأأات تأوافر الصأألة ةأأني الدولأأة والع أأي الأ ي
نف أ مسأأؤول الدولأأةي وتقتضأأي أ الصأألة رمكانيأأة رس أ اه الع أأي رىل الدولأأةي ومأأع كلأأك ،خلصأأت
رىل أن م املشكوك فيه أن تكون مجيأع معأايري اإلسأ اه الأوارهة املأواه املتعلقأة مبسأؤولية الأدول عأ
األفعأأال غأأري املشأأروعة هوليأاً م اسأأبة ألغأراض احلصأأانة ،وأفأأرهت م هأأا علأ اخلصأأوص املعأأايري الأوارهة
املواه  7و 8و 9و 10و ،11اليت رأت أهنا غري مالئ ة ةوجه خاصي
 -192وأش أأارت رىل أن أأه ة أأالرغم م أ ع أأدو س أأهولة رثب أأات وج أأوه ص أألة ة أأني الع أأي والس أأياهة ،فأ أرن
امل ارسأأة القضأأائية تبأأني أن أنشأأةة معي أأة تعتأأرب ةةبيعتهأأا تعب أرياً ع أ سأأياهة الدولأأة أو مسأأة أصأأيلة هلأأا
(مهأأاو الشأأرطة ،ورقامأأة العأأدل ،وأنشأأةة القأوات املسأألحة ،أو الشأأؤون اخلارجيأأة) ،فضأالً عأ أنشأةة
معي أأة تأأتم معأأرض ت فيأ سياسأأات الدولأأة وقراراهتأأا وت ةأأوي عل أ ةارسأأة للسأأياهة ،تسأأتو معيأأار
الصأألة أ اي وأيأأدت تضأأييق تفسأأري "الع أأي امل فأ ةصأأفة رمسيأأة" و أأو مأأا مأ شأ نه أن يضأأع احلصأأانة
موضأأعها امل اسأأب ،أال و أأو محايأأة سأأياهة الدولأأةي وأشأأارت رىل أن وص أ األع أأال الأأيت ي ف أ ا
مس أأؤولو ال أأدول ةص أأفتهم الرمسي أأة ة هن أأا ج أ أرائم هولي أأة ي بغ أأي أال يرتت أأب علي أأه اع أأرتا تلق أأائي وآيل
ةاحلصانة م الواليأة القضأائية ا ائيأة الدوليأة في أا يتعلأق رأ الفئأة مأ األفعأالي وسيتضأ التقريأر
اخلامس حتليالً أ ثر تفصيالً هل املس لةي
 -2موجز المناقشة
(أ) تعليقات عامة
 -193رحب األعضاد ع ومأاً ةأالتقرير الراةأع الأ ي أعدتأه املقأررة اخلاصأة ملأا تضأ ّ ه مأ أمثلأة غ يأة
وم ه ي أأة وموثق أأة توثيقأ أاً جي أأداً علأ أ امل ارس أأات التعا دي أأة ،فضأ أالً عأ أ حتلي أأي للسأ أواةق القض أأائية
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الدوليأ أأة والوط يأ أأة ،ولاح أ أه الوقأ أأت كاتأ أأه رقامأ أأة صأ أألة واضأ أأحة ةأ أأني التحليأ أأي ومشأ أأاريع امل أ أواه
املقرتحأأةي ومأ خأأالل كلأأك ،قأأدو التقريأأر صأأورة شأأاملة عأ خمتلأ االعتبأأارات كات الصأألة لتحديأأد
ال ةاق املاهي والأممد للحصأانة املوضأوعية؛ و أ خةأوة سأاعدت تسألي مميأد مأ الضأود علأ
ع صأأر أساسأأي مأ ع اصأأر املوضأأوعي واعأ رأرت هون تأأرهه ةأ ن أ ا املوضأأوع مع ّقأد جانبأأه القأأانوم
ويثري مسائي حساسة م ال احية السياسية و امة ةال سبة للدولي
 -194وأعأأرب ع أ رأي مف أأاه أن ةارس أأات ال أأدول ليس أأت متس أأقة ،واأل أأم م أ كل أأك أن مس أأار
ةارسأأات الأأدول "متقلأأب" غيأأث ةأأات م أ غأأري اهلأ ّأني حتديأأد القواعأأد الواجبأأة التةبيأأق الأأيت تكأأون
واضأأحة وال لأأبس فيهأأاي وال تواجأأه الل أأة أسأأئلة نظريأأة وم بيأأة فحسأأب ةش أ ن املوضأأوع عالقتأأه
مب أأاالت قانونيأأة أخأأرى رطأأار ال ظأأاو القأأانوم الأأدويل العأأاو ،ةأأي تواجأأه أيض أاً صأأعوةة حتديأأد
خيأأارات ع ليأأة التأأدوي والتةأأوير التأأدر ي مأ شأ هنا أن تسأأاعد علأ ال هأأوض ةالقأأانون الأأدويلي
وأرعأأرب أيض أاً ع أ رأي مأأؤها أن الت أواثن ضأأروري ةأأني مكافحأأة اإلفأأالت مأ العقأأاب واحلفأأاظ عل أ
اس أأتقرار العالق أأات ة أأني ال أأدولي و ا أأي أ أ الظ أأرو  ،رئ أأي أن مأ أ الض أأروري أن تك أأون أأاك
شفافية وم اقشة مست رية ةش ن أي خيارات ترعت د وأي مسار يرتبعي

 -195والحأأا ةعأأض األعضأأاد أن التقريأأر يتأأيو رمكانيأأة ت أأاول املوضأأوع ةرمتأأه م أ ال احيأأة املفا ي يأأة
مأ أ وجه أأة نظ أأر مفاه أأا أن أأاك ح أأدوهاً ل ة أأاق احلص أأانة املوض أأوعية أو اس أأتث ادات م أأه ،مقاة أأي
رهران مجيع األع ال ،مبأا فيهأا األع أال الأيت تشأكي جأرائم هوليأة ،ضأ نةأاق األع أال امل فأ ة ةصأفة
رمسيأأةي وأشأأار أعضأأاد آخأأرون رىل أن الظأأرو تتأأيو فرصأأة لل أأة مأ أجأأي التةأأوير التأأدر ي ،نظأراً رىل
ود الدول ةارساهتا الرا ة رىل احلصانة التقييدية في ا يتعلق ةاحلصانات القضائية للدولي
 -196وأرة أأدي ت يي أأد ع أأاو إلحال أأة مش أأاريع املأ أواه املقرتح أأة مأ أ املق أأررة اخلاص أأة رىل أأة الص أأياغةي
وقأأدو ةعأأض األعضأأاد تعليقأأات ومالحظأأات ،ت اولأأت أيض أاً ةعأأض التعلأأيالت واالسأأت تاجات ال أوارهة
التقريري
 -197ووج أأه ةع أأض األعض أأاد االنتب أأا رىل اس أأت رار أمهي أأة الت يي أأم ة أأني احلص أأانة الشطص أأية القائ أأة
علأ أ املر أأم واحلص أأانة الشطص أأية القائ أأة علأ أ الس أألوكي فاحلص أأانتان تش أأرت ان ةع أأض الع اص أأر
األساسأأية رىل حأأد مأأا ،ولك أ األ أأم م أ كلأأك أهن أأا ترتك أمان رىل األسأأاس القأأانوم كاتأأه ،أال و أأو
أث علأ تأوخي احلأ ر مأ اإلفأراط االعت أاه
مبدأ تسأاوي الأدول السأياهةي و الوقأت كاتأه ،رح ّ
علأ مبأأدأ تسأأاوي الأأدول السأأياهة لتوضأأيو املسأأائي املعقأأدة الأأيت يش أ لها أ ا املوضأأوع ألن أ ا
املبدأ ال يشرح ،عل سبيي املثأال ،الأ هج التقييأدي املتبأع احلصأانة القضأائية للأدول ،الأ ي يسأ و
لدول أأة مب ارس أأة واليته أأا القض أأائية علأ أ أنش أأةة جتاري أأة أو أنش أأةة أخ أأرى غ أأري عام أأة لدول أأة أخ أأرىي
وحسب أ ا الأرأي ،فأرن شأرط مأ و احلصأانة ملسأؤول رثاد ع أي م فأ ةصأفة رمسيأة ي بغأي أن يتوقأ
علأ مأأدى اسأأتفاهة هولأأة املسأأؤول مأ الع أأي ،وعلأ الت أأد مأ امل ارسأأة الفعليأأة لواأأائ الدولأأةي
ورغأأم رق أرار ةعأأض األعضأأاد ةأأالفروق القائ أأة ةأأني خمتل أ القواعأأد وال أ ظم الأأيت حتكأأم ال ظأأاو القأأانوم
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الأأدويل ،قرأأدو رأي ي ةأأوي عل أ نأأربة حت يريأأة مأأؤها أن الل أأة قأأد ترسأأي نظام أاً ال يتسأأق مأأع مأأا أأو
قأأائم مبوجأأب نظأأاو رومأأا األساسأأي لل حك أأة ا ائيأأة الدوليأأة ،الأ ي سأأاعدت الل أأة ة فسأأها علأ
رنشأأائهي وأشأأري مأ جهأأة أخأأرى رىل أن الواليأأة القضأأائية ا ائيأأة الدوليأأة ترسأأي "عالقأأة ع وهيأأة" ةأأني
الأأدول خالف أاً هل أ ا املوضأأوع القأأائم عل أ "عالق أة أفقيأأة" ةي هأأاي وميثأأي أ ا االعتبأأار الرئيسأأي جم وعأأة
م العوامي تستلمو استعراضاً هقيقاًي
 -198فقأأد أشأأري ،عل أ سأأبيي املثأأال ،رىل أنأأه سأأياق حتديأأد نةأأاق احلصأأانة املوضأأوعية ،أأاك
أع أأال معيّ أأة ميك أ أن تت أأاوث نةأأاق االسأأتفاهة م أ احلصأأانة املوضأأوعيةي و أ ا أأو ش أ ن األع أأال
ال أيت ت ةأأوي عل أ اهعأأادات ارتكأأاب ج أرائم هوليأأة خةأأرية ،واألع أأال الأأيت تت أأاوث حأأدوه السأألةة،
وأع أال اإلهارة ،واألع أأال امل فأ ة ةصأأفة رمسيأأة ولكأ ألغأراض امل فعأأة الشطصأأية حصأراً ،فضأالً عأ
األع ال امل ف ة رقليم هولة احملك ة هون موافقتهاي
 -199ويأأرى ةعأأض أعضأأاد الل أأة أن أأاك ط أريقتني لت أأاول أ األع أأال؛ رمأأا اتبأأاع هنأأج شأأامي
وا أأمو ة أ ن الع أأي ال أ ي يشأأكي جرميأأة أأو الع أأي امل ف أ ةصأأفة رمسيأأة ،والوقأأوع آن أ اك مشأأكلة
حتديأد الصأفة العامأة أو اخلاصأة للع أي ،أو ليه أا ،ورمأأا التعامأي مأع أ املسأائي ةاعتبار أا حأأدوهاً
أو اس أأتث اداتي وة أأني ةع أأض األعض أأاد أن أأه مل أأا أأان مأ أ الص أأعب تصأ أ ي ا أ أرائم الدولي أأة اخلة أأرية
واألع أأال الأأيت تت أأاوث حأأدوه السأألةة واألع أأال اإلهاريأأة خانأأة األع أأال اخلاصأأة ،رئأأي أن م أ
األفضأي ت أاول أ املسأائي ةاعتبار أا حأأدوهاً أو اسأتث ادات ال جأمداً مأ تعريأ األع أال الرمسيأأة أو
غري الرمسيةي وميمة ا ال هج في ا يبدو أن امل ارسأة سأارت علأ رهنأج ةاثلأة مأ قبأي رثاد احلصأانات
القضأأائية للأأدولي وأشأأار ةعأأض األعضأأاد رىل أن أ ا ال أ هج سيرسأأهي أيض أاً ر أأاه حلأأول جت أأع ةأأني
قبول احلدوه واالستث ادات وةني الض انات اإلجرائية امل اسبة وض انات مراعاة األصول القانونيةي
(ب) المنهجية
 -200رئي ع ومأاً أن الأ هج املأ ظم الأ ي تتبعأه املقأررة اخلاصأة وي ةأوي علأ رجأراد حتليأي م ه أي
لل ارسأأة املتاحأأة سأأعياً لتحديأأد نةأأاق احلصأأانة املوضأأوعية ،أأو هنأأج جأأدير ةالث أأاد ةأأال ظر رىل ثأأرة
امل أواه املستعرضأأة ووجا أأة التحليأأي املضأأةلع ةأأهي غأأري أن ةعأأض األعضأأاد الحظ أوا أن التقريأأر يقتصأأر
أحيانأ أاً علأ أ اإلش أأارة رىل قض أأايا هون حتليله أأا س أأياقها الكام أأيي وع أأالوة علأ أ كل أأك ،قرأأدمت
ةعأأض احلأأاالت ةيانأأات قاطعأأة جتأأاوثت مأأا أأو مةلأأوب أو مأأربر ،و الوقأأت نفسأأه ،مل تتضأأو هائ أاً
أجماد أخرى صلةر املواه املشار رليها التقرير ةالصيغ احملدهة الوارهة فيهي
 -201وك أأر ةعأأض األعض أأاد أيض أاً أن أأاك اعت أأاهاً شأأديداً عل أ قض أأايا مسأأت دة م أ والي أأات
قضأأائية أو م أأاطق معي أأة ،أو عل أ قضأأايا تتصأأي مب ارسأأة الواليأأة القضأأائية املدنيأأة ،رغأأم أن املوضأأوع
يتعلأ أأق ةاحلصأ أأانة م أ أ الواليأ أأة القضأ أأائية ا ائيأ أأةي واقأ أ رأرتح عل أ أ املقأ أأررة اخلاصأ أأة أن جتأ أأري هراسأ أأات
استقص أأائية أوس أأع نةاق أاً ،أأي ترأأدرن الس أواةق القض أأائية اخلاص أأة جب ي أأع األع أرا القانوني أأة وخمتل أ
امل أأاطقي وأشأأري رىل أن أأاك حاجأأة رىل تأأوخي احل أ ر رثاد االعت أأاه عل أ أ الس أواةق القضأأائية؛
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ومع أن م املتصور عدو وجأوه أي فأرق مأاهي ةأني الواليأة القضأائية املدنيأة أو ا ائيأة ع أدما رمتأارس
حتديأأد م أأا يشأأكي ع أالً م ف أ اً ةصأأفة رمسي أأة ،ق أأد يكأأون مه أاً للغاي أأة ةعأأض احل أأاالت حتلي أأي
السياق ال ي ميكأ أن تكأون احلصأانة قأد رم حأت فيأه أو ررفضأت فيأه؛ وقأد تلأ احلصأانة غسأب
ما ركا انت القضية مرفوعة ضد سياهة أج بية أو ضد فره سياق مدم أو سياق ج ائيي
 -202وتسأأادل ةعأأض األعض أأاد أيض أاً ع أ الت ي أأد ال أواره التقريأأر ةش أ ن عأأدو وجا أأة الق أأانون
الأأوطد ألغ أراض حتديأأد األع أأال امل ف أ ة ةصأأفة رمسيأأة ،معت أربي أ ا القأأانون مبثاةأأة ةارسأأة حتديأأد
القأأانون الأأدويل العأأر ؛ وةالفعأأي ،اعت أأدت املقأأررة اخلاصأأة ،حتليلهأأا ،عل أ س أواةق قضأأائية تفسأأر
كلأأك القأأانون الأأوطد وتةبقأأهي وأشأأري أيض أاً رىل ضأأرورة ثيأأاهة الرت يأأم عل أ حتليأأي امل ارسأأة التش أريعية
والت في يأأة الوط يأأة للأأدول ،فض أالً ع أ ريأأالد أمهيأأة أ أأرب لتحليأأي امل ارسأأة القضأأائية الدوليأأة ،مبأأا
كلأأك اآلثأأار الكاملأأة املرتتبأأة عل أ أحكأأاو م أ قبيأأي قض أية م أ رة االعتقأأال( )391ومسأأائي معيّ أأة
()392
وهفأأع
جمأأال املسأأاعدة املتباهلأأة الشأأؤون ا ائيأأة  ،أصأأدرهتا احملأأا م واهليئأأات القضأأائية الدوليأأة ،ر
ة هنا ت اولت ةعض املسائي ةقدر معني م االتساقي
(ج) مشروع المادة (2و) :تعريف "العمل المنفذ بصفة رسمية"
 -203يتسأأم مشأأروع املأاهة (2و) ةةأأاةع تعريفأأي وصأأيغة مأأوجمة ،ومأأع كلأأك قرأأدمت تعليقأأات عليأأه
ضود التحليي املستفيض ال ي أورهته املقررة اخلاصة تقرير ا لت صيي صياغتهي
‘" ‘1العمل المنفذ بصفة رسمية" مقابل "العمل المنفذ بصفة خاصة"
 -204أرقأأر ة أ ن "مبأأدأ ع أأي الدولأأة" مفهأأوو قأأانوم وتل أ اختالف أاً تام أاً ع أ احلصأأانة املوضأأوعيةي
وأرةأدي ع ومأاً ت ييأأد لت يأد أن "الع أي امل فأ ةصأفة رمسيأة" يرعأ يفأر ويرقأييفم علأ نقأأيض "الع أي امل فأ
ةصأأفة خاصأأة"ي ورئأأي أيض أاً أن الع أأي امل ف أ ةصأأفة خاصأأة لأأيس ةالضأأرورة ةأأاثالً ألع أأال اإلهارة،
أأا أن الع أأي امل ف أ ةصأأفة رمسيأأة لأأيس مراهف أاً ألع أأال السأأياهةي وعأأالوة عل أ كلأأك ،فأأرن الت ييأأم
ة أأني "الع أأي امل فأ أ ةص أأفة رمسي أأة" و"الع أأي امل فأ أ ةص أأفة خاص أأة" ال ترةة أأه أي ص أألة ة أأالت ييم ة أأني
األع أأال املشأأروعة واألع أأال غأأري املشأأروعةي غأأري أن رأي أاً ك أأب رىل أن أ ي املفهأأومني املت اقضأأني
يقأأدمان مأأع كلأأك ةعأأض الع اصأأر املفيأأدة الأأيت ميك أ أن تسأأاعد فهأأم مأأا ركا أأان الع أأي م ف أ اً
ةصأأفة رمسي أأة أو ةص أأفة خاص أأة ،أو م أأا ركا أأان الع أأي مش أأروعاً أو غ أأري مش أأروع ةالفع أأيي وميك أ أن
تسأ ّأهي التعليق أأات ا ي أأدة الص أأياغة ال أأيت تس أأتوعب خمتل أ الف أأروق الدقيق أأة التوص أأي رىل فه أأم أفض أأي
للع ي امل ف ةصفة رمسيةي
__________

()391
()392
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 -205ومل يقت أأع ةع أأض األعض أأاد ةاحلاج أأة رىل تعري أ أ ع أأي رمس أأي أو ع أأي م ف أ أ ةص أأفة رمسي أأة
ألغ أراض أ ا املوضأأوعي ولأأوحا أن املفأأا يم القانونيأأة غالب أاً مأأا تكأأون غأأري حمأأدهة وال يتسأأىن هائ أاً
وضأع تعريأ قأأانوم هلأأاي ولأيس مأ الواضأأو متامأاً مأا ركا أأان مأ املفيأأد تقأدمي تعريأ يت أاوث ث ائيأأة
األع أأال امل فأ ة ةصأأفة رمسيأأة واألع أأال امل فأ ة ةصأأفة خاصأأةي وسأأتكون أي حماولأأة لت أأاوث الع اصأأر
املشرت ة مه ة مستحيلةي ورئأي أن الت ييأم ةأني األع أال امل فأ ة ةصأفة رمسيأة واألع أال امل فأ ة ةصأفة
خاصأأة متييأأم عأأاو و أأا للس أ اح ةتحديأأد أأي حالأأة عل أ حأأدة ة أأادً عل أ اأأرو أأي قضأأيةي وقأأد
أ أأدت امل ارسأأة املتبعأأة الس أواةق القضأأائية الدوليأأة واحملليأأة أ ا التضأأاهي وأةأأدى ةعأأض األعضأأاد
شأكاً رثاد ا أأدوى مأ مجأأع اإلشأأارات املتعأدهة رىل احلأأاالت الأيت اسأأترطدمت فيهأأا عبأارات مأ قبيأأي
"ع أأي رمسأأي" أو "ع أأي م ف أ ةصأأفة رمسيأأة" ،ألن أ ا ا أأع غأأري شأأامي ةالضأأرورة ويتةلأأب حتلأأيالً
وحب أ ل أأو أن املق أأررة اخلاص أأة غث أأت عل أ حن أأو أ أأي مس أ لة م أأدى رمكاني أأة
أع أأق لفه أأم الس أأياقي ر
حتدي أأد الدول أأة نة أأاق األنش أأةة ال أأيت ت أأرى أهن أأا تش أأكي أع أأاالً م ف أ ة ةص أأفة رمسي أأةي غ أأري أن أعض أأاد
آخأري ك بأوا رىل أن تعريفأاً مصأأاغاً صأأياغة سأألي ة ميكأ أن يكأأون ضأأرورياً أو مفيأداًي واقأ رأرتح أ لك
أن التعليق ميك أن يوره أمثلة عل األع ال امل ف ة ةصفة رمسيةي
‘ ‘2الطابع الجنادي للعمل
 -206الح أأا ةع أأض األعض أأاد أن ةع أأض املعا أأدات تعت أأرب مش أأار ة مس أأؤول الدول أأة ت في أ الفع أأي
حأأاالت أخأأرى عل أ تلأأك املشأأار ة نص أاً صأأر اً عل أ أهنأأا
جأأمداً م أ تعري أ ا رميأأة ،ةي أأا مل ي أ
ر أ مأ أر أان ا رميأأة املع يأة ،ولكأ كلأأك ال يسأتبعد ةالضأرورة رمكانيأة تأأورط املسأؤول ةتلأك الصأأفة
ارتكأأاب ا رميأأة املع يأأةي ومأأع كلأأك ،فحسأأب وجهأأة ال ظأأر تلأأك ،ف أرن الةبيعأأة التوجيهيأأة أو الوصأأفية
معني رمية ال تؤثر ةالضرورة مس لة ما ركا ان الشط قد تصر ةصفة رمسيةي
لتص ي
ّ
 -207ورأى ةع أأض األعض أأاد أن املسأ أ لة احملوري أأة ال أأيت حت أأده الع أأي امل فأ أ ةص أأفة رمسي أأة ألغأ أراض
احلصانة ليست طبيعة الع ي ور ا ي الصفة اليت يتصر را الشط ي

 -208والحا ةعض األعضاد أنه ةالرغم مأ أن الةأاةع ا أائي للفعأي ال يغأري طاةعأه الرمسأي ،فأرن
كل أأك ال يع أأد أن الص أأبغة ا رمي أأة للفع أأي ميكأ أ أن تعت أأرب ع صأ أراً مأ أ ع اص أأر تعريأ أ الع أأي امل فأ أ
ةصأأفة رمسيأأةي ولأأوحا أيض أاً أن توصأأي ع أأي م ف أ ةصأأفة رمسيأأة ةالع أأي اإلجرامأأي ،و أأو مأأا يبأأدو
رم أأدرجاً التعريأ أ املق أأرتح ،س أأيؤهي رىل نتي أأة مد ش أأة ،ألن أأه يعت أأرب أي ع أأي م ف أ ةص أأفة رمسي أأة
جرمي أةًي و أ ا شأأبيه ةأأالقول رن أأي "ع أأي م ف أ ةصأأفة رمسيأأة" يشأأكي ،غكأأم التعري أ  ،جرميأأة ،ورن
مس أأؤويل الدول أأة يرتكب أأون هائ أ أاً ،ةالض أأرورة ،جأ أرائم ع أأدما يتص أأرفون ةص أأفة رمسي أأةي فالع أأي جرمي أأة
ال غكم طبيعته ور ا غكم جترميه عل صعيدي القانون ا ائي الوطد أو الدويلي
 -209وأعأأرب ع أ رأي مفأأاه أن الغايأأة م أ القأأانون الأأدويل في أأا يتعلأأق ةاحلصأأانة أأي أن حتأأده
هولأأة احملك أأة ،رطأأار املسأأائي اإلجرائيأأة ،مأأا ركا أأان ع أأي ةعي أأه ي فأ مسأأؤول مأأا يفضأأي رأأا رىل
ةارس أأة واليته أأا القض أأائيةي و أ مس أأائي تربح أأث ةداي أأة التقاض أأيي وركا ان أأت مش أأروعية الق أأانون
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حد كاهتا معياراً وجيهاً لتقرير وجوه واليأة قضأائية ،فأرن قأانون احلصأانة املوضأوعية سيصأبو آنأ اك
ا ال هج أيضاً آثار افرتاض الربادةي
عدمي ا دوىي وسترتتب عل
 -210ورأى ةعأأض األعضأأاد أن اهلأأد مأ اإلشأأارة رىل "الةأأاةع ا أأائي" للع أأي أأو جمأأره جتسأأيد
مفهأأوو وصأأفي ألغ أراض مشأأاريع امل أواه أ ي وال يقصأأد م هأأا أن مجيأأع األع أأال الرمسيأأة "ج ائيأأة"ي
والحا ةعض األعضاد أهنأم ال يفه أون م ةأق انةبأاق احلصأانة ألن الع أي نرفأ ةصأفة رمسيأة ال ألنأه
ي ةأ أأوي عل أ أ ع صأ أأر رجرامأ أأيي و أ أ ا الصأ أأده ،أشأ أأري رىل أن اقرتاحأ أأات قرأ أأدمت سأ أأاةقاً لتعري أ أ
السلوك ا ائيي واسترفسر ع الغايأة مأ رلقأاد القأبض علأ مسأؤول ركا مل يكأ السأبب أو هعأوى
ارتكاةه ع الً ج ائياً ،و رشكك آن اك ةالفعي رمكانية الدفع ةافرتاض الربادةي
 -211واع أ رأرتض علأ أ كل أأك ة أأالقول رن مش أأروع امل أأاهة  1ةشأ أ ن ال ة أأاق ،الأ أ ي اعت دت أأه الل أأة
مؤقتاً عاو  2013ي ةالفعي عل أن مشاريع املواه تر م عل الوالية القضائية ا ائيةي
 -212وقرأأدمت مقرتحأأات شأأىت إلج أراد تقيأأيم ل أ التعري أ املقأأرتح وح أ أي مأأا م أ ش أ نه أن
يأأوحي ةأ ن ع أالً م فأ اً ةصأأفة رمسيأأة أأو جرميأأة حأأد كاتأأهي واقأ رأرتح ،ةوجأأه خأأاص ،أن تعأأاه صأأياغة
الفقرة (و) م مشروع املاهة  2غيث ترمال شروط الصفة ا ائيةي
 -213وفي أأا يتعلأأق مبسأ لة "ع أأي واحأأد ومسأأؤولية ممهوجأأة" ،رأى ةعأأض األعضأأاد أهنأأا راسأأطة
الق أأانون ال أأدويلي ومأ أ الواض أأو أن أي ع أأي ي فأ أ مس أأؤول الدول أأة ةص أأفة رمسي أأة ال ير س أأب رىل
الشأ أأط وح أ أد (ألغ أ أراض مسأ أأؤوليته ا ائيأ أأة الفرهيأ أأة) ،ةأ أأي ير سأ أأب أيض أ أاً رىل الدولأ أأة (ألغ أ أراض
مسأأؤولية الدولأأة)ي وأفأأاه أعضأأاد آخأأرون ،رغأأم عأأدو اعرتاضأأهم عل أ أ ا الوص أ  ،ة أ ن الصأألة ةأأني
مس لة "ع ي واحد ومسأؤولية ممهوجأة" واالسأت تان أن األع أال امل فأ ة ةصأفة رمسيأة ال ةأد أن تكأون
كات طأأاةع ج أأائي ،ليسأأت صأألة واضأأحة متام أاًي وأشأأري رىل التبأأاس األمأأر في أأا يبأأدو فهأأم مس أ لة
الواليأأة القضأأائية واحلصأأانة ،ومهأأا مفهومأأان خمتلفأأان ورن انأأا مرتاةةأأني ،وفهأأم املسأأؤولية ،س أواد م هأأا
املسؤولية ا ائية الفرهية أو مسؤولية الدولةي
‘ ‘3إسناد العمل إلع الدولة
 -214رأى ةعأأض األعضأأاد أن مأ املهأأم أن ت أأاول التقريأأر مسأ لة رسأ اه الع أأي ،ألن كلأأك يسأأاعد
توضيو مسائي معي ة تتعلق ة ةاق احلصانة املوضوعيةي
 -215ورأى آخأأرون أن اإلشأأارة ،سأأياق احلصأأانة املوضأأوعية ،رىل قواعأأد رس أ اه الع أأي لتحديأأد
مس أأؤولية الدول أأة م ةقي أ أة متام أ أاً ألن احلص أأانة املع ي أ أة ،اعتق أأاه م ،تع أأوه رىل الدول أأة هون س أ أوا اي
ولأ أ لك أعرةأ أوا عأ أ ش أأكوك رثاد ت ي أأد املق أأررة اخلاص أأة أن "الع أأي ا أأائي الأ أ ي تشأ أ له احلص أأانة
املوضوعية ليس ةاملعىن احلر ع الً مأ أع أال الدولأة كاهتأا ،ور أا أو ع أي الفأره الأ ي ارتكبأه" ،رك
رأوا أن كلك يؤهي رىل التباس األمور وتعقيد اي

158/245

GE.15-13770

A/70/10

 -216وأشأأري أيض أاً رىل أن قواعأأد حصأأانة الدولأأة كات طبيعأأة رجرائيأأة وتقتصأأر عل أ حتديأأد مأأا ركا
أأان مبقأأدور هولأأة احملك أأة أو ال أن متأأارس الواليأأة القضأأائية عل أ غري أأاي وال تأأؤثر أ القواعأأد
مس لة ما ركا ان السلوك ال ي ترباشر ةش نه اإلجرادات مشروعاً أو غري مشروعي
 -217ومل يرب أأد ع أأده مأ أ األعض أأاد اس أأتعداهاً لالعأ أرتا ةأ أ ن حص أأانة مس أأؤول الدول أأة مأ أ الوالي أأة
القضأأائية ا ائيأأة لدولأأة أخأأرى مقرتنأأة غصأأانة الدولأأةي ورأوا أن الفصأأي ةي ه أأا مفيأأد ويتةلأأب مميأأداً
م أ البحأأث؛ ومثل أأا تبأ يفأني م أ التةأأورات املسأأت دة القأأانون ا أأائي الأأدويل ،وال سأأي ا م أ هنايأأة
احلأأرب العامليأأة الثانيأأة ،ال ي بغأأي أن ترقأأرن احلصأأانة املوضأأوعية هائ أاً غصأأانة الدولأأةي وأشأأار أعضأأاد
آخأأرون رىل حأأق هولأأة رفأأع احلصأأانة عأ مسأأؤوليها ،و أأو مأأا يأأربث العالقأأة الرتاةةيأأة في أأا ةأأني مجيأأع
مره ا الدولي
أشكال احلصانات اليت ّ
 -218وش أأاطر ةع أأض األعض أأاد املق أأررة اخلاص أأة رأيه أأا أيض أاً أن مع أأايري رس أ اه الفع أأي ،عل أ ال ح أأو
احملأأده امل أواه مأ  4رىل  11م أ امل أواه املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول ع أ األفعأأال غأأري املشأأروعة هولي أاً،
ليس أ أأت مجيعأ أ أاً مع أ أأايري كات ص أ أألة ألغأ أ أراض احلص أ أأانةي وأش أ أأري علأ أ أ س أ أأبيي املث أ أأال رىل أن تص أ أأر
األش أ أأطاص ال أ أ أ ي ير س أ أأب ا أ أأرو معي أ أأة رىل الدول أ أأة مبوج أ أأب امل أ أ أواه  7و 8و 9و 10و،11
ال يشكي ع الً م ف اً ةصفة رمسية ألغراض حصانة ؤالد األشطاصي
 -219وك أ أأب ع أ أأده م أ أ األعض أ أأاد رىل قل أ أأة ةارس أ أأات ال أ أأدول والس أ أواةق القض أ أأائية كات الص أ أألة
في أأا يب أأدو ،وتس أأادلوا عأ أ األس أأاس الأ أ ي اس أأت دت رلي أأه املق أأررة اخلاص أأة لتؤ أأد أن عب أأارة "مس أأؤول
الدولة" يرستثىن م ها ألغأراض احلصأانة األفأراه الأ ي يرعتأربون العأاهة مسأؤولني غكأم األمأر الواقأعي
ورأى ةعأأض األعضأأاد أن أأاك حاجأأة رىل اتبأأاع هنأأج أوسأأع نةاق أاً يش أ ي أع أأال شأأط يتصأأر
ةتوجيأأه أو رش أرا حكأأوميي وأرعأأرب أيض أاً ع أ رأي مفأأاه أن االجتأأا السأأائد االتفاقأأات املربمأأة
واملب أأاهئ املوض أأوعة اآلون أأة األخ أأرية ةشأ أ ن املتعاق أأدي مأ أ القة أأاع اخل أأاص بأ أ تقيي أأد أو رف أأض
األطرا الفاعلةي
حصانة
 -220وج أأاد رأي آخ أأر أن ق أأانون احلص أأانة وق أأانون مس أأؤولية ال أأدول نظام أأان خمتلف أأان ،مثل أأا
وتل األساس امل ةقي لوجوه ي م ه ا ،ويفضيان م مث رىل حلول وسبي انتصا خمتلفةي
 -221وفي أ أأا يتعلأ أأق مبشأ أأروع التعري أ أ ةصأ أأيغته املقرتحأ أأة ،عل أ أ وج أ أأه اخلصأ أأوص ،رحأ أأب ةع أ أأض
األعضأأاد ةعأأدو رهران املقأأررة اخلاصأأة رس أ اه الع أأي رىل الدولأأة ال أ  ،ألنأأه معيأأار غأأري مفيأأد ع أأد
حتديد ما يشكي ع الً م ف اً ةصفة رمسيةي
‘ ‘4السيادة وممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية
 -222وفقأاً لأأبعض األعضأأاد ،مأ املهأأم ،أأا جأأاد التقريأأر ،الت ييأأم ةأأني األع أأال امل فأ ة ةصأأفة
رمسيأ أأة ،أي املضأ أأةلع رأ أأا معأ أأرض أهاد وايفأ أأة ع وميأ أأة ،أو رطأ أأار ةارسأ أأة احلقأ أأوق السأ أأياهية
للدولأأة ،واألع أأال امل ف أ ة أأره تعميأأم املصأألحة اخلاصأأةي ورأوا أن الصأأيغ الأأيت أورههتأأا املقأأررة اخلاصأأة
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ووجأأه ا ت أأاو حظأأي ةاملوافقأأة
تعكأس جيأأداً اسأأتقراد ا أأانبني "الت ثيلأأي" و"الأوايفي" أهاد الدولأأةي ر
رىل اسأأتطداو عبأأارة "ةعأأض اختصاصأأات السأألةة احلكوميأأة" امل أواه املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول ع أ
األفعأأال غأأري املشأأروعة هولي أاًي ورأى أعضأأاد آخأأرون أن السأأياق ال أ ي ت اولأأت فيأأه تلأأك امل أواه تلأأك
العب أ أأارة خمتلأ أ أ ي وأش أ أأار ع أ أأده مأ أ أ األعض أ أأاد أيضأ أ أاً رىل ص أ أأعوةة تعريأ أ أ الس أ أأياهة وةارس أ أأة ةع أ أأض
اختصاصات السلةة احلكوميةي
 -223وأعرب ةعض األعضأاد عأ رأي مفأاه أن ح أة تعأارض ا رميأة الدوليأة مأع القأانون الأدويل
ال تقأأدو أي ع صأأر رضأأا كي صأألة لتوصأأي ع أأي م فأ ةصأأفة رمسيأأة ،ومأأع كلأأك يبأأدو أن مقأأرتح
اعتبار الع ي امل ف ةصفة رمسية كا طأاةع ج أائي يأوحي ةأ ن املقأررة اخلاصأة ا أ ت ةالفعأي موقفأاً مأ
أ ا األمأر رغأم أن مسأ لة احلأدوه واالسأأتث ادات سأترت اول التقريأر اخلأامس عأاو 2016ي واتفأأق
أعض أأاد آخ أأرون م أأع املق أأررة اخلاص أأة عل أ أ أن ط أأاةع ا أ أرائم الدولي أأة وخةورهت أأا يلمم أأان ةوض أأعها
االعتبار ألغراض حتديد نةاق احلصانة م الوالية القضائية ا ائية األج بيةي
 -224واختل ةعض األعضأاد مأع املقأررة اخلاصأة أن العالقأة ةأني األع أال امل فأ ة ةصأفة رمسيأة
وا أ أرائم الدولي أأة قأ أد رحس أ أ تي وأش أأاروا رىل الأ أرأي املس أأتقي املش أأرتك الص أأاهر عأ أ القض أأاة يغي أأم
و و انم وةويرغي تال قضية مأ رة االعتقأال ،حيأث وره أنأه "ييي ال ميكأ اعتبأار ا أرائم الدوليأة
اخلة أأرية أع أأاالً رمسي أأة ألهن أأا ليس أأت مأ أ امله أأاو الةبيعي أأة للدول أأة ،وال مأ أ امله أأاو ال أأيت ميكأ أ للدول أأة
وح أأد ا ت هيته أأا ييي"()393ي والح أأا أعض أأاد آخ أأرون أن املق أأررة اخلاص أأة ر أأمت علأ أ مسأ أ لة م أأا ركا
أمكأ أن تكأأون ا أرائم الدوليأأة أي وقأأت مأ األوقأأات "أع أأاالً م فأ ة ةصأأفة رمسيأأة" ،ومل تت أأاول
مسأ أ لة احل أأدوه أو االس أأتث اداتي واق أ رأرتح أن ترأعأ أ ّد التعليق أأات املمم أأع اعت اه أأا علأ أ مش أأروع احلك أأم
ةةريقة ال تستبق امل اقشة ةش ن احلصانات في ا يتعلق ةا رائم الدوليةي
 -225ومأأع كلأأك ،أ أأد ةعأأض األعضأأاد ،اسأأت اهاً رىل قضأأية م أ رة االعتقأأال ،أن "اسأأتث اد ا رميأأة
الدولي أأة" ال ي ةب أأق في أأا يتعل أأق ةاحلص أأانة الشطص أأيةي ومأ أ جه أأة أخ أأرى ،ل أأوحا أن تل أأك القض أأية
مل حتس أأم مسأ أ لة االس أأتث ادات امل ك أأة في أأا يتعل أأق ةاحلص أأانة املوض أأوعية ،كل أأك أن حمك أأة الع أأدل
الدولي أأة حص أأرت اس أأت تاجها احلص أأانة الشطص أأية ع أأدما أعل أأت أهن أأا مل تس أأتةع أن تس أأت ب م أ
امل ارسأات وجأوه أي شأأكي مأ أشأأكال االسأتث ادات ،رطأار القأأانون الأدويل العأأر  ،مأ القاعأأدة
اليت مت و احلصانة م الوالية القضائية ا ائية وتقر احلرمة لوثراد اخلارجية املتقلدي مل اصبهمي
 -226وتس أأادل ةع أأض األعض أأاد عأ أ احلاج أأة رىل وض أأع تعريأ أ وش أأككوا ا أأدوى مأ أ ص أأيغة
"الع أأي ال أ ي يقأأوو ةأأه مسأأؤول الدولأأة ةارسأ ٍأة لأأبعض اختصاصأأات السأألةة احلكوميأأة" ،معت أربي
ل أأة "اختصاصأأات" غأأري واضأأحة و ل أأة "احلكوميأأة" مصأأاهرة ع أ املةلأأوبي واقأ رأرتح ةأأديي يت ثأأي
اس أأتطداو الص أأيغة الأ أوارهة الفق أأرة (ه) مأ أ مش أأروع امل أأاهة  ،2ال أأيت اعت أأدهتا الل أأة مؤقتأ أاً
__________
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احلالة سأتكون اإلشأارة رىل "الع أي الأ ي يقأوو ةأه مسأؤول الدولأة ع أدما ميثأي
عاو  ،2014و
الدولأأة أو ع أأدما ميأأارس واأأائ الدولأأة"ي وكر ث أأر ة أ ن الل أأة ع أأدما اعت أأدت أ ا احلكأأم ناقشأأت
عبأأارة "الس أألةة احلكوميأأة" وامت ع أأت ع أ اسأأتطدامهاي غ أأري أن أعض أأاد آخ أري رأوا أن أ العب أأارة
مفيدة سياق ا املوضوعي
 -227والحأأا ةعأأض األعضأأاد أنأأه ركا مأأا اعت أأدت الل أأة تعريفأاً للع أأي امل فأ ةصأأفة رمسيأأة ،فرمبأأا
يكأون م اسأباً ع أد ا رهخأال تعأأديي تبعأاً لأ لك علأ مشأروع املأأاهة  ،5ةالصأيغة الأيت اعت أدهتا مؤقتأاً
ة الصياغةي
(د) مشروع المادة  :6نطاق الحصانة الموإلوعية
 -228اعتررب مشروع املأاهة  6مقبأوالً ع ومأاًي ومأع كلأك اق رأرتح رعأاهة صأياغة الفقأرتني  1و 2تفاهيأاً
إلعةأأاد االنةبأأاع ة أ ن األمأأر يش أ ي املسأأؤولني امل تطبأأني فق أ ي وميك أ فعأأي كلأأك ةاسأأتطداو صأأيغة
"ع أأدما ميثلأأون الدولأأة أو يأأؤهون واأأائ الدولأأة ،وةعأأد كلأأك"ي وأثأأريت أيضأاً رمكانيأأة عكأأس ترتيأأب
الفقأرتني  1و 2ألن كلأأك سأأي يم متييأماً واضأأحاً ةأأني احلصأأانة املوضأأوعية واحلصأأانة الشطصأأيةي وكر أأر
أيضأ أاً أن مش أأروع الفق أأرة  2مقب أأول ولكأ أ أ أ ا القب أأول ال ك أأم مس أأبقاً علأ أ مسأ أ لة االس أأتث ادات
امل ك ة وال وي راي
 -229وأشري رىل أن الفقأرة  3ثائأدة ألهنأا تأوره جانبأاً سأبق ت اولأه الفقأرة  3مأ مشأروع املأاهة 4
و التعليأأق عليهأأا ال أ ي اعت دتأأه الل أأة مؤقت أاً عأأاو 2013ي وي بغأأي ت اوهلأأا التعليأأق ،أمأأا ركا
ل أأة "الس أأاةقني" ألن احلص أأانة املوض أأوعية تشأ أ ي أيضأ أاً رؤس أأاد ال أأدول
اح أأترفا ر أأا ،فيل أأمو حأ أ
ورؤساد احلكومات ووثراد اخلارجية أث اد تقلد م مل اصبهمي
(ه) خطة العمل المستقئلي
 -230اعتررب ال ظر حدوه احلصانة واالسأتث ادات م هأا جانبأاً رئيسأياً مأ أ ا املوضأوعي و أ ا
الصأأده ،شأأده ةعأأض األعضأأاد عل أ أمهيأأة رج أراد حتليأأي شأأامي للتعليقأأات ال أوارهة م أ احلكومأأات،
ال إلثبأأات ةارسأأات الأأدول فحسأأب ،ةأأي أيض أاً للوقأأو عل أ الفأأروق الدقيقأأة املواق أ املتط أ ة،
مبأأا كلأأك معرفأأة مأأا ركا انأأت تلأأك الأأدول تأأرى أن القأأانون الأأدويل حاسأأم ع وم أاً أ ا ا أأالي
وأعأرب أعضأاد آخأرون عأ األسأ ألن حتليأي حأدوه احلصأانة واالسأتث ادات م هأا لأ يرت أأاول رال
عاو  ،2016رغم أنه كر ر ثري م األحيان تقارير ساةقة و له قدر قليي م امل اقشةي
 -231وشأ ع ةعأأض األعضأأاد املقأأررة اخلاصأأة علأ ت أأاول مسأ لة احلأأدوه واالسأأتث ادات رىل جانأأب
املسأائي اإلجرائيأة ،لأيس لأرتاة ا أانبني فحسأب ،ةأي ألن القيأاو ةأ لك مأ شأ نه أن يسأاعد الل أة
هناي أأة املة أأا علأ أ التغل أأب علأ أ ةع أأض القض أأايا الش أأائكة املتعلق أأة ةاملوض أأوع ة ل أأهي واق أ رأرتح
لك ت اول املسأائي اإلجرائيأة قبأي غري أاي وأشأار أعضأاد آخأرون رىل أن مأ السأاةق ألوانأه التةأرق
رىل احلدوه واالستث ادات العاو القاهو رك ال تمال اك مسائي عامة ي بغي ت اوهلاي
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 -3الملحظات الختامية للمقررة الخاصة
 -232ت اولأت املقأررة اخلاصأة املسأائي الأيت أثأأريت أث أاد امل اقشأة ةتقسأأي ها رىل جم أوعتني ،وت اولأأت
ا وع أأة األوىل ةع أأض املس أأائي امل ه ي أأة ال أأيت أثار أأا أعض أأاد خمتلف أأون الل أأة ،وت اول أأت ةع أأد
كلك املسائي املتعلقة مبفهوو "الع ي امل ّف ةصفة رمسية"ي
 -233وفي أأا يتعلأأق ةا وعأأة األوىل م أ املسأأائي ،أشأأارت املقأأررة اخلاص أة ةوجأأه عأأاو رىل أن ةعأأض
املالحظأأات املقدمأأة م أ أعضأأاد الل أأة جتأأاوثت املطأأاو امل ه يأأة فق أ ي ومأأع كلأأك ،ت اولأأت
أ ا الصأأده تعليقأأاهتم املتعلقأأة ةالتحليأأي وقي أأة الس أواةق القضأأائية قيأأد البحأأث ،ومعا أأة التش أريعات
الوط ية ،واألمهية اليت أعةيت للبيانات والبالغات املقدمة م الدولي
 -234وفي أأا يتعلأأق ةالس أواةق القضأأائية ،رحبأأت املقأأررة اخلاصأأة ةاالسأأت اةة اإل اةيأأة لعأأده بأأري م أ
أعض أأاد الل أأة لتحلي أأي امل ارس أأة القض أأائية الأ أوارهة التقري أأري وفي أأا يتعل أأق ةتعليق أأات ةع أأض أعض أأاد
الل أأة ةش أ ن الفائأأدة م أ حتليأأي الس أواةق القضأأائية الوط يأأة ،أ أأدت جمأأدهاً األمهيأأة الأأيت توليهأأا للس أواةق
القضأأائية الوط يأأة معا أأة احلصأأانة املوضأأوعية ،ةأأال ظر خاصأأة رىل أن احملأأا م الوط يأأة أأي الأأيت تواجأأه
مباشأ أأرة القضأ أأايا املتعلقأ أأة ةاحلصأ أأانةي وشأ أأدهت عل أ أ أن اسأ أأت تان أن الس أ أواةق القضأ أأائية غأ أأري متسأ أأقة
ومت انس أأة ح أأد كات أأه يتص أأي ة ع أأال الل أأةي وس أأل ت أيضأ أاً ة مهي أأة السأ أواةق القض أأائية للهيئ أأات
القضائية واحملا م الدوليأة ،ولكأ أ أدت عأدو موافقتهأا علأ فكأرة أن أاك نوعأاً مأ التسلسأي اهلرمأي
ةأأني الس أواةق القضأأائية الدوليأأة والس أواةق القضأأائية الوط يأأةي و الوقأأت نفسأأه ،أشأأارت املقأأررة اخلاصأأة
رىل أهنا ال توافق عل الرأي القائي ة ن السواةق القضائية الدولية متسقة ومت انسةي
 -235وفي أأا يتعلأأق ةأأالوثن الأ ي يعةأأي للتشأريعات الوط يأأة حتديأأد مفهأأوو "الع أأي امل ّفأ ةصأأفة
رمسيأأة" ألغأراض مشأأروع املأواه احلأأايل ،اعرتفأأت ةأ ن عبأأارة "غأأري كي صأألة" املسأأتطدمة الفقأأرة 32
مأ أ التقري أأر ليس أأت أنس أأب عب أأارة لأ أ لكي ةي أأد أهن أأا أش أأارت رىل أهنأ أا مل تقص أأد حرم أأان التشأ أريعات
الوط يأأة م أ أأي قي تهأأا ،ولك أ الت يأأد عل أ أهن أا ي بغأأي أن تع أأي فق أ أ هاة تك يليأأة للتفسأأري،
ال سأأي ا ة أال ظر رىل االختالفأأات الكبأأرية الأأيت ميك أ العثأأور عليهأأا التش أريعات الوط يأأة املطتلفأأة،
وصعوةة حتديد القأوانني الوط يأة امل اسأبة ألغأراض حتديأد مفهأوو "الع أي امل ّفأ ةصأفة رمسيأة"ي وعأالوة
عل أ كل أأك ،ال حتت أأوي الق أوانني الوط ي أأة املتعلق أأة غص أأانة الدول أأة عل أ تعري أ لتعب أأري "الع أأي امل ّف أ
ةصفة رمسية"ي
 -236وأخرياً ،في أا يتعلأق ةالبيانأات والتعليقأات املقدمأة مأ الأدول ،أ أدت املقأررة اخلاصأة األمهيأة
الأأيت توليهأأا هائ أاً ملثأأي أ امل أواه الث ي أأة ،وأهنأأا تسأأتطدمها ةانتظأأاو ع أأد رعأأداه تقارير أأاي ورحبأأت
غقيق أأة أن أعض أأاد الل أأة ي أأرون أن تل أأك البيان أأات والتعليق أأات ام أأة ومفي أأدة ،ل أأيس فق أ ألغ أراض
اإلة أأالغ ع أ أ امل ارس أأات الوط ي أأة ،ولك أ أ أيض أ أاً ةغي أأة التحق أأق م أ أ يفي أأة تص أأور ال أأدول لل س أأائي
القانونية املطتلفة اليت تدخي نةاق املوضوع احلايلي
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 -237وفي أأا يتعلأأق ةالتعليقأأات الأأيت أةأأديت ةش أ ن تعري أ "الع أأي امل ّف أ ةصأأفة رمسيأأة" ،قأأدمت
مشأروع املأواه؛ والصألة القائ أة ةأني
املقررة اخلاصة عدة مالحظأات ةشأ ن أمهيأة رهران أ ا تعريأ
أ ا الع أأي والس أأياهة وةارس أأة ع اص أأر الس أألةة احلكومي أأة؛ والبع أأد اإلجرام أأي ملفه أأوو "الع أأي امل ّفأ أ
ةصفة رمسية"؛ والعالقة ةني املسؤولية واحلصانةي
 -238وفي أأا يتعل أأق ة مهي أأة تعريأ أ "الع أأي امل ّفأ أ ةص أأفة رمسي أأة" ،أ أأدت املق أأررة اخلاصأ أة جم أأدهاً
اقت اعهأأا ة أ ن م أ الضأأروري أن يوجأأد تعري أ ألغ أراض مشأأروع امل أواه ،وأيأأد عأأده بأأري م أ أعضأأاد
الل أأة أ أ ا الأ أرأيي وسيس أأاعد أ أ ا التعريأ أ  ،رأيه أأا ،حتقي أأق اليق أأني الق أأانوم ،ال س أأي ا م أأع
مراعأأاة أنأأه ال ميكأ تعري أ أ ا املفهأأوو ةاملطالفأأة للع أأي امل فأ ةصأأفة خاصأأة ،الأ ي مل يأأتم تعريفأأه
أيضاً ،وأن ت أوع وعأدو جتأانس السأواةق القضأائية يتعأارض مأع وجهأة ال ظأر القائلأة ة نأه مفهأوو قأانوم
الت أأدوي
غ أأري حم أأده ميكأ أ حتدي أأد ةالوس أأائي القض أأائيةي وع أأالوة علأ أ كل أأك ،سيس أأهم التعريأ أ
والتةأأوير التأأدر ي للقأأانون الأأدويل وسيسأأاعد امل ارسأأني ،مبأأا كلأأك احملأأا م الوط يأأةي وحأأول أ
ال قةأأة ،أعرةأت املقأأررة اخلاصأة عأ رأيهأأا ةأ ن تةبيأأق أسأألوب "عأأدو التقيأأد" ( احلالأأة قيأأد البحأأث،
عدو اعت اه تعري ) مراراً وتكراراً يبدو متعارضاً مع والية الل ةي
 -239وفي أأا يتعل أأق مبس أ لة الس أأياهة وةارس أأة الس أألةة الس أأياهية ،ش أأدهت املق أأررة اخلاص أأة عل أ أن
وصأ "الع أي امل ّفأ ةصأفة رمسيأأة" ة نأه موضأأوعي ،مقاةأي الع أأي الشطصأي ،يتةلأأب عالقأة خاصأأة
ةني املسؤول والدولةي ورغم عدو وجوه تعريأ هقيأق ملصأةلو "السأياهة" ،ميكأ تقأدمي أمثلأة مل ارسأة
"األع أ أ أأال املالثم أ أ أأة للس أ أ أأياهة" أو "األع أ أ أأال الس أ أ أأياهية ةةبيعته أ أ أأا" ،وخباص أ أ أأة األمثل أ أ أأة الأ أ أ أوارهة
الفق أرتني  54و 58م أ التقري أأري وعأأالوة عل أ كلأأك ،اس أأتطدمت الل أأة فع أالً أع اهلأأا الس أأاةقة
املتعلقأأة مبسأأؤولية الدولأأة عبأأارة "ةارسأأة السأألةة احلكوميأأة" ،ولك أ تر أأت الل أأة أ املس أ لة جانب أاً
ملميد م التفصييي
 -240وفي أأا يتعلأأق ةالعالقأأة ةأأني املسأأؤولية واحلصأأانة ،أ أأدت املقأأررة اخلاص أة أنأأه حأأني أنأأه م أ
الصأأحيو أن ال ظأأامني يرميأأان رىل أ أأدا خمتلفأأة ،فرهن أأا ي ةويأأان علأ ةعأأض الع اصأأر املشأأرت ة الأأيت
حتأ أأول هون الفصأ أأي ج أ أ رياً ةي ه أ أأاي وم أ أ األمثلأ أأة ا يأ أأدة أ أ ا الصأ أأده مس أ أ لة ا أ أرائم الدوليأ أأة
وعالقتهأأا ةاحلصأأانة الأأيت أثار أأا أعضأأاد خمتلفأأون الل أأة أث أأاد امل اقشأأةي ونتي أأة ل أ لك ،ال ميك أ ،
رأيه أأا ،جتا أأي املس أأائي املتعلق أأة ةاملس أأؤولية ع أأد معا أأة أ أ ا املوض أأوع ،علأ أ األق أأي في أأا يتعل أأق
ةأبعض القواعأأد املتعلقأأة ةرسأ اه الفعأأي رىل الدولأأةي وقالأت املقأأررة اخلاصأة رهنأأا ال تشأأاطر الأرأي الأ ي
أعرب ع ه أحد أعضاد الل ة ة ن الع ي ليس رمسياً ألن م نف مسؤول هولةي ي
 -241وفي ا يتعلق مبشروع املاهة  ،6أةأرثت املقأررة اخلاصأة ا أع ةأني الع صأري (املأاهي والأممد)،
وقالأأت رهنأأا تؤيأأد ال ظأأر اخليأأار املتعلأأق ةعكأأس ترتيأأب الفقأرتني  1و2ي وفي أأا يتعلأأق ةأأالفقرة  3مأ
املأأاهة  ،6قالأأت رهنأأا تأأرى أنأأه ي بغأأي اإلةقأأاد عليهأأا ،ولك هأأا تر أأت رمكانيأأة أن تقأأرر الل أأة ح أ فها
ورهران حمتوا ا وأسباب كلك التعليقي
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 -242ورهت املق أأررة اخلاص أة عل أ األس أأئلة املطتلف أأة ال أأيت طرحه أأا ةع أأض أعض أأاد الل أأةي وأخ أرياً،
في أأا يتعلأأق خبةأأة الع أأي املسأأتقبلية ،قالأأت رن امل اقشأأة املثأأرية لال ت أأاو الأأيت جأأرت ا لسأأة العامأأة
لل أأة تكأ أرار  -رىل ح أأد ب أأري  -لل اقش أأة ال أأيت ج أأرت س أأاةقاً الل أأةي وأش أأارت رىل أن الل أأة
أقأأرت خةأأة الع أأي ع دئ أ وأن عأأدهاً بأأرياً م أ أعض أاد الل أأة أيأأد اقرتاحهأأا مبعا أأة مس أ لة احلأأدوه
واالستث ادات تقرير ا القاهوي ةيأد أهنأا أحاطأت عل أاً ةع ايأة ةأاالقرتاح املقأدو مأ عأده مأ أعضأاد
الل أة ةأ ن تعأاَل أوالً ،أو نفأأس الوقأأت ،ا وانأب اإلجرائيأأة لل وضأأوعي و أ ا الصأأده ،أشأأارت
رىل أهنا ستعاَل ،ةالقدر الالثو وع د اإلمكان ،املسائي اإلجرائية تقرير ا املقبيي
 -243و اخلتأأاو ،أوص أت املقأأررة اخلاص أة الل أأة ة أ ن حتيأأي مشأأروعي املأأاهتني رىل أأة الصأأياغة،
عل أن يكون مفهوماً أهنا ست ظر فيه ا الحقاً ضود امل اقشة العامةي
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