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   الفصل الحادي عشر  
 حصانة مسؤولي الدول من الورية القضائية الجنائية األجنبية

 مقدمة -ألف 
(ل أن تأأأأدرج موضأأأأوع "حصأأأأانة 2007قأأأأررت اللج أأأأةل يف دورهتأأأأا التاسأأأأعة واخل سأأأأني ) -190

مسأأؤويل الأأدول مأأ  الواليأأة القضأأائية اة ائيأأة ااج بيأأة" يف سرنأأامج ع لهأأا وعّي أأت السأأيد رومأأان 
 تعأأد أن العامأأة اامانأأة دىل اللج أأة طلبأأت نفسأأهال الأأدورة ويفو (1401)مولأأودمني مقأأررا  خاصأأا   أو

 و(1402)الستني دورهتا يف لّلج ة أتيحت اليت الدراسة و ي املوضوعل   ا خلفية ع  دراسة
 دورهتأأا يف فيأأ  ونظأأرت ااويل التقريأأر اللج أأة وتلقأأت وقأأد  املقأأرر اخلأأاص ثالثأأة تقأأاريرو -192
 ومل و(1403)(2011(ل مثّ التقريأأأأري  الثأأأأاين والثالأأأأث يف دورهتأأأأا الثالثأأأأة والسأأأأتني )2008) السأأأأتني
 دورهتأأا يف وال ل(2009) والسأأتني احلاديأأة دورهتأأا يف املوضأأوع  أأ ا يف ال ظأأر مأأ  اللج أأة تأأت ك 
 و(1404)(2010) والستني الثانية
(ل السأأأأيدة مونثبسأأأأيون دسأأأأكوسار 2012وعّي أأأأت اللج أأأأةل يف دورهتأأأأا الراسعأأأأة والسأأأأتني ) -193

 و(1405)الأ ي مل يعأد عضأوا يف اللج أة درناندث مقأررة خاصأة لتحأ  حمأ  السأيد رومأان مولأودمني
 خأالل الثأاين وتقرير أا ل(2012) نفسأها الأدورة يف اخلاصأة لل قأررة ااويل التقريأر اللج أة وتلقت
 ل(2014) والسأتني السادسأة الأدورة خأالل الثالأث وتقرير أا ل(2013) والستني اخلامسة الدورة
و (1406)(ل ونظأأأأأأرت يف  أأأأأأ   التقأأأأأأارير2015رير أأأأأأا الراسأأأأأأع أث أأأأأأاء الأأأأأأدورة السأأأأأأاسعة والسأأأأأأتني )وتق

وساالسأأأت اد دىل مشأأأاريع املأأأواد الأأأيت اقرتحتهأأأا املقأأأررة اخلاصأأأة يف التقأأأارير الثأأأاين والثالأأأث والراسأأأعل 

__________ 

العامأأأأأةل الأأأأأدورة الثانيأأأأأة )الوثأأأأأائق الرمسيأأأأأة للج عيأأأأأة  2007متوو/يوليأأأأأ   20ل املعقأأأأأودة يف 2940يف جلسأأأأأتها  (1401)
 ددراجَ  اللج أأأأة سقأأأأرار عل أأأأا   العامأأأأة اة عيأأأأة وأحاطأأأأت (و376(ل الفقأأأأرة A/62/10) 10والسأأأأتونل امللحأأأأق رقأأأأم 

 أُدرج وقأدو 2007مأانون ااول/ديسأ رب  6املأؤرخ  62/66 قرار أا م  7 الفقرة يف ع لهال سرنامج يف املوضوع
 املقأأرتح دىل اسأأت ادا  ( 2006) واخل سأأني الثام أأة دورهتأأا أث أأاء يف ااجأأ  الطويأأ  اللج أأة ع أأ  سرنأأامج يف املوضأأوع
 10 رقأأم امللحأأق والسأأتونل احلاديأأة الأأدورة العامأأةل للج عيأأة الرمسيأأة الوثأأائق) اللج أأة يأأرستقر  ألأأ  املرفأأق يف الأأوارد

( A/61/10 ل الفقرة) (و257  
 الأأيت املأأ مرة علأأى ولالطأأالع و386(ل الفقأأرة A/62/10) 10ل الأأدورة الثانيأأة والسأأتونل امللحأأق رقأأم املرجأأع نفسأأ  (1402)

  و Corr.1 و  A/CN.4/596  انظر العامةل اامانة أعدهتا

(1403) A/CN.4/601 التقرير ااويل(؛ و(A/CN.4/631 ؛ و)التقرير الثاين(A/CN.4/646 لث(و )التقرير الثا 

؛ 207 (ل الفقأأأأرةA/64/10) 10الوثأأأأائق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأةل الأأأأدورة الراسعأأأأة والسأأأأتونل امللحأأأأق رقأأأأم انظأأأأر  (1404)
 و 343(ل الفقرة A/65/10) 10ل الدورة اخلامسة والستونل امللحق رقم املرجع نفس و

 و266(ل الفقرة A/67/10) 10ل الدورة الساسعة والستونل امللحق رقم املرجع نفس  (1405)

(1406) A/CN.4/654  التقريأأأأر ااويل(؛(وA/CN.4/661  ؛)التقريأأأأر الثأأأأاين(وA/CN.4/673 وCorr.1  ؛)التقريأأأأر الثالأأأأث(
 )التقرير الراسع(و  A/CN.4/687و

http://undocs.org/ar/A/62/10
http://www.un.org/ar/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/62/66
http://undocs.org/ar/A/61/10
http://undocs.org/ar/A/62/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/596
http://undocs.org/ar/A/CN.4/596/Corr.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/601
http://undocs.org/ar/A/CN.4/631
http://undocs.org/ar/A/CN.4/646
http://legal.un.org/docs/?symbol=A/64/10%28SUPP%29
http://legal.un.org/docs/?symbol=A/65/10%28SUPP%29
http://legal.un.org/docs/?symbol=A/67/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/654
http://undocs.org/ar/A/CN.4/661
http://undocs.org/ar/A/CN.4/673
http://undocs.org/ar/A/CN.4/673/corr.1
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/170/80/pdf/N1517080.pdf?OpenElement
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 مشأأروع يأأ ال والاعت أأدت اللج أأة سصأأفة مؤقتأأة حأأىت اآلن سأأتة مشأأاريِع مأأواد والتعليقأأات عليهأأاو 
 و(1407)سشفن استخدا  املصطلحات قيد التحرير 2ادة امل

 المواوع في الدورة الحالية النظر في -باء 
مان معروضا  على اللج ة التقرير اخلامس لل قررة اخلاصة ال ي يت أاول سالتحليأ  مسأفلة  -193

القيأأأأأود واالسأأأأأتث اءات مأأأأأ  حصأأأأأانة مسأأأأأؤويل الأأأأأدول مأأأأأ  الواليأأأأأة القضأأأأأائية اة ائيأأأأأة ااج بيأأأأأة 
(A/CN.4/701)املعقأأأأودة يف  3331دىل  3328ظأأأأرت اللج أأأأة يف التقريأأأأر يف جلسأأأأاهتا مأأأأ  ون و

و ومل يكأأ  التقريأأأرل ع أأدما نظأأرت فيأأ  اللج أأةل متاحأأأا  2016متوو/يوليأأ   29دىل  26الفأأرتة مأأ  
سلغتأأني مأأ  اللغأأات الرمسيأأة السأأت ل مأأم املتحأأدةو وس أأاء علأأى  لأأكل مأأان ال قأأاش يف اللج أأة  دال

أعضاء رغبوا يف الكال  يف   ا املوضأوعل وسأو  يتواصأ  يف دورهتأا متهيدي الطاسعل وشارك في  
مان مفهوما  أن ال ظأر يف التقريأر يف الأدورة احلاليأة مأان يف ظ      الظرو ل  التاسعة والستنيو و 

لأأأيس اسأأأتث ائيا  ومل يُقَصأأأد سأأأ  أن يشأأأّك  سأأأاسقةو وأمأأأدت اللج أأأة أن ال قأأأاش يف الأأأدورة احلاليأأأة 
لع لهأأا املتعلأأق هبأأ ا ااسأأاس الكامأأ  اللج أأة لأأ  تقأأد  دىل اة عيأأة العامأأة  سدايأأة ال قأأاش وأن دال

 سعد انتهاء ال قاش يف الدورة التاسعة والستنيو  دال التقرير
ل 2016 متوو/يوليأأأأأ  27املعقأأأأأودة يف  3329واعت أأأأأدت اللج أأأأأة مؤقتأأأأأا ل يف جلسأأأأأتها  -194

هت ا ة أأة الصأأياغة مؤقتأأا  وأحاطأأت اللأأ ي  اعت أأد 6و ل(و)ل الفقأأرة الفرعيأأة 2مشأأروعي املأأادتني 
 أدنا (و  1-اللج ة عل ا  هب ا يف دورهتا الساسعة والستني )انظر الفرع جيم

 ل2016 آب/أغسأأطس 11يف  تنياملعقأأود 3346و 3345ها يواعت أدت اللج أأةل يف جلسأت -195
 أدنا (و 2-التعليقات على مشروعي املادتني املعت دي  مؤقتا  يف الدورة احلالية )انظر الفرع جيم

 تقرير الفامس للعرض المقررة الفاصة  -1 

حل  التقرير اخلامس مسفلة حدود حصانة مسأؤويل الدولأة مأ  الواليأة القضأائية اة ائيأة  -196
خاصل نظر اللج ة املسأبق يف مسأفلة حأدود حصأانة ااج بية واالستث اءات م هاو وت اولل سوج  

مسؤويل الدولة م  الوالية القضأائية اة ائيأة ااج بيأة واالسأتث اءات م هأال وقأد  حتلأيال  لل  ارسأة 
__________ 

و 49و 48(ل الفقرتأان A/68/10) 10الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة الثام أة والسأتونل امللحأق رقأم انظر  (1407)
ل تقريأأر ة أة الصأأياغة واعت أأدت مؤقتأأا  2013يونيأأ  /ح يأأران 7 يف املعقأودة 3174جلسأأتها  يف اللج أأةل وتلقأت

 7و 6ل املعقأودة يف 3196 دىل 3193ل واعت أدت التعليقأات عليهأا يف جلسأاهتا مأ  4و 3و 1مشاريع املأواد 
 48( الفقرتأأأأان A/69/10) 10والسأأأأتونل امللحأأأأق رقأأأأم ل الأأأأدورة التاسأأأأعة املرجأأأأع نفسأأأأ ) 2013آب/أغسأأأأطس 

ل تقريأر ة أة الصأياغة واعت أدت 2014متوو/يوليأ   25 قودة يفاملع 3231 جلستها يف اللج ةل وتلقتو (49و
ل املعقأودة 3242 دىل 3240واعت أدت التعليقأات عليه أا يف جلسأاهتا مأ   5)ه( و2مؤقتا  مشأروعي املأادتني 

 رئأأيس عأرض ل2015 أغسأطس/آب 4 يف املعقأأودة ل3284 اةلسأة ويف و2014آب/أغسأطس  7و 6 يأومي
سشأفن "حصأانة مسأؤويل الأدول مأ  الواليأة القضأائية اة ائيأة ااج بيأة"ل الأ ي  الصأياغة ة أة تقريأر الصأياغة ة ة

اللأأأأأ ي  اعت أأأأأدهت ا ة أأأأأة الصأأأأأياغة مؤقتأأأأأا  يف الأأأأأدورة السأأأأأاسعة والسأأأأأتنيل  6)و( و2يتضأأأأأ   مشأأأأأروعي املأأأأأادتني 
 و (176(ل الفقرة A/70/10) 10)نفس املرجعل الدورة السبعونل امللحق رقم وأحاطت اللج ة عل ا  هب ا 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/701
http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/69/10
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2015/arabic/chp10.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/cod/
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 ات الصألةل وعأاجل سعأض املسأائ  امل هجيأأة واملفا ي يأة املتعلقأة ساحلأدود واالسأتث اءاتل ونظأأر يف 
ة مسأأأؤويل الدولأأأة مأأأ  الواليأأأة القضأأأائية اة ائيأأأة ااج بيأأأةو احلأأأاالت الأأأيت ال ت طبأأأق فيهأأأا حصأأأان

وخلأص التقريأأر دىل أنأ  مل يتسأأ ل ساالسأت اد دىل امل ارسأأةل حتديأأد وجأود قاعأأدة عرفيأة جتيأأ  تطبيأأق 
ل أو حتديأأأد توجأأأ  يؤيأأأد تلأأأك القاعأأأدةو ساحلصأأأانة الشخصأأأيةحأأأدود أو اسأأأتث اءات في أأأا يتعلأأأق 

حدود حصانة مسؤويل الدولأة مأ  الواليأة القضأائية اة ائيأة ناحية أخرىل است تج التقرير أن  وم 
و ونتيجأأة احلصأأانة املوضأأوعيةااج بيأأة واالسأأتث اءات م هأأا ت طبأأق علأأى مسأأؤويل الدولأأة يف سأأياق 

سشأأأأفن "اةأأأأرائم الأأأأيت ال ت طبأأأأق عليهأأأأا  7هلأأأأ ا التحليأأأأ ل تضأأأأ   التقريأأأأر اقرتاحأأأأا  ملشأأأأروع املأأأأادة 
 2017دىل أن التقريأأأر السأأأادس لل قأأأررة اخلاصأأأة يف عأأأا   و وأشأأأار التقريأأأر أيضأأأا  (1408)احلصأأأانة"

 سيت اول اةوانب اإلجرائية حلصانة مسؤويل الدول م  الوالية القضائية اة ائية ااج بيةو 

وأشأأارت املقأأررة اخلاصأأة يف عرضأأها التقريأأر دىل أن املوضأأوع نأأوقش مأأرارا  وتكأأرارا  يف ة أأة  -197
سأة للج عيأة العامأةل اامأر الأ ي أثأار آراء مت وعأةل سأ  متضأارسة القانون الدويل ويف اللج ة الساد

يف مثأأأري مأأأ  ااحيأأأانو ويت أأأاول التقريأأأر اخلأأأامس حأأأدود احلصأأأانات واالسأأأتث اءات م هأأأا سعأأأد أن 
 وواحلصانة املوضوعية للحصانة الشخصيةفرغت اللج ة م  ال ظر يف مجيع الع اصر املعيارية 

و مأأرت املقأأررة اخلاصأأة أهنأأا اسأأتخدمتل يف دعأأداد التقريأأرل نفأأس الطريقأأة امل هجيأأة املتبعأأة يف  -198
التقأأأأارير السأأأأأاسقةل أي حتليأأأأ  امل ارسأأأأأة القضأأأأائية )احملليأأأأأة والدوليأأأأة( وامل ارسأأأأأة التعا ديأأأأةل آخأأأأأ ة  يف 

ىل  لأأك حتلأأيال  احلسأأبان ااع أأال السأأاسقة للج أأةل ومشأأرية  دىل أن التقريأأر اخلأأامس يتضأأ   ساإلضأأافة د
للتشأأأريعات الوط يأأأةل فضأأأأال  عأأأ  املعلومأأأأات الأأأواردة مأأأ  احلكومأأأأات ردا  علأأأى ااسأأأأئلة الأأأيت طرحتهأأأأا 
اللج أةو وأمأدت املقأررة اخلاصأأة أن التقريأر اخلأامسل شأأفن  شأفن التقأارير السأأاسقةل ي بغأي قراءتأ  وفه أأ  

 التقارير تشك  مال  واحدا و  ساالقرتان مع التقارير الساسقة املتعلقة هب ا املوضوعل ان    

__________ 

 ل على ما يلي:ة يف التقرير اخلامساخلاص ةها املقرر تل سالصيغة اليت اقرتح7ي ص مشروع املادة  (1408)
  7 المادة مشروع 

 الجرائم التي ر تنطبق عليها الحصانة
 ال ت طبق احلصانة في ا يتعلق ساةرائم التالية: -1  
 اإلسادة اة اعيةل واةرائم ضد اإلنسانيةل وجرائم احلربل والتع يب واالختفاء القسري؛ )أ(  
 جرائم الفساد؛ )ب(  
اةأأأرائم الأأأيت تسأأأبب ضأأأررا  ل شأأأخاصل مبأأأا يف  لأأأك الوفأأأاة واإلصأأأاسات اخلطأأأريةل أو لل  تلكأأأاتل  )ج(  

تُرتكب     اةأرائم يف دقلأيم دولأة احملك أة ويكأون مسأؤول الدولأة موجأودا  يف اإلقلأيم املأ مور وقأت ارتكأاب ع دما 
 تلك اةرائمو

 خالل فرتة واليتهمو ساحلصانة الشخصيةعلى ااشخاص ال ي  يت تعون  1ال تسري أحكا  الفقرة  -2  
 مبا يلي: 2و 1ال    الفقرتان  -3  
 مل   لدولة احملك ة ولدولة املسؤولل ال ت طبق احلصانة مبوجب ؛  أي حكم تعا ديل )أ(  
 االلت ا  سالتعاون مع حمك ة دوليةل و و ما يستدعيل يف مجيع احلاالتل امتثال دولة احملك ةو )ب(  



A/71/10 

439 GE.16-14345 

وتطرقأأأأأت املقأأأأأررة اخلاصأأأأأة دىل املسأأأأأائ  املوضأأأأأوعية وامل هجيأأأأأة الرئيسأأأأأية الأأأأأواردة يف التقريأأأأأر  -199
اخلأأأامسل فأأأ مرت أن  أأأدفها  أأأأو: )أ( حتليأأأ  مأأأا د ا مانأأأت توجأأأأد حأأأاالت تكأأأون فيهأأأا حصأأأأانة 

احلصأانة  حىت لو مأان تطبيأق  أ  مسؤويل الدول م  الوالية القضائية اة ائية ااج بية عدمية ااثرل 
د ا مأأان الأأرد و  ممك أأا  لتأأوافر مجيأأع الع اصأأر املعياريأأة الأأيت ت اولتهأأا مشأأاريع املأأواد املعت أأدة مؤقتأأا ؛ )ب(

علأأى )أ( ساإلنأأابل حتديأأد احلأأاالت الفعليأأة الأأيت تكأأون فيهأأا  أأ   احلصأأانة عدميأأة ااثأأرل والتصأأدي 
واةأأأأرائم الأأأأيت ال ت طبأأأأأق  ‘2‘سأأأأتث اءات م هأأأأا؛ حأأأأدود احلصأأأأانة واال‘ 1‘سوجأأأأ  خأأأأاص ملأأأأا يلأأأأي: 

 احلصانةو عليها

والحظأأأت املقأأأررة اخلاصأأأة أن عبأأأارة "حأأأدود احلصأأأانة واالسأأأتث اءات م هأأأا" تعكأأأسل يف  -200
سي  أأا "االسأأتث اءات" دخيلأأة   اتأأ ل رأيهأأال متييأأ ا  نظريأأا  يفيأأد أن "احلأأدود" مالومأأة ل ظأأا  احلصأأانة

ريةل د  ترتتب علي  تبعات سال سبة للتفسري العا  للحصانةل م أا  أو علي و وهل ا الت يي  آثار معيا
( limitationsمقرتح يف التقريأرو ومأع  لأكل شأددت املقأررة اخلاصأة علأى أن الت ييأ  سأني احلأدود )

أمهية ع لية ل  ان مليه ا يؤدي دىل ال تيجأة نفسأهال و أي عأد   ( الexceptions) ستث اءاتواال
وين حلصأأانة مسأأؤويل الأأدول مأأ  الواليأأة القضأأائية اة ائيأأة ااج بيأأة يف احلالأأة انطبأأاق ال ظأأا  القأأان

املع يأأةو وس أأاء  علأأى  لأأكل اغأأراض مشأأاريع املأأواد  أأ  ل اسأأُتخدمت عبأأارة "ال ت طبأأق احلصأأانة" 
 لتش   احلدود واالستث اءات على حد سواءو 

"حدا  أو استث اء "و فالت أاول عأ  التقرير الت اول ع  احلصانة  مل يعتربوعالوة على  لكل  -201
احلصأأأانة حيأأأدث نفأأأس ااثأأأر الأأأ ي حيدثأأأ  احلأأأد أو االسأأأتث اءو سيأأأد أن  لأأأك ال يعأأأ ى دىل وجأأأود 

سأأؤولو وملأأا مأأان الت أأاول  ا طبيعأأة دجرائيأأةل املدولأأة امتيأأاو ممارسأأة دىل  قواعأأد عامأأة مسأأتقلةل ود أأا
 اإلجرائية للحصانةو فجن  سُيبحث يف التقرير السادسل ال ي سيكرَّس للجوانب

وانأأتهج التقريأأر أيضأأا  هنجأأا  أوسأأع فلأأم يقتصأأر علأأى ال ظأأر يف اةأأرائم الدوليأأةل سأأ  ع أأد  -202
أيضأأأا  دىل حتليأأأ  سعأأأض اةأأأرائم ااخأأأرىل مثأأأ  الفسأأأادل و أأأو أمأأأر يتسأأأم سفمهيأأأة مبأأأرية لل جت أأأع 

احلصأأانة يف الأأدويلو وعأأالوة  علأأى  لأأكل توجأأد حأأاالت مأأ  ممارسأأة الأأدول يف  أأال عأأد  تطبيأأق 
لسأأأيادة اإلقلي يأأأة يف ممارسأأأة دولأأأة احملك أأأة للواليأأأة القضأأأائية اأسأأأبقية دىل  معي أأأة اسأأأت ادا   ظأأأرو 

 اة ائية )مياث   لك "استث اء الضرر اإلقلي ي" في ا يتعلق حبصانة الدولة م  الوالية القضائية(و

يف سأأبان خأأ  ا يف احلوأمأأدت املقأأررة اخلاصأأة أيضأأا  عأأددا  مأأ  االعتبأأارات الأأيت يتعأأني أ -203
 تقدير نظا  تطبيق حدود احلصانة واالستث اءات م ها:

احلصأانة والواليأأة القضأائية مرتبطأأان ارتباطأأا  وثيقأا و وقأأد وصأفت املقأأررة اخلاصأأة  )أ( 
احلصأأانة سفهنأأأا اسأأتث اء مأأأ  ممارسأأة الواليأأأة القضأأائية مأأأ  جانأأب حمأأأامم دولأأة احملك أأأةو ورغأأأم أن  

املساواة يف السيادة سني الأدولل فأال م أاص مأ  أخأ  الطأاسع االسأتث ائي املفهومني قائم على  مال
 للحصانة يف االعتبار ع د حتديد دمكانية وجود حدود واستث اءات؛
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الطبيعأأأة اإلجرائيأأأة للحصأأأانة تعأأأر أهنأأأا ال تعفأأأي مسأأأؤول الدولأأأة مأأأ  املسأأأؤولية  )ب( 
ة ساإلفالت مأ  العقأابو ومأع  لأكل اة ائية الفرديةو وعلى   ال ال ميك  شكليا  مساواة احلصان

جأأرى التفميأأد علأأى أنأأ ل يف ظأأرو  معي أأةل ميكأأ  أن تأأؤدي احلصأأانة يف واقأأع اامأأر دىل اسأأتحالة 
حتديأأد املسأأؤولية اة ائيأأة الفرديأأة ملسأأؤول الدولأأةو و أأ ا  أأو ااثأأر الأأ ي ي بغأأي أخأأ   يف احلسأأبان 

 لدى حتلي  حدود احلصانة واالستث اءات م ها؛

مسأأأأأؤويل الأأأأأدول مأأأأأ  الواليأأأأأأة القضأأأأأائية اة ائيأأأأأة ااج بيأأأأأة تأأأأأأفثري يف  حلصأأأأأانة )ج( 
اإلجأأأراءات اة ائيأأأة الأأأيت يأأأراد هبأأأال حسأأأب االقتضأأأاءل حتديأأأد املسأأأؤولية اة ائيأأأة الفرديأأأة ملرتكأأأب 
جأأرائم معي أأةو فهأأ   احلصأأانة خمتلفأأة ومت يأأ ة عأأ  حصأأانة الدولأأةل و ضأأع ل ظأأا  قأأانوين م فأأردل 

 واالستث اءات م ها؛ويش    لك حدود احلصانة 

لحصأأأأانة سأأأأني الأأأأدولل و أأأأو موضأأأأوع  أأأأ ا البحأأأأثل مت يأأأأ  لتطبيأأأأق اافقأأأأي ال )د( 
يف لكأ  لحصانة أما  احملامم واهليئات القضأائية اة ائيأة الدوليأةو و لتطبيق الرأسي الوم فص  ع  

سديلأة  ميكأ  دائ أا  اعتبأار  أرد وجأود حمأامم و يئأات قضأائية ج ائيأة دوليأة آليأة الوقت نفسأ ل ال
لأأ لكل ال ميكأأ  اعتبأأار وجأأود حمأأامم ج ائيأأة دوليأأة و لتحديأأد املسأأؤولية اة ائيأأة ملسأأؤويل الأأدولو 

 أساسا  لعد  وجود استث اءاتو

ولدى التطرق دىل امل ارسة  ات الصلة اليت يغطيها التقريرل أمدت املقأررة اخلاصأة أمهيأة  -204
م هاو واسُتك    لأك ساتبأاع هنأج عأا  دواء      امل ارسة يف حتديد حدود احلصانة واالستث اءات

تفسري احلصانة وحدود ا واالستث اءات م هاو وس اء  على  لكل مشأفت امل ارسأةل علأى ت وعهأال 
 احلصأأانة املوضأأوعيةعأأ  اجتأأا  واضأأح  أأو اعتبأأار ارتكأأاب جأأرائم دوليأأة مانعأأا  حيأأول دون تطبيأأق 

بيأةو وأسأاس  لأك: )أ( أن  أ   اةأرائم ال تعأد ملسؤويل الدول م  الواليأة القضأائية اة ائيأة ااج 
أع أأأأاال  رمسيأأأأةل أو  أأأأي اسأأأأتث اء مأأأأ  احلصأأأأانةل نظأأأأرا  دىل خطورهتأأأأا؛ )ب( أو أهنأأأأا تقأأأأوض القأأأأيم 

 واملبادئ اليت يعرت  هبا اجملت ع الدويل مك و 

اعرتفأأت يف سعأأض ااحيأأأان ودن  لفي أأا يتعلأأق سال قطأأأة ااوىلل لأأوح  أن احملأأامم الوط يأأأةو  -205
ساحلصأانة مأ  الواليأة القضأائية اة ائيأة ااج بيأة في أأا  أص اةأرائم الدوليأةل فقأد فعلأت  لأك دائ أأا  

دال يف ظأأرو  اسأأتث ائيةو وقأأد  ساحلصأأانة املوضأأوعيةل ومل يتعلأأق  لأأك احلصأأانة الشخصأأيةيف سأأياق 
ل أن القأانون الأدويل املعاصأر نيأ  فأرض االعتقأاد سأاإلل ا استُ تج م   أ   امل ارسأةل مقرونأة سقاعأدة 

مأ  الواليأة القضأائية اة ائيأة ااج بيأة يف حأال  احلصأانة املوضأوعيةحدود أو اسأتث اءات في أا  أص 
وجأأود ممارسأأة س  أأا يتعلأأق  أأاك شأأكوك فيسأأالرغم مأأ  أنأأ  قأأد تكأأون مأأ لكل و ارتكأأاب جأأرائم دوليأأةو 

 واضح يكش  ع  وجود عر  ناشئوعامة  ات صلة ترقى دىل مرتبة العر ل فث ة اجتا  

وفي أأأأا  أأأأص مسأأأأفلة "القأأأأيم واملبأأأأادئ القانونيأأأأة"ل حأأأأاول التقريأأأأر ت أأأأاول مسأأأأفلة حأأأأدود  -206
احلصانة واالستث اءات م ها على أساس أن القانون الدويل م ظومة معيارية يشك  ال ظا  القانوين 

ءا  م أ و ومأ  أجأ  جت أب اآلثأار حلصانة مسؤويل الأدول مأ  الواليأة القضأائية اة ائيأة ااج بيأة جأ  
السأألبية ال امجأأة عأأ  تطبيأأق نظأأا  احلصأأانةل أو دسطأأال ع اصأأر أخأأرى مأأ  ال ظأأا  املعاصأأر للقأأانون 
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 أ ا الأ هج أيضأا  يف الطريقأة أُفيأد مأ  الدويلل جرى التفميد على ضرورة اتباع   ا ال هج العأا و و 
ة ااخأأرى للقأأانون الأأدويل املعاصأأرل مثأأ  الأأيت ت أأاول هبأأا التقريأأر عالقأأة احلصأأانة سالفئأأات ااساسأأي

ل وعالقتهأأأا مأأأ لك سجسأأأ اد صأأأفة (jus cogens)للقأأأانون الأأأدويل  سالقواعأأأد اآلمأأأرةاملوانأأأع املرتبطأأأة 
قانونيأأة ملفهأأومي اإلفأأالت مأأ  العقأأاب واملسأأاءلةل ومبكافحأأة اإلفأأالت مأأ  العقأأابل أو احلأأق يف 

لت ا  الدول ساملقاضاة على جرائم دولية معي ة الوصول دىل العدالةل أو حق الضحايا يف اةربل أو ا
 يف سياق مماث و 

وتأأأرى املقأأأررة اخلاصأأأة أن  أأأ ا الأأأ هجل الأأأ ي يسأأأتجيب سشأأأك  أفضأأأ  للشأأأواغ  الأأأيت  -207
أعرست ع ها سعض الدول وسعض أعضاء اللج ة يف امل اقشات اليت جرت على مر الس نيل يتسأق 

رمأائ  ااساسأية للقأانون اة أائي الأدويل الأيت أرسأيت مع القانون الأدويل املعاصأرو و أو ال ميأس سال
تأدرنيا  م أ  القأأرن املاضأيل وال سأي ا مبأأدأ املسأؤولية اة ائيأأة الفرديأة عأ  اةأأرائم الدوليأة واحلاجأأة 
دىل ضأأأ ان وجأأأود آليأأأات فعالأأأة ملكافحأأأة اإلفأأأالت مأأأ  العقأأأاب علأأأى  أأأ   اةأأأرائمو ويف الوقأأأت 

امأأأة ااخأأأرى للقأأأانون الأأأدويلل وال سأأأي ا مبأأأدأ املسأأأاواة يف نفسأأأ ل يفخأأأ  يف االعتبأأأار الع اصأأأر اهل
 السيادة سني الدولو

املقأرتحو ووجهأت االنتبأا   7وعرضت املقررة اخلاصة أيضا  خمتلأ  ع اصأر مشأروع املأادة  -208
دىل ثأأالث فئأأات مأأ  اةأأرائم ال ت طبأأق عليهأأا احلصأأانةل ودىل أن احلأأدود واالسأأتث اءات ال ت طبأأق 

 وقانونا  خاصا  ل ودىل وجود نظامني حمددي  ميك  اعتبارمها ساحلصانة املوضوعيةفي ا يتعلق  دال

 المناقشة موجز -2 

 عامة تعليقاث (أ) 

و وسأأأو  دال سدايأأأة ل قأأأاش  أأأ ا اةانأأأب مأأأ  املوضأأأوعالأأأدورة احلاليأأأة مل تكأأأ  م اقشأأأة  -209
الدورة التاسعة والسأتني للج أةو وي بغأي فهأم املأوج  أدنأا  مأع مراعأاة  أ   االعتبأاراتو يف يست ر 

وسأأأيتاح مأأأوج  لل قأأأاش سفم لأأأ ل مبأأأا يف  لأأأك تلخأأأيص املقأأأررة اخلاصأأأةل سعأأأد اختتأأأا  ال قأأأاش يف 
 و 2017 عا 

وأسأأدى ااعضأأاء الأأ ي  تكل أأوا تأأرحيبهمل سوجأأ  عأأا ل سأأالتقرير اخلأأامس لل قأأررة اخلاصأأة  -210
تبأني يف املعا أدات تتضأ    مأ  أمثلأة مثأرية وم هجيأة وحسأ ة التوثيأق علأى ممارسأة الأدول م أا  امل

  أأ ا سأأفن تأأردد دون واعأأرُت والتشأأريعات احملليأأةل ومأأ لك يف السأأواسق القضأأائية الدوليأأة والوط يأأةو 
 حساسأأة مسأأائ  ويثأأري القأأانوين جانبأأ  يف معّقأأد   واالسأأتث اءاتل احلأأدود مسأأفلة وخباصأأة املوضأأوعل

 اللج أةل داخأ  خالفأات وجأود دىل أيضا   وأشري  سبة للدولوسال و امة السياسية ال احية م  جدا  
وقأال سعأض  ووحأ ر حبيطأة ت اولأ  يتعأني املوضأوع أن ااعضأاء سعض و مر الدولل سني اآلراء ويف

حلأأأدود ااعضأأأاء دنأأأ  ي بغأأأي للج أأأة الرتميأأأ  علأأأى تأأأدوي  القأأأانون الأأأدويل يف التعامأأأ  مأأأع مسأأأفلة ا
واالسأأتث اءات سأأدل التطأأوير التأأدرني لقواعأأد جديأأدةو و مأأر آخأأرون أنأأ  ي بغأأي التعامأأ  مأأع  أأ   

  املسفلة مع أخ  تدوي  القانون الدويل وتطوير  التدرجي مليه ا يف احلسبانو
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 الفامستعليقاث على المسائل المنهجية والمفاهيمية التي أثيرث في التقرير  )ب( 

تطأأرق ااعضأأاء الأأ ي  تكل أأوال يف تعليقأأاهتمل دىل خمتلأأ  جوانأأب التقريأأرو ففشأأاروا دىل  -211
اةوانأأأأب املتعلقأأأأة س ظأأأأر اللج أأأأة املسأأأأبق يف مسأأأأفلة احلأأأأدود واالسأأأأتث اءاتل وعلقأأأأوا علأأأأى معاملأأأأة 

تث اءاتل امل ارسة  ات الصلةل وطرقأوا سعأض املسأائ  امل هجيأة واملفا ي يأة املتعلقأة ساحلأدود واالسأ
وت أأاولوا مسأأائ  متعلقأأة سالطبيعأأة القانونيأأة ل ظأأا  احلصأأانةل ودرسأأوا احلأأاالت الأأيت ال ت طبأأق فيهأأا 
ل 7حصأأأأانة مسأأأأؤويل الأأأأدول مأأأأ  الواليأأأأة القضأأأأائية اة ائيأأأأة ااج بيأأأأةل يف سأأأأياق مشأأأأروع املأأأأادة 

لُ هج املتبعأةل سالصيغة اليت اقرتحتها املقررة اخلاصةو ويف حني أعرب سعض ااعضاء ع  تفييد م ل
 عارضها آخرونو

 نظر اللج ة املسبق يف احلدود واالستث اءات  

املتواون الأ ي اتبعتأ  املقأررة الواضح و عضاء ع  تقدير م وامت اهنم لل هج اا سعضأعرب  -212
اخلاصأأة يف معاةأأة مسأأفلة احلأأدود واالسأأتث اءاتو وقأأد حتقأأق  لأأك ساسأأتعراض امل ارسأأة والسأأواسق 

لصلة ودناد تواون دقيق سني التقيد حبصانة مسؤويل الدول مبوجب القانون الدويل القضائية  ات ا
العريف والدراسة املتفنية إلمكانيات التطوير التدرنيل مبأا يت اشأى مأع الأ هج الأ ي اختارتأ  املقأررة 

 اخلاصة م   سداية ع لهاو

دىل ااع أال مأ ا لعامأةل و دىل الدراسأة الأيت أجرهتأا اامانأة استقدير وأشار أعضاء آخرون  -213
الأأأأيت اضأأأأطلع هبأأأأا املقأأأأرر اخلأأأأاص السأأأأاسقو و ُمأأأأر أن نقطأأأأة االنطأأأأالق لل ظأأأأر يف مسأأأأفلة احلأأأأدود 
واالسأتث اءات مأان ي بغأي أن تكأون االسأت تاجات الأيت خلأص دليهأا املقأرر اخلأاص السأاسقل ومأأان 

ال ي ال  2008يف عا  ي بغي أن يتبني م   لك ما د ا مانت االست تاجات اليت   التوص  دليها 
ميكأأأأ  تربير أأأأا واإلسقأأأأاء عليهأأأأا يف ضأأأأوء التطأأأأورات الالحقأأأأة يف القأأأأانون الأأأأدويلو والحأأأأ   أأأأؤالء 
ااعضاء أيضا  أن املقررة اخلاصة ا رفت شيئا  فشأيئا  عأ  الأُ هج الأيت وضأعتها  أي نفسأها ملعاةأة 

 فر ع  اختالل يف التواونو ا أسمماملوضوعل فتحول الرتمي  م  التدوي  دىل التطوير التدرنيل 

 دراسة امل ارسة  

انتقد سعض ااعضاء التقرير لعد  اتباع  سفمانة الع لية التحليلية لتحديد القانون الأدويل  -214
يف  ميكأأ  العأأريف املشأأار دليهأأا فيأأ و ورأوا مأأ لك أن سعأأض االسأأت تاجات الأأيت   التوصأأ  دليهأأا ال 

فميأأدات معي أأة أخأأرى وردت يف التقريأأرو وقأأد أُعأأرب عأأ  تالتوفيأأق سي هأأا وسأأني مثأأري مأأ  ااحيأأان 
القلأأأأقل سوجأأأأ  خأأأأاصل دواء معاملأأأأة السأأأأواسق القضأأأأائيةل  ات ااصأأأأول املت وعأأأأةل الأأأأيت يبأأأأدو أن 
اختيار أا مأأان انتقائيأا ل ودواء االعت أأاد يف سعأأض احلأاالت علأأى اآلراء املسأتقلة واملخالفأأةل ومأأ لك 

شأأريعات الوط يأأةل الأأيت  ُمأأر أن سعضأأها  و صأألة حمأأدودة دواء االعت أأاد علأأى عي أأة حمأأدودة مأأ  الت
سال ظر يف   ا املوضوعو ولوح  م لك أن االجتا   و ااخأ  ساالسأتث اء يف احملأامم احملليأةل حأىت 

 دن مان موجودا ل ليس ممارسة عامة اغراض تشكي  قاعدة م  قواعد القانون الدويل العريفو و 
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وس أأأاء  علأأأى  لأأأكل رأى  أأأؤالء ااعضأأأاء أنأأأ  لأأأيس واضأأأحا  مأأأا د ا مأأأان  أأأ ا الأأأ هج يف  -215
التحليأأأ  تؤيأأأد  تفييأأأأدا  مافيأأأا  االسأأأأت تاجات املستخلصأأأة يف التقريأأأأرل ورأوا يف سعأأأض احلأأأأاالت أن 
السأأواسق القضأأائية املتعلقأأة مب ارسأأة الواليأأة القضأأائية اة ائيأأة الدوليأأة ال تسأأع  يف حتديأأد مأأا د ا  

أمأأأا  واليأأأة قضأأأائية  احلصأأأانة املوضأأأوعيةالقأأأانون الأأأدويل العأأأريف يعأأأرت  سوجأأأود اسأأأتث اء مأأأ  مأأأان 
 أي توسأيع نطأاق احلأدود واالسأتث اءات  ةاخلاصأ ةج ائية أج بيةو وال تيجة املرتتبأة علأى هنأج املقأرر 

 م  احلصانة اخلاصة ساةرائم اخلاضعة احكا  القانون الدويل ليش   حىت اةرائم العاديةو 

و ُمأأأر مأأأأ لك يف السأأأأياق نفسأأأأ  أنأأأأ  سأأأأدال  مأأأأ  أن يسأأأأت د التقريأأأأر دىل "القأأأأيم واملبأأأأادئ  -216
القانونية" لل جت ع الدويلل مان ي بغي أن يرم  على التقيأد الصأار  سع ليأة حتديأد القأانون الأدويل 

ت يف العريفل وأن تدعم  لك مصادُر معياريةو ومان ي بغي توضيح أن املقرتحات املقدمة د ا ُقدم
 سياق التطوير التدرني للقانون الدويلو

ل سوجأ  عأا ل أن التقريأر ةقشا وم  ناحية أخرىل رأى أعضاء اللج ة ال ي  شارموا يف امل -217
يتض   حتليال  مستفيضا  ومتع قأا  لل  ارسأةو م أا رأى سعأض ااعضأاء أن حتليأ  امل ارسأة يظهأر 

ي أة للحصأانةل ويأوفر أساسأا  مافيأا  لل قرتحأات وجود اجتا  واضح  و قبول حدود واستث اءات مع
 اليت قدمتها املقررة اخلاصةو 

ن تبأأأاي  اآلراء سشأأأفن ال ظأأأا  القأأأانوين حلصأأأانة و مأأأمأأأع  ورأى سعأأأض ااعضأأأاء أنأأأ ل حأأأىت  -218
مسؤويل الدول م  الوالية القضائية اة ائية ااج بية وطبيعت  أمرا  ال م اص م  ل فسأيكون للتقريأر 

وسيسأأاعد الأأدول واةهأأات املع يأأة ااخأأرى يف  التعامأأ  معهأأا فهأأم  أأ   احلصأأانة و تأأفثري مبأأري يف
دعداد نظا  للحصانة يفخ  يف االعتبار خمتل  املصاح القانونيةو وعلى   ال أعرسوا عأ  تفييأد م 
للأأ هج الأأ ي اتبعتأأ  املقأأررة اخلاصأأة والحظأأوا أن التحلأأيالت واالسأأت تاجات املتعلقأأة سفقأأ  القأأانون 

ارتباطا  عضويا  سامل ارسة وااحكا  القضائيةل و و ما م  شفن  أن يعطي أساسأا  مل وسأا   مرتبطة
لل قرتحأأأات املتعلقأأأة ساحلأأأدود واالسأأأتث اءاتو وسأأأيتاح لقأأأارئ التقريأأأر فهأأأم مامأأأ  وشأأأام  خللفيأأأة 
القضأأأأايا  ات الصأأأألةل وخمتلأأأأ  املواقأأأأ  مأأأأ   أأأأ   املسأأأأفلةل والفأأأأروق الدقيقأأأأة للحصأأأأانة علأأأأى 

لأأدويل والأوطرل واعتبأأارات السياسأة العامأأة  ات الصألةو وأمجأأع  أؤالء ااعضأأاء علأأى الصأعيدي  ا
االسأأت تاج القائأأ  سأأفن امل ارسأأة الأأيت حللهأأا التقريأأر تأأدل علأأى اجتأأا   أأو االعأأرتا  سأأفن احلصأأانة 

 ت طبق ع د ارتكاب جرائم دوليةو  ال

اعأدة مأ  قواعأد القأانون أن تقدمي أدلة قاطعة على وجود قم لك رأى  ؤالء ااعضاء  و  -219
الأأدويل العأأريف لأأيس سالضأأرورة الطريقأأة احلصأأرية ملعاةأأة مسأأفلة احلأأدود واالسأأتث اءاتو وعلأأى  أأ ال 

 اعتربوا اإلشارة دىل "القيم واملبادئ القانونية" مفيدة متاما و 

و ُمر أيضا  أن املقأررة اخلاصأة سأ لت جهأدا  مشأكورا  لتجأاوو اخلالفأات يف اللج أة حأول  -220
مسأأأفلة حأأأدود احلصأأأانة واالسأأأتث اءات م هأأأال واتبعأأأت يف الوقأأأت  اتأأأ  هنجأأأا  مدروسأأأا ل ودن مأأأان 
حمفوفا  سالتحدياتل ملعاةة املسفلة املطروحة علأى اللج أةو وأفيأد أيضأا  أن املقأررة اخلاصأة حأددت 
وجأأود توجأأ  معأأني ففتاحأأت سأأ لك طريقأأا  وسأأطا  سأأني الأأ ي  يلت سأأون توافأأق نظأأا  احلصأأانة علأأى 
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ستويني الرأسي واافقيل وال ي  يرون أن  ال ي بغأي للج أة أن حتأدد أي حأدود واسأتث اءات ان امل
 القانون الدويل العريف ال ي ص على مث      االستث اءاتو

 الطبيعة القانونية للحصانة  

 العالقة سني احلصانة والوالية القضائية  

نل ودن مانأأأأا ان خمتلفأأأأاقضأأأأائية نظامأأأأحلصأأأأانة والواليأأأأة الاأشأأأأار سعأأأأض ااعضأأأأاء دىل أن  -221
 11مأ مرة التوقيأ  املؤرخأة مرتاسطنيل واستشهدوا يف  لك سقرار حمك ة العدل الدوليأة يف قضأية 

دوليأة الرائم سعأض اةأو و مروا أن مون الصكوك الدولية اليت تسعى دىل م ع 2000نيسان/أسري  
اليأأأأة قضأأأأائية للتحقيأأأأق أو التوقيأأأأ  فن تقأأأأيم و سأأأأالأأأأدول ااطأأأأرا  لأأأأ   طأأأأرية واملعاقبأأأأة عليهأأأأا تاخل
احملام ة أو التسليمل وت ص على أشكال أخرى للتعاونل ال ميأس حبصأانة مسأؤويل الأدول مأ   أو

الوالية القضائية اة ائية ااج بية مبوجب القانون الدويل العريفو و    احلصاناتل م أا لأوح  يف 
ل يظ  م  اةائ  االحتجاج هبا أما  حمامم دولة أج بيةل حىت ع دما متارس م مرة التوقي قضية 

     احملامم والية قضائية مبوجب الصكوك امل مورةو 

وم  ناحية أخرىل لوح  أن السعي دىل املساءلة ليس وال ي بغي اعتبار  آلية لتعكري صفو  -222
ي علأأى سأأيادة الأأدول أو درادة شأأعوهباو السأأال ل أو التأأدخ  يف الشأأؤون الداخليأأة للأأدولل أو التعأأد

على العكس مأ   لأكل يسأا م انعأدا  العدالأة وانتشأار اإلفأالت مأ  العقأاب يف دثأارة التأوتر يف  س 
العالقات الدولية ويقوض املبادئ القانونية ااساسية للعالقأات سأني الأدولو وعليأ ل   التفميأد علأى 

عة  ات الصأأألةل مأأأع مراعأأأاة حأأأق الدولأأأة يف محايأأأة ضأأأرورة دنأأأاد تأأأواون سأأأني خمتلأأأ  املصأأأاح املشأأأرو 
 سيادهتال مبا يف  لك سيادة شعبها واملساواة يف السيادة سني الدول يف حدود القانون الدويلو

و  التفميد أيضا  على أن  ال ي بغي االستهانة سفثر نظا  روما ااساسي يف مشاريع املواد  -223
مأ  ال ظأا  ااساسأي أن احلصأانة  27اةاري وضعهاو ولوح ل سوج  خاصل في أا يتعلأق ساملأادة 

يأؤديل واملسؤولية اة ائية الفردية مرتبطان ارتباطا  وثيقا ل وأن اعتبأار احلصأانة  أرد حأاج  دجرائأي 
 على وج  اإلطالقل دىل قطع الصلة سي ها وسني مسفلة املسؤولية الفرديةل دون توفري جرب فعليو 

 العالقة سني احلصانة واملسؤولية  

أشأار سعأأض ااعضأأاء دىل أن السأواسق القضأأائيةل مبأأا فيهأأا قأرار حمك أأة العأأدل الدوليأأة يف   -224
تبني أن احلصانة ال تعفي  للوالية القضائيةم مرة التوقي  وحصانات الدولة م  ا يتم  م  قضي

مسأأأأؤول الدولأأأأة مأأأأ  أي مسأأأأؤولية ج ائيأأأأة فرديأأأأة يف املسأأأأائ  املوضأأأأوعية وال يُقصأأأأد هبأأأأا تشأأأأجيع 
لتفأادي اإلفأالت مأ   أتاحأت تأداسري ممك أة م مرة التوقيأ اإلفالت م  العقابل  لك أن قضية 

انةل واحملام أأة سعأأد انتهأأاء مأأدة شأأغ  ل متثلأأت يف احملام أأة الداخليأأةل والت أأاول عأأ  احلصأأالعقأأاب
لأ لكل مأ  غأري الأدقيق مسأاواة اإلفأالت و امل صبل واحملام ة أما  نظا  للعدالة اة ائية الدوليأةو 

مأأأ  العقأأأاب ساحلصأأأانةل ان ااوىل ت طأأأوي علأأأى اعتبأأأارات موضأأأوعيةل تتعلأأأق مبسأأأائ  املسأأأؤولية 
 يةو اة ائية الفرديةل سي  ا تتعلق الثانية مبسائ  دجرائ
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ويف الوقأأأت نفسأأأ ل أيأأأد أعضأأأاء آخأأأرون الأأأ هج الأأأ ي اتبعتأأأ  املقأأأررة اخلاصأأأة يف التقريأأأر  -225
ل اامأأر الأأ ي يتطلأأب احلصأأانة املوضأأوعيةمت يأأ ة عأأ   احلصأأانة الشخصأأيةاخلأأامسو ولأأوح  أن 

ت اول املوضوع سطريقة أمثر مراعاة للفروق الدقيقة م  أج  دحراو تقأد  فيأ و ود ا مأان مأ  شأفن 
ة الدولأأأة واليأأأة قضأأأائية ج ائيأأأة علأأأى ااشأأأخاص الأأأ ي  يت تعأأأون حبصأأأانة شخصأأأية سسأأأبب دقامأأأ

علأأى أداء أع اهلأأأا  الأأيت يكأأأون  أأؤالء ااشأأخاص مأأ  موظفيهأأامرمأأ  م أن يضأأع  قأأدرة الدولأأة 
ل سأال ظر دىل طبيعتهأا احلصأانة املوضأوعيةوممارسة سيادهتال فجن اامر لأيس مأ لك دائ أا  يف حالأة 

الأ ي  6ل م أا يعأرب ع هأا مشأروع املأادة ساحلصأانة املوضأوعيةلوكو ومأون الت تأع القائ ة علأى السأ
ااع ال امل ف ة سصفة رمسيأةل يعأر أهنأا ال ت طبأق تلقائيأا   يف اعُت د مؤقتا  يف     الدورةل ي حصر 

 م انع دجرائيو 

 العالقة سني حصانة الدول وحصانة مسؤويل الدول  

 مأأأر سعأأأض ااعضأأأاء أن حصأأأانة مسأأأؤويل الأأأدول مأأأ  الواليأأأة القضأأأائية اة ائيأأأة ااج بيأأأة  -226
متجأأأأأ ر يف حصأأأأأانة الأأأأأدولل اامأأأأأر الأأأأأ ي يعكأأأأأس املبأأأأأدأ القائأأأأأ  "ال سأأأأألطان لل أأأأأد علأأأأأى نأأأأأد " 

(par in parem non habet imperium) أو القواعأأد املتعلقأأة مبكافحأأة  القواعأأد اآلمأأرةو والقأأول سأأفن
اخلطرية تتعارض مع احلقوق ااساسية للأدول يعأر دخضأاع مبأدأ املسأاواة يف السأيادة  اةرائم الدولية

سأأني الأأدولل و أأو رمأأ  مأأ  أرمأأان العالقأأات سأأني الأأدولل لقواعأأد أخأأرىل ويعرضأأ  للتآمأأ  التأأدرنيو 
ومأأأأ  املأأأأرجح مأأأأ لك أن تأأأأؤدي أي اسأأأأتث اءات مأأأأ  احلصأأأأانة دىل تقأأأأويض مبأأأأدأ عأأأأد  التأأأأدخ  يف 

وما ي طوي علي   لك م  احت أال قيأا  الأدول مبحام أة رئأيس دولأة أو غأري  مأ  الشؤون الداخليةل 
دىل دسأأاءة اسأأتع ال الواليأأة أن يفضأأي  لأأك مأأ  شأأفن املسأأؤولني رفيعأأي املسأأتوى سأأدوافع سياسأأيةل و 

القضأأائية العامليأأةو وأُفيأأد أن  أأ   التطأأوراتل سأأدال  مأأ  أن تسأأهم يف مكافحأأة اةأأرائم ومحايأأة حقأأوق 
 ع ع استقرار العالقات سني الدول وتعط  مسار العدالة الدوليةو اإلنسانل ست  

وم  ناحية أخرىل الح  سعض ااعضاء أن التطورات يف مسائ  القضاء املدين يف القأرن  -227
املاضأأي شأأأهدت استعأأادا  عأأأ  مفهأأو  احلصأأأانة املطلقأأأة للدولأأةو م أأأا أن احلصأأانة السأأأيادية )للدولأأأة( 

الوالية القضائية اة ائية ااج بيةو يضأا  دىل  لأك أن الدولأةل  ليست محصانة مسؤويل الدول م 
ودن مانأأأت مسأأأؤولة عأأأ  اافعأأأال غأأأري املشأأأروعة دوليأأأا ل مبأأأا فيهأأأا اافعأأأال الأأأيت يرتكبهأأأا مسأأأؤولو ال 

ميك هأأأال مأأأ  حيأأأث  أأأي دولأأأةل أن ترتكأأأب جرميأأأة مبوجأأأب قأأأانون مسأأأؤولية الأأأدولو ف سأأأؤوليتها  ال
السأت اد أيضأا  دىل مأا اسأتجد مأ  تطأورات يف القأرن املاضأيل مسأاءلة ليست ج ائيةل سي  أا نأوول سا

ج ائيأأا و وي بغأأي أال تغيأأب  أأ   الفأأوارق عأأ  اا  أأان ع أأد التطأأرق دىل حصأأانة مسأأؤويل  هامسأأؤولي
 الدولل وحدود ا واستث اءاهتا امل ك ةل وسوج  عا  ع د مواونة املصاح القانونية املشروعةو

 قضائية الوط ية والوالية القضائية الدوليةالعالقة سني الوالية ال  

أفيأأد أن تقيأأيم املسأأائ  الأأيت يبحثهأأا التقريأأر اخلأأامس يف دطأأار املبأأادئ املعاصأأرة للقأأانون  -228
الدويل يتطلب مواونة املصاحل سدءا  ساملخط  املتبع يف دطار ميثاق اامم املتحدةل وال ي يعكس 
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محايأأأأة حقأأأأوق اإلنسأأأأان وحتقيأأأأق العدالأأأأة واحأأأأرتا   تطلعأأأأات معي أأأأة لصأأأأاح البشأأأأريةل مبأأأأا يف  لأأأأك
االلت امأأات مبأأا يتفأأق والقأأانون الأأدويلل اسأأت ادا  دىل مبأأادئ أساسأأية معي أأةل وال سأأي ا املسأأاواة يف 

 السيادة سني الدولو 

وعلى  أ ا ااسأاسل  ُمأر أن محايأة حقأوق اإلنسأان واحلريأات ااساسأية ليسأت مسأفلة  -229
واة يف السأيادة؛ وال العدالأة تتعأارض مأع احأرتا  االلت امأات ال اشأئة عأ   امشية سالقياس دىل املسا

القأأانون الأأدويلو وقأأد حأأاول التقريأأر سصأأيغت  املقرتحأأةل مقأأروءا  سأأاالقرتان مأأع التقأأارير السأأاسقةل أن 
يبأأني أنأأ  ال يأأراد ستطبيأأق املبأأادئ أن يسأأتبعد سعضأأها سعضأأا ل  لأأك أهنأأا مبأأادئ متكاملأأة وحيسأأأ  

 ة تكف  أال تؤثر مصلحة ما تفثريا  سلبيا  يف املصاح ااخرىو تطبيقها سطريق

حصانة املسؤولني م  الوالية القضائية اة ائيأة الدوليأة  مع مونحىت  وعالوة على  لكل -230
قانونيأة يلأ   أخأ  ا يف ال للسياسأة خأال  عليأ  يف سأياق  أ ا املوضأوعل فه أاك اعتبأارات أمأرا  ال

املصاحل مبأا يف  لأكل مأ  جهأة أوىلل مصألحة اجملت أع الأدويل مكأ  يف  االعتبارل يف دطار مواونة
ل ومأ  جهأة أخأرىل احلفأاظ القواعأد اآلمأرةمحاية نفس  م  ارتكاب اةرائم الدوليأةل ومأ  انتهأاك 

 على سالمة الت امات التعاون سني احملامم الوط ية والدوليةو

 الوط يأةسني ممارسأة احلصأانة أمأا  احملأامم  وأعرب البعض أيضا  ع  تفييد  لوجود عالقة وثيقة -231
و ويف  أأأ ا السأأأياقل أشأأأأري دىل  ظأأأامنيل اامأأأر الأأأ ي يسأأأتدعي تفسأأأريا  عامأأأا  للالدوليأأأةوأمأأأا  احملأأأامم 

 ي طوي علي  نظا  روما ااساسي م  تكام ل و و ما ال ي بغي أن تعوق  قواعد احلصانةو ما

سني دولة م  الدول و يئة قضائية ج ائية دوليةل وم  ناحية أخرىل أشري دىل أن العالقة  -232
مث  احملك ة اة ائيأة الدوليأةل  تلأ  عأ  العالقأة اافقيأة سأني الأدول الأيت يشأ لها  أ ا املوضأوعو 

ومأأؤدا   لمأأ  نظأا  رومأأا ااساسأي قأأد أقأرت عأأد  االعتأداد سالصأأفة الرمسيأة 27ود ا مانأت املأادة 
احلصأأانة اإلجرائيأأة أمأأا  احملك أأة اة ائيأأة الدوليأأةل فجنأأ  أن مسأأؤويل الأأدول ااطأأرا  ال يت تعأأون س

ميك  االستشهاد هب ا احلكم دليال  على وجود استث اء يف العالقة اافقية سني الدولل و و أمأر  ال
 م  ال ظا  ااساسي  ات و 98تصون  املادة 

قوقأأا   مأأر سعأأض ااعضأأاء أن معا أأدة مأأا ال ت شأأئ الت امأأات أو ح وعأأالوة علأأى  لأأكل -233
سأأأأني الأأأأدول املتفأأأأق عليهأأأأا لدولأأأأة ثالثأأأأة دون رضأأأأا او ومأأأأؤدى  لأأأأك أن عأأأأد  انطبأأأأاق احلصأأأأانة 

ال يسري دال على الدول ااطأرا  أو علأى احلأاالت الأيت تأ ص عليهأا املعا أدةل و أ    اتعا دمب
االستث اءاتل د ا ما نشفت يف عالقة رأسية مع  يئة قضأائية ج ائيأة دوليأةل ال يكأون مأ  املالئأم 

 االستشهاد هبا دليال  على وجود قاعدة عرفية يف العالقة اافقية سني الدولو 

ولوح  مع  لك أن  سدال  م  جتا أ  ممارسأة احملأامم اة ائيأة الدوليأة ساعتبأار أن ال تأفثري  -234
و فعلأى سأبي  هلا يف العالقات اافقيةل يتعني دراسأة التطأورات دراسأة متفنيأةل يف سأياق مأ  حالأة

احلصأأانة مبوجأأب مسأأفلة املسأأفلة املعروضأأة علأأى احملك أأة احملليأأة مل تكأأ  يف سعأأض احلأأاالت  املثأأالل
 احلصانة مبوجب القانون احملليومسفلة القانون الدويل ود ا 
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 7تعليقاث على مشروع المادة  )ج( 

أسدى عدد م  ااعضاء تفييأد  لالقأرتاح الأداعي دىل حتديأد اةأرائم الأيت ال ت طبأق عليهأا  -335
و ويف  أأ ا السأأياقل أيأأد سعأأض ااعضأأاء الطريقأأة امل هجيأأة الأأيت تتبعهأأا املقأأررة حلصأأانة املوضأأوعيةا

ل لضأأأأ ان مأأأأامال    القأأأأانون الأأأأدويل نظامأأأأا  معياريأأأأا  يأأأأرى اخلاصأأأأة يف ت أأأأاول احلصأأأأانة مأأأأ  م ظأأأأور 
يستتبع نظا  احلصانة آثارا  سلبية على املكونات ااخرى لل ظا  املعاصر للقانون الدويل مك   أال

املتجأأاووة أو دسطأاال  هلأأاو م أأا اتفأأق سعأأض ااعضأأاء مأأع حتليأ  املقأأررة اخلاصأأة سأأفن دسأأ اد ااع أأال 
مسفلة الصادرة ع  مسؤويل الدولة دىل الدولة يف دطار مسؤولية الدول  تل  ع   حلدود السلطة

 و احلصانة املوضوعيةاليت ال مت ح املسؤول املعر احلق يف  املتجاووة حلدود السلطةاافعال 

 مأ مرة التوقيأ ورأى البعض م لك أن ما خلصت دلي  حمك ة العدل الدولية يف قضأية  -236
 أأأاء مأأأ  أنأأأ  ال يوجأأأد يف القأأأانون العأأأريف اسأأأتث اء مأأأ  القاعأأأدة الأأأيت تقضأأأي مبأأأ ح ووراء اخلارجيأأأة أث

شغلهم م اصبهم احلصانة م  الوالية القضائية اة ائية واحلرمأة الشخصأيةل د ا اشأُتب  يف ارتكأاهبم 
 خأأأاصجأأأرائم حأأأرب أو جأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأانيةل  أأأو اسأأأت تاج نأأأب تفسأأأري  تفسأأأريا  ضأأأيقا ل انأأأ  

 و ساحلصانة الشخصية

ال ميكأأ  االعتأأداد  ضأأوعيةاحلصأأانة املو ولأأوح  أيضأأا  أن امل ارسأأة احلاليأأة للأأدول تظهأأر أن  -237
هبأأا ع أأدما متأأارس دولأأة احملك أأة واليتهأأا اة ائيأأة اإلقلي يأأة املشأأروعةو فع أأدما تُرتكأأب اةرميأأة يف دولأأة 

مصلحة مشأروعة يف املقاضأاةو م أا تظهأر امل ارسأة سالتايل تتفثر تلك الدولة وتصبح لديها  لاحملك ة
 مجيع ااع ال امل ف ة سصفة رمسيةو لى ة عتوجد قاعدة عرفية مت ح مسؤويل الدولة حصان أن  ال

وأعأأرب أعضأأاء آخأأرون عأأ  اخأأتالفهم مأأع مأأا انتهأأت دليأأ  املقأأررة اخلاصأأة مأأ  أنأأ  يوجأأد  -238
في أأا يتعلأأق جأأرائم معي أأةل وأشأأاروا دىل أن املقأأرر اخلأأاص السأأاسق  احلصأأانة املوضأأوعيةاسأأتث اء مأأ  

الأأة الأأيت متأأارس فيهأأا الواليأأة القضأأائية خلأأص دىل عأأد  وجأأود أي اسأأتث اء مأأ  احلصأأانة دال يف احل
سعأأض الشأأروطو ومأأرر  أأؤالء اسأأتوفيت فيهأأا اة ائيأأة دولأأة  يُأأدعى أن جرميأأة ارُتكبأأت يف دقلي هأأا و 

ااعضأأأاء أن احلصأأأانة  ات طبيعأأأة دجرائيأأأةل وال يأأأراد هبأأأا البأأأت يف مسأأأفلة موضأأأوعية  أأأي مسأأأفلة 
قاعأأأدة مأأأ   مبوجأأأب مأأأا حمظأأأورا  مشأأأروعية تصأأأر  معأأأني أو عأأأد  مشأأأروعيت ل حأأأىت لأأأو مأأأان فعأأأ  

حصأأانات الأأدول مأأ  الواليأأة و و ُمأأر أن حمك أأة العأأدل الدوليأأة الحظأأت يف قضأأية القواعأأد اآلمأأرة
فئتأأان خمتلفتأأان مأأ  فئأأات القأأانون الأأدويلو ومأأ  مثل  والقواعأأد اآلمأأرةأن حصأأانة الأأدول  القضأأائية

 لك أن الت ييأ  علأى أسأاس يستتبع انتهاك قاعدة آمرة عد  الأدفع حبصأانة الدولأةو ولأوح  مأ ال
خطورة اةرمية ال ميك  االحتجاج س ل ان احلصانة ت طبق سالتساوي على اةرائم اخلطرية واةرائم 

مسأفلة  ات طأاسع أويل ويُبأت ااج بيأة  اة ائيأة العاديةو وملأا مانأت احلصأانة مأ  الواليأة القضأائية
ل فسيكون غريبا  أن يتوق  االحتجاج هبا على حتديأد مأا د ا مانأت اةرميأة احملام ة سدايةفيها يف 

 خطرية أو ما د ا مانت ارُتكبت فعال و 

ل أثأا سعأض ااعضأاء علأى املقأررة اخلاصأة إلقأدامها علأى عأرض 1بالفقرة وفي ا يتعلق  -239
سي  أأا اعتأأرب  آخأأرون مشأأروع مأأادة سشأأفن احلأأدود واالسأأتث اءاتل و أأو اقأأرتاح متأأواون ال لأأبس فيأأ ل 

 اقرتاحا  غري مق عو
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ل أعرب سعأض ااعضأاء عأ  تفييأد م ل شأارة 1بالفقرة الفرعية )أ( من الفقرة وفي ا يتعلق  -240
حتديأأدا  دىل اإلسأأادة اة اعيأأةل واةأأرائم ضأأد اإلنسأأانيةل وجأأرائم احلأأربل والتعأأ يب واالختفأأاء القسأأريل 

حلصأانةو واعتُأأربت اإلشأأارة احملأأددة دىل "التعأأ يب" و"االختفأأاء ساعتبار أا جأأرائم دوليأأة ال ت طبأأق عليهأأا ا
القسأأري" مفيأأدةل رغأأم أهنأأا تشأأك  جأأ ءا  مأأ  اةأأرائم ضأأد اإلنسأأانيةو وأيأأد الأأبعض أيضأأا  ددراج جرميأأة 

 الفص  الع صريل اليت  ُمرت يف التقريرل ض   اةرائم ااخرى املدرجة يف   ا االقرتاحو 

العأدوان جرميأة ااسأباب الأيت سأاقتها املقأررة اخلاصأة السأتبعاد  واعترب سعض ااعضاء أن -241
م  القائ ة غري مق عة ورأوا أن اللج ة تكون مقصرة لو أهنا استبعدت  سوصف  استث اء م  احلصانة 

و ومان  ؤالء ااعضاء يفضلون أن تدرَج     اةرميأةل سأال ظر 7ساملعا املقصود يف مشروع املادة 
أصأال ل ع أد التصأديق علأى تعأديالت م بأاالل تشأريعات للت فيأ  احمللأي جتأر  دىل أن الأدول سأ ت 

العأأدوانو م أأا أن جرميأأة العأأدوانل الأأيت تعأأد أخطأأر شأأك  مأأ  أشأأكال االسأأتخدا  غأأري املشأأروع 
 للقوةل يرتكبها مسؤولو الدولة سوصفها ع ال  م ف ا  سصفة رمسيةو

جرميأأة العأأدوان اهنأأا مرتبطأأة ارتباطأأا  عأأد  ددراج  واسيأأد أن سعأأض ااعضأأاء اآلخأأري  أيأأد -242
وثيقأأا  سفع أأال الدولأأة املعتديأأة ومر ونأأة هبأأال مأأع مأأا يرتتأأب علأأى  لأأك مأأ  آثأأار يف سأأيادة الأأدول 

و ولوح  أيضأا  أن تعأديالت م بأاال ل ظأا  رومأا ااساسأيل في أا يتعلأق ستعريأ  جرميأة تهاوحصان
 العدوانل مل تدخ  حي  ال فا  سعدو 

ل أيأد 1الفقارة الفرعياة )ب( مان الفقارة "جأرائم الفسأاد"ل املشأار دليهأا يف   س وفي ا يتعلق -243
سعأأض ااعضأأاء ددراجهأأال سي  أأا أسأأدى آخأأرون حتفظهأأم علأأى ددراجهأأا ان  أأ   الفئأأة مأأ  اةأأرائم 

د ا مانأأت  خمتلفأأة الطأأاسع عأأ  اةأأرائم الدوليأأة اخلطأأريةو ورأى الأأبعض أن مأأ  املهأأم لأأدى البأأت في أأا
الفسأأاد تشأأك  اسأأتث اءات مأأ  احلصأأانة أن حيأأدَّد أوال  مأأا د ا مانأأت تلأأك ااع أأال "أع أأاال   فعأأالأ

و ولأوح  احلصأانة املوضأوعيةم ف ة سصفة رمسية"ل وشككوا يف مون     ااع أال ت أدرج يف نطأاق 
 يتعلق سففعال الفسادو في ا احلصانة املوضوعيةأيضا  أن  ال توجد ممارسة تشري دىل عد  انطباق 

ل ورأى الفقارة الفرعياة )ج(وأُعرب ع  سعض التحفظات سشفن اةرائم املشأار دليهأا يف  -244
سعأأأض ااعضأأأاء أن عبأأأارة "اسأأأتث اء الضأأأرر اإلقلي أأأي" غأأأري موفقأأأة متامأأأا  سال سأأأبة للحأأأاالت الأأأيت 
ت طوي على والية قضائية ج ائيةو وعلى الرغم م  أمهية تلك العبارة في ا  ص حصانات الدول 

واليأأة القضأأائيةل ال توجأأد أمثلأأة مثأأرية مأأ  ممارسأأة الأأدول لتربيأأر ددراجهأأا في أأا يتعلأأق حبصأأانة مأأ  ال
مسؤويل الدول مأ  الواليأة القضأائية اة ائيأة ااج بيأةو وأشأري أيضأا  دىل أن الفقأرة الفرعيأة صأيغت 

 اإلطالقل حبيأأأث حُيت أأأ  أن يفهأأأم م هأأأا أهنأأأا تشأأأ   مجيأأأع أنأأأواع اانشأأأطة الأأأيتسعبأأأارات تتسأأأم سأأأ
حأىت أع أال القأوات العسأكرية التاسعأة للدولأأةو رمبأا يضأطلع هبأا مسأؤولو الدولأة يف دولأة احملك أةل 

ومأأع  لأأكل  مأأر سعأأض ااعضأأاء أن ال ظأأر يف  أأ ا االقأأرتاح جأأدير ساال ت أأا و ومل يقبأأ  آخأأرون 
 ساالستث اء احملدود ال ي أورد  املقرر اخلاص الساسق يف تقرير  الثاينو  دال

جأدال  ل معتربي  أهنا تتضأ   اقرتاحأا  ال2الفقرة دة أعضاء ع  تفييد م لصيغة وأعرب ع -245
فيأأ  ويعكأأس ممارسأأة الأأدولو دال أن الأأبعض أسأأدى حتفظأأ  انأأ  ميكأأ  فه هأأا علأأى أهنأأا "اسأأتث اء مأأ  
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ل وطلبأأأوا حأأأ فهاو ورئأأأي أن أي صأأأيغة ي بغأأأي أن تت اشأأأى مأأأع 2احلأأأدود واالسأأأتث اءات" يف الفقأأأرة 
ومشأروعي  7   روما ااساسيل وأن  ي بغي دقامة صألة واضأحة سأني مشأروع املأادةم  نظا 27 املادة

جعأأادة ال ظأأر يف مشأأروع ساللأأ ي  سأأبق اعت ادمهأأا سصأأفة مؤقتأأةو وقُأأد  اقأأرتاح دضأأايف  6و 4املأأادتني 
 ال ي اعت دت  اللج ة سصفة مؤقتةو احلصانة الشخصيةسشفن حتديد نطاق  4املادة 

ورأى سعأأض ااعضأأاء أن شأأرط "عأأد  اإلخأأالل" الأأ ي يعكأأس واجأأب التعأأاون ال اشأأئ  -246
 مقبولو 3الفقرة ع  نظم أخرى يف 

 األعمال المقبلة )د( 

في أأأا يتعلأأأق سااع أأأال املقبلأأأةل جأأأرى التفميأأأد علأأأى الصأأألة سأأأني احلأأأدود واالسأأأتث اءات  -247
ء أن مأ  املهأأم يف السأ ة املقبلأأة واةوانأب اإلجرائيأأة للحصأانةو ويف  أأ ا الصأددل أمأأد عأدة أعضأأا

أن تراعأأى يف الضأأ انات اإلجرائيأأة ضأأرورة تفأأادي الأأدعاوى الأأيت حترمهأأا دوافأأع سياسأأية أو ممارسأأة 
 الوالية القضائية ممارسة غري مشروعةو

وسأأو  ُيسأأتفن  ال قأأاش حأأول التقريأأر اخلأأامس وُيسأأتك   يف الأأدورة القادمأأة للج أأة يف  -248
 و2017عا  

يع الماااواد المتعلقاااة بحصاااانة مساااؤولي الااادول مااان الورياااة القضاااائية ناااص مشاااار  -جيم 
 الجنائية األجنبية التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة حتى اآلن

 نص مشاريع المواد -1 
في ا يلي نص مشاريع املواد اليت اعت دهتا اللج ة سصفة مؤقتة حىت اآلنو -249

 نائية األجنبيةحصانة مسؤولي الدول من الورية القضائية الج
الجزء األول 

 مقدمة
   1 المادة

 نطاق مشاريع المواد هذه
 الواليأأة مأأ  الأأدول مسأأؤويل حصأأانة علأأى  أأ   املأأواد مشأأاريع تسأأري -1 

 وأخرى لدولة اة ائية القضائية
مشأأأاريع املأأأواد  أأأ   ساحلصأأأانة مأأأ  الواليأأأة القضأأأائية اة ائيأأأة وال  أأأ   -2 

امل  وحة مبوجب قواعد خاصة م  قواعد القانون الأدويلل وال سأي ا احلصأانة الأيت يت تأع 
هبا ااشخاص  وو الصألة سالبعثأات الدسلوماسأيةل واملرامأ  الق صأليةل والبعثأات اخلاصأةل 

 م  الدولو وامل ظ ات الدوليةل والقوات العسكرية لدولة
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 2 المادة

 تعاريف
  :    املواد مشاريع اغراض 
 ووو 
   "مسؤول الدولة" أي فرد ميث  الدولة أو ميارس وظائ  الدولةو  يُقصد س )ه( 
يُقصأأأأد سأأأأأعبارة "الع أأأأ  امل فَّأأأأ  سصأأأأفة رمسيأأأأة" الع أأأأ  الأأأأ ي يقأأأأو  سأأأأ   )و( 

 مسؤول الدولة يف سياق ممارسة سلطة الدولة؛ 
 الثاني الجزء

 الحصانة الشفصية
3 المادة

 بالحصانة الشفصيةاألافا  الذين يتمتعون 
 الشخصأأية ساحلصأأانة اخلارجيأأة وووراء احلكومأأات ورؤسأأاء الأأدول رؤسأأاء يت تأأع 
  وااج بية اة ائية القضائية الوالية ممارسة م 
   4 المادة

 الحصانة الشفصيةنطاق 
يت تأأأع رؤسأأأاء الأأأدول ورؤسأأأاء احلكومأأأات وووراء اخلارجيأأأة ساحلصأأأانة  -1 

 الشخصية أث اء فرتة َشغلهم امل صب فق و
مجيأأع اافعأأال الأأيت يقأأو  هبأأا رؤسأأاء  احلصأأانة الشخصأأيةوتشأأ    أأ    -2 

الأدول ورؤسأاء احلكومأات وووراء اخلارجيأةل سصأفة شخصأية أو رمسيأةل قبأ  فأرتة شأغلهم 
 امل صب أو أث اء او

يل ستطبيأأأأق قواعأأأأد القأأأأانون الأأأأدو  احلصأأأأانة الشخصأأأأيةوال  أأأأ  وقأأأأ   -3 
  املتعلقة ساحلصانة املوضوعيةو

 الثالث الجزء

 الحصانة المواوعية
5 المادة

 بالحصانة المواوعيةاألافا  الذين يتمتعون 
 ممارسأة مأ  املوضأوعية ساحلصأانة تلك سصفتهم املتصرفون الدول مسؤولو يت تع 

 وااج بية القضائية الوالية
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   6المادة 
 الحصانة المواوعيةنطاق 

يت تع مسؤولو الدولة ساحلصانة املوضوعية في أا يتعلأق فقأ  سااع أال  -1 
 اليت يقومون هبا سصفة رمسيةو

تظأأ  احلصأأانة املوضأأوعية في أأا يتعلأأق سااع أأال الأأيت تأأتم سصأأفة رمسيأأة  -2 
 صفة مسؤول الدولة ع  اافراد املع ينيو قائ ة سعد ووال

تظأأ  حصأأانة اافأأراد الأأ ي  مأأانوا يت تعأأون ساحلصأأانة املوضأأوعية وفقأأا   -3 
قائ ة سعد انتهاء فرتة واليتهم في ا يتعلق سااع ال اليت قاموا هبا سصأفة  4ملشروع املادة 

  رمسية أث اء فرتة الوالية امل مورةو

قااااث عليهاااا التاااي اعتمااادتها اللجناااة بصااافة مؤقتاااة فاااي دورتهاااا ناااص مشااااريع الماااواد والتعلي -2 
 والستين  الثامنة
نص مشاريع املواد والتعليقات عليها اليت اعت دهتا اللج ة سصأفة مؤقتأة يف دورهتأا الثام أة  -250

 والستنيو

 حصانة مسؤولي الدول من الورية القضائية الجنائية األجنبية 
  2المادة 
 تعاريف

 املواد    : اغراض مشاريع 
 [ووو] 
يُقصأأأأد سأأأأأعبارة "الع أأأأ  امل فأأأأ  سصأأأأفة رمسيأأأأة" الع أأأأ  الأأأأ ي يقأأأأو  سأأأأ   )و( 

 مسؤول الدولة يف ممارسة سلطة الدولةو

 التعليق  
مفهأأأو  "الع أأأ  امل فأأأ  سصأأأفة رمسيأأأة" اغأأأراض  2الفقأأأرة )و( مأأأ  مشأأأروع املأأأادة  تعأأأر  (1)

مشاريع املواد    و وسالرغم م  الشكوك اليت أعرب ع ها سعض ااعضاء خبصوص مدى ضأرورة 
  ا احلكمل فقأد رأت اللج أة أن مأ  املفيأد ددراج تعريأ  يف مشأاريع املأواد مراعأاة م هأا لل كانأة 

 ع   امل ف  سصفة رمسية" يف نظا  احلصانة املوضوعيةواحملورية ملفهو  "ال
الع اصأر الأيت  2وقد أدرجت اللج ة يف التعريأ  الأوارد يف الفقأرة )و( مأ  مشأروع املأادة  (2)

تسأ ح ستصأ ي  ع أ  مأا علأى أنأ  "ع أ  م فأ  سصأفة رمسيأة"ل اغأراض حصأانة مسأؤويل الأدول 
شأدت يف  لأك أساسأا  سااع أال السأاسقة للج أة م  الوالية القضأائية اة ائيأة ااج بيأةو وقأد اسرت 
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د سأ  ر ل يسأتخد  مصأطلح "الع أ " يف التعريأ  مبع أا  الأوافعلأى سأبي  املثأالسشفن   ا املوضوعو 
 اسأأأتخدمتو وم أأأا سأأأبقت اإلشأأأارة دليأأأ  يف حي أأأ ل فقأأأد 6ومشأأأروع املأأأادة  4يف مشأأأروع املأأأادة 

علأى حأد سأواءل م أا أن حأاالت التقصأري و فعأال ل شأارة دىل اايف الساسق اللج ة   ا املصطلح 
  ا املصطلح  و املصطلح املسأتخد  عأادة ل شأارة دىل سألوك اافأراد يف سأياق القأانون اة أائي 

 و(1409)الدويل
تبني ضرورة وجأود صألة سأني الفعأ  لاللج ة عبارة "يف ممارسة سلطة الدولة" استخدمت و  (3)

أن تبأأني أنأأ  ال يكفأأي ملسأأؤول دولأأة أن يأأفيت فعأأال  مأأا لكأأي  أأو ل سعبأأارة أخأأرىل واهلأأد والدولأةو 
أيضأا  أن  نأبيعترب  لك الفع  تلقائيا  "ع ال  م ف ا  سصفة رمسية"و سأ  علأى العكأس مأ   لأكل 

تكأأأون للفعأأأ  صأأألة مباشأأأرة مب ارسأأأة وظأأأائ  الدولأأأأة وسأأألطاهتا ان تلأأأك الصأأألة  أأأي مأأأا يأأأأربر 
 أ املساواة يف السيادة سني الدولو االعرتا  ساحلصانةل م  أج  احلفاظ على مبد

ويف  أأ ا الصأأددل تأأرى اللج أأة أنأأ  لكأأي يصأأ   ع أأ  مأأا علأأى أنأأ  "ع أأ  م فأأ  سصأأفة  (4)
 لك الفع  دىل الدولةو غري أن  أ ا ال يعأر سالضأرورة أن  ع ورمسية"ل ال سد أوال  أن يكون ممك ا  

ى العكأس مأ   لأكل فأجن عأ و ع  الفع و سأ  علأ ةعترب مسؤولتك  أن اليت مي الدولة وحد ا  ي
الفع  دىل الدولة شرط ضروري لتص ي  الفع  على أن  ع   م ف  سصفة رمسيةل لك   ال مي ع أن 

الأ ي أخأ ت  (يُ سب الفع  نفس  للفأردل وفقأا  ملبأدأ "فعأ  واحأد ومسأؤوليتان" )اإلسأ اد املأ دوج
ل (1410)(4)املأادة  1996لعأا   س  اللج ة يف مشروع مدونة اةرائم املخلة سسلم اإلنسأانية وأم هأا

ويف املأأواد  (1411)(58 ويف املأأواد املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول عأأ  اافعأأال غأأري املشأأروعة دوليأأا  )املأأادة
ووفقأأا  هلأأ ا املبأأدأل ميكأأ  أن ترتتأأب علأأى  و(1412)(66املتعلقأأة مبسأأؤولية امل ظ أأات الدوليأأة )املأأادة 
 رتكب ل وال سي ا يف املسائ  اة ائيةو على م فرديةنفس الفع  مسؤولية على الدولة ومسؤولية 

واغأأأراض دسأأأ اد فعأأأ  مأأأا دىل الدولأأأةل مأأأ  الضأأأروري أن تؤخأأأ  سعأأأني االعتبأأأارل م قطأأأة  (5)
اافعأأال غأأري املشأروعة دوليأأا  الأأيت عأ  انطأالقل القواعأأد املدرجأة يف املأأواد املتعلقأأة مبسأؤولية الأأدول 

أنأأأ  نأأأب أن يوضأأأع يف احلسأأأبان أن اللج أأأة  الثالثأأأة واخل سأأأنيو غأأأري هتأأأااعت أأأدهتا اللج أأأة يف دور 
وسالتأأايلل فأأجن تطبيأأق  أأ   واغراضأأهاو  حتديأأد مسأأؤولية الدولأأةيف سأأياق وضأأعت  أأ   القواعأأد 

حصأانة مسأؤويل  يف سأياقدىل الدولأة  مسؤول م  مسؤويل الدولأة القواعد على ع لية دس اد فع 
__________ 

سأأتونل الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة الثام أأة والل 4( مأأ  التعليأأق علأأى مشأأروع املأأادة 5انظأأر الفقأأرة ) (1409)
 و89و 88(ل الصفحتان A/68/10) 10رقم  امللحق

 و49و 48اجمللد الثاين )اة ء الثاين(ل الصفحتان  ل1996حولية ووو  (1410)
و وتأرد املأواد املتعلقأة مبسأؤولية الأدول 184اجمللد الثاين )اة ء الثأاين(ل والتصأويبل الصأفحة  ل2001حولية ووو  (1411)

العامأأة  عأأ  اافعأأال غأأري املشأأروعة دوليأأا  الأأيت اعت أأدهتا اللج أأة يف دورهتأأا الثالثأأة واخل سأأني يف مرفأأق قأأرار اة عيأأة
 و2001مانون ااول/ديس رب   12املؤرخ  56/83

و وتأأرد 215(ل الصأأفحة A/66/10) 10للج عيأأة العامأأةل الأأدورة السادسأأة والسأأتونل امللحأأق رقأأم  الوثأأائق الرمسيأأة (1412)
املواد املتعلقة مبسؤولية الأدول عأ  اافعأال غأري املشأروعة دوليأا  الأيت اعت أدهتا اللج أة يف دورهتأا الثالثأة والسأتني يف 

 و2011مانون ااول/ديس رب   9املؤرخ  66/100لعامة قرار اة عية امرفق 

http://undocs.org/A/68/10
http://undocs.org/A/66/10
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لأأأ  سع ايأأأةو ويف  أأأ ا الصأأأددل واغأأأراض الأأأدول مأأأ  الواليأأأة القضأأأائية اة ائيأأأة ااج بيأأأة ي بغأأأي حتلي
مأ  املأواد املتعلقأة مبسأؤولية  11و 10و 9و 8و 7ري اإلسأ اد الأواردة يف املأواد ياحلصانةل فأجن معأا

علأأى  لبأأدو قاسلأأة للتطبيأأق سوجأأ  عأأا و وتأأدرك اللج أأةتالأأدول عأأ  اافعأأال غأأري املشأأروعة دوليأأا  ال 
الأأأيت  وجأأ  اخلصأأوصل أنأأأ  ال ميكأأ  مقاعأأدة عامأأأة أن تعتأأرب أع أأأاال  م فأأ ة سصأأفة رمسيأأأة اافعأأالُ 

يفتيهأأا مسأأؤول مل فعأأة ومصأألحة حصأأرية خاصأأةل حأأىت ودن مانأأت تبأأدو يف ظا ر أأا م فأأ ة سصأأفة 
مصأألحة  اتيأأة للدولأأةل ومأأ  مث ال يوجأأد مأأا يأأربر أي ال ميكأأ  حتديأأد فأأي  أأ   احلأأاالتل رمسيأأةو ف
 و(1413)احلصانة اليت هتأد  يف هنايأة املطأا  دىل محايأة مبأدأ املسأاواة يف السأيادة سأني الأدول دقرار

سيد أن  لك ال يعر عد  دمكانية أن تشأ   احلصأانة املوضأوعية فعأال غأري مشأروع هبأ   الصأفةو 
وقأأد خلصأأت عأأدة حمأأامم دىل أن ااع أأال غأأري املشأأروعة ال ُتسأأتثا مأأ  احلصأأانة جملأأرد أهنأأا غأأري 

و وسأأيجري (1415)ل حأأىت يف احلأأاالت الأأيت يتعأأارض فيهأأا الع أأ  مأأع القأأانون الأأدويل(1414)عةمشأأرو 
ت أأاول مسأأفلة مأأا د ا مأأان ساإلمكأأان اعتبأأار اافعأأال املتجأأاووة حلأأدود السأألطة أع أأاال رمسيأأة أ  ال 
اغأأأراض احلصأأأانة مأأأ  الواليأأأة القضأأأائية اة ائيأأأة ااج بيأأأة يف مرحلأأأة الحقأأأةل دىل جانأأأب حأأأدود 

 الستث اءات م هاواحلصانة وا

__________ 

خري ما يوضح أسباب استبعاد اافعال املتجاووة حلأدود السألطة احلجأج التاليأة الأيت سأاقتها دحأدى حمأامم الواليأات  (1413)
املتحأأدة اامريكيأأة: "ع أأدما تكأأون سأألطات املوظأأ  حمأأددة  سأأ ص القأأانونل فأأجن أع الأأ  الأأيت تتجأأاوو تلأأك احلأأدود 

 أع أأاال  فرديأأة وليسأأت أع أأاال  سأأياديةو فأأاملوظ  حي ئأأ  ال يقأأو  سامله أأة الأأيت أوملتهأأا دليأأ  اةهأأُة السأأيادية"و تعتأأرب
احلكأأوميني غأأري  وارتأأفت تلأأك احملك أأة أن "قأأانون احلصأأانات السأأيادية ااج بيأأة ال ميأأ ح حصأأانة  لسأألوك املسأأؤولني

ل [under color of authority]الظأا ر يف نطأاق السألطة القانوين"ل وس اء على  لأك فأجن "املسأؤول الأ ي يع أ  يف 
ولك  خارج حدود الوالية الرمسية املوملة دلي ل ميكأ  أن ي تهأك القأانون الأدويل وال حيأق لأ  الت تأع ساحلصأانة يف دطأار 

 In re Estate of Ferdinand Marcos Human Rights Litigation; Hilaoقأانون احلصأانات السأيادية ااج بيأة" )

and Others v. Estate of Marcos؛ وUnited States Court of Appeals, Ninth Circuit, judgment of 16 June 

1994, 25 F.3d 1467 (9th Cir.1994), International Law Reports (ILR), vol. 104, pp. 119 et seq., 

particularly pp. 123 and 125)وارتأفت حمك أة أخأرى يف  أ ا الصأدد أن ااع أال الأيت تتجأاوو حأدود السألطة  و
ليست مش ولة ساحلصانة السياديةل ان مرتكبيهأا يتصأرفون خأارج نطأاق سألطتهم سانتهأاك حقأوق اإلنسأان الواجبأة 

ل أو مبعأأا آخأأر دن مل يكونأأوا "مسأأؤولني يتصأأرفون لل أأّدعنيو فاملسأأؤولون د ا قأأاموا سفع أأال مل تأأف ن هبأأا الدولأأُة رمسيأأا  
 .In Jane Doe I, et al. v)سصفة رمسيأة لت فيأ  أع أال ضأ   نطأاق سألطتهم"ل ال ميكأ هم االسأتفادة مأ  احلصأانة" 

Liu QI, et al., Plaintiff A, et al. v. Xia Deren, et al., United States District Court, N.D. California, C 

02-0672 CW, C 02-0695 CWو) 
(1414) Jaffe v. Miller and Others, Ontario Court of Appeal (Canada), judgment of 17 June 1993, ILR, vol. 

95, p. 446؛ وArgentine Republic v. Amerada Hess Shipping Corporation and Others, United 

States Supreme Court, 23 January 1989, ILR, vol. 81, p. 658؛ وMcElhinney v. Williams, Supreme 

Court of Ireland, 15 December 1995, ILR, vol. 104, p. 691و 
(1415) I° Congreso del Partido, House of Lords, United Kingdom, 16 July 1981, [1983] A.C. 244, ILR, 

vol. 64, p. 307. In Jones v. Saudi Arabia, House of Lords, 14 June 2006, [2006] UKHL 26 رفأض ل
 ,.I.L.R)انظأر  اللأورد  وف أان احلجأة القائلأة سأفن الفعأ  املخأال  للقواعأد اآلمأرة ال ميكأ  أن يكأون ع أال  رمسيأا  

vol. 129, p. 744)و 
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ولكأأي يصأأ   ع أأ  مأأا سفنأأ  "م فأأ  سصأأفة رمسيأأة"ل يتطلأأب اامأأرل عأأالوة علأأى  لأأكل  (6)
والدولأأةو وقأأد ُحأأددت  أأ   العالقأأة يف الفقأأرة )و( مأأ    موروجأأود عالقأأة خاصأأة سأأني الع أأ  املأأ

حيأأث ترا أأا اللج أأة واسأأعة مبأأا يكفأأي ل شأأارة سوجأأ  عأأا  ل مشأأروع املأأادة سصأأيغة "سأألطة الدولأأة"
 ع أال الأيت يقأو  هبأا مسأأؤولو الأدول يف ممارسأة مهأامهم ومبأأا  أد  مصألحة الدولأةل وي بغأأي أن ل

شأأري دىل اافأأراد ت يتالأأ ل2( مأأ  مشأأروع املأأادة ه)تفهأأم علأأى أهنأأا تشأأ   املهأأا  املبي أأة يف الفقأأرة 
  و(1416)ال ي  "ميثلون الدولة أو ميارسون وظائ  الدولة"

تلأأك املقرتحأأة استأأداء )"يف ممارسأأة سعأأض اختصاصأأات وقأأد ُفّضأألت  أأ   الصأأيغة علأأى  (7)
وعلأأأى صأأأيغ أخأأأرى نظأأأرت فيهأأا اللج أأأة تباعأأأا ل وال سأأأي ا "السأأألطة احلكوميأأأة"  (السأألطة العامأأأة"

أو "السأألطة السأأيادية"و وعلأأى الأأرغم مأأ  أن مجيأأع  أأ    (governmental authority اإلنكلي يأأة)ساللغأأة 
 القأأة خاصأأة سأأني الفعأأ  والدولأأةل فجهنأأا تتسأأبب يفوجأأود عوجأأوب الصأأيغ تعكأأس سالتسأأاوي اشأأرتاط 

صأأأعوسة تت ثأأأ  يف دمكانيأأأة تفسأأأري ا علأأأى أهنأأأا تشأأأأري حصأأأرا  دىل نأأأوع سعي أأأ  مأأأ  أنشأأأطة الدولأأأأة 
 مشأأأأأكلة دضأأأأافية  أأأأي حتديأأأأأد صأأأأالحيات السأأأألطة العامأأأأأة دأو الت في يأأأأة(ل أو ُتوجأأأأ )احلكوميأأأأة

عأأ  امله أأة امل وطأأة ساللج أأةو واعتُأأرب   السأأيادةل و أأو مأأا سأأيكون صأأعبا  للغايأأة سأأ  يعتأأرب خروجأأا   أو
يف الفقأأرة )ه(  اسأأتخدمتمأ لك أن مأأ  اافضأ  عأأد  اسأأتخدا  عبأارة "وظأأائ  الدولأأة"ل الأيت 

ل سغية تيسري التفريق سني التعاري  الواردة يف الفقأرتني )ه( و)و( مأ  مشأروع 2 م  مشروع املادة
دىل جانأأأب "متثيأأأ   لوظأأأائ  الدولأأأة"املأأأادة  أأأ او ويف  أأأ ا الصأأأددل ي بغأأأي التأأأ مري سأأأفن عبأأأارة "

ساعتبار أأأا مصأأأطلحا  حمايأأأدا  حيأأأدد  2قأأأد اسأأأتخدمت يف الفقأأأرة )ه( مأأأ  مشأأأروع املأأأادة  لالدولأأأة"
الصأأأألة سأأأأني املوظأأأأأ  والدولأأأأة دون أن يتضأأأأأ    لأأأأك أي حكأأأأأم علأأأأى نأأأأأوع اافعأأأأال املشأأأأأ ولة 

تفأأأادي "  أأأي ة" عوضأأأا  عأأأ  "وظأأأائ والفائأأأدة مأأأ  اسأأأتخدا  مصأأأطلح "سأأألط و(1417)ساحلصأأأانة
الدخول يف نقاش سشفن ما د ا مانت اةرائم الدوليأة "وظأائ  دولأة" أ  الو سيأد أن أحأد أعضأاء 

 اللج ة رأى أن  مان م  اانسب استخدا  عبارة "وظائ  الدولة"و
تضأأ ني تعريأ  "الع أأ  امل فأ  سصأأفة رمسيأة" أيأأة دشأأارة دىل  أنأ  مأأ  املالئأمومل تأر اللج أأة  (8)

   طاسع ج أائيو وهبأ ال يُتج أب أي تفسأري سأفن أي ع أ  ي فأ  سصأفة أن يكون هل ا العوجوب 
"الع أأ  امل فأأ  ويف مأأ  ااحأأوالل نأأب فهأأم مفهأأو   رمسيأأة  أأول سالضأأرورةل ع أأ  ج أأائي الطأأاسعو

يف سياق مشاريع املواد احلاليةل املكرسة حلصانة مسؤويل الدول م  الوالية القضائية  سصفة رمسية"
 اة ائية ااج بيةو 

 أص "الع أ   2ل سالرغم م  أن التعريأ  الأوارد يف الفقأرة )و( مأ  مشأروع املأادة وأخريا   (9)
امل فأأ  سصأأفة رمسيأأة"ل فقأأد رأت اللج أأة أن مأأ  الضأأروري ددراج دشأأارة صأأرحية يف التعريأأ  دىل مأأ  

وجأأأ  االنتبأأأا  دىل أن مسأأأؤول الدولأأأة  أأأو وحأأأد  مأأأ  تيقأأأو  سالع أأأ ل أي مسأأأؤول الدولأأأةو وهبأأأ ال 
__________ 

 و303(ل الصفحة A/69/10) 10الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة التاسعة والستونل امللحق رقم  (1416)
و ويف  أأ ا 309الصأأفحة  لاملرجأأع نفسأأ ل 2مأأ  التعليأأق علأأى الفقأأرة ) أأأ( مأأ  مشأأروع املأأادة  (11)انظأأر الفقأأرة  (1417)

الوظأائ  التشأريعية والقضأائية والت في يأة وغري أا مأ  الوظأائ  "اإلطارل ترى اللج ة أن "وظائ  الدولأة" تشأ   
   (واملرجع نفس )ؤديها الدولة" اليت ت

http://undocs.org/A/69/10
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قيأأأا  سع أأأ  سصأأأفة رمسيأأأةل ممأأأا يعأأأر ضأأأرورة وجأأأود صأأألة سأأأني صأأأاحب الفعأأأ  والدولأأأةو يسأأأتطيع ال
وساإلضأافة دىل  لأكل فأجن اإلشأأارة دىل مسأؤول الدولأة اسأت رار م طقأأي لتعريأ  "مسأؤول الدولأأة" 

 و2الوارد يف الفقرة ) أ( م  مشروع املادة 
فأأ ة سصأأفة رمسيأأةو سأأ  وتأأرى اللج أأة أن مأأ  غأأري امل كأأ  وضأأع قائ أأة حتصأأر اافعأأال امل  (10)

على العكس م   لأكل ي بغأي حتديأد  أ   اافعأال علأى أسأاس مأ  حالأة علأى حأدة مأع مراعأاة 
املعأأايري الأأيت ت اوهلأأا التحليأأ  آنفأأا ل و أأي: أن يكأأون الع أأ  م فأأ ا  مأأ  جانأأب مسأأؤول دولأأةل وأن 

تقأد  امل ارسأة ميك  ع و  سوج  عا  دىل الدولةل وأن يتم "يف ممارسأة سألطة الدولأة"و ومأع  لأكل 
القضائية أمثلة على أفعال أو فئات مأ  اافعأال ميكأ  اعتبار أا م فأ ة سصأفة رمسيأةل سغأض ال ظأر 
ع  تصأ ي  احملأامم هلأا علأى وجأ  التحديأدو ومأ  شأفن  أ   اامثلأة أن تسأاعد القضأاة وغأري م 

 لفئةو م  امل ارسني القانونيني الوط يني على حتديد ما د ا مان فع  ما يدخ  ض       ا
و    القول دن احملامم الوط ية قد اعتربت اافعال التالية مش ولة سفئأة اافعأال امل فأ ة  (11)

ل وااع أال املتصألة مب ارسأأة (1418)سصأفة رمسيأة: اانشأطة العسأكرية أو املتصألة سأالقوات املسألحة
ل (1420)ل اانشأأأأأطة الدسلوماسأأأأأية واانشأأأأأطة املتصأأأأألة سالعالقأأأأأات اخلارجيأأأأأة(1419)سأأأأألطة الشأأأأأرطة

ل (1422)ل وااع أأال املتعلقأأة سجقامأأة العأأدل(1421)وااع أأال التشأأريعية )مبأأا يف  لأأك قأأوانني التأأفميم(

__________ 

(1418) Empire of Iran, Federal Constitutional Court of Germany, 1963, ILR, vol. 45, p. 57؛ وVictory v. 

Comisaría, US 336 F. 2d 354 (Second Circuit, 1964), ILR, vol. 35, p. 110؛ وSaltany and Others v. 

Reagan and Others, District Court for the District of Columbia, United States, judgment of 23 

December 1988, ILR, vol. 80, p. 19؛ وHolland v. Lampen-Wolf (United Kingdom), [2000] 1 WLR 

 Lozano v. Italy, case No. 31171/2008, Italy, Court of Cassation, judgment of 24 July 2008؛ و1573
 تاح يف الع وان التايل:)م

  http://opil.ouplaw.com, International Law in Domestic Courts [ILDC 1085 (IT 2008)]))و 
(1419) Empire of Iran  وأعأال (؛  1418)انظأأر احلاشأيةChurch of Scientology, Federal Supreme Court of 

Germany, judgment of 26 September 1978, ILR, vol. 65, p. 193؛ وSaudi Arabia and Others v. 

Nelson, United States Supreme Court, ILR, vol. 100, p. 544؛ وPropend Finance Pty Ltd. v. Sing, 

United Kingdom, Court of Appeal, 1997, ILR, vol. 111, p. 611 و؛Norbert Schmidt v. The Home 

Secretary of the Government of the United Kingdom, High Court of Ireland, judgment of 24 April 

1997, [1997] 2IR 121 و؛First Merchants Collection v. Republic of Argentina, United States District 

Court, Southern District of Florida, 31 January 2002, 190 F. Supp. 2d 1336 (S.D. Fla. 2002)و  
(1420) Empire of Iran  و ؛أعال ( 1418)انظر احلاشيةVictory v. Comisaria  وأعال ( 1418)انظر احلاشية 
(1421) Empire of Iran   و ؛أعال ( 1418)انظر احلاشيةVictory v. Comisaria  وأعال ( 1418)انظر احلاشية 
(1422) Empire of Iran   ؛ وأعأال ( 1418)انظأر احلاشأيةCase No. 12-81.676, Court of Cassation, Criminal 

Chamber (France), judgement of 19 March 2013؛ وcase No. 13-80.158, Court of Cassation, Criminal 

Chamber (France), judgement of 17 June 2014  انظأأأر(www.legifrance.gouv.fr) أصأأأدرت احملأأأامم و و
 املتعلقة مب مرة احتجاو دولية أصدر ا قاض دسباينو لATF 130 III 136ضية السويسرية حك ا  مماثال  يف الق
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ل واالقأأأرتاض (1423)وااع أأأال اإلداريأأأة املختلفأأأة )مثأأأ  طأأأرد ااجانأأأب ورفأأأع العلأأأم علأأأى السأأأف (
 و (1425)ل وااع ال السياسية املختلفة(1424)العا 
في أأأا يتعلأأأق  حبصأأأانة مسأأأؤويل الأأأدول أمأأأا  احملأأأامم اة ائيأأأة تُأأأُ رعل الوة علأأأى  لأأأكوعأأأ (12)

واإلسأأأادة اة اعيأأأة  ستئصأأأال: التعأأأ يب واالالأأأيت وعأأأم أهنأأأا ارتكبأأأت سصأأأفة رمسيأأأة ساافعأأأال التاليأأأة
واإلعأأدا  خأأارج نطأأاق القأأانون واالختفأأاء القسأأري واحل أأ  القسأأري والرتحيأأ  واحلرمأأان مأأ  مرمأأ  

 ُتسأأأ ى تلأأأك  لويف سعأأأض ااحيأأأان و(1426)أع أأأال اإلر أأأابأسأأأري احلأأأرب واالسأأأرتقاق والسأأأخرة و 
 

__________ 

(1423) Victory v. Comisaria  و ؛أعأال ( 1418)انظأر احلاشأيةKline and Others v. Kaneko and Others, US, 

685 F Supp 386 (SDNY 1988), I.L.R., vol. 101, p. 497؛ وMalta Maritime Authority, No. 04-

84.265, Court of Cassation, Criminal Chamber (France), judgement of 23 November 2004, 

Bulletin criminel 2004, No. 292, p. 1096و 
(1424) Victory v. Comisaria  وأعال ( 1418)انظر احلاشية 
(1425) Doe I v. Israel, US, 400 F.Supp. 2d 86, 106 (DCC 2005) (establishment of Israeli settlements in 

the occupied territories)و ؛Youming, US, 557 F. Supp2d 131 (DDC 2008) (hiring of contract 

killers to threaten members of a religious group)و 
(1426) In re Rauter, Special Court of Cassation of the Netherlands, judgement of 12 January 1949, ILR, 

vol. 16, p. 526 )و ؛)جرائم ارتكبتها قوات االحتالل ااملاين يف الأدا ركAttorney General of Government 

of Israel v. Adolf Eichmann, District Court of Jerusalem (caso No. 40/61), judgement of 12 

December 1961, and Appeal Tribunal, judgement of 29 May 1962, ILR, vol. 36, pp. 18 and 277 
)جأأرائم ارتكبأأت أث أأاء احلأأرب العامليأأة الثانيأأةل م هأأا جأأرائم حأأرب وجأأرائم ضأأد اإلنسأأانية وأع أأال دسأأادة مجاعيأأة(؛ 

 Yaser Arafat (Carnevale re. Valente — Imp. Arafat e Salah), Italy, Court of Cassation, judgmentو

of 28 June 1985, Rivista di diritto internazionale 69 (1986), No. 4, p. 884  سيأع ااسألحة والتعأاون مأع(
 .R. v. Mafart and Prieur/Rainbow Warrior (New Zeland v؛ وت ظيم االوية احل راء يف أع أال اإلر أاب(

France), New Zealand, High Court, Auckland Registry, 22 November 1985, ILR, vol. 74, p. 241 
 Rainbow)راي بأو واريأور  )ااع ال اليت قا  هبا أفراد م  القوات املسلحة وقوات اام  الفرنسية لتفجري السفي ة

Warrior)  أدى دىل غرقها ومقت  عدة أشخاصل واليت ُميفت على أهنا أع ال در اسية(؛ و ل مماساالغاFormer 

Syrian Ambassador to the German Democratic Republic, Federal Supreme Court of Germany, Federal 

Constitutional Court of Germany, judgement of 10 June 1997, ILR, vol. 115, p. 595  ت اولأت  أ   القضأية(
م ستخ ي  أسلحة يف مبان دسلوماسيةل و أي أسألحة ا سأُتخدمت اإلجراءات القانونية املتخ ة ضد سفري ساسق اهتُّ

 Bouterse, R 97/163/12 Sv and R 97/176/12 Sv, Court ofوال در اسيأة(؛ أأأيف وقأت الحأق الرتكأاب أع 

Appeal of Amsterdam, 20 November 2000, Netherlands Yearbook of International Law, vol. 32 

(2001), pp. 266 to 282  و)التعأ يب واةأرائم ضأد اإلنسأانية(؛Gaddafi, Court of Appeal of Paris, 

judgement of 20 October 2000, and Court of Cassation, judgement of 13 March 2001, ILR, vol. 

125, pp. 490 and 508   شخصأأا  يف  170)اامأأر سجسأأقاط طأأائرة ساسأأتخدا  متفجأراتل ممأأا تسأأبب يف مقتأأ
 ,Prosecutor v. Hissène Habré, Court of Appeal of Dakar (Senegal)؛ وع   اعُترب م  أع ال اإلر اب(

judgment of 4 July 2000, and Court of Cassation, judgment of 20 March 2001, ILR, vol. 125, pp. 

571 and 577 ( أع أال)و؛ التعأ يب واةأرائم ضأد اإلنسأانيةRe Sharon and Yaron, Court of appeal of 

Brussels, judgment of 26 June 2002, ILR, vol. 127, p. 110  جأرائم احلأربل واةأرائم ضأد اإلنسأانيةل(
 ,A. v. Office of the Public Prosecutor of the Confederation (Nezzar case)ووجأرائم اإلسأادة اة اعيأة(؛ 

Federal Criminal Court of Switzerland (case No. BB.2011.140), judgement of 25 July 2012  التعأ يب(
   وجرائم أخرى ضد اإلنسانية(و
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اةأأرائم مبسأأ ياهتا حتديأأدا ل سي  أأا تشأأري دعأأاوى حمأأامم أخأأرى دىل اةأأرائم املرتكبأأة ضأأد اإلنسأأانية 
ويالحأ   و(1427)وجرائم احلرب واالنتهامات اخلطرية وامل هجية حلقوق اإلنسان علأى وجأ  الع أو 

ثانيأأا  أن احملأأامم الوط يأأة نظأأرت يف أع أأال أخأأرى ارتكبهأأا أفأأراد مأأ  القأأوات املسأألحة أو ااجهأأ ة 
اام يأأة وال ت أأدرج ضأأ   الفئأأات املأأ مورة أعأأال ؛ وتشأأ   تلأأك ااع أأال سأأوء املعاملأأة واالعتأأداء 

ع أأال املتصأألة واالحتجأأاو غأأري القأأانوين واالختطأأا  واةأأرائم املخلأأة سجقامأأة العأأدل وغري أأا مأأ  اا
  و(1428)مبها  الشرطة ودنفا  القانون

ل دىل أن الع أ  قضأاياوعلى ال قيض م   لكل خلصت احملامم الوط يأةل يف عأدد مأ  ال (13)
املعأأر جتأأاوو حأأدود الوظأأائ  الرمسيأأةل أو وظأأائ  الدولأأةل ومل تعتأأرب  س أأاء علأأى  لأأك ع أأال  م فأأ ا  

أو ااع ال  (1429)ن اغتيال أحد املعارضني السياسينيسصفة رمسيةو فقد انتهت احملامم مثال  دىل أ
ال تشأأك  أع أأاال  رمسيأأةو وعلأأى نفأأس امل أأوالل قضأأت احملأأامم  (1430)املتصأألة ساالجتأأار ساملخأأدرات

الوط يأأأة سوجأأأ  عأأأا  سعأأأد  انطبأأأاق احلصأأأانة يف القضأأأايا املرتبطأأأة سالفسأأأادل سأأأواء أمأأأان يف شأأأك  
أو غس  ااموالل أو أي نوع آخر م  أنواع  اختالسهاأو  ع  أوج  صرفها ااموال العامة حتوي 

ميكأأ  متيي  أأا عأأ  أداء وظأأائ  الدولأأة احمل يأأة سأأااعرا  "الفسأأادل اهنأأا تعتأأرب أن  أأ   ااع أأال 
ال تتعلأأق سطبيعتهأأا مب ارسأأة "ل واهنأأا (1431)"الدوليأأة وفقأأا  ملبأأدأي السأأيادة واحلصأأانة الدسلوماسأأية

تقبأأ   وساتبأأاع امل طأأق نفسأأ ل مل و(1432)ي  أأد  الصأاح العأأا "السأيادة أو السأألطة احلكوميأأة وال  أأ
احملأأامم القأأوَل سأأفن ااع أأال الأأيت يقأأو  هبأأا مسأأؤولو الأأدول واملرتبطأأة ارتباطأأا  وثيقأأا  سفنشأأطة خاصأأة 

الأأأأيت تُ فأأأأ  اغأأأأراض اإلثأأأأراء الشخصأأأأيل ال لفائأأأأدة اةهأأأأة السأأأأياديةل  أأأأي أع أأأأال مشأأأأ ولة  أو

__________ 

(1427) In re Ye v. Zemin, United States Court of Appeal, Seventh Circuit, 383F. 3d 620 (2004) (  خالفأا
 (و  ل مانت     القضية معروضة على حمك ة مدنية1428و 1426للقضايا امل مورة يف احلاشيتني 

(1428) Border Guards Prosecution, Federal Criminal Court of Germany, judgement of 3 November 1992 

(case No. 5 StR 370/92), ILR, vol. 100, p. 364  مقتأ  شأاب أملأاين س أريان أطلقهأا حأرس حأدود مجهوريأة(
 Norbert Schmidt v. Theأملانيأا الدميقراطيأةل ع أدما حأاول الشأاب اجتيأاو مأا مأان يسأ ى "جأدار سأرلني"(؛ و

Home Secretary of the Government of the United Kingdom  أعأال ( )ظأرو  غأري  1419)انظأر احلاشأية
 Khurts Bat v. Investigating Judge of the Germanوالحتجأاو املأدعي علأى يأد مسأؤويل الدولأة(؛  قانونيأة

Federal Court, United Kingdom ([2011] EWHC 2029 (Admin)), ILR, vol. 147, p. 633   االختطأا(
 وواالحتجاو غري القانوين(

(1429) Letelier and Others v. The Republic of Chile and Linea Aerea Nacional-Chile, United States Court 

of Appeals, second circuit, 748 F 2d 790 (1984), ILR, vol. 79, p. 561و 
(1430) United States of America v. Noriega, United States Court of Appeals, eleventh circuit, judgement 

of 7 July 1997, ILR, vol. 121, p. 591و 
(1431) Teodoro Obiang Mangue and others, Court of Appeal of Paris, Pôle 7, second investigating 

chamber, judgement of 13 June 2013و 
(1432) Teodoro Obiang Mangue and others, Court of Appeal of Paris, Pôle 7, second investigating 

chamber, application for annulment, judgement of 16 April 2015و 
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قأد تتخأأ   اللج أة سشأأفن الأأ ي ة املسأأ ودة سالوقأائع سأاملوق  و وال  أ   أأ   التأ مر (1433)ساحلصأانة
 موضوع االستث اءات م  احلصاناتو 

وفي ا يتعلق ساامثلة على ما حيت   أن يكون أع اال  م ف ة سصفة رمسيةل جتأدر اإلشأارة  (14)
وال سأأأي ا م هأأأا جرميأأأة التعأأأ يبو  لسوجأأأ  خأأأاص دىل تعامأأأ  احملأأأامم الوط يأأأة مأأأع اةأأأرائم الدوليأأأة

و كأأأ ال فبي  أأأا اعتُأأأربت يف سعأأأض ااحيأأأان أفعأأأاال  م فأأأ ة سصأأأفة رمسيأأأة )ودن مانأأأت غأأأري قانونيأأأة 
ل ُصأأ فت يف حأأاالت أخأأأرى علأأى أهنأأا أفعأأال تتجأأأاوو حأأدود السأألطة أو أفعأأأال (1434)شأأا ة( أو
ل وسالتأأايل ي بغأأي اسأأتبعاد ا مأأ  فئأأة اافعأأال احملأأددة يف  أأ   (1435)تأأوائم طبيعأأة وظأأائ  الدولأأة ال

__________ 

(1433) United States of America v. Noriega  أعأال (؛ و 1430)انظأر احلاشأيةJungquist v. Sheikh Sultan Bin 

Khalifa al Nahyan, United States District Court, District of Columbia, judgment of 20 September 

1996, ILR, vol. 113, p. 522؛ وMellerio v. Isabelle de Bourbon, Recueil général des lois et des 

arrêts 1872, p. 293؛ وSeyyid Ali Ben Hammoud, Prince Rashid v. Wiercinski, Tribunal civil de la 

Seine, judgment of 25 July 1916, Revue de droit international privé et de droit pénal international, 

vol. 15 (1919), p. 505؛ وEx-roi d’EgypteFarouk.v s.a.r.l.ChristianDior, Court of Appeal of 

Paris, judgment of 11 April 1957, Journal du droit international, vol. 84, No. 1 (1957), pp. 716-

 Ali Ali Reza v. Grimpel, Court of Appeal of Paris, judgment of 28 April 1961, Revue؛ و718

générale de droit international public, vol. 66, No. 2 (1962), p. 418؛ وIn re Estate of Ferdinand E. 

Marcos Human Rights Litigation؛ وTrajano v. Marcos and Another, United States Court of 

Appeals, Ninth Circuit, 21 October 1992, 978 F 2d 493 (1992), ILR, vol. 103, p. 521؛ وDoe v. 

Zedillo Ponce de León؛ وJimenez v. Aristeguieta et al., United States Court of Appeals, Fifth 

Circuit, 311 F 2d 547 (1962), 33 ILR 353؛ وJean-Juste v. Duvalier (1988), No. 86-0459 Civ. (U.S. 

District Court, S.D. Fla., 8 January 1988, American Journal of International Law, vol. 82, No. 3 

(1988), p. 594؛ وEvgeny Adamov v. Federal Office of Justice, Federal Tribunal of Switzerland, 

judgment of 22 December 2005 (1A 288/2005) (available at http://opil.ouplaw.com, International 

Law in Domestic Courts [ILDC 339 (CH 2005)]؛ وRepublic of the Philippines v. Marcos and 

Others, United States Court of Appeals, Second Circuit, 26 November 1986, ILR, vol. 81, p. 581 ؛
 Republic of the Philippines v. Marcos and Others (No. 2), United States Court of Appeals, Ninthو

Circuit, 4 June 1987 and 1 December 1988, ILR, vol. 81, p. 608؛ وRepublic of Haiti and Others v. 

Duvalier and Others, [1990] 1 QB 2002 (United Kingdom), ILR, vol. 107, p. 491و 
(1434) Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No.3), House of 

Lords, United Kingdom 24 March 1999, [1999] UKHL 17, [2000] 1 AC 147اللأورد غأو    و وحأد
ميكأ  أن  رأى أهنا أع ال رمسية مش ولة ساحلصانةو وأفاد اللورد سأراون ويلك سأون واللأورد  أاتون سأفن التعأ يب ال

يكأأأون "وظيفأأأة ع وميأأأة" أو "وظيفأأأة حكوميأأأة"و ورأى اللأأأورد غأأأو ل الأأأ ي صأأأوت ضأأأد القأأأرارل أهنأأأا "وظيفأأأة 
دت سيانأأأات مماثلأأأة مأأأ  اللأأأورد  أأأوب )"أع أأأال ج ائيأأأة ولك هأأأا حكوميأأأة"(ل واللأأأورد سأأأافي  سي  أأأا ور  لحكوميأأأة"

)ال ي أشار دىل "تع يب  ي صفة رمسية"( واللورد ميليت )"أع ال ع ومية ورمسيأة"(ل واللأورد فيليأبس )"ج ائيأة 
 FF v. Director of Publicأعأأال ( و 1415احلاشأأية ) Jones v. Saudi Arabiaورمسيأأة"(و وانظأأر أيضأأا  

Prosecutions (Principe Nasser case),HighCourtofQueen’sBenchDivisional,Division,Justice

Court, judgement of 7 October 2014 [2014] EWHC 3419 (Admin.) و 
(1435) Re Pinochet, Examining Magistrate of Brussels, judgement of 6 November 1998, ILR, vol. 119, 

p. 345؛ وBouterse  و ؛أعأال ( 1426)انظأر احلاشأأيةPrefecture of Voiotia v. Federal Republic of 

Germany, Court of First Instance of Livadia (Greece), judgement of 30 October 1997و 

http://opil.ouplaw.com/


A/71/10 

459 GE.16-14345 

وساإلضأأأافة دىل  لأأأكل ي بغأأأي أن يسأأأرتعى االنتبأأأا  دىل أن اخأأأتال  التعامأأأ  مأأأع اةأأأرائم  والفقأأأرة
الدولية وقع يف احلاالت اليت أقرت فيهأا احملأامم الوط يأة ساحلصأانة ويف احلأاالت الأيت رفضأت فيهأا 

 احلصانة سواء سسواءو
   سصأفة رمسيأة"ويف مجيأع ااحأوالل نأب أن يوضأع يف االعتبأار أن تعريأ  "الع أ  امل فأ (15)

يشأأأأأأأري دىل الع اصأأأأأأأر امل يأأأأأأأ ة هلأأأأأأأ   الفئأأأأأأأة مأأأأأأأ   2الأأأأأأأوارد يف الفقأأأأأأأرة )و( مأأأأأأأ  مشأأأأأأأروع املأأأأأأأادة 
احلصأانةل الأيت سأتت اوهلا مشأاريع املأواد  أ   يف  مأ    مبسفلة القيأود واالسأتث اءات  وال اافعالل
 ومقا  آخر

  6المادة 
 الحصانة المواوعيةنطاق 

في أا يتعلأق فقأ  سااع أال  انة املوضوعيةساحلصيت تع مسؤولو الدولة  -1 
 اليت يقومون هبا سصفة رمسيةو

في أأا يتعلأأق سااع أأال الأأيت تأأتم سصأأفة رمسيأأة  احلصأأانة املوضأأوعيةتظأأ   -2 
 قائ ة سعد ووال صفة مسؤول الدولة ع  اافراد املع ينيو

تظأأ  حصأأانة اافأأراد الأأ ي  مأأانوا يت تعأأون ساحلصأأانة املوضأأوعية وفقأأا   -3 
قائ ة سعد انتهاء فرتة واليتهم في ا يتعلق سااع ال اليت قاموا هبا سصأفة  4ملشروع املادة 

 رمسية أث اء فرتة الوالية امل مورةو

 التعليق  
حيث يش   يف اآلن نفس  ل ةصانة املوضوعياحلتحديد نطاق لمكرس  6مشروع املادة  (1)

  مسؤويل الأدول مأ  الواليأة القضأائية اة ائيأة الفئة م  حصانةال مر هل   الع صر املادي والع صر 
احلصأأأأانة شأأأأخاص الأأأأ ي  يت تعأأأأون سالأأأأيت تشأأأأري دىل اا 5مشأأأأروع املأأأأادة و أأأأو يأأأأت م ااج بيأأأأةو 
القواعأأأأد العامأأأأة الأأأأيت ت طبأأأأق علأأأأى  أأأأ   الفئأأأأة مأأأأ   مالمهأأأأا  املأأأأادتني امشأأأأروعوحيأأأأدد و ةاملوضأأأأوعي
 احلصانةو

اللج أأأأة في أأأأا يتعلأأأأق ت  سأأأأتخدم اك الأأأأ ي الأأأأ ا  مواويأأأأ مضأأأأ ونا   6مشأأأأروع املأأأأادة ويقأأأأد   (2)
ترتيأأأأأأب الفقأأأأأأرتني وجأأأأأأرى تغيأأأأأأري خصصأأأأأأة ل طأأأأأأاق احلصأأأأأأانة الشخصأأأأأأيةو املل 4املأأأأأأادة  مبشأأأأأأروع
شأأأأأارة دىل الع صأأأأأر املأأأأأادي )أفعأأأأأال مشأأأأأ ولة  اإلأوال  حيأأأأأث حلأأأأأت ل 6شأأأأأروع املأأأأأادة مل ااوليأأأأأني

)مأأأأدة احلصأأأأانة(و واهلأأأأد  مأأأأ   لأأأأك  أأأأو   مرع صأأأأر الأأأأوسعأأأأد  لأأأأك اإلشأأأأارة دىل ال احلصأأأأانة(لس
 فعأاليعكأس أن ااحبيث ل ةاملوضوعي البعد الوظيفي للحصانةعلى على الع صر املادي و  دميفالت
حأالل جتأدر اإلشأارة  ةأيوعلى مرم ية يف     الفئة م  احلصانةو حتت  مكانة رمسية  ةصف ف ة سامل

ة يقأأأأأرتن ويأأأأأرتامم فيهأأأأأا الع صأأأأأران وفأأأأأق قأأأأأراءفهأأأأأم أن ينأأأأأب املأأأأأ مورة دىل أن نطأأأأأاق احلصأأأأأانة 
فقأرة خمصصأة  6مشأروع املأادة يتضأ   (و ودضافة دىل  لكل 2 )الفقرةوال مر ( 1)الفقرة  املادي
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 4يف مشأأروع املأأادة علأأى غأأرار مأأا جأأرى للعالقأأة سأأني احلصأأانة املوضأأوعية واحلصأأانة الشخصأأيةل 
 و ي تك ل ال
فقأأأأأ  في أأأأأا يتعلأأأأأق تسأأأأأري  ةاملوضأأأأأوعيدىل أن احلصأأأأأانة دىل اإلشأأأأأارة  1د  الفقأأأأأرة وهتأأأأأ (3)

يف مشأأأأأأروع فهأأأأأأو   أأأأأأ ا املسأأأأأأ    رِّ ُعأأأأأأعلأأأأأأى ال حأأأأأأو الأأأأأأ ي رمسيأأأأأأةل ة صأأأأأأف فأأأأأأ ة سسااع أأأأأأال امل
ااع أأأال الأأأيت تأأأؤتى مأأ   أأأ   الفئأأأة مأأأ  احلصأأانة  تسأأأتبعدالأأأ لكل  و ونتيجأأأة(1436)و()2 املأأادة

 فئيت اافعالو للحصانة الشخصية اليت تسري على ملتا  خالفا  ل سصفة شخصية
 املأأادي للحصأأانةع صأأر علأأى الفميأأد لت أأو ا 1 علأأى الأأرغم مأأ  أن الغأأرض مأأ  الفقأأرةو  (4)

  الأ ي  موحأدم أهنألكأي تأربو دشأارة دىل مسأؤويل الدولأة  هأال قررت اللج ة أن تدرج فيةاملوضوعي
ل  ُسأأأ ل   الطريقأأةوهبأأو ساحلصأأأانة مبوجأأب مشأأاريع املأأواد ةلو شأأ حأأد اافعأأال املالقيأأا  سف همميكأأ 

تُأأَر  ملسيأد أنأ  طبأق احلصأانةو لكأي ت )الأ ايت واملأادي(  ي الع صأر ضأرورة حضأور مأال الضأوء علأى 
يف ال يأؤثر مرمأ  املسأؤول ن ا" [ هب   الصأفةنو املسؤول]تصر  ي شارة دىل اشرتاط أن "ة لضرور 

يف مشأأأأأأروع  و أأأأأأو م صأأأأأوص عليأأأأأأ  سأأأأأألفا   للحصأأأأأأانةلشخصأأأأأأي الع صأأأأأر د أأأأأأا الطبيعأأأأأة الفعأأأأأأ  و 
علأأى أسأأاس أنأأ  قأأد ا    مؤقتأأاحكأأاا   أأ  ة علأأىوافقأأجأأرت املفقأأد و ومأأع  لأأكل (1437)5 املأأادة

ل ال ي يستخد  5مشروع املادة ع  أمثر وضوحا   سشك التعبري  الحقة يف مرحلةا  يكون ضروري
 وهامل تستخدماليت  6مشروع املادة م   1والفقرة  ل"هب   الصفة"يتصر   ةر اعب
 6مأأ  مشأأروع املأأادة  1يف الفقأأرة ورد م أأا حصأأانة املوضأأوعية  ال طأأاق املأأادي للوال  أأ   (5)

 و    ع املوادير ات اوهلا يف مكان آخر يف مشجري احلصانةل اليت سيم  االستث اءات مبسفلة 
الأأدائمل  هأأاعلأأى طاسع دةمأأؤ ل مةحصأأانة املوضأأوعيللدىل الع صأأر الأأ مر  2وتشأأري الفقأأرة  (6)

و حأأىت سعأأد ترمأأ  املسأأؤوليةفة رمسيأأة املسأأؤول سصأأيفتيأأ  ي  الأأتسأأت ر سال سأأبة للفعأأ    أأاآثار ومأأون 
ىل طبيعأأأة دا يسأأأت د   هبأأأعأأأرتااالن مأأأو مأأأ   ة دائ أأأسفهنأأأا  ةلحصأأأانة املوضأأأوعي عأأأت ل ا الويأأأفيت  أأأ
سأأالرغم و كأ ال حسأب امل صأب الأ ي يشأغل  فاعلأ و غأري تت ال يتالأو  لاملسأؤولالأ ي يفتيأ   الفعأ 
تصأر  ستلأك الدولأة  م  مسأؤويل مسؤوال  كون فاعل  يكون رمسيا  أن يفع  يستل   لكي الم  أن 
لأأأأأ لكل ال يهأأأأأم اغأأأأأراض نتيجأأأأأة و و سعأأأأأد  لأأأأأك تفأأأأأي طأأأأأاسع الرمسأأأأأي ال فأأأأأجن  أأأأأ ا الل الصأأأأأفة
يف  يةسأأأؤولاملم صأأأب  قأأأول دنأأأ  يت تأأأع هبأأأا يشأأأغ املسأأأؤول الأأأ ي ييكأأأون أن  ةاملوضأأأوعي احلصأأأانة

فأأي ملتأأا فو أنأأ ل علأأى العكأأسل قأأد تأأرك  أأ ا امل صأأب احلصأأانة أوقولأأ  دنأأ  يت تأأع سالدولأأة وقأأت 
قأا  سأ  الأ ي الدولأة سأؤول فعأال  رمسيأا  وميكأ  ملسصأفة رمسيأة ست ر الفعأ  الأ ي قأا  سأ  احلالتنيل ي

و مأأأان ال يأأأ ال مسأأأؤوال  أو مأأأان قأأأد تأأأرك املسأأأؤولية  احلصأأأانة سأأأواءاالسأأأت رار سأأأدور  يف الت تأأأع س
 اهلأأأاع طأأأار أدمأأأ  قبأأأ  يف ة لحصأأأانة املوضأأأوعيلدائ أأأة الطبيعأأأة سال تفأأأرت عأن اللج أأأة سأأأبق  وقأأأد

__________ 

  علي و)و( ال ي اعت دت  اللج ة مؤقتا  والتعليق 2انظر أعال  مشروع املادة  (1436)

الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل الأأدورة التاسأأعة والسأأتونل ل 5( مأأ  التعليأأق علأأى مشأأروع املأأادة 4انظأأر الفقأأرة ) (1437)
   و307(ل الصفحة A/69/10) 10 امللحق رقم

http://undocs.org/Ar/A/69/10
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يف   اعأأسشأأك  مقبولأأة  أأي امل ارسأأة و يطعأأ  فيهأأا يف  ملو ل (1438)العالقأأات الدسلوماسأأيةاملتعلقأأة س
 و(1439)الفق  القانوين

 ووو أهنأأا "تظأأ ؤمأأدة م ةاملوضأأوعي لحصأأانةلالع صأأر الأأ مر عريأأ  لج أأة تالوقأأد اختأأارت  (7)
 ت سأتخدم ي ال  أو ج الأهبأ ا امتبعأة قائ ة سعد ووال صأفة مسأؤول الدولأة عأ  اافأراد املع يأني"ل 

اتفاقيأأة امتيأأاوات اامأأم املتحأأدة و  (1440)1961لعأأا  مأأ  قبأأ  اتفاقيأأة فيي أأا للعالقأأات الدسلوماسأأية 
 " وعبأأارةتظأ  ووو قائ أةعبأارة "وُتسأتوحى مأ   أأاتني املعا أدتني و (1441)1946عأا  ل وحصأاناهتا

"سعأد انتهأاء فأرتة واليأأتهم"و وساإلضأافة دىل  لأكل اسأتخدمت اللج أأة مصأطلح "اافأراد" لأأتعكس 
 و(1442))ه(2مشروع املادة يف " الدولةتعري  "مسؤول 

لحصأانةل رأت  مر لع صأر الأالدىل  2ل جتدر اإلشارة دىل أن  يف حني تشري الفقرة وأخريا   (8)
رمسيأأةل مأأع ة سصأأفت فأأ  صأأرحية دىل ااع أأال الأأيت دشأأارة  هأأااللج أأة أنأأ  مأأ  امل اسأأب أن تأأدرج في

__________ 

مشأأروع املأأواد املتعلقأأة ل مأأ  ‘5‘)ب(1ل الفقأأرة 2 املأأادةمشأأروع مأأ  التعليأأق علأأى  19يف املقاسأأ ل الفقأأرة انظأأرل  (1438)
احلصأأانات الأأ ي اعت دتأأ  اللج أأة يف دورهتأأا الثالثأأة واارسعأأني: " حبصأأانات الأأدول وممتلكاهتأأا مأأ  الواليأأة القضأأائية

الشخصيةل على نقيض احلصانات املوضوعية اليت يست ر سقاؤ ا سعأد انتهأاء املهأا  الرمسيأةل ي قطأع نفا  أا مبجأرد 
   (و41ل اجمللد الثاين )اة ء الثاين(ل الصفحة 1991حوليةووو )مل صب الرمسي أو دهنائ " شغور ا

 Institute of International Law, resolution entitled “Immunities from Jurisdiction and Executionانظأر  (1439)

ofHeadsofStateandofGovernmentinInternationalنفأس املوقأ  الأوارد  -ساملقاسأ   - ل الأ ي يأورد”Law
 Yearbook, vol. 69 (Session of Vancouver, 2001), pp. 743 et seq., in) 13مأ  مادتأ   2و 1يف الفقأرتني 

particularResolutionon“;(753.p theImmunityfromJurisdictionof theStateandofPersonsWho

Act on Behalf of the State incaseofInternationalibid., vol. 73 (Session ,1-2.paras,III.art”Crimes 

of Naples, 2009), pp. 226 et seq., in particular p. 227):و والقأرارات متاحأأة يف املوقأع الشأأبكي لل عهأأد 
www.idi-iil.orgو 

ت تهأي عأادة امتيأاوات وحصأانات مأ  شأخص انتهأت م  االتفاقية على مأا يلأي: " 39م  املادة  2ت ص الفقرة  (1440)
الأ م  متأ ح لأ  هلأ ا الغأرضل ولك هأا تظأ  قائ أة دىل  لأك مه ت ل مبغادرت  البالد أو سعد انقضاء فرتة معقولة مأ  

الوقأأتل حأأىت يف حالأأة وجأأود نأأ اع مسأألحو وتسأأت ر احلصأأانة قائ أأةل مأأع  لأأكل سال سأأبة دىل ااع أأال الأأيت يقأأو  
ل اتفاقيأأأأأة فيي أأأأأأا للعالقأأأأأأات الدسلوماسأأأأأأية" ) أأأأأأ ا الشأأأأأأخص أث أأأأأاء أداء وظيفتأأأأأأ  سوصأأأأأأف  أحأأأأأد أفأأأأأأراد البعثأأأأأأة هبأأأأأا

United Nations, Treaty Series, vol. 500, No. 7310, p. 95, in particular p. 118)و 
رغبأأة يف أن تكفأأ  مل ثلأأي الأأدول ااعضأأاء لأأدى مأأ  املأأادة الراسعأأة مأأ  االتفاقيأأة علأأى مأأا يلأأي: " 12يأأ ص اةأأ ء  (1441)

التامأة يف القأولل  ااجه ة الرئيسأية والفرعيأةل ل مأم املتحأدةل ولأدى املأؤمترات الأيت تعقأد ا اامأم املتحأدةل احلريأة
واالسأأأأتقالل التأأأأا  يف أداء واجبأأأأاهتمل يظأأأأ   أأأأؤالء امل ثلأأأأون يت تعأأأأون ساحلصأأأأانة القضأأأأائية في أأأأا يتعلأأأأق سأأأأفقواهلم 
ومتاسأأاهتمل ومجيأأع التصأأرفات الأأيت تصأأدر عأأ هم أث أأاء تأأفديتهم ملهأأامهم حأأىت د ا مل يعأأد معهأأودا  دلأأيهم أداء مثأأ  

 ,Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, United Nations) تلأك املهأا "

Treaty Series, vol. 1, No. 4, p. 15, in particular p. 22)اتفاقيأة امتيأاوات الومأاالت ومأ  جهتهأال تتبأع  و
مأأ  مادهتأأا اخلامسأأة علأأى مأأا يلأأي:  14نفأأس ال  أأو جل د  تأأ ص يف اةأأ ء  1947لعأأا   املتخصصأأة وحصأأاناهتا

تأدعو دليهأا تلأك الومأاالت حريأة التعبأري   يكف  مل ثلي أعضأاء الومأاالت املتخصصأة يف االجت اعأات الأيتلكي "
 لواجبأأاهتمل تسأأت ر حصأأانتهم مأأ  احملام أأة القانونيأأة علأأى مأأا يصأأدر مأأ هم ماملأأة واالسأأتقالل التأأا  يف تأأفديتهم

" ائهم مأأ  أداء تلأأك الواجبأأاتهأأانت مأأ أث أأاء قيأأامهم سواجبأأاهتم مأأ  أع أأال أو أقأأوال أو سيانأأات مكتوسأأةل سأأالرغم 
 و (vol. 33, No. 521, p. 261, in particular p. 272ل املرجع نفس )

الوثأأائق الرمسيأأة للج عيأأة العامأأةل )ه(ل 2مأأ  التعليأأق علأأى املأأادة  4سشأأفن معأأا مصأأطلح "الفأأرد"ل انظأأر الفقأأرة  (1442)
  و300(ل الصفحة A/69/10) 10الدورة التاسعة والستونل امللحق رقم 
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وسأأأع مأي تفسأأأري فأأأادي ت لأأأك لو  ةاملوضأأأوعيهلأأأ   ااع أأأال يف احلصأأأانة الطأأأاسع املرمأأأ ي مراعأأأاة 
 أخرىوميك  القول مع  سسرياهنا على أفعال دائم هل   الفئة م  احلصانة السع اللط
ني احلصأأأأانة قائ أأأأة سأأأأة الالعالقأأأأ أأأأو ج لتحديأأأأد  ةمأأأأ  مشأأأأروع املأأأأادة مكرسأأأأ 3الفقأأأأرة و  (9)

يبأأأأدو أن لأأأأ لكل نتيجأأأأة و و تأأأأانخمتلف نيفئتأأأأالأن انطالقأأأأا  مأأأأ  واحلصأأأأانة الشخصأأأأيةل  ةاملوضأأأأوعي
شأأري ت يتل الأأ4مأأ  مشأأروع املأأادة  3الفقرة ا  سأأوثيقأأ اتصأأاال  متصأألة  6مأأ  مشأأروع املأأادة  3 الفقأأرة
 "وشرط "عد  اإلخاللفق  حتت صيغة دن مان  لك و  لالعالقة    دىل سدور ا 

ن اللج أة طاسعا  وم يا  مبا أ يةلحصانة الشخصفجن لل 4م  مشروع املادة  1للفقرة  فقا  و و  (10)
اعتربت أن "احلصأانة الشخصأية ت تهأي سعأد انتهأاء فأرتة شأغ  رئأيس الدولأة أو رئأيس احلكومأة أو 

 أأ  وقأأ  احلصأأانة الشخصأأية ستطبيأأق قواعأأد  "ال  و ومأأع  لأأكل فجنأأ(1443)وويأأر اخلارجيأأة مل صأأب "
و وم أأأا أمأأأدت (4مأأأ  مشأأأروع املأأأادة  3)الفقأأأرة  "القأأأانون الأأأدويل املتعلقأأأة ساحلصأأأانة املوضأأأوعية

يغيأب عأأ  اا  أأان أن مأ  احملت أأ  أن يكأأون  "نأأب أالفجنأ   أأ   الفقأأرة يف التعليأأق علأى لج أة ال
 رئيس الدولأة أو رئأيس احلكومأة أو وويأر اخلارجيأة قأد قأا ل يف أث أاء توليأ  امل صأبل سففعأال سصأفة
رمسيأة و أي أفعأال ال تفقأد  أ   الصأفة جملأأرد انتهأاء فأرتة شأغ  امل صأب ونأوو سالتأايل أن تشأأ لها 

"ال يعأر  لأك أن احلصأانة الشخصأية متتأد   اللج أة أيضأا  أنأوأمأدت و (1444)"احلصانة املوضوعية
 1سعأد انتهأاء فأرتة شأغ  ااشأخاص املت تعأأني ساحلصأانة مل اصأبهمل ان  لأك ال يتفأق مأع الفقأأرة 

م  مشروع املادةو وال يعر  لك أيضا  أن احلصانة الشخصية تتحول دىل شك  جديأد للحصأانة 
فسح د ا يُ  ‘عد  اإلخالل‘و وترى اللج ة أن شرط 3املوضوعية اليت تسري تلقائيا  مبوجب الفقرة 

اجملال إلمكانية انطباق احلصانة املوضوعية على اافعال اليت تُ فَّ  سصفة رمسية وأث أاء شأغ  رئأيس 
لفئأة  امل ظ أةدولة أو رئيس حكومأة أو وويأر خارجيأة سأاسق مل صأب  ع أدما تسأ ح سأ لك القواعأد 

 و(1445)"احلصانة    
هأ   الفقأأرة فو 6املأأادة مأ  مشأروع  3الفقأأرة  تشأأري دليأ  و أ ا سالضأب   أأو الوضأع الأ ي (11)

غلون ل ع أأأأدما يشأأأأيت تعأأأأون أن رؤسأأأأاء الأأأأدول ورؤسأأأأاء احلكومأأأأات وووراء اخلارجيأأأأةت طلأأأأق مأأأأ  
يت اآلثأأار الأأ ل مأأ  ال احيأأة الع ليأأةلتشأأ  صأأانة الشخصأأية م اصأأبهمل حبصأأانة واسأأعة تعأأر  ساحل

 ظأأأا  ت تأأأع س أأأو مأأأا ال مي أأأع أنأأأ  ميكأأأ  لل سأأأؤولني املأأأ موري  الو و ةملوضأأأوعيا حلصأأأانة أأأتص هبأأأا ا
فهأأم اللج أأة يف التعليأأق و كأأ ا  أأو و انتهأأاء واليأأتهمسعأأد حأأىت  ضأأيقال ا أأامبع  ةصأأانة املوضأأوعياحل

: "سأالرغم مأ  أن اللج أة تأرى أن رئأيس الدولأة مأا يلأي علىفي  ي ت ص  ال 5على مشروع املادة 
ال ع أدما ت تهأي ورئيس احلكومأة ووويأر اخلارجيأة ال يت تعأون ساحلصأانة املوضأوعية مبع ا أا الضأيق د

و و    املسأفلة سأتعاجل سشأك  5خدمتهمل فجهنا مل تر ضرورة ل شارة دىل  لك يف مشروع املادة 
__________ 

مأأ  التعليأأق علأأى  2)الفقأأرة  86(ل الصأأفحة A/68/10) 10ل الأأدورة الثام أأة والسأأتونل امللحأأق رقأأم املرجأأع نفسأأ  (1443)
 (و  4مشروع املادة 

 م  التعليق(و (7))الفقرة  90ل الصفحة املرجع نفس  (1444)

 واملرجع نفس  (1445)
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أنسأأب يف مشأأروع مأأادة مقبأأ   صأأص ل طأأاق التطبيأأق املوضأأوعي والأأ مر للحصأأانة املوضأأوعيةل 
 و(1446)"4ويصاغ على غرار مشروع املادة 

ي: و  أالل ةصانة املوضوعيوط اليت تتطلبها احلاستيفاء الشر   ال يف أي حالل ويستتبع  (12)
هبأأ   الصأأفة )رئأأيس الدولأأة أو رئأأيس  مأأ  أتأأى  أأ ا الفعأأ  الدولأأةأن يكأأون مسأأؤول مأأ  مسأأؤويل 

سصأأفة رمسيأأةل وخأأالل فأأرتة واليتأأ و والغأأرض و (ل سالأأ ات و وويأأر اخلارجيأأة يف  أأ   احلالأأةأاحلكومأأة 
يف  أ   احلالأةو  ةصأانة املوضأوعياحلق انطبأان عأال أو حتديأدا  د 6مأ  مشأروع املأادة  3م  الفقرة 
أأتو كأأ ا   3"ال تصأأدر الفقأأرة سشأأفهنا اللج أأة الأأيت أمأأدت ل 4املأأادة مشأأروع مأأ   3  الفقأأرة ك ِّ

يجري ت اولأ  سالتفصأي  يف البأاب سأحك ا  مسأبقا  علأى مضأ ون نظأا  احلصأانة املوضأوعية الأ ي 
 و(1447)الثالث م  مشاريع املواد"

يرى سعأض ل 6م  مشروع املادة  3احلالة املشار دليها يف الفقرة تعلق سفي ا يومع  لكل  (13)
 مخأالل فأرتة واليأتهت تعأون رؤساء الدول ورؤسأاء احلكومأات وووراء اخلارجيأة ي لج ة أنالأعضاء 

ل ن مأأ  اللج أأةو أعضأأاء آخأأر وشأأدد  ةوصأأانة املوضأأوعياحلصأأانة الشخصأأية و ساحليف الوقأأت نفسأأ  
طأأاسع عأأا  وأوسأأع نطاقأأا  يشأأ    اأن احلصأأانة الشخصأأية هلأأعلأأى  اغأأراض مشأأاريع املأأواد  أأ  ل

فعأال اليت تأؤتى سصأفة شخصأية م أا ي طبأق علأى اافعال اا طبق على اهنا ت يةحلصانة املوضوعا
ل خأأأالل فأأأرتة يأأأرى  أأأؤالء ااعضأأأاء أن  أأأؤالء املسأأأؤولني ال يت تعأأأونو و ةرمسيأأأيت تأأأؤتى سصأأأفة الأأأ

 لسعأد انتهأاء تلأك الواليأةة دال املوضأوعييت تعأون ساحلصأانة  الو  لاحلصانة الشخصيةمل دال سواليته
و 5و 4تني املأأأاد يوم أأأا  أأأو مبأأأني يف التعليقأأأات علأأأى مشأأأروع 4وفقأأأا  احكأأأا  مشأأأروع املأأأادة 

 احملأأامم الوط يأأة لأأبعض الأأدولأمأأا  كأأون لأأ  عواقأأب تقأأد  ي يأأار امليأأ  دىل أحأأد اخللرغم مأأ  أن وسأأا
مثأأأأ   أأأ   العواقأأأأب فأأأجن ل ساحلصأأأانة أمأأأا  احملأأأأامم( )وال سأأأي ا في أأأا يتعلأأأأق سشأأأروط االحتجأأأأاج

دطأأار يف  لعضأأاءااالداخليأأةو وقأأد أعأأرب سعأأض القانونيأأة ميكأأ  تع ي هأأا علأأى مجيأأع اانظ أأة  ال
مقرتحني ل 6يف مشروع املادة  3الفقرة  ضرورة إلدراج أن  المفاد ا وجهة نظر ع    ا ال قاشل 

 ليقات على مشروع املادةوشارة دىل     املسفلة يف التعساإلاالمتفاء 
يتضأ   ع صأرا  ي  ل الاهلا على الرغم م  أن اللج ة قد أخ ت يف اعتبار ا   ا ال قاش و  (14)

ل وخاصأة سأال ظر دىل 6مأ  مشأروع املأادة  3الفقأرة على اإلسقاء  تقد قرر ف ا لعرفيا  يومصطلحا  نظري
اافأأراد  ةطبأأق سعأأد انتهأأاء واليأأ القأأانوين املال ظأأا  أن توضأأح ع ليأأا  د  دىل هتأأ يتالع ليأأةل الأأ تهأأاأمهي

 احلصانة الشخصية )رئيس الدولة ورئيس احلكومة وووير اخلارجية(وسساسقا  مانوا يت تعون ال ي   
ال  أأأأو ج املسأأأأتخد  يف اتفاقيأأأأة فيي أأأأا للعالقأأأأات علأأأأى م أأأأوال  3صأأأأياغة الفقأأأأرة وت سأأأأج  (15)

يأأاوات اامأأم املتحأأدة وحصأأاناهتا )املأأادة الراسعأأةل (ل واتفاقيأأة امت2ل الفقأأرة 39الدسلوماسأأية )املأأادة 
احلالأة عليهأال أال و أي:  علأقاملتلك املشار دليها يف الفقرة لحاالت مماثلة  ت( اليت نظ 12 اة ء

__________ 

 م  التعليق(و (4) )الفقرة 312(ل الصفحة A/69/10) 10ل الدورة التاسعة والستونل امللحق رقم املرجع نفس  (1446)

مأ  التعليأق علأى  (7))الفقأرة  90(ل الصأفحة A/68/10) 10ل الدورة الثام ة والستونل امللحق رقم املرجع نفس  (1447)
   (و4مشروع املادة 
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في أأا يتعلأأق سااع أأال  ملاحلصأأانة الشخصأأيةل سعأأد انتهأأاء واليأأتهسن يوجأأد فيهأأا مأأ  يت تعأأو الأأيت 
 متأأأتعهمسأأأت ر يو وقأأأد اسأأأتخدمت اللج أأأة عبأأأارة "(1448)رمسيأأأة خأأأالل تلأأأك الفأأأرتةة سصأأأف فأأأ ة امل
احلصأانةو ال ي ت طبق فيأ  الفع  والوقت ال ي أيت في  وقت السني  صلة القائ ةال تربواحلصانة" لس

نعتأأأأا  ل م هأأأأا لهمتسأأأأتتفاقيأأأأات الأأأأيت ل علأأأأى م أأأأوال اال6مأأأأ  مشأأأأروع املأأأأادة  3الفقأأأأرة وال تلحأأأأق 
أن مصأأأطلح اسأأأتخدا   أأأ ا املصأأأطلح العأأأا و ومأأأع  لأأأكل علأأأى الأأأرغم مأأأ  مكتفيأأأة ساحلصأأأانةل س

 ل شارة دىل احلصانةاملصطلح نفس  يستخد  ل تدرك اللج ة أن دون أي نعتستخد  ياحلصانة 
أن ال ميكأأ   فأأرتة واليتأأ الدولأأة امل فأأ ة سصأأفة رمسيأأة سعأأد انقضأأاء أع أأال مسأأؤول املوضأأوعية ان 

 طاروعتبار دال يف   ا اإلاالخ  يف تؤ 

__________ 

 أعال و 1414و 1413انظر احلاشيتني  (1448)
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  عشرثاني الفصل ال  
 التطبيق المؤقم للمعاهداث 

 مقدمة -ألف 

أن تُأدرج موضأوع "التطبيأق املؤقأت  ل(2012قررت اللج أةل يف دورهتأا الراسعأة والسأتني ) -251
روسليأأدو مقأأأررا  خاصأأأا   -لل عا أأدات" يف سرنأأأامج ع لهأأا وعّي أأأت السأأأيد خأأوان مانويأأأ  غأأأوميس 

ويف اةلسة نفسهال أحاطت اللج ة عل ا  ستقرير شفوي قدم  املقرر اخلاص ع   و(1449)لل وضوع
 أحاطأتل الحق  ويف وقت  و(1450)املشاورات غري الرمسية اليت ُأجريت سشفن املوضوع حتت رئاست 

مأأع التقأأدير عل أأا  ل 2012مأأانون ااول/ديسأأ رب   14املأأؤرخ  67/92اة عيأأة العامأأةل يف قرار أأا 
 املوضوع يف سرنامج ع لهاو قرار اللج ة ددراجس

التقريأأأأأأأر ااول  ل(2013يف دورهتأأأأأأأا اخلامسأأأأأأأة والسأأأأأأأتني ) لاللج أأأأأأأة علأأأأأأأىومأأأأأأأان معروضأأأأأأأا   -252
الأأيت  املسأأائ  القانونيأأة الرئيسأأية ةلعامأأ سعبأأارات ل( الأأ ي تأأوخى أن حيأأددA/CN.4/664اخلأأاص ) لل قأأرر

لأأأأدى ت أأأأاول  ياق التطبيأأأأق املؤقأأأأت لل عا أأأأداتل و لأأأأك سأأأال ظر يف الأأأأُ هج الفقهيأأأأة املتبعأأأأةت شأأأف يف سأأأأ
 اللج أة علأىاملوضوع وسججراء استعراض سريع مل ارسات الدول القائ ة يف   ا الصددو ومأان معروضأا  

مأأأ   25لتفأأأاوض علأأأى املأأأادة يأأأا  لتار قأأأدمت سأأأردا  ( A/CN.4/658أيضأأأا  مأأأ مرة مأأأ  دعأأأداد اامانأأأة )
اتفاقيأأأأة فيي أأأأا "املتعلقأأأأة سقأأأأانون املعا أأأأدات )يشأأأأار دليهأأأأا في أأأأا يلأأأأي ساسأأأأم  1969لعأأأأا   اتفاقيأأأأة فيي أأأأا

 تل وتضأأأ َّ 1969-1968 ل سأأأواء يف دطأأأار اللج أأأة أو يف سأأأياق مأأأؤمتر فيي أأأا للفأأأرتة("1969 لعأأأا 
 حتليال  موج ا  لبعض املسائ  اةو رية اليت أُثريت أث اء ال ظر يف     املادةو

( يف التقريأأر الثأأاين لل قأأرر اخلأأاص 2014للج أأة يف دورهتأأا السادسأأة والسأأتني )اونظأأرت  -253
(A/CN.4/675الأأأأأأ ي تأأأأأأوخى تقأأأأأأدمي حتليأأأأأأ  متع أأأأأأق لاثأأأأأأ ) ار القانونيأأأأأأة املرتتبأأأأأأة علأأأأأأى التطبيأأأأأأق

 لل عا داتو املؤقت
(ل نظأرت اللج أة يف التقريأر الثالأث لل قأرر اخلأاص 2015ويف الدورة الساسعة والستني ) -254

(A/CN.4/687)يأأأأق املؤقأأأأت التطبونظأأأأرت يف عالقأأأأة  ل الأأأأ ي تضأأأأّ   حتلأأأأيال  مل ارسأأأأات الأأأأدولل
التطبيأأق املؤقأأأت في أأا يتعلأأأق ومأأ لك يف مسأأأفلة ل 1969لعأأأا   سااحكأأا  ااخأأرى التفاقيأأأة فيي أأا

( أعأأّدهتا اامانأأة عأأ  A/CN.4/676ومأأان معروضأأا  علأأى اللج أأة أيضأأا  مأأ ّمرة ) سامل ظ أأات الدوليأأةو
اتفاقية فيي ا لقانون املعا دات سني الدول وامل ظ ات الدولية أو في ا سأني التطبيق املؤقت يف دطار 

مبأادئ توجيهيأة مشأاريع ستة  دىل ة ة الصياغة أحالت اللج ةو  و1986لعا   لامل ظ ات الدولية
ل (1451)ويف وقأأت الحأأقل تلقأأت اللج أأة تقريأأرا  شأأفهيا  مؤقتأأا  للعلأأم فقأأ  اقرتحهأأا املقأأرر اخلأأاصو

__________ 

 و267(ل الفقرة A/67/10) 10 الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة الساسعة والستونل امللحق رقم (1449)
 و155-144الفقرات  لاملرجع نفس  (1450)
(1451) http://legal.un.org/ilcو 

http://www.undocs.org/ar/A/CN.4/664
http://www.undocs.org/ar/A/CN.4/658
http://www.undocs.org/ar/A/CN.4/675
http://www.undocs.org/ar/A/CN.4/687
http://www.undocs.org/ar/A/CN.4/676
http://www.undocs.org/ar/A/67/10
http://legal.un.org/ilc

