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    السابع الفصل    
  بيةاألجن اجلنائية القضائية الوالية من الدول مسؤويل حصانة

  مقدمة  -ألف  
ا التاســــــــعة واخلمســــــــني (  -٦٨ )، أن تدرج موضــــــــوع "حصــــــــانة ٢٠٠٧قررت اللجنة، يف دور

مج عملها وعيّ مســــؤويل  رومان أ. الســــيد  نتالدول من الوالية القضــــائية اجلنائية األجنبية" يف بر
. ويف الدورة نفســـها، طلبت اللجنة إىل األمانة العامة أن تعّد دراســـة )٧٤٩(كولودكني مقرراً خاصـــاً 

ا الستني (   .)٧٥٠()٢٠٠٨عن خلفية هذا املوضوع، وهي الدراسة اليت أتيحت لّلجنة يف دور
فقــــد تلقــــت اللجنــــة التقرير األويل ونظرت فيــــه يف  م املقرر اخلــــاص ثالثــــة تقــــارير.وقــــدّ   -٦٩

ــا ــا الثــالثــة ٢٠٠٨الســـــــــــــــتني ( دور )، مث تلقــت التقريرين الثــاين والثــالــث ونظرت فيهمــا يف دور
ـــا . ومل تتمكّ )٧٥١()٢٠١١والســـــــــــــــتني ( احلـــاديـــة ن اللجنـــة من النظر يف هـــذا املوضـــــــــــــــوع يف دور

ا الثانية والستني (٢٠٠٩( والستني   .)٧٥٢()٢٠١٠) ودور
ا الرابعة والســـــــــــتني ( -٧٠ ر ٢٠١٢وعّينت اللجنة يف دور ) الســـــــــــيدة كونثبســـــــــــيون إســـــــــــكو

ندث مقررة خاصــــة لتحل حمل الســــيد كولودكني، الذي مل يعد عضــــواً يف . وتلقت )٧٥٣(اللجنة إر
)، وتقريرها الثاين يف ٢٠١٢اللجنة التقرير األويل للمقررة اخلاصـــــة ونظرت فيه يف الدورة نفســـــها (

ا اخلامســــــة والســــــتني ( ا الســــــادســــــة والســــــتني (٢٠١٣دور )، ٢٠١٤)، وتقريرها الثالث يف دور
ــا الســــــــــــــــابعــة والســـــــــــــــتني ( ــا الثــامنــة )، وتقريرهــا اخلــامس ٢٠١٥وتقريرهــا الرابع يف دور يف دور

. واستناداً إىل مشاريع املواد اليت اقرتحتها املقررة اخلاصة يف تقاريرها الثاين )٧٥٤()٢٠١٦(  والستني
والثالث والرابع، اعتمدت اللجنة بصــــــفة مؤقتة ســــــتة مشــــــاريع مواد وشــــــروحها. وال يزال مشــــــروع 

  .)٧٥٥(بشأن استخدام املصطلحات قيد اإلعداد ٢املادة 
__________ 

ئق الرمسية للجمعية العامة، ٢٠٠٧متوز/يوليه  ٢٠املعقودة يف  ٢٩٤٠يف جلستها   )٧٤٩(  نية والستون، امللحقالدورة الثا (الو
كـــانون   ٦  املؤرخ ٦٢/٦٦من قرارهـــا  ٧وأحـــاطـــت اجلمعيـــة العـــامـــة، يف الفقرة  ).٣٧٦)، الفقرة A/62/10( ١٠رقم 
مج عملها.٢٠٠٧ول/ديسمرب األ دراج املوضوع يف بر مج عمل اللجنة  ، بقرار اللجنة املتعلق  وأُدرج املوضوع يف بر

ا الثامنة واخلمســــــــــــــني ( رد يف املرفق ألف بتقرير اللجنة ) اســــــــــــــتناداً إىل املقرتح الوا٢٠٠٦الطويل األجل يف أثناء دور
ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ا   ).٢٥٧، الفقرة )A/61/10( ١٠حلادية والستون، امللحق رقم (الو

ئق  )٧٥٠( ولالطالع  .٣٨٦)، الفقرة A/62/10( ١٠ الدورة الثانية والســــــــــــــتون، امللحق رقم، العامة للجمعية الرمسية الو
ا األمانة العامة، انظر   .Corr.1و A/CN.4/596 على املذكرة اليت أعد

)٧٥١(  A/CN.4/601 وA/CN.4/631 وA/CN.4/646 ،يلاالتو  على.  
ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، انظر   )٧٥٢( ؛ واملرجع ٢٠٧)، الفقرة A/64/10( ١٠امللحق رقم الو

  .٣٤٣)، الفقرة A/65/10( ١٠والستون، امللحق رقم اخلامسة الدورة نفسه، 
  .٢٦٦)، الفقرة A/67/10( ١٠الدورة السابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٧٥٣(
)٧٥٤(  A/CN.4/654 وA/CN.4/661 وA/CN.4/673 وCorr.1 وA/CN.4/687 وA/CN.4/701.على التوايل ،  
ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والســــــــــــــتون، امللحق رقم  انظر  )٧٥٥( ن A/68/10( ١٠الو  .٤٩و ٤٨)، الفقر

اغة واعتمدت بصــــــــفة ، تقرير جلنة الصــــــــي٢٠١٣حزيران/يونيه  ٧املعقودة يف  ٣١٧٤وتلقت اللجنة، يف جلســــــــتها 
ا من ٤و ٣و ١واد مؤقتة مشـــــــاريع امل  ٧و ٦عقودة يف ، امل٣١٩٦إىل  ٣١٩٣، مث اعتمدت شـــــــروحها يف جلســـــــا

ن ) الفقA/69/10( ١٠الدورة التاســعة والســتون، امللحق رقم (املرجع نفســه،  ٢٠١٣آب/أغســطس   ).٤٩و ٤٨ر
ة واعتمدت بصــــفة مؤقتة ، تلقت اللجنة تقرير جلنة الصــــياغ٢٠١٤ه متوز/يولي ٢٥املعقودة يف  ٣٢٣١ويف اجللســــة 

ا من ٥(ه) و٢مشــــــــروعي املادتني   ٧و ٦ودة يف ، املعق٣٢٤٢إىل  ٣٢٤٠، مث اعتمدت شــــــــروحهما يف جلســــــــا
بصــــفة مؤقتة  ، اعتمدت اللجنة٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٧املعقودة يف  ٣٣٢٩ويف اجللســــة  .٢٠١٤آب/أغســــطس 
ما بصــــفة مؤق٦املادة (و) و ٢مشــــروعي املادة   تة وأحاطت اللجنة علماً ، اللذين كانت جلنة الصــــياغة قد اعتمد

ا الســـــــابعة والســـــــتني، واعتمدت اللجنة شـــــــروح املادتني يف اجللســـــــتني  املعقودتني  ٣٣٤٦و ٣٣٤٥ما يف دور
)، A/71/10( ١٠الـدورة احلـاديـة والســـــــــــــــبعون، امللحق رقم ، املرجع نفســــــــــــــــه( ٢٠١٦آب/أغســـــــــــــــطس  ١١ يف

  ). ١٧٦فقرة )، الA/70/10( ١٠الدورة السبعون، امللحق رقم ، واملرجع نفسه، ٢٥٠و ١٩٥-١٩٤ الفقرات
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  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -ء  
لتحليل مســألة   -٧١ كان معروضــاً على اللجنة التقرير اخلامس للمقررة اخلاصــة الذي يتناول 

تثناءات اليت ختضــع هلا حصــانة مســؤويل الدول من الوالية القضــائية اجلنائية األجنبية ســالقيود واال
)A/CN.4/701(،  يف الدورة الثامنة والســــتني للجنة. وتناول التقرير،  مناقشــــته بدأتوهو موضــــوع

بوجه خاص، نظر اللجنة الســابق يف مســألة القيود واالســتثناءات اليت ختضــع هلا حصــانة مســؤويل 
ن حتليًال للممارســة ذات الصــلة، وعاجل بعض الدولة من الوالية القضــائية اجلنائية األجنبية، وتضــمّ 

لقيود واالســــــــتثناءات، وتناول احلاالت اليت ال تنطبق فيها  املســــــــائل املنهجية واملفاهيمية املتعلقة 
 أنه اخلاصــــــة املقررة واســــــتنتجت حصــــــانة مســــــؤويل الدولة من الوالية القضــــــائية اجلنائية األجنبية.

 اســتثناءات أو قيود تطبيق جتيز عرفية قاعدة وجود إىل خللوصا املمارســة، إىل الســتناد يتســن،  مل
حية أخرى،  .القاعدة تلك يؤيد اجتاه على الوقوف أو ،الشـــــخصـــــية حلصـــــانة يتعلق فيما ومن 

اســـــتنتجت املقررة اخلاصـــــة أن القيود واالســـــتثناءات اليت ختضـــــع هلا حصـــــانة مســـــؤويل الدولة من 
 .احلصـــــــانة املوضـــــــوعيةالوالية القضـــــــائية اجلنائية األجنبية تنطبق على مســـــــؤويل الدول يف ســـــــياق 

 تنطبق ال اليت ئمجلرا يتعلق ٧ املــادة ملشـــــــــــــــروع مقرتحــاً  التقرير تضـــــــــــــــمن التحليــل، هلــذا ونتيجــة
  . )٧٥٦(احلصانة عليها
لنظر إىل أن التقرير مل  -٧٢ ا الثامنة والســـــــــــــــتني،  جبميع   يكن متاحاً وأكدت اللجنة يف دور

ا سُتستكمل يف ال دورة احلالية. وبناء على اللغات، أن املناقشة املتعلقة به ليست سوى بداية وأ
ا من   ١٨، يف ٣٣٦٥إىل  ٣٣٦٠ذلك، واصــــــلت اللجنة مناقشــــــتها التقرير اخلامس يف جلســــــا

ر/مايو  ٣٠و ٢٦و ٢٤و ٢٣و ١٩و   على التوايل. ٢٠١٧أ
ر/  ٣٠، املعقودة يف ٣٣٦٥جنــة يف جلســـــــــــــــتهــا وبعــد منــاقشــــــــــــــــة التقرير، قررت الل  -٧٣ أ
لمقررة اخلاصـــــــة، إىل ، بصـــــــيغته الواردة يف التقرير اخلامس ل٧، إحالة مشـــــــروع املادة ٢٠١٧ مايو

ا اللجنة.    جلنة الصياغة، مع مراعاة املناقشة اليت أجر

__________ 

  :ا اقرتحته املقررة اخلاصة يف التقرير اخلامس، على ما يلي، كم٧ينص مشروع املادة   )٧٥٦(
  ٧مشروع املادة 

  اجلرائم اليت ال تنطبق عليها احلصانة
جلرائم التالية:ال   -١     تنطبق احلصانة فيما يتعلق 
دة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب، والتعذيب واال  (أ)      القسري؛ختفاء اإل
   جرائم الفساد؛  (ب)  
ت اخلطرية  (ج)   ، أو للممتلكات، اجلرائم اليت تســــبب ضــــرراً لألشــــخاص، مبا يف ذلك الوفاة واإلصــــا

اإلقليم املــذكور وقــت  عنــدمــا تُرتكــب هــذه اجلرائم يف إقليم دولــة احملكمــة ويكون مســـــــــــــــؤول الــدولــة موجوداً يف
  .ارتكاب تلك اجلرائم

حلصــــــــــانة الشــــــــــخصــــــــــية خال ١ال تســــــــــري أحكام الفقرة   -٢   ل على األشــــــــــخاص الذين يتمتعون 
  واليتهم. فرتة

ن   -٣     مبا يلي: ٢و ١ال ختل الفقر
   وجبه؛أي حكم تعاهدي، ملزم لدولة احملكمة ولدولة املسؤول، ال تنطبق احلصانة مب  (أ)  
لتعاون مع حمكمة دولية، وهو ما يستدعي، يف مجيع احلاالت، ام  ب)(     احملكمة. تثال دولةااللتزام 
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ير جلنة ، نظرت اللجنة يف تقر ٢٠١٧متوز/يوليه  ٢٠، املعقودة يف ٣٣٧٨ويف اجللســـــــــــــة  -٧٤
ه). وجرى االعتماد  ١-(انظر الفرع جيم ٧الصــــــياغة واعتمدت بصــــــفة مؤقتة مشــــــروع املادة  أد

غلبية  ً مؤيداً مقابل  ٢١بصـــــفة مؤقتة بتصـــــويت مســـــجل،  أصـــــوات معارضـــــة، وامتناع  ٨صـــــو
  عضو واحد عن التصويت. وكان تصويت األعضاء احلاضرين كما يلي:

  نعم  غوميس آرغوييوكارلوس ج.   السيد
ر  كونثبسيونالسيدة   ندثإسكو   نعم  إر
  نعم  نيلوفر أورال  السيدة
  نعم  بريموديس -سكيس  مارسيلوالسيد 
  نعم  أوسبينا لنسيا إدواردو السيد
  نعم  رك غاب كي  السيد
  نعم  بيرت ماينا كريس  السيد
  ال  بيرتيتش إيرنست السيد
  نعم  تالدي. د ديري السيد
  نعم  تيليس غالفاو تريسيا السيدة
  نعم  جالوه تشرينور تشارلز السيد
  نعم  حسني ع. حسونة  السيد
  نعم  حممود ض. احلمود  السيد
  ال  خويكانغ خوانغ السيد
  ال  راجبوت أنريودا السيد
  نعم  راينيش  أوغوست السيد
  نعم  سابو فريين جيلربتو السيد
  نعم  سانتوالر رودا خوسيه خوان السيد
  نعم  سيسيه يعقوب السيد
  التصويت عن امتنع  شتورما فيل السيد
  نعم   هديالش الوزاين حسن السيد
  ال  العرابة أمحد السيد
  نعم  خوان مانويل غوميس روبليدو  السيد
  ال  كولودكني.  أ رومان السيد
  نعم  ليهتو مار السيدة
  نعم  موراسي شينياالسيد 
  ال مرييف. د شون السيد
  ال  نوليت غيورغالسيد 
  نعم  نيغوين و هونغ السيد

  ال  السري مايكل وود

ت تعليالً للتصــــويت قبل التصــــويت   وأدىل  -٧٥  ،والســــيد مرييف ،كل من الســــيد كولودكنيببيا
والســيد  ،روبليدو سوالســيد غومي تش،والســيد بيرتي ،والســيد راجبوت ،والســيد هوانغ ،والســيد وود

ت تعلي والســــــــيد نوليت. ،رودا ســــــــانتوالر التصــــــــويت بعد التصــــــــويت كل من الســــــــيد  الً وأدىل ببيا
 ،والســـــيد ســـــيســـــيه ي،والســـــيد موراســـــ ،والســـــيد جالوه ،موداحلوالســـــيد  ،تورماشـــــوالســـــيد  ،تالدي
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رك ،شهديال الوزاينوالسيد  ،حسونة  والسيد ر  ،والسيد  ندث،والسيدة إسكو  نغوين.والسيد  إر
توترد  ا تعليالً للتصويت يف احملضر املوجز للجلسة  البيا   .(A/CN.4/SR.3378) ٣٣٧٨اليت أديل 
ــــاواعتمــــدت اللجنــــة يف  -٧٦  /آب ٤و ٣املعقودة يف  ٣٣٨٩إىل  ٣٣٨٧ من جلســــــــــــــــــا

(انظر الفرع  شــــــروح مشــــــاريع املواد اليت اعُتمدت بصــــــفة مؤقتة يف هذه الدورة ٢٠١٧أغســــــطس 
ه). ٢-جيم   أد
الدول  مشـــاورات غري رمسية بشـــأن حصـــانة مســـؤويل ٢٠١٧وليه يمتوز/ ١٨وعقدت يف   -٧٧

وكانت املشـــــاورات  ملوضـــــوع. من الوالية القضـــــائية اجلنائية األجنبية بقيادة املقررة اخلاصـــــة املعنية
جرائية حلصـــانة مســـؤويل غري الرمسية مفتوحة وهدفت إىل تبادل اآلراء واألفكار بشـــأن اجلوانب اإل
ر يف التقرير الســــــــادس الدول من الوالية القضــــــــائية اجلنائية األجنبية، اليت ســــــــتكون موضــــــــعاً للنظ

فاهيم غري رمسية ة م. واســتندت املشــاورات إىل ورق٢٠١٨للمقررة اخلاصــة الذي ســتقدمه يف عام 
ا ت أعد  ٢٠املعقودة يف  ٣٣٧٨. ويف اجللسة املقررة اخلاصة بشأن األحكام اإلجرائية والضما

  الرمسية. اللجنة مبستجدات املشاورات غري ةاخلاص ةاملقرر  ت، أبلغ٢٠١٧ متوز/يوليه

  عرض املقررة اخلاصة للتقرير اخلامس  -١  
لقيود واالســـــــتثناءات اليت ختضـــــــع هلا ذكرت املقررة اخلاصـــــــة أن التقرير   -٧٨ اخلامس املتعلق 

 حصــانة مســؤويل الدول من الوالية القضــائية اجلنائية األجنبية تناول موضــوعاً نوقش مراراً على مرّ 
ر آراءً  متنوعة، ويف كثري من األحيان،  الســـــــــــنني يف اللجنة نفســـــــــــها ويف اللجنة الســـــــــــادســـــــــــة، وأ

حلســاســيته وأمهيته حبذر وحيطة نظراً  املوضــوع معاجلةامة يف متعارضــة. وأشــارت إىل وجود رغبة ع
، وكان موضـــــــــــــــوع نقاش )٧٥٧(للدول. وُعرض التقرير نفســـــــــــــــه يف الدورة الثامنة والســـــــــــــــتني للجنة

ا، نظراً ملا طرأ على تكوين اللجنة من تغيري، ويف ضـــــــوء )٧٥٨(جزئي . والحظت املقررة اخلاصـــــــة أ
التقرير يف الـــدورة الثـــامنـــة والســـــــــــــــتني للجنـــة ويف اللجنـــة ورد من تعليقـــات ومالحظـــات على  مـــا

السـادسـة أثناء الدورة احلادية والسـبعني للجمعية العامة، ترى من املناسـب يف الدورة احلالية تقدمي 
مالحظات استهاللية إضافية عن التقرير. وعليه، قدمت املقررة اخلاصة حملة عامة موجزة عما دار 

  اخلامس يف اللجنة نفسها ويف اللجنة السادسة.من مناقشات بشأن التقرير 
ا اتبعت ا  -٧٩ ملنهجية اليت اتبعتها وأشارت يف معرض التعليق على التقرير اخلامس نفسه إىل أ

ول واالجتهاد القضـــــائي يف التقارير الســـــابقة، فعمدت يف إعداد هذا التقرير إىل دراســـــة ممارســـــة الد
قرير يف االعتبار أيضـــــــــاً ليل التشـــــــــريعات الوطنية. وأخذ التالدويل واألعمال الســـــــــابقة للجنة وإىل حت

ت الشفوية اليت أدلت املعلومات الواردة من احلكومات رداً على األسئلة اليت طرحتها اللجنة وا لبيا
تقارير شــــــأنه شــــــأن ال ا الدول يف اللجنة الســــــادســــــة. وأكدت املقررة اخلاصــــــة أن التقرير اخلامس،

ذالسابقة، جتب قراءته  القرتان مع التقارير السابقة املتعلقة    ا املوضوع. وفهمه 
واســــــــــــــتناداً إىل العرض الذي قدمته يف الدورة الســــــــــــــابقة، الذي تعده جزءاً ال يتجزأ من   -٨٠

لنســـبة  التقارير الســـابقة اليت نظرت فيها اللجنة، أبرزت املقررة اخلاصـــة عدداً من األفكار احملورية 
الحظت أن عبارة "القيود واالســــــتثناءات" تعرب عن خمتلف احلجج املســــــتخدمة  إىل التقرير. أوًال،

__________ 

ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والسبعون، امللحق رقم  )٧٥٧(   .٢٠٨-١٩٦)، الفقرات A/71/10( ١٠الو
  .٢٤٦-٢٠٩ املرجع نفسه، الفقرات )٧٥٨(
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دت املقررة اخلاصـــــــــة على أن التمييز بني القيود يف املمارســـــــــة تربيراً لعدم تطبيق احلصـــــــــانة. وشـــــــــدّ 
)limitations) واالســـــتثناءات (exceptions على الرغم من قيمته النظرية واملعيارية لتفســـــري نظام ،(

إىل النتيجة نفســـــــــها، وهي  نيؤد املفهومنيألن لى وجه اإلمجال، ال أمهية عملية له احلصـــــــــانة ع
نائية األجنبية يف عدم انطباق النظام القانوين حلصــــــــــانة مســــــــــؤويل الدول من الوالية القضــــــــــائية اجل

  احلالة املعنية. 
يف سياق النظام نياً، تناول التقرير القيود واالستثناءات ضمن اإلطار احملدد للحصانة و   -٨١

القانوين الدويل ككل. ويف هذا الصــــــــدد، شــــــــددت املقررة اخلاصــــــــة على ما يلي: (أ) الرتابط بني 
ما مفهومني خمتلفني؛ و(ب) الطابع اإلجرائي للحصــــــــانة؛  احلصــــــــانة والوالية القضــــــــائية، رغم كو

نة من الوالية و(ج) التمييز بني حصــانة مســؤويل الدول وحصــانة الدول؛ و(د) التمييز بني احلصــا
القضــائية اجلنائية األجنبية واحلصــانة أمام احملاكم واهليئات القضــائية اجلنائية الدولية. وحبث التقرير 
ً، الغرض من احلصــــــــانة فيه  عتباره نظاماً معيار كذلك احلصــــــــانة من وجهة نظر القانون الدويل 

لقيم اهلامة األخرى يف ضـــــمان احرتام املســـــاواة يف الســـــيادة بني الدول، وإن كان يتعني  موازنتها 
  النظام القانوين الدويل.

لثاً، ركز التقرير على ممارســـــة الدول، اليت تشـــــكل حجر الزاوية يف عمل اللجنة. وحبث   -٨٢
تباع املنهجية األســاســية يف  التقرير مدى كشــف املمارســة عن وجود قواعد عرفية ميكن تدوينها، 

ن الدويل العريف. وحلل أيضــــاً ما إذا كان يوجد اجتاه حنو التطوير عمل اللجنة بشــــأن حتديد القانو 
حلصـــــــــــــــانة. ومل يكتف التقرير بدراســـــــــــــــة االجتهاد القضـــــــــــــــائي الدويل  التدرجيي للقواعد املتعلقة 
واملعاهدات الدولية بل تناول أيضــــــــــــاً التشــــــــــــريعات الوطنية وقرارات احملاكم الوطنية. وحلل التقرير 

لقياس إىل اجلوانب األخرى من النظام أيضــاً املســائل من منظ ور بنيوي، فنظر يف نظام احلصــانة 
  القانوين الدويل املعاصر، مفهوماً ككل. 

واستناداً إىل ما تقدم، خلص التقرير إىل أنه مل يتسن التثبت من وجود قاعدة عرفية جتيز   -٨٣
د تلك القاعدة. توجه يؤيّ ، أو حتديد حلصــــانة الشــــخصــــيةتطبيق قيود أو اســــتثناءات فيما يتعلق 

حية أخرى، خلص التقرير إىل أن القيود واالســــــتثناءات اليت ختضــــــع هلا حصــــــانة مســــــؤويل  ومن 
. وتكشـــــف احلصـــــانة املوضـــــوعيةالدولة من الوالية القضـــــائية اجلنائية األجنبية موجودة يف ســـــياق 

دولية مانعاً من موانع تطبيق املمارســـــة، على تنوعها، اجتاهاً واضـــــحاً حنو اعتبار ارتكاب اجلرائم ال
 حصــانة مســؤويل الدول املوضــوعية من الوالية القضــائية اجلنائية األجنبية، ألن هذه اجلرائم ال تعدّ 
ا اجملتمع  ا تقوض القيم واملبادئ اليت يعرتف  أعماًال رمسية، أو ألن اجلرائم املعنية جســـيمة أو أل

  الدويل ككل.
خلاصــة أن اللجنة ينبغي أن تتناول موضــوع احلصــانة من الوالية وأخرياً، الحظت املقررة ا  -٨٤

اجلنائية األجنبية، وخباصـــــــــــــة مســـــــــــــألة القيود واالســـــــــــــتثناءات، من منظوري تدوين القانون الدويل 
وتطويره التــدرجيي. والتحــدي املــاثــل أمــام اللجنــة هو أن ختتــار بني اجتــاه مــا زال يتطور يف جمــال 

  احلصانة أو وقف هذا التطور.
املقرتح. فاملقصــــود  ٧وأبدت املقررة اخلاصــــة أيضــــاً تعليقات حمددة بشــــأن مشــــروع املادة   -٨٥

من الفقرات الثالث من مشــــــروع املادة أن تتناول بطريقة متكاملة مجيع العناصــــــر اليت حتدد نظام 
  القيود واالستثناءات الذي ختضع له احلصانة. 
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عليهــا احلصــــــــــــــــانــة. وعلى غرار اتفــاقيــة األمم على اجلرائم اليت ال تنطبق  ١تقف الفقرة   -٨٦
ا من الوالية القضائية، اسُتخدمت عبارة "ال ينطبق" تعبرياً عن  ت الدول وممتلكا املتحدة حلصا
إلشارة إىل اجلرائم  القيود واالستثناءات مجيعاً. وحتدد الفقرة احلاالت اليت ال تنطبق فيها احلصانة 

ن الوالية الق  ضــــــــــــائية عليها، وهي (أ) اجلرائم الدولية؛ و(ب) جرائم الفســــــــــــاد؛اليت يُطَلب ســــــــــــر
  ". اإلقليمي الضرر" استثناء يسمى ما  )ج(و

نطاق القيود واالســـتثناءات. فتوضـــح أن القيود واالســـتثناءات الواردة يف  ٢وحتدد الفقرة   -٨٧
وهم رؤســــــاء الدول ، حلصــــــانة الشــــــخصــــــيةال تنطبق على األشــــــخاص الذين يتمتعون  ١الفقرة 

د زمنياً، أي مقيّ  حلصـــانة الشـــخصـــيةورؤســـاء احلكومات ووزراء اخلارجية. لكنها تؤكد أن التمتع 
  أن القيود واالستثناءات اليت ختضع هلا احلصانة تنطبق على العناصر الثالثة مىت انتهت واليتهم. 

حكماً بعدم اإلخالل يف احلاالت املشـــــــمولة بنظم خاصـــــــة. وتتعلق  ٣وتتضـــــــمن الفقرة   -٨٨
حلاالت اليت ال تنطبق فيها حصــانة املســؤولني لوجود عالقات تعاهدية بني  الفقرة الفرعية األوىل 

لتزام  عام الدولتني املعنيتني. وتغطي الفقرة الفرعية الثانية احلاالت اليت قد تتأثر فيها احلصـــــــــــــــانة 
  لتعاون مع حمكمة جنائية دولية. وكلتا احلالتني تنبعان من أمثلة يف املمارسة العملية. 

ألعمال املقبلة للجنة يف هذا املوضــــــــوع، أعربت املقررة اخلاصــــــــة عن نيّ   -٨٩ تها وفيما يتعلق 
ملوضــوع، أثناء الدورة احلالية  إجراء مشــاورات غري رمسية بشــأن خمتلف املســائل اإلجرائية املتصــلة 
للجنة. ويؤمل أن تســـهم هذه املشـــاورات يف بلورة مضـــمون تقريرها الســـادس، املقرر تقدميه خالل 

  الدورة السبعني للجنة. 

  موجز املناقشة  -٢  
ة اســـتمراراً ملناقشـــة التقرير اخلامس، اليت بدأت يف الدورة كانت املناقشـــة يف الدورة احلالي  -٩٠

القرتان مع موجز املوضوع يف تقرير اللجنة عن  ه  الثامنة والستني للجنة. وينبغي قراءة املوجز أد
ا الثامنة والستني.   أعمال دور

  تعليقات عامة   (أ)  
تســــــم بغزارة معلوماته وحســــــن أثىن األعضــــــاء على التقرير اخلامس للمقررة اخلاصــــــة الذي ا  -٩١

ً ملمارســــة الدول كما تظهر يف املعاهدات والتشــــريعات الوطنية، فضــــالً  عن  توثيقه وقدم حتليالً مرتو
السوابق القضائية الدولية والوطنية. وأشار األعضاء أيضاً، مع التقدير، إىل العمل الذي اضطلع به 

ا األمانة. وســـــلم األعضـــــاء بطبيعة املوضـــــوع املقرر اخلاص الســـــابق، فضـــــالً عن الدراســـــة اليت أعد
املعقدة واملثرية للجدل، وال ســـــيما مســـــألة القيود واالســـــتثناءات. وانصـــــبت التعليقات املقدمة بوجه 
عام على مســـائل منهجية ومفاهيمية أثريت يف التقرير اخلامس، مبا يف ذلك املنهجية وتناول ممارســـة 

درجيي للقانون الدويل وتدوينه، ونظام احلصانة يف النظام القانوين الدول، ووالية اللجنة يف التطوير الت
  الدويل ككل، فضالً عن الرتابط بني مسألة القيود واالستثناءات واجلوانب اإلجرائية. 
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  املنهجية وتناول ممارسة الدول    
أعرب عدة أعضـــــاء عن تقديرهم ملا تضـــــمنه التقرير اخلامس من حتليل مفصـــــل وشـــــامل   -٩٢

ييدهم ملنهجية املقررة اخلاصـــــــة وأكدوا أن التقرير  ملمارســـــــة الدول. وأعرب بعض األعضـــــــاء عن 
  يوفر أساساً متيناً ملشروع املادة املقرتح. 

وذكر أعضاء آخرون أن مناقشة املمارسة كانت مسهبة، غري أن وجه الصلة بينها وبني   -٩٣
 واضح. وتساءل بعض األعضاء أيضاً ما زال غري ٧القيود واالستثناءات احملددة يف مشروع املادة 

عما إذا كان التقرير، الذي مل جيد ممارســــــة متماســــــكة على عدم انطباق احلصــــــانة، يتضــــــمن أدلة 
كافية لدعم ما يقرتحه من قيود واســـــتثناءات ختضـــــع هلا احلصـــــانة. ولوحظ أن العديد من األمثلة 

حلصــــانة يف  حلصــــانة يف ســــياق املذكورة يف التقرير تتعلق حبصــــانة الدولة أو  الدعاوى املدنية ال 
قش حاالت منتقاة تدعم وضـــــــــــــــع قيود  احملاكمات اجلنائية. ورأى بعض األعضـــــــــــــــاء أن التقرير 
واســــتثناءات للحصــــانة بينما جتاهل األدلة املؤيدة للعكس. ولوحظ أن األمثلة اليت ســــاقها التقرير 

  تطور خطي حنو تقييد احلصانة. مستمدة من سياقات وفرتات زمنية خمتلفة ومل تثبت حدوث 
لقيود   -٩٤ واختلف األعضــــــــــــاء حول نطاق املمارســــــــــــة التعاهدية ومدى أمهيتها فيما يتعلق 

واالستثناءات اليت ختضع هلا احلصانة. وأكد بعض األعضاء أن املمارسة التعاهدية مل تثبت وجود 
قليًال من املعاهدات ينص على اجتاه حنو تقييد حصــــــانة مســــــؤويل الدول األجنبية. ورأوا أن عدداً 

قيود واســـتثناءات، وأن أي ممارســـة فيما خيص تلك املعاهدات ال ميكن اعتبارها دليالً على وجود 
لعالقــات  قــاعــدة عرفيــة. وأشـــــــــــــــري إىل أن العــديــد من املعــاهــدات، مبــا فيهــا املعــاهــدات املتعلقــة 

جلرا ئم الدولية، ال ينص على قيود أو الدبلوماســـــــية والقنصـــــــلية، فضـــــــًال عن املعاهدات املتصـــــــلة 
استثناءات. وعالوًة على ذلك، الحظ عدد من األعضاء أن املعاهدات اليت تنص على املسؤولية 
الفردية يف حالة اجلرائم الدولية ال متس حبصـــانة املســـؤولني األجانب أمام احملاكم الوطنية، حىت إذا 

  كانت ترفض احلصانة أمام احملاكم الدولية. 
كد أعضــاء آخرون أن املمارســة التعاهدية شــكلت حتوالً متعمداً حنو إخضــاع حصــانة وأ  -٩٥

يت يف ســـــــياق عمل  مســـــــؤويل الدول لقيود واســـــــتثناءات. ورأى بعض األعضـــــــاء أن هذا التطور 
اللجنة بشـــأن املســـؤولية اجلنائية الفردية، والحظوا أن الصـــكوك ذات الصـــلة، مثل مبادئ القانون 

ربغ ويف حكم احملكمة، وكذلك العمل املتعلق نا يف النظام األســــاســــي حملكمة نور الدويل املعرتف 
مبشـــــــــروع مدونة اجلرائم املخلة بســـــــــلم اإلنســـــــــانية وأمنها والوالية القضـــــــــائية اجلنائية الدولية ترفض 
احلصــــانة على اجلرائم الدولية. وأكد هؤالء األعضــــاء أن مشــــروع املادة هذا ينبغي أن حيذو حذو 

منه عدم االعتداد  ٢٧لية، الذي يعلن يف املادة نظام روما األســــــــــــــاســــــــــــــي للمحكمة اجلنائية الدو 
دخال تعديالت على بروتوكول النظام  لصـــــــــــفة الرمسية. وأشـــــــــــري أيضـــــــــــاً إىل الربوتوكول املتعلق 
األســاســي للمحكمة األفريقية للعدالة وحقوق اإلنســان (بروتوكول ماالبو)، بصــيغته اليت اعتمدها 

ظ بعض األعضـــــاء أن انتشـــــار املعاهدات اليت تتضـــــمن االحتاد األفريقي. وعالوًة على ذلك، الح
بند "احملاكمة أو التســـــــليم" إمنا يؤثر يف نطاق حصـــــــانة مســـــــؤويل الدول. وأشـــــــاروا إىل أن االلتزام 

  مبحاكمة اجلرائم الدولية ينطوي على تقييد لنطاق حصانة مسؤويل الدول. 
لتشــــــريعات الوطنية، الحظ بعض األعضــــــاء وجو   -٩٦ د أمثلة قليلة على قوانني وفيما يتعلق 

وطنية تعرتف بقيود واســـتثناءات ختضـــع هلا حصـــانة املســـؤولني األجانب، حىت يف حاالت اجلرائم 
الدولية. والحظ بعض األعضــاء أن التشــريعات الوطنية اليت تطبق نظام روما األســاســي ال تتناول 



A/72/10 

219 GE.17-13796 

. وشـــدد البعض على أن عادًة احلصـــانة بل مســـائل مؤســـســـية أو مســـائل تتعلق بتســـليم املطلوبني
ا تنص على أحكام اســـــــــــتثناء أوســـــــــــع نقحت مؤخراً قوانينها  البلدان القليلة اليت كانت تشـــــــــــريعا

  املتعلقة حبصانة مسؤويل الدول لتقييد نطاق القيود واالستثناءات. 
وأكد أعضـــــــــــــــاء آخرون أن القوانني الوطنية تعكس االجتاه الذي أشـــــــــــــــارت إليه املقررة   -٩٧

عرب عن رأي مفاده أنه حىت إذا كانت التشــــريعات الوطنية تركز يف كثري من األحيان اخلاصــــة. وأُ 
ا تظهر على األقل توجهاً حنو تقييد احلصــــانة. والحظ بعض األعضــــاء  على حصــــانة الدول، فإ
ثري مباشـــر يف نظام احلصـــانة أمام  أن تطبيق نظام روما األســـاســـي على املســـتوى الوطين كان له 

  نية. احملاكم الوط
وانتقد عدة أعضـــــاء قلة عدد القضـــــا الوطنية املدروســـــة يف التقرير اخلامس. ولوحظ أن   -٩٨

العديد من القضــا نقضــها القضــاء أو مل تكن تتعلق حبصــانة مســؤويل الدول من الوالية القضــائية 
حلصــــــانة يف دعاوى مدنية. وأكد بعض األعضــــــا ء أن اجلنائية األجنبية، وإمنا حبصــــــانة الدول أو 

ييدها يف قضا أخرى؛  التقرير كان ينبغي أن يفحص أسباب رفض احلصانة يف بعض القضا و
وكان ينبغي أن حيلل القضـــــــــا اليت قرر فيها املدعون عدم املالحقة القضـــــــــائية بســـــــــبب حصـــــــــانة 

حلصانة املسؤول املعين؛ وكان ينبغي أن ينظر يف القضا     دون طائل.اليت احتجت فيها الدول 
وأكد عدد من األعضـــــــاء أن العينة الصـــــــغرية من القضـــــــا الوطنية اليت حللها التقرير ال   -٩٩

جعت املقررة اخلاصــة على مواصــلة النظر يف املمارســة اإلقليمية، مبا  تؤثر يف حتليله املوضــوعي. وشــُ
  سان.يف ذلك مثًال السوابق القضائية يف آسيا واجتهاد حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلن

د عدة أعضـــــــــــــــاء أن االجتاه الســـــــــــــــائد يف االجتهاد القضـــــــــــــــائي الدويل يتعارض مع وأكّ   -١٠٠
االســـتنتاجات املســـتخلصـــة يف التقرير اخلامس. وشـــددوا على أن احملاكم الدولية واإلقليمية أيدت 

ن احلصــانة مراراً، حىت يف قضــا تنطوي على جرائم دولية أو على انتهاكات للقواعد اآلمرة للقانو 
. وأكد االجتهاد القضـــــائي الدويل أن احلصـــــانة ذات طابع إجرائي وال تتأثر )jus cogens(الدويل 

خبطورة الفعل. وأبرز عدد من األعضـــــــــاء أيضـــــــــاً االختالف بني احملاكم الدولية والوطنية. ورأوا أن 
اكم الوطنية. عدم وجود حصانة أمام احملاكم اجلنائية الدولية ال يستتبع عدم تطبيق احلصانة يف احمل

وأشـــــري إىل أن اهليئات القضـــــائية الدولية مل تعرتف برفض احملاكم الوطنية للحصـــــانة إال يف قضـــــا 
لتعاون مع تلك اهليئات.    تتعلق 

وأكد أعضاء آخرون أن ما قامت به املقررة اخلاصة من حتليل لالجتهاد القضائي الدويل   -١٠١
االستثناءات اليت ختضع هلا احلصانة. والحظ عدة أعضاء أن يؤيد النهج الذي اتبعته إزاء القيود و 

ملســـــــــــؤولية اجلنائية الفردية، وإمنا  الكثري من القرارات الدولية اليت أيدت احلصـــــــــــانة مل تكن تتعلق 
أو  حلصانة الشخصيةتناولت احلصانة يف دعاوى مدنية أو حصانة الدول أو مسؤولني يتمتعون 

ل. وأشــــــــــــــار بعض األعضــــــــــــــاء أيضــــــــــــــاً إىل أن احملاكم واهليئات مســــــــــــــائل تتعلق مبســــــــــــــؤولية الدو 
الدولية اشـــــــرتطت لتطبيق احلصـــــــانة توافر ســـــــبل انتصـــــــاف بديلة؛ فإذا مل تتوافر ســـــــبل   القضـــــــائية

ييد احلصــــــانة. وأشــــــري إىل اآلراء الفردية واملخالفة اليت شــــــددت على أن  االنتصــــــاف تلك تعذر 
 املساءلة، وعلى أنه ينبغي إجياد توازن.  متطلبات السيادة ال ينبغي أن تلغي ضرورة
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  التطوير التدرجيي للقانون الدويل وتدوينه    
رأى بعض األعضـــــــــــــاء أن التقرير كان ينبغي أن يوضـــــــــــــح أكثر هل كان املقصـــــــــــــود منه   -١٠٢
شـــــــــــــــئــًا حنو األخــذ بقواعــد ، أو هــل اتبع اجتــاهــًا (lex lata)نطــاق القــانون الــدويل القــائم   حتــديــد

أو هل كان اهلدف منه وضــــــع "قانون جديد". ولوحظ أن والية اللجنة ، (lex ferenda)منشــــــودة 
تتبع عن كثب املمارســـــــــــــــة  املزدوجة املتمثلة يف التدوين والتطوير التدرجيي يقتضـــــــــــــــي منها إما أن

وإما أن تؤكد علناً الطابع التدرجيي ألعماهلا. وحث عدة أعضــــــــــــاء اللجنة على الرتكيز املســــــــــــتقرة 
من العمل على التطوير التدرجيي. ولوحظ أن اللجنة ليســـــــــــت بصـــــــــــدد  لقائم، بدالً على القانون ا

دف إىل وضع  اية املطاف ملوافقة الدول، وإمنا هي  صوغ معاهدة جديدة، ختضع قواعدها يف 
جمموعة من املبادئ التوجيهية بشأن املمارسة احلالية، ليستخدمها أفراد غري متخصصني يشاركون 

  قة القضائية على الصعيد الوطين.يف أعمال املالح
ويف هذا الصــــــــــدد، انتقد عدد من األعضــــــــــاء التقرير اخلامس لتأكيده وجود قانون دويل   -١٠٣

لقيود واالســــتثناءات، دون إرســــاء أســــاس متني لذلك يف املمارســــة. ورأى عدة  عريف فيما يتعلق 
الكبرية القائمة داخل اللجنة أعضـــــــاء أن التقرير مل يســـــــلط الضـــــــوء مبا فيه الكفاية على اخلالفات 

نفسها وداخل اللجنة السادسة على اجلوانب املوضوعية واإلجرائية هلذه املسألة. واقُرتح أن متضي 
  اللجنة يف عملها حبذر، نظراً هلذه االختالفات.

وذكر أعضاء آخرون أن أعمال اللجنة يف مسألة القيود واالستثناءات ينبغي أن تعكس   -١٠٤
طوير التدرجيي كليهما. وأكد البعض أن التقرير اخلامس يصـــــــــــــــور بدقة احلالة الراهنة التدوين والت

للقانون الدويل بشأن حصانة املسؤولني األجانب. والحظ هؤالء األعضاء أن استمرار حالة عدم 
اليقني بشــأن نطاق احلصــانة ينبغي أن يشــجع اللجنة على توفري مبادئ توجيهية يف هذه املســألة، 

لتطوير التدرجيي بصــــــــرف النظ ر عن آراء الدول. وحثوا اللجنة على عدم التغاضــــــــي عن التزامها 
للقانون الدويل، وهو التزام أظهرته يف عدد من الصكوك السابقة. ورأى بعض هؤالء األعضاء أنه 
ال ميكن يف هذه املرحلة اســـــــــــــتبعاد إمكانية إعداد مشـــــــــــــاريع مواد تشـــــــــــــكل أســـــــــــــاس معاهدة يف 

  املوضوع.  هذا
وتســـــــــاءل بعض األعضـــــــــاء عما إذا كانت ممارســـــــــة الدول تدعم اجتاهاً مزعوماً صـــــــــوب   -١٠٥

إخضـــاع حصـــانة مســـؤويل الدول لقيود واســـتثناءات كما هو مقرتح. وذهب أولئك األعضـــاء إىل 
أن ال وجود ملثل هذا االجتاه بل إذا أمكن متييز اجتاه فهو صــــــــــوب العكس. وأشــــــــــري إىل أن عدة 

ا الداخلية، وأن  دول قيدت مؤخراً نطاق القيود واالستثناءات اليت ختضع هلا احلصانة يف تشريعا
ييد حصـــــــانة مســـــــؤويل الدول من الوالية اجلنائية األجنبية  احملاكم الدولية واإلقليمية درجت على 

  يف قضا حديثة العهد.
ءات، لقيود واستثنا احلصانة املوضوعيةوأكد أعضاء آخرون وجود اجتاه صوب إخضاع   -١٠٦

حىت لو مل تســـــتند مجيع جوانب التقرير إىل أســـــاس راســـــخ يف القانون الدويل العريف. وذهب عدد 
من األعضـــــــــاء إىل أن التطورات يف جمال حصـــــــــانة الدولة والقانون اجلنائي الدويل والقانون الدويل 

القضائية حلقوق اإلنسان تدعم هذا االجتاه. وعالوًة على ذلك، أكد البعض أن احملاكم واهليئات 
ا  القواعد انتهكت تعمد بصــفة متزايدة إىل رفض تطبيق احلصــانة، إما ألن األفعال املدعى ارتكا

ا ترى أن هذه األفعال ال ميكن أداؤها بصــــفة رمسية.  (jus cogens)اآلمرة للقانون الدويل  وإما أل
ييده لتقييد نطاق حصــــــانة املســــــؤولني  األجانب. يضــــــاف إىل ذلك أن بعض الدول أعرب عن 



A/72/10 

221 GE.17-13796 

وأكد بعض األعضــــاء أن اللجنة ينبغي أن تدعم هذا االجتاه، بغية مكافحة اإلفالت من العقاب 
  وإزالة العقبات اليت تعرتض املالحقة القضائية للجرائم الدولية.

  القانون الدويل كنظام     
ً بني املساواة يف السيادة بني   -١٠٧ أكد بعض األعضاء أن مشاريع املواد ينبغي أن توِجد تواز

الدول واحلاجة إىل االســــتقرار يف العالقات الدولية من جهة أوىل، ومصــــلحة اجملتمع الدويل ككل 
  يف منع أخطر اجلرائم مبوجب القانون الدويل واملعاقبة عليها من جهة أخرى. 

اء آخرون عن قلقهم ألن ما اقرتحته املقررة اخلاصــــــة من قيود واســــــتثناءات وأعرب أعضــــــ  -١٠٨
حة حماكمة مســـؤويل  ختضـــع هلا احلصـــانة ميكن أن تشـــجع على إســـاءة اســـتعماهلا، وذلك مثًال 
الدول يف حماكم أجنبية لدوافع ســــــــياســــــــية. وقد يوهن هذا األمر االســــــــتقرار يف العالقات الدولية 

حة اإلفالت من العقاب وتعزيز حقوق اإلنســان. وأكدوا أن واحداً من ويتعارض مع قضــية مكاف
املبادئ األســـــــــــــــاســـــــــــــــية للقانون الدويل هو أال يباح حملاكم دولة من الدول أن حتاكم على أفعال 

  أخرى.   دولة
والحظ عدة أعضــــــــــاء أن نظام احلصــــــــــانة ال ميكن وال ينبغي أن يقف عائقاً دون محاية   -١٠٩

مجتمع الدويل. وشـــددوا على أن محاية حقوق اإلنســـان ومكافحة اإلفالت املصـــاحل األســـاســـية لل
لقياس إىل ســــــــيادة الدول، بل جيب أن يتوافقا معها. ويف نظر هؤالء  نويني  من العقاب ليســــــــا 
لتســــــــرت خلف قناع الســــــــيادة للتنصــــــــل من  األعضــــــــاء ال ينبغي الســــــــماح ملرتكيب اجلرائم الدولية 

أفعاهلم اســـتقرار البلدان واملناطق اليت ارُتكبت فيها، وأضـــّرت  زعزعتن املالحقة القضـــائية، بعد أ
حلصــــــــــــــانة ال ينبغي النظر فيها  جملتمع الدويل قاطبًة. وأفيد أن القواعد املتعلقة  اية املطاف  يف 

  مبعزل عن غريها، وإمنا يف ضوء القواعد األخرى للنظام القانوين الدويل. 

  نةاجلوانب اإلجرائية للحصا    
جلوانب   -١١٠ الحظ بعض األعضـــــــــاء أن مســـــــــألة القيود واالســـــــــتثناءات ترتبط ارتباطاً وثيقاً 

ت اإلجرائية. وأعرب عدة أعضـــــــاء عن أســـــــفه ألن املقررة  اإلجرائية للحصـــــــانة، مبا فيها الضـــــــما
جل اخلاصـــة مل تقدم تقريراً ســـادســـاً عن املســـألة يف الدورة احلالية. واقرتح عدد من األعضـــاء أن تؤ 

اللجنة عملها بشأن القيود واالستثناءات بعد أن تكون املقررة اخلاصة قد أوضحت آراءها بشأن 
  اجلوانب اإلجرائية يف تقريرها السادس، حىت يتسىن النظر يف املسألتني معاً.

ت اإلجرائية ميكن أن تســــــاعد على حتقيق التوازن الالزم بني احرتام   -١١١ ولوحظ أن الضــــــما
الســــيادة بني الدول وضــــرورة مكافحة اإلفالت من العقاب. وأشــــار عدة أعضــــاء إىل املســــاواة يف 

لتوقيت  أعمال املقرر اخلاص الســابق يف املوضــوع، وكان قد تناول مســائل إجرائية متنوعة تتصــل 
حلصــــــــانة وعبء اإلثبات ورفع احلصــــــــانة. وفيما يتعلق برفع احلصــــــــانة، اقرتح بعض  واالحتجاج 

حلصـــــــــانة؛ أو فرض واجب األعضـــــــــاء إحداث إج الحتجاج صـــــــــراحًة  راء يلزم دولة املســـــــــؤول 
ن ختتار بني رفع احلصـــــــــــــــانة يف حمكمة أجنبية  بتعاهدي  "اإلعفاء أو املقاضـــــــــــــــاة"، يلزم الدول 

  مالحقة القضية بنفسها.  أو
وشدد عدد من األعضاء على الطابع اإلجرائي للحصانة، فالحظوا أن احلصانة، عندما   -١١٢

ا عرب القنوات الدبلوماســـــــية أو يف احملاكم، تعلق اختصـــــــاص احملاكم األجنبية،  ينجح االحتجاج 
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م اجلرائم. واحملاكم مضــــــــطرة إىل  من دون التأثري يف املســــــــؤولية اجلنائية لألشــــــــخاص املدعى ارتكا
لنظر إىل ما تتســــم به من طابع  النظر يف مســــألة احلصــــانة قبل االنتقال إىل األســــس املوضــــوعية 

ثري يف تطبيق  أويل. وذُكر أنه هلذا الســــــــبب ال ميكن أن يكون خلطورة الفعل املدعى ارتكابه أي 
 احلصانة أو يف طابعها السيادي أو الرمسي. وقال هؤالء األعضاء أن ذلك ال يرتك فجوة مساءلة،

ذلك أن الدولة، مثًال، إذا ما احتجت حبصــــــــــانة مســــــــــؤوهلا واعتربت أن أفعاله صــــــــــادرة عنها إمنا 
ا هي نفسها على املستوى الوطين أو الدويل.    تستتبع مسؤوليتها هي وميكن مقاضا

وأكد أعضـــــــــاء آخرون أنه إذا كانت مناقشـــــــــة اجلوانب اإلجرائية مهمة جداً للموضـــــــــوع   -١١٣
ة أوًال أن حتدد الســـــمات املوضـــــوعية للقيود واالســـــتثناءات اليت ختضـــــع هلا ككل، فإن على اللجن

احلصــــانة. وأشــــري إىل أن اجلوانب اإلجرائية هلا صــــلة مبشــــاريع املواد ككل وال ميكن النظر فيها إال 
بعد أن تكون مجيع العناصـــــــر املوضـــــــوعية قد نوقشـــــــت. وأعرب عدة أعضـــــــاء عن رغبته يف عدم 

جيل نظرها يف مســـألة اســـتباق مناقشـــة اللجنة  موضـــوع التقرير الســـادس وحثوا اللجنة على عدم 
  القيود واالستثناءات اليت ختضع هلا احلصانة.

وأكد عدد من األعضـــــاء على وجود صـــــلة قوية بني احلصـــــانة واإلفالت من العقاب على   -١١٤
للمقاضــــــــــاة على اجلرائم اجلرائم الدولية. وأشــــــــــري إىل أنه إذا مل تتوافر حمكمة أو هيئة قضــــــــــائية بديلة 

راً موضــــوعية. وشــــدد بعض  الدولية، فإن حاجز احلصــــانة اإلجرائي يف احملاكم الوطنية ســــيســــتتبع آ
األعضاء على أن العدالة املوضوعية ال ينبغي أن تذهب ضحيًة للعدالة اإلجرائية، ال سيما يف حال 

ج إجرائي . وحذر هؤ )jus cogens(انتهاك القواعد اآلمرة للقانون الدويل  الء األعضاء من أن اتباع 
ثري سليب يف تطوير املسؤولية الفردية يف القانون الدويل.    صرف إزاء احلصانة سيكون له 

ولوحظ أن احملكمة اجلنائية الدولية، وهي أبرز هيئة قضــــــــــــائية حملاكمة مســــــــــــؤويل الدول،   -١١٥
م جرائم دولية. وملا كانت متلك القدرة وال املوارد ملقاضاة مجيع األشخاص الذين  ال يُدعى ارتكا

احملكمة تعمل على أساس مبدأ التكامل، أكد أولئك األعضاء أن احملاكم الوطنية ينبغي أن تبقى 
اهليئات القضائية الرئيسية املسؤولة عن مكافحة اإلفالت من العقاب. ولوحظ أيضاً أن مسؤولية 

مسؤوليته الفردية وال ينبغي أن تقف عائقاً أمام الدولة عن فعل من األفعال ال ينفي عن املسؤول 
  حماكمة األفراد.

  ٧تعليقات حمددة على مشروع املادة   (ب)  
إىل احلاالت  ٧تســــاءل بعض األعضــــاء عن ســــبب إشــــارة العنوان املقرتح ملشــــروع املادة   -١١٦

ا" قش التقرير مســـألة "اليت ال تنطبق احلصـــانة بشـــأ اليت ختضـــع  "تالقيود واالســـتثناءا"، عندما 
يثبت أن  "القيود واالســــــــــــتثناءات"هلا احلصــــــــــــانة. ولوحظ أن عدم التأكد من معىن ونطاق عبارة 

  ال يعكس القانون الدويل املستقر.  ٧مشروع املادة 
واعترب عدد من األعضــــــــاء أن التفريق بني القيود واالســــــــتثناءات مفيد وينبغي االحتفاظ   -١١٧

احلاالت اليت ال تكون فيها مســــــألة احلصــــــانة حمل نقاش، ألنه مل به. فقد ســــــاعد ذلك على متييز 
إلمكان اعتبار الســـــــــــلوك حمل النظر عمالً  أو قام به شـــــــــــخص بصـــــــــــفته الرمسية، عن  رمسياً  يكن 

  احلاالت اليت اسُتبعدت فيها احلصانة بسبب الظروف االستثنائية.
اصـــة. وُأشـــري إىل أن العمل بشـــأن د أعضـــاء آخرون الصـــياغة اليت اقرتحتها املقررة اخلوأيّ   -١١٨

لتايل أن يتناول مشــــــــروع  املوضــــــــوع يســــــــري حىت اآلن من منطلق أن احلصــــــــانة تنطبق وأنه ينبغي 
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، نظرً  . والحظ بعض األعضــــــــــاء أن التفريق قد يتيح وضــــــــــوحاً "انطباقها"حاالت عدم  ٧  املادة
  لكن ال أساس له على صعيد ممارسة الدول.

م العامة بشـــأن مشـــروع املادة  جمدداً وأكد بعض األعضـــاء   -١١٩ ، بصـــيغته املقرتحة. ٧حتفظا
يكمن يف إعادة صــــــياغة مشــــــروع املادة على أســــــاس التزام  واعُترب أن أحد الســــــبل للمضــــــي قدماً 

م، وهو ما يفرض التزاماً  على الدولة  لتخلي عن مقاضـــــــــــــاة مرتكيب اجلرائم الدولية أو مقاضـــــــــــــا
ا برفع احلصــــــــــانة عن مســــــــــؤوليه  إما لتزاما لوفاء  ا للمثول أمام حماكم دولة أجنبية، وإما التعهد 

م بنفسها.   مبقاضا
كاملة أو جمرد أمثلة   ١وتساءل عدد من األعضاء إن كانت قائمة اجلرائم الواردة يف الفقرة   -١٢٠

دراج إشــــــارة عامة إىل أكثر اجلرائم خطورة مبقتضــــــى القانون الدويل  ، بدالً توضــــــيحية. وُقّدم اقرتاح 
جلرائم. والحظ بعض األعضــــــــــاء أن الفقرة ينبغي أن َترتُك اجملال مفتوحاً  إلمكانية  من إدراج قائمة 

ظهور جرائم جديدة ال تنطبق عليها احلصـــــانة. وتســـــاءل أعضـــــاء آخرون عن األســـــاس املتوخى يف 
ا املقررة اخلاصــــة، وكذلك  لنســــبة للجرائم اليت أورد عن أســــباب إدراج بعض القانون الدويل العريف 

 اجلرائم دون البعض اآلخر مما يتصــــور أنه يندرج ضــــمن هذا الصــــنف من اجلرائم ذاته. واقُرتح أيضــــاً 
  ضرورة تضمني مشروع املادة، أو شروحه، تعريفات مناسبة للجرائم الواردة يف القائمة.

ييدهم إدراج  -١٢١ لفقرة الفرعية (أ)، أعرب عدة أعضـــــاء عن  اجلرائم الرئيســـــية  وفيما يتعلق 
دة اجلماعية واجلرائم ضــــــــد اإلنســــــــانية وجرائم احلرب. والحظ بعض األعضــــــــاء أن  املتمثلة يف اإل
ن يف قائمة املقررة اخلاصة، داخلتان يف  جرمية التعذيب وجرمية االختفاء القسري، وكلتامها مذكور

لعنصـــري واإلرهاب واجلرائم يف نطاق اجلرائم ضـــد اإلنســـانية. واقُرتح إضـــافة جرائم الرق والفصـــل ا
  حق الرتاث الثقايف العاملي.

قش األعضـــــــاء كذلك مســـــــألة معرفة ما إذا كان يلزم إدراج جرمية االعتداء يف مشـــــــروع   -١٢٢ و
ا جرمية االعتداء  املادة. وأشــــــار الذين يؤيدون إدراج هذه اجلرمية إىل األمهية الطاغية اليت اتســــــمت 

أن التشـــريعات التنفيذية  ها املنتظر يف نظام روما األســـاســـي. ولوحظ أيضـــاً ربغ ولتفعيلنيف مبادئ نور 
. واتفق أعضــاء آخرون مع املقررة اخلاصــة لبعض الدول تنص على حماكمة مرتكيب هذه اجلرمية حملياً 

أن جرمية االعتداء ينبغي اســــــــتبعادها، لألســــــــباب املبيّنة يف التقرير اخلامس. وجرى التأكيد على أن 
ســــــــــــؤويل الدول على جرمية االعتداء أمام حماكم دول أخرى من شــــــــــــأنه أن ينال من مبدأ حماكمة م

  املساواة بني الدول يف السيادة، وهي مسألة غري مطروحة يف حال احملاكمة أمام حمكمة دولية.
على الفقرة الفرعية (ب)، تســــاءل عدد من األعضــــاء إن كان يف ممارســــة الدول  وتعليقاً   -١٢٣

جرمية الفســـــاد كإحدى القيود أو االســـــتثناءات اليت ختضـــــع هلا احلصـــــانة. ولوحظ  ما يدعم إدراج
 أن تعريف ونطاق الفســـــاد يف النص الذي اقرتحته املقررة اخلاصـــــة يكتنفهما الغموض نوعاً  أيضـــــاً 

يت به  ما. ورأى بعض األعضــــاء أن الفســــاد ال ميكن أن يقوم به املرء بصــــفته الرمسية، ألن الذي 
تكون له يف الغالب عٌني على الكســــــب الشــــــخصــــــي. ويف هذا الصــــــدد، لوحظ أن احلصــــــانة من 

. واقُرتح إمكانية إزالة الفقرة الفرعية ٦الفســــــاد ســــــَبق أن اســــــُتبعدت على أســــــاس مشــــــروع املادة 
  ية إدراج إشارة إىل الفساد يف الشروح.وإمكان
وأيد أعضـــــــــاء آخرون إدراج جرمية الفســـــــــاد يف نص مشـــــــــروع املادة، مالحظني أن على   -١٢٤

ما رفضت  اجملتمع الدويل التعاون ملنع هذه اجلرمية واملعاقبة عليها. وُأشري إىل أن احملاكم احمللية كثرياً 
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حلصـــانة يف قضـــا الفســـاد، وأن الع ديد من الدول ســـّنت قوانني ملنع الفســـاد واملعاقبة مطالبات 
  واإلقليمية. ةعليه، وأن الفساد كان موضوع شىت االتفاقيات الدولي

بســـــري املؤســـــســـــات العامة  فادحاً  د بعض األعضـــــاء على أن الفســـــاد يضـــــر ضـــــرراً وشـــــدّ   -١٢٥
ثرياً  ي للســــكان احملليني. يف الوضــــع االجتماعي االقتصــــاد كبرياً   وبســــيادة القانون وميكن أن يؤثر 

أو الواســع النطاق. وُقّدم اقرتاح مؤداه أن  "الكبري"واقُرتح ضــرورة تركيز مشــروع املادة على الفســاد 
الفقرة الفرعية ميكن أن تذكر ما الذي ينبغي فعله بعائدات جرمية الفســـــاد حني حياكم املســـــؤولون 

إلرادة م أما الســياســية للدولة املعنية، لكن األموال هيئات قضــائية أجنبية. وذُكر أن األمر منوط 
  تُعاد يف األحوال العادية إىل البلد الذي ُأخذت منه.

والحظ بعض األعضـــاء أن اســـتثناء الضـــرر اإلقليمي، الذي صـــيغت الفقرة الفرعية (ج)   -١٢٦
على منواله، أمر راســــــــخ يف اإلجراءات املدنية لكن ليس يف احلقل اجلنائي. وذُكر أن الســــــــلطات 

ا املقررة اخلاصـــة تشـــري يف الغالب إىل قضـــا مدنية وأن التقرير مل يبحث على حنو واٍف  اليت ذكر
 مســألة تطبيق هذا االســتثناء يف القانون اجلنائي. وذكر العديد من األعضــاء أن املفهوم يظل مثاراً 

ل املثال من املســـــــــــائل مفتوحة، ومنها على ســـــــــــبي للجدل يف القانون الدويل وأن التقرير ترك عدداً 
ن هذا االستثناء على األنشطة العسكرية واألفعال العامة األخرى. واقُرتح يف هذا الصدد أن  سر
تكون صــــياغة الفقرة الفرعية حصــــرية بقدر أكرب. وأشــــار العديد من األعضــــاء إىل التعريف الذي 

ية يف أفعال حصـــــــر نطاق الفقرة الفرع اقرتحه املقرر اخلاص الســـــــابق عن املوضـــــــوع. واقُرتح أيضـــــــاً 
  حمددة منافية لسيادة الدولة، مثل التجسس واالغتيال السياسي والتخريب.

ا تعكس املمارســــة القائمة. ٢واتفق األعضــــاء بوجه عام مع فحوى الفقرة   -١٢٧ ، والحظوا أ
ن حتدد الشـــروح أن الذين يتمتعون  هم الثالثي رؤســـاء  حلصـــانة الشـــخصـــيةوأوصـــى األعضـــاء 

حلكومات ووزراء اخلارجية فقط. وجرى التشـــديد على أن االجتهادات القضـــائية الدول ورؤســـاء ا
ا.  احلصـــانة الشـــخصـــيةالدولية تذهب إىل أن إعمال  ملســـؤولية اجلنائية للذين يتمتعون  ال خيل 

  ال تنطبق أمام احملاكم الدولية. احلصانة الشخصيةواقُرتح أن يُذكر أن 
غري ضــــــــــــــرورية وميكن حذفها. واقرتحوا أن يبنيَّ يف  ٢ورأى بعض األعضــــــــــــــاء أن الفقرة   -١٢٨
فقط.  احلصـــانة املوضـــوعيةأن القيود واالســـتثناءات الواردة يف مشـــروع املادة تنطبق على  ١الفقرة 

لفقرة إلبراز الفرق بني  . واقُرتح احلصانة الشخصية واحلصانة املوضوعيةوفّضل آخرون االحتفاظ 
 ٤مع مشـــروعي املادتني  احلصـــانة الشـــخصـــية واحلصـــانة املوضـــوعيةمواءمة النطاق الزماين لتطبيق 

ا قد تؤدي إىل احلصــــــــانة الشــــــــخصــــــــيةعن ذلك، مثة من رأى ضــــــــرورة تقييد  . وفضــــــــالً ٦و ، أل
  اإلفالت من العقاب يف قضا حكام يستمرون يف احلكم مدى احلياة.

دراج ُحكِم عدم اإلخالل يف   -١٢٩ . ولوحظ أن هذا ٣الفقرة وقِبل العديد من األعضـــــــــــــــاء 
على املعاهدات اليت تنطبق احلصــــــــــــانة  للفقرة الفرعية (أ)، ينبغي أن ينطبق أيضــــــــــــاً  احلكم، خالفاً 

لفقرة الفرعية (ب)، اعترب بعض األعضـــاء أن اإلشـــارة إىل   "حمكمة دولية"مبوجبها. وفيما يتعلق 
احملاكم واهليئات القضـــــــــــــــائية اجلنائية مبهمة للغاية واقرتحوا أن ُحيّدد ما إذا كان ذلك يشـــــــــــــــري إىل 

الدولية، أم أنه يشـــــري إىل أي حمكمة دولية. وأُعرب عن رأي مؤداه أن الفقرة تبقى جمحفة وينبغي 
ا قد تؤثر يف مسائل هي حمل إجراءات قضائية جارية.   حذفها، أل



A/72/10 

225 GE.17-13796 

  العمل املستقبلي  (ج)  
س الذي سيتناول اجلوانب اإلجرائية أعرب العديد من األعضاء عن ترقّبهم للتقرير الساد  -١٣٠

للحصـــانة. واقُرتح أنه ينبغي للمقررة اخلاصـــة أن تناقش العالقة بني احلصـــانة وعدم ســـقوط اجلرائم 
لتقادم. والحظ بعض األعضـــــــــــاء أن على اللجنة  اليت ال تنطبق عليها القيود وال االســـــــــــتثناءات 

، ملعرفة "احلصانة من الوالية القضائية" مراجعة بعض النصوص املعتمدة بصورة مؤقتة، مثل تعريف
  ما إذا كانت تشمل مسائل احلُرمة.

  مالحظات ختامية قّدمتها املقررة اخلاصة  -٣  
أعربت املقررة اخلاصــــــــــة، لدى تقدمي ملخص للمناقشــــــــــات، عن ارتياحها للمناقشــــــــــات   -١٣١

على بعض االنتقادات واســــــــــــــعة النطاق واملهمة اليت تطرق إليها التقرير اخلامس. ويف معرض الرد 
بشــــــــأن هيكل التقرير وحمتواه، أكدت املقررة اخلاصــــــــة أن مجيع أجزاء التقرير ذات صــــــــلة متكافئة 

ا. والحظت أيضـــــــــاً  ا اتبعت أو مل  ســـــــــتنتاجا م وليس كو أن فحوى احلجج املقدمة هي اليت 
ج املقرر اخلاص السابق.   تتبع 

عة يف التقرير اخلامس، ذّكرت املقررة اخلاصـــــة مبختلف وفيما يتعلق بتحليل املمارســـــة املتب  -١٣٢
اآلراء اليت أُعرب عنها. وشــــــــددت على أن اجتهادات احملاكم الدولية مل تســــــــتبعد بصــــــــورة قاطعة 

، على اعتبار أن تلك القرارات تتناول يف املقام احلصـــانة املوضـــوعيةانطباق قيود واســـتثناءات إزاء 
على أمهية اجتهادات احملاكم الوطنية  . وشددت أيضاً لشخصيةاحلصانة ااألول حصانة الدولة أو 

ا قد تكون حمدودة وغري متجانسة مبا فيه الكفاية.   اليت تقع يف صلب املشروع على الرغم من أ
وقالت املقررة اخلاصـــة إن التقرير بشـــأن حتليل التشـــريعات احمللية ســـاعد على التفريق بني   -١٣٣

الدولة، وأبرز الطبيعة النســــبية حلصــــانة الدولة، وبّني اســــتخدام حصــــانة مســــؤويل الدولة وحصــــانة 
أن التشـــريعات احمللية اخلاصـــة بتنفيذ نظام  . والحظت أيضـــاً "اســـتثناءات الضـــرر اإلقليمي"احلُكم 

ا تســــليط الضــــوء على مســــألة حصــــانة مســــؤويل الدولة، ال ســــيما عندما  مكا روما األســــاســــي 
أخرى من  األســـاســـي. والحظت املقررة اخلاصـــة أن أشـــكاالً تتجاوز حدود مقتضـــيات نظام روما 

ممارســة الدولة، مثل القرارات اليت يتخذها نواب عامون أو املبادرات الديبلوماســية، ليســت مألوفة 
لتايل اعتبارها ممارسة، رغم أمهيتها.   يف اجملال العام وال ميكن 

خلالف احلاصــل بني األعضــاء  -١٣٤ بشــأن إمكانية وجود قاعدة عرفية  وأقّرت املقررة اخلاصــة 
أو ظهور اجتاه حنو األخذ بقيود واســـتثناءات إزاء حصـــانة مســـؤويل الدول. وأّكدت أنه كان على 
اللجنة أن ترّكز على حتديد القواعد ذات الصـــــــــلة من القانون النافذ والقانون املنشـــــــــود فيما خيص 

ن اللجنة بصدد املشا عن املسألة،  "قانون جديد"ركة يف صناعة احلصانة. ومل تؤيد الرأي القائل 
كما أملح إىل ذلك بعض األعضــــاء. ويف هذا الصــــدد، الحظت املقررة اخلاصــــة أن مشــــروع املواد 

وأنه  يتضمن، على غرار املشاريع األخرى للجنة، عناصر من تدوين القانون وتطوره التدرجيي معاً 
  ينبغي تقييمها يف هذا السياق.

موقفها أن التفريق بني القيود واالســــــتثناءات، على النحو  اخلاصــــــة جمدداً وأكدت املقررة   -١٣٥
الوارد يف التقرير، ســاعد على توضــيح مفهوم حصــانة مســؤويل الدول ودوره ضــمن النظام القانوين 

، اليت تركز على ٧الدويل. وهذا النهج، يف نظرها، ال يتعارض مع الصـــياغة الواقعية ملشـــروع املادة 
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زائها؛ بل إن هذه الصــــياغة تســــمح بتجنب عدد من اخلالفات  "ال تنطبق"احلالة اليت  احلصــــانة 
  خبصوص التفريق بني القيود واالستثناءات وتستند إىل املمارسة.

واتفقت املقررة اخلاصة مع أعضاء أن مناقشة اجلوانب اإلجرائية للحصانة تكتسي أمهية   -١٣٦
ا الحظت أن  لنســــــــــــــبة للمشــــــــــــــروع. على أ املســــــــــــــائل اإلجرائية تتجاوز مســــــــــــــألة القيود فائقة 

واالســـــــــتثناءات، وتؤثر يف مشـــــــــروع املواد برمته، وينبغي تناوهلا بعد أن تكون اللجنة قد نظرت يف 
مســألة القيود واالســتثناءات اليت ختضــع هلا احلصــانة. وأشــارت إىل أن املقرر اخلاص الســابق ســار 

ج مماثل، وكررت عرضــــــــها عقد مشــــــــاورات غري  لتقدمي  رمسية بشــــــــأن املســــــــألة، اســــــــتعداداً على 
  السادس. التقرير
النتقال إىل التعليقات بشـــــأن مشـــــروع املادة املقرتح يف التقرير اخلامس، الحظت املقررة   -١٣٧ و

لفقرة  ، رغم تقدمي اقرتاحات شــــــــــىت ١اخلاصــــــــــة أن العديد من األعضــــــــــاء كانوا يؤيدون االحتفاظ 
، أعربت املقررة اخلاصة عن استعدادها إدراج جرمية ‘١‘لفقرة الفرعية ملراجعة حمتواها. وفيما يتعلق 

عتبار أن هذه اجلرائم  الفصــل العنصــري، لكنها تبقى متحفظة إزاء إدراج جرائم عرب وطنية أخرى، 
شـــــئة عن الُعرف. وفضـــــالً  عن ذلك، تظل املقررة اخلاصـــــة مرتددة  تنص عليها معاهدات وليســـــت 

ن يزيد من تســييس املشــروع برمته. وفضــلت، للســبب  إزاء إدراج جرمية االعتداء، ألن ذلك خليق 
من إدراج إشــــــــارة مفتوحة وعامة للجرائم الدولية. وميكن  ذاته، االحتفاظ بقائمة جبرائم حمددة، بدالً 
  إلشارة رمبا إىل معاهدات قائمة.إيراد تعريفات للجرائم احملددة يف الشروح، 

مســـألة خالفية. ‘ ٢‘والحظت املقررة اخلاصـــة أن إدراج جرمية الفســـاد يف الفقرة الفرعية   -١٣٨
ن احلكم ينبغي أن يســـــري بصـــــورة رئيســـــية على  ، وهو املصـــــطلح الذي "الفســـــاد الكبري"وأقرت 

بدافع الكســـــب  كب دائماً يتعني حتديده أكثر يف الشـــــروح. وشـــــددت على أن الفســـــاد، ألنه يرت
. احلصـــانة املوضـــوعيةبصـــفة رمسية، وهو ما تنطبق عليه  مرتكباً  الشـــخصـــي، ال ميكن اعتباره فعالً 

حلُكم  ، أكدت ‘٣‘، كما هو وارد يف الفقرة الفرعية "اســـــــــــــتثناء الضـــــــــــــرر اإلقليمي"وفيما يتعلق 
ة املدنية. ويهدف هذا احلكم، على جمال الوالية القضـــــائي املقررة اخلاصـــــة أن تطبيقه ليس حمصـــــوراً 

  بصيغته احلالية، إىل التصدي للجرائم الكربى، مثل التخريب والتجسس.
، والذي يربز أن القيود ٢إىل االتفاق العام بشــــأن الفقرة  وأشــــارت املقررة اخلاصــــة أيضــــاً   -١٣٩

ظرية. ، وهو موقف راســــخ يف املمارســــة والناحلصــــانة الشــــخصــــيةواالســــتثناءات ال تنطبق يف حالة 
بني مبدأ املســــــاواة يف الســــــيادة  تتيح توازً  احلصــــــانة الشــــــخصــــــيةورأت أن اإلشــــــارة الصــــــرحية إىل 

واحلاجة إىل مكافحة اإلفالت من العقاب، الذي قد ال يتأتى يف حال ُحذفت الفقرة. وأعربت 
، وهو احلكم الذي من شــــأنه أن ٣أيضــــا عن تفضــــيلها االحتفاظ حبكم عدم اإلخالل يف الفقرة 

القائمة، ال ســـــيما تلك  ةيســـــهل تســـــوية أي خالف معياري بني مشـــــروع املواد والصـــــكوك الدولي
حملاكم واهليئات القضائية اجلنائية الدولية.   املتعلقة 

نص مشـــاريع املواد املتعلقة حبصـــانة مســـؤويل الدول من الوالية القضـــائية اجلنائية   -جيم  
ا اللجنة بصفة مؤقتة    حىت اآلناألجنبية اليت اعتمد

  نص مشاريع املواد  -١  
ا اللجنة بصفة مؤقتة حىت اآلن.  -١٤٠    فيما يلي نص مشاريع املواد اليت اعتمد
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  حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية

    األول اجلزء
  مقدمة

     ١ املادة
  املواد هذه مشاريع نطاق

ية املواد هذه على حصــــــانة مســــــؤويل الدول من الوال مشــــــاريع تســــــري  -١  
   القضائية اجلنائية لدولة أخرى.

 جلنائيةا القضــــــــــائية الوالية من حلصــــــــــانة هذه املواد مشــــــــــاريع ختل ال  -٢  
 يتمتع اليت انةاحلصـــ ســـيما وال الدويل، القانون قواعد من خاصـــة قواعد مبوجب املمنوحة

لبعثات الدبلوماســية، واملراكز القنصــلية،  ا البعثات اخلاصــة، و األشــخاص ذوو الصــلة 
   واملنظمات الدولية، والقوات العسكرية لدولة من الدول.

    ٢ املادة
  تعاريف

 ألغراض مشاريع املواد هذه  

  ...  
ئف وظا لة" أي فرد ميثل الدولة أو ميارسالدو  مســـــــــــــــؤول" ب يُقصـــــــــــــــد  )ه(  
   ؛الدولة

 مسؤول به قومي الذي العمل" رمسية بصفة املنفَّذ العمل" بـعبارة يُقصد  (و)  
   الدولة؛ سلطة ممارسة سياق يف الدولة

    الثاين اجلزء
  *الشخصية احلصانة

     ٣ املادة
   صانة الشخصيةحل يتمتعون الذين األشخاص
 الشـــخصـــية حلصـــانة اخلارجية ووزراء احلكومات ورؤســـاء الدول رؤســـاء يتمتع   

   .األجنبية اجلنائية القضائية الوالية ممارسة من

     ٤ املادة
  الشخصية احلصانة نطاق

صــــــــانة حلؤســــــــاء الدول ورؤســــــــاء احلكومات ووزراء اخلارجية ر  يتمتع  -١  
   أثناء فرتة َشغلهم املنصب فقط. الشخصية

__________ 

ت األحكام يف اللجنة ستنظر  * ا السبعني. هذهاملنطبقة على مشاريع املواد اإلجرائية  والضما   يف دور
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 ســــاءرؤ  ا يقوم اليت األفعال مجيع الشــــخصــــية احلصــــانة هذه تشــــمل  -٢  
 شـــغلهم رتةف قبل رمسية، أو شـــخصـــية بصـــفة اخلارجية، ووزراء احلكومات ورؤســـاء الدول

   .أثناءها أو املنصب
 املتعلقة بتطبيق قواعد القانون الدويل احلصانة الشخصيةال خيل وقف   -٣  

  .حلصانة املوضوعية

    الثالث اجلزء
  *املوضوعية احلصانة

     ٥املادة 
   املوضوعية حلصانة يتمتعون الذين األشخاص
ارســة مم نم املوضــوعية حلصــانة تلك بصــفتهم املتصــرفون الدول مســؤولو يتمتع  

   األجنبية.الوالية القضائية 

     ٦ املادة
  املوضوعية احلصانة نطاق

 ألعمال يتعلق فيما حصراً  املوضوعية حلصانة الدول مسؤولو يتمتع  -١  
   .رمسية بصفة ا يقومون اليت

رمسية  بصـــــــفةاملنفذة  ألعمال يتعلق فيما املوضـــــــوعية احلصـــــــانة تظل  -٢  
   قائمة بعد زوال صفة مسؤول الدولة عن األفراد املعنيني.

 وفقاً  يةاملوضــــــوع حلصــــــانة يتمتعون كانوا  الذين األفراد حصــــــانة تظل  -٣  
 بصـــفة ا قاموا اليت لألعما يتعلق فيما واليتهم فرتة انتهاء بعد قائمة ٤ املادة ملشـــروع
  . املذكورة الوالية فرتة أثناء رمسية

    ٧املادة 
  احلصانة املوضوعيةجرائم القانون الدويل اليت ال تنطبق عليها 

اجلنائية  من ممارســـــــة الوالية القضـــــــائية احلصـــــــانة املوضـــــــوعيةال تنطبق   -١    
 األجنبية على جرائم القانون الدويل التالية:

دة اجلماعية؛  (أ)      جرمية اإل
 اإلنسانية؛اجلرائم ضد   (ب)    
 جرائم احلرب؛  (ج)    
 جرمية الفصل العنصري؛  (د)    
 التعذيب؛  (ه)    
 االختفاء القسري.  (و)    
املــذكورة  وألغراض مشـــــــــــــــروع املــادة هــذا، تُفَهم جرائم القــانون الــدويل  -٢    

  مشاريع املواد هذه.  أعاله وفقاً لتعاريفها الواردة يف املعاهدات املشار إليها يف مرفق
__________ 

ت  ستنظر  * ا السبعني. املنطبقة اإلجرائيةاللجنة يف األحكام والضما  على مشاريع املواد هذه يف دور
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    املرفق
  ٢، الفقرة ٧يف مشروع املادة  إليهااملعاهدات املشار  ائمةق

دة اجلماعية   جرمية اإل
 ؛٦، املادة ١٩٩٨متوز/يوليه  ١٧ظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ن  
  ،دة اجلمـــــاعيـــــة واملعـــــاقبـــــة عليهـــــا  ن األول/كـــــانو   ٩اتفـــــاقيـــــة منع جرميـــــة اإل

  ، املادة الثانية.١٩٤٨ ديسمرب

  اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية
  ،١٩٩٨متوز/يوليه  ١٧نظام روما األســـــــــــــــاســـــــــــــــي للمحكمة اجلنائية الدولية ،

  .٧ املادة

  جرائم احلرب
  ،٢، الفقرة ١٩٩٨متوز/يوليه  ١٧نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

  .٨من املادة 

  العنصريجرمية الفصل 
 تشــــرين  ٣٠ا، اقبة مرتكبيهومع العنصــــريصــــل الدولية لقمع جرمية الف االتفاقية

  ، املادة الثانية.١٩٧٣نوفمرب الثاين/

  التعذيب
 لقاســـــــــية أو مناهضـــــــــة التعذيب وغريه من ضـــــــــروب املعاملة أو العقوبة ا اتفاقية

  .١، الفقرة ١ : املادة١٩٨٤كانون األول/ديسمرب   ١٠الالإنسانية أو املهينة، 

  االختفاء القسري
 كانون   ٢٠الختفاء القســــــــري، الدولية حلماية مجيع األشــــــــخاص من ا االتفاقية

  .٢، املادة ٢٠٠٦ديسمرب األول/

ا التاســــــــعة يف دو  مؤقتة بصــــــــفةاللجنة  مااعتمد اللذينوشــــــــروحها نص مشــــــــروع املادة   -٢   ر
  والستني
ا التاســعة يف اللجنة مؤقتاً  مااعتمد اللذينوشــروحها يلي نص مشــروع املادة  فيما  -١٤١  دور

 والستني:
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    اجلزء الثاين    
  *احلصانة الشخصية

...  

    *اجلزء الثالث    
  احلصانة املوضوعية

...  

    ٧املادة 
  احلصانة املوضوعيةجرائم القانون الدويل اليت ال تنطبق عليها 

اجلنائية  من ممارســـــــة الوالية القضـــــــائية احلصـــــــانة املوضـــــــوعيةال تنطبق   -١  
 األجنبية على جرائم القانون الدويل التالية:

دة اجلماعية؛  (أ)    جرمية اإل

 اجلرائم ضد اإلنسانية؛  (ب)  

 جرائم احلرب؛  (ج)  

 جرمية الفصل العنصري؛  (د)  

 التعذيب؛  (ه)  

 االختفاء القسري.  (و)  

املــذكورة  ئم القــانون الــدويلوألغراض مشـــــــــــــــروع املــادة هــذا، تُفَهم جرا  -٢  
  مشاريع املواد هذه.  أعاله وفقاً لتعاريفها الواردة يف املعاهدات املشار إليها يف مرفق

    املرفق
  ٢، الفقرة ٧يف مشروع املادة  إليهااملعاهدات املشار  قائمة

دةجرمية    اجلماعية اإل
 ؛٦، املادة ١٩٩٨ متوز/يوليه ١٧ظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ن  
  ،دة اجلمـــــاعيـــــة واملعـــــاقبـــــة عليهـــــا  ن األول/كـــــانو   ٩اتفـــــاقيـــــة منع جرميـــــة اإل

  ، املادة الثانية.١٩٤٨ ديسمرب

  ضد اإلنسانية املرتكبةاجلرائم 
  ،١٩٩٨متوز/يوليه  ١٧نظام روما األســـــــــــــــاســـــــــــــــي للمحكمة اجلنائية الدولية ،

  .٧ املادة

__________ 

ت األحكام يف اللجنة ستنظر  * ا السبعني.ديف  هذهاملنطبقة على مشاريع املواد اإلجرائية  والضما   ور
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  جرائم احلرب
  ٢، الفقرة ١٩٩٨متوز/يوليه  ١٧للمحكمة اجلنائية الدولية، نظام روما األساسي 

  .٨من املادة 
  العنصريجرمية الفصل 

  تشـــرين  ٣٠ا، اقبة مرتكبيهومع العنصـــرياالتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصـــل
  ، املادة الثانية.١٩٧٣نوفمرب الثاين/

  التعذيب
 قاســـــــــية أو قوبة الاتفاقية مناهضـــــــــة التعذيب وغريه من ضـــــــــروب املعاملة أو الع

  .١، الفقرة ١ : املادة١٩٨٤كانون األول/ديسمرب   ١٠الالإنسانية أو املهينة، 
 االختفاء القسري

  ،كانون   ٢٠االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـــــــخاص من االختفاء القســـــــري
  .٢، املادة ٢٠٠٦األول/ ديسمرب 

  الشرح    
من  املوضــوعيةصــانة احلتنطبق عليها  ال اليتجرائم القانون الدويل  ٧مشــروع املادة  يذكر  )١(

مشــــــروع املادة فقرتني  منويتضــــــالوالية القضــــــائية اجلنائية األجنبية مبوجب مشــــــاريع املواد احلالية. 
  ).٢جلرائم (الفقرة تحديد تعريف هذه ال) و ١اجلرائم (الفقرة  تعداد، على التوايل، لتنيكرسم
 أدرج ولذلكقضائية، من الوالية ال صانة املوضوعيةاحلإىل  إال ٧يشري مشروع املادة  وال  )٢(

 القضائية الوالية من صيةحلصانة الشخينطبق فيما يتعلق  يف اجلزء الثالث من مشاريع املواد، وال
  . املواد مشاريعالثاين من  اجلزءيتناوهلا  اليت

 ،(رئيس الدولة ٣ مشــــــــــــــروع املادة يف ينالدول املذكور  أن هذا ال يعين أن مســــــــــــــؤويل بيد  )٣(
على  ل. ب٧دائم من تطبيق مشــــــــروع املادة  بشــــــــكل ونســــــــتبعدمووزير اخلارجية)  ،ورئيس احلكومة

 الدول رؤســـــــاء يتمتع: "يف هذا الصـــــــدد اللجنة أوضـــــــحتهإىل ما العكس من ذلك، جتدر اإلشـــــــارة 
خيل   ال، و")٧٥٩("فقط املنصب شغلهم أثناء الشخصية حلصانة اخلارجية ووزراء احلكومات ورؤساء
 وينص. )٧٦٠("املوضـــوعية حلصـــانةبتطبيق قواعد القانون الدويل املتعلِّقة  الشـــخصـــية احلصـــانةانتهاء 

تظل ما يلي: "، على ةاحلصـــــــانة املوضـــــــوعي إىل ريالطابع التكميلي، والذي يشـــــــ ذو ٦مشـــــــروع املادة 
يتعلق   قائمة بعد انتهاء فرتة واليتهم فيما حلصـــــــــانة املوضـــــــــوعيةحصـــــــــانة األفراد الذين كانوا يتمتعون 

ــا بصــــــــــــــفــة رمسيــة  هــذه أن  مبــا. ونتيجــة لــذلــك، )٧٦١("املــذكورة الواليــة فرتة أثنــاءألعمــال اليت قــاموا 

__________ 

ئق الرمسية للجمعية العامة، ، ٤شـــــــرح مشـــــــروع املادة من  ٢. وانظر أيضـــــــاً الفقرة ١فقرة ، ال٤مشـــــــروع املادة  )٧٥٩( الو
 .٨٥ة )، الصفحA/68/10( ١٠الثامنة والستون، امللحق رقم الدورة 

 .٩٠الصفحة املرجع السابق،  ،٤مشروع املادة شرح من  ٧الفقرة  . وانظر أيضاً ٣ة ، الفقر ٤املادة مشروع   )٧٦٠(
ئق الرمسية للجمعية ، ٦شـــــــــــرح مشـــــــــــروع املادة  من ١٥إىل  ٩. انظر الفقرات من ٣ ، الفقرة٦مشـــــــــــروع املادة   )٧٦١( الو

من  ٤. وانظر أيضاً الفقرة ٤٦٤-٤٥٤ات )، الصفحA/71/10( ١٠، امللحق رقم ادية والسبعونالعامة، الدورة احل
 .٣٠٥)، الصفحة A/69/10( ١٠والستون، امللحق رقم  تاسعةالدورة ال ،املرجع نفسه ،٥التعليق على املادة 
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ســري على احلصــانة من الوالية القضــائية ي ٧مشــروع املادة  فإناحلصــانة املتبقية حصــانة موضــوعية، 
 يتعلق فيمــاارجيــة ســـــــــــــــابق خــرئيس حكومــة أو وزير  أورئيس دولــة  هــاســــــــــــــتفيــد منيميكن أن  اليت

لتايل، فإن احلصـــانة املذكورة منهم واحد كل  ةفرتة والي أثناءرمسية  ةا بصـــف واماألعمال اليت ق . و
من  ١املعّددة يف الفقرة ما يتعلق جبرائم القانون الدويل ال تســـري على هؤالء املســـؤولني الســـابقني في

  . ٧ادة مشروع امل
ا أن متنع ٧من مشــروع املادة  ١الفقرة  وتبّني   )٤( ق اطبان، ارتكبت إن، اجلرائم اليت من شــأ

املذكور هذه  ملسؤولاارتكب  وإنمسؤول أجنيب،  علىهذه احلصانة من الوالية القضائية اجلنائية 
لذلك، فإن مشـــروع و . مهامه فيهاكان ميارس   اليتفرتة ال وأثناء الصـــفة بتلك يتصـــرف وهواجلرائم 
من  املوضــوعيةصــانة لحلمن عناصــر معيارية  ٦و ٥د يف مشــروعي املادتني دِّ حُ  ماكمل ي ٧املادة 

  الوالية القضائية اجلنائية األجنبية.
لألســــــــــباب التالية.  اأن تدرج مشــــــــــروع املادة هذ مســــــــــجل، بتصــــــــــويت ،رت اللجنةقرّ و   )٥(

ت  ،أوالً  والية ال من يةوضــــــــــوعاملاحلصــــــــــانة احلد من تطبيق  إىل ينحو نهميكن تبيُّ  اجتاهاأن مثة  ار
اليت تشــــكل جرائم مبوجب القانون الدويل. وينعكس هذا  التصــــرفاتالقضــــائية فيما يتعلق ببعض 

 يةوضـــــــوعاملحلصـــــــانة اليت مل تعرتف  ،ن احملاكم الوطنيةع الصـــــــادرةاالجتاه يف القرارات القضـــــــائية 
التعليــل. م من عــدم اتبــاعهــا نفس املســــــــــــــــار يف على الرغ ،)٧٦٢(بعض اجلرائم الــدوليــةبيتعلق  فيمــا

__________ 

 Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiaryانظر القضا التالية، املقدمة كحجة على وجود هذا االجتاه:   )٧٦٢(

Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No. 3), House of Lords, United Kingdom, 24 March 1999, 

[1999] UKHL 17, [2000] 1 AC 147 ربوكسل، احلكم الصادر يف ل االبتدائية كمةاحمل، بلجيكا، بينوشيه؛ وقضية
 وقضــــــــية؛ ٣٤٩، الصــــــــفحة ١١٩، اجمللد International Law Reports (ILR)، ١٩٩٨ تشــــــــرين الثاين/نوفمرب ٦

ر/مايو  ١٦كولونيا، احلكم الصــادر يف ة لاإلقليمي ، احملكمة العلياحســني، أملانيا ، الفقرة Zs 1330/99 2، ٢٠٠٠أ
كيداً ل(ي ١١ ، بوتريســـــــــيوقضـــــــــية )؛ هامتلك املتويل عن  ها كان قد توقففرضـــــــــية أن الرئيس حســـــــــني وقتعطي 

 Netherlands، ٢٠٠٠تشـــــــــــــرين الثاين/نوفمرب  ٢٠الصـــــــــــــادر يف  كماحل، أمســـــــــــــرتدام هولندا، حمكمة اســـــــــــــتئناف

Yearbook of International Law, vol. 32 (2001)على الرغم من أن احملكمة العليا ، وما يليها ٢٦٦ ، الصـــفحة)
ا مل تفعل ذلك فيما بعد، نقضـــــــت احلكم  حلصـــــــانة و فإ  القوانني مبدأ عدم رجعيةإمنا بســـــــبب انتهاك فيما يتعلق 

 International Law ،٢٠٠١ أيلول/سبتمرب ١٨ الصادر يف كمانظر احللوالية القضائية العاملية، لدود احملنطاق الو 

in Domestic Courts [ILDC 80 (NL 2001) رونوقضـــية )؛ ، بلجيكا، حمكمة النقض، احلكم الصـــادر شـــارون و
حلف ا(على الرغم من اعرت  ١٢٣ فحةصــــــــــال، ١٢٧، اجمللد ILR، ٢٠٠٣شــــــــــباط/فرباير  ١٢يف  صــــــــــانة احملكمة 
رون ة لتهمفقد وّجهت الرييل شـــــــــــــارون، شـــــــــــــخصـــــــــــــية ألال قوات ب األفعال قائد الاعند ارتكالذي كان عاموس 

، هولندا، احملكمة العليا، املدعي العاموقضــية ح. ضــد  يف جمازر صــربا وشــاتيال)؛ت شــاركيت ال ةاالســرائيلياملســلحة 
إيطاليا، ضـــــــــد لوزانو قضـــــــــية و  ؛٢-٧، الفقرة ILDC 1071 (NL 2008)، ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٨احلكم الصـــــــــادر يف 

 وقضــية أ.؛ ٦، الفقرة ILDC 1085 (IT 2008)، ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٢٤احلكم الصــادر يف  إيطاليا، حمكمة النقض،
، ٢٠١٢متوز/يوليه  ٢٥، احلكم الصــــــــــادر يف ، احملكمة اجلنائية االحتاديةاملدعي العام االحتادي، ســــــــــويســــــــــرا ضــــــــــد

BB.2011.140 صـــــــــر قضـــــــــية( العامة ةيابضـــــــــد مدير الن وقضـــــــــية ف. ف.؛  ,High Court of Justice، )األمري 

Queen’s Bench Division Divisional Court ٢٠١٤[ ،٢٠١٤أكتوبر تشـــــــرين األول/ ٧، احلكم الصـــــــادر يف [
))EWHC 3419 (Admin(،  تكمن) لرتاضــــــــيهذا احلكم يف حقيقة أنه صــــــــدر  أمهية ، أي على أســــــــاس كحكم 

ن أ هذا فيهيعرتف العامة  ةبني املدعني ومدير النيابليه إاتفاق مت التوصــــــــــــــل  املنســــــــــــــوبة إىل عال التعذيب فاألخري 
صر غري مشمولة  أن  حملكمة العليا اإليطالية أيضاً ، أكدت امدنية دعوىيف سياق و ). ةحلصانة املوضوعياألمري 

 واارتكبقد الدولة  ومســـــؤوليكون فيها اليت الوالية القضـــــائية اجلنائية ال تنطبق يف احلاالت من  ةاحلصـــــانة املوضـــــوعي
، ٢٠٠٤آذار/مارس  ١١، حمكمة النقض، احلكم الصادر يف ضد مجهورية أملانيا االحتاديةقضية فريين جرائم دولية (

ILR حلصـــــانة من ي، على الرغم من أن جملس اللوردات جونزقضـــــية ويف ). ٦٧٤ فحةصـــــال، ١٢٨، اجمللد عرتف 
التعذيب  ةد أن احلصــــــــانة من الوالية القضــــــــائية اجلنائية ال تنطبق يف حاليككرر التأنية، فإنه يالوالية القضــــــــائية املد



A/72/10 

233 GE.17-13796 

نص تيف اعتماد تشــريعات وطنية  الطابع االســتثنائي املذكور أعاله أيضــاً  ذووينعكس هذا االجتاه 
 الفقهط . وقد ســـلّ )٧٦٣(رتكاب جرائم دوليةفيما يتعلق  ةاحلصـــانة املوضـــوعي منعلى اســـتثناءات 

__________ 

] ٢٠٠٦[، ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٤، جملس اللوردات، احلكم الصـــــادر يف جونز ضـــــد اململكة العربية الســـــعودية(
UKHL 26, [2007] 1 AC ًوإن كان ذلك ، أكدت ثيوبياإل، جتدر اإلشـــارة إىل أن احملكمة االحتادية العليا ). وأخريا

حصـــانة رئيس دولة ســـابق انطباق نع متضـــد مواطن إثيويب، وجود قاعدة يف القانون الدويل  ةعو رفميف ســـياق قضـــية 
ة العليا، احلكم الصـــــــادر ، احملكمة االحتادييلي مرمياضـــــــد العقيد ه اصاملدعي اخلرائم دولية (جب ن متهماً و كيعندما 

احملـــاكم الوطنيـــة ، وجهـــت أخرىقضـــــــــــــــــا . ويف ILDC 555 (ET 1995)، ١٩٩٥تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر  ٩يف 
لثة   إىل احلصــــــــــــانة. وقد حدث ذلك، على مســــــــــــألة جرائم دولية دون البت يف م ارتكاب مســــــــــــؤولني من دولة 

 ملبعدين واملعتقلنيا حتاد الوطين للمقاومني والوطنينياالأمام احملاكم الفرنســــــــــــــية:  ريبقضــــــــــــــية املثال، يف  ســــــــــــــبيل
)Federation Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes( فرنســــــــــا ،ريب ضــــــــــد وآخرون، 

 ٢٠و ،١٩٨٤كانون الثاين/يناير   ٢٦و، ١٩٨٣تشــــــــــرين األول/أكتوبر  ٦ الصــــــــــادرة يف ، األحكامنقضحمكمة ال
االحتاد الوطين للمقاومني والوطنيني املبعدين و  ؛١٢٥الصــــــفحة ، ٧٨، اجمللد ILR، ١٩٨٥كانون األول/ديســــــمرب 

ريب لرون، احملكمـــة االواملعتقلني وآخرون ضـــــــــــــــــد  ، ILR، ١٩٨٧متوز/يوليـــه  ٤، احلكم الصـــــــــــــــــادر يف بتـــدائيـــة 
، ١٠٠، اجمللد ILR، ١٩٨٨ ونيهحزيران/ي ٣؛ وحمكمة النقض، احلكم الصــــــــــــادر يف ١٤٨  الصــــــــــــفحة، ٧٨  اجمللد

 م ارتكاب )Audiencia Nacional de España(احملكمة الوطنية اإلســـبانية وّجهت . ومن جانبها، ٣٣٠الصـــفحة
بينوشـــيه،  قضـــااحلصـــانة: أن ترى ضـــرورة للبت يف مســـألة دون من جانب األســـؤولني إىل عدد من املجرائم دولية 
على أن ، مع ذلك، وطنية، وافقت احملكمة الرواندا قضـــــــــيةفي ف. والتبت ،ورواندا ،وغواتيماال ،ويكاو ، وســـــــــيلينغو

، قضــــــــــــــية التبت، يف على نفس املنوال. و ا احلصـــــــــــــــانة اليت يتمتعمبوجب امي غلرئيس كااحملاكمة اتســــــــــــــتبعد من 
 اً واليته رئيســــــ ومع ذلك، بعد انتهاء فرتة ؛هو جينتاوالصــــــني وقتها، رئيس وطنية من الدعوى احملكمة ال اســــــتبعدت
ام مبوجب القرار الصـــــــادر يفحملكمة الوطنية  ٢وجه مكتب التحقيق املركزي رقم للصـــــــني،  تشـــــــرين  ٩ الئحة اال

 "احلصانة الدبلوماسية". مل يعد يتمتع بـ أنه ، زاعماً ٢٠١٣األول/أكتوبر 
ه االنتباه إىل دعما هلذا املوقف،   )٧٦٣(  تشـــــــــرين األول/أكتوبر، بشـــــــــأن ٢٧خ املؤر  ،١٦/٢٠١٥القانون األســـــــــاســـــــــي ُوجِّ

ت الدول األجنبية واملنظمات الدولية  واملؤمترات واالجتماعات  مقراً هلا ســــــــــــبانيااليت تتخذ من إامتيازات وحصــــــــــــا
حصــــــــــــانة رئيس الدولة ورئيس احلكومة ووزير عن نص على نظام مســــــــــــتقل يي ذيف إســــــــــــبانيا، العقد الدولية اليت ت

ا فعال األ"وعلى أن اخلارجية،  رمسية إطار ممارســــــتهم ملهامهم ال يف مفرتة واليته أثناءن] و [هؤالء املســــــؤولاليت يقوم 
دة اجلماعية منهاتســـــــتثىن   رائم ضـــــــد اإلنســـــــانية"اجلو  ،حربوجرائم واالختفاء القســـــــري،  ،من احلصـــــــانة جرائم اإل
بشـــــأن حصـــــانة  ٢٤٤٨٨ رقم رجنتيينألا قانونأن ال املثري لالهتمام أيضـــــاً ومن ). آخرهايف  ،١، الفقرة ٢٣  (املادة

أنه مل يعد قانون، مما أدى إىل القاضـــي بصـــدور ال ٨٤٩/٩٥رســـوم مبوجب امل ٣اســـتثنيت منه املادة جنبية األدول ال
قواعد القانون الدويل حلقوق  هاضـــــد دولة النتهاكتقدم دعوى قضـــــائية قبول  ع عنا متناالحماكم هذا البلد مكان 

ت املتحدةجنبية ة األيالسياد ةصاناحلقانون ينص ، بصورة أكرب ودمن منظور حمدو اإلنسان.  مبوجب املعدل  للوال
" من الوالية القضائية جنبيةاألدول الحصانة من إلرهاب ل"استثناء على  ،من جانبه ،ضحا التعذيبمحاية قانون 
عمليات أو عال مثل التعذيب األفنواع معينة من على أ ســــــــــتبعاد تطبيق احلصــــــــــانة) يســــــــــمح ألف ١٦٠٥ادة (امل

ت املتحدة ســـبق وأن أعلنتها دولة إذا ارتكبها مســـؤولو اإلعدام خارج نطاق القضـــاء  الســـلطات املختصـــة يف الوال
أن  يوضـــــــع يف االعتبار نينبغي أ، "دولة راعية لإلرهاب". ويرد اســـــــتثناء مماثل يف قانون حصـــــــانة دولة كندا. وأخرياً 

جلرائم الدولية بعض القيود أو االســـــتثناءا ذا النوع تت من احلصـــــانة فيما يتعلق  رد يف التشـــــريعات الوطنية املتعلقة 
لقانون الدويل اخلطرية لنتهاكات لقمع االقانون البلجيكي البشــــــــــــــكل مســــــــــــــتقل (انظر وإن كان ذلك من اجلرائم 

لقانون اجلنائي جلمهورية النيجر، ؛ وا٢٠٠٣ لعام لجرائم الدولية،ل هولندا وقانون ؛٢٠٠٣اإلنساين، املعدل يف عام 
ة لنظام روما األســـــــــــــــاســــــــــــــي للمحكمة اجلنائية الدولية (نظام روما يذينفتالقوانني الأو يف )، ٢٠٠٣املعدل يف عام 

بوركينا فاســـــو: انظر احلصـــــانة، من  عامذي طابع اســـــتثناء ية اليت تنص على تنفيذقوانني الاألســـــاســـــي). ومن بني ال
اختصـــــــاصـــــــات وإجراءات تطبيق نظام روما األســـــــاســـــــي للمحكمة اجلنائية الدولية من قبل  تحديداملتعلق بقانون ال

ن امل ،٢٠٠٩، ٥٠حماكم بوركينا فاســــــــــــــو، رقم  اكم بوركينا فاســــــــــــــو أن جيوز حمل، ا القانونذهل (وفقاً  ١-١٥و ٧اد
ا يف هقد ارتكبو كانوا وإن  اختصـــــــاص احملكمة، ضـــــــمن على األشـــــــخاص الذين ارتكبوا جرمية تدخل واليتها متارس 

لالستثناء أو  سبباً  ةالرمسيسؤولية املال تشكل إضافة إىل ذلك، و على أراضيها. شتبه فيه اخلارج، شريطة أن يكون امل
املتعلق  ،٢٠١١كانون األول/ديســــمرب   ١٣املؤرخ يف  ،٠٢٢-١١جزر القمر: القانون رقم و  ؛لحد من املســــؤولية)ل
لصــــفة  ٢-٧املادة تنفيذ نظام روما األســــاســــي، ب ("ال حتول احلصــــانة أو القواعد اإلجرائية اخلاصــــة اليت قد ترتبط 
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 دعاوىال إطارله بعض الصـــــــــــــدى يف  كانهذا االجتاه، و القانوين بدوره الضـــــــــــــوء على وجود مثل 
 .)٧٦٤(املرفوعة أمام احملاكم الدولية

من مشاريع املواد املتعلقة حبصانة مسؤويل  القصدأن  خذت اللجنة يف االعتبار أيضاً أ، نياً و   )٦(
 جتاهلميكن   أن تنطبق يف ظل نظام قانوين دويل ال هوالدول من الوالية القضــــــــــــــائية اجلنائية األجنبية 

لتايلو نظامل تهوطبيع تهوحد  ســلفاً تتجاهل املعايري األخرى القائمة  أنينبغي ألعمال اللجنة  ال ،مية. و
 دويلالصـــــــلة من القانون ال ذاتقطاعات ال يف كرســـــــةالدخول يف تصـــــــادم مع املبادئ القانونية امل الو 

وق اإلنســــــان والقانون اجلنائي الدويل. مثل القانون الدويل اإلنســــــاين والقانون الدويل حلق مناملعاصــــــر 
ال تنطبق عليها احلصــــــــــانة من الوالية القضــــــــــائية اجلنائية  اليتاجلرائم  ةجلعام تنبغيويف هذا الســــــــــياق، 

__________ 

هذا الشــــخص على ختصــــاصــــها الالقانون الوطين أو الدويل دون ممارســــة احملاكم الوطنية مبوجب  الرمسية للشــــخص
جلرائم املنصــــــــــــــوص عليهــا يف هــذا القــانون")؛  ، ٢٠٠٦لعــام  ةيرلنــدا: قــانون احملكمــة اجلنــائيــة الــدوليــوآفيمــا يتعلق 

ت أي حصــــــــانة دبلوماســــــــية أو ال متنع ، ٢٧("مبوجب املادة  ١-٦١  املادة ا الدول حصــــــــانة من حصــــــــا يتمتع 
: سيو شــموريو هذا الشــخص")؛ ضــد دعوى  رفعدولة طرف يف نظام روما األســاســي من رتباطه بشــخص بســبب ا

جنوب أفريقيا: قانون تنفيذ نظام روما األســـاســـي للمحكمة و ؛ ٤املادة ، ٢٠٠١عام لقانون احملكمة اجلنائية الدولية 
ن ، ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١٨، املؤرخ ٢٧رقم اجلنائية الدولية  وجب هذا القانون، (مب (ج)٣-٤و ‘١‘(أ)٢-٤املاد

دة اجلماعيةاختصــــــــاص النظر يف حملاكم جنوب أفريقيا  احلرب عندما جرائم و  ،واجلرائم ضــــــــد اإلنســــــــانية ،جرائم اإل
االرمسية صفة لإذ ال ميكن االحتجاج يف جنوب أفريقيا،  ن اجلاين املزعوم موجوداً يكو  ومن  ).تهمامل اليت قد يعتّد 

أو إجراءات التشــــــــاور بشــــــــأن واجب التعاون مع احملكمة اجلنائية على حدود فقط  تنفيذية اليت تنصبني القوانني ال
املعتمد نفيذ نظام روما األســـــــــــاســـــــــــي للمحكمة اجلنائية الدولية، تل ٢٦٢٠٠ رقم قانونالالدولية، انظر: األرجنتني: 

ن ، امل٢٠٠١ كانون الثاين/يناير  ١٦ملصـــــــــادق عليه يف او  ٢٥٣٩٠رقم مبوجب القانون  أســـــــــرتاليا: و ؛ ٤١و ٤٠اد
النمســــــــــا: القانون االحتادي بشــــــــــأن التعاون مع ؛ و ٤-١٢املادة ، ٢٠٠٢، ٤١رقم قانون احملكمة اجلنائية الدولية، 

ن ٢٠٠٢أب/أغســــــــــــــطس  ١٣ ، املؤرخ١٣٥رقم حملكمــة اجلنــائيــة الــدوليــة، ا كنــدا: قــانون ؛ و ٣-٩و ١-٩، املــاد
املؤرخ  ٢٦٨-٢٠٠٢لقانون رقم ل فرنســــــــا: قانون اإلجراءات اجلنائية (وفقاً و  ؛١٨، املادة ١٩٩٩، تســــــــليم اجملرمني

ن للمحاكمالقانون التأســـــــــــــيســـــــــــــي وأملانيا:  ؛٨-٦٢٧)، املادة ٢٠٠٢شـــــــــــــباط/فرباير  ٢٦ ؛ ٢١و ١-٢٠، املاد
حملكمة املتعلق قانون اليرلندا: وآ ؛١-٢٠، املادة ٢٠٠٣ ،حملكمة اجلنائية الدوليةاملتعلق قانون اليســــــــــــــلندا: آو 

؛ ٢٧، املادة ١٦رقم ، ٢٠٠٨ لعام كينيا: قانون اجلرائم الدوليةو  ؛١-٦، املادة ٢٠٠٦، ٣٠رقم اجلنائية الدولية، 
لتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية واحملاكم املتعلق  ٢٠٠٤تشــرين األول/أكتوبر  ٢٠املؤرخ  نونقاالليختنشــتاين: و 

قانون رقم الالنرويج: و  ؛26S.1 : قانون تســــــــــــــليم اجملرمني، املادةةمالطو و(ج)؛ (ب) ١-١٠الدولية األخرى، املادة 
 متوز/يوليه ١٧املؤرخ للمحكمة اجلنائية الدولية بتنفيذ النظام األساسي املتعلق  ٢٠٠١ حزيران/يونيه ١٥ املؤرخ ٦٥

جلرائم الــــدوليــــة واحملكمــــة اجلنــــائيــــة الــــدوليــــة املتعلق قــــانون النيوزيلنــــدا: و  ؛٢املــــادة  ،يف القــــانون النروجيي ١٩٩٨
 ؛١-٢٣، املادة ٢٠٠١ ،حملكمة اجلنائية الدولية املتعلق قانونالاململكة املتحدة: و  ؛١-٣١، املادة ٢٠٠٠ لعام

ن  ،٢٦رقم ، ٢٠٠٧لعام  حملكمة اجلنائية الدوليةاملتعلق قانون الســـاموا: و  ســـويســـرا: قانون و  ؛٤١و ١-٣٢املاد
، ٢٠٠٦، ١٨رقم حملكمة اجلنائية الدولية، املتعلق قانون ال؛ وأوغندا: ٦التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية، املادة 

 ،حملكمة اجلنائية الدوليةاملتعلق قانون اليت يســند فيها ال منركاالد ب). وهناك حالة خاصــة هي(و (أ)١-٢٥املادة 
ر/مايو  ١٦املؤرخ  نظام التنفيذية دون حتديد إىل الســـــــــلطة مســـــــــائل احلصـــــــــانة البت يف ) قرار ٢(املادة  ،٢٠٠١أ

 .خاص للتشاور
 ســــتقلامل همرغنتال يف رأيويبو وكوميانس ن اجلرائم الدولية القضــــاة هيغنز مصــــانة احلد من احلىل اجتاه إد وجود أكّ   )٧٦٤(

لقبض املؤرخ شـــرتك يف امل  )،ميقراطية ضـــد بلجيكامجهورية الكونغو الد( ٢٠٠٠نيســـان/أبريل  ١١قضـــية األمر 

Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3, at p. 88, para. 85 . قوق حلاحملكمة األوروبية اعرتفت من جانبها، و
قاعدة خاصة أو وضع تصاعدة لدعم املالن "، صراحة وآخرون ضد اململكة املتحدةجونز قضية يف ، اإلنسان

لتايل، ذيب"لتعمتعلقة مدنيني  تصــــــــلة مبزاعماســــــــتثناء يف القانون الدويل العام يف احلاالت امل مســــــــألة "، فإنه و
يف هذا اجملال من  ياً اليف ضــــــــوء التطورات اجلارية ح، جيب أن تبقى قيد االســــــــتعراض من جانب الدول املتعاقدة

ن، الــجونز وآخرون ضــــــــــــــــد اململكــة املتحــدة( القــانون الــدويل العــام" ، ٤٠٥٢٨/٠٦و ٣٤٣٥٦/٠٦رقم  دعو
ن ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢ املؤرخاحلكم    .)٢١٥و ٢١٣، الفقر
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 ،مبدأ املســــــــاواة بني الدول يف الســــــــيادة احرتامضــــــــرورة احلفاظ على  مراعاةذر وتوازن، مع حباألجنبية 
ومكافحة اإلفالت من العقاب  ،مبدأ املســـؤولية اجلنائية الفرديةو  ،ضـــمان تنفيذ مبدأ املســـاءلة ضـــرورةو 
حلفاظلمجتمع الدويل. ل اً أســــــــــــــاســــــــــــــي اً هدف عتبارهاأخطر اجلرائم الدولية  نع  ،على هذا التوازن و
الدول يف الســــــــيادة  بنيألجلها (محاية املســــــــاواة  وضــــــــعتلوظائف اليت تفي احلصــــــــانة  أنضــــــــمن يُ 

األفراد من املســـــــؤولية اجلنائية  لبعضم اتال عفاءإللتحول إىل أداة إجرائية ت أالاملشـــــــروعة) و  هاومصـــــــاحل
  ترتتب على ارتكاب أخطر جرائم القانون الدويل. أنالدولة) اليت ميكن  و(مسؤول

 شــــــــجيعيف ت تمثلةامل، ترى اللجنة أن عليها الوفاء بواليتها الســــــــابقني الســــــــببنيضــــــــوء  ويف  )٧(
واالســــــــــــــتقرائية يف الوقت  ةســــــــــــــتنتاجياال تنيطريقال عتماد هلدويل وتدوينلقانون الالتطوير التدرجيي 

 عليهاليت ال تنطبق ااجلرائم  ٧مشــــــــروع املادة  يفاللجنة  ذكرتمن هذا املنطلق املنهجي، و نفســــــــه. 
رســــــة ال يعترب اه العام يف املمامؤداه أن االجت معيار: (أ) نيالتالي ينر اللمعي وفقاً  ةاحلصــــــانة املوضــــــوعي
 ؛جلنائية األجنبيةامن الوالية القضــــــــــــائية  ةحلصــــــــــــانة املوضــــــــــــوعيمشــــــــــــمولة  غريتلك اجلرائم جرائم 

 اجملتمع قلق تثري اليترائم جلا أخطرا الدويل  القانونيف  ُعرِّفتمعيار مؤداه أن تلك اجلرائم   (ب)و
ختاذ تدابري ملنع  تزاماالل يشـــــــــمل امب ها،بشـــــــــأن حظر  وعرفية وتعاهدية دولية قواعدوأن مثة  الدويل،

ا ومعاقبة    .مرتكبيهاارتكا
ً عضـــــــــــاء األبعض  أبدىومع ذلك، فقد   )٨(  هؤالء أبدى ،أوالً التحليل.  هذاحيال  خمالفاً  رأ

لتصــويت، مشــري  ،٧ املادة ملشــروعاألعضــاء معارضــتهم  إىل ما يلي: (أ) أن اللجنة  ينالذي اعتمد 
 يكون عنـــدمـــايتمثـــل يف تـــدوين القـــانون الـــدويل العريف،  أن ميكننـــه  عملهـــاينبغي أال تصــــــــــــــف 

ه،  املبّينة األســــــبابإىل  لنظر الواضــــــح،  من  ،)٧٦٥(الوطين القضــــــائي جتهاداال أنيف احلواشــــــي أد
__________ 

ا تتطرق بشـــكل  ٧٦٢أشـــار هؤالء األعضـــاء إىل االســـتشـــهاد بتســـع قضـــا فقط (انظر احلاشـــية   )٧٦٥( أعاله) يُزعم أ
صريح إىل مسألة احلصانة املوضوعية ملسؤول الدولة من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية مبوجب القانون الدويل 

الرأي القائل إن هذه احلصــــــــانة ينبغي أن ترفض.  العريف، وإىل أن معظم تلك القضــــــــا ال تدعم يف حقيقة األمر
و ســـــرتيت الكربىفعلى ســـــبيل املثال، يف قضـــــية  ، مل تُرفض التاج الربيطاين ضـــــد قاضـــــي احملكمة اجلزئية ملنطقة 

ا ترفع  رت على أ ألعمال اليت تندرج يف نطاق إحدى املعاهدات النافذة اليت ُفســــــــــــــِّ احلصــــــــــــــانة إال فيما يتعلق 
 German case of In re، يف أملانيا (املتعلقة حبســــــــنيفاقية مناهضــــــــة التعذيب). ومل تكن القضــــــــية احلصــــــــانة (ات

Hussein ي من اجلرائم املدرجة يف مشـــــــروع املادة لفرضـــــــية ٧)، ذات صـــــــلة  ، ومل يقض احلكم، فيما يتصـــــــل 
ن الرئيس حســــني ســــابقاً  ن احلصــــانة املوضــــوع القائلة  ية من الوالية القضــــائية مل يعد يشــــغل منصــــب الرئيس، 

ا يف هذه احلالة. ومل تؤيد احملكمة العليا يف هولندا االدعاء الوارد يف قضــــية  ال ا أو ال ينبغي االعرتاف  يُعرتف 
ً  بوتريســـــــي مل يوضـــــــع بعد على احملك. واتســـــــم القرار  عارضـــــــاً  وظل حتليل احملكمة االبتدائية بشـــــــأن احلصـــــــانة رأ

رون (البلجيكي املتعلق بقضـــــية  لربملان بعد  )Re Sharon and Yaronشـــــارون و نه كان مثريا للجدل، وأدى 
ذلك إىل تعديل القانون البلجيكي، ونتج عنه أن خلصـــــــت حمكمة النقض إىل أن القضـــــــية ال تدخل يف واليتها 

ئية يف بروكســيل. املعروضــة أمام احملكمة االبتدا بينوشــيهالقضــائية. وقد كان القانون نفســه حمل إشــكال يف قضــية 
، ُمنح مســـــؤول الدولة األجنبية حصـــــانة موضـــــوعية ومل يُرفض )Lozano v. Italyلوزانو ضـــــد إيطاليا (قضـــــية ويف 

ا. وتتعلق قضية  م (متتيعه  مبالحقة إثيوبيا  )Special Prosecutor v. Hailemariamاملدعي العام ضد هايليمار
ها، ال مبالحقة أحد مســؤ  قضــائياً  ا حباالت أحد رعا ويل دولة أجنبية. وتتعلق القضــا األخرى اليت اســتشــهد 

حلصـــــــانة أو مل ترفع فيها هذه احلصـــــــانة؛ وهي ال تقّدم أي ســـــــند للرأي القائل إن مســـــــؤول الدولة  مل يُعتّد فيها 
ذه من الوالية القضــــائية اجلنائية األجنبية مبوجب القانون الدويل العريف حلصــــانة املوضــــوعيةيتمتع  ال  إذا اعُتّد 

عن ذلك، أشــــار هؤالء األعضــــاء إىل أن مســــألة صــــلة القضــــا املدنية املعروضــــة على احملاكم  احلصــــانة. وفضــــالً 
ا  ملوضــــــــوع، فاالجتاه الغالب فيها أ ملوضــــــــوع أمر جيب أن يدرس بعناية؛ وإذا افرتضــــــــنا أن هلا صــــــــلة  الوطنية 

. فعلى ســـــبيل املثال، خلصـــــت حمكمة العدل الدولية إىل أن ٧تدعم االســـــتثناءات املذكورة يف مشـــــروع املادة  ال
 ٧٦٢(انظر احلاشـــية  )Ferrini v. Federal Republic of Germanyفرييين ضـــد مجهورية أملانيا االحتادية (قضـــية 

 Jurisdictional Immunities of the State أعاله) ال تتماشـــــــــى والتزامات إيطاليا مبوجب القانون الدويل. انظر



A/72/10 

GE.17-13796 236 

؛ ٧يف مشـــــروع املادة  املذكورة االســـــتثناءاتتدعم  ال )٧٦٧(املعاهدات وقانون ،)٧٦٦(الوطنية والقوانني
فرض  حنو آخر، طــابعأو  زمينطــابع  ذو ،الصــــــــــــــلــة ليس فيهــا "اجتــاه" ذات املمــارســــــــــــــــة أن(ب) 

(ج) أن احلصـــــانة هلا  ؛من الوالية القضـــــائية اجلنائية األجنبية ةاحلصـــــانة املوضـــــوعي علىاســـــتثناءات 
لتايل  طابع  مشــــــــمولةجرائم  أيعن وجود مســــــــؤولية جنائية  أنيُفرتض ال ميكن أن ‘ ١‘إجرائي و

من الوالية القضــــــــــــــائية  احلصــــــــــــــانة تلقائياً  مينع أمر دولةها مســــــــــــــؤول الدويل قد يكون ارتكب لقانون
 اً هذا الفعل حمظور  كونال تتوقف احلصــــــــانة على جســــــــامة الفعل ذي الصــــــــلة أو على  ‘ ٢‘  األجنبية؛

 مبكرة مرحلةمسـألة احلصـانة يف  يفأن يُنظر  جيب‘ ٣‘ ؛مبوجب قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل
عدم  (د) أن ؛)٧٦٨(املوضـــــوع حيث من القضـــــية يف يُنظر أنوذلك قبل  القضـــــائية، الواليةمن ممارســـــة 

__________ 

(Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 99 جونز ضــــد . ويف قضــــية
أعاله)، اعرتف جملس  ٧٦٢(انظر احلاشــــية  )Jones v. Kingdom of Saudi Arabiaاململكة العربية الســــعودية (

لدولة. وعلى النقيض من ذلك، فإضـــــافة إىل القضـــــا املذكورة أعاله، أشـــــار هؤالء اللوردات حبصـــــانة مســـــؤويل ا
أمام حماكم وطنية يف ســياق إجراءات جنائية  حلصــانة املوضــوعيةاألعضــاء إىل عدد من القضــا اليت اعُتّد فيها 

 Senegal, Prosecutor v. Hissène Habré, Court of احلصــــــــــــانة. انظر على ســــــــــــبيل املثال وقبلت فيها تلك

Appeal of Dakar, judgment of 4 July 2000, and Court of Cassation, judgment of 20 March 2001; 

ILR vol. 125, pp. 571-577  رئيس دولة ســـابق)؛ ل(احلصـــانة املمنوحةGermany, Jiang Zemin, decision of 

the Federal Prosecutor General of 24 June 2005, 3 ARP 654/03-2 (same).  
ملسؤول دولة  احلصانة املوضوعيةمن القوانني الوطنية قد تناول مسألة  جداً  قليالً  الحظ هؤالء األعضاء أن عدداً   )٧٦٦(

اخلامس  همن الوالية القضائية اجلنائية األجنبية مبوجب القانون الدويل العريف. وكما سلم به املقرر اخلاص يف تقرير 
:"ال يوجد يف ٤٢)، الفقرة A/CN.4/701عن حصــــــــانة مســــــــؤويل الدول من الوالية القضــــــــائية اجلنائية األجنبية (

أغلب الدول تنظيم صـــــــريح ملســـــــألة حصـــــــانة الدول أو مســـــــؤوليها من الوالية القضـــــــائية. بل على العكس، تُرك 
ا تعاجل مســألة التعامل مع مســألة احلصــانة للمحاكم". وال يتضــمن العدد القليل م ن القوانني الوطنية اليت ُزعم أ

يرلندا، بوركينا فاسو، جزر القمر، جنوب أفريقيا، موريشيوس، النيجر) أي قانون يدعم آهذه احلصانة (إسبانيا، 
 ١٦/٢٠١٥كما ورد كتابة. فعلى ســـــــــــبيل املثال، ال يتناول القانون األســـــــــــاســـــــــــي اإلســـــــــــباين   ٧مشـــــــــــروع املادة 

لرؤســــــــاء الدول ورؤســـــــاء  احلصــــــــانة املوضــــــــوعية، ســــــــوى ١، الفقرة ٢٣ألول/أكتوبر، املادة تشــــــــرين ا ٢٧  املؤرخ
احلكومات ووزراء اخلارجية الســـــــــــــــابقني. وال تنص قوانني مثل القانون البلجيكي لقمع االنتهاكات اجلســـــــــــــــيمة 

، سوى على ٢٠٠٣م ، وقانون اجلرائم الدولية اهلولندي لعا٢٠٠٣للقانون الدويل اإلنساين، الذي ُعدِّل يف عام 
رفض احلصــــــــــــانة وفق ما هو معرتف به مبوجب القانون الدويل، دون أي مزيد من التحديد. وعالوة على ذلك، 
شئ  الحظ هؤالء األعضاء أن القوانني الوطنية املنفِّذة اللتزام بتسليم مسؤول دولة إىل احملكمة اجلنائية الدولية، 

لس األمن، ليست ذات صلة مبسألة حصانة مسؤول دولة من الوالية مبوجب نظام روما األساسي أو قرار من جم
اجلنائية األجنبية مبوجب القانون الدويل العريف. وليس للقوانني الوطنية اليت تركز على حصـــــــــــــــانة الدول صـــــــــــــــلة 

ت السيادية األجنبية  ٢٤٤٨٨، ومن تلك القوانني القانون رقم ملوضوع أيضاً  يف يف األرجنتني، وقانون احلصا
ت الســــيادية  ت املتحدة، وقانون حصــــانة الدولة يف كندا (وعالوة على ذلك، ُأشــــري إىل أن قانون احلصــــا الوال

إلرهاب).   األجنبية مل يُعدَّل مبوجب قانون محاية ضحا التعذيب، الذي ال عالقة له 
حمددة من اجلرائم (مثل  نواعاً الحظ األعضـــــــــــــــاء نفســـــــــــــــهم أن ليس مثة معاهدة عاملية من بني تلك اليت تتناول أ  )٧٦٧(

دة اجلماعية، وجرائم احلرب، والفصـــل العنصـــري، والتعذيب، واالختفاء القســـري) تتضـــمن أي أحكام حتول  اإل
ملســــؤويل الدول من الوالية القضــــائية اجلنائية األجنبية، كما أنه ليس مثة معاهدة عاملية  احلصــــانة املوضــــوعيةدون 

ت حمددة من مســــــؤويل الدول (الدبلوماســــــيون واملســــــؤولون القنصــــــليون واملســــــؤولون من بني تلك اليت تتناول فئا
  املوفدون يف بعثة خاصة، على سبيل املثال) تتضمن أحكاما من نفس القبيل.

ن طرف متدخل)انظر، على ســـبيل املثال،   )٧٦٨( ت القضـــائية للدولة (أملانيا ضـــد إيطاليا: اليو ، (انظر قضـــية احلصـــا
("القانون الدويل العريف ال يتعامل مع حق الدولة يف احلصانة  ٨٤، الفقرة ١٣٧)، الصفحة ٧٦٥احلاشية أعاله 
ــا انتهكتهــا")؛  عتبــاره حقــاً  يتوقف على خطورة الفعــل الــذي تـُتَّهم بــه أو الطبيعــة اآلمرة للقــاعــدة اليت يُزَعم أ

Arrest Warrant of 1 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. 

Reports 2002, p. 25, para. 60  احلصانة من الوالية القضائية اجلنائية واملسؤولية اجلنائية الفردية، مها مفهومان")
منفصـــالن متاماً. فاحلصـــانة من الوالية القضـــائية هي مســـألة إجرائية بطبيعتها، يف حني أن املســـؤولية اجلنائية هي 

  سائل القانون املوضوعي.").مسألة من م
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حلصــانة أمام حمكمة جنائية دولية  حلصــانة من ب صــلة ذا لضــرورة ليسالتمتع  والية العدم التمتع 
 عليه يُتفق مل إذا ،احلصانة منالستثناءات لإنشاء نظام جديد  أنه) ( الوطنية؛ للمحاكمالقضائية 
لعالقات بني الدول وقد يقوض حتقيق هدف اجملتمع  مبعاهدة، ســــــيؤدي على األرجح إىل إضــــــرار 
 يرىيف مكافحة اإلفالت من العقاب على أخطر اجلرائم الدولية. وإضافة إىل ذلك،  املتمثلالدويل 

قرتاحها مشـروع املادة  أنأعضـاء اللجنة هؤالء  " شـارعة ةسـة "سـياسـممار  بصـدد تكون، ٧اللجنة، 
عضــــــاء أن مشــــــروع هؤالء األ ويرىالتدرجيي.  هتطوير بلقانون الدويل وال ا بتدوين تعد هلا عالقة ال مل

فــذًا وال  الجــديــد" ال ميكن اعتبــاره  قــانونمن أجــل " هو مقرتح ٧املــادة   ً  تــدرجييــاً  تطويراً قــانو
م األعضـــــاء شـــــدد ،نياً للقانون الدويل.  منشـــــوداً  على الفرق بني احلصـــــانة اإلجرائية من  أيضـــــا ذا

 إىل وذهبوا أخرى، جهة من املوضـــــــوعية، اجلنائية واملســـــــؤولية جهة، نالوالية القضـــــــائية األجنبية، م
 بللتحقيق التوازن املتوخى.  مالئماً  وال الزماً  ليس احلصــــــــانة من ســــــــتثناءات االعرتاف ن القول
يف احلاالت اليت يالحق فيها  تُتجنب أن ميكن نةاحلصــــــــــا أن ذلك مقابل يفهؤالء األعضــــــــــاء  رأى

شــــــأن  ومنمســــــؤول الدولة يف دولته؛ أو يف حمكمة دولية؛ أو يف حمكمة أجنبية بعد رفع احلصــــــانة. 
ســـتثناءات من احلصـــانة مل تقبلها الدول مبعاهدة أو عن طريق ممارســـة منتشـــرة أن يتســـبب يف  اجلزم

 ئيةدولة والية قضــــا مارســــت حيثما الدول بني حقيقية،إن مل يتســــبب يف نزاعات  جســــيمة،توترات 
 شنيعة. جرمية ارتكاب مزاعم إىل فقط الستناد أخرى دول مسؤويل علىجنائية 

ن عن وجهة أيضـــــــــــــــاً  وايؤخذ يف االعتبار أن هؤالء األعضـــــــــــــــاء أعرب أنال بد و   )٩(  هنظرهم 
لجنة ال تبتّ  مل ما هانواالســتثناءات مانة على احلصــ القيودأي قرار بشــأن مســألة  اعتماد ميكن ال
ت اإلجرائية.  يف كانوا قد   وإنللجنة، اأعضـــــــاء  أغلبية تبنهأن هذا الرأي مل ت بيدمســـــــألة الضـــــــما

ت اإلجرائية حتد مهية حتديد الضـــما ممارســـة الوالية القضـــائية  ملنع التعســـف يف اً ضـــحاو  اً ديأقروا 
احلصــــــــانة  عليها تنطبق الأن مســــــــألة اجلرائم اليت  تربواواعاجلنائية األجنبية على مســــــــؤويل الدول، 

رحلة من أعمال اللجنة. بصورة منفصلة يف هذه امل عاجلمن الوالية القضائية ميكن أن ت املوضوعية
 ةجلعامل اإلجرائية يف لمســــــــــــــائلومع ذلك، من أجل التعبري عن األمهية الكبرية اليت توليها اللجنة 

على ما يلي:  تنص اتُّفق على أن تدرج يف النص احلايل ملشـــــــــاريع املواد حاشـــــــــية، هذا املوضـــــــــوع
ا الســبعني يف األحكام  يفاللجنة  ســتنظر" تدور ع املواد ير اشــم على يةالســار  ئيةإلجراا والضــما

عنوان  يف) و يةشــخصــكمرجع يف عنوان اجلزء الثاين (احلصــانة ال  اشــيةهذه". وقد أدرجت تلك احل
ت اإلجرائية قد مبا أن األحكام و ع املواد، ير ا) من مشــــة(احلصــــانة املوضــــوعي اجلزء الثالث الضــــما

  لق مبشاريع املواد ككل.يف االعتبار فيما يتع أخذها فئيت احلصانة، وينبغي أيضاً  كلتاتشري إىل  

  ١ الفقرة    
لقانون (و)) جرائم ا إىل(أ)  من الفرعية الفقرات( ٧من مشـــــــــــــــروع املادة  ١الفقرة  تعّدد  )١٠(

ا، أن  ُزعم إن، االدويل اليت من شـــــــــأ نع تطبيق احلصـــــــــانة من الوالية القضـــــــــائية اجلنائية متارتكا
بتلك  متصــــــــرفاً ارتكب تلك اجلرائم  قد املذكور املســــــــؤول كانلو  و لصــــــــاحل مســــــــؤول أجنيب، حىت 

دةو الصـــــــــــــــفــة وأثنــاء الفرتة اليت كــان ميــارس فيهــا مهــامــه.  اجلمــاعيــة،  هــذه اجلرائم هي: جرميــة اإل
  واالختفاء القسري. ،والتعذيب ،واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب، وجرمية الفصل العنصري

 التفســـــــــــريينخذ يف االعتبار  لكينطبق" تمشـــــــــــروع املادة عبارة "ال  فاحتةســـــــــــتخدم وت  )١١(
ا هذ وصفمارسة والفقه القانوين كليهما فيما يتعلق بامل يف يتطوران اللذين املختلفني ه اجلرائم 

لتايل،  أفعال" أن ارتكاب  إىليذهب البعض  ،أوىل نظر زاويةمن فمنفذة بصـــــفة رمسية" أم ال. و
لتايل ال ميكن اعتبار  ،شـــــــــــــــكل وظيفة من وظائف الدولةيأن  اجلرائم املذكورة ال ميكن أبداً   هاو
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أن جرائم  ابلاملقالرأي  أصـــــــــــــحاب ىير على العكس من ذلك، و رمسية".  ةبصـــــــــــــف منفذة"أفعال 
 ترتكبوجود عنصــر الدولة (التعذيب واالختفاء القســري) أو أن  إما فيهايُفرتض القانون الدويل 

لتايل ميكن اعتبارها يف الدولة ةهنا تنشأ صل ومنتغطية، صرحية أو ضمنية، من جهاز الدولة، ب ، و
على الرغم من أن اللجنة مل تر أنه من و . )٧٦٩(رمسية" ةبصـــــــــــــف منفذة "أعماالً  احملددةبعض احلاالت 

احملاكم  بعضخذت بعني االعتبار أن أ فقدأعاله،  ينن التفســـــــــري م واحدلصـــــــــاحل  البتالضـــــــــروري 
حلصــانة املوضــوعية يف ممارســة واليتها القضــائية اجلنائية على جرائم القانون اق الوطنية املختلفة مل تطبّ 

ا ال   وإنالدويل هذه،   اخلاصة الوظائف منمنفذاً بصفة رمسية أو وظيفة  فعالً  هاعترب تكان ذلك أل
ا أو خمالف بســــــــــــببأن جرائم القانون الدويل ( تعترب األ أو، )٧٧٠(لدولة لقواعد قطعية)  تهاخطور

  .)٧٧١(صانة اجلناة من الوالية القضائية اجلنائيةحبؤدي إىل االعرتاف تال جيوز أن 
رمية القانون ج نفس ريفســت األحيان بعض يفيف املمارســة  جرى هبالنظر إىل أنفلذلك، و   )١٢(

ا تشــكل حد علىالدويل  )، وجودةاحلصــانة امل من(اســتثناء  وجود احلصــانة) أو اســتثناءً  عدم( اً أ
ر ال منظورهذه املســـــــــألة من  تناولفضـــــــــل األ من أنهاعتربت اللجنة  فقد  واحدعن كل  نامجةاآل

ائية على هذه اجلرائم من الوالية القضــ ةاحلصــانة املوضــوعي اقانطب: عدم ا، ومهالنهجني ينمن هذ
ه الصـــيغة من أجل للجنة هذآثرت ا وقدمســـؤول الدولة.  هاســـتفيد منييف احلاالت اليت ميكن أن 

ا أن متنع، جبتقدم قائمة مؤكدة  كيوالتيقن، لالوضوح  مسؤول يف  هان ارتكبوإ حىترائم من شأ
  نبية.صانة من الوالية القضائية اجلنائية األجحل املسؤولذلك  متتعالدولة، 

ســــــبق أن  الذي األســــــلوب تباعنطبق احلصــــــانة" ت"ال  عبارة تاســــــتخدم ،وهلذه الغاية  )١٣(
، واليت القضائية الوالية منحبصانة الدولة  صل، مع تغيري ما يلزم تغيريه، فيما يتاللجنة استخدمته

" يف ســــــــياق فيهاصــــــــانة حل حتتج أن للدول وزاليت ال جي دعاوىمصــــــــطلح "ال فيها تســــــــتخدما
__________ 

ت القضـــائية للدولة (أملانيا ضـــد إيطاليا: الانظر، على ســـبيل املثال، قضـــية   )٧٦٩( ن طرف متدخل)احلصـــا ، (انظر يو
  صانة الدول).(مناقشة األعمال السيادية يف سياق ح ٦٠، الفقرة ١٢٥أعاله)، الصفحة  ٧٦٥احلاشية 

تشـــــرين  ٦كم الصـــــادر يف ، بلجيكا، احملكمة االبتدائية لربوكســـــل، احليهقضـــــية بينوشـــــانظر، على ســـــبيل املثال،   )٧٧٠(
ليا احملكمة الع ، أملانيا،وقضـــــــــية حســـــــــني؛ ٣٤٩، الصـــــــــفحة أعاله) ٧٦٢(انظر احلاشـــــــــية  ١٩٩٨الثاين/نوفمرب 

ر/مايو  ١٦اإلقليمية لكولونيا، احلكم الصـــــادر يف  (يعطي  ١١ه)، الفقرة أعال ٧٦٢(انظر احلاشـــــية  ،٢٠٠٠أ
مماثلة تخدمت حجة اســــكما .  تلك الوظائف)تويل ف عن لفرضــــية أن الرئيس حســــني وقتها كان قد توقّ  كيداً 

مقاطعة قضــية لى ســبيل املثال، علذلك، انظر، و حلصــانة أمام احملاكم املدنية. ُتُذرع فيها اليت قضــا يف بعض ال
ن لييفاد، احملكمة االبتدائية يف اديةفويوتيا ضـــــــــد مجهورية أملانيا االحت تشـــــــــرين  ٣٠)، احلكم الصـــــــــادر يف (اليو

 .١٩٩٧األول/أكتوبر 
ر/ ٢٩لصــــــــادر يف ا، احملكمة العليا، احلكم إســــــــرائيلخيمان، قضــــــــية أيف هذا ما حدث، على ســــــــبيل املثال،   )٧٧١(  أ

يف اآلن إليطالية ادت احملاكم تنس، افرييينقضية ويف ؛ ٣١٠و ٣٠٩فحتان صال، ٣٦، اجمللد ILR، ١٩٦٢  مايو
مجهورية فريين ضد اعد آمرة (تتعارض مع قو  وكذا إىل كون السلوكيات املقصودةخطورة اجلرائم املرتكبة نفسه إىل 

)، أعاله ٧٦٢شـــــــــــــــية (انظر احلا ٢٠٠٤ آذار/مارس ١١، حمكمة النقض، احلكم الصـــــــــــــــادر يف أملانيا االحتادية
انتهاك احلقوق ىل إاحلصـــــانة  هارفضـــــيف ، اســـــتندت حمكمة النقض اإليطالية لوزانوقضـــــية يف و ). ٦٧٤ فحةصـــــال

لتايل، جيب أن تترقى إىل مصـــــــاف األســـــــاســـــــية، اليت  م نظالقواعد اليت تلى عكون هلا األســـــــبقية قواعد آمرة، و
حلاشـــية ا (انظر ٢٠٠٨ هييولمتوز/ ٢٤، إيطاليا، حمكمة النقض، احلكم الصـــادر يف إيطالياضـــد (لوزانو احلصـــانة 
 ااالحتادية لسويسر جلنائية ااحملكمة استندت ، يالحتاداضد املدعي العام قضية أ. يف و ). ٦أعاله)، الفقرة  ٧٦٢

املشــرع الســويســري  ربهاذات طابع عريف يعت ارتكاب جرائم دوليةذي طابع عريف على وجود حظر إىل قرارها يف 
االعرتاف يف وقت نفسه يف الاالستمرار و ك السلوكيات تلعدم اتساق حظر ؛ مربزاً عالوة على ذلك قواعد آمرة

، االحتادي، ســـــويســـــرا امالعاملدعي  أ. ضـــــد نع الشـــــروع يف التحقيق (متأن  امن شـــــأاليت  ةحلصـــــانة املوضـــــوعي
 .))أعاله ٧٦٢ (انظر احلاشية ٢٠١٢متوز/يوليه  ٢٥احملكمة اجلنائية االحتادية، احلكم الصادر يف 
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 أن... وز"ال جي عبارة، قررت اللجنة عدم اســتخدام ٧ املادة مشــروع ففي. ومع ذلك، )٧٧٢(مماثل
صيغة لتوجد به العبارة املذكورة وفضل االحتفاظ  الذياإلجرائي  عنصرتج" من أجل جتنب الحت

  نطبق".ت"ال  احملايدة
 فاحتةألجنبية" يف اممارسة الوالية القضائية اجلنائية  منعبارة " ، أدرجتأخرى هةمن جو   )١٤(

 مااعتمد اللذين ٥و ٣املادتني  ييف مشــروع صــيغة املســتخدمة ســابقاً ال منوال على نســجاً  املادة
  .اللجنة مؤقتاً 

نون الدويل ســــــواء كان القا مبوجبرَّم اجمل الفعلإىل  عبارة "جرائم القانون الدويل" وتشــــــري  )١٥(
 ذاترائم اجلهي  ٧املادة  أم ال يف القانون الوطين. واجلرائم املعددة يف مشـــــــــروع لك الفعل جمرماً ذ

ر الكربى على اجملتمع الدويل ككل، اليت    هاتعريف بشـــأنالنطاق  دويل واســـع آراء توافق يوجداآل
عاهدات دولية ائم يف مهذه اجلر  تناول جرىومعاقبة اجلناة. وقد  انع ارتكامبوجد التزام ي كما

  مبوجب القانون الدويل العريف. حمظورة أيضاً  هيو 
 القانونتبيان مبادئ  عندأن اســـــــــتخدمت اللجنة عبارة "جرائم القانون الدويل"  وســـــــــبق  )١٦(

ا  ويف مشـــروع  )٧٧٣(عنها لصـــادرةحكام ااألربغ و نالنظام األســـاســـي حملكمة نور  يفالدويل املعرتف 
اللجنة  قصــدت. ويف هذا الســياق، )٧٧٤(١٩٥٤قانون اجلرائم املخلة بســلم اإلنســانية وأمنها لعام 
الرجوع إىل القانون الدويل  وجوبإىل " اإلشــــــــــارةســــــــــتخدام مصــــــــــطلح "جرائم القانون الدويل" 

عليها  ةعاقبهذه األنواع من الســـــــــــــــلوك وامل منعهذه اجلرائم وأن " على" اجلنائي الطابع إلضـــــــــــــــفاء
 طابع إضـــــفاءالقانون الدويل يف  لعنه "اســـــتقال وينتج. )٧٧٥(لقانون الدويل"ا منيســـــتمّد مباشـــــرة 

نه جرمية  صـــــــــفصـــــــــف أو عدم و و " أنو  )٧٧٦(هذه اجلرائم على" اجلرمية نوع معني من الســـــــــلوك 
نه جرمية مبقتضــــــــــى القانون  مبقتضــــــــــى القانون الوطين ال خيّل بوصــــــــــف هذا النوع من الســــــــــلوك 

__________ 

ا من الوالية القضــــــــائية، اليت اعا تاملتعلقة حبصــــــــامشــــــــاريع املواد   )٧٧٢( الدول وممتلكا ا اللجنة يف دور الثالثة  تمد
ً  ة املقتبســــة أعالهاللجنة العبار . واســــتخدمت ٧٤الصــــفحة ، ١٩٩١حولية جلنة القانون الدويل ، واألربعني  عنوا

كيدهاالثالث من مشــــــــــــروع املواد، وكرر باب لل لشــــــــــــرح و . باب ذلك الاملدرجة يف ١٧ىل إ ١٠ من يف املواد ت 
لى عمن التعليق العام  ١الفقرة على وجه اخلصوص استخدام هذا التعبري، انظر إىل لجنة الت فعاألسباب اليت د

من و ). ٧٦و ٧٥ان الصــفحت( ١٠من التعليق على املادة  ٥إىل  ١من ) والفقرات ٧٤ فحةصــالالثالث ( بابال
ا من الوالية ال جانبها، اســــــتخدمت اتفاقية األمم ت الدول وممتلكا قضــــــائية، املربمة يف نيويورك املتحدة حلصــــــا

ال جيوز للدول  اوى اليتالدع، املرفق)، عبارة "٥٩/٣٨العامة  جلمعيةا(قرار  ٢٠٠٤كانون األول/ديســمرب   ٢ يف
حلصانة فيها" ً  أن حتتج   .١٧إىل  ١٠من  ادو امليف الثالث كما للباب  عنوا

ا القانون الدويل انظر املبدأ األول من مبادئ   )٧٧٣( لصـــــادرة حكام ااألربغ و نمة نور النظام األســـــاســـــي حملكيف املعرتف 
رضـــــــة للعقاب" عنه وع يشـــــــكل جرمية مبوجب القانون الدويل يكون مســـــــؤوالً  : "أي شـــــــخص يرتكب فعالً عنها

)Yearbook, … 1950, vol. II, document A/1316, p. 374(. 

: "اجلرائم ضــــد ســــلم ١٩٥٤ املعتمد عام اجلرائم املخلة بســــلم اإلنســــانية وأمنها مدونةمن مشــــروع  ١انظر املادة   )٧٧٤(
لدويل، يعاقب األفراد ااإلنســــــــــــــانية وأمنها، حســــــــــــــب التعريف الوارد يف هذه املدونة، هي جرائم مبوجب القانون 

 من ٢الفقرة وتنص ). Yearbook , …1954, vol. II, document A/2693, p. 150(ا" املســـــــــــؤولون عن ارتكا
، من ١٩٩٦لجنة يف عام ي اعتمدته الذال هاوأمن نســـــــــانيةمن مشـــــــــروع مدونة اجلرائم املخلة بســـــــــلم اإل ١املادة 
ذه لدويل القانون امبقتضـــــى هي جرائم  هاوأمن اإلنســـــانية ســـــلماملخلة بعلى أن "اجلرائم  جهتها، ويعاقب عليها 
، اجمللد الثاين ١٩٩٦... ة حولي( "القانون الوطينمبقتضـــــى عليها  اً أو مل تكن معاقباً قبســـــواء كانت معا، الصـــــفة

 ).٣٧ الصفحة (اجلزء الثاين)،
، ١٩٩٦أمنها لعام ملخلة بســــــــــــلم اإلنســــــــــــانية و مشــــــــــــروع مدونة اجلرائم امن  ١من شــــــــــــرح املادة  ٦انظر الفقرة   )٧٧٥(

 . ٣٨، اجمللد الثاين (اجلزء الثاين)، الصفحة ١٩٩٦...  حولية

 .٣٨، الصفحة ٩السابق، الفقرة املرجع   )٧٧٦(
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لتايل، فإن استخدام مصطلح "جرائم )٧٧٧(يل"الدو  بصورة مباشرة قائمة  يربطالدويل"  القانون. و
اجلرائم  هذهتعريف  فهميضــمن و لقانون الدويل،  ٧من مشــروع املادة  ١اجلرائم الواردة يف الفقرة 

دون إعطاء أمهية للوصف اجلنائي الذي ميكن  منالدولية،  قواعدعليه يف ال منصوصوفق ما هو 
  احلصانة. فيهاأن يوجد يف القانون احمللي لتحديد احلاالت اليت ال تنطبق 

دة اجلماعية تدرجو   )١٧( و(ب) اجلرائم ضـــــد  ،ضـــــمن فئة جرائم القانون الدويل (أ) جرمية اإل
 فيهالجنة هذه اجلرائم ضـــــــــمن اجلرائم اليت ال تنطبق الأدرجت و و(ج) جرائم احلرب.  ،اإلنســـــــــانية

قلق ما الن ملدى اجملتمع الدويل  رتجلرائم اليت أ األمر يتعلق، احلصانة لسببني أساسيني. أوالً 
يف القانون اجلنائي الدويل والقانون الدويل حلقوق  ةمركزي ةأدى إىل اعتماد معاهدات حتتل مكان

ا  علىإلنســاين، واليت ســلطت احملاكم الدولية الضــوء ليس فقط اإلنســان والقانون الدويل ا خطور
ا قد  ذا هاكون حظر   على أيضــــاً  إمناو  قواعد اللقواعد آمرة من  شــــكل انتهاكاً يطابع عريف وارتكا

، بشـــــــكل مباشـــــــر أو غري نشـــــــأخذ بعني االعتبار أن هذه اجلرائم تأُ ، نياً و لقانون الدويل. لالعامة 
احلصــــــانة  مســــــألة فيها أثريتلقضــــــا اليت  يتصــــــل فيمارســــــة القضــــــائية للدول املما منمباشــــــر، 
من نظام روما  ٥درجت يف املادة ، جتدر اإلشــــارة إىل أن هذه اجلرائم الثالث أُ . وأخرياً ةاملوضــــوعي

ا "أشــد  هايلي "نظام روما األســاســي")، اليت تصــف فيمااألســاســي للمحكمة اجلنائية الدولية (
ســـره"  إىلوأشـــار بعض األعضـــاء، مع ذلك،  .)٧٧٨(اجلرائم خطورة موضـــع اهتمام اجملتمع الدويل 

 االجتهاد يف ســـــــــواء املمارســـــــــة، يف يذكر دعماً  جيدمل  ٧أن إدراج تلك اجلرائم يف مشـــــــــروع املادة 
  .الوطين التشريع يف  أو والدويل الوطين القضائي

ا أدرجت أيضــــــاً  منهذا الوقت جرمية العدوان على الرغم  يف جدر ت أالقررت اللجنة و   )١٨(  أ
موضــــوع تصــــنيف إجرامي مبوجب التعديالت اليت  تمن نظام روما األســــاســــي، وكان ٥يف املادة 
. وقد اختذت )٧٧٩(٢٠١٠مؤمتر اســــــــــتعراض نظام روما األســــــــــاســــــــــي يف كمباال عام  يفاعتمدت 

ا من يتجرمية العدوان، ال طبيعةنظر إىل لاللجنة هذا القرار  احملاكم الوطنية  منطلب تت أن شـــــــأ
البعد الســـــياســـــي اخلاص هلذا النوع من  وكذلكجنبية، األدولة الســـــابق لعدوان  فعلحتديد وجود 

مجعية الدول األطراف يف احملكمة  كونو  ؛"القيادة جرائمضـــــــــمن " تصـــــــــنيفهابســـــــــبب  )٧٨٠(اجلرائم
__________ 

ربغ، أن اللجنة قد نادئ نور املبدأ األول من مب الحظ أنه، ويف الوقت نفســـــــــــه، معلقاً . ١٠املرجع الســـــــــــابق، الفقرة   )٧٧٧(
مباشـــــــــرة على التزامات فرض  أن القانون الدويل قد ياملبدأ األول هيت يقوم عليها ن "القاعدة العامة ال تصـــــــــرح
 ).Yearbook … 1950, vol. II, document A/1316, p. 374, para. 99( دخل القانون الداخلي"تدون من األفراد 

، جمموعة املعاهداتملتحدة، ا)، األمم ١٩٩٨متوز/يوليه  ١٧(روما،  األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةنظام روما   )٧٧٨(
 بعة. الفقرة الرا ، والديباجة،١، الفقرة ٥وما يليها، املادة  ٣، الصفحات ٣٨٥٤٤، الرقم ٢١٨٧اجمللد 

ئق الرمسية مل مكرراً، ٨انظر تعريف العدوان الوارد يف املادة   )٧٧٩( نظام روما األســـــــاســـــــي للمحكمة  ؤمتر اســـــــتعراضالو
ر/مايو ٣١اجلنائية الدولية، كمباال،  ، RC/9/11جلنائية الدولية ااحملكمة منشور ، ٢٠١٠حزيران/يونيه  ١١ - أ

 ).RC/Res.6( "جرمية العدوان" ٦القرار 
 جلرائم املخلة بســـــلمامدونة تعليقات على مشـــــروع اليف اللجنة أكدت، يف هذا الصـــــدد، إىل أن  ،جتدر اإلشـــــارة  )٧٨٠(

يف الفرد عن اشرتاكه سؤولية نه ملبد مشرط ال ما العدوان إىل دولة عزو : "ما يلي، ١٩٩٦عام ها لوأمن اإلنسانية
من جانب عدوان جود و يف حالة عدم املســـــــــــــــؤولية عن هذه اجلرمية الفرد أن يتحمل وال جيوز جرمية العدوان. 

هذه اجلرمية دون النظر   مســـــــــألة املســـــــــؤولية اجلنائية الفردية عن ن تفصـــــــــل يفأمحكمة هكذا ال جيوز للدولة. و ال
مســألة ة لدولة ما يف وطنيحمكمة ويعترب الفصــل من جانب دولة. من جانب الالعدوان  أولية يف مســألة مســألةك

هو مبدأ و لقانون الدويل ملبدأ أســاســي من مبادئ ا دولة أخرى خمالفاً أو عدم ارتكابه من جانب عدوان ارتكاب 
الختصــــــــاص ينطوي  ام لدولةالوطنية ممارســــــــة احملكمة تؤدي ذلك، عالوة على . و ال ســــــــلطان لنظري على نظريه

ر خطري دولــة أخرى جــانــب عــدوان من أو عــدم ارتكــاب ارتكــاب مســــــــــــــــألــة لنظر يف على ا ة فيمــا يتعلق إىل آ
 ٦٢ فحةصـــــــــــــــالزء الثاين)، ، اجمللد الثاين (اجل١٩٩٦ ... حولية( لعالقات الدولية والســـــــــــــــلم واألمن الدوليني"

 .))٨من التعليق على املادة  ١٤(الفقرة 
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بعض ذه اجلرمية. ومع ذلك، أشــار تفعيل اختصــاص احملكمة  يفحىت اآلن  بتاجلنائية الدولية مل ت
من أخطر جرائم  اأ مبا، ٧من املادة  ١األعضـــــــــــاء إىل أن جرمية العدوان ينبغي أن تدرج يف الفقرة 

 اإلنســانيةســالم ب املخلةاللجنة نفســها يف مشــروع مدونة اجلرائم  تهاأن أدرج ســبقالقانون الدويل، و 
 على وعالوةاملدرجة يف نظام روما األســـــــــــاســـــــــــي.  اجلرائممن  ةعد واحدتو  )٧٨١(١٩٩٦ لعام هاوأمن

ا يف العدوان جرمية الدول من كبري  عدد أدرج ذلك، . ونتيجة لذلك، فقد )٧٨٢(الوطين اجلنائي قانو
  .الصدد هذا يف متحفظاً  موقفاً  أبدوااللجنة و  أعضاءموقف خمالف لقرار أغلبية  عن واأعرب

من مشــــروع  ١يف الفقرة  تدرجمن الضــــروري أن  أنه، فقد رأت اللجنة أخرى جهة منو   )١٩(
 قائمةفئات كالقســـــــــري   االختفاء(و) و(ه) التعذيب وجرائم (د) الفصـــــــــل العنصـــــــــري،  ٧املادة 

ا من جرائم القانون الدويل  على الرغم من أن هذه اجلرائم و . ةصـــــــــــــــاناحل عليها تنطبق ال اليتبذا
خذت أ، فقد )٧٨٣(روما األســـاســـي ضـــمن فئة اجلرائم ضـــد اإلنســـانيةمن نظام  ٧يف املادة  مدرجة

__________ 

  ).١٦(املادة  ٨٧املرجع السابق، الصفحة   )٧٨١(
 ،321k, No. 60/1974 § ي،اجلنائ القانون النمســــا،: العدوان جرمية تتناول وطنية تشــــريعات على أمثلة يلي فيما  )٧٨٢(

 .BGBl. I No عدد لرمسية،ا القوانني جريدة يف الصـــــادرة املعدلة بصـــــيغته ،١٩٧٤ يناير/الثاين كانون  ٢٣ املؤرخ

ن ،٢٠٠٠ لعام اجلنائي القانون أذربيجان، ؛112/2015  اجلرائم) حماكم( ونقان بنغالديش، ؛١٠١و ١٠٠ املاد
) حماكم( قانون مبوجب ملعدلةا بصيغته ،١٩٧٣ املؤرخ XIX رقم الدولية اجلرائم) حماكم( قانون ،٣ املادة الدولية،
 اجلنــائي، القــانون روس،بيال ؛٢٠١٢ املؤرخ XXI رقم والقــانون ٢٠٠٩ املؤرخ LV رقم) املعــدل( الــدوليــة اجلرائم
ن  أبريل/نيســـــــــان ٢٨ يف املعدلة بصـــــــــيغته( ١٩٩٩ يوليه/متوز ٩ املؤرخ Z-275 رقم القانون ،١٢٣و ١٢٢ املاد
، ؛)٢٠١٥  أبريل/نيســـــــــــــان ٢ املؤرخ ٢٦ رقم العدد ،الرمسية اجلريدة ،٤٠٩-٤٠٨ املواد اجلنائي، القانون بلغار
 كرواتيا،  ؛٢٠١٠ أبريل/نيســـــان ٢٧ املؤرخ ٣٢ رقم العدد الرمسية، اجلريدة يف الصـــــادرة املعدلة بصـــــيغته ،١٩٦٨
ن اجلنــــائي، القــــانون ــــدة ،١٥٧و ٨٩ املــــاد ــــة اجلري ــــة الرمسي  رقم العــــدد ،"Narodne novine" كرواتيــــا  جلمهوري
،  ؛١٢٥/١١ ن اجلنائي، القانون كو  كانون  ٢٩ املؤرخ ٦٢ مرق القانون اجلنائي، القانون ،١١٥و ١١٤ املاد
 القانون وادور،إك ؛١٩٩٩ فرباير/شـــــــــــباط ١٦ املؤرخ ٨٧ رقم القانون مبوجب املعدل ،١٩٨٧ ديســـــــــــمرب/األول

ن اجلنائي، القانون إســـــــــــتونيا، ؛٨٨ املادة اجلنائي،  رقم القانون لفنلندا، اجلنائي نالقانو  فنلندا، ؛٩٢و ٩١ املاد
 أملانيا، ؛)أ(١٤و) ب(٤و) أ(٤ الفقرات ،٢٠١٥ /١٧١٨ رقم القانون مبوجب املعدلة بصـــــــــــــــيغته ٣٩/١٨٨٩

 لكسمربغ، ؛)لرمسيةا القوانني جريدة( ١٩٩٨ نوفمرب/الثاين تشرين، Strafgesetzbuch vom 13 اجلنائي، القانون
 القـــانون من) ج(٨٢ قرةالف مـــالطـــة، ؛٤١٥ املـــادة اجلنـــائي، القـــانون مقـــدونيـــا، ؛١٣٦ املـــادة اجلنـــائي، القـــانون
 اجلنائي القانون ولدوفا،م مجهورية ؛)٢٠٠٤ عام يف املعدل ،١٨٥٤( مالطة جلمهورية اجلنائي القانون اجلنائي،
ن مولدوفا، جلمهورية  ٢٠٠٢ أبريل/اننيســــــــــ ١٨ يف XV-985 رقم القانون مبوجب املعتمد ،١٤٠و ١٣٩ املاد

 القانون األســــــود، اجلبل ؛٢٩٧ املادة ،)٢٠٠٢( ملنغوليا اجلنائي القانون منغوليا، ؛)٢٠٠٩ يف املعدلة بصــــــيغته(
 ؛١٣/٢٠٠٤ رقم تصويب،ال ،٧٠/٢٠٠٣ العدد ،األسود اجلبل جلمهورية الرمسية اجلريدة ،٤٤٢ املادة اجلنائي،
ــــائي القــــانون راغواي،  القــــانون بولنــــدا،؛ ١٦٠/٩٧-١ رقم القــــانون ،٢٧١ املــــادة راغواي، جلمهوريــــة اجلن
 الروســــــي، لالحتاد اجلنائي نالقانو  اجلنائي، القانون روســــــيا، ؛١٩٩٧ يونيه/حزيران ٦ قانون ،١٧ املادة اجلنائي،
ن  ساموا، ؛)املعدلة غتهبصي( ١٩٩٦ يونيه/حزيران ١٣ املؤرخ FZ-64 رقم االحتادي القانون ،٣٥٤و ٣٥٣ املاد
 القانون ســـــــــلوفينيا، ؛٢٣ رقم ،٢٠١٤ عام بقانون املعدلة بصـــــــــيغته ،٢٠٠٧ لعام الدولية اجلنائية احملكمة قانون

ن ،٢٠٠٥ لعــام اجلنــائي  يكســـــــــــــــتــان،طــاج جلمهوريــة اجلنــائي القــانون طــاجيكســـــــــــــــتــان، ؛١٠٥و ١٠٣ املــاد
ن  مرســــــــــــــوم ميقراطية،الد ليشـــــــــــــــيت - رتيمو  للجمهورية اجلنائي القانون ليشـــــــــــــــيت، - تيمور ؛٣٩٦و ٣٩٥  املاد
 A. Reisinger Coracini, “National: يف الوارد التحليــــــــل انظر. ١٣٤ املــــــــادة ،١٩/٢٠٠٩ رقم  القــــــــانون

legislation onindividual criminal responsibility for conduct amounting to aggression’ in 

International Criminal Justice: Law and Practice from the Rome Statute to Its Review National 

Legislation on Individual Responsibility for Conduct Amounting to Aggression, R. Bellelli, ed. 

(Abingdon and New York, Routledge, 2016). 

 توايل.، الفقرات الفرعية (ي) و(و) و(ط)، على ال١، الفقرة ٧ادة املنظام روما األساسي،   )٧٨٣(
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ا قائمةجرائم  عتبارهااللجنة يف االعتبار العناصـــــــر التالية ال ، جرائم الفصـــــــل العنصـــــــري . أوالً بذا
على نظام قانوين خاص  تنصموضــــــــــــــوع معاهدات دولية  تانكوالتعذيب واالختفاء القســــــــــــــري  

تدابري معينة  ختاذفرض على الدول التزامات حمددة ي )٧٨٤(عاقبة عليهااملو  عهاوقم هابشــــــــــــــأن منع
ذه اجلرائم يف التشـــــــــــــــريعات الوطنية هل جنائي بتصـــــــــــــــنيفالداخلية، مبا يف ذلك التزام  قوانينهايف 

ينبغي أن  ومما. )٧٨٥(املقاضـــــــاة على هذه اجلرائم اختصـــــــاصحماكمها  ملنحالتدابري الالزمة  واعتماد
تعمل  اليتيضــاف هنا أن املعاهدات املذكورة تنص على نظم للتعاون واملســاعدة القانونية الدولية 

أن جرائم الفصــــــــــــــل العنصــــــــــــــري  اعتبارها أيضــــــــــــــاً  يفخذت اللجنة أ، نياً و . )٧٨٦(بني الدول أفقياً 
ارتكاب  اعرف ت ددةنظام روما األســاســي إىل عتبة حم يفوالتعذيب واالختفاء القســري ختضــع 

اجلرائم "يف إطار هجوم واســــــــــــع النطاق أو منهجي موجه ضــــــــــــد أية جمموعة من الســــــــــــكان  ههذ
هلجوم" ،املـــدنيني يف الصـــــــــــــــكوك اليت تتعلق على وجـــه  ذلـــك مع ا، ال وجود هلـــ)٧٨٧(وعن علم 

لثاً التحديد   التعذيب واالختفاء مناهضة أن معاهديت هاخذت اللجنة يف اعتبار أ، ذه اجلرائم. و
أو  الدولمن مسؤويل  إالعال ال ميكن أن ترتكب فصراحة على أن مثل هذه األ انالقسري تنص

خذت اللجنة يف االعتبار أنه أ. وإضـــــافة إىل ذلك، )٧٨٨(منهم بســـــكوتو مبوافقتهم أو أتحريض ب
حلصـــــــــــــــانة يفعندما نظرت احملاكم الوطنية  قليل من  غرييف عدد  ،هذه اجلرائم فيما يتصـــــــــــــــل 

ا قائمةجرائم ك  اجلرائم ذه يتصــل فيما ذلك فعلت فقد ،احلاالت تناول التعذيب  ويشــكل. بذا
أن إدراج تلك اجلرائم يف  إىل. وأشــــــــــــــار بعض األعضــــــــــــــاء، مع ذلك، )٧٨٩(ذلك على اً جيد مثاالً 

 والدويل الوطين القضـــــــائي االجتهاد يف ســـــــواء املمارســـــــة، يف يذكر دعماً  جيدمل  ٧مشـــــــروع املادة 
  .الوطين التشريع يف  أو

__________ 

)، ١٩٧٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠انظر االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها (نيويورك،   )٧٨٤(
التعذيب  قية مناهضـــة؛ واتفا٢٤٣، الصـــفحة ١٤٨٦١رقم ال، ١٠١٥اجمللد  ،عاهداتاملجمموعة  ،األمم املتحدة

اتفاقية مناهضـــة ‘ ب(يشـــار إليها فيما يلي  وغريه من ضـــروب املعاملة أو العقوبة القاســـية أو الالإنســـانية أو املهينة
 ،٢٤٨٤١رقم ال ،١٤٦٥)، املرجع الســـــــــــــابق، اجمللد ١٩٨٤كانون األول/ديســـــــــــــمرب   ١٠(نيويورك،  ‘)التعذيب

كانون   ٢٠ك، من االختفاء القســـــــــــــــري (نيويور  ؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـــــــــــــــخاص٨٥الصـــــــــــــــفحة 
  .٣، الصفحة ٤٨٠٨٨رقم ال، ٢٧١٦)، املرجع السابق، اجمللد ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

 ٤، املواد اتفاقية مناهضــة التعذيب؛ و ، املادة الرابعةاالتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصــل العنصــري واملعاقبة عليها  )٧٨٥(
 .٩و ٦و ٤، املواد ة مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ واالتفاقية الدولية حلماي٦و ٥و

؛ واتفاقية مناهضـــة التعذيب، رةادية عشـــاالتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصـــل العنصـــري واملعاقبة عليها، املادة احل  )٧٨٦(
ناملا  .١٤و ١٣و ١١و ١٠واد ؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، امل٩و ٦ د

 ، الفقرة الفرعية (أ).٢، الفقرة ٧. يرد تعريف العتبة املذكورة يف املادة ١، الفقرة ٧نظام روما األساسي، املادة   )٧٨٧(
ألشخاص من االختفاء القسري، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع ا؛ ١، الفقرة ١املادة  اتفاقية مناهضة التعذيب،  )٧٨٨(

 .٢ة املاد
 ملوضـوعيةصـانة احللة كانت القضـا املتصـاململكة املتحدة، حيث  قضـية املثال، يف حدث، على سـبيل هذا ما   )٧٨٩(

تعذيب بناء على اتفاقية  فعالتتعلق مســــــألة عدم انطباق هذه احلصــــــانة فيها اليت أثريت من الوالية القضــــــائية 
 Regina v. Bowانظر  هينة.املأو الالإنسانية أو املعاملة أو العقوبة القاسية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب 

Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No. 3), House of Lords, 

United Kingdom, 24 March 1999  لعامةاف. ف. ضــــد مدير النيابة قضــــية أعاله)؛ و ٧٦٢(انظر احلاشــــية 
صر) در ، احلكم الصاHigh Court of Justice Queen’s Bench Division, Divisional Court، (قضية األمري 

أيضــاً أســاس لتعذيب ااتفاقية مناهضــة ؛ وكانت أعاله) ٧٦٢(انظر احلاشــية  ٢٠١٤تشــرين األول/أكتوبر  ٧يف 
حلصــــانة من الوالية القضــــائية املدنية:  ، جملس اللوردات، الســــعودية جونز ضــــد اململكة العربيةالقضــــية املتصــــلة 

   .أعاله) ٧٦٢(انظر احلاشية  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٤الصادر يف  احلكم
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 منائم أخرى درج يف القائمة جر ت أن واعلى الرغم من أن بعض أعضـــــــــــــــاء اللجنة اقرتحو   )٢٠(
حية استغالل األطفال يف البغاء ويفو  ،لبشراالجتار و  واإلرهاب، ،قبيل الرق والقرصنة،  ،املواد اإل
 بكلمة قانونية خاصـــــة أنظ تُنشـــــئ اليت الدولية املعاهدات تتناوهلامواضـــــيع  أيضـــــاً  تشـــــكل عتبارها
لذلك، و إدراجها.  قد قررت اللجنة عدمف مرتكبيها، ومعاقبة وقمعها حدوثها منع ألغراض جرمية

د اإلنســــــانية أو ال رائم ضــــــاجل ضــــــمن ســــــلفاً  مدرجةتعترب  إمائم خذت بعني االعتبار أن تلك اجلراأ
يف معظم  تصـــــنيفهااألصـــــح  إذ لصـــــارم،ا ملعىنمع هذه الفئة من جرائم القانون الدويل  تتوافق متاماً 

 هارتكبتذه اجلرائم هخذت يف االعتبار أن أقد ف ذلك، على عالوةاحلاالت جرائم عابرة للحدود. و 
حلصـــــــانة من ال تظهر يف املمارســـــــة القضـــــــائية الوطنية او  الدول غري منعادة جهات فاعلة  ملتعلقة 

 ٧خرى يف مشروع املادة أ، ال ميكن فهم عدم إدراج جرائم دولية األحوال كليف  و . القضائية واليةال
  اجلرائم. هذهجانب اللجنة من خطورة  منأنه تقليل  على

جرائم  ٧املادة  مشـــــــــــروعمن  ١درج يف الفقرة ت، جتدر اإلشـــــــــــارة إىل أن اللجنة مل وأخرياً   )٢١(
 ةه املقرر تقد اقرتح تي كانذي" الستثناء للضرر اإلقليماالمبا يسمى " شمولةاجلرائم امل الالفساد و 
من الوالية القضــــائية  ةأن هذا ال يعين أن اللجنة تقصــــد أن احلصــــانة املوضــــوعي بيد. )٧٩٠(ةاخلاصــــ

  اتني الفئتني من اجلرائم.نطبق فيما يتعلق تاجلنائية األجنبية 
 إىلعضاء اللجنة عدد من أ أشار"الفساد الكبري")،  به ملقصوداو لفساد (وفيما يتعلق   )٢٢(

ا تؤثر و خط تكتسيأن جرائم الفساد  حل الدولة واستقرارها، على مصا اً مباشر  ثرياً رة خاصة، أل
ا  وعلى ؤالء األعضــــــــــــاء ه أبدىالعالقات الدولية. ونتيجة لذلك،  علىوحىت  بلرفاهية ســــــــــــكا

ن يف اللجنة و ء آخر أعضا ّكدأ، أخرى جهة من. و ةإلدراج استثناء من احلصانة املوضوعي ييدهم
يثري  ٧ع املادة إدراجه يف مشــــرو  فإن ،تســــاؤل لحم تهأن الفســــاد، وإن كان ال ميكن وضــــع خطور 

 كون، و حتته اإدخاهلعال اليت ميكن األف وتعددالفســــاد  مصــــطلحعمومية ب أســــاســــاً  تتصــــلمشــــاكل 
 القيودن ضــــمذه اجلرائم ه جدرا كافياً إل  غطاء نظرهم، يف ،والقضــــائية ال تقدم عاهديةاملمارســــة الت

د يســــتويف معيار أعضــــاء آخرون عما إذا كان الفســــا وتســــاءلعلى احلصــــانة واالســــتثناءات منها. 
 إىلعدة أعضاء  أشار، . وأخرياً ٧اجلسامة الساري على اجلرائم األخرى املعددة يف مشروع املادة 

ي شـــــــكل من األشـــــــكال  هأن لتايل صـــــــفة ر جرى تنفيذه ب فعالً ال ميكن اعتبار الفســـــــاد  مسية، و
  حاجة إىل إدراجه ضمن اجلرائم اليت ال تنطبق عليها احلصانة. ال
احلجة األخرية على وجه اخلصــــــوص، عدم  هذه اعتبارها يف تضــــــع وهي اللجنة، وقررت  )٢٣(

 قاموا أفعاالً بذلك أن هذه اجلرائم ال تشـــكل " وتقصـــد، ٧إدراج جرائم الفســـاد يف مشـــروع املادة 
ا مســـؤول الدولة لغرض وحيد هو احلصـــول على  األمر يتعلق إذ ،ا بصـــفة رمسية" فعال يقوم 
 جتاهل ميكن ال هإىل أن واعلى الرغم من أن العديد من أعضاء اللجنة أشار و . )٧٩١(فائدة شخصية

 هلمل ما يســــهّ  ً ان صــــفتهم كمســــؤولني هي حتديدأ مباعال، فتورط مســــؤويل الدولة يف مثل هذه األ
رمية الفســــاد ال جلمســــؤول  ارتكابأن  اعتربتاللجنة  فإن، ةممكن هاارتكاب جرمية الفســــاد وجيعل

__________ 

 ية اجلنائية األجنبيةانظر التقرير اخلامس للمقررة اخلاصـــــــــة بشـــــــــأن حصـــــــــانة مســـــــــؤويل الدول من الوالية القضـــــــــائ  )٧٩٠(
)A/CN.4/701 ٢٣٤إىل  ٢٢٥)، الفقرات من. 

ل املنفَّذ بصفة عم"اللتعريف  ، الفقرة (و)، املكرسة٢من شرح مشروع املادة  ٥و ٣يف هذا املعىن، انظر الفقرتني   )٧٩١(
ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ا، رمسية"  صـــــــــــــــفحتان)، الA/71/10( ١٠ون، امللحق رقم بعوالســـــــــــــــحلادية الو
 .٤٥٩و ٤٥٨
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ذلك  جلســــــــتخدم ألكانت تُ   إنفعًال منفذاً ملصــــــــلحته اخلاصــــــــة و  يبقى طبيعة الفعل، الذي يغّري 
أن  مبا. ونتيجة لذلك، الرمسية للصــــــــــــفة مظهر وجود ذلك من يســــــــــــتنتجهياكل الدولة وميكن أن 

عدة أعضــــاء من  رأى، ٦من املادة  ١الوارد يف الفقرة  عيارييف العنصــــر املســــتو الفســــاد ال ت جرمية
لتايل الفســــاد جبرميةحصــــانة املوضــــوعية من الوالية القضــــائية فيما يتعلق لال وجود ل هاللجنة أن ، و

  .)٧٩٢(نطبق عليها احلصانةتحاجة إلدراجها يف قائمة اجلرائم اليت ال  ال
يف حالة اجلرائم األخرى املرتكبة من مســــــؤول أجنيب يف إقليم دولة  أيضــــــانة اللج ونظرت  )٢٤(

م به اي قذالنشـــــــــــــــاط ال علىوال  إقليمهاعلى وجوده يف  املذكورةالدولة  موافقةدون  مناحملكمة 
الفرضـــية مالمح خمتلفة  هقدم هذتو ). قليميســـتثناء اإلاالاملســـؤول وأدى إىل ارتكاب اجلرمية ( هذا
 األمر هو مثلما ،٧من مشـــــــــــــــروع املادة  ١أدرجت يف الفقرة  اليتجرائم القانون الدويل  عن جداً 

أنه قد تكون هناك حصـــــــانة يف مثل هذه  إىل اإلشـــــــارةرمية الفســـــــاد. وعلى الرغم من جل لنســـــــبة
 ةفيابســــــــبب عدم وجود ممارســــــــة ك ٧أال يُدرج يف مشــــــــروع املادة  ينبغياالســــــــتثناء  وأنالظروف 

 ألسـباب يرجعيف مشـروع املادة املذكور  فرضـيةعتربت اللجنة أن عدم إدراج هذه الا فقد، هدعمت
 -والتجســـس، والتخريب، واالختطاف مثل القتل،  - )٧٩٣(اجلرائم بعضترى اللجنة أن و . أخرى

اليت ترتكب يف إقليم دولة ما يف الظروف املشـــــــــــــار إليها أعاله ختضـــــــــــــع ملبدأ الســـــــــــــيادة اإلقليمية 
دراجها يف قائمة إل حاجة لذلك الو ، القضــــــائية الوالية من موضــــــوعية حصــــــانة إزاءها تنشــــــأ الو 

 القضـــائية الوالية من حلصـــانة ذلك لهذه الفئة من احلصـــانة. وال خيُ  عليهااجلرائم اليت ال تنطبق 
  .٢ الفقرة، ١ املادة مشروع يف ورد ما وفق الدويل، القانون من خاصة قواعد مبوجب ا املتمتع

  واملرفق ٢الفقرة     
مرفق مشــــــــاريع و من هذه املادة  ١صــــــــلة بني الفقرة  ٧من مشــــــــروع املادة  ٢الفقرة  تقيم  )٢٥(

أن مفهوم  ومع". ٧ملادة امن مشـــــروع  ٢ن "قائمة املعاهدات املشـــــار إليها يف الفقرة و عناملاملواد، 
دة اجلماعية"، يها"جرائم القانون الدويل" ومف "جرائم ود اإلنســــــــانية"، رائم ضــــــــاجل"وم "جرمية اإل

من الفئات  و"االختفاء القســـــري" هي جزء ،"التعذيب"و"جرمية الفصـــــل العنصـــــري"، وحرب"، 
تشــري  ٧املادة  كونر أن  أخذت اللجنة يف االعتبا فقدراســخة جيداً يف القانون الدويل املعاصــر، ال

لقانون اجلنائي امن خصـــــــــــــــائص يعد  الذيعلى مبدأ اليقني القانوين  احلفاظإىل "جرائم" يتطلب 
  .املذكورة آنفاً  حتديد املقصود من كل جرمية من اجلرائم عندالذاتية  تتفادىصكوك  وتقدمي

ا هي تعمد لكي ةتر اللجنة ضــــــرور  ومع ذلك، مل  )٢٦( دة جب املقصــــــود تعريف إىل ذا رمية اإل
الختفاء وا ،والتعذيب ،نصريواجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب، وجرمية الفصل الع ،اجلماعية

لعكس من ذلك، اعلى و يف إطار مشــــــروع املواد هذا.  امن واليته ا ليس جزءاً ذالقســــــري، ألن ه
اليت تعرف  هديةعاالت صـــــــكوكال لتحديدعملية بســـــــيطة ب القيامفقد رأت اللجنة أنه من األفضـــــــل 

 كربعمل الالقانونية  هنملغلني تسمح للمشتفئات اجلرائم املذكورة أعاله، إلدراجها يف القائمة 
ة هي القائمة الواردة نتيجة هذه العمليو . ٧عليهم تطبيق مشــــــــــــروع املادة  وقعمان إذا األ من قدر

  يف مرفق مشاريع املواد.
__________ 

  . ٤٦٤و ٤٦٣، الصفحتان ١٣املرجع السابق، الفقرة   )٧٩٢(
 .Jurisdictional Immunities of the State (Germany vيشــــــار إىل اســــــتثناء يف ســــــياق حصــــــانة الدول، انظر   )٧٩٣(

Italy; Greece intervening)  أعاله). ٧٦٥(انظر احلاشية  
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ملعــاهــدات ربط كــل جرميــة  جرى، ٧من مشـــــــــــــــروع املــادة  ٢كمــا هو مبني يف الفقرة و   )٢٧(
الدول من الوالية  صــــــــانة مســــــــؤويلحب املتعلق ٧هو مشــــــــروع املادة  وحيدغرض ليف املرفق  ذكورةامل

من  ١يها يف الفقرة لجرائم املنصـــــــــوص علل اتأجل حتديد تعريف منالقضـــــــــائية اجلنائية األجنبية، 
 تكون ال وأ الدول تكون أن اشــــــــــرتاط دون ومنتلك الصــــــــــكوك ب اإلخالل دون منهذه املادة، 

  .فيها أطرافاً 
حية أخرىو   )٢٨( له أي  ليسائمة ، جتدر اإلشــــــــــــــارة إىل أن إدراج معاهدات بعينها يف القمن 

ا بع العريف هلذه اجلرائم املاطالثري على  ددة اليت احمللتزامات االال على و القانون الدويل،  يفعرتف 
ملثل، ا على ترتتب لبعض املعاهدات  دراج احلصــريلإل ليسلدول األطراف من تلك املعاهدات. و

، هاّرف أو تنظم اجلرائم نفســــــــاألخرى اليت تع عاهداتثري على امل بدوره املذكورةاليت تعّرف اجلرائم 
ر حي منللدول األطراف  لنســـــبةالقانونية ســـــليمة  هاونظم هاتظل تعاريف اليتو  على تطبيق  هاث آ

رميـة من اجلرائم جكـل   عريفغرض تب هـاعينبدة إىل معــاهــ إحـالـة أُدرجـت، اً . وختــامــاملعــاهـدات تلــك
 مشــــــروع أغراض على تقتصــــــر تيســــــرييةو  عمليةألســــــباب  ٧من مشــــــروع املادة  ١الفقرة  يف املعددة
ي شـــــــكل من األشـــــــكال توال  ســـــــواه دون ٧  املادة  العرفية ،لدويلالقانون ا قواعد ســـــــائر علىؤثر 

  .منها واحدة كلل شاملةتتضمن نظماً قانونية  اليتتلك اجلرائم و ب، اليت تتعلق والتعاهدية
ئم القــانون تعريف جرا بغرضموادهــا يف امللحق  أدرجــتاختيــار املعــاهــدات اليت  وجرى  )٢٩(

ستخدم ت ماعند املمكناك ثالثة معايري أساسية هي: (أ) الرغبة يف جتنب االرتبل مراعاة يفالدويل 
دة املدرجة يف تكون املعاه أن(ب) و ؛فســـهاعدة معاهدات مصـــطلحات خمتلفة لتعريف اجلرمية ن

لجرمية املذكورة ل تعريف أحدث ذكورةتتضــــــــــــــمن املعاهدة امل أنو(ج)  ؛نطاق عاملي ذاتقائمة ال
  تقدمه القواعد التعاهدية.

دة اجلمـــاعيـــة  وقـــد  )٣٠( دة اجلمـــاعيـــة ألول مرة يف اتفـــاقيـــة منع جرميـــة اإل جرى تعريف اإل
بت، وظل )٧٩٤(عليهاعاقبة املو   وجيدريف القانون اجلنائي الدويل املعاصـــــــــــــــر،  اً تصـــــــــــــــنيفها اجلنائي 

تســـــــــــليط الضـــــــــــوء على النظام األســـــــــــاســـــــــــي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوســـــــــــالفيا الســـــــــــابقة 
اصة على خب، و )٧٩٦()٢والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا (املادة  )٧٩٥()٤  (املادة

التعريف الوارد يف اتفاقية  ٦ تهجلنائية الدولية الذي يورد يف مادنظام روما األســــــاســــــي للمحكمة ا
دة اجلمــاعيــة و  دة اجلمــاعيــة يف  وعرفــتعــاقبــة عليهــا. املمنع جرميــة اإل اللجنــة، من جــانبهــا، اإل

ألغراض و . )٧٩٧(١٩٩٦لعام  هامن مشـــــروع مدونة اجلرائم املخلة بســـــلم اإلنســـــانية وأمن ١٧املادة 
)، واتفاقية منع ٦لجنة يف امللحق نظام روما األســـــــــاســـــــــي (املادة الدرجت ع املواد هذه، أير امشـــــــــ

لنظر إىل أن التعبري املســـــــــــــــتخدم يف كال  دة اجلماعية واملعاقبة عليها (املادة الثانية)،  جرمية اإل
ا ويؤدي نفس املعىن.   الصكني يكاد يكون متشا

__________ 

دة اجلماعية واملعاقبة عل  )٧٩٤( ريس،  يهااتفاقية منع جرمية اإل )، األمم املتحدة، ١٩٤٨مرب كانون األول/ديســـــــــــــــ  ٩(
 ، املادة الثانية.٢٧٧، الصفحة ١٠٢١، الرقم ٧٨، اجمللد جمموعة املعاهدات

 )، املرفق.١٩٩٣( ٨٢٧قرار جملس األمن   )٧٩٥(
 )، املرفق.١٩٩٤( ٩٥٥قرار جملس األمن   )٧٩٦(

 .٨٩، اجمللد الثاين (اجلزء الثاين)، الصفحة ١٩٩٦ ...حولية   )٧٩٧(
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ن بعض املعاهدات الدولية صــّنفت  تذكريدر الجيرائم ضــد اإلنســانية، جلوفيما يتعلق   )٣١(
ا "جرائم ضد اإلنسانية" علىبعض السلوكيات  الطابع  بشأناحملاكم الدولية حكمت  أنو  )٧٩٨(أ

عرف النظام األســـاســـي للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوســـالفيا  كماالعريف هلذه الفئة من اجلرائم.  
) هذه اجلرمية. ٣ية الدولية لرواندا (املادة )، والنظام األســــاســــي للمحكمة اجلنائ٥الســــابقة (املادة 

 اإلنســــــــانيةاللجنة نفســــــــها هذه الفئة من اجلرائم يف مشــــــــروع مدونة اجلرائم املخلة بســــــــلم  عرفتو 
عرفت فيه  صــــــــكن نظام روما األســــــــاســــــــي هو أول أ بيد. )٧٩٩()١٨(املادة  ١٩٩٦لعام  هاوأمن

ت اللجنة أنه ينبغي اعترب هلذا الســــبب، و . شــــامالً ومســــتقالً  تعريفاً ألول مرة هذه الفئة من اجلرائم 
امن نظام روما األســـاســـي على  ٧ملادة افهم  ض مشـــروع اغر لجرائم ضـــد اإلنســـانية أللتعريف  أ

ل مبشـــاريع املواد املتعلقة صـــه اللجنة فيما يتتاعتمد أنســـبق  ماتســـق مع مهذا القرار و املادة هذا. 
تعريف هذه الفئة من اجلرائم الوارد يف  ٣ ادتســــــــــتنســــــــــخ يف ما اليترائم ضــــــــــد اإلنســــــــــانية، و جل
  .)٨٠٠(من نظام روما األساسي ٧ املادة

عاهدات القانون الدويل مب ســــــــــاســــــــــاً رتبط أت واســــــــــعة أدبياتفهوم جرائم احلرب مب وحتيط  )٣٢(
ضــحا حلماية  ١٩٤٩أغســطس /آب ١٢يف  اتفاقيات جنيف املؤرخة تعرفاإلنســاين. وهكذا، 

 ،١٩٤٩أغســــــــــــطس /آب ١٢ يف ةتفاقيات جنيف املؤرخ امللحقضــــــــــــايف احلرب، والربوتوكول اإل
هذه الفئة من  ،املتعلق حبماية ضــــــــحا املنازعات املســــــــلحة الدولية (الربوتوكول اإلضــــــــايف األول)

تعريف جرائم احلرب يف النظام األساسي جرى  كما.  )٨٠١(سيمة"اجلنتهاكات االفئة " حتتاجلرائم 
ن للمحكمة اجلنائية الدولية  )، والنظام األســــاســــي للمحكمة ٣و ٢ليوغوســــالفيا الســــابقة (املاد

 اإلنســــــانيةدونة اجلرائم املخلة بســــــلم مليف مشــــــروع اللجنة  كذاو  ،)٤اجلنائية الدولية لرواندا (املادة 
 ٨  من املادة ٢رائم احلرب يف الفقرة جلأحدث تعريف  ويرد. )٨٠٢()٢٠(املادة  ١٩٩٦لعام  هاوأمن

رب احلجرائم  إىلاخلربات الســابقة ويشــري بصــورة شــاملة  ســتلهمألســاســي، الذي يمن نظام روما ا
يف نزاع مســــــــــلح داخلي، وكذا إىل اجلرائم اليت يســــــــــتند جترميها  كمايف نزاع مســــــــــلح دويل   ةرتكبامل

، قررت اللجنة اإلبقاء األغراض مشــروع املادة هذو أســاس تعاهدي واليت يســتند إىل أســاس عريف. 
 صـــيغةأحدث  اعترب ا إذمن نظام روما األســـاســـي،  ٨من املادة  ٢وارد يف الفقرة على التعريف ال

__________ 

مجيع التفاقية الدولية حلماية ؛ وااملادة األوىل ،ة الفصـــــــــــــــل العنصـــــــــــــــري واملعاقبة عليهااالتفاقية الدولية لقمع جرمي  )٧٩٨(
 . ، الفقرة اخلامسة من الديباجةاألشخاص من االختفاء القسري

 .٩٥)، الصفحة ، اجمللد الثاين (اجلزء الثاين١٩٩٦... حولية   )٧٩٩(
ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الســــــــــــــبعون، امللحق رقم  انظر  )٨٠٠( ، ٧٢-٧٠)، الصــــــــــــــفحات A/70/10( ١٠الو

  من التعليق على هذه املادة. ١والفقرة  ٣املادة 
لقوات  اتفــــاقيــــة جنيف  )٨٠١(  ب/آ ١٢املؤرخــــة يف  املســـــــــــــــلحــــة يف امليــــدانلتحســـــــــــــــني حــــال اجلرحى واملرضـــــــــــــــى 

اتفاقية جنيف لتحســـني حال جرحى ومرضـــى وغرقى القوات ؛ و ٥٠)، املادة تفاقية األوىل(اال ١٩٤٩ أغســـطس
اتفاقية جنيف املتعلقة ؛ و ٥١)، املادة تفاقية الثانية(اال ١٩٤٩ب/أغسطس آ ١٢املؤرخة يف  املسلحة يف البحار

اتفاقية جنيف ؛ و ١٣٠)، املادة لثالثةاتفاقية (اال ١٩٤٩ب/أغســـــــــــطس آ ١٢يف املؤرخة  مبعاملة أســـــــــــرى احلرب
، (االتفاقية الرابعة) ١٩٤٩ب/أغســــــــــطس آ ١٢املؤرخة يف  بشــــــــــأن محاية األشــــــــــخاص املدنيني يف وقت احلرب

 الربوتوكول اإلضايف)؛ و ٩٧٣إىل  ٩٧٠، األرقام من ٧٥، اجمللد جمموعة املعاهدات(األمم املتحدة،  ١٤٧  املادة
 ، واملتعلق حبماية ضــــــــــحا املنازعات املســــــــــلحة الدولية١٩٤٩آب/أغســــــــــطس  ١٢التفاقيات جنيف املعقودة يف 

، ١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥(املرجع السابق، اجمللد  ٨٥)، املادة ١٩٧٧حزيران/يونيه  ٨) (جنيف، الربوتوكول األول(
 ).٣الصفحة 

  .١١٠-١٠٨الصفحات ، اجمللد الثاين (اجلزء الثاين)، ١٩٩٦حولية ...   )٨٠٢(
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تفــاقيــات ال ةبــارز ال ةكــانــاملأن هــذا القرار ال يعين جتــاهــل  بيــدمن تعريف هــذه الفئــة من اجلرائم. 
ا  ١٩٤٩جنيف لعام  فهم يما جيب أن ا يتعلق بتعريف فيموالربوتوكول اإلضـــــــايف األول امللحق 
  حرب. أنه جرائم

قمع جرمية  وقد عرفت جرمية الفصــــــــــل العنصــــــــــري ألول مرة يف االتفاقية الدولية بشــــــــــأن  )٣٣(
، اليت وإن كانت ١٩٧٣الثاين/نوفمرب  تشــــــرين ٣٠ املؤرخة ،الفصــــــل العنصــــــري ومعاقبة مرتكبيها

ا ،ألوىل)جرائم القانون الدويل (املادة ا منجرمية ضــــــــد اإلنســــــــانية وجرمية  هاتعترب  لى توي عحت فإ
لســــبب، قررت اللجنة اهلذا و مفصــــل جلرمية الفصــــل العنصــــري (املادة الثانية). و  بذاته قائمتعريف 

  .اذهض مشروع املادة اغر أل ١٩٧٣اإلبقاء على التعريف الوارد يف اتفاقية عام 
عتباره انتهاكاً   )٣٤( حلقوق اإلنســــــــــــان يف مجيع الصــــــــــــكوك الدولية يف هذا  ويعرف التعذيب 

ألول مرة يف اتفاقية مناهضــــــــــــة  ردجنائياً ي قمعســــــــــــلوك حمظور ينبغي أن ي نه هفيتصــــــــــــنو اجملال. 
 ١٠ املؤرخة ،العقوبة القاســـــــــية أو الالإنســـــــــانية أو املهينة أومن ضـــــــــروب املعاملة  غريهالتعذيب و 

ــا يف الفقرة  قــائمــةجرميــة ك  ه، اليت تعرفــ١٩٨٤ديســـــــــــــــمرب /األول كــانون . ١ ــامن مــاد ١بــذا
ن يكون مرتكبوه  يقتضـــــــي اً فعل تعذيبال لتصـــــــنيف اً هام اً عنصـــــــر  هذا التعريف أيضـــــــاً  يتضـــــــمنو 

. ويرد هذه املواد مشاريعمسؤولون عموميون، وهو ما جيعل هذه اجلرمية يف عالقة مباشرة مبوضوع 
ن  . )٨٠٣()٣و ٢تعريف ممــاثــل يف اتفــاقيــة البلــدان األمريكيــة ملنع التعــذيــب واملعــاقبــة عليــه (املــاد

للتعريف الوارد يف  وفقاً ، هذهألغراض مشــــــــــــــروع املادة  ،ى اللجنة أن التعذيب ينبغي أن يفهموتر 
  أو املهينة.العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  املعاملةاتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب 

الختفاء  جريو   )٣٥( تعريف االختفاء القسري ألول مرة يف اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة 
 تعرِّفمن جانبها، و . )٨٠٤((املادة الثانية) ١٩٩٤يونيه /حزيران ٩ املؤرخة ،القســـــــري لألشـــــــخاص

 كـــانون  ٢٠ ةاملؤرخـــ ،االتفـــاقيـــة الـــدوليـــة حلمـــايـــة مجيع األشـــــــــــــــخـــاص من االختفـــاء القســـــــــــــــري
تعريف  قتضـــييلتعذيب، ا ةحال يفكما و ). ٢هذه اجلرمية (املادة  بدورها، ٢٠٠٦ديســـمرب /األول

 نفــذتعموميون أو  موظفوننفــذهــا  كونن ي ٢٠٠٦ه اتفــاقيــة عــام تــي قــدمذهــذه اجلرميــة الــ
لذلك، و . هذاع املواد و ، مما جيعلها يف عالقة مباشـــــــرة مبوضـــــــوع مشـــــــر تهموافقمببتحريض منهم أو 

ألغراض مشروع املادة هذا، على النحو  يفهم، أن جيبترى اللجنة أن تعريف االختفاء القسري 
  .٢٠٠٦من اتفاقية عام  ٢املبني يف املادة 

__________ 

خينا (كولومبيا)،  )٨٠٣( )، ١٩٨٥ول/ديســـمرب كانون األ  ٩ اتفاقية البلدان األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه (كار
 .٦٧ الرقم ،املعاهدات جمموعةمنظمة الدول األمريكية، 

الختفاء القســــــــري لألشــــــــخاص (  )٨٠٤( )، ١٩٩٤  يونيه حزيران/ ٩، (الربازيل) بيليماتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة 
ئقالدول األمريكية،  منظمة  .OEA/Ser.A/55 ،الرمسية الو


