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  الفصل السادس   
 الجنائية األجنبية حصانة مسؤولي الدول من الوقية القضائية

 مقدمة -ألف 

(ا أن تدر  موضأوع محصأانة مسأؤولإ الدول 2007قررت اللج ةا يإ دورتها التاسأعة والةمسأين ) -53
 و(310)ن مقررا  خاصأأأأأأا  من الوالية القضأأأأأأائية الج ائية امج بيةم يإ برنامج عملها وعّي ت السأأأأأأيد رومان أو كولودكي 

ويإ الدورة نفسأأأأهاا طلبت اللج ة رلى اممانة أن تعّد دراسأأأأة عن خلفية ه ا الموضأأأأوعا وهإ دراسأأأأة أتيحت  
 و(311)(2008لّلج ة يإ دورتها الستين )

ثالثأأة تقأأارنرو وتلقأأت اللج أأة التقرنر امولإ ونظرت فيأأه يإ دورتهأأا السأأأأأأأأأأأأأتين    وقأأّد  المقرر الةأأاص  - 54
و ولم تتمّكن  ( 312) ( 2011لثأانإ والثأالأث ونظرت ييهمأا يإ دورتهأا الثأالثأة والسأأأأأأأأأأأأأتين ) التقرنرنن ا (ا ثم تلقأت  2008) 

 و ( 313) ( 2010الثانية والستين ) ( ودورتها  2009اللج ة من ال ظر يإ ه ا الموضوع يإ دورتها الحادية والستين ) 

بار ررناندث مقررة   ( السأأأأأيدة كونثبسأأأأأيون رسأأأأأكو 2012وعّي ت اللج ة يإ دورتها الرابعة والسأأأأأتين ) -55
  و وتلقت اللج ة التقرنر امولإ للمقررة ( 314) خاصأأة لتحل محل السأأيد كولودكينا ال ي لم يعد عضأأأوا  يإ اللج ة 

(ا 2013(ا وتقرنرها الثانإ يإ دورتها الةامسأأأأأة والسأأأأأتين )2012الةاصأأأأأة ونظرت فيه يإ الدورة نفسأأأأأها )
  (ا 2015ا وتقرنرها الرابع يإ دورتها السأأابعة والسأأتين ) ( 2014وتقرنرها الثالث يإ دورتها السأأادسأأة والسأأتين ) 
دورتيها  (ا وتقرنرها السأأادس يإ  2017( والتاسأأعة والسأأتين ) 2016وتقرنرها الةامس يإ دورتيها الثام ة والسأأتين ) 

و  ( 315)(2019(ا وتقرنرها السأأأأأأابع يإ دورتها الحادية والسأأأأأأبعين ) 2019( والحادية والسأأأأأأبعين ) 2018السأأأأأأبعين ) 
مشأأأأأأأارنع المواد التإ اقترحتها المقررة الةاصأأأأأأأة يإ تقارنرها الثانإ والثالث والرابع والةامسا  ا  رلى  واسأأأأأأأت اد

المتعلق بالتعارنف   2وال امال مشأأأأروع المادة اعتمدت اللج ة بصأأأأفة مؤقتة سأأأأبعة مشأأأأارنع مواد وشأأأأروحهاو  
 و(316)اإلعداد قيد

  

  10الوثائق الرسأأأأأأمية للجمعية العامةا الدورة الثانية والسأأأأأأتونا الملحق رقم    ا ) 2007تموز/اوليه    20المعقودة يإ    2940يإ جلسأأأأأأتها  (310)
 (A/62/10  ا الفقرة)ا  2007كانون امول/ديسأأأأأأأأأأأأأمبر   6المؤرخ   66/ 62من قرارها    7(و وأحاطت الجمعية العامة علما ا يإ الفقرة  376

الموضأأأأأأأأأأوع يإ برنامج عمل اللج ة البونل امجل يإ أث ا  دورتها الثام ة  ر بقرار اللج ة ردرا  الموضأأأأأأأأأأوع يإ برنامج عملهاو وأد
الوثائق الرسأأأأأأمية للجمعية العامةا الدورة الحادية  (ا اسأأأأأأت ادا  رلى المقترح الوارد يإ المريق أل  بتقرنر اللج ة )2006والةمسأأأأأأين )

 (و257ا الفقرة (A/61/10) 10والستونا الملحق رقم 

و ولالطالع على الم كرة التإ 386ا الفقرة  (A/62/10) 10الوثائق الرسأأأأأمية للجمعية العامةا الدورة الثانية والسأأأأأتونا الملحق رقم   (311)
 وCorr.1و A/CN.4/596 أعدتها اممانةا انظر

(312) A/CN.4/601 وA/CN.4/631 وA/CN.4/646ا على التوالإو 

الدورة  و والمرجع نفسأأأأها  207ا الفقرة (A/64/10) 10الوثائق الرسأأأأمية للجمعية العامةا الدورة الرابعة والسأأأأتونا الملحق رقم  انظر  (313)
 و343ا الفقرة (A/65/10) 10الةامسة والستونا الملحق رقم 

 و266ا الفقرة (A/67/10) 10الدورة السابعة والستونا الملحق رقم المرجع نفسها  (314)

(315) A/CN.4/654  وA/CN.4/661  وA/CN.4/673  وA/CN.4/686  وA/CN.4/701  وA/CN.4/722  وA/CN.4/729  
 على التوالإو

 و 49و 48ا الفقرتان (A/68/10) 10الوثائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة الثام ة والستونا الملحق رقم انظر  (316)

ا تقرنر لج ة الصأأأأأأأأأأياغة واعتمدت بصأأأأأأأأأأفة مؤقتة  2013حمنران/اونيه    7المعقودة يإ   3174وتلقت اللج ةا يإ جلسأأأأأأأأأأتها   
)المرجع  2013آب/أغسأأبس   7و 6ا المعقودة يإ 3196رلى   3193ا ثم اعتمدت شأأروحها يإ جلسأأاتها  4و 3و  1مشأأارنع المواد 

 (و49و 48الفقرتان  (A/68/10) 10الدورة الثام ة والستونا الملحق رقم نفسها 
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 النار في الموضوع في الدورة الحالية -باء 

للمقررة الةأاصأأأأأأأأأأأأأأةو وبحأث التقرنر العالقأة    (A/CN.4/739)تقرنر الثأامن  اللج أة ال  عدرض على -56
بين حصأانة مسأؤولإ الدول من الوالية القضأائية الج ائية امج بية والمحاكم الج ائية الدولية؛ ونظر يإ آلية 

الممارسأأأأات الجيدة التإ يمكن أن مسأأأأفلة ودولة المسأأأأؤول؛ ونظر يإ   لتسأأأأونة الم ازعات بين دولة المحكمة
إ ت شأأف يإ الممارسأأة العملية يإ عملية تحداد وتببيق الحصأأانةو ويإ ضأأو  تسأأاعد على حل المشأأاكل الت

 و18و 17معالجة المسائل الواردة يإ التقرنرا قددمت أيضا  مقترحات لمشروعإ المادتين 

ا المعقودة  3528رلى   3523و 3521و 3520ر الثأامن يإ جلسأأأأأأأأأأأأأأاتهأا  ونظرت اللج أة يإ التقرن -57
 و 2021مااو أيار/ 21رلى  12يإ الفترة من  

ا أن  2021أيار/مااو   21ا المعقودة يإ 3528وبعد م اقشأأأأأة التقرنرا قّررت اللج ة يإ جلسأأأأأتها   -58
للمقررة الةاصأأأأأأأةا مع  الواردان يإ التقرنر الثامن   18و 17تحيل رلى لج ة الصأأأأأأأياغة مشأأأأأأأروعإ المادتين 

  قاش ال ي دار داخل اللج ة واالقتراحات التإ قددمتومراعاة ال

 26و  حمنران/اونيأأأه  3يإ    تينالمعقودا  3549و  3530هأأأا  يلقأأأت اللج أأأة وبحثأأأت يإ جلسأأأأأأأأأأأأأأتوت -59
(ا واعتمدت  Add.1و  A/CN.4/L.953و  A/CN.4/L.940ا تقرنري لج ة الصياغة )2021 تموز/اوليه

ما   8بصفة مؤقتة مشارنع المواد      ا أدنا (و1-)انظر الفرع جيم 12و 11و 10و 9و 8ومقدَّ

ا  2021  آب/أغسأأأأأأأبس   5رلى    3من  ا المعقودة  3561رلى    3557  من   واعتمدت اللج ة يإ جلسأأأأأأأاتها  - 60
ما     8  مواد مشارنع ال شروح    أدنا (و    2- )انظر الفرع جيم   12و   11و   10و   9و   8و مقدَّ

 عرض المقررة الخاصة للتقرير الثامن -1 

أشأأأأأارت المقررة الةاصأأأأأة رلى أنها أتمت يإ التقرنر السأأأأأابعا ال ي قدد  رلى اللج ة لل ظر فيه يإ  -61
و  2012اللج ة يإ عا    مقدمة رلىالعمل ال  دورتها الحادية والسأأأأأأبعينا نظرها يإ المسأأأأأأائل الواردة يإ خبة

غير أنه ودجه االنتبا  بصأفة خاصأة يإ الفصأل الةامس من التقرنر السأابع رلى ثالث مسأائل عامة تسأتحق  
أن تبحثهأأا اللج أأة قبأأل اختتأأا  القرا ة امولىا أال وهإ العالقأأة بين حصأأأأأأأأأأأأأأأأانأأة موظفإ الأأدول من الواليأأة  

يةا وإمكانية رنشا  آلية لتسونة الم ازعاتا وإمكانية ردرا  ئية الدولاكم الج االقضائية الج ائية امج بية والمح
 توصيات بالممارسات الجيدة يإ مشارنع الموادو وكانت ه   المسائل محل نظر يإ التقرنر الثامنو

  

ا تقرنر لج ة الصأأأأأأأأأأأياغة واعتمدت بصأأأأأأأأأأأفة مؤقتة  2014تموز/اوليه   25المعقودة يإ   3231وتلقت اللج ةا يإ جلسأأأأأأأأأأأتها   
 2014آب/أغسأأأأأبس  7و  6يإ ا المعقودة  3242رلى  3240يإ جلسأأأأأاتها  ا ثم اعتمدت شأأأأأروحهما 5)ه( و2مشأأأأأروعإ المادتين  

 (و132-130الفقرات  (A/69/10) 10الدورة التاسعة والستونا الملحق رقم )المرجع نفسها 

ا  6)و( و2ا اعتمدت اللج ة بصأأأأأأأأأفة مؤقتة مشأأأأأأأأأروعإ المادتين  2016تموز/اوليه   27المعقودة يإ  3329ويإ الجلسأأأأأأأأأة   
انت لج ة الصأأأأأياغة قد اعتمدتهما بصأأأأأفة مؤقتة وأحاطت اللج ة علما  بهما يإ دورتها السأأأأأابعة والسأأأأأتينا واعتمدت اللج ة الل ان ك

ة والسأأبعونا الملحق الدورة الحادي)المرجع نفسأأها  2016آب/أغسأأبس  11المعقودتين يإ   3346و 3345شأأروحهما يإ جلسأأتيها 
 (و 250و 195-194ا الفقرات (A/71/10) 10رقم 

بتصأأونت مسأأجلا   7ا اعتمدت اللج ة بصأأفة مؤقتة مشأأروع المادة 2017تموز/اوليه   20المعقودة يإ   3378ويإ الجلسأأة   
نا  الدورة الثانية والسأبعو )المرجع نفسأها   2017آب/أغسأبس   4و 3المعقودة يإ  3389رلى   3387واعتمدت شأروحه يإ جلسأاتها  

 (و 141و 140و 76و 74ا الفقرات (A/72/10) 10الملحق رقم 

ا عرض رئيس لج ة الصأأأأياغة التقرنر المؤقت للج ة الصأأأأياغة  2019ب/أغسأأأأبس آ  6ا المعقودة يإ 3501ويإ الجلسأأأأة   
ما  ال ي اعتمدته لج ة  8ج بيةما ال ي اتضأأأأأمن مشأأأأأروع المادة عن محصأأأأأانة مسأأأأأؤولإ الدول من الوالية القضأأأأأائية الج ائية ام مقدَّ

(و وأحاطت اللج ة علما  بالتقرنر المؤقت للج ة الصأأأأياغة A/CN.4/L.940الصأأأأياغة بصأأأأفة مؤقتة يإ الدورة الحادية والسأأأأبعين )
ما ا ال 8بشأأأأأأأأفن مشأأأأأأأأروع المادة   10الدورة الرابعة والسأأأأأأأأبعونا الملحق رقم   ي عدرض على اللج ة لعلمها يقط )المرجع نفسأأأأأأأأها مقدَّ

(A/74/10) و(1469والحاشية  125ا الفقرة 
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وأوضأحت المقررة الةاصأة أن التقرنر الثامن ا قسأم رلى مقدمة وأربعة يصأولو وكان الغرض من   -62
ة للموضأأأوعو وبحث الفصأأأل امول العالقات بين حصأأأانة مسأأأؤولإ الدول من لجة اللج ة وصأأأ  معاالمقدم

الوالية القضأأأأأائية الج ائية امج بية والمحاكم الج ائية الدوليةو ونظر الفصأأأأأل الثانإ يإ المشأأأأأاكل المتصأأأأألة 
ة  سأات الجيد لة الممار بتسأونة الم ازعات واقترح رنشأا  آلية محددة له ا الغرضو وتصأدى الفصأل الثالث لمسأف

 الموصى بهاو وت اول الفصل الرابع خبة العمل المستقبلإو

وفيما اتعلق بمشأأأأأأارنع المواد التإ لم تدرسأأأأأأها لج ة الصأأأأأأياغة بعدا ذكرت المقررة الةاصأأأأأأة أنها  -63
أجرت جولتين من المشأأأاورات غير الرسأأأمية قبل بد  الدورة الحالية السأأأتعراض الوضأأأع الراهن لعمل اللج ة  

الصأأأأأأأعبة  19-جائحة كوييد  تقد  يإ ضأأأأأأأو  ظروفالإحراز بللج ة الصأأأأأأأياغة   قد تسأأأأأأأمحقترحات وإلبدا  م
   لدورة الحاليةو وشكرت امعضا  ال ان شاركوا يإ المشاوراتوا التإ اعتدمدت من أجل  عملالوأساليب 

المحاكم  الج ائية امج بية و فيما اتعلق بالعالقة بين حصأأانة مسأأؤولإ الدول من الوالية القضأأائية  و  -64
دوليةا ذكرت المقررة الةاصأأأة أنها أشأأأارت يإ التقرنر السأأأادس رلى ضأأأرورة أن تت اول يإ تقرنر الج ائية ال

الحق امثر المحتمأل الأ ي يمكن أن يحأدثأه االلتما  بأالتعأاون مع المحأاكم الج أائيأة الأدوليأة على حصأأأأأأأأأأأأأأانأة  
حدثان على عد  معالجة ه   المسأأأأفلة   لهاوحمو (317)ية امج بيةمسأأأأؤولإ الدول من الوالية القضأأأأائية الج ائ

يإ التقرنر السأأأأأأأأأأأابعو امول هو أن مسأأأأأأأأأأأفلة العالقة بين الحصأأأأأأأأأأأانة وااللتما  بالتعاون أثيرت أما  المحكمة 
ا التإ كانت قيد رحالة مسأأأأأأأفلة عد  امتثال امردن فيما اتعلق بقضأأأأأأأية البشأأأأأأأيرالج ائية الدولية يإ قضأأأأأأأية 

قرنرا كأان على جأدول أعمأال الجمعيأة العأامأة ب أٌد  أنأه ع أدمأا اكتمأل الت  لأك الوقأتو والثأانإ هوال ظر يإ ذ
اتعلق ببلب محتمل لفتوى من محكمة العدل الدولية يإ مسأأأأأأأأفلة حصأأأأأأأأانة رؤسأأأأأأأأا  الدول وعالقته بواجب 

ما ابدو   والحظت المقررة الةاصأأأأأأأأة أن طلب الفتوى سأأأأأأأأقط علىو (318)التعاون مع المحكمة الج ائية الدولية
و  ( 319)2019أيار/مااو   6ت حكمها يإ القضأأأأأأأأأأأية الم كورة أعال  يإ الج ائية الدولية أصأأأأأأأأأأأدر وأن المحكمة  

ل لك يسأمح الوضأع الراهن للج ة بمعالجة العالقة بين حصأانة مسأؤولإ الدول من الوالية القضأائية الج ائية  
 امج بية والمحاكم الج ائية الدولية من م ظور عا و

ن الوالية القضأأأأأائية الج ائية امج بية  ن حصأأأأأانة مسأأأأأؤولإ الدول متحليل مسأأأأأفلة العالقة بيوقا  ب -65
والمحاكم الج ائية الدولية كال المقررنن الةاصأأأين الل ان ت اوال ه ا الموضأأأوعو وهو موضأأأوع مرتبط ارتباطا  

دد يإ مشروع المادة  ن اللج ةو وكان واضحا  أ بالصيغة التإ اعتمدتها  1وثيقا  ب باق مشارنع المواد ال ي حد
حصأأأأأأانات أما  المحاكم الج ائية الدوليةو بيد أنه لم يكن من الممكن ك لك رنكار أن الموضأأأأأأوع ال ات اول ال

مسفلة حصانة مسؤولإ الدول من الوالية القضائية الج ائية امج بية ال يمكن م اقشتها م اقشة مجردة ودون  
ولإو وبما أنه من إ تثير قلق المجتمع الدت لل ظر يإ الجرائم التاعتبار لوجود محاكم ج ائية دولية أدنشأأأأأأأأأأأأأئ

الجائم أن ارتكب ه   الجرائم الدولية مسأأأأأأأأأؤولو دول يمكن ع دئ  مالحقتهم قضأأأأأأأأأائيا  أما  المحاكم الج ائية  
الوط ية والدولية على السأأأأأأأأأأأوا ا بدا من المسأأأأأأأأأأأتحيل رنكار وجود عالقة ما بين الموضأأأأأأأأأأأوع الحالإ والوالية 

باطا  وثيقا  بمبدأ المسأأأأأأأأأأأأا لة وبالجهود المب ولة لمكايحة وترتبط ه   العالقة ارتئية الج ائية الدوليةو القضأأأأأأأأأأأأا
 اإليالت من العقاب على جرائم القانون الدولإا وهإ مواضيع أثيرت مرارا  يإ م اقشات اللج ةو

  

(317) A/CN.4/722 و43ا الفقرة 

من جدول امعمال المع ون مطلب يتوى من محكمة العدل الدولية بشأأأأفن نتائج االلتمامات القانونية للدول بموجب مصأأأأادر مةتلفة    89الب د   ( 318) 
 و ( 1وAddو   A/73/251من مصادر القانون الدولإ فيما اتعلق بحصانات رؤسا  الدول والحكومات وغيرهم من كبار المسؤولينم ) 

(319) Situation in Darfur, Sudan, in the Case of the Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, 

Judgment in the Jordan Referral re Al-Bashir Appeal, judgment of the Appeals Chamber of 6 May 

2019 (ICC-02/05-01/09-397-Corr)و 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/722
https://undocs.org/ar/A/73/251
https://undocs.org/ar/A/73/251/Add.1
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وأثيرت مسائل محددة تةص العالقة بين المحاكم الج ائية الدولية والموضوع الحالإ يإ مجالينو   -66
ةو ول هو التعرنف المحتمل السأأأأأتث ا  من الحصأأأأأانة ناشأأأأأئ عن االلتما  بالتعاون مع محكمة ج ائية دوليام

اونو وقد ت اولت اللج ة  والثانإ هو وضأأأأأأع الوالية القضأأأأأأائية الج ائية امج بية يإ ضأأأأأأو  نفس االلتما  بالتع
و 7ث ا  يإ مشأأأأروع المادة ا وقررت عد  اإلبقا  على ه ا االسأأأأت2017و  2016المسأأأأفلة امولى يإ عامإ 

رحالة مسفلة عد  أما المسفلة الثانية يعولجت يإ حكم دائرة االستئ اف بالمحكمة الج ائية الدولية يإ قضية 
أكدت فيه المحكمة أنه ع دما تتصرف دولة طرف يإ نظا    ا ال يامتثال امردن فيما اتعلق بقضية البشير

ولة تسأأأأاعد المحكمة يإ ممارسأأأأة  قد  من المحكمةا يإن الدب ا   على طلب مسأأأأاعدة م  (320)روما امسأأأأاسأأأأإ
 و(321)من ممارسة الوالية القضائية الج ائية الوط ية اختصاصها القضائإا بدال  

وكررت المقررة الةاصأأأة رأاهاا ال ي أعربت ع ه شأأأفونا  يإ الدورة الحادية والسأأأبعين ويإ تقرنرها  -67
مة الج ائية الدولية مغراض عملهاو  أن تبحث اللج ة حكم المحكيكون مفيدا  وال ضأأأأأأأأأأأرورنا   الثامنا بفنه لن 

ون بغإ يهم الحكم يإ سأأياق ال ظا  القانونإ المحدد ال ي أرسأأا  نظا  روما امسأأاسأأإا وال ابدو من الممكن  
ممك ا  على أي  تببيقه على الموضأأوع المعروض على اللج ةا ال ي له نباق عا  ون بغإ أن يكون تببيقه

 ة مسفلة حصانةو شف بشفن والاتها الج ائيدولة قد ت

ال ابدو من المعقول أن تتجاهل اللج ة وجود محاكم ج ائية رأت المقررة الةاصأأأأأأأأة أنه  ومع ذلكا   -68
دولية ع د ال ظر يإ مسفلة لها عالقة معي ة بتلك المحاكمو ويإ حين أن الموضوع يقتصر يإ نباقه على 

أعضأأأأأأأا  اللج ة وعدد من الدول أن عمل ية امج بيةا ذكر عدد من  الوالية القضأأأأأأأائية الج ائ  الحصأأأأأأأانة من
اللج أة الجأاري ال ا بغإ أن اتجأاهأل رنجأازات المجتمع الأدولإ يإ مجأال القأانون الج أائإ الأدولإا وأن عملهأا 

 ضر بهاوال ا بغإ أن يغير القواعد الموضو ية والمؤسسية للقانون الج ائإ الدولإ وال أن ي

ا المعروض على نظر اللج ةو يقد صأيغ ه ا المشأروع يإ  ( 322) 18  ك مشأروع المادة ونجيب على ذل  - 69
صأأأأأيغة ب د عد  رخالل من شأأأأأفنه أن يكفل الفصأأأأأل بين ال دظم الم ببقة على الحصأأأأأانة أما  المحاكم الج ائية  

عمل المحاكم  الوط ية والمحاكم الج ائية الدولية واستقالل ه   ال دظما والحفاظ على القواعد الةاصة التإ ت ظم 
من مشأأأأروع    2والفقرة    18الدوليةو والحظت المقررة الةاصأأأأة أيضأأأأا  وجود تشأأأأابه بين مشأأأأروع المادة  الج ائية 
 و 1من مشروع المادة   3ا بوصفهما ب دي عد  رخاللا واقترحت رمكانية ردرا  امول كفقرة 1المادة 

ر الثامنا أن  تا كما ورد يإ التقرنوانتقلت المقررة الةاصأة رلى مسأفلة تسأونة الم ازعاتا يالحظ -70
امحكا  اإلجرائية المقترحة يإ التقرنرنن السأأأأادس والسأأأأابع يدقصأأأأد م ها المسأأأأاعدة على ب ا  الثقة بين دولة 
المسأأأأأأأؤول ودولة المحكمةا بما ايسأأأأأأأر تسأأأأأأأونة الم ازعات التإ يمكن أن ت شأأأأأأأف يإ عملية تقرنر الحصأأأأأأأانة  

واق  القانونية بين الدول المع ية رلى نشأأأأأأأو  ن أن اؤدي اختالف الموتببيقهاو ومع ذلكا ال امال من الممك
نماع ال يمكن حله رال بالوسأأائل السأألمية الم ببقة يإ القانون الدولإ المعاصأأرو ل لكا ترى المقررة الةاصأأة 

 أن من الضروري ردرا  حكم محدد بشفن تسونة الم ازعات يإ مشارنع المواد ه  و

المحكمة ودولة المسأأأؤول يمكن أن يدعرض على آلية اع قد ا شأأأف بين دولة ومن الواضأأأح أن أي نم  -71
لتسأأأأأأأونة الم ازعات تقبلها الدولا كما يحدث يإ الممارسأأأأأأأة العمليةو غير أن آليات حل الم ازعات التقليدية  

تتيح ه   كثيرا  ما يدعم د رليها بعد وقوع الحدثا وتدسأأأأأأأأأأأأتةد  كمالذ أخير إلعادة الشأأأأأأأأأأأأر ية الدوليةو وهإ ال  
 ل الةالف يإ مرحلة مبكرةا وتج ب أمر واقع يصعب قلب مسار  الحقا وللدول الفرصة لح

  

(320) Rome, 17 July 1998, United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3و 

 أعال و 319انظر الحاشية  (321)

 فيما الإ نص مشروع المادة ال ي اقترحته المقررة الةاصة: (322)

 18"مشروع المادة 

 تإ ت ظم عمل المحاكم الج ائية الدوليةوم ال تةل مشارنع المواد ه   بالقواعد ال 
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ونظا  تبادل المعلومات الم صأأأأأوص   15والغرض من آلية التشأأأأأاور المقترحة يإ مشأأأأأروع المادة  -72
 ( تيسأأأأأأأير حل الم ازعات يإ مرحلة12)أدعيد ترايمه ليصأأأأأأأير مشأأأأأأأروع المادة   13عليه يإ مشأأأأأأأروع المادة 

لم يجدِّ أي م هما نفعا  يقد يكون من الم اسأأأأأأأأأب أيضأأأأأأأأأا  رنشأأأأأأأأأا  آلية لعرض ال ماع على مبكرةو غير أنه رذا 
طرف ثالث محااد ونمنهو وأوضأأأأأأأأحت المقررة الةاصأأأأأأأأة أن اآللية لكإ تكون مفيدة ا بغإ أن تتمحور حول 

المحكمة للوالية  ع صأأأأأأرنن أسأأأأأأاسأأأأأأيين: ربط عرض ال ماع على طرف ثالث لتسأأأأأأونته بتعليق ممارسأأأأأأة دولة 
 ائية الج ائية؛ وامثر الملم  للقرار ال ي اتة   البرف الثالثوالقض

واختير يإ االقتراح المقأأد  رلى اللج أأة التحكيم أو محكمأأة العأأدل الأأدوليأأة لتج أأب عمليأأة التفأأاوض   - 73
لدى الدولو ومن  البونلة الالزمة إلنشأأأا  هيئة مةصأأأصأأأةو ورئإ أن اآلليات وقواعدها اإلجرائية معروية جيدا   

ركم محكمة العدل الدولية كمحكمة مشتركة للقانون الدولإ أن يجعلها أيضا  م اسبة بصفة خاصة للبت شفن م 
 يإ المسائل المعقدة التإ قد تثور يإ القضايا المتعلقة بالحصانة من الوالية القضائية الج ائية امج بيةو 

المعروض على اللج ة لل ظر    (323)المقترح 17المادة واسأأت ادا  رلى تلك االعتباراتا أنشأأف مشأأروع   -74
فيه نظاما  لتسأأونة الم ازعات مقسأأما  رلى ثالث مراحل متتالية: المشأأاورات والمفاوضأأات )يدفهم كالهما على 
أنهمأأا آليتأأان رلماميتأأان( واللجو  رلى التحكيم أو محكمأأة العأأدل الأأدوليأأة )كأأآليأأات بأأدالأأة ذات طأأابع طوعإ(و 

لعامة لتسأأأأأأونة الم ازعات السأأأأأأارنة يإ القانون الدولإ المعاصأأأأأأرا  ل ي سأأأأأأيةضأأأأأأع للقواعد اوه ا ال موذ ا ا
 سيعبإ الدول أداة مفيدة للدياع عن حقوقها ومصالحهاا وتج ب حاالت اممر الواقعو

والحظت المقررة الةاصأأأأأأة أن اللج ة أدرجت أحكاما  بشأأأأأأفن تسأأأأأأونة الم ازعات يإ معظم أعمالها   -75
  بع ال موذ  التقليدي لمشأأأارنع الموادا مثل العمل المتعلق بالقواعد اآلمرة تت   ذلك يإ مشأأأارنع ال امخيرةا بما يإ  

و غير أنهأا أقرت بأفن آليأات تسأأأأأأأأأأأأأأونأة الم أازعأات ترتبط  (jus cogens)من القواعأد العأامأة للقأانون الأدولإ  
 توصأأإ الجمعية العامةارتباطا  خاصأأا  بصأأكوك ذات طابع معياريا وأن اللج ة لم تقرر بعد ما رذا كانت سأأ

سأأأأأأيكون له ما   17بفن تصأأأأأأبح مشأأأأأأارنع المواد معاهدةو وحتى لو لم يكن اممر ك لكا يإن مشأأأأأأروع المادة 
 يإ سياق الجم  الرابع من مشارنع الموادا المكرس لألحكا  والضمانات اإلجرائيةو ابرر  تماما  

قرنر السأأأأأأأابع  ى أنها أثارت يإ التوفيما اتعلق بالممارسأأأأأأأات الجيدةا أشأأأأأأأارت المقررة الةاصأأأأأأأة رل -76
رمكانية تضأأمين مشأأارنع المواد بعو اإلشأأارات رلى الممارسأأات الجيدةا وهإ مشأأارنع يمكن توصأأية الدول 
باعتمادهاو وتشأمل الممارسأاتا على وجه الةصأوصا سألبة وط ية رفيعة المسأتوى تتة  القرارات المتعلقة 

ةدا  هيئات الدولة المشأأاركة يإ عملية كتيبات أو أدلة السأأتبتقرنر الحصأأانة وتببيقهاا وايا  الدول بوضأأع 
تقرنر الحصأأأانة وتببيقهاو وأوضأأأحت المقررة الةاصأأأة أن ه ا ال هج ارجع رلى اسأأأت تا  مفاد  أن سأأألبات 
الدولة المةتصأأأأأأأة لم تكن على دراية يإ عدد من الحاالت بالمشأأأأأأأاكل الةاصأأأأأأأة التإ تثيرها الحصأأأأأأأانة يإ 

ية للقانون الدولإا أو بتفثير القرارات المتعلقة بحصأأأأانة مسأأأأؤول  تها بالمبادئ امسأأأأاسأأأأالقانون الدولإا وعالق
 دولة أج بية على العالقات الدولية لدولة المحكمةو

  

 فيما الإ نص مشروع المادة ال ي اقترحته المقررة الةاصة: (323)

   17"مشروع المادة  
 تسوية المنازعات

تسونة الةاليات بي هما فيما اتعلق بتقرنر الحصانة رذا تع رتا بعد المشاورات بين دولة المحكمة ودولة المسؤولا   -1  
 ى الدولتان رلى تسونة ال ماع يإ أقرب وقت ممكن عن طرنق المفاوضاتووتببيقهاا تسع

شهرا [ا   12أشهر[ ]  6رذا تعّ ر التوصل رلى حل عن طرنق التفاوض يإ غضون يترة زم ية معقولة ال تتجاوز ] -2  
 و رلى محكمة العدل الدوليةويجوز مي من دولة المحكمة ودولة المسؤول أن تقترح على البرف اآلخر رحالة ال ماع رلى التحكيم أ

رذا أحيل ال ماع رلى التحكيم أو رلى محكمة العدل الدوليةا تعلِّق دولة المحكمة ممارستها لوالاتها القضائية رلى أن   -3  
 ةتص قرارا  نهائيا وم يصدر الجهاز الم
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ويإ الم اقشأأأأأأأة التإ دارت يإ اللج ة يإ دورتها الحادية والسأأأأأأأبعينا ت اول عدة أعضأأأأأأأا  مسأأأأأأأفلة   -77
عرب ع ها تةتل  اختاليا  كبيرا و وكان  ى أن اآلرا  التإ أد الممارسأأأأأأات الجيدةا وأشأأأأأأارت المقررة الةاصأأأأأأة رل

رلى مريق يمكن أن توصأأى به الدول كممارسأأات   مشأأارنع الموادأحد المقترحات هو تحونل الجم  الرابع من  
جيدةو ولم تعتبر المقررة الةاصأأأأأأأة ه ا الشأأأأأأأكل م اسأأأأأأأبا و وأعرب أعضأأأأأأأا  آخرون عن رأي مفاد  أن ردرا  

يكون مفيدا و ورأى يرنق ثالث أن ردرا  الممارسات الجيدة قد يكون  يإ مشارنع المواد لنالممارسات الجيدة 
 أعمال اللج ة بشفن الموضوعو رتما ستؤخر  و   ستغرق وقتا  طونال  تسذلك مفيدا ا لكن صياغة  

تقرنر والحظت المقررة الةاصة أيضا  أن دولة واحدة يقط أجابت على طلب المعلومات الوارد يإ   -78
  هأأا الحأأاديأأة والسأأأأأأأأأأأأأأبعين معن أي أدلأأة أو مبأأادئ توجيهيأأة أو بروتوكوالت أو تعليمأأات ن أعمأأال دورت للج أأة ع ا 

ت في ية موجهة رلى موظفإ الدولة والهيئات المةتصأأأة باتةاذ أي قرارات من شأأأفنها أن تؤثر يإ المسأأأؤولين  
كان رد تلك و و  (324)ولة المحكمةمامجانب ويإ حصأأأأانتهم من الوالية القضأأأأائية الج ائية امج بية يإ رقليم د

 الدولة أنها ليس لداها دليل من ه ا القبيلو

ويإ ضأأأأأو  االعتبارات المعرب ع هاا أوضأأأأأحت المقررة الةاصأأأأأة أن التقرنر الثامن ال اتضأأأأأمن  -79
اقتراحا  محددا  بشأأأأفن الممارسأأأأات الجيدة الموصأأأأى بهاو بيد أن ذلك ال يم ع ردرا  الممارسأأأأات التإ حددتها 

 شارنع الموادا سوا  يإ الجم  الرابع أو يإ الشرح العا ويإ م

 موجز المناقشة -2 

 تعليقات عامة ()أ 

أث ى امعضأأأأأا  على المقررة الةاصأأأأأة لما اضأأأأأبلعت به من عمل مكث  بشأأأأأفن التقرنر الثامنا   -80
لموضوع والوالية واضحة ومدروسة جيدا  وموجمة وشاملة لمسائل العالقة بين اال ي اعتبروا أنه يقد  معالجة 

م ازعاتا والممارسأأات الجيدة الموصأأى بهاو اية ب د بشأأفن تسأأونة الالقضأأائية الج ائية الدوليةا وإمكانية رضأأ
وأعرب امعضأأا  عن تقدارهم لت ظيمها عدة جوالت من المشأأاورات غير الرسأأميةا قبل الدورة وأث ا ها على 

لج ة الصأأأأياغة من رحراز تقد  يإ أعمالها يإ  ك تولدوحظ أن ه   المشأأأأاورات غير الرسأأأأمية قد مالسأأأأوا و  
  الدورة الحاليةو

المقررة الةاصأأأأأأأأأأأأة أكملت اآلن خبة عملها يإ ه ا الموضأأأأأأأأأأأأوعا بما يإ ذلك المسأأأأأأأأأأأأائل  وذدكر أن   - 81
اإلضأأأأأأأأأافية التإ ت اولها التقرنر الثامنو وأعرب عدد من امعضأأأأأأأأأا  عن أملهم يإ أن تفرغ اللج ة من قرا تها  

رصأأأأأأأة للدول الدورة الحالية أو خالل يترة السأأأأأأأ وات الةمسو وتم التشأأأأأأأداد على أهمية رتاحة الف   امولى رما يإ 
للتعليق على مجموعة كاملة من مشأأأأأأارنع المواد يإ ختا  القرا ة امولىو ولوحظ أيضأأأأأأا  أن الموضأأأأأأوع موجود  

لمعروضأأأأأأأأأأأأأة على أطول المواضأأأأأأأأأأأأأيع ا واحدا من ا ما يجعله 2007على برنامج عمل اللج ة الحالإ م   عا  
يعكس تعقيداته والببيعة المثيرة للجدل ج ة مدة و ورئإ أن الوقت ال ي اسأأتغرقه عمل اللج ة على الموضأأوع  الل 

لبعو جوانبه امسأاسأيةو ويإ ه ا الصأددا لوحظ أن الدول دعت اللج ة رلى االتفاق على سأبيل للمضأإ قدما  
أن على اللج ة أن تتغلب على اآلرا      ا رأى عدد من امعضأأأأأأأأأأأا يإ ه ا الموضأأأأأأأأأأأوعو ويإ ه ا الةصأأأأأأأأأأأوص 

قبل رتما  قرا تها امولى للموضوعو وأشير أيضا  رلى ضرورة ال ظر    7المتباا ة معضائها بشفن مشروع المادة  
 سابقا (و    3)مشروع المادة   2يإ مسفلة الحدرمة والتعارنف غير المحسومة يإ مشروع المادة 

  

 و29(ا الفقرة A/74/10) 10الوثائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة الرابعة والسبعونا الملحق رقم  (324)

https://undocs.org/ar/A/74/10
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 تعليقات محددة  )ب( 

 18مشروع المادة   

الج ائية الدولية هإ خار  نباق  اتفق امعضا  على أن أي مسفلة حصانة معروضة على المحاكم   - 82
ه ا الموضأأأأأوعو والحظ عدة أعضأأأأأا  أن الحصأأأأأانة أما  محكمة ج ائية دولية بعي ها ا ظمها الصأأأأأك الم شأأأأأئ  

العالقة يإ مشأارنع المواد  ل ظامها القانونإو ومع ذلكا رأى عدد من امعضأا  أن من المهم أن تت اول اللج ة  
ركان يإ هديين مهمين هما تعمنم المسأأأا لة وم ع اإليالت من العقاب  تحدادا و ولوحظ أن ميدانإ القانون يشأأأت 

يإ كثير   عتمد على أخبر الجرائم بموجب القانون الدولإو وأشأأأأأأأأأأير رلى أن المحاكم الج ائية الدولية يجب أن ت 
والاتها القضأأائيةو وأعرب عدة أعضأأا  عن أهمية تج ب رلقا  ظالل   على الدول من أجل ممارسأأة  من امحيان 

ى تفسأأأأير وتببيق القواعد الموضأأأأو ية والمؤسأأأأسأأأأية للقانون الج ائإ الدولإو وأشأأأأير بوجه خاص رلى أهمية  عل 
التما  الدول امطراف يإ نظا  روما امسأأأأأأأاسأأأأأأأإ بالتعاون مع المحكمة الج ائية الدولية والتمامات التعاون التإ 

بعو   أيضأأأأأأأأأأأأأأأأا    حظ و وال ( 1993) 827( و 1994) 955قع على عأأأاتق الأأأدول بموجأأأب قراري مجلس اممن  ت 
الفصأأأأأل السأأأأأابع من ميثاق اممم   بموجب وهو اتصأأأأأرف   أن مجلس اممنا يإ ممارسأأأأأته السأأأأأابقةا  امعضأأأأأا  

بها دول أخرىو  أقا  التمامات أيقية على الدول بتقديم المسأأأأأأاعدة يإ التحقيقات الج ائية التإ تقو    ا قد المتحدة 
ببرنقة ت ببق بالتسأاوي على الدول   ة الماد   روع تابة مشأغير أن عددا  من امعضأا  شأددوا أيضأا  على أهمية ك 

 امطراف وغير امطراف يإ نظا  روما امساسإ للمحكمة الج ائية الدوليةو 

ود ب د عد   ا وشأأأأاطروا المقررة الةاصأأأأة رأاها بفن وج18وأاد عدة أعضأأأأا  ردرا  مشأأأأروع المادة  -83
العالقة بين مشأأأارنع المواد والقواعد التإ ت ظم عمل المحاكم الج ائية الدوليةو  رخالل سأأأيكون مفيدا  لمعالجة

ورئإ أن مشأأأأأأارنع المواد توضأأأأأأح أنها ال ت ببق على ال دظم المسأأأأأأتقلة للمحاكم الج ائية الدولية وال تت اولهاو 
ال تؤثر على أي التمامات أخرى كان يمكن ارنع المواد للدول أن مشأأأأ  18ح أن اوضأأأأح مشأأأأروع المادة واقتدر 

للدول أن تقبلها أو تتعهد بها من قبلو ولوحظ أيضأأأأأأأا  أن اللج ة كثيرا  ما اسأأأأأأأتةدمت ب ود عد  اإلخالل يإ 
 عالقات هرميةوعملها السابقا وأن ه   الب ود أيادت يإ تحداد نباق الموضوع بدال  من رقامة  

و وأدعرب عن رأي مفاد  أن التداخل  18ع المادة    اآلخرنن اعتماد مشأأأأأأأأأرو وعارض عدد من امعضأأأأأأأأأا  - 84
المحتمل بين الوالاتين القضأأأأأأأأأأائيتين الوط ية والدولية ال يكفإ إلقامة عالقة بي هماو واعتبر بعو امعضأأأأأأأأأأا  أن  

ب  رحو وأعر ويإ الشأأأ  1من مشأأأروع المادة    1يإ الفقرة  العالقة بين الموضأأأوع والمحاكم الج ائية الدولية أدوضأأأحت  
ا يمكن أن  18 عدد من امعضأا  أيضأا  عن شأكوكهم يإ أن مشأارنع الموادا رذا اعتدمدت من دون مشأروع المادة 

تقوض التبورات يإ القانون الج ائإ الدولإو وأدعرب عن القلق من أن رضأأأاية ب د عد  رخالل يمكن تفسأأأير  بفنه  
ول من المحاكم   ائية الدولية وقانون حصأأأأانة مسأأأأؤولإ الد مية بين القواعد التإ ت ظم المحاكم الج ا شأأأأئ عالقة هر 

الوط يةو ولوحظ أيضا  أن رعبا  امولونة الختصاص المحكمة الج ائية الدولية على اختصاص المحاكم الوط ية  
ن الموضأأأأوع والمحاكم الج ائية  اتعارض مع مبدأ التكاملو وجرى التشأأأأداد على أن رضأأأأاية حكم بشأأأأفن العالقة بي 

ر موجود بموجب القانون الدولإ العريإو وأكد عدد من   ا بغإ أن ا شأأأأأأأأأئ اسأأأأأأأأأتث ا  من الحصأأأأأأأأأانة غي الدولية ال 
امعضأأا  أن الدول رذا كان لها أن تتفق يإ عالقاتها بعضأأها ببعو على عد  االعتراف بالحصأأاناتا يإنها ال  

  مجلس اممن من أذونا أشير وفيما اتعلق بما يصدر عن   أخرىو  ل دوال يمك ها أن توسع نباق تلك القواعد لتشم 
وثيق ل ص ه   امذون لتحداد مضأمونهاو ولوحظ أن الصأكوك السأابقة المتعلقة بالوالية   رلى ضأرورة راال  اهتما  

عاابة عليها  الوط ية على الجرائم الدوليةا بما يإ ذلك مشأأأأأأأأارنع المواد المتعلقة بم ع الجرائم ضأأأأأأأأد اإلنسأأأأأأأأانية والم 
ا ال تتضأأأأأأأأمن أحكا  عد  رخالل مماثلةو  ( 325) جميع امشأأأأأأأأةاص من االختفا  القسأأأأأأأأري   واالتفااية الدولية لحماية 

يمكن أن تسأأأأبب    18رلى ذلكا أشأأأأار عدد من امعضأأأأا  رلى أن تعقيدات ال ظر يإ مشأأأأروع المادة   وباإلضأأأأاية 
 تفخيرات ال داعإ لها يإ رتما  القرا ة امولى للموضوعو 

  

(325) New York, 20 December 2006, United Nations, Treaty Series, vol. 2716, No. 48088, p. 3و 
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رحالة مسفلة    ئ اف بالمحكمة الج ائية الدولية يإ قضيةوت اول عدد من امعضا  حكم دائرة االست -85
معلال ببرنقة امعضأأأأأا  رلى أن الحكم كان    بعوو وأشأأأأأار  عد  امتثال امردن فيما اتعلق بقضأأأأأية البشأأأأأير

يدصأأاغ فن من المهم لب د عد  اإلخالل أن ب أياد هؤال  امعضأأا مثيرا  للجدلو وب ا   على ذلكا  سأأيئة وكان  
  يإ الشأأأأأرحو  18صأأأأألة بين الحكم ومشأأأأأروع المادة أي عد  رقامة ا مضأأأأأيفين أنه ا بغإ مالحك ببرنقة تؤند

 فيما يةص قراراوايق بعو امعضا  على ه ا الوص و وأدعرب عن رأي مفاد  أنه  وعلى عكس ذلكا لم  
ضأأأأية  رحالة مسأأأأفلة عد  امتثال امردن فيما اتعلق بقيإ قضأأأأية ية ة االسأأأأتئ اف بالمحكمة الج ائية الدولدائر 

متلك دائرة االسأأأأأأتئ اف مسأأأأأأفلة قانونية تب صأأأأأأدر حكما على ه ا القرار ال ي اتعلقليس للج ة أن ت  االبشأأأأأأير
  على أي حالا اتفق امعضأأا  بشأأكل عا  على أن اللج ة ال تحتا  و و  لمعالجتها االختصأأاص القانونإ    وحدها 

 ون ت اقش الحكم يإ عملها بشفن ه ا الموضوعوال ا بغإ أ

ا قددمت عدة مقترحات محددةو ولمراعاة وجود محاكم مةتلبةا  18ع المادة  لق ب ص مشأرو وفيما اتع  - 86
ال هإ وط ية بالكامل وال دولية بالكاملا أاد عدة أعضأأأا  اقتراحا  باإلشأأأارة رلى مالمحاكم الج ائية المدّولةم بدال   

م  م الج ائية الدولية د التإ ت ظم عمل المحاك من مالمحاكم الج ائية الدوليةمو واقتردح أيضأأأا  ركمال اإلشأأأارة رلى مالقواع 
واتفااية    بعبارة موممارسأأاتهاما اسأأت ادا  رلى نصأأوص الب ود الوقائية الواردة يإ اتفااية ييي ا للعالقات الدبلوماسأأية 

وأدعرب أيضأأا  عن تفايد رضأأاية رشأأارة صأأرنحة رلى االلتمامات ال اجمة عن قرارات  و  ( 326)   ييي ا للعالقات الق صأألية 
أوسأأع    18المادة    معضأأا  عن قلقهم من أن نباق القواعد التإ يشأأملها مشأأروعا لس اممنو وأعرب بعو مج 

أوسأأأأع نباقا  من الشأأأأرح    18 مما ا بغإ أو غير واضأأأأحو ولوحظ أن ب د عد  اإلخالل المقترح يإ مشأأأأروع المادة 
نإ رلى  وليةا بي ما يشأأأأأأأأير الثا ا من امول يشأأأأأأأأير رلى معملم المحاكم الج ائية الد 1ذي الصأأأأأأأألة لمشأأأأأأأأروع المادة  

ت قيح ال ص على ال حو التالإ: مال تةل مشأارنع المواد ه      ادعو رلى ح  ا اقتر قددِّّ   الحصأانات المعروضأة عليهاو و 
بانبباق الحصأأأأانة أما  المحاكم الج ائية الدولية بموجب الصأأأأكوك التفسأأأأيسأأأأية ذات الصأأأألة التإ ت شأأأأئ مثل ه    

يشأأأأأأأأأأأأأأار رلى التمامأات الأدول القأائمأة من قبأل بموجأب القأانون    وورد يإ اقتراح آخر أن المحأاكم الج أائيأة الأدوليأةمو  
الدولإو ورأى أعضأا  آخرون أن مصأبلح ماالختصأاصم هو المصأبلح الم اسأبا بال ظر رلى أن الحصأانات ال  

لى وجود  توجد أما  المحاكم الج ائية الدوليةو ويإ ه ا الصأأأأددا تم التشأأأأداد على ضأأأأرورة تضأأأأمين ال ص رشأأأأارة ر 
دة من ه ا القبيلو ورئإ أيضأأأأا  أن من اميضأأأأل ردرا  ب د ا ص على أن مشأأأأارنع المواد مال  اختصأأأأاصأأأأات متعد 

 تت اولم مسفلة المحاكم الج ائية الدوليةو  

وفيما اتعلق بموضأأأأأع ردرا  ال ص المقترحا أعرب عدة أعضأأأأأا  عن تفضأأأأأيلهم إلدرا  ال ص يإ  -87
و ورأى بعو امعضأأأأا  أن ذلك سأأأأيسأأأألط الضأأأأو  على العالقة بين ب د  1جدادة من مشأأأأروع المادة  3يقرة 

ورأى أعضأأا  آخرون أن  و18ومشأأروع المادة   1من مشأأروع المادة  2عد  اإلخالل الوارد أصأأال  يإ الفقرة 
دد على أنه اتعينا يإ أي حالا قرا ة الحكمين معا و  ردرا  ال ص يإ أي من الموضعين مقبولو وشد

رح اعتماد مالعالقة مع المحاكم  اقتد يقد  ا  18رة الةاصأأأأأأأأأة لم تقترح ع وانا  لمشأأأأأأأأأروع المادة  وبما أن المقر  -88
م ومالعالقة المدّولةم رذا اسأأأأتدبقإ الحكم كمشأأأأروع مادة مسأأأأتقلو ومن بين الع اونن امخرى المقترحة معد  اإلخالل 

م ومالعالقة بين مشأأأأارنع  ب دظم المعاهدات المتةصأأأأصأأأأةم ومالقضأأأأايا الةارجة عن نباق مشأأأأارنع المواد ه  
 المواد ه   والصكوك الحالية الم شئة للمحاكم الج ائية الدوليةمو

 )تسونة الم ازعات( 17مشروع المادة   

وايق عدة أعضأأأأأأأا  على ردرا  مشأأأأأأأروع مادة اتعلق بتسأأأأأأأونة الم ازعاتو ولوحظ أن ب دا  لتسأأأأأأأونة  -89
و ونمكن  16رلى  8ا باالسأأأأأت اد رلى مشأأأأأارنع المواد الم ازعات قد اد ظر رليه على أنه ضأأأأأمان رجرائإ نهائإ

  

(326) Vienna, 18 April 1961  ,ibid  ,وvol500 و, No7310 و, p95 و Vienna, 18 April 1961  ,ibidو, vol. 500, 

No. 7310, p. 95, and Vienna, 24 April 1963, ibid., vol. 596, No. 8638, p. 261 التوالإوا على 



A/76/10 

GE.21-11083 116 

ال ظر رلى اآلليات اإلجرائية المقترحة يإ مشأأأأأأأأأأأأارنع المواد كوحدة متكاملة اراد م ها تحقيق توازن دقيق بين 
مصأأأالح دولة المحكمة ومصأأأالح دولة المسأأأؤولو ولوحظ أن ردرا  مثل ه ا الب د قد القى ترحيبا  من الدولا 

فكر يإ رنشأا  آلية دولية لحل الم ازعات المتعلقة بحصأانة مسأؤولإ الدولو وعالوة  على التإ كان بعضأها ي
ذلكا الحظ عدة أعضأأا ا على مسأأتوى عملإا أن ردرا  ب د لتسأأونة الم ازعات يإ القرا ة امولى من شأأفنه  

ب د تسأأأأأأأونة   أن يسأأأأأأأتحث الدول على ربدا  تعليقات قد تكون مفيدةو بيد أنه أدعرب أيضأأأأأأأا  عن رأي مفاد  أن
الم ازعات سأيكون رضأاية غير مالئمة لمشأارنع المواد بصأفة عامةو وأدشأير بصأفة خاصأة رلى أن الدول قد 

 تتردد يإ االلتما  بآلية قد تعتبرها قيدا  على ممارسة كل م ها لوالاتها القضائية الج ائية الوط يةو

عات لن يكون وجيها  رال رذا كان  وأعرب عدد من امعضأأأأأأأا  عن رأي مفاد  أن ب د تسأأأأأأأونة الم از  -90
القصأأأأأأأد هو جعل مشأأأأأأأارنع المواد معاهدةو ورأى بعو امعضأأأأأأأا  أن ردرا  ب د بشأأأأأأأفن تسأأأأأأأونة الم ازعات 

اتوق  على طبيعة ال تيجة ال هائية لعمل اللج ةو وأشأأأأأير رلى أنه ال يمكن اسأأأأأتبعاد أن تصأأأأأير مشأأأأأارنع   ال
ب د لتسأونة الم ازعاتو ورأى عدة أعضأا  ضأرورة زنادة  المواد معاهدةا ول لك رئإ أن من الم اسأب رضأاية  

توضأيح الغرض المقصأود من الحكما بنية تحداد صأياغته الم اسأبةو ورأى بعو امعضأا  أن من امنسب  
رضأاية ب د تحكيم نموذجإ رذا صأارت مشأارنع المواد معاهدةو ولكن رذا لم يكن المقصأود من مشأارنع المواد 

 ن الم اسب ردرا  ب د أكثر عمومية بشفن توصيات رجرائيةوأن تصير معاهدةا يسيكون م

ورأى عدد من امعضأأأأأأأا  أن امحكا  المتعلقة بتسأأأأأأأونة الم ازعات التإ اعتمدتها اللج ة يإ أعمالها   - 91
امخيرة يإ مواضأأأأأأأأأأأأأأيع أخرى يمكن اتةأأأاذهأأأا نمأأأاذ  لأأأ لأأأك الحكمو وعلى وجأأأه الةصأأأأأأأأأأأأأأوصا أشأأأأأأأأأأأأأأير رلى 

لمتعلقة بالقواعد اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدولإ  السأأأأأأأت تاجات ا من مشأأأأأأأارنع ا   21االسأأأأأأأت تا    مشأأأأأأأروع 
 (jus cogens ) (327 )   من مشأأأأأارنع المواد المتعلقة بم ع الجرائم ضأأأأأد اإلنسأأأأأانية والمعاابة    15ومشأأأأأروع المادة

ى الثانإ لدول؛ وأشأير رل : يقد أشأير رلى امول بوصأفه نموذجا  محتمال  لتقديم توصأيات رجرائية رلى ا ( 328) عليها 
نموذجا  جيدا  لب د تحكيم يعالو غير أن عددا  من امعضأأأأأا  أوصأأأأأواا يإ رطار مشأأأأأارنع المواد ه  ا   بوصأأأأأفه 

من مشأارنع المواد المتعلقة بم ع الجرائم ضأد اإلنسأانية والمعاابة    15من مشأروع المادة   4و   3بإسأقاط الفقرتين  
  21رأي مفاد  أن مشأأروع االسأأت تا   أدعرب أيضأأا  عن ة الم ازعاتو و عليهاا فيما اتعلق بالتحفظات على تسأأون 

  ( jus cogens) الدولإ    لن يكون نموذجا  م اسأأبا  من عمل اللج ة بشأأفن القواعد اآلمرة من القواعد العامة للقانون 
من   53دة كان التارنخ التفاوضأأإ الةاص للما   21لم ا ته بعدو وذدكر أيضأأا  أن الدايع ورا  مشأأروع االسأأت تا   

 ا وهو ما ال ا ببق على ه ا الموضوعو ( 329) لقانون المعاهدات ية ييي ا  اتفاا 

و ولوحظ أن  17  وأعرب عدة أعضأا  عن آرائهم يإ وسأائل تسأونة الم ازعات الواردة يإ مشأروع المادة  - 92
ى  مشأروع المادة اركم على التفاوض والتحكيم والتسأونة القضأائيةا دون اإلشأارة رلى وسأائل التسأونة السألمية امخر 

من ميثاق اممم المتحدةو وأاد عدد من امعضأأأأأأا  رضأأأأأأاية وسأأأأأأائل    33للم ازعات الم صأأأأأأوص عليها يإ المادة  
الوسأائل سأيمّكن من موا مة مشأروع المادة موا مة أوثق  أخرى رلى مشأروع المادةو ورئإ أن توسأيع نباق اختيار  

 نموذجا  محتمال و   ( 330) حدة لقانون البحار مع ممارسات الدولو وذدكر الجم  الةامس عشر من اتفااية اممم المت 

 33والفقرة    2من المادة   3وجرى التفكيد أيضأأأا  على أهمية ربراز واجب جميع الدول بمقتضأأأى الفقرة  - 93
بتسأأأأونة أي خاليات بي ها بالوسأأأأائل السأأأألميةو وأبرز عدد من امعضأأأأا  أهمية حرنة الدول يإ من الميثاق 

رح رما ردرا  يقرة رضأأأأافية تشأأأأير صأأأأراحة  رلى المبدأ يإ مشأأأأروع المادة اختيار وسأأأأائل حل الم ازعاتو واقتد 
أنه ممارسأة لمبدأ   قد اد ظر رليه على 17توضأيح ه   ال قبة يإ الشأرحو ولوحظ أيضأا  أن مشأروع المادة  أو

 حرنة اختيار الوسائل وليس مةالفا  لهو

  

 و56الفقرة  (اA/74/10) 10الوثائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة الرابعة والسبعونا الملحق رقم  (327)

 و44المرجع نفسها الفقرة  (328)

(329) Vienna, 23 May 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331و 
(330) Montego Bay, 10 December 1982, ibid., vol. 1833, No. 31363, p. 3و 
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يح بشأأأأأأفن التمييم بين المشأأأأأأاورات  ا طلب بعو امعضأأأأأأا  ممندا  من التوضأأأأأأ1وفيما اتعلق بالفقرة  - 94
وإضأأأأاية  بارة مبفي وسأأأأيلة أخرى يةتارونهام بعد مالمفاوضأأأأاتمو واقتدرح    1مفاوضأأأأاتو واقتدرح تعدال الفقرة  وال 

تغيير  بأارة ميإ أقرب وقأت ممكنم رلى ميإ أقرب وقأت ممكن عمليأا ما إلتأاحأة درجأة م أاسأأأأأأأأأأأأأأبأة من المرونأة  
 اتا بنية تيسير حل الم ازعاتو ضاية مهل زم ية للمشاورات والمفاوض لدولو واقترح البعو بدال  من ذلك ر ل 

ا أدعرب عن رأي مفاد  أنه ليس من الواضأأح ما رذا كان يدقصأأد باللجو  رلى 2وفيما اتعلق بالفقرة   -95
امعضأأأأأأأا  اسأأأأأأأتةدا  صأأأأأأأيغة   حل الم ازعات بالبرق القضأأأأأأأائية أو التحكيمية أن يكون رلماميا و وأاد بعو

ب دا  تحكيميا و بي ما يضأأأأل آخرون الصأأأأيغة الحاليةو ورئإ أنه رذا أرند من  17ل مشأأأأروع المادة رلمامية وجع
الحكم أن يكون بمثابة ت كير للدولا يي بغإ أن يكون ذا طابع عا و ل لكا أعرب بعو امعضأا  عن رأي 

ن الحكم رلماميا و وذدكر  شأأهرا  ليس له مع ى رال رذا كا 12و أشأأهر أ 6مفاد  أن ردرا  مهلة زم ية ال تتجاوز 
 6أنه بال ظر رلى الحسأأأاسأأأيات التإ ت بوي عليها الم ازعات المتعلقة بالحصأأأانةا قد تكون حتى يترة   أيضأأأا  

أشأأأأأهر أطول من الالز و واسأأأأأتوضأأأأأح عما رذا كان يمكن رحالة ال ماع رلى تسأأأأأونة قضأأأأأائية أو تحكيمية قبل  
رذا لم يكن احتمال نجاح المفاوضأأات معقوال و واقترح   ثال  السأأتة أشأأهر أو االث إ عشأأر شأأهرا ا مانقضأأا  يترة 

عدد من امعضأأأأأا  اإلشأأأأأارة رلى هيئات قضأأأأأائية رضأأأأأافيةا بما يإ ذلكا ع د االقتضأأأأأا ا المحكمة الدولية  
رضأأأأأأأأأأاية التوييق لقانون البحار ومحكمة أيرنقية للعدل وحقوق اإلنسأأأأأأأأأأان يدحتمل رنشأأأأأأأأأأاؤهاو واقتدرح أيضأأأأأأأأأأا  

المتاحةو واقترح عدد من امعضأأأأا  أن اوضأأأأح لمسأأأأاعإ الحميدة رلى قائمة الوسأأأأائل والوسأأأأاطة واسأأأأتةدا  ا
عواقب عد  قبول دولة ما دعوة دولة أخرى لتسونة ال ماعو وأعرب عدة أعضا  أيضا  عن    17مشروع المادة  

 وبا وتعلقة بالحصانة لن يكون أمرا  مستصرأي مفاد  أن رنشا  هيئة دائمة جدادة لمعالجة الم ازعات الم

و غير أن بعو امعضأأأأأأأأأأأا  أعربوا عن 17من مشأأأأأأأأأأأروع المادة   3وأاد عدد من امعضأأأأأأأأأأأا  الفقرة   - 96
شأكوكهم بشأفن ه ا الحكمو ولوحظ أن المعاهدات القائمة المتعلقة بالحصأانات ال ت ص على تعليق اإلجرا ات 

ت الوط يأة رنثمأا تتم  اإلجرا ا   أن تعليق  وأدعرب أيضأأأأأأأأأأأأأأا عن رأي مفأاد  و  بين الدول  رنثمأا اتم حل ال ماع المحليأة  
لدولة المسأأأأؤولو ورأى بعو امعضأأأأا  أن مشأأأأروع المادة ال   خاص تسأأأأونة ال ماع دوليا  سأأأأي بوي على احترا  

يعالج حالة مسأأأأأأأأؤول الدولة ال ي يجري ال ظر يإ حصأأأأأأأأانتهو واقتدرح أن يحظر مشأأأأأأأأروع المادة بدال  من ذلك 
عدة أعضأأأأأأأأأا  أن تعالج  اسأأأأأأأأأتمرار االحتجاز مفتوحةو واقترح   اإلجرا ات الج ائيةا تاركا  مسأأأأأأأأأفلة   المضأأأأأأأأأإ يإ 

هيئة التحكيم مسفلة التعليق على أساس كل حالة على حدة يإ سياق التدابير المؤقتةو ولوحظ أن  المحكمة أو 
يإ قضأايا سأابقة أثيرت ييها  اإلجرا ات المحلية تقضأإ بتعليق   محكمة العدل الدولية لم تشأر رلى تدابير مؤقتة 

محكمةو ولوحظ أيضأا  أنه سأيكون من الضأروري ضأمان أن ه   ال تتعلق بحصأانة مسأؤولإ الدولة أما  طلبات 
تكون يإ ال دظم القانونية المحلية أحكا  لت في  أي تعليقو وباإلضأأأأأأأاية رلى ذلكا اقترح عدد من امعضأأأأأأأا  أن 

على اإلجرا ات المحليةو  قرار يصأأأأأأأأأأأأدر عن محكمة العدل الدولية أو هيئة التحكيم  يحدد مشأأأأأأأأأأأأروع المادة أثر 
الم ازعات على شأأأأأكل من أشأأأأأكال رجرا  اإلحالة اموليةا للسأأأأأماح للمحاكم    واقتدرح أيضأأأأأا  أن ا ص شأأأأأرط حل 

 الوط ية بالتماس توجيهات من آلية ثالثة لتسونة الم ازعاتو 

الب ود التحكيمية بصأأأأأأأأأأأأأيغته المقترحة مع    17ولوحظ وجود احتمال أن اتعارض مشأأأأأأأأأأأأأروع المادة  -97
 ب د عد  رخالل لمعالجة ذلكوواقتدرح رضاية  القائمة

وفيما اتعلق بع وان مشأأأروع المادةا رئإ أن  بارة ماالشأأأتراطات اإلجرائيةم قد تكون ع وانا  أنسأأأب  -98
 بإنشا  واجب ملم  للدولو   للحكما من متسونة الم ازعاتم توحإ

 الممارسات الجيدة الموصى بها  

  ى أنه ال حاجة رلى صأياغة مقترحات جدادة فيما اتعلق مع المقررة الةاصأة عل اتفق امعضأا  عموما    - 99
  بالممارسأات الجيدة الموصأى بهاو ويإ حين أاد عدد من امعضأا  يكرة ردرا  الممارسأات الجيدة من حيث المبدأا 



A/76/10 

GE.21-11083 118 

ى نباق  مشأارنع الموادو ورأى أعضأا  آخرون أيضأا  أن العمل عل  شأكل رأى البعو أن ردراجها ال اتماشأى مع 
بال داع اختتا  اللج ة القرا ة امولى بشأأأأفن الموضأأأأوعو    واسأأأأع بشأأأأفن الممارسأأأأات الجيدة الموصأأأأى بها سأأأأيؤخر 

تإ يمكن تببيقها بسأأهولة على وأشأأير أيضأأا  رلى الصأأعوبة المحتملة لوضأأع مجموعة من الممارسأأات الجيدة ال 
قتراح المقررة الةاصأأة معالجة الممارسأأات  مةتل  ال دظم القانونية الوط يةو وأعرب عدة أعضأأا  عن تفايدهم ال 

مواد المعروضأأأأة من قبل على اللج ة أوا على امرجحا  الجيدة التإ يمكن تحدادها يعال  يإ سأأأأياق مشأأأأارنع ال 
ارسأأأأأأات الجيدة التإ أوصأأأأأأت بها الدول يمكن االسأأأأأأتدالل عليها من يإ الشأأأأأأروحو وأشأأأأأأير أيضأأأأأأا  رلى أن المم 

 ا  ذكر الممارسات ذكرا  مباشرا  يإ عمل اللج ةو تعليقاتهاا ول لك لن يكون ضرورن 

 المالحاات الختامية للمقررة الخاصة -3 

منو ورأت  أبدو  من تعليقات على التقرنر الثا   ما  أعربت المقررة الةاصأة عن تقدارها لألعضأا  على  -100
 ض بعمل اللج ةو أن تعليقات امعضا  ومالحظاتهم وانتقاداتهم ومقترحاتهم من شفنها أن تسهم يإ ال هو 

وردت المقررة الةاصأأأأأة أوال  على الشأأأأأواغل التإ أدعرب ع ها بشأأأأأفن تبور العمل يإ الموضأأأأأوعا   -101
 رضأأافيا  لمعالجتها ب جاح يالحظت أنه ما زالت معروضأأة  على اللج ة عدة مسأأائل موضأأو ية تتبلب جهدا  

بشفن   7امعضا  ذكروا مشروع المادة   قبل اعتماد مشارنع المواد يإ القرا ة امولىو وأشارت رلى أن بعو
االسأأأأتث ا ات من الحصأأأأانة الموضأأأأو ية يإ ه ا السأأأأياقو غير أنها أكدت أن اللج ة تحرز تقدما  يعاال  يإ 

ت سأياسأيةو وندعمى ه ا التقد  رلى حد كبير رلى خبة عمل معالجة مسأفلة تثير صأعوبات قانونية وحسأاسأيا
الةمس السأأأأأأأأ وات الحالية و يترتإ الةمس السأأأأأأأأ وات  خالل اللج ة  وم هجية حظيتا بتفايد واسأأأأأأأأع ال باق يإ

و وأعربت عن ثقتها يإ أن اللج ة سأأأأأأتتمكن من حل المشأأأأأأاكل التإ ت شأأأأأأف حتما  يإ عملية التبونر  قةالسأأأأأأاب
 لإ وتدون ها تماشيا  مع روح العمل الجماعإ التإ تميمهاوالتدرنجإ للقانون الدو 

رأت المقررة الةاصأة أن الموضأوع  لعمل اللج ة على ه ا الموضأوعا   وفيما اتعلق بال تيجة المقبلة -102
ضأأأأأع يإ شأأأأأكل مشأأأأأارنع موادا الغرض م ها تقديم اقتراح رلى الدول بشأأأأأفن الت ظيم العا  للموضأأأأأوعا ويقا   ود

عمنم التبونر التدرنجإ للقانون الدولإ وتدون هو وقالت رنها ال ترى سأأأأببا  ادعو لتغيير شأأأأكل لوالية اللج ة لت
ن اللج ة  مل اللج ة يإ المرحلة الراه ةا ال سأأأيما يإ ضأأأو  البعد المعياري للعملا وأعربت عن اعتقادها أع

نع موادا بغو تشأأأأأاطرها ه ا الرأيو وله ا السأأأأأببا سأأأأأيتة  عمل اللج ة على ه ا الموضأأأأأوع شأأأأأكل مشأأأأأار 
عامة أسأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأا  لمعاهدة ال ظر عما رذا كانت اللج ة قد أوصأأأأأأأأأأأت يإ القرا ة الثانية بفن تتة ها الجمعية ال

ين تقديمها رلى الجمعية العامة محتملةو ورأت أن طبيعة الصأأك الجاري رعداد  والتوصأأية المحتملة التإ اتع
 ال م فصلتينوبشفن مواصلة معالجة مشارنع المواد مسفلتان ا بغإ أن تظ

دلى بها امعضأأأأا  ا الحظت المقررة الةاصأأأأة أن البيانات التإ أ18وفيما اتعلق بمشأأأأروع المادة  -103
 انت تكش  عن آرا  مت وعةوتعكس أهمية المسفلةا وإن ك

وفيما اتعلق ب باق مشأأأارنع الموادا أشأأأارت المقررة الةاصأأأة رلى أن عددا  من امعضأأأا  اعتبروا   -104
أن من غير الضروري أن تبحث اللج ة العالقة بين الموضوع والمحاكم الج ائية الدوليةا من المسفلة خار  

م لبحث المسأفلة واإلبقا  اق الموضأوعو غير أنها أشأارت أيضأا  رلى أن أغلبية امعضأا  أعربوا عن تفايدهنب
و ووايقت المقررة الةاصأة على ال هج الثانإ واعتبرت أنه سأيكون من الصأعب تبرنر  18على مشأروع المادة 

ج ائية الدولية يإ ضأأأأأو  تبور  االسأأأأأتبعاد المقصأأأأأود ل شأأأأأارة رلى اسأأأأأتقالل ال دظم الم ببقة على المحاكم ال
ى عدد القضأأأأايا التإ أثيرت ييها مسأأأأفلة الحصأأأأانة من القانون الدولإو وه ا صأأأأحيح بوجه خاص بال ظر رل

الوالية القضائية الج ائية امج بية يإ الممارسة العملية فيما اتعلق ب فس الجرائم التإ تقع ضمن اختصاص 
  الصأأأأأأألة واإلعالن رسأأأأأأأميا  عن اسأأأأأأأتقالل ال دظم القانونية الم ببقة المحاكم الج ائية الدوليةو واالعتراف به 

يإ الم اقشأأة المتعلقة  بتفادي الدخولمحاكم لن يمس ب باق الموضأأوعا كما أنه سأأيسأأمح للج ة  على ه   ال
 بالحصانة أما  المحاكم الج ائية الوط ية والمحاكم الج ائية الدوليةو
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  رحالة مسأأأأأفلة عد  امتثال امردن فيما اتعلق ية الدولية يإ قضأأأأأية  وفيما اتعلق بحكم المحكمة الج ائ  -105
  18ا أشأارت المقررة الةاصأة رلى أن بعو امعضأا  أعربوا عن معارضأتهم لمشأروع المادة ربقضأية البشأي

  خشأأية أن تكون له صأألة مباشأأرة بحكم المحكمة وأن يدقرأ على أنه تصأأداق أو تفايد لهو وقالت المقررة الةاصأأة 
المحكمة الج ائية  ه   الشأأأواغل لها ما ابررهاو وأوضأأأحت أنها رذا كانت ت تظر أن تصأأأدر  تعتقد أن  رنها ال 

  الدولية حكمها قبل ت اول المسأفلةا يإنها احتفظت دائما  بحق العودة رلى مسأفلة العالقة بين الموضأوع والمحاكم 
  اللج ة يإ الحكما منه غير ا ليس من الضأأأأأأروري أن ت ظر  2019الج ائية الدوليةو وكما أشأأأأأأارت يإ عا   

  رلى الحكم يإ التقرنر الثامن على الت كير باسأأت تاجاته ذي صأألة بالموضأأوعو وله ا السأأببا اقتصأأرت رشأأارتها  
تصأأأديقا    18الرئيسأأأية وشأأأرح أسأأأباب أهميته لعمل اللج ةو وكررت رأاها بفنه ال يمكن اعتبار مشأأأروع المادة 

  الصأأأياغة سأأأتفخ  شأأأواغل امعضأأأا  ج ائية الدوليةا وهإ واثقة من أن لج ة أو رقرارا  أو تفايدا  لحكم المحكمة ال 
 عتبار ع د ال ظر يإ مشروع المادةويإ اال

وباإلضأأأاية رلى ذلكا الحظت المقررة الةاصأأأة أن عدة أعضأأأا  اسأأأتوقفهم يإ الترجمة اإلنكليمنة   -106
لم يكن رحيما م(ا وهإ ترى أنه  )م  (331)مhas not been kindللتقرنر الثامن وصأأأأأأ  اسأأأأأأتقبال الحكم بفنه م

 كانت موضع خالفم(وم )مhas been contentiousكان يحسن ترجمة العبارة بأ م

وفيما اتعلق بفثر ب د عد  اإلخالل المقترحا أحاطت المقرر الةاصأأأأأأأة علما  بالرأي القاضأأأأأأأإ بفن   -107
ت ظم عمل المحاكم الج ائية  سأأأأأأأأأأأأأيكون بمثابة اعتراف بفن القواعد التإ   18ال ص المقترح لمشأأأأأأأأأأأأأروع المادة 

لتإ ت ظم حصأأأأأانة مسأأأأأؤولإ الدول من الوالية القضأأأأأائية  من حيث التسأأأأألسأأأأأل الهرمإ القواعد ا  الدولية تفوق 
الج ائية امج بيةو وقالت المقررة الةاصأأأأأأأأأأأة رنها تشأأأأأأأأأأأاطر الرأي القائل رن القواعد التقليدية التإ ت ظم عمل 

 على الأدول امطراف يإ االتفأاايأة المع يأةا ولك هأا ال توايق  محكمأة ج أائيأة دوليأة ال ت ببق بوجأه عأا  رال
سأيؤثر بفي شأكل من امشأكال على ه ا المبدأو وأشأارت رلى أن اللج ة كثيرا  ما   18المادة   على أن مشأروع

اسأأأأأأأأأأأأأأتةأدمأت ب ود عأد  اإلخالل يإ عملهأا وأنهأا لم تفهم أن هأ   امحكأا  تؤدي رلى رقأامأة عالقأات هرميأةو 
يفصأل يحسأب بين مةتل  ال دظم القانونية   18عضأا  ال ان يعتبرون أن مشأروع المادة ق مع امرنها تتف بل

 التإ اراد الحفاظ على صحتها ومجاالت تببيقها الم فصلةو

ا الحظت المقررة الةاصأة أن جميع امعضأا  ال ان أادوا 18وفيما اتعلق بموضأع مشأروع المادة  -108
و وه ا الموضأأع م اسأأب 3من مشأأروع المادة  1ردراجه يإ الفقرة سأأتحسأأ وا  قرنبا  ات 18ردرا  مشأأروع المادة 

ارتبط ارتباطا  وثيقا  ب باق مشأأأأأأارنع المواد ونمكن أن يكمل ب د عد    18أكثر من غير  من مشأأأأأأروع المادة 
قترحات و وأعربت المقررة الةاصأأأأأأأأأأة عن اعتمامها تقديم م1من مشأأأأأأأأأأروع المادة  2اإلخالل الوارد يإ الفقرة 

 ى لج ة الصياغة يإ ه ا الصددو اسبة رلم

شأأفن الصأأياغةا شأأددت المقررة الةاصأأة بوجه خاص  بوردا  على مقترحات محددة أبداها أعضأأا    -109
على اقتراح اإلشأأأأأأأارة رلى المحاكم الج ائية مالمدّولةم بدال  من مالدوليةما لك ها رأت أن امنسأأأأأأأب ترك دراسأأأأأأة  

   الصياغةوجميع ه   المقترحات للج ة 

ا أكدت المقررة الةاصأأأأأأة أن االقتراح الداعإ رلى ردرا  مشأأأأأأروع  17وفيما اتعلق بمشأأأأأأروع المادة  -110
مادة مكرسأأأأأا  لتسأأأأأونة الم ازعات حظإ بتفايد أغلبية أعضأأأأأا  اللج ةو والحظت أيضأأأأأا  أن بعو امعضأأأأأا  

تكون معاهدةو  اللج ة سأأأأأية لعمل رببوا ردرا  مشأأأأأروع مادة بشأأأأأفن تسأأأأأونة الم ازعات بفكرة أن ال تيجة ال هائ
غير أن آخرنن اعتبروا أن ردرا  ب د بشفن تسونة الم ازعات يمكن أن يدفهم أيضا  على أنه امتداد للضمانات 
اإلجرائية الواردة يإ الجم  الرابع من مشأأأأأأأارنع الموادا ول لك سأأأأأأأيكون من الم اسأأأأأأأب ردرا  ه ا الب د بغو 

اتوايق مع الم ظور الثانإا وهو ما يفسأر أيضأا  راراد    17لمادة  ومشأروع اال ظر عن ال تيجة ال هائية للعملو  
  

(331) A/CN.4/739 و23ا الفقرة 

http://undocs.org/a/cn.4/739
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الحكم مباشأأأأأأأأرة  تلو امحكا  امخرى المقترحة يإ الجم  الرابعو ومع ذلكا قالت المقررة الةاصأأأأأأأأة رنها تتفق 
و ونمكن أن 17على أن ال تيجة ال هائية لعمل اللج ة يمكن أن تكون ذات صأأأأألة بمضأأأأأمون مشأأأأأروع المادة 

كيم تقليدي أكثر مال مة لمشأأأأأأأأروع معاهدةا وسأأأأأأأأيكون ردرا  حكم يقد  ررشأأأأأأأأادات للدول   ب د تحكون ردراي
بشفن كيفية حل الم ازعات أكثر مال مة رذا لم تكن اللج ة ت وي اقتراح معاهدةو وأوضحت المقررة الةاصة 

مالحظات   ى م اقشأأأأأأأأةتاحها علأنها لم تكن ترند لمشأأأأأأأأروع المادة أن يصأأأأأأأأبح ب دا  تحكيميا ا ولك ها أبدت انف
امعضأأأأأأا  واقتراحاتهم يإ لج ة الصأأأأأأياغةو وأشأأأأأأارت أيضأأأأأأا  رلى أنه بغو ال ظر عن قرار اللج ة ال هائإ  

ا سأأأأأأأأيكون من المفيد ردرا  ب د لحل الم ازعات يإ القرا ة امولى المتعلق بالموضأأأأأأأأوع  بشأأأأأأأأفن طبيعة عملها
 نوللحصول على مالحظات تعقيبية من الدول يإ ه ا الشف

ا أحاطت المقررة الةاصأأأأأة علما  17وفيما اتعلق بوسأأأأأائل حل الم ازعات الواردة يإ مشأأأأأروع المادة  - 111
بالمقترحات الدا ية رلى ردرا  وسأأأأأائل أخرى لتسأأأأأونة الم ازعات أو هيئات قضأأأأأائية أخرى يإ مشأأأأأروع المادةو  

ن كان واضأأحا   عاتو ولئ ة الم از غير أنها رأت أن الغرض من ه ا الحكم هو تويير نموذ  بسأأيط ومفيد لتسأأون 
يإ    الةيارات من الوسأأأأأائل  أن الدول يمكن أن تسأأأأأتةد  أي وسأأأأأيلة أخرى لتسأأأأأونة الم ازعاتا يإن تكرار قائمة 

الحكم لن يضأأأأأأيف ايمةو ومع ذلكا أبدت المقررة الةاصأأأأأأة انفتاحها على رمكانية ردرا  وسأأأأأأائل محددة أخرى 
و ورأت أيضأأأأا  أن من الم اسأأأأب أن تكون  17دة  روع الما تكون مفيدة بشأأأأكل خاص للغرض المقصأأأأود يإ مشأأأأ

اإلشأأأارة رلى الوسأأأائل القضأأأائية مقصأأأورة على محكمة العدل الدوليةا بال ظر رلى ال هج العا  لمشأأأارنع الموادو  
اتعلق باإلشأأأأأارة رلى التحكيما أوضأأأأأحت المقررة الةاصأأأأأة أن اإلشأأأأأارة العامة م اسأأأأأبة الحترا  مبدأ حرنة  وفيما 

من الواضأح من السأياق أن اإلشأارة تتعلق بالتحكيم بين الدولو وأحاطت المقررة    حين أنه   سأائلا يإ اختيار الو 
 الةاصة علما  أيضا  بما ارا  امعضا  من أنه لن يكون من المفيد رنشا  هيئة متةصصةو  

شأأأأةا وفيما اتعلق بةصأأأأائص اآللية المقترحة لتسأأأأونة الم ازعات وردا  على سأأأأؤال طدرح يإ الم اق -112
ة الةاصأأأأة أن اقتراحها بد إ على ثالث مراحل: التشأأأأاور والتفاوض والتسأأأأونة القضأأأأائية أو ت المقرر أوضأأأأح

التحكيميةو وأشأأأارت رلى أن المشأأأاورات والمفاوضأأأات قد تتداخلا وأوضأأأحت أن كليهما اتميم بمسأأأتوى من 
ط التإ  ا  ال قاةاصأأأة أيضأأأالبابع الرسأأأمإ وبالهدف الةاص للتفاوض إليجاد حل ث ائإو والحظت المقررة ال

عرض نماع   المع ية أثارها امعضأأأأأا  فيما يةص تعليق ممارسأأأأأة الوالية القضأأأأأائية الوط ية رذا قررت الدول
على التحكيم أو على محكمة العدل الدوليةو غير أنها أوضأأأأأأأأأأحت أن القصأأأأأأأأأأد من ه ا الحكم هو أن يكون 

دوايع السأياسأيةو وأشأارت رلى أنه  و ذات التعسأفية أبمثابة ضأمانة لدولة المسأؤول من المالحقات القضأائية ال
سأأأيكون من الضأأأروري مراعاة الحاجة رلى ضأأأمان توازن كاف بين حماية مصأأأالح دولة المحكمة ومصأأأالح  
دولة المسأأأؤولا بنية تفادي أمر واقع يمكن أن يحر  دولة المحكمة من الحق يإ ممارسأأأة الوالية القضأأأائية  

يما اتعلق بالمسأأأأأائل المثارة بشأأأأأفن امثر القانونإ ل تيجة  صأأأأأانةو وفل من الحالج ائية أو يحر  دولة المسأأأأأؤو 
آلية تسأأأأأونة الم ازعات يإ ال ظا  القانونإ لدولة المحكمةا أعربت المقررة الةاصأأأأأة عن رأاها بفن المسأأأأأفلة 

ختياري هامة ون بغإ أن ت ظر ييها لج ة الصأأأأياغةا رلى جانب ال تائج العملية التإ قد ت شأأأأف عن البابع اال
 ى محكمة العدل الدولية أو رلى التحكيموللجو  رل

وفيما اتعلق بمسأأفلة الممارسأأات الجيدةا أشأأارت المقررة الةاصأأة رلى أن امعضأأا  أجمعوا عمليا    -113
على تفايد اقتراحها بعد  ردرا  حكم يإ ه ا الشأأأأفن يإ مشأأأأارنع الموادو وأشأأأأارت رلى اعتمامهاا تماشأأأأيا  مع  

 رلى أمثلة الممارسات الجيدة يإ الشرح ال ي ستقدمه رلى اللج ةو درا  رشارةامعضا ا راقتراح بعو 
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  نص مشااريع المواد المتعلقة بحصاانة مساؤولي الدول من الوقية القضاائية الجنائية األجنبية  -جيم 
 التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي بصفة مؤقتة حتى اآلن 

 نص مشاريع المواد -1 

 لتإ اعتمدتها اللج ة بصفة مؤقتة حتى اآلنوشارنع المواد اارد أدنا  نص م -114

 حصانة مسؤولي الدول من الوقية القضائية الجنائية األجنبية 

  الجزء األول
 مقدمة

  1المادة 
 نطاق مشاريع المواد هذه

تسأأأري مشأأأارنع المواد ه   على حصأأأانة مسأأأؤولإ الدول من الوالية القضأأأائية الج ائية   -1
 لدولة أخرىو  

ال تةل مشأأأأارنع المواد ه   بالحصأأأأانة من الوالية القضأأأأائية الج ائية المم وحة بموجب  -2
قواعد خاصأة من قواعد القانون الدولإا وال سأيما الحصأانة التإ اتمتع بها امشأةاص ذوو الصألة 

  كرنة البعثات الدبلوماسأأأأيةا والمراكم الق صأأأأليةا والبعثات الةاصأأأأةا والم ظمات الدوليةا والقوات العسأأأأب 
 لدولة من الدولو

  2المادة 
 تعاريف

 مغراض مشارنع المواد ه  : 

 ووو

  مسؤول الدولة“ أي يرد يمثل الدولة أو يمارس وظائ  الدولة؛  يدقصد ب )ه( 

لم فَّ  بصفة رسميةم أي عمل يقو  به مسؤول الدولة يإ  يدقصد بأأأأأأأعبارة مالعمل ا  )و(  
 سياق ممارسة سلبة الدولة؛  

  يالجزء الثان
 الشخصيةالحصانة 

  3المادة 
 األشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الشخصية

اتمتع رؤسأأأأأا  الدول ورؤسأأأأأا  الحكومات ووزرا  الةارجية بالحصأأأأأانة الشأأأأأةصأأأأأية من   
 القضائية الج ائية امج بيةوممارسة الوالية 

  4المادة 
 نطاق الحصانة الشخصية

  الةارجية بالحصأأانة الشأأةصأأية أث ا  يترة اتمتع رؤسأأا  الدول ورؤسأأا  الحكومات ووزرا  -1
غلهم الم صب يقطو    ش 

  

 المواد ه   يإ الجم  الرابعوت ظر اللج ة يإ امحكا  اإلجرائية والضمانات التإ ت ببق على مشارنع  *
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تشأأأأمل ه   الحصأأأأانة الشأأأأةصأأأأية جميع امعمال التإ يقو  بها رؤسأأأأا  الدول ورؤسأأأأا    -2
غلهم الم صب أو قبلهاوالحكومات ووزرا  الةارج  يةا بصفة شةصية أو رسميةا أث ا  يترة ش 

د القانون الدولإ المتعلقة بالحصأأأأأأانة  ال يةل وق  الحصأأأأأأانة الشأأأأأأةصأأأأأأية بتببيق قواع -3
 وضو يةوالم

  الجزء الثالث
 **الحصانة الموضوعية

  5المادة 
 األشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الموضوعية

الدول المتصأأأأريون بصأأأأفتهم تلك بالحصأأأأانة الموضأأأأو ية من ممارسأأأأة اتمتع مسأأأأؤولو   
 الوالية القضائية الج ائية امج بيةو

  6المادة 
 الموضوعيةانة الحصنطاق 

اتمتع مسأأؤولو الدول بالحصأأانة الموضأأو ية حصأأرا  فيما اتعلق بامعمال التإ يقومون   -1
 بها بصفة رسميةو  

بامعمال الم فَّ ة بصأأفة رسأأمية قائمة  بعد زوال    تظل الحصأأانة الموضأأو ية فيما اتعلق -2
 صفة مسؤول الدولة عن اميراد المع يينو 

 4الموضأو ية ويقا  لمشأروع المادة  ن كانوا اتمتعون بالحصأانةتظل حصأانة اميراد ال ا -3
قأائمأة  بعأد انتهأا  يترة والاتهم فيمأا اتعلق بأامعمأال التإ قأاموا بهأا بصأأأأأأأأأأأأأأفأة رسأأأأأأأأأأأأأأميأة أث أا  يترة 

 الم كورةو الوالية

  7المادة 
 جرائم القانون الدولي التي ق تنطبق عليها الحصانة الموضوعية

القضأأأأائية الج ائية امج بية على  ضأأأأو ية من ممارسأأأأة الواليةال ت ببق الحصأأأأانة المو  -1
 جرائم القانون الدولإ التالية:

 جرنمة اإلبادة الجما ية؛ )أ( 

 اإلنسانية؛الجرائم ضد  )ب( 

 جرائم الحرب؛ ) ( 

 جرنمة الفصل الع صري؛ )د( 

 التع اب؛ )هأ( 

 االختفا  القسريو )و( 

م -2 ال  ويقا  لتعارنفها جرائم القانون الدولإ الم كورة أع  مغراض مشأأأأأأأأأأأأروع المادة ه اا تدفه 
 الواردة يإ المعاهدات المشار رليها يإ مريق مشارنع المواد ه  و  

  

 اإلجرائية والضمانات التإ ت ببق على مشارنع المواد ه   يإ الجم  الرابعو امحكا ت ظر اللج ة يإ  **
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 ***رابعالجزء ال 

ما   8 المادة   مقدَّ
 تطبيق الجزء الرابع

ت ببق امحكأا  والضأأأأأأأأأأأأأأمأانأات اإلجرائيأة الواردة يإ هأ ا الجم  فيمأا يةص أي رجرا ات   
  على مسأأأأؤول دولة أج بيةا حالإ أو سأأأأابقا وتتعلق بفي مشأأأأروع من مشأأأأارنع المواد  ج ائية تقا

المواد هأ  ا بمأا يإ ذلأك تقرنر مأا رذا كأانأت  جم  الثأانإ والجم  الثأالأث من مشأأأأأأأأأأأأأأارنع  الواردة يإ ال
 الحصانة ت ببق أو ال ت ببق بموجب أي مشروع من مشارنع الموادو

  8 المادة
 نةنار دولة المحكمة في الحصا

ت ظر السأأألباتد المةتصأأأة يإ دولة المحكمة يإ مسأأأفلة الحصأأأانة حالما ات اهى رلى علمها   - 1
 بممارسة دولة المحكمة والاتها القضائية الج ائيةو   أن مسؤوال  من دولة أخرى يمكن أن اتفثر 

ا ت ظر السأأأأأألبات المةتصأأأأأأة يإ دولة المحكمة دوما  يإ 1دون اإلخالل بفحكا  الفقرة  -2
 حصانة على ال حو اآلتإ:مسفلة ال

 قبل الشروع يإ اإلجرا ات الج ائية؛ )أ( 

دولة أخرىا بما يإ  قبل اتةاذ تدابير قسرنة من شفنها أن تؤثر على مسؤول من   )ب(  
 ذلك التدابير القسرنة التإ قد تؤثر على أي حرمة قد اتمتع بها ذلك المسؤول بموجب القانون الدولإو 

  9 المادة
 ؤولإخطار دولة المس

قبل أن تشأأأأأرع السأأأأألبات المةتصأأأأأة يإ دولة المحكمة يإ اإلجرا ات الج ائية أو تتة   -1
مسأأأأأأأأأأأؤول من دولة أخرىا تةبر دولة المحكمة دولة تدابير قسأأأأأأأأأأأرنة من شأأأأأأأأأأأفنها أن تؤثر على  

 المسؤول بتلك الحالةو وت ظر الدول يإ اتةاذ اإلجرا ات الم اسبة لتيسير ه ا اإلخبارو

نة المسأأأأؤولا وامسأأأأباب التإ تدعو رلى ممارسأأأأة  يإ جملة أمورا هو يشأأأأمل اإلخبارا   -2
 ة القضائيةوالوالية القضائية الج ائيةا والسلبة المةتصة بممارسة الوالي

يدقدَّ  اإلخبار عن طرنق الق وات الدبلوماسأأأأية أو عن طرنق أي وسأأأأيلة اتصأأأأال أخرى  -3
تشأأأأأأأأأأمل تلك الم صأأأأأأأأأأوص عليها يإ تقبلها الدول المع ية ل لك الغرضا وهإ وسأأأأأأأأأأائل يمكن أن  

 معاهدات التعاون الدولإ والمساعدة القانونية المتبادلة الم ببقةو

  10 المادة
 نةاقحتجاج بالحصا

يجوز للدولة أن تحتج بحصأأانة مسأأؤولها ع دما ات اهى رلى علمها أن الوالية القضأأائية   -1
عليهو ون بغإ االحتجا  بالحصأانة الج ائية لدولة أخرى يمكن أن تمار س عليه أو جاٍر ممارسأتها  

 بفسرع ما يمكنو

سأأأأأأأباب يدحتج بالحصأأأأأأأانة كتابة ا مع بيان هونة المسأأأأأأأؤول والم صأأأأأأأب ال ي يشأأأأأأأغلها وأ -2
 االحتجا  بالحصانةو

  

 تعتمد اللج ة ع وان ه ا الجم  الحقا و ***
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يجوز االحتجا  بالحصأأأأأأانة عن طرنق الق وات الدبلوماسأأأأأأية أو عن طرنق أي وسأأأأأأيلة  -3
وهإ وسأأأائل يمكن أن تشأأأمل تلك الم صأأأوص    اتصأأأال أخرى تقبلها الدول المع ية ل لك الغرضا

 عليها يإ معاهدات التعاون الدولإ والمساعدة القانونية المتبادلة الم ببقةو

 السلبات المحتج أمامها بالحصانة أي سلبات مع ية أخرى يورا  ب لكو تبلغ -4

  11 المادة
 التنازل عن الحصانة

 والية القضائية الج ائية امج بيةويجوز لدولة المسؤول أن تت ازل عن حصانته من ال -1

 يجب أن يكون الت ازل صرنحا  يإ جميع امحوال ونقدَّ  كتابة و -2

الحصأأأأأانة عن طرنق الق وات الدبلوماسأأأأأية أو عن طرنق أي وسأأأأأيلة يجوز الت ازل عن   -3
اتصأأأال أخرى تقبلها الدول المع ية ل لك الغرضا وهإ وسأأأائل يمكن أن تشأأأمل تلك الم صأأأوص  

 يإ معاهدات التعاون الدولإ والمساعدة القانونية المتبادلة الم ببقةوعليها  

سأأأأأألبات مع ية أخرى بفنه تم الت ازل   تبلغ السأأأأأألبات التإ أدرسأأأأأأل رليها الت ازل يورا  أي -4
 عن الحصانةو

 الت ازل عن الحصانة ال رجعة فيهو -5

  ****[13]12المادة   
 طلبات المعلومات

موايأاتهأا بأفي معلومأات ترى أنهأا   ن تبلأب من دولأة المسأأأأأأأأأأأأأأؤوليجوز لأدولأة المحكمأة أ -1
 مهمة للبت يإ انبباق الحصانة أو عد  انبباقهاو

لأدولأة المسأأأأأأأأأأأأأأؤول أن تبلأب من دولأة المحكمأة موايأاتهأا بأفي معلومأات ترى أنهأا يجوز   -2
 مهمة للبت يإ االحتجا  بالحصانة أو الت ازل ع هاو

لة اتصال وات الدبلوماسأية أو عن طرنق أي وسييجوز طلب المعلومات عن طرنق الق  -3
الم صأوص عليها يإ  أخرى تقبلها الدول المع ية ل لك الغرضا وهإ وسأائل يمكن أن تشأمل تلك

 معاهدات التعاون الدولإ والمساعدة القانونية المتبادلة الم ببقةو

 ت ظر الدولة الموجه رليها البلب يإ أي طلب معلومات بحسن نيةو -4

 المرفق

 7من مشروع المادة  2المعاهدات المشار إليها في الفقرة  قائمة

 اإلبادة الجما ية جرنمة

 ؛ 6ا المادة 1998تموز/اوليه    17نظا  روما امساسإ للمحكمة الج ائية الدوليةا   •

كأأأأانون امول/    9اتفأأأأاايأأأأة م ع جرنمأأأأة اإلبأأأأادة الجمأأأأا يأأأأة والمعأأأأاابأأأأة عليهأأأأاا   •
 ا المادة الثانيةو1948ديسمبر

  

 والةاصةيشير الرقم الوارد بين معقويتين رلى الرقم امصلإ لمشروع المادة الوارد يإ تقرنر المقررة  ****
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 ضد اإلنسانية ئمالجرا

 و 7ا المادة  1998تموز/اوليه    17نظا  روما امساسإ للمحكمة الج ائية الدوليةا   •

 الحرب جرائم

 2ا الفقرة 1998تموز/اوليه   17نظا  روما امسأاسأإ للمحكمة الج ائية الدوليةا  •
 و8من المادة 

 جرنمة الفصل الع صري 

تشأأأأأأرنن  30بة مرتكبيهاا االتفااية الدولية لقمع جرنمة الفصأأأأأأل الع صأأأأأأري ومعاا •
 ا المادة الثانيةو1973الثانإ/نويمبر  

 التع اب

  ضأة التع اب وغير  من ضأروب المعاملة أو العقوبة القاسأية أو الالرنسأانية اتفااية م اه  •
 و1من المادة  1ا الفقرة 1984كانون امول/ديسمبر   10أو المهي ةا  

 القسري  االختفا 

كانون   20شأأأأأأأأأأأأأةاص من االختفا  القسأأأأأأأأأأأأأريا  االتفااية الدولية لحماية جميع ام •
 و2ا المادة 2006امول/ديسمبر  

 مشاريع المواد وشروحها التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة في دورتها الثانية والسبعيننص   -2 

 الثانيةها التإ اعتمدتها اللج ة بصأأأأأأأأأأأفة مؤقتة يإ دورتها شأأأأأأأأأأأروحارد أدنا  نص مشأأأأأأأأأأأارنع المواد و  -115

 ووالسبعين

ما   8دة الما   مقدَّ
 تطبيق الجزء الرابع

الواردة يإ ه ا الجم  فيما يةص أي رجرا ات   اإلجرائيةت ببق امحكا  والضأأأأأأأأأأأأأأمانات   
حالإ أو سأأأأابقا وتتعلق بفي مشأأأأروع من مشأأأأارنع المواد   ج ائية تقا  على مسأأأأؤول دولة أج بيةا

يإ ذلأك تقرنر مأا رذا كأانأت   الثأالأث من مشأأأأأأأأأأأأأأارنع المواد هأ  ا بمأا الواردة يإ الجم  الثأانإ والجم 
 .ي مشروع من مشارنع الموادت ببق بموجب أ ة ت ببق أو الالحصان

 الشرح  

و  مقدما  هو مشأأأأأأأأأأأروع المادة امول الوارد يإ الجم  الرابع من مشأأأأأأأأأأأارنع المواد 8مشأأأأأأأأأأأروع المادة  (1)
ثا اللأأ ان ات أأاوالن على الرابع فيمأأا اتعلق بأأالجمأان الثأأانإ والثأأالأأ الغرض م أأه تحأأداأأد نبأأاق تببيق الجم و 

ا الحاليين أو السأأأأأابقينا من الوالية  لمسأأأأأؤولإ الدول  والحصأأأأأانة الموضأأأأأو يةالشأأأأأةصأأأأأية  التوالإ الحصأأأأأانة
الرابعا من جهةا والجم  الثانإ والجم    جم وباإلشأأأأأأأأأأارة رلى الصأأأأأأأأأأالت بين ال القضأأأأأأأأأأائية الج ائية امج بيةو

مفهو  التوازن الأأ ي انعكس يإ أعمأأال اللج أأة   مأأا  مقأأدَّ   8مشأأأأأأأأأأأأأأروع المأأادة    راعإالثأأالأأثا من جهأأة أخرىا ا
 سأأت ظر اللج ة يإم ما الإ:رلى  شأأيرمريقة بع وان الجمأان الثانإ والثالث تحاشأأية   تتضأأم  التإلسأأابقةا ا

 و(332)مامحكا  والضمانات اإلجرائية السارنة على مشارنع المواد ه   يإدورتها السبعين  

  

الوثائق  انظر .بصأأأأأفة مؤقتة  7ع دما اعتدمد مشأأأأأروع المادة    (2017) التاسأأأأأعة والسأأأأأتين للج ةالحاشأأأأأية يإ الدورة   اتدة  قرار ردرا  (332)
 انظر بوجه خاص الفقرةو و  141و 140 ا الفقرتان(A/72/10) 10الرسأأأأمية للجمعية العامةا الدورة الثانية والسأأأأبعونا الملحق رقم  

الكبيرة التإ توليها اللج ة للمسأأأأأائل اإلجرائية يإ  من أجل التعبير عن امهميةم   :التإ تؤكد ما الإ 7من شأأأأأرح مشأأأأأروع المادة  (9)
دورتها  ة يإأن تدر   يإ ال ص الحالإ لمشأارنع المواد حاشأية ت ص على ما الإ: ’سأت ظر اللج  معالجة ه ا الموضأوعا اتُّفق على

 و‘م نات اإلجرائية السارنة على مشارنع المواد ه  السبعين يإ امحكا  والضما

http://undocs.org/ar/A/72/10
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 أن تببَّق تببيقا   ل لك يدقصأأأد من امحكا  الواردة فيهرنع الموادا و الرابع يإ مشأأأا وقد أددمج الجم  (2)

أعضأأأأأأأأأأأأأأا  اللج أة   ومع ذلأك كأان ه أاك اختالف يإ اآلرا  بينعأامأا  فيمأا اتعلق ببقيأة امحكأا  الواردة فيأهو  
اعتمدته اللج ة بصأأفة مؤقتة  ال ي 7ا وال سأأيما فيما يةص عالقته بمشأأروع المادة بشأأفن نباق الجم  الرابع

 و(2017)   يإ دورتها التاسعة والستين

ال ت ببق  التإ اتضأأم ها الجم  الرابع  اللج ة أن الكفاالت والضأأمانات اإلجرائية   عضأأا  ام ونرى بعو   (3)
ا  7لجرائم المدرجة يإ مشأروع المادة  با حصأانةا وال ابدو أن ه ا هو الحال فيما اتعلق    يإ حال احتمال وجود رال  
مو  على جرائم القانون الدولإ التالية   ووو مال ت ببق  الموضأأأأأأأأو ية  فن الحصأأأأأأأأانة  ب   يد ف ت بعبارات مبلقة    صأأأأأأأأيغ   منه 

عدة أعضأأأأأأأا  تفسأأأأأأأيرا  أوسأأأأأأأع لمشأأأأأأأارنع المواد التإ اقترحتها المقررة الةاصأأأأأأأة وتوخوا دورا   أاد    وعلى عكس ذلكا 
 و 7للكفاالت والضمانات اإلجرائية حتى فيما اتعلق بالحاالت التإ لها عالقة بمشروع المادة  

مقّدما ا ال ي  8مشأأأأروع المادة بصأأأأفة مؤقتة  اعتمدت اللج ةالت اقو يإ االعتبارا   ومع أخ  ه ا (4)
 مشأأأأأأأأارنع المواد صأأأأأأأأراحة  على أن جميع امحكا  والضأأأأأأأأمانات اإلجرائية الواردة يإ الجم  الرابع من ا ص

ابقا وتتعلق أج بيأأةا حأأالإ أو سأأأأأأأأأأأأأأأ ت ببق فيمأأا يةص أي رجرا ات ج أأائيأأة تقأأا  على مسأأأأأأأأأأأأأأؤول دولأأة"
الثانإ والثالث من مشأارنع المواد ه  ا بما يإ ذلك تقرنر  الواردة يإ الجمأانمشأروع من مشأارنع المواد   بفي

مقدما    8مشروع المادة  و   ."أو ال ت ببق بموجب أي مشروع من مشارنع المواد ما رذا كانت الحصانة ت ببق
ية رضأأافيةا وال يمس بها بما يإ ذلك ما رذا كانت ال يحكم مسأأبقا  على اعتماد أي كفاالت وضأأمانات رجرائ

 و7محددة ت ببق على مشروع المادة  ه اك ضمانات

بمأا يإ ذلأك تقرنر مأا رذا كأانأت الحصأأأأأأأأأأأأأأانأة ت ببق أو ال ت ببق بموجأب أي "  بأارةمن خالل  و  (5)
و 7المادة  عتؤكد اللج ة أن الجم  الرابعا بكاملها ا ببق أيضأأأأأأا  على مشأأأأأأرو ا "مشأأأأأأارنع المواد مشأأأأأأروع من

عملية غااتها البت   ونتضأأأح ذلكا على وجه الةصأأأوصا يإ اإلشأأأارة رلى تقرنر انبباق الحصأأأانة بوصأأأفها
ا ال ي ما زال اتعين على 13المادة   رذا كانت الحصانة ت ببق أو ال ت ببقا وه ا هو موضوع مشروع فيما

ع اصأأر المعيارنة  مراعاة كل من الالموضأأو يةا يجب  الصأأياغة ال ظر فيهو ولتقرنر انبباق الحصأأانةلج ة 
ا التإ اعتمدتها اللج ة بصأفة مؤقتةا واالسأتث ا ات الواردة يإ مشأروع  6و 5و 4الم كورة يإ مشأارنع المواد  

اإلجرائية   حكا  والضأأأأأماناتمقدما  احترا  جميع ام 8وعالوة  على ذلكا يسأأأأأتوجب مشأأأأأروع المادة  .7المادة 
 .نر رمكانية تببيق االستث ا اتالواردة يإ الجم  الرابعا يإ تقر 

مقدما  رشأأأأأأأارة صأأأأأأأرنحة رلى  8االقتراح الداعإ رلى تضأأأأأأأمين مشأأأأأأأروع المادة  وعلى الرغم من أن (6)
ة لم قد نوقشا من أجل ضأأأأأأأأمان تببيق أحكا  وضأأأأأأأأمانات الجم  الرابع عليها يإن اللج  7مشأأأأأأأأروع المادة 

كانت الحصأانة ت ببق  تقرنر ما رذا" ا  تشأير رلىب لك االقتراح وقررت اسأتةدا  صأيغة أعم وأكثر حياد تفخ 
 ."ت ببق بموجب أي مشروع من مشارنع المواد ال أو

واسأأأأتدةد    ."رجرا ات ج ائية تقا  على مسأأأأؤول دولة أج بية فيما يةص أي" ون ببق الجم  الرابع (7)
يمكن أن مةتلفة خبوات  ل شأأأأأارة بوجه عا  رلى  "رجرا ات ج ائية" مقدما  مصأأأأأبلح 8يإ مشأأأأأروع المادة 

 و وبال ظر رلى االختاليات القأائمة يإتتةأ ها دولة المحكمأة لتعمنم ممأارسأأأأأأأأأأأأأأة والاتهأا القضأأأأأأأأأأأأأأائيأة الج أائيأة

ضرورنا  أن تد كر صراحة  طبيعة  دولا لم يدعتبرالممارسة العملية بين ال دظم والتقاليد القانونية المةتلفة يإ ال
واميعال الصأأأأأأادرة عن القضأأأأأأاة والمدعين العامينو   الت في يةا التإ قد تشأأأأأأمل أيعال السأأأأأألبة ةبواته   ال

يجب ال ظر فيه يإ  "رجرا ات ج ائية" االعتبار أن اسأتةدا  مصأبلح وعلى أية حالا ا بغإ أن اوضأع يإ
االسأأأأأتةدا  المتسأأأأأق   المواد قبل اعتمادها يإ القرا ة امولىا وال سأأأأأيما لضأأأأأمانال هائية لمشأأأأأارنع   المراجعة

 "ممارسأة الوالية القضأائية الج ائية" لمصأبلح ومصأبلحميع مشأارنع المواد لكل من ذلك اوالم هجإ يإ ج

الوالية  " ذلك المصأأأأأأأأأأأأأبلح ما أن تبت اللج ة يإ تعرنف مفهو  ومعانإ كل م هماو وسأأأأأأأأأأأأأيتوجب ال ظر يإ
 .ا ال ي ما زال اتعين أن ت ظر فيه لج ة الصياغة"الج ائية يةالقضائ
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وه ا   ."تدقا  على مسأأأأؤول دولة أج بيةا حالإ أو سأأأأابق" مقدما   بارة 8المادة  ونسأأأأتةد  مشأأأأروع (8)
اتباعها يإ دولة المحكمة  يعكس ضرورة وجود صلة بين مسؤول الدولة امج بية واإلجرا ات الج ائية المراد

رلى الحالة المم ية التإ قد اوجد ييها  تببيق الحصأأأأأأأأأانة فيما يةصأأأأأأأأأهاو واإلشأأأأأأأأأارة الصأأأأأأأأأرنحةوالتإ يمكن  
أو سأأأأأابق( ال يدقصأأأأأد بها تغيير ال باق المم إ للحصأأأأأانة من  ؤول يإ عالقته بالدولة امج بية )حالإالمسأأأأأ

(ا غير ذي )ه2من ذلك الع صأأأأرا كما ذكرت اللج ة يإ شأأأأرح مشأأأأروع المادة  الوالية القضأأأأائية الج ائيةا
وله مشارنع مواد  اتت ال باق المم إ للحصانة الشةصية والحصانة الموضو ية"و "المسؤول" صلة بتعرنف

 يةص ا فيما4مشأأأأأأأأأأأأروع المادة أحكا  يإ ضأأأأأأأأأأأأو  م  حالإ أو سأأأأأأأأأأأأابق" ل لك يجب يهم  بارةو  (333)مأخرى 

 ون بغإ أيضأأأا  مراجعة  بارة .ا فيما يةص الحصأأأانة الموضأأأو ية6مشأأأروع المادة و الحصأأأانة الشأأأةصأأأيةا  
جل البت فيما رذا كان ا بغإ  المواد يإ القرا ة امولىا من أ قبل اعتماد مشأأأأأأأأأأأارنع ممسأأأأأأأأأأأؤول دولة أج بية"

 ا المسأأتةد  أيضأأا  يإ"مسأأؤول دولة أخرى " بصأأورة متسأأقة وم هجية أو مصأأبلح ةدا  ه ا المصأأبلحاسأأت

 .مشارنع مواد أخرى 

  8المادة 
 لحصانةنار دولة المحكمة في ا

  السلباتد المةتصة يإ دولة المحكمة يإ مسفلة الحصانة حالما ات اهى رلى علمها  ت ظر  -1
 .الج ائية  من دولة أخرى يمكن أن اتفثر بممارسة دولة المحكمة والاتها القضائيةوال  مسؤ  أن

 مسفلة ا ت ظر السلبات المةتصة يإ دولة المحكمة دوما  يإ  1اإلخالل بفحكا  الفقرة   دون  -2

 :الحصانة على ال حو اآلتإ

 الشروع يإ اإلجرا ات الج ائية؛ قبل )أ( 

ى مسأؤول من دولة أخرىا بما يإ  من شأفنها أن تؤثر عل اتةاذ تدابير قسأرنة   قبل  )ب(  
 .القسرنة التإ قد تؤثر على أي حرمة قد اتمتع بها ذلك المسؤول بموجب القانون الدولإ  ذلك التدابير 

 الشرح  

رلى االلتما  بال ظر يإ مسأأأأأفلة الحصأأأأأانة من الوالية القضأأأأأائية الج ائية   8 يشأأأأأير مشأأأأأروع المادة (1)
من  المحكمة ممارسأأأة والاتها القضأأأائية الج ائية أو ع دما تمارسأأأها على مسأأأؤول دولة  سأأألبات ع دما تعتم 

كان يعل صأأأأأأأادر عن   لتقييم ما رذا التدابير الالزمة "نظر ووو يإ الحصأأأأأأأانة" دولة أخرىو وندقصأأأأأأأد بعبارة
نة مسأأأؤولإ  القضأأأائية الج ائية اؤثر أو ال اؤثر على حصأأأا  سأأألبات دولة المحكمة ون بوي على ممارسأأأة والاتها 

سأأأأأأت تهإ    بعملية  يإ الحصأأأأأأانة عمال  يمهد للبد   "ال ظر " القضأأأأأأائية الج ائيةو ل لكا يمثل  دولة أخرى من الوالية 
  الحصأأأأأأانة  "تقرنر "يإ الحصأأأأأأانة و  "ال ظر " ت ببقو ومع ذلكا يإن بتقرنر ما رذا كانت الحصأأأأأأانة ت ببق أو ال  

 موضأأوع مشأأروع مادة م فصأأل    "تقرنر الحصأأانة "ون  سأأيك الرغم من ارتباطهما الوثيقو و  يئتان مةتلفتان على 

 .لم ت ظر فيه لج ة الصياغة بعد

( وقاعدة  1قرة يقرتين مكرسأأتينا على التوالإا لتحداد قاعدة عامة )الف 8المادة  ونتضأأمن مشأأروع (2)
انة (و ويإ كلتا الحالتينا يقع االلتما  بال ظر يإ مسأفلة الحصأ2)الفقرة   سأت ببق على حاالت محددة  خاصأة

الدولة التإ ت در  يإ  يإ دولة المحكمةو وقررت اللج ة أال ت كر صأراحة  أجهمة "السألبات المةتصأة" على
تثور ييها مسأأأأأأأأفلة الحصأأأأأأأأانةا وك لك على  التإه   الفئةا من تحداد تلك امجهمة سأأأأأأأأيتوق  على اللحظة 

اسأتدصأوب  نظا  قانونإ داخلإا يقد  امجهمة قد تةتل  يإ كل  ال ظا  القانونإ لدولة المحكمةو وبما أن ه  
  

(333) Yearbook … 2014, vol. II (Part Two), p. 145, para. (12) of the commentary to draft article 2 (e)و 



A/76/10 

GE.21-11083 128 

بتغبية أجهمة مةتلفة البابعا بما يإ ذلك أجهمة السأألبة الت في ية أو الشأأرطة  اسأأتةدا  مصأأبلحات تسأأمح
مغراض  "المةتصأأأأأأأأأأأة السأأأأأأأأأأألبات" كمو وتحداد أجهمة الدولة التإ ت در  يإ يئةال يابة العامة أو المحا أو

 .ل حالة على حدةمشروع المادة ه ا مسفلة اتعين طرحها يإ ك

 التما  السأألبات المةتصأأة يإ دولة المحكمة بفن ت ظر  1العامة الواردة يإ الفقرة  وتحدد القاعدة (3)

اتفثر بممارسأأأأأة دولة  يإ مسأأأأأفلة الحصأأأأأانة حالما ات اهى رلى علمها أن مسأأأأأؤوال  من دولة أخرى يمكن أن"
 ."المحكمة والاتها القضائية الج ائية

 ."أج بإ  مسأأأؤول " بدال  من  "مسأأأؤول من دولة أخرى " من امنسأأأب اسأأأتةدا   بارة  ورأت اللج ة أن  (4)

 مقدما ا و بارة   8المسأأأأأتةدمة يإ مشأأأأأروع المادة  ا "مسأأأأأؤول دولة أج بية " وتدسأأأأأتةد  ه   العبارة مراديا  لعبارة 

)ه(  2ادة  يإ ع وان الموضوع )بصيغة الجمع( والتإ ارد تعرنفها يإ مشروع الم  ا المستةدمة "مسأؤول الدولة "
ال ظر عن  المسأأأأمى أي مسأأأأؤول يإ الدولةا بغو  اعتمدته اللج ة بصأأأأفة مؤقتةو ول لك ا در  تحت ه ا  ال ي 

تركه  كان يشأغل م صأبه أو  مرتبتها سأوا  كان مشأموال  بالحصأانة الشأةصأية أو بالحصأانة الموضأو يةا وسأوا  
مسأؤول من دولة " مسأمى أن ا در  تحت وعليها ا بغإ  .يإ الوقت ال ي اتعين فيه ال ظر يإ مسأفلة الحصأانة 

الثانإ  الحصأأأانة من الوالية القضأأأائية الج ائية امج بية ويقا  محكا  الجمأان   يسأأأتفيد من  كل مسأأأؤول قد  "أخرى 
 .د والثالث من مشارنع الموا 

بال ظر يإ مسأفلة الحصأانة رال ع دما اتفثر مسأؤول من دولة أخرى بممارسأة دولة  وال يقع االلتما  (5)
ممارسأأأأأأأأة الوالية  " تةدمت اللج ة  بارةوالاتها القضأأأأأأأأائية الج ائيةو ويإ حالة القاعدة العامةا اسأأأأأأأأ محكمةال

ا التإ اقترحها المقرر الةاص واعتدبرت "اإلجرا ات الج ائية" ا مفضأألة  رياها على  بارة"القضأأائية الج ائية
ا 7و 5و 3مشأأأارنع المواد  أيضأأأا  يإ "ائيةممارسأأأة الوالية القضأأأائية الج " للغايةو واسأأأتدةدمت  بارة تقييدية

د   "الوالية القضأأأأأأأائية الج ائية" بالمالحظة أن مفهو  نباقها يإ الشأأأأأأأروح ذات الصأأأأأأألةو ونجدروإن لم يدحدَّ

الصأأأأأياغة بعدو وعلى أية حالا  ا لم تدرسأأأأأه لج ة(334)التقرنر الثانإ للمقرر الةاص بال اتا ال ي أددر  يإ
ممارسأأأأة الوالية  م ن  بارةال ي سأأأأتعتمد  اللج ة يإ أوانها يدفهم م "ةائية الج ائيالوالية القضأأأأ" وره ا  بتعرنف

السأأأألبات المةتصأأأأة  ا أنها اميعال التإ يمكن أن تقو  بها8ا مغراض مشأأأأروع المادة "الج ائية القضأأأأائية
أيرادو وقد  ةدعأو ل واحد الج ائية لفرد يإ دولة المحكمة والتإ قد تلم ا ع د االقتضأأأأأأأأا ا لتحداد المسأأأأأأأأؤولية

أيعال الحكومة  وقد تشأأملاميعال المتعلقة بال شأأاط القضأأائإا  تةتل  طبيعة ه   اميعال وال تقتصأأر على
 .اإلجرا ات السابقة للمحاكمة أو المالحقة القضائية أو أو الشرطة أو التحقيق

 ية القضأأأأأأأأائيةالوال ممارسأأأأأأأأة" التإ يمكن أن ت در  تحت الفئة العامة المتمثلة يإ بيد أن اميعال (6)

ذلكا ال ا شأأأأأأأأأف ه ا  التما  بال ظر يإ مسأأأأأأأأأفلة الحصأأأأأأأأأانةو بل على العكس منال تؤدي كلها رلى  "الج ائية
وكما اتضأأح من اميعال التإ ت در  تحت ه   الفئةو  مسأأؤول من دولة أخرى بفحد رماتفثم  االلتما  رال ع دما

يإ و (335)  2000نيسأأأأأأأأان/أبرنل   11لصأأأأأأأأادرة يإ م كرة التوايف ا قضأأأأأأأأيةيإ  محكمة العدل الدولية  إحكم
من  اؤثر تدبير معين قد   (336)االمتعلقة ببعو مسأأأأأأأأأأائل المسأأأأأأأأأأاعدة المتبادلة يإ المجال الج ائإالقضأأأأأأأأأأية 

رذا أعاق أو م ع ممارسأأأة مها  ذلك الشأأأةص  يقط  أج بإ   سأأأؤولإلجرا ات الج ائية على حصأأأانة متدابير ا
 ج ائيةا ليسقيق أولإ أو رقامة دعوى  يمكن اعتبار بد  تحوعلى سأأأأأأأأأبيل المثالا ال وبفرض التمامات عليه

 ا بل أيضأا ضأد الشأةص المع إا انتهاكا للحصأانة رذا لم يفرضما يحسأبالوقائع الممعومة لجرنمة شأفن  ب
  

 .42-36ا الفقرات 17-14الصفحات  اA/CN.4/661 المجلد الثانإ )الجم  امول(ا الوثيقة ا2013حولية ووو  (334)

 ,Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgmentانظر  (335)

I.C.J. Reports 2002, p. 3, at p. 22, paras. 54 and 55و 

 ,Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), Judgmentانظر  (336)

I.C.J. Reports 2008, p. 177, at pp. 236-237, paras. 170 and 171و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/661،
http://undocs.org/ar/A/CN.4/661،
http://undocs.org/ar/A/CN.4/661،
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  أيضأأأأأا أن تقو  دولة المحكمة    وبإمكان   قو بموجب القانون الوط إ المببَّ   المع إ  أي التما  على الشأأأأأةص  ذلك 
للقضأأأأأأية )جمع شأأأأأأهادات الشأأأأأأهود والوثائق وامدلة الماديةا وما رلى ذلك(ا   امدلة امولية  على امقل بجمع

 باستةدا  تدابير غير ملممة أو مقيدة للمسؤول امج بإو

تولإ أهمية خاصأأأأأأأأأأأة للوقت ال ي يجب فيه على السأأأأأأأأأأألبات   1الواردة يإ الفقرة  والقاعدة العامة (7)
 مع التفكيد على أن ذلك ا بغإ أن يحدث يإمسأأأفلة الحصأأأانةا  كمة أن ت ظر يإ دولة المح المةتصأأأة يإ

التإ ت ظم مةتل   مرحلة مبكرةا وإال يقد تضأأع  يعالية مؤسأأسأأة الحصأأانةو وعلى الرغم من أن المعاهدات
ال تتضأأأأأأمن قواعد محددة يإ ه    أشأأأأأأكال حصأأأأأأانة مسأأأأأأؤولإ الدول من الوالية القضأأأأأأائية الج ائية امج بية

يجب ال ظر يإ مسأفلة الحصأانة يإ مرحلة مبكرة يإ  لية صأراحة  أنهحكمة العدل الدو فلةا يقد ذكرت مالمسأ
واضأأأأعة  يإ اعتبارهاا أن من الضأأأأروري أن ت كر صأأأأراحة  الوقت ال ي  ورأت اللج ةا .(337)بداية اإلجرا ات

سأأأأألبات لا رلى علمها ]أي حالما ات اهى: مال ظر يإ مسأأأأأفلة الحصأأأأأانةا وتعرنفه كما الإ ا بغإ أن ابدأ فيه
دولة المحكمة والاتها  المةتصأأأأأأأأة يإ دولة المحكمة[ أن مسأأأأأأأأؤوال  من دولة أخرى يمكن أن اتفثر بممارسأأأأأأأأة

ا التإ تتبع رلى حد ما الصأأأأأأأأأأيغة التإ  "ات اهى رلى علمها حالما" وباسأأأأأأأأأأتةدا   بارة ."القضأأأأأأأأأأائية الج ائية
ية القضأأأأأائية الحكومات من الوالات رؤسأأأأأا  الدول و الدولإ يإ قرار  بشأأأأأفن حصأأأأأان اسأأأأأتةدمها معهد القانون 

ال ظر يإ مسأأأأأأأفلة الحصأأأأأأأانة   ا كان القصأأأأأأأد ربراز أن(338)2001الت في ية يإ القانون الدولإ لعا   والتدابير
ولتعمنم ه     وةرسأأأميالاإلجرا ات القضأأأائية  تبدأ ا دون االنتظار حتى جري يإ أقرب وقت ممكنيجب أن ي

 .ييي ا للعالقات الق صلية من اتفااية 37و 36يإ المادتين  تردما التإ دون تفخيرالفكرةا استدةدمت  بارة م

على قاعدة خاصأأة تشأأمل حالتين معي تين يجب ييهما على   8مشأأروع المادة  من 2وت ص الفقرة  (8)
د ال ظا  الةاص الوارد يإ ه  يإ دولة المحكمة أن ت ظر يإ مسأفلة الحصأانةو  السألبات المةتصأة  ونحدَّ

و وبه ا المع ىا 1الواردة يإ الفقرة  بنية الحفاظ على انبباق القاعدة العامة "رخالل  عد" الفقرة بفنه شأأأرط
للتفكيد على أن القاعدة العامة ت ببق يإ جميع الظروف وال يمكن أن تؤثر  "دون اإلخالل" تسأأأأتةد    بارة
ه   يالقصأد  2يإ الفقرة   و أما القاعدة الةاصأة الواردة2الةاصأة الواردة يإ الفقرة بها القاعدة  ييها أو تمس

بال ظر يإ مسأأفلة الحصأأانة قبل اتةاذ  م ها توجيه انتبا  السأألبات المةتصأأة يإ دولة المحكمة رلى التمامها
ق القاعدة الفقرةا رذا لم تكن يعلت ذلك من قبل بتببي أحد التدابير الةاصأأأأأأأأأأأأأة الم صأأأأأأأأأأأأأوص عليها يإ ه  

 .نم ه ا الوضعتعم هإ   "دوما  " الظرف العامةو والغاية من استةدا 

  

تإ ا الللج ة حقوق اإلنسأانالةالف المتعلق بالحصأانة القضأائية لمقرر خاص  الدولية ه   المسأفلة يإ قضأية ت اولت محكمة العدل (337)
 New York, 13 February) اتفااية امتيازات اممم المتحدة وحصأاناتها أدوضأح ييها انبباق االمتيازات والحصأانات الواردة يإ

1946, United Nations, Treaty Series, vol. 1, No. 4, p. 15, and vol. 90, p. 327)  بأأالمالحقأأة  فيمأأا اتعلق
حوكم بسأأبب بيانات أدلى بها يإ مقابلةو ويإ ه ا   ا ال يإ باسأأتقالل القضأأاة والمحامينمنا للمقرر الةاص المع القضأأائية يإ مالي

مسأأأائل " يتوى ذكرت ييها أن  -طلب من المجلس االقتصأأأادي واالجتماعإ لألمم المتحدة  ب ا   على -السأأأياقا أصأأأدرت المحكمة  
مبدأ معترف به عموما  من مبادئ  " وأن ه ا التفكيدا  "اإلجرا ات يإ بداية  الحصأأانة مسأأائل أولية يجب حلها يإ أقرب وقت ممكن

صأوتا    14وب ا   على ذلكا خلصأت المحكمة بفغلبية  ."سألب قاعدة الحصأانة من مبرر وجودها" الغاية م ه عد  "اإلجرائإ القانون 
ضأأائية باعتبارها مسأأفلة أولية الق مسأأفلة الحصأأانة من الواليةالمحاكم الماليمنة عليها التما  بالتعامل مع  " مقابل صأأوت واحد رلى أن

 Difference Relating to Immunity from Legal Process of) "اإلجرا ات اتعين حلها يإ أقرب وقت ممكن يإ بداية

a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1999, 

p. 62, at p. 88, para. 63, and p. 90, para. 67 (2) (b)و) 
والحصأأأأأانة من الوالية  تم ح سأأأأألبات الدولة رئيس دولة أج بإ الحرمة" :معهد القانون الدولإ على ما الإ من قرار  6ت ص المادة  (338)

 Yearbook of the Institute)) "كت اهت رلى علمها صأأأفته تل القضأأأائية والحصأأأانة من التدابير الت في ية المسأأأتحقة لها حالما

of International Law, vol. 69 (Session of Vancouver, 2001), p. 747 الموقع اإللكترونإ للمعهد يإ متاح يإ ؛ 
: www.idi-iil.orgتحت ع وان ا  “Resolutions”و) 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/FINAL/www.idi-iil.org
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اإلجرا ات  قبل الشأأروع يإ " ا ت شأأف مسأأفلة الحصأأانة دوما  2الةاصأأة الواردة يإ الفقرة  وويقا  للقاعدة  (9)
 "دولة أخرى شأأأأأأفنها أن تؤثر على مسأأأأأأؤول من  قبل اتةاذ تدابير قسأأأأأأرنة من ")الفقرة الفر ية )أ(( و  "الج ائية 

نها ترى أن كليهما يشأأأيران رلى نوع من اميعال  االيتراضأأأين م اللج ة ه ان  )الفقرة الفر ية )ب((و وقد اختارت 
حصأأأانة من الوالية أي  ا يإ حال حدوثهاا  تهك دوما  على مسأأأؤول من دولة أخرى والتإ يمكن أن ت  التإ تؤثر 

هإ  "قبل "  ها ذلك المسأأؤولو والغاية من اسأأتةدا  الظرف يسأأتفيد م  القضأأائية الج ائية امج بية التإ يمكن أن 
 .أن ال ظر يإ الحصانة يجب دوما  ال ظر ييها على أساس أولإ يإ بداية اإلجرا ات  مبدأ  تعمنم 

المسأأأأأأأأأأؤولية   رلى بد  رجرا ات قضأأأأأأأأأأائية الغاية م ها تحداد "اإلجرا ات الج ائية" وتشأأأأأأأأأأير  بارة (10)
ه   العبارة ونجب التمييم بين  .ا هو يإ ه   الحالة مسأأأأأأأؤول من دولة أخرى الج ائية المحتملة محد اميراد

ا التإ لهاا كما ذدكر أعال ا مع ى أوسأأأأأأعو وقد يضأأأأأألت اللج ة  "الج ائية ممارسأأأأأأة الوالية القضأأأأأأائية" ةو بار 
 "تهمةتوجيه ال" أو "القضأأأأائية المالحقة" بدال  من  بارة "الشأأأأروع يإ اإلجرا ات الج ائية"  بارة اسأأأأتةدا 

ا منها ترى أن "الشأأفونة الشأأروع يإ اإلجرا ات" أو "الشأأروع يإ مرحلة المحاكمة"  بارتإ أو "االتها " أو
قررت اسأأأأأأتةدا  مصأأأأأأبلحات أعم تسأأأأأأمح بإدرا  أي  لها معانإ مةتلفة يإ كل نظا  قانونإ داخلإو ول لك

 المحكمةا الشأأأأأأأأروع يإ اإلجرا ات الج ائيةو وتحدادالداخلإ لدولة  من اميعال التإ تحددا بموجب القانون 

يإ مسأأأأأأأأأأفلة  باعتبار  اللحظة التإ ا بغإ ييهاا يإ كل امحوالا ال ظر "ائيةاإلجرا ات الج  الشأأأأأأأأأأروع يإ"
ال يحول دون ال ظر يإ مسفلة  الحصانة اتسق مع الممارسة الدولية واالجتهاد القضائإ الدولإو بيد أن ه ا

 .أيضا   ا ا يإ وقت الحقا يإ مرحلة البعنالحصانةا ع د االقتض

السلبات   رلى أيعال "ر على مسؤول من دولة أخرى ن شفنها أن تؤثتدابير قسرنة م" وتشير  بارة (11)
وقت يإ سأأأأأياق ممارسأأأأأة  المةتصأأأأأة يإ دولة المحكمة الموجهة رلى المسأأأأأؤول والتإ يمكن اتةاذها يإ أي

رع يإالوالية القضأأأائية الج ائيةا بصأأأرف ال ظر ع اإلجرا ات الج ائية أ  الو وه   التدابير أسأأأاسأأأا    ما رذا شأأأد
أمورا على حرنة ت قل المسأأؤولا أو مثوله أما  المحاكم بصأأفة شأأاهدا   صأأية قد تؤثرا يإ جملةتدابير شأأة

يجري  "المسأأأؤول اإلجرا ات الج ائية ضأأأد" دولة ثالثةو وال تع إ ه   التدابير بالضأأأرورة أن أو تسأأأليمه رلى
 وع من التدابير قد ه ا ال وبما أن موالج ائية ممارسأأأة الوالية القضأأأائية" هاا ولك ها قد ت در  ضأأأمن يئةت في 

 العامة "التدابير القسأرنة" يقد رئإ أن من المسأتصأوب اسأتةدا  صأيغة يةتل  يإ كل نظا  قانونإ داخلإا
م كرة التوايف  إ قضأأأأأأأيةاسأأأأأأأتةدمتها محكمة العدل الدولية يل شأأأأأأأارة رلى معمل السأأأأأأألبةما وهإ صأأأأأأأيغة 

القضأأأأأية تبعته المحكمة يإ لم بق ال ي امسأأأأأتوحاة من اصأأأأأيغة  و ا  2000نيسأأأأأان/أبرنل  11الصأأأأأادرة يإ 
 .(339)المتعلقة ببعو مسائل المساعدة المتبادلة يإ المجال الج ائإ

 .توايف المسأأأؤول القسأأأرنة امكثر تواترا  التإ يمكن اتةاذها يإ الممارسأأأة العملية هإ  وأحد التدابير  (12)

 لسأأأأيراليون يإ قضأأأأية  حكمة الةاصأأأأة وضأأأأرورة ال ظر يإ مسأأأأفلة الحصأأأأانة قبل السأأأأماح بالتوايف أعل تها الم 

رن اإلصأأأأأأرار  " :ما الإ   2004أيار/مااو    31المؤرخ   ا حيث أكدت دائرة االسأأأأأأتئ اف يإ قرارها تشأأأأأأارلم تاالور 
ة الحصأأانة ال اتعارض يحسأأبا جوهرنا ا  قبل أن اتمكن من رثارة مسأأفل  على سأأجن رئيس دولة يشأأغل م صأأبه 

ل ظر يإ امسأأأس الموضأأأو يةا  ولك ه يفترض أيضأأأا ا دون ا مفهو  الحصأأأانة السأأأياديةا   مع كامل الغرض من 
لالحتجا    متعلقة باالسأأأأأأأأتث ا ات من ذلك المفهو  اتعين البت ييها بعد ت اول امسأأأأأأأأس الموضأأأأأأأأو ية  مسأأأأأأأأائل 

 .لضروري معالجة ه   المسفلة يإ سياق ال ظر يإ الحصانة أن من ا  ول لك رأت اللج ة   .( 340) "بالحصانة 

  

(339) Arrest Warrant of 11 April 2000  أعال (   335)انظر الحأاشأأأأأأأأأأأأأأيأةp. 22, para. 54و ؛Certain Questions of 

Mutual Assistance in Criminal Matters  أعال (  336)انظر الحاشيةpp. 236-237, para. 170و 

(340) Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Special Court for Sierra Leone, Appeals Chamber, Case No. 

SCSL-2003-01-I االطالع على نص القرار و يمكن  30ا الفقرة  2004أيار/مااو   31 ا قرار بشأأأفن الحصأأأانة من الوالية القضأأأائيةا
 و”Documents”, “Charles Taylor“تحت ع وان  www.scsldocs.org :للمحكمة الةاصة  يإ الموقع الشبكإ 

http://www.scsldocs.org/
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ةا يجدر بال كر أن نباق تببيق مشأأأارنع المواد يقتصأأأر على الحصأأأانة سأأأفلالم وفيما اتعلق به   (13)
الرغم من أن  الوالية القضأأأأأأأأأائية الج ائية امج بيةا وال يشأأأأأأأأأمل بالتالإ مسأأأأأأأأأفلة الحرمةو ومع ذلكا على من

للتبدالا يمن الصأأأأأأأأحيح أيضأأأأأأأأا  أن  الوالية القضأأأأأأأأائية والحرمة يئتان متميمتان وغير قابلتينالحصأأأأأأأأانة من  
يمكن أن اد كر م ها يإ ه ا الصأأأدد اتفااية ييي ا   ات دولية مةتلفةاهما تت اولهما يإ الوقت نفسأأأه معاهدكلتي

لوماسأإ مصأونة ]و[ تكون حرمة شأةص المبعوث الدب" :الإ ا التإ ت ص على ما(341)للعالقات الدبلوماسأية
اتةاذ أي  ال يجوز"و (342)(29المادة ) "من صأأأأأور االعتقال أو االحتجاز وال يجوز رخضأأأأأاعه مية صأأأأأورة

يجدر بال كر   وعلى نفس الم والا   .( 343) ( 31من المادة   3الفقرة  )    "رجرا ات ت في ية رزا  المبعوث الدبلوماسأأأأإ 
  الوالية القضأأأأأأائية والتدابير  رؤسأأأأأأا  الدول والحكومات من أيضأأأأأأا  قرار معهد القانون الدولإ بشأأأأأأفن حصأأأأأأانات  

 .(344)(4و 1الت في ية يإ القانون الدولإ )الفقرتان  

أخ ت اللج ة يإ االعتبار أن احتجاز مسأأأأأؤول من دولة أخرى يمكن أن اؤثر   ومن ناحية أخرىا (14)
)ب( 2 الجملة امخيرة من الفقرةعلى الحصأأانة من الوالية القضأأائيةو وه ا ما يعلل وجود  يإ ظروف معي ة

د تؤثر على أي حرمة قد إ قالت" يإ عداد التدابير القسأأأأأأأرنة التدابير "تتضأأأأأأأمن" من مشأأأأأأأروع المادةا التإ
قد اتمتع بها ذلك المسأأأأأأأأأأؤول بموجب " وندقصأأأأأأأأأأد بعبارة ."الدولإ اتمتع بها ذلك المسأأأأأأأأأأؤول بموجب القانون 

 وكونه مسؤوال   سؤول يإ دولة أخرى ال اتمتع بالحرمة لمجردتوجيه االنتبا  رلى أن كل م "الدولإ القانون 

   9المادة 
 إخطار دولة المسؤول

مةتصأأأأأة يإ دولة المحكمة يإ اإلجرا ات الج ائية أو تتة  ع السأأأأألبات القبل أن تشأأأأأر  -1
تدابير قسأأأأأأأأأأأرنة من شأأأأأأأأأأأفنها أن تؤثر على مسأأأأأأأأأأأؤول من دولة أخرىا تةبر دولة المحكمة دولة 

 لةو وت ظر الدول يإ اتةاذ اإلجرا ات الم اسبة لتيسير ه ا اإلخباروالمسؤول بتلك الحا

ممارسأأأأة   ة المسأأأأؤولا وامسأأأأباب التإ تدعو رلىيشأأأأمل اإلخبارا يإ جملة أمورا هون -2
 الوالية القضائية الج ائيةا والسلبة المةتصة بممارسة الوالية القضائيةو

الدبلوماسأأأأية أو عن طرنق أي وسأأأأيلة اتصأأأأال أخرى يدقدَّ  اإلخبار عن طرنق الق وات  -3
عليها يإ تقبلها الدول المع ية ل لك الغرضا وهإ وسأأأأأأأأأأائل يمكن أن تشأأأأأأأأأأمل تلك الم صأأأأأأأأأأوص  

 معاهدات التعاون الدولإ والمساعدة القانونية المتبادلة الم ببقةو

  

 .United Nations, Treaty Series, vol. 500, No (ا1961نيسأأأأأأان/أبرنل   18للعالقات الدبلوماسأأأأأأية )ييي اا   اتفااية ييي ا (341) 

7310, p. 95و 

 ,vol. 1400 (ا المرجع نفسأأأأه1969كانون امول/ديسأأأأمبر   8رلى اتفااية البعثات الةاصأأأأة )نيونوركا   على نفس الم والا يشأأأأار (342)

No. 23431, p. 231, art. 2914ا  ذات البابع العالمإ )ييي ا ؛ واتفااية ييي ا لتمثيل الدول يإ عالقاتها مع الم ظمات الدولية 
الوثأأأائق  ا أوUnited Nations, Juridical Yearbook 1975 (Sales No. E.77.V.3), p. 87 (ا1975آذار/مأأأارس  

آذار/مارس  14 -شأأأأأأباط/يبراار   4مع الم ظمات الدوليةا ييي اا    الرسأأأأأأمية لمؤتمر اممم المتحدة المع إ بتمثيل الدول يإ عالقاتها
 p. 207, document ,(United Nations publication, Sales No. E.75.V.12) المؤتمروثائق  المجلد الثانإا ا1975

A/CONF.67/16, arts. 28 and 58للعالقات   ااتفااية ييي رلى ه   الفكرة يإ أقل وضأأأأأأأأأأأوحا    نمكن االطالع على رشأأأأأأأأأأأارةو   و
 و2و 1ا الفقرتين 41ا المادة الق صلية

مع الم ظمات الدولية  ؛ واتفااية ييي ا لتمثيل الدول يإ عالقاتها31رلى اتفااية البعثات الةاصأأأأأأةا المادة  على نفس الم والا يشأأأأأأار (343)
 .60من المادة  2والفقرة  30ذات البابع العالمإا المادة 

(344)  Yearbook of the Institute of International Law, vol. 69  ( ا  338انظر الحاشية) أعالpp. 745 and 747و 
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 الشرح  

تقدمه رلى دولة أخرى  رلى اإلخبار ال ي يجب على دولة المحكمة أن  9 يشأأأأأأأأير مشأأأأأأأأروع المادة (1)
 .ت وي ممارسة الوالية القضائية الج ائية على أحد مسؤوليها إلبالغها بفنها

 عموما  أن الحصأأأأأأأأأانة من الوالية الج ائية امج بية تم ح لمسأأأأأأأأأؤولإ الدولةبول  المق ولما كان من (2)

ع هاا كما أن  ت ازللصأأأأأأأالح الدولةا يإن الدولةا وليس المسأأأأأأأؤولا هإ التإ تقرر االحتجا  بالحصأأأأأأأانة وال
  لضأمان احترا  حصأانة مسأؤولهاو  دولة المسأؤول هإ التإ تقرر شأكل ووسأائل اإلجرا ات التإ ت وي اتباعها

الصأأالحياتا يجب أن ات اهى رلى علمها أن سأألبات  مكن من ممارسأأة تلكغير أن دولة المسأأؤول لكإ تت
 .مسؤوليهاالقضائية الج ائية على أحد  ت وي ممارسة والاتها أخرى دولة 

أن الصأأأأكوك التعاهدية التإ ت ص على شأأأأكل من أشأأأأكال حصأأأأانة مسأأأأؤولإ   وتحققت اللج ة من (3)
  بإخبار  ية الج ائية امج بية ال تتضأأأأأمن أي قاعدة تفرض على دولة المحكمة التماما  ضأأأأأائ الق  الدولة من الوالية 

من  42المادة   وحيد هو باسأأأأتث ا   دولة المسأأأأؤول ب يتها ممارسأأأأة الوالية القضأأأأائية الج ائية على المسأأأأؤولا
 يضا  أن اتفااية اممموباإلضاية رلى ذلكا أخ ت اللج ة يإ اعتبارها أ  .(345)اتفااية ييي ا للعالقات الق صلية

ب ية دولة المحكمة ممارسأة  تفترض أن اإلخبار (346)المتحدة لحصأانات الدول وممتلكاتها من الوالية القضأائية 
الوسأأأأأائل   االتفااية   من   22وتحقيقا  ل لك ت ظم المادة   الوالية القضأأأأأائية على دولة أخرى يجب أن يحصأأأأأل لموما ا 

ورغم و "ة قضائية أو بوثيقة أخرى تقا  بموجبها دعوى ضد دولة مارقبو  تبليغ صحيفة الدعوى م بها اتم  التإ
الصأأأأأأأأحيح  ذ  الحصأأأأأأأأانة من الوالية القضأأأأأأأأائية الج ائية امج بيةا يمنالحكم اتبع نموذجا  غير نمو  أن ه ا

االحتجا  بحصأأأأأأانتهاا  أيضأأأأأأا  أن التبليغ بصأأأأأأحيفة الدعوى صأأأأأأار الشأأأأأأرط المبلوب لكإ تتمكن الدولة من
يقتضأأأأأيه اختالف الحال مغراض مشأأأأأروع   ار مع مراعاة ماتؤخ  المادة الم كورة يإ االعتب  بحيث يمكن أن
اللج أأة ردرا  اإلخبأأار يإ عأأداد الضأأأأأأأأأأأأأأمأأانأأات اإلجرائيأأة   أخأأ  ذلأأك يإ الحسأأأأأأأأأأأأأأبأأانا قررت   المأأادة هأأ او ومع 

 .من مشارنع المواد عليها يإ الجم  الرابع  الم صوص 

معلومات موثوقة عن نية دولة المحكمة  قإ دولة المسأؤول أسأاسأيا  لضأمان تل ونعد اإلخبار شأرطا   (4)
بالحصأأأأأانة  وليهاا وبالتالإا تمكي ها من تقرنر االحتجا والاتها القضأأأأأائية الج ائية على أحد مسأأأأأؤ  ممارسأأأأأة

المحكمة ودولة المسأؤولا وبالتالإ  الت ازل ع هاو ويإ الوقت نفسأها ايسأر اإلخبار بد  الحوار بين دولة أو
  مسأؤولإ الدولة من الوالية القضأائية الج ائية امج بية   لضأمان صأحة تقرنر حصأانة رطا  أسأاسأيا  يصأبح ك لك شأ

الضأأأأمانات اإلجرائية المحددة يإ الجم  الرابع  ضأأأأمانة مناإلخبار يإ نظر اللج ة  وتببيقهاو ول لك يكون 
يإ مرحلة  اورات تجري ا من المشأ"التشأاور"و "اإلخبار" ال يمكن الةلط بين مفهومإو الموادو   من مشأارنع

 .ت ظر فيها التإ سيتعين على لج ة الصياغة أن 15 الحقةا وهإ موضوع مشروع المادة

رلى ثالث يقرات تت اولا على التوالإا الوقت ال ي يجب أن يحصأأأأأأل  9المادة  ون قسأأأأأأم مشأأأأأأروع (5)
 .اإلخبار قديماإلخبارا ومضمون اإلخبارا والوسائل التإ يمكن أن تستةدمها دولة المحكمة لت فيه

  

انتظارا  لمحاكمتها أو أايمت   رذا ادبو على أحد امعضأأأأأأأأأأأأا  الق صأأأأأأأأأأأأليين أو احتدجم" :االتفااية على ما الإ من  42ت ص المادة  (345)
رئيس المركم الق صأأأأأألإو يإذا كان أي من ه   اإلجرا ات  بإبالغ ذلك رلى دعوى ج ائية ضأأأأأأد ا تقو  الدولة المسأأأأأأتقبلة على الفور

وال تتضأأأمن اتفااية  ."الدبلوماسأأأإ ا وجب على الدولة المسأأأتقبلة أن تبلغ ذلك رلى الدولة المويدة بالبرنقالمركم نفسأأأه اتعلق برئيس
البعثأات  ة ذات البأابع العأالمإ واتفأاايأةلتمثيأل الأدول يإ عالقأاتهأا مع الم ظمأات الأدوليأ  ييي أا للعالقأات الأدبلومأاسأأأأأأأأأأأأأأيأة واتفأاايأة ييي أا

 .الةاصة أي أحكا  مماثلة

الوثائق الرسأمية   ا(2004 كانون امول/ديسأمبر  2لحصأانات الدول وممتلكاتها من الوالية القضأائية )نيونوركا   اممم المتحدة اتفااية (346)
 .ا المريق59/38رار ا المجلد امولا الق(A/59/49) 49للجمعية العامة لألمم المتحدةا الدورة التاسعة والةمسونا الملحق رقم 

http://undocs.org/ar/A/59/49
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ظر رلى الغرض  الوقت ال ي يجب أن يحصأأأأأأل فيه اإلخبارو واإلخبارا بال  رلى 1تشأأأأأأير الفقرة  (6)
تقأأديمأأه يإ وقأأت مبكرا منأأه لن يحقق جميع آثأأار  رال ع أأد ذلأأكو بيأأد أنأأه ال يمكن  المتوخى م أأها يجأأب

الج ائيةا   والاتها القضأأأائية  أن اإلخبار قد تكون له آثار غير مقصأأأودة على ممارسأأأة دولة المحكمة تجاهل
بين واجأب رخبأار دولأة  رقأامأة توازن ال سأأأأأأأأأأأأأأيمأا يإ بأدايأات المرحلأة اموليأةو لأ لأك اعتدبر من الضأأأأأأأأأأأأأأروري  

القضأأأأأأائية الج ائية قد تؤثر على  المسأأأأأأؤول وحق دولة المحكمة يإ االضأأأأأأبالع بفنشأأأأأأبة يإ رطار الوالية
دد الوقتان  لةدو  مواضأأأأأأيع ووقائع عدة وال تؤثر بالضأأأأأأرورة على مسأأأأأأؤول أخرىو ولمعالجة ه ا الشأأأأأأاغلا حد

ار: )أ( الشأأروع يإ اإلجرا ات الج ائية و)ب( اتةاذ تدابير لتقديم اإلخب التاليان بوصأأفهما حاسأأمإ امهمية
 شأأأأفنها أن تؤثر على مسأأأأؤول من دولة أخرىو ونجب تقديم اإلخبار قبل حدوث أي من ه ان قسأأأأرنة من

ا 8مشأأأأأأروع المادة  )أ( و)ب( من2من مشأأأأأأروع المادة ه ا مع الفقرتين  1 الظريينو وهك اا تتماشأأأأأأى الفقرة
ييها على السأأألبات المةتصأأأة   دولة المسأأأؤول مع الحاالت الةاصأأأة التإ اتعينبحيث اتمامن وقت رخبار  

 يعلت ذلك من قبلو ل لك ا بغإ يهم  بارتإ يإ دولة المحكمة أن ت ظر يإ مسأأأأأفلة الحصأأأأأانة رن لم تكن

الوارد  بالمع ى "تدابير قسأأأأأأأرنة من شأأأأأأأفنها أن تؤثر على مسأأأأأأأؤول من دولة أخرى "و "ج ائيةاإلجرا ات ال"
 .8بيانه يإ شرح مشروع المادة 

ا ول لك  "الدولة مسأؤول" يإ مشأروع المادة ه ا مراديا  ل "مسأؤول من دولة أخرى " وندسأتةد  تعبير (7)
)ه( ال ي اعتمدته اللج ة بصأأأأفة مؤقتةو 2 ادةا بغإ يهمه على أنه اتفق مع التعرنف الوارد يإ مشأأأأروع الم

على ال باق المم إ   "مسأأأؤول الدولة" اسأأأتةدا  مصأأأبلح  اا ال اؤثروكما لوحظ يإ شأأأرح مشأأأروع المادة ه
  و ( 348) الةاصأأأة الم ببقة على الحصأأأانة الشأأأةصأأأية والحصأأأانة الموضأأأو ية  ا ال ي يةضأأأع للقواعد ( 347) للحصأأأانة 

 "أخرى  مسأأؤول من دولة " إ أن ا در  ضأأمن يئة ة ه اا وعليها ا بغ أيضأأا  بمشأأروع الماد  والشأأرح وثيق الصأألة 

  الثانإ والثالث من مشأأأارنع الموادو  دولة أخرى يجوز له التمتع بالحصأأأانة ويقا  محكا  الجمأان أي مسأأأؤول من 
رلى مسأؤول شأاغل لم صأبه يإ اللحظة التإ اراد   "دولة أخرى  مسأؤول من" وبالتالإا يجوز أن يشأير تعبير

شأأرنبة أن يسأأتفيد كالهما من القضأأائية الج ائية لدولة المحكمةا وإلى مسأأؤول سأأابقا   مارسأأة الواليةييها م
 .من أشكال الحصانة شكل

 يهإ موجهة رلى الدول على أسأأأأأاس اسأأأأأت تا  مفاد  أن بعو ال دظم   1من الفقرة  أما الجملة الثانية  (8)

ويإ ه   و  ( 349) وال يابة  لسأأأأأأألبة الت في ية والقضأأأأأأأا  الداخلية قد ال توجد ييها رجرا ات تسأأأأأأأمح باالتصأأأأأأأال بين ا 
ج ائية أو اتةاذ  الصأعب جدا  امتثال االلتما  بإخبار دولة المسأؤول بالشأروع يإ رجرا ات  يكون من  الحالةا قد 

يسأأتهان به من الحاالت يإ الممارسأأأة   تدابير قسأأرنة ضأأد أحد مسأأؤوليهاا ال سأأيما بال ظر رلى أنه يإ عدد ال 
  لقضأائية الج ائية امج بية مسأؤول من دولة أخرى من الوالية ا  علقة بمسأفلة حصأانة االتصأاالت المت العمليةا تجري  

 الدبلوماسأأأأأأأيةو ل لك رأت اللج ة أن من الضأأأأأأأروري توجيه انتبا  الدول رلى ه ا اإلشأأأأأأأكالا  عن طرنق الق وات 

مارسأأأأأأأأأأأأات القانونية الداخلية ك لكا  لم وا  و بيد أنها مع مراعاة ت وع ال دظم 1بإدرا  ه   الجملة امخيرة يإ الفقرة 
بتقييم ما رذا كانت اإلجرا ات اآلنفة ال كر موجودة يإ ندظمها   تسأأأمح للدول  تقرر اسأأأتةدا  صأأأيغة غير رلمامية 

 .له ا الغرض  "ت ظر " يإ اتةاذهاا حسب االقتضا و وقد استدةد  الفعل  القانونيةا وأن تبت 

ى الغرض م ها قد يةتل  مضأمونه  إلخبارا بال ظر رلمضأمون اإلخبارو وا رلى 2وتشأير الفقرة  (9)
 أخرىا ولكن يجب أن اتضأأأمن معلومات كافية لتمكين دولة المسأأأؤول من تكونن رأي بشأأأفن من حالة رلى

  

 و Yearbook … 2014, vol. II (Part Two), p. 145, para. (12) of the commentary to draft article 2 (e)  انظر  ( 347) 

الحصأأأأانة  )نباق 6من مشأأأأروع المادة  3و  2شأأأأةصأأأأية(ا والفقرتين )نباق الحصأأأأانة ال  4مشأأأأروع المادة  من 3و  1انظر الفقرتين  (348)
 (والموضو ية

الوالية القضأأأأأائية الج ائية  اإلشأأأأأكال الوارد يإ التقرنر السأأأأأابع للمقررة الةاصأأأأأة عن حصأأأأأانة مسأأأأأؤولإ الدول من انظر تحليل ه ا (349)
 .126-121الفقرات ا (A/CN.4/729) امج بية
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اللج ة ناقشأت ردرا  ه    االحتجا  بالحصأانة التإ قد يسأتفيد م ها أحد مسأؤوليها أو الت ازل ع هاو ورغم أن
لة المحكمة رلى لجدواها يإ ضأأأأأأأمان تقديم دو  ارت يإ نهاية المباف اإلبقا  عليهاالفقرة من عدمها يقد اخت

الصأأأأأألةو بيد أن الغرض كان أيضأأأأأأا  ترك هامش تقدار لدولة  دولة المسأأأأأأؤول حدا  أدنى من المعلومات ذات
 كانيةال دظم والممارسأات القانونية المت وعة للدول يمكن أن ت ظم بشأكل مةتل  رم المحكمةا بال ظر رلى أن

القضأأاة دون  تصأأرف المدعين العامين أوالكشأأ  عن معلومات معي ة قد تكونا يإ بعو الحاالتا تحت  
المحكمة بسألبة تقدارنة كافية يإ  ضأمان التوازن بين االعتراف لدولة 2غيرهمو وب ا   عليها اراد من الفقرة 

جا  اسأأأأأتةدا     مات كافيةو ومن ه ادولة المسأأأأأؤول بمعلو  ممارسأأأأأة والاتها القضأأأأأائية الج ائية ووجوب تموند
يإ اإلخبار المشار   -يإ كل امحوال   -داد المعلومات التإ يجب ردراجها قبل تع "يإ جملة أمور"  بارة

 .9يإ مشروع المادة  رليه

ردراجها لموما  يإ اإلخبار تجتمع يإ ثالث يئات: )أ( هونة المسأأأأأأأأأأأؤولا   والمعلومات التإ يجب (10)
الوالية   ةتصأة بممارسأةرلى ممارسأة الوالية القضأائية الج ائيةا و) ( السألبة المتدعو  التإ   و)ب( امسأباب

التفكد مما رذا كان أحد  القضأأأأائيةو وتمثل هونة المسأأأأؤول ع صأأأأرا  أسأأأأاسأأأأيا  لكإ تتمكن دولة المسأأأأؤول من
موضأأأو ية التإ  ع هاو وفيما اتعلق بالمعلومات ال مسأأأؤوليها يعال  والبت يإ االحتجا  بالحصأأأانة أو الت ازل

أيعال المسأأأؤول التإ يمكن أن " ال يكفإ أن تقتصأأأر علىاللج ة أنه  لمسأأأؤول بهاا رأتاتعين رخبار دولة ا
السأأأببا  ا كما ورد يإ اقتراح المقررة الةاصأأأة امصأأألإو وله ا"الوالية القضأأأائية الج ائية تةضأأأع لممارسأأأة

ا ال ي اتيحا بسأأأبب صأأأياغته  "الج ائية قضأأأائيةامسأأأباب التإ تدعو رلى ممارسأأأة الوالية ال" اسأأأتدةد  تعبير
الوقائعية المتصأألة بسأألوك المسأأؤول يحسأأبا بل أيضأأا  معلومات   يإ اإلخبار ال الع اصأأرامعما أن تددر   

التإ سأأأأأأأتسأأأأأأأت د رليها ممارسأأأأأأأة الوالية القضأأأأأأأائيةو وأخيرا ا رأت اللج ة أن من  عن تشأأأأأأأرنعات دولة المحكمة
القضأائية   ةمعلومات عن السألبة المةتصأة بممارسأة الوالي لمعلومات امسأاسأيةتددر   يإ قائمة ا الم اسأب أن

قد يكون لدى دولة المسأأأأأأأأأأأأؤول  يإ الحالة المحددة التإ اتعلق بها اإلخبارو وتعليل ذلك هو االهتما  ال ي
تصأأأأال  من أجل اال قسأأأأرنةالج ائية أو يإ اتةاذ تدابير  يإ تحداد الهيئات المكلفة بالبت يإ بد  اإلجرا ات

خاصأأأأأأأأأة بالحصأأأأأأأأأانةو وبال ظر رلى أن الهيئات  ترا  م اسأأأأأأأأأبا  من ادعا ات   د االقتضأأأأأأأأأا ا وتقديم مابهاا ع
 به ا ال وع من اإلجرا ات وال ظر يإ مسأأأفلة الحصأأأانة قد تةتل  من نظا  قانونإ داخلإ المةتصأأأة للقيا 

اة أو المدعين العامين قضأأأأأال العا ا ال ي يمكن أن يشأأأأأمل "السأأأأألبة المةتصأأأأأة" رلى آخرا اسأأأأأتدةد  تعبير
السألبة " دولة المحكمةو وتعليل اسأتةدا  تعبير السألبات الحكومية يإضأباط الشأرطة أو غير ذلك من   أو

تلك السألبة سأوف تكون قد حدددت يإ الحالة التإ اتعلق بها اإلخبارا ولكن   بصأيغة المفرد أن "المةتصأة
 .ترس اد االختصاص رلى مجموعة من السلبا ذلك ال يم ع

يمكن أن تسأتةدمها دولة المحكمة يإ تقديم اإلخبار رلى  وسأائل االتصأال التإ  رلى   3وتشأير الفقرة  (11)
أشأأأأكال حصأأأأانة  المسأأأأؤولو ولم ترد ه   المسأأأأفلة يإ أي من المعاهدات الدولية التإ ت ظم أي شأأأأكل من  دولة 

متحدة لحصأأأأانات الدول وممتلكاتها من ل ا  مسأأأأؤولإ الدولة من الوالية القضأأأأائية الج ائيةو غير أن اتفااية اممم 
  بوثيقة أخرى تقا  بموجبها  تبليغ صأحيفة الدعوى بورقة قضأائية أو  ضأائية حددت الوسأائل التإ يجب بها الوالية الق 

دولية واجبة التببيق   ويقا  مي اتفااية  (أ )" م ها   22من المادة   1ماا ونتم ذلك بموجب الفقرة  دعوى ضأأأد دولة 
المأدعإ  اص متعلق بأالتبليغ بين البرف  ترتيأب خأ ي حكمأة وللأدولأة المع يأة؛ )ب( أو ويقأا  م وملممأة لأدولأة الم 

خاص    أو يإ حالة عد  وجود اتفااية أو ترتيب  المحكمة ال يسأأأأأأأأأأأأأتبعد ؛ ) (  والدولة المع يةا رذا كان قانون دولة 
  أو بفي وسأأأأأأأيلة  ‘2‘ المع ية؛   ‘ برسأأأأأأأالة موجهة بالبرق الدبلوماسأأأأأأأية رلى وزارة خارجية الدولة 1القبيل: ‘  من ه ا 

 ."يستبعدها  أخرى مقبولة من الدولة المع يةا رذا كان قانون دولة المحكمة ال 

المفيد أن تد كر يإ مشأأأأأأأأأأأروع المادة ه ا وسأأأأأأأأأأأائل االتصأأأأأأأأأأأال التإ يمكن أن   ورأت اللج ة أن من (12)
 "ية الدبلوماسأأ الق وات "  اتضأأمن نموذجا    3المحكمة لتقديم اإلخبارو وله ا الغرضا حددت الفقرة   تسأأتةدمها دولة 

 ."الغرض أي وسيلة اتصال أخرى تقبلها الدول المع ية ل لك"و



A/76/10 

135 GE.21-11083 

الق وات الدبلوماسأية هو امكثر اسأتةداما  يإ الحاالت التإ ت شأف ييها مسأفلة   واإلخبار عن طرنق (13)
مسأأفلة تببيق  كبير أن مسأأؤولإ الدولة من الوالية القضأأائية الج ائية امج بيةا وتعليل ذلك رلى حد حصأأانة
اتعلق بمسأأؤول معين يإ دولة أخرىا   نة من الوالية القضأأائية الج ائية امج بية أو عد  تببيقها فيماالحصأأا

  41من المادة   2ا وت ببق عليها بالتالإ أحكا  الفقرة  "الرسأأأمية  امعمال " وهإ موضأأأوع حسأأأاسا ت در  يإ عداد 
يإ المرتبة   "الق وات الدبلوماسأأأأأية " بارة وله ا السأأأأأببا وردتو  (350)ييي ا للعالقات الدبلوماسأأأأأية من اتفااية

 الصيغة "عن طرنق الق وات الدبلوماسية" الممارسة العمليةو وتست سخ  بارة امولى إلبراز وزنها الكبير يإ

ية  وممتلكاتها من الوال من اتفااية اممم المتحدة لحصأأأأانات الدول 22‘ من المادة 1) (‘1الواردة يإ الفقرة 
المتعلقة بم ع الجرائم ضأد اإلنسأانية والمعاابة   أن اسأتةدمتها اللج ة يإ مشأارنع المواد بقالقضأائيةا التإ سأ

التعبير غير متبابق يإ جميع الصأأأأيغ الرسأأأأمية لالتفاايةا يقد احتدفظ يإ مشأأأأروع   وبما أن ه او  (351)عليها
 .كل لغةه ا بالمصبلحات امصلية المستةدمة يإ االتفااية يإ  9 المادة

وسأأأائل اتصأأأال   ا أدخ  يإ االعتبار أيضأأأا  أن الدول يمك ها اسأأأتةدا  "الق وات الدبلوماسأأأية " نب وإلى جا  (14)
اتفااية اممم المتحدة لحصانات الدول   من   22أخرى لتقديم رخبارات بشفن الحصانةا ارد ذكر بعضها يإ المادة  

يلة اتصأأأأأأأأأال أخرى تقبلها الدول  أي وسأأأأأأأأأ"  بارة   3لفقرة  أددرجت يإ ا  وممتلكاتها من الوالية القضأأأأأأأأأائيةو ومن ه ا 
أسأأأاس كل حالة على   وتقد  ه   الفقرة بداال  يجب أن تقرر الدول المع ية اسأأأتةدامه على  ."الغرض  المع ية ل لك 

ويإ االتفاقات امخرى التإ قد تتوصأأأأل رليها   حدةا ونمكن أن يعبَّر ع ه يإ المعاهدات الدولية ذات ال باق العا  
اتم بها االتصأأال بين الدول يمكن ت ظيمها يإ صأأكوك تت اول طائفة واسأأعة   أن البرنقة التإ ول المع يةو وبما  الد 

تكون اتفاقات ذات   للتفكيد على أنه يجبا يإ كل امحوالا أن  "ل لك الغرض " يقد أددرجت  بارة  من المسأأأأأأأأائلا 
الية القضأأأأائية الج ائية  الدولة من الو  ولإ صأأأألة ونمكن تببيقها يإ الحاالت التإ ت شأأأأف ييها مسأأأأفلة حصأأأأانة مسأأأأؤ 

االتفاقات ا بغإ أن تكرَّس خصأأيصأأا  للحصأأانة أو ا بغإ أن تت اول مسأأفلة   امج بيةو بيد أن ذلك ال يع إ أن ه   
تشأأأأير رلى اشأأأأتراط قبول   "المع ية  تقبلها الدول " بالحصأأأأانة صأأأأراحة و وأخيرا ا يجدر بالمالحظة أن  بارة  اإلخبار 

 .المسؤول  دولة المحكمة ودولة   ل امخرى من كل من وسائل االتصا 

 "ل لك الغرض" على أن وسأائل االتصأال امخرى التإ تقبلها 3من الفقرة  وت ص الجملة امخيرة (15)

والمسأأأأأأاعدة القانونية   يمكن أن تشأأأأأأمل تلك الم صأأأأأأوص عليها يإ معاهدات التعاون الدولإ" الدول المع ية
ه  ا التإ اقترحتها المقررة الةاصأأأأأة يإ اقتراحها  التصأأأأأالا  وسأأأأأائل ار اسأأأأأتةدوقد أثا ."المتبادلة الم ببقة

 "المتبادلة معاهدات التعاون الدولإ والمساعدة القانونية" مسائل مثل مفهو  امصلإا نقاشا  حادا  أثيرت فيه

ع سأأأألبات  الحصأأأأانةا وأنه بال ظر رلى نو  ذاتها وأن المعاهدات من ه ا ال وع ليسأأأأت مكرسأأأأة لت ظيم مسأأأأفلة
ويقا  له   المعاهداتا يإن ذلك يمكن أن يسأأأأأأأأأأأتبعد من عملية  تإ يمك ها رصأأأأأأأأأأأدار اإلخبار وتلقيهالدولة ال

وزارات الةارجية وغيرها من امجهمة المكلفة بالعالقات الدوليةو  9مشأأروع المادة  اإلخبار المشأأار رليها يإ
الدول  ى أسأأأأأأأأأأاس أنه   بين الدول عل  أن اللج ة قررت اإلبقا  على رشأأأأأأأأأأارة رلى وسأأأأأأأأأأيلة االتصأأأأأأأأأأال غير

 .تستةدمها أحيانا  وأنها قد تكون أداة مفيدة لتيسير اإلخبار

 "المتبادلة معاهدات التعاون الدولإ والمسأأأاعدة القانونية" المادة ه اا يدقصأأأد ب ومغراض مشأأأروع (16)

الج ائية بين الدولا التإ    مسأائليإ ال الصأكوك المبرمة بغرض تيسأير التعاون والمسأاعدة القانونية المتبادلة
 ث ائيا و وعلى سأأأأأأأأبيل المثال ال الحصأأأأأأأأرا يشأأأأأأأأمل ال وع امول يمكن أن تكتسأأأأأأأأإ طابعا  متعدد امطراف أو

  

رلى البعثة ا بغإ أن يجري  ا بشأأفن امعمال الرسأأمية التإ تسأأ دها الدولة المعتمدةالتعامل مع الدولة المعتمد لداه" ويقا  لتلك المادةا (350)
 ."مع أي وزارة أخرى قد ادتفق عليها مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لداها أو عن طرنقها أو

المتحدةا الدورة الرابعة والسأبعونا    الوثائق الرسأمية للجمعية العامة لألمم التإ اعتمدتها اللج ة وشأروحها يإ ادارد نص مشأارنع المو  (351)
 .45و 44ا الفقرتان (A/74/10) 10الملحق رقم 
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 ؛ واالتفااية(353)اإلضأأأأأأأأاييين وبروتوكوليها (352)لتبادل المسأأأأأأأأاعدة يإ المسأأأأأأأأائل الج ائية االتفااية اموروبية

 (355)المتعلقأأأة بتسأأأأأأأأأأأأأأليم المجرمين ؛ واالتفأأأاايأأأة اموروبيأأأة(354)ئيأأأةاموروبيأأأة المتعلقأأأة ب قأأأل الأأدعأأاوى الج أأأا

اممرنكيأة للمسأأأأأأأأأأأأأأأاعأدة المتبأادلأة يإ المسأأأأأأأأأأأأأأأائأل  ؛ واتفأاايأة البلأدان(356)امربعأة اإلضأأأأأأأأأأأأأأأافيأة وبروتوكوالتهأا
المتعلقأة بأالمسأأأأأأأأأأأأأأاعأدة   ؛ واالتفأاايأة(358)اممرنكيأة المتعلقأة بتسأأأأأأأأأأأأأأليم المجرمين ؛ واتفأاايأة البلأدان(357)الج أائيأة
 ؛ والقرار اإلطأأاري (359)اموروبإ يإ المسأأأأأأأأأأأأأأأأائأأل الج أأائيأأة بين الأأدول امعضأأأأأأأأأأأأأأأأا  يإ االتحأأاد  ةلأأالمتبأأاد

2009/948/JHA  وحل م ازعات  بشأأأأأفن م ع  2009تشأأأأأرنن الثانإ/نويمبر   30 الصأأأأأادر عن المجلس يإ
الج ائية بين القضأأأأائية يإ المسأأأأائل   ؛ واتفااية المسأأأأاعدة(360)ممارسأأأأة االختصأأأأاص يإ اإلجرا ات الج ائية

المجرمين بين الدول امعضأأأأا   ؛ واتفااية تسأأأأليم(361)بالبرتغالية إ جماعة البلدان ال اطقةلدول امعضأأأأا  يا
المسأاعدة القانونية والعالقات القانونية يإ واتفااية مي سأك بشأفن ؛ (362)يإ جماعة البلدان ال اطقة بالبرتغالية

لث ائيةا اتع ر بسأبب عددها الكبير ردرا  هدات ابالمعا فيما اتعلقو و  (363)المسأائل المدنية وامسأرنة والج ائية
ضأأأأأأأأأعت داخل  قائمة بها يإ ه ا الشأأأأأأأأأرحا ولكن يمكن اإلشأأأأأأأأأارة على امقل رلى وجود معاهدات نموذجية ود

ال موذجية   الدولية وتشأأأأأأكل أسأأأأأأاسأأأأأأا  لعدد كبير من االتفاقات الث ائيةا من بي ها المعاهدة مةتل  الم ظمات
  

(352) European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (Strasbourg, 20 April 1959), 

United Nations, Treaty Series, vol. 472, No. 6841, p. 185و 

(353) Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters 

(Strasbourg, 17 March 1978), ibid., vol. 1496, No. 6841, p. 350; and Second Additional Protocol to 

the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (Strasbourg, 8 November 

2001), ibid., vol. 2297, No. 6841, p. 22و 

(354) European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters (Strasbourg, 15 May 

1972), ibid., vol. 1137, No. 17825, p. 29و 

(355) European Convention on Extradition (Paris, 13 December 1957), ibid., vol. 359, No. 5146, p. 273و 

 (356 ) Additional Protocol to the European Convention on Extradition (Strasbourg, 15 October 1975), 

ibid., vol. 1161, No. 5146, p. 450; Second Additional Protocol to the European Convention on 

Extradition (Strasbourg, 17 March 1978), ibid., vol. 1496, No. 5146, p. 328; Third Additional 

Protocol to the European Convention on Extradition (Strasbourg, 10 November 2010), ibid., vol. 

2838, No. 5146, p. 181; and Fourth Additional Protocol to the European Convention on Extradition 

(Vienna, 20 September 2012), Council of Europe, Council of Europe Treaty Series, No. 212و 

(357) Inter-American Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (Nassau, 23 May 1992), 

Organization of American States, Treaty Series, No. 75و 
(358) Inter-American Convention on Extradition (Caracas, 25 February 1981), United Nations, Treaty 

Series, vol. 1752, No. 30597, p. 177و 

(359) Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European 

Union (Brussels, 29 May 2000), Official Journal of the European Communities, C 197, 12 July 

2000, p. 3و 

(360) Official Journal of the European Union, L 328, 15 December 2009, p. 42و 
(361) Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the 

Community of Portuguese-speaking Countries (Praia, 23 November 2005), Diário da República I, 

No. 177, 12 September 2008, p. 6635و 

(362) Convention on Extradition among the States Members of the Community of Portuguese-speaking 

Countries (Praia, 23 November 2005), ibid., No. 178, 15 September 2008, p. 6664و 

 (363 ) Convention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters (Minsk, 

22 January 1993), The Informational Reporter of the CIS Council of Heads of State and Council of 

Heads of Government “Sodruzhestvo”,  No. 1, (1993); Convention on Legal Assistance and Legal 

Relations in Civil, Family and Criminal Matters (Chisinau, 7 October 2002), ibid., No. 2 (41) (2002) ) و  
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؛ (365)ال موذجية ل قل اإلجرا ات يإ المسأائل الج ائية ؛ والمعاهدة(364)الج ائية  مسأاعدة يإ المسأائللتبادل ال
و وجميعها اتضأأأأأمن أحكاما  تتعلق بوسأأأأأائل االتصأأأأأال بين الدول (366)والمعاهدة ال موذجية لتسأأأأأليم المجرمين

 و9يمكن استةدامها فيما اتعلق باإلخبار ال ي ا ظمه مشروع المادة 

ل االتصأأأال الواردة يإ اتفاقات التعاون الدولإ والمسأأأاعدة القانونية ائوسأأأ 9 رف مشأأأروع المادةونع (17)
ا "م ببقة" بكونها ا ونكون اسأأأأأتةدامها مشأأأأأروطا  "وسأأأأأائل االتصأأأأأال امخرى " بفنها يئة ير ية من المتبادلة

  االتفأاقأات اآلنفأة الأ كر وأن كلتيهمأا طريأان يإ   وهو مأا يدفهم بأفنأه يع إ أن دولأة المحكمأة ودولأة المسأأأأأأأأأأأأأأؤول
تكون له آثار يإ الحاالت التإ يمكن أن ت شأأأأأأأف ييها مسأأأأأأأائل تتعلق  مرجح أنال ظا  الموضأأأأأأأوع ييها من ال

 .الوالية القضائية الج ائية امج بية بحصانة الدولة من

جدادة ال تفرض على الدول شروطا     9من مشروع المادة   3تفكيد أن الفقرة  وعلى أية حالا وجب (18)
 .التإ سبق تحدادها يإ المعاهدات الم ببقةير تلك اتصال غ تتعلق بوسائل

عن آرا  مةتلفة يإ ما رذا كان ا بغإ تقديم   وأخيرا ا فيما اتعلق بشأأكل اإلخبارا أعرب أعضأأا  اللج ة  (19)
المرونة التإ اتبلبها  رسأأأا ة االسأأأتعمال يإ عملية اإلخبار وعلى   اإلخبار خبيا ا مشأأأددان على ضأأأرورة تج ب 

خبيا و   نفسأأأهو ويإ نهاية اممرا لم يدعتبر ضأأأرورنا  أن اد كر صأأأراحة  وجوب تقديم اإلخبار  خبار أحيانا  يعل اإل 
تدسأأأأأأأأأأأأتبعد االحتماالت   وهك اا على الرغم من الرأي القائل رن اإلخبار يحسأأأأأأأأأأأأن أن يكون يإ شأأأأأأأأأأأأكل خبإا لم 

  يإ   - وماسأأأية خصأأأوصأأأا   طرنق الق وات الدبل  عن   - يرا  ما يصأأأدر  امخرىا وال سأأأيما بال ظر رلى أن اإلخبار كث 
 .ال ظر عن شكلها )م كرة شفونة أو رسالة أو ما شابه ذلك(  شكل شفوي يإ البداية تليه رخبارات خبيةا بغو 

   10المادة 
 اقحتجاج بالحصانة

ج ائية  يجوز للدولة أن تحتج بحصأأأأأأانة مسأأأأأأؤولها ع دما ات اهى رلى علمها أن الوالية ال -1
جا  بالحصأأأانة بفسأأأرع أو جاٍر ممارسأأأتها عليهو ون بغإ االحت لدولة أخرى يمكن أن تمارس عليه

 ما يمكنو

يدحتج بالحصأأأأأأأانة كتابة ا مع بيان هونة المسأأأأأأأؤول والم صأأأأأأأب ال ي يشأأأأأأأغلها وأسأأأأأأأباب  -2
 االحتجا  بالحصانةو

ق أي وسأأأأأأيلة يجوز االحتجا  بالحصأأأأأأانة عن طرنق الق وات الدبلوماسأأأأأأية أو عن طرن -3
تشأأأمل تلك الم صأأأوص    لمع ية ل لك الغرضا وهإ وسأأأائل يمكن أناتصأأأال أخرى تقبلها الدول ا

 عليها يإ معاهدات التعاون الدولإ والمساعدة القانونية المتبادلة الم ببقةو

 تبلغ السلبات المحتج أمامها بالحصانة أي سلبات مع ية أخرى يورا  ب لكو -4

  

ا 1990امول/ديسأأأأمبر   كانون  14المؤرخ    45/117المسأأأأاعدة يإ المسأأأأائل الج ائيةا قرار الجمعية العامة   معاهدة نموذجية لتبادل (364)
 (وا المريق امول1998كانون امول/ديسمبر  9المؤرخ  53/112المريق )المعدل فيما بعد بقرار الجمعية العامة 

 ا1990 كانون امول/ديسأأمبر   14المؤرخ    118/ 45الجمعية العامة    الج ائيةا قرار  اإلجرا ات يإ المسأأائل   معاهدة نموذجية بشأأفن نقل  (365)
 .المريق

المريق )المعدل  ا1990كانون امول/ديسأأأمبر   14المؤرخ  45/116تسأأأليم المجرمينا قرار الجمعية العامة   معاهدة نموذجية بشأأأفن (366)
 ا المريق(و1997 كانون امول/ديسمبر 12لمؤرخ ا 52/88فيما بعد بقرار الجمعية العامة 
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 الشرح  

ممدو ا أي: االعتراف بحق  من م ظور  بالحصأأأأأأانة  مسأأأأأأفلة االحتجا   10ات اول مشأأأأأأروع المادة  (1)
ناحية؛ والجوانب اإلجرائية المتعلقة بتوقيت االحتجا  بالحصأانة   دولة المسأؤول يإ االحتجا  بالحصأانة من

رلى ضأرورة  أيضأا   10بها من جهة أخرىو وإلى جانب ذلكا يشأير مشأروع المادة  ومضأمونه وسأبل اإلبالغ
المادة ه ا   و وال يشأأير مشأأروعة بفن االحتجا  بالحصأأانة قد قددِّّ السأألبات المةتصأأة يإ دولة المحكم ربالغ

التإ اقترحتها  6المادة ال الفقرة  رلى آثار االحتجا ا التإ سأأأأيجري ت اولها الحقا و ول لكا ال يشأأأأمل مشأأأأروع
مه أحد دق ا وال اقتراحا  جدادا  (367)لقائية لمسفلة الحصانةالت المقررة الةاصة يإ امصل والتإ تتعلق بالدراسة

 .أعضا  لج ة الصياغة يشير رلى امثر اإليقايإ المحتمل لالحتجا  بالحصانة

 من مشأأأأأأأأأروع المادة ال ي اقترحته المقررة   2و   1الفقرتين    10من مشأأأأأأأأأروع المادة    1الفقرة   وتتضأأأأأأأأأمن  (2)

ؤوليها  بحصأأانة مسأأ راف بفن لدولة المسأأؤول الحق يإ االحتجا  الةاصأأة يإ امصأألو ونقو  محتواها على االعت 
أن المعاهدات التإ ت ظم شأأأأكال  أو آخر   دما ت وي دولة أخرى ممارسأأأأة والاتها القضأأأأائية الج ائية عليهمو ورغم ع  

الج ائية امج بية لمسأأأأأؤولإ الدول ال تشأأأأأير صأأأأأراحة  رلى االحتجا    من أشأأأأأكال الحصأأأأأانة من الوالية القضأأأأأائية 
ارسأة شأائعة يدفهم أنها  جا  بحصأانة مسأؤولإ الدول مم المسأؤول يإ ذلكا ابقى االحت  لحصأانة أو رلى حق دولة با 

دولة المسأأأأؤول   بالقانون الدولإو ونةد  االحتجا  بالحصأأأأانة غرضأأأأا  ممدوجا ا منه يمثل أداة تسأأأأتةدمها  مشأأأأمولة 
القضأأأأأائية أن تدرك ه ا الظرف وأن   والاتها للمبالبة باحترا  الحصأأأأأانةا ونسأأأأأهل على الدولة التإ ت وي ممارسأأأأأة  

 .االعتبار يإ عملية تقرنر الحصانة  لومات المقدمة من دولة المسؤول بعين تفخ  المع 

ر ه ا ببسأاطة رذا أدخ  يإ االعتبار   (3) وحق االحتجا  بالحصأانة حق تتمتع به دولة المسأؤولو وندبرَّ
أن الغرض من الحصأأأانة هو الحفاظ على سأأأيادة دولة المسأأأؤولا مما يع إ أن االعتراف بالحصأأأانة يكون 

تإ اتعين عليها و ول لكا يإن الدولة نفسأأأأأها وليس مسأأأأأؤولوها هإ ال(368)الدولة وليس لصأأأأأالح الفردلصأأأأأالح  
االحتجا  بالحصأأأأأأأأأأأأانة واتةاذ جميع القرارات المتعلقة بفي احتجا  محتملو وعلى أي حالا يإن ه ا الحق 

 ذو طبيعة اختيارنةا ول لك استةدمت جملة ميجوز للدولة أن تحتج بحصانة مسؤولهامو

وري تحداد المسأأأؤولا دون أن يكون من الضأأأر  وتد سأأأب صأأأالحية االحتجا  بالحصأأأانة رلى دولة (4)
و  بالحصأأانة أو السأألبات المةتصأأة باالحتجا  بالحصأأانة  السأألبات المةتصأأة باتةاذ القرارات بشأأفن االحتجا  

تشأأأأأأأمل تلك ونتوق  تحداد ه   السأأأأأأألبات على القانون المحلإا ومن المفهو  أن ه   الفئة من السأأأأأأألبات  
شأأأةصأأأا  تكلفه الدولة بوالية   يم ع ه ا و ومع ذلكا الالمسأأأؤولة عن العالقات الدولية بموجب القانون الدولإ
 ويإ سياق رجرا ات ج ائية محددة له ا الغرض من أن يحتج بالحصانةا ال سيما

  

على أي حالا يكون على " :مشأأروع المادة ال ي اقترحته يإ البداية المقررة الةاصأأة يإ تقرنرها السأأابع من  6فيما الإ نص الفقرة   (367)
 ان اتمتعون بالحصأأأانة يإ انبباق الحصأأأانة على مسأأأؤولإ الدولة ال ن تلقا  نفسأأأهاامجهمة المةتصأأأة بتقرنر الحصأأأانة أن تبّت م

 (و69الفقرة  اA/CN.4/729 ) المسؤول بالحصانة أ  لم تحتج بها الشةصيةا سوا  احتجت دولة

قات الدبلوماسأأأأيةا التإ  بما ييهاا على سأأأأبيل المثالا اتفااية ييي ا للعال  ةتلفةا يشأأأكل ه ا مسأأأأفلة ال جدال ييها انعكسأأأأت يإ معاهدات م  (368)
أدا  المراكم الق صأأأألية لوظائفها   الغرض من ه   االمتيازات والحصأأأأانات ليس ريادة اميراد بل ضأأأأمان " ما مفاد  أن  تتضأأأأمن داباجتها 

 فقرة الةامسأأأأأأأة(ا متبابقة تقرنبا  يإ داباجة اتفااية ييي ا للعالقات الق صأأأأأأألية )ال صأأأأأأأيغة   )الفقرة الرابعة(و وتوجد  "بفعالية نيابة عن دولها 

مع الم ظمات الدولية ذات البابع العالمإ   واتفااية البعثات الةاصأأأأأأأأة )الفقرة السأأأأأأأأابعة(ا واتفااية ييي ا بشأأأأأأأأفن تمثيل الدول يإ عالقاتها 
الية فسأأها يإ داباجة قرار  بشأأفن حصأأانات رؤسأأا  الدول والحكومات من الو عن الفكرة ن  )الفقرة السأأادسأأة(و وأعرب معهد القانون الدولإ 

بصأأفتهما ممثال الدولةا يجب أن اتمتعا   والتدابير الت في ية يإ القانون الدولإا ال ي يشأأير فيه رلى أن رئيس الدولة والحكومةا  القضأأائية 
لهما ممارسأأأة وظائفهما وتحمل مسأأأؤولياتهما بشأأأكل  ولكن من من الضأأأروري   ليس من أجل مصأأألحتهما الشأأأةصأأأيةا " بمعاملة خاصأأأة 

 .Yearbook of the Institute of International Law, vol) "الدولة المع ية والمجتمع الدولإ ككل  ح مسأأأأتقل ويعالا لصأأأأال 

الجا ه   المسأأأفلة  وب فس البرنقةا أعرب المقرران الةاصأأأان الل ان ع و  ا الفقرة الثالثة 742أعال (ا الصأأأفحة    338)انظر الحاشأأأية    69
 ,Yearbook ... 2010, vol. II (Part One), document A/CN.4/631, p. 395, at p. 402انظر )  يإ اللج ة عن رأايهما 

para. 19 ا المجلد الثانإ )الجم  امول(ا الوثيقة 2011حولية ووو  و  ؛   A/CN.4/646  وبامخص الصأفحة    وما اليهاا   271ا الصأفحة
 (و Yearbook ... 2013, vol. II (Part One), document A/CN.4/661, p. 35, at p. 44, para. 49؛ و 15ا الفقرة  277

http://undocs.org/ar/A/CN.4/729،
http://undocs.org/ar/A/CN.4/729،
http://undocs.org/ar/A/CN.4/729،
http://undocs.org/ar/A/CN.4/631
https://undocs.org/ar/A/CN.4/646
http://undocs.org/ar/A/CN.4/661
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بلِّغ من ا بغإ أن يدفهم االحتجا  بالحصأأأأأأأأأأأأأانة على أنه يعل رسأأأأأأأأأأأأأمإ لدولة المسأأأأأأأأأأأأأؤول ت  وبالتالإا  (5)
مسأأأأأؤوليها وأنها   فرد المع إ هو مسأأأأأؤول من التإ ت وي ممارسأأأأأة والاتها القضأأأأأائية الج ائية بفن ال  الدولة  خالله 

يكون االحتجا  بالحصأأأأأانة أكثر   حسأأأأأب رأاهاا اتمتع بالحصأأأأأانة مع ما قد اترتب على ذلك من نتائجو وله اا 
ع دما  " مسأأأأأأأأأؤول االحتجا  بحصأأأأأأأأأانة مسأأأأأأأأأؤولها ل ا  يائدة كلما جرى يإ وقت مبكرو ونؤكد ه ا بيان أن لدولة 

 ."ئية الج ائية لدولة أخرى يمكن أن تمارس عليه أو جاٍر ممارسأأأأتها عليه القضأأأأا  ات اهى رلى علمها أن الوالية 

منها أوسأع وأشأملا ال سأيما وأن االحتجا    "دولة المحكمة " أيضأل من  بارة  "دولة أخرى " وقد اعتدبرت  بارة 
على  "ها ع دما ات اهى رلى علم " بالمع ى الدقيق للكلمةو وصأأيغت  بارة  را ات الج ائية قد يجري قبل بد  اإلج 

بها  و وفيما اتعلق بالبرنقة التإ يمكن لدولة المسأأأأأأؤول أن ت عل م  8المسأأأأأأتةدمة يإ مشأأأأأأروع المادة  غرار العبارة 
ومن بين أهأأداف اإلخبأأار   ."االحتجأأا  "و  "اإلخبأأار " بأأالحأأالأأةا يقأأد راعأأت اللج أأةا أوال ا العالقأأة القأأائمأأة بين 
ممارسأأأأأأة الوالية القضأأأأأأائية الج ائيةو   دولة المحكمة ت وي ربالغ دولة المسأأأأأأؤول بفن السأأأأأألبات المةتصأأأأأأة يإ  
لدولة المسأأأأأأؤول أن تعلم من خالله بالحالة المع يةو ومع   وبالتالإا يكون اإلخبار بمثابة مصأأأأأأدر مميم يمكن 

 ة من مصادر أخرىا رما من المعلومات م دولة المسؤول بالحال استبعاد احتمال أن تعل  ذلكا ال يدقصد من ذلك 

رشأأأأأارة رلى اإلخبار   مسأأأأأؤولها نفسأأأأأه أو من أي مصأأأأأدر آخر للمعلوماتو وله ا السأأأأأببا لم تددر   الواردة من 
 .يمكن االحتجا  بالحصانة  بوصفه اإلجرا  الم اسب لتحداد متى   9الم صوص عليه يإ مشروع المادة 

ية بحصأأأأأانة مسأأأأأؤوليها ع دما تعلم بفن الوال مكانية احتجا  دولة المسأأأأأؤولى رعل 1وت ص الفقرة  (6)
وندراد من ه   الصأأأأأأأيغة  ."أن تمارس عليه أو جاٍر ممارسأأأأأأأتها عليه يمكن" القضأأأأأأأائية الج ائية لدولة أخرى 

الحأاالتا التإ تحأدث يإ بعو امحيأانا حيأث ال تعلم دولأة المسأأأأأأأأأأأأأأؤول بأاإلجرا ات المتةأ ة  البأدالأة ربراز
 ل من حقها يإ االحتجا مسأأأأأأأأأأأأؤولها رال يإ وقت متفخرا لكن ه ا ال يمكن أن يحر  دولة المسأأأأأأأأأأأأؤو  بحق

 بالحصانةا خاصة  رذا اتدة ت بالفعل رجرا ات قضائية قد تؤثر يإ المسؤولو  

 ."االحتجا  بالحصأأأأأأأأأأأأانة بفسأأأأأأأأأأأأرع ما يمكن" يجري  على أن  1وت ص الجملة امخيرة من الفقرة  (7)

ة مهمة مع مراعاة أن على دولة المسأأأأأأؤول أن تحلل ع اصأأأأأأر مةتلف "ما يمكن بفسأأأأأأرع" واسأأأأأأتدةدمت  بارة
التةاذ قرار االحتجا  أو عد  االحتجا  بالحصأأأأانةا ولتحداد ال باقا ع د االقتضأأأأا ا  )قانونية وسأأأأياسأأأأية(

ى لر ترند أن تعبيه لالحتجا و وبما أن ذلك قد اتبلب من دولة المسأأأأأأأأأأأأأؤول وقتا قد يةتل  من حالة ال ي
ل اسأتةدا  ه   العبارة بدال  من  بارة يإ غضأون يترة زم ية  " أو  بارة "مكنيإ أقرب وقت م" أخرىا يدضأِّّ

توجه االنتبا  رلى  "بفسرع ما يمكن" على ذلكا يإن  بارة ا اللتين قد يكون تفسيرهما مبهماو وعالوة"معقولة
 .يإ مرحلة مبكرة أهمية االحتجا  بالحصانة

ضأأأأأأمانة لدولة أن االحتجا  بالحصأأأأأأانة يشأأأأأأكل  أنه على الرغم منا بغإ مراعاة  وعلى أي حالا   (8)
ا يإن ه ا ال يم ع الدولة "بفسأأأرع ما يمكن" القيا  ب لك المسأأأؤول التإا له ا السأأأببا سأأأتكون أول من اهمه

بهأ ا المع ىو ونجري  "يجوز" يإ أي وقت آخرو ون بغإ يهم اسأأأأأأأأأأأأأأتةأدا  يعأل من االحتجأا  بالحصأأأأأأأأأأأأأأانة
 .د تةتل ا ع د االقتضا بالحصانة ويقا  للقانونا بغو ال ظر عما رذا كانت آثار  ق  االحتجا

ص الفقرة  (9) بالحصأأأأانة ومضأأأأمون ه ا االحتجا و وقد  للبرنقة التإ ا بغإ بها االحتجا  2وتدةصأأأأَّ
ر دولة المسأأأأأأأؤول بالحصأأأأأأأانة هو التفثير يإ عملية تقرن أخ ت اللج ة يإ االعتبار أن القصأأأأأأأد من احتجا 

ها القضأائيةو وله ا السأببا ردئإ أن االحتجا  لممارسأة دولة المحكمة والات الحصأانة ويإ التوايف المحتمل
 كتابيا ا بغو ال ظر عن الشأأأأأأأأأأأكل ال ي يفخ   ه ا الةباب الكتابإو ون بغإ أن تد كر فيه ا بغإ أن يكون 

 .صانةصراحة هونة المسؤول والم صب ال ي يشغلها وك لك أسباب االحتجا  بالح

ول أو رتبته أو درجته )على سأأبيل المثالا  لقب المسأأؤ  رلى "الم صأأب ال ي يشأأغله" وتشأأير  بارة (10)
ر اإلشأأأأأارة رلى الم صأأأأأب  رئيس دولة أو وزنر خارجية أو مسأأأأأتشأأأأأار قانونإ(و وعلى العمو ا ا بغإ أال تفسأأأأأَّ

المسأأتوى امدنى مسأأتبعدون  بفي حال من امحوال على أنها تع إ أن المسأأؤولين من   ال ي يشأأغله المسأأؤول
  ‘مسأأؤول الدولة  ’مفهو  "  ائية الج ائية امج بيةا من اللج ة نفسأأها أكدت أن الحصأأانة من الوالية القضأأ من تغبية 
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يقط على مأا رذا كأان الفرد المع إ يمثّأل الأدولأة أو يمأارس وظأائ  الأدولأةا ]وبأالتأالإ[ يأإن مركم  يإ   اتوق 
 و(369)اض التعرنفمالهر  الوظيفإ غير ذي أهمية مغر 

من دولة المسأأأأأأأأؤول أن تحدد نوع الحصأأأأأأأأانة التإ  واعتبرت اللج ة أنه ليس من المالئم أن يدبلب (11)
الموضأوعإ(ا من ه ا يمكن أن يشأكل شأرطا    االختصأاص الشأةصأإ أو االختصأاصيحتج بها )من حيث 

  االحتجا  بالحصأأانة امسأأاس  ال ي يشأأغله المسأأؤول وأسأأباب تق يا  مفرطا و وقد تشأأكل اإلشأأارة رلى الم صأأب
الثالث  لتقييم ما رذا كانت سأأأأت ببق أ  ال القواعد الواردة يإ الجم  الثانإ أو   ال ي تسأأأأت د رليه دولة المحكمة

 .المواد ه   من مشارنع

التإ يمكن من خاللها االحتجا  بالحصأأأأأأأأانةو وصأأأأأأأأيغت ه   الفقرة على   السأأأأأأأأبل 3وتحدد الفقرة  (12)
ا التإ يمكن الرجوع رلى شأأأرحها لالطالع على مع اها العا و ومع ذلكا 9المادة  روعمن مشأأأ 3غرار الفقرة 

 لتكييفها من مشروع المادة ه ا    3رات على صيغة الفقرة  رلى أن اللج ة قد أدخلت بعو التغيي تجدر اإلشارة

 من بدال   "بحصأأانة  يجوز للدولة أن تحتج "  مع خصأأائص االحتجا و وعلى وجه الةصأأوصا اسأأتدةدمت  بارة 

بحصأانة المسأؤول من الوالية القضأائية الج ائية بسأبل   ا لتوضأيح أنه ال يدسأتبعد االحتجا "يدحتج بالحصأانة"
االحتجا  يإ رطار رجرا ات ج ائية من خالل اتةاذ رجرا ات قضأأأأأأأأأائية   ع دما يجري ه اأخرىا خاصأأأأأأأأأة 

 .المحكمة تسمح بها تشرنعات دولة

لمسأؤول بالحصأانة رلى علم السألبات المةتصأة  ل احتجا  دولة ا رلى ضأمان أن يصأ  4وتهدف الفقرة   ( 13) 
تقررهاو والغرض من   أن ت ظر يإ تببيقها أو   يإ الدولة امخرىا التإ تكون مع ية بمسفلة الحصانة والتإ ا بغإ 

ه   الفقرة هو تج ب وضأأأأأأع ال اؤدي فيه االحتجا  بالحصأأأأأأانة رلى أي نتيجة لمجرد أنه لم يقد  أما  السأأأأأألبات  
إ اتعين عليها ال ظر يإ الحصأانة أو رصأدار حكم بشأفنهاو وتعكس ه   الفقرة المبدأ القائل بفن االلتما  بال ظر  الت 

صأأأأأأأأأأانة والبت ييها يقع على عاتق الدولةا التإ اتعين عليها أن تتة  التدابير الالزمة للويا  به ا  يإ مسأأأأأأأأأأفلة الح 
رائية تعود بالفائدة على دولة المسأأأأأؤول وك لك على الدولة التإ  االلتما و ول لك يدعرَّف ه ا االلتما  بفنه ضأأأأأمانة رج 

عاة ت وع ال ظم والممارسأأأأأأات القانونية الموجودة يإ  تعتم  ممارسأأأأأأة والاتها القضأأأأأأائية الج ائيةو ومع ذلكا ومع مرا 
مة باإلبالغا  الدولا وك لك الحاجة رلى احترا  مبدأ الت ظيم ال اتإا ال يدعتبر من الضأأأروري تحداد السأأألبات المدلم 

وال السأأأأأأأأأأأأألبات التإ ا بغإ أن تتلقى اإلخبار باالحتجا و ونتوق  ه اا من ال احية الم بقيةا على يكرة أنه يإ  
تا الحالتين تكون السأأأأأأألبات المشأأأأأأأار رليها هإ سأأأأأأألبات الدولة التإ ت وي ممارسأأأأأأأة والاتها القضأأأأأأأائية الج ائية  كل 
لداها صأالحية    لبات المع ية امخرىم رلى تلك السألبات التإ مارسأتها بالفعل على مسأؤول دولةا وتشأير مالسأ أو 

التينا ال اهم ما رذا كانت ه   السأألبات هإ  المشأأاركة يإ عمليات ال ظر يإ الحصأأانة أو تقرنرهاو ويإ كلتا الح 
 السلبة الت في ية أو السلبة القضائية أو ال يابة العامةا أو حتى أجهمة الشرطةو 

   11المادة 
 لحصانةالتنازل عن ا

 يجوز لدولة المسؤول أن تت ازل عن حصانته من الوالية القضائية الج ائية امج بيةو -1

 ا  يإ جميع امحوال ونقدَّ  كتابة ويجب أن يكون الت ازل صرنح -2

يجوز الت ازل عن الحصأأأأأانة عن طرنق الق وات الدبلوماسأأأأأية أو عن طرنق أي وسأأأأأيلة  -3
ل لك الغرضا وهإ وسأأأائل يمكن أن تشأأأمل تلك الم صأأأوص   اتصأأأال أخرى تقبلها الدول المع ية

 بقةوادلة الم بعليها يإ معاهدات التعاون الدولإ والمساعدة القانونية المتب

  

(369) Yearbook … 2014, vol. II (Part Two), p. 145, para. (14) of the commentary to draft article 2 (e)و 
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تدبلغ السأأأأأألبات التإ أدرسأأأأأأل رليها الت ازل يورا  أي سأأأأأألبات مع ية أخرى بفنه تم الت ازل   -4
 عن الحصانةو

 الت ازل عن الحصانة ال رجعة فيهو -5

 رحالش  

الت ازل عن الحصأانة من م ظور ممدو ا أي: االعتراف بحق دولة المسأؤول    11ات اول مشأروع المادة   ( 1) 
ة من جهةا والجوانب اإلجرائية المتعلقة بالشأأأأأأأأكل ال ي ا بغإ أن يفخ   الت ازل وسأأأأأأأأبل  يإ الت ازل عن الحصأأأأأأأأان 

صأأأأة يإ دولة  بالغ السأأأألبات المةت أيضأأأأا  رلى ضأأأأرورة ر   11اإلبالغ به من جهة أخرىو ونشأأأأير مشأأأأروع المادة  
  ا 10شأروع المادة  اتبع نموذ  م   11المحكمة بفنه تم الت ازل عن الحصأانةو وعلى الرغم من أن سيكل مشأروع المادة  

 يإن مضمون المشروعين ليس متبابقا ا من االحتجا  والت ازل ممارستان م فصلتان ال يمكن الةلط بي هماو 

عن الحصأأأأأانة من الوالية القضأأأأأائية  ةا نوقشأأأأأت مسأأأأأفلة الت ازلوعلى عكس االحتجا  بالحصأأأأأان (2)
ا وقد انعكس ذلك يإ (370)السأأأأأابقة التإ وضأأأأأعتها بالتفصأأأأأيل من قبل اللج ة يإ العداد من مشأأأأأارنع المواد

 الدولية القائمة على مشأأأأأأأأارنع المواد تلكا والتإ ت ظم أشأأأأأأأأكاال  معي ة من الحصأأأأأأأأانة من الوالية المعاهدات

الةصأوصا   حالة بعو مسأؤولإ الدولو وتشأمل ه   المعاهداتا على وجهية امج بية يإ القضأائية الج ائ
(ا واتفااية 45الق صأأأأأأأأأأأألية )المادة  (ا واتفااية ييي ا للعالقات32وماسأأأأأأأأأأأأية )المادة  اتفااية ييي ا للعالقات الدبل

الأدوليأة ذات البأابع  الأدول يإ عالقأاتهأا بأالم ظمأات   (ا واتفأاايأة ييي أا لتمثيأل41البعثأات الةأاصأأأأأأأأأأأأأأة )المأادة  
إ مشأأأأارنع  رلى أن مسأأأأفلة الت ازل عن الحصأأأأانة قد عدولجت أيضأأأأا  ي (و وتجدر اإلشأأأأارة31المادة  العالمإ )

و (371)2009و  2001الموضوعا وال سيما يإ قراري معهد القانون الدولإ لعامإ   التدونن الةاصة بشفن ه ا
  

 عن حصأأأأأأأانة بعو مسأأأأأأأؤولإ الدول يإ سأأأأأأأياق أعمالها المتعلقة بالعالقات الدبلوماسأأأأأأأية والعالقات ت اولت اللج ة مسأأأأأأأفلة الت ازل (370)

من مشأأأأأأأارنع المواد المتعلقة  30 عالقاتها مع الم ظمات الدوليةو وصأأأأأأأيغت المادةالق صأأأأأأألية والبعثات الةاصأأأأأأأة وتمثيل الدول يإ 
يجوز للدولة المويدة الت ازل عن حصأأأأأأأأأانة  -1 .الت ازل عن الحصأأأأأأأأأانة" :حصأأأأأأأأأانات الدبلوماسأأأأأأأأأية على ال حو التالإبالعالقات وال

 Yearbook) "يإ جميع امحوال الت ازل صأرنحا   ويإ اإلجرا ات الج ائيةا يكون   -2الدبلوماسأيين من الوالية القضأائيةو  موظفيها

... 1958, vol. II, document A/3859, p. 99).  من مشأأأأأأارنع المواد المتعلقة بالعالقات الق صأأأأأألية على 45وت ص المادة 

الحصأأانات  اتعلق بفحد أعضأأا  المركم الق صأألإا عن أي من للدولة المويدة أن تت ازلا فيما -1 .الت ازل عن الحصأأانات" :الإ ما
 ,Yearbook ... 1961, vol. II) "يكون الت ازل صأأأأأأرنحا  يإ جميع امحوال -2و  44و 43و  41الم صأأأأأأوص عليها يإ المواد  

document A/4843, p. 118). الت ازل " :من مشأأأارنع المواد المتعلقة بالبعثات الةاصأأأة على ال حو التالإ 41 وصأأأيغت المادة
فوها اتمتع بها ممثلوها يإ البعثة الةاصأة وموظ المويدة أن تت ازل عن الحصأانة من الوالية القضأائية التإللدولة  -1 .عن الحصأانة

 ... Yearbook) "يكون الت ازل صأأأأأأرنحا  على الدوا  -2و  40رلى  36المواد من   الدبلوماسأأأأأأيون وغيرهم من امشأأأأأأةاص بموجب

1967, vol. II, document A/6709/Rev.1 and Rev.1/Corr.1, p. 365)  من مشأأأارنع المواد   31وأخيرا ا ت ص المادة و
تت ازل عن  للدولة المويدة أن -1 والت ازل عن الحصأأأأأأأأأأأأأانةم   إ: ظمات الدولية على ما العالقاتها مع الم المتعلقة بتمثيل الدول يإ

بالحصأأانة بموجب   المتمتعون  وامشأأةاصالدبلوماسأأيون للبعثة  الحصأأانة من الوالية القضأأائية التإ اتمتع بها رئيس البعثة والموظفون 
امحأوال  -2 و 36الأمأأأأأأأادة   جأمأيأع  يأإ  صأأأأأأأأأأأأأرنأحأأأأأأأا   الأتأ أأأأأأأازل   Yearbook ... 1971, vol. II (Part One), document)"يأكأون 

A/8410/Rev.1, p. 304)و 
والتدابير الت في ية يإ  القضائيةمعهد القانون الدولإ بشفن حصانات رؤسا  الدول والحكومات من الوالية   من قرار 7صيغت المادة  (371)

الحرمأة أو من الحصأأأأأأأأأأأأأأانأة من الواليأة القضأأأأأأأأأأأأأأائيأة  ال يظأل مسأأأأأأأأأأأأأأتفيأدا  من رئيس الأدولأة قأد -1م   :القأانون الأدولإ على ال حو التأالإ
ه ا الت ازل   أن يكون  ت في  امحكا  التإ يةولها القانون الدولإا رذا ت ازلت دولته عن االستفادة م هاو ونمكن الحصانة من تدابير أو

ا بغإ أن يقد     -2  ه ا الت ازلو  المع ية الجهاز المةتص بإجرا صأأأأأرنحا  أو ضأأأأأم يا ا ما دا  مؤكدا و ونحدد القانون الداخلإ للدولة
التإ ربما  يإ أن رئيس الدولة ارتكب جرائم ذات طابع بالغ الةبورةا أو رذا كان من المرجح أن التدابير ه ا الت ازل ع دما يشأأأأأأأتبه

 ,Yearbook of the Institute of International Law) ."بلب من سأأأأألبات المحكمة اتةاذها لن تعوقه عن أدا  مهامهيد 

vol. 69  يجوز للدولا باالتفاق  -1" :على ما الإ من القرار نفسأأه 8(و وت ص المادة 749أعال (ا الصأأفحة  338)انظر الحاشأأية
من حرمة رؤسأائها ومن الحصأانة المم وحة لهم من الوالية القضأائية ومن تدابير ت في    ا افيما بي هاا أن ت تقصا بقدر ما ترا  م اسأب

رليها يإ الفقرة السأأأابقة؛  عد  وجود انتقاص صأأأرنحا يدفترض أنه لم اد تقص من الحرمة والحصأأأانات المشأأأاريإ حالة   -2 .امحكا 
)المرجع نفسأأأأأه(و وظل ه ا ال هج على حاله  "وسأأأأأيلة قانونيةأي   ونحدد وجود ه ا االنتقاص ونباقه على نحو ال لبس فيه بموجب
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 اولته اتفااية اممم المتحدة لحصأأأأانات الدول ون ببق اممر نفسأأأأه على الت ازل عن حصأأأأانة الدولا ال ي ت
 و(373)قة بحصانة الدولوالقوانين الوط ية المتعل (372)من الوالية القضائيةوممتلكاتها  

تت ازل من خالله تلك الدولة عن حقها يإ  وت ازل دولة المسأأأؤول عن الحصأأأانة هو عمل رسأأأمإ (3)
ممأارسأأأأأأأأأأأأأأة محأاكم دولأة المحكمأة لوالاتهأا   دون   تحول التإ  عقبأةال  هأ  المبأالبأة بأالحصأأأأأأأأأأأأأأانأةا وبأ لأك تمنأل  

تببيق الحصأأأأأأانة وبشأأأأأأفن حدودها    اببل أي نقاش بشأأأأأأفن القضأأأأأأائيةو وبالتالإا يإن الت ازل عن الحصأأأأأأانة
المترتب على الت ازل عن الحصأأأأأأانة يإ الحكم ال ي أصأأأأأأدرته محكمة  واالسأأأأأأتث ا ات م هاو وأدكِّد ه ا امثر

ا وال ي ذكرت فيه المحكمة 2000نيسأأأأان/أبرنل  11يإ يف الصأأأأادرة  م كرة التوا العدل الدولية يإ قضأأأأية
قررت الدولة التإ يمثلونها  بالحصأأأأأانة من الوالية القضأأأأأائية امج بية رذالن يظلوا اتمتعون  " أن المسأأأأأؤولين

 .(374)"التإ مثلوها الت ازل عن تلك الحصانة أو

نةو وتسأأأأأأأأأت سأأأأأأأأأخ ه   الفقرةا مع  بحق دولة المسأأأأأأأأأؤول يإ الت ازل عن الحصأأأأأأأأأا 1وتعترف الفقرة  (4)
من  1عالقات الدبلوماسأأيةو وتشأأير الفقرة من اتفااية ييي ا لل 32من المادة  1يفةا صأأيغة الفقرة تعداالت طف

رلى أنه ميجوز لدولة المسأأأأأأؤول أن تت ازل عن حصأأأأأأانته من الوالية القضأأأأأأائية الج ائية    11مشأأأأأأروع المادة 
لى صأأاحب الحق يإ الت ازل عن الحصأأانةا وهو دولة المسأأؤول  امج بيةمو ومن ثما يإن التركيم ا صأأب ع
ة لحقيقة أن حصأأانة مسأأؤولإ الدول من الوالية القضأأائية الج ائية  وليس المسأأؤول نفسأأهو وه   نتيجة م بقي

امج بية معترف بها لحماية حقوق ومصأأأأأأأأأأأأأالح دولة المسأأأأأأأأأأأأأؤولو ومن ثما يإن تلك الدولة وحدها هإ التإ  
لحصأأانة وبالتالإ الموايقة على ممارسأأة دولة أخرى للوالية القضأأائية الج ائية على أحد يمك ها الت ازل عن ا

و ونسأتةد  يعل ميجوزم ل شأارة رلى أن الت ازل عن الحصأانة حق من حقوق دولة المسأؤول وليس مسأؤوليها
لتإ ت اولت  التماما و وه ا اتماشأأأى مع الممارسأأأة السأأأابقة للج ة التإ أوضأأأحتا يإ مةتل  مشأأأارنع المواد ا

   بالت ازل عن الحصانةوييها حصانة مسؤولإ الدول من الوالية القضائية الج ائية امج بيةا عد  وجود التما

وتد سأأأأأب صأأأأأالحية الت ازل عن الحصأأأأأانة رلى دولة المسأأأأأؤولا وإن كان ال يدعتبر من الضأأأأأروري   (5)
سأأأأأأأألبات المةتصأأأأأأأأة باإلبالغ بالت ازلو  تحداد السأأأأأأأألبات المةتصأأأأأأأأة باتةاذ القرارات المتعلقة بالت ازل أو ال

ةا بل تشأأأأأأأأأير رلى محددعال  ه   المسأأأأأأأأأفلة ببرنقة ت ظم االتفاايات وال القوانين الوط ية المشأأأأأأأأأار رليها أ  وال
  

يإ حالة الجرائم   اص ال ان اتصأأأريون باسأأأم الدولة من الوالية القضأأأائيةبشأأأفن حصأأأانة الدولة وامشأأأة  2009 يإ قرار المعهد لعا 
ا بغإ للدول  " :الإ  من المادة الثانيةا على ما   3ال صا يإ الفقرة   الدوليةا على الرغم من أن القرار اتضأأأأأمن ع صأأأأأرا  جدادا  من خالل 

  2وتعكس ه   التوصأأأأأأية أحكا  الفقرة   ."ها لجرائم دولية يإ الت ازل عن الحصأأأأأأانة يإ الحاالت التإ اددعى ييها ارتكاب وكالئ  أن ت ظر 
 إ العريإا يقع على عأاتق الأدول التما  بم ع الجرائم بأالمعأاهأدات والقأانون الأدول  عمال  " من المأادة الثأانيأة نفسأأأأأأأأأأأأأهأاا التإ ت ص على أنأه 

       قه ضأأأحايا الجرائم التإ ات اولها القرار يسأأأتح  الدولية وقمعهاو ون بغإ أال تشأأأكل الحصأأأانات عقبة تحول دون م ح الجبر الم اسأأأب ال ي 
"(Yearbook of the Institute of International Law, vol. 73-I-II (Session of Naples, 2009), p. 227 ؛ متاح

 (و”Resolutions“  ا تحت ع وانwww.idi-iil.org: يإ موقع المعهد
من خالل  ال تت اول الت ازل عن الحصأأأانة رال بصأأأورة غير مباشأأأرةا 2004يإ االعتبار أن اتفااية عا    مع ذلكا ا بغإ أن اوضأأأع (372)

على ممارسأأأأأأأأأأأأأأة محاكم دولة المحكمة لوالاتهاو انظرا  ايقتتعداد عدد من الحاالت التإ تعتبر ييها الدولة امج بية تلقائيا  أنها قد و 
 .االتفااية من 8و 7على سبيل المثالا المادتين 

(  1( و)ب( ) 1)أ( )  1610(ا و 1)  )أ( 1605ع و ا الفر 1976قانون حصأأأأأانات السأأأأأيادة امج بية لعا   انظر الواليات المتحدة اممرنكيةا  (373)
؛  2ا الفرع 1978قانون حصأأأأأأأأأأأأأانة الدول لعا   الشأأأأأأأأأأأأأماليةا  دة لبرنبانيا العظمى وأارل دا ؛ والمملكة المتح ( 1)ب( )   1611(ا و 1و)د( ) 

قانون  ؛ وج وب أيرنقياا 4   ا الفرع 1981قانون حصأأانة الدول لعا    ؛ وباكسأأتانا 4ا الفرع  1979قانون حصأأانة الدول لعا    وسأأ غايورةا 
 ؛ وك داا 6و   3و   10ا الفروع 1985صأأأأأانات الدول امج بية لعا  قانون ح  ؛ وأسأأأأأترالياا 3ا الفرع  1981حصأأأأأانات الدول امج بية لعا   

قانون  ؛ واليابانا 10و   9ا الفرعان  2008قانون حصأأأانة الدول امج بية لعا   ؛ وإسأأأرائيلا 2- 4ا الفرع  1985   قانون حصأأأانة الدول لعا 
  27المؤرخ   2015/ 16القانون امسأأأاسأأأإ رقم   ياا ؛ وإسأأأبان 6ا المادة  2009الوالية القضأأأائية المدنية لليابان فيما يةص دولة أج بية لعا  

تشأأأأأرنن امول/أكتوبر بشأأأأأفن امتيازات وحصأأأأأانات الدول امج بية والم ظمات الدولية التإ لداها مقار أو مكاتب يإ رسأأأأأبانيا والمؤتمرات  
 .8و   6و   5المواد   واالجتماعات الدولية التإ تدعقد يإ رسبانيا 

(374) Arrest Warrant of 11 April 2000  ( ا أعال  335انظر الحاشية)p. 25, para. 61و 
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و وقد رأت اللج ة نفسأأأأأأأهاا يإ أعمالها السأأأأأأأابقةا أن من اميضأأأأأأأل عد  اإلشأأأأأأأارة  (375)الدولة بعبارات مجردة
و وعالوة على ذلكا يإن ممارسأة الدول قليلة  (376)لت ازل عن الحصأانةصأراحة رلى أجهمة الدولة المةتصأة با

وتحداد السأأأأأأألبات المةتصأأأأأأأة بالت ازل عن الحصأأأأأأأانة أمر اتوق  على و  (377)وغير مق عة يإ ه ا الصأأأأأأأدد
القانون المحلإا ومن المفهو  أن ه   الفئة من السلبات تشمل تلك المسؤولة عن العالقات الدولية بموجب 

  آخر   شأأأأةٌص عن الحصأأأأانة   أن ارسأأأأل الت ازلأن من غير الممكن   ه اع إ و ومع ذلكا ال يالقانون الدولإ
 المحكمةوا ال سيما يإ سياق رجرا ات ب لك تكلفه الدولة

اللج ة أن من غير ضروري أن اتضمن   المتعلقة باالحتجا ا رأت  10  وعلى عكس مشروع المادة (6)
 .عن الحصانة يإ أي وقت  ازلمشروع المادة ه ا أي ع صر زم إا حيث يجوز الت

رلى شأأأأأكل الت ازلا حيث ت ص على أنه ميجب أن يكون ووو صأأأأأرنحا  يإ جميع   2وتشأأأأأير الفقرة  (7)
ا من اتفااية ييي ا للعالقات الدبلوماسية   32من المادة    2امحوال ونقدَّ  كتابة مو وجا ت ه   الصيغة على غرار الفقرة  

 اتفأاايأة ييي أا للعالقأات  من   45من المأادة    2حأا  يإ جميع امحوالما والفقرة  التإ ت ص على أن ميكون الت أازل صأأأأأأأأأأأأأرن 
 3الق صأأليةا التإ ت ص على أن ميكون الت ازل صأأرنحا  يإ جميع امحوالا فيما عدا ما نصأأت عليه الفقرة 

أن يكون من ه   المادة ]ادعا  معاكس[ا ونبلغ كتابة رلى الدولة المسأأأأأتقبلةمو ونعمز تفكيد أن الت ازل يجب 
 ين القانونإومصرنحا  ووو وأن يقد  كتابةم مبدأ اليق

  

قانون حصأأأأانة  على نحو اسأأأأتث ائإا رلى الت ازالت التإ يقدمها رئيس البعثةو انظر المملكة المتحدةا تشأأأأير بعو القوانين الوط يةا (375)
قانون حصأأأانة الدولة لعا   ؛ وباكسأأأتانا7-4الفرع  ا1979قانون حصأأأانة الدول لعا   ؛ وسأأأ غايورةا7-2ا الفرع  1978الدول لعا  

قانون حصأأأأأأأانة الدول  ؛ وإسأأأأأأرائيلا6-3ا الفرع 1981قانون حصأأأأأأأانات الدول امج بية لعا   ؛ وج وب أيرنقياا6-4رع ا الف1981
 .) (9ا الفرع 2008امج بية لعا  

المةتصأأأة  يضأأأل ترك مسأأأفلة امجهمةبالعالقات والحصأأأانات الدبلوماسأأأيةا رأت اللج ة بالفعل أن من ام يإ مشأأأارنع المواد المتعلقة (376)
المعتمدة يإ   30المادة  مشأروع  من نص   2 بالت ازل عن حصأانة الموظفين الدبلوماسأيين مفتوحةو وهك اا قررت تعدال صأيغة الفقرة

تشأأأأأأرح اللج ة و  ."من جانب حكومة الدولة المويدة" يإ القرا ة امولىا وهإ القرا ة الثانية بح ف العبارة امخيرة من الفقرة المعتمدة
منها تترك المجال للتفسأأأأأأأأير الةاطئ  ا‘قررت اللج ة ح ف  بارة ’من جانب حكومة الدولة المويدة" :على ال حو التالإ القرار ه ا

حكومأة الأدولأة المويأدةو لكن وكمأا ذدكرا يأإن رئيس البعثأة هو ممثأل  الأ ي اأ هأب رلى أن اإلبالغ بأالت أازل يجأب أن يصأأأأأأأأأأأأأأأدر عن
المويدةو وال ص   كون على محاكم الدولة المسأأأأأتقبلة قبوله باعتبار  رعالن حكومة الدولةت ازال عن الحصأأأأأانةا ي غحكومته وع دما ابل

وذلك منها مسأأأأفلة داخلية ال تهم سأأأأوى الدولة المويدة ورئيس   اتبرق لمسأأأأفلة سأأأألبة رئيس البعثة إلصأأأأدار ه ا اإلعالنا الجداد ال
 Yearbook ... 1958, vol. II, document A/3859, p. 99, paragraph (2) of the commentary to) "البعثة

article 30)   ال " :المتعلقة بالعالقات الق صأأألية من مشأأأارنع المواد 45المادة مشأأأروع  وبالمثلا ذكرت اللج ة ما الإ فيما اتعلق بو
الق صأألإ هو موضأأوع التدبير    ان رئيس المركماإلبالغ بالت ازل عن الحصأأانةو وإذا ك ابين نص المادة الق اة التإ ا بغإ من خاللها

الت ازل اتعلق بعضأأأأأأأأأأو آخر من  يالمفترض أن يدعلن عن الت ازل يإ بيان ابلغ عن طرنق الق وات الدبلوماسأأأأأأأأأأيةو وإذا كان المع إا
 Yearbook ...1961, vol. II, document) "المع إ أعضأأا  الق صأأليةا فيجوز أن يصأأدر البيان عن رئيس المركم الق صأألإ

A/4843, p. 118, paragraph (2) of the commentary to article 45)و 
 United States District) بول ضأأأأأد أيرنل  المتحدة قد  الت ازل  وزنر العدل يإ هااتإ يإ قضأأأأأية  على سأأأأأبيل المثالا يإ الواليات  ( 377) 

Court for the Southern District of Florida, Judgment of 14 January 1993, 812 F. Supp. 207) ا ويإ بلجيكا
 يردا اند وإميلدا ماركوس ضأأأد مكتب الشأأأرطة االتحادي  ويإ سأأأونسأأأراا يإ قضأأأية  .حسأأأين هبري  وزنر العدل يإ تشأأأاد يإ قضأأأية  قدمه 

(Federal Court, Judgment of 2 November 1989, ATF 115 Ib 496)  لتحداد الوزارات التإ   ا لم تجر المحاكم تحليال
 .قدبل بالغ بعثت به البعثة الدبلوماسية للفلبين  االختصاصا لك ها أوضحت أنه يكفإ أنها هيئات حكوميةا ول لك لداها  
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ا وهو شأأأأأأرط ( 378) وقد أكدت اللج ة باسأأأأأأتمرار يإ أعمالها السأأأأأأابقة شأأأأأأرط أن يكون الت ازل صأأأأأأرنحا   )8(
اللج ة   لم تحتفظ و وله ا السأأأأببا  ( 380) والقوانين الوط ية   ( 379) اتجلى يإ كل من المعاهدات الدولية ذات الصأأأألة 

المادة التإ اقترحتها أصأال  المقررة الةاصة يإ تقرنرها السابعا والتإ صيغت على ال حو شأروع  من م   4الفقرة  ب 
معاهدة دولية تكون   التالإ: ميعتبر ت ازال  صأرنحا  الت ازل ال ي يمكن اسأت تاجه بوضأوح وبشأكل ال لبس فيه من 

بروا بصأأأأأأأورة عامة أن  ة اعت إ اللج و ويإ حين أن أعضأأأأأأأا   ي ( 381) دولة المحكمة ودولة المسأأأأأأأؤول طريين ييهام 
ا كان ه اك بعو االنتقاد السأأتةدا   بارة  ( 382) الت ازل عن الحصأأانة يمكن أن ت ص عليه صأأراحة معاهدة ما 

 الضم إو  ميمكن است تاجهما التإ يهمها بعو امعضا  على أنها اعتراف ب وع من الت ازل 

فرضأأأها أحكا  المعاهدات على  مامات ترلى التوقد أدثيرت رمكانية أن يسأأأت د الت ازل عن الحصأأأانة   (9)
ا وإن لم يكن ه ا أسأأأاس القرار ال ي اتة    (383)(3رقم  )  بي وشأأأيهالدولا على وجه الةصأأأوصا يإ قضأأأية 

من نظا   98و  27مجلس اللورداتو وأدثيرت أيضأأأأأا ا ولو من م ظور مةتل ا فيما اتعلق بتفسأأأأأير المادتين  
جب الدول امطراف أن تتعاون مع المحكمةو ومع ذلكا واو   (384)روما امسأأأأأأأاسأأأأأأأإ للمحكمة الج ائية الدولية

فية الست تا  أن وجود مثل ه   االلتمامات التعاهدية يمكن أن يدفهم تلقائيا   رأت اللج ة أنه ال توجد أسباب كا
وبصأأأورة عامة على أنه ت ازل عن حصأأأانة مسأأأؤولإ الدولا خاصأأأة وأن محكمة العدل الدولية قد خلصأأأت  

رلى ما الإ: موهك اا    2000نيسأأأأان/أبرنل   11م كرة التوايف الصأأأأادرة يإ درته بشأأأأفن  يإ الحكم ال ي أصأأأأ
لرغم من أن مةتل  االتفأأاايأأات الأأدوليأأة المتعلقأأة بم ع جرائم خبيرة معيَّ أأة والمعأأاابأأة عليهأأا تفرض يعلى ا

لج ائيةا يإن تمداد  على الدول التماما  بالمحاكمة أو التسأأأأأأأليم وتتبلب م ها بالتالإ تمداد والاتها القضأأأأأأأائية ا
بموجب القانون الدولإ العريإا بما الوالية على ه ا ال حو ال اؤثر بفي حال من امحوال على الحصأأأأأأانات 

يإ ذلك حصأأانات وزرا  الةارجيةو ونبقى من الممكن االحتجا  به   الحصأأانات أما  محاكم دولة أج بيةا  
 و(385)مب االتفاايات السالفة ال كرحتى ع دما تمارس ه   المحاكم الوالية القضائية بموج

حةا يجب أن يقد  ه ا الت ازل كتابة و ومع ذلكا  صأرن وباإلضأاية رلى الت ازل عن الحصأانة بعبارة (10)
  يجب أن يفخ   ه ا الت ازل المكتوبا وال ي لن يعتمد يقط على ررادة دولة  ال اؤثر ه ا يإ الشكل الدقيق ال ي 

الت ازلو   بالت ازل وك لك اإلطار ال ي يدعرب فيه عنالمسأأتةدمة ل بالغ أيضأأا  على الوسأأائل   المسأأؤولا بل
غيرها من الةبابات الكتابية   شإ  يم ع من تقديم الت ازل عن طرنق م كرة شفونة أو رسالة أووبالتالإا ال  

  

 .أعال  370انظر الحاشية  (378)
  ايأة البعثأات واتفأا  .2 ا الفقرة 45؛ واتفأاايأة ييي أا للعالقأات الق صأأأأأأأأأأأأأليأةا المأادة  2ا الفقرة  32الأدبلومأاسأأأأأأأأأأأأأيأةا المأادة   للعالقأات انظر اتفأاايأة ييي أا   (379)

 .2ا الفقرة  31عالقاتها مع الم ظمات الدولية ذات البابع العالمإا المادة   ؛ واتفااية ييي ا لتمثيل الدول يإ 2ا الفقرة  41الةاصةا المادة  
تشأأأأأرنن امول/أكتوبر بشأأأأأفن امتيازات وحصأأأأأانات الدول  27المؤرخ  16/2015القانون امسأأأأأاسأأأأأإ رقم   ل المثالا ا صعلى سأأأأأبي (380)

على ه ا    بية والم ظمات الدولية التإ لداها مقار أو مكاتب يإ رسأأأبانيا والمؤتمرات واالجتماعات الدولية التإ تدعقد يإ رسأأأبانياامج 
 .المتعلقة بحصانة رؤسا  الدول ورؤسا  الحكومات ووزرا  الةارجية م ه 27دة الت ازل الصرنح عن الحصانة يإ الما

(381) A/CN.4/729103الفقرة  ا. 
 بشأفن حصأانات رؤسأا  الدول والحكومات من الوالية  2001عن رأي مماثل يإ قرار  الصأادر يإ عا   أعرب معهد القانون الدولإ (382)

بي هأاا أن  فيمأا بأاالتفأاق  يجوز للأدولا" أنأه 8من المأادة   1القضأأأأأأأأأأأأأأائيأة والتأدابير الت فيأ يأة يإ القأانون الأدولإا حيأث ذكر يإ الفقرة  
م الت في ية المم وحة لهم  من التدابير ت تقص رلى حد ترا  م اسأأأأأأأأبا  من حرمة وحصأأأأأأأأانة رؤسأأأأأأأأائها من الوالية القضأأأأأأأأائية والحصأأأأأأأأانة

(Yearbook of the Institute of International Law, vol. 69   أعال (ا  338)انظر الحاشيةp. 749و) 
(383) Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No. 3), 

United Kingdom, House of Lords, decision of 24 March 1999, [1999] UKHL 17, [2000] 1 AC 147 ؛
 .International Law Reports, vol. 119 (2002), p. 135 وانظر أيضا  

 .United Nations, Treaty Series, vol (ا1998تموز/اوليه   17الج ائية الدولية )روماا  ةنظا  روما امسأأأأأأأأاسأأأأأأأأإ للمحكم (384)

2187, No. 38544, p. 3و 
(385) Arrest Warrant of 11 April 2000  (ا  335الحاشية  انظر) أعالpp. 24–25, para. 59و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/729،
http://undocs.org/ar/A/CN.4/729،
http://undocs.org/ar/A/CN.4/729،
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 يعل رجرائإ أو وثيقة رجرائيةا أو حتى غير الدبلوماسأأأأأأأية الموجهة رلى سأأأأأأألبات دولة المحكمةا عن طرنق
ة مسأأؤوليها اسأأتعداد الدولة للت ازل عن حصأأان بوضأأوح وموثوايةعن طرنق أي وثيقة أخرى تؤكد صأأراحة و 

 .من الوالية القضائية الج ائية امج بية

ه االنتبا  رلى أنها على عكس الفقرة  ( 11)  ا ال اتضمن مشروع المادة 10من مشروع المادة    2وأخيرا ا ادوجَّ
ن انقسأأأأأا  آرا  لت ازلا من اللج ة لم تر أن ذلك ضأأأأأروريو وعلى الرغم م ه ا رشأأأأأارة صأأأأأرنحة رلى مضأأأأأمون ا 

امعضأأا  بشأأفن ما رذا كان من الم اسأأب أ  ال ردرا  رشأأارة رلى المضأأمونا اعتدبر يإ ال هاية أن من اميضأأل 
ن ذلكا حد يت  بارة مون كر المسأأأأأأؤول ال ي يجري الت ازل ع ترك هامش التقدار لدولة المسأأأأأأؤولو وب ا   على  

حصأأأأأأانتها وامعمال التإ اتعلق بها الت ازلا حيثما ا ببق ذلكما التإ وردت يإ االقتراح امصأأأأأألإ للمقررة 
و وعلى أي حالا تود اللج ة أن تشأأأأأأير رلى أن مضأأأأأأمون الت ازل ا بغإ أن يكون واضأأأأأأحا  بما يكفإ الةاصأأأأأأة

الغرضا ا بغإ أن ت كر   و وله ا ( 386) تإ يدقد  أما  سأأألباتها من تحداد نباق الت ازل دون لبس لتمكين الدولة ال 
دولة المسأأأأأأؤول صأأأأأأراحة اسأأأأأأم المسأأأأأأؤول ال ي يجري الت ازل عن حصأأأأأأانتها وك لكا ع د االقتضأأأأأأا ا ال باق  

ة بصأأأأأأأورة الموضأأأأأأأوعإ ال ي ت وي رعبا   للت ازلا ال سأأأأأأأيما ع دما ال ترغب الدولة يإ الت ازل عن الحصأأأأأأأان 
وإذا اسأأأأأتبعاد أيعال معي ة اددَّعى أن المسأأأأأؤول قد قا  بهاو    مبلقةا بل قصأأأأأر ه ا الت ازل على أيعال معي ة أو 

كان الت ازل عن الحصأأأأأأأانة محدود ال باقا يجوز لدولة المسأأأأأأأؤول االحتجا  بالحصأأأأأأأانة فيما اتعلق باميعال  
خرى رلى ممارسأأأأأأأة والاتها القضأأأأأأأائية الج ائية  التإ ال يشأأأأأأأملها الت ازلا أي ع دما تسأأأأأأأعى سأأأأأأألبات الدولة ام 

على المسأؤول نفسأه بسأبب أيعال أخرى غير تلك التإ أدت رلى الت ازل أو أيعال أصأبحت   بالفعل   تمارسأها  أو 
 معروية بعد رصدار الت ازلو 

من خاللها اإلبالغ بالت ازل عن حصأأأأأأأانة  بالوسأأأأأأأائل التإ يجوز لدولة المسأأأأأأأؤول 3وتتعلق الفقرة  (12)
ا يإنها تسأت سأخ رلى حد كبير صأيغة 10المادة من مشأروع   3 ولهاو وبما أن ه   الفقرة هإ نظيرة الفقرةمسأؤ 

من مشأأروع   3من أجل موا مة الفقرة  "communicated" هو اسأأتةدا  يعل تلك الفقرةا مع اسأأتث ا  وحيد
 3الفقرة  لتشأأأأأأابه بين ه  من اتفااية ييي ا للعالقات الق صأأأأأأليةو ويإ ضأأأأأأو  أوجه ا 45مع المادة  11 المادة

بمسأفلة تحداد سألبات دولة  فيما اتعلق  10ا يدحال رلى شأرح مشأروع المادة 10من مشأروع المادة  3والفقرة 
  

الدول من الوالية  م كرة اممانة العامة بشأأأفن حصأأأانة مسأأأؤولإ على بيانات الت ازل الواضأأأحةا التإ تظهر يإ ترد أدنا  ثالثة أمثلة (386)
 252)متاح على موقع اللج ة الشأأأأأبكإا وثائق الدورة السأأأأأتين(ا الفقرتان   Corr.1و A/CN.4/596) القضأأأأأائية الج ائية امج بية

يإ القوات المسأألحة الهااتية  الفرنق السأأابقبروسأأبير أيرنلا  " العدل يإ هااتإ أن  ا ذكر وزنربول ضأأد أيرنل (و يفإ قضأأية253و
بفي شأأأكل من أشأأأكال الحصأأأانة على اإلطالقا سأأأوا  كانت حصأأأانة  ورئيس الحكومة العسأأأكرنة لجمهورنة هااتإ سأأأابقاا ال اتمتع

أي  أو  صألية أو حصأانة من اإلدال  بالشأهادةادولة سأابق؛ وسأوا  كانت حصأانة دبلوماسأية أو ق عاهل بلد أو رئيس دولة أو رئيس
امحكا  والحصأأأأأأأانة من المثول أما   حصأأأأأأأانات أخرىا بما يإ ذلك الحصأأأأأأأانة من المحاكمة أو اإلجرا ات القضأأأأأأأائية أو من رنفاذ

يميلدا  ييردناند وإ ويإ قضأأأية(و  p. 211 (اأعال   377الحاشأأأية  انظر)  Paul v. Avrilم )المحاكم قبل صأأأدور حكم وبعد صأأأدور 
تت ازل حكومة الفلبين بموجب ه   الم كرة عن كل " :الت ازل عن الحصأأأأانة المقد  من الفلبين بالصأأأأيغة التاليةا كان نص  ماركوس

 ( حصأانة دبلوماسأيةا يمكن لرئيس الفلبين السأابق ييردناند ماركوس وزوجته3رئيس دولةا أو ) ( حصأانة2( دولةا أو )1حصأانة )

أو القانون الدولإ ووو ونمتد ه ا الت ازل ليشأأأأأمل   تمتعا بها ب ا   على القانون اممرنكإعا بها أو أن يكونا قد  رميلدا ماركوس أن اتمت
لوالية  وإميلدا ماركوس يإ القضأأأأأية المشأأأأأار رليها أعال  )التحقيق الجاري يإ الدائرة الج وبية المالحقة القضأأأأأائية لفيردناند ماركوس

م ييها ه ان الشأةصأان االحتجا  بحصأانتهما ذات الصألة التإ قد يحاولة أو غيرها من القضأايا نيونورك(ا وك لك كل قضأية ج ائي
(Ferdinand et Imelda Marcos c. Office fédéral de la police  (أعال  377الحاشأأأأأأأأية  انظر )pp. 501–502  و)

 عن الحصأأأأأأانة رنة تشأأأأأأاد ت ازال  صأأأأأأرنحا  العدل لجمهو  ويإ اإلجرا ات التإ أجرنت يإ بروكسأأأأأأل ضأأأأأأد حسأأأأأأين هبريا ت ازلت وزارة
نيسأأأأأأأأأأأان/أبرنل   7رلى   كانون الثانإ/ا اار 15المؤتمر الوط إ السأأأأأأأأأأأيادي المعقود يإ نجامي ا يإ الفترة من   ريع" :بالعبارات التالية

المؤرخ  PR/95/010 هبريو وأكد ه ا الموق  القانون رقم رسأأميا  كل حصأأانة من الوالية القضأأائية اتمتع بها السأأيد حسأأين 1993
والم فيين ولألشأأأأأةاص المشأأأأأاركين يإ المعارضأأأأأة المسأأأأألحةا  ال ي يم ح العفو العا  للسأأأأأج ا  السأأأأأياسأأأأأيين 1995نيه  حمنران/او  9

يمك ه  ال السأأأابقا حسأأأين هبري ومسأأأاعديه و/أو شأأأركائهو وبالتالإا من الواضأأأح أن السأأأيد حسأأأين هبري  باسأأأتث ا  رئيس الجمهورنة
رسأأالة موجهة من وزنر العدل م )المؤتمر الوط إ السأأيادي التشأأاديةا وذلك اعتبارا  من اختتا السأألبات االحتجا  بفي حصأأانة لدى  

 (و2002تشرنن امول/أكتوبر  7التحقيق يإ مقاطعة بروكسلا  يإ تشاد رلى هيئة

http://undocs.org/ar/A/CN.4/596
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واإلبالغ بهو وتجدر اإلشأأأأأأارةا على وجه  المسأأأأأأؤول التإ لداها اختصأأأأأأاص البت يإ الت ازل عن الحصأأأأأأانة
اإلشأأأأارة رلى وسأأأأائل االتصأأأأالا يدقصأأأأد به ترك المجال الةصأأأأوصا رلى أن اسأأأأتةدا  صأأأأيغة ميجوزما مع  

 ومكانية ررسال الت ازل عن الحصانة مباشرة رلى محاكم دولة المحكمةمفتوحا  أما  ر

على أن متدبلغ السأأأأأألبات التإ أدرسأأأأأأل رليها الت ازل يورا  أي سأأأأأألبات مع ية أخرى   4وت ص الفقرة  (13)
ا مع بعو التغييرات  10من مشأأأأأأأأأأأروع المادة  4الفقرة الفقرة بفنه تم الت ازل عن الحصأأأأأأأأأأأانةمو وتبابق ه   

 تتبعأان نفس الم بق وتةأدمأان نفس الغرضا يأإن شأأأأأأأأأأأأأأرح مشأأأأأأأأأأأأأأروع  ة يقطو وبمأا أن الفقرتين معأا  التحرنرنأ
 من مشروع المادة ه او 4به ا الشفن ا ببق أيضا  على الفقرة  10 المادة

رجعة فيهمو ونسأأت د ه ا الحكم رلى يرضأأية أنه  على أن مالت ازل عن الحصأأانة ال 5وت ص الفقرة  (14)
انة عن أدا  دورها لحصأانةا يمتد تفثير ه ا الت ازل رلى المسأتقبل وتتوق  مسأفلة الحصأبمجرد الت ازل عن ا

كحاجم أما  ممارسأأأأأأأة سأأأأأأألبات دولة المحكمة لوالاتها القضأأأأأأأائية الج ائيةو ول اا ويإ ضأأأأأأأو  آثار وطبيعة 
كل مع ا و من البداهإ اسأأأأأأأت تا  أن الت ازل ال رجعة فيها وإال يسأأأأأأأيفقد الحكم الت ازل عن الحصأأأأأأأانةا ابدو 

 بين أعضا  اللج ةو  بعو ال قاشمن مشروع المادة ه ا   5ومع ذلكا أثارت الفقرة 

  سأأتث ا ات باال تعلق  ا بفسأأاس اسأأت تا  أن الت ازل عن الحصأأانة ال رجعة فيها بل    ش ا ق ال    ا تعلق ه  ا وال   (15)
ضأا  اللج ة اتفقون بشأكل عا   تجدر اإلشأارة يإ المقا  امول رلى أن أع و و از الرجوع عن الت ازل لعد  جو   الممك ة 

اليقين   ا بصأيغتها الحاليةا تعكس قاعدة عامة تظهر مبدأ حسأن ال ية وتت اول الحاجة رلى احترا  5رة  على أن الفق 
ت من ه   القاعدة العامة قد يكون القانونإو لكن بعو امعضا  أعربوا أيضا  عن رأي مفاد  أن االستث ا ا

كن وم هأا مثال  أن ت ظهر بعأد الت أازل عن الحصأأأأأأأأأأأأأأانأة حقأائق جأداأدة لم ت  لهأا مأا ابررهأا يإ بعو الحأاالتا
تعريها دولة المسأأأأؤول يإ السأأأأابقا أو أن اتبيَّن يإ قضأأأأية معي ة أن القواعد امسأأأأاسأأأأية للحق يإ محاكمة  

  ة ذات طابع عا ا اسأتث ائيمة لوالاتها القضأائية؛ أو أن ت شأف ظروف  عادلة لم تراع أث ا  ممارسأة دولة المحك
ال ظا  القانونإا قد تؤدي رلى وضأأأأأع لم يعد فيه الحق يإ محاكمة عادلة يإ ومة أو تغيير  مثل تغيير الحك

 مضمونا  يإ الدولة التإ ت وي ممارسة والاتها القضائية الج ائيةو

و 11يائدة واسأأأأأأتصأأأأأأواب ردرا  ه   الفقرة يإ مشأأأأأأروع المادة   وأثارت ه   االعتبارات نقاشأأأأأأا  حول (16)
عن تفايدهم لح يهاا ال سأأأأيما وأن المعاهدات ذات الصأأأألة والقوانين المحلية للدول و امعضأأأأا   وأعرب بع

و وعلى (387)لم تشأر صأراحة  رلى عد  رجعية الت ازالت عن الحصأانةا وأن الممارسأة يإ ه ا الشأفن محدودة
ن القانونإ ومن مسأأأأأأباب تتعلق باليقي 5  آخرون أنه من المفيد اإلبقا  على الفقرة عكس ذلكا رأى أعضأأأأأأا

 ة نفسأأأهاا ع دما ت اولت الت ازل عن الحصأأأانة الم صأأأوص عليه يإ مشأأأارنع المواد المتعلقة بالعالقات اللج
والحصأأأأأأأأأأأأأأانأات الأدبلومأاسأأأأأأأأأأأأأأيأةا أيأادت بأفنأه من نأايلأة القول رن اإلجرا اتا مهمأا تكن المحكمأة أو المحأاكما 

رذا أدعبإ ت ازل صأأأأأأرنح  ا يإ مرحلة االسأأأأأأتئ افال يجوز االحتجا  به كال  ال اتجمأا وأن الحصأأأأأأانة تدعتبر

  

قانون  المتحدةا ياتر: الوالا انظعن الحصأأأأأأأأأأأأأانة وخضأأأأأأأأأأأأأوع الدولة امج بية للوالية القضأأأأأأأأأأأأأائية لدولة المحكمة  فيما اتعلق بالت ازل (387)
 والمملكة؛  ( 1)ب( )   1611(ا و 1( و)د( ) 1( و)ب( ) 1)أ( )   1610(ا و 1)   )أ( 1605ع  و الفر ا  1976حصانات السيادة امج بية لعا   

قانون  ؛ وباكسأأأأأأتانا4ا الفرع  1979قانون حصأأأأأأانة الدول لعا    ؛ وسأأأأأأ غايورةا2ا الفرع  1978قانون حصأأأأأأانة الدولة لعا   المتحدةا
قانون  ؛ وأسأأأأأأأأترالياا3ا الفرع 1981قانون حصأأأأأأأأانات الدول امج بية لعا   ؛ وج وب أيرنقياا4  ا الفرع1981ة الدول لعا  حصأأأأأأأأان

قانون حصأأأأأأانة  ؛ وإسأأأأأأرائيلا4ا الفرع  1985قانون حصأأأأأأانة الدول لعا    ؛ وك داا10ا الفرع  1985حصأأأأأأانات الدول امج بية لعا  
ا 2009قانون الوالية القضأائية المدنية لليابان فيما يةص دولة أج بية لعا   ؛ واليابانا10و  9ا الفرعان 2008الدول امج بية لعا  

تشأأأأأرنن امول/أكتوبر بشأأأأأفن امتيازات وحصأأأأأانات الدول  27المؤرخ  16/2015القانون امسأأأأأاسأأأأأإ رقم   ؛ وإسأأأأأبانياا6و  5 تانالماد
 5المواد   ا والمؤتمرات واالجتماعات الدولية التإ تدعقد يإ رسأأأأبانيامكاتب يإ رسأأأأباني م ظمات الدولية التإ لداها مقار أوامج بية وال

بموجب قانون حصأأأانات الدول امج بية  فعن الحصأأأانةو   راليا وإسأأأبانيا على عد  رجعية الت ازلون ص يقط قانونا أسأأأت  .8و 7و  6و
ال يجوز لت ازل عن الحصانة و المفعول لساري  بموجب ه ا الباب   تهاالت ازل عن حصان   بية علىدولة أج يكون اتفاق ا م 1985لعا  

موايقة الدولة امج بية  أن على م  16/2015  رقم  ن ص القانون امسأأأأأاسأأأأأإو (و 5-  10)القسأأأأأم  رال ويق ا لب ود االتفاقم   الت ازلسأأأأأحب 
 (ووايقةالم غا رل -8المادة ) بد  اإلجرا ات أما  محكمة رسبانيةم  عدال يجوز رلغاؤها ب 6و 5 تينالمشار رليها يإ الماد
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و ومع ذلكا أشأأأأأأأار أعضأأأأأأأا  آخرون رلى أن الببيعة التإ ال رجعة (388)ضأأأأأأأم إ يإ المحكمة االبتدائيةم أو
 ييها للت ازل عن الحصانة ال يمكن است تاجها من ه ا البيانو

و  عن الحصانةا اقترح بع  واز الرجوع عن الت ازلولمعالجة مسفلة االستث ا ات المحتملة لعد  ج (17)
إلدخال  بارات احترازنة مثل مرال يإ ظروف اسأتث ائيةم أو ممن حيث  5أعضأا  اللج ة تعدال صأيغة الفقرة 

المبدأمو يفإ رأاهما قد يسأأأأأأأأأمح ه ا باالعتراف بفنه يجوز الرجوع عن الت ازل يإ ظروف خاصأأأأأأأأأة مثل تلك 
لعبارات قد امند من تعقيد ون أن ردخال مثل ه   اكس ذلكا رأى أعضأأأا  آخر المشأأأار رليها أعال و وعلى ع

ول لك ا بغإ أن تظل الصأأأأيغة كما هإ رذا أدبقإ على الفقرة يإ نهاية المباف يإ مشأأأأروع   5تفسأأأأير الفقرة 
أن الت ازل عن الحصأأأأأأأأانةا يإ نهاية اممرا هو عمل عرب عن رأي مفاد  و ويإ ه ا الصأأأأأأأأددا أد 11المادة 

  الم ببقة   2006ادئ التوجيهية الصادرة عن اللج ة يإ عا   داد نباقه يإ ضو  المب ادي للدولةا ون بغإ تح انفر 
و وأخيرا ا (389)10على اإلعالنات االنفرادية للدول التإ يمكن أن ت شأأأأأأأئ التمامات قانونيةا وال سأأأأأأأيما المبدأ 

لِّط الضأأو  على صأأعوبة تحداد الظروف االسأأتث ائية التإ يمكن أن  ا  عن الحصأأانة  تبرر الرجوع عن الت ازل سأأد
  على الرغم من رعادة تفكيد أن من الممكن أن ا در  ضأأأمن ه   الفئة تغييرد الحكومة أو تغييرد ال ظا  القانونإ 

ال ي يمكن أن يمس باحترا  حقوق اإلنسأأأأان للمسأأأأؤول والحق يإ محاكمة عادلةو ومن ناحية أخرىا أدعرب 
  قت الت ازلا أو ممارسأأة جدادة لم تكن معروية و   لممكن تصأأ يف ظهور وقائع عن شأأكوك بشأأفن ما رذا كان من ا 

دولة المحكمة لوالاتها القضأأأأائية بشأأأأفن وقائع ال يشأأأأملها الت ازلا على أنها ظروف اسأأأأتث ائيةا منها ليسأأأأت 
  نها اسأأأتث ا اتا بل مسأأأائل لم تت ازل دولة المسأأأؤول عن الحصأأأانة بشأأأفنهاا وبالتالإ يمكن تببيق الحصأأأانة بشأأأف 

 ع الموادومة الواردة يإ مشارنبموجب القواعد العا

  ويإ ضأأأأأو  الم اقشأأأأأة الموجمة يإ الفقرات السأأأأأابقة والممارسأأأأأة المتبعة عموما  يإ حاالت مماثلة حيث  (18)
  يإ مشأأأأأأروع   5تةتل  اآلرا  بين امعضأأأأأأا  أث ا  القرا ة امولى لمشأأأأأأارنع موادا قررت اللج ة اإلبقا  على الفقرة  

 وقشة وتدلإ بفي تعليقاتكون على علم واف بالم اا لتمكين الدول من أن ت11المادة 

  *[13]12المادة 
 طلبات المعلومات

 أنهأا  ترى   معلومأات  بأفي  موايأاتهأا  المسأأأأأأأأأأأأأأؤول  دولأة  من  تبلأب  أن  المحكمأة  لأدولأة  يجوز -1
 انبباقهاو عد   أو الحصانة انبباق يإ للبت  مهمة

  معلومات ترى أنها مهمة   دولة المحكمأة مواياتهأا بفي يجوز لدولة المسأأأأأأأأأأأأأؤول أن تبلأب من   -2
 ع هاو الت ازل أو بالحصانة االحتجا  يإ للبت

 اتصال وسيلة  أي  طرنق  عن أو الدبلوماسأية الق وات  طرنق  عن  المعلومات طلب  يجوز -3
 يإ   عليها الم صأوص تلك تشأمل  أن  يمكن وسأائل وهإ  الغرضا ل لك المع ية الدول تقبلها  أخرى 

 الم ببقةو المتبادلة القانونية  والمساعدة الدولإ  التعاون   معاهدات

 نيةو  بحسن  معلومات طلب أي يإ  البلب رليها الموجه الدولة  ت ظر -4

  

(388) Yearbook ... 1958, vol. II, document A/3859, p. 99, paragraph (5) of the commentary to article 30و 
يجوز رلغاؤ  بصأأأأأأأورة  التمامات قانونية على الدولة التإ أصأأأأأأأدرته الاإلعالن االنفرادي ال ي أنشأأأأأأأف " :على ما الإ  10ا ص المبدأ   (389)

االعتبار لما الإ: )أ( أية أحكا  محددة يإ اإلعالن تتصأل باإللغا ؛  كان اإللغا  تعسأفيا ا ا بغإ راال   تعسأفيةو ولدى تحداد ما رذا
؛ ) ( مدى حدوث تغير أسأأأأأاسأأأأأإ يإ الظروفم )ب( مدى اعتماد الجهات التإ تكون االلتمامات مسأأأأأتحقة لها على ه   االلتمامات

 (و176ا الفقرة 200صفحة ا المجلد الثانإ )الجم  الثانإ(ا ال2006حولية ووو )
 ويشير الرقم الوارد بين معقويتين رلى الرقم امصلإ لمشروع المادة الوارد يإ تقرنر المقررة الةاصة *
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 الشرح  

رلى رمكانية أن تبلب كل من دولة المحكمة ودولة المسأأأأؤول معلومات   12يشأأأأير مشأأأأروع المادة  (1)
  الرابع من مشأأأأارنع المواد قبل  من الدولة امخرىو وه ا الحكم هو آخر امحكا  اإلجرائية المدرجة يإ الجم 

 ا ال ي لم13اإلشأأأارة رلى البت يإ انبباق الحصأأأانة أو عد  انبباقهاا وهإ مسأأأفلة ات اولها مشأأأروع المادة 
من أربع يقرات مكرسأأأأأأة لحق الدول المع ية يإ   12ت ظر فيه لج ة الصأأأأأأياغة بعدو ونتفل  مشأأأأأأروع المادة 

الأدولأة م بهأا   ظرمت  التإ  كيفيأةال(ا و 3)الفقرة  لأب المعلومأات  (ا وإجرا ات ط2و  1طلأب معلومأات )الفقرتأان  
 (و4الموجه رليها البلب يإ البلب )الفقرة  

أنه يجوز لدولة المحكمة ولدولة المسأأؤول كلتيهما أن تبلبا معلوماتو  رلى  2و 1وتشأأير الفقرتان  (2)
لم بق نفسها يقد آثرت مغراض ورغم أن اللج ة ترى أن طلب المعلومات ال ابع من كل من الدولتين اتبع ا

الوضأأأوح ردرا  كل من الحالتين يإ يقرة م فصأأألةو غير أنه ا بغإ مالحظة أن كلتا الفقرتين تتبعان نموذجا  
واحدا  يإ صأأأأأأياغتهماا واالختالف الوحيد هو يإ الهدف ال هائإ ال ي تسأأأأأأعى رليه الدولة البالبةا وهو يإ 

  ة المسأأأؤول مالبت يإ االحتجا  حصأأأانة أو عد  انبباقهاما ويإ حالة دول حالة دولة المحكمة مالبت يإ انبباق ال 
 بالحصانة أو الت ازل ع هامو 

طابع نهائإ يجب أن يدفهم يإ سأأأأأياق العملية  2و 1إ الفقرتين ولبلب المعلومات المشأأأأأار رليه ي (3)
ور دولأة المحكمأة التإ تتبعهأا دولأة مأا من أجأل البأت يإ انببأاق الحصأأأأأأأأأأأأأأانأة يإ حأالأة محأددةا رمأا من م ظ

)ال ظر يإ الحصأأأأأأانة والبت ييها( أو من م ظور دولة المسأأأأأأؤول )االحتجا  بالحصأأأأأأانة أو الت ازل ع ها(و  
  القرار ال هائإ يإ كلتا الحالتين   اسأتةدا   بارة مللبت يإم يإ كلتا الفقرتينا مما ادل على أن وه ا هو السأبب يإ  

 ول م فصلةنتيجة لعملية قد تتفل  من مراحل وأيعا  سيكون 

  تقرر ا أخأ ت يإ اعتبأارهأا أن دولأة المحكمأةا رذا أرادت أن  12واللج أةا بأاعتمأادهأا مشأأأأأأأأأأأأأروع المأادة   ( 4) 
الدولةا  م صأأأأأب داخل  ال و انبباق الحصأأأأأانة أو عد  انبباقهاا سأأأأأتحتا  رلى معلومات تتعلق بالمسأأأأأؤول )االسأأأأأما  

  لتإ يمكنا حسأأأأأب االقتضأأأأأا ا أن تشأأأأأكل ( وبصأأأأألة دولة المسأأأأأؤول بفيعالها ا وما رلى ذلك الصأأأأأالحياتا  ونباق  
لدولة المحكمة لتتمكن من البت يإ    مهمة بال سأأأبة لوالية القضأأأائية الج ائيةو وه   المعلومات  امسأأأاس لممارسأأأة ا 

الحصانة )ال سيما يإ حالة الحصانة الموضو ية( ولكن قد ال تكون ه   المعلومات معروية رال لدولة المسؤولو  
نة أو الت ازل ع هاا حيث   ظور دولة المسأأؤول مغراض البت يإ االحتجا  بالحصأأا ون ببق الشأأإ  نفسأأه من م 

قد تحتا  دولة المسأأأأؤول رلى معلومات عن تشأأأأرنعات دولة المحكمة أو أجهمتها المةتصأأأأة أو عن المرحلة التإ  
 تيسير الحصول على ه   المعلوماتو   12بلغتها دولة المحكمة يإ عملهاو والغاية من مشروع المادة  

رليها يإ الفقرة السأأابقة موجودة أصأأال  يإ حوزة دولة  وليس ه اك ما يم ع أن تكون المعلومات المشأأار   ( 5) 
  10)اإلخبار( و   9المحكمة أو دولة المسأأأأؤولا خاصأأأأة رذا طدبقتا قبل طلب المعلوماتا أحكا د مشأأأأارنع المواد  

  ن كال  من دولة المحكمة ودولة المسأأؤول )الت ازل عن الحصأأانة(و وليس من شأأك يإ أ   11)االحتجا  بالحصأأانة( و 
الل تلأك امحكأا ا معلومأات رلى الأدولأة امخرىو غير أنأه ال يمكن تجأاهأل رمكأانيأة عأد  كفأايأة  سأأأأأأأأأأأأأتقأد ا من خ 

المعلومأأات الواردة عبر تلأأك الق وات يإ عأأدد من الحأأاالت لتحقيق امهأأداف المأأ كورة أعال و ولهأأ ا السأأأأأأأأأأأأأبأأبا  
سأأأأن عمل ال وخاصأأأأة يإ ه   الظروفا يصأأأأبح طل  حصأأأأانةا مما  ب المعلومات أداة مفيدة وضأأأأرورنة لضأأأأمان حد

يسأأأأأأأأأهم أيضأأأأأأأأأا  يإ تعمنم التعاون بين الدول المع ية ويإ تهيئة ظروف الثقة المتبادلةو ل لك يشأأأأأأأأأكل نظا  طلب  
 ضمانا  رجرائيا  لكلتا الدولتينو   12المعلومات الم صوص عليه يإ مشروع المادة  

شأأفن الحصأأانةو  ب  التةاذ قرارلة البالبة مفيدا  ت بفي ع صأأر تعتبر  الدو وقد اتعلق طلب المعلوما (6)
ونظرا  لت وع الع اصأر التإ يمكن أن تفخ ها الدول يإ االعتبار مغراض البت يإ انبباق الحصأانة أو يإ 

رة ارت اللج ة استةدا   بااالحتجا  بها أو الت ازل ع هاا اتع ر وضع قائمة شاملة به   الع اصرو وقد اخت
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همةما معتبرة  رياها أيضأأأأأل من  بارة مالمعلومات الالزمةما من صأأأأأفة مالالزمةم يمكن ممعلومات ترى أنها م
أن ت بوي على مع ى تقييدي ورسأأأمإا وال سأأأيما باللغة اإلنكليمنةو وعلى العكس من ذلكا يسأأأمح اسأأأتةدا  

ق يإ أن تقرر  أ  دولة المسأأأؤول( بالح اٌ  أكانت دولة المحكمةمالمهمةم باالعتراف للدولة البالبة )سأأأو  كلمة
 و(390)ترغب يإ طلبهاا ويقا  محكا  عدة صكوك دولية مهمة  يإ كل حالة أي معلومات

رلى الق وات التإ يمكن من خاللهأا طلأب المعلومأاتو وتتبع هأ   الفقرة نموذ     3وتشأأأأأأأأأأأأأأير الفقرة   (7)
حالا يير ما يقتضأأأأأأأيه اختالف الا وتسأأأأأأأت سأأأأأأأخ صأأأأأأأياغتها مع تغ11و 10و  9من مشأأأأأأأارنع المواد   3الفقرة 

 وبالتالإ ت ببق عليها الشروح التإ سبق أن أبدات بشفن مشارنع المواد تلكو 

 بيد أن اللج ة تود أن تلفت االنتبا  رلى قرارها عد  ردرا  يقرة مكرسأأأأة لالتصأأأأال الداخلإ بين سأأأألبات  (8)
  10 من مشأأأأأأأروعإ المادتين 4فقرة ا على غرار ال12المادة   دولة المحكمة أو دولة المسأأأأأأأؤول يإ مشأأأأأأأروع

و وتعليل ذلك أن طلب المعلومات يدفهم أسأأأأاسأأأأا  بفنه يشأأأأير رلى معلومات سأأأأتكونا يإ عدد غير قليل  11و
من الحاالتا مكملة أو رضافية للمعلومات الموجودة أصال  بحوزة دولة المحكمة أو دولة المسؤولا ومن ثم 

أن السأألبة المةتصأأة باتةاذ القرارات   اإلجرا اتو ول لك يدفترضيمها يإ مرحلة الحقة من  يدعتم  أسأأاسأأا  تقد
  يإ أي من الدولتين معروية أصأأأأأأال  للدولة امخرىا وبالتالإ لن يكون من الضأأأأأأروري ردخال ه ا الع صأأأأأأر ال ي 

كرة من معأالجأة يعمأل بمثأابة شأأأأأأأأأأأأأأرط وقائإو ويإ كل امحوالا رذا كان طلأب المعلومات يقأدَّ  يإ مرحلأة مب
يإ   بد من يهم أنه ال اوجد سأبب لعد  تببيق مبدأ واجب االتصأال بين السألبات المةتصأة   صأانةا يال مسأفلة الح 

 الدولة ذاتهاو

اللتين اقترحتهمأا المقررة الةأاصأأأأأأأأأأأأأأة يإ البأدايأةا واللتين تبي أان   5و   4محأل الفقرتين    4وتحأل الفقرة   ( 9) 
ل من طلب المعلومات والمعلومات  امسأأأأأأباب المحتملة لريو البلب والشأأأأأأروط التإ يمكن أن يةضأأأأأأع لها ك 

يقرة أبسأأأط يقتصأأأر    12ورأت اللج ة أن من اميضأأأل تضأأأمين مشأأأروع المادة   و ( 391) المقدمةا وال سأأأيما السأأأرنة 
أ القائل رن أي طلب للمعلومات سأأأأأت ظر فيه الدولة الموجه رليها البلب بحسأأأأأن نيةا سأأأأأواٌ   نصأأأأأها على المبد 

أدخ ت يإ االعتبار أسأباب عدةو أوال ا أن االقتراح امصألإا ال ي  أكانت دولة المحكمة أ  دولة المسأؤولو وقد 
تقديم المعلومات المبلوبةا رغم رقرار بالتما  ب   أورد أسأأأأباب الريو الجائمةا يمكن تفسأأأأير  تفسأأأأيرا  معكوسأأأأا  بفنه 

معأأاهأأدات  عأأد  وجود ذلأأك يإ ال ظأأا  القأأانونإ الأأدولإا رال فيمأأا اتعلق بأأااللتمامأأات المحأأددة التإ قأأد ترد يإ  
التعاون والمسأأأأأأأأاعدة القانونية المتبادلة أو يإ معاهدات أخرىو ثانيا ا أن االقتراح امصأأأأأأأألإ يمكن أن اتعارض  

ها الم صأأأأأأوص عليها يإ اتفاقات التعاون والمسأأأأأأاعدة القانونية المتبادلةا التإ المعلومات وتبادل مع ندظم طلب 
ا أن ردرا  قاعدة خاصأأأأأأأأة بالسأأأأأأأأرنة يمكن أن اتعارض  بين الدول امطرافو ثالثا    - يإ كل امحوال    - ت ببق  

سأأعى رليه أن الغرض ال ي ي   مع القواعد ال اظمة للسأأرنة يإ الدولةو رابعا ا وهو سأأبب ال يقل أهمية عما سأأبقا 
هو تعمنم التعاون وتبادل المعلومات بين دولة المحكمة ودولة المسأؤولا وهو غرض يمكن    12مشأروع المادة 

 شكيك فيه رذا كان مشروع المادة ادر  صراحة  أسباب الريو وقواعد المشروطيةو  المساس به أو الت 

  

 the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (Strasbourg, 20 Aprilانظر مثال :   ( 390) 

1959), United Nations, Treaty Series, vol. 472, No. 6841, p. 185, art. 3; the Inter-American Convention 

on Mutual Assistance in Criminal Matters (Nassau, 23 May 1992), Organization of American States, 

Treaty Series, No. 75, art. 7; the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the 

Member States of the Community of Portuguese-speaking Countries (Praia, 23 November 2005), 

Diário da República I, No. 177, 12 September 2008, p. 6635, art. 1, paras. 1 and 2 والمعاهدة ال موذجية    ؛
ا المريق )بصأأأأأأأيغته  1990كانون امول/ديسأأأأأأأمبر   14المؤرخ   117/ 45  قرار الجمعية العامة لتبادل المسأأأأأأأاعدة يإ المسأأأأأأأائل الج ائيةا  

 و 2ا الفقرة  1المادة    ا المريق امول(ا 1998كانون امول/ديسمبر   9المؤرخ   112/ 53بقرار الجمعية العامة  المعدلة الحقا   
 (ا المريق الثانإوA/CN.4/729انظر التقرنر السابع للمقررة الةاصة ) (391)

https://undocs.org/ar/A/RES/45/117
https://undocs.org/ar/A/RES/45/117
https://undocs.org/ar/A/RES/53/112
https://undocs.org/ar/A/RES/53/112
https://undocs.org/ar/A/CN.4/729
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فيا  لتجاهل مسأأفلة المعااير التإ ا بغإ  غير أن اللج ة ترى أن امسأأباب الم كورة أعال  ليسأأت مبررا  كا  ( 10) 
الدولة الموجه رليها    للدول اتباعها يإ تقييم طلب المعلوماتو ل لك اختارت صأيغة تشأيرا بشأكل بسأيطا رلى التما  

ه رليهاو ونتماشأأأى مصأأأبلح مالدولة الموجه رليها  البلبما المفلوف    البلب بفن ت ظر بحسأأأن نية يإ أي طلب اوجَّ
 المصبلحات المستةدمة عادة يإ اتفاقات التعاون والمساعدة القانونية المتبادلةو لدى الدولا مع  

رلى التما  الدول العا  بالتصأرف بحسأن نية يإ  4ة يإ الفقر وتشأير  بارة مت ظر ]ووو[ بحسأن نيةم   (11)
م  تحأداأد  يإ عالقأاتهأا مع الغيرو وال يمكن تحليأل نبأاق هأ ا االلتما ا بحكم طبيعتأها تحليال  مجردا ا بأل ال

يإ السأياق ال ي يحدد  مشأروع المادة نفسأها  12كل حالة على حدةو ون بغإ يهم ردراجه يإ مشأروع المادة 
ن كل م هما من ائإ يشأأأأأأأأأجع التعاون بين دولة المحكمة ودولة المسأأأأأأأأأؤول حتى اتمكأي تعرنف صأأأأأأأأأك رجر 

و وب ا   على ذلكا يجب 2و 1قرتين تكونن حكم صأحيح يمّك ه من اتةاذ أحد القرارنن المشأار رليهما يإ الف
ا  يهم  بارة مت ظر ]ووو[ بحسأأأأأأأن نيةم يإ ضأأأأأأأو  ع صأأأأأأأرنن يعمالن معا ا هما: أوال ا االلتما  بفحص البلب

اشأأأتراط رجرا  ه ا الفحص بقصأأأد تيسأأأير اتةاذ الدولة امخرى قرارا  بشأأأفن انبباق الحصأأأانة أو عد   وثانيا ا
أو الت ازل ع هاو وهك اا تعكس  بارة مت ظر ووو بحسن نيةم التماما   انبباقهاا أو بشفن االحتجا  بالحصانة

 وبسلوك وليس التماما  بتحقيق نتيجة

راعإ ه   الع اصر يإ ردها كم بلق لل ظر يإ أي طلب  جه رليها البلب أن تون بغإ للدولة المو  (12)
ع اصأأأأأر أو ظروف أخرى ع د معلوماتا ولكن ليس ه اك ما يم عها من ال ظرا باإلضأأأأأاية رلى ذلكا يإ 

والمصأأأألحة العامة   اواممن  اوال ظا  العا  االسأأأأيادةالمتعلقة بشأأأأواغل  ر بشأأأأفن البلبا م ها مثال الاتةاذ قرا
يإ مشأروع    لم تعتبر اللج ة أن من الضأروري اإلشأارة صأراحة  رلى ه   الع اصأرعلى أي حال و   سأاسأيةوام

 رليها البلب هإ التإ تحدد امسباب التإ تبرر قرارهاوا مسّلمة  بفن الدولة الموجه 12المادة 

رمكانية  لىر 4 ومن ناحية أخرىا لم تعتبر اللج ة أن من الضأأأأأأروري اإلشأأأأأأارة صأأأأأأراحة  يإ الفقرة (13)
رخضأأأأاع تسأأأأليم المعلومات المبلوبة لشأأأأروطو بيد أنه ال اوجد ما يم ع الدولة الموجه رليها البلب من تقييم  

سأأأيما رذا يسأأأر أو عمز   من عملية مال ظر بحسأأأن نيةم يإ أي طلب معلوماتا والصأأأياغة الشأأأروط كجم  
 ذلك تقديم المعلومات المبلوبةو  


