
A/73/10 

395 GE.18-13644 

 املرفقال
 الوالية القضائية اجلنائية العاملية -يلف 

 يعده السيد تعارلز تع نور جالوه 

 مقدمة -يوال   
يأأة" أو "مبأأأدأ العامليأأأة"  أأأو أسأأاس فرينأأأد للوالينأأأة يف القأأأانون مبأأدأ "الوالينأأأة القضأأأائية العامل -1

الدويل وك  أن ينس ح للدولة مب ارسة الوالينة القضائية الوط ية على جرائم معي أة حتقيقأا  ملصألحة 
اجملت ع الدويلو وال ينوجد تعرينأ  واحأد مقبأول عامليأا  هلأ ا املفهأو  ولك أه  اغأراض ع ليأة  وكأ  

ة تسأأت د فقأأط دىل طبيعأأة اةروأأة  مون اعتبأأار لإلقلأأيم الأأ ي ارُتكبأأت فيأأه وصأأفه أبنأأه والينأأة قضأأائي
ة سأأية اةأأاين املأأدَّعى أو املأأدان فعأأال   وال ة سأأية الضأأحية  وال اي عالقأأة أخأأرى سلدولأأة  وال

و و أأ ا ينعأر أنأه ملأوو للدولأأة أن متأارس الوالينأة القضأائية العامليأأة (1)امل ارِسأة هلأ   الوالينأة القضأائية
فن جروة ارتكبها مواط  أج أ  ضأد مأواط  أج أ  آخأر خأارج دقلي هأاو و تلأ   أ   الوالينأة بش

اختالفا  ملحوسا  عأ  القواعأد التقليدينأة للوالينأة القضأائية مبوجأب القأانون الأدويل  الأت تتطلأب يف 
ع آخأر  العامة نوعا  ما م  العالقة  مث  عالقة دقلي ية أو عالقة تتعلق سة سية أو عالقأة مأ  نأو 

 بني الدولة الت متارس الوالينة القضائية والسلوك املعرو
تكت أ  مبأدأ العامليأة   التالغ وض ااخرى  أوجهوبسبب أوجه الغ وض املتعلقة سلتعرين  و  -2

بأأني الأأدول   في أأاالعالقأأات  تأأوتري دىل  اليأأو  ينأأؤّميال ينأأ ال و يف املاضأأي   تطبيقأأه سأأياق يف أّمىالأأ ي 
بأأرانمج ع لهأأا  يف أأ ا املوضأأوع  تأأدرجأن  ين بغأأيأن ة أأة القأأانون الأأدويل )"اللج أأة"(  مفأأام  رأي ينُطأأرح
 سيامة القانون يف الشؤون الدوليةو حتقيقيف  فُيسهملدول  ا أما الوضوح  م  ين يند أن وك  ذلكان 
ت فتئأ مأاالسياق املعاصر  وال سي ا م أ  حمام أات نأوروبريغ بعأد احلأرب العامليأة الثانيأة   ويف -3

 عأ  العقأاب مأ  اإلفأالت ضأد معرمتهأا يف العامليأة القضأائية الوالينأة مببأدأ مت اينأد  و على تت رع الدول
و و أأأأ   اةأأأأرائم تشأأأأ  : جأأأأرائم احلأأأأرب  واةأأأأرائم املرتكبأأأأة ضأأأأد اإلنسأأأأانية  (2)الدوليأأأأة البشأأأأعة اةأأأأرائم
و (3)مكأ   الأدويل لل جت أع لأقالق يف املتسأبِّبةاة اعية  الأت  أي مأ  بأني أشأد اةأرائم خطأورة  واإلسمة

__________ 

ين/ين أأأاينر مأأانون الثا  27)املعت أأدة يف  مبأأامئ برين سأأتون املتعلقأأأة سلوالينأأة القضأأائية العامليأأأة( مأأأ  1)1انظأأر املبأأدأ  (1)
 ,Principle 1(1) of the Princeton Principles on Universal Jurisdiction(  جامعأة برين سأتون )2011

(adopted Jan. 27, 2001), Princeton University, Program in Law and Public Affairs and Universal 

Jurisdiction: National Courts and the Prosecution of Serious Crimes Under International Law 

(Stephen Macedo, ed.), 2004  مأ  خأالل ع أوان املوضأوع  بأني الوالينأة القضأائية اة ائيأة (و منيأ    أا ضأ  يا  
العامليأةو لك  أا نأوم التوضأيح أن مأ   أ   الورقأة ينشأري دىل املبأدأ ااول سسأتع ال  املدنيةالعاملية والوالينة القضائية 

 و و "الوالينة القضائية العاملية" أو "مبدأ العاملية"و مثر شيوعا  التعبري اا
  وثيقأأأة اامأأأم 11و 10الفقأأأراتن   نطأأأاق وتطبيأأأق مبأأأدأ الوالينأأأة القضأأأائية العامليأأأةاامأأأني العأأأا  ل مأأأم املتحأأأدة   (2)

 و(2010متوو/ينوليه   29) A/65/181املتحدة 
  3  الصأأفحة 2187  اجمللأأد 1998متوو/ينوليأأه   17انظأأر مينباجأأة نظأأا  رومأأا ااساسأأي لل حك أأة اة ائيأأة الدوليأأة   (3)

الت استخدمت   ا ااسلوبو ولكأ  م ينكأ  ذلأك حبأال مأ  ااحأوال أول تعبأري عأ   أ ا املفهأو و ويف الواقأع  
حأأدمت  يف مشأأروع قأأانون اةأأرائم  أن الوالينأأة  وكأأ  الرجأأوع إأأ   الصأأيغة دىل أع أأال ة أأة القأأانون الأأدويل الأأت

القضائية العاملية تسري على     اةرائمو انظر  على سبي  املثال  مشأروع مدونأة اةأرائم املخلّأة بسألم اإلنسأانية 
   اة ء الثاينو1996وأم ها  حولية ة ة القانون الدويل لعا  

http://undocs.org/ar/A/65/181
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  (5)شأأأىت خمصصأأأة الغأأأرض أو خمتلطأأأة (4)موليأأأة ج ائيأأأةقضأأأائية   يئأأأاتدىل دنشأأأاء   ضأأأافةويف الواقأأأع  ف
فضال  ع  احملك ة اة ائية الدولية  ملالحقأة املسأؤولني عأ   أ   اةأرائم يف شأىت ال  اعأات حأول العأام  

  - الوط يأأة اة ائيأأة لوالينأأةا ممارسأأةية العامليأأة لتربينأأر اعت أأدت الأأدول يف املاضأأي علأأى مبأأدأ الوالينأأة القضأأائ
 ال طأاق تعرينأ  بأدون أنأه بيأدو (6)1961 عأا  يف" آخي أان"أمولأ   بأأ ينتعلأق في ا دسرائي  فعلت م ا

 الظأأرو    أأ   سأأ  يف الأأدويل القأأانون مبوجأأب للدولأأة الوط يأأة اة ائيأأة القضأأائية للوالينأأة بأأه املسأأ وح
 متت أع أن أو الأدويل للقأانون انتهأاك يف أخأرى مولة سيامة على الدولة ّدىتتع أنيف  مت ث  خطر ينوجد
 وب لك العاملية القضائية الوالينةهلا مبدأ  س حين قد ع دما اة ائية والينتها ممارسة ع 
أنصأأأار الوالينأأأة القضأأأائية العامليأأأة عأأأدة أسأأأس م طقيأأأة أتينيأأأدا  هلأأأاو أوال   ينُأأأ مر أن  وينقأأأدِّ  -4

ية العاملية ينعكس رغبة اجملت ع الدويل يف تع ين  معاقبة اجملرمني ال ين  ينتصأرفون وجوم الوالينة القضائ
مثأأ  ال  أأوذج الكالسأأيكي للقرصأأ ة يف قأأانون اامأأم  -خأأارج نطأأاق الوالينأأة القضأأائية اي مولأأة 

(jus gentium)  الدويل العريف  القانونسعتبار ا جروة تؤثر على  الت(communis juris)   تشّك 
 و (7)(delicta juris gentium)ضد قانون اامم"  "جروة

أمأر   أوجأرائم معي أة  بشأفنممارسة الوالينأة القضأائية العامليأة  أن دىل البعض ين  باثنيا    -5
هأأأ   القأأأيم فأن  أأأ   اةأأأرائم ت تهأأأك القأأأيم العامليأأأة واملبأأأامئ اإلنسأأأانيةو  دىل سل ظأأأر ينأأأربر  مأأأا لأأأه

 ااع أال ضأوء يفوكأ  القأول    وسلتأايلائي ة يأع الأدولو القانون اة  نُظمااساسية  ي م بع 
 موليأة جأرائم تشأك علأى اافعأال الأت  عقوبأةالدويل  دن اال ت أا  بفأرض  القانونالسابقة للج ة 

ملأأأب أن وتأأأد  -رتكأأأب علأأأى نطأأأاق واسأأأع جأأأدا  ع أأأدما تُ  سأأأي ا وال -مجيأأأع الأأأدول  مأأأ  مدانأأأة
 بسأأببالقضأأية  يفقضأأائية ال الوالينأأة دليهأأا تعأأوم الأأتدة سلضأأرورة دىل مأأا وراء حأأدوم الدولأأة الواحأأ

 الطأر  غّضأتتكأون  لرمبأا لدولأةا  أ   أن عل ا  مكان اةروة أو ج سية مرتكبيها أو ضحااي ا  
__________ 

  مبوجأب الفصأأ  السأابع مأأ  ميثأاق اامأأم املتحأدة  ننشأأاء قأا  جملأس اامأأ  التأابع ل مأأم املتحأدة  و أأو ينتصأر  (4)
 و  على التوايل1994و 1993احملك تني اة ائيني الدوليتني ليوغوسالفيا السابقة ولرواندا يف عامي 

أبرمأأأت اامأأأم املتحأأأدة أينضأأأا  اتفاقأأأات مأأأع سأأأرياليون وم بأأأوماي ولب أأأان إلنشأأأاء حمأأأامم "خمتلطأأأة" خاصأأأة مأأأ  أجأأأ   أأأ    (5)
وت اولت  يئات دقلي ية أينضأا   أ   املسأفلة دذ مخأ  االحتأام اافرينقأي  علأى سأبي  املثأال  يف اتفأاق مأع دحأدى  البلدانو

الأأدول ااعضأأاء فيأأه بغيأأة دنشأأاء حمك أأة خمتلطأأة ماخأأ  نظأأا  احملأأامم الوط يأأة للسأأ غال مأأ  أجأأ  املقاضأأاة بشأأفن جأأرائم 
 ي أينضأا  مأع دحأدى الأدول ااعضأاء فيأه للقيأا  سامأر نفسأهوتع ينب وجرائم ضد اإلنسانية  بي  أا تعأاون االحتأام ااورو 
 Charles Chernor Jalloh, ed., The Sierra Leone Specialولالطالع علأى تقيأيم هلأ   اهليئأات القضأائية  انظأر: 

Court and Its Legacy: The Impact for Africa and International Criminal Law (Cambridge 

University Press, 2013); Simon Meisenberg and Ignaz Stegmiller, eds., The Extraordinary 

Chambers in the Courts of Cambodia (Springer, 2016)و 
(6) Att'y-Gen. of the Gov't of Israel v. Eichmann, (Isr. Sup. Ct. 1962), 36 ILR 5 (1961)و 
مأان دذ  و ذلأكخي أان آتعكس قضية أمولأ  لقرص ة م ثال هل   اةروةو و انظر  املرجع نفسه  ال ي ينتكلم ع  ا (7)

 هتأمودسم مواعتقأاهل هماليهأوم وتأرحيل توقيأ عأ  ت ظأيم  توىّل املسأؤوليةيف أملانيا ال اوينة حيث  مسؤوال  مبريا  خي ان آ
و 1960أاير/مأأاينو  11قأأد اختطفأأه ع أأالء سأأرينون دسأأرائيليون مأأ  اارج تأأني يف و احلأأرب العامليأأة الثانيأأةو  أث أأاء

جملأأأس اامأأأ   واعت أأأدلقأأأانون الأأأدويلو للسأأأيامهتا و  حأأأدوث خأأأرق اارج تأأأني دىل جملأأأس اامأأأ  مدعيأأأة   وشأأأكت
وكأ  أن تسأأبب  اافعأأالو وقأد أعلأأ  جملأس اامأأ  أن  أ   1960ح ينران/ينونيأأه  24( يف 1960)138 القأرار

طلأب مأ  دسأرائي  تقأد  و و للخطأر مأ  الأدولينيالسألم واا دىل تعرينض  دذا تكررت  تؤّمي  وقد موليا   احتكاما  
أعربأأأت و و  أأأ ا اةأأأربينشأأأك  االعتأأأ ار و وأعربأأأت دسأأأرائي  عأأأ  أسأأأفها واعتأأأربت أن  أأأ ا جأأأرب م اسأأأب للضأأأرر
السأأأفري اإلسأأأرائيليو وبعأأأد م اقشأأأات  وطأأأرمتعأأأ  تعبأأأري دسأأأرائي  عأأأ  ااسأأأ و  رضأأأا ااارج تأأأني عأأأ  عأأأد  

   ا احلدثودغالق  ينعل  مشرتما   بياان  مبلوماسية خل  الكواليس  أصدرت الدولتان 
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 الأت ااساسأاتض وكأ  أن تقأوّ  اافعأال؛ ان     اارتكاإ علىتلك الفظائع أو شجعت  ع 
 و(8)اجملت ع الدويل مك  عليها ينقو 
 ع هأا الصأامر واحلكأمغ ري بوم أ  حمام أات نأور  سلتفميأدو   فأرتة طوينلأةل ينُأرى س   خريا  وأ -6

 ارتكاإأأااخلطأورة وأن حجأم أتثري أأا مبأري دىل مرجأة أن  شأأديندة  أن بعأض اةأرائم 1946يف عأا  
 معي أة أنواعأا   حأّدمت قأدالأدول  أنو و  ا  أو السأبب يف (9)ض ري البشرينة مجعاءل صدمة يُنسبب
 فالطأابعاملسؤولية اة ائية الفرمينة للجاينو  تستتبع ةجسي  تانتهاما تشك  ابوصفه السلوك م 

دىل مجيأع الأدول   سل سأبةتقأوينض السألم واامأ   سحت ال مقرتان   السلوك  م  اانواع هل   البشع
احلأال دىل حأد   يو وم أا  أ(10)ومقاضأاهتم أيتوهنأامأ   مأع التحقيأق يف احلأقول بأدور  مأ  مولأة خي

لبشأأأرينة لون أعأأأداء مأأأع القراصأأأ ة يف العصأأأور السأأأابقة  فأأأ ن مأأأرتك  مثأأأ   أأأ   اةأأأرائم ينعتأأأرب  مبأأأري 
فأ ن  ونملاو يف أي مكان يف العامو  آم ا   ال ينستحقون مالذا  و  (hostes humani generis)مجعاء 

  معا   مكوانته دىل ينُ ظ رامل طق ال ي تقو  عليه ممارسة الوالينة القضائية اة ائية العاملية  و  ع دما 
 أن ذلأأأك بغأأأري وكأأأ ضأأأد اافأأأرام الأأأ ين  قأأأد ال  دجأأأراء تتخأأأ عليهأأأا أن  وينتعأأأنيأنأأأه وكأأأ  للأأأدول 

ل سأاعدة لالعدالأة و  إلقأرارالطأرق الوحيأدة  دحأدى  أيهأ   فو أحد جانبلل ساءلة م   خيضعوا
 و (11)ارتكاب جرائم معي ة مدانة مبوجب القانون الدويل ع ديف حتقيق بعض الرمع 

 تكشأأأ ذات الصأأألة   املأأأربراتاملأأأربرات املأأأ مورة أعأأأال  وغري أأأا مأأأ   فأأأرغمع ذلأأأك  ومأأأ -7
املبأدأ   أ اطبيعأة  م الدول في ا ينتعلق مب ارسة الوالينة القضائية العاملية ع  أن جوانب  اتممارس
 مشأروعيةأن الأدول توافأق علأى  مض ونه املوضوعي غارقة يف اةدل القأانوينو وينبأدو ع ومأا   وم 
  أماة مفيأأدة ومه أأة يف مكافحأأة مبدئيأأة بصأأفة  أنأأهلأأى ااقأأ  يف سأأرو  معي أأة  وعلأأى   عاملبأأدأ

 الوالينأأة القضأأائية الوط يأأة نقامأأة (12)معا أأدات عدينأأدة تلأأ   الأأدول وتوجأأداإلفأأالت مأأ  العقأأابو 
__________ 

 و أأو  1996مشأأروع مدونأأة اةأأرائم املخلأأة بسأألم البشأأرينة وأم هأأا مأأع التعليقأأات لعأأا  عأأ   أأ   املشأأاعر يف  ينُعأأربَّ  (8)
  وقدمتأه دىل اة عيأة العامأة مجأ ء 1996يف عأا    نص اعت دته ة ة القانون الدويل يف مورهتا الثام ة وااربعأني

 التقرينأأأر  الأأأ ي ينتضأأأ   أينضأأأأا   وذلأأأكو (50للج أأأة الأأأ ي ينت أأأاول أع اهلأأأا لتلأأأك الأأأدورة )يف الفقأأأرة مأأأ  تقرينأأأر ا
  اجمللأأأدو 1996  ة أأأة القأأأانون الأأأدويلحوليأأأة يف ينأأأرم   9و 8ن املأأأامات وال سأأأي اتعليقأأأات علأأأى مشأأأارينع املأأأوام 

ةأأرائم علأأى املقأأرَّرة بشأأفن انصأأت اللج أأة علأأى أوسأأع شأأك  مأأ  أشأأكال الوالينأأة القضأأائية و الثأأاين  اةأأ ء الثأأاينو 
 ك ة ج ائية موليةواملقرَّر حملختصاص االمبدأ العاملية دىل جانب  سالست ام دىلالوطر  الصعيد

نطأاق مبأدأ الوالينأة القضأائية العامليأة وتطبيقأه  تقرينأر اامأني اة عية العامة ل مم املتحدة  تقرينر اامني العا  عأ   (9)
 A/65/181  وثيقأأة اامأأم املتحأأدة 11و 10  الفقأأراتن  تعليقأأات احلكومأأات ومالحظاهتأأاالعأأا  املُعأأّد اسأأت اما  دىل

 (و2010متوو/ينوليه   29)
أعأال   يف الدينباجأة )"أشأد اةأرائم خطأورة الأت تثأري  3نظا  روما ااساسأي لل حك أة اة ائيأة الدوليأة  احلاشأية  (10)

 Luis Benavides, The Universal Jurisdiction Principle: Nature and Scope, 1اجملت أع الأدويل"(؛  قلأق

Anuario Mexicano de Derecho Internacional, L. Rev. 22, 26-27 (2001)و 
مأ   9و 8أعأال   مبأا يف ذلأك نأص مشأروعي املأامتني  8  احلاشية 1996انظر: تقرينر ة ة القانون الدويل لعا   (11)

 مع التعليقات عليهاو مشروع مدونة اةرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأم ها
  1979مأانون ااول/مينسأ رب   17  5انظر  على سأبي  املثأال  االتفاقيأة الدوليأة مل ا ضأة أخأ  الر أائ   املأامة  (12)

  مأ  ضأروب املعاملأة ؛ واتفاقيأة م ا ضأة التعأ ينب وغأري U.N.T.S. 206 1316جم وعأة معا أدات اامأم املتحأدة 
جم وعأأة معا أأدات اامأأم   1984مأأانون ااول/مينسأأ رب   10(  3)5لالدنسأأانية أو املهي أأة  الفقأأرة القاسأأية أو ا
الت في ينأة  واتفاقية محاينة امل تلكات الثقافية يف حالة نشوب ن اع مسلح  والئحتها ؛ U.N.T.S. 85 1465املتحدة 
؛ http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000824/082464mb.pdfط:   الأأأأأراب1954أاير/مأأأأأاينو  14  28املأأأأأامة 

الأأأأأأرابط:   1884آذار/مأأأأأأارس  14  9و 8واالتفاقيأأأأأأة الدوليأأأأأأة حل اينأأأأأأة مأأأأأأابالت التلغأأأأأأرا  البحرينأأأأأأة  املأأأأأأاماتن 
http://www.iscpc.org/information/Convention_on_Protection_of_Cables_1884.pdf؛ واالتفاقية الدولية ؛

http://undocs.org/ar/A/65/181
http://www.iscpc.org/information/Convention_on_Protection_of_Cables_1884.pdf؛
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املشأأ ولة  في أا ينتعلأق اأأرائم معي أة قأد ال ينكأأون للدولأة أي صألة إأأا مثأ  اإلسمة اة اعيأة وممارسأتها
 علأأى امل صأأوص  و"االنتهامأأات اةسأأي ة" )جأأرائم احلأأرب( 1948اقيأأة اإلسمة اة اعيأأة لعأأا  تفس

  (13)1977الربوتومأأأأأأول اإلضأأأأأأايف ااول لعأأأأأأا   يف  و 1949يف اتفاقيأأأأأأات ج يأأأأأأ  لعأأأأأأا   جتروهأأأأأأا
و م أأأا ينبأأأدو أن مبأأأدأ العامليأأأة  أأأو (14)1984 لعأأأا  التعأأأ ينب م ا ضأأأةتفاقيأأأة سوالتعأأأ ينب املشأأأ ول 

 أأي   أأ  مأأ  الأأدولو ولكأأ   لكثأأريلتشأأرينع احمللأأي واعليأأه املعا أأدات اإلقلي يأأة  تقأأو  الأأ يااسأأاس 
 ال قطة الت ينبدو أنه ين تهي ع د ا االتفاق العا  بشفن الوالينة القضائية العامليةو

                                                                                                                                                              

مأأأ  جم وعأأأة  27  اجمللأأأد 1923أينلول/سأأأبت رب  12  2لق أأأع ت أأأاول امل شأأأورات الفاضأأأحة واالجتأأأار إأأأا  املأأأامة 
ة املتعلقأأأأأة سةأأأأأرائم وبعأأأأأض (؛ واالتفاقيأأأأأLeague of Nations Treaty Series 214 27معا أأأأأدات عصأأأأأبة اامأأأأأم )

بأأأأة علأأأأى مأأأأ  الطأأأأائرات لعأأأأا     جم وعأأأأة 1963أينلول/سأأأأبت رب  14  3  املأأأأامة 1963اافعأأأأال ااخأأأأرى املرتك 
بأأأة ضأأأد ااشأأأخاص املت تعأأأني ؛ واتفاقيأأأة مU.N.T.S. 219 704معا أأأدات اامأأأم املتحأأأدة   أأأع وق أأأع اةأأأرائم املرتك 

  جم وعأة معا أدات 1973مانون ااول/مينسأ رب   14  3يون  املامة حب اينة مولية  مب ا فيهم املوسفون الدبلوماس
  9  6؛ واتفاقيأأأأأأة م أأأأأأع جروأأأأأأة اإلسمة اة اعيأأأأأأة واملعاقبأأأأأأة عليهأأأأأأا  املأأأأأأامة U.N.T.S. 168 1035اامأأأأأأم املتحأأأأأأدة 

؛ واالتفاقيأة املتعلقأة بسأالمة U.N.T.S. 277 78  جم وعة معا دات اامم املتحأدة 1948ااول/مينس رب  مانون
  جم وعأأأأة معا أأأأدات اامأأأأم 1994مأأأأانون ااول/مينسأأأأ رب   9سفي اامأأأأم املتحأأأأدة واافأأأأرام املأأأأرتبطني إأأأأا  مأأأأو 

؛ واتفاقيأأأة ق أأأأع ااع أأأال غأأأأري املشأأأروعة املوجَّهأأأأة ضأأأد سأأأأالمة املالحأأأة البحرينأأأأة  U.N.T.S. 363 2051 املتحأأأدة
؛ والربوتومأأول U.N.T.S. 222 1678  جم وعأأة معا أأدات اامأأم املتحأأدة 1988آذار/مأأارس  10(  5  4)7 املأامة

  جم وعأة معا أدات 1977ح ينران/ينونيأه  8  85م  املأامة  1  الفقرة 1949اإلضايف ااول التفاقية ج ي  لعا  
  جم وعأأأأأأة 1949آب/أغسأأأأأأطس  12  49؛ واتفاقيأأأأأأة ج يأأأأأأ  ااوىل  املأأأأأأامة U.N.T.S. 3 1125اامأأأأأأم املتحأأأأأأدة 

  1949آب/أغسأأأطس  12  146يأأأة ج يأأ  الرابعأأأة  املأأامة ؛ اتفاقU.N.T.S. 31 75معا أأدات اامأأم املتحأأأدة 
؛ واتفاقية ال أاي لق أع االسأتيالء غأري املشأروع علأى الطأائرات  U.N.T.S. 287 75جم وعة معا دات اامم املتحدة 

؛ واالتفاقيأة U.N.T.S. 105 860  جم وعة معا أدات اامأم املتحأدة 1970مانون ااول/مينس رب   16(  3)4املامة 
( 3-2)9  املأأأأامة 44/34مل ا ضأأأة جت يأأأد املرت قأأأأة واسأأأتخدامهم ومتأأأوينلهم وتأأأدرينبهم  قأأأأرار اة عيأأأة العامأأأة الدوليأأأة 

(؛ واتفاقيأأأة البلأأأدان اامرينكيأأأة املتعلقأأأة حبأأأاالت االختفأأأاء القسأأأري ل شأأأخاص  1989مأأأانون ااول/مينسأأأ رب  4)
؛ ؛http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-60.html  الأأأأرابط: 1994ح ينران/ينونيأأأأه  9  6و 4 املأأأأاماتن

مأأأانون ااول/   17) 8و 5  املأأأاماتن 34/146اة عيأأأة العامأأأة  واالتفاقيأأأة الدوليأأأة مل ا ضأأأة أخأأأ  الر أأأائ   قأأأرار
مأأانون   20  1-6خاص مأأ  االختفأأاء القسأأري  املأأامة (؛ واالتفاقيأأة الدوليأأة حل اينأأة مجيأأع ااشأأ1979مينسأأ رب 

؛ واالتفاقية الدوليأة ملكافحأة ت ينيأ  U.N.T.S. 3 2716  جم وعة معا دات اامم املتحدة 2006ااول/مينس رب 
 League of Nations 112  جم وعأأأأأة معا أأأأأدات عصأأأأأبة اامأأأأأم 1929نيسأأأأأان/أبرين   20  17ال قأأأأأوم  املأأأأأامة 

Treaty Series 371 مأأول ق أأع ااع أأأال غأأري املشأأروعة املوجَّهأأأة ضأأد سأأالمة امل صأأأات الثابتأأة القائ أأأة يف ؛ وبروتو
؛ U.N.T.S. 304 1678  جم وعأأة معا أأدات اامأأم املتحأأدة 1988آذار/مأأارس  10  3اةأأر  القأأاري  املأأامة 

 ؛U.N.T.S. 85 75  جم وعأة معا أدات اامأم املتحأدة 1949آب/أغسأطس  12  50واتفاقيأة ج يأ  الثانيأة  املأامة 
  جم وعأأأة معا أأأدات اامأأأم 1961آذار/مأأأارس  30  36مأأأ  املأأأامة  2واالتفاقيأأأة الوحيأأأدة لل خأأأدرات  الفقأأأرة 

؛ وال ظأأأا  ااساسأأأي لل حك أأأة اة ائيأأأة الدوليأأأة ليوغوسأأأالفيا السأأأابقة  قأأأرار جملأأأس U.N.T.S. 151 520املتحأأأدة 
  1949أغسأأأأأطس آب/ 12  129ة (؛ واتفاقيأأأأأة ج يأأأأأ  الثالثأأأأأة  املأأأأأام1993أاير/مأأأأأاينو  25) 832اامأأأأأ  

و ودضأأأافة دىل ذلأأأك  ينتأأأوخى مبأأأدأ التكامأأأ  ل ظأأأا  رومأأأا U.N.T.S. 135 75جم وعأأأة معا أأأدات اامأأأم املتحأأأدة 
  وثيقأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة 1998متوو/ينوليأأأأه  17  53و 20-17ااساسأأأأي لل حك أأأأة اة ائيأأأأة الدوليأأأأة  املأأأأوام 

A/Conf.183/9ة ضأ   املسأتوى الأوطر في أا ينتصأ  اأرائم مشأ ولة سلوالينأة   دمكانية ممارسة الدول والينة قضائي
 القضائية لل حك ةو

 أعال و 12اتفاقية ج ي   احلاشية  (13)
مأأأانون   10اتفاقيأأأة م ا ضأأأة التعأأأ ينب وغأأأري  مأأأ  ضأأأروب املعاملأأأة أو العقوبأأأة القاسأأأية أو الالدنسأأأانية أو املهي أأأة   (14)

 وU.N.T.S. 85 1465تحدة   جم وعة معا دات اامم امل1984ااول/مينس رب 

http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-60.html؛
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 تأُعأدّ بّي تهأا ورقأة غأري رمسيأة االختالفات في أا بأني الأدول بشأفن مفهأو  العامليأة  م أا و  -8
ثالثأأة جوانأأب  تشأأ  اتبأأع للج أأة السامسأأة للج عيأأة العامأأة ل مأأم املتحأأدة  يف دطأأار فرينأأق عامأأ  

  املفأأا يم ااخأأرى ذات عأأ متييأأ    مبأأا يف ذلأأك تعرينأأ  مفهأأو  الوالينأأة القضأأائية العامليأأة( 1 أأي: )
 طائلأأة حتأأت تقأأع الأأت  مبأأا يف ذلأأك قائ أأة اةأأرائم نطأأاق الوالينأأة القضأأائية العامليأأة( 2)والصأألة؛ 

 معأأام (3)والقائ أأة؛   أأ  صأأر قِ  أو طأأول ومأأدىالوالينأأة القضأأائية   هلأأ    ضأأعو  القأأانون الأأدويل
 الوالينأأأأة  أأأأ  معأأأأاينري ممارسأأأأة و ؛ تطبيقهأأأأا  مبأأأأا يف ذلأأأأك شأأأأروط تطبيأأأأق الوالينأأأأة القضأأأأائية العامليأأأأة

مشأأأتبه بأأأه يف  شأأأخصاةوانأأأب اإلجرائيأأأة والع ليأأأة  مبأأأا يف ذلأأأك مأأأا دذا مأأأان وجأأأوم و ؛ القضأأأائية
مور و قبأأ  أن ينكأأون مأأ  اةأأائ  التحقيأأق معأأه أو ا أأاذ تأأدابري أخأأرى ضأأد ؛  س  مطلأأو  أمأأرا  اإلقلأأيم 

املسأأأاعدة والتعأأأاون و التفاعأأأ  مأأأع املفأأأا يم ااخأأأرى للقأأأانون الأأأدويل؛ و الأأأ ظم القضأأأائية الوط يأأأة؛ 
ن  مبأأا يف ذلأأك مسأأفلة املسأأاعدة القانونيأأة املتباملأأة والتعأأاون التقأأر وغأأري التقأأر في أأا ينتعلأأق االأأدولي
اةأر  املأدَّعى مأا دذا مأان ين بغأي أن تكأون لدولأة مكأان و ائ  اة ائيأة علأى املسأتوى اافقأي؛ سملس

 انطبأاقدمكانيأة و ؛ اةأر صأالت أخأرى إأ ا  هلأادول ااخأرى الأت سل مقارنةلتصر  ا يفااولوينة 
 أأة عاملأأة قأأانون التقأأام  واملعأأاينري الدوليأأة لإلجأأراءات القانونيأأة الواجبأأة  مبأأا يف ذلأأك احلأأق يف حمام

)عأد  جأواو احملام أة مأرتني علأى ذات  (ne bis in idem) املأ موج التجأر  ع  ت هى الت والقاعدة
أو  اةأأأأاين تسأأأأليم يف املت ثأأأأ  - القأأأأائم عأأأأامة علأأأأى معا أأأأدات - تفاعلأأأأه مأأأأع الواجأأأأبو اةُأأأأر (؛ 
بدأ التكام  مب ةالعاملي مبدأوعالقة   ارائم معي ة ينتص في ا  (aut dedere aut judicare) مقاضاته

ااولوينأة لل الحقأات القضأائية   لدول ااطرا  يف نظا  روما ااساسيسال ي و ح  في ا ينتعلق 
 و(15)ختصاص احملك ة اة ائية الدوليةس مقارنة اخلطورة البالغةالوط ية بشفن اةرائم 

االحتجأاج  ةمسأفل يف بّتهأاللأدول يف  املتاحأة السياسأية التقدينرينة السلطةومع ذلك  ف ن  -9
أمرب   ي تكون رمبا ائية اةجراءات اإليف  البدء بغية العامليةأو عد  االحتجاج سلوالينة القضائية 

جم وعأأة البلأأدان اافرينقيأأة وجم وعأأة أمرينكأأا الالتي يأأة  وتُعأأربخالفيأأة تكت أأ  مبأأدأ العامليأأةو  مسأأفلة
ن مأواطر الأدول ااقأ  د قأولت فهأيوالكارين  وحرمة عد  اال ياو بوجه خاص ع  ال قأد التأايل؛ 

 مواط أأو سأأ لوالينأأة القضأأائية العامليأأة بي  أأا س الوحيأأدون احلقيقيأأون املسأأتهد فون  أأم سلأأوا قأأدقأأوة 
 سأي ا والأخأرى   م هأا دىل حأد مبأريو وعلأى العكأس مأ  ذلأك  فأ ن موال   معفيأني ااقوىالدول 
ينبأدو أن حمام هأا احملليأة تتأ رع الدول ااعضاء يف جم وعة أوروس الغربية ومول أخرى  الت  بعض

ن ممارسأأة الوالينأأة أب ذلأأك علأأى تأأرمّ   ودسأأبانياسلعامليأأة علأأى  أأو أمثأأر تأأواترا   مثأأ  بلجيكأأا وفرنسأأا 
 الأ يالقضائية العاملية تتسق مع القانون الدويل وملب فه هأا علأى أهنأا جأ ء مأ  احلصأ  احليأوي 

 مأ  مدانأة معي أة خطأرية جأرائم ارتكأابمكافحأة اإلفأالت مأ  العقأاب علأى  سأياقحُيت  ى بأه يف 
 مكان اةأر  املأّدعىثبت فيها أن مولة ذلك يف الظرو  الت ين   صحة وت ماماجملت ع الدويل مك و 

 عأأرض يفاملشأأتبه فيأأه أو الدولأأة الأأت ينوجأد فيهأأا املشأأتبه فيأأه غأأري راغبأأة  الشأأخصأو مولأة ج سأأية 
 أو غري قامرة على ذلكو/واملسفلة على القضاء 

__________ 

رئأأيس انظأأر اللج أأة السامسأأة للج عيأأة العامأأة  نطأأاق وتطبيأأق مبأأدأ الوالينأأة القضأأائية العامليأأة  ورقأأة ع أأ  غأأري رمسيأأة أعأأد ا  (15)
 دجأأراء مفسأأاس لتسأأهي   تعأأد( )أُ 2017تشأأرين  الثأأاين/نوف رب  3) 7-1لل  اقشأأة يف الفرينأأق العامأأ   الصأأفحات  اللج أأة

دمج  أأي تأأاللج أأة السامسأأة و  لأأدى الأأدولبأأني م أأدوي في أأا  ضأأوء التبأأامالت السأأابقة لوجهأأات ال ظأأر م ينأأد مأأ  امل اقشأأة يف
 .https://papersmart"  الأأأأأأرابط: (2014و 2011بأأأأأني عأأأأأأامي  معأأأأأا  ورقأأأأأأات شأأأأأىت غأأأأأأري رمسيأأأأأأة ُوضأأأأأعت يف الفأأأأأأرتة مأأأأأأا

unmeetings.org/media2/16155022/wg-universal-jurisdiction_informal-working-paper.pdf"و 
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مأأا تأأؤمي دىل  مثأأريا  رمبأأا ال ينثأأري الد شأأة أن حمأأاوالت اسأأتخدا  الوالينأأة القضأأائية العامليأأة  و  -10
عد الث ائيأأة واإلقلي يأأة احتكأأاك قأأانوين وسياسأأي ومبلوماسأأي بأأني الأأدول املع يأأة علأأى الصُّأأ حأأدوث

نيسأأأان/  11 املؤرخأأأة التوقيأأأ  مأأأ مرةقأأأد حأأأدث  أأأ ا  علأأأى سأأأبي  املثأأال  يف قضأأأية فوالدوليأأةو 
 صأأامرةأمأأا  حمك أة العأأدل الدوليأة في أأا ينتعلأق بصأأحة مأ مرة توقيأأ  بلجيكيأة  (16)2000 أبرينأ 

ينريوماي بته ة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسأانية  واليضد ووينر اخلارجية الكونغويل عبد
رفيعأأأي الصأأأدور لأأأوائح اهتأأأا  لأأأبعض املسأأأؤولني الروانأأأدينني  عقأأأبو ويف تطأأأور الحأأأق  (17)مأأأدَّعاة

  اعت د مؤمتر رؤساء مول وحكومات االحتام اافرينقي البالغ عدم خمتلفة أوروبية لمو املستوى يف 
مبأدأ مأ  مبأامئ   أي العامليأة القضأائية الوالينأة أنأمأد فيهأا " (18)عدة قأرارات عضوا   54أعضائه 

اافأأرام الأأ ين  ينرتكبأأون جأأرائم خطأأرية مثأأ   دفأأالتضأأ ان عأأد    أأو م أأه الغأأرضالقأأانون الأأدويل 
 4اةأأرائم ضأأد اإلنسأأانية مأأ  العقأأاب وتقأأدوهم دىل العدالأأة"  مبأأا ينتفأأق مأأع املأأامة جأأرائم احلأأرب و 

 نفسأأها القأأرارات يفو بيأأد أن االحتأأام اافرينقأأي  (19))ح( مأأ  القأأانون التفسيسأأي لالحتأأام اافرينقأأي
دمكانيأأأأة "دسأأأأاءة  دواءعأأأأ  قلقأأأأه الشأأأأديند  أينضأأأأا   أعأأأأرب قأأأأدمأأأأ  القأأأأرارات الالحقأأأأة   العدينأأأأد ويف
و ولأأ لك (20)"  أأ   الوالينأأةاسأأتع ال يف التعّسأأ السياسأأية و" العامليأأة القضأأائية الينأأةالو " ع الاسأأت

__________ 

(16) Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. 

Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, 7  مجهورينأة  2000نيسأان/أبرين   11)قضأية مأ مرة التوقيأ  املؤرخأة(
(و وتوجأأد جم وعأأة 7  الفقأأرة 2002حمك أأة العأأدل الدوليأأة   الكونغأأو الدوقراطيأأة ضأأد بلجيكأأا  احلكأأم الصأأامر  تقأأارينر

أحأأدث عهأأدا  مأأ  القضأأااي املعروضأأة علأأى حمك أأة العأأدل الدوليأأة  والأأت م ملأأر الفصأأ  بعأأد يف بعضأأها ولك هأأا أاثرت 
ويت أوجه قلق مماثلة حول احلصاانت وأتميدات الوالينة القضائية اة ائية  تشأت   علأى فرنسأا مأ  انحيأة والكونغأو وجيبأ

وغي يأأأا االسأأأتوائية مأأأ  ال احيأأأة ااخأأأرىو وقأأأد طُلأأأب دىل احملك أأأة يف عهأأأد أقأأأرب البأأأت يف قضأأأااي أخأأأرى ت طأأأوي علأأأى 
 واجب املقاضاة أو التسليم مبوجب اتفاقية م ا ضة التع ينب وذلك يف قضية تضم بلجيكا والس غالو

 انة وليس الوالينة القضائية العامليةو  ت اولت احملك ة مسفلة احلصم مرة التوقي  قضيةاملرجع نفسهو يف  (17)
(18) Assembly/AU/Dec. 420(XIX)   القأأأأأأأرار املتعلأأأأأأأق نسأأأأأأأاءة اسأأأأأأأتع ال مبأأأأأأأدأ الوالينأأأأأأأة القضأأأأأأأائية العامليأأأأأأأة  الوثيقأأأأأأأة

EX.CL/731(XXI)  ؛ 2012ينوليأأه /متوو 16-15 نثيوبيأأا  أسس  أمينأأس يف لل أأؤمتر عشأأرة التاسأأعة العامينأأة الأأدورة
تع ال مبأأأأأأدأ الوالينأأأأأأة القضأأأأأأائية العامليأأأأأأة  الوثيقأأأأأأة   القأأأأأأرار املتعلأأأأأأق نسأأأأأأاءة اسأأأأأأAssembly/AU/Dec. 355(XVI)و

EX.CL/640(XVIII)  مأانون الثاين/ين أاينر   31-30  الدورة العامينة السامسأة عشأرة لل أؤمتر يف أمينأس أسس  نثيوبيأا
القرار املتعلق نساءة اسأتع ال مبأدأ الوالينأة القضأائية العامليأة  الوثيقأة   Assembly/ AU/Dec. 296 (XV)؛ و2011

EX.CL/606 (XVII)  ؛ 2010ينوليأأأأأأه /متوو يف أبوغ أأأأأدا م بأأأأأاال   يف لل أأأأأؤمتر عشأأأأأرة اخلامسأأأأأة العامينأأأأأة الأأأأأدورة
  القأأأأأأرار املتعلأأأأأأق نسأأأأأأاءة اسأأأأأأتع ال مبأأأأأأدأ الوالينأأأأأأة القضأأأأأأائية العامليأأأأأأة  الوثيقأأأأأأة Assembly/AU/Dec.271(XIV)و

EX.CL/540(XVI) 2 -مأأانون الثاين/ين أأاينر   31  الأأدورة العامينأأة الرابعأأة عشأأرة لل أأؤمتر يف أمينأأس أسس  نثيوبيأأا  يف 
املتعلأأأق نسأأأأاءة اسأأأتع ال مبأأأأدأ الوالينأأأأة  القأأأأرار  Assembly/AU/Dec.243(XIII) Rev.1؛ و2010شأأأباط/فرباينر 

يف سأأرت  سة ا ريينأأة  الأأدورة العامينأأة الثالثأأة عشأأرة لل أأؤمتر  Assembly/AU/11 (XIII)القضأأائية العامليأأة  الوثيقأأة 
  القأأرار Assembly/AU/Dec.213(XII)؛ و2009ينوليأأه /متوو 3-1العربيأأة الليبيأأة الشأأعبية االشأأرتامية العظ أأى  يف 

  Assembly/AU/3 (XII)اسأأتع ال مبأأدأ الوالينأأة القضأأائية العامليأأة  الوثيقأأة  املتعلأأق بت فيأأ  قأأرار املأأؤمتر بشأأفن دسأأاءة
؛ 2009شأأأأأأأأأأأأأأباط/فرباينر  3-1الأأأأأأأأأأأأأأدورة العامينأأأأأأأأأأأأأأة الثانيأأأأأأأأأأأأأأة عشأأأأأأأأأأأأأأرة لل أأأأأأأأأأأأأأؤمتر يف أمينأأأأأأأأأأأأأأس أسس  نثيوبيأأأأأأأأأأأأأأا  يف 

القأأأأرار املتعلأأأأق بتقرينأأأأر املفوضأأأأية بشأأأأفن دسأأأأاءة اسأأأأتع ال مبأأأأدأ الوالينأأأأة القضأأأأائية   Assembly/AU/Dec.199 (XI)و
 30 يف نثيوبيأأأا  أسس  أمينأأس يف لل أأؤمتر عشأأأرة احلامينأأة العامينأأة الأأأدورة  Assembly/AU/14 (XI)العامليأأة  الوثيقأأة 

 و2008ينوليه /متوو 1 -ينونيه /ح ينران
الأأدائم ة هورينأأة ت  انيأأا املتحأأدة لأأدى  امل ثأأ دىل اامأأني العأأا  مأأ  موجَّهأأة   2009ينران/ينونيأأه ح   29رسأأالة مؤرخأأة  (19)

القأأانون التفسيسأأي  :(و انظأأر أينضأأا  2009متوو/ينوليأأه  23) A/63/237/Rev.1وثيقأأة اامأأم املتحأأدة اامأأم املتحأأدة  
لل بأأامئ التاليأأة: ووو حأأق االحتأأام يف التأأدخ  يف مولأأة عضأأو  )ح( )"ينع أأ  االحتأأام وفقأأا   4   املأأامةيالحتأأام اافرينقأأل

ضأأد املرتك بأأة في أأا ينتعلأأق بظأأرو  خطأأرية  و أأي: جأأرائم احلأأرب واإلسمة اة اعيأأة واةأأرائم  املأأؤمترمبوجأأب قأأرار مأأ  
 واالنسانية"(

 و18ضائية العاملية  انظر امل اقشة املتعلقة سحلاشية قرارات االحتام اافرينقي املتعلقة سلوالينة الق (20)

http://www.au.int/en/sites/default/files/decisions/9651-assembly_au_dec_416-449_xix_e_final.pdf
http://www.au.int/en/decisions/assembly-african-union-sixteenth-ordinary-session
http://www.au.int/en/decisions/assembly-african-union-fifteenth-ordinary-session
http://www.au.int/en/decisions/assembly-african-union-fourteenth-ordinary-session
http://www.au.int/en/decisions/assembly-african-union-thirteenth-ordinary-session
http://www.au.int/en/decisions/assembly-african-union-thirteenth-ordinary-session
http://www.au.int/en/decisions/assembly-african-union-twelifth-ordinary-session
http://www.au.int/en/decisions/assembly-african-union-eleventh-ordinary-session
http://undocs.org/ar/A/63/237/Rev.1
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دىل  تسأأت د توقيأأ أوامأأر  ت فيأأ وقأأ  اختيأأاري إلصأأدار أو ب ااخأأ ف نأأه  يف مجلأأة أمأأور  معأأا دىل 
و/أو معاةة الشكاوى ال اشئة ع  استخدا   سستعراضاملبدأ  ودنشاء  يئة ت ظي ية مولية خمتصة 

 الصأعيداملوضأوع علأى   أ ا بشأفنحأوار  دجأراءالأدول و  آحأامالقضائية العامليأة مأ  جانأب  الوالينة
 و (21)العاملي )اامم املتحدة( الصعيداالحتام ااوروي( وم لك على  - اافرينقياإلقلي ي )االحتام 

أماة    م  انحية  آراء الدول الت تعتأرب الوالينأة القضأائية العامليأةاالعتبار يف ُوضعت ودذا -11
لقأانون لةهوم املتواصلة الت ينب هلا اجملت ع الدويل للحأد مأ  االنتهامأات اخلطأرية ا يفقانونية قّي ة 
 الوالينأأة  أأ   اسأأتع الدسأأاءة  احت أأال قلقهأأا ينثأأري  آراء الأأدول الأأت ااخأأرى ال احيأأةالأأدويل  ومأأ  

قواعأأد ال مأأع الينأأةالو   أأ   ةعأأ  تفاعأأ  وعالقأأ فضأأال   وسياسأأي وتعّسأأفي انتقأأائي بشأأك  وتطبيقهأأا
 يئأأة  سعتبار أأا أأا دذا مانأأت ة أأة القأأانون الأأدويل عالسأأؤال  ع دئأأ ا  ينُثأأارلقأأانون الأأدويل  لااخأأرى 

 جُتأأريلقأأانون الأأدويل وتدوين أأه ين بغأأي أن لفرعيأأة اتبعأأة للج عيأأة العامأأة مكلفأأة سلتطأأوينر التأأدرملي 
ل سأأاعدة يف وضأأع ل توخيأأا  لأأك أن تفعأأ  ذ اللج أأةمراسأأة قانونيأأة هلأأ ا املوضأأوع املهأأمو ودذا قأأررت 

مبامئ توجيهية أو است تاجات مست دة م  ممارسة الدول  فقد ينثبت أن ذلك مفيد مأ  ال احيأة 
توضأيح  دىل سحلاجأة 2009اة عية العامة صأراحة م أ  عأا   سّل ت  الواقع ويفالع لية للدولو 

دىل جأأدول أع أأأال اللج أأأة  الب أأأد  أأأ اع أأأدما أضأأأافت  بتوافأأق اآلراء   وذلأأك أأ ا املبأأأدأ القأأأانوين 
اجمل وعأة اافرينقيأة خأالل الأدورة الرابعأة والسأتني املعقأومة يف  مأ  مقأد  مقأرتحالسامسة ب أاء علأى 

 و (22)2009عا  
و وبي  أا جأرى دحأراو (23)2009م أ  عأا   اللج ة السامسة   ا املوضأوع سأ واي   وت اقش -12
والينة القضائية العاملية خالل السأ وات الرأي بشفن ال يفختال  االمهم يف توضيح جماالت تقد  
اعت أد  وقأدى يف البداينأةو م ا مأان متأوخَّ     م ينك  التقد  يف اةوانب ااخرى مبريا  ااخريةالتسع 

  قأأرارا  أعأأرب فيأأه عأأ  أسأأفه دواء 2018مأأانون الثاين/ين أأاينر    أأو قرينأأب عهأأد يفاالحتأأام اافرينقأأي  
 اجمل وعأأة معأأا ذلأأك علأأى وب أأاءيف اة عيأأة العامأأة   "املأأفوق الواضأأح" يف م اقشأأة موضأأوع العامليأأة
 اامأا  دىل امل اقشأة حترينأكالق أة بشأفن ميفيأة  مأؤمتراافرينقية يف نيوينورك دىل "تقد  توصأيات دىل 

__________ 

دنشأاء فرينأق اخلأرباء أنه يف أعقاب  الحغو املرجع نفسه  لوالينة القضائية العامليةس املتعلقةقرارات االحتام اإلفرينقي  (21)
مأأ  الصأأعب  خلصأأت مفوضأأية االحتأأام اافرينقأأي دىل أنأأه "مأأان  واالحتأأام ااوروي اافرينقأأياالحتأأام  املشأأرتك بأأني

تب ّأأت املفوضأأية مأأع االحتأأام ااوروي"و ولأأ لك فقأأد  اإلضأأافية املتعلقأأة إأأ   املسأأفلةدملأأام حأأ  مائأأم يف امل اقشأأات 
ةعأأأ  امل اقشأأأة أمثأأأر عامليأأأةو ومأأأ    2009الب أأأد يف اة عيأأأة العامأأأة الأأأت أضأأأافته م وضأأأوع يف عأأأا   دمراج  أأأ ا

واعت أأد أينضأأا  القأأانون ال  أأوذجي  2012خطأأوة دملابيأأة يف عأأا   أن االحتأأام اافرينقأأي قأأد ا أأ  اةأأدينر سال ت أأا 
مراجأه يف نالدول ااعضاء فيأه  أوصىاةرائم الدولية وال ي  علىلالحتام اافرينقي بشفن الوالينة القضائية العاملية 

   وجأأرائماإلنسأأانيةواةأأرائم ضأأد   إلسمة اة اعيأأةدقأأرار الوالينأأة القضأأائية العامليأأة بشأأفن جروأأة االتشأأرينعات احملليأأة )
 واإلر اب(و  واالجتار سملخدرات  والقرص ة  احلرب

تقرينأأر اللج أأة السامسأأة عأأ  أع اهلأأا أث أأاء الأأدورة الرابعأأة والسأأتني  نطأأاق وتطبيأأق مبأأدأ الوالينأأة القضأأائية العامليأأة   (22)
 و A/64/452وثيقة اامم املتحدة 

مأأأانون   10) 65/33(؛ وقأأأرار اة عيأأأة العامأأأة 2010مأأأانون الثاين/ين أأأاينر   15) 64/117قأأأرار اة عيأأأة العامأأأة  (23)
(؛ وقأأأأأأرار اة عيأأأأأأة 2012مأأأأأأانون الثاين/ين أأأأأأاينر   13) 66/103(؛ وقأأأأأأرار اة عيأأأأأأة العامأأأأأأة 2011الثاين/ين أأأأأأاينر 

مأأأأأأأانون ااول/   18) 68/117(؛ وقأأأأأأأرار اة عيأأأأأأأة العامأأأأأأأة 2013مأأأأأأأانون الثاين/ين أأأأأأأاينر   14) 67/98 العامأأأأأأة
(؛ وقأأأأأأرار اة عيأأأأأأة 2014مأأأأأأانون ااول/مينسأأأأأ رب   18) 69/124(؛ وقأأأأأأرار اة عيأأأأأة العامأأأأأأة 2013 مينسأأأأأ رب
مأأأانون ااول/   20) 71/149(؛ وقأأأرار اة عيأأأة العامأأأة 2015مأأأانون ااول/مينسأأأ رب   18) 70/119 العامأأأة

 (و2017رب مانون ااول/مينس   18) 72/120(؛ وقرار اة عية العامة 2016مينس رب 

http://undocs.org/ar/A/64/452
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  ج ئيأأا  علأأى ااقأأ   دىل ينرجأأع دمّنأأاو وينبأأدو أن عأأد  دحأأراو تقأأد  ذي مغأأ ى (24)"الصأأدم  أأ ا يف
تطبيأأأق انتقأأأائي وتعسأأأفي هلأأأ ا املبأأأدأ القضأأأائيو  حأأأدوثل اخلالفأأأات السياسأأأية املتعلقأأأة سحت أأأا

ل غلبيأأة  أمكأ   2017عأا   يفاة عيأة العامأة بشأفن  أ   املسأفلة  اتوالواقأع أنأه خأالل م اقشأ
لوالينأأأة س املتعلقأأأة اقشأأأة امليف  اامأأأا  دىل التحأأأّركالسأأأاحقة مأأأ  الوفأأأوم املوافقأأأة علأأأى احلاجأأأة دىل 

تعرينأأأ   أأ   الوالينأأأة وطبيعتهأأا ونطاقهأأأا  بشأأفن نفسأأأه الوقأأت يفالقضأأائية العامليأأأة  مأأع اختالفهأأأا 
للج أأة السامسأأة ا أجرهتأأا الأأتالأأ  ط نفسأأه مأأ  امل اقشأأات السأأابقة  استشأأفا وكأأ  و وحأأدوم او 

 و2010ااول/أمتوبر  تشرين الت ينعوم اترخيها دىل و 
مأأأا رّمأأأ ت بشأأأك  خأأأاص علأأأى جم وعأأأة  دذا  ويف سأأأ   أأأ   الظأأأرو   ينبأأأدو أن اللج أأأة -13
الأأت حتأأدم ا الأأدول  املسأأائ  جم وعأأة مامأأ   علأأى ولأأيسدومة مأأ  املسأأائ  القانونيأأة ااساسأأية حمأأ

أعأال (   8)علأى ال حأو املشأار دليأه يف الفقأرة  املختلفأةسعتبار ا جماالت تعكس وجهأات نظر أا 
مأأأ  مسأأأاعدة الأأأدول عأأأ  طرينأأأق صأأأياغة مبأأأامئ  وّك هأأأايف وضأأأع جيأأأد بشأأأك  خأأأاص  سأأأتكون

  اوحأأأدوم هأأأالوالينأأأة القضأأأائية العامليأأأة ونطاقاح طبيعأأأة ص اسأأأت تاجات توّضأأأتوجيهيأأأة أو اسأأأتخال
 وسليم بشك  تطبيقهاه والض اانت اإلجرائية الت توجِّ 

مبأأأامئ  مشأأأارينع وضأأأع دىل تُفضأأأي  وكأأأ  لدراسأأأة قانونيأأأة للوالينأأأة القضأأأائية العامليأأأة أوال   -14
امسة بشفن     املسأفلةو وينبأدو توجيهية أو مشارينع است تاجات أن تساعد مداوالت اللج ة الس

 جانأبأن املوضوع مهيف للتطأوينر التأدرملي والتأدوين   سل ظأر دىل تأوافر ممارسأة واسأعة ال طأاق مأ  
يف  مسأتفيض بشأك و و  ا  قد نالحغ أن اللج ة قد ع لأت قانوين وفقه قضائية وسوابقالدول 
 الواقأأأع يف قأأأّدمت أأأة السامسأأأة  شأأأرامة وثيقأأأة مأأأع اللج يفالقأأأانون اة أأأائي الأأأدويل وأهنأأأا   ميأأأدان

 أنت أاول  أ ا املوضأوع اآلن  شأفن ومأ و (25)ع لية تطوينر   ا اجملأال القأانوين يفمبرية   دسهامات
صأأياغة مبأأامئ القأأانون  احلصأأر  ال املثأأال سأأبي  علأأى   ا التقليأأد  الأأ ي مشأأ هلأأ اسأأت رارا  ينشأأك  

ودعأدام  1950يف عأا   الصأامرك أة غ ويف حكأم احملري بوالدويل املعرت  إا يف ميثاق حمك أة نأور 
 و1994مشروع ال ظا  ااساسي حملك ة ج ائية مولية مائ ة يف عا  

اثنيأا   ال ينأأ ال املوضأأوع املقأأرتح ينشأأك  مصأأدرا  لاللتأأ ا  الث أأائي واإلقلي أأي والأأدويل ة يأأع  -15
ةو وينشأأري مثأأال عى أن مبأأدأ العامليأأة قأأد طُبِّأأق بصأأورة انتقائيأأة وتعسأأفيالأأدول  ال سأأي ا ع أأدما ينُأأدَّ 

 /الثأأأأأأاين مأأأأأأانون  يف  خمصصأأأأأأا  فرينأأأأأأق خأأأأأأرباء  أنشأأأأأأو اللأأأأأأ ين االحتأأأأأأام اافرينقأأأأأأي واالحتأأأأأأام ااوروي 
جأد أنأه مفيأد للأدول  أ   القضأية  دىل أن الأ هج التقأر وُ  بشأفن ا  إلثراء م اقشأاهت 2009 ين اينر

  وم اسب هلاو

__________ 

حأأأأأأىت اترينأأأأأأخ حترينأأأأأأر  أأأأأأ   الأأأأأأ ص  م تُأأأأأأدع اجمل وعأأأأأأة اافرينقيأأأأأأة دىل االجت أأأأأأاع وم حتأأأأأأ  دليهأأأأأأا  أأأأأأ   التوصأأأأأأيةو  (24)
 .Assembly/AU/Dec.665-689(XXX), Decision on the International Criminal Court, Doc :انظأر

EX.CL/1068(XXXII), Thirtieth Ordinary Session, Addis Ababa, Ethiopia, 28–29 January 2018, 

para. 5(v), p. 2و 
ااول   االقانون اة أائي الأدويلو وقأد بأدأ ذلأك مبشأروعه ميدانيف  ة ة القانون الدويل بشك  مستفيضع لت  (25)

وواصأألت  أأ ا   واحلكأأم الصأأامر ع هأأاغ ري بوأي صأأياغة مبأأامئ القأأانون الأأدويل املعأأرت  إأأا يف ميثأأاق حمك أأة نأأور 
اةأرائم املخلأة بسألم مسأفلة تعرينأ  العأدوان  ومشأروع قأانون و مسأفلة االختصأاص اة أائي الأدويل  ول الع   بت أا

االلتأ ا  و جروأة العأدوان  و مشروع ال ظا  ااساسأي حملك أة ج ائيأة موليأة  و (  1996  1954) اإلنسانية وأم ها
حصأأأانة عهأأأدا  املت ثلأأأة يف ااحأأأدث املواضأأأيع  عأأأ  فضأأأال    (aut dedere aut judicare)حملام أأأة سسلتسأأأليم أو 

 ومسؤويل الدول م  الوالينة القضائية اة ائية ااج بية  واةرائم ضد اإلنسانية
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املواضأأيع يف بأأرانمج  نمراج علقأأةاملت اللج أأة معأأاينري املوضأأوع ينلأأ  أمان   ينأأرم وم أأا  اثلثأأا   -16
 الطوين  ااج و هاع ل
 الوالينأأأة" مع أأأوان   صأأألة ذا موضأأأوعا   أصأأأال   ااجأأأ  الطوينأأأ  اللج أأأة ع أأأ  بأأأرانمج وينتضأأأ   -17

املفعَّأأ  للج أةو ومأأع  ااع أالينأأدرج بعأد يف جأأدول  مموضأوع  و أأو  (26)"اإلقلأيم خأأارج القضأائية
"الوالينأأأأة  بأأأأأاملتعلأأأأق  البحثأأأأيو فأأأأامل هج وضأأأأوعنيامل بأأأأنيأي تأأأأداخ  أو اومواجيأأأأة  ينوجأأأأد الذلأأأأك  

قأأأأد ت أأأأاول   أينضأأأا   التجارينأأأأةاملسأأأائ  املسأأأأائ  اة ائيأأأأة و  ينشأأأ  "  الأأأأ ي اإلقلأأأيمالقضأأأائية خأأأأارج 
  اامأأر مأأان  أاي  و و (27)الفرينأأدة هلأأ ا املبأأدأ الطبيعأأةواسأأتبعد صأأراحة  مأأ  نطاقأأه مبأأدأ العامليأأة بسأأبب 

     ا املوضوعوبرانمج الع   الطوين  ااج  ستك ِّ  دىل ف ن دضافة الوالينة القضائية العاملية

 األج  الطوي  العم  لرانمج يف اإلدراج معاي  املوضوع هرا يستويف -اثنيا   
 سملعأأاينري ينفأأي أنأأه دثبأأات ملأأب للج أأة  ااجأأ  الطوينأأ  الع أأ  بأأرانمج يف موضأأوع إلمراج -18
 :1996 عا  يف ُحدمت الت التالية

 التأأأدرملي سلتطأأأوينر ينتعلأأأق في أأأا الأأأدول احتياجأأأات وضأأأوعامل ينعكأأأس أن ملأأأب (1) 
 وتدوين ه؛ الدويل للقانون
 حيأأأث مأأ   أن ينكأأون املوضأأوع قأأأد بلأأغ مرحلأأة متقدمأأة سلقأأأدر الكأأايف ين بغأأي (2) 

 لتطوينر التدرملي والتدوين ؛س ينس ح مباممارسة الدول  
 التدوين ؛املوضوع حمدَّما  وقابال  للتطوينر التدرملي و  ينكون أن ين بغي (3) 
أال تقتصأأر اللج أأة علأأى حبأأث املواضأأيع التقليدينأأة  بأأ  أن ت ظأأر أينضأأا  يف  ين بغأأي (4) 

املواضأأأيع الأأأت تعكأأأس تطأأأورات جدينأأأدة يف القأأأانون الأأأدويل وشأأأواغ  ملحأأأة هتأأأم اجملت أأأع الأأأدويل  
 املوضوع  م ا سُيبنيَّ يف التحلي  التايلو   ايف  مستوفاةو ومجيع     املعاينري (28)مك 

 اجلنائية العاملية هو يمر يعكس احتياجال الدول القضائية للوالية دراسة اءإجر  -1 
م أأأا سأأأبق أن لأأأوحغ  ت أأأاقش اللج أأأة السامسأأأة موضأأأوع الوالينأأأة القضأأأائية العامليأأأة م أأأ   -19
تقأأأد  حمأأأدومو وقأأأد خلصأأأت اللج أأأة السامسأأأة دىل أن "التطبيأأأق  سأأأوى ينتحقأأأق وم  2009 عأأأا 

للقأأأانون الأأأدويل  أأأو أفضأأأ  مأأأا ينكفأأأ  شأأأرعية  ة العامليأأأة وفقأأأا  املسأأأؤول واحلصأأأي  للوالينأأأة القضأأأائي
__________ 

  اخلأأأأأأأأأأأأأامس( )املرفأأأأأأأأأأأأأق اإلقلأأأأأأأأأأأأأيم خأأأأأأأأأأأأأارج القضأأأأأأأأأأأأأائية الوالينأأأأأأأأأأأأأة موضأأأأأأأأأأأأأوعانظأأأأأأأأأأأأأر مقأأأأأأأأأأأأأرتح اامانأأأأأأأأأأأأأة بشأأأأأأأأأأأأأفن  (26)
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2006/english/annexes.pdf&lang=EFSRAC  اطلأأأأأأع عليأأأأأأه(

 و(2018آب/أغسطس  10آخر مرة يف 
" أاء"    يف املرفأقA/61/10تقرينر ة ة القانون الأدويل عأ  أع أال مورهتأا الثام أة واخل سأني  وثيقأة اامأم املتحأدة  (27)

دىل أن الوالينأأأة القضأأأائية العامليأأأة مت يأأأ ة سملقارنأأأة مأأأع ااسأأأس ااخأأأرى للوالينأأأة  16( )ُأشأأأري يف الفقأأأرة 2006)
القضأأائية سل ظأأر دىل أنأأه حُيأأتج إأأا عأأامة في أأا ينتصأأ  حب اينأأة مصأأا  اجملت أأع الأأدويل ولأأيس حصأأرا  املصأأا  الوط يأأة 

أن  ج ع  نطاق" املوضوعو وم  انحية أخرى  ف   املثري لال ت أا لدولة احملك ة  و ك ا ف ن املبدأ امل مور "خير 
مأأأأان مأأأأ  بأأأأني اجمل وعأأأأة ااوىل مأأأأ  املواضأأأأيع الأأأأت اختارهتأأأأا اللج أأأأة ع أأأأدما   خأأأأارج اإلقلي يأأأأة الوالينأأأأة القضأأأأائية

عا  موضأو  25 أ  بأني فو العامأة استعرضت  أث اء مورهتا ااوىل  مراسة استقصائية للقانون الأدويل أعأدهتا اامانأة
مأأان أحأأد ا موضأأوعا     14دمراجهأأا يف بأأرانمج ع لهأا  حأأدمت اللج أأة قائ أأة مؤقتأأة مؤلفأة مأأ  مكانيأأة ن أُوِصأي
 (و"الوالينة القضائية في ا ينتعلق سةرائم املرتكبة خارج ااراضي الوط ية"  و

 و238  اجمللد الثاين )اة ء الثاين(  الفقرة 1997  حولية ة ة القانون الدويل (28)

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2006/english/annexes.pdf&lang=EFSRAC
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 ينتطّلبأأه أأا عو  احلصأأي التطبيأأق  ه أأا ينسأأتل معو و أأ ا ينطأأرح السأأؤال (29)اسأأتخدامها" ةومصأأداقي
 ُحأدمبعأد  دحأراو تقأد  جأو ري بعأد سأ وات مأ  ال قأاو   االتساق مع القأانون الأدويلو واعرتافأا  

مجيأأع الأأدول ااعضأأاء  لتسأأهي  دجأأراء  أمأأا  لعضأأوينةا سب مفتأأوح عامأأ   فرينأأق شأأك  يف املخأأرج
 ذلأك و أن  امل شوممان اام  و   ا املوضوعو  بشفن الرمسي غري سلطابع اتساما   أمثرم اقشات 

دضأافة و و (30)االختالفات يف وجهات ال ظأر بأني الوفأوم م  حد أمب دىل التقلي قد ينساعد على 
ض التقد  بشفن     املسأفلة ولكأ  ينبأدو أنأه ال ينأ ال دىل الفرينق العام   ال ي أمى دىل دحراو بع

نفسأأها يف اللج أأة السامسأأة واة عيأأة العامأأة ااوسأأع نطاقأأا   تقأأرر أن  االنقسأأاماتينعكأأس بعأأض 
سل ظأأأر يف  أأأ ا املوضأأأوع ويف املسأأأائ  ذات الصأأألة يف  اإلخأأأالل"مون  املسأأأفلة يف نظأأأرينكأأأون أي 

 أمأأا  مفتوحأأا   اجملأأال تأأرك  أأو الصأأيغة هلأأ   لصأأرينحا والغأأرضو (31)احملافأأ  ااخأأرى ل مأأم املتحأأدة"
مأأ   املسأأفلة  للتعامأأ  مأأع الأأدويل القأأانون ة أأةمثأأ   الصأألة  ذات ااخأأرى املتحأأدة اامأأم  يئأأات

 م  م هاو  ةم ظور والين
 ا هلأأأ  مراسأأأة ة أأأة القأأأانون الأأأدويل أن متّكأأأ احملت أأأ ومأأأ  م ظأأأور اللج أأأة السامسأأأة  مأأأ   -20

مبأدأ العامليأة مبوجأب القأانون  حالأة  حتقيق م يند م  التقأد  يف توضأيح املوضوع اة عية العامة م
اللج أة يف  أأ   املرحلأأة  إلسأأها و ووكأ  م أأه معي أة قانونيأأة جوانأب توضأأيحالأدويل أو علأأى ااقأ  

عأا  ينامل اقشة احلاليأة يف نيوينأورك  قأدر اإلمكأان  وأن  يفساعد ينع  طرينق حتلي  قانوين مرم  أن 
 أينضأا   وينُ تظ أرو اسأتع اله يف التعّسأ ن احت ال دسأاءة اسأتع ال  أ ا املبأدأ أو شواغ  الدول بشف

ممارسأأات الأأدول وكأأ  علأأى  مأأ  مسأت دةمقرتحأأات مل وسأأة  دعأأداماإلسأأها  يف   أأ اأن ينسأاعد 
التفأاوض  م أه انطالقأا  أسأاس قأانوين أوضأح وكأ   لأدينها و أفضأ  أن تسأ ح للأدول أبن ينكأون 

التوص  دىل توافأق يف اآلراء بشأفن املوضأوع ماخأ  اة عيأة العامأةو  ينك م  دن توفيقيةعلى نتيجة 
إلجأراء حتليأ  قأانوين هلأ ا املبأدأ  جيأدا    سعتبار أا  يئأة فرعيأة تق يأة  مسأتعدة الدويل القانون وة ة
 اإلمكأاانتتسأاعد علأى دطأالق  أنالدراسة القانونية  شفن وم لقانون الدويلو ا مبامئ م املهم 
اهأأأوم  ينتصأأ إلفأأالت مأأأ  العقأأاب في أأأا س املتعلقأأةاحلاليأأأة  الثغأأرة لسأأأداملبأأدأ  عليهأأأا ين طأأوي الأأت

ضد اةرائم اخلطرية مبوجب القانون الدويل  مع توفري اليقني القأانوين الأ ي  املوجَّهةاجملت ع الدويل 
 الدول والسلطات الوط ية  مبا يف ذلك احملاممو  لدىتشتد احلاجة دليه 

لتطااوير اب يساامح مباااممارسااة الاادول،  حيااث ماان ،رحلااة متقدمااة ابلقاادر الكااايفاملوضااوع للاا  م -2 
 التدرجيي والتدوين

الدول في ا ينتعلأق ب طأاق تطبيأق الوالينأة القضأائية  لدىبغض ال ظر ع  الشكوك احلالية  -21
الوالينة     م  الدول تشرينعات ت ص على شك  م  أشكال  الكثريالعاملية  ينوجد سلفع  لدى 

الت امات تعا دينأة معي أةو وينتضأح ذلأك  دىل سالست امشكال الوالينة القضائية شبه العاملية أ م أو 
 أمانأأأةالأأأت أعأأأدهتا  العدينأأأدة التقأأأارينر ومأأأ الأأأت قأأأدمتها الأأأدول دىل اامأأأني العأأأا   املأأأامة غأأأ ارةمأأأ  

__________ 

 1  يف الفقأأرة A/C.6/66/L.19اللج أأة السامسأأة للج عيأأة العامأأة ل مأأم املتحأأدة  مشأأروع قأأرار  وثيقأأة اامأأم املتحأأدة  (29)
 (و2001تشرين  الثاين/نوف رب  1)

 85)الب أأد  مبأأدأ الوالينأأة القضأأائية العامليأأة الأأدورة الثانيأأة والسأأبعون: نطأاق وتطبيأأقاة عيأة العامأأة ل مأأم املتحأأدة   (30)
)متأأأأأت  http://www.un.org/en/ga/sixth/72/universal_jurisdiction.shtmlمأأأأأ  جأأأأأدول ااع أأأأأال(  الأأأأأرابط: 

 (و2018آب/أغسطس  10وايرته آخر مرة يف 
 (و2011مانون الثاين/ين اينر   10) 2  الفقرة 65/33قرار اة عية العامة  (31)

http://undocs.org/ar/A/C.6/66/L.19
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امليأأةو هتا بشأأفن الوالينأأة القضأأائية العاتيسأأري م اقشأأ بغيأأةة عيأأة العامأأة ا أجأأ  مأأ  السامسأأة اللج أأة
الأأت تأأ ص علأأى االلتأأ ا  سلتسأأليم أو  العدينأدةاالتفاقيأأات الدوليأأة و  الوط يأأة اتودضأافة دىل التشأأرينع

  هلأا مواوينأةلوالينة القضائية العاملية ولك  ليس سلضرورة س صلة ذات تكون قد والت  (32)احملام ة
داخليأأة ع أأدما ينتعلأأق يف قواني هأأا ال العامليأأة الوالينأأةمأأ  أشأأكال  شأأكال   تفأأرتضفأأ ن بعأأض الأأدول 

خأارج  فيأهمبوجأب القأانون الأدويل حأىت ع أدما حيأدث السألوك املطعأون  معي أة خطرية ارائماامر 
  سل ظأر دىل الدول لدى امل ارسة م  ما ا   قدر وينوجدمواط و ا ضالعني فيهو  ينكونوال  دقلي ها

واسأأأعة االنتشأأأار  عهأأأامجي و أأأي  القبيأأأ   أأأ ا مأأأ  واملقاضأأأاة التحقيأأأق حأأأاالتالأأأ ايمة املطأأأرمة يف 
 لتطوينر التدرملي للقانون وتدوين ه يف   ا اجملالوس تس حومتقدمة بدرجة مافية 

 علأأى فاحصأأة نظأأرة دلقأأاء مأأ جانأأب اللج أأة  مأأ دراسأأة ال   وتتضأأح القي أأة املضأأافة هلأأ -22
يأأة الأأت أجرهتأأا اللج أأة السامسأأة بشأأفن الوالينأأة القضأأائية العامل املستفيضأأة( امل اقشأأات 1: )ينلأأي مأأا

سلسأألطات التشأأرينعية والقضأأائية  املتعلقأأةاملعلومأأات  غأأ ارة( 2؛ )(33)2017و 2009بأأني عأأامي 
 ارسأأأأاهتا بشأأأأفن الوالينأأأأة مب فهأأأأارس تضأأأأعوجم وعأأأأات الأأأأدول الأأأأت  آحأأأأاموالت في ينأأأأة املقدمأأأأة مأأأأ  

يف  عأدت ملسأاعدة الأدولالأت أُ و امأني العأا  ا مأ  املقدمأة( التقارينر املفصألة 3القضائية العاملية؛ )
( قأأرارات اة عيأأة العامأأة 4؛ )(34) أأ ا املوضأأوع بشأأفنالسامسأأة  اللج أأة دطأأار يف ات ظأأيم م اقشأأاهت

 حاليأا  قلق بشفن ت اول موضوع ت ظر فيأه  م  ينوجدبقدر ما قد و و (35)املسفلة     بشفنالس وينة 
 وات لج عيأة العامأة علأى مأدى السأل السأ وينةقأرارات الاللج ة السامسأة  ين بغأي التفميأد علأى أن 

 م اقشأأة أن علأأى العدينأأدة املاضأأية بشأأفن نطأأاق وتطبيأأق الوالينأأة القضأأائية العامليأأة قأأد أمأأدت مأأرارا  
__________ 

 و12سبي  املثال  املعا دات املستشهد إا يف احلاشية انظر  على  (32)
  ودسأتونيا  وأسأرتاليا  اارج تأني  مبأا يف ذلأك: 2017تكلم عدم م  الدول يف   ا املوضأوع يف م اقشأات عأا   (33)

 وترين يأأأدام  واتينل أأأد  وبأأ غالمينش  والرباوينأأأ   وسراغأأواي  اإلسأأأالمية( -ودينأأران )مجهورينأأأة   ودندونيسأأأيا  ودسأأرائي 
  والسأأألفامور  وروانأأأدا  وج أأأوب أفرينقيأأأا  واة هورينأأأة العربيأأأة السأأأورينة  واة هورينأأأة التشأأأيكية  واة ائأأأر  وتوسغأأأو

  ولب أأأأأأان  ومي يأأأأأأا  ومأأأأأأوس  البوليفارينأأأأأأة( -وف أأأأأأ وينال )مجهورينأأأأأأة   والصأأأأأأني  والسأأأأأأومان  وسأأأأأأ غافورة  وسأأأأأألوفي يا
  وال أأروينج  ينرل أأدا الشأأ اليةآتحأأدة لربينطانيأأا العظ أأى و وامل لكأأة امل  واملكسأأيك  ومأأالي اي  وليسأأوتو  وليخت شأأتاين 

 ووالوالايت املتحدة اامرينكية  واهل د  ونيجرياي
 A/65/181 (29  وثيقأة اامأم املتحأدة نطأاق وتطبيأق مبأدأ الوالينأة القضأائية العامليأةاامني العأا  ل مأم املتحأدة   (34)

  وثيقأأة اامأأم نطأأاق وتطبيأأق مبأأدأ الوالينأأة القضأأائية العامليأأة(؛ واامأأني العأأا  ل مأأم املتحأأدة  2010و/ينوليأأه  متو 
نطأأأأاق وتطبيأأأأق مبأأأأدأ الوالينأأأأة (؛ واامأأأأني العأأأأا  ل مأأأأم املتحأأأأدة  2011ح ينران/ينونيأأأأه  20) A/66/93املتحأأأأدة 

نطأأأاق وتطبيأأأق مبأأأدأ (؛ و2011ح ينران/ينونيأأأه  20) A/66/93/Add.1  وثيقأأأة اامأأأم املتحأأأدة ةالقضأأأائية العامليأأأ
نطأأأاق وتطبيأأأق مبأأأدأ و(؛ 2012ح ينران/ينونيأأأه  28) A/67/116  وثيقأأأة اامأأأم املتحأأأدة الوالينأأأة القضأأأائية العامليأأأة
نطأأأاق وتطبيأأأق مبأأأدأ (؛ و2013ح ينران/ينونيأأأه  26) A/68/113  وثيقأأأة اامأأأم املتحأأأدة الوالينأأأة القضأأأائية العامليأأأة
نطأاق وتطبيأق مبأدأ الوالينأة (؛ و2014متوو/ينوليأه  23) A/69/174  وثيقة اامأم املتحأدة الوالينة القضائية العاملية

نطأأأأاق وتطبيأأأأق مبأأأأدأ الوالينأأأأة (؛ و2015متوو/ينوليأأأأه  14) A/70/136  وثيقأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة القضأأأأائية العامليأأأأة
نطأأأاق وتطبيأأأق مبأأأدأ الوالينأأأة (؛ و2016ح ينران/ينونيأأأه  28) A/71/111  وثيقأأأة اامأأأم املتحأأأدة القضأأأائية العامليأأأة
 (و2017ح ينران/ينونيه  22) A/72/112  وثيقة اامم املتحدة القضائية العاملية

مأأأانون   10) 65/33(؛ وقأأأرار اة عيأأأة العامأأأة 2010ر مأأأانون الثاين/ين أأأاين  15) 64/117قأأأرار اة عيأأأة العامأأأة  (35)
(؛ وقأأأأأأرار اة عيأأأأأأة 2012مأأأأأأانون الثاين/ين أأأأأأاينر   13) 66/103(؛ وقأأأأأأرار اة عيأأأأأأة العامأأأأأأة 2011الثاين/ين أأأأأأاينر 

مأأأأأأأانون ااول/   18) 68/117(؛ وقأأأأأأأرار اة عيأأأأأأأة العامأأأأأأأة 2013مأأأأأأأانون الثاين/ين أأأأأأأاينر   14) 67/98 العامأأأأأأة
(؛ وقأأأأأأرار اة عيأأأأأأة 2014مأأأأأأانون ااول/مينسأأأأأ رب   18) 69/124عامأأأأأأة (؛ وقأأأأأأرار اة عيأأأأأة ال2013 مينسأأأأأ رب
مأأأانون ااول/   20) 71/149(؛ وقأأأرار اة عيأأأة العامأأأة 2015مأأأانون ااول/مينسأأأ رب   18) 70/119 العامأأأة

 (و2017مانون ااول/مينس رب   18) 72/120(؛ وقرار اة عية العامة 2016مينس رب 

http://undocs.org/en/A/65/181
http://undocs.org/ar/A/66/93
http://undocs.org/ar/A/66/93/Add.1
http://undocs.org/ar/A/67/116
http://undocs.org/ar/A/68/113
http://undocs.org/ar/A/69/174
http://undocs.org/ar/A/70/136
http://undocs.org/ar/A/71/111
http://undocs.org/ar/A/72/112
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ااخأأرى  احملافأأ يف  ببحثهأأا (36)علأأى أسأأاس "عأأد  اإلخأأالل" تأأدور مانأأت  املسأأفلة هلأأ   اة عيأأة
بعأأأة  يئأأة فرعيأأة ات سعتبار أأا  الأأدويل القأأانون ة أأةمأأ  الواضأأح أن  أأ ا ينشأأ   و ل مأأم املتحأأدةو 
يف م اسأأأبات متكأأأررة علأأأى مأأأدى السأأأ وات  حأأأدثعلأأأى العكأأأس مأأأ  ذلأأأك  و للج عيأأأة العامأأأةو 
يف مراحأأ  خمتلفأأة مأأ    (37)الواقأأع مول مأأ  مجيأأع امل أأاطق اةغرافيأأة يف أشأأارت أنالقليلأأة املاضأأية  

 ة أأأة مأأأ أن "الطبيعأأأة التق يأأأة" للوالينأأأة القضأأأائية العامليأأأة جتعأأأ   دىل  ال قأأأاو يف اللج أأأة السامسأأأة
  و(38)املسفلة هل   القانوين للتدوين أمثر مالءمة  حمفال  القانون الدويل 

 لعاأن غزيارة معلوماالهرا املوضوع حمددة وميكن إجراؤها، ىما مجّعت األماناة فعاة   دراسة -3 
 العاملية اجلنائية القضائية ابلوالية يتعلق فيما الدول ممارسال

 م وضأوع  أينضأا   للتطبيأق قابلأة أهنأا م ا  حمدمة مسفلة  ي العاملية القضائية الوالينة مسفلة -23
 م أا   تأدوين  امل ارسأة احلاليأةب ينسأ ح الأدول جانب م  امل ارسة م  ما ا   قدر وينوجدللدراسةو 

ينسأتل   التأدوين  والتطأوينر التأدرملي ل طأاق الوالينأة القضأائية العامليأةو  اخلال  م  ما ا   قدر ينوجد
  املتاحأأأأأة القانونيأأأأأة واالجتهأأأأأامات القضأأأأأائية السأأأأأوابقو وقأأأأأد لأأأأأوحغ سلفعأأأأأ  أن ممارسأأأأأة الأأأأأدول  

خالهلأأأا نطأأأاق  سأأأ  الأأأت تقرينبأأأا   العشأأأر السأأأ وات يفيف التأأأدوين   قأأأد مُجعأأأت سلفعأأأ   سأأأاعدةلل 
بأأال ظر دىل فو فرينأأدا   وضأأعا   ذلأأك ينكأأون وقأأدمل اقشأأة يف اللج أأة السامسأأةو ا قيأأدوتطبيأأق  أأ ا املبأأدأ 

  فأ ن املعلومأات مواضأيعها بشأفنانت ة ة القانون الدويل الدول على استبيا لرمومال درة الظا رة 
اللج أأأة  تسأأأتخدمهااخلأأأا  اةأأأا  ة الأأأت وكأأأ  أن  املأأأامة أأأ ا املوضأأأوع تأأأوفر  بشأأأفن املتاحأأأة حاليأأأا  

 وع لها يف تقد  لتحقيق
 مثأريا   جراء مراسة ملسفلة الوالينة القضائية العاملية  ي أمر ممكأ  ان  ف  ودضافة دىل ذلك -24

عليها الدول سلفع  على نطاق واسع تتطلب م  الدول حظر أنواع  صّدقتتفاقيات الت م  اال
 أأأ   اةأأأرائم عأأأ  طرينأأأق التشأأأرينعات  ليغطّأأأيالوالينأأأة القضأأأائية  نطأأأاقمعي أأأة مأأأ  السأأألوك ومتدينأأأد 

  قضأأائية والايتو وتوجأأد سأأوابق قضأأائية ذات صأألة بشأأفن الوالينأأة القضأأائية العامليأأة يف (39)احملليأأة
 

__________ 

 املرجع نفسهو (36)
مجاعأة  جأاء يف البيأاانت الأت أملأت إأا بلأدان  علأى سأبي  املثأال  2017عأا  يف ة العامة خالل م اقشة اة عي (37)

تصأّور مفأام  أن أمرينكأا الالتي يأة والكأارين   م طقأة مولة م   33تتفل  م  الت ) مول أمرينكا الالتي ية والكارين 
في بغأأأي  القاممأأأة للفرينأأأق العامأأأ ت أي تقأأأد  يف االجت اعأأأا حُيأأأر وملوضأأأوع )"دذا م ا تقأأأو  اللج أأأة سسأأأتعراض  أأأ ا
 أو أن تدرسأها مجيعأا وبعأض ع اصأر  أ ا املوضأوع  أن تأدرسة أة القأانون الأدويل دىل  ع دئ ا ال ظر يف أن نطلب

 املسأأأائ عأأأدم مأأأ    ببحأأأثأن اللج أأأة تقأأأو  حاليأأأا   احلسأأأبانبشأأأك  خأأأاص دذا أخأأأ ان يف  ذلأأأك مفيأأأدا  وسأأأيكون 
"دن أا نأرى ميأ ة  -مولأة  14تضأم اة اعأة الكارينبيأة ) فضأال  ع أا ذمرتأه(  مليأة"مببأدأ الوالينأة القضأائية العااملرتبطأة 

 تبحأأأث حاليأأأا    أأأ   اللج أأأة ااخأأأريةأن  وسل ظأأأر دىليف دمكانيأأأة دحالأأأة  أأأ ا املوضأأأوع دىل ة أأأة القأأأانون الأأأدويلو 
املوضأأوع سأأيكون أمأأرا   ف ن أأا نعتقأأد أن ا أأاذ قأأرار نحالأأة  أأ امببأأدأ الوالينأأة القضأأائية العامليأأة   مواضأأيع ذات صأألة

م اسبا  يف توقيته"(  فضال  ع  البياانت الت أملت إا بلدان أخرى  مث  نيجرياي )"دن ا أينضأا  نأدعو ة أة القأانون 
ان   تيأت شأتاين  وفيخ"( ومولومبيأا وغواتي أاال وليطبيعتهأا التق يأةامل اقشة  سل ظأر دىل اإلسها  يف      دىلالدويل 

  دووج وب أفرينقيا واتينل
 املرجع نفسهو (38)
 )أعال (و 12انظر يف   ا الصدم املراجع الوارمة يف احلاشية  (39)
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تشأ    علأى     ع  صكوك دقلي ية وأع ال أماموية تت اول   ا املوضوعو و    فضال  (40)خمتلفة
  ومبأأأامئ (41)سأأبي  املثأأال  القأأانون ال  أأأوذجي لالحتأأام اافرينقأأي بشأأفن الوالينأأأة القضأأائية العامليأأة

 لوالينأأأة القضأأأائيةس املتعلقأأأةومبأأأامئ برين سأأأتون  (42)أروشأأأا بشأأأفن الوالينأأأة القضأأأائية العامليأأأة-القأأأا رة
مأ  شأفنه توسأيع نطأاق  أ ا  ينكأونوجوم تداخ  ب اإلحياءدون بو وعالوة على ذلك  و (43)العاملية

فيهأأا مأأؤخرا  قأأد  نظأأرتااخأأرى الأأت ت ظأأر فيهأأا اللج أأة حاليأأا  أو  املتعأأدمة املواضأأيعاملوضأأوع  فأأ ن 
 بسهولة أمرب مبدأ الوالينة القضائية العامليةو توّضح أنم   ها متكّ 

العاملياااة ين يسااامح للجناااة لتنااااول  اجلنائياااة القضااائية الوالياااة ملساااألة راساااةد إجاااراء شاااأن ماان -4 
 موضوع يتصف أبن  تقليدي ومعاصر يف آن واحد

 فيأأه تتسأأم الأأ ي الوقأأت يفُأجرينأأت مراسأأة للوالينأأة القضأأائية العامليأأة يف  أأ   املرحلأأة   دذا -25
 القأرن تسأعي ات ايندة على ااقأ  م أ  مهية متأبمسفلة املسؤولية اة ائية الفرمينة ع  اةرائم الدولية 

اال ت أأأأا   موضأأأأع املسأأأأائ للج أأأأة فرصأأأأة أخأأأأرى لعأأأأد  االمتفأأأأاء مبعاةأأأأة  سأأأأتتيح ف هنأأأأا  العشأأأأرين 
لدول واجملت ع الأدويل مكأ  بأ  أن تعأا  أينضأا  املسأائ  الأت حتظأى س ت أا  ا جانب م التقليدي 

للج أأة القأأانون  تسأأ ح لدراسأأةا  أأ   أنمعاصأأر مبأأري وتتسأأم مأأ لك بفائأأدة ع ليأأة للأأدولو م أأا 
مأ ينج  املوضأوع  أ ا يف وينوجأدو القضأائية الوالينأةالدويل بتطوينر جوانب م  موضوع تقليأدي مثأ  

التقليدينأأأة واال ت امأأأات احلدينثأأأة للقأأأانون الأأأدويلو ويف الواقأأأع  وكأأأ  أن  اال ت امأأأاتمالئأأأم مأأأ  
 ا ت امأأا  لقأأانون الأأدويل ا  ا ت أأاثبأأت تُ  ميأأامين اللج أأة يف  ع أأ علأأى تع ينأأ   ةتسأأاعد  أأ   الدراسأأ

ضحااي اةرائم الفظيعأة يف شأك  مأ  أشأكال  حبق فاالعرتا ل هوض حبقوق اإلنسانو س مست را  
مشأأروع قأأانون اةأأرائم  سأأياق يفبأأه  املضأأطل عالع أأ  السأأابق  بفضأأ ُعأأّ و تع ينأأ ا  أمأأرب  قأأدالعدالأأة 
ي حملك أة موليأة مائ أة نظأا  أساسأ مشأروعااحدث املضطل ع بأه يف سأياق  الع   بفض  وم لك

 اإلنسانيةو دض املرتك بةرائم اةمواضيع مث  و 
__________ 

 Polyukhovich v. Commonwealthسأرتاليا العاليأة )أ   حمك أة 1991ل بوليومأوفيتش ضأد الكوم ولأثقضأية  انظأر: (40)

[1991] HCA 32 (Austl.)) (  الأ ي 2003ل يف عأا  دَّ )املعأ 1993قأانون اإلسمة اة اعيأة البلجيكأي لعأا  و ؛
بلجيكأأأا ضأأأأد وقضأأأأية ؛ 2002أمى دىل صأأأدور مأأأأ مرة التوقيأأأ  الصأأأأامرة عأأأ  حمك أأأأة العأأأدل الدوليأأأأة يف عأأأا  

م أدا قضأية   املأؤمي دىل 2000ةأرائم ضأد اإلنسأانية وجأرائم احلأرب لعأا  املتعلأق سقانون م أدا و ؛ 2005 تشام
قأانون اإلجأأراءات و ؛ 2010ف ل أدا ضأأد سوارامبأا  قضأيةو ؛(Desire Munyaneza) 2005 مين ينرينأه مونيأاني ا ضأد

بأأأة ضأأأأد القأأأأانون الأأأأدويل 2002والقأأأأانون ااملأأأاين لعأأأأا   ؛689املأأأأامة   اة ائيأأأة الفرنسأأأأي  املتعلأأأأق سةأأأأرائم املرتك 
((Volkerstrafgesetzbuch Germany (VStGB) 2002   والأأ ي اسأأُتخد  يف قضأأية دينغ أأاس مورواانشأأياما  يف

مدونأأة   الأأ ي أصأأبح اآلن 1861ضأأد ااشأأخاص لعأأا   املتعلأأق سةأأرائم املرتكبأأةينرل أأدا آنون قأأاو ؛ 2015عأأا  
  القضأأأأأية خي أأأأأانآاملأأأأأدعي العأأأأأا  إلسأأأأأرائي  ضأأأأأد وقضأأأأأية ؛ 1976لقأأأأأانون اة أأأأأائي )الوالينأأأأأة القضأأأأأائية( لعأأأأأا  ا

ين  مأأأأأأالي اي ضأأأأأأد جأأأأأأورج مبليأأأأأأو بأأأأأأوو وآخأأأأأأر قضأأأأأأية و (؛ 1961  لقأأأأأأدسس)احملك أأأأأأة اة ئيأأأأأأة  40/61 اة ائيأأأأأأة
املتعلأق قأانون دسأبانيا و ؛ 2015 يف عأا  حسأني حأربيقضأية السأ غال يف و (؛ جرت دمانتهم غيابيأا  ) 2001 عا ل

جأأون  ضأأد ووارة وقضأأية ؛ 1998وقضأأية بي وشأأيه لعأأا  ؛ 4-23  املأأامة 1985لعأأا   السأألطة القضأأائية بت ظأأيم
( ضأد S.2040دالأة ضأد رعأاة اإلر أاب )قأانون الع؛ و2006 عأا  يف  ينمل لكة العربية السعومينة وآخر سالداخلية 

 وامل لكة العربية السعومينة
 (و2012القانون الوطر ال  وذجي لالحتام اافرينقي بشفن الوالينة القضائية العاملية على اةرائم الدولية ) (41)
اأأأرائم  ي أأأا ينتعلأأأقفالعامليأأأة  الوالينأأأة القضأأأائيةأروشأأأا بشأأأفن  -مبأأأامئ القأأأا رة م ظ أأأة املعونأأأة القانونيأأأة اافرينقيأأأة   (42)

  الأأت اعُت أأدت يف اجت أأاع اخلأأرباء املعأأر سملتابعأأة املعقأأوم يف م ظأأور أفرينقأأي: حلقأأوق اإلنسأأان االنتهأأاك اةسأأيم
  (و2002)أروشا 

 أعال و 1مبامئ برين ستون املتعلقة سلوالينة القضائية العاملية  احلاشية  (43)
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 واملبادئ التوجيهية يو االستنتاجال ىنتائج حمتملة ،النطاق احملتم  للدراسة -اثلثا   
مأأع مأأداوالت الأأدول يف اللج أأة السامسأأة  للدراسأأة  ومتشأأيا   سل طأأاق امل كأأ في أأا ينتعلأأق  -26

أعأال    8لثغأرات الرئيسأية يف الورقأة غأري الرمسيأة املأ مورة يف الفقأرة م  ا مثريا  الت حدمت سلفع   
الأأأت  املسأأأائ مجيأأأع  ت أأأاولن عأأأة شأأأاملة يف  ذاتأن تكأأأون  الأأأدويل القأأأانون ة أأأةح أال حتأأأاول ينقأأأرت  

 أمثأرأن ترم  بدال  مأ  ذلأك علأى جم وعأة  ووك بني الدولو  في اعد  وضوح   صوصهاينوجد 
مأأأأع اللج أأأأة  وتعاوهنأأأأا  عأأأأ  طرينأأأأق ع لهأأأأا بشأأأأفهناانونيأأأأة الأأأأت تسأأأأتطيع مأأأأ  الشأأأأواغ  الق حتدينأأأأدا  

 امل يند م  اإلرشاماتو تقّد  أنالسامسة  
أوال   ينبأأأدو مأأأ  املهأأأم ال ظأأأر يف حتدينأأأد تعرينأأأ  أساسأأأي ملفهأأأو  الوالينأأأة القضأأأائية العامليأأأة  -27

الشأأروط أو  دينأأدحت  وتصأأ ي  "أنأأواع" الوالينأأة القضأأائية العامليأأة  فضأأال  عأأ  م هأأا والغأأرضومور أأا 
و ووكأ  أن ينشأ   ذلأك (44)تطبيق     الوالينةب ينتعلق في ااملعاينري الت تعكسها ممارسات الدول 
التصأأأأر   أو ال متيأأأأ  دىل التصأأأأر  دال دذا مأأأأان موضأأأأوع  طيعمأأأأا دذا مانأأأأت مولأأأأة احملك أأأأة تسأأأأت

القضأائية مبوجأب     التفميأدات للوالينأةهلأعلى أراضيها  ومتيي  ااساس القانوين  التحقيق موجوما  
القأأانون الأأدويل مأأ  حيأأث املصأأامر )أي املعا أأدات والعأأر ( ومأأا دذا مأأان قأأرار املقاضأأاة  أأو مأأ  

 دجباراي و/دل اميا   أ مس وحا  به /تقدينراي   قرارا  حيث طبيعته 
  أن حيأأدم نطأأاق وحأأدوم اثنا  يف تقرينأأرا  ت اولأأهاثنا مأأ  الدراسأأة  وكأأ   شأأقّ  شأأفن ومأأ  -28

ةأأأرائم اخلاضأأأعة هلأأأ   س جامعأأأةالعامليأأأة  مبأأأا يف ذلأأأك احت أأأال وضأأع قائ أأأة غأأأري  الوالينأأة القضأأأائية
 يف توجأأأد تو وسأأأيكون مأأأ  املفيأأأد  علأأأى سأأأبي  املثأأأال  ال ظأأأر في أأأا دذا مانأأأ(45)الوالينأأأة القضأأأائية

جأأرائم احلأأرب واإلسمة اة اعيأأة واةأأرائم ضأأد اإلنسأأانيةو  علأأىوالينأأة قضأأائية عامليأأة  الأأدول ممارسأأة
  احلأ  احملت أ  سلت أاولاإلضافية الت قد ت شف بني الدول  وسلتايل قأد تكأون جأدينرة  وم  املسائ 

يف  حدوثأأهلوالينأأة القضأأائية  و أأو أمأأر ممكأأ  ا  ارسأأةاملت افسأأة مل الأأدعاوىبشأأفن  الت أأاوع حلأأاالت
  و(46)حاالت الوالينة القضائية املت ام ة

الدوليأأأة  القضأأأائية واهليئأأأاتاحملأأأامم  أبع أأأال العامليأأأةفي أأأا ينتعلأأأق بعالقأأأة مبأأأدأ فوأخأأأريا    -29
  وكأ  أينضأا  أن ينشأ   نطأاق املشأروع حتدينأد جم وعأة ااع أال  أ  وسلتقاطع احملت   بي ه وبأني 

الوالينأة القضأائية العامليأة  ممارسأة بأني الت اوع م ع دىل الراميةم  املبامئ التوجيهية أو االست تاجات 
ومأأأ لك   ساسأأأي ووالينأأأة احملك أأأة اة ائيأأأة الدوليأأأةالأأأدول ااطأأأرا  يف نظأأأا  رومأأأا اا جانأأأبمأأأ  

احملالأأة مأأ  جملأأس اامأأ  دىل احملك أأة  احلأأاالتالعامليأأة مأأ  جانأأب مجيأأع الأأدول يف ممارسأأة الوالينأأة 
 ومأأأ و موليأأأة قضأأأائية  يئأأأاتحأأأاالت دنشأأأاء  يفبأأأدول غأأأري أطأأأرا  أو  واملتعلقأأأةاة ائيأأأة الدوليأأأة 

فاء قأدر أمأرب مأ  اليقأني علأى  أ ا اةانأب املتعلأق مراسة مفصلة يف دض دجراءساعد ينأن  امل تظر
__________ 

 أعال و 15ورقة ع   غري رمسية  احلاشية  (44)
  يف 12لواثئأأأأق الرمسيأأأأة للج أأأأة السامسأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأة ل مأأأأم املتحأأأأدة  الأأأأدورة الرابعأأأأة والسأأأأتون  اةلسأأأأة ا (45)

 (و 2009تشرين  الثاين/نوف رب  29) A/C.6/64/SR.12  وثيقة اامم املتحدة 21 الفقرة
 .T. R :علأى أسأاس ث أائيو انظأر ع أال  ستفاقأات ُتربمهأا الأدول معظأم التعأاون ملأريو و 12املرجع نفسه  الفقأرة  (46)

Salomon, “Mutual Legal Assistance in Criminal Matters,” in Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law (January 2013) عدة  أأأأأو معا أأأأأدة متعأأأأأدمة ااطأأأأأرا  لتقأأأأأد  املسأأأأأامبأأأأأامرة بلجيكأأأأأا  و ؛
مولأة  49  بأدعم مأ  خطأورة اةأرائم الدوليأة أشد م  أج  املقاضاة حمليا  بشفنالقانونية املتباملة وتسليم اجملرمني 

و الواثئأأق الرمسيأأأة للج أأة السامسأأأة 2016آذار/مأأأارس  16 حأأأىت اترينأأخيف اة عيأأأة العامأأة ل مأأأم املتحأأدة  ا  عضأأو 
  وثيقأأأأة اامأأأأم املتحأأأأدة 12  يف الفقأأأأرة 12سأأأأتون  اةلسأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأة ل مأأأأم املتحأأأأدة  الأأأأدورة الرابعأأأأة وال

A/C.6/64/SR.12 (29  و2009تشرين  الثاين/نوف رب) 

http://undocs.org/ar/A/C.6/64/SR.12
http://undocs.org/ar/A/C.6/64/SR.12
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 اة ائيأأأةالقضأأائية  اهليئأأأاتبعالقأأة مسأأفلة الوالينأأأة القضأأائية العامليأأأة علأأى الصأأعيد الأأأوطر أبع أأال 
 الدوليأأأة اةأأأرائم مأأأ  حمأأأدومة مبج وعأأأة ينتعلأأأق في أأأا متداخلأأأة والينأأأة لأأأدينها ينكأأأون قأأأد الأأأت الدوليأأأة
 أو التسليمو املقاضاةواجب و وينش   ذلك مبدأ التكام  و ااساسية

 االستنتاج -رالعا   
 نظأأأأأا  يف العامليأأأأأة القضأأأأأائية للوالينأأأأأةاملاضأأأأأي املكانأأأأأة امله أأأأأة  يفاللج أأأأأة  أع أأأأأال أبأأأأأروت -30

سل ظأا   ينتصأ في أا   الأدويل املسأتوىو  الأوطر ىعلأى املسأتو  أي  على مسأتوينني ينع   لل قاضاة
و 1996 مولية ومشأروع مدونأة اةأرائم لعأا  املتعلق ننشاء حمك ة ج ائية 1994لعا   ااساسي

  الدول يف اللج ة السامسأة  أحدث وقت يفة ة القانون الدويل وم لك   ف نويف   ا الصدم  
 املفيأد الأدورمجيعأا  علأى  ينتفقأون  قأانون مويل وخأرباءع  معا د أخرى ومتاب قانون مويل  فضال  
 الأأأت اخلطأأأرية اةأأأرائم بشأأأفن املقاضأأأاة يف لعامليأأأةا القضأأأائية الوالينأأأة متارسأأأه أن وكأأأ  الأأأ ي احملت أأأ 
 ومأ  الأدويل اجملت أع ماخأ  العدالأة مأ  م يند حتقيقاحت االت  حيّس   ا و و الدويل اجملت ع يندين ها
 مأ  اإلفأالت ومكافحأة السأيامة ضأرورات بأني أفضأ  تأواون دقامأة علأى الأدول ينساعد أن احملت  
 ذلأأأك تفعأأأ  وأنعلأأأى مثأأأ   أأأ ا املبأأأدأ   تعت أأأد أنمأأأ  الأأأدول  للكثأأأري أمكأأأ دذا و  و(47)العقأأأاب
 بأ    أ   اةأرائم علأىعاقبأة امل امل كأ  مأ  ينصأبح ف نأه املسأار  حتكأم أوضأح قواعد دىل سالست ام
 وأفض   و على ورمعها 

وفي أأا ينتعلأأق سل تيجأأة ال هائيأأة لل شأأروع  وكأأ  أن ينتخأأ  ال أأاتج شأأك  مشأأارينع مبأأامئ  -31
 بشأأأفن نطأأأاق وتطبيأأأق مبأأأدأ الوالينأأأة القضأأأائية اة ائيأأأة العامليأأأةو مشأأأارينع اسأأأت تاجات أوتوجيهيأأأة 

 القرتاحات الدول يف اللج ة السامسة للج عية العامةو ال ظر يف نواتج أخرى  وفقا   ووك  أينضا  
 ينك أ  العامليأة القضأائية الوالينأة ملعضألةامل كأ   احلأ  م  ج ءا   أن دىل يُنشار  سختصارو  -32
بأأني  أفضأأ  تأأواون حتقيأأق علأأى تسأأاعد ا أن وكأأ  الأأت املبأأامئ دينأأدحت علأأى الأأدول مسأأاعدة يف

 و أأأ اخأأأرىو اا احيأأأة الضأأأرورات السأأأيامة  مأأأ  انحيأأأة  ومكافحأأأة اإلفأأأالت مأأأ  العقأأأاب  مأأأ  
مأأ  وجهأأة نظأأر تأأدوين   واضأأحا   حتدينأأدا   املبأأدأ هلأأ ا السأألي ة العامأأة املعأأام حتدينأأد سلضأأرورة ينتطلأأب

  املتوخأأأأاة والشأأأأروح االسأأأت تاجات وستكتسأأأأير  التأأأدرمليو ومأأأأ لك تطأأأأوين القأأأانون الأأأأدويل احلأأأايل
خلأأرباء  ومأأ لك القضأأائية  واهليئأأات واحملأأامم الدوليأأة لل  ظ أأات فائأأدة املوضأأوع لدراسأأة م تيجأأة

  سل ظأأأر دىل املوضأأأوع  أأأ ا يف مفيأأأدا   وتأأأوم اللج أأأة أن تقأأأد  دسأأأهاما   القأأأانون الأأأدويلو وأخصأأأائيي
 املواضأيع بشأفن واحلاليأة السأابقة أع اهلا على وسالعت ام لصدما   ا يف الفريندة املؤسسية والينتها
 والدويل اة ائي القانون م  الصلة ذات
 

__________ 

(47) Id. at 154و 
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