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املرفقال
يلف -الوالية القضائية اجلنائية العاملية
يعده السيد تعارلز تع نور جالوه
يوال -مقدمة
 -1مبأأدأ "الوالينأأة القضأأائية العامليأأة" أو "مبأأدأ العامليأأة" أأو أسأأاس فرينأأد للوالينأأة يف القأأانون
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
وصأأفه أبنأأه والينأأة قضأأائية تسأأت د فقأأط دىل طبيعأأة اةروأأة مون اعتبأأار لإلقلأأيم الأ ي ارتُكبأأت فيأأه
وال ة سأأية اةأأاين املأأدَّعى أو املأأدان فعأأال وال ة سأأية الضأأحية وال اي عالقأأة أخأأرى سلدولأأة
امل ا ِرسأة هلأ الوالينأة القضأائية()1و و أ ا ينعأر أنأه ملأوو للدولأأة أن متأارس الوالينأة القضأائية العامليأأة
بشفن جروة ارتكبها مواط أج أ ضأد مأواط أج أ آخأر خأارج دقلي هأاو و تلأ أ الوالينأة
اختالفا ملحوسا عأ القواعأد التقليدينأة للوالينأة القضأائية مبوجأب القأانون الأدويل الأت تتطلأب يف
العامة نوعا ما م العالقة مث عالقة دقلي ية أو عالقة تتعلق سة سية أو عالقأة مأ نأوع آخأر
بني الدولة الت متارس الوالينة القضائية والسلوك املعرو
 -2وبسبب أوجه الغ وض املتعلقة سلتعرين وأوجه الغ وض ااخرى الت تكت أ مبأدأ العامليأة
أؤمي اليأأو دىل ت أوتري العالقأأات في أأا بأأني الأأدول
الأ ي ّأمى يف سأأياق تطبيقأأه يف املاضأأي وال ينأ ال ينأ ّ
ينُطأأرح رأي مفأأام أن ة أأة القأأانون الأأدويل ("اللج أأة") ين بغأأي أن تأأدرج أ ا املوضأأوع يف بأرانمج ع لهأأا
ان ذلك وك أن ين يند م الوضوح أما الدول فيُسهم يف حتقيق سيامة القانون يف الشؤون الدوليةو
 -3ويف السياق املعاصر وال سي ا م أ حمام أات نأوروبريغ بعأد احلأرب العامليأة الثانيأة مأا فتئأت
الدول تت رع على و مت اينأد مببأدأ الوالينأة القضأائية العامليأة يف معرمتهأا ضأد اإلفأالت مأ العقأاب عأ
اةأ أرائم الدولي أأة البش أأعة()2و و أ أ اةأ أرائم تشأ أ  :جأ أرائم احل أأرب واةأ أرائم املرتكب أأة ض أأد اإلنس أأانية
واإلسمة اة اعية الأت أي مأ بأني أشأد اةأرائم خطأورة املتسأبِّبة يف القلأق لل جت أع الأدويل مكأ ()3و

__________

()1

انظأأر املبأأدأ  )1(1م أ مبأأامئ برين سأأتون املتعلقأأة سلوالينأأة القضأأائية العامليأأة (املعت أأدة يف  27مأأانون الثاين/ين أاينر
 )2011جامعأة برين سأتون (

Principle 1(1) of the Princeton Principles on Universal Jurisdiction,

(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

()2
()3
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)(Stephen Macedo, ed.), 2004و منيأ أا ضأ يا مأ خأالل ع أوان املوضأوع بأني الوالينأة القضأائية اة ائيأة
العاملية والوالينة القضائية املدنية العامليأةو لك أا نأوم التوضأيح أن مأ أ الورقأة ينشأري دىل املبأدأ ااول سسأتع ال
التعبري اامثر شيوعا و و "الوالينة القضائية العاملية" أو "مبدأ العاملية"و
اامأأني الع أأا ل م أأم املتح أأدة نطأأاق وتطبي أأق مب أأدأ الوالين أأة القضأأائية العاملي أأة الفق أراتن  10و 11وثيق أأة اام أأم
املتحدة  29( A/65/181متوو/ينوليه )2010و
انظأأر مينباجأأة نظأأا رومأأا ااساسأأي لل حك أأة اة ائيأأة الدوليأأة  17متوو/ينوليأأه  1998اجمللأأد  2187الصأأفحة 3
الت استخدمت ا ااسلوبو ولكأ م ينكأ ذلأك حبأال مأ ااحأوال أول تعبأري عأ أ ا املفهأو و ويف الواقأع
وكأ الرجأأوع إأ الصأأيغة دىل أع أأال ة أأة القأأانون الأأدويل الأأت حأأدمت يف مشأأروع قأأانون اةأرائم أن الوالينأأة
اةرائمو انظر على سبي املثال مشأروع مدونأة اةأرائم املخلّأة بسألم اإلنسأانية
القضائية العاملية تسري على
وأم ها حولية ة ة القانون الدويل لعا  1996اة ء الثاينو
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()5

ويف الواقأأع ف ضأأافة دىل دنشأأاء يئأأات قضأأائية ج ائيأأة موليأأة( )4شأأىت خمصصأأة الغأأرض أو خمتلطأأة
فضال ع احملك ة اة ائية الدولية ملالحقأة املسأؤولني عأ أ اةأرائم يف شأىت ال اعأات حأول العأام
اعت أأدت الأأدول يف املاضأأي علأأى مبأأدأ الوالينأأة القضأأائية العامليأأة لتربينأأر ممارسأأة الوالينأأة اة ائيأأة الوط يأأة -
م ا فعلت دسرائي في ا ينتعلأق ب أ "أمولأ آخي أان" يف عأا )6(1961و بيأد أنأه بأدون تعرينأ ال طأاق
املس أ وح بأأه للوالينأأة القضأأائية اة ائيأأة الوط يأأة للدولأأة مبوجأأب القأأانون الأأدويل يف س أ أ الظأأرو
ينوجد خطر مت ث يف أن تتع ّدى الدولة على سيامة مولة أخأرى يف انتهأاك للقأانون الأدويل أو أن متت أع
ع ممارسة والينتها اة ائية ع دما قد ينس ح هلا مبدأ الوالينة القضائية العاملية ب لكو
 -4وينق أ ِّد أنصأأار الوالينأأة القضأأائية العامليأأة عأأدة أسأأس م طقيأأة أتينيأأدا هلأأاو أوال ينُأ مر أن
وجوم الوالينة القضائية العاملية ينعكس رغبة اجملت ع الدويل يف تع ين معاقبة اجملرمني ال ين ينتصأرفون
خأأارج نطأأاق الوالينأأة القضأأائية اي مولأأة  -مث أ ال أأوذج الكالسأأيكي للقرص أ ة يف قأأانون اامأأم
( )jus gentiumالت سعتبار ا جروة تؤثر على القانون الدويل العريف ( )communis jurisتش ّك
"جروة ضد قانون اامم" ()7()delicta juris gentiumو
 -5اثنيا ين ب البعض دىل أن ممارسة الوالينأة القضأائية العامليأة بشأفن جأرائم معي أة أو أمأر
ل أأه م أأا ين أأربر سل ظ أأر دىل أن أ أ اةأ أرائم ت ته أأك الق أأيم العاملي أأة واملب أأامئ اإلنس أأانيةو فهأ أ الق أأيم
ااساسية ي م بع نُظم القانون اة ائي ة يأع الأدولو وسلتأايل وكأ القأول يف ضأوء ااع أال
السابقة للج ة القانون الدويل دن اال ت أا بفأرض عقوبأة علأى اافعأال الأت تشأك جأرائم موليأة
مدان أأة م أ مجي أأع ال أأدول  -وال س أأي ا ع أأدما تُرتك أأب عل أأى نط أأاق واس أأع ج أأدا  -مل أأب أن وت أأد
سلضأأرورة دىل مأأا وراء حأأدوم الدولأأة الواح أدة الأأت تعأأوم دليهأأا الوالينأأة القضأأائية يف القضأأية بسأأبب
غضأت الطأر
مكان اةروة أو ج سية مرتكبيها أو ضحااي ا عل ا أن أ الدولأة لرمبأا تكأون ّ
__________

()4
()5

قأا جملأس اامأ التأابع ل مأأم املتحأدة و أأو ينتصأر مبوجأب الفصأ السأابع مأ ميثأاق اامأأم املتحأدة ننشأأاء
احملك تني اة ائيني الدوليتني ليوغوسالفيا السابقة ولرواندا يف عامي  1993و 1994على التوايلو
أبرمأأت اامأأم املتحأأدة أينضأأا اتفاقأأات مأأع س أرياليون وم بأأوماي ولب أأان إلنشأأاء حمأأامم "خمتلطأأة" خاصأأة م أ أج أ أ
البلدانو وت اولت يئات دقلي ية أينضأا أ املسأفلة دذ مخأ االحتأام اافرينقأي علأى سأبي املثأال يف اتفأاق مأع دحأدى
الأأدول ااعضأأاء فيأأه بغيأأة دنشأأاء حمك أأة خمتلطأأة ماخ أ نظأأا احملأأامم الوط يأأة للس أ غال مأ أج أ املقاضأأاة بشأأفن ج أرائم
تع ينب وجرائم ضد اإلنسانية بي أا تعأاون االحتأام ااوروي أينضأا مأع دحأدى الأدول ااعضأاء فيأه للقيأا سامأر نفسأهو
ولالطالع علأى تقيأيم هلأ اهليئأات القضأائية انظأرCharles Chernor Jalloh, ed., The Sierra Leone Special :
Court and Its Legacy: The Impact for Africa and International Criminal Law (Cambridge
University Press, 2013); Simon Meisenberg and Ignaz Stegmiller, eds., The Extraordinary

()6
()7
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)Chambers in the Courts of Cambodia (Springer, 2016و

)Att'y-Gen. of the Gov't of Israel v. Eichmann, (Isr. Sup. Ct. 1962), 36 ILR 5 (1961و
انظر املرجع نفسه ال ي ينتكلم ع القرص ة م ثال هل اةروةو وتعكس قضية أمولأ آخي أان ذلأكو دذ مأان
توىل املسأؤولية عأ ت ظأيم توقيأ اليهأوم وتأرحيلهم واعتقأاهلم ودسمهتأم
آخي ان مسؤوال مبريا يف أملانيا ال اوينة حيث ّ
أث أأاء احلأأرب العامليأأة الثانيأأةو وقأأد اختطفأأه ع أأالء س أرينون دس أرائيليون م أ اارج تأأني يف  11أاير/م أاينو 1960و
وشأأكت اارج ت أأني دىل جمل أأس اام أ مدعي أأة ح أأدوث خ أأرق لس أأيامهتا وللق أأانون الأأدويلو واعت أأد جمل أأس اام أ
القأرار  )1960(138يف  24ح ينران/ينونيأأه 1960و وقأد أعلأ جملأس اامأ أن أ اافعأأال وكأ أن تسأأبب
تؤمي دذا تكررت دىل تعرينض السألم واامأ الأدوليني للخطأرو وطلأب مأ دسأرائي تقأد
احتكاما موليا وقد ّ
ج أأرب م اس أأب للض أأررو وأعرب أأت دسأ أرائي عأ أ أس أأفها واعت أأربت أن أ أ ا االعتأ أ ار ينش أأك أ أ ا اة أأربو وأعرب أأت
اارج ت أأني عأ أ ع أأد رض أأا ا عأ أ تعب أأري دسأ أرائي عأ أ ااسأ أ و وط أأرمت الس أأفري اإلسأ أرائيليو وبع أأد م اقش أأات
مبلوماسية خل الكواليس أصدرت الدولتان بياان مشرتما ينعل دغالق ا احلدثو
GE.18-13644
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ع تلك الفظائع أو شجعت على ارتكاإا؛ ان
ينقو عليها اجملت ع الدويل مك ()8و

اافعأال وكأ أن تق ّأوض ااساسأات الأت

 -6وأخريا س ينُأرى لفأرتة طوينلأة وسلتفميأد م أ حمام أات نأوروبريغ واحلكأم الصأامر ع هأا
يف عأا  1946أن بعأض اةأرائم شأديندة اخلطأورة وأن حجأم أتثري أأا مبأري دىل مرجأة أن ارتكاإأأا
ينُسبب صدمة لض ري البشرينة مجعاء()9و و ا أو السأبب يف أن الأدول قأد حأ ّدمت أنواعأا معي أة
م السلوك بوصفها تشك انتهامات جسي ة تستتبع املسؤولية اة ائية الفرمينة للجاينو فالطأابع
البشع هل اانواع م السلوك مقرتان سحت ال تقأوينض السألم واامأ سل سأبة دىل مجيأع الأدول
خيول بأدور مأ مولأة احلأق يف التحقيأق مأع مأ أيتوهنأا ومقاضأاهتم()10و وم أا أي احلأال دىل حأد
مبأأري مأأع القراص أ ة يف العصأأور السأأابقة ف أ ن م أرتك مث أ أ اة أرائم ينعتأأربون أعأأداء للبش أرينة
مجعاء ( )hostes humani generisوال ينستحقون مالذا آم ا يف أي مكان يف العامو ونملاو فأ ن
امل طق ال ي تقو عليه ممارسة الوالينة القضائية اة ائية العاملية و ع دما ينُ ظر دىل مكوانته معا
أنأأه وك أ للأأدول وينتعأأني عليهأأا أن تتخ أ دج أراء ضأأد ااف أرام ال أ ين قأأد ال وك أ بغأأري ذلأأك أن
خيضعوا لل ساءلة م جانب أحدو فهأ أي دحأدى الطأرق الوحيأدة إلقأرار العدالأة ولل سأاعدة
يف حتقيق بعض الرمع ع د ارتكاب جرائم معي ة مدانة مبوجب القانون الدويل()11و
 -7وم أع ذلأأك فأأرغم املأأربرات امل أ مورة أعأأال وغري أأا م أ املأأربرات ذات الصأألة تكش أ
ممارسات الدول في ا ينتعلق مب ارسة الوالينة القضائية العاملية ع أن جوانب م طبيعأة أ ا املبأدأ
وم مض ونه املوضوعي غارقة يف اةدل القأانوينو وينبأدو ع ومأا أن الأدول توافأق علأى مشأروعية
املبأأدأ علأأى ااقأ يف سأأرو معي أأة وعلأأى أنأأه بصأأفة مبدئيأأة أماة مفيأأدة ومه أأة يف مكافحأأة
اإلفأأالت مأ العقأأابو وتوجأأد معا أأدات عدينأأدة تلأ الأأدول( )12نقامأأة الوالينأأة القضأأائية الوط يأأة

__________

( )8ينُعأ َّأرب عأ أ املشأأاعر يف مشأأروع مدونأأة اةأرائم املخلأأة بسأألم البشأرينة وأم هأأا مأأع التعليقأأات لعأأا  1996و أأو
نص اعت دته ة ة القانون الدويل يف مورهتا الثام ة وااربعأني يف عأا  1996وقدمتأه دىل اة عيأة العامأة مجأ ء
مأ أ تقرين أأر اللج أأة الأ أ ي ينت أأاول أع اهل أأا لتل أأك ال أأدورة (يف الفق أأرة )50و وذل أأك التقرين أأر الأ أ ي ينتضأ أ أينض أأا
تعليق أأات عل أأى مشأأارينع امل أوام وال سأأي ا امل أأاماتن  8و 9ين أأرم يف حولي أأة ة أأة الق أأانون الأأدويل  1996اجملل أأدو
الثأأاين اةأ ء الثأأاينو ونصأأت اللج أأة علأأى أوسأأع شأأك مأ أشأأكال الوالينأأة القضأأائية املقأ َّأررة بشأأفن اةأرائم علأأى
املقرر حملك ة ج ائية موليةو
الصعيد الوطر سالست ام دىل مبدأ العاملية دىل جانب االختصاص َّ
( )9اة عية العامة ل مم املتحدة تقرينر اامني العا عأ نطأاق مبأدأ الوالينأة القضأائية العامليأة وتطبيقأه تقرينأر اامأني
د اسأأت اما دىل تعليقأأات احلكومأأات ومالحظاهتأأا الفق أراتن  10و 11وثيقأأة اامأأم املتحأأدة A/65/181
العأأا املعأ ّ
(ُ 29
متوو/ينوليه )2010و
( )10نظا روما ااساسأي لل حك أة اة ائيأة الدوليأة احلاشأية  3أعأال يف الدينباجأة ("أشأد اةأرائم خطأورة الأت تثأري
قلأق اجملت أع الأدويل")؛ Luis Benavides, The Universal Jurisdiction Principle: Nature and Scope, 1
)Anuario Mexicano de Derecho Internacional, L. Rev. 22, 26-27 (2001و
( )11انظر :تقرينر ة ة القانون الدويل لعا  1996احلاشية  8أعأال مبأا يف ذلأك نأص مشأروعي املأامتني  8و 9مأ
مشروع مدونة اةرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأم ها مع التعليقات عليهاو
( )12انظر على سأبي املثأال االتفاقيأة الدوليأة مل ا ضأة أخأ الر أائ املأامة  17 5مأانون ااول/مينسأ رب 1979
جم وعأة معا أدات اامأم املتحأدة 1316 U.N.T.S. 206؛ واتفاقيأة م ا ضأة التعأ ينب وغأري مأ ضأروب املعاملأة
القاسأأية أو الالدنسأأانية أو املهي أأة الفقأأرة  10 )3(5مأأانون ااول/مينس أ رب  1984جم وعأأة معا أأدات اامأأم
املتحدة 1465 U.N.T.S. 85؛ واتفاقية محاينة امل تلكات الثقافية يف حالة نشوب ن اع مسلح والئحتها الت في ينأة
املأ أأامة  14 28أاير/م أ أاينو  1954ال أ أرابطhttp://unesdoc.unesco.org/images/0008/000824/082464mb.pdf :؛
واالتفاقي أ أأة الدولي أ أأة حل اين أ أأة م أ أأابالت التلغأ أ أرا البحرين أ أأة امل أ أأاماتن  8و 14 9آذار/م أ أأارس  1884الأ أ أرابط:
http://www.iscpc.org/information/Convention_on_Protection_of_Cables_1884.pdf؛؛ واالتفاقية الدولية
GE.18-13644
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وممارسأتها في أا ينتعلأق اأرائم معي أة قأد ال ينكأأون للدولأة أي صألة إأأا مثأ اإلسمة اة اعيأة املشأ ولة
ستفاقيأأة اإلسمة اة اعيأأة لعأأا  1948و"االنتهامأأات اةسأأي ة" (ج أرائم احلأأرب) امل صأأوص علأأى
()13
جتروه أ أأا يف اتفاقي أ أأات ج ي أ أ أ لع أ أأا  1949ويف الربوتوم أ أأول اإلض أ أأايف ااول لع أ أأا 1977
والتع أ ينب املش أ ول ستفاقيأأة م ا ضأأة التع أ ينب لعأأا )14(1984و م أأا ينبأأدو أن مبأأدأ العامليأأة أأو
ااسأأاس الأ ي تقأأو عليأأه املعا أأدات اإلقلي يأأة والتشأرينع احمللأأي لكثأأري مأ الأأدولو ولكأ أ أأي
ال قطة الت ينبدو أنه ين تهي ع د ا االتفاق العا بشفن الوالينة القضائية العامليةو

لق أأع ت أأاول امل شأأورات الفاضأأحة واالجتأأار إأأا املأأامة  12 2أينلول/سأأبت رب  1923اجمللأأد  27م أ جم وعأأة
معا أ أأدات عصأ أأبة اامأ أأم ()27 League of Nations Treaty Series 214؛ واالتفاقي أ أة املتعلقأ أأة سة أ أرائم وبع أ أأض
اافع أأال ااخ أأرى املرتكب أأة عل أأى مأ أ الط أأائرات لع أأا  1963امل أأامة  14 3أينلول/س أأبت رب  1963جم وع أأة
معا أأدات اامأأم املتحأأدة 704 U.N.T.S. 219؛ واتفاقيأأة م أأع وق أأع اة أرائم املرتكبأأة ضأأد ااشأأخاص املت تعأأني
حب اينة مولية مبا فيهم املوسفون الدبلوماسيون املامة  14 3مانون ااول/مينسأ رب  1973جم وعأة معا أدات
اام أ أأم املتح أ أأدة 1035 U.N.T.S. 168؛ واتفاقي أ أأة م أ أأع جرو أ أأة اإلسمة اة اعي أ أأة واملعاقب أ أأة عليه أ أأا امل أ أأامة 9 6
مانون ااول/مينس رب  1948جم وعة معا دات اامم املتحأدة 78 U.N.T.S. 277؛ واالتفاقيأة املتعلقأة بسأالمة
مأ أأوسفي اامأ أأم املتحأ أأدة وااف أ أرام امل أ أرتبطني إأ أأا  9مأ أأانون ااول/مينس أ أ رب  1994جم وعأ أأة معا أ أأدات اامأ أأم
املوجه أأة ض أأد س أأالمة املالح أأة البحرين أأة
املتح أأدة 2051 U.N.T.S. 363؛ واتفاقي أأة ق أأع ااع أأال غ أأري املش أأروعة َّ
املأامة  10 )5 4(7آذار/مأأارس  1988جم وعأأة معا أأدات اامأأم املتحأأدة 1678 U.N.T.S. 222؛ والربوتومأأول
اإلضايف ااول التفاقية ج ي لعا  1949الفقرة  1م املأامة  8 85ح ينران/ينونيأه  1977جم وعأة معا أدات
اام أ أأم املتح أ أأدة 1125 U.N.T.S. 3؛ واتفاقي أ أأة ج يأ أ أ ااوىل امل أ أأامة  12 49آب/أغس أ أأطس  1949جم وع أ أأة
معا أأدات اامأأم املتحأأدة 75 U.N.T.S. 31؛ اتفاقيأأة ج ي أ الرابعأأة املأأامة  12 146آب/أغسأأطس 1949
جم وعة معا دات اامم املتحدة 75 U.N.T.S. 287؛ واتفاقية ال أاي لق أع االسأتيالء غأري املشأروع علأى الطأائرات
املامة  16 )3(4مانون ااول/مينس رب  1970جم وعة معا أدات اامأم املتحأدة 860 U.N.T.S. 105؛ واالتفاقيأة
الدولي أأة مل ا ض أأة جت ي أأد املرت ق أأة واس أأتخدامهم ومتأ أوينلهم وت أأدرينبهم قأ أرار اة عي أأة العام أأة  34/44امل أأامة )3-2(9
( 4مأأانون ااول/مينس أ رب )1989؛ واتفاقيأأة البل أأدان اامرينكي أأة املتعلقأأة حب أأاالت االختفأأاء القس أأري ل ش أأخاص
امل أأاماتن  4و 9 6ح ينران/ينوني أأه  1994ال أ أرابطhttp://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-60.html :؛؛
واالتفاقي أأة الدولي أأة مل ا ض أأة أخأ أ الر أأائ قأ أرار اة عي أأة العام أأة  146/34امل أأاماتن  5و 17( 8م أأانون ااول/
مينسأ رب )1979؛ واالتفاقيأأة الدوليأأة حل اينأأة مجيأأع ااشأخاص مأ االختفأأاء القسأأري املأأامة  20 1-6مأأانون
ااول/مينس رب  2006جم وعة معا دات اامم املتحدة 2716 U.N.T.S. 3؛ واالتفاقية الدوليأة ملكافحأة ت ينيأ
ال ق أ أأوم امل أ أأامة  20 17نيس أ أأان/أبرين  1929جم وع أ أأة معا أ أأدات عص أ أأبة اام أ أأم 112 League of Nations
املوجهأأة ضأأد سأأالمة امل صأأات الثابتأأة القائ أأة يف
Treaty Series 371؛ وبروتومأأول ق أأع ااع أأال غأأري املشأأروعة َّ
اةأأر القأأاري املأأامة  10 3آذار/مأأارس  1988جم وعأأة معا أأدات اامأأم املتحأأدة 1678 U.N.T.S. 304؛
واتفاقيأة ج يأ الثانيأة املأامة  12 50آب/أغسأطس  1949جم وعأة معا أدات اامأم املتحأدة 75 U.N.T.S. 85؛
واالتفاقيأأة الوحيأأدة لل خأأدرات الفقأأرة  2م أ املأأامة  30 36آذار/مأأارس  1961جم وعأأة معا أأدات اامأأم
املتحأأدة 520 U.N.T.S. 151؛ وال ظأأا ااساسأأي لل حك أأة اة ائيأأة الدوليأأة ليوغوسأأالفيا السأأابقة ق أرار جملأأس
اام أ أ  25( 832أاير/م أ أاينو )1993؛ واتفاقي أ أأة ج ي أ أ الثالث أ أأة امل أ أأامة  12 129آب/أغس أ أأطس 1949
جم وعأأة معا أأدات اامأأم املتحأأدة 75 U.N.T.S. 135و ودضأأافة دىل ذل أأك ينتأأوخى مبأأدأ التكام أ ل ظأأا رومأأا
ااساس أأي لل حك أأة اة ائيأ أأة الدولي أأة امل أ أوام  20-17و 17 53متوو/ينولي أأه  1998وثيقأ أأة اام أأم املتحأ أأدة
 A/Conf.183/9دمكانية ممارسة الدول والينة قضائية ضأ املسأتوى الأوطر في أا ينتصأ اأرائم مشأ ولة سلوالينأة
القضائية لل حك ةو
( )13اتفاقية ج ي احلاشية  12أعال و
( )14اتفاقيأأة م ا ضأأة التع أ ينب وغأأري م أ ضأأروب املعاملأأة أو العقوبأأة القاسأأية أو الالدنسأأانية أو املهي أأة  10مأأانون
ااول/مينس رب  1984جم وعة معا دات اامم املتحدة 1465 U.N.T.S. 85و
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 -8واالختالفات في أا بأني الأدول بشأفن مفهأو العامليأة م أا بيّ تهأا ورقأة غأري رمسيأة أُعأ ّدت
يف دطأأار فرينأأق عامأ اتبأأع للج أأة السامسأأة للج عيأأة العامأأة ل مأأم املتحأأدة تشأ ثالثأأة جوانأأب
أأي )1( :تعرينأ مفهأأو الوالينأأة القضأأائية العامليأأة مبأأا يف ذلأأك متييأ عأ املفأأا يم ااخأأرى ذات
الصأألة؛ و( )2نطأأاق الوالينأأة القضأأائية العامليأأة مبأأا يف ذلأأك قائ أأة اة أرائم الأأت تقأأع حتأأت طائلأأة
القأأانون الأأدويل و ضأأع هل أ الوالينأأة القضأأائية ومأأدى طأأول أو قِصأأر أ القائ أأة؛ و( )3معأأام
تطبي أأق الوالين أأة القض أأائية العاملي أأة مب أأا يف ذل أأك ش أأروط تطبيقه أأا؛ ومع أ أاينري ممارس أأة أ أ الوالين أأة
القضأأائية؛ واةوانأأب اإلجرائيأأة والع ليأأة مبأأا يف ذلأأك مأأا دذا مأأان وجأأوم شأأخص مشأأتبه بأأه يف
اإلقلأأيم أم أرا مطلأأوس قب أ أن ينكأأون م أ اةأأائ التحقيأأق معأأه أو ا أأاذ تأأدابري أخأأرى ضأأد ؛ ومور
الأ أ ظم القض أأائية الوط ي أأة؛ والتفاعأ أ م أأع املف أأا يم ااخ أأرى للق أأانون ال أأدويل؛ واملس أأاعدة والتع أأاون
الأأدوليان مبأأا يف ذلأأك مسأأفلة املسأأاعدة القانونيأأة املتباملأأة والتعأأاون التقأأر وغأأري التقأأر في أأا ينتعلأأق
سملسائ اة ائيأة علأى املسأتوى اافقأي؛ ومأا دذا مأان ين بغأي أن تكأون لدولأة مكأان اةأر املأدَّعى
ااولوينة يف التصر مقارنة سلدول ااخأرى الأت هلأا صأالت أخأرى إأ ا اةأر ؛ ودمكانيأة انطبأاق
قأأانون التقأأام واملعأاينري الدوليأأة لإلجأراءات القانونيأأة الواجبأأة مبأأا يف ذلأأك احلأأق يف حمام أأة عاملأأة
والقاعدة الت ت هى ع التجأر املأ موج (( )ne bis in idemعأد جأواو احملام أة مأرتني علأى ذات
اةُأأر )؛ وتفاعل أأه م أأع الواج أأب  -الق أأائم ع أأامة عل أأى معا أأدات  -املت ثأ أ يف تس أأليم اة أأاين أو
مقاضاته ( )aut dedere aut judicareفي ا ينتص ارائم معي ة وعالقة مبدأ العاملية مببدأ التكام
ال ي و ح في ا ينتعلق سلدول ااطرا يف نظا روما ااساسي ااولوينأة لل الحقأات القضأائية
الوط ية بشفن اةرائم البالغة اخلطورة مقارنة سختصاص احملك ة اة ائية الدولية()15و
 -9ومع ذلك ف ن السلطة التقدينرينة السياسأية املتاحأة للأدول يف بتّهأا يف مسأفلة االحتجأاج
أو عد االحتجاج سلوالينة القضائية العاملية بغية البدء يف اإلجراءات اة ائية رمبا تكون ي أمرب
مسأأفلة خالفيأأة تكت أ مبأأدأ العامليأأةو وتُعأأرب جم وعأأة البلأأدان اافرينقيأأة وجم وعأأة أمرينكأأا الالتي يأأة
والكارين وحرمة عد اال ياو بوجه خاص ع ال قأد التأايل؛ فهأي تقأول دن مأواطر الأدول ااقأ
قأأوة قأأد سل أوا أأم املسأأتهدفون احلقيقيأأون الوحيأأدون سلوالينأأة القضأأائية العامليأأة بي أأا س أ مواط أأو
الدول ااقوى معفيأني م هأا دىل حأد مبأريو وعلأى العكأس مأ ذلأك فأ ن موال أخأرى وال سأي ا
بعض الدول ااعضاء يف جم وعة أوروس الغربية ومول أخرى الت ينبأدو أن حمام هأا احملليأة تتأ رع
أرم علأأى ذلأأك أبن ممارسأأة الوالينأأة
سلعامليأأة علأأى أأو أمثأأر تأواترا مثأ بلجيكأأا وفرنسأأا ودسأأبانيا تأ ّ
القضائية العاملية تتسق مع القانون الدويل وملب فه هأا علأى أهنأا جأ ء مأ احلصأ احليأوي الأ ي
ُحيت ى بأه يف سأياق مكافحأة اإلفأالت مأ العقأاب علأى ارتكأاب جأرائم خطأرية معي أة مدانأة مأ
اجملت ع الدويل مك و وت مام صحة ذلك يف الظرو الت ينثبت فيها أن مولة مكان اةأر املأ ّدعى
أو مولأة ج سأأية الشأأخص املشأأتبه فيأأه أو الدولأأة الأأت ينوجأد فيهأأا املشأأتبه فيأأه غأأري راغبأأة يف عأأرض
املسفلة على القضاء و/أو غري قامرة على ذلكو
__________

( )15انظأأر اللج أأة السامسأأة للج عيأأة العامأأة نطأأاق وتطبيأأق مبأأدأ الوالينأأة القضأأائية العامليأأة ورقأأة ع أ غأأري رمسيأأة أعأأد ا رئأأيس
اللج أأة لل اقشأأة يف الفرينأأق العام أ الصأأفحات  3( 7-1تش أرين الثأأاين/نوف رب ( )2017أُعأأدت مفسأأاس لتسأأهي دج أراء
م ينأأد مأ امل اقشأأة يف ضأأوء التبأأامالت السأأابقة لوجهأأات ال ظأأر في أأا بأأني م أأدوي الأأدول لأأدى اللج أأة السامسأأة و أأي تأدمج
مع أ أأا ورق أ أأات ش أ أأىت غ أ أأري رمسي أ أأة وض أ أأعت يف الف أ أأرتة م أ أأا ب أ أأني ع أ أأامي  2011و )2014الأ أ أرابطhttps://papersmart." :
ُ
"unmeetings.org/media2/16155022/wg-universal-jurisdiction_informal-working-paper.pdfو
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 -10ورمبأأا ال ينثأأري الد شأأة أن حمأأاوالت اسأأتخدا الوالينأأة القضأأائية العامليأأة مثأريا مأأا تأأؤمي دىل
الصأعد الث ائيأأة واإلقلي يأأة
حأأدوث احتكأأاك قأأانوين وسياسأأي ومبلوماسأأي بأأني الأأدول املع يأأة علأأى ُّ
والدوليأأةو فقأأد حأأدث أ ا علأأى سأأبي املثأأال يف قضأأية م أ مرة التوقي أ املؤرخأأة  11نيسأأان/
أبرينأ  )16(2000أمأأا حمك أة العأأدل الدوليأة في أأا ينتعلأق بصأأحة مأ مرة توقيأ بلجيكيأة صأأامرة
ضد ووينر اخلارجية الكونغويل عبدوالي ينريوماي بته ة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسأانية
م أأدَّعاة()17و ويف تط أأور الح أأق عق أأب ص أأدور لأ أوائح اهت أأا ل أأبعض املس أأؤولني الروانأ أدينني الرفيع أأي
املستوى يف مول أوروبية خمتلفة اعت د مؤمتر رؤساء مول وحكومات االحتام اافرينقي البالغ عدم
أعضائه  54عضوا عدة قأرارات( )18أمأد فيهأا "أن الوالينأة القضأائية العامليأة أي مبأدأ مأ مبأامئ
القأأانون الأأدويل الغأأرض م أأه أأو ض أ ان عأأد دفأأالت ااف أرام ال أ ين ينرتكبأأون ج أرائم خطأأرية مث أ
جأرائم احلأأرب واةأرائم ضأأد اإلنسأأانية مأ العقأأاب وتقأأدوهم دىل العدالأأة" مبأأا ينتفأأق مأأع املأأامة 4
(ح) مأ القأأانون التفسيسأأي لالحتأأام اافرينقأأي()19و بيأأد أن االحتأأام اافرينقأأي يف القأرارات نفسأأها
ويف العدين أأد مأ أ القأ أرارات الالحق أأة ق أأد أع أأرب أينض أأا عأ أ قلق أأه الشأ أديند دواء دمكاني أأة "دس أأاءة
التعسأ يف اسأأتع ال" أ الوالينأأة()20و ولأ لك
اسأأتع ال" الوالينأأة القضأأائية العامليأأة السياسأأية و" ّ

__________

()16

()17
()18

()19

()20
400

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

( Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, 7قضأية مأ مرة التوقيأ املؤرخأة  11نيسأان/أبرين ( 2000مجهورينأة
الكونغأأو الدوقراطيأأة ضأأد بلجيكأأا احلكأأم الصأأامر تقأأارينر حمك أأة العأأدل الدوليأأة  2002الفقأأرة )7و وتوجأأد جم وعأأة
أحأأدث عهأأدا م أ القضأأااي املعروضأأة علأأى حمك أأة العأأدل الدوليأأة والأأت م ملأأر الفص أ بعأأد يف بعضأأها ولك هأأا أاثرت
أوجه قلق مماثلة حول احلصاانت وأتميدات الوالينة القضائية اة ائية تشأت علأى فرنسأا مأ انحيأة والكونغأو وجيبأويت
وغي يأأا االسأأتوائية م أ ال احيأأة ااخأأرىو وقأأد طُلأأب دىل احملك أأة يف عهأأد أقأأرب البأأت يف قضأأااي أخأأرى ت طأأوي علأأى
واجب املقاضاة أو التسليم مبوجب اتفاقية م ا ضة التع ينب وذلك يف قضية تضم بلجيكا والس غالو
املرجع نفسهو يف قضية م مرة التوقي ت اولت احملك ة مسفلة احلصانة وليس الوالينة القضائية العامليةو
) Assembly/AU/Dec. 420(XIXالق أ أ أرار املتعلأ أ أأق نسأ أ أأاءة اسأ أ أأتع ال مبأ أ أأدأ الوالينأ أ أأة القضأ أ أأائية العامليأ أ أأة الوثيقأ أ أأة
) EX.CL/731(XXIالأأدورة العامينأأة التاسأأعة عشأأرة لل أؤمتر يف أمينأأس أسس نثيوبيأأا  16-15متوو/ينوليأأه 2012؛
و) Assembly/AU/Dec. 355(XVIالقأ أ أرار املتعل أ أأق نس أ أأاءة اسأ أ أتع ال مب أ أأدأ الوالين أ أأة القض أ أأائية العاملي أ أأة الوثيق أ أأة
) EX.CL/640(XVIIIالدورة العامينة السامسأة عشأرة لل أؤمتر يف أمينأس أسس نثيوبيأا  31-30مأانون الثاين/ين أاينر
2011؛ و) Assembly/ AU/Dec. 296 (XVالقرار املتعلق نساءة اسأتع ال مبأدأ الوالينأة القضأائية العامليأة الوثيقأة
) EX.CL/606 (XVIIال أ أأدورة العامين أ أأة اخلامس أ أأة عش أ أأرة لل أ أ أؤمتر يف م ب أ أأاال أبوغ أ أأدا يف متوو/ينولي أ أأه 2010؛
و) Assembly/AU/Dec.271(XIVالق أ أ أرار املتعلأ أ أأق نسأ أ أأاءة اسأ أ أأتع ال مبأ أ أأدأ الوالينأ أ أأة القضأ أ أأائية العامليأ أ أأة الوثيقأ أ أأة
) EX.CL/540(XVIالأأدورة العامينأأة الرابعأأة عشأأرة لل أؤمتر يف أمينأأس أسس نثيوبيأأا يف  31مأأانون الثاين/ين أاينر 2 -
ش أأباط/فرباينر 2010؛ و Assembly/AU/Dec.243(XIII) Rev.1القأ أرار املتعل أأق نس أأاءة اس أأتع ال مب أأدأ الوالين أأة
القضأأائية العامليأأة الوثيقأأة ) Assembly/AU/11 (XIIIالأأدورة العامينأأة الثالثأأة عشأأرة لل أؤمتر يف سأأرت سة ا ريينأأة
العربيأأة الليبيأأة الشأأعبية االش أرتامية العظ أأى يف  3-1متوو/ينوليأأه 2009؛ و) Assembly/AU/Dec.213(XIIالق أرار
املتعلأأق بت في أ ق أرار امل أؤمتر بشأأفن دسأأاءة اسأأتع ال مبأأدأ الوالينأأة القضأأائية العامليأأة الوثيقأأة )Assembly/AU/3 (XII
ال أ أ أ أ أ أأدورة العامين أ أ أ أ أ أأة الثاني أ أ أ أ أ أأة عش أ أ أ أ أ أأرة لل أ أ أ أ أ أ أؤمتر يف أمين أ أ أ أ أ أأس أسس نثيوبي أ أ أ أ أ أأا يف  3-1ش أ أ أ أ أ أأباط/فرباينر 2009؛
و) Assembly/AU/Dec.199 (XIالقأ أرار املتعل أأق بتقرين أأر املفوض أأية بش أأفن دس أأاءة اس أأتع ال مب أأدأ الوالين أأة القض أأائية
العامليأأة الوثيقأأة ) Assembly/AU/14 (XIالأأدورة العامينأأة احلامينأأة عشأأرة لل أؤمتر يف أمينأأس أسس نثيوبيأأا يف 30
ح ينران/ينونيه  1 -متوو/ينوليه 2008و
موجهأأة دىل اامأأني العأأا مأ امل ثأ الأأدائم ة هورينأأة ت انيأأا املتحأأدة لأأدى
رسأأالة مؤرخأأة  29ح ينران/ينونيأأه َّ 2009
اامأأم املتحأأدة وثيقأأة اامأأم املتحأأدة  23( A/63/237/Rev.1متوو/ينوليأأه )2009و انظأأر أينضأأا :القأأانون التفسيسأأي
لالحتأأام اافرينقأي املأأامة ( 4ح) ("ينع أ االحتأأام وفقأأا لل بأأامئ التاليأأة :ووو حأأق االحتأأام يف التأأدخ يف مولأأة عضأأو
مبوجأأب ق أرار م أ امل أؤمتر في أأا ينتعلأأق بظأأرو خطأأرية و أأي :ج أرائم احلأأرب واإلسمة اة اعيأأة واة أرائم املرتكبأأة ضأأد
االنسانية")و
قرارات االحتام اافرينقي املتعلقة سلوالينة القضائية العاملية انظر امل اقشة املتعلقة سحلاشية 18و
GE.18-13644

A/73/10

ف نأأه يف مجلأأة أمأأور معأأا دىل ااخأ بوقأ اختيأأاري إلصأأدار أو ت فيأ أوامأأر توقيأ تسأأت د دىل
املبدأ ودنشاء يئة ت ظي ية مولية خمتصة سستعراض و/أو معاةة الشكاوى ال اشئة ع استخدا
الوالينة القضائية العامليأة مأ جانأب آحأام الأدول ودجأراء حأوار بشأفن أ ا املوضأوع علأى الصأعيد
اإلقلي ي (االحتام اافرينقي  -االحتام ااوروي) وم لك على الصعيد العاملي (اامم املتحدة)()21و
 -11ودذا ُوضعت يف االعتبار م انحية آراء الدول الت تعتأرب الوالينأة القضأائية العامليأة أماة
قانونية قيّ ة يف اةهوم املتواصلة الت ينب هلا اجملت ع الدويل للحأد مأ االنتهامأات اخلطأرية للقأانون
الأأدويل ومأ ال احيأأة ااخأأرى آراء الأأدول الأأت ينثأأري قلقهأأا احت أأال دسأأاءة اسأأتع ال أ الوالينأأة
وتعسأأفي وسياسأأي فضأأال عأ تفاعأ وعالقأة أ الوالينأأة مأأع القواعأأد
وتطبيقهأأا بشأأك انتقأأائي ّ
ا
ااخأأرى للقأأانون الأأدويل ينُثأأار ع دئأ السأؤال ع أأا دذا مانأأت ة أأة القأأانون الأأدويل سعتبار أأا يئأأة
فرعيأأة اتبعأأة للج عيأأة العامأأة مكلفأأة سلتط أوينر التأأدرملي للقأأانون الأأدويل وتدوين أأه ين بغأأي أن ُجتأأري
مراسأأة قانونيأأة هلأ ا املوضأأوع املهأأمو ودذا قأأررت اللج أأة أن تفعأ ذلأأك توخيأأا لل سأأاعدة يف وضأأع
مبامئ توجيهية أو است تاجات مست دة م ممارسة الدول فقد ينثبت أن ذلك مفيد مأ ال احيأة
الع لية للدولو ويف الواقع سلّ ت اة عية العامة صأراحة م أ عأا  2009سحلاجأة دىل توضأيح
أ ا املبأأدأ القأأانوين وذلأأك ع أأدما أضأأافت بتوافأأق اآلراء أ ا الب أأد دىل جأأدول أع أأال اللج أأة
السامسة ب أاء علأى مقأرتح مقأد مأ اجمل وعأة اافرينقيأة خأالل الأدورة الرابعأة والسأتني املعقأومة يف
عا )22(2009و
 -12وت اقش اللج ة السامسة ا املوضأوع سأ واي م أ عأا )23(2009و وبي أا جأرى دحأراو
تقد مهم يف توضيح جماالت االختال يف الرأي بشفن الوالينة القضائية العاملية خالل السأ وات
أوخى يف البداينأةو وقأد اعت أد
التسع ااخرية م ينك التقد يف اةوانب ااخرى مبريا م ا مأان مت َّ
االحتأأام اافرينقأأي يف عهأأد قرينأأب أأو مأأانون الثاين/ين أاينر  2018قأرارا أعأأرب فيأأه عأ أسأأفه دواء
"املأأفوق الواضأأح" يف م اقشأأة موضأأوع العامليأأة يف اة عيأأة العامأأة وب أأاء علأأى ذلأأك معأأا اجمل وعأأة
اافرينقية يف نيوينورك دىل "تقد توصأيات دىل مأؤمتر الق أة بشأفن ميفيأة حترينأك امل اقشأة دىل اامأا
__________

( )21قرارات االحتام اإلفرينقي املتعلقة سلوالينة القضائية العاملية املرجع نفسهو الحغ أنه يف أعقاب دنشأاء فرينأق اخلأرباء
املشأأرتك بأأني االحتأأام اافرينقأأي واالحتأأام ااوروي خلصأأت مفوضأأية االحتأأام اافرينقأأي دىل أنأأه "مأأان مأ الصأأعب
دملأأام حأ مائأأم يف امل اقشأأات اإلضأأافية املتعلقأأة إأ املسأأفلة مأأع االحتأأام ااوروي"و ولأ لك فقأأد تبّأأت املفوضأأية
دمراج أ ا الب أأد يف اة عيأأة العامأأة ال أأت أضأأافته م وضأأوع يف عأأا  2009ةع أ امل اقشأأة أمثأأر عامليأأةو وم أ
اةأدينر سال ت أأا أن االحتأأام اافرينقأأي قأأد ا أ خطأأوة دملابيأأة يف عأأا  2012واعت أأد أينضأأا القأأانون ال أأوذجي
لالحتام اافرينقي بشفن الوالينة القضائية العاملية على اةرائم الدولية وال ي أوصى الدول ااعضاء فيأه نمراجأه يف
التشأرينعات احملليأأة (دقأرار الوالينأأة القضأأائية العامليأأة بشأأفن جروأأة اإلسمة اة اعيأأة واةأرائم ضأأد اإلنسأأانية وجأرائم
احلرب والقرص ة واالجتار سملخدرات واإلر اب)و
( )22تقرينأأر اللج أأة السامسأأة ع أ أع اهلأأا أث أأاء الأأدورة الرابعأأة والسأأتني نطأأاق وتطبيأأق مبأأدأ الوالينأأة القضأأائية العامليأأة
وثيقة اامم املتحدة A/64/452و
( )23ق أرار اة عيأأة العامأأة  15( 117/64مأأانون الثاين/ين أاينر )2010؛ وق أرار اة عيأأة العامأأة  10( 33/65مأأانون
الثاين/ين أ أ أاينر )2011؛ وقأ أ أرار اة عي أ أأة العام أ أأة  13( 103/66م أ أأانون الثاين/ين أ أ أاينر )2012؛ وقأ أ أرار اة عي أ أأة
العامأ أ أأة  14( 98/67مأ أ أأانون الثاين/ين أ أ أاينر )2013؛ وق أ أ أرار اة عيأ أ أأة العامأ أ أأة  18( 117/68مأ أ أأانون ااول/
مينسأ أ أ رب )2013؛ وقأ أ أرار اة عي أ أأة العام أ أأة  18( 124/69م أ أأانون ااول/مينسأ أ أ رب )2014؛ وقأ أ أرار اة عي أ أأة
العام أأة  18( 119/70م أأانون ااول/مينس أ رب )2015؛ وق أرار اة عي أأة العام أأة  20( 149/71م أأانون ااول/
مينس رب )2016؛ وقرار اة عية العامة  18( 120/72مانون ااول/مينس رب )2017و
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يف أ ا الصأأدم"()24و وينبأأدو أن عأأد دحأراو تقأأد ذي مغأ ى دّمنأأا ينرجأأع ج ئيأأا علأأى ااق أ دىل
اخلالف أأات السياس أأية املتعلق أأة سحت أأال ح أأدوث تطبي أأق انتق أأائي وتعس أأفي هلأ أ ا املب أأدأ القض أأائيو
والواقأع أنأه خأالل م اقشأات اة عيأة العامأة بشأفن أ املسأفلة يف عأا  2017أمكأ ل غلبيأأة
الس أأاحقة مأ أ الوف أأوم املوافق أأة عل أأى احلاج أأة دىل التح أ ّأرك دىل اام أأا يف امل اقش أأة املتعلق أأة سلوالين أأة
القضأأائية العامليأأة مأأع اختالفهأأا يف الوقأأت نفسأأه بشأأفن تعرين أ أ الوالينأأة وطبيعتهأأا ونطاقهأأا
وحأأدوم او ووكأ استشأأفا الأ ط نفسأأه مأ امل اقشأأات السأأابقة الأأت أجرهتأأا اللج أأة السامسأأة
والت ينعوم اترخيها دىل تشرين ااول/أمتوبر 2010و
 -13ويف س أ أ الظأأرو ينبأأدو أن اللج أأة دذا مأأا رّم أ ت بشأأك خأأاص علأأى جم وعأأة
حم أدومة م أ املسأأائ القانونيأأة ااساسأأية ولأأيس علأأى مام أ جم وعأأة املسأأائ الأأت حتأأدم ا الأأدول
سعتبار ا جماالت تعكس وجهأات نظر أا املختلفأة (علأى ال حأو املشأار دليأه يف الفقأرة  8أعأال )
سأأتكون يف وض أأع جيأأد بش أأك خأأاص و ّك ه أأا م أ مس أأاعدة الأأدول ع أ طرينأأق ص أأياغة مب أأامئ
توض أح طبيعأأة الوالينأأة القضأأائية العامليأأة ونطاقهأأا وحأأدوم ا
توجيهيأأة أو اسأأتخالص اسأأت تاجات ّ
ِ
توجه تطبيقها بشك سليمو
والض اانت اإلجرائية الت ّ
 -14أوال وك أ لدراسأأة قانونيأأة للوالينأأة القضأأائية العامليأأة تُفضأأي دىل وضأأع مشأأارينع مبأأامئ
توجيهية أو مشارينع است تاجات أن تساعد مداوالت اللج ة السامسة بشفن املسأفلةو وينبأدو
أن املوضوع مهيف للتطأوينر التأدرملي والتأدوين سل ظأر دىل تأوافر ممارسأة واسأعة ال طأاق مأ جانأب
الدول وسوابق قضائية وفقه قانوينو و ا قد نالحغ أن اللج ة قد ع لأت بشأك مسأتفيض يف
ميأأدان القأأانون اة أأائي الأأدويل وأهنأأا يف ش أرامة وثيقأأة مأأع اللج أأة السامسأأة ق أ ّدمت يف الواق أأع
دسهامات مبرية يف ع لية تطوينر ا اجملأال القأانوين()25و ومأ شأفن ت أاول أ ا املوضأوع اآلن أن
ينشأأك اسأأت رارا هلأ ا التقليأأد ال أ ي مشأ علأأى سأأبي املثأأال ال احلصأأر صأأياغة مبأأامئ القأأانون
الدويل املعرت إا يف ميثاق حمك أة نأوروبريغ ويف حكأم احملك أة الصأامر يف عأا  1950ودعأدام
مشروع ال ظا ااساسي حملك ة ج ائية مولية مائ ة يف عا 1994و
 -15اثنيأا ال ينأ ال املوضأأوع املقأأرتح ينشأأك مصأأدرا لاللتأ ا الث أأائي واإلقلي أأي والأأدويل ة يأأع
الأأدول ال سأأي ا ع أأدما ينأُ َّأدعى أن مبأأدأ العامليأأة قأأد طُبِّأأق بصأأورة انتقائيأأة وتعسأأفيةو وينشأأري مثأأال
االحت أ أأام اافرينق أ أأي واالحت أ أأام ااوروي الل أ أ أ ين أنش أ أأو فرين أ أأق خ أ أ أرباء خمصص أ أأا يف م أ أأانون الث أ أأاين/
ين اينر  2009إلثراء م اقشأاهت ا بشأفن أ القضأية دىل أن الأ هج التقأر ُوجأد أنأه مفيأد للأدول
وم اسب هلاو
__________

( )24ح أ أأىت اترين أ أأخ حترين أ أأر أ أ أ ال أ أ أ ص م تُ أ أأدع اجمل وع أ أأة اافرينقي أ أأة دىل االجت أ أأاع وم حت أ أ أ دليه أ أأا أ أ أ التوص أ أأيةو
انظأرAssembly/AU/Dec.665-689(XXX), Decision on the International Criminal Court, Doc. :
EX.CL/1068(XXXII), Thirtieth Ordinary Session, Addis Ababa, Ethiopia, 28–29 January 2018,

para. 5(v), p. 2و
( )25ع لت ة ة القانون الدويل بشك مستفيض يف ميدان القانون اة أائي الأدويلو وقأد بأدأ ذلأك مبشأروعها ااول
أي صأأياغة مبأأامئ القأأانون الأأدويل املعأأرت إأأا يف ميثأأاق حمك أأة نأأوروبريغ واحلكأأم الصأأامر ع هأأا وواصأألت أ ا
الع بت أاول مسأفلة االختصأاص اة أائي الأدويل ومسأفلة تعرينأ العأدوان ومشأروع قأانون اةأرائم املخلأة بسألم
اإلنسانية وأم ها ( )1996 1954ومشروع ال ظا ااساسأي حملك أة ج ائيأة موليأة وجروأة العأدوان وااللتأ ا
سلتس أأليم أو سحملام أأة ( )aut dedere aut judicareفض أأال عأ أ املواض أأيع ااح أأدث عه أأدا املت ثل أأة يف حص أأانة
مسؤويل الدول م الوالينة القضائية اة ائية ااج بية واةرائم ضد اإلنسانيةو
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 -16اثلثأأا وم أأا ينأأرم أمان ينل أ املوضأأوع مع أاينري اللج أأة املتعلقأأة نمراج املواضأأيع يف ب أرانمج
ع لها الطوين ااج و
 -17وينتض أ ب أرانمج ع أ اللج أأة الطوين أ ااج أ أصأأال موضأأوعا ذا صأألة مع أأوان "الوالينأأة
القضأائية خأأارج اإلقلأيم"( )26و أأو موضأوع م ينأأدرج بعأد يف جأأدول ااع أال املفعَّأ للج أةو ومأأع
ذل أأك ال ينوج أأد أي ت أأداخ أو اومواجي أأة ب أأني املوض أأوعنيو ف أأامل هج البحث أأي املتعل أأق ب أ أ "الوالين أأة
القض أأائية خ أأارج اإلقل أأيم" الأ أ ي ينشأ أ املس أأائ اة ائي أأة واملس أأائ التجارين أأة أينض أأا ق أأد ت أأاول
واسأأتبعد صأراحة مأ نطاقأأه مبأأدأ العامليأأة بسأأبب الطبيعأأة الفرينأأدة هلأ ا املبأأدأ()27و وأاي مأأان اامأأر
ف ن دضافة الوالينة القضائية العاملية دىل برانمج الع الطوين ااج ستك ِّ ا املوضوعو
اثنيا -يستويف هرا املوضوع معاي اإلدراج يف لرانمج العم الطوي األج
 -18إلمراج موضأأوع يف بأرانمج الع أ الطوينأ ااجأ للج أأة ملأأب دثبأأات أنأأه ينفأأي سملعأاينري
التالية الت ُحدمت يف عا :1996
( )1مل أأب أن ينعك أأس املوض أأوع احتياج أأات ال أأدول في أأا ينتعل أأق سلتط أوينر الت أأدرملي
للقانون الدويل وتدوين ه؛
( )2ين بغأأي أن ينكأأون املوضأأوع قأأد بلأأغ مرحلأأة متقدمأأة سلقأأدر الكأأايف م أ حيأأث
ممارسة الدول مبا ينس ح سلتطوينر التدرملي والتدوين ؛
()3

ين بغي أن ينكون املوضوع حمدَّما وقابال للتطوينر التدرملي والتدوين ؛

( )4ين بغأأي أال تقتصأأر اللج أأة علأأى حبأأث املواضأأيع التقليدينأأة بأ أن ت ظأأر أينضأأا يف
املواض أأيع ال أأت تعك أأس تط أأورات جدين أأدة يف الق أأانون ال أأدويل وشأ أواغ ملح أأة هت أأم اجملت أأع ال أأدويل
مك ()28و ومجيع املعاينري مستوفاة يف ا املوضوع م ا سيُ َّبني يف التحلي التايلو
 -1إجراء دراسة للوالية القضائية اجلنائية العاملية هو يمر يعكس احتياجال الدول
 -19م أأا سأأبق أن لأأوحغ ت أأاقش اللج أأة السامسأأة موضأأوع الوالينأأة القضأأائية العامليأأة م أ
عأأا  2009وم ينتحقأأق سأأوى تقأأد حمأأدومو وقأأد خلصأأت اللج أأة السامسأأة دىل أن "التطبيأأق
املسأأؤول واحلصأأي للوالينأأة القضأأائية العامليأأة وفقأأا للقأأانون الأأدويل أأو أفض أ مأأا ينكف أ شأأرعية
__________

( )26انظأ أ أ أ أ أأر مقأ أ أ أ أ أأرتح اامانأ أ أ أ أ أأة بشأ أ أ أ أ أأفن موضأ أ أ أ أ أأوع الوالينأ أ أ أ أ أأة القضأ أ أ أ أ أأائية خأ أ أ أ أ أأارج اإلقلأ أ أ أ أ أأيم (املرفأ أ أ أ أ أأق اخلأ أ أ أ أ أأامس)
( http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2006/english/annexes.pdf&lang=EFSRACاطلأ أ أأع عليأ أ أأه
آخر مرة يف  10آب/أغسطس )2018و
( )27تقرينر ة ة القانون الأدويل عأ أع أال مورهتأا الثام أة واخل سأني وثيقأة اامأم املتحأدة  A/61/10يف املرفأق " أاء"
(( )2006أُش أأري يف الفق أأرة  16دىل أن الوالين أأة القض أأائية العاملي أأة مت يأ أ ة سملقارن أأة م أأع ااس أأس ااخ أأرى للوالين أأة
القضأأائية سل ظأأر دىل أنأأه ُحيأأتج إأأا عأأامة في أأا ينتصأ حب اينأأة مصأأا اجملت أأع الأأدويل ولأأيس حصأرا املصأأا الوط يأأة
لدولة احملك ة و ك ا ف ن املبدأ امل مور "خيرج ع نطاق" املوضوعو وم انحية أخرى ف املثري لال ت أا أن
الوالينأ أأة القضأ أأائية خأ أأارج اإلقلي يأ أأة مأ أأان م أ أ بأ أأني اجمل وعأ أأة ااوىل م أ أ املواضأ أأيع الأ أأت اختارهتأ أأا اللج أ أأة ع أ أأدما
استعرضت أث اء مورهتا ااوىل مراسة استقصائية للقانون الأدويل أعأدهتا اامانأة العامأةو ف أ بأني  25موضأوعا
أ ِ
ُوصأي نمكانيأأة دمراجهأأا يف بأرانمج ع لهأا حأأدمت اللج أأة قائ أأة مؤقتأأة مؤلفأة مأ  14موضأأوعا مأأان أحأأد ا
و "الوالينة القضائية في ا ينتعلق سةرائم املرتكبة خارج ااراضي الوط ية")و
( )28حولية ة ة القانون الدويل  1997اجمللد الثاين (اة ء الثاين) الفقرة 238و
GE.18-13644
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ومصأأداقية اسأأتخدامها"()29و و أ ا ينطأأرح الس أؤال ع أأا ينسأأتل مه التطبيأأق احلصأأي وع أأا ينتطلّبأأه
االتساق مع القأانون الأدويلو واعرتافأا بعأد دحأراو تقأد جأو ري بعأد سأ وات مأ ال قأاو ُحأدم
املخأأرج يف شأأك فرينأأق عامأ مفتأأوح سب العضأوينة أمأأا مجيأأع الأأدول ااعضأأاء لتسأأهي دجأراء
م اقشات أمثر اتساما سلطابع غري الرمسي بشفن ا املوضوعو ومان اام امل شوم و أن ذلأك
قد ينساعد على التقلي دىل أمب حد م االختالفات يف وجهات ال ظأر بأني الوفأوم()30و ودضأافة
دىل الفرينق العام ال ي أمى دىل دحراو بعض التقد بشفن املسأفلة ولكأ ينبأدو أنأه ال ينأ ال
ينعكأأس بعأأض االنقسأأامات نفسأأها يف اللج أأة السامسأأة واة عيأأة العامأأة ااوسأأع نطاقأأا تقأأرر أن
ينكأأون أي نظأأر يف املسأأفلة "مون اإلخأأالل سل ظأأر يف أ ا املوضأأوع ويف املسأأائ ذات الصأألة يف
احملافأ ااخأأرى ل مأأم املتحأأدة"()31و والغأأرض الصأرينح هلأ الصأأيغة أأو تأأرك اجملأأال مفتوحأأا أمأأا
يئأأات اامأأم املتحأأدة ااخأأرى ذات الصأألة مثأ ة أأة القأأانون الأأدويل للتعامأ مأأع املسأأفلة م أ
م ظور والينة م م هاو
 -20وم أ م ظأأور اللج أأة السامسأأة م أ احملت أ أن مت ّك أ مراسأأة ة أأة القأأانون الأأدويل هل أ ا
املوضوع اة عية العامة م حتقيق م يند م التقأد يف توضأيح حالأة مبأدأ العامليأة مبوجأب القأانون
الأدويل أو علأأى ااقأ توضأأيح جوانأب قانونيأأة معي أة م أأهو ووكأ إلسأأها اللج أة يف أ املرحلأأة
ع طرينق حتلي قانوين مرم أن ينساعد يف امل اقشة احلاليأة يف نيوينأورك قأدر اإلمكأان وأن ينعأا
التعسأ يف اسأتع الهو وينُ تظأر أينضأا
شواغ الدول بشفن احت ال دسأاءة اسأتع ال أ ا املبأدأ أو ّ
أن ينسأاعد أ ا اإلسأأها يف دعأأدام مقرتحأأات مل وسأأة مسأت دة مأ ممارسأأات الأأدول وكأ علأأى
و أفضأ أن تسأ ح للأدول أبن ينكأون لأدينها أسأاس قأانوين أوضأح وكأ انطالقأا م أه التفأاوض
على نتيجة توفيقية دن م ينك التوص دىل توافأق يف اآلراء بشأفن املوضأوع ماخأ اة عيأة العامأةو
وة ة القانون الدويل سعتبار أا يئأة فرعيأة تق يأة مسأتعدة جيأدا إلجأراء حتليأ قأانوين هلأ ا املبأدأ
املهم م مبامئ القانون الدويلو وم شفن الدراسة القانونية أن تسأاعد علأى دطأالق اإلمكأاانت
الأأت ين طأأوي عليهأأا املبأأدأ لسأأد الثغأأرة احلاليأأة املتعلقأأة سإلفأأالت م أ العقأأاب في أأا ينتص أ اهأأوم
املوجهة ضد اةرائم اخلطرية مبوجب القانون الدويل مع توفري اليقني القأانوين الأ ي
اجملت ع الدويل َّ
تشتد احلاجة دليه لدى الدول والسلطات الوط ية مبا يف ذلك احملاممو
 -2املوضااوع للا مرحلااة متقدمااة ابلقاادر الكااايف ،ماان حيااث ممارسااة الاادول ،مبااا يساامح ابلتطااوير
التدرجيي والتدوين
 -21بغض ال ظر ع الشكوك احلالية لدى الدول في ا ينتعلأق ب طأاق تطبيأق الوالينأة القضأائية
الوالينة
العاملية ينوجد سلفع لدى الكثري م الدول تشرينعات ت ص على شك م أشكال
أو م أشكال الوالينة القضائية شبه العاملية سالست ام دىل الت امات تعا دينأة معي أةو وينتضأح ذلأك
م أ غ أ ارة املأأامة ال أأت قأأدمتها ال أأدول دىل اام أأني العأأا وم أ التقأأارينر العدين أأدة الأأت أع أأدهتا أمان أأة
__________

( )29اللج أأة السامسأأة للج عيأأة العامأأة ل مأأم املتحأأدة مشأأروع قأرار وثيقأأة اامأأم املتحأأدة
( 1تشرين الثاين/نوف رب )2001و
( )30اة عيأة العامأأة ل مأأم املتحأأدة الأأدورة الثانيأأة والسأأبعون :نطأاق وتطبيأأق مبأأدأ الوالينأأة القضأأائية العامليأأة (الب أأد 85
م أ أ جأ أأدول ااع أ أأال) ال أ أرابط( http://www.un.org/en/ga/sixth/72/universal_jurisdiction.shtml :متأ أأت
وايرته آخر مرة يف  10آب/أغسطس )2018و
( )31قرار اة عية العامة  33/65الفقرة  10( 2مانون الثاين/ين اينر )2011و
A/C.6/66/L.19
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اللج أأة السامسأأة مأ أجأ اة عيأأة العامأأة بغيأأة تيسأأري م اقشأاهتا بشأأفن الوالينأأة القضأأائية العامليأأةو
ودضأافة دىل التشأرينعات الوط يأأة واالتفاقيأأات الدوليأأة العدينأدة الأأت تأ ص علأأى االلتأ ا سلتسأأليم أو
احملام ة( )32والت قد تكون ذات صلة سلوالينة القضائية العاملية ولك ليس سلضرورة مواوينأة هلأا
ف أ ن بعأأض الأأدول تفأأرتض شأأكال م أ أشأأكال الوالينأأة العامليأأة يف قواني هأأا الداخليأأة ع أأدما ينتعلأأق
اامر ارائم خطرية معي أة مبوجأب القأانون الأدويل حأىت ع أدما حيأدث السألوك املطعأون فيأه خأارج
دقلي ها وال ينكون مواط و ا ضالعني فيهو وينوجد قدر ما ا م امل ارسة لدى الدول سل ظأر دىل
ال أ ايمة املط أأرمة يف ح أأاالت التحقيأأق واملقاض أأاة م أ أ ا القبي أ و أأي مجيعهأأا واس أأعة االنتش أأار
ومتقدمة بدرجة مافية تس ح سلتطوينر التدرملي للقانون وتدوين ه يف ا اجملالو
 -22وتتضأأح القي أأة املضأأافة هل أ الدراسأأة م أ جانأأب اللج أأة م أ دلقأأاء نظأأرة فاحصأأة علأأى
مأأا ينلأأي )1( :امل اقشأأات املستفيضأأة الأأت أجرهتأأا اللج أأة السامسأأة بشأأفن الوالينأأة القضأأائية العامليأأة
بأأني عأأامي  2009و)33(2017؛ ( )2غأ ارة املعلومأأات املتعلقأأة سلسأألطات التشأرينعية والقضأأائية
والت في ين أأة املقدم أأة مأ أ آح أأام وجم وع أأات ال أأدول ال أأت تض أأع فه أأارس مب ارس أأاهتا بش أأفن الوالين أأة
القضائية العاملية؛ ( )3التقارينر املفصألة املقدمأة مأ اامأني العأا والأت أُعأدت ملسأاعدة الأدول يف
ت ظأأيم م اقشأأاهتا يف دطأأار اللج أأة السامسأأة بشأأفن أ ا املوضأأوع()34؛ ( )4قأرارات اة عيأأة العامأأة
املسفلة()35و وبقدر ما قد ينوجد م قلق بشفن ت اول موضوع ت ظر فيأه حاليأا
الس وينة بشفن
اللج ة السامسأة ين بغأي التفميأد علأى أن القأرارات السأ وينة للج عيأة العامأة علأى مأدى السأ وات
العدينأأدة املاضأأية بشأأفن نطأأاق وتطبيأأق الوالينأأة القضأأائية العامليأأة قأأد أمأأدت مأرارا علأأى أن م اقشأأة
__________

()32
()33

()34

()35
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انظر على سبي املثال املعا دات املستشهد إا يف احلاشية 12و
تكلم عدم م الدول يف ا املوضأوع يف م اقشأات عأا  2017مبأا يف ذلأك :اارج تأني وأسأرتاليا ودسأتونيا
ودس أرائي ودندونيسأأيا ودين أران (مجهورينأأة  -اإلسأأالمية) وسراغ أواي والرباوين أ وب أ غالمينش واتينل أأد وترين يأأدام
وتوسغأأو واة ائ أأر واة هورينأأة التشأأيكية واة هورينأأة العربيأأة الس أأورينة وج أأوب أفرينقيأأا وروانأأدا والس أألفامور
وسأ أ أألوفي يا وس أ أ أ غافورة والسأ أ أأومان والصأ أ أأني وف أ أ أ وينال (مجهورينأ أ أأة  -البوليفارينأ أ أأة) ومأ أ أأوس ومي يأ أ أأا ولب أ أ أأان
وليخت شأأتاين وليسأأوتو ومأأالي اي واملكسأأيك وامل لكأأة املتحأأدة لربينطانيأأا العظ أأى وآينرل أأدا الشأ الية وال أأروينج
ونيجرياي واهل د والوالايت املتحدة اامرينكيةو
اامني العأا ل مأم املتحأدة نطأاق وتطبيأق مبأدأ الوالينأة القضأائية العامليأة وثيقأة اامأم املتحأدة 29( A/65/181
متوو/ينوليأأه )2010؛ واامأأني العأأا ل مأأم املتحأأدة نطأأاق وتطبيأأق مبأأدأ الوالينأأة القضأأائية العامليأأة وثيقأأة اامأأم
املتحأ أأدة  20( A/66/93ح ينران/ينونيأ أأه )2011؛ واامأ أأني العأ أأا ل مأ أأم املتحأ أأدة نط أأاق وتطبي أأق مب أأدأ الوالينأ أأة
القض أأائية العامليأ أة وثيق أأة اام أأم املتح أأدة  20( A/66/93/Add.1ح ينران/ينوني أأه )2011؛ ونط أأاق وتطبي أأق مب أأدأ
الوالينأأة القضأأائية العامليأأة وثيقأأة اامأأم املتحأأدة  28( A/67/116ح ينران/ينونيأأه )2012؛ ونطأأاق وتطبيأأق مبأأدأ
الوالينأأة القضأأائية العامليأأة وثيقأأة اامأأم املتحأأدة  26( A/68/113ح ينران/ينونيأأه )2013؛ ونطأأاق وتطبيأأق مبأأدأ
الوالينة القضائية العاملية وثيقة اامأم املتحأدة  23( A/69/174متوو/ينوليأه )2014؛ ونطأاق وتطبيأق مبأدأ الوالينأة
القض أأائية العاملي أأة وثيقأ أأة اامأ أأم املتحأ أأدة  14( A/70/136متوو/ينولي أأه )2015؛ ونط أأاق وتطبي أأق مب أأدأ الوالين أأة
القضأأائية العامليأأة وثيقأأة اامأأم املتحأأدة  28( A/71/111ح ينران/ينونيأأه )2016؛ ونطأأاق وتطبيأأق مبأأدأ الوالينأأة
القضائية العاملية وثيقة اامم املتحدة  22( A/72/112ح ينران/ينونيه )2017و
ق أرار اة عيأأة العامأأة  15( 117/64مأأانون الثاين/ين أاينر )2010؛ وق أرار اة عيأأة العامأأة  10( 33/65مأأانون
الثاين/ين أ أ أاينر )2011؛ وقأ أ أرار اة عي أ أأة العام أ أأة  13( 103/66م أ أأانون الثاين/ين أ أ أاينر )2012؛ وقأ أ أرار اة عي أ أأة
العامأ أ أأة  14( 98/67مأ أ أأانون الثاين/ين أ أ أاينر )2013؛ وق أ أ أرار اة عيأ أ أأة العامأ أ أأة  18( 117/68مأ أ أأانون ااول/
مينسأ أ أ رب )2013؛ وقأ أ أرار اة عي أ أأة العام أ أأة  18( 124/69م أ أأانون ااول/مينسأ أ أ رب )2014؛ وقأ أ أرار اة عي أ أأة
العام أأة  18( 119/70م أأانون ااول/مينس أ رب )2015؛ وق أرار اة عي أأة العام أأة  20( 149/71م أأانون ااول/
مينس رب )2016؛ وقرار اة عية العامة  18( 120/72مانون ااول/مينس رب )2017و
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اة عيأأة هل أ املسأأفلة مانأأت تأأدور علأأى أسأأاس "عأأد اإلخأأالل"( )36ببحثهأأا يف احملاف أ ااخأأرى
ل مأأم املتحأأدةو وم أ الواضأأح أن أ ا ينش أ ة أأة القأأانون الأأدويل سعتبار أأا يئأأة فرعيأأة اتبعأأة
للج عيأأة العامأأةو وعلأأى العكأأس م أ ذلأأك حأأدث يف م اسأأبات متكأأررة علأأى مأأدى الس أ وات
القليلأأة املاضأأية أن أشأأارت يف الواقأأع مول مأ مجيأأع امل أأاطق اةغرافيأأة( )37يف مراحأ خمتلفأأة مأ
ال قأأاو يف اللج أأة السامسأأة دىل أن "الطبيعأأة التق يأأة" للوالينأأة القضأأائية العامليأأة جتع أ م أ ة أأة
القانون الدويل حمفال أمثر مالءمة للتدوين القانوين هل املسفلة()38و
 -3دراسة هرا املوضوع حمددة وميكن إجراؤها ،ىما مجّعت األماناة فعاة معلوماال غزيارة لعاأن
ممارسال الدول فيما يتعلق ابلوالية القضائية اجلنائية العاملية
 -23مسفلة الوالينة القضائية العاملية ي مسفلة حمدمة م ا أهنأا قابلأة للتطبيأق أينضأا م وضأوع
للدراسةو وينوجد قدر ما ا م امل ارسة م جانب الأدول ينسأ ح بتأدوين امل ارسأة احلاليأة م أا
ينوجد قدر ما ا م اخلال ينسأتل التأدوين والتطأوينر التأدرملي ل طأاق الوالينأة القضأائية العامليأةو
وقأ أأد لأ أأوحغ سلفع أ أ أن ممارسأ أأة الأ أأدول والس أ أوابق القضأ أأائية واالجتهأ أأامات القانونيأ أأة املتاحأ أأة
لل س أأاعدة يف الت أأدوين ق أأد ُمجع أأت سلفع أ يف الس أ وات العش أأر تقرينب أأا ال أأت س أ خالهل أأا نط أأاق
وتطبيأأق أ ا املبأأدأ قيأأد امل اقشأأة يف اللج أأة السامسأأةو وقأأد ينكأأون ذلأأك وضأأعا فرينأأداو فبأأال ظر دىل
ال درة الظا رة لرموم الدول على استبياانت ة ة القانون الدويل بشأفن مواضأيعها فأ ن املعلومأات
املتاحأأة حاليأأا بشأأفن أ ا املوضأأوع تأأوفر املأأامة اخلأأا اةأأا ة الأأت وك أ أن تسأأتخدمها اللج أأة
لتحقيق تقد يف ع لهاو
 -24ودضافة دىل ذلك ف جراء مراسة ملسفلة الوالينة القضائية العاملية ي أمر ممكأ ان مثأريا
م االتفاقيات الت ص ّدقت عليها الدول سلفع على نطاق واسع تتطلب م الدول حظر أنواع
معي أأة م أ الس أألوك ومتدين أأد نط أأاق الوالين أأة القض أأائية ليغطّأأي أ اة أرائم ع أ طرين أأق التش أرينعات
احملليأأة()39و وتوجأأد س أوابق قضأأائية ذات صأألة بشأأفن الوالينأأة القضأأائية العامليأأة يف والايت قضأأائية

__________

()36
()37

()38
()39
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املرجع نفسهو
خالل م اقشة اة عية العامة يف عأا  2017علأى سأبي املثأال جأاء يف البيأاانت الأت أملأت إأا بلأدان مجاعأة
مول أمرينكا الالتي ية والكارين (الت تتفل م  33مولة م م طقأة أمرينكأا الالتي يأة والكأارين تص ّأور مفأام أن
تقأأو اللج أأة سس أأتعراض أ ا املوض أأوع ("دذا م ُحيأأرو أي تقأأد يف االجت اعأأات القاممأأة للفرينأأق العام أ في بغأأي
ع دئ ا ال ظر يف أن نطلب دىل ة أة القأانون الأدويل أن تأدرس بعأض ع اصأر أ ا املوضأوع أو أن تدرسأها مجيعأاو
وسأأيكون ذلأأك مفيأأدا بشأأك خأأاص دذا أخ أ ان يف احلسأأبان أن اللج أأة تقأأو حاليأأا ببحأأث عأأدم م أ املسأأائ
املرتبطأة مببأدأ الوالينأة القضأائية العامليأة") فضأال ع أا ذمرتأه اة اعأة الكارينبيأة (تضأم  14مولأة " -دن أا نأرى ميأ ة
يف دمكانيأأة دحالأأة أ ا املوض أأوع دىل ة أأة الق أأانون الأأدويلو وسل ظ أأر دىل أن أ اللج أأة ااخ أأرية تبحأأث حالي أأا
مواضأأيع ذات صأألة مببأأدأ الوالينأأة القضأأائية العامليأأة ف ن أأا نعتقأأد أن ا أأاذ قأرار نحالأأة أ ا املوضأأوع سأأيكون أمأرا
م اسبا يف توقيته") فضال ع البياانت الت أملت إا بلدان أخرى مث نيجرياي ("دن ا أينضأا نأدعو ة أة القأانون
امل اقشة سل ظأر دىل طبيعتهأا التق يأة") ومولومبيأا وغواتي أاال وليخت شأتاين وفييأت ان
الدويل دىل اإلسها يف
وج وب أفرينقيا واتينل دو
املرجع نفسهو
انظر يف ا الصدم املراجع الوارمة يف احلاشية ( 12أعال )و
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خمتلفة( )40فضال ع صكوك دقلي ية وأع ال أماموية تت اول ا املوضوعو و تشأ علأى
سأأبي املثأأال القأأانون ال أأوذجي لالحتأأام اافرينقأأي بشأأفن الوالينأأة القضأأائية العامليأأة( )41ومبأأامئ
القأأا رة-أروشأأا بشأأفن الوالينأأة القضأأائية العامليأأة( )42ومبأأامئ برين سأأتون املتعلقأأة سلوالينأأة القضأأائية
العاملية()43و وعالوة على ذلك وبدون اإلحياء بوجوم تداخ ينكأون مأ شأفنه توسأيع نطأاق أ ا
املوضأأوع فأ ن املواضأأيع املتعأأدمة ااخأأرى الأأت ت ظأأر فيهأأا اللج أأة حاليأأا أو نظأأرت فيهأأا مأأؤخرا قأأد
توضح بسهولة أمرب مبدأ الوالينة القضائية العامليةو
مت ّك ها م أن ّ
 -4ماان شااأن إج اراء دراسااة ملسااألة الواليااة القضااائية اجلنائيااة العامليااة ين يساامح للجنااة لتناااول
موضوع يتصف أبن تقليدي ومعاصر يف آن واحد
 -25دذا أُجرينأأت مراسأأة للوالينأأة القضأأائية العامليأأة يف أ املرحلأأة يف الوقأأت الأ ي تتسأأم فيأأه
مسفلة املسؤولية اة ائية الفرمينة ع اةرائم الدولية أبمهية مت ايندة على ااقأ م أ تسأعي ات القأرن
العشأ أرين ف هن أأا س أأتتيح للج أأة فرص أأة أخ أأرى لع أأد االمتف أأاء مبعاة أأة املس أأائ موض أأع اال ت أأا
التقليدي م جانب الدول واجملت ع الأدويل مكأ بأ أن تعأا أينضأا املسأائ الأت حتظأى س ت أا
معاصأأر مبأأري وتتسأأم م أ لك بفائأأدة ع ليأأة للأأدولو م أأا أن أ الدراسأأة تس أ ح للج أأة القأأانون
الدويل بتطوينر جوانب م موضوع تقليأدي مثأ الوالينأة القضأائيةو وينوجأد يف أ ا املوضأوع مأ ينج
مالئ أأم م أ اال ت ام أأات التقليدين أأة واال ت ام أأات احلدينث أأة للق أأانون ال أأدويلو ويف الواق أأع وك أ أن
تسأأاعد أ الدراس أة علأأى تع ين أ ع أ اللج أأة يف ميأأامين تُثبأأت ا ت أأا القأأانون الأأدويل ا ت امأأا
مست را سل هوض حبقوق اإلنسانو فاالعرتا حبق ضحااي اةرائم الفظيعأة يف شأك مأ أشأكال
العدالأأة قأأد ُع أّو تع ين أ ا أمأأرب بفض أ الع أ السأأابق املضأأطلع بأأه يف سأأياق مشأأروع قأأانون اة أرائم
وم لك بفض الع ااحدث املضطلع بأه يف سأياق مشأروع نظأا أساسأي حملك أة موليأة مائ أة
ومواضيع مث اةرائم املرتكبة ضد اإلنسانيةو

__________

()40

()41
()42
()43
GE.18-13644

انظأر :قضأية بوليومأوفيتش ضأد الكوم ولأث ل 1991حمك أة أسأرتاليا العاليأة (
))[1991] HCA 32 (Austl.؛ وقأانون اإلسمة اة اعيأة البلجيكأي لعأا ( 1993املعأ َّدل يف عأا  )2003الأ ي
أمى دىل ص أأدور مأ أ مرة التوقيأ أ الص أأامرة عأ أ حمك أأة الع أأدل الدولي أأة يف ع أأا 2002؛ وقض أأية بلجيك أأا ض أأد
تشام 2005؛ وقانون م أدا املتعلأق سةأرائم ضأد اإلنسأانية وجأرائم احلأرب لعأا  2000املأؤمي دىل قضأية م أدا
ضأد مين ينرينأه مونيأاني ا (Desire Munyaneza) 2005؛ وقضأية ف ل أدا ضأأد سوارامبأا 2010؛ وقأانون اإلجأراءات
اة ائي أأة الفرنس أأي امل أأامة 689؛ والق أأانون اامل أأاين لع أأا  2002املتعل أأق سةأ أرائم املرتكب أأة ض أأد الق أأانون ال أأدويل
( (Volkerstrafgesetzbuch Germany (VStGB) 2002والأ ي اسأأتُخد يف قضأأية دينغ أأاس مورواانشأأياما يف
عأأا 2015؛ وقأأانون آينرل أأدا املتعلأأق سة أرائم املرتكبأأة ضأأد ااشأأخاص لعأأا  1861ال أ ي أصأأبح اآلن مدونأأة
القأ أأانون اة أ أأائي (الوالين أ أأة القضأ أأائية) لع أ أأا 1976؛ وقض أ أأية املأ أأدعي الع أ أأا إلس أ أرائي ضأ أأد آخي أ أأان القض أ أأية
اة ائي أ أأة ( 61/40احملك أ أأة اة ئي أ أأة سلق أ أأدس )1961؛ وقض أ أأية م أ أأالي اي ض أ أأد ج أ أأورج مبلي أ أأو ب أ أأوو وآخ أ أأرين
لعا ( 2001جرت دمانتهم غيابيأا)؛ والسأ غال يف قضأية حسأني حأربي يف عأا 2015؛ وقأانون دسأبانيا املتعلأق
بت ظأأيم السأألطة القضأأائية لعأأا  1985املأأامة 4-23؛ وقضأأية بي وشأأيه لعأأا 1998؛ وقضأأية جأأون ضأأد ووارة
الداخلية سمل لكة العربية السعومينة وآخرين يف عأا 2006؛ وقأانون العدالأة ضأد رعأاة اإلر أاب ( )S.2040ضأد
امل لكة العربية السعومينةو
القانون الوطر ال وذجي لالحتام اافرينقي بشفن الوالينة القضائية العاملية على اةرائم الدولية ()2012و
م ظ أأة املعونأأة القانونيأأة اافرينقيأأة مبأأامئ الق أأا رة  -أروشأأا بشأأفن الوالينأأة القضأأائية العامليأأة في أأا ينتعل أأق ا أرائم
االنتهأأاك اةسأأيم حلقأأوق اإلنسأأان :م ظأأور أفرينقأأي الأأت اعتُ أأدت يف اجت أأاع اخل أرباء املعأأر سملتابعأأة املعقأأوم يف
أروشا ()2002و
مبامئ برين ستون املتعلقة سلوالينة القضائية العاملية احلاشية  1أعال و
Polyukhovich v. Commonwealth
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اثلثا -النطاق احملتم للدراسة ،واملبادئ التوجيهية يو االستنتاجال ىنتائج حمتملة
 -26في أأا ينتعلأأق سل طأأاق امل كأ للدراسأأة ومتشأأيا مأأع مأأداوالت الأأدول يف اللج أأة السامسأأة
الت حدمت سلفع مثريا م الثغأرات الرئيسأية يف الورقأة غأري الرمسيأة املأ مورة يف الفقأرة  8أعأال
ينقأأرتح أال حتأأاول ة أأة القأأانون الأأدويل أن تكأأون ذات ن عأأة شأأاملة يف ت أأاول مجيأأع املسأأائ الأأت
ينوجد صوصها عد وضوح في ا بني الدولو ووك أن ترم بدال مأ ذلأك علأى جم وعأة أمثأر
حتدين أأدا مأ أ الشأ أواغ القانوني أأة ال أأت تس أأتطيع بش أأفهنا عأ أ طرين أأق ع له أأا وتعاوهن أأا م أأع اللج أأة
السامسة أن تق ّد امل يند م اإلرشاماتو

 -27أوال ينبأأدو م أ املهأأم ال ظأأر يف حتدينأأد تعرين أ أساسأأي ملفهأأو الوالينأأة القضأأائية العامليأأة
ومور أأا والغأأرض م هأأا وتصأ ي "أنأواع" الوالينأأة القضأأائية العامليأأة فضأأال عأ حتدينأأد الشأأروط أو
الوالينة()44و ووكأ أن ينشأ ذلأك
املعاينري الت تعكسها ممارسات الدول في ا ينتعلق بتطبيق
م أأا دذا مان أأت مول أأة احملك أأة تس أأتطيع التص أأر أو ال متيأ أ دىل التص أأر دال دذا م أأان موض أأوع
التحقيق موجوما على أراضيها ومتيي ااساس القانوين هلأ التفميأدات للوالينأة القضأائية مبوجأب
القأأانون الأأدويل مأ حيأأث املصأأامر (أي املعا أأدات والعأأر ) ومأأا دذا مأأان قأرار املقاضأأاة أأو مأ
حيث طبيعته قرارا تقدينراي/مس وحا به أ دل اميا/دجبارايو
اثن م أ الدراسأأة وك أ ت اولأأه يف تقرين أ ار ا
 -28وم أ شأأفن شأأق ا
اثن أن حيأأدم نطأأاق وحأأدوم
ّ
الوالينأأة القضأأائية العامليأأة مبأأا يف ذلأأك احت أأال وضأأع قائ أأة غأأري جامعأأة سة أرائم اخلاضأأعة هل أ
الوالينأأة القضأأائية()45و وسأأيكون م أ املفيأأد علأأى سأأبي املثأأال ال ظأأر في أأا دذا مان أت توجأأد يف
ممارسأأة الأأدول والينأأة قضأأائية عامليأأة علأأى جأرائم احلأأرب واإلسمة اة اعيأأة واةأرائم ضأأد اإلنسأأانيةو
وم املسائ اإلضافية الت قد ت شف بني الدول وسلتايل قأد تكأون جأدينرة سلت أاول احلأ احملت أ
حلأأاالت الت أأاوع بشأأفن الأأدعاوى املت افسأأة مل ارسأأة الوالينأأة القضأأائية و أأو أمأأر ممك أ حدوثأأه يف
حاالت الوالينة القضائية املت ام ة()46و
 -29وأخ أريا ففي أأا ينتعل أأق بعالق أأة مب أأدأ العاملي أأة أبع أأال احمل أأامم واهليئ أأات القض أأائية الدولي أأة
وسلتقاطع احملت بي ه وبأني أ ااع أال وكأ أينضأا أن ينشأ نطأاق املشأروع حتدينأد جم وعأة
م املبامئ التوجيهية أو االست تاجات الرامية دىل م ع الت اوع بأني ممارسأة الوالينأة القضأائية العامليأة
م أ جانأأب الأأدول ااط أرا يف نظأأا رومأأا ااساسأأي ووالينأأة احملك أأة اة ائيأأة الدوليأأة وم أ لك
ممارسأأة الوالينأأة العامليأأة م أ جانأأب مجيأأع الأأدول يف احلأأاالت احملالأأة م أ جملأأس اامأ دىل احملك أأة
اة ائيأأة الدوليأأة واملتعلقأأة بأأدول غأأري أط أرا أو يف حأأاالت دنشأأاء يئأأات قضأأائية موليأأةو وم أ
امل تظر أن ينساعد دجراء مراسة مفصلة يف دضفاء قأدر أمأرب مأ اليقأني علأى أ ا اةانأب املتعلأق

__________

( )44ورقة ع غري رمسية احلاشية  15أعال و
( )45الواثئأ أأق الرمسيأ أأة للج أ أأة السامسأ أأة للج عيأ أأة العامأ أأة ل مأ أأم املتحأ أأدة الأ أأدورة الرابعأ أأة والسأ أأتون اةلسأ أأة  12يف
الفقرة  21وثيقة اامم املتحدة  29( A/C.6/64/SR.12تشرين الثاين/نوف رب )2009و
( )46املرجع نفسه الفقأرة 12و وملأري معظأم التعأاون ع أال ستفاقأات تُربمهأا الأدول علأى أسأاس ث أائيو انظأرT. R. :
Salomon, “Mutual Legal Assistance in Criminal Matters,” in Max Planck Encyclopedia of Public

)International Law (January 2013؛ ومب أ أأامرة بلجيك أ أأا أ أأو معا أ أأدة متع أ أأدمة ااط أ أرا لتق أ أأد املس أ أأاعدة
القانونية املتباملة وتسليم اجملرمني م أج املقاضاة حمليا بشفن أشد اةأرائم الدوليأة خطأورة بأدعم مأ  49مولأة
عضأأوا يف اة عيأأة العامأأة ل مأأم املتحأأدة حأأىت اترينأأخ  16آذار/مأأارس 2016و الواثئأأق الرمسيأأة للج أأة السامسأأة
للج عي أأة العام أأة ل م أأم املتح أأدة ال أأدورة الرابع أأة والس أأتون اةلس أأة  12يف الفق أأرة  12وثيق أأة اام أأم املتح أأدة
 29( A/C.6/64/SR.12تشرين الثاين/نوف رب )2009و
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بعالقأأة مسأأفلة الوالينأأة القضأأائية العامليأأة علأأى الصأأعيد الأأوطر أبع أأال اهليئأأات القضأأائية اة ائيأأة
الدوليأأة الأأت قأأد ينكأأون ل أدينها والينأأة متداخلأأة في أأا ينتعلأأق مبج وعأأة حمأأدومة م أ اة أرائم الدوليأأة
ااساسيةو وينش ذلك مبدأ التكام وواجب املقاضاة أو التسليمو
رالعا -االستنتاج
 -30أبأ أأروت أع أ أأال اللج أ أأة يف املاضأ أأي املكانأ أأة امله أ أأة للوالينأ أأة القضأ أأائية العامليأ أأة يف نظأ أأا
لل قاضاة ينع على مسأتوينني أي علأى املسأتوى الأوطر واملسأتوى الأدويل في أا ينتصأ سل ظأا
ااساسي لعا  1994املتعلق ننشاء حمك ة ج ائية مولية ومشأروع مدونأة اةأرائم لعأا 1996و
ويف ا الصدم ف ن ة ة القانون الدويل وم لك يف وقت أحدث الدول يف اللج ة السامسأة
فضال ع معا د أخرى ومتاب قانون مويل وخأرباء قأانون مويل ينتفقأون مجيعأا علأى الأدور املفيأد
احملت أ ال أ ي وك أ أن متارسأأه الوالينأأة القضأأائية العامليأأة يف املقاضأأاة بشأأفن اة أرائم اخلطأأرية الأأت
حيس احت االت حتقيق م يند مأ العدالأة ماخأ اجملت أع الأدويل ومأ
يندين ها اجملت ع الدويلو و ا ّ
احملت أن ينساعد الأدول علأى دقامأة تأواون أفضأ بأني ضأرورات السأيامة ومكافحأة اإلفأالت مأ
العق أأاب()47و ودذا أمك أ للكث أأري م أ ال أأدول أن تعت أأد عل أأى مثأ أ أ ا املب أأدأ وأن تفع أ ذل أأك
سالست ام دىل قواعد أوضأح حتكأم املسأار ف نأه ينصأبح مأ امل كأ املعاقبأة علأى أ اةأرائم بأ
ورمعها على و أفض و
 -31وفي أأا ينتعلأأق سل تيجأأة ال هائيأأة لل شأأروع وك أ أن ينتخأ ال أأاتج شأأك مشأأارينع مبأأامئ
توجيهي أأة أو مش أأارينع اس أأت تاجات بش أأفن نط أأاق وتطبي أأق مب أأدأ الوالين أأة القض أأائية اة ائي أأة العاملي أأةو
ووك أينضا ال ظر يف نواتج أخرى وفقا القرتاحات الدول يف اللج ة السامسة للج عية العامةو
 -32وسختصار ينُشار دىل أن ج ءا م احلأ امل كأ ملعضألة الوالينأة القضأائية العامليأة ينك أ
يف مسأأاعدة الأأدول علأأى حتدينأأد املبأأامئ الأأت وك أ أن تسأأاعد ا علأأى حتقيأأق ت أواون أفض أ بأأني
ض أأرورات الس أأيامة م أ انحي أأة ومكافح أأة اإلف أأالت م أ العق أأاب م أ ال احي أأة ااخ أأرىو و أ ا
ينتطلأأب سلضأأرورة حتدينأأد املعأأام العامأأة السأألي ة هلأ ا املبأأدأ حتدينأأدا واضأأحا مأ وجهأأة نظأأر تأأدوين
الق أأانون ال أأدويل احل أأايل ومأ أ لك تطأ أوينر الت أأدرمليو وستكتس أأي االس أأت تاجات والش أأروح املتوخ أأاة
م تيجأأة لدراسأأة املوضأأوع فائأأدة لل ظ أأات الدوليأأة واحملأأامم واهليئأأات القضأأائية وم أ لك خل أرباء
وأخصأأائيي القأأانون الأأدويلو وتأأوم اللج أأة أن تقأأد دسأأهاما مفيأأدا يف أ ا املوضأأوع سل ظأأر دىل
والينتها املؤسسية الفريندة يف ا الصدم وسالعت ام على أع اهلا السأابقة واحلاليأة بشأفن املواضأيع
ذات الصلة م القانون اة ائي الدويلو

__________

(Id. at 154 )47و
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