
A/74/10 

GE.19-13883 408 

  الفصل الثامل  
 حصانة مساويل الدول مل الوالية القضائية اجلنائية األجنبية

 مقدمة -ألف 
صأ.نة مسأؤويل ح"(، أن تأدرج موضأوع 2007قررت اللجثة، يف مورهتأ. الت.سأعة واخل سأني   -119

مولأأوممني  يف بأأرانمج ع لهأأ. وعيّثأأت السأأيد رومأأ.ن أو "ةالأأدول مأأ  الوالينأأة القضأأ.ئية اةث.ئيأأة ااجثبيأأ
الأأأدورة نفسأأأه.، طلبأأأت اللجثأأأة دىل اام.نأأأة أن تعأأأّد مراسأأأة عأأأ  خلفيأأأة  أأأ ا  ويف و(1462 مقأأأررا  خ.صأأأ.  

 و(1463 (2008املوضوع، و ي مراسة أتيحت لّلجثة يف مورهت. الستني  
 قأأّد  املقأأرر اخلأأ.ص ثالثأأة تقأأ.رينرو وتلقأأت اللجثأأة التقرينأأر ااويل ونظأأرت فيأأه يف مورهتأأ.و  -120

 (، مث تلقأأأأأأأت التقرينأأأأأأأرين  ال أأأأأأأ.ين وال .لأأأأأأأث ونظأأأأأأأرت فيه أأأأأأأ. يف مورهتأأأأأأأ. ال .ل أأأأأأأة2008السأأأأأأأتني  
تأأأأأت ّك  اللجثأأأأأة مأأأأأ  الثظأأأأأر يف  أأأأأ ا املوضأأأأأوع يف مورهتأأأأأ. احل.مينأأأأأة  ومل و(1464 (2011  والسأأأأتني
 و(1465 (2010هت. ال .نية والستني  ( ومور 2009  والستني
( السأأيدة مون بسأأيون دسأأكوسر دراننأأدث 2012وعيّثأأت اللجثأأة يف مورهتأأ. الرابعأأة والسأأتني   -121

وتلقأت اللجثأة التقرينأر  و(1466 ينعد عضأوا  يف اللجثأة مل مقررة  خ.صة لتح  حم  السيد مولوممني، ال ي
(، وتقرينر أأأ. ال أأأ.ين يف مورهتأأأ. اخل.مسأأأة 2012ااويل لل قأأأررة اخل.صأأأة ونظأأأرت فيأأأه يف الأأأدورة نفسأأأه.  

(، وتقرينر أ. الرابأع يف مورهتأ. 2014(، وتقرينر أ. ال .لأث يف مورهتأ. الس.مسأة والسأتني  2013والستني  
( 2016يف الأأدورتني ال .مثأأة والسأأتني   (، وتقرينر أأ. اخلأأ.مس الأأ ي نظأأر فيأأه2015السأأ.بعة والسأأتني  
( والأأدورة 2018(، وتقرينر أأ. السأأ.مس الأأ ي نظأأر فيأأه يف الأأدورة السأأبعني  2017والت.سأأعة والسأأتني  

واسأأتث.ما  دىل مشأأ.رينع املأأوام الأأيت اقرتحتهأأ. املقأأررة اخل.صأأة يف  و(1467 (2019  احل.ليأأة احل.مينأأة والسأأبعني
مس، اعت أأدت اللجثأة حأأىت اآلن بصأأفة مؤقتأة سأأبعة مشأأ.رينع مأأوام تق.رينر أ. ال أأ.ين وال .لأأث والرابأع واخلأأ.
 و(1468 لتع.رين  قيد اإلعدامس املتعلق 2 ةين ال مشروع امل.م وال  انظر الفرع جيم، أمان ( وشروحه.و

__________ 

الواثئأأأأأق الرمسيأأأأأة للج عيأأأأأة الع.مأأأأأة، الأأأأأدورة ال .نيأأأأأة ،  2007متوو/ينوليأأأأأه  20املعقأأأأأومة يف  2940يف جلسأأأأأته.  (1462 
مأأأأأ   7(و وأح.طأأأأأت اة عيأأأأأة الع.مأأأأأة عل أأأأأ. ، يف الفقأأأأأرة 376(، الفقأأأأأرة A/62/10  10 والسأأأأتون، امللحأأأأأق رقأأأأأم

، بقأأرار اللجثأأة دمراج املوضأأوع يف بأأرانمج ع لهأأ.و وأُمرج 2007مأأ.نون ااول/مينسأأ ل   6املأأؤر   62/66 قرار أأ.
(، اسأتث.ما  دىل املقأرتح 2006 .مثأة واخل سأني  املوضوع يف برانمج ع أ  اللجثأة الطوينأ  ااجأ  يف أثثأ.ء مورهتأ. ال

 10 الواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة الع.مأأة، الأأدورة احل.مينأأة والسأأتون، امللحأأق رقأأمالأأوارم يف املرفأأق ألأأ  بتقرينأأر اللجثأأة  
 A/61/10 و(257(، الفقرة 

و ولالطأأالع 386(، الفقأأرة A/62/10  10 الع.مأأة، الأأدورة ال .نيأأة والسأأتون، امللحأأق رقأأمالواثئأأق الرمسيأأة للج عيأأة  (1463 
 وCorr.1و A/CN.4/596عل  امل مرة اليت أعدهت. اام.نة، انظر 

 1464) A/CN.4/601 وA/CN.4/631 وA/CN.4/646عل  التوايلو ، 

و 207(، الفقأأأأرة A/64/10  10 الرمسيأأأأة للج عيأأأأة الع.مأأأأة، الأأأأدورة الرابعأأأأة والسأأأأتون، امللحأأأأق رقأأأأمالواثئأأأأق انظأأأأر  (1465 
 و343(، الفقرة A/65/10  10 الدورة اخل.مسة والستون، امللحق رقمواملرجع نفسه، 

 و266(، الفقرة A/67/10  10 الدورة الس.بعة والستون، امللحق رقماملرجع نفسه،  (1466 

 1467) A/CN.4/654 وA/CN.4/661 وA/CN.4/673 وA/CN.4/686 وA/CN.4/701 وA/CN.4/722 وعل  التوايل 

 و49و 48(، الفقراتن A/68/10  10 الواثئق الرمسية للج عية الع.مة، الدورة ال .مثة والستون، امللحق رقمانظر  (1468 
، تقرينأأأأر ةثأأأأة الصأأأأي.غة واعت أأأأدت 2013ح ينران/ينونيأأأأه  7املعقأأأأومة يف  3174وتلقأأأأت اللجثأأأأة، يف جلسأأأأته.   

 7و 6 ، املعقأومة يف3196دىل  3193، مث اعت أدت شأروحه. يف جلسأ.هت. مأ  4و 3و 1مشأ.رينع املأوام بصأفة مؤقتأة 
 (و49و 48 ( الفقراتنA/69/10  10 الدورة الت.سعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  2013 ب/أغسطس 
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 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ابء 
 كت أأ  املث.قشأأةت مل الأأ ي(، A/CN.4/722علأأ  اللجثأأة التقرينأأر السأأ.مس   ومأأ.ن معروضأأ.   -122
 التقرينر الس.مس وأورم و(A/CN.4/729  ةاخل.ص ةيف الدورة السبعني، والتقرينر الس.بع لل قرر  بشفنه

تعلأأأق ين الأأأ ي 7 ةيل واللجثأأأة الس.مسأأأة بشأأأفن مشأأروع املأأأ.مث.قشأأأ.ت ةثأأأة القأأأ.نون الأأدو مل ملخصأأ.  
اةوانأب اإلجرائيأة  التقرينأر تثأ.ولمث احلص.نة املوضوعيةو  تثطبق عليه. ال اليت رائم الق.نون الدويل 

بصأأأأأفة خ.صأأأأة علأأأأأ :  أ( التوقيأأأأأت   ا  للحصأأأأ.نة مأأأأأ  الوالينأأأأة القضأأأأأ.ئية اةث.ئيأأأأأة ااجثبيأأأأة، مرمأأأأأ  
التقرينأأر أي مقرتحأأ.ت  ينأأدرج ومل سحلصأأ.نة  و ج( حتدينأأد احلصأأ.نةو املتأأفثرةأنأأواع ااع أأ.ل  و ب(

ل ث.قشأأ.ت الأأيت مارت يف اللجثأأة يف الأأدورة ل ملخصأأ.  التقرينأأر السأأ.بع  وأورممشأأ.رينع مأأوام جدينأأدةو 
اللجثأأأأة الس.مسأأأأة يف الأأأأدورة ال .ل أأأأة والسأأأأبعني للج عيأأأأة الع.مأأأأة وأم أأأأ  الثظأأأأر يف  ويف السأأأأبعني،

سلعالقأأأأة بأأأأني الوالينأأأأة القضأأأأ.ئية واةوانأأأأب اإلجرائيأأأأة  ينتعلأأأأق في أأأأ.اةوانأأأأب اإلجرائيأأأأة للحصأأأأ.نة 
ح مشأأأروع. مأأ.متني ينتعلقأأ.ن بثظأأأر مولأأة احملك أأأة يف احلصأأ.نة لتقرينأأأر هلأأ   الغ.ينأأأة، اقأأرتُ و للحصأأ.نةو 

(و وسإلض.فة دىل ذلك، تث.ول التقرينأر السأ.بع اةوانأب اإلجرائيأة 9و 8 احلص.نة  مشروع. امل.متني
يف ذلأأأك املسأأأ.ئ  املتعلقأأأة بطرينقأأأة االحتجأأأ.ج سحلصأأأ.نة  مبأأأ. يف التقرينأأأر السأأأ.مس،احملأأأدمة و املتبقيأأأة 

اةوانب  (و وحبث أينض.  11و 10 واقرُتح مشروع. م.متني  مشروع. امل.متني ،والتث.ول ع  احلص.نة
املتعلقة سلض .انت اإلجرائية املتصلة بدولة احملك أة ومولأة املسأؤول، واالتصأ.ل بأني مولأة احملك أة 

دخطأأأ.ر مولأأأة املسأأأؤول بثيأأأة ة.رسأأأة مولأأأة احملك أأأة للوالينأأأة  واجأأأبيف ذلأأأك  مبأأأ. ومولأأأة املسأأأؤول،
سأأأ.عدة الق.نونيأأأة القضأأأ.ئية  وتبأأأ.مل املعلومأأأ.ت بأأأني مولأأأة املسأأأؤول ومولأأأة احملك أأأة  والتعأأأ.ون وامل

سي . نق  اإلجأراءات اةث.ئيأة مأ  مولأة احملك أة دىل  وال الدولية بني مولة املسؤول ومولة احملك ة،
 14و 13 و12 ةحأأت أربعأأأة مشأأ.رينع مأأأوام  مشأأ.رينع املأأأ.م أأ ا الصأأأدم، اقرتُ  ويف مولأأة املسأأأؤولو

ح مشأروع واقأرتُ  الع.ملأةلأة علأ  املع.م تث.ول التقرينر احلقوال اإلجرائية لل سأؤول، مرمأ ا   م .  (و15و
أن تأتم القأراءة ااوىل  خطأة الع أ  املقبلأة، متوقعأ.   (و وتث.ول التقرينر أينضأ.  16 ة مشروع امل.م م.مة
ر يف املسأأ.ئ  املتبقيأأة ذات الطأأ.بع ثظظ سأأيُ و التقرينأأر ال أأ.م و أينضأأ.     فيأأهالأأ ي سأأيقدَّ  2020 عأأ.  يف

رائيأأأة للعالقأأأة بأأأني حصأأأ.نة مسأأأؤويل الأأأدول مأأأ  يف ذلأأأك: اآلاثر امل كثأأأة للقواعأأأد اإلج مبأأأ. العأأأ. ،
الوالينة القضأ.ئية اةث.ئيأة ااجثبيأة والوالينأة القضأ.ئية اةث.ئيأة الدوليأة  ودمك.نيأة دنشأ.ء  ليأة لتسأوينة 

 املث.وع.ت  ودمك.نية دمراج امل .رس.ت اةيدة املوص  هب.و
، املعقومة 3488 ىلد 3481 .ونظرت اللجثة يف التقرينرين  الس.مس والس.بع يف جلس.هت -123

 و2019 همتوو/ينولي 23و 22و 19 دىل 15  م
__________ 

، تلقأت اللجثأة تقرينأر ةثأة الصأي.غة واعت أدت بصأفة مؤقتأة 2014متوو/ينوليأه  25املعقومة يف  3231ويف اةلسة   
 7و 6، املعقأأأأأأأأومة يف 3242دىل  3240، مث اعت أأأأأأأأدت شأأأأأأأأروحه . يف جلسأأأأأأأأ.هت. مأأأأأأأأ  5 ه( و2مشأأأأأأأأروعي املأأأأأأأأ.متني 

 و2014 ب/أغسطس 
 و( 2 املأأأ.متني، اعت أأأدت اللجثأأأة بصأأأفة مؤقتأأأة مشأأأروعي 2016متوو/ينوليأأأه  27املعقأأأومة يف  3329ويف اةلسأأأة   

، اللأأأ ين  م.نأأأت ةثأأأة الصأأأي.غة قأأأد اعت أأأدهت . بصأأأفة مؤقتأأأة وأح.طأأأت اللجثأأأة عل أأأ.  هب أأأ. يف مورهتأأأ. السأأأ.بعة والسأأأتني، 6و
 املرجأأأع نفسأأأه،  2016 أغسأأأطس  ب/ 11املعقأأأومتني يف  3346و 3345واعت أأأدت اللجثأأأة شأأأروحه . يف جلسأأأتيه. 

 (و250و 195-194(، الفقرات A/71/10  10 الدورة احل.مينة والسبعون، امللحق رقم
بتصأأوينت  7، اعت أأدت اللجثأأة بصأأفة مؤقتأأة مشأأروع املأأ.مة 2017متوو/ينوليأأه  20املعقأأومة يف  3378ويف اةلسأأة   

سأأه،  املرجأأع نف 2017 ب/أغسأأطس  4و 3املعقأأومة يف  3389دىل  3387مسأأج ، واعت أأدت شأأروحه يف جلسأأ.هت. 
 (و141و 140و 76و 74(، الفقرات A/72/10  10 الدورة ال .نية والسبعون، امللحق رقم
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 متأأأأوو/ 23 ، املعقأأأأومة يف3488 .وبعأأأأد مث.قشأأأأة التقرينأأأأرين ، قأأأأّررت اللجثأأأأة يف جلسأأأأته -124
الأوارمة يف التقرينأر السأ.بع  16 دىل 8  مأ املأوام، أن حتي  دىل ةثأة الصأي.غة مشأ.رينع 2019 ينوليه

 الثق.ل ال ي مار ماخ  اللجثة واالقرتاح.ت اليت قدمتولل قررة اخل.صة، مع مراع.ة 
، عأأرض رئأأيس ةثأأة الصأأي.غة 2019 س ب/أغسأأط 6 املعقأأومة يف 3501 ةويف اةلسأأ -125

صأأأأ.نة مسأأأأؤويل الأأأأدول مأأأأ  الوالينأأأأة القضأأأأ.ئية اةث.ئيأأأأة ح"للجثأأأأة الصأأأأي.غة عأأأأ  التقرينأأأأر املؤقأأأأت 
ةثأأة الصأأي.غة بصأأفة مؤقتأأة يف  عت دتأأهي ا م.  الأأدَّ مقأأ 8 ةاملأأ.ممشأأروع  تضأأ  الأأ ي ين، "ةااجثبيأأ

علأأأأأأ  املوقأأأأأأع الشأأأأأأبكي  ميكأأأأأأ  االطأأأأأأالع عليأأأأأأهو ، (A/CN.4/L.940)الأأأأأأدورة احل.مينأأأأأأة والسأأأأأأبعني 
، م.  دَّ مقأ 8 ةاملأ.ممشروع  للجثة الصي.غة ع سلتقرينر املؤقت  وأح.طت اللجثة عل .   و(1469 للجثة

 ُقدَّ  للجثة للعلم فق و ي ال

 عرة املقررة اخلاصة للتقريريل السادس والسابع -1 
نتأأأأتم مث.قشأأأأته. للتقرينأأأأر السأأأأ.مس يف الأأأأدورة  مل أشأأأأ.رت املقأأأأررة اخل.صأأأأة دىل أن اللجثأأأأة -126

للتعليأق عليأه يف الأدورة احل.ليأةو وميكأ  أن تقأد   أ    ينأ ال مفتوحأ.   وال السبعني يف الع.  امل.ضي،
مأ  املع.ةأة  جأ ءا   نينشأكال ين  مع.  التعليق.ت دىل ج.نب تلك املتعلقة سلتقرينر الس.بع، ان التقرينر 

الشأأأأ.ملة للجوانأأأأب اإلجرائيأأأأة للحصأأأأ.نةو وسإلضأأأأ.فة دىل ذلأأأأك، أشأأأأ.رت املقأأأأررة اخل.صأأأأة دىل أن 
ثظأر ترين  أ.  نيمعلقأ ينأ االن " الةحلصأ.نا"و "ةلوالينأة القضأ.ئية اةث.ئيأا"مبفهأومي  نياملتعلقأ التعرينفني

 و(1470 . يف ةثة الصي.غة فيه
__________ 

ينتأأأأأ.ح تقرينأأأأأر رئأأأأأيس ةثأأأأأة الصأأأأأي.غة والبيأأأأأ.ن املتصأأأأأ  بأأأأأه يف الأأأأأدلي  التحليلأأأأأي اع أأأأأ.ل ةثأأأأأة القأأأأأ.نون الأأأأأدويل:  (1469 
http://legal.un.org/ilc/guide/gfra/shtmlةثأأأأة  ي اعت دتأأأأه الأأأأ، م.  دَّ مقأأأأ 8املأأأأ.مة مشأأأأروع في أأأأ. ينلأأأأي نأأأأص و  و

 :بصفة مؤقتة الصي.غة
  مقدَّما   8"مشروع املادة  

 تطبيق اجلزء الرابع
تثطبق ااحك.  والض .انت اإلجرائية الوارمة يف  أ ا اةأ ء في أ. خيأص أي دجأراءات جث.ئيأة تقأ.  علأ    

سأأأ.بق، وتتعلأأأق أبي مشأأأروع مأأأ  مشأأأ.رينع املأأأوام الأأأوارمة يف اةأأأ ء ال أأأ.ين واةأأأ ء  مسأأأؤول مولأأأة أجثبيأأأة، حأأأ.يل أو
تثطبأق مبوجأب أي مشأروع  ال دذا م.نأت احلصأ.نة تثطبأق أو يف ذلك تقرينأر مأ. م  مش.رينع املوام    ، مب. ال .لث

 وم  مش.رينع املوام"

 عل  ةثة الصي.غة: في . ينلي نص مقرتح.ت املقررة اخل.صة املعروضة ح.لي.  ينرم  (1470 
  3مشروع املادة " 

 التعاريف
 اغراض مش.رينع املوام    :  
مجيأأأع أشأأأك.ل الوالينأأأة القضأأأ.ئية والع ليأأأ.ت ‘ الوالينأأأة القضأأأ.ئية اةث.ئيأأأة‘ينعأأأر مصأأأطلح   أ(  

واإلجأأأراءات وااع أأأ.ل الأأأيت ينقتضأأأيه. قأأأ.نون الدولأأأة الأأأيت تتأأأوخ  ة.رسأأأة الوالينأأأة القضأأأ.ئية، لكأأأي ينتسأأأ  
صأوص عليهأ. دثب.ت ودنف.ذ املسؤولية اةث.ئية الفرمينة الث.شئة ع  ارتك.ب ع   م  ااع .ل املث حملك ة م.

الوالينأأة ‘يف تلأأك الدولأأةو واغأأراض تعرينأأ  مصأأطلح  الواجأأب التطبيأأقجثحأأة مبوجأأب  بوصأأفه. جرميأأة أو
 ينعتد ساس.س ال ي ينقو  عليه اختص.ص الدولة يف ة.رسة والينته. القض.ئية " ، ال‘القض.ئية اةث.ئية

  A/CN.4/661يف مش.رينع املوام الأيت اعت أدهت. اللجثأة بصأفة مؤقتأة، ورمت مأ.مة التعرينفأ.ت 42قرة ، الف )
 و2يف مشروع امل.مة 

احل .ينأأأة الأأأيت ينت تأأأع هبأأأ. بعأأأ   "احلصأأأ.نة مأأأ  الوالينأأأة القضأأأ.ئية اةث.ئيأأأة ااجثبيأأأة"تعأأأر  " ب(  
 أخرى  مسؤويل الدولة م  الوالينة القض.ئية اةث.ئية اليت مي.رسه. قض.ة وحم.مم مولة

http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.940
http://legal.un.org/ilc/guide/gfra/shtml
https://undocs.org/ar/A/CN.4/661
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مأأأ  املسأأأ.ئ  الأأأيت  قأأأد حأأأدم عأأأدما  ( 1471 وذمأأأرت املقأأأررة اخل.صأأأة مأأأ لك أن التقرينأأأر السأأأ.مس -127
اآلاثر اإلجرائيأأة  دال ينُتثأأ.ول مثهأأ. يف ذلأأك التقرينأأر مل سأيجري تث.وهلأأ. في أأ. ينتصأأ  سةوانأأب اإلجرائيأأة، والأأيت

سأأأي . أسأأأئلة احلصأأأ.نة املطروحأأأة بصأأأيغة  وال املرتتبأأأة علأأأ  احلصأأأ.نة والث.شأأأئة مأأأ  مفهأأأو  الوالينأأأة القضأأأ.ئية،
وااع أأ.ل الصأأ.مرة عأأ   احلصأأ.نة   ب( الثظأأر يفقيأأت ، مأأ  خأأالل مراسأأة:  أ( تو "مأأ "و "امأأ.ذو " "ىتمأأ"

سأأألط.ت مولأأأة احملك أأأة الأأأيت ميكأأأ  أن تتأأأفثر سحلصأأأ.نة   ج( وحتدينأأأد اةهأأأ.و املخأأأتص للبأأأت يف انطبأأأ.ال 
 احلص.نة، مون اقرتاح أي مش.رينع موامو وبث.ء  عل  ذلك، ينك   التقرينر الس.بع الثظر يف     اةوانبو

اخل.صأأة أن التقرينأأر السأأ.بع ينثقسأأم دىل مقدمأأة ومسأأة فصأأولو والغأأرض وأوضأأحت املقأأررة  -128
 ملخأص لل ث.قشأ.ت بشأفن مياملقأ.  ااول، تقأد ويف م  املقدمة  و وص  احل.لة الرا ثة لل وضوع،

يف اللجثأة الس.مسأة  أو  سأواء يف ةثأة القأ.نون الأدويل 2018 عأ.  التقرينر السأ.مس الأيت أجرينأت يف
رض الفصأأأ  ااول مسأأأفلة مفهأأأو  الوالينأأأة القضأأأ.ئية وأثأأأر  علأأأ  اةوانأأأب وينسأأأتع وللج عيأأأة الع.مأأأة(

( 9و 8  أمرج يف التقرينأأأر السأأأ.مسو وينتضأأأ   التقرينأأأر مشأأأروعي مأأأ.متني والأأأ ياإلجرائيأأأة للحصأأأ.نة 
صأص الفصأ  ال أ.ين سلك.مأ  للثظأر يف و وخُ الس.بعينستثدان دىل االستعراض ال ي أجري يف التقرينر 

 املفهأأأأومني هلأأأأ ين مشأأأأروعي مأأأأ.متني خصصأأأأ.  .ول عثهأأأأ. وتضأأأأ   أينضأأأأ.  االحتجأأأأ.ج سحلصأأأأ.نة والتثأأأأ
(و وينتثأأأأ.ول الفصأأأأ  ال .لأأأأث جم وعأأأأة مأأأأ  املسأأأأ.ئ  الأأأأيت  أأأأي، يف جو ر أأأأ.، 11و 10القأأأأ.نونيتني  

ض .انت دجرائية تع   بني مولة احملك ة ومولة املسؤول، و ي:  أ( دخط.ر مولة املسأؤول بثيأة مولأة 
ضأ.ئية علأ  مسأؤول أجثأا  وتبأ.مل املعلومأ.ت بأني الأدولتني  ودمك.نيأة احملك ة يف ة.رسة الوالينة الق

دجأراء مشأأ.ورات بأني الأأدولتنيو  - وأخأأ ا   -قيأ.  مولأة احملك أأة بثقأ  اإلجأأراءات دىل مولأة املسأؤول  
رس الفصأأأ  الرابأأأع و وُمأأأ15و 14و 13و 12 موااملأأأوينرسأأأي حتليأأأ  تلأأأك املسأأأ.ئ  ااسأأأس ملشأأأ.رينع 

 و16 ةوالض .انت اإلجرائية لل سؤول، و و أس.س مشروع امل.ملتحلي  احلقوال 
 سأي . اعتبأ.را   ال ينلر أ. مأ. وأمدت املقأررة اخل.صأة علأ  أن مراسأة اةوانأب اإلجرائيأة هلأ. -129

ان احملك أأأأة اةث.ئيأأأأة ااجثبيأأأأة الأأأأيت سأأأأيحتج لأأأأدينه. سحلصأأأأ.نة سأأأأتطبق قواعأأأأد دجرائيأأأأة ومبأأأأ.مئ 
بت يف مرمأأأ   ق  أأ   اإلجأأأراءات سلضأأرورة مبأأأواط  أجثأأا سأأأيُ ميكأأأ  جت. لهأأ.و وتتعلأأأ ال وع ليأأ.ت

قأد في أ. دذا م.نأت أع .لأه ، اغأراض احلصأ.نة املوضأوعية ،بتسأيُ  م أ.  يف الدولأة، بصفته مسؤوال  
و وعالوة عل  ذلأك، فأ ن  أ ا الثظأر يف اآلاثر املرتتبأة علأ  مبأدأ املسأ.واة يف "ةبصفة رمسي تمينأُ "

ة دق.مة تواون ر ضرو  ة احملك ة ومولة املسؤول، وال ي ينستدعي ض ث.  السي.مة يف العالق.ت بني مول
مث.سب بني حق مولة احملك ة يف ة.رسأة الوالينأة القضأ.ئية وحأق مولأة املسأؤول يف احأرتا  حصأ.نة 

ينل   دق.مة تواون بني احرتا  حص.نة مسؤويل الدول وضأرورة ضأ .ن املسأ.ءلة علأ   م .  مسؤوليه.و
كفأأأ ، يف مجيأأأع وسإلضأأأ.فة دىل ذلأأأك، مأأأ  املفيأأأد أن تُ  اخلطأأأ ةو لأأأدويلارتكأأأ.ب جأأأرائم القأأأ.نون ا

__________ 

  A/CN.4/661 46، الفقرة) 
احلص.نة م  الوالينة القض.ئية اةث.ئية ااجثبية الأيت ينت تأع هبأ.  "احلص.نة الشخصية"تعر   ج("  

فأة مت يأ  بع  مسؤويل الدولة حبكم مرمأ  م يف مولأة جثسأيتهم، الأ ي خيأوهلم بصأورة مب.شأرة وتلق.ئيأة واي
 الدولة يف عالق.هت. الدولية "

احلص.نة م  الوالينة القض.ئية اةث.ئية ااجثبيأة الأيت ينت تأع هبأ.  "احلص.نة املوضوعية"تعر  " م(  
مسأأأؤولو الدولأأأة علأأأ  أسأأأ.س ااع أأأ.ل الأأأيت ينؤموهنأأأ. عثأأأد اضأأأطالعهم بأأأوالينتهم والأأأيت ميكأأأ  وصأأأفه. أبهنأأأ. 

 "‘رمسية أع .ل‘
  A/CN.4/661 و(53، الفقرة 

 وA/CN.4/722انظر  (1471 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/661
https://undocs.org/ar/A/CN.4/661
https://undocs.org/ar/A/CN.4/661
https://undocs.org/ar/A/CN.4/722
https://undocs.org/ar/A/CN.4/722
https://undocs.org/ar/A/CN.4/722
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ثرون  جأأأراءات والينأأأة قضأأأ.ئية أجثبيأأأة احلقأأأوال اإلجرائيأأأة فالظأأأرو ، ملسأأأؤويل الأأأدول الأأأ ين  قأأأد ينتأأأ
 املعرت  هب. مبوجب الق.نون الدويل حلقوال اإلنس.نو

فحسأأب اليقأأني لكأأ  مأأ   ينتأأيح لأأ  ويف هن.ينأأة املطأأ. ، فأأ ن الثظأأر يف اةوانأأب اإلجرائيأأة -130
مولة احملك ة ومولة املسؤول وينع   عل  احلد م  االعتب.رات السي.سية واحت .ل دس.ءة استع .ل 

يؤمي دىل بثأ.ء ال قأة بأني سأ ة. احلي.م، موافع سي.سية، ب  دنه سيع و أينض.   أو اإلجراءات اغراض
اسأأتقرار حمت أأ  يف العالقأأ.ت مولأأة احملك أأة ومولأأة املسأأؤولو و أأ ا مأأ  شأأفنه احلأأد مأأ  أي عأأد  

الدوليأأة في أأ. بأأني الأأدولو ومأأ  مث، فأأ ن الثظأأر يف اةوانأأب اإلجرائيأأة مأأ  شأأفنه أن ينسأأ.عد علأأ  
 ض .ن التواون السليم يف صون املب.مئ الق.نونية وقيم اجملت ع الدويلو

يف ولأدى عأأرض خمتلأ  مشأأ.رينع املأوام، أمأأدت املقأررة اخل.صأأة أن مشأ.رينع املأأوام الأأوارمة  -131
، مستجيبة 7 ةيف ذلك مشروع امل.م مب. لتسري عل  مش.رينع املوام برمته. ُص َّ ظتْ تقرينر . الس.بع 

مع.ملأة ال ي أعرب عثه بع  أعض.ء اللجثة ومف.م  أن  ث.ك ح.جة دىل ضأ .ن لش.غ  لسلت.يل 
 دجرائيةو ض .انتووضع ، سلتواوي االست ث.ءات م  احلص.نة

ينتث.والن اةوانأب اإلجرائيأة للحصأ.نة  9و 8 أن مشروعي امل.متني والحظت املقررة اخل.صة -132
ينشأأأ  دىل نظأأأر مولأأأة احملك أأأة يف ( 1472 8 ةو ف شأأأروع املأأأ.ماةث.ئيأأأة الوالينأأأة القضأأأ.ئيةفهأأأو  املقرتنأأأة مب
سأأي .، التوقيأأت الأأ ي جيأب أن أتخأأ   سأألط.ت تلأأك الدولأة يف االعتبأأ.رو و أأ ا ينعأأر  وال احلصأ.نة،

ينتثأ.   دىل علأأم السألط.ت احلكوميأأة  مأ. فيهأ. يف أقأرب وقأأت ةكأ  مبجأأرمأن احلصأ.نة سأو  ينثظأأر 
قد ينتفثر مب .رسة مولة احملك ة لوالينتهأ. القضأ.ئيةو وعلأ  أي حأ.ل، فأ ن الثظأر يف  أجثبي.   أن مسؤوال  

مشأروع  سأتثدقأرار االهتأ.  ضأد املسأؤول وبأدء مرحلأة احمل.م أةو وين دصدار ب احلص.نة ينثبغي أن ينتم ق
 تقيي هأأأ. يف املراحأأأ  السأأأ.بقة دذا انأأأ ت تأأأداب  قسأأأرينة افأأأرتاض أن احلصأأأ.نة ميكأأأ  أينضأأأ.   دىلاملأأأ.مة 

 م.ن هل. أثر عل  أماء مه.مهو أو تداب  دمرا  أخرى أثرت مب.شرة عل  املسؤول وأ
ينأأأأر احلصأأأأأ.نة ينعأأأأأوم حملأأأأأ.مم مولأأأأأة ر دىل االعأأأأأرتا  أبن تق( 1473 9 ةواسأأأأتثد مشأأأأأروع املأأأأأ.م -133

سأأألط.ت أخأأأرى يف مولأأأة احملك أأأة علأأأ   أو  مك.نيأأأة مشأأأ.رمة مؤسسأأأ.ت خيأأأ ّ  ال احملك أأأةو و أأأ ا
__________ 

 :ةاخل.ص ةه املقرر تمشروع امل.مة ال ي اقرتح ينرم أمان  نص (1472 
  8"مشروع املادة  

 نظر دولة احملكمة يف احلصانة
ميكأأأ  أن  أجثبيأأ.   املختصأأأة لدولأأة احملك أأأة يف احلصأأ.نة فأأأور عل هأأ. أبن مسأأأؤوال  تثظأأر السأألط.ُت  -1 

 ينتفثر  جراء جث.ئيو
ينُثظأأر يف احلصأأ.نة يف مرحلأأة مبكأأرة مأأ  اإلجأأراءات، قبأأ  توجيأأه اهتأأ.  دىل املسأأؤول وبأأدء مرحلأأة  -2 

 واملالحقة
لدولأأة تثأأوي انأأ.ذ تأأدب  ينُثظأأر يف احلصأأ.نة، يف مجيأأع ااحأأوال، دذا م.نأأت السأألط.ُت املختصأأة ل -3 

 قسري ضد املسؤول ااجثا ميك  أن ينؤثر عل  أمائه مله.مه"و

 :ةاخل.ص ةه املقرر تمشروع امل.مة ال ي اقرتح ينرم أمان  نص (1473 
  9"مشروع املادة  

 تقرير احلصانة
لدولأأة ينعأأوم حملأأ.مم مولأأة احملك أأة املختصأأة مب .رسأأة الوالينأأة القضأأ.ئية أمأأر تقرينأأر حصأأ.نة مسأأؤويل ا -1 

مأأأ  الوالينأأأة القضأأأ.ئية اةث.ئيأأأة ااجثبيأأأة، مون دخأأأالل مبشأأأ.رمة أجهأأأ ة الدولأأأة ااخأأأرى الأأأيت ميكأأأ ، وفأأأق 
 التشرينع.ت الوطثية، أن تتع.ون معه. يف ذلكو



A/74/10 

413 GE.19-13883 

ينعتأأد بأأه بصأأفة خ.صأأة يف أغأأراض حتدينأأد  احمللأأيلقأأ.نوينو وينظأأ  القأأ.نون الثحأأو املقأأرر يف نظ.مهأأ. ا
ينثبغأي أن ينأأتم يف ضأوء القواعأد احملأدمة يف مشأ.رينع املأوام، علأأ   مأ. دجأراءات تقرينأر احلصأ.نة، و أو

 تراعأأي م أأ.  عثهأأ.، تتث.ولأأ أو سحلصأأ.نة تدذا م.نأأت مولأأة املسأأؤول قأأد احتجأأ مأأ. أن ينراعأ  أينضأأ.  
أي معلوم.ت تكون سلط.ت مولة احملك ة ومولأة املسأؤول قأد قأدمته. دىل احملأ.مم املختصأة للبأت 

 يف احلص.نةو
مس.ئ  االحتج.ج سحلص.نة والتث.ول عثه.و وأمأدت  11و 10 وينتث.ول مشروع. امل.متني -134

القيأوم  وأ املقررة اخل.صأة أن االحتجأ.ج والتثأ.ول عأ  احلصأ.نة ينثبغأي عأد  خلطه أ. سالسأت ث.ءات
لأأ  عالتثأأ.ول  ينأأدلالأأيت تأأرم علأأ  احلصأأ.نةو وينتعلأأق االحتجأأ.ج سمعأأ.ء احلأأق يف احلصأأ.نة، يف حأأني 

ينعأأأأأرت  حبأأأأأق أي مولأأأأأة يف ( 1474 01 ةاخل.صأأأأأة، فأأأأأ ن مشأأأأأروع املأأأأأ.م ةدىل املقأأأأأرر  و واسأأأأأتث.ما  نأأأأأ ٍّ 
ج.ج االحتج.ج حبص.نة مسؤوليه. ضد مولة تسع  دىل ة.رسة الوالينة القض.ئيةو ولوحل أن االحت

علأأم مولأأة املسأأؤول أبن مولأأة احملك أأة تثأأوي ة.رسأأة الوالينأأة القضأأ.ئيةو  فأأورسحلصأأ.نة جيأأب أن ينأأتم 
وم  مث، ف ن مشروع امل.مة ينتض   جم وعة مأ  القواعأد اإلجرائيأة لالحتجأ.ج سحلصأ.نة مأ  أجأ  

 ض .ن اليقني الق.نوينو
الحتجأأ.ج جيأأب أن ينكأأأون  لشأأك  واإلجأأأراء، ذمأأرت املقأأررة اخل.صأأأة أن اس ينتعلأأق في أأ.و  -135

مت.بأأة، وحيأأدم املسأأؤول الأأ ي سيسأأتفيد مأأ  احلصأأ.نة، وحيأأدم مأأ لك نأأوع احلصأأ.نة  دمأأ. احلصأأ.نة 
علأأأ  أنأأأه، مراعأأأ.ة لتثأأأوع الأأأثظم الق.نونيأأأة، فأأأ ن  احلصأأأ.نة املوضأأأوعية(و وُشأأأدم أينضأأأ.   أو الشخصأأأية
__________ 

احكأأأ.  مشأأأ.رينع املأأأوام  أأأ   وعأأأ  طرينأأأق اإلجأأأراءات الأأأيت  تتقأأأرر حصأأأ.نُة الدولأأأة ااجثبيأأأة وفقأأأ.   -2 
 حيدم . الق.نون الوطرو

تث.ولأت  دذا م.نت مولأة املسأؤول قأد احتجأت سحلصأ.نة أو اعتب.ر . م. احملك ة املختصة يف تضع -3 
املعلوم.ِت اليت تقأدمه. هلأ. السألط.ت ااخأرى لدولأة احملك أة وسألط.ت مولأة  تضع يف اعتب.ر . عثه.، م .

 املسؤول مىت أمك  ذلك"و

 نص مشروع امل.مة ال ي اقرتحته املقررة اخل.صة:في . ينلي  (1474 
  10"مشروع املادة  

 االحتجاج ابحلصانة
ث.ئيأأأة ااجثبيأأأة لأأأدى جيأأأوو للدولأأأة أن حتأأأتج حبصأأأ.نة أّي مأأأ  مسأأأؤوليه. مأأأ  الوالينأأأة القضأأأ.ئية اة -1 

 الدولة اليت تثوي ة.رسة والينته. القض.ئيةو
علأم مولأأة املسأؤول أبن مولأأة احملك أة تثأأوي ة.رسأة والينتهأأ. القضأ.ئية اةث.ئيأأة  فأأورحُيأتج سحلصأ.نة  -2 

 عل  املسؤولو
صأ.نة ، ينبني  وينة املسأؤول الأ ي حُيأتج حبصأ.نته ونأوع احلواضح.   خطي.   حُيتج سحلص.نة احتج.ج.   -3 

 اليت حُيتج هب.و
ينُفض  أن حُيتج سحلص.نة ع  طرينق اإلجأراءات احملأدمة يف اتف.قأ.ت التعأ.ون واملسأ.عدة القضأ.ئية  -4 

الأأأدولت.ن  عأأأ  طرينأأأق دجأأأراءات أخأأأرى تقبلهأأأ. ع ومأأأ.   طأأأرفني فيهأأأ.، أو املتب.ملأأأة الأأأيت تكأأأون الأأأدولت.ن معأأأ.  
 القثوات الدبلوم.سيةو االحتج.ج سحلص.نة ع  طرينق امل موراتنو وجيوو أينض.  

حيأأأتج سحلصأأأ.نة أمأأأ.  حمأأأ.مم مولأأأة احملك أأأة مب.شأأأرة ، تسأأأتخد  السأأألط.ت الأأأيت تلقأأأت  عثأأأدم. ال -5 
الأأأبالغ املتعلأأأق سالحتجأأأ.ج سحلصأأأ.نة مأأأّ  الوسأأأ.ئ  املت.حأأأة هلأأأ. إلح.لتأأأه دىل ااجهأأأ ة املختصأأأة سلبأأأّت يف 

 ج.ج سحلص.نةوعل ه. سالحت فورانطب.ال احلص.نة، وتبت     ااجه ة فيه 
تبت ااجه ة املختصة بتقرينر احلص.نة م  تلقأ.ء نفسأه.، يف مجيأع ااحأوال، يف انطبأ.ال احلصأ.نة  -6 

ينتعلق مبسؤويل الدولة الأ ين  ينت تعأون سحلصأ.نة الشخصأية، سأواء احتجأت مولأة املسأؤولني سحلصأ.نة  في .
 حتتج هب."و مل أ 
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ضأأأ.ئي لوحأأأد و سلضأأأرورة علأأأ  أن االحتجأأأ.ج سحلصأأأ.نة ع أأأ  قو  ينأأأثص حتدينأأأدا   ال مشأأأروع املأأأ.مة
القثأأوات  أو أتيحأأت مرونأأة م.فيأأة لتيسأأ  االحتجأأ.ج سحلصأأ.نة مأأ  خأأالل السأألط.ت القضأأ.ئية بأأ 

تسأأتثد دىل الت ييأأ  بأأني احلصأأ.نة الشخصأأية واحلصأأ.نة  10 ةالدبلوم.سأأيةو ولأأوحل مأأ لك أن املأأ.م
الثظأر فيأه ينتعأني  الأيتسلثسأبة للحصأ.نة الشخصأية  ينكون االحتج.ج ضروراي   ال املوضوعيةو وبيث .

 سلثسبة للحص.نة املوضوعيةو دجرائي.   ، اعتل االحتج.ج شرط.  تلق.ئي.  
لدولأأأة املسأأأؤولو وجيأأأب أن  التثأأأ.ول عأأأ  احلصأأأ.نة حقأأأ.  ( 1475 11 ةوينعتأأأل مشأأأروع املأأأ.م -136

لأأبس فيأأه، ينأأ مر املسأأؤول املعأأر، وعثأأد االقتضأأ.ء، ينأأورم  ال وواضأأح.   صأأرحي.   ينكأأون التثأأ.ول تثأأ.وال  
ينثص مشروع امل.مة علأ  التثأ.ول الضأ رو وحأىت  وال ااع .ل اليت مت التث.ول ع  احلص.نة بشفهن.و

 دذا امك  استثت.جه بشك  واضح يف ح.لة التث.ول الث.شق ع  مع. دة، ينكون   ا التث.ول صرحي.  
 ه.ولبس فيه م  أحك.  املع. دة اليت تكون م  م  مولة احملك ة ومولة املسؤول طرفني في وال

بشأأك  التثأأ.ول ودجراءاتأأه، أهنأأ.  أأي نفسأأه. تلأأك  ينتعلأأق في أأ. ،والحظأأت املقأأررة اخل.صأأة -137
 و10 ةاملثصوص عليه. يف مشروع امل.م

آباثر التثأأ.ول، الحظأأت املقأأررة اخل.صأأة أنأأه لضأأ .ن اليقأأني القأأ.نوين، ينكأأون  ينتعلأأق في أأ.و  -138
التثأأ.ول  ينسأأريجأأرم التثأأ.ول عأأ  احلصأأ.نة، رجعأأة فيأأهو وهلأأ   الغ.ينأأة،  أ( مب ال التثأأ.ول عأأ  احلصأأ.نة

عل  أي ع   وأي مرحلة م  مراح  الدعوى  مب. يف ذلك معأ.وى االسأتئث.  وغ  أ. مأ  سأب  
السأأأأج ( الأأأأيت قأأأأد حتأأأأدث نتيجأأأأة مل .رسأأأأة الوالينأأأأة  أو االنتصأأأأ.  القأأأأ.نوين، وأي أوامأأأأر سلقأأأأب 

 ينتعلأأأأق في أأأأ.صأأأأفة حصأأأأرينة القضأأأأ.ئية اةث.ئيأأأأة يف مولأأأأة احملك أأأأة   ب( وينكأأأأون التثأأأأ.ول فقأأأأ  وب
 هب.وتكون للتث.ول صلة سملسؤول وااع .ل الرمسية اليت 

، الضأأ .انت اإلجرائيأأة املثطبقأأة بأأني مولأأة 15و 14و 13و 12 موتتثأأ.ول مشأأ.رينع املأأوا -139
للقأ.نون الأأدويلو  تأأدرجيي.   احملك أة ومولأة املسأأؤول، و أي مقرتحأأ.ت للقأ.نون املثشأوم تشأأك  تطأوينرا  

ة اخل.صأأة دىل أن احل.جأأة دىل الضأأ .انت اإلجرائيأأة مأألرة سحليلولأأة مون االسأأتخدا  وأشأأ.رت املقأأرر 
دس.ءة استخدامه.، و و أمأر مت التفميأد  أو السي.سي للوالينة القض.ئية اةث.ئية ضد مسؤول أجثا

__________ 

 املقررة اخل.صة:مشروع امل.مة ال ي اقرتحته نص  في . ينلي (1475 
  11"مشروع املادة  

 التنازل عل احلصانة
 جيوو للدولة أن تتث.ول ع  حص.نة مسؤوليه. م  الوالينة القض.ئية اةث.ئية ااجثبيةو -1 
ينأ مر املسأؤول الأأ ي جيأري التثأ.ول عأ  حصأ.نته، وااع أ.ل الأأيت و  وواضأح.   ينكأون التثأ.ول صأرحي.   -2 

 الوينتعلق هب. التث.ول، حسب االنطب.
  أن ينأأأتم التثأأأ.ول مأأأ  خأأأالل اإلجأأأراءات املثصأأأوص عليهأأأ. يف اتف.قأأأ.ت التعأأأ.ون واملسأأأ.عدة ينفّضأأأ -3 

 عأأأ  طرينأأأق دجأأأراءات أخأأأرى تقبلهأأأ. ع ومأأأ.   طأأأرفني فيهأأأ.، أو القضأأأ.ئية املتب.ملأأأة الأأأيت تكأأأون الأأأدولت.ن معأأأ.  
 الدولت.ن امل موراتنو وحيوو تبليغ التث.ول ع  احلص.نة ع  طرينق القثوات الدبلوم.سيةو

لأبس فيأه مأ  مع. أدة موليأة  ينعتل تث.وال  صرحي.  التث.ول ال ي ميك  استثت.جه بوضأوح وبشأك  ال -4 
 فيه.و نيتكون مولة احملك ة ومولة املسؤول طرف

نة مب.شأرة أمأ.  حمأ.مم مولأة احملك أة، تسأتخد  السأألط.ت مي التثأ.ول عأ  احلصأ.دتقأ ينأتم عثأدم. ال -5 
الأأيت تلقأأت الأأبالغ املتعلأأق سلتثأأ.ول مأأ  الوسأأ.ئ  املت.حأأة هلأأ. إلح.لتأأه دىل ااجهأأ ة املختصأأة لتقرينأأر انطبأأ.ال 

 احلص.نةو
 "ورجعة فيه التث.ول ع  احلص.نة ال -6 
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مأ  مأ  ةثأة القأ.نون الأدويل واللجثأة الس.مسأةو والغأرض مأ   أ   الضأ .انت مث.قش.ت  عليه يف 
مصأأ.ن مولأأة احملك أأة ومولأأة املسأأؤولو وعأأالوة علأأ  ذلأأك، ينثبغأأي أن تفهأأم مبعث. أأ. الواسأأع مح.ينأأة 

وذلأأك اغأأراض مثهأأ. يف مجلأأة أمأأور،  أ( متكأأني مولأأة املسأأؤول مأأ  االحتجأأ.ج سحلصأأ.نة والتثأأ.ول 
تبأ.مل املعلومأ.ت وداتحأة ثية مولة احملك ة ة.رسة الوالينة القضأ.ئية   ب( ب العلمينتطلب  ة. عثه.،

تيسأأ  ة.رسأأة مولأأة املسأأؤول الوالينأأة و ني سأألط.ت مولأأة احملك أأة وسأألط.ت مولأأة املسأأؤول   ج( بأأ
القضأأأأ.ئية اةث.ئيأأأأة علأأأأ  املسأأأأؤول   م( والسأأأأ .ح  جأأأأراء مشأأأأ.ورات بأأأأني مولأأأأة احملك أأأأة ومولأأأأة 
 املسأأؤولو وأبأأروت املقأأررة اخل.صأأة أن مأأ  الصأأعب للغ.ينأأة الوقأأو  علأأ  اتسأأ.ال يف ة.رسأأة الأأدول

 وأن امل .رسة التع. دينة تتب.ين  وهل. مس.هت. امل ي ةو هب ا الشفن
وشدمت املقررة اخل.صة عل  أن مش.رينع املوام تسع  دىل املس.عدة يف بث.ء ال قة املتب.ملة  -140

بني مولة احملك ة ومولة املسؤول  وتوف  اليقني القأ.نوين هل أ.  واملسأ.عدة يف تبدينأد خطأر تسأييس 
 ح.لة م  عد  االستقرار يف العالق.ت بني الدولواملالحقة القض.ئية ودحداث 

 أس.سأي.   أمدت املقررة اخل.صأة أنأه ينشأك  ضأ .ان   ،(1476 21 ةمبشروع امل.م ينتعلق في .و  -141
الحأرتا  حصأأ.نة املسأأؤولني ااج.نأب مأأ  خأأالل دقأرار واجأأب دخطأأ.ر مولأة املسأأؤولني أبي حم.ولأأة 

خطأأأأ.ر أول ضأأأأ .نة للدولأأأأة للحفأأأأ.  علأأأأ  مل .رسأأأة الوالينأأأأة القضأأأأ.ئية علأأأأيهمو واعتأأأأل واجأأأب اإل
التثأأ.ول عثهأأ.و ولأأأوحل أن اإلخطأأ.ر ينثبغأأي أن ينأأأتم  أو مصأأ.حله. عأأ  طرينأأق االحتجأأأ.ج سحلصأأ.نة

املسأأؤول  حضأورمثهأ.  تسأأتثتجح.ملأ. تكأون للسأألط.ت املختصأة يف مولأة احملك أأة معلومأ.ت م.فيأة 
ي أن ينتضأ    أ ا اإلخطأ.ر مجيأع ااجثا ال ي ميك  أن خيضع لوالينته. القض.ئية اةث.ئية، وينثبغأ

 العث.صر اليت تس ح لدولة املسؤول تقييم مص.حله.و
 ةأأأ.ثال   بشأأأك  اإلخطأأأ.ر ودجراءاتأأأه، الحظأأأت املقأأأررة اخل.صأأأة أن منوذجأأأ.   ينتعلأأأق في أأأ.و  -142

اللجأأأأأوء دىل القثأأأأأوات  أمأأأأأ. وهلأأأأأ   الغ.ينأأأأأة سأأأأأتخد ين فتأأأأأق مأأأأأ. لالحتجأأأأأ.ج والتثأأأأأ.ول عأأأأأ  احلصأأأأأ.نة
 طيوالدبلوم.سية فهو احتي.

__________ 

 نص مشروع امل.مة ال ي اقرتحته املقررة اخل.صة:في . ينلي  (1476 
  12"مشروع املادة  

 إخطار دولة املساول
 أن مسأأأؤوال  م.فيأأأة ينسأأأتثتج مثهأأأ.   للسأأألط.ت املختصأأأة يف مولأأأة احملك أأأة معلومأأأ.تتكأأأون عثأأأدم.  -1 

ميك  أن خيضع لوالينته. القض.ئية اةث.ئية، تقو  مولأة احملك أة  خطأ.ر مولأة املسأؤول بتلأك احل.لأةو  أجثبي.  
 راءات املث.سبة يف ق.نوهن. احمللي لتيس    ا اإلخط.رووهل ا الغرض، تثظر الدول يف وضع اإلج

اليت ميكأ  أن نضأع مل .رسأة الوالينأة القضأ.ئية  املسؤول وأع .ل ،ينتض   اإلخط.ر  وينة املسؤول -2 
 لق.نون مولة احملك ةو اةث.ئية والسلطة املختصة مب .رسة تلك الوالينة القض.ئية، وفق.  

أأأه اإلخطأأأ.ر أبي وسأأأيلة مأأأ  -3  عأأأ  طرينأأأق الوسأأأ.ئ   وسأأأ.ئ  االتصأأأ.ل الأأأيت تقبلهأأأ. الأأأدولت.ن أو ينوجَّ
 واملسأأأ.عدة الق.نونيأأأة املتب.ملأأأة الأأأ ي تكأأأون الأأأدولت.ن معأأأ.   الأأأدويل لتعأأأ.ونا املثصأأأوص عليهأأأ. يف مع. أأأدات

أأأه اإلخطأأأ.ر عأأأ  طرينأأأق القثأأأوات  ال توجأأأد  أأأ   الوسأأأ.ئ  أو طأأأرفني فيهأأأ.و وعثأأأدم. ال تكأأأون مقبولأأأة، ينوجَّ
 "والدبلوم.سية
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ينثبأأأأر علأأأأ  التسأأأأليم أبن مولأأأأة ( 1477 31 ةوالحظأأأأت املقأأأأررة اخل.صأأأأة أن مشأأأأروع املأأأأ.م -143
سأأأأي .  وال احملك أأأأة سأأأأتحت.ج دىل معلومأأأأ.ت مأأأأ  مولأأأأة املسأأأأؤول مأأأأ  أجأأأأ  البأأأأت يف احلصأأأأ.نة،

 املثصأوص عليهأ. يفاخل.صأة أن اآلليأة  ةاملقأرر  تسحلص.نة املوضوعيةو ومع ذلك، أمأد ينتعلق في .
مشأأأأروع املأأأأ.مة تأأأأوفر ضأأأأ .نة دجرائيأأأأة تراعأأأأي مأأأأال مأأأأ  مولأأأأة احملك أأأأة ومولأأأأة املسأأأأؤولو وتتضأأأأ   

بشأأأفن ح.لأأأة رفأأأ  مولأأأة املسأأأؤولو وقأأأد صأأأيغ شأأأك  طلأأأب املعلومأأأ.ت  أحك.مأأأ.   6و 4 نالفقأأأرات
 عل  غرار ااحك.  املتعلقة االحتج.ج والتث.ول واإلخط.رو هودجراءات
مأأأ  مولأأأة احملك أأأة دىل مولأأأة  اةث.ئيأأأة اإلجأأأراءاتنقأأأ  ( 1478 41 ةوتثأأأ.ول مشأأأروع املأأأ.م -144

و ومأأ  مث، فأأ ن لدولأأة احملك أأة ولأأيس الت امأأ.   لت  أأ   اآلليأأة يف مشأأروع املأأ.مة حقأأ.  املسأأؤولو واعتُأأ
حسأأأأأب االقتضأأأأأ.ء، سيخضأأأأأع و نقأأأأأ  اإلجأأأأأراءات سيخضأأأأأع للقأأأأأوانني الوطثيأأأأأة لدولأأأأأة احملك أأأأأة، 

ة.رسأأة  "قتعليأأب"و وتتحقأأق اإلح.لأأة معأأ.   دولتنيالتف.قيأأ.ت املسأأ.عدة القضأأ.ئية الدوليأأة الأأيت تلأأ   الأأ
__________ 

 في . ينلي نص مشروع امل.مة ال ي اقرتحته املقررة اخل.صة: (1477 
  13"مشروع املادة  

 تبادل املعلومات
جيأوو لدولأة احملك أة أن تطلأب مأ  مولأة املسأأؤول مواف.هتأ. سملعلومأ.ت الأيت تأرى أهنأ. مه أة للبأأت  -1 

 يف انطب.ال احلص.نةو
هأ. يف مع. أدات التعأ.ون الأدويل جيوو طلب تلك املعلوم.ت ع  طرينأق اإلجأراءات املثصأوص علي -2 

عأ  طرينأق أي دجأراء  خأر تقأبالن بأه  طأرفني فيهأ.، أو واملس.عدة الق.نونية املتب.ملة اليت تكون الدولت.ن مع.  
ينوجأأأد دجأأأراء واجأأأب التطبيأأأأق، جيأأأوو طلأأأب املعلومأأأ.ت عأأأ  طرينأأأق القثأأأأوات  ستفأأأ.ال بيثه أأأ.و وعثأأأدم. ال

 الدبلوم.سيةو
ب.شأأرة دىل ااجهأأ ة القضأأ.ئية املختصأأة لكأأي تبأأت يف احلصأأ.نة، تقأأو  حتأأ.ل املعلومأأ.ت م عثأأدم. ال -3 

للقأأأ.نون احمللأأأي،  ح.لتهأأأ. مب.شأأأرة دىل احملأأأ.مم املختصأأأةو وهلأأأ ا  سأأألط.ت مولأأأة احملك أأأة املتلقيأأأة هلأأأ.، وفقأأأ.  
 واإلبالغالغرض، تثظر الدول يف وضع اإلجراءات املث.سبة يف ق.نوهن. احمللي لتيس    ا 

نظ.مهأأ.  لل علومأأ.ت دذا رأت أن الطلأأب ميأأس بسأأي.مهت. أو ملسأأؤول أن تأأرف  طلبأأ.  جيأأوو لدولأأة ا -4 
مصأأ.حله. الع.مأأة ااس.سأأيةو وقبأأ  أن تأأرف  مولأأة املسأأؤول طلأأب املعلومأأ.ت، تثظأأر يف  أمثهأأ. أو العأأ.  أو

 دمك.نية جع  دح.لة املعلوم.ت مر ونة بشروطو
روط السأأرينة الأأيت تشأأرتطه. مولأأة املسأأؤول، ، حسأأب االنطبأأ.ال، بشأأتكأأون املعلومأأ.ت املتلقأأ.ة ر ثأأ.   -5 

ملع. أأدات املسأأ.عدة املتب.ملأأة الأأيت ينسأأتثد دليهأأ. طلأأب املعلومأأ.ت وتقأأدميه. أو،  والأيت ينتعأأني اسأأتيف.ؤ . وفقأأ.  
 سلشروط اليت تضعه. مولة املسؤول عثد تقدميه. لل علوم.تو دذا تع ر ذلك، ر ث.  

إلعأأالن عأأد  انطبأأ.ال  م.فيأأ.    ملعلومأأ.ت املطلوبأأة سأأبب.  ال ميكأأ  اعتبأأ.ر رفأأ  مولأأة املسأأؤول تقأأدمي ا -6 
 احلص.نة م  الوالينة القض.ئيةو"

 في . ينلي نص مشروع امل.مة ال ي اقرتحته املقررة اخل.صة: (1478 

  14"مشروع املادة  
 نقل اإلجراءات إىل دولة املساول

ص.صأه. لصأ.ن مولأة جيوو لسلط.ت مولة احملك أة أن تثظأر يف دمك.نيأة اإلحجأ.  عأ  ة.رسأة اخت -1 
 مأأأع الشأأأروع فيهأأأ. ضأأأد الأأأيت ينُ  رع فيهأأأ. أوتلأأأك الدولأأأة اإلجأأأراءات اةث.ئيأأأة الأأأيت ُشأأأدىل املسأأأؤول، وتثقأأأ  

 املسؤولو

 بعد تقدمي طلب الثق ، تُعلق مولأة احملك أة اإلجأراءات اةث.ئيأة دىل أن تتخأ  مولأة املسأؤول قأرارا   -2 
 وذلك الطلب بشفن

 الأدويلالتعأ.ون  تف.قأ.تاللقوانني الوطثية لدولأة احملك أة و  لة املسؤول وفق.  تُثق  اإلجراءات دىل مو  -3 
 واملس.عدة القض.ئية املتب.ملة اليت تكون مولة احملك ة ومولة املسؤول طرفني فيه.و"



A/74/10 

417 GE.19-13883 

الوالينأأأأة القضأأأأ.ئية لدولأأأأة احملك أأأأة، الأأأأيت تصأأأأبح خ.ضأأأأعة لبأأأأت مولأأأأة املسأأأأؤول يف ة.رسأأأأة والينتهأأأأ. 
 الت امأأ.   ال لدولأأة احملك أأة .  حقأأ ودن مأأ.ن ينثشأأق - نقأأ  اإلجأأراءات القضأأ.ئيةو وجيأأدر سلتفميأأد أن

ح  املش.م  اليت قد تثشف  أو ب مسفلة احلص.نة،أماة مفيدة يف ارو  معيثة لتجثفهو  -عليه. 
ع أ  مأفماة ينمجيأع ااحأوال، ميكأ  أن  ويف تقرينأر انطبأ.ال احلصأ.نةوب ينتعلأق في أ. املتأفثرةبني الدول 

دسأ.ءة اسأتخدامه.، عأ   أو مفيدة لتجثب مشكلة تسييس مولة احملك ة مل .رسة الوالينة القض.ئية
 مب .رسة والينته. القض.ئيةوطرينق الس .ح لدولة املسؤول 

ال ي صيغ بعب.رات ع.مة،  لية مرنأة للتشأ.ور مأ  أجأ   ،(1479 51 ةوينثظم مشروع امل.م -145
تيس  البحأث عأ  حلأول عثأدم. ينثشأف أي نأوع مأ  أنأواع املشأ.م  يف ع ليأة تقرينأر مأدى انطبأ.ال 

وجأأب القأأ.نون لتسأأوينة مبااالتفأأ.ال علأأ  بعأأ  سأأب   ،احلصأأ.نة يف ح.لأأة معيثأأة أو، دذا تعأأ ر ذلأأك
طأ.بع  مولأة ال وثث.ئيأةملشأ.ورات( ال ث.وع.ت الق.ئ ةو وقد ُأمد عل   لية م موجة االجتأ.   لالدويل 
 ومولة املسؤول( -احملك ة 
ينتثأأأأأأأ.ول احلقأأأأأأأوال اإلجرائيأأأأأأأة ( 1480 61 ةوالحظأأأأأأأت املقأأأأأأأررة اخل.صأأأأأأأة أن مشأأأأأأأروع املأأأأأأأ.م -146

.نة لصأأأ.ن مولأأأة املسأأأؤول، فأأأ ن والضأأأ .انت املثطبقأأأة علأأأ  املسأأأؤول ااجثأأأاو ولأأأئ  م.نأأأت احلصأأأ
عل  مسؤول الدولةو وينعرت  مشروع امل.مة حبق  ا  مب.شر  ا  لوالينة القض.ئية أثر لمل .رسة مولة احملك ة 

يف ذلأأك احلقأأوال اإلجرائيأأة  مبأأ. مسأأؤول الدولأأة يف االسأأتف.مة مأأ  مجيأأع ضأأ .انت املع.ملأأة الع.ملأأة،
صأيغ مشأروع املأ.مة علأ  غأرار ااحكأ.  الأيت قأد و والض .انت املتعلقة سحمل.م أة الع.ملأة والث ينهأةو 

 وواملع.قبة عليه. اةرائم ضد اإلنس.نيةثع اعت دهت. اللجثة يف مش.رينع املوام املتعلقة مب
 بأأألانمج الع أأأ  املقبأأأ  بشأأأفن  أأأ ا املوضأأأوع، ذّمأأأرت املقأأأررة اخل.صأأأأة أبن ينتعلأأأق في أأأ.و  -147

تقرينر الحق دىل االلت ا  سلتع.ون مأع احملك أة اةث.ئيأة دىل ضرورة التطرال يف أش.ر تقرينر . الس.مس 
ميكأ  أن ينرتتأب علأ  ذلأك مأ   اثر يف حصأ.نة مسأؤويل الأدول مأ  الوالينأة القضأ.ئية  وم. الدولية

__________ 

 في . ينلي نص مشروع امل.مة ال ي اقرتحته املقررة اخل.صة: (1479 
  15"مشروع املادة  

 املشاورات
احملك ة ومولأة املسأؤول، بثأ.ء علأ  طلأب أي مثه أ.، بشأفن املسأ.ئ  املتعلقأة بتقرينأر تتش.ور مولة   

 "وملش.رينع املوام     حص.نة املسؤول ااجثا وفق.  

 في . ينلي نص مشروع امل.مة ال ي اقرتحته املقررة اخل.صة: (1480 
  16"مشروع املادة  

 معاملة املساول معاملة عادلة ونزياة
مسأأأؤول الدولأأأة الأأأ ي تثظأأأر سأأألط.ت مولأأأة احملك أأأة يف حصأأأ.نته مأأأ  الوالينأأأة القضأأأ.ئية ينسأأأتفيد  -1 

يف ذلأأك احلقأأوال والضأأ .انت اإلجرائيأأة املتعلقأأة  اةث.ئيأأة ااجثبيأأة مأأ  مجيأأع ضأأ .انت املع.ملأأة الع.ملأأة، مبأأ.
 سحمل.م ة الع.ملة والث ينهةو

دجأراءات  أي الوالينأة القضأ.ئية ويف تثطبق     الض .انت أثث.ء ع لية تقرينر انطب.ال احلص.نة م  -2 
 قض.ئية يُنشرع فيه. ضد املسؤول يف ح.لة عد  انطب.ال احلص.نة م  الوالينة القض.ئيةو

تشأأأ   ضأأأ .انت املع.ملأأأة الع.ملأأأة والث ينهأأأة يف مجيأأأع احلأأأ.الت االلتأأأ ا   بأأأالغ أقأأأرب ة أأأ  لدولأأأة  -3 
ينأؤثر علأ  حرينتأه الشخصأية، حأىت  أي تأدب   خأر قأد الشأخص أو ذلأك املسؤول، مون أتخ ، سحتج.و

 املس.عدة اليت حتق له مبوجب الق.نون الدويلو تلقيينتس  لل سؤول 
ينتفق مع القواعد الدولية الواجبة التطبيأق وقأوانني وأنظ أة  ينُع.م  املسؤول مع.ملة ع.ملة ون ينهة مب. -4 

 مولة احملك ةو"
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اةث.ئية ااجثبيةو وأف.مت، فضال  ع  ذلك، يف تقرينر . الس.بع، أبن  أ   املسأفلة قأد أثأ ت أمأ.  
ي.ال طلأأب الطعأأ  املقأأد  مأأ  اارمن بشأأفن مأأ مرة توقيأأ  الأأرئيس احملك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة يف سأأ

بقأأأرار مائأأأرة االسأأأتئث.  سحملك أأأة اةث.ئيأأأة الدوليأأأة الصأأأ.مر  ينتعلأأأق في أأأ.البشأأ   نأأأ اك وتسأأألي هو و 
 أعربأأأأأت املقأأأأأررة اخل.صأأأأة عأأأأأ  اعتق.م أأأأأ. أن مأأأأ  غأأأأأ  الضأأأأأروري ،(1481 0192 وأاير/مأأأأ.ين 6 يف
ا احلكأأأم يف أع .هلأأأ. احل.ليأأأةو عأأأالوة علأأأ  ذلأأأك، مأأأ  املفيأأأد أن نأأأوض اللجثأأأة يف مث.قشأأأة  أأأ  أو

 ينتعلأأق في أأ.حمك أأة العأأدل الدوليأأة مأأ  اةأأدينر سلأأ مر أن قأأرار اة عيأأة الع.مأأة بشأأفن طلأأب فتأأوى 
ينأأ ال معلقأأ. و  ال حبصأأ.نة رؤسأأ.ء الأأدول وعالقأأة ذلأأك بواجأأب التعأأ.ون مأأع احملك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأة

الضروري تقدمي أي مقرتح بعيثه دىل اللجثة يف     املرحلة تعتقد املقررة اخل.صة أن م   ال وعليه،
خأالل  أ   الأدورةو ومأع ذلأك، ف هنأ. حتأتفل خبيأ.ر الرجأوع دىل  أ   املسأفلة يف الأدورة املقبلأة مأ  

اةوانأب  أو ينُقتصر حيثه. سلضرورة عل  تثأ.ول االسأت ث.ءات مأ  احلصأ.نة أال مثظور أوسع، عل 
انت اإلجرائيأأة( مأأ   أأ ا املوضأأوعو ومأأ  انحيأأة أخأأرى، الت سأأت اإلجرائيأأة  مبأأ. يف ذلأأك الضأأ .

استصأأواب  املقأأررة اخل.صأأة أينضأأ.   راء ااعضأأ.ء بشأأفن  أ( دمك.نيأأة تثأأ.ول تسأأوينة املث.وعأأ.ت   ب(
، حيث ميك  حبث مس.ئ  مأ  قبيأ  دح.لأة سألطة البأت "ةمل .رس.ت اةيدا"وجدوى التطرال دىل 

وتعرينأأ  مهأأ.  املأأدعي العأأ.   ودعأأدام الكتيبأأ.ت لسأألط.ت  يف تطبيأأق احلصأأ.نة دىل احملأأ.مم العليأأ. 
 الدولة وأجه هت. املعثية بقض.اي احلص.نةو

 موجز املناقشة -2 
ينتعلق   ا املوج  سملث.قشة اليت تث.ولت تقرينري املقررة اخل.صة السأ.مس والسأ.بع يف  أ    -148

التقرينأأأأر السأأأأ.مس يف الأأأأدورة  الأأأأدورةو وينثبغأأأأي قراءتأأأأه سالقأأأأرتان مأأأأع مأأأأوج  املث.قشأأأأة الأأأأيت تث.ولأأأأت
 و(1482 السبعني

 تعليقات عامة )أ( 
اضأأطلعت بأأه مأأ  ع أأ  مك أأ  يف دعأأدام التقرينأأر  ملأأ. أثأأ  ااعضأأ.ء علأأ  املقأأررة اخل.صأأة -149

السأأ.بع الأأ ي أاتح، دىل ج.نأأب التقرينأأر السأأ.مس، استعراضأأ.  وحتلأأيال  ثأأرينني ومفصأألني مل .رسأأ.ت 
واملؤلف.ت اام.مميية ذات الصلة سةوانب اإلجرائيةو وأشأ.ر بعأ  الدول واالجته.مات القض.ئية 

 A/CN.4/596ااعضأأأأأ.ء دىل أمهيأأأأأة ع أأأأأ  املقأأأأأرر اخلأأأأأ.ص السأأأأأ.بق، فضأأأأأال  عأأأأأ  مأأأأأ مرة اام.نأأأأأة  
(و والحأأأل عأأأدة أعضأأأ.ء أن مشأأأ.رينع املأأأوام املقرتحأأأة يف التقرينأأأر السأأأ.بع ينثبغأأأي أن تسأأأتثد Corr.1و

اسأأأأتث.ما  أوثأأأأق دىل امل .رسأأأأ.ت، غأأأأ  أن أعضأأأأ.ء  خأأأأرين  أعربأأأأوا أينضأأأأ.  عأأأأ  تقأأأأدينر م لل ثهجيأأأأة 
االسأأأتقرائية الأأأيت اتبعتهأأأ. املقأأأررة اخل.صأأأة لتقأأأدمي مقرتحأأأ.ت القأأأ.نون املثشأأأوم يف التطأأأوينر التأأأدرجيي 

ن الأأدويلو وُرحأأب سعأأرتا  املقأأررة اخل.صأأة أبن املقرتحأأ.ت تشأأك  تطأأوينرا  تأأدرجيي.  للقأأ.نون للقأأ.نو 
 الأأأدويلو غأأأ  أن بعأأأ  ااعضأأأ.ء أمأأأد أمهيأأأة مراعأأأ.ة ة.رسأأأ.ت الأأأدول مأأأ  مثأأأ.طق أشأأأد تثوعأأأ. و

 أأأ ا الصأأأدم، قأأأد  عأأأدم مأأأ  ااعضأأأ.ء أم لأأأة ذات صأأألة، تثأأأ.ول بعضأأأه. التشأأأرينع.ت الوطثيأأأة  ويف
ضأأأأ.ئية واالتف.قأأأأ.ت ال ث.ئيأأأأةو وُشأأأأدم أينضأأأأ.  علأأأأ  أن مأأأأ  املالئأأأأم احلفأأأأ.  علأأأأ  واالجتهأأأأ.مات الق

__________ 

 1481) Situation in Darfur, Sudan, In the case of the Prosecutor v. Omar Hassan Ahmed Bashir (Decision 

under article 87(7) of the Rome Statute on the non-compliance by Jordan with the request by the 

Court for the arrest and surrender or Omar Al-Bashir)و 
 (، الفص  الس.بعوA/73/10  والسبعون، امللحق رقمالواثئق الرمسية للج عية الع.مة، الدورة ال .ل ة  (1482 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/596/Corr.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/596/Corr.1
http://undocs.org/ar/A/73/10
http://undocs.org/ar/A/73/10
http://undocs.org/ar/A/73/10
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االتسأأ.ال مأأع أع أأ.ل اللجثأأة بشأأفن مواضأأيع أخأأرى ذات صأألة مدرجأأة يف بأأرانمج الع أأ  الطوينأأ  
 jusااجأأ ، م أأأ  اةأأأرائم ضأأد اإلنسأأأ.نية والقواعأأأد اآلمأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأة للقأأأ.نون الأأأدويل  

cogens الوالينة القض.ئية اةث.ئية الع.مليةو(، فضال  ع  موضوع 
سلثهج املتبع دواء اةوانب اإلجرائية م  املوضوع، أبرو بع  ااعض.ء أمهيأة  ينتعلق في .و  -150

يف ذلك احرتا  املس.واة يف السأي.مة بأني الأدول،  مب. حتقيق التواون بني املص.ن الق.نونية ااس.سية،
وضرورة مك.فحة اإلفالت م  العق.ب عل  اةرائم الدولية، فضأال  عأ  مح.ينأة مسأؤويل الأدول مأ  

 أأ ا الصأأدم،  ويف بأأدوافع سي.سأأيةو أو سأأة الوالينأأة القضأأ.ئية اةث.ئيأأة علأأيهم علأأ   أأو تعسأأفية.ر 
ُأمأأدت مأأ  جدينأأد شأأواغ  أُعأأرب عثهأأ. يف مث.قشأأ.ت ةثأأة القأأ.نون الأأدويل واللجثأأة الس.مسأأة دواء 

التعس  يف ة.رسته. عل  مسؤويل الأدولو  أو اإلفراط يف تسييس ة.رسة الوالينة القض.ئية اةث.ئية
بغية حتقيق تواون مقيق بني     املص.ن اهل.مأة، رأى عأدة أعضأ.ء أن تُعأ َّو الضأ .انت اإلجرائيأة و 

 املقرتحة يف مش.رينع املوامو
وسأأل  بعأأ  ااعضأأ.ء الضأأوء أينضأأ.  علأأ  الصأألة الب.لغأأة اامهيأأة بأأني جوانأأب املوضأأوع  -151

مبوجب القأ.نون الأدويل املثصأوص  سةرائم اخلط ة ينتعلق في .اإلجرائية واالست ث.ءات م  احلص.نة 
 أأأأ ا الصأأأأدم، اتفأأأأق عأأأأدم مأأأأ   ويف ، الأأأأ ي اعت دتأأأأه اللجثأأأأة مؤقتأأأأ. و7 ةعليهأأأأ. يف مشأأأأروع املأأأأ.م

ااعضأأأأأ.ء مأأأأأع رأي املقأأأأأررة اخل.صأأأأأة الأأأأأ ي أوضأأأأأحته لأأأأأدى عأأأأأرض التقرينأأأأأر السأأأأأ.بع، ومفأأأأأ.م  أن 
رينع املأوام مكأأ و تثطبأأق علأ  مشأأ. 16 دىل 8  الضأ .انت اإلجرائيأة املقرتحأأة يف مشأ.رينع املأأوام مأ

 ت بأت مل ، بصيغته. احل.ليأة،16 دىل 8  وأعرب أعض.ء  خرون ع  القلق م  أن مش.رينع املوام م
تتثأأأ.ول  ومل ،7 ةينكفأأأي وجأأأوم صأأألة بأأأني الضأأأ .انت اإلجرائيأأأة املقرتحأأأة وتطبيأأأق مشأأأروع املأأأ.م مبأأأ.

مأدت مأ  جدينأد سلك.م  اإلجراءات والض .انت الالومة لتف.مي املالحق.ت بدوافع سي.سيةو وأُ 
و وشأأدم عأأدم مأأ  7 ةسعت أأ.م مشأأروع املأأ.م ينتعلأأق في أأ.اآلراء املتب.ينثأأة الأأيت أعأأرب عثهأأ. ااعضأأ.ء 

، غأأ  أن أعضأأ.ء  خأأرين  7 ةااعضأأ.ء علأأ  ضأأرورة جتثأأب دعأأ.مة فأأتح الثقأأ.ل بشأأفن مشأأروع املأأ.م
  بني القأ.نون تتووع سلتس.وي، سلثظر دىل الت يي 7 ةأش.روا دىل أن مواق  الدول م  مشروع امل.م

السأأ.ري والقأأ.نون املثشأأومو وبثأأ.ء  علأأ  ذلأأك، شأأدم بعأأ  ااعضأأ.ء علأأ  اامهيأأة احملورينأأة لوضأأع 
الوقأأت نفسأأه،  ويف و7 ةضأأ .انت دجرائيأأة حمأأدمة ملع.ةأأة الشأأواغ  املتعلقأأة بتطبيأأق مشأأروع املأأ.م

حأوال، و ورئي أن م  الالو ، يف مجيع اا7 ةح ر عدة أعض.ء م  تقوين  مض ون مشروع امل.م
و وشأكك 7 ةأن تفضي مواصلة املث.قشة اهل.مفة لل وضوع دىل صي.غة مشأروع ة.ثأ  ملشأروع املأ.م

أعضأأأ.ء  خأأأرون يف قأأأدرة اسأأأتخدا  الضأأأ .انت اإلجرائيأأأة علأأأ  أن ينعأأأ.جل سلقأأأدر الكأأأ.يف العيأأأوب 
مأأ.  ينأأ ال ع.ئقأأ.  أ ال ، مشأأ ين  مأأ لك دىل أن مشأأروع املأأ.مة7 ةاةو رينأأة الك.مثأأة يف مشأأروع املأأ.م

االتف.ال ماخ  اللجثة بشفن   ا املوضوعو ومع ذلك، اعرت  عدة أعضأ.ء أبن بعأ  املقرتحأ.ت 
اليت قدمه. ااعض.ء يف املث.قش.ت الس.بقة بشفن   ا املوضوع تستحق حب .  مفصال  وتتيح أس.س.  

 جيدا  مل يند م  املث.قشةو
أن ينُوضَّأأأح أن ااحكأأأ.   ويف  أأأ ا الصأأأدم، أُعأأأرب عأأأ  بعأأأ  التفينيأأأد القأأأرتاح ينأأأدعو دىل -152

تثطبأأأأق علأأأأ   16 دىل 8  والضأأأأ .انت اإلجرائيأأأأة الع.مأأأأة املثصأأأأوص عليهأأأأ. يف مشأأأأ.رينع املأأأأوام مأأأأ
و 7 ةمبشأأروع املأأ.م ينتعلأأق في أأ.، وأن ُتصأأ.غ ضأأ .انت حمأأدمة 7 ةاحلأأ.الت املشأأ ولة مبشأأروع املأأ.م

ولأأة أجثبيأأة ع أأال  واقرُتحأأت ثالثأأة شأأروط لت أأ.رس مولأأة احملك أأة الوالينأأة القضأأ.ئية علأأ  مسأأؤول م
، و أأي مأأ.آلي:  أ( جيأأب أن ينُتخأأ  قأأرار مب.شأأرة اإلجأأراءات اةث.ئيأأة علأأ  أعلأأ  7 ةمبشأأروع املأأ.م
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سأأألطة االمعأأأ.ء   ب( جيأأأب أن تكأأأون ااملأأأة علأأأ  أن املسأأأؤول ارتكأأأب  أو مسأأأتوايت احلكومأأأة
سأؤول بثيتهأ. اةرمية امل عومة ق.طعة مت.م.    ج( جيأب أن تكأون مولأة احملك أة قأد أخطأرت مولأة امل

 ة.رسأأة الوالينأأة القضأأ.ئية، وجيأأب أن تكأأون قأأد عرضأأت نقأأ  اإلجأأراءات دىل حمأأ.مم مولأأة املسأأؤول
 يئة قض.ئية جث.ئية موليةو عأالوة علأ  ذلأك، أُعأرب عأ  رأي مفأ.م  أن وجأوم  أو دىل حمك ة أو

.ء أينضأ.  أن مسؤول الدولة املعأر يف دقلأيم مولأة احملك أة ح.سأم اامهيأة أينضأ. و ورأى بعأ  ااعضأ
تظ   ث.ك قرينثأة احلصأ.نة دىل أن ينتقأرر غي.هبأ.و عأالوة علأ  ذلأك، اعتأل بعأ  ااعضأ.ء املراجعأة 

بثقأأ   ينتعلأأق في أأ.بأأد مثأأهو وقُأأدمت مقرتحأأ.ت دضأأ.فية  ال القضأأ.ئية اي قأأرار بشأأفن احلصأأ.نة أمأأرا  
أمان (و ومأأ  انحيأأة أخأأرى، قُأأدمت  175-173 تاإلجأأراءات دىل مولأأة املسأأؤول  انظأأر الفقأأرا
وثوقأأأة م"سعتبأأأ.ر  معيأأأ.ر دثبأأأ.ت، ينشأأأ    ".طعأأأة مت.مأأأ.  ق"بعأأأ  االقرتاحأأأ.ت البدينلأأأة بشأأأفن مفهأأأو  

، ان  أأأ   مسأأأفلة جيأأأب الثظأأأر فيهأأأ. سعتب.ر أأأ. مسأأأفلة أوليأأأة قبأأأ  "ة. رة الوج. أأأاأأأ" " أوةوم.فيأأأ
 .م ة الفعليةواحمل

عأأالوة علأأ  ذلأأأك، شأأدم بعأأ  ااعضأأأ.ء علأأ  ضأأأرورة حتقيأأق تأأواون بأأأني مصأأ.ن مولأأأة  -153
احملك أة ومصأ.ن مولأة املسأؤول، متشأي.  مأع مبأأدأ املع.ملأة سمل أ و ووفقأ.  لأبع  ااعضأ.ء، ينبأأدو أن 

ة علأ  مفأة ترجح مفة احلق يف ة.رسة الوالينة القض.ئية لدولة احملك أ 16 دىل 8  مش.رينع املوام م
  ا الصأدم، اقأرُتح مأثح مولأة املسأؤول سألطة تقدينرينأة أمأل  ويف احلق يف احلص.نة لدولة املسؤولو

يف أتميأأأد احلصأأأ.نة، علأأأ  الأأأرغم مأأأ  أن دمك.نيأأأة تعسأأأ  مولأأأة املسأأأؤول يف عرقلأأأة ة.رسأأأة مولأأأة 
 8  احملك أأأأة والينتهأأأأ. القضأأأأ.ئية أاثرت شأأأأواغ  أينضأأأأ. و ورأى عأأأأدة أعضأأأأ.ء أن مشأأأأ.رينع املأأأأوام مأأأأ

تعكأأأس تأأأواوان  صأأأحيح.  بأأأني الضأأأ .انت امل ثوحأأأة لدولأأأة احملك أأأة والضأأأ .انت امل ثوحأأأة  15 دىل
 اللجثة بشفن ااحك.  والض .انت اإلجرائيةولع   لدولة املسؤول، وأهن. تشك  أس.س.  جيدا  

 16 دىل 8  وم  املس.ئ  ااخأرى الأيت تتطلأب التوضأيح مأدى جتسأيد مشأ.رينع املأوام مأ -154
  بأأأأأني احلصأأأأأ.نة الشخصأأأأأية واحلصأأأأأ.نة املوضأأأأأوعيةو فقأأأأأد رأى بعأأأأأ  ااعضأأأأأ.ء أن مجيأأأأأع الت ييأأأأأ

م  شفهن. أن تثطبق عل  مأال نأوعي  16 دىل 8  الض .انت اإلجرائية الوارمة يف مش.رينع املوام م
احلص.نة، بيث أ. فضأ  أعضأ.ء  خأرون أن تتثأ.ول مشأ.رينع مأوام مثفصألة خمتلأ  اةوانأب اإلجرائيأة 

 لفرال بني احلص.نة الشخصية واحلص.نة املوضوعيةوللحص.نة وتعكس ا
و 16 دىل 8  واتفأأأق ااعضأأأ.ء ع ومأأأ.  علأأأ  دمك.نيأأأة ترشأأأيد وتبسأأأي  مشأأأ.رينع املأأأوام مأأأ -155

ينكفأأأي مأأأ  الوضأأأوح والتفصأأأي  لكف.لأأأة  مبأأأ. دىل أمهيأأأة تثأأأ.ول مجيأأأع الثقأأأ.ط الرئيسأأأيةأينضأأأ. أشأأأ  و 
 تتثأأأأ.ول مشأأأأ.رينع املأأأأوام أال املث.سأأأأبفع.ليتهأأأأ. ودمك.نيأأأأة تثفيأأأأ  .و ورأى بعأأأأ  ااعضأأأأ.ء أن مأأأأ  

اةوانأأأأأب اإلجرائيأأأأأة الأأأأأيت هلأأأأأ. صأأأأألة مب.شأأأأأرة حبصأأأأأ.نة مسأأأأأؤويل الأأأأأدول ااجثبيأأأأأة، وأن تأأأأأرتك  دال
لل ع. دات الق.ئ ة أمر تثظيم املس.ئ  ااخرىو وأُعرب ع  رأي مف.م  أن مش.رينع املوام تتض   

اإلجأأراءات اةث.ئيأأة يف نظأأم القأأ.نون املأأدين اعت أأ.ما  مفرطأأ.  في أأ. ينبأأدو علأأ  السأألطة القضأأ.ئية يف 
و أم ر بأرووا   عل  حس.ب الثظم ااخرى حيث تؤمي السلطة التثفي ينة وسلطة االمع.ء الع.  مورا  

وقُأأأدمت أينضأأأ.  مقرتحأأأ.ت شأأأىت إلعأأأ.مة ترتيأأأب مشأأأ.رينع املأأأوام مأأأ  أجأأأ  دق.مأأأة صأأألة أفضأأأ  بأأأني 
، مث 11و 10و 12و 8 مأ مبشأ.رينع املأوااإلجراءات املقرتحة، واعت .م ترتيب جديند ميكأ  أن ينبأد

 و9 ةمشروع امل.م



A/74/10 

421 GE.19-13883 

 ةتعليقات حمدد )ب( 

  الثظر يف احلص.نة وتقرينر .( 9و 8 مشروع. امل.متني  
مل. م.نت الأثظم الق.نونيأة الوطثيأة متثوعأة ومأ.ن مأ  اختصأ.ص الأدول اعت أ.م اإلجأراءات  -156

أن مشأ.رينع املأوام ينثبغأي أن هتأد  دىل  الداخلية املتعلقة سحلص.نة، فقد أشأ.ر بعأ  ااعضأ.ء دىل
ت وينأأأد الأأأدول  طأأأ.ر دجرائأأأي مشأأأرتك تعت أأأد  يف قوانيثهأأأ. الوطثيأأأة مأأأ  مون أن ينكأأأون هلأأأ. طأأأ.بع 

 2و 1 توجيهي مفرطو ورئي يف   ا الصدم أن م  شأفن وضأع حكأم أبسأ  ينسأتثد دىل الفقأرتني
.فيأأ. و وأفيأأد أبن اإلشأأ.رات دىل مأأ  اتف.قيأأة فييثأأ. للعالقأأ.ت الدبلوم.سأأية أن ينكأأون م 32 ةمأأ  املأأ.م

غ.مضأأة ومبه أأةو ولأأوحل أن  "يتأأفثر  جأأراء جثأأ.ئين"و "ةثظأأر ووو يف احلصأأ.نت"عبأأ.رات مأأ  قبيأأ  
ميك  أن ينصأ.غ بعبأ.رات ع.مأة أتخأ  يف  8 ةالثظر يف احلص.نة عل  الثحو املقرتح يف مشروع امل.م

 علأأ  أن تبأأ ل الأأدول جهأأوما  لسأأ  9 ةاالعتبأأ.ر اأأرو  مأأ  مولأأة، واقأأرُتح الأأثص يف مشأأروع املأأ.م
تعدين  القوانني الوطثية اليت تثظم اإلجراءات املتعلقة بتقرينر احلص.نةو وأث ت أينض.  أمهية قواعأد  أو

و وأُعأرب عأ  رأي  خأر 9 ةالق.نون الدويل الواجبة التطبيق يف تقرينر احلص.نة مبوجب مشروع املأ.م
 ون الدويل ميك  أن تؤمي دىل االلتب.سومف.م  أن اإلش.رة دىل الق.نون الوطر والق.ن

ينثبغأي أن ينثصأ. علأ  هنأج أم أر مرونأة  9و 8 والحل عدة أعض.ء أن مشأروعي املأ.متني -157
ساجهأأ ة املعثيأأة يف مولأأة احملك أأة سلثظأأر يف احلصأأ.نة وتقرينر أأ.و ورأى بعأأ  ااعضأأ.ء  ينتعلأأق في أأ.

بيث . فض   خرون االمتف.ء سإلشأ.رة  أن اإلش.رة دىل السلط.ت املختصة يف مولة احملك ة تكفي،
الوقأت نفسأأه، رحأب بعأأ  ااعضأ.ء سالعأأرتا  أبن حمأ.مم مولأأة احملك أأة  ويف دىل مولأة احملك أأةو

و 9 ةتكأأون هلأأ. السأألطة ااس.سأأية لتقرينأأر احلصأأ.نة، علأأ  الثحأأو املبأأني يف مشأأروع املأأ.م مأأ. عأأ.مة
ن مستقلة ع  السلطة التثفي ينة وغأ  وأُعرب ع  القلق م  أن حم.مم مولة احملك ة ينثبغي أن تكو 

 أأأ ا الصأأأدم، طُلأأأب توضأأأيح التأأأ ا  حمأأأ.مم مولأأأة احملك أأأة سلثظأأأر يف املعلومأأأ.ت  ويف خ.ضأأأعة هلأأأ.و
 واملقدمة م  السلط.ت ااخرى

عأأأأالوة علأأأأ  ذلأأأأك، ُشأأأأدم علأأأأ  ضأأأأرورة تثأأأأ.ول مور املأأأأدعي العأأأأ.  يف ع ليأأأأة الثظأأأأر يف  -158
قبة السلطة التقدينرينة هليئة االمع.ءو واقرُتح أن تع.م صأي.غة احلص.نة وتقرينر .، فضال  ع  مسفلة مرا

  الثظأأأر يف احلصأأأ.نة( ليتضأأأ   الثظأأأر يف احلصأأأ.نة يف خمتلأأأ  مراحأأأ  التحقيأأأق، 8 ةمشأأأروع املأأأ.م
مبختلأأأأ  أشأأأأك.ل االحتجأأأأ.و يف سأأأأي.ال احلصأأأأ.نة املوضأأأأوعية، واحمل.م أأأأةو  ينتعلأأأأق في أأأأ.سأأأأي .  وال

مأأ  أجأأ  جتثأأب أي أتثأأ   8 ةقيأأوم علأأ  مشأأروع املأأ.موارأتى بعأأ  ااعضأأ.ء أن ُتطبَّأأق بعأأ  ال
 سلا يف التحقيقو

أن تقرينر احلص.نة ينثبغي أن ينكون عل  مستوى عأ.ل  9 ةواقرُتح أن ينُبنيَّ يف مشروع امل.م -159
نسبي. ، أاي  م.ن جهأ.و الدولأة املعأر بأ لكو وسلثظأر دىل أمهيأة البأت يف مأدى انطبأ.ال أي اسأت ث.ء 

 ، اقأأرُتح أن تتأأوىل حمأأ.مم مولأأة احملك أأة مه أأة البأأت تلأأك،7 ةمشأأروع املأأ.ممأأ  احلصأأ.نة مبوجأأب 
يف ذلك دمك.نية االستئث.  أم.  احمل.مم العلي.و وأش ظ أينض.  دىل أن تقرينأر احلصأ.نة مأ  ج.نأب  مب.

ملع. أأأدة مل مأأأة لدولأأأة  أو مولأأأة احملك أأأة ميكأأأ  أن خيضأأأع لقأأأرار صأأأ.مر عأأأ  حمك أأأة جث.ئيأأأة موليأأأة
 واحملك ة
الأأأأ ي ينقتضأأأأي الثظأأأأر يف  8 ةينأأأأد عأأأأدم مأأأأ  ااعضأأأأ.ء الشأأأأرط الأأأأوارم يف مشأأأأروع املأأأأ.موأ -160

احلص.نة يف مرحلة مبكرة م  اإلجراءات، عل  الرغم م  أن  ثأ.ك ح.جأة دىل تأوخي الدقأة بشأفن 
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و وسمل أ ، سأيكون مأ  "ون أتخأ م"اللحظة اليت ينتعني أن تُقأرَّر فيهأ. احلصأ.نة، مأفن ينكأون ذلأك 
 تقرينأأأأر احلصأأأأ.نة( يف أي مرحلأأأأة مأأأأ  اإلجأأأأراءات ينثبغأأأأي تقرينأأأأر  9 ةروع املأأأأ.ماملفيأأأأد أن ينبأأأأني مشأأأأ

احلص.نةو ومع ذلأك، اتفأق عأدة أعضأ.ء مأع املبأدأ الق.ئأ  دن املسأ.ئ  املتعلقأة سحلصأ.نة  أي ذات 
ط.بع أويل وجيب البت فيه. عل  وجأه السأرعة يف بداينأة الأدعوىو وأشأ  أينضأ.  دىل أن نتأ.ئج نظأر 

صأ.نة ميكأ  أن تشأ   الشأرطني الفأورينني املت  لأني يف تقرينأر احلصأ.نة ودخطأ.ر مولة احملك أة يف احل
 و12و 9 مبشروعي امل.متني 8 ةمولة املسؤول وذلك برب  مشروع امل.م

، 8 ةمأ  مشأروع املأ.م 3 ةدض.فة دىل ذلك، اتفق عدة أعض.ء مع الشرط الأوارم يف الفقأر  -161
تثأأأوي مولأأأة احملك أأأة انأأأ.ذ أي تأأأداب  قسأأأرينة ضأأأد الأأأ ي ينأأأثص علأأأ  الثظأأأر يف احلصأأأ.نة قبأأأ  أن 

  أأأ ا الصأأأدم، اقأأأرُتح تقأأأدمي أم لأأأة لتوضأأأيح أع أأأ.ل مولأأأة احملك أأأة، ويف مسأأأؤول الدولأأأة ااجثبيأأأةو
فيهأأ. التأأداب  القسأأرينة، الأأيت مأأ  شأأأفهن. أن تتأأفثر سحلصأأ.نة، وأشأأ  دىل ضأأرورة دينأأالء احلصأأأ.نة  مبأأ.

 ضأأ.ء دىل أن الثظأأر يف احلصأأ.نة يف  أأ   احلأأ.التاملوضأأوعية ا ت .مأأ.  خ.صأأ. و وذ أأب بعأأ  ااع
ينثبغي أن ينقتصر عل  ااوض.ع اليت ينكون فيه. مسؤول الدولة ااجثبية يف مه ة رمسيةو عالوة  ال

عل  ذلك، دذا افرُتض أن مسؤول الدولة ااجثبية حمص  م  التداب  القسرينة قب  تقرينر احلص.نة، 
 و9 ةفيثبغي توضيح ذلك يف مشروع امل.م

 9و 8 وطُأأرح سأأؤال أوسأأع نط.قأأ.  ع أأ. دذا مأأ.ن ينثبغأأي دعأأ.مة صأأي.غة مشأأروعي املأأ.متني -162
لكي ينعكس. الت يي  بني احلصأ.نة الشخصأية واحلصأ.نة املوضأوعيةو وقأد خيتلأ  توقيأت نظأر مولأة 

 وأمان ( 172 ةاحملك ة يف احلص.نة تبع.  لثوع احلص.نة املعثية  انظر الفقر 

  االحتج.ج سحلص.نة والتث.ول عثه.( 11و 10 مشروع. امل.متني  
 االحتجأأأ.ج سحلصأأأ.نة(، بيث أأأ.  10 ةاتفأأأق عأأأدم مأأأ  ااعضأأأ.ء مأأأع جأأأو ر مشأأأروع املأأأ.م -163

اختلفأت اآلراء بشأأفن اتبأأ.ع هنأأج مييأأ  بأأني احلصأأ.نة الشخصأأية واحلصأأ.نة املوضأأوعيةو وينبأأدو، علأأ  
تبأت مأ  تلقأ.ء نفسأه. يف أن مولأة احملك أة  10 ةمأ  مشأروع املأ.م 6 ةوجه اخلصوص، مأ  الفقأر 

قضأأية متعلقأأة سحلصأأ.نة الشخصأأية، بيث أأ. ينُتوقأأع مأأ  مولأأة املسأأؤول أن حتأأتج سحلصأأ.نة املوضأأوعية 
 وينلقظ   ا الت يي  أتينيد مجيع ااعض.ء ومل قب  نظر مولة احملك ة يف اامرو

مولأأأأة واقأأأرُتح أن يُنشأأأ.ر، يف ح.لأأأأة عأأأد  االحتجأأأ.ج سحلصأأأأ.نة املوضأأأوعية، دىل أن تثظأأأر  -164
ساع أ.ل  أو تبت سمل   مأ  تلقأ.ء نفسأه. فأور عل هأ. بوضأع مسأؤول الدولأة ااجثبيأة أو احملك ة

ذات الصأألةو ومعأأ. مقأأرتح  خأأر دىل الثظأأر يف أع أأ.ل مواأأ  الدولأأة ااجثبيأأة مثفصأألة، اغأأراض 
مون التث.ول عثه. قد ينثطبق علأ  أع أ.ل  أو ينعر أن االحتج.ج سحلص.نة ة. احلص.نة املوضوعية،

 أخرىو
 التثأأأأأأأ.ول عثهأأأأأأأ. ينعأأأأأأأوم لدولأأأأأأأة املسأأأأأأأؤول، أو وأُقأأأأأأأر أبن احلأأأأأأأق يف االحتجأأأأأأأ.ج سحلصأأأأأأأ.نة -165

لل سأأؤول نفسأأهو غأأ  أن بعأأ  ااعضأأ.ء أشأأ.ر دىل أن املسأأؤول، يف واقأأع اامأأر،  أأو أول مأأ   ال
ينط.لأأب يف الغ.لأأب سحلصأأ.نة علأأ  صأأعيد امل .رسأأةو ورئأأي يف  أأ ا الصأأدم أن مأأ  املستصأأوب أن 
ينوع ظ دىل الدول أن تثص يف قوانيثه. الوطثية عل  اةهأ.و املخأتص سالحتجأ.ج سحلصأ.نةو وينثبغأي 

يح الت ام.ت مولة احملك ة يف ح.ل مط.لبة املسؤول سحلص.نة ورف  الدولة مثحه. داي ،  أينض.  توض
 مفن ينكون املسؤول قد ارتكب اةرمية أبمر م  الدولةو
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ورأى بعأأأأ  ااعضأأأأ.ء أن االحتجأأأأ.ج سحلصأأأأ.نة لأأأأيس شأأأأرط.  أس.سأأأأي.  النطب.قهأأأأ.، ان  166
عأأأد  وجأأأوم أي التأأأ ا  سالحتجأأأ.ج  احلصأأأ.نة ق.ئ أأأة مبوجأأأب القأأأ.نون الأأأدويل، وأشأأأ.ر  خأأأرون دىل

توضأح مولأة  مل مأ. سحلص.نة عل  الفورو وتبع.  احد اآلراء، ينثبغأي أن تكأون  ثأ.ك قرينثأة احلصأ.نة
تتثأأأ.ول عثهأأأ.و وذ أأأب رأي  خأأأر دىل أن عأأأد  االحتجأأأ.ج سحلصأأأ.نة  أو املسأأأؤول غيأأأ.ب احلصأأأ.نة

ثأأأأع مولأأأأة املسأأأأؤول مأأأأ  ينثبغأأأأي أن مي ال ميكأأأأ  أن خيأأأأد  غأأأأرض اإلثبأأأأ.ت يف  أأأأ ا الشأأأأفن، لكثأأأأه
ينثبغأأي أن  ال االحتجأأ.ج سحلصأأ.نة يف مرحلأأة الحقأأةو وُشأأدم علأأ  أن عأأد  االحتجأأ.ج سحلصأأ.نة

ينُفسَّأر سعتبأأ.ر  تثأأ.وال  عثهأأ.و ومأع ذلأأك، أشأأ  دىل دمك.نيأأة وجأوم ح.لأأة اسأأت ث.ئية ينُفأأرتض فيهأأ. أن 
حلصأأ.نة يف غضأأون مأأدة حتأأتج س مل مولأأة املسأأؤول قأأد تث.ولأأت عأأ  حصأأ.نة املسأأؤول التأأ.بع هلأأ. دذا

دعالمهأ. سإلجأراءات ضأد املسأؤولو وأعأرب بعأ  ااعضأ.ء عأ  اامأأ   أو معقولأة بعأد دخط.ر أ.
 يف توضيح الثت.ئج املرتتبة عل  عد  االحتج.ج سحلص.نةو

 التثأأأ.ول عأأأ  احلصأأأ.نة(، اتفأأأق عأأأدة أعضأأأ.ء، علأأأ  أن  11 ةمبشأأأروع املأأأ.م ينتعلأأأق في أأأ.و  -167
مق.عأأدة ع.مأأة، أن ينكأأون صأأرحي. و ورأى الأأبع  أن التثأأ.ول جيأأب أن التثأأ.ول عأأ  احلصأأ.نة جيأأب،  

ينكأأون صأأرحي.  يف مجيأأع احلأأ.التو وأشأأ  أينضأأ.  دىل رأي املقأأرر اخلأأ.ص السأأ.بق، السأأيد مولأأوممني، 
أنأه ميكأ  أن  دال ال ي خلص دىل أن التث.ول ع  احلص.نة ينثبغي أن ينكون صرحي.  جمل وعة ال الثة،

احلصأأأ.نة  أو ل سأأأؤولني اآلخأأأرين  الأأأ ين  ينت تعأأأون سحلصأأأ.نة الشخصأأأيةضأأأ ثي.  ل أو ينكأأأون صأأأرحي.  
املوضأأوعيةو عأأالوة علأأ  ذلأأك، أثأأ ت مسأأفلة م أأول مولأأة أمأأ.  حمأأ.مم مولأأة أخأأرى ملواصأألة الثظأأر 

ينثبغأي تفسأ   سعتبأ.ر  تثأ.وال  صأرحي.  عأ   ال فيه.، ودن أُعرب أينض.  ع  رأي مفأ.م  أن  أ ا امل أول
، شأكك عأدة أعضأ.ء يف دمك.نيأة تفسأ  11 ةمأ  مشأروع املأ.م 4 ةلفقأر س ينتعلأق في .احلص.نةو و 

 أ ا  ويف صأرحي. و أو حكم تع. دي ينسري بني مولة احملك ة ومولة املسؤول سعتب.ر  تثأ.وال  ضأ ثي.  
الصأأدم، ارتئأأي أن ينصأأ.غ بثأأد عأأأد  دخأأالل بأأدينال  يف  أأ ا الشأأأفنو واقأأرُتح أينضأأ.  أن تُتثأأ.ول  أأأ   

 اهن. يف واقع اامر است ث.ء تع. ديو املسفلة يف حكم مثفص ،
أم. سلثسبة لشك  االتص.ل بني مولة احملك ة ومولة املسؤول، فقد ذمر بعأ  ااعضأ.ء  -168

ينعكأس سلضأرورة امل .رسأ.ت الدوليأةو عأالوة علأ  ذلأك،  ال أن شرط االحتج.ج سحلص.نة خطيأ.  
االتصأأ.الت بأأأني مولأأأة احملك أأأة شأأدم عأأأدة أعضأأأ.ء علأأأ  الأأدور احملأأأوري للقثأأأوات الدبلوم.سأأأية يف 

ومولأأأة املسأأأؤولو وأشأأأ  أينضأأأ.  دىل الع أأأ  الدبلوم.سأأأي عأأأ  طرينأأأق أطأأأرا  اثل أأأة، م أأأ  الوسأأأط.ءو 
وأُعأأرب ع ومأأ.  عأأ  أتينيأأد مقأأرتح متعلأأق سلصأأي.غة لتفميأأد اسأأتخدا  القثأأوات الدبلوم.سأأية مبعأأ  

، فضأال  11و 10 .متنيأوسع، يف سي.ال االحتج.ج سحلص.نة والتث.ول عثهأ. مبوجأب مشأروعي املأ
، 15و 13و 12 معأأأ  ع ليأأأ.ت اإلخطأأأ.ر وتبأأأ.مل املعلومأأأ.ت واملشأأأ.ورات مبوجأأأب مشأأأ.رينع املأأأوا

 عل  التوايلو وأش  م لك دىل أن الدول املعثية ينثبغي أن تبت حبرينة يف أنسب قث.ة لالتص.لو
ولتني وذ أأأب رأي دىل أن االحتجأأأ.ج سحلصأأأ.نة مأأأ  شأأأفنه أن حيفأأأ  املشأأأ.ورات بأأأني الأأأد -169

ينأأؤمي دىل تعليأأق اإلجأأراءات ملأأدة معقولأأة أثثأأ.ء تلأأك املشأأ.وراتو دضأأ.فة دىل ذلأأك،  ةأأ. املعثيتأأني،
اقأأأرُتح أن ينوضَّأأأح أن مشأأأ.رمة مولأأأة املسأأأؤول يف ع ليأأأ.ت تبأأأ.مل املعلومأأأ.ت واملشأأأ.ورات مأأأع مولأأأة 

 ميك  أن ينفسر سعتب.ر  تث.وال  ض ثي.  ع  احلص.نةو ال احملك ة
رجعأأأأة فيأأأأهو وأينأأأأد  ال اقأأأأ  شأأأأىت مأأأأ  اعتبأأأأ.ر التثأأأأ.ول عأأأأ  احلصأأأأ.نة أمأأأأرا  وأُعأأأرب عأأأأ  مو  -170

، معربني ع  رأي مف.م  أنه ينثبغأي افأرتاض 11 ةم  مشروع امل.م 6 ةااعض.ء ع وم.  صيغة الفقر 
تشأأر مولأأة املسأأؤول دىل خأأال  ذلأأكو وُسأأل  الضأأوء أينضأأ.  علأأ   مل مأأ. رجعأأة فيأأه، ال التثأأ.ول أمأأرا  
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ضأأرورة الثظأأر يف  أأ ا احلكأأم، ان الرجأأوع عأأ  التثأأ.ول ميكأأ  أن تأألر  أسأأب.ب أخأأرى مأأفن ينتعلأأق 
 واامر مبص.ن وطثية حيوينة

  الض .انت اإلجرائية بني مولة احملك ة ومولة املسؤول( 15 دىل 12  مش.رينع املوام م  
شدم عدة أعضأ.ء علأ  أمهيأة القأ.نون الأوطر واسأتخدا  القثأوات الدبلوم.سأية يف تطبيأق  -171

، أقأأر ااعضأأ.ء ع ومأأ.  سامهيأأة 12 ةمبشأأروع املأأ.م ينتعلأأق في أأ.و و 15 دىل 12  مشأأ.رينع املأأوام مأأ
طأأ.ر العأأ.  للضأأ .انت اإلجرائيأأةو وتسأأ.ءل بعأأ  ااعضأأ.ء احل.مسأأة الأأيت ينكتسأأيه. اإلخطأأ.ر يف اإل

سأأأي .  وال عأأأ  دمك.نيأأأة دنشأأأ.ء التأأأ ا  قأأأ.نوين علأأأ  عأأأ.تق مولأأأة احملك أأأة  خطأأأ.ر مولأأأة املسأأأؤول،
سحلصأ.نة املوضأوعيةو ولأوحل أن بعأ  أحكأ.  املع. أدات املأ مورة يف التقرينأر السأ.بع  ينتعلق في .

لوالينة القض.ئية اةث.ئية م  ج.نأب تلأك الأدول، ولأيس ينتعلق  خط.ر مول خمتلفة بغرض ة.رسة ا
التثأأأ.ول عثهأأأ.و وطُرحأأأت أينضأأأ.  أسأأأئلة تتعلأأأق سلتثفيأأأ   أو تقرينر أأأ. أو بغأأأرض االحتجأأأ.ج سحلصأأأ.نة

الع لأأي لاللتأأ ا  سإلخطأأ.ر، م.لسأأؤال ع أأ. دذا م.نأأت حمأأ.مم مولأأة سأأتقد  معلومأأ.ت دىل سأألطته. 
املعثيأأة بتبأأ.مل املسأأ.عدة القضأأ.ئية  أأي السأألطة املختصأأة  دذا م.نأأت السأألطة املرم ينأأة ومأأ. التثفي ينأأة،

بتبليغ اإلخط.ر املتعلق سحلص.نةو وأيند أعض.ء  خرون فرض الت ا  حمدوم سإلخط.رو واقرتح بع  
ااعض.ء، علأ  وجأه اخلصأوص، اسأت ث.ء اإلخطأ.ر سملعلومأ.ت يف الظأرو  الأيت ميكأ  أن تثطأوي 

 أأأروب  أو التالعأأأب هبأأأ.، أو دتأأأال  ااملأأأة أو  لأأأني،علأأأ  خطأأأر دينأأأ اء الضأأأح.اي والشأأأهوم احملت
املسأأأؤولو عأأأالوة علأأأ  ذلأأأك، رئأأأي أن اإلخطأأأ.ر ميكأأأ  أن خيضأأأع لشأأأروط السأأأرينة، علأأأ  الثحأأأو 

 و13 ةم  مشروع امل.م 5 ةاملعرت  به يف الفقر 
 تبأأ.مل املعلومأأ.ت(، اقأأرُتح أن ينقتصأأر نطأأ.ال املعلومأأ.ت  13 ةمبشأأروع املأأ.م ينتعلأأق في أأ.و  -172

اليت ميك  أن تطلبه. مولة املسؤول عل  املعلوم.ت الالومأة لدولأة احملك أة للبأت يف مسأفلة تطبيأق 
 13 ةمأ  مشأروع املأ.م 4 ةسلفقأر  ينتعلأق في أ.احلص.نةو عالوة عل  ذلك، الحل بع  ااعضأ.ء 

تقتصأأر سلضأأرورة علأأ  احلأأ.الت الأأيت متأأس  ال .تأن أسأأب.ب رفأأ  طلأأب احلصأأول علأأ  املعلومأأ
املصأ.ن الع.مأة ااس.سأأية، بأ  ميكأ  أن تشأ   أسأأب.س   أو اامأأ  العأ.  أو الثظأ.  العأ.  أو السأي.مة

 انته.مأأ.ت حقأأوال اإلنسأأ.ن أو أخأأرى، م أأ  احلأأ.الت الأأيت تثطأأوي علأأ  اسأأت ث.ء اةرميأأة السي.سأأية
لأك أن ينكأأون مأ  حأأق مولأة املسأأؤول أن تأرف  طلأأب الت ييأ و واقأأرُتح بأدال  مأأ  ذ أو التحأرل أو

 واحلصول عل  املعلوم.ت اي سبب م  ااسب.ب م  مون احل.جة دىل تفس 
 نقأ  اإلجأراءات اةث.ئيأة(، اتفأق عأدم مأ  ااعضأ.ء مأع  14 ةمبشروع املأ.م ينتعلق في .و  -173

 .ن املسأأؤولية اةث.ئيأأة املقأأررة اخل.صأأة علأأ  أن نقأأ  اإلجأأراءات دىل مولأأة املسأأؤول أماة مفيأأدة لضأأ
الفرمينأة ملسأأؤويل الأأدول مبأأواواة حتقيأأق التأأواون بأأني احأأرتا  املسأأ.واة يف السأأي.مة لدولأأة املسأأؤول وحأأق 
مولة احملك ة يف ة.رسة الوالينة القض.ئية اةث.ئيةو وُمرر أتميد مبدأي التك.م  والوالينأة االحتي.طيأة 

بقية الوالينأة القضأ.ئية لدولأة املسأؤولو وأشأ  يف  أ ا يف الوالينة القض.ئية لدولة احملك ة مق.رنة أبس
الصأأدم دىل ة.رسأأ.ت الأأدول الأأيت تعكأأس نقأأ  اإلجأأراءات مأأ  مولأأة احملك أأة دىل مولأأة املسأأؤول، 
شأأرينطة أن متأأ.رس  أأ   الدولأأة الوالينأأة القضأأ.ئية سلفعأأ و دضأأ.فة دىل ذلأأك، أثأأ ت وأُبأأروت مسأأفلة  

سي.ال ة.رسة الوالينة القض.ئية سالسأتث.م حتدينأدا  دىل مبأدأ  ميفية تفعي  مبدأ الوالينة االحتي.طية يف
 اةثسية السلبيةو
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صأأأأراحة علأأأأ  أن مأأأأ  اةأأأأ.ئ  لدولأأأأة  14 ةواقأأأأرتح عأأأأدة أعضأأأأ.ء أن ينأأأأثص مشأأأأروع املأأأأ.م -174
 ينتعلأأق في أأ.املسأأؤول أن تطلأأب مأأ  مولأأة احملك أأة نقأأ  اإلجأأراءات املتصأألة سملسأأؤول التأأ.بع هلأأ.و و 

، اقأأرُتح أن ينأأؤمي طلأأب نقأأ  اإلجأأراءات، دمأأ. مأأ  ج.نأأب مولأأة 14 ة.ممأأ  مشأأروع املأأ 2 ةسلفقأأر 
 ومولة احملك ة، دىل تعليق اإلجراءات حىت تبت الدولة املعثية يف   ا الطلب أو املسؤول
وقُأأد  أينضأأ.  عأأدم مأأ  املقرتحأأ.ت هبأأد  مثأأع دمك.نيأأة دسأأ.ءة اسأأتع .ل نقأأ  اإلجأأراءاتو  -175

يف مالحقأأأأة  أو ترغأأأأب مولأأأأة املسأأأأؤول يف التحقيأأأأق ال ورئأأأأي أن مأأأأ  امل كأأأأ  فأأأأرض قيأأأأوم عثأأأأدم.
مأأ  نظأأ.  رومأأ.  17 ةتكأأون عأأ.ج ة حقأأ.  عأأ  فعأأ  ذلأأك، اسأأتث.ما  دىل املأأ.م أو املسأأؤول التأأ.بع هلأأ.

ااس.سأأي لل حك أأة اةث.ئيأأة الدوليأأةو وسمل أأ ، مُيكأأ  أن تُلأأ ظ  مولأأة املسأأؤول بتقأأدمي ضأأ .انت يف 
علأأ  ذلأك، ينثبغأي أن تُلأ ظ  مولأة املسأؤول، يف ح.لأأة  أ ا الصأدم مشأرط لثقأ  اإلجأراءاتو عأالوة 

نقأأأ  اإلجأأأراءات، مبب.شأأأرة تلأأأك اإلجأأأراءات حبسأأأ  نيأأأة ووفقأأأ.  اعلأأأ  املعأأأ.ين  القضأأأ.ئية الدوليأأأة 
مأ  نظأ.  رومأ. ااس.سأي، مفأ.م  جأواو  20 ةاملعرت  هب.و وُقد  مقأرتح  خأر، مسأتوح  مأ  املأ.م

ك ة دذا مأ.ن الغأرض مأ  اإلجأراءات املثقولأة دىل مولأة دع.مة حم.م ة املسؤول أم.  حم.مم مولة احمل
 دذا بوشأأأأرت تلأأأأك اإلجأأأأراءات بطرينقأأأأة أو املسأأأأؤول  أأأأو مح.ينأأأأة املسأأأأؤول مأأأأ  املسأأأأؤولية اةث.ئيأأأأة،

تتسق مع نية تقدمي املسؤول املعر دىل العدالأةو ومأ  املهأم يف  أ ا الصأدم مراعأ.ة الوضأع العأ.   ال
 .  أمهيأأة مبأأدأ حظأأر الأأرمو واقأأرُتح أينضأأ.  دمراج حكأأم ينكفأأ السأأ.ئد يف مولأأة املسأأؤولو وذُمأأرت أينضأأ

 وترف  مولة احملك ة تعسف.  طلب نق  اإلجراءات أال
وُشأأأأأدم علأأأأأ  الأأأأأدور املرمأأأأأ ي الأأأأأ ي تؤمينأأأأأه املشأأأأأ.ورات بأأأأأني الأأأأأدولتني املعثيتأأأأأني، علأأأأأ   -176
مشأأأروعي و وقُأأأدمت مقرتحأأأ.ت متعلقأأأة سلصأأأي.غة للأأأرب  بأأأني 15 ةاملبأأأني يف مشأأأروع املأأأ.م الثحأأأو
، ودن مأأ.ن  ثأأ.ك اقأأرتاح 15 ةملشأأروع املأأ.م عأأ.  مجمه أأ.و وأُعأأرب عأأ  أتينيأأد أو 15و 13 املأ.متني

 ملواصلة الثظر يف توقيت املش.وراتو

  احلقوال والض .انت اإلجرائية املتعلقة سملسؤول( 16 ةمشروع امل.م  
بيث . رأى  خرون  ضروراي ، 16 ةتس.ءل بع  ااعض.ء ع . دذا م.ن دمراج مشروع امل.م -177

سي . يف  وال أنه مفيد لرتمي   عل  احلقوال والض .انت اإلجرائية املتعلقة مبسؤول الدولة ااجثبية،
سي.ال مح.ينة املسؤول م  اإلجراءات اليت تكون هل. موافع سي.سيةو واتفأق عأدة أعضأ.ء مأع املقأررة 

الع.ملأأة أمأأ.   يئأأة قضأأ.ئية ن ينهأأة  اخل.صأأة علأأ  أن احلقأأوال والضأأ .انت اإلجرائيأأة املتعلقأأة سملع.ملأأة
يف ذلأأك القأأ.نون الأأدويل حلقأأوال اإلنسأأ.ن والقأأ.نون  مبأأ. حتظأأ  سعأأرتا  جيأأد يف القأأ.نون الأأدويل،

الوقأأأت نفسأأأه، أشأأأ  دىل أن مأأأ  املفيأأأد توضأأأيح  ويف اةثأأأ.ئي الأأأدويل والقأأأ.نون الأأأدويل اإلنسأأأ.ينو
 احل.جأأأة دىل ربأأأ   أأأ   احلقأأأوال مضأأأ ون احلقأأأوال والضأأأ .انت اإلجرائيأأأة املقرتحأأأةو وذُمأأأرت أينضأأأ.  

لتأوف  الضأ .انت  16 ةو واقأرُتح مأ لك توسأيع مشأروع املأ.م7 ةوالض .انت بتطبيق مشأروع املأ.م
 اإلجرائية ملسؤويل الدول ااجثبية بصر  الثظر ع . دذا م.نت احلص.نة تُبحث يف قضية معيثةو

.قيأأأأة فييثأأأأ. للعالقأأأأأ.ت ، لأأأأوحل أن اتف16 ةمأأأأ  مشأأأأروع املأأأأ.م 3 ةسلفقأأأأر  ينتعلأأأأق في أأأأ.و  -178
تقتضأي سأوى دخطأ.ر القثصألية بثأ.ء  علأ  طلأب  ال القثصلية، اليت مونأت القأ.نون الأدويل العأريف،

ينثشأأأق حقأأأ.  ع.مأأأ.  يف  ال الشأأأخص احملتجأأأ و وأشأأأ.ر أحأأأد ااعضأأأ.ء دىل أن القأأأ.نون الأأأدويل العأأأريف
رتميأأ  علأأ  املسأأ.عدة املسأأ.عدة القثصأألية، غأأ  أن عأأدة أعضأأ.ء أعربأأوا عأأ  رأي ينأأدعو دىل وايمة ال

 سأأي . دذا م.نأت مولأأة احملك أة تثأأوي ة.رسأأة الوالينأة القضأأ.ئية اةث.ئيأة ضأأد شأأخص وال القثصألية،
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ينعأأأأد يف مثصأأأأب مسأأأأؤول الدولأأأأة وم.نأأأأت مولأأأأة املسأأأأؤول سأأأأُتعلظم سامأأأأر عأأأأ  طرينأأأأق املسأأأأ.عدة  مل
 القثصليةو

لالتسأأ.ال، اقأأرتح عأأدة أعضأأ.ء أن وقُأأد  عأأدم مأأ  املقرتحأأ.ت املتعلقأأة سلصأأي.غةو وتوخيأأ.   -179
 م  مش.رينع املوام املتعلقة سةرائم ضد اإلنس.نيةو 11 ةُتستخد  صيغة ة.ثلة ملشروع امل.م

 برانمج العمل املقبل )ج( 
، عل  الرغم 2020 أيند ااعض.ء ع وم.  خطة استك .ل القراءة ااوىل ملش.رينع املوام يف -180

ة املوضأأوعي يف مشأأ.رينع املأأوامو ورحأأب بعأأ  ااعضأأ.ء مأأ  احل.جأأة دىل وقأأت مأأ.  لثظأأر اللجثأأ
 2 ة، املقرتحأأأأة ملشأأأأروع املأأأأ.م"ةلوالينأأأأة القضأأأأ.ئية اةث.ئيأأأأا"فيهأأأأ.  مبأأأأ. سلثظأأأأر يف بعأأأأ  التعأأأأ.رين ،

 التعأأ.رين (، غأأأ  أن  خأأرين  فضأأألوا فعأأ  ذلأأأك يف مرحلأأأة الحقأأةو عأأأالوة علأأ  ذلأأأك، اقأأأرُتح أن 
لقأة أبع أ.ل مسأؤويل الأدول املتجأ.ووة حلأدوم السألطة، املسأ.ئ  املتع ع له. املقب تتث.ول اللجثة يف 

واملسأأ.ئ  املتعلقأأة سحلرمأأة يف سأأي.ال احلصأأ.نة، واالعتبأأ.رات املتعلقأأة سالعأأرتا ، فضأأال  عأأ  دعأأ.مة 
 الثظر يف مسفلة شرط است ث.ء الضرر و اثر  عل  الوالينة القض.ئية اةث.ئيةو

املقأأأررة اخل.صأأأة يف عرضأأأه. للتقرينأأأر  واتفأأأق معظأأأم ااعضأأأ.ء،  خأأأ ين  يف االعتبأأأ.ر موقأأأ  -181
 6  السأأأأأأأ.بع، علأأأأأأأ  أن اللجثأأأأأأأة ليسأأأأأأأت حب.جأأأأأأأة دىل اخلأأأأأأأوض يف نقأأأأأأأ.ل بشأأأأأأأفن احلكأأأأأأأم املأأأأأأأؤر 

الصأأأ.مر عأأأ  مائأأأرة االسأأأتئث.  سحملك أأأة اةث.ئيأأأة الدوليأأأة يف القضأأأية املتعلقأأأة  2019 وأاير/مأأأ.ين
ويل الأأدول مأأ  سارمن، ودن مأأ.ن بعأأ  ااعضأأ.ء ينأأرى ضأأرورة تثأأ.ول العالقأأة بأأني حصأأ.نة مسأأؤ 

الوالينأأة القضأأ.ئية اةث.ئيأأة ااجثبيأأة والتأأ ا  الأأدول سلتعأأ.ون مأأع احملأأ.مم واهليئأأ.ت القضأأ.ئية اةث.ئيأأة 
ينكأأ ، علأأ  أي حأأ.ل، الكل أأة ااخأأ ة يف  أأ ا  مل االسأأتئث.  مائأأرةأن حكأأم أشأأ  دىل الدوليأأةو و 

لع.مأأة فتأأوى مأأ  حمك أأة اقأأرتاح أن تطلأأب اة عيأأة ا م.نأأت تثظأأر يفالشأأفن ان الأأدول اافرينقيأأة  
لقأ.نون الأدويل مأ  اااللت ام.ت الق.نونيأة للأدول مبوجأب مصأ.مر خمتلفأة  نت.ئجالعدل الدولية بشفن 

وأعأأأرب بعأأأ   حبصأأأ.انت رؤسأأأ.ء الأأأدول واحلكومأأأ.ت وغأأأ  م مأأأ  مبأأأ.ر املسأأأؤولنيو ينتعلأأأق في أأأ.
ور واسأع، بيث أ. أينأد دمك.نية نظر املقأررة اخل.صأة يف  أ   املسأفلة مأ  مثظأ ااعض.ء ع  القلق دواء

ينعرتضأأوا عليأأهو وقأأ.ل بعأأ  ااعضأأ.ء دن  أأ   املسأأفلة تقأأع خأأ.رج نطأأ.ال  مل أو  خأأرون  أأ ا الأأثهج
و وأبأأدى أعضأأ.ء  خأأرون موقفأأ.  متحفظأأ.  يف  أأ ا 1 ةاملوضأأوع، علأأ  الثحأأو املبأأني يف مشأأروع املأأ.م

 الصدمو
املقررة اخل.صة يف مش.رينع املوام دذا م.ن ينثبغي أن تقرتح  م. وتب.ينثت  راء ااعض.ء بشفن -182

 لية لتسوينة املث.وع.ت بني مولة احملك ة ومولأة املسأؤولو وأعأرب عأدم مأ  ااعضأ.ء عأ  اسأتعدام 
ينؤينأد   خأرونو وأشأ  دىل أن البلأدان اافرينقيأة  أي الأيت طلبأت الثظأر  مل لتفينيد  أ ا املقأرتح، بيث أ.

واقأأأرتح بعأأأ  ااعضأأأ.ء  والقضأأأ.ئية الع.مليأأأةيف  أأأ   املسأأأفلة يف سأأأي.ال املث.قشأأأ.ت بشأأأفن الوالينأأأة 
دمك.نيأأة وضأأع  ليأأة لتسأأوينة املث.وعأأ.ت اسأأتث.ما  دىل حك أأني ةأأ.ثلني أعأأدهت . اللجثأأة يف موضأأوعني 

مأأأ  مشأأأ.رينع املأأأوام املتعلقأأأة سةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية، ومشأأأروع  15  خأأأرين ، ومهأأأ. مشأأأروع املأأأ.مة
قواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون مأأأ  مشأأأ.رينع االسأأأتثت.ج.ت املتعلقأأأة سل 21 جاالسأأأتثت. 
(و وأث ت شواغ  أينض.  بشفن اةدوى م   لية لتسوينة املث.وعأ.ت تع أ  علأ  jus cogensالدويل  

 و خمتل  ع  ع   حكم تع. دي ومدى مالءمة تلك اآلليأة، وضأرورة جتثأب احت أ.ل تقأوين  
 مش.رينع املوام مك و
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  امل .رسأأ.ت املوصأأ  هبأأ. بشأأفن  أأ ا املوضأأوع، أشأأ.ر  مك.نيأأة دمراج أفضأأ ينتعلأأق في أأ.و  -183
سأأأي . يف احلأأأد مأأأ  خمأأأ.طر أي ة.رسأأأة  وال عأأأدة أعضأأأ.ء دىل أن ذلأأأك قأأأد ينكأأأون مفيأأأدا  للأأأدول،

الوقأت نفسأه، ذ أب عأدم  ويف بدوافع سي.سية للوالينة القض.ئية عل  مسأؤويل الأدولو أو تعسفية
جثأأة تبعأأ.  للشأأك  الثهأأ.ئي الأأ ي تتوخأأ.  مأأ  ااعضأأ.ء دىل أن  أأ ا اامأأر ينثبغأأي أن تبأأت فيأأه الل

 واملقررة اخل.صة
أن تتخ  موقفأ.  واضأح.  مأ  الثتيجأة الثه.ئيأة للع أ  املتعلأق هبأ ا ينثبغي  اللجثةأن وارتُئي  -184

املوضوع، وأش  بوجه خ.ص دىل أن التوصية بوضع مع. دة م  شفهن. أن تس.عد يف جت.وو بع  
بثتيجأة تكأون يف شأك   ينتعلأق في أ.ن بعأ  املقرتحأ.ت وجيهأة اخلالف.ت املتعلقة سإلجأراءات، وأ

 مع. دةو

 املالحظات اخلتامية للمقررة اخلاصة -3 
أعربت املقررة اخل.صة يف موج  أ. عأ  ارتي.حهأ. لل ث.قشأ.ت الواسأعة الثطأ.ال واملوضأوعية  -185

بي.ان (و  28  2019 ع.  ويف بي.ان ( 16  2018 ع.  اليت تث.ولت التقرينرين  الس.مس والس.بع يف
الأدورة احل.ليأةو والحظأت أن الثقأ.ل  ويف 2018 عأ.  ووصفت الثق.ل أبنه م.ن ح.فال  وبثّأ.ء  يف

أمد أمهية الثظأر يف ااحكأ.  املتعلقأة سلضأواب  والضأ .انت اإلجرائيأة يف سأي.ال املوضأوع، ورأت 
 ةو والحظأأت أن دمراجهأأ. يف مشأأ.رينع املأأوام اقأأرتاح مبتكأأر ميكأأ  أن ينسأأ.عد الأأدول مسأأ.عدة مبأأ

 و وأقأأأرت أينضأأأ.  16 دىل 8 مالأأأدعم الواسأأأع الأأأ ي أبأأأدا  أعضأأأ.ء اللجثأأأة في أأأ. خيأأأص مشأأأ.رينع املأأأوا
قُأد  مأ  طأروح دضأ.فية بشأفن جأو ر املوضأوع،  ومبأ. أُبدي م  تعليقأ.ت واقرتاحأ.ت وانتقأ.مات مب.

سالقأرتاح الأ ي قدمأه أعضأ.ء  ينتعلأق في أ.وأوضحت أن بعضه. ميك  مع.ةته يف ةثة الصأي.غةو و 
 10و 12و 8اللجثأأأة خبصأأأوص دعأأأ.مة ترتيأأأب مشأأأ.رينع املأأأوام، اقرتحأأأت اتبأأأ.ع التسلسأأأ  التأأأ.يل: 

 و16و 15و 14و 9و 13و 11و
احكأ.  والضأ .انت اإلجرائيأة سومررت املقررة اخل.صأة أتميأد أن مشأ.رينع املأوام املتعلقأة  -186

تثحصأأر يف تأأوف   ال فوايفأأة مشأأ.رينع املأأوام احلصأأ.نةوبتطبيأأق  ينتعلأأق في أأ.ينتعأأني الثظأأر فيهأأ. مكأأ  
(، 7 ةمبشأأروع املأأ.م ينتعلأأق في أأ.الضأأ .انت يف ح.لأأة حمأأدمة تثشأأف فيهأأ. مسأأفلة احلصأأ.نة  ال سأأي . 

ودمنأأأ. يف مجيأأأع احلأأأ.الت الأأأيت قأأأد ين أأأور فيهأأأ. تطبيأأأق احلصأأأ.نةو والغأأأرض مثهأأأ. دجيأأأ.م  ليأأأ.ت تكفأأأ  
صأ.ن املوجأومة، وتقأدمي ضأ .انت تكفأ  التأواون بأني مولأة التواون بني خمتلأ  املعأ.ين  واملبأ.مئ وامل

احملك ة ومولة املسؤولو ل ا، أمدت املقأررة اخل.صأة جمأدما  أن مشأ.رينع املأوام املقرتحأة تثطبأق علأ  
 و7 ةيف ذلك عل  مشروع امل.م مب. املوام يف جم وعه.،

بعأأ  أعضأأ.ء اللجثأأة تتفأأق مأأع اآلراء الأأيت أعأأرب عثهأأ.  ال ويف  أأ ا الصأأدم، ق.لأأت دهنأأ. -187
و 7 ةتثطبأأأق علأأأ  احلأأأ.الت الأأأيت ينع.ةهأأأ. مشأأأروع املأأأ.م ال 16 دىل 8 مومف.م أأأ. أن مشأأأ.رينع املأأأوا

وأمأأأدت أن ااحكأأأ.  املتصأأألة سلثظأأأر يف احلصأأأ.نة، واإلخطأأأ.ر، واالحتجأأأ.ج سحلصأأأ.نة والتثأأأ.ول 
واملش.ورات، وحأق املسأؤول ااجثأا عثه.، وتب.مل املعلوم.ت، وتقرينر احلص.نة، ونق  اإلجراءات، 

و غأ  أن املقأررة اخل.صأة 7 ةتثطبق عل  احلأ.الت الأيت ينع.ةهأ. مشأروع املأ.م يف مع.ملة ع.ملة، دمن.
أش.رت دىل الش.غ  ال ي أبدا  بع  أعض.ء اللجثة في . خيص ضأرورة اعت أ.م ضأ .انت خ.صأة 

 أأ ا الصأأدم، أبأأدت  ويف والشأأفن ا ودىل االقرتاحأأ.ت الأأيت قأأّدمه. بعضأأهم يف  أأ 7 ةملشأأروع املأأ.م
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استعدام . لعرض  أ   االقرتاحأ.ت احملأدمة علأ  نظأر ةثأة الصأي.غة عثأدم. تبحأث مشأ.رينع املأوام 
 الوارمة يف تقرينر . الس.بعو

 نظأأأأر مولأأأأة احملك أأأأة يف  8 ةاملأأأأ.م سملصأأأأطلح.ت املسأأأأتخدمة يف مشأأأأروع ينتعلأأأأق في أأأأ.و  -188
ة(، الحظأت املقأررة اخل.صأة أن اسأتخدا  مصأطلح.ت  تقرينأر احلصأ.ن 9 ةاحلص.نة( ومشروع املأ.م

ظأأر مولأأة ن"خمتلفأأة مقصأأوم، ذلأأك أن مأأ  مشأأروع مأأ.مة حييأأ  دىل مسأأ.ئ  خمتلفأأةو وينشأأ  التعبأأ  
دن حتأأدم  مأأ. دىل التأأ ا  سأألط.ت مولأأة احملك أأة ببأأدء مراسأأة مسأأفلة احلصأأ.نة "ةاحملك أأة يف احلصأأ.ن

فيشأ  دىل انأ.ذ قأرار بشأفن تطبيأق احلصأ.نة يف  "ةقرينأر احلصأ.نت"التعب   أم. وجوم مسؤول أجثاو
ببعأأد ومأأر قبأأ  مأأ  شأأيء،  8 ةعأأد  تطبيقهأأ.و و كأأ ا، بيث أأ. ينتسأأم مشأأروع املأأ.م أو ح.لأأة بعيثهأأ.

ينرمأ  علأ  اةهأ.و املخأتص لتقرينأر انطبأ.ال احلصأ.نة، وعلأ  العث.صأر املعي.رينأة  9 ةف ن مشأروع املأ.م
عأد  تأوافر  أو اليت ينتعني عل  اةه.و املختص أن  خ  . يف احلسب.ن الن.ذ قرار ، وم لك توافر

عد  االحتج.ج سحلصأ.نة، قأد تكأون ضأرورينة للبأت يف انطبأ.ال  أو ارو  معيثة، م   االحتج.ج
تأأرى مث.سأأب.  اسأأتخدا  املصأأطلح.ت ذاهتأأ. يف  ال نطب.قهأأ.و لأأ لك، أمأأدت أهنأأ.عأأد  ا أو احلصأأ.نة

مشأأروعي املأأ.متني، ودن أعربأأت عأأ  انفت.حهأأ. علأأ  الثظأأر يف مصأأطلح.ت خمتلفأأة يف مأأ  ح.لأأة، 
 مشأأأأأروع  "ةلبأأأأأت يف انطبأأأأأ.ال احلصأأأأأ.نا" أو (8 ة مشأأأأأروع املأأأأأ.م "ةث مسأأأأأفلة احلصأأأأأ.نحبأأأأأ"م أأأأأ  
يف مشأأأأأروع  9و 8 . متأأأأأ.نع ممأأأأأج مشأأأأأروعي املأأأأأ.متنيمأأأأأ  ااحأأأأأوال، ق.لأأأأأت دهنأأأأأ ويف (و9 ةاملأأأأأ.م
 واحدو م.مة
، أوضأأحت املقأررة اخل.صأأة أن أغلأأب أعضأأ.ء اللجثأأة أينأأدوا 8 ةمبشأأروع املأأ.م ينتعلأأق في أ.و  -189

الثهج املرن ال ي ينتسم بأه املشأروع، ومفأ.م  أن احلصأ.نة جيأب الثظأر فيهأ. مائ أ.  قبأ  توجيأه اهتأ.  
احمل.م أأة الشأأفوينة  أي املرحلأأة القضأأ.ئية(، وحأأىت قبأأ   أأ ا  دىل املسأأؤول و/أو قبأأ  بأأدء جلسأأ.ت

م.نأأت سأألط.ت مولأأة احملك أأة تعتأأ   أن تتخأأ  حبأأق املسأأؤول تأأدب ا  قسأأراي  ميكأأ  أن  مأأ. الوقأأت دذا
ينأأؤثر يف أمائأأه مله.مأأهو ومأأع ذلأأك، أح.طأأت عل أأ.  مبالحظأأ.ت بعأأ  ااعضأأ.ء ومؤما أأ. أنأأه ينثبغأأي 

.نة في . خيص اانشطة التثفي ينة الصأر ، وفي أ. خيأص مأ  دنع.  الثظر سلتفصي  يف مسفلة احلص
نشأأأ.ط حتقيقأأأي، فضأأأال  عأأأ  ضأأأرورة حبأأأث مسأأأفلة حرمأأأة املسأأأؤول ااجثأأأاو وفي أأأ. ينتصأأأ  بتلأأأك 
التعليقأأ.ت، أشأأ.رت دىل أن جأأ ءا  مبأأ ا  مأأ  املسأأ.ئ  امل أأ.رة ميكأأ  التطأأرال دليهأأ. يف سأأي.ال تعرينأأ  

 اقرتاحأأأ.   2013 ةر سأأأبق هلأأأ. أن قأأأدمت بشأأأفنه سأأأث، و أأأو أمأأأ"ةلوالينأأأة القضأأأ.ئية اةث.ئيأأأا"مفهأأأو  
وال سنتظأأأ.ر أن تثظأأأر فيأأأه ةثأأأة الصأأأي.غةو وأعربأأأت عأأأ  ارتي.حهأأأ. ان صأأأي.غة  أأأ ا التعرينأأأ   مأأأ.

سأي.ال ة.ثأأ ، أبأدت اسأتعدام . للثظأر يف اسأأتخدا   ويف حظيأت بتفينيأد مبأ  مأأ  أعضأ.ء اللجثأةو
و وأخأأ ا ، أبأأدت املقأأررة اخل.صأأة أينضأأ.  انفت.حهأأ. "ة مرحلأأة مبكأأر يف"بأأدال  مأأ   "ون أتخأأ م"التعبأأ  

جمأرم  أو "ةسألط.ت مولأة احملك أ أو "ةلسألط.ت املختصأا"عل  حبث االستخدا  البدين  للعب.رات 
 و"ةولة احملك م"

، مأأررت املقأأررة اخل.صأأة يف املقأأ.  ااول اقتث.عهأأ. أبن تقرينأأر 9 ةمبشأأروع املأأ.م ينتعلأأق في أأ.و  -190
.مم مولة احملك ة، ودن أخ ت يف حسب.هن. املالحظ.ت اليت أبأدا . عأدم احلص.نة أمر ينعوم دىل حم

م  أعض.ء اللجثة بشفن تثوع الأُثظم الق.نونيأة الوطثيأة ومأون تقرينأر احلصأ.نة يف بعأ  الأدول ينعأوم 
متأ.نع أن تأدرس  ال يف ذلأك السألط.ت التثفي ينأةو لأ لك، ق.لأت دهنأ. مب. دىل سلط.ت غ  احمل.مم،

أوسع نط.ق. ، تشأ   مأ  احلأ.الت الأيت ميكأ  مصأ.مفته. يف القأوانني الوطثيأةو  ةثة الصي.غة صيغة
عأد   أو غ  أهن. شدمت علأ  أن اآلاثر الق.نونيأة الداخليأة الأيت ترتتأب علأ  قأرار تطبيأق احلصأ.نة
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ميكأأأ   "يعأأأ  حكأأأومف" أو "يعأأأ  سي.سأأأف"تسأأأ ح بوصأأأ  ذلأأأك القأأأرار أبنأأأه جمأأأرم  ال تطبيقهأأأ.
.ئيةو وفي أأ. خيأأص القأأ.نون املع أأول بأأه لتقرينأأر انطبأأ.ال احلصأأ.نة، أمأأدت اسأأتبع.م  مأأ  الرق.بأأة القضأأ

بأأأد أن  خأأأ  يف االعتبأأأ.ر قأأأ.نون مولأأأة احملك أأأة، والقواعأأأد املدرجأأأة يف  ال جمأأأدما  أن ذلأأأك القأأأرار
مشأأ.رينع املأأوام الأأيت وضأأعته. اللجثأأة والأأيت حتأأدم العث.صأأر املعي.رينأأة للحصأأ.نة الشخصأأية واحلصأأ.نة 

 مع.ين  أخرى للق.نون الدويل تثطبق يف احل.لة املعثيةو املوضوعية، فضال  ع 
 ي اإلط.ر املث.سب لبحأث االقأرتاح املتصأ   9 ةوأمدت املقررة اخل.صة أن مشروع امل.م -191

واليت عرضه. أحد أعض.ء اللجثة يف البي.ن  7 ةبتع ين  الض .انت اإلجرائية اليت نص مشروع امل.م
د مأأ.ن اهلأأد  مأأ  ذلأأك االقأأرتاح  أأو تقأأدمي بعأأ  الضأأ .انت الأأ ي ألقأأ.  يف اةلسأأة الع.مأأة، فقأأ

دذا م.نأأأت احلصأأأ.نة تثطبأأأق يف حأأأ.ل اُمعأأأي ارتكأأأ.ب أي مأأأ  جأأأرائم القأأأ.نون  مأأأ. اإلضأأأ.فية لتقرينأأأر
الأأدويل املثصأأوص عليهأأ. يف مشأأ.رينع املأأوامو وفي أأ. خيأأص تلأأك الضأأ .انت، أعربأأت املقأأررة اخل.صأأة 
عأأ  اتف.قهأأ. مأأع اشأأرتاط أن تبأأت يف انطبأأ.ال احلصأأ.نة السأألط.ت املختصأأة علأأ  أعلأأ  مسأأتوى يف 

عثأأد تأأوافر أملأأة م.فيأأة  دال ستصأأوب أينضأأ.  عأأد  تقرينأأر احلصأأ.نةمولأة احملك أأةو والحظأأت أن مأأ  امل
علأأأأ  أن املسأأأأؤول ااجثأأأأا حُيت أأأأ  أن ينكأأأأون ارتكأأأأب اةأأأأرائم املثسأأأأوبة دليأأأأه، لكثهأأأأ. أمأأأأدت أن 

 "ب أن تكأأون ااملأأة علأأ  أن املسأأؤول ارتكأأب اةرميأأة امل عومأأة ق.طعأأة مت.مأأ.  جيأأ"اسأأتخدا  العبأأ.رة 
تتوافأق مأع اشأرتاط الثظأر يف  ال مرجأة متقدمأة مأ  اإلجأراءات سي . اهن. تفرتض ال غ  مث.سبة،

احلص.نة يف مرحلة مبكرةو وأخ ا ، أوضحت املقررة اخل.صة أهن. تستطيع أينض.  املوافقة عل  مسفلة 
نق  اإلجراءات دىل مولة املسؤول، و ي مسفلة ميك  الثظر فيه. سواء م  حيث عالقته. مبشروع 

مجيع ااحوال، أمأدت  ويف اليت تتوخ  أصال      اآلليةو 14 ةامل.م يف دط.ر مشروع أو 9 ةامل.م
املقررة اخل.صة أن     الض .انت اإلض.فية ينثبغي، يف نظر .، أن تثطبق عل  مجيع احلأ.الت الأيت 
ينتعني فيه. تقرينر انطب.ال احلص.نة املوضوعية علأ  مسأؤول أجثأا  مبأ. يف ذلأك احلأ.الت الأيت ين أور 

(، مون وجأأأوم أي سأأأبب حلصأأأر . يف احلأأأ.الت الأأأيت تسأأأري علأأأ  7 ةاملأأأ.م فيهأأأ. انطبأأأ.ال مشأأأروع
تعتقأأد أن مأأ   ال ارتكأ.ب جرميأأة مأ  جأأرائم القأ.نون الأأدويلو وأخأ ا ، الحظأأت املقأررة اخل.صأأة أهنأ.

 خأأأأ  يف  ال املث.سأأأأب دمراج اشأأأأرتاط وجأأأأوم مسأأأأؤول الدولأأأأة يف دقلأأأأيم مولأأأأة احملك أأأأة، ان ذلأأأأك
 لثظم الق.نونية الوطثية في . خيص     املسفلةواالعتب.ر التثوع الكب  يف ا

، مأأررت املقأأررة اخل.صأأة موقفهأأ. الق.ضأأي بوجأأوب تطبيأأق 11 ةوفي أأ. خيأأص مشأأروع املأأ.م -192
نظأأ.  خمتلأأ  علأأ  االحتجأأ.ج يف حأأ.ليت احلصأأ.نة الشخصأأية واحلصأأ.نة املوضأأوعية، مشأأ ة  دىل أن 

ومع ذلك، أوضأحت أهنأ. مثفتحأة علأ    ا املوق  ان   أينض.  املقرر اخل.ص الس.بق مولوممنيو 
  يف احل.الت اليت تكون فيه. سلط.ت مولأة احملك أة الثظر يف صيغة تضفي مرونة  عل    ا الت يي

عل  علم مب.شر أبن الشخص ال ي تثوي ة.رسة والينته. القض.ئية عليه  و مسؤول أجثأا، وأنأه 
 ينتعلأأق في أأ.ميكأأ  هلأأ ا الغأأرض اسأأتخدا  صأأيغة مسأأتوح.ة مأأ  اتف.قيأأة فييثأأ. للعالقأأ.ت القثصأأليةو و 

ق.لت دهن. توافق عل  االقرتاح الأ ي تقأد  بأه عأدم  سلوقت ال ي ينثبغي فيه االحتج.ج سحلص.نة،
م  مشروع املأ.مة، مأ  أجأ  مراعأ.ة تثأوع  2 ةم  أعض.ء اللجثة ومعوا فيه دىل تعدين  صيغة الفقر 

 احل.الت اليت ميك  أن جتد فيه. الدولة نفسأه. عثأد البأت يف االحتجأ.ج حبصأ.نة أحأد مسأؤوليه.و
ميكأأأ  تفسأأأ   تلق.ئيأأأ.  أبنأأأه  ال الحتجأأأ.ج سحلصأأأ.نةمجيأأأع ااحأأأوال، أمأأأدت جمأأأدما  أن عأأأد  ا ويف

 عثه.و تث.ول
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، مأأررت املقأأررة اخل.صأأة التفميأأد أن التثأأ.ول عأأ  احلصأأ.نة 11 ةمبشأأروع املأأ.م ينتعلأأق في أأ.و  -193
حُيدث  اثرا  رجعية وأنأه جيأب أن ينكأون صأرحي.  وواضأح. ، معلثأة  قبوهلأ.  ال حق لدولة املسؤول وأنه
ري الشك  اانسب لإلش.رة دىل الشك  ال ي ميك  به ملع. دة مولية أن لقي.  ةثة الصي.غة بتح

تأأؤمي دىل تثأأ.ول عأأ  احلصأأ.نةو والحظأأت أينضأأ.  أن مأأ  املفيأأد أن تبحأأث ةثأأة الصأأي.غة االقأأرتاح 
أن تعرض  أو ال ي تقد  به عضو يف اللجثة وال ي ينقضي أبن تتث.ول مولة املسؤول ع  احلص.نة

ل مأأىت اُمعأأي أن  أأ ا املسأأؤول ارتكأأب جأأرائم خطأأ ة مأأ  جأأرائم أن تق.ضأأي  أأي بثفسأأه. املسأأؤو 
 الق.نون الدويلو

سلعث.صر اإلجرائية املشرتمة بني االحتج.ج سحلص.نة والتث.ول عثه.، وجهت  ينتعلق في .و  -194
املقررة اخل.صة االنتب.  دىل وجوم توافق مب  يف اللجثة في . خيص شك  الفعلأني واةهأ.و املخأتص 

 أأ ا الصأأدم، مأأررت التفميأأد أن مأأال الفعلأأني ينتعأأني القيأأ.  هب أأ. مت.بأأة  وجيأأب أن  ويف  أأ.وللقيأ.  هب
التثأأ.ول عثهأأ.  أو ينكأأون مضأأ وهن . مقيقأأ. ، وأن اةهأأ.و املخأأتص الأأ ي ينتأأوىل االحتجأأ.ج سحلصأأ.نة

ينتوقأأأ  علأأأ  الثظأأأ.  القأأأ.نوين لكأأأ  مولأأأةو وفي أأأ. خيأأأص الوسأأأيلة الأأأيت ينتعأأأني اسأأأتخدامه. لتبليأأأغ 
التث.ول عثه. دىل مولة احملك ة، أوضأحت أن اإلشأ.رة دىل اآلليأ.ت احملأدمة  أو سحلص.نةاالحتج.ج 

لل سأأ.عدة القضأأ.ئية املتب.ملأأة تلر أأ. مواعأأي الفع.ليأأة، مأأ  مون أن خيأأ  ذلأأك سلتبليأأغ عأأ  طرينأأق 
  ا اخلصوص، الحظت أهن. مستعدة للثظر يف صيغة جديندة تألو أن  ويف القثوات الدبلوم.سيةو

ج والتثأأأ.ول ينت أأأ.ن عأأأ.مة  عأأأ  طرينأأأق القثأأأوات الدبلوم.سأأأيةو وأشأأأ.رت املقأأأررة اخل.صأأأة دىل االحتجأأأ. 
 و13و 12 التبليغ ع  طرينق القثوات الدبلوم.سية، بعب.رات ة.ثلة، في . خيص مشروعي امل.متني

، الحظأأت املقأأررة اخل.صأأة أهنأأ. حظيأأت ع ومأأ.  15 دىل 12 ممبشأأ.رينع املأأوا ينتعلأأق في أأ.و  -195
 اإلخطأأ.ر(، شأأدمت جمأأدما  علأأ  أمهيتأأه ااس.سأأية  12 ةواسأأعو وفي أأ. خيأأص مشأأروع املأأ.مبأأدعم 

لسأأ  نظأأ.  الضأأ .انت اإلجرائيأأة سأأ ا  صأأحيح. ، ودن أمأأدت أنأأه ينتعأأني علأأ  ةثأأة الصأأي.غة أن 
 تثظر يف تعيني حدوم لاللت ا  سإلخط.رو

ن تبأأ.مل املعلومأأ.ت مي أأأ  ، أشأأأ.رت املقأأررة اخل.صأأة دىل أ13 ةمبشأأروع املأأ.م ينتعلأأق في أأ.و  -196
سي . احلص.نة املوضوعيةو وفي . خيص رف  مولأة  وال عثصرا  أس.سي.  للثظر يف احلص.نة وتقرينر .،

 املسأأؤول دح.لأأة املعلومأأ.ت املطلوبأأة، مأأررت التفميأأد أن مأأ  املفيأأد تعأأدام ااسأأب.ب لكأأ  رفأأ ،
مجيأأع  ويف و"ةسأأ  نيأأب أن تثظأأر يف الطلأأب حبجيأأ"علأأ  ااقأأ  الأأثص علأأ  أن مولأأة املسأأؤول  أو

جيأأوو أن ينكأأون سأأبب.  إلعأأالن عأأد   ال ااحأأوال، أصأأرت علأأ  أن رفأأ  دح.لأأة املعلومأأ.ت املطلوبأأة
 ميكأأ  دمت.مأأه بأأثص صأأرينح ينقضأأي أبنأأه 13 ةانطبأأ.ال احلصأأ.نةو وأمأأدت مأأ لك أن مشأأروع املأأ.م

ة القضأأ.ئية اعأأرتا  سلوالينأأ أو جيأوو تفسأأ  تقأأدمي املعلومأأ.ت أبي حأ.ل أبنأأه تثأأ.ول عأأ  احلصأ.نة ال
اةث.ئيأأأة لدولأأأة احملك أأأةو ومأأأررت املقأأأررة اخل.صأأأة رأينهأأأ. أبن تبأأأ.مل املعلومأأأ.ت املثصأأأوص عليأأأه يف 

 ينس  يف االجت. نيو 13 ةمشروع امل.م
 انلأأه مأأ  أتينيأأد واسأأع، مأأ. ، أشأأ.رت املقأأررة اخل.صأأة دىل14 ةوفي أأ. ينتصأأ  مبشأأروع املأأ.م -197

ث.ئية دىل مولة املسؤول أماة مفيدة وعثصر مهم يف الحل أعض.ء اللجثة أن نق  اإلجراءات اة دذ
نظأأ.  الضأأواب  اإلجرائيأأةو وفي أأ. خيأأص  أأ   اآلليأأة، أوضأأحت املقأأررة اخل.صأأة أن نقأأ  اإلجأأراءات 

حأأأأ.الت عأأأأد  انطب.قهأأأأ. علأأأأ  حأأأأد سأأأأواءو  ويف ميكأأأأ  ااخأأأأ  بأأأأه يف حأأأأ.الت انطبأأأأ.ال احلصأأأأ.نة
قأ  اإلجأراءات مولأُة احملك أة ومولأُة جييأ  أن تقأد  طلأبظ ن 14 ةوأوضحت أينض.  أن مشأروع املأ.م

املسأأأأؤول ملت.مهأأأأ.، لكأأأأ  السأأأألط.ت املختصأأأأة يف مولأأأأأة احملك أأأأة  أأأأي مائ أأأأ.  مأأأأ  ينبأأأأت يف نقأأأأأ  
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عأأد  نقلهأأ.و وأمأأدت املقأأررة اخل.صأأة أن نقأأ  اإلجأأراءات ينقأأو   أو اإلجأأراءات دىل مولأأة املسأأؤول
املسأأؤول والينتهأأ. القضأأ.ئية  علأ  مبأأدأي الوالينأأة االحتي.طيأأة والتك.مأأ ، ذلأأك أنأه دذا م.رسأأت مولأأة

 أأي ملالحقأأة املسأأأؤول ف نأأه ينبأأأدو مأأ  مثطأأأق اامأأور أن ينكأأون لتلأأأك الوالينأأة أولوينأأأة علأأ  الوالينأأأة 
شأأ.طر . داي  عأأدم غأأ  قليأأ  مأأ  أعضأأ.ء  -القضأأ.ئية لدولأأة احملك أأةو غأأ  أهنأأ. أعربأأت عأأ  رأي 

إلعفأأ.ء املسأأؤول مأأ  املالحقأأة، جيأأوو أن ينتحأأول دىل أماة  ال مفأأ.م  أن نقأأ  اإلجأأراءات -اللجثأأة 
وينبط  جدوا  وقد ينكون له أثر غ  مرغأوب فيأه  "تق  اإلجراءان"مي   حت.ينال  عل  مبدأ  م. و و

 و تيس  اإلفالت م  العق.ب عل  أخطر اةرائم الدوليةو ول لك، أعربت ع  أتينيأد . لالقأرتاح 
اإلجأأأراءات الشأأأرتاط أن الأأ ي تقأأأد  بأأه عأأأدم مأأأ  أعضأأ.ء اللجثأأأة والأأ ي ينقضأأأي  خضأأأ.ع نقأأ  

تكون مولة املسؤول حق.  ق.مرة عل  ة.رسأة والينتهأ. القضأ.ئية وراغبأة يف ذلأك وأن مت.رسأه. فعليأ. و 
ترى ضرورة  للبت اآلن يف مسفلة نق  اإلجراءات اةث.ئية دىل حمك ة  ال وق.لت املقررة اخل.صة دهن.

 جث.ئية موليةو
أبأدا  أعضأ.ء اللجثأة مأ   مأ. رت املقأررة اخل.صأة دىل، أشأ.15 ةمبشأروع املأ.م ينتعلق في .و  -198

أتينيد واسع ملبأدأ املشأ.ورات، معتألين  داي أ. أماة واسأعة الثطأ.ال ميكأ  أن تكأون مفيأدة حأىت علأ  
مسأأأأتوى تسأأأأوينة املث.وعأأأأ.تو لأأأأ لك، أمأأأأدت أن املشأأأأ.ورات جيأأأأب مع.ةتهأأأأ. مع.ةأأأأة مسأأأأتقلة يف 

 مع أي حكم دجرائي  خرو 15 ةمل.ممش.رينع املوام وأعربت ع  مع.رضته. لدمج مشروع ا
، أمأدت املقأررة اخل.صأة أمهيأة مشأروع املأ.مة  أ ا وط.بعأه 16 ةوفي . خيص مشأروع املأ.م -199

ااس.سأي، مأأ  حيأث دنأأه ينكفأأ  تلقأي املسأأؤول ااجثأأا مع.ملأة  ع.ملأأة ون ينهأأة مأ  سأألط.ت مولأأة 
قررت سلط.ت مولة  م. حق، دذايف وقت ال أو احملك ة، سواٌء يف أثث.ء الثظر يف احلص.نة وتقرينر .

تثطبقو وفي . خيص مضأ ون مشأروع املأ.مة وصألته. أبحكأ.  أخأرى ة.ثلأة  ال احملك ة أن احلص.نة
اعت أأدهت. اللجثأأة مأأؤخرا  يف دطأأ.ر مواضأأيع أخأأرى، الحظأأت املقأأررة اخل.صأأة أن  أأ   املسأأفلة ميكأأ  

 تث.وهل. يف ةثة الصي.غة مع مراع.ة خصوصي.ت م  موضوعو
سلع أأأ  املقبأأأ ، مأأأررت املقأأأررة اخل.صأأأة رغبتهأأأ. يف أن تقأأأد  حتلأأأيال  وجيأأأ ا ،  ينتعلأأأق  أأأ.فيو  -200

لعالقأأأة  أأأ ا املوضأأأوع سلوالينأأأة القضأأأ.ئية اةث.ئيأأأة الدوليأأأة، مبراعأأأ.ة دمك.نيأأأة نقأأأ   بعبأأأ.رات ع.مأأأة،
اإلجأأأراءات دىل حمك أأأة موليأأأةو وأمأأأدت أهنأأأ. سأأأتتث.ول مسأأأفلة  ليأأأ.ت تسأأأوينة املث.وعأأأ.ت ومأأأ لك 

املعي.رينأأةو والحظأأت أن املسأأ.ئ  املتعلقأأة  ال .رسأأ.ت مأأع الرتميأأ  علأأ  اةوانأأب التثفي ينأأةأفضأأ  امل 
 ساع .ل اليت تتج.وو حدوم السلطة وغ  . م  املس.ئ  املتبقية سيجري تث.وهل. يف الشروحو

وفي أأ. ينتصأأ  سلشأأك  الثهأأ.ئي ملشأأ.رينع املأأوام، الحظأأت املقأأررة اخل.صأأة أن مأأ  السأأ.بق  -201
 ال، وأن الشك  احل.يل ملش.رينع املوام م. و أ  اوانه أن تبت اللجثة يف مسفلة دعدام مع. دة


