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      01 01        الساوة       اجللسة        اأتتح  
    عدد        الدد  ي         القددانو      جلنددة       تقريددر         األعمددا        جدد       مدد     18       البندد 
  (  A / 72  / 10 )  (    اتبو )         الستني         التاسعة       د رهتا       أعما 

      األول        الفصـول   خ       نظرهـا         ا:ـتننا     ر         اللجنة     اوا         الرئيس  -   0
    وـذ       الـدويل         القـانون     جلنـة       تقريـر    مذ     وشر       احلااي        والفصل       اخلامس    ر 

  . (  A / 72  / 10 )        والستني         التا:عة       اورهتا       دومال
       موضـو     ر       مشـاا       ا:تهل     (      املتحدة        اململ ة )     مسيث       السي  -   4
        مشــاريو     وــام      بوجــ       تؤيــد          ومتــ     رن      أقــال   “        اإلنســانية    ضــد        اجلــرائم ”

     أبنـــ        تســـل م     كمــا  .     األو          القـــراهلة   خ       مؤقتــا        اللجنـــة         اوتمــدهتا     الـــي       املــواا
        املال قـــــة      يـــــنظم        األطـــــرا        متعــــدا      رطـــــار        الـــــراهذ       الوقـــــ    خ      يوجــــد  ال

   خ       أائــدة    مثــة    دن      وتــر   ،         اإلنســانية    ضــد        اجلــرائم     ولــ          الوطنيــة          القضــائية
      أيمـــا        احملاكمـــة    دو         للتســـليم      نظـــام        لتطبيـــق       و:ـــيلة         ا:ت شـــا         مواصـــلة
      دواله      الـذي       املتـني       للنظـر      وأـده       تقـدير    وـذ       ودوـر   .       اجلرائم     هبذه       يتعلق
     وبني       وملهم    بني         املرتابطة        للعالقة         واللجنة         الصياغة      وجلنة      اخلاص       املقرر
ــــة         للمح مــــة        األ:ا:ــــإ      رومــــا      نظــــام ــــة         اجلنائي     دي    دن       ودضــــا   .        الدولي
        للنظـام        م م لـة      ت ـون    دن      يلـمم        املوضـو       بشـنن         املستقبل   خ  ُ   ُتربم         اتفاقية

          االتفاقيـة     هـذه      تـؤاي    دن        وينبغـإ  .   لـ         مناأسـة       وليسـ          ومليا          األ:ا:إ
       تعميــــــم   خ   مث    مــــــذ       وتســــــهم         الوطنيــــــة          القضــــــائية         املال قــــــان      تيســــــا    ر 

       العمــل      نطــا        تو:ــيو    دن       ودضــا   .       األ:ا:ــإ        النظــام       د  ــام         ت امليــة
      مسـع          واحلصـانة      املـدي         القضائإ         االختصاص      قبيل    مذ      قضااي       ليشمل

     ولـــ         اللجنـــة        مبحاأظـــة        املتحـــدة        اململ ـــة     اب:ـــم      ور ـــب  .    منـــ       طائـــل   ال
           االتفاقيـــان      منـــوذا     ذلـــ    خ        مواكبـــة  ،      املـــواا        ملشـــاريو         النســـبية         البســـاطة
      وا:ـــو          تصـــديقا        تضـــمذ     ـــى  ،       احملاكمـــة    دو         ابلتســـليم         املتعلقـــة         الســـابقة
  .       املستقبل   خ  ُ   ُتربم         اتفاقية    دي     ول         النطا 

      وقــال  (        القســرية        اإلوــااة     وــدم )   5       املــااة       مشــرو      ولــ       ووــرا -   3
  ،       الالجنـني      مبركـم         املتعلقـة          ابالتفاقيـة         املشـمولة        احلمايـة      دوج         تتجاوز     رهنا

        احلمايــة      دوجــ     ألن  ،     وأــده     لــد             اال:تفســاران     يثــا        ر بــا       هنجــا       وتتبــى
      دوجــ       أيهــا    مبــا  ،       اإلنســان      حلقــو        الــدويل         القــانون       ابلفعــل        يضــمنها     الــي

  ،       اإلنســـان      حلقـــو           األوروبيـــة          االتفاقيـــة    مـــذ   3       ابملـــااة         املشـــمولة        احلمايـــة
       مشـــرو     دن       ودضـــا   .       املهينـــة    دو            الالرنســـانية          واملعاملـــة         التعـــذيب     حتظـــر
        املتحــــدة      األمــــم         اتفاقيــــة      منــــوذا       ــــاك   (        املطلــــوبني       تســــليم )    03       املــــااة

           ا:تشــ اليا      دمــرا       األرجــ      ولــ      لــيس     ذلــ     دن      ورغــم  .       الفســاا        مل اأحــة
      املهـــم    مـــذ       :ـــي ون  ،     أـــنوال  .         اوتبـــاران     وـــدة     يثـــا     رنـــ     رال  ،     ذاتـــ      ــد   خ

       الصـلة     ذان          الداخليـة          والقـوانني       املـااة       مشرو     بني         املتباال        التنثا       تقييم
        بتسليم         القائمة         الدولية           االلتمامان       تفع ل     الي  ،        املطلوبني        بتسليم         املتعلقة

ــــر         املطلــــوبني         دقــــاليم    مــــو         للتســــليم      خمصصــــة         ترتيبــــان       ربــــرام       للــــدول        وتيس 
  .        املطلــــوبني        لتســــليم       :ــــابقة         ترتيبــــان       الــــدول     هــــذه     وبــــني       بينهــــا     ت ــــذ  مل

       املــااة       مشــرو     بــني         التفاوــل   خ       النظــر      ديضــا      املهــم    مــذ       :ــي ون  ،      واثنيــا
      رومـــا      نظـــام        يرتبهـــا     الـــي           االلتمامـــان  ُ     يُفع ـــل      الـــذي      احمللـــإ         التشـــريو     وبـــني

   خ      4110      لعام         الدولية         اجلنائية       احمل مة       قانون    دن       ودضا   .       األ:ا:إ
        بتطبيــق       تتعلــق        د  امــا  ،      املثــال      :ــبيل      ولــ       يتضــمذ  ،       املتحــدة        اململ ــة
      أيهـا    مبـا  ،      معينـة        جنائيـة       جـرائم      خبصـوص        اإلقليم      خارا          القضائية        الوالية
  .        اإلنسانية    ضد        اجلرائم

  (         املتباالــة           القانونيــة         املســاودة )    02       املــااة       مشــرو     ر         وانتقــل -   2
        املتحـدة      األمـم         اتفاقيـة   خ       مشاهبة       د  ام      منوذا      ديضا      حتاكإ     رهنا      أقال

    وــرب        املنظمــة       اجلرميــة        مل اأحــة        املتحــدة      األمــم          واتفاقيــة        الفســاا        مل اأحــة
  ،       العمـــوم     وجـــ      ولـــ        املـــااة       مشـــرو       يؤيـــد      وأـــده    دن       ودضـــا   .        الوطنيـــة
         املســـــاودة       د  ــــام    دن      توضـــــ      الــــي  ،     منهــــا   1        الفقـــــرة      األخــــ       وولــــ 
      طـرأني          واملتلقيـة         الطالبـة          الدولتان      كان      رذا       تنطبق   ال          املتباالة           القانونية

  .         القانونية         املساودة        لتباال        مستقلة        معاهدة   خ
       أـنور    “         للمعاهـدان       املؤقـ          التطبيـق ”       موضـو     ر         وانتقـل -   5
           التوجيهيـة        املبـاا         مشـاريو      نطـا         بتو:يو        املتحدة        اململ ة       تر يب    وذ
ــــــي ــــــة         اوتمــــــدهتا     ال ــــــة       بصــــــورة        اللجن        راراا     دجــــــل    مــــــذ     اآلن     ــــــى       مؤقت

    خيـــ        وأيمـــا  .     أيهـــا        دطراأـــا         الدوليـــة         املنظمـــان      ت ـــون     الـــي          املعاهـــدان
ـــــدد       مشـــــرو  ـــــوجيهإ       املب ـــــة           القانونيـــــة      اآلاثر )   6          الت ـــــ         املرتتب ـــــق     ول          التطبي
    بـني         التمييـم      بشـنن        رضاأية         توضيحان        :يلتمس      وأده    رن     قال  (      املؤق 
       واآلاثر      مؤقـــ       بشـــ ل         املنطبقـــة         املعاهـــدة     ولـــ         املرتتبـــة           القانونيـــة      اآلاثر

       مشـرو     دن      ورغـم  .     كامل      بش ل         الناأذة         املعاهدة     ول         املرتتبة           القانونية
  ،       احلــــــالتني   خ       وا ـــــدة           القانونيـــــة      اآلاثر    دن    ر      يشــــــا          التـــــوجيهإ       املبـــــدد

ـــــة       دوضـــــح  ـــــق    دن       شـــــر ها    مـــــذ  (  5 )        الفقـــــرة   خ        اللجن        املؤقـــــ          التطبي
     ولــ       ترتتــب     الــي            وااللتمامــان       احلقــو     مــذ         ال املــة        اجملمووــة      ينشــ   ال

    مـــــذ     جبـــــمهل    دو        مبعاهـــــدة         االلتـــــمام     ولـــــ        اوليـــــة       منظمـــــة    دو      اولـــــة        مواأقـــــة
      ت ون    قد          املوضووية           القانونية      اآلاثر    دن      ورغم  ،      الوصف      وهبذا  .       معاهدة
  .      خمتلفـــة      ت ـــون    قـــد           واإلجرائيـــة         التقنيـــة           القانونيـــة      اآلاثر    دن    رال  ،      وا ـــدة

  ،         التــــوجيهإ       املبــــدد       مشــــرو       بنيــــة   خ        النقطــــة     هــــذه       توضــــي     مــــذ    بــــد   وال
          التـــوجيهإ       املبـــدد       مشـــرو     بـــني        العالقــة       توضـــي       زاياة    مـــذ      ديضـــا    بــد   وال

        مبواصــــلة        اللجنــــة       وطالــــب  .         املعاهــــدان        لقــــانون       أيينــــا         اتفاقيــــة        ود  ــــام
  .    لذل       وأقا        الشروح        وتعديل        النقطة     هذه   خ         التف  ر

    وـــــذ          املســـــؤولية )   2          التـــــوجيهإ       املبـــــدد       مبشـــــرو        يتعلـــــق       وأيمـــــا -   6
        مبعاهـــدة       اإلخـــالل    دن       بوضـــوح  ُ    يُظهـــر     رنـــ      قـــال  (          اباللتمامـــان       اإلخـــالل
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       وواقـــب     حيـــدا   ال      ل نـــ   .      اوليـــة         مســـؤولية        يســـتتبو       مؤقتـــا        تطبيقـــا        مطب قـــة
      وال ــ   .      مؤقتــا        تطبيقــا        املطبقـة         املعاهــدة     ذان        لتنفيــذ        ابلنســبة       اإلخـالل

       الفــر     دن    ر   ،      شــر ها   خ      واضــ       بشــ ل       دشــارن     ذلــ     مــو        اللجنــة    دن
  ،      ولـذل   .      رديهـا   خ       منطبـق    غـا       أيينـا         اتفاقيـة    مذ       اخلامس       البا     مذ   3
     آاثر       موضــو        إبأاضــة      اخلــاص       املقــرر        يتنــاول    دن      اجملــدي    مــذ      ي ــون    قــد

  .     مؤقتا        تطبيقا        املطبقة         املعاهدة     ذان   خ           اباللتمامان       اإلخالل
      الـــذي      املـــرن        العملـــإ       ابلـــنه       ير ـــب      وأـــده    رن      يقـــول      ومضـــ  -   2

       املؤقــ          التطبيــق       مســنلة   خ        اللجنــة    بــ        ودخــذن      اخلــاص       املقــرر    بــ      دخــذ
   خ         الســيااة     ذان       للــدول         العائــدة         الصــال ية  ُ   يُــربز       والــذي  ،          للمعاهــدان
        والقاهتـــا    مـــو        يتنا:ـــب    حنـــو      دأضـــل     ولـــ        اوليـــة         اتفاقـــان   خ        الـــدخول
     هـــــــذه     أيـــــــ       متـــــــار       الـــــــذي       الوقـــــــ    خ          الداخليـــــــة            واوتباراهتـــــــا         الدوليـــــــة
       د  ـام     بعـ       تفسـا   خ         الناشـنة        املصاوب         ومبراواة     دن     رال  .        الصال ية
ــــدد    دن      يتعــــني  ،      املؤقــــ          التطبيــــق ــــوا       مســــواة     ولــــ        العمــــل        اللجنــــة      تب       بن
         للتطبيـــق         املاتلفـــة         األ:ـــاليب    مـــو         للتعامـــل       بشـــروح        مشـــفووة        منوذجيـــة
  .         الداخليـــة          اإلجـــراهلان         اب:ــتيفاهل      يتصـــل      أيمـــا      األخــ       وولـــ   ،      املؤقــ 
        اوتماا  ،        االقتضاهل      و سب        اللموم     وند  ،    جيري    دن       املم ذ    مذ     دن       ورد 
     ولـــ        رصـــا  ،       ملتبســـة     وغـــا       وا       حنـــو     ولـــ         مشـــرو ة        منوذجيـــة      بنـــوا
  .       القانوي       اليقني      ضمان

      أتييـد    وـذ        ابإلوـرا        ا:ـتهل     (   بـاو )        كدوادرا  -      ميدزا       السي  -   1
          اإلنســـانية    ضـــد        اجلـــرائم     منـــو      بشـــنن         املســـتقبل   خ         اتفاقيـــة      لوضـــو      وأـــده

        القــائم         القــانوي       اإلطــار       ي م ــل    دن      شــنن     مــذ    مــا     وهــو  ،      وليهــا          واملعاقبــة
          واملعاقبـة         اجلماويـة       اإلاباة      جرميـة     منـو         اتفاقيـة  ،     مجلتـ     مذ  ،     يشمل      الذي
       ونظــام  ،        اإلضــاأية             وبروتوكوالهتــا      0121      لعــام      جنيــف           واتفاقيــان       وليهــا
      يال ـــ       وأـــده    رن      وقـــال  .        الدوليـــة         اجلنائيـــة         للمح مـــة        األ:ا:ـــإ      رومـــا

       الـــدول    بـــني         التعـــاون      بشـــنن       املـــواا        مشـــاريو   خ         الـــواراة        اإلشـــارة        ابهتمـــام
       الــذيذ        األشــااص    مــو          والتحقيــق          اإلنســانية    ضــد        اجلــرائم     منــو       ألغــرا 
           معــــاقبتهم     دو          وتســــليمهم        قضــــائيا          ومال قــــتهم        اجلــــرائم     هــــذه         يرت بــــون

     ذلــــ    خ        األ:ا:ــــإ      رومــــا      نظــــام    مــــو        تتواأــــق       املــــواا        مشــــاريو    دن     رد   و 
        اجلـرائم     هـذه         ارت بـوا       دشـااص        ا تجـاز   خ         التعـاون       وخبصوص  .      الصدا
    وــــذ       صــــاارة       توقيــــف       مــــذكرة      مبوجــــب       ولــــيهم       القــــب        مطلــــواب       وي ــــون
    هبـا       :ـيجري     الـي         األ:ـاليب   خ       النظر    رن     قال  ،        الدولية         اجلنائية       احمل مة
      رومـا      نظـام   خ        األطرا        الدول      مجعية         رجراهلان        مراواة    مو         التعاون     هذا

  .       لالهتمام      تدوو       مسنلة         التعاون      بعدم         املتعلقة        األ:ا:إ
      نطــــا        يقــــي م      يــــمال   ال     كــــان     ورن  ،     وأــــده    رن      يقــــول        وا:رت:ــــل -   1

    حنــو     ولـ           اإلنسـانية    ضــد        اجلـرائم       تعريـف       إباراا      ير ــب  ،      املـواا        مشـاريو

    ر         ابإلشارة      ير ب     كما   ،        األ:ا:إ      روما      نظام    مذ   2       املااة    مو        متواأق
    جــــرب   خ      واحلــــق         القســــرية        اإلوــــااة      ووــــدم        احملاكمــــة    دو         التســــليم       مبــــاا 
      وجوا      دمهية     ول        الضوهل      يسلط    دن      ديضا     يوا      وأده    دن       ودضا         الضرر 
    مـذ     رنـ       وقـال  .      الصـلة      ودميـة       مسـنلة        الرمسيـة       الصـفة        ابوتبـار       تتعلق      مااة
       العـام       العفـو        لتطبيـق      واضـ       ظـر      وجـوا     وـدم       مال ظـة     ذلـ     مـو      املهم
ــــذي  ،         اإلنســــانية    ضــــد        اجلــــرائم     ولــــ         اخلصــــوص     وجــــ      ولــــ         تقتضــــي       ال
  .    بشدة          اإلنسانية     ضما      تصدم     الي        اجلرائم      ذه         البغيضة         الطبيعة
    ر        أنشــار           للمعاهــدان       املؤقــ          التطبيــق       موضــو     ر         وانتقــل -    01
         اب:ـتثناهل  ،       مباشـرة        ابملوضـو       تتصـل      بلـده   خ        ااخليـة       قاوـدة      وجوا     ودم
        النظــام   خ  ُ     دُارجـ      الـي          املعاهـدان        لقـانون       أيينـا         اتفاقيـة    مـذ    45       املـااة

      ــــذه         االنضــــمام      وونــــد  .     0113     وــــام       ا:ــــتور      مبوجــــب      لبــــاو         القــــانوي
        لعمليـة     خيضو         تطبيقها    دن     أي        دوضح       حتفظا     باو       دصدرن          االتفاقية
       رليهـــا          واالنضـــمام       وليهـــا          والتصـــديق       وليهـــا          واملواأقـــة          املعاهـــدان       توقيـــو

    وخ  .          الد:ـــتورية         د  امهـــا   خ       وليهـــا        املنصـــوص  ،       النفـــاذ      يـــم        واخو ـــا
    مـذ    00          التـوجيهإ       املبـدد       مشـرو       خاصـة      أبمهيـة       ي تسـإ  ،       السـيا      هذا

  .    اآلن     ــــى       مؤقتــــا        اللجنــــة         اوتمــــدهتا     الــــي           التوجيهيــــة        املبــــاا         مشــــاريو
ُ  اُُتذ      حلاالن     باو   خ       دمثلة      وجوا    ر        ودشار        املؤق          ابلتطبيق      قرار      أيها   
    مـــو        األورويب       االحتـــاا         دبرمـــ       الـــذي         التجـــاري        االتفـــا        ومنهـــا  ،       ملعاهـــدة
      :لطة    دو      وا د      جهاز        يتاذها   ال          القراران     هذه     ل ذ  .     وباو          كولومبيا
      رهنــــا        الدولــــة        و:ــــلطان       دجهــــمة    مــــذ       :لســــلة    وــــرب   ُ   تُتاــــذ     رمنــــا  ،      وا ــــدة
     هــذا      أيهــا   ُ   يُتاــذ     الــي        اللحظــة   خ         املعاهــدة       ومليــة        بلغتهــا     الــي        ابملر لــة
     ونـــد          للمعاهـــدة       املؤقـــ          التطبيـــق       ينتهـــإ  ،    ذلـــ      ولـــ        ووـــالوة  .       القـــرار
       قـانوي        التـمام          للمعاهـدة       املؤق          التطبيق    وذ       وينشن  .       النفاذ       ي م       اخو ا
     هـذه       تعتمـد     الـي       الـدويل         القـانون       دشـااص    بـني       الدويل         القانون      مبوجب
       د  ـام    كـل        بتطبيـق       قـانوي        التـمام      ينشـن  ،     كهـذه       االن    وخ  .        املعاهدة
ـــو     ـــى  ،     منهـــا     جـــمهل    دو         املعاهـــدة       يـــم      اخلـــ     قـــد         املعاهـــدة     ت ـــذ   مل    ل
  .   بعد        النفاذ
      بعقـد        اللجنـة       اُتذتـ       الـذي        ابلقـرار      وأـده       تر يـب    وذ       ودور  -    00
       يســاود     ذلــ     دن       معتــربا  ،        نيويــورك   خ        الســبعني       اورهتــا    مــذ      األول      اجلــمهل
     كمـا  .        الساا:ـة         واللجنـة       الـدويل         القانون     جلنة    بني         التفاول     حتسني     ول 
       وجنيف         نيويورك   خ      4101     وام   خ         منا:بان     وقد       بقرار        تر يب       دبد 

ــــذكر          لال تفــــال ــــة       إلنشــــاهل        الســــبعني         الســــنوية        ابل        راراا       وقــــرار  ،       اللجن
     ومـل       بـرمم    خ     “      الدولـة         مسؤولية      :يا    خ       الدول      خالأة ”       موضو 
    دن       ودضـــا   .     خاصـــا       مقـــررا        :ـــتورما     ابأـــل       الســـيد      تعيـــني       وقـــرار        اللجنـــة
       ألغـــرا         أعاليـــة      دكثـــر      ي ـــون     رمبـــا        املوضـــو      هـــذا     ولـــ        العمـــل      حمصـــلة
         اتفاقيـــة       مشـــرو       ـــول        مـــداوالن       رجـــراهل    مـــذ         توجيهيـــة       مبـــاا         اوتمـــاا
  .      املوضو      هذا      بشنن
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        املبــــاا  ”        موضــــووإ       إباراا      ير ــــب      وأــــده    رن      قــــائال        واختــــتم -    04
          القضــائية         وا ينــان       احملــاكم     ولــ          املعروضــة       األالــة ”   و   “       للقــانون        العامــة
      ير ـــب     كمــا  .     األجــل        الطويــل        اللجنــة     ومــل       بــرمم      ضــمذ  ،  “       الدوليــة
  .     :نوان      اخلمس     أرتة    مذ      تبق     ملا        اللجنة     ومل       بربمم 
    ضـد        اجلـرائم ”       موضـو         بتنـاول       ا:تهل     (    ا ند )       شارما       السي  -    03

       خبصوصـ         اللجنـة       تؤايـ       الـذي       العمل       ضرورة    وذ        وتساهلل  ،  “        اإلنسانية
  ،       املوضــو       مـااة    مـو         للتعامـل        املتا ــة         القائمـة         الدوليـة        اآلليـان      وجـوا   خ
        اللجنـــة       تؤايـــ      ومـــل    دي    رن      وقـــال  .        الدوليـــة         اجلنائيـــة       احمل مـــة      أيهـــا    مبـــا

       العمـل    مـو       اجلهـوا          ازاواجية    وذ      يسفر    دن   مث    مذ     مي ذ        املوضو       بشنن
  .     األخر          القائمة        األنظمة      ااخل    ب   ُ     ُيضطلو      الذي
        أقــال رن   “                        التطبيــق املؤقــ  للمعاهــدان ”              ووــرا ر  موضــو   -    02

                                                         النظــــام السيا:ــــإ واالجتمــــاوإ والقــــانوي الــــوطك يــــؤاي اورا مهمــــا خ 
                                         ا خ ذل  الطريقـة الـي جيـري هبـا ربـداهل املواأقـة                       مسنلة التطبيق املؤق ، مب

                                                             ولــ  املعاهــدة. وابلنظــر ر  دن ا نــد اولــة تعتمــد ولــ  النظــام املــماوا، 
                                                         أــ ن دي معاهــدة ال تصــب  جــمهلا مــذ قانوهنــا الــداخلإ بشــ ل تلقــائإ، 

                                                       تطب ـــق د  ـــام هـــذه املعاهـــدة رال بعـــد رقرارهـــا وـــذ طريـــق رجـــراهلان    وال
        ااخلية.
      وأده    رن     قال  ،     األجل        الطويل        اللجنة     ومل       برمم        وخبصوص -    05
ــــ      لــــيس ــــدد      يــــ     مــــذ       اوــــرتا       لدي ــــد        املوضــــو        راراا     ولــــ        املب        اجلدي
   خ       للنظـر     ُتضـو        املبـاا      هذه     ل ذ  ،  “     الدويل         للقانون        العامة        املباا  ”

       الـــدويل         القـــانون      حتديـــد ”      أيهـــا    مبـــا       األخـــر          املواضـــيو    مـــذ     وـــدا      :ـــيا 
       موضــــو        صــــياغة   مث    مــــذ         وا:تصــــو   .  “     اآلمــــرة         القواوــــد ”   و   “     العــــرخ
       الــدويل         القــانون       وحتديــد  ،      الــدويل         للقــانون        العامــة        املبــاا       يغطــإ      وا ــد
        مواضـــــيو      ثالثـــــة    حتـــــ          راراجهـــــا    مـــــذ     بـــــدال  ،      اآلمـــــرة          والقواوـــــد  ،      العـــــرخ
  .    نفس        الشإهل        جوهرها   خ        تتناول        منفصلة
      األول      اجلــمهل     وقــد       بقــرار      وأــده       تر يــب    وــذ        ابإلوــرا         واختــتم -    06
     ولـــ        يســاود     ذلــ     دن      ورد   ،        نيويــورك   خ       للجنـــة        الســبعني        الــدورة    مــذ

  .       الساا:ة        اللجنة     وبني       الدويل         القانون     جلنة    بني         التفاول     حتسني
    ضــــــد        اجلـــــرائم       موضــــــو     ر       دشـــــار     (      دملانيـــــا )     كددددددو        السدددددي  -    02

ــل    لــذ        املوضــو      هــذا      بشــنن       حمتملــة         اتفاقيــة    دي    رن      قــائال          اإلنســانية        ت م 
      ديضــا      تدوم :ــ    بــل  ،         الرئيســية        اجلــرائم      بشــنن          املعاهــدان       قــانون      أحســب
        اجلـرائم     هـذه       مـرت ي    مـو         ابلتحقيـق       يتعلق      أيما       الدول    بني      أيما         التعاون

      بشـــنن         املســـتقبل   خ  ُ   تُـــربم         اتفاقيـــة     ودي  .          ومعـــاقبتهم        قضـــائيا          ومال قـــتهم
     ــــــد     وضــــــو    ر         التطلــــــو   خ        رضــــــاأيا     زمخــــــا      تــــــوأر    أبن        ري ــــــة        املوضــــــو 
  .       الشنعاهل        اجلرائم     ول         العقا     مذ       لإلأالن

         اجلنائيــة         للمح مــة       مــتحمس       كــداوم        دملانيــا    رن      يقــول       ودرا  -    01
        األ:ا:ــإ      رومــا      نظــام      بلغــة      األخــذ    حنــو        الواضــ       ابمليــل      تر ــب  ،        الدوليــة

  .       اللجنـــة    مـــذ       مؤقتـــا         املعتمـــدة          اإلنســـانية    ضـــد        اجلـــرائم      مـــواا        مشـــاريو   خ
       اجلهـــوا    كـــل     بـــذل       املســـع      هـــذا      إلجنـــاح       احلامســـة       األمـــور    مـــذ     دنـــ       ورد 

        اجلنــــائإ         للقــــانون         القائمــــة          واملؤ:ســــان         القواوــــد    مــــو         التواأــــق       لضــــمان
         ونظامهــا         الدوليــة         اجلنائيــة       احمل مــة    مــو       اخلصــوص     وجــ       وولــ   ،      الــدويل

    مـذ       انتهـ     دن     بعـد  ،       اللجنـة      قيـام      بعـدم      وأـده     اب:ـم      ور ب  .       األ:ا:إ
      رطـار   خ        رضـاأية        مؤ:سـية       آليـان       ابقـرتاح  ،      املـواا        ملشاريو      األو          القراهلة
       لوجـوا      اجملال    ط   دو    قد      ت ون      أعل     رن     دهنا       معتربا  ،         االتفاقية       مشرو 
  .       متباودة        تفساان

      قــــرار     ال ــــ       وأــــده    رن     قــــال     (        :ــــلوأانيا )         مدددداشنيت        السددددي  -    01
   “       للقــــــــانون        العامــــــــة        املبــــــــاا  ”         اجلديــــــــديذ         املوضــــــــووني       راراا        اللجنــــــــة

   خ   “       الدوليـــــة          القضـــــائية         وا ينـــــان       احملـــــاكم     ولـــــ          املعروضـــــة       األالـــــة ”  و
    دن     ولـــ        تواأـــق          :ـــلوأانيا    دن       ودوضـــ   .     األجـــل        الطويـــل    هـــا   ومل       بـــرمم 
        مي الــــة    غــــا       ل نهــــا  ،      الــــدول        الهتمــــام    حمــــال      ي ــــون    قــــد      األول        املوضــــو 
        قضـــائية      هينـــة    دو      حم مـــة    كـــل    ر       يرجـــو     ألنـــ   ،      الثـــاي        املوضـــو        إلاراا
  .     وليها  ُ    تُعر       دالة    دي       تقدير       اولية
   خ         االهتـداهل       ضـرورة     ولـ         اللجنـة    مـو      تتفـق          :لوأانيا    رن      وقال -    41

       الــــــدويل         القــــــانون     جمــــــال   خ          ابملســــــتجدان        اجلديــــــدة         املواضــــــيو        اختيــــــار
       قدران        حمدواية    ر         وابلنظر  .    ك ل       الدويل         للمجتمو       امللحة          والشواغل
     ول          املواضيو        اختيار       يعتمد    دن   مث    مذ    بد   ال  ،       األوضاهل        والدول        اللجنة
        التحلـــإ    مـــو  ،      الـــدويل       اجملتمـــو         يواجههـــا     الـــي         ابلتحـــداين       صـــلتها      واثقـــة

     ومــل       بــرمم    خ  ُ    تُـدرا     الــي        القضــااي     وـدا      حتديــد   خ         ال اأيــة        ابحلصـاأة
      ُتتلف       الدول    ألن       موضو       جتن ب        ببساطة     جيري    دن       ينبغإ    وال  .       اللجنة

    دن    بـد    وال  .      ميثلها     الي         التحداين      بسبب    دو  ،      ول        نظرها       وجهان   خ
       تنـــاول     ولـــ        الـــدول       وقـــدرة       قـــدرهتا      ديضـــا        اللجنـــة     ومـــل       بـــرمم       يع ـــس
       تو:ــيو      وأــده     يــر   ،    ذلــ      ضــوهل    وخ  .      ال ــاخ       ابلعمــق       احملــداة         املواضــيو
ـــــرمم       نطـــــا  ـــــرج         مواضـــــيو      يشـــــمل     ل ـــــإ       العمـــــل       ب         تســـــتجيب    دن      ي

       واقـرتح  .      الـدويل         القانون     جمال   خ       الدويل         للمجتمو         الراهنة           لال تياجان
    ر    “    املصــــا       تقريــــر   خ     احلــــق ”       موضــــو       يضــــا     دن  ،      الصــــدا     هــــذا   خ

  .     العمل       برمم 
    رن      أقــــــال   “        اإلنســــــانية    ضـــــد        اجلــــــرائم ”       موضــــــو     ر         وانتقـــــل -    40

         األرجنتـــني    مــو         دطلقتهــا     الـــي        املشــرتكة         ابملبــاارة       تـــذك ر    دن     تــوا          :ــلوأانيا
        لتبــاال       جديــدة        معاهــدة        اوتمــاا     دجـل    مــذ          والســنغال         وهولنــدا         وبلجي ـا
         اجلماويـــة       اإلاباة      جرميـــة      تغطـــإ  ،        املطلـــوبني        وتســـليم           القانونيـــة         املســـاودة
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      تؤيــــد          :ــــلوأينيا    دن       ودضــــا   .         اإلنســــانية    ضــــد         واجلــــرائم      احلــــر         وجــــرائم
       تواصــل      و:ــو   ،         اإلنســانية    ضــد        اجلــرائم       موضــو       بشــنن        اللجنــة     ومــل

       تتحلــ      الــي        ابجلــدارة      ديضــا      تســلم       ل نهــا  ،       املوضــو        ارا:ــة   خ        املســامهة
         املساودة        لتباال       معاصر      رطار      توأا    ر       تسع      الي        املقرت ة         املباارة    هبا

       خطورة        اجلرائم     ألشد       الثالث        الفنان      جلميو         املطلوبني        وتسليم           القانونية
    ضـــد        اجلـــرائم        وموضـــو          املبـــاارة    دن       ودضـــا   .      الـــدويل         القـــانون      مبوجـــب
       أروقــا      ديضـا        يع سـان        ل نهمـا  ،      مشـرتكة      نقـا      ولـ         ينطـواين          اإلنسـانية
     ودن     معا         يتعايشا    دن       ويتعني         مت امالن        اجلهدان  ُ    يُعترب  ،    هنا     ومذ  .     مهمة

  .   جنب    ر       جنبا         تطويرمها        يتواصل
    رن     قال   “         للمعاهدان       املؤق          التطبيق ”       مبوضو        يتعلق       وأيما -    44

  ُ   تُعــــد  ،    اآلن     ــــى       مؤقتــــة       بصــــورة        اللجنــــة         اوتمــــدهتا     الــــي       املــــواا        مشــــاريو
        مســاودة     دجــل    مــذ        اللجنــة       تؤايــ       الــذي       العمــل      حملصــلة        منا:ــبا     شــ ال
ـــــدول ـــــة          واملنظمـــــان       ال ـــــة          ار:ـــــاهتا   خ         الدولي         مشـــــاريو     ل ـــــذ  .          التعاهدي
   خ      وال ـــ   .       رضـــاأان    ر       ورمبـــا     حتســـني    ر       حتتـــاا           التوجيهيـــة        املبـــاا 
        لقــــــانون       أيينــــــا         اتفاقيــــــة     لغــــــة     ولــــــ         المائــــــد         االوتمــــــاا    دن       الصــــــدا     هــــــذا

      تـــوأا   خ      أعـــال           التوجيهيـــة        املبـــاا    خ           ا:تنســـاخها        وروـــااة          املعاهـــدان
     لغـة    وذ        اللجنة        ابتعاا      رزاهل     قلق     ذل     مو      وأده     ل ذ  .      مفيدة         توجيهان
   (.       العامـــة         القاوـــدة )   3          التـــوجيهإ       املبـــدد       ملشـــرو          صـــياغتها   خ          االتفاقيـــة
   خ   “   جيــــوز ”      كلمــــة         ا:ــــتادام     أهــــم      يســــاهل    دن       املم ــــذ    مــــذ     رنــــ       وقــــال
       املبــدد     هبــذا        املتعلــق       ابلشــرح        مقرونــة  ُ    تُقــرد   مل     رذا          التــوجيهإ       املبــدد       مشــرو 
    ر        ودشـار  .     ِ  البـنيِ          للوضـوح      نفسـ     هـو       يفتقـر     دنـ      رد       الذي  ،         التوجيهإ

     ودن  ،         املعاهــدان        لقــانون       أيينــا      مــؤمتر     قبــل    مــذ      مقشــ         املوضــو      هــذا    دن
    ألن   “    ي ــون ”       ب لمــة   “   جيــوز ”      كلمــة    وــذ         ا:تعاضــ          الصــياغة     جلنــة
      وـــواة    دن       ودضـــا   .       اإللـــمام      بعـــدم      يـــو إ      دثـــرا       تتضـــمذ    قـــد     جيـــوز      كلمــة
       د:ـــفرن     الـــي          التطـــوران      ملســـار       معـــاكس        الظهـــور    ر    “   جيـــوز ”      كلمـــة
   6          التــوجيهإ       املبـدد       مشـرو      يضـو    دن      ومي ـذ          التحضـاية        األومـال      ونهـا
     هنـا     ومـذ  .       املظن ـة      موضـو  (      املؤق          التطبيق     ول         املرتتبة           القانونية     اآلاثر )

       النحــو     ولــ    3          التــوجيهإ       املبــدد       مشــرو        صــياغة      ت ــون    دن      وأــده      يقــرتح
      ذاهتا         املعاهدة   خ  ،        الدولية         املنظمان    دو       الدول       تواأق    دن     جيوز ”        التايل 

    مـــذ     جلـــمهل    دو    دة هـــ    لمعا ل       املؤقـــ          التطبيـــق     ولـــ   ،     دخـــر        طريقـــة    أبي    دو
      تـدخل       ريثمـا  ،     كلهـا    دو         املنظمـان    دو       الـدول     هـذه     بع     بني   ،     عاهدة  امل

       احلالـة     هـذه    وخ  .  “       املنظمـان    دو       الـدول     هـذه    بـني        النفـاذ      يـم         املعاهـدة
       املؤقـــ          التطبيـــق       بقـــرار      دوضـــ       بشـــ ل       متصـــلة   “   جيـــوز ”      كلمـــة      ت ـــون

      ولـــيس  ،       متبـــاال    حنـــو     ولـــ       وليـــ    ُ   يُتفـــق      الـــذي      منهـــا     جلـــمهل    دو          للمعاهـــدة
     شــــرح   خ     جيــــري    دن      وأــــده       ويقــــرتح  .       االتفــــا      هــــذا    وــــذ        النــــاجم      ابألثــــر
  (  4 )        الفقـرة   خ          والثانيـة      األو         اجلملتني      ر الل          التوجيهإ       املبدد       مشرو 

        ملعاهــدة       املؤقــ          التطبيــق    دن           اال:ــتهاللية         العبــارة      تؤكــد ”       التــايل      ابلــن 
  . “       الدولية         املنظمان    دو       الدول    بني       ابتفا       يرهتذ  ،       معاهدة    مذ     جلمهل   دو
ــــــق       وأيمــــــا -    43 ــــــوجيهإ       املبــــــدد       مبشــــــرو        يتعل ــــــد       اإلهنــــــاهل )   1          الت      ون

         توضـيحان        وراراا       حتليل       زاياة    رن     قال  (        االنضمام     ودم      بنية        اإلخطار
    مــذ      لعــدا         مفيــدا        ي ــون    دن     مي ــذ  ،      الشــرح   خ      األقــل     ولــ   ،    أيــ       دخــر 
    دن  ،      الشــرح   خ      األقــل     ولــ       دخــر       ومــرة  ،      يتوضــ     دن    بــد    أــال  .       املســائل
     هــــذه     مثــــل    ألن   ُ   يُنهــــ       الــــذي    هــــو  ،        املعاهــــدة      ولــــيس  ،      املؤقــــ          التطبيــــق
       حمتملــة       تبعـان    دي    وـذ        وبعيـدا  .    بعــد        النفـاذ      يـم   خ      ت ـون   ال         املعاهـدة
       ورهنـاهل         املعاهـدة      رهنـاهل    بـني          املفـاهيمإ        االخـتال      هـذا    وـذ      تـنجم      دخر 
           واملعاهـدان          الثنائيـة          املعاهـدان    بـني         التمييم      يصب     قد  ،      املؤق          التطبيق
      ي ـون  ،         الثنائيـة          املعاهـدان       الـة     أفـإ  .     مهمـا         اوتبارا        األطرا          املتعداة
   خ    هـو         املـوق عني        الطـرأني     د ـد      جانـب    مـذ       املؤقـ          التطبيـق      رهناهل      مؤا 
  ،       األطـرا          املتعـداة          املعاهـدان       الـة    وخ  .     ديضـا          للمعاهـدة      رهناهل        الواقو
    قـــد         املوق عـــة        األطـــرا      ابقـــإ    ألن  ،        ابلضـــرورة       صـــحيحا     ذلـــ       ي ـــون   ال

  .      النفاذ      يم    ر     هبا        والدأو          للمعاهدة       املؤق          التطبيق       تواصل
     رذا    مـــا    هـــإ        احلـــالتني   خ      تثـــار     الـــي        املســـائل    رن      يقـــول       ودرا  -    42
       وتصــد      ال ــق     وقــ    خ   “     رديهــا    وــذ      تعــدل ”    دن      ِ   املبلِ غــة        للدولــة     كــان
       اخليـــار    دن       ودوضـــ   .    أيـــ       رجعـــة   ال     دمـــر        اإلخطـــار    دن    دو         املعاهـــدة     ولـــ 
         اتفاقيــة    مــذ  (  4 )    45        للمــااة        مناقضــا      األو         للوهلــة      يبــدو   ال    قــد       الثــاي
     وـــدم        بني تـــ  ”     ِ  موقِ ـــو     طـــر     مـــذ       رخطـــار      تقـــدم     ولـــ      تـــن      الـــي  ،      أيينـــا

    ر    “    ينضــم    لــذ ”     أبنــ        رخطــار      تقــدم      ولــيس   “       املعاهــدة    ر          االنضــمام
      رهنــــاهل        املوق ــــو       للطــــر       يتــــي         التفســــا     هــــذا     مثــــل    دن       ودوضــــ   .        املعاهــــدة
ــــــــ  ــــــــق           التمامات ــــــــ          ابلتطبي ــــــــ      ذان    وخ  ،      املؤق     اب        دمامــــــــ       يفــــــــت        الوق
     هبـذا      ت ـون    قـد       نتيجـة     وهإ  ،        املعاهدة   خ      طرأا      يصب     دن   خ          اال:تمرار
  .        للمعاهدة       مفيدة       الوصف

    دن      أال ـــ   ،      املؤقـــ          التطبيـــق      رهنـــاهل       ملوضـــو         تناولـــ        وواصـــل -    45
     هـذا    بـني        العالقة      بشنن         توجيهان      يعطإ   ال   1          التوجيهإ       املبدد       مشرو 
    مـــذ    01       املـــااة   خ      وليـــ         املنصـــوص       اإلهنـــاهل      نظـــام     وبـــني       لإلهنـــاهل        النظـــام
     رنــ       وقــال  .        التماثــل      شــديد       لإلهنــاهل  ُ    ُ  مــا       تتضــمذ     الــي  ،      أيينــا         اتفاقيــة
    اب     مذ     يدل      مؤق        تطبيق      إبهناهل        اإلخطار    أبن         االوتقاا       معقوال      يبدو
          التمامهـــــا      رهنـــــاهل   خ        ني تهــــا      واضـــــ       بشـــــ ل      تبــــدي        الدولـــــة    دن     ولــــ      دو 

  .    ديضا    01       املااة      مبوجب       املؤق 
    45        املـااتني    بـني        للعالقـة       األخـر         اجلوانب     د د    دن       ودضا  -    46
     هنـــا         أالســـؤال  .      املؤقـــ          التطبيـــق       دثنـــاهل   خ          تفاولهمـــا       كيفيـــة    هـــو    01   و

        بتطبيـق        ملتممـة        الدولـة    دن       املؤقـ          االلتـمام    مـذ  ُ    يُفهـم     كـان     رذا    مـا      ي ون
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         وبطريقــــة  ،     مأــــذة         املعاهــــدة     هــــذه    دن    لــــو     كمــــا       مؤقتــــا        تطبيقــــا         املعاهــــدة
   خ      وليــ         املنصــوص       النحــو     ولــ        غرضــها    دو         املعاهــدة       موضــو       تبطــل  ال

       د  ــام       تطبيــق      أيهــا     جيــري     الــي       احلالــة   خ      أ نــ   ،     وليــ        وبنــاهل  .   01       املــااة
     كـان     رذا    مـا    هـو        السـؤال      يصـب   ،      مؤقتا        تطبيقا         املعاهدة    مذ     أقط        معي نة

ــــمام ــــق       املؤقــــ          االلت ــــق    دو        األ  ــــام     مجيــــو     ولــــ        ينطب      ولــــ      أقــــط       ينطب
       املؤقــ          التطبيــق     كــان     رذا    مــا    دو  ،      مؤقتــا        تطبيقــا       تطب ــق   ال     الــي        األ  ــام
       اإلخــالل    وــذ         مســؤولية        يســتتبو     دنــ     ر        ابلنظــر  ،      املؤقــ          االلتــمام  ُ    جُيــب  
  .      مؤقتا        تطبيقا       تطب ق     الي         املعاهدة      مبوجب       املااي       طابع    خ   ْ  دْبني        ابلتمام
          التـوجيهإ       املبـدد       مشـرو      شـرح   خ        اللجنـة      توض    مل  ،    ذل      ول        ووالوة

     رذا    ما        وابلتايل  ،     رجعإ     أبثر    دو      أوري     أبثر      يسري       اإلهناهل     كان     رذا    ما   1
        يقتضــــي     مــــا        مراوــــاة    مــــو       تنطبــــق       أيينــــا         اتفاقيــــة    مــــذ    21       املــــااة      كانــــ 
     كـون    أبن         االوتقـاا        املعقـول    مـذ      يبـدو     دن     ر       وخل   .     احلال       اختال 

       النحـو     ولـ   ،        للمـوقعني  ُ     ُملممة       مؤقتا        تطبيقا         املطب قة         املعاهدة       د  ام    دن
      مــؤا       ي ــون  ،  6          التــوجيهإ       املبــدد       مشــرو    خ       بوضــوح      وليــ         املنصــوص

  .    ديضا        منطبقة      ت ون    دن     مي ذ         املذكورة       املااة    دن     ذل 
        ابإلشـارة       ا:ـتهل     (         السلفااور )          الن افريدي       سيالري       السي  -    42
       راراا     منـذ     اد       وأـده    رن      أقـال   “        اإلنسـانية    ضد        اجلرائم ”       موضو     ر 

       النظـر        ا:ـتهالل      دمهية    ر          التنوي      ول         اللجنة     ومل       برمم    خ        املوضو 
      جرمية       يراها     الي  ،         اإلنسانية    ضد         للجرائم       صرا  ُ     ُي  ر     ن        صياغة   خ

      يعــر      هنــا     ومــذ  .         اإلنســانية    ضــد      خطــاة       و شــية       دأعــاال      تشــ ل       اوليــة
  .      تطويره     ول          للتعاون           وا:تعدااه         للموضو        أتييده    وذ      جمداا      وأده
         اوتمـــدهتا     الـــي        ابملوضـــو          املتعلقـــة        املـــوارا        مشـــاريو    ر         وانتقـــل -    41

       مشـرو    خ      ابلـن       وأـده     اب:ـم      ور ـب  ،     األو          القـراهلة   خ       مؤقتا        اللجنة
     ولـــ      يقـــو     دنـــ      ولـــ   (      الـــوطك         القـــانون      مبوجـــب        التجـــرم )   [ 5 ]   6       املـــااة
      مبوجــــب       جــــرائم      تشــــ ل          اإلنســــانية    ضــــد        اجلــــرائم        ابوتبــــار        التــــمام       الــــدول
       تنتــوي     الــي         للمنــا إ        الفعــال         للتنفيــذ        ضــمام    ،      الــوطك        اجلنــائإ         القــانون
     طــر       رزاهل      وأــده     قلــق    وــذ      دوــر       ل نــ   .    ــا      تؤ:ــس    دن       املــواا        مشــاريو
       املـااة       مشـرو     مـذ   4        الفقـرة      تسـع      الـي         اإلجرامـإ        النشا    خ         املشاركة

    دو          اإلنسانية    ضد        اجلرائم        ارت ا      ول        تقتصر     ألهنا  ،      جترميها       تنظيم    ر 
     احلـ     دو     احلـ     دو        اجلـرائم     هـذه        ابرت ا        واألمر  ،        ارت اهبا   خ        الشرو 

  .      املباشر    غا      اجلاي       مفهوم         وتستبعد  ،      وليها         التحري     دو        اإلوانة    دو
ـــــق     ال ـــــ       وأـــــده    دن       ودضـــــا  -    41 ـــــة    دن        متواصـــــل      بقل      ورن        اللجن

       تتصـد    ال  ،      املـااة       ملشـرو        شـر ها   خ        املفهـوم     هذا       دارج     قد      كان 
      هي ل      رطار   خ          املباشريذ    غا       اجلناة       مسنلة       تنظيم    ر        املواا        مشاريو   خ

         بعبـــاران         التصـــري      مي ـــذ     دنـــ       ورد   .       املعينـــة        املنظمـــة    دو      املعـــني        الســـلطة

ُ   اجلُرم       مرت ب      وراهل      اجملرم ”  ُ    َ  ُمساهَللة     جيوز     أبن        واضحة         جنائيـة  ُ    َ  ُمساهَللة   “ 
  .        اإلجرامـإ       الفعـل        ارت ـا      ولـ         اإلشـرا      ولـ       قـدرة    مـذ    بـ        يتمتو    ملا
       متييـما       املـواا        مشـاريو       تنشن       الذي         اجلنائية          املسؤولية      رطار      ميي م    دن    بد    وال

ُ   اجلُـــرم        الرت ـــا          املاتلفـــة        األشـــ ال    بـــني       واضـــحا     مـــو  ،    أيـــ           واملشـــاركة   
  .      الــدويل        اجلنــائإ         القــانون   خ        احلاصــلة          التطــوران         االوتبــار     بعــني      األخــذ
        املباشــر    غــا         االرت ــا        مفهــوم       املــواا        مشــاريو  ُ    تُــدرا    دن       ينبغــإ  ،      ووليــ 
    بـــ    ُ     وُيســـل م       الـــدويل         القـــانون   خ        ابل امـــل       يتن:ـــس       مفهـــوم     وهـــو  ،      للجـــرم
      حمل مـــة          القضـــائية         الســـوابق   خ      ديضـــا    بـــل        املعاصـــر       الفقـــ    خ     أقـــط     لـــيس
  .       الدولية       العدل
    مــــذ   5        الفقــــرة     أيــــ        تتف ــــر      الــــذي         التنظــــيم    رن      يقــــول      ومضــــ  -    31

         اجلنائيـــة          املســـؤولية      مبـــدد        انطبـــا       أتكيـــد      يعيـــد  ،  [ 5 ]   6       املـــااة       مشـــرو 
    مـــذ    دي        ويرت ـــب      رمسيـــة       وظيفـــة      يشـــغل      الـــذي       الشـــا     ألن  ،        الفرايـــة
    وخ  .         املســـــــؤولية    مـــــــذ  ُ    يُعفـــــــ    ال  ،      املـــــــواا       مشـــــــرو    خ         املـــــــذكورة        اجلـــــــرائم

     ال ـــ       وأـــده    رن     قـــال  ،         املتباالـــة           القانونيـــة         املســـاودة       طلبـــان      خصـــوص
     ولــ      يــن   ،   02       املــااة       ملشــرو         وأقــا          املنطبــق  ،      املرأــق       مشــرو     دن      بقلــق
         املتلقيـــة        الدولـــة     ردن     رذا ”          املتباالـــة           القانونيـــة         املســـاودة     رأـــ      جيـــوز     دنـــ 

       العـام        نظامهـا    دو       دمنهـا    دو         بسـيااهتا    ميـس    قـد       الطلـب       تنفيذ    دن       للطلب
      الـــذي       ابلشـــ ل      احل ـــم    دن       واوتـــرب  .  “     األخـــر          األ:ا:ـــية        مصـــاحلها    دو

  ،         املتباالة           القانونية         ابملساودة       يتعلق      أيما        مشروطا       تفساا      يتي      أي   ُ    ُأ  ر
     آخــر      :ــببا      يشــ ل       النظــر    حمــل           الســيناريو    دن      وأــده     يــر        الســبب      و ــذا
    مـذ     ـا    ملـا          اإلنسـانية    ضـد        اجلـرائم     ول        ينطبق    دال       ينبغإ      الذي  ،      للرأ 
  .      اإلنسان       كرامة     ول      خطا     دثر
       أنبــد    “         للمعاهــدان       املؤقــ          التطبيــق ”       موضــو     ر         وانتقــل -    30
        وأتكيـــده      اخلـــاص       املقـــرر       دجـــراه      الـــذي          التفصـــيلإ         للتحليـــل      وأـــده      أتييـــد
  ،          للمعاهـــدان       املؤقـــ          التطبيـــق       مســـنلة   خ        الوضـــوح       تـــواأر       ضـــرورة     ولـــ 
        اللجنـــة         اوتمـــدهتا     الـــي           التوجيهيـــة        املبـــاا         مشـــاريو   خ      األخـــ       وولـــ 
        املبـاا      هـذه      تفسـا      ي ـون    دن      دمهيـة    ر        ونب ـ   .    اآلن     ى       مؤقتة       بصورة

      بشنن         القائمة       األخر          القواود       مضامني    مو          ومتواأقا        منهجيا           التوجيهية
  ،     0161      لعـــــام          املعاهـــــدان        لقـــــانون       أيينـــــا         اتفاقيـــــة      أيهـــــا    مبـــــا  ،       املوضـــــو 
      أيمـا    دو         الدوليـة          واملنظمان       الدول    بني          املعاهدان        لقانون       أيينا          واتفاقية

         القـانون       قواوـد    مـذ     ذلـ       و:ـو   ،     0116      لعـام         الدوليـة         املنظمـان    بني
     الـي       احلـاالن       تنظيم       يوض    دن     مي ذ        التفسا    دن       حتديدا      ورد   .      الدويل
    رن      وقــال  .          للمعاهــدان       املؤقــ          التطبيــق      رهنــاهل  ،     دمــور     مجلــة   خ  ،      تتضــمذ
       خمتلفـة            :يناريوهان    بني         التمييم        يستدوإ       اإلهناهل     هذا     ملثل       العام        النظام
   خ        النفــاذ      يــم       اخو ــا      بســبب          للمعاهــدة       املؤقــ          التطبيــق      رهنــاهل      تشـمل
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      تقــوم      الــذي       الوقــ        وحتديــد  ،      الصــلة     ذان         الدوليــة         املنظمــان    دو       الــدول
        تطبيقـا      منهـا      جمهلا    دو         املعاهدة       تطب ق     الي         الدولية        املنظمة    دو        الدولة     أي 

     وـــــدم         بني تهــــا       األخـــــر          الدوليــــة         املنظمــــان    دو       الـــــدول       إبخطــــار  ،      مؤقتــــا
          تنظيمــــا          التفســــا        يستحضــــر    دن      ديضــــا      وجيــــوز  .        املعاهــــدة    ر          االنضــــمام
   خ      األخـ       وولـ   ،          التوجيهيـة        املبـاا         مبشـاريو        املتعلـق         للتنظـيم         مشاهبا  
     أقـــط       وا ـــدة       صـــياغة     ولـــ        احلصـــول      أيهـــا        نـــا      ي ـــون     الـــي       احلـــاالن
        مواضـيو      بشـنن      توجد    دن     مي ذ     الي           القانونية          اال تماالن     مجيو      تغطإ
ــــق       ك هنــــاهل   ،       خمتلفــــة        ااخلــــإ        لقــــانون        الواضــــ           واالنتهــــاك       املؤقــــ          التطبي
       املؤقــ          التطبيــق     ولــ          املواأقــة       روطــاهل     لــد         املنظمــة        لقواوــد    دو       للــدول

  .        للمعاهدة
       موضــــــو    خ       النظــــــر        مواصــــــلة      يؤيــــــد      وأــــــده    رن      يقــــــول       ودرا  -    34

      الذي       العمل    دن         االوتبار     بعني      األخذ    مو  ،          للمعاهدان       املؤق          التطبيق
      واثئـق         ا:ـتعرا        يتضـمذ    دن     مي ـذ        مسـتقبال        العامـة        اجلمعيـة    بـ        :ـتقوم
        ونشـرها         الدولية           واالتفاقان          املعاهدان        لتسجيل           التنظيمية         اللوائ      مثل
      ضــمان     دجــل    مــذ  ،       العامــة        األمانــة   خ          املعاهــدان       واليــل  ،     0126      لعــام
       يتعلـق      أيمـا       وابألخـ   ،        الراهنـة           التعاهدية         املمار:ة    مو        حمتوايهتا       تنا:ق
  .        اليا         النظر     قيد         املوجواة       املواا        ملشاريو      وأقا       املؤق          التطبيق        بتنظيم
   خ         إباراجهــا       املوصــ          ابملواضــيو      ولمــا      د ــا       وأــده    رن      وقــال -    33

        اللجنـة       تقريـر   خ         الـواراة          واملواضـيو      األجـل        الطويـل        اللجنـة     ومل       برمم 
       إباراا     ر ــب     كمــا  .  (  A / 72  / 10 )        والســتني         التا:ــعة       اورهتــا       دومــال    وــذ

       احملـاكم     ولـ          املعروضة       األالة ”   و   “       للقانون        العامة        املباا  ”        موضووإ
       اجـــة    مثـــة    دن      ورد   .      وملهـــا       بـــرمم    خ   “       الدوليـــة          القضـــائية         وا ينـــان
     وطـــك       قـــانوي      نظـــام    دي   خ  ،      احملـــاكم    ألن      األول        املوضـــو        تطـــوير       لـــماياة
َ  تواَجــــ     دن     مي ــــذ  ،    اويل    دو        رقليمــــإ   دو        خاضــــعة    غــــا      ت ــــون       بظــــرو      

       وي ـــون  .        قانونيـــة       :ـــابقة    دي    دو  ُ     ُورأيـــة    دو         تقليديـــة       قاوـــدة    أبي         للتنظـــيم
        ابملبـاا          املتعلقـة         القائمـة        املـذاهب       تطبيـق       احلالـة     هـذه   خ         الضروري    مذ

    دن        مســتقبال        املوضـو      ولـ        العمـل     شــنن    مـذ    دن      ورد   .        للقـانون        العامـة
        ود:ـلو          ونظامهـا        املبـاا      هذه        بطبيعة      تتصل      دأضل         توجيهان      يعطإ

         وا ينــان       احملــاكم     ولــ          املعروضــة       األالــة       موضــو        وخبصــوص  .       حتديــدها
        الطـابو      يعـمز         التـدرجيإ        تطـويره    دن     يـر       وأده    رن     قال  ،        الدولية          القضائية
         الوقـائو   خ       نظرهـا     ونـد          القضـائية         وا ينـان       احملـاكم     هذه      لعمل         اإلجرائإ

  .     معني       اويل      نما       :يا    خ       وليها  ُ    تُعر      الي
ــــتم -    32 ــــائال        واخت ــــة       بقــــرار      ير ــــب      وأــــده    رن      ق        اورهتــــا     وقــــد        اللجن

     حتســـــني   خ       يســـــاود     ذلـــــ     دن       معتـــــربا  ،      وجنيـــــف         نيويـــــورك   خ        الســـــبعني
  .       الساا:ة         واللجنة       الدويل         القانون     جلنة    بني         التفاول

        اللجنـة       م انـة    رن     قـال     (      الرو:ـإ       االحتـاا )        موسدييني       السي  -    35
     ولــ      يضــو         التــدرجيإ         وتطــويره       الــدويل         القــانون       تــدويذ     جمــال   خ      كحجــة
          واملنهجيـــة  ،        تتناو ـــا     الـــي         املواضـــيو        اختيـــار   خ      خاصـــة         مســـؤولية        واتقهـــا
     ولـ         تعرضـها     الي             واال:تنتاجان  ،        املواضيو     هذه       ارا:ة   خ        تتبعها     الي

     ــإ      كــائذ       الــدويل         القــانون    دن       ودضــا   .     أيهــا       للنظــر        األوضــاهل       الــدول
      ي ـــون    دن       ينبغـــإ      ل نـــ   ،        الدوليـــة         العالقـــان      تطـــور    مـــو         ابلتـــوازي       يتطـــور
     لــــد     رن      وقــــال  .      الـــدويل        النظــــام     جملمــــل         ومســـتقرة      اثبتــــة      د:ــــا        قاوـــدة
        آراهلهــم         املاتلفــة         احل وميــة    غــا          واملنظمــان         األكــااميإ       اجملتمــو       دوضــاهل
    دن    غـــا  .        املســـتقبل   خ       الـــدويل         القـــانون       تطـــوير      جمـــاالن      بشـــنن   ة    اخلاصـــ
  ،      نفســـها       الـــدول    هـــإ       الـــدويل         القـــانون        لتطـــوير        احملر كـــة          الرئيســـية       اجلهـــان
    أبن        اللجنــة       وطالــب  .         و ار:ــاهتا       الــدول      آبراهل      هتتــدي    دن        اللجنــة      وولــ 
  .     حماأظا      صحيا     هنجا       تتوخ 
      وأــــده    رن      أقــــال          اإلنســــانية    ضــــد        اجلــــرائم       موضــــو     ر         وانتقــــل -    36

         القــراهلة   خ        اللجنــة         اوتمــدهتا     الــي       املــواا        مشــاريو     ولــ           تعليقاتــ         :ــيقد م
        املبـــــــاا         مشـــــــاريو       ارا:ـــــــة    دن       ودضـــــــا   .       املنا:ـــــــب       الوقـــــــ    خ      األو 

      محايــة      بشــنن        املبــاا          ومشــاريو      اجلــوي       الغــال       محايــة      بشــنن           التوجيهيــة
                                                            البينة أيما يتعلق ابلنماوان املسلحة، ي شف وذ ودم كفايـة  ار:ـان 

                                                 ودهنــا ال تصــل ر  القــدر الــذي يفــرت  وجــوا  اجــة ر  تنظــيم       الــدول 
                                                       رضــــاخ  ودشــــار ر  دن هنــــاك ابلفعــــل صــــ وكا  اوليــــة تــــنظم العالقــــان 

. ورد  دن رضاأة مباا       أيما                                                        بني الدول خ اجملالني كليهما بش ل وا  
                                                           وامـــة بشـــنن ضـــرورة التعـــاون وتبـــاال املعلومـــان والتوصـــل ر  اتفاقـــان 

                                              ابلقليـل خ رر:ـاهل اليقـني القـانوي. ومـذ هنـا تسـاور                 رضاأية ال يسهم رال
                                                 وأده الش وك خ جدو  ا:تمرار العمل ول  هذيذ اجملالني.

       حبصـــانة         املتعلقــة       الــدويل         القــانون       د  ــام    رن      يقــول        وا:رت:ــل -    32
     مجيو     ول        تنطبق         األجنبية         اجلنائية          القضائية        الوالية    مذ       الدول       مسؤويل
  ،       الدولـة       :ـيااة      مبـدد    مذ      مشنة       ورأية       قواود       وتش ل  ،        املسؤولني      هؤالهل
        احلصـانة    دن    ر         وابلنظـر  .      الـدويل         القـانون   خ        أت:يسـيا      مبـدد     ميثل      الذي
  ،      املـااي         للقـانون        موضـووا       ابلتـايل       وليسـ   ،       رجرائـإ      طـابو     ذان       مسنلة
            اال:ـتثناهلان       مسـنلة   خ       النظـر        اللجنـة      تبدد    دن      األ:ف       اواوإ    مذ      أ ن 
       قواوـد       صـياغة    دن      ورد   .         اإلجرائيـة         جوانبهـا   خ       النظـر     قبل        احلصانة    مذ

        املؤيــــدة      احلجــــ     مـــذ      وــــداا      يبطـــل    دن     مي ــــذ        احلصـــانة        لتطبيــــق         رجرائيـــة
       رديهــا        اللجنــة       يشــاطر      وأــده    رن      وقــال  .       احلصــانة    مــذ           ا:ــتثناهلان      لوضــو
        ابحلصــــــــانة         يتمتعــــــــون       دشــــــــااص     ولــــــــ        تنطبــــــــق   ال            اال:ــــــــتثناهلان    أبن

    اهل   رؤ:ـ    مـذ       املؤلـف        الثالثـإ     ولـ         احلصـانة     هـذه       تقتصر    وال  .        الشاصية
       لتشــــمل      ديضــــا     متتــــد    بـــل  ،        اخلارجيــــة        ووزراهل         احل ومــــان        ورؤ:ــــاهل       الـــدول
  .      الدأا         كوزراهل   ،        املستو        رأيعإ        الدولة       مسؤويل
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       اخلاصـــة        املقــررة       تقريـــر    وال        اللجنــة       تقريــر   ال     رنـــ       يقــول      ومضــ  -    31
( A / CN  . 4 / 701   )   ولـ   ،      الـدول         ار:ـان    مـذ       وخاصـة  ،      براهني        يقدمان     

  .       اليـــا       الـــدويل         القـــانون   خ          املوضـــووية        احلصـــانة    مـــذ           ا:ـــتثناهلان      وجـــوا
         اوتمـــدهتا     الــي  ،  2       املــااة       مشــرو    خ         الــواراة            اال:ــتثناهلان    دن       ودضــا 
         الوطنيـــة         للمحــاكم          املتســـاوقة         املمار:ــة        تـــدومها   ال  ،        ابلتصــوي         اللجنــة

        اللجنـــة   خ       اتفـــا       ديضـــا      يوجـــد    وال  .      الـــوطك         القـــانون   خ    دو         الدوليـــة   دو
      مبوجـب            اال:ـتثناهلان     هـذه   خ       النظر       :يجري     كان     رذا    ما       مسنلة      ول

       النظـر      إل ـالل      األ:ف    وذ       ودور   .       املنشوا         القانون    دو        الناأذ         القانون
       ملال قــــة       جديــــدة       طريقــــة     خلــــق   خ       ذاتيــــة       برغبــــة        املســــنلة   خ         املوضــــووإ
            اال:تثناهلان      كان      رذا    ما       مسنلة    دن       ودضا   .       قضائيا       الدول       مسؤويل

       ينبغــإ     كــان     رذا    مــا        ومســنلة  ،      الــدويل         القــانون   خ        موجــواة        احلصــانة    مــذ
     أــــر    ال       وا ــــدا      شــــينا       ليســــتا  ،       موجــــواة      ت ــــون    دن            اال:ــــتثناهلان      ــــذه
      ليســا        العقــا     مــذ        واإلأــالن        احلصــانة        مفهــومإ    دن     كمــا      متامــا  ،       بينهمــا
     ولــــ          املعروضــــة        املســـنلة    رن      وقــــال  .       بينهمــــا     أـــر     وال      وينــــ        الشــــإهل    مهـــا

  ،       قضـائيا       الـدول       مسـؤويل       مال قـة    هبا     جتري     الي         ال يفية      ليس         اللجنة
       مسؤول       حلصانة        العامة         القاودة    مذ           ا:تثناهلان      هناك      كان      رذا    ما    بل

       لدولــــة  (        الدوليــــة      ولــــيس )         الوطنيــــة         اجلنائيــــة          القضــــائية        الواليــــة    مــــذ      اولــــة
      دخـر   ُ   ُ:ـبال      هنـاك    دن        املوضـو        ونـوان     جمـرا    مـذ       واضـحا      وكـان  .     دخر 

      ذاهتــا          القضــائية        الواليــة   خ       املثــال      :ــبيل     ولــ   ،      اجلرميــة       مرت ــب       ملال قــة
  .     :ـليم      بشـ ل       منشـنة       اوليـة       هينان   خ    دو  ،      الشا        رليها       ينتمإ     الي

        املســؤول    وــذ        احلصــانة     رأــو      تقــرر    دن        للدولــة     مي ــذ  ،    ذلــ      ولــ        ووــالوة
       اوليـــة         قانونيـــة       قاوـــدة       إبنشـــاهل       مفتعـــل      بشـــ ل        القيـــام    دن       واوتـــرب  .     املعـــك
    دن     مي ذ   ال  ،      الدول     بع     مذ        ازمة        معارضة       وتلق         الواقو      تع س  ال

ُ  ويـَْقُصــر  ،        للقــانون        تــدرجييا        تطــويرا    دو        تــدوينا      يشــ ل  ْ         الوأــاهل    وــذ      بــذل     َ 
  .      اللجنة     ومل    مذ         املنشواة        ابألغرا 

         القواوــد ”       موضــو        ونــوان       بتغيــا      وأــده       تر يــب    وــذ       ودوــر  -    31
   “     الــــدويل         للقــــانون        العامــــة         القواوــــد    مــــذ       اآلمــــرة         القواوــــد ”    ر    “     اآلمــــرة

( Jus     cogens      )   املوضـو        لنطـا        احلصـري         التعريـف     ولـ        يساود      الذي        
    دن      ورد   .        رقليميــة      آمــرة       قواوــد      وجــوا     وــدم    دو      وجــوا       مســنلة         اب:ــتبعاا
    53       املــااة    ر        وملهــا       د:ــندن       ونــدما      ديضــا        الصــوا          الفهــا        اللجنــة
            اال:ـتنتاجان        مشـاريو    ر        ودشـار  .         املعاهـدان        لقـانون       أيينا         اتفاقية    مذ
        والسـتني         الثامنـة         الـدورتني   خ       مؤقتـة       بصـورة         الصـياغة     جلنـة         اوتمدهتا     الي

    رن  ،     أقـال  (      للجنة        الشب إ       املوقو     ول        متا ة     وهإ )        والستني          والتا:عة
         القواوــد    مــذ       اآلمــرة         القاوــدة       تعريــف )   [ ( 0 )   3 ]   3          اال:ــتنتاا       مشــرو 
  .       الصـــحي        االجتـــاه   خ      يـــذهب  (  (      jus     cogens )       الـــدويل         للقـــانون        العامـــة
       اآلمــرة         القواوــد    دن     ولــ       الــن     دن     ال ــ     رذ      وأــده      :ــرور    وــذ       ودوــر 

       قواود    مذ      غاها     ول           الرتاتبية         النا ية    مذ       وتعلو         األ:ا:ية       القيم     حتمإ
   خ      يظهـر   ال       م     وهو  -       وامليا         التطبيق       واجبة       وت ون       الدويل         القانون
   4          اال:تنتاا       مشرو     ر    3          اال:تنتاا       مشرو     مذ  ُ   نُقل  -       أيينا         اتفاقية

     ل ــــــذ   (.  (      jus     cogens )       اآلمــــــرة         للقواوــــــد        العامــــــة         الطبيعــــــة )   [ ( 4 )   3 ]
        معيـاري    غـا        أطابعـ   .       األ:ـنلة    مـذ      وـداا     يثـا       الثـاي          اال:ـتنتاا       مشـرو 
       مفهـــــوم    دن     كمــــا  .      الشـــــرح        ايباجــــة    ر         مضـــــمون      نقــــل   مث    مـــــذ      ومي ــــذ

   مت  ،      اآلمـــرة         للقواوــد       ركيـــمة     ميثــل      الـــذي   “   ك ــل       الـــدويل       الــدول      جمتمــو ”
    دن      ورد   .  “     الــدويل       اجملتمــو ”       مبفهــوم   4          اال:ــتنتاا       مشــرو    خ       ر اللــ 
   3          اال:ـتنتاا       مشـرو     رن      وقال  .          القانونية       املظنة      دمام       البا       يفت      ذل 

ـــــاريذ    ر      تشـــــا    لـــــ         الال قـــــة            اال:ـــــتنتاجان         ومشـــــاريو       حتديـــــد   خ         معي
    بـد    وال  ،      الـدويل         للقـانون      وامـة       قواوـد      ت ـون    دن    بد    أال        اآلمرة          القواود

        بوصـفها     ك ـل       الدويل       الدول      جمتمو    مذ    هبا       ومعرت         مقبولة      ت ون    دن
      وامـــة        بقاوـــدة    رال         تعـــديلها     مي ـــذ    وال      ونهـــا       ابخلـــروا  ُ    ُيســـم    ال       قواوـــد
         القواوـد     كـون    رن      وقال  .       اخلصائ      نفس     حتمل       الدويل         للقانون      ال قة
      دثـرا     أقط     ميثل   ال     دمر     وهو  ،     معها        تتعار      الي          املعاهدان   ُ   تُبطل       اآلمرة
       تعريف    ر       يضا     دن       ينبغإ  ،         لتحديدها        معيارا      ديضا    بل         القواود      ذه
  .       القواود     هذه
       اآلمـــــــرة         القواوـــــــد )   5          اال:ـــــــتنتاا       مشـــــــرو     رن      يقـــــــول       ودرا  -    21

         القـــانون    دن    ر       دشـــار  (  (      jus     cogens )       الـــدويل         للقـــانون      وامـــة        كقواوـــد
     ودن  ،      اآلمــرة         القواوــد       لنشــنة       شــيووا       األكثــر       األ:ــا     هــو       العــرخ       الــدويل
ــــاا            التعاهديــــة         القواوــــد       ت ــــون    دن      ديضــــا     مي ــــذ         للقــــانون        العامــــة         واملب
  ُ    ُوضع      أقد  .      النه      هذا    مو      يتفق   ال      وأده     ل ذ  .        القواود      ذه       د:ا:ا
     وهـإ  -       وامليـة        مبعاهـدة     ومـال       الـدويل         للقانون         األ:ا:ية       اآلمرة         القواود
       املثــال      :ــبيل     ولــ       يـورا    صــ      دول      مث ــل      الـذي  -        املتحــدة      األمــم       ميثـا 
      وأقــــا      الــــن         بتصــــحي         اللجنــــة       وطالــــب  .      القــــوة         ا:ــــتعمال     وــــدم      مبــــدد
  .    لذل 
                        )القبول واالورتا ( قال رن    6                           وأيما يتعلق مبشرو  اال:تنتاا  -    20

                                                    وأـــــده يقـــــر ردي اللجنـــــة أبن االوـــــرتا  ابلقواوـــــد اآلمـــــرة خيتلـــــف وـــــذ 
                                                                  االورتا  ابلقواود العامة للقانون الدويل، ودن  ال بد مذ التمييم بينهما.

       الــــدويل       الــــدول      جمتمــــو )   2          اال:ــــتنتاا       مبشــــرو        يتعلــــق       وأيمــــا -    24
         ابلقواوـد        االوـرتا     ر       صحي       بش ل     تشا   0        الفقرة    رن     قال  (    ك ل
      وجـوا    ر      يشـا      الـذي   “   ك ـل       الـدويل       الـدول      جمتمـو ”   َ  قبَـل    مـذ       اآلمـرة
   خ        الـوارا      احل ـم    مـو      يتفـق   ال      وأـده     ل ـذ  .      الـدول     مجيـو    بـني      أيما       تواأق
      ي فـإ       الـدول    مـذ      كبـاة        دغلبيـة       اورتا     دن    ر       يذهب      الذي   4        الفقرة
     بع       توجد    قد     دن      رغم  ،       مطلوبة       الدول     مجيو        مواأقة    دن      ودكد  .     لذل 
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       املم ـذ     أمـذ          بطبيعتـ       نشـط    غـا        االوـرتا      هـذا      أيهـا      ي ـون       احلـاالن
     نشــط       اوــرتا       وجــوا      د:ـا      ولــ       آمــرة       قاوـدة          ابوتبارهــا       قاوــدة      حتديـد
      جانـب    مـذ       اوـرتا       وجـوا      ووـدم  ،      الـدول    مذ      كباة        دغلبية      جانب    مذ
  .     الدول     ابقإ
     هـــذا      بشـــنن          املســـتقبلإ       وملهـــا   خ      تنظـــر    أبن        اللجنـــة       وطالـــب -    23

  .     آمـــرة       قاوـــدة          ابوتبارهـــا         ابلقاوـــدة        االوـــرتا       اليـــل       مســـنلة   خ        املوضـــو 
         ار:ــان    مــذ      ولــيس       الــدول         ار:ــان    مــذ        الــدليل     هــذا     جلــب       ويتعــني
      حتتاا       اآلمرة         ابلقواود       قائمة       روداا       مسنلة    دن       ودضا   .      آخريذ       أاولني
      تركــم    دن       أيتعــني        احلاليــة        املر لــة   خ     دمــا       احلــذر     مــذ      بقــدر          مقاربتهــا    ر 

  .     اآلمرة         القواود        لتحديد        الالزمة        العامة          املقتضيان      بيان     ول         اللجنة
    مـا        اليـا        الواضـ     غا    مذ     رن       أقال     آخر       موضو     ر         وانتقل -    22
      :ـــيا    خ       الـــدول      خالأـــة ”       موضـــو      ولـــ        العمـــل    دن        الـــراج      كـــان     رذا

        تقريــره   خ      اخلــاص       املقــرر      دشــار     أقــد  .        مثمــرا         :ــي ون   “      الدولــة         مســؤولية
       الضوهل    مذ      مميد       رلقاهل       ضرورة    ر    (   A / CN  . 4 / 708 )        املوضو     وذ      األول
        انتقـال      تـنظم       الدويل         القانون   خ       قواود      هناك      كان      رذا    ما       مسنلة     ول 

        األأعـال    وـذ       للـدول         الدوليـة          املسـؤولية    وـذ         الناشنة            وااللتمامان       احلقو 
       األالـة    وخ       الدول         ار:ان   خ       البح     وذ     أضال  ،      اوليا         املشرووة    غا

     ــــى  ،      الــــدويل         القــــانون       قواوــــد        لتحديــــد        الالزمــــة       الصــــلة     ذان       األخــــر 
      وأـــده    رن      وقـــال  .        القواوـــد     هـــذه      وجـــوا     وـــدم    دو      وجـــوا   خ      البـــ       يتســـى
      وجـوا     وـدم    دو      وجـوا      بشنن         ا:تنتاا    ر      بعد       تتوصل   مل       الدول    دن     أهم

     ذلـ     مـو        مي الة      ودهنا  ،         ابملسؤولية       يتعلق      أيما       الدول      خلالأة      وامة       قاودة
     وضـــــو     مي ـــــذ       اخلالأـــــة      بعـــــدم      وامـــــة       قاوـــــدة       بوجـــــوا        القائـــــل       الـــــردي    ر 

  .    منها           ا:تثناهلان
      تقــوم    لــذ       الــدويل         القــانون       تــدويذ         رم انيــة    رن      يقــول         وا:ــتطرا -    25
       قاودة      توجد   ال     دن     رال  .      العرخ         للقانون       قواود        الواقو   خ  ُ    ُوجدن     رذا    رال

     أعـل    وـذ         الناشـنة           لاللتمامـان          التلقائإ         االنتقال         إلم انية      تؤ:س       ورأية
     وــر       اخلــاص       املقــرر    دن       ودضــا   .    خلــف      اولــة    ر        اوليــا       مشــرو     غــا
       روااة    حنو      اجتاه      وجوا     ول        دال ة  ،     ردي    خ  ،     تقدم        قضائية         لقراران       دمثلة

                                                            النظــر خ القاوــدة العامــة بعــدم اخلالأــة، ل ــذ هــذه القــراران ال تتضــمذ 
               اخلالأـــة. وقـــال رن                                             نتـــائ  تتعلـــق بوجـــوا قاوـــدة وامـــة للاالأـــة دو وـــدم

                                                                  القرار األكثر دمهية بني القراران الي دشار رليها املقرر اخلاص هـو القـرار 
  -           غابتشـــي وأو                                            الـــذي اُتذتـــ  حم مـــة العـــدل الدوليـــة خ قضـــية مشـــرو  

                               (. غا دن احمل مـة قـررن ابلنسـبة  ـذه         :لوأاكيا  -       هنغاراي  )          مغيمارو 
                       ل هنغاراي تندرا خ املقـام                                           َ القضية دن :لوأاكيا تتحمل التمامان تبعية قبَ 

                                                           األول حت  االتفا  اخلاص املربم بني الطرأني، الذي اتفقتا أي  ول  دن 

       ابحلقـــو        يتعلـــق      أيمـــا                                        :ـــلوأاكيا هـــإ اخللـــف الو يـــد لتشي و:ـــلوأاكيا
       وتظهـــــر  .         مغيمـــــارو   -            غابتشـــــي وأو       مبشـــــرو          املرتبطـــــة            وااللتمامـــــان
       دأعـــال    وـــذ          :ـــلوأاكيا         مســـؤولية    دن      واضـــ       بشـــ ل        القضـــية         مســـتندان

       يتعلـــق      أيمـــا        للاالأـــة      وامـــة       قاوـــدة    دي    ر        تســـتند   مل               تشي و:ـــلوأاكيا
      بشـــنن         ابتفاقـــان      ديضـــا      اخلـــاص       املقـــرر         وا:تشـــهد  .        الدوليـــة          ابملســـؤولية

    وـذ         االبتعـاا     ولـ       رضاخ       كدليل        للاالأة       االن   خ          املسؤولية        انتقال
      كانــ      رذا    مــا       واضــحا     ي ــذ   مل     دنــ     غــا  .         املســؤولية        انتقــال     وــدم       قاوــدة
       قاودة       بوجوا        اوتقاا      د:ا      ول        تصرأ     قد           االتفاقيان     هذه       دطرا 

  ،      اخلالأـــــــة       ـــــــاالن   خ          املســـــــؤولية        انتقـــــــال     حتـــــــدا       الـــــــدويل         القـــــــانون   خ
  .         املعاهـــدان       ربـــرام       ريـــة       قاوـــدة       منطلـــق    مـــذ     أقـــط       تتصـــر       كانـــ    دو

ِ  ُمؤكـــِدة          االتفاقـــان     هـــذه    دن        اوتبـــار     مي ـــذ  ال     هنـــا     ومـــذ        قاوـــدة       لوجـــوا  ُ   
      اخلـاص       املقـرر    دن       ودضـا   .      اخلالأة       االن   خ          املسؤولية        انتقال      بشنن
        للاالأة        كنموذا          السوأيايت       االحتاا      احنالل    ر         تقريره   خ      كذل       دشار
      جيـدا        املعـرو     دن       بينمـا  ،        العشـريذ       القـرن    مذ       الثاي       النصف   خ      دث

    دن       ودضــا   .        الســوأيي       لالحتــاا        املواصــل    هــو     كــان        الرو:ــإ       االحتــاا    دن
  .     اخلالأة       موضو     مذ      جمهلا      ليس             اال:تمرارية

       العمــل    دن    مــذ        احلاليــة        املر لــة   خ       متــيقذ    غــا      وأــده    رن      وقــال -    26
    دن       خاأيـــا     لــيس     دنــ        ودوضـــ   .      الــدول        اجــان      يع ـــس        املوضــو      ولــ 
      بشــنن       أيينــا          واتفاقيــة  ،         املعاهــدان   خ       الــدول      خالأــة      بشــنن       أيينــا         اتفاقيــة
       تسـتند       وكالمهـا  ،       وايوهنـا          وحمفوظاهتـا        الدولـة         تل ـان   خ       الـدول      خالأة
  .     الدول    مذ         الضروري         التنييد      حتشدا   مل  ،       اللجنة       دودهتا      نصوص    ر 
      دوــــاا  ،          للمعاهــــدان       املؤقــــ          التطبيــــق       موضــــو     خيــــ        وأيمــــا -    22

                                                                 التنكيد ول  ضرورة قيام اللجنة بدرا:ة الطبيعة اخلاصة للتطبيق املؤقـ  
                  املعاهــــدان الثنائيـــــة   -                                        خ  الــــة األنــــوا  املاتلفـــــة للمعاهــــدان الدوليـــــة 

                                                املتعـــداة األطـــرا  املفتو ـــة واملعاهـــدان املتعـــداة األطـــرا            واملعاهـــدان 
                     أضـــال وـــذ ارا:ـــة الطبيعـــة   -                                 املغلقـــة ولـــ  اائـــرة حمـــدواة مـــذ األطـــرا  

                                                          اخلاصــة للتطبيــق املؤقــ  املســتند ر  روــالن د ــااي الطــر  دو ر  قــرار 
                                                              مذ منظمة اولية، والطبيعة اخلاصة لإلهنـاهل خ  الـة املعاهـدة الـي تطب ـق 

                                                تا. وطالب اللجنة إبوداا بنوا منوذجية بشنن املوضو .          تطبيقا مؤق
       األالـــة ”        موضـــووإ       إباراا      وأـــده       تر يـــب    وـــذ      معـــراب        واختـــتم -    21

        العامـة        املبـاا  ”   و   “       الدوليـة          القضـائية         وا ينـان       احملـاكم     ول          املعروضة
  .    األجل        الطويل        اللجنة     ومل       برمم    خ   “       للقانون
        مشــاريو    ر         ابإلشــارة        ا:ــتهل      (      اليــومن )         تيالليددا         السددي ة -    21
        قراهلهتــا   خ        اللجنــة         اوتمــدهتا     الــي          اإلنســانية    ضــد        ابجلــرائم         املتعلقــة       املــواا
      مااة       مشرو        راراا        اللجنة      قرار        بعناية     ال         وأدها    رن       وقال   ،     األو 
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    ر       أيها        ا:تندن  (  5       املااة       مشرو  )         القسرية        اإلوااة     ودم      مببدد       تتعلق
    مــــــذ        األشــــــااص     مجيــــــو       حلمايــــــة         الدوليــــــة          االتفاقيــــــة   خ       منــــــاظر       ــــــم

    مــو       املــااة     هـذه       مشــرو        ارا:ـة      وجــو     ر       واوـ   .       القســري         االختفـاهل
          واملتعلقـة       الـدول      وـاتق     ولـ          الواقعـة         الشـاملة         املستقرة           االلتمامان        مراواة
       اوليــة          اتفاقيــان    وــذ         الناشــنة           االلتمامــان     وهــإ  ،        القســرية        اإلوــااة      بعــدم

      واوــ   .   يــة    واول         رقليميــة        قضــائية     شــب         وهينــان      حملــاكم        قضــائية        و:ــوابق
       ـــدوث   خ       املـــااة     هـــذه       راراا       يتســـبب    دن       رم ـــان    ر          التنب ـــ     ر       ديضـــا
  .    دخر          تعاهدية       دنظمة    مو       تداخل
  (  “       املطلــــــوبني       تســــــليم ” )    03       املــــــااة       مبشــــــرو        يتعلــــــق       وأيمــــــا -    51

ـــــرن   (،  “        املتباالــــة           القانونيــــة         املســــاودة ” )    02       املــــااة        ومشــــرو      أبن       ذك 
   خ       املــواا     وضــو     جيــري    دن         مستفيضــة         مناقشــان     وقــب        اختــارن        اللجنــة
       راراا      يتســــى     ــــى      قصــــاة     صــــي    خ       وضــــعها    مــــذ     بــــدال       طويلــــة     صــــي 
  .     ابلـن          املشمولة        املسائل      خبصوص       تفصيال         ودكثرها        األ  ام      د دث
      بطمــس      يهــدا    حنــو     ولــ          الر ابــة       شــديديت      جــاهلات        املــااتني      هــاتني     ل ــذ

         املتعلقــة       املــااة       مشــرو        تقســيم    دن      وردن  .     الــن    خ        األ:ا:ــإ        املوضــو 
       كمرأـق       الثاي      اجلمهل          وا:تعمال  ،      جمديذ    ر           املتباالة           القانونية         ابملساودة
    دن     يــــوا       وأــــدها    دن        ودضــــاأ   .      كاأيــــا      والجــــا     ي ــــذ   مل  ،      املــــااة       ملشــــرو 
        معاهـــدة     وضـــو     ولـــ          التفـــاو       خبصـــوص         الراهنـــة       ابجلهـــوا      ديضـــا       يـــذك ر
         املطلـوبني        وتسـليم          املتباالـة           القانونيـة         ابملسـاودة       تتعلق        األطرا         متعداة

  .      خطــورة         الدوليــة        اجلــرائم     دشــد     ولــ           القضــائية        الواليــة      ااخــل         حملــاكمتهم
         املـــوأ رة        اخلـــدمان      نظـــام       بوابـــة     ولـــ        املتـــاح      اخلطـــإ        البيـــان    ر         ود الـــ 
       رأاضـــة      دكثــر         تعليقــان     ولـــ        لالطــال   (       PaperSmart            portal )       للــور 
    ضــــــد        ابجلــــــرائم         املتعلقــــــة       املــــــواا        مشــــــاريو    مــــــذ       وأــــــدها      موقــــــف      تع ـــــس
  .        اإلنسانية

      وردن   “         للمعاهـدان       املؤقـ          التطبيـق ”       موضـو     ر          وانتقل  -    50
        مشـاريو      شـروح    رن       وقالـ   ،     كباة        وأقهية       وملية      دمهية     ول        ينطوي     دن 
       بصورة        اللجنة         اوتمدهتا     الي           للمعاهدان       املؤق          ابلتطبيق         املتعلقة       املواا
           التوجيهيــة        املبــاا         ملشــاريو      مأعــا         ا:ــت ماال      تشــ ل  ،    اآلن     ــى       مؤقتــة
         توجيهــــان       وتــــوأر  ،         املعاهــــدان        لقــــانون       أيينــــا         اتفاقيــــة    مــــذ    45        واملــــااة

       الــــدويل         للقـــانون         القائمـــة         القواوـــد        وتطبيــــق      نطـــا       بشـــنن          وتوضـــيحان
  .         للمعاهدان       املؤق          للتطبيق         الناظمة
       األ:ـــا     دن   خ        اللجنـــة    مـــو      تتفـــق        اليـــومن    رن      تقـــول        ودراأـــ  -    54

         املعاهـدة   خ     رمـا  ،     يوجد    دن       ينبغإ           للمعاهدان       املؤق          للتطبيق         القانوي
        األشــــ ال     د ــــد      يتاــــذ    دن     مي ــــذ      ودنــــ   ،      مســــتقل       اتفــــا    خ    دو       نفســــها
     ي ـذ   مل      ل نـ    (.       االتفـا      شـ ل )   2          التـوجيهإ       املبـدد       مشرو    خ       احملداة

       اوليـــة       منظمـــة    دو      اولـــة       تصـــدره      إلوـــالن     مي ـــذ     كيـــف        لوأـــدها       واضـــحا
        اتفاقـــا      يشــ ل    دن       األخــر         املعنيــة         الدوليـــة         املنظمــان    دو       الــدول        وتقبلــ 
        ودضـاأ    (.    )   2        الفقـرة   خ      املبـني       النحـو     ول   ،      املؤق          التطبيق     ول 
       املبـــــدد     هـــــذا       ملشـــــرو        شـــــر ها    مـــــذ  (  5 )        الفقـــــرة   خ      ذكـــــرن        اللجنـــــة    دن

ـــــــدول       واضـــــــحا      قبـــــــوال       تقبلـــــــ     دن    جيـــــــب       اإلوـــــــالن    دن          التـــــــوجيهإ     دو       ال
ــــة         املنظمــــان ــــة         الدولي       يشــــ ل   ال        االوــــرتا      وــــدم    ألن        األخــــر          املعني

    دن       ول ـون  ،      املؤقـ          للتطبيق        الطووإ        الطابو    ر        ابلنظر     دن     غا  .     قبوال
    دو        معاهدة        بتطبيق      روالم      تصدر     الي         الدولية        املنظمة    دو        الدولة        ار:ة
     دنـ      ردن  ،     متامـا           ا:تثنائية       مسنلة      تمال   ال       مؤقتا        تطبيقا        معاهدة    مذ     جمهل
     رذا       الـدول         ملمار:ـان      حمداة       دمثلة       الشرح    ر       تضا     دن         الضروري    مذ

      روـــــالن      وجـــــوا    ر         اإلشـــــارة     ولـــــ           التـــــوجيهإ       املبـــــدد       مشـــــرو    خ   ُ   دُبقـــــإ
         املفـاهيم    ر      تشـا         توضـيحان      ديضا       الشرح       يتضمذ    دن    بد    وال  .      مقبول

     خلــط      حلــدوث      جتنبــا  ،       االوــرتا       ووــدم  ،        والســ ون  ،       للقبــول           القانونيــة
         القـانوي        النظـام     وبني           للمعاهدان       املؤق          للتطبيق         الناظمة         القواود    بني

  .     للدول         األ ااية        لألأعال
      اآلاثر )   6          التــــــــوجيهإ       املبــــــــدد       مشــــــــرو        تعــــــــديل    ر       واوــــــــ  -    53

   خ        التو:ــو     دجــل    مــذ  ،      وشــر    (      املؤقــ          التطبيــق     ولــ         املرتتبــة           القانونيــة
     خــال      ولـ    ُ   يُتفـق   مل    مـا  ،    دنـ     ر       يــذهب      الـذي        اللجنـة      موقـف       رظهـار
ــــت   ،    ذلــــ  ــــق    وــــذ      تن ــــة      اآلاثر     نفــــس       املؤقــــ          التطبي ــــي           القانوني ــــت      ال       تن
       اإلهنـاهل )   1          التـوجيهإ       املبـدد       مشرو        وبصدا  .     مأذة         املعاهدة      كان    لو
      بقدر     جيري    دن       املفيد    مذ     رن       قال   (        االنضمام     ودم       بني ة        اإلخطار     وند
         التطبيق     أي        يستمر      الذي       الوق      طول       مسنلة       تناول         التفصيل    مذ     دكرب

     بــدهل    مــذ       طويلــة     أــرتة      أيهــا       تنقضــإ     الــي       احلــاالن   خ       وخاصــة  ،      املؤقــ 
    دن      تنــوي        املعنيـة       الـدول    دن     ولـ       االئـل      توجـد    دن     اون       املؤقـ          التطبيـق
     يــن        ــم    مــذ         املعاهــدة     خلــو    ر        رضــاأة  ،        املعاهــدة   خ        دطراأــا      تصــب 
       وبارة       راراا    وذ       وأدها      رضاهل    وذ        ودورب   .      املؤق          التطبيق      رهناهل     ول 
    00          التـــــــــوجيهإ        للمبـــــــــدد       اجلديـــــــــد        املشـــــــــرو        صـــــــــياغة   خ   “ُ  ُُتـــــــــل   ال ”
         القـــانون    مــذ        مســتمدة      قيـــوا      وجــوا    مــو       املؤقـــ          التطبيــق     ولــ         املواأقــة )

        مت ــررة      حلالــة       ُّ للتحسُّــب   (،      اوليــة        ملنظمــان        قواوــدا    دو       للــدول         الــداخلإ
      بنــــوا       روــــداا      يؤيــــد       وأــــدها    رن       وقالــــ   .      الــــدول         ار:ــــان   خ       احلــــدوث
   خ         الدوليـة          واملنظمـان       الـدول        ملسـاودة       املؤقـ          التطبيـق      بشـنن        منوذجية
        البنــوا     هــذه       تراوــإ    أبن        وطالبــ   .         وتطبيقهــا          املعاهــدان     ولــ          التفــاو 
  .     املؤق          للتطبيق       املرنة         الطبيعة
      ر بــ   ،      األخــر              وا:ــتنتاجاهتا        اللجنــة         بقــراران       يتعلــق       وأيمــا -    52
        اللـــذيذ         اجلديـــديذ          للموضـــووني       مـــوجمة        مـــذكران       إبوـــداا       وأـــدها     اب:ـــم



A/C.6/72/SR.19 
 

 

17-18763 11/18 

 

        املبـــاا  ”       األجـــل         الطويـــل        اللجنـــة     ومـــل       بـــرمم    خ          راراجهمـــا     جـــر 
          القضــائية         وا ينــان       احملــاكم     ولــ          املعروضــة       األالــة ”   و   “       للقــانون        العامــة
         املواضـــيو       قائمـــة   خ        التو:ـــو      رزاهل       قلقهـــا    وـــذ       دوربـــ        ل نهـــا  .  “       الدوليـــة
     ولــ     دن      وردن  .     األجــل        الطويــل       العمــل       بــرمم    خ  ُ    تُــدرا     الــي        اجلديــدة
       النظـــر     قيـــد         املوجـــواة          املوضـــووان     ولـــ        وملهـــا  ُ    ُت مـــل    دن     دوال        اللجنـــة
        دولويـة      تعطإ   مث  ،      احملداة          للمواقي       وأقا     ذل      ومل      ت فل     ودن  ،       اليا

   خ       الصـــلة      واثقــة    مــذ     كبــا     قــدر     ولــ       ت ــون       جديــدة        مواضــيو        لدرا:ــة
ــــة         العالقــــان   خ       األخــــاة          التطــــوران     ضــــوهل        اجملتمــــو           وا تياجــــان         الدولي
   خ     َّ مليَّـــــا      تنظـــــر    دن        اللجنـــــة     ولـــــ     دن     ردن  ،      الصـــــدا     هـــــذا    وخ  .      الـــــدويل
       مبوضـــو        الصــلة      وثيــق       موضــو      وهــو  ،        للقــانون        العامــة        املبــاا        موضــو 
        األ:ا:ـإ        النظـام    مـذ    31       املـااة      تـدرا      يـ   ،      الـدويل         القـانون       مصاار
ــــاا  ”         الدوليــــة       العــــدل      حمل مــــة ــــي         للقــــانون        العامــــة        املب       األمــــم       دقرهتــــا     ال
       العمــل    ر         اللجنــة      واوــ   .      الــدويل         القــانون       مصــاار      كن ــد   “       املتمدنــة

          ووظائفهـــا         ونطاقهـــا         للقـــانون        العامـــة        املبـــاا        طبيعـــة       توضـــي      دجـــل    مـــذ
       وملهـــــا    مـــــو           متواأقـــــا       ذلـــــ       ي ـــــون     ودن  ،         لتحديـــــدها       الســـــبل         والتمـــــا 
  .     العرخ       الدويل          والقانون          ابملعاهدان       يتعلق      أيما      احلايل        ووملها        السابق
      اخلـــاص       املقـــرر      قـــرار       امتـــدح     (        :ـــلوأاكيا )         سباتشدددي        السدددي  -    55

       صــياغة        يســتهد        منظــور    مــذ          اإلنســانية    ضــد        اجلــرائم       موضــو         مقاربــة
  ،      وليهـــا          واملعاقبـــة          اإلنســـانية    ضـــد        اجلـــرائم     منـــو      بشـــنن          مســـتقبلية         اتفاقيـــة
   خ       ابلنظـــر         االكتفـــاهل      بعـــدم        اللجنـــة       وطالـــب  .      صـــيف      قـــرار     رنـــ       وقـــال

ـــدول    مـــذ       تراهـــا     الـــي           التعليقـــان        املـــواا        مشـــاريو      خبصـــوص        األوضـــاهل       ال
         الدقيقـــــة         ابملتابعـــــة      ديضـــــا      تقـــــوم    بـــــل  ،         اإلنســـــانية    ضـــــد        ابجلـــــرائم         املتعلقــــة
        وتبـــاال         القـــانوي         التعـــاون      زاياة    ر          الراميـــة         الدوليـــة          املبـــااران       ملاتلـــف
  .       الفظيعة         الدولية        ابجلرائم      يتصل      أيما           القانونية         املساودة

        قراهلهتــــا   خ        اللجنــــة         اوتمــــدهتا     الــــي       املــــواا        مشــــاريو    ر        ودشــــار -    56
        اإلوـااة     وـدم ” )   5       املـااة       مشرو        إباراا     ر ب      وأده    رن      وقال  ،     األو 

     وـــــدم      مبـــــدد    دن     ولـــــ          التنكيـــــد       ودوـــــاا  .      املـــــواا        مشـــــاريو   خ  (  “       القســـــرية
    ضــد        ابجلــرائم      يتصــل      أيمــا        تطبيقــ       يتعــني      دصــيل      مبــدد         القســرية        اإلوــااة
      اورا      يــؤاي    دن     مي ــذ      ودنــ   ،     ابملنــو      األوــم         االلتــمام    مــذ      كجــمهل          اإلنســانية

     كما  .       املوضو       بشنن          مستقبلية         اتفاقية    دي   خ      املنو      آلية       تعميم   خ      مهما
         والشــهوا        الضــحااي ” )    04       املــااة       مشــرو        راراا        وقالبــا      قلبــا      وأــده      يؤيــد

        نظام     ون       ورب        الذي        العاملإ        التوج       يع س     ذل     دن        ابوتبار  (  “     وغاهم
     الــي         العدالــة        ار:ــة      بشــنن         الدوليــة         اجلنائيــة         للمح مــة        األ:ا:ــإ      رومــا
         االلتـــمام    ر        ودشـــار  .        الدوليـــة        ابجلـــرائم      يتصــل      أيمـــا        الضـــحااي     ولـــ       تركــم

       تــــدابا      ابُتــــاذ    04       املــــااة       مشــــرو     مــــذ   3        الفقــــرة   خ      وليــــ         املنصــــوص

       املــــااي       الضــــرر    جــــرب   خ          اإلنســــانية    ضــــد        اجلــــرائم      ضــــحااي     ــــق      تضــــمذ
  .     أائقة      دمهية       ي تسإ     دن       ورد   ،        واملعنوي

  (  “       املطلـــــــوبني       تســـــــليم ” )    03        املـــــــااتني        مشـــــــرووإ    رن      وقـــــــال -    52
       تنفيـــذ   خ         د:ا:ــيان        ونصــران  (  “        املتباالــة           القانونيــة         املســاودة ” )    02  و

    مــذ          اإلنســانية    ضــد        اجلــرائم       مــرت ي      رأــالن     وــدم      يضــمذ       قــانوي      رطــار
    مـذ  (  2 )        ابلفقـرة        املشـمول       الردي    مو      وأده       اتفا     وذ       ودور   .       العقا 
         اباللتـمام     تفـإ    دن       مي نهـا        الدولـة    دن  ،       ومؤااه  (   03 )       املااة       مشرو      شرح

      طريــق    وــذ    01       املــااة       مشــرو    خ      وليــ         املنصــوص        احملاكمــة    دو         ابلتسـليم
         املتعلقـــــة        املقرت ـــــة          واأل:ـــــاليب         املفـــــاهيم    دن       واوتـــــرب  .        املطلـــــوبني       تســـــليم
       آليــــان    مــــو         متماشــــية          املتباالــــة           القانونيــــة          واملســــاودة         املطلــــوبني        بتســــليم
ــــة ــــان     وــــدة   خ       ابلفعــــل        معتمــــدة        اثل        تتعلــــق        األطــــرا         متعــــداة          اتفاقي

        لتســوية      آليــة       إباراا        تر يبــ     وــذ      ديضــا      وأــده       ودوــر   .        اجلنائيــة        ابملســائل
     حتســني      زاياة      يلــمم     رمبــا     دنــ        ودضــا   .   05       املــااة       مشــرو    خ          املنازوــان
  ،      املـااة       ملشـرو         األ:ا:ـإ        املفهـوم      يؤيـد      وأـده     ل ـذ  ،      املااة     هذه       مشرو 
     وجـ      ولـ       يعـمز         الدوليـة       العـدل      حمل مـة        قضـائية      واليـة       روطـاهل    دن      يـ 
  .       وتفساها           املستقبلية          االتفاقية       تطبيق        العموم
    رن     قــال  ،          للمعاهــدان       املؤقــ          التطبيــق       مبوضــو        يتعلــق       وأيمــا -    51

    مـــذ       مفيـــدة       جممووـــة    وـــذ      يســـفر    دن     مي ـــذ        املوضـــو      هـــذا     ولـــ        العمـــل
       معينـة       مسـائل       توضي    خ      تسهم           النموذجية        البنوا    دو           التوجيهية        املباا 
        املبــــاا         مشــــاريو    ر        ودشــــار  .      الــــدول         ار:ــــان   خ         التجــــانس        وتيس ــــر

    دن       واقـــرتح  ،    اآلن     ـــى       مؤقتـــة       بصـــورة        اللجنـــة         اوتمـــدهتا     الـــي           التوجيهيـــة
     ولــــ    4          التــــوجيهإ        واملبــــدد   0          التــــوجيهإ       املبــــدد        مشــــرووإ     امــــ      جيــــري
    وذ      زائد   0          التوجيهإ       املبدد       مشرو    خ        الوارا        النطا        تعريف    دن        اوتبار
   3          التــوجيهإ       املبـدد       مشــرو     بـني       تــداخال    مثـة    دن      ديضــا      وال ـ    .     احلاجـة
         التطبيـق     ول          املواأقة        د:اليب    مو         يتعامالن        اللذيذ   2          التوجيهإ        واملبدد
          التـــــوجيهإ       املبـــــدد   خ      يوضـــــ     دن      يتعـــــني     دنـــــ       ورد   .         للمعاهـــــدة       املؤقـــــ 

      ت ـــــون    دن    بـــــد   ال       املؤقـــــ          التطبيـــــق     ولـــــ         الدولـــــة        مواأقـــــة    دن  (    )  2
          ترتيباتـ     دو         د:ـاليب     دو       املؤقـ          التطبيـق       دشـ ال     مجيـو    دن     مبعـى  ،     صرحية
     ولـ        تشتمل    دن    بد   ال  ،        الدولية         املنظمان        قراران     ذل    خ    مبا       األخر 
  .      الدولة    مذ      صرحية        مواأقة
         للتوضــي    1          التــوجيهإ       املبــدد       مشــرو        تفصــيل       بــماياة       وطالــب -    51
    ر          االنضـــــــمام     وـــــــدم       بني ـــــــة         الدوليـــــــة        املنظمـــــــة    دو        الدولـــــــة       رخطـــــــار    أبن

      إلهنـاهل       الـدول         ار:ـان   خ        املتا ة         الو يدة         الو:يلة    هو     ليس  ،        املعاهدة
     دمد     طال     رذا     يتم    دن       لإلهناهل     مي ذ  ،      املثال      :بيل      أعل   .      املؤق          التطبيق
ـــممك       اإلطـــار    وـــذ         املعاهـــدة     ولـــ          التصـــديق       ومليـــة       ومي ـــذ  .       املتـــوخ        ال
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ـــواأر    دن      ديضـــا         مرتبطـــة      حمـــداة         مشـــروطية    وـــذ      تنشـــن       لإلهنـــاهل       د:ـــبا         تت
       ووـالوة  .      املؤقـ          التطبيـق     ولـ         ابالتفـا         مباشـرة    غا       بصورة    دو        مباشرة
          للمعاهـدة       املؤق           والتطبيق         التعليق         رم انية         ا:تبعاا      يؤاي  ،    ذل      ول 
    دو        الدولــة      أيهــا  ُ   ُُتطــر     الــي       احلالــة     ولــ        وقصــره  ،        التطبيــق     هــذا      رهنــاهل    دو

       قــو        تقييــد    ر   ،        املعاهـدة    ر          االنضــمام     وــدم        بنيتهـا         الدوليــة        املنظمـة
         االلتمام     ول           النهائية          مواأقتها       روطاهل       مر لة     ى    هبا      حتتف      الي       الدول

  .       ابملعاهدة
        املبـــاا  ”       موضـــو        إباراا      ير ـــب      وأـــده    رن      يقـــول        وا:رت:ـــل -    61

        وإبوـــداا  ،     األجـــل        الطويـــل        اللجنـــة     ومـــل       بـــرمم    خ   “       للقـــانون        العامـــة
        العامــة        املبــاا     رن      وقــال  .       ابملوضــو          املتعلقــة         املمتــازة        املــوجمة         املــذكران
       ل نهـــا       الـــدويل         للقـــانون         األ:ا:ـــية         للمصـــاار        جوهريـــة       ت ملـــة         للقـــانون

     نظـــــر    دن       واوتـــــرب  .    اآلن     ـــــى        اللجنـــــة    مـــــذ       ال ـــــاخ         ابالهتمـــــام    حتـــــ   مل
       قــــــانون      بشــــــنن        اللجنــــــة     ومــــــل     تلــــــإ       قاامــــــة        طبيعيــــــة      خطــــــوة        املوضــــــو 

    دن       ودضــــــا   .      اآلمــــــرة          والقواوـــــد       العــــــرخ       الـــــدويل          والقــــــانون          املعاهـــــدان
     وقـ       دقـر    خ        املوضـو      نظـر   خ      املضـإ     ول         اللجنة      تشجو          :لوأاكيا
       موضــــو      ولــــ        العمــــل    أبن     ذلــــ     مــــو       مقتنــــو    غــــا      وأــــده     ل ــــذ  .      ــــذ
       :يســـفر   “       الدوليــة          القضـــائية         وا ينــان       احملــاكم     ولـــ          املعروضــة       األالــة ”
ــر      زاياة    ر    مث    مــذ      وأــده       ويــدوو  .      مفيــدة   دو      مجحــة      حمصــلة    وــذ          التف  
  .      املوضو      هذا       ارا:ة   خ        اللجنة     مضإ      بشنن      قرار      اُتاذ     قبل
    دو    كـل      بعقـد       اخلاصـة          االقرتا ـان      يؤيـد   ال      وأده    دن       ودضا  -    60
       الـدول    مـو        اللجنة        أتفاول  .        نيويورك   خ       للجنة        املقبلة         الدوران    مذ     جمهل

   خ         الساا:ة        اللجنة     نظر       دثناهل   خ        رئيسية       بصورة     يتم    دن    بد   ال        األوضاهل
    دن    ل        ينبغإ    وال        اخلطية            التعليقان          واب:تادام  ،      للجنة        السنوي         التقرير
      لـذل       يفهـم      وأـده    دن       ودضـا   .       اللجنـة       اوران        انعقـاا      :يا    خ     جيري
    هــو  ،        نيويــورك   خ       للجنــة        الســبعني        الــدورة    مــذ      األول      اجلــمهل     وقــد      قــرار    دن

        الســـبعني         الســـنوية        ابلـــذكر          اال تفـــال        مبنا:ـــبة        مباشـــرة      يتصـــل         ا:ـــتثناهل
ــــة       إلنشــــاهل ــــدويل         القــــانون     جلن          املمار:ــــة        مواصــــلة     ولــــ       بقــــوة     وحيــــ   ،      ال
  .    جنيف   خ        اللجنة       اوران      بعقد      األجل         الطويلة
       وأـــدها     اب:ـــم      ر بـــ      (     اتيلنـــد )       اتانكدددو         مدددان  ال        السدددي ة -    64

         القـــــراهلة   خ          اإلنســـــانية    ضـــــد        ابجلـــــرائم         املتعلقـــــة       املـــــواا        مشـــــاريو        ابوتمـــــاا
       املــــواا        مشــــاريو      د:ــــا      ولــــ          اتفاقيــــة     وضــــو      يؤيــــد     رنــــ        وقالــــ   ،     األو 
       الــدويل         التعــاون        وتعميــم         الوطنيــة          القضــائية        املال قــة      تيســا     ولــ        تســاود
       لقـــرار       وأـــدها      أتييـــد    وـــذ        ودوربـــ   .         اإلنســـانية    ضـــد        اجلـــرائم     قمـــو     ولـــ 
   2       املـااة     ولـ    3       املـااة       مشرو    خ          اإلنسانية    ضد        اجلرائم       تعريف       ر:ناا
       املـــااة      ـــذه         األ:ا:ـــية         العناصـــر    دن       معتـــربة  ،       األ:ا:ـــإ      رومـــا      نظـــام    مـــذ

  .      :ــنوان     وــدة      مــدار     ولــ          الدوليــة         اجلنائيــة       احملــاكم   خ    ُ    ودُتقنــ        حتس ــن 
                                                        ديضــا التنييـد، مــذ  يـ  املبــدد، ملبـدد التســليم دو احملاكمـة الــذي       ودبـدن 

                                 ، ألنــــ  يســــاود خ تضــــييق أجــــوان الواليــــة   01                  يؤ:ســــ  مشــــرو  املــــااة 
                                                            القضائية خ حماكمة اجلرائم ضـد اإلنسـانية. وابلنظـر ر  دن مسـنلة كـون 
                                                           هـــذا االلتـــمام يشـــ ل قاوـــدة للقـــانون الـــدويل العـــرخ مـــذ ودمـــ  ملتبســـة، 

                                                املفيد مواصلة النظر خ  ار:ان الدول ال:تشفا  طبيعة            ردن دن  مذ 
                                                  هذا االلتمام ونطاق  أيما يتعلق ابجلرائم ضد اإلنسانية.

    03       املــــااة       مشــــرو        راراا     ديــــد       وأــــدها    رن      تقــــول         وا:رت:ــــل  -    63
           القانونيــة         املســاودة      بشــنن    02       املــااة        ومشــرو          املطلــوبني       تســليم      بشــنن

    ضـــــد        اجلـــــرائم    هبـــــا      تتصـــــف     الـــــي       اخلطـــــاة         الطبيعـــــة    دن      وردن  .         املتباالـــــة
    مـــذ   “        السيا:ـــية       ابجلرميـــة ”        املتعلـــق          اال:ـــتثناهل         ا:ـــتبعاا     جتعـــل          اإلنســـانية
  .         منطقيـــا    ،   03       املـــااة       مشـــرو     مـــذ   4        الفقـــرة   خ     يـــرا        ســـبما  ،        التســـليم
   2   و   3         الفقـرتني   خ       وليهـا        املنصـوص        ابملرونـة      تر ـب       اتيلنـد    رن       وقال 
ــــي    03       املــــااة       مشــــرو     مــــذ ــــي      ال        املــــواا        مشــــاريو         ا:ــــتادام       للــــدول      تت

         التسليم          الداخلية          قوانينها      أيها      ترهذ     الي       احلاالن   خ         للتسليم       كن:ا 
         التســــليم  ُ   ُُتضــــو     الــــي  ،  6        الفقــــرة      ديضــــا       وأــــدها      وديــــد  .       معاهــــدة       بوجــــوا
         التسـليم         معاهـدان   خ    دو       الـوطك         القـانون   خ       وليهـا        املنصوص        للشرو 
ـــــــــان    02   و    03        املـــــــــااتني        مشـــــــــرووإ    رن       وقالـــــــــ   .        الســـــــــارية    خ        حياكي
ـــاول         معاهـــدان       د  ـــام         منـــذجتهما      ودن  ،       اجلـــرائم    مـــذ       خمتلفـــة        دنواوـــا        تتن

    مـــــو          ت املهمــــا     مـــــد         لتحديــــد         التحليـــــل    مــــذ         مميـــــدا          يســــتدوإ     ذلــــ 
    مـــذ     دنــ         واوتــربن  .         اإلنســانية    ضــد        ابجلــرائم         املتعلقــة       األخــر         األ  ــام
      بشـنن       رأاضـة      دكثر      تربير      تقدم      اخلاص       املقرر        مبستطا       ي ون    دن       املفيد

  .      احلالتني      هاتني   خ        حياكيها    دن       اختار     الي        األ  ام
              املبــــــــاا  العامــــــــة  ”                            ور بــــــــ  اب:ــــــــم اتيلنــــــــد إباراا موضــــــــو   -    62

                                              خ بــــرمم  ومــــل اللجنــــة الطويــــل األجــــل. وطالبــــ  اللجنــــة   “        للقــــانون
                                                           برتكيـــم جهواهـــا ولـــ  توضـــي  طبيعـــة املبـــاا  العامـــة للقـــانون ونطاقهـــا 

      ودبــــد                                                     ووظائفهـــا، وبيــــان ال يفيـــة الــــي مي ـــذ دن جيــــري هبـــا حتديــــدها.
                                                            وأـــدها ديضــــا تر يبـــ  ابملشــــاركة املســـتمرة للجنــــة مـــو املنظمــــان الدوليــــة

  -         اآل:ــيوية           القانونيــة           اال:تشــارية        اللجنــة      أيهــا    مبــا  ،      األخــر            واإلقليميــة
    بـني        التآزر      بناهل   خ     كبا      بقدر      تسهم       اجلهوا     هذه    دن       وقال   .         األأريقية
         للقانون     و:و  األ       الفهم       تعميم     دجل    مذ          اإلقليمية        واجلهوا         الدولية       اجلهوا
          الدرا:ـــية       احللقـــة        لـــدومها       للجنـــة       وأـــدها        امتنـــان    وـــذ        ودوربـــ   .      الـــدويل
         القـــانون   خ         املتاصصـــني       احملـــامني      صـــغار      م نـــ      الـــي       الـــدويل         للقـــانون
  .       اللجنــة      بعمــل       اإلملــام    مــذ  ،        الناميــة         البلــدان    مــذ     خــاص       وبوجــ   ،      الــدويل
        املتحــــدة      األمــــم        لصــــندو        التــــرب         األوضــــاهل       الــــدول       تواصــــل    دن      ومتنــــ 

     أتمـني      يتسـى    كـإ   ،       الدويل         ابلقانون        املعنية          الدرا:ية        للحلقة          اال:تنماي
  .       املستقبل   خ      تعقد     الي          الدرا:ية        احللقان   خ        نة        مشاركة      دو:و
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       موضـــــو     ر         ابإلشـــــارة       ا:ـــــتهل     (       الســـــواان )     حممددددد        السدددددي  -    65
    دي    مــذ         التحــذير     ولــ      اد       وأــده    رن      أقــال   “        اإلنســانية    ضــد        اجلــرائم ”

ـــــربط       حمـــــاوالن ـــــة         اوتمـــــدهتا     الـــــي       املـــــواا        مشـــــاريو      ل       رومـــــا       بنظـــــام        اللجن
      ووـــدم        املســـنلة        حلسا:ـــية      نظـــرا  ،        الدوليـــة         اجلنائيـــة         للمح مـــة        األ:ا:ـــإ

     الــي         الوا:ــعة         الثغــران    وــذ     أضــال        األ:ا:ــإ        النظــام     ولــ       رمجــا       وجــوا
  .     نفسها       ابحمل مة     حييط      الذي          والقانوي         السيا:إ        واجلدال       تعرتي 
      رزاهل       ابلقلـــق  ،     يشـــعر      يـــمال    وال  ،    شـــعر      وأـــده    رن      يقـــول       ودرا  -    66

     ولـــ          وا:تشـــهد  .        الرابطــة     هـــذه     مثــل       إلقامـــة       للجنــة         املســـتمرة        احملــاوالن
         اوتمــــدهتا     الــــي          اإلنســــانية    ضــــد        ابجلــــرائم         املتعلقــــة       املــــواا        مبشــــاريو     ذلــــ 
ــــة ــــي  ،     األو          القــــراهلة   خ        اللجن         النظــــام    مــــذ     نصــــا      أيهــــا         ا:تنســــا       وال

   (.         اإلنســــــانية    ضــــــد        اجلــــــرائم       تعريــــــف )   3       املــــــااة       مشــــــرو    خ        األ:ا:ــــــإ
        التوصل       مر لة    دي   خ     جر      أبن        القول     ذل     مو     مي ذ   ال     دن        ودضا 

     هـــذا        اللجنـــة        اوتمـــدن     وقـــد  .        للمفهـــوم     حمـــدا       تعريـــف     ولـــ        اتفـــا     ر 
      الـذي  ،     وأـده       ومنهـا       خمالفـة      آراهل        الوأوا     بع        ربداهل    مذ       ابلرغم         التعريف
        اجلـــرائم       قـــانون       مشـــرو        روـــداا    مـــذ        اللجنـــة        انتهـــاهل    حلـــني        الرتي ـــ       اقـــرتح
     هذا    مذ       تعريف     وضو     ول         اإلقدام     قبل  ،       ودمنها          اإلنسانية      بسلم       املالة
      رومــــا      نظــــام    مــــذ         التعريــــف         ا:تنســــا     ر         اللجنــــة     جلــــنن     كمــــا  .       القبيــــل

        النظـــام      وكـــنن  ،         املســـتجدان     آخـــر      يع ـــس       تعـــديل    دي     اون        األ:ا:ـــإ
        ابلعيـو       ملإهل     دن      وضو       وندما     تبني  ،     مرأق    ر       حباجة     كان        األ:ا:إ
    وـــذ       مســـتقل        بتعريـــف    أتيت    دن        اللجنـــة     ولـــ       وكـــان  .          القانونيـــة          والثغـــران
         القــوانني         االوتبــار     بعــني     أيخــذ        األ:ا:ــإ      رومــا      نظــام   خ        الــوارا         التعريــف

       واضـحا      ي ـون    دن    بـد   ال     دنـ       ودكـد  .      الصلة     ذان          الداخلية           واملمار:ان
        ابلقبـــــول       متمتــــو    غـــــا      يــــمال   ال        األ:ا:ــــإ      رومـــــا      نظــــام    دن        األذهــــان   خ

       :ـــ اهنا      ميث ـــل     اول     بعـــد      رليـــ       تنضـــم    دو      وليـــ       تصـــد    مل      يـــ         العـــاملإ
     ولــــ   ُ    تُقـــدم    دال       للجنــــة      مهمـــا      وكـــان  .      العــــامل      :ـــ ان     نصــــف    مـــذ      دكثـــر

         للمـااتني        ابلنسـبة      احلـال      وليـ     هـو    مـا    حنـو     ول          الدولية         العدالة       تسييس
      :ـلطة      األمـذ     جملـس       منحتـا       اللتـني        األ:ا:ـإ      روما      نظام   خ    06   و    03

  .      املتحدة      األمم       ميثا    خ     ترا   مل        رضاأية
        التجــرم )   [ 5 ]   6       املــااة       مشــرو     مــذ   3        ابلفقــرة       يتعلــق       وأيمــا -    62

     حيـــيط      الـــذي      اخلـــال     ر        ابلنظـــر     رنـــ      قـــال   (،      الـــوطك         القـــانون      مبوجـــب
        اللجنـة       تعتمـد    دن   خ     أيمـل      وأـده     كـان   ،       الـدول       مسـؤويل        صـانة       مبسنلة
        القيـــام    مـــذ     بـــدال  ،       املســـنلة    حلـــل       الـــدويل         للقـــانون       اآلمـــرة         القواوـــد     ولـــ 

    لـــو       يفض ـــل      وأـــده      وكـــان  .       األ:ا:ـــإ      رومـــا      نظـــام       د  ـــام      بنقـــل        ببســـاطة
       حبصــانة         املتعلقــة        األ  ــام         ا:ــت مال    مــذ        أروغهــا    حلــني        اللجنــة        تري ثــ 
      تقــدم    دن     قبــل  ،        األجنبيــة         اجلنائيــة          القضــائية        الواليــة    مــذ       الــدول       مســؤويل

     ومـــذ  .         اإلنســـانية    ضـــد        اجلـــرائم      :ـــيا    خ        احلصـــانة       مســـائل       تنـــاول     ولـــ 
        تتنــاق         األ:ا:ــإ      رومــا      نظــام    مــذ    01       املــااة    دن       مال ظــة      ديضــا      املهــم
    01       املـــااة     تـــن         أبينمـــا  .     نفســـ         األ:ا:ـــإ        النظـــام    مـــذ    42       املـــااة    مـــو
    أبي    ميــس    دو       يقي ــد     دنــ      ولــ        يفس ــر    مــا       البــا      هــذا   خ     لــيس ”     دنــ      ولــ 
         املتعلقـة         املتطـورة    دو         القائمـة       الـدويل         القـانون       قواود        األش ال    مذ     ش ل

    دن     ولـ     42       املـااة     تن   ،  “      األ:ا:إ        النظام     هذا    غا      دخر        أبغرا 
     اون         متســـاوية       بصــورة        األشــااص     مجيــو     ولــ        يطب ــق        األ:ا:ــإ        النظــام
       مسـتقر        الرمسيـة       الصـفة       مفهـوم    دن    غـا  .       الرمسيـة       الصـفة      بسـبب      متييم    دي
        األ  ام   خ       وكذل   ،      اآلمرة         القواود    وخ       العرخ       الدويل         القانون   خ      متاما

      األخـ       وولـ   ،        الدولية          القضائية         وا ينان         للمحاكم       األخر          والواثئق
  .       الدولية       العدل      حم مة
       مشــرو     مــذ   0        ابلفقــرة      ولمــا      د ــا       وأــده    رن      يقــول      ومضــ  -    61
       لضـمان        الالزمـة         التـدابا      اُتـاذ    ر       اولـة    كـل      تدوو     الي  ،  [ 5 ]   6       املااة
      ولمــا       ود ــا   .      الــوطك        قانوهنــا   خ       جــرائم          اإلنســانية    ضــد        اجلــرائم        اوتبــار
        الالزمــة         التــدابا      اُتــاذ    ر       اولـة    كــل      تــدوو     الـي   2       املــااة       مبشــرو       ديضـا
        ومشــــرو   ،      املــــواا        مبشــــاريو         املشــــمولة        اجلــــرائم     ولــــ           اختصاصــــها       إلقامــــة
       إبجراهل        املاتصة        :لطاهتا      قيام      ضمان    ر       اولة    كل      تدوو     الي   1       املااة
    أبن         االوتقاا    ر       تدوو        معقولة       د:با   ُ    ُوجدن    مى       ونمي       واال      حتقيق
       رقلـيم    دي   خ  ُ     تُرت ـب    دو  ،   ُ    ارُت بـ           اإلنسـانية    ضـد       جرائم      تش ل       دأعاال
        منا:ــبة        الثالثــة       املــواا        مشــاريو    دن       ودضــا   .         القضــائية         لواليتهــا      خاضــو
ُ    وحُم مــة        املضــمون      م يــة    مــذ      كلهــا         مشــاريو      وتشــا  .      اللغــة      م يــة    مــذ   
          الرئيسـية          املسـؤولية       تتحمـل          الداخليـة          القضـائية       الـنظم    دن    ر        املواا     هذه
    بـــ        يلتـــمم     شـــإهل     وهـــو  ،        الدوليـــة        اجلـــرائم       ملـــرت ي          القضـــائية        املال قـــة    وـــذ

  .     قاطعا         التماما    ان     السوا
   خ       النظــر       ألوانــ         الســابق    مــذ     دنــ      يــر       وأــده    رن      قــائال        واختــتم -    61
       ابلفعــل      هنــاك    ألن  ،         اإلنســانية    ضــد        ابجلــرائم       يتعلــق      جديــد     اويل    صــ 
  .      املوضو       تغطإ       قائمة       اولية          اتفاقيان     ودة
      أتييــــد    وــــذ        ابإلوــــرا         ا:ــــتهل      (      هنغــــاراي )       فارغددددا        السددددي ة -    21

    ضـد        اجلـرائم     منـو       ضـرورة    ر          االنتبـاه    مـذ      مميـد     لف         اللجنة       لني ة       وأدها
         والعقـا        للمنو      قوية       تدابا       تدويذ    دن      وردن  .      وليها          واملعاقبة          اإلنسانية
       بينهـا      جتـانس       ورجيـاا      حمليـة       قـوانني        اوتمـاا     ول        الدول       يساود    دن     مي ذ
     ولــ       دأعــل       تعــاون      قيــام      دمــام       البــا      أــت     ر        بــدوره      يــؤاي      الــذي      األمــر
  .     وليها          واملقاضاة      أيها          والتحقيق          اإلنسانية    ضد        اجلرائم     منو
         املتعلقـــــة        املســـــهبة        األ  ـــــام       إباراا      كـــــذل        وأـــــدها      ور ـــــب -    20

          املتباالــــة           القانونيــــة          واملســــاودة  (   03       املــــااة       مشــــرو  )         املطلــــوبني        بتســــليم
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     الــــي          اإلنســــانية    ضــــد        اجلــــرائم      مــــواا        مشــــاريو   خ  (   02       املــــااة       مشــــرو  )
       وطنيـة    وـرب        اجلـرائم   ه  هـذ    دن        ابوتبـار  ،     األو          القراهلة   خ        اللجنة         اوتمدهتا

       تعـــاون      وجـــوا     اون    مـــذ  ،  مث    مـــذ       وليهـــا         املعاقبـــة     مي ـــذ    وال         طبيعتهـــا   خ
         ا:ــتادام         إبم انيــة       مقتنــو    غــا       وأــدها    دن        ودضــاأ   .      الــدول    بــني      أعــال

      وجــوا     وــدم      ــال   خ         املطلــوبني        لتســليم       قــانوي       كن:ــا        املــواا        مشــاريو
    ضـد        اجلـرائم      بشـنن         اتفاقيـة      تصـب     دن         رم انية    دن    رال  ،        للتسليم        معاهدة

  .       ابلتنمـــــل       جـــــديرة      أ ـــــرة         املطلـــــوبني        لتســـــليم           قانونيـــــا         د:ا:ـــــا          اإلنســـــانية
       املفيــد    مــذ     كــان     رمبــا     دنــ      ردن  ،         املتباالــة           القانونيــة         املســاودة       وخبصــوص

          املعلومـان       تبـاال       الـدول    ر       يطلـب    02       املـااة       مشرو    خ  ُ   ُ  م       راراا
  ،         اإلنســانية    ضـد         للجـرائم       احملتمــل         االرت ـا       بشـنن       الــبع        بعضـها    بـني
   (.    ابملنو         االلتمام )   2       املااة       مشرو     مو        يتماش     حنو     ول 
                             صــانة مســؤويل الــدول مــذ الواليــة  ”                وورجــ  ولــ  موضــو   -    24

                                      ، واوـ  ر  ضـرورة دن تـوازن مشـاريو املـواا  “                        القضائية اجلنائية األجنبية
ـــــة ا:ـــــتتبا   ـــــدول خ الســـــيااة ودمهي                                                       املتعلقـــــة ابملوضـــــو  بـــــني تســـــاوي ال

                                      م ية، وبني مصلحة اجملتمو الدويل ك ـل خ منـو                    العالقان الدولية مذ 
                                                             ارت ا  دشد اجلرائم خطـورة واملعاقبـة وليهـا مبوجـب القـانون الـدويل مـذ 
                                                           م ية دخر . وردن ديضـا دنـ  مـذ املبـاا  األ:ا:ـية للسـيااة دال ي ـون 

                                                 حملاكم ر د  الدول والية قضائية ول  دأعال اولة دخر .
          ابوتبارهــا         الدوليــة        اجلــرائم    ر        النظــر       ينبغــإ     رنــ       تقــول        ودراأـ  -    23
       وأـــدها      ير ـــب       الســـبب      و ـــذا  .       احلصـــانة    مـــذ           ا:ـــتثناهلان        مبـــدئيا     متثـــل

   2       املــااة       ملشــرو        للجنــة        والســتني         التا:ــعة        الــدورة   خ       املؤقــ          ابالوتمــاا
   خ  (         املوضــووية        احلصــانة       وليهــا       تنطبــق   ال     الــي       الــدويل         القــانون       جــرائم )

          القضـــائية        الواليـــة    مـــذ       الـــدول       مســـؤويل       حبصـــانة         املتعلقـــة       املـــواا        مشـــاريو
       بوضــــــــوح     حيــــــــدا       املــــــــااة       مشــــــــرو     دن       وال ظــــــــ   .        األجنبيــــــــة         اجلنائيــــــــة

        الواليـــــة        مبمار:ــــة       يتعلـــــق      أيمــــا          املوضـــــووية        احلصــــانة    مـــــذ            اال:ــــتثناهلان
     رذا    مــا        لتحديــد       العمــل    مــذ      مبميــد        وطالبــ   .        األجنبيــة         اجلنائيــة          القضــائية
   ب      التعــــذي       راراا       لتربيــــر       الــــدول         ار:ــــان    مــــذ      ي فــــإ    مــــا      هنــــاك     كــــان

         القـانون       جلـرائم        مسـتقلة       كفنـان         العنصـري        والفصـل        القسري          واالختفاهل
    دن        ودضاأ   .         املوضووية        احلصانة       وليها      تطبق    دن       ينبغإ   ال     الي       الدويل
         العــــدوان      جرميـــة         القائمـــة     هـــذه   خ  ُ    تُــــدرا    دال        اللجنـــة       بقـــرار   َِ  قَبِـــل       وأـــدها
  .       اقرتا ها     جر       دخر         وجرائم        الفساا       وجرمية
         مســــؤولية      :ــــيا    خ       الــــدول      خالأــــة ”       موضــــو     ر          وانتقلــــ  -    22
   خ       يســـــاود    دن     مي ـــــذ        املوضـــــو    خ        اللجنـــــة     نظـــــر    رن       أقالـــــ    “ ة     الدولـــــ

       أيينـا         اتفاقيـة   خ        املدونة         القواود      تشو      الي        احلالية         للفجوان        التصدي
        ودوربـ   .         املعاهـدان   خ       الدول      خلالأة       أيينا          واتفاقية          املعاهدان        لقانون

      نطـا        تو:ـيو      بشـنن      اخلـاص       املقرر      رلي      ذهب    ما    مو       وأدها       اتفا     وذ
  ،        الراهنـــة         املمار:ـــة   خ          القضـــائية          والســـوابق         االجتاهـــان       لتشـــمل         الدرا:ـــة

           واالتفاقــــــان  ،          التقليديــــــة          والقواوــــــد  ،          والتارخييــــــة          السيا:ــــــية           والســــــياقان
    غــا  .        الوطنيــة       احملــاكم         وقــراران         الوطنيــة          والقــوانني  ،      الصــلة     ذان         الدوليــة
        املوضـــو      يســـم      الـــذي         التعقيـــد      بســـبب      ـــذر    هنـــ        ابتبـــا        طالبـــ      دهنـــا

        اوتماا       حيتاج       الذي        والوق   ،      اخلالأة       االن       وندرة        اخلالأية         وطبيعت 
  .       القواود        لتطبيق       الدول         اب:تعداا     حتيط     الي         والش وك  ،      مدونة       قواود
    رن      قالـــ            للمعاهـــدان       املؤقـــ          التطبيـــق       موضـــو        وخبصـــوص -    25

      يعمد         القانون    دن    غا  .        ا نغاري         القانون   خ      قائم       املؤق          التطبيق       مفهوم
         القانون       يتضمذ    وال  .     دب ر     وق    خ         التطبيق      لبدهل        التم ني    ر         ببساطة
       نفسـها          اإلجـراهلان       اتبا          ويستوجب         املعاهدة       إلبرام        السريو       املسار    هن 
      وردن  .       النفـاذ      يم    ر        اولية        معاهدة      اخول       الة   خ         اوتيااا       تت بو     الي
   خ       ومليـــــا      قـــــائم    غـــــا          الثنائيـــــة          لالتفاقـــــان       املؤقـــــ          التطبيـــــق    دن   مث    مـــــذ

                                                          هنغاراي. غا دن وأدها ير ـب ابملـذكرة الـي حتلـل  ار:ـان الـدول أيمـا 
                                                             يتعلــق ابملعاهــدان الثنائيــة واملتعــداة األطــرا  املواوــة دو املســجلة لــد  
                                                          األمــني العــام خ الســنوان العشــريذ املاضــية الــي تتضــمذ نصوصــا تتعلــق 

ــــق املؤقــــ   ــــق مــــذ دن  (     A/CN.     4/707 )              ابلتطبي                             . ودكــــدن دن وأــــدها واث
                                                     النظـــــر خ املـــــذكرة :يســـــاود اللجنـــــة بشـــــ ل كبـــــا خ املناقشـــــان الـــــي 
                                                                  :تجريها للمسنلة خ اورهتا القاامة، ودن مشاريو املواا املتعلقة ابلتطبيق 

                                                        املؤق  وشرو ها :ت ون مرشدا مفيدا للدول واملنظمان الدولية.
    مـــــذ      مميـــــد     ولـــــ        االطـــــال      مي ـــــذ     دنـــــ        موضـــــحة         واختتمـــــ  -    26

ة           التفصـيلية           التعليقـان          املواضــيو    مـذ     وـدا      رزاهل       وأــدها      موقـف    وـذ        املعــرب 
        اخلـدمان      نظـام       بوابـة     ولـ        املـدرا      اخلطإ       بياهنا   خ  ،     دواله       رليها       املشار
   (.      PaperSmart            portal )       للور          املوأ رة
ـــرن أبن اللجنـــة اضـــطرن خ  -    22                                                   الســـيدة دورو:ـــان )رومانيـــا(  ذك 

                                              التا:ـــعة والســـتني للجـــوهل ر  التصـــوي  مـــذ دجـــل اوتمـــاا              دثنـــاهل اورهتـــا
                                                          مشاريو نصـوص معينـة، مـوومة بـذل  ر  ضـرورة دن يقـوم ومـل اللجنـة 
                                                           ومومــا  ولــ  د:ــا  التواأــق. وقالــ  رن اخــتال  آراهل الــدول قــد يــدأو 
                    ُ                                          ر  ا:تادام رجراهلان يُلجن رليها وااة بـوتاة دقـل بغيـة حتقيـق تقـدم خ 

                                        ر، رال دنـ  مـذ األمـور احلامسـة دن ي ـون اوتمـاا                     بع  املواضـيو قيـد النظـ
                                                          احملص لة األخاة لعمل اللجنة بشنن دي موضو  قائما ول  التواأق.

    رن       أقالـــ    “        اإلنســـانية    ضـــد        اجلـــرائم ”       موضـــو     ر          وانتقلـــ  -    21
        العقا     مذ       اإلأالن        مل اأحة       رئيسإ      مطلب       الدول    بني         التعاون       تعميم

       وأــدها        ا:تصــو   ،    هنــا     ومــذ  .        الدوليــة        ابجلــرائم       يتعلــق      أيمــا       وابألخــ 
     ولـــــ       األو         قراهلهتـــــا   خ        اللجنـــــة         اوتمـــــدهتا     الـــــي       املـــــواا        مشـــــاريو       تركيـــــم
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          واملقاضـــاة      أيهــا          والتحقيـــق        اجلــرائم     هـــذه     ملنــو         الوطنيـــة         ابلتــدابا         االرتقــاهل
  .      اخلصـــوص     هـــذا   خ       الـــدول    بـــني      أيمـــا       األأعـــل         التعـــاون        وتعميـــم  ،      وليهـــا

          اإلنســـانية    ضـــد        ابجلـــرائم       يتعلــق      جديـــد    صـــ     دي    رن       قائلـــة          وا:ــتدرك 
  .        منازوتــ     دو        القــائم       الــدويل         القــانون       تقــوي    خ      :ــببا      ي ــون    دال       ينبغــإ
ـــذل       ذان        األ  ـــام    وـــذ         االبتعـــاا     وـــدم        اللجنـــة      قـــرار       وأـــدها      يؤيـــد       ول
       وأدها      ويقر  ،        الدولية         اجلنائية         للمح مة        األ:ا:إ      روما      نظام   خ       الصلة
         الت امــــل      مبــــدد       تنفيــــذ   خ       املــــواا        مشــــاريو      تســــهم    دن       ضــــرورة   خ        اللجنــــة
        األ  ــام       راراا      ديضــا         رومانيــا       وديــدن  .       األ:ا:ــإ      رومــا      نظــام       مبقتضــ 

                                                 االنتبــاه ر  جســامة اجلــرائم ضــد اإلنســانية ومنهــا األ  ــام       تلفــ      الــي
                                                             املتعلقة اباللتمام ابملنو واأل  ام الي تطلـب ر  الـدول راراا العقـوابن 

                الصــدا دن الفقــرة                                              املنا:ـبة خ تشــريعاهتا الوطنيـة. وال ــ  وأــدها خ هـذا 
                        تضــــمن  توضــــيحان مــــذ اللجنــــة    2                     ( مــــذ شــــرح مشــــرو  املــــااة   01 )

                                                              مؤااهـا ضـرورة دن تتاــذ الدولـة تـدابا أعالــة للمنـو خ دي رقلـيم خاضــو 
                                                        لواليتهــا، مبــا خ ذلــ  خ احلــاالن الــي متــار  أيهــا الواليــة حب ــم األمــر 

        الواقو.
       م انيــة                                              ودراأـ  تقــول رن وأـدها ير ــب بتنكيــد اللجنـة ولــ  ر -    21

                                                         مقاضــاة اجلهــان الفاولــة مــذ غــا الــدول ولــ  اجلــرائم ضــد اإلنســانية، 
                                 مـذ نظـام رومـا األ:ا:ـإ. ل ـذ التوصـية    2                       ول  حنو يتماش  مو املـااة 

                       [ )التجـرم مبوجـب القــانون  5 ]   6               مـذ مشـرو  املـااة    1                 الـواراة خ الفقـرة 
                                                   الـــــوطك( الـــــي تقضـــــإ أبن تتـــــو  الدولـــــة حتديـــــد مســـــؤولية األشـــــااص 

                                                    بـــاريني، تبتعـــد وـــذ الـــنه  الـــذي أيخـــذ بـــ  نظـــام رومـــا األ:ا:ـــإ،     االوت
                                                              رضاأة ر  دن الدول حتمل آراهل متباينة بشـنن هـذه املسـنلة. ولـذل  يـوا 
                                                             وأــدها دن يؤكــد ولــ  ضــرورة تــواأر املرونــة خ تنفيــذ الــدول  ــذا احل ــم، 

                                                     ألن مسؤولية األشااص االوتباريني ُتضو أل  ام القانون الوطك.
     تلــي          القضــائية        الواليــة        بتحديــد         املتعلقــة        األ  ــام    رن       وقالــ  -    11

    ضـــــد        اجلـــــرائم       ملـــــرت ي     آمـــــذ     مـــــالذ      وجـــــوا     وـــــدم    مـــــذ        التنكـــــد     غـــــر 
     صـــلب        احملاكمـــة    دو         التســـليم      مبـــدد     حيتـــل    دن    بـــد   ال       ولـــذل   .         اإلنســـانية

        يتماش     حنو      وول   ،     الن      هذا      :يا    خ          القضائية        الوالية      حتديد      رطار
       توضــــي    خ      جــــدو     مثــــة    دن      وردن  .      األخــــر          الدوليــــة          املعاهــــدان    مــــو

         القائمـــة          القضـــائية        الواليـــة      حتديـــد        للدولـــة      ظلهـــا   خ     مي ـــذ     الـــي        الشـــرو 
       مشـــرو     مـــذ  (  ا )   0        الفقـــرة      مبوجـــب  ،        الســـلبية         الشاصـــية      مبـــدد     ولـــ 
        الدولة     حتدا    دن     ول      تن         الفقرة     هذه    دن    ر         ودشارن  .  [ 6 ]   2       املااة
      روـااي    مـذ          اإلنسـانية    ضـد       اجلرميـة      ضـحية      ت ـون       وندما          القضائية        الوالية
     أعــل    هــإ         التعريــف     حب ــم          اإلنســانية    ضــد       اجلرميــة    دن    غــا  .       الدولــة     تلــ 

     ومــذ  ،       املــدنيني        الســ ان    ضــد      موجــ        ــنه       هجــوم    مــذ      كجــمهل  ُ     يُرت ــب

        للفقـرة        احلاليـة         الصـياغة    دن      وردن  .     ضـحية    مـذ      دكثـر      وااة     ا      ي ون   مث
     ولــ          التعريــف     هــذا      تع ــس   ال    قــد   [ 6 ]   2       املــااة       مشــرو     مــذ  (  ا )   0

      هنـــاك      كانـــ      رذا    مـــا      ـــول           ا:تفســـاران     تثـــا    دن      ومي ـــذ  ،      الدقـــة     وجـــ 
        الواليــــة  ُ     يُفع ــــل    دن     مي ــــذ      الــــذي        الضــــحااي    مــــذ       للقــــدر    دو       للعــــدا      وتبــــة

     ولـ        ووـالوة  ،       رواايها    مذ        الضحااي      هؤالهل      ي ون     الي        للدولة          القضائية
        الفقرة      منوذا     ول   (  ا )   0        الفقرة      تصاغ    دن       املفيد    مذ      ي ون    قد  ،    ذل 
      مبـدد     ولـ          القائمـة          القضـائية        الوالية      حتديد        للدولة      يتسى     ى  (    )   0

         وي ونــون        اجلنســية      وــدميإ        الضــحااي      ي ــون       ونــدما  ،        الســلبية         الشاصــية
    دن        ودوضـــح   ،      معتـــاا    حنـــو     ولـــ         الدولـــة     تلـــ        رقلـــيم   خ        املقيمـــني    مـــذ

    مـذ       لإلأـالن      أرصـة    دي      وجـوا     وـدم    مـذ        التنكـد    هـو     ذلـ     مذ       الغر 
  .      العقا 
       املــواا        مشــاريو        بتنــاول      ديضـا      ير ــب       وأــدها    رن      تقــول      ومضـ  -    10

      قضـــــية       إب الــــة        الدولــــة        التــــمام    بـــــني       تضــــار        ــــدوث        ا تمــــال       ملســــنلة
        اللجنـة      ال ظـ      وقـد  .      العفـو       تنفيـذ     ول         وقدرهتا  ،       املاتصة         للسلطان

       ــــم      صــــدور    دن   [ 1 ]    01       املــــااة       مشــــرو      شــــرح    مــــذ    00        الفقــــرة   خ
ـــدول      ر ـــد     مـــذ       ابلعفـــو     مـــذ          القضـــائية        املال قـــة      دمـــام       وائقـــا     لـــيس       ال
     ودن  ،      اجلرميـة     ولـ          متداخلة        قضائية      والية     ا      ت ون      دخر       اولة      جانب
        اجلــرائم       بتجــرم        الدولــة        التــمام     ضــوهل   خ       العفــو         مقبوليــة        لتقيــيم       اجــة    مثــة
  .        اإلنسانية    ضد
         املطلــــــــوبني        بتســـــــليم         املتعلقــــــــة       املـــــــواا        مشــــــــاريو    دن        ودضـــــــاأ  -    14

      مبـــدد        لتنفيــذ      شــامال        معيــاراي       رطــارا      تنشــ           املتباالــة           القانونيــة          واملســاودة
      وردن  .       املتحدة      لألمم        ديثة          اتفاقيان    ر          ا:تنااا        احملاكمة    دو         التسليم

       ينسـجم  ،         السيا:ـية        ابجلرائم       يتعلق      أيما         التسليم    مذ          اال:تثناهل      ظر    دن
ــــــنه     مــــــو       األذ       تســــــبب     الــــــي         الشــــــنيعة         للجــــــرائم        للتصــــــدي       العــــــام       ال

  .    أب:ره       الدويل         للمجتمو
      رن      قال    “         للمعاهدان       املؤق          التطبيق ”       موضو        وخبصوص -    13
  ،        القانون       تدويذ        لعملية      األو         املرا ل   خ      نوقش    دن     :بق        املوضو      هذا
    حنــو     ولــ         التطــور   خ        ا:ــتمرن       الوقــ      ذلــ    خ         الناشــنة         املمار:ــة     ل ــذ

  .       للتحليل         رخضاوها     مي ذ     كبا       مبقدار       جديدة      مااة     اآلن     مع        دتيح 
ــــة        املبــــاا         مشــــاريو      نطــــا       يغطــــإ    دن          وا:تحســــن  -    12            التوجيهي
       مؤقتـة       بصـورة        اللجنـة         اوتمـدهتا     الـي           للمعاهـدان       املؤق          التطبيق      بشنن
        املبـــاا         مشـــاريو    دن        ودضـــاأ   .        الدوليـــة          واملنظمـــان       الـــدول     اآلن     ـــى

  ،       املتحقـق       ال بـا        التقـدم       مقـدار      تع ـس    هبـا         املتعلقة         والشروح           التوجيهية
  .        التوضــي     مــذ       املميــد    ر       حيتــاا      يــمال   ال        املســائل    مــذ      وــداا    مثــة    دن    غــا

        ومشــــرو   (  “      العامــــة         القاوــــدة ” )   3          التـــوجيهإ       املبــــدد       ملشــــرو           أبالنســـبة
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        ابلوضـــوح        الشـــروح     تبـــني   ال   (،  “      االتفـــا      شـــ ل ” )   2          التـــوجيهإ       املبـــدد
         املنظمــان    دو       للــدول        ابلنســبة       املؤقــ          ابلتطبيــق         االلتــمام      مصــدر       ال ــاخ
       وملية   خ       ااخلة     ت ذ    ومل         املعاهدة         مفاوضان   خ       تشارك   مل     الي         الدولية
     قبــل     دنــ         ودوضــح   .      الــدويل       املــؤمتر    دو         الدوليــة        املنظمــة   خ        القــرار      اُتــاذ
    هـو       املؤقـ          ابلتطبيـق         االلتـمام      مصـدر      ي ـون    دن     مي ـذ  ،        املعاهدة      :راين
    وـذ    دو  ،        ابلتوقيـو        رمسيـا    ُ    يُـرتجم      الـذي         املعاهـدة     وضـو       ومليـة   خ         املشاركة
     ذلــــ    خ    مبــــا  ،    شــــ ل    دي   خ       بذاتــــ       قــــائم      صــــحي      اويل       اتفــــا       طريــــق
      وردن  .      األخر          الدولية         املنظمان    دو       الدول    مذ       مقبول       د ااي      روالن
         رم انيـة   2          التـوجيهإ       املبـدد       مشـرو    خ  ُ    تُـدرا    دن      ديضـا       املم ـذ    مذ     دن 

      تــدخل   مل        ملعاهــدة       املؤقــ          للتطبيــق       بنظــام     ِ   موقِ عــة    غــا       دطــرا         التحــا 
       يغطيـ     مـا     وهـو  ،       النظـام     هـذا    ر          االنضـمام      طريق    وذ  ،    بعد        النفاذ      يم
         االلتــمام      مصــدر      حتديــد    دن       ودكــدن  .  3          التــوجيهإ       املبــدد       مشــرو         اليــا

           واملسـؤولية       املؤقـ          التطبيـق       بدايـة        لتحديد        ابلنسبة       وملية      دمهية       ي تسإ
     الــي        الظــرو        توضــي       ديضــا      املهــم     ومــذ  .      املــااي       اإلخــالل     ولــ         املرتتبــة
         ـومإ      ملـؤمتر    دو       اوليـة       ملنظمـة      قـرار    ضد      صوت      اول        مبوجبها      ت ون
  .      القرار      بذل         ملتممة  ،        اوتمااه   خ       تشارك   مل    دو     اويل
      يــم   خ         والـدخول       املؤقــ          التطبيـق    بــني         ابلتمييـم       يتعلــق       وأيمـا -    15
       مشـرو      شـرح   خ         ابلتفصـيل     يـرا      الذي  ،       واإلهناهل         التعليق       ألغرا         النفاذ
   (،  “   ؤقـ   امل       تطبيـق  ال     ولـ         املرتتبـة           القانونيـة      اآلاثر ” )   6          التوجيهإ       املبدد
         التــــاري       أيهــــا         وتتب عــــ         العامــــة        األمانــــة       دوــــدهتا     الــــي        املــــذكرة    رن      قالــــ 
       دوضـــح   ،  (   A / CN  . 4 / 658 )       أيينـــا         اتفاقيـــة    مـــذ    45        للمـــااة    ضـــإ       التفاو 
     خـــالل  ُ    ُار:ـــ        املؤقـــ          التطبيـــق      إلهنـــاهل       األخـــر         املم نـــة       احلـــاالن    دن
   خ        ا:ــتمرن     دهنــا    رال  ،      احلــاالن     تلــ        تــدويذ     وــدم      ورغــم  .        العمليــة     هــذه

        الــوارا        الصـري       الـن      ضـوهل   خ         االوتبـار     بعـني      تؤخـذ    دن       ويتعـني        الوجـوا
       تتن:ــس   ال           التوجيهيـة        املبــاا     دن     ولـ   ،  4          التــوجيهإ       املبـدد       مشـرو    خ

  .      الـــدويل         للقـــانون      دخـــر        قواوـــد     ولـــ       ديضـــا    بـــل    45       املـــااة     ولـــ      أقـــط
   6           التـوجيهيني         املبـدديذ        مشرووإ      شروح      تع س   ال  ،    ذل      ول        ووالوة

     ونـــــد       اإلهنـــــاهل )   1   و  (      املؤقـــــ          التطبيـــــق     ولـــــ         املرتتبـــــة           القانونيـــــة      اآلاثر )
         للتطبيـق         املر ليـة         الطبيعـة       ال اخ       ابلقدر  (        االنضمام     ودم      بنية        اإلخطار
     ين      حمدا       اتفا       يوجد   ال       وندما  ،     أيها     مي ذ       االن       أهناك  .      املؤق 
      بش ل       منظمة    دو       بدولة       يتعلق      مؤق        تطبيق      رهناهل  ،    ذل      خال      ول 

ـــو     ـــى  ،      د ـــااي ـــة     ت ـــذ   مل    ل       قـــدم        اإلهنـــاهل      موضـــو        املنظمـــة    دو        الدول
     رذا       املثـال      :ـبيل     ولـ       احلـال    هـإ      وهـذه  .        االنضـمام     ودم         بني تها        رخطارا
      قيـــام         ا تمـــاالن       اخنفضـــ     دو         التصـــديق   خ       معقـــول    غـــا     أتخـــا  ُ   ُوجـــد
       صـعوبة     رغم     دن        وال ظ   .        املعاهدة     ول          ابلتصديق        املنظمة    دو        الدولة

    بــد   ال  ،      املؤقــ          للتطبيــق     زمــك     ــد     وضــو     دجــل    مــذ  ُ    بُــذل      الــي       اجلهــوا
  .       التطبيق      ذا         املر لية         للطبيعة         االهتمام      ريالهل   خ          اال:تمرار    مذ
       موضـو      ل ـل       زمنيـة     دطـر       إباراا       وأـدها       تر يب    وذ        ودورب  -    16
      الـذي         القاامـة         للسـنوان        اللجنـة     ومـل       بـرمم    خ        املدرجـة         املواضـيو    مذ

      منهـا         املطلوبة         املسامهان       لتقدم       األأضل         التاطيط     ول         الوأوا       يساود
ـــــد  .        املواضـــــيو      خمتلـــــف   خ ـــــ     مـــــذ      ديضـــــا       وأـــــدها       ويؤي ـــــدد      ي        راراا       املب

ــــق      املهــــم        املوضــــو  ــــرمم    خ         للقــــانون        العامــــة        ابملبــــاا         املتعل   .      العمــــل       ب
       رصـدار       وجتن ب         للموضو          العملية       األمهية     ول         ابلرتكيم        اللجنة        وطالب 
       راراا    وذ       وموأ       دبد        وأدها    دن    رال  .       النظري        طابعها   خ       مفرطة       نوات 

ــــق        املوضــــو  ــــة        املتعل ــــان       احملــــاكم      دمــــام         املعروضــــة       ابألال           القضــــائية         وا ين
ـــ      تقـــك      طـــابو    ذو       موضـــو      ألنـــ   ،       اللجنـــة     ومـــل       بـــرمم    خ         الدوليـــة      ابل
        املنظــــور   خ       الــــدويل         ابلقــــانون       الصــــلة      وثيــــق    غــــا     حمــــدا      مبجــــال      وخيــــت 
   خ       العمـــل   خ        اللجنـــة      تشـــر     دن       وأـــدها     اب:ـــم       ومتن ـــ   .       وموميـــة       األكثـــر
      ت ـــــون     الـــــي         الدوليـــــة          املنازوـــــان       تســـــوية       موضـــــو      ولـــــ       قريـــــب     وقـــــ 

ــــرن  ،     أيهــــا      طرأــــا         الدوليــــة         املنظمــــان    خ     ُ اقــــرُتح        املوضــــو      هــــذا    أبن        وذك 
        الطويـــــل       وملهـــــا       بـــــرمم    خ        إلاراجـــــ        للجنـــــة        والســـــتني         الثامنـــــة        الـــــدورة
      بشــــ ل     اآلن      تنشــــن     ابتــــ           املنازوــــان     هــــذه    دن    مــــذ        انطالقــــا  ،     األجــــل
        البـــازغ        املوضـــو        راراا   خ      تنظـــر    دن    ر       ديضـــا        اللجنـــة      واوـــ   .      مت ـــرر
       يتعلـــق      أيمـــا       البحـــر      ميـــاه       منســـو         ارتفـــا      آباثر        املتعلـــق       األمهيـــة       احلا:ــم
      وجوا    ر         ودوومن  .     األجل        الطويل       وملها       برمم    خ  ،      الدويل         ابلقانون

     الـــي       البحـــر      ميــاه       منســـو         ابرتفــا         املتصـــلة        القضـــااي    مــذ     حيصـــ    ال    مــا
       ومنهــــا      جمئــــإ      بشــــ ل      األقــــل     ولــــ        الــــدويل         القــــانون         يتناو ــــا    دن      يتعــــني

  .       البحرية       احلدوا     ول         احملتملة       واآلاثر  ،       وا جرة  ،         اإلقليمية          التغياان
      وأـده       تر يـب    وذ      معراب       ا:تهل     (    شيلإ )          تر ن وسو       السي  -    12

       احملـاكم     ولـ          املعروضة        واألالة         للقانون        العامة        املباا         موضووإ       إباراا
  .     األجــل        الطويــل        اللجنــة     ومــل       بــرمم    خ  ،        الوطنيــة          القضــائية         وا ينــان
        انتشــــار     ضــــوهل   خ         متمايــــدة      دمهيــــة       ي تســــإ       الثــــاي        املوضــــو     دن      وال ــــ 
      حم مــة     ولــ          املعروضــة        القضــااي     وــدا       وزاياة         الدوليــة          القضــائية        ا ينــان
  .       الدولية       العدل
          اإلنسـانية    ضـد        ابجلـرائم         املتعلقـة       املـواا        مشاريو    دن    ر       وذهب -    11
         التفاقيـة       د:ا:ـا   ُ   تُتاـذ    دن     مي ذ      األو          القراهلة   خ        اللجنة         اوتمدهتا     الي

           التشـــريعية         الفجـــوان    :ـــد    هـــو       املـــواا        مشـــاريو     هـــد     دن      ورد   .      اوليـــة
        وطاقــان          ميمانيــان        حمدوايــة    ر        ابلنظــر  ،      الــوطك        الصــعيد     ولــ          القائمــة
    ضـد       جـرائم         ابرت ـاهبم        املشـتب        حماكمـة     ا      يتي    ال      الذي         الدولية       احملاكم

       احمل مــة     ظلــ    خ      تعمــل      الــذي         الت امــل      مبــدد    دن    وــذ     أضــال  ،         اإلنســانية
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       العمـــل       ضــرورة     يعــك    مـــا     وهــو  ،         القضــائية        واليتهـــا       يقي ــد         الدوليــة         اجلنائيــة
  ،    هنــــا     ومــــذ  .        الوطنيــــة       احملــــاكم   خ        القضــــااي     هــــذه     مثــــل     ولــــ           التمهيــــدي

      وولـ        :ـليما        تعريفا          اإلنسانية    ضد         للجرائم       الدول       تعريف      دمهية       تتبد 
         القـــانون       تعميـــم      يتســـى     ـــى  ،        املرغوبـــة         الدوليـــة        املعـــايا    مـــو        يتواأـــق    حنـــو

  .      العقا     مذ       اإلأالن     منو   خ    ل   بذ          واملساودة  ،      الدويل        اجلنائإ
   5       املااة       ملشرو       وأده       يبدي       الذي        ال امل       الدوم    وذ       ودور  -    11
         االمتنـا    خ        الدولـة      واجـب      حتديد    دن       ودوض    (.        القسرية        اإلوااة     ودم )

      يصــب     قــد      دخــر       اولــة    ر         تســليم     دو        روااتــ     دو     شــا        ر الــة    وــذ
      دمهيـة       ي تسـإ    ابن  ،         اإلنسـانية    ضـد      جلرميـة      ضـحية       الشـا      هـذا      أيهـا
     هـذا   خ         االلتـمام      يبـدي    أبن      أب:ـره       الـدويل       اجملتمـو       وطالب  .       مسبوقة    غا

      دمـام        بلداهنم    مذ       يفرون       الذيذ        األشااص     ودا    دن    ر        ابلنظر  ،      الصدا
         دروا هــــــم      محايــــــة        يســــــتنهل  ،         اإلنســــــانية    ضــــــد       جلــــــرائم        التعــــــر      خطــــــر

  .      املااية         و:المتهم
   (،      وغاهم         والشهوا        الضحااي )    04       املااة       مبشرو        يتعلق       وأيما -    11
  ،       احلمايـــة   خ       الـــدول      واجـــب      حتديـــد   خ       جـــدارة    مثـــة     يـــر       وأـــده    رن     قـــال
    دو      أــراي      د:ــا      ولــ          واملعنــوي       املــااي       الضــرر    جــرب   خ        الضــحااي     و ــق
       املـااة       ملشـرو         ال امـل          التفصـيلإ       ابحملتـو       وأده       تر يب      ودكد  .     مجاوإ
         بتفاصــيل        رقرانــ      ــى     جــر       الــذي   (،         املتباالــة           القانونيــة         املســاودة )    02

    مـــذ   1        للفقـــرة      وأقـــا        املنطبـــق       املـــواا        مشـــاريو      مرأـــق   خ       دارجـــ         رضـــاأية
       كفالـة      دمهيـة    مـذ         التهـويذ     وـدم       ينبغـإ     دنـ        ودضـا   .   02       املـااة       مشرو 

     ضـــعف    ألن           وواجباهتـــا        الـــدول      حبقـــو          املتعلقـــة         التـــدابا   خ         االنســـجام
    غـــا           التحقيقـــان    مـــذ     كثـــا   خ        يظهـــران            الباوقراطـــإ         واإلأـــرا          التعـــاون
    05       املــــااة       مشــــرو        وخبصــــوص  .         اإلنســــانية    ضــــد        اجلــــرائم   خ         الناجحــــة

       العـــدل      حم مـــة     مـــن    خ       ســنة      هنـــاك    رن     قـــال  (  “        املنازوـــان      تســوية ” )
        مشــــاريو       تطبيــــق       بتفســــا         املتعلقــــة          املنازوــــان       تســــوية       صــــال ية         الدوليــــة
       ابإلوــالن       للــدول        الســماح       مبرونــة      ذاتــ        الوقــ    خ         اال تفــا     مــو  ،      املــواا
ُ   ابحُل ـم          التمامهـا     ودم    وذ       تـدوو     الـي         املبـاارة      تؤيـد      شـيلإ    دن       ودضـا   .  
     ولــ          للتفـاو            و:ـلوأينيا          والسـنغال         وهولنــدا         وبلجي ـا         األرجنتـني       رليهـا

ــــــة          للمســــــاودة        األطــــــرا         متعــــــداة        معاهــــــدة ــــــة           القانوني         وتســــــليم          املتباال
  ،      خطورة         الدولية        اجلرائم     دشد     ول           الداخلية        احملاكمة       ألغرا          املطلوبني
  .    اخلاص        واملقرر         املباارة       راويإ    بني       احلوار     بدهل    ر        وتدوو
       أنشــار   “         للمعاهــدان       املؤقــ          التطبيــق ”       موضــو     ر         وانتقــل -    10
           التوجيهيــــة        املبــــاا         مشــــاريو       جممووــــة       مؤقتــــا        اوتمــــدن        اللجنــــة    دن    ر 

    بــ   ُ    قُــدم       الــذي       ابلشــ ل         شــرو اهتا    مــو        املوضــو       بشــنن     وشــر      األ ــد
           التوجيهيـة        املبـاا         مشـاريو   خ       مسبقا      تنظر    دن     اون  ،        الصياغة     جلنة    ر 

       املبــــــــدد       مشــــــــرو        يعــــــــني      دن       املالئــــــــم    مــــــــذ     دنــــــــ       ورد   .   00   و    01   و   5
   0        الفقـرة      منـوذا     ول      صي       الذي   (،      املؤق          التطبيق     بدهل )   5          التوجيهإ

ــــا         اتفاقيــــة    مــــذ    42       املــــااة    مــــذ   ،     0161      لعــــام          املعاهــــدان        لقــــانون       أيين
    بـني    دو         الدوليـة          واملنظمـان       الـدول    بـني          املعاهدان        لقانون       أيينا          واتفاقية

     الــي       الدقــة     وجــ      ولــ        احملــداة        النقطــة  ،     0116      لعــام         الدوليــة         املنظمــان
       املبــــــدد       مشــــــرو     دن      وال ــــــ   .      املؤقــــــ          التطبيــــــق       مفعــــــول       ونــــــدها      يبــــــدد

         املنظمـان       قواود    دو       للدول         الداخلإ         القانون      د  ام ” )    01          التوجيهإ
       املؤقـــــــــــ          التطبيــــــــــق     ولــــــــــ          املواأقــــــــــة        ابختصــــــــــاص        املتصــــــــــلة         الدوليــــــــــة

        الشـائو       املبـدد     ومـو  ،      أيينا         اتفاقيي    مو      متاما         متواأقا     جاهل  (  “         للمعاهدان
   خ     حب م       ابإلخالل        احملاججة         رم انية      بعدم        القاضإ       الدويل         القانون   خ

       إلبطــــال       اوليــــة       منظمــــة        لقواوــــد        ابنتهــــاك    دو        للدولــــة         الــــداخلإ         القــــانون
       اإلخــالل    دن       رظهــار     مي ــذ   مل    مــا  ،       املنظمــة     تلــ     دو        الدولــة     هــذه        مواأقــة
      وأـده       تر يـب    وـذ       ودور   .       د:ا:ية      دمهية     ذان        بقاودة       يتعلق      ودن       بني  

          واملنظمـــان       للـــدول      خـــو ل      الـــذي  ،   00          التـــوجيهإ       املبـــدد       مبشـــرو       ديضـــا
         التطبيــق     ولــ   ،    آخــر     شــ ل    أبي    دو  ،     ذاهتــا         املعاهــدة   خ         املواأقــة         الدوليــة
    مـــذ        مســـتمدة      قيـــوا      وجـــوا    مـــو        معاهـــدة    مـــذ     جلـــمهل    دو        ملعاهـــدة       املؤقـــ 
      وأـده     اب:م      كذل       ور ب  .       املنظمة       قواود    دو        للدولة         الداخلإ         القانون
          الثنائيـــة          ابملعاهـــدان       يتعلـــق      أيمـــا       الـــدول         ار:ـــان     حتلـــل     الـــي        ابملـــذكرة
         السـنوان   خ       العـام      األمني     لد         املسجلة    دو        املواوة        األطرا           واملتعداة

       املؤقـــــــــــــــ          التطبيـــــــــــــــق     ولـــــــــــــــ      تـــــــــــــــن       والـــــــــــــــي       األخـــــــــــــــاة         العشـــــــــــــــريذ
( A / CN  . 4 / 707   ) ،  ـــــا        ر:ـــــهاما      تقـــــدم     دهنـــــا      ورد         املتعلـــــق       العمـــــل   خ       مهم 

  .      ابملوضو 
      ضـحية      وقعـ      الـي  ،       بولنـدا    رن     قـال     (      بولندا )       ميزات        السي  -    14

  ،        الثانيـــة         العامليـــة      احلـــر      خـــالل    ُ    ارُت بـــ           اإلنســـانية    ضـــد        مرو وـــة       جلـــرائم
          اإلنســانية    ضــد        اجلــرائم       مبوضــو         املتعلــق       العمــل     ولــ       ابلغــة      دمهيــة      تعلــق
       املواا        مشاريو    ر        ودشار  .        اتفاقية     وضو      ول         ابلتداول       ذروت      بل       الذي
  ،     األو         قراهلهتــا   خ        اللجنــة         اوتمــدهتا     الــي          اإلنســانية    ضــد        اجلــرائم      بشــنن
ــــد        املشــــرو        إباراا      وأــــده     اب:ــــم      ور ــــب         الضــــحااي )    04        للمــــااة       اجلدي
        حتسـينان       إلاخـال       جمـاال       ير      ذل     مو     دن        ودضا   (      وغاهم         والشهوا

  ،  “      الضـــــحية ”       ملصـــــطل        تعريـــــف       راراا      يتــــي     حنـــــو     ولـــــ          بتعديلـــــ      أيــــ 
        ومجعيـــان        منظمـــان       رنشـــاهل   خ     احلـــق       وضـــمان  ،     للجـــرب      نطـــا        وحتديـــد
  .        قـوقهم      محايـة     ول         الضحااي        مساودة     دجل    مذ      أيها         املشاركة       و رية
    03       املــــااة       مشــــرو    خ   6        الفقــــرة       صــــياغة     ولــــ        يواأــــق      وأــــده    رن      وقــــال

       انطـــو      رذا         التســليم       تنفيــذ     رأـــ        للــدول     جتيــم     الـــي  (        املطلــوبني       تســليم )
      قـــدرة      يضــمذ       الـــنه      هــذا    دن      ورد   .         الداخليـــة           لتشــريعاهتا        انتهـــاك     ولــ 
  .      اإلنسان       قو      جمال   خ       احملداة           اللتماماهتا         االمتثال     ول        الدول
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        تسـتفيد    دن     مي ـذ  ،        السـابقة         السـنوان   خ      وأـده      ذك ر        و سبما -    13
        اهتمــام      ريــالهل    مــو        الضــحااي     ولــ       يركــم      بــنه       األخــذ    مــذ       املــواا        مشــاريو
   مث    مذ    بد    وال  .       األطفال       حتديدا     وهم       بينهم      ضعفا        الفنان     ألشد     خاص
       املــواا        مشــاريو    دن     ولــ    4   و   0        املــااتني        مشــرووإ   خ      الــن      جيــري    دن

    دن    بـــد    وال  .  “     وجـــربهم        الضـــحااي        بتعـــوي  ”       يتعلـــق      أيمـــا      ديضـــا       تنطبـــق
  .      األطفال       قو       بشنن       مستقال        ما      ديضا       املواا        مشاريو       تتضمذ
       املؤق          التطبيق      بشنن           التوجيهية        املباا         مبشاريو       يتعلق       وأيما -    12

          التوجيهإ       املبدد       مشرو    خ       واضحة       رشارة       رضاأة    دن     رد   ،          للمعاهدان
       الـدول       تقبلـ        اوليـة       منظمة    وذ    دو      اولة    وذ      صاار      روالن    ر   (    )   2
         الســابقة        ابلصــيغة         ابملقارنــة       حتســينا     ميثــل       األخــر          الدوليــة         املنظمــان    دو
     ولـــ        ابلـــذكر    أتن    ومل       د ـــااي      روـــالن    ر        رشـــارة     ولـــ         اقتصـــرن     الـــي

  .        التفصــيل    مــذ      مميــد    ر      ذلــ     مــو      حيتــاا      احل ــم    دن       ودضــا   .       القبــول
     بدهل      روالن      قبول      ي ون    دن           التوجيهية        املباا         مشاريو      تطلب   ال        أبينما

                                                        التطبيق املؤق  ملعاهدة خ ش ل خطإ، تتسبب نـدرة  ار:ـان الـدول 
   ذه                                                            خ هذا اجملال خ زاياة صعوبة تقرير ما رذا كان  املواأقة ول  مثل ه

                                                  اإلوالمن مي ذ دن تتاذ ش ال غا خطإ. ودضا  دن وأده ير ـب 
  .  00                       خ مشرو  املبدد التوجيهإ   “     ال خيل ”                 ديضا إباراا وبارة 

       أل  ـام      شـامل      حتليـل       إلجـراهل       اجـة      هناك    رن      يقول      ومض  -    15
     دجـــل    مـــذ       املؤقـــ          التطبيـــق      :ـــيا    خ          املعاهـــدان        لقـــانون       أيينـــا         اتفاقيـــة
     ولـــــ       يســـــري         املعاهـــــدة       د  ـــــام    دي      بشـــــنن      دوضـــــ          توجيهـــــان     وضـــــو
       تنـا      وأـده       :ـي ون  ،      الصـدا     هـذا    وخ  .     يسـري   ال       وديها       املؤق          التطبيق

      الـــن     بـــني        الظـــاهر         التنـــاز       بشـــنن        رضـــاأية        تفســـاان     ولـــ       صـــل    لـــو
    دو        ملعاهــدة       املؤقــ          التطبيــق    أبن  ،  6          التــوجيهإ       املبــدد       مشــرو    خ        الــوارا
      كانــ     لــو      ترتتــب     الــي           القانونيــة      اآلاثر     نفــس      يرتــب        معاهــدة    مــذ     جلــمهل

       مبشـرو         املتعلـق       الشـرح    مـذ   5        الفقـرة   خ        الـوارا       والن   ،      :ارية         املعاهدة
       املؤقـ          التطبيـق    مـذ       القصـد    دن    ر       يـذهب      الـذي          التـوجيهإ       املبدد     هذا
    وـذ         الناشـنة            وااللتمامـان       احلقـو     مـذ         ال املة        اجملمووة       رنشاهل    هو     ليس

    مـــذ     جبـــمهل    دو        مبعاهـــدة         االلتـــمام     ولـــ          الدوليـــة        املنظمـــة    دو        الدولـــة        مواأقـــة
   خ        الوارا      ابلن        يتعلق      أيما        اإليضاح    مذ      مبميد      ديضا       وطالب  .        املعاهدة
ــــق    أبن  ،      نفســــها        الفقــــرة     وــــذ       خمتلفــــا      يبقــــ            للمعاهــــدان       املؤقــــ          التطبي
       قــــانون       قواوــــد      لــــنفس     خيضــــو   ال     دنـــ       يــــ     مــــذ  ،       النفــــاذ      يــــم       اخو ـــا

     يـرا     كما        نفاذها       تعليق    دو          املعاهدان      رهناهل     مثل       االن   خ          املعاهدان
  .    0161      لعام       أيينا         اتفاقية    مذ       اخلامس       البا     مذ   3       الفر    خ
     ولـــ          التنكيـــد      دوـــاا         املســتقبل   خ        اللجنـــة      بعمـــل       يتعلـــق       وأيمــا -    16

        الطويــــل        اللجنــــة     ومــــل       بــــرمم    خ       موضــــو        راراا    ر         الــــداوإ        اقرتا ــــ 

    وــذ         الناشــنة       احلــاالن        بشــروية         االوـرتا     وــدم      واجــب ”        بعنــوان      األجـل
       قطعيــة       قاوــدة      مبوجــب     مشــ         ابلتـمام        الدولــة      جانــب    مــذ      جســيم      رخـالل
      ديضـــا      يؤيـــد      وأـــده    دن       ودضـــا   .  “     الـــدويل        لقـــانون ل        العامـــة       قواوـــد  ال    مـــذ
     ولــــ   ،      العمــــل       بــــرمم    خ   “       للقــــانون        العامــــة        املبــــاا  ”       موضــــو        راراا
         للقـانون        العامـة        املبـاا     دن        ابوتبار  ،       العامة        األمانة       تقرت        الذي       النحو
       العـــدل      حم مـــة   خ        املطبقـــة         القـــانون       مصـــاار    مـــذ        الو يـــد       املصـــدر     متثـــل

  .      اللجنة        لتحليل     خيضو   مل      الذي         الدولية
      11 03        الساوة   خ       اجللسة      رأع  

 


