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تقرير ا مين العام
موجز
أُعد هذا التقرير عمال بالفقرة  28من قرار اجلمعية العامة  .112/72ويتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن الفر ال ا
استعراضاً عاماً للمعلومات الواردة من الدول األعضاء منذ عام  2007فيما يتعلق بإقامة الوالية القضائية
على رعاياها ،مىت عملوا كموظفني تابعني لألمم املتحدة أو كخرباء هلا موفدين يف بع ات .ويعرض الفر
ال الث حتليال مسـ ـ ـ ـ ـ ــتندا ات تلي املعلومات .ويُتا مج ـ ـ ـ ـ ـ ـنية وجدول موجز لأل ام الو نية على املوق
الشب ي للجنة السادسة.
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أوال  -مقدمة
 - 1يف الفقرة  28من القرار  ،112/72لبــا اجلمعيــة العــامــة ات األمني العــام أن يُعــد ،بنــاء على
املعلومات اليت وردت من الدول األعضاء منذ عام  ،2007تقريرا ُُيدثه باستمرار يتضمن مجنفا وجدوال
موجزا لأل ام الو نية املتعلقة بإقامة الوالية القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية على رعاياها ،مىت عملوا كموظفني تابعني لألمم
املتحد ة أو كخرباء هلا موفدين يف بع ات ،فيما يتعلق باجلرائم املعروفة يف قوانينها اجلنائية الو نية الس ـ ـ ــارية،
وال ســيما اجلرائم اة مة منها .ومنذ اعتماد القرار ُ ،63/62لبا معلومات من الدول األعضــاء بش ـ ن
أ امها املتع لقة بإقامة الوالية القضـائية على اجلرائم ،وااةـة اجلرائم اة مة ،كما هي معروفة يف قوانينها
اجلنائية الو نية الس ـ ـ ـ ـ ــارية ،اليت يرت بها رعاياها يف أثناء عملهم كموظفني تابعني لألمم املتحدة أو كخرباء
هلا موفدين يف بع ات( .)1وتتضمن الفقرة  10من القرار  112/72أ دث ُ م من هذا القبيل.
 - 2ويف الفرتة من  6كانون األول/ديس ـ ــمرب  2007ات  1زيران/يونيه  ،2017وردت  121افادة
من  57دولة عضـ ـ ـوا .واض ـ ــافة ات نلي ،ورد من تلي الدول األعض ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،57ىت  1زيران/يونيه
 12 ،2017ردا على االستبيان الذي أعدته األمانة العامة يف عام .)2(2016

 - 3وألغراض اعداد هذا التقرير ،أُدرجا اإلفادات الواردة خالل الفرتة املش ــمولة بالتقرير املمتدة من
 1زيران /يونيه  2017ات  1زيران/يونيه  ،2018اض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافة ات اإلفادات اليت وردت بعد هذ الفرتة
و ىت  13متوز/يوليه  .2018ويف  13متوز/يوليه  ،2018كانا قد وردت  8افادات( )3و  3ردود على
االستبيان( )4من الدول األعضاء ال ـ ـ  57اليت سبق هلا أن قدما معلومات ،بينما وردت  3افادات( )5ورد
وا د على االستبيان( )6من  4دول أعضاء مل يسبق هلا أن قدما معلومات.
 - 4وبناءً على نليَ ،ورد ىت  13متوز/يوليه  2018ما جمموعه  132افادة خ ية و  16رداً على
االستبيان من  61دولة عضوا ،م تقدمي  60دولة عضوا معلومات فيما يتعلق ب امها الو نية(.)7
 - 5ويقدم الفر ال ا اس ـ ـ ـ ــتعراض ـ ـ ـ ــا عاما لأل ام الو نية اس ـ ـ ـ ــتنادا ات املعلومات الواردة من الدول
األعض ـ ــاء .ويرد يف الفر ال الث حتليل ملدة اقامة الدول األعض ـ ــاء واليتها القض ـ ــائية على اجلرائم املرت بة
_________________

( )1انظر تقارير األمني العام السـ ـ ـ ـ ــابقة املقدمة يف ا ار هذا البند (  ، A/72/126و  ،A/72/205و  ،A/71/167و ،A/70/208
و  ،A/69/210و  ،A/68/173و  ،A/67/213و  A/66/174و  ،Add.1و  ،A/65/185و  A/64/183و ،Add.1
و  A/63/260و .)Add.1
( )2انظر  ،A/71/167املرفق األول ،و .Corr.1
( )3أملانيا ،بلغاريا ،سويسرا ،فنلندا ،ق ر ،امل سيي ،اململ ة املتحدة لربي انيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،اليونان.
( )4بلغاريا ،البوسنة واهلرسي ،اليونان؛ وقد قُدم رد اليونان عمال بالقرار .134/71

( )5تركيا ،اجلبل األسود.
( )6هولندا.
( )7األرجنتني ،األردن ،اس ـ ـبانيا ،أسـ ـ ـرتاليا ،اسـ ــتونيا ،أملانيا ،أيرلندا ،اي اليا ،باراغواي ،الربازيل ،الربتغال ،بلجي ا ،بلغاريا ،بنما،
البوس ــنة واهلرس ــي ،بولندا ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،بمو ،بيالروس ،تركمانسـ ــتان ،تركيا ،تش ــي يا ،تونس ،اجلبل
األســود ،رهورية كوريا ،جنوف أفريقيا ،جورجيا ،الســلفادور ،ســلوفينيا ،الســويد ،ســويس ـرا ،صــيلي ،ة ـربيا ،الجــني ،العرا ،
عمان ،غواتيماال ،غيانا ،فنلندا ،قربص ،ق ر ،كرواتيا ،كندا ،كولومبيا ،ال ويا ،كينيا ،التفيا ،لبنان ،ليتوانيا ،ليختنشـ ـ ــتاين،
مجـر ،امل سـيي ،اململ ة املتحدة ،النروي  ،النمسـا ،نيوزيلندا ،هولندا ،الواليات املتحدة األمري ية ،اليمن ،اليونان .وقدما
سلوفاكيا معلومات ردا على القرار  110/64ول ن ليس فيما يتجل مبس لة الوالية القضائية.
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خارج اقليمها من قَِبل رعاياها يف أثناء عملهم كموظفني تابعني لألمم املتحدة أو كخرباء هلا موفدين يف
بع ات.
 - 6ومي ن اال ال على مجنة يضم كامل اإلفادات والردود على االستبيان اليت وردت من الدول
األعض ــاء منذ عام  2007على املوق الش ــب ي للجنة الس ــادس ــة حتا البند املعنون ”امل ـُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َس ـاءَلة اجلنائية
ملــوظ ـفــي األمــم امل ـت ـح ـ ـ ــدة وخ ـربائ ـه ـ ـ ــا املــوف ـ ـ ــديــن يف ب ـع ـ ـ ـ ــات“ (م ـت ـ ـ ــا مــن خــالل ال ـراب ـ ال ـت ـ ـ ــا
 .)http://www.un.org/en/ga/sixthواض ـ ـ ـ ـ ــافة ات نلي ،يتا على نلي املوق الش ـ ـ ـ ـ ــب ي جدول موجز
للمعلومات اليت وردت من الدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء منذ عام  2007فيما يتعلق ب امها الو نية .وقد ُ دث
اجلدول ،الوارد يف التقرير الس ـ ـ ـ ـ ـ ــابق لألمني العام ) ،(A/72/126ال رتونيا ليتض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن املعلومات اليت وردت
خالل الفرتة من  1زيران/يونيه  2017ات  13متوز/يوليه .2018

ثانيا  -اس عراض عام لألحكام الوطتية اس تاداً إلى المعلومات الواردة

 - 7يرد أدنا اسـ ـ ـ ــتعراض عام لأل ام الو نية ،اسـ ـ ـ ــتنادا ات املعلومات الواردة من الدول األعضـ ـ ـ ــاء
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  60يف الفرتة املذكورة .وهو يركز على (أ) أسس الوالية القضائية؛ (ف) الوالية القضائية الشخجية؛
(ج) الوالية القضائية املوضوعية؛ (د) صروط ممارسة تلي الوالية القضائية؛ (ه ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ان با قواعد ا جانة؛
(و) ان با القانون العسـ ـ ري .وهذا يقابل اإل ار الوارد يف االس ــتبيان واجلدول املوجز لأل ام الو نية.
وقد أُدرجا معلومات من بيانات وردت يف اإلفادات ،وردود حمددة على االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبيان ،ومقت فات من
األ ام الو نية ،ي ما قُدما .وترد يف واصـ ـ ـ ــي هذا التقرير ،عند االقتضـ ـ ـ ــاء ،القيود أو االسـ ـ ـ ــت ناءات
املتعلقة بالردود الواردة من الدول األعضاء.
 - 8وفيما يتعلق باألســس املتا ة للوالية القضــائية وا ُ م الو ني الجــلة (األ ام الو نية نات
الجــلة) اليت ين بق اا القانون اجلنائي على الرعايا أثناء عملهم كموظفني تابعني لألمم املتحدة أو كخرباء
هلا موفدين يف بع ات ،جاء يف الردود الواردة ما يلي
(أ)

الوالية القضائية اإلقليمية  40دولة عضوا()8؛

(ف)

الوالية القضائية على أساس اجلنسية  55دولة عضوا()9؛

_________________

( )8األرجنتني ،اس ــبانيا ،أسـ ـرتاليا ،أملانيا ،أيرلندا  ،اي اليا ،باراغواي ،الربتغال ،بلجي ا ،بلغاريا ،بنما ،البوس ــنة واهلرس ــي ،بوليفيا
(دولة  -املتعددة القوميات) ،بمو ،بيالروس ،تركمانس ــتان ،تركيا ،تش ــي يا ،رهورية كوريا ،الس ــلفادور ،س ــلوفينيا ،الس ــويد،
سـ ــويس ـ ـرا ،صـ ــيلي ،الج ــني ،غواتيماال ،غيانا ،فنلندا ،ق ر ،كندا ،كولوم بيا ،كينيا ،لبنان ،ليتوانيا ،النروي  ،النمس ــا ،هولندا،
الواليات املتحدة األمري ية ،اليمن ،اليونان.
( )9األردن ،اسبانيا ،أسرتاليا ،استونيا ،أملانيا ،أيرلندا ،اي اليا ،باراغواي ،الربازيل ،الربتغال ،بلجي ا ،بلغاريا ،البوسنة واهلرسي،
بولندا ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،بمو ،بيالروس ،تركمانس ـ ــتان ،تركيا ،تشـ ــي يا ،تونس ،اجلبل األسـ ــود ،رهورية
كوريا ،جنوف أفريقيا ،جورجيا ،السلفادور ،سلوفينيا ،السويد ،سويسرا ،صيلي ،ةربيا ،الجني ،العرا  ،عمان ،غواتيماال،
غيانا ،فنلندا ،قربص ،ق ر ،كرواتيا ،كندا ،كولومبيا ،ال ويا ،التفيا ،ليتوانيا ،ليختنش ـ ـ ــتاين ،مج ـ ـ ــر ،امل س ـ ـ ــيي ،اململ ة
املتحدة لربي انيا العظمى وأيرلندا الشــمالية  ،النروي  ،النمســا ،نيوزيلندا ،هولندا ،الواليات املتحدة األمري ية ،اليونان .وكينيا
ليس ـ ـ ــا مدرجة ألن واليتها القض ـ ـ ــائية على رعاياها ليس ـ ـ ــا واض ـ ـ ــحة (انظر افادتيها املقدمتني عمال بقراري اجلمعية العامة
 63/62و .)110/64
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(ج)

الوالية القضائية على أساس الشخجية السلبية  27دولة عضوا()10؛

(د)

الوالية القضائية على أساس مبدأ األثر  10دول أعضاء()11؛

(هـ)

الوالية القضائية على أساس املبدأ ا مائي  30دولة عضوا()12؛

(و)

الوالية القضائية العاملية  33دولة عضوا()13؛

(ز)

فئات أخرة  12دولة عضوا(.)14

واض ــافة ات نلي ،أفادت  17دولة عضـ ـوا بعدم ان با أي تشـ ـريعات حمددة على موظفي األمم املتحدة
وخربائها املوفدين يف بع ات(.)15
 - 9وفيما يتعلق مبدة اقامة الوالية القضائية الشخجية يف اجلرائم اليت تُرت ب خارج اقليم الدولة من
قِبَـل رعـايـاهـا يف أثنــاء عملهم كموظفني تـابعني لألمم املتحــدة أو كخرباء هلـا موفـدين يف بع ــات ،جـاء يف
الردود الواردة ما يلي
االن با العام على ري األصخاص مل ِتفد أي دولة عضو بذلي؛
(أ)
(ف)

ان با الوالية القضائية على الرعايا  55دولة عضوا()16؛

(ج)

ان با الوالية القضائية على عدميي اجلنسية  12دولة عضواً ()17؛

(د)

ان با الوالية القضائية على الرعايا األجانب  40دولة عضواً ()18؛

_________________

()10
()11
()12
()13
()14
()15
()16

()17
()18
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اس ـ ــبانيا ،اس ـ ــتونيا ،أملانيا ،أيرلندا ،اي اليا ،الربتغال ،بلجي ا ،بلغاريا ،بنما ،البوسـ ــنة واهلرسـ ــي ،بولندا ،بمو ،تركمانسـ ــتان،
تشـي يا ،اجلبل األسـود ،رهورية كوريا ،السـلفادور ،سـلوفينيا ،صـيلي ،غواتيماال ،فنلندا ،كندا ،امل سـيي ،النروي  ،النمسا،
هولندا ،اليونان.
األرجنتني ،أملانيا ،بنما ،بولندا ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،بمو ،كندا ،كولومبيا ،امل سيي ،النروي .
اسـ ـ ــبانيا ،أملانيا ،اي اليا ،الربتغال ،بلجي ا ،بلغاريا ،بنما ،البوسـ ـ ــنة واهلرسـ ـ ــي ،بولندا ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)،
بمو ،تركمانس ــتان ،تش ــي يا ،اجلبل األس ــود ،رهورية كوريا ،س ــلوفينيا ،الس ــويد ،س ــويسـ ـرا ،غواتيماال ،فنلندا ،قربص ،ق ر،
كندا ،كولومبيا ،ليتوانيا ،النروي  ،النمسا ،نيوزيلندا ،هولندا ،اليونان.
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبانيا ،اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتونيا ،أملانيا ،أيرلندا ،اي اليا ،باراغواي ،الربتغال ،بلجي ا ،البوسـ ـ ـ ـ ــنة واهلرسـ ـ ـ ـ ــي ،بولندا ،بمو ،بيالروس،
تركمانس ــتان ،تش ــي يا  ،جورجيا ،الس ــلفادور ،س ــلوفينيا ،الس ــويد ،س ــويسـ ـرا ،غواتيماال ،فنلندا ،قربص ،ق ر ،كرواتيا ،كندا،
كينيا ،ليتوانيا ،اململ ة املتحدة ،النروي  ،النمسا ،نيوزيلندا ،هولندا ،اليونان.
األرجنتني ،أيرلندا ،باراغواي ،الربتغال ،بنما ،تشي يا ،جنوف أفريقيا ،سويسرا ،كندا ،النروي  ،هولندا ،اليمن.
اس ــبانيا ،أملانيا ،اي اليا ،بلجي ا ،البوس ــنة واهلرس ــي ،بولندا ،بمو ،تش ــي يا ،رهورية كوريا ،ص ــيلي ،ةـ ـربيا ،غيانا ،ليتوانيا،
امل سيي ،اململ ة املتحدة ،النروي  ،اليونان.
األردن ،اسـ ـ ــبانيا ،أسـ ـ ـرتاليا ،اسـ ـ ــتونيا ،أملانيا ،أيرلندا ،اي اليا ،باراغواي ،الربازيل ،الربتغال ،بلجي ا ،بلغاريا ،بنما ،البوس ـ ــنة
واهلرسـي ،بولندا ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،بمو ،بيالروس ،تركمانسـتان ،تركيا ،تشـي يا ،تونس ،رهورية كوريا،
جنوف أفريقيا ،جورجيا ،الســلفادور ،ســلوفينيا ،الســويد ،ســويسـرا ،صــيلي ،ةـربيا ،الجــني ،العرا  ،عمان ،غواتيماال ،غيانا،
فنلندا ،قربص ،ق ر ،كرواتيا ،كندا ،كولومبيا ،ال ويا ،التفيا ،ليتوانيا ،ليختنشـ ــتاين ،مجـ ــر ،امل سـ ــيي ،اململ ة املتحدة،
النروي  ،النمسا ،نيوزيلندا ،هولندا ،الواليات املتحدة األمري ية ،اليونان.
أملانيا ،بلجي ا ،البوسنة واهلرسي ،بولندا ،بيالروس ،تركمانستان ،تشي يا ،جورجيا ،فنلندا ،كندا ،النروي  ،اليونان.
األردن ،اسـ ـ ــبانيا ،اسـ ـ ــتونيا ،أملانيا ،أيرلندا ،اي اليا ،باراغواي ،الربتغال ،بلجي ا ،بلغاريا ،بنما ،البوس ـ ــنة واهلرس ـ ــي ،بولندا،
بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،بمو ،تركمانس ـ ـ ــتان ،تركيا ،تش ـ ـ ــي يا ،رهورية كوريا ،جورجيا ،الس ـ ــلفادور ،س ـ ــلوفينيا،
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(هـ)

تشريعات حمددة لفئات معينة من األصخاص هي

’‘1

موظفو األمم املتحدة العس ـ ـ ـ ـ ـ ريون وخرباوها العس ـ ـ ـ ـ ـ ريون املوفدون يف بع ات دولتان
عضوان()19؛

’‘2

موظفو ص ـ ـ ـ ـ ــر ة األمم املتحدة وخرباوها يف جمال الش ـ ـ ـ ـ ــر ة املوفدون يف بع ات دولتان
عضوان()20؛

’‘3

موظفو األمم املتح ـ ــدة امل ـ ــدنيون وخرباوه ـ ــا امل ـ ــدنيون املوف ـ ــدون يف بع ـ ــات دولت ـ ــان
عضوان()21؛

’‘4

املوظفون العموميون العاملون يف منا ق خاضـ ـ ـ ـ ــعة لواليات قضـ ـ ـ ـ ــائية أجنبية  25دولة
عضوا ()22؛

’‘5

أنوا أخرة  19دولة عضوا (.)23

 - 10وفيما يتعلق مبدة اقامة األ ام الو نية والية قضـ ـ ـ ـ ـ ــائية موضـ ـ ـ ـ ـ ــوعية على اجلرائم املرت بة خارج
اقليم الــدولــة من جــانــب رعــايــاهــا أثنــاء عملهم كموظفني تــابعني لألمم املتحــدة أو كخرباء هلــا موفــدين يف
بع ات ،جاء يف الردود الواردة ما يلي
(أ)

ان با عام للقانون اجلنائي  35دولة عضوا()24؛

(ف)

ان با منحجر يف االلتزامات التعاهدية الدولية  36دولة عضوا()25؛

(ج)

ان با منحجر يف اجلرائم ”اة مة“  7دول أعضاء()26؛

_________________

()19
()20
()21
()22
()23

السويد ،سويسرا ،صيلي ،غيانا ،فنلندا ،قربص ،ق ر ،كرواتيا ،كندا ،كولومبيا ،ليتوانيا ،امل سيي ،اململ ة املتحدة ،النروي ،
النمسا ،نيوزيلندا ،هولندا ،اليونان.
أسرتاليا وكندا.
أسرتاليا وكندا.
أسرتاليا وكندا.
األرجنتني ،األردن ،اس ـ ــبانيا ،أملانيا ،اي اليا ،باراغواي ،بلجي ا ،بنما ،البوس ـ ــنة واهلرس ـ ــي ،بولندا ،بوليفيا (دولة  -املتعددة
القوميات) ،بمو ،تركيا ،الس ــلفادور ،الج ــني ،العرا  ،غواتيماال ،فنلندا ،كندا ،كولومبيا ،اململ ة املتحدة ،النروي  ،النمس ــا،
هولندا ،اليونان.
األردن ،استونيا ،أيرلندا  ،اي اليا ،بلجي ا ،البوسنة واهلرسي ،رهورية كوريا ،جنوف أفريقيا ،السلفادور ،السويد ،سويسرا،
صيلي ،فنلندا ،كرواتيا ،كولومبيا ،التفيا ،اململ ة املتحدة ،نيوزيلندا ،اليونان.

( )24األرجنتني ،اس ـ ــبانيا ،أس ـ ـرتاليا ،اس ـ ــتونيا ،أملانيا ،اي اليا ،باراغواي ،الربازيل ،الربتغال ،بلجي ا ،بلغاريا ،البوس ـ ــنة واهلرس ـ ــي،
بولندا ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،بمو ،بيالروس ،تركمانسـ ــتان ،تشـ ــي يا ،تونس ،اجلبل األسـ ــود ،رهورية كوريا،
جورجيا ،السلفادور ،سلوفينيا ،السويد ،سويسرا ،ةربيا ،غواتيماال ،فنلندا ،كندا ،ال ويا ،التفيا ،ليختنشتاين ،امل سيي،
النمسا.
( )25األردن ،اس ـ ــبانيا ،اس ـ ــتونيا ،أملانيا ،اي اليا ،باراغواي ،الربازيل ،الربتغال ،بلجي ا ،بلغاريا ،بنما ،البوسـ ــنة واهلرسـ ــي ،بولندا،
بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،بمو ،بيالروس ،تركمانستان ،تشي يا ،جورجيا ،السلفادور ،سلوفينيا ،سويسرا ،صيلي،
غواتيماال ،فنلندا ،قربص ،كندا ،كولومبيا ،ليتوانيا ،امل سيي ،اململ ة املتحدة ،النروي  ،النمسا ،نيوزيلندا ،هولندا ،اليونان.
( )26اسبانيا ،أيرلندا ،السويد ،سويسرا ،اململ ة املتحدة ،نيوزيلندا ،هولندا.
18-11357

5/20

A/73/128

(د) ان با منحجـ ـ ـ ـ ـ ــر يف ”اجلرائم الدولية“ ،مبا يف نلي اإلبادة اجلماعية ،واجلرائم ضـ ـ ـ ـ ـ ــد
اإلنسانية ،وجرائم ا رف  26دولة عضواً ()27؛
(هـ)
أعضاء()28؛

ملدد دنيا حمددة  10دول
ان با منحج ـ ـ ـ ـ ـ ــر يف اجلرائم اليت يُعاقب عليها بالس ـ ـ ـ ـ ـ ــجن َ

(و)
عضواً ()29؛

ان با منحجــر يف اجلرائم اليت متس ”مجــلحة (مجــاس) أســاســية للدولة“  28دولة

(ز)
( )
(ط)

ان با منحجر يف اجلرائم اليت متس األمن العام  15دولة عضواً ()30؛
ان با منحجر يف قائمة معينة من اجلرائم  33دولة عضواً ()31؛

قيود أخرة على ان با االختجاص املوضوعي للقانون احمللي  8دول أعضاء(.)32

 - 11وفيما يتعلق بالش ــروط املس ــبقة الالزم توافرها قبل ت بيق الوالية القض ــائية خارج اقليم الدولة على
موظفي األمم املتحدة أو خربائها املوفدين يف بع ات ،جاء يف الردود الواردة ما يلي
وجود اتفا (اتفا مركز القوات/اتفا مركز البع ة) م الدولة املض ـ ـ ــيفة بش ـ ـ ـ ن الوالية
(أ)
القضائية خارج اقليم الدولة ال توجد أي دولة عضو لديها م ل هذا االتفا ؛
(ف) وجود اتفا (اتفا مركز القوات/اتفا مركز البع ة) م الدولة املضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيفة فيما يتعلق
مبوظفي األمم املتحدة أو خربائها املوفدين يف بع ات ال توجد أي دولة عضو لديها م ل هذا االتفا ؛
(ج)
(د)

توافر أي اتفا آخر  7دول أعضاء()33؛
نص القانون الو

على نلي  46دولة عضواً (.)34

_________________

()27
()28
()29
()30
()31
()32
()33
()34

6/20

اسـ ــبانيا ،اسـ ــتونيا ،أملانيا ،اي اليا ،بلجي ا ،بلغاريا ،بنما ،البوسـ ــنة واهلرسـ ــي ،بمو ،بيالروس ،تشـ ــي يا ،جورجيا ،السـ ــويد،
سويسرا ،غواتيماال ،فنلندا ،كندا ،كولومبيا ،كينيا ،ليتوانيا ،اململ ة املتحدة ،النروي  ،النمسا ،نيوزيلندا ،هولندا ،اليونان.
البوسنة واهلرسي ،بولندا ،تركيا ،السويد ،الجني ،فنلندا ،قربص ،كولومبيا ،النروي  ،هولندا.
األردن ،اس ـ ـ ـ ـ ـ ــبانيا ،أملانيا ،اي اليا ،الربتغال ،بلجي ا ،بلغاريا ،بنما ،البوس ـ ـ ـ ـ ـ ــنة واهلرس ـ ـ ـ ــي ،بولندا ،بوليفيا (دولة  -املتعددة
القوميات) ،بمو ،تركمانسـ ــتان ،تشـ ــي يا ،رهورية كوريا ،جورجيا ،سـ ــلوفينيا ،السـ ــويد ،سـ ــويسـ ـرا ،غواتيماال ،قربص ،ق ر،
كولومبيا ،ليتوانيا ،النروي  ،النمسا ،نيوزيلندا ،هولندا.
أملانيا ،الربتغال ،بلجي ا ،بولندا ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،بمو ،تش ـ ــي يا ،رهورية كوريا ،س ـ ــلوفينيا ،الس ـ ــويد،
سويسرا ،غواتيماال ،ق ر ،نيوزيلندا ،هولندا.
اس ـ ـ ــبانيا ،أس ـ ـ ـرتاليا ،اس ـ ـ ــتونيا ،أملانيا ،أيرلندا ،اي اليا ،بلجي ا ،بلغاريا ،بنما ،البوسـ ـ ــنة واهلرسـ ـ ــي ،بولندا ،بيالروس ،تركيا،
تش ـ ـ ــي يا  ،رهورية كوريا ،جنوف أفريقيا ،س ـ ـ ــلوفينيا ،س ـ ـ ــويسـ ـ ـ ـرا ،ص ـ ـ ــيلي ،غواتيماال ،غيانا ،فنلندا ،قربص ،كندا ،كولومبيا،
ليتوانيا ،اململ ة املتحدة ،النروي  ،النمسا ،نيوزيلندا ،هولندا ،الواليات املتحدة ،اليونان.
األردن ،أيرلندا ،تونس ،العرا  ،عمان ،مجر ،النروي  ،اليونان.
األردن ،أسرتاليا ،بمو ،بيالروس ،تشي يا ،العرا  ،كرواتيا.
األردن ،اسـ ــبانيا ،أسـ ـرتاليا ،اسـ ــتونيا ،أملانيا ،أيرلندا ،اي اليا ،باراغواي ،الربتغال ،بلجي ا ،بنما ،البوسـ ــنة واهلرسـ ــي ،بولندا،
بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،بمو ،بيالروس ،تركمانسـ ـ ــتان ،تركيا ،تشـ ـ ــي يا ،تونس ،اجلبل األس ـ ــود ،رهورية كوريا،
جورجيا ،الس ـ ــلفادور ،س ـ ــلوفينيا ،الس ـ ــويد ،س ـ ــويس ـ ـرا ،العرا  ،عمان ،غواتيماال ،غيانا ،فنلندا ،قربص ،ق ر ،كرواتيا ،كندا،
كولومبيا ،ال ويا ،ليتوانيا ،ليختنشتاين ،مجر ،امل سيي ،النروي  ،النمسا ،هولندا ،اليونان.
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 - 12وفيما يتج ــل بالش ــروط املس ــبقة األخرة الن با الوالية القض ــائية خارج اقليم الدولة فيما يتعلق
مبوظفي األمم املتحدة أو خربائها املوفدين يف بع ات ،جاء يف الردود الواردة ما يلي
(أ)
(ف)
دولة عضوا ؛
()36

ال بد أن ت ون اجلرمية من اجلرائم اليت تستوجب تسليم اجلناة  3دول أعضاء()35؛
التجرمي املزدوج ،م فرض/أو عدم فرض قيود معينة على ان با الوالية القضــائية 37

(ج) وجود اجلــا يف اقليم دولــة احملــاكمــة م فرض/أو عــدم فرض قيود معينــة على ان بــا
الوالية القضائية  26دولة عضوا()37؛
(د)

عدم جواز احملاكمة عن اجلرمية ناهتا مرتني  30دولة عضوا()38؛

(هـ) ا تياج النائب العام/املدعي العام/مس ـ ـ ـ ــآول
آخرين حمددين) ات انن بإجراء احملاكمة  9دول أعضاء(.)39

ومي آخر حمدد (مس ـ ـ ـ ــآولني

وميني

 - 13وفيما يتعلق باألس ـ ـ ــاس القانو الن با قواعد ا ج ـ ـ ــانة على موظفي األمم املتحدة أو خربائها
املوفدين يف بع ات ،جاء يف الردود الواردة ما يلي
اتفاقية امتيازات األمم املتحدة و جــاناهتا لعام ( 1946اتفاقية عام  ،)1946ســب
(أ)
()40
ان باقها  24دولة عضوا (ول ن انظر الفقرة  49أدنا ) ؛
(ف) اتفا حمدد م األمم املتحدة (اتفا بش ـ ـ ـ ـ ـ ن مركز القوات/اتفا بش ـ ـ ـ ـ ـ ن مركز البع ة/
اتفا آخر)  10دول أعضاء()41؛
(ج) اتفا حمدد م الدولة املضـ ـ ــيفة (اتفا بش ـ ـ ـ ن مركز القوات/اتفا بش ـ ـ ـ ن البع ة/اتفا
آخر)  8دول أعضاء()42؛
_________________

()35
()36
()37
()38
()39
()40
()41
()42
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بمو ،سويسرا ،غواتيماال.
اسـ ـ ــبانيا ،اسـ ـ ــتونيا ،أملانيا ،أيرلندا ،باراغواي ،الربتغال ،بلجي ا ،البوسـ ـ ــنة واهلرس ـ ــي ،بولندا ،بمو ،بيالروس ،تركمانس ـ ــتان،
تش ــي يا ،تون س ،اجلبل األس ــود ،رهورية كوريا ،جورجيا ،الس ــلفادور ،س ــلوفينيا ،الس ــويد ،س ــويسـ ـرا ،العرا  ،غيانا ،فنلندا،
قربص ،ق ر ،كرواتيا ،كندا ،ال ويا ،ليتوانيا ،ليختنشتاين ،مجر ،امل سيي ،النروي  ،النمسا ،هولندا ،اليونان.
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبانيا ،اي اليا ،باراغواي ،الربتغال ،بلجي ا ،البوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة واهلرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،بولندا ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،بمو،
بيالروس ،تركيا ،تش ـ ـ ــي يا ،اجلبل األس ـ ـ ــود ،رهورية كوريا ،س ـ ـ ــلوفينيا ،س ـ ـ ــويس ـ ـ ـرا ،العرا  ،غواتيماال ،ق ر ،كندا ،كولومبيا،
ال ويا ،مجر ،امل سيي ،النروي  ،النمسا.
األردن ،اس ــبانيا ،بلجي ا ،بنما ،بولندا ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،بمو ،بيالروس ،تركمانس ــتان ،تركيا ،تش ــي يا،
تونس ،رهورية كوريا ،الســلفادور ،ســلوفينيا ،الســويد ،ســويس ـرا ،عمان ،غواتيماال ،فنلندا ،ق ر ،كندا ،كولومبيا ،ال ويا،
ليتوانيا ،مجر ،امل سيي ،النروي  ،هولندا ،اليونان.
أسرتاليا ،بلجي ا ،سلوفينيا ،السويد ،العرا  ،غواتيماال ،فنلندا ،كندا ،كولومبيا.
األرجنتني ،أس ـرتاليا ،الربتغال ،بلجي ا ،بلغاريا ،بنما ،البوس ــنة واهلرس ــي ،بولندا ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،بمو،
بيالروس ،تشـ ــي يا ،رهوري ة كوريا ،السـ ــلفادور ،سـ ــويس ـ ـرا ،الجـ ــني ،غيانا ،فنلندا ،لبنان ،مجـ ــر ،اململ ة املتحدة ،النروي ،
هولندا ،اليونان.
أسرتاليا ،بلجي ا ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،بيالروس ،سويسرا ،العرا  ،فنلندا ،لبنان ،النروي  ،هولندا.
أسرتاليا ،بلجي ا ،البوسنة واهلرسي ،تشي يا ،السلفادور ،فنلندا ،امل سيي ،هولندا.
7/20

A/73/128

الو

(د) امتيازات و جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانات عامة أخرة من بقة ،مبا يف نلي تلي املمنو ة مبوجب القانون
 10دول أعضاء(.)43

 - 14وفيما يتعلق مبدة ان با القانون العس ـ ـ ـ ري و/أو املد على اجلرائم اليت يرت بها موظفو األمم
املتحدة أو خرباوها املوفدون يف بع ات ،جاء يف الردود الواردة ما يلي
ان با القانون العسـ ـ ـ ـ ري جـ ـ ـ ـرا على األفراد العسـ ـ ـ ـ ريني الذي يُنش ـ ـ ــرون كموظفني
(أ)
()44
تابعني لألمم املتحدة أو كخرباء هلا موفدين يف بع ات دولة عضو وا دة ؛
(ف) م ول األفراد العسـ ـ ـ ـ ـ ريني الذين يُنش ـ ـ ـ ــرون كموظفني تابعني لألمم املتحدة أو خرباء هلا
موفدين يف بع ات أمام احملاكم العس رية جرا دولة عضو وا دة()45؛
(ج) ام انية اخض ـ ـ ـ ـ ـ ــا األفراد العسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ريني للقانون املد والتقدمي للمحاكمة أمام احملاكم
املدنية  21دولة عضوا(.)46

ثالثا  -ت ليل ا حكام الوطتية اس تادا إلى المعلومات الواردة
 - 15تيس ـ ـما لفهم أس ــس الوالية القض ــائية وال غرات املوجودة يف األ ام الو نية ،يرد فيما يلي حتليل
مستند ات املعلومات الواردة من الدول األعضاء الـ .59

ألف  -الوالية القضادية الشارعة
 - 1الوالية القضادية اإلقليمية
 - 16هنــا  40دولـة عض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا قـدمـا معلومـات عن الن ــا اإلقليمي لقوانينهــا اجلنــائيــة (انظر الفقرة
الفرعية (أ) من الفقرة  8أعال )( ،)8لدة  15دولة عض ـ ـ ـوا منها قوانني جنائية ميتد ن اقها ات مركبات من
قبيل السفن وال ائرات(.)47
 - 17هنا  10دول أعض ـ ـ ــاء هلا والية قض ـ ـ ــائية جنائية متتد ات اتيان س ـ ـ ــلو خارج اقليمها ت ون له
ت ثمات داخل اقليمها أو يُقج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد به أن ت ون له ت ثمات من هذا القبيل (انظر الفقرة الفرعية (د) من
_________________

( )43األردن ،باراغواي ،الربتغال ،بلجي ا ،بنما ،بمو ،تركمانستان ،العرا  ،ليتوانيا ،اليونان.
( )44رهورية كوريا.
( )45رهورية كوريا.
( )46األردن ،أسـ ـرتاليا ،اسـ ــتونيا ،أملانيا ،أيرلندا ،بلجي ا ،البوسـ ــنة واهلرسـ ــي ،بولندا ،تشـ ــي يا ،السـ ــلفادور ،السـ ــويد ،سـ ــويسـ ـرا،
الجني ،فنلندا ،كندا ،التفيا ،اململ ة املتحدة ،النروي  ،نيوزيلندا ،هولندا ،اليونان.
( )47اسـ ـ ــبانيا  ،أملانيا ،أيرلندا (يف ظروف معينة) ،باراغواي ،البوسـ ـ ــنة واهلرسـ ـ ــي ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) (رهنا بعدم
جواز احملاكمة عن اجلرمية ناهتا مرتني) ،بمو (تغ ي األفعال املرت بة على منت الس ـ ـ ـ ــفن وال ائرات العامة التابعة لبمو ،أينما
ارتُ با ،على منت الس ـ ـ ـ ـ ــفن أو ال ائرات اةاةـ ـ ـ ـ ـ ــة التابعة لبمو ،مىت ارتُ با يف أعا البحار أو يف اجملال اجلوي الذي
ال متارس أي دولة الس ـ ـ ـ ـ ــيادة عليه) ،رهورية كوريا ،الس ـ ـ ـ ـ ــويد ،غواتيماال (رهنا بعدم جواز احملاكمة عن اجلرمية ناهتا مرتني)،
فنلندا ،كندا ،ليتوانيا ،هولندا ،اليونان .واضافة ات نلي ،ل ينيا والية قضائية على جرمية القرةنة على منت السفن املسجلة
يف كينيا.
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()48

الفقرة  8أعال )( ،)11لدة  5منها أ ام عامة تنص على ان با قوانينها اجلنائية يف تلي الظروف
يف ني أن لدة الدول األعض ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  5الباقية أ اما أك ر حتديدا فيما يتعلق جبرائم معينة تفضــي ات
ت ثمات داخل اقليمها(.)49

 - 18وهنا دولة عضـ ـ ــو وا دة أصـ ـ ــارت ات اسـ ـ ــتعدادها للمحاكمة بش ـ ـ ـ ن أي جرمية يرت بها داخل
اقليمها موظة تاب لألمم املتحدة أو خبم هلا موفد يف بع ة ،بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرط أن ي ون هنا قانون حملي اذا
الش ـ ـ ن ،ول نها أصـ ــارت ات أحا مي ن ،يف الة عدم وجود قانون حملي من هذا القبيل ،أن تسـ ــلم اجلا
املزعوم ات الدولة اليت ُيمل جنسيتها على أساس ”التسليم أو احملاكمة“(.)50
 - 19ومل توفر الدول األعض ــاء اليت قدما معلومات أي أم لة ملمارس ــة الوالية القض ــائية اإلقليمية على
اجلرائم اليت يرت بها موظفون تابعون لألمم املتحدة وخرباء هلا موفدون يف بع ات ،باس ـ ـ ـ ـ ــت ناء دولة عض ـ ـ ـ ـ ــو
وا دة قدما أم لة ملمارسـ ــتها الوالية القضـ ــائية كدولة مضـ ــيفة على اجلرائم املزعومة اليت أُبل عن ارت ااا
يف اقليمها(.)51
 - 2الجتسية
 - 20تنص تشـ ـ ـريعات  55دولة عضـ ـ ـوا على اجلنس ـ ــية ك س ـ ــاس للوالية القض ـ ــائية خارج اإلقليم (انظر
الفقرة الفرعية (ف) من الفقرة  8أعال )( . )9ومي ن مال ظة اختالفات يف مدة اقامة هذ الدول والية
قضائية صارعة على اجلرائم اليت يرت بها رعاياها خارج اقليمها .ولئن كانا ممارسة الوالية القضائية استنادا
ات اجلنســية هي أمر ليس حمل جدال بالنســبة لدول ك مة ،متد دول أخرة واليتها القضــائية خارج اقليمها
لتشمل رعاياها يف ظروف أك ر حتديدا .وسيتناول هذا التقرير أوال القوانني اجلنائية العامة اليت تشمل فيها
الوالية القضـ ـ ـ ـ ــائية ري الرعايا ،قبل االنتقال ات األ ام األك ر حتديدا اليت تقيم الوالية القضـ ـ ـ ـ ــائية على
فئـ ــات معينـ ــة من الرعـ ــايـ ــا (هي املوظفون العموميون أو األفراد املـ ــدنيون أو أفراد الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ـ ــة أو األفراد
العس ريون).
الوالية القضادية العامة على الرعايا
 - 21هنا  33دولة عض ـوا تعتمد على ان با عام لقانوحا اجلنائي على رعاياها( .)52وتتمســي تلي
الدول األعضــاء ات أقجــى د مم ن بالوالية القضــائية املســتندة ات اجلنســية ألن كافة اجلرائم اليت يعاقب
عليها القانون احمللي تشملها تلي الوالية القضائية .واضافة ات نلي ،متد  6من تلي الدول الـ  33ن ا
واليتها القضــائية لتشــمل األجانب املقيمني فيها( ،)53يف ني متد  4دول واليتها القضـائية لتشــمل عدميي
_________________

()48
()49
()50
()51

األرجنتني ،بنما ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،النروي  ،امل سيي.
أملانيا ،بولندا ،بمو ،كندا ،كولومبيا.
كينيا.
سويسرا.

( )52اس ــبانيا ،اس ــتونيا ،أملانيا ،باراغواي ،الربازيل ،الربتغال ،بلجي ا ،بلغاريا ،البوس ــنة واهلرس ــي ،بولندا ،بوليفيا (دولة  -املتعددة
القوميات) ،بمو ،بيالروس ،تركمانســتان ،تشــي يا ،اجلبل األســود ،رهورية كوريا ،جورجيا ،الســلفادور ،ســلوفينيا ،الســويد،
سويسرا ،ةربيا ،غواتيماال ،فنلندا ،كرواتيا ،ال ويا ،التفيا ،ليتوانيا ،ليختنشتاين ،امل سيي ،النروي  ،النمسا.
( )53بلجي ا ،السويد ،كرواتيا ،التفيا ،ليتوانيا ،النروي .
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اجلنسية املقيمني فيها( .)54ومثة صروط ملمارسة الوالية القضائية من قِبَل معظم تلي الدول ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .33فعلى
س ـ ـ ـ ـ ــبيل امل ال ،يوجد لدة  22دولة ص ـ ـ ـ ـ ــرط عام يتم ل يف التجرمي املزدوج(،)55اال أن  7دول ال تش ـ ـ ـ ـ ــرتط
اسـ ـ ــتيفاء صـ ـ ــرط التجرمي املزدوج فيما يتعلق جبرائم جسـ ـ ــيمة معينة ،من بينها اجلرائم املتجـ ـ ــلة باالسـ ـ ــتغالل
واالنتها اجلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيني( ،)56يف ني تقيم  8دول واليتها القض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية على اجلرائم املرت بة يف األقاليم غم
اةاض ـ ـ ــعة للوالية اجلنائية ألي دولة()57؛ وتراعي  9دول (من بينها  8من الدول اليت ت بق التجرمي املزدوج
كش ــرط) عدم جواز احملاكمة عن اجلرمية ناهتا مرتني()58؛ وتش ــرتط  7دول وجود الش ــخص املدعى ارت ابه
اجلرمية يف اقليم دولة احمل مة()59؛ وتش ـ ـ ـ ـ ــرتط دولتان أن ت ون اجلرمية من اجلرائم اليت تس ـ ـ ـ ـ ــتوجب تس ـ ـ ـ ـ ــليم
مرت بها()60؛ وتشرتط دولتان ةدور انن من مسآول ومي للشرو يف حماكمة مرت ب اجلرمية(.)61
 - 22وتفرض دول أعضـ ـ ــاء أخرة واليتها القضـ ـ ــائية خارج اإلقليم على رعاياها ول نها حتجـ ـ ــر الوالية
القضائية املوضوعية يف فئة من اجلرائم أضيق ن اقا .وهنا  5دول حتجر الوالية القضائية على رعاياها يف
اجلرائم اليت يُعاقب عليها بالسـ ـ ـ ــجن ملدد دنيا حمددة ترتاو بني سـ ـ ـ ــنة وا دة وأرب سـ ـ ـ ــنوات( .)62وختتلة
صروط ممارسة الوالية القضائية فيما بني تلي الدول اةمس فإ دة الدول تت لب استيفاء صرط التجرمي
املزدوج()63؛ وتش ـ ـ ــرتط دولتان وجود الش ـ ـ ــخص املدعى ارت ابه اجلرمية يف اقليمها()64؛ وتتقيد دولتان بعدم
جواز احملاكمة عن اجلرمية ناهتا مرتني()65؛ وال تســم دولة وا دة ببدء احملاكمة اال بعد ةــدور اإلنن من
ا ومة( ،)66يف ني أض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافا دولة وا دة أن آلية تعاوحا ال تن بق ،يف االت تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليم امل لوبني،
اال فيمــا يتعلق بـ خ ر اجلرائم ،اليت تعرتف مآس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهتــا بـ حــا اجلرائم اليت يُعــاقــب عليهــا بعقوبــة أكرب
بالسجن( .)67وعلى حنو منفجل ،فإن صرط فرض د أدىن من عقوبة السجن مهم بالنسبة لدولة أخرة
ت بق قانوحا اجلنائي العام على رعاياها (انظر الفقرة  21أعال ) ،بالنظر ات أن الوالية القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية خارج
_________________

()54
()55
()56
()57

بيالروس ،تركمانستان ،تشي يا ،جورجيا.
اسـ ــبانيا ،اسـ ــتونيا ،أملانيا ،باراغواي ،الربتغال ،بلجي ا ،بولندا ،بمو ،بيالروس ،تركمانسـ ــتان ،جورجيا ،سـ ــلوفينيا ،السـ ــويد،
سويسرا ،فنلندا ،كرواتيا ،ال ويا ،ليتوانيا ،ليختنشتاين ،امل سيي ،النروي  ،النمسا.
أملانيا ،فنلندا ،كرواتيا ،ليتوانيا ،ليختنشتاين ،النروي  ،النمسا.
اســتونيا ،أملانيا ،باراغواي ،الربتغال ،الســلفادور ،ســويس ـرا ،فنلندا (عن اجلرائم اليت يُعاقَب عليها بالســجن ملدة تتجاوز ســتة
أصهر) ،النروي (عن اجلرائم اليت يُعاقَب عليها بالسجن).

( )58اسبانيا ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،بيالروس ،تركمانستان ،سلوفينيا ،السويد ،ال ويا ،ليتوانيا ،امل سيي.
( )59الربتغال ،بلجي ا ،البوسنة واهلرسي ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،بمو ،اجلبل األسود ،امل سيي.
( )60بمو وغواتيماال (تشم ات رفض تسليم املتهم).
( )61بلجي ا (احملاكمة عن اجلرائم املرت بة ضـ ـ ــد أجانب عري بناء على لب املدعي العام االحتادي) والسـ ـ ــويد (يُ لب عموما
ةدور انن من ا ومة أو من صخص تعينه ا ومة ،اال يف ظروف حمدودة).
( )62تركيا (سنة وا د ة) ،السويد (أرب سنوات) ،الجني (ثالث سنوات) ،قربص (سنتان) ،كولومبيا (سنتان).
( )63قربص.
( )64تركيا وكولومبيا.
( )65تركيا وكولومبيا.
( )66السويد.
( )67كولومبيا (أرب سنوات).
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اإلقليم ال تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل اال اجلرائم املرت بة يف اقليم ال ينتمي ألي دولة انا كانا تلي اجلرائم يُعا قَب عليها
بالسجن ملدة تتجاوز ستة أصهر(.)68
 - 23ويف ا ار ح آخر ،لدة  7دول أعض ـ ـ ــاء والية قض ـ ـ ــائية خارج اإلقليم على رعاياها فيما يتعلق
بارت اف جرائم أو ُجن يُعاقَب عليها مبوجب القانون الو ( ،)69وإل داها والية قض ـ ـ ــائية أيض ـ ـ ــا خارج
اإلقليم على اجلرائم أو اجلن اليت يرت بها األجانب املقيمون فيها ،انا مل يُ لب تسليمهم أو مل يُقبل(.)70
أما فيما يتعلق بشروط ممارسة الوالية القضائية لدة تلي الدول السب فإن  5دول تت لب استيفاء صرط
التجرمي املزدوج()71؛ و  3دول تشـ ـ ــرتط وجود الشـ ـ ــخص املدعى ارت ابه اجلرمية يف اقليمها()72؛ و  4دول
تراعي عدم جواز احملاكمة عن اجلرمية ناهتا مرتني( ،)73وفيما يتعلق بدولة وا دة ختض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ احملاكمة على
اجلنحة لتقدمي ص ـ ـ وة جنائية من قِبَل الضـ ــحية أو لب من قِبَل ومة الدولة اليت ارتُ با فيها اجلرمية
ومي ن املعاقبة على املخالفات البسي ة يف االت ينص عليها القانون الو على حنو حمدد(.)74
 - 24وهنا  8دول أعضــاء أكدت عدم الســما مبمارســة الوالية القضــائية على جرائم حمددة يرت بها
رعاياها يف اةارج اال مبوجب اسـ ـ ـ ـ ـ ــت ناء ة ـ ـ ـ ـ ـ ـري من الن ا اإلقليمي لقوانينها( .)75وتشـ ـ ـ ـ ـ ــمل أم لة تلي
اجلرائم ،اليت تنظمها معاهدات دولية أو اليت ارتئي أحا خ مة بدرجة ت في ألن تسـ ـ ـ ــتوجب ت بيق الوالية
القض ـ ـ ـ ـ ــائية خارج اإلقليم ،القرة ـ ـ ـ ـ ــنة()76؛ واإلرهاف()77؛ والتعذيب (الذي يرت به املوظفون العموميون أو
يُرتَ ب بامسهم) ()78؛ واالعار باألصــخاص()79؛ وغســل األموال()80؛ والفســاد والرصــوة أو ما يتجــل اما
من جرائم()81؛ واجلرائم اجلنسية (بوجه عام)()82؛ واجلرائم اجلنسية املتعلقة باأل فال()83؛ والقتل ،أو القتل
اة  ،أو القتل املتع يمد(.)84
_________________
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()68
()69
()70
()71
()72
()73
()74
()75
()76
()77

فنلندا.
األردن ،تونس ،العرا  ،عمان ،ق ر ،مجر ،اليونان.
األردن.
تونس ،العرا  ،ق ر ،مجر ،اليونان.
العرا  ،ق ر ،مجر.
تونس ،عمان ،ق ر ،مجر.
اليونان.
أيرلندا ،جنوف أفريقيا ،غيانا ،كندا ،اململ ة املتحدة ،نيوزيلندا ،هولندا ،الواليات املتحدة.
نيوزيلندا.
كندا ونيوزيلندا.

()78
()79
()80
()81
()82
()83
()84

أيرلندا واململ ة املتحدة.
أيرلندا ،كندا ،اململ ة املتحدة ،نيوزيلندا ،الواليات املتحدة.
نيوزيلندا.
كندا ،اململ ة املتحدة ،نيوزيلندا ،الواليات املتحدة.
جنوف أفريقيا ،غيانا (رهنا بالتجرمي املزدوج) ،نيوزيلندا.
أيرلندا (رهنا بالتجرمي املزدوج) ،كندا ،اململ ة املتحدة ،نيوزيلندا ،الواليات املتحدة.
أيرلندا واململ ة املتحدة.
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 - 25وال ت شــة املعلومات املقدمة من الدول األعضــاء عن أي ةــورة واضــحة لأل ام الو نية اليت
تقيم الوالية القضـ ـ ـ ــائية على اجلرائم نات ”ال اب اجلسـ ـ ـ ــيم“ اليت يرت بها الرعايا الذين يعملون كموظفني
وخرباء تابعني لألمم املتحدة موفدين يف بع ات .فمن نا ية ،أبرزت  5دول جرائم جســيمة حمددة ُمعرتف
اا يف قوانينها احمللية تن بق عليها الوالية القضائية خارج اإلقليم()85؛ ومن النا ية األخرة ،نكرت دولتان
أن تش ـ ـريعاهتما ال تتضـ ــمن فئة ئج ـ ـجـ ــة للجرائم نات ”ال اب اجلسـ ــيم“( .)86وأوضـ ــحا بعض الدول
األعضـ ــاء مفهوم اجلرائم نات ”ال اب اجلسـ ــيم“ يف قوانينها احمللية بينما مل توضـ ــحه دول أعضـ ــاء أخرة.
وعدر اإلصارة ات أن حمور تركيز هذا التقرير هو اقامة الدول األعضاء الوالية القضائية فيما يتعلق باجلرائم
”املعروفة يف قوانينها اجلنائية الو نية الس ـ ــارية“ ،وال س ـ ــيما اجلرائم اة مة منها ،اليت يرت بها رعاياها أثناء
عملهم كموظفني تابعني لألمم املتحدة أو كخرباء موفدين يف بع ات .ويف هذا الجدد ،م أنه قد رئي أنه
ينبغي أن تُدرج كحد أدىن اجلرائم اة مة املرت بة ضد األصخاص ،مبا يف نلي اجلرائم اجلنسية( ،)87يتم ل
ح بديل مم ن يف تغ ية كافة اجلرائم اة مة ،حبسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ما هي معروفة ومعرفة يف القانون الو للدولة
اليت تفرض واليتها القضــائية واليت يُعاقِب عليها قانون تلي الدولة بالســجن ملدة ســنتني أو ثالث ســنوات
على األقل(.)88
الوالية القضادية على المو ين العموميين
 - 26هنا  25دولة عض ـوا لديها أ ام حمددة تقيم الوالية القض ــائية على املوظفني العموميني الذين
ي تون أعماال ختض ـ لوالية قض ــائية أجنبية (انظر الفقرة الفرعية’ ‘4من الفقرة ( 9هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) اعال )( ،)22على
الرغم من عدم وجود ح مو د عا موظفي األمم املتحدة أو خربائها املوفدين يف بع ات.
 - 27ومن تلي الدول اةمس والعشرين ،ل ـ ـ ـ ـ ـ  23دولة والية قضائية خارج اإلقليم فيما يتعلق باجلرائم
اليت يرت بها املوظفون العموميون ،يف أداء واجباهتم عادة(( )89وان كان ليس واضحا بوجه عام ما انا كان
موظفو األمم املتحــدة وخرباوهــا تن بق عليهم ة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفــة ”املوظفني العموميني“ يف ا ــار تلــي األ ــام)،
وأوضحا دولة وا دة منها أن الرعايا الذين يعملون كموظفني أو خرباء تابعني لألمم املتحدة موفدين يف
بع ات بج ـ ـ ـ ــفتهم الش ـ ـ ـ ــخج ـ ـ ـ ــية ال يندرجون ض ـ ـ ـ ــمن تعرية املوظفني العموميني وأن اجلرائم املن بقة على
املوظفني العموميني حبُ م مركزهم من صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حا أال تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل بوجه عام أولئي الذين ُمنحوا اجازة للعمل
كموظفني أو كخرباء تابعني لألمم املتحدة موفدين يف بع ات( ،)90بينما تعترب دولة وا دة الرعايا الذين
_________________

( )85اسبانيا ،أيرلندا ،اململ ة املتحدة ،نيوزيلندا ،هولندا.
( )86غواتيماال وكولومبيا.
( )87انظر  ،A/60/980الفقرة .61
( )88انظر  ،A/62/329الفقرة .39
( )89األرجنتني ،األردن ،اسـ ــبانيا ،أملانيا ،اي اليا ،باراغواي ،بلجي ا (تنحجـ ــر يف جرائم الفسـ ــاد) ،بنما ،بولندا ،بوليفيا (دولة -
املتعددة القوميات) ،بمو ،تركيا ،الس ـ ــلفادور ،الجـ ــني ،العرا  ،غواتيماال ،فنلندا (تشـ ــم ات اجلرائم اليت تُرت ب أثناء ص ـ ــغل
منج ـ ـ ــب عام) ،كندا (م اس ـ ـ ــتبعاد املوظفني غم االحتاديني) ،كولومبيا ،اململ ة املتحدة ،النروي (قد يُس ـ ـ ــم باحملاكمة يف
ظروف معينة انا كان قد فُج ـ ـ ـ ـ ـ ــل يف اجلرمية يف اةارج ما مل ت ن احملاكمة يف البلد الفاة ـ ـ ـ ــل قد بدأت بناء على لب من
سل ات النروي ) ،هولندا (تنحجر يف قائمة جرائم خ مة) ،اليونان.
( )90كندا.
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يعملون كموظفني أو كخرباء تابعني لألمم املتحدة موظفي خدمة مدنية دولية وبالتا يُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبعدون من
األ ام املن بقة على وكالء سل اهتا وموظفيها(.)91
 - 28وعلى النقيض من نلي ،الثنتني من الدول ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  25أ ام تن بق بجـورة حمددة على املوظفني
العموميني املنتش ـ ـ ـرين يف اةارج للعمل يف عمليات ف السـ ـ ــالم أو ما صـ ـ ــااها من عمليات( ،)92وتعترب
وا ــدة منهمــا رعــايــاهــا الــذين يعملون كموظفني أو كخرباء تــابعني لألمم املتحــدة موظفني مــدنيني يظلون
خاضعني للمحاكمة عن كافة اجلرائم اليت يُعاقب عليها مبوجب قانوحا اجلنائي العام ،دون أي صرط يتعلق
بالتجرمي املزدوج( ،)93أما بالنسبة للدولة العضو األخرة ،فإن املوظفني املدنيني خيضعون لنفس التشريعات
املن بقة على أفراد الش ــر ة واألفراد العس ـ ريني الذين يش ــاركون يف عمليات من هذا القبيل (انظر الفقرتني
 34و  38أدنا ) (.)94
الوالية القضادية على ا فراد المدنيين
 - 29ات جانب الدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اليت لديها أ ام فيما يتعلق باألفراد املدنيني الذين ي تون أفعاال
بجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفتهم موظفني عموميني (انظر الفقرات  28-26أعال ) أو األفراد املـ ـ ــدنيني امللحقني بـ ـ ــاألفراد
العس ريني(( )95انظر الفقرات  39-35أدنا ) ،لدة  4دول أ ام حمددة مي ن أن تن بق على موظفي
األمم املتحدة وخربائها املدنيني املوفدين يف بع ات(.)96
 - 30وقد وسـعا ا دة تلي الدول األرب بجــورة حمددة قانوحا اجلنائي لتقيم الوالية القضــائية خارج
اإلقليم على رعـايـاهـا الـذين يتمتعون بـا ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـة من احملـاكمـة يف دولـة أجنبيـة رهنـا بـاملوافقـة اة يـة لوزير
كش ـ ــرط ملمارس ـ ــة الوالية القض ـ ــائية( .)97ومن املفرتض أن هذا من صـ ـ ـ نه أن يش ـ ــمل األفراد املدنيني الذين
يعملون كموظفني أو خرباء تابعني لألمم املتحدة موفدين يف بع ات ممن تشملهم اتفاقية عام .1946
 - 31ومن تلي الدول األرب  ،لدة اثنتان تشـ ـ ـريعات حمددة بشـ ـ ـ ن األفراد املدنيني الذين ينتش ـ ــرون يف
اةارج يف بع ات دولية ،أو عمليات ف الســالم ،أو ما صــابه نلي من أنش ـ ة( .)98وتنص تش ـريعاهتما
على أن األفراد املدنيني الذين يشاركون يف أنش ة من هذا القبيل خيضعون الن با القانون اجلنائي خارج
اإلقليم وين بق عليهم مبدأ التجرمي املزدوج (اال فيما يتعلق جبرائم جنسية معينة).
 - 32ومن تلي الدول األرب ناهتا ،إل داها والية قضـ ـ ــائية تنحجـ ـ ــر يف األصـ ـ ــخاص الذين يش ـ ـ ـ لون
جزءا من قوة عمليات فيما وراء البحار م نون هلا أو ت البها ا ومة ب ن تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار يف أداء واجبات يف
_________________

( )91األرجنتني (ال تستند الوالية القضائية على الوكالء واملوظفني ات اجلنسية).
()92
()93
()94
()95
()96
()97
()98
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البوسنة واهلرسي والنمسا.
النمسا.
البوسنة واهلرسي.
أسرتاليا ،بلجي ا ،جنوف أفريقيا ،السويد ،كندا.
أسرتاليا ،فنلندا ،كرواتيا ،نيوزيلندا.
أسرتاليا.
فنلندا وكرواتيا.
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اةارج ،مبا يش ـ ـ ـ ـ ــمل عمليات األمم املتحدة وغم عملياهتا على الس ـ ـ ـ ـ ـ ـواء( )99وأقرت ة ـ ـ ـ ـ ـ ـرا ة ب ن الوالية
القض ـ ـ ـ ـ ـ ــائية ال تش ـ ـ ـ ـ ـ ــمل الرعايا الذين يعملون كموظفني أو خرباء تابعني لألمم املتحدة موفدين يف بع ات
بجفتهم الشخجية دون ا جول على انن ومي.
الوالية القضادية على أفراد الشرطة
 - 33هنا دولتان عض ـ ـ ـ ـوان لديهما أ ام حمددة تقيم الوالية القض ـ ـ ـ ــائية على موظفي ص ـ ـ ـ ــر ة األمم
املتحدة وخربائها يف جمال الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ة املوفدين يف بع ات (انظر الفقرة الفرعية’ ‘2من الفقرة ( 9ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)
أعال )( ،)20ت بق ا دامها قانونا جنائيا خارج اإلقليم على رعاياها الذين يتمتعون با جـ ـ ـ ــانة من احملاكمة
يف دولة أجنبية ،رهنا باملوافقة اة ية لوزير كش ـ ـ ـ ــرط ملمارس ـ ـ ـ ــة الوالية القض ـ ـ ـ ــائية (انظر الفقرة  30أعال )،
ونكرت أن نلي القانون من ص ـ ـ نه أن ين بق على أفراد الشـ ــر ة الذين يُنشـ ــرون ات بع ات األمم املتحدة
يف اةارج الذين تشملهم اتفاقية عام  ،)100(1946يف ني أنه وفقا للدولة األخرة ،خيض أفراد الشر ة
الذين يُنشرون للعمل يف عمليات األمم املتحدة يف اةارج بجفات صىت ملدونة قواعد سلو تسري خارج
اإلقليم ،ويتسبب خرقها يف جعلهم ُعرضة للمحاكمة مبوجب نظام العدالة اجلنائية(.)101
 - 34وهنا  4دول أعضـ ـ ــاء أخرة لديها أ ام حمددة تن بق على أفراد الشـ ـ ــر ة الذين يُنشـ ـ ــرون يف
اةارج يف بع ات دولية ،أو عمليات ف السـالم ،أو ما صـابه نلي من أنشـ ة( .)102ول ن ،بالنظر ات
أن التحليل يقتجـ ـ ـ ـ ــر على املعلومات الواردة ،ليس واضـ ـ ـ ـ ــحا مدة تنظيم تلي األ ام للسـ ـ ـ ـ ــلو اجلنائي
ملوظفي صر ة األمم املتحدة أو خربائها يف جمال الشر ة املوفدين يف بع ات.
الوالية القضادية على ا فراد العسكريين
 - 35هنا  26دولة عض ـ ـ ـ ـ ـ ـوا أقاما ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال من أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال الوالية القض ـ ـ ـ ـ ــائية على س ـ ـ ـ ـ ــلو أفرادها
العسـ ـ ـ ريني( ،)103اس ـ ــتنادا ات القانون العسـ ـ ـ ري ،أو القانون املد  ،أو مزي من االثنني ،أو تشـ ـ ـريعات
حمددة أخرة .وبناء على نلي ،من ص ن الوالية القضائية أن ختتلة تبعا للجرائم اليت تستهدفها األ ام
املن بقة.
 - 36ومن تلي الدول الس ـ ـ ـ ــا والعش ـ ـ ـ ـرين ،هنا  12دولة لديها قانون عس ـ ـ ـ ـ ري ينص على الوالية
القض ـ ــائية على أفرادها العس ـ ـ ريني فيما يتعلق باجلرائم العس ـ ـ رية املرت بة يف اةارج( )104ويف دولة وا دة
_________________

( )99نيوزيلندا.
( )100أسرتاليا.
( )101كندا.
( )102األردن (تن بق على أفراد األمن العام من ري الرتب) ،واي اليا ،والبوسنة واهلرسي ،والسويد (تن بق على عمليات الشر ة
لدعم السالم أو موظفي الشر ة امل لفني مبهام عرب و نية مبوجب اتفاقات دولية).
( )103األردن ،أسرتاليا ،استونيا ،أملانيا ،أيرلندا ،اي اليا ،بلجي ا ،البوسنة واهلرسي ،بولندا ،تشي يا ،رهورية كوريا ،جنوف أفريقيا،
الس ــلفادور ،الس ــويد ،س ــويسـ ـرا ،ص ــيلي ،الج ــني ،فنلندا ،كندا ،كولومبيا ،التفيا ،اململ ة املتحدة ،النروي  ،نيوزيلندا ،هولندا،
اليونان .بيد أن جنوف أفريقيا مل تقدم معلومات عن ن ا الوالية القضائية املوضوعية مبوجب قانون الدفا اةاص اا.
( )104أس ـرتاليا ،اســتونيا ،أيرلندا ،رهورية كوريا (م اســتبعاد اجملندين املعارين) ،وســويس ـرا ،وصــيلي ،وكندا ،وكولومبيا (تنحجــر يف
اجلرائم اليت مت ل النتيجة املباصرة ألداء الواجبات العس رية) ،التفيا ،اململ ة املتحدة ،نيوزيلندا ،اليونان.
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يتسم القانون العس ري والوالية القضائية للمحاكم العس رية ب اب
و (ف) من الفقرة  14أعال )(.)45(،)44

جري (انظر الفقرتني الفرعيتني (أ)

 - 37ومن تلي الدول السا والعشرين ناهتا ،ل ـ ـ ـ  21دولة والية قضائية عامة على أفرادها العس ريني
الــذين مي ن أن يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري عليهم ت بيق القــانون املــد ومي ن حمــاكمتهم أمــام احملــاكم املــدنيــة (انظر الفقرة
الفرعية (ج) من الفقرة  14أعال )()46؛ ويف  9منها يتض ـ ـ ــمن القانون العس ـ ـ ـ ري القانون اجلنائي العام أو
يتواجد معه حبيث تش ــمل الوالية القض ــائية على األفراد العس ـ ريني اجلرائم العس ـ رية واجلرائم نات ال اب
املد على الس ـ ـ ـواء( )105ولدولة وا دة منها والية قضـ ـ ــائية أيضـ ـ ــا حملاكمة أفرادها العس ـ ـ ـ ريني فيما يتعلق
بالسـ ــلو الذي يُعاقَب عليه كجرائم مبوجب قانون أجنيب )106(،يف ني خيض ـ ـ األفراد العس ـ ـ ريون يف 5
من تلي الدول ،على الع س من نلي ،للقانون اجلنائي العام ات ا د نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الذي خيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ له الرعايا
اآلخرون(.)107
 - 38ومن تلي الدول السا والعشرين ناهتا ،ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  5دول والية قضائية تستند ات أ ام حمددة فيما
يتعلق باألفراد العس ريني الذين يُنشرون يف اةارج يف بع ات دولية ،أو عمليات ف السالم أو ما صابه
نلي من أنش ـ ـ ـ ـ ـ ة( ،)108وهي والية قائمة ،فيما يبدو ،اضـ ـ ـ ـ ــافة ات اإل ار القائم للقانون العس ـ ـ ـ ـ ـ ري أو
املد  ،وبالتا ت مله.
 - 39ومن تلي الدول الس ـ ـ ـ ــا والعش ـ ـ ـ ـرين ناهتا ،نكرت ا دة عش ـ ـ ـ ــرة دولة فق بج ـ ـ ـ ــورة حمددة أن
قوانينها من ص حا أن تشمل السلو الذي ي تيه خارج اإلقليم أفرادها العس ريون الذين يعملون كموظفني
أو كخرباء تابعني لألمم املتحدة موفدين يف بع ات( .)109وعالوة على نلي ،من املهم اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ات أن
بعض الدول األعض ـ ـ ــاء ميزت بني أفراد الو دات الو نية العس ـ ـ ـ ريني ،الذين خيض ـ ـ ــعون للوالية القض ـ ـ ــائية
ا ج ـرية للدول املرس ــلة هلم ،واألفراد العس ـ ريني الذين يعملون كموظفني أو كخرباء تابعني لألمم املتحدة
موفدين يف بع ات بجفتهم الشخجية ،بينما ال متيز دول أعضاء أخرة هذا التمييز( .)110ونتيجة لذلي،
قد ي ون ن ا هذا التحليل اما مفر ا يف مشوله أو قاةرا يف مشوله.
 - 3الشخصية السلبية
 - 40هنا  27دولة عض ـ ـوا لديها أ ام و نية تسـ ــتند ات الشـ ــخجـ ــية السـ ــلبية (انظر الفقرة الفرعية
(ج) من الفقرة  8أعال )( .)10ويف ني أن بعض الدول تفرتض وجود والية قضــائية فيما يتعلق بالســلو
الذي يآثر على رعاياها بوجه أعم ،حتج ـ ـ ــر دول أخرة ممارس ـ ـ ــتها للوالية القض ـ ـ ــائية ض ـ ـ ــمن ظروف معينة
منجوص عليها ةرا ة.
_________________

( )105أسرتاليا ،استونيا ،أيرلندا ،سويسرا ،فنلندا ،كندا ،اململ ة املتحدة ،نيوزيلندا ،اليونان.
( )106كندا.
( )107أملانيا ،بلجي ا ،البوسنة واهلرسي ،تشي يا ،السويد.
( )108األردن (تن بق على أفراد األمن العام من ري الرتب) ،واي اليا ،والبوسنة واهلرسي ،والسويد ،وفنلندا.
( )109أسرتاليا ،أملانيا ،أيرلندا ،اي اليا ،رهورية كوريا ،سويسرا ،الجني ،كندا ،التفيا ،نيوزيلندا ،اليونان.
( )110انظر  ،A/62/329الفقرات .65-54
18-11357
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 - 41وهنا  16دولة عض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا لديها أ ام عامة تقيم الوالية القض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية فيما يتعلق ب افة اجلرائم
املرت بة ضـ ـ ـ ـ ـ ــد رعاياها( ،)111لدولة وا دة منها والية قضـ ـ ـ ـ ـ ــائية فيما يتعلق باجلرائم املرت بة ضـ ـ ـ ـ ـ ــد عدميي
اجلنس ــية املتمتعني مبركز اإلقامة الدائمة أيض ــا( ،)112يف ني أن التجرمي املزدوج مي ل ص ــر ا ملمارس ــة الوالية
القضائية بالنسبة ل ـ  9دول()113؛ ول ن ،من تلي الدول ال ـ  16تست  3دول اجلرائم املرت بة يف اإلقليم
الذي ال خيض ـ ألي والية جنائية( )114وأضــافا دولة وا دة أن ســل اهتا ئولة ةــال ية تقدير اجراء أو
عدم اجراء احملاكمة عن جرمية تُرت ب ض ـ ـ ـ ــد رعاياها ىت انا كانا ال يُعاقَب عليها مبوجب قانون الدولة
اليت ارتُ با فيها( ،)115يف ني ختض ـ ممارس ــة الوالية القض ــائية من قِبَل  6دول لوجود الش ــخص املدعى
ارت ــابــه اجلرميــة داخــل اقليمهــا( ،)116وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافــا دولــة وا ــدة أن اجلرميــة ال بــد أن ت ون من اجلرائم اليت
تس ــتوجب تس ــليم اجلناة مبوجب القانون احمللي( ،)117وال جيوز لدولة وا دة أن متارس الوالية القض ــائية اال
انا كان الش ـ ـ ـ ــخص املدعى ارت ابه اجلرمية مل يُس ـ ـ ـ ـ ـليم( ،)118وتراعي  3دول عدم جواز احملاكمة عن اجلرمية
ناهتا مرتني( ،)119ويُشرتط بالنسبة لدولة وا دة منها ةدور انن للمحاكمة(.)120
 - 42ولدول أعض ـ ــاء أخرة والية قض ـ ــائية فيما يتعلق بفئة أقل من اجلرائم اليت تُرت ب ض ـ ــد رعاياها.
وتع س أ ــامهــا ،من بعض النوا ي ،تلــي املتعلقــة بــاجلرائم اليت يرت بهــا الرعــايــا (انظر الفقرتني 22
و  23أعال ) .وحتجــر أرب دول واليتها القضــائية يف اجلرائم اليت تُرت ب ضــد رعاياها ويُعاقب عليها حبد
أدىن من عقوبة السجن ،يتفاوت نسبيا تفاوتا واسعا من ستة أصهر ات مثا سنوات( ،)121وتشمل الوالية
القض ـ ـ ــائية إل داها اجلرائم اليت تُرت ب ض ـ ـ ــد األجانب املقيمني اقامة دائمة( ،)122وتش ـ ـ ــمل والية ا داها
اجلرائم اليت تُرت ب ض ــد أجانب مقيمني( ،)123وتت لب ثالث منها اس ــتيفاء ص ــرط التجرمي املزدوج(.)124
وات جانب تلي الدول ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،4تفرض دولة أخرة واليتها على اجلرائم اليت تُرت ب ضد رعاياها وتش ل

_________________

()111

اس ـ ــتونيا ،أملانيا ،الربتغال ،بلغاريا ،بنما ،البوس ـ ــنة واهلرس ـ ــي ،بولندا ،بمو ،تركمانسـ ــتان ،تشـ ــي يا ،اجلبل األسـ ــود ،رهورية
كوريا ،السلفادور ،سلوفينيا ،غواتيماال ،امل سيي.
تشي يا.
استونيا ،أملانيا ،الربتغال ،بولندا ،بمو ،تشي يا ،اجلبل األسود ،سلوفينيا ،امل سيي.
استونيا ،الربتغال ،تشي يا.
اجلبل األسود (بناء على موافقة املدعي العام األعلى).
الربتغال ،البوسنة واهلرسي ،بمو ،اجلبل األسود ،غواتيماال ،امل سيي.
بمو.

()118
()119
()120
()121
()122
()123
()124

الربتغال.
سلوفينيا ،غواتيماال ،امل سيي.
غواتيماال (ال بد أن ي ون قد مت توجيه هتمة من قِبَل م تب املدعي العام أو بامسه).
بلجي ا (مخس سنوات) ،فنلندا (ستة أصهر) ،النروي (سا سنوات) ،هولندا (مثا سنوات).
فنلندا.
النروي .
بلجي ا ،فنلندا ،هولندا.

()112
()113
()114
()115
()116
()117
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جرائم أو ُجنحاً ،بنفس صــروط ممارســة الوالية القضــائية اليت تن بق على اجلرائم اليت يرت بها رعاياها (انظر
الفقرة  23أعال ) (.)125
 - 43وهنا  6دول أعض ـ ـ ـ ـ ــاء هلا والية قض ـ ـ ـ ـ ــائية مس ـ ـ ـ ـ ــتندة ات أ ام حمددة فيما يتعلق جبرائم معينة
تُرت ب ضـ ــد رعاياها ،من قبيل جرائم ا رف واجلرائم ضـ ــد اإلنسـ ــانية ،واإلرهاف ،واالعار باألصـ ــخاص،
واجلرائم اجلنسية املتعلقة باأل فال(.)126
 - 44وهنا دولتان عضوان لديهما أ ام تقيم الوالية القضائية عن اجلرائم اليت يرت بها رعاياها ضد
رعاياها .وصـ ـ ــروط ممارسـ ـ ــة تلي الوالية القضـ ـ ــائية أقل ة ـ ـ ـرامة ،مقارنة بالشـ ـ ــروط املن بقة على اجلرائم اليت
يرت بها الرعايا األجانب فإ دة هاتني الدولتني تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتط أن ي ون الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخص املدعى ارت ابه اجلرمية
والض ـ ــحية مقيمني كالمها يف اقليمها( ،)127يف ني ال تش ـ ــرتط الدولة األخرة س ـ ــوة أن ي ون الض ـ ــحية
مقيما يف اقليمها(.)128
 - 4المبدأ ال ماد
 - 45هنا  30دولة عضـ ـ ـ ـوا لديها أ ام و نية تقيم الوالية القض ـ ـ ــائية على األص ـ ـ ــخاص بوجه عام،
ومن بينهم الرعايا األجانب ،على أساس املبدأ ا مائي (انظر الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة  8أعال )(.)12
وتركز هذ األ ام عادة على اجلرائم اليت تآثر على ”املجــلحة (املجــاس) األســاســية للدولة“ و/أو األمن
العام ،من قبيل اجلرائم املرت بة ضــد الدولة أو ضــد مجــا ها ،أو ســيادهتا ،أو و دهتا ،أو أمنها( ،)129أو
اجلرائم املرت بة ض ـ ـ ـ ــد النظام الدس ـ ـ ـ ــتوري للدولة( ،)130واجلرائم املرت بة ض ـ ـ ـ ــد ادارة الدولة أو س ـ ـ ـ ــل اهتا أو
مآس ـ ـسـ ــاهتا( ،)131واجلرائم املرت بة ضـ ــد اقتجـ ــاد الدولة أو املجـ ــاس االقتجـ ــادية للدولة( ،)132واجلرائم اليت
تن وي على تزوير مس ـ ــتندات رمسية أو أختام أو العملة أو تزييفها( .)133وبوجه عام ،مل تُذكر أي ص ـ ــروط
ملمارسة الوالية القضائية فيما يتجل بتلي اجلرائم.

_________________

( )125اليونان (ال بد من اس ــتيفاء ص ــرط التجرمي املزدوج ،ما مل تُرت ب اجلرمية يف دولة غم مس ــتقرة دس ــتوريا؛ وختض ـ احملاكمة عن
جنحة لتقدمي ص ـ ـ ـ ـ وة من قِبَل الضـ ـ ـ ــحية أو لب من قِبَل ومة الدولة اليت ارت با فيها اجلرمية؛ وال مي ن املعاقبة على
املخالفات البسي ة اال يف ا االت اليت ينص عليها القانون الو بجورة حمددة).
( )126اسبانيا ،أيرلندا ،اي اليا ،بلجي ا ،صيلي ،كندا.
()127
()128
()129
()130
()131
()132
()133
18-11357

النمسا.
الربتغال.
اس ـ ـ ـ ـ ــبانيا ،اي اليا ،الربتغال ،بلجي ا ،بنما ،البوس ـ ـ ـ ـ ــنة واهلرس ـ ـ ـ ـ ــي ،بولندا ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،بمو ،اجلبل
األسود ،جورجيا ،سلوفينيا ،السويد ،سويسرا ،غواتيماال ،فنلندا ،قربص ،ق ر ،كولومبيا ،النروي .
اسبانيا ،بمو ،سلوفينيا ،غواتيماال ،قربص ،كولومبيا.
بنما ،البوسنة واهلرسي ،بولندا ،بمو ،السويد ،كولومبيا ،النروي  ،هولندا.
بنما ،بولندا ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،بمو ،كولومبيا.
اسبانيا ،اي اليا ،بلجي ا ،بنما ،البوسنة واهلرسي ،سلوفينيا ،غواتيماال ،قربص ،ق ر ،كولومبيا ،ليتوانيا.
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 - 5الوالية القضادية العالمية
 - 46مل تذكر أي دولة عض ـ ــو ة ـ ـ ـرا ة وجود والية قض ـ ــائية عاملية هلا فيما يتعلق باجلرائم اليت يرت بها
موظفو األمم املتحدة وخرباوها املوفدون يف بع ات .وعلى الرغم من أن هنا  33دولة عضـوا تعتمد على
الوالية القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية العاملية (انظر الفقرة الفرعية (و) من الفقرة  8أعال )( ،)13فإن أ امها الو نية تتعلق
ب نوا أخرة من اجلرائم.
 - 47وعلى وجه اةجـ ــوص ،لدة  26دولة عض ـ ـوا أ ام و نية منحجـ ــرة يف ”اجلرائم الدولية“ ،مبا
يف نلي اإلبادة اجلماعية ،واجلرائم ضــد اإلنســانية ،وجرائم ا رف (انظر الفقرة الفرعية (د) من الفقرة 10
أعال ) ( . )27وأصار معظمها ات نظام روما األساسي للمح مة اجلنائية الدولية ك ساس للوالية القضائية،
ول ن بعضها نكر أيضا صرو ا ملمارسة الوالية القضائية .ومن تلي الدول األعضاء الـ ـ ـ ـ  26نكرت دولة
وا دة أن اجلرائم الدولية من صـ ـ حا أال يُعاقَب فيما يتعلق اا اال انا كان الش ــخص املدعى ارت ابه اجلرمية
موجودا يف اقليمهــا()134؛ وت بق دولــة وا ــدة مبــدأ عــدم جواز احملــاكمــة عن اجلرميــة ناهتــا مرتني(،)135
ونكرت دولة وا دة أن احملاكمات ال مي ن أن تبدأ اال مبوافقة املدعي العام(.)136
 - 48وقد تتداخل الوالية القض ـ ــائية العاملية يف بعض األ يان ،ول ن ليس دائما ،م الوالية القض ـ ــائية
خارج اإلقليم اس ـ ـ ـ ـ ــتنادا ات معاهدة .ويف هذا الج ـ ـ ـ ـ ــدد ،لدة  36دولة عضـ ـ ـ ـ ـ ـوا أ ام و نية تقيم والية
قضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية وفقا اللتزاماهتا التعاهدية الدولية (انظر الفقرة الفرعية (ف) من الفقرة  10أعال ) ( .)25وبعض
تلي الدول متيز بني اقامة الوالية القض ــائية خارج اإلقليم على أس ــاس الزامي أو جوازي مبوجب معاهدات
دولية ،بينما ال مييز البعض اآلخر نلي التمييز .فمن تلي الدول األعضـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  36ت بق  14دولة
قوانينهــا احملليــة على اجلرائم اليت يق عليهــا التزام بــاحملــاكمــة عنهــا()137؛ وت بق دولــة وا ــدة قــانوحــا احمللي
على حنو أوسـ ـ ن اقا على اجلرائم اليت اما ي ون هلا ق احملاكمة عنها أو ي ون عليها التزام بذلي()138؛
ومل تش ــر  6دول سـ ـوة ات األ ام الو نية املنفذة اللتزامات معينة نابعة من معاهدات دولية( .)139ومن
يث ص ــروط ممارس ــة الوالية القض ــائية لدة هذ الدول األعض ــاء ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  36أبرزت  10دول أعض ــاء أن
التجرمي املزدوج ليس ص ـ ـ ــر ا مبوجب أ امها الو نية( ،)140على الع س من دولة عض ـ ـ ــو وا دة حتج ـ ـ ــر
واليتها القضـ ـ ـ ــائية يف اجلرائم املرت بة يف اةارج اليت اما يُعاقَب عليها يف الدولة اليت ارتُ با فيها أو ت ون
قد ارتُ با يف م ان ال خيضـ ألي والية قضــائية()141؛ وتشــرتط  4دول أعضــاء وجود الشــخص املدعى
_________________

( )134اي اليا.
( )135بيالروس.
( )136كندا.
( )137اسبانيا ،أملانيا ،باراغواي ،الربازيل ،بلجي ا ،البوسنة واهلرسي ،بولندا ،بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) ،بمو ،سلوفينيا،
سويسرا ،امل سيي ،النروي  ،هولندا.
( )138النروي .
( )139األردن ،جورجيا ،كندا ،ليتوانيا ،اململ ة املتحدة ،نيوزيلندا.
( )140اسبانيا ،استونيا ،بلجي ا ،بنما ،بولندا ،بيالروس ،فنلندا ،ليتوانيا ،النمسا ،اليونان.
( )141سويسرا.
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وختض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  6دول احملــاكمــة ملبــدأ عــدم جواز احملــاكمــة عن اجلرميــة ناهتــا
ارت ــابــه اجلرميــة يف اقليمهــا()142؛ ُ
مرتني(.)143

باا  -ال صانة
 - 49ان الدول األعضاء ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  60اليت يشملها هذا التقرير هي ريعها أ راف يف اتفاقية عام 1946
باس ـ ـ ــت ناء دولة وا دة( .)144وم أن بعض الدول تناولا نلي بالتفج ـ ـ ــيل يف افاداهتا ومل يتناوله بعض ـ ـ ــها
اآلخر ،س ـ ـ ــلما  24دولة تس ـ ـ ــليما ة ـ ـ ــرُيا باتفاقية عام  1946ك س ـ ـ ــاس قانو من بق لقواعد ج ـ ـ ــانة
موظفي األمم املتحدة أو خربائها املوفدين يف بع ات (انظر الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة  13أعال ) (.)40
 - 50وهنا  10دول أعض ــاء أص ــارت ات اتفا بشـ ـ ن مركز القوات ،أو اتفا بشـ ـ ن مركز البع ات،
أو اتفــا ُمعــادل آخر ك ـ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس لت بيق قواعــد ا جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانــة (انظر الفقرة الفرعيــة (ف) من الفقرة 13
أعال )( ،)41قدما  3دول منها أم لة التفاقات م األمم املتحدة تنظم عالقتها كح ومات مضــيفة فيما
يتج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مب اتب معينة تابعة لألمم املتحدة( ،)145وقدما دولة وا دة أم لة التفاقاهتا م برنام األمم
املتحدة اإلمنائي()146؛ ونكرت دولة وا دة أن أفرادها العسـ ـ ـ ريني يُنش ـ ــرون عمال مبذكرة تفاهم م األمم
املتحدة بشـ ـ ـ ن بع ة لألمم املتحدة ف الس ـ ــالم يف دولة عض ـ ــو منفج ـ ــلة ،خيضـ ـ ـ مبوجبها أولئي األفراد
لواليتها القضائية ا جرية(.)147
 - 51أما فيما يتعلق بالدول األعض ـ ـ ــاء ال ما اليت أص ـ ـ ــارت ات اتفا بش ـ ـ ـ ن مركز القوات ،أو اتفا
بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن مركز البع ــات ،أو اتف ــا ُمع ــادل آخر م ال ــدول ــة املضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف ــة (انظر الفقرة الفرعي ــة (ج) من
الفقرة  13أعال )( ،)42فإحا مل تقدم بوجه عام أم لة حمددة اجـ ــوص ت بيق قواعد ا جـ ــانة على أسـ ــاس
أي اتفا من هذا القبيل .ونكرت دولة وا دة فق أن لديها ،كدولة مضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيفة ،اتفاقا م منظمة دولية
ينظم مركز أفراد تلـي املنظمـة العس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ريني واملـدنيني ،وأن أ ـام اتفـاقيـة عـام  1946تن بق م مراعـاة
ما يقتضيه اختالف ا ال ما مل ينص االتفا على خالف نلي(.)148
_________________

( )142اي اليا ،باراغواي ،سويسرا ،امل سيي.
()143
()144
()145
()146

بيالروس ،تركمانستان ،سلوفينيا ،سويسرا ،ليتوانيا ،امل سيي.
عمان ليس ـ ـ ــا رفا يف اتفاقية عام  .1946وهذا هو وضـ ـ ـعها ىت  13متوز/يوليه  2018وفقا للموق الشـ ـ ــب ي جملموعة
معاهدات األمم املتحدة ).(https://treaties.un.org
بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات) (اتفا بني مفوضية قو اإلنسان و ومة بوليفيا) ،وسويسرا (اتفا بش ن امتيازات
األمم املتحدة و جاناهتا ُمربم بني اجمللس االحتادي السويسري واألمني العام لألمم املتحدة) ،ولبنان (اتفا بش ن مقر جلنة
األمم املتحدة االقتجادية واالجتماعية لغريب آسيا).
النروي (اتفا مربم يف  14آنار/مارس  2001بني ومة النروي وبرنام األمم املتحدة اإلمنائي فيما يتج ـ ـ ـ ــل بإنش ـ ـ ـ ــاء
املرفق املواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيعي للح م التــاب لربنــام األمم املتحــدة اإلمنــائي  -مركز أوسـ ـ ـ ـ ــلو ،واالتفــا الت ميلي املآر  23كــانون
األول/ديسمرب  2003بني النروي وبرنام األمم املتحدة اإلمنائي).
ومــة رهوريــة بيالروس واألمم املتحــدة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن توفم موارد لقوة األمم املتحــدة املآقتــة يف

( )147بيالروس (مــذكرة تفــاهم بني
لبنان).
( )148البوسـ ـ ـ ـ ـ ــنة واهلرسـ ـ ـ ـ ـ ــي (اتفا بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن مركز منظمة لة مشال األ لسـ ـ ـ ـ ـ ــي وأفرادها يف البوس ـ ـ ـ ــنة واهلرس ـ ـ ـ ــي ،التذييل باء
للمرفق  -1ألة من االتفا اإل اري العام للسالم يف البوسنة واهلرسي).
18-11357

19/20

A/73/128

 - 52ومن الدول األعض ــاء العش ــر اليت أص ــارت ات امتيازات و ج ــانات أخرة ملوظفي األمم املتحدة
أو خربائها املوفدين يف بع ات (انظر الفقرة الفرعية (د) من الفقرة  13أعال )( ،)43سلما  8دول أعضاء
ب ن مس ـ ـ ـ لة ا ج ـ ــانة تتقرر وفقا لالتفاقات و/أو القانون الدو العريف (أو القواعد العامة للقانون الدو )
( .)149وفيما يتعلق بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  6من تلي الدول الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،10من املم ن أن مين قانوحا احمللي مزايا و جــانات
أخرة ،ول ن املعلومات اليت قُدما كانا حمدودة( ،)150يف ني أوض ــحا دولة وا دة أن قانوحا احمللي
يعرتف بامتياز قض ـ ــائي للقض ـ ــاة ،الذين قد يعملون كخرباء يف بع ة تابعة لألمم املتحدة ،بنجـ ـ ـه على أ ام
حمددة يف الة اجلرائم اليت تُرت ب خارج فرتات اةدمة أو يف أثنائها ،ول ن نلي االمتياز يت لة من اجراء
خاص وليس امتيازا قضائيا مبعىن أولوية الوالية القضائية لدولة على الوالية القضائية لدولة أخرة(.)151

جي  -والية إن اذ القانون
 - 53مل تقدم أم لة اجوص انفان األ ام الو نية ضد موظفي األمم املتحدة أو خربائها املوفدين يف
بع ات يف ا ار الوالية القضائية ألي دولة عضو.
 - 54وعلى الع س من نلي ،واســتنادا ات املعلومات املقدمة يف الفرتة نات الجــلة ،أفادت  10دول
أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ب حا ليسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا على علم ب ي االت ارت اف جرائم خ مة على يد رعاياها ،أو أي ادعاءات
بذلي ،أثناء عملهم كموظفني باألمم املتحدة أو كخرباء هلا موفدين يف بع ات( .)152وات جانب تلي
الدول األعضـ ــاء العشـ ــر ،أفادت دولة وا دة ب ن ص ـ ـ وة وا دة قُدما ضـ ــد صـ ــخص من رعاياها موفد
كخبم اال أحا ُرفضــا ،وب نه مل عر مبقتضــى أ ام قانوحا اجلنائي اليت تســتوجب اقامة الوالية القضــائية
خــارج اإلقليم أي حمــاكمــة ملوظفي األمم املتحــدة أو خربائهــا املوفــدين يف بع ــات( ،)153بينمــا نكرت دولــة
أخرة أنه مل تج ــدر أي أ ام من حماكم اج ــوص ممارس ــة الوالية القض ــائية على رعاياها الذين يعملون
كموظفني تابعني لألمم املتحدة أو كخرباء هلا موفدين يف بع ات(.)154
 - 55واس ــتناداً ات املعلومات املتا ة بش ـ ن األ ام الو نية ،من الواض ـ أن الدول األعض ــاء ال تزال
لديها ثغرات كبمة بني الوالية القضائية الشارعة ووالية انفان القانون.

_________________

( )149األردن ،باراغواي (تشم ات اتفاقية فيينا للعالقات القنجلية) ،بنما ،بمو ،تركمانستان ،العرا  ،ليتوانيا ،اليونان.
( )150الربتغال ،بلجي ا ،بنما ،العرا  ،ليتوانيا ،اليونان.
( )151بلجي ا.
( )152اســبانيا (يف  ،)2016وتركمانســتان (خالل الفرتة من  ،)2011-2006وتشــي يا (يف  ،)2016والســلفادور (يف 2014
و  2016و  ،)2017وة ـ ـ ـربيا (يف  ،)2008وفنلندا (يف  2014و  2015و  2016و  2017و  ،)2018وق ر (يف
 2009و  2010و  2011و  2015و  ،)2018وليتوانيــا (يف  ،)2015ونيوزيلنــدا (ال توجــد ادعــاءات أو حتقيقــات
أو حماكمات جارية يف  ،)2017اليونان (يف .)2015
( )153أسرتاليا (يف  2008و .)2016
( )154ال ويا (يف .)2016
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