
 الفصل الحادي عشر

 االلتزام بالتسليم أو المحاكمة

 مقدمة  -ألف
ـــا الســـابعة واخلمســـني ( -٣١٢ )، ٢٠٠٥قـــررت اللجنـــة، يف دور

ـــتزام بالتســليم أو احملـــاكمة ( أن تُــدرج موضــوع "االل
)" يف برنــامج عملهــا وعّينــت الســيد جيســالف غالتســكي 

 .)٦٢٩(مقرراً خاصاً معنياً باملوضوع
) ٢٠٠٦وقد تلقت اللجنة يف دورتيها الثامنة واخلمسني ( -٣١٣

والتقريــــــــــــر  )٦٣٠() التقريــــــــــــر األويل٢٠٠٧والتاســــــــــــعة واخلمســــــــــــني (
 .للمقرر اخلاص ونظرت فيهما )٦٣١(الثاين

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء
ــــا احلاليــــة، التقريــــر الثالــــث  -٣١٤ ُعــــرض علــــى اللجنــــة، يف دور
) وكــذلك التعليقــات واملعلومــات الــيت اخلــاص ( للمقـرر

ونظــــــرت اللجنــــــة يف . )٦٣٢()احلكومــــــات (وردت مـــــن 
ا   ٢٤املعقــــــودة يف  ٢٩٨٨و ٢٩٨٧و ٢٩٨٤التقريــــــر يف جلســــــا

 . ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٣١و ٣٠و
 ،٢٠٠٨متوز/يوليــــه  ٣١، املعقــــودة يف ٢٩٨٨ويف جلســــتها  -٣١٥

ـــذا املوضـــوع برئاســـة  ـــاً  قـــررت اللجنـــة أن تنشـــئ فريقـــاً عـــامًال معني
الســيد آالن بيليــه. وســُتحدد يف الــدورة املقبلــة واليــة الفريــق العامــل 

 وعضويته.

 عرض املقرر اخلاص لتقريره الثالث  -١
أشار املقرر اخلاص إىل أن تقريره الثالث يرمي إىل مواصلة  -٣١٦

عمليـــــة صـــــوغ األســـــئلة املوجهـــــة يف آن واحـــــد إىل الـــــدول وأعضـــــاء 
وذلك لكي يستخلص النتائج  جوانب املوضوع، أهماللجنة بشأن 

__________ 
 ،٢٠٠٥آب/أغســـــــــطس  ٤ املعقـــــــــودة يف ٢٨٦٥يف جلســـــــــتها )٦٢٩(

لــــد الثــــاين (اجلــــزء ٢٠٠٥حوليــــة  . وأيــــدت اجلمعيــــة ٥٠٠)، الفقــــرة الثــــاين، ا
تشــــــرين الثــــــاين/نوفمرب  ٢٣املــــــؤرخ  ٦٠/٢٢مــــــن القـــــرار  ٥العامـــــة، يف الفقــــــرة 

املوضوع قد أدرج كان ، قرار اللجنة إدراج املوضوع يف برنامج عملها. و ٢٠٠٥
ــــا السادســــة واخلمســــني  يف برنــــامج عمــــل اللجنــــة الطويــــل األجــــل خــــالل دور

لــد ٢٠٠٤حوليــة  ،لك الســنةـاملرفــق بتقريــر تــ املقــرتح) بنــاء علــى ٢٠٠٤( ، ا
 .٣٦٣و ٣٦٢، الفقرتان الثاين)الثاين (اجلزء 

لــــــــــــــد الثــــــــــــــاين (اجلــــــــــــــزء األول)، الوثيقــــــــــــــة ٢٠٠٦حوليــــــــــــــة )٦٣٠( ، ا
.

لــــــــــــــد الثــــــــــــــاين (اجلــــــــــــــزء األول)، الوثيقــــــــــــــة ٢٠٠٧حوليــــــــــــــة )٦٣١( ، ا
. 

لالطـــالع علــــى التعليقــــات واملعلومـــات املعروضــــة علــــى اللجنــــة يف )٦٣٢(
ا التاسعة واخلمس  .و املرجع نفسه، الوثيقة ر ـني، انظـدور

لة الرئيسية املتعلقـة مبـا إذا كـان االلتـزام بالتسـليم أالنهائية بشأن املس
القـانون الـدويل العـريف. ويف هـذا الصـدد،  جـبمبو  حملاكمـة قائمـاً ا أو

 لكـــياقـــرتح املقـــرر اخلـــاص أن جتـــدد اللجنـــة طلبهـــا إىل احلكومـــات 
ا  ا ومعلوما  املوضوع. بشأنتقدم تعليقا

ـــواردة يف التقريـــر  -٣١٧ ـــاول املقـــرر اخلـــاص مشـــاريع املـــواد ال مث تن
ه ، بصـــيغته املقرتحـــة يف تقريـــر ١ر بـــأن مشـــروع املـــادة الثالـــث، فـــذكّ 

 ةيف اللجنــة. ويف الصــيغة اجلديــد اً حســن قبــوالً  لقــيقــد ، )٦٣٣(الثــاين
راعـى املقـرر اخلـاص تعليقـات جلنـة القـانون ، )٦٣٤(ملشروع املادة هذا

 "البـــديل"الـــدويل واللجنـــة السادســـة. وهكـــذا اســـتعيض عـــن نعـــت 
حــت ثــالث لتأكيــد الطــابع القــانوين لاللتــزام، واقرتُ  "القــانوين"بلفــظ 

للعبــارة األخــرية مــن احلكــم. غــري أن املقــرر اخلــاص صــياغات بديلــة 
تعــداد املراحــل املتعلقــة تسـاوره شــكوك بشــأن مــدى مالءمـة حــذف 

هذا االلتزام  مضمون"إقامة االلتزام [...] و صوغ االلتزام وتطبيقه (ب
 ).ه"آثار ونفاذه و 
اقـــرتح املقـــرر اخلـــاص ، )٦٣٥(٢وفيمـــا يتعلـــق مبشـــروع املـــادة  -٣١٨

ميكـن تعريفهـا يف مشـاريع املـواد، لكنـه دعـا  عبـرياتت ةيف تقريره أربع
يف ذلــــك  إلدراجهــــااقــــرتاح مصــــطلحات أخــــرى ممكنــــة  اللجنــــة إىل

اية أعمال  ٢احلكم. ويف نظره، ينبغي أن تظل املادة  مفتوحة إىل 
__________ 

لالطـــــالع و . ٧٦، الفقـــــرة  املرجـــــع نفســـــه، الوثيقـــــة)٦٣٣(
لـــد الثـــاين (اجلـــزء املرجـــع نفســـه أيضـــاً ، انظـــر ذاك املـــادة علـــى نـــص مشـــروع ، ا

 .٤٩٠احلاشية  ،٣٥٠الفقرة ، )الثاين
 : ١مشروع املادة  فيما يلي نص)٦٣٤(

 نطاق التطبيق"
تطبــق مشــاريع املــواد هــذه علــى إقامــة االلتــزام القــانوين للــدول بتســليم أو 

 إقلـــيم دولـــة [احلاضـــرين يف]حماكمـــة األشـــخاص [اخلاضـــعني لواليتهـــا القضـــائية
االحتجـــــاز] [اخلاضـــــعني لســـــيطرة دولـــــة االحتجـــــاز] ومضـــــمون هـــــذا االلتـــــزام 

 ."وآثاره ونفاذه
:٢فيما يلي نص مشروع املادة )٦٣٥(

 استخدام املصطلحات"
 ألغراض مشاريع املواد هذه: -١"

 " ...؛التسليمبـ "يقصد  (أ)
 ...؛" احملاكمةبـ "يقصد  (ب)
 ...؛" الواليةبـ "يقصد  (ج)
 . ..." األشخاص اخلاضعني للواليةبـ "يقصد  )(د
املتعلقـــة باملصـــطلحات املســـتخدمة يف  ١ال ختـــل أحكـــام الفقـــرة  -٢"

مشاريع املواد هذه باسـتخدام هـذه املصـطلحات أو باملعـاين الـيت قـد تعطـى هلـا 
 ."القانون الداخلي ألي دولةأو] يف  صكوك دولية أخرى [يف



بالتسليم أو المحاكمة االلتزام  

معقـوفتني يف قوسـني اللجنة بشأن املوضوع. أمـا العبـارة الـواردة بـني 
عـــدم "الـــيت توســـع نطـــاق بنـــد (و  مـــن مشـــروع املـــادة هـــذا ٢الفقـــرة 

 خــــرى) فــــتعكس أحكامــــاً األدوليــــة الصــــكوك ال ليشــــمل "اإلخــــالل
مماثلــــة يف معاهــــدات اســــتندت إىل مشــــاريع صــــاغتها جلنــــة القــــانون 

أو اتفاقية األمم املتحدة  ١٩٦٩لعام من قبيل اتفاقية فيينا  الدويل،
ا من الوالية القضائية.  حلصانات الدول وممتلكا

الـذي اقـرتح يف التقريـر الثـاين ومل  )٦٣٦(٣ع املادة أما مشرو  -٣١٩
ـــــدويل وال يف اللجنـــــة السادســـــة،  يلـــــق معارضـــــة يف جلنـــــة القـــــانون ال

علــــى أن املعاهــــدات  اآلراءفــــيعكس إىل حــــد مــــا التوافــــق العــــام يف 
الدوليــة مصـــدر معـــرتف بـــه لاللتــزام بالتســـليم أو احملاكمـــة. والحـــظ 

عاهدات املتضـمنة هلـذا االلتـزام العدد املتزايد من امل أناملقرر اخلاص 
قــد يفضــي إىل الشــروع يف ميكــن أن يكــون مؤشــراً ملمارســة الــدول و 

 صوغ قاعدة عرفية مالئمة.
وأكــد املقــرر اخلــاص أن مشــاريع املــواد املقبلــة بشــأن هــذا  -٣٢٠

ستوحى من مشروع مدونة اجلـرائم املخلـة بسـلم املوضوع ميكن أن تُ 
 .)٦٣٧(١٩٩٦اعتمدته اللجنة عام اإلنسانية وأمنها الذي 

واختــتم املقــرر اخلــاص بالتــذكري بــأن شــىت املســائل األوليــة  -٣٢١
ــــ. وارتـــأى أن جتـــال تـــزال مل حتــــلوع ـة باملوضــــاملتعلقـــ  الً ـة حــــد اللجن
م بــــني االلتــــزام ـرابط القائـــــل التـــــاول مشكـــــبشــــأن كيفيــــة تنــــ اـً توفيقيــــ

 العاملية. أما فيما يتعلـقئية القضااحملاكمة ومبدأ الوالية  بالتسليم أو
(املتمثـــل يف تســـليم  "البـــديل الثالثـــي" بالعنصـــر الثالـــث ممـــا ُيســـمى

فإنـه يـرى  املدعى ارتكابه للجرمية إىل حمكمة جنائية دولية خمتصة)،
مراعـــاة مــا ُســـن أن الــرفض التـــام للمســألة ســـابق ألوانــه وأنـــه ينبغــي 

ساســـي للمحكمـــة قـــوانني حمليـــة تطبيقيـــة لنظـــام رومـــا األ مـــؤخراً مـــن
 اجلنائية الدولية.

 موجز املناقشة  -٢
 تعليقات عامة  (أ)

علــق بعــض األعضــاء علــى املنهجيــة املســتعملة يف التقريــر  -٣٢٢
حتليـــل علـــى  فعـــالً  أن ينكـــبالثالـــث. وُشـــجع املقـــرر اخلـــاص علـــى 

ملســائل الرئيســية الــيت يثريهــا املوضــوع وتقــدمي مقرتحــات حمــددة إىل ا
تقــــدم يف دراســــة املوضــــوع، دون انتظــــار تعليقــــات اللجنــــة إلحــــراز 

ومعلومـــات مـــن احلكومـــات. ودعـــي املقـــرر اخلـــاص إىل أن يعتمـــد، 
القانونيـة الغنيـة يف  املؤلفـاتعند قيامه بذلك، علـى ممارسـة الـدول و 

ال.  هذا ا
__________ 

 :٣فيما يلي نص مشروع املادة )٦٣٦(
 لاللتزام بالتسليم أو احملاكمة املعاهدة باعتبارها مصدراً "
تلتزم كل دولة بتسليم أو حماكمة املدعى ارتكابـه للجرميـة إذا مـا نصـت "

 ".على هذا االلتزام معاهدة تكون هذه الدولة طرفاً فيها
أعاله. ٦٢٦انظر احلاشية )٦٣٧(

ـــــم امتنعـــــوا األعضـــــاء وقـــــال بعـــــض  -٣٢٣ عـــــن التعليـــــق علـــــى إ
سابقة، وإن لوحظ التقارير اليف املسائل املوضوعية اليت سبق تناوهلا 

 الـيت يثريهـاأن الشكوك ال تـزال حتـوم حـول شـىت املسـائل األساسـية 
وأشار أعضاء آخرون إىل رغبتهم يف التعليق علـى التقريـر  املوضوع.

 يف السنة املقبلة.

تعليقــــــات علــــــى مشــــــاريع املــــــواد الــــــيت  (ب)
 اقرتحها املقرر اخلاص

املقـــرتح مـــن املقـــرر اخلـــاص،  ١فيمـــا يتعلـــق مبشـــروع املـــادة  -٣٢٤
وصف االلتزام بالتسليم  أن من غري الضروريارتأى بعض األعضاء 

 أن". كمــا اقــرتح هــؤالء األعضــاء "قانونيــاً  أو احملاكمــة بكونــه التزامــاً 
مــــن االتفاقيــــة  ١تعكــــس اجلملــــة األخــــرية مــــن املــــادة صــــيغة املــــادة 
تعـديل عنـوان  حاألوروبية حلقـوق اإلنسـان ("داخـل واليتهـا"). واقـرتُ 

. وأعــرب عــن آراء خمتلفــة بشــأن مــدى مالءمــة "املــادة إىل "النطــاق
] ..[. املــادة، إىل "إقامــة االلتــزامنــص اإلشــارة الصــرحية، الــواردة يف 
تنـاول ". كمـا أشـري إىل ضـرورة وآثـاره هومضمون هـذا االلتـزام ونفـاذ

 من التفصيل. مبزيدذا احلكم هلاملقرر اخلاص 

فــإن قائمــة املصــطلحات الــيت  ،٢أمــا فيمــا يتعلــق باملــادة   -٣٢٥
ح حظيــت بـــبعض التأييــد، رغـــم أنــه اقـــرتُ  قـــد اقرتحهــا املقـــرر اخلــاص

و"األشــــخاص اخلاضــــعني للواليــــة"  "األشــــخاص" تعريــــف مفهــــومي
يف  العامليـــة" أيضـــاً القضـــائية وإدراج عبـــارة "الواليـــة  ،مســـتقالً  تعريفـــاً 

غــري ضـــرورية،  ٢اده أن الفقـــرة تلــك القائمـــة. وأعــرب عـــن رأي مفــ
 ("ألغراض مشاريع املواد هذه"). ١الفقرة  الوارد يف للقيد اعتباراً 

، ٣كمــا أشــري إىل أن الفكــرة الكامنــة وراء مشــروع املــادة  -٣٢٦
لاللتـــزام بالتســـليم أو  والـــيت مفادهـــا أن املعاهـــدات تشـــكل مصـــدراً 

مـــن  فـــإناء ألحـــد اآلر  ال تثـــري أي خـــالف؛ ووفقـــاً فكـــرة  احملاكمـــة،
الـنص مـع ذلـك علـى املبـدأ صـراحة يف مشـاريع املـواد للتأكيـد  املهم

لاللتـزام دومنـا  مباشـراً  على أن أي معاهـدة ميكـن أن تشـكل مصـدراً 
عـــي املقـــرر اخلـــاص إىل تشـــريعية إضـــافية. كمـــا دُ  أســـانيدحاجـــة إىل 

دراســــة املعاهــــدات الــــيت تتضــــمن االلتــــزام بالتســــليم أو احملاكمــــة يف 
الرئيســـية الـــيت يتعـــني  احلكـــم. ولـــوحظ أن املســـألة لـــى هـــذاتعليقـــه ع

 لاللتزام. املمكن الطابع العريف  تناوهلا تظل هي مسألة

تعليقــات علــى األعمــال املقبلــة للجنــة  (ج)
 بشأن املوضوع

يواصـل املقـرر اخلـاص، يف تقريـره الالحـق، تنـاول  اقُرتح أن -٣٢٧
حمـــددة تتعلـــق بـــااللتزام يقـــرتح مـــواد أن املســـائل املوضـــوعية العامـــة و 

 مصـــدره (القـــانون العـــريف، بالتســـليم أو احملاكمـــة، مـــن قبيـــل مســـألة
العامليـة، القضـائية )، وعالقتـه بالواليـة مبـدأ عـام مـن مبـادئ القـانون

ســــيما،  واجلــــرائم الــــيت ينبغــــي أن تكــــون موضــــوع هــــذا االلتــــزام (وال
يل يســــمى "البــــد مبوجــــب القــــانون الــــدويل)، ومــــا اجلــــرائم اجلســــيمة

عـــرب عـــن رأي يـــدعو إىل أن يشـــرع املقـــرر اخلـــاص يف الثالثـــي". وأُ 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

دراســـة تلـــك املســـائل املوضـــوعية، بعـــد تقـــدمي الـــدليل علـــى الطـــابع 
العــريف لاللتــزام. وميكــن للمقـــرر اخلــاص بعدئــذ أن يضــطلع بدراســـة 

 وأللمسائل اإلجرائية، من قبيـل األسـباب املمكنـة لـرفض التسـليم، 
 ليم، أو كيفيـــــة تنـــــاول طلبـــــات التســـــليمالضـــــمانات يف حالـــــة التســـــ

. ومن املسائل املعلقة اليت ذكرت يف املناقشة ما يلي: ما إذا  املتزامنة
تعريــــف عملــــي ملــــا يقصــــد بــــااللتزام  اقــــرتاحكــــان مــــن املستصــــوب 

مــا إذا  و االلتــزام حتديــدا؛  شــرطااحملاكمــة؛ وكيــف يعمــل  أو بالتســليم
يف إقلــــيم  اضـــراً كـــان االلتـــزام يســـري عنــــدما ال يكـــون الشـــخص ح

 بطلب للتسليم. ما إذا كان االلتزام يتم حتريكهو الدولة املعنية؛ 

آخر، قد يكون من األجنع للجنة دراسة  رأيإىل  واستناداً  -٣٢٨
عناصـــر االلتـــزام بالتســـليم أو احملاكمـــة بصـــرف النظـــر عـــن مصـــدره. 

 ، يف شــــروط حتريــــك االلتـــــزامأوالً  ،اللجنـــــة ولــــذلك اقــــرتح أن تنظــــر
يف إقليم الدولة،  للجرمية، مبا فيها حضور املدعى بارتكابه كمةباحملا 

، ووالية الدولة على اجلرميـة املعنيـة، سبق رفضه ووجود طلب تسليم
باحملاكمــة ومــا إىل ذلــك. مث ميكــن للجنــة أن تتطــرق حملتــوى االلتــزام 

االلتـزام والسـلطة ذلـك وتتنـاول مسـائل مـن قبيـل كيفيـة التوفيـق بـني 
ومـا إذا   ،بشـأن حماكمـة الشـخص املعـينسلطة القضـائية التقديرية لل

ومـا إذا كـان ينبغـي أن يظـل  نفاذ االلتزام،يف ؤثر ي توفر األدلةكان 
املدعى بارتكابه للجرمية قيد االحتجاز ريثما يبت يف طلب تسليمه 
أو حماكمته، وما إىل ذلك. وعلى هذا املنوال، ستزود اللجنة الدول 

 اعد املستندة إىل املمارسة.مبجموعة مفيدة من القو 

 املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  -٣
الحـــــــظ املقـــــــرر اخلـــــــاص أن بعـــــــض األعضـــــــاء قـــــــد ركـــــــزوا  -٣٢٩

م علــى املنهجيــة املعتمــدة يف تقريــره الثالــث. ورغــم أنــه أكــد  تعليقــا
 أجابـتمالحظته اليت مفادها أن القلـة القليلـة مـن الـدول هـي الـيت 

ســرع ــج أ اتبــاعضــرورة احلــرص علــى بأســئلة اللجنــة، فإنــه يقــر  نعـ
 بشأن املوضوع. كثر استقالالً وأ

املقـرتح يف تقريـره علـى النحـو ، ١وفيما يتعلق مبشروع املادة  -٣٣٠
إىل أنـــــه ســـــرياجع الـــــنص علـــــى ضـــــوء  املقـــــرر اخلـــــاص الثالـــــث، أشـــــار

لقــــانوين" التعليقــــات الــــواردة، وحيــــذف بالتــــايل اإلشــــارة إىل الطــــابع "ا
يعـــــدل العنـــــوان. كمـــــا أيـــــد األعضـــــاء و ، زائـــــدةلاللتـــــزام الـــــيت اعتـــــربت 

" القضـائية يبدو استخدام عبـارة "األشـخاص اخلاضـعني لواليتهـا فيما
من املناقشات أن بعـض األعضـاء أيضاً تبني و الواردة يف هذا احلكم. 

يــرون أن االلتــزام ال يطــرح إال عنــدما يكــون املــدعى بارتكابــه للجرميــة 
يف إقلـــيم الدولـــة وأنـــه يتوقـــف علـــى طلـــب للتســـليم. والحـــظ  حاضـــراً 

املقــرر اخلــاص تبــاين اآلراء املعــرب عنهــا بشــأن مــدى مالءمــة اإلشــارة 
االلتـــــزام يف نـــــص مشـــــروع املـــــادة. وعـــــالوة علـــــى ذلـــــك،  مراحـــــلإىل 

ــــد مــــن الدراســــة،  تتطلــــب بعــــض املســــائل املوضــــوعية، يف نظــــره، املزي
طبيعــــة ومضــــمون االلتــــزام بالتســــليم أو ســــيما التحديــــد الــــدقيق ل وال

 احملاكمة واجلرائم اليت ميكن أن يشملها هذا االلتزام. 
، فقال إنه سينظر ٢املقرر اخلاص مشروع املادة  مث تناول  -٣٣١

"األشـــخاص" و"األشـــخاص اخلاضـــعني  تعبـــرياتيف إمكانيـــة إدراج 
 لتعبـــرياتاالعامليـــة" يف عـــداد القضـــائية " و"الواليـــة القضـــائية للواليـــة

، ٣مــن اللجنــة. أمــا فيمــا يتعلــق مبشــروع املــادة  الــيت تســتلزم تعريفــاً 
أمثلـة لشـىت املعاهـدات  التعليـقفإنه يتفق مع الرأي القائل بأن يـورد 

 بالتسليم أو احملاكمة. اليت تتضمن االلتزام
وفيما يتعلق باألعمال املقبلة للجنة بشأن املوضوع، أعلن  -٣٣٢

يـــــره الرابـــــع ســـــريكز علـــــى املســـــائل املوضـــــوعية املقـــــرر اخلـــــاص أن تقر 
الرئيسية اليت يثريها املوضوع، من قبيـل مصـادر االلتـزام بالتسـليم أو 

 إىلاحملاكمــة، ومضــمونه ونطاقــه. وعنــد قيامــه بــذلك، ســيورد إشــارة 
مدونــة اجلـرائم املخلــة بســلم مشــروع األعمـال الســابقة للجنــة بشـأن 

اهليكل املنهجي لألحكام املقبلة، اإلنسانية وأمنها. أما فيما يتعلق ب
بـــــاقرتاح بعـــــض األعضـــــاء قيـــــام اللجنـــــة بتقـــــدمي  فإنـــــه أحـــــاط علمـــــاً 

مقرتحـــات حمـــددة بشـــأن املســـائل اإلجرائيـــة ذات الصـــلة، مـــن قبيـــل 
 شروط حتريك االلتزام بالتسليم أو احملاكمة.


