الفصل الثان عشر
قرارات اللجنة واستنتاجاهتا األخرى
ألف -برانمج اللجنة وإجراءاهتا وأساليب عملها وواثئقها
 -165أنشأ اللجنة جلستها  ،3160املعقاودة
 ،2013فريق لعيط للدورة احلالية.

الب) أال تتعا اارق معاجلا ااة املوضا ااوع أيضا ااا إىل ما اواد بعينها ااا ،مثا اال
اليربااون األسااود وأوزون الرتوبوساات وغ مهااا ماان املاواد ذا التااأث
املا ا اازدوج ،وها ا اات ما ا اواد تشا ا اايل موضا ا ااوعا للتتا ا اااوض با ا ااي الا ا اادول.
األنظمة التعاهدية؛
ولن يسعى املشروع إىل ”سد“ الثغرا

 7أاير/ماايو

الج) أال يشا اامل املوضا ااوع املسا ااائل املتعلقا ااة سلتضا اااء اخلا ااارجت،
مبا ذلك تعيي حدوده؛

 -166وعقااد فريااق التخعاايط ثا ث جلسااا  .و ااان معروضااا عليااه
اللجنا ااة
التا اارع طا اااء ما اان املا ااوجز املواضا اايعت للمناقشا ااة الا اايت جا اار
السادسا ا ا ااة للجمعيا ا ا ااة العاما ا ا ااة أثنا ا ا اااء دورهتا ا ا ااا السا ا ا ااابعة والسا ا ا ااتي
ال ،)A/CN.4/657وها ااو التا اارع املعنا ااون ”قا ارارا اللجنا ااة واسا ااتنتاجاهتا
األخا ا ا ا اارى“؛ وق ا ا ا ا ارار اجلمعي ا ا ا ا ااة العاما ا ا ا ااة  92/67املا ا ا ا ااؤر  14ا ا ا ا ااانون
األول/ديسامرب  2012واملتعلااق بتقرياار جلنااة القاانون الاادويل عاان أعمااال
دورتيها الثالثة والستي والرابعة والستي ،وخباصة التقارا مان  23إىل
28؛ وقرار اجلمعية العامة  1/67املؤر  24أيلول/سابتمرب  2012والاذ
يتضا اامن اإلعا ا ن الحا ااادر عا اان االجتما اااع الرفيا ااإل املسا ااتوى للجمعيا ااة
العامااة املعااين بساايادة القااانون علااى الحااعيدين الااوطين والاادويل؛ وقارار
اجلمعي ااة العام ااة  97/67امل ااؤر  14ااانون األول/ديس اامرب  2012بش ااأن
سيادة القانون على الحعيدين الوطين والدويل.

 -1إدراج مواضيإل جديدة

الد) أن يتمثل انتج العمال املتعلاق سملوضاوع مشااريإل مباادئ
توجيهي ااة ال يُقح ااد هب ااا أن تَت ا ِرض عل ااى األنظم ااة التعاهدي ااة احلالي ااة
قواعد قانونية أو مبادئ قانونية ال تتضمنها تلك األنظمة سلتعل.
وسيُع ّد املقرر اخلا

تقاريره على هذا األساس.

 -2التريق العامل املعين بربانمج العمل العويل األجل
 -169ق ا ا ا اارر فري ا ا ا ااق التخع ا ا ا اايط جلس ا ا ا ااته األوىل ،املعق ا ا ا ااودة
 7أاير/مااايو  ،2013أن يعيااد تشااييل التريااق العاماال املعااين بااربانمج
العم اال العوي اال األجا اال هل ااذه ال اادورة .وتا ااوىل الس اايد حمم ااود احلما ااود
رائسة التريق العامل غياب رئيسه ،السايد دوانلاد ما رياه .وقادم
السا اايد حمما ااود احلما ااود تقريا ارا مؤقتا ااا اا ااتواي إىل فريا ااق التخعا اايط
جلس ااته الثاني ااة ،املعق ااودة  6حزيران/يوني ااه  ،2013وتقري ارا آخ اار
جلس ا ااته الثالث ا ااة ،املعق ا ااودة  25متوز/يولي ا ااه  .2013وأوص ا ااى التري ا ااق
العامل بتضمي برانمج عمل اللجنة العويل األجل موضوع ”اجلارائم
ضا ا ااد اإلنسا ا ااانية“ اسا ا ااتنادا إىل مقا ا ارتمب أعا ا ااده السا ا اايد اا ا ااون ما ا ا .
وقاد اسرتااد الترياق العامال بتوصااية اللجناة دورهتاا اخلمساي العااام
 )1998بشأن معاي اختيار املواضيإل .وهت املعاي التالية

برانمج عمل اللجنة

 -167قرر اللجناة جلساتها  ،3171املعقاودة  28أاير/ماايو
 ،2013أن ت ا اادرج موض ا ااوع ”محاي ا ااة البيئ ا ااة فيم ا ااا يتعل ا ااق سلنزاع ا ااا
املساالحة“ ب ارانمج عمله ااا وأن تع ا ّاي الس اايدة م ااار جا وبس ااون
مقررة خاصة معنية هبذا املوضوع.
 -168وق ا ا ا ا ا اارر اللجن ا ا ا ا ا ااة جلس ا ا ا ا ا ااتها  ،3197املعق ا ا ا ا ا ااودة
آب/أغسااعس  ،2013أن تاادرج موضااوع ”محايااة الغ ا ف اجلااو “
تعي السيد اينيا موراست مقررا خاصا معنيا
برانمج عملها وأن ّ
هب ااذا املوض ااوع .وأدرج اات اللجن ااة املوض ااوع ب ارانمج عمله ااا عل ااى
أساس ما يلت
9

الأ) ينبغاات أن يعي ااس املوض ااوع احتياج ااا ال اادول فيم ااا يتعل ااق
سلتعوير التدرجيت للقانون الدويل وتدوينه؛
الب) ينبغا اات أن ييا ااون املوضا ااوع قا ااد بلا ااغ ،علا ااى صا ااعيد ارسا ااة
الدول ،مرحلة افية من التقدم تسم سلتعوير التدرجيت والتدوين؛
الج) ينبغ اات أن يي ااون املوض ااوع حم ااددا وق اااب للتع ااوير الت اادرجيت
والتدوين.

الأ) أن يسا العمال املتعلاق سملوضاوع علاى او ال يتاداخل مااإل
املتاوضا ااا السياسا ااية ذا الحا االة ،مبا ااا فيها ااا املتاوضا ااا املتعلقا ااة
بتغا ا املنا ااا  ،ونتا اااد األوزون ،والتلا ااوث اجلا ااو البعيا ااد املا اادى عا اارب
احلادود .ولان تتعارق معاجلاة املوضاوع إىل مساائل مان قبيال املسااائل
التايل ذ رها ،وهت الوقات نتساه معاجلاة ال لال بتلاك املساائل
مساؤولية الاادول ومواطنيهاا؛ ومباادأ تغاارمي املل ِّاوث؛ واملباادأ التحااوطت؛
واملسااؤوليا املشاارت ة ولينهااا متباينااة؛ ونقاال األم اوال والتينولوجيااا
إىل البلدان النامية ،مبا ذلك حقوق املليية التيرية؛

واتتق اات اللجن ااة أيض ااا عل ااى أهن ااا ينبغ اات أال تقح اار اهتمامه ااا عل ااى
املواضيإل التقليدية ،بل ةين أيضا أن تنظر املواضيإل اليت تعيس
التعا ا ااورا اجلديا ا اادة جما ا ااال القا ا ااانون الا ا اادويل والشا ا اواغل امللحا ا ااة
للمجتمإل الدويل يلال.)405

__________
ال )405حولية  ،1998اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرة .553
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 -170وأقر اللجناة التوصاية الداعياة إىل إدراج موضاوع ”اجلارائم
ضد اإلنسانية“ برانمج عملها العويل األجل .وأُعرب عن رأ
مؤداه أن دراسة املوضوع املدرجاة املخعاط العاام اان ينبغات أن
تتبااذ منظااورا أوسااإل ،يشاامل معاجلااة اال اجلارائم األساسااية .وياارد
ط الع ااام للموض ااوع ال ااذ أدرجت ااه
املرف ااق الث ااان هل ااذا التقري اار املخع ا ُ
اللجنة برانمج عملها العويل األجل خ ل هذه الدورة.

 -3النظا ا اار قا ا ارار اجلمعيا ا ااة العاما ا ااة  97/67املا ا ااؤر
ااانون األول/ديس اامرب  2012بش ااأن س اايادة الق ااانون
على الحعيدين الوطين والدويل
14

 -171قاما اات اجلمعيا ااة العاما ااة ،قرارها ااا  97/67املا ااؤر  14ا ااانون
األول/ديس اامرب  2012بش ااأن س اايادة الق ااانون عل ااى الح ااعيدين ال ااوطين
والدويل ،ضمن مجلة أمور ،بتيرار دعوهتا للجنة أن تديل ،تقريرها
إىل اجلمعي ااة العام ااة ،بتعليق ااا بش ااأن دوره ااا ال اراهن تعزي ااز س اايادة
القانون .وقد قامت اللجناة سانواي ،مناذ دورهتاا الساتي العاام ،)2008
سإلدالء بتعليقا ااا عا اان دورها ااا تعزيا ااز سا اايادة القا ااانون .وت حا ا
التق ارا ماان 341
اللجنااة أن مضاامون التعليقااا الشاااملة ال اواردة
إىل  346ما اان تقريرها ااا لعا ااام 2008ال )406ال ي ا ازال صا اااحلا ،وتؤ ا ااد علا ااى
التعليقا ا ا ااا الا ا ا اواردة التقا ا ا اارة  231ما ا ا اان تقريرها ا ا ااا لعا ا ا ااام 2009ال،)407
و التقرا من  389إىل  393من تقريرهاا لعاام 2010ال ،)408والتقارا
ال)409
 ،والتقا ارا ما اان 274
ما اان  392إىل  398ما اان تقريرها ااا لعا ااام 2011
إىل  279من تقريرها لعام 2012ال.)410
 -172وترحا ااب اللجنا ااة سإلعا ا ن الحا ااادر عا اان االجتما اااع الرفيا ااإل
املس ااتوى للجمعي ااة العام ااة املع ااين بس اايادة الق ااانون عل ااى الح ااعيدين
الا ا ااوطين والا ا اادويل ،الا ا اوارد قا ا ارار اجلمعيا ا ااة العاما ا ااة  ،1/67وتؤيا ا ااد
ما تضمنه اإلع ن من التزام بنظام دويل قائم على سايادة القاانون،
ومن تساليم أبن سايادة القاانون تنعباق علاى مجياإل الادول علاى قادم
املسااواة وعلاى املنظماا الدولياة .وت حا اللجناة أيضاا ماا أُعاارب
عنا ااه ما اان تقا اادير ألعما ااال جلنا ااة القا ااانون الا اادويل جما ااال النها ااوض
بساايادة القااانون علااى الحااعيد الاادويل ماان خ ا ل التعااوير التاادرجيت
للقانون الدويل وتدوينه.
 -173وتا ا ااذّ ر اللجنا ا ااة أبن سا ا اايادة القا ا ااانون تشا ا اايل جا ا ااوهر عملها ا ااا،
إذ تتمثل مهمتها األساسية العمل مان أجال التعاوير التادرجيت للقاانون
الدويل وتدوينه ،واضعة اعتبارها تنتيذه على الحعيد الوطين.
__________
ال )406حولية  ،2008اجمللد الثان الاجلزء الثان).
ال )407حولية  ،2009اجمللد الثان الاجلزء الثان).
ال )408حولية  ،2010اجمللد الثان الاجلزء الثان).
ال )409حولية  ،2011اجمللد الثان الاجلزء الثان).
ال )410حولية  ،2012اجمللد الثان الاجلزء الثان).
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 -174وتا ااود اللجنا ااة أن تشا ا جما ااددا إىل أن عملها ااا قا ااد أدى إىل
اعتما اااد الا اادول عا ااددا با ا ا ما اان االتتاقيا ااا  .وليا اات تا ااؤد تلا ااك
االتتاقي ا ااا أغراض ا ااها اليامل ا ااة يل ا اازم التح ا ااديق عليه ا ااا وتنتي ا ااذها.
وإضافة إىل صياغة مشاريإل املواد ،تتجساد ناواتج أعماال اللجناة
أا اايال أخ اارى تس اااهم أيض ااا التع ااوير الت اادرجيت للق ااانون ال اادويل
وتدوينه .وإذ تضإل اللجنة اعتبارها مبدأ سيادة القاانون مجياإل
أعماهلا ،فهات تادرك متاماا أمهياة تنتياذ القاانون الادويل علاى الحاعيد
ال ااوطين ،وتس ااعى إىل تعزي ااز س اايادة الق ااانون مب اادأ للحو م ااة عل ااى
الحعيد الدويل.
 -175وترحب اللجنة سملسامهة اإلجيابية للجمعية العامة ،بوصتها
جها اااز املا ااداوال والتمثيا اال الرئيسا اات األما اام املتحا اادة ،جما ااال
س اايادة الق ااانون قمي ااإل جوانب ااه م اان خ ا ل رس اام السياس ااا ووض ااإل
املعاي  ،ومن خ ل التعوير التدرجيت للقانون الدويل وتدوينه.
 -176واللجن ااة ،بوص ااتها جه ااازا أنش ااأته اجلمعي ااة العام ااة ،والتزام ااا
منها ااا سلواليا ااة املنحا ااو عليها ااا التقا اارة 1الأ) ما اان املا ااادة  13ما اان
ميثاق األمم املتحدة و نظامها األساسات ،واتسااقا ماإل اآلراء الايت
أعربا اات عنها ااا الا اادول اإلع ا ا ن الحا ااادر عا اان االجتما اااع الرفيا ااإل
املس ااتوى للجمعي ااة العام ااة املع ااين بس اايادة الق ااانون عل ااى الح ااعيدين
الا ااوطين والا اادويل ،ستواصا اال النها ااوض بسا اايادة القا ااانون ما اان خا ا ل
التعوير التدرجيت للقانون الدويل وتدوينه.
 -177وترح ا ااب اللجن ا ااة بق ا ارار اجلمعي ا ااة العام ا ااة اختي ا ااار ”س ا اايادة
الق ااانون وتس ااوية املنازع ااا الدولي ااة سلوس ااائل الس االمية“ موضا ااوعا
للمناقشة اللجنة السادسة هذا العام.
 -178وإذ تضا ااإل اللجنا ااة اعتبارها ااا الا ارتابط الوثيا ااق با ااي سا اايادة
القاانون علاى الحااعيد الاوطين وعلااى الحاعيد الاادويل ،تعتارب اللجنااة،
سياق أدائهاا لواليتهاا جماال التعاوير التادرجيت للقاانون الادويل
وتدوينه ،أن عملها ينبغت أن يراعت ،عند االقتضاء ،مبادئ حقوق
اإلنسان اليت تشيل عنحرا أساسيا سيادة القانون ،وفاق ماا ورد
ديباجا ااة ميثا اااق األما اام املتحا اادة و املا ااادة  13منا اه و اإلعا ا ن
الحادر عن االجتماع الرفيإل املستوى للجمعية العامة املعين بسيادة
القانون على الحعيدين الوطين والدويل.
 -179وعليه ،سعت اللجنة إىل نشر الاوعت بسايادة القاانون علاى
الح ا ااعيدين ال ا ااوطين وال ا اادويل ،وذل ا ااك بوس ا ااائل منه ا ااا ،عل ا ااى وجا ا اه
اخلح ااو  ،أعماهل اا املتعلق ااة مبواض اايإل مث اال ط اارد األجان ااب ،ومحاي ااة
حا اااال اليا اوارث ،وااللتا ازام سلتسا االيم أو احملا ما ااة
األاا ااخا
ال ،)aut dedere aut judicareوححاانة مسااؤويل الادول ماان الواليااة
القضائية اجلنائية األجنبية.
 -180وتعيد اللجنة ل يد التزامها بسيادة القانون مجيإل أنشعتها.

تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن

98

 -4األتعاب
 -181تعيااد اللجنااة ماارة أخاارى اإلع اراب عاان آرائهااا بشااأن مسااألة
األتعاااب الناااائة عاان اعتماااد اجلمعيااة العامااة الق ارار  272/56املااؤر
 27آذار/مااارس  ،2002وهاات آراء ساابق أن أُعاارب عنهااا التقااارير
السابقة للجنةال .)411وتشدد اللجنة على أن هذا القرار يؤثر بشايل
خا على املقررين اخلاصي ،ألنه يضر بدعم أعماهلم البحثية.

 -5الواثئق واملنشورا
 -182أ اد اللجناة جماددا اعرتافهاا سألمهياة اخلاصاة للمنشاورا
القانونيااة الاايت تُعا ّدها األمانااة العامااة ومااا لتلااك املنشااورا ماان قيمااة
سلغة سلنسبة ألعمال اللجنةال .)412والحظت اللجنة مإل التقادير أن
ا ااعبة التا اادوين متينا اات م اان التعجيا اال علا ااى ااو ملحا ااوظ إبصا اادار
منشا ااوراهتا ع ا اان طري ا ااق مواص ا االة وتوسا اايإل مبادرهت ا ااا املتعلق ا ااة سلنش ا اار
اإللياارتون ،وهاات مبااادرة أدخلاات اسااينا ب ا ا علااى ساارعة صاادور
تلك املنشورا وعلى واثقة صلتها أبعمال اللجنة.
 -183والحظ ا اات اللجن ا ااة سرتي ا ااامب أن احملاض ا اار امل ا ااوجزة جللس ا ااا
اللجن ااة ،وه اات نح ااو تش اايل أعم اااال اض ا ية حامس ااة األمهي ااة
التعوير التدرجيت للقانون الدويل وتدوينه ،لان لضاإل لقياود تعساتية
تتعلا ااق بعوهل ا ااا .غ ا ا أن ا ااه نظ ا ارا ملا ااا ق ا ااد ُحيدثا ااه نق ا اان امل ا ااووتي
الوحدا املسؤولة عن صياغة احملاضر املوجزة من لث على س مة
احملاضر وجودهتا ،اعتُمد عادد مان التاداب التجريبياة لتبسايط جتهياز
احملاضاار املااوجزة للجنااة ،وذلااك بعااد تبااادل لااآلراء بااي أمانااة اللجنااة
ووحدا الحياغة .وتستلزم الرتتيبا اجلديدة مزيدا من السرعة
إحالا ا ااة احملاضا ا اار املؤقتا ا ااة إىل أعضا ا اااء اللجنا ا ااة لتحا ا ااويبها الوقا ا اات
املناس ااب وإاتح ااة النح ااو النهائي ااة عل ااى الت ااور .ويؤم اال أن ي ااؤد
ذلا ااك إىل اسا ااتخدام املا اوارد بحا ااورة أ ثا اار راا اادا وأن ييسا اار إعا ااداد
احملاضر النهائية قميإل اللغا  ،من دون اإلضرار بس متها.
 -184وت اادرك اللجن ااة أن الوض ااإل امل ااايل ال اراهن ق ااد يه ادد اس ااتمرار
عدد من املنشورا اليت تحدرها اعبة التدوين.
__________
ال )411انظار حوليااة  ،2002اجمللاد الثااان الاجلازء الثااان) ،التقارا 531-525؛
وحولياة  ،2003اجمللااد الثاان الاجلاازء الثاان) ،التقاارة 447؛ وحولياة  ،2004اجمللااد
الثااان الاجلاازء الثااان) ،التقاارة 369؛ وحوليااة  ،2005اجمللااد الثااان الاجلاازء الثااان)،
التقاارة 501؛ وحوليااة  ،2006اجمللااد الثااان الاجلاازء الثااان) ،التقاارة 269؛ وحوليااة
 ،2007اجملل ااد الث ااان الاجل اازء الث ااان) ،التق اارة 379؛ وحولي ااة  ،2008اجملل ااد الث ااان
الاجلازء الثاان) ،التقاارة 358؛ وحولياة  ،2009اجمللاد الثااان الاجلازء الثاان) ،التقاارة
240؛ وحولياة  ،2010اجمللاد الثاان الاجلازء الثاان) ،التقارة 396؛ وحوليااة ،2011
اجملل ااد الث ااان الاجل اازء الث ااان) ،التق اارة 399؛ وحولي ااة  ،2012اجملل ااد الث ااان الاجل اازء
الثان) ،التقرة .280
ال )412انظر حولية  ،2007اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرا .395-387

 -185ونظا ا ارا إىل التائا ا اادة البالغا ا ااة للمنشا ا ااورا التاليا ا ااة عما ا اال
اللجنة ،قرر اللجنة التوصية أبن تعلب اجلمعية العامة إىل األمي
العام مواصلة إصدارها
الأ) أعمااال جلنااة القااانون الاادويل قميااإل اللغااا الرمسيااة الساات،
بداية ل فرتة من فرتا السنوا اخلمس؛
الب) التقااارير املتعلقااة بق ارارا التحياايم الدوليااة ال
 ،)International Arbitral Awardsسللغة اإلنيليزية أو الترنسية؛
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الج) ما ااوجز األحيا ااام والتتا اااوى واألواما اار الحا ااادرة عا اان حميما ااة
العدل الدولية قميإل اللغا الرمسية الست ،ل سس سنوا .
 -186وأعربا اات اللجنا ااة عا اان امتناهنا ااا جلميا ااإل الا اادوائر املشا ااار ة
جتهيز الواثئق ،جنيف ونيويورك على حد سواء ،لتجهيزها واثئق
اللجنااة الوقاات املناسااب وبيتاااءة ،وغالبااا واال ضاايق الوقاات،
وهو ما يسهم س أعمال اللجنة بس سة.
 -187وأعرباات اللجنااة عاان تقااديرها مليتبااة ميتااب األماام املتحاادة
جنيف ملساعدهتا أعضاء اللجنة بيتاءة واقتدار سلغي.

 -6الحا ا ااندوق االسا ا ااتئمان ملعاجلا ا ااة األعما ا ااال املرتا ما ا ااة
املتعلقة با حولية جلنة القانون الدويل
 -188أ د اللجنة من جديد أن احلولية حامسة األمهياة فهام
أعما ااال اللجنا ااة التعا ااوير التا اادرجيت للقا ااانون الا اادويل وتدوينا ااه و
تعزيااز ساايادة القااانون الع قااا الدوليااة .وأحاطاات اللجنااة علمااا
أبن اجلمعيا ااة العاما ااة قا ااد أعربا اات ،قرارها ااا  ،92/67عا اان تقا ااديرها
للحيومااا الاايت قاادمت تربعااا إىل الحااندوق االسااتئمان ملعاجلااة
األعمااال املرتا مااة املتعلقااة ب ا حوليااة جلنااة القااانون الاادويل واااجعت
على تقدمي املزيد من التربعا إىل الحندوق االستئمان.

 -7حولية جلنة القانون الدويل
 -189قا اارر اللجنا ااة أن توصا اات اجلمعيا ااة العاما ااة أبن تعا اارب عا اان
ارتياحها للتقدم امللحوظ الذ أُحرز السنوا القليلة املاضية
ت اادارك الت ااأ حخر إجن اااز األعم ااال املرتا م ااة املتعلق ااة با ا حولي ااة جلن ااة
الق ااانون ال اادويل قمي ااإل اللغ ااا الس اات ،وأبن ترح ااب سجله ااود ال اايت

تبا ااذهلا اا ااعبة إدارة املا اؤمترا  ،وخباصا ااة قسا اام التحريا اار التا ااابإل هلا ااا
ميتااب األماام املتحاادة قنيااف ،التنتيااذ التعااال لقارارا اجلمعيااة
العام ااة ذا الح االة الداعي ااة إىل خت ا حج اام األعم ااال املرتا م ااة،
وأبن تشااجإل اااعبة إدارة املاؤمترا علااى تقاادمي الاادعم الا زم بحااتة
مسااتمرة إىل قساام التحرياار إطااار املضاات قاادما إجناااز األعمااال
املتعلق ا ااة با ا ا احلوليا ااة ،وأبن تعلا ااب مواف ا اااة اللجن ا ااة بح ا ااتة منتظم ا ااة
مبعلوما حمدثة عن التقدم احملرز هذا الحدد.

قرارات اللجنة واستنتاجاهتا األخرى

 -8املساعدة اليت تقدمها اعبة التدوين
 -190أعرباات اللجنااة عاان تقااديرها للمساااعدة القيمااة الاايت تق اادمها
اا ا ااعبة التا ا اادوين سألمانا ا ااة العاما ا ااة إطا ا ااار خا ا اادماهتا التنيا ا ااة للجنا ا ااة
ومشا ااار تها املشا اااريإل البحثيا ااة املتعلقا ااة أبعما ااال اللجنا ااة .وأعربا اات
اللجن ااة ،عل ااى وج ااه اخلح ااو  ،ع اان تق ااديرها لألمان ااة العام ااة لقيامه ااا
إبعا ااداد ما ااذ رتي عا اان موضا ااوعت ”التعبيا ااق املؤقا اات للمعاه ا اادا “
ال )A/CN.4/658و”نش ا ا ا ا ا ااأة الق ا ا ا ا ا ااانون ال ا ا ا ا ا اادويل الع ا ا ا ا ا اار وإثبات ا ا ا ا ا ااه“
ال .)A/CN.4/659وأ د اللجناة جماددا ماا للمنشاورا القانونياة الايت
تُع ّدها اعبة التدوين من أمهية خاصة وقيمة با ة أعماال اللجناة،
و رر طلبها أن تستمر اعبة التدوين تزويدها بتلك املنشورا .

 -9املواقإل الشبيية
 -191أعربت اللجنة من جديد عن تقديرها للنتائج الايت حققتهاا
األمانااة العامااة نشاااطها املسااتمر املتعلااق بتحااديث وإدارة موقعهااا
الشابيت اخلاا بلجناة القاانون الادويلال .)413وأ اد اللجناة جماددا
أن هذا املوقإل الشبيت وغ ه من املواقإل الشابيية الايت تاديرها ااعبة
التدوينال )414تشايل ماوردا سلاغ القيماة سلنسابة للجناة وللبااحثي
أعماهلا من اجملتمإل األوسإل ،ومن ت ،تسهم هذه املواقإل النهوض
عمومااا بتاادريس القااانون الاادويل ودراسااته ونشااره وتعاّازز ماان تقااديره علااى
نعاااق أوسااإل .وترحااب اللجنااة سحتاواء املوقااإل الشاابيت املتعلااق أبعمااال
اللجنااة علااى معلومااا عاان احلالااة الراهنااة للمواضاايإل املدرجااة جاادول
أعمال اللجنة ،فض عان احتوائاه علاى نحاو أولياة حماررة للمحاضار
املوجزة جللسا اللجنة.
ابء -موعد الدورة السادسة والستن للجنة ومكان انعقادها
 -192قرر اللجنة أن تُعقد دورهتا السادساة والساتون جنياف
التا ا ا اارتة ما ا ا اان  5أاير/ما ا ا ااايو إىل  6حزيران/يونيا ا ا ااه والتا ا ا اارتة ما ا ا اان 7
متوز/يوليه إىل  8آب/أغسعس .2014
جيم -التعاون مع اهليئات األخرى
 -193اجللسا ااة  ،3182املعقا ااودة  18متوز/يوليا ااه  ،2013ألقا ااى
القاضا اات بيا اارت توميا ااا ،رئا اايس حميما ااة العا اادل الدوليا ااة ،لما ااة أما ااام
اللجن ااة أطلعه ااا فيه ااا عل ااى األنش ااعة القض ااائية ال اايت اض ااعلعت هب ااا
احمليم ا ااة م ا ااؤخراال ،)415ووج ا ااه أيض ا ااا االهتم ا ااام إىل اجله ا ااود األخا ا ا ة
__________
ال.http://legal.un.org/ilc/ )413
ال )414ةي ا اان عموم ا ااا الوص ا ااول إليه ا ااا ع ا اان طري ا ااق العن ا اوان الش ا اابيت الت ا ااايل
.http://legal.un.org/cod/
ال )415هذا البيان مسجل احملضر املوجز لتلك اجللسة.
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املبذولا ا ااة لتشا ا ااجيإل قبا ا ااول االختحا ا ااا اإللزاما ا اات للمحيما ا ااة وفقا ا ااا
لنظامها األساست .وأعقب ذلك تبادل لآلراء.
 -194ومثّل املنظمة االستشارية القانونياة اآلسايوية  -األفريقياة
الدورة احلالية للجنة أمينهاا العاام ،السايد رمحات حمماد ،الاذ ألقاى
لما ا ااة أما ا ااام اللجنا ا ااة اجللسا ا ااة  3176املعقا ا ااودة  9متوز/يولي ا ا ااه
2013ال .)416ور ااز الساايد حممااد لمتااه علااى آراء الاادول األعضاااء
املنظمة االستشارية ،مستندا ذلك إىل بياان تلك الدول
حمافاال دوليااة أخاارى ،فيمااا يتعلااق مبواضاايإل ث ثااة مدرجااة ب ارانمج
عمل اللجنة ”ححانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية
ح اااال الي اوارث“ و”نش ااأة
األجنبي ااة“ و”محاي ااة األا ااخا
القانون الدويل العر وإثباته“ .وأعقب ذلك تبادل لآلراء.
 -195ومثّال اللجنااة األوروبيااة للتعاااون القااانون وجلنااة املستشااارين
القا ااانونيي املعنيا ااة سلقا ااانون الا اادويل العا ااام التابعا ااة جمللا ااس أوروس،
ال ا اادورة احلالي ا ااة للجن ا ااة الق ا ااانون ال ا اادويل ،رئيس ا ااة جلن ا ااة املستش ا ااارين
القا ااانونيي املعنيا ااة سلقا ااانون الا اادويل العا ااام ،السا اايدة ليزبيا اات لينا ازاد،
ورئيسة اعبة القانون الدويل العام مبجلاس أوروس ،سإلانباة ،السايدة
ريس ااتينا أولس اان ،اللت ااان ألق اات اال منهم ااا لم ااة أم ااام اللجن ااة
اجللس ا ااة  3177املعق ا ااودة  10متوز/يولي ا ااه 2013ال .)417وق ا ااد ر ا ا ازات
لمتيهم ااا عل ااى األنش ااعة ال اايت تض ااعلإل هب ااا حالي ااا جلن ااة املستش ااارين
القااانونيي بشااأن جمموعااة متنوعااة ماان املسااائل القانونيااة وعلااى أنشااعة
جملس أوروس .وأعقب ذلك تبادل لآلراء.
 -196ومثّل اللجناة القانونياة للبلادان األمرييياة ،الادورة احلالياة
للجنااة القااانون الاادويل ،الساايد ميغِال بيتشاااردو أوليتيااه الااذ ألقااى
لم ا ااة أم ا ااام اللجن ا ااة اجللس ا ااة  3180املعق ا ااودة  16متوز/يولي ا ااه
2013ال .)418وق ا اادم لمت ا ااه استعراض ا ااا ألنش ا ااعة اللجن ا ااة القانوني ا ااة
تقريرهااا الس اانو وأنشااعتها املق ااررة لع ااام .2013
حساابما ج اااء
وأعقب ذلك تبادل لآلراء.
 -197ومثّا ال جلنا ااة االاا اااد األفريقا اات للقا ااانون الا اادويل ،الا اادورة
احلالي ا ا ااة للجن ا ا ااة الق ا ا ااانون ال ا ا اادويل ،رئ ا ا اايس تل ا ا ااك اللجن ا ا ااة ،الس ا ا اايد
أديا ا ردوس ي نغا ات ،الا ااذ ألقا ااى لم ااة أما ااام اللجنا ااة اجللسا ااة
 3189املعقودة  31متوز/يوليه 2013ال .)419وقدم السيد ي نغت
لمت ااه استعراضا ااا ألنشا ااعة جلنا ااة االاا اااد األفريقا اات .وأعقا ااب ذلا ااك
تبادل لآلراء.
 -198و  16متوز/يوليه  ،2013جرى تبادل غ رمست لآلراء بي
أعضاء جلنة القانون الادويل واللجناة الدولياة للحاليب األمحار بشاأن

__________
ال )416مثله.
ال )417مثله.
ال )418مثله.
ال )419مثله.
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تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن

املواض اايإل ال اايت اظ ااى سهتم ااام مش اارتك .وقُادمت ع ااروض توض اايحية
عاان أنشااعة الشااعبة القانونيااة للجنااة الدوليااة للحااليب األمحاار وعاان
معاه اادة جت ااارة األس االحة وه اادفها اإلنس ااان ،و ااذلك ع اان املواض اايإل
املدرج ااة با ارانمج عم اال جلن ااة الق ااانون ال اادويل ،مبا اا فيه ااا موض ااوع
”نشأة القانون الدويل العر وإثباته“ال.)420
دا  -التمثيل يف الدورة الثامنة والستن للجمعية العامة
 -199قاارر اللجنااة أن ةثلهااا رئيسااها ،الساايد ب نااد نيهاااوس،
الدورة الثامنة والستي للجمعية العامة.
 -200ونظ ارا لتأجي اال النق اااا اللجن ااة السادس ااة ح ااول موض ااوع
”التحتظا على املعاهدا “ إىل الدورة الثامنة والستي للجمعية
العامة ،أعاد جلنة القانون الدويل اإلعراب عن رغبتها اليت انت
قااد أعرباات عنهااا دورهتااا السااابقة العااام  )2012أن تاادعو اللجنااة
السادسة املقرر اخلا السابق املعاين سملوضاوع ،السايد آالن بيلياه،
حلضااور النقاااا الااذ سااتجريه حااول التحاال املتعلااق هبااذا املوضااوع
من تقرير جلنة القانون الدويل لعام 2011ال.)421
هاء -حماضرة جيلربتو أمادو التذكارية
 17 -201متوز/يوليااه  ،2013حضاار أعضاااء اللجنااة واملشااار ون
احللقة الدراسية للقانون الدويل وخرباء آخرون القانون الدويل
حماضا اارة جيلربتا ااو أما ااادو التذ اريا ااة املعنونا ااة ”االجتاها ااا املعاصا اارة
بشأن االعتقاد إبلزامية املمارسة واألدلة املادية علاى القاانون الادويل
العا اار “ والا اايت ألقاها ااا الربوفسا ااور سولا ااو با ااورس اسا ااي ما اان جامعا ااة
ساو سولو .وأعقب ذلك مناقشة.
واو -احللقة الدراسية للقانون الدول
 -202عم بقارار اجلمعياة العاماة  ،92/67عُقاد الادورة التاساعة
واألربعون للحلقة الدراسية للقاانون الادويل قحار األمام التارتة
من  8إىل  26متوز/يوليه  ،2013أثناء انعقاد الدورة احلالية للجنة.
واحللق ااة الدراس ااية مع اادة لع ا ب الدراس ااا العلي ااا املتخحح ااي
القا ااانون الا اادويل وللشا ااباب ما اان األسا اااتذة اجلا ااامعيي أو املسا ااؤولي
__________
ال )420قاادم الساايد لااوران والساايس ،انئااب رئاايس الشااعبة القانونيااة سللجنااة
الدولي ااة للح االيب األمح اار ،استعراض ااا ألعم ااال تل ااك الش ااعبة ،وق اادمت الس اايدة
اناتيل وايزمان ،املستشارة القانونية بوحدة األسلحة اللجنة الدولية للحاليب
األمحار ،عرضااا توضاايحيا عان معاهاادة جتااارة األسالحة وهاادفها اإلنسااان .وقاادم
الساايد اااون ما استعراضااا للمواضاايإل املدرجااة بارانمج عماال جلنااة القااانون
الاادويل ،حااي قاادم السا مايياال وود عرضااا توضاايحيا عاان موضااوع ”نشااأة
القانون الدويل العر وإثباته“.
ال )421حولي ااة  ،2011اجملل ااد الث ااان الاجلا اازء الث ااان) ،التح اال الراب ااإل ،واملرجا ااإل
نتسه ،اجمللد الثان الاجلزء الثالث).

احليا ا ا ا ااوميي العا ا ا ا اااملي السا ا ا ا االك األ ا ا ا ا ااادةت أو الدبلوماسا ا ا ا اات
أو العاملي اخلدمة املدنية بلداهنم.
 -203وقااد اااارك الاادورة واح ااد وعشاارون مشااار ا ماان خمتل ااف
اجلنسا ا اايا  ،وما ا اان مجيا ا ااإل منا ا اااطق العا ا اااملال .)422وحضا ا اار املشا ا ااار ون
اجللسااا العامااة للجنااة وحماضارا نُظماات خحيحااا هلاام ،واااار وا
أعمال األفرقة العاملة املعنية مبواضيإل حمددة.
 -204وافتت احللقة الدراسية السيد ب ند نيهاوس ،رئيس اللجنة.
وتاوىل الساايد مااار وس لياات ،املستشااار القااانون األقاادم ميتااب
األمام املتحاادة قنيااف ،مسااؤوليا إدارة احللقااة الدراسااية وتنظيمهااا
وتسا ااي أعماهلا ااا .وتي ّتلا اات جامعا ااة جنيا ااف مبها ااام التنسا اايق التا ااين
مينييت ،خب القانون الدويل
للحلقة الدراسية .وعمل السيد فيتوريو ّ
ما اان جامعا ااة جنيا ااف ،منسا ااقا ألعما ااال احللقا ااة الدراسا ااية ،مبسا اااعدة
السيد مارتن دينيس ،املساعد القانون.
 -205وألق ا ااى أعض ا اااء اللجن ا ااة احملاض ا ارا التالي ا ااة الس ا اايد إيرنس ا اات
بيرتي ا ااتش ”أعم ا ااال جلن ا ااة الق ا ااانون ال ا اادويل“ ،والس ا اايد غي ا ااورغ ن ا اوليت
”االتتاقا ا ا ااا ال حقا ا ا ااة واملمارسا ا ا ااة ال حقا ا ا ااة فيما ا ا ااا يتعلا ا ا ااق بتتسا ا ا ا
املعاها ا اادا “ ،والسا ا اايدة ونثبسا ا اايون إسا ا اايوسر إراننا ا اادث ”ححا ا ااانة
مسااؤويل الاادول ماان الواليااة القضااائية اجلنائيااة األجنبيااة“ ،والساايد دياار
ت ا د ”اتتاقي ااة األم اام املتح اادة لق ااانون البح ااار وتتس ا املعاه اادا
استخدام املمارسة ال حقة واالتتاقا ال حقة حلال اخل فاا املتعلقاة
سالستخدام املستدام للتناوع البيولاوجت البحار “ ،والسا ماييال وود
”نشااأة القااانون الاادويل العاار وإثباتااه“ ،والساايد اااون ما ”اختيااار
مواضاايإل جدياادة للجنااة القااانون الاادويل العمليااة واملضاامون“ ،والس اايد
ماتي ا ا اااس فورت ا ا ااو ”املعامل ا ا ااة العادل ا ا ااة واملنح ا ا ااتة ق ا ا ااانون االس ا ا ااتثمار
__________
ال )422ا ااارك األا ااخا التالي ااة أمس اااؤهم احللق ااة الدراس ااية الس اايد ح ااامت
العبا ااد المحا اار) والسا اايدة ما ااا ييو أسا ااامت الاليا اااسن) والسا اايد جا ااوانس أتنها ااوفر
السويسارا) والساايدة داان أزاراي الاليااوانن) والسايد إدواردو ااانيون الاألرجنتااي)
والسا ا اايد خور ِخ ا ا اه لا ا ااويس سا ا اايب و أغا ا ااي ر ال ا ا ااوس) والسا ا اايد رامسا ا ااان ونغ ا ا ااو
البور ين ااا فاس ااو) والس اايدة في ااوان ِدفل ااي الأيرلن اادا) والس اايدة أثيي ااارن ديلوغ اوااثان
الاتيلند) والسيدة أليسيا غااوتو سساييس السراغاوا ) والسايدة هياون يوناغ ايم
المجهورية وراي) والسيدة سمي لوبيس  -روياس ماونتس البا و) والسايد بارااين
ما غا ا ااار الالا ا ااوالاي املتحا ا اادة األمريييا ا ااة) والسا ا اايدة ها ا ااا يت نغا ا ااوك نغا ا ااواين
الفييت انم) والسايدة ساهام صابار الاملغارب) والسايد إدغااردو ساوبينس أبريغاون
النييا ا ا اااراغوا) والسا ا ا اايدة سا ا ا اااراال سا ا ا ااوبرامانيام السا ا ا اانغافورة) والسا ا ا اايد أليسا ا ا اات
نييواليتيتش تروفيمنيوف الاالااد الروست) والسيد زويلو في سيو الالتلبي)
والس ا اايد م ا اااووز فورم ا ااافور الغ ا اااان) والس ا اايدة أولغ ا ااا فورون ا ااوفيتش الب ا ااي روس).
واجتمعت جلناة االختياار ،برائساة السايد ماار و ساساويل ،األساتاذ ومادير قسام
القانون الدويل العاام قامعاة جنياف 22 ،نيساان/أبريل  2013قحار األمام
واختار  24مراحا مان أصال  86مان املتقادمي بعلباا للمشاار ة احللقاة
الدراسا ااية .و اللحظا ااة األخا ا ة ،مل يا ااتمين ث ثا ااة ما اان املراا ااحي الا ااذين وقا ااإل
عليهم االختيار من حضور احللقة الدراسية.

قرارات اللجنة واستنتاجاهتا األخرى

الاادويل“ ،والساايد اااينيا موراساات ”ساان القاواني علااى الحااعيد الاادويل
من أجل محاية البيئة العاملية“.
 -206وألقا اات أيضا ااا السا اايدة إي ا اريس ما ااولر ،املستشا ااارة القانونيا ااة
للجنة الدولياة للحاليب األمحار ،حماضارة تناولات موضاوع ”القاانون
اإلنسان الدويل العر “.
 -207وحض ا اار املش ا ااار ون احللق ا ااة الدراس ا ااية ”جلس ا ااة عح ا ااف
ذه ااين“ خارجي ااة خاص ااة نظمته ااا جامع ااة جني ااف بش ااأن موض ااوع
”محاياة البيئاة فيماا يتعلاق سلنزاعاا املسالحة“ .و تلاك اجللساة،
قاادمت الساايدة مااار جا وبسااون ،عضااوة اللجنااة واملقااررة اخلاصااة
املعني ااة سملوض ااوع ،عرض ااا هل ااذا املوض ااوع .وأعق ااب عرض ااها ع ااروض
توضيحية وتعليقا قدمها ل مان الربوفساور ماار و ساساويل ،مان
جامع ااة جني ااف؛ والربوفس ااور روب اار ول ااب ،م اان جامع ااة جني ااف؛
والربوفسا ااور ما ااا ي مبينغا اات ،ما اان جامعا ااة جنيا ااف؛ والا ااد تورة ما ااارا
تينيينا ااو ،الباحثا ااة األقا اادم قامعا ااة جنيا ااف؛ والسا اايدة ما ااار  -لا ااويز
توغاس ،من اللجنة الدولية للحليب األمحار؛ والسايدة اارين هاومل،
ِ
احملاضرة األقدم قامعة إيسايس؛ والسايدة بريتاا سيوساتِت ،الباحثاة
قامعة لوند؛ والسيد دافيد جنسن ،رئيس وحدة التعاون البيئت من
أجل بناء الس م بربانمج األمم املتحدة للبيئة.
 -208وحضر أيضا املشار ون احللقة الدراسية حماضارة جيلربتاو
أمااادو التذ اريااة الاايت أُلقياات  17متوز/يوليااه  2013وأعقبهااا حتاال
استقبال أقامته الربازيل.
 -209وأتيحا اات للمشا ااار ي احللقا ااة الدراسا ااية فرصا ااة االطا ا ع
عل ا ااى أعم ا ااال املنظم ا ااا الدولي ا ااة األخ ا اارى ال ا اايت توج ا ااد مقاره ا ااا
جنيف .ونُظمت زايرة إىل االااد الدويل ل تحاال  ،وقُدم عرض
توض اايحت م اان جان ااب الس اايد أليس ااندر بي ااك ،املستش ااار الق ااانون
األقدم مبتوضية األمم املتحدة السامية لشؤون ال جئي.
 -210ونُظمت ث ثاة أفرقاة عاملاة إطاار احللقاة الدراساية بشاأن
مواضيإل ”االتتاقا ال حقة واملمارسة ال حقة فيما يتعلق بتتس
حا ا ا ا اااال اليا ا ا ا اوارث“
املعاها ا ا ا اادا “ و”محايا ا ا ا ااة األاا ا ا ا ااخا
و”ححانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائياة األجنبياة“.
وانضاام اال مشااارك ماان املشااار ي احللقااة الدراسااية إىل فريااق ماان
ها ا ااذه األفرقا ا ااة .وتا ا ااوىل ث ثا ا ااة ما ا اان أعضا ا اااء اللجنا ا ااة ،ها ا اام السا ا اايدة
ونثبس اايون إس اايوسر إرانن اادث والس اايد إدواردو فلنس اايا  -أوس اابينا
والساايد غي ااورغ ن ااوليت ،اإلا اراف عل ااى ه ااذه األفرق ااة العامل ااة وتق اادمي
خ ااربهتم إليه ااا .وأع ااد اال فري ااق تقري ارا وق اادم اس ااتنتاجاته إىل احللق ااة
ضمت التقاارير
الدراسية جلسة خاصة نُظمت هلذه الغاية .وقد ُ
ووزعت على مجيإل املشار ي وعلى أعضاء اللجنة.
معا ُ
 -211ونظمت مجهورية و انتون جنيف للمشار ي جولة بحاحبة
مراد مبذ بلدية جنيف وقاعة أالسما.
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 -212و احلتال اخلتااامت للحلقااة الدراسااية ،ألقاى اال ماان الساايد
ب ند نيهاوس ،رئيس اللجنة ،والسيد مار وس ليت ،مادير احللقاة
الدراسااية ،والساايدة سمااي لااوبيس  -رويااس مااونتس الب ا و) ،سساام
املشار ي احللقة الدراساية ،لماة أماام اللجناة واملشاار ي .وُمان
ل مشارك من املشار ي اهادة تثبت مشار ته الادورة التاساعة
واألربعي للحلقة الدراسية.
 -213والحظا اات اللجنا ااة بتقا اادير سلا ااغ أنا ااه ،منا ااذ عا ااام  ،2010قا اادمت
حيوم ا ا ااا األرجنت ا ا ااي وأيرلن ا ا اادا والس ا ا اويد وسويس ا ا ا ار والح ا ا ااي وفنلن ا ا اادا
وامليساايك واململيااة املتحاادة لربيعانيااا العظمااى وأيرلناادا الشاامالية والنمسااا
واهلنااد تربعااا إىل صااندوق األم اام املتحاادة االسااتئمان للحلقااة الدراس ااية
للقااانون الاادويل .وقااد أاتحاات احلالااة املاليااة للحااندوق تقاادمي عاادد اااف
م اان امل اان إىل املرا ااحي اجل ااديرين هب ااا ،ال س اايما املرا ااحي م اان البل اادان
الناميااة ،بغي ااة اقي ااق التوزيااإل اجلغا ار امل ئ اام للمش ااار ي .و هااذا الع ااام،
قُدمت من تشمل بدل الستر واإلقامة إىل  15مراحا.
 -214ومنا ااذ عا ااام  ،1965اا ااارك احللقا ااة الدراسا ااية  1 115مشا ااار ا
ةثلون  170جنسية .ومن بي هؤالء ،ححل  684مشار ا على من .
 -215وتش اادد اللجن ااة عل ااى األمهي ااة ال اايت توليه ااا للحلق ااة الدراس ااية
الا اايت تت ا ااي للحق ا ااوقيي الش ا اابان ،ال سا اايما احلق ا ااوقيي م ا اان البل ا اادان
النامياة ،االطا ع علاى أعمااال اللجناة وعلاى أنشااعة عادد با ماان
املنظما الدولية اليت توجد مقارها جنيف .وتوصت اللجنة أبن
الدول مارة أخارى أن تقادم تربعاا مان أجال
تنااد اجلمعية العامة َ
ضاامان عقااد احللقااة الدراسااية عااام  2014أبوسااإل مشااار ة ينااة،
ال سيما ضوء االحتتال املقبال سلاذ رى السانوية اخلمساي لبادء
انعقاد احللقة الدراسية.
زاي -االحتفا ابلذكرى السنوية اخلمسن لبدء انعقاد
احللقة الدراسية للقانون الدول
 -216أعربات اللجنااة عاان ارتياحهاا ألن عااام  2014سيشااهد عقااد
الا ا اادورة اخلمسا ا ااي للحلقا ا ااة الدراسا ا ااية للقا ا ااانون الا ا اادويل ،وسا ا االمت
سملسا ااامهة القيما ااة الا اايت قا اادمتها احللقا ااة الدراسا ااية متيا ااي أجيا ااال
متعاقبة من احلقوقيي الدوليي الشبان من متابعاة مناقشاا اللجناة
وفهم عملها على و أفضل.
 -217وتقا اارر أن تق ا ااوم اللجن ا ااة ،سلتعا اااون م ا ااإل ميت ا ااب االتح ا ااال
للشؤون القانونية مبيتب األمم املتحادة جنياف ،بتنظايم احتتاال
مناسا ا ااب سلا ا ااذ رى السا ا اانوية اخلمسا ا ااي ياُ ا ادعى إليا ا ااه ،إن أميا ا اان،
املش ااار ون الس ااابقون احللق ااة الدراس ااية ،مب اان ف اايهم أولئ ااك ال ااذين
أصبحوا الحقا أعضاء اللجنة و حميمة العدل الدولية.
 -218وةي اان أن يتا ازامن ه ااذا االحتتا ااال م ااإل زايرة رئ اايس حميما ااة
العدل الدولية إىل اللجنة.

املرفق األو
تقرير الفريق العامل املعو اباللتزام ابلتسليم أو احملاكمة ()AUT DEDERE AUT JUDICARE
ألف -مقدمة

القائا ا اال أبن االلتا ا ازام سلتسا ا االيم أو احملا ما ا ااة يا ا ااؤد دورا حامسا ا ااا
ميافحااة اإلفا ماان العقااابال ،)5وهااو التازام يسار علااى جمموعااة
واسااعة م اان اجل ارائم ال اايت تث ا قلق ااا سلغ ااا ل اادى اجملتم ااإل ال اادويل ،وق ااد
أُدرج هذا االلتزام مجيإل ما أُبرم من االتتاقيا القعاعياة املتعلقاة
مبيافحة اإلرهاب الدويل منذ عام .1970

 -1الغرض .يتوخى هذا التقريار تلخاين وإباراز جواناب بعينهاا
ماان أعمااال اللجنااة املتعلقااة مبوضااوع ”االلتازام سلتسااليم أو احملا مااة
ال “)aut dedere aut judicareماان أجاال مساااعدة الاادول وتيس ا
مناقشة املوضوع اللجنة السادسة.
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االلتزام مبيافحة اإلف

 -3وس دور االلتا ازام سلتسا االيم أو احملا ما ااة دعا اام التعا اااون
الدويل ميافحة اإلف من العقاب دورا معرتفا به ،على األقل
منا ااذ أايم هوغا ااو غروتيا اوس الا ااذ طا ارمب مبا اادأ ”إما ااا التسا االيم وإما ااا
املعاقب ااة“ ال” )aut dedere aut punireعن ااد تل ّق ات دول ااة طل ااب

من العقاب مبا يتوافق ماإل سايادة

الق ااانون .أعرب اات ال اادول ع اان رغبته ااا التع اااون فيم ااا بينه ااا ،وم ااإل
احملااا م الدوليااة املختحااة ،ميافحااة اإلف ا ماان العقاااب علااى
اجلارائم ،ال سايما اجلاارائم الايت تثا قلاق اجملتماإل الاادويلال ،)1مباا يتوافااق
م ااإل س اايادة الق ااانونال .)2و اإلع ا ن الح ااادر ع اان االجتم اااع الرفي ااإل
املس ااتوى للجمعي ااة العام ااة املع ااين بس اايادة الق ااانون عل ااى الح ااعيدين
ال ااوطين وال اادويل ،الت اازم رؤس اااء ال اادول واحليوم ااا ورؤس اااء الوف ااود
الذين حضروا االجتماع  24أيلول/سبتمرب  2012با ” تالة عدم
السا اامامب إبفا ا املسا ااؤولي عا اان جا ارائم اإلسدة اجلماعيا ااة وجا ارائم
احل اارب واجل ارائم املرتيب ااة ض ااد اإلنس ااانية أو ع اان انتها ااا الق ااانون
اإلنسان الدويل واالنتها ا اجلسيمة لقاانون حقاوق اإلنساان مان
العق اااب[ ]،وسلتحقي ااق ه ااذه االنتها ااا عل ااى النح ااو الواج ااب
وإنازال العقااوس املناساابة مبرتيبيهااا ،بساابل منهااا تقاادمي مارتي أ
ماان هااذه اجلارائم إىل العدالااة عاان طريااق اآلليااا الوطنيااة أو ،حيثمااا
اقتضى األمر ،عن طريق اآلليا اإلقليمية أو الدولية ،وفقا للقانون
الدويل“ال .)3وواجب التعاون ميافحة هذا اإلف من العقاب
جمس ا اد العدي ا ااد م ا اان االتتاقي ا ااا بوس ا ااائل م ا اان ض ا اامنها االلت ا ازام
سلتسااليم أو احملا مااةال .)4وتتتااق الاادول علااى نعاااق واسااإل ال ارأ

”التس االيم واحملا م ااة خيا اااران يغ ااين أحا اادمها ع اان اآلخ اار ميافحا ااة اإلفا ا ما اان
العقاب وفقا للتقرة  1من املادة [ 7من اتتاقياة مناهضاة التعاذيب وغا ه مان ضاروب
املعامل ااة أو العقوب ااة القاس ااية أو ال إنس ااانية أو املهين ااة لع ااام  “]1984ال Questions

relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal),

 .)Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 443, para. 50واسااتعرد
احمليم ا ااة قائل ا ااة إن ال ا اادول األطا اراف اتتاقي ا ااة مناهض ا ااة التع ا ااذيب ”هل ا ااا مح ا االحة
مشا اارت ة أن تيتا اال ،سلنظا اار إىل القا اايم الا اايت تتشا ااارك اعتناقها ااا ،منا ااإل حا اادوث
أعم ااال التع ااذيب ،و ح ااال ح اادوثها فع ا  ،ع اادم إف ا مرتيبيه ااا م اان العق اااب“
ال .)ibid., p. 449, para. 68وذ اار احمليمااة جماددا أن موضااوع االتتاقيااة والغاارض
منه ااا مه ااا ”زايدة فعالي ااة النض ااال ض ااد التع ااذيب م اان خ ا ل تت اااد إف ا م ارتي
تلك اجلرائم من العقاب“ ال.)ibid., p. 451, para. 74, and cf. also para. 75
والتقرياار الرابااإل الااذ أعااده الساايد جيسا ف غالتساايت ،املقاارر اخلااا
الحوليااة  ،2011اجمللااد الثااان الاجلاازء األول) ،الوثيقااة  ،A/CN.4/648التقارا -26
 ،)33يتناول سستتاضة مسألة واجب التعاون ميافحة اإلف من العقااب.
وقد ساق املقرر اخلا  ،أمثلة من الحايوك الدولياة الايت تاوفر األسااس القاانون
لواجب التعاون ،ما يلت التقرة  3من املادة  1من ميثاق األمام املتحادة ،وإعا ن
مباادئ القااانون الادويل املتعلقااة سلع قااا الودياة والتعاااون بااي الادول وفقااا مليثاااق
األمم املتحدة القرار اجلمعياة العاماة 2625الد )25-املاؤر  24تشارين األول/أ تاوبر
 ،1970املرفا ا ااق) ،وديباجا ا ااة نظا ا ااام روما ا ااا األساسا ا اات للمحيما ا ااة اجلنائيا ا ااة الدوليا ا ااة
لع ااام  ،1998واملب اادأ الت ااوجيهت الث ااان عش اار م اان املب ااادئ التوجيهي ااة للجن ااة ال ااوزراء
التابعااة جمللااس أوروس بشااأن القضاااء علااى اإلفا ماان العقاااب علااى االنتها ااا
اخلعا ة حلقااوق اإلنسااان ،وهاات مبااادئ اعتماادهتا جلنااة الااوزراء  30آذار/مااارس
 2011ال.)Council of Europe, CM/Del/Dec(2011)1110, 4 April 2011
ال )5على سبيل املثال ،بلجييا الحولية  ،2009اجمللاد الثاان الاجلازء األول)،
الوثيقة  ،226 ،A/CN.4/612التقرة )20؛ وآيسلندا والدا رك والسويد وفنلنادا
والن اارويج الالواثئ ااق الرمسي ااة للجمعي ااة العام ااة ،ال اادورة السادس ااة والس ااتون ،اللجن ااة
السادسا ا ااة ،اجللسا ا ااة  ،A/C.6/66/SR.26 ،26التقا ا اارة )10؛ وسويسا ا ارا الاملرجا ا ااإل
نتسااه ،التقاارة )18؛ والساالتادور الاملرجااإل نتسااه ،التقاارة )24؛ وإيعاليااا الاملرجااإل
نتسا ااه ،التقا اارة )42؛ وبا ا و الاملرجا ااإل نتسا ااه ،التقا اارة )64؛ وبا ااي روس الاملرجا ااإل
نتسااه ،اجللسااة  ،A/C.6/66/SR.27 ،27التقاارة )41؛ واالااااد الروساات الاملرجااإل
نتسه ،التقرة )64؛ واهلند الاملرجإل نتسه ،التقرة .)81

__________
ال )1انظ اار ،عل ااى س اابيل املث ااال ،ق ارار اجلمعي ااة العام ااة 2840الد )26-امل ااؤر 18
انون األول/ديسمرب  1971واملعنون ”مسألة معاقباة جمرمات احلارب ومارتي اجلارائم
ضا ا ا ا اد اإلنسا ا ا ا ااانية“؛ وقا ا ا ا ارار اجلمعيا ا ا ا ااة العاما ا ا ا ااة 3074الد ،)28-املا ا ا ا ااؤر  3ا ا ا ا ااانون
األول/ديسمرب  ،1973بشأن ”مبادئ التعااون الادويل ا تشااف واعتقاال وتساليم
ومعاقبة األاخا املذنبي جرائم احلرب واجلرائم املرتيبة ضد اإلنساانية“؛
واملبدأ  18من املبادئ املتعلقة سملنإل والتقحت التعالَي لعمليا اإلعدام خارج
نعا اااق القا ااانون واإلعا اادام التعسا ااتت واإلعا اادام إبجا اراءا ما ااوجزة املرفقا ااة بقا ارار
اجمللاس االقتحااد واالجتمااعت  65/1989املاؤر  24أاير/ماايو  1989واملعنااون
”املن ااإل والتقح اات التع اااالن لعملي ااا اإلع اادام خ ااارج نع اااق الق ااانون واإلع اادام
التعستت واإلعدام إبجراءا موجزة“.
ال )2قرار اجلمعية العامة  1/67املؤر  24أيلول/سبتمرب .2012
ال )3املرجإل نتسه ،التقرة .22
ال )4انظا اار التا اارع جا اايم أدانه .و قضا ااية املسا ااائل املتحا االة ساللتا ازام سحملا ما ااة
أو التس ا االيم البلجيي ا ااا ض ا ااد الس ا اانغال) ،ذ ا اار حميم ا ااة الع ا اادل الدولي ا ااة م ا ااا يل ا اات
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تسليم ،ينبغت هلا إما أن تعاقب املذنب مبا يستحق أو تضاعه اات
تحا اارف اجلها ااة املقدما ااة للعلا ااب“ال .)6ويسا ااتعاض املحا ااعلحا
احلديثة عن ”املعاقبة“ مبحعل ”احملا مة“ بدي للتسليم ،وذلك
لتوضي إميانية ثبو براءة الشخن املدعى ارتيابه اجلرم.
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أمهي ااة االلت ازام سلتس االيم أو احملا م ااة أعم ااال جلن ااة الق ااانون

الا اادويل .ةي ا اان اعتب ا ااار ه ا ااذا املوض ا ااوع مش ا ااموال مبوض ا ااوع ”الواليا ا ااة
القضااائية فيمااا يتعلااق سجل ارائم املرتيبااة خااارج اإلقلاايم الااوطين“ الااذ
ااان ماادرجا القائمااة املؤقتااة الاايت تشاامل أربعااة عشاار موضااوعا
ال ا اادورة األوىل للجنا ا ااة عا ا ااام 1949ال .)7وتتنا ا اااول ها ا ااذا املوضا ا ااوع أيضا ا ااا
املاداتن  8التقرير االختحا ) و 9الااللتزام سلتسليم أو احملا مة) من
مش ااروع مدون ااة اجل ارائم املخل ااة بس االم اإلنس ااانية وأمنه ااا ال اايت اعتم اادهتا
اللجنااة دورهتااا الثامنااة واألربعااي العااام  .)1996وتاانن املااادة  9ماان
مشروع املدونة على االلتازام سلتساليم أو احملا ماة فيماا يتعلاق سإلسدة
اجلماعيااة واجلارائم ضااد اإلنسااانية واجلارائم املرتيبااة ضااد مااووتت األماام
املتح ا اادة واألف ا اراد امل ا ارتبعي هب ا ااا وج ا ارائم احل ا ااربال .)8ويق ا ااال إن مب ا اادأ
التس ا ا ا االيم أو احملا م ا ا ا ااة مس ا ا ا ااتمد م ا ا ا اان ”ع ا ا ا اادة اتتاقي ا ا ا ااا متع ا ا ا ااددة
األطا اراف“ال )9تتضا اامن ها ااذا االلتا ازام .ويشا ا اليا اال اتريا ا مشا ااروع
املدونة إىل أن ما دفإل إىل وضإل مشروع املادة  9هو احلاجة إىل نظاام
فع ا ا ا ااال لتجا ا ا ا اارمي اجلا ا ا ا ارائم األساس ا ا ا ااية املا ا ا ا ااذ ورة واحملا ما ا ا ا ااة عليها ا ا ا ااا،
وليس املمارسة التعلية للدول واالعتقاد إبلزامية املمارساةال .)10ومساوغ
هااذه امل ااادة ه ااو العااابإل اخلع ا للج ارائم املااذ ورة والرغب ااة ميافح ااة
إفا األفاراد الااذين يرتيبااون هااذه اجلارائم ماان العقااابال .)11ومااإل أن

__________
ال(Oxford, )6

H. Grotius, De Jure Belli ac Pacis Libri Tres

Clarendon Press; London, Humphrey Milford, 1925), vol. II, p. 527

).(English translation by Francis W. Kelsey
ال )7حوليا ا ااة  ،281 ،1949التقا ا ا اراتن  16و .17انظ ا ا اار أيضا ا ا ااا األما ا ا اام
املتحدة ،أعمال جلنة القانون الدويل ،العبعة الثامنة المنشورا األمم املتحادة،
رقم املبيإل  ،)2017 ،A.12.V.2اجمللد األول.44 ،
ال” )8ما ااإل عا اادم اإلخا ا ل سختحا ااا حميما ااة جنائيا ااة دوليا ااة ،جيا ااب علا ااى
الدولة العارف الايت يوجاد إقليمهاا فارد ياُدعى أناه ارتياب جرةاة مبيناة املاادة
[ 17جرةاة اإلسدة اجلماعيااة] أو [ 18اجلارائم ضاد اإلنسااانية] أو [ 19اجلارائم ضااد
م ااووتت األم اام املتح اادة واألفا اراد املا ارتبعي هب ااا] أو [ 20جا ارائم احل اارب] أن تق ااوم
بتسااليم هااذا التاارد أو مبحا متااه“ .انظاار أيضااا تعليااق اللجنااة علااى مشااروع املااادة
هذا الحولية  ،1996اجمللد الثان الاجلزء الثان).)66-63 ،
ال )9مش ااروع مدون ااة اجلا ارائم املخل ااة بس االم اإلنس ااانية وأمنه ااا ،والتعليقا ااا
عليه ،املادة  ،8التقرة ال )3من التعليق الاملرجإل نتسه.)58 ،
ال )10حولية  ،1994اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرة .142
ال )11مش ااروع مدون ااة اجلا ارائم املخل ااة بس االم اإلنس ااانية وأمنه ااا ،والتعليقا ااا
عليه ،املادة  ،8التقرا ال )3وال )4وال )8من التعليق ،واملادة  ،9التقرة ال )2من
التعليق الحولية  ،1996اجمللد الثان الاجلزء الثان) 60-58 ،و.)64-63

103

حم ااط تر يا ااز مش ااروع املدونا ااة ه ااو اجلا ارائم األساس اايةال ،)12فا ا ن النعا اااق
املاد ل لتزام سلتسليم أو احملا مة يشمل معظم اجلرائم اليت تث قلق
اجملتمإل الدويل ،على النحو املذ ور التقرة  2أع ه.
 -5اساتخدام املحاعل ال تياين ”.“aut dedere aut judicare
املاضاات ،ااايك بعا أعضاااء اللجنااة ،مباان فاايهم الساايد جيس ا ف
صحة استخدام الحيغة ال تينية ” aut
غالتسيت ،املقرر اخلا ،
 ،“dedere aut judicareال سايما فيماا يتعلاق مبحاعل ”“judicare
الا ا ااذ اعتا ا ااربوا أنا ا ااه ال يعا ا ارب بحا ا ااورة دقيقا ا ااة عا ا اان نعا ا اااق محا ا ااعل
”احملا ماة“ .بياد أن املقارر اخلااا ارلى أناه مان الساابق ألوانااه،
ذل ااك الوق اات ،الرت ي ااز عل ااى التع اااريف الدقيق ااة للمح ااعلحا  ،اتر ااا
إايها ااا لتُحا اادد املسا ااتقبل إطا ااار مشا ااروع ما ااادة عا اان ”اسا ااتخدام

__________
ال )12ا ااان مش ا ااروع املدون ا ااة يش ا اامل الق ا اراءة األوىل ،ع ا ااام ،1991
اجل ا ارائم التاليا ا ااة الب ا ااالغ عا ا ااددها  12جرة ا ااة العا ا اادوان ،والتهدي ا ااد سلعا ا اادوان،
والتا اادخل ،والسا اايعرة االسا ااتعمارية واألاا اايال األخا اارى للسا اايعرة األجنبيا ااة،
واإلسدة اجلماعي ااة ،والتح اال العنح اار  ،وانتها ااا حق ااوق اإلنس ااان بح ااورة
منتظمة أو على نعاق مجاعت ،وجرائم احلرب اجلسيمة للغاية ،وجتنيد املرتزقة
واسااتخدامهم ومت ااويلهم وت اادريبهم ،واإلره اااب ال اادويل ،واالجت ااار غ ا املش ااروع
سملخ اادرا  ،واإلضا ارار العما ااد واجلسا اايم سلبيئا ااة الانظا اار حوليا ااة  ،1991اجمللا ااد
الثان الاجلزء الثان) 215 ،وما يليها ،التقرة  .)176وخ ّتضت اللجنة،
دورتيها لعامت  1995و ،1996عدد اجلرائم املشروع النهائت ملدونة اجلارائم
إىل أربإل جرائم ،وهات العادوان ،واإلسدة اجلماعياة ،وجارائم احلارب ،واجلارائم
ضا ااد اإلنسا ااانية ،متقيا اادة ذلا ااك إبرث نا ااورمربغ معيا ااار الختيا ااار اجلا ارائم
املش اامولة مبش ااروع املدون ااة الانظ اار حولي ااة  ،1995اجملل ااد الث ااان الاجل اازء الث ااان)،
 31وماا يليهاا ،التقارة  37وماا يليهااا؛ وحولياة  ،1996اجمللاد الثاان الاجلاازء
الثان) 35 ،وما يليها ،التقرة  43وما يليها) .ويبدو أن السبب الرئيست
هلذا النهج يُعزى إىل التعليقا غ املؤاتية الايت ورد مان  24حيوماة علاى
قائمة اجلرائم اال ثنيت عشرة املقرتحة عام  1991الانظر حولية  ،1993اجمللاد
الثااان الاجلاازء األول) ،الوثيقااة  A/CN.4/448و 134 ،Add.1ومااا يليهااا).
وأضيتت آخر حلظة جرةة خامسة ،أال وهت اجلرائم املرتيبة ضد مووتت
األم اام املتح اادة واألفا اراد امل ارتبعي هب ااا ،اس ااتنادا إىل حج اام وخع ااورة مش اايلة
صا ااون السا االم
االعتا ااداءا علا ااى ها ااؤالء املا ااووتي وإىل دورها اام اجلا ااوهر
واألمن الدوليي.
ومل تُشامل جرةااة العاادوان أبحيااام املاادة  9ماان مشااروع املدونااة .فقااد رأ
اللجن ااة أن ”التح اال م اان جان ااب حميم ااة وطني ااة لدول ااة م ااا مس ااألة ارتي اااب
عاادوان أو عاادم ارتيابااه ماان جانااب دولااة أخاارى خمالا[ اف] ملباادأ أساساات ماان
مبادئ القانون الدويل وهو مبدأ ال سالعان لنظا علاى نظا ه [[ ]...و]تاؤد
ارس ااة احمليم ااة الوطني ااة لدول ااة م ااا الختح ااا ينع ااو عل ااى النظ اار مس ااألة
ارتيا اااب أو عا اادم ارتيا اااب عا اادوان ما اان جانا ااب دولا ااة أخا اارى إىل آاثر خعا ا ة
فيم ااا يتعلا ااق سلع قا ااا الدوليا ااة وسلس االم واألما اان الا اادوليي“ المشا ااروع مدونا ااة
اجلرائم املخلة بسالم اإلنساانية وأمنهاا ،والتعليقاا علياه ،املاادة  ،8التقارة ال)14
من التعليق الحولية  ،1996اجمللد الثان الاجلزء الثان).))62 ،
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املحااعلحا “ال .)13ويسااتند تقرياار التريااق العاماال إىل فهاام يقااول أبن
مس ااألة ادي ااد م ااا إذا ااان الع ااابإل اإللزام اات لا ا ”التس االيم“ أو الع ااابإل
اإللزام اات ل ا ا ”احملا م ااة“ لا ااه الغلب ااة علا ااى اآلخ اار ها اات مس ااألة مرهونا ااة
سلسياق وسلنظام القانون الواجب التعبيق حاال بعينها.
ابء -موجز أعما اللجنة منذ عام

2006
ال aut

 -6أدرجت اللجنة موضوع ”االلتزام سلتساليم أو احملا ماة
 “)dedere aut judicareب ا ارانمج عمله ا ااا دورهت ا ااا الس ا ااابعة
واخلمس ااي الع ااام  )2005وعين اات الس اايد جيس ا ف غالتس اايت مق ااررا
خاصا اااال .)14وحظا اات ها ااذا الق ا ارار بتأييا ااد اللجنا ااة السادسا ااة للجمعي ا ااة
العامااةال .)15وتلقاات جلنااة القااانون الاادويل ،التاارتة ماان دورهتااا الثامنااة
واخلمسي العام  )2006إىل دورهتا الثالثة والستي العام  ،)2011أربعاة
تقااارير وأربعااة مشاااريإل م اواد قاادمها املقاارر اخلااا  ،ونظاار فيهاااال.)16
وأنشئ فريق عامل معين سملوضوع عام  ،2009برائسة السايد آالن
بيليااه ،لرساام إطااار عااام للنظاار املوضااوع ،بغيااة اديااد املسااائل الاايت
يلا اازم تناوهلا ااا واديا ااد س ا االم األولا ااواي ال .)17وأحاطا اات اللجنا ااة علم ا ااا
سلتقريا اار الشا ااتو الا ااذ قدما ااه رئا اايس التريا ااق العاما اال ،وأدرجا اات
__________
ال )13التقري اار الثال ااث للمق اارر اخل ااا  ،الس اايد جيس ا ف غالتس اايت ،ع اان
االلتزام سلتسليم أو احملا مة ال ،)aut dedere aut judicareحولية  ،2008اجمللاد
الثان الاجلازء األول) ،الوثيقاة  ،143 ،A/CN.4/603التقاراتن  36و .37وقاد
انقش املقرر اخلا  ،تقريره األويل ،صيغا التينية ا متحلة سملوضاوع ،أال
وهات aut dedere aut punire; judicare aut dedere; aut dedere aut
prosequi; aut dedere, aut judicare, aut tergiversari; and aut dedere

 aut poenam persequiالحوليااة  ،2006اجمللااد الثااان الاجلاازء األول) ،الوثيقااة
 318 ،A/CN.4/571و ،319التقرا  .)8-5انظر أيضا ،فيما يتعلق بحيغ
aut dedere aut punire, aut dedere aut prosequi and aut dedere aut

 ،judicareما تبه فاان اتايانبارغاه

R. van Steenberghe, “The obligation to

extradite or prosecute: Clarifying its nature”, Journal of International

.Criminal Justice, vol. 9 (2011), p. 1089, at pp. 1107-1108
ال )14جلستها  2865املعقودة  4آب/أغسعس  2005الحولية ،2005
اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرة .)500
ال )15ق ارار اجلمعي ااة العام ااة  22/60امل ااؤر  23تش ارين الث ااان/ن ااوفمرب ،2005
التقرة .5
ال )16أعااد املقاارر اخلااا التقرياار األويل الحوليااة  ،2006اجمللااد الثااان الاجلاازء
األول) ،الوثيق ااة  )A/CN.4/571ع ااام  ،2006وتقري ااره الث ااان الحولي ااة ،2007
اجمللا ا ااد الثا ا ااان الاجلا ا اازء األول) ،الوثيقا ا ااة  )A/CN.4/585عا ا ااام  ،2007وتقريا ا ااره
الثال ااث الحولي ااة  ،2008اجملل ااد الث ااان الاجل اازء األول) ،الوثيق ااة )A/CN.4/603
عااام  ،2008وتقريااره الرابااإل الحولي ااة  ،2011اجمللااد الثااان الاجلاازء األول) ،الوثيق ااة
 )A/CN.4/648عا ااام  .2011واقا ارتمب السا اايد جيسا ا ف غالتسا اايت مشا اااريإل
املا ا ا ا ا اواد تقريا ا ا ا ا ااره الثا ا ا ا ا ااان ال ،A/CN.4/585التقا ا ا ا ا اارة  )76وتقريا ا ا ا ا ااره الثالا ا ا ا ا ااث
ال ،A/CN.4/603التق ارا  ،)129-110وبع ااد ث ا ث س اانوا  ،تقري ااره الراب ااإل
ال ،A/CN.4/648التقرا  40و 70و 71و.)95
ال )17جلسا ااتها  2988املعقا ااودة  31متوز/يوليا ااه  2008الحوليا ااة ،2008
اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرة .)315

تقريرها السنو عن دورهتا احلادية والستي العام  )2009اإلطاار العاام
املقرتمب للنظر املوضوع الذ أعده التريق العاملال.)18
 -7وعما سلتاارع الأ)’ ‘2ماان اإلطااار العااام املقارتمب الااذ يشا
إىل ”االلتزام سلتساليم أو احملا ماة املعاهادا القائماة“ ،أجار
األمانة العامة ”دراسة استقحائية للحايوك املتعاددة األطاراف الايت
قااد تيااون هلااا صاالة سلعماال الااذ تضااعلإل بااه جلنااة القااانون الاادويل
بشااأن موضااوع ’االلت ازام سلتسااليم أو احملا مااة ال aut dedere aut
“‘)judicareال )19الاملشااار إليهااا فيمااا بعااد ب ا ”الدراسااة االستقحااائية
لألمانة العامة اللعاام  .)“)2010وحادد الدراساة صايو ا متعاددة
األطراف علاى الحاعيدين العااملت واإلقليمات تتضامن أحياماا جتماإل
بي التسليم واحملا مة بديلي ُمتار بينهما ملعاقبة اجلناة.
 -8و حزيران/يونيه  ،2010قدم املقرر اخلا ورقة عمل معنونة
”األسااس الاايت ترتيااز عليهااا مناقشااا التريااق العاماال املعااين مبوضااوع
’االلتزام سلتسليم أو احملا مة ال“‘)aut dedere aut judicareال ،)20وهت
ورقاة تتضامن م حظاا واقرتاحاا بشاأن اإلطاار العاام املقارتمب لعاام
 2009وتستند إىل الدراسة االستقحائية لألماناة العاماة اللعاام .)2010
وق ااد وج ااه املق اارر اخل ااا النظ اار ،عل ااى وج ااه اخلح ااو  ،إىل املس ااائل
املتعلقااة مبااا يلاات الأ) األسااس القانونيااة ل لتازام سلتسااليم أو احملا مااة؛
والب) النعاااق املاااد ل لتازام سلتسااليم أو احملا مااة؛ والج) مضاامون
االلتازام سلتسااليم أو احملا مااة؛ والد) الظااروف الاايت ينشااأ فيهااا االلت ازام
سلتسليم أو احملا مة.
 -9و ع اام  ،2010أق اار التري ااق العام اال ،برائس ااة رئيس ااه سإلانب ااة
الس اايد إنرييي اه ان ااديويت ،أبن الدراس ااة االستقح ااائية لألمان ااة العام ااة
اللعااام  )2010قااد ساااعد علااى اسااتج ء جوانااب ماان اإلطااار العااام
املق ارتمب لعااام  .2009ولااوح أنااه ،إللقاااء الضااوء علااى املسااائل املتتااق
عليها ااا اإلطا ااار العا ااام املقا ارتمب ،ينبغا اات اسا ااتيمال ما ااا ر ا ااز عليا ااه
الدراس ا ااة االستقح ا ااائية لألمان ا ااة العام ا ااة اللع ا ااام  )2010م ا اان املمارس ا ااة
املتعلقا ااة سملعاها اادا املتعا ااددة األطا اراف ببحا ااث متحا اال جوانا ااب
أخا اارى ما اان جوانا ااب ارسا ااة الا اادول الالتشا اريعا الوطنيا ااة والسا ااوابق
القضا ااائية والبيا اااان الرمسيا ااة ملمثلا اات احليوما ااا  ،علا ااى سا اابيل املثا ااال
ال احلحر) .وع وة على ذلك ،أا إىل أناه ،بقادر ماا يبادو مان أن
االلت ازام سلتسااليم أو احملا مااة يسااتند إىل واجااب التعاااون ميافحااة
اإلف من العقاب ،جياب إجاراء تقيايم مناتظم ملمارساا الادول
هذا الحدد .وهو ما من اأنه أن يوض مدى لثا ذلاك الواجاب،
بحااورة عام ااة أو فيم ااا يتعل ااق ق ارائم بعينه ااا ،أعم ااال اللجن ااة بش ااأن
هذا املوضوع ،مبا ذلك األعمال املتعلقة سلنعاق املاد ومضمون
االلتزام سلتسليم أو احملا مة والظروف اليت ينشأ فيها هذا االلتزام.
__________
ال )18حولية  ،2009اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرة .204
ال )19حولية  ،2010اجمللد الثان الاجلزء األول) ،الوثيقة .A/CN.4/630
ال )20املرجإل نتسه ،الوثيقة .A/CN.4/L.774
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 -10و الاادورة الرابعااة والسااتي العااام  ،)2012أنشااأ اللجنااة فريقااا
عام متتومب العضوية ،برائسة السيد راينغسااك يتيشايساار  ،لتقيايم
ما ااا أحرزتا ااه اللجنا ااة ما اان تقا اادم األعما ااال املتعلقا اة سملوضا ااوع واا ااث
اخلي ا ااارا ال ا اايت ةيا ا اان أن تتبعه ا ااا اللجنا ا ااة املس ا ااتقبلال .)21و تلا ا ااك
املرحلة ،مل يعي مقرر خا ليحل حمال السايد غالتسايت الاذ مل يعاد
عض اوا اللجن ااة .وق اادم رئ اايس التري ااق العام اال أرب ااإل ورق ااا عم اال غ ا
رمسيااة ال اادورة الرابعااة والس ااتي العااام  )2012وأرب ااإل ورقااا عم اال غ ا
رمسية أخرى الدورة اخلامسة والستي العاام  .)2013وتشا ِّيل مناقشاة
التريق العامل لورقا العمل غ الرمسية تلك أساسا هلذا التقرير.

الأ) جت اارمي التع اال اإلجرام اات ذ الح االة ،وتع حه اد ال اادول األط اراف أبن
جتعل ااه فعا ا موجب ااا للعق اااب مبقتض ااى قوانينه ااا احمللي ااة؛ والب) وج ااود
أحي ااام بش ااأن احملا م ااة والتس االيم لخ ااذ بع ااي االعتب ااار اآلراء املتباين ااة
للاادول فيمااا يتعلااق بتسااليم املاواطني و ارسااة الواليااة القضااائية خااارج
اإلقلا اايم ،حيا ااث تيا ااون ها ااذه املمارسا ااة األخا ا ة اختياريا ااة ال إلزاميا ااة؛
والج) وجا ااود أحيا ااام تتا اارض التزاما ااا سلتسا االيم ،وعنا ااد رفا ا طلا ااب
التسا االيم ،يقا اادم املعل ا ااوب إىل احملا ما ااة؛ والد) إقام ا ااة نظا ااام للتس ا االيم
تتعها ااد مبوجبا ااه الا اادول ،وا اال اا ااروط معينا ااة ،سعتبا ااار اجلا اارم جرما ااا
مسا ِّاوغا للتسااليم؛ واله) وجااود بنااد ياانن علااى أن موقااف الدولااة إزاء
املسااألة العامااة املتعلقااة سلواليااة اجلنائيااة سعتبارهااا ماان مسااائل القااانون
الاادويل هااو موقااف ال يتااأثر مبشااار ة الدولااة االتتاقيااة؛ والو) وجااود
بند يتعلق بعدم اإلخ ل سلتشاريعا اجلنائياة واملساائل اإلدارياة ليال
دول اة .وبينمااا تتضاامن بع ا الحاايوك املحاانتة ضاامن هااذا النمااوذج
بع االخت فا املحعلحية ذا العابإل التحرير  ،تع ِّدل صيوك
أخرى جوهر االلتزاما اليت تعهد هبا الدول األطراف.

 -12تح اانيف األحي ااام ال اواردة الح اايوك املتع ااددة األط اراف.
اقرتح اات الدراس ااة االستقح ااائية لألمان ااة العام ااة اللع ااام  )2010توص اايتا
وتح اانيتا للح اايوك ذا الح االة ض ااوء ه ااذه األحي ااام ،وتض اامنت
دراسااة لألعمااال التحضا ية لاابع االتتاقيااا الرئيسااية الاايت ااايلت
ا اااذج ُات ا ااذى ه ا ااذا اجمل ا ااال .وتض ا اامنت أيض ا ااا ،سلنس ا اابة ل ا اابع
األحياام ،استعراضااا ملاا أُبااد بشااأهنا ماان اتظااا  .وبيناات الدراسااة
أوجاه االخات ف وأوجااه التشاابه بااي األحياام الاايت جارى استعراضااها
خمتلااف االتتاقيااا ومااا حلقهااا ماان تعااور ،ت قاادمت اسااتنتاجا
عامااة بشااأن مااا يلاات الأ) الع قااة بااي التسااليم واحملا مااة األحيااام
ذا الح ا االة؛ والب) الش ا ااروط ال ا اايت تنعب ا ااق عل ا ااى تس ا االيم املعل ا ااوبي
مبوجب خمتلف االتتاقيا ؛ والج) الشروط اليت تنعبق علاى احملا ماة
مبوج ا ااب خمتل ا ااف االتتاقي ا ااا  .وص ا اانتت الدراس ا ااة االتتاقي ا ااا الا ا ايت
تتضا اامن مثا اال ها ااذه األحيا ااام إىل أربا ااإل فئا ااا  ،وها اات الأ) االتتاقيا ااة
الدولية مليافحة تزيياف النقاود لعاام  ،1929واالتتاقياا األخارى الايت
س ا ااار عل ا ااى منواهل ا ااا؛ والب) االتتاقي ا ااا اإلقليمي ا ااة بش ا ااأن تس ا االيم
املعل ااوبي؛ والج) اتتاقي ااا جني ااف لع ااام  1949والربوتو ااول اإلض ااا
األول لع ااام 1977؛ والد) اتتاقي ااة قم ااإل االس ااتي ء غا ا املش ااروع عل ااى
العائرا لعام  ،1970واالتتاقيا األخرى اليت سار على منواهلا.

 -14ويتضا اامن أيضا ااا العديا ااد ما اان االتتاقيا ااا والرتتيبا ااا اإلقليميا ااة
املتعلقاة سلتسااليم أحياماا جتمااإل باي خياار التساليم واحملا مااةال ،)24وإن
ان اات تل ااك الح اايوك تؤ ااد الع ااادة عل ااى االلت ازام سلتس االيم الال ااذ
تنظمااه سلتتحاايل) وال تتااوخى تقاادمي املعلااوب إىل احملا مااة إال بااديل
لتجنب اإلفا مان العقااب ساياق ذلاك التعااون .والتساليم ،وفقاا
هلا ااذا النما ااوذج ،ها ااو وسا اايلة لضا اامان فعاليا ااة الواليا اة القضا ااائية اجلنائيا ااة.
ويي ااون عل ااى ال اادول األط اراف الت ازام ع ااام سلتس االيم م ااا مل ينعب ااق عل ااى
طلب التسليم ارط ما أو استثناء ،مبا ذلك أسباب الرف اإللزامية
والتقديرياة .فعلاى سابيل املثاال ،ةيان أن يياون تساليم املاواطني حمظاورا
أو خاض ا ااعا لض ا ااماان حم ا ااددة .وق ا ااد خض ا ااعت األحي ا ااام ال ا اواردة
االتتاق ا ااا والرتتيب ا ااا ال حق ا ااة لتع ا اادي وتغي ا ا ا مب ا ارور الوق ا اات،
ال سيما فيما يتعلق سلشروط واالستثناءا ال.)25
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 -11اعترب التريق العامل أن الدراسة االستقحائية لألمانة العامة
20
اللعا ااام  )2010واحليا اام الحا ااادر عا اان حميما ااة العا اادل الدوليا ااة
متوز/يوليا ا ااه  2012قضا ا ااية املسا ا ااائل املتحا ا االة ساللتا ا ازام سحملا ما ا ااة
أو التسليم البلجييا ضد السنغال)ال )22متيدان ألعماله.

 -13وتتمي ااز االتتاقي ااة الدولي ااة مليافح ااة تزيي ااف النق ااود لع ااام
واالتتاقيااا األخاارى الاايت سااار علااى منواهلاااال ،)23عمومااا ،مبااا يلاات

1929

__________
ال )21حولية  ،2012اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرة .206
الQuestions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite )22
).(see footnote 4 of the present annex above
ال )23على سبيل املثال الأ) اتتاقية قمإل االجتار غ املشروع سلعقااق اخلعارة
لعام 1936؛ والب) اتتاقية منإل اإلرهاب واملعاقبة عليه لعاام 1937؛ والج) اتتاقياة
قم ا ااإل االجت ا ااار سألا ا ااخا واس ا ااتغ ل بغ ا اااء الغ ا ا لع ا ااام 1950؛ والد) االتتاقي ا ااة
الوحيدة للمخدرا لعام 1961؛ واله) اتتاقية املؤثرا العقلية لعام .1971

 -15وتتضاامن اتتاقيااا جنيااف األربااإل لعااام  1949نتااس احلياام
الااذ يُلاازم اال طاارف ماان األط اراف املتعاقاادة السااامية أبن ي حااق
األااخا الااذين ياادعى أهناام ارتيباوا انتها ااا جساايمة ،أو أمااروا
__________
ال )24تش اامل ه ااذه الح اايوك م ااا يل اات الأ) اتتاقي ااة الق ااانون ال اادويل اخل اا
لعا ااام  ،1928املعروفا ااة أيضا ااا سسا اام ”مدونا ااة بوسا ااتامانيت“ ،اليتا اااب الرابا ااإل
القااانون اإلج اراءا الاادويل) ،العن اوان الثالااث الالتسااليم)؛ والب) اتتاقيااة تسااليم
املعلوبي لعام 1933؛ والج) اتتاقية البلدان األمرييية املتعلقة بتسليم املعلوبي
لع ااام 1981؛ والد) االتتاقي ااة األوروبيا ااة املتعلق ااة بتسا االيم املعل ااوبي لعا ااام 1957؛
واله) االتتاقيا ااة العاما ااة املتعلقا ااة سلتعا اااون القضا ااائت لعا ااام 1961؛ والو) اتتاقيا ااة
اجلماعااة االقتحااادية لاادول غاارب أفريقيااا املتعلقااة بتسااليم املعلااوبي لعااام 1994؛
والز) خعة لندن لتسليم املعلوبي داخل اليومنولث لعام .2002
ال )25رمب ااا ينبغ اات الت ااذ أيض ااا أبن اجلمعي ااة العام ااة ق ااد اعتم ااد املعاه اادة
النموذجية لتسليم [املعلوبي] الالقرار  116/45املؤر  14انون األول/ديسامرب
 ،1990املرف ا ااق) واملعاه ا اادة ال نموذجي ا ااة لتب ا ااادل املس ا اااعدة املس ا ااائل اجلنائيا ا ااة
الالقرار  117/45املؤر  14انون األول/ديسمرب  ،1990املرفق).
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سرتياهبا ،وأبن يقدمهم إىل حما مه ،أاي انات جنسايتهم .بياد أناه
جيااوز هلااذا العاارف أيضااا ،إذا فضال ذلااك ،وطبقااا ألحيااام تشااريعاته
احمللية ،أن يسلّم هؤالء األاخا إىل طرف متعاقد ساام آخار معا ِين
حمل ااا متهم ،م ااا دام اات تت ااوفر ل اادى ه ااذا الع اارف األخ ا أدل ااة اهت ااام
افيااة ضااد هااؤالء األاااخا ال .)26وهيااذا ،ف ا ن االلت ازام ،إطااار
ذلك النموذج ،مب حقة الشخن املشتبه ارتيابه اجلرةة وتقدةه
إىل احملا م ا ااة ل ا اايس التزام ا ااا مره ا ااوان أبي ا ااة اعتب ا ااارا تتعل ا ااق سلوالي ا ااة
القضائية ،وهو التزام قائم بغ النظر عن أ طلب تسليم يرد من
طاارف آخاارال .)27ومااإل ذلااك ،ف ا ن خيااار التسااليم مرهااون بشاارط أن
تقاادم الدولااة الساااعية إىل احملا مااة أدلااة اهتااام افيااة .وقااد أصاابحت
هااذه اآلليااة سااارية علااى الربوتو ااول اإلضااا األول لعااام  1977عاان
طريق اإلحالةال.)28
 -16وتاانن اتتاقيااة قمااإل االسااتي ء غا املشااروع علااى العااائرا
لعا ااام  ،1970املا ااادة  ،7علا ااى أن ”تيا ااون الدولا ااة املتعاقا اادة الا اايت
يوجا ا ااد اجملا ا اارم املزعا ا ااوم إقليمها ا ااا ملزما ا ااة ،حا ا ااال عا ا اادم قيامها ا ااا
بتس ا االيمه ]...[ ،إبحالا ا ااة القضا ا ااية إىل سا ا االعاهتا املختحا ا ااة بغا ا اارض
احملا م ااة“ .و”ص اايغة اله ااا “ ه ااذه ه اات ص اايغة مش اااهبة للح اايغة
املعتم اادة اتتاقي ااا جني ااف لع ااام  ،1949وق ااد نَ َس اج عل ااى منواهل ااا
ع اادد م اان االتتاقي ااا ال حق ااة ال اايت ترم اات إىل قم ااإل ج ارائم بعينه ااا،
ال س اايما جم ااال ميافح ااة اإلره اااب ،فض ا ع اان جم اااال أخ اارى
عديدة المبا فيها التعذيب ،واالرتزاق ،واجلرائم املرتيبة ضاد ماووتت
األم ا اام املتح ا اادة واألف ا اراد امل ا ارتبعي هب ا ااا ،واجلرة ا ااة الع ا ااابرة للح ا اادود
الوطنية ،والتساد ،واالختتاء القسار )ال .)29وماإل ذلاك ،فا ن اليثا

__________
ال )26املااواد  49و 50و 129و ،146علااى التاوايل ،ماان اتتاقيااا جنيااف األوىل
والثانية والثالثة والرابعة .وتوض الدراسة االستقحائية لألمانة العامة اللعام )2010
س ا اابب اسا ا ااتخدام اتتاقي ا ااا جنيا ا ااف ه ا ااذه ملحا ا ااعل ” “hand overولا ا اايس
” “extraditeال A/CN.4/630الانظر أع ه احلااية  19هلذا املرفق) ،التقرة .)54
ويرى ريس أن ما يرتتب حقيقة األمار علاى ِااق احملا ماة ال)iudicare
م اان النظ ااام املتعل ااق سالنتها ااا اجلس اايمة ه ااو واج ااب التحقي ااق ،وإذا اقتض ااى
األمر ،احملا مة واإلدانة ال Claus Kreβ, “Reflection on the iudicare limb of
the grave breaches regime”, Journal of International Criminal Justice,

.)vol. 7 (2009), p. 789
الSee J. S. Pictet (ed.), The Geneva Conventions of 12 August )27
1949: Commentary, vol. IV (Geneva, International Committee of the

.Red Cross, 1958), p. 593
ال )28التقاراتن  1و 3ماان املااادة  85والتقاارة  2ماان املااادة  88ماان الربوتو ااول
اإلضا األول لعام .1977
ال )29من ضمن هذه االتتاقيا ما يلت الأ) اتتاقية منإل ما لاه خعاورة دولياة
مان األعماال اإلرهابيااة الايت لخااذ اايل جارائم ضاد األاااخا واالبتازاز املتحاال
هب ااا ،واملعاقبا ااة عليه ااا ،لعا ااام 1971؛ والب) اتتاقي ااة قما ااإل األعم ااال غا ا املشا ااروعة
املوجها ااة ضا ااد س ا ا مة العا ا ان املا اادن ،لعا ااام 1971؛ والج) اتتاقيا ااة منا ااإل اجل ا ارائم
املرتيبا ا ااة ضا ا ااد األا ا ا ااخا املتمتعا ا ااي اماي ا ا ااة دوليا ا ااة ،مب ا ا اان فا ا اايهم املووت ا ا ااون
الدبلوماسا اايون ،واملعاقبا ااة عليها ااا ،لعا ااام 1973؛ والد) االتتاقيا ااة األوروبيا ااة لقما ااإل

ماان تلااك الحاايوك ال حقااة قااد َعادل املحااعلحا األصاالية ،وهااو
ما يرتتب عليه ،بع األحيان ،التأث جوهر االلتزاما اليت
تتضمنها صيغة الها .
 -17و الا ارأ املسا ااتقل الا اوارد احليا اام املا ااؤر  20متوز/يوليا ااه
 2012الحاادر عان حميماة العادل الدولياة قضاية املساائل املتحاالة
ساللتزام سحملا مة أو التسليم ،تناول القاضت يوسف أيضا تحنيف
”املعاه اادا ال اايت تتض اامن ص اايغة “aut dedere aut judicare
اإلره اااب ،لع ااام 1977؛ واله) اتتاقي ااة منظم ااة الوح اادة األفريقي ااة للقض اااء عل ااى
أعم ااال املرتزق ااة أفريقي ااا ،لع ااام 1977؛ والو) االتتاقي ااة الدولي ااة ملناهض ااة أخ ااذ
الرهااائن ،لعااام 1979؛ والز) اتتاقيااة احلمايااة املاديااة للماواد النوويااة ،لعااام 1979؛
والمب) اتتاقية مناهضة التعاذيب وغا ه مان ضاروب املعاملاة أو العقوباة القاساية
أو ال إنس ااانية أو املهين ااة ،لعا ااام 1984؛ والط) اتتاقي ااة البلا اادان األمرييي ااة ملنا ااإل
التعااذيب واملعاقبااة عليااه ،لعااام 1985؛ وال ) االتتاقيااة اإلقليميااة لرابعااة جنااوب
آس ا اايا للتع ا اااون اإلقليم ا اات املتعلق ا ااة بقم ا ااإل اإلره ا اااب ،لع ا ااام  ،1987وبروتو وهل ا ااا
اإلض ا ااا لع ا ااام 2004؛ والك) الربوتو ا ااول املتعل ا ااق بقم ا ااإل أعم ا ااال العن ا ااف غ ا ا
املشااروعة املعااارا الاايت لاادم العا ان املاادن الاادويل ،لعااام  ،1988وامليماال
التتاقي ااة قما ااإل األعما ااال غا ا املشا ااروعة املوجها ااة ضا ااد سا ا مة العا ا ان املا اادن؛
والل) اتتاقية قمإل األعمال غ املشروعة املوجهة ضد س مة امل حة البحرية،
لعا ااام 1988؛ والم) اتتاقيا ااة األما اام املتحا اادة مليافحا ااة االجتا ااار غا ا املشا ااروع
املخدرا واملؤثرا العقلية ،لعام 1988؛ والن) االتتاقية الدولية ملناهضة جتنيد
املرتزق ااة واس ااتخدامهم ومت ااويلهم وت اادريبهم ،لع ااام 1989؛ والس) اتتاقي ااة البل اادان
األمرييية املتعلقة سالختتاء القسار لألااخا  ،لعاام 1994؛ والع) االتتاقياة
املتعلق ا ااة بس ا ا مة م ا ااووتت األم ا اام املتح ا اادة واألف ا اراد امل ا ارتبعي هب ا ااا ،لع ا ااام ،1994
وبروتو وهل ااا االختي ااار  ،لع ااام 2005؛ والف) اتتاقي ااة البل اادان األمرييي ااة مليافح ااة
التساد ،لعاام 1996؛ وال ) اتتاقياة البلادان األمرييياة مليافحاة تحانيإل األسالحة
الناريااة والااذخ ة واملتتجارا واملاواد األخاارى ذا الحاالة واالجتااار هبااا بعريقااة غا
مشا ا ا ااروعة ،لعا ا ا ااام 1997؛ والق) اتتاقيا ا ا ااة منظما ا ا ااة التعا ا ا اااون والتنميا ا ا ااة امليا ا ا اادان
االقتحاااد مليافحااة راااوة املااووتي العمااوميي األجانااب املعااام التجاريااة
الدوليااة ،لعااام 1997؛ والر) االتتاقيااة الدوليااة لقمااإل اهلجمااا اإلرهابيااة سلقناباال،
لعا ااام 1997؛ والا) االتتاقي ا ااة املتعلقا ااة اماي ا ااة البيئ ا ااة بواسا ااعة الق ا ااانون اجلن ا ااائت،
لعا ا ااام 1998؛ وال ) اتتاقيا ا ااة القا ا ااانون اجلنا ا ااائت املتعلقا ا ااة سلتسا ا اااد ،لعا ا ااام 1999؛
والث) الربوتو ااول الث ااان التتاقي ااة اله ااا لعااام  1954اخلاص ااة اماي ااة املمتلي ااا
الثقافيااة حالااة النازاع املساال  ،لعااام 1999؛ وال ) االتتاقيااة الدوليااة لقمااإل متوياال
اإلرهاب ،لعام 1999؛ والذ) الربوتو ول االختيار امللحق ستتاقياة حقاوق العتال
بشأن بيإل األطتال واستغ ل األطتال البغاء و املواد اإلسحية ،لعام 2000؛
والض) اتتاقية األمم املتحدة مليافحة اجلرةة املنظمة عرب الوطنية ،لعام ،2000
وبروتو والهتا ا ا ااا؛ والأ أ) اتتاقيا ا ا ااة جملا ا ا ااس أوروس املتعلقا ا ا ااة سجلا ا ا ارائم اإلليرتونيا ا ا ااة،
لعا ا ااام 2001؛ والب ب) اتتاقيا ا ااة االاا ا اااد األفريقا ا ات ملنا ا ااإل التسا ا اااد وميافحتا ا ااه،
لعا ااام 2003؛ والج ج) اتتاقيا ااة األما اام املتحا اادة مليافحا ااة التسا اااد ،لعا ااام 2003؛
والد د) االتتاقيا ا ا ااة الدوليا ا ا ااة لقما ا ا ااإل أعما ا ا ااال اإلرها ا ا اااب النا ا ا ااوو  ،لعا ا ا ااام 2005؛
واله ه) اتتاقيا ا ا ا ااة جملا ا ا ا ااس أوروس املتعلقا ا ا ا ااة مبنا ا ا ا ااإل اإلرها ا ا ا اااب ،لعا ا ا ا ااام 2005؛
والو و) االتتاقيا ااة الدوليا ااة حلمايا ااة مجيا ااإل األاا ااخا ما اان االختتا اااء القسا اار ،
لعااام 2006؛ والز ز) اتتاقيااة رابعااة أماام جنااوب ااارق آساايا مليافحااة اإلرهاااب،
لعاام 2007؛ والمب مب) الربوتو اول امليمال التتاقياة قماإل االساتي ء غا املشااروع
علا ااى العا ااائرا  ،لعا ااام 2010؛ والط ط) اتتاقيا ااة قما ااإل األفعا ااال غا ا املشا ااروعة
املتعلقة سلع ان املدن الدويل ،لعام .2010

تقرير الفريق العامل املعو اباللتزام ابلتسليم أو احملاكمة ()aut dedere aut judicare

وق ّسا ا امها إىل فئتا ا ااي واسا ا ااعتيال .)30وتشا ا اامل التئا ا ااة األوىل أحياما ا ااا
تت ا اارض التزام ا ااا سلتس ا االيم ،وال يح ا ااب التق ا اادمي إىل احملا م ا ااة واجب ا ااا
مبقتض اااها إال بع ااد رفا ا التس االيم .وق ااد ص اايغت ه ااذه االتتاقي ااا
اي ااث تع ِع ات األولوي ااة للتس االيم إىل الدول ااة ال اايت ارتُيب اات اجلرة ااة
إقليمه ااا .ومعظ اام ه ااذه االتتاقي ااا ال يت اارض أ الت ازام ع ااام عل ااى
الا ا اادول األطا ا اراف بتقا ا اادمي الشا ا ااخن املا ا اادعى ارتيابا ا ااه اجلرةا ا ااة إىل
احملا ما ااة ،وال تحا ااب احملا ما ااة واجبا ااة علا ااى الدولا ااة الا اايت يوجا ااد
إقليمهااا هااذا الشااخن إال إذا ُرف ا طلااب التسااليم أو عنااد وجااود
بعا العواماال مثال جنسااية الشاخن املاادعى ارتياباه اجلرةااة .وماان
أمثلااة هااذه التئااة األوىل التقاارة  2ماان املااادة  9ماان االتتاقيااة الدوليااة
مليافحااة تزييااف النقااود لع ااام  ،1929واملااادة  15ماان اتتاقيااة االا اااد
األفريق ا ا اات ملن ا ا ااإل التس ا ا اااد وميافحت ا ا ااه ،وامل ا ا ااادة  5م ا ا اان الربوتو ا ا ااول
االختيا ااار امللحا ااق ستتاقيا ااة حقا ااوق العتا اال بشا ااأن بيا ااإل األطتا ااال
واستغ ل األطتال البغاء و املواد اإلسحية.
وتتضامن التئاة الثانياة مان االتتاقيااا الدولياة بناودا تتارض التزامااا
سلتقاادمي إىل احملا مااة ،علااى أن ييااون التسااليم خيااارا متاحااا ،و ااذلك
بنا ااودا تتا ارض التزاما ااا سلتقا اادمي إىل احملا ما ااة علا ااى أن يحا ااب التسا االيم
التزامااا إذا مل تقاام الدولااة بتقاادمي الشااخن املعااين إىل احملا مااة .وةياان
العثا ااور علا ااى بنا ااود تنا اادرج التئا ااة الثانيا ااة ،علا ااى سا اابيل املث ا ااال،
األحي ااام ذا الح االة م اان اتتاقي ااا جني ااف األرب ااإل لع ااام  ،1949و
املا ااادة  7ما اان اتتاقيا اة قما ااإل االسا ااتي ء غا ا املشا ااروع علا ااى العا ااائرا
لعااام  ،1970و التقاارة  1ماان املااادة  7ماان اتتاقيااة مناهضااة التعااذيب
وغ ا ا ا ه م ا ا اان ض ا ا ااروب املعامل ا ا ااة أو العقوب ا ا ااة القاس ا ا ااية أو ال إنس ا ا ااانية
أو املهينة.
 -18و ضوء ما تقدم ،يرى الترياق العامال أن الادول ةيان أن
تقرر بنتسها ،عند صياغة املعاهدا  ،أ صيغة تعاهدية من صيغ
__________
ال )30الا ارأ املسا ااتقل للقاضا اات يوسا ااف قضا ااية املسا ااائل املتحا االة ساللتا ازام

سحملا مة أو التسليم

Questions relating to the Obligation to Prosecute or

.Extradite (see footnote 4 of the present annex above), paras. 19-22
انظ اار أيضا ااا الدراسا ااة االستقح ااائية لألمانا ااة العاما ااة اللعا ااام  )2010الA/CN.4/630
الاحلاا ااية  19أع ا ه هل ااذا املرف ااق) ،التق اارة  .)126ق ااارن أيض ااا بتعليق ااا بلجيي ااا
املقدما ا اة إىل اللجنا ا ااة عا ا ااام  2009والا ا اايت حا ا اادد فيها ا ااا بلجييا ا ااا نا ا ااوعي ما ا اان
الأ) املعاهادا الاايت تتضامن بناادا يقضات سلتسااليم أو احملا ماة ال aut
املعاهادا
 )dedere aut juducareوييااون فيه ااا االلت ازام سحملا مااة مش ااروطا ب ارف طل ااب
تس االيم الش ااخن امل اادعى ارتياب ااه اجلرة ااة؛ والب) املعاه اادا ال اايت تتض اامن بن اادا
يقض اات سحملا م ااة أو التس االيم ال )judicare vel dedereويل اازم ال اادول أبن مت ااارس
الوالية القضائية العاملية علاى مارتي اجلارائم اخلاضاعة لتلاك املعاهادا  ،مان دون
جعا اال ذلا ااك االلتا ازام مشا ااروطا با ارف االسا ااتجابة لعلا ااب تسا االيم سا ااابق الحوليا ااة
 ،2009اجمللد الثان الاجلازء األول) ،الوثيقاة  ،222 ،A/CN.4/612التقارة ،)2
وق ااد اقتا اابس الس اايد جيسا ا ف غالتسا اايت تعلي ااق بلجييا ااا ه ااذا تقريا ااره الرابا ااإل
الحولي ااة  ،2011اجمللا ااد الث ااان الاجلا اازء األول) ،الوثيق ااة  ،A/CN.4/648التقا اارة 85
واحلااية .)86
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االلتزام سلتسليم أو احملا مة هت األنسب للهدف الاذ تتوخااه
ورف معي .وسلنظر إىل ماا تتمياز باه املمارساة التعاهدياة مان تناوع
اديد صياغة االلتزام سلتسليم أو احملا مة و مضمونه ونعاقه،
سا ااييون ما اان العبا ااث أن تعيا ااف اللجنا ااة علا ااى املواءما ااة با ااي اا ا
األحيام التعاهدية املتعلقة ساللتزام سلتسليم أو احملا مةال.)31
 -19وعل ااى ال اارغم م اان أن التري ااق العام اال ي اارى أن نع اااق االلتا ازام
سلتس االيم أو احملا م ااة مبوج ااب االتتاقي ااا ذا الح االة ينبغ اات اليل ااه
على أساس ل حالة على حادة ،ف ناه يعارتف إبميانياة وجاود بعا
االجتاها العامة واخلحائن املشرت ة االتتاقيا األحدث عهادا
الاايت تتضاامن االلتازام سلتسااليم أو احملا مااة .ويباادو أن أحااد أهاام هااذه
االجتاهااا هااو صاايغة الهااا الاايت ستاات ” وذجااا ملعظاام االتتاقيااا
احلديثة الرامية إىل قمإل جرائم معينة“ال .)32ويتّبإل ما يناهز ث ثاة أرسع
االتتاقيا اليت صيغت عام  1970أو بعده صيغة الها  .ويوجد
اتتاقيااا مااا بعااد عااام  1970اجت ااه مشاارتك يتمثاال إل ازام الدولااة
ِ
احملتجزة ،من دون استثناء ،أبن ايل قضية الشخن املادعى ارتياباه
اجلرةا ااة إىل السا االعا املختحا ااة ،إذا مل تقا اام بتسا االيمه .وها ااذا االلتا ازام
تيمله أحيام إضافية تقتضت من الدول األطراف ما يلت الأ) جتارمي
ّ
اجل ا اارم ذ الح ا االة مبوج ا ااب قوانينه ا ااا الوطني ا ااة؛ والب) إقام ا ااة الوالي ا ااة
القضائية على اجلرةة حينما توجد صلة هبذه اجلرةة ،أو عندما ييون
الشا ااخن املا اادعى ارتيابا ااه اجلرةا ااة موجا ااودا إقليمها ااا وال تسا االمه؛
والج) الا اااذ التا ااداب الا اايت تيتا اال وضا ااإل الشا ااخن املا اادعى ارتيابا ااه
اجلرةااة رهاان االحتجاااز والشااروع اقيااق أويل؛ والد) معاملااة اجلرةااة
سعتبارها ا ااا مسا ا ا ِّاوغة للتسا ا االيمال .)33وعلا ا ااى وجا ا ااه اخلحا ا ااو  ،تيتتا ا اات
االتتاقي ا ااا  ،فيم ا ااا م ا اان اجلان ا ااب املتعل ا ااق سحملا م ا ااة م ا اان االلت ا ازام،
سلتأ يا ااد علا ااى إحالا ااة القضا ااية إىل سا االعة خمتحا ااة لغا اارض احملا ما ااة.
وهناااك أيضااا ،بدرجااة أقاال ،اجتاااه او الاانن علااى أنااه ،حااال عاادم
__________
ال )31وفقا ملا خلحت إليه الدراسة االستقحائية لألماناة العاماة اللعاام )2010
ال A/CN.4/630الانظر أع ه احلااية  19هلذا املرفق) ،التقرة  ،)153ف نه
” يتبي من دراسة املمارسا التعاهدية هذا امليدان أن درجاة التحدياد
تنظ ا اايم ا ا ا االتتاقي ا ااا هل ا اذه املس ا ااائل تتت ا اااو تت ا اااوات ب ا ا ا ،وأن ع ا اادد
االتتاقيااا الاايت تعتمااد آليااا متعابقااة ملعاقبااة اجملاارمي المبااا ذلااك مااا ماان
الع ق ا ااة ب ا ااي التس ا االيم واحملا م ا ااة) قلي ا اال ج ا اادا .ويب ا اادو أن أوج ا ااه التت ا اااو
األحي ااام املتح االة سحملا م ااة والتس االيم ا ااددها ع اادة عوام اال ،مب ااا فيه ااا اإلط ااار
اجلغ ارا واملؤسس اات واملواض اايعت ال ااذ يُتت اااوض إط اااره بش ااأن اال اتتاقي ااة،
[ ]...وتع ا ااور مي ا ااادين الق ا ااانون ال ا اادويل ذا الح ا الة ،مث ا اال حق ا ااوق اإلنس ا ااان
والعدالااة اجلنائيااة .ويُسااتنتج ماان ذلااك أنااه بينمااا ةياان اديااد بعا االجتاهااا
العام ا ااة واخلحا ا ااائن املشا ا اارت ة األحيا ا ااام ذا الحا ا االة ،يتعا ا ااي اسا ا ااتخ
االستنتاجا القععية بشأن النعاق احملدد ليل حيم من تلك األحيام على
أساس ل حالة على حدة ،مإل مراعاة صاياغة احليام والتوجاه العاام للمعاهادة
املدرج فيها واألعمال التحض ية ذا الحلة“.
ال )32املرجإل نتسه ،التقرة .91
ال )33املرجإل نتسه ،التقرة .109
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تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن

قيام الدولة احملتجزة مبحا مة الشاخن املادعى ارتياباه اجلرةاة ،جياب
على هذه الدولة ،من دون أ استثناء ،أن تقوم بتسليمه.
 -20وي حا الترياق العامال وجاود ثغارا هاماة قاد يلازم سادها
النظا ا ا ااام التعاها ا ا ااد احلا ا ا ااايل الا ا ا ااذ حييا ا ا اام االلتا ا ا ازام سلتسا ا ا االيم
أو احملا مة .وعلى وجه اخلحو  ،يتتقر هذا النظام إىل اتتاقياا
دولياة تتضاامن ذلاك االلتازام فيمااا مان معظاام اجلارائم املرتيبااة ضااد
اإلنس ا ااانيةال ،)34وج ا ارائم احل ا اارب فيم ا ااا ع ا ادا االنتها ا ااا اجلس ا اايمة،
وجارائم احلاارب النزاعااا املساالحة غ ا الدوليااةال .)35وفيمااا يتعلااق
__________
ال )34تتّبإل االتتاقية الدولية حلماية مجياإل األااخا مان االختتااء القسار
لعام  ،2006صيغة الها  ،وتش إىل ”ادة خعورة“ اجلرةة وتحتها ،عندما
تيون عامة و نهجة ،أبهنا جرةة ضد اإلنسانية .بيد أنه ،فيما عدا هذا ،يبدو
أن مثا ا ااة افتقا ا ااارا إىل اتتاقيا ا ااا دوليا ا ااة تتضا ا اامن االلتا ا ازام سلتسا ا االيم أو احملا ما ا ااة
فيما يتعلق سجلرائم املرتيبة ضد اإلنسانية.
ال )35املبادأ الاذ تقاوم عليااه اتتاقياا جنياف األربااإل لعاام  1949هاو إقامااة
الوالية القضائية العاملية على االنتها ا اجلسيمة لتلك االتتاقيا  .وتتضامن
اال اتتاقيااة مااادة تبااي األفعااال الاايت تشاايل انتها ااا جساايمة ،تلاات مباااارة
احليم املتعلق سلتسليم أو احملا مة.
وتل ااك املا ااادة متعابق ااة اتتا اااقييت جني ااف األوىل والثانيا ااة الاملا اااداتن 50
و ،51علااى التاوايل) ”االنتها ااا اجلساايمة الاايت تشا إليهااا املااادة السااابقة هاات
اقرتفات ضاد أااخا حممياي أو تلياا
اليت تتضمن أحد األفعاال التالياة ،إذا ُ
حمميا ا ااة سالتتاقيا ا ااة القتا ا اال العما ا ااد ،والتعا ا ااذيب أو املعاملا ا ااة ال إنسا ا ااانية ،مبا ا ااا
ذلا ااك التجا ااارب البيولوجيا ااة ،وتع حم ا اد إحا ااداث آالم اا ااديدة أو اإلض ا ارار اخلع ا ا
سلس مة البدنية أو سلححة ،وتدم املمتلياا أو االساتي ء عليهاا علاى نعااق
واسإل ال تربره الضرورا احلربية وبعريقة غ مشروعة وتعستية“.
وت ا ا اانن امل ا ا ااادة  130م ا ا اان اتتاقي ا ا ااة جني ا ا ااف الثالث ا ا ااة عل ا ا ااى م ا ا ااا يل ا ا اات
”االنتها ااا اجلساايمة الاايت تشا إليهااا املااادة السااابقة هاات الاايت تتضاامن أحااد
اقرتف ا ا اات ض ا ا ااد أا ا ا ااخا حممي ا ا ااي أو تلي ا ا ااا حممي ا ا ااة
األفعا ا ااال التالي ا ا ااة ،إذا ُ
سالتتاقي ا ااة القت ا اال العم ا ااد ،والتع ا ااذيب أو املعامل ا ااة ال إنس ا ااانية ،مب ا ااا ذل ا ااك
التجارب البيولوجية ،وتع حمد إحداث آالم اديدة أو اإلضرار اخلع سلسا مة
البدنية أو سلحاحة ،وإرغاام أسا احلارب علاى اخلدماة قاوا الدولاة املعادياة
أو حرمانااه عماادا ماان حقااه أن حيااا م حما مااة عادلااة وغ ا اسااتثنائية ،علااى
النحو الذ تقضت به هذه االتتاقية“.
وت ا ا اانن امل ا ا ااادة  147م ا ا اان اتتاقي ا ا ااة جني ا ا ااف الرابع ا ا ااة عل ا ا ااى م ا ا ااا يل ا ا اات
”االنتها ااا اجلساايمة الاايت تشا إليهااا املااادة السااابقة هاات الاايت تتضاامن أحااد
اقرتف ا ا اات ض ا ا ااد أا ا ا اخا حممي ا ا ااي أو تلي ا ا ااا حممي ا ا ااة
األفعا ا ااال التالي ا ا ااة ،إذا ُ
سالتتاقي ا ااة القت ا اال العم ا ااد ،والتع ا ااذيب أو املعامل ا ااة ال إنس ا ااانية ،مب ا ااا ذل ا ااك
التجارب البيولوجية ،وتع حمد إحداث آالم اديدة أو اإلضرار اخلع سلسا مة
البدنية أو سلححة ،والرتحيل أو النقل غ املشاروع أو االحتجااز غا املشاروع
لشخن حممت ،وإرغام الشخن احملمت على اخلدمة قوا الدولة املعادية،
أو حرم ااان الش ااخن احملم اات حرم اااان متعم اادا م اان حق ااه أن حي ااا م حما م ااة
عادل ااة وغ ا اس ااتثنائية ،عل ااى النح ااو ال ااذ تقض اات ب ااه ه ااذه االتتاقي ااة ،وأخ ااذ
الره ااائن ،وت اادم املمتلي ااا أو االس ااتي ء عليه ااا عل ااى نع اااق واس ااإل ال ت ااربره
الضرورا احلربية وبعريقة غ مشروعة وتعستية“.

سإلسدة اجلماعية ،ةين تعزيز نظام التعاون الدويل لتحسي النظاام
الباادائت القااائم مبوجااب اتتاقيااة منااإل جرةااة اإلسدة اجلماعيااة واملعاقبااة
عليه ااا لع ااام  .1948فعل ااى ااو م ااا بين اات حميم ااة الع ادل الدولي ااة
قض ااية تعبي ااق اتتاقي ااة من ااإل جرة ااة اإلسدة اجلماعي ااة واملعاقب ااة عليه ااا
الالبوسنة واهلرسك ضد صربيا واجلبل األسود) ،ف ن املادة السادساة
ما اان اتتاقيا ااة منا ااإل جرةا ااة اإلسدة اجلماعيا ااة واملعاقبا ااة عليها ااا ال تُلا اازم
األطاراف املتعاقاادة إال إبرساااء و ارسااة الواليااة القضااائية اجلنائيااة
أقاليمها ،فض عن التعاون ،وروف معينة ،مإل ”حميمة جزائية
دولية“ال.)36
دا  -تنفيذ االلتزام ابلتسليم أو احملاكمة
 -21صاايغة الهااا  .ياارى التريااق العاماال أن احلياام الحااادر عاان
حميمااة العاادل الدوليااة قضااية املسااائل املتحاالة ساللتازام سحملا مااة
أو التس االيم متي ااد اس ااتج ء بع ا اجلوان ااب ذا الح االة بتنتي ااذ
االلتا ازام سلتسا االيم أو احملا ما ااة .ويقتحا اار احليا اام علا ااى اليا اال آليا ااة
ميافحااة اإلف ا ماان العقاااب مبوجااب اتتاقيااة مناهضااة التعااذيب
وغا ا ه ما اان ضا ااروب املعاملا ااة أو العقوبا ااة القاسا ااية أو ال إنسا ااانية أو
املهينااة .وير ااز احلياام بوجااه خااا علااى الع قااة بااي املاواد املختلتااة
املتعلقة إبقامة الوالية القضائية الاملادة  )5وااللتزام بتات اقياق أويل
الاملادة  )6وااللتزام سحملا مة أو التسليم الاملادة )7ال .)37وبينما يتعلق
اس ااتدالل احمليم ااة ،ادي اادا ،بتنتي ااذ وتعبي ااق املس ااائل احمليع ااة بتل ااك
االتتاقي ااة ،ومب ااا أن أحي ااام اتتاقي ااة مناهض ااة التع ااذيب ذا الح االة
سحملا ما ااة أو التسا االيم منسا ااوجة علا ااى منا اوال صا اايغة الها ااا  ،فقا ااد
وال تنش اائ االتتاقي ااا األرب ااإل والربوتو ااول اإلض ااا األول لع ااام
أ التزام سلتسليم أو احملا مة خارج نعاق االنتها ا اجلسايمة .وال يارد هاذا
االلتزام أ صيوك دولية أخرى تتعلق قرائم احلرب.
الApplication of the Convention on the Prevention and )36
1977

Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v.

Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43, at

 .pp. 226-227, para. 442, and p. 229, para. 449وتنن املادة السادسة على
مااا يل اات ”حيااا م األا ااخا املتهم ااون سرتياااب اإلسدة اجلماعي ااة أو أ م اان
األفعال األخرى املذ ورة املادة الثالثاة أماام حميماة خمتحاة مان حماا م الدولاة
اليت ارتُيب التعل إقليمها ،أو أمام احمليمة اجلزائية الدولية اليت تيون ذا
اختحا فيما يتحل مبن اعرتف بواليتها من األطراف املتعاقدة“ .و التقرة
 ،442مل تسااتبعد احمليم ااة وج ااود أسااس أخ اارى يُس ااتند إليهااا ح ااي الحظ اات أن
”املا ا ااادة السادسا ا ااة ال تُلا ا اازم األطا ا اراف املتعاقا ا اادة إال إبرسا ا اااء و ارسا ا ااة واليتها ا ااا
القض ااائية اجلنائي ااة أقاليمه ااا؛ و ح ااي أهن ااا ب ا ا ااك ال متن ااإل ال اادول ،فيم ااا
م اان اإلسدة اجلماعي ااة ،م اان أن تس اابغ عل ااى حما مه ااا اجلنائي ااة والي ااة قض ااائية
اس ااتنادا إىل مع اااي أخ اارى ،خ ف ااا ملعي ااار املي اان ال ااذ ارتُيب اات في ااه اجلرة ااة،
تي ااون متماا ااية م ااإل الق ااانون ال اادويل ،وخحوص ااا معي ااار جنس ااية امل ااتهم ،فه اات
ال تلزمها أبن تتعل ذلك“.
الQuestions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite )37
.(see footnote 4 of the present annex above), paras. 71-121

تقرير الفريق العامل املعو اباللتزام ابلتسليم أو احملاكمة ()aut dedere aut judicare

يس اااعد ق ارار احمليم ااة أيض ااا عل ااى توض ااي املع ااذ املقح ااود نظ ااام
احملا م ااة أو التس االيم مبوج ااب اتتاقي ااة قم ااإل االس ااتي ء غ ا املش ااروع
علااى العااائرا لعااام  1970واالتتاقيااا األخاارى الاايت اتبعاات نتااس
الحاايغةال .)38ومب ااا أن احمليم ااة ق ااد قض اات أيض ااا أبن حظ اار التع ااذيب
قاع اادة قععي ااة القاع اادة آم اارة)ال ،)39فا ا ن ص اايغة احملا م ااة أو التس االيم
مبوجب اتتاقية مناهضاة التعاذيب ةيان أن تشايل وذجاا ألنظماة
جدياادة للمحا مااة أو التسااليم اياام احملظااورا املشاامولة سلقواعااد
القععي ااة الالقواع ااد اآلم اارة) ،مث اال اإلسدة اجلماعي ااة واجل ارائم املرتيب ااة
ضد اإلنسانية وجرائم احلرب اخلع ة.
 -22وقض اات احمليم ااة أبن ال اادول األط اراف اتتاقي ااة مناهض ااة
التعذيب ملزمة بتجرمي التعذيب وإقامة واليتها القضائية على جرةة
التعااذيب ايااث متتلااك األدوا القانونيااة ال زمااة للمحا مااة علااى
تلك اجلرةة وإجراء اقيق فور الوقائإل منذ حلظة وجود املشاتبه
فيه إقليم الدولاة .وأعلنات احمليماة ماا يلات ”ةيان اعتباار هاذه
االلتزاما  ،جمتمعة ،عناصر آلياة تعاهدياة واحادة ترمات إىل مناإل
إفا املشااتبه فايهم ماان العواقاب املرتتبااة علاى مسااؤوليتهم اجلنائيااة،
التق اارة  1م اان امل ااادة 7
إن ثبت اات“ال .)40وااللت ازام املنح ااو علي ااه
”بع اارض القض ااية عل ااى س االعاهتا املختح ااة بقح ااد تق اادمي الش ااخن
للمحا مة“ والذ تسميه احمليماة ”االلتازام سحملا ماة“ هاو التازام
ينشأ بغ النظر عن وجاود طلاب ساابق بتساليم املشاتبه فياه .وماإل
ذل ااك ،يُارتك الق ارار للس االعا الوطني ااة بش ااأن اري ااك ال اادعوى م اان
عدمااه ضااوء األدلااة املعروضااة عليهااا وقواعااد اإلج اراءا اجلنائيااة
ذا الحا ا ا االةال .)41وقضا ا ا اات احمليما ا ا ااة علا ا ا ااى وجا ا ا ااه اخلحا ا ا ااو أبن
”التسليم خياار تتيحاه االتتاقياة للدولاة ،حاي أن احملا ماة التازام
دويل مبوجب االتتاقية يشيل انتها ه فع غ مشروع ترتتب عليه
مسااؤولية الدولااة“ال .)42والحظاات احمليمااة أيضااا أن ا ماان اتتاقيااة
قم ااإل االسا ااتي ء غا ا املشا ااروع عل ااى العا ااائرا لع ااام  1970واتتاقيا ااة
مناهضة التعذيب وغ ه من ضاروب املعاملاة أو العقوباة القاساية أو

__________
ال )38الحظ ا اات احمليم ا ااة أن التق ا اارة  1م ا اان امل ا ااادة  7م ا اان اتتاقي ا ااة مناهض ا ااة
التعذيب وغ ه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة
تسا ااتند إىل حيا اام مشا ااابه يا اارد اتتاقيا ااة قما ااإل االسا ااتي ء غا ا املشا ااروع علا ااى
العائرا لعام  1970ال .)ibid., para. 90واسب تعب القاضاية دونوهياو ،فا ن
”فقرا املنعوق من احليم الحادر اليوم تُلزم األطراف فقط .ومإل ذلك ،فا ن
تتسا احمليمااة ملعاهاادة ماان املعاهاادا املتعااددة األطاراف الأو للقااانون الاادويل
العاار ) ةياان أن تيااون لااه تااداعيا سلنساابة للاادول األخاارى .وعاادد األساائلة
ال اايت طرحه ااا أعض اااء احمليم ااة أثن اااء املرافع ااا الش ااتوية ييش ااف ع اان م اادى
اتسا اااع نعا اااق لثا ا املسا ااائل القانونيا ااة الا اايت تعرحها ااا ها ااذه القضا ااية“ الإعا ا ن
القاضية دونوهيو .)ibid., p. 590, para. 21
ال.Ibid., para. 99 )39
ال.Ibid., para. 91. See also paras. 74-75, 78 and 94 )40
ال.Ibid., paras. 90 and 94 )41
ال.Ibid., para. 95 )42
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ال إنسانية أو املهينة تؤ د على ”أن تتخذ السلعا قرارها بانتس
األساالوب املتبااإل حالااة أيااة جرةااة أخاارى هلااا طااابإل خعا مبوجااب
قانون الدولة املعنية“ال.)43

 -23العناصر األساسية ل لتازام سلتساليم أو احملا ماة الايت ينبغات
إدراجها ااا التشا اريعا الوطنيا ااة .يتعلا ااب التنتيا ااذ التعا ااال ل لتا ازام

سلتس االيم أو احملا م ااة ال اااذ الت ااداب الوطني ااة ال زم ااة لتج اارمي اجل ارائم
ذا الحاالة ،وإقامااة الواليااة القضااائية علااى اجلارائم وعلااى الشااخن
املوجااود إقلاايم الدولااة ،والتحقيااق أو إجاراء ااراي أوليااة ،وإلقاااء
القا ااب علا ااى املشا ااتبه فيا ااه ،وإحالا ااة القضا ااية إىل السا االعا املعنيا ااة
سمل حق ااة القضا ااائية الوها ااو ما ااا ق ااد يتضا اات أو ال يتضا اات إىل إقاما ااة
دعاوى) أو التساليم إذا مااا قُادم طلااب سلتساليم مان دولااة أخارى هلااا
الوالية القضائية ال زمة والقدرة على حما مة املشتبه فيه.

 -24إقاما ااة الواليا ااة القضا ااائية ال زما ااة .إقام ا ااة الوالي ا ااة القض ا ااائية
”خعوة مسبقة منعقية“ لتنتيذ االلتزام بتسليم أو حما مة اخن
ي اادعى ارتياب ااه جرة ااة ويوج ااد إقل اايم الدول ااةال .)44وألغا اراض ه ااذا
املوضا ااوع ،عنا اادما تيا ااون اجلرةا اةُ جرةا ااة يا اادعى ارتياهبا ااا اخلا ااارج
ايعرب
وال صلة لدولة احمليمة هبا ،فا ن االلتازام سلتساليم أو احملا ماة س ّ
سلضرورة عن ارسة للوالية القضائية العامليةال ،)45وهت ”االختحاا
إبقام ااة والي ااة قضا ااائية اإلقل اايم الا ااوطين عل ااى أاا ااخا م ااا بسا اابب
وق ااائإل ح اادثت خ ااارج ذل ااك اإلقل اايم“ال ،)46حي ااث ال يي ااون الض ااحااي
__________
ال ،Ibid., para. 90 )43إا ااارة إىل التق اارة  2م اان امل ااادة  7م اان اتتاقي ااة
مناهضة التعذيب وغ ه من ضاروب املعاملاة أو العقوباة القاساية أو ال إنساانية
أو املهينة ،وإىل املادة  7من اتتاقية قمإل االستي ء غ املشاروع علاى العاائرا
لعام .1970
الReport of the African Union-European Union Technical ad hoc )44

Jurisdiction

Universal

of

Principle

the

on

Group

Expert

 .(8672/1/09/Rev.1), annex, para. 11وقد رأ حميمة العدل الدولية قضية
املساائل املتحاالة ساللتازام سحملا مااة أو التسااليم أن أداء الاادول األطاراف اتتاقيااة
مناهضة التعذيب وغ ه من ضروب املعاملاة أو العقوباة القاساية أو ال إنساانية أو
املهينا ااة اللتزامها ااا إبرسا اااء الواليا ااة القضا ااائية العامليا ااة حملا مها ااا ها ااو اا اارط ضا اارور
لت ااتمين ما اان إجا اراء اقي ااق أويل وإلحالا ااة القضا ااية إىل س االعاهتا املختحا ااة بقحا ااد
إجاراء احملا مااة ال Questions relating to the Obligation to Prosecute or
.)Extradite (see footnote 4 of the present annex above), para. 74
ال )45ذهب أحد املؤلتي إىل أن ”مبدأ إماا التساليم وإماا احملا ماة يتاداخل
مإل الوالية القضائية العاملية حينما ال توجد رابعة تربط بي الدولة وباي اجلرةاة
امل اادعى ارتياهب ااا ،أو بينه ااا وب ااي املش ااتبه ب ااه ،س ااوى وج ااود الش ااخن املع ااين
إقليمها“ ال M. Inazumi, Universal Jurisdiction in Modern International
Law: Expansion of National Jurisdiction for Prosecuting Serious

.)Crimes under International Law (Antwerp, Intersentia, 2005), p. 122
الArrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the )46
Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3؛ انظار ،بوجاه
خااا  ،الارأ املسااتقل املشاارتك للقضاااة هيغِنااز و وةااانس وبورغنتااال ال p. 75,
.)para. 42
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وال األا ا ااخا امل ا اادعى ارتي ا اااهبم اجلرة ا ااة م ا اان رع ا ااااي دول ا ااة احمليم ا ااة
وال يُادعى تع اارض املح اااا الوطني ااة لدول ااة احمليم ااة أل ض اارر .وم ااإل
ذلااك ،ف ا ن االلت ازام سلتسااليم أو احملا م ااة ق ااد يعا ّارب أيض ااا ع اان ارس ااة
الوالية القضائية سالستناد إىل أسس أخرى .وهيذا ،ف ذا ان بوساإل
الدولااة أن متااارس الواليااة القضااائية علااى أساااس آخاار ،فقااد ال ييااون
ماان الضاارور االسااتظهار سلواليااة القضااائية العامليااة تنتيااذ االلت ازام
سلتسليم أو احملا مة.

 قاعا اادة عاما ااة ،جيا ااب تتسا ا االلتا ازام سلتحقيا ااق ضا ااوءموضا ااوع املعاها اادة الواجبا ااة التعبيا ااق والغا اارض منها ااا ،أال وها ااو زايدة
فعالية ميافحة اإلف من العقابال.)50
 الغ اارض م اان االلت ازام ه ااو تعزي ااز الش اابها ال اايت ا ااوم ح ااولالشا ااخن املعا ااينال .)51ونقعا ااة االنعا ا ق ها اات إثبا ااا الوقا ااائإل ذا
الحلة ،وهو ما يشيل مرحلة أساسية عملياة ميافحاة اإلفا
من العقابال.)52

والواليااة القضااائية العامليااة عنحاار حاساام األمهيااة حما مااة ماان
ي اادعى ارتيا اااهبم جا ارائم تثا ا قلا ااق اجملتما ااإل ال اادويل ،وخاصا ااة عنا اادما
ال مض ااإل الش ااخن امل اادعى ارتياب ااه اجلرة ااة للمحا م ااة اإلقل اايم
ال ااوطين ال ااذ ارتُيب اات في ااه اجلرة ااةال .)47وهن اااك ع اادد م اان الح اايوك
صادق عليهاا
الدولية ،مثل اتتاقيا جنياف األرباإل لعاام  1949الايت ُ
علا ااى نعا اااق واسا ااإل للغايا ااة واتتاقيا ااة مناهضا ااة التعا ااذيب وغا ا ه ما اان
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة ،يقضت
مبمارس ا ااة الوالي ا ااة القض ا ااائية العامليا ا ااة عل ا ااى اجلا ا ارائم املش ا اامولة هبا ا ااذه
الحاايوك أو ،باادال ماان ذلااك ،تسااليم األاااخا املاادعى ارتياااهبم
اجلرائم إىل دولة أخرى ألغراض احملا مة.

 وما ااإل ذلا ااك ،فا ا ن جما اارد اسا ااتجواب املشا ااتبه فيا ااه ما اان أجا االاديد هويتاه وإب غاه سلاتهم ال ةيان أن يُعاد وفااء ساللتازام إبجاراء
اقيق أويلال.)55

 -25التا ااأخر سا اان التش ا اريعا ال زما ااة .ذ ا اار احمليم ا ااة
قضااية املسااائل املتحاالة ساللت ازام سحملا مااة أو التسااليم أن التااأخر
إصدار التشريعا ال زمة حملا مة املشتبه فيهم يؤثر سالبا تنتياذ
الدولااة العاارف ل لتازام إبج اراء اقيااق أويل وااللتازام إبحالااة القضااية
إىل س االعاهتا املختح ااة ألغ اراض احملا م ااةال .)48ونع اااق الت ازام الدول ااة
ألل من جمرد سن التشاريعا الوطنياة .إذ جياب أيضاا علاى الدولاة
أن متارس واليتها القضائية على املشتبه فياه ارساة فعلياة ،سدئاة
ذلك إبثبا الوقائإلال.)49

 تتا ااوىل إجا اراء التحقيا ااق السا االعا امليلتا ااة إبعا ااداد ملتا اااالقضااااي ومجااإل الوق ااائإل واألدلااة العلااى س اابيل املثااال ،الواثئااق وأق اوال
الش ا ااهود املتعلق ا ااة سألح ا ااداث موض ا ااوع القض ا ااية وسلت ا ااورط احملتم ا اال
للمشااتبه فيااه) .وهااذه الساالعا هاات ساالعا الدولااة الاايت ارتُيباات
فيها اجلرةة اليت يدعى وقوعها أو سالعا أ دولاة أخارى قُادمت
فيها اياوى تتعلق سلقضية .وليت تتت الدولة الايت يوجاد املشاتبه
فيه إقليمها سلتزامها إبجراء اقيق أويل ،ينبغت أن تلتمس تعاون
سلعا الدول املذ ورة أع هال.)56

 -26االلتزام سلتحقيق .ذ ر احمليمة قضية املسائل املتحلة
ساللتزام سحملا مة أو التسليم أن االلتزام سلتحقياق يتاألف مان عادد

 جي ااب أن ي ااتم التحقي ااق املس ااتند إىل الوالي ااة القض ااائية العاملي ااةوفقااا لااذا املعاااي اخلاصااة سألدلااة الاايت تعب اق عناادما تيااون للدولااة
والية قضائية مبوجب صلتها سلقضية موضوع التحقيقال.)57

من العناصر

__________
ال )47وينبغاات اإلاااارة إىل أن االلت ازام سلتسااليم أو احملا مااة املنحااو عليااه
املادة  9من مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسالم اإلنساانية وأمنهاا لعاام 1996
ه ااو الت ازام وثي ااق الح االة با ا ”تقري اار االختح ااا “ حس ااب امل ااادة  8م اان مش ااروع
املدونااة الايت تقضاات أبن تتخااذ اال دولااة طاارف فيهااا مااا يلاازم ماان تااداب إلقامااة
واليتهااا القضااائية علااى جرةااة اإلسدة اجلماعيااة واجلارائم املرتيبااة ضااد اإلنسااانية
واجلا ارائم املرتيبا ااة ضا ااد ما ااووتت األما اام املتحا اادة واألفا اراد املا ارتبعي هبا ااا وجا ارائم
احل اارب ،بح اارف النظ اار ع اان مي ااان ارتي اااب ه ااذه اجل ارائم أو الق ااائم سرتياهب ااا.
ويوضا تعليااق اللجنااة علااى املااادة  8أن الواليااة القضااائية العامليااة هاات املقحااودة
الحولية  ،1996اجمللد الثان الاجلزء الثان) 59 ،و ،60التقرة ال.))7
الQuestions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite )48
.(see footnote 4 of the present annex above), paras. 76-77
ال.Ibid., para. 84 )49

 م وجد السلعا سببا ل اتباه أن اخحا موجوداإقليمه ااا ق ااد يي ااون مس ااؤوال ع اان أفع ااال لض ااإل ل لتا ازام سلتسا االيم
أو احملا م ا ااة ،يتح ا ااتم عليه ا ااا التحقي ا ااق .وجي ا ااب الش ا ااروع التحقي ا ااق
األويل علااى التااور .ويتحقااق بلااوغ هااذه النقعااة ،علااى أقحااى تقاادير،
عن ااد تق اادمي أول ا اايوى ض ااد الش اخنال ،)53وعن اادها يح ااب إثب ااا
الوقائإل أمرا واجباال.)54

 -27االلتزام سحملا مة .ذ ر احمليمة قضية املساائل املتحالة
ساللت ا ازام سحملا ما ااة أو التسا االيم أن االلت ا ازام سحملا م ا ااة يت ا ااألف م ا اان

عناصر معيّنة

__________
ال.Ibid., para. 86 )50
ال.Ibid., para. 83 )51
ال.Ibid., paras. 85-86 )52
ال.Ibid., para. 88 )53
ال.Ibid., para. 86 )54
ال.Ibid., para. 85 )55
ال.Ibid., para. 83 )56
ال.Ibid., para. 84 )57

تقرير الفريق العامل املعو اباللتزام ابلتسليم أو احملاكمة ()aut dedere aut judicare

 االلت ازام سحملا م ااة ه ااو الواق ااإل الت ازام إبحال ااة القض ااية إىلالسلعا اليت تتاوىل احملا ماة ،وهاو ال ينعاو علاى التازام بتحرياك
الدعوى .وسلتعل ،ف ن الوفاء هبذا االلتزام قد يتضت أو ال يتضت،
ضوء األدلة ،إىل اريك الادعوىال .)58وتقارر السالعا املختحاة
م ااا إذا ان اات س ااتحرك ال اادعوى أم ال سلعريق ااة نتس ااها ال اايت تتبعه ااا
سلنساابة أل جرةااة ياادعى وقوعهااا وتتساام سخلعااورة مبوجااب قااانون
الدولة املعنيةال.)59
 ينبغت أن تُتخذ اإلجراءا املتحلة بتنتيذ االلتزام سحملا مةدون لخا ا  ،و أقا اارب وقا اات يا اان ،وسألخا اان فا ااور تقا اادمي أول
ايوى ضد املشتبه فيهال.)60
 جيا ااب أن اا اادد آجا ااال احملا ما ااة ايا ااث ال يرتتا ااب عليها اااولاام ،وماان ت ،ال بااد ماان الاااذ اإلج اراءا الضاارورية غضااون
مهلة زمنية معقولةال.)61
 -28االلتزام سلتسليم .فيما يتعلق ساللتزام سلتسليم
 ال جياوز التساليم إال إىل دولاة هلااا ،بحاورة أو أبخارى ،واليااةقضااائية مل حقااة الشااخن املاادعى ارتيابااه اجلرةااة وحما متااه عم ا
ال)62
سلتزام قانون دويل ملزم للدولة اليت يوجد الشخن إقليمها .
 الوفاااء ساللت ازام سلتسااليم ال ةي اان أن يسااتعاض عن ااه سلرتحي االأو التسليم االستثنائت أو غ ذلك من الحور غا الرمسياة لنقال املشاتبه
__________
ال )58قااارن أيضااا بقضااية التاارع اهلولنااد بلجنااة ااايلت ضااد املاادعت العااام

Chili Komitee Nederland v. Public Prosecutor, Court of Appeal of
Amsterdam (Netherlands), 4 January 1995, Netherlands Yearbook of

 ،International Law, vol. 28 (1997), pp. 363-365حياث أ اد حميماة
االساتئناف أن املادعت العاام اهلولناد مل معائ حاي رفا تقادمي رئايس اايلت
السااابق ،بينوااايه ،إىل احملا مااة بينمااا ااان زايرة إىل أمساارتدام ،ألن بينوااايه
رمبا ان يتمتاإل سحلحاانة مان اخلضاوع للمحا ماة وألن أ أدلاة الزماة لتساويغ
حما مت ااه س ااتيون ا اايلت ،ح ااي أن هولن اادا مل تي اان تربعه ااا بش اايلت أي ااة
K. N. Trapp, State
ترتيبااا للتعاااون بشااأن الاادعاوى القضااائية .انظاار
Responsibility for International Terrorism: Problems and Prospects

.(Oxford, Oxford University Press, 2011), p. 88, footnote 132
الQuestions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite )59
.(see footnote 4 of the present annex above), paras. 90 and 94
ال.Ibid., paras. 115 and 117 )60
ال .Ibid., paras. 114-115 )61ق ااارن سل ارأ املس ااتقل للقاض اات انس ااادو
ترينداد تلك القضية ال ،)paras. 148 and 151-153والرأ املخالف للقاضت
املخحن سور القضية نتسها ال ،)para. 50والرأ املخالف للقاضية او
ال.)para. 28
الQuestions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite )62
.(see footnote 4 of the present annex above), para. 120
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فيااه إىل دولااة أخاارىال .)63فعلبااا التسااليم الرمسيااة ترتتااب عليهااا أااايال
مهمااة ماان أااايال محايااة حقااوق اإلنسااان قااد ال تتاوافر الحااور غا
الرمسي ااة لنقا اال املشا ااتبه في ااه إىل دولا ااة أخا اارى ،مث اال التسا االيم االسا ااتثنائت.
وتش اامل االا ارتاطا ال اايت يل اازم اس ااتيتاؤها مبوج ااب ق اواني التس االيم
معظ اام ال اادول ،إن مل يي اان ال اادول اف ااة ،ع اادم ج اواز احملا م ااة عل ااى
ذا اجلاارم مارتي ،وقاعاادة ”ال جرةااة إال باانن“ ،وقاعاادة اخلحااو
ال ،)specialityوعدم تسليم املشتبه فيه ليخضإل للمحا ماة علاى أسااس
األصل اإلثين أو الدين أو اجلنسية أو الرأ السياست.
 -29االلتازام سملوضااوع والغارض .إن مااا تتخاذه الدولااة مان خعاوا
ينبغ اات أن يتس ار ض ااوء موض ااوع وغ اارض الح ااك ال اادويل ذ الح االة
أو املحاادر األخارى ل لتازام الاادويل امللزماة لتلاك الدولااة ،وهاو ماا جيعاال
ميافحااة اإلفا ماان العقاااب أ ثاار فعاليااةال .)64وينبغاات اإلاااارة أيضااا
إىل أنه مبوجب املادة  27من اتتاقية فيينا لقانون املعاهدا لعام ،1969
وها اات حيا اام جيسا ااد القا ااانون الا اادويل العا اار  ،ال جيا ااوز لدولا ااة طا اارف
معاه اادة أن ا ااتج أبحي ااام قانوهن ااا ال ااوطين لتربي اار ع اادم تنتي ااذها لتل ااك
املعاهاادةال .)65وعا وة علااى ذلااك ،جيااب أن تتمااااى اخلعاوا املتخااذة
مإل سيادة القانون.
 -30و حاااال اجل ارائم اخلع ا ة الاايت تث ا قلااق اجملتمااإل الاادويل،
ييون الغرض من االلتزام سلتسليم أو احملا ماة هاو مناإل األااخا
الااذين ياادعى ارتياااهبم هااذه اجل ارائم ماان اإلف ا ماان العقاااب عاان
طريق ضمان عدم ححوهلم على م ذ أية دولةال.)66

__________
ال )63قااارن سملااادة  13ماان مشاااريإل املاواد املتعلقااة بعاارد األجانااب الاايت اعتماادهتا
اللجن ااة الق اراءة األوىل ع ااام  2012الحولي ااة  ،2012اجملل ااد الث ااان الاجل اازء الث ااان)،
التحل الرابإل ،التقراتن  45و)46؛ وانظر أيضا Bozano v. France, 18 December
 ،1986, paras. 52-60, Series A no. 111حيااث رأ احمليمااة األوروبيااة حلقااوق
اإلنسا ااان أن التسا االيم ،املقنا اإل صا ااورة ترحيا اال بغيا ااة االلتتا اااف علا ااى الشا ااروط الا اايت
مضااإل هل ااا التسااليم ،ه ااو عماال غ ا ق ااانون يتعااارض م ااإل احلااق األم اان الشخح اات
الذ تيتله املادة  5من االتتاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.
ال )64انظر االستدالل الوارد قضية املسائل املتحلة ساللتزام سحملا مة أو

التسليم
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 .(footnote 4 of the present annex above), paras. 85-86وعلياه ،قضات
احمليمة أبن الحعوس املالية ال تحل مربرا لعادم امتثاال السانغال ل لتزاماا
الاايت تترضااها اتتاقيااة مناهضااة التعااذيب وغ ا ه ماان ضااروب املعاملااة أو العقوبااة
القاس ااية أو ال إنس ااانية أو املهين ااة ال .)ibid., para. 112وسملث اال ،ال يح اال
التم ا اااس النح ا ا م ا اان االا ا اااد األفريق ا اات م ا ااربّر لت ا ااأ حخر الس ا اانغال االمتث ا ااال
اللتزامها الذ تترضه االتتاقية ال.)ibid.
ال.Ibid., para. 113 )65
ال .Ibid., para. 120 )66وعلى و ما أوضحه أيضا القاضت انسادو ترينداد
”تحرفا الدولاة جياب أن تياون تحارفا تقاود إىل االمتثاال ل لتزاماا
ال اايت تقض اات بتحقي ااق نتيج ااة الوااللت ازام املع ااين هن ااا ه ااو حظ اار التع ااذيب) .فا ا
يس ااتقيم أن ت اازعم الدول ااة أن ااه ،ب اارغم حس اان تح ارفها ،مل يي اان سإلمي ااان اقي ااق
االمتثال التام ل لتزام الواقاإل علاى عاتقهاا البتجارمي التعاذيب وحما ماة مرتيبياه)
بساابب أوجااه نقاان أو صااعوس تتعلااق سلقااانون احمللاات .ولاايس بوسااإل احمليمااة
أن تغلااق قضااية ماان القضااااي اسااتنادا إىل ’حساان التحاارف‘ املزعااوم ماان جانااب
الدولااة املعنيااة“ الالارأ املسااتقل للقاضاات انسااادو ترينااداد ibid., para. 50؛
انظر أيضا استدالله ام .)paras. 43-51
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تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن

 -31النعاق الزمين ل لتزام .ال يسر االلتزام سلتسليم أو احملا مة
مبوج ااب معاه اادة م اان املعاه اادا إال عل ااى الوق ااائإل ال اايت ح اادثت بع ااد
دخااول تلااك املعاهاادة حيااز النت ااذ سلنساابة إىل الدولااة املعنيااة ،وذلااك
”ما ااا مل يتب ا ااي م ا اان املعاها اادة أو يثبُا ات بعريق ا ااة أخا اارى قح ا ااد مغ ا اااير
لذلك“ال .)67وبعد أن تحب الدولاة طرفاا معاهادة تتضامن االلتازام
سلتس االيم أو احملا م ااة ،يح ااب م اان حقه ااا ،اعتب ااارا م اان الت اااري ال ااذ
أصاابحت فيااه طرف ااا املعاهاادة ،أن تعلااب امتث ااال دولااة أخاارى م اان
ال ا اادول األط ا ااراف ل لت ا ازام سلتس ا االيم أو احملا م ا ااةال .)68وهي ا ااذا ،ف ا ا ن
االلت ازام سلتجاارمي وإقامااة الواليااة القضااائية ال زمااة علااى األعمااال الاايت
اظرهااا معاهاادة تتضاامن االلتازام سلتسااليم أو احملا مااة جيااب أن ينتاذ
مبج ا اارد أن تح ا ااب الدول ا ااة ملزم ا ااة بتل ا ااك املعاه ا اادةال .)69وم ا ااإل ذل ا ااك،
ال ااتء ةنااإل الدولااة ماان أن اقااق األفعاال املرتيبااة قباال باادء نتاااذ
املعاهدة سلنسبة إىل تلك الدولة وأن ت حق مرتيبيها قضائياال.)70
 -32عواقا ا ااب عا ا اادم االمتثا ا ااال ل لتا ا ازام سلتسا ا االيم أو احملا ما ا ااة.
خلح اات احمليم ااة قض ااية املس ااائل املتح االة ساللت ازام سحملا م ااة أو
التسليم إىل أن انتهاك التزام دويل مبوجب اتتاقية مناهضة التعاذيب
وغا ا ه ما اان ضا ااروب املعاملا ااة أو العقوبا ااة القاسا ااية أو ال إنسا ااانية أو
املهينا ااة ها ااو فعا اال غا ا مشا ااروع ترتتا ااب عليا ااه مسا ااؤولية الدولا ااةال.)71
وما دامت الدولة مل تتخذ مجيإل التداب ال زمة لتنتيذ االلتزام ،ف هنا
تظ اال منتهي ااة اللتزامه اااال .)72وت اانن م اواد اللجن ااة املتعلق ااة مبس ااؤولية
الادول عان األفعاال غا املشاروعة دولياا علااى أن ارتيااب فعال غا
مش ااروع دولي ااا يُنسا ااب إىل دول ااة ما اان ال اادول ه ااو أما اار ترتت ااب عليا ااه
عواقب قانونية ،مبا ذلك اليف وعدم التيرار الاملادة  )30واجلرب
الاملواد  31و )39-34والتداب املضادة الاملواد )54-49ال.)73
 -33الع قة بي االلتزام و”البديل الثالث“ .مإل إنشااء احمليماة
اجلنائية الدولية وا احملا م اجلنائية الدولية املخححة ،أصاب مان
املمين لدولة يقإل عليها التزام بتسليم أو حما ماة ااخن ماتهم أن
تلجااأ إىل بااديل اثلااث  -أ تسااليم املشااتبه فيااه إىل حميمااة جنائيااة
__________
ال ،Ibid., paras. 100-102 )67وايل هذه التقرا إىل املادة  28من اتتاقية
فيين ااا لق ااانون املعاه اادا لع ااام  ،1969وه اات م اان األحي ااام ال اايت جتس ااد الق ااانون
الدويل العر .
ال.Ibid., paras. 103-105 )68
ال.Ibid., para. 75 )69
ال.Ibid., paras. 102 and 105 )70
ال.Ibid., para. 95 )71
ال.Ibid., para. 117 )72
ال )73حولي ااة  ،2001اجملل ااد الث ااان الاجل اازء الث ااان) والتح ااويب ،التقا اراتن 76
و .77واملا اواد املتعلق ااة مبس ااؤولية ال اادول ع اان األفع ااال غا ا املش ااروعة دولي ااا ال اايت
اعتماادهتا اللجنااة دورهتااا الثالثااة واخلمسااي تاارد مرفااق قارار اجلمعيااة العامااة
 83/56املؤر  12انون األول/ديسمرب .2001

دوليااة خمتحااةال .)74وهااذا البااديل الثالااث منحااو عليااه التقاارة
م اان امل ااادة  11م اان االتتاقي ااة الدولي ااة حلماي ااة مجي ااإل األا ااخا م اان
االختتاء القسر لعام 2006ال.)75
1

رأيها ا ااا املخا ا ااالف قضا ا ااية
 -34وقا ا ااد رأ القاضا ا ااية اا ا ااو
املسائل املتحلة ساللتزام سحملا مة أو التسليم أنه لو انت السنغال
قا ااد سا الّمت الشا ااخن املا اادعى ارتيابا ااه اجلرةا ااة إىل حميما ااة دوليا ااة
يشاايلها االا اااد األفريق اات حملا مت ااه ،مل ااا أخل اات سلتزامه ااا سحملا م ااة
مبوجااب املااادة  7ماان اتتاقيااة مناهضااة التعااذيب وغ ا ه ماان ضااروب
املعاملا ااة أو العقوبا ااة القاسا ااية أو ال إنسا ااانية أو املهينا ااة ،ألن إنشا اااء
ها ااذه احمليما ااة ا ااان سا اايتم لبلا ااوغ الغا اارض ما اان االتتاقيا ااة ،وها ااو أما اار
ال اظره االتتاقية نتسها وال ارسة الدولال .)76وبعبيعاة احلاال ،لاو
ال)77
”[تبااي] ماان املعاهاادة أو [ثباات] بعريقااة أخاارى قحااد مغاااير“
مت اااده ع اادم الس اامامب بتس االيم الش ااخن امل اادعى ارتياب ااه اجلرة ااة إىل
حميمااة جنائيااة دوليااة ،فا ن هااذا التسااليم لاان يعتاات الاادول األطاراف
املعاه اادة م اان االلت ازام بتس االيم أو حما م ااة الش ااخن املع ااين وفق ااا
للنظام القانون الداخلت ليل دولة.
 -35ويُق ارتمب ،ض ااوء تزاي ااد أمهي ااة احمل ااا م اجلنائي ااة الدولي ااة ،أن
تش ا اامل األحي ا ااام التعاهدي ا ااة اجلدي ا اادة املتعلق ا اة ساللت ا ازام سلتس ا االيم
أو احملا م ا ا ااة ه ا ا ااذا الب ا ا ااديل الثال ا ا ااث ،و ا ا ااذلك ينبغ ا ا اات أن تش ا ا اامله
التشريعا الوطنية.
 -36م حظااة إضااافية .قااد تااود دولااة ماان الاادول أيضااا أن تتاات
بشااق ْت االلت ازام سلتسااليم أو احملا مااة ،وذلااك سلقيااام مااث مب حقااة
اجلااان قض ااائيا وحما متااه وإص اادار حي اام اقااه ت تس االيمه إىل دول ااة
أخرى أو وضعه عهدهتا بغرض تنتيذ احليمال.)78
__________
ال )74تنن املادة  9من مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها
على أن االلتزام سلتسليم أو احملا مة مبوجب تلك املادة ينعبق إطار ”عادم
اإلخ ل سختحا حميمة جنائية دولية“ الحولياة  ،1996اجمللاد الثاان الاجلازء
الثان).)63 ،
ال” )75عل ااى الدول ااة الع اارف ال اايت يُعث اار إقل اايم خاض ااإل لواليته ااا القض ااائية
عل ااى املرتيِا اب املت اارتض جلرة ااة اختتا اااء قس اار أن اي اال القض ااية إىل سا االعاهتا
املختحاة ملباااارة الادعوى اجلنائيااة ،إن مل تسالم الشااخن املعاين أو مل تاُ ِح اله إىل
دولا ااة أخا اارى وفقا ااا اللتزاماهتا ااا الدوليا ااة ،أو مل تاُ ِح ا اله إىل حميما ااة جنائيا ااة دوليا ااة
تعرتف سختحاصها“.
ال )76الا ارأ املخ ااالف للقاض ااية ا ااو قض ااية املس ااائل املتح االة ساللتا ازام
Questions
سحملا م ااة أو التسا االيم الخمالََتا اة الا ارأ بشا ااأن نق اااط أخا اارى)

relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (see footnote 4 of

.the present annex above), dissenting opinion of Judge Xue, at para. 42
ال )77املادة  28من اتتاقية فيينا لقانون املعاهدا لعام .1969
ال )78ط ارمب ه ااذه اإلمياني ااة الس اايد جيس ا ف غالتس اايت تقري ااره األويل
الحولي ااة  ،2006اجملل ااد الث ااان الاجل اازء األول) ،الوثيق ااة ،326 ،A/CN.4/571
التقراتن  49و.)50

