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 الفصل الثان عشر 
 قرارات اللجنة واستنتاجاهتا األخرى

 برانمج اللجنة وإجراءاهتا وأساليب عملها وواثئقها  -ألف

أاير/ماايو  7، املعقاودة   3160أنشأ  اللجنة   جلستها  -165
 للدورة احلالية.، فريق لعيط 2013

وعقااد فريااق التخعاايط ثاا ث جلسااا . و ااان معروضااا  عليااه   -166
التاااارع طاااااء ماااان املااااوجز املواضاااايعت للمناقشااااة الاااايت جاااار    اللجنااااة  
السادسااااااااة للجمعيااااااااة العامااااااااة   أثناااااااااء دورهتااااااااا السااااااااابعة والسااااااااتي  

قاااارارا  اللجنااااة واسااااتنتاجاهتا  ” (، وهااااو التاااارع املعنااااون  A/CN.4/657ال 
 اااااااااااانون    14املااااااااااؤر     92/ 67اجلمعياااااااااااة العامااااااااااة    ؛ وقاااااااااارار “ األخاااااااااارى 

املتعلااق بتقرياار جلنااة القاانون الاادويل عاان أعمااال  و   2012األول/ديسامرب  
إىل    23دورتيها الثالثة والستي والرابعة والستي، وخباصة التقارا  مان  

والاذ     2012 أيلول/سابتمرب   24املؤر     1/ 67؛ وقرار اجلمعية العامة  28
يتضاااامن اإلعاااا ن الحااااادر عاااان االجتماااااع الرفيااااإل املسااااتوى للجمعيااااة  

نون علااى الحااعيدين الااوطين والاادويل؛ وقاارار  العامااة املعااين بساايادة القااا 
بشاااأن    2012 اااانون األول/ديسااامرب    14املاااؤر     97/ 67اجلمعياااة العاماااة  

 سيادة القانون على الحعيدين الوطين والدويل. 

 إدراج مواضيإل جديدة   برانمج عمل اللجنة  -1
أاير/ماايو  28، املعقاودة   3171قرر  اللجناة   جلساتها   -167

يتعلاااااق سلنزاعاااااا   محاياااااة البيئاااااة فيماااااا”موضاااااوع  ، أن تااااادرج2013
  بااارانمج عملهاااا وأن تعاااّي السااايدة ماااار  جا وبساااون  “املساالحة

 مقررة  خاصة معنية هبذا املوضوع.
 9، املعقاااااااااااااودة   3197وقااااااااااااارر  اللجناااااااااااااة   جلساااااااااااااتها  -168

 “محايااة الغاا ف اجلااو ”، أن تاادرج موضااوع 2013آب/أغسااعس 
  برانمج عملها وأن تعّي السيد اينيا موراست مقررا  خاصا  معنيا  
هباااذا املوضاااوع. وأدرجااات اللجناااة املوضاااوع   بااارانمج عملهاااا علاااى 

 يلت  أساس ما
يتاداخل مااإل  يسا  العمال املتعلاق سملوضاوع علاى  او ال أن الأ( 

فيهااااا املتاوضااااا  املتعلقااااة  املتاوضااااا  السياسااااية ذا  الحاااالة، مبااااا
األوزون، والتلااااوث اجلااااو  البعيااااد املاااادى عاااارب  نتاااااداملنااااا ، و بتغاااا  

تتعارق معاجلاة املوضاوع إىل مساائل مان قبيال املسااائل  احلادود. ولان
بتلاك املساائل  ال لال معاجلاة     الوقات نتساه هت  التايل ذ رها، و 

مساؤولية الاادول ومواطنيهاا؛ ومباادأ تغاارمي امللاوِّث؛ واملباادأ التحااوطت؛ 
 ة ولينهااا متباينااة؛ ونقاال األمااوال والتينولوجيااا واملسااؤوليا  املشاارت 

   ذلك حقوق املليية التيرية؛ إىل البلدان النامية، مبا

أال تتعاااارق معاجلااااة املوضااااوع أيضااااا  إىل مااااواد بعينهااااا، مثاااال  الب( 
اليربااون األسااود وأوزون الرتوبوساات  وغ مهااا ماان املااواد ذا  التااأث  

وض بااااااي الاااااادول. املاااااازدوج، وهاااااات مااااااواد تشاااااايل موضااااااوعا  للتتااااااا
 ؛تعاهديةنظمة الاألالثغرا     “سد”يسعى املشروع إىل  ولن
أال يشاااامل املوضااااوع املسااااائل املتعلقااااة سلتضاااااء اخلااااارجت،  الج( 
 حدوده؛   ذلك تعيي مبا
أن يتمثل انتج العمال املتعلاق سملوضاوع   مشااريإل مباادئ  الد( 

األنظماااة التعاهدياااة احلالياااة يُقحاااد هباااا أن َتتاااِرض علاااى  توجيهياااة ال
 تتضمنها تلك األنظمة سلتعل. مبادئ قانونية ال قواعد قانونية أو

 وسُيعّد املقرر اخلا  تقاريره على هذا األساس.

 التريق العامل املعين بربانمج العمل العويل األجل  -2
قااااااااارر فرياااااااااق التخعااااااااايط   جلساااااااااته األوىل، املعقاااااااااودة    -169

، أن يعيااد تشااييل التريااق العاماال املعااين بااربانمج 2013أاير/مااايو  7
العمااال العويااال األجاااال هلاااذه الااادورة. وتااااوىل السااايد حمماااود احلمااااود 
رائسة التريق العامل   غياب رئيسه، السايد دوانلاد ما رياه. وقادم 
الساااايد حممااااود احلمااااود تقرياااارا  مؤقتااااا  اااااتواي  إىل فريااااق التخعاااايط   

، وتقريااارا  آخااار    2013ران/يونياااه  حزي  6جلساااته الثانياااة، املعقاااودة   
. وأوصاااااى الترياااااق  2013متوز/يولياااااه    25جلساااااته الثالثاااااة، املعقاااااودة    

اجلارائم  ”  العامل بتضمي برانمج عمل اللجنة العويل األجل موضوع 
اسااااااتنادا  إىل مقاااااارتمب أعااااااده الساااااايد اااااااون ماااااا  .    “ ضااااااد اإلنسااااااانية 

اخلمساي العااام  اسرتااد الترياق العامال بتوصااية اللجناة   دورهتاا   وقاد 
 ( بشأن معاي  اختيار املواضيإل. وهت املعاي  التالية  1998
يتعلاااق  ينبغاات أن يعياااس املوضاااوع احتياجاااا  الااادول فيماااا الأ( 

 سلتعوير التدرجيت للقانون الدويل وتدوينه؛
ينبغاااات أن ييااااون املوضااااوع قااااد بلااااغ، علااااى صااااعيد  ارسااااة  الب( 

 ير التدرجيت والتدوين؛الدول، مرحلة  افية من التقدم تسم  سلتعو 
ينبغااات أن يياااون املوضاااوع حماااددا  وقااااب   للتعاااوير التااادرجيت  الج( 

 .والتدوين
واتتقااات اللجناااة أيضاااا  علاااى أهناااا ينبغااات أال تقحااار اهتمامهاااا علاااى 
املواضيإل التقليدية، بل ةين أيضا  أن تنظر   املواضيإل اليت تعيس 

واغل امللحااااااة التعااااااورا  اجلدياااااادة   جمااااااال القااااااانون الاااااادويل والشاااااا
 .(405الللمجتمإل الدويل  يل

__________ 
 .553 التقرةاجمللد الثان الاجلزء الثان(،  ،1998 حولية (405ال 
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اجلارائم ”وأقر  اللجناة التوصاية الداعياة إىل إدراج موضاوع  -170
  برانمج عملها العويل األجل. وأُعرب عن رأ    “ضد اإلنسانية

 اان ينبغات أن    املخعاط العاام املدرجاةمؤداه أن دراسة املوضوع  
تتبااذ منظااورا  أوسااإل، يشاامل معاجلااة  اال اجلاارائم األساسااية. وياارد   
املرفاااق الثاااان هلاااذا التقريااار املخعاااُط العاااام للموضاااوع الاااذ  أدرجتاااه 

 اللجنة   برانمج عملها العويل األجل خ ل هذه الدورة. 

  14املااااااؤر     67/97النظاااااار   قاااااارار اجلمعيااااااة العامااااااة   -3
بشاااأن سااايادة القاااانون    2012 اااانون األول/ديسااامرب  

 على الحعيدين الوطين والدويل
 ااااانون    14املااااؤر     97/ 67قاماااات اجلمعيااااة العامااااة،   قرارهااااا   -171

بشاااأن سااايادة القاااانون علاااى الحاااعيدين الاااوطين    2012األول/ديسااامرب  
  تقريرها    ، تديل  والدويل، ضمن مجلة أمور، بتيرار دعوهتا للجنة أن 

قاااا  بشاااأن دورهاااا الاااراهن   تعزياااز سااايادة  إىل اجلمعياااة العاماااة، بتعلي 
(،  2008 القانون. وقد قامت اللجناة سانواي ، مناذ دورهتاا الساتي العاام 

سإلدالء بتعليقااااا  عاااان دورهااااا   تعزيااااز ساااايادة القااااانون. وت حاااا   
  341مضاامون التعليقااا  الشاااملة الااواردة   التقاارا  ماان   اللجنااة أن 

2008 ماااان تقريرهااااا لعااااام   346إىل  
ياااازال صاااااحلا ، وتؤ ااااد علااااى   ال   ( 406ال 
2009 ماااااااان تقريرهااااااااا لعااااااااام   231التعليقااااااااا  الااااااااواردة   التقاااااااارة  

  ، ( 407ال 
2010 من تقريرهاا لعاام  393إىل  389التقرا  من  و  

، والتقارا   ( 408ال 
2011 ماااان تقريرهااااا لعااااام   398إىل    392ماااان  

  274 ، والتقاااارا  ماااان ( 409ال 
2012 من تقريرها لعام   279 إىل 

 . ( 410ال 
االجتماااااع الرفيااااإل  الحااااادر عاااان عاااا نسإلوترحااااب اللجنااااة  -172

سااايادة القاااانون علاااى الحاااعيدين ب املعااايناملساااتوى للجمعياااة العاماااة 
وتؤيااااااد ، 67/1 الااااااوطين والاااااادويل، الااااااوارد   قاااااارار اجلمعيااااااة العامااااااة

نظام دويل قائم على سايادة القاانون، بالتزام    تضمنه اإلع ن من ما
عباق علاى مجياإل الادول علاى قادم نتأبن سايادة القاانون  ومن تساليم  

أُعاارب  ا  ماااملسااواة وعلاى املنظماا  الدولياة. وت حاا  اللجناة أيضا
 جمااااال النهااااوضجلنااااة القااااانون الاااادويل    عنااااه ماااان تقاااادير ألعمااااال

الاادويل ماان خاا ل التعااوير التاادرجيت  الحااعيدساايادة القااانون علااى ب
 للقانون الدويل وتدوينه.

،  عملهااااااا ن ساااااايادة القااااااانون تشاااااايل جااااااوهر  أب اللجنااااااة    وتااااااذّ ر  -173
العمل مان أجال التعاوير التادرجيت للقاانون      مهمتها األساسية  تتمثل   إذ 

 على الحعيد الوطين. تنتيذه    اعتبارها    الدويل وتدوينه، واضعة  

__________ 
 (.الثانالاجلزء  الثان اجمللد ،2008 حولية (406ال 
 (.الثانالاجلزء  الثان اجمللد ،2009 حولية (407ال 
 (.الثانالاجلزء  الثان اجمللد ،2010 حولية (408ال 
 (.الثانالاجلزء  الثان اجمللد ،2011 حولية (409ال 
 (.الثانالاجلزء  الثان اجمللد ،2012 حولية (410ال 

أدى إىل قااااد  هاااااأن عملتشاااا  جمااااددا  إىل وتااااود اللجنااااة أن  -174
 ولياااات تااااؤد  تلااااك. ماااان االتتاقيااااا ا   باااا  ا   اعتماااااد الاااادول عاااادد

التحاااااديق عليهاااااا وتنتياااااذها.  يلااااازماالتتاقياااااا  أغراضاااااها الياملاااااة 
، تتجساد ناواتج أعماال اللجناة   املوادمشاريإل إضافة إىل صياغة و 

أيضاااا    التعاااوير التااادرجيت للقاااانون الااادويل  أاااايال أخااارى تسااااهم
  اعتبارها مبدأ سيادة القاانون   مجياإل  اللجنة  تضإل وتدوينه. وإذ

القاانون الادويل علاى الحاعيد  تنتياذتادرك متاماا  أمهياة    فهات،  ااهلأعم
علاااى  للحو ماااةإىل تعزياااز سااايادة القاااانون  مبااادأ  ، وتساااعىالاااوطين
 الدويل. الحعيد

بوصتها ،  ملسامهة اإلجيابية للجمعية العامةساللجنة    وترحب -175
جمااااال    ،ألماااام املتحاااادة  ا املااااداوال  والتمثياااال الرئيسااااتجهاااااز 
مياااإل جوانباااه مااان خااا ل رسااام السياساااا  ووضاااإل قالقاااانون سااايادة 
 من خ ل التعوير التدرجيت للقانون الدويل وتدوينه.و املعاي ، 

والتزاماااا   ،اجلمعياااة العاماااة واللجناااة، بوصاااتها جهاااازا  أنشاااأته -176
ماااان  13املااااادة الأ( ماااان 1التقاااارة لواليااااة املنحااااو  عليهااااا   منهااااا س

ماإل اآلراء الايت واتسااقا  نظامها األساسات،     ميثاق األمم املتحدة و 
االجتماااااع الرفيااااإل  الحااااادر عاااان عاااا ناإلأعرباااات عنهااااا الاااادول   
علاااى الحاااعيدين  سااايادة القاااانونب املعااايناملساااتوى للجمعياااة العاماااة 

ساااايادة القااااانون ماااان خاااا ل ب ستواصاااال النهااااوض، الااااوطين والاااادويل
 ن الدويل وتدوينه. التعوير التدرجيت للقانو 

سااااايادة ” اختيااااااروترحاااااب اللجناااااة بقااااارار اجلمعياااااة العاماااااة  -177
 ا  موضااااوع “املنازعاااا  الدولياااة سلوساااائل السااالمية القاااانون وتساااوية

 للمناقشة   اللجنة السادسة هذا العام.

ساااايادة  بااااي   اعتبارهااااا الاااارتابط الوثيااااقاللجنااااة وإذ تضااااإل  -178
، اللجنااة تعتاربالاادويل، الحاعيد  علااىالقاانون علاى الحااعيد الاوطين و 

التعاوير التادرجيت للقاانون الادويل    جماالأدائهاا لواليتهاا    سياق   
، عند االقتضاء، مبادئ حقوق يراعتأن    ينبغتوتدوينه، أن عملها 

ورد  وفاق ماا ،سيادة القانونا    أساسيتشيل عنحرا  اإلنسان اليت 
اإلعاااا ن  و  همناااا 13املااااادة  و  ميثاااااق األماااام املتحاااادة   ديباجااااة

سيادة ب املعينالحادر عن االجتماع الرفيإل املستوى للجمعية العامة 
 الوطين والدويل.الحعيدين القانون على 

سايادة القاانون علاى ب إىل نشر الاوعت  لجنةوعليه، سعت ال -179
ه وذلاااااك بوساااااائل منهاااااا، علاااااى وجاااااالحاااااعيدين الاااااوطين والااااادويل، 

ومحاياااة  ،واضااايإل مثااال طااارد األجاناااباملتعلقاااة مبا اهلاااعمأ اخلحاااو ،
احملا مااااة  االلتاااازام سلتسااااليم أوو  ،األاااااخا    حاااااال  اليااااوارث

الادول ماان الواليااة  وححاانة مسااؤويل ،(aut dedere aut judicareال
 القضائية اجلنائية األجنبية.

 . إل أنشعتها سيادة القانون   مجي ل يد التزامها ب اللجنة  وتعيد   -180
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 األتعاب  -4
تعيااد اللجنااة ماارة أخاارى اإلعااراب عاان آرائهااا بشااأن مسااألة  -181

املااؤر   56/272األتعاااب الناااائة عاان اعتماااد اجلمعيااة العامااة القاارار 
، وهاات آراء ساابق أن أُعاارب عنهااا   التقااارير 2002آذار/مااارس  27

. وتشدد اللجنة على أن هذا القرار يؤثر بشايل (411الالسابقة للجنة
 خا  على املقررين اخلاصي، ألنه يضر بدعم أعماهلم البحثية. 

 الواثئق واملنشورا   -5
أ اد  اللجناة جماددا  اعرتافهاا سألمهياة اخلاصاة للمنشاورا   -182

القانونيااة الاايت تُعااّدها األمانااة العامااة ومااا لتلااك املنشااورا  ماان قيمااة 
. والحظت اللجنة مإل التقادير أن (412النسبة ألعمال اللجنةسلغة سل

 اااو ملحااااوظ إبصاااادار  علااااى ااااعبة التاااادوين متيناااات مااان التعجياااال
منشااااوراهتا عااااان طرياااااق مواصااااالة وتوساااايإل مبادرهتاااااا املتعلقاااااة سلنشااااار 
اإللياارتون، وهاات مبااادرة أدخلاات اسااينا   باا ا  علااى ساارعة صاادور 

 اللجنة. تلك املنشورا  وعلى واثقة صلتها أبعمال 
والحظااااات اللجناااااة سرتياااااامب أن احملاضااااار املاااااوجزة جللساااااا   -183

حامساااة األمهياااة    اضااا ية أعمااااال  تشااايل نحاااو  اللجناااة، وهااات 
لضاإل لقياود تعساتية  التعوير التدرجيت للقانون الدويل وتدوينه، لان

قاااااد حُيدثااااه نقااااان املاااااووتي    تتعلااااق بعوهلاااااا. غاااا  أناااااه نظااااارا  ملااااا
املسؤولة عن صياغة احملاضر املوجزة من لث  على س مة الوحدا   

احملاضر وجودهتا، اعُتمد عادد مان التاداب  التجريبياة لتبسايط جتهياز 
احملاضاار املااوجزة للجنااة، وذلااك بعااد تبااادل لااآلراء بااي أمانااة اللجنااة 
ووحدا  الحياغة. وتستلزم الرتتيبا  اجلديدة مزيدا  من السرعة   

ؤقتااااااة إىل أعضاااااااء اللجنااااااة لتحااااااويبها   الوقاااااات إحالااااااة احملاضاااااار امل
املناساااب وإاتحاااة النحاااو  النهائياااة علاااى التاااور. ويؤمااال أن ياااؤد  
ذلااااك إىل اسااااتخدام املااااوارد بحااااورة أ ثاااار رااااادا  وأن ييساااار إعااااداد 

 اإلضرار بس متها.  احملاضر النهائية قميإل اللغا ، من دون
 اساااتمرار ددالاااراهن قاااد يهاااالوضاااإل املاااايل  أن اللجناااة تااادركو  -184
 اعبة التدوين.اليت تحدرها نشورا  د من املعد

__________ 
؛ 531-525 (، التقاارا الثاااناجمللاد الثااان الاجلازء  ،2002 حوليااةانظار  (411ال 
 اجمللااد ،2004 حولياة؛ و447 (، التقاارةالثاانالاجلاازء  الثاان اجمللااد ،2003 حولياةو

(، الثااانالاجلاازء  الثااان اجمللااد ،2005 حوليااة؛ و369(، التقاارة الثااانالاجلاازء  الثااان
 حوليااة؛ و269(، التقاارة الثااانالاجلاازء  الثااان اجمللااد ،2006 حوليااة؛ و501التقاارة 
 الثاااان اجمللاااد ،2008 حولياااة؛ و379(، التقااارة الثاااانالاجلااازء  الثاااان اجمللاااد ،2007
(، التقاارة الثاانالاجلازء  الثااان اجمللاد ،2009 حولياة؛ و358(، التقاارة الثاانالاجلازء 

 ،2011 حوليااةو؛ 396 التقارة(، الثاانالاجلازء  الثاان اجمللاد ،2010 حولياةو ؛240
الاجلااازء  الثاااان اجمللاااد ،2012 حولياااةو؛ 399 التقااارة(، الثاااانالاجلااازء  الثاااان اجمللاااد
 .280 التقرة(، الثان
 .395-387 (، التقرا الثانالاجلزء  الثان اجمللد ،2007حولية  انظر (412ال 

  عماااااال منشااااااورا  التاليااااااة البالغااااااة لللتائاااااادة إىل ا ونظاااااارا   -185
إىل األمي  اجلمعية العامة أبن تعلب اللجنة التوصية  ، قرر اللجنة
   مواصلة إصدارهاالعام 

 ،ميااإل اللغااا  الرمسيااة السااتق جلنااة القااانون الاادويل أعمااال الأ( 
 مس؛من فرتا  السنوا  اخل بداية  ل فرتة  

 Reports ofال التقااارير املتعلقااة بقاارارا  التحياايم الدوليااة الب( 

International Arbitral Awards؛الترنسية ليزية أوياإلن ةللغ(، س  

مااااوجز األحيااااام والتتاااااوى واألواماااار الحااااادرة عاااان حميمااااة  الج( 
  ل سس سنوا .  ،الرمسية الستميإل اللغا  ق العدل الدولية

وأعرباااات اللجنااااة عاااان امتناهنااااا جلميااااإل الاااادوائر املشااااار ة    -186
جتهيز الواثئق،   جنيف ونيويورك على حد سواء، لتجهيزها واثئق 
اللجنااة   الوقاات املناسااب وبيتاااءة، وغالبااا    واال ضاايق الوقاات، 

 يسهم   س  أعمال اللجنة بس سة. وهو ما

للجنااة عاان تقااديرها مليتبااة ميتااب األماام املتحاادة وأعرباات ا -187
   جنيف ملساعدهتا أعضاء اللجنة بيتاءة واقتدار سلغي.

الحااااااندوق االسااااااتئمان ملعاجلااااااة األعمااااااال املرتا مااااااة   -6
 حولية جلنة القانون الدويل با املتعلقة

حامسة األمهياة   فهام  احلوليةأ د  اللجنة من جديد أن  -188
 أعمااااال اللجنااااة   التعااااوير التاااادرجيت للقااااانون الاااادويل وتدوينااااه و 
تعزيااز ساايادة القااانون   الع قااا  الدوليااة. وأحاطاات اللجنااة علمااا  

تقااااديرها  ، عاااان67/92أبن اجلمعيااااة العامااااة قااااد أعرباااات،   قرارهااااا 
 ملعاجلااةللحيومااا  الاايت قاادمت تربعااا  إىل الحااندوق االسااتئمان 

واااج عت  حوليااة جلنااة القااانون الاادويل اباااألعمااال املرتا مااة املتعلقااة 
 على تقدمي املزيد من التربعا  إىل الحندوق االستئمان.

 حولية جلنة القانون الدويل  -7
تعاااارب عاااان قاااارر  اللجنااااة أن توصاااات اجلمعيااااة العامااااة أبن  -189

اضية   للتقدم امللحوظ الذ  أُحرز   السنوا  القليلة امل  ارتياحها
 جلناااةحولياااة  األعماااال املرتا ماااة املتعلقاااة باااا إجناااازتااادارك التاااأخحر   

سجلهاااود الااايت  ترحااابقمياااإل اللغاااا  السااات، وأبن  الااادويل القاااانون
تبااااذهلا اااااعبة إدارة املااااؤمترا ، وخباصااااة قساااام التحرياااار التااااابإل هلااااا   
ميتااب األماام املتحاادة قنيااف،   التنتيااذ التعااال لقاارارا  اجلمعيااة 

ماااة ذا  الحااالة الداعياااة إىل ختااا  حجااام األعماااال املرتا ماااة، العا
اااعبة إدارة املااؤمترا  علااى تقاادمي الاادعم الاا زم بحااتة  تشااجإلوأبن 

األعمااال  إجنااازمسااتمرة إىل قساام التحرياار   إطااار املضاات قاادما    
موافااااااة اللجناااااة بحاااااتة منتظماااااة  تعلاااااب، وأبن احلولياااااة املتعلقاااااة باااااا

 حملرز   هذا الحدد.مبعلوما  حمد ثة عن التقدم ا
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 املساعدة اليت تقدمها اعبة التدوين  -8
أعرباات اللجنااة عاان تقااديرها للمساااعدة القيمااة الاايت تقااادمها   -190

اااااااعبة التاااااادوين سألمانااااااة العامااااااة   إطااااااار خاااااادماهتا التنيااااااة للجنااااااة  
ومشااااار تها   املشاااااريإل البحثيااااة املتعلقااااة أبعمااااال اللجنااااة. وأعرباااات  
اللجناااة، علاااى وجاااه اخلحاااو ، عااان تقاااديرها لألماناااة العاماااة لقيامهاااا  

  “ لتعبيااااق املؤقاااات للمعاهااااادا  ا ” إبعااااداد مااااذ رتي عاااان موضااااوعت  
  “ نشاااااااااااااأة القاااااااااااااانون الااااااااااااادويل العااااااااااااار  وإثباتاااااااااااااه ” ( و A/CN.4/658ال 
للمنشاورا  القانونياة الايت   (. وأ د  اللجناة جماددا  ماا A/CN.4/659ال 

تُعّدها اعبة التدوين من أمهية خاصة وقيمة  با ة   أعماال اللجناة،  
 شورا . و رر  طلبها أن تستمر اعبة التدوين   تزويدها بتلك املن 

 املواقإل الشبيية -9
أعربت اللجنة من جديد عن تقديرها للنتائج الايت حققتهاا  -191

  نشاااطها املسااتمر املتعلااق بتحااديث وإدارة موقعهااا العامااة األمانااة 
. وأ اد  اللجناة جماددا  (413الالشابيت اخلاا  بلجناة القاانون الادويل

الايت تاديرها ااعبة أن هذا املوقإل الشبيت وغ ه من املواقإل الشابيية 
للجناة وللبااحثي   سلنسابة تشايل ماوردا  سلاغ القيماة    (414الالتدوين

النهوض  أعماهلا من اجملتمإل األوسإل، ومن ت، تسهم هذه املواقإل   
عمومااا  بتاادريس القااانون الاادويل ودراسااته ونشااره وتعااّزز ماان تقااديره علااى  

علااق أبعمااال  نعاااق أوسااإل. وترحااب اللجنااة سحتااواء املوقااإل الشاابيت املت 
اللجنااة علااى معلومااا  عاان احلالااة الراهنااة للمواضاايإل املدرجااة   جاادول  
أعمال اللجنة، فض   عان احتوائاه علاى نحاو  أولياة حمار رة للمحاضار  

 املوجزة جللسا  اللجنة. 

 ومكان انعقادها موعد الدورة السادسة والستن للجنة  -ابء

ساتون   جنياف اللجنة أن تُعقد دورهتا السادساة وال  قرر  -192
 7ماااااااان التاااااااارتة حزيران/يونيااااااااه و  6 أاير/مااااااااايو إىل 5  التاااااااارتة ماااااااان 
 .2014آب/أغسعس  8متوز/يوليه إىل 

 التعاون مع اهليئات األخرى -جيم

، ألقااااى 2013متوز/يوليااااه  18، املعقااااودة   3182  اجللسااااة  -193
القاضاااات بياااارت توميااااا، رئاااايس حميمااااة العاااادل الدوليااااة،  لمااااة أمااااام 
اللجناااة أطلعهاااا فيهاااا علاااى األنشاااعة القضاااائية الااايت اضاااعلعت هباااا 

، ووجاااااه أيضاااااا  االهتماااااام إىل اجلهاااااود األخااااا ة (415الاحمليماااااة ماااااؤخرا  

__________ 
 ./http://legal.un.org/ilc (413ال 
التاااااايل   الشااااابيت العناااااوان طرياااااق  عااااانإليهاااااا  الوصاااااول عموماااااا   ةيااااان (414ال 

http://legal.un.org/cod/. 
 .اجللسة لتلك املوجز احملضر   مسجل البيان  هذا (415ال 

املبذولااااااة لتشااااااجيإل قبااااااول االختحااااااا  اإللزاماااااات للمحيمااااااة وفقااااااا  
 لنظامها األساست. وأعقب ذلك تبادل لآلراء.

األفريقياة    -ة ومّثل املنظمة االستشارية القانونياة اآلسايوي -194
الدورة احلالية للجنة أمينهاا العاام، السايد رمحات حمماد، الاذ  ألقاى  

متوز/يولياااااااه  9املعقااااااودة    3176 لمااااااة أمااااااام اللجنااااااة   اجللسااااااة 
2013
. ور ااز الساايد حممااد    لمتااه علااى آراء الاادول األعضاااء (416ال

  املنظمة االستشارية، مستندا    ذلك إىل بياان  تلك الدول   
يتعلااق مبواضاايإل ث ثااة مدرجااة   باارانمج  حمافاال دوليااة أخاارى، فيمااا

ححانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية ”عمل اللجنة   
نشاااأة ”و “محاياااة األااااخا    حااااال  الياااوارث”و “األجنبياااة

 . وأعقب ذلك تبادل لآلراء.“القانون الدويل العر  وإثباته
لتعاااون القااانون وجلنااة املستشااارين ومثاّال اللجنااة األوروبيااة ل -195

القااااانونيي املعنيااااة سلقااااانون الاااادويل العااااام التابعااااة جمللااااس أوروس،   
الااااادورة احلالياااااة للجناااااة القاااااانون الااااادويل، رئيساااااة جلناااااة املستشاااااارين 
القااااانونيي املعنيااااة سلقااااانون الاااادويل العااااام، الساااايدة ليزبياااات ليناااازاد، 

جلاس أوروس، سإلانباة، السايدة  ورئيسة اعبة القانون الدويل العام مب
 ريساااتينا أولسااان، اللتاااان ألقااات  ااال منهماااا  لماااة أماااام اللجناااة   

2013متوز/يولياااااه    10املعقاااااودة      3177 اجللساااااة 
. وقاااااد ر ااااازات    ( 417ال 

 لمتيهماااا علاااى األنشاااعة الااايت تضاااعلإل هباااا حالياااا  جلناااة املستشاااارين  
القانونيااة وعلااى أنشااعة  القااانونيي بشااأن جمموعااة متنوعااة ماان املسااائل  

 جملس أوروس. وأعقب ذلك تبادل لآلراء. 
للبلادان األمرييياة،   الادورة احلالياة القانونياة  ومّثل اللجناة   -196

للجنااة القااانون الاادويل، الساايد ميغااِل بيتشاااردو أوليتيااه الااذ  ألقااى  
متوز/يولياااااه  16املعقاااااودة    3180 لماااااة أماااااام اللجناااااة   اجللساااااة 

2013
القانونياااااة    لمتاااااه استعراضاااااا  ألنشاااااعة اللجناااااة  . وقااااادم(418ال

. 2013 حساابما جااااء    تقريرهااا السااانو  وأنشااعتها املقاااررة لعاااام
 وأعقب ذلك تبادل لآلراء.

ل جلنااااة االااااااد األفريقاااات للقااااانون الاااادويل،   الاااادورة  -197 ومثااااّ
السااااااايد  احلالياااااااة للجناااااااة القاااااااانون الااااااادويل، رئااااااايس تلاااااااك اللجناااااااة،

ت، الااااذ  ألقااااى  لماااة أمااااام اللجنااااة   اجللسااااة غاااا ي نأديااا ردوس  
2013متوز/يوليه    31املعقودة      3189

. وقدم السيد  ي نغت    (419ال
 لمتاااه استعراضااااا  ألنشااااعة جلنااااة االااااااد األفريقاااات. وأعقااااب ذلااااك 

 تبادل لآلراء.
، جرى تبادل غ  رمست لآلراء بي 2013متوز/يوليه    16و    -198

الادويل واللجناة الدولياة للحاليب األمحار بشاأن  أعضاء جلنة القانون
__________ 

 .مثله (416ال 
 .مثله (417ال 
 .مثله (418ال 
 .مثله (419ال 

http://legal.un.org/ilc/
http://legal.un.org/cod/
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املواضااايإل الااايت اظاااى سهتماااام مشااارتك. وقاااُدمت عاااروض توضااايحية 
عاان أنشااعة الشااعبة القانونيااة للجنااة الدوليااة للحااليب األمحاار وعاان 
معاهااادة جتاااارة األسااالحة وهااادفها اإلنساااان، و اااذلك عااان املواضااايإل 

فيهاااا موضاااوع  ااملدرجاااة   بااارانمج عمااال جلناااة القاااانون الااادويل، مبااا
 .(420ال“نشأة القانون الدويل العر  وإثباته”

 التمثيل يف الدورة الثامنة والستن للجمعية العامة  -دا 

قاارر  اللجنااة أن ةثلهااا رئيسااها، الساايد ب نااد نيهاااوس،    -199
 الدورة الثامنة والستي للجمعية العامة.

ونظااارا  لتأجيااال النقااااا   اللجناااة السادساااة حاااول موضاااوع  -200
إىل الدورة الثامنة والستي للجمعية  “التحتظا  على املعاهدا ”

العامة، أعاد  جلنة القانون الدويل اإلعراب عن رغبتها اليت  انت 
( أن تاادعو اللجنااة 2012قااد أعرباات عنهااا   دورهتااا السااابقة العااام 

املعاين سملوضاوع، السايد آالن بيلياه،  السادسة املقرر اخلا  السابق
حلضااور النقاااا الااذ  سااتجريه حااول التحاال املتعلااق هبااذا املوضااوع 

2011 من تقرير جلنة القانون الدويل لعام
 .(421ال

 حماضرة جيلربتو أمادو التذكارية  -هاء

، حضاار أعضاااء اللجنااة واملشااار ون 2013متوز/يوليااه  17   -201
لدويل وخرباء آخرون   القانون الدويل   احللقة الدراسية للقانون ا

االجتاهااااا  املعاصاااارة ”حماضاااارة جيلربتااااو أمااااادو التذ اريااااة املعنونااااة 
بشأن االعتقاد إبلزامية املمارسة واألدلة املادية علاى القاانون الادويل 

والاااايت ألقاهااااا الربوفسااااور سولااااو بااااورس  اسااااي  ماااان جامعااااة  “العاااار 
 سولو. وأعقب ذلك مناقشة. ساو

 احللقة الدراسية للقانون الدول  -واو

، ُعقاد  الادورة التاساعة 67/92عم   بقارار اجلمعياة العاماة  -202
واألربعون للحلقة الدراسية للقاانون الادويل   قحار األمام   التارتة 

،   أثناء انعقاد الدورة احلالية للجنة.  2013متوز/يوليه    26إىل    8من  
راساااا  العلياااا املتخححاااي   واحللقاااة الدراساااية معاااد ة لعااا ب الد

املسااااؤولي  األساااااتذة اجلااااامعيي أوللشااااباب ماااان القااااانون الاااادويل و 
__________ 

 سللجنااة القانونيااة الشااعبة رئاايس انئااب،  والساايس  لااوران قاادم الساايد  (420ال 
 السااايدة وقااادمت الشاااعبة، تلاااك ألعماااال استعراضاااا   ،الدولياااة للحاااليب األمحااار

بوحدة األسلحة   اللجنة الدولية للحاليب  القانونية املستشارة  وايزمان،  اناتيل
 وقاادم. اإلنسااان وهاادفها األسالحة جتااارة معاهاادة عان توضاايحيا  عرضااا   ،األمحار
القااانون  جلنااةاملدرجااة   باارانمج عماال  للمواضاايإل استعراضااا   ماا   اااون  الساايد
 نشااأة”موضااوع  عاان توضاايحيا   عرضااا  وود  ايياالم الساا  قاادم حااي   ،الاادويل
 .“وإثباته العر  يلالدو  القانون 

 املرجااااإلو  الراباااإل، التحااال(، الثااااناجمللاااد الثاااان الاجلاااازء  ،2011 حولياااة (421ال 
 (.الثالثالاجلزء  الثان اجمللدنتسه، 

الدبلوماساااااااااات  احليااااااااااوميي العاااااااااااملي   الساااااااااالك األ ااااااااااادةت أو
 العاملي   اخلدمة املدنية   بلداهنم.  أو

وقااد اااارك   الاادورة واحاااد وعشاارون مشااار ا  ماان خمتلاااف  -203
. وحضاااااار املشااااااار ون (422الالعااااااامل اجلنساااااايا ، وماااااان مجيااااااإل مناااااااطق

اجللسااا  العامااة للجنااة وحماضاارا  نُظماات خحيحااا  هلاام، واااار وا 
   أعمال األفرقة العاملة املعنية مبواضيإل حمددة. 

احللقة الدراسية السيد ب ند نيهاوس، رئيس اللجنة.   وافتت  -204
وتاوىل الساايد مااار وس لياات، املستشااار القااانون األقاادم   ميتااب 

م املتحاادة قنيااف، مسااؤوليا  إدارة احللقااة الدراسااية وتنظيمهااا األماا
وتسااااي  أعماهلااااا. وتيّتلاااات جامعااااة جنيااااف مبهااااام التنساااايق التااااين 
للحلقة الدراسية. وعمل السيد فيتوريو مينييّت، خب  القانون الدويل 
ماااان جامعااااة جنيااااف، منسااااقا  ألعمااااال احللقااااة الدراسااااية، مبساااااعدة 

 د القانون. السيد مارتن دينيس، املساع
وألقاااااى أعضااااااء اللجناااااة احملاضااااارا  التالياااااة  السااااايد إيرنسااااات   -205

والسااااايد غياااااورغ ناااااوليت   “،  أعماااااال جلناااااة القاااااانون الااااادويل ”   بيرتياااااتش  
  بتتساااااااا    يتعلااااااااق  فيمااااااااا   ال حقااااااااة   واملمارسااااااااة   ال حقااااااااة   االتتاقااااااااا  ” 

ححااااااانة  ” والساااااايدة  ونثبساااااايون إساااااايوسر إرانناااااادث   “،  املعاهاااااادا  
والساايد دياار   “،  األجنبيااة   اجلنائيااة   القضااائية   الواليااة   ماان   الاادول   مسااؤويل 
اتتاقياااة األمااام املتحااادة لقاااانون البحاااار وتتسااا  املعاهااادا    ” تااا د    

استخدام املمارسة ال حقة واالتتاقا  ال حقة حلال اخل فاا  املتعلقاة  
والسا  ماييال وود   “،  لتناوع البيولاوجت البحار  سالستخدام املستدام ل 

اختيااار  ” والساايد اااون ماا     “،  وإثباتااه   العاار    الاادويل   القااانون   نشااأة ” 
والسااايد  “،  ضاامون وامل   العمليااة    الاادويل   القااانون   للجنااة   جدياادة   مواضاايإل 

  االساااااااتثمار   قاااااااانون       واملنحاااااااتة   العادلاااااااة   املعاملاااااااة ” ماتيااااااااس فورتاااااااو   

__________ 
 حاااامت  السااايد  الدراساااية احللقاااة   أمسااااؤهم التالياااة األااااخا  ااااارك (422ال 

الالياااااسن( والساااايد جااااوانس أتنهااااوفر  أسااااامت مااااا ييوالمحاااار( والساااايدة  العبااااد
السويسارا( والساايدة داان  أزاراي الاليااوانن( والسايد إدواردو  ااانيون الاألرجنتااي( 

هخوالساااااايد  لااااااويس سااااااايب و أغااااااي ر ال اااااااوس( والساااااايد رامساااااااان  ونغاااااااو  ورخاااااااِ
الأيرلنااادا( والسااايدة أثيياااارن ديلوغاااوااثان  فلاااي( والسااايدة فياااوان دِ فاساااو البور يناااا

السراغاوا ( والسايدة هياون يوناغ  ايم  سساييسدة أليسيا غااوتو  الاتيلند( والسي
روياس ماونتس البا و( والسايد بارااين  -( والسيدة سمي  لوبيس  وراي  مجهوريةال

( والساااااايدة هاااااااا يت نغااااااوك نغاااااااواين األمرييياااااااة املتحاااااادةالالاااااااوالاي   غااااااار ما 
أبريغاون ( والسايدة ساهام صابار الاملغارب( والسايد إدغااردو ساوبينس انم الفييت

( والساااااااايد أليساااااااات ةالنيياااااااااراغوا( والساااااااايدة ساااااااااراال سااااااااوبرامانيام الساااااااانغافور 
نييواليتيتش تروفيمنيوف الاالااد الروست( والسيد زويلو في سيو الالتلبي( 
 والسااااايد مااااااووز  فورماااااافور الغااااااان( والسااااايدة أولغاااااا فوروناااااوفيتش الباااااي روس(.

 قسام، األساتاذ ومادير واجتمعت جلناة االختياار، برائساة السايد ماار و ساساويل
  قحار األمام  2013نيساان/أبريل  22الدويل العاام قامعاة جنياف،     القانون 

للمشاار ة   احللقاة  بعلباا  املتقادمي مان 86 أصالمراحا  مان   24واختار   
 وقااااإل الااااذين املراااااحي ماااان ث ثااااة يااااتمين مل األخاااا ة، اللحظااااة الدراسااااية. و 

 .دراسيةال احللقة حضور من االختيار عليهم
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  علااى الحااعيد الاادويل   قااواني ال   ساان ” والساايد اااينيا موراساات     “، الاادويل 
 . “ من أجل محاية البيئة العاملية 

وألقاااات أيضااااا  الساااايدة إيااااريس مااااولر، املستشااااارة القانونيااااة  -206
القاانون ”للجنة الدولياة للحاليب األمحار، حماضارة تناولات موضاوع 

 .“العر  الدويل اإلنسان
جلساااااة عحاااااف ”وحضااااار املشاااااار ون   احللقاااااة الدراساااااية  -207
خارجياااة خاصاااة نظمتهاااا جامعاااة جنياااف بشاااأن موضاااوع   “ذهاااين
. و  تلاك اجللساة، “املسالحة سلنزاعاا  يتعلاق فيماا البيئاةمحاياة ”

اللجنااة واملقااررة اخلاصااة  ةقاادمت الساايدة مااار  جا وبسااون، عضااو 
املعنياااة سملوضاااوع، عرضاااا  هلاااذا املوضاااوع. وأعقاااب عرضاااها عاااروض  
توضيحية وتعليقا  قدمها  ل مان الربوفساور ماار و ساساويل، مان 
جامعاااة جنياااف؛ والربوفساااور روبااار   ولاااب، مااان جامعاااة جنياااف؛ 

ربوفسااااور مااااا ي مبينغاااات، ماااان جامعااااة جنيااااف؛ والااااد تورة مااااارا وال
لااااويز  -تينيينااااو، الباحثااااة األقاااادم قامعااااة جنيااااف؛ والساااايدة مااااار  

توغاس، من اللجنة الدولية للحليب األمحار؛ والسايدة  اارين هاومل، 
احملاِضرة األقدم قامعة إيسايس؛ والسايدة بريتاا سيوساِتت، الباحثاة 

جنسن، رئيس وحدة التعاون البيئت من  قامعة لوند؛ والسيد دافيد
 أجل بناء الس م بربانمج األمم املتحدة للبيئة.

حماضارة جيلربتاو وحضر أيضا  املشار ون   احللقة الدراسية  -208
وأعقبهااا حتاال  2013متوز/يوليااه  17الاايت أُلقياات    أمااادو التذ اريااة

 استقبال أقامته الربازيل.
لقااااة الدراسااااية فرصااااة االطاااا ع وأتيحاااات للمشااااار ي   احل -209

علاااااى أعماااااال املنظماااااا  الدولياااااة األخااااارى الااااايت توجاااااد مقارهاااااا   
جنيف. ونُظمت زايرة إىل االااد الدويل ل تحاال ، وُقدم عرض 
توضااايحت مااان جاناااب السااايد أليساااندر بياااك، املستشاااار القاااانون 

 األقدم مبتوضية األمم املتحدة السامية لشؤون ال جئي.
ث ثاة أفرقاة عاملاة   إطاار احللقاة الدراساية بشاأن ونُظمت   -210

 بتتس  يتعلق فيما ال حقة واملمارسة ال حقة  االتتاقا ”مواضيإل  
 “اليااااااااااوارث حاااااااااااال    األاااااااااااخا محايااااااااااة ”و “املعاهاااااااااادا 

. “األجنبياة اجلنائياة القضائية الوالية من  الدول  مسؤويلححانة  ”و
وانضاام  اال مشااارك ماان املشااار ي   احللقااة الدراسااية إىل فريااق ماان 
هااااااذه األفرقااااااة. وتااااااوىل ث ثااااااة ماااااان أعضاااااااء اللجنااااااة، هاااااام الساااااايدة  

أوسااابينا  - ونثبسااايون إسااايوسر إراننااادث والسااايد إدواردو فلنسااايا 
والساايد غياااورغ ناااوليت، اإلااااراف علاااى هاااذه األفرقاااة العاملاااة وتقااادمي 

تقريااارا  وقااادم اساااتنتاجاته إىل احللقاااة  خاااربهتم إليهاااا. وأعاااد  ااال فرياااق
الدراسية   جلسة خاصة نُظمت هلذه الغاية. وقد ُضمت التقاارير 

 معا  وُوزعت على مجيإل املشار ي وعلى أعضاء اللجنة. 
ونظمت مجهورية و انتون جنيف للمشار ي جولة بحاحبة  -211

 مراد   مبذ بلدية جنيف وقاعة أالسما. 

تااامت للحلقااة الدراسااية، ألقاى  اال ماان الساايد و  احلتال اخل -212
ب ند نيهاوس، رئيس اللجنة، والسيد مار وس ليت، مادير احللقاة 

رويااس مااونتس الباا و(، سساام  -الدراسااية، والساايدة سمااي  لااوبيس 
املشار ي   احللقة الدراساية،  لماة  أماام اللجناة واملشاار ي. وماُن   

شار ته   الادورة التاساعة  ل مشارك من املشار ي اهادة تثبت م
 واألربعي للحلقة الدراسية. 

، قاااادمت  2010 والحظاااات اللجنااااة بتقاااادير سلااااغ أنااااه، منااااذ عااااام  -213
حيوماااااااا  األرجنتاااااااي وأيرلنااااااادا والساااااااويد وسويسااااااارا والحاااااااي وفنلنااااااادا  
وامليساايك واململيااة املتحاادة لربيعانيااا العظمااى وأيرلناادا الشاامالية والنمسااا  

صااندوق األمااام املتحاادة االسااتئمان للحلقااة الدراساااية  واهلنااد تربعااا  إىل  
للقااانون الاادويل. وقااد أاتحاات احلالااة املاليااة للحااندوق تقاادمي عاادد  اااف  

سااايما املرااااحي مااان البلااادان   مااان املااان  إىل املرااااحي اجلاااديرين هباااا، ال 
هاااذا العاااام،   الناميااة، بغياااة اقياااق التوزياااإل اجلغاارا  امل ئااام للمشاااار ي. و  

 مراحا .    15شمل بدل الستر واإلقامة إىل  ُقدمت من  ت 
مشااااار ا     1  115، اااااارك   احللقااااة الدراسااااية  1965 ومنااااذ عااااام  -214

 مشار ا  على من .   684جنسية. ومن بي هؤالء، ححل    170ةثلون  
وتشااادد اللجناااة علاااى األمهياااة الااايت توليهاااا للحلقاااة الدراساااية  -215

ي مااااان البلااااادان ساااايما احلقاااااوقي الاااايت تتاااااي  للحقاااااوقيي الشااااابان، ال
النامياة، االطا ع علاى أعمااال اللجناة وعلاى أنشااعة عادد  با  ماان 
املنظما  الدولية اليت توجد مقارها   جنيف. وتوصت اللجنة أبن 
تنااد اجلمعية العامة الدوَل مارة أخارى أن تقادم تربعاا  مان أجال 

أبوسااإل مشااار ة  ينااة،  2014 ضاامان عقااد احللقااة الدراسااية   عااام
 ضوء االحتتال املقبال سلاذ رى السانوية اخلمساي لبادء سيما   ال

 انعقاد احللقة الدراسية.

بدء انعقاد  ل  االحتفا  ابلذكرى السنوية اخلمسن -زاي
 الدراسية للقانون الدول  حللقة ا

سيشااهد عقااد  2014ا ألن عااام عاان ارتياحهاا ت اللجنااةأعرباا -216
وساااااالمت  الاااااادورة اخلمسااااااي للحلقااااااة الدراسااااااية للقااااااانون الاااااادويل،

أجيااااال  متياااايحللقااااة الدراسااااية   سملسااااامهة القيمااااة الاااايت قاااادمتها ا
اللجناة متابعاة مناقشاا  ن من الدوليي الشبا احلقوقييمتعاقبة من 

 .على  و أفضل عملهاوفهم 
االتحاااااال  تقاااااوم اللجناااااة، سلتعاااااون ماااااإل ميتااااابأن وتقاااار ر  -217

للشؤون القانونية مبيتب األمم املتحادة   جنياف، بتنظايم احتتاال 
دعى إليااااااه، إن أمياااااان،  مناسااااااب سلااااااذ رى الساااااانوية اخلمسااااااي يااااااُ
أولئاااك الاااذين  مبااان فااايهم، املشاااار ون الساااابقون   احللقاااة الدراساااية

 .الدولية حميمة العدل اللجنة و    الحقا  أعضاء   واأصبح
رئااايس حميمااااة  زايرةهاااذا االحتتااااال ماااإل  وةيااان أن يتااازامن -218

 لجنة.العدل الدولية إىل ال
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 املرفق األو  
 ( AUT DEDERE AUT JUDICARE)   احملاكمة أو  ابلتسليم  اباللتزام  املعو  العامل  الفريق   تقرير

 مقدمة  -ألف

جواناب بعينهاا  تلخاين وإباراز. يتوخى هذا التقريار  الغرض -1
احملا مااة  االلتاازام سلتسااليم أو”ماان أعمااال اللجنااة املتعلقااة مبوضااوع 

ماان أجاال مساااعدة الاادول وتيساا   “(aut dedere aut judicareال
 مناقشة املوضوع   اللجنة السادسة.

سايادة مبا يتوافق ماإل االلتزام مبيافحة اإلف   من العقاب  -2
بينهاااا، وماااإل  . أعربااات الااادول عااان رغبتهاااا   التعااااون فيمااااالقاااانون

احملااا م الدوليااة املختحااة،   ميافحااة اإلفاا   ماان العقاااب علااى 
مباا يتوافااق  ،(1الائم الايت تثاا  قلاق اجملتماإل الاادويلاجلاار سايما  ال ،اجلارائم
االجتمااااع الرفياااإل الحاااادر عااان عااا ن . و  اإل(2السااايادة القاااانونماااإل 

املساااتوى للجمعياااة العاماااة املعاااين بسااايادة القاااانون علاااى الحاااعيدين 
 الوفاااود ورؤسااااءالاااوطين والااادويل، التااازم رؤسااااء الااادول واحليوماااا  

 تالة عدم ” با 2012ل/سبتمرب أيلو  24الذين حضروا االجتماع   
ملسااااؤولي عاااان جاااارائم اإلسدة اجلماعيااااة وجاااارائم ا إبفاااا  الساااامامب 

عااان انتها اااا  القاااانون  احلااارب واجلااارائم املرتيباااة ضاااد اإلنساااانية أو
اإلنسان الدويل واالنتها ا  اجلسيمة لقاانون حقاوق اإلنساان مان 

 الواجااابلتحقياااق   هاااذه االنتها اااا  علاااى النحاااو سو  ]،[العقااااب
وإناازال العقااوس  املناساابة مبرتيبيهااا، بساابل منهااا تقاادمي ماارتي  أ  

أو، حيثمااا  الوطنيااةماان هااذه اجلاارائم إىل العدالااة عاان طريااق اآلليااا  
للقانون  الدولية، وفقا   اقتضى األمر، عن طريق اآلليا  اإلقليمية أو

اإلف   من العقاب هذا  ميافحة   نالتعاو   وواجب  .(3ال“الدويل
د   العدياااااد  االلتااااازام  بوساااااائل مااااان ضااااامنها مااااان االتتاقياااااا جمسااااا 

وتتتااق الاادول علااى نعاااق واسااإل   الاارأ   .(4الاحملا مااة سلتسااليم أو
__________ 

  18( املاااؤر   26-الد 2840علاااى سااابيل املثاااال، قااارار اجلمعياااة العاماااة    ، انظااار  (1ال 
مسألة معاقباة جمرمات احلارب ومارتي  اجلارائم  ”   واملعنون   1971 انون األول/ديسمرب  

 ااااااااااانون    3 (، املااااااااااؤر  28-الد 3074؛ وقاااااااااارار اجلمعيااااااااااة العامااااااااااة  “ د اإلنسااااااااااانية ضاااااااااا
 التعااون الادويل   ا تشااف واعتقاال وتساليم مبادئ  ” بشأن    ، 1973األول/ديسمرب  

؛ “ومعاقبة األاخا  املذنبي   جرائم احلرب واجلرائم املرتيبة ضد اإلنساانية
ي لعمليا  اإلعدام خارج ملنإل والتقحت التعالَ س  املتعلقة  املبادئ  من  18واملبدأ  

ر قااااراب املرفقااااة مااااوجزة إبجااااراءا نعاااااق القااااانون واإلعاااادام التعسااااتت واإلعاااادام 
 واملعنااون  1989أاير/ماايو  24املاؤر   1989/65االجتمااعت و  االقتحااد اجمللاس 

ن لعملياااا  اإلعااادام خاااارج نعااااق القاااانون واإلعااادام املناااإل والتقحااات التعااااال”
 .“موجزة إبجراءا التعستت واإلعدام 

 .2012أيلول/سبتمرب  24 املؤر  67/1 العامة  اجلمعية  قرار (2ال 
 .22 التقرة  ،نتسه املرجإل (3ال 
املسااااائل املتحاااالة ساللتاااازام سحملا مااااة    قضااااية     و أدانه.    جاااايم   التاااارع انظاااار   ( 4ال  
   يلااااات  حميماااااة العااااادل الدولياااااة ماااااا   ذ ااااار  ،  التساااااليم البلجيياااااا ضاااااد السااااانغال(  أو 

   حامسااااااا   احملا مااااااة يااااااؤد  دورا   القائاااااال أبن االلتاااااازام سلتسااااااليم أو
جمموعااة ر  علااى يسااهااو التاازام و  ،(5الميافحااة اإلفاا   ماان العقاااب

لااادى اجملتماااإل الااادويل، وقاااد  سلغاااا   واسااعة مااان اجلااارائم الااايت تثااا  قلقاااا  
املتعلقاة االتتاقيا  القعاعياة ما أُبرم من أُدرج هذا االلتزام   مجيإل  

 .1970 عام منذيافحة اإلرهاب الدويل مب
احملا مااااة   دعاااام التعاااااون  لتسااااليم أوسلتاااازام االدور س  و  -3

على األقل  ،به معرتفا   دورا  ميافحة اإلف   من العقاب     الدويل  
وإمااااا إمااااا التسااااليم ”س الااااذ  طاااارمب مباااادأ و منااااذ أايم هوغااااو غروتياااا

ت دولاااة عناااد ”(  aut dedere aut punireال “املعاقباااة طلاااب تلقاااّ
 

ماااان    اإلفااا     ميافحااااة       اآلخااار   عااان   أحاااادمها   يغاااين   خياااااران   واحملا ماااة   التساااليم ” 
]من اتتاقياة مناهضاة التعاذيب وغا ه مان ضاروب    7من املادة    1العقاب وفقا  للتقرة  

 Questions[“ ال 1984لعاااام    املهيناااة   أو   ال إنساااانية   أو   القاساااية   العقوباااة   أو املعاملاااة  

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

Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 443, para. 50  .)  واسااتعرد  
  محااااالحة   هلاااااا الااااادول األطاااااراف   اتتاقياااااة مناهضاااااة التعاااااذيب ”   إن احمليماااااة قائلاااااة  

  حاااادوث   منااااإل   اعتناقهااااا،       تتشااااارك   الاااايت مشاااارت ة   أن تيتاااال، سلنظاااار إىل القاااايم  
“  العقااااب   مااان   مرتيبيهاااا   إفااا     عااادم   فعااا  ، حاااال حااادوثها      و   التعاااذيب،   أعماااال 

أن موضااوع االتتاقيااة والغاارض    جماددا    احمليمااة   وذ اار  (.  ibid., p. 449, para. 68ال 
  مااارتي  التعاااذيب مااان خااا ل تتااااد  إفااا      ضاااد   النضاااال فعالياااة    زايدة منهاااا مهاااا ” 
 (. ibid., p. 451, para. 74, and cf. also para. 75“ ال العقاب   من تلك اجلرائم 

جيساا ف غالتساايت، املقاارر اخلااا     الساايد   أعااده   الااذ    الرابااإل   التقرياار و   
-26  التقاارا    ، A/CN.4/648اجمللااد الثااان الاجلاازء األول(، الوثيقااة    ، 2011  حوليااة ال 

ميافحة اإلف   من العقااب.      سستتاضة مسألة واجب التعاون   يتناول (، 33
الحايوك الدولياة الايت تاوفر األسااس القاانون    من   لة مث  أ املقرر اخلا ،   ساق  قد و 

من ميثاق األمام املتحادة، وإعا ن    1من املادة    3 التقرة   يلت  ما  ، لواجب التعاون 
مليثاااق    مباادئ القااانون الادويل املتعلقااة سلع قااا  الودياة والتعاااون بااي الادول وفقااا  

  أ تاوبر األول/   ن تشاري   24( املاؤر   25-الد 2625األمم املتحدة القرار اجلمعياة العاماة  
(، وديباجااااااة نظااااااام رومااااااا األساساااااات للمحيمااااااة اجلنائيااااااة الدوليااااااة  املرفااااااق ،  1970
، واملبااادأ التاااوجيهت الثاااان عشااار مااان املباااادئ التوجيهياااة للجناااة الاااوزراء  1998 لعاااام 

لااس أوروس بشااأن القضاااء علااى اإلفاا   ماان العقاااب علااى االنتها ااا   جمل التابعااة  
آذار/مااارس    30اعتماادهتا جلنااة الااوزراء      مبااادئ   وهاات   ، اخلعاا ة حلقااوق اإلنسااان 

 (. Council of Europe, CM/Del/Dec(2011)1110, 4 April 2011ال   2011
اجمللاد الثاان الاجلازء األول(،  ،2009  حوليةاملثال، بلجييا ال  سبيل على  (5ال 

وفنلنادا  الدا رك والسويد  و   وآيسلندا   ؛ ( 20التقرة   ، A/CN.4/612 ،   226الوثيقة  
 اللجناااةالرمسياااة للجمعياااة العاماااة، الااادورة السادساااة والساااتون،  الواثئاااقوالنااارويج ال 
املرجااااااإل سويساااااارا الو (؛ 10، التقاااااارة A/C.6/66/SR.26 ،26 اجللسااااااة ،السادسااااااة

ملرجااإل إيعاليااا الاو (؛ 24، التقاارة املرجااإل نتسااهالساالتادور الو (؛ 18، التقاارة نتسااه
 املرجااااإلبااااي روس الو  ؛(64، التقاااارة نتسااااهاملرجااااإل باااا و الو (؛ 42، التقاااارة نتسااااه

املرجااإل االااااد الروساات الو (؛ 41، التقاارة A/C.6/66/SR.27، 27نتسااه، اجللسااة 
 (.81، التقرة ملرجإل نتسهاهلند الاو (؛ 64، التقرة نتسه



 103 ( aut dedere aut judicareاحملاكمة ) تقرير الفريق العامل املعو اباللتزام ابلتسليم أو  

 

 

تضاعه اات  يستحق أو املذنب مباإما أن تعاقب هلا ، ينبغت  تسليم
املحااااعلحا  ويسااااتعاض    .(6ال“املقدمااااة للعلاااابجلهااااة تحاااارف ا

وذلك لتسليم، ل بدي    “احملا مة”مبحعل    “املعاقبة”احلديثة عن 
 الشخن املدعى ارتيابه اجلرم. إميانية ثبو  براءةلتوضي  

احملا ماااة   أعماااال جلناااة القاااانون   أمهياااة االلتااازام سلتساااليم أو  -4
الواليااااااة  ” مبوضاااااوع    اعتباااااار هاااااذا املوضاااااوع مشاااااموال  . ةيااااان  الااااادويل 

الااذ     “ خااارج اإلقلاايم الااوطين   املرتيبااة يتعلااق سجلاارائم   القضااائية فيمااا 
     أربعااة عشاار موضااوعا  الاايت تشاامل  القائمااة املؤقتااة        ااان ماادرجا  

1949 عااااااام   الااااادورة األوىل للجنااااااة 
أيضااااااا   هااااااذا املوضااااااوع  تتناااااااول  و   . ( 7ال 

احملا مة( من   الااللتزام سلتسليم أو  9( و االختحا  تقرير ال  8 ن املادات 
الااايت اعتمااادهتا  اجلااارائم املخلاااة بسااالم اإلنساااانية وأمنهاااا    مشاااروع مدوناااة 

ماان    9. وتاانن املااادة  ( 1996 عااام اللجنااة   دورهتااا الثامنااة واألربعااي ال 
يتعلاق سإلسدة   احملا ماة فيماا  مشروع املدونة على االلتازام سلتساليم أو 

األماام    مااووتت   رائم ضااد اإلنسااانية واجلاارائم املرتيبااة ضااد اجلماعيااة واجلاا
ويقاااااال إن مبااااادأ    . ( 8ال املتحااااادة واألفاااااراد املااااارتبعي هباااااا وجااااارائم احلااااارب 

اتتاقياااااااااا  متعاااااااااددة    عااااااااادة ” احملا ماااااااااة مساااااااااتمد مااااااااان   التساااااااااليم أو 
  مشااااروع   اترياااا    الياااال  ويشاااا  .  االلتاااازام   هااااذا   تتضاااامن   ( 9ال “ األطااااراف 
  نظاام   إىل   احلاجة   هو   9  املادة   مشروع   وضإل   إىل  دفإل  ما  أن  إىل  املدونة 

  هااااااااااا، احملا مااااااااااة علي و فعاااااااااال لتجاااااااااارمي اجلاااااااااارائم األساساااااااااية املااااااااااذ ورة  
ومساوغ  .  ( 10ال واالعتقاد إبلزامية املمارساة   للدول   التعلية  املمارسة  وليس 

والرغباااة   ميافحاااة    املااذ ورة اخلعااا  للجااارائم   هااذه املاااادة هاااو العااابإل 
  أن   ومااإل   . ( 11ال إفاا   األفااراد الااذين يرتيبااون هااذه اجلاارائم ماان العقاااب 

__________ 
 ,H. Grotius, De Jure Belli ac Pacis Libri Tres (Oxford (6ال 

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

(English translation by Francis W. Kelsey) . 
. انظااااااار أيضااااااااا   األماااااااام 17و 16 التقااااااااراتن  ،281   ،1949 حولياااااااة (7ال 

العبعة الثامنة المنشورا  األمم املتحادة،  ،الدويل القانون  جلنة أعمالاملتحدة،  
 .44(، اجمللد األول،   A.12.V.2، 2017املبيإل   رقم
مااااإل عاااادم اإلخاااا ل سختحااااا  حميمااااة جنائيااااة دوليااااة، جيااااب علااااى  ”  ( 8ال  

دعى أناه ارتياب جرةاة مبيناة   املاادة  الدولة العارف الايت يوجاد   إقليمهاا فارد ياُ 
]اجلاارائم ضااد    19 ]اجلاارائم ضاد اإلنسااانية[ أو   18 اإلسدة اجلماعيااة[ أو   جرةاة ]   17

]جااارائم احلااارب[ أن تقاااوم    20 املتحااادة واألفاااراد املااارتبعي هباااا[ أو   مااام األ   ماااووتت 
املااادة    مشااروع تعليااق اللجنااة علااى    . انظاار أيضااا  “ مبحا متااه  بتسااليم هااذا التاارد أو 

 (. 66-63    (،  الثان اجمللد الثان الاجلزء    ، 1996 حولية ال   هذا 
 والتعليقااااا  وأمنهاااا، اإلنساااانية بسااالم املخلاااة اجلااارائم مدوناااة مشاااروع (9ال 
 (.58   نتسه، املرجإلالتعليق ال من( 3ال التقرة ،8 املادة ،عليه
 .142اجمللد الثان الاجلزء الثان(، التقرة  ،1994 حولية (10ال 
التعليقااااا  و  ،مشاااروع مدوناااة اجلااارائم املخلاااة بسااالم اإلنساااانية وأمنهاااا (11ال 

( من 2، التقرة ال9( من التعليق، واملادة 8( وال4( وال3، التقرا  ال8عليه، املادة  
 (.64-63و 60-58  (، الثانالاجلزء  الثان اجمللد ،1996 حوليةالتعليق ال

النعاااااق  فاااا ن    ، ( 12ال األساساااية   اجلاااارائم   هاااو   املدونااااة   مشاااروع   تر يااااز   حماااط 
اليت تث  قلق  احملا مة يشمل معظم اجلرائم   املاد  ل لتزام سلتسليم أو 

 أع ه.    2التقرة  ، على النحو املذ ور    اجملتمإل الدويل 
      . “ aut dedere aut judicare”   ال تياين   املحاعل    اساتخدام  -5

  جيساا ف الساايد    فاايهم   مباان   اللجنااة،   أعضاااء   بعاا  ااايك    ، املاضاات 
 aut”   ال تينية   الحيغة   استخدام صحة        اخلا ،   املقرر   ، غالتسيت 

dedere aut judicare “ ،   مبحاعل    يتعلاق  سايما فيماا  ال   ”judicare “  
  محااااااعل    نعاااااااق عاااااان    دقيقااااااة   بحااااااورة   رب يعاااااا ال   أنااااااه   اعتااااااربوا   الااااااذ  

     ، مان الساابق ألوانااه   ه . بياد أن املقارر اخلااا  ارلى أنا“ احملا ماة ” 
  اتر اااا    ، الرت ياااز علاااى التعااااريف الدقيقاااة للمحاااعلحا    ، ذلاااك الوقااات 

اسااااتخدام  ” إايهااااا لُتحاااادد   املسااااتقبل   إطااااار مشااااروع مااااادة عاااان  

__________ 
  ، 1991 عاااااام       ،   القاااااراءة األوىل   يشااااامل مشاااااروع املدوناااااة     اااااان ( 12ال  

التهدياااااد سلعاااااادوان،  و جرةاااااة  العاااااادوان،    12عااااااددها    الباااااالغ اجلااااارائم التاليااااااة  
الساااايعرة االسااااتعمارية واألااااايال األخاااارى للساااايعرة األجنبيااااة،  و التاااادخل،  و 
انتها اااا  حقاااوق اإلنساااان بحاااورة  و التحااال العنحااار ،  و اإلسدة اجلماعياااة،  و 

جتنيد املرتزقة  و جرائم احلرب اجلسيمة للغاية،  و على نعاق مجاعت،  منتظمة أو 
االجتاااار غااا  املشاااروع  و اإلرهااااب الااادويل،  و تااادريبهم،  واسااتخدامهم ومتاااويلهم و 

  اجمللااااد   ، 1991  حوليااااة اإلضاااارار العمااااد واجلساااايم سلبيئااااة الانظاااار  و ،  سملخااادرا  
     ، ت اللجنة خّتض (. و 176وما يليها، التقرة    215    (،  الثان الاجلزء    الثان 

  عدد اجلرائم   املشروع النهائت ملدونة اجلارائم   ، 1996و   1995دورتيها لعامت  
اجلارائم  و   ، جارائم احلارب و اإلسدة اجلماعياة،  و هات  العادوان،  و   ، ىل أربإل جرائم إ 

معيااااار الختيااااار اجلاااارائم    ذلااااك إبرث نااااورمربغ      ضااااد اإلنسااااانية، متقياااادة  
اجمللاااد الثاااان الاجلااازء الثاااان(،    ، 1995  حولياااة   انظااار املشااامولة مبشاااروع املدوناااة ال 

الاجلاازء    الثاان   اجمللاد   ، 1996  حولياة وماا يليهااا؛ و   37وماا يليهاا، التقارة    31   
وما يليها(. ويبدو أن السبب الرئيست    43وما يليها، التقرة    35    (،  الثان 

حيوماة علاى    24مان    ورد    الايت   املؤاتية هلذا النهج يُعزى إىل التعليقا  غ   
لاد  اجمل   ، 1993  حولية   انظر ال   1991 ثنيت عشرة املقرتحة   عام قائمة اجلرائم اال 

ومااا يليهااا(.    Add.1 ،      134و   A/CN.4/448الثااان الاجلاازء األول(، الوثيقااة  
  مووتت هت اجلرائم املرتيبة ضد  و   أال   ، وأضيتت   آخر حلظة جرةة خامسة 
إىل حجااام وخعاااورة مشااايلة    اساااتنادا  األمااام املتحااادة واألفاااراد املااارتبعي هباااا،  

صااااون الساااالم      اجلااااوهر     دورهاااام   وإىل   املااااووتي االعتااااداءا  علااااى هااااؤالء  
 واألمن الدوليي. 

 رأ  فقاادماان مشااروع املدونااة.  9جرةااة العاادوان أبحيااام املاادة  ُتشاملومل  
 ارتيااااب مساااألة   ماااا لدولاااة وطنياااة حميماااة جاناااب مااانالتحااال ” أن  اللجناااة
[ ملباادأ أساساات ماان ف  ]اااخمالا أخاارى دولااة جانااب ماان ارتيابااه عاادم أو عاادوان 

 تاؤد [و]...[ ] نظا ه علاى لنظا  سالعان  مبادئ القانون الدويل وهو مبدأ ال
 مساااألة   النظااار علاااى ينعاااو  الختحاااا  ماااا لدولاااة الوطنياااة احمليماااة  ارساااة
 خعاااا ة آاثر إىل أخاااارى دولااااة جانااااب ماااان عاااادوان  ارتياااااب عاااادم أو ارتياااااب
المشااااروع مدونااااة  “الاااادوليي واألماااان وسلسااالم الدوليااااة سلع قااااا  يتعلااااق فيماااا

( 14، التقارة ال8التعليقاا  علياه، املاادة و  ،اجلرائم املخلة بسالم اإلنساانية وأمنهاا
 ((.62  (، الثاناجمللد الثان الاجلزء  ،1996 حوليةمن التعليق ال
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ىل فهاام  يقااول أبن  إ تقرياار التريااق العاماال  ويسااتند   . ( 13ال “ املحااعلحا  
أو العاااابإل    “ التساااليم ”  إذا  اااان العاااابإل اإللزامااات لاااا  مساااألة ادياااد ماااا 

مرهونااااة  لااااه الغلباااة علااااى اآلخااار هاااات مساااألة    “ احملا ماااة ”  اإللزامااات لااااا 
   حاال  بعينها.   الواجب التعبيق   سلسياق وسلنظام القانون 

 2006 عام منذ اللجنة  أعما  موجز  -ابء

 autاحملا ماة ال  االلتزام سلتساليم أو ” أدرجت اللجنة موضوع   -6

dedere aut judicare ) “    بااااارانمج عملهاااااا   دورهتاااااا الساااااابعة  
( وعينااات السااايد جيسااا ف غالتسااايت مقاااررا   2005عاااام  واخلمساااي ال 

اللجنااااة السادسااااة للجمعياااااة  حظاااات هااااذا القاااارار بتأييااااد  . و ( 14ال خاصااااا  
دورهتااا الثامنااة    التاارتة ماان    القااانون الاادويل،   . وتلقاات جلنااة ( 15ال العامااة 

أربعاة    ، ( 2011عام  ( إىل دورهتا الثالثة والستي ال 2006عام واخلمسي ال 
.  ( 16ال ونظاار  فيهااا   ، املقاارر اخلااا    قاادمها تقااارير وأربعااة مشاااريإل مااواد  

برائسة السايد آالن    ، 2009 وأنشئ فريق عامل معين سملوضوع   عام 
نظاار   املوضااوع، بغيااة اديااد املسااائل الاايت  لل   إطااار عااام   لرساام   ، بيليااه 

  . وأحاطاااات اللجنااااة علماااااا  ( 17ال يلاااازم تناوهلااااا واديااااد سااااالم األولااااواي  
   وأدرجاااات  سلتقرياااار الشااااتو  الااااذ  قدمااااه رئاااايس التريااااق العاماااال،  

__________ 
 عااان غالتسااايت، جيسااا ف السااايد اخلاااا ، للمقااارر الثالاااث التقريااار (13ال 

اجمللاد  ،2008 حولية ،(aut dedere aut judicareال احملا مة أو سلتسليم االلتزام
 وقاد. 37و 36التقاراتن  ،A/CN.4/603 ،  143الثان الاجلازء األول(، الوثيقاة 

 أال ،متحلة سملوضاوع ا التينية  صيغا   ،  تقريره األويل ،انقش املقرر اخلا 
 aut dedere aut punire; judicare aut dedere; aut dedere autهات  و 

prosequi; aut dedere, aut judicare, aut tergiversari; and aut dedere 

aut poenam persequi الوثيقااة(، األولالاجلاازء  الثااان اجمللااد ،2006 حوليااةال 
A/CN.4/571،    318  فيما يتعلق بحيغ  ،أيضا   (. انظر8-5التقرا     ،319و

aut dedere aut punire, aut dedere aut prosequi and aut dedere aut 

judicare،    اتايانبارغاه  فاان   تبهما   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 . 
 ،2005 حوليةال 2005آب/أغسعس  4املعقودة    2865  جلستها  (14ال 

 (.500(، التقرة لثاناالاجلزء  الثان اجمللد
 ،2005 ناااوفمرب تشااارين الثاااان/ 23املاااؤر   60/22قااارار اجلمعياااة العاماااة  (15ال 

 .5 التقرة
اجمللااد الثااان الاجلاازء  ،2006 حوليااةأعااد املقاارر اخلااا  التقرياار األويل ال (16ال 

 ،2007 حولياااة، وتقرياااره الثاااان ال2006 (   عاااامA/CN.4/571األول(، الوثيقاااة 
 وتقريااااااره ، 2007 (   عااااااامA/CN.4/585اجمللااااااد الثااااااان الاجلاااااازء األول(، الوثيقااااااة 

(   A/CN.4/603اجمللاااد الثاااان الاجلااازء األول(، الوثيقاااة  ،2008 حولياااةالثالاااث ال
اجمللااد الثااان الاجلاازء األول(، الوثيقاااة  ،2011 حولياااة، وتقريااره الرابااإل ال2008 عااام

A/CN.4/648غالتساااايت مشاااااريإل  جيساااا ف الساااايداقاااارتمب و . 2011 (   عااااام
( وتقريااااااااااااره الثالااااااااااااث 76، التقاااااااااااارة A/CN.4/585املااااااااااااواد   تقريااااااااااااره الثااااااااااااان ال

ثااا ث سااانوا ،   تقرياااره الراباااإل  وبعاااد(، 129-110، التقااارا  A/CN.4/603ال
 (.95و 71و 70و 40 ، التقرا A/CN.4/648ال
 ،2008 حوليااااةال 2008متوز/يوليااااه  31املعقااااودة    2988  جلسااااتها  (17ال 

 (.315(، التقرة الثانالاجلزء  الثان اجمللد

اإلطاار العاام  (  2009العام  تقريرها السنو  عن دورهتا احلادية والستي  
 . ( 18ال لتريق العامل املقرتمب للنظر   املوضوع الذ  أعده ا 

‘ ماان اإلطااار العااام املقاارتمب الااذ  يشاا  2’لتاارع الأ(وعماا   س -7
، أجار  “  املعاهادا  القائماة  احملا ماة االلتزام سلتساليم أو”إىل  

الايت  األطاراف املتعاددة للحايوكدراسة استقحائية ”األمانة العامة  
 الاادويل القااانون جلنااةقااد تيااون هلااا صاالة سلعماال الااذ  تضااعلإل بااه 
 aut dedere autبشااأن موضااوع ’االلتاازام سلتسااليم أو احملا مااة ال

judicare‘)“الدراسااة االستقحااائية ” بااابعااد  الاملشااار إليهااا فيمااا (19ال
(. وحادد  الدراساة صايو ا  متعاددة “(2010لعاام  الالعامة    لألمانة

األطراف علاى الحاعيدين العااملت واإلقليمات تتضامن أحياماا  جتماإل 
 عاقبة اجلناة.ُمتار بينهما ملبي التسليم واحملا مة  بديلي 

، قدم املقرر اخلا  ورقة عمل معنونة  2010و  حزيران/يونيه   -8
عااين مبوضااوع  األسااس الاايت ترتيااز عليهااا مناقشااا  التريااق العاماال امل ” 
وهت  ،  ( 20ال “ ‘ ( aut dedere aut judicareاحملا مة ال  االلتزام سلتسليم أو ’ 

  لعاام املقارتمب  م حظاا  واقرتاحاا  بشاأن اإلطاار العاام    ورقاة تتضامن 
(.  2010 لعاام ال العاماة  االستقحائية لألماناة  وتستند إىل الدراسة  2009
إىل املساااائل    ، علاااى وجاااه اخلحاااو    ، وجاااه املقااارر اخلاااا  النظااار قاااد  و 

احملا مااة؛   يلاات  الأ( األسااس القانونيااة ل لتاازام سلتسااليم أو  املتعلقااة مبااا 
احملا مااة؛ والج( مضاامون    والب( النعاااق املاااد  ل لتاازام سلتسااليم أو 

احملا مااة؛ والد( الظااروف الاايت ينشااأ فيهااا االلتاازام    االلتاازام سلتسااليم أو 
 . احملا مة   سلتسليم أو 

انباااة  ، أقااار الترياااق العامااال، برائساااة رئيساااه سإل 2010  ام و  عااا -9
  العاماااة    اناااديويت، أبن الدراساااة االستقحاااائية لألماناااة   ه نرييياااإ السااايد  

( قااد ساااعد  علااى اسااتج ء جوانااب ماان اإلطااار العااام  2010لعااام  ال 
إللقاااء الضااوء علااى املسااائل املتتااق  ولااوح  أنااه،  .  2009  املقاارتمب لعااام 

ينبغاااات اسااااتيمال مااااا ر ااااز  عليااااه  عليهااااا   اإلطااااار العااااام املقاااارتمب،  
املمارساااااة  مااااان  (  2010لعاااااام  ال العاماااااة  الدراساااااة االستقحاااااائية لألماناااااة  

املتعااااددة األطااااراف ببحااااث متحاااال   جوانااااب  املتعلقااااة سملعاهاااادا   
  ابق والسااااو  ارسااااة الاااادول الالتشااااريعا  الوطنيااااة  ماااان جوانااااب  أخاااارى  

علااااى ساااابيل املثااااال    ، القضااااائية والبياااااان  الرمسيااااة ملمثلاااات احليومااااا  
أن  يبادو مان   أناه، بقادر ماا احلحر(. وع وة على ذلك، أا  إىل   ال 

واجااب التعاااون   ميافحااة    يسااتند إىل احملا مااة   االلتاازام سلتسااليم أو 
تقيايم مناتظم ملمارساا  الادول    ، جياب إجاراء  اإلف   من العقاب 

من اأنه أن يوض  مدى لثا  ذلاك الواجاب،   وهو ما  هذا الحدد. 
يتعلاااق قاارائم بعينهاااا،   أعماااال اللجناااة بشاااأن   بحااورة عاماااة أو فيماااا 

  ذلك األعمال املتعلقة سلنعاق املاد  ومضمون   هذا املوضوع، مبا 
 ها هذا االلتزام. في احملا مة والظروف اليت ينشأ   االلتزام سلتسليم أو 
__________ 

 .204 التقرة (، الثانالاجلزء  الثان اجمللد ،2009 حولية  (18ال 
 .A/CN.4/630 الوثيقة(، األولالاجلزء  الثان اجمللد ،2010 حولية (19ال 
 .A/CN.4/L.774نتسه، الوثيقة  املرجإل (20ال 
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  (، أنشااأ  اللجنااة فريقااا  2012عااام  بعااة والسااتي ال و  الاادورة الرا  -10
تقيايم  ل   ، يساار  ا برائسة السيد  راينغسااك  يتيش   ، متتومب العضوية   عام   

ملوضااااوع واااااث  س   ة املتعلقاااا    األعمااااال تقاااادم  مااااا أحرزتااااه اللجنااااة ماااان  
تلااااااك   . و  ( 21ال اخلياااااارا  الااااايت ةياااااان أن تتبعهاااااا اللجنااااااة   املساااااتقبل 

يعاد   خا  ليحل حمال السايد غالتسايت الاذ  مل  مقرر  يعي   املرحلة، مل 
عضاااوا    اللجناااة. وقااادم رئااايس الترياااق العامااال أرباااإل ورقاااا  عمااال غااا   

( وأرباااإل ورقااا  عمااال غااا   2012عااام  رمسيااة   الااادورة الرابعااة والساااتي ال 
ل مناقشاة  (. وتشايِّ 2013عاام  رمسية أخرى   الدورة اخلامسة والستي ال 

 أساسا  هلذا التقرير. تلك  الرمسية    التريق العامل لورقا  العمل غ  

 2013و  2012 عامي يف يف املوضوع  نظر الفريق العامل   -جيم
 العامة أن الدراسة االستقحائية لألمانة لاعترب التريق العام -11
 20  حميمااااة العاااادل الدوليااااة الحااااادر عاااان ياااام احل( و 2010لعااااام ال

ساللتاااااازام سحملا مااااااة املسااااااائل املتحاااااالة  قضااااااية   2012متوز/يوليااااااه 
 متيدان ألعماله.  (22الالتسليم البلجييا ضد السنغال( أو
.  الحااايوك املتعاااددة األطاااراف الاااواردة    حياااام  األ تحااانيف   -12

  ( توصااايتا  2010لعاااام  ال العاماااة    الدراساااة االستقحاااائية لألماناااة اقرتحااات  
تضااامنت  و للحااايوك ذا  الحااالة   ضاااوء هاااذه األحياااام،    وتحااانيتا  
ألعمااال التحضاا ية لاابع  االتتاقيااا  الرئيسااية الاايت ااايلت  دراسااة ل 

سلنسااااابة لااااابع   تضااااامنت أيضاااااا ،   ااااااذج ُاتاااااذى   هاااااذا اجملاااااال. و 
وبيناات الدراسااة  ماان اتظااا .    بشااأهنا أُبااد    ا ملاا  استعراضااا  األحياام،  

الاايت جارى استعراضااها  األحياام  بااي  به  ا شات وأوجااه ال أوجاه االخات ف  
اسااتنتاجا     قاادمت   ت تعااور،  ماان    مااا حلقهااا   خمتلااف االتتاقيااا  و 

األحيااام  يلاات  الأ( الع قااة بااي التسااليم واحملا مااة     عامااة بشااأن مااا 
الشاااااروط الااااايت تنعباااااق علاااااى تساااااليم املعلاااااوبي    الب( و ذا  الحااااالة؛  

علاى احملا ماة    اليت تنعبق الج( الشروط  و مبوجب خمتلف االتتاقيا ؛ 
يت  الدراساااااة االتتاقياااااا  الاااااوصااااانتت  مبوجاااااب خمتلاااااف االتتاقياااااا .  

تتاقيااااة  اال هاااات  الأ(  و   ، تتضاااامن مثاااال هااااذه األحيااااام إىل أربااااإل فئااااا  
الايت  األخارى  واالتتاقياا     ، 1929 عاام ل مليافحة تزيياف النقاود الدولية 
الب( االتتاقياااااا  اإلقليمياااااة بشاااااأن تساااااليم  و ؛  منواهلاااااا علاااااى    ساااااار  

والربوتو اااول اإلضاااا     1949 الج( اتتاقياااا  جنياااف لعاااام و املعلاااوبي؛  
اتتاقياااة قماااإل االساااتي ء غااا  املشاااروع علاااى   الد( و ؛  1977 األول لعاااام 

 منواهلا. على    سار  اليت  األخرى  واالتتاقيا   ،  1970 العائرا  لعام 
  1929  عاااام ل مليافحاااة تزيياااف النقاااود  الدولياااة  تتاقياااة  اال وتتمياااز   -13

يلاات    مبااا   عمومااا ،   ، ( 23ال منواهلااا علااى    سااار  الاايت  األخاارى  واالتتاقيااا   
__________ 

 .206(، التقرة الثاناجمللد الثان الاجلزء  ،2012 حولية (21ال 
 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (22ال 

(see footnote 4 of the present annex above). 
اخلعارة    سلعقااق  على سبيل املثال  الأ( اتتاقية قمإل االجتار غ  املشروع   ( 23ال  
اتتاقياة  الج(  و ؛  1937 اتتاقية منإل اإلرهاب واملعاقبة عليه لعاام الب( و ؛ 1936 لعام 
الد( االتتاقياااااة  و ؛  1950 االجتاااااار سألااااااخا  واساااااتغ ل بغااااااء الغااااا  لعاااااام   قماااااإل 

 . 1971 ( اتتاقية املؤثرا  العقلية لعام ه ال و ؛  1961 الوحيدة للمخدرا  لعام 

د الااادول األطاااراف أبن  تعهاااح و   اإلجرامااات ذ  الحااالة، الأ( جتااارمي التعااال  
الب( وجاااود  و فعااا   موجباااا  للعقااااب مبقتضاااى قوانينهاااا احمللياااة؛  جتعلاااه  

أحياااام بشاااأن احملا ماااة والتساااليم لخاااذ بعاااي االعتباااار اآلراء املتبايناااة  
يتعلااق بتسااليم املااواطني و ارسااة الواليااة القضااائية خااارج   للاادول فيمااا 

إلزاميااااة؛   األخاااا ة اختياريااااة ال املمارسااااة    هااااذه اإلقلاااايم، حيااااث تيااااون  
لتسااااليم، وعنااااد رفاااا  طلااااب  س   التزامااااا  وجااااود أحيااااام تتاااارض   الج( و 

الد( إقاماااااة نظااااام للتساااااليم  و م املعلاااااوب إىل احملا مااااة؛  التسااااليم، يقااااد  
جرمااااا   اجلاااارم  سعتبااااار  تتعهااااد مبوجبااااه الاااادول،   واااال اااااروط معينااااة،  

إزاء    الدولااة   وقااف ( وجااود بنااد ياانن علااى أن م ه ال و لتسااليم؛  مسااوِّغا  ل 
لواليااة اجلنائيااة سعتبارهااا ماان مسااائل القااانون  املتعلقااة س املسااألة العامااة  

الو( وجااود  و شااار ة الدولااة   االتتاقيااة؛  هااو موقااف ال يتااأثر مب الاادويل  
  ليال ة  يادار املساائل اإل و   نائياة يتعلق بعدم اإلخ ل سلتشاريعا  اجل بند 
. وبينمااا تتضاامن بعاا  الحاايوك املحاانتة ضاامن هااذا النمااوذج  ة دولاا

صيوك  تعدِّل  بع  االخت فا  املحعلحية ذا  العابإل التحرير ،  
 أخرى جوهر االلتزاما  اليت تعهد  هبا الدول األطراف.  

ويتضاااامن أيضااااا  العديااااد ماااان االتتاقيااااا  والرتتيبااااا  اإلقليميااااة   -14
، وإن  ( 24ال ار  التساليم واحملا مااة املتعلقاة سلتسااليم أحياماا  جتمااإل باي خياا

الحااايوك تؤ اااد   العاااادة علاااى االلتااازام سلتساااليم الالاااذ   تلاااك   انااات  
 بااديل   تتااوخى تقاادمي املعلااوب إىل احملا مااة إال  ( وال تنظمااه سلتتحاايل 

  التعااون. والتساليم، وفقاا  ذلاك  مان العقااب   ساياق    إلفا   لتجنب ا 
ة القضااااائية اجلنائيااااة.  هلااااذا النمااااوذج، هااااو وساااايلة لضاااامان فعاليااااة الوالياااا

  ينعباااق علاااى  مل  سلتساااليم ماااا   الااادول األطاااراف التااازام عاااام ويياااون علاااى  
  ذلك أسباب الرف  اإللزامية   استثناء، مبا  أو ما    ارط طلب التسليم  

املثاال، ةيان أن يياون تساليم املاواطني حمظاورا     يل والتقديرياة. فعلاى ساب 
خضاااااعت األحياااااام الاااااواردة    قاااااد  خاضاااااعا  لضاااااماان  حماااااددة. و  أو 

رور الوقااااات،  وتغيااااا ا  مبااااااالتتاقاااااا  والرتتيباااااا  ال حقاااااة لتعااااادي    
 . ( 25ال يتعلق سلشروط واالستثناءا   سيما فيما  ال 

نتااس احلياام  1949 وتتضاامن اتتاقيااا  جنيااف األربااإل لعااام -15
 أبن ي حااقالااذ  يُلاازم  اال طاارف ماان األطااراف املتعاقاادة السااامية 

، أو أمااروا جساايمة انتها ااا  عى أهناام ارتيبااوااألااخا  الااذين يااد  
__________ 

ا  يلااات  الأ( اتتاقياااة القاااانون الااادويل اخلااا تشااامل هاااذه الحااايوك ماااا (24ال 
اليتاااااب الرابااااإل   ، “مدونااااة بوسااااتامانيت”، املعروفااااة أيضااااا  سساااام 1928 لعااااام

الب( اتتاقيااة تسااليم والثالااث الالتسااليم(؛  العنااوان القااانون اإلجااراءا  الاادويل(، 
 املعلوبيتسليم ب املتعلقةالج( اتتاقية البلدان األمرييية و؛ 1933 لعام  املعلوبي
؛ 1957 لعااااام املعلاااوبياملتعلقاااة بتسااااليم التتاقياااة األوروبيااااة االد( و؛ 1981 لعاااام
الو( اتتاقيااااة و؛ 1961لعااااام  القضااااائت سلتعاااااون  املتعلقااااة العامااااة االتتاقيااااة( هالو

؛ 1994 لعااام علااوبيبتسااليم امل املتعلقااةاجلماعااة االقتحااادية لاادول غاارب أفريقيااا 
 .2002منولث لعام و داخل الي املعلوبي لتسليمالز( خعة لندن و
اعتماااد  املعاهااادة  قااادن اجلمعياااة العاماااة أبأيضاااا   التاااذ   ينبغااات رمباااا (25ال 

 انون األول/ديسامرب   14املؤر    45/116[ الالقرار  علوبيالنموذجية لتسليم ]امل
نموذجياااااة لتباااااادل املسااااااعدة   املساااااائل اجلنائيااااااة العاهااااادة امل، املرفاااااق( و 1990
 ، املرفق(.1990 انون األول/ديسمرب   14املؤر   45/117 الالقرار
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ه  انات جنسايتهم. بياد أنا  قدمهم إىل حما مه، أاي  ن ي، وأبسرتياهبا
اته  يع ألحيااام تشاار   وطبقااا  ل ذلااك، إذا فضاا   ،هلااذا العاارف أيضااا   جيااوز
 م هؤالء األاخا  إىل طرف متعاقد ساام آخار معاينِ أن يسلّ  ، احمللية 

أدلاااة اهتاااام  األخااا  العااارف ا هاااذدامااات تتاااوفر لااادى  ماااا، حملاااا متهم
. وهيااذا، فاا ن االلتاازام،   إطااار (26ال افيااة ضااد هااؤالء األاااخا 

وتقدةه الشخن املشتبه   ارتيابه اجلرةة النموذج، مب حقة ذلك  
مرهاااااوان  أبياااااة اعتباااااارا  تتعلاااااق سلوالياااااة التزاماااااا  إىل احملا ماااااة لااااايس 

التزام قائم بغ  النظر عن أ  طلب تسليم يرد من  وهو  القضائية،
. ومااإل ذلااك، فاا ن خيااار التسااليم مرهااون بشاارط أن (27الطاارف آخاار

أصاابحت قااد الدولااة الساااعية إىل احملا مااة أدلااة اهتااام  افيااة. و  تقاادم
عاان  1977 هااذه اآلليااة سااارية علااى الربوتو ااول اإلضااا  األول لعااام

 .(28الطريق اإلحالة
اتتاقيااة قمااإل االسااتي ء غاا  املشااروع علااى العااائرا  وتاانن  -16
الدولااااة املتعاقاااادة الاااايت تيااااون ”علااااى أن  ،7  املااااادة  ،1970 لعااااام

،   حااااااال عاااااادم قيامهااااااا اجملاااااارم املزعااااااوم   إقليمهااااااا ملزمااااااةيوجااااااد 
إبحالااااااة القضااااااية إىل ساااااالعاهتا املختحااااااة بغاااااارض ]...[ بتساااااليمه، 
 لحااايغةهبة لهاااذه هااات صااايغة مشاااا “صااايغة الهاااا ”. و“احملا ماااة

ج علاااى منواهلاااا، وقاااد 1949لعاااام  املعتمااادة   اتتاقياااا  جنياااف  َنساااَ
ترمااات إىل قماااإل جااارائم بعينهاااا، الااايت  حقاااة التتاقياااا  عااادد مااان اال

جمااااال  أخااارى فضااا   عااان سااايما   جماااال ميافحاااة اإلرهااااب،  ال
ماووتت ضاد املرتيبة المبا فيها التعذيب، واالرتزاق، واجلرائم   عديدة

 العاااااابرة للحااااادوداألمااااام املتحااااادة واألفاااااراد املااااارتبعي هباااااا، واجلرةاااااة 
. وماإل ذلاك، فا ن اليثا  (29الالوطنية، والتساد، واالختتاء القسار (

__________ 
، علااى التااوايل، ماان اتتاقيااا  جنيااف األوىل  146و   129و   50و   49د  ا املااو  ( 26ال  

(  2010  لعام ال   العامة والثانية والثالثة والرابعة. وتوض  الدراسة االستقحائية لألمانة  
“ ولاااااايس  hand overملحااااااعل  ”   هاااااذه سااااابب اسااااااتخدام اتتاقياااااا  جنيااااااف  

 ”extradite ال “A/CN.4/630    54التقرة    ، ( املرفق   هلذا   19  احلااية   أع ه الانظر .) 
ق علاىحقيقة األمار   ما يرتتب  أن    ريس  ويرى  ( iudicareال احملا ماة ااِ
اقتضاااى  وإذا التحقياااق، واجااابهاااو  اجلسااايمة سالنتها اااا  املتعلاااق النظااااممااان 

 Claus Kreβ, “Reflection on the iudicare limb ofال واإلدانة احملا مةاألمر، 

the grave breaches regime”, Journal of International Criminal Justice, 

vol. 7 (2009), p. 789.) 
 See J. S. Pictet (ed.), The Geneva Conventions of 12 August (27ال 

1949: Commentary, vol. IV (Geneva, International Committee of the 

Red Cross, 1958), p. 593. 
ماان الربوتو ااول  88ماان املااادة  2 التقاارةو  85ماان املااادة  3و 1 التقااراتن  (28ال 

 .1977 اإلضا  األول لعام
اتتاقية منإل ما لاه خعاورة دولياة   يلت  الأ(  ما  االتتاقيا   هذه  ضمن  من  (29ال 

اإلرهابيااة الايت لخااذ اايل جاارائم ضاد األاااخا  واالبتازاز املتحاال  مان األعماال  
اتتاقياااة قمااااإل األعماااال غاااا  املشااااروعة   الب( و ؛  1971 لعااااام   ، هباااا، واملعاقبااااة عليهاااا 

 اتتاقيااااة منااااإل اجلاااارائم  الج( و ؛  1971 لعااااام   ، املوجهااااة ضااااد ساااا مة العاااا ان املاااادن 
تاااااااون مبااااااان فاااااايهم املوو  ،املرتيبااااااة ضااااااد األااااااااخا  املتمتعااااااي اماياااااااة دوليااااااة

االتتاقيااااة األوروبيااااة لقمااااإل  الد(و؛ 1973 واملعاقبااااة عليهااااا، لعااااام ،الدبلوماساااايون 

وهااو ل املحااعلحا  األصاالية، د  الحاايوك ال حقااة قااد عااَ تلااك ماان 
اليت تأث    جوهر االلتزاما  ال  األحيان،  رتتب عليه،   بعي ما

 صيغة الها . تتضمنها
متوز/يوليااااه  20و  الاااارأ  املسااااتقل الااااوارد   احلياااام املااااؤر   -17

املساائل املتحاالة  قضاية الحاادر عان حميماة العادل الدولياة   2012
، تناول القاضت يوسف أيضا  تحنيف التسليم ساللتزام سحملا مة أو

 “aut dedere aut judicareاملعاهااادا  الااايت تتضااامن صااايغة ”
 

اتتاقياااة منظماااة الوحااادة األفريقياااة للقضااااء علاااى  (هالو؛ 1977 لعاااام ،اإلرهااااب
االتتاقياااة الدولياااة ملناهضاااة أخاااذ  الو(و؛ 1977   أفريقياااا، لعاااام املرتزقاااة أعماااال
؛ 1979 لعااام ،املاديااة للمااواد النوويااة اتتاقيااة احلمايااة الز(و؛ 1979 لعااام ،الرهااائن

العقوباة القاساية  اتتاقية مناهضة التعاذيب وغا ه مان ضاروب املعاملاة أو المب(و
 ملنااااإلاتتاقياااة البلاااادان األمرييياااة  الط(و؛ 1984 لعااااام ،املهيناااة ال إنساااانية أو أو

جنااوب االتتاقيااة اإلقليميااة لرابعااة  ال (و؛ 1985 لعااام ،التعااذيب واملعاقبااة عليااه
وبروتو وهلاااااا  ،1987 آسااااايا للتعااااااون اإلقليمااااات املتعلقاااااة بقماااااإل اإلرهااااااب، لعاااااام

الربوتو اااااول املتعلاااااق بقماااااإل أعماااااال العناااااف غااااا   الك(و؛ 2004 اإلضاااااا  لعاااااام
امليماال و ، 1988 املشااروعة   املعااارا  الاايت لاادم العاا ان املاادن الاادويل، لعااام

 مة العاااا ان املاااادن؛ األعمااااال غاااا  املشااااروعة املوجهااااة ضااااد ساااا قمااااإلالتتاقياااة 
اتتاقية قمإل األعمال غ  املشروعة املوجهة ضد س مة امل حة البحرية،  الل(و

اتتاقيااااة األماااام املتحاااادة مليافحااااة االجتااااار غاااا  املشااااروع    الم(و؛ 1988 لعااااام
ملناهضة جتنيد  ةاالتتاقية الدولي الن(و؛ 1988 املخدرا  واملؤثرا  العقلية، لعام

اتتاقياااة البلااادان  الس(و؛ 1989 م ومتاااويلهم وتااادريبهم، لعااااماملرتزقاااة واساااتخدامه
تتاقياة  اال  الع( و؛ 1994 الختتاء القسار  لألااخا ، لعاامس  املتعلقةاألمرييية  
،  1994 سااااا مة ماااااووتت األمااااام املتحااااادة واألفاااااراد املااااارتبعي هباااااا، لعاااااام املتعلقاااااة ب 

األمرييياااة مليافحاااة    لبلااادان اتتاقياااة ا  الف( و ؛  2005 لعاااام   ، وبروتو وهلاااا االختياااار  
اتتاقياة البلادان األمرييياة مليافحاة تحانيإل األسالحة   ال ( و ؛ 1996 التساد، لعاام 

الناريااة والااذخ ة واملتتجاارا  واملااواد األخاارى ذا  الحاالة واالجتااار هبااا بعريقااة غاا   
اتتاقيااااااااة منظمااااااااة التعاااااااااون والتنميااااااااة   املياااااااادان   الق( و ؛  1997 مشااااااااروعة، لعااااااااام 

األجانااب   املعااام   التجاريااة    العمااوميي املااووتي    راااوة االقتحاااد  مليافحااة  
االتتاقيااة الدوليااة لقمااإل اهلجمااا  اإلرهابيااة سلقناباال،   الر( و ؛  1997 الدوليااة، لعااام 

ماياااااة البيئاااااة بواسااااعة القاااااانون اجلناااااائت،  ا   املتعلقااااة االتتاقياااااة   الا( و ؛  1997 لعااااام 
؛  1999 لعااااااام   لتساااااااد، س   املتعلقااااااة اتتاقيااااااة القااااااانون اجلنااااااائت   ال ( و ؛  1998 لعااااااام 
ماياااة املمتلياااا   ا   اصاااة خل ا   1954الربوتو ااول الثاااان التتاقياااة الهاااا  لعااام   الث( و 

االتتاقيااة الدوليااة لقمااإل متوياال   ال ( و ؛  1999 ساال ، لعااام امل ناازاع  ال الثقافيااة   حالااة  
تتاقياة حقاوق العتال  س   امللحق الربوتو ول االختيار   الذ( و ؛ 1999 لعام  ، اإلرهاب 

؛ 2000 اإلسحية، لعام اد املو  األطتال واستغ ل األطتال   البغاء و  بشأن بيإل 
، 2000 اتتاقية األمم املتحدة مليافحة اجلرةة املنظمة عرب الوطنية، لعام الض(و

، اإلليرتونيااااااااةاتتاقيااااااااة جملااااااااس أوروس املتعلقااااااااة سجلاااااااارائم  أ( الأووبروتو والهتااااااااا؛ 
، تااااااهوميافح التسااااااادت ملنااااااإل اتتاقيااااااة االااااااااد األفريقاااااا ب( البو؛ 2001 لعااااااام
؛ 2003 املتحاااادة مليافحااااة التساااااد، لعااااام ألمااااماتتاقيااااة ا ج( الجو؛ 2003 لعااااام
؛ 2005 االتتاقيااااااااة الدوليااااااااة لقمااااااااإل أعمااااااااال اإلرهاااااااااب النااااااااوو ، لعااااااااام د( الدو
؛ 2005 نااااااااااااإل اإلرهاااااااااااااب، لعاااااااااااااممب املتعلقااااااااااااةاتتاقيااااااااااااة جملااااااااااااس أوروس  (ه هالو
األاااااخا  ماااان االختتاااااء القساااار ، االتتاقيااااة الدوليااااة حلمايااااة مجيااااإل  و( الوو

آساايا مليافحااة اإلرهاااب،  قاتتاقيااة رابعااة أماام جنااوب ااار  ز( الزو؛ 2006 لعااام
الربوتو اول امليمال التتاقياة قماإل االساتي ء غا  املشااروع  مب( المبو؛ 2007 لعاام

اتتاقيااااة قمااااإل األفعااااال غاااا  املشااااروعة  ط( الطو؛ 2010 علااااى العااااائرا ، لعااااام
 .2010 الدويل، لعاماملتعلقة سلع ان املدن 
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مها إىل فئتااااااي  أحيامااااااا  التئااااااة األوىل تشاااااامل و  .(30الواسااااااعتيوقسااااااّ
واجباااااا  احملا ماااااة التقااااادمي إىل  حاااااب ي سلتساااااليم، وال تتااااارض التزاماااااا  
هاااذه االتتاقياااا  وقاااد صااايغت بعاااد رفااا  التساااليم.  مبقتضااااها إال

يبااات اجلرةاااة   الدولاااة الااايت ارتُ ت األولوياااة للتساااليم إىل تععاااِ اياااث 
علاااى  تااارض أ  التااازام عاااامي ال االتتاقياااا إقليمهاااا. ومعظااام هاااذه 

الشااااااخن املاااااادعى ارتيابااااااه اجلرةااااااة إىل الاااااادول األطااااااراف بتقاااااادمي 
تحااااب  احملا مااااة واجبااااة علااااى الدولااااة الاااايت يوجااااد    ، والاحملا مااااة
وجااود عنااد  إذا رُفاا  طلااب التسااليم أو إال هااذا الشااخنإقليمهااا 

. وماان الشاخن املاادعى ارتياباه اجلرةااة  العواماال مثال جنسااية بعا
ماان االتتاقيااة الدوليااة  9ماان املااادة  2التقاارة  األوىلأمثلااة هااذه التئااة 

ماان اتتاقيااة االاااااد  15 ، واملااادة1929 مليافحااة تزييااف النقااود لعاااام
مااااااان الربوتو اااااااول  5، واملاااااااادة وميافحتاااااااه األفريقااااااات ملناااااااإل التسااااااااد

تتاقيااااة حقااااوق العتاااال بشااااأن بيااااإل األطتااااال امللحااااق ساالختيااااار  
 اإلسحية.  داملوا واستغ ل األطتال   البغاء و 

تتارض التزامااا     بناودا  وتتضامن التئاة الثانياة مان االتتاقيااا  الدولياة   
  و ااذلك احملا مااة، علااى أن ييااون التسااليم خيااارا  متاحااا ،  لتقاادمي إىل  س 
التسااااليم    علااااى أن يحااااب  احملا مااااة  لتقاااادمي إىل  رض التزامااااا  س تتاااادا   بنااااو 

احملا مااة. وةياان  بتقاادمي الشااخن املعااين إىل  الدولااة    تقاام  إذا مل التزامااا   
ساااابيل املثاااااال،      لااااى   التئااااة الثانيااااة، ع   بنااااود تناااادرج   علااااى   العثااااور 

، و   1949 األحياااام ذا  الحااالة مااان اتتاقياااا  جنياااف األرباااإل لعاااام 
االسااااتي ء غاااا  املشااااروع علااااى العااااائرا   قمااااإل  ة  ماااان اتتاقياااا  7املااااادة  
اتتاقيااة مناهضااة التعااذيب  ماان    7ماان املااادة    1التقاارة     ، و 1970 لعااام 

ال إنساااااااانية   العقوباااااااة القاساااااااية أو  وغااااااا ه مااااااان ضاااااااروب املعاملاااااااة أو 
 .  املهينة  أو 
تقدم، يرى الترياق العامال أن الادول ةيان أن  و  ضوء ما -18

من صيغ  تعاهديةتسها، عند صياغة املعاهدا ، أ  صيغة  بنتقرر  
__________ 

  ساللتاااازام   املتحاااالة   املسااااائل املسااااتقل للقاضاااات يوسااااف   قضااااية    الاااارأ   (30ال 
 Questions relating to the Obligation to Prosecute or   التسليم  أو  سحملا مة 

Extradite (see footnote 4 of the present annex above), paras. 19-22  .
 A/CN.4/630( ال 2010  لعااااام انظااار أيضااااا  الدراسااااة االستقحاااائية لألمانااااة العامااااة ال 

بلجيياااا    بتعليقاااا  أيضاااا     قاااارن (.  126التقااارة  املرفاااق(،  هلاااذاأعااا ه  19 احلااااايةال
ماااااان    نااااااوعي حاااااادد  فيهااااااا بلجييااااااا    والاااااايت   2009   عااااااام   اللجنااااااة إىل    ة املقدماااااا

 autاحملا ماة ال  لتسااليم أو س   يقضات   بناادا  املعاهادا  الاايت تتضامن   املعاهادا   الأ( 

dedere aut juducare  وييااون فيهاااا االلتاازام سحملا مااة مشاااروطا  باارف  طلاااب )
  بنااادا  املعاهااادا  الااايت تتضااامن   الب( و ؛  اجلرةاااة املااادعى ارتياباااه    الشاااخن تساااليم  
ن متاااارس  أب الااادول    ويلااازم (  judicare vel dedereتساااليم ال ال  حملا ماااة أو س يقضااات  
دون    مان   املعاهادا ،   لتلاك   اخلاضاعة مارتي  اجلارائم    علاى   ة العاملي  القضائية  الوالية 
 حوليااااةعلااااب تسااااليم سااااابق ال ل ذلااااك االلتاااازام مشااااروطا  باااارف  االسااااتجابة    جعاااال 
(،  2، التقارة  A/CN.4/612  ،    222 الوثيقاة(،  األولالاجلازء    الثان  اجمللد  ،2009

  تقريااااره الرابااااإل    هاااذا   بلجييااااا   تعلياااق غالتساااايت    جيساااا ف   السااايد اقتاااابس    قاااد و 
  85، التقاااارة  A/CN.4/648 الوثيقاااة(، األولالاجلاااازء  الثاااان اجمللااااد ،2011 حولياااةال 

 (. 86واحلااية  

احملا مة هت األنسب للهدف الاذ  تتوخااه    اللتزام سلتسليم أوا
التعاهدياة مان تناوع املمارساة تتمياز باه  وسلنظر إىل مااورف معي.  

مضمونه ونعاقه،    و    مةاحملا  لتسليم أو  صياغة االلتزام ساديد  
 بااااي ااااا واءمااااة املسااااييون ماااان العبااااث أن تعيااااف اللجنااااة علااااى 

 . (31الاحملا مة املتعلقة ساللتزام سلتسليم أوالتعاهدية حيام األ
وعلاااى الااارغم مااان أن الترياااق العامااال يااارى أن نعااااق االلتاااازام   -19

احملا ماااة مبوجاااب االتتاقياااا  ذا  الحااالة ينبغااات اليلاااه   سلتساااليم أو 
على أساس  ل حالة على حادة، ف ناه يعارتف إبميانياة وجاود بعا   

عهادا   حدث  األ االجتاها  العامة واخلحائن املشرت ة   االتتاقيا   
أهاام هااذه  أحااد  احملا مااة. ويباادو أن   يم أو الاايت تتضاامن االلتاازام سلتساال 

 وذجااا  ملعظاام االتتاقيااا   ” صاايغة الهااا  الاايت ستاات  هااو  االجتاهااا   
يناهز ث ثاة أرسع   بإل ما . ويتّ ( 32ال “ احلديثة الرامية إىل قمإل جرائم معينة 
ويوجد  بعده صيغة الها .   أو   1970 االتتاقيا  اليت صيغت   عام 

الدولااة  إلاازام  يتمثاال      مشاارتك اه  اجتاا  1970  بعااد عااام  اتتاقيااا  مااا    
الشخن املادعى ارتياباه  ن ايل قضية  أب دون استثناء، من زة، احملتجِ 
تقاااام بتسااااليمه. وهااااذا االلتاااازام   إىل الساااالعا  املختحااااة، إذا مل اجلرةااااة  
يلت  الأ( جتارمي   أحيام إضافية تقتضت من الدول األطراف ما تيّمله 
الب( إقاماااااة الوالياااااة  و   ذ  الحااااالة مبوجاااااب قوانينهاااااا الوطنياااااة؛ اجلااااارم  

عندما ييون   أو   ، توجد صلة هبذه اجلرةة القضائية على اجلرةة حينما  
تساااالمه؛     إقليمهااااا وال   موجااااودا  الشااااخن املاااادعى ارتيابااااه اجلرةااااة  

الشااااخن املاااادعى ارتيابااااه  وضااااإل  الاااااذ التااااداب  الاااايت تيتاااال   الج( و 
الد( معاملااة اجلرةااة  و رهاان االحتجاااز والشااروع   اقيااق أويل؛  اجلرةااة  

  تيتتاااااات . وعلااااااى وجااااااه اخلحااااااو ،  ( 33ال للتسااااااليم   مسااااااوِّغة سعتبارهااااااا  
االلتااااازام،  مااااان  اناااااب املتعلاااااق سحملا ماااااة  اجل   ماااااا مااااان االتتاقياااااا ، في 

سلتأ يااااد علااااى إحالااااة القضااااية إىل ساااالعة خمتحااااة لغاااارض احملا مااااة.  
و الاانن علااى أنااه،   حااال عاادم   اا  اجتاااه بدرجااة أقاال،    ، وهناااك أيضااا  

__________ 
(  2010  لعاام الدراسة االستقحائية لألماناة العاماة ال ملا خلحت إليه  وفقا   ( 31ال  
   ف نه   ، ( 153 التقرة  ، ( املرفق   هلذا   19  احلااية   أع ه   انظر ال   A/CN.4/630ال 

 التحدياديتبي من دراسة املمارسا  التعاهدية   هذا امليدان أن درجاة ” 
، وأن عااااادد  بااااا ا    ذه املساااااائل تتتااااااو  تتااااااوات  هلااااااالتتاقياااااا   اااااا  تنظااااايم  

ذلااك مااا ماان االتتاقيااا  الاايت تعتمااد آليااا  متعابقااة ملعاقبااة اجملاارمي المبااا   
. ويبااااادو أن أوجاااااه التتااااااو    الع قاااااة باااااي التساااااليم واحملا ماااااة( قليااااال جااااادا  

عااادة عوامااال، مباااا فيهاااا اإلطاااار  ااااددهااألحياااام املتحااالة سحملا ماااة والتساااليم 
تتااااوض   إطااااره بشاااأن  ااال اتتاقياااة، اجلغااارا  واملؤسسااات واملواضااايعت الاااذ  يُ 

لة، مثااااال حقاااااوق اإلنساااااان ]...[ وتعاااااور مياااااادين القاااااانون الااااادويل ذا  الحااااا
ةياان اديااد بعاا  االجتاهااا   بينماااسااتنتج ماان ذلااك أنااه والعدالااة اجلنائيااة. ويُ 

العاماااااة واخلحااااااائن املشاااااارت ة   األحيااااااام ذا  الحاااااالة، يتعااااااي اسااااااتخ   
األحيام على  تلكمن  حيمة بشأن النعاق احملدد ليل ياالستنتاجا  القعع

العاام للمعاهادة  توجاهاحليام والأساس  ل حالة على حدة، مإل مراعاة صاياغة 
 .“املدرج فيها واألعمال التحض ية ذا  الحلة

 .91التقرة  ،املرجإل نتسه (32ال 
 .109التقرة  ،املرجإل نتسه (33ال 
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قيام الدولة احملتجزة مبحا مة الشاخن املادعى ارتياباه اجلرةاة، جياب  
 أن تقوم بتسليمه.   ، من دون أ  استثناء على هذه الدولة،  

قاد يلازم سادها وي حا  الترياق العامال وجاود ثغارا  هاماة  -20
احلااااااااايل الااااااااذ  حيياااااااام االلتاااااااازام سلتسااااااااليم التعاهااااااااد  نظااااااااام ال  
إىل اتتاقياا   يتتقر هذا النظاما مة. وعلى وجه اخلحو ،  احمل أو

معظاام اجلارائم املرتيبااة ضااد  فيمااا مانااللتاازام  ذلاكدولياة تتضاامن 
االنتها اااااا  اجلسااااايمة،  داعااااافيماااااا وجااااارائم احلااااارب  ،(34الاإلنساااااانية

يتعلااق  . وفيمااا(35الوجاارائم احلاارب   النزاعااا  املساالحة غاا  الدوليااة

__________ 
بإل االتتاقية الدولية حلماية مجياإل األااخا  مان االختتااء القسار  تتّ  (34ال 
عندما  ،هاتحتو اجلرةة  “ادة خعورة”، صيغة الها ، وتش  إىل 2006 لعام

عدا هذا، يبدو   جرةة ضد اإلنسانية. بيد أنه، فيما هناأب  ،نهجةتيون عامة و 
احملا مااااااة  افتقااااااارا  إىل اتتاقيااااااا  دوليااااااة تتضاااااامن االلتاااااازام سلتسااااااليم أو مثااااااةأن 
 يتعلق سجلرائم املرتيبة ضد اإلنسانية. فيما
هاو إقامااة  1949 املبادأ الاذ  تقاوم عليااه اتتاقياا  جنياف األربااإل لعاام (35ال 

التتاقيا . وتتضامن  ا تلكالوالية القضائية العاملية على االنتها ا  اجلسيمة ل
، تلاات مباااارة جساايمةيااة مااادة تبااي األفعااال الاايت تشاايل انتها ااا   اال اتتاق

 احملا مة. احليم املتعلق سلتسليم أو
  50اتتاااااقييت جنياااف األوىل والثانيااااة الاملاااااداتن      املااااادة متعابقاااة    تلاااك و   

اجلساايمة الاايت تشاا  إليهااا املااادة السااابقة هاات    االنتها ااا  ” ، علااى التااوايل(   51و 
 تلياا    فات ضاد أااخا  حممياي أو إذا اقرتُ   ، ل التالياة اليت تتضمن أحد األفعاا 

    املعاملااااااة ال إنسااااااانية، مبااااااا  التعااااااذيب أو و حمميااااااة سالتتاقيااااااة  القتاااااال العمااااااد،  
اإلضاااارار اخلعااااا    د إحااااداث آالم اااااديدة أو تعماااااح و ،  البيولوجيااااة التجااااارب   ذلااااك 

نعااق    االساتي ء عليهاا علاى  سلححة، وتدم  املمتلياا  أو  سلس مة البدنية أو 
 . “ تربره الضرورا  احلربية وبعريقة غ  مشروعة وتعستية  واسإل ال 
يلااااااات   مااااااان اتتاقياااااااة جنياااااااف الثالثاااااااة علاااااااى ماااااااا 130وتااااااانن املاااااااادة   

اجلساايمة الاايت تشاا  إليهااا املااادة السااابقة هاات الاايت تتضاامن أحااد  االنتها ااا ”
 تلياااااااا  حممياااااااة  فااااااات ضاااااااد أااااااااخا  حممياااااااي أوإذا اقرتُ  ،األفعااااااال التالياااااااة

  ذلاااااك  املعاملاااااة ال إنساااااانية، مباااااا سالتتاقياااااة  القتااااال العماااااد، والتعاااااذيب أو
اإلضرار اخلع  سلسا مة  د إحداث آالم اديدة أو، وتعمح البيولوجيةالتجارب  
لدولاة املعادياة اسلحاحة، وإرغاام أسا  احلارب علاى اخلدماة   قاوا   البدنية أو

 علااىاسااتثنائية،  وغاا  عادلااة حما مااةماان حقااه   أن حيااا م  عماادا  مانااه حر  أو
 . “هذه االتتاقية به تقضتالنحو الذ  

يلااااااات   مااااااان اتتاقياااااااة جنياااااااف الرابعاااااااة علاااااااى ماااااااا 147وتااااااانن املاااااااادة   
 أحااد اجلساايمة الاايت تشاا  إليهااا املااادة السااابقة هاات الاايت تتضاامن  االنتها ااا ”

 تلياااااااا  حممياااااااة  خا  حممياااااااي أوفااااااات ضاااااااد أااااااااإذا اقرتُ  ،األفعااااااال التالياااااااة
  ذلاااااك  املعاملاااااة ال إنساااااانية، مباااااا والتعاااااذيب أو ،سالتتاقياااااة  القتااااال العماااااد

اإلضرار اخلع  سلسا مة  د إحداث آالم اديدة أووتعمح   البيولوجية،التجارب  
ز غا  املشاروع اجاتحو االأالنقل غ  املشاروع  أو رتحيللححة، والس البدنية أو

الشخن احملمت على اخلدمة   قوا  الدولة املعادية،  رغاملشخن حممت، وإ
 حما ماااةمااان حقاااه   أن حياااا م  متعمااادا   حرمااااان   احملمااات شاااخن حرماااان ال أو

هاااذه االتتاقياااة، وأخاااذ  باااه تقضااات الاااذ  النحاااو علاااى اساااتثنائية، وغااا  عادلاااة
تاااربره  ال واساااإلاالساااتي ء عليهاااا علاااى نعااااق  أوالرهاااائن، وتااادم  املمتلياااا  

 .“بعريقة غ  مشروعة وتعستيةو ربية احلضرورا  ال

النظاام لتحسي سإلسدة اجلماعية، ةين تعزيز نظام التعاون الدويل 
الباادائت القااائم مبوجااب اتتاقيااة منااإل جرةااة اإلسدة اجلماعيااة واملعاقبااة 

دل الدولياااة   بينااات حميماااة العااا علاااى  اااو مااااف. 1948 عليهاااا لعاااام
 تعبياااق اتتاقياااة مناااإل جرةاااة اإلسدة اجلماعياااة واملعاقباااة عليهااااقضاااية 

، ف ن املادة السادساة الالبوسنة واهلرسك ضد صربيا واجلبل األسود(
تُلاااازم  ال ماااان اتتاقيااااة منااااإل جرةااااة اإلسدة اجلماعيااااة واملعاقبااااة عليهااااا

   ئيااةناو ارسااة الواليااة القضااائية اجل رساااءإب إالاألطااراف املتعاقاادة 
حميمة جزائية ”التعاون،   وروف معينة، مإل   ، فض   عنأقاليمها
 .(36ال“دولية

 احملاكمة  تنفيذ االلتزام ابلتسليم أو  -دا 

. ياارى التريااق العاماال أن احلياام الحااادر عاان صاايغة الهااا  -21
املسااائل املتحاالة ساللتاازام سحملا مااة قضااية حميمااة العاادل الدوليااة   

متياااد   اساااتج ء بعااا  اجلواناااب ذا  الحااالة بتنتياااذ  التساااليم أو
قتحاااار احلياااام علااااى الياااال آليااااة وياحملا مااااة.  االلتاااازام سلتسااااليم أو

مناهضااة التعااذيب  اإلفاا   ماان العقاااب مبوجااب اتتاقيااة يافحااةم
وغاااا ه ماااان ضااااروب املعاملااااة أو العقوبااااة القاسااااية أو ال إنسااااانية أو 

املختلتااة ر ااز احلياام بوجااه خااا  علااى الع قااة بااي املااواد ي. و املهينااة
( وااللتزام بتات  اقياق أويل 5املتعلقة إبقامة الوالية القضائية الاملادة 

وبينما يتعلق . (37ال(7دة التسليم الاملا ( وااللتزام سحملا مة أو6الاملادة  
بتنتياااذ وتعبياااق املساااائل احمليعاااة بتلاااك  اديااادا ، ،احمليماااةاساااتدالل 

أحياااام اتتاقياااة مناهضاااة التعاااذيب ذا  الحااالة أن  االتتاقياااة، ومباااا
فقااااد التسااااليم منسااااوجة علااااى منااااوال صاااايغة الهااااا ،  سحملا مااااة أو

 
 1977 األرباااإل والربوتو اااول اإلضاااا  األول لعاااام االتتاقياااا   تنشااائوال   

هاذا  يارد اجلسايمة. وال االنتها ا احملا مة خارج نعاق  أ  التزام سلتسليم أو
 قرائم احلرب. تتعلقااللتزام   أ  صيوك دولية أخرى 

 Application of the Convention on the Prevention and (36ال 

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. 449 . تنن املادة السادسة على و
أ  مااان  حيااا م األااااخا  املتهماااون سرتياااب اإلسدة اجلماعياااة أو”يلااات   مااا

األفعال األخرى املذ ورة   املادة الثالثاة أماام حميماة خمتحاة مان حماا م الدولاة 
تيون ذا   اليتدولية الزائية اجليمة احملأمام   ، أوإقليمها  يب التعل  اليت ارتُ 

 التقرة و . “بواليتها من األطراف املتعاقدة اعرتفن مب  يتحل  فيمااختحا   
أن  الحظاااتأخااارى ُيساااتند إليهااا حاااي  أسااس وجاااود احمليماااة تسااتبعد مل، 442
 واليتهااااااا و ارسااااااة إبرساااااااء إال املتعاقاااااادة األطااااااراف تُلاااااازم ال السادسااااااة املااااااادة”

ال متناااإل الااادول، فيماااا  ااااك بااا حاااي أهناااا  و  أقاليمهاااا؛   اجلنائياااة القضاااائية
 قضاااائية والياااة اجلنائياااة حما مهاااا علاااى تسااابغ أن  مااانمااان اإلسدة اجلماعياااة، 

 اجلرةاااة، فياااه ارُتيبااات الاااذ  ان خ فاااا  ملعياااار امليااا أخااارى، معااااي  إىل اساااتنادا  
 فهااات املاااتهم، جنساااية معيااااروخحوصاااا   ،ماااإل القاااانون الااادويل متمااااايةتياااون 

 “.ذلك تتعل أبن  تلزمها ال
 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (37ال 

(see footnote 4 of the present annex above), paras. 71-121. 
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قااارار احمليماااة أيضاااا  علاااى توضاااي  املعاااذ املقحاااود   نظاااام يسااااعد 
قماااإل االساااتي ء غااا  املشاااروع  تتاقياااةالتساااليم مبوجاااب ا حملا ماااة أوا

واالتتاقيااا  األخاارى الاايت اتبعاات نتااس  1970 لعااام علااى العااائرا 
 أن احمليماااة قاااد قضااات أيضاااا  أبن حظااار التعاااذيب . ومباااا(38الالحاايغة

التساااليم  ، فااا ن صااايغة احملا ماااة أو(39ال(قاعااادة آمااارةال قاعااادة قععياااة
عاذيب ةيان أن تشايل  وذجاا  ألنظماة مبوجب اتتاقية مناهضاة الت

املشاامولة سلقواعااد  احملظااورا  اياامالتسااليم  لمحا مااة أوجدياادة ل
املرتيباااة ، مثااال اإلسدة اجلماعياااة واجلااارائم (اآلمااارةالقععياااة الالقواعاااد 

 ضد اإلنسانية وجرائم احلرب اخلع ة.
وقضااات احمليماااة أبن الااادول األطاااراف   اتتاقياااة مناهضاااة  -22

التعذيب ملزمة بتجرمي التعذيب وإقامة واليتها القضائية على جرةة 
 للمحا مااة علااىاألدوا  القانونيااة ال زمااة متتلااك التعااذيب ايااث 

وجود املشاتبه منذ حلظة   الوقائإل فور   اجلرةة وإجراء اقيق  تلك  
ةيان اعتباار هاذه ”يلات   ماا حمليماةعلنات ا. وأإقليم الدولاة   فيه  

ترمات إىل مناإل واحادة  تعاهدياةآلياة    االلتزاما ، جمتمعة، عناصر  
إفا   املشااتبه فايهم ماان العواقاب املرتتبااة علاى مسااؤوليتهم اجلنائيااة، 

 7مااان املاااادة  1. وااللتااازام املنحاااو  علياااه   التقااارة (40ال“إن ثبتااات
تقااادمي الشاااخن  قحااادببعااارض القضاااية علاااى سااالعاهتا املختحاااة ”

هاو التازام  “االلتازام سحملا ماة”الذ  تسميه احمليماة  و   “للمحا مة
ينشأ بغ  النظر عن وجاود طلاب ساابق بتساليم املشاتبه فياه. وماإل 

ارياااك الااادعوى مااان  بشاااأنذلاااك، يااُارتك القااارار للسااالعا  الوطنياااة 
عدمااه   ضااوء األدلااة املعروضااة عليهااا وقواعااد اإلجااراءا  اجلنائيااة 

علااااااااى وجااااااااه اخلحااااااااو  أبن  حمليمااااااااة. وقضاااااااات ا(41الذا  الحاااااااالة
احملا ماة التازام   حاي أن التسليم خياار تتيحاه االتتاقياة للدولاة، ”

دويل مبوجب االتتاقية يشيل انتها ه فع   غ  مشروع ترتتب عليه 
. والحظاات احمليمااة أيضااا  أن  اا   ماان اتتاقيااة (42ال“الدولااة مسااؤولية

واتتاقيااااة  1970 لعاااام قماااإل االسااااتي ء غااا  املشااااروع علاااى العااااائرا 
مناهضة التعذيب وغ ه من ضاروب املعاملاة أو العقوباة القاساية أو 

__________ 
مااااان اتتاقياااااة مناهضاااااة  7مااااان املاااااادة  1احمليماااااة أن التقااااارة  الحظااااات (38ال 

التعذيب وغ ه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة 
 علااااى املشااااروع غاااا  االسااااتي ء قمااااإل اتتاقيااااةتسااااتند إىل حياااام مشااااابه ياااارد   

فا ن  ،دونوهياو القاضاية تعب  واسب(. ibid., para. 90ال 1970 لعام العائرا 
 فا ن تُلزم األطراف فقط. ومإل ذلك،  اليوم لحادرا احليم  من  املنعوق  فقرا ”

تتساا  احمليمااة ملعاهاادة ماان املعاهاادا  املتعااددة األطااراف الأو للقااانون الاادويل 
األساائلة  وعااددسلنساابة للاادول األخاارى.  تااداعيا العاار ( ةياان أن تيااون لااه 

 مااادىطرحهاااا أعضااااء احمليماااة   أثنااااء املرافعاااا  الشاااتوية ييشاااف عااان  الااايت
“ الإعاااا ن القضااااية هااااذه تعرحهااااا الاااايت القانونيااااة املسااااائل لثاااا  نعاااااق اتساااااع

 (.ibid., p. 590, para. 21  نوهيوالقاضية دو 
 .Ibid., para. 99 (39ال 
 .Ibid., para. 91. See also paras. 74-75, 78 and 94 (40ال 
 .Ibid., paras. 90 and 94 (41ال 
 .Ibid., para. 95 (42ال 

نتس أن تتخذ السلعا  قرارها با”ال إنسانية أو املهينة تؤ د على 
أيااة جرةااة أخاارى هلااا طااابإل خعاا  مبوجااب األساالوب املتبااإل   حالااة 

 . (43ال“املعنية قانون الدولة
احملا ماة الايت ينبغات  العناصر األساسية ل لتازام سلتساليم أو -23

. يتعلااااب التنتيااااذ التعااااال ل لتاااازام إدراجهااااا   التشااااريعا  الوطنيااااة
احملا ماااة الااااذ التاااداب  الوطنياااة ال زماااة لتجااارمي اجلااارائم  سلتساااليم أو

الحاالة، وإقامااة الواليااة القضااائية علااى اجلاارائم وعلااى الشااخن ذا  
إجااراء اااراي  أوليااة، وإلقاااء  إقلاايم الدولااة، والتحقيااق أو  املوجااود 

املعنيااااة ساااالعا  الالقااااب  علااااى املشااااتبه فيااااه، وإحالااااة القضااااية إىل 
تضاااات إىل إقامااااة ي تضاااات أو اليقاااد  وهااااو مااااامل حقاااة القضااااائية الس

دم طلااب سلتساليم مان دولااة أخارى هلااا قاُ  التساليم إذا مااا دعاوى( أو
 املشتبه فيه.   مةالوالية القضائية ال زمة والقدرة على حما 

. إقاماااااة الوالياااااة القضاااااائية إقاماااااة الوالياااااة القضاااااائية ال زماااااة -24
اخن حما مة  لتزام بتسليم أوااللتنتيذ    “خعوة مسبقة منعقية”

. وألغاااراض هاااذا (44اليوجاااد   إقلااايم الدولاااةياااد عى ارتياباااه جرةاااة و 
  اخلااااارج  جرةااااة  يااااد عى ارتياهبااااا اجلرةااااةُ  تيااااوناملوضااااوع، عناااادما 

  سايعرّب احملا ماة   االلتازام سلتساليم أو  فا ن صلة لدولة احمليمة هبا،   وال
ختحاا   اال ” ، وهت  ( 45ال لوالية القضائية العاملية ل    ارسة  عن  سلضرورة 

بساااابب  ماااا  علاااى أاااااخا       اإلقلااايم الااااوطين قاماااة والياااة قضااااائية  إب 
ضاااحااي  ال يياااون   ال ، حياااث  ( 46ال “ اإلقلااايم ذلاااك  وقاااائإل حااادثت خاااارج  

__________ 
مااان اتتاقياااة  7مااان املاااادة  2إااااارة إىل التقااارة    ،Ibid., para. 90 (43ال 

مناهضة التعذيب وغ ه من ضاروب املعاملاة أو العقوباة القاساية أو ال إنساانية 
 من اتتاقية قمإل االستي ء غ  املشاروع علاى العاائرا  7املادة  إىلو  ،أو املهينة

 .1970 لعام
 Report of the African Union-European Union Technical ad hoc (44ال 

Expert Group on the Principle of Universal Jurisdiction 

(8672/1/09/Rev.1), annex, para. 11  وقد رأ  حميمة العدل الدولية   قضية .
الاادول األطااراف   اتتاقيااة    أداء   أن   التسااليم   أو املتحاالة ساللتاازام سحملا مااة    املساائل 

مناهضة التعذيب وغ ه من ضروب املعاملاة أو العقوباة القاساية أو ال إنساانية أو  
الواليااااة القضااااائية العامليااااة حملا مهااااا هااااو ااااارط ضاااارور     إبرساااااء املهينااااة اللتزامهااااا  

  بقحااااد القضااااية إىل سااالعاهتا املختحااااة    وإلحالااااة   أويل   اقياااق ماااان إجااااراء    لتاااتمين 
 Questions relating to the Obligation to Prosecute orال   احملا مااة   إجاراء 

Extradite (see footnote 4 of the present annex above), para. 74 ). 
يتاداخل  احملا ماة وإماا التساليم إماا مبدأأحد املؤلتي إىل أن ”  ذهب (45ال 

 اجلرةاة وباي الدولة بي تربطرابعة  توجد ال  حينما  امليةمإل الوالية القضائية الع
   املعاااين الشاااخن  وجاااودساااوى  ،أو بينهاااا وباااي املشاااتبه باااه ارتياهباااا، املااادعى
 M. Inazumi, Universal Jurisdiction in Modern International“ الإقليمها

Law: Expansion of National Jurisdiction for Prosecuting Serious 

Crimes under International Law (Antwerp, Intersentia, 2005), p. 122). 
 Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the (46ال 

Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3انظار، بوجاه  ؛
 ,p. 75ال وبورغنتااال و وةااانس هيِغناازخااا ، الاارأ  املسااتقل املشاارتك للقضاااة 

para. 42.) 
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مااااان رعاااااااي دولاااااة احمليماااااة    رةاااااة اجل ارتيااااااهبم    عى املاااااد  األااااااخا    وال 
. وماااإل  ضااارر الوطنياااة لدولاااة احمليماااة أل     ملحااااا تعااارض ا د عى  ياااُ  وال 

   ارساااة   عااان أيضاااا     يعاارّب احملا ماااة قاااد   ذلااك، فااا ن االلتااازام سلتسااليم أو 
الوالية القضائية سالستناد إىل أسس أخرى. وهيذا، ف ذا  ان بوساإل  

ييااون   دولااة أن متااارس الواليااة القضااائية علااى أساااس آخاار، فقااد ال ال 
العامليااة   تنتيااذ االلتاازام    قضااائية ماان الضاارور  االسااتظهار سلواليااة ال 

 احملا مة.   سلتسليم أو 
  حما مااة ماان  والواليااة القضااائية العامليااة عنحاار حاساام األمهيااة 

، وخاصااااة عناااادما تثااا  قلااااق اجملتمااااإل الااادويلجاااارائم يااادعى ارتياااااهبم 
للمحا ماااة   اإلقلااايم الشاااخن املااادعى ارتياباااه اجلرةاااة مضاااإل  ال

مااان الحااايوك  وهنااااك عااادد. (47اليبااات فياااه اجلرةاااةالاااذ  ارتُ الاااوطين 
الايت صاُدق عليهاا  1949 مثل اتتاقيا  جنياف األرباإل لعاام،  الدولية

واتتاقيااااة مناهضااااة التعااااذيب وغاااا ه ماااان  علااااى نعاااااق واسااااإل للغايااااة
يقضت ، ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو املهينة

مارساااااة الوالياااااة القضاااااائية العامليااااااة علاااااى اجلااااارائم املشااااامولة هبااااااذه مب
أو، باادال  ماان ذلااك، تسااليم األاااخا  املاادعى ارتياااهبم الحاايوك 

 إىل دولة أخرى ألغراض احملا مة.ائم اجلر 
. ذ ااااار  احمليماااااة   ال زماااااة التشاااااريعا  سااااانالتاااااأخر    -25

أن التااأخر    املسااائل املتحاالة ساللتاازام سحملا مااة أو التسااليمقضااية 
ا مة املشتبه فيهم يؤثر سالبا    تنتياذ حملإصدار التشريعا  ال زمة  

القضااية وااللتاازام إبحالااة  إبجااراء اقيااق أويل ل لتاازامالدولااة العاارف 
الدولاااة  التااازامنعااااق . و (48الإىل سااالعاهتا املختحاااة ألغاااراض احملا ماااة

جياب أيضاا  علاى الدولاة  التشاريعا  الوطنياة. إذسن ألل من جمرد 
سدئاة   ،  ارساة فعلياة أن متارس واليتها القضائية على املشتبه فياه

 . (49الإبثبا  الوقائإل ذلك
املسائل املتحلة حمليمة   قضية ذ ر  ا.  سلتحقيقااللتزام   -26

أن االلتزام سلتحقياق يتاألف مان عادد   ساللتزام سحملا مة أو التسليم
 من العناصر 

__________ 
 عليااه املنحااو احملا مااة  اإلاااارة إىل أن االلتاازام سلتسااليم أو وينبغاات (47ال 

 1996 لعااماملخلة بسالم اإلنساانية وأمنهاا  اجلرائممن مشروع مدونة  9  املادة  
مااان مشاااروع  8املاااادة  حساااب “تقريااار االختحاااا ” بااااالتااازام وثياااق الحااالة  هاااو

يلاازم ماان تااداب  إلقامااة  مااا فيهااا اال دولااة طاارف   تتخااذ أبن  تقضاات يتاملدونااة الاا
ضااد اإلنسااانية  املرتيبااةواليتهااا القضااائية علااى جرةااة اإلسدة اجلماعيااة واجلاارائم 

األماااام املتحاااادة واألفااااراد املاااارتبعي هبااااا وجاااارائم  مااااووتتواجلاااارائم املرتيبااااة ضااااد 
القاااائم سرتياهباااا.  احلااارب، بحااارف النظااار عااان مياااان ارتيااااب هاااذه اجلااارائم أو

أن الواليااة القضااائية العامليااة هاات املقحااودة  8علااى املااادة  ويوضاا  تعليااق اللجنااة
 ((.7، التقرة ال60و 59  (، الثانالاجلزء  الثان اجمللد ،1996 حوليةال
 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (48ال 

(see footnote 4 of the present annex above), paras. 76-77. 
 .Ibid., para. 84 (49ال 

تتساااا  االلتاااازام سلتحقيااااق   ضااااوء جيااااب  قاعاااادة عامااااة،  - 
وهااااو زايدة أال والغاااارض منهااااا،  الواجبااااة التعبيااااقموضااااوع املعاهاااادة 

 .(50الن العقابميافحة اإلف   مفعالية 

الشااابها  الااايت ااااوم حاااول تعزياااز الغااارض مااان االلتااازام هاااو  - 
ذا  إثبااااا  الوقااااائإل . ونقعااااة االنعاااا ق هاااات (51الالشااااخن املعااااين

شيل مرحلة أساسية   عملياة ميافحاة اإلفا   ي وهو ماالحلة،  
 .(52المن العقاب

 اتباه   أن اخحا  موجودا   ل  ا  لسلعا  سبب م  وجد  ا  - 
سلتسااااليم  ل لتااازام    لضاااإل   إقليمهاااا قاااد يياااون مساااؤوال  عااان أفعاااال  

احملا ماااااة، يتحاااااتم عليهاااااا التحقياااااق. وجياااااب الشاااااروع   التحقياااااق   أو 
يتحقااق بلااوغ هااذه النقعااة، علااى أقحااى تقاادير،  و األويل علااى التااور.  

إثباااا   ، وعنااادها يحاااب   ( 53ال خن ضاااد الشاااعناااد تقااادمي أول اااايوى  
 . ( 54ال ا  أمرا  واجب قائإل  الو 

مااااإل ذلااااك، فاااا ن جماااارد اسااااتجواب املشااااتبه فيااااه ماااان أجاااال و  - 
ةيان أن يُعاد وفااء  ساللتازام إبجاراء  هويتاه وإب غاه سلاتهم ال اديد

 .(55الاقيق أويل
تتااااوىل إجااااراء التحقيااااق الساااالعا  امليلتااااة إبعااااداد ملتااااا   - 

الوقاااائإل واألدلااة العلااى سااابيل املثااال، الواثئااق وأقاااوال ومجااإل القضااااي 
احملتمااااال  وسلتاااااورطالشاااااهود املتعلقاااااة سألحاااااداث موضاااااوع القضاااااية 

يباات للمشااتبه فيااه(. وهااذه الساالعا  هاات ساالعا  الدولااة الاايت ارتُ 
دمت أ  دولاة أخارى قاُ   سالعا أو اليت يد عى وقوعهافيها اجلرةة  

سلقضية. وليت تتت الدولة الايت يوجاد املشاتبه   تتعلقفيها اياوى  
فيه   إقليمها سلتزامها إبجراء اقيق أويل، ينبغت أن تلتمس تعاون 

 .(56السلعا  الدول املذ ورة أع ه
إىل الوالياااة القضاااائية العاملياااة  املساااتند  التحقياااق  ياااتم  جياااب أن   - 

ق عناادما تيااون للدولااة  ألدلااة الاايت تعباا  اخلاصااة س عاااي   وفقااا  لااذا  امل 
 .  ( 57ال موضوع التحقيق والية قضائية مبوجب صلتها سلقضية  

املساائل املتحالة   قضية  ذ ر  احمليمة. االلتزام سحملا مة -27
ا ماااااة يتاااااألف مااااان أن االلتااااازام سحمل ساللتااااازام سحملا ماااااة أو التساااااليم

 عناصر معّينة 
__________ 

 .Ibid., para. 86 (50ال 
 .Ibid., para. 83 (51ال 
 .Ibid., paras. 85-86 (52ال 
 .Ibid., para. 88 (53ال 
 .Ibid., para. 86 (54ال 
 .Ibid., para. 85 (55ال 
 .Ibid., para. 83 (56ال 
 .Ibid., para. 84 (57ال 
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االلتااازام سحملا ماااة هاااو   الواقاااإل التااازام إبحالاااة القضاااية إىل  - 
بتحرياك التازام علاى  نعاو ي الهاو و   اليت تتاوىل احملا ماة،سلعا   ال

، أو ال يتضت . وسلتعل، ف ن الوفاء هبذا االلتزام قد يتضتالدعوى
. وتقارر السالعا  املختحاة (58الاريك الادعوىضوء األدلة، إىل    
ال سلعريقاااة نتساااها الااايت تتبعهاااا  ساااتحرك الااادعوى أمإذا  انااات  ماااا

مبوجااب قااانون يااد عى وقوعهااا وتتساام سخلعااورة سلنساابة أل  جرةااة 
 .(59الالدولة املعنية

تخذ اإلجراءا  املتحلة بتنتيذ االلتزام سحملا مة ينبغت أن تُ  - 
تقاااادمي أول فااااور  وسألخاااانأقاااارب وقاااات  ياااان،  دون لخاااا ، و 

 .(60الايوى ضد املشتبه فيه
يرتتااااب عليهااااا   جيااااب أن ااااادد آجااااال احملا مااااة ايااااث ال  - 
بااد ماان الاااذ اإلجااراءا  الضاارورية   غضااون   وماان ت، ال   ، ولاام 
 . ( 61ال زمنية معقولة مهلة  

 يتعلق ساللتزام سلتسليم   . فيماااللتزام سلتسليم -28
واليااة  ، بحاورة أو أبخارى،إىل دولاة هلااا ال جياوز التساليم إال - 

 مل حقااة الشااخن املاادعى ارتيابااه اجلرةااة وحما متااه عماا   قضااائية 
 .(62الإقليمها انون دويل ملزم للدولة اليت يوجد الشخن  لتزام قس

عناااه سلرتحيااال    أن يسااتعاض ةيااان   الوفاااء ساللتااازام سلتسااليم ال  - 
غا  الرمسياة لنقال املشاتبه    الحور ذلك من  غ    االستثنائت أو التسليم   أو 

__________ 
  العااام املاادعت ضااد ااايلت بلجنااة اهلولنااد  التاارعأيضااا  بقضااية  قااارن  (58ال 

Chili Komitee Nederland v. Public Prosecutor, Court of Appeal of 

Amsterdam (Netherlands), 4 January 1995, Netherlands Yearbook of 

International Law, vol. 28 (1997), pp. 363-365،  حميماة  أ اد حياث
 اايلت رئايس تقادمي   االساتئناف أن املادعت العاام اهلولناد  مل معائ حاي رفا

 بينوااايه ألن  أمساارتدام، إىل زايرة    ااان   بينمااا احملا مااة إىل بينوااايه، السااابق،
لتساويغ  الزماةللمحا ماة وألن أ  أدلاة  اخلضاوع مان سحلحاانة  يتمتاإل   ان   رمبا

 أياااة بشااايلتتربعهاااا  تيااان ملحما متاااه ساااتيون   اااايلت،   حاااي أن هولنااادا 
 K. N. Trapp, State. انظاار  القضااائية الاادعاوى بشااأن  للتعاااون  ترتيبااا 

Responsibility for International Terrorism: Problems and Prospects 

(Oxford, Oxford University Press, 2011), p. 88, footnote 132. 
 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (59ال 

(see footnote 4 of the present annex above), paras. 90 and 94. 
 .Ibid., paras. 115 and 117 (60ال 
  انساااادوسلااارأ  املساااتقل للقاضااات   قاااارن . Ibid., paras. 114-115 (61ال 

(، والرأ  املخالف للقاضت paras. 148 and 151-153ال  القضية  تلك    ترينداد
 او (، والرأ  املخالف للقاضية para. 50ال نتسها القضية   سور ن املخح  

 (.para. 28ال
 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (62ال 

(see footnote 4 of the present annex above), para. 120. 

أااايال  علبااا  التسااليم الرمسيااة ترتتااب عليهااا  ف .  ( 63ال فيااه إىل دولااة أخاارى 
غاا     الحااور تتااوافر     محايااة حقااوق اإلنسااان قااد ال مهمااة ماان أااايال  
.  االسااااتثنائت فياااه إىل دولااااة أخاااارى، مثااال التسااااليم    شااااتبه الرمسياااة لنقاااال امل 

وتشااامل االاااارتاطا  الااايت يلااازم اساااتيتاؤها مبوجاااب قاااواني التساااليم    
لاااى  ، عااادم جاااواز احملا ماااة ع افاااة ييااان   الااادول    معظااام الااادول، إن مل 

اخلحااو   ، وقاعاادة  “ باانن  جرةااة إال  ال ” قاعاادة  اجلاارم ماارتي، و   ذا  
علاى أسااس    لمحا ماة ، وعدم تسليم املشتبه فيه ليخضإل ل ( specialityال 

 الرأ  السياست.   اجلنسية أو  الدين أو  اإلثين أو األصل  
دولااة مان خعااوا   ال تتخاذه   إن مااا .  والغارض االلتازام سملوضااوع   -29

ر   ذ  الحااالة    ضاااوء موضاااوع وغااارض الحاااك الااادويل  ينبغااات أن يتسااا 
عاال  جي  ماا وهاو  لتلاك الدولااة،    ة املحاادر األخارى ل لتازام الاادويل امللزما أو 

أيضااا   اإلاااارة  وينبغاات  .  ( 64ال ميافحااة اإلفاا   ماان العقاااب أ ثاار فعاليااة 
،  1969لعام    لقانون املعاهدا    ينا من اتتاقية في   27 إىل أنه مبوجب املادة 

جيااااوز لدولااااة طاااارف     القااااانون الاااادويل العاااار ، ال   جيسااااد   وهاااات حياااام 
تلاااك  معاهااادة أن ااااتج أبحياااام قانوهناااا الاااوطين لتربيااار عااادم تنتياااذها ل 

. وعاا وة علااى ذلااك، جيااب أن تتمااااى اخلعااوا  املتخااذة  ( 65ال عاهاادة امل 
 مإل سيادة القانون.  

، الاايت تثاا  قلااق اجملتمااإل الاادويلحاااال  اجلاارائم اخلعاا ة  و  -30
األااخا  احملا ماة هاو مناإل  ييون الغرض من االلتزام سلتسليم أو
ماان اإلفاا   ماان العقاااب عاان الااذين ياادعى ارتياااهبم هااذه اجلاارائم 

 .(66الطريق ضمان عدم ححوهلم على م ذ   أية دولة
__________ 

ماان مشاااريإل املااواد املتعلقااة بعاارد األجانااب الاايت اعتماادهتا    13ملااادة  س   قااارن  ( 63ال  
(،  الثاااان اجمللاااد الثاااان الاجلااازء    ، 2012  حولياااة ال   2012 وىل   عاااام األ قاااراءة  ال اللجناااة    
 Bozano v. France, 18 December   أيضا    انظر و   ؛ ( 46و   45  التقراتن  الرابإل،   التحل 

1986, paras. 52-60, Series A no. 111 ،   رأ  احمليمااة األوروبيااة حلقااوق    حيااث
إل   صااااورة     الاااايت   الشااااروط   علااااى   االلتتاااااف   بغيااااة   ترحياااال اإلنسااااان أن التسااااليم، املقناااا 

  الشخحااات   مااان احلااق   األ   ماااإل   يتعااارض عماال غااا  قاااانون    هاااو التسااليم،    هلاااا   مضااإل 
 . اإلنسان   حلقوق  األوروبية  االتتاقية   من   5 املادة  تيتله   الذ  
 أو سحملا مة ساللتزام املتحلة املسائلقضية    االستدالل الوارد    انظر (64ال 

 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite   التسليم
(footnote 4 of the present annex above), paras. 85-86 ،قضات. وعلياه 

 ل لتزاماا امتثاال السانغال  لعادم مربرا   تحل احمليمة أبن الحعوس  املالية ال 
 العقوبااة أو املعاملااة ضااروب ماان وغاا ه التعااذيب مناهضااة اتتاقيااة تترضااها الاايت

ال يحااال   وسملثااال،(. ibid., para. 112ال املهيناااة أو ال إنساااانية أو القاساااية
لتاااااأخحر السااااانغال   االمتثاااااال   ماااااربّرالتمااااااس النحااااا  مااااان االاااااااد األفريقااااات  

 (..ibidال االتتاقية تترضه الذ اللتزامها 
 .Ibid., para. 113 (65ال 
   ترينداد   انسادو أيضا  القاضت    أوضحه  و ما   وعلى .  Ibid., para. 120 ( 66ال  
 ل لتزاماا  االمتثاال إىل تقاودالدولاة جياب أن تياون تحارفا    تحرفا ” 
(. فااا  التعاااذيب حظاااراملعاااين هناااا هاااو  وااللتااازامال نتيجاااة بتحقياااق تقضااات الااايت

 اقياااق سإلمياااان  ييااان مليساااتقيم أن تااازعم الدولاااة أناااه، بااارغم حسااان تحااارفها، 
( مرتيبياه وحما ماة التعاذيب بتجارمي الواقاإل علاى عاتقهاا ال  ل لتزام  التام  االمتثال
. ولاايس بوسااإل احمليمااة احمللاات سلقااانون  تتعلااقنقاان أو صااعوس   أوجااه بساابب
 جانااب ماان املزعااوم لتحاارف‘ا ’حساان إىل اسااتنادا  القضااااي  ماان قضااية تغلااقأن 

 ؛ibid., para. 50ترينااداد    انسااادوللقاضاات   املسااتقل“ الالاارأ  املعنيااة الدولااة
 (.paras. 43-51   ام   انظر أيضا  استدالله  
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احملا مة   ام سلتسليم أو يسر  االلتز  . ال النعاق الزمين ل لتزام  -31
علاااى الوقاااائإل الااايت حااادثت بعاااد   إال   مااان املعاهااادا    مبوجاااب معاهااادة 

، وذلااك  لدولااة املعنيااة إىل ا ذ سلنساابة  ا دخااول تلااك املعاهاادة حيااز النتاا
ت بعريقاااااة أخاااارى قحاااااد مغااااااير   مل  مااااا ”  يتباااااي مااااان املعاهاااادة أو يثباااااُ   االلتازام دولاة طرفاا    معاهادة تتضامن  ال . وبعد أن تحب   ( 67ال “ لذلك 

مااان التااااري  الاااذ   را   احملا ماااة، يحاااب  مااان حقهاااا، اعتباااا  سلتساااليم أو 
مااان  أخاارى  أصاابحت فيااه طرفاااا    املعاهاادة، أن تعلااب امتثاااال دولااة  

. وهياااااذا، فااااا ن  ( 68ال احملا ماااااة  ف ل لتااااازام سلتساااااليم أو ا طااااار الااااادول األ 
لتجاارمي وإقامااة الواليااة القضااائية ال زمااة علااى األعمااال الاايت  االلتاازام س 

ذ  احملا مااة   ظرهااا معاهاادة تتضاامن االلتاازام سلتسااليم أو ا  جيااب أن ينتاا 
. وماااااإل ذلاااااك،  ( 69ال تحاااااب  الدولاااااة ملزماااااة بتلاااااك املعاهااااادة   مبجااااارد أن 

  األفعاال املرتيبااة قباال باادء نتاااذ    أن اقااق ااتء ةنااإل الدولااة ماان   ال 
 .  ( 70ال ا   حق مرتيبيها قضائي أن ت تلك الدولة و إىل  سلنسبة   املعاهدة 

. احملا ماااااااة عواقااااااب عاااااادم االمتثاااااااال ل لتاااااازام سلتسااااااليم أو -32
املساااائل املتحااالة ساللتااازام سحملا ماااة أو خلحااات احمليماااة   قضاااية 

إىل أن انتهاك التزام دويل مبوجب اتتاقية مناهضة التعاذيب التسليم  
وغاااا ه ماااان ضااااروب املعاملااااة أو العقوبااااة القاسااااية أو ال إنسااااانية أو 

. (71الفعاااال غاااا  مشااااروع ترتتااااب عليااااه مسااااؤولية الدولااااةهااااو  املهينااااة
 ا هنمجيإل التداب  ال زمة لتنتيذ االلتزام، فالدولة مل تتخذ  دامت   وما

. وتااانن ماااواد اللجناااة املتعلقاااة مبساااؤولية (72الزامهااااتظااال منتهياااة اللت
علااى أن ارتيااب فعال غاا   الادول عان األفعاال غاا  املشاروعة دولياا  

ترتتاااب عليااااه هاااو أماااار الااادول ماااان إىل دولاااة  يُنساااابمشاااروع دولياااا  
( واجلرب 30تيرار الاملادة الوعدم  اليف مبا   ذلكعواقب قانونية،  

 .(73ال(54-49ادة الاملواد ضامل اب تدال( و 39-34و 31الاملواد 
إنشااء احمليماة  مإل.  “البديل الثالث”الع قة بي االلتزام و -33

مان حة، أصاب  احملا م اجلنائية الدولية املخح  ا   اجلنائية الدولية و 
حما ماة ااخن ماتهم أن  التزام بتسليم أو  يقإل عليهالدولة    املمين
أ  تسااليم املشااتبه فيااه إىل حميمااة جنائيااة  -بااديل اثلااث إىل تلجااأ 

__________ 
من اتتاقية    28التقرا  إىل املادة    هذه  وايل ، Ibid., paras. 100-102 (67ال 

القاااانون  جتساااد الااايت األحياااام مااان وهااات، 1969فييناااا لقاااانون املعاهااادا  لعاااام 
 الدويل العر .

 .Ibid., paras. 103-105 (68ال 
 .Ibid., para. 75 (69ال 
 .Ibid., paras. 102 and 105 (70ال 
 .Ibid., para. 95 (71ال 
 .Ibid., para. 117 (72ال 
 76 التقاااراتن  ،( والتحاااويبالثااااناجمللاااد الثاااان الاجلااازء  ،2001 حولياااة (73ال 
واملاااواد املتعلقاااة مبساااؤولية الااادول عااان األفعاااال غااا  املشاااروعة دولياااا  الااايت  .77و

 العامااة اجلمعيااة قاارار مرفااق  دورهتااا الثالثااة واخلمسااي تاارد    للجنااةاعتماادهتا ا
 .2001ديسمرب /األول  انون   12 املؤر  56/83

 1الثالااث منحااو  عليااه   التقاارة وهااذا البااديل . (74الدوليااة خمتحااة
مااان االتتاقياااة الدولياااة حلماياااة مجياااإل األااااخا  مااان  11مااان املاااادة 

2006 االختتاء القسر  لعام
 . (75ال

  رأيهااااااا املخااااااالف   قضااااااية اااااااو  القاضااااااية  قااااااد رأ و  -34
السنغال  ه لو  انتأن التسليم ملتحلة ساللتزام سحملا مة أواملسائل ا

إىل حميمااااة دوليااااة الشااااخن املاااادعى ارتيابااااه اجلرةااااة مت ساااالّ قااااد 
أخلااات سلتزامهاااا سحملا ماااة  يشاايلها االاااااد األفريقااات حملا متاااه، ملاااا

ماان اتتاقيااة مناهضااة التعااذيب وغاا ه ماان ضااروب  7مبوجااب املااادة 
املعاملااااة أو العقوبااااة القاسااااية أو ال إنسااااانية أو املهينااااة، ألن إنشاااااء 

لبلااااوغ الغاااارض ماااان االتتاقيااااة، وهااااو أماااار  ااااان ساااايتم   مااااةهااااذه احملي
. وبعبيعاة احلاال، لاو (76ال ارسة الدول اظره االتتاقية نتسها وال ال
[ ماان املعاهاادة أو ]ثباات[ بعريقااة أخاارى قحااد مغاااير”  (77ال“]تبااي 

إىل الشاااخن املاااد عى ارتياباااه اجلرةاااة تساااليم متااااده عااادم السااامامب ب
 رافيعتاات الاادول األطاا حميمااة جنائيااة دوليااة، فاا ن هااذا التسااليم لاان

 املعاااين وفقاااا  حما ماااة الشاااخن  لتااازام بتساااليم أواال  املعاهااادة مااان 
 . الداخلت ليل دولةم القانون انظلل

قااارتمب،   ضاااوء تزاياااد أمهياااة احملاااا م اجلنائياااة الدولياااة، أن ويُ  -35
ة ساللتااااازام سلتساااااليم قااااالعاجلديااااادة املت ياااااةعاهدتحياااااام الاألتشااااامل 

ينبغااااااات أن تشااااااامله و اااااااذلك احملا ماااااااة هاااااااذا الباااااااديل الثالاااااااث،  أو
 التشريعا  الوطنية. 

أن تتاات ماان الاادول أيضااا  . قااد تااود دولااة م حظااة إضااافية -36
 حقااة مب وذلااك سلقيااام مااث   احملا مااة،  ْت االلتاازام سلتسااليم أوبشااق  

دولاااة إىل ساااليمه ت توإصااادار حيااام اقااه وحما متااه قضاااائيا  اجلااان 
 .(78اليماحل تنتيذغرض ب هتاوضعه   عهد أخرى أو

__________ 
من مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها  9 تنن املادة (74ال 

 عادم”  إطار  ينعبقاملادة  تلكاحملا مة مبوجب  وعلى أن االلتزام سلتسليم أ
اجمللاد الثاان الاجلازء  ،1996 حولياةال “دولية جنائية  حميمةاإلخ ل سختحا   

 (.63  الثان(، 
إقلااايم خاضاااإل لواليتهاااا القضاااائية عثااار   علاااى الدولاااة العااارف الااايت يُ ” (75ال 

ب املتااارتض جلرةاااة اختتاااااء قسااار  أن ايااال القضاااية إىل ساااالعاهتا علاااى املرتياااِ 
له إىل احااِ اتُ  تسالم الشااخن املعاين أو مل املختحاة ملباااارة الادعوى اجلنائيااة، إن مل

له إىل حميمااااة جنائيااااة دوليااااة احااااِ اتُ  دولااااة أخاااارى وفقااااا  اللتزاماهتااااا الدوليااااة، أو مل
 .“تحاصهاتعرتف سخ

 ساللتاااازام املتحااالة املساااائل  قضاااية  ااااو  للقاضااايةاملخاااالف  الااارأ  (76ال 
ةال التسااااليم أو سحملا ماااة  Questions(  أخاااارى نقااااط بشااااأن  الاااارأ    خماَلتااااَ

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

the present annex above), dissenting opinion of Judge Xue, at para. 42. 
 .1969من اتتاقية فيينا لقانون املعاهدا  لعام  28املادة  (77ال 
جيسااا ف غالتسااايت   تقرياااره األويل  السااايد اإلميانياااة هاااذه طااارمب (78ال 
، A/CN.4/571،   326 الوثيقاااة(، األولالاجلااازء  الثاااان اجمللاااد ،2006 حولياااةال

 (.50و 49التقراتن 




