
 

 الفصل التاسع
 )(االلتزام بالتسليم أو المحاكمة 

 مقدمة -ألف
ــا السادسـة واخلمســني (عــام -٣٤٥  )،٢٠٠٤ قـررت اللجنــة، يف دور

ــاكمة ( ــتزام بالتســـليم أو احملـ أن تــدرج موضـــوع "االلـ
. وخـــــالل الـــــدورة )٤٨٦()" يف برنـــــامج عملهـــــا الطويـــــل األجـــــل

 ٢٨٦٥)، قــررت اللجنــة يف جلســتها ٢٠٠٥الســابعة واخلمســني (عــام 
أن تــــدرج املوضـــــوع يف برنـــــامج  ٢٠٠٥آب/أغســـــطس  ٤املعقــــودة يف 

جيســالف غالتســكي مقــرراً خاصــاً معنيــاً عملهــا احلــايل وعينــت الســيد 
مـــن قرارهـــا  ٥. وقـــد أيـــدت اجلمعيـــة العامـــة، يف الفقـــرة )٤٨٧(باملوضـــوع

، قــــرار اللجنــــة بــــأن ٢٠٠٥تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٢٣املــــؤرخ  ٦٠/٢٢
 تدرج هذا املوضوع يف برنامج عملها.

ـــــــــا الثامنـــــــــة واخلمســـــــــني  -٣٤٦ وقـــــــــد تلقـــــــــت اللجنـــــــــة، يف دور
 ونظرت فيه. )٤٨٨(األويل للمقرر اخلاص)، التقرير ٢٠٠٦ (عام

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -باء
ـــــا احلاليـــــة، التقريـــــر الثـــــاين  -٣٤٧ عـــــرض علـــــى اللجنـــــة، يف دور

)، فضــًال عــن التعليقــات واملعلومــات للمقــرر اخلــاص (
). ونظــــــرت و الـــــيت وردت مـــــن احلكومـــــات (

ا اللجنـــــــة يف التقريـــــــر يف املعقـــــــودة يف  ٢٩٤٧إىل  ٢٩٤٥ جلســـــــا
  .٢٠٠٧آب/أغسطس  ٣متوز/يوليه إىل  ٣١الفرتة من 

 عرض املقرر اخلاص تقريره الثاين -١
الحـــظ املقـــرر اخلــــاص أن تقريـــره الثــــاين يلخـــص األفكــــار  -٣٤٨

واملفـــاهيم الرئيســـية الـــيت وردت يف تقريـــره األويل، مـــن أجـــل التمـــاس 
يدة، بشأن املسائل األكثر إثارة للجدل آراء اللجنة، بعضويتها اجلد

ـذا املوضـوع. وأكـد أن خطـة العمـل األوليـة الـواردة يف  فيما يتعلق 
تظـــــــل متثـــــــل "خارطـــــــة الطريـــــــق" الرئيســـــــية الـــــــيت  )٤٨٩(تقريــــــره األويل

ا يف مواصلة االضطالع بعمله بشأن هذا املوضوع.  سيسرتشد 
رئيســية الــيت وقــد كانــت املســائل التاليــة مــن بــني املســائل ال -٣٤٩

أثريت خالل املناقشـة الـيت جـرت يف الـدورة السـابقة والـيت سـريحب 
املقــــرر اخلــــاص بتلقــــي آراء اللجنــــة بصــــددها: مــــا إذا كــــان مصــــدر 

__________
لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء ال٢٠٠٤ حوليـــــة)٤٨٦( الفقرتـــــان )، ثـــــاين، ا
. وقــد أرفــق بتقريــر اللجنــة لتلــك الســنة خمطــط مــوجز يصــف ٣٦٣-٣٦٢

اهليكل العام والنهج املمكنني لدراسة هذا املوضوع. وقد أحاطت اجلمعية 
، ٢٠٠٤كـانون األول/ديسـمرب   ٢املـؤرخ  ٥٩/٤١علمًا، يف قرارهـا  العامة

 بتقرير اللجنة فيما يتعلق بربنامج عملها الطويل األجل.
لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠٥ حولية)٤٨٧(  .٥٠٠ثاين)، الفقرة ، ا
ـــــــــــة)٤٨٨( ـــــــــــاين (اجلـــــــــــزء األ٢٠٠٦ حولي ـــــــــــد الث ل الوثيقـــــــــــة ، ول)، ا

. 
 .٦١املرجع نفسه، الفقرة )٤٨٩(

االلتزام بالتسليم أو احملاكمـة هـو مصـدر حمـض تعاهـدي أو أنـه يـرد 
أيضــاً يف القــانون الــدويل العــريف، علــى األقــل بالنســبة لــبعض فئــات 

ثـل جـرائم احلـرب، والقرصـنة، واإلبـادة اجلماعيـة، واجلـرائم اجلرائم (م
املرتكبــة ضــد اإلنســانية)؛ ومــا إذا كــان ينبغــي أن يكــون هنــاك متييــز 
واضــح بــني االلتــزام بالتســليم أو احملاكمــة ومفهــوم الواليــة القضــائية 
العاملية، وما إذا كان ينبغـي النظـر يف هـذا املفهـوم األخـري يف سـياق 

إذا كان األمر كذلك، فإىل أي حد)؛ ومـا إذا كـان هذا املوضوع (و 
العنصــران البــديالن لاللتــزام بالتســليم أو احملاكمــة ينبغــي أن يعــامال 
على قدم املسـاواة، أو مـا إذا كـان ينبغـي أن يكـون ألحـدمها أولويـة 
علــــى اآلخــــر؛ ومــــا إذا كــــان ينبغــــي للجنــــة أن تنظــــر يف مــــا يســــمى 

تســـليم َمـــن يـــدعى ارتكابـــه "البـــديل الثالثـــي" الـــذي يشـــمل عنصـــر 
اجلرميـــة إىل حمكمـــة جنائيـــة دوليـــة خمتصـــة؛ ومـــا هـــو الشـــكل الـــذي 
ـذا املوضـوع.  ينبغي أن يتخذه املنتج النهائي لعمل اللجنة املتعلـق 
والحظ املقرر اخلاص أنه قد مت اإلعراب عـن جمموعـة كبـرية وخمتلفـة 

قـانون الـدويل من اآلراء بشأن هذه املسائل السنَة املاضية يف جلنـة ال
 ويف اللجنة السادسة.

إال أن املقــرر اخلــاص اســتطاع، حــىت يف هــذه املرحلــة، أن  -٣٥٠
يقدم مشروع مادة واحدة فيما يتعلق بنطـاق انطبـاق مشـاريع املـواد 

. ويتضــمن احلكــم )٤٩٠(املرتقبــة بشــأن االلتــزام بالتســليم أو احملاكمــة
ففيمـا يتعلـق بعنصـر املقرتح ثالثة عناصر سيلزم أن تتناوهلـا اللجنـة. 

الــزمن املشــار إليــه يف هــذا احلكــم، ســيتعني أن تأخــذ مشــاريع املــواد 
يف االعتبار الفرتات املختلفة اليت ينشأ فيها االلتزام ويسري وحيدث 
آثـــاره؛ ومســـألة مصـــدر االلتـــزام تتصـــل بـــالفرتة األوىل. وفيمـــا يتعلـــق 

طــاق بالعنصــر املوضــوعي، ســيتعني علــى اللجنــة أن تثبــت وجــود ون
االلتـزام بالتسـليم أو احملاكمـة، حمـددة بـذلك، يف مجلـة أمـور، مــا إذا  
كـــان ينبغـــي أن يكـــون جلـــزٍء واحـــٍد مـــن البـــديل أولويـــة علـــى اجلـــزء 
اآلخــــر، وإىل أي حــــٍد يكــــون للدولـــــة املتحفظــــة علــــى َمــــن يـــــدعى 
ارتكابــــه اجلرميــــة هــــامٌش مــــن الســــلطة التقديريــــة بــــأن تــــرفض طلــــب 

لتـــزام يشـــتمل علـــى إمكانيـــة تســـليمه إىل التســـليم، ومـــا إذا كـــان اال
حمكمـــة جنائيـــة دوليـــة. وأخـــرياً، وفيمـــا يتعلـــق بالعنصـــر الشخصـــي، 
م جلــــرائم اخلاضــــعني  أشــــار احلكــــم إىل األشــــخاص املـــــدعى ارتكــــا
للوالية القضائية للدول املعنية، مما يثري مسألة عالقة االلتزام مبفهوم 

لـــزم أن تنظـــر فيهـــا اللجنـــة الواليـــة القضـــائية العامليـــة، وهـــي مســـألة ي
أيضــاً. واقرتانــاً بالعنصــر الشخصــي، ســيتعني علــى اللجنــة أيضــاً أن 

 حتدد اجلرائم واألفعال اجلرمية اليت يشملها هذا االلتزام.
__________

على ما يلي: ١مشروع املادة ينص )٤٩٠(
 "نطاق التطبيق

"تطبـق مشــاريع املــواد هــذه علــى إرســاء االلتــزام البــديل للــدول 
بتســــليم أو حماكمــــة األشــــخاص اخلاضــــعني لواليتهــــا القضــــائية ومضــــمون هــــذا 

 االلتزام وتطبيقه وآثاره".



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

كمـا اقــرتح املقــرر اخلـاص خطــًة ملزيــٍد مـن التطــوير وعــرض  -٣٥١
أفكاره بشأن املواد اليت ستصاغ مستقبًال. وأوضـح، بصـفة خاصـة، 

مشـــروع مـــادٍة واحـــدٍة ينبغـــي أن يتضـــمن تعريفـــاً للمصـــطلحات  أن
املســــتخدمة، وأن مشــــروع مــــادة أخــــرى (أو جمموعــــة مــــن مشــــاريع 
املــــواد) ينبغــــي أن خيصــــص لوصــــف االلتــــزام بالتســــليم أو احملاكمــــة 
والعناصر املكونة له. كما توخى املقرر اخلاص صياغة مشروع مـادة 

و حماكمـة جمـرٍم مزعـوٍم إذا تنص على أن "كـل دولـة ملزمـة بتسـليم أ
ما نصت على هذا االلتزام معاهدة تكون فيهـا هـذه الدولـة طرفـاً". 
وينبغي أن تكون هناك مشاريع مواد أخرى تستلهم مشـروع مدونـة 
اجلـــرائم املخلــــة بســــلم اإلنســــانية وأمنهـــا الــــذي اعتمدتــــه اللجنــــة يف 

ا الثامنة واألربعني عاَم   .)٤٩١(١٩٩٦دور
رر اخلاص يف النهاية إىل ضرورة القيام، يف هذه وأشار املق -٣٥٢

الدورة، بتكرار الطلب املوجـه إىل احلكومـات لكـي تقـدم معلومـات 
ا وممارستها فيما يتعلق بااللتزام بالتسليم أو احملاكمة.  عن تشريعا

موجز املناقشة -٢
تعليقات عامة(أ)

م  -٣٥٣ تنــاول أعضــاء اللجنــة علــى وجــه اخلصــوص، يف تعليقــا
ـــــزام بالتســـــليم أو احملاكمـــــة وعالقتـــــه بالواليـــــة  العامـــــة، مصـــــدرَ  االلت
، ومســألة هـونطــاق االلتــزام والعنصــرين املكــونني لــ ،القضــائية العامليــة

مـا يســمى ( تسـليم املــدعى ارتكابـه اجلرميـة إىل حمكمـة جنائيـة دوليـة
.)"البديل الثالث" الذي اقرتحه املقرر اخلاص  ب

وأعرب عن رأي مؤداه أن مسألة مصدر االلتزام بالتسليم  -٣٥٤
أو احملاكمة متثل جـوهر املوضـوع املطـروح وينبغـي أن ختصـها اللجنـة 
بتحليل دقيق، بالنظر على وجه اخلصوص إىل املوقف الذي اختذته 

ـــا.  بعـــض األعضـــاء بـــأن ومـــع تســـليم بعـــض احلكومـــات يف تعليقا
قائمــاً علــى معاهــدات يف أغلــب  االلتــزام بالتســليم أو احملاكمــة كــان

ـــ ، ولـــو فيمـــا يتصـــل أيضـــاً اً يـــعرف ه طابعـــاً ـاألحيـــان، فقـــد ارتـــأوا أن ل
باجلرائم املشمولة بالقانون الدويل. ولكـن تظـل هنـاك مسـألة تتصـل 
مبا إذا كان االلتزام ينطبق فقط على جرائم معينة مشمولة بالقـانون 

أخـــرى منصــــوص الـــدويل العــــريف أو سيتســـع نطاقــــه ليشـــمل جــــرائم 
عليها يف معاهدات دولية، وما إذا كان سينطبق أيضاً علـى اجلـرائم 
العادية. ويرى بعض األعضاء أن على اللجنـة أن تركـز علـى حتديـد 
اجلـــرائم الـــيت يشـــملها االلتـــزام بالتســـليم أو احملاكمـــة. وارتـــأى بعـــض 
ــــذه  األعضــــاء اآلخــــرين أن علــــى اللجنــــة أال حتــــاول وضــــع قائمــــة 

إذ ســـــيؤدي ذلـــــك إىل عرقلـــــة التطـــــوير التـــــدرجيي للقـــــانون اجلـــــرائم (
ــال)، بــل ينبغــي بــاألحرى أن تضــع معــايري تتــيح  الــدويل يف هــذا ا
حتديـد فئــات اجلــرائم الـيت تكــون الدولــة إزاءهـا ملزمــة بــذلك االلتــزام 
حبكــم القــانون. واقــرتح يف هــذا الصــدد أن تشــري اللجنــة إىل مفهــوم 

نية وأمنهـــا" الـــذي عـــوجل بإســـهاب يف "اجلـــرائم املخلـــة بســـلم اإلنســـا
. ١٩٩٦يف عــام  اللجنــة مشــروع القــانون ذي الصــلة الــذي وضــعته

__________
لد الثاين (اجلزء ال١٩٩٦ حولية)٤٩١( .٥٠الفقرة ، والتصويب )ثاين، ا

وأشـار بعـض األعضـاء، إىل أن اللجنــة ينبغـي هلـا أن تنظـر أيضــاً يف 
مســألة مــا إذا كـــان االلتــزام بالتســليم أو احملاكمـــة ميكــن أن يســـتمد 

من القواعد العامة للقانون الدويل.من قاعدة قطعية 
وأشـــــار بعـــــض األعضـــــاء كـــــذلك إىل أن املشـــــروع املقبـــــل  -٣٥٥

ينبغـــي، أيـــاً كـــان األمـــر، أن يســـتهدف تنظـــيم كلتـــا احلـــالتني اللتـــني 
تكـــون فيهمـــا الـــدول ملزمـــة بـــااللتزام بالتســـليم أو احملاكمـــة مبوجـــب 

معاهـــدة أو  ســـياقالقـــانون الـــدويل العـــريف، واملشـــاكل الـــيت تنشـــأ يف 
 أن بعـض األعضـاء اآلخـرين حـذروا االلتزام. غريذلك أكثر تفرض 

قانون املعاهدات. من حصر توصيات اللجنة يف نطاق
وشـــدد بعـــض األعضـــاء علـــى أنـــه حـــىت وإن كـــان االلتـــزام  -٣٥٦

بالتســــليم أو احملاكمــــة والواليــــة القضــــائية العامليــــة يتشــــاطران هــــدفاً 
واحـــداً (وهـــو مكافحـــة اإلفـــالت مـــن العقـــاب حبرمـــان األشـــخاص 

ئم معينــــة مــــن "املــــالذات اآلمنــــة")، فينبغــــي التفريــــق املتهمــــني جبــــرا
تكـــون معاجلـــة الواليـــة القضـــائية العامليـــة،  البينهمـــا. وهلـــذا ينبغـــي أ

إال الــيت قــررت اللجنــة عــدم إدراجهــا كموضــوع يف جــدول أعماهلــا، 
بقــدر اتصــاهلا املباشــر باملوضــوع الــراهن. وأشــري يف هــذا الصــدد إىل 

إذا كانـــــت الدولـــــة اكمـــــة لــــن ينشـــــأ إال أن االلتــــزام بالتســـــليم أو احمل
املعنية قد أرست واليتها القضائية وكان الشـخص، علـى أيـة حـال، 

ا. وأشـــار بعـــض األعضـــاء  موجـــوداً يف إقليمهـــا أو خاضـــعاً لســـيطر
اآلخـرين إىل أن الدولـة املعتقلــة غالبـاً مــا تكـون هلــا الواليـة القضــائية 

ألحــد ووفقــاً  رميــة.فقــط كنتيجــة لعــدم تســليم َمــن يــدعى ارتكابــه اجل
، فإن االلتزام بالتسـليم أو احملاكمـة مفـروض علـى الـدول فيمـا اآلراء

خيـــص اجلـــرائم اخلاضـــعة للواليـــة القضـــائية العامليـــة. واقـــرتح أن تعـــاَجل 
العالقــة بــني االلتــزام بالتســليم أو احملاكمــة والواليــة القضــائية العامليــة 

يف نص خاص.
م، أعــرب عـن آراء خمتلفــة فيمــا وفيمـا يتعلــق بنطـاق االلتــزا -٣٥٧

"، والعالقــة املتبادلــة اكمــةيتعلــق بعنصــري االلتــزام: "التســليم" و"احمل
بينهمـــا. ووفقـــاً ملـــا ذكـــره بعـــض األعضـــاء، فـــإن الدولـــة املعتقلـــة هلـــا 

ا احملليـة ، علـى وجـه اخلصـوص سلطة أن تقرر، اسـتناداً إىل تشـريعا
اآلخــرين إىل أن  أي عنصــري االلتــزام تنفــذ. وأشــار بعــض األعضــاء

االلتزام بالتسليم أو احملاكمة قد ينشأ يف حاالت خمتلفـة، ينبغـي أن 
تأخــــذها اللجنــــة يف االعتبــــار ألن تلــــك احلــــاالت ميكــــن أن تكــــون 

عـــــرض رأى أعضـــــاء آخـــــرون أن مهمـــــة لتحديـــــد نطـــــاق االلتـــــزام. و 
علــى  يضــفي شــيئاً مــن التعتــيمااللتــزام علــى أنــه بــديل مــن شــأنه أن 

ام ذاته.طابع االلتز 
وفيمـــا يتعلـــق بـــاجلزء األول مـــن االلتـــزام، فقـــد ذكـــر أنـــه بينمـــا  -٣٥٨

ســـــتحتاج اللجنـــــة إىل دراســـــة حـــــدود التســـــليم (مثـــــل احلـــــدود املتعلقـــــة 
تضــمن  أو مــواطين الدولــة املعتقلـة، أو احلالــة الــيت ال ،بـاجلرائم السياســية

الفـرد فيها الدولة الطالبة للتسليم توفري ضـمانات حمـددة حلمايـة حقـوق 
املعــين)، ينبغــي هلـــا أن تتــوخى احلـــذر مــن الـــدخول يف حتليــل للجوانـــب 

الـدقيق  ىنالفنية لقانون التسليم. كما سيتعني علـى اللجنـة أن حتـدد املعـ
" (احملاكمة)."  بلعنصر االلتزام املشار إليه 



 االلتزام بالتسليم أو المحاكمة 

"البـديل الثالـث"، أوضـح بعـض   بوفيما يتعلـق مبـا يسـمى  -٣٥٩
ســـليم حملكمـــة جنائيـــة دوليـــة ال ينبغـــي أن يعـــاجل يف األعضـــاء أن الت

الســياق احلــايل، ألنــه خيضــع لظــروف خمتلفــة، ويثــري مشــاكل خمتلفــة 
عن املشـاكل الـيت يثريهـا التسـليم. غـري أن بعـض األعضـاء اآلخـرين 

ذات صــلة معينــة قــد ذكــروا أن اللجنــة ينبغــي هلــا أن تعــاجل مســائل 
 أن واجــب الدولــة تســليم فــرد باملوضــوع احلــايل؛ وأشــاروا، مــثًال، إىل

أنــه إىل حمكمــة دوليــة ميكــن أن يشــل االلتــزام بالتســليم أو احملاكمــة و 
وأشـــــار الـــــبعض إىل أن  معاجلتـــــه يف مشـــــاريع املـــــواد.بالتـــــايل ينبغــــي 

الصـــــكوك التأسيســـــية للمحـــــاكم الدوليـــــة تتنـــــاول مســـــألة الطلبـــــات 
.وبالتقدمي إىل حمكمة دولية املتزامنة املتعلقة بالتسليم

الذي اقرتحه املقرر اخلاص ١تعليقات على مشروع املادة  (ب)
الـــذي  ١بينمـــا ارتـــأى بعـــض األعضـــاء أن مشـــروع املـــادة  -٣٦٠

اقرتحــه املقــرر اخلــاص مقبــول مــن حيــث املبــدأ، فقــد أشــار أعضـــاء 
آخـــرون إىل أن مـــن الصـــعب علـــى اللجنـــة أن تتخـــذ موقفـــاً بشـــأن 

ملقـــــرر اخلـــــاص بشـــــأن نطـــــاق مشـــــاريع املـــــواد دون أن تعـــــرف آراء ا
املسـائل الالحقـة، ومـن بينهـا مصـدر االلتـزام بالتسـليم أو احملاكمــة. 
وأعــرب بعــض األعضــاء عــن تأييــدهم لإلشــارة إىل الفــرتات الزمنيـــة 
ـــــم انتقـــــدوا املصـــــطلحات  ـــــذا االلتـــــزام، غـــــري أ املختلفـــــة املتصـــــلة 

ومضـمون االلتـزام [...] إرساء "(مشروع املادة املستخدمة يف نص 
). واقــــرتح بعــــض األعضــــاء اآلخــــرين "هــــذا االلتــــزام وتطبيقــــه وآثــــاره

حــذف تلــك اإلشــارة، مفضــلني بــدًال منهــا صــياغة مبســطة للــنص.  
الطــــابع  ضــــرورة حـــذف صـــفة "البــــديل" نظـــراً ألنكمـــا استصـــوب 

البــديل لاللتــزام مســألة ســتبحثها اللجنــة يف مرحلــة الحقــة. وأبــدى 
اص أن االلتـزام بالتسـليم أو بعض األعضاء تأييدهم لرأي املقرر اخل

احملاكمة ال يوجد إال يف حالة األشخاص الطبيعيني؛ وإن كان أحد 
األعضاء قد ارتأى أنه ينبغي مواصلة استكشـاف حالـة األشـخاص 
االعتبـــاريني الضـــالعني يف ارتكـــاب جـــرائم. وظـــل هنـــاك تفـــاوت يف 
 اآلراء بشــــأن مــــا إذا كــــان ينبغــــي أن تشــــري اللجنــــة إىل عبــــارة "إمــــا

ا "التزام" ) (التسليم وإما احملاكمة"  على أ
وأعرب عن رأي ينادي باالستعاضة عن عبـارة "واليتهـا  أم "مبدأ".

بعبــــارة "املوجــــودين يف أقاليمهــــا أو  ١القضــــائية" يف مشــــروع املــــادة 
ا"، وذلــــك لتوضــــيح أن الدولــــة املعتقلــــة رمبــــا ال  اخلاضــــعني لســــيطر

 والية جنائية على َمن يدعى ارتكابه اجلرمية.تكون هلا 
تعليقات بشأن األعمال املقبلة للجنة بشأن املوضوع (ج)
رحـــب بعـــض األعضـــاء خبطـــة مواصـــلة التطـــوير املبينـــة يف  -٣٦١

ـــزام املقـــرر  التقريـــر الثـــاين. وأعـــرب، بوجـــه خـــاص، عـــن التأييـــد العت
أيضــاً  خطــة العمــل األوليــة، ولكــن أشــريمنهــاج اخلــاص الســري علــى 

لكـي تعـرض هــيكًال أنـه ينبغـي جعـل هـذه اخلطــة أكثـر تفصـيًال إىل 
واضــحاً لألعمــال املقبلــة. وأعــرب بعــض األعضــاء عــن اتفــاقهم مــع 
اقرتاحات املقرر اخلاص بشأن املواد املمكـن صـياغتها يف املسـتقبل، 
وخاصـــة بشـــأن نطـــاق االلتـــزام بالتســـليم أو احملاكمـــة. ولكـــن جـــرى 

إىل احلـاالت يشري الذي  احلكماه أن صياغة اإلعراب عن رأي مؤد
االلتــزام منصوصــاً عليــه يف معاهــدة مــن املعاهــدات فيهــا الــيت يكــون 

 "العقــد شــريعة املتعاقــدين"مبــدأ للــنص علــى ميكــن أن تعتــرب تكــراراً 
وينبغي مراجعتها بعناية.

كمــا جــرى اإلعــراب عــن التأييــد لالقــرتاح الــداعي إىل أن  -٣٦٢
ص عرضـاً ممنهجـاً للمعاهـدات الدوليـة ذات الصـلة يقـدم املقـرر اخلـا

أن نظــر اللجنــة قــد ذكــروا يف هــذا امليــدان. غــري أن بعــض األعضــاء 
يتطلــــب، إىل جانــــب دراســــة املعاهــــدات قيــــد البحــــث يف املوضــــوع 

والقانون الدويل العريف، حتليًال مقارنـاً للتشـريعات الوطنيـة والقـرارات 
ء، اآلراء ذات الصــــــلة القضــــــائية (مبــــــا يف ذلــــــك، حســــــب االقتضــــــا

رغــم أن و قضــاة يف حمكمــة العــدل الدوليــة). الالصــادرة عــن فــرادى 
علومات الصادر عن اللجنة املعدة دول قد ردت على طلب تقدمي 

ــــا الســــابقة، فــــإن مناقشــــات اللجنــــة السادســــة والتعليقــــات  يف دور
الــواردة مــن احلكومــات مل تــوفر أساســاً كافيــاً للمضــي قــدماً. واقــرتح 

األعضـــاء توجيـــه هـــذا الطلــب مـــرة أخـــرى يف الـــدورة احلاليـــة. بعــض 
وجـــرى اإلعـــراب عـــن رأي مفـــاده أن املقـــرر اخلـــاص واللجنـــة ينبغـــي 

ن يف االعتبار هلما، مع ذلك، تناول املوضوع بشكل مستقل، آخذيْ 
التعليقــات املقدمــة مـــن الــدول. وكــان مـــن رأي بعــض األعضـــاء أن 

حات من أجل التطوير التدرجيي على اللجنة أال ترتدد يف تقدمي مقرت 
للقانون الدويل يف هذا امليدان إن رأت أن ذلك مناسب.

ــــــدى بعــــــض  -٣٦٣ وفيمــــــا خيــــــص مســــــألة الشــــــكل النهــــــائي، أب
األعضاء تأييدهم لصياغة جمموعة من مشاريع املواد.

املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص -٣
جنـة قــد املقـرر اخلـاص يف بــادئ األمـر أن مناقشـة اللذكـر  -٣٦٤

أكدت رأيه أنه ينبغـي اإلبقـاء علـى اإلشـارة إىل "االلتـزام" بالتسـليم 
(إمـا  ""أو احملاكمـة وإىل العبـارة الالتينيـة 

يف عنوان املوضوع حمل النظر.التسليم وإما احملاكمة) 
وأشار أيضاً إىل أن املناقشة قد ركزت على ثالث مسائل  -٣٦٥

ـــزام بالتســـليم أو احملاكمـــة؛  :رئيســـية، وهـــي (أ) مســـألة مصـــدر االلت
اللتــزام ومفهــوم الواليــة القضــائية هــذا او(ب) مشــكلة العالقــة بــني 

العامليـــة، وكيـــف ينبغـــي جتســـيدها يف مشـــاريع املـــواد؛ و(ج) مســـألة 
ـــزام. وكـــان مـــن رأيـــه أن املـــداخالت املختلفـــة قـــد ذلـــك نطـــاق  االلت

أوضحت آراء اللجنة بشأن املوضوع.
وأضاف أنه فيما يتعلق باملسألة األوىل املذكورة أعاله، فقد   -٣٦٦

كان الرأي القائل بأن املعاهدات تشكل مصدراً لاللتزام بالتسـليم أو 
احملاكمــــــــة موضــــــــع توافــــــــق عــــــــام يف اآلراء، ولكــــــــن اقــــــــرتح أيضــــــــاً أن 

عــريف، ولــو فيمــا طــابع كــون لاللتــزام يتستكشــف اللجنــة إمكانيــة أن 
رائم (مثـل اجلـرائم املشـمولة بالقـانون الـدويل). يتعلـق بـبعض فئـات اجلـ

وذكر املقرر اخلاص أن عدة أعضـاء قـد أعربـوا عـن رأيهـم بشـأن هـذه 
اإلمكانيـــة، مشـــرياً إىل أنـــه يوافـــق علـــى ضـــرورة أن يســـتند أي موقـــف 
 تتخـــــذه اللجنــــــة إىل حتليـــــل واف للمعاهــــــدات والتشـــــريعات الوطنيــــــة

املناســب أن تواصــل اللجنــة والقــرارات القضــائية. وهلــذا الغــرض، مــن 
طلب املساعدة من احلكومات يف مجع املعلومات ذات الصلة.
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وفيمــا يتعلــق باملســألة الثانيــة، ذكــر املقــرر اخلــاص أن بعــض  -٣٦٧
األعضاء قد اقرتحوا أن تدرس اللجنة مفهـوم الواليـة القضـائية العامليـة 
لتحديد عالقتها بااللتزام بالتسـليم أو احملاكمـة. وقـال إنـه يوافـق علـى 

أن يظــل عمــل اللجنــة، يف  بضــرورة هــذا االقــرتاح وعلــى الــرأي القائــل 
، مركزاً على االلتزام إما بالتسليم وإما باحملاكمة.كل األحوال

وفيما يتعلق باملسألة الثالثة، أعرب املقرر اخلاص عن اتفاقه  -٣٦٨
مــع رأي األعضــاء الــذين أشــاروا إىل أن االلتــزام بالتســليم أو احملاكمــة 

أنــــه التــــزام بــــديل؛ كمــــا أعــــرب عــــن اتفاقــــه علــــى ب يوصــــفينبغــــي أال 
ـــــة  ـــــة يف العالقـــــة املتبادل ـــــة بعناي ـــــرتابط ضـــــرورة أن تنظـــــر اللجن بـــــني وال

املقرر اخلـاص تأكيـد  أعادعنصري هذا االلتزام (التسليم واحملاكمة). و 
اقتناعه بضرورة أن يكون إرساء االلتزام بالتسـليم أو احملاكمـة وتطبيقـه 

ل. كمـا أشــار إىل أنـه سـيمتنع، بــالنظر إىل وآثـاره موضـع حتليــل مسـتق
"البــــديل   بالتعليقــــات الــــيت أبــــديت، عــــن مواصــــلة حبــــث مــــا يســــمى 

الثالـــــث"، وســـــريكز بـــــدالً مـــــن ذلـــــك علـــــى االفرتاضـــــات الـــــيت ميكـــــن 
تســــليم فــــرد حملكمــــة جنائيــــة دوليــــة آثــــار علــــى يكــــون لمبقتضــــاها أن 

املقـرتح يف  ١ملـادة االلتزام بالتسليم أو احملاكمة. وفيما يتعلق مبشروع ا
التقرير الثاين، اقرتح املقرر اخلـاص إحالتـه إىل جلنـة الصـياغة يف الـدورة 

أحكام أخرى سيقدمها يف الوقت املناسب. ومشاريعاملقبلة، هو 


