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  الثامن الفصل
لتسليم )AUT DEDERE AUT JUDICARE( احملاكمة أو االلتزام 

 مقدمة -ألف

ا  -٣٣٢ )، أن ٢٠٠٥السـابعة واخلمسـني (قررت اللجنة، يف دور
لتسليم مج عملها موضوع "االلتزام   autاحملاكمة ( أو ُتدرج يف بر

dedere aut judicare ّنــت الســيد جيســالف غالتســكي مقــرراً )" وعي
ملوضوع خاصاً   .)١٣٥٧(معنياً 
ــا مــن  وتلقــت -٣٣٣ ) ٢٠٠٦الثامنــة واخلمســني (اللجنــة يف دورا
ـــــة ) ٢٠٠٨الســـــتني (إىل  املقـــــرر اخلـــــاص ونظـــــرت مـــــن قـــــارير تثالث
 .)١٣٥٨(هافي

ـا السـتني ( -٣٣٤  ) أن تنشـئ فريقـاً ٢٠٠٨وقررت اللجنة يف دور
ملوضوععامالً  واليـة  دحتدَّ ، على أن الن بيليهآيرأسه السيد   معنياً 

الــــــدورة  ويف .)١٣٥٩(يف الــــــدورة احلاديــــــة والســــــتنيالفريــــــق وعضــــــويته 
عامل مفتوح العضوية معين )، أُنشئ فريق ٢٠٠٩احلادية والستني (

لتســــــــــــــــليم ، )aut dedere aut judicare(احملاكمــــــــــــــــة  أو اللتــــــــــــــــزام 
لدراســـــة  عـــــام ومتّخضـــــت املناقشـــــة الـــــيت أجراهـــــا عـــــن وضـــــع إطـــــار

 .)١٣٦٠(املوضوع بغرض حتديد املسائل اليت ينبغي تناوهلا

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ء

ــــدورة، أعــــادت اللجنــــة -٣٣٥ ــــق العامــــل  يف هــــذه ال تشــــكيل الفري
لتســـــــليم ـــــــزام   aut dedere aut(احملاكمـــــــة  أو املعـــــــين مبوضـــــــوع االلت

judicare( ســته الســيد إنريكيــه كانــديويت يف غيــاب ، والــذي تــوىل ر
 رئيس الفريق العامل.

__________ 
 ٢٠٠٥آب/أغســــــــــــــــــطس  ٤املعقــــــــــــــــــودة يف  ٢٨٦٥يف جلســــــــــــــــــتها  )١٣٥٧( 
لــــد الثــــاين (اجلــــزء ٢٠٠٥ حوليــــة( . وأيــــدت اجلمعيــــة )٥٠٠)، الفقــــرة الثــــاين، ا

، ٢٠٠٥الثـاين/نوفمرب تشـرين  ٢٣املؤرخ  ٦٠/٢٢من القرار  ٥العامة، يف الفقرة 
مج عملهــا. و  مج كـان قـرار اللجنـة إدراج املوضــوع يف بـر املوضــوع قـد أدرج يف بــر

ـــا السادســـة واخلمســـني (  ) بنـــاءً ٢٠٠٤عمـــل اللجنـــة الطويـــل األجـــل خـــالل دور
لد الثـاين (اجلـزء ٢٠٠٤ حولية(املرفق بتقرير تلك السنة  املقرتحعلى  ، الثـاين)، ا

ن    .)٣٦٣و ٣٦٢الفقر
لــد الثــاين (اجلــزء األول)، الوثيقــة ٢٠٠٦ حوليــةالتقريــر األويل:  )١٣٥٨(  ، ا

A/CN.4/571 :ــــة؛ والتقريــــر الثــــاين لــــد الثــــاين (اجلــــزء األول)، ٢٠٠٧ حولي ، ا
لــــد الثــــاين (اجلــــزء ٢٠٠٨ حوليــــة؛ والتقريــــر الثالــــث: A/CN.4/585الوثيقــــة  ، ا
 .A/CN.4/603 الوثيقة )،األول

 ؛ وانظــــــر٢٠٠٨متوز/يوليـــــه  ٣١ملعقـــــودة يف ا ٢٩٨٨جلســـــتها يف  )١٣٥٩( 
لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٨ حوليةأيضاً   .٣١٥الفقرة )، الثاين، ا

لالطـــالع علـــى اإلطـــار العـــام املقـــرتح الـــذي أعـــده الفريـــق العامـــل،  )١٣٦٠( 
لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٩ حوليةانظر   .٢٠٤، الفقرة )الثاين، ا

املعقـــودة  ٣٠٧١يف جلســـتها ، أحاطـــت اللجنـــة علمــاً قــد و  -٣٣٦
رئيس الـــذي قّدمـــه الـــلتقريـــر الشـــفوي ، ٢٠١٠متوز/يوليـــه  ٣٠يف 
 لفريق العامل.ملؤقت لا

 مناقشات الفريق العامل
. ٢٠١٠ متوز/يوليه ٢٨و ٢٧ يف نيعقد الفريق العامل جلست -٣٣٧

وواصل مناقشاته بغـرض حتديـد املسـائل الـيت ينبغـي تناوهلـا تيسـرياً لعمـل 
ائية املقــرر اخلــاص. وكانــت معروضــة علــى الفريــق العامــل دراســة استقصــ

ا األمانــــة العامــــة بشــــأن االتفاقيــــات املتعــــددة األطــــراف الــــيت قــــد  أعــــّد
لتسـليم احملاكمـة  أو تكون مفيدة لعمل اللجنة املتعلق مبوضـوع االلتـزام 

)4/630A/CN.()إلطــــــار العــــــام الــــــذي أعــــــده الفريــــــق )١٣٦١ ، مشــــــفوعة 
 ٦١. وحـــــّددت الدراســـــة االستقصـــــائية )١٣٦٢(٢٠٠٩ عـــــام العامـــــل يف

صـــكاً متعـــدد األطـــراف، علـــى الصـــعيدين العـــاملي واإلقليمـــي، تتضـــمن 
أحكامـــــاً جتمـــــع بـــــني التســـــليم واحملاكمـــــة بوصـــــفهما إجـــــراءين بـــــديلني 

رمني. واقرتحت الدراسة وصفاً وتصـنيفاً للصـكوك  يتعلق فيما مبعاقبة ا
التحضريي لبعض  ذات الصلة يف ضوء هذه األحكام، ودرست العمل

ــــال، إىل  ــــيت اســــُتخدمت كنمــــاذج يف هــــذا ا االتفاقيــــات األساســــية ال
جانــب التحفظــات الــيت أُبــديت علــى األحكــام ذات الصــلة. وأشــارت 
الدراســة أيضــاً إىل أوجــه االخــتالف والتشــابه بــني األحكــام الــيت جــرى 
استعراضـــها والـــيت تـــرد يف اتفاقيـــات خمتلفـــة وإىل تطـــور هـــذه األحكـــام. 

اســتناداً إىل الدراســة االستقصــائية، قُــدمت اســتنتاجات عامــة يف تلــك و 
العالقـــة بـــني التســـليم واحملاكمـــة يف  (أ) الدراســـة بشـــأن املســـائل التاليـــة:
الشـــروط الســارية علـــى التســليم مبوجـــب  األحكــام ذات الصــلة؛ و(ب)

الشـــروط الســــارية علـــى احملاكمــــة مبوجــــب  و(ج) االتفاقيـــات املختلفــــة؛
 املختلفة. االتفاقيات

وُعرضـــت علـــى الفريـــق العامـــل أيضـــاً ورقـــة عمـــل أعـــدها املقـــرر  -٣٣٨
اخلـــاص بعنـــوان "األســـس الـــيت ترتكـــز عليهـــا مناقشـــات الفريـــق العامـــل 

لتســــــــــليم’املعــــــــــين مبوضــــــــــوع   aut dedere aut(احملاكمــــــــــة  أو االلتــــــــــزام 

judicare( "‘)A/CN.4/L.774( وهـــي تتضـــمن مالحظـــات واقرتاحـــات ،
وتبـين علـى الدراسـة  ٢٠٠٩ عـام إىل اإلطار العام الـذي أعـّد يفتستند 

__________ 
لالطـــالع علـــى التعليقـــات واملعلومـــات الـــيت قُـــدِّمت إىل اللجنـــة يف  )١٣٦١( 

ـــــا واحلاديـــــة والســـــتني  )٢٠٠٨) والســـــتني (٢٠٠٧التاســـــعة واخلمســـــني ( دورا
لـــد الثـــاين (اجلـــزء ٢٠٠٧ حوليـــة ،علـــى التـــوايل ،، انظـــر)٢٠٠٩( )، األول، ا

لد الثاين (اجلزء ٢٠٠٨ حولية، وAdd.1-4و A/CN.4/579 الوثيقة  )،ألولا، ا
لــــد الثــــاين (اجلــــزء ٢٠٠٩ حوليــــة، وA/CN.4/599الوثيقـــة  الوثيقــــة  )،األول، ا

A/CN.4/612. 
 .أعاله ١٣٦٠انظر احلاشية  )١٣٦٢( 
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ـــا األمانـــة العامـــة. ووجـــه املقـــرر اخلـــاص  ، النظـــراالستقصـــائية الـــيت أجر
األســـــس  (أ) يلـــــي: مبـــــا علـــــى وجـــــه اخلصـــــوص، إىل املســـــائل املتعلقـــــة

لتســـليم النطـــاق املـــادي لاللتـــزام  و(ب) احملاكمــة؛ أو القانونيــة لاللتـــزام 
لتســــليم احملاكمــــة؛ و(ج) أو لتســــليم  احملاكمــــة؛ أو مضــــمون االلتــــزام 

لتسليم و(د)  احملاكمة.  أو الظروف اليت ينشأ فيها االلتزام 
 وأكــــــد الفريــــــق العامــــــل أن اإلطــــــار العــــــام املتفــــــق عليــــــه يف -٣٣٩
ن الدراسة االستقصائية  ال ٢٠٠٩ عام لغرض. وسّلم  يزال يفي 

ـــا األمانـــة  العامـــة قـــد ســـاعدت يف توضـــيح جوانـــب مـــن الـــيت أجر
توضـــــــيح مســـــــائل تتعلـــــــق بتصـــــــنيف أحكـــــــام  ويف اإلطـــــــار العـــــــام،

لتســليم  املعاهــدات وأوجــه االخــتالف والتشــابه يف صــياغة االلتــزام 
 ينــــدرج حتــــت عنــــوان ممــــا احملاكمــــة يف هــــذه األحكــــام وتطورهــــا، أو

لتســـليم عـــام من احملاكمـــة" ضـــ أو هـــو "األســـس القانونيـــة لاللتـــزام 
اإلطار العام. ولوحظ أيضاً أنه سعياً إىل إلقاء الضوء علـى املسـائل 
املتفــق عليهــا يف اإلطــار العــام، ينبغــي أن ُيســتكمل تنــاول املمارســة 
التعاهدية املتعددة األطراف الـيت ركـزت عليهـا دراسـة األمانـة العامـة 

ببحث مفّصـل يف جوانـب أخـرى مـن ممارسـة الـدول (كالتشـريعات 
ــا ممثلــو الوطنيــة، و  ت الرمسيــة الــيت يــديل  الســوابق القضــائية، والبيــا

إلضـــافة إىل ذلـــك،  ال احلكومـــات، علـــى ســـبيل املثـــال احلصـــر). و
لتســليم مــا أشــري إىل أنــه بقــدر احملاكمــة يقــوم  أو يبــدو أن االلتــزام 

علـــى أســـاس واجـــب التعـــاون يف مكافحـــة اإلفـــالت مـــن العقـــاب، 
د إىل ممارســـــة الـــــدول، ملـــــدى ينبغـــــي إجـــــراء تقيـــــيم منهجـــــي، يســـــتن

ــــح ذلــــك الواجــــب، بصــــورة عامــــة  يتعلــــق فيمــــا أو إمكانيــــة أن يوضِّ
ملوضــــوع، ــــه العمــــل املتعلــــق  مبــــا جبــــرائم حمــــددة، العمــــل املتعلــــق  في

لتسليم احملاكمة ومبضـمون هـذا االلتـزام  أو لنطاق املادي لاللتزام 
لظروف املنشئة له.  و

اعتبـاره ممارسـة اللجنـة يف جمــال  وإذ وضـع الفريـق العامـل يف -٣٤٠
التطــوير التـــدرجيي للقــانون الـــدويل وتدوينــه، أعـــاد التأكيــد علـــى أن 
التوجــه العــام للتقــارير املقبلــة الــيت ســيقدمها املقــرر اخلــاص ينبغــي أن 
يُتـــوخى فيـــه وضـــع مشـــاريع مـــواد تُعـــرض علـــى اللجنـــة للنظـــر فيهـــا، 

 .٢٠٠٩ معا استناداً إىل اإلطار العام املتفق عليه يف
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