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  التاسعالفصل     
   (aut dedere aut judicare)لتسليم أو احملاكمة االلتزام با    

   مقدمة  - ألف   

يف برنامج عملها   ، أن تدرج    )٢٠٠٥(السابعة واخلمسني   قررت اللجنة، يف دورهتا       -٢٠٣
 وعينت السيد جيـسالف  aut dedere aut judicare)(االلتزام بالتسليم أو احملاكمة "موضوع 

  . )٣٠٤(غاليتسكي مقرراً خاصاً
وتلقت اللجنة التقرير األويل يف دورهتـا الثامنـة         . املقرر اخلاص أربعة تقارير   قدم  و  -٢٠٤

، والتقرير الثالث )٢٠٠٧(، والتقرير الثاين يف دورهتا التاسعة واخلمسني )٢٠٠٦(واخلمسني،  
، ونظرت يف   )٢٠١١(، والتقرير الرابع يف دورهتا الثالثة والستني        )٢٠٠٨(يف دورهتا الستني    
  .)٣٠٥(يعهاهذه التقارير مج

عامل مفتوح العضوية برئاسـة     فريق  أنشئ  ،  )٢٠٠٩(يف الدورة احلادية والستني     و  -٢٠٥
، وأسفرت مناقشات الفريق عن إعداد إطار عـام مقتـرح لدراسـة             )٣٠٦(السيد آالن بيليه  

ويف الدورة الثانية والستني     .)٣٠٧(املوضوع، حيدد القضايا اليت ينبغي أن يعاجلها املقرر اخلاص        
رئاسته، يف غياب    عيد تشكيل الفريق العامل الذي توىل السيد إنريكي كانديويت        أ) ٢٠١٠(

  .)٣٠٨(رئيسه

__________ 

ة للجمعية العامة، الدورة الـستون،      الوثائق الرمسي ( ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٤املعقودة يف    ٢٨٦٥اجللسة  يف   )٣٠٤(
 املؤرخ  ٦٠/٢٢ من القرار    ٥ وأيدت اجلمعية العامة، يف الفقرة       .)٥٠٠ ، الفقرة )A/60/10( ١٠امللحق رقم   

وأدرج املوضـوع يف    . ، قرار اللجنة إدراج املوضوع يف برنامج عملـها        ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣
على أساس املقتـرح املرفـق      ) ٢٠٠٤(ا السادسة واخلمسني    برنامج العمل الطويل األجل للجنة يف دورهت      

 ١٠رقـم    ، امللحـق   التاسـعة واخلمـسون    الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة    (بتقريرها لذلك العام    
)A/59/10(٣٦٣ و٣٦٢تان ، الفقر(. 

)٣٠٥( A/CN.4/571)  التقرير األويل( ؛ وA/CN.4/585 و Corr.1)  التقرير الثاين( ؛ وA/CN.4/603) تقريـر  ال
 ).التقرير الرابع (A/CN.4/648؛ و)الثالث

، أن تنـشئ    )٢٠٠٨(يف أثناء دورهتا الستني     يوليه  / متوز ٣١ املعقودة يف    ٢٩٨٨يف جلستها   قررت اللجنة،    )٣٠٦(
فريقاً عامالً معنياً باملوضوع برئاسة السيد آالن بيليه، على أن حتدد والية الفريق العامل وعضويته يف الدورة                 

، )A/63/10 (١٠والستون، امللحـق رقـم      الثالثة  الدورة   الوثائق الرمسية للجمعية العامة،    (ني،احلادية والست 
 ). ٣١٥ة الفقر

الدورة الرابعة والـستون،    لالطالع على اإلطار العام املقترح الذي أعده الفريق العامل، انظر املرجع نفسه،              )٣٠٧(
 .٢٠٤، الفقرة (A/64/10) ١٠امللحق رقم 

، أحاطت اللجنة علماً بالتقرير الشفوي املقـدم مـن          ٢٠١٠يوليه  / متوز ٣٠قودة يف    املع ٣٠٧١يف اجللسة    )٣٠٨(
، )A/65/10 (١٠والـستون، امللحـق رقـم       اخلامسة  الدورة  املرجع نفسه،   (الرئيس املؤقت للفريق العامل     

  ).٣٤٠  إىل٣٣٧ات من الفقر
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  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  - باء  
قررت اللجنة، يف هذه الدورة، إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية معـين بـااللتزام                -٢٠٦

. لسيد كريانغساك كيتيشايـساري  برئاسة ا(aut dedere aut judicare)بالتسليم أو احملاكمة 
ومن املقرر أن جيري الفريق العامل تقييماً لتقدم العمل املتعلق هبذا املوضوع يف اللجنة وحبث               

ويف املرحلة الراهنة، مل يعني مقرر خـاص        . اخليارات اليت ميكن أن تتبعها اللجنة يف املستقبل       
   .ليحل حمل السيد غاليتسكي الذي مل يعد عضواً يف اللجنة

أحاطت اللجنـة علمـاً     ،  ٢٠١٢يوليه  / متوز ٣٠، املعقودة يف    ٣١٥٢ ةلساجلويف    -٢٠٧
  .عاملبالتقرير الشفوي لرئيس الفريق ال

  عاملمناقشات الفريق ال    
 ٣١ و٢٥ منها أربع جلسات مقررة عقدت يف       -عقد الفريق العامل مخس جلسات        -٢٠٨
 بعـد   ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٤ يف   يوليه، وجلسة عقدت خصيصاً   / متوز ١٦ و ٣مايو ويف   /أيار

 املسائل املتعلقة بااللتزام باحملاكمـة أو التـسليم         قضيةحكم حمكمة العدل الدولية يف      صدور  
  .٢٠١٢يوليه / متوز٢٠يف ) بلجيكا ضد السنغال(

وأجرى الفريق العامل تبادالً لآلراء وتقييماً عاماً للموضوع ككل يف ضوء النقـاش               -٢٠٩
وباشر عمله استناداً إىل أربع     . وع يف اللجنة السادسة للجمعية العامة     الذي جرى بشأن املوض   

 ٢٥مـايو، و / أيـار ٣٠مـايو، و / أيـار  ٢٢ورقات عمل غري رمسية أعدها رئيسه بتواريخ        
  . على التوايل٢٠١٢يوليه / متوز١٢يونيه، و/حزيران

  القضايا الرئيسية الناشئة يف إطار املوضوع  )أ(  
 ينبغي التوصل إىل فكرة أوضح عن القضايا الناشئة يف إطار           رأى بعض األعضاء أنه     -٢١٠

  :وطرحت يف هذا الشأن عدة احتماالت. املوضوع
نظراً ألن ميدان املعاهدات املتعددة األطراف اليت تتضمن االلتـزام     : التنسيق  )أ(  

عاهدات بالتسليم أو احملاكمة ميدان معقد، ُرئي أنه قد يكون من املفيد للجنة، تنسيق أنظمة امل        
ومع ذلك، أشري إىل تفاوت سريان االلتزام بالتسليم أو احملاكمة بني أنظمة            . املتعددة األطراف 

املعاهدات، على حنو ما ميكن تبينه من الدراسة االستقصائية اليت أعـدهتا األمانـة بـشأن                 
 وعلى هـذا  ). A/CN.4/630(االتفاقيات املتعددة األطراف اليت قد تكون هلا صلة باملوضوع          

وذكر أنه إذا كان اهلدف هـو صـياغة         . األساس، فإن أي حماولة للتنسيق لن تكون جمدية       
مشاريع مواد، فال يبدو أنه ستكون هناك فائدة كبرية لذلك يف ظل وجود عدد كـبري مـن        

  األحكام يف املعاهدات املتعددة األطراف؛
ـ       : التفسري والتطبيق والتنفيذ    )ب(   ري تقييمـا   رئُي أيضاً أن بوسع اللجنة أن جت

لتفسري شروط التسليم أو احملاكمة وتطبيقها وتنفيذها يف حاالت بعينها، مثل احلالة املعروضة             
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بلجيكا ضد (قضية املسائل املتعلقة بااللتزام باحملاكمة أو التسليم      على حمكمة العدل الدولية يف      
وقائع حمددة، وهـو  غري أنه ذكر أن هذه احلاالت تتعلق عادة بتطبيق القانون على   . )السنغال

وباإلضافة إىل ذلك، ذكر أنـه         . ليس من األمور اليت ميكن أن تدرسها اللجنة على حنو مفيد          
ال يبدو أن هناك مشكلة بنيوية يف أنظمة املعاهدات احلالية تتطلب إيضاحاً من اللجنة، وعلى               

ـ   )٣٠٩(األقل ال توجد مشكلة حمددة يف املخطط العام املتعلق باملوضـوع           ارير املقـرر     ويف تق
  اخلاص السابقة؛

اقُترح أن جترى اللجنة لدى النظر : التطوير التدرجيي للقانون الدويل وتدوينه    )ج(  
يف هذا املوضوع استقصاء وحتليالً منهجيني ملمارسة الدول لتحديد ما إذا كانت هناك قاعدة              

رائم، أم كان هذا االلتزام     عرفية تعكس التزاماً عاماً بالتسليم أو احملاكمة فيما يتعلق ببعض اجل          
أما إذا كانت هناك    . فإذا مل تكن هناك قاعدة، ميكن أن تذكر اللجنة ذلك         . مبدأ قانونياً عاماً  

قاعدة فستشري مشاريع املواد إىل طبيعة تلك القاعدة ونطاقها، كما ستشري إىل اجلرائم الـيت               
ائم الرئيسية مبقتضى القـانون     واقترح أيضاً أن جيري التركيز على اجلر      . تسري عليها القاعدة  

) اإلبادة اجلماعية، وجرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية وغري ذلك مـن اجلـرائم  (الدويل  
وعلى عالقتها بااللتزام بالتسليم أو احملاكمة، حبيث يتسىن سد أي ثغرة يف القـانون املتعلـق            

ورئي أنه  . يف فائدة هذا املسعى   غري أن بعض األعضاء أبدوا شكاً       . باملسؤولية اجلنائية الفردية  
فيما يتعلق باجلرائم األساسية يف القانون الدويل، مثل اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية             
واالنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل، لن تكون ممارسة من هذا القبيل جمدية مبا أن              

ـ    ١٩٩٦اللجنة قد أجنزت فعالً يف عام        رائم املخلـة بـسلم اإلنـسانية        مشروع مدونة اجل
 منه التزاماً بالتسليم أو احملاكمة على اجلرائم        ٩، وهو املشروع الذي تتضمن املادة       )٣١٠(وأمنها

وذكر أصحاب هذا الرأي أنه إذا كان املطلوب أن تتخطى اللجنة نطاق اجلـرائم              . األساسية
ائم، فإن هـذا النـهج      األساسية وأن تسلم بوجود التزام عام يغطي جمموعة أعرض من اجلر          

سيحمل اللجنة على اخلوض يف دراسة عامة لقانون التسليم، باإلضافة إىل املسائل العريـضة              
املتعلقة مبمارسة السلطة التقديرية للنيابة العامة وهي جماالت تتنوع فيها املمارسة تنوعاً كبرياً،             

  .مما يثري الشكوك بشأن وجود هذا االلتزام العام
األعضاء أن حجر العثرة الرئيسي يف طريق التقدم يف هذا املوضوع هو            ورأى بعض     -٢١١

ورئـي أن  . عدم وجود حبوث أساسية حتدد ما إذا كان االلتزام قد بلغ مرحلة القانون العريف            
. هذه املسألة هي مسألة أولية ينبغي معاجلتها وتسويتها وأن هلا انعكاسات على أي هنج يتبع              

جنة، يف أثناء صياغة مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية          ولوحظ أيضاً أن ما دفع الل     
 هو فيما يبدو احلاجة إىل إقامـة        ٩ و ٨، إىل اعتماد مشروعي املادتني      ١٩٩٦وأمنها يف عام    

وكـان  . نظام فعال للتجرمي واملقاضاة وليس تقييم املمارسة الفعلية للدول والرأي القـانوين           
__________ 

 .، املرفق(A/59/10)١٠م الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رق )٣٠٩(
 ).اجلزء الثاين( اجمللد الثاين ،١٩٩٦... حولية  )٣١٠(
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 يسريان فقـط علـى   ٩ و٨د ما إذا كان مشروعا املادتني       السؤال املطروح يدور حول حتدي    
وأشري أيـضاً إىل أنـه   . )٣١١(الدول األطراف يف مشروع املدونة أم يسريان على مجيع الدول    

عندما كانت اللجنة تدرس مشروع املدونة، اتفق على أن إدراج بعض اجلرائم يف مـشروع               
ون الدويل؛ كما أنه ال مينـع مواصـلة     املدونة ال يؤثر يف وضع اجلرائم األخرى مبقتضى القان        

ورأى بعض األعضاء يف هذا الصدد أن من املهم حتليـل           . )٣١٢(تطوير هذا اجملال القانوين اهلام    
واعترب بعض األعضاء أن هناك أمهية للتمييز بـني اجلـرائم           . ١٩٩٦تطور القانون منذ عام     

 إىل أن من املهـم معاجلـة        وأشري أيضاً . األساسية واجلرائم األخرى مبقتضى القانون الدويل     
واجب التعاون يف مكافحة اإلفالت من العقاب، يف سياق املوضوع، حبيث حيدد على وجه              

  .الدقة كيفية تأثر االلتزام بنطاق الواجب، وخباصة يف ضوء صياغته يف خمتلف الصكوك
لـق  وحتقق توافق يف اآلراء على أن املوضوع املعروض على اللجنة، بصفة عامة، يتع              -٢١٢

مبمارسات الدول يف التـسليم أو االلتـزام        ‘ ١ ‘إمابااللتزام بالتسليم أو املالحقة، وال يتعلق       
  .بااللتزام باملالحقة يف حد ذاته‘ ٢ ‘وإمابالتسليم، 

ويف النهاية، حتقق أيضاً توافق عام يف اآلراء على أن حبث إمكانية االلتزام بالتسليم أو       -٢١٣
دئ القانون الدويل لن يؤدي إىل أي تقدم يف املوضوع يتجـاوز            املالحقة كمبدأ عام من مبا    
  .طريق القانون الدويل العريف

  العالقة بالوالية القضائية العاملية  )ب(  
فيما خيص العالقة بني املوضوع والوالية القضائية العاملية، أكد بعض األعضاء أنـه                 -٢١٤

يف إطار دراسة املوضوع، نظراً للعالقة الوثيقة       ال مفر من إجراء حتليل للوالية القضائية العاملية         
اليت تربط بني املسألتني، وإن كانت اللجنة لن تدرس الوالية القضائية العاملية باعتبارها البنـد     

وأشار بعض األعضاء إىل أن الوالية القضائية العاملية هي يف حد ذاهتـا             . الرئيسي للموضوع 
جنة نتيجة مفيدة، ينبغي أن تكون دراسة الوالية        موضوع يتطلب التدوين وأنه لكي حتقق الل      

. القضائية العاملية عنصراً هاماً من عناصر املمارسة أو حىت املسألة الرئيسية اليت ينبغي دراستها             
ووّجه بعض األعضاء األنظار إىل األعمال اجلارية بشأن نطاق وتطبيق مبدأ الوالية القـضائية     

. ها يف سياق اللجنة السادسة للجمعية العامة لألمم املتحدة        العاملية وهي األعمال اليت ُشرع في     
وُرئي أن من املناسب أن تفصل اللجنة املوضوع عن الوالية القضائية العاملية ما دام االلتـزام                

وأُشري أيضاً إىل أنـه ميكـن أن        . بالتسليم أو احملاكمة ال يتوقف على الوالية القضائية العاملية        
ور الوالية القضائية العاملية فيما يتعلق بااللتزام بالتسليم أو احملاكمـة           متضي اللجنة يف حتديد د    

  .دون أن تنتظر إمتام أعمال اللجنة السادسة املتعلقة بالوالية القضائية العاملية

__________ 

 .١٤٢، الفقرة )اجلزء الثاين( اجمللد الثاين، ١٩٩٤... حولية  )٣١١(
 .٤٦، الفقرة )اجلزء الثاين( اجمللد الثاين، ١٩٩٦... حولية  )٣١٢(



A/67/10 

149 GE.12-62121 

  جدوى دراسة املوضوع  )ج(  
أقر بعض األعضاء باألمهية اليت توليها الدول للموضوع، الذي يعترب مفيداً ليس فقط               -٢١٥

ن الزاوية العملية من حيث إنه سيساعد يف حل املشاكل اليت تواجهها الـدول يف تنفيـذ                 م
التزامها بالتسليم أو احملاكمة ولكن أيضاً ألن االلتزام يلعب دوراً تنسيقياً رئيسياً بني الـنظم               

  .الوطنية والدولية يف البنية العامة للعدالة اجلنائية الدولية
هذا الصدد أن عدم التوصل إىل حتديد ما إذا كان االلتزام           والحظ بعض األعضاء يف       -٢١٦

يندرج يف إطار القانون العريف لن ُيثري صعوبات ال ميكن التغلب عليها عند مواصلة النظر يف                
واقترحوا أن يكون حمور التركيز، مع أخذ التطوير التـدرجيي للقـانون الـدويل              . املوضوع

سليم أو احملاكمة كما يتجلى بصورة خاصة يف املعاهدات     وتدوينه يف االعتبار، هو االلتزام بالت     
املتعددة األطراف، مبا يف ذلك النطاق املادي لاللتزام ومضمونه، والعالقة بني االلتزام واملبادئ             
األخرى، وشرط نشأة االلتزام، وتنفيذ االلتزام، باإلضافة إىل العالقة بني االلتـزام وتـسليم              

واقُترح أيضاً أن يركز العمل املقرر القيام به على         . ية دولية خمتصة  املُدعى عليه إىل حمكمة جنائ    
  .التنفيذ العملي لاللتزام

وُوّجه االهتمام إىل اخللفية    . وأكد بعض األعضاء اآلخرين أمهية مواصلة العمل حبذر         -٢١٧
العامة لألعمال اليت أُجنزت حىت اآلن بشأن املوضوع منذ إدراجه يف برنامج عمل اللجنـة،               

أُشري إىل أن تعقيده ُيربر عدم التسّرع يف اختاذ أي قرارات يف هذه املرحلة فيما يتعلق بتعيني                 و
مقرر خاص جديد وبتحديد ما إذا كان ينبغي االستمرار يف دراسة املوضوع وكيفية القيـام               

.   وُسلّط الضوء على أمهية املعاهدات والقانون الدويل العريف يف دراسـة املوضـوع            . بذلك
ا يتعلق باملعاهدات، ُرئي أن تصنيف املعاهدات الوارد يف الدراسة االستقصائية لألمانـة             وفيم

هو ) A/CN.4/630(بشأن االتفاقيات املتعددة األطراف اليت ميكن أن تكون هلا صلة باملوضوع            
ومع ذلك، ُرئي أن من احلكمة دراسة قرار حمكمة العدل الدوليـة يف قـضية       . تصنيف مفيد 

 دراسة متأنية قبل اختـاذ      )بلجيكا ضد السنغال  (احملاكمة أو التسليم    بتزام  لعلقة باال املسائل املت 
وأشار بعض األعضاء إىل أن حتديد الطابع العريف لاللتزام ليس سوى جزء            . أي مواقف هنائية  

ال جرمية من املسألة، ألن العالقة بني االلتزام بالتسليم أو احملاكمة واملبادئ األخرى، مثل مبدأ             
، ينبغي أن تعالَج أيضاً على حنو ما ورد يف اإلطار العام املقتـرح              ال نص وال عقوبة بال نص     ب

  .٢٠٠٩لنظر اللجنة يف املوضوع، وهو اإلطار الذي أعده الفريق العامل يف عام 
وأُشري أيضاً إىل أن اإلطار العام املقترح، باإلضافة إىل الدراسة االستقـصائية الـيت                -٢١٨

  .، ما زاال مفيدين ألعمال اللجنة املتعلقة باملوضوعأعدهتا األمانة
ويف النهاية، اقترح بعض األعضاء أن تنهي اللجنة عملها يف هذا املوضوع مبا أنه، يف                 -٢١٩

  .رأيهم، أحد جماالت القانون اليت ال تستطيع اللجنة أن تسهم فيها حاليا مسامهة جوهرية
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سائل املتعلقة بااللتزام باحملاكمة أو التسليم      املحكم حمكمة العدل الدولية يف قضية         )د(  
  )بلجيكا ضد السنغال(

املسائل املتعلقة بـااللتزام باحملاكمـة أو       أصدرت حمكمة العدل الدولية حكمها يف         -٢٢٠
، حني كان مـن  ٢٠١٢يوليه / متوز٢٠ بعد ظهر يوم اجلمعة    )بلجيكا ضد السنغال  (التسليم  

أمتّ عمله املوضوعي يف أثناء هذه الـدورة وتقريـره إىل           املفترض أن يكون الفريق العامل قد       
، يف  ٢٠١٢يوليـه   / متوز ٢٤وأجرى الفريق العامل استعراضاً أولياً للحكم يف        . اجللسة العامة 

وكان هناك تسليم بأنه ينبغي إجراء حتليل متعّمق للتوصل     . اجتماع ُعقد خصيصاً هلذا الغرض    
  . ى املوضوعإىل تقييم كامل النعكاسات هذا احلكم عل

  سبل املضي قُدماً  )ه(  
طلب الفريق العامل من رئيسه أن ُيعد، للعرض على اللجنة يف دورهتـا اخلامـسة                 -٢٢١

والستني، ورقة عمل يستعرض فيها خمتلف الزوايا املتعلقة باملوضوع يف ضوء حكم حمكمـة              
إىل التعليقات  ، وأي تطورات أخرى، باإلضافة      ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٠العدل الدولية املؤرخ    

وسيقوم الفريق العامل، استناداً    . اليت أُبديت يف الفريق العامل ويف مناقشات اللجنة السادسة        
  .إىل مناقشاته يف الدورة اخلامسة والستني، بتقدمي اقتراحات حمددة إىل اللجنة لكي تنظر فيها


