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 الفصل العاشر 
 ( AUT DEDERE AUT JUDICARE)احملاكمة  االلتزام ابلتسليم أو

 مقدمة  -ألف

(، 2005عااام الالسااابعة واخلمسااي قاارر  اللجنااة،   دورهتااا  -145
 aut dedere autالاحملا ماة  االلتازام سلتساليم أو”أن تادرج موضاوع 

judicare)“   برانمج عملها، وعينت السيد جيس ف غالِتسيت  
 . (388المقررا  خاصا  

قااادم املقااارر اخلاااا  أربعاااة تقاااارير. وتلقااات اللجناااة التقريااار و  -146
(، 2006األويل ونظاااااار  فيااااااه   دورهتااااااا الثامنااااااة واخلمسااااااي العااااااام 

(، والتقرياار 2007والتقرياار الثااان   دورهتااا التاسااعة واخلمسااي العااام 
(، والتقرياااار الرابااااإل   دورهتااااا 2008الثالاااث   دورهتااااا السااااتي العااااام 

 .(389ال(0112الثالثة والستي العام 
عامل فريق أنشئ (، 2009عام   الدورة احلادية والستي الو  -147

، وأسااتر  مناقشااا  (390المتتااومب العضااوية برائسااة الساايد آالن بيليااه
مقااارتمب  لدراساااة املوضاااوع حيااادد  هاااذا الترياااق عااان إعاااداد إطاااار  عاااام  

الثانياة الادورة  و  .(391الالقضااي اليت ينبغت أن يعاجلها املقرر اخلا 
(، أعياااد تشاااييل الترياااق العامااال وتاااوىل السااايد 2010العاااام  والساااتي

__________ 
انظااااااااااار ال 2005آب/أغساااااااااااعس  4املعقاااااااااااودة    2865  جلساااااااااااتها  (388ال 

(. وأيد  اجلمعية العامة، 500(، التقرة الثان، اجمللد الثان الاجلزء 2005 حولية
، قااااارار 2005تشاااارين الثاااااان/نوفمرب  23املاااااؤر   60/22 هااااامااااان قرار  5  التقاااارة 

  بااارانمج  أُدرجاملوضاااوع قاااد   اااان اللجناااة إدراج املوضاااوع   بااارانمج عملهاااا. و 
 استنادا  (  2004 عامال  دورهتا السادسة واخلمسي  عمل اللجنة العويل األجل  

، اجمللاد الثاان الاجلازء 2004 حولياةال السانةك لتلااملرفق بتقريار اللجناة   املقرتمبىل  إ
 (.363و 362(، التقراتن الثان
 A/CN.4/571، اجمللااااااد الثااااااان الاجلاااااازء األول(، الوثيقااااااة 2006 حوليااااااة (389ال 

، اجمللاااااااااد الثاااااااااان الاجلااااااااازء األول(، الوثيقاااااااااة 2007 حولياااااااااةو ؛الالتقريااااااااار األويل(
A/CN.4/585 )األول، اجمللااااد الثااااان الاجلاااازء 2008 حوليااااةو ؛الالتقرياااار الثااااان ،)

، اجمللااااد الثااااان الاجلاااازء 2011 حوليااااةالالتقرياااار الثالااااث(؛ و A/CN.4/603الوثيقااااة 
 الالتقرير الرابإل(. A/CN.4/648األول(، الوثيقة 

املعقاودة    ،2988  جلساتها  اللجنة رر قأثناء الدورة الستي،     (390ال 
 آالن  السايد برائسة سملوضوع معنيا   عام    فريقا   تنشئ أن  ،2008متوز/يوليه    31

 والسااتي احلاديااة الاادورة   وعضااويته العاماال التريااق واليااة اااد د أن  علااى بيليااه،
، 2009 حوليااةو ؛315 ة(، التقاار الثااان، اجمللااد الثااان الاجلاازء 2008 حوليااةانظاار ال

 (. 198 التقرة ،(الثاناجمللد الثان الاجلزء 
على اإلطاار العاام املقارتمب الاذ  أعاده الترياق العامال، انظار   ل ط ع (391ال 

 .204 التقرة ،(الثان، اجمللد الثان الاجلزء 2009 حولية

. وُعرضت على التريق  (392الإنريييه  انديويت رائسته   غياب رئيسه
الدراساااااااااة االستقحاااااااااائية الااااااااايت أعااااااااادهتا األماناااااااااة العاماااااااااة العامااااااااال 
االتتاقيااااا  املتعااااددة األطااااراف الاااايت قااااد تيااااون ذا  صاااالة  بشااااأن

(، أنشاااأ  2012رة الرابعاااة والساااتي العاااام الااادو  . و (393السملوضاااوع
اللجنة فريقا  عام   متتاومب العضاوية معنياا  مبوضاوع االلتازام سلتساليم 

، برائساة السايد  راينغسااك  (aut dedere aut judicareالاحملا ماة  أو
 يتيشايسار ، لتقييم ما أُحرز من تقادم   أعماال اللجناة املتعلقاة 

اخليااااااااارا  الااااااايت ةياااااااان أن تتبعهاااااااا اللجنااااااااة   سملوضاااااااوع وااااااااث 
 .(394الاملستقبل

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -ابء

  هاااااذه الااااادورة، أعااااااد  اللجناااااة تشاااااييل الترياااااق العامااااال   -148
 autال احملا مااة   املتتااومب العضااوية املعااين مبوضااوع االلتاازام سلتسااليم أو 

dedere aut judicare )     يتيشايساااار .  برائساااة السااايد  راينغسااااك
تقياايم مااا اضااعُلإل بااه ماان أعمااال متعلقااة هبااذا  العاماال  وواصاال التريااق  

املوضاااوع، وخباصاااة   ضاااوء حيااام حميماااة العااادل الدولياااة   قضاااية  
البلجيياااااااا ضاااااااد    التساااااااليم  املساااااااائل املتحااااااالة ساللتااااااازام سحملا ماااااااة أو 

. وعقااد التريااق العاماال ساابإل  2012متوز/يوليااه    20املااؤر     ( 395ال الساانغال( 
  24و   18حزيران/يونيااه و   5أاير/مااايو و   28و   16و   14و   8جلسااا ،    
 . 2013متوز/يوليه  

، 2013متوز/يولياااااااااااااه  31املعقاااااااااااااودة    3189و  اجللساااااااااااااة  -149
أحاطااات اللجناااة علماااا  بتقريااار الترياااق العامااال الاااذ  يااارد   املرفاااق 

 األول هلذا التقرير.

__________ 
، أحاطاات اللجنااة 2010متوز/يوليااه  30املعقااودة    ،3071 ةلساااجل   (392ال 

لاااااااارئيس املؤقاااااااات للتريااااااااق العاماااااااال ا قدمااااااااه الااااااااذ سلتقرياااااااار الشااااااااتو   علمااااااااا  
 (. 340-336، التقرا  (الثان، اجمللد الثان الاجلزء 2010 حوليةال
 . A/CN.4/630الوثيقة  ،(األولنتسه، اجمللد الثان الاجلزء  املرجإل (393ال 
، أحاطاااااات اللجنااااااة  2012متوز/يوليااااااه    30املعقااااااودة      ، 3152  اجللسااااااة     (394ال 

اجمللاد الثاان  ،2012 حوليةالعامل ال   التريق   رئيس قدمه    الذ  علما  سلتقرير الشتو   
 (.  221-207التقرا     ، (الثانالاجلزء 

 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (395ال 

(Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422  . 




