الفصل العاشر
االلتزام ابلتسليم أو احملاكمة ()AUT DEDERE AUT JUDICARE
ألف -مقدمة

إنريييه انديويت رائسته غياب رئيسهال .)392وعُرضت على التريق
العام ا ا ا اال الدراس ا ا ا ااة االستقح ا ا ا ااائية ال ا ا ا اايت أع ا ا ا اادهتا األمان ا ا ا ااة العام ا ا ا ااة
بشا ااأن االتتاقيا ااا املتعا ااددة األطا اراف الا اايت قا ااد تيا ااون ذا صا االة
سملوض ااوعال .)393و ال اادورة الرابع ااة والس ااتي الع ااام  ،)2012أنش ااأ
اللجنة فريقا عام متتاومب العضاوية معنياا مبوضاوع االلتازام سلتساليم
أو احملا ماة ال ،)aut dedere aut judicareبرائساة السايد راينغسااك
يتيشايسار  ،لتقييم ما أُحرز من تقادم أعماال اللجناة املتعلقاة
سملوض ا ا ااوع وا ا ا ااث اخليا ا ا ااارا ال ا ا اايت ةيا ا ا اان أن تتبعه ا ا ااا اللجنا ا ا ااة
املستقبلال.)394

 -145قاارر اللجنااة ،دورهتااا السااابعة واخلمسااي العااام ،)2005
أن تادرج موضاوع ”االلتازام سلتساليم أو احملا ماة ال aut dedere aut
 “)judicareبرانمج عملها ،وعينت السيد جيس ف غالِتسيت
مقررا خاصاال.)388
 -146وق اادم املق اارر اخل ااا أربع ااة تق ااارير .وتلق اات اللجن ااة التقري اار
األويل ونظا ا اار فيا ا ااه دورهتا ا ااا الثامنا ا ااة واخلمسا ا ااي العا ا ااام ،)2006
والتقرياار الثااان دورهتااا التاسااعة واخلمسااي العااام  ،)2007والتقرياار
الثال ااث دورهتا ااا السا ااتي العا ااام  ،)2008والتقريا اار الرابا ااإل دورهتا ااا
الثالثة والستي العام )2011ال.)389

ابء -النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية
 -148ه ا ااذه ال ا اادورة ،أع ا اااد اللجن ا ااة تش ا ااييل التري ا ااق العام ا اال
املتتااومب العضااوية املعااين مبوضااوع االلت ازام سلتسااليم أو احملا مااة ال aut
 )dedere aut judicareبرائس ااة الس اايد راينغس اااك يتيشايس ااار .
وواصاال التريااق العاماال تقياايم مااا اض اعُلإل بااه ماان أعمااال متعلقااة هبااذا
املوض ااوع ،وخباص ااة ض ااوء حي اام حميم ااة الع اادل الدولي ااة قض ااية

 -147و الدورة احلادية والستي العام  ،)2009أنشئ فريق عامل
متتااومب العضااوية برائسااة الساايد آالن بيليااهال ،)390وأسااتر مناقشااا
ه ااذا التري ااق ع اان إع ااداد إط ااار ع ااام مقا ارتمب لدراس ااة املوض ااوع حي اادد
القضااي اليت ينبغت أن يعاجلها املقرر اخلا ال .)391و الادورة الثانياة
والس ااتي الع ااام  ،)2010أعي ااد تش ااييل التري ااق العام اال وت ااوىل الس اايد

املسا ا ااائل املتحا ا االة ساللتا ا ازام سحملا ما ا ااة أو التسا ا االيم البلجييا ا ااا ضا ا ااد
الساانغال)ال )395املااؤر  20متوز/يوليااه  .2012وعقااد التريااق العاماال ساابإل

جلسااا  8 ،و 14و 16و 28أاير/مااايو و 5حزيران/يونيااه
متوز/يوليه .2013

__________
ال )388جلس ا ا ا ا ااتها  2865املعق ا ا ا ا ااودة  4آب/أغس ا ا ا ا ااعس  2005الانظ ا ا ا ا اار
حولية  ،2005اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرة  .)500وأيد اجلمعية العامة،
التقا اارة  5م ا اان قرارها ااا  22/60امل ا ااؤر  23تش ا ارين الث ا ااان/نوفمرب  ،2005ق ا ارار
اللجن ااة إدراج املوض ااوع ب ارانمج عمله ااا .و ااان املوض ااوع ق ااد أُدرج ب ارانمج
عمل اللجنة العويل األجل دورهتا السادسة واخلمسي العام  )2004استنادا
إىل املقرتمب املرفق بتقريار اللجناة لتلاك السانة الحولياة  ،2004اجمللاد الثاان الاجلازء
الثان) ،التقراتن  362و.)363
ال )389حوليا ا ااة  ، 2006اجمللا ا ااد الثا ا ااان الاجلا ا اازء األول) ،الوثيقا ا ااة A/CN.4/571
الالتقري ا ا ا اار األويل)؛ وحوليا ا ا ااة  ،2007اجملل ا ا ا ااد الث ا ا ا ااان الاجل ا ا ا اازء األول) ،الوثيق ا ا ا ااة
 A/CN.4/585الالتقريا اار الثا ااان)؛ وحوليا ااة  ،2008اجمللا ااد الثا ااان الاجلا اازء األول)،
الوثيقا ااة  A/CN.4/603الالتقريا اار الثالا ااث)؛ وحوليا ااة  ،2011اجمللا ااد الثا ااان الاجلا اازء
األول) ،الوثيقة  A/CN.4/648الالتقرير الرابإل).
ال )390أثناء الدورة الستي ،قرر اللجنة جلساتها  ،2988املعقاودة
 31متوز/يوليه  ،2008أن تنشئ فريقا عام معنيا سملوضوع برائسة السايد آالن
بيليااه ،علااى أن ااادد واليااة التريااق العاماال وعضااويته الاادورة احلاديااة والسااتي
الانظاار حوليااة  ،2008اجمللااد الثااان الاجلاازء الثااان) ،التقاارة 315؛ وحوليااة ،2009
اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرة .)198
ال )391ل ط ع على اإلطاار العاام املقارتمب الاذ أعاده الترياق العامال ،انظار
حولية  ،2009اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرة .204

و 18و24

 -149و اجللس ا ا ا ا ا ااة  3189املعق ا ا ا ا ا ااودة  31متوز/يولي ا ا ا ا ا ااه ،2013
أحاط اات اللجن ااة علم ااا بتقري اار التري ااق العام اال ال ااذ ي اارد املرف ااق
األول هلذا التقرير.

__________
ال )392اجللساة  ،3071املعقااودة  30متوز/يوليااه  ،2010أحاطاات اللجنااة
علما ا ا ااا سلتقريا ا ا اار الشا ا ا ااتو الا ا ا ااذ قدما ا ا ااه الا ا ا ارئيس املؤقا ا ا اات للتريا ا ا ااق العاما ا ا اال
الحولية  ،2010اجمللد الثان الاجلزء الثان) ،التقرا .)340-336
ال )393املرجإل نتسه ،اجمللد الثان الاجلزء األول) ،الوثيقة .A/CN.4/630
ال )394اجللسا ا ااة  ،3152املعقا ا ااودة  30متوز/يوليا ا ااه  ،2012أحاطا ا اات اللجنا ا ااة
علما سلتقرير الشتو الذ قدمه رئيس التريق العامل الحولية  ،2012اجمللاد الثاان
الاجلزء الثان) ،التقرا .)221-207
الQuestions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite )395
.(Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422
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