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  الفصل الثاين    
  موجز أعمال اللجنة يف دورهتا الرابعة والستني    

، ُعرض على اللجنة التقرير الثـامن للمقـرر         "طرد األجانب "فيما يتعلق مبوضوع      -١٣
، وهو التقرير الذي ُيقدم استعراضاً عاماً للتعليقات اليت أبدهتا الـدول            )A/CN.4/651(اخلاص  

 فيما يتعلق باملوضوع يف أثناء النقاش الذي دار بشأن تقريـر جلنـة              وأبداها االحتاد األورويب  
. القانون الدويل داخل اللجنة السادسة يف أثناء الدورة السادسة والستني للجمعيـة العامـة             

ويتضمن التقرير الثامن أيضاً عدداً من املالحظات اخلتامية املقدمة من املقرر اخلاص، مبـا يف               
  . نتائج أعمال اللجنة املتعلقة باملوضوعذلك مالحظات بشأن صيغة 

وبعد النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية، اعتمدت اللجنـة يف القـراءة األوىل جمموعـة                  -١٤
وقررت .  مشروعاً من مشاريع املواد املتعلقة بطرد األجانب، باإلضافة إىل التعليقات عليها           ٣٢ تضم

ا األساسي، أن حتيل مشاريع املواد، عن طريق األمني          من نظامه  ٢١ إىل   ١٦اللجنة، وفقاً للمواد من     
العام، إىل احلكومات إلبداء التعليقات واملالحظات عليها، وأن تطلـب تقـدمي هـذه التعليقـات        

  ). الفصل الرابع (٢٠١٤يناير / كانون الثاين١واملالحظات إىل األمني العام يف موعد أقصاه 
، ُعرض على اللجنـة  "يف حاالت الكوارثمحاية األشخاص "وفيما يتعلق مبوضوع      -١٥

، وهو التقرير الذي يعرض بالتفصيل واجـب        )A/CN.4/652(التقرير اخلامس للمقرر اخلاص     
وبعد نقاش يف   . التعاون، باإلضافة إىل دراسة لشروط تقدمي املساعدة وشروط إهناء املساعدة         

، بصيغتها الـيت    ١٤ و ١٣واللجنة بكامل هيئتها، قررت اللجنة أن حتيل مشاريع املواد ألف           
  . اقترحها املقرر اخلاص، إىل جلنة الصياغة

وأحاطت اللجنة علماً بعد ذلك خبمسة مشاريع مواد اعتمدهتا جلنة الـصياغة بـصفة           -١٦
مؤقتة وتتعلق بأشكال التعاون، وعرض املساعدة، وشروط تقدمي املساعدة اخلارجية، وتيـسري            

  ).الفصل اخلامس) (A/CN.4/L.812( اخلارجية، على التوايل املساعدة اخلارجية، وإهناء املساعدة
، "حصانة موظفي الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية       "وفيما خيص موضوع      -١٧

ونظرت اللجنة يف التقريـر     . عّينت اللجنة السيدة كونثبسيون إسكوبار إرناندث مقررة خاصة       
لتقرير الذي يقدم استعراضاً عاماً ألعمال املقـرر       ، وهو ا  )A/CN.4/654(األويل للمقررة اخلاصة    

اخلاص السابق، ويعرض النقاش الذي دار بشأن املوضوع يف جلنة القانون الدويل ويف اللجنـة               
السادسة للجمعية العامة؛ ويتناول القضايا اليت ينبغي النظر فيها يف أثناء فترة السنوات اخلمـس               

لفرق والعالقة بني احلـصانة املوضـوعية واحلـصانة         احلالية، مع التركيز بصورة خاصة على ا      
الشخصية وأساسهما، والفرق والعالقة بني املسؤولية الدولية للدول واملسؤولية الدولية لألفـراد   
وآثارمها فيما يتعلق باحلصانة، ونطاق احلصانة الشخصية واحلـصانة املوضـوعية، والقـضايا             

ودار النقاش حول عدة قضايا مـن       .  عاماً خلطة العمل   اإلجرائية املتصلة باحلصانة؛ وُيقدم إطاراً    
  ). الفصل السادس(بينها القضايا املنهجية والفنية اليت أبرزها املقرر اخلاص يف التقرير األويل 
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، قررت اللجنة أن تدرجـه يف       "التطبيق املؤقت للمعاهدات  "وفيما يتعلق مبوضوع      -١٨
وقّدم املقرر اخلاص . س روبليدو مقرراً خاصاًبرنامج عملها وعّينت السيد خوان مانويل غومي   

إىل اللجنة تقريراً شفوياً عن املشاورات غري الرمسية اليت توىل رئاستها بغية بدء حـوار غـري                 
رمسي مع أعضاء اللجنة بشأن عدد من القضايا اليت ميكن أن تكون مالئمة للنظـر يف هـذا                  

غري الرمسية، فيما مشلت، نطاق املوضوع،      ومشلت اجلوانب اليت تناولتها املشاورات      . املوضوع
واملنهجية، والنتائج احملتملة ألعمال اللجنة باإلضافة إىل عدد من القـضايا الفنيـة املتـصلة               

  ).الفصل السابع(باملوضوع 
، قـررت اللجنـة أن   "نشأة القانون الدويل الُعريف وإثباتـه "وفيما خيص موضوع    -١٩

ويف اجلـزء الثـاين مـن       . يد مايكل وود مقرراً خاصاً    ُتدرجه يف برنامج عملها وعّينت الس     
وهتدف إىل إثـارة    ) A/CN.4/653(الدورة، ُعرضت على اللجنة مذكرة أعدها املقرر اخلاص         

نقاش أويل وتعاجل النطاق احملتمل للموضوع، وقضايا املصطلحات، ومسائل املنهجية باإلضافة        
ودار النقاش حول عدة . ند النظر يف املوضوعإىل عدد من النقاط احملددة اليت ميكن معاجلتها ع    

مسائل من بينها نطاق املوضوع باإلضافة إىل القضايا املنهجية والفنية اليت أبرزهـا املقـرر               
  ).الفصل الثامن(اخلاص يف مذكرته 

، )"aut dedere aut judicare(االلتزام بالتسليم أو احملاكمـة  "وفيما يتعلق مبوضوع   -٢٠
قاً عامالً إلجراء تقييم عام للموضوع ككل، مع التركيز علـى املـسائل             أنشأت اللجنة فري  

املتصلة جبدوى املوضوع واخلطوات اليت ينبغي اختاذها للمضي قُدماً، استناداً إىل النقاش الذي             
وطلب الفريق العامل من رئيـسه أن       . دار بشأن املوضوع يف اللجنة السادسة للجمعية العامة       

يها جلنة القانون الدويل يف دورهتا اخلامسة والستني، وأن يستعرض فيها ُيعد ورقة عمل لتنظر ف
/  متـوز  ٢٠خمتلف الزوايا املتعلقة باملوضوع يف ضوء حكم حمكمة العدل الدوليـة املـؤرخ              

، وأي تطورات أخرى، باإلضافة إىل التعليقات اليت أُبديت يف الفريق العامـل             ٢٠١٢ يوليه
  ).ل التاسعالفص(ومناقشات اللجنة السادسة 

، أعادت اللجنـة تـشكيل الفريـق        "املعاهدات عرب الزمن  "وفيما خيص موضوع      -٢١
الدراسي املعين باملعاهدات عرب الزمن وواصل الفريق أعماله بشأن جوانب املوضوع املتـصلة             

وأمت الفريق الدراسي نظره يف التقرير الثاين الذي أعده . باالتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة  
يسه بشأن الفقه يف إطار النظم اخلاصة املتعلقة باالتفاقات الالحقة واملمارسـة الالحقـة،              رئ

ويف ضوء املناقشات الـيت    . بدراسة بعض االستنتاجات األولية املتبقية الواردة يف ذلك التقرير        
دارت يف الفريق الدراسي، أعاد الرئيس صياغة نص ست استنتاجات أولية إضافية مقدمة من              

املمارسة الالحقة اليت تعكس موقف بشأن تفسري معاهدة        : لفريق بشأن القضايا التالية   رئيس ا 
من املعاهدات؛ وخصوصية املمارسة الالحقة؛ ودرجة املشاركة الفعالـة يف ممارسـة مـن              
املمارسات والسكوت؛ وآثار املمارسة الالحقة املتناقضة؛ واالتفاق الالحـق أو املمارسـة            

. ديل أو التفسري الرمسي؛ واملمارسة الالحقة والتعديل احملتمل ملعاهـدة   الالحقة وإجراءات التع  
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ونظر الفريق الدراسي أيضاً يف التقرير الثالث الذي أعده رئيسه بشأن االتفاقـات الالحقـة               
وباإلضـافة إىل   . واملمارسة الالحقة للدول خارج نطاق اإلجراءات القضائية وشبه القضائية        

طرائق عمل اللجنة فيما يتعلق باملوضوع، وأوصى بـأن تغـري           ذلك ناقش الفريق الدراسي     
  . اللجنة شكل ذلك العمل وتعّين مقرراً خاصاً

أن ُتغّير، اعتباراً من دورهتا اخلامسة والـستني        ) أ(وقررت اللجنة، يف هذه الدورة،        -٢٢
 أن  )ب(، شكل العمل املتعلق هبذا املوضوع على حنو ما اقترحه الفريق الدراسي؛ و            )٢٠١٣(

االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة    "ُتعّين السيد غيورغ نوليت مقرراً خاصاً معنياً مبوضوع         
  ).الفصل العاشر" (فيما يتعلق بتفسري املعاهدات

، أعادت اللجنة تشكيل الفريق     "شرط الدولة األوىل بالرعاية   "وفيما خيص موضوع      -٢٣
، واستمر الفريق يف إجراء مناقشة بشأن العوامل        الدراسي املعين بشرط الدولة األوىل بالرعاية     

اليت تبدو مؤثرة يف حماكم االستثمار عند تفسري شروط الدولة األوىل بالرعاية، اسـتناداً إىل               
عدة وسائل من بينها ورقات العمل املتعلقة بتفسري وتطبيق شروط الدولـة األوىل بالرعايـة               

املختلطة حملاكم االستثمار يف تطبيق شروط الدولة       الواردة يف اتفاقات االستثمار وأثر الطبيعة       
ونظر الفريق الدراسي أيضاً يف عناصر اإلطار العـام         . األوىل بالرعاية على األحكام اإلجرائية    

  ).الفصل احلادي عشر(لتقريره املقبل 
وترد يف الفصل الثالث القضايا احملددة اليت تشكل تعليقات احلكومات بشأهنا أمهيـة         -٢٤

  .لجنة فيما يتعلق باملواضيع اليت ال تزال قيد نظرهاخاصة ل
الفـصل  (أنشأت اللجنة فريق ختطيط للنظر يف برناجمها وإجراءاهتا وأساليب عملها             -٢٥

  ).الثاين عشر الفرع هاء
وواصلت اللجنة تبادل املعلومات التقليدي مع حمكمة العدل الدوليـة، واملنظمـة              -٢٦

 األفريقية، واللجنة األوروبية للتعـاون القـانوين، وجلنـة          - االستشارية القانونية اآلسيوية  
املستشارين القانونيني املعنية بالقانون الدويل العام التابعة جمللس أوربـا، واللجنـة القانونيـة     

كما أجرت اللجنة تبادل معلومات مع جلنة القانون الدويل التابعة لالحتاد           . للبلدان األمريكية 
للجنة أيضاً جلسات غري رمسية مع هيئات ورابطات أخرى بـشأن           األفريقي وعقد أعضاء ا   

  ).الفصل الثاين عشر، الفرع زاي(املسائل اليت حتظى باالهتمام املشترك 
الفصل الثاين  ( شخصاً من خمتلف اجلنسيات      ٢٤وُعقدت حلقة تدريبية شارك فيها        -٢٧

  ).عشر، الفرع ياء


