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 الفصل الثان 
 موجز أعما  اللجنة يف دورهتا اخلامسة والستن 

  ال حقاااة   واملمارساااة   ال حقاااة   االتتاقاااا  ” فيماااا مااان موضاااوع   -13
، ُعرض على اللجناة التقريار األول للمقارر  “ املعاهدا    بتتس    يتعلق  فيما 
الذ  تضمن،   مجلة ما ورد فيه، أربعاة مشااريإل    ( A/CN.4/660  ال اخلا 

اساااتنتاجا  تتعلاااق سلقاعااادة العاماااة لتتسااا  املعاهااادا  ووساااائل تتسااا   
االتتاقاااا  ال حقاااة واملمارساااة ال حقاااة  وساااائل للتتسااا ،  املعاهااادا ، و 

وتعريااااااااف االتتاااااااااق ال حااااااااق واملمارسااااااااة ال حقااااااااة  وساااااااايلتي لتتساااااااا   
وإساااااناد  ارساااااة مااااان املمارساااااا  املتعلقاااااة سملعاهااااادا  إىل  ،  املعاهااااادا  

الدولة. وعقاب النقااا الاذ  دار   اجللساة العاماة، قارر  اللجناة إحالاة  
مشااااريإل االساااتنتاجا  األربعاااة إىل جلناااة الحاااياغة. وبعاااد النظااار   تقريااار  
جلنة الحياغة، اعتمد  اللجنة بحتة مؤقتاة سساة مشااريإل اساتنتاجا ،  

 الرابإل(.   جانب التعليقا  عليها الالتحل إىل 
  الواليااااة   ماااان   الاااادول   مسااااؤويل   ححااااانة ” وفيمااااا يتعلااااق مبوضااااوع   -14

  ة ، نظاااار  اللجنااااة   التقرياااار الثااااان للمقاااارر “ األجنبيااااة   اجلنائيااااة   القضااااائية 
يعرضاه، سااتة مشاااريإل   الااذ  يعاارض، مان بااي مااا   ( A/CN.4/661ال   ة اخلاصا

نعااق املوضاوع ونعااق تعبياق  يلات  الأ(   مواد بعد االضع ع بتحليال ملاا 
مشاااريإل املااواد؛ والب( متهومااا احلحااانة والواليااة القضااائية؛ والج( التاارق  

ادياااااد العناصااااار  باااااي احلحاااااانة الشخحاااااية واحلحاااااانة املوضاااااوعية؛ والد(  
املعيارية اليت يتيون منها نظام احلحانة الشخحاية. وعقاب النقااا الاذ   

إحالااة مشاااريإل املااواد السااتة إىل جلنااة    دار   اجللسااة العامااة، قاارر  اللجنااة 
الحاااياغة. وبعاااد النظااار   تقريااار جلناااة الحاااياغة، اعتماااد  اللجناااة بحاااتة  
 مؤقتة ث ثة مشاريإل مواد، إىل جانب التعليقا  عليها الالتحل اخلامس(. 

  حااااااااااال        األااااااااااخا    محاياااااااااة ” وفيماااااااااا مااااااااان موضاااااااااوع   -15
رض علااااااى اللجنااااااة التقرياااااار السااااااادس  ،  “ ث اليااااااوار  للمقاااااارر اخلااااااا   عااااااُ

محايااااة  املتعلقااااة سملنااااإل   سااااياق    الااااذ  يتناااااول اجلوانااااب   ( A/CN.4/662ال 
  ذلك احلد من خمااطر الياوارث،   ث، مبا األاخا    حاال  اليوار 

، والتعااااون الااادويل بشاااأن  ماان مباااادئ القاااانون الاادويل   سعتبااااره مبااادأ    واملنااإل 
للجنااة إحالااة  وعقااب النقاااا الااذ  دار   اجللسااة العامااة، قاارر  ا   املنااإل. 

 مشروعت املادتي اللذين اقرتحهما املقرر اخلا  إىل جلنة الحياغة.  
واعتمااد  اللجنااة بحااتة مؤقتااة ساابعة مشاااريإل مااواد، إىل جانااب   -16

إىل    12ومشااريإل املاواد مان  مياررا     5التعليقا  عليها، وهات مشاروع املاادة  
(  2012العااام    الايت أحاطاات اللجنااة هباا علمااا    دورهتااا الرابعاة والسااتي   15

أباايال التعااون، وعاروض املسااعدة، وااروط    ، على التوايل، واليت تتعلق 
تيسااا  املسااااعدة اخلارجياااة، وإهنااااء املسااااعدة  تقااادمي املسااااعدة اخلارجياااة، و 

علقاي، علاى  املت   16و   ميررا  اثنياا    5اخلارجية، فض   عن مشروعت املادتي  
التاااوايل، سلتعااااون للحاااد مااان خمااااطر الياااوارث وواجاااب احلاااد مااان خمااااطر  

 اليوارث الالتحل السادس(. 
،  “ وإثباتاااه   العااار    الااادويل   القاااانون   نشاااأة ” وفيماااا مااان موضاااوع   -17

رض علاااى اللجناااة التقريااار األول للمقااارر اخلاااا  ال  الاااذ     ( A/CN.4/663عاااُ

عماااال اللجناااة الساااابقة املتعلقاااة  يقدماااه، استعراضاااا  أل  يقااادم، مااان باااي ماااا 
سملوضاااااوع، ولاااااآلراء الااااايت أعااااارب عنهاااااا املنااااادوبون   اللجناااااة السادساااااة  

الاايت يتعااي الرجااوع    املحااادر للجمعيااة العامااة، ونعاااق املوضااوع، وجمموعااة  
سعتبااااره محااادرا  للقاااانون    إليهاااا، واملساااائل املتعلقاااة سلقاااانون الااادويل العااار  

نون الاادويل أيضااا  مااذ رة أعاادهتا األمانااة  القااا   ُعرضاات علااى جلنااة الاادويل. و 
العاماة تتناااول عناصاار تاارد   أعمااال سااابقة للجنااة وقااد تيااون ذا  صاالة  

  اجللسااااة    (. وتناااااول النقاااااا الااااذ  دار A/CN.4/659وثيقااااة سملوضااااوع ال 
وجمموعااة  نعاااق املوضااوع ومنهجيااة معاجلتااه،  ماان بااي مااا تناولااه،  العامااة،  
، وخعط العمل املستقبلية. وأجارى املقارر  ا اليت يتعي الرجوع إليه   املحادر 

اخلااا  أيضااا  مشاااورا  غاا  رمسيااة بشااأن عنااوان املوضااوع، وبشااأن النظاار  
  القواعااد اآلماارة ضاامن نعاااق املوضااوع، واحلاجااة إىل معلومااا  إضااافية  
عاااان  ارسااااا  الاااادول. وقاااارر  اللجنااااة تغياااا  عنااااوان املوضااااوع ليحااااب   

 ل السابإل(. الالتح   “ اديد القانون الدويل العر  ” 
رض    ، “ التعبياااق املؤقااات للمعاهااادا  ” وفيماااا يتعلاااق مبوضاااوع   -18 عاااُ

أن  الاذ  تاوخى    ( A/CN.4/664على اللجنة التقرير األول للمقرر اخلا  ال 
القانونيااة الرئيساية الاايت تنشااأ   سااياق التعبيااق    املسااائل ،  بوجااه عااام   ، حيادد 

هج التقهياااة املتبعاااة  الااانُ املؤقااات للمعاهااادا ، وذلاااك مااان خااا ل النظااار    
  ملمارسااا  الاادول   مقتضااب وضااوع وإجااراء اسااتعراض  هااذا امل لاادى تناااول  

أيضاا  ماذ رة أعادهتا األماناة    ُعرضت على اللجناة و   .   هذا الحدد احلالية  
ماااان اتتاقيااااة فيينااااا لقااااانون    25للمااااادة  لتتاوضاااات  تتعقااااب التاااااري  ا العامااااة  

األمام  ماؤمتر   جلناة القاانون الادويل أو إطار  سواء    ،  1969املعاهدا  لعام  
(. ومتحور النقاا حاول الغارض  A/CN.4/658املتحدة لقانون املعاهدا  ال 

من التعبياق املؤقات للمعاهادا  وحاول اساتخ   مساائل حماددة يتعاي  
 لة للمقرر اخلا  الالتحل الثامن(. اثها   التقارير املقب 

  يتعلااااااق   فيمااااااا   البيئااااااة   محايااااااة ” وقاااااارر  اللجنااااااة إدراج موضااااااوع   -19
    باااارانمج عملهااااا وعيناااات الساااايدة مااااار  غ.   “ املساااالحة   سلنزاعااااا  
مقاااررة خاصااة معنياااة هبااذا املوضاااوع الالتحاال الثاااان عشااار،    جا وبسااون 
ورقاا   جمموعاة مان  إىل اللجناة  ة  اخلاصا  ة املقرر   ت وقدم (.  1-الترع ألف 

اللجناة بشااأن  عمال غا  الرمسياة بغيااة بادء حاوار غا  رمساات ماإل أعضااء  ال 
تعااوير األعمااال املتعلقااة  عاادد ماان القضااااي الاايت قااد تيااون ذا  صاالة ب 

سملوضاااوع والنظااار فيهاااا. وللااات املساااائل الااايت تناولتهاااا املشااااورا  غااا   
والناااااااتج احملتماااااال    واملنهجيااااااة، للتااااااه، النعاااااااق   الرمسيااااااة، ماااااان بااااااي مااااااا 

اللجناااة، وعاااددا  مااان مساااائل املضااامون ذا  الحااالة سملوضاااوع   ألعماااال 
 الالتحل التاسإل(.  

 autال   احملا ماااة  أو   سلتساااليم   االلتااازام ” وفيماااا يتعلاااق مبوضاااوع   -20

dedere aut judicare ) “  أعااد  اللجناة تشاييل الترياق العامال املعاين ،
ساايما   األعمااال املتعلقااة سملوضااوع، ال هبااذا املوضااوع الااذ  واصاال تقياايم  

املساائل    قضاية    ضاوء احليام الاذ  أصادرته حميماة العادل الدولياة  
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وهااو    ، ( 6ال التساليم البلجيياا ضااد السانغال(  املتحالة ساللتازام سحملا مااة أو 
. وأحاطت اللجناة علماا  بتقريار الترياق  2012متوز/يوليه    20احليم املؤر   

 سلتقرير احلايل الالتحل العاار واملرفق األول(. العامل، وهو مرفق  
، “سلرعاياااااة األوىل الدولاااااة اااااارط”وفيماااااا مااااان موضاااااوع  -21

املعاااين هباااذا املوضاااوع الاااذ  الدراساااة أعااااد  اللجناااة تشاااييل فرياااق 
يبدو أن  قام به، مبواصلة اث خمتلف العوامل اليت قام،   مجلة ما

قيامهااا بتتسا  ااروط الدولااة علاى حمااا م االساتثمار لادى لثا ا  هلاا 
األوىل سلرعاياااااة، وذلاااااك اساااااتنادا  إىل محاااااادر مااااان بينهاااااا املمارساااااة 

وقضااااية  (7الدةلاااارساااايما قضااااية  واالجتهاااااد القضااااائت املعاصااااران، ال
 الالتحل احلاد  عشر(. (8ال يليتش

__________ 
 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (6ال 

(Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422. 
 Daimler Financial Services AG v. Argentine Republic, ICSID (7ال 

Case No. ARB/05/1, Award dispatched to the parties on 22 August 

2012 (available from https://icsid.worldbank.org/). 
 .Kılıç Ĭnşaat Ĭthalat Ĭhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi v (8ال 

Turkmenistan, ICSID Case No. ARB/10/1, Award dispatched to the 

parties on 2 July 2013 (available from https://icsid.worldbank.org/). 

اللجنااااة فريقااااا  للتخعاااايط لياااات ينظاااار   برانجمهاااااا    وأنشااااأ   -22
تحاااال الثااااان عشاااار، التاااارع ألااااف(.  وإجراءاهتااااا وأساااااليب عملهااااا الال 

محايااة الغاا ف  ” وقاارر  اللجنااة أن تاادرج   باارانمج عملهااا موضااوع  
الساااايد اااااينيا موراساااات مقااااررا  خاصااااا  معنيااااا  هبااااذا  وأن تعااااّي    “ اجلااااو  

(. وقرر  اللجنة  ذلك  1-الثان عشر، الترع ألف املوضوع الالتحل  
اجلااارائم ضاااد  ” أن تااادرج   بااارانمج عملهاااا العويااال األجااال موضاااوع  

 واملرفق الثان(.   2-الثان عشر، الترع ألف الالتحل    “ اإلنسانية 
ماإل حميماة العادل  املعتادوواصلت اللجنة تبادل املعلوما   -23

األفريقيااااااة،  -الدوليااااااة، واملنظمااااااة االستشااااااارية القانونيااااااة اآلساااااايوية 
لجناااة األوروبياااة للتعااااون القاااانون، وجلناااة املستشاااارين القااااانونيي وال

س، واللجناة القانونياة و املعنية سلقانون الدويل العاام التابعاة جمللاس أور 
معلوما  مإل جلنة لل ال  تبادأيضا  أجر  اللجنة . و للبلدان األمرييية
وعقاااااد أعضااااااء اللجناااااة أيضاااااا   .لقاااااانون الااااادويلاالاااااااد األفريقااااات ل

  غ  رمسية مإل هيئا  ورابعاا  أخارى بشاأن املساائل الايت جلسا
 (.جيماظى سالهتمام املشرتك الالتحل الثان عشر، الترع 

وقرر  اللجنة عقد دورهتا السادساة والساتي   جنياف    -24
متوز/يوليااه  7والتاارتة ماان  حزيران/يونيااه 6أاير/مااايو إىل  5التاارتة ماان 
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