الفصل الثان
موجز أعما اللجنة يف دورهتا اخلامسة والستن
 -13فيم ااا م اان موض ااوع ”االتتاق ااا ال حق ااة واملمارس ااة ال حق ااة
فيما يتعلق بتتس املعاهدا “ُ ،عرض على اللجناة التقريار األول للمقارر
اخلا ال )A/CN.4/660الذ تضمن ،مجلة ما ورد فيه ،أربعاة مشااريإل
اس ااتنتاجا تتعل ااق سلقاع اادة العام ااة لتتس ا املعاه اادا ووس ااائل تتس ا
املعاه اادا  ،واالتتاق ااا ال حق ااة واملمارس ااة ال حق ااة وس ااائل للتتس ا ،
وتعريا ا ا ااف االتتا ا ا اااق ال حا ا ا ااق واملمارسا ا ا ااة ال حقا ا ا ااة وسا ا ا اايلتي لتتسا ا ا ا
املعاه ا اادا  ،وإس ا ااناد ارس ا ااة م ا اان املمارس ا ااا املتعلق ا ااة سملعاه ا اادا إىل
الدولة .وعقاب النقااا الاذ دار اجللساة العاماة ،قارر اللجناة إحالاة
مش اااريإل االس ااتنتاجا األربع ااة إىل جلن ااة الح ااياغة .وبع ااد النظ اار تقري اار
جلنة الحياغة ،اعتمد اللجنة بحتة مؤقتاة سساة مشااريإل اساتنتاجا ،
إىل جانب التعليقا عليها الالتحل الرابإل).

يق اادم ،م اان ب ااي م ااا يقدم ااه ،استعراض ااا ألعم ااال اللجن ااة الس ااابقة املتعلق ااة
سملوض ا ااوع ،ول ا ااآلراء ال ا اايت أع ا اارب عنه ا ااا املن ا اادوبون اللجن ا ااة السادس ا ااة
للجمعيااة العامااة ،ونعاااق املوضااوع ،وجمموعااة املحااادر الاايت يتعااي الرجااوع
إليه ااا ،واملس ااائل املتعلق ااة سلق ااانون ال اادويل الع اار سعتب اااره مح ااد ار للق ااانون
الاادويل .و ُعرضاات علااى جلنااة القااانون الاادويل أيضااا مااذ رة أعاادهتا األمانااة
العاماة تتناااول عناصاار تاارد أعمااال سااابقة للجنااة وقااد تيااون ذا صاالة
وثيقا ااة سملوضا ااوع ال .)A/CN.4/659وتنا اااول النقا اااا الا ااذ دار اجللسا ااة
العامااة ،ماان بااي مااا تناولااه ،نعاااق املوضااوع ومنهجيااة معاجلتااه ،وجمموعااة
املحادر اليت يتعي الرجوع إليها ،وخعط العمل املستقبلية .وأجارى املقارر
اخلااا أيضااا مشاااو ار غا رمسيااة بشااأن عناوان املوضااوع ،وبشااأن النظاار
القواعااد اآلمارة ضاامن نعاااق املوضااوع ،واحلاجااة إىل معلومااا إضااافية
عا اان ارسا ااا الا اادول .وقا اارر اللجنا ااة تغيا ا عنا اوان املوضا ااوع ليحا ااب
”اديد القانون الدويل العر “ الالتحل السابإل).

 -14وفيما ااا يتعلا ااق مبوضا ااوع ”ححا ااانة مسا ااؤويل الا اادول ما اان الواليا ااة
القضا ااائية اجلنائيا ااة األجنبيا ااة“ ،نظا اار اللجنا ااة التقريا اار الثا ااان للمقا ااررة
اخلاصاة ال )A/CN.4/661الااذ يعاارض ،مان بااي مااا يعرضاه ،سااتة مشاااريإل
مواد بعد االضع ع بتحليال ملاا يلات الأ) نعااق املوضاوع ونعااق تعبياق
مشاااريإل املاواد؛ والب) متهومااا احلحااانة والواليااة القضااائية؛ والج) التاارق
ب ا ااي احلح ا ااانة الشخح ا ااية واحلح ا ااانة املوض ا ااوعية؛ والد) ادي ا ااد العناص ا اار
املعيارية اليت يتيون منها نظام احلحانة الشخحاية .وعقاب النقااا الاذ
دار اجللسااة العامااة ،قاارر اللجنااة إحالااة مشاااريإل املاواد السااتة إىل جلنااة
الح ااياغة .وبع ااد النظ اار تقري اار جلن ااة الح ااياغة ،اعتم ااد اللجن ااة بح ااتة
مؤقتة ث ثة مشاريإل مواد ،إىل جانب التعليقا عليها الالتحل اخلامس).

 -18وفيم ااا يتعل ااق مبوض ااوع ”التعبي ااق املؤق اات للمعاه اادا “ُ ،ع ارض
على اللجنة التقرير األول للمقرر اخلا ال )A/CN.4/664الاذ تاوخى أن
حيادد ،بوجااه عااام ،املسااائل القانونيااة الرئيساية الاايت تنشااأ سااياق التعبيااق
املؤق اات للمعاه اادا  ،وذل ااك م اان خ ا ل النظ اار ال اانُهج التقهي ااة املتبع ااة
لاادى تناااول هااذا املوضااوع وإجاراء اسااتعراض مقتضااب ملمارسااا الاادول
احلالية هذا الحدد .و ُعرضت على اللجناة أيضاا ماذ رة أعادهتا األماناة
العاما ااة تتعقا ااب التا اااري التتاوضا اات للما ااادة  25ما اان اتتاقيا ااة فيينا ااا لقا ااانون
املعاهدا لعام  ،1969سواء إطار جلناة القاانون الادويل أو ماؤمتر األمام
املتحدة لقانون املعاهدا ال .)A/CN.4/658ومتحور النقاا حاول الغارض
من التعبياق املؤقات للمعاهادا وحاول اساتخ مساائل حماددة يتعاي
اثها التقارير املقبلة للمقرر اخلا الالتحل الثامن).

ح ا ا ا اااال
 -15وفيم ا ا ا ااا م ا ا ا اان موض ا ا ا ااوع ”محاي ا ا ا ااة األا ا ا ا ااخا
اليا ا اوارث“ُ ،عا ا ارض علا ا ااى اللجنا ا ااة التقريا ا اار السا ا ااادس للمقا ا اارر اخلا ا ااا
ال )A/CN.4/662الا ااذ يتنا اااول اجلوانا ااب املتعلقا ااة سملنا ااإل سا ااياق محايا ااة
حاال اليوارث ،مبا ذلك احلد من خمااطر الياوارث،
األاخا
واملنااإل سعتب اااره مباادأ ماان مب ااادئ الق ااانون الاادويل ،والتع اااون الاادويل بش ااأن
املنااإل .وعقااب النقاااا الااذ دار اجللسااة العامااة ،قاارر اللجنااة إحالااة
مشروعت املادتي اللذين اقرتحهما املقرر اخلا إىل جلنة الحياغة.

 -19وقا ا اارر اللجنا ا ااة إدراج موضا ا ااوع ”محايا ا ااة البيئا ا ااة فيما ا ااا يتعلا ا ااق
سلنزاعا ااا املسا االحة“ ب ا ارانمج عملها ااا وعينا اات السا اايدة ما ااار غ.
جا وبسااون مق ااررة خاصااة معني ااة هبااذا املوض ااوع الالتحاال الث ااان عش اار،
الترع ألف .)1-وقدمت املقررة اخلاصاة إىل اللجناة جمموعاة مان ورقاا
العمال غا الرمسياة بغيااة بادء حاوار غا رمساات ماإل أعضااء اللجناة بشااأن
عاادد ماان القضااااي الاايت قااد تيااون ذا صاالة بتعااوير األعمااال املتعلقااة
سملوض ااوع والنظ اار فيه ااا .ولل اات املس ااائل ال اايت تناولته ااا املش اااورا غ ا
الرمسيا ا ااة ،ما ا اان با ا ااي ما ا ااا للتا ا ااه ،النعا ا اااق واملنهجيا ا ااة ،والنا ا اااتج احملتما ا اال
ألعم ااال اللجن ااة ،وع ااددا م اان مس ااائل املض اامون ذا الح االة سملوض ااوع
الالتحل التاسإل).

 -16واعتمااد اللجنااة بحااتة مؤقتااة ساابعة مشاااريإل ماواد ،إىل جانااب
التعليقا عليها ،وهات مشاروع املاادة  5ميار ار ومشااريإل املاواد مان  12إىل
 15الايت أحاطاات اللجنااة هباا علمااا دورهتااا الرابعاة والسااتي العااام )2012
واليت تتعلق ،على التوايل ،أباايال التعااون ،وعاروض املسااعدة ،وااروط
تق اادمي املس اااعدة اخلارجي ااة ،وتيس ا املس اااعدة اخلارجي ااة ،وإهن اااء املس اااعدة
اخلارجية ،فض عن مشروعت املادتي  5مير ار اثنياا و 16املتعلقاي ،علاى
الت اوايل ،سلتع اااون للح ااد م اان خم اااطر الي اوارث وواج ااب احل ااد م اان خم اااطر
اليوارث الالتحل السادس).

 -20وفيم ااا يتعل ااق مبوض ااوع ”االلتا ازام سلتس االيم أو احملا م ااة ال
 ،“)dedere aut judicareأعااد اللجناة تشاييل الترياق العامال املعاين
هبااذا املوضااوع الااذ واصاال تقياايم األعمااال املتعلقااة سملوضااوع ،ال ساايما
ضاوء احليام الاذ أصادرته حميماة العادل الدولياة قضاية املساائل
aut

 -17وفيم ااا م اان موض ااوع ”نش ااأة الق ااانون ال اادويل الع اار وإثبات ااه“،
ُع ارض عل ااى اللجن ااة التقري اار األول للمق اارر اخل ااا ال )A/CN.4/663ال ااذ
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املتحالة ساللتازام سحملا مااة أو التساليم البلجيياا ضااد السانغال)ال ،)6وهااو
احليم املؤر  20متوز/يوليه  .2012وأحاطت اللجناة علماا بتقريار الترياق
العامل ،وهو مرفق سلتقرير احلايل الالتحل العاار واملرفق األول).
 -21وفيم ا ااا م ا اان موض ا ااوع ”ا ا اارط الدول ا ااة األوىل سلرعاي ا ااة“،
أع اااد اللجن ااة تش ااييل فري ااق الدراس ااة املع ااين هب ااذا املوض ااوع ال ااذ
قام ،مجلة ما قام به ،مبواصلة اث خمتلف العوامل اليت يبدو أن
هلاا لثا ا علاى حمااا م االساتثمار لادى قيامهااا بتتسا ااروط الدولااة
األوىل سلرعاي ا ااة ،وذل ا ااك اس ا ااتنادا إىل مح ا ااادر م ا اان بينه ا ااا املمارس ا ااة
واالجتها اااد القضا ااائت املعاصا اران ،ال سا اايما قضا ااية دةلا اارال )7وقضا ااية
يليتشال )8الالتحل احلاد عشر).
__________
الQuestions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite )6
.(Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422
الDaimler Financial Services AG v. Argentine Republic, ICSID )7
Case No. ARB/05/1, Award dispatched to the parties on 22 August

).2012 (available from https://icsid.worldbank.org/
الKılıç Ĭnşaat Ĭthalat Ĭhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi v. )8
Turkmenistan, ICSID Case No. ARB/10/1, Award dispatched to the

).parties on 2 July 2013 (available from https://icsid.worldbank.org/
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 -22وأنشا ااأ اللجنا ااة فريقا ااا للتخعا اايط ليا اات ينظا اار برانجمه ا ااا
وإجراءاهتا ااا وأسا اااليب عملها ااا الالتحا اال الثا ااان عشا اار ،التا اارع ألا ااف).
وقاارر اللجنااة أن تاادرج بارانمج عملهااا موضااوع ”محايااة الغا ف
اجلا ااو “ وأن تعا ا ّاي السا اايد اا ااينيا موراسا اات مقا ااررا خاصا ااا معنيا ااا هبا ااذا
املوضوع الالتحل الثان عشر ،الترع ألف .)1-وقرر اللجنة ذلك
أن ت اادرج با ارانمج عمله ااا العوي اال األج اال موض ااوع ”اجلا ارائم ض ااد
اإلنسانية“ الالتحل الثان عشر ،الترع ألف 2-واملرفق الثان).
 -23وواصلت اللجنة تبادل املعلوما املعتاد ماإل حميماة العادل
الدوليا ا ااة ،واملنظما ا ااة االستشا ا ااارية القانونيا ا ااة اآلسا ا اايوية  -األفريقيا ا ااة،
وال لجن ااة األوروبي ااة للتع اااون الق ااانون ،وجلن ااة املستش ااارين القا ااانونيي
املعنية سلقانون الدويل العاام التابعاة جمللاس أوروس ،واللجناة القانونياة
للبلدان األمرييية .وأجر اللجنة أيضا تبادال للمعلوما مإل جلنة
االا ا اااد األفريق ا اات للق ا ااانون ال ا اادويل .وعق ا ااد أعض ا اااء اللجن ا ااة أيض ا ااا
جلسا غ رمسية مإل هيئا ورابعاا أخارى بشاأن املساائل الايت
اظى سالهتمام املشرتك الالتحل الثان عشر ،الترع جيم).
 -24وقرر اللجنة عقد دورهتا السادساة والساتي جنياف
التاارتة ماان  5أاير/مااايو إىل  6حزيران/يونيااه والتاارتة ماان  7متوز/يوليااه
إىل  8آب/أغسعس  2014الالتحل الثان عشر ،الترع سء).

