
 

228 

  الفصل الثالث عشر
ىمقررات اللجنة واستنتاجاهتا األخر

  طرد األجانب  -ألف
ُعرِض على اللجنة التقرير الثاين للمقرر اخلاص املعين هبذا  -٢٥٢

، ومذكرة أعدهتا   )A/CN.4/573(املوضوع، السيد موريس كامتو     
وقررت اللجنة النظر يف    ). Corr.1 و A/CN.4/565(األمانة العامة   

  .٢٠٠٧التقرير يف دورهتا التالية يف عام 

جراءاهتا وأساليب  برنامج اللجنة وإ    -باء
  عملها ووثائقها

 ٢٥ املعقـودة يف     ٢٨٩٩أنشأت اللجنة، يف جلـستها       -٢٥٣
  .)١٠٠٣(، فريق ختطيط للدورة احلالية٢٠٠٦يوليه /متوز
وُعـرض عليـه    . وعقد فريق التخطيط ثالث جلسات     -٢٥٤

الفرع طاء من املوجز املواضيعي للمناقشة اليت جرت يف اللجنة          
الل دورهتا الستني، والذي أعدتـه      السادسة للجمعية العامة خ   

" القرارات واالستنتاجات األخرى للجنة"األمانة العامة، واملعنون 
)A/CN.4/560(      وخباصة  ٦٠/٢٢، وكذلك قرار اجلمعية العامة ،

 بشأن تقرير جلنة القانون الدويل      ١٦ و ١٣ و ٨ و ٧ و ٦الفقرات  
كما ُعرض على فريـق     . عن أعمال دورهتا السابعة واخلمسني    

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨تخطيط اإلطار االستراتيجي املقترح للفتـرة       ال
التطوير  (٣الشؤون القانونية، الربنامج الفرعي : ٦بشأن الربنامج 

، وقد أحاط الفريق علماً هبذا      )التدرجيي للقانون الدويل وتدوينه   
  .اإلطار املقترح

 املعقودة  ٢٩٠٧وقد أحاطت اللجنة علماً، يف جلستها        -٢٥٥
  .، بتقرير فريق التخطيط٢٠٠٦أغسطس / آب٧يف 

  برنامج العمل الطويل األجل  -١
أعيد خالل الدورة احلالية تشكيل الفريق العامل املعـين          -٢٥٦

بربنامج العمل الطويل األجل الذي أنشأه فريق التخطيط خالل         
برئاسـة الـسيد   ) ٢٠٠٢عام (الدورة الرابعة واخلمسني للجنة     

يره إىل فريق التخطـيط يف      وقدم الفريق العامل تقر   . )١٠٠٤(بيليه
وطُِلب من الفريـق العامـل، وفقـاً        . ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٧

للممارسة املّتبعة، تقدمي تقرير يف هناية فترة السنوات اخلمس، يف          
ونظـر الفريـق    ). ٢٠٠٦عام  (دورة اللجنة الثامنة واخلمسني     

العامل، أثناء فترة السنوات اخلمس، يف عدد من املوضـوعات          
__________  

  . أعاله٦لالطالع على عضوية فريق التخطيط، انظر الفقرة  )١٠٠٣(
، ١٢١ص  ،  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثـاين     ٢٠٠٢ حولية )١٠٠٤(

  . أعاله١٠ولالطالع على تكوين الفريق العامل، انظر الفقرة . ٥٢١ الفقرة

ائه وأعضاء اللجنة اآلخرين واألمانـة إعـداَد        وطلب من أعض  
واسترشد الفريق العامل بتوصية . مشاريع بشأن هذه املوضوعات

فيما يتعلـق   ) ١٩٩٧عام  (اللجنة يف دورهتا التاسعة واألربعني      
  :مبعايري اختيار املوضوعات

ينبغي أن يعكس املوضوع احتياجات الدول فيما يتعلق          )أ(  
  وتطويره التدرجيي؛بتدوين القانون الدويل 

ينبغي أن يكون املوضوع قد وصل، على صعيد ممارسة           )ب(  
  الدول، إىل مرحلة كافية من التقدم تتيح التدوين والتطوير التدرجيي؛

ينبغي أن يكون املوضوع حمدداً وقابالً للتدوين والتطوير          )ج(  
  .التدرجيي
  ]و[  
لتقليديـة،  اهتمامها علـى املواضـيع ا     ] اللجنة[أال تقصر   [...]   

ميكنها أيضاً أن تنظر يف املواضيع اليت تعكس التطـورات اجلديـدة يف              بل
القانون الـدويل واالهتمامـات امللحـة الـيت تـساور اجملتمـع              جمال

  .)١٠٠٥(ككل الدويل

ومع مراعاة املعايري الـواردة أعـاله، أوصـى فريـق            -٢٥٧
التخطيط، يف أثناء فترة السنوات اخلمـس احلاليـة، بـإدراج           

ضوعات التالية يف برنامج عمل اللجنة الطويل األجل وأقّرت         املو
  :اللجنة هذه التوصية

 aut dedere aut(االلتزام بالتسليم أو احملاكمـة    )أ(  

judicare(؛  
حصانة مسؤويل الدول من الواليـة القـضائية          )ب(  

  اجلنائية األجنبية؛
  حصانة املنظمات الدولية من الوالية القضائية؛  )ج(  
  اية األشخاص يف حاالت الكوارث؛مح  )د(  
محاية البيانـات الشخـصية يف إطـار تـدفق            )ه(  

  املعلومات عرب احلدود؛
  .الوالية القضائية خارج اإلقليم  )و(  

واملخططات العامة للموضوعات املوصى بإدراجهـا يف        -٢٥٨
االلتزام بالتسليم "برنامج العمل الطويل األجل، باستثناء موضوع 

. ، مرفقة هبـذا التقريـر     ")aut dedere aut judicare(أو احملاكمة   
__________  

 ،١٣٥ ص،  )اجلـزء الثـاين   (  ، اجمللد الثـاين   ١٩٩٧ حولية )١٠٠٥(
  .٢٣٨ الفقرة
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االلتـزام بالتـسليم أو     "وجتدر اإلشارة، فيما يتعلق مبوضـوع       
، إىل أن تقريـراً مؤقتـاً،       ")aut dedere aut judicare(احملاكمة  

مشفوعاً مبخطط عام، قد قُدِّم أثنـاء دورة اللجنـة الـسادسة            
ـ    ) ٢٠٠٤عام  (واخلمسني   امج العمـل   وأُوصي بإدراجه يف برن

ويف الدورة نفسها، وافقت اللجنة علـى       . )١٠٠٦(الطويل األجل 
  .)١٠٠٧(إدراج هذا املوضوع يف برنامج عملها الطويل األجل

" شرط الدولة األوىل بالرعايـة    "وفيما يتعلق مبوضوع     -٢٥٩
الذي مل يقدم فريق التخطيط توصية هنائية بصدده، قررت اللجنة 

 يتعلق جبدوى اضطالع    أن تلتمس وجهات نظر احلكومات فيما     
انظر الفـصل   (اللجنة مبزيد من العمل خبصوص هذا املوضوع        

  .)١٠٠٨() أعاله٣٣الثالث، الفقرة 
وترد فيما يلي القائمة املوحدة للموضوعات املدرجة يف         -٢٦٠

برنامج العمل الطويل األجل منذ الدورة الرابعة واألربعني للجنة         
  :)١٠٠٩()١٩٩٢عام (

املتعلقان بالتحفظات علـى    القانون واملمارسة     )أ(  
  ؛)١٠١٠(املعاهدات

__________  
، ١٤٩ص  ،  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثـاين     ٢٠٠٤ حولية )١٠٠٦(

  .، واملرفق٣٦٢ الفقرة
  .٣٦٣املرجع نفسه، الفقرة  )١٠٠٧(
يف " شرط الدولـة األوىل بالرعايـة  "أدرجت اللجنة موضوع     )١٠٠٨(

، اجمللد  ١٩٦٧حولية   (١٩٦٧برنامج عملها يف دورهتا التاسعة عشرة عاَم        
) املرجع نفسه(وعّينت السيد أندريه أوستور   ) ٤٨، الفقرة   ٣٦٩ ص   الثاين،

، )اجلزء الثـاين  (، اجمللد الثاين    ١٩٧٧ حولية(والسيد نيكوالي أوشاكوف    
وأهنت اللجنـة القـراءة   . مقررين خاصني متتاليني) ٧٧الفقرة  ،  ١٢٤ص  

، اجمللـد   ١٩٧٨ حوليـة  (١٩٧٨الثانية للموضوع يف دورهتا الثالثني عاَم       
ودعت اجلمعية العامة يف    ). ٧٤الفقرة  ،  ٧٣-١٦ص  ،  )اجلزء الثاين (اين  الث

دوراهتا اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني والثامنة والثالثني واألربعني         
) ١٩٨٨ و ١٩٨٥ و ١٩٨٣ و ١٩٨١ و ١٩٨٠أعـوام   (والثالثة واألربعني   

اريع احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية إىل إبداء تعليقاهتا على مـش         
وأحاطت اجلمعية العامة علماً مع التقـدير، يف        . املواد اليت اقترحتها اللجنة   

 ٩ املؤرخ   ٤٦/٤١٦، يف مقررها    )١٩٩١عام  (دورهتا السادسة واألربعني    
 بعمل اللجنة وبآراء وتعليقات احلكومـات       ١٩٩١ديسمرب  /كانون األول 

ء واملنظمات  واملنظمات احلكومية الدولية وقررت توجيه نظر الدول األعضا       
احلكومية الدولية إىل مشاريع املواد لكي تنظر فيها يف احلـاالت املناسـبة             

  .وبقدر ما تراه مالئماً
من أجل إعطاء صورة شاملة عن امليادين الرئيـسية للقـانون            )١٠٠٩(

) ١٩٩٦عـام   (الدويل العام، وضعت اللجنة يف دورهتا الثامنة واألربعـني          
ومل ُيقصد هبذه   .  ميداناً رئيسياً  ١٣خمططاً يضم موضوعات مصنفة يف إطار       

. القائمة أن تكون شاملة بل كان يراد منـها أن تكـون مرجعـاً عامـاً               
اجلـزء  ( اجمللد الثـاين  ،  ١٩٩٦حولية  ولالطالع على هذه القائمة، انظر      

  .، املرفق الثاين)الثاين
. ٤٢٧، الفقـرة    )اجلزء الثـاين  ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٣حولية   )١٠١٠(

ملوضوع يف جدول أعماهلـا يف دورهتـا اخلامـسة          وأدرجت اللجنة هذا ا   
وانظر أيضاً قـرار    . ٤٤٠، املرجع نفسه، الفقرة     )١٩٩٣عام  (واألربعني  

خالفة الدول وأثرها على جنسية األشـخاص         )ب(  
  ؛)١٠١١(الطبيعيني واالعتباريني

  ؛)١٠١٢(احلماية الدبلوماسية  )ج(  
ملكية ومحاية حطام السفن فيما وراء حـدود          )د(  

  ؛)١٠١٣(الوالية البحرية الوطنية
  ؛)١٠١٤(األفعال االنفرادية للدول  )ه(  
  ؛)١٠١٥(ملنظمات الدوليةمسؤولية ا  )و(  
  ؛)١٠١٦(املوارد الطبيعية املشتركة للدول  )ز(  
  ؛)١٠١٧(املخاطر الناشئة عن جتزؤ القانون الدويل  )ح(  

  

_________________________________________  
ومت يف  . ١٩٩٣ديـسمرب   / كانون األول  ٩ املؤرخ   ٤٨/٣١اجلمعية العامة   

، "التحفظـات علـى املعاهـدات     "وقت الحق تغيري هذا العنوان ليصبح       
  ).أ(٤٨٧، الفقرة )زء الثايناجل( اجمللد الثاين ،١٩٩٥ حولية

. ٤٢٧ الفقـرة ،  )اجلزء الثـاين  (، اجمللد الثاين    ١٩٩٣ حولية )١٠١١(
وأدرجت اللجنة هذا املوضوع يف جدول أعماهلـا يف دورهتـا اخلامـسة             

وانظر أيضاً قـرار    . ٤٤٠، املرجع نفسه، الفقرة     )١٩٩٣عام  (واألربعني  
نـوان ليـصبح    ومت يف وقت الحق تغيري هذا الع      . ٤٨/٣١اجلمعية العامة   

، )اجلزء الثاين( اجمللد الثاين ،١٩٩٦حولية ، "اجلنسية يف حالة خالفة الدول"
 كانون ١١ املؤرخ ٥١/١٦٠وانظر كذلك قرار اجلمعية العامة . ٨٣الفقرة  
  .١٩٩٦ديسمرب /األول

. ٥٠١ ، الفقـرة  )اجلزء الثـاين  ( اجمللد الثاين    ،١٩٩٥حولية   )١٠١٢(
، أدرجت اللجنة هذا املوضـوع يف       ٥١/١٦٠وعمالً بقرار اجلمعية العامة     

، ١٩٩٧ حولية،  )١٩٩٧عام  (جدول أعماهلا يف دورهتا التاسعة واألربعني       
  .١٧١-١٦٩، الفقرات )اجلزء الثاين(اجمللد الثاين 

  .٢٤٨، الفقرة )اجلزء الثاين(اجمللد الثاين ، ١٩٩٦حولية  )١٠١٣(
، أدرجت  ٥١/١٦٠وعمالً بقرار اجلمعية العامة     . املرجع نفسه  ) ١٠١٤(

عـام  (ة هذا املوضوع يف جدول أعماهلا يف دورهتا التاسعة واألربعـني            اللجن
  .١٩٤-١٩١، الفقرات )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٧ حولية، )١٩٩٧

. ٧٢٩، الفقـرة    )اجلـزء الثـاين   (اجمللد الثاين   ،  ٢٠٠٠حولية   ) ١٠١٥(
وأدرجت اللجنة هذا املوضوع يف جدول أعماهلا يف دورهتا الرابعة واخلمسني           

  ).ب(٥١٧، الفقرة )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ٢٠٠٢ حولية، )٢٠٠٢ عام(
. ٧٢٩الفقـرة   ،  )اجلزء الثـاين  (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٠ حولية )١٠١٦(

وأدرجت اللجنة هذا املوضوع يف جدول أعماهلـا يف دورهتـا الرابعـة             
، )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٢ حولية،  )٢٠٠٢عام  (واخلمسني  

  ).أ(٥١٨ الفقرة
. ٧٢٩الفقـرة   ،  )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٠ حولية ) ١٠١٧(

وأدرجت اللجنة هذا املوضوع يف جدول أعماهلا يف دورهتا الرابعة واخلمسني           
). ب(٥١٨، الفقرة   )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٢ حولية،  )٢٠٠٢عام  (

بات الـصعو : جتزؤ القانون الدويل  "ومت يف وقت الحق تغيري العنوان ليصبح        
  .٤٩٤، انظر املرجع نفسه، الفقرة "الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدويل
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  ؛)١٠١٨(آثار الرتاعات املسلحة على املعاهدات  )ط(  
  ؛)١٠١٩(طرد األجانب  )ي(  
 aut dedere aut(االلتزام بالتسليم أو احملاكمـة    )ك(  

judicare()؛)١٠٢٠  
يل الدول من الواليـة القـضائية       حصانة مسؤو   )ل(  

  ؛)١٠٢١(اجلنائية األجنبية
حــصانة املنظمــات الدوليــة مــن الواليــة   )م(  
  ؛)١٠٢٢(القضائية
  ؛)١٠٢٣(محاية األشخاص يف حاالت الكوارث  )ن(  
محاية البيانـات الشخـصية يف إطـار تـدفق            )س(  

  ؛)١٠٢٤(املعلومات عرب احلدود
  .)١٠٢٥(الوالية القضائية خارج اإلقليم  )ع(  
 أعربت اللجنة عن تقديرها للمساعدة القّيمة الـيت         وقد -٢٦١

محايـة  "قدمتها شعبة التدوين يف إعـداد املقترحـات بـشأن       
محاية البيانات الشخـصية    "، و "األشخاص يف حاالت الكوارث   

الوالية القضائية خارج   "، و "يف إطار تدفق املعلومات عرب احلدود     
اللتزامـات  القبول الضمين وآثاره على احلقـوق وا      "، و "اإلقليم

، وذلك بناء على طلب الفريق العامل املعـين         "القانونية للدول 
  .بربنامج العمل الطويل األجل كي ينظر فيها

__________  
. ٧٢٩الفقـرة    ،)اجلزء الثـاين  (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٠ حولية )١٠١٨(

وأدرجت اللجنة هذا املوضوع يف جدول أعماهلـا يف دورهتـا الـسادسة        
، )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٤ حولية،  )٢٠٠٤عام  (واخلمسني  

  .٣٦٤ الفقرة
. ٧٢٩ الفقـرة ،  )اجلزء الثـاين  (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٠ حولية )١٠١٩(

وأدرجت اللجنة هذا املوضوع يف جدول أعماهلـا يف دورهتـا الـسادسة        
، )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٤ حولية،  )٢٠٠٤عام  (واخلمسني  

  .٣٦٤ الفقرة
  .، واملرفق٣٦٣-٣٦٢املرجع نفسه، الفقرتان  )١٠٢٠(
  .، واملرفق األول أدناه أعاله٢٥٧انظر الفقرة  )١٠٢١(
  .املرجع نفسه، واملرفق الثاين أدناه )١٠٢٢(
وُيذكر أن السيد موريس    . املرجع نفسه، واملرفق الثالث أدناه     )١٠٢٣(

احلماية الدولية لألشخاص الذين يواجهون     "كامتو قد أعّد مقترحاً عنوانه      
كي ينظر فيه الفريق العامل املعين بربنـامج        ) ٢٠٠٤عام  " (حاالت حرجة 

  .وتوجد نسخ من هذا املقترح لدى شعبة التدوين. ويل األجلالعمل الط
  . أعاله، واملرفق الرابع أدناه٢٥٧انظر الفقرة  )١٠٢٤(
وُيـذكر أن الـسيد     . املرجع نفسه، واملرفق اخلامس أدنـاه      )١٠٢٥(

تطبيق التشريعات الوطنية   "بيماراجو سرينيفاسا راو قد أعّد مقترحاً عنوانه        
ر فيه الفريق العامل املعين بربنامج      كي ينظ ) ١٩٩٣عام  " (خارج إقليم البلد  

  .وتوجد نسخ من هذا املقترح لدى شعبة التدوين. العمل الطويل األجل

  الوثائق واملنشورات  -٢
نظرت اللجنة يف مسألة تقدمي تقارير املقررين اخلاصني         -٢٦٢

وشددت اللجنة مرة أخرى، واضـعة يف اعتبارهـا         . يف حينها 
تصلة بتقدمي الوثائق يف األمم املتحدة، فـضالً        القواعد والنظم امل  

عن عبء العمل الثقيل امللقى على كاهل اخلدمات ذات الصلة          
يف املنظمة، على األمهية اليت توليها لتقـدمي تقـارير املقـررين            
اخلاصني يف حينها لكي يتم جتهيزها وتوزيعها يف وقت باكر مبا           

  .ن األعضاء من دراستهامكفيه الكفاية ليت

وقد أعادت اللجنة تأكيد أمهية توفري وإتاحـة مجيـع           -٢٦٣
الشواهد املتعلقة مبمارسة الدول وغري ذلك من مصادر القانون         
الدويل ذات الصلة بأداء اللجنة لوظيفتها املتمثلـة يف التطـوير           

وبينما تدرك اللجنـة مزايـا      . التدرجيي للقانون الدويل وتدوينه   
ا تعتقد بقوة أنه ال ميكـن أن     اختصار الوثائق قدر اإلمكان، فإهن    

يتم فرض قيود مسبقة للحد من طول وثائقها ومشاريعها البحثية 
  .وخباصة تقارير املقررين اخلاصني

وأعربت اللجنة عن تقديرها ملا تـسديه إليهـا شـعبة       -٢٦٤
التدوين من مساعدة قّيمة متمثلة يف اخلدمات املوضوعية الـيت          

 البحثية، وذلك من خالل توفري تقدمها للجنة ويف إعداد املشاريع
وينبغي بصفة خاصة اإلعـراب عـن       . املواد القانونية وحتليلها  

التقدير للجهد البحثي املسهب الذي تعكسه مـذكرة األمانـة          
  .العامة بشأن موضوع طرد األجانب

وطلبت اللجنة من األمانة العامة تزويدها مبعلومات عن         -٢٦٥
  .املنشورات املتصلة بعمل اللجنة

وإذ وضعت اللجنة يف اعتبارها فائدة املنشور املعنـون          -٢٦٦
وكون الطبعة السادسة من هـذا      " أعمال جلنة القانون الدويل   "

، فقد طلبـت مـن شـعبة    ٢٠٠٤املنشور قد صدرت يف عام   
  .التدوين أن تعّد الطبعة السابعة من هذا املنشور

وأعربت اللجنة عن تقديرها لنتائج نشاط أمانتـها يف          - ٢٦٧
ويـشكل هـذا    . )١٠٢٦(نشاء املوقع اإللكتروين اجلديد للجنة    إ

املوقع اجلديد مورداً ذا قيمة عظيمـة للجنـة يف اضـطالعها      
بعملها، وهو ميثل أداة لتوفري املعلومات للبحوث املتعلقة بعمل         
اللجنة، مما يسهم يف التعزيز الشامل لتدريس القانون الـدويل          

 وقـد شـجعت     .ودراسته ونشره وتقديره على نطاق أوسع     
اللجنة األمانة على مواصلة تطوير قاعدة البيانات اإللكترونية        

مبا يف ذلك املوقع اإللكتـروين اجلديـد        (بشأن أعمال اللجنة    
وعلى استكشاف خيارات أخرى للنشر اإللكتـروين       ) للجنة

  .لتلك األعمال

__________  
  ./www.un.org/law/ilc: عنوان املوقع )١٠٢٦(
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االجتماع مع خرباء األمم املتحدة       -٣
  يف ميدان حقوق اإلنسان

 من نظامها   ٢٥ من املادة    ١لجنة، وفقاً للفقرة    أوصت ال  -٢٦٨
، بأن تقوم األمانة، بالتشاور مع املقرر اخلـاص         )١٠٢٧(األساسي

املعين مبوضوع التحفظات على املعاهدات، بتنظـيم اجتمـاع         
خالل الدورة التاسعة واخلمسني للجنة مع خرباء األمم املتحدة         

ات املنـشأة   يف ميدان حقوق اإلنسان، مبن فيهم ممثلون عن اهليئ        
مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، من أجل إجراء مناقشة بشأن  

  .القضايا املتصلة بالتحفظات على معاهدات حقوق اإلنسان

  األتعاب  -٤
كررت اللجنة جمدداً آراءها بشأن مـسألة األتعـاب،          -٢٦٩

 ٢٧ املؤرخ   ٥٦/٢٧٢النامجة عن اعتماد اجلمعية العامة قرارها       
. )١٠٢٨(آراء أبدهتا يف تقاريرها السابقة، وهي  ٢٠٠٢مارس  /آذار

وشددت اللجنة جمدداً على أن القرار املذكور َيَمّس خـصوصاً          
املقررين اخلاصني، ال سيما املنتمون منهم إىل بلدان نامية، حيث          
إنه ُيَعرُِّض للخطر الدعم املقدم ملا يقومون به من عمل يف جمال            

 تعيد النظـر يف     وحتث اللجنة اجلمعية العامة على أن     . البحوث
هذه املسألة، توخياً للعودة، يف هذه املرحلة، إىل دفع األتعـاب           

  .املخصصة للمقررين اخلاصني

موعد ومكان انعقاد الدورة التاسعة       -جيم
  واخلمسني للجنة

قررت اللجنة أن ُتعقَد دورهتا التاسعة واخلمـسون يف          -٢٧٠
 ٩ ومـن    يونيه/ حزيران ٨مايو إىل   / أيار ٧جنيف يف الفترة من     

  .٢٠٠٧أغسطس / آب١٠يوليه إىل /متوز

  التعاون مع اهليئات األخرى  -دال
يوليـه  / متوز ٢٥ للجنة املعقودة يف     ٢٨٩٩ويف اجللسة    -٢٧١

، تكلمت القاضية روزاِلن ِهِغنـز، رئيسة حمكمة العدل        ٢٠٠٦
الدولية، أمام اللجنة وأطلعتها على ما اضطلعت بـه احملكمـة           

. )١٠٢٩(القضايا املعروضة عليها حاليـاً    مؤخراً من أنشطة وعلى     
  .وأعقب ذلك تبادل لآلراء

__________  
: من النظام األساسي على ما يلي     ٢٥ من املادة    ١تنص الفقرة    )١٠٢٧(
للجنة أن تتشاور مع أي جهاز من أجهزة األمـم املتحـدة بـشأن أي               "

  ".ل يف نطاق اختصاص ذلك اجلهاز، إذا رأت ضرورة لذلكموضوع يدخ
، الفقرات  ١٢٢، ص   )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٢ حولية ) ١٠٢٨(

، الفقرة  ١١٦، ص   )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٣ حولية؛ و ٥٣١-٥٢٥
؛ ٣٦٩، الفقرة   ١٥٠، ص   )اجلزء الثاين (، اجمللد الثاين    ٢٠٠٤ حوليةو؛  ٤٤٧

  .٥٠١، الفقرة ١٠٩، ص )اجلزء الثاين(لد الثاين ، اجمل٢٠٠٥ حوليةو
هذه الكلمة مسجلة يف احملـضر املـوجز لتلـك اجللـسة،             )١٠٢٩(

  .، اجمللد األول٢٠٠٦ حولية

 -وقد مثَّل املنظمة االستـشارية القانونيـة اآلسـيوية          -٢٧٢
األفريقية يف الدورة احلالية للجنة األمني العام للمنظمة الـسيد          

 ٢٨٩٨كامل الذي حتّدث أمام اللجنـة يف جلـستها          . وفيق ز 
وأعقـب ذلـك    . )١٠٣٠(٢٠٠٦يوليـه   / متوز ٢١املعقودة يف   

  .لآلراء تبادل
ومثَّل اللجنة القانونية للبلدان األمريكية يف الدورة احلالية    -٢٧٣

 بول أوبـري،   -للجنة القانون الدويل نائب رئيسها، السيد جان        
 / آب ٣ املعقودة يف    ٢٩٠٤الذي حتّدث أمام اللجنة يف جلستها       

وقـررت  . وأعقب ذلك تبادل لآلراء   . )١٠٣١(٢٠٠٦أغسطس  
ة أيضاً تقدمي هتانيها للجنة القانونية للبلـدان األمريكيـة          اللجن

مبناسبة االحتفال بالذكرى السنوية املائة لتأسيسها، كما قررت        
إيفاد السيد جواو بايينا سوارس ممثالً عنها حلضور االحتفـال          

  .الذي سيقام هبذه املناسبة
ارين ومثَّل اللجنة األوروبية للتعاون القانوين وجلنة املستش -٢٧٤

القانونيني املعنية بالقانون الدويل العام التابعة جمللس أوروبـا يف          
الدورة احلالية للجنة القانون الدويل املدير العام للشؤون القانونية         
يف جملس أوروبا، السيد غي دي فيل، الذي حتّدث أمام اللجنة           

. )١٠٣٢(٢٠٠٦أغسطس  / آب ٣ املعقودة يف    ٢٩٠٤يف جلستها   
  .آلراءوأعقب ذلك تبادل ل

متثيل اللجنة يف الدورة احلادية والستني        -هاء
  للجمعية العامة

قررت اللجنة أن ُيمثلها يف الدورة احلاديـة والـستني           -٢٧٥
  . تشيفوندا-للجمعية العامة رئيسها السيد غيوم بامبو 

وأعربت اللجنة عن أسفها ألنه، نظراً لقيود امليزانية، َتَعذَّر          -٢٧٦
  .ة احلادية والستني للجمعية العامةحضور مقرر خاص الدور

  احللقة الدراسية للقانون الدويل  -واو
، ُعقـدت الـدورة     ٦٠/٢٢عمالً بقرار اجلمعية العامة      -٢٧٧

الثانية واألربعون للحلقة الدراسية للقانون الدويل يف قصر األمم         
 أثناء الدورة احلاليـة     ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢١ إىل   ٣يف الفترة من    

احللقة الدراسية موجهـة للطـالب املتقـدمني        وهذه  . للجنة
املتخصصني يف القانون الدويل ولألساتذة اجلامعيني الـشبان أو         
املوظفني احلكوميني الذين يشتغلون مبهن أكادميية أو دبلوماسية        

  .أو يشغلون وظائف يف اخلدمة املدنية يف بلداهنم

__________  
  .املرجع نفسه )١٠٣٠(
  .املرجع نفسه )١٠٣١(
  .املرجع نفسه )١٠٣٢(
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ومتكن من االشتراك يف الدورة مخسة وعشرون مشتركاً         -٢٧٨
وشهد . )١٠٣٣(من جنسيات خمتلفة، معظمهم من البلدان النامية      

املشتركون يف احللقة الدراسية اجللسات العامة للجنة وحضروا         
حماضرات جرى الترتيب هلا خصيصاً هلم، وشاركوا يف أعمـال          

  .األفرقة العاملة املعنية مبواضيع حمددة
 - مبووافتتح احللقة الدراسية رئيس اللجنة، السيد غيوم با        -٢٧٩

وتوىل السيد أولريك فون بلومينتال، املستشار القانوين       . تشيفوندا
األقدم يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف، مسؤولية إدارة احللقـة   
الدراسية وتنظيمها وتسيريها، مبساعدة السيد فيتوريـو مينيّتـي،         

  .اخلبري االستشاري القانوين مبكتب األمم املتحدة يف جنيف
السيد جورجيو  : ء اللجنة احملاضرات التالية   وألقى أعضا  -٢٨٠
؛ والسيد بيماراجو سرينيفاسا    "مسؤولية املنظمات الدولية  : "غايا
املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عـن أفعـال      : "راو
املـوارد  : "؛ والسيد شوسي يامـادا    "حيظرها القانون الدويل   ال

مبدأ التسليم  : "ي؛ والسيد جيسالف غالتسك   "الطبيعية املشتركة 
أعمال حمكمـة العـدل     : "؛ والسيد إيان براونلي   "أو احملاكمة 

؛ والسيد  "احلماية الدبلوماسية : "؛ والسيد جون دوغارد   "الدولية
؛ "قضية دارفور أمام احملكمة اجلنائيـة الدوليـة       : "مجشيد ممتاز 

 ".جتزؤ القانون الدويل: "والسيد ماريت كوسكينيمي

السيد فيتوريو مينيّتي،   : اضرات التالية وأُلقيت أيضاً احمل   -٢٨١
مدخل إىل أعمال : "مساعد مدير احللقة الدراسية للقانون الدويل   

 كاثورال،  -؛ والسيدة ماريا إيزابيل توريس      "جلنة القانون الدويل  
األفعال االنفراديـة  : "أستاذة القانون الدويل جبامعة ملقا بإسبانيا  

 النائب السابق للمفـوض     ؛ والسيد برتراند رامشاران،   "للدول
املفوضـية  : "السامي حلقوق اإلنسان والقائم السابق بأعمالـه      

__________  
شارك يف الدورة الثانية واألربعني للحلقة الدراسـية للقـانون           ) ١٠٣٣(

، والـسيدة   )إندونيسيا(ي آرون   السيد أند : الدويل األشخاص التالية أمساؤهم   
، والـسيد كيموكـو ديـاكييت       )بـريو ( سانتشيس   -شاِكرا ماريا بيدويا    

، والـسيدة سـاندرا   )ترينيداد وتوباغو(، والسيدة ساشا فرانكلني    )السنغال(
، )أرمينيـا (، والسيدة سيوزانا جيفورغيـان      )املكسيك( لوريدو   -غارسيا  

، والسيد دان   )هنغاريا(د تاماس هوفمان    ، والسي )إثيوبيا(والسيد هينوك تيفريا    
، والـسيد أندريـه   )توغو(، والسيدة تومدوسام كاجيكا   )كينيا(أُدور جوما   

، والـسيدة سـناء     )اليابـان (، والسيدة تشي كوجيمـا      )روسيا(كالينني  
، والسيدة غوديليـف    )األردن(، والسيد عماد مساملة     )املغرب(كوركمادي  
، والسيدة  )ليسوتو(ماليفيتسان ِسث موسيمي    ، والسيد   )الكونغو(مبوماكونغا  

، والسيد داهاي   )اليونان(، والسيد فاسيليوس بريغانتيس     )فنلندا(إلونا نييمينن   
، والـسيد إميانويـل ريباسـيت       )فرنسا(، والسيد يانيك رادي     )الصني(كي  

، والـسيدة مريتيـل روشـيت    )الربازيل(، والسيد غوستافو ريبريو    )إيطاليا(
). أستراليا(، والسيدة كاساندرا ستري     )كمبوديا(يد فيسال سوم    ، والس )هاييت(

رئـيس  ( ماري دوفـور     -وقد اجتمعت جلنة االختيار، برئاسة السيد جان        
 ٢٦ واختـارت    ٢٠٠٦مـايو   / أيار ٩، يف   )شبكة جنيف األكادميية الدولية   

.  شخصاً قدموا طلبات لالشتراك يف احللقة الدراسـية        ١٥٠مرشحاً من بني    
ات األخرية، مل يتمكن املرشح السادس والعشرون من الذين وقع          ويف اللحظ 

  .عليهم االختيار من حضور احللقة الدراسية

؛ "السامية حلقوق اإلنسان وجملس حقـوق اإلنـسان اجلديـد         
والسيدة جيلينا بيجيتش، املستشارة القانونية للجنـة الدوليـة         

؛ "التحديات الراهنة للقانون اإلنساين الـدويل : "للصليب األمحر 
ت سترين، القاضية يف احملكمة اإلداريـة لألمـم         والسيدة برجيي 

وُنظّم اجتماع  ". أعمال احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة    : "املتحدة
أيضاً مع السيد نيكوال ميشيل، املستشار القانوين لألمم املتحدة،         
الذي خاطب املشتركني يف احللقة الدراسية وتكلم عن أنـشطة          

 .إدارة الشؤون القانونية

 املشتركون يف احللقة الدراسية إىل زيارة املنظمة        وُدعي -٢٨٢
وتركزت املناقـشة علـى     ). سرين(األوروبية للبحوث النووية    

وُخصِّصت أيـضاً فتـرة     . املسائل القانونية املتصلة هبذه املنظمة    
صباحية لزيارة منظمة التجارة العاملية بناًء على دعوة من السيد          

التابعة ملنظمة التجارة   جورج أيب صعب، رئيس هيئة االستئناف       
العاملية، والسيد فرينر ِتسدوك مدير أمانة هيئة االستئناف التابعة         

وتركزت املناقشة على نظـام تـسوية       . ملنظمة التجارة العاملية  
املنازعات مبنظمة التجارة العاملية وعلى السوابق القضائية لـدى         

 .هيئة االستئناف

نقاش يف مقر مفوضية  -وباإلضافة إىل ذلك، ُنظم مؤمتر  -٢٨٣
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، حبضور السيد هيلموت        
بوس رئيس قسم الشؤون القانونية والسيد ستيفنسن ُولفـسن         
املوظف القانوين األقدم بقسم عمليـات احلمايـة واملـشورة          

وتركزت املناقشات على هيكل املفوضية وواليتـها       . القانونية
  .وعلى قانون الالجئني

وزار املشتركون يف احللقة الدراسية أيضاً مفوضية األمم         -٢٨٤
وبعد جلسة  . املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف قصر ويلُسن      

مفوضية األمم املتحـدة    (إحاطة قدمها السيد ماركوس مشيت      
عن أعمال اللجنة املعنيـة حبقـوق       ) الساميـة حلقوق اإلنسان  

ة األمـم املتحـدة     اإلنسان، حضر املشتركون عرض تقرير بعث     
  . لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو أمام اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

وأُحلق كل مشارك من املشاركني يف احللقة الدراسـية          -٢٨٥
" جتزؤ القـانون الـدويل    "ب بواحد من ثالثة أفرقة عاملة معنية       

وقام رئيس  ". احلماية الدبلوماسية "و" األفعال االنفرادية للدول  "و
لدراسة واملقررون اخلاصون للجنة املعنيون هبذه املواضيع،       فريق ا 

وهم السيد ماريت كوسكينيمي والسيد فيكتـور رودريغـيس         
ثيدينيو والسيد جون دوغارد، بتقدمي التوجيهات إىل األفرقـة         

وعالوة على ذلك قامت اثنتان من املشاركني السابقني        . العاملة
 كاثورال  -يزابيل توريس   يف احللقة الدراسية، مها السيدة ماريا إ      

من جامعة ملقا، والسيدة أمنارييكي كونزيل من جامعة اليدن،         
وقـدمت  . باملساعدة يف تنظيم وتنسيق أعمال األفرقة العاملـة       

وكُلِّف كل مشارك أيضاً . األفرقة استنتاجاهتا إىل احللقة الدراسية
وقد ُضـمَّت   . بتقدمي تقرير خطي موجز عن إحدى احملاضرات      

  .ير يف جمموعة ُوزِّعت على مجيع املشتركنيالتقار
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ومشلت مجهورية وكانتون جنيف املـشتركني بكـرم         -٢٨٦
الضيافة املعهود، فنظمت هلم زيارة مصحوبة بالشرح إىل قاعـة          

  .أالباما يف مقر البلدية، أعقبها حفل استقبال
وحتدث أمام اللجنة وإىل املشتركني يف احللقة الدراسية         -٢٨٧

 تشيفوندا رئـيس اللجنـة،      -ا السيد غيوم بامبو     لدى اختتامه 
والسيد أولريك فون بلومينتال مدير احللقة الدراسية، والـسيدة         

ومنح كـل مـشترك مـن       . كاساندرا ستري، باسم املشاركني   
املشتركني شهادة تثبت مشاركته يف الدورة الثانية واألربعـني         

  .للحلقة الدراسية
 حكومـات أملانيـا،     والحظت اللجنة بتقدير بالغ أن     -٢٨٨

وأيرلندا، واجلمهورية التشيكية، والسويد، وسويسرا، والصني،      
وفنلندا، وقربص، والنرويج، والنمسا قدمت أو تعهدت بتقـدمي        
تربعات إىل صندوق األمم املتحدة االستئماين للحلقة الدراسية        

وقد أتاحت احلالة املالية للصندوق تقدمي عـدد       . للقانون الدويل 
نح الدراسية للمرشحني اجلديرين من البلدان النامية       امل كاٍف من 

وقد أُعطيت يف هـذا     . من أجل حتقيق التوزيع اجلغرايف املالئم     

 مرشـحاً  ١٨إىل ) تشمل السفر وبدل اإلقامة   (العام منح كاملة    
  ).تشمل بدل اإلقامة فقط(وأُعطي مرشح واحد منحة جزئية 

 اشـتركوا    جنسية ١٥٧ مشتركاً ميثلون    ٩٥٢ومن بني    -٢٨٩
، وهـو تـاريخ إنـشائها،    ١٩٦٥يف احللقة الدراسية منذ عام    

  . مشتركاً منحاً دراسية من اللجنة٥٧٦ تلقى

وتشدد اللجنة على األمهية اليت توليها للحلقة الدراسية         -٢٩٠
اليت متكن القانونيني الشبان، وال سيما من البلدان النامية، مـن           

 املنظمـات الدوليـة     االطالع على أعمال اللجنة وعلى أنشطة     
وتوصي اللجنة بأن تناشد    . الكثرية اليت يوجد مقرها يف جنيف     

اجلمعية العامة الدول مرة أخرى تقدمي تربعات من أجل ضمان          
  . بأوسع مشاركة ممكنة٢٠٠٧عقد احللقة الدراسية يف عام 

وأحاطت اللجنة علماً مع االرتياح بأنه قد أُتيحت للحلقة          -٢٩١
وتعـرب  .  خدمات ترمجة شفوية شـاملة ٢٠٠٦الدراسية يف عام    

اللجنة عن األمل يف أن تتاح اخلدمات نفسها للحلقة الدراسـية يف            
  .الدورة القادمة، وذلك يف حدود القيود اليت تفرضها املوارد املتاحة


