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  الفصل الثاين
ملخص ألعمال اللجنة يف دورهتا الثامنة واخلمسني

، نظرت اللجنة "احلماية الدبلوماسية"فيما يتعلق مبوضوع   -١٣
ويف وقـت   . (A/CN.4/567)يف التقرير السابع للمقرر اخلـاص       

وقـررت  . الحق، فرغت اللجنة من القراءة الثانية هلذا املوضوع   
 من نظامها األساسي، أن توصي اجلمعية ٢٣اللجنة، وفقاً للمادة 

العامة بصياغة اتفاقية على أساس مشاريع املواد املتعلقة باحلماية         
  ).انظر الفصل الرابع(الدبلوماسية 

سؤولية الدولية عـن النتـائج      امل"وفيما يتعلق مبوضوع      -١٤
املـسؤولية  (الضارة النامجة عن أفعال ال حيظرها القانون الدويل         

الدولية يف حالة اخلسارة املترتبة على الضرر العـابر للحـدود           
، نظرت اللجنة يف التقرير الثالـث       )"الناجم عن أنشطة خطرة   

ويف وقت الحق، فرغت اللجنة     . (A/CN.4/566)للمقرر اخلاص   
 ٢٣وقررت اللجنة، وفقاً للمادة . قراءة الثانية هلذا املوضوعمن ال

من نظامها األساسي، أن توصي اجلمعية العامة بإقرار مـشاريع          
املبادئ مبوجب قرارٍ وحث الدول على اختاذ إجراءات وطنيـة          

  ).انظر الفصل اخلامس(ودولية من أجل تنفيذها 
، أنشأت "تركةاملوارد الطبيعية املش"وفيما يتعلق مبوضوع   -١٥

اللجنة فريقاً عامالً معنياً باملياه اجلوفية العابرة للحـدود إلمتـام         
النظر يف مشاريع املواد املقدمة من املقرر اخلـاص يف تقريـره            

 مشروَع مادٍة منقحاً إىل جلنة الصياغة؛       ١٩؛ وأحالت   )٣(الثالث
ويف وقت الحق، اعتمدت اللجنة يف قراءٍة أوىل جمموعـةً مـن       

املواد املتعلقة بقانون طبقات امليـاه اجلوفيـة العـابرة          مشاريع  
  ).انظر الفصل السادس(للحدود، مشفوعةً بالتعليقات عليها 

، "مسؤولية املنظمـات الدوليـة    "وفيما يتعلق مبوضوع      -١٦
 A/CN.4/564(نظرت اللجنة يف التقرير الرابع للمقرر اخلـاص         

ات عليهـا    مشروَع مادٍة مع التعليق    ١٤واعتمدت  ) Add.1-2و
تتناول الظروف النافية لعدم املـشروعية، ومـسؤولية الدولـة          

  ).انظر الفصل السابع(يتصل بفعل منظمة دولية  فيما
، "التحفظات علـى املعاهـدات    "وفيما يتعلق مبوضوع      -١٧

 )٤(نظرت اللجنة يف اجلزء الثاين من التقرير العاشر للمقرر اخلاص
مبدأ توجيهي تتنـاول     مشروَع   ١٦وأحالت إىل جلنة الصياغة     

تعريف موضوع املعاهدة والغـرض منـها وحتديـد صـحة           
كما اعتمدت اللجنة مخسة مشاريع مبادئ توجيهية       . التحفظات

وإضافةً إىل . تتناول صحة التحفظات، مشفوعةً بالتعليقات عليها
__________  

، الوثيقــة )اجلــزء األول(، اجمللــد الثــاين ٢٠٠٥ حوليــة )٣(
A/CN.4/551و Add.1. 

 .Add.1-2 وA/CN.4/558املرجع نفسه، الوثيقة  )٤(

ذلك، نظرت اللجنة جمدداً يف مـشروعي مبـدأين تـوجيهيني      
ءات املتبعة يف حالة التحفظات     يتناوالن نطاق التعاريف واإلجرا   

غري الصحيحة بصورة َبيِّنة، َسَبق أن مت اعتمادمها، يف ضوء مـا            
  ).انظر الفصل الثامن(استجد من مصطلحات 

، نظرت "األفعال االنفرادية للدول"وفيما يتعلق مبوضوع   -١٨
) Add.1 و A/CN.4/569( اللجنة يف التقرير التاسع للمقرر اخلاص     

شروَع مبدأ، وأعادت تشكيل الفريق العامل       م ١١الذي يتضمن   
املعين باألفعال االنفرادية مع تكليفه باخللوص إىل نتائج بـشأن          

واعتمدت اللجنة جمموعة   . هذا املوضوع وبوضع مبادئ بشأنه    
 مبادئ توجيهية مع التعليقات عليها فيما يتـصل         ١٠مؤلفة من   

ا التزامـات  باإلعالنات االنفرادية للدول اليت ميكن أن تنشأ عنه       
انظر (قانونية ووجهت انتباه اجلمعية العامة إىل املبادئ التوجيهية         

  ).الفصل التاسع
آثار الرتاعات املـسلحة علـى      "وفيما يتعلق مبوضوع      -١٩

، نظرت اللجنة يف التقرير الثاين للمقـرر اخلـاص          "املعاهدات
)A/CN.4/570) (انظر الفصل العاشر.(  

 لتزام بالتسليم أو احملاكمة   اال"وفيما يتعلق مبوضوع      - ٢٠
)aut dedere aut judicare("       نظرت اللجنة يف التقريـر األويل ،

  ).انظر الفصل احلادي عشر ((A/CN.4/571)للمقرر اخلاص 
الصعوبات : َتَجزُّؤ القانون الدويل  "وفيما يتعلق مبوضوع      -٢١

، نظـرت اللجنـة يف      "الناشئة عن َتَنوع وتوسُّع القانون الدويل     
وأحاطت ) Add.1 وCorr.1 وA/CN.4/L.682(ر فريق الدراسة تقري

) انظر الفصل الثاين عـشر    (علماً باستنتاجاته االثنني واألربعني     
وقد أُعد التقرير واستنتاجاته  . ووجهت انتباه اجلمعية العامة إليها    

وتلخص . على أساس دراسة حتليلية أجنزها رئيس فريق الدراسة       
ؤ آخذةً يف االعتبار الدراسات اليت      الدراسة وحتلل ظاهرة التجز   

أعدها خمتلف أعضاء فريق الدراسة، فضالً عن املناقشات الـيت          
وطلبت اللجنة إتاحة الدراسة    . دارت داخل فريق الدراسة نفسه    

  .حوليتهاالتحليلية على موقعها الشبكي ونشرها يف 
وأنشأت اللجنة فريق ختطيط يتوىل النظر يف برناجمها          - ٢٢

انظر الفصل الثالـث عـشر،      ( وأساليب عملها    وإجراءاهتا
وكررت اللجنة رأيها بعدم جواز فرض حد ). ٢- الفرع باء

ُمَسلَّم به قطعاً على طول وثائقها؛ وأوصت شعبة التدوين         
أعمال جلنة القانون "بإعداد الطبعة السابعة للمنشور املعنون 

، وقررت أيضاً تضمني برنامج عملها الطويل األجل "الدويل
حصانة مسؤويل الـدول مـن الواليـة        : "واضيع التالية امل

حصانة املنظمات الدولية من    "، و "القضائية اجلنائية األجنبية  
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، "محاية األشخاص يف حاالت الكوارث"، و"الوالية القضائية
محاية البيانات الشخصية يف إطار تدفق املعلومات عـرب         "و

ر الفصل  انظ" (الوالية القضائية خارج اإلقليم   "، و "احلدود
  ).١- الثالث عشر، الفرع باء

وواصلت اللجنة تبادهلا التقليدي للمعلومات مع حمكمة         -٢٣
 -العدل الدولية واملنظمة االستـشارية القانونيـة اآلسـيوية          

األفريقية، واللجنة األوروبية للتعاون القانوين، وجلنة املستشارين       
جمللـس أوروبـا،    القانونيني املعنية بالقانون الدويل العام التابعة       

كما عقد أعضاء اللجنـة     . واللجنة القانونية للبلدان األمريكية   

اجتماعات غري رمسية مع هيئات ورابطات أخرى بشأن مسائل         
  ).انظر الفصل الثالث عشر، الفرع دال(حتظى باهتمامها املتباَدل 

 مشاركاً من   ٢٥وُعِقدت حلقة دراسية تدريبية حضرها        -٢٤
  ). الفصل الثالث عشر، الفرع واوانظر(جنسيات خمتلفة 

وقررت اللجنة أن تعقد دورهتا القادمة يف مكتب األمم           -٢٥
يونيه / حزيران ٨مايو إىل   / أيار ٧من  : املتحدة جبنيف يف جزأين   

انظر  (٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٠يوليه إىل   / متوز ٩ ومن   ٢٠٠٧
  ).الفصل الثالث عشر، الفرع جيم


