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  الفصل الثالث

أمهية خاصة للجنةلتعليقات اليت ُتبدى بشأهنا مسائل حمددة ستكون ل
  املوارد الطبيعية املشتركة  -ألف

يف ضوء إمتام اللجنة النظر، يف القراءة األوىل، يف مشروع   -٢٦
املواد املتعلق بقانون طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود، ترحب 

  :اللجنة بأن تتلقى من احلكومات ما يلي
ظاهتا بـشأن مجيـع جوانـب       تعليقاهتا ومالح   )أ(  

  مشروع املواد؛
تعليقاهتا ومالحظاهتا على التعليقات على مشاريع   )ب(  
  املواد؛

  .آراؤها بشأن الشكل النهائي ملشروع املواد  )ج(  

  مسؤولية املنظمات الدولية  -باء
ترحب اللجنة بأن تتلقى تعليقات ومالحظـات مـن           -٢٧

، ٣٠ إىل   ١٧ املواد   احلكومات واملنظمات الدولية بشأن مشاريع    
وخاصة بشأن مشاريع املواد املتعلقة باملسؤولية يف حالة مـنح          

ومسؤولية الدولة  ) ٢٨مشروع املادة   (صالحية إىل منظمة دولية     
العضو يف منظمة دولية عن الفعل غري املشروع دولياً الصادر عن       

  ).٢٩مشروع املادة (تلك املنظمة 
 مـن احلكومـات     وترحب اللجنة أيضاً بتلقـي آراء       -٢٨

واملنظمات الدولية بشأن املسألتني التاليتني، املقرر تناوهلمـا يف         
  :التقرير القادم

أعضاء املنظمة الدولية غـري    يقع على عاتق    هل    )أ(  
املسؤولني عن فعل غري مشروع دولياً صادر عن تلك املنظمـة    

إذا مل تكن املنظمة يف     التزام بتقدمي تعويض إىل الطرف املضرور       
   يسمح هلا بأن تفعل ذلك؟وضع

 املتعلقـة   ٤١ من مشروع املادة     ١وفقاً للفقرة     )ب(  
مبسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً اليت اعتمـدهتا          

إخالالً  الدولة   ختلعندما  ،  )٥(اللجنة يف دورهتا الثالثة واخلمسني    
ن القواعـد العامـة     ما يف إطار قاعدة قطعية م     التزام  ب جسيماً
، يكون على الدول األخرى التزام بالتعاون إلهناء        ون الدويل للقان

فهل إذا ارتكبت   . هذا اخلرق عن طريق اتباع وسائل مشروعة      
املنظمة الدولية خرقاً مماثالً يكون على الـدول وأيـضاً علـى            

  املنظمات الدولية األخرى التزام بالتعاون إلهناء اخلرق؟

__________  
 .١٤٨ص ،  والتصويب)اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ٢٠٠١حولية  ) ٥(

  التحفظات على املعاهدات  -جيم
 اللجنة بأن تنظم األمانة العامة، بالتشاور مـع         أوصت  -٢٩

املقرر اخلاص املعين بالتحفظات على املعاهدات، اجتماعاً ُيعقد        
أثناء الدورة التاسعة واخلمسني للجنة مع خرباء من األمم املتحدة 
يف ميدان حقوق اإلنسان، من بينهم ممثلـون هليئـات رصـد            

ـ         ضايا املتعلقـة   املعاهدات، من أجل إجراء مناقشة بـشأن الق
وسُتقدِّر اللجنة، يف   . بالتحفظات على معاهدات حقوق اإلنسان    

هذا الصدد، تلقي آراء احلكومات بشأن التعديالت اليت ترى أنه          
االستنتاجات األولية  "يكون من الضروري أو املفيد إدراجها يف        

للجنة القانون الدويل بشأن التحفظات على املعاهدات املتعددة        
، الـيت  "ارعة، مبا فيها معاهدات حقوق اإلنـسان     األطراف الش 

  .)٦(كانت اللجنة قد اعتمدهتا يف دورهتا التاسعة واألربعني

  االلتزام بالتسليم أو احملاكمـة      -دال
)aut dedere aut judicare(  

ترحب اللجنة بتلقي أي معلومات قد ترغب احلكومات          -٣٠
 املوضـوع،   يف تقدميها بشأن تشريعاهتا وممارساهتا خبصوص هذا      

وينبغي قدر اإلمكان   . وخاصة التشريعات واملمارسات األحدث   
  :أن تتعلق هذه املعلومات مبا يلي

املعاهدات الدولية املُلَزمة هبـا الدولـة، والـيت           )أ(  
تتضمن االلتزام بالتسليم أو احملاكمة، والتحفظات اليت أبـدهتا         

  من تطبيق هذا االلتزام؛ تلك الدولة للحد
ة القانونية الداخلية اليت اعتمدهتا الدولـة       األنظم  )ب(  

وطبقتها، مبا يف ذلك األحكام الدستورية وقوانني العقوبات أو         
قوانني اإلجراءات اجلنائية، بشأن االلتزام بالتسليم أو احملاكمـة         

)aut dedere aut judicare(؛  
 املمارسة القضائية للدولة اليت يتجلى فيها تطبيق        )ج(  

  يم أو احملاكمة؛االلتزام بالتسل
اجلرائم أو األفعال اجلرمية اليت ُيطبَّق عليها مبدأ          )د(  

  .االلتزام بالتسليم أو احملاكمة يف تشريعات الدولة أو ممارساهتا
وترحب اللجنة أيضاً بأي معلومات أخرى قـد تـرى            -٣١

  .احلكومات أهنا تتصل هبذا املوضوع

__________  
، ١٠٨، ص   )اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثـاين     ١٩٩٧حولية   )٦(
  .١٥٧ الفقرة



أمهية خاصة للجنةون للتعليقات اليت ُتبدى بشأهنا مسائل حمددة ستك 25  

 

  املقررات واالستنتاجات األخرى للجنة  -هاء
فيما يتعلق بربنامج العمل الطويل األجل، ترحب اللجنة          -٣٢

  ).٣٣الفقرة (بتلقي آراء احلكومات بشأن ما يلي 

، اعتمدت اللجنة مشروع املواد املتعلق ١٩٧٨يف عام   - ٣٣
وبـالنظر إىل الظـروف     . )٧(بأحكام الدولة األوىل بالرعاية   

ص هذا القائمة وقتئذ، مل تتخذ اجلمعية العامة أي إجراء خبصو
املشروع الذي من الواضح أنه، يف الوقت احلاضر، مل يعـد           

ويعتقد بعض أعضاء اللجنة . يساير العصر يف كثري من جوانبه
__________  

، ٧٣-١٦ ص   ،)اجلـزء الثـاين   (، اجمللد الثاين    ١٩٧٨حولية   )٧(
  .٧٤ الفقرة

أنه ال ينبغي إعادة فتح باب املناقشة يف هـذا املوضـوع يف             
اللجنة يف هذا الوقت، بالنظر إىل أن اخلالفات األساسية من          

ختاذ اجلمعية العامـة    حيث السياسات واليت تسببت يف عدم ا      
أي إجراء بشأن مشروع املواد املقدم من اللجنة مل ُتحلّ بعد، 
وأنه ينبغي تناوله أوالً يف احملافل الدولية اليت لديها اخلربة الفنية 

ويرى أعضاء  . الالزمة والوالية املناسبة من حيث السياسات     
آخرون أنه بالنظر إىل التغريات اليت حدثت يف الوضع الدويل          
واألمهية املستمرة للحكم اخلاص بالدولة األوىل بالرعايـة يف         
املعاهدات املعاصرة، وخاصة يف ميداين القـانون التجـاري         
واالستثمارات الدولية، فقد حان الوقت لالضطالع مبزيد من  
العمل بشأن هذه املسألة ومن مثّ إدراج هـذا املوضـوع يف            

  . برنامج العمل الطويل األجل للجنة


