
 

 الفصل العاشر
 مقررات اللجنة واستنتاجاتها األخرى

وأســـــــاليب عملهـــــــا برنـــــــامج اللجنـــــــة وإجراءاتهـــــــا  -ألف
 ووثائقها

 ١١املعقــــــودة يف  ٢٩١٨أنشـــــأت اللجنــــــة، يف جلســــــتها  -٣٦٩
 ، فريق ختطيط للدورة احلالية.٢٠٠٧أيار/مايو 

جلســـات. وعـــرض عليـــه الفـــرع  ٦وعقـــد فريـــق التخطـــيط  -٣٧٠
زاي من املوجز املواضيعي للمناقشة اليت جـرت يف اللجنـة السادسـة 

ــا احلاديــ ة والســتني، وهــو املــوجز الــذي للجمعيــة العامــة خــالل دور
ا األخـرى"  أعدته األمانة العامة وعنوانه "قرارات اللجنة واسـتنتاجا

كــــانون   ٤املــــؤرخ  ٦١/٣٤)؛ وقــــرار اجلمعيــــة العامــــة (
بشأن تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال  ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

ــا الثامنــة واخلمســني، وخباصــة الفقــرات   ١٥و ١٤و ٩و ٨و ٧دور
 منه. ١٩و

 العالقة بني جلنة القانون الدويل واللجنة السادسة -١
رأت جلنـة القـانون الــدويل أنـه مـن املفيــد أن تنـاَقش، علــى  -٣٧١

ــا زيـادة تعزيـز احلــوار بينهـا وبــني  أسـاٍس منـتظم، الســبل الـيت ميكـن 
اللجنــــة السادســــة يف ضــــوء النــــداءات الــــواردة يف القــــرارات الســــنوية 

العامــــة، ويف هــــذا الصــــدد أجــــرى فريــــق التخطــــيط التــــابع للجمعيــــة 
للجنــة القــانون الــدويل مناقشــات بشــأن العالقــة بينهــا وبــني اللجنــة 
السادسة للجمعية العامـة. وستواَصـل هـذه املناقشـات يف دورة جلنـة 
القــــانون الــــدويل يف العــــام القــــادم. ويف غضــــون ذلــــك، تــــود اللجنــــة 

ة حضور اجللسات العامـة للجنـة، التذكري بأن بإمكان الوفود املهتم
" وبأن مشاريع تقاريرها، اليت تصدر يف سلسلة الوثائق "

) واليت تعتمد عادة أثناء لتوزيعها على نطاق حمدوٍد (
األسبوع األخري من دورة اللجنة، ميكن االطالع عليها سلفاً، رهناً 

ة االعتمــاد. وميكــن مبــا قــد يــدَخل عليهــا مــن تعــديالت أثنــاء مرحلــ
االطـالع علـى مشــاريع التقـارير يف املوقــع الشـبكي لـــ "نظـام الوثــائق 

. كمـا ترحـب اللجنـة باســتمرار )٤٩٢()"الرمسيـة لألمـم املتحـدة 
العمـــل مبـــا درجـــت عليـــه العـــادة فيمـــا يتعلـــق بـــإجراء مشـــاورات غـــري 
رمسيــة يف شــكل مناقشــات بــني أعضــاء اللجنــة السادســة وأعضــائها 

ين حيضــرون دورات اجلمعيــة العامــة، وذلــك كوســيلة مفيــدة هــي الــذ
لتعزيز احلوار بشأن خمتلف املواضيع املدرجة يف جـدول أعمـال جلنـة 
القــانون الــدويل. وســوف يكــون مــن دواعــي تقــدير اللجنــة أن يــتم، 
قـــــدر اإلمكـــــان، زيـــــادة عـــــدد هـــــذه االجتماعـــــات واختيـــــار بعـــــض 

 املواضيع من أجل توجيه النقاش.
وينظـــر فريـــق التخطـــيط يف ســـبل حتســـني الفصـــلني الثـــاين  -٣٧٢

 والثالث من تقرير اللجنة جلعلهما أكثر مالءمة للمستخدمني.
__________

)٤٩٢(. 

 تدابري توفري التكاليف -٢
مـــــن قـــــرار  ٨قـــــررت اللجنـــــة، بعـــــد أن نظـــــرت يف الفقـــــرة  -٣٧٣

ويف مقتضيات برنامج عمل اللجنـة للـدورة  ٦١/٣٤اجلمعية العامة 
روف غــري متوقعــة، أن ختتــتم اجلــزء األول مــن احلاليــة الناشــئة عــن ظــ

ـــــدورة التاســـــعة واخلمســـــني يف  ـــــه  ٥ال ، خمتصـــــرة ٢٠٠٧حزيران/يوني
 بذلك فرتة انعقاد الدورة مبدة ثالثة أيام.

 الفريق العامل املعين بربنامج العمل الطويل األجل -٣
 ١٤قــــرر فريــــق التخطــــيط يف جلســــته األوىل املعقــــودة يف  -٣٧٤

نشــاء فريــق عامــل معــين بربنــامج العمــل الطويــل إ ٢٠٠٧أيار/مــايو 
األجـــــل لفـــــرتة الســـــنوات اخلمــــــس احلاليـــــة، يرأســـــه الســـــيد إنريكيــــــه  
ايــــة فــــرتة  كانــــديويت. وســــيقدم الفريــــق العامــــل تقريــــره اخلتــــامي يف 
الســنوات اخلمــس. وقــدم رئــيس الفريــق العامــل تقريــراً مرحليــاً شــفوياً 

، حيــــث أشــــار، يف ٢٠٠٧متوز/يوليــــه  ٢٥إىل فريــــق التخطــــيط يف 
مجلــة أمــور، إىل أن الفريــق العامــل قــد عقــد أربعــة اجتماعــات نظــر 
خالهلـــــا يف بعـــــض املواضـــــيع احملتملـــــة، مـــــن بينهـــــا موضـــــوع بشـــــأن 
"االتفاق الالحق واملمارسة الالحقة فيما يتعلق باملعاهدات"، على 

 أساس ورقة عمل أعدها السيد غيورغ نوليت.
مج عمل اللجنة وإنشاء إدراج مواضيع جديدة يف برنا -٤

 أفرقة عاملة للنظر يف جدوى مواضيع معينة
 ١املعقــــــــــودة يف  ٢٩٢٩قــــــــــررت اللجنــــــــــة، يف جلســــــــــتها  -٣٧٥

، أن تــدرج يف برنــامج عملهــا موضــوع "محايــة ٢٠٠٧حزيران/يونيــه 
 -األشخاص يف حاالت الكوارث" وعينـت السـيد إدواردو فَلنسـيا 

 أوسبينا مقرراً خاصاً.
ــــــررت اللج -٣٧٦ ــــــة، يف جلســــــتها وق  ٢٠املعقــــــودة يف  ٢٩٤٠ن

، أن تـــدرج يف برنـــامج عملهـــا موضـــوع "حصـــانة ٢٠٠٧متوز/يوليـــه 
مســـؤويل الـــدول مـــن الواليـــة القضـــائية اجلنائيـــة األجنبيـــة"، وعينـــت 

 كولودكني مقرراً خاصاً.  السيد رومان
 ١املعقـودة يف  ٢٩٢٩كما أنشـأت اللجنـة، يف جلسـتها  -٣٧٧

يقــاً عــامًال مفتــوح العضــوية معنيــاً مبوضــوع ، فر ٢٠٠٧حزيران/يونيــه 
شـــرط الدولـــة األوىل بالرعايـــة برئاســـة الســـيد دونالـــد ماكريـــه لبحـــث 
إمكانيـــة إدراج موضــــوع "شــــرط الدولـــة األوىل بالرعايــــة" يف برنــــامج 

 ١٧و ١٦عملها الطويل األجل. وعقد الفريق العامل اجتماعني يف 
عمـــل أعـــدها الســـيد ، وكـــان معروضـــاً عليـــه ورقــة ٢٠٠٧متوز/يوليــه 

دونالد ماكريه والسيد أ. روهان برييرا. وخلص الفريق العامل إىل أنه 
ميكن للجنة أن تؤدي دوراً مفيـداً يف تقـدمي إيضـاحات بشـأن معـىن 
وأثر شرط الدولة األوىل بالرعاية يف جمال اتفاقات االستثمار، وأَيــد 

اعتــرب أن إدراج املوضــوع يف برنــامج عمــل اللجنــة الطويــل األجــل. و 



رتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دو  

هذا العمل يقوم علـى أسـاس العمـل الـذي اضـطلعت بـه اللجنـة يف 
. ونظرت اللجنة، يف )٤٩٣(املاضي بشأن شرط الدولة األوىل بالرعاية

ــــــه  ٢٧ املعقــــــودة يف ٢٩٤٤جلســــــتها  ــــــر ٢٠٠٧متوز/يولي ، يف تقري
 الفريق العامل وقررت إحالته إىل فريق التخطيط.

 رتة السنوات اخلمسبرنامج عمل اللجنة ملا تبقى من ف -٥
أشارت اللجنـة إىل أنـه قـد درجـت العـادة يف مسـتهل كـل  -٣٧٨

فرتة مخس سنوات أن يـتم إعـداد برنـامج عمـل اللجنـة ملـا تبقـى مـن 
تلك الفرتة حيث حتدد فيه بوجه عام األهـداف املـراد حتقيقهـا فيمـا 
يتعلـــــــق بكـــــــل موضـــــــوٍع اســـــــتناداً إىل إرشـــــــادات يقـــــــدمها املقـــــــررون 

املفهوم لدى اللجنـة أن لربنـامج العمـل طـابع أويل،  اخلاصون. ومن
نظــــراً ألن طبيعــــة العمــــل وتعقيداتــــه حتــــول دون التــــيقن عنــــد وضــــع 

 تنبؤات مسبقة.
 )٢٠١١-٢٠٠٨برنامج العمل (

 التحفظات على المعاهدات (أ)
٢٠٠٨ 

 سيقدم املقرر اخلاص تقريره الثالث عشر عن صحة التحفظات. 
٢٠٠٩ 

اخلـــاص تقريـــره الرابـــع عشـــر عـــن  ينبغـــي أن يقـــدم املقـــرر 
ــــار التحفظــــات وآثــــار االعرتاضــــات علــــى التحفظــــات، وعلــــى  آث

األرجــــــح عــــــن خالفــــــة الــــــدول واملنظمــــــات الدوليــــــة فيمــــــا يتعلــــــق 
بالتحفظـــات، األمـــر الـــذي سيســــمح بـــالفروغ مـــن القــــراءة األوىل 

 ملشاريع املبادئ التوجيهية.

__________
ــا التاسـعة عشــرة عــاَم )٤٩٣( أن تــدرج  ١٩٦٧قـررت اللجنــة يف دور

ــــة األوىل بالرعايــــة" يف برنــــامج عملهــــا ( ، ١٩٦٧ حوليــــةموضــــوع "شــــرط الدول
لــد الثــاين ) وعينــت الســيد ٤٨، الفقــرة ٣٦٩، ص الوثيقــة  ،ا

، ١٩٧٧ حوليــةســتور (املرجــع نفســه) والســيد نيكــوالي أوشــاكوف (إندريــه أو 
لد الثاين (اجلزء ال ) مقـرَرين خاصـني متعـاقبني. ٧٧، الفقـرة ١٢٤ص )، ثـاينا

ـا الثالثـني عـاَم  ت اللجنـة القـراءة الثانيـة للموضـوع يف دور  حوليـة( ١٩٧٨وأ
لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء ال١٩٧٨ ودعـــــت  ).٧٤، الفقـــــرة ٧٣-١٦ص )، ثـــــاين، ا

ــــا اخلامســــة والثالثــــني والسادســــة والثالثــــني والثامنــــة  اجلمعيــــة العامــــة، يف دورا
، ١٩٨٣، و١٩٨١، و١٩٨٠والثالثــــني واألربعــــني والثالثــــة واألربعــــني (أعــــوام 

ــــــة الدوليــــــة إىل إبــــــداء ١٩٨٨، و١٩٨٥و )، احلكومــــــات واملنظمــــــات احلكومي
ــا علــى مشــاريع املــواد الــيت اقرتحتهــا اللجنــة.  وأحاطــت اجلمعيــة العامــة تعليقا

ــــا السادســــة واألربعــــني (عــــام  )، يف مقررهــــا ١٩٩١علمــــاً مــــع التقــــدير يف دور
ــــــآراء ١٩٩١كــــــانون األول/ديســــــمرب   ٩املــــــؤرخ  ٤٦/٤١٦ ، بعمــــــل اللجنــــــة وب

وتعليقات احلكومات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة، وقـررت توجيـه نظـر الـدول 
مشــاريع املـــواد لكـــي تنظـــر فيهـــا يف األعضــاء واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة إىل 

ـــا الثامنـــة  احلــاالت املناســـبة وبقـــدر مـــا تـــراه مالئمـــاً. والتمســـت اللجنـــة يف دور
، ٢٠٠٦ حولية) آراء احلكومات حول هذا املوضوع (٢٠٠٦واخلمسني (عام 

لد الثاين (اجلزء ال  ).٢٥٩الفقرة )، ثاينا

٢٠١١-٢٠١٠ 
ــــــه   اخلــــــامس عشــــــر ينبغــــــي أن يقــــــدم املقــــــرر اخلــــــاص تقريري

والسادس عشر يف ضوء املالحظات الـيت تبـديها الـدول، بغيـة الفـروغ 
 .٢٠١١من القراءة الثانية ملشاريع املبادئ التوجيهية يف عام 

 طرد األجانب (ب)
٢٠٠٨ 

سيقدم املقرر اخلاص إضافة إىل تقريره الثالث عن طرد  
األجانــــــب يتنــــــاول فيهــــــا مســــــألة الطــــــرد يف حالــــــة الرعايــــــا ذوي 

نســـيات املزدوجــــة أو املتعــــددة، ومســـألة الطــــرد بعــــد التجريــــد اجل
ــــع عــــن طــــرد األجانــــب  مــــن ــــره الراب اجلنســــية. كمــــا ســــيقدم تقري

ــــذي ــــيت تتصــــل حبقــــوق  ال ــــه حــــدود احلــــق يف الطــــرد ال ــــاول في يتن
 اإلنسان األساسية.

٢٠٠٩ 
ســيقدم املقــرر اخلــاص تقريــره اخلــامس عــن طــرد األجانــب  

املتصـلة بـاإلجراءات الـيت يتعـني اتباعهـا يف الذي يتناول فيه احلـدود 
 حالة الطرد.
٢٠١٠ 

ســيقدم املقــرر اخلــاص تقريــره الســادس عــن طــرد األجانــب  
 الذي يتناول فيه أسباب الطرد.

٢٠١١ 
ســـيقدم املقـــرر اخلـــاص تقريـــره الســـابع عـــن طـــرد األجانـــب  

الـــذي يتنـــاول فيـــه مـــدة اإلقامـــة فضـــًال عـــن حقـــوق امللكيـــة اخلاصـــة 
 طرود.بالشخص امل
 آثار النـزاعات المسلحة على المعاهدات (ج)
٢٠٠٨ 

تبـــدأ جلنـــة الصـــياغة النظـــر يف مشـــاريع املـــواد املقدمـــة مـــن  
 املقرر اخلاص، ويلي ذلك اعتماد مشاريع املواد.

٢٠٠٩ 
يرجأ العمل يف هذا املوضـوع بغيـة إتاحـة الوقـت للحكومـات  

ا على مشاريع املواد املعتمدة يف   القراءة األوىل.لتقدمي تعليقا
٢٠١١-٢٠١٠ 

ســـيقدم املقـــرر اخلـــاص تقـــارير إضـــافية تتضـــمن مقرتحـــات  
فيما يتعلق بالقراءة الثانية ملشاريع املواد، آخـذاً يف اعتبـاره تعليقـات 

ا.  احلكومات ومالحظا



مقررات اللجنة واستنتاجاتها األخرى 

 الموارد الطبيعية المشتركة (د)
٢٠٠٨ 

ـــــذي يتضـــــمن   ســـــيقدم املقـــــرر اخلـــــاص تقريـــــره اخلـــــامس ال
موعــــة  الكاملــــة ملشـــــاريع املــــواد املنقحــــة املتعلقـــــة بطبقــــات امليـــــاه ا

انيــة اجلوفيــة العــابرة للحــدود. ويؤَمــل أن تفــرغ اللجنــة مــن القــراءة الث
 .٢٠٠٨ملشاريع املواد يف عام 

٢٠٠٩ 
ال يعتزم املقـرر اخلـاص تقـدمي أي تقريـر عـن طبقـات امليـاه  

اجلوفيـــة العـــابرة للحـــدود. وإذا مل يتســـن للجنـــة الفـــروغ مـــن القـــراءة 
يف اجلـزء ، يؤَمـل أن تفـرغ منهـا ٢٠٠٨الثانية ملشاريع املـواد يف عـام 

 .٢٠٠٩األول من دورة عام 

٢٠١١-٢٠١٠ 
د تقـرره يتوىل املقرر اخلاص إعـداد دراسـات يف ضـوء مـا قـ 

اللجنــة بشــأن كيفيــة املضــي قــدماً يف تنــاول موضــوع املــوارد الطبيعيــة 
 غري طبقات املياه اجلوفية العابرة للحدود.

 مسؤولية المنظمات الدولية  ) (ه
٢٠٠٨ 

سيقدم املقرر اخلاص تقريره السادس عن إعمال مسـؤولية  
 املنظمة الدولية.

٢٠٠٩ 
يع املـــــواد املتعلقـــــة تفــــرغ اللجنـــــة مــــن القـــــراءة األوىل ملشــــار  

 مبسؤولية املنظمات الدولية.

٢٠١١–٢٠١٠ 
تشرع اللجنة يف القراءة الثانية ملشاريع املواد عقـب تلقيهـا  

 تعليقات احلكومات واملنظمات الدولية.

ـــزام بالتســـليم أو المحاكمـــة ( (و) االلت
( 

٢٠٠٨ 
تـزام بالتسـليم سيقدم املقـرر اخلـاص تقريـره الثالـث عـن االل 

 ).أو احملاكمة (

٢٠٠٩ 
سيقدم املقرر اخلاص تقريره الرابع عن االلتزام بالتسليم أو  
 ).احملاكمة (

٢٠١١-٢٠١٠ 
ســـــيقدم املقـــــرر اخلـــــاص تقريـــــره اخلـــــامس، إذا كـــــان ذلـــــك  

املــــواد املتعلقــــة  ضــــرورياً، وتفــــرغ اللجنــــة مــــن القــــراءة األوىل ملشــــاريع
 ).بااللتزام بالتسليم أو احملاكمة (

حصانة مسؤولي الدول من الوالية القضائية  (ز)
 األجنبية الجنائية

٢٠٠٨ 
 سيقدم املقرر اخلاص تقريره األويل. 
٢٠٠٩ 

 سيقدم املقرر اخلاص تقريره الثاين. 
٢٠١١-٢٠١٠ 

حقة يف ضوء ما حيدث يف يقدم املقرر اخلاص تقاريره الال 
 اللجنة من تطورات.

 حماية األشخاص في حاالت الكوارث (ح)
٢٠٠٨ 

 سيقدم املقرر اخلاص تقريراً أولياً. 
٢٠٠٩ 

 سيقدم املقرر اخلاص التقرير الثاين. 
٢٠١١-٢٠١٠ 

يقدم املقرر اخلاص تقاريره الالحقة يف ضوء ما حيدث يف  
 اللجنة من تطورات.

 األتعاب -٦
كــررت اللجنــة جمــدداً آراءهــا بشــأن مســألة األتعــاب الناشــئة  -٣٧٩

آذار/مـــارس  ٢٧املـــؤرخ  ٥٦/٢٧٢عـــن اعتمـــاد اجلمعيـــة العامـــة قرارهـــا 
ا يف تقاريرهــا الســابقة٢٠٠٢ . وشــددت اللجنــة )٤٩٤(، وهــي آراء أبــد

جمـــــدداً علــــــى أن القـــــرار املــــــذكور َميَـــــس خصوصــــــاً املقـــــررين اخلاصــــــني، 
بلـــدان ناميـــة، حيـــث إنـــه يَعـــرض للخطـــر  ســـيما املنتمـــون مـــنهم إىل ال

الدعم املقدم ملا يقومون به من عمـل يف جمـال البحـوث. وحتـث اللجنـة 
اجلمعيـة العامــة علــى أن تعيــد النظــر يف هــذه املســألة، توخيــاً للعــودة، يف 

 هذه املرحلة، إىل دفع األتعاب املخصصة للمقررين اخلاصني.

__________
لد الثـاين (اجلـزء الثـاين)٢٠٠٢ حولية)٤٩٤( ؛ ٥٣١-٥٢٥الفقـرات ، ، ا

لـــد الثـــاين (اجلـــزء الثـــاين)٢٠٠٣ حوليـــةو لـــد ٢٠٠٤ حوليـــة؛ و٤٤٧، الفقـــرة ، ا ، ا
لــــد الثــــاين (اجلــــزء٢٠٠٥ حوليــــة؛ و٣٦٩، الفقــــرة الثــــاين (اجلــــزء الثــــاين) ، الثـــــاين) ، ا

لد الثاين (اجلزء ال٢٠٠٦ حولية؛ و٥٠١ الفقرة  .٢٦٩الفقرة )، ثاين، ا



رتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دو  

 الوثائق واملنشورات -٧
 ي لوثائق جلنة القانون الدويلالنشر اخلارج (أ)

أنشــــأ فريــــق التخطــــيط فريقــــاً عــــامًال معنيــــاً مبســــألة النشــــر  -٣٨٠
اخلارجي لوثائق جلنـة القـانون الـدويل، برئاسـة السـيد جورجيـو غايـا. 

 ٢٥يط يف وقدم رئيس الفريـق العامـل تقريـراً شـفوياً إىل فريـق التخطـ
 .٢٠٠٧متوز/يوليه 

التوجيهيــة التاليــة الــيت أعــدها  وافقـت اللجنــة علــى املبــادئ -٣٨١
 الفريق العامل بشأن نشر وثائق اللجنة:

 مبادئ توجيهية بشأن نشر وثائق اللجنة" 
"لضـــــمان أن تنَســــــب أعمــــــال جلنــــــة القــــــانون الــــــدويل إىل  

التاليـــة  مؤلفهــا بشــكل ســـليم، تطبــق املبــادئ التوجيهيـــة السياســاتية
عنــدما يســـعى أعضــاء حـــاليون أو ســـابقون مــن أعضـــاء اللجنـــة إىل 

 نشر وثائق متصلة بأعمال اللجنة:
ينبغــــــي أن تنَســــــب وثــــــائق اللجنــــــة إىل مؤلفهــــــا  -١" 

بشكل سليم، على أن حيدد بوضوح ما إذا كان مؤلف الوثيقـة هـو 
ا اللجنــــة، أو مقــــرر خــــاص، أو أي  اللجنــــة ككــــل، أو هيئــــة أنشــــأ

 من أعضاء اللجنة؛ عضو آخر
عنـدما تستنَســخ يف املنشـور، كليــاً أو جزئيـاً، وثيقــة  -٢" 

 من وثائق اللجنة، ينبغي اإلشارة إىل ذلك على النحو املناسب؛
إذا كانــت الوثيقــة املقــرر نشــرها تتعلــق مبوضــوع  -٣" 

َخلصــــت اللجنــــة بشــــأنه إىل نتيجــــة مجاعيــــة مــــا، حــــىت وإن كانــــت 
 تلك النتيجة يف املنشور؛مؤقتة، ينبغي اإلشارة إىل 

ال جيـــــوز لفــــــرادى األعضــــــاء القيــــــام مــــــن تلقــــــاء  -٤" 
أنفسهم بنشر وثائق للجنة أعدت بقصد نشـرها مـن جانـب األمـم 
املتحدة، قبل أن تصدر هذه الوثائق رمسياً، مبا يف ذلك نشرها على 

 املوقع الشبكي اخلاص بأعمال اللجنة؛
 نشور".ينبغي موافاة اللجنة بنسخة من امل -٥" 

 جتهيز تقارير املقررين اخلاصني وإصدارها (ب)
نظرت اللجنة يف مسألة تقدمي املقررين اخلاصني تقـاريرهم  -٣٨٢

يف حينها. ومع مراعاة القواعـد واألنظمـة املتصـلة بتقـدمي الوثـائق يف 
األمــم املتحــدة، فضــًال عــن عــبء العمــل الثقيــل امللقــى علــى كاهــل 

ة، تشدد اللجنة جمدداً علـى األمهيـة اخلدمات ذات الصلة يف املنظم
الــيت توليهــا لتقــدمي املقــررين اخلاصــني تقــاريرهم يف حينهــا لكــي يــتم 
جتهيزهــــــا وتوزيعهــــــا مســــــبقاً حبيــــــث يتــــــاح لألعضــــــاء وقــــــت كــــــاٍف 
لدراســـتها. وقـــد ذكـــرت اللجنـــة يف هـــذا الصـــدد بـــأن جتهيـــز األمانـــة 

ظـام وضـعته العامة للوثائق خيضع جلداول زمنية صارمة للغاية وفَق ن
األمانة العامة بنـاًء علـى طلـب الـدول األعضـاء تعـني مبوجبـه فـرتات 

 زمنية حمددة لتجهيز الوثائق.

ــــة إىل األذهــــان الفقــــرة  -٣٨٣ مــــن منطــــوق قــــرار  ٨وتعيــــد اللجن
كــــانون األول/ديســــمرب   ٢٢بــــاء املــــؤرخ  ٤٧/٢٠٢اجلمعيــــة العامــــة 

ة باألمانـة ، والذي حثـت فيـه اجلمعيـة العامـة اإلدارات الفنيـ١٩٩٢
العامـــة علـــى االلتـــزام بالقاعـــدة الـــيت تقتضـــي منهـــا أن تقـــدم وثـــائق 

قبــل الــدورة إىل الوحــدة ذات الصــلة املســؤولة عــن جتهيــز الوثــائق  مــا
باألمانة العامة قبل بداية الدورة بعشـرة أسـابيع علـى األقـل، ليتسـىن 
جتهيزهــا يف الوقــت املناســب جبميــع اللغــات الرمسيــة. وتــدرك اللجنــة 

لظــروف اخلاصــة الــيت حتــيط بعمليــة تقــدمي تقــارير املقــررين اخلاصــني ا
يف الوقت املناسب، وقد وضعت يف اعتبارها التوصـية الصـادرة عـن 
إدارة شـــؤون اجلمعيـــة العامـــة واملـــؤمترات، وتؤيـــد اللجنـــة رمسيـــاً إطـــاراً 
زمنيـــاً أقصـــر مـــن عشـــرة أســـابيع لتقـــدمي هـــذه الوثـــائق. ومـــع مراعـــاة 

ــــــال  املبــــــادئ الناظمــــــة لتقــــــدمي الوثــــــائق وإصــــــدارها بغيــــــة إتاحــــــة ا
لتجهيزهـــا يف الوقـــت املناســـب، طلبـــت اللجنـــة إعفـــاء وثائقهـــا مـــن 
قاعدة األسـابيع العشـرة املتعلقـة بتقـدمي وثـائق مـا قبـل الـدورة، علمـاً 
بــــأن الفــــرتة الزمنيــــة احملــــددة لتجهيــــز الوثــــائق الــــيت ال يتجــــاوز عــــدد  

ا العدد احملدد هي أربعة أ  سابيع.كلما
وتعيــــد اللجنــــة تأكيــــد أمهيــــة تــــوفري وإتاحــــة مجيــــع الشــــواهد  -٣٨٤

املتعلقــة مبمارســة الــدول وغــري ذلــك مــن مصــادر القــانون الــدويل ذات 
ـــَة يف التطـــوير التـــدرجيي للقـــانون  الصـــلة بـــأداء اللجنـــة وظيفَتهـــا املتمثل
الــــدويل وتدوينــــه. وبينمــــا تــــدرك اللجنــــة مزايــــا اختصــــار الوثــــائق قــــدر 
ــا تعتقــد اعتقــاداً قويــاً أنــه ال ميكــن فــرض قيــود مســبقة  اإلمكــان، فإ
 للحد من طول وثائقها ومشاريعها البحثية وتقارير املقررين اخلاصني.

ــــــــة جلنــــــــة  (ج) ــــــــراكم األعمــــــــال غــــــــري املنجــــــــزة املتصــــــــلة حبولي ت
 الدويل القانون

ــــراكم األعمــــال غــــري  -٣٨٥ ــــة عــــن قلقهــــا بشــــأن ت أعربــــت اللجن
، فالحظـــت أن )٤٩٥(حوليـــة جلنـــة القــانون الـــدويلة بـــ املنجــزة املتصـــل

باللغــات الرمسيــة لألمــم املتحــدة قــد جنمــت  احلوليــةالتــأخر يف نشــر 
__________

، كانــت األعمــال املرتاكمــة غــري ٢٠٠٧ حزيران/يونيــه ٣٠حــىت )٤٩٥(
لـــد ١٩٩٤حوليـــة علـــى النحـــو التـــايل:  ٢٠٠١-١٩٩٤املنجـــزة عـــن الفـــرتة  ، ا

لـــد الثـــاين (اجلـــزءان األول والثـــاين): بالصـــينية؛ و لـــد ١٩٩٥ حوليـــةاألول وا ، ا
لـــد الثـــاين (اجلـــزءان األول والثـــاين): بالصـــينية؛ و لـــد ١٩٩٦ حوليـــةاألول وا ، ا

لــد  الثــاين (اجلــزء األول): باإلســبانية واإلنكليزيــة والروســية والعربيــة والفرنســية، وا
لـــد الثـــاين (اجلـــزءان األول والثـــاين): بالصـــينية؛ و لـــد ١٩٩٧ حوليـــةاألول وا ، ا

لــد  الثــاين (اجلــزء األول): باإلســبانية واإلنكليزيــة والروســية والعربيــة والفرنســية؛ وا
لـــد ال لـــد ١٩٩٨ حوليـــةثـــاين (اجلـــزءان األول والثـــاين): بالصـــينية؛ واألول وا ، ا

لــد  الثــاين (اجلــزء األول): باإلســبانية واإلنكليزيــة والروســية والعربيــة والفرنســية؛ وا
لـــد الثـــاين (اجلـــزءان األول والثـــاين): بالصـــينية؛ و لـــد ١٩٩٩ حوليـــةاألول وا ، ا

لــد الثــاين (اجلــزء األول): باإلســبانية واإلن كليزيــة والروســية والعربيــة والفرنســية؛ وا
لـــد الثـــاين (اجلـــزءان األول والثـــاين): بالصـــينية؛ و لـــد ٢٠٠٠ حوليـــةاألول وا ، ا

لــد  الثــاين (اجلــزء األول): باإلســبانية واإلنكليزيــة والروســية والعربيــة والفرنســية؛ وا
لـــد الثـــاين (اجلـــزءان األول والثـــاين): بالصـــينية لـــد ٢٠٠١حوليـــة ؛ واألول وا ، ا

لــد  الثــاين (اجلــزءان األول والثــاين): باإلســبانية واإلنكليزيــة والعربيــة والفرنســية؛ وا
لـــد الثـــاين (اجلـــزءان األول والثـــاين): بالروســـية والصـــينية. ومل يصـــدر أي  األول وا

 حىت الوقت احلاضر. ٢٠٠٢جملد بأي من اللغات الرمسية الست منذ عام 



مقررات اللجنة واستنتاجاتها األخرى 

عنـــه آثـــار ســـلبية علـــى أعماهلـــا، وكـــذلك علـــى مـــا تضـــطلع بـــه مـــن 
أنشــــطة تــــدريس وتــــدريب وحبــــث ونشــــر يف جمــــال القــــانون الــــدويل، 

يف تـــدوين القـــانون وعلـــى التقـــدير األوســـع نطاقـــاً جلهودهـــا املبذولـــة 
الدويل. وتدرك اللجنة ضرورة بذل جهود متضافرة يف سبيل التقليل 
مــن األعمــال غــري املنجــزة املرتاكمــة، وتؤكــد أمهيــة ضــمان ختصــيص 
املـــوارد التمويليـــة الالزمـــة يف إطـــار الربنـــامج ذي الصـــلة مـــن امليزانيـــة 

حــت العاديــة ملعاجلــة مشــكلة تــراكم األعمــال غــري املنجــزة. كمــا اقرت 
اللجنــة إنشــاء صــندوق اســتئماين ملعاجلــة هــذه احلالــة. ووفقــاً للــنظم 
والقواعـد املاليـة ذات الصـلة، سـتقدم بلـدان أعضـاء ومنظمـات غـري 
حكوميـــة وجهـــات خاصـــة تربعـــات مـــن أجـــل هـــذه القضـــية اهلامـــة 
ذات األثر احلاسم يف تفهم ما تنهض به اللجنة من عمل يف جمـال 

لــدويل وتدوينــه ويف تعزيـز ســيادة القــانون التطـوير التــدرجيي للقـانون ا
 يف العالقات الدولية.

 منشورات أخرى واملساعدة اليت تقدمها شعبة التدوين (د)
أعربت اللجنة عن تقديرها لشعبة التدوين التابعـة لألمانـة  -٣٨٦

العامة ملا تقدمـه مـن مسـاعدة قيمـة متمثلـة يف اخلـدمات املوضـوعية 
د املشـاريع البحثيــة، وذلــك مــن خــالل الـيت تقــدمها للجنــة ويف إعــدا

 ٢٩٥٤تـوفري املــواد القانونيــة وحتليلهــا. وطلبــت اللجنــة يف جلســتها 
إىل األمانــــة العامــــة أن تعــــد  ٢٠٠٧آب/أغســــطس  ٩املعقــــودة يف 

دراســـة أساســـية، تقتصـــر يف البدايـــة علـــى الكـــوارث الطبيعيـــة، عـــن 
موضــوع "محايــة األشــخاص يف حــاالت الكــوارث"، وكــذلك دراســة 
أساسية عن موضوع "حصـانة مسـؤويل الـدول مـن الواليـة القضـائية 

 اجلنائية األجنبية".
وأقرت اللجنة مبا للمنشورات القانونية اليت تعـدها األمانـة  -٣٨٧

ـــــة، وهـــــي  ـــــة خاصـــــة وقيمـــــة هامـــــة يف عمـــــل اللجن العامـــــة مـــــن أمهي
أعمـال جلنـة القـانون الـدويل املنشـورات التاليـة: 

احلولية القانونية لألمم املتحدة و ،
جمموعــة قــرارات و ،

 ،التحكــيم الــدويل 
الدليل التحليلي ألعمال جلنـة القـانون الـدويل و

سلسـلة و ،
 ،األمــم املتحــدة التشــريعية 

مرجع ممارسات هيئات األمم املتحـدة و
وكـــررت طلبهـــا إىل األمانـــة العامـــة أن  ؛

ذه املنشورات. ا   تواصل موافا
ووضــعت اللجنــة يف اعتبارهــا مــا لنشــر املعلومــات املتعلقــة  -٣٨٨

ـــا مـــن أمهيـــة، فرحبـــت بنشـــر شـــعبة التـــدوين الطبعـــة الســـابعة مـــن 
الذي يتضـمن استعراضـاً  أعمال جلنة القانون الدويلاملنشور املعنون 

شامًال وموثوقاً وحمـدثاً ملسـامهة اللجنـة يف التطـوير التـدرجيي للقـانون 
حظــت اللجنــة مــع التقــدير أن شــعبة التــدوين، الــدويل وتدوينــه. وال

ـا  آلخــذة يف االتسـاع فيمـا يتعلــق بالنشـر اإللكــرتوين، انتيجـة ملبادر
أصــدرت هــذا املنشــور (باإلنكليزيــة فقــط) للمــرة األوىل يف مســتهل 
ايــــة فــــرتة  فــــرتة الســــنوات اخلمــــس وضــــمنته أعمــــال اللجنــــة حــــىت 

تشـــــجيع شـــــعبة الســـــنوات اخلمـــــس الســـــابقة، وهـــــي ممارســـــة ينبغـــــي 
التدوين على مواصلتها يف فرتات السنوات اخلمـس املقبلـة. وإضـافة 
إىل ذلــك، طلــب إىل األمانــة العامــة أن تبــذل كــل مــا يف وســعها يف 
سبيل إصدار هذا املنشور باللغات الرمسية اخلمس األخرى قبل بدء 

 الدورة الستني للجنة.
 لألمـم املتحـدة احلوليـة القانونيـةوأشارت اللجنة إىل أمهيـة  -٣٨٩

بالنســـــــبة لنظـــــــر اللجنـــــــة حاضـــــــراً ومســـــــتقبًال يف املواضـــــــيع املتعلقـــــــة 
الـــيت تعـــدها األمانـــة  احلوليـــةباملنظمـــات الدوليـــة، فـــأقرت بـــأن هـــذه 

ـــا تتضـــمن أكثـــر املعلومـــات  العامـــة تتســـم بقيمـــة عظيمـــة، حيـــث إ
مشوليــــة وموثوقيــــة عمــــا حيــــدث داخــــل منظومــــة األمــــم املتحــــدة مــــن 

قانونيــة رئيســية، وعــن ممارســة الــدول فيمــا يتعلــق تطــورات وأنشــطة 
باملنظمــــات الدوليـــــة. والحظـــــت اللجنـــــة أنــــه نتيجـــــة ملبـــــادرة شـــــعبة 
التـــدوين اآلخـــذة يف االتســـاع فيمـــا يتعلـــق بالنشـــر اإللكـــرتوين فقـــد 

ـــــت مـــــن نشـــــر  ـــــةمتكن ـــــة القانوني يف  ٢٠٠٤و ٢٠٠٣لعـــــامي  احلولي
لـــــة غضـــــون أقـــــل مـــــن ســـــنة واحـــــدة مقارنـــــًة خبمـــــس ســـــنوات يف حا

صدوراً. وشجعت األمانة العامة علـى  احلوليةأحدث جملدات هذه 
ـــدف تســـريع خطـــى عمليـــة إعـــداد طبعـــات  مواصـــلة هـــذه املبـــادرة 

 هذا املنشور مستقبًال. 
ونظراً ملا ملمارسة الدول من أمهية يف عمل اللجنة، نوهت  -٣٩٠

 جمموعــــة قــــرارات التحكــــيم الــــدويلاللجنــــة بفائــــدة املنشــــور املعنــــون 
ذي تعده شعبة التدوين ويتضمن القرارات الدولية الصادرة بشـأن ال

قضـايا جوهريـة متعلقــة بالقـانون الـدويل العــام تتصـف بأمهيـة قانونيــة 
أو تارخييــة مســتدمية. وطلبــت اللجنــة إىل األمانــة العامــة أن تواصــل 

 إعداد هذا املنشور.
ل الـدليل التحليلـي ألعمـاومع مراعاة ما للمنشور املعنـون  -٣٩١

من قيمة بوصفه دليالً ال غىن عنه يف البحوث، جلنة القانون الدويل 
، طلبــت اللجنــة إىل ٢٠٠٤وأن الطبعــة األوىل منــه قــد نشــرت عــام 

شـــــعبة التـــــدوين أن تشـــــرع يف إعـــــداد الطبعـــــة الثانيـــــة هلـــــذا املنشـــــور 
 ســـتحل يف مبناســبة الـــذكرى الســنوية الســـتني إلنشـــاء اللجنــة، والـــيت

 .٢٠٠٨عام 
سلسـلة تدرك اللجنة ما ملنشور شعبة التدوين املعنون  وإذ -٣٩٢

من أمهية وفائدة يف ما تقـوم بـه اللجنـة مـن األمم املتحدة التشريعية 
عمل بشأن مواضيع عدة، وذلك من خالل دراسة ما هو ذو صلة 
ــــــة واملراســــــالت  ــــــرارات احملــــــاكم الوطني ــــــة وق مــــــن التشــــــريعات الوطني

لرمسيــــة، فضــــًال عــــن أحكــــام الدبلوماســــية وغريهــــا مــــن املراســــالت ا
املعاهـدات، مــا أتــاح هلـا أن تــنهض علــى النحـو الواجــب باملســؤولية 
املسندة إليها يف تـدوين القـانون الـدويل وتطـويره تـدرجيياً يف جمـاالت 

سلســــلة عـــدة، طلبــــت اللجنـــة إىل األمانــــة العامــــة أن تواصـــل نشــــر 
 .األمم املتحدة التشريعية

مرجــــع األمانـــة العامـــة املعنـــون وأقـــرت اللجنـــة مبـــا ملنشـــور  -٣٩٣
مــن أمهيــة وفائــدة بوصــفه املصــدر  ممارســات هيئــات األمــم املتحــدة

الرئيســـي للســـجالت الالزمـــة للدراســـات التحليليـــة املتعلقـــة بتطبيـــق 



رتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دو  

أحكــام امليثــاق وتفســريها، فأحاطــت علمـــاً مبــا أحــرز مــن تقـــدم يف 
 ونشرها على اإلنرتنت بثالث لغات. املرجع إعداد دراسات 

وأعادت اللجنة إىل األذهان أن حمكمة العدل الدولية،  -٣٩٤
ضت  بوصفها اجلهاز القضائي الرئيسي يف األمم املتحدة، قد 
بـــدور هـــام يف الفصـــل يف املنازعـــات بـــني الـــدول وفقـــاً ألحكـــام 
القـــانون الــــدويل، وطلبــــت إىل األمانــــة العامـــة أن تبــــذل كــــل مــــا 

حكــــام والفتــــاوى مــــوجز األوســــعها يف ســــبيل مواصــــلة نشــــر  يف
، جبميـــع اللغـــات واألوامـــر الصـــادرة عـــن حمكمـــة العـــدل الدوليـــة

 الرمسية لألمم املتحدة. 
كما أعربت اللجنة عن تقديرها لألمانة العامة ملـا أحرزتـه  -٣٩٥

مـــــن نتـــــائج يف عملهـــــا املتواصـــــل يف ســـــبيل حتـــــديث وإدارة موقعهـــــا 
خــاص  . ونوهــت بوجــه)٤٩٦(الشــبكي املتعلــق بلجنــة القــانون الــدويل

جمموعـــة األمـــم املتحـــدة لقـــرارات بإنشـــاء موقـــع شـــبكي جديـــد عـــن 
ميكن بواسطته البحـث عـن كلمـة أو مصـطلح مـا  ،التحكيم الدويل

لـــــدات املنشـــــورة ( جملـــــداً حـــــىت  ٢٥يف كامـــــل نصـــــوص جمموعـــــة ا
اآلن)، علــى أن يــتم يف وقــت الحــق حتديثــه ليشــمل مــا قــد يصــدر 

ها أن هــــذه املواقــــع مــــن جملــــدات جديــــدة. وكــــررت اللجنــــة تأكيــــد
وضــها بعملهــا  الشــبكية تشــكل مــورداً قيمــاً للغايــة بالنســبة هلــا يف 
تمــع عمومــاً، مــا يســهم  وبالنســبة للبــاحثني يف وثائقهــا مــن أفــراد ا
يف النهــوض بتــدريس القــانون الــدويل ودراســته ونشــره وتقــديره علــى 

لــق نطــاق أوســع. وترحــب اللجنــة بزيــادة تطــوير املوقــع الشــبكي املتع
بعملها، مع تضمينه معلومات عن احلالة الراهنة للمواضيع املدرجـة 

 يف جدول أعماهلا. 
 االحتفال بالذكرى السنوية الستني إلنشاء اللجنة -٨
حبثـــت اللجنـــة اإلمكانيـــات املختلفـــة لالحتفـــال بالـــذكرى  -٣٩٦

، ووافقــت علــى ٢٠٠٨الســنوية الســتني إلنشــائها الــيت حتــل يف عــام 
 ية:التوصيات التال

أن يعقــــــد اجتمــــــاع رمســــــي للجنــــــة تــــــدعى إليــــــه  (أ) 
شخصيات بارزة منها األمني العام، ورئيس اجلمعية العامـة، ورئـيس 
حمكمـــة العــــدل الدوليــــة، ومفوضــــة األمـــم املتحــــدة الســــامية حلقــــوق 

 اإلنسان، وممثلو احلكومة املضيفة؛
ــــوم مــــع  (ب)  ــــوم ونصــــف ي أن يعقــــد اجتمــــاع ملــــدة ي

 يكرس ملناقشة أعمال اللجنة؛ املستشارين القانونيني
ــــــــام،  (ج)  ــــــــى القي ــــــــدول األعضــــــــاء عل أن تشــــــــجع ال

ــــــة  ــــــة القائمــــــة والرابطــــــات املهني باالشــــــرتاك مــــــع املنظمــــــات اإلقليمي
واملؤسســات األكادمييــة وأعضــاء اللجنــة املعنيــني، بعقــد اجتماعــات 

 وطنية أو إقليمية ختصص ملناقشة أعمال اللجنة.

__________
 .ع: عنوان املوق)٤٩٦(

األمانـــة العامــة، بالتشـــاور مـــع وأوصــت اللجنـــة بــأن تقـــوم  -٣٩٧
ــــــة ، بتقــــــدمي املســــــاعدة يف وضــــــع )٤٩٧(جمموعــــــة مــــــن أعضــــــاء اللجن

 الرتتيبات الالزمة لتنفيذ ما جاء يف التوصيتني (أ) و(ب) أعاله.
االجتمـــــــاع مـــــــع خـــــــرباء األمـــــــم املتحـــــــدة وخـــــــرباء آخـــــــرين  -٩

 حقوق اإلنسان ميدان يف
) مـــــــن نظامهـــــــا ١(٢٥عقـــــــدت اللجنـــــــة، وفقـــــــاً للمـــــــادة  -٣٩٨

مــــــــع  ٢٠٠٧أيار/مـــــــايو  ١٦و ١٥، اجتماعــــــــاً يف )٤٩٨(األساســـــــي
خـرباء األمـم املتحــدة وخـرباء آخــرين يف ميـدان حقــوق اإلنسـان مــن 
بيـــــنهم ممثلـــــون عـــــن هيئـــــات معاهـــــدات حقـــــوق اإلنســـــان. ودعـــــي 
لالجتمــــاع أيضــــاً خــــرباء مــــن اهليئــــات اإلقليميــــة حلقــــوق اإلنســــان. 

ء حقـــــوق وخـــــالل هـــــذا االجتمـــــاع، أجـــــرى أعضـــــاء اللجنـــــة وخـــــربا
ــــــــآلراء بشــــــــأن القضــــــــايا املتصــــــــلة  )٤٩٩(اإلنســــــــان تبــــــــادًال مفيــــــــداً ل

بالتحفظـــــات علـــــى معاهـــــدات حقـــــوق اإلنســـــان، وخباصـــــة بشـــــأن 
أســـباب عـــدم صـــحة التحفظـــات علـــى معاهـــدات حقـــوق اإلنســـان 

 .)٥٠٠(وتقدير صحة التحفظات على معاهدات حقوق اإلنسان
 موعد ومكان انعقاد الدورة الستين للجنة -باء
ــا الســتني يف جنيــف يف الفرتتــني قــر  -٣٩٩ رت اللجنــة عقــد دور
 ٨متوز/يوليــــــه إىل  ٧حزيران/يونيــــــه ومــــــن  ٦أيار/مــــــايو إىل  ٥مــــــن 

 .٢٠٠٨آب/أغسطس 

__________
موعـــــة هـــــم التاليـــــة أمســـــاؤهم: الســـــيد آالن بيليـــــه، )٤٩٧( أعضـــــاء ا

ـــــديويت، والســـــيد بيـــــدرو   والســـــيد جيســـــالف غالتســـــكي، والســـــيد إنريكيـــــه كان
موعــــة رئــــيس  كوميســــاريو أفونســــو، والســــيد شوســــي يامــــادا، وسيشــــارك يف ا

 اللجنة ورئيس فريق التخطيط حبكم منصبيهما.
) مــــن النظـــــام األساســــي للجنـــــة القـــــانون ١(٢٥تــــنص املـــــادة )٤٩٨(

الــــدويل علــــى مــــا يلــــي: "للجنــــة أن تتشــــاور مــــع أي جهــــاز مــــن أجهــــزة األمــــم 
املتحدة بشـأن أي موضـوع يـدخل يف نطـاق اختصـاص ذلـك اجلهـاز، إذا رأت 

 .٦١/٣٤ضرورة لذلك". انظر أيضاً قرار اجلمعية العامة 
د فيليــــب شــــارك يف االجتمــــاع اخلــــرباء التاليــــة أمســــاؤهم: الســــي)٤٩٩(

تكســـييه، اللجنـــة املعنيـــة بـــاحلقوق االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة؛ والســـيد 
ناجيــــل روديل، اللجنــــة املعنيــــة حبقــــوق اإلنســــان؛ والســــيد غربيــــل كامــــارا، جلنــــة 
مناهضــــة التعـــــذيب؛ والســـــيد جـــــان تســـــرماتن، جلنـــــة حقـــــوق الطفـــــل؛ والســـــيد 

نصـــري؛ والســـيد كـــيس ألكســـندر سيســـيليانوس، جلنـــة القضـــاء علـــى التمييـــز الع
فلينرتَمن، اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة؛ والسـيد أمحـد الربعـي، 
اللجنــة املعنيــة حبمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم؛ والســيدة 
ليزبيـت لينـزاد، جملـس أوروبـا؛ والسـيد فانسـان برجيـه، احملكمـة األوروبيـة حلقـوق 

رانســـواز هامبســون، عضــو اللجنـــة الفرعيــة الســابقة لتعزيـــز اإلنســان؛ والســيدة ف
 ومحاية حقوق اإلنسان.

أعــــــــد املقــــــــرر اخلــــــــاص املعــــــــين مبوضــــــــوع "التحفظــــــــات علــــــــى )٥٠٠(
املعاهــدات" ملخصــاً مقتضــباً لفهمــه (ال يعــزى إىل اللجنــة) ملــا بــدا مــن خــالل 
ـــــــــة:  املناقشـــــــــة، وهـــــــــو مـــــــــدرج علـــــــــى املوقـــــــــع الشـــــــــبكي املتعلـــــــــق بعمـــــــــل اللجن

. 



مقررات اللجنة واستنتاجاتها األخرى 

 التعاون مع الهيئات األخرى -جيم
قــــــام الســــــيد نارينــــــدر ســــــينغ بتمثيــــــل اللجنــــــة يف الـــــــدورة  -٤٠٠

ـــــة اآلســـــيو   -ية السادســـــة واألربعـــــني للمنظمـــــة االستشـــــارية القانوني
 ٢األفريقيــة املعقــودة يف كيــب تــاون، جبنــوب أفريقيــا، يف الفــرتة مــن 

. وقــــررت اللجنــــة أيضــــاً أن ميثلهــــا الســــيد ٢٠٠٧متوز/يوليــــه  ٦إىل 
آالن بيليه يف االجتماع الرابع والثالثني للجنة املستشارين القانونيني 
ــــذي ســــيعقد يف  املعنيــــة بالقــــانون الــــدويل العــــام، وهــــو االجتمــــاع ال

 .٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ١١و ١٠ورغ يف بسرتاس
 متـــــــــــوز/ ١٠للجنـــــــــــة املعقـــــــــــودة يف  ٢٩٣٣ويف اجللســـــــــــة  -٤٠١
، رئيسـة روزالـني هيغنـز، تكلمت أمام اللجنة القاضـية ٢٠٠٧ يوليه

ــا  حمكمـة العـدل الدوليــة، وأطلعتهـا علـى األنشــطة الـيت اضـطلعت 
ذلـك . وأعقـب )٥٠١(احملكمة مؤخراً والقضـايا املعروضـة عليهـا حاليـاً 

 تبادل لآلراء.
وقـــد مثـــل اللجنـــة القانونيـــة للبلـــدان األمريكيـــة يف الـــدورة  -٤٠٢

احلالية للجنة القانون الدويل السيد موريسيو إردوسيا ساكاسا الذي 
 ٢٦املعقــــــودة يف  ٢٩٤٣ألقــــــى كلمــــــة أمــــــام اللجنــــــة يف جلســــــتها 

 . وأعقب ذلك تبادل لآلراء.)٥٠٢(٢٠٠٧متوز/يوليه 
األفريقيـــة يف  -ستشــارية القانونيـــة اآلســيوية ومثــل املنظمـــة اال -٤٠٣

الدورة احلالية للجنة القانون الدويل األمـني العـام للمنظمـة، السـيد وفيـق 
املعقـــــودة  ٢٩٤٤ز. كامـــــل الـــــذي حتـــــدث أمـــــام اللجنـــــة يف جلســـــتها 

 . وأعقب ذلك تبادل لآلراء.)٥٠٣(٢٠٠٧متوز/يوليه  ٢٧ يف
ين وجلنــة املستشــارين ومثــل اللجنــة األوروبيــة للتعــاون القــانو  -٤٠٤

لـس أوروبـا يف الـدورة  القانونيني املعنية بالقـانون الـدويل العـام التابعـة 
احلاليـــة للجنـــة القـــانون الـــدويل مـــدير إدارة املشـــورة القانونيـــة والقـــانون 
الــــدويل العــــام، الســــيد مانويــــل لزرتــــوا، الــــذي حتــــدث أمــــام اللجنــــة يف 

 .)٥٠٤(٢٠٠٧آب/أغســــــــــــطس  ٨املعقــــــــــــودة يف  ٢٩٥٢جلســــــــــــتها 
 وأعقب ذلك تبادل لآلراء.

ــــــه  ١١ويف  -٤٠٥ ، جــــــرى تبــــــادل غــــــري رمســــــي ٢٠٠٧متوز/يولي
لــآلراء بـــني أعضـــاء جلنــة القـــانون الـــدويل واللجنــة الدوليـــة للصـــليب 

 األمحر بشأن املواضيع اليت هي حمل اهتمام متبادل.
تمثيـــــل اللجنـــــة فـــــي الـــــدورة الثانيـــــة والســـــتين  -دال

 العامة للجمعية
قـــررت اللجنـــة أن ميثلهـــا رئيســـها الســـيد إيـــان براونلـــي يف  -٤٠٦

 الدورة الثانية والستني للجمعية العامة.
__________

هــذه الكلمــة مســجلة يف احملضــر املــوجز لتلــك اجللســة، وهــي )٥٠١(
 مدرجة أيضاً على املوقع الشبكي املتعلق بعمل اللجنة.

 هذه الكلمة مسجلة يف احملضر املوجز لتلك اجللسة.)٥٠٢(
 مثله.)٥٠٣(
 مثله.)٥٠٤(

 ،٢٠٠٧آب/أغســطس  ٩املعقــودة يف  ٢٩٥٤ويف اجللســة  -٤٠٧
طلبــــت اللجنــــة مــــن الســــيد مــــوريس كــــامتو، املقــــرر اخلــــاص املعــــين 
مبوضوع "طرد األجانب"، أن حيضر الدورة الثانية والستني للجمعية 

 ٤٤/٣٥مــن قــرار اجلمعيــة العامــة  ٥العامــة مبقتضــى أحكــام الفقــرة 
 .)٥٠٥(١٩٨٩كانون األول/ديسمرب   ٤املؤرخ 

 الحلقة الدراسية للقانون الدولي -هاء
، عقـــــدت الـــــدورة ٦١/٣٤عمـــــًال بقـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة  -٤٠٨

الثالثة واألربعون للحلقة الدراسية للقانون الدويل يف قصر األمـم يف 
أثنـاء انعقـاد الـدورة احلاليـة  ٢٠٠٧متوز/يوليـه  ٢٧إىل  ٩ الفـرتة مـن

للجنــــــــة. وهــــــــذه احللقــــــــة الدراســــــــية موجهــــــــة للطــــــــالب املتقــــــــدمني 
املتخصصــــني يف القــــانون الــــدويل ولألســــاتذة اجلــــامعيني الشــــبان أو 
املوظفني احلكوميني الذين يشتغلون مبهن أكادميية أو دبلوماسية أو 

م. يشغلون وظائف يف اخلدمة املدنية  يف بلدا
وقد متكن من االشرتاك يف الدورة مخسة وعشرون مشرتكاً  -٤٠٩

. وشـــهد )٥٠٦(مـــن جنســـيات خمتلفـــة، معظمهـــم مـــن البلـــدان الناميـــة
املشــــرتكون يف احللقـــــة الدراســـــية اجللســــات العامـــــة للجنـــــة وحضـــــروا 
حماضــــرات جــــرى الرتتيــــب هلــــا خصيصــــاً مــــن أجلهــــم، وشــــاركوا يف 

 عنية مبواضيع حمددة.أعمال األفرقة العاملة امل

وافتــــــتح احللقــــــة الدراســــــية رئــــــيس اللجنــــــة الســــــيد إيــــــان  -٤١٠
براونلــي. وتــوىل الســيد أولريــك فــون بلومنتــال، املستشــار القــانوين 
األقدم يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف، مسؤولية إدارة احللقـة 

__________
جلنــة القــانون الــدويل إىل أن  تــدعو"إن اجلمعيــة العامــة [...] )٥٠٥(

الظـروف، أن حيضــر دورة اجلمعيــة العامــة تطلـب إىل مقــرر خــاص، إذا اقتضــت 
أثنــاء مناقشــة املوضــوع املســؤول عنــه ذلــك املقــرر اخلــاص، وتطلــب إىل األمــني 

 العام أن يتخذ الرتتيبات الالزمة يف حدود املوارد القائمة".
شـــارك يف الـــدورة الثالثـــة واألربعـــني للحلقـــة الدراســـية للقـــانون )٥٠٦(

الـــــدويل األشـــــخاص التاليـــــة أمســـــاؤهم: الســـــيدة تانيـــــا دا فونســـــيكا ألكســـــندري 
(الربتغال)، والسيدة ماريـا إيوخينيـا بـرونيين (أوروغـواي)، والسـيد فيكتـور كـايرو 

لســــيد بــــالومو (كوبــــا)، والســــيد ألونســــو تشــــافريي ســــواريس (كوســــتاريكا)، وا
إيســـاكا غاربـــا عبـــده (النيجـــر)، والســـيد غابرييـــل إيريـــرا (األرجنتـــني)، والســـيدة 
بيبيــان إيســوتو (أوغنــدا)، والســيد عمــار جــابر (العــراق)، والســيدة مــيالين كانــا 
(الواليــات املتحــدة األمريكيــة)، والســيدة مــان أنتينــغ (الصــني)، والســيدة ياســن 

ويرهــريت (أيرلنــدا)، والســيد ياســـويوكي أليــو امبــوج (غامبيــا)، والســيدة نـــواال ين 
أوكازاكي (اليابان)، والسـيد أمحـد ولـد هـارون (موريتانيـا)، والسـيدة بريـا بـيالي 
(اهلنـــــد)، والســـــيد ســـــريخيو بويـــــغ دي ال بـــــارا (املكســـــيك)، والســـــيد إيســـــتيس 
رادافيكيـــوس (ليتوانيـــا)، والســـيدة فيلوتيانـــا راوبيلينـــا راكوتواســـوين (مدغشـــقر)، 

ا كريستينا رودريغيس بينيدا (غواتيمـاال)، والسـيدة فاسـيلكا سانسـن والسيدة آن
(سلوفينيا)، والسيدة مرمي سيدييب (مايل)، والسيدة سيمونا سبينارو (رومانيا)، 
والســـيد تـــون فـــان دن برانـــت (هولنـــدا)، والســـيدة أنوشـــا ويكراماســـينغ (ســـري 

 ٢٥ختيـار يف النكا)، والسيدة عائشة زاهر (ملديف). وقد اجتمعـت جلنـة اال
ماري دوفور (رئيس شـبكة جنيـف  -برئاسة السيد جان  ٢٠٠٧نيسان/أبريل 

مــــــن املتقــــــدمني  ١٣٠مرشــــــحاً مــــــن بــــــني  ٢٦األكادمييــــــة الدوليــــــة) واختــــــارت 
ـــــتمكن املرشـــــح  للمشـــــاركة يف احللقـــــة الدراســـــية. ويف اللحظـــــات األخـــــرية، مل ي

 الدراسية. السادس والعشرون ممن وقع عليهم االختيار من حضور احللقة



رتها التاسعة والخمسينتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دو  

الدراســية وتنظيمهــا وتســيري أعماهلــا، وقــد ســاعده يف ذلــك الســيد 
ينيـيت، اخلبـري االستشـاري القـانوين مبكتـب األمـم املتحـدة فيتوريو م

 يف جنيف.
وألقى أعضاء اللجنة حماضرات على النحو التايل: السـيد  -٤١١

جورجيــــــو غايــــــا: "مســــــؤولية املنظمــــــات الدوليــــــة"؛ والســــــيدة بــــــاوال 
إسكاراميا: "النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية: خطوة إىل 

ويل"؛ والسيد آالن بيليه: "جلنة القانون الدويل األمام يف القانون الد
نظرة من الداخل"؛ والسيد شوسي يامادا: "تدوين قـانون املـوارد  -

الطبيعيـــة املشـــرتكة"؛ والســـيد غيـــورغ نـــوليت: "املســـاعدة املقدمـــة مـــن 
الدول يف األفعال غـري املشـروعة دوليـاً املرتكبـة مـن قبـل دول أخـرى 

قـــانون"؛ والســـيد روهـــان برييـــرا: "حنـــو قضـــايا املســـؤولية وتطـــوير ال -
اتفاقيــــة شــــاملة بشــــأن اإلرهــــاب"؛ والســــيد جيســــالف غالتســــكي: 

)"؛ والسيد "االلتزام بالتسليم أو احملاكمة (
 موريس كامتو: "طرد األجانب".

كمــــا ألقيــــت احملاضــــرات التاليــــة: الســــيد فيتوريــــو مينيــــيت:  -٤١٢
لقانون الدويل"؛ والسيد دانيل مولر، مساعد "مقدمة ألعمال جلنة ا

املقـــرر اخلـــاص الســـيد آالن بيليـــه: "التحفظـــات علـــى املعاهـــدات"؛ 
، املستشــــــارة القانونيــــــة للجنــــــة الدوليــــــة جيمينــــــا بيجيــــــتشوالســــــيدة 

للصــليب األمحــر: "التحــديات الراهنــة الــيت تواجــه القــانون اإلنســاين 
م املتحــدة الســامية الــدويل"؛ والســيد مــاركوس مشيــت (مفوضــية األمــ

حلقـــــوق اإلنســـــان): "جملـــــس حقـــــوق اإلنســـــان بعـــــد ســـــنته األوىل: 
 حصان طروادة أم تقدم حقيقي؟".

كمـــــا مت تنظـــــيم اجتمـــــاع مائـــــدة مســـــتديرة بشـــــأن الـــــنظم  -٤١٣
اإلقليميــــة حلمايــــة حقــــوق اإلنســــان. وحتــــدث يف االجتمــــاع عضــــوا 

بيـــة اللجنـــة لوســـيوس كـــافليش (القاضـــي الســـابق يف احملكمـــة األورو 
كـــــارينيو (األمـــــني   -حلقـــــوق اإلنســـــان) والســـــيد إدمونـــــدو فارغـــــاس 

التنفيذي السابق للجنـة البلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنسـان) فتنـاوال 
على التوايل النظام األورويب ونظام البلدان األمريكية حلمايـة حقـوق 
اإلنسان، بينما حتـدث السـيد موتـوي موبيـاال، املوظـف يف مفوضـية 

ة الســــامية حلقــــوق اإلنســــان، عــــن النظــــام األفريقــــي. األمــــم املتحــــد
وتركــــزت املناقشــــة علــــى التحليــــل املقــــاَرن للــــنظم اإلقليميــــة الثالثـــــة 

 وتأثريها املتباَدل.
ودعــــي املشــــرتكون يف احللقــــة الدراســــية إىل زيــــارة منظمــــة  -٤١٤

التجارة العاملية حيث حضروا جلسيت إحاطة حتدثت فيهما السيدة 
تشــارة املــدير العــام، والســيد فرينــر زدوك، مــدير غابريـــل مارســو، مس

أمانـة هيئـة االسـتئناف يف منظمـة التجـارة العامليـة. وتركـزت املناقشـة 
على القضايا القانونية الراهنة يف منظمة التجارة العاملية وعلى نظام 

 تسوية املنازعات يف إطار هذه املنظمة.

الدراســـية  وقـــد أحلـــق كـــل مشـــرتك مـــن املشـــرتكني يف احللقـــة -٤١٥
بواحـــــد مـــــن ثالثـــــة أفرقـــــة عاملـــــة معنيـــــة باملواضـــــيع التاليـــــة: "النظـــــام 
األساسـي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة: املسـائل اجلديــدة واملســائل الــيت 
مل يتم حلهـا"، و"االلتـزام بالتسـليم أو احملاكمـة"، و"التحفظـات علـى 
 املعاهـــدات". وقـــام عضـــوا اللجنـــة، الســـيدة بـــاوال إســـكاراميا والســـيد
جيســـــالف غالتســـــكي، باإلضـــــافة إىل الســـــيد دانيــــــل مـــــولر، بتقـــــدمي 
توجيهــــات إىل األفرقــــة العاملــــة. وأعــــد كــــل فريــــق عامــــل تقريــــراً وقــــدم 
اســـتنتاجاته إىل احللقـــة الدراســـية يف جلســـة خاصـــة مت تنظيمهـــا هلـــذه 

 الغاية. وقد مت جتميع هذه التقارير وتوزيعها على مجيع املشرتكني.
ة وكــانتون جنيـف املشــرتكني بكـرم الضــيافة ومشلـت مجهوريـ -٤١٦

املعهـــود ونظمـــت هلـــم زيـــارة مصـــحوبة بالشـــرح إىل قاعـــة أالبامـــا يف 
 مقر البلدية أعقبها حفل استقبال.

وحتدث أمام اللجنـة وإىل املشـرتكني يف احللقـة الدراسـية لـدى  -٤١٧
 اختتامها كل من السيد براونلي، والسيد فـون بلومنتـال، والسـيدة ياسـن

كــل مشــرتك مــن املشــرتكني شــهادة ومــنح  أليــو إمبــوج، باســم املشــرتكني. 
 تثبت مشاركته يف الدورة الثالثة واألربعني للحلقة الدراسية.

ـــات أملانيــــا  -٤١٨ ــــالغ أن حكومـ وقــــد الحظــــت اللجنــــة بتقــــدير ب
وسويســـــرا وفنلنـــــدا وقـــــربص واململكـــــة املتحـــــدة ونيوزيلنـــــدا قـــــدمت أو 

دوق األمـــــم املتحـــــدة االســـــتئماين تعهـــــدت بتقـــــدمي تربعـــــات إىل صـــــن
للحلقة الدراسية للقانون الدويل. وقد أتاحت احلالـة املاليـة للصـندوق 
تقـــدمي عـــدد كـــاٍف مـــن الزمـــاالت للمرشـــحني اجلـــديرين مـــن البلـــدان 
الناميــة مبــا حيقــق التوزيــع اجلغــرايف املالئــم. وقــد منحــت يف هــذا العــام 

مرشحاً  ١٤امة) إىل زماالت كاملة (تشمل تكاليف السفر وبدل اإلق
 مرشحان اثنان زمالة جزئية (تشمل بدل اإلقامة فقط).ومنح 
 ٩٧٩، اشــــــرتك يف احللقــــــة الدراســــــية ١٩٦٥ومنـــــذ عــــــام  -٤١٩

 ٥٩٨جنســـــية. ومـــــن بـــــني هـــــؤالء، حصـــــل  ١٦٠مشـــــرتكاً ميثلـــــون 
 مشرتكاً على زماالت.

وتشــدد اللجنــة علــى األمهيــة الــيت توليهــا للحلقــة الدراســية  -٤٢٠
كــن القــانونيني الشــباب، وال ســيما مــن البلــدان الناميــة، مــن الــيت مت

االطــــالع علــــى أعمــــال اللجنــــة وعلــــى أنشــــطة املنظمــــات الدوليــــة 
الكثـــرية الـــيت يوجـــد مقرهـــا يف جنيـــف. وتوصـــي اللجنـــة بـــأن تناشـــد 
اجلمعيــة العامــة الــدول مــرة أخــرى تقــدمي تربعــات مــن أجــل ضــمان 

 مشاركة ممكنة.بأوسع  ٢٠٠٨عقد احللقة الدراسية يف عام 
وقــــد الحظــــت اللجنــــة بارتيــــاح أنــــه قــــد أتيحــــت للحلقــــة  -٤٢١

خـــدمات ترمجـــة شـــفوية شـــاملة. وتعـــرب  ٢٠٠٧الدراســـية يف عـــام 
اللجنة عن أملها يف أن تتاح اخلـدمات نفسـها للحلقـة الدراسـية يف 

 الدورة القادمة، يف حدود املوارد املوجودة.


