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 الفصل الثاين
  لخص أععال اللجنة في دورتها التاسية والخعسين

فيمةةةةا يتعلةةةةق مبوضةةةةوع "التحفظةةةةات علةةةةى نظةةةةرت اللجنةةةةة،  -13
والثةةةةةةةةةةةةاين عشةةةةةةةةةةةةر  (6ثاملعاهةةةةةةةةةةةةدات"، يف التقريةةةةةةةةةةةةرين احلةةةةةةةةةةةةادي عشةةةةةةةةةةةةر

( للمقةةةةةةرر اخلةةةةةةاع اشةةةةةةأن إاةةةةةةداء القبةةةةةةول واالعةةةةةةرتاض A/CN.4/584ث
، علةةةةةى اإلجةةةةةراءات املتعلقةةةةةة اقبةةةةةول التحفظةةةةةاتوسةةةةةحبهما واشةةةةةأن 

الةةةص أعةةةدهتا  35  التةةةوايل، وأرةةةارت إىل مشةةةاريا املبةةةادي التوجيهيةةةة ال
نة الصةياغة اشةأن املنةائل املةذكورة أعة ه. واعتمةدت اللجنةة أيضةا  جل

تنعة مشاريا مبادي توجيهية تتناول منألة حتديةد موضةوع املعاهةدة 
والغةةرض منهةةا، فضةة  عةةن منةةألة عةةدم توافةةق الةةتحفظ مةةا موضةةوع 
 املعاهدة والغرض منها، إىل جانب التعليقات ثانظر الفصل الرااا(.

وع "املةةةةوارد الابيعيةةةةة املشةةةةرتكة"، نظةةةةرت وفيمةةةةا يتعلةةةةق مبوضةةةة -14
(، الةةةةذي ركةةةةز A/CN.4/580اللجنةةةةة يف التقريةةةةةر الرااةةةةةا للمقةةةةةرر اخلةةةةةاع ث

علةةةى منةةةألة الع قةةةة اةةةني العمةةةل اشةةةأن طبقةةةات امليةةةاه اجلوفيةةةة العةةةاارة 
للحةةدود وأي عمةةل منةةتقبل  خبصةةوع مةةوارد الةةنفط والغةةاز، وأورةةت 

املتعلقة اقانون طبقةات ريا املواد شااأن تشرع اللجنة يف القراءة الثانية مل
امليةةاه اجلوفيةةة العةةاارة للحةةدود مبعةةزل عةةن أي خاةةوة للنظةةر منةةتقب   يف 
منألة موارد النفط والغاز. كما أنشأت اللجنة فريقا  عام   يعىن مبنألة 

فحةوى مشةاريا املةواد املتعلقةة  املوارد الابيعية املشةرتكة يعةاق قضةايا  ثأ(
يةةاه اجلوفيةةة العةةاارة للحةةدود والةةص اعتمةةدت يف القةةراءة اقةةانون طبقةةات امل

األوىل؛ وثب( الشةةكل النهةةائ  الةةذي ينبغةة  أن تتخةةذه مشةةاريا املةةواد؛ 
وثج( القضةةةةةايا الةةةةةص يناةةةةةوي عليهةةةةةا النظةةةةةر يف منةةةةةألة الةةةةةنفط والغةةةةةاز، 

سيما إعداد استبيان عن  ارسةات الدولةة فيمةا اةص الةنفط والغةاز  وال
 ثانظر الفصل اخلامس(.لتوزيعه على احلكومات 

وفيما يتعلق مبوضوع "طةرد األجانةب"، نظةرت اللجنةةة يف  -15
( للمقةةةرر اخلةةةاع اللةةذين A/CN.4/581والثالةةث ث (7ثالتقريريةةةن الثةةاين

يتنةةةةةةاوالن، علةةةةةةى التةةةةةةوايل، ناةةةةةةاق املوضةةةةةةوع والتعةةةةةةاريف ثمشةةةةةةروعا 
مادتني(، وأحكاما  عامةة تقيةد حةق الدولةة يف طةرد األجنةيب ث نةة 
مشةةةةاريا مةةةةواد(. وعقةةةةب مناقشةةةةة التقريةةةةرين، قةةةةررت اللجنةةةةة إحالةةةةة 
 مشاريا املواد النبعة إىل جلنة الصياغة ثانظر الفصل النادس(.

وفيمةةةةةا يتعلةةةةةق مبوضةةةةةوع "آثةةةةةار النزاعةةةةةات املنةةةةةلحة علةةةةةى  -16
املعاهةةةةةدات"، نظةةةةةرت اللجنةةةةةة يف التقريةةةةةر الثالةةةةةث للمقةةةةةرر اخلةةةةةاع 

ئاسةةة النةةيد لوسةةيوس  ( وقةةررت إنشةةاء فريةةق عامةةل ار A/CN.4/578ث
كةةةافليش. واعتمةةةدت اللجنةةةة يف وقةةةت الحةةةق تقريةةةر الفريةةةق العامةةةل 

 10و 7مكةةةةةررا  و 5و 5و 3إىل  1وقةةةةررت إحالةةةةةة مشاريةةةةةةا املةةةةةواد 
كمةةةةا اقرتحةةةةه   4كمةةةةا اقرتحهةةةةا املقةةةةرر اخلةةةةاع ومشةةةةروع املةةةةادة   11و

الفريةةةق العامةةةل إىل جلنةةةة الصةةةياغة، ومعهةةةا تورةةةيات الفريةةةق العامةةةل 
 انظر الفصل النااا(.واقرتاحاته ث

وفيمةةةةةا يتعلةةةةةق مبوضةةةةةةوع "منةةةةةؤولية املنظمةةةةةات الدوليةةةةةةة"،  -17
( A/CN.4/583نظةةةرت اللجنةةةة يف التقريةةةر اخلامةةةس للمقةةةرر اخلةةاع ث

__________ 
 .A/CN.4/574، اجمللد الثاين ثاجلزء األول(، الوثيقة 2006حولية  (6ث
 .A/CN.4/573املرجا نفنه، الوثيقة  (7ث

الذي ركز على مضمون املنؤولية الدولية للمنظمة الدولية. وعقب 
مشروع مادة إىل جلنةة الصةياغة  15مناقشة التقرير، أحالت اللجنة 

مشةةةةروع مةةةةادة، ومعهةةةةا التعليقةةةةات، تتنةةةةاول  15دت الحقةةةةا  واعتمةةةة
 مضمون املنؤولية الدولية ملنظمة دولية ثانظر الفصل الثامن(.

وفيمةةةةةةا يتعلةةةةةةق مبوضةةةةةةوع "االلتةةةةةةزام االتنةةةةةةليم أو احملاكمةةةةةةة  -18
("، نظرت اللجنة يف التقرير الثاين للمقرر aut dedere aut judicareث

مشةةروع مةةادة واحةةدة اشةةأن ( الةةذي يتضةةمن A/CN.4/585اخلةةاع ث
ناةةاق التابيةةق، فضةة   عةةن خاةةة مقرتحةةة ملزيةةد مةةن التاةةوير. وكةةان 
معروضةةةةةةا  علةةةةةةى اللجنةةةةةةة أيضةةةةةةا  تعليقةةةةةةات ومعلومةةةةةةات تلقتهةةةةةةا مةةةةةةن 

 ( ثانظر الفصل التاسا(.Add.1-4و A/CN.4/579احلكومات ث
وأنشةةةةةةأت اللجنةةةةةةة فريةةةةةةق طاةةةةةةيط يتةةةةةةوىل النظةةةةةةر يف ارناجمهةةةةةةا  -19

ملها ثانظر الفصل العارر، الفرع ألف(. وأنشة  وإجراءاهتا وأساليب ع
فريةةق عامةةل يعةةىن اربنةةامج العمةةل الاويةةل األجةةل ارئاسةةة النةةيد إنريكيةةه  
كانةديويت، وسةةيقدم هةةذا الفريةق تقريةةره النهةةائ  إىل اللجنةة يف هنايةةة فةةرتة 

(. 3-النةةةةنوات اخلمةةةةس اجلاريةةةةة ثانظةةةةر الفصةةةةل العارةةةةر، الفةةةةرع ألةةةةف
نةامج عملهةا احلةايل موضةوعني جديةدين، وقررت اللجنةة أن تةدرج يف ار 

مهةةةةا  "يايةةةةة األرةةةةخاع يف حةةةةاالت الكةةةةوار " و"حصةةةةانة منةةةةؤويل 
الةةةدول مةةةن الواليةةةة القضةةةائية اجلنائيةةةة األجنبيةةةة". وقةةةررت  ةةةذا الصةةةدد 

أوسةةةبينا مقةةةررا  خارةةةا  يعةةةىن ااملوضةةةوع  -تعيةةةني النةةةيد إدواردو فَلننةةةيا 
يعةةةةىن ااملوضةةةوع الثةةةةاين  األول، والنةةةيد رومةةةان كولةةةةودكني مقةةةررا  خارةةةا  

(. وأنشةةأت اللجنةةة أيضةةا  فريقةةا  4-ثانظةةر الفصةةل العارةةر، الفةةرع ألةةف
عام   يعين مبوضوع "ررط الدولة األوىل االرعاية" ارئاسة النيد دونالد 

 لبحث إمكانية النظر يف ذلك املوضوع ثاملرجا نفنه(. ماكريه
كمةة ووارلت اللجنة تبادهلا التقليةدي للمعلومةات مةا حم -20

العةةةةةدل الدوليةةةةةة، واللجنةةةةةة القانونيةةةةةة للبلةةةةةدان األمريكيةةةةةة، واملنظمةةةةةة 
األفريقيةةةةةةة، واللجنةةةةةةة األوروايةةةةةةة  -االستشةةةةةةارية القانونيةةةةةةة اآلسةةةةةةيوية 

للتعةةةةةاون القةةةةةانوين، وجلنةةةةةة املنتشةةةةةارين القةةةةةانونيني املعنيةةةةةة االقةةةةةانون 
الةةةةدويل العةةةةام التااعةةةةة جمللةةةةس أورواةةةةا ثانظةةةةر الفصةةةةل العارةةةةر، الفةةةةرع 

ونظمت اللجنة أيضا  اجتماعا  ما خرباء من األمةم املتحةدة جيم(. 
ومةا خةرباء آخةرين يف ميةدان حقةوق اإلننةان خصةص للمناقشةات 
املتعلقة االتحفظات على معاهدات حقوق اإلننان ثانظةر الفصةل 

(. كمةةا عقةةدت اللجنةةة اجتماعةةا  غةةري رمسةة  9-العارةةر، الفةةرع ألةةف
نةةةةائل ذات اهتمةةةةام مةةةةا اللجنةةةةة الدوليةةةةة للصةةةةليب األيةةةةر اشةةةةأن م
 مشرتك ثانظر الفصل العارر، الفرع جيم(.

مشةةاركا   25وعقةةدت حلقةةة دراسةةية للقةةانون الةةدويل حضةةرها  -21
مةةةةن جننةةةةةيات خمتلفةةةةة وألقةةةةةى أعضةةةةةاء اللجنةةةةة حماضةةةةةرات ورةةةةةاركوا يف 
 أنشاة أخرى هتم احللقة الدراسية ثانظر الفصل العارر، الفرع هاء(.

دورهتةةا القادمةةة يف مكتةةب األمةةم وقةةررت اللجنةةة أن تعقةةد  -22
حزيران/يونيةةةه  6أيار/مةةةايو إىل  5املتحةةةدة فنيةةةف يف جةةةزأين  مةةةن 

ثانظةةةةةر الفصةةةةةل  2008آب/أغنةةةةةاس  8متوز/يوليةةةةةه إىل  7ومةةةةةن 
 العارر، الفرع ااء(.


