
 الثاني عشرالفصل 

مقررات اللجنة واستنتاجاتها األخرى

 برنامج اللجنة وإجراءاتها وأساليب عملها ووثائقها -ألف
 ٤يف ، املعقــــــــودة ٢٩٧١أنشــــــــأت اللجنــــــــة يف جلســــــــتها  -٣٣٣

 .، فريق ختطيط للدورة احلالية٢٠٠٨حزيران/يونيه 
، ٢٠٠٨آب/أغسـطس  ٨يف  ةاملعقود، ٢٩٩٧ اجللسةيف و  -٣٣٤

 أحاطــــــــت اللجنــــــــة علمــــــــاً باإلطــــــــار االســــــــرتاتيجي املقــــــــرتح للفــــــــرتة
الشـؤون القانونيـة، الربنـامج  :٦املتعلق بالربنـامج و  ٢٠١١-٢٠١٠
 .)الدويل وتدوينهدرجيي للقانون ـر التـالتطوي( ٣الفرعي 
وعقد فريق التخطيط مخس جلسات. وُعرض عليه الفـرع  -٣٣٥

زاي مــن املــوجز املواضــيعي، الــذي أعدتــه األمانــة العامــة، للمناقشــة 
ـا الثانيـة  اليت جرت يف اللجنة السادسة للجمعية العامة خالل دور
ا األخـرى"  والستني، وهو الفرع املعنـون "قـرارات اللجنـة واسـتنتاجا

كــــانون   ٦املــــؤرخ  ٦٢/٦٦)، وقــــرار اجلمعيــــة العامــــة (
بشأن تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال  ٢٠٠٧األول/ديسمرب 

ــا التاســعة واخلمســني، وخباصــة الفقرتــان   ١٤والفقــرات  ٩و ٨دور
ــــــة العامــــــة ٢٥إىل    ٦املــــــؤرخ  ٦٢/٧٠، باإلضــــــافة إىل قــــــرار اجلمعي

يادة القـــــــــانون علـــــــــى بشـــــــــأن ســـــــــ ٢٠٠٧كـــــــــانون األول/ديســـــــــمرب 
 الصعيدين الوطين والدويل.

االحتفــــــال بالــــــذكرى الســــــنوية الســــــتني إلنشــــــاء  -١
 اللجنة واالجتماع مع املستشارين القانونيني

ـــا، يف إطـــار االحتفـــال بالـــذكرى الســـنوية  -٣٣٦ تشـــري اللجنـــة إىل أ
اجتماعـــاً رمسيـــاً،  ٢٠٠٨أيار/مـــايو  ١٩الســـتني إلنشـــائها، عقـــدت يف 

بيـــان كـــل مـــن الســـيد ســـريغي أوردجونيكيـــدزه، املـــدير العـــام أدىل فيـــه ب
ري،  -ملكتــــب األمــــم املتحــــدة يف جنيـــــف؛ والســــيدة ميشــــلني كـــــاملي 

املستشارة االحتاديـة باالحتـاد السويسـري؛ والسـيد نيكـوال ميشـيل، وكيـل 
األمني العـام واملستشـار القـانوين لألمـم املتحـدة؛ ورئـيس اللجنـة، السـيد 

رينيو. ووجــه الســيد ســرجيان كــرمي، رئــيس اجلمعيــة إدمونــدو فارغــاس كــا
العامة لألمم املتحدة، رسالة عرب الفيـديو، بينمـا أدلـت القاضـية روزالـني 

 .)٦٣٨(هيغنز، رئيسة حمكمة العدل الدولية، خبطاب رئيسي
وأعقــب االجتمــاَع الرمســي اجتمــاٌع اســتغرق يومــاً ونصــف  -٣٣٧

أيار/مــايو. وُخصــص  ٢٠و ١٩اليــوم مــع املستشــارين القــانونيني يف 
االجتمـــاع ألعمـــال اللجنـــة يف إطـــار املوضـــوع العـــام املعنـــون: "جلنـــة 
القـــانون الـــدويل: ســـتون عامـــاً ... ومـــاذا بعـــد؟". ومشـــل االجتمـــاع 

__________ 
يرد اخلطاب الرئيسي لرئيسة حمكمـة العـدل الدوليـة وبيانـات كـل )٦٣٨(

مـــن املـــدير العـــام واملستشـــار القـــانوين لألمـــم املتحـــدة ورئـــيس اللجنـــة يف املوقـــع 
 .الشبكي اخلاص باللجنة: 

مستشــارين قــانونيني مــن سلســلة مــن حلقــات النقــاش الــيت ضــمت 
الــدول األعضــاء وخــرباء آخــرين مــن خــرباء القــانون الــدويل وأعضــاء 
اللجنــة، احلــاليني والســابقني، وركــزت علــى املســائل العمليــة املتصــلة 
ــا مــع الــدول األعضــاء يف التطــوير التــدرجيي للقــانون  باللجنــة وتعاو

تام . ودارت املناقشـات علـى أسـاس قواعـد تشـا)٦٣٩(الدويل وتدوينه
 ) ومل ُتسجَّل وقائع االجتماع.هاوس (
وتُعــرب اللجنــة عــن بــالغ تقــديرها ملشــاركة عــدد كبــري مــن  -٣٣٨

املستشارين القانونيني وقضاة حمكمة العدل الدولية وأعضـاء اللجنـة 
الســابقني وغــريهم مــن خــرباء القــانون الــدويل يف احتفــاالت اللجنــة. 

مانـــة العامــــة وعلــــى جمموعـــة أعضــــاء اللجنــــة وتُثـــين اللجنــــة علــــى األ
، لتنظـيمهم للمناسـبة )٦٤٠(الذين أُوكلت إليهم الرتتيبات التحضـريية

 االحتفالية الناجحة.
__________ 

عــرض الســيد جــورج أيب صــعب املقدمــة العامــة املعنونــة "مــا هــو )٦٣٩(
دور جلنـة القـانون الـدويل يف القـرن احلـادي والعشـرين؟". وعـرض السـيد مايكــل 

موعــــة األوىل مــــن القضــــايا املدرجــــة يف إطــــار وود مقدمــــة وتــــر  أس نقاشــــات ا
املوضــوع الفرعــي "جهــاز فرعــي يتــألف مــن خــرباء مســتقلني: هــل تالئــم اللجنــة 
أغراَضـــــها؟". وأدار حلقـــــة النقـــــاش األوىل، املعنيـــــة مبوضـــــوع "عضـــــوية اللجنـــــة: 

دار مالمــح مــدوِّن القــانون"، الســيد أ. بيليــه والســيد ر. إ. فــايف (النــرويج). وأ
حلقة النقاش الثانية، املعنية مبوضوع "اللجنة واحلكومات: ال مبـاالة متبادلـة أم 
تفاعـــل مســـتمر؟"، الســـيد ج. غالتســـكي والســـيد ج. ب. بيلنجـــر (الواليـــات 
املتحــدة األمريكيــة). وعــرض الســيد جــيمس كروفــورد مقدمــة وتــرأس نقاشـــات 

موعة الثانية من القضايا املدرجة يف إطار املوضوع الفرعي "اللجنة وأساليب  ا
عملهـا: كيــف ميكـن حتقيــق الواليـة؟"، وتــرأس السـيد ج. ممتــاز أيضـاً جانبــاً مــن 
االجتماع. وأدار حلقة النقـاش الثالثـة، املعنيـة مبوضـوع "داخـل اللجنـة: هـل مثـة 
حاجـــــة لتجديـــــد أســـــاليب العمـــــل؟"، الســـــيد ش. يامـــــادا والســـــيد أ. إ. فيالتـــــا 

لنقاش الرابعـة، املعنيـة مبوضـوع "انفتـاح اللجنـة: هـل (السلفادور). وأدار حلقة ا
ينبغي تبادل اخلربات مع اهليئات األخرى؟"، السيدة ب. إسكاراميا والسيد أ. 
هافــــاس أوغروســــينو (إندونيســــيا). وعــــرض الســــيد أمحــــد حميــــو مقدمــــة وتــــرأس 
موعة الثالثة من القضايا املدرجة يف إطار املوضوع الفرعي "اآلفاق  نقاشات ا
اخلاصـــة باللجنـــة: مـــا هـــي النتـــائج املرتقبـــة بالنســـبة للمواضـــيع املقبلـــة؟". وأدار 
حلقة النقاش اخلامسة، املعنية مبوضـوع "املواضـيع املقبلـة أمـام اللجنـة: هـل هـي 
ايـــــة العصـــــر الـــــذهيب؟"، الســـــيد إ. كانـــــديويت والســـــيدة ل. لينـــــزاد (هولنـــــدا). 

مـال اللجنـة: هـل ينبغـي أن وعاجلت حلقة النقاش السادسة موضوع "نتائج أع
يســـتمر حتقيـــق التـــدوين والتطـــوير التـــدرجيي مـــن خـــالل املعاهــــدات؟"، وأدارهـــا 

). وعرضـــت الســـيدة برجييـــت آيرلنـــداالســـيد ج. دوغـــارد والســـيدة ب. أوبـــرَين (
 سترين االستنتاجات العامة لالجتماع.

موعــــة هــــم التاليــــة أمســــاؤهم: الســــيد أ. بيليــــه، )٦٤٠( كــــان أعضــــاء ا
د ج. غالتسكي، والسيد إ. كانـديويت، والسـيد ب. كوميسـاريو أفونسـو، والسي

والسيد ش. يامادا. وكان رئيس اللجنة يف الدورة التاسعة واخلمسني، السيد إ. 
ـــــدورة التاســـــعة واخلمســـــني، الســـــيد إ.  براونلـــــي، ورئـــــيس فريـــــق التخطـــــيط يف ال

 فارغاس كارينيو، يشاركان حبكم املنصب.



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

وتشـــــــري اللجنـــــــة أيضـــــــاً إىل أن االجتمـــــــاع مـــــــع املستشـــــــارين  -٣٣٩
القــــــانونيني وفَّــــــر حمفــــــالً مفيــــــداً للتفاعــــــل وتــــــرى أن مــــــن املفيــــــد عقــــــد 

مـرة واحـدة علـى األقـل خـالل كـل فـرتة مـن  اجتماعات من هذا القبيـل
 فرتات السنوات اخلمس، ويفضَّل أن يكون ذلك قبل منتصف الفرتة.

وتشري اللجنة أيضاً مع التقدير إىل قيـام الـدول األعضـاء،  -٣٤٠
باالشـــرتاك مـــع املنظمـــات اإلقليميـــة والرابطـــات املهنيـــة واملؤسســـات 

جتماعــــات وطنيــــة أو األكادمييــــة وأعضــــاء اللجنــــة املعنيــــني، بعقــــد ا
. وتشــري اللجنـــة إىل أن مثـــل )٦٤١(إقليميــة خمصصـــة ألعمــال اللجنـــة

هــذه االجتماعــات، وخباصــة االجتماعــات املعقــودة علــى املســتويني 
الــوطين واإلقليمــي، تســاعد يف حتســني فهــم وتقــدير دور اللجنــة يف 
التطـــوير التـــدرجيي للقـــانون الـــدويل تدوينـــه، وتشـــجع اللجنـــُة الـــدوَل 

ـــــة  األعضـــــاء ـــــى أن تســـــتمر، باالشـــــرتاك مـــــع املنظمـــــات اإلقليمي عل
والرابطــات املهنيــة واملؤسســات األكادمييــة وأعضــاء اللجنــة املعنيــني، 

 يف عقد هذه االجتماعات حبسب االقتضاء.

  ٦املــؤرخ  ٦٢/٧٠النظـر يف قـرار اجلمعيــة العامـة  -٢
املتعلــق بســـيادة و  ٢٠٠٧كــانون األول/ديســمرب 
 الوطين والدويلالقانون على الصعيدين 

املتعلــــق  ٦٢/٧٠دعــــت اجلمعيــــة العامــــة، مبوجــــب قرارهــــا  -٣٤١
بسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل، ضـمن مجلـة أمـور، 
اللجنـــة إىل أن تـــورد يف تقريرهـــا إىل اجلمعيـــة العامـــة تعليقهـــا بشـــأن 

اللجنة أن بند جدول  دركوت دورها الراهن يف تعزيز سيادة القانون.
ــــة العامــــة املتعلــــق بســــيادة القــــانون علــــى الصــــعيدين أعمــــال  اجلمعي

ــــوطين والــــدويل يشــــمل  مــــن  أوســــع نطاقــــاً واضــــيع جمموعــــة مــــن املال
تلك اللجنة  تعيو  املواضيع املدرجة حالياً يف جدول أعمال اللجنة.

 بند جدول أعمال اجلمعية العامة.لاجلوانب األخرى 
)(أ) من ميثاق ١(١٣ووفقاً للوالية اليت تنص عليها املادة  -٣٤٢

التطــوير التــدرجيي للقـــانون  تعــززاللجنـــة  مــا برحــتاألمــم املتحــدة، 
يف العمــل الــذي تقــوم بــه حاليــاً،  ،وتســعى اللجنــة الــدويل وتدوينــه.

ــــات اجلمعيــــة العامــــ االســــتجابةإىل  إعــــداد ب حيــــث تضــــطلع، ةلطلب
__________ 

اليت أُطلعت عليهـا اللجنـة مـا يلـي: حلقـة مشلت بعض األنشطة )٦٤١(
دراســية نظمهــا جملــس األرجنتــني للعالقــات اخلارجيــة ومعهــد األرجنتــني للمــوارد 
املائية بشأن اإلدارة املتكاملة لطبقات املياه اجلوفيـة العـابرة للحـدود، يف بـوينس 

، وصـــدور منشـــور معنـــون "املواضـــيع ٢٠٠٧تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٥آيـــرس يف 
للجنة القانـون الدويل"؛ ومائدة مستديرة نظمتها مجعيـة القـانون الـدويل  احلديثة

ألمريكا الالتينية بشأن "الذكرى السـنوية السـتون إلنشـاء جلنـة القـانون الـدويل: 
أيار/مــايو  ٢١مســامهات ووجهــات نظــر مــن أمريكــا الالتينيــة"، يف جنيــف يف 

ة واإلمنائيــــة بشــــأن ؛ ومناســــبة نظمهــــا املعهــــد العــــايل للدراســــات الدوليــــ٢٠٠٨
"الــــذكرى الســــنوية الســــتون إلنشــــاء جلنــــة القــــانون الــــدويل: النتــــائج ووجهــــات 

؛ ونــــدوة بعنـــــوان "الســـــالم عـــــن ٢٠٠٨أيار/مـــــايو  ٢٨النظــــر"، يف جنيـــــف يف 
 متــــوز/ ١١طريــــق القــــانون: دور جلنــــة القــــانون الــــدويل" ُعقــــدت يف ميــــونيخ يف 

نشـاء اللجنـة، وُدعـي حلضـورها مبناسبة الذكرى السنوية الستني إل ٢٠٠٨ يوليه
 مجيع أعضاء اللجنة.

نصوص مشـاريع معاهـدات ومبـادئ توجيهيـة وغريهـا مـن الصـكوك 
وقد اعتمدت اللجنة  طائفة كبرية من املسائل القانونية.اليت تتعلق ب

أسلوباً  )٦٤٢(بالنسبة لكل موضوع من مواضيع برنامج العمل احلايل
منهجيـــــاً يف حتديـــــد مصـــــادر القـــــانون، مـــــع إيـــــالء اهتمـــــام خـــــاص 

 )( واالعتقـــــاد بـــــاإللزامللمعاهـــــدات وممارســـــات الـــــدول 
القضـــائية الصـــادرة عـــن احملـــاكم الوطنيـــة  واألحكـــامواملبـــادئ العامـــة 

ومــن مث، تقــوم اللجنــة، يف ســياق عملهــا  والدوليــة علــى حــد ســواء.
احلايل، بتعزيز سيادة القانون يف العالقات الدولية عن طريق تطبيـق 

هــــــذه : تــــــويل أســــــاليب مقبولــــــة عمومــــــاً يف جمــــــال حتديــــــد القــــــانون
عـــاة ممارســـات ، مـــع مراوآرائهـــاعمـــال الـــدول أل األولويـــةاألســـاليب 

املنظمــــات الدوليــــة وكــــذلك، يف احلــــاالت املناســــبة، الــــدور املتنــــامي 
 للمنظمات غري احلكومية واألفراد يف شؤون العامل. 

ســيادة القــانون يف العالقــات  يف ســياق تعزيــزتلتــزم اللجنــة  -٣٤٣
أن الـــدول، بصـــرف النظـــر عـــن اعتبـــارات مثـــل مفـــاده الدوليـــة مببـــدأ 

وبصفة  لقواعد قانونية ملزمة. مجيعها، ختضع احلجم والقوة واألمهية
عامـة، تقــوم اللجنــة بصـياغة مشــاريع قواعــد الغـرض منهــا أن تكــون 

للمبــــدأ القائـــل إنــــه حيثمـــا تنشــــأ  تـــروجقابلـــة للتطبيــــق عامليـــاً، كمــــا 
منازعات فيما يتعلق بتفسري قواعد معينة أو تطبيقهـا، فـإن التسـوية 

 جيــاد حـل هلــذه املنازعــات.أن تكـون هــي الوسـيلة إل ينبغــي السـلمية
الشـــؤون  إدارةلكـــن اللجنـــة، وإن كانـــت تـــويل األولويـــة للقـــانون يف 

تكــــرس مبــــدأ ســــيادة القــــانون الدوليــــة، وتســــعى إىل صــــياغة قواعــــد 
جاألساسي هذا هذا ال حيـول دائمـاً دون إمكانيـة رجـوع  ها، فإن 

تمع الدويل إىل   ية.اتاسـسيالعتبارات االاجلهات الفاعلة الدولية وا
ـــــد تشـــــري قواعـــــد القـــــانون نفســـــها  تطبيـــــق بويف بعـــــض احلـــــاالت، ق

شـجع يتسـتلزم ذلـك، ويف حـاالت أخـرى قـد سياسـات متمـايزة أو 
ملمارســــة وغريهــــا مــــن دالئــــل القــــانون القــــائم ا االفتقــــار النســــيب إىل

بيـد أن اللجنـة تفـرتض  على تقدمي مقرتحات قانون منشـود. اللجنةَ 
القــانون تســتلزم مــن الــدول واملنظمــات  يف مجيـع احلــاالت أن ســيادة

ا يف ظـــــل  تـــــديرالدوليــــة وغريهـــــا مـــــن الكيانـــــات الدوليـــــة أن  شـــــؤو
عمل اللجنة املتعلق  يفهذه النقطة  وتتجلى االحرتام التام للقانون.

ينطــــوي الــــنهج ، حيــــث النزاعــــات املســــلحة علــــى املعاهــــدات بآثــــار
 حـىت يف حالـةالتسـليم بأنـه الذي تتبعه اللجنة يف هذا الصدد علـى 

نزاع مسلح، توجد قواعد قانونية ملزمة تسري على سلوك الدول.
وتتطلب سيادة القانون على الصـعيد الـدويل أيضـاً مراعـاة  -٣٤٤

لقضــــايا املدرجــــة حاليــــاً يف جــــدول ا ففــــي مضـــمون قواعــــد خاصــــة.
أعمال اللجنة، حترص اللجنة بصفة خاصة على ضمان أن تعكس 

للدول واألطراف  املتباينةقرتحة توافقاً متوازناً بني املصاحل القواعد امل
، ففيما يتعلق وهكذامن غري الدول، استناداً إىل السوابق الراسخة. 

مثًال بالقواعد اليت جيري وضعها بشأن طبقات املياه اجلوفيـة العـابرة 
 تقابليـةمن زاويـة  املختلفة وجهات النظرنظر حبرص إىل يُ ، للحدود

__________ 
انظـــــر  ،لالطـــــالع علـــــى مواضـــــيع برنـــــامج العمـــــل احلـــــايل للجنـــــة)٦٤٢(

 .من الفصل األول ١١ الفقرة



مقررات اللجنة واستنتاجاتها األخرى

املعلومــــات التقنيــــة والعلميــــة الوجيهــــة واملبــــادئ القانونيــــة  ويف ضــــوء
يف برنــامج عمــل اللجنــة أيضــاً املقبولــة علــى نطــاق واســع. وتتجلــى 

تـــوازن بـــني خمتلـــف املصـــاحل يف ســـياق مواضـــيع الاحلـــايل أمهيـــة إجيـــاد 
ـــــق ـــــزام بمـــــثًال  تتعل ـــــة، وااللت تســـــليم أو المبســـــؤولية املنظمـــــات الدولي

وغريهـــــا. ومـــــن حيـــــث  ،ى املعاهـــــدات، والتحفظـــــات علـــــةاكمـــــاحمل
اجلوهر، تؤدي مشاريع القواعد اليت توازن فيمـا بـني خمتلـف املصـاحل 
إىل تعزيز سيادة القانون عن طريق تعزيز النظام والوضوح واالتساق 
يف العالقـــــات الدوليـــــة. وفيمـــــا يتعلـــــق بـــــبعض املســـــائل املدرجـــــة يف 

 بعـــض جـــدول أعمـــال اللجنـــة، قـــد تكـــون مســـألة مراعـــاة مضـــمون
للجنــة يف احلســبان بصــورة مباشــرة االقواعــد فرصــة أيضــاً لكــي تضــع 

عنــد صــياغتها ملشــاريع القواعــد اعتبــارات متعلقــة حبقــوق اإلنســان، 
مثل كرامـة الفـرد وأمنـه وإنصـاف األفـراد. ويف هـذا الصـدد، تتطلـب 
مواضــيع مثــل طــرد األجانــب، وحصــانة مســؤويل الــدول مــن الواليــة 

جنبية، ومحاية األشخاص يف حـاالت الكـوارث القضائية اجلنائية األ
ملعايري حقوق اإلنسان املقبولة عموماً يف ضوء املبادئ متأنياً  تقييماً 

ا. وحيثمـــا تعـــزز لالراســـخة  ســـيادة الـــدول وعـــدم التـــدخل يف شـــؤو
مفــاهيم مـــن قبيــل ضـــمان اإلنصــاف واألمـــن  تكـــرساللجنــة قواعــد 

ســـلطة مناســـبة، فهـــي  والعدالـــة لألفـــراد بـــدون تقييـــد مـــا للدولـــة مـــن
 تساعد يف تطوير سيادة القانون.

هيئـــات األمـــم املتحـــدة الـــيت  واحـــدة مـــنوباعتبـــار اللجنـــة  -٣٤٥
تعمل بصورة مباشرة يف جمال املسائل القانونية، فهي مل تفتأ تتعاون 

ويتمثـل  مع الوكـاالت الدوليـة األخـرى بشـأن تعزيـز سـيادة القـانون.
ــا الــدور الرئيســي للجنــة يف صــياغة  القواعــد، وهــي مهمــة تضــطلع 

بيـــد أن  يف ظـــل تعـــاون وثيـــق مـــع الـــدول يف إطـــار اجلمعيـــة العامـــة.
التنسـيق مـن نـوع ذلـك ال تطـاوعطبيعة املهـام الـيت تؤديهـا اللجنـة ال 

علــى صــعيد األمانــة العامــة الــذي يــرد وصــفه يف تقريــر األمــني العــام 
م املتحـدة مـن لنوحد قوانا: تعزيـز الـدعم الـذي تقدمـه األمـ"املعنون 

 تـآزربعالقة  مسيواللجنة أيضاً جزء مما . )٦٤٣("القانون أجل سيادة
ــــة قضــــائية يف األمــــم  مــــع حمكمــــة العــــدل الدوليــــة، وهــــي أعلــــى هيئ

باعتبارهـــــا املتحـــــدة. وقـــــد اســـــتندت احملكمـــــة مـــــراراً إىل املعاهـــــدات 
ــا  وغريهــا مــن الوثــائق الــيت تعــدها اللجنــة صــكوكاً ملزمــة يف حــد ذا

علــى قــانون دويل عــريف. ويف مقابــل ذلــك، باعتبارهــا دلــيًال ُمفحمــاً 
اللجنــة الجتهــادات احملكمــة أعلــى حجيــة؛ فمــثًال، يف ســياق  تــويل

عملها احلايل بشـأن مسـائل التحفظـات علـى املعاهـدات ومسـؤولية 
كثـــرية بصـــياغة قواعـــد   حـــاالتاملنظمــات الدوليـــة قامـــت اللجنـــة يف 

أو اعتمـدت فيهـا  ،ىل قـرارات للمحكمـةاقرتحتها بالرجوع مباشـرة إ
قـرارات احملكمـة. والعالقـة بـني تسـتند إىل القيـاس علـى على حجـج 

احملكمــة واللجنــة تســاعد علــى تعزيــز ســيادة القــانون لــيس فقــط مــن 
خالل التطبيق املتسـق والشـفاف لقواعـد واضـحة، بـل أيضـاً بتقـدمي 

ن تعتمـــد الـــنهج دة للقـــانو الربهــان علـــى أن الوكـــاالت املختلفـــة احملـــدِّ 
كانت ويف بعض األحيان،   ذاته حيال حتديد قواعد القانون الدويل.

__________ 
 .٥٠-٤٨، الفقرات الوثيقة )٦٤٣(

لتطبيــــق مشــــاريع قواعــــد مهيــــأة احملــــاكم اإلقليميــــة والوطنيــــة بــــدورها 
ومـــن مث،  .القــانون الــدويلفحــوى  كــدليل علـــىصــادرة عــن اللجنــة  

، استشـــهدت عـــدة حمـــاكم يف الســـنوات األخـــرية ثـــالعلـــى ســـبيل امل
 الصــــادرة عــــن قواعــــدالمشــــاريع  نصــــت عليهــــات صــــراحة مبقرتحــــا

ـــــــــة. وت ـــــــــة بشـــــــــأن مســـــــــؤولية املنظمـــــــــات الدولي هـــــــــذه  عطـــــــــياللجن
ــــربز ، كمــــا املعنيــــةزة ملشــــاريع القواعــــد االستشــــهادات مكانــــة معــــزَّ  ت

سيادة القانون. تعزيز يف للمسامهة احلالية للجنة الطبيعة العملية 
يادة القانون يف بتعزيز س ملتزمةإذن اللجنة  وإمجاًال، تبقى -٣٤٦

، ميكــــن القــــول إن ســــيادة القــــانون تشــــكل حقــــاً و  مجيــــع أنشــــطتها.
تطـــوير أن تقـــود  هـــياللجنـــة، ألن مهمتهـــا األساســـية  عمـــل جـــوهر

وتعتمـــد اللجنـــة أســـلوباً منهجيـــاً يف عملهـــا، كمـــا  القـــانون وتدوينـــه.
ا ال تنفك ترسـخ  بالتايلتقرتح حلوًال عملية للمسائل الدولية. و  فإ

، وهــو تقليــد لبــدء إرســائه الســتنيُحيتفــل اآلن بالــذكرى تقليــداً قويــاً 
إعـــداد معاهـــدات رئيســـية مثـــل اتفاقيـــة فيينـــا للعالقـــات  يـــدخل فيـــه

ويف ســـياق صـــياغة  الدبلوماســـية واتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون املعاهـــدات.
ـا مـن أنشـطقائمة على  قواعد عامة ة ممارسـات الـدول ومـا يتصـل 

األشخاص الدوليني، تستفيد اللجنـة مـن كـون تشـكيلها يقـوم علـى 
كافــــة مــــن  عضــــوية مســــتمدة مــــن أهــــم الــــنظم القانونيــــة يف العــــامل و 

ـا يف منظومـة األمـم املتحـدة. وتظـل  موعات اإلقليميـة املعـرتف  ا
اللجنــة ملتزمــة بفكــرة أن مجيــع الــدول، بصــرف النظــر عــن ظروفهــا، 

ي مدركة ملسألة أن اقرتاح قواعد ال تويل وه القانون. ألسبقيةختضع 
للـــدول واألطـــراف مـــن غـــري الـــدول ســـوف  املتباينـــةأمهيـــة للمصـــاحل 

القيمــــة. وأخــــرياً، فــــإن اللجنــــة تســــاعد، مــــن  ةتكــــون قواعــــد حمــــدود
ـــ حتديـــد  تعمـــل مـــن أجـــلمـــع اهليئـــات األخـــرى الـــيت  اخـــالل تعاو

لقانونية القانون وتطبيقه، على ضمان تطبيق متسق لبعض القواعد ا
بروز نزعات يشهد  زمنمن جانب عدد من الدول والكيانات، يف 

 القانون. حنو التجزؤ يف

العالقـــات بـــني جلنـــة القـــانون الـــدويل  -٣
 واللجنة السادسة

واصـــلت اللجنـــة النظـــر يف الُســـبل املمكنـــة ملواصـــلة تعزيـــز  -٣٤٧
ـــواردة يف  احلـــوار بينهـــا وبـــني اللجنـــة السادســـة يف ضـــوء النـــداءات ال
القرارات السنوية للجمعية العامة. وتود اللجنة أن تؤكـد مـن جديـد 
أن بإمكــــان الوفــــود املهتمــــة حضــــور اجللســــات العامــــة للجنــــة، وأن 

 صدر يف سلسلة الوثائق مشاريع تقارير اللجنة، اليت ت
) والـــيت تُعتمـــد عـــادة يف أثنـــاء علـــى نطـــاق حمـــدود (الوثـــائق  علتـــوزَّ 

األســـبوع األخـــري مـــن دورة اللجنـــة، متاحـــة لالطـــالع عليهـــا ســـلفاً، 
ـــاء مرحلـــة االعتمـــاد.  رهنـــاً مبـــا قـــد يُـــدخل عليهـــا مـــن تعـــديالت أثن
وميكــن االطــالع علــى مشــاريع التقــارير علــى املوقــع الشــبكي لنظــام 

 .)٦٤٤(الوثائق الرمسية لألمم املتحدة 

__________ 
)٦٤٤(. 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

اللجنة باستمرار ممارسة املشاورات غري الرمسيـة يف وترحِّب  -٣٤٨
شكل مناقشات مركزة بني أعضـاء اللجنـة السادسـة وأعضـائها هـي 
الــذين حيضــرون دورات اجلمعيــة العامــة باعتبارهــا أداة مفيــدة لتعزيــز 

 احلوار بشأن خمتلف املواضيع املدرجة يف جدول أعمال اللجنة.
ع غري الرمسي للمستشارين وتدرك اللجنة أيضاً أن االجتما  -٣٤٩

تقريـر جلنـة القانونيني الذي يُعقـد يف أثنـاء نظـر اللجنـة السادسـة يف 
يشـــمل جـــدول أعمالـــه جمموعـــة متنوعـــة مـــن قضـــايا القــانون الـــدويل 

القــــانون الــــدويل الــــيت ينبغــــي مناقشــــتها. وبغيــــة االســــتمرار يف تعزيــــز 
ث إمكانيــة املناقشـة املتعلقــة بتقريــر اللجنــة، قــد يكـون مــن املفيــد حبــ

ـــــل عقـــــد  ـــــام االجتمـــــاع غـــــري الرمســـــي للمستشـــــارين القـــــانونيني قب قي
جلساته بتحديـد موضـوع أو اثنـني مـن املواضـيع املدرجـة يف جـدول 
أعمال اللجنة واليت ميكن مناقشتها مناقشة مفصلة يف هـذا احملفـل، 

 وإن أمكن حبضور املقرر اخلاص املعين باملوضوع.
أن يُبقــي قيــد النظــر إمكانيــة  واتفــق فريــق التخطــيط علــى -٣٥٠

ا يف نيويورك.  قيام اللجنة بعقد جزء من دور

الفريــق العامــل املعــين بربنــامج العمــل  -٤
 الطويل األجل

 ٤قـــــرر فريـــــق التخطـــــيط، يف جلســـــته األوىل املعقـــــودة يف  -٣٥١
، أن يُعيد إنشاء الفريـق العامـل املعـين بربنـامج ٢٠٠٨حزيران/يونيه 

برئاسـة السـيد إنريكيـه كانـديويت. ويف اجللسـة  العمل الطويـل األجـل
نفسها، قرر فريق التخطيط أن حييل إىل الفريق العامل تقرير الفريق 

. وقـــدم )٦٤٥(العامــل املعــين بشــرط الدولــة األوىل بالرعايــة للنظــر فيــه
ـــراً  رئـــيس الفريـــق العامـــل املعـــين بربنـــامج العمـــل الطويـــل األجـــل تقري

. ٢٠٠٨متوز/يوليـــــــه  ٢٨التخطـــــــيط يف مرحليــــــاً شـــــــفوياً إىل فريــــــق 
وأوصــى الفريــق العامــل بــإدراج موضــوعني يف برنــامج العمــل الطويــل 
األجـــل، ومهـــا: "املعاهـــدات عـــرب الـــزمن" علـــى أســـاس مقـــرتح مـــنقح 
ـــة األوىل بالرعايـــة"  ـــوليت، و"شـــرط الدول وحمـــدث قدمـــه الســـيد غ. ن

يد د. علـى أســاس تقريــر الفريـق العامــل املعــين باملوضـوع برئاســة الســ
. وكـال املوضـوعني يسـتوفيان املعـايري ذات )٦٤٦(٢٠٠٧ماكريـه لعـام 

ا اللجنــــة مــــؤخراً يف تقريرهــــا لعــــام  ، أي ٢٠٠٠الصــــلة الــــيت حــــدد
مــا، ضــمن مجلــة أمــور، حمــددان وقــابالن للدراســة وميــثالن فائــدة  أ

. )٦٤٧(نظرية وعملية من زاوية تدوين القانون الدويل وتطويره تدرجيياً 
رير احلايل املخططان العامـان للموضـوعني. واقـُرتح إدراج وأُرفق بالتق

املوضــوعني يف برنــامج العمــل احلــايل للجنــة، وأُوصــي بإنشــاء فريقــي 
ذين املوضوعني يف الدورة احلادية والستني للجنة.  دراسة معنيني 

__________ 
ــــــه يف اجللســــــة أشــــــار فريــــــق التخطــــــيط إىل )٦٤٥( ، املعقــــــودة ٢٩٤٤أن
، نظرت اللجنة يف تقرير ذلـك الفريـق العامـل وقـررت ٢٠٠٧متوز/يوليه  ٢٧ يف

 إحالته إىل فريق التخطيط.
أعاله). ٨(انظر احلاشية  )٦٤٦(
لــد الثــاين (اجلــزء الثــاين)، الفقــرة ٢٠٠٠حوليـة )٦٤٧( . انظــر ٧٢٨، ا

لـد الثاين (اجلز ١٩٩٧حولية أيضاً  .٢٣٨ء الثاين)، الفقرة ، ا

وأقـــرت اللجنـــة التوصـــية الداعيـــة إىل إدراج املوضـــوعني يف  -٣٥٢
 ل.برنامج عملها الطويل األج

إدراج مواضــــــيع جديـــــــدة يف برنـــــــامج  -٥
 عمل اللجنة وإنشاء أفرقة دراسية

 آب/ ٨، املعقـــودة يف ٢٩٩٧قـــررت اللجنـــة يف جلســـتها  -٣٥٣
، أن تدرج يف برنامج عملها موضوع "املعاهـدات ٢٠٠٨أغسطس 

ا احلادية والستني.  عرب الزمن" وأن تنشئ له فريقاً دراسياً يف دور
ـــــة أن تـــــدرج يف برنـــــامج ويف اجللســـــة  -٣٥٤ ـــــا، قـــــررت اللجن ذا

" وأن تنشــئ لــه فريقــاً شــرط الدولــة األوىل بالرعايــةعملهــا موضــوع "
ا احلادية والستني.  دراسياً يف دور

االجتمــاع مــع املستشــارين القــانونيني  -٦
 للوكاالت املتخصصة

أحاطت اللجنـة علمـاً بـأن اجتمـاع املستشـارين القـانونيني  -٣٥٥
سـُيعقد يف  ٢٠٠٩ولية ملنظومة األمم املتحدة لعـام للمؤسسات الد

ــــــا. وتوصــــــي اللجنــــــة، عمــــــًال  جنيــــــف يف موعـــــــد يتــــــزامن مــــــع دور
) مـن نظامهـا األساسـي، بتنظـيم اجتمـاع مشـرتك مـع ١(٢٦ باملـادة

ـــا احلاديـــة والســـتني بغيـــة عقـــد  املستشـــارين القـــانونيني يف أثنـــاء دور
مشــرتك وطلبــت إىل  مناقشــات بشــأن املســائل الــيت حتظــى باهتمــام

 األمانة العامة أن تتخذ الرتتيبات املناسبة يف هذا الشأن.

االجتماع بأعضاء من هيئـة االسـتئناف  -٧
 نظمة التجارة العامليةمل التابعة

، وفقــــــــــــــــاً ٢٠٠٨أيار/مــــــــــــــــايو  ٢٧عقــــــــــــــــدت اللجنــــــــــــــــة يف -٣٥٦
) مـــن نظامهـــا األساســـي، اجتماعـــاً مـــع أعضـــاء حـــاليني ١(٢٦ للمـــادة

وخــالل  .)٦٤٨(ةيــنظمــة التجــارة العاململ التابعــةيئــة االســتئناف وســابقني 
االجتماع، أجرى أعضاء اللجنة واألعضاء احلاليون والسابقون يف هيئـة 
االســــــتئناف تبــــــادالً مفيــــــداً لــــــآلراء بشــــــأن املســــــائل موضــــــع االهتمــــــام 
املشــــرتك، وناقشــــوا بصــــفة خاصــــة الــــنُـُهج البديلــــة فيمــــا يتعلــــق بتفســــري 

 ١٩٦٩لعـــام مـــن اتفاقيـــة فيينـــا  ٣٢و ٣١ق املـــادتني تطبيـــ املعاهـــدات:
__________ 

لـويس باتيسـتا :التالية أمساؤهماألعضاء احلاليون والسابقون حضر )٦٤٨(
هيئـــة جـــورج أيب صـــعب (عضـــو يف  ،)هليئـــة االســـتئناف(الربازيـــل، الـــرئيس احلـــايل 

هيئـــة أ. ف. غانيســـان (عضـــو يف  ،، مصـــر)االســـتئناف توشـــك أن تنتهـــي مدتـــه
هيئـة ليو الكاريت (عضو سـابق يف خو  ،، اهلند)االستئناف توشك أن تنتهي مدته

، هيئــة االســتئنافو ماتسوشــيتا (عضــو ســابق يف ميتســوُ  ،، أوروغــواي)االســتئناف
، هيئة االستئناف توشك أن تنتهي مدتـهياسوهي تانيغوتشي (عضو يف  ،اليابان)

فيـــــد يد ،، إيطاليـــــا)هيئـــــة االســــتئنافاليابــــان)، جورجيـــــو ساســــريدويت (عضـــــو يف 
ليليــا باوتيســتا (عضــو يف  ،، جنــوب أفريقيــا)ئــة االســتئنافهي(عضــو يف  أنرتهــالرت

، الواليـات هيئـة االسـتئنافهيلمان (عضو يف  جيـنِـفر ،)هيئة االستئناف، الفلبني
شــــوتارو  ،، الصـــني)هيئــــة االســـتئنافيوجيـــاو زانــــغ (عضـــو جديـــد يف  ،املتحـــدة)

، اليابان).هيئة االستئنافأوشيما (عضو جديد يف 



مقررات اللجنة واستنتاجاتها األخرى

علـــى املعاهـــدات العاديـــة والصـــكوك التأسيســـية؛ واإلجـــراءات واملبـــادئ 
رعايــة؛ والعالقــة بــني بال األوىلالدولــة  شــروطالتوجيهيــة املتعلقــة بتطبيــق 

معيـــار املراجعـــة الـــذي تطبقـــه اهليئـــات  القـــانون الـــدويل والقـــانون احمللـــي:
 عرض القوانني احمللية.الدولية اليت تست

 املسائل املالية  -٨
حضور املقررين اخلاصـني يف اجلمعيـة العامـة  (أ)

 يف أثناء النظر يف تقرير اللجنة
ــــة  -٣٥٧ ــــا مــــع اجلمعي ــــة تعزيــــز عالقا ــــة إىل أنــــه بغي تشــــري اللجن

العامــة، وجهــت األنظــار يف مناســبات ســابقة إىل إمكانيــة الســماح 
مناقشات اللجنة السادسة املتعلقة بتقرير للمقررين اخلاصني حبضور 

اللجنـــــة لتمكيـــــنهم مـــــن اكتســـــاب رؤيـــــة أمشـــــل للمواقـــــف القائمـــــة 
واإلحاطة علماً باملالحظات اليت تُبدى والشروع يف إعداد تقاريرهم 

ـــــة أيضـــــاً أن حضـــــور املقـــــررين )٦٤٩(يف مرحلـــــة مبكـــــرة . ورأت اللجن
ممثلــــــــي اخلاصــــــــني ييســــــــر تبــــــــادل اآلراء واملشــــــــاورات بيــــــــنهم وبــــــــني 

مـــــــــــــن قـــــــــــــرار اجلمعيـــــــــــــة  ٥. وعمـــــــــــــًال بـــــــــــــالفقرة )٦٥٠(احلكومـــــــــــــات
، دعــــت ١٩٨٩كــــانون األول/ديســــمرب   ٤املــــؤرخ  ٤٤/٣٥ العامــــة

اجلمعية العامة اللجنـة إىل أن تطلـب إىل مقـرر خـاص، إذا اقتضـت 
الظــــروف، أن حيضــــر دورة اجلمعيــــة العامــــة أثنــــاء مناقشــــة املوضــــوع 

العـــــام أن يتخـــــذ  الـــــذي يكـــــون مســـــؤوًال عنـــــه وطلبـــــت إىل األمـــــني
الرتتيبــات الالزمــة يف حــدود املــوارد املتاحــة. وتشــري اللجنــة إىل أنــه، 
نظــراً للقيــود املاليــة، مل يتســن اختــاذ الرتتيبــات الالزمــة لتمكــني أكثــر 
مــن مقــرر خــاص واحــد مــن حضــور اجتماعــات اللجنــة السادســة. 
وتـود أن تؤكـد أن وظيفـة املقـرر اخلـاص أساسـية لعمـل جلنـة القـانون 
الـــدويل وتـــود أن تؤكـــد مـــن جديـــد فائـــدة إتاحـــة الفرصـــة للمقـــررين 
اخلاصني للتفاعل مع ممثلي احلكومات يف أثناء النظر يف مواضيعهم 

 يف اللجنة السادسة.

 األتعاب   (ب)
تكــرِّر اللجنــة أيضــاً آراءهــا بشــأن مســألة األتعــاب الناشــئة  -٣٥٨

 آذار/ ٢٧املــــــؤرخ  ٥٦/٢٧٢عــــــن اعتمــــــاد قــــــرار اجلمعيــــــة العامــــــة 
. )٦٥١(، وهــي آراء أعربــت عنهــا يف تقاريرهــا الســابقة٢٠٠٢ مــارس

وأكــدت اللجنــة مــن جديــد أن القــرار املــذكور يــؤثر بصــورة خاصــة 
ســـيما املقـــررين اخلاصـــني مـــن البلـــدان  علـــى املقـــررين اخلاصـــني، وال

__________ 
لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقرة ، ١٩٨٨حولية )٦٤٩(  .٥٨٢ا
لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقرة ١٩٨٩حولية )٦٥٠(  .٧٤٢، ا
ـــــاين (اجلـــــزء الثـــــاين)٢٠٠٢ حوليـــــة انظـــــر)٦٥١( لـــــد الث ، الفقـــــرات ، ا

لــــد الثـــــاين (اجلــــزء الثــــاين)٢٠٠٣ حوليــــة؛ و٥٣١-٥٢٥ ؛ ٤٤٧، الفقـــــرة ، ا
لــد الثــاين (اجلــزء الثــاين)٢٠٠٤ حوليــةو ، ٢٠٠٥ حوليــة؛ و٣٦٩، الفقــرة ، ا

لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء الثـــــاين) لـــــد الثـــــاين ٢٠٠٦ حوليـــــة؛ و٥٠١، الفقـــــرة ا ، ا
لــــد الثـــاين (اجلــــزء ال٢٠٠٧ حوليــــة؛ و٢٦٩الفقـــرة )، ثــــاينال (اجلـــزء ، )ثــــاين، ا
 .٣٧٩الفقرة 

الناميــة، ألنــه يضــر بــدعم أعمــاهلم البحثيــة. وحتــث اللجنــة اجلمعيــة 
النظــــر يف هــــذه املســــألة، بغيــــة العــــودة يف هــــذه العامــــة علــــى إعــــادة 

 املرحلة إىل دفع أتعاب املقررين اخلاصني.

 الوثائق واملنشورات -٩
 جتهيز تقارير املقررين اخلاصني وإصدارها   (أ)

تؤكــد اللجنــة مــن جديــد أمهيــة تــوفري وإتاحــة مجيــع الشــواهد  -٣٥٩
الدويل املتصـلة املتعلقة مبمارسة الدول وغري ذلك من مصادر القانون 

بــأداء وظيفتهــا املتمثلــة يف التطــوير التــدرجيي للقــانون الــدويل وتدوينــه. 
ـا هـي ومقرريهـا اخلاصـني يـدركون متامـاً  وتـود اللجنـة أيضـاً أن تؤكـد أ
احلاجـــة إىل حتقيـــق وفـــورات يف احلجـــم اإلمجـــايل للوثـــائق كلمـــا أمكـــن 

م سيستمرون يف وضع هذه االعتبارات يف احلسبان  .)٦٥٢(وأ

إنشــاء صــندوق اســتئماين لألعمــال املتــأخرة  (ب)
 املرتاكمة املتصلة حبولية جلنة القانون الدويل

مـــن  ٢١تشـــري اللجنـــة مـــع التقـــدير إىل أنـــه عمـــًال بـــالفقرة  -٣٦٠
ــــــرار اجلمعيــــــة العامــــــة  كــــــانون األول/ديســــــمرب   ٦املــــــؤرخ  ٦٢/٦٦ق

ت ، أنشــــأ األمــــني العــــام صــــندوقاً اســــتئمانياً لتلقــــي التربعــــا٢٠٠٧
ملعاجلـــــة األعمـــــال املتـــــأخرة املرتاكمـــــة املتصـــــلة حبوليـــــة جلنـــــة القـــــانون 

. ومع تأكيد اللجنة من جديـد ألمهيـة ضـمان ختصـيص )٦٥٣(الدويل
املوارد الالزمة من امليزانية ملعاجلة األعمال املتأخرة املرتاكمة يف إطار 
ا تناشد، وفقاً لألحكـا م الربنامج ذي الصلة يف امليزانية العادية، فإ

اخلاصـــة بالصـــندوق االســـتئماين، الـــدول األعضـــاء واملنظمـــات غـــري 
احلكومية والكيانـات اخلاصـة واألفـراد التـربَع للصـندوق االسـتئماين. 

حامسـة األمهيـة لفهـم أعماهلـا  احلوليـاتوتؤكد اللجنة مـن جديـد أن 
يف جمال التطوير التدرجيي للقانون الدويل وتدوينه، وكذلك يف جمال 

 القانون يف العالقات الدولية.تعزيز سيادة 
__________ 

لالطــالع علــى االعتبــارات املتعلقــة بــالقيود املفروضــة علــى عــدد )٦٥٢(
، ١٩٧٧حوليــة صـفحات تقــارير املقـررين اخلاصــني، انظـر، علــى سـبيل املثــال، 

لـــد الثـــاين (اجلـــزء لـــد الثـــاين (اجلـــزء ١٩٨٢ حوليـــة، و١٣٢ص ، الثـــاين) ا ، ا
  ١٩املــــؤرخ  ٣٢/١٥١. انظــــر أيضــــاً قــــرار اجلمعيــــة العامــــة ١٧٦ص )، الثــــاين

 ٣٧/١١١، وقـــرار اجلمعيـــة العامـــة ١٠، الفقـــرة ١٩٧٧كـــانون األول/ديســـمرب 
، باإلضـــافة إىل القـــرارات ٥، الفقـــرة ١٩٨٢كـــانون األول/ديســـمرب   ١٦املـــؤرخ 

 الالحقة املتعلقة بالتقارير السنوية املقدمة من اللجنة إىل اجلمعية العامة.
املرتاكمــــــة ، كانــــــت األعمــــــال املتــــــأخرة ٢٠٠٨متوز/يوليــــــه  ٣١يف )٦٥٣(

لـــــد الثـــــاين (اجلـــــزء األول) مـــــن   ٢٠٠١-١٩٩٤ للفـــــرتة مل  احلوليـــــةكمـــــا يلـــــي: ا
. ومل يصـــــــدر أي جملـــــــد بالصـــــــينية منـــــــذ ١٩٩٦باللغـــــــة العربيـــــــة منـــــــذ عـــــــام يصـــــــدر 

ـــــــاين (اجلـــــــزء األول) ١٩٩٧. وباســـــــتثناء عـــــــام ١٩٩٤ عـــــــام لـــــــد الث ، مل يصـــــــدر ا
لــد الثــاين (اجلــزء ١٩٩٦باإلنكليزيــة منــذ عــام  األول) بالفرنســية مل يصــدر منــذ . وا

لــــد الثــــاين (اجلــــزء األول) بالروســــية مل يصــــدر منــــذ عــــام ١٩٩٨عــــام  ، ١٩٩٨. وا
لــــــد الثــــــاين (اجلــــــزء األول) باإلســــــبانية مل يصــــــدر منــــــذ ٢٠٠١باســــــتثناء عــــــام  . وا

لــد الثــاين (اجلــزء الثــاين) باإلســبانية لعــام ١٩٩٦ عــام مل يصــدر أيضــاً.  ٢٠٠١؛ وا
 حىت اآلن، مل يصدر أي جملد بأي من اللغات الرمسية الست. ٢٠٠٢ ومنذ عام



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

املنشــورات األخــرى واملســاعدة الــيت تقــدمها  (ج)
 شعبة التدوين

أعربت اللجنة عن تقديرها للمساعدة القيمة اليت تقدمها  -٣٦١
شعبة التدوين باألمانة العامـة واملتمثلـة يف اخلـدمات املوضـوعية الـيت 

خـالل تـوفري تقدمها للجنة ويف إعداد املشاريع البحثية، وذلـك مـن 
املواد القانونية وحتليلها. وأعربت اللجنة بصورة خاصة عـن تقـديرها 
لألمانـــة العامـــة إلعـــدادها مـــذكرتني ممتـــازتني بشـــأن موضـــوع "محايـــة 

) و األشـــــــــــخاص يف حـــــــــــاالت الكـــــــــــوارث" (
وموضـــوع "حصــــانة مســـؤويل الــــدول مـــن الواليــــة القضـــائية اجلنائيــــة 

 .األجنبية" 
وأعربــت اللجنــة أيضــاً عــن تقــديرها للنتــائج الــيت حققتهـــا  -٣٦٢

األمانــة العامــة يف نشــاطها املســتمر املتعلــق بتحــديث وإدارة موقعهــا 
. ونوهت بصورة خاصـة )٦٥٤(الشبكي اخلاص بلجنة القانون الدويل

احلوليــــــة القانونيــــــة لألمــــــم ب بإنشـــــاء موقــــــع شــــــبكي جديــــــد متعلــــــق 
ذلك إتاحة إمكانية للبحـث يف كامـل النصـوص يف  ، مبا يفاملتحدة

موعــة (املتاحــة حاليــاً باإلنكليزيــة).  لــدات املنشــورة مــن ا مجيــع ا
وأكــدت اللجنــة مــن جديــد أن املواقــع الشــبكية تشــكِّل مــورداً بــالغ 
تمــــع  القيمــــة هلــــا يف عملهــــا وللبــــاحثني يف أعماهلــــا علــــى صــــعيد ا

تــدريس القــانون الــدويل ودراســته األوســع، وتســهم بالتــايل يف تعزيــز 
ونشــره وتقــديره علــى نطــاق أوســع. وترحــب اللجنــة مبواصــلة تطــوير 
املوقــــع الشــــبكي املتعلــــق بأعماهلــــا بتضــــمينه معلومــــات عــــن احلالــــة 

 الراهنة للمواضيع املدرجة يف جدول أعماهلا.

موعد ومكان انعقـاد الـدورة الحاديـة  -اءب
 والستين للجنة

ـا احلاديـة والسـتون يف جنيـف قررت اللجنـة أن  -٣٦٣ تُعقـد دور
متوز/يوليـه  ٦حزيــران/يونيه ومـن  ٥أيار/مايو إىل  ٤يف الفرتتني من 

 .٢٠٠٩آب/أغسطس  ٧إىل 

 التعاون مع الهيئات األخرى  -جيم
ل الســــيد أ. روهــــان برييـــــرا اللجنــــة يف الــــدورة الســـــابعة مثـَّـــ -٣٦٤

اليت و األفريقية،  -واألربعني للمنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية 
 متــــوز/ ٤حزيران/يونيــــه إىل  ٣٠عقــــدت يف نيــــودهلي يف الفــــرتة مــــن 

.٢٠٠٨ يوليه
 متــــــــــوز/ ٢٢املعقــــــــــودة يف  ،للجنــــــــــة ٢٩٨٢ويف اجللســــــــــة -٣٦٥
ية روزالـني هيغنـز، رئيسـة حمكمـة العـدل القاضـ ألقت، ٢٠٠٨ يوليه

أمـام اللجنـة وأطلعتهـا علـى األنشـطة الـيت اضـطلعت كلمـة الدوليـة،  
، )٦٥٥(ـــــــــا احملكمـــــــــة مـــــــــؤخراً والقضـــــــــايا املعروضـــــــــة عليهـــــــــا حاليـــــــــاً 

__________ 
 .عنوان املوقع هو )٦٥٤(
كمـــا أدرج يف   ،جللســـةلتلـــك االبيـــان يف احملضـــر املـــوجز هـــذا يـــرد )٦٥٥(

 .: املوقع الشبكي املخصص ألنشطة اللجنة

اهتمامـــــاً خاصـــــاً للجوانـــــب املتصـــــلة اتصـــــاًال وثيقـــــاً بأعمـــــال  موليـــــةً 
وأعقب ذلك تبادل لآلراء.اللجنة. 
ل اللجنة القانونيـة للبلـدان األمريكيـة يف الـدورة احلاليـة ومثَّ -٣٦٦

الذي ألقى كلمة أمام اللجنـة و ، برييسللجنة السيد أنطونيو فيديل 
. وقــد )٦٥٦(٢٠٠٨متوز/يوليــه  ١٥املعقــودة يف  ٢٩٧٨يف جلســتها 

ركــــز يف كلمتــــه علــــى األنشــــطة احلاليــــة للجنــــة القانونيــــة يف خمتلــــف 
وأعقب ذلك تبادل لآلراء.العام. جوانب القانون الدويل اخلاص و 

ومثَّل اللجنـة األوروبيـة للتعـاون القـانوين وجلنـة املستشـارين -٣٦٧
لــــس أوروبــــا القــــانونيني املعنيــــة بالقــــانون الــــدويل العــــام يف  التابعــــة 

املستشـارين  كـل مـن رئـيس جلنـةالقانون الدويل   لجنةلالدورة احلالية 
ــــــــــورة ، الســــــــــــــــيد مايكــــــــــــــــل وود، ومــــــــــــــــديالقــــــــــــــــانونيني ر إدارة املشــــــ

حتـدثا زرتـوا، اللـذين يوالقانون الدويل العام، السيد مانويل ل القانونية
 متـــــــــــــوز/ ٢٥املعقـــــــــــــودة يف  ٢٩٨٥أمـــــــــــــام اللجنـــــــــــــة يف جلســـــــــــــتها 

. وقـــد رّكـــزا يف حـــديثهما علـــى األنشـــطة احلاليـــة )٦٥٧(٢٠٠٨ يوليـــه
للجنـــة املستشـــارين القـــانونيني بشـــأن طائفـــة مـــن املســـائل القانونيـــة. 

 ذلك تبادل اآلراء.وأعقب 
األفريقيــة  -ومثَّــل املنظمــة االستشــارية القانونيــة اآلســيوية  -٣٦٨

ـــا الســـابعة واألربعـــني، الســـيد نارينـــدر  رئـــيس هـــذه املنظمـــة يف دور
املعقـودة  ٢٩٨٨سينغ، والذي ألقى كلمة أمام اللجنـة يف جلسـتها 

. وقـــــد أطلـــــع اللجنـــــة علـــــى نتـــــائج )٦٥٨(٢٠٠٨متوز/يوليـــــه  ٣١ يف
ا السابعة واألربعني املعقودة يف نيودهلي.أعمال   املنظمة يف دور
ومثَّــــل احملكمــــة الدوليــــة لقــــانون البحــــار يف الــــدورة احلاليــــة  -٣٦٩

يغـري فـولفروم، الـذي ألقـى كلمـة للجنة رئـيس احملكمـة، القاضـي رود
 متـــــــــــــوز/ ٣١املعقـــــــــــــودة يف  ٢٩٨٨أمـــــــــــــام اللجنـــــــــــــة يف جلســـــــــــــتها 

لآلراء.تبادل  وأعقب ذلك. )٦٥٩(٢٠٠٨ يوليه
، جرى تبادل غري رمسي لآلراء ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٢٤ويف -٣٧٠

بــني أعضــاء جلنــة القــانون الــدويل واللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر 
حتظـــى باهتمـــام مشـــرتك، مثـــل مســـؤولية املنظمـــات بشـــأن مواضـــيع 

الدوليــــــة، وتعريــــــف النــــــزاع املســــــلح، واتفاقيــــــة الــــــذخائر العنقوديــــــة، 
 ات األمن اخلاصة.والقواعد املتصلة بشرك

بغيـــــة ضـــــمان حتســـــني تقـــــدير اهليئـــــات بعضـــــها ألنشـــــطة و  -٣٧١
ا مع اهليئات  البعض اآلخر، ستبحث اللجنة إمكانيات تعزيز تعاو
األخـــرى جبعـــل االجتماعـــات أكثـــر تركيـــزاً واهتمامـــاً بالقضـــايا، مـــع 

 إيالء اعتبار خاص للعالقة بني أعماهلا هي وأعمال اهليئة املعنية.

__________ 
 اجللسة.لتلك البيان يف احملضر املوجز هذا يرد )٦٥٦(
 مثله.)٦٥٧(
 مثله.)٦٥٨(
 مثله.)٦٥٩(



مقررات اللجنة واستنتاجاتها األخرى

 شاغر طارئ  -دال
ــــــة الســــــيد ٢٠٠٨آب/أغســــــطس  ٨يف  -٣٧٢ ــــــت اللجن ، انتخب

يرلنــدا الشــمالية) آمايكــل وود (اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و 
ملـــــــلء الشـــــــاغر الطـــــــارئ الـــــــذي جنـــــــم عـــــــن اســـــــتقالة الســـــــيد إيـــــــان 

 .)٦٦٠(براونلي

تمثيـــــل اللجنـــــة فـــــي الـــــدورة الثالثـــــة  -هاء
والستين للجمعية العامة

ارغـــاس  فقــررت اللجنــة أن ميثلهــا رئيســها الســيد إدمونــدو -٣٧٣
 كارينيو يف الدورة الثالثة والستني للجمعية العامة.

 ،٢٠٠٨آب/أغسـطس  ٨، املعقودة يف ٢٩٩٧ويف اجللسة  -٣٧٤
طلبت اللجنة إىل السيد جورجيو غايا املقرر اخلاص املعـين مبوضـوع 

لثالثــــة والســــتني "مســــؤولية املنظمــــات الدوليــــة"، أن حيضــــر الــــدورة ا
مــــــن قــــــرار اجلمعيــــــة  ٥للجمعيــــــة العامــــــة مبقتضــــــى أحكــــــام الفقــــــرة 

.)٦٦١(١٩٨٩كانون األول/ديسمرب   ٤املؤرخ  ٤٤/٣٥ العامة

لقانون الدوليل الحلقة الدراسية  -واو
كــــانون  ٦املــــؤرخ  ٦٢/٦٦عمــــًال بقــــرار اجلمعيــــة العامــــة -٣٧٥

واألربعـــون للحلقـــة ، ُعقـــدت الـــدورة الرابعـــة ٢٠٠٧األول/ديســـمرب 
 ٢٥إىل  ٧الدراســـية للقـــانون الـــدويل يف قصـــر األمـــم يف الفـــرتة مـــن 

وهــذه احللقــة  أثنــاء انعقــاد الــدورة احلاليــة للجنــة. ٢٠٠٨متوز/يوليــه 
املتخصصـني يف القـانون الـدويل  املتقدمنيطالب لالدراسية موجهة ل

تغلون أو املوظفني احلكوميني الذين يش الشبانولألساتذة اجلامعيني 
مبهـن أكادمييـة أو دبلوماسـية أو يشـغلون وظـائف يف اخلدمـة املدنيـة 

م.  يف بلدا

مــــــن مشــــــاركاً يف الــــــدورة ســــــبعة وعشــــــرون  شــــــاركوقــــــد -٣٧٦
وشـهد املشـرتكون  .)٦٦٢(ميثلون مجيـع منـاطق العـاملجنسيات خمتلفة 

__________ 
آب/أغســـــطس  ٨أصـــــبحت اســـــتقالة الســـــيد براونلـــــي نافـــــذًة يف )٦٦٠(

تـــــرد يف  (الوثيقـــــة  و ؛ انظـــــر الوثيقـــــة ٢٠٠٨
لــــــد الثــــــاين (اجلــــــزء ٢٠٠٨ حوليـــــة  والوثيقــــــة )، األول، ا

 مستنسخة ومتاحة على املوقع الشبكي للجنة).
جلنــة القــانون الـــدويل إىل  تــدعو -٥، [...] اجلمعيــة العامــة"إن )٦٦١(

ــــة  أن تطلــــب إىل مقــــرر خــــاص، إذا اقتضــــت الظــــروف، أن حيضــــر دورة اجلمعي
العامـــة أثنـــاء مناقشـــة املوضـــوع املســـؤول عنـــه ذلـــك املقـــرر اخلـــاص، وتطلـــب إىل 

 األمني العام أن يتخذ الرتتيبات الالزمة يف حدود املوارد القائمة".
شــــخاص التاليــــة أمســــاؤهم يف الــــدورة الرابعــــة واألربعــــني شــــارك األ)٦٦٢(

ــــــدويل: ــــــه أب للحلقــــــة الدراســــــية للقــــــانون ال ــــــة ري (قــــــالســــــيدة أدين ــــــرانمجهوري  إي
آن ماري براون  -السيدة ستيسي و  ،السيدة داسي أبني (التفيا)و  ،)اإلسالمية

ســـــــكايا جو نـــــــا شييالســـــــيدة إير و  ،الســـــــيدة اليل تشـــــــني (بـــــــاالو)و  ،(جامايكـــــــا)
الســـيد تشـــاريل و  ،(بـــريو) فلـــيسالســـيد خـــوان أنـــدريس فـــونتيس و  ،)(بـــيالروس
 ،النكـــا) الســـيدة روانتيكـــا غونـــاراتين (ســـريو  ،غونشـــورن (تايلنـــد) -غارجنانـــا 

 ،ش (اجلبـل األسـود)تالسيدة إيفانـا يليـو  ،ا إكيميوكور (نيجرييا)و فبو السيدة إيزِ و 

يف احللقة الدراسية اجللسات العامة للجنة وحضروا حماضرات جرى 
خصيصـاً مـن أجلهـم وشـاركوا يف أعمـال األفرقـة العاملـة الرتتيب هلا 

املعنية مبواضيع حمددة.
وافتــــتح احللقــــة الدراســــية رئــــيس اللجنــــة الســــيد إدمونــــدو -٣٧٧

وتـــوىل الســـيد أولريـــك فـــون بلومنتـــال، املستشـــار  ارغـــاس كـــارينيو.ف
القانوين األقدم يف مكتب األمم املتحدة يف جنيـف، مسـؤولية إدارة 

اســـــية وتنظيمهـــــا وتســـــيري أعماهلـــــا، وســـــاعده يف ذلـــــك احللقـــــة الدر 
فيتوريـــو مينيـــيت، اخلبـــري االستشـــاري القـــانوين مبكتـــب األمـــم  الســـيد

املتحدة يف جنيف.
السيد وألقى أعضاء اللجنة حماضرات على النحو التايل:-٣٧٨

الســـــيد شوســـــي و  "مســـــؤولية املنظمـــــات الدوليـــــة"؛ جورجيـــــو غايـــــا:
الســـــــــيد و رد الطبيعيــــــــة املشـــــــــرتكة"؛ يامــــــــادا: "تـــــــــدوين قــــــــانون املـــــــــوا

 لجنــــة القــــانون الــــدويل"؛ل املقبلــــةوضــــوعات امل" كانــــديويت: إنريكيــــه
"نتائج أعمال جلنة القانون  دوغارد:روبرت جون كريستوفر السيد  و 

الســــــيد جيســــــالف غالتســــــكي: "االلتــــــزام بالتســــــليم أو و الــــــدويل"؛ 
كــــافليش: الســــيد لوســــيوس  و "؛ احملاكمــــة 

الســـيدة مـــاري و "النظـــام القـــانوين الســـاري علـــى حطـــام الســـفن"؛
 ذي الطـــابع التـــارخييجاكوبســـون: "النظـــام القـــانوين حلطـــام الســـفن 

روهان برييرا: "حنو اتفاقية شاملة بشأن  أ. السيدو البحرية"؛ وللقبور
الرعايـة"؛ ب األوىلالدولـة  شـرطالسـيد دونالـد ماكريـه: "و اإلرهاب"؛ 

يـــورغ نـــوليت: "التنـــوع الثقـــايف يف القـــانون الـــدويل"؛ وألقـــى  الســـيد غو 
كلمــــة أمــــام املشــــاركني القاضــــي برونــــو ســــيما، مــــن حمكمــــة العــــدل 

"جلنـة الدوليـة وعضـو سـابق يف اللجنـة، حيـث حتـدث عـن موضـوع
عالقة تآزرية".القانون الدويل وحمكمة العدل الدولية:

حماضــــرات أيضــــاً الســــيد فيتوريــــو مينيــــيت، مســــاعد  ىوألقــــ-٣٧٩
مـة  ،مدير احللقة الدراسية للقـانون الـدويل وذلـك عـن موضـوع "مقدِّ

مــولر، مســاعد املقــرر  دانيِــلألعمــال جلنــة القــانون الــدويل"؛ والســيد 
"التحفظــــــــات علــــــــى  اخلــــــــاص الســــــــيد آالن بيليــــــــه، عــــــــن موضــــــــوع

القانونيــة للجنــة  ، املستشــارةجيــتشبيجيلينــا املعاهــدات"؛ والســيدة 

الســيد بـــافو  و  ،(غينيــا)الســـيد بليــز كويفــوغي و  ،الســيد كــالوس كيلــري (أملانيــا)و 
الســــيدة ســــيامي ليــــابو و  ،الســــيد توفيــــق كــــودري (اجلزائــــر)و  ،كوتيـــاهو (فنلنــــدا)
 ،الســــــيدة هيليــــــايت حممــــــود ســــــعدون (بــــــروين دار الســــــالم)و  ،(كــــــوت ديفــــــوار)

 ،مبيـــــق)االســـــيد كالوديـــــو مـــــايت (موز و  ،الســـــيدة رودو مـــــاكونيكي (زمبـــــابوي)و 
 ،دة جانيــــت صــــوتنري (كنــــدا)الســــيو  ،نــــام) الســــيد ثــــانغ نغــــوين دانــــغ (فييــــتو 
 ،(إكـوادور) سيالسـكيفالسـيد غوسـتافو و  ،ابرينا أوربينايت (إيطاليـا)سالسيدة و 
اراميو خـــــالســـــيد أنـــــدريس فييغـــــاس و  ،الســـــيد ليانـــــدرو فيـــــريا ســـــيلفا (الربازيـــــل)و 

السـيدة تامهينـا يولشـييفا و  ،السيدة ماريز وارنر (ترينيداد وتوبـاغو)و  ،(كولومبيا)
 الســـيد جنتيـــان زيبـــاري (ألبانيـــا).و  ،ســـيد أمحـــد زكـــي (مصـــر)الو  ،(أذربيجـــان)

ســتاذة األديبــاس ( -ها الســيدة فــريا غوالنــد توكانــت جلنــة االختيــار، الــيت ترأســ
 ٢٩نيــــف)، قــــد اجتمعــــت يف جبباملعهــــد العــــايل للدراســــات الدوليــــة واإلمنائيــــة 

مـــــن املتقـــــدمني  ١٠٧مـــــن أصـــــل  مرشـــــحاً  ٢٨وانتقـــــت  ٢٠٠٨نيســـــان/أبريل 
ـــــامن  يف احللقـــــة الدراســـــية. للمشـــــاركة ويف آخـــــر حلظـــــة، مل يـــــتمكن املرشـــــح الث
 الدراسية. من حضور احللقةممن وقع عليهم االختيار والعشرون 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

"التحــــديات الراهنــــة الــــيت ، عــــن موضــــوع الدوليــــة للصــــليب األمحــــر
تواجه القانون اإلنساين الدويل".

ركون يف احللقــــة الدراســــية إىل زيــــارة منظمــــة اوُدعــــي املشــــ-٣٨٠
كـل مـن فيهما  حتدث التجارة العاملية حيث حضروا جلسيت إحاطة 

ام، والسيد فرينر زدوك، و، مستشارة املدير العسل مار يالسيدة غابري
وتركـزت  نظمة التجارة العامليـة.مل التابعةمدير أمانة هيئة االستئناف 

املناقشـــة علـــى القضـــايا القانونيـــة الراهنـــة يف منظمـــة التجـــارة العامليـــة 
وعلى نظام تسوية املنازعات يف إطار هذه املنظمة.

ظمـــــــت يف مقـــــــر املعهـــــــد العـــــــايل للدراســـــــات الدوليـــــــة ونُ -٣٨١
فــــردت ملوضـــــوع التســــوية الســـــلمية منائيــــة جبنيــــف دورة خاصـــــة أُ واإل

حماضرات  يف احللقة الدراسية وحضر املشاركون للمنازعات الدولية.
مفهـــــوم التســـــوية ضـــــوع " عـــــن مو هنيالســـــيد مارســـــيلو كـــــو  :قـــــدمها

ديبــاس عــن  -؛ والســيدة فــريا غوالنــد "الســلمية للمنازعــات الدوليــة
ـــــة كهيئـــــة"موضـــــوع  قضـــــائية رئيســـــية لألمـــــم  حمكمـــــة العـــــدل الدولي
 التابعـة؛ والسيد جورج أيب صعب (عضو هيئة االستئناف "املتحدة

حتـــــول " نظمـــــة التجـــــارة العامليـــــة ورئيســـــها الســـــابق) عـــــن موضـــــوعمل
."القضائية الوظيفة
ل فريقــان عـــامالن يف إطــار احللقـــة الدراســية تنـــاوال كِّ وُشــ -٣٨٢

التحفظـات "، و"احملاكمـةااللتـزام بالتسـليم أو : "املوضوعني التـاليني
ضــــم كــــل مشــــارك مــــن املشــــاركني يف احللقــــة انو  .ت"علــــى املعاهــــدا

الدراســـية إىل أحـــد الفـــريقني. وتـــوىل الســـيد جيســـالف غالتســـكي، 
ل مـــولر تقـــدمي توجيهـــات إىل الفـــريقني ِيـــعضـــو اللجنـــة، والســـيد دان

 وقـدَّم اسـتنتاجاته إىل احللقـةمكتوبـاً وأعد كل فريق تقريـراً  العاملني.
 هــــــذانع ومجـِّــــ هلـــــذه الغايـــــة. نُظِّمـــــتالدراســـــية يف جلســـــة خاصـــــة 

على مجيع املشاركني.ووزِّعا  التقريران
ومشلت مجهورية وكانتون جنيـف املشـاركني بكـرم الضـيافة -٣٨٣

البامـــا يف أإىل قاعـــة  مصـــحوبة بالشـــرحاملعهـــود ونظمـــت هلـــم زيـــارة 
أعقبها حفل استقبال. ةالبلدي مقر

أمــام اللجنــة واملشــاركني يف احللقــة الدراســية ألقــى كلمــة و -٣٨٤
 رئــــيس اللجنــــة، ومــــدير احللقــــة الدراســــية، لــــدى اختتامهــــا كــــل مــــن

 إيـرانمجهوريـة (قـري السيد أولريك فـون بلومنتـال، والسـيدة أدينـه أب
وُمـــــنح كـــــل مشـــــارك شـــــهادة تُثبـــــت  ) باســـــم املشـــــاركني.اإلســـــالمية

الدراسية.مشاركته يف الدورة الرابعة واألربعني للحلقة 
حكومــات أملانيــا، وقــد الحظــت اللجنــة بتقــدير بــالغ أن -٣٨٥

، والســـــــــويد، وسويســـــــــرا، والصـــــــــني، وفنلنـــــــــدا، وقـــــــــربص، يرلنـــــــــداآو 
الشــمالية،  يرلنــداآالعظمــى و  واملكسـيك، واململكــة املتحــدة لربيطانيـا

خـالل السـنوات الـثالث املاضـية قدمت تربعـات  وهنغارياوالنمسا، 
املتحـــدة االســـتئماين للحلقـــة الدراســـية للقـــانون إىل صـــندوق األمـــم 

وقـد أتاحـت احلالــة املاليـة للصـندوق تقــدمي عـدد كـاٍف مــن  الـدويل.
توزيــع  لتحقيــقللمرشــحني اجلــديرين مــن البلـدان الناميــة توخيــاً  املـنح

مرشـــحاً  ١٦ذا العـــام ـح يف هــــوقـــد ُمنـــللمشـــاركني.  جغـــرايف مالئـــم
 منحـاً مرشـحني  ٤امة) وُمـنح كاملة (تشمل بدل السفر واإلق  منحاً 

جزئية (تشمل بدل اإلقامة فقط).
 ١٠٠٦، شــــارك يف احللقــــة الدراســــية ١٩٦٥ومنــــذ عــــام -٣٨٦

 ٦١٨ومــــن بــــني هــــؤالء، حصــــل  جنســــية. ١٦٢مشــــاركني ميثلــــون 
.منحمشرتكاً على 

وتشدِّد اللجنـة علـى األمهيـة الـيت توليهـا للحلقـة الدراسـية -٣٨٧
 االطالع، وال سيما من البلدان النامية، بانالشلقانونيني ل تتيحاليت 

علـــى أعمـــال اللجنـــة وعلـــى أنشـــطة املنظمـــات الدوليـــة الكثـــرية الـــيت 
العامـة  اجلمعيـةوتوصـي اللجنـة بـأن تناشـد  يوجد مقرها يف جنيف.

تربعــــات مــــن أجـــل ضــــمان عقــــد احللقــــة  مــــرة أخــــرى تقـــدميَ  الـــدولَ 
بأوسع مشاركة ممكنة. ٢٠٠٩الدراسية يف عام 

وقـــد الحظــــت اللجنـــة بارتيــــاح أنـــه قــــد أُتيحـــت للحلقــــة -٣٨٨
وتعـــرب  خـــدمات ترمجـــة شـــفوية شـــاملة. ٢٠٠٨الدراســـية يف عـــام 

فسـها للحلقـة الدراسـية يف ناللجنة عن أملها يف أن تتاح اخلـدمات 
 الدورة القادمة، يف حدود املوارد املتاحة.


