
 الفصل الثاني

ملخص أعمال اللجنة في دورتها الستين

فيمــا يتعلــق مبوضــوع "املـــوارد الطبيعيــة املشــرتكة"، اعتمـــدت  -١٢
مشــــروع مــــادة،  ١٩اللجنـــة يف القــــراءة الثانيــــة ديباجــــة وجمموعــــة مــــن 

مشفوعة بالتعليقات عليها، بشأن قانون طبقات املياه اجلوفيـة العـابرة 
مـن نظامهـا األساسـي أوصـت بـنهج مـن  ٢٣للحدود، ووفقاً للمـادة 

جلمعيـة العامـة مبـا يلـي: (أ) أن حتـيط علمـاً خطوتني يتألف مـن قيـام ا
مبشــاريع املــواد الـــيت ســرتفق بقرارهـــا وتوصــي بــأن تتخـــذ الــدول املعنيـــة 
ترتيبـات ثنائيــة وإقليميــة مالئمــة إلدارة طبقــات مياههــا اجلوفيــة العــابرة 
للحدود إدارة سليمة على أساس املبادئ املنصوص عليها يف مشاريع 

رحلــــة الحقــــة يف صــــياغة اتفاقيــــة علــــى املــــواد؛ و(ب) أن تنظــــر يف م
أســاس مشــاريع املــواد. ومبــا أنــه سيمضــي بعــض الوقــت قبــل البــت يف 
اخلطــوة الثانيــة فــإن اللجنــة قــررت أن حتجــم عــن صــوغ مشــروع مــادة 
بشـــأن العالقـــة بـــني مشـــاريع املـــواد هـــذه واالتفاقـــات الدوليـــة األخـــرى 

هما لـن وكذلك مشروع مادة بشأن تسوية املنازعـات، ذلـك أن صـوغ
 يصبح ضرورياً إال بعد الشروع يف اخلطوة الثانية. 

وعنــد النظــر يف املوضــوع يف الــدورة احلاليــة، كــان معروضــاً  -١٣
) الــذي علــى اللجنــة التقريــر اخلــامس للمقــرر اخلــاص (

مشـــروع مـــادة عـــن قـــانون طبقـــات امليـــاه  ٢٠يتضـــمن جمموعـــة مـــن 
ـــواردة مـــن اجلوفيـــة العـــابرة للحـــدود، مـــع التعليقـــا ت واملالحظـــات ال

احلكومـــــــــات علــــــــــى مشـــــــــاريع املــــــــــواد املعتمـــــــــدة يف القــــــــــراءة األوىل 
ـــج يتـــألف مـــن خطـــوتني و ( ). وبعـــد اعتمـــاد 

اعتُـــــرب مـــــن الســـــابق ألوانـــــه معاجلـــــة القضـــــايا املتصـــــلة بالعالقـــــة مـــــع 
 االتفاقات األخرى وتسوية املنازعات (انظر الفصل الرابع).

تعلـــــق مبوضـــــوع "آثــــــار النزاعـــــات املســـــلحة علــــــى وفيمـــــا ي -١٤
املعاهـــــدات"، اعتمـــــدت اللجنــــــة مؤقتـــــاً يف القـــــراءة األوىل جمموعــــــة 

مشروع مادة ومرفقاً (يتضمن قائمة بفئات املعاهدات اليت  ١٨ من
يكـــون مـــؤدى موضـــوعها أن تســـتمر يف النفـــاذ كليـــاً أو جزئيـــاً أثنـــاء 

عـــن آثـــار النزاعـــات النـــزاع املســـلح)، مشـــفوعة بالتعليقـــات عليهـــا، 
 ٢١إىل  ١٦املسلحة على املعاهدات. وقررت اللجنة، وفقـاً للمواد 

مـــن نظامهـــا األساســـي، أن ُحتيـــل مشـــاريع املـــواد عـــن طريـــق األمـــني 
ا، مع طلـب تقـدمي  ا ومالحظا العام إىل احلكومات إلبداء تعليقا

كـــــانون   ١هــــذه التعليقــــات واملالحظـــــات إىل األمــــني العـــــام حبلــــول 
. ومشـــاريع املـــواد، وهـــي تنطبـــق علـــى احلـــاالت ٢٠١٠ين/ينـــاير الثا

اليت يكون فيها طـرف واحـد علـى األقـل مـن أطـراف املعاهـدة طرفـاً 
يف نــزاع مســلح، ســواء كــان دوليــاً أو غــري دويل، تســري علــى أســاس 

وهـو أن انـدالع  -املبدأ األساسـي السـتمرارية العالقـات التعاهديـة 
ــــاء أو تعليـــــق نفـــــاذ هــــذا النـــــزاع املســــلح ال يـــــؤدي ب الضـــــرورة إىل إ

 وتستخِلص اآلثار التفسريية ذات الصلة من ذلك. -املعاهدات 

وعنـــد النظـــر يف املوضـــوع يف الـــدورة احلاليـــة كـــان معروضـــاً  -١٥
) الــــذي علــــى اللجنــــة التقريــــر الرابــــع للمقــــرر اخلــــاص (

ـــاء املعاهـــدات نتيجـــة النـــزاع امل ســـلح. تنـــاول إجـــراءات تعليـــق أو إ
ونُظـــــر يف التقريـــــر يف ســـــياق أعمـــــال الفريـــــق العامـــــل املعـــــين بآثـــــار 
النزاعات املسـلحة علـى املعاهـدات الـذي واصـل أعمالـه الـيت بـدأها 

، وُأحيلـت مشـاريع املـواد الباقيـة الـيت اسـتكملها إىل ٢٠٠٧يف عام 
 ) (انظر الفصل اخلامس).جلنة الصياغة (

التحفظـــــات علـــــى املعاهـــــدات"، وفيمـــــا يتعلـــــق مبوضـــــوع " -١٦
مشروع مبدأ توجيهي تتناول صياغة وسـحب  ٢٣اعتمدت اللجنة 

القبــــــول واالعــــــرتاض، وكــــــذلك إجــــــراءات قبــــــول التحفظــــــات، مــــــع 
 التعليقات عليها.

وعنـد النظــر يف مشــاريع املبـادئ التوجيهيــة هــذه يف الــدورة  -١٧
اخلــــاص احلاليــــة، قامــــت اللجنــــة بعملهــــا اســــتناداً إىل مــــذكرة املقــــرر 

ــــوجيهي اجلديــــد  ــــل  ٩-١-٢املتعلقــــة مبشــــروع املبــــدأ الت بشــــأن تعلي
ومشــــــاريع املبــــــادئ التوجيهيـــــة الــــــواردة يف التقريــــــرين  )٥(التحفظـــــات
للمقـرر اخلـاص، والـيت ُأحيلــت إىل  )٧(والثـاين عشــر )٦(احلـادي عشـر

 .٢٠٠٧جلنة الصياغة يف عام 
ونظــــرت اللجنــــة أيضــــاً يف التقريــــر الثالــــث عشــــر للمقـــــرر  -١٨

عــن ردود الفعــل علــى اإلعالنــات التفســريية  اخلــاص 
مشــاريع مبــادئ توجيهيــة عــن ردود  ١٠وأحالــت إىل جلنــة الصــياغة 

الفعــــل علــــى اإلعالنــــات التفســــريية. وكانــــت القضــــايا الرئيســـــية يف 
فســــــــريية املشــــــــروطة املناقشـــــــة ختــــــــص العالقــــــــة بــــــــني اإلعالنــــــــات الت

والتحفظــات وكــذلك آثــار الصــمت كــرد فعــل علــى إعــالن تفســريي 
 (انظر الفصل السادس).

وفيمــــــا يتعلــــــق مبوضــــــوع "مســــــؤولية املنظمــــــات الدوليــــــة"،  -١٩
اعتمـــدت اللجنـــة مؤقتـــاً مثانيـــة مشـــاريع مـــواد، مشـــفوعة بالتعليقـــات 
ـــــة للمنظمـــــة الدوليـــــة ـــــاول االحتجـــــاج باملســـــؤولية الدولي  عليهـــــا، تتن

الــذي وتشــكِّل الفصــل األول مــن البــاب الثالــث مــن مشــاريع املــواد 
بإعمـــال املســـؤولية الدوليـــة للمنظمـــة الدوليـــة. كمـــا أحاطـــت  يتعلـــق

ا جلنـة الصـياغة مؤقتـاً، تركـز علـى  علماً بسبعة مشاريع مواد اعتمد
__________ 

لـــــــــــــد الثـــــــــــــاين (اجلـــــــــــــزء األ٢٠٠٧ حوليـــــــــــــة)٥( الوثيقـــــــــــــة )، ول، ا
.

لـــــــــــــد الثـــــــــــــاين (اجلـــــــــــــزء األ٢٠٠٦ حوليـــــــــــــة)٦( الوثيقـــــــــــــة )، ول، ا
.

لـــــــــــــد الثـــــــــــــاين (اجلـــــــــــــزء األ٢٠٠٧ حوليـــــــــــــة)٧( الوثيقـــــــــــــة )، ول، ا
.
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ــــاين مــــن البــــاب الثالــــث مــــن  التــــدابري املضــــادة وتشــــكِّل الفصــــل الث
بإعمــــال املســــؤولية الدوليــــة للمنظمــــة  يتعلــــقالــــذي مشــــاريع املــــواد 

). وستنظر اللجنة يف مشـاريع املـواد الدولية (
 املذكورة والتعليقات عليها يف العام القادم.

وعنــد النظــر يف املوضــوع يف الــدورة احلاليــة، كــان معروضــاً  -٢٠
 الــذي علــى اللجنــة التقريــر الســادس للمقــرر اخلــاص 

ـــز علـــى القضـــايا املتصـــلة بإعمـــال مســـؤولية املنظمـــات الدوليـــة.  يركِّ
ـــا اللجنـــة للتقريـــر والـــيت بـــرزت أثناءهـــا  وبعـــد املناقشـــة الـــيت قامـــت 
قضــايا تتعلــق بالتــدابري املضــادة، أحالــت اللجنــة ســتة مشــاريع مــواد 
بشـــــأن االحتجـــــاج مبســـــؤولية املنظمـــــة الدوليـــــة إىل جلنـــــة الصـــــياغة. 

ضــاً فريقـاً عــامًال بغـرض النظــر يف مسـألة التــدابري وأنشـأت اللجنـة أي
املضــادة، وكــذلك يف مــدى استصــواب إدراج حكــم يتعلــق مبقبوليــة 
املطالبـــات يف مشـــاريع املـــواد. وبعـــد اســـتالم تقـــارير الفريـــق العامـــل 
أحالت اللجنـة إىل جلنـة الصـياغة مشـروع مـادة إضـافياً عـن مقبوليـة 

دابري املضـــادة، اســـتناداً إىل املطالبـــات وســـتة مشـــاريع مـــواد عـــن التـــ
مشاريع املواد املقدَّمة من املقرر اخلاص، مشـفوعة بتوصـيات الفريـق 

 العامل (انظر الفصل السابع).
وفيما يتعلـق مبوضـوع "طـرد األجانـب"، نظـرت اللجنـة يف  -٢١

) الــذي يتنــاول مســائل التقريــر الرابــع للمقــرر اخلــاص (
زدوجــة أو املتعــددة، وكــذلك فقـــدان تتصــل بطــرد حامــل اجلنســـية امل

اجلنســـية أو التجريـــد مـــن اجلنســـية فيمـــا يتعلـــق بـــالطرد، وأُعـــد هـــذا 
. وبعـد مناقشـة ٢٠٠٧التقرير يف ضوء املناقشـة الـيت جـرت يف عـام 

التقريـــر أنشـــأت اللجنـــة فريقـــاً عـــامًال للنظـــر يف القضـــايا الـــيت أثارهـــا 
مـا يـدعو إىل وجـود املقرر اخلاص يف تقريره، وقررت أنه لـيس هنـاك 

مشـــاريع مـــواد منفصـــلة بشـــأن املســـألة؛ إذ إن التوضـــيحات الالزمـــة 
ســــُتدرج يف التعليقــــات علــــى مشــــاريع املــــواد ذات الصــــلة. وســــتظل 

 ٢٠٠٧مشاريع املواد السبعة اليت ُأحيلت إىل جلنة الصياغة يف عام 
معروضة على جلنة الصياغة حىت تُعتمد بصـفة مؤقتـة مجيـُع مشـاريع 

 (انظر الفصل الثامن). املواد
وفيمــــــا يتعلــــــق مبوضــــــوع "محايــــــة األشــــــخاص يف حــــــاالت  -٢٢

الكوارث"، أجـرت اللجنـة مناقشـة تسـتند إىل التقريـر األويل للمقـرر 
. وكـــــان معروضـــــاً عليهـــــا أيضـــــاً مـــــذكرة مـــــن اخلـــــاص 

 األمانــة العامــة تركـــز أساســاً علـــى الكــوارث الطبيعيـــة (
مشلـــت القضـــايا الكثـــرية الـــيت كانـــت موضـــع املناقشـــة ). و و

املسائَل القانونية األساسية اليت يتعني أن يغطيها املوضـوع، مبـا فيهـا 
مســائل تتعلــق بــالنهج املتبــع يف تنــاول املوضــوع، وكــذلك نطاقــه مــن 
ناحيـــــــــــــة االختصـــــــــــــاص املوضـــــــــــــوعي واالختصـــــــــــــاص الشخصـــــــــــــي 

 صل التاسع).واالختصاص املكاين واالختصاص الزمين (انظر الف
وفيمــــــا يتعلــــــق مبوضــــــوع "حصــــــانة مســــــؤويل الــــــدول مــــــن  -٢٣

القضــائية اجلنائيــة األجنبيــة"، أجــرت اللجنــة مناقشــة تســتند  الواليــة
). وكــــان معروضــــاً إىل التقريــــر األويل للمقــــرر اخلــــاص 

). أيضـــــاً علـــــى اللجنـــــة مـــــذكرة مـــــن األمانـــــة العامــــــة (

اليت كانت موضع املناقشة املسائَل القانونيـة القضايا الكثرية  ومشلت
األساسية اليت يتعني النظر فيها عند تعريف نطـاق املوضـوع، مبـا يف 
ذلــــــك املســــــؤولون املطلــــــوب إدراجهــــــم وطبيعــــــة األفعــــــال املطلــــــوب 
إدراجهــا، وكـــذلك مســـألة وجـــود اســـتثناءات حمتملـــة (انظـــر الفصـــل 

 العاشر).

ــــــزام ب -٢٤ ــــــق مبوضــــــوع "االلت  التســــــليم أو احملاكمــــــةوفيمــــــا يتعل
"، أجـــــــرت اللجنـــــــة مناقشـــــــة تســـــــتند إىل 

. وكـان معروضـاً أيضـاً التقرير الثالث للمقـرر اخلـاص 
علـــــــــــى اللجنـــــــــــة تعليقـــــــــــات ومعلومـــــــــــات واردة مـــــــــــن احلكومـــــــــــات 
. ومشلت القضايا اليت كانت موضع املناقشة مسـائَل 

بالطـــابع العـــريف هلـــذا االلتـــزام والعالقـــة مـــع الواليـــة موضـــوعية تتصـــل 
العامليـــــة واحملـــــاكم الدوليـــــة وكـــــذلك اجلوانـــــب اإلجرائيـــــة الـــــيت يتعـــــني 

 معاجلتها يف املستقبل (انظر الفصل احلادي عشر).

ـــــــق التخطـــــــيط لينظـــــــر يف برناجمهـــــــا  -٢٥ ـــــــة فري وأنشـــــــأت اللجن
ـــــا وأســـــاليب عملهـــــا (انظـــــر الفصـــــل الثـــــاين عشـــــر،  الفـــــرع وإجراءا

ألـــف). وأعربـــت اللجنـــة عـــن بـــالغ تقـــديرها للجهـــود املبذولـــة أثنـــاء 
األنشــــطة الــــيت نُظمــــت طــــوال يــــومني لالحتفــــال بالــــذكرى الســــنوية 

). ١-الســــتني إلنشــــائها (انظــــر الفصــــل الثــــاين عشــــر، الفــــرع ألــــف
 كــــــانون األول/  ٦املــــــؤرخ  ٦٢/٧٠وعمــــــًال بقــــــرار اجلمعيــــــة العامــــــة 

ى دورهـا احلـايل يف دعـم سـيادة ، علقت اللجنة علـ٢٠٠٧ديسمرب 
). وأُعيـد إنشــاء ٢-القـانون (انظـر الفصــل الثـاين عشـر، الفــرع ألـف

الســيد  الفريــق العامــل املعــين بربنــامج العمــل الطويــل األجــل، برئاســة
). ٤-إنريكيــــه كانــــديويت (انظــــر الفصــــل الثــــاين عشــــر، الفــــرع ألــــف

ُــــــدرج يف برنــــــامج عملهــــــا احلــــــايل موضــــــوعني ــــــة أن ت  وقــــــررت اللجن
جديـــدين مهـــا "املعاهـــدات عـــرب الـــزمن"، اســـتناداً إىل مقـــرتح مـــنقح 
وحمـــدَّث قدمـــه الســـيد غيـــورغ نـــوليت (انظـــر املرفـــق األول)؛ و"شـــرط 
الدولـــة اَألْوىل بالرعايــــة"، علــــى أســــاس تقريـــر الفريــــق العامــــل املعــــين 

برئاسة السيد دونالد ماكريه (انظـر املرفـق  )٨(٢٠٠٧باملوضوع لعام 
ا يف السنة الثاين). ويف ه ذا الصدد قررت اللجنة أن تُنشئ يف دور

ذين املوضوعني (انظر الفصـل الثـاين  القادمة فريقي دراسة معنيني 
ــــا احلاديــــة ٥-عشـــر، الفــــرع ألــــف ). وقــــررت اللجنـــة أن تعقــــد دور

حزيران/يونيــه  ٥أيار/مــايو إىل  ٤والســتني يف جنيــف يف الفــرتة مــن 
 .٢٠٠٩س آب/أغسط ٧متوز/يوليه إىل  ٦ومن 

 

__________ 
(مستنســــــــخة؛ متاحــــــــة علــــــــى املوقــــــــع  الوثيقــــــــة )٨(

الشبكي للجنة، وثائق الدورة التاسعة واخلمسني).


