
*الوثيقة 

 الستينعن أعمال دورتها  الدوليتقرير لجنة القانون 
 )٢٠٠٨آب/أغسطس  ٨ -تموز/يوليه  ٧حزيران/يونيه و ٦ -أيار/مايو  ٥(

 المحتويات
 الصفحة

٦  ........................................................................................................... املختصرات
 ٦  ............................................................................................. االقتباساتمالحظة بشأن 

لد  ٧  ...................................................................... الصكوك املتعددة األطراف املشار إليها يف هذا ا
 ـراتـالفق  الفصل
 ١٣ ١١-١  .............................................................. تنظيم أعمال الدورة -األول

 ١٣ ٢  .......................................................... أعضاء اللجنة -ألف 
 ١٣ ٥-٣  .......................................... أعضاء املكتب واملكتب املوسع -باء 
 ١٤ ٧-٦  ........................................................... جلنة الصياغة -جيم 
 ١٤ ٩-٨  .......................................................... األفرقة العاملة -دال 
 ١٥ ١٠  ................................................................ األمانة -هاء 
 ١٥ ١١  ........................................................ جدول األعمال -واو 

ا الستني -الثاين  ١٦ ٢٥-١٢  ............................................ ملخص أعمال اللجنة يف دور
ا أمهية خاصة للجنة -الثالث  ١٨ ٣٣-٢٦  .................... قضايا حمددة تكون للتعليقات اليت تُبدى بشأ

 ١٨ ٢٨-٢٦  .............................................. التحفظات على املعاهدات -ألف 
 ١٨ ٣٠-٢٩  ............................................... مسؤولية املنظمات الدولية -باء 
 ١٨ ٣٣-٣١  .................................... ية األشخاص يف حاالت الكوارثمحا -جيم 

 ١٩ ٥٤-٣٤  ........................................................... املوارد الطبيعية املشرتكة -الرابع
 ١٩ ٣٦-٣٤  ................................................................. مقدمة -ألف 
 ١٩ ٤٨-٣٧  ........................................ النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -باء 
 ٢٠ ٤٥-٣٩  ....................... شاريع املواد والصكوك األخرىالعالقة بني م -١  
 ٢١ ٤٨-٤٦  ............................ عليهاريع املواد والتعليقات اعتماد مشا -٢  
 ٢١ ٤٩  .......................................................... توصية اللجنة -جيم 
 ٢١ ٥٢-٥٠  ............................... رر اخلاص، السيد شوسي يامادااإلشادة باملق -دال 
 ٢٢ ٥٤-٥٣  ............. ياه اجلوفية العابرة للحدودمشاريع املواد املتعلقة بقانون طبقات امل -هاء 
 ٢٢ ٥٣  .............................................. نص مشاريع املواد -١  
 ٢٦ ٥٤  .............................. يقات عليهانص مشاريع املواد والتعل -٢  

 ٢٦  ............................................................................ تعليق عام
 ٢٨  ............................................................................. الديباجة

 ٢٩  ................................................................. مقدمة الباب األول
 ٢٩  ................................................................. النطاق -١املادة 
 ٣٠  ................................................... استخدام املصطلحات -٢املادة 

 ٣٢  ............................................................ مبادئ عامة الباب الثاين
 ٣٢  ............................................. سيادة دول طبقة املياه اجلوفية -٣املادة 

__________ 
 .١٠والستون، امللحق رقم  الثالثةالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ُوزعت يف بادئ األمر بوصفها إحدى  * 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

 ٣٣  ................................................. االنتفاع املنصف واملعقول -٤املادة 
 ٣٥  .............................. املنصف واملعقولالعوامل ذات الصلة باالنتفاع  -٥املادة 
 ٣٦  .................................... االلتزام بعدم التسبب يف ضرر ذي شأن -٦املادة 
 ٣٧  ..................................................... االلتزام العام بالتعاون -٧املادة 
 ٣٨  ........................................ التبادل املنتظم للبيانات واملعلومات -٨املادة 
 ٤٠  ..................................... االتفاقات والرتتيبات الثنائية واإلقليمية -٩املادة 

 ٤١  .................................................. احلماية والصون واإلدارة الباب الثالث
ا -١٠ادة امل  ٤١  .......................................... محاية النظم اإليكولوجية وصو

 ٤٢  ................................................. مناطق التغذية والتصريف -١١املادة 
 ٤٢  ............................................ منع التلوث وخفضه ومكافحته -١٢املادة 
 ٤٣  .................................................................. الرصد -١٣املادة 
 ٤٥  .................................................................. اإلدارة -١٤املادة 
 ٤٦  ..................................................... األنشطة املخطط هلا -١٥املادة 

 ٤٨  ........................................................... أحكام متنوعة الباب الرابع
 ٤٨  ............................................ مع الدول الناميةالتعاون التقين  -١٦املادة 
 ٥٠  ......................................................... حاالت الطوارئ -١٧املادة 
 ٥٢  ......................................... احلماية يف وقت النزاعات املسلحة -١٨املادة 
 ٥٣  ................... البيانات واملعلومات احليوية للدفاع الوطين أو األمن الوطين -١٩املادة 

 ٥٤ ٦٦-٥٥  ............................................. آثار النزاعات املسلحة على املعاهدات -اخلامس
 ٥٤ ٥٧-٥٥  ................................................................. مقدمة -ألف 
 ٥٤ ٦٤-٥٨  ........................................ النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -باء 

نـــــص مشـــــاريع املـــــواد املتعلقـــــة بآثـــــار النزاعـــــات املســـــلحة علـــــى املعاهـــــدات الـــــيت  -جيم
ا اللجنة يف القراءة األوىل  ٥٥ ٦٦-٦٥  ......................................... اعتمد

 ٥٥ ٦٥  ............................................. نص مشاريع املواد -١
 ٥٧ ٦٦  ............................. شاريع املواد والتعليقات عليهانص م -٢

 ٥٧  ...................................................................النطاق -١املادة 
 ٥٨  ..................................................... استخدام املصطلحات -٢املادة 
اء أو التعليق غري التلقائي -٣املادة   ٥٩  .............................................. اإل
اء املعاهدات أو االنسحاب منها أو تعليقها -٤املادة   ٦٠  ................. دالئل إمكانية إ
 ٦٠  ................................... نفاذ املعاهدات بناًء على مؤدى موضوعها -٥املادة 
 ٧٣  ......................................... إبرام املعاهدات خالل النزاع املسلح -٦املادة 
 ٧٤  ..................................... األحكام الصرحية بشأن نفاذ املعاهدات -٧املادة 
اء أو االنسحاب أو التعليق -٨املادة   ٧٤  ................................... اإلخطار باإل
 ٧٥  ...................... االلتزامات اليت يفرضها القانون الدويل مبعزل عن املعاهدة -٩املادة 
 ٧٥  ............................................... إمكان فصل أحكام املعاهدة -١٠املادة 
اء املعاهدة أو  -١١املادة   ٧٥  ............. االنسحاب منها أو تعليق نفاذهاسقوط احلق يف إ
 ٧٦  ................................................. استئناف املعاهدات املعلقة -١٢املادة 
 ٧٦  ......... أثر ممارسة احلق يف الدفاع الفردي أو اجلماعي عن النفس على معاهدة -١٣املادة 
 ٧٦  ....................................................... قرارات جملس األمن -١٤املادة 
 ٧٧  .................................................منع استفادة الدولة املعتدية -١٥املادة 
 ٧٧  .................................. ت الناشئة عن قوانني احلياداحلقوق والواجبا -١٦املادة 
اء أو االنسحاب أو التعليق األخرى -١٧املادة   ٧٧  ............................. حاالت اإل
 ٧٧  ............................ إحياء العالقات التعاهدية بعد انتهاء النزاع املسلح -١٨املادة 
 ٧٨  ................................................................................. مرفق



المحتويات

 ٧٩ ١٢٤-٦٧  ....................................................... التحفظات على املعاهدات -السادس
 ٧٩ ٧٠-٦٧  ................................................................. مقدمة -ألف
 ٨٠ ١٢٢-٧١  ........................................ الدورة احلالية املوضوع يف النظر يف -باء

 ٨٠ ٩٢-٨٠  ..........................رر اخلاص لتقريره الثالث عشرعرض املق -١
 ٨٣ ١٠٩-٩٣  ................................................ موجز املناقشة -٢

 ٨٣ ٩٤-٩٣  ......................................... تعليقات عامة (أ)
 ٨٣ ١٠٩-٩٥  ........... أن مشاريع املبادئ التوجيهيةتعليقات حمددة بش (ب)

 ٨٤ ١٢٢-١١٠  .............................. املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص -٣
املبــــادئ التوجيهيــــة املتعلقــــة بالتحفظــــات علــــى املعاهــــدات والــــيت نــــص مشــــاريع  -جيم

ا اللجنة بصفة مؤقتة حىت اآلن  ٨٦ ١٢٤-١٢٣  .................................... اعتمد
 ٨٦ ١٢٣  .................................. نص مشاريع املبادئ التوجيهية -١
ا اللجنـة نص مشاريع املبادئ التوجيهية والتعليقات عليها اليت اعت -٢ مـد

ا الستني  ٩٧ ١٢٤  .............................................. يف دور
 ٩٧  ........................... ] إجراءات اإلبالغ بالتحفظات٨-١-٢، ٦-١-٢[ ٦-١-٢
 ١٠٢  ................................................................. التعليل ٩-١-٢
 ١٠٤  ....................................................... صوغ االعرتاضات ٦-٢
 ١٠٤  ...................................................... صاحب االعرتاض ٥-٦-٢
 ١٠٦  ......................................... صوغ االعرتاضات بصورة مشرتكة ٦-٦-٢
 ١٠٧  ......................................................... الشكل الكتايب ٧-٦-٢
 ١٠٨  ............................ اإلعراب عن نية منع دخول املعاهدة حيز النفاذ ٨-٦-٢
 ١٠٩  .............................................. إجراءات صوغ االعرتاضات ٩-٦-٢
 ١١١  ................................................................. التعليل ١٠-٦-٢
 ١١٢  ................. عدم لزوم تأكيد االعرتاض الصادر قبل تأكيد التحفظ رمسياً  ١١-٦-٢
ــــزام  ١٢-٦-٢ ــــد االعــــرتاض الــــذي يصــــاغ قبــــل اإلعــــراب عــــن املوافقــــة عـــــلى االلت لــــزوم تأكي

 ١١٣  ............................................................... باملعاهدة
 ١١٥  .................................................... مهلة صوغ االعرتاض ١٣-٦-٢
 ١١٨  ....................................................االعرتاضات املشروطة ١٤-٦-٢
 ١١٩  ..................................................... املتأخرة االعرتاضات ١٥-٦-٢
 ١٢١  ............................. سحب االعرتاضات على التحفظات وتعديلها ٧-٢
 ١٢٣  ...................................... سحب االعرتاضات على التحفظات ١-٧-٢
 ١٢٣  ................................ شكل سحب االعرتاضات على التحفظات ٢-٧-٢
 ١٢٣  ......................... صوغ وإبالغ سحب االعرتاضات على التحفظات ٣-٧-٢
 ١٢٤  ........................................ أثر سحب االعرتاض على التحفظ ٤-٧-٢
 ١٢٥  ............................................. عرتاضتاريخ نفاذ سحب اال ٥-٧-٢
احلـــاالت الـــيت جيـــوز فيهـــا للدولـــة أو املنظمـــة الدوليـــة املعرتضـــة أن تنفـــرد بتحديـــد  ٦-٧-٢

 ١٢٦  ................................. تاريخ نفاذ سحب االعرتاض على التحفظ
 ١٢٦  ................................................ السحب اجلزئي لالعرتاض ٧-٧-٢
 ١٢٨  ............................................ أثر السحب اجلزئي لالعرتاض ٨-٧-٢
 ١٢٨  ........................................ توسيع نطاق االعرتاض على حتفظ ٩-٧-٢
 ١٢٩  ................................................. التحفظاتأشكال قبول  ٨-٢

 ١٣٢ ١٦٥-١٢٥  ......................................................... ولية املنظمات الدوليةمسؤ  -السابع
 ١٣٢ ١٢٦-١٢٥  ................................................................. مقدمة -ألف
 ١٣٢ ١٦٣-١٢٧  ........................................ النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -باء

 ١٣٣ ١٤٤-١٣٥  ............................. عرض املقرر اخلاص لتقريره السادس -١



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

 ١٣٦ ١٦٢-١٤٥  ................................................ موجز املناقشة -٢
 ١٣٦ ١٤٧-١٤٥  ........................................ تعليقات عامة (أ)

 ١٣٦ ١٦٢-١٤٨  ....................................... التدابري املضادة (ب)
 ١٣٦ ١٥٣-١٤٨  ............................. مالحظات عامة ‘١‘
 ١٣٧ ١٦٢-١٥٤  .............. تعليقات حمددة على مشاريع املواد ‘٢‘

 ١٣٨ ١٦٣  .............................. الحظات اخلتامية للمقرر اخلاصامل -٣
ا اللجنـــة  -جيم نـــص مشـــاريع املـــواد املتعلقـــة مبســـؤولية املنظمـــات الدوليـــة الـــيت اعتمـــد

 ١٣٨ ١٦٥-١٦٤  ...................................................بصفة مؤقتة حىت اآلن
 ١٣٨ ١٦٤  ............................................. نص مشاريع املواد -١
ــا  -٢ ا اللجنــة يف دور نــص مشــاريع املــواد والتعليقــات عليهــا الــيت اعتمــد

 ١٤٦ ١٦٥  ....................................................... الستني
 ١٤٦  ................................... إعمال املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية -الباب الثالث

 ١٤٧  ...................................... االحتجاج مبسؤولية املنظمة الدولية  -الفصل األول 
 ١٤٧  .................. الدولة أو املنظمة الدولية املضرورة باملسؤوليةاحتجاج  -٤٦املادة 
 ١٤٨  ..................... اإلبالغ مبطالبة الدولة أو املنظمة الدولية املضرورة -٤٧املادة 
 ١٤٨  ................................................. مقبولية املطالبات -٤٨املادة 
 ١٥١  ................................ سقوط احلق يف االحتجاج باملسؤولية -]٤٨[٤٩املادة 
 ١٥١  ............................ ورةتعدد الدول أو املنظمات الدولية املضر  -]٤٩[٥٠املادة 
 ١٥٢  ............................ تعدد الدول أو املنظمات الدولية املسؤولة -]٥٠[٥١املادة 
ـــــة  -]٥١[٥٢املادة  ـــــة غـــــري الدول ـــــة أو منظمـــــة دولي االحتجـــــاج باملســـــؤولية مـــــن جانـــــب دول

 ١٥٢  ............................................................. املنظمة الدولية املضرورة أو
 ١٥٥  .................................................. نطاق هذا الباب -٥٣املادة 

 ١٥٦ ٢١٣-١٦٦  ................................................................... طرد األجانب -الثامن
 ١٥٦ ١٦٩-١٦٦  ................................................................. مقدمة -ألف
 ١٥٦ ٢١٣-١٧٠  ........................................ النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -باء

 ١٥٦ ١٨٤-١٧٣  ................................. عرض املقرر اخلاص لتقريره الرابع -١
 ١٥٧ ٢٠٦-١٨٥  ................................................. موجز املناقشة -٢

 ١٥٧ ١٩٠-١٨٥  ......................................... تعليقات عامة (أ)
 ١٥٨ ١٩٧-١٩١ يتعلق بالطرد حالة مزدوجي اجلنسية ومتعددي اجلنسيات فيما (ب)
 ١٥٩ ٢٠٦-١٩٨  ............... اجلنسية والتجريد من اجلنسية والطردفقدان  (ج)

 ١٥٩ ٢١٣-٢٠٧  ............................... املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص -٣
 ١٦١ ٢٦٤-٢١٤  .............................................. محاية األشخاص يف حاالت الكوارث -التاسع

 ١٦١ ٢١٤  ................................................................. مقدمة -ألف
 ١٦١ ٢٦٤-٢١٥  ........................................ النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -باء

 ١٦١ ٢٢٥-٢١٧  ................................ عرض املقرر اخلاص لتقريره األويل -١
 ١٦٣ ٢٥٩-٢٢٦  ................................................. موجز املناقشة -٢

 ١٦٣ ٢٢٩-٢٢٧  ............... النهج القائم على احلقوق يف تناول املوضوع (أ)
 ١٦٤ ٢٤٠-٢٣٠  ......................................... نطاق املوضوع (ب)
 ١٦٥ ٢٥٠-٢٤١  .............................. احلق يف املساعدة اإلنسانية (ج)
 ١٦٦ ٢٥٦-٢٥١  ....................... املصادر املتصلة بالنظر يف املوضوع (د)
 ١٦٧ ٢٥٩-٢٥٧  ..................... النهائي برنامج العمل املقبل والشكل (ه)

 ١٦٧ ٢٦٤-٢٦٠  ............................... املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص -٣
 ١٦٩ ٣١١-٢٦٥  ........................... حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية -العاشر

 ١٦٩ ٢٦٥  ................................................................. مقدمة -ألف



المحتويات

 ١٦٩ ٣١١-٢٦٦  ........................................ النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -باء
 ١٦٩ ٢٧٧-٢٦٧  ................................ عرض املقرر اخلاص لتقريره األويل -١
 ١٧٠ ٢٩٩-٢٧٨  ................................................. موجز املناقشة -٢

 ١٧٠ ٢٨٠-٢٧٨  ......................................... تعليقات عامة (أ)
 ١٧١ ٢٨١  ............................................... املصادر (ب)
 ١٧١ ٢٨٧-٢٨٢  ...................................... املفاهيم األساسية (ج)
 ١٧١ ٢٩٣-٢٨٨  .......................... األشخاص املشمولون باحلصانة (د)
 ١٧٣ ٢٩٩-٢٩٤  .................. مسألة االستثناءات املمكنة من احلصانة (ه)

 ١٧٤ ٣١١-٣٠٠  ............................... اخلاصاملالحظات اخلتامية للمقرر  -٣
١٧٦ ٣٣٢-٣١٢  ................... )(االلتزام بالتسليم أو احملاكمة  -احلادي عشر

 ١٧٦ ٣١٣-٣١٢  ................................................................. مقدمة -ألف
 ١٧٦ ٣٣٢-٣١٤  ........................................ النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -باء

 ١٧٦ ٣٢١-٣١٦  ............................... عرض املقرر اخلاص لتقريره الثالث -١
 ١٧٧ ٣٢٨-٣٢٢  ................................................. موجز املناقشة -٢

 ١٧٧ ٣٢٣-٣٢٢  ......................................... تعليقات عامة (أ)
 ١٧٧ ٣٢٦-٣٢٤  ...... تعليقات على مشاريع املواد اليت اقرتحهـا املقرر اخلاص (ب)
 ١٧٧ ٣٢٨-٣٢٧  ........ تعليقات على األعمال املقبلة للجنة بشأن املوضوع (ج)

 ١٧٨ ٣٣٢-٣٢٩  ............................... املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص -٣
ا األخر  -الثاين عشر  ١٧٩ ٣٨٨-٣٣٣  ............................................... ىمقررات اللجنة واستنتاجا

ا وأساليب عملها ووثائقها -ألف  ١٧٩ ٣٦٢-٣٣٣  .......................... برنامج اللجنة وإجراءا
ــــة واالجتمــــاع مــــع  -١ االحتفــــال بالــــذكرى الســــنوية الســــتني إلنشــــاء اللجن

 ١٧٩ ٣٤٠-٣٣٦  ........................................... املستشارين القانونيني
كــانون األول/ديســمرب   ٦املــؤرخ  ٦٢/٧٠النظــر يف قــرار اجلمعيــة العامــة  -٢

 ١٨٠ ٣٤٦-٣٤١  ..... واملتعلق بسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ٢٠٠٧
 ١٨١ ٣٥٠-٣٤٧  ................ العالقات بني جلنة القانون الدويل واللجنة السادسة -٣
 ١٨٢ ٣٥٢-٣٥١  .................. الفريق العامل املعين بربنامج العمل الطويل األجل -٤
 ١٨٢ ٣٥٤-٣٥٣  ... إدراج مواضيع جديدة يف برنامج عمل اللجنة وإنشاء أفرقة دراسية -٥
 ١٨٢ ٣٥٥  ........... القانونيني للوكاالت املتخصصة االجتماع مع املستشارين -٦
 ١٨٢ ٣٥٦  . تابعة ملنظمة التجارة العامليةاالجتماع بأعضاء من هيئة االستئناف ال -٧
 ١٨٣ ٣٥٨-٣٥٧  .................................................. املسائل املالية -٨
 ١٨٣ ٣٦٢-٣٥٩  ............................................. الوثائق واملنشورات -٩

 ١٨٤ ٣٦٣  .......................... ادية والستني للجنةالدورة احل موعد ومكان انعقاد -باء
 ١٨٤ ٣٧١-٣٦٤  .............................................. التعاون مع اهليئات األخرى -جيم
 ١٨٥ ٣٧٢  ........................................................... شاغر طارئ -دال
 ١٨٥ ٣٧٤-٣٧٣  ....................... متثيل اللجنة يف الدورة الثالثة والستني للجمعية العامة -هاء
 ١٨٥ ٣٨٨-٣٧٥  ........................................... احللقة الدراسية للقانون الدويل -واو

 املرفقات
 ١٨٧  .................................... وبصفة خاصة: االتفاق واملمارسة الالحقاناملعاهدات عرب الزمن،  -األول
 ٢٠١  ....................................................................... شرط الدولة األوىل بالرعاية -الثاين

 


