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 الفصل الثاني
 ملخص ل ماه اللجنة في  و ت ا الحا ية واليتيم

، ُعأأرض "الدوليأأة املنظمأأات"مسأأؤولية خبتأأوه موضأأوع  -13
علأأأأأأأأأى اللجنأأأأأأأأأة التقريأأأأأأأأأر السأأأأأأأأأابع الأأأأأأأأأ   أعأأأأأأأأأدو املقأأأأأأأأأرر ادأأأأأأأأأاه 

(A/CN.4/610 والأأ   ا تأأو  ا تعراضأأاً للتعليقأأات الأأ  دأأدمتها ،)
الأ  اعتمأدهتا اللجنأة الدول واملنظمأات الدوليأة علأى مشأاريع املأواد 

، وادأرُتا، عنأد االدتضأاء، إد أال بعأض التعأديالت عليهأا  (4)مؤدتاً 
وتنأأاول التقريأأر السأأابع أيضأأاً بعأأض املسأأامل الأأ  مل يبأأت فيهأأا  أأ  
اآلن مثأأأأل األ حأأأأاد العامأأأأة ملشأأأأاريع املأأأأواد وموضأأأأع إدراج الىلتأأأأل 

  يأةمنظمأة دولاأادر عأن ل بىلعل تسؤولية الدولة فيما يتاملتعل  و
ودامأأأأأت اللجنأأأأأة، عقأأأأأب نقاشأأأأأها املتعلأأأأأ  بأأأأأالتقرير، بإ الأأأأأة حأأأأأ و 

 التعديالت و تة مشاريع مواد إىل جلنة التياغة 
واعتمدت اللجنة يف دراءة أوىل، بعد أن نظرت يف املوضوع  -14

مشأأأأروع مأأأأادة خبتأأأأوه  66يف حأأأأ و الأأأأدورة، جمموعأأأأة تتأأأأفلف مأأأأن 
لأى مشأاريع املأواد مسؤولية املنظمأات الدوليأة إىل جانأب التعليقأات ع

مأن نظامهأا  21إىل  16تلك  كما دأررت اللجنأة، عمأالً بأاملواد مأن 
األ ا أأأأي، أن ايأأأأل مشأأأأاريع املأأأأواد، عأأأأن طريأأأأ  األمأأأأني العأأأأاد، إىل 
احلحومأأأأات واملنظمأأأأات الدوليأأأأة لحأأأأي تبأأأأد  تعليقاهتأأأأا ومال ظاهتأأأأا 
عليهأا، وطلبأأت إليهأا تقأأدمي تلأأك التعليقأات واملال ظأأات إىل األمأأني 

 )الىلتل الرابع(  2011كانون الثاين/يناير   1 د الولالعا
 ،"املعاحأأأأدات علأأأأى"التحىلظأأأأات أمأأأأا خبتأأأأوه موضأأأأوع  -15

فقد نظرت اللجنة يف التقرير الرابع عشر الأ   أعأدو املقأرر ادأاه 
(A/CN.4/614 وAdd.1-2 ،الأأأأأأ   تنأأأأأأاول، علأأأأأأأى وجأأأأأأه التحديأأأأأأأد )

بأأأأأإجراءات اأأأأأوغ املسأأأأأامل الأأأأأ  مل يُبأأأأأت فيهأأأأأا بعأأأأأد والأأأأأ  تتعلأأأأأ  
ا عالنأأأأات التىلسأأأأأية، واملسأأأأامل املتعلقأأأأة وأأأأد  جأأأأواا الأأأأرد علأأأأى 
التحىلظأأأات ومأأأد  جأأأواا ا عالنأأأات التىلسأأأأية ومأأأد  جأأأواا الأأأرد 
علأأأأأى ا عالنأأأأأات التىلسأأأأأأية  وأ الأأأأأت اللجنأأأأأة إىل جلنأأأأأة التأأأأأياغة 
مشأأأأروعي مبأأأأدأين تأأأأوجيهيني بشأأأأفن شأأأأحل ا عالنأأأأات التىلسأأأأأية 

مبأأادئ توجيهيأأة بشأأفن مأأد  جأأواا الأأرد مشأأاريع  7وا بأأالغ هبأأا و
علأأى التحىلظأأات ومأأد  جأأواا ا عالنأأات التىلسأأأية والأأرد عليهأأا  
ومتثلأأأأت إ أأأأد  املسأأأأامل الرميسأأأأية املفرو أأأأة يف النقأأأأا  يف وجأأأأود 
شأأروط جلأأواا االعرتاضأأات علأأى التحىلظأأات، ال  أأيما فيمأأا يتعلأأ  

 باالعرتاضات ذات "األ ر املتو ط" 
مشأأأروع مبأأأدأ تأأأوجيهي إىل  32 واعتمأأأدت اللجنأأأة أيضأأأاً  -16

جانب التعليقات عليها  ولد  النظر يف مشاريع املبادئ التوجيهية 
حأأأ و، ا أأأتندت اللجنأأأأة إىل مشأأأاريع املبأأأأادئ التوجيهيأأأة الأأأأواردة يف 

__________ 

الىلتأأل السأأابع، الىلأأرع (، الثأأاين، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء 2008  وليأة (4)
  164جيم، الىلقرة 

والرابأأأع عشأأأر  (7)والثالأأأث عشأأأر (6)والثأأأاين عشأأأر (5)التقأأأارير العاشأأأر
 2006اد للمقأأأرر ادأأأاه والأأأ  أ يلأأأت إىل جلنأأأة التأأأياغة يف أعأأأو 

 )الىلتل ادامس(  2009و 2008و 2007و
، نظأأأرت اللجنأأأة يف "األجانأأأب"طأأأرد وخبتأأأوه موضأأأوع  -17

( والأأأ   A/CN.4/611التقريأأر ادأأأامس الأأ   أعأأأدو املقأأرر ادأأأاه )
تنأأأأاول مسأأأأامل تتعلأأأأ  امايأأأأة  قأأأأوق ا نسأأأأان لألشأأأأخاه الأأأأ ين 

 أو جيأأأر  طأأأردحم  ويف ضأأأوء النقأأأا  املتعلأأأ  بأأأالتقرير، دأأأدد طُأأأردوا
املقأأأرر ادأأأاه إىل اللجنأأأة اأأأيغة منقحأأأة ملشأأأاريع املأأأواد الأأأواردة فيأأأه 

(A/CN.4/617 إضافة إىل مشروع ادفة اجلديدة الرامية إىل إعادة ،)
(  ودررت اللجنة أن ترجئ إىل A/CN.4/618تشحيل مشاريع املواد )

دورهتأأأا املقبلأأأأة النظأأأأر يف مشأأأاريع املأأأأواد املنقحأأأأة الأأأ  دأأأأدمها املقأأأأرر 
 لىلتل السادس( اداه )ا

  أأأأأأأأاالت يف األشأأأأأأأأخاه"محايأأأأأأأأة وخبتأأأأأأأأوه موضأأأأأأأأوع  -18
، كأأأان معروضأأأاً علأأأى اللجنأأأة التقريأأأر الثأأأاين الأأأ   أعأأأدو "الحأأأوارث

( والأأأأ   رّكأأأأز علأأأأى املسأأأأامل املتعلقأأأأة A/CN.4/615املقأأأأرر ادأأأأاه )
 واال تتأأأاه املوضأأأوعي اال تتأأأاهبنفأأأاق املوضأأأوع مأأأن  يأأأث 

ر أأأأأأة، إضأأأأأأافة إىل ، وتعريأأأأأأف الحاالأأأأأأزمر واال تتأأأأأأاه الشختأأأأأأي
مبأأدأ  التضأأامن والتعأأاون  وعقأأب نقأأا  يف اجللسأأة العامأأة تنأأاول  
كأأل مشأأروع مأأن مشأأاريع املأأواد الثال أأة الأأ  ادرت هأأا املقأأرر ادأأاه، 
 دررت اللجنة إ الة مشاريع املواد الثال ة مجيعها إىل جلنة التياغة 

 وعقب االدرتا ات املقدمة يف اجللسة العامة، ادرتا املقرر -19
اداه يف جلنة التياغة تقسيم بعض مشاريع املواد إىل ما جمموعأه 
مخسأأة مشأأاريع مأأواد  وأ اطأأت اللجنأأة علمأأاً خبمسأأة مشأأاريع مأأواد 
اعتمدهتا جلنة التياغة مؤدتاً فيما يتعلأ  بالنفأاق والغأرض وتعريأف 
الحار أأأأأأأة والعالدأأأأأأأة بالقأأأأأأأانون ا نسأأأأأأأاين الأأأأأأأدويل وواجأأأأأأأب التعأأأأأأأاون 

(A/CN.4/L.758و أأأأأتنظ  ) ر اللجنأأأأأة يف دورهتأأأأأا املقبلأأأأأة يف مشأأأأأاريع
 املواد ح و إىل جانب التعليقات عليها )الىلتل السابع( 

"، أنشأأأأفت املشأأأأرتكة الفبيعيأأأأة املأأأأواردوخبتأأأأوه موضأأأأوع " -20
اللجنأأأأأأأأة فريقأأأأأأأأاً عأأأأأأأأامالً معنيأأأأأأأأاً بأأأأأأأأاملوارد الفبيعيأأأأأأأأة املشأأأأأأأأرتكة يرأ أأأأأأأأه 

إنريحيأأأه كانأأأديويت، وُعرضأأأت علأأأى حأأأ ا الىلريأأأ  يف مجلأأأة أمأأأور  السأأأيد
السأيد شو أي ( أعأدحا A/CN.4/608وردة عمل بشفن الأنىلط والغأاا )

__________ 

 A/CN.4/558الو يقأأأة (، األول، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء 2005 وليأأأة  (5)
  Add.1-2و

  A/CN.4/584الو يقة (، األول، اجمللد الثاين )اجلزء 2007 ولية  (6)

  A/CN.4/600الو يقة (، األول، اجمللد الثاين )اجلزء 2008 ولية  (7)



 20 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

ضأأأأأأأوع، دبأأأأأأأل أن يسأأأأأأأتقيل مأأأأأأأن يامأأأأأأأادا، املقأأأأأأأرر ادأأأأأأأاه املعأأأأأأأر باملو 
وركز عمل الىلري  العامأل علأى إمحانيأة ديأاد اللجنأة مسأتقبالً  اللجنة 

بأأأأأف  عمأأأأأل يتعلأأأأأ  توانأأأأأب املوضأأأأأوع املتتأأأأألة وأأأأأوارد الأأأأأنىلط والغأأأأأاا 
 للحدود  العابرة
مورا أأأي دأأأرر الىلريأأأ  العامأأأل أن يعهأأأد إىل السأأأيد شأأأينيا و  -21

حأأأأ و  تقددوسأأأأاعدة األمانأأأأة العامأأأأة، و أأأأ وسأأأأؤولية إعأأأأداد درا أأأأة
إىل الىلري  العامل املعر باملوارد الفبيعية املشأرتكة الأ   دأد  الدرا ة

  وعأأالوة علأأأى ذلأأك، أواأأأى الىلريأأأ  للجنأأأة املقبلأأةنشأأف يف الأأأدورة يُ 
العامل، بتفييد من اللجنة، بفن يُرجف اختاذ أ  درار بشفن أ  عمل 

؛ وبأفن 2010ز مستقباًل فيمأا يتعلأ  بأالنىلط والغأاا إىل عأاد  ينج
ملتعلأأ  بأأالنىلط ا 2007عأأاد تعمأأيم ا أأتبيان يُعأأاد، يف أ نأأاء ذلأأك، 

أيضأأأاً علأأأى  ن ذاتأأأهيف اآل وأن ُتشأأأجععلأأأى احلحومأأأات،  (8)والغأأأاا
 سأأأأفلةتتعلأأأأ  و دضأأأأية أ أأأأر تقأأأأدمي تعليقأأأأات ومعلومأأأأات عأأأأن أ  

ما إذا كان ينبغي للجنة أن تعاجل اديداً النىلط والغاا، وا يف ذلك 
  )الىلتل الثامن( ح ا املوضوع

بالتسأأأأأأأأأليم أو احملاكمأأأأأأأأأة  االلتأأأأأأأأأزادوخبتأأأأأأأأأوه موضأأأأأأأأأوع " -22
(aut dedere aut judicare أنشأأفت اللجنأأة فريقأأاً عأأاماًل مىلتأأوا ،")

العضوية برما ة السيد  الن بيليه  ووضع الىلري  العامل إطأاراً عامأاً 
علأى املقأرر ادأاه تناوهلأا يف مأا  يضأفلع للمسامل ال  دأد يتعأني 

 به من عمل مستقباًل )الىلتل التا ع( 

"، فلأم تنظأر اللجنأة الأدول مسأؤويل  تأانةأما موضأوع " -23
 فيه أ ناء دورهتا )الىلتل العاشر( 

وخبتوه موضوع "شرط الدولة األوىل بالرعايأة"، أنشأفت  -24
اللجنة فري  درا ة معنيأاً بشأرط الدولأة األوىل بالرعايأة يرأ أه كأل مأن 

__________ 

  182و 159الىلقرتان (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2007  ولية (8)

السيد دونالد د  ماكريه والسيد أ  روحان بأيرا، ونظر ح ا الىلريأ  يف 
إطار يحون وثابة  ريفأة طريأ  ملأا  أينجز مأن عمأل مسأتقبالً وات ىِلأ  

ر يف ضأأأوء املسأأأامل املبينأأأة يف املخفأأأط العأأأاد املتعلأأأ  علأأأى حأأأ ا ا طأأأا
باملوضأأأوع  وأجأأأر  فريأأأ  الدرا أأأة علأأأى وجأأأه التحديأأأد تقييمأأأاً أوليأأأاً 

ليجأر  تناوهلأا اثيأة وعنّي مثاين وردأات  (9)1978ملشاريع املواد لعاد 
يف إطأأار املواضأأيع احملأأددة وعهأأد إىل أعضأأامه باملسأأؤولية الرميسأأية عأأن 

 )الىلتل احلاد  عشر(  إعداد ح و الوردات
"، أنشأأأأأفت الأأأأأزمن عأأأأأرب املعاحأأأأأداتوخبتأأأأأوه موضأأأأأوع " -25

اللجنة فري  درا ة معنياً باملعاحدات عرب الزمن يرأ ه السيد غيأورغ 
نول ، ونظر الىلري  يف مسفلة نفاق عملأه وات ىِلأ  علأى مسأار عمأل 

 للشروع يف اث املوضوع )الىلتل الثاين عشر(  
لو أأأأيوس كأأأأافليش مقأأأأرراً  ااأأأأاً  وعينأأأأت اللجنأأأأة السأأأأيد -26

معنيأأاً ووضأأوع "  أأار النزاعأأات املسأألحة علأأى املعاحأأدات" )الىلتأأل 
، 2009أيار/مأأأأأأأأايو  12(  ويف 1-عشأأأأأأأر، الىلأأأأأأأأرع ألأأأأأأأفالثالأأأأأأأث 

( مأأأأأن نظامهأأأأأا األ ا أأأأأي، 1)26عقأأأأأدت اللجنأأأأأة، وفقأأأأأاً للمأأأأأادة 
اجتماعأأأاً مشأأأرتكاً مأأأع مستشأأأارين دأأأانونيني ملنظمأأأات دوليأأأة دا أأأل 

املتحأأأأأدة ُ تأأأأأز لعمأأأأأل اللجنأأأأأة بشأأأأأفن موضأأأأأوع  منظومأأأأأة األمأأأأأم
-"مسأأؤولية املنظمأأات الدوليأأة" )الىلتأأل الثالأأث عشأأر، الىلأأرع ألأأف

(  وأنشفت اللجنة فري  التخفيط لينظر يف برناجمهأا وإجراءاهتأا 11
وأ أأأأأاليب عملهأأأأأا )الىلتأأأأأل الثالأأأأأث عشأأأأأر، الىلأأأأأرع ألأأأأأف(  وأعيأأأأأد 

، برما أأة تشأحيل الىلريأأ  العامأل املعأأر بربنأامج العمأأل طويأل األجأأل
(  2-السأأيد إنريحيأأه كانأأديويت )الىلتأأل الثالأأث عشأأر، الىلأأرع ألأأف

ودأأررت اللجنأأة أن تعقأأد دورهتأأا الثانيأأة والسأأتني يف جنيأأف يف الىلأأرتة 
 6متوا/يوليأأأأأأه إىل  5 زيران/يونيأأأأأأه ومأأأأأأن  4أيار/مأأأأأأايو إىل  3مأأأأأأن 

 ( باء)الىلتل الثالث عشر، الىلرع  2010 ب/أغسفس 
__________ 

  74الىلقرة (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 1978 ولية  (9)


