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  الفصل الثاين
ا الثانية والستنيملخص   أعمال اللجنة يف دور

، ُعــرض "التحفظــات علــى املعاهــدات"مبوضــوع  يتعلــق فيمــا -١٢
ت التفسـريية على اللجنة الفصل  املتعلق بصحة التحفظات واإلعـال

، وهــــو الفصــــل الــــوارد يف )٧(مـــن التقريــــر الرابــــع عشــــر للمقــــرر اخلــــاص
، فضـــــالً عـــــن تقريريـــــه اخلـــــامس عشـــــر والســـــادس عشـــــر ٢اإلضـــــافة 

)A/CN.4/624 وAdd.1-2و ،A/CN.4/626 وAdd.1.(على التوايل ، 
 لتقريــره الرابــع عشــر ٢وقــد نظــر املقــرر اخلــاص، يف اإلضــافة  -١٣
ر القانونيــــة للتحفظــــات ولقبـــــول  ويف تقريــــره اخلــــامس عشــــر، يف اآل

ر  التحفظــــــات ولالعرتاضــــــات علــــــى التحفظــــــات، فضــــــالً عــــــن اآل
ت التفســــريية ولــــردود الفعــــل عليهــــا. وبعــــد إجــــراء  القانونيــــة لإلعــــال

 ٣٧مناقشة يف اجللسة العامة بشأن هذين التقريـرين، أحالـت اللجنـة 
مبـــدأ تـــوجيهي إىل جلنـــة الصـــياغة. ونظـــر املقـــرر اخلـــاص، يف  مشـــروع

ــــره الســــادس عشــــر، يف مســــألة التحفظــــات واالعرتاضــــات علــــى  تقري
ت التفسـريية يف حالـة خالفـة  التحفظات وقبول التحفظات واإلعال

 ٢٠الــدول. وبعــد إجــراء مناقشــة يف اجللســة العامــة، أحالــت اللجنــة 
 ك التقرير، إىل جلنة الصياغة.ترد يف ذل كما  مشروع مبدأ توجيهي،

مشــروع مبــدأ تــوجيهي،  ٥٩واعتمــدت اللجنــة بصــفة مؤقتــة  -١٤
مشــــــروع مبــــــدأ  ١١يف ذلــــــك  مبــــــا إلضــــــافة إىل التعليقــــــات عليهــــــا،

ا بصـــفة مؤقتـــة يف الـــدورة  تـــوجيهي كانـــت جلنـــة الصـــياغة قـــد اعتمـــد
ملســــائل  احلاديــــة والســــتني، وهــــي تتعلــــق حبريــــة صــــوغ االعرتاضــــات و

ت املت صــــــلة جبــــــواز ردود الفعــــــل علــــــى التحفظــــــات وجــــــواز اإلعــــــال
التفسريية وردود الفعل عليها، وبذلك أكملت اللجنة اعتماد جمموعة 

 مشاريع املبادئ التوجيهية بصفة مؤقتة (الفصل الرابع).
، ُعرضـت علـى اللجنـة "طرد األجانـب"مبوضوع  يتعلق فيماو  -١٥

ية حقوق اإلنسان لألشـخاص جمموعة من مشاريع املواد املتعلقة حبما
اجلــاري طــردهم، وهــي مشــاريع مــواد قــام املقــرر اخلــاص  أو املطــرودين

بتنقيحهــا وإعــادة تنظيمهــا يف ضــوء املناقشــة الــيت جــرت يف اجللســات 
ـــــة والســـــتني للجنـــــة ( . وقـــــد )٨()٢٠٠٩العامـــــة خـــــالل الـــــدورة احلادي

إىل جلنــــــة  ١٥ إىل ٨أحالــــــت اللجنــــــة مشــــــاريع املــــــواد املنقحــــــة مــــــن 
على اللجنة أيضاً فصول التقريـر السـادس للمقـرر  تالصياغة. وُعرض

ـــــــــاول مســـــــــائل الطـــــــــرد Add.1-2و A/CN.4/625اخلـــــــــاص ( ـــــــــيت تتن ) ال
اجلمـــاعي، والطـــرد املقنَّـــع، وتســـليم املطلـــوبني املقنَّـــع يف شـــكل طـــرد، 
نتظــار الطــرد، وإجــراءات الطــرد. وبعــد  وأســباب الطــرد، واالحتجــاز 

ســـة العامـــة، أحالـــت اللجنـــة إىل جلنـــة الصـــياغة إجـــراء مناقشـــة يف اجلل
ء ٩مشــــــاريع املــــــواد ألــــــف و تــــــرد يف التقريــــــر  كمــــــا  ،١-وجــــــيم ١-و

__________ 
لــد الثــاين (اجلــزء األول)، الوثيقــة ٢٠٠٩ يــةحول )٧(   A/CN.4/614، ا

 .Add.1-2و
 .A/CN.4/617املرجع نفسه، الوثيقة  )٨( 

ء وألـــــف ـــا  ١-الســـــادس، ومشـــــروعي املـــــادتني  نقحهمـــــا املقـــــرر  كمــ
اخلــاص أثنــاء الــدورة. وُعــرض علــى اللجنــة أيضــاً مشــروع خطــة عمــل 

مشـروع كـان املقـرر ، وهـو )٩(جديد بغرض إعادة تنظيم مشـاريع املـواد
ـــا احلاديـــة والســـتني ( )، ٢٠٠٩اخلـــاص قـــد قدمـــه إىل اللجنـــة يف دور

فضالً عن تعليقات ومعلومات كانت قد وردت حىت ذلك احلني من 
) (الفصــــــــــل .1Addو .4/628A/CN، و)١٠(.4/604A/CNاحلكومــــــــــات (

 اخلامس).
ر النزاعـــــــات املســـــــلحة علـــــــى "مبوضـــــــوع  يتعلـــــــق فيمـــــــاو  -١٦ آ

القراءة الثانية ملشـاريع املـواد املتعلقـة  رعت اللجنة يف، ش"املعاهدات
ا  ر النزاعــات املســلحة علــى املعاهــدات (الــيت كانــت قــد اعتمــد

ــــــا الســـــتني ( ) علــــــى أســــــاس )١١()٢٠٠٨يف القـــــراءة األوىل يف دور
. وبعـد إجـراء )Add.1و A/CN.4/627التقرير األول للمقـرر اخلـاص (

العامة بشأن تقرير املقرر اخلاص، أحالت اللجنة مناقشة يف اجللسة 
لصـيغة الـيت اقرتحهـا  إىل جلنة الصـياغة مجيـع مشـاريع املـواد واملرفـق 

 املقرر اخلاص (الفصل السادس).
محايـــــــة األشـــــــخاص يف حـــــــاالت "مبوضـــــــوع  يتعلـــــــق فيمـــــــاو  -١٧

، ُعـــــرض علـــــى اللجنـــــة التقريـــــر الثالـــــث للمقـــــرر اخلـــــاص "الكـــــوارث
(A/CN.4/629) ي يتنــــاول املبــــادئ اإلنســــانية املتمثلــــة يف احليــــاد الــــذ

والنزاهة واإلنسـانية، فضـًال عـن املفهـوم األساسـي املتمثـل يف احـرتام  
نظـــر التقريـــر يف مســـألة املســـؤولية األساســـية  كمـــا  كرامـــة اإلنســـان.

جـــراء وقـــوع   مـــن املتضـــررينعـــن محايـــة األشـــخاص  املتضـــررةللدولـــة 
ن كارثة يف إقليمها، ونظر، بصورة أ ولية، يف الشرط الذي يقضي 

يكون تقدمي املساعدة اخلارجية مستنداً إىل موافقة الدولـة املتضـررة. 
وبعــد إجــراء مناقشــة يف اجللســة العامــة، قــررت اللجنــة أن حتيــل إىل 

اقرتحهـــــا املقـــــرر  كمـــــا  ٨إىل  ٦جلنـــــة الصـــــياغة مشـــــاريع املـــــواد مـــــن 
الــيت   ٥إىل  ١اخلــاص. واعتمــدت اللجنــة أيضــاً مشــاريع املــواد مــن 

ــــــــا احلاديــــــــة والســــــــتني  ــــــــا علمــــــــاً يف دور كانــــــــت قــــــــد أحاطــــــــت 
إلضافة إىل التعليقات عليها.)١٢()٢٠٠٩(  ، 

ربعـة مشـاريع مـواد كانـت  -١٨ وبعد ذلك، أحاطـت اللجنـة علمـاً 
ملبادئ اإلنسـانية  جلنة الصياغة قد ا بصفة مؤقتة، وهي تتصل  اعتمد

يف حــــــاالت االســــــتجابة للكــــــوارث، والكرامــــــة اإلنســــــانية املتأصــــــلة يف 
حــــرتام حقــــوق اإلنســــان لألشــــخاص  ، املتضــــرريناإلنســــان، وااللتــــزام 

 (الفصل السابع). (A/CN.4/L.776)، على التوايل املتضررةودور الدولة 
__________ 

 .A/CN.4/618املرجع نفسه، الوثيقة  )٩( 
 .املرجع نفسه )١٠( 
لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقرة ٢٠٠٨ حولية )١١(   .٦٥، ا
لد الثاين ٢٠٠٩ حولية )١٢(   .١٥٢(اجلزء الثاين)، الفقرة ، ا
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لتســــــــليم"مبوضــــــــوع  يتعلــــــــق فيمــــــــاو  -١٩  احملاكمــــــــة  أو االلتــــــــزام 
)aut dedere aut judicare(" أعادت اللجنة تشكيل الفريق العامل ،

ـــدف حتديـــد ملوضـــوعاملعـــين  . وقـــد واصـــل هـــذا الفريـــق مناقشـــاته 
ر اخلـــاص. وُعرضـــت املســـائل الـــيت يتعـــني تناوهلـــا تيســـرياً لعمـــل املقـــر 

ا األمانــة العامــة بشــأن  علــى الفريــق العامــل دراســة استقصــائية أعــد
االتفاقيـــات املتعـــددة األطـــراف الـــيت قـــد تكـــون وثيقـــة الصـــلة بعمـــل 

ـــذا املوضـــوع  ، وورقـــة عمـــل أعـــدها )A/CN.4/630(اللجنـــة املتعلـــق 
تضــــــــمنت بعــــــــض املالحظــــــــات  )A/CN.4/L.774(املقــــــــرر اخلــــــــاص 

 تندة إىل اإلطــــــــــــار العــــــــــــام الــــــــــــذي اقـــــــــــــُرتح يفواملقرتحــــــــــــات املســــــــــــ
ا  )١٣(٢٠٠٩ عــــام وأفــــادت مــــن الدراســــة االستقصــــائية الــــيت أعــــد

 األمانة العامة (الفصل الثامن).
حصــانة مســؤويل الــدول مــن الواليــة "مبوضــوع  يتعلــق فيمــاو  -٢٠

تنظر اللجنة يف هذا املوضـوع خـالل  مل ،"القضائية اجلنائية األجنبية
 (الفصل التاسع).هذه الدورة 

، أعادت اللجنة "املعاهدات عرب الزمن"وخبصوص موضوع  -٢١
. وقــد بــدأ فريــق الدراســة املوضــوع ــذاتشــكيل فريــق الدراســة املعــين 

التفاقات الالحقة واملمارسة  عمله بشأن جوانب املوضوع املتصلة 
الســــــــتناد إىل تقريــــــــر متهيــــــــدي أعــــــــده رئيســــــــه بشــــــــأن  الالحقــــــــة، 

ت الصــلة حملكمــة العــدل الدوليــة وهليئــات التحكــيم االجتهــادات ذا
. وتناولـــت املناقشـــات جمموعـــة متنوعـــة مـــن املخصصـــة الواليـــة ذات

مهيـة ودور االتفاقـات الالحقـة واملمارسـة الالحقـة  املسائل املتصـلة 
 يف تفسري املعاهدات، ورمبا يف تعديلها أيضاً (الفصل العاشر).

ــــــةشــــــرط الدو "مبوضــــــوع  يتعلــــــق فيمــــــاو  -٢٢ لرعاي ، "لــــــة األوىل 
. وحبــث املوضــوع ــذاأعــادت اللجنــة تشــكيل فريــق الدراســة املعــين 

الــيت أُعــدت علــى أســاس اإلطــار  الورقــاتالفريــق واســتعرض خمتلــف 
يف ذلــك قائمــة  مبــا ،)١٤(٢٠٠٩ عــام الــذي كــان قــد اتُفــق عليــه يف

ــــة وورقــــات بشــــأن  لرعاي ــــة األوىل  لدول ألحكــــام املتعلقــــة  ــــة  مبوَّب
التفــاق العــام )١٥(١٩٧٨ لعــام ريع املــوادمشــا ، واملمارســة املتعلقــة 
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 .٢٠٤املرجع نفسه، الفقرة  )١٣( 
 .٢١٦املرجع نفسه، الفقرة  )١٤( 
لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقرة ١٩٧٨ حولية )١٥(   .٧٤، ا

بشـــــأن التعريفـــــات اجلمركيـــــة والتجـــــارة (الغـــــات) ومنظمـــــة التجـــــارة 
العامليــــة، وأعمــــال منظمــــة التعــــاون والتنميــــة يف امليــــدان االقتصــــادي 

) بشـــأن الدولـــة ومـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة (األونكتـــاد
لرعايــة، وقضــية  مج )١٦(مــافيزييناألوىل  ، ووضــع الفريــق كــذلك بــر

 عمل للعام املقبل (الفصل احلادي عشر).
، أنشــأت "املــوارد الطبيعيــة املشــرتكة"وفيمــا يتصــل مبوضــوع  -٢٣

. وواصل الفريق املوضوع ذااللجنة مرة أخرى الفريق العامل املعين 
ل مســتقبًال بشــأن مــوارد الــنفط والغــاز العامــل تقييمــه جلــدوى العمــ

. ونظـــر الفريـــق العامـــل يف )A/CN.4/621(علـــى أســـاس ورقـــة عمـــل 
 مجيـــــع جوانـــــب هـــــذه املســـــألة، آخـــــذاً يف اعتبـــــاره آراء احلكومـــــات،

فيهـــــا اآلراء الـــــيت تـــــنعكس يف ورقـــــة العمـــــل، وكـــــذلك يف ضـــــوء  مبـــــا
مناقشــــــاته الســــــابقة. وقــــــد أيــــــدت اللجنــــــة توصــــــية الفريــــــق العامــــــل 

لــنفط والغــاز مــن  ال تشــرع اللجنــة يف النظــر يف اجلوانــب املتعلقــة 
 موضوع "املوارد الطبيعية املشرتكة" (الفصل الثاين عشر).

ــــون  -٢٤ ــــة، "مســــائل أخــــرى"وبصــــدد البنــــد املعن ، قامــــت اللجن
لقرار الذي اختذتـه يف ، بتخصـيص مناقشـة )١٧(٢٠٠٩ عـام عمًال 

. وقد ُعرضت عليها مذكرة بشأن "املنازعاتأحكام تسوية "ملسألة 
ا األمانــــة العامــــة  . )A/CN.4/623(أحكــــام تســــوية املنازعــــات أعــــد

وقــــررت اللجنــــة أن تواصــــل مناقشــــتها هلــــذه املســــألة يف إطــــار البنــــد 
ـا املقبلـة. "مسـائل أخـرى"املعنون  اتُفـق علـى أن يقـوم  كمـا  يف دور

عـــــــداد ورقـــــــة عمـــــــل هلـــــــذ ا الغـــــــرض عضـــــــو مـــــــن أعضـــــــاء اللجنـــــــة 
). وأنشــــأت اللجنــــة فريــــق ١-الثالــــث عشــــر، الفــــرع ألــــف (الفصــــل

ا وأسـاليب عملهـا (املرجـع  جمها وإجراءا التخطيط كي ينظر يف بر
مج  نفســه، الفــرع ألــف). وأُعيــد تشــكيل الفريــق العامــل املعــين بــرب

). وقــــررت ٣-العمــــل الطويــــل األجــــل (املرجــــع نفســــه، الفــــرع ألــــف
ا   ٢٦الثالثة والسـتني يف جنيـف يف الفـرتة مـن اللجنة أن تعقد دور

 ١٢متوز/يوليـــــــــه إىل  ٤حزيران/يونيـــــــــه ومـــــــــن  ٣نيســـــــــان/أبريل إىل 
ء). ٢٠١١آب/أغسطس   (املرجع نفسه، الفرع 

__________ 
 )١٦( Maffezini v. Kingdom of Spain, ICSID Case No. ARB/97/7  ميكن)
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