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   الفصل الثاين عشر     
   األخرىاواستنتاجاهتاللجنة قرارات     

   مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبيةحصانة    - ألف  
مـايو، تعـيني الـسيدة     / أيـار  ٢٢، املعقودة يف    ٣١٣٢قررت اللجنة يف جلستها       -٢٦٦

حصانة مسؤويل الدول من الواليـة      "كونثبسيون إسكوبار إرناندث مقررة خاصة ملوضوع       
  .دكنيكولو. لتحل حمل السيدة رومان أ" القضائية اجلنائية األجنبية

  التطبيق املؤقت للمعاهدات  - باء  
، قررت اللجنة أيـضاً إدراج      ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٢، املعقودة يف    ٣١٣٢يف اجللسة     -٢٦٧

 كما قررت تعيني الـسيد خـوان        عملهايف برنامج   " التطبيق املؤقت للمعاهدات  "موضوع  
  .مانويل غوميس روبليدو مقرراً خاصاً للموضوع

   العريف وإثباتهنشأة القانون الدويل  - جيم  
، قررت اللجنة عالوة علـى      ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٢، املعقودة يف    ٣١٣٢يف اجللسة     -٢٦٨

 كما قررت تعيني    عملهايف برنامج   " نشأة القانون الدويل العريف وإثباته    "ذلك إدراج موضوع    
  .السيد مايكل وود مقرراً خاصاً للموضوع

   املعاهدات عرب الزمن   - دال  
 أن تغري، اعتبـاراً     )أ (مايو، قررت اللجنة  / أيار ٣١، املعقودة يف    ٣١٣٦ ويف اجللسة   -٢٦٩ 

 ملا اقترحـه  ، شكل العمل املتعلق هبذا املوضوع وفقاً        )٢٠١٣(دورهتا اخلامسة والستني    من  
االتفاقـات   "السيد غيورغ نوليت مقرراً خاصـاً ملوضـوع       أن تعني   ) ب(؛ و فريق الدراسة 

  ."تفسري املعاهداتواملمارسات الالحقة فيما يتعلق ب

   برنامج اللجنة وإجراءاهتا وأساليب عملها ووثائقها  - هاء  
، فريق ختطيط  ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٢، املعقودة يف    ٣١٣٢أنشأت اللجنة، يف جلستها       -٢٧٠ 

  .)٣٤١(للدورة احلالية
__________ 

الـسيدة  : ومن األعـضاء التاليـة أمسـاؤهم      ) الرئيس(نيهاوس  .  السيد ب  :كان فريق التخطيط مؤلفاً من     )٣٤١(
تالدي . ادو غاب بارك والسيد إيرنست بيتريتش والسيد ديري د        كونثبسيون إسكوبار إرناندث والسيد كي    

احلمـود والـسيد بافيـل      . حسونة والسيد حممود ض   . جاكوبسون والسيد حسني ع   . والسيدة ماري غ  
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 وكان معروضاً عليه الفرع زاي من موجز         .وعقد فريق التخطيط أربعة اجتماعات      -٢٧١ 
اليت نوقشت يف اللجنة السادسة للجمعية العامة خالل دورهتا السادسة والستني            )٣٤٢(املواضيع
 املتعلق بتقريـر    ٦٦/٩٨؛ وقرار اجلمعية العامة     "قرارات اللجنة واستنتاجاهتا األخرى   "املعنون  

؛ ٢٨ إىل   ٢٢جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا الثالثة والستني، وخباصة الفقرات مـن             
 واملتعلـق بـسيادة     ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٩ املؤرخ   ٦٦/١٠٢مة  ة العا وقرار اجلمعي 

  .القانون على الصعيدين الوطين والدويل

   الفريق العامل املعين بربنامج العمل الطويل األجل   - ١  
، إنـشاء   ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٢قرر فريق التخطيط، يف اجتماعه األول، املعقود يف           -٢٧٢ 

ربنامج العمل الطويل األجل لفترة اخلمس سنوات احلالية، برئاسة السيد          الفريق العامل املعين ب   
 ٢٤ وقدم رئيس الفريق العامل تقريراً مرحلياً شفوياً إىل فريق التخطيط يف              .ماكريه. دونالد م 

 مالحظاً، يف مجلة أمور أخرى، أن الفريق العامل عقد أربعة اجتماعـات             ٢٠١٢يوليه  /متوز
  .واضيع احملتملةنظر خالهلا يف بعض امل

  برنامج عمل اللجنة ملا تبقى من فترة اخلمس سنوات  - ٢  
 بضرورة أن يتعاون الفريق مع      ٢٠١١أشارت اللجنة إىل القرار الذي اختذته يف عام            -٢٧٣ 

املقررين اخلاصني ومع منسقي أفرقة الدراسة للقيام، عند بداية أي موضوع جديد، بتحديـد           
ر املوضوع على مدى عدد من السنوات، حـسب مـا           جدول زمين مؤقت ألغراض تطوي    

يقتضيه األمر، وأن يستعرض دورياً حتقيق األهداف السنوية املبيَّنة يف هذا اجلدول الزمين، مع              
 عالوة على ذلك إىل أن من اجلاري به العمل عند           ت اللجنة وأشار  ؛)٣٤٣(حتديثه عند االقتضاء  

لجنة ملا تبقى من فترة اخلمـس سـنوات         بداية كل فترة مخس سنوات إعداد برنامج عمل ال        
الذي حيدد بوجه عام األهداف املتوقعة فيما خيص كل موضوع باالستناد إىل البيانات الـيت               

ومن املفهوم لدى اللجنة أن برنامج العمل يكتسي طابعاً مؤقتـاً           . يقدمها املقررون اخلاصون  
  .مسبقةألن طبيعة العمل وتعقيداته متنع اليقني يف القيام بتنبؤات 

  
  

__________ 

والسيد أمحد العرابة والسيد جيلبريتو فريين سابويا والسيد ناريندر سينغ والـسيد            ) حبكم املنصب (شتورما  
سبينا والسيد ماتياس فورتو والسيد عبد الرازق املرتضى سـليمان قويـدر والـسيد             أو -إدواردو فالينسيا   

كانديويت والسيد بيدرو كوميساريو أفونسو والـسيد كريانغـساك         . أ. موريس كامتو والسيد إنريكيه خ    
مرييف والسيد غيورغ نوليت    . ماكريه والسيد شينيا موراسي والسيد شون د      . كيتيشايساري والسيد دونالد م   

 .واكو والسيد مايكل وود والسيد نوغروهو ويسنوموريت. والسيد آموس س
)٣٤٢( A/CN.4/650و A/CN.4/650/Add.1. 
 .٣٧٨، الفقرة )A/66/10 (١٩الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم  )٣٤٣(
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  )٢٠١٦-٢٠١٣(برنامج العمل 

   طرد األجانب  )أ(  
٢٠١٣  

  .مشاريع املواد املعروضة على الدول
٢٠١٤  

  .بداية القراءة الثانية ملشاريع املواد يف جلنة القانون الدويل
٢٠١٥  

وضع مشاريع املواد يف صيغتها النهائية واعتمادها من جانب جلنة القانون الدويل يف القـراءة               
  .الثانية

٢٠١٦  
...  

   محاية األشخاص يف حاالت الكوارث  )ب(   
٢٠١٣  

  . مرحلة ما قبل الكوارث-التقرير السادس 
٢٠١٤  

 محاية موظفي اإلغاثة، استخدام املصطلحات، أحكـام متفرقـة، القـراءة            -التقرير السابع   
  .األوىل، املشروع الكامل

٢٠١٥  
  .مشروع تعليقات احلكومات على القراءة األوىل

٢٠١٦  
  . القراءة الثانية، اعتماد جمموعة املواد كاملة-قرير الثامن واألخري الت

   حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية   )ج(  
٢٠١٣  

نظـر جلنـة    . التقرير املوضوعي األول املقدم إىل جلنة القانون الدويل مع مشاريع القرارات          
  .االصياغة يف مشاريع املواد واعتمادها هل
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٢٠١٤  
  .نظر جلنة الصياغة يف مشاريع املواد واعتمادها هلا. التقرير الثاين مع بعض مشاريع املواد

٢٠١٥  
  .نظر جلنة الصياغة يف مشاريع املواد واعتمادها هلا. التقرير الثالث مع بعض مشاريع املواد

٢٠١٦  
. ملواد واعتمادهـا هلـا  نظر جلنة الصياغة يف مشاريع ا     . التقرير الرابع مع بعض مشاريع املواد     

  .اعتماد اللجنة ملشاريع املواد يف القراءة األوىل

  التطبيق املؤقت للمعاهدات  )د(  
٢٠١٣  

  .التقرير األول
٢٠١٤  

  .األحكام النموذجية/املبادئ التوجيهية/التقرير الثاين مع بعض مشاريع املواد
٢٠١٥  

  . املنقحةاألحكام النموذجية/املبادئ التوجيهية/التقرير الثالث مع بعض مشاريع املواد
٢٠١٦  

  .التقرير الرابع

  نشأة القانون الدويل العريف وإثباته  )ه(  
٢٠١٣  

  .املواد األولية أو األساسية/النقاط: التقرير األول
٢٠١٤  

ممارسات الدول واالعتقاد بإلزاميتها، مع مـشروع اسـتنتاجات ومبـادئ           : التقرير الثاين 
  .توجيهية
٢٠١٥  

، مع مـشاريع اسـتنتاجات ومبـادئ        "املعترض املصر "مواضيع حمددة مثل    : التقرير الثالث 
  .توجيهية
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٢٠١٦  
جمموعة االستنتاجات أو املبادئ التوجيهيـة املوحـدة املنقحـة، للمناقـشة            : التقرير الرابع 
  .واالعتماد

  االتفاقات واملمارسات الالحقة فيما يتعلق بتفسري املعاهدات  )و(  
٢٠١٣  

  .التقرير األول
٢٠١٤  

  .التقرير الثاين
٢٠١٥  

  . االعتماد املؤقت ملشروع االستنتاجات-التقرير الثالث 
٢٠١٦  

  .وضع مشروع االستنتاجات يف صيغته النهائية

  شرط الدولة األوىل بالرعاية  )ز(  
٢٠١٣  

  .تقدمي مشروع تقرير ختامي حمتمل مع حبث إضايف بشأن مواضيع حمددة
٢٠١٤  

  .التعديل أو طلب إجراء تعديالت وحبوث إضافيةتنقيح مشروع التقرير واعتماده مع 
٢٠١٥  

  .اعتماد التقرير اخلتامي
٢٠١٦  

...  

   )aut dedere aut judicare(االلتزام بالتسليم أو احملاكمة    )ح(  
ستحدد اللجنة خالل دورهتا اخلامسة والستني ما إذا كانت ستواصل النظر يف هذا املوضوع،              

  .ذلكوإن كان األمر كذلك، كيف ستفعل 
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 ٢٠١١ديـسمرب   / كانـون األول  ٩ املـؤرخ   ٦٦/١٠٢النظر يف قرار اجلمعية العامة        - ٣  
   واملتعلق بسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل

 ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٩ املؤرخ   ٦٦/١٠٢قامت اجلمعية العامة، يف قرارها         -٢٧٤ 
والدويل، جبملة أمور، منها التأكيد جمدداً على       واملتعلق بسيادة القانون على الصعيدين الوطين       
ـ       ـدعوهتا للجنة لكي تعلق، يف تقريرها إىل اجلمعي        ز ـة العامة، على دورها الراهن يف تعزي

وقد دأبت اللجنة على التعليق سنوياً على دورها يف تعزيز سيادة القانون منذ                .سيادة القانون 
 ٣٤١ن  ـيقات الشاملة الواردة يف الفقرات م     وتالحظ اللجنة أن مضمون التعل       .٢٠٠٨عام  
ال يزال صاحلاً، كما تكرر التأكيـد علـى         ) A/63/10 (٢٠٠٨ من تقريرها لعام     ٣٤٦إىل  

، فضالً عن تعليقاهتـا     )A/64/10 (٢٠٠٩ من تقريرها لعام     ٢٣١تعليقاهتا الواردة يف الفقرة     
 ٣٩٢قرات مـن    ـ والف )(A/65/10 ٢٠١٠ من تقرير عام     ٣٩٣ إىل   ٣٩٠الواردة يف الفقرات من     

   ).A/66/10 (٢٠١١ من تقريرها لعام ٣٩٨إىل 
وتشري اللجنة إىل أن سيادة القانون تشكل جوهر عمل اللجنة ألن مهمتها األساسية               -٢٧٥ 

هي العمل لتطوير القانون الدويل وتدوينه بصورة تدرجيية، مراعية يف ذلـك تنفيـذه علـى                
أن دور اجلمعية العامة يف تشجيع تطوير القانون الدويل         كما تالحظ اللجنة     . الصعيد الوطين 

 املتعلق بسيادة القانون على     ٦٦/١٠٢وتدوينه بصورة تدرجيية مؤكد يف قرار اجلمعية العامة         
   .الصعيدين الوطين والدويل

وتشري اللجنة إىل أهنا، بوصفها هيئة أنشأهتا اجلمعية العامة، ومتشياً مع الوالية احملددة               -٢٧٦
 من ميثاق األمم املتحدة ويف نظامها األساسي، تواصل تعزيـز           ١٣من املادة   ) أ(١الفقرة  يف  

 وقد أدى عمل اللجنة إىل اعتماد        .القانون الدويل وتدوينه من خالل أعماهلا بصورة تدرجيية       
ولكي تفي هذه االتفاقيات بأغراضـها كاملـة، ينبغـي          . من االتفاقيات كبري  الدول لعدد   

وباإلضافة إىل صياغة مشاريع املواد، تأيت نتائج اللجنة يف أشـكال           . وتنفيذهاالتصديق عليها   
وإذ تأخذ اللجنـة يف     . أخرى تسهم أيضاً يف تطوير القانون الدويل وتدوينه بصورة تدرجيية         

االعتبار مبدأ سيادة القانون يف كل أعماهلا، فإهنا على وعي تام بأمهية تنفيذ القانون الـدويل                
وترى اللجنة أن عملها من أجل تعزيز تطوير القانون الدويل وتدوينـه            . وطينعلى الصعيد ال  

  تعزيز سـيادة القـانون علـى      إىل   هبا اللجنة    هتدفبصورة تدرجيية يربهن على الطريقة اليت       
  .الصعيد الدويل

سيادة القانون على الـصعيدين     "وترحب اللجنة بقرار اجلمعية العامة إعالن مسألة          -٢٧٧ 
  .٢٠١٢ لعام موضوعاً رئيسياً هلذه السنة وعقد االجتماع الرفيع املستوى" دويلالوطين وال

وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها االرتباط الوثيق بني سيادة القانون علـى الـصعيدين                -٢٧٨
الوطين والدويل، فإهنا ترى، يف سياق االضطالع بواليتها املتمثلة يف تدوين القانون وتطويره             

، عند االقتضاء، مبادئ حقوق اإلنسان األساسية       يراعي عملها ينبغي أن     بصورة تدرجيية، أن  
      يف سيادة القانون على الصعيد الدويل كما وردت يف ديباجة ميثـاق األمـم املتحـدة ويف                

 ومن مث، فقد شجعت اللجنة الوعي بسيادة القانون على الصعيدين الـوطين              . منه ١٣املادة  
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مواضيع من قبيل طرد األجانب؛ ومحايـة األشـخاص يف          والدويل من خالل عملها بشأن      
  .حاالت الكوارث؛ وحصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية

   .وتؤكد اللجنة من جديد التزامها بسيادة القانون يف مجيع أنشطتها  -٢٧٩

   األتعاب   - ٤   
مسألة األتعاب الناشئة عن اعتماد     ها بشأن   ئتكرِّر اللجنة التأكيد مرة أخرى على آرا        -٢٨٠ 

، وهي آراء أُعرب عنها يف      ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٥٦/٢٧٢اجلمعية العامة لقرارها    
 على أن القرار املذكور أعاله يؤثر بصورة خاصة         اللجنةشدد  تو  .)٣٤٤ (التقارير السابقة للجنة  

   .يف املقررين اخلاصني ألنه يضر بالدعم املقدم ألعماهلم البحثية

   واملنشورات الوثائق  - ٥   
كررت اللجنة التأكيد على إدراكها لألمهية اخلاصة والقيمة البالغـة للمنـشورات              -٢٨١

وعلى اخلصوص، رحبت اللجنة بنشر الطبعة      . )٣٤٥(القانونية اليت تعدها األمانة العامة ألعماهلا     
 شامالً وموثوقـاً بـه      ، وهو منشور يقدم استعراضاً    "أعمال جلنة القانون الدويل   "الثامنة من   

والحظت اللجنـة،   . وحمدَّثاً ملسامهة اللجنة يف تطوير القانون الدويل وتدوينه بصورة تدرجيية         
مع التقدير، اعتزام شعبة التدوين مواصلة املمارسة املتمثلة يف إصدار طبعات جديـدة هلـذا               

مانـة العامـة أن   وباإلضافة إىل ذلك، طُلب إىل األ. املنشور يف بداية كل فترة مخس سنوات  
تبذل كل ما يف وسعها إلصدار هذا املنشور باللغات الرمسية اخلمس األخرى يف أقرب وقت               

، فضالً  احلولية القانونية لألمم املتحدة    من   ٢٠١٠ورحبت اللجنة أيضاً بنشر جملد عام       . ممكن
ة الدول عن مواد بشأن مسؤولي"، املعنونة سلسلة األمم املتحدة التشريعيةعن طبعة جديدة من 

 وطلبـت . وتشدد اللجنة على فائدة استمرار نشر السلسلة التشريعية       ". األفعال غري املشروعة دولياً   
  .اللجنة إىل األمانة العامة أن تواصل تزويد اللجنة هبذه املنشورات يف شكل نسخ ورقية

__________ 

، الفقـرات   )A/57/10 (١٠رقـم   الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق         انظر   )٣٤٤(
؛ ٤٤٧، الفقـرة    )A/58/10 (١٠الدورة الثامنة واخلمسون، امللحـق رقـم        ؛ واملرجع نفسه،    ٥٣١-٥٢٥

؛ واملرجـع نفـسه،     ٣٩٦، الفقرة   )A/59/10 (١٠الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم      واملرجع نفسه،   
    الدورة احلادية والستون، امللحق    رجع نفسه، ؛ وامل ٥٠١، الفقرة   )A/60/10 (١٠الدورة الستون، امللحق رقم     

، )A/62/10( ١٠واملرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، امللحق رقـم         ؛  ٢٦٩، الفقرة   )A/61/10 (١٠رقم  
؛ واملرجـع  ٣٥٨، الفقرة )A/63/10 (١٠ الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم ؛ واملرجع نفسه،  ٣٧٩الفقرة  
الدورة اخلامسة  ؛ واملرجع نفسه،    ٢٤٠، الفقرة   )A/64/10 (١٠ستون، امللحق رقم     الدورة الرابعة وال   نفسه،

الدورة السادسة والستون، امللحـق     ، واملرجع نفسه،    ٣٩٦، الفقرة   )A/65/10 (١٠رقم  والستون، امللحق   
  .٣٩٩، الفقرة )A/66/10 (١٠رقم 

، الفقـرات   )A/62/10 (١٠ق رقم   ـمللحون، ا ـالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والست      انظر   )٣٤٥(
٣٩٥-٣٨٧.  



A/67/10 

GE.12-62121 174 

والحظت اللجنة عالوة على ذلك، مع التقدير، أن شعبة التـدوين قـادرة علـى                 -٢٨٢
إصدار هذه املنشورات من خالل مواصلة مبادرهتا املتعلقة بالنـشر املكـتيب            ب  كثرياً تعجيلال

  .وتوسيع هذه املبادرة اليت عززت كثرياً حسن توقيت هذه املنشورات وصلتها بأعمال اللجنة
اصة خبوتوصي اللجنة حمرري األمم املتحدة بأن يعتمدوا، يف وثائقها ومنشوراهتا، و            -٢٨٣

، الوثائق الرمسية للجمعية العامة   القانونية اليت اعتمدهتا، مبا فيها الصيغ الواردة يف         يف الصكوك   
أسلوب بدء الكلمة األوىل من جزء ثانوي من جمموعة مجل ما على أهنا فقرة فرعية باألحرف              

  .الصغرية، حيث ُينضد النص على حنو متواصل مع اجلملة
ب على األعمال املتراكمة يف نشر حولية جلنة        وترحب اللجنة بالتقدم احملرز يف التغل       -٢٨٤

كما تشيد بقسم النشر والتحرير وتدقيق النصوص للجهـود الـيت يبـذهلا             . القانون الدويل 
  .وتشجعه على مواصلة عمله القيم يف إعداد هذا املنشور املهم

 وتعرب اللجنة عن امتناهنا جلميع اإلدارات املشاركة يف جتهيز الوثـائق، سـواء يف               -٢٨٥
جنيف أو نيويورك، لتجهيزها وثائق اللجنة يف الوقت املناسب وبفعالية، غالباً حتـت قيـود               

  .زمنية صارمة، مما يسهم يف سالسة سري أعمال اللجنة
وتود اللجنة أن تعرب عن تقديرها ملكتبة مكتب األمم املتحدة يف جنيف اليت تساعد          -٢٨٦ 

  .أعضاءها بفعالية وكفاءة كبريتني

   دوق االستئماين ملعاجلة األعمال املتراكمة املتعلقة حبولية جلنة القانون الدويلالصن   - ٦   
أكد فريق التخطيط جمدداً أن للحوليات أمهية فائقة لفهم العمل الذي تـضطلع بـه       -٢٨٧ 

لقانون الدويل وتدوينه، وكذلك يف جمال تعزيـز سـيادة          التدرجيي ل تطوير  الاللجنة يف جمال    
 عـن   ٦٦/٩٨ يف قرارهـا     تعربأ أن اجلمعية العامة     ت اللجنة  والحظ  .ات الدولية القانون يف العالق  

تقديرها للحكومات اليت قدمت تربعات إىل الصندوق االستئماين ملعاجلة األعمال املتراكمـة            
  . مزيداً من املسامهات يف الصندوقت، وشجع حبولية جلنة القانون الدويلاملتعلقة 

   التدوين شعبة تقدمها اليت املساعدة   - ٧   
أعربت اللجنة عن تقديرها للمساعدة القّيمة اليت تقدمها شعبة التدوين التابعة لألمانة              -٢٨٨ 

  .العامة يف إطار خدماهتا الفنية للجنة ومشاركتها يف مشاريع البحوث املتعلقة بأعمال اللجنة            
تعدها الشعبة لتيـسري     التأكيد على األمهية اخلاصة للمنشورات القانونية اليت         ت اللجنة وكرر 

أعماله وما هلذه املنشورات من قيمة كبرية، كما كرر طلبه لشعبة التدوين بأن تواصل تزويد               
   .اللجنة هبذه املنشورات
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   املواقع الشبكية    - ٨   
أعربت اللجنة مرة أخرى عن تقديرها للنتائج اليت حققتها األمانة العامة يف نشاطها               -٢٨٩ 

ت  وأكـد  )٣٤٦ (يث وإدارة موقعها الشبكي اخلاص بلجنة القانون الدويل       املستمر املتعلق بتحد  
 )٣٤٧( جمدداً أن هذا املوقع الشبكي وغريه من املواقع الشبكية اليت تديرها شعبة التدوين             اللجنة

تشكِّل مورداً قّيماً للجنة يف اضطالعها بعملها وللباحثني يف أعمال اللجنة على صعيد اجملتمع              
ايل يف النهوض عموماً بتدريس القانون الدويل ودراسته ونشره وتقديره          األوسع، وتسهم بالت  

 ٢٠١١ من تقرير جلنة القـانون الـدويل لعـام          ٤١٢على نطاق أوسع كما تشري إىل ذلك الفقرة         
)A/66/10(.   بكون املوقع الشبكي املتعلق بأعمال اللجنة يتضمن معلومـات         اللجنة  رحب  تو

درجة يف جدول أعمال اللجنة، كما يتضمن نـصوصاً أوليـة         عن احلالة الراهنة للمواضيع امل    
   .حمررة للمحاضر املوجزة للجنة

   تاريخ ومكان انعقاد الدورة اخلامسة والستني للجنة  - واو   
 / أيار ٦أوصت اللجنة بأن ُتعقد دورهتا اخلامسة والستون يف جنيف يف الفترتني من               -٢٩٠ 

   .٢٠١٣أغسطس / آب٣ليه إىل يو/ متوز٨يونيه ومن / حزيران٧مايو إىل 

   التعاون مع اهليئات األخرى   - زاي  
، ألقى القاضي بيتر تومكـا،      ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٤، املعقودة يف    ٣١٤٨يف اجللسة     -٢٩١

رئيس حمكمة العدل الدولية، كلمة أمام اللجنة أطلعها فيها على األنشطة اليت اضطلعت هبـا               
ُمولياً اهتماماً خاصاً للجوانب املتـصلة      ،  )٣٤٨(ها حالياً احملكمة مؤخراً والقضايا املعروضة علي    

   .وأعقب ذلك تبادل لآلراء   .اتصاالً وثيقاً بعمل اللجنة
مثّل اللجنة األوروبية للتعاون القانوين وجلنة املستشارين القانونيني املعنية بالقـانون          و  -٢٩٢

ة القانون الدويل، كل من رئيـسة       الدويل العام والتابعة جمللس أوروبا، يف الدورة احلالية للجن        
جلنة املستشارين القانونيني املعنية بالقانون الدويل العام، السيدة إيدويج بليار، ومـدير إدارة             
املشورة القانونية والقانون الدويل العام جمللس أوروبا، السيد مانويل ليزيرتوا، اللـذين ألقيـا              

 وقد ركَّزا يف    .)٣٤٩ (٢٠١٢يوليه  / متوز ٤  املعقودة يف  ٣١٤٠كلمتني أمام اللجنة يف جلستها      
كلمتيهما على األنشطة اليت تضطلع هبا حالياً جلنة املستشارين القانونيني املعنيـة بالقـانون              

__________ 

  .//:un.org/law/ilc/ wwwhttp.:يوجد يف العنوان الشبكي التايل  )٣٤٦(
  .http://www.un.org/law/lindex.htm:  عموماً من خالل املوقع الشبكي التايلا إليهميكن الوصول  )٣٤٧(
  .جللسةتلك ايف احملضر املوجز لمسجل هذا البيان    )٣٤٨(
  .املرجع نفسه  )٣٤٩(
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وأعقب ذلـك     .الدويل العام بشأن عدد من املسائل القانونية، فضالً عن أنشطة جملس أوروبا   
   .تبادل لآلراء

 املعنية بالقانون الدويل يف هذه الدورة للجنة السيد بليـز           ومثّل جلنة االحتاد األفريقي     -٢٩٣
 ٣١٤٦تشيكايا والسيد مينيليك أليمو غيتاهون، اللذان ألقيا كلمتني أمام اللجنة يف جلستها             

 وقدما حملة عن أنشطة جلنة االحتاد األفريقي املعنيـة          .)٣٥٠(٢٠١٢يوليه  / متوز ١٧املعقودة يف   
   .ادل لآلراءوأعقب ذلك تب . بالقانون الدويل

      ومثَّل اللجنة القضائية للبلدان األمريكية يف الدورة احلالية للجنـة الـسيد ديفيـد               -٢٩٤
          / متـوز  ٢٥ املعقـودة يف     ٣١٤٩ستيوارت، الذي ألقى كلمة أمام اللجنة يف جلستها          .ب

قريرهـا  وقدم يف كلمته حملة عن أنشطة اللجنة القـضائية الـواردة يف ت            . )٣٥١ (٢٠١٢يوليه  
   .وأعقب ذلك تبادل لآلراء   .السنوي
 األفريقية، السيد رمحات -وألقى األمني العام للمنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية   -٢٩٥

وأطلـع     .٢٠١٢يوليـه   / متوز ٢٦ املعقودة يف    ٣١٥٠حممد، كلمةً أمام اللجنة يف جلستها       
ته مؤخراً، وكذلك علـى أنـشطتها       اللجنة يف كلمته على األنشطة اليت اضطلعت هبا منظم        

وأعقب    .واستعرض على وجه اخلصوص ما توليه منظمته من اهتمام ألعمال اللجنة             .القادمة
   .ذلك تبادل لآلراء

، جرى تبادل غري رمسي لآلراء بني أعضاء جلنة القانون          ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٠ويف    -٢٩٦
ع حتظَى باهتمام مشترك، مبـا يف ذلـك        الدويل واللجنة الدولية للصليب األمحر بشأن مواضي      

عرض عام لألولويات الرئيسية للشعبة القانونية للجنة الدولية للصليب األمحر، وعرض عـن             
مشروع اللجنة الدولية للصليب األمحر املتعلق بتعزيز احلماية القانونية لـضحايا الرتاعـات             

وأعقـب    .)٣٥٢ ("عات املسلحة   محاية البيئة والرتا  "املسلحة، فضالً عن مسائل تتعلق مبوضوع       
   .ذلك تبادل لآلراء

  التمثيل يف الدورة السابعة والستني للجمعية العامة  - حاء  

يف الدورة السابعة الستني     ،لوسيوس كافليش قررت اللجنة أن ميثلها رئيسها، السيد         -٢٩٧
  .للجمعية العامة

__________ 

  .ملرجع نفسها  )٣٥٠(
  .املرجع نفسه  )٣٥١(
قدمت السيدة ييلينا بييك، وهي مستشارة قانونية يف اللجنة الدولية للصليب األمحر حملة عن املبادرة املشتركة                )٣٥٢(

بني اللجنة الدولية للصليب األمحر وسويسرا بشأن تعزيز آليات االمتثال للقانون اإلنساين الـدويل وقـدم                
 اللجنة الدولية للصليب األمحر بـشأن تعزيـز احلمايـة القانونيـة             السيد رامني مهند عرضاً عن مشروع     

ياكوبـسون  . وقدمت السيدة ماري غ   . لألشخاص احملرومني من حريتهم يف الرتاعات املسلحة غري الدولية        
  .الوارد يف برنامج عمل اللجنة على املدى الطويل" محاية البيئة والرتاعات املسلحة"حملة عن موضوع 
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جنة إىل السيد   ، طلبت الل  ٢٠١٢أغسطس  / آب ٣، املعقودة يف    ٣١٥٨ويف اجللسة     -٢٩٨
، أن حيضر الـدورة الـسابعة       "طرد األجانب "موريس كاماتو، املقرر اخلاص املعين مبوضوع       
  .٤٤/٣٥ من قرار اجلمعية العامة ٥والستني للجمعية العامة مبوجب أحكام الفقرة 

وتود اللجنة أن توجه اللجنة السادسة للجمعية العامة الدعوة إىل املقرر اخلاص املعين               -٢٩٩
، السيد آالن بيليه، حلضور نقاش اللجنة السادسة حول      "التحفظات على املعاهدات  "ضوع  مبو

  .)٣٥٣(٢٠١١ر جلنة القانون الدويل لعام الفصل املتعلق هبذا املوضوع من تقري

  للجنةاتوجيه التحية إىل أمني   - طاء  

، وجهت اللجنة التحية إىل     ٢٠١٢أغسطس  / آب ٣، املعقودة يف    ٣١٥٨يف اجللسة     -٣٠٠
، والـذي  ١٩٩٩السيد فاكالف ميكولكا الذي عمل بكفاءة بالغة أمينا للجنة منـذ عـام         

سيتقاعد بعد هذه الدورة؛ وأعربت اللجنة عن امتناهنا إلسهامه الرائع يف عملها ويف تـدوين               
القانون الدويل وتطويره التدرجيي؛ ونوهت مع التقدير مبهنيته وتفانيه يف اخلدمة العامة والتزامه    

  .نون الدويل؛ ووجهت إليه أطيب األماين يف مساعيه املقبلةبالقا

  احللقة الدراسية للقانون الدويل  - ياء  
، عقدت الدورة الثامنـة واألربعـون للحلقـة         ٦٦/٩٨عمالً بقرار اجلمعية العامة       -٣٠١

، يف أثنـاء  ٢٠١٢يوليه / متوز ٢٠ إىل   ٢الدراسية للقانون الدويل يف قصر األمم يف الفترة من          
وكانت هذه احللقة الدراسية موجهة إىل طالب الدراسات العليا         . قاد الدورة احلالية للجنة   انع

املتخصصني يف القانون الدويل ولألساتذة اجلامعيني الشبان أو املسؤولني احلكوميني الـذين            
  . يشتغلون مبهن أكادميية أو دبلوماسية أو يشغلون وظائف يف اخلدمة املدنية يف بلداهنم

ارك يف الدورة أربعة وعشرون مشاركاً من خمتلف اجلنسيات، من مجيع منـاطق      وش  -٣٠٢
وحضر املشاركون اجللسات العامة للجنة، وخباصة احملاضرات اليت جرى الترتيب          . )٣٥٤(العامل

  . هلا، وشاركوا يف أعمال األفرقة العاملة املعنية مبواضيع حمددة
__________ 

) الفصل الرابع ) (A/66/10 (١٠الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم         الوثائق  انظر   )٣٥٣(
 .A/66/10/Add.1و

الـسيدة  : شارك األشخاص التالية أمساؤهم يف الدورة الثامنة واألربعني للحلقة الدراسية للقـانون الـدويل              )٣٥٤(
، )املكـسيك ( والسيدة أملا أميسكيتا مانسانو      ،)قطر(، والسيدة مرمي اهليل     )نيجرييا(أدجيوموكي أديغبومنري   

، )الـصني (، والسيدة تشاوهوا تشني     )غينيا(، والسيد سيكو كامارا     )هاييت( أنج بونتون    -والسيد ميشيل   
جنوب (، والسيدة يوالند دواريكا     )الربازيل(، والسيدة كارولينا كالرو     )اهلند(والسيدة ريا ريلينا تشودري     

، )كوسـتاريكا ( رويـس    -، والسيدة أوجينيا غـويتريس      )بلغاريا(الفا غوستليفا   ، والسيدة دسيس  )أفريقيا
، )اليابـان (، والسيدة يوريكو كوغا )جورجيا(، والسيد ليفون إساخانيان   )إيطاليا(والسيدة سارة يانوفيتش    

، والسيد جوزيـل موسـتاجو      )األرجنتني(، والسيد ماركو موالر     )سري النكا (والسيد توشارا كوماراج    
، والـسيد رجيـيس     )اجلزائر(، والسيد عبد الرزاق صغريي      )سلوفاكيا(، والسيدة ميكاثيال ريزوفا     )لفلبنيا(

، )كولومبيـا (، والسيدة لوسيا سـوالنو رامرييـس        )أستراليا(، والسيدة كيت سيمث     )الكامريون(سيمو  
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وتـوىل الـسيد    . ليش، رئيس اللجنـة   وافتتح احللقة الدراسية السيد لوسيوس كاف       -٣٠٣
ماركوس مشيت، املستشار القانوين األقدم يف مكتب األمم املتحدة جبنيف، مـسؤولية إدارة             

وقامت جامعة جنيف بالتنسيق العلمـي للحلقـة        . احللقة الدراسية وتنظيمها وتسيري أعماهلا    
مبساعدة السيد مارتن   وتوىل السيد فيتوريو مينييت من جامعة جنيف، دور املنسق،          . الدراسية

  . دينيس، املساعد القانوين
أعمال جلنة القـانون     ":السيد إرنست بتريتش  : وألقى أعضاء اللجنة احملاضرات التالية      -٣٠٤
حصانة مسؤويل الدول مـن الواليـة       ": ؛ والسيدة كونسيبسيون إسكوبار هرنانديس    "الدويل

. ؛ والسيد دونالـد م    "املعاهدات عرب الزمن  ": ؛ والسيد غيورغ نوليت   "القضائية اجلنائية األجنبية  
محاية الغـالف اجلـوي يف      ": ؛ والسيد شينيا موراسي   "شرط الدولة األوىل بالرعاية   ": ماكريه

  ."طرد األجانب": ؛ والسيد موريس كامتو"األساس النظري للتدوين: القانون الدويل
 رئيس فرع جملـس  السيد إريك تيستونيه،: كما ألقت الشخصيات التالية حماضرات   -٣٠٥

: مراجعة آليات جملس حقوق اإلنـسان     ": حقوق اإلنسان باملفوضية السامية حلقوق اإلنسان     
؛ والسيدة جيلينا بييتش، املستشارة القانونية بالشعبة القانونية للجنة الدولية للـصليب            "تقييم
  ."التحديات الراهنة أمام القانون اإلنساين الدويل": األمحر
ن خارجيتان خاصتان يف مبىن جامعة جنيف ومبىن املعهـد العـايل            ونظمت جلستا   -٣٠٦

ويف جامعة جنيف، حضر املـشاركون يف احللقـة         . للدراسات الدولية واإلمنائية يف جنيف    
وأعقب . "البيئة وعالقتها بالرتاع املسلح   ": بشأن موضوع " جلسة لشحذ األفكار  "الدراسية  

 املعهد العايل للدراسات الدولية واإلمنائيـة،       ويف. اجللسة حفل استقبال أقامته جامعة جنيف     
  ".محاية الغالف اجلوي يف القانون الدويل"حضر املشاركون يف احللقة الدراسية جلسة بشأن 

وأتيحت للمشاركني يف احللقة الدراسية فرصة االطالع على أعمـال املنظمـات              -٣٠٧
يضاً جلسة للجنـة املعنيـة      وحضر املشاركون أ  . الدولية األخرى اليت تقع مقارها يف جنيف      

امللكية ": حبقوق اإلنسان وحدثاً جانبياً ُنظم يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية بشأن موضوع           
وأخـرياً، نظمـت    . "فهم املشهد القانوين الدويل   : الفكرية وصون التراث الثقايف غري املادي     

  . زيارة إىل املنظمة األوروبية للبحوث النووية
اجلرائم ضد اإلنسانية كموضوع    "ثة أفرقة عاملة للحلقة الدراسية بشأن       ونظمت ثال   -٣٠٨

حصانة مسؤويل الدول مـن     " و "األشخاص يف حاالت الكوارث   محاية  "، و "حمتمل للتدوين 
وانضم كل مشارك من املشاركني يف احللقة الدراسية إىل         . "الوالية القضائية اجلنائية األجنبية   

__________ 

واجتمعـت جلنـة    ). إريتريـا (، والسيد تيسفغابري توليدبربهان كيربوم      )قربص(والسيدة أليكسيا سومولو    
االختيار، برئاسة السيدة لورانس بواسون دي شازرون، أستاذة القانون الدويل واملنظمات الدولية جبامعـة              

 طلباً للمشاركة   ٩٤ مرشحاً من جمموع     ٢٥ يف قصر األمم واختارت      ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٦جنيف، يف   
شحني الذين وقع عليهم االختيار من حـضور        ويف اللحظة األخرية، مل يتمكن أحد املر      . يف احللقة الدراسية  
 .احللقة الدراسية



A/67/10 

179 GE.12-62121 

أعضاء اللجنة، هم السيدة كونثبسيون إسـكوبار إرنانـدث،         وتوىل ثالثة من    . أحد األفرقة 
 أوسبينا اإلشراف على األفرقة العاملة وتقدمي -مرييف والسيد إدواردو فالينسيا . د. والسيد س

. وأعد كل فريق تقريراً وقدم استنتاجاته إىل احللقة الدراسية يف جلسة خاصة      . توجيهات إليها 
  . ملشاركني وعلى أعضاء اللجنةومجعت التقارير ووزعت على مجيع ا

وقد استقبلت مجهورية وكانتون جنيف املشاركني بكرم الضيافة املعهود ونظمـت             -٣٠٩
  . هلم جولة مبصاحبة مرشد يف مبىن البلدية وقاعة آالباما، أعقبها حفل استقبال

وألقى كل من السيد لوسيوس كافليش، رئيس جلنة القـانون الـدويل، والـسيد                -٣١٠
، كلمة باسم املشاركني يف     )قطر(مشيت، مدير احللقة الدراسية، والسيدة مرمي اهليل        ماركوس  

وُمنح كل مشارك . احللقة الدراسية أمام اللجنة واملشاركني يف احلفل اخلتامي للحلقة الدراسية
  . من املشاركني شهادة تثبت مشاركته يف الدورة الثامنة واألربعني للحلقة الدراسية

 قدمت حكومات أيرلندا والسويد     ٢٠١٠للجنة بتقدير بالغ أنه منذ عام       والحظت ا   -٣١١
وسويسرا والصني وفنلندا والنمسا واهلند تربعات إىل صندوق األمم املتحـدة االسـتئماين             

وقد أتاحت احلالة املالية للصندوق تقدمي عدد كاف مـن          . للحلقة الدراسية للقانون الدويل   
ن هبا وال سيما املرشحني من البلدان النامية بغيـة حتقيـق            املنح الدراسية للمرشحني اجلديري   

تشمل بدل الـسفر    (ويف هذا العام، قُدمت منح دراسية       . التوزيع اجلغرايف املالئم للمشاركني   
  .  مرشحا١٥ًإىل ) واإلقامة
، وهو العام الذي بدأ فيه عقـد احللقة الدراسـية، شــارك يف       ١٩٦٥ومنذ عام     -٣١٢

 مشاركاً على   ٦٦٩ومن هذا اجملموع، حصل     .  جنسية ١٧٠اً ميثلون    مشارك ١ ٠٩٣احللقة  
  .منح دراسية

وتشدد اللجنة على األمهية اليت توليها للحلقة الدراسية اليت تتيح للمحامني الشبان،              -٣١٣
سيما احملامني من البلدان النامية، االطالع على أعمال اللجنة وأنشطة عدد كـبري مـن                وال

وتوصي اللجنة بأن تناشد اجلمعية العامة الدول       . يت تقع مقارها يف جنيف    املنظمات الدولية ال  
  .  بأوسع مشاركة ممكنة٢٠١٣مرة أخرى تقدمي تربعات لضمان عقد احللقة الدراسية يف عام 

 خـدمات   ٢٠١٢والحظت اللجنة بارتياح أنه قد أتيحت للحلقة الدراسية يف عام             -٣١٤
جنة عن أملها يف تقدمي اخلدمات نفسها يف الدورة القادمة وتعرب الل. الترمجة الشفوية الشاملة

  . ، يف حدود املوارد املتاحة٢٠١٣ لعام

        


