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    الفصل الرابع عشر    
  قرارات اللجنة واستنتاجاهتا األخرى

  برنامج اللجنة وإجراءاهتا وأساليب عملها ووثائقها  -ألف  
، فريق ختطـيط    ٢٠١٤مايو  / أيار ٦ املعقودة يف    ٣١٩٩أنشأت اللجنة، يف جلستها       -٢٦٣

  .)٨٤٩(ليةللدورة احلا
وكان معروضاً عليه الفرع طاء من املـوجز        .  جلسات ثالثوعقد فريق التخطيط      -٢٦٤

املواضيعي للمناقشة اليت جرت يف اللجنة السادسة للجمعية العامة يف دورهتا الثامنة والستني،             
 ١٦ املؤرخ   ٦٨/١١٢؛ وقرار اجلمعية العامة     "قرارات اللجنة واستنتاجاهتا األخرى    "وعنوانه
تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا اخلامـسة         بشأن   ٢٠١٣ديسمرب  /ن األول كانو

 بـشأن   ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ١٦ املؤرخ   ٦٨/١١٦والستني؛ وقرار اجلمعية العامة     
 عن اإلطـار االسـتراتيجي املقتـرح        سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل، فضالً      

  ." الشؤون القانونية  :٦الربنامج  "يغطي الذي ،)A/69/6 (٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة
 ٢٠١٧-٢٠١٦ باإلطـار االسـتراتيجي املقتـرح للفتـرة     وأحاطت اللجنة علماً      -٢٦٥

)A/69/6(   التطـوير   ":٣الشؤون القانونية، الربنـامج الفرعـي       : ٦الربنامج  "يغطي  ، الذي
  ".التدرجيي للقانون الدويل وتدوينه

  مج عمل اللجنةإدراج موضوع جديد يف برنا  -١  
، أن تـدرج    ٢٠١٤يوليه  / متوز ١٨ املعقودة يف    ٣٢٢٧قررت اللجنة، يف جلستها       -٢٦٦

مـرييف  . يف برنامج عملها، وأن تعني السيد شون د    " اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية   "موضوع  
  . مقرراً خاصاً

  الفريق العامل املعين بربنامج العمل الطويل األجل  -٢  
، أن ُيعيـد    ٢٠١٤مـايو   / أيار ٧يط، يف جلسته األوىل املعقودة يف       قرر فريق التخط    -٢٦٧

وتـوىل الـسيد    . تشكيل الفريق العامل املعين بربنامج العمل الطويل األجل هلـذه الـدورة           
__________ 

كـافليش؛  . موراسـي؛ الـسيد ل  . الـسيد ش : من األعـضاء التاليـة أمسـاؤهم     التخطيط   تألف فريق  )٨٤٩(
إسـكوبار إرنانـدث؛    . املرتضى سليمان قويدر؛ الـسيدة ك     . كوميساريو أفونسو؛ السيد ع    .ب السيد
جاكوبـسون؛  . غ. احلمـود؛ الـسيدة م    . ض.  حـسونة؛ الـسيد م     .ع. فورتو؛ الـسيد ح    .م السيد
مـرييف؛  . د. ماكريه؛ السيد ش  . م. العرابة؛ السيد د  . أ كيتيشايساري؛ السيد . كامتو؛ السيد ك   .م السيد
سابويا؛ . ف. بيتريتش؛ السيد ج  . غاب بارك؛ السيد إ    .ك نوليت؛ السيد . نيهاوس؛ السيد غ   .ه .ب السيد
 بريمـوديس؛   -اسـكيس   ب. ؛ الـسيد م    أوسبينا - بلنسيا   .شتورما؛ السيد إ   .ب سيدسينغ؛ ال . ن السيد
  .)حبكم منصبه(تالدي . د. وود؛ والسيد د .م ويسنوموريت؛ السيد. ن السيد
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بريموديس رئاسة الفريق العامل يف غيـاب        -مارسيلو باسكيس    والسيد   احلمود. ض حممود
فريـق  إىل    شفوياً بريموديس تقريراً  -باسكيس  وقدم السيد   . ماكريه. رئيسه السيد دونالد م   
  .٢٠١٤يوليه  / متوز٢٨يف  املعقودة الثالثةالتخطيط، يف جلسته 

القواعد "وأوصى الفريق العامل بتضمني برنامج عمل اللجنة الطويل األجل موضوع             -٢٦٨
  .تالدي. االقتراح الذي أعده السيد ديري د، بناء على "اآلمرة
بشأن معـايري   ) ١٩٩٨( العامل بتوصية اللجنة يف دورهتا اخلمسني        واسترشد الفريق   -٢٦٩

  :اختيار املواضيع، وهي كالتايل
ينبغي أن يعكس املوضوع احتياجات الدول فيما يتعلق بالتطوير التـدرجيي       )أ(   

   للقانون الدويل وتدوينه؛
 ينبغي أن يكون املوضوع قد بلغ، على صعيد ممارسة الدول، مرحلة كافية             )ب(   

   من التقدم تسمح بالتطوير التدرجيي والتدوين؛
   .ينبغي أن يكون املوضوع ُمحدداً وقابالً للتطوير التدرجيي  )ج(   
واتفقت اللجنة أيضاً على ضرورة أال تقصر اهتمامها علـى املواضـيع التقليديـة،                 

انون الـدويل   ميكنها أيضاً أن تنظر يف املواضيع اليت تعكس التطورات اجلديدة يف جمال الق             بل
  .)٨٥٠(والشواغل امللحة للمجتمع الدويل ككل

  . التوصية الداعية إىل إدراج املوضوع يف برنامج العمل الطويل األجل          ت اللجنة وأقر  -٢٧٠
ي أدرجته اللجنة أثناء هذه الدورة يف       ويرد يف مرفق هذا التقرير املخطط العام للموضوع الذ         

  .برنامج عملها الطويل األجل
.  الفريق العامل املعين بربنامج العمل الطويل األجل يف أسـاليب عملـه            اً أيض ونظر  -٢٧١

وكشف عن ضرورة إجراء استعراض منهجي ألعمال اللجنة ودراسة استقـصائية بـشأن             
وأشار على وجه اخلصوص إىل أنه منذ إجـراء          . النظر فيها يف املستقبل    هااملواضيع اليت ميكن  

 ،)٨٥١(١٩٩٦ عام توضيحي للمواضـيع يف عـام         استعراض منهجي ألعماله ووضع خمطط    
وبناء على ذلك، اتفق الفريق العامل على    . ُيضطلع بعملية مماثلة يف السنوات اليت تلت ذلك        مل

 كمنطلـق   ١٩٩٦ بقائمة عـام     استعراض وحتديث قائمة املواضيع املمكن تناوهلا، مستعيناً      
وصي اللجنة بأن تطلب إىل األمانة      وهلذه الغاية، قرر الفريق العامل أن ي      . لتحقيق هذا الغرض  

 يف ضوء التطورات الالحقـة، وتعـّد قائمـة          ١٩٩٦ لقائمة عام    اًالعامة أن جتري استعراض   
حبلـول  وذلك  ،  ")استقصاء("تملة للجنة، مشفوعة مبالحظات تفسريية موجزة       احملواضيع  بامل

 اتوضع خمطط ت بأال    أن يوصي  اًوقرر الفريق العامل أيض    .هناية فترة السنوات اخلمس احلالية    
__________ 

 .٥٥٣، الفقرة ٢٢٥، ص )اجلزء الثاين( الثاين اجمللد، ١٩٩٨... حولية  )٨٥٠(
  . الثاين، املرفق )اجلزء الثاين (الثاين، اجمللد ١٩٩٦. .. حولية )٨٥١(
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إال بعد أن يقّر الفريق العامل قائمة     العامة   ة بشأن قائمة املواضيع اليت ستعدها األمانة       وافي ةعام
ويف غضون ذلك، سيواصل الفريق العامل النظر يف أية         . ٢٠١٦املواضيع النهائية، رمبا يف عام      
  .مواضيع قد يقترحها األعضاء

إىل األمانة العامـة أن جتـري        على ذلك، تطلب اللجنة      وبناء. التوصية ت اللجنة وأيد  -٢٧٢
تملـة  احملواضـيع   باملتعّد قائمة   أن   يف ضوء التطورات الالحقة، و     ١٩٩٦ لقائمة عام    اًاستعراض

  .، حبلول هناية فترة السنوات اخلمس احلالية موجزة، مشفوعة مبالحظات تفسريية")استقصاء("

 بشأن  ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ١٦ املؤرخ   ٦٨/١١٦النظر يف قرار اجلمعية العامة        -٣  
  سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل

، ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ١٦ املؤرخ   ٦٨/١١٦قامت اجلمعية العامة، يف قرارها        -٢٧٣
 دعوهتا للجنـة    بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل، ضمن مجلة أمور، بتكرار          

يف تقريرها إىل اجلمعية العامة تعليقاهتا بشأن دورها الراهن يف تعزيـز سـيادة              أن تدرج    إىل
 وُتعلّق اللجنة سنوياً على دورها يف تعزيز سيادة القـانون منـذ دورهتـا الـستني                  .القانون

 من تقريرها   ٣٤٦ إىل   ٣٤١ن  وتالحظ اللجنة أن التعليقات الواردة يف الفقرات م       ). ٢٠٠٨(
 مـن   ٢٣١تعليقاهتا الواردة يف الفقرة     على  ، وتؤكد   ةزال صاحل تال  ) A/63/10 (٢٠٠٨ لعام

 ٢٠١٠ من تقريرها لعـام      ٣٩٣ إىل   ٣٩٠  من الفقراتو،  )A/64/10 (٢٠٠٩تقريرها لعام   
)A/65/10(  ،٢٠١١ من تقريرها لعام     ٣٩٨ إىل   ٣٩٢من  الفقرات  و) A/66/10(  ،الفقرات و

 من  ١٧٩ إىل   ١٧١  من  والفقرات ،)A/67/10 (٢٠١٢ من تقريرها لعام     ٢٧٩  إىل ٢٧٤من  
  ).A/68/10 (٢٠١٣تقريرها لعام 

فهدف اللجنة يتمثل، كمـا     . وتشري اللجنة إىل أن سيادة القانون تشكل جوهر عملها          -٢٧٤
  . من نظامها األساسي، يف تعزيز التطوير التدرجيي للقانون الدويل وتدوينه١هو حمدد يف املادة 

 مبدأ سيادة القانون يف مجيع أعماهلا، فإهنا تدرك متامـاً           وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها      -٢٧٥
أمهية تنفيذ القانون الدويل على الصعيد الوطين، وهتدف إىل تعزيز احترام سيادة القانون على              

  .الصعيد الدويل
وستواصل اللجنة، يف أثناء اضطالعها بواليتها املتعلقة بالتطوير التدرجيي للقـانون             -٢٧٦

وضع سيادة القانون يف حسباهنا، عند االقتضاء، بوصفها مبدأ من مبـادئ            الدويل وتدوينه،   
احلكم، وحقوق اإلنسان األساسية لسيادة القانون على النحو املبني يف ديباجة ميثاق األمـم              

ـ  إعالن االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة     منه ويف    ١٣املتحدة واملادة    سيادة املعـين ب
  .)٨٥٢(الوطين والدويلالقانون على الصعيدين 

__________ 

سيادة القانون علـى الـصعيدين الـوطين        املعين ب  للجمعية العامة    املستوىإعالن االجتماع الرفيع     )٨٥٢(
  .٤١، الفقرة ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين  ٣٠، A/RES/67/1، والدويل
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بني سيادة القانون وركائز األمم املتحدة      الترابط  "وتدرك اللجنة، يف أعماهلا الراهنة،        -٢٧٧
أي منها  دون التركيز على    ،  )٨٥٣(")وهي السالم واألمن، والتنمية، وحقوق اإلنسان     (الثالث  

التدرجيي للقانون  وتدرك اللجنة، يف اضطالعها بواليتها املتعلقة بالتطوير        . على حساب غريها  
  .الدويل وتدوينه، التحديات الراهنة اليت تواجه سيادة القانون

وقد واصلت اللجنة، خالل هذه الدورة، تقدمي إسهامها يف جمال سيادة القانون، بطرق             -٢٧٨
؛ واعتمـاد جمموعـة مـن    "طرد األجانب " باملتعلقة منها اعتماد الصيغة النهائية ملشاريع املواد     

يف القـراءة األوىل؛ واعتمـاد      " محاية األشخاص يف حاالت الكوارث      "  واد املتعلقة ب  مشاريع امل 
  ".(aut dedere aut judicare)االلتزام بالتسليم أو احملاكمة "التقرير النهائي عن موضوع 

كما واصلت اللجنة أعماهلا بشأن مواضيع أخرى تتعلق بـسيادة القـانون، مثـل                -٢٧٩
االتفاقـات الالحقـة    "، و "الوالية القضائية اجلنائية األجنبيـة    حصانة مسؤويل الدول من     "

محاية البيئة  "، و "محاية الغالف اجلوي  "، و "واملمارسات الالحقة فيما يتعلق بتفسري املعاهدات     
التطبيـق املؤقـت    "، و " القانون الـدويل العـريف     حتديد"؛ و "فيما يتعلق بالرتاعات املسلحة   

وعينت اللجنة مقرراً خاصاً معنياً مبوضـوع       ". بالرعايةشرط الدولة األوىل    "، و "للمعاهدات
  ".اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية"

  .وتكرر اللجنة اإلعراب عن التزامها بسيادة القانون يف مجيع أنشطتها  -٢٨٠

  األتعاب  -٤  
ن اعتماد اجلمعيـة  ع الناشئة ، بشأن مسألة األتعاب   اآرائهاللجنة اإلعراب عن     تكرر  -٢٨١

، وهي اآلراء اليت أُعرب عنـها يف        ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٥٦/٢٧٢ارها  العامة قر 
يؤثر بـشكل خـاص يف      املذكور  على أن القرار    اللجنة  شدد  تو. )٨٥٤(التقارير السابقة للجنة  

  .املقررين اخلاصني ألنه يضر بالدعم املقدم ألعماهلم البحثية

__________ 

قياس فعالية الدعم املقدم من منظومة األمم املتحدة لتعزيز سيادة القانون يف            تقرير األمني العام عن      )٨٥٣(
  .٧٠، الفقرة ٢٠١٣يونيه / حزيران١١، S/2013/341، عات الرتاع وما بعد الرتحاال

، الفقـرات   )A/57/10 (١٠لوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقـم           اانظر   )٨٥٤(
؛ ٤٤٧، الفقـرة    )A/58/10 (١٠املرجع نفسه، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحـق رقـم          و؛  ٥٣١-٥٢٥

املرجـع نفـسه،    و؛  ٣٦٩، الفقرة   )A/59/10 (١٠ع نفسه، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم        املرجو
املرجع نفسه، الدورة احلادية والستون، امللحق      و؛  ٥٠١، الفقرة   )A/60/10 (١٠الدورة الستون، امللحق رقم     

، )A/62/10 (١٠رقـم   املرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، امللحق       و؛  ٢٦٩، الفقرة   )A/61/10 (١٠ رقم
املرجـع  و؛ ٣٥٨، الفقرة )A/63/10 (١٠املرجع نفسه، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم  و؛  ٣٧٩الفقرة  

املرجع نفسه، الدورة اخلامسة    و؛  ٢٤٠، الفقرة   )A/64/10 (١٠نفسه، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم       
املرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، امللحـق       و،  ٣٩٦، الفقرة   )A/65/10 (١٠والستون، امللحق رقم    

، )A/67/10 (١٠ والستون، امللحق رقم     السابعةاملرجع نفسه، الدورة    و؛  ٣٩٩، الفقرة   )A/66/10 (١٠رقم  
  .١٨١، الفقرة )A/68/10 (١٠ والستون، امللحق رقم الثامنةاملرجع نفسه، الدورة و؛ ٢٨٠الفقرة 
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  الوثائق واملنشورات  -٥  
ألمهية اخلاصة للمنشورات القانونية اليت تعدها األمانة العامة  كررت اللجنة اعترافها با     -٢٨٢

وأشارت مع التقدير إىل قدرة شعبة التدوين على        . )٨٥٥( اللجنة ة لعمل وبقيمتها البالغة بالنسب  
اإلسراع على حنو ملحوظ بإصدار منشوراهتا عن طريق مبادرهتا املتعلقة بالنشر اإللكتـروين             

يت عززت كثرياً من صدور تلك املنشورات يف التوقيت املناسب          اليت حققت جناحاً باهراً، وال    
 بأسـف   ت اللجنـة  والحظ .لزمنومن أمهيتها بالنسبة ألعمال اللجنة ألكثر من عقد من ا         

 املوارد، وما ترتب على ذلك مـن عـدم          نقص توقفها بسبب    واحتمالتقليص هذه املبادرة    
 أن استمرار هذه املبادرة      وترى اللجنة  .لية احلا اتوزيع للمنشورات القانونية اجلديدة يف دورهت     

أعمـال  أمر جوهري لضمان صدور هذه املنشورات القانونية يف مواعيدها، وال سيما منها             
 وكررت اللجنة إعراهبا عما متثله املنشورات القانونية اليت ُتعدها شـعبة            .جلنة القانون الدويل  

كـّررت طلبـها إىل شـعبة التـدوين       التدوين من أمهية خاصة وقيمة بالغة لعمل اللجنة، و        
    .تستمر يف تزويدها بتلك املنشورات بأن

احملاضر املوجزة للجنة، اليت تشكّل أعماالً  لكون  رتياح  وكررت اللجنة إعراهبا عن اال      -٢٨٣
 حتضريية حامسة األمهية يف التطوير التدرجيي للقانون الدويل وتدوينه، لن ختضع لقيود تعسفية            

الحظت اللجنة مع االرتياح أن التدابري التجريبية لترشيد جتهيز احملاضـر            و  .حتد من حجمها  
قد أفضت إىل زيادة يف سرعة إيصال احملاضـر   -ابقة  املتخذة يف الدورة الس-املوجزة للجنة   

املؤقتة إىل أعضاء اللجنة من أجل تنقيحها يف الوقت املناسب، وإصدار النصوص النهائية دون              
 اًمبا أدت إليه أساليب العمل اجلديدة من استخدام أكثر رشـاد          اً  أيض ت اللجنة ورحب .تأخري

 األمانة العامة إىل مواصلة جهودها من أجل تيسري إعداد احملاضـر النهائيـة           تللموارد، ودع 
  . جبميع اللغات، دون مساس بسالمتها

جنيـف   جلميع الدوائر املشاركة يف جتهيز الوثـائق، يف          ا عن امتناهن  ت اللجنة وأعرب  -٢٨٤
ونيويورك على حد سواء، لتجهيزها وثائق اللجنة يف الوقت املناسب وبكفاءة، وغالباً يف ظل              

   .ضيق الوقت، مما أسهم يف سري أعمال اللجنة بسالسة
وأعربت اللجنة عن تقديرها ملكتبة مكتب األمم املتحدة يف جنيف ملساعدهتا أعضاء              -٢٨٥

   .اللجنة بكفاءة واقتدار بالغني

  حولية جلنة القانون الدويلندوق االستئماين إلجناز األعداد املتأخرة من الص  -٦  
 حامسة األمهية يف فهم أعمـال        حولية جلنة القانون الدويل    أنكررت اللجنة القول ب     -٢٨٦

اللجنة يف جمال التطوير التدرجيي للقانون الدويل وتدوينه، ويف جمال تعزيز سيادة القـانون يف               
، ٦٧/٩٢وأحاطت اللجنة علماً بأن اجلمعية العامة قد أعربت، يف قرارها              .العالقات الدولية 

__________ 

 .٣٩٥-٣٨٧الفقرات  ،)A/62/10 (١٠امة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العانظر  ) ٨٥٥(
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إلجنـاز األعـداد    لحكومات اليت قدمت تربعات إىل الصندوق االسـتئماين         عن تقديرها ل  
، وشجعت علـى تقـدمي املزيـد مـن التربعـات            جلنة القانون الدويل   حوليةمن   املتأخرة

   .االستئماين للصندوق

  قدمها شعبة التدويناملساعدة اليت ت  -٧  
شعبة التدوين باألمانة العامة أعربت اللجنة عن تقديرها للمساعدة القّيمة اليت تقدمها   -٢٨٧

   .يف إطار خدماهتا الفنية للجنة ومشاركتها يف مشاريع البحوث املتعلقة بأعمال اللجنة

  حولية جلنة القانون الدويل  -٨  
 للتقدم امللحوظ الذي أُحرز يف      ارتياحهاة عن   توصي اللجنة بأن تعرب اجلمعية العام       -٢٨٨

 ولية جلنة القانون الـدويل     حل األعمال املتراكمة السنوات القليلة املاضية يف تدارك التأخري يف        
 باجلهود اليت تبذهلا شعبة إدارة املؤمترات يف مكتب األمم          ترحبأن  بجبميع اللغات الست، و   

بع هلا، يف التنفيذ الفعال لقرارات اجلمعية العامة        جنيف، وخباصة قسم التحرير التا    يف  املتحدة  
 شعبة إدارة املـؤمترات     تشجعذات الصلة الداعية إىل خفض حجم األعمال املتراكمة؛ وبأن          

 تطلب؛ وبأن   احلوليةعلى مواصلة تقدمي الدعم الالزم إىل قسم التحرير للمضي قدماً بأعمال            
   . التقدم احملرز يف هذا الصددموافاة اللجنة بصفة منتظمة مبعلومات حمدثة عن

  املواقع الشبكية  -٩  
 للنتائج اليت حققتها األمانة العامـة يف نـشاطها          اعن تقديره جمدداً   ت اللجنة أعرب  -٢٨٩

وكررت . )٨٥٦(املستمر املتعلق بتحديث وإدارة موقعها الشبكي اخلاص بلجنة القانون الدويل         
 من املواقع الشبكية الـيت تـديرها شـعبة        قع الشبكي وغريه  اللجنة اإلعراب عن أن هذا املو     

مورداً بالغ القيمة للجنة وللباحثني يف أعمال اللجنة من اجملتمع األوسع،            تشكل   )٨٥٧(التدوين
 . وزيادة تفهمـه   ومن مثّ ُتسهم يف النهوض عموماً بتدريس القانون الدويل ودراسته ونشره          

لجنة على معلومات بـشأن احلالـة       ملوقع الشبكي املتعلق بأعمال ال    ورحبت اللجنة باحتواء ا   
 ُمحرَّرة للمحاضـر    مسبقةالراهنة للمواضيع املُدرجة يف جدول أعمال اللجنة وعلى نصوص          

 وأعربت اللجنة أيضاً عن امتناهنا لألمانة العامة لنجاحها يف إجناز عملية رقمنة              .املوجزة للجنة 
على املوقع الشبكي، عـالوة علـى       اإلسبانية ونشرها   باللغة  ق اللجنة   اجملموعة الكاملة لوثائ  

  .إضافة خاصية البحث يف كامل النص

__________ 

 .http://www.un.org/law/ilc: املوقع عنوانه كالتايل )٨٥٦(
 .http://www.un.org/law/lindex.htm :يف العنوان التايلبوجه عام ميكن االطالع عليها  )٨٥٧(
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  مكتبة األمم املتحدة السمعية البصرية للقانون الدويل  -١٠  
القيمة االستثنائية ملكتبة األمم املتحدة السمعية البـصرية        ت اللجنة مع التقدير     الحظ  -٢٩٠

 األمم املتحدة يف هذا امليدان، مبا       بعملو يف حتسني املعرفة بالقانون الدويل       ٨٥٨للقانون الدويل 
 إزاء احلالة املالية الراهنة اليت      ا عن بالغ قلقه   ت اللجنة وأعرب. )٨٥٩(يف ذلك جلنة القانون الدويل    

د مجيع الـدول األعـضاء،      يفيهتدد استمرار وزيادة تطوير هذا املورد التعليمي الفريد الذي          
  . اجلمعية العامة على معاجلة هذه احلالةتوحث

  موعد الدورة السابعة والستني للجنة ومكان انعقادها  -ءبا  
 ٤أوصت اللجنة بأن تعقد الدورة السابعة والستون للجنة يف جنيف يف الفترة مـن                 -٢٩١
  .٢٠١٥أغسطس / آب٧يوليه إىل / متوز٦يونيه ومن / حزيران٥مايو إىل /أيار

 نيويورك، وستعاود النظر إمكانية عقد جانب من دوراهتا املقبلة يفونظرت اللجنة يف   -٢٩٢
  .يف هذه املسألة يف دوراهتا املقبلة

__________ 

 ./http://www.un.org/law/avl:  يف املوقع الشبكي التايلمتاحة )٨٥٨(
 ,Statute of the International Law Commission :انظر، على سـبيل املثـال يف احملفوظـات التارخييـة     )٨٥٩(

Introductory note by Michael Wood; Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961, 

Introductory note by Eileen Denza; Vienna Convention on Consular Relations, 1963, Introductory 

note by Juan Manuel Gómez Robledo; Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969, 

Introductory note by Karl Zemanek; Vienna Convention on Succession of States in respect of 

Treaties, 1978, Introductory note by Anthony Aust; Convention on the Law of the Non-

Navigational Uses of International Watercourses, 1997, Introductory note by Stephen McCaffrey; 

Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001, Introductory note by 

James Crawford; Articles on Diplomatic Protection, 2006, Introductory note by John Dugard; 

Articles on the Responsibility of International Organizations, 2011, Introductory note by Giorgio 

Gaja .ًعلى سبيل املثال يف سلسلة احملاضراتانظر أيضا ،:State Immunity on the Occasion of the United 

Nations Convention on Jurisdictional Immunity of States and Their Property, Gerhard Hafner; The 

Work of the International Law Commission on the “Most-Favoured-Nation” Clause, Donald M. 

McRae; Protection of the Atmosphere and Codification and Progressive Development of 

International Law, Shinya Murase; Responsibility in international law – An introduction, Alain 

Pellet; International Liability for Transboundary Harm Arising from Hazardous Activities, 

Pemmaraju Sreenivasa Rao; Codification of the Law on Transboundary Aquifers (Groundwaters) 

by the United Nations, Chusei Yamada. 
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  التعاون مع اهليئات األخرى  -جيم  
، ألقى القاضي بيتر تومكـا،      ٢٠١٤يوليه  / متوز ٢٢، املعقودة يف    ٣٢٢٨يف اجللسة     -٢٩٣

رئيس حمكمة العدل الدولية، كلمة أمام اللجنة وأطلعها على األنشطة القضائية اليت اضطلعت             
  . وأعقب ذلك تبادل لآلراء. )٨٦٠(احملكمة مؤخراًهبا 

يف ) املنظمـة االستـشارية   ( األفريقية   -ومثّل املنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية        -٢٩٤
الدورة احلالية للجنة أمينها العام، السيد رمحات حممد، الذي ألقى كلمةً أمـام اللجنـة يف                

وقدم للجنة إحاطة عن األنشطة احلالية   . )٨٦١(٢٠١٤يوليه  / متوز ٨ املعقودة يف    ٣٢١٨اجللسة  
: للمنظمة االستشارية وحملة عن مداوالهتا بشأن أربعة مواضيع تتعلق بربنامج عمل اللجنة وهي

محاية األشخاص يف حاالت "، و"حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية"
 وأعقـب ذلـك     ".اية الغالف اجلـوي   مح"، و "حتديد القانون الدويل الُعريف   " و ،"الكوارث

  .لآلراء تبادل
 -ومثَّل اللجنة القانونية للبلدان األمريكية يف الدورة احلالية للجنة السيد فابيان نوفـاك                -٢٩٥

 ١٥ املعقودة يف    ٣٢٢٣ الذي ألقى كلمة أمام اللجنة يف اجللسة         -نائب رئيس اللجنة القانونية     
ألنشطة اليت اضـطلعت هبـا اللجنـة القانونيـة يف           وقدم حملة عن ا    .)٨٦٢(٢٠١٤يوليه  /متوز
  .وأعقب ذلك تبادل لآلراء.  واملتعلقة مبسائل قانونية خمتلفة مؤثرة يف األمريكتني٢٠١٣ عام

ومثّل جلنة املستشارين القانونيني املعنية بالقانون الدويل العام التابعة جمللس أوروبا، يف              -٢٩٦
ملستشارين السيدة ليزبيت ليرتاد ورئيسة شـعبة القـانون         الدورة احلالية للجنة، رئيسة جلنة ا     

الدويل العام مبجلس أوروبا السيدة مارتا ريكينا، حيث ألقت كل منهما كلمة أمام اللجنة يف               
وركَّزتا على األعمال الراهنة الـيت      . )٨٦٣(٢٠١٤يوليه  / متوز ١٦ املعقودة يف    ٣٢٢٤اجللسة  

ون الدويل العام، وكذلك األعمال الراهنة جمللـس        تضطلع هبا جلنة املستشارين يف جمال القان      
  .وأعقب ذلك تبادل لآلراء. أوروبا
ومثّل جلنة القانون الدويل التابعة لالحتاد األفريقي يف الدورة احلالية للجنـة الـسفري              -٢٩٧

 برفقة الـسيد أديـوايل   جلنة القانون الدويل التابعة لالحتاد األفريقي،، عضو شيخ تيدياين تيام  
وألقـى  . دا، خبري الشؤون القانونية مبكتب املستشار القانوين ملفوضية االحتاد األفريقـي          إيان

وقدم حملة . )٨٦٤(٢٠١٤يوليه / متوز٢٤ املعقودة يف ٣٢٣٠ كلمة أمام اللجنة يف اجللسةالسفري 
  .وأعقب ذلك تبادل لآلراء. عن أنشطة جلنة القانون الدويل التابعة لالحتاد األفريقي

__________ 

  .يرد هذا البيان يف احملضر املوجز للجلسة املذكورة )٨٦٠(
  .املرجع نفسه )٨٦١(
  .املرجع نفسه )٨٦٢(
  .املرجع نفسه )٨٦٣(
  .املرجع نفسه )٨٦٤(
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  يل يف الدورة التاسعة والستني للجمعية العامةالتمث  -دال  
قررت اللجنة أن ميثلها رئيسها، السيد كرييل غيفورغيان، يف الدورة التاسعة والستني   -٢٩٨

  .للجمعية العامة
طلبت اللجنة إىل السيد    ،  ٢٠١٤أغسطس  / آب ٨، املعقودة يف    ٣٢٤٣ويف اجللسة     -٢٩٩

محايـة األشـخاص يف حـاالت       "املعين مبوضوع    أوسبينا، املقرر اخلاص     -نسيا  بلإدواردو  
 مـن   ٥، أن حيضر الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة مبوجب أحكام الفقرة            "الكوارث

  . بتوافر التمويل، رهنا٤٤/٣٥ًقرار اجلمعية العامة 

  احللقة الدراسية للقانون الدويل  -هاء  
 اخلمسون للحلقة الدراسـية     ، ُعقدت الدورة  ٦٨/١١٢عمالً بقرار اجلمعية العامة       -٣٠٠

، يف أثنـاء انعقـاد      ٢٠١٤يوليه  / متوز ٢٥ إىل   ٧للقانون الدويل يف قصر األمم يف الفترة من         
هذه احللقة الدراسية موجهة إىل شـباب احلقـوقيني         و. الدورة احلالية للجنة القانون الدويل    

يون ملسؤولون احلكوم املتخصصني يف القانون الدويل، مبن فيهم شباب األساتذة اجلامعيني، وا         
  .العاملون يف السلك األكادميي أو الدبلوماسي بوظائف اخلدمة املدنية يف بلداهنم

 شخصاً من جنـسيات خمتلفـة ومـن كـل اجملموعـات             ٢٤وشارك يف الدورة      -٣٠١
وحضر املشاركون اجللسات العامة للجنة، وخباصة احملاضرات الـيت جـرى           . )٨٦٥(اإلقليمية

  . يف األفرقة العاملة املعنية مبواضيع حمددةالترتيب هلا، وشاركوا

__________ 

، )مجهوريـة إيـران اإلسـالمية   (السيد ستار عزيزي : يةشارك األشخاص التالية أمساؤهم يف احللقة الدراس   )٨٦٥(
، السيد كريستيان جيفـال  )الكرسي الرسويل(، السيد توماسو دي روتسا )مولدوفا(السيدة ديانا كوكوس  

، الـسيدة دانـيال     )النيجر(، السيد هارونا غاربا هاماين      )فرنسا(، السيدة ماري فرانسواز فرناندث      )أملانيا(
، السيد عطـا  )ناميبيا(، السيدة ريتا راوندجوا هنغاري      )أرمينيا(يدة لوسني هاكوبيان    ، الس )مالطة(جاوسي  
، السيدة هرمني كمبو تاكام غاتـسينغ       )جنوب أفريقيا (، السيد مايكل ختال كاباي      )دولة فلسطني (هندي  

غـو  ، الـسيد سـوزغو لون     )اهلنـد (، السيد سنتيل كومار     )بولندا(، السيد بيوتر كوبيلسكي     )الكامريون(
، السيد لـويس خـابيري أونيـا غراسـيس     )بريو(، السيد بابلو أندريس موسكوزو دي ال كوبا        )مالوي(
، السيدة لوسـيا  )باراغواي(، السيد ألربتو مانويل بولييت أدورنو      )مصر(، السيد حممد حسن جنم      )إكوادور(

، السيد بنيامني   )اليابان(وهارا  ، السيدة ريوكو شين   )الربازيل(، السيدة سيلفانا شيمانسكي     )األرجنتني(رافني  
واجتمعت جلنـة االختيـار   ). إندونيسيا(، السيد فجر يوسف     )جنوب السودان (سانتورلينو كورون توميب    

/  نيـسان  ٣، أستاذة القانون الـدويل جبامعـة جنيـف، يف           لورانس بواسون دي شازورن   برئاسة السيدة   
 يتمكن أحد املرشحني املختارين من حـضور   ومل.  طلباً ١٤٣ من بني     مرشحاً ٢٥ واختارت   ٢٠١٤ أبريل

  . احللقة الدراسية
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وتـوىل الـسيد    . وافتتح احللقة الدراسية رئيس اللجنة، السيد كرييل غيفورغيـان          -٣٠٢
ماركوس مشيت، كبري املستشارين القانونيني مبكتب األمم املتحدة يف جنيف، مسؤولية إدارة            

ف التنسيق العلمـي للحلقـة      وكفلت جامعة جني  . احللقة الدراسية وتنظيمها وسري أعماهلا    
وتوىل السيد فيتوريو ماينييت، خبري القانون الدويل من جامعة جنيف، مهمة التنسيق            . الدراسية

مبساعدة السيدة يسرا سويدي، املساِعدة القانونية، والسيد مورغان كَرمب، املتدرب الداخلي  
  .يف مكتب االتصال للشؤون القانونية مبكتب األمم املتحدة يف جنيف

أعمال جلنة القانون ": السيد إيرنست بيتريتش: وألقى أعضاء اللجنة احملاضرات التالية  -٣٠٣
؛ الـسيد   "محاية البيئة فيما يتعلق بالرتاعات املـسلحة      ": ؛ السيدة ماري جاكوبسون   "الدويل
محايـة الغـالف    ": ؛ السيد شينيا موراسي   "اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية   ": مرييف. د شون
:  أوسـبينا  -؛ السيد إدواردو بلنـسيا      "منع اإلرهاب : "احلمود. ؛ السيد حممود ض   "اجلوي

؛ الـسيد   "القواعد اآلمرة : "تالدي. ؛ السيد ديري د   "محاية األشخاص يف حاالت الكوارث    "
  ."التطبيق املؤقت للمعاهدات": خوان مانويل غوميس روبليدو

املوظفني القانونيني مبنظمة العمل     باناريدا، كبري    -كما ألقى السيد جوردي أغوسيت        -٣٠٤
انتشار أحكام العمل يف اتفاقات التجارة احلرة وتفاعلها مع نظام معايري          "الدولية، حماضرة عن    
  ."منظمة العمل الدولية

فقد ُنظمت حلقة عمل    . وحضر املشاركون يف احللقة الدراسية أربع جلسات خارجية         -٣٠٥
، حبضور الـسيد    معهد الدراسات العليا الدولية واإلمنائية     يف   "حتديد القانون الدويل العريف   "عن  

معهد الدراسـات  (مايكل وود، املقرر اخلاص املعين باملوضوع، وبرئاسة األستاذ أندريا بيانشي      
 يف أكادمييـة    "احلصانة واجلرائم الدوليـة   "وُعقدت جلسة خاصة عن     ). العليا الدولية واإلمنائية  

حقوق اإلنسان، حبضور الـسيدة كونثبـسيون إسـكوبار         جنيف للقانون الدويل اإلنساين و    
إرناندث، املقررة اخلاصة املعنية حبصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبيـة،             

وحـضر  . ، ومبشاركة أعضاء آخرين من اللجنة     )جامعة جنيف (وبرئاسة األستاذة باوال غايتا     
القـانون  "اً نظمته جامعة جنيف بالتعاون مع جملـة         املشاركون يف احللقة الدراسية أيضاً مؤمتر     

 The Law and Practice of International( "واملمارسة يف احملاكم واهليئات القـضائية الدوليـة  

Courts and Tribunals( جلنة القانون الدويل واحملاكم واهليئات القضائية الدولية" عن موضوع :
 -السيد إدواردو بلنـسيا     : ة أمساؤهم كلمات أمام املؤمتر    وألقى املتحدثون التالي   ."حوار مثمر؟ 

؛ األسـتاذ  )عـضو اللجنـة  (؛ السيد شينيا موراسي )عضو اللجنة ورئيس حترير اجمللة    (أوسبينا  
 فينسني  - ٨جامعة باريس   ( ليفينك   -؛ األستاذ بيري بودو     )جامعة بولونيا، إيطاليا  (تانزي   أتيال

؛ )عضو اللجنة (؛ السيد ديري تالدي     )عضو اللجنة ( فورتو   ؛ السيد ماتياس  ) ُدين، فرنسا  -سان  
؛ األستاذ ماكـاين    )عضو اللجنة (؛ السيد مايكل وود     )جامعة جنيف (األستاذ روبرت كولب    

وأخـرياً،  ). جامعة جنيـف   (لورانس بواسون دي شازورن   ؛ األستاذة   )جامعة جنيف (مبنغي  
وقدم عروضـاً   . ون الدويل الصحي  ُنظمت جلسة يف منظمة الصحة العاملية، ركزت على القان        
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. كل من السيد غيان لوكا بورسي، املستشار القانوين ملنظمة الـصحة العامليـة؛ وسـتيفن أ               
  . سولومون، موظف قانوين رئيسي؛ والسيد جاكوب كريين، موظف قانوين معاون

" ويمحاية الغالف اجل"ومت تنظيم فريقني عاملني يف احللقة الدراسية لتناول موضوعي     -٣٠٦
وانضم كل مـشارك مـن      ". حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية       "و

وأشرف عضوا اللجنة، السيدة كونثبسيون     . املشاركني يف احللقة الدراسية إىل أحد الفريقني      
إسكوبار إرناندث والسيد شينيا موراسي، على الفريقني العاملني وقـدما املـشورة هلمـا              

وأعد كل فريق تقريراً وقدم استنتاجاته خالل جلسة العمل األخرية للحلقة           . ينبصفتهما خبري 
  . وُجمِّع التقريران وُوزعا على مجيع املشاركني وكذلك على أعضاء اللجنة. الدراسية
استقبلت مجهورية وكانتون جنيف املشاركني بكرم الضيافة املعهود يف مـبىن           وقد    -٣٠٧

  . يف احللقة الدراسية قاعة أالباما وحضروا حفل استقبالبلدية جنيف حيث زار املشاركون
وقام كل من رئيس اللجنة السيد كرييل غيفورغيان، ومدير احللقة الدراسية للقانون              -٣٠٨

الدويل السيد ماركوس مشيت، والسيد مايكل ختال كاباي باسم املشاركني، بإلقاء كلمة أمام 
  . وحصل كل مشارك على شهادة حضور.اللجنة خالل حفل اختتام احللقة الدراسية

، قـدمت حكومـات     ٢٠١١وأشارت اللجنة مع التقدير البالغ إىل أنه منذ عـام             -٣٠٩
األرجنتني وأيرلندا واجلمهورية التشيكية والسويد وسويسرا والصني وفنلنـدا واملكـسيك           

لحلقـة   تربعات إىل صندوق األمم املتحـدة االسـتئماين ل         واململكة املتحدة والنمسا واهلند   
ورغم أن األزمة املالية األخرية قد أثرت على التربعات، إال أن حالة   . الدراسية للقانون الدويل  

الصندوق مسحت بتقدمي عدد كاف من املنح للمرشحني املؤهلني وال سيما مـن البلـدان                
 ٦( منحة   ١٤وقُدمت هذا العام    . النامية، من أجل حتقيق التوزيع اجلغرايف املالئم للمشاركني       

  ). لنفقات املعيشة فقط، ومنحة واحدة لنفقات السفر فقط٧لنفقات السفر واملعيشة، و
 ١ ١٣٩، وهو تاريخ تأسيس احللقة الدراسـية، شـارك فيهـا            ١٩٦٥ومنذ عام     -٣١٠

  .  مشاركاً على منح٦٩٩وحصل .  جنسية١٧١مشاركاً ميثلون 
 -ة، اليت متكن احملامني الـشبان       وتشدد اللجنة على األمهية اليت توليها للحلقة الدراسي         -٣١١

 من التعرف على عمل اللجنة وأنشطة املنظمات الدولية         -وال سيما احملامني من البلدان النامية       
وتوصي اللجنة بأن تناشد اجلمعية العامة الدول مرة أخرى         . العديدة اليت تقع مقارها يف جنيف     

  . بأوسع مشاركة ممكنة٢٠١٥تقدمي التربعات لضمان تنظيم احللقة الدراسية يف عام 

  االحتفال بالعيد اخلمسني للحلقة الدراسية للقانون الدويل  -واو  
عقدت اللجنة جلسة لالحتفال بالذكري السنوية اخلمسني لتأسيس احللقة الدراسية            -٣١٢

وتصادف عقد اجللسة مع زيارة رئيس حمكمة العـدل الدوليـة           . ٢٠١٤يوليه  / متوز ٢٢يف  
". القـانون الـدويل كمهنـة     "وكان موضـوع اجللـسة      . إىل اللجنة القاضي بيتر تومكا    
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، وأعـضاء اللجنـة     )٨٦٦(ببيانات كل من رئيس اللجنة، ورئيس حمكمة العدل الدولية         وأدىل
، وعضو اللجنة الذي ارتبط باحللقة )٨٦٧(الذين حضروا احللقة الدراسية يف املاضي كمشاركني

، وممثلني عن املـشاركني يف دوريت       )٨٦٩(سية، ومدير احللقة الدرا   )٨٦٨(الدراسية عند تأسيسها  
  .)٨٧٠(٢٠١٤ و٢٠١٣احللقة الدراسية للقانون الدويل يف عامي 

  

__________ 

  .١٩٨٢كان مشاركاً يف عام  )٨٦٦(
، والسيد  )١٩٨٠(سينغ  . ، والسيد ن  )١٩٧٥(، والسيد شينيا موراسي     )١٩٧٠(كانديويت  . أ. خ. السيد إ  )٨٦٧(

  ).١٩٨٩(شتورما . ، والسيد ب)١٩٨٤(بيتر . م .ك
  . أوسبينا-بلنسيا . السيد إ )٨٦٨(
  .يت، كبري املستشارين القانونيني مبكتب األمم املتحدة يف جنيفالسيد ماركوس مش )٨٦٩(
  ).٢٠١٤(والسيد كريستيان دييفال ) ٢٠١٣(السيدة كارولينا أبرو  )٨٧٠(


