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     الثاينالفصل    
  موجز أعمال اللجنة يف دورهتا السادسة والستني

، اعتمدت اللجنة، يف القراءة الثانية، جمموعـة        "د األجانب طر"فيما يتعلق مبوضوع      -١٢
 ، عمـالً  ، وأوصت عليها، إضافة إىل التعليقات      متعلقة بطرد األجانب    مشروع مادة  ٣١ من

 اجلمعية العامة بأن حتيط علماً مبشاريع املواد املتعلقة بطـرد           ،األساسي من نظامها    ٢٣باملادة  
 تشجع نشرها على أوسع نطاق ممكن، وأن تنظر الحقاً          األجانب يف قرار ترفق به املواد، وأن      

  ).الفصل الرابع(يف وضع اتفاقية باالستناد إىل مشاريع املواد 
، ُعرض على اللجنـة  "محاية األشخاص يف حاالت الكوارث   "موضوع  خيص  وفيما    -١٣

 تناول مـسألة محايـة       الذي )Add.1 و Corr.1 و A/CN.4/668(خلاص  للمقرر ا التقرير السابع   
خرى، وتضمن  األقواعد  بال، وكذلك عالقة مشاريع املواد      وسلعهماإلغاثة ومعداهتم   موظفي  
  . استخدام املصطلحاتبشأن  اقتراحاً
، اعتمدت اللجنة، يف القراءة األوىل، جمموعة       الدورةهذه  لنظر يف املوضوع يف     وبعد ا   -١٤
فة إىل التعليقـات    ، إضا متعلقة حبماية األشخاص يف حاالت الكوارث       مشروع مادة  ٢١من  
، إحالة مـشاريع    األساسي من نظامها    ٢١إىل   ١٦باملواد من    وقررت اللجنة، عمالً  . عليها

واللجنـة الدوليـة   املختصة ، إىل احلكومات واملنظمات الدولية العاماألمني عن طريق  املواد،  
تعليقاهتـا  لتقـدمي   للصليب األمحر واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر          

 ١ومالحظاهتا عليها، مع طلب تقدمي هذه التعليقات واملالحظات إىل األمني العـام حبلـول               
على أهنا تود تلقي تعليقات ومالحظات      إىل  اللجنة  كما أشارت   . ٢٠١٦يناير  /كانون الثاين 

 مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ومكتب األمم املتحدة للحد        مشاريع املواد من    
  ).الفصل اخلامس( التاريخ نفسه حبلول ،من أخطار الكوارث

، "(aut dedere aut judicare) االلتزام بالتسليم أو احملاكمـة "وفيما يتصل مبوضوع   -١٥
وواصل الفريق العامل تقييم العمل     . أعادت اللجنة تشكيل الفريق العامل املعين هبذا املوضوع       

عليقات املقدمة يف اللجنة السادسة أثناء الدورة الثامنـة  يف ضوء الت املتعلق باملوضوع، وخباصة    
الفريـق  أعمال   إىل   واستناداً. ٢٠١٣الفريق العامل لعام    تقرير  بشأن  والستني للجمعية العامة    

العامل، اعتمدت اللجنة التقرير النهائي عن املوضوع، وقررت إهنـاء النظـر يف املوضـوع               
  ). الفصل السادس(

االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما يتعلق بتفـسري        "موضوع  خيص  وفيما    -١٦
الذي تـضمن،   ) A/CN.4/671(لمقرر اخلاص   ل، ُعرض على اللجنة التقرير الثاين       "املعاهدات

فيما تضمن، ستة مشاريع استنتاجات تتعلق بتحديد االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقـة،            
وقيمـة  وشـكل  مارسة الالحقة يف تفسري املعاهدات،   لالتفاقات الالحقة وامل  احملتملة  واآلثار  

 من اتفاقية فيينا لقـانون املعاهـدات        ٣١من املادة   ) ب(٣الفقرة  مبوجب  املمارسة الالحقة   
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، والقرارات املعتمدة يف إطار مؤمتر      ألطراف فيما يتعلق بتفسري معاهدة    ، واتفاق ا  ١٩٦٩ لعام
وعقـب  . واملمارسة الالحقـة   الالحقة    مبوجب االتفاقات  نطاق التفسري للدول األطراف، و  

املقرر اليت اقترحها   عامة، قررت اللجنة إحالة مشاريع االستنتاجات الستة        اللسة  اجلاملناقشة يف   
مؤقتـة  بصفة  وبعد النظر يف تقرير جلنة الصياغة، اعتمدت اللجنة         . اخلاص إىل جلنة الصياغة   

  ).الفصل السابع(مخسة مشاريع استنتاجات، إضافة إىل التعليقات عليها 
لمقـرر  ل، نظرت اللجنة يف التقرير األول       "محاية الغالف اجلوي  "وفيما يتعلق مبوضوع      -١٧

تقدمي األساس املنطقي   لمشروع، مبا يف ذلك     لوتناول التقرير اهلدف العام     ). A/CN.4/667(اخلاص  
عـرض  ، و الصلة ذات   نطاقه العام، وحتديد املفاهيم األساسية    للعمل املتعلق هبذا املوضوع، وتعيني      

؛ وقّدم ثالثة مشاريع مبادئ توجيهيـة بـشأن      وجهات النظر والنهج املزمع اتباعها يف هذا الشأن       
الوضـع  ) ج(ونطاق مشاريع املبادئ التوجيهيـة؛  ) ب(و؛  "الغالف اجلوي "تعريف مصطلح    )أ(

املبـادئ  عامة، أرجئت إحالـة مـشاريع       اللسة  اجلوعقب املناقشة يف    . القانوين للغالف اجلوي  
  ).الفصل الثامن(التوجيهية إىل جلنة الصياغة، بناء على طلب املقرر اخلاص، إىل العام املقبل 

حصانة مسؤويل الدول من الواليـة القـضائية اجلنائيـة          "وفيما يتعلق مبوضوع      -١٨
الذي قّدم، يف مجلة    ) A/CN.4/673(لمقرر اخلاص   ل، نظرت اللجنة يف التقرير الثالث       "األجنبية

 بشأن األشخاص ٥ بشأن تعريف مسؤول الدولة، ومشروع املادة       )ه(٢ور، مشروع املادة    أم
عامة، قررت اللجنة إحالـة     اللسة  اجلوعقب املناقشة يف    . احلصانة املوضوعية بالذين يتمتعون   

بصفة وبعد النظر يف تقرير جلنة الصياغة، اعتمدت اللجنة         . مشروعي املادتني إىل جلنة الصياغة    
 بشأن األشخاص   ٥ بشأن تعريف مسؤول الدولة، ومشروع املادة        )ه(٢وع املادة   مؤقتة مشر 

  ).الفصل التاسع(، إضافة إىل التعليقات عليهما احلصانة املوضوعيةبالذين يتمتعون 
، ُعرض على اللجنـة التقريـر     "حتديد القانون الدويل العريف   "موضوع  خيص  وفيما    -١٩

ذي تضمن، يف مجلة أمور، أحـد عـشر مـشروع           ال) A/CN.4/672(لمقرر اخلاص   لالثاين  
والـركنني  ، والنهج األساسي املتبـع،      ونتائجهلتحليل تناول نطاق املوضوع     وفقاً  استنتاج،  

. "قـانون مقبولة مبثابة   " و "ممارسة عامة وجود  "القانون الدويل العريف، ومها     احملددين لقواعد   
اليت مشاريع االستنتاجات األحد عشر     عامة، قررت اللجنة إحالة     اللسة  اجلوعقب املناقشة يف    

بالتقرير املؤقت لرئيس جلنـة      وأحاطت اللجنة علماً  . املقرر اخلاص إىل جلنة الصياغة    اقترحها  
 بصفة مؤقتـة    الصياغة، مبا يف ذلك مشاريع االستنتاجات الثمانية اليت اعتمدهتا جلنة الصياغة          

  ).الفصل العاشر( وقدمتها إىل اللجنة للعلم
، ُعرض على اللجنة "املسلحةفيما يتعلق بالرتاعات محاية البيئة "موضوع ص وخبصو  -٢٠

قدمت فيه، ضمن مجلة أمـور،  الذي ) Corr.1 وA/CN.4/674 (ة اخلاصةلمقررلالتقرير األويل  
لآلراء اليت أعرب عنها املندوبون يف اللجنة السادسة للجمعية العامة، وممارسـة            عرضاً عاماً   

، واملصطلحات املستخدمة، واملبادئ البيئيـة،      واملنهجيةنطاق  اللية، و الدول واملنظمات الدو  
وتناولت املناقـشة الـيت دارت      .  الشعوب األصلية  حبقوق اإلنسان وحقوق  املتصلة  واملسائل  
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واملصطلحات املستخدمة واملبـادئ البيئيـة      واملنهجية  نطاق  الاجللسة العامة مسائل منها      يف
  ).الفصل احلادي عشر(صلية الشعوب األوحقوق اإلنسان وحقوق 

 عرض على اللجنة التقرير الثاين      ،"التطبيق املؤقت للمعاهدات  "وفيما يتعلق مبوضوع      -٢١
الذي سعى لتقدمي حتليل موضوعي لآلثار القانونية املترتبة علـى          ) A/CN.4/675(للمقرر اخلاص   

دأ األساسي الذي يستند إليه     وأظهر النقاش اتفاقاً عاماً على أن املب      . التطبيق املؤقت للمعاهدات  
املوضوع هو أنه، رهناً خبصوصيات املعاهدة موضوع االهتمام، تكون حقوق والتزامات الدولة            
اليت قررت أن تطبق املعاهدة، أو أجزاء منها، تطبيقاً مؤقتاً، هي احلقوق وااللتزامـات نفـسها            

  ). عشرالفصل الثاين(كما لو كانت املعاهدة نافذة بالنسبة لتلك الدولة 
فريـق  ال، أعادت اللجنة تـشكيل      "شرط الدولة األوىل بالرعاية   "موضوع  خيص  وفيما    -٢٢

 النظر يف مشروع التقرير النهائي الـذي أعـده          يفريق الدراس الوبدأ  .  املعين باملوضوع  يالدراس
 ي أثناء راسفريق الد ال إىل أوراق العمل والوثائق غري الرمسية األخرى اليت حبثها           رئيس الفريق استناداً  

مشروع تقرير هنائي منقح    إعداد   يفريق الدراس الويعتزم  . ٢٠٠٩يف عام   بدء مداوالته   عمله منذ   
واضـعاً يف اعتبـاره     ،  ٢٠١٥دورهتا السابعة والستني يف عـام       أثناء  لتقدميه إىل اللجنة للنظر فيه      

  ).لفصل الثالث عشرا(الدورة هذه فريق أثناء الالتعليقات والتعديالت املقدمة من فرادى أعضاء 
الفـصل  (وأنشأت اللجنة فريق ختطيط للنظر يف برناجمها وإجراءاهتا وأساليب عملها           -٢٣

يف برنامج  " اجلرائم ضد اإلنسانية  "وقررت اللجنة إدراج موضوع     ). الرابع عشر، الفرع ألف   
ع الفصل الرابع عـشر، الفـر  ( للموضوع  خاصاًمقرراًمرييف . دشون عملها، وتعيني السيد   

. طويل األجل ال يف برنامج عملها     "القواعد اآلمرة "وقررت اللجنة إدراج موضوع     ). ١-ألف
املخطـط  ، باسـتخدام    اليت حيتمل دراستها  وأقرت اللجنة استعراض وحتديث قائمة املواضيع       

ويف هذا الصدد، . هلذا الغرضنقطة انطالق  ك)٣(١٩٩٦ملواضيع لعام  القائمة  العام التوضيحي   
 يف ضوء التطورات الالحقة وإعداد قائمة       ١٩٩٦ من األمانة مراجعة قائمة عام       طلبت اللجنة 

موجزة، حبلول هنايـة فتـرة      تفسريية  ، مشفوعة مبالحظات    ")استقصاء("احملتملة  باملواضيع  
أن الفريق العامل املعين بربنامج العمل طويل األجل        املتفق عليه   ومن  . اخلمس احلالية السنوات  

  ).٢-ألفالفصل الرابع عشر، الفرع (ية مواضيع قد يقترحها األعضاء سيواصل النظر يف أ
واستمرت اللجنة يف تبادل املعلومات مع حمكمة العدل الدولية واملنظمة االستشارية             -٢٤

 األفريقية واللجنة القانونية للبلدان األمريكية وجلنة املستشارين القانونيني         -القانونية اآلسيوية   
  . القانون الدويل التابعة لالحتاد األفريقيلدويل العام التابعة جمللس أوروبا وجلنة املعنية بالقانون ا

مايو / أيار ٤من  يف الفترة   وقررت اللجنة أن تعقد دورهتا السابعة والستني يف جنيف            -٢٥
عـشر،  الرابع  الفصل   (٢٠١٥أغسطس  / آب ٧يوليه إىل   / متوز ٦يونيه ومن   / حزيران ٥إىل  
  ). باء الفرع

__________ 

 .الثاين، املرفق )اجلزء الثاين(، اجمللد الثاين ١٩٩٦، حولية جلنة القانون الدويل )٣(


