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  لثل الثاالفص    
  قضايا حمددة قد تكون للتعليقات اليت تبدى بشأهنا أمهية خاصة للجنة    

  االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما يتعلق بتفسري املعاهدات  -ألف  
 ٣١تطلب اللجنة من الدول ومن املنظمات الدولية أن تقدم إليها، يف موعد أقصاه                -٢٦

  : ، ما يلي٢٠١٥يناير /كانون الثاين
 سامهت يف تفسري معاهدة مـن       )٤(أي أمثلة تبني أن ممارسة منظمة دولية ما         )أ(  

  املعاهدات؛
معاهـدة  أمثلة تبّين أن إعالنات أو إجراءات أخرى صادرة عن هيئـة            أي    )ب(  

الحقة أو ممارسة الحقة تفيد يف تفسري       منشئة التفاقات   من خرباء مستقلني قد اعتربت      تتألف  
  .معاهدة من املعاهدات

  محاية الغالف اجلوي  - باء  
، ٢٠١٥يناير  / كانون الثاين  ٣١من الدول أن تقدم إليها، يف موعد أقصاه          اللجنة   تطلب  -٢٧

  . املعلومات املناسبة عن التشريعات احمللية واألحكام القضائية الصادرة عن احملاكم احمللية

  ةحصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبي  - جيم  
 / كـانون الثـاين    ٣١تطلب اللجنة من الدول أن تقدم إليها، يف موعـد أقـصاه               -٢٨
احمللية، ال سيما املمارسة القـضائية      املعلومات املناسبة عن قوانينها وممارستها      ،  ٢٠١٥ يناير

  :بشأن املسائل التالية
يف " املنفذة بصفة رمسيـة   األفعال  "أو  " األفعال الرمسية "    لالذي يعطى   املعىن    )أ(  

  سياق حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية؛
حصانة مسؤويل الدول من الوالية القـضائية اجلنائيـة         من  استثناءات  أي    )ب(  
  .األجنبية

__________ 

من مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية املنظمات      ) ب(٢، املادة   "املمارسة املستقرة للمنظمة  "انظر، على سبيل املثال      ) ٤(
، التعليق الوارد   )A/66/10 (١٠ ادسة والستون، امللحق رقم   الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الس     الدولية،  

 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات بني       ٢من املادة   ) ي(١؛ والفقرة   ٩٨ و ٩٧ بالصفحتني   ١٧ و ١٦يف الفقرتني   
 .A/CONF.129/15، ١٩٨٦الدول واملنظمات الدولية أو فيما بني املنظمات الدولية لعام 
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  حتديد القانون الدويل العريف  -دال  
 /اين كانون الث٣١من جديد أن تقدم إليها، يف موعد أقصاه      الدول  إىل  اللجنة  تطلب    -٢٩

وأنواع األدلـة   ، معلومات عن ممارستها فيما يتعلق بنشأة القانون الدويل العريف           ٢٠١٥يناير  
  :كما هو مبني يف، بعينهاالقانون يف حالة اليت تثبت هذا 

  ؛البيانات الرمسية أمام اهليئات التشريعية، واحملاكم، واملنظمات الدولية  )أ(  
  .قليميةاإلة ودون قليمياإلوطنية والاكم احملقرارات   )ب(  

عـن امللخـصات والدراسـات      تلقي معلومات   اللجنة  تود  باإلضافة إىل ذلك،    و  -٣٠
  .مارسة الدولة يف جمال القانون الدويلاملتعلقة مباالستقصائية 

  املسلحةفيما يتعلق بالرتاعات محاية البيئة   -هاء  
 ،٢٠١٥يناير  /ن الثاين  كانو ٣١أن تقدم إليها، يف موعد أقصاه       من الدول   اللجنة  تطلب    -٣١

تبّين ما إذا كانت قد فسرت القانون البيئي الدويل أو احمللي، يف ممارستها، على أنه               معلومات  
وتود اللجنة بصفة خاصة تزويدها     . مسلح دويل أو غري دويل    واجب التطبيق فيما يتعلق برتاع      

  : على ما يليبأمثلة
  و الثنائية ذات الصلة؛املعاهدات، ال سيما املعاهدات اإلقليمية أ  )أ(  
التشريعات الوطنية ذات الصلة باملوضوع، مبا يف ذلك التشريعات املتعلقـة             )ب(  

  بتنفيذ معاهدات إقليمية أو ثنائية؛
القانون البيئي الدويل أو احمللي يف منازعات       السوابق القضائية اليت طبق فيها        )ج(  

  .تتعلق برتاع مسلح
صكوك على معلومات تبّين ما إذا كان لديها        من الدول   أن حتصل    أيضاً اللجنة   وتود  -٣٢

ومن هذه الصكوك علـى سـبيل املثـال         . سلحاملرتاع  فيما يتعلق بال  هتدف إىل محاية البيئة     
؛ املوحـدة الوطنية؛ والكتيبات العسكرية؛ وإجراءات التشغيل واألنظمة  احلصر التشريعات    ال

أثناء العمليات الدولية؛ وسياسات اإلدارة     ة  الساريوقواعد االشتباك؛ واتفاقات مركز القوات      
  . األنشطة املتصلة بالدفاعبالبيئية املتعلقة 

  التطبيق املؤقت للمعاهدات  -واو  
 / كـانون الثـاين    ٣١من جديد أن تقدم، يف موعد أقصاه        الدول  إىل  تطلب اللجنة     -٣٣
دات، مبا يف ذلـك     ، معلومات عن ممارستها فيما يتعلق بالتطبيق املؤقت للمعاه        ٢٠١٥ يناير

  :هبذه املمارسة، مع إيراد أمثلة متعلقة بوجه خاص مبا يلياملتصلة التشريعات احمللية 
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  قرار قاضي بتطبيق معاهدة بصفة مؤقتة؛  )أ(  
  إهناء هذا التطبيق املؤقت؛  )ب(  
  .اآلثار القانونية املترتبة على التطبيق املؤقت  )ج(  

  اجلرائم ضد اإلنسانية  -زاي  
، ٢٠١٥يناير  / كانون الثاين  ٣١أن تقدم، يف موعد أقصاه      اللجنة من الدول    تطلب    -٣٤

  : معلومات بشأن ما يلي
اجلـرائم  "جيرِّم صراحة يف الوقت الراهن      للدولة  الوطين  كان القانون   ما إذا     )أ(  

  ؛إن كان األمر كذلكوبصفتها تلك، " ضد اإلنسانية
  ؛)نائية ذات الصلةالقوانني اجل(نص القانون اجلنائي ذي الصلة   )ب(  
تستطيع فيها الدولة ممارسة الوالية القضائية علـى شـخص          الظروف اليت     )ج(  

إقليمها أو عندما يكون مرتكـب      عند وقوع اجلرمية يف     (يدعى ارتكابه جرمية ضد اإلنسانية      
  ؛)اجلرمية من رعايا الدولة أو من املقيمني فيها، على سبيل املثال

  .جرائم ضد اإلنسانيةالوطنية للدولة بشأن اكم احملالقرارات الصادرة عن   )د(  


