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الفصل الثاني
موجز أعمال اللجنة في دورتها السابعة والستين
 -13في أأا يتصأأي مبوضأأوع "شرررا الدولررة األولررع بالرعايررة" ،تلقأأت الل أأة التقريأأر ال هأأائي ع أ
ع أ أأي الفري أ أأق الدراس أ أأي املع أ أأد ةش أ أأرط الدول أ أأة األوىل ةالرعاي أ أأة ورحب أ أأت ة أ أأه ةامت أ أأان وأق أ أأرت م أ أأوجم
اسأأت تاجات الفريأأق الدراسأأيي وأشأأاهت الل أأة ةأأالتقرير ال هأأائي املقأأدو رىل ا عيأأة العامأأة وش أ عت
عل نشر عل أوسع نةاق ةك ي واختت ت الل ة نظر ا املوضوع (الفصي الراةع)ي
 -14وفي أأا يتعلأأق مبوضأأوع "حمايررة الفررلج الجرروي" ،عرأأرض علأ الل أأة التقريأأر الثأأام لل قأأرر
اخل أأاص ( A/CN.4/681و( Corr.1ةالصأ أأي ية فق أ أ )) ال أ أ ي ض أ أ يف ه ،ةعأ أأد التوس أأع حتليأ أأي مشأ أأاريع
املب أأاهئ التوجيهي أأة املقدم أأة تقري أأر األول ،جم وع أأة م أ مش أأاريع املب أأاهئ التوجيهي أأة امل قح أأة تتعل أأق
ةاملصأأةلحات املسأأتع لة ،ونةأأاق أ املبأأاهئ التوجيهيأأة ،واال ت أأاو املشأأرتك للبش أرية ،فض أالً ع أ
مشأروعي مبأدأي تأأوجيهيني ةشأ ن التأماو الأدول العأأاو غ ايأة الغأأال ا أوي ،والتعأأاون الأدويلي وةعأأد
م اقشأأة التقريأأر ،قأأررت الل أأة أن حتيأأي رىل أأة الصأأياغة مشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأة  1و 2و 3و5
ةالصأأيغة ال أوارهة التقريأأر الثأأام لل قأأرر اخلأأاص ،عل أ أن ير ظأأر مشأأروع املبأأدأ التأأوجيهي 3
سأأياق هيباجأأة حمت لأأةي وةعأأد ال ظأأر تقريأأر أأة الصأأياغة ،اعت أأدت الل أأة ةصأأفة مؤقتأأة ،مشأأاريع
امل أ أ أواه  1و 2و ،)A/CN.4/L.851( 5وأرة أ أأع فق أ أ أرات م أ أ أ الديباج أ أأة رىل جان أ أأب التعليق أ أأات عليه أ أأا
(الفصي اخلامس)ي
 -15وفي ا يتعلق مبوضوع "تحديرد القرانون الردولي العرفري" ،عرأرض علأ الل أة التقريأر الثالأث
لل قأأرر اخلأأاص ( )A/CN.4/682الأ ي تض أ  ،مجلأأة أمأأور ،فق أرات مضأأافة رىل ثالثأأة م أ مشأأاريع
االسأأت تاجات املقرتحأأة التقريأأر الثأأام ،وسسأأة مشأأاريع اسأأت تاجات جديأأدة تتصأأي عل أ الت أوايل،
ة أأالر ني امل ش أأئني للق أأانون ال أأدويل الع أأر  ،وهور االمت أأاع عأ أ الفع أأي ،وهور املعا أأدات والقأ أرارات،
وق أرارات احمل أأا م و تاة أأات الفقه أأاد ،وهور امل ظ أأات الدولي أأة ،فضأ أالً ع أ الع أأر املع أ يفأني ،واملع أأرتض
املص أ ّأري وعق أأب امل اقش أأة ال أأيت ج أأرت ا لس أأة العام أأة ،ق أأررت الل أأة أن حتي أأي رىل أأة الص أأياغة
مشأ أ أ أأاريع االسأ أ أ أأت تاجات ال أ أ أ أوارهة التقريأ أ أ أأر الثالأ أ أ أأثي وتلقأ أ أ أأت الل أ أ أ أأة تقريأ أ أ أأر أ أ أ أأة الصأ أ أ أأياغة
( ،)A/CN.4/L.869وأحاطأأت عل أاً مبشأأاريع االسأأت تاجات م أ  1رىل  ]15[16الأأيت اعت أأدهتا أأة
الصياغة ةصفة مؤقتة الدورتني الساهسة والستني والساةعة والستني (الفصي الساهس)ي
 -16وخبص أأوص موض أأوع "الجر ررادم إل ررد ا نس ررانية" ،نظ أأرت الل أأة التقري أأر األول لل ق أأرر
اخلأأاص ( )A/CN.4/680ال أ ي تض أ  ،مجلأأة أمأأور ،مشأأروعي مأأاهتني يتعلقأأان عل أ الت أوايل مب أأع
ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية واملعاقبأأة عليهأأا ،وتعري أ ا أرائم ضأأد اإلنسأأانيةي وعقأأب امل اقشأأة الأأيت جأأرت
ا لسة العامة ،قررت الل أة أن حتيأي رىل أة الصأياغة مشأروعي املأاهتني اللأ ي اقرتحه أا املقأرر
اخلأ أأاصي وةعأ أأد ال ظأ أأر تقريأ أأر أ أأة الصأ أأياغة ( ،)A/CN.4/L.853اعت أ أأدت الل أ أأة ةصأ أأفة مؤقتأ أأة
مشاريع املواه م  1رىل  4رىل جانب التعليقات عليها (الفصي الساةع)ي
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 -17وخبصأ أأوص موضأ أأوع "االتفاقر ررات اللحقر ررة والممارسر ررة اللحقر ررة فيمر ررا يتعلر ررق بتفس ر ررير
المعاهرردات" ،عرأرض علأ الل أأة التقريأأر الثالأأث لل قأأرر اخلأأاص ( )A/CN.4/683الأ ي تضأ ،
مجلأأة أمأأور ،مشأأروع اسأأت تان واحأأد ةش أ ن الصأأكوك الأ أ ر شئة لل ظ أأات الدوليأأةي وعقأأب امل اقشأأة
ال أأيت ج أأرت ا لس أأة العام أأة ،ق أأررت الل أأة أن حتي أأي رىل أأة الص أأياغة مش أأروع االس أأت تان الأ أ ي
اقرتح أأه املق أأرر اخل أأاصي وةع أأد ال ظ أأر تقري أأر أأة الص أأياغة ( ،)A/CN.4/L.854اعت أأدت الل أأة،
ةصفة مؤقتة ،مشروع االست تان  11رىل جانب تعليق عليه (الفصي الثام )ي
 -18وخبصأأوص موضأأوع "حمايررة الئي ررة فيمررا يتعلررق بالنزاعررات المسررلحة" ،عرأرض علأ الل أأة
التقري أأر الث أأام لل ق أأررة اخلاص أأة ( )A/CN.4/685الأ أ ي حأ أ يفده ،مجل أأة أم أأور ،قواع أأد ال أ أماع املس أألو
القائ أأة ال أأيت هل أأا ص أألة مباش أأرة غ اي أأة البيئ أأة س أأياق ال ماع أأات املس أألحة ،وت أأاول أ أ القواع أأد
ةالدراسأأةي وتضأ التقريأأر سسأأة مشأأاريع مبأأاهئ وثالثأأة مشأأاريع فقأرات مأ الديباجأأة تتعلأأق ة ةأأاق
مشأأاريع املبأأاهئ والغأأرض م هأأا فض أالً ع أ املصأأةلحات املسأأتطدمةي وعقأأب امل اقشأأة الأأيت جأأرت
ا لسأأة العامأأة ،قأأررت الل أأة أن حتيأأي رىل أأة الصأأياغة مشأأاريع فق أرات الديباجأأة ومشأأاريع املبأأاهئ
الوارهة تقرير املقررة اخلاصة ،مأع العلأم أن الب أد املتعلأق ة أ "املصأةلحات املسأتطدمة" رحمأال ةغأرض
تيسأ أأري امل اقش أ أأات ،ول أ أ تبأ أأت في أ أأه أ أأة الصأ أأياغةي وتلق أ أأت الل أ أأة الحق أ أاً تقري أ أأر أ أأة الص أ أأياغة
( )A/CN.4/L.870وأحاطأ أأت عل أ أاً مبشأ أأاريع األحكأ أأاو الت هيديأ أأة ومشأ أأاريع املبأ أأاهئ م أ أ أوالً)×(-
رىل ثانياً 5-اليت اعت دهتا ة الصياغة ةصفة مؤقتة (الفصي التاسع)ي
 -19وخبصوص موضوع " حصرانة مسرلولي الردول مرن الواليرة القضرادية الجناديرة األجنئيرة"،
عرأ رض علأ الل أأة التقريأأر الراةأأع لل قأأررة اخلاصأأة ( ) A/CN.4/686الأ ي رسأأته لل ظأأر مأأا تبقأ
م أ جوانأأب تتعل أأق ةال ةأأاق امل أأاهي للحصأأانة املوضأأوعية ،أي م أأا يشأأكي " الع أ أأي امل ف أ أ ةص أأفة
رمسي أ أأة" ،ونةاقه أأا ال أأممدي وتض أ التقري أأر اقرتاح أاً ةش أ ن مش أأروع امل أأاهة  ،2الفق أأرة الفرعي أأة (و)،
ال أ ي يعأ ّأر "الع أأي امل ف أ ةصأأفة رمسيأأة" ،وآخأأر ةش أ ن مشأأروع املأأاهة  6املتعلأأق ة ةأأاق احلصأأانة
املوضأأوعيةي وعقأأب امل اقشأأة الأأيت جأأرت ا لسأأة العامأأة ،قأأررت الل أأة رحالأأة مشأأروعي املأأاهتني
رىل أأة الصأأياغةي وتلقأأت الل أأة الحق أاً تقريأأر أأة الصأأياغة ( ،)A/CN.4/L.865وأحاطأأت عل أأا
مبش أأروعي امل أأاهتني  ،2الفق أأرة الفرعي أأة (و) ،و 6اللأ أ ي اعت أأدهت ا أأة الص أأياغة ةص أأفة مؤقت أأةي
(الفصي العاشر)ي
 -20وخبصأأوص موضأأوع "التطئيررق الملقررا للمعاهرردات" ،عرأأرض عل أ الل أأة التقريأأر الثالأأث
لل قأأرر اخلأأاص ( ،)A/CN.4/687ال أ ي ت أأاول عالقأأة التةبيأأق املؤقأأت ةاألحكأأاو األخأأرى م أ اتفاقيأأة
فيي أأا لقأأانون املعا أأدات لعأأاو  ،1969ومس أ لة التةبيأأق املؤقأأت وامل ظ أأات الدوليأأةي وعررضأأت عل أ
الل أ أأة أيض أ أاً م أ أ رة ( )A/CN.4/676أع أ أ ّدهتا األمانأ أأة العامأ أأة ةش أ أ ن التةبيأ أأق املؤقأ أأت لل عا أ أأدات
مبوجب اتفاقيأة فيي أا لقأانون املعا أدات ةأني الأدول وامل ظ أات الدوليأة أو في أا ةأني امل ظ أات الدوليأة
لعأ أأاو 1986ي وأحالأ أأت الل أ أأة رىل أ أأة الصأ أأياغة سأ أأتة مشأ أأاريع مبأ أأاهئ توجيهيأ أأة اقرتحهأ أأا املقأ أأرر
اخلأأاصي وعأأرض رئأأيس أأة الصأأياغة عل أ الل أأة الحق أاً تقريأأراً شأأفوياً مؤقت أاً لل أأة الصأأياغة ةش أ ن
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مش أأاريع املأ أواه مأ أ  1رىل  3ال أأيت اعت أأدهتا أأة الص أأياغة ةص أأفة مؤقت أأة وق أأدمتها رىل الل أأة للعل أأم
(الفصي احلاهي عشر)ي
 -21وأنش أ ت الل أأة فري أأق ة أأي لك أأي ي ظ أأر ةرناجمه أأا ورجراداهت أأا وأس أأاليب ع له أأا (الفص أأي
الثأأام عشأأر ،الفأأرع أل أ )ي وقأأررت الل أأة رهران موضأأوع "القواعأأد اآلمأأرة" ةرنأأامج ع لهأأا ،وتعيأأني
السيد هيري تالهي مقرراً خاصاً لل وضوع (الفصي الثام عشر ،الفرع أل )1-ي
 -22واس أأت رت الل أأة تب أأاهل املعلوم أأات م أأع حمك أأة الع أأدل الدولي أأة ،وامل ظ أأة االستش أأارية
القانوني أأة اآلس أأيوية  -األفريقي أأة ،والل أأة القانوني أأة للبل أأدان األمريكي أأة ،و أأة املستش أأاري الق أأانونيني
املع يأأة ةالقأأانون الأأدويل العأأاو التاةعأأة لأأس أوروةأأا ،و أأة القأأانون الأأدويل التاةعأأة لالحتأأاه األفريقأأيي
وألق أ مف أأوض األم أأم املتح أأدة الس أأامي حلق أأوق اإلنس أأان ل أأة أيضأ أاً أم أأاو الل أأةي وتبوهل أأت اآلراد
ةصفة غري رمسية ةني أعضاد ة القانون الدويل والل ة الدولية للصليب األمحري
الف أأرتة م أ  2أيار/م أأايو رىل 10
 -23وأوص أأت الل أأة ةعق أأد هورهت أأا الثام أأة والس أأتني ج ي أ
حميران/يونيه وم  4متوث/يوليه رىل  12آب/أغسةس ( 2016الفصي الثام عشر ،الفرع ةاد)ي
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