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  الفصل الثاني  
 والستينفي دورتها السابعة  موجز أعمال اللجنة

 
، تلقأأت الل  أأة التقريأأر ال هأأائي عأأ  "شرررا الدولررة األولررع بالرعايررة"في أأا يتصأأي مبوضأأوع  -13

ع أأأأأي الفريأأأأأق الدراسأأأأأي املعأأأأأد ةشأأأأأرط الدولأأأأأة األوىل ةالرعايأأأأأة ورحبأأأأأت ةأأأأأه ةامت أأأأأان وأقأأأأأرت مأأأأأوجم 
وشأأ عت اسأأت تاجات الفريأأق الدراسأأيي وأشأأاهت الل  أأة ةأأالتقرير ال هأأائي املقأأدو رىل ا  عيأأة العامأأة 
 عل  نشر  عل  أوسع نةاق ةك ي واختت ت الل  ة نظر ا   املوضوع )الفصي الراةع(ي

"، عرأأرض علأأ  الل  أأة التقريأأر الثأأام لل قأأرر حمايررة الفررلج الجررويفي أأا يتعلأأق مبوضأأوع "و  -14
)ةالصأأأأي ية فقأأأأ (( الأأأأ ي ضأأأأ يف ه، ةعأأأأد التوسأأأأع   حتليأأأأي مشأأأأاريع  Corr.1و A/CN.4/681اخلأأأأاص )
التوجيهيأأأة املقدمأأأة   تقريأأأر  األول، جم وعأأأة مأأأ  مشأأأاريع املبأأأاهئ التوجيهيأأأة امل قحأأأة تتعلأأأق املبأأأاهئ 

عأأأ   فضأأأالً  ،للبشأأأريةواال ت أأأاو املشأأأرتك ةاملصأأأةلحات املسأأأتع لة، ونةأأأاق  أأأ   املبأأأاهئ التوجيهيأأأة، 
ني ةشأ ن التأأماو الأدول العأأاو غ ايأة الغأأال  ا أوي، والتعأأاون الأدويلي وةعأأد يمشأروعي مبأدأي  تأأوجيه

 5و 3و 2و 1م اقشأأة التقريأأر، قأأررت الل  أأة أن حتيأأي رىل   أأة الصأأياغة مشأأاريع املبأأاهئ التوجيهيأأة 
   3 ظأأأر   مشأأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهي ةالصأأأيغة الأأأوارهة   التقريأأأر الثأأأام لل قأأأرر اخلأأأاص، علأأأ  أن ير 

غة، اعت أأدت الل  أأة ةصأأفة مؤقتأأة، مشأأاريع الصأأيا   أأة تقريأأر   ال ظأأر وةعأأد سأأياق هيباجأأة حمت لأأةي
، وأرةأأأأأأع فقأأأأأأرات مأأأأأأ  الديباجأأأأأأة رىل جانأأأأأأب التعليقأأأأأأات عليهأأأأأأا (A/CN.4/L.851) 5و 2و 1املأأأأأأواه 
 (ياخلامسصي )الف

رض علأ  الل  أة التقريأر الثالأث "، عرأتحديرد القرانون الردولي العرفريوفي ا يتعلق مبوضوع " -15
( الأأ ي تضأأ  ،   مجلأأة أمأأور، فقأأرات مضأأافة رىل ثالثأأة مأأ  مشأأاريع A/CN.4/682لل قأأرر اخلأأاص )

االسأأأت تاجات املقرتحأأأة   التقريأأأر الثأأأام، وسسأأأة مشأأأاريع اسأأأت تاجات جديأأأدة تتصأأأي علأأأ  التأأأوايل، 
، وهور املعا أأأأدات والقأأأأرارات، الفعأأأأي عأأأأ  االمت أأأأاع، وهور ةأأأأالر  ني امل شأأأأئني للقأأأأانون الأأأأدويل العأأأأر 

واملعأأأرتض  ،العأأأر  املعأأأنييف اةأأأات الفقهأأأاد، وهور امل ظ أأأات الدوليأأأة، فضأأأاًل عأأأ  وقأأأرارات احملأأأا م و ت
حتيأأأي رىل   أأأأة الصأأأأياغة  امل اقشأأأأة الأأأيت جأأأأرت   ا لسأأأأة العامأأأة، قأأأأررت الل  أأأأة أن املصأأأّري وعقأأأأب

 الل  أأأأأأأأأة تقريأأأأأأأأأر   أأأأأأأأأة الصأأأأأأأأأياغة وتلقأأأأأأأأأتمشأأأأأأأأأاريع االسأأأأأأأأأت تاجات الأأأأأأأأأوارهة   التقريأأأأأأأأأر الثالأأأأأأأأأثي 
(A/CN.4/L.869)،  ًالأأيت اعت أأدهتا   أأة [ 15]16رىل  1مأأ  شأأاريع االسأأت تاجات مب وأحاطأأت عل أأا

 (يالساهس )الفصي  الدورتني الساهسة والستني والساةعة والستني الصياغة ةصفة مؤقتة 

األول لل قأأأأرر  "، نظأأأأرت الل  أأأأة   التقريأأأأرالجرررررادم إلررررد ا نسررررانيةوخبصأأأأوص موضأأأأوع " -16
( الأأأ ي تضأأأ  ،   مجلأأأة أمأأأور، مشأأأروعي مأأأاهتني يتعلقأأأان علأأأ  التأأأوايل مب أأأع A/CN.4/680اخلأأأاص )

ا أأرائم ضأأد اإلنسأأانية واملعاقبأأة عليهأأا، وتعريأأ  ا أأرائم ضأأد اإلنسأأانيةي وعقأأب امل اقشأأة الأأيت جأأرت 
ت الل  أة أن حتيأي رىل   أة الصأياغة مشأروعي املأاهتني اللأ ي  اقرتحه أا املقأرر   ا لسة العامة، قرر 

، اعت أأأأدت الل  أأأأة ةصأأأأفة مؤقتأأأأأة (A/CN.4/L.853) اخلأأأأاصي وةعأأأأد ال ظأأأأر   تقريأأأأر   أأأأأة الصأأأأياغة
 (يالساةعلفصي رىل جانب التعليقات عليها )ا 4رىل  1م   واهاملمشاريع 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/681
http://undocs.org/ar/A/CN.4/681/CORR.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.851
http://undocs.org/ar/A/CN.4/682
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.869
http://undocs.org/ar/A/CN.4/680
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.853
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االتفاقرررررات اللحقرررررة والممارسرررررة اللحقرررررة فيمرررررا يتعلرررررق بتفسرررررير وخبصأأأأأوص موضأأأأأوع " -17
( الأأ ي تضأأ  ،   A/CN.4/683رض علأأ  الل  أأة التقريأأر الثالأأث لل قأأرر اخلأأاص )"، عرأأالمعاهرردات

وك الأأأأ ر شئة لل  ظ أأأات الدوليأأأةي وعقأأأب امل اقشأأأة مجلأأأة أمأأأور، مشأأأروع اسأأأت تان واحأأأد ةشأأأ ن الصأأأك
الأأأيت جأأأرت   ا لسأأأة العامأأأة، قأأأررت الل  أأأة أن حتيأأأي رىل   أأأة الصأأأياغة مشأأأروع االسأأأت تان الأأأ ي 

الل  أأأأة،  ، اعت أأأأدت(A/CN.4/L.854) اقرتحأأأأه املقأأأأرر اخلأأأأاصي وةعأأأأد ال ظأأأأر   تقريأأأأر   أأأأة الصأأأأياغة
 (يالثام رىل جانب تعليق عليه )الفصي  11ةصفة مؤقتة، مشروع االست تان 

رض علأأ  الل  أأة "، عرأأحمايررة الئي ررة فيمررا يتعلررق بالنزاعررات المسررلحةوخبصأأوص موضأأوع " -18
ه،   مجلأأأأة أمأأأأور، قواعأأأأد ال أأأأماع املسأأأألو ديف حأأأأ( الأأأأ ي A/CN.4/685التقريأأأأر الثأأأأام لل قأأأأررة اخلاصأأأأة )

القائ أأأأة الأأأأيت هلأأأأا صأأأألة مباشأأأأرة غ ايأأأأة البيئأأأأة   سأأأأياق ال ماعأأأأات املسأأأألحة، وت أأأأاول  أأأأ   القواعأأأأد 
ةالدراسأأةي وتضأأ   التقريأأر سسأأة مشأأاريع مبأأاهئ وثالثأأة مشأأاريع فقأأرات مأأ  الديباجأأة تتعلأأق ة ةأأاق 

املسأأتطدمةي وعقأأب امل اقشأأة الأأيت جأأرت   مشأأاريع املبأأاهئ والغأأرض م هأأا فضأأاًل عأأ  املصأأةلحات 
ا لسأأة العامأأة، قأأررت الل  أأة أن حتيأأي رىل   أأة الصأأياغة مشأأاريع فقأأرات الديباجأأة ومشأأاريع املبأأاهئ 
أال ةغأرض  الوارهة   تقرير املقررة اخلاصة، مأع العلأم أن الب أد املتعلأق ةأأ "املصأةلحات املسأتطدمة" حمر

 تقريأأأأأر   أأأأأة الصأأأأأياغة الحقأأأأأاً الل  أأأأأة  وتلقأأأأأتالصأأأأأياغةي تيسأأأأأري امل اقشأأأأأات، ولأأأأأ  تبأأأأأت فيأأأأأه   أأأأأة 
(A/CN.4/L.870 ًوأحاطأأأأت عل أأأأا )  ًمبشأأأأاريع األحكأأأأاو الت هيديأأأأة ومشأأأأاريع املبأأأأاهئ مأأأأأ  أوال- )×(
 (يالتاسعةصفة مؤقتة )الفصي الصياغة    ةاليت اعت دهتا  5-ثانياً  رىل

"، حصرانة مسرلولي الردول مرن الواليرة القضرادية الجناديرة األجنئيرةوص موضوع "وخبص -19
( الأأ ي  رسأأته لل ظأأر   مأأا تبقأأ  A/CN.4/686رض علأأ  الل  أأة التقريأأر الراةأأع لل قأأررة اخلاصأأة )عرأ 

الع أأأأأأي امل فأأأأأ  ةصأأأفة "مأأأا يشأأأكي مأأأ  جوانأأأب تتعلأأأق ةال ةأأأاق املأأأاهي للحصأأأانة املوضأأأوعية، أي 
 ،)و(، الفقأأأرة الفرعيأأأة 2، ونةاقهأأأا الأأأممدي وتضأأأ   التقريأأأر اقرتاحأأأاً ةشأأأ ن مشأأأروع املأأأاهة "رمسيأأأأأأة
املتعلأأق ة ةأأاق احلصأأانة  6رمسيأأة"، وآخأأر ةشأأ ن مشأأروع املأأاهة  امل فأأ  ةصأأفة عأأّر  "الع أأييالأأ ي 

املوضأأوعيةي وعقأأب امل اقشأأة الأأيت جأأرت   ا لسأأة العامأأة، قأأررت الل  أأة رحالأأة مشأأروعي املأأاهتني 
وأحاطأأت عل أأا ، (A/CN.4/L.865) تقريأأر   أأة الصأأياغة الحقأأاً  الل  أأة وتلقأأترىل   أأة الصأأياغةي 
ا   أأأأة الصأأأأياغة ةصأأأأفة مؤقتأأأأةي  اعت أأأأدهتاللأأأأ ي   6، الفقأأأأرة الفرعيأأأأة )و(، و2مبشأأأأروعي املأأأأاهتني 

 (يالعاشر)الفصي 

"، عرأأأرض علأأأ  الل  أأأة التقريأأأر الثالأأأث التطئيرررق الملقرررا للمعاهرررداتوخبصأأأوص موضأأأوع " -20
عالقأأة التةبيأأق املؤقأأت ةاألحكأأاو األخأأرى مأأ  اتفاقيأأة  ت أأاولالأأ ي  ،(A/CN.4/687لل قأأرر اخلأأاص )

رضأأت علأأ  ، ومسأأ لة التةبيأأق املؤقأأت وامل ظ أأات الدوليأأةي وعر 1969فيي أأا لقأأانون املعا أأدات لعأأاو 
العامأأأأأة ةشأأأأأ ن التةبيأأأأأق املؤقأأأأأت لل عا أأأأأدات  هتا األمانأأأأأة( أعأأأأأدّ A/CN.4/676الل  أأأأأة أيضأأأأأاً مأأأأأ  رة )

مبوجب اتفاقيأة فيي أا لقأانون املعا أدات ةأني الأدول وامل ظ أات الدوليأة أو في أا ةأني امل ظ أات الدوليأة 
مشأأأأاريع مبأأأأاهئ توجيهيأأأأة اقرتحهأأأأا املقأأأأرر سأأأأتة ي وأحالأأأأت الل  أأأأة رىل   أأأأة الصأأأأياغة 1986لعأأأأاو 

ةشأأ ن  ل  أأة الصأأياغةل اً مؤقتأأ شأأفوياً  اً تقريأأر  الحقأأاً الل  أأة رئأأيس   أأة الصأأياغة علأأ   وعأأرضاخلأأاصي 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/683
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.854
http://undocs.org/ar/A/CN.4/685
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.870
http://undocs.org/ar/A/CN.4/686
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.865
http://undocs.org/ar/A/CN.4/687
http://undocs.org/ar/A/CN.4/676
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الأأأيت اعت أأأدهتا   أأأة الصأأأياغة ةصأأأفة مؤقتأأأة وقأأأدمتها رىل الل  أأأة للعلأأأم  3رىل  1مأأأ   مشأأأاريع املأأأواه
 (ياحلاهي عشر)الفصي 

 وأنشأأأ ت الل  أأأة فريأأأق  ةأأأي  لكأأأي ي ظأأأر   ةرناجمهأأأا ورجراداهتأأأا وأسأأأاليب ع لهأأأا )الفصأأأي -21
(ي وقأأررت الل  أأة رهران موضأأوع "القواعأأد اآلمأأرة"   ةرنأأامج ع لهأأا، وتعيأأأني ألأأ الفأأرع  الثأأام عشأأر،

 (ي1-أل ، الفرع الثام عشرلل وضوع )الفصي  خاصاً  السيد هيري تالهي مقرراً 

وامل ظ أأأأة االستشأأأأارية  ،واسأأأأت رت الل  أأأأة   تبأأأأاهل املعلومأأأأات مأأأأع حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة -22
و  أأأة املستشأأأاري  القأأأانونيني  ،والل  أأأة القانونيأأأة للبلأأأدان األمريكيأأأة ،األفريقيأأأة -القانونيأأأة اآلسأأأيوية 

و  أأأة القأأأانون الأأأدويل التاةعأأأة لالحتأأأاه األفريقأأأيي  ،املع يأأأة ةالقأأأانون الأأأدويل العأأأاو التاةعأأأة  لأأأس أوروةأأأا
وألقأأأ  مفأأأوض األمأأأم املتحأأأدة السأأأامي حلقأأأوق اإلنسأأأان  ل أأأة أيضأأأاً أمأأأاو الل  أأأةي وتبوهلأأأت اآلراد 

 ري رمسية ةني أعضاد   ة القانون الدويل والل  ة الدولية للصليب األمحريةصفة غ

 10 أيار/مأأأايو رىل 2مأأأ    الفأأأرتة  عقأأأد هورهتأأأا الثام أأأة والسأأأتني   ج يأأأ ةالل  أأأة  وأوصأأأت -23
 (يةاد الفرع، الثام عشر)الفصي  2016آب/أغسةس  12متوث/يوليه رىل  4م  يونيه و حميران/


