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  الفصل الثالث  
 تكون للتعليقات التي تئدى بشأنها أهمية خاصة للجنةقد قضايا محددة 

 
تعتأأرب الل  أأة أن مأأا تضأأ  ه الفصأأي الثالأأث مأأ  تقرير أأا املتعلأأق ةأأدورهتا السأأاةقة مأأ  طلبأأات  -24

، و"ا أرائم ضأد (5)، و"حتديأد القأانون الأدويل العأر "(4)لتقدمي معلومات ع  "محايأة الغأال  ا أوي"
 أمر ال يمال يكتسي أمهية، وترحب ة ي معلومات رضافيةي ،(6)اإلنسانية"

- 2016  أأأأانون الثام/ي أأأأاير  31غلأأأأول  -معلومأأأأات تقأأأأدو ةأأأأ ي  وترحأأأأب الل  أأأأة أيضأأأأاً  -25
 ةش ن القضايا التالية، م  أجي مراعاهتا   خمتل  تقارير املقرري  اخلاصنيي

  
 بتفسير المعاهداتاالتفاقات اللحقة والممارسة اللحقة فيما يتعلق  -ألف 

 
 مبا يلي: الدول وامل ظ ات الدولية أن توافيها لل  ة سيكون م  املفيد  -26

أيأأأة أمثلأأأة لقأأأرارات صأأأاهرة عأأأ  حمأأأا م وط يأأأة تبأأأني رسأأأهاو اتفأأأاق الحأأأق أو ةارسأأأة  )أ( 
 الحقة   تفسري معا دة م  املعا دات؛

عا أأأدات مكّونأأأة مأأأ  تصأأأر ات أو رجأأأرادات أخأأأرى صأأأاهرة عأأأ   يئأأأة ملأيأأأة أمثلأأأة  )ب( 
رىل اتفاقأات الحقأأة أو ةارسأأة الحقأة هلأأا أمهيتهأأا    مفضأأيةة أفعأال ةأأخأرباد مسأأتقلني قأد اعتأأربت مبثا
 تفسري معا دة م  املعا داتي

  
   حماية الئي ة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة -باء 

 
   قأأأد فسأأأرت مأأأا ركا  انأأأت ةشأأأ نالأأأدول معلومأأأات لأأأو قأأأدمت هلأأأا  ةت أأأة الل  أأأةسأأأتكون  -27

 أماع مسألو هويل أو غأري هويلي في أا يتعلأق ةةارساهتا القانون البيئي الدويل أو احمللأي علأ  أنأه ي ةبأق 
 وتوه الل  ة ةصفة خاصة لو أمك  موافاهتا ة مثلة عل  ما يلي: 

 املعا دات اإلقلي ية أو الث ائية كات الصلة؛مبا   كلك املعا دات،  )أ( 
عا أدات امل يأة كات الصألة ةاملوضأوع، مبأا   كلأك تشأريعات ت فيأ  التشريعات الوط )ب( 

 ث ائية؛القلي ية أو اإل
السأأأأواةق القضأأأأائية الأأأأيت طبأأأأق فيهأأأأا القأأأأانون البيئأأأأي الأأأأدويل أو احمللأأأأي   م اثعأأأأات  )ن( 

 تتعلق ة ماع مسلوي
__________ 

 ي27(، الفقرة A/69/10) 10، الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية لل  عية العامة (4) 

 ي30و 29، الفقرتان املرجع نفسه (5) 
 ي34، الفقرة املرجع نفسه (6) 
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مأأأي الأأدول تقأأدمي معلومأأات ع أأا ركا  انأأت لأأديها أيأأة صأأكوك تر رىل  وتةلأأب الل  أأة أيضأأاً  -28
علأأ  سأأبيي املثأأال التشأأريعات واألنظ أأة الوط يأأة، مأأ  كلأأك رىل محايأأة البيئأأة   سأأياق نأأماع مسأألو، و 

امل ةبقأأأة واألهلأأة العسأأكرية ورجأأرادات التشأأغيي املوحأأدة وقواعأأد االشأأتباك أو اتفاقأأات مر أأم القأأوات 
ةالأأأدفاعي والل  أأأة  أث أأأاد الع ليأأأات الدوليأأأة، وسياسأأأات اإلهارة البيئيأأأة كات الصأأألة ةاألنشأأأةة املتعلقأأأة
 مهت ة عل  وجه اخلصوص ةالصكوك كات الصلة ةالتداةري الوقائية والعالجيةي

  
 حصانة مسلولي الدول من الوالية القضادية الجنادية األجنئية -جيم 

 
مبعلومأأأأات عأأأأ  تشأأأأريعاهتا وةارسأأأأاهتا، وال سأأأأي ا لأأأأو وافتهأأأأا  لأأأأدولل ةت أأأأة الل  أأأأة سأأأأتكون -29

صأأأأانة مسأأأأؤويل الأأأأدول مأأأأ  القائ أأأأة في أأأأا يتعلأأأأق غالقيأأأأوه واالسأأأأتث ادات ةشأأأأ ن  ،امل ارسأأأأة القضأأأأائية
 الوالية القضائية ا  ائية األج بيةي

  
 التطئيق الملقا للمعاهدات -دال 

 
مبعلومأأأأأات عأأأأأ  ةارسأأأأأتها في أأأأأا يتعلأأأأأق ةأأأأأالتةبيق لأأأأأو وافتهأأأأأا لأأأأأدول ل ةت أأأأأةالل  أأأأأة  سأأأأأتكون -30

لل عا أأأدات، مبأأأا   كلأأأك التشأأأريعات احملليأأأة املتصأأألة رأأأ   امل ارسأأأة، مأأأع ريأأأراه أمثلأأأة تتعلأأأق  املؤقأأأت
 مبا يلي: خاصة 
 قرار تةبيق معا دة ةصفة مؤقتة؛ )أ( 
 رهناد   ا التةبيق املؤقت؛ )ب( 
 اآلثار القانونية ال امجة ع  التةبيق املؤقتي )ن( 

  
 القواعد اآلمرة -هاء 

 
مبعلومأات عأ  ةارسأتها املتعلقأة ةةأاةع القواعأد اآلمأرة لأو وافتهأا لأدول ل ت أةةالل  ة  ستكون -31

 واآلثار ال امجة ع ها عل  ال حو املعرب ع ه في ا يلي: نش هتاومبعايري 
املأأأدىل رأأأا أمأأأاو اهليئأأأات التشأأأريعية، الرمسيأأأة البيانأأأات الرمسيأأأة، مبأأأا يشأأأ ي البيانأأأات  )أ( 

 واحملا م، وامل ظ ات الدولية؛
 قرارات احملا م واهليئات القضائية الوط ية واإلقلي ية، مبا   كلك اهليئات شبه القضائيةي )ب( 

  


