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  لفصل الثانيا  
 وجز أعمال اللجنة في دورتها الثانية والسبعينم

“ا كان معروضأا  على اللج ة التقرنر السأادس للمقرر  حماية الغالف الجوي اتعلق بموضأوع   فيما -13
( الحكومأأأأأأات  A/CN.4/736الةأأأأأأاص  من  الواردة  والمالحظأأأأأأات  والتعليقأأأأأأات  الأأأأأأدوليأأأأأأة  (ا  والم ظمأأأأأأات 

(A/CN.4/735  و ونت اول التقرنر التعليقات والمالحظات الواردة من الحكومات والم ظمات الدولية بشأأأأفن)
  وصأأأيات بشأأأفن شأأأروع الداباجة ومشأأأارنع المبادئ التوجيهيةا بالصأأأيغة المعتمدة يإ القرا ة امولىا ونقد  تم

  كل مشروع مبدأ توجيهإا واقتراح تقديم توصية رلى الجمعية العامةو

واعتمأدت اللج أةا يإ القرا ة الثأانيأةا المجموعأة الكأاملأة من مشأأأأأأأأأأأأأأارنع المبأادئ التوجيهيأة المتعلقأة  -14
مشأأأأأأروع مبدأ توجيهإا مشأأأأأأفوعة  بشأأأأأأروحهاو   12ية الغالف الجويا التإ تتفل  من مشأأأأأأروع داباجة وبحما

الإ: )أ( أن تحيط  من نظامها امسأأأأأأاسأأأأأأإا أن توصأأأأأأإ الجمعية العامة بما 23 ةا ويقا  للمادة وقررت اللج
يا وأن تريق ب لك علما  يإ قراٍر بمشأأأأأروع الداباجة ومشأأأأأارنع المبادئ التوجيهية بشأأأأأفن حماية الغالف الجو 

شأأروع الداباجة  القرار مشأأارنع المبادئ التوجيهية وتضأأمن نشأأرها على أوسأأع نباق ممكن؛ )ب( أن تمكإ م
ومشأأأارنع المبادئ التوجيهيةا مشأأأفوعة بشأأأروحهاا لع اية الدول والم ظمات الدولية وجميع امشأأأةاص ال ان 

 قد يدبلب م هم ت اول المسفلة ذات الصلة )الفصل الرابع(و

“ا كان معروضأأا  على اللج ة التقرنر السأأادس  التطبيق المؤقت للمعاهداتاتعلق بموضأأوع   وفيما -15
(ا والتعليقأأأات والمالحظأأأات الواردة من الحكومأأأات والم ظمأأأات الأأأدوليأأأة A/CN.4/738ر الةأأأاص )للمقر 

(A/CN.4/737 و ونت اول التقرنر التعليقات والمالحظات الواردة من الحكومات والم)  ظمات الدولية بشأأأأفن
مشأأروع الدليلا بصأأيغته المعتمدة يإ القرا ة امولىا وعدة مشأأارنع أحكا  نموذجية اقترحها المقرر الةاص 

من التقرنر مقترحأات مقأدمأة من المقرر  اتضأأأأأأأأأأأأأأ ا(و كمأ2019على اللج أة يإ دورتهأا الحأاديأة والسأأأأأأأأأأأأأأبعين )
ات والمالحظات الواردةا يضأأال  عن اقتراح تقديم  الةاص لكإ اد ظر ييها يإ القرا ة الثانية يإ ضأأو  التعليق

 توصية رلى الجمعية العامةو

  12 من واعتمأدت اللج أةا يإ القرا ة الثأانيأةا الأدليأل الكأامأل للتببيق المؤقأت للمعأاهأداتا الأ ي اتأفل    -16
مشروع مبدأ توجيهإ ومشروع مريق يشمل أمثلة على امحكا  ذات الصلة بالتببيق المؤقت للمعاهداتا مشفوعة   

من نظامها امسأأاسأأإا أوصأأت اللج ة الجمعية العامة بفن تحيط علما  بدليل التببيق    23بشأأروحهاو وويقا  للمادة  
ع اية الدول والم ظمات الدولية رلى الدليل    توّجه المؤقت للمعاهداتا وأن تشأأأأأأأجع نشأأأأأأأر  على أوسأأأأأأأع نباقا وأن  

تدجمع فيه    سأأأأأأأألسأأأأأأأألة اممم المتحدة التشأأأأأأأأرنعية وشأأأأأأأأروحها وأن تبلب رلى اممين العا  رعداد مجلد من م شأأأأأأأأور  
أبلغت بها الدول والم ظمات   ممارسأات الدول والم ظمات الدولية بشأفن التببيق المؤقت للمعاهداتا على نحو ما 

 ى جانب مواد أخرى تتعلق بالموضوع )الفصل الةامس(و تا رل على مدار الس وا 

“ا كان  حصاااانة مساااؤولي الدول من الوقية القضاااائية الجنائية األجنبيةاتعلق بموضأأأأوع   وفيما -17
ول العالقة بين حصأأانة ات ا (ا ال يA/CN.4/739معروضأأا  على اللج ة التقرنر الثامن للمقررة الةاصأأة )

مسأأأأأأأؤولإ الدول من الوالية القضأأأأأأأائية الج ائية امج بية والمحاكم الج ائية الدولية؛ ون ظر يإ آلية لتسأأأأأأأونة  
الم ازعات بين دولة المحكمة ودولة المسأأأؤول؛ ون ظر يإ مسأأأفلة الممارسأأأات الجيدة التإ يمكن أن تسأأأاعد 

اق عملية تقرنر الحصأأأأأانة وتببيقها؛ ونقد  مقترحات يإ سأأأأأيعلى حّل المشأأأأأاكل التإ ت شأأأأأف يإ الممارسأأأأأة 
أعقاب الم اقشأأأة التإ جرت يإ الجلسأأأة العامةا قررت اللج ة أن تدحيل   و ويإ18و  17لمشأأأروعإ المادتين 

ا مع مراعاة الم اقشأأأأأة التإ جرت والمقترحات التإ قددمت 18و  17رلى لج ة الصأأأأأياغة مشأأأأأروعإ المادتين 
  ا 12و   11و   10و   9و   8و   مقدما    8لج ة تقارنر لج ة الصأأياغة بشأأفن مشأأارنع المواد  قت ال يإ الجلسأأة العامةو وتل 

 واعتمدت اعتمادا  مؤقتا  مشارنع المواد الم كورةا مشفوعة  بشروحها )الفصل السادس(و
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  “ا كان معروضأا  على اللج ة التقرنر الرابع خالفة الدول في مساؤولية الدولة اتعلق بموضأوع    وفيما  -18
( ال ي ات اول المسائل المتصلة بفثر خالية الدول على أشكال المسؤوليةا  A/CN.4/743ص )ر الةاللمقر 

سأأأأأأيما مةتل  أشأأأأأأكال الجبرا وااللتما  بالكّ ا والتفكيدات وضأأأأأأمانات عد  التكرارو وقررت اللج ةا يإ  وال
ا 19و 18و  17و 16و  مكررا   7سأأأأأة العامةا أن تدحيل مشأأأأأارنع المواد  إ الجلجرت ي أعقاب الم اقشأأأأأة التإ

بصأأأأأأأأيغتها الواردة يإ التقرنر الرابع للمقرر الةاصا رلى لج ة الصأأأأأأأأياغةا مع مراعاة التعليقات التإ أدبدات  
 ة  المعتمدة بصأأأفة مؤقتة من جانب لج 9و 8و 7يإ الجلسأأأة العامةو واعتمدت اللج ة مؤقتا  مشأأأارنع المواد 

  ة رلى ذلكا أحاطت اللج ة علما  بالتقرنر الصأأياغة يإ الدورة الحادية والسأأبعينا مشأأفوعة  بشأأروحهاو وباإلضأأاي 
  ا على ال حو ال ي اعتمدته اللج ة مؤقتا  11و   مكررا    10و   10المؤقت لرئيس لج ة الصأأياغة عن مشأأارنع المواد  

 )الفصل السابع(و  يإ الدورة الحاليةا وهو تقرنر مقد  رلى اللج ة للعلم يقط

“ا كأان معروضأأأأأأأأأأأأأأا  على اللج أة التقرنر الثأانإ العااماة للقاانون   المبااد وفيمأا اتعلق بموضأأأأأأأأأأأأأأوع   - 19
  ن ) ( م 1 عامة للقانون بمفهو  الفقرة حداد المبادئ ال ( ال ي ات اول ت Corr.1و   A/CN.4/741)   للمقرر الةاص

من ال ظا  امساسإ لمحكمة العدل الدوليةو ويإ أعقاب الم اقشة التإ جرت يإ الجلسة العامةا قررت    38المادة  
ا بصأأأأأأأأأيغتها الواردة يإ التقرنر الثانإا رلى لج ة  9و   8و   7و   6و   5و   4اللج ة أن تدحيل مشأأأأأأأأأارنع االسأأأأأأأأأت تاجات  

ةو وتلقت اللج ة تقرنر لج ة الصأأياغة بشأأفن مشأأارنع  مع مراعاة التعليقات التإ أدبدات يإ الجلسأأة العام   الصأأياغةا 
وعالوة على  ا واعتمدتها واعتمدت مؤقتا  مشأارنع االسأت تاجات الم كورةا مشأفوعة  بشأروحو  4و   2و   1االسأت تاجات  

 )الفصل الثامن(و قرنر لج ة الصياغة  الوارد أيضا  يإ ت   5ذلكا أحاطت اللج ة علما  بمشروع االست تا   

“ا أعادت اللج ة ارتفاع مسااتوس سااطب البحر من مناور القانون الدوليوفيما اتعلق بموضأأوع   -20
تشأأأأأكيل الفرنق الدراسأأأأأإ المع إ بارتفاع مسأأأأأتوى سأأأأأبح البحر من م ظور القانون الدولإو وكان معروضأأأأأا   

( بشأأأأأفن المسأأأأأائل ذات  Add.1و Corr.1و A/CN.4/740ائل امولى )على الفرنق الدراسأأأأأإ ورقة المسأأأأأ
ما السأيد بوغدان أورنسأكو  ن للفرنق الدراسأإ هن الرؤسأا  المشأاركيالصألة بقانون البحارا التإ أعّدها اث ان م

والسأيدة نيلوير أورالا رضأاية  رلى ورقات مسأاهمة غير رسأمية وتعليقات مقدمة من امعضأا و وعقد الفرنق 
الدراسأإ م اقشأة  شأبيهة بالجلسأة العامة“ بشأفن مةتل  المسأائل التإ نوقشأت يإ ورقة المسأائل امولى على 

ا  وأجرى الفرنق الدراسأأأإ م اقشأأأة تحاورنة يإ وقت الحق     امول من الدورةو س جلسأأأاتا خالل الجم مدى خم 
  على مدى ثالث جلسأأأات أخرى معقودة خالل الجم  الثانإ من الدورةا ب ا   على جملة أمور م ها سأأألسأأألة من 

لمشاركان  نةا قد  الرئيسان اامسئلة اإلرشادية التإ أعّدها الرئيسان المشاركانو ويإ أعقاب الم اقشة التحاور 
 )الفصل التاسع(والفرنق الدراسإ لى الجلسة العامة عن أعمال  تقرنرا  ر

“ا أعادت اللج ة رنشأأأأأأأأأأا  يرنق تةبيط لل ظر يإ  قرارات اللجنة واسااااااتنتاجاتها األخرس     اتعلق ب  وفيما  -21
ر يرنق التةبيط بدور  أن ا شأأأأأأئ مجددا  الفرنق ال  عامل المع إ ببرنامج  برنامجها وإجرا اتها وأسأأأأأأاليب عملهاا وقرَّ

العمل البونل امجلا برئاسأأة السأأيد محمود ضو الحمودا والفرنق العامل المع إ بفسأأاليب العملا برئاسأأة السأأيد  
سونة )الفصل العاشرا الفرع با (و وقررت اللج ة أن تدر  يإ برنامج عملها البونل امجل موضوع  ح   حسين عو 

 “ )الفصل العاشرا الفرع با ا والمريق(و ن الدولي لتقرير قواعد القانو   ة اقحتياطي الوسائل    

  2021 يه تموز/اول   22وخاطبت القاضأأأأأية جون رو دونوهيوا رئيسأأأأأة محكمة العدل الدوليةا اللج ة يإ   -22
  تتمكن اللج ةا لألسأأأأأأأأأ ا من رجرا   (ا لم 19- عن طرنق اإلنترنتو ونتيجة  لجائحة مرض ييروس كورونا )كوييد 

يرنقإ للقانون الدولإ؛ والم ظمة االسأأأأتشأأأأارنة القانونية  مع كل من لج ة االتحاد امتبادل المعلومات المعتاد  
مع ية بالقانون الدولإ العا  التابعة لمجلس أوروبا؛  اميرنقية؛ ولج ة المسأأأأأتشأأأأأارنن القانونيين ال -اآلسأأأأأيونة 

آلرا  مع اللج أة الدوليأة واللج أة القأانونيأة للبلأدان اممرنكيأةو بيأد أنهأا تمك أت من رجرا  تبأادل غير رسأأأأأأأأأأأأأأمإ ل
 )الفصل العاشرا الفرع ها (و 2021تموز/اوليه  15للصليب امحمر يإ 

رت اللج ة أن تعقد دورتها الثالثة والسأأأأأأأأأأأأبعين يإ ج يفا يإ الفترتين من   -23 نيسأأأأأأأأأأأأان/أبرنل    18وقرَّ
 م(و)الفصل العاشرا الفرع جي 2022آب/أغسبس   5تموز/اوليه رلى  4حمنران/اونيه ومن   3 رلى
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