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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/67/467( على تقرير اللجنة السادسة ناءب[

  

ــدويل عــن أعمــال      - ٦٧/٩٢ ــانون ال ــة الق ــر جلن ــستني  تقري ــة وال دورتيهــا الثالث
  والرابعة والستني

  
  ،إن اجلمعية العامة  

 ،)1(والستنيرابعة  يف تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورا الوقد نظرت  

 على أمهية تعزيز التطـوير التـدرجيي للقـانون الـدويل وتدوينـه باعتبـار ذلـك                  وإذ تشدد   

ويف إعـالن مبـادئ القـانون     وسيلة لتحقيـق املقاصـد واملبـادئ الـواردة يف ميثـاق األمـم املتحـدة               

 ،)2(الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة

ستصواب إحالة املسائل القانونية ومسائل الـصياغة إىل اللجنـة الـسادسة،             با وإذ تسلم   

يف ذلك املواضيع اليت قد تقدم إىل جلنة القانون الدويل لبحثها بـشكل أعمـق، وباستـصواب                مبا

ــز إســهامهما بقــدر أكــرب يف التطــوير       ــة الــسادسة وجلنــة القــانون الــدويل مــن تعزي متكــني اللجن

 وتدوينه،التدرجيي للقانون الدويل 

ــد    ضــرورة إىل وإذ تــشري   ــيت ق ــدويل ال ــانون ال ــد االســتعراض مواضــيع الق   أن تبقــي قي

املتجــددة بالنــسبة إىل اتمــع الــدويل، مالئمــة للتطــوير   تكــون، بــالنظر إىل أمهيتــها اجلديــدة أو

التــدرجيي للقــانون الــدويل وتدوينــه، ومــن مث ميكــن أن تــدرج يف برنــامج العمــل املقبــل للجنــة    

  ون الدويل،القان

_______________ 

 ).A/67/10( ١٠ والستون، امللحق رقمسابعة الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ال )1(

 .، املرفق)٢٥ -د ( ٢٦٢٥لقرار ا )2(
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إىل دور الدول األعـضاء يف تقـدمي مقترحـات بـشأن مواضـيع جديـدة                وإذ تشري أيضا      

لتنظر فيها جلنة القانون الدويل، وإذ تالحظ، يف هـذا الـصدد، توصـية اللجنـة بـأن تكـون تلـك                

 املقترحات مشفوعة ببيان أسباب تقدميها،

ــد تأكيــد    ــة مــن الــدول      مــاوإذ تعي  األعــضاء عــن آرائهــا   تكتــسيه املعلومــات املقدم

  وممارساا من أمهية يف إجناح عمل جلنة القانون الدويل،

ــة   وإذ تـــسلم    بأمهيـــة العمـــل الـــذي يـــضطلع بـــه املقـــررون اخلاصـــون التـــابعون للجنـ

 الدويل، القانون

ــة بالقــانون بعقــد احللقــة الدراســية  وإذ ترحــب   ــداملعني ويل، وإذ تالحــظ مــع التقــدير   ال

 الدويل، ة بالقانوناملعنيدة االستئماين للحلقة الدراسية حم املتمندوق األصة إىل مات املقدعالترب

بأمهيـة   يف الوقـت املناسـب و  حوليـة جلنـة القـانون الـدويل     بأمهيـة تـسهيل نـشر    وإذ تقر   

 إجناز املتأخرات املتراكمة منها،

طـار   يف إتقرير جلنة القانون الـدويل بشأن    اليت جترى  ناقشةامل جدوى تركيز    وإذ تؤكد   

 علــى حنــو يهيــئ الظــروف الــيت تكفــل تركيــز االهتمــام علــى كــل   هــا وتنظيماللجنــة الــسادسة

  مواضيع حمددة،بشأنإجراء مناقشات  وموضوع من املواضيع الرئيسية اليت يتناوهلا التقرير

ز ــــ تقرير جلنـة القـانون الـدويل، يف تعزي        ب  املتعلقة ناقشةامل، يف سياق تنشيط     وإذ ترغب   

ون ــــ ن اللجنة السادسة، بوصفها هيئة تتألف من ممثلني حكوميني، وجلنـة القان           ـــ بي اءتبادل اآلر 

 اهليئتني،  حتسني احلوار بنيمن أجلن خرباء قانونيني مستقلني، مة تتألف ئ، بوصفها هيالدويل

 وحلقـــات نقـــاش لتبـــادل اآلراء باملبـــادرات الراميـــة إىل عقـــد مناقـــشات وإذ ترحـــب  

  قـرار هـو متـوخى يف   سـئلة يف إطـار اللجنـة الـسادسة، علـى حنـو مـا         وختصيص وقـت لطـرح األ     

 املتعلـق باختــاذ تـدابري إضــافية لتنــشيط   ٢٠٠٤يوليــه /متــوز ١ املـؤرخ  ٥٨/٣١٦اجلمعيـة العامــة  

 العامة، أعمال اجلمعية

 ؛)1( والستنيرابعة بتقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورا الحتيط علما  - ١  

 يف دورــا ملــا أجنزتــه مــن أعمــال للجنــة القــانون الــدويل تعــرب عــن تقــديرها  - ٢  

  القراءة األوىل ملشاريع املواد املتعلقة بطرد األجانب؛إكماهلا ، وخباصة والستنيرابعة ال
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ة يف  أعماهلـا بـشأن املواضـيع املدرجـ       جلنـة القـانون الـدويل     بأن تواصـل    توصي    - ٣  

ــدمت  ابرناجمهــا احلــايل، آخــذة تعليقــات احلكومــات ومالحظاــ    ــار، ســواء ق ــا يف االعتب  خطي

  أعرب عنها شفويا يف مناقشات اللجنة السادسة؛ أو

توليه جلنة القانون الدويل من أمهيـة السـتطالع      احلكومات إىل ما   توجه أنظار   - ٤  

ل اللجنة، وخباصـة آراؤهـا يف مجيـع        آرائها يف خمتلف جوانب املواضيع املدرجة يف جدول أعما        

 :يلي املسائل احملددة املبينة يف الفصل الثالث من تقريرها املتعلقة مبا

 األجنبية؛اجلنائية حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية   )أ(  

  نشأة القانون الدويل العريف وإثباته؛  )ب(  

ة القــانون الــدويل عــن   الرابــع مــن تقريــر جلنــ الفــصل مواصــلة النظــر يف تقــرر  - ٥  

يف ” التحفظــات علــى املعاهــدات “ الــذي يتنــاول موضــوع  )3(أعمــال دورــا الثالثــة والــستني 

 اللجنــة عــن أعمــال دورــا    تقريــرالــدورة الثامنــة والــستني للجمعيــة العامــة أثنــاء النظــر يف       

  والستني؛ اخلامسة

ون الدويل للحـصول،     احلكومات إىل األمهية اليت توليها جلنة القان       توجه أنظار   - ٦  

، على تعليقاا ومالحظاا بـشأن مـشاريع املـواد    ٢٠١٤يناير / كانون الثاين١يف موعد أقصاه    

اليت اعتمدا اللجنـة يف القـراءة األوىل يف دورـا       ” طرد األجانب “والشروح املتعلقة مبوضوع    

  ؛)4(الرابعة والستني

التطبيــق ‘‘ إدراج موضــوعي  قــرار جلنــة القــانون الــدويل تالحــظ مــع التقــدير  - ٧  

، وتـشجع   )5(يف برنـامج عملـها    ’’ نشأة القانون الدويل العريف وإثباتـه     ‘‘و  ” املؤقت للمعاهدات 

  ؛)6(اللجنة على مواصلة دراستها للمواضيع املدرجة يف برنامج عملها يف األجل الطويل

نة حـصا “ يعوإعطـاء األولويـة ملوضـ     مواصـلة   ىل  إ جلنـة القـانون الـدويل        تدعو  - ٨  

  ؛”اكمةاحملتسليم أو الااللتزام ب“  و”مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية

_______________ 

؛ واملرجـع نفـسه،   )A/66/10 (١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الـسادسة والـستون، امللحـق رقـم           )3(
  .(A/66/10/Add.1)اإلضافة 

  .٤٣، الفقرة (A/67/10) ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم  )4(

  .٢٦٨ و ٢٦٧املرجع نفسه، الفقرتان  )5(

  .٣٦٩ إىل ٣٦٥، الفقرات (A/66/10) ١٠الدورة السادسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )6(
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 عـن تقـدمي املـساعدة     الشفوي الـذي قدمتـه األمانـة العامـة    تقريرال ب حتيط علما   - ٩  

ــررين اخلاصــني  ــابعنيإىل املق ــدويل   الت ــانون ال ــة الق ــو  للجن ــر  ٢٨٠ة الفقرب ــن تقري ــةال م ، )1(لجن

ة لــدعم عمــل دد خيــارات حمــوضــع إىل األمــني العــام أن يواصــل جهــوده الراميــة إىل  وتطلــب

 املـؤرخ  ٥٦/٢٧٢ مبوجب قـرار اجلمعيـة العامـة      ة املقدم اخلياراتاملقررين اخلاصني، إضافة إىل     

 ؛٢٠٠٢ مارس/آذار ٢٧

، )7( لتحـسني أسـاليب عملـها      لقـانون الـدويل   جلنـة ا  اجلهود اليت تبذهلا    برحب  ت  - ١٠  

  وتشجع اللجنة على املواظبة على هذه املمارسة؛

ملـا تبقـى مـن فتـرة         بربنـامج العمـل املؤقـت للجنـة القـانون الـدويل              حتيط علما   - ١١  

  ؛)1( من تقريرها٢٧٣اخلمس سنوات، على النحو الوارد يف الفقرة 

ــواردة يف الفقــرة  التوصــيةتعــاود النظــر يف   أنتقــرر   - ١٢   ــة  ٣٨٨ ال ــر جلن  مــن تقري

ــستني     ــة والـ ــا الثالثـ ــال دورـ ــن أعمـ ــدويل عـ ــانون الـ ــة )8(القـ ــدورة الثامنـ ــالل الـ ــستني   خـ والـ

  العامة؛ للجمعية

ــانون الـــدويل  تـــدعو   - ١٣   ــة القـ ــا  إىلجلنـ ــاذ تـــدابري لتعزيـــز كفاءـ  أن تواصـــل اختـ

  وأن تنظر يف إمكانية تقدمي مقترحات إىل الدول األعضاء يف هذا الشأن؛وإنتاجيتها 

 أن تواصــل يف دوراــا املقبلــة اختــاذ تــدابري علــىجلنــة القــانون الــدويل تــشجع   - ١٤  

  لالقتصاد يف التكاليف، دون املساس بكفاءة عملها وفعاليته؛

، وتقـرر أن تعقـد      )1( من تقريـر جلنـة القـانون الـدويل         ٢٩٠بالفقرة  حتيط علما     - ١٥  

مــايو إىل / أيــار٦الــدورة املقبلــة للجنــة يف مكتــب األمــم املتحــدة يف جنيــف يف الفتــرة مــن         

 ؛٢٠١٣أغسطس / آب٩يوليه إىل / متوز٨يونيه ومن /حزيران ٧

يل واللجنــة تعزيــز احلــوار بــني جلنــة القــانون الــدو  استــصواب مواصــلة ؤكــد ت  - ١٦  

، وتشجع، يف هـذا الـسياق، يف مجلـة أمـور،     الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة السادسة يف   

 املمارسـة املتمثلـة يف إجـراء مـشاورات غـري رمسيـة يف شـكل مناقـشات بـني            على املواظبـة علـى    

ــذين حيـــضرون     ــانون الـــدويل الـ ــة القـ ــة الـــسادسة وأعـــضاء جلنـ ــأعـــضاء اللجنـ ــة دورة الالـ ثامنـ

  ؛للجمعية لستنيوا

_______________ 

  .٣٨٨  إىل٣٧٠ ، الفقراتاملرجع نفسه )7(

  .(A/66/10) ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم  )8(
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ــانون     تــشجع  - ١٧   ــة الق ــر جلن ــد قــدر اإلمكــان، يف مناقــشة تقري ــى التقي ــود عل  الوف

 تقـدمي بيانـات   مراعـاة الدويل، بربنامج العمل املنظم الذي وافقت عليه اللجنـة الـسادسة وعلـى           

 موجزة مركزة؛

 الـــدول األعـــضاء علـــى النظـــر يف أن يكـــون متثيلـــها علـــى مـــستوى   تـــشجع  - ١٨  
 قــانونيني خــالل األســبوع األول الــذي ينــاقش فيــه تقريــر جلنــة القــانون الــدويل يف  مستــشارين

 إجــراء مناقــشات رفيعــة املــستوى  إلتاحــة إمكانيــة) أســبوع القــانون الــدويل(اللجنــة الــسادسة 
 بشأن قضايا القانون الدويل؛

 إىل جلنــة القــانون الــدويل أن تواصــل إيــالء اهتمــام خــاص لإلشــارة يف تطلــب  - ١٩  
يرها السنوي، بالنسبة لكل موضوع، إىل أي مسائل حمددة تكون اآلراء الـيت أعربـت عنـها           تقر

ــشكل     ــسادسة أو ب ــة ال ــا يف اللجن ــشأا، إم ــة خاصــة يف  خطــياحلكومــات ب ــوفري ، ذات أمهي ت
 لجنة القانون الدويل يف أعماهلا املقبلة؛ل التوجيه الفعال

 ،آلراء مـــع اهليئـــات األخـــرىالتعـــاون وتبـــادل افيمـــا يتعلـــق ب ،حتـــيط علمـــا  - ٢٠  
، وتــشجع اللجنــة علــى مواصــلة  )1( مــن تقريــر جلنــة القــانون الــدويل ٢٩٦ إىل ٢٩١ بــالفقرات

 تعزيـز التعـاون بـني    مواصـلة  من نظامها األساسي من أجل ٢٦  و٢٥ و) ـه( ١٦املواد تطبيق  
  اعتبارها؛  فائدة هذا التعاون يفمع وضعملعنية بالقانون الدويل، اللجنة وغريها من اهليئات ا

 أن التـشاور مــع املنظمـات الوطنيـة وفــرادى اخلـرباء املعنـيني بالقــانون      تالحـظ   - ٢١  
الدويل ميكن أن يساعد احلكومات يف النظر فيما إذا كانت ستقدم تعليقات ومالحظات علـى               

 ومالحظاا؛  تعليقااصياغة، ويف املشاريع املقدمة من جلنة القانون الدويل

شعبة التـدوين   غـىن عنـه لـ       قراراا السابقة املتعلقة بالدور الـذي ال       تعيد تأكيد   - ٢٢  
 تقـدمي املـساعدة إىل جلنـة القـانون الـدويل،       يفيف مكتب الشؤون القانونية التابع لألمانـة العامـة          

ــها  ــذكرات وإ يف جمــاالت من ــداد امل ــ إع ــشأن  ج املواضــيع املدرجــة يف جــدول   راء الدراســات ب
 اللجنة؛ أعمال

ــد  - ٢٣   ــد تأكيــ ــسابقة   تعيــ ــا الــ ــاملقراراــ ــة  ةتعلقــ ــائق جلنــ ــدويل   بوثــ ــانون الــ القــ
  ؛)9(املوجزة وحماضرها

بترسيخ ممارسة األمانة العامة املتمثلة يف إدراج احملاضر املوجزة املؤقتـة           ترحب    - ٢٤  
  الدويل؛يف املوقع الشبكي املتعلق بأعمال جلنة القانون

 ؛ القانون الدويل للجنةضرورة التعجيل بإعداد احملاضر املوجزة ؤكدت  - ٢٥  
_______________ 

 ومجيع القرارات التالية هلما املتعلقة بالتقـارير  ٥، الفقرة  ٣٧/١١١ و   ١٠، الفقرة   ٣٢/١٥١ انظر القرارين  )9(
 .السنوية للجنة القانون الدويل املقدمة إىل اجلمعية العامة
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  ؛)1( من تقرير جلنة القانون الدويل٢٨٣ التوصية الواردة يف الفقرة تؤيد  - ٢٦  

، وتؤكـد القيمـة     )1(مـن تقريـر جلنـة القـانون الـدويل          ٢٨٤ة   بـالفقر  حتيط علما   - ٢٧  

وتطلـب إىل األمـني العـام أن يكفـل إصـدارها يف الوقـت            ،وليـة جلنـة القـانون الـدويل       حلالفريدة  

  املناسب جبميع اللغات الرمسية؛

، وتعرب عـن    )1( من تقرير جلنة القانون الدويل     ٢٨٧بالفقرة  حتيط علما أيضا      - ٢٨  

ــيت قــدمت تربعــات للــصندوق    االســتئماين إلجنــاز األعمــال املتراكمــة  تقــديرها للحكومــات ال

ــة  ــدويل  املتعلقــ ــانون الــ ــة القــ ــة جلنــ ــات      ،حبوليــ ــن التربعــ ــد مــ ــدمي املزيــ ــى تقــ ــشجع علــ وتــ

  االستئماين؛ للصندوق

 لتعهــد املوقــع الــشبكي واصــلةمتتبذلــه شــعبة التــدوين مــن جهــود   مبــاترحــب  - ٢٩  

 ؛)10(هوحتسين املتصل بأعمال جلنة القانون الدويل

 الـدويل  املعنيـة بالقـانون   الدراسـية  يف أن يستمر عقـد احللقـة   تعرب عن األمل   - ٣٠  

باالقتران مع دورات جلنة القانون الدويل وأن تتاح فرصة حـضور تلـك احللقـة الدراسـية لعـدد              

ــنظم القانونيــة الرئيــسية يف العــامل   الــذين مي مــن املــشاركنيأكــرب ، وخباصــة مــن البلــدان  ثلــون ال

 الالزمـة  وتناشـد الـدول أن تواصـل تقـدمي التربعـات       وللمندوبني لدى اللجنة السادسة،  النامية،

ــية     ــة الدراسـ ــتئماين للحلقـ ــم املتحـــدة االسـ ــندوق األمـ ــتعجال إىل صـ ــه االسـ ــة علـــى وجـ املعنيـ

 الدويل؛ بالقانون

ــام أن   إىل األتطلــب  - ٣١   ــوفرمــني الع ــةل ي ــانون  الدراســية لحلق ــة بالق ــدويل املعني  ال

يف ذلــك الترمجــة الــشفوية، حــسب االقتــضاء، وتــشجعه علــى مواصــلة   اخلــدمات الكافيــة، مبــا

 النظر يف سبل حتسني هيكل احللقة الدراسية ومضموا؛

 حماضــر مناقــشات اللجنـة الــسادسة ومــوجز املواضــيع الــيت  تـشدد علــى أمهيــة   - ٣٢  

 أن   يف هذا الـصدد    إىل األمني العام  تتطرق إليها إلجراء مداوالت جلنة القانون الدويل، وتطلب         

 جلمعيـة العامـة  الجنة، للعلم، حماضر املناقشة اليت جرت بشأن تقرير اللجنـة يف دورة             الحييل إىل   

 الـشفوية،    اليت قد تعممهـا الوفـود مقترنـة ببياناـا          اخلطيةوالستني، إىل جانب البيانات     سابعة  ال

 املتبعة؛ ، وفقا للممارسة املناقشةإليهاللمواضيع اليت تطرقت وأن يعد ويوزع موجزا 

 إىل األمانــة العامــة أن تعمــم علــى الــدول، يف أقــرب وقــت ممكــن بعــد تطلــب  - ٣٣  

 ألعمال تلـك  ا موجزيتضمناختتام دورة جلنة القانون الدويل، الفصل الثاين من تقريرها الذي         

_______________ 

)10( www.un.org/law/ilc. 
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بـشأا أمهيـة      املسائل احملددة اليت تكون آلراء احلكومـات       يتضمنل الثالث الذي    الدورة والفص 

   الثانية؛أوخاصة للجنة ومشاريع املواد اليت اعتمدا اللجنة إما يف القراءة األوىل 

 تتيح التقريـر الكامـل للجنـة القـانون الـدويل      إىل األمانة العامة أن   أيضا   تطلب  - ٣٤  

ختتام دورة اللجنـة لتنظـر فيـه الـدول األعـضاء، مـع احلـرص علـى         يف أقرب وقت ممكن عقب ا   

ــارير يف   أن يــــتم ذلــــك يف وقــــت مبكــــر ويف أجــــل ال  يتعــــدى املــــدة الزمنيــــة احملــــددة للتقــ

 العامة؛ اجلمعية

 جلنة القانون الدويل على مواصلة النظر يف سبل عرض املسائل احملـددة        تشجع  - ٣٥  

 علـى يـة خاصـة للجنـة، مـن أجـل مـساعدة احلكومـات          اليت تكون آلراء احلكومـات بـشأا أمه       

 حتسني تفهمها للمسائل املطلوب الرد عليها؛

ــدويل يف       توصــي  - ٣٦   ــانون ال ــة الق ــر جلن ــة بتقري ــشة املتعلق ــدأ املناق ــأن تب ــدورة  ب ال

  .٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٨يف  والستني للجمعية العامة الثامنة

  ٥٦اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ربديسم/ كانون األول١٤

  


