
A/RES/71/140 األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
Distr.: General 

19 December 2016 

  السبعوناحلادية والدورة 
من جدول األعمال ٧٨البند 

 

 الرجاء إعادة االستعمال
16-21345 (A) 

*1621345*  

 

    
    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٣ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/71/509( على تقرير اللجنة السادسة بناء[

  

  تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورا الثامنة والستني  - ٧١/١٤٠
  

 ،إن اجلمعية العامة  

 ،)١(يف تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورا الثامنة والستني وقد نظرت  

على أمهية تعزيز التطـوير التـدرجيي للقـانون الـدويل وتدوينـه باعتبـار ذلـك         وإذ تشدد  
وسيلة لتحقيـق املقاصـد واملبـادئ الـواردة يف ميثـاق األمـم املتحـدة ويف إعـالن مبـادئ القـانون           

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

حالة املسائل القانونية ومسائل الصـياغة إىل اللجنـة السادسـة،    باستصواب إ وإذ تسلم  
مبا يف ذلك املواضيع اليت قد تقدم إىل جلنة القانون الدويل لبحثها بشـكل أعمـق، وباستصـواب    
ــة السادســة وجلنــة القــانون الــدويل مــن تعزيــز إســهامهما بقــدر أكــرب يف التطــوير       متكــني اللجن

 التدرجيي للقانون الدويل وتدوينه،

تكـون،   قـد  إىل ضرورة أن تبقي قيد االستعراض مواضيع القانون الدويل الـيت  وإذ تشري  
بــالنظر إىل أمهيتــها اجلديــدة أو املتجــددة بالنســبة إىل اتمــع الــدويل، مالئمــة للتطــوير التــدرجيي   

 يل،للقانون الدويل وتدوينه، ومن مث ميكن أن تدرج يف برنامج العمل املقبل للجنة القانون الدو

إىل دور الدول األعضـاء يف تقـدمي مقترحـات بشـأن مواضـيع جديـدة        وإذ تشري أيضا  
لتنظر فيها جلنة القانون الدويل، وإذ تالحظ، يف هـذا الصـدد، توصـية اللجنـة بـأن تكـون تلـك        

 املقترحات مشفوعة ببيان أسباب تقدميها،

_______________ 

 ).A/71/10( ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والسبعون، امللحق رقم   )١(

 )، املرفق.٢٥ -(د  ٢٦٢٥القرار   )٢(
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ــد تأكيــد    ــة مــن الــدول األعضــا      مــا وإذ تعي ء عــن آرائهــا  تكتســيه املعلومــات املقدم
 وممارساا من أمهية يف إجناح عمل جلنة القانون الدويل،

 بأمهية العمل الذي يضطلع به املقررون اخلاصون للجنة القانون الدويل، وإذ تسلم  

ــة بالقــانون الــدويل، وإذ تالحــظ مــع التقــدير      وإذ ترحــب   بعقــد احللقــة الدراســية املعني
 حدة االستئماين للحلقة الدراسية املعنية بالقانون الدويل،التربعات املقدمة إىل صندوق األمم املت

يف الوقـت املناسـب وبأمهيـة     حوليـة جلنـة القـانون الـدويل    بأمهيـة تسـهيل نشـر     وإذ تقر  
 إجناز املتأخرات املتراكمة منها،

جدوى تركيز املناقشة اليت جترى بشأن تقرير جلنة القانون الـدويل يف إطـار    وإذ تؤكد  
اللجنــة السادســة وتنظيمهــا علــى حنــو يهيــئ الظــروف الــيت تكفــل تركيــز االهتمــام علــى كــل    

 موضـــوع مــن املواضيع الرئيسية اليت يتناوهلا التقرير وإجراء مناقشات حول مواضيع حمددة،

ط املناقشة املتعلقة بتقرير جلنة القـانون الـدويل، يف مواصـلة    ، يف سياق تنشيوإذ ترغب  
تعزيـــز تبادل اآلراء بيـــن اللجنة السادسة، بوصفها هيئـة تتـألف مـن ممـثلني حكـوميني، وجلنـة       
القانــــون الدولــــي، بوصـفها هيئــــة تتـألف مـن خبــــراء قـانونيني مسـتقلني، مـن أجـل حتسـني             

 احلوار بني اهليئتني،

باملبـــادرات الراميـــة إىل عقـــد مناقشـــات لتبـــادل اآلراء وحلقـــات نقـــاش  ذ ترحـــبوإ  
هـو متـوخى يف قـرار     وختصيص وقـت لطـرح األسـئلة يف إطـار اللجنـة السادسـة، علـى حنـو مـا         

تــدابري إضــافية لتنشــيط املتعلــق باختــاذ  ٢٠٠٤متوز/يوليــه  ١املــؤرخ  ٥٨/٣١٦اجلمعيــة العامــة 
 أعمال اجلمعية،

 ؛)١(بتقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورا الثامنة والستني حتيط علما  - ١  

زتــه مــن أعمــال يف دورــا عــن تقــديرها للجنــة القــانون الــدويل ملــا أجن تعــرب  - ٢  
 الثامنة والستني، وتالحظ بصفة خاصة:

االنتهاء من القراءة الثانية ملشاريع املواد املتعلقة حبماية األشـخاص يف حـاالت     (أ)  
 ؛  )٣(الكوارث باعتماد جمموعة كاملة من مشاريع املواد بشأن هذا املوضوع

ــهاء مــن القــراءة األوىل ملشــاريع     (ب)   ــد القــانون   االنت االســتنتاجات املتعلقــة بتحدي
 ؛)٤(الدويل العريف باعتماد جمموعة كاملة من مشاريع االستنتاجات بشأن هذا املوضوع

_______________ 

ــر )٣( ــم        :انظـ ــق رقـ ــبعون، امللحـ ــة والسـ ــدورة احلاديـ ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرمسيـ )، A/71/10( ١٠الوثـ
 الرابع، الفرع هاء.  الفصل

 املرجع نفسه، الفصل اخلامس، الفرع جيم.  )٤(
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االنتهاء من القراءة األوىل ملشاريع االسـتنتاجات املتعلقـة باالتفاقـات الالحقـة       (ج)  
املـــة مـــن مشـــاريع واملمارســة الالحقـــة فيمـــا يتعلـــق بتفســـري املعاهــدات باعتمـــاد جمموعـــة ك  

 ؛)٥(االستنتاجات بشأن هذا املوضوع

ــدويل أعماهلــا بشــأن املواضــيع املدرجــة      توصــي  - ٣   ــة القــانون ال ــأن تواصــل جلن ب
برناجمها احلـايل، آخـذة تعليقـات احلكومـات ومالحظاـا يف االعتبـار، سـواء قُـدمت خطيـا           يف
 أعرب عنها شفويا يف مناقشات اللجنة السادسة؛  أو

توليه جلنة القـانون الـدويل مـن أمهيـة للحصـول       احلكومات إىل ما انتباهتوجه   - ٤  
، بشـأن خمتلـف جوانـب املواضـيع     ٢٠١٧كانون الثاين/ينـاير   ٣١على آرائها، يف موعد أقصاه 

املدرجة يف جدول أعمـال اللجنـة، وخباصـة آراؤهـا يف مجيـع املسـائل احملـددة املبينـة يف الفصـل          
 ة مبا يلي:الثالث من تقريرها واملتعلق

 اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية؛  (أ)  

 محاية الغالف اجلوي؛  (ب)  

 التطبيق املؤقت للمعاهدات؛  (ج)  

 القواعد اآلمرة؛  (د)  

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

لــدويل احلكومــات إىل األمهيــة الــيت توليهــا جلنــة القــانون ا   توجــه أيضــا انتبــاه   - ٥  
، علــى تعليقاــا ومالحظاــا بشــأن ٢٠١٨كــانون الثاين/ينــاير  ١للحصــول، يف موعــد أقصــاه 

ــوعي    ــة مبوضــــ ــتنتاجات املتعلقــــ ــاريع االســــ ــريف  ”مشــــ ــدويل العــــ ــانون الــــ ــد القــــ  “حتديــــ
اليت اعتمـدا اللجنـة    “فيما يتعلق بتفسري املعاهدات قةالالحقة واملمارسة الالح االتفاقات” و

 ؛)٦( يف دورا الثامنة والستنييف القراءة األوىل

مـــن تقريـــر جلنـــة القـــانون الـــدويل،   ٣١٣إىل  ٣٠٦بـــالفقرات  حتـــيط علمـــا  - ٦  
ــى وجــه اخلصــوص، إدراج موضــوعي     ــيت تكــون    ”وتالحــظ عل ــة ال ــات الدولي تســوية املنازع

يف برنــامج “ خالفــة الــدول فيمــا يتعلــق مبســؤولية الــدول ” و“ املنظمــات الدوليــة طرفــا فيهــا 
عن اللجنة بأن يواصل الفريق العامل املعـين   الصادرة، وبالتوصية )٧(لطويل األجل للجنةالعمل ا

_______________ 

 صل السادس، الفرع جيم.املرجع نفسه، الف  )٥(

 .٧٣و  ٦٠املرجع نفسه، الفقرتان   )٦(

 .٣٠٨املرجع نفسه، الفقرة   )٧(
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بربنامج العمل الطويل األجل نظره خالل الدورة التاسـعة والسـتني للجنـة يف املواضـيع احملتملـة      
ــة بشــأن    ــع مراعــاة اســتعراض قائمــة     ”احملــددة يف مــذكرة األمان مواضــيع ميكــن النظــر فيهــا م

 ؛)٨(“الالحقة وراتيف ضوء التط ١٩٩٦اليت أعدت يف عام املواضيع 

 بأن مقر جلنة القانون الدويل يوجد يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف؛ تذكر  - ٧  

بتعليقـات جلنـة القـانون الـدويل بشـأن إمكانيـة عقـد نصـف دورة          حتيط علما  - ٨  
إىل  ٣٢٣الفقــرات مــن  يف فتــرة الســنوات اخلمــس املقبلــة يف نيويــورك، علــى النحــو املــبني يف  

من تقريرها، وتؤيد توصيتها بعقد اجلزء األول من الـدورة السـبعني للجنـة يف نيويـورك،      ٣٢٦
 السنوية السبعني إلنشاء اللجنة؛   الذكرىبالتزامن مع االحتفال ب

بتوصـيات جلنـة القـانون الـدويل الـواردة يف الفقـرات        حتيط علما مـع التقـدير    - ٩  
قريرها، بتنظيم مناسـبة لالحتفـال بالـذكرى السـنوية السـبعني خـالل       من ت ٣٣٢إىل  ٣٢٧من 

يف إطـــار االجتماعـــات املعقـــودة يف نيويـــورك ويف جنيـــف،  ٢٠١٨دورـــا الســـبعني يف عـــام 
ــذ    ــق ــر املتعل ــانونيني     هومبناقشــة التقري ــاع الســنوي للمستشــارين الق االجتماعــات يف االجتم

 بالذكرى السنوية إىل إصدار منشور؛نيويورك، وبأن يفضي احلدث االحتفايل   يف

من تقرير جلنة القـانون الـدويل، وتطلـب إىل األمـني      ٣٣٣بالفقرة  حتيط علما  - ١٠  
العام أن يواصل جهوده الرامية إىل وضع خيارات حمددة لدعم عمل املقررين اخلاصني، إضـافة  

 ؛٢٠٠٢آذار/مارس  ٢٧املؤرخ  ٥٦/٢٧٢إىل اخليارات املقدمة مبوجب قرار اجلمعية العامة 

، )٩(باجلهود اليت تبذهلا جلنـة القـانون الـدويل لتحسـني أسـاليب عملـها       ترحب  - ١١  
 وتشجع اللجنة على مواصلة هذه املمارسة؛

ــا    تـــدعو  - ١٢   ــاذ تـــدابري لتعزيـــز كفاءـ ــانون الـــدويل إىل أن تواصـــل اختـ ــة القـ جلنـ
 وإنتاجيتها وأن تنظر يف إمكانية تقدمي مقترحات إىل الدول األعضاء يف هذا الشأن؛

جلنــة القــانون الــدويل علــى أن تواصــل يف دوراــا املقبلــة اختــاذ تــدابري  تشــجع  - ١٣  
 ملها وفعاليته؛لالقتصاد يف التكاليف، دون املساس بكفاءة ع

مــن تقريــر جلنــة القــانون الــدويل، وتقــرر أن تعقــد  ٣٤٧بــالفقرة  حتــيط علمــا  - ١٤  
أيار/مـايو إىل   ١الدورة القادمــة للجنة فــي مكتب األمم املتحدة فــي جنيــف فـــي الفتـرة مـن    

 ؛٢٠١٧آب/أغسطس  ٤متوز/يوليه إىل  ٣حزيران/يونيه ويف الفترة من  ٢
_______________ 

)٨(  A/CN.4/679/Add.1. 

)، الفقـرات  A/66/10( ١٠الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة السادسـة والسـتون، امللحـق رقـم         :انظر )٩(
 .٣٨٨إىل  ٣٧٠
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اب مواصــلة تعزيــز احلــوار بــني جلنــة القــانون الــدويل واللجنــة   استصــو تؤكــد  - ١٥  
السادسـة، وتشــجع، يف هـذا الســياق، يف مجلـة أمــور، علـى االســتمرار يف املمارسـة املتمثلــة يف      
إجــراء مشــاورات غــري رمسيــة يف شــكل مناقشــات بــني أعضــاء اللجنــة السادســة وأعضــاء جلنــة  

 سنة؛القانون الدويل على مدار ال

الوفود على مواصلة التقيد قدر اإلمكان، يف أثنـاء مناقشـة تقريـر جلنـة      تشجع  - ١٦  
القانون الدويل، بربنامج العمل املنظم الذي وافقت عليه اللجنة السادسة وعلى النظر يف تقـدمي  

 بيانات موجزة مركزة؛

الـــدول األعضـــاء علـــى النظـــر يف أن يكـــون متثيلـــها علـــى مســـتوى    تشـــجع  - ١٧  
الل األســبوع األول الــذي ينــاقش فيــه تقريــر جلنــة القــانون الــدويل يف  مستشــارين قــانونيني خــ

اللجنة السادسة (أسبوع القانون الدويل) لتهيئة اال إلجراء مناقشـات رفيعـة املسـتوى بشـأن     
 قضايا القانون الدويل؛

إىل جلنــة القــانون الــدويل أن تواصــل إيــالء اهتمــام خــاص لإلشــارة يف  تطلــب  - ١٨  
، بالنسبة لكل موضوع، إىل أي مسائل حمددة تكون اآلراء الـيت أعربـت عنـها    تقريرها السنوي

ــوفري       ــة خاصــة يف ت ــة السادســة أو بشــكل خطــي، ذات أمهي ــا يف اللجن احلكومــات بشــأا، إم
 الدويل يف أعماهلا املقبلة؛ ونالتوجيه الفعال للجنة القان

يئـــات األخـــرى، ، فيمـــا يتعلـــق بالتعـــاون وتبـــادل اآلراء مـــع اهل حتـــيط علمـــا  - ١٩  
من تقرير جلنة القانون الدويل، وتشجع اللجنة علـى مواصـلة تطبيـق     ٣٥١إىل  ٣٤٨بالفقرات 

من نظامها األساسي من أجل مواصلة تعزيـز التعـاون بـني اللجنـة      ٢٦ و ٢٥ ) وه( ١٦املواد 
 بالقانون الدويل، مع وضع فائدة هذا التعاون يف اعتبارها؛ ةوغريها من اهليئات املعني

أن التشـاور مــع املنظمـات الوطنيـة وفــرادى اخلـرباء املعنـيني بالقــانون       تالحـظ   - ٢٠  
الدويل ميكن أن يساعد احلكومات يف النظر فيما إذا كانت ستقدم تعليقات ومالحظات علـى  

 املشاريع املقدمة من جلنة القانون الدويل ويف صياغة تعليقاا ومالحظاا؛

غــىن عنــه لشــعبة  ال الســابقة املتعلقــة بالــدور الــذي  قراراــا مــن جديــد تؤكــد  - ٢١  
التدوين مبكتب الشؤون القانونية التابع لألمانة العامة يف تقدمي املساعدة إىل جلنة القانون الدويل، 
مبا يف ذلك إعداد املذكرات وإجراء الدراسات بشأن املواضيع املدرجة يف جدول أعمال اللجنة، 

ــة إىل  وحتــيط ــيب اللجن ــة، يف الفقــرتني  علمــا بطل ــة، إعــداد   ٣٠٢ و ٣٠١األمان ــر اللجن مــن تقري
 ؛“التطبيق املؤقت للمعاهدات” و “حتديد القانون الدويل العريف”مذكرتني بشأن موضوعي 
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قراراــا الســابقة املتعلقــة بوثــائق جلنــة القــانون الــدويل        تأكيــد تعيــد أيضــا   - ٢٢  
 ؛)١٠(وحماضرها املوجزة

بترسيخ ممارسة األمانة العامة املتمثلة يف إدراج احملاضر املوجزة املؤقتـة   ترحب  - ٢٣  
 باللغتني اإلنكليزية والفرنسية يف املوقع الشبكي املتصل بأعمال جلنة القانون الدويل؛

باجلهود الـيت تبـذهلا األمانـة العامـة سـعيا لضـمان حسـن التوقيـت          ترحب أيضا  - ٢٤  
ة القانون الدويل، وتشجع األمانة على إضفاء الطابع املؤسسـي علـى   والفعالية يف جتهيز وثائق جلن

 التدابري التجريبية املتخذة خالل الدورة الثامنة والستني للجنة لتبسيط عملية حترير تلك الوثائق؛

من تقرير جلنة القـانون الـدويل، وتشـري     ٣٤٠إىل  ٣٣٨بالفقرات  حتيط علما  - ٢٥  
املـؤرخ   ٦٩/٣٢٤ات على النحو املـبني يف قـرار اجلمعيـة العامـة     إىل األمهية القصوى لتعدد اللغ

املتعلــق بتعــدد اللغــات، وتشــدد علــى أمهيــة نشــر وثــائق اللجنــة يف    ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  ١١
تشـجع املقـررين    الرمسيـة السـت لألمـم املتحـدة، وحتقيقـا هلـذه الغايـة،        غاتالوقت املناسب بالل

 اخلاصني على تقدمي تقاريرهم يف غضون املهلة احملددة من جانب األمانة العامة؛

من تقرير جلنـة القـانون الـدويل، وتؤكـد      ٣٣٥ و ٣٣٤بالفقرتني  حتيط علما  - ٢٦  
أمهيـة منشـورات شـعبة التـدوين يف أعمـال اللجنـة، وتكـرر طلبـها إىل األمـني العـام أن يواصـل            
نشر أعمال جلنة القانون الدويل جبميع اللغات الرمسية الست يف بداية كل فتـرة مخـس سـنوات    

ومـوجز األحكـام والفتـاوى    باللغتني اإلنكليزية أو الفرنسـية   الدولية كيمقرارات التحوجمموعة 
 جبميع اللغات الرمسية الست كل مخس سنوات؛ واألوامر الصادرة عن حمكمة العدل الدولية

ضــرورة التعجيــل بإعــداد احملاضــر املــوجزة للجنــة القــانون الــدويل،         تؤكــد  - ٢٧  
احملاضــر املــوجزة يف الــدورة اخلامســة وترحــب مبواصــلة التــدابري املتخــذة لتبســيط عمليــة جتهيــز 

والــيت أفضــت إىل زيــادة ترشــيد اســتخدام املــوارد، وتعــرب عــن ارتياحهــا    )١١(والســتني للجنــة
الــيت تشــكل األعمــال التحضــريية يف جمــال التطــوير التــدرجيي    جنــة،لكــون احملاضــر املــوجزة لل 

 للقانون الدويل وتدوينه، لن ختضع لقيود تعسفية حتد من طوهلا؛

مــن تقريــر جلنــة القــانون الــدويل، وتؤكــد القيمــة    ٣٤٢بــالفقرة  حتــيط علمــا  - ٢٨  
، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يكفـل إصـدارها يف الوقـت       حلوليـة جلنـة القـانون الـدويل    الفريدة 

 املناسب جبميع اللغات الرمسية؛  

_______________ 

مــا املتعلقــة ، ومجيــع القــرارات التاليــة هل٥، الفقــرة ٣٧/١١١، و ١٠، الفقــرة ٣٢/١٥١انظــر القــرارين  )١٠(
 بالتقارير السنوية للجنة القانون الدويل املقدمة إىل اجلمعية العامة.

 .١٨٣)، الفقرة A/68/10( ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم   )١١(
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للحكومـات الـيت قـدمت تربعـات للصـندوق االسـتئماين        عن تقـديرها  تعرب  - ٢٩  
، وتشـجع علـى تقـدمي املزيـد مـن      حبوليـة جلنـة القـانون الـدويل    األعمال املتراكمة املتعلقة  إلجناز

 التربعات للصندوق االستئماين؛

ــا   - ٣٠   ــالفقرة  حتــيط علم ــن       ٣٤٣ب ــرب ع ــدويل، وتع ــانون ال ــة الق ــر جلن ــن تقري م
ال ارتياحها للتقدم امللحـوظ الـذي أُحـرز يف السـنوات القليلـة املاضـية يف خفـض حجـم األعمـ         

جبميع اللغات الست، وترحب باجلهود اليت تبـذهلا   حبولية جلنة القانون الدويلاملتراكمة املتعلقة 
يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف، وخباصة قسـم التحريـر التـابع هلـا، يف      راتشعبة إدارة املؤمت

ــة إىل خفــض ح       ــذا الصــدد الداعي ــة املتخــذة يف ه ــة العام ــرارات اجلمعي ــال لق ــذ الفع جــم التنفي
األعمال املتراكمة، وتشجع تلك الشـعبة علـى مواصـلة تقـدمي الـدعم الـالزم إىل قسـم التحريـر         

، وتطلـب موافـاة اللجنـة بصـفة منتظمـة بـآخر       القانون الدويل نةحولية جلللمضي قدما بأعمال 
 يستجد من معلومات عن التقدم احملرز يف هذا الصدد؛  ما

هــود متواصــلة لتعهــد املوقــع الشــبكي مبــا تبذلــه شــعبة التــدوين مــن ج ترحــب  - ٣١  
 املتصل بأعمال جلنة القانون الدويل وحتسينه؛

يف أن يستمر عقـد احللقـة الدراسـية املعنيـة بالقـانون الـدويل        تعرب عن األمل  - ٣٢  
باالقتران مع دورات جلنة القانون الدويل وأن تتاح فرصة حضـور تلـك احللقـة الدراسـية لعـدد      

ذين ميثلــون الــنظم القانونيــة الرئيســية يف العــامل، وخباصــة مــن البلــدان متزايــد مــن املشــاركني الــ
للمنــدوبني يف اللجنــة السادســة، وتناشــد الــدول أن تواصــل تقــدمي التربعــات   كــذلكالناميــة، و

الالزمة على وجه االستعجال إىل صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين للحلقـة الدراسـية املعنيـة        
 بالقانون الدويل؛

ــدويل      تطلــب  - ٣٣   ــانون ال ــة بالق ــة الدراســية املعني ــوفر للحلق ــام أن ي إىل األمــني الع
اخلــدمات الكافيــة، مبــا يف ذلــك الترمجــة الشــفوية، حســب االقتضــاء، وتشــجعه علــى مواصــلة   

 النظر يف سبل حتسني هيكل احللقة الدراسية ومضموا؛

ملواضــيعي علــى أمهيــة حماضــر مناقشــات اللجنــة السادســة وموجزهــا ا   تشــدد  - ٣٤  
إلجراء مداوالت جلنـة القـانون الـدويل، وتطلـب إىل األمـني العـام يف هـذا الصـدد أن حييـل إىل          
اللجنة، لعنايتها، حماضر املناقشة الـيت جـرت بشـأن تقريـر اللجنـة يف الـدورة احلاديـة والسـبعني         

ـا الشـفوية،   جانب البيانات اخلطيـة الـيت قـد تعممهـا الوفـود مقترنـة ببيانا       ىلللجمعية العامة، إ
 وأن يعد ويوزع موجزاً مواضيعياً للمناقشة، وفقا للممارسة املتبعة؛

إىل األمانــة العامــة أن تعمــم علــى الــدول، يف أقــرب وقــت ممكــن بعــد  تطلــب  - ٣٥  
اختتام دورة جلنة القانون الدويل، الفصل الثاين من تقريرها الذي يتضمن موجزا ألعمال تلـك  
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ي يتضمن املسائل احملددة اليت تكون آلراء احلكومـات بشـأا أمهيـة    الدورة والفصل الثالث الذ
 املواد اليت اعتمدا اللجنة إما يف القراءة األوىل أو الثانية؛ ريعخاصة للجنة ومشا

إىل األمانـة العامـة أن تتـيح التقريـر الكامـل للجنـة القـانون الـدويل          تطلب أيضا  - ٣٦  
للجنة لتنظر فيه الدول األعضـاء، مـع احلـرص علـى أن     يف أقرب وقت ممكن عقب اختتام دورة ا

 يتعدى املدة الزمنية احملددة للتقارير يف اجلمعية العامة؛ ال يتم ذلك يف وقت مبكر ويف أجل

جلنة القانون الدويل على مواصلة النظر يف سبل عرض املسائل احملـددة   تشجع  - ٣٧  
ة، مـن أجـل مسـاعدة احلكومـات علـى      اليت تكون آلراء احلكومـات بشـأا أمهيـة خاصـة للجنـ     

 حتسني تقييمها للمسائل املطلوب الرد عليها؛

بأن تبدأ املناقشة املتعلقة بتقرير جلنة القـانون الـدويل يف الـدورة الثانيـة      توصي  - ٣٨  
 .٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٣والسبعني للجمعية العامة يف 

  
  ٦٢ اجللسة العامة

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٣

 


