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 الدورة الثانية والسبعون
    من جدول األعمال 82البند 

 األجانب طرد  
 
 تقرير اللجنة السادسة  

 
 )سلوفاكيا( انغي: السيد بيرت املقرر

  
 مقدمة - أوال 

يف جـــــدول األعمـــــال امل اـــــة للـــــدورة ال ا يـــــ  والســـــب    “طـــــرد األجا ـــــ ”درج البنـــــد امل نـــــو  أ   - ١
 .20١4كا و  األول/ديسمرب   ١0امل رخ  69/١١9للجم ي  ال ام  عمال بقرار اجلم ي  

، بنـــا  20١7أيلول/ســـبتمرب  ١5واـــررجل اجلم يـــ  ال امـــ  يف جلســـتثا ال امـــ  ال ا يـــ  امل قـــودة يف  - 2
 على توصي  املكت ، أ  تدرج البند يف جدول أعماهلا وأ  حتيله إىل اللجن  السادس .

 ١٣و  ١2امل قـودة يف  28و  25و  ١5و  ١4و ظرجل اللجن  السادسـ  يف البنـد يف جلسـا ا  - ٣
. وترد آرا  املم ل  الذين تكلموا أثنـا   ظـر 20١7تشرين ال اين/ وفمرب  ٣ تشرين األول/أكتوبر و ٣١و 

 .(١)اللجن  يف البند يف احملاضر املوجزة ذاجل الصل 
  

 A/C.6/72/L.13النظر يف مشروع القرار  - اثنيا 
تشـــرين األول/أكتــوبر، عــرر غ ـــ  سرااــوا،، سســم املكتـــ ،  ٣١، امل قــودة يف 25يف اجللســ   - 4

 (.A/C.6/72/L.13) “طرد األجا  ”مشروع ارار ب نوا  
تشـــــــرين ال ــــــــاين/ وفمرب، اعتمـــــــدجل اللجنـــــــ  مشـــــــروع القــــــــرار  ٣، امل قـــــــودة يف 28ويف اجللســـــــ   - 5

A/C.6/72/L.13  (.6دو  تصوية )ا ظر الفقرة 
__________ 

 (١) A/C.6/72/SR.14  وA/C.6/72/SR.15  وA/C.6/72/SR.25  وA/C.6/72/SR.28. 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/119
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/L.13
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/L.13
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/L.13
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/L.13
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.14
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.15
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.25
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.28


 A/72/461 

 

2/2 17-19641 

 

  توصية اللجنة السادسة - اثلثا 
 م  سعتماد مشروع القرار التايل:اجلم ي  ال االلجن  السادس  توصي  - 6
 
 طرد األجانب  

 ،إن اجلمعية العامة 
 ،20١4كا و  األول/ديسمرب   ١0 رخ امل 69/١١9إىل ارارها  إذ تشري 
يف الفصــــ  الرابــــي مــــن تقريــــر جلنــــ  القــــا و  الــــدويل عــــن أعمــــال دور ــــا السادســــ   وقددددد نظددددر  

 ،(2)ي املواد املت لق  بطرد األجا  الذ، يتضمن مشاري  (١)والست 
مبشـاريي  اررجل أ  توصي اجلم ي  ال ام  )أ( أب  حتـي  علمـا  أ  جلن  القا و  الدويل وإذ تالحظ 

غكــــن   علــــى أوســــي  طــــا  اــــرار ترفــــا بــــه املــــواد، وأ  تشــــجي  شــــرها املــــواد املت لقــــ  بطــــرد األجا ــــ  يف 
 ،(٣)  سالستناد إىل مشاريي املوادأب  تنظر الحقا يف وضي اتفااي )ب( و

على استمرار أمهي  تـدوين القـا و  الـدويل وتطـويرت التـدرلي، علـى النحـو املشـار إليـه  وإذ تشدد 
 مم املتحدة،من مي ا  األ ١٣ادة )أ( من امل ١الفقرة  يف 

 أ  موضوع طرد األجا   حيظى أبمهي  كربى يف ال الااجل ب  الدول، وإذ تالحظ 
الـدورة  بت ليقاجل احلكومـاجل وسملنااشـ  الـر جـرجل يف إطـار اللجنـ  السادسـ  يف  وإذ حتيط علما 

 ،(4)لجم ي  ال ام  بشأ  هذا املوضوعالتاس   والست  ل
و  الـدويل   الدويل إلسثامثا املتواص  يف تدوين القـا للجن  القا و  تعرب عن تقديرها - ١ 
 تدرليا  وتطويرت 

، وتقــر (2)سملــواد املت لقــ  بطــرد األجا ــ  املقدمــ  مــن جلنــ  القــا و  الــدويل حتدديط علمددا - 2 
جم يــ  ال امــ  أعربــة عنثــا احلكومــاجل يف اللجنــ  السادســ  يف الــدورة ال ا يــ  والســب   لل سلت ليقــاجل الــر 

  (5)املوضوع هذا بشأ  
امســــ  والســــب   بنــــدا ب نــــوا  أ  تــــدرج يف جــــدول األعمــــال امل اــــة لــــدور ا اخ تقددددرر - ٣ 

بغي  دراس  مجل  أمور منثا مسأل  الشـك  الـذ، نكـن أ  ي طـى للمـواد أو أ، إجـرا   ، “األجا   طرد”
 .آخر مناس 

 

__________ 

 (.A/69/10) ١0الواثئا الرمسي  للجم ي  ال ام ، الدورة التاس   والستو ، امللحا رام  (١) 

 .44املرجي  فسه، الفقرة  (2) 

  .42املرجي  فسه، الفقرة  (٣) 

 A/C.6/69/SR.24و  A/C.6/69/SR.22و  A/C.6/69/SR.21و  A/C.6/69/SR.20و  A/C.6/69/SR.19ا ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  (4) 
 .A/C.6/69/SR.27 و

 .A/C.6/72/SR.15و  A/C.6/72/SR.14ا ظر  (5) 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/119
https://undocs.org/ar/A/69/10
https://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.19
https://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.20
https://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.21
https://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.22
https://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.24
https://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.27
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.14
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.15

