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  الفصل الثاني  
 دورتها الثامنة والستين أعمال اللجنة في موجز
رض علأأى اللج أأة ل ُعأأ"حمايااة األااافا  فااي حااارث الكااوار " في أأا يتعلأأق مبوضأأوع -12

أسأأدهتا الأأدول التعليقأأات الأأيت  يسأأتعرض( و أأو تقريأأر A/CN.4/697التقريأأر الثأأام  لل قأأرر اخلأأاص )
وامل ظ ات الدولية والكيانات ااخرى سشفن مشاريع املواد املتعلقة حب اية ااشخاص يف حأاالت 

( ويقأد  توصأيات لكأي 2014يف القراءة ااوىل يف الأدورة السادسأة والسأتني ) املعت دةالكوارث 
التعليقأأأات واملالحظأأأات  أيضأأأا  وُعرضأأأت علأأأى اللج أأأة  وت ظأأأر فيهأأأا اللج أأأة خأأأالل القأأأراءة الثانيأأأة

( سشأفن مشأاريع املأواد املعت أدة Add.1و A/CN.4/696الواردة مأ  احلكومأات وامل ظ أات الدوليأة )
 ويف القراءة ااوىل

مشأأروع مأأادة سشأأفن  18يف القأأراءة الثانيأأةل مشأأروع ديباجأأة ول واعت أأدت اللج أأة الحقأأا   -13
 محاية ااشخاص يف حاالت الكوارث مشفوعة سالتعليقات عليهأال وأوصأت اة عيأة العامأة وفقأا  

سوضأأأأع اتفاقيأأأأة علأأأأى أسأأأأاس مشأأأأاريع املأأأأواد املتعلقأأأأة حب ايأأأأة مأأأأ  نظامهأأأأا ااساسأأأأي  23لل أأأأادة 
 و)الفص  الراسع( ااشخاص يف حاالت الكوارث

رض علأأى اللج أأة التقريأأأر ل ُعأأ"تحدياااد القااانون الاادولي العرفاااي" وفي أأا يتعلأأق مبوضأأوع -14
اقرتاحأأأأات  سصأأأأفة خاصأأأأة (ل و أأأأو تقريأأأأر يتضأأأأ  Add.1و A/CN.4/695الراسأأأأع لل قأأأأرر اخلأأأأاص )

إلدخأأأأأال تعأأأأأديالت علأأأأأى عأأأأأدد مأأأأأ  مشأأأأأاريع االسأأأأأت تاجات يف ضأأأأأوء التعليقأأأأأات الأأأأأيت أسأأأأأدهتا 
القأانون املتصألة سدلأة ااعأ  الكفيلأة جوسأائ  السأب  و الالتقرير أيضا    لك ت اولقد و  واحلكومات

دىل  ودضأأافة   وضأأوع ا املو هبأأ سأأاملراجع املتعلقأأةثبتأأا   التقريأأر ل قأأد وأخأأريا   وأيسأأر تأأوافرا  الأأدويل العأأريف 
سشأأفن الأأدور الأأ ي تؤديأأ  قأأرارات احملأأامم الوط يأأة  علأأى اللج أأة مأأ مرة مأأ  اامانأأة ُعرضأأت لأأكل 

يف حتديد القانون  املستخدمة يف اجتهادات احملامم واهليئات القضائية الدولية  ات الطاسع العاملي
 و(A/CN.4/691) الدويل العريف

 ليف املوضأأأأوع يف الأأأأدورة احلاليأأأأأة أن نظأأأأرتسعأأأأأد  لواعت أأأأدت اللج أأأأة يف القأأأأراءة ااوىل -15
 والتعليقأات عليهأاس مشأفوعة مشروع است تاج سشفن حتديد القانون الأدويل العأريف 16  وعة م  

مأأأأأأ  نظامهأأأأأأا ااساسأأأأأأيل أن حتيأأأأأأ  مشأأأأأأاريع  21دىل  16 مأأأأأأ  لل أأأأأأواد وفقأأأأأأا   اللج أأأأأأةل وقأأأأأأررت
السأت تاجات عأأ  طريأأق اامأأني العأأا  دىل احلكومأأات إلسأأداء التعليقأأات واملالحظأأات عليهأأال وأن ا

مأأأانون   1تطلأأأب دليهأأأا تقأأأدمي  أأأ   التعليقأأأات واملالحظأأأات دىل اامأأأني العأأأا  يف موعأأأد أقصأأأا  
 و)الفص  اخلامس( 2018الثاين/ي اير 

القحقااة فيمااا يتعلااق بتفسااير ارتفاقاااث القحقااة والممارسااة " موضأأوع صوفي أأا  أأ -16
و أأأو تقريأأأر (ل A/CN.4/694رض علأأأى اللج أأأة التقريأأأر الراسأأأع لل قأأأرر اخلأأأاص )ل ُعأأأ"المعاهاااداث

احملليأأة اغأأراض  احملأأامم اامهيأأة القانونيأأة للتصأأرحيات الصأأادرة عأأ   يئأأات اخلأأرباء وقأأراراتيت أأاول 
 يكأأ   التقريأأر أيضأأا   لأأك نأأاقش قأأد و  وك  مأأ  أشأأكال امل ارسأأة مبوجأأب املعا أأدةالتفسأأري ومشأأ

 وهاونطاق ع االست تاجاتير امش

http://undocs.org/ar/A/CN.4/697
http://undocs.org/ar/A/CN.4/696
http://undocs.org/ar/A/CN.4/696/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/695
http://undocs.org/ar/A/CN.4/695/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/691
http://undocs.org/ar/A/CN.4/694
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 احلاليأأأأأةل الأأأأدورة يف املوضأأأأوع يف أن نظأأأأرت سعأأأأأد ااوىلل القأأأأراءة يف اللج أأأأة واعت أأأأدت -17
مشروع است تاج سشفن االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة في ا يتعلق ستفسأري  13 م    وعة

مأ  نظامهأا  21دىل  16ةل وفقا  لل أواد مأ  اللج  وقررت والتعليقات عليهاس مشفوعةاملعا دات 
ااساسأأأأيل أن حتيأأأأ  مشأأأأاريع االسأأأأت تاجات عأأأأ  طريأأأأق اامأأأأني العأأأأا ل دىل احلكومأأأأات إلسأأأأداء 

ات عليهأأال وأن تطلأأب دليهأأا تقأأدمي  أأ   التعليقأأات واملالحظأأات دىل اامأأني التعليقأأات واملالحظأأ
 و)الفص  السادس( 2018مانون الثاين/ي اير   1العا  يف موعد أقصا  

رض علأأأى اللج أأأة التقريأأأر الثأأأاين ل ُعأأأ"جااارائم ااااد اةنساااانية"ال وفي أأأا يتعلأأأق مبوضأأأوع -18
ع  م مرة م  اامانة تتض   معلومأات ع أا  أو موجأود  (ل فضال  A/CN.4/690لل قرر اخلاص )

م  آليات الرصد القائ ة على معا دات الأيت قأد تكأون هلأا أمهيأة يف ااع أال الأيت ستضأطلع هبأا 
التجأأرمي  لت اولأ  يف مجلأة مأأا لوت أاول التقريأأر الثأاين و(A/CN.4/698) ة أة القأانون الأأدويل مسأتقبال  

والتعاون م  أج  حتديأد  والتحقيق العا  لالوالية القضائية الوط ية ودقامة لمبوجب القانون الوطر
ومبأدأ  حاضرا ل عو  املوممارسة الوالية القضائية الوط ية ع دما يكون اةاين  لاة اة امل عومني وية 

 وللجاين امل عو  العادلةواملعاملة  لالتسليم أو احملام ة
وعقأب امل اقشأأة الأيت جأأرت يف اةلسأأة العامأةل قأأررت اللج أأة أن حتيأ  دىل ة أأة الصأأياغة  -19

 ة أة تقريأر واعت أدت اللج أة مؤقتأا ل سعأد أن نظأرت يف ومشاريع املواد الأيت اقرتحهأا املقأرر اخلأاص
 وقأأررت ومشأأفوعة سالتعليقأأات عليهأأا 10دىل  5مشأأاريع املأأواد مأأ   ل(A/CN.4/L.873ة )الصأأياغ
واعت دت اللج ة  واالعتباريني ااشخاص مسؤولية مسفلة الصياغة ة ة دىل حتي  أن أيضا  اللج ة 

مأأ   7الفقأأرة  ل(A/CN.4/L.873/Add.1)الصأأياغة  للج أأة الحأأق تقريأأر مؤقتأأا ل سعأأد أن نظأأرت يف
 و)الفص  الساسع( التعليقات عليهاس مشفوعة 5 مشروع املادة

اللج أة التقريأر الثالأث لل قأرر  رض على"ل عُ حماية الغقف الجويوفي ا يتعلق مبوضوع " -20
دىل التقريأأأري  السأأأاسقني عأأأدة قضأأأايا  اسأأأت ادا   ت أأأاول سالتحليأأأ (ل و أأأو تقريأأأر A/CN.4/692اخلأأأاص )

رئيسأأأية  ات صأأألة ساملوضأأأوعل و أأأي الت امأأأات الأأأدول مب أأأع التلأأأوث اةأأأوي والتخفيأأأ  مأأأ  تأأأد ور 
وحبأث التقريأر أيضأا  مسأائ  تتعلأق و وشرط س ل الع اية الواجبةل وتقيأيم ااثأر البيئأي ليالغال  اةو 

مببأأدأ االسأأتخدا  املسأأتدا  وامل صأأ  للغأأال  اةأأوي والقيأأود القانونيأأة املفروضأأة علأأى أنشأأطة معي أأة 
حأأأأت شسأأأأة مشأأأأاريع مبأأأأادئ علأأأأى  لأأأأكل اقرتُ  وس أأأأاء   ترمأأأأي دىل التعأأأأدي  املتع أأأأد للغأأأأال  اةأأأأويو

يأأأة سشأأأفن التأأأ ا  الأأأدول حب ايأأأة البيئأأأأةل وتقيأأأيم ااثأأأر البيئأأأيل واالسأأأتخدا  املسأأأتدا  للغأأأأال  توجيه
 اةويل واالستخدا  امل ص  للغال  اةويل واهل دسة اةيولوجيةل مع فقرة دضافية يف الديباجةو

مأع عل أاءل  نظ   املقرر اخلاص حوار وعقب امل اقشة اليت جرت يف اللج ة واليت سبقها -21
فقأأأأرة س مشأأأأفوعةرت اللج أأأأة أن حتيأأأأ  دىل ة أأأأة الصأأأأياغة مشأأأأاريع املبأأأأادئ التوجيهيأأأأة اخل سأأأأة قأأأر 

سعأأد أن نظأأرت  مؤقتأأا لواعت أأدت اللج أأة  والديباجأأة م أأا وردت يف التقريأأر الثالأأث لل قأأرر اخلأأاص
وفقأأرة  7و 6و 5و 4و 3ريع املبأأادئ التوجيهيأأة (ل مشأأاA/CN.4/L.875يف تقريأأر ة أأة الصأأياغة )

 و)الفص  الثام ( التعليقات عليهامشفوعة سالديباجة 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/690
http://undocs.org/ar/A/CN.4/698
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.873
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.873/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/692
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.875
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رض على اللج ة التقرير ااول لل قرر اخلأاص ل عُ "القواعد اآلمرة"وفي ا يتعلق مبوضوع  -22
(A/CN.4/693 ل)اآلمأأأرةت أأأاول املسأأأائ  املفا ي يأأأة املتعلقأأأة سالقواعأأأد ي و أأأو تقريأأأر (jus cogens) ل
ل وقبأأأ   لأأأكل قبأأأول الع اصأأأر احملوريأأأة يف التأأأار ي  أأأايف  لأأأك طاسعهأأأا وتعريفهأأأال ويتتبأأأع تطور  مبأأأا

مأأأ  املسأأأائ   التقريأأأر مأأأ لك عأأأددا   أثأأأارو  وسوجأأأ  عأأأا  يف القأأأانون الأأأدويل اآلمأأأرةمفهأأأو  القواعأأأد 
امل اقشأأأأات الأأأأيت جأأأأرت يف اللج أأأأة  اسأأأأتعرضللج أأأأة دىل التعليأأأأق عليهأأأأال و امل هجيأأأأة الأأأأيت دعيأأأأت ا
 وقأأأأررت اللج أأأأة سعأأأأد  لأأأأك أن حتيأأأأ  دىل ة أأأأة الصأأأأياغة و2015و 2014السادسأأأأة يف عأأأأامي 

مث أحاطأأت اللج أأة عل أأا  سأأالتقرير  وملقأأرر اخلأأاصايف تقريأأر  الأأواردي  3و 1مشأأروعي االسأأت تاجني 
الل ي  اعت دهت ا ة أة الصأياغة ل 2و 1وعي االست تاجني ع  مشر رئيس ة ة الصياغة الشفوي ل

 وسصفة مؤقتة وقدمته ا دىل اللج ة على سبي  العلم )الفص  التاسع(
رض علأأى "ل ُعأأحمايااة البي ااة فيمااا يتعلااق بالنزاعاااث المساالحةموضأأوع "  أأصوفي أأا  -23

(ل و أأأو تقريأأأر يرمأأأ  علأأأى حتديأأأد القواعأأأد A/CN.4/700) ةاخلاصأأأ ةاللج أأأة التقريأأأر الثالأأأث لل قأأأرر 
الوقائيأة الأيت  التأداسريامل طبقة يف حاالت ما سعد انتهاء ال  اعل ويعاجل يف الوقت نفس  أيضا  سعض 

مبأأأادئ سشأأأفن  ويتضأأأ   التقريأأأر ثالثأأأة مشأأأاريع يتعأأأني االضأأأطالع هبأأأا يف مرحلأأأة مأأأا قبأأأ  ال أأأ اعو
واحأد مبرحلأة مأا سعأد ال أ اع ومشأروع مبأدأ  أساسأا   التأداسري الوقائيأةل وشسأة مشأاريع مبأادئ تتعلأق

يف اةلسأة العامأةل قأررت اللج أة أن  دارتالأيت  ةامل اقشأ وعقأب يتعلق حبقأوق الشأعوب ااصأليةو
 تلقأأت اللج أأةو  خلأأاصوحتيأأ  دىل ة أأة الصأأياغة مشأأاريع املبأأادئ سصأأيغتها الأأواردة يف تقريأأر املقأأرر ا

 8و 7و 6و 4 مبشأأاريع املبأأادئ (ل وأحاطأأت عل أأا  A/CN.4/L.876تقريأأر ة أأة الصأأياغة ) الحقأأا  
وعأأالوة علأأى  لأأأكل  الأأيت اعت أأدهتا ة أأة الصأأياغة سصأأفة مؤقتأأةو ل18و 17و 16و 15و 14و

 هبأأا خأأالل دورهتأأا السأأاسعة والسأأتني ملبأأادئ الأأيت أحاطأأت عل أأا  مشأأاريع ا اعت أأدت اللج أأة مؤقتأأا  
ة أأأأة الصأأأأياغة نقحتهأأأأا مبأأأأادئ  و أأأأي مشأأأأاريع لالتعليقأأأأات عليهأأأأا )الفصأأأأ  العاشأأأأر(س مشأأأأفوعة

 (وA/CN.4/L.870/Rev.1) أعادت ترقي ها اسباب تق ية يف الدورة احلاليةو 
"ل حصانة مسؤولي الدولة من الورية القضاائية الجنائياة األجنبياةوفي ا يتعلق مبوضأوع " -24
ت أأأاول سالتحليأأأ  (ل و أأأو تقريأأأر A/CN.4/701رض علأأأى اللج أأأة التقريأأأر اخلأأأامس لل قأأأررة اخلاصأأأة )ُعأأأ

و وملأا  ية القضأائية اة ائيأة ااج بيأة واالسأتث اءات م هأاحصانة مسؤويل الدولة م  الوال حدودمسفلة 
مأأ  اللغأأات الرمسيأأة السأأت  فقأأ سلغتأأني  ل متاحأأا  نظأأرت فيأأ  اللج أأة ل يف الوقأأت الأأ يالتقريأأر مأأان

التعليأق علأى التقريأر اخلأامس  يف نيااعضاء الأراغبمبشارمة يف اللج ة  اسُته  ال قاشل مم املتحدةل 
 والستني للج ةوالتاسعة يف الدورة تنيل على أن يست ر ال قاش يف الدورة الثام ة والس

الأأ ي سأأبق يف تقريأأر ة أأة الصأأياغة عأأ  الع أأ   ل سعأأد أن نظأأرتواعت أأدت اللج أأة مؤقتأأا   -25
 ل(A/CN.4/L.865السأأأأاسعة والسأأأأتني ) دورهتأأأأاعل أأأأا  خأأأأالل دجنأأأأاو  والأأأأ ي أحاطأأأأت سأأأأ  اللج أأأأة 

 والتعليقات عليه ا )الفص  احلادي عشر(س مشفوعنيل 6و (و)2مشروعي املادتني 
"ل ُعأأرض علأأى اللج أأة التقريأأر الراسأأع التطبيااق المؤقاام للمعاهااداثوفي أأا يتعلأأق مبوضأأوع " -26

ااحكأا  سو و تقريأر واصأ  حتليأ  عالقأة التطبيأق املؤقأت ل (Add.1و A/CN.4/699لل قرر اخلاص )
 التطبيق املؤقأأتوسأأ في أأا يتعلأأقوممارسأأات امل ظ أأات الدوليأأة  1969ااخأأرى مأأ  اتفاقيأأة فيي أأا لعأأا  

http://undocs.org/ar/A/CN.4/693
http://undocs.org/ar/A/CN.4/700
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.876
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.870/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/701
http://undocs.org/ar/A/CN.4/L.865
http://undocs.org/ar/A/CN.4/699
http://undocs.org/ar/A/CN.4/699/Add.1
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سالقأأانون الأأداخلي ومراقبأأة  الأأ ي يتعلأأق 10تأأوجيهي ال أبأأداملسشأأفن مشأأروع  وتضأأ   التقريأأر اقرتاحأأا  
ات  ارسأاملاإلضافة دىل التقريأر أمثلأة علأى  وتض  ت التطبيق املؤقت ملعا دة سكاملها أو ة ء م هاو

 سشفن التطبيق املؤقت لالتفاقات املربمة مع دول ثالثةو مؤخرا  االحتاد ااورويب  اليت اتبعها
الأيت جأأرت يف اةلسأأة العامأةل قأأررت اللج أأة أن حتيأ  دىل ة أأة الصأأياغة  ةامل اقشأأ وعقأب -27

وتلقأأأت اللج أأأة  وسصأأأيغت  الأأأواردة يف التقريأأأر الراسأأأع لل قأأأرر اخلأأأاص 10مشأأأروع املبأأأدأ التأأأوجيهي 
 1مأ  التوجيهيأة شأاريع املبأادئ مب (ل وأحاطأت عل أا  A/CN.4/L.877الحقا  تقريأر ة أة الصأياغة )

الأأيت اعت أأدهتا ة أأة الصأأياغة سصأأفة مؤقتأأة أث أأاء الأأدورتني السأأاسعة والسأأتني  9دىل  6 ومأأ  4دىل 
سشأأأأفن اإلعالنأأأأات  5مشأأأأروع املبأأأأدأ التأأأأوجيهي علأأأأى ة أأأأة الصأأأأياغة  أسقأأأأتو  ووالثام أأأأة والسأأأأتني
 وثاين عشر()الفص  ال يف مرحلة الحقة على أن تعود دلي االنفرادية معلقا  

قأأأررت اللج أأأة أن تطلأأأب دىل ل "قاااراراث اللجناااة واساااتنتاجاتها األ ااار "في أأأا  أأأص و  -28
القأانون الأدويل العأريف س املتعلقأة دلأةااسشأفن السأب  والوسأائ  الكفيلأة جعأ   دعأداد مأ مرةاامانة 

 ميالعأأأريفل وتقأأأدحلالأأأة الرا  أأأة ادلأأأة القأأأانون الأأأدويل ا اامأأأر الأأأ ي سأأأيتيح اسأأأتطالعل أيسأأر تأأأوافرا  
 الأدول ممارسأة سالتحليأ  تت أاولل وأن تطلأب دليهأا أيضأا  دعأداد مأ مرة أخأرى اقرتاحات لتحسي ها

 يف العأأا  اامأأني لأأدى املسأأجلة أو املودعأأة ل(ااطأأرا  واملتعأأددة الث ائيأأة) ساملعا أأدات يتعلأأق في أأا
 التعا ديأأأة اإلجأأأراءات فيهأأأا مبأأأا املؤقأأأتل التطبيأأأق علأأأى تأأأ ص الأأأيتو  ااخأأأريةل العشأأأري  السأأأ وات
 )الفص  الثالث عشرل الفرع أل (و هبا املتصلة
 ودجراءاهتأأأأا وأسأأأأاليب ع لهأأأأافريأأأأق  طأأأأي  لل ظأأأأر يف سرنا هأأأأا أيضأأأأا  وأنشأأأأفت اللج أأأأة  -29

الطويأأأ  ااجأأأ   هأأاوقأأأررت اللج أأة أن تأأأدرج يف سرنأأأامج ع ل )الفصأأ  الثالأأأث عشأأأرل الفأأرع سأأأاء(و
 فيهأأأأا  اوعأأأأات الدوليأأأأة الأأأأيت تكأأأأون امل ظ أأأأات الدوليأأأأة طرفأأأأا  )أ( تسأأأأوية املالتأأأأاليني:  املوضأأأأوعني

  خالفة الدول يف مسؤولية الدولة )الفص  الثالث عشرل الفرع ساء(و )ب(و
عقأأأد اةأأأ ء ااول مأأأ  دورهتأأأا السأأأبعني يف نيويأأأوركل وطلبأأأت دىل وأوصأأأت اللج أأأة سأأأفن يُ  -30

وأوصأأت اللج أأة  و لأأكلالومأأة لتيسأأري يف الرتتيبأأات اإلداريأأة والت ظي يأأة ا تشأأرعأن  العامأأة اامانأأة
دورهتأأأأأا السأأأأأبعني يف  أث أأأأأاء انعقأأأأأادالأأأأأ مرى السأأأأأ وية السأأأأأبعني  ست ظأأأأأيم م اسأأأأأبة ت ماريأأأأأة إلحيأأأأأاء

حتف  سامل اسأأبة الت ماريأأة علأأى مأأرحلتنيل ااوىل خأأالل اةأأ ء ااول مأأ  دورهتأأا وسأأيُ  و2018 عأا 
يف  عقديُ سأتلأك الأدورة الأ ي يف نيويأوركل والثانيأة خأالل اةأ ء الثأاين مأ    السبعني املوصى سعقد

 ج ي  )الفص  الثالث عشرل الفرع ساء(و
واست رت اللج ة يف تبادل املعلومات مع حمك ة العدل الدولية واللج ة القانونية للبلدان  -31

وجأأرى  وا  التاسعأأة جمللأأس أوروسأأااامريكيأأة وة أأة املستشأأاري  القأأانونيني املع يأأة سالقأأانون الأأدويل العأأ
)الفصأ  تبادل غري رمسأي لأاراء سأني أعضأاء ة أة القأانون الأدويل واللج أة الدوليأة للصأليب اامحر

 والثالث عشرل الفرع دال(
 2أيار/مأأأأأأأايو دىل  1مأأأأأأأ  وقأأأأأأأررت اللج أأأأأأأة عقأأأأأأأد دورهتأأأأأأأا التاسأأأأأأأعة والسأأأأأأأتني يف ج يأأأأأأأ   -32

 عشرل الفرع جيم(و لث)الفص  الثا 2017سطس آب/أغ 4متوو/يولي  دىل  3ح يران/يوني  وم  
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