
A/72/10 

1 GE.17-13796 

  الفصل األول    
  مقدمة

ا التاســـــــــــــعة والســـــــــــــتني يف الفرتة من عقدت جلنة القانون   -١  ١الدويل اجلزء األول من دور
ر/مــــايو إىل   آب/ ٤متوز/يوليــــه إىل  ٣، واجلزء الثــــاين يف الفرتة من ٢٠١٧حزيران/يونيــــه  ٢أ

ها مبكتب األمم املتحدة يف جنيف. وافتتح الدورة الســيد جيلبريتو فريين يف مقرّ  ٢٠١٧أغســطس 
، النائب الثاين لرئي   س الدورة الثامنة والستني للجنة.سابو

  األعضاء  -ألف  
  تتألف اللجنة من األعضاء التالية أمساؤهم:  -٢

  السيد كارلوس خ. آرغوييو غوميس (نيكاراغوا)
ندث (إسبانيا) ر إر   السيدة كونثبسيون إسكو

  السيدة نيلوفر أورال (تركيا)
  غدان أوريسكو (رومانيا)و السيد ب

رك  )السيد كي غاب    (مجهورية كور
سكيس    بريموديس (إكوادور) -السيد مارسيلو 

  أوسبينا (كولومبيا) -السيد إدواردو بلنسيا 
  السيد كريس ماينا بيرت (مجهورية تنزانيا املتحدة)

  السيد إيرنست بيرتيتش (سلوفينيا)
  السيد ديري د. تالدي (جنوب أفريقيا)
  السيد تشارلز تشرينور جالوه (سرياليون)

  السيد حسني ع. حسونة (مصر)
  السيد حممود ض. احلمود (األردن)

  السيد خويكانغ خوانغ (الصني)
  السيد أنريودا راجبوت (اهلند)

  السيد خوان خوسيه رودا سانتوالر (بريو)
  ينيش (النمسا)االسيد أوغوست ر 

  السيد جيلبريتو فريين سابو (الربازيل)
  السيد يعقوب سيسه (كوت ديفوار)

فيل شتورما (تشيكيا)السي   د 
  السيد أمحد العرابة (اجلزائر)

تري   يا غالفاو تيليس (الربتغال)سالسيدة 
  السيد كالوديو غرومسان غيلوف (شيلي)
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  السيد خوان مانويل غوميس روبليدو (املكسيك)
  السيد رومان أ. كولودكني (االحتاد الروسي)

  السيدة مار ليهتو (فنلندا)
  فطيس املري (قطر)السيد علي حمسن 

ن)   السيد شينيا موراسي (اليا
ت املتحدة األمريكية)   السيد شون د. مرييف (الوال

م) و نغوين (فييت    السيد هونغ 
  السيد غيورغ نوليت (أملانيا)

  السيد آموس س. واكو (كينيا)
  (املغرب) الشهديالسيد حسن الوزاين 

  الية)لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالسري مايكل وود (اململكة املتحدة 

  أعضاء املكتب واملكتب املوسع  -ء  
ر/مايو  ١املعقودة يف  ٣٣٤٨يف جلســتها  ،انتخبت اللجنة  -٣ اء املكتب ، أعضــ٢٠١٧أ

  التالية أمساؤهم:
  السيد غيورغ نوليت (أملانيا)       الرئيس:

  (كولومبيا)أوسبينا  -السيد إدواردو بلنسيا   النائب األول للرئيس:
  السيد حسني ع. حسونة (مصر)  النائب الثاين للرئيس:
  السيد أنريودا راجبوت (اهلند)  رئيس جلنة الصياغة:

  أوريسكو (رومانيا) غدانو بالسيد       املقرر:
وكان مكتب اللجنة املوســـــــــــــــع مؤلفاً من أعضـــــــــــــــاء مكتب الدورة احلالية ورئيس اللجنة   -٤

  .)٢(واملقررين اخلاصني )١(السابق
ر/مايو  ٣، املعقودة يف ٣٣٥٠وأنشــــــــــأت اللجنة، يف جلســــــــــتها   -٥ ، فريق ختطيط ٢٠١٧أ

أوســبينا (رئيســاً)، والســيدة كونثبســيون  -مؤلفاً من األعضــاء التالية أمساؤهم: الســيد إدواردو بلنســيا 
ســـكيس  رك، والســـيد مارســـيلو  ندث، والســـيدة نيلوفر أورال، والســـيد كي غاب  ر إر  -إســـكو

وديس، والســيد ديري د. تالدي، والســيد تشــارلز تشــرينور جالوه، والســيد حســني ع. حســونة، بريم
والســــــــيد حممود ض. احلمود، والســــــــيد خويكانغ خوانغ، والســــــــيد أنريودا راجبوت، والســــــــيد خوان 

، والســيد أوغوســت ر  ، والســيد يعقوب اخوســيه رودا ســانتوالر ينيش، والســيد جيلبريتو فريين ســابو
فيل شتورما، والسيدة  غالفاو تيليس، والسيد كالوديو غرومسان غيلوف، يا ستريسيسه، والسيد 

والســــــــــــــيد خوان مانويل غوميس روبليدو، والســــــــــــــيد رومان أ. كولودكني، والســــــــــــــيدة مار ليهتو، 
__________ 

  .بيرتيتش إيرنست السيد  )١(
ر كونثبســـيون  الســـيدة  )٢( ندث، إســـكو فيل شـــتورما،  إر خوان مانويل  والســـيدوالســـيد ديري د. تالدي، والســـيد 

  .وود مايكل والسري مرييف،والسيد شون د.  موراسي، شينياوالسيد  روبليدو، غوميس
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و نغوين، والســــيد غيورغ نوليت، شــــينيا موراســــي، والســــيد شــــون د. مري   والســــيد يف، والســــيد هونغ 
  غدان أوريسكو (حبكم منصبه).و ، والسري مايكل وود، والسيد بالشهديوالسيد حسن الوزاين 

  جلنة صياغة  -جيم  
ا   -٦ ، ٣٣٨١و ٣٣٧٤و ٣٣٦٥و ٣٣٦٠و ٣٣٥٤و ٣٣٤٩أنشـأت اللجنة، يف جلسـا

ر/مـــايو ويف  ٣٠و ١٨و ٩و ٢املعقودة يف  جلنـــة  على التوايل، ،٢٠١٧وز/يوليـــه مت ٢٥و ١٣أ
ه:   صياغة مؤلفة من األعضاء التالية أمساؤهم لتناول املواضيع املبينة أد

الســــــيد أنريودا راجبوت (رئيســــــاً)، والســــــيد خوان  التطبيق املؤقت للمعاهدات:  (أ)  
يلوفر والســـــيدة نمانويل غوميس روبليدو (مقرراً خاصـــــاً)، والســـــيد كارلوس خ. آرغوييو غوميس، 

سكيس  رك، والسيد مارسيلو  بريموديس، والسيد تشارلز تشرينور  -أورال، والسيد كي غاب 
فيل شـــــــــتورما،  تريجالوه، والســـــــــيد  يا غالفاو تيليس، والســـــــــيد كالوديو غرومسان ســـــــــوالســـــــــيدة 

غيلوف، والسيد رومان أ. كولودكني، والسيدة مار ليهتو، والسيد شون د. مرييف، والسيد هونغ 
  ؛ أوريسكو (حبكم منصبه) غدانو بو نغوين، والسري مايكل وود، والسيد 

د شون د. مرييف السيد أنريودا راجبوت (رئيساً)، والسي اجلرائم ضد اإلنسانية: (ب)  
ندث،  ر إر رك، والسيد مارسيلو (مقرراً خاصاً)، والسيدة كونثبسيون إسكو والسيد كي غاب 

بريموديس، والسيد ديري د. تالدي، والسيد تشارلز تشرينور جالوه، والسيد حممود  -سكيس 
، والســيد أوغوســت ر  يد جيلبريتو ينيش، والســاض. احلمود، والســيد خوان خوســيه رودا ســانتوالر

، والسيد يعقوب سيسه،  تريفريين سابو والسيد كالوديو غرومسان يا غالفاو تيليس، سوالسيدة 
والســــــــــيد خوان مانويل غوميس روبليدو، والســــــــــيد رومان أ. كولودكني، والســــــــــيدة مار غيلوف، 

 غدانو بيد ، والسري مايكل وود، والسالشهديليهتو، والسيد غيورغ نوليت، والسيد حسن الوزاين 
  ؛ أوريسكو (حبكم منصبه)

الســيد أنريودا راجبوت (رئيســاً)، والســيد شــينيا موراســي  محاية الغالف اجلوي:  (ج)  
ندث، (مقرراً خاصـــاً)، والســـيد كارلوس خ. آرغوييو غوميس،  ر إر والســـيدة كونثبســـيون إســـكو

ســكيس  رك، والســيد مارســيلو  بريموديس، والســيد  -والســيدة نيلوفر أورال، والســيد كي غاب 
ديري د. تالدي، والســــــيد تشــــــارلز تشــــــرينور جالوه، والســــــيد حممود ض. احلمود، والســــــيد خوان 

، والســـيد أوغوســـت ر  يا ســـتريوالســـيد يعقوب ســـيســـه، والســـيدة ينيش، اخوســـيه رودا ســـانتوالر
و نغوين،  غالفاو تيليس، والسيد كالوديو غرومسان غيلوف، والسيدة مار ليهتو، والسيد هونغ 

  ؛ أوريسكو (حبكم منصبه) غدانو بوالسيد غيورغ نوليت، والسري مايكل وود، والسيد 
الســـــيد أنريودا  حصـــــانة مســـــؤويل الدول من الوالية القضـــــائية اجلنائية األجنبية:  (د)  

ندث (مقررة خاصــة)، والســيد كارلوس خ.  راجبوت (رئيســاً)، ر إر والســيدة كونثبســيون إســكو
ســـكيس آرغوييو غوميس،  رك، والســـيد مارســـيلو   -والســـيدة نيلوفر أورال، والســـيد كي غاب 

بريموديس، والسيد ديري د. تالدي، والسيد تشارلز تشرينور جالوه، والسيد حممود ض. احلمود، 
، والســــــيد أوغوســــــت ر والســــــيد خويكانغ خوانغ، وا ينيش، الســــــيد خوان خوســــــيه رودا ســــــانتوالر

 ، فيل شــتورما، والســيد يعقوب ســيســه، والســيد جيلبريتو فريين ســابو يا ســتريوالســيدة والســيد 
غالفاو تيليس، والســيد كالوديو غرومسان غيلوف، والســيدة مار ليهتو، والســيد شــينيا موراســي، 
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، والســــري مايكل الشــــهديغيورغ نوليت، والســــيد حســــن الوزاين والســــيد شــــون د. مرييف، والســــيد 
  ؛أوريسكو (حبكم منصبه) غدانو بوود، والسيد 

الســــــيد أنريودا  ):jus cogensلقانون الدويل (ل العامة قواعدالالقواعد اآلمرة من   (هـ)  
ندث،  ر إر راجبوت (رئيســاً)، والســيد ديري تالدي (مقرراً خاصــاً)، والســيدة كونثبســيون إســكو

ســكيس  رك، والســيد مارســيلو  بريموديس، والســيد  -والســيدة نيلوفر أورال، والســيد كي غاب 
، تشــــــارلز تشــــــرينور جالوه، والســــــيد حممود ض. احلمود، والســــــيد خوان خوســــــيه رودا ســــــان توالر

فيل اوالســيد أوغوســت ر  ، والســيد يعقوب ســيســه، والســيد  ينيش، والســيد جيلبريتو فريين ســابو
تريشـــــــتورما،  والســـــــيد خوان والســـــــيد كالوديو غرومسان غيلوف، يا غالفاو تيليس، ســـــــوالســـــــيدة 

مانويل غوميس روبليدو، والســــــــــيد رومان أ. كولودكني، والســــــــــيدة مار ليهتو، والســــــــــيد شــــــــــينيا 
و نغوين، والســيد غيورغ نوليت، والســيد حســن  موراســي، والســيد شــون د. مرييف، والســيد هونغ 

  ؛ أوريسكو (حبكم منصبه) غدانو ب، والسري مايكل وود، والسيد الشهديالوزاين 
الســــــيد أنريودا راجبوت (رئيســــــاً)، والســــــيد  مســــــؤولية الدول: خالفة الدول يف  (و)  

ندث، فيل شـــتورما (مقرراً خاصـــاً)،  ر إر رك، والســـيدة كونثبســـيون إســـكو والســـيد كي غاب 
ســــكيس  ض. بريموديس، والســــيد تشــــارلز تشــــرينور جالوه، والســــيد حممود  -والســــيد مارســــيلو 

، والســـــيد أوغوســـــت ر يا ســـــتريوالســـــيدة نيش، احلمود، والســـــيد خوان خوســـــيه رودا ســـــانتوالر
وف، والســـــــيد رومان أ. كولودكني، والســـــــيدة مار غالفاو تيليس، والســـــــيد كالوديو غرومسان غيل

و نغوين، والســري مايكل  ليهتو، والســيد شــينيا موراســي، والســيد شــون د. مرييف، والســيد هونغ 
  أوريسكو (حبكم منصبه). غدانو بوود، والسيد 

  جلسة بشأن املواضيع الستة املبينة أعاله.  ٣٠وعقدت جلنة الصياغة ما جمموعه   -٧

  األفرقة العاملة  -دال  
ر/مايو  ١٢املعقودة يف  ٣٣٥٧أنشــــــــأت اللجنة، يف جلســــــــتها   -٨ فريقاً عامالً ، ٢٠١٧أ

لتطبيق املؤقت للمعاهدات ســـــكيس معنياً  بريموديس (رئيســـــاً)، والســـــيد  -: الســـــيد مارســـــيلو 
والســــــيدة خوان مانويل غوميس روبليدو (مقرراً خاصــــــاً)، والســــــيد كارلوس خ. آرغوييو غوميس، 

رك، والســـيد تشـــارلز  ندث، والســـيدة نيلوفر أورال، والســـيد كي غاب  ر إر كونثبســـيون إســـكو
تشرينور جالوه، والسيد حممود ض. احلمود، والسيد أنريودا راجبوت، والسيد خوان خوسيه رودا 

، والســـيد أوغوســـت ر  فيل شـــتورما، والســـيد يعقوب ســـيســـه، ينيش، اســـانتوالر ة والســـيدوالســـيد 
و نغوين، يا ســـتري غالفاو تيليس، والســـيدة مار ليهتو، والســـيد شـــون د. مرييف، والســـيد هونغ 

  أوريسكو (حبكم منصبه). غدانو بوالسيد غيورغ نوليت، والسري مايكل وود، والسيد 
فريقاً عامًال ، ٢٠١٧متوز/يوليه  ٢٥املعقودة يف  ٣٣٨٠وأنشــــــــــأت اللجنة، يف جلســــــــــتها   -٩

لنزاعات املسلحة معنياً حبماية سكيس البيئة فيما يتعلق  بريموديس (رئيساً)،  -: السيد مارسيلو 
رك، والســــيد  ندث، والســــيدة نيلوفر أورال، والســــيد كي غاب  ر إر والســــيدة كونثبســــيون إســــكو

احلمود، والسيد أنريودا راجبوت، والسيد خوان خوسيه ض. تشارلز تشرينور جالوه، والسيد حممود 
، والســيد أوغوســت ر رودا  ، والســيد يعقوب ســيســه، اســانتوالر ينيش، والســيد جيلبريتو فريين ســابو

غالفاو تيليس، والســـــــــــــيد كالوديو غرومسان غيلوف، والســـــــــــــيدة مار ليهتو، يا ســـــــــــــتريوالســـــــــــــيدة 
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و نغوين، والســــيد حســــن الوزاين شــــينيا موراســــي، والســــيد شــــون د. مرييف، والســــيد هونغ   والســــيد
  غدان أوريسكو (حبكم منصبه).و والسري مايكل وود، والسيد ب هدي،الش
  وأنشأ فريق التخطيط الفريقني العاملني التاليني:  -١٠

مج العمل الطويل األجل: (أ)   الســـــــــيد حممود ض. احلمود  الفريق العامل املعين برب
ندث،  ر إر رك، والسيدة نيلوفر أورال، والسيد  (رئيساً)، والسيدة كونثبسيون إسكو كي غاب 

ســـــكيس  بريموديس، والســـــيد ديري د. تالدي، والســـــيد تشـــــارلز تشـــــرينور  -والســـــيد مارســـــيلو 
جالوه، والســـيد حســـني ع. حســـونة، والســـيد خويكانغ خوانغ، والســـيد أنريودا راجبوت، والســـيد 

، والســيد أوغوســت ر  فيل اخوان خوســيه رودا ســانتوالر ينيش، والســيد يعقوب ســيســه، والســيد 
والســـــــيد خوان والســـــــيد كالوديو غرومسان غيلوف، غالفاو تيليس، يا ســـــــتريوالســـــــيدة ورما، شـــــــت

مانويل غوميس روبليدو، والســــــــــيد رومان أ. كولودكني، والســــــــــيدة مار ليهتو، والســــــــــيد شــــــــــينيا 
و نغوين، والســيد غيور  غ نوليت، والســيد حســن موراســي، والســيد شــون د. مرييف، والســيد هونغ 

  ؛ أوريسكو (حبكم منصبه) غدانو بهدي، والسري مايكل وود، والسيد الوزاين الش
ســـــاليب العمل:  (ب)   الســـــيد حســـــني ع. حســـــونة (رئيســـــاً)،  الفريق العامل املعين 

ندث،  ر إر رك، والســـيد والســـيدة كونثبســـيون إســـكو والســـيدة نيلوفر أورال، والســـيد كي غاب 
ســـكيس  أوســـبينا، والســـيد ديري د. تالدي،  -بلنســـيا  بريموديس، والســـيد إدواردو -مارســـيلو 

 ، والســيد تشــارلز تشــرينور جالوه، والســيد أنريودا راجبوت، والســيد خوان خوســيه رودا ســانتوالر
فيل شتورما، اوالسيد أوغوست ر  غالفاو يا ستريوالسيدة ينيش، والسيد يعقوب سيسه، والسيد 

دة مار ليهتو، والســيد شــينيا موراســي، والســيد تيليس، والســيد كالوديو غرومسان غيلوف، والســي
و نغوين، والســيد غيور  هدي، غ نوليت، والســيد حســن الوزاين الشــشــون د. مرييف، والســيد هونغ 

  . أوريسكو (حبكم منصبه) غدانو بوالسيد ، والسري مايكل وود

  األمانة  -هاء  
للشــــؤون القانونية واملســــتشــــار توىل الســــيد ميغيل دي ســــري ســــواريس، وكيل األمني العام   -١١

القانوين لألمم املتحدة، متثيل األمني العام. وعمل الســـــيد هيو ليويلني، مدير شـــــعبة التدوين مبكتب 
الشــــؤون القانونية أميناً للجنة، وتوىل يف غياب املســــتشــــار القانوين متثيل األمني العام. وعمل الســــيد 

عداً رئيســـــــــــياً ألمني اللجنة. وتوىل الســـــــــــيد تريفور أرنولد برونتو، املوظف القانوين الرئيســـــــــــي، مســـــــــــا
تريســـيا  تشـــيميمبا، املوظف القانوين األقدم، مهام املســـاعد األقدم ألمني اللجنة. وعملت الســـيدة 
نوبولوس والســيدة كارال هو، املوظفون القانونيون، والســيد دانييل ســتيوارت  جورجي والســيد ديفيد 

رت مسيت دوجيينتكونست، ن، أمناء مساعدين للجنة. والسيد    املوظفان القانونيان املعاو

  دول األعمالج  -واو  
ر/مايو  ١املعقودة يف  ٣٣٤٨ت اللجنة، يف جلســـــــــــــــتها أقرّ   -١٢ ، جدول أعمال ٢٠١٧أ

ا التاسعة والستني يتألف من البنود التالية:   لدور
  تنظيم أعمال الدورة.  -١
  ئية اجلنائية األجنبية.حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضا  -٢
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  التطبيق املؤقت للمعاهدات.  -٣
لنزاعات املسلحة.  -٤   محاية البيئة فيما يتعلق 
  محاية الغالف اجلوي.  -٥
  اجلرائم ضد اإلنسانية.  -٦
  .)jus cogens(لقانون الدويل العامة لقواعد الالقواعد اآلمرة من   -٧
ا وأساليب عملها   -٨ مج اللجنة وإجراءا ئقها.بر   وو
  ريخ ومكان انعقاد الدورة السبعني.  -٩

  التعاون مع اهليئات األخرى.  -١٠
  مسائل أخرى.  -١١


