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    الفصل الثاين    
ا التاسعة والستني موجز أعمال اللجنة   يف دور

"، كان معروضـــاً على اللجنة التقرير الثالث اجلرائم ضــد اإلنســانية"فيما يتعلق مبوضـــوع   -١٣
التســـــــــــــــليم، وعدم  ، الذي تناول، بوجه خاص، املســـــــــــــــائل التالية:(A/CN.4/704)للمقرر اخلاص 

اإلعادة القســــــــرية، واملســــــــاعدة القانونية املتبادلة، والضــــــــحا والشــــــــهود وغريهم من األشــــــــخاص 
حملاكم اجلنائية الدولية املختصــــــــة،  والتزامات الدولة االحتادية، وآليات الرصــــــــد املتأثرين، والعالقة 

  ، واألحكام اخلتامية لالتفاقية.مشاريع املواد وتسوية املنازعات، واملسائل املتبقية، وديباجة
مشروع اءة األوىل، ، اعتمدت اللجنة، يف القر احلالية وضوع يف الدورةاملونتيجة للنظر يف   -١٤

اجلرائم ضد اإلنسانية. ، بشأن هاعلي عًة بشروحمشروع مادة ومشروع مرفق، مشفو  ١٥ديباجة و
ملواد  من نظامها األســــــــاســــــــي، أن حتيل مشــــــــاريع املواد، عن  ٢١إىل  ١٦وقررت اللجنة، عمًال 

ا التماســاً  واملنظمات الدولية وغريها طريق األمني العام، إىل احلكومات ا ومالحظا ، وأن لتعليقا
كــانون   ١حظــات إىل األمني العــام يف موعــد أقصــــــــــــــــاه تطلــب منهــا تقــدمي هــذه التعليقــات واملال

  (الفصل الرابع). ٢٠١٨ ديسمرب/األول
"، أعادت اللجنة إىل جلنة الصـــياغة التطبيق املؤقت للمعاهدات"وفيما يتعلق مبوضـــوع   -١٥

ا جلنة الصــياغة بصــفة ٩إىل  ٦و ٤إىل  ١مشــاريع املبادئ التوجيهية  ، وهي املشــاريع اليت اعتمد
دف إعداد جمموعة موحدة من مشــــــــــاريع املبادئ التوجيهية٢٠١٦عام مؤقتة يف  ، بصــــــــــيغتها ، 

اريع اليت ُوضــــــعت بصــــــفة مؤقتة حىت اآلن. ويف وقت الحق، اعتمدت اللجنة بصــــــفة مؤقتة مشــــــ
 ، كما عرضـــــــتها جلنة الصـــــــياغة يف الدورة احلالية، مشـــــــفوعًة بشـــــــروح١١إىل  ١املبادئ التوجيهية 

  ها (الفصل اخلامس). علي
نة التقرير الرابع "، كان معروضـــــــاً على اللجمحاية الغالف اجلويوفيما يتعلق مبوضـــــــوع "  -١٦

الثالثة الســـــــــــــــابقة أربعة )، الذي اقرتح بناًء على التقارير Corr.1و A/CN.4/705للمقرر اخلاص (
مبادئ توجيهية بشـــــــــأن الرتابط بني قواعد القانون الدويل املتصـــــــــلة حبماية الغالف اجلوي وقواعد 
القانون الدويل األخرى ذات الصـــــــــــــــلة، مبا يف ذلك قواعد القانون الدويل للتجارة واالســـــــــــــــتثمار، 

  وقانون البحار، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.
ة اليت جرت يف اللجنة واليت ســــــبقها حوار غري رمسي نظمه املقرر اخلاص وعقب املناقشــــــ  -١٧

يف الغالف اجلوي، قررت اللجنة أن حتيل إىل جلنة الصـــــــــياغة مشـــــــــاريع املبادئ علميني مع خرباء 
، بصـــــــــــــــفة مؤقتةالتوجيهية األربعة، كما وردت يف التقرير الرابع للمقرر اخلاص. واعتمدت اللجنة 

وثالث فقرات من الديباجة  ٩، مشــــــــــروع املبدأ التوجيهي ر جلنة الصــــــــــياغةد أن نظرت يف تقريبع
  ها (الفصل السادس).علي بشروح مشفوعةً 

"، حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبيةوفيما يتعلق مبوضوع "  -١٨
)، الذي بدأته خالل A/CN.4/701( ةاخلاصــــــــــ ةواصــــــــــلت اللجنة نظرها يف التقرير اخلامس للمقرر 

الدورة الثامنة والســتني. وحلل التقرير مســألة القيود واالســتثناءات اليت ختضــع هلا حصــانة مســؤويل 
  يف هذه املسألة. اً وحيدالدولة من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية واقرتح مشروع مادة 
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جرت يف اجللســـــة العامة، قررت اللجنة أن حتيل إىل جلنة الصـــــياغة  وعقب املناقشـــــة اليت  -١٩
رت اللجنة يف تقرير ، كما اقرتحته املقررة اخلاصة يف تقريرها اخلامس. وبعد أن نظ٧مشروع املادة 
، ومرفق مبشـــــــاريع املواد، وحاشـــــــية الثنني من ٧، صـــــــوتت العتماد مشـــــــروع املادة جلنة الصـــــــياغة

  ها (الفصل السابع).علي عناوينها، مشفوعًة بشروح
  القواعـــــد اآلمرة من القواعـــــد العـــــامـــــة للقـــــانون الـــــدويلوفيمــــــا يتعلق مبوضـــــــــــــــوع "  -٢٠

)jus cogens() كان معروضــاً على اللجنة التقرير الثاين للمقرر اخلاص ،"A/CN.4/706 الذي ،(
، انطالقاً من أحكام )jus cogens(الوقوف على معايري حتديد القواعد اآلمرة  كان الغرض منه

. مث قررت اللجنة أن حتيل إىل جلنة الصــــياغة مشــــاريع ١٩٦٩اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 
يف تقرير املقرر اخلاص، وقررت أن تغري عنوان املوضــــــــــــــوع  كما وردت،  ٩إىل  ٤االســـــــــــــــتنتاجات 

إىل "القواعــد اآلمرة من القواعــد العــامــة للقــانون الــدويل  ")jus cogens("" اآلمرة"القواعــد  من
)jus cogens( لتقرير "، كمـــا اقرتح املقرر اخلـــاص. ويف وقـــت الحق، أحـــاطـــت اللجنـــة علمـــًا 

ا جلنة الصــياغة  ٧إىل  ٤و ٢مشــاريع االســتنتاجات  عن املؤقت لرئيس جلنة الصــياغة اليت اعتمد
   قدمتها إىل اللجنة للعلم (الفصل الثامن).و  بصفة مؤقتة،

قررت اللجنة أن تدرج "، خالفة الدول يف مســـــــــــؤولية الدولةوفيما يتعلق مبوضـــــــــــــــوع "  -٢١
فيل شــــــتورما مقرراً خاصــــــاً. و  مج عملها، وأن تعني الســــــيد  كان معروضــــــاً على املوضــــــوع يف بر

ج املقرر كــــان الغرض منــــه ) الــــذي  A/CN.4/708اللجنــــة التقرير األول للمقرر اخلــــاص ( بيــــان 
ملوضـــــوع. و اخلاص إزاء نطاق املوضـــــوع ونتائجه، وتقدمي حملة م جزة عن األحكام العامة املتصـــــلة 

عامة، قررت اللجنة أن حتيل إىل جلنة الصـــــياغة مشـــــاريع ال ةلســـــاجلوعقب املناقشـــــة اليت دارت يف 
يف تقرير املقرر اخلـــاص. ويف وقـــت الحق، أحـــاطـــت اللجنـــة علمـــاً  ، كمـــا وردت٤إىل  ١املواد 

ما جلنة الصياغة  ٢و ١لتقرير املؤقت لرئيس جلنة الصياغة عن مشروعي املادتني  اللذين اعتمد
  ، وهو تقرير ُقدم إىل اللجنة للعلم (الفصل التاسع).بصفة مؤقتة

لنزاعات املســـــلحةمحاية البيئة وفيما خيص موضــــــوع "  -٢٢ "، أنشــــــأت اللجنة فيما يتعلق 
ســــكيس ســــة الســــيد مارســــيلو  ذا املوضــــوع، بر بريموديس. وكان معروضـــاً  - فريقاً عامًال يُعىن 

ا املقررة اخلاصـة ا مل تعد السـابقة على الفريق العامل مشـاريع الشـروح اليت أعد يف عضـواً ، رغم أ
ا جلنة الصــــياغة  ١٨إىل  ١٤و ٨إىل  ٦و ٤ اللجنة، بشــــأن مشــــاريع املبادئ، بصــــفة اليت اعتمد

علماً يف الدورة نفســـها. وركز الفريق العامل ا يف الدورة الثامنة والســـتني، وأحاطت اللجنة  مؤقتة
وعقب النظر يف التقرير الشــــفوي لرئيس الفريق العامل، قررت . مناقشــــته على ســــبل املضــــي قدماً 

  (الفصل العاشر).ليهتو مقررة خاصة اللجنة أن تعني السيدة مار 
ا األخرى" بوفيما يتعلق   -٢٣ موضــوع  أن تدرج"، قررت اللجنة قرارات اللجنة واســتنتاجا

مج عملها سؤولية الدولةمخالفة الدول يف " ف وأن تعني" يف بر ل شتورما مقرراً خاصاً يالسيد 
  للموضوع (الفصل احلادي عشر، الفرع ألف).

ا وأســــاليب عملها، وقرر وأنشــــأت   -٢٤ جمها وإجراءا اللجنة أيضــــاً فريق ختطيط للنظر يف بر
ســــــــة الســــــــيد  مج العمل الطويل األجل، بر فريق التخطيط بدوره إنشــــــــاء الفريق العامل املعين برب

ســـــة الســـــيد حســـــني  احلمود، حممود ض. ســـــاليب العمل، بر . حســـــونة عوالفريق العامل املعين 
ء). (الفصـــــــــــــل احلادي ع مج عملها الطويل األجل شـــــــــــــر، الفرع  وقررت اللجنة أن تدرج يف بر
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" (الفصــــل أمام احملاكم واهليئات القضـــائية الدولية نةالبيّ " و"للقانون العامة املبادئموضــــوعي "
ء ء). ١-احلادي عشر، الفرع    واملرفقان ألف و

وســـــتقيم اللجنة مناســـــبة تذكارية إحياًء للذكرى الســـــنوية الســـــبعني لتأســـــيســـــها أثناء انعقاد   -٢٥
ا الســـــــبعني يف عام  ملناســـــــبة التذكارية حتت عنوان ٢٠١٨دور عاماً على جلنة  ٧٠". وســـــــُيحتفل 

 ٢١يف نيويورك يوم تُعقد وســـتنظَّم على مرحلتني، األوىل  حتقيق توازن للمســـتقبل" -القانون الدويل 
ر/مايو  ا الســــــــــــــبعني، والثانية ، ٢٠١٨أ  ٦و ٥يف جنيف يومي تُعقد خالل اجلزء األول من دور
ء). ،٢٠١٨متوز/يوليه    خالل اجلزء الثاين من تلك الدورة (الفصل احلادي عشر، الفرع 

رئيس حمكمة العدل الدولية، لمعلومات مع لوواصــــــــــــــلت اللجنة ما دأبت عليه من تبادل   -٢٦
، وجلنة االحتاد األفريقي جلنة و  لقانون الدويل العام التابعة جمللس أورو املســتشــارين القانونيني املعنية 

األفريقية، واللجنة القانونية للبلدان  - للقانون الدويل، واملنظمة االســــــــــــتشــــــــــــارية القانونية اآلســــــــــــيوية
لجنة الدولية للصــــليب األمحر ال معغري رمسي لآلراء  تبادالً أعضــــاء اللجنة أيضــــاً جرى أاألمريكية. و 

  (الفصل احلادي عشر، الفرع دال).
ا السبعني يف نيويورك يف الفرتة من   -٢٧  ١إىل  نيسان/أبريل ٣٠وقررت اللجنة أن تعقد دور

 ٢٠١٨آب/أغســـــــــــــــطس  ١٠وز/يوليـــه إىل مت ٢ويف جنيف يف الفرتة من  ٢٠١٨حزيران/يونيـــه 
  (الفصل احلادي عشر، الفرع جيم).


