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ت   موجز احملتو
  الصفحة الفصل
  ١    ......................................................................................  مقدمة  -  األول  
ا التاسعة والستني  -  الثاين     ٧    ...................................................  موجز أعمال اللجنة يف دور
  ١٠    ...................................  مسائل حمددة ستكون للتعليقات عليها أمهية خاصة لدى اللجنة  -  الثالث  

  ١٢    ..........................................................................  اجلرائم ضد اإلنسانية  -  الرابع  
  ١٦٨    ....................................................................  التطبيق املؤقت للمعاهدات  -  اخلامس  
  ١٩٢    ..........................................................................  محاية الغالف اجلوي  -  السادس  

  ٢١٢    .......................................  يل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبيةحصانة مسؤو   -  السابع  
  ٢٤٨    ....................................  )jus cogens(اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدويل  القواعد  -  الثامن  
  ٢٦٢    ..........................................................  ةخالفة الدول يف سياق مسؤولية الدول  -  التاسع  
لنزاعات املسلحة  -  العاشر     ٢٧٣    .......................................................  محاية البيئة فيما يتعلق 

ا األخرى قرارات  -  احلادي عشر     ٢٧٥    ............................. ................................  اللجنة واستنتاجا
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ت   احملتو
  الصفحة  الفصل

  ١    ......................................................................................  مقدمة  -  األول  
  ١    ............................................................................  األعضاء  -  ألف      
  ٢    ........................................................  أعضاء املكتب واملكتب املوسع  -  ء      
  ٣    .........................................................................  جلنة صياغة  -  جيم      
  ٤    .......................................................................  األفرقة العاملة  -  دال      
  ٥    ..............................................................................  األمانة  -  هاء      
  ٥    ......................................................................  جدول األعمال  -  واو      

ا التاسعة والستني أعمالموجز   -  الثاين     ٧    ...................................................  اللجنة يف دور
  ١٠    ...................................  ستكون للتعليقات عليها أمهية خاصة لدى اللجنة حمددةمسائل   -  الثالث  

  ١٠    ...............................  حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية  -  ألف      
  ١٠    .......................................................  خالفة الدول يف مسؤولية الدول  -  ء      
  ١١    ...................................................................  موضوعان جديدان  -  جيم      

  ١٢    ..........................................................................  اإلنسانية ضداجلرائم   -  الرابع  
  ١٢    ..............................................................................  مقدمة  -  ألف      
  ١٢    .....................................................  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -  ء      
ا اللجنة   -  جيم       جلرائم ضد اإلنسانية اليت اعتمد   ١٣    .......  يف القراءة األوىلنص مشاريع املواد املتعلقة 

  ١٣    ............................. ................................  نص مشاريع املواد  -١
  ٢٨    ....................................................  نص مشاريع املواد وشروحها  -٢

  ٢٨    .....................................................................  شرح عام
  ٣٠    .....................................................................  الديباجة

  ٣٠    ......................................................  الشرح
  ٣٢    .....................................................  النطاق  ١املادة 

  ٣٣    ......................................................  الشرح
  ٣٣    ...................................................  التزام عام  ٢املادة 

  ٣٣    ......................................................  الشرح
  ٣٧    ..................................  تعريف اجلرائم ضد اإلنسانية  ٣املادة 

  ٣٩    ......................................................  الشرح
ملنع  ٤املادة    ٦٠    ................................................  االلتزام 

  ٦١    ......................................................  الشرح
  ٧٣    .........................................  اإلعادة القسرية عدم  ٥املادة 

  ٧٤    ......................................................  الشرح
  ٧٩    .................................  التجرمي مبوجب القانون الوطين  ٦املادة 

  ٨٠    ......................................................  الشرح
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  ١٠٢    .....................................  إقامة االختصاص الوطين  ٧املادة 
  ١٠٣    ......................................................  الشرح

  ١٠٦    ....................................................  التحقيق  ٨املادة 
  ١٠٦    ......................................................  الشرح

ارتكابه التدابري األولية الواجب اختاذها عندما يكون الشخص املّدعى   ٩املادة 
  ١٠٩    ................. ................................ اجلرمية موجوداً 

  ١٠٩    ......................................................  الشرح
  ١١١    ......................................  مبدأ التسليم أو احملاكمة  ١٠املادة 

  ١١١    ......................................................  الشرح
  ١١٨    ..................  املعاملة العادلة للشخص املدعى ارتكابه اجلرمية  ١١املادة 

  ١١٨    ......................................................  الشرح
  ١٢٢    .....................................  الضحا والشهود وغريهم  ١٢املادة 

  ١٢٣    ......................................................  الشرح
  ١٣١    ..............................................  تسليم املطلوبني  ١٣املادة 

  ١٣٢    ......................................................  الشرح
  ١٤٤    .....................................  املساعدة القانونية املتبادلة  ١٤املادة 

  ١٤٥    ......................................................  الشرح
  ١٥٢    .............................................  تسوية املنازعات  ١٥املادة 

  ١٥٣    ......................................................  الشرح
  ١٥٦    ...........................................................    املرفق

  ١٥٩    ......................................................  الشرح
  ١٦٨    ....................................................................  التطبيق املؤقت للمعاهدات  -  اخلامس  

  ١٦٨    ..............................................................................  مقدمة  -  ألف      
  ١٦٨    .....................................................  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -  ء      
ا اللجنة بصفة  نص مشاريع املبادئ  -  جيم       لتطبيق املؤقت للمعاهدات اليت اعتمد التوجيهية املتعلقة 

  ١٦٩    ......................................................................  مؤقتة حىت اآلن
  ١٦٩    ..................................................  نص مشاريع املبادئ التوجيهية  -١
ا   -٢ ا اللجنة بصـــــــفة مؤقتة يف دور نص مشـــــــاريع املبادئ التوجيهية وشـــــــروحها اليت اعتمد

  ١٧١    ...............................................................  التاسعة والستني
  ١٧١    .....................................................................  شرح عام

  ١٧٣    .....................................................  النطاق  ١التوجيهي املبدأ 
  ١٧٣    ......................................................  الشرح

  ١٧٤    .....................................................  الغرض  ٢املبدأ التوجيهي 
  ١٧٤    ......................................................  الشرح

  ١٧٥    ...............................................  القاعدة العامة  ٣املبدأ التوجيهي 
  ١٧٥    ......................................................  الشرح

  ١٧٨    ...............................................  شكل االتفاق  ٤املبدأ التوجيهي 
  ١٧٨    ......................................................  الشرح
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  ١٨٠    ..........................................  بدء التطبيق املؤقت  ٥املبدأ التوجيهي 
  ١٨١    ......................................................  الشرح

ر القانونية  ٦املبدأ التوجيهي    ١٨٢    ......................  املرتتبة على التطبيق املؤقت اآل
  ١٨٢    ......................................................  الشرح

اللتزامات  ٧املبدأ التوجيهي    ١٨٣    .............................   املسؤولية عن اإلخالل 
  ١٨٣    ......................................................  الشرح

اء عند اإلخطار بنية عدم االنضمام  ٨املبدأ التوجيهي    ١٨٤    ........................  اإل
  ١٨٤    ......................................................  الشرح

واحرتام القـــــانون الـــــداخلي للـــــدول أو قواعـــــد املنظمـــــات الـــــدوليـــــة   ٩املبدأ التوجيهي 
  ١٨٦    ......................................  املعاهدات املطبقة مؤقتاً 

  ١٨٦    ......................................................  الشرح
أحكام القانون الداخلي للدول أو قواعد املنظمات الدولية املتصــــــلة   ١٠املبدأ التوجيهي 

  ١٨٨    .............  ختصاص املوافقة على التطبيق املؤقت للمعاهدات
  ١٨٩    ......................................................  الشرح

دة من القانون قيود مســـــــــــــــتم املوافقة على التطبيق املؤقت مع وجود  ١١املبدأ التوجيهي 
  ١٩٠    .....................  الداخلي للدول أو قواعد املنظمات الدولية

  ١٩٠    ......................................................  الشرح
  ١٩٢    ..........................................................................  محاية الغالف اجلوي  -  السادس  

  ١٩٢    ..............................................................................  مقدمة  -  ألف      
  ١٩٢    .....................................................  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -  ء      
ا وفقرات الديباجة  نص مشـــــــــــــاريع املبادئ التوجيهية املتعلقة حبماية الغالف اجلوي  -  جيم       اليت اعتمد

  ١٩٤    ..........................................................اللجنة بصفة مؤقتة حىت اآلن
  ١٩٤    ...................................  نص مشاريع املبادئ التوجيهية وفقرات الديباجة  -١
ا اللجنة بصـــــــــفة  نص مشـــــــــروع املبدأ التوجيهي  -٢ وفقرات الديباجة والشـــــــــروح اليت اعتمد

ا التاسعة والستني   ١٩٧    .................................................  مؤقتة يف دور
  ١٩٧    .....................................................................  الديباجة

  ١٩٧    ......................................................  الشرح
  ٢٠٢    ................................  الرتابط بني القواعد ذات الصلة  ٩ املبدأ التوجيهي

  ٢٠٢    ......................................................  الشرح
  ٢١٢    .......................................  مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية حصانة  -  السابع  

  ٢١٢    ..............................................................................  مقدمة  -  ألف      
  ٢١٣    .....................................................  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -  ء      

  ٢١٥    .............................................  عرض املقررة اخلاصة للتقرير اخلامس  -١
  ٢١٧    .................................................................  موجز املناقشة  -٢

  ٢١٧    .........................................................  تعليقات عامة  (أ)
  ٢٢٢    .....................................  ٧تعليقات حمددة على مشروع املادة   (ب)
  ٢٢٥    ........................................................  العمل املستقبلي  (ج)
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  ٢٢٥    .........................................  مالحظات ختامية قّدمتها املقررة اخلاصة  -٣
نص مشــــــاريع املواد املتعلقة حبصــــــانة مســــــؤويل الدول من الوالية القضــــــائية اجلنائية األجنبية اليت   -  جيم      

ا اللجنة بصفة مؤقتة    ٢٢٦    .................................................  حىت اآلناعتمد
  ٢٢٦    ............................. ................................  نص مشاريع املواد  -١
ــا   -٢ مــا اللجنــة بصـــــــــــــــفــة مؤقتــة يف دور نص مشـــــــــــــــروع املــادة وشـــــــــــــــروحهــا اللــذين اعتمــد

  ٢٢٩    ...............................................................  والستني التاسعة
  ٢٤٨    ....................................  )jus cogens(القواعد اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدويل   -  الثامن  

  ٢٤٨    ..............................................................................  مقدمة  -  ألف      
  ٢٤٨    ........................................................  الدورة احلاليةدراسة املوضوع يف   -  ء      

  ٢٥٠    .................................................  تقدمي املقرر اخلاص للتقرير الثاين  -١
  ٢٥٢    .................................................................  موجز املناقشة  -٢

  ٢٥٢    ..........................................................  تعليقات عامة  (أ)
  ٢٥٦    .................................  تعليقات حمدَّدة على مشاريع االستنتاجات  (ب)

  ٢٥٨    ...............................................  املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  -٣
  ٢٦٢    ..........................................................  الدول يف سياق مسؤولية الدولة خالفة  -  التاسع  

  ٢٦٢    ..............................................................................  مقدمة  -  ألف      
  ٢٦٢    .....................................................  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -  ء      

  ٢٦٢    ................................................  عرض املقرر اخلاص للتقرير األول  -١
  ٢٦٧    .................................................................  موجز املناقشة  -٢

  ٢٦٧    ..........................................................  تعليقات عامة  (أ)
  ٢٦٩    .........................................................  تعليقات حمددة  (ب)
  ٢٧٠    .........................................................  الشكل النهائي  (ج)
مج العمل املستقبلي  (د)   ٢٧١    ..................................................  بر

  ٢٧١    ...............................................  املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  -٣
لنزاعات املسلحة  -  العاشر     ٢٧٣    .......................................................  محاية البيئة فيما يتعلق 

  ٢٧٣    ..............................................................................  مقدمة  -  ألف      
  ٢٧٣    .....................................................  النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -  ء      

ا األخرى قرارات  -  احلادي عشر     ٢٧٥    ............................. ................................  اللجنة واستنتاجا
  ٢٧٥    .................................................  خالفة الدول يف سياق مسؤولية الدولة  -  ألف      
مج اللجنة  -  ء       ئقها بر ا وأساليب عملها وو   ٢٧٥    .......................................  وإجراءا

مج العمل الطويل األجل  -١   ٢٧٥    ..................................  الفريق العامل املعين برب
مج عمل اللجنة ملا تبقى من فرتة اخلمس سنوات  -٢   ٢٧٦    ...............................  بر

  ٢٧٦    ..................  حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية  (أ)
  ٢٧٦    ...........  فيما يتعلق بتفسري املعاهدات االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة  (ب)
  ٢٧٦    ...............................................  التطبيق املؤقت للمعاهدات  (ج)
  ٢٧٧    ...............................................  حتديد القانون الدويل العريف  (د)



A/72/10 

GE.17-13796 viii 

  ٢٧٧    ....................................  محاية البيئة يف سياق النزاعات املسلحة  )ه(
  ٢٧٧    ....................................................  محاية الغالف اجلوي  (و)
  ٢٧٨    ....................................................  اجلرائم ضد اإلنسانية  (ز)
  ٢٧٨    ................  العام (القواعد اآلمرة)القواعد اآلمرة من قواعد القانون الدويل   (ح)
  ٢٧٨    .....................................  خالفة الدول يف سياق مسؤولية الدولة  (ط)

واملتعلق  ٢٠١٦كانون األول/ديســــــــــــــمرب   ١٣املؤرخ  ٧١/١٤٨قرار اجلمعية العامة  يفالنظر   -٣
  ٢٧٩    ......... ................................   بسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل

  ٢٨١    ...........................  الدويلدورة الذكرى السنوية السبعني إلنشاء جلنة القانون   -٤
  ٢٨١    ......................................................................  األتعاب  -٥
ساليب عمل اللجنة  -٦   ٢٨٢    ........................................  الفريق العامل املعين 
ئق واملنشورات  -٧   ٢٨٢    ............................. ................................  الو
  ٢٨٣    .......................................................  حولية جلنة القانون الدويل  -٨
  ٢٨٤    ..............................................  املساعدة اليت تقدمها شعبة التدوين  -٩
  ٢٨٤    ................................................................  املواقع الشبكية  -١٠
  ٢٨٤    ...............................  الدويلمكتبة األمم املتحدة السمعية البصرية للقانون   -١١

  ٢٨٤    ..............................................  موعد ومكان انعقاد الدورة السبعني للجنة  -  جيم      
  ٢٨٥    ............................. ................................  التعاون مع هيئات أخرى  -  دال      
  ٢٨٦    ........................................  التمثيل يف الدورة الثانية والسبعني للجمعية العامة  -  هاء      
لقانون الدويل  -  واو         ٢٨٦    ...................................................  احللقة الدراسية املعنية 

  املرفقات
  ٢٨٩    ................................................................  للقانوناملبادئ العامة   -  ألف      
  ٣١٠    ..............................................  البّينة أمام احملاكم واهليئات القضائية الدولية  -  ء      

 


