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  الفص  الثالث  
 مسائ  حمددة ستكون للتعليقال عليها يمهية خاصة لدا اللجنة

مأأانون   31 يف موعأأد أقصأأا   رتّحب اللج أأة أبي معلومأأات تقأأدَّ  عأأ  املسأأائ  التاليأأةسأأ -32
 االعتبار يف تقرينر م  مقرر م  املقررين  اخلاصنيو بعني  لكي تؤخ  2018ينس رب م/ااول

 (jus cogens)القواعد اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدويل  -يلف 
تأأأرى اللج أأأة أن طلأأأب االسأأأتعال  الأأأوارم يف الفصأأأ  الثالأأأث مأأأ  تقرينأأأر مورهتأأأا السأأأابعة  -33

" (jus cogens)رة م  القواعد العامة للقانون الدويل ( ع  موضوع "القواعد اآلم2015والستني )
   وسرتّحب أبي معلومات دضافيةو(3)ال ين ال طلبا  وجيها  

 حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية -ابء 
ترّحأأأب اللج أأأة مبأأأا تسأأأتطيع الأأأدول تقدوأأأه دليهأأأا مأأأ  معلومأأأات عأأأ  تشأأأرينعاهتا وممارسأأأاهتا  -34

)القضأأأائية واإلمارينأأأة وغري أأأا( في أأأا خيأأأص املعاةأأأة اإلجرائيأأأة للحصأأأانة  و اصأأأة االحتجأأأاج الوط يأأأة 
سحلصانة والت اول ع ها  ومأ لك عأ  آليأات التواصأ  والتشأاور والتعأاون واملسأاعدة القانونيأة الدوليأة 

ات الأت وك هأأا اسأتخدامها في أأا ينتصأ  سحلأأاالت الأت تأأدرس فيهأا أو وكأأ  أن تأدرس فيهأأا السأألط
الوط ية مسفلة حصانة مسؤويل الدول م  الوالينة القضائية اة ائية ااج بيةو وسأيكون مأ  املفيأد هلأا 
أينضا  احلصأول علأى معلومأات مأ  امل ظ أات الدوليأة  مأ  يف دطأار اختصاصأه  عأ  آليأات التعأاون 

 اج بيةومسؤويل الدول م  الوالينة القضائية اة ائية ا تؤثر يف حصانةأن الدويل الت وك  

 محاية البيئة فيما يتعلق ابلنزاعال املسلحة -جيم 
 السأأأابعةتأأأرى اللج أأأة أن طلأأأب االسأأأتعال  الأأأوارم يف الفصأأأ  الثالأأأث مأأأ  تقرينأأأر مورهتأأأا  -35

ال ين ال طلبا  وجيها   وسرتّحب أبي معلومأات دضأافية يف  (4)( ع    ا املوضوع2015والستني )
اللج أأة أبي معلومأأات تسأأتطيع الأأدول تقأأدوها دليهأأا  أأ ا الصأأدمو وعأأالوة  علأأى ذلأأك  سأأرتّحب 

ع  املسؤولية أو حت   التبعات أو التعوينض ع  ااضرار الت تلحق سلبيئأة في أا ينتعلأق سل  اعأات 
 املسلحة  وينش   ذلك السوابق القضائية أو االتفاقات أو الرتتيبات بني ااطرا و

 ةخةفة الدول يف مسؤولية الدول -دال 
اللج ة ممت ة لأو توافيهأا الأدول مبعلومأات عأ  ممارسأتها املتصألة  الفأة الأدول يف  ستكون -36

 و وستكون اللج ة ممت ة للغاينة لو تلقت أمثلة ع ا ينلي:ةمسؤولية الدول
 املعا دات  مبا يف ذلك االتفاقات املتعدمة ااطرا  والث ائية ذات الصلة؛ )أ( 
ع  مبأا فيهأا التشأرينعات امل فأ ة لالتفاقأأات القأوانني الوط يأة ذات الصألة سملوضأو  )ب( 

 املتعدمة ااطرا  أو الث ائية؛
__________ 

 و31(  الفقرة A/70/10) 10الواثئق الرمسية للج عية العامة  الدورة السبعون  امللحق رقم  (3) 
 و27(  الفقرة A/70/10) 10الدورة السبعون  امللحق رقم املرجع نفسه   (4) 
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قأأرارات احملأأامم واهليئأأات القضأأائية احملليأأة واإلقلي يأأة ومون اإلقلي يأأة الأأت تعأأا   )ج( 
 وةمسائ  متعلقة  الفة الدول يف مسؤولية الدول

 موضوعان جديدان -هاء 
هأأأأا الطوينأأأأ  ااجأأأأ  موضأأأأوعني جدينأأأأدين   مهأأأأا: قأأأأررت اللج أأأأة أن تأأأأدرج يف بأأأأرانمج ع ل -37
ارتفأأاع مسأتوى سأأطح البحأأر وعالقتأأه سلقأأانون الأأدويلو و )ب(  القضأأائية اة ائيأأة العامليأأة؛الوالينأة  )أ(

عليهأأأا يف مورهتأأأا اتفقأأأت   اسرتشأأأدت اللج أأأة سملعأأأاينري التاليأأأة الأأأت ضأأأوعنيو  أأأ ين  املوع أأأد اختيأأأار 
بغأأأأي أن ينعكأأأأس احتياجأأأأات الأأأأدول في أأأأا ينتعلأأأأق و أأأأي أن املوضأأأأوع: )أ( ين   (1998اخل سأأأأني )

ينكأأون قأأد وصأأ   علأأى صأأعيد ممارسأأة ين بغأأي أن و )ب(  للقأأانون الأأدويل وتدوين أأه؛سلتطأأوينر التأأدرملي 
أن ينكأون حمأدما  وين بغأي )ج(  الأدول  دىل مرحلأة مافيأة مأ  التقأد  تتأيح التطأوينر التأدرملي والتأدوين ؛

تقتصأر اللج أة علأى املواضأيع التقليدينأة  بأ   ين بغأي أالو )م(  ؛وقابال  للتطوينر التدرملي وقابال  للتدوين 
وك ها أينضا  أن ت ظر يف املواضيع الت تعكس التطأورات اةدينأدة يف جمأال القأانون الأدويل والشأواغ  

   ين  املوضوعني اةديندين و يفرتحب اللج ة آبراء الدول سو  وامللحة لل جت ع الدويل برمته
أبي مواضأأأيع قأأأد تأأأوم الأأأدول اقرتاحهأأأا بغأأأرض حب اللج أأأة رت سأأأوسإلضأأأافة دىل ذلأأأك   -38

وسيكون مفيدا  لو تدعَّم تلك املقرتحات ببيان أسباب  و دمراجها يف برانمج ع لها الطوين  ااج
 اختيار املواضيعويف     مع مراعاة املعاينري املشار دليها أعال اقرتاحها


