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  الفصل الثاين  
 أعمال اللجنة يف دورهتا احلادية والسبعنيموجز 

، مأأ.ن معروضأأ.  علأأ  اللجثأأة التقرينأأر الرابأأع "ةةأأرائم ضأأد اإلنسأأ.نيا"مبوضأأوع  ينتعلأأق في أأ. -12
(، فضأأأأأأال  عأأأأأأ  التعليقأأأأأأ.ت واملالحظأأأأأأ.ت الأأأأأأوارمة مأأأأأأ  Add.1و A/CN.4/725لل قأأأأأأرر اخلأأأأأأ.ص  

(و وينتثأأأ.ول Add.2و Add.1و A/CN.4/726احلكومأأأ.ت واملثظ أأأ.ت الدوليأأأة والكيأأأ.انت ااخأأأرى  
التقرينأأأأر الرابأأأأع تعليقأأأأ.ت احلكومأأأأ.ت واملثظ أأأأ.ت الدوليأأأأة والكيأأأأ.انت ااخأأأأرى ومالحظ.هتأأأأ. علأأأأ  
مشأأ.رينع املأأوام وعلأأ  الشأأروح املعت أأدة يف القأأراءة ااوىل، وينقأأد  توصأأي.ت بشأأفن مأأ  مشأأروع مأأ  

 مش.رينع املوامو
وعأأة الك.ملأأة مأأ  مشأأ.رينع املأأوام املتعلقأأة مبثأأع واعت أأدت اللجثأأة، يف القأأراءة ال .نيأأة، اجمل  -13

مشروع م.مة ومشروع  15اةرائم ضد اإلنس.نية واملع.قبة عليه.، اليت تتفل  م  مشروع مينب.جة و
مأ  نظ.مهأ. ااس.سأي، أن توصأي  23مرفق، مشفوعة  بشروح هلأ.و وقأررت اللجثأة، ع أال  سملأ.مة 

اةأأأرائم ضأأأد اإلنسأأأ.نية واملع.قبأأأة عليهأأأ.و وعلأأأ  وجأأأه  اة عيأأأة الع.مأأأة مبشأأأ.رينع املأأأوام املتعلقأأأة مبثأأأع
ينضأأأأع مأأأأؤمتر مويل لل فوضأأأأني اتف.قيأأأأة  أو اخلصأأأأوص، أوصأأأأت اللجثأأأأة أبن تضأأأأع اة عيأأأأة الع.مأأأأة

 استث.ما  دىل مش.رينع املوام  الفص  الرابع(و
لقواعددددددد انمددددددرة مددددددل القواعددددددد العامددددددة للقددددددانون الدددددددويل ا"مبوضأأأأأأوع  ينتعلأأأأأأق في أأأأأأ.و  -14
(jus cogens)" مأأ.ن معروضأأ.  علأأ  اللجثأأة التقرينأأر الرابأأع لل قأأرر اخلأأ.ص ، A/CN.4/727) الأأ ي ،

انقش مسفلة وجوم قواعد  مرة دقلي يأة ودمراج ق.ئ أة توضأيحية، اسأتث.ما  دىل املعأ.ين  الأيت سأبق أن 
قب املث.قشة اليت جأرت يف اةلسأة الع.مأة، قأررت اعرتفت اللجثة أبن هل. صفة القواعد اآلمرةو وع

 اللجثة أن حتي  مشروع االستثت.ج املقرتح يف التقرينر الرابع دىل ةثة الصي.غةو
مشأأروع اسأأتثت.ج ومشأأروع مرفأأق، مشأأفوعة  23مث اعت أأدت اللجثأأة، يف القأأراءة ااوىل،  -15

(و وقأأأررت jus cogens  دويلبشأأأروح هلأأأ.، بشأأأفن القواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأ
مأأ  نظ.مهأأ. ااس.سأأي، أن حتيأأ  مشأأ.رينع االسأأتثت.ج.ت،  21دىل  16اللجثأأة، ع أأال  سملأأوام مأأ  

ع  طرينق اامني الع. ، دىل احلكوم.ت لكي تقد  تعليق.هت. ومالحظ.هت. عليهأ.، وأن تطلأب دليهأ. 
 2020ااول/مينسأأأأأ ل مأأأأأ.نون   1أن تأأأأأوايف اامأأأأأني العأأأأأ.  بتعليق.هتأأأأأ. ومالحظ.هتأأأأأ. تلأأأأأك حبلأأأأأول 

  الفص  اخل.مس(و
، م.ن معروض.  عل  "ةابلنزاعات املسلح يتعلق فيمااية البيئة مح"مبوضوع  ينتعلق في .و  -16

، الأأ ي انقأأش مسأأ.ئ  تتصأأ  حب .ينأأة البيئأأة (A/CN.4/728 اللجثأأة التقرينأأر ال أأ.ين لل قأأررة اخل.صأأة 
سأأي.ال الث اعأأ.ت املسأألحة غأأ  الدوليأأة ومسأأ.ئ  تتصأأ  سملسأأؤولية والتِبعأأة عأأ  ااضأأرار البيئيأأة  يف

الث.مجة ع  تلك الث اع.تو وعقب املث.قشأة الأيت جأرت يف اةلسأة الع.مأة، قأررت اللجثأة أن حتيأ  
 . ال .ينودىل ةثة الصي.غة مش.رينع املب.مئ السبعة بصيغته. اليت اقرتحته. املقررة اخل.صة يف تقرينر 

 28واعت أأدت اللجثأأة يف القأأراءة ااوىل، بعأأد أن نظأأرت يف املوضأأوع يف الأأدورة احل.ليأأة،  -17
سلث اعأأ.ت املسأألحةو وقأأررت  ينتعلأأق في أأ.مشأأروع مبأأدأ، مشأأفوعة  بشأأروح هلأأ.، بشأأفن مح.ينأأة البيئأأة 

عأأأ  مأأأ  نظ.مهأأأ. ااس.سأأأي، أن حتيأأأ  مشأأأ.رينع املبأأأ.مئ،  21دىل  16اللجثأأأة، ع أأأال  سملأأأوام مأأأ  
يف ذلأأأك اامأأأم املتحأأأدة وبرانجمهأأأ.  مبأأأ. طرينأأأق اامأأأني العأأأ. ، دىل احلكومأأأ.ت واملثظ أأأ.ت الدوليأأأة،

اإلمنأأ.ئي، ودىل جهأأ.ت أخأأرى مثهأأ. اللجثأأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر ومعهأأد القأأ.نون البيئأأي، لكأأي 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/725
https://undocs.org/ar/A/CN.4/725/add.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/726
https://undocs.org/ar/A/CN.4/726/add.1
https://undocs.org/ar/A/CN.4/726/add.2
https://undocs.org/ar/A/CN.4/727
https://undocs.org/ar/A/CN.4/728
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مالحظ.هتأ. تقد  تعليق.هت. ومالحظ.هت. عليهأ.، وأن تطلأب دليهأ. أن تأوايف اامأني العأ.  بتعليق.هتأ. و 
  الفص  الس.مس(و 2020م.نون ااول/مينس ل   1تلك حبلول 

، مأأ.ن معروضأأ.  علأأ  اللجثأأة "ةالفددة الدددول يف مسدداولية الدولددخ"مبوضأأوع  ينتعلأأق في أ.و  -18
(، الأ ي تثأ.ول مسأ.ئ  ةهأدة لأ لك املوضأوع، مثهأ. A/CN.4/731التقرينر ال .لث لل قرر اخلأ.ص  

اعتبأأأ.رات ع.مأأأة معّيثأأأة، واملسأأأ.ئ  املتعلقأأأة  أأأل الضأأأرر الثأأأ.جم عأأأ  اافعأأأ.ل غأأأ  املشأأأروعة موليأأأ.  
.رينع املأوامو وعقأب املرتكبة ضد الدولة السل  وضد رع.اي .، ومقرتح.ت تقثية بشأفن خمطأ  مشأ

، 2املث.قشة اليت جرت يف اةلسة الع.مة، قأررت اللجثأة أن حتيأ  دىل ةثأة الصأي.غة مشأ.رينع املأوام 
، وعثواين اة أين  ال .ين وال .لث، بصيغته. الوارمة يف 15و 14و 13و 12و Yو Xالفقرة  و(، و

نظرت يف تقرينر أول للجثة  التقرينر ال .لث لل قرر اخل.صو واعت دت اللجثة بصفة مؤقتة، بعد أن
، مشأأفوعة بشأأروح هلأأ.و وعأأالوة  علأأ  ذلأأك، أح.طأأت اللجثأأة 5و 2و 1الصأأي.غة، مشأأ.رينع املأأوام 

الأيت اعت أدهت.  9و 8و 7عل .  سلتقرينر املؤقت ال ي أعد  رئيس ةثة الصي.غة ع  مش.رينع املأوام 
  الفص  الس.بع(و ةثة الصي.غة بصفة مؤقتة، و و تقرينر ُقدِّ  دىل اللجثة للعلم فق 

،  "ةصانة مساويل الدول مل الوالية القضائية اجلنائية األجنبيح"مبوضوع  ينتعلق في .و  -19
لل قأأررة  (A/CN.4/729 والسأأ.بع  (A/CN.4/722 مأأ.ن معروضأأ.  علأأ  اللجثأأة التقرينأأران السأأ.مس 

اخل.صة، ومه. تقرينران ينتث.والن اةوانب اإلجرائية للحصأ.نة مأ  الوالينأة القضأ.ئية اةث.ئيأة ااجثبيأةو 
تكت أأأأ  مث.قشأأأأته يف الأأأأدورة السأأأأبعني  مل وعلأأأأ  وجأأأأه اخلصأأأأوص، ينقأأأأد  التقرينأأأأر السأأأأ.مس، الأأأأ ي

، حتلأأأأيال  للعث.صأأأأر ال الثأأأأة للجوانأأأأب اإلجرائيأأأأة املتعلقأأأأة مبفهأأأأو  الوالينأأأأة 2018 عأأأأ.  املعقأأأأومة يف
القضأأ.ئية، و أأي:  أ( التوقيأأت  و ب( أنأأواع اإلجأأراءات الأأيت قأأد تتأأفثر سحلصأأ.نة  و ج( حتدينأأد 

أأ  الثظأأأر يف اةوانأأأب اإلجرائيأأأة للحصأأ.نة مأأأ  حيأأأث عالقأأأة  أمأأأ. احلصأأ.نةو التقرينأأأر السأأأ.بع، ففم ظ
سةوانأأأب اإلجرائيأأأة للحصأأأ.نة  وتثأأأ.وظل املسأأأ.ئ  املتعلقأأأة سالحتجأأأ.ج سحلصأأأ.نة  الوالينأأأة القضأأأ.ئية

والتثأأأأ.ول عثهأأأأ.  وحبظأأأأث اةوانأأأأب املتعلقأأأأة سلضأأأأ .انت اإلجرائيأأأأة املتصأأأألة بدولأأأأة احملك أأأأة ومولأأأأة 
املسؤول، ونظر يف احلقوال اإلجرائية والض .انت املكفولة لل سؤول، واقأرتح تسأعة مشأ.رينع مأوامو 

قشأأة الأأيت جأأرت يف اةلسأأة الع.مأأة، قأأررت اللجثأأة أن حتيأأ  دىل ةثأأة الصأأي.غة مشأأ.رينع وعقأأب املث.
،  خأأ ة  يف اعتب.ر أأ. املث.قشأأة الأأيت جأأرت واملقرتحأأ.ت الأأيت قأأدمت يف اةلسأأة 16دىل  8املأأوام مأأ  

 8الع.مأأأةو وتلقأأأت اللجثأأأة التقرينأأأر املؤقأأأت الأأأ ي أعأأأّد  رئأأأيس ةثأأأة الصأأأي.غة عأأأ  مشأأأروع املأأأ.مة 
 .طت عل .  به، و و تقرينر ُقدِّ  دىل اللجثة للعلم فق   الفص  ال .م (ومقدم. ، وأح

، م.ن معروض.  علأ  اللجثأة التقرينأر ااول "نملبادئ العامة للقانو ا"مبوضوع  ينتعلق في .و  -20
، الأأ ي ينتثأأ.ول نطأأ.ال املوضأأوع واملسأأ.ئ  الرئيسأأية الأأيت ينثبغأأي أن (A/CN.4/732 لل قأأرر اخلأأ.ص 

تُع.جل يف سي.ال ع   اللجثةو وينتث.ول التقرينر أينض.  ااع .ل اليت سبق أن اضطلعت هب. اللجثة يف 
  تطور املب.مئ الع.مة للق.نون عل  مر ال م ،موضوع املب.مئ الع.مة للق.نون، وينقد  حملة ع.مة ع  

ينقأأد  تقيي أأ.  أوليأأ.  لأأبع  اةوانأأب ااس.سأأية هلأأ ا املوضأأوع وااع أأ.ل املقبلأأة الأأيت سأأتتث.ولهو  م أأ.
وعقأأب املث.قشأأة الأأيت جأأرت يف اةلسأأة الع.مأأة، قأأررت اللجثأأة أن حتيأأ  دىل ةثأأة الصأأي.غة مشأأ.رينع 

وقأأت الحأأق، أح.طأأت  ويف يف تقرينأأر املقأأرر اخلأأ.صو بصأأيغته. الأأوارمة 3دىل  1االسأأتثت.ج.ت مأأ  
، الأأ ي 1اللجثأأة عل أأ.  سلتقرينأأر املؤقأأت الأأ ي أعأأد  رئأأيس ةثأأة الصأأي.غة عأأ  مشأأروع االسأأتثت.ج 

 اعت دته ةثة الصي.غة بصفة مؤقتة، و و تقرينر ُقد  دىل اللجثة للعلم فق   الفص  الت.سع(و

https://undocs.org/ar/A/CN.4/731
https://undocs.org/ar/A/CN.4/722
https://undocs.org/ar/A/CN.4/729
https://undocs.org/ar/A/CN.4/732
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، قررت "بحر مل منظور القانون الدويلرتفاع مستوى سطح الا"مبوضوع  ينتعلق في .و  -21
يف رائسأأأأته،  ينتشأأأأ.ركاللجثأأأأة أن تأأأأدرج  أأأأ ا املوضأأأأوع يف بأأأأرانمج ع لهأأأأ. وأنشأأأأفت فرينقأأأأ.  مراسأأأأي.  

سلتثأأ.وب، السأأيد بوغأأدان أورينسأأكو، والسأأيد ينعقأأوب سيسأأه، والسأأيدة سترينسأأي. غ.لفأأ.و تيلأأيس، 
وعقأأأد الفرينأأأأق الدراسأأأي جلسأأأأة  والسأأأيدة نيلأأأوفر أورال، والسأأأأيد خأأأوان خوسأأأأيه روما سأأأ.نتوالرايو

واحأأدة اتفأأأق أثث.ء أأأ. علأأأ  تشأأأكيلته وعلأأأ  أسأأأ.ليب ع لأأأه وبأأأرانمج ع لأأأه، اسأأأتث.ما  دىل املواضأأأيع 
وقأأأت الحأأأق، أح.طأأأت اللجثأأأة عل أأأ.  سلتقرينأأأر  ويف الفرعيأأأة ال الثأأأة احملأأأدمة يف خمططأأأه الدراسأأأيو

 واحل.مي عشر، الفرع سء(والشفوي املشرتك ال ي قدمه رئيس. الفرينق الدراسي  الفصالن الع.شر 
، أح.طأأت اللجثأأة عل أأ.  بتقرينأأر "ىرارات اللجنددة واسددتنتاجاهتا األخددر قدد" أبأأ ينتعلأأق في أأ.و  -22

، السأيد خأوان م.نوينأ  "تلتطبيدق املاقدل للمعاهدداا"شفوي قدمه املقرر اخل.ص املعر مبوضأوع 
ااحكأ.  الث وذجيأة  مشأ.رينعغوميس روبليدو، عأ  املشأ.ورات غأ  الرمسيأة الأيت عقأدت للثظأر يف 

املتعلقأأة سلتطبيأأق املؤقأأت لل ع. أأدات، وقأأررت أن ترفأأق املقأأرتح املأأثقح الأأ ي قدمأأه املقأأرر اخلأأ.ص 
ااحك.  الث وذجية بتقرينر .، وذلك بغية الت .س تعليق.ت عليه مأ  احلكومأ.ت قبأ  بأدء  ملش.رينع

ل .نيأة والسأبعني للجثأة  الفصأ  القراءة ال .نية ملشروع ملي  التطبيق املؤقت لل ع. دات يف الدورة ا
 احل.مي عشر، الفرع أل ، واملرفق أل (و

وأنشفت اللجثة م  جدينأد فرينأق نطأي  للثظأر يف برانجمهأ. ودجراءاهتأ. وأسأ.ليب ع لهأ.،  -23
وقأأأرر فرينأأأق التخطأأأي  بأأأدور  أن ينثشأأأق مأأأ  جدينأأأد الفرينأأأق الع.مأأأ  املعأأأر بأأألانمج الع أأأ  الطوينأأأ  

و احل أوم، والفرينأق الع.مأ  املعأر أبسأ.ليب الع أ ، برائسأة السأيد ااج ، برائسة السيد حم وم ض
حسأأأني عو حسأأأونة  الفصأأأ  احلأأأ.مي عشأأأر، الفأأأرع مال(و وقأأأررت اللجثأأأة أن تأأأدرج يف بأأأرانمج 

وفري اجلددل لرفددراد عددل االنتااسددات اجلسدديمة تدد"ع لهأأ. الطوينأأ  ااجأأ  املوضأأوعني التأأ.ليني:  أ( 
ندع م"  و ب( "اإلنسان واالنتااسات اخلطرية للقانون الدويل اإلنسداينللقانون الدويل حلقوق 

 الفص  احل.مي عشر، الفرع مال، واملرفقأ.ن  "روقمع أعمال القرصنة والسطو املسلح يف البح
 سء وجيم(و

واسأأأأتقبلت اللجثأأأأة السأأأأيد عبأأأأد القأأأأوي أمحأأأأد ينوسأأأأ ، رئأأأأيس حمك أأأأة العأأأأدل الدوليأأأأة،  -24
.مل لل علومأأ.ت مأأع ةثأأة املستشأأ.رين  القأأ.نونيني املعثيأأة سلقأأ.نون مأبأأت عليأأه مأأ  تبأأ مأأ. وواصأألت

الأأأدويل العأأأأ.  الت.بعأأأة جمللأأأأس أوروس  واللجثأأأة الق.نونيأأأأة للبلأأأدان اامرينكيأأأأة  واملثظ أأأة االستشأأأأ.رينة 
اافرينقيأأأة  وةثأأة االحتأأ.م اافرينقأأأي للقأأ.نون الأأدويلو وأجأأأرى أعضأأ.ء اللجثأأأة  -الق.نونيأأة اآلسأأيوينة 

 غ  رمسي لآلراء مع اللجثة الدولية للصليب اامحر  الفص  احل.مي عشر، الفرع واو(و أينض.  تب.مال  
نيس.ن/أبرين   27وقررت اللجثة أن تعقد مورهت. ال .نية والسبعني يف جثي  يف الفرتة م   -25
 الفصأأأأ  احلأأأأ.مي عشأأأأر،  2020 ب/أغسأأأأطس  7متوو/ينوليأأأأه دىل  6ح ينران/ينونيأأأأه ومأأأأ   5دىل 

 الفرع  .ء(و


