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الدورة الرابعة والسبعون
البند  79من جدول األعمال
تق رير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا احلادية والسبعني

قرار اختذته اجلمعية العامة يف  18كانون األول/ديسمرب 2019
[بناء على تقرير اللجنة السادسة )](A/74/425

 - 187/74اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية
إن اجلمعية العامة،
وقد نظرت يف الفصل الرابع من تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دورهتا احلادية والسبعني
الذي يتضمن مشاريع املواد املتعلقة مبنع اجلرائم ضد اإلنسانية واملعاقبة عليها،

()1

وإذ تالحظ أن اللجنة قررت أن توصـ ـ ــة اجلمعية العامة مبشـ ـ ــاريع املواد املتعلقة مبنع اجلرائم ضـ ـ ــد
اإلنسـانية واملعاقبة عليها ،وأوصـأب ن تضـع اجلمعية العامة أو يضـع مدور دويل للمفوضـني اتفاقية اسـتنادا
إىل مشاريع املواد(،)2
وإذ تش دددد على اسـ ــتمرار أدية تدوين القانون الدويل وت ويره التدرجية ،على النحو املشـ ــار إلي
يف الفقرة ( 1أ) من املادة  13من ميثاق األمم املتحدة،
وإذ تس د د د م بض ـ ـ ــرورة منع اجلرائم ض ـ ـ ــد اإلنس ـ ـ ــانية واملعاقبة على خذه اجلرائم ال تعد من أ ر
اجلرائم ال تثري قلق اجملتمع الدويل سره،

_________________
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-1
وت ويره تدرجييا؛

تعرب عن تقديرها للجنة القانون الدويل إلس ــهامها املتواص ــل يف تدوين القانون الدويل

-2
قدمتها اللجنة()3؛

حتيط ع ما مبش ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع املواد املتعلقة مبنع اجلرائم ض ـ ـ ـ ـ ـ ــد اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــانية واملعاقبة عليها ال

 - 3تقرر أن تدرج يف جدول األعمال املدقأب لدورهتا اخلامس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعني بندا بعنوان
”اجلرائم املرتكبة ض ــد اإلنس ــانية“ ،وأن تواص ــل وص توص ــية اللجنة الواردة يف الفقرة  42من تقريرخا عن
أعمال دورهتا احلادية والسبعني(.)1

اجللسة العامة 51
 18كانون األول/ديسمرب 2019

_________________

( )3املرجع نفس  ،الفصل الرابع ،الفرع خاء.
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