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إعالالالمب دئالالالقان ن االالالقي ب ن الالالة  ا ن قات االالالي  ق تمعالالالقب ن  ادالالالي  ن اتالالالق ب  الالال   ن الالالة     االالالق   

  ق ثقق نألدم ن قاحةة
 

وتطويره األعمال املقبلة يف جمال تدوين القانون الدويل ”يف سياق نظر اللجنة السادسة يف البند  
، قددد  اانددا علددر ورتدددا  ق  ددا تقددري ١٩٦١، يف الدددويا السادسددة علددرا للجمعيددة العا ددة عددا  “التدددي  

النظدددر يف  بدددادن القدددانون الددددويل املتعلقدددة ”اجلمعيدددة العا دددة  و بدددأ، يف  لدددة م دددوي، وديا   سددد لة  عندددوان 
. وعمد   تعددي  ١٩٦٢يدة يف عدا  يف  دول األعمال املؤقت لدويهتا التال “ التعايش السلم   ني الدول

يف  لدرو  القدراي املقدد   “التعدايش السدلم   دني الددول”عيض عدن تعبد  دخ  يف اللجندة السادسدة، اسدت  م  
 “الع قدددداو الوديددددة والتعددداون  ددددني الدددددول ورتقددددا ملي دددداق األ دددد  املت دددددا” دددن الدددددول ارانددددري علددددرا  تعبدددد  

(A/C.6/L.492 ويف .)و ندداع علددص تواددية اللجنددة السادسددة، ا دد و 1961كددانون األوليديسددم    18 ،
النظدر يف  بدادن القدانون ”( ال ي قريو رتيأ وديا  املس لة املعنونة: 16-)د ١٦٨٦اجلمعية العا ة القراي 

يف اجلددددول املؤقدددت  “الددددويل املتعلقدددة  الع قددداو الوديدددة والتعددداون  دددني الددددول ورتقدددا ملي ددداق األ ددد  املت ددددا
 علرا.ألعمال دويهتا السا عة 

وا ددددد و اجلمعيدددددة العا دددددة يف دويهتدددددا السدددددا عة علدددددرا، و عدددددد  ناقلدددددة املسددددد لة يف و ددددداي اللجندددددة  
، الدددد ي اع رتددددت  و بددددأ ١٩٦٢كددددانون األوليديسددددم    18( املددددؤي  17-)د ١٨١٥السادسددددة، القددددراي 

وقددريو  ،دول األمهيددة القىددوا ملبددادن القددانون الدددويل السددبعة املتعلقددة  الع قدداو الوديددة والتعدداون  ددني الدد
جتددري دياسددة لتلددد املبددادن  ددن م دد  تطويرتددا التدددي   وتدددوينىا. وقددريو،  ندداع علددص  لددد، من تدددي   من

البنددد نهسددأ يف اجلدددول املؤقددت ألعمددال دويهتددا ال ا نددة علددرا لدياسددة مي عددة  ددن تلددد املبددادن ) بدددم ا تنددا  
ماهلا ضد الس  ة ارقليمية مو االسدتق ل الدول يف ع قاهتا الدولية عن التىديد  استعمال القوا مو استع

السياس  ألية دولة، مو علص مي حنو آخر يتندا   دم  قاادد األ د  املت دداد و بددم رتدض الددول ملنا عاهتدا 
الدوليددددة  الوسدددداي  السددددلمية علددددص و ددددأ ال يعددددرال  السددددل  واأل ددددن الدددددوليني وال العدددددل لل طددددرد ووا دددد  

اددمي  الواليددة القو يددة لدولددة  ددا ورتقددا للمي دداقد و بدددم املسدداواا التدددخ  يف اللددؤون الددري ت ددون  ددن  عددد 
السدديادا  ددني الدددول( ولتقريددر املبددادن األخددرا الددري  دد   تا عددة دياسددتىا يف الدددوياو ال  قددة وترتيدد   يف

مولويتىددا. ومخدد ا، دعددت اجلمعيددة العا ددة الدددول األعددداع و  من تقددد  خطيددا  ددا قددد ي ددون لددديىا  ددن آياع 
 او  ل ن ت ا البند.اق ا  مو

كددددانون   ١٦( املددددؤي  18-)د ١٩٦٦وا دددد و اجلمعيددددة العا ددددة يف دويهتددددا ال ا نددددة علددددرا القددددراي  
، الددد ي قدددريو  و بدددأ ونلددداع جلندددة تددددعص اللجندددة اااادددة املعنيدددة  بدددادن القدددانون ١٩٦٣األوليديسدددم  

اللجندددددة ااااددددة لعدددددا  ” اسدددد  الدددددويل املتعلقددددة  الع قددددداو الوديددددة والتعدددداون  دددددني الدددددول )املعرورتدددددة ميدددددا 
(، وت دددون  ؤلهدددة  دددن الددددول األعدددداع الدددري يعيالنىدددا ييددديض اجلمعيدددة العا دددة، وتتدددو  وضدددم تقريدددر “1964

يتدددمن،  ددن م دد  التطددوير التدددي   للمبددادن األي عددة وتدددوينىا ت  ينددا لتطبيقىددا علددص و ددأ مرتعدد ، نتدداي  
 دياستىا وتواياهتا.

آبيمغسددددددطض  27  سددددددي و يف الهدددددد ا املمتدددددددا  ددددددن  وا تمعددددددت اللجنددددددة ااااددددددة يف  دينددددددة 
( يف و دددداي اللجندددددة A/5746، ونظددددرو اجلمعيدددددة العا ددددة يف تقريرتددددا )١٩٦٤تلددددرين األوليمكتددددو ر  2 و 

. ومشددايو اللجندة، يف  قد ددة تقريرتددا، و  م ددا ١٩٦٥السادسدة، خدد ل دويهتددا العلدرين املعقددودا يف عددا  
عندددد انتىددداع املناقلدددة  -ا عىدددد ولددديى   ىمدددة وعدددداد نددد  عددددو  ١٤قدددد منلددد و جلندددة ادددياغة  ؤلهدددة  دددن 
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رتددد  عدددن اتلددا املق  ددداو واظياع الددري  ظيدددت  ،يعددر  النقددداو التوارتقيددة - اللجنددة   ا دد  تي تىدددا يف
، م ا ددت اجلمعيددة ١٩٦٥كددانون األوليديسددم    ٢٠( املددؤي  20-)د ٢١٠٣ الت ييددد. و و دد  القددراي 

تل ي  اللجنة ااااة رمتا  النظدر يف املبدادن السدبعة الدوايدا يف قرايتدا  العا ة علما  التقرير وقريو وعادا
( واياغتىا وتقدمي تقرير شا   عدن نتداي  دياسدتىا و  اجلمعيدة العا دة يف دويهتدا ا اديدة 17-)د ١٨١٥

 والعلرين، هبدف اعتماد وع ن يتدمن  نطوق ت ه املبادن.
، ا تمعدت اللجندة اااادة علدص مسداي سدنوي ١٩٦٩وعا   1966ويف اله ا املمتدا  ني عا   

 آبي 19 متو ييوليددأ و  17د  نيددا،  ددن 1966نيسددانيم ري   25آ ايي ددايي و   ٨)نيويددوي ،  ددن 
آبيمغسدددطض  ١٨د نيويدددوي ،  دددن 1968ميلوليسددبتم   30و   9د نيويدددوي ،  دددن 1967مغسددطض 

 A/7326و  A/6799و  A/6230العا ددددة )(، وقددددد ت تقددددايير و  اجلمعيددددة ١٩٦٩ميلوليسددددبتم   ١٩ و 
علدددص التدددوايل(. ويف الهددد ا املمتددددا  دددن الددددويا ا اديدددة والعلدددرين و  الددددويا الرا عدددة والعلدددرين  A/7619 و
(، م ا دددت اجلمعيدددة العا دددة علمدددا هبددد ه التقدددايير، عقددد  نظدددر اللجندددة السادسدددة رتيىدددا، 1966-1969)

( 21-)د ٢١٨١ وايل، القددراياملسدد لة )انظددر، علددص التددو لبدت و  اللجنددة ااااددة من تواادد  دياسددة تدد ه 
كدددانون األوليديسدددم    ١٨( املدددؤي  22-)د ٢٣٢٧، والقدددراي ١٩٦٦كدددانون األوليديسدددم    12املدددؤي  
( 24-)د ٢٥٣٣، والقددراي ١٩٦٨كددانون األوليديسددم    ٢٠( املددؤي  23-)د ٢٤٦٣، والقددراي ١٩٦٧
، ا دددد و ١٩٦٩ا الرا عددددة والعلددددرين املعقددددودا عددددا  (. ويف الدددددوي ١٩٦٩كددددانون األوليديسددددم    ٨املددددؤي  

اجلمعية العا ة عددا  ن القراياو املتعلقة  اال تهدال  الد كرا السدنوية ااا سدة والعلدرين لمل د  املت ددا، 
اللجنددة ااااددة و  ارسددرا  يف عملىددا لتيسدد  وقددراي اجلمعيددة العا ددة لوايقددة  ناسددبة  ،يف  لددة م ددوي ،ودعددت

تلددرين  ٣١( املددؤي  24-ملددا )د ٢٤٩٩كاييددة املقددري عقدددتا يف السددنة التاليددة )القددراي خدد ل الدددويا الت  
و  اللجنددة  ،(24-)د ٢٥٣٣يف القددراي  ،(. وهلدد ا السددب ،  لبددت اجلمعيددة العا ددة١٩٦٩األوليمكتددو ر 

ملواادلة معماهلدا ووزا تدا، والتمسدت  نىدا من تسدعص  ١٩٧٠ااااة من جتتمم يف النىا األول  ن عا  
  ددد  املسددداي  املتبقيدددة املتعلقدددة  ىدددياغة املبدددادن السدددبعة، هبددددف  وارتددداا اجلمعيدددة العا دددة  تقريدددر شدددا   و 
 .١٩٧٠دويهتا ااا سة والعلرين عا   يف

 ريت  لاوياو غ  يمسية يف  نيا يف اله ا املمتددا ، م  ١٩٧٠وقب  دويا اللجنة ااااة لعا   
قدو كد لد يف  نيدا يف الهد ا الري ع   ١٩٧٠يا عا  . وخ ل دو ١٩٧٠شباويرت اير  ٢٠و   ١٦ ن 

، قريو اللجنة ااااة االستغناع عن املناقلة العا دة ١٩٧٠ ميايي ايو 1آ ايي ايي و   31املمتدا  ن 
الري سبقت يف الدوياو السا قة النظر يف املبادن احملالة وليىا. وعوضدا عدن  لدد، عقددو امللداوياو الدري 

اااة، علص املستوا غ  الرمس . وكان مساي امللاوياو امللرو  ال ي معدَّتأ جلنة نسَّقىا يييض اللجنة ا
(،  ددددا يف  لددددد التعدددددي و A/7619) 1969الىددددياغة  ىدددديغتأ الددددري اعتمدددددهتا اللجنددددة ااااددددة يف عددددا  

. و عددد النظددر يف النتدداي  ١٩٦٩و  ١٩٦٨ و ١٩٦٧و  ١٩٦٦واالق ا دداو املقد ددة يف دوياهتددا لملعددوا  
مت التوادد  وليىددا يف اال تماعدداو غدد  الرمسيددة، اعتمدددو جلنددة الىددياغة تقريددرا يتدددمن  لددرو  وعدد ن الددري 

، اعتمددددددددو اللجندددددددة تقريدددددددر جلندددددددة الىدددددددياغة ١٩٧٠ميايي دددددددايو  ١ لددددددد ن  يدددددددم املبدددددددادن السدددددددبعة. ويف 
(A/AC.125/L.86 واسددتمعت اللجندددة اااادددة و   وقدددا اتلددا ا  و ددداو  لددد ن معماهلدددا ومضدددارتت .)

البياندداو و   لددرو  وعدد ن  بدددادن القددانون الدددويل املتعلقددة  الع قددداو الوديددة والتعدداون  ددني الددددول تدد ه 
 (.A/8018املقد  و  اجلمعية العا ة )انظر تقرير اللجنة ااااة، 
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. 1970ونظدددرو اجلمعيددددة العا ددددة يف  لدددرو  ارعدددد ن خدددد ل دويهتدددا ااا سددددة والعلددددرين عددددا   
 ميلدددولي ٢٨و   ٢٣اللجنددة السادسددة الدددري نظددرو رتيددأ يف الهدد ا املمتدددا  ددن   يدد  البنددد  ددرا مخددرا و وم  

(. وعقدد  تلددد املناقلدددة، اشدد كت مي ددم وسدددتون ١١٨٤و   ١١٧٨)اال تماعدداو  دددن  ١٩٧٠سددبتم  
دولة يف تقدمي  لرو  قراي يتدمن يف  ررتقأ ن  وع ن  بادن القدانون الددويل املتعلقدة  الع قداو الوديدة 

الدددول ورتقددا ملي دداق األ دد  املت دددا. واعتمدددو اللجنددة السادسددة  لددرو  القددراي دون اعدد ا   والتعدداون  ددني
 (.A/8082) ١٩٧٠ميلوليسبتم   ٢٨ يف

 و ندددددددددداع علددددددددددص تواددددددددددية اللجنددددددددددة السادسددددددددددة، ا دددددددددد و اجلمعيددددددددددة العا ددددددددددة،  دددددددددددون تىددددددددددويت، 
 . ا ارع ن، ال ي مقرَّو  و بأ ت١٩٧٠تلرين األوليمكتو ر  ٢٤( املؤي  25-)د ٢٦٢٥القراي 

 


