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 الفصل الثالث  شر
 مقر ات اللجنة واستنتاجات ا األخرى

 برنام  اللجنة وإجراءات ا ولساليب  مل ا ووثائق ا -للف
 2، املعقأأأأأأأأودة يف 3013أنشأأأأأأأأفت اللجنأأأأأأأأة يف جلسأأأأأأأأتها  -227

  ، فري  ختفيط للدورة احلالية2009 زيران/يونيه 
وعقأأأد فريأأأ  التخفأأأيط  أأأالث جلسأأأات  وكأأأان معروضأأأاً  -228

ملواضأأيعي للمنادشأأأات الأأ  جأأأرت يف عليأأه الىلأأرع طأأأاء مأأن املأأأوجز ا
اللجنأأأة الساد أأأة للجمعيأأأة العامأأأة  أأأالل دورهتأأأا الثالثأأأة والسأأأتني، 

 A/CN.4/606وعنوانأأأأأأه "دأأأأأأرارات اللجنأأأأأأة وا أأأأأأتنتاجاهتا األ أأأأأأر " )
كأأأأأأأانون   11املأأأأأأأؤر   63/123(؛ ودأأأأأأأرار اجلمعيأأأأأأأة العامأأأأأأأة Add.1و

واملتعلأأأأ  بتقريأأأأر جلنأأأأة القأأأأانون الأأأأدويل عأأأأن  2008األول/ديسأأأأمرب 
؛ ودأأرار 24-14و 8و 7أعمأأال دورهتأأا السأأتني، وخبااأأة الىلقأأرات 

 2008كانون األول/ديسمرب   11املؤر   63/128اجلمعية العامة 
واملتعلأأ  بسأأيادة القأأانون علأأى التأأعيدين الأأوطر والأأدويل؛ وكأأ لك 

من الىلتل الثاين عشر من تقرير اللجنة إىل اجلمعية  2-الىلرع ألف
تني، واملتعلأأ  بأأالنظر يف دأأرار اجلمعيأأة العامأأة عأأن أعمأأال دورهتأأا السأأ

واملتعلأأأأ   2007كأأأأانون األول/ديسأأأأمرب   6املأأأأؤر   62/70العامأأأأة 
  وُعأرض علأى (896)بسيادة القانون على التعيدين الأوطر والأدويل

فريأأأأأ  التخفأأأأأيط أيضأأأأأاً ادأأأأأرتاا للسأأأأأيد  الن بيليأأأأأه بشأأأأأفن انتخأأأأأاب 
 أعضاء اللجنة 

النزاعأأأأات تعيأأأأني مقأأأأرر  أأأأاه ملوضأأأأوع "  أأأأار  -1
 املسلحة على املعاحدات"

 29، املعقأأأأأأأأودة يف 3012دأأأأأأأأررت اللجنأأأأأأأأة يف جلسأأأأأأأأتها  -229
، تعيأأأني السأأأيد لو أأأيوس كأأأافليش مقأأأرراً  ااأأأأاً 2009أيار/مأأأايو 

 ملوضوع "  ار النزاعات املسلحة على املعاحدات"  

 الىلري  العامل املعر بربنامج العمل الفويل األجل -2
 4يف جلسأأأأأته األوىل املعقأأأأأودة يف دأأأأأرر فريأأأأأ  التخفأأأأأيط،  -230

، أن يُعيد إنشاء الىلريأ  العامأل املعأر بربنأامج 2009 زيران/يونيه 
العمل الفويل األجل برما ة السأيد إنريحيأه كانأديويت  ودأدد رمأيس 

 29الىلريأأأأأ  العامأأأأأل تقريأأأأأراً مر ليأأأأأاً شأأأأأىلوياً إىل فريأأأأأ  التخفأأأأأيط يف 
  2009متوا/يوليه 

__________ 

  346-341الىلقرات (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2008  ولية (896)

  11ؤر  أاملأأ 63/128لعامأأة النظأأر يف دأأرار اجلمعيأأة ا -3
املتعلأأأ  بسأأأيادة و  2008 ون األول/ديسأأأمربأكانأأأ

 القانون على التعيدين الوطر والدويل
املتعلأأ   63/128اجلمعيأأة العامأأة، ووجأأب درارحأأا  دامأأت -231

مجلأأأة أمأأأور، يف بسأأأيادة القأأأانون علأأأى التأأأعيدين الأأأوطر والأأأدويل، 
اجلمعية العامأة تعليقهأا للجنة أن تورد يف تقريرحا إىل بتحرار دعوهتا 

ودأأد أتيحأأت للجنأأة  بشأأفن دورحأأا الأأراحن يف تعزيأأز  أأيادة القأأانون 
فراأأأأة التعليأأأأ  با تىلاضأأأأة علأأأأى حأأأأ ا املوضأأأأوع يف دورهتأأأأا السأأأأتني  

 341التعليقأأأأأأأأأأات الأأأأأأأأأأواردة يف الىلقأأأأأأأأأأرات أن وتشأأأأأأأأأأأ اللجنأأأأأأأأأأة إىل 
وتؤكأأد اللجنأأة ال تأأزال اأأاحلة   2008مأأن تقريرحأأا لعأأاد  346 إىل

ميحن القأول و  سيادة القانون يف مجيع أنشفتها التزامها بمن جديد 
اللجنأأأأأة، ألن  عمأأأأأل إن  أأأأأيادة القأأأأأانون تشأأأأأحل جأأأأأوحريف الوادأأأأأع 

  اياغتهتفوير القانون و توجيه عملية  حيمهمتها األ ا ية 

 الو ام  واملنشورات -4
 وإادارحا ادااني املقررين تقارير جتهيز )أ(

تأأأوفأ وإتا أأأة مجيأأأع الشأأأواحد تعيأأأد اللجنأأأة تفكيأأأد أمهيأأأة  -232
املتعلقأأأأة ومار أأأأة الأأأأدول وغأأأأأ ذلأأأأك مأأأأن متأأأأادر القأأأأانون الأأأأدويل 
املتتلة بأفداء اللجنأة و يىلتهأا املتمثلأة يف التفأوير التأدرجيي للقأانون 
الأأدويل وتدوينأأه  وتأأود اللجنأأة أيضأأاً أن تؤكأأد أهنأأا تأأدرك متامأأاً، حأأي 

احلجأم ا مجأايل ومقرروحا ادااأون، احلاجأة إىل اقيأ  وفأورات يف 
للو ام  كلما أمحن، وأهنم  يستمرون يف وضع ح و االعتبارات يف 
احلسبان  ول ن كانت اللجنة تعأي مزايأا ا جيأاا دأدر ا محأان فإهنأا 
تعتقأأأد اعتقأأأاداً را أأأخاً أنأأأه ال ميحأأأن تقييأأأد طأأأول الو أأأام  ومشأأأاريع 

  (897)تقييداً مسبقاً  البحوث املتعلقة بفعمال اللجنة
 اللجنة ألعمال املوجزة احملاضر )ب(

أشأأأارت اللجنأأأة مأأأع التقأأأدير إىل أن احملاضأأأر املأأأوجزة احملأأأررة  -233
)املتضمنة تتويبات أعضاء اللجنأة والتغيأأات التحريريأة الأ  أد لهأا 

واملعروضأأة يف الشأأحل السأأاب  للتنضأأيد والنشأأر(  أأ   ،احلوليأأةحمأأررو 
__________ 

لالطأأأأالع علأأأأى االعتبأأأأارات املتعلقأأأأة بأأأأالقيود املىلروضأأأأة علأأأأى عأأأأدد  (897)
، 1977 وليأأة اأىلحات تقأارير املقأأررين ادااأني، انظأأر، علأى  أأبيل املثأال، 

، اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء 1982  وليأأأة، و132ه ، الثأأأاين( اجمللأأأد الثأأأاين )اجلأأأزء
  19املأأأأؤر   32/151  انظأأأأر أيضأأأأاً دأأأأرار اجلمعيأأأأة العامأأأأة 176ه (، الثأأأأاين

 37/111، ودأأأرار اجلمعيأأأة العامأأأة 10، الىلقأأأرة 1977كأأانون األول/ديسأأأمرب 
، وك لك القرارات الال قة 5، الىلقرة 1982كانون األول/ديسمرب   16املؤر  

 املتعلقة بالتقارير السنوية املقدمة من اللجنة إىل اجلمعية العامة 



 190 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

لشأبحي،  توضع على أ اس جتريب على مودع اللجنة ا 2004عاد 
 وشددت على ضرورة التعجيل بإعداد احملاضر املوجزة للجنة 

 املتأف رة األعمأال تأراكم ملعاجلة اال ت ماين التندوق )ج(
  ولية جلنة القانون الدويلأ ب املتتلة

 امسأأأة األمهيأأأة  احلوليأأأاتأكأأأدت اللجنأأأة مأأأن جديأأأد أن  -234
لىلهأم األعمأأال الأأ  تضأفلع هبأأا يف جمأأال التفأوير التأأدرجيي للقأأانون 
الدويل وتدوينه، وك لك يف جمال تعزيز  يادة القانون يف العالدأات 
الدوليأأة  وتال أأظ اللجنأأة مأأع التقأأدير أن اجلمعيأأة العامأأة أدأأرت يف 

إنشأأأأاء األمأأأأني العأأأأاد اأأأأندوداً ا أأأأت مانياً لتلقأأأأي  63/123درارحأأأأا 
جلنأأأأة   وليأأأأةالتربعأأأات ملعاجلأأأأة تأأأأراكم األعمأأأأال املتأأأأف رة املتتأأأألة بأأأأأ 

 ودعت إىل تقدمي تربعات اقيقاً هل و الغاية  القانون الدويل
 التدوين شعبة تقدمها ال  واملساعدة األ ر  املنشورات )د(
أعربت اللجنة عن تقديرحا للمساعدة القّيمة ال  تقدمها  -235

العامأأأأأة يف إطأأأأأار  أأأأأدماهتا الىلنيأأأأأة للجنأأأأأة شأأأأأعبة التأأأأأدوين باألمانأأأأأة 
ومشأأاركتها يف مشأأاريع البحأأوث املتعلقأأة بفعمأأال اللجنأأة  وأعربأأت 
اللجنأأة بوجأأه  أأاه عأأن تقأأديرحا لألمانأأة العامأأة  عأأدادحا مأأ كرة 
بشأأأأأفن موضأأأأأوع "التحىلظأأأأأات علأأأأأى املعاحأأأأأدات يف  أأأأأياق  الفأأأأأة 

  (A/CN.4/616)الدول" 
تقأأديرحا للنتأأامج الأأ   ققتهأأا وأعربأأت اللجنأأة جمأأدداً عأأن  -236

األمانأأة العامأأة يف نشأأاطها املسأأتمر املتعلأأ  بتحأأديث وإدارة مودعهأأا 
  وأكأأدت اللجنأأة مأأن (898)الشأأبحي ادأأاه بلجنأأة القأأانون الأأدويل

جديد أن املوادع الشبحية ال  تتعهدحا شعبة التدوين تشحربل مورداً 
ال اللجنأة علأى مثيناً للجنة يف اضفالعها بعملها وللبا ثني يف أعم

اعيد اجملتمع األو ع، وتسهم بالتأايل يف النهأوض عمومأاً بتأدريس 
القانون الدويل ودرا ته ونشرو وتقأديرو علأى نفأاق أو أع  وتر أب 
اللجنأأأأأة ووااأأأأألة تفأأأأأوير املودأأأأأع الشأأأأأبحي املتعلأأأأأ  بفعمأأأأأال اللجنأأأأأة 
 بتضمينه معلومات عن احلالة الراحنة للمواضيع املدرجة يف جأدول

 جنة أعمال الل

 االدرتا ات املتعلقة بانتخاب أعضاء اللجنة -5
أشأأأأأأأأأارت اللجنأأأأأأأأأة إىل أن فريأأأأأأأأأ  التخفأأأأأأأأأيط دأأأأأأأأأد نظأأأأأأأأأر يف  -237

االدرتا ات املتعلقة وختلف إجراءات ومعايأ انتخاب أعضاء اللجنة، 
وأن حأأأأأأ و االدرتا أأأأأأات دأأأأأأد نودشأأأأأأت منادشأأأأأأة مستىليضأأأأأأة، وأن فريأأأأأأ  

واأأأأل إىل أ  نتيجأأأأة التخفأأأأيط يأأأأر  أنأأأأه ال ميحأأأأن يف حأأأأ و املر لأأأأة الت
 امسأأة  وعليأأه، ذحأأب فريأأ  التخفأأيط إىل أن جوانأأب املقأأرتا املتعلقأأة 

ال ينبغي إبقاؤحأا علأى جأدول أعمالأه  بإجراء االنتخابات على مرا ل 
غأأأأأأ أن فريأأأأأ  التخفأأأأأيط شأأأأأدد علأأأأأى أن مسأأأأأفلة اقيأأأأأ  التأأأأأواان بأأأأأني 

 اجلنسني ال تزال تشحل مسفلة حامة يلزمها مزيد من املنادشة  
__________ 

  /http://legal.un.org/ilcعنوان املودع حو:  (898)

 أ حاد تسوية املنااعات -6
دررت اللجنة أن ختتز يف دورهتا الثانية والستني جلسة  -238

وا دة على األدل تنادش فيها مسفلة "أ حاد تسوية املنااعات" يف 
إطأأار البنأأد املعنأأأون "مسأأامل أ أأر "  ويف حأأأ ا التأأدد، طُلأأأب إىل 
األمانأأة العامأأة أن تعأأد مأأ كرة عأأن تأأاريخ حأأ و األ حأأاد واملمار أأة 

سأابقة للجنأأة فيمأأا يتعلأأ  هبأا، واضأأعة يف اعتبارحأأا املمار أأة املتبعأأة ال
  ديثاً يف اجلمعية العامة 

 أ اليب عمل اللجنة -7
أشأأأأأأأأأارت اللجنأأأأأأأأأة إىل أن فريأأأأأأأأأ  التخفأأأأأأأأأيط دأأأأأأأأأد عقأأأأأأأأأد  -239

بشأأأأفن أ أأأأاليب عمأأأأل اللجنأأأأة وأواأأأأى بأأأأفن جيتمأأأأع فريأأأأ   منادشأأأأة
اللجنأأأة يف مىلتأأأوا العضأأأوية تأأأابع لأأأه ومعأأأر بف أأأاليب عمأأأل  عامأأأل

مر لة مبحرة أ ناء انعقاد الدورة الثانية والسأتني للجنأة، رحنأاً بتأوافر 
 الودت واملحان 

 األتعاب -8
تحأأأرربر اللجنأأأة مأأأن جديأأأد  راءحأأأا بشأأأفن مسأأأفلة األتعأأأاب  -240

 27املأأأؤر   56/272الناشأأأ ة عأأأن اعتمأأأاد اجلمعيأأأة العامأأأة درارحأأأا 
ريرحأأأأأأأأأأأا ، وحأأأأأأأأأأأي  راء أعربأأأأأأأأأأأت عنهأأأأأأأأأأأا يف تقا2002 ذار/مأأأأأأأأأأأارس 

  وتشأأدد اللجنأأة علأأى أن القأأرار املأأ كور يأأؤ ر بتأأورة (899)السأأابقة
  ااة على املقررين ادااني، ألنه يضر بدعم أعماهلم البحثية 

 تقدمي املساعدة إىل املقررين ادااني -9
تر أأأأأأأأأأب اللجنأأأأأأأأأأة بأأأأأأأأأأالز م الناشأأأأأأأأأأئ عأأأأأأأأأأن دأأأأأأأأأأرار اجلمعيأأأأأأأأأأة  -241
تقريأر األمأني العأاد املتأو ى  وبالىلراأة الأ  يتيحهأا 63/123 العامة

يف القأأأرار، وتأأأود أن تؤكأأأد مأأأن جديأأأد أن املقأأأررين ادااأأأني للجنأأأة 
يأأؤدون دوراً  ااأأاً يف أ أأاليب عملهأأا  وتأأود اللجنأأة أن تأأ ّكر بأأفن 
طابعهأأا املسأأتقل يعفأأي مقرريهأأا ادااأأني مسأأؤولية العمأأل بالتعأأاون 

جنأة إذ تقأر مع األمانة العامة ولحن أيضاً بتىلة مستقلة عنها  والل
باملسأأأاعدة الثمينأأأة الأأأ  تقأأأدمها شأأأعبة التأأأدوين، فإهنأأأا تال أأأظ أن 
متفلبأات عمأل املقأررين ادااأني بتأىلتهم  أرباء مسأتقلني وطبيعأأة 
حأأأأ ا العمأأأأل املسأأأأتمر علأأأأى مأأأأدار السأأأأنة تعأأأأر أن بعأأأأض أشأأأأحال 
املسأأأاعدة الأأأ  حيتأأأاجون إليهأأأا تتجأأأاوا مأأأا ميحأأأن أن تقدمأأأه األمانأأأة 

باملال ظأأة بوجأأه  أأاه أن املقأأررين ادااأأني  العامأأة  ومأأن اجلأأدير
حيتأأاجون يف كتأأابتهم للتقأأارير إىل أشأأحال شأأ  مأأن العمأأل البحثأأي 

__________ 

 ؛531-525، الىلقأأرات ، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء الثأأاين(2002  وليأأة انظأأر (899)
، 2004  وليأأة؛ و447، الىلقأأرة ، اجمللأأد الثأأاين )اجلأأزء الثأأاين(2003  وليأأةو

، اجمللأأأأأد الثأأأأأاين 2005  وليأأأأأة؛ و369، الىلقأأأأأرة اجمللأأأأأد الثأأأأأاين )اجلأأأأأزء الثأأأأأاين(
(، ثأأأأاين)اجلأأأزء ال، اجمللأأأد الثأأأأاين 2006  وليأأأأة؛ و501، الىلقأأأرة الثأأأأاين( )اجلأأأزء
؛ 379، الىلقأأأأأرة (ثأأأأأاين، اجمللأأأأأد الثأأأأاين )اجلأأأأأزء ال2007  وليأأأأأة؛ و269الىلقأأأأرة 

  358الىلقرة (، الثاين، اجمللد الثاين )اجلزء 2008  وليةو



واستنتاجات ا األخرىمقر ات اللجنة  191  

 

وحو عمل يتع ر متاماً من الوجهة العملية أن تقود به األمانة العامة 
املوجأأأأأودة يف املقأأأأأر  فهأأأأأ ا النأأأأأوع مأأأأأن العمأأأأأل ال بأأأأأد مأأأأأن أدامأأأأأه يف 

مأأأأأة أاأأأأأاًل يف خمتلأأأأأف مسأأأأأؤوليات املقأأأأأررين ادااأأأأأني القام  أأأأأدود
امليأأأأادين املهنيأأأأة، األمأأأأر الأأأأ   يضأأأأيف عب أأأأاً جديأأأأداً دأأأأد ال يسأأأأهل 
تقأأديرو نقأأداً، كمأأا أنأأه يأأؤ ر يف  أأرو  عملهأأم، وحأأو عمأأل يشأأحل 
عنتأأراً أ ا أأياً يف مأأداوالت اللجنأأة  وتعأأرب اللجنأأة عأأن أملهأأا يف 
أن تعترب اجلمعية العامة أنه من املنا أب النظأر يف حأ و املسأفلة مأن 

هلأأأا مأأأن تأأأف أ فعلأأأي علأأأى  أأأالمة أداء اللجنأأأة  د يف ضأأأوء مأأأاجديأأأ
 أعماهلا كحل 

 ضأأأور املقأأأررين ادااأأأني يف اجلمعيأأأة العامأأأة  -10
 أ ناء النظر يف تقرير اللجنة

تال أأظ اللجنأأة، بغيأأة تعزيأأز عالداهتأأا مأأع اجلمعيأأة العامأأة،  -242
أهنأأا دأأد وجهأأت األنظأأار يف منا أأبات  أأابقة إىل إمحانيأأة السأأماا 

ررين ادااني اضور منادشات اللجنة الساد ة املتعلقة بتقرير للمق
اللجنأأأأأة لتمحيأأأأأنهم مأأأأأن اكتسأأأأأاب رؤيأأأأأة أمشأأأأأل للموادأأأأأف القاممأأأأأة 
وا  اطة علماً باملال ظات ال  تُبد  والشروع يف إعداد تقاريرحم 

  ودأأد رأت اللجنأأة أيضأأاً أن  ضأأور املقأأررين (900)يف مر لأأة مبحأأرة
واملشأأأأأأأأاورات بيأأأأأأأأنهم وبأأأأأأأأني حتثلأأأأأأأأي ادااأأأأأأأأني ييسأأأأأأأأر تبأأأأأأأأادل اآلراء 

  وتأأود اللجنأأة أن تؤكأأد مأأن جديأأد جأأدو  إتا أأة (901)احلحومأأات
الىلراة للمقررين ادااني للتىلاعل مع حتثلي احلحومات أ ناء النظر 

  الساد ةيف مواضيعهم يف اللجنة 

االجتمأأاع املشأأأرتك مأأأع املستشأأأارين القأأأانونيني  -11
 ةللمنظمات الدولية ونظومة األمم املتحد

( مأأأأأأأأأن نظامهأأأأأأأأأا 1)26دامأأأأأأأأأت اللجنأأأأأأأأأة، عمأأأأأأأأأالً باملأأأأأأأأأادة  -243
، بعقأأأأد اجتمأأأأاع مشأأأأرتك مأأأأع املستشأأأأارين القأأأأانونيني (902)األ ا أأأأي

  2009أيار/مايو  12للمنظمات الدولية ونظومة األمم املتحدة يف 
ودأأأد  تأأأز االجتمأأأاع املشأأأرتك ألعمأأأال اللجنأأأة يف إطأأأار املوضأأأوع 

الدوليأأة"  ومشأأل االجتمأأاع  لسأألة مأأن املعنأأون: "مسأأؤولية املنظمأأات 
 لقأأأأأأأأات النقأأأأأأأأا  الأأأأأأأأ  ضأأأأأأأأمت املستشأأأأأأأأارين القأأأأأأأأانونيني التأأأأأأأأابعني 
للمنظمات الدولية ونظومة األمم املتحدة إىل جانب أعضاء اللجنة، 
وركأأزت علأأى بعأأض اجلوانأأب البأأاراة واملسأأامل املعلقأأة املتتأألة وشأأاريع 

__________ 

  582، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الىلقرة 1988 ولية  (900)
  742، اجمللد الثاين )اجلزء الثاين(، الىلقرة 1989 ولية  (901)
( من النظاد األ ا أي علأى مأا يلأي: "للجنأة أن 1)26تنز املادة  (902)

تتشأأاور مأأع أ  منظمأأات دوليأأة أو وطنيأأة، رمسيأأة كانأأت أو غأأأ رمسيأأة، بشأأفن 
أ  موضأأوع تحلأأف بأأه، إذا رأت أن حأأ ا ا جأأراء ميحأأن أن يسأأاعدحا يف أداء 

 (،الثأأأأأأأأأاين، اجمللأأأأأأأأأد الثأأأأأأأأأاين )اجلأأأأأأأأأزء 2008  وليأأأأأأأأأةو امىلهأأأأأأأأأا"  انظأأأأأأأأأر أيضأأأأأأأأأاً 
  18، الىلقرة 63/123، ودرار اجلمعية العامة 355 ةالىلقر 

الأأأأأ  دأأأأأدمتها   وتلأأأأأي العأأأأأروض (903)املأأأأأواد الأأأأأ  تنظأأأأأر فيهأأأأأا اللجنأأأأأة
النقأأأا  تبأأأادل مىليأأأد لأأأأءراء بأأأني أعضأأأاء اللجنأأأة واملستشأأأأارين  أفردأأأة

القأأأأانونيني  ودارت املنادشأأأأات علأأأأى أ أأأأاس داعأأأأدة تشأأأأاتاد حأأأأأاوس 
(Chatham House rule  ومل تسجل ودامع االجتماع ،) 

 مو د ومكان انعقا  الدو ة الثانية واليتيم للجنة -باء
ورة الثانيأأة والسأأتون للجنأأة يف دأأررت اللجنأأة أن تُعقأأد الأأد -244

 5 زيأأأأران/يونيه ومأأأن  4أيار/مأأأايو إىل  3جنيأأأف يف الىلرتتأأأني مأأأن 
   2010 ب/أغسفس  6متوا/يوليه إىل 

 التعاون مع ال يئات األخرى -جيم
 ،2009متوا/يوليأأه  7املعقأأودة يف  ،للجنأأة 3016يف اجللسأأة  -245

أَُوادا، رمأأأيس حمحمأأأة العأأأدل الدوليأأأة، كلمأأأة  ألقأأأى القاضأأأي حيساشأأأي
أماد اللجنة وأطلعها على األنشفة ال  اضأفلعت هبأا احملحمأة مأؤ راً 

، موليأاً احتمامأاً  ااأاً للجوانأب (904)والقضايا املعروضة عليهأا  اليأاً 
 وأعقب ذلك تبادل لءراء املتتلة اتتاالً و يقاً بفعمال اللجنة  

األوروبيأة للتعأاون القأانوين وجلنأة املستشأارين ومثَّل اللجنة  -246
يف  التابعأأأة جمللأأأس أوروبأأأا، القأأأانونيني املعنيأأأة بالقأأأانون الأأأدويل العأأأاد

مأأدير إدارة املشأأورة كأأل مأأن  القأأانون الأأدويل، لجنأأةلالأأدورة احلاليأأة 
ورمأيس شأعبة زرتوا، يالقانونية والقانون الدويل العاد، السيد مانويل ل

اد ومحافحأأأأأة ا رحأأأأأاب، السأأأأأيد ألحسأأأأأاندريه القأأأأأانون الأأأأأدويل العأأأأأ
املعقأأأأودة  3024جلسأأأأتها  أمأأأأاد اللجنأأأأة يفاأأأأد ا اللأأأأ ين غيسأأأأل، 

، ودأأأأأأد رّكأأأأأأزا علأأأأأأى األنشأأأأأأفة الأأأأأأ  (905)2009متوا/يوليأأأأأأه  21 يف
تضأأأفلع هبأأأا جلنأأأة املستشأأأارين القأأأانونيني  اليأأأاً بشأأأفن طامىلأأأة مأأأن 

ذلأك  املسامل القانونية، وك لك على أنشفة جملس أوروبا  وأعقب
 تبادل لءراء 

__________ 

تلأأأت كلمأأأات الرت يأأأب الأأأ  أدىل هبأأأا رمأأأيس جلنأأأة القأأأانون الأأأدويل  (903)
 - الدوليأأأأة املنظمأأأأات وسأأأأؤولية املتعلقأأأأة املأأأأواد"مشأأأأاريع مقدمأأأأة عامأأأأة بعنأأأأوان 

"، داد بعرضها السيد ج  غايا  وتوىل السيد أ  بيليه معلقة ومسامل عاد عرض
اكوا )املنظمة العامليأة للملحيأة الىلحريأة( رما أة الىلريأ  األول املعأر والسيد إ  كو 

ووضأأأأوع "إ أأأأناد التتأأأأر  إىل املنظمأأأأة الدوليأأأأة"  ورأس الىلريأأأأ  الثأأأأاين، املعأأأأر 
 أ أأأر  منظمأأأة أو دولأأأة بىلعأأأل يتتأأأل فيمأأأا الدوليأأأة املنظمأأأة"مسأأأؤولية ووضأأأوع 
، "املنظمأأأأات مأأأن منظمأأأة عأأأأن التأأأادر بالىلعأأأل يتتأأأأل فيمأأأا الدولأأأة ومسأأأؤولية
بأمأأأأأأوديس والسأأأأأأيدة ر  بأأأأأأولحني )املنظمأأأأأأة البحريأأأأأأة  - با أأأأأأحيسالسأأأأأأيد د  

 تتخأأأأ حا الأأأأ  املضأأأأادة"التأأأدابأ الدوليأأأة(  أمأأأأا الىلريأأأأ  الثالأأأث املعأأأأر ووضأأأأوع 
فقأأأأأأد تولأأأأأأت رما أأأأأأته السأأأأأأيدة ب   "جتاحهأأأأأأا تُتخأأأأأأ  والأأأأأأ  الدوليأأأأأأة املنظمأأأأأأات

يأة(  ودأدمت السأيدة إ حاراميا والسيد ج  ل  بورتشأي )منظمأة التأحة العامل
ب  أوبريأأان، وكيلأأة األمأأني العأأاد للشأأؤون القانونيأأة واملستشأأارة القانونيأأة لألمأأم 

 املتحدة، اال تنتاجات العامة ادااة باالجتماع املشرتك  
كمأأأأا أدرج يف املودأأأأع   ،جللسأأأأةلتلأأأأك ايأأأأرد البيأأأأان يف احملضأأأأر املأأأأوجز  (904)

  /http://legal.un.org/ilc: اللجنة ألعمالالشبحي املختز 
 يرد البيان يف احملضر املوجز لتلك اجللسة  (905)



 192 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

ل اللجنة القانونية للبلدان األمريحيأة يف الأدورة احلاليأة ومثَّ  -247
الأأ   ألقأأى كلمأأة أمأأاد اللجنأأة يف جأأاميي أباريسأأيو، و للجنأأة السأأيد 

، وركأأأأأز (906)2009متوا/يوليأأأأأه  22املعقأأأأأودة يف  3025 جلسأأأأأتها
على األنشفة ال  تضفلع هبا اللجنة القانونية  الياً بشفن املسامل 

  وأعقب ذلك تبادل لءراء العاملية واملسامل ال  تؤ ر على املنفقة  

األفريقيأأة  -ومثَّأأل املنظمأأة اال تشأأارية القانونيأأة اآل أأيوية  -248
د (، السأأي2008رمأأيس حأأ و املنظمأأة يف دورهتأأا السأأابعة واألربعأأني )

 3026نارينأأدر  أأين ، الأأ   ألقأأى كلمأأة أمأأاد اللجنأأة يف جلسأأتها 
  ودأأأد أطلأأأع اللجنأأأة علأأأى (907)2009متوا/يوليأأأه  23املعقأأأودة يف 

األنشأأأفة الأأأ  اضأأأفلعت هبأأأا املنظمأأأة اال تشأأأارية مأأأؤ راً، وكأأأ لك 
 على أنشفتها املقبلة  وأعقب ذلك تبادل لءراء  

أ رمسأي لأءراء ، جر  تبأادل غأ2009متوا/يوليه  16ويف  -249
بأأأني أعضأأأاء جلنأأأة القأأأانون الأأأدويل واللجنأأأة الدوليأأأة للتأأأليب األمحأأأر 

اظأأى باحتمأأاد مشأأرتك، مأأن بينهأأا ا أأتعراض املسأأامل بشأأفن مواضأأيع 
اهلامأأة املدرجأأة علأأى جأأدول أعمأأأال اللجنأأة الدوليأأة للتأأليب األمحأأأر 

، (908)و  أأر التفأأورات املتتأألة بالشأأركات العسأأحرية واألمنيأأة ادااأأة
احملاكمأأأأأة  املسأأأأأامل املتعلقأأأأأة ووضأأأأأوع "االلتأأأأأزاد بالتسأأأأأليم أو وكأأأأأ لك

(aut dedere aut judicare  وأعقب ذلك تبادل لءراء  ") 

واليــــتيم لرابعــــة تمثيـــل اللجنــــة فــــي الـــدو ة ا - اه
 للجمعية العامة

يف إيرنست بيرتيتش دررت اللجنة أن ميثلها رميسها السيد  -250
 العامة  والستني للجمعيةرابعة الدورة ال
 ،2009 ب/أغسأفس  7، املعقودة يف 3035ويف جلستها  -251

أو أأبينا، املقأأرر ادأأاه  -طلبأأت اللجنأأة إىل السأأيد إدواردو فلنسأأيا 
املعر ووضوع "محاية األشخاه يف  أاالت الحأوارث"، أن حيضأر 
الأأأدورة الرابعأأأة والسأأأأتني للجمعيأأأة العامأأأة، وذلأأأأك وقتضأأأى أ حأأأأاد 

 كأأانون األول/  4املأؤر   44/35يأة العامأأة مأن دأأرار اجلمع 5الىلقأرة 
  1989ديسمرب 

__________ 

  مثله (906)
 مثله  (907)
دأأأأدد املستشأأأأار القأأأأانوين للجنأأأأة الدوليأأأأة للتأأأأليب األمحأأأأر، السأأأأيد   (908)

كنأأأأوت دورمأأأأان، عرضأأأأاً عامأأأأاً للمسأأأأامل اهلامأأأأة املدرجأأأأة علأأأأى جأأأأدول أعمأأأأال 
اللجنأأة الدوليأأأة ) أأأواًء املسأأأامل اجلديأأأدة أو القدميأأأة(، ودامأأأت السأأأيدة كأأأوردوال 
درويغأأي بعأأرض املشأأروع املتعلأأ  بالشأأأركات العسأأحرية واألمنيأأة ادااأأة  ودأأأدد 

ووضأأأأأأأوع "االلتأأأأأأزاد بالتسأأأأأأأليم  املعأأأأأأرالسأأأأأأيد ج  غالتسأأأأأأحي، املقأأأأأأأرر ادأأأأأأاه 
 ("، حملة عامة عن املوضوع aut dedere aut judicareاحملاكمة ) أو

 محاضرة تخليد  كرى جيلبرتو لما و -هاء
،  ضأأأأأأأأأأأر أعضأأأأأأأأأأأاء اللجنأأأأأأأأأأأة 2009متوا/يوليأأأأأأأأأأه  15يف  -252

واملشأأأاركون يف احللقأأأة الدرا أأأية للقأأأانون الأأأدويل و أأأرباء   أأأرون يف 
أمأأأأادو عأأأأن  جمأأأأال القأأأأانون الأأأأدويل حماضأأأأرة ختليأأأأد ذكأأأأر  جيلربتأأأأو

الىلتاو  وا جراءات العاجلة باحملحمة الدولية لقانون البحار، والأ  
ألقاحأأأأا رمأأأأيس حأأأأ و احملحمأأأأة القاضأأأأي جوايأأأأه لأأأأويس جيأأأأُزس  كمأأأأا 
  ضر املمثل الدامم للرباايل لد  محتب األمم املتحدة يف جنيف 

 لقانون الدوليل الحلقة الد اسية -واو

كأانون  11املأؤر   63/123عماًل بقرار اجلمعية العامة  -253
واألربعأون للحلقأة ادامسأة  ، ُعقأدت الأدورة2008األول/ديسمرب 

 6الدرا أأأية للقأأأانون الأأأدويل يف دتأأأر األمأأأم تنيأأأف يف الىلأأأرتة مأأأن 
 أ نأأأأأاء انعقأأأأأاد الأأأأأدورة احلاليأأأأأة للجنأأأأأة  ،2009متوا/يوليأأأأأه  24 إىل

املتختتني  الدرا ات العلياوح و احللقة الدرا ية موجهة لفالب 
ملسأأأأأأؤولني أو ا الشأأأأأأبان القأأأأأأانون الأأأأأأدويل ولأل أأأأأأات ة اجلأأأأأأامعيني يف

احلحوميني ال ين يشتغلون وهن أكادميية أو دبلوما ية أو يشأغلون 
 و امف يف اددمة املدنية يف بلداهنم 

مأأأن مشأأأاركاً الأأأدورة  أأأبعة وعشأأأرون حأأأ و يف  شأأأاركودأأأد  -254
 املشأاركونوشأهد   (909)ميثلأون مجيأع منأاط  العأاملجنسيات خمتلىلة 

يف احللقة الدرا ية اجللسات العامة للجنة و ضروا حماضرات جر  
الرتتيب هلا  تيتاً من أجلهم، وشاركوا يف أعمال األفردة العاملأة 

  املعنية وواضيع حمددة 

__________ 

واألربعأأأأني  ادامسأأأأةشأأأأارك األشأأأأخاه التاليأأأأة أمسأأأأاؤحم يف الأأأأدورة  (909)
السيد أنفونيوس أبو دا م )لبنان(، والسيدة  للحلقة الدرا ية للقانون الدويل:

بيساو(، والسيدة  -ريانا  جي )بروين دار السالد(، والسيدة  وا بالد  )غينيا 
فأونيحأأا بيلحوفأأا )اجلمهوريأأة التشأأيحية(، والسأأيد مار أأيلو بأأولحي )الرباايأأل(، 

غاريأأأا(، والسأأأيد أمأأأادو كامأأأارا )غينيأأأا(، والسأأأيد والسأأأيد كرا أأأيمأ بويأأأانو  )بل
إيىلنأأأ  تشأأأن )التأأأني(، والسأأأيد جأأأارود كاليأأأن )نيوايلنأأأدا(، والسأأأيدة كريسأأأتني 
حاو أأألر ) ويسأأأرا(، والسأأأيدة ميحليأأأت حيسأأأيبون )إ يوبيأأأا(، والسأأأيد مأأأابىلوتو  
كأأاتيموال )مأأالو (، والسأأيد بينأأدو كيهأأانغي )مجهوريأأة الحونغأأو الدميقراطيأأة(، 

مأأأأأاس مولنأأأأأار )حنغاريأأأأأا(، والسأأأأأيدة فاالنتينأأأأأا مونا أأأأأتأيو )شأأأأأيلي(، والسأأأأأيد  ا
والسيدة جامسني مو ى )متر(، والسيد ماركو بأتيلي )إيفاليا(، والسأيدة  نأا 
بيرتيأأتش ) أألوفينيا(، والسأأيدة كأأأارال رامأأأيس  انشأأيس )نيحأأاراغوا(، والسأأأيد 

أ و أأأأينا  يو أأأأنيأ رومأأأأأو )كوبأأأأا(، والسأأأأيد فيحتأأأأور  أأأأاكو )بأأأأأو(، والسأأأأيدة
 أأأأأأاغون  أأأأأأيغوفيانو )املحسأأأأأأيك(، والسأأأأأأيدة دينيشأأأأأأه و     أ   أأأأأأاماراراتر 
) ر  النحا(، والسأيدة  يسأيليا  أيلرببرغ )األرجنتأني(، والسأيدة بيأ  ياكوبيأا 
)بابوا غينيا اجلديدة(، والسيدة ديحي يانغزود )بوتان(، والسيد أمأبك  يمير 

السأأأأيد نيحأأأأوال ميشأأأأأيل رأ أأأأها  وكانأأأأت جلنأأأأة اال تيأأأأار، الأأأأأ )كااا سأأأأتان(  
 2009نيسأأأأأأأأان/أبريل  30)األ أأأأأأأأتاذ تامعأأأأأأأأة جنيأأأأأأأأف(، دأأأأأأأأد اجتمعأأأأأأأأت يف 

للمشأأأأأأاركة يف احللقأأأأأأة طلبأأأأأأاً دُأأأأأأدمت  113 مأأأأأأن أاأأأأأأل مرشأأأأأأحاً  28 وانتقأأأأأأت
حتأن ودأع علأيهم ويف   ر حلظة، مل يتمحن املرشأح الثأامن والعشأرون  الدرا ية 
 الدرا ية  من  ضور احللقةاال تيار 
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إيرنسأأأأأت وافتأأأأأتح احللقأأأأأة الدرا أأأأأية رمأأأأأيس اللجنأأأأأة السأأأأأيد  -255
املستشأأأأار القأأأأانوين وتأأأأوىل السأأأأيد أولريأأأأك فأأأأون بلومنتأأأأال،   بيرتيأأأأتش

األدأأأأأأأأأدد يف محتأأأأأأأأأب األمأأأأأأأأأم املتحأأأأأأأأأدة يف جنيأأأأأأأأأف، مسأأأأأأأأأؤولية إدارة 
الدرا أأأأأأأية وتنظيمهأأأأأأأا وتسأأأأأأأيأ أعماهلأأأأأأأا، و أأأأأأأاعدو يف ذلأأأأأأأك  احللقأأأأأأة
فيتوريأأأأو مينيأأأأ ، ادبأأأأأ اال تشأأأأار  القأأأأانوين وحتأأأأب األمأأأأم  السأأأأيد

 جنيف  املتحدة يف

 وألقأأأأأى أعضأأأأأاء اللجنأأأأأة حماضأأأأأرات علأأأأأى النحأأأأأو التأأأأأايل: -256
إدمونأأدو فارغأأاس كأأارينيو: "مسأأامهة جلنأأة القأأانون الأأدويل يف  السأأيد

: سأأأيد جورجيأأأو غايأأأاتأأأدوين القأأأانون الأأأدويل وتفأأأويرو تأأأدرجيياً"؛ وال
"تأأدوين  والسأأيد إنريحيأأه كانأأديويت:"مسأأؤولية املنظمأأات الدوليأأة"؛ 

 :السأأأأيد جيسأأأأال  غالتسأأأأحيو دأأأأانون املأأأأوارد الفبيعيأأأأة املشأأأأرتكة"؛ 
السيد و ؛ "(aut dedere aut judicare) م أو احملاكمة"االلتزاد بالتسلي

"؛ املعاحأأأأدات علأأأأى املسأأأألحة النزاعأأأأات"  أأأأار : لو أأأأيوس كأأأأافليش
 واحلاضأأأأأأأأأأر املاضأأأأأأأأأأي"القراأأأأأأأأأأنة: : السأأأأأأأأأأيدة مأأأأأأأأأأار  جاكوبسأأأأأأأأأأونو 

" أأأأأو اتىلاديأأأأأة شأأأأأاملة بشأأأأأفن : روحأأأأأان بأيأأأأأرا؛ والسأأأأأيد "واملسأأأأأتقبل
 األوىل بالرعايأة"؛"شأرط الدولأة : السيد دونالأد ماكريأهو ا رحاب"؛ 

العمليأأأأة  يف"دور جلنأأأأة القأأأأانون الأأأأدويل بأأأأاوال إ أأأأحاراميا:  ةالسأأأأيدو 
 التشريعية لألمم املتحدة"  

مو أأف السأأيد تريىلأأور تشأأيميمبا، حماضأأرات أيضأأاً  ىوألقأأ -257
؛ "الساد أأأأأة"اللجنأأأأأة بشأأأأأعبة التأأأأأدوين: الشأأأأأؤون القانونيأأأأأة األدأأأأأدد 

بشعبة التأدوين: نونية الشؤون القابوتسير، مو ف جيوناتا والسيد 
 شأأأعبة وخبااأأأة املتحأأأدة بأأأاألمم القانونيأأأة الشأأأؤون محتأأأب"أعمأأأال 
السأأيد فيتوريأأو مينيأأ ، مسأأاعد مأأدير احللقأأة ؛ و "لأأه التابعأأة التأأدوين

مأأة ألعمأأال جلنأأة القأأانون الأأدويل"؛  :الدرا أأية للقأأانون الأأدويل "مقدرب
: هوالسأأأأيد دانييأأأأل مأأأأولر، مسأأأأاعد املقأأأأرر ادأأأأاه السأأأأيد  الن بيليأأأأ

، املستشارة جيتشبيجيلينا "التحىلظات على املعاحدات"؛ والسيدة 
"التحأأديات الراحنأأة الأأ  : القانونيأأة للجنأأة الدوليأأة للتأأليب األمحأأر

 تواجه القانون ا نساين الدويل" 

ركون يف احللقأأأأة الدرا أأأأية إىل ايأأأأارة منظمأأأأة اوُدعأأأأي املشأأأأ -258
التجارة العاملية  يث  ضروا جلس  إ اطة اد ت فيهما السيدة 
ماريسا بث غولأد شأتاين، مو ىلأة الشأؤون القانونيأة بشأعبة الشأؤون 
القانونيأأأأأة يف املنظمأأأأأة، والسأأأأأيد كأأأأأارلو كا أأأأأرتين، مو أأأأأف الشأأأأأؤون 

وتركأزت املنادشأة علأى   نظمأةاملحي أة اال أت نا  يف القانونية بفمانة 
القانونيأأأأة الراحنأأأأة يف منظمأأأأة التجأأأأارة العامليأأأأة وعلأأأأى نظأأأأاد سأأأأامل امل

  تسوية املنااعات يف إطار ح و املنظمة 
كأأأ لك دأأأاد املمثأأأل الأأأدامم للرباايأأأل لأأأد  محتأأأب األمأأأم  -259

املتحدة يف جنيف بأدعوة املشأاركني يف احللقأة الدرا أية إىل  ضأور 
جوايأأه لأأويس  كاريأأة الأأ  ألقاحأأا القاضأأي حماضأأرة جيلربتأأو أمأأادو الت

، رمأأأأيس احملحمأأأأة الدوليأأأأة لقأأأأانون البحأأأأار، بشأأأأفن موضأأأأوع جيأأأأُزس
  البحار لقانون الدولية باحملحمة العاجلة وا جراءات الىلتاو 

ونُظمأأت دورتأأان  ااأأتان  ارجيتأأان يف جامعأأة جنيأأف  -260
فحضأأأأأأأر  ،واملعهأأأأأأأد العأأأأأأأايل للدرا أأأأأأأات الدوليأأأأأأأة وا ناميأأأأأأأة تنيأأأأأأأف

شأأاركون يف احللقأأة الدرا أأية حماضأأرات تامعأأة جنيأأف ألقاحأأا كأأل امل
 املتحأأأأأدة"األمأأأأأم مأأأأأن الربوفسأأأأأور مأأأأأاركو  ا أأأأأويل، عأأأأأن موضأأأأأوع: 

  قأوق ودأانون الأدويل ا نسأاين القانون يف ادفاب جهة باعتبارحا
"املشأأأأاكل ؛ والربوفسأأأأور روبأأأأرت كولأأأأب، عأأأأن موضأأأأوع: "ا نسأأأأان
؛ والربوفسأأأأور لأأأأورانس "احلأأأأريب اال أأأأتالل دأأأأانون جمأأأأال يف املعااأأأأرة

 عأأن واملسأأؤولية املتحأأدة"األمأأم بوا أأون دو شأأااورن، عأأن موضأأوع: 
وكأأ لك  ضأأر املشأأاركون يف احللقأأة الدرا أأية حماضأأأرات  ،"احلمايأأة

كأأأأوحني، عأأأأن باملعهأأأأد العأأأأايل ألقاحأأأأا كأأأأل مأأأأن الربوفسأأأأور مار أأأأيلو  
 ؛ والربوفسورة فأا"وادع  أمر جمرد حو الدول تف يس"حل موضوع: 
 القأأأأأانون يف فلسأأأأأفني"وضأأأأأع دوبأأأأأاس، عأأأأأن موضأأأأأوع:  -غوالنأأأأأد 
 بالأدول"االعأرتا  ؛ والربوفسور إريك وايلأر، عأن موضأوع: "الدويل
   "املعاار الدويل القانون يف اجلديدة

ل فريقأأان عأأامالن يف إطأأأار احللقأأة الدرا أأية تنأأأاوال حرب وُشأأ -261
 يف الأأأأأأدويل القأأأأأانون جلنأأأأأةاملوضأأأأأوعني التأأأأأاليني: "القراأأأأأأنة" و"دور 

ضم كل مشارك من املشاركني يف احللقة الدرا ية إىل ان"  و املستقبل
ة بأأاوال السأأيد ال أأة مأأن أعضأأاء اللجنأأة، حأأم  أ أأد الىلأأريقني  وتأأوىل

 إ أأأحاراميا والسأأأيدة مأأأار  جاكوبسأأأون والسأأأيد إنريحيأأأه كانأأأديويت،
وأعد كأل فريأ  عامأل تقريأراً  تقدمي توجيهات إىل الىلريقني العاملني 

هل و  نُظربمتد ا تنتاجاته إىل احللقة الدرا ية يف جلسة  ااة وددَّ 
 على مجيع املشاركني  واعاو  التقريران انع ح ومجرب  الغاية 

ومشلت مجهورية وكانتون جنيأف املشأاركني بحأرد الضأيافة  -262
مقأأر  البامأأا يفأاملعهأأود ونظمأأت هلأأم ايأأارة بتأأحبة مرشأأد إىل داعأأة 

  أعقبها  ىلل ا تقبال البلدية،

أمأأاد اللجنأأة واملشأأاركني يف احللقأأة الدرا أأية ألقأأى كلمأأة و  -263
 رمأأأأيس اللجنأأأأة، ومأأأأدير احللقأأأأة الدرا أأأأية، لأأأد  ا تتامهأأأأا كأأأأل مأأأأن

دينيشأأأأأأأأأه و     أ  السأأأأأأأأيد أولريأأأأأأأأك فأأأأأأأأون بلومنتأأأأأأأأال، والسأأأأأأأأيدة 
وُمأأأنح كأأأل مشأأأارك  با أأأم املشأأأاركني  أأأاماراراتر ) أأأر  النحأأأا(، 

واألربعأأأأأأني للحلقأأأأأأة مسأأأأأأة اداشأأأأأأهادة تُثبأأأأأأت مشأأأأأأاركته يف الأأأأأأدورة 
ويف أ ناء احلىلل ادتامي، أعرب رميس اللجنة عن تقديرو  الدرا ية 

للخدمات ال  ددمها السيد أولريك فون بلومنتال، ال    يتقاعد 
، والأ   2009من عمله باألمم املتحأدة يف تشأرين األول/أكتأوبر 

 عاماً   14توىل إدارة احللقة الدرا ية ملدة 

 حومأأات أملانيأأا، ودأأد ال ظأأت اللجنأأة بتقأأدير بأأال  أن  -264
والسأأأأأويد، و ويسأأأأأرا، والتأأأأأني، واجلمهوريأأأأأة التشأأأأأيحية، و يرلنأأأأأدا، 

واملحسأأيك، واململحأأة املتحأأأدة وكرواتيأأا، ولبنأأان، وفنلنأأدا، ودأأربه، 
وحنغاريأأا ونيوايلنأدا، العظمأى و يرلنأأدا الشأمالية، والنمسأأا،  لربيفانيأا

بتقأأدمي تربعأأات إىل اأأندوق دامأأت  أأالل األعأأواد الثال أأة املاضأأية 
ودأأأد  األمأأأم املتحأأأدة اال أأأت ماين للحلقأأأة الدرا أأأية للقأأأانون الأأأدويل 



 194 تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة  م ل ماه  و ت ا الحا ية واليتيم 

 

 املأأأأأأنحأتا أأأأأت احلالأأأأأأة املاليأأأأأأة للتأأأأأأندوق تقأأأأأدمي عأأأأأأدد كأأأأأأاٍ  مأأأأأأن 
توايأأأأأع  لتحقيأأأأأ للمرشأأأأأحني اجلأأأأأديرين مأأأأأن البلأأأأأدان الناميأأأأأة تو يأأأأأاً 

مرشأأأحاً  20العأأأاد   اأح يف حأأأأُمنأأأ ودأأأدللمشأأأاركني   جغأأأرايف مالمأأأم
  كاملة )تشمل بدل السىلر وا دامة(  منحاً 

وحو العاد ال   بأدأ فيأه عقأد احللقأة ، 1965ومن  عاد  -265
ومأن   جنسأية 163مشأاركاً ميثلأون  1 033الدرا ية، شارك فيهأا 
  منح على مشاركاً  618بني حؤالء،  تل 

د اللجنأأة علأأى األمهيأأة الأأ  تول -266 يهأأا للحلقأأة الدرا أأية وتشأأدرب
   االطالع، وال  يما من البلدان النامية، الشبانلقانونيني ل تتيحال  
 

علأأأأأى أعمأأأأأال اللجنأأأأأة وعلأأأأأى أنشأأأأأفة املنظمأأأأأات الدوليأأأأأة الحثأأأأأأة 
وتواأأأأأأأي اللجنأأأأأأأة بأأأأأأأفن تناشأأأأأأأد  يوجأأأأأأأد مقرحأأأأأأأا يف جنيأأأأأأأف  الأأأأأأأ 

العامأأأأأأة الأأأأأأدول مأأأأأأرة أ أأأأأأر  تقأأأأأأدمي تربعأأأأأأات مأأأأأأن أجأأأأأأل  اجلمعيأأأأأأة
بفو أأأأأأأأأأأأع  2010 الدرا أأأأأأأأأأأأية يف عأأأأأأأأأأأأادعقأأأأأأأأأأأأد احللقأأأأأأأأأأأأة  ضأأأأأأأأأأأأمان
 حتحنة  مشاركة

ودأأأأد ال ظأأأأت اللجنأأأأة بارتيأأأأاا أنأأأأه دأأأأد أُتيحأأأأت للحلقأأأأة  -267
وتعأأأرب   أأأدمات ترمجأأأة شأأأىلوية شأأأاملة  2009الدرا أأأية يف عأأأاد 

ىلسأأها يف الأأدورة القادمأأة، ناللجنأأة عأأن أملهأأا يف أن تتأأاا ادأأدمات 
 يف  دود املوارد املتا ة 


