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 179 196-194                                                                   مقدمة - ألف
 179 204-197                                          النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية - باء

 179 203-200                                           منادشات الىلري  العامل -1
 الأأ   يقرت أأه الىلريأأ  العامأأل علأأى اللجنأأة للنظأأر فأأأي موضأأوع ا طأأار العأأاد -2

 204 180           ("aut dedere aut judicare)"االلتزاد بالتسليم أو احملاكمة 
 183 207-205                                تانة مسؤويل الدول من الوالية القضامية اجلنامية األجنبية -العاشر 

 183 206-205                                                                   مقدمة - ألف
 183 207                                          الدورة احلاليةالنظر يف املوضوع يف  - باء

 185 216-208                                                            شرط الدولة األوىل بالرعاية -احلاد  عشر
 185 208                                                                   مقدمة - ألف
 185 216-209                                          النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية - باء

 185 216-211                                                    منادشات فري  الدرا ة
 185 214-213                                1978تقييم أّويل ملشاريع مواد عاد  )أ(

 186 216-215                                       لألعمال املقبلة ارطة طري   )ب(
 187 226-217                                                                 املعاحدات عرب الزمن -الثاين عشر 

 187 217                                                                   مقدمة - ألف
 187 226-218                                          النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية - باء

 187 225-220                                            منادشات فري  الدرا ة -1
 188 226                                          ا تنتاجات فري  الدرا ة -2

 189 267-227                                                   وا تنتاجاهتا األ ر مقررات اللجنة  -الثالث عشر
 189 243-227                            برنامج اللجنة وإجراءاهتا وأ اليب عملها وو امقها - ألف

 189 229    تعيني مقرر  اه ملوضوع "  ار النزاعات املسلحة على املعاحدات" -1
 189 230                    الىلري  العامل املعر بربنامج العمل الفويل األجل -2
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 التىلحة الىلقرات 
كأأانون األول/ديسأأمرب   11املأأؤر   63/128يف دأأرار اجلمعيأأة العامأأة  النظأأر -3

 189 231             واملتعل  بسيادة القانون على التعيدين الوطر والدويل 2008
 189 236-232                                                الو ام  واملنشورات -4
 189 232                    جتهيز تقارير املقررين ادااني وإادارحا )أ( 
 189 233                             احملاضر املوجزة ألعمال اللجنة )ب( 
التندوق اال ت ماين ملعاجلة تأراكم األعمأال املتأف رة املتتألة  )ج( 

 190 234                               الدويل القانون جلنة  وليةبأ 
 190 236-235      املنشورات األ ر  واملساعدة ال  تقدمها شعبة التدوين )د( 
 190 237                         االدرتا ات املتعلقة بانتخاب أعضاء اللجنة -5
 190 238                                           أ حاد تسوية املنااعات -6
 190 239                                              أ اليب عمل اللجنة -7
 190 240                                                         األتعاب -8
 190 241                                تقدمي املساعدة إىل املقررين ادااني -9
 191 242       ضور املقررين ادااني يف اجلمعية العامة أ ناء النظر يف تقرير اللجنة -10
االجتماع املشرتك مع املستشأارين القأانونيني للمنظمأات الدوليأة ونظومأة  -11

 191 243                                                      األمم املتحدة
 191 244                             موعد ومحان انعقاد الدورة الثانية والستني للجنة - باء
 191 249-245                                                التعاون مع اهلي ات األ ر  - جيم
 192 251-250                         متثيل اللجنة يف الدورة الرابعة والستني للجمعية العامة - دال
 192 252                                          حماضرة ختليد ذكر  جيلربتو أمادو - حاء
 192 267-253                                              احللقة الدرا ية للقانون الدويل - واو

 


