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  عشر الثالث الفصل
ا األخرى قرارات اللجنة واستنتاجا

مج -ألف ا اللجنة بر ئقها عملها وأساليب وإجراءا  وو

 ٤املعقــــــــــودة يف  ٣٠٣٧أنشــــــــــأت اللجنــــــــــة، يف جلســــــــــتها  -٣٨٥
ر/مايو   . )١٣٩٥(للدورة احلالية، فريق ختطيط ٢٠١٠أ

وعقد فريق التخطيط مخس جلسات. وُعرض عليه الفرع طـاء  -٣٨٦
اليت جـرت  للمناقشاتمن املوجز املواضيعي الذي أعدته األمانة العامة 

ــــا الرابعــــة والســــتني،  يف اللجنــــة السادســــة للجمعيــــة العامــــة خــــالل دور
ا األخرى" ( )؛ Add.1و A/CN.4/620وعنوانه "قرارات اللجنة واستنتاجا

ــــــذي  )١٣٩٦(٢٠١٣-٢٠١٢واإلطــــــار االســــــرتاتيجي املقــــــرتح للفــــــرتة  ال
مج   ٦٤/١١٤ : الشؤون القانونية"؛ وقرار اجلمعية العامة٦يشمل "الرب

واملتعلــق بتقريــر جلنــة القــانون  ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب   ١٦املــؤرخ 
ن ـــا احلاديـــة والســـتني، وخباصـــة الفقـــر  ٨و ٧ الـــدويل عـــن أعمـــال دور

  ١٦املؤرخ  ٦٤/١١٦ ؛ وقرار اجلمعية العامة٢١إىل  ١٣والفقرات من 
واملتعلق بسيادة القـانون علـى الصـعيدين  ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب 

مــن الفصــل الثالــث عشــر مــن تقريــر  ٣-الــوطين والــدويل؛ والفــرع ألــف
ــا احلاديــة والســتني واملتعلــق  اللجنــة إىل اجلمعيــة العامــة عــن أعمــال دور

كــــــــــانون   ١١املــــــــــؤرخ  ٦٣/١٢٨ نظــــــــــر يف قــــــــــرار اجلمعيــــــــــة العامــــــــــةل
بشـــأن ســـيادة القــانون علـــى الصـــعيدين الـــوطين  ٢٠٠٨األول/ديســمرب 

 .)١٣٩٧(والدويل
إلطـــــــار االســـــــرتاتيجي املقـــــــرتح  -٣٨٧ وأحاطـــــــت اللجنـــــــة علمـــــــاً 
مج  ٢٠١٣-٢٠١٢ للفــــــــرتة ــــــــرب ــــــــذي يشــــــــمل "ال : الشــــــــؤون ٦ال

مج الفرعــــي  التــــدرجيي للقــــانون الــــدويل  : التطــــوير٣القانونيــــة، الــــرب
 وتدوينه".

__________ 
كـــــان فريـــــق التخطـــــيط يتـــــألف مـــــن الســـــيد كريســـــتوفر جـــــون روبـــــرت  )١٣٩٥( 

وال إســـكاراميا، والســـيد  دوغـــارد (الـــرئيس) واألعضـــاء التاليـــة أمســـاؤهم: الســـيدة 
ســـكيسما ، والســـيد إيرنســـت بيرتيـــتش، والســـيد أ. برييـــرا، بريمـــوديس - رســـيلو 

والسيد آالن بيليه، والسيدة مـاري جاكوبسـون، والسـيد حسـني حسـونة، والسـيد 
رينـــــــــــدر ســـــــــــينغ،  ، والســـــــــــيد  حممـــــــــــود احلمـــــــــــود، والســـــــــــيد جيلبريتـــــــــــو ســـــــــــابو

،  غالتســــكي، والســــيد جورجيــــو شــــه، والســــيد جيســــالف هنكــــني والســــيدة غــــا
أوســــبينا، والســــيد  -والســـيد إدمونــــدو فارغــــاس كــــارينيو، والســــيد إدواردو فلنســــيا 

لوســـيوس كـــافليش، والســـيد مـــوريس كــــامتو، والســـيد إنريكيـــه كانـــديويت، والســــيد 
لـــد ماكريـــه،  رومـــان كولـــودكني، والســـيد بيـــدرو كوميســـاريو أفونســـو، والســـيد دو

الســـــري مايكـــــل وود، والســـــيد والســـــيد شـــــينيا موراســـــي، والســـــيد غيـــــورغ نـــــوليت، و 
 فاسياين (حبكم منصبه). نوغروهو ويسنوموريت، والسيد ستيفن

 )١٣٩٦( A/65/6. 
لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقرة ٢٠٠٩ حولية )١٣٩٧(   .٢٣١، ا

 املنازعات تسوية أحكام -١

ــــــه اللجنــــــة يف  -٣٨٨ لقــــــرار الــــــذي اختذت ــــــاعمــــــًال  ــــــة  دور احلادي
قشـــــت اللجنـــــة يف جلســـــتها   ٢٩املعقــــــودة يف  ٣٠٧٠والســـــتني، 

مسألة "أحكام تسوية املنازعات" يف إطـار البنـد  ٢٠١٠متوز/يوليه 
املعنون "مسائل أخرى". وكانت معروضًة عليها مذكرة عـن أحكـام 

ا األمانــــة  علــــى طلــــب اللجنــــة  نــــاءً بالعامـــة تســـوية املنازعــــات أعــــد
)A/CN.4/623(،  ِّز على املواضـيع املتعلقـة بتسـوية املنازعـات الـيت ترك

ريـــخ دراســـة اللجنـــة هلـــذه املواضـــيع  ســـبق للجنـــة أن نظـــرت فيهـــا و
حكام تسوية املنازعـات، واضـعة يف  يتعلق فيماوممارستها السابقة 

عـــدة  وأثـــريت. العامـــةاعتبارهـــا املمارســـة املتَّبعـــة حـــديثاً يف اجلمعيـــة 
ظــر اللجنــة يف مســألة إدراج أحكــام ضــرورة أن تن مــن بينهــانقــاط، 

بتنــاول كــل حالــة علــى حــدة،  موادهــاتســوية املنازعــات يف مشــاريع 
ومدى فائدة طلب معلومات من اهليئات اإلقليمية بشأن األسلوب 

 احملتملــةواجلــدوى  ،الــذي تتبعــه يف تنــاول مســائل تســوية املنازعــات
ـــــة بغـــــرض إدراجهـــــا يف إعـــــال  القبـــــول تلصـــــياغة أحكـــــام منوذجي

ــــــــة مبوجــــــــب املــــــــادة  مــــــــن  ٣٦ختصــــــــاص حمكمــــــــة العــــــــدل الدولي
كمة العدل الدولية. وقررت اللجنة أن تستأنف حمل األساسي نظامال

ـــــــــا املقبلـــــــــة يف إطـــــــــار البنـــــــــد املعنـــــــــون "مســـــــــائل  املناقشـــــــــة يف دور
ورقــة عمــل  الســري مايكــل وود دّ كــذلك علــى أن يُعــ  واتُفــق أخــرى".

 قبل انعقاد الدورة.

  ١٦ املؤرخ ٦٤/١١٦اجلمعية العامة  النظر يف قرار -٢
املتعلق بسيادة القانون و  ٢٠٠٩ كانون األول/ديسمرب

 على الصعيدين الوطين والدويل
  ١٦املــــؤرخ  ٦٤/١١٦قرارهــــا يف اجلمعيــــة العامــــة،  كــــررت -٣٨٩

املتعلــــــق بســــــيادة القــــــانون علـــــــى و  ٢٠٠٩ كــــــانون األول/ديســــــمرب
ـــا إىل ا، يف مجلـــة الصـــعيدين الـــوطين والـــدويل للجنـــة أن أمـــور، دعو

بشـأن دورهـا الـراهن  تعليقـات ،يف تقريرهـا إىل اجلمعيـة العامـة ،تورد
وقــــــد أتيحــــــت للجنــــــة فرصــــــة التعليــــــق  يف تعزيــــــز ســــــيادة القــــــانون.

ــا الســتني. وتالحــظ اللجنــة  ستفاضــة علــى هــذا املوضــوع يف دور
مـن  ٣٤٦إىل  ٣٤١مضمون التعليقات الواردة يف الفقرات من أن 

ـــــزال صـــــاحلاً، وتؤكـــــد مـــــن جديـــــد  ال )١٣٩٨(٢٠٠٨ لعـــــام تقريرهـــــا ي
ا الواردة يف الفقرة  .)١٣٩٩(٢٠٠٩ لعام من تقريرها ٢٣١ تعليقا

__________ 
لد الثاين (اجلزء الثاين)٢٠٠٨ حولية )١٣٩٨(   .، ا
لد الثاين (اجلزء الثاين)٢٠٠٩ حولية )١٣٩٩(   .، ا
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وتشــــكل ســــيادة القــــانون جــــوهر عمــــل اللجنــــة، حيــــث إن  -٣٩٠
مهمتهـــــا األساســـــية هـــــي توجيـــــه عمليـــــة تطـــــوير القـــــانون وتدوينـــــه. 

ـــــــة العامـــــــة يف  ـــــــة أن دور اجلمعي تشـــــــجيع التطـــــــوير وتالحـــــــظ اللجن
كيـــده يف قــــرار  التـــدرجيي للقـــانون الـــدويل وتدوينـــه هـــو دور أُعيـــد 

املتعلــق بســيادة القــانون علــى الصــعيدين  ٦٤/١١٦اجلمعيــة العامــة 
ا اجلمعيـــة  الـــوطين والـــدويل. وتواصـــل اللجنـــة، بصـــفتها هيئـــة أنشـــأ

ق من ميثا ١٣(أ) من املادة ١العامة ووفقاً للوالية الواردة يف الفقرة 
األمـــم املتحـــدة، تعزيـــز التطـــوير التـــدرجيي للقـــانون الـــدويل وتدوينـــه. 
وتُعــرض نتــائج عمــل اللجنــة يف تقريرهــا الســنوي إىل اجلمعيــة العامــة 

ً يف اللجنـة السادسـة، سـيما أثنـاء أسـبوع القـانون  وال وتُناَقش سـنو
الدويل. وتعلّـق اللجنـة أمهيـة كبـرية علـى املناقشـات وتبـادل وجهـات 

بــني اللجنــة والــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة، وهــي تعتــرب النظــر 
 هذه املناقشات أداة هامة لتعزيز سيادة القانون.

لبيـان الـذي أدىل  -٣٩١ وقد أحاطت اللجنـة علمـاً، بصـفة خاصـة، 
لــــس يف  ســــم ا ــــيس جملــــس األمــــن  ــــه رئ  ٢٠١٠حزيران/يونيــــه  ٢٩ب

لـس يف البنـد املعنـون "تع يتعلق فيما زيـز وتـدعيم سـيادة القـانون بنظـر ا
أن اللجنــة ملتزمــة  كمــا  .)١٤٠٠(يف احلفـاظ علــى الســلم واألمــن الـدوليني"

لتسوية السلمية للمنازعات، وهي تدعم بنشـاط قيـام الـدول األعضـاء 
لوســــائل الســــلمية علــــى النحــــو املنصــــوص عليــــه يف  ــــا  بتســــوية منازعا

 الفصل السادس من ميثاق األمم املتحدة.
ـا عالقـة تكافليــة  -٣٩٢ واللجنـة جـزء مــن العالقـة الـيت توصــف 

بعـة لألمـم  مع حمكمة العـدل الدوليـة الـيت هـي أعلـى هيئـة قضـائية 
ـــا  رة الســـنوية الـــيت يقـــوم  املتحـــدة. ويتجســـد ذلـــك، مـــثًال، يف الـــز

رة  وكما رئيس احملكمة إىل اللجنة. قال الـرئيس أُوادا، فـإن هـذه الـز
ـــــيح فرصـــــة للتفاعـــــل ـــــيًال  تت ـــــر متث ـــــني املؤسســـــتني القـــــانونيتني األكث ب

للمجتمع الدويل واللتني تعمـالن مـن أجـل تعزيـز سـيادة القـانون يف 
. وقــد اعتمــدت احملكمــة مــراراً وتكــراراً علــى )١٤٠١(العالقــات الدوليــة

ا، وعلـى غـري ذلـك مـن  عتبارها صكوكاً ملزمة حبد ذا املعاهدات 
ا اللجنــــة، كأدلـــة  ئـــق الــــيت أعـــد علــــى القـــانون الــــدويل العــــريف. الو

ملقابل، تنظر اللجنة إىل األحكام القضائية الصادرة عـن احملكمـة  و
على درجات اُحلجّية؛ فعلى سبيل املثال،  عتبارها أحكاماً تتسم 
قامـــت اللجنـــة يف حـــاالت كثـــرية، يف ســـياق عملهـــا احلـــايل املتعلـــق 

نظمـــــات بقضـــــا مثـــــل التحفظـــــات علـــــى املعاهـــــدات ومســـــؤولية امل
الدولية، بصياغة قواعد مقرتحة تشري فيها إشارًة مباشرة إىل قرارات 

تســــتند فيهــــا إىل حجــــج تطرحهــــا قياســــاً علــــى أحكــــام  أو احملكمــــة
صادرة عن احملكمة. وهـذه العالقـة بـني اللجنـة واحملكمـة تسـاعد يف 

من خالل التطبيق املتسق والشفاف لقواعد  ال تعزيز سيادة القانون
بـــل أيضـــاً مـــن خـــالل التـــدليل علـــى أن هيئـــات  واضـــحة فحســـب،

  قانونية خمتلفة تعتمد النهج نفسه إزاء حتديد قواعد القانون الدويل.
__________ 

 )١٤٠٠( S/PRST/2010/11. 
 ٩املعقـــودة يف  ٣٠٦٢يـــرد نـــص البيـــان يف احملضـــر املـــوجز للجلســـة  )١٤٠١( 

 .٢٠١٠متوز/يوليه 

أن حماكم إقليميـة ووطنيـة قـد أبـدت اسـتعداداً لتطبيـق مشـاريع  كما
عتبارهـــا تعـــّرب عـــن القـــانون الـــدويل.  القواعـــد الـــيت تضـــعها اللجنـــة 

القواعــــد ذات الصــــلة وتــــربز وهــــذه اإلحــــاالت تعــــزز مركــــز مشــــاريع 
 الطابع العملي للمسامهة احلالية للجنة يف تعزيز سيادة القانون.

كيــد التزامهــا بتعزيــز ســيادة القــانون يف كــل -٣٩٣  وتعيــد اللجنــة 
 تضطلع به من أنشطة. ما

مج العمل الطويل األجل -٣  الفريق العامل املعين برب
 ٤قـــــــرر فريـــــــق التخطـــــــيط، يف جلســـــــته األوىل املعقـــــــودة يف  -٣٩٤

ر/مـــايو  مج ٢٠١٠أ ، أن يُعيـــد إنشـــاء الفريـــق العامـــل املعـــين بــــرب
سة السيد إنريكيه كانديويت. وأحاط فريـق  العمل الطويل األجل بر
التخطيط علماً بتقرير مرحلي شفوي قدمه رئيس الفريق العامل إىل 

 .٢٠١٠يه متوز/يول ٢٧فريق التخطيط يف 

 أساليب عمل اللجنة -٤
الحظت اللجنة أنـه، نظـراً إىل عـدم وجـود حيـز يف جـدوهلا  -٣٩٥
يتسن يف أثناء الدورة احلاليـة عقـد اجتمـاع للفريـق العامـل  مل الزمين،

ســــاليب عمــــل  املفتــــوح العضــــوية التــــابع لفريــــق التخطــــيط واملعــــين 
ة الثالثـــــة اللجنـــــة. وســـــيجتمع هـــــذا الفريـــــق العامـــــل يف بدايـــــة الـــــدور 

 للجنة.  والستني

 األتعاب -٥
تكــّرِر اللجنــة جمــدداً آراءهــا بشــأن مســألة األتعــاب الناشــئة  -٣٩٦

 ٢٧املــــــــــؤرخ  ٥٦/٢٧٢ عــــــــــن اعتمــــــــــاد اجلمعيــــــــــة العامــــــــــة قرارهــــــــــا
، وهــــي آراء أُعــــرب عنهــــا يف التقــــارير الســــابقة ٢٠٠٢ آذار/مــــارس

رين . وتشــدد اللجنــة علــى أن القــرار املــذكور ميــس املقــر )١٤٠٢(للجنــة
 اخلاصني بصورة خاصة، ألنه يضر بدعم أعماهلم البحثية.

 تقدمي املساعدة إىل املقررين اخلاصني -٦
تــود اللجنــة أن تؤكــد مــن جديــد أن ملقرريهــا اخلاصــني دوراً  -٣٩٧

خاصـــاً يف أســـاليب عملهـــا. وطـــابع اللجنـــة املســـتقل ميـــنح مقرريهـــا 
لتعــاون مــع األمانــة العامــ ة ولكــن أيضــاً اخلاصــني مســؤولية العمــل 

ملســـاعدة الثمينـــة الـــيت  بصـــورة مســـتقلة عنهـــا. ومـــع تســـليم اللجنـــة 
ــا تالحــظ أن متطلبــات عمــل املقـــررين  تقــدمها شــعبة التــدوين، فإ

__________ 
لـد الثــاين (اجلـزء الثــاين)٢٠٠٢ حوليــة انظـر )١٤٠٢(  ؛ ٥٣١-٥٢٥، الفقــرات ، ا
لـــد الثـــاين (اجلـــزء الثـــاين)٢٠٠٣ حوليـــةو لـــد ٢٠٠٤ حوليـــة؛ و٤٤٧، الفقـــرة ، ا ، ا

لــــد الثــــاين (اجلــــزء الثـــــاين)٢٠٠٥ حوليــــة؛ و٣٦٩، الفقــــرة (اجلــــزء الثــــاين)الثــــاين  ، ، ا
لــــــــــد الثــــــــــاين (اجلــــــــــزء ال٢٠٠٦ حوليــــــــــة؛ و٥٠١ الفقــــــــــرة ؛ ٢٦٩الفقــــــــــرة )، ثــــــــــاين، ا

لـــد الثـــاين (اجلـــزء ال٢٠٠٧ حوليـــةو لـــد ٢٠٠٨ حوليـــة؛ و٣٧٩، الفقـــرة )ثـــاين، ا ، ا
لــــد الثــــاين (اجلــــزء ٢٠٠٩ حوليــــة؛ و٣٥٨الفقــــرة )، الثــــاينالثــــاين (اجلــــزء  ، )الثـــــاين، ا

 .٢٤٠ الفقرة
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اخلاصني بصفتهم خرباء مستقلني وطبيعة هـذا العمـل املسـتمر علـى 
مــدار الســنة تعــين أن بعــض أشــكال املســاعدة الــيت حيتــاجون إليهــا 

ملالحظــة مي مــا تتجـاوز كــن أن تقدمـه األمانــة العامــة. ومـن اجلــدير 
بوجه خاص أن املقررين اخلاصني حيتاجون يف إعدادهم للتقارير إىل 
أشــكال شــىت مــن العمــل البحثــي الفــوري، وهــو عمــل يتعــذر متامــاً 
علــــى األمانــــة العامــــة املوجــــودة يف املقــــر أن تقــــوم بــــه مــــن الناحيــــة 

ي يشـــكل عنصـــراً أساســـياً يف العمليـــة. فهـــذا النـــوع مـــن العمـــل الـــذ
بـــد مـــن أدائـــه يف حـــدود مســـؤوليات املقـــررين  ال مـــداوالت اللجنـــة

اخلاصــــني القائمــــة أصــــًال يف خمتلــــف امليــــادين املهنيــــة، األمــــر الــــذي 
أنــه يـــؤثر يف  كمــا  يســهل تقــديره نقـــداً، ال يضــيف عبئــاً جديــداً قـــد

ظــــروف عملهــــم. وتعــــرب اللجنــــة عــــن أملهــــا يف أن تعتــــرب اجلمعيــــة 
 عامــة أنــه مــن املناســب النظــر يف هــذه املســألة مــن جديــد يف ضــوءال
ثري فعلي يف سالمة أداء اللجنة أعماهلا ككل. ما  هلا من 

حضور املقررين اخلاصني يف اجلمعية العامة أثناء  -٧
 النظر يف تقرير اللجنة

ا مع اجلمعية العامة،  -٣٩٨ ا، بغية تعزيز عالقا تالحظ اللجنة أ
األنظار يف مناسبات سابقة إىل إمكانيـة السـماح للمقـررين وّجهت 

اخلاصــني حبضــور مناقشــات اللجنــة السادســة املتعلقــة بتقريــر اللجنــة 
لتمكيـــنهم مـــن اكتســـاب رؤيـــة أمشـــل للمواقـــف القائمـــة، واإلحاطـــة 
ــــدى، والشــــروع يف إعــــداد تقــــاريرهم يف  ملالحظــــات الــــيت تُب علمــــاً 

أيضــــاً أن حضــــور املقــــررين  . وقــــد رأت اللجنــــة)١٤٠٣(مرحلــــة مبكــــرة
اخلاصــــــــــــني ييســـــــــــــر تبــــــــــــادل اآلراء واملشـــــــــــــاورات بيــــــــــــنهم وممثلـــــــــــــي 

حــة )١٤٠٤(احلكومــات . وتــود اللجنــة أن تؤكــد مــن جديــد جــدوى إ
الفرصة للمقررين اخلاصني للتفاعل مع ممثلي احلكومات أثناء النظر 

 يف مواضيعهم يف اللجنة السادسة.

ئق واملنشورات -٨  الو

 ر املقررين اخلاصني وإصدارهاجتهيز تقاري (أ)
حـــة مجيـــع األدلـــة  -٣٩٩ تؤكـــد اللجنـــة مـــن جديـــد أمهيـــة تـــوفري وإ

املتعلقــــة مبمارســــة الــــدول وغــــري ذلــــك مــــن مصــــادر القــــانون الــــدويل 
داء اللجنــة وظيفتهــا املتمثلــة يف التطــوير التــدرجيي للقــانون  املتصــلة 

ا تدرك متاماً، الدويل وتدوينه. وتود اللجنة أيضاً أن تؤكد كذلك أ
هــــي ومقرروهـــــا اخلاصـــــون، احلاجـــــة إىل حتقيـــــق وفـــــورات يف احلجـــــم 
ـــــم سيســـــتمرون يف وضـــــع هـــــذه  ئـــــق كلمـــــا أمكـــــن وأ اإلمجـــــايل للو

تعـــــــي اللجنـــــــة مـــــــزا اإلجيـــــــاز قـــــــدر  وإذ االعتبـــــــارات يف احلســـــــبان.
ـــا تعتقـــد اعتقـــاداً راســـخاً أنـــه ميكـــن مســـبقاً تقييـــد  ال اإلمكـــان، فإ

__________ 
لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقرة ١٩٨٨ حولية )١٤٠٣(   .٥٨٢، ا
لد الثاين (اجلزء الثاين)، الفقرة ١٩٨٩ حولية )١٤٠٤(   .٧٤٢، ا

ــــق ومشــــا ئ ــــةطــــول الو عمــــال اللجن . )١٤٠٥(ريع البحــــوث املتعلقــــة 
وأكدت اللجنة أيضاً أمهية إعداد تقارير املقررين اخلاصني يف حينها 

 لتقدميها إىل اللجنة وتسليمها إىل األمانة العامة.

 احملاضر املوجزة ألعمال اللجنة (ب)
الحظــــت اللجنـــــة مـــــع التقـــــدير أن احملاضـــــر املـــــوجزة احملـــــررة  -٤٠٠

ـــــة الـــــيت  ـــــريات التحريري (املتضـــــمنة تصـــــويبات أعضـــــاء اللجنـــــة والتغي
واملعروضــــــة يف الشــــــكل الســــــابق للتنضــــــيد  احلوليــــــةأدخلهــــــا حمــــــررو 
ــــــة  ٢٠٠٤ عــــــام والنشــــــر) حــــــىت متاحــــــة حاليــــــاً علــــــى موقــــــع اللجن

عــــــــداد احمل اضــــــــر الشــــــــبكي، وشــــــــددت علــــــــى ضــــــــرورة التعجيــــــــل 
 للجنة. املوجزة

تراكم من األعمال  ما الصندوق االستئماين ملعاجلة (ج)
 حولية جلنة القانون الدويلـ املتأخرة املتصلة ب

حامسة األمهية لفهم  احلولياتأكدت اللجنة من جديد أن  -٤٠١
ا اللجنة يف جمال التطـوير التـدرجيي للقـانون  األعمال اليت تضطلع 

يف جمال تعزيز سيادة القانون يف العالقـات  الدويل وتدوينه، وكذلك
الدوليــة. والحظــت اللجنــة مــع التقــدير أن اجلمعيــة العامــة أقــرت يف 

إنشــــاء األمــــني العــــام صــــندوقاً اســــتئمانياً لتلقــــي  ٦٤/١١٤ قرارهــــا
 ةـحوليــبـــ لة ـرة املتصـــتــراكم مــن األعمــال املتأخــ مــا التربعــات ملعاجلــة

 ودعت إىل تقدمي تربعات حتقيقاً هلذه الغاية. الدويل القانون جلنة

 املساعدة اليت تقدمها شعبة التدوين (د)
أعربت اللجنـة عـن تقـديرها للمسـاعدة القّيمـة الـيت تقـدمها  -٤٠٢

ا الفنيـــــة للجنـــــة  ألمانـــــة العامـــــة يف إطـــــار خـــــدما شـــــعبة التـــــدوين 
عمــال اللجنــة. وأعربــت  ومشــاركتها يف مشــاريع البحــوث املتعلقــة 
اللجنــة بوجــه خــاص عــن تقــديرها لألمانــة العامــة إلعــدادها دراســة 
استقصائية بشأن االتفاقيات املتعددة األطراف اليت قد تكون وثيقة 

لتسليم عمال اللجنة املتعلقة مبوضوع "االلتزام  احملاكمة  أو الصلة 
)aut dedere aut judicare"( )A/CN.4/630(  ومــذكرة بشــأن أحكــام

 .)A/CN.4/623(عات تسوية املناز 

 املواقع الشبكية )ه(
أعربـــت اللجنــــة جمـــدداً عــــن تقــــديرها للنتـــائج الــــيت حققتهــــا  -٤٠٣

األمانــة العامــة يف نشــاطها املســتمر املتعلــق بتحــديث وإدارة موقعهــا 

__________ 
لقيـــــود املفروضـــــة علـــــى عـــــدد  )١٤٠٥(  لالطـــــالع علـــــى االعتبـــــارات املتعلقـــــة 

، ١٩٧٧ حوليـــةصـــفحات تقـــارير املقـــررين اخلاصـــني، انظـــر، علـــى ســـبيل املثـــال، 
لـــد الثـــاين (اجلـــزء لـــد الثـــاين (اجلـــزء ١٩٨٢ حوليـــة، و١٣٢ ص، الثـــاين) ا ، ا

  ١٩املــــؤرخ  ٣٢/١٥١. انظــــر أيضــــاً قــــرار اجلمعيــــة العامــــة ١٧٦ ص)، الثــــاين
 ٣٧/١١١، وقـــرار اجلمعيـــة العامـــة ١٠، الفقـــرة ١٩٧٧كـــانون األول/ديســـمرب 

، وكذلك القرارات الالحقة ٥، الفقرة ١٩٨٢كانون األول/ديسمرب   ١٦املؤرخ 
لتقارير السنوية املقدمة من اللجنة إىل اجلمعية العامة  .املتعلقة 
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ا اللجنة قرارات   255 األخرى واستنتاجا

 

 

. وأكــدت اللجنــة مــن )١٤٠٦(الشــبكي اخلــاص بلجنــة القــانون الــدويل
جديـــد أن هــــذا املوقــــع الشــــبكي واملواقـــع الشــــبكية األخــــرى التابعــــة 

ـــــدوين ـــــة يف اضـــــطالعها تشـــــكِّل مـــــورداً  )١٤٠٧(لشـــــعبة الت مثينـــــاً للجن
تمــع األوســع،  بعملهــا وللبــاحثني يف أعمــال اللجنــة علــى صــعيد ا
لتايل يف النهوض عمومـاً بتـدريس القـانون الـدويل ودراسـته  وتسهم 
ونشــــره وتقــــديره علــــى نطــــاق أوســــع. وتشــــري اللجنــــة إىل أن املوقــــع 

عمال اللجنة يتضمن معلومات عن احلالة الر  اهنة الشبكي املتعلق 
يتضـمن نصوصـاً  كمـا  للمواضيع املدرجة يف جـدول أعمـال اللجنـة،

 أولية حمررة للمحاضر املوجزة للجنة.

الرسالة الواردة من رئيس جلنة القانون الدويل التابعة  -٩
 لالحتاد األفريقي

هتمام إنشاء جلنة القـانون الـدويل التابعـة  -٤٠٤ الحظت اللجنة 
ســتعداد هــذه اللجنــة للتعــاون مــع جلنــة لالحتـاد األفريقــي،  ورّحبــت 

 القانون الدويل.

 للجنة والستني الثالثة الدورة انعقاد ومكان موعد -ء

ا الثالثة والسـتون يف جنيـف يف  -٤٠٥ قررت اللجنة أن تُعقد دور
 ٤حزيران/يونيـــــــــه ومـــــــــن  ٣نيســـــــــان/أبريل إىل  ٢٦الفرتتـــــــــني مـــــــــن 
 .٢٠١١آب/أغسطس  ١٢متوز/يوليه إىل 

 األخرى اهليئات مع التعاون -جيم

، ٢٠١٠متوز/يوليـــه  ٩للجنـــة املعقـــودة يف  ٣٠٦٢يف اجللســـة  -٤٠٦
أوادا، رئيس حمكمـة العـدل الدوليـة، كلمـة أمـام  ألقى القاضي هيساشي

ــــا احملكمــــة مــــؤخراً  اللجنــــة وأطلعهــــا علــــى األنشــــطة الــــيت اضــــطلعت 
ُموليــاً اهتمامـــاً خاصـــاً للجوانـــب  )١٤٠٨(والقضــا املعروضـــة عليهـــا حاليـــاً 

عمال اللجنة. وأعقب ذلك تبادل لآلراء.  املتصلة اتصاالً وثيقاً 
ة للبلـــــدان األمريكيـــــة يف الـــــدورة احلاليـــــة ومثَّـــــل اللجنـــــة القانونيـــــ -٤٠٧

للجنـــة القـــانون الـــدويل الســـيد فريـــدي كاســـتّيو الـــذي ألقـــى كلمـــًة أمـــام 
ر/مــايو ١٩املعقــودة يف  ٣٠٤٧اللجنــة يف جلســتها  . )١٤٠٩(٢٠١٠ أ

ـــا حاليـــاً اللجنـــة القانونيـــة للبلـــدان  ـــز علـــى األنشـــطة الـــيت تضـــطلع  وركَّ
ــــة وا ــــة بشــــأن املســــائل العاملي ــــؤثر علــــى املنطقــــة. األمريكي ــــيت ت ملســــائل ال

 وأعقب ذلك تبادل لآلراء.
األمـــــني العـــــام للمنظمـــــة االستشـــــارية القانونيـــــة  وألقـــــى -٤٠٨

حممـد، كلمـًة أمـام اللجنـة يف  ، السـيد رمحـات بـناألفريقية - اآلسيوية
__________ 

 ./http://legal.un.org/ilcعنوان املوقع هو:  )١٤٠٦( 
 ./http://legal.un.org/codانظر عموماً املوقع التايل:  )١٤٠٧( 
 يرد هذا البيان يف احملضر املوجز لتلك اجللسة. )١٤٠٨( 
 مثله. )١٤٠٩( 

. وأطلــــــع )١٤١٠(٢٠١٠متوز/يوليــــــه  ١٤املعقــــــودة يف  ٣٠٦٤ جلســــــتها
ــا املنظمــة االستشــارية القانونيــة اللجنــة علــى األنشــطة الــيت  اضــطلعت 

مــؤخراً، وكــذلك علــى أنشــطتها القادمــة. وأعقــب ذلــك تبــادل لــآلراء. 
ـــــــــــــة، يف جلســـــــــــــــــــــتها   ٣٠املعقـــــــــــــــــــــودة يف  ٣٠٧١وقـــــــــــــــــــــررت اللجنــــــــ

، أن ميثلهــا الســيد شــينيا موراســي يف الــدورة الســنوية ٢٠١٠ متوز/يوليــه
ـــ التاســـعة يت ســـتعقد يف دار واألربعـــني للمنظمـــة االستشـــارية القانونيـــة ال

 .٢٠١٠آب/أغسطس  ٨إىل  ٥السالم (مجهورية تنزانيا املتحدة) من 
ومثِّلت اللجنة األوروبية للتعـاون القـانوين وجلنـة املستشـارين  -٤٠٩

، يف  لــــس أورو لقــــانون الــــدويل العــــام التابعــــة  القــــانونيني املعنيــــة 
دارة املشــورة الــدورة احلاليــة للجنــة القــانون الــدويل، بكــّل مــن مــدير إ

ـــــدويل العـــــام ( ـــــة والقـــــانون ال ـــــل Jurisconsultالقانوني )، الســـــيد مانوي
لقــانون الــدويل يليز  رتــوا، ورئــيس جلنــة املستشــارين القــانونيني املعنيــة 

العام، السـيد رولـف أينـار فـايف، اللـذين ألقيـا كلمتـني أمـام اللجنـة 
. وقد )١٤١١(٢٠١٠متوز/يوليه  ٢٠املعقودة يف  ٣٠٦٧ يف جلستها

ـــــا حاليـــــاً جلنـــــة  ـــــزا يف كلمتيهمـــــا علـــــى األنشـــــطة الـــــيت تضـــــطلع  ركَّ
لقــــانون الــــدويل العــــام   يتعلــــق فيمــــااملستشــــارين القــــانونيني املعنيــــة 

 . بطائفــة مــن املســائل القانونيــة، وكــذلك علــى أنشــطة جملــس أورو
 وأعقب ذلك تبادل لآلراء.

لـآلراء  ، جـرى تبـادل غـري رمسـي٢٠١٠متوز/يوليه  ١٥ويف  -٤١٠
بــني أعضــاء جلنــة القــانون الــدويل واللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر 

هتمــــــام مشــــــرتك،  يف ذلــــــك عــــــرض مبــــــا بشــــــأن مواضــــــيع حتظــــــى 
للمشاريع احلالية للجنة الدولية للصـليب األمحـر وعـرض بشـأن  عام

مفهــــــوم املشــــــاركة املباشــــــرة يف األعمــــــال القتاليــــــة مبوجــــــب القــــــانون 
 عــــن قضــــا تتعلــــق مبوضــــوع "طــــرد ، فضــــالً )١٤١٢(اإلنســــاين الــــدويل

 األجانب". وأعقب ذلك تبادل لآلراء.

 العامة للجمعية والستني اخلامسة الدورة يف اللجنة متثيل -دال

قــــــــــررت اللجنــــــــــة أن ميثلهــــــــــا رئيســــــــــها، الســــــــــيد نوغروهــــــــــو  -٤١١
 ويسنوموريت، يف الدورة اخلامسة والستني للجمعية العامة.

، ٢٠١٠آب/أغســـــطس  ٤املعقـــــودة يف  ٣٠٧٥ويف اجللســـــة  -٤١٢
ــــه، املقــــرر اخلــــاص املعــــين مبوضــــوع  طلبــــت اللجنــــة إىل الســــيد آالن بيلي
ــــدورة اخلامســــة والســــتني  "التحفظــــات علــــى املعاهــــدات"، أن حيضــــر ال

مــــــــن قــــــــرار اجلمعيــــــــة  ٥للجمعيــــــــة العامــــــــة مبقتضــــــــى أحكــــــــام الفقــــــــرة 
 .١٩٨٩كانون األول/ديسمرب   ٤املؤرخ  ٤٤/٣٥ العامة

__________ 
 مثله. )١٤١٠( 
 مثله. )١٤١١( 
قـــــدَّم الســـــيد كنـــــوت دويرمـــــان، املستشـــــار القـــــانوين للجنـــــة الدوليـــــة  )١٤١٢( 

للصليب األمحر، عرضاً عاماً للمشاريع احلالية للجنة الدوليـة للصـليب األمحـر، 
وقـــدَّم الســـيد نـــيلس ميلـــزر عرضـــاً بشـــأن مفهـــوم املشـــاركة املباشـــرة يف األعمـــال 

ريس كــامتو، املقــرر القتاليــة مبوجــب القــانون اإلنســاين الــدويل. وقــدَّم الســيد مــو 
 اخلاص املعين مبوضوع "طرد األجانب"، عرضاً عاماً بشأن املوضوع.
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير 256   والستني الثانية دور
 

 

 الدويل للقانون الدراسية قةاحلل -هاء

، ُعقـــــدت الـــــدورة ٦٤/١١٤عمـــــًال بقـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة  -٤١٣
السادسة واألربعون للحلقة الدراسية للقانون الـدويل يف قصـر األمـم 

أثنــــاء انعقــــاد  ٢٠١٠متوز/يوليــــه  ٢٣إىل  ٥جبنيــــف يف الفــــرتة مــــن 
ب الـــدورة احلاليـــة للجنـــة. وهـــذه احللقـــة الدراســـية موجَّهـــة إىل طـــال

الدراســـــــات العليـــــــا املتخصصـــــــني يف القـــــــانون الـــــــدويل ولألســـــــاتذة 
املســـؤولني احلكـــوميني الـــذين يشـــتِغلون مبهـــن  أو اجلـــامعيني الشـــبان

َيشـــَغلون وظـــائف يف اخلدمـــة املدنيـــة يف  أو دبلوماســـية أو أكادمييـــة
م.  بلدا

وقـد شــارك يف الــدورة ســتة وعشــرون مشــاركاً مــن جنســيات  -٤١٤
. وَحَضــر املشــاركون اجللســات )١٤١٣(نــاطق العــاملخمتلفــة مــن مجيــع م

حضروا حماضرات جرى الرتتيب هلا خصيصـاً مـن  كما  العامة للجنة
 أجلهم وشاركوا يف أعمال األفرقة العاملة املعنية مبواضيع ُحمدَّدة.

 األول نائـبالوافتتح احللقة الدراسية السـيد جـون دوغـارد،  -٤١٥
ـــ رئيس اللجنـــة. وتـــوىل الســـيد مـــاركوس مشيـــت، املستشـــار القـــانوين ل

األقــــدم مبكتــــب األمــــم املتحــــدة يف جنيــــف، مســــؤولية إدارة احللقــــة 
الدراسية وتنظيمها وتسيري أعماهلا، وساعده يف ذلك السيد فيتوريو 
مينيــــــيت، اخلبــــــري االستشــــــاري القــــــانوين مبكتــــــب األمــــــم املتحــــــدة يف 

 وسيليه من مكتب االتصال القانوين.جنيف، والسيد سيباستيان ر 

وألقــى أعضــاء اللجنــة حماضــرات علــى النحــو التــايل: الســيد  -٤١٦
؛ والسيد )"جلنة القانون الدويل: أمناط التأثري"(ستيفن ت. فاسياين 

احملاكمـــة يف مواجهــــة  أو لتســـليم "االلتــــزام(جيســـالف غالتســـكي 
؛ )عرب الـزمن" "املعاهدات(؛ والسيد غيورغ نوليت )اإلرهاب الدويل"
__________ 

شــــارك األشــــخاص التاليــــة أمســــاؤهم يف الــــدورة السادســــة واألربعــــني  )١٤١٣( 
الســـيد إليـــا أدامـــوف (بـــيالروس)، والســـيدة للحلقـــة الدراســـية للقـــانون الـــدويل: 

راغــــواي)، والســــيدة ســــيلف ينا أغــــريّي (األرجنتــــني)، مونيكــــا أداريــــو دافــــالوس (
والســـــيد ريكـــــاردو أالركـــــون (كولومبيـــــا)، والســـــيدة بيـــــرتا بينيســـــوفا (اجلمهوريـــــة 
ن)، والســيدة مــارلني دا فــارجيم  التشــيكية)، والســيدة كــاليويب تشــينوغلو (اليــو
تنايـك دابـريو (اهلنـد)، والسـيد  (مجهورية فنـزويال البوليفاريـة)، والسـيد سـريدار 

كي (بولندا)، والسيد إبراهيم الديواين (مصر)، والسيد جورج ميشال دروزنيافس
را هـــانكوين (تشـــاد)، والســـيدة ماهيـــاد  -غالينـــدو (الربازيـــل)، والســـيد دجونـــغ 

يل  -حســنزاده  فــاكويل (الســويد)، والســـيد هينــغ ليــو (الصــني)، والســـيدة 
ينـه نغـونغي موريس (سنغافورة)، والسـيدة إينـوجني مـوييين (زامبيـا)، والسـيدة رجي

)، والســيدة ســناء وشــتايت (تــونس)،  (الكــامريون)، والســيد جــود أوســاي (غــا
ن)، والســـيد رودريغـــو بوالنكـــو الزو (شـــيلي)،  رو أوزاكـــي (اليـــا والســـيد ســـو
هريميياكــــادازا راتســــيمانداو (مدغشــــقر)، والســــيدة رامبيــــاري ســــونوار  والســــيد 

الســيد إنغــو فينتســكه (أملانيــا)، م)، و  (نيبــال)، والســيد يل فونــغ تــران (فييــت
(رومانيــا). وكانــت جلنــة االختيــار الــيت ترأســتها الســيدة  والســيد فــيلكس زاهــار

لـــــورانس بواســـــون دو شـــــازورن (أســـــتاذة القـــــانون الـــــدويل جبامعـــــة جنيـــــف) قـــــد 
مرشــحاً  ٢٨يف قصــر األمــم واختــارت  ٢٠١٠نيســان/أبريل  ٢٦اجتمعــت يف 

يـــــتمكن  ة يف احللقـــــة الدراســـــية. وملمـــــن أصـــــل مائـــــة متقـــــدم بطلـــــب للمشـــــارك
 مرشحان من بني املرشحني الذين اختريوا من حضور احللقة الدراسية.

الدول عن األفعال غري  "مسؤولية(والسيد إدموندو فارغاس كارينيو 
"مســــؤولية املنظمــــات (؛ والســــيد جورجيــــو غــــا )املشــــروعة دوليــــاً"

"اتفاقيـة شـاملة ضـد اإلرهــاب: (؛ والسـيد أ. روهـان برييـرا )الدوليـة"
؛ والســـــــــيدة مـــــــــاري جاكوبســـــــــون )احلالـــــــــة الراهنـــــــــة للمفاوضـــــــــات"

 .)"القرصنة: املاضي واحلاضر واملستقبل"(

كمــا أُلقيـــت حماضـــرات علـــى النحــو التـــايل: الســـيد فيتوريـــو  -٤١٧
"مقدمــــة (مينيـــيت، مســـاعد مـــدير احللقـــة الدراســـية للقـــانون الـــدويل 

؛ والسيد دانييل مولر، مساعد املقـرر )ألعمال جلنة القانون الدويل"
؛ والسيدة )"التحفظات على املعاهدات"(بيليه  اخلاص السيد آالن

جيلينا بيجيتش، املستشارة القانونية للجنة الدولية للصـليب األمحـر 
ت الراهنة اليت تواجه القانون اإلنساين الـدويل"( ؛ والسـيد )"التحد

"القضا القانونية الناشئة (فاكالف ميكولكا، مدير شعبة التدوين 
"ترابط الفقه القانوين (ماركوس مشيت  ؛ والسيد)عن خالفة الدول"

الـــــــدويل واإلقليمـــــــي والـــــــوطين يف جمـــــــال حقـــــــوق اإلنســـــــان: بعـــــــض 
 .)التأمالت"

ونظِّمـــــت جلســـــتان خاصـــــتان خارجيتـــــان يف مبـــــىن جامعـــــة  -٤١٨
 املعهـــــد العـــــايل للدراســـــات الدوليـــــة واإلمنائيـــــة جبنيـــــف. ويف جنيـــــف

حماضـرات جامعة جنيف، حضر املشـاركون يف احللقـة الدراسـية  ويف
"مـــزا ومســـاوئ القضـــاء اجلنـــائي ( ألقاهـــا األســـتاذ مـــاركو ساســـويل

ـــــدويل" لنســـــبة إلعمـــــال القـــــانون اإلنســـــاين ال ـــــدويل  ؛ واألســـــتاذ )ال
ـــــــرت كولـــــــب  مـــــــالت يف الـــــــدور املعاصـــــــر حملكمـــــــة العـــــــدل (روب "

"حمكمـة العــدل (؛ واألسـتاذة لـورانس بواسـون دو شـازورن )الدوليـة"
املعهـد العـايل للدراسـات  ويف .)"Pulp Millsالدولية واخلرباء: قضية 

الدوليـــــة واإلمنائيـــــة جبنيـــــف، حضـــــر املشـــــاركون يف احللقـــــة الدراســـــية 
ســيس الــدول هــو (حماضــرة ألقاهــا األســتاذ مارســيلو كــوهني  "هــل 

دّس  -، وحماضــرة ألقتهــا األســتاذة فــريا غوالنــد )جمــرد أمــر واقــع؟"
 . )"وضع فلسطني يف القانون الدويل"(

كمـــا حضـــر املشـــاركون يف احللقــــة الدراســـية جلســـة للجنــــة  -٤١٩
املعنيــة حبقــوق اإلنســان ســبقتها جلســة إحاطــة بشــأن أعمــال هــذه 

 اللجنة قدمها السيد ماركوس مشيت.

وشــــكِّل فريقــــان عــــامالن يف إطــــار احللقــــة الدراســــية تنــــاوال  -٤٢٠
لتســــــليم احملاكمــــــة يف مواجهــــــة اإلرهــــــاب  أو موضــــــوعي "االلتــــــزام 

ويل" و"دور جلنـــــة القـــــانون الـــــدويل يف املســـــتقبل". وانضـــــم كـــــّل الـــــد
 مشــــــارك مــــــن املشـــــــاركني يف احللقــــــة الدراســـــــية إىل أحــــــد الفـــــــريقني

كليهما. وتوىل أربعة من أعضاء جلنة القانون الدويل، هم السيد  أو
. ت ســتيفن والســيد غالتســكي جيســالفأ. روهــان برييــرا والســيد 

، تقـــدمي توجيهـــات إىل الفـــريقني كانـــديويت  إنريكيـــه والســـيد فاســـياين
العاملني. وأعّد كل فريق تقريراً وقدَّم استنتاجاته إىل احللقة الدراسية 
يف جلسة خاصة ُنظمت هلذه الغاية. وقد مجِّع التقريران ووّزِعا على 

 مجيع املشاركني وكذلك على أعضاء اللجنة.
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ا اللجنة قرارات   257 األخرى واستنتاجا

 

 

وقــــد اســــتقبلت مجهوريــــة وكــــانتون جنيــــف املشــــاركني بكــــرم  -٤٢١
مـا  رة بصـحبة ُمرِشـد إىل قاعـة أال الضيافة املعهود، ونظِّمت هلـم ز

لس البلدي أعقبها حفل استقبال.  يف ا
وألقــــــــــــى كلمــــــــــــة أمــــــــــــام اللجنــــــــــــة واملشــــــــــــاركني يف احللقــــــــــــة  -٤٢٢

، رئيس لدى اختتامها كّل من السيد نوغروهو ويسنوموريت الدراسية
اللجنـــة، والســـيد مـــاركوس مشيـــت، مـــدير احللقـــة الدراســـية، والســـيد 
سم املشاركني يف احللقة الدراسـية.  رودريغو بوالنكو الزو (شيلي) 
وُمــنح كــل مشــارك مــن املشــاركني شــهادة تُثبــت مشــاركته يف الــدورة 

 السادسة واألربعني للحلقة الدراسية.
لغ أن حك -٤٢٣ واجلمهوريـة أيرلنـدا ومات والحظت اللجنة بتقدير 

التشــيكية والســويد وسويســرا والصــني وفنلنــدا وكرواتيــا ولبنــان واملكســيك 
الشــمالية والنمســا وهنغــار وأيرلنــدا واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى 

قامت خالل األعوام الثالثة املاضية بتقـدمي تربعـات إىل صـندوق األمـم 
حــــت  املتحــــدة االســــتئماين للحلقــــة الدراســــية للقــــانون الــــدويل. وقــــد أ

احلالــــــة املاليــــــة للصــــــندوق تقــــــدمي عــــــدد كــــــاٍف مــــــن املــــــنح للمرشــــــحني 
اجلـــديرين، وخباصـــة مـــن البلـــدان الناميـــة، توخيـــاً لتحقيـــق توزيـــع جغـــرايف 

مرشـــــحاً منحــــاً كاملـــــة  ١٤هــــذا العـــــام، ُمــــنح  ويف مالئــــم للمشـــــاركني.

اً جزئيـــة مرشـــحني منحـــ ٤(تشـــمل بـــدل الســـفر واإلقامـــة)، بينمـــا ُمـــنح 
 بدل إقامة). أو سفربدل (

، وهــو العــام الــذي بــدأ فيــه َعقــد احللقــة ١٩٦٥ عــام ومنــذ -٤٢٤
جنســية،  ١٦٣مشــاركاً ميثلــون  ١٠٥٩ الدراســية، شــارك يف احللقــة

 مشاركاً حصلوا على منح. ٦٣٦من بينهم 
ـــــــــة الـــــــــيت تُوليهـــــــــا للحلقـــــــــة  -٤٢٥ ـــــــــة علـــــــــى األمهي وتشـــــــــدِّد اللجن

ـــــدان  وال ونيني الشـــــبان،الدراســـــية الـــــيت تتـــــيح للقـــــان ســـــيما مـــــن البل
الناميــــــــــــة، االطــــــــــــالع علــــــــــــى أعمــــــــــــال اللجنــــــــــــة وعلــــــــــــى أنشــــــــــــطة 
املنظمـــــــــات الدوليـــــــــة الكثــــــــــرية الـــــــــيت يوجــــــــــد مقرهـــــــــا يف جنيــــــــــف. 
ن تُناِشـــــد اجلمعيــــــة العامـــــة الــــــدول مـــــرة أخــــــرى  وتوصـــــي اللجنــــــة 
 تقـــــــدمي تربعـــــــات مــــــــن أجـــــــل ضـــــــمان عقــــــــد احللقـــــــة الدراســــــــية يف

 كنة.وسع مشاركة مم ٢٠١١ عام
رتيـاح أنــه قــد أتيحـت للحلقــة الدراســية  -٤٢٦ والحظـت اللجنــة 
خـدمات ترمجـة شـفوية شـاملة. وتعـرب اللجنـة عـن  ٢٠١٠ عام يف

أملهـــا يف أن تتـــاح اخلـــدمات نفســـها يف الـــدورة القادمـــة، يف حـــدود 
 املوارد املتاحة.
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