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 *A/65/10 الوثيقة
ا الثانية والستني الدويلتقرير جلنة القانون   عن أعمال دور

ر/مايو  ٣(  )٢٠١٠آب/أغسطس  ٦ -متوز/يوليه  ٥حزيران/يونيه و ٤ -أ
ت  احملتو

 الصفحة
 ٨  ............................................................................................................................ املختصرات
 ٨  ............................................................................................................. االقتباسات بشأن مالحظة
لد هذا يف إليها املشار األطراف املتعددة الصكوك  ٩  ...................................................................................... ا

 الفقرات     الفصل

 ١٤ ١١-١  ................................................................................. الدورة أعمال تنظيم -األول 
 ١٤ ٢  ............................................................................. اللجنة أعضاء - ألف  
 ١٤ ٣  ............................................................................ الطارئ الشاغر - ء  
 ١٥ ٦-٤  ............................................................. املوسع واملكتب املكتب أعضاء - جيم  
 ١٥ ٨-٧  .............................................................................. الصياغة جلنة - دال  
  ١٦ ٩  ................................................................ الدراسة وأفرقة العاملة األفرقة - هاء  
 ١٦ ١٠  .................................................................................... األمانة - واو  
 ١٧ ١١  ........................................................................... األعمال جدول - زاي  

ا يف اللجنة أعمالملخص   -الثاين   ١٨ ٢٤-١٢  ....................................................... والستني الثانية دور
ا تُبدى اليت للتعليقات تكون حمددة قضا -الثالث   ٢٠ ٢٨-٢٥  ......................................للجنة خاصة أمهية بشأ

 ٢٠ ٢٥  ................................................................. املعاهدات على التحفظات - ألف  
 ٢٠ ٢٨-٢٦  ....................................................................... الزمن عرب املعاهدات - ء  

 ٢١ ١٠٦-٢٩  .......................................................................... املعاهدات على التحفظات -الرابع 
 ٢١ ٣٢-٢٩  .................................................................................... مقدمة - ألف  
 ٢٢ ١٠٤-٣٣  ........................................................... احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر - ء  

 ٢٤ ٧٨-٤٧  ................ عشر اخلامس وتقريرَه عشر الرابع لتقريره الثانية اإلضافةَ  اخلاص املقرر عرض -١
 ٣٢ ١٠٣-٧٩  .............................................. عشر السادس لتقريره اخلاص املقرر عرض -٢
 ٣٨ ١٠٤  ............................................... املوضوع هذا عن النهائي التقرير مضمون -٣

 علـــــى لتحفظــــات املتعلــــق املمارســــة دليــــل تشــــكل الــــيت التوجيهيــــة املبــــادئ مشــــاريع جمموعــــة نــــص - جيم  
ا واليت املعاهدات  ٣٨ ١٠٦-١٠٥  ................................................. مؤقتة بصفة اللجنة اعتمد

 ٣٨ ١٠٥  ................................................. التوجيهية املبادئ مشاريع جمموعة نص - ١
ا الــيت عليهــا والتعليقــات التوجيهيــة املبــادئ مشــاريع نــص - ٢ ــا يف مؤقتــة بصــفة اللجنــة اعتمــد  دور

 ٦١ ١٠٦  ....................................................................... والستني الثانية
 ٦١  .................................................................. االعرتاضات صوغ حرية ٣-٦-٢
 ٦٤  .............................. التحفظ صاحب مع العالقة يف املعاهدة نفاذ بدء معارضة حرية ٤-٦-٢
 ٦٧  ............................................ جائز غري لتحفظ الفردي القبول أثر ]٣-٣-٣[ ٢-٣-٣
 ٦٨  ........................................... جائز غري لتحفظ اجلماعي القبول أثر ]٤-٣-٣[ ٣-٣-٣

__________ 
دئ األمر بوصفها إحدى  *  ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة ُوزعت يف   .١٠ والستون، امللحق رقم اخلامسةالو
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ا الثانية والستني2   تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دور
 

 

 الصفحة      

 ٧٠  ......................................................... جواز ردود الفعل على التحفظات ٤-٣
 ٧١  .......................................................................جواز قبول التحفظ ١-٤-٣
 ٧١  ............................................................. جواز االعرتاض على التحفظ ٢-٤-٣
 ٧٦  .................................................................. جواز اإلعالن التفسريي ٥-٣
 ٧٩  ....................................... جواز اإلعالن التفسريي الذي يشكل يف الواقع حتفظاً  ١-٥-٣
 ٨٠  .................................................. ]شروط جواز اإلعالن التفسريي املشروط ٢-٥-٣[
 ٨٢  .......................................... ]اختصاص تقييم جواز اإلعالن التفسريي املشروط ٣-٥-٣[
ت التفسريية ٦-٣  ٨٢  ................................................. جواز ردود الفعل على اإلعال
ت التفسريية ١-٦-٣  ٨٣  ..................................................... جواز املوافقة على اإلعال
ت التفسريية ٢-٦-٣  ٨٤  .........................................................جواز معارضة اإلعال
ت التفسريية -٤ ر القانونية للتحفظات واإلعال  ٨٥  ............................................ اآل
 ٨٨  ................................................... أخرى منظمة أو دولة إزاء التحفظ إنشاء ١-٤
 ٩١  .................................................. صراحة املعاهدة جتيزه الذي التحفظ إنشاء ١-١-٤
لكاملإنشاء التحفظ على معاه ٢-١-٤  ٩٥  ........................................... دة يلزم تطبيقها 
 ٩٧  ............................................ دولية ملنظمة سيسي صك على التحفظ إنشاء ٣-١-٤
ر ٢-٤  ٩٨  ..................................................................... لـُمنشأا التحفظ آ
 ٩٨  ............................................................ لـُمنشأوضع صاحب التحفظ ا ١-٢-٤
 ١٠١  .................................................... املعاهدة نفاذ بدء يف التحفظ إنشاء أثر ٢-٢-٤
 ١٠٢  ............................. املعاهدة يف كطرف  التحفظ صاحب وضع يف التحفظ إنشاء أثر ٣-٢-٤
 ١٠٣  ................................................. التعاهدية العالقات يف الـُمنشأ التحفظ أثر ٤-٢-٤
 ١١٠  ....................................... التحفظ ا يتعلق اليت لاللتزامات املتبادل غري التطبيق ٥-٢-٤
 ١١٣  .......................................................... صحيح حتفظ على االعرتاض أثر ٣-٤
 ١١٤  .................. التحفظ وصاحب االعرتاض صاحب بني املعاهدة نفاذ بدء يف االعرتاض أثر ١-٣-٤
 ١١٥  ..................................االعرتاض وصاحب التحفظ صاحب بني املعاهدة نفاذ بدء ٢-٣-٤
 ١١٥  ................ إلمجاع القبول يُشرتط عندما التحفظ لصاحب لنسبة املعاهدة نفاذ بدء عدم ٣-٣-٤
 ١١٦  ............ األقصى األثر ذي االعرتاض وصاحب التحفظ صاحب بني املعاهدة نفاذ بدء عدم ٤-٣-٤
 ١١٨  ....................................................... التعاهدية العالقات يف االعرتاض أثر ٥-٣-٤
 ١٢٦  ..................................... التحفظ ا يتعلق اليت تلك غري أحكام يف االعرتاض أثر ٦-٣-٤
 ١٢٨  .... حتفظه من االستفادة دون للمعاهدة المتثال إلزامه عدم يف الصحيح التحفظ صاحب حق ٧-٣-٤
 ١٢٩  ............................... املعاهدة نطاق عن اخلارجة وااللتزامات احلقوق يف التحفظ أثر ٤-٤
 ١٢٩  ............................. أخرى معاهدة مبوجب القائمة وااللتزامات احلقوق يف األثر انعدام ١-٤-٤
 ١٣٠  ....................... العريف الدويل القانون مبوجب القائمة وااللتزامات احلقوق يف األثر انعدام ٢-٤-٤
 ١٣١  ............. )آمرة قاعدة( الدويل للقانون العامة القواعد من قطعية قاعدة تطبيق يف األثر انعدام ٣-٤-٤
 ١٣٢  ................................................... الصحيح غري التحفظ على املرتتبة النتائج ٥-٤
 ١٣٧  ........................ الصحيح غري التحفظ بطالن] ٢-٥-٤و ١-٥-٤، والحقاً ٢-٣-٣[ ١-٥-٤
 ١٤٤  ......................... املعاهدة إىل لنسبة الصحيح غري التحفظ صاحب وضع ]٣-٥-٤[ ٢-٥-٤
 ١٥٦  ......................................... الصحيح غري التحفظ على الفعل ردود ]٤-٥-٤[ ٣-٥-٤
 ١٥٩  ............................ املعاهدة يف األخرى األطراف بني العالقات يف التحفظ أثر انعدام ٦-٤
 ١٦١  .................................................................... التفسريي اإلعالن أثر ٧-٤
 ١٦٣  ............................................. تفسريي إعالن بواسطة املعاهدة أحكام توضيح ١-٧-٤
 ١٦٩  ......................... اإلعالن صاحب إىل لنسبة التفسريي اإلعالن سحب أو تعديل أثر ٢-٧-٤
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ت   3 احملتو
 

 

 الصفحة      

 ١٧٠  ......... املتعاقدة واملنظمات املتعاقدة الدول مجيع عليه وافقت تفسريي إعالن على املرتتب األثر ٣-٧-٤
ت التفسريية يف حالة خالفة الدول -٥  ١٧١  ..... التحفظات وقبول التحفظات واالعرتاض عليها واإلعال
 ١٧٣  ................................................................. الدول وخالفة التحفظات ١-٥
 ١٧٣  ......................................................... حديثاً  املستقلة الدول ]١-٥[ ١-١-٥
 ١٧٩  ........................................................ انفصاهلا أو الدول احتاد ]٢-٥[ ٢-١-٥
 ١٨٣  .............................. الدول احتاد حالة يف معينة بتحفظات االعتداد عدم ]٣-٥[ ٣-١-٥
 ١٨٤  ................................................ خلف دولة تصوغها جديدة حتفظات إنشاء ٤-١-٥
 ١٨٤  ........................... السلف الدولة لتحفظات اإلقليمي النطاق على اإلبقاء ]٤-٥[ ٥-١-٥
 ١٨٥  ................................ الدول احتاد حالة يف للتحفظات اإلقليمي النطاق ]٥-٥[ ٦-١-٥
 ١٨٧  ... اإلقليم من جبزء املتعلقة اخلالفة حالة يف اخللف الدولة لتحفظات اإلقليمي النطاق ]٦-٥[ ٧-١-٥
ر توقيت ]٧-٥[ ٨-١-٥  ١٨٨  . السلف الدولة صاغته حتفظ على اخللف الدولة إبقاء عدم على املرتتبة اآل
 ١٨٨  .................................... خلف دولة تصوغها اليت املتأخرة التحفظات ]٩-٥[ ٩-١-٥
 ١٨٩  ................................................ الدول وخالفة التحفظات على االعرتاضات ٢-٥
 ١٨٩  .................. السلف الدولة صاغتها اليت االعرتاضات على اخللف الدولة إبقاء ]١٠-٥[ ١-٢-٥
 ١٩٢  ............................. الدول احتاد حالة يف معينة عرتاضات االعتداد عدم ]١١-٥[ ٢-٢-٥
 ١٩٢  ................ السلف الدولة حتفظات على صيغت اليت االعرتاضات على اإلبقاء ]١٢-٥[ ٣-٢-٥
ا اعرتاضات تصدر مل اليت السلف الدولة حتفظات ]١٣-٥[ ٤-٢-٥  ١٩٣  .......................... بشأ
 ١٩٣  ............................ التحفظات على اعرتاضات لصوغ اخللف الدولة أهلية ]١٤-٥[ ٥-٢-٥
 ١٩٥  .. إزاءها فذة معاهدة تظل حديثاً  املستقلة الدول من ليست خلف دولة اعرتاضات ]١٥-٥[ ٦-٢-٥
 ١٩٦  ............................................................ الدول وخالفة التحفظات قبول ٣-٥
 ١٩٦  .......السلف الدولة صاغته الذي الصريح القبول على حديثاً  املستقلة الدولة إبقاء ]مكرراً  ١٦-٥[ ١-٣-٥
 صـاغته الـذي الصـريح القبـول علـى حـديثاً  املسـتقلة الـدول مـن ليسـت خلـف دولة إبقاء ]١٧-٥[ ٢-٣-٥

 ١٩٧  ................................................................ السلف الدولة
ر توقيـــــت ]١٨-٥[ ٣-٣-٥ ـــــة اآل ـــــول علـــــى اخللـــــف الدولـــــة إبقـــــاء عـــــدم علـــــى املرتتب  صـــــاغته صـــــريح قب

 ١٩٨  ................................................................ السلف الدولة
ت ٤-٥  ١٩٨  ........................................................ الدول وخالفة التفسريية اإلعال
ت ]١٩-٥[ ١-٤-٥  ١٩٨  ................................. السلف الدولة صاغتها اليت التفسريية اإلعال

 الفقرات     الفصل

 ٢٠٠ ١٨٣-١٠٧  ...................................................................................... األجانب طرد -اخلامس 
 ٢٠٠ ١١٢-١٠٧  .................................................................................... مقدمة - ألف  
 ٢٠٠ ١٨٣-١١٣  ........................................................... احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر - ء  

 للشـخص الواجبـة اإلنسـان حقـوق محايـة بشـأن تنظيمهـا واملعـاد املنقحـة املـواد مشـاريع يف النظـر -١
 ٢٠١ ١٣٤-١١٦  ............................................................... طرده اجلاري أو املطرود

 ٢٠١ ١٢٧-١١٦  ..............................................املواد ملشاريع اخلاص املقرر عرض )أ(
 ٢٠٣ ١٣٤-١٢٨  ............................................................  املناقشة ملخص (ب)

 ٢٠٤ ١٨٣-١٣٥  ................................................ اخلاص للمقرر السادس التقرير يف النظر -٢
 ٢٠٤ ١٤٦-١٣٥  .......................................................... اخلاص املقرر عرض )أ(
 ٢٠٦ ١٧٢-١٤٧  ............................................................  املناقشة ملخص )ب(
 ٢٠٩ ١٨٣-١٧٣  ............................................ اخلاص للمقرر اخلتامية املالحظات )ج(
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ا الثانية والستني4   تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دور
 

 

 الصفحة الفقرات     الفصل

ر -السادس   ٢١٢ ٢٨٩-١٨٤  ............................................................... املعاهدات على املسلحة النزاعات آ
 ٢١٢ ١٨٧-١٨٤  .................................................................................... مقدمة - ألف  
 ٢١٢ ٢٨٩-١٨٨  ........................................................... احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر - ء  

 ٢١٢ ١٩٣-١٩١  ....................................................... املوضوع بشأن عامة مالحظات -١
 ٢١٢ ١٩١  .......................................................... اخلاص املقرر عرض )أ(
 ٢١٣ ١٩٢  ............................................................  املناقشة ملخص )ب(
 ٢١٣ ١٩٣  ............................................ اخلاص للمقرر اخلتامية املالحظات )ج(

 ٢١٣ ٢٨٩-١٩٤  .......................................................... املواد مشاريع على التعليقات -٢
 ٢١٣ ٢٠٥-١٩٤  ............................................................... النطاق  -١ املادة

 ٢١٣ ١٩٦-١٩٤  .............................................. عرض املقرر اخلاص (أ)
 ٢١٣ ٢٠١-١٩٧  ................................................. ملخص املناقشة (ب)
 ٢١٤ ٢٠٥-٢٠٢  ................................ املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص (ج)

 ٢١٤ ٢١٣-٢٠٦  ................................................. املصطلحات استخدام -٢ املادة
 ٢١٤ ٢٠٨-٢٠٦  ..............................................اخلاص املقرر عرض )أ(
 ٢١٥ ٢١٢-٢٠٩  ................................................. املناقشة ملخص )ب(
 ٢١٥ ٢١٣  ................................ اخلاص للمقرر اخلتامية املالحظات )ج(

 نشــــــوب حالــــــة يف تلقائيـــــاً  تعلقهــــــا أو املعاهـــــدات تنهــــــي قاعـــــدة وجــــــود عـــــدم -٣ املادة
 ٢١٦ ٢١٧-٢١٤  ........................................................... مسلح نزاع

 ٢١٦ ٢١٤  ..............................................اخلاص املقرر عرض )أ(
 ٢١٦ ٢١٦-٢١٥  ................................................. املناقشة ملخص )ب(
 ٢١٦ ٢١٧  ................................ اخلاص للمقرر اخلتامية املالحظات )ج(

اء إمكانية دالئل -٤ املادة  ٢١٦ ٢٢٧-٢١٨  ............. تعليقها أو منها االنسحاب أو املعاهدات إ
 ٢١٦ ٢٢١-٢١٨  ..............................................اخلاص املقرر عرض )أ(
 ٢١٧ ٢٢٦-٢٢٢  ................................................. املناقشة ملخص )ب(
 ٢١٧ ٢٢٧  ................................ اخلاص للمقرر اخلتامية املالحظات )ج(

 ٢١٨ ٢٣٨-٢٢٨  ............................. موضوعها مؤدى على بناء املعاهدات نفاذ -واملرفق ٥ املادة
 ٢١٨ ٢٣٢-٢٢٨  ..............................................اخلاص املقرر عرض )أ(
 ٢١٩ ٢٣٥-٢٣٣  ................................................. املناقشة ملخص )ب(
 ٢١٩ ٢٣٨-٢٣٦  ................................ اخلاص للمقرر اخلتامية املالحظات )ج(

 ٢١٩   ..................................... املسلح النزاع خالل املعاهدات إبرام -٦ املادة
 ٢١٩ ٢٤٣-٢٣٩  ................................. املعاهدات نفاذ بشأن الصرحية األحكام -٧ املادة

 ٢١٩ ٢٤٠-٢٣٩  ..............................................اخلاص املقرر عرض )أ(
 ٢١٩ ٢٤٢-٢٤١  ................................................. املناقشة ملخص )ب(
 ٢٢٠ ٢٤٣  ................................ اخلاص للمقرر اخلتامية املالحظات )ج(

اء اإلخطار -٨ املادة  ٢٢٠ ٢٥٤-٢٤٤  ............................... التعليق أو االنسحاب أو إل
 ٢٢٠ ٢٤٧-٢٤٤  ..............................................اخلاص املقرر عرض )أ(
 ٢٢٠ ٢٥٠-٢٤٨  ................................................. املناقشة ملخص )ب(
 ٢٢١ ٢٥٤-٢٥١  ................................ اخلاص للمقرر اخلتامية املالحظات )ج(

 ٢٢١   .................. املعاهدة عن مبعزل الدويل القانون يفرضها اليت االلتزامات -٩ املادة
 ٢٢١ ٢٥٨-٢٥٥  .......................................... املعاهدة أحكام فصل إمكانية -١٠ املادة

 ٢٢١ ٢٥٦-٢٥٥  ..............................................اخلاص املقرر عرض )أ(
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ت   5 احملتو
 

 

 الصفحة الفقرات     

 ٢٢١ ٢٥٧  ................................................. املناقشة ملخص )ب(
 ٢٢١ ٢٥٨  ................................ اخلاص للمقرر اخلتامية املالحظات )ج(

اء يف احلق سقوط -١١ املادة  ٢٢٢   ......... نفاذها تعليق أو منها االنسحاب أو املعاهدة إ
 ٢٢٢ ٢٦٤-٢٥٩  ............................................. املعّلقة املعاهدات استئناف -١٢ املادة

 ٢٢٢ ٢٦١-٢٥٩  ..............................................اخلاص املقرر عرض )أ(
 ٢٢٢ ٢٦٣-٢٦٢  ................................................. املناقشة ملخص )ب(
 ٢٢٢ ٢٦٤  ................................ اخلاص للمقرر اخلتامية املالحظات )ج(

 ٢٢٢ ٢٧٠-٢٦٥  ...... املعاهدات على النفس عن اجلماعي أو الفردي الدفاع حق ممارسة أثر -١٣ املادة
 ٢٢٢ ٢٦٦-٢٦٥  ..............................................اخلاص املقرر عرض )أ(
 ٢٢٣ ٢٦٨-٢٦٧  ................................................. املناقشة ملخص )ب(
 ٢٢٣ ٢٧٠-٢٦٩  ................................ اخلاص للمقرر اخلتامية املالحظات )ج(

 ٢٢٤ ٢٧٦-٢٧١  ............................................. املعتدية الدولة استفادة منع -١٥ املادة
 ٢٢٤ ٢٧٢-٢٧١  ..............................................اخلاص املقرر عرض )أ(
 ٢٢٤ ٢٧٥-٢٧٣  ................................................. املناقشة ملخص )ب(
 ٢٢٥ ٢٧٦  ................................ اخلاص للمقرر اخلتامية املالحظات )ج(

 ٢٢٥   ................................................... األمن جملس قرارات -١٤ املادة
 ٢٢٥   .............................. احلياد قوانني عن الناشئة والواجبات احلقوق -١٦ املادة
اء األخرى احلاالت -١٧ املادة  ٢٢٥ ٢٨٣-٢٧٧  ....................النفاذ تعليق أو االنسحاب أو لإل

 ٢٢٥ ٢٧٩-٢٧٧  ..............................................اخلاص املقرر عرض )أ(
 ٢٢٥ ٢٨٢-٢٨٠  ................................................. املناقشة ملخص )ب(
 ٢٢٥ ٢٨٣  ................................ اخلاص للمقرر اخلتامية املالحظات )ج(

 ٢٢٦ ٢٨٩-٢٨٤  ....................................................................... أخرى مسائل -٣
 ٢٢٦ ٢٨٥-٢٨٤  ..............................................اخلاص املقرر عرض )أ(
 ٢٢٦ ٢٨٨-٢٨٦  ................................................. املناقشة ملخص )ب(
 ٢٢٦ ٢٨٩  ................................ اخلاص للمقرر اخلتامية املالحظات )ج(

 الفصل
 ٢٢٧ ٣٣١-٢٩٠  ................................................................ الكوارث حاالت يف األشخاص محاية -السابع 

 ٢٢٧ ٢٩٣-٢٩٠  .................................................................................... مقدمة - ألف  
 ٢٢٧ ٣٢٩-٢٩٤  ........................................................... احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر - ء  

 ٢٢٨ ٣٠٨-٣٠٠  ..................................................... الثالث لتقريره اخلاص املقرر عرض -١
 ٢٢٩ ٣٢٩-٣٠٩  ..................................................................... املناقشة ملخص -٢

 ٢٢٩ ٣١٣-٣٠٩  ..................... للكوارث االستجابة يف اإلنسانية املبادئ - ٦ املادة مشروع )أ(
 ٢٣٠ ٣١٥-٣١٤  ........................................... اإلنسانية الكرامة - ٧ املادة مشروع )ب(
 ٢٣٠ ٣٢٤-٣١٦  ........................... املتضررة للدولة األساسية املسؤولية - ٨ املادة مشروع )ج(

 ٢٣٢ ٣٢٩-٣٢٥  .................................................... اخلاص للمقرر اخلتامية املالحظات - ٣
ا الـيت الكـوارث حـاالت يف األشـخاص حبمايـة املتعلقـة املواد مشاريع نص - جيم    مؤقتـة بصـفة اللجنـة اعتمـد

 ٢٣٢ ٣٣١-٣٣٠  ................................................................................. اآلن حىت
 ٢٣٢ ٣٣٠  ................................................................... املواد مشاريع نص -١
ا الـــــــيت عليهـــــــا والتعليقـــــــات املـــــــواد مشـــــــاريع نـــــــص -٢ ـــــــا يف مؤقتـــــــة بصـــــــفة اللجنـــــــة اعتمـــــــد  دور

 ٢٣٣ ٣٣١  ....................................................................... والستني الثانية
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ا الثانية والستني6   تقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دور
 

 

 الصفحة      

 ٢٣٣  ................................................................................ النطاق -١ املادة
 ٢٣٤  ................................................................................ الغرض -٢ املادة
 ٢٣٥  ......................................................................... الكارثة تعريف -٣ املادة
 ٢٣٦  ....................................................... الدويل اإلنساين القانون مع العالقة -٤ املادة
 ٢٣٧  ......................................................................... التعاون واجب -٥ املادة

 الفقرات     الفصل

 ٢٤٠ ٣٤٠-٣٣٢  ............................................... )aut dedere aut judicare( احملاكمة أو لتسليم االلتزام -الثامن 
 ٢٤٠ ٣٣٤-٣٣٢  .................................................................................... مقدمة - ألف  
 ٢٤٠ ٣٤٠-٣٣٥  ........................................................... احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر - ء  
 ٢٤٠ ٣٤٠-٣٣٧  .................................................................... العامل الفريق مناقشات    

 ٢٤٢ ٣٤٣-٣٤١  ............................................. األجنبية اجلنائية القضائية الوالية من الدول مسؤويل حصانة -التاسع 
 ٢٤٢ ٣٤٢-٣٤١  .................................................................................... مقدمة - ألف  
 ٢٤٢ ٣٤٣  ........................................................... احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر - ء  

 ٢٤٣ ٣٥٤-٣٤٤  ................................................................................ الزمن عرب املعاهدات -العاشر 
 ٢٤٣ ٣٤٤  .................................................................................... مقدمة - ألف  
 ٢٤٣ ٣٥٤-٣٤٥  ........................................................... احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر - ء  

 ٢٤٣ ٣٥٢-٣٤٧  ............................................................... الدراسة فريق مناقشات -١
 ٢٤٤ ٣٥٤-٣٥٣  ........................................................ املعلومات وطلب املقبل العمل -٢

 ٢٤٥ ٣٧٣-٣٥٥  .......................................................................... لرعاية األوىل الدولة شرط -عشر احلادي 
 ٢٤٥ ٣٥٦-٣٥٥  .................................................................................... مقدمة - ألف  
 ٢٤٥ ٣٧٣-٣٥٧  ........................................................... احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر - ء  

 ٢٤٥ ٣٦٨-٣٥٩  ............................................................... الدراسة فريق مناقشات -١
لد السيد( لرعاية األوىل الدولة ألحكام فهرس )أ(  ٢٤٥ ٣٦٠  . برييرا)روهان أ.  والسيد ماكريه دو
ـــــــــــــة وضـــــــــــــعتها الـــــــــــــيت املـــــــــــــواد مشـــــــــــــاريع )ب( ـــــــــــــدويل القـــــــــــــانون جلن  ١٩٧٨ عـــــــــــــام يف ال

 ٢٤٦ ٣٦١  ....................................................... )موراسي شينيا السيد(
 الســــــيد( العامليــــــة التجــــــارة ومنظمــــــة الغــــــات ســــــياق يف لرعايــــــة األوىل الدولــــــة شــــــرط )ج(

لد  ٢٤٦ ٣٦٣-٣٦٢  .............................................................. )ماكريه دو
 شـرط بشـأن االقتصـادي امليـدان يف والتنميـة التعـاون منظمـة بـه اضـطلعت الذي العمل )د(

 ٢٤٧ ٣٦٤  .................................... )احلمود حممود السيد( لرعاية األوىل الدولة
ـــــذي العمـــــل )ه( ـــــه اضـــــطلع ال ـــــاد ب ـــــة شـــــرط بشـــــأن األونكت ـــــة األوىل الدول  الســـــيد( لرعاي

 ٢٤٧ ٣٦٥  ............................................................. )فاسياين ستيفن
 ٢٤٨ ٣٦٨-٣٦٦  ............. برييرا)روهان  أ. السيد( االستثمار معاهدات إطار يف مافيزيين مشكلة )و(

 ٢٤٩ ٣٧٣-٣٦٩  .................................................... املقبلة الدراسة فريق أعمال يف النظر -٢
 ٢٥٠ ٣٨٤-٣٧٤  .............................................................................. املشرتكة الطبيعية املوارد -عشر الثاين 

 ٢٥٠ ٣٧٥-٣٧٤  .................................................................................... مقدمة - ألف  
 ٢٥٠ ٣٨٤-٣٧٦  ........................................................... احلالية الدورة يف املوضوع يف النظر - ء  

 ٢٥١ ٣٨٣-٣٧٨  ...............................................................العامل الفريق مناقشات -١
 ٢٥١ ٣٨٤  ..................................................................العامل الفريق توصية -٢
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ت   7 احملتو
 

 

 الصفحة الفقرات     الفصل

ا اللجنة قرارات -عشر الثالث   ٢٥٢ ٤٢٦-٣٨٥  ................................................................... األخرى واستنتاجا
مج - ألف   ا اللجنة بر ئقها عملها وأساليب وإجراءا  ٢٥٢ ٤٠٤-٣٨٥  ............................................. وو

 ٢٥٢ ٣٨٨  .............................................................. املنازعات تسوية أحكام -١
 واملتعلــــق ٢٠٠٩ ديســــمرب/األول كــــانون  ١٦ املــــؤرخ ٦٤/١١٦ العامــــة اجلمعيــــة قــــرار يف النظــــر -٢

 ٢٥٢ ٣٩٣-٣٨٩  .......................................... والدويل الوطين الصعيدين على القانون بسيادة
مج املعين العامل الفريق -٣  ٢٥٣ ٣٩٤  ....................................... األجل الطويل العمل برب
 ٢٥٣ ٣٩٥  ................................................................. اللجنة عمل أساليب -٤
 ٢٥٣ ٣٩٦  ............................................................................ األتعاب -٥
 ٢٥٣ ٣٩٧  ................................................... اخلاصني املقررين إىل املساعدة تقدمي -٦
 ٢٥٤ ٣٩٨  ..................... اللجنة تقرير يف النظر أثناء العامة اجلمعية يف اخلاصني املقررين حضور -٧
ئق -٨  ٢٥٤ ٤٠٣-٣٩٩  ................................................................... واملنشورات الو

 ٢٥٤ ٣٩٩  ........................................ وإصدارها اخلاصني املقررين تقارير جتهيز )أ(
 ٢٥٤ ٤٠٠  ................................................ اللجنة ألعمال املوجزة احملاضر )ب(
ـــب املتصـــلة املتـــأخرة األعمـــال مـــن تـــراكم مـــا ملعاجلـــة االســـتئماين الصـــندوق )ج( ــ جلنـــة حوليـــة  ـــ

 ٢٥٤ ٤٠١  ............................................................... القانون الدويل
 ٢٥٤ ٤٠٢  ............................................ التدوين شعبة تقدمها اليت املساعدة )د(
 ٢٥٤ ٤٠٣  .............................................................. الشبكية املواقع )ه(

 ٢٥٥ ٤٠٤  ....................... األفريقي لالحتاد التابعة الدويل القانون جلنة رئيس من الواردة الرسالة -٩
 ٢٥٥ ٤٠٥  .............................................. للجنة والستني الثالثة الدورة انعقاد ومكان موعد - ء   

 ٢٥٥ ٤١٠-٤٠٦  ................................................................. األخرى اهليئات مع التعاون - جيم  
 ٢٥٥ ٤١٢-٤١١  ........................................ العامة للجمعية والستني اخلامسة الدورة يف اللجنة متثيل - دال  
 ٢٥٦ ٤٢٦-٤١٣  .............................................................. الدويل للقانون الدراسية احللقة - هاء  
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