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  ٢٩٣  ١٢٢-١١٦  .............................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  -٣
  ٢٩٦  ١٣٢-١٢٣  .....................حصانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية  - التاسع  

  ٢٩٦  ١٢٥-١٢٣  ............................................................مقدمة   لفأ     
  ٢٩٧  ١٣٠-١٢٦  ..................................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -  باء     
نص مشاريع املواد املتعلقة حبصانة مسؤويل الدول من الوالية القـضائية             - جيم     

  ٢٩٨  ١٣٢-١٣١  .....................اجلنائية اليت اعتمدهتا اللجنة بصفة مؤقتة حىت اآلن
  ٢٩٨  ١٣١  ...........................................نص مشاريع املواد  -١
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قات عليها اليت اعتمدهتا اللجنة بـصفة       نص مشاريع املواد والتعلي     -٢
  ٢٩٩  ١٣٢  ..............................والستني مؤقتة يف دورهتا السادسة

  ٢٩٩  ......................................استخدام املصطلحات   ٢دة املا
  ٢٩٩  ....................................................  التعليق  

  ٣٠٥  .................األشخاص الذين يتمتعون باحلصانة املوضوعية  ٥املادة 
  ٣٠٦  ....................................................التعليق

  ٣٠٨  ١٨٥-١٣٣  .................................................حتديد القانون الدويل العريف  - العاشر  
  ٣٠٨  ١٣٤-١٣٣  ............................................................مقدمة  - ألف     
  ٣٠٨  ١٨٥-١٣٥  ..................................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -  باء     

  ٣٠٩  ١٤٨-١٣٧  ..............................عرض املقرر اخلاص للتقرير الثاين  -١
  ٣١٣  ١٧١-١٤٩  ...............................................موجز املناقشة  -٢

  ٣١٣  ١٥٣-١٤٩  .......................................املالحظات العامة  )أ(
  ٣١٤  ١٥٥-١٥٤  ...................................استخدام املصطلحات  )ب(
  ٣١٥  ١٥٨-١٥٦  ........................................النهج األساسي  )ج(
  ٣١٦  ١٦٨-١٥٩  ........................................."ممارسة عامة"  )د(
  ٣١٨  ١٧١-١٦٩  ...................")opinio juris("" مقبولة مبثابة قانون"  )ه(

  ٣١٩  ١٨٥-١٧٢  .............................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  -٣
  ٣٢٢  ٢٢٢-١٨٦  ..................................... محاية البيئة فيما يتعلق بالرتاعات املسلحة  - احلادي عشر  

  ٣٢٢  ١٨٦  ............................................................ مقدمة  - ألف      
  ٣٢٢  ٢٢٢-١٨٧  ..................................  الدورة احلاليةالنظر يف املوضوع يف  -  باء     

  ٣٢٢  ١٩١-١٨٨  ...........................عرض املقررة اخلاصة للتقرير األويل  -١
  ٣٢٣  ٢١٣-١٩٢  ..............................................موجز املناقشة  -٢

  ٣٢٣  ١٩٢  ...................................... مالحظات عامة  )أ( 
  ٣٢٤  ١٩٩-١٩٣  .....................................النطاق واملنهجية  )ب(
  ٣٢٥  ٢٠٣-٢٠٠  .................................استخدام املصطلحات  )ج(
  ٣٢٦  ٢٠٥-٢٠٤  ..........ااملصادر واملواد األخرى اليت يلزم الرجوع إليه  )د(
  ٣٢٦  ٢٠٩-٢٠٦  .............................املبادئ وااللتزامات البيئية  ) ه(
  ٣٢٨  ٢١١-٢١٠  ...............حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب األصلية  )و(
  ٣٢٨  ٢١٣-٢١٢  ................................... برنامج العمل املقبل  )ز(

  ٣٢٨  ٢٢٢-٢١٤  ..........................الحظات اخلتامية للمقررة اخلاصةامل  -٣
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  ٣٣١  ٢٤٨-٢٢٣  ..................................................التطبيق املؤقت للمعاهدات  - الثاين عشر  
  ٣٣١  ٢٢٤-٢٢٣  ............................................................مقدمة  - لفأ     
  ٣٣١  ٢٤٨-٢٢٥  ..................................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -  باء     

  ٣٣٢  ٢٣٥-٢٢٨  .............................عرض املقرر اخلاص للتقرير الثاين  -١
  ٣٣٤  ٢٤٣-٢٣٦  .............................................ملخص النقاش  -٢
  ٣٣٦  ٢٤٨-٢٤٤  ............................املالحظات اخلتامية للمقرر اخلاص  -٣

  ٣٣٨  ٢٦٢-٢٤٩  .................................................شرط الدولة األوىل بالرعاية  - الثالث عشر  
  ٣٣٨  ٢٥٠-٢٤٩  ............................................................مقدمة  - ألف     
  ٣٣٩  ٢٦٢-٢٥١  ..................................النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية  -  باء     

  ٣٣٩  ٢٥٨-٢٥٤  ......................................مشروع التقرير النهائي  -١
  ٣٤٠  ٢٦٢-٢٥٩  ...................................مناقشات الفريق الدراسي  -٢

  ٣٤٢  ٣١٢-٢٦٣  ..........................................قرارات اللجنة واستنتاجاهتا األخرى  - الرابع عشر  
  ٣٤٢  ٢٩٠-٢٦٣  ....................هتا وأساليب عملها ووثائقهابرنامج اللجنة وإجراءا  - ألف     

  ٣٤٢  ٢٦٦  ..................إدراج موضوع جديد يف برنامج عمل اللجنة  -١
  ٣٤٢  ٢٧٢-٢٦٧  ..............الفريق العامل املعين بربنامج العمل الطويل األجل  -٢
 / كـانون األول   ١٦ املؤرخ   ٦٨/١١٦النظر يف قرار اجلمعية العامة        -٣

  ٣٤٤  ٢٨٠-٢٧٣  دين الوطين والدويلسيادة القانون على الصعي بشأن ٢٠١٣ديسمرب 
  ٣٤٥  ٢٨١  ...................................................األتعاب  -٤
  ٣٤٦  ٢٨٥-٢٨٢  .........................................الوثائق واملنشورات  -٥
حوليـة جلنـة    الصندوق االستئماين إلجناز األعداد املتأخرة من         -٦

  ٣٤٦  ٢٨٦  ..............................................القانون الدويل
  ٣٤٧  ٢٨٧  ...........................املساعدة اليت تقدمها شعبة التدوين  -٧
  ٣٤٧  ٢٨٨  ...................................حولية جلنة القانون الدويل  -٨
  ٣٤٧  ٢٨٩  .............................................املواقع الشبكية  -٩
  ٣٤٨  ٢٩٠  ...........مكتبة األمم املتحدة السمعية البصرية للقانون الدويل  -١٠

  ٣٤٨  ٢٩٢-٢٩١  ..................موعد الدورة السابعة والستني للجنة ومكان انعقادها  -  باء     
  ٣٤٩  ٢٩٧-٢٩٣  .........................................التعاون مع اهليئات األخرى  - جيم     
  ٣٥٠  ٢٩٩-٢٩٨  .....................معية العامةالتمثيل يف الدورة التاسعة والستني للج  - دال     
  ٣٥٠  ٣١١-٣٠٠  ......................................احللقة الدراسية للقانون الدويل  -  هاء     
  ٣٥٢  ٣١٢  ..............االحتفال بالعيد اخلمسني للحلقة الدراسية للقانون الدويل  -  واو     

  املرفق  
  ٣٥٤  ............................................................................القواعد اآلمرة     


