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  الفصل الثاني عشر  
 قرارات اللجنة واستنتاجاتها األخرى

 
 وأساليب عملها ووثادقهابرنامج اللجنة وإجراءاتها  -ألف 

 
، فريأأأأأأق  ةأأأأأأي  2015أيار/مأأأأأأايو  8، املعقأأأأأأوهة   3248أنشأأأأأأ ت الل  أأأأأأة   جلسأأأأأأتها  -284

 ي(396)للدورة احلالية
وعقد فريق التطةي  ثالث جلسأاتي و أان معروضأاً عليأه الفأرع طأاد مأ  املأوجم املواضأيعي  -285

ورهتأا التاسأعة والسأتني املع أون "قأرارات لل  اقشة اليت جرت   الل  أة الساهسأة لل  عيأة العامأة   ه
  أأأأأأأأانون األول/  10املأأأأأأأأؤر   69/118الل  أأأأأأأأة واسأأأأأأأأت تاجاهتا األخأأأأأأأأرى"؛ وقأأأأأأأأرار ا  عيأأأأأأأأة العامأأأأأأأأة 

ةشأأأأ ن تقريأأأأر   أأأأة القأأأأانون الأأأأدويل عأأأأ  أع أأأأال هورهتأأأأا الساهسأأأأة والسأأأأتني؛ وقأأأأرار  2014 هيسأأأأ رب
ةشأأأأ ن سأأأأياهة القأأأأانون علأأأأ   2014 أأأأانون األول/هيسأأأأ رب   10املأأأأؤر   69/123ا  عيأأأأة العامأأأأة 

 الصعيدي  الوطد والدويلي
 

 إدراج مواإليع جديدة علع برنامج عمل اللجنة -1 
، أن تأأأدرن موضأأأوع 2015أيار/مأأأايو  27، املعقأأأوهة   3257قأأأررت الل  أأأة   جلسأأأتها  -286

خاصأأأأاً (   ةرنأأأأامج ع لهأأأأا، وأن تعأأأأني السأأأأيد هيأأأأري تأأأأالهي مقأأأأرراً Jus Cogens"القواعأأأأد اآلمأأأأرة" )
 املوضوعي هل ا
 

 الفريق العامل المعني بئرنامج العمل الطويل األجل -2 
، أن يرعيأأأأأأأد 2015أيار/مأأأأأأأايو  11قأأأأأأأرر فريأأأأأأأق التطةأأأأأأأي ،   جلسأأأأأأأته األوىل املعقأأأأأأأوهة    -287

تشأأأكيي الفريأأأق العامأأأي املعأأأد ةربنأأأامج الع أأأي الةويأأأي األجأأأي هلأأأ   الأأأدورة ةرئاسأأأة السأأأيد هونالأأأد وي 
 متأأأوث/ 30ق العامأأأي رىل فريأأأق التطةأأأي ،   جلسأأأته الثالثأأأة املعقأأأوهة   يأأأرئأأأيس الفر  ما ريأأأهي وقأأأدو

 ، تقريرًا مرحليًا شفويًا ع  أع ال الفريق العامي   الدورة احلاليةي 2015 يوليه

__________ 

 وميسأأأأأاريو أفونسأأأأأو،  فريأأأأأق التطةأأأأأي  مؤلفأأأأأاً مأأأأأ  السأأأأأيد أي سي وا أأأأأو )رئيسأأأأأاً(، السأأأأأيد لي  أأأأأافليش، السأأأأأيد بي  أأأأأان (396) 
املرتضأأأأأأأ  سأأأأأأألي ان قويأأأأأأأدر، السأأأأأأأيدة كي رسأأأأأأأكوةار ررنانأأأأأأأدث، السأأأأأأأيد وي فورتأأأأأأأو، السأأأأأأأيد حي عي حسأأأأأأأونة،  عي السأأأأأأأيد
أي العراةأأأأأة،  السأأأأأيدة وي غي جا وةسأأأأأون، السأأأأأيد كي  يتيشايسأأأأأاري، السأأأأأيدضي احل أأأأأوه، السأأأأأيد  ي خوانأأأأأغ،  وي السأأأأأيد
نيهأأأأأأأأاوس، السأأأأأأأأيد غي نأأأأأأأأوليت،  ي موراسأأأأأأأأي، السأأأأأأأأيد شي هي مأأأأأأأأري ، السأأأأأأأأيد بي  ما ريأأأأأأأأه، السأأأأأأأأيد شي وي هي السأأأأأأأأيد
ووه،  وي بي شأأتورما، السأأيد هي هي تأأالهي، السأأيد ني ويسأأ وموريت، السأأيد ةأأارك، السأأيد ري ةيرتيأأتش، السأأيد غي كي السأأيد

 ي)غكم م صبه(ةريموهيس  -ةاسكيس  والسيد السيد وي
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بشرأن  2014كرانون األول/ديسرمئر   10المرلر   69/123النظر في قرار الجمعية العامة  -3
 ين الوطني والدوليسيادة القانون علع الصعيد

ةشأأ ن  2014 أأانون األول/هيسأأ رب   10املأأؤر   69/123قامأأت ا  عيأأة العامأأة،   قرار أأا  -288
أن  مجلأأأة أمأأأور، ةتكأأأرار هعوهتأأأا لل  أأأة رىل ضأأأ  سأأأياهة القأأأانون علأأأ  الصأأأعيدي  الأأأوطد والأأأدويل، 

وترعلّأأأق    تعميأأأم سأأأياهة القأأأانوني ةشأأأ ن هور أأا الأأأرا    اتأأدرن   تقرير أأأا رىل ا  عيأأأة العامأأأة تعليقاهتأأأ
(ي وتالحأا الل  أة أن 2008الل  ة س وياً عل  هور أا   تعميأم سأياهة القأانون م أ  هورهتأا السأتني )

تأأأأمال  ( الA/63/10) 2008 مأأأأ  تقرير أأأأا لعأأأأاو 346رىل  341التعليقأأأأات الأأأأوارهة   الفقأأأأرات مأأأأ  
               ي(397)تعليقاهتا املقدمة   الدورات الساةقةعل  ، وتؤ د صاحلة
وتشأأري الل  أأة رىل أن سأأياهة القأأانون  أأي جأأو ر ع لهأأاي ويت ثأأي  أأدفها،   أأا  أأو حمأأده    -289
 م  نظامها األساسي،   تعميم التةوير التدر ي للقانون الدويل وتدوي هي 1املاهة 
اعتبار أأأأا مبأأأأدأ سأأأأياهة القأأأأانون   مجيأأأأع أع اهلأأأأا، فرهنأأأأا تأأأأدرك متامأأأأاً ورك تضأأأأع الل  أأأأة    -290
ت فيأأأ  القأأأانون الأأأدويل علأأأ  الصأأأعيد الأأأوطد، وهتأأأد  رىل تعميأأأم احأأأرتاو سأأأياهة القأأأانون علأأأ   أمهيأأأة

 الصعيد الدويلي

وستواصأأي الل  أأة،   أث أأاد اضأأةالعها ةواليتهأأا املتعلقأأة ةأأالتةوير التأأدر ي للقأأانون الأأدويل  -291
ةوصأأفها مبأأدأ حا  أأاً، وحقأأوق اإلنسأأان األساسأأية  ،تدوي أأه، ع أأد االقتضأأاد، وضأأع سأأياهة القأأانونو 

مأأ  امليثأأاق و  رعأأالن  13لسأأياهة القأأانون   أأا  أأي مبي أأة   هيباجأأة ميثأأاق األمأأم املتحأأدة واملأأاهة 
، الأأأدويلاالجت أأأاع الرفيأأأع املسأأأتوى لل  عيأأأة العامأأأة املعأأأد ةسأأأياهة القأأأانون علأأأ  الصأأأعيدي  الأأأوطد و 

 ي  (398)حسباهنا  
ةأأأأني سأأأأياهة القأأأأانون ور أأأأائم األمأأأأم املتحأأأأدة وتراعأأأأي الل  أأأأة،   أع اهلأأأأا الرا  أأأأة، "الأأأأرتاة   -292

أي م هأأا علأأ  ، هون الرت يأأم علأأ  (399)الأأثالث )و أأي السأأالو واألمأأ ، والت  يأأة، وحقأأوق اإلنسأأان("
التأأأأأدر ي للقأأأأأانون الأأأأأدويل حسأأأأأاب غري أأأأأاي وتأأأأأدرك، ع أأأأأد االضأأأأأةالع ةواليتهأأأأأا املتعلقأأأأأة ةأأأأأالتةوير 

 وتدوي ه، التحديات الرا  ة اليت تواجه سياهة القانوني

__________ 

الأأأدورة ؛ واملرجأأع نفسأأأه، 231الفقأأأرة  ،(A/64/10) 10الوثأأائق الرمسيأأأة لل  عيأأة العامأأأة، الأأدورة الراةعأأأة والسأأتون، امللحأأأق رقأأم  (397) 
الأدورة الساهسأة والسأتون، امللحأق ؛ واملرجأع نفسأه، 393رىل  390الفقأرات  ،(A/65/10) 10اخلامسة والستون، امللحق رقأم 

 ،(A/67/10) 10الأأأأدورة السأأأأاةعة والسأأأأتون، امللحأأأأق رقأأأأم ؛ واملرجأأأأع نفسأأأأه، 398رىل  392الفقأأأأرات  ،(A/66/10) 10رقأأأأم 
؛ 179رىل  171الفقأأأرات  ،(A/68/10) 10الأأأدورة الراةعأأأة والسأأأتون، امللحأأأق رقأأأم ؛ واملرجأأأع نفسأأأه، 279رىل 274الفقأأأرات 

 ي280-273الفقرات  ،(A/69/10) 10الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم واملرجع نفسه، 

رعأالن االجت أاع الرفيأع املسأتوى لل  عيأة العامأة املعأد )" 2012تشأري  الثأام/نوف رب  30املأؤر   67/1قرار ا  عية العامة  (398) 
 ي41الفقرة ، A/RES/67/1 الوثيقة ،"(ةسياهة القانون عل  الصعيدي  الوطد والدويل

العأأاو عأأ  قيأأاس فعاليأأة الأأدعم املقأأدو مأأ  م ظومأأة األمأأم املتحأأدة لتعميأأم سأأياهة القأأانون   حأأاالت ال أأماع  األمأأنيتقريأأر  (399) 
 ي70، الفقرة 2013/يونيه حميران S/2013/341 ،11ةعد ال ماع،  وما

http://undocs.org/ar/A/63/10
http://undocs.org/ar/A/64/10
http://undocs.org/ar/A/65/10
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/67/10
http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/RES/67/1
http://undocs.org/ar/S/2013/341
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وقأأد واصأأألت الل  أأة،   الأأأدورة احلاليأأأة، تقأأدمي رسأأأهامها   جمأأأال سأأياهة القأأأانون، ةأأأال ظر    -293
مواضأأأأيع "محايأأأأة الغأأأأال  ا أأأأوي"، و"ا أأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأانية"، و"حتديأأأأد القأأأأانون الأأأأدويل العأأأأر "، 

تفاقأات الالحقأأة وامل ارسأة الالحقأأة في أا يتعلأأق ةتفسأري املعا أأدات"، و"محايأة البيئأأة في أا يتعلأأق و"اال
ةال ماعأأات املسأألحة"، و"حصأأانة مسأأؤويل الأأدول مأأ  الواليأأة القضأأائية ا  ائيأأة األج بيأأة"، و"التةبيأأق 

 أأأة مقأأأرراً املؤقأأأت لل عا أأأدات"، و"شأأأرط الدولأأأة األوىل ةالرعايأأأة"ي وعأأأالوة علأأأ  كلأأأك، عيّ أأأت الل 
 خاصًا مع يًا مبوضوع "القواعد اآلمرة"ي

الحأأأا الل  أأأأة أن ا  عيأأأأة العامأأأة هعأأأأت الأأأأدول األعضأأأأاد رىل التعليأأأق ةوجأأأأه خأأأأاص علأأأأ  تو  -294
ي وتأأوه الل  أأة (400)"هور ع ليأأات املعا أأدات املتعأأدهة األطأأرا    تعميأأم سأأياهة القأأانون وال هأأوض رأأا"

، اسأت اهاً رىل املقرتحأأات امل صأأوص عليهأأا   تأأدخي اآلنتلفأأة أن تشأري رىل أن أع اهلأأا ةشأأ ن مواضأيع خم
ع ليأأأأات املعا أأأأدات املتعأأأأدهة األطأأأأرا ، مثأأأأي   نةأأأأاق مأأأأ  نظامهأأأأا األساسأأأأي،  23و 16املأأأأاهتني 

، ومشأأروع مدونأأة ا أأرائم املطلأأة 2001مشأأاريع املأأواه ةشأأ ن حصأأانات الأأدول وةتلكاهتأأا مأأ  الواليأأة، 
، ومشأأاريع 1994ومشأأروع ال ظأأاو األساسأأي حملك أأة ج ائيأأة هوليأأة، ، 1996ةسأألم اإلنسأأانية وأم هأأا، 

ي وتسأأأأرتعي 1994املأأأأواه ةشأأأأ ن قأأأأانون اسأأأأتطداو ا أأأأاري املائيأأأأة الدوليأأأأة   األغأأأأراض غأأأأري املالحيأأأأة، 
 مبا   كلكالل  ة االنتبا  أيضًا رىل األع ال اليت قامت را مؤخرًا ةش ن مواضيع خمتلفة، 

 ؛2001، مسؤولية الدول ع  األع ال غري املشروعة هولياً مشاريع املواه ةش ن  • 
 ؛2001، م ع الضرر العاةر للحدوه ال اجم ع  أنشةة خةرةمشاريع املواه ةش ن  • 
 ؛2006، مشاريع املواه ةش ن احل اية الدةلوماسية • 
 ؛2008، قانون طبقات امليا  ا وفية العاةرة للحدوهمشاريع املواه ةش ن  • 
 ؛2011، آثار ال ماعات املسلحة عل  املعا داتمشاريع املواه ةش ن  • 
 ؛2011، مشاريع املواه ةش ن مسؤولية امل ظ ات الدولية • 
 ي2014مشاريع املواه ةش ن طره األجانب،  • 

 ي(2011) رىل هليي امل ارسة ةش ن التحفظات عل  املعا دات وتشري الل  ة أيضاً  
 التمامها ةسياهة القانون   مجيع أنشةتهايوتكرر الل  ة ت  يد  -295
 

كررانون   10المررلر   69/118مررن قرررار الجمعيررة العامررة  13إلررع  10النظررر فرري الفقرررات  -4
 بشأن أعمال لجنة القانون الدولي في دورتها السادسة والستين 2014األول/ديسمئر 

الأأيت رحبأأت  69/118امأأة مأأ  قأأرار ا  عيأأة الع 13رىل  10عل أأاً ةأأالفقرات ت الل  أأة أحاطأأ -296
وشأ عت الل  أة علأ  مواصألة  أ    ،فيها ا  عية ةا هوه الأيت تبأ هلا الل  أة لتحسأني أسأاليب ع لهأا

لل  أأأأة  أأأأو مكتأأأأب األمأأأأم املتحأأأأدة   ج يأأأأ ، والحظأأأأت أن الرئيسأأأأي قأأأأر املامل ارسأأأأة، وكّ أأأأرت ةأأأأ ن 
__________ 

 ي  20الفقرة  ،2014األول/هيس رب   انون 10املؤر   ،69/123قرار ا  عية العامة  (400) 
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أ أأأدت، هلأأأأ   الغايأأأأة، أمهيأأأأة الل  أأأة ت ظأأأأر   رمكانيأأأأة عقأأأد جأأأأمد مأأأأ  هوراهتأأأا مسأأأأتقبالً   نيويأأأأورك، و 
يتصأأأي ةأأأ لك مأأأ  عوامأأأي رهاريأأأة وت ظي يأأأة وغري أأأا، وهعأأأت  مراعأأأاة الل  أأأة لتقأأأديرات التكأأأالي  ومأأأا

الل  أأأة رىل رجأأأراد مأأأداوالت شأأأاملة ةشأأأ ن رمكانيأأأة عقأأأد جأأأمد مأأأ  هورهتأأأا الثام أأأة والسأأأتني   نيويأأأورك، 
مأأ   388التوصأأية الأوارهة   الفقأرة ، هون املسأاس غصأيلة تلأأك املأداوالت، أن تعأاوه ال ظأر   وهعأت

 تقرير الل  ة ع  أع ال هورهتا الثالثة والستني   الدورة السبعني لل  عية العامةي 
أعرةأأت   هورهتأأا الثالثأأة والسأأتني،   سأأياق م اقشأأة عالقتهأأا مأأع ت الل  أأة رىل أهنأأا وأشأأار  -297

    هورة  أأأأي سأأأأس سأأأأ وات أن تعقأأأأد نصأأأأ رمكانيأأأأةال ظأأأأر     الل  أأأأة الساهسأأأأة، عأأأأ  رغبتهأأأأا 
ت وأشأأار الساهسأأةي  الوفأأوه   الل  أأةأعضأأاد و    أأةةأأني الل املباشأأر االتصأأالمأأ  أجأأي تيسأأري  نيويأأورك
الرئيسأأأأأيي   أأأأأاهورات   أمأأأأأا   خأأأأأال  مقر    م اسأأأأأبات سأأأأأاةقةعقأأأأأدت  اأيضأأأأأاً رىل أهنأأأأأالل  أأأأأة 
املتحأأدة  مأؤمتر األمأم عقأدالأيت ا أ ت ل الرتتيبأات الشأاملةعقأدت   سأياق  اةالتحديأد أهنأت والحظأ

ا أأأمد األول مأأأ  هورهتأأأا اخل سأأأني    ا  ائيأأأة الدوليأأأة ةرنشأأأاد حمك أأأة لل فوضأأأني املعأأأد الدةلوماسأأأي
األمأأأأأم املتحأأأأأدة   ج يأأأأأ   كتأأأأأب  م 1998حميران/يونيأأأأأه  12نيسأأأأأان/أةريي رىل  20الفأأأأرتة مأأأأأ  

 آب/ 14يأأأأأأأأه رىل متوث/يول 27  الفأأأأأأأأرتة مأأأأأأأأ  ةي  أأأأأأأأا عقأأأأأأأأدت ا أأأأأأأأمد الثأأأأأأأأام مأأأأأأأأ  تلأأأأأأأأك الأأأأأأأأدورة 
   مقر األمم املتحدة   نيويوركي 1998 أغسةس
الثام أأة والسأأتني   نيويأأورك اسأأت اهاً رىل  هتأأا  ا أأدوى مأأ  عقأأد جأأمد مأأ  هور ت الل  أأة ونظأأر  -298

يتصأأي ةأأ لك مأأ  عوامأأي رهاريأأة وت ظي يأأة  املعلومأأات املقدمأأة مأأ  األمانأأة ةشأأ ن التكأأالي  التقديريأأة ومأأا
عأأبد الع أأي املتوقأأع   السأأ ة األخأأرية مأأ  فأأرتة السأأ وات اخل أأس الرا  أأةي أيضأأاً رىل  وغري أأا، واسأأت اهاً 

الثام أأأة  هتأأأاميكأأأ  عقأأأد جأأأمد مأأأ  هور  رىل أنأأأه ال ت الل  أأأةومأأأع مراعأأأاة مجيأأأع الع اصأأأر املتاحأأأة، خلصأأأ
مأأع كلأأك ت الل  أأة د أأهاعأأي لأأه للع أأيي وأ والسأأتني   نيويأأورك هون أن يتسأأبب كلأأك   انقةأأاع ال

 ت  ال ظأأأر   رمكانيأأأة أن تعقأأأد نصأأأ  هورة   فأأأرتة السأأأ وات اخل أأأس املقبلأأأة   نيويأأأورك ورأ تهأأأارغب
أنه ي بغي ا اك الرتتيبات الالثمأة لأ لك ع أد التطةأي  للأدورات املقبلأة لل  أة   فأرتة السأ وات اخل أس 

ةأأأ لك مأأأ  يتصأأأي  ، ةأأأال ظر رىل التكأأأالي  التقديريأأأة ومأأأات الل  أأأة أأأ ا الصأأأده، الحظأأأ ي و القاهمأأأة
 أأأأ   الأأأأدورة أث أأأأاد ا أأأأمد األول مأأأأ  الأأأأدورة األوىل عقأأأأد ه ميكأأأأ  عوامأأأأي رهاريأأأأة وت ظي يأأأأة وغري أأأأا، أنأأأأ

اسأأأأأت اهاً رىل املعلومأأأأأات و ( مأأأأأ  فأأأأأرتة السأأأأأ وات اخل أأأأأس املقبلأأأأأةي 2018الأأأأأدورة الثانيأأأأأة ) ( أو2017)
  أسأأأاس أن الل  أأأة ةاملضأأأي قأأأدماً   األع أأأال التحضأأأريية والتقأأأديرات علأأأالل  أأأة وصأأأي ت، هلأأأا املتاحأأأة

وة أأأأاد علأأأأ   (   مقأأأأر األمأأأأم املتحأأأأدة   نيويأأأأوركي2018سأأأأتعقد ا أأأأمد األول مأأأأ  هورهتأأأأا السأأأأبعني )
 مأأأ  أجأأأيرىل األمانأأأة أن متضأأأي قأأأدماً   ا أأأاك الرتتيبأأأات الالثمأأأة هلأأأ ا الغأأأرض  ت الل  أأأةكلأأأك، طلبأأأ
 ي2016  عاوالثام ة والستني اليت ستعقد   هتا اسب   هور املقرار التيسري ا اك 

 
 األتعاب -5 

ةشأأأ ن مسأأ لة األتعأأأاب ال اشأأأئة مأأأ  اعت أأأاه ا  عيأأأة العامأأأة  امأأأ  جديأأأد آرائهأأأ الل  أأأةؤ أأد ت -299
  أأأأأأاع هأأأأأأا   تقارير  ت، و أأأأأأي اآلراد الأأأأأأيت أرعرةأأأأأأ2002آكار/مأأأأأأارس  27املأأأأأأؤر   56/272قرار أأأأأأا 
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املقأأرري  اخلاصأأني يأأؤثر ةشأأكي خأأاص علأأ   56/272علأأ  أن القأأرار الل  أأة  تشأأدهي و (401)السأأاةقة
 ألنه يضر ةالدعم املقدو ألع اهلم البحثيةي

 
 الوثادق والمنشورات -6 

ةاألمهيأأة اخلاصأأة لل  شأأورات القانونيأأة الأأيت تعأأد ا األمانأأة  امأأ  جديأأد اعرتافهأأ ت الل  أأة أأدأ  -300
علأ  حنأو رىل أن شأعبة التأدوي  قأد متك أت مأ  اإلسأراع  توأشأار  ي (402)اوةقي تها البالغة ةال سأبة لع لهأ

ملحأأأوظ ةرصأأأدار م شأأأوراهتا عأأأ  طريأأأق مباهرهتأأأا املتعلقأأأة ةال شأأأر اإللكأأأرتوم الأأأيت حققأأأت لاحأأأاً ةأأأا راً 
أمهيتهأا ةال سأبة ألع أال الل  أة ملأدة مأ  واليت عأمثت  ثأرياً صأدور تلأك امل شأورات   الوقأت امل اسأب و 

لتقلأي   أ   املبأاهرة واحت أال توقفهأا  امأ  جديأد عأ  أسأفه ت الل  أةي وأعرةأقرن م  المم تميد عل  
 اترتأأأب علأأأ  كلأأأك مأأأ  عأأأدو توثيأأأع امل شأأأورات القانونيأأأة ا ديأأأدة   هورهتأأأ ةسأأأبب نقأأأ  املأأأواره ومأأأا

مأأ  جديأأد أن اسأأت رار  أأ   املبأأاهرة أمأأر جأأو ري لضأأ ان صأأدور امل شأأورات  ت الل  أأةاحلاليأأةي وأ أأد
ت الل  أأة وأ أأد ي أع أأال   أأة القأأانون الأأدويلون سأأي ا امل شأأور املع أأ القانونيأأة   الوقأأت امل اسأأب، وال

، اه امل شأورات القانونيأة الأيت ترعأد ا شأعبة التأدوي  مأ  أمهيأة خاصأة وقي أة ةالغأة لع لهأمرة أخرى مأا متثلأ
                                           ةتلك امل شوراتي اتست ر   تمويد  رىل شعبة التدوي  أن اطلبه ررت و 

، الأأيت تشأأّكي لل  أأة لعأأدو خضأأوع احملاضأأر املأأوجمة اعأأ  ارتياحهأأ الل  أأة مأأ  جديأأد ترةأأوأع -301
أع أأااًل حتضأأريية حامسأأة األمهيأأة   التةأأوير التأأدر ي للقأأانون الأأدويل وتدوي أأه، لقيأأوه تعسأأفية حتأأد مأأ  

 أأة لل مأأع االرتيأأاح أن التأأداةري الت ريبيأأة لتبسأأي  جتهيأأم احملاضأأر املأأوجمة  ت الل  أأةح  هأأاي والحظأأ
أهت رىل ثياهة   سأرعة ريصأال احملاضأر املؤقتأة رىل أعضأاد الل  أة مأ  أجأي  2013 املتط ة   عاو

أهت  أيضأأاً مبأأات الل  أأة ت قيحهأأا   الوقأأت امل اسأأب، ورصأأدار ال صأأوص ال هائيأأة هون تأأ خريي ورحبأأ
لة جهوه أا األمانأة رىل مواصأ ترليه أساليب الع أي ا ديأدة مأ  اسأتطداو أ ثأر رشأداً لل أواره، وهعأ

 م  أجي تيسري رعداه احملاضر ال هائية جب يع اللغات، هون مساس ةسالمتهاي
  يأأأأع الأأأأدوائر املشأأأأار ة   جتهيأأأأم الوثأأأأائق،   ج يأأأأ  و   اعأأأأ  امت اهنأأأأت الل  أأأأة وأعرةأأأأ -302

نيويأأورك علأأ  حأأد سأأواد، لت هيم أأا وثأأائق الل  أأة   الوقأأت امل اسأأب وةكفأأادة،   اأأي قيأأوه ثم يأأة 
__________ 

؛ 531-525(، الفقأأأأرات A/57/10) 10الوثأأأأائق الرمسيأأأأة لل  عيأأأأة العامأأأأة، الأأأأدورة السأأأأاةعة واخل سأأأأون، امللحأأأأق رقأأأأم انظأأأأر  (401) 
الأأأأدورة التاسأأأأعة ؛ واملرجأأأأع نفسأأأأه، 447(، الفقأأأأرة A/58/10) 10الأأأأدورة الثام أأأأة واخل سأأأأون، امللحأأأأق رقأأأأم واملرجأأأأع نفسأأأأه، 

(، A/60/10) 10الأأأأدورة السأأأأتون، امللحأأأأق رقأأأأم ؛ واملرجأأأأع نفسأأأأه، 369 (، الفقأأأأرةA/59/10) 10واخل سأأأأون، امللحأأأأق رقأأأأم 
ة الأأأدور ؛ واملرجأأأع نفسأأأه، 269(، الفقأأأرة A/61/10) 10 الأأأدورة احلاهيأأأة والسأأأتون، امللحأأأق رقأأأم؛ واملرجأأأع نفسأأأه، 501 الفقأأأرة

 10الأأأأدورة الثالثأأأأة والسأأأأتون، امللحأأأأق رقأأأأم ؛ واملرجأأأأع نفسأأأأه، 379(، الفقأأأأرة A/62/10) 10الثانيأأأأة والسأأأأتون، امللحأأأأق رقأأأأم 
(A/63/10 الفقأأأأرة ،)10ن، امللحأأأأق رقأأأأم الأأأأدورة الراةعأأأأة والسأأأأتو ؛ واملرجأأأأع نفسأأأأه، 358 (A/64/10 الفقأأأأرة ،)؛ واملرجأأأأع 240

الأأأدورة الساهسأأأة والسأأأتون، ، واملرجأأأع نفسأأأه، 396(، الفقأأأرة A/65/10) 10نفسأأأه، الأأأدورة اخلامسأأأة والسأأأتون، امللحأأأق رقأأأم 
(، A/67/10) 10الأأأأأأدورة السأأأأأأاةعة والسأأأأأأتون، امللحأأأأأأق رقأأأأأأم ؛ واملرجأأأأأأع نفسأأأأأأه، 399(، الفقأأأأأأرة A/66/10) 10امللحأأأأأأق رقأأأأأأم 

الأأأدورة ؛ واملرجأأأع نفسأأأه، 181(، الفقأأأرة A/68/10) 10الأأأدورة الثام أأأة والسأأأتون، امللحأأأق رقأأأم ؛ واملرجأأأع نفسأأأه، 280 الفقأأأرة
 ي281(، الفقرة A/69/10) 10التاسعة والستون، امللحق رقم 

ي وانظأأأر 395-387(، الفقأأأرات A/62/10) 10الوثأأأائق الرمسيأأأة لل  عيأأأة العامأأأة، الأأأدورة الثانيأأأة والسأأأتون، امللحأأأق رقأأأم انظأأأر  (402) 
 ي185(، الفقرة A/68/10) 10الدورة الثام ة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  أيضا
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وثأأأائق   الوقأأأت امل اسأأأب وةكفأأأادة مأأأ  الأن جتهيأأأم الل  أأأة  تي والحظأأأ معظأأأم األحيأأأان  صأأأارمة
 األمور اليت تسهم   سري أع ال الل  ة ةسالسةي

األمأأأم املتحأأأدة   ج يأأأ  ملسأأأاعدهتا أعضأأأاد مكتأأأب ملكتبأأأة  اعأأأ  تقأأأدير ت الل  أأأة وأعرةأأأ  -303
               الل  ة ةكفادة واقتدار ةالغنيي

 
 لجنة القانون الدوليحولية  -7 

حامسأأأة األمهيأأأة لفهأأأم األع أأأال الأأأيت حوليأأأة   أأأة القأأأانون الأأأدويل أن اً جمأأأده ت الل  أأأةأ أأأد -304
 جمأأأأال التةأأأأوير التأأأأدر ي للقأأأأانون الأأأأدويل وتدوي أأأأه، و أأأأ لك   جمأأأأال تعميأأأأم سأأأأياهة  تضأأأأةلع رأأأأا 

عأأأأأ   69/118 ر أأأأأاأن ا  عيأأأأأة العامأأأأأة أعرةأأأأأت   قرا تالقأأأأأانون   العالقأأأأأات الدوليأأأأأةي والحظأأأأأ
تقأأأدير ا للحكومأأأات الأأأيت قأأأدمت تربعأأأات للصأأأ دوق االسأأأتئ ام إللأأأاث األع أأأال املرتا  أأأة املتعلقأأأة 

 وش عت عل  تقدمي مميد م  التربعات للص دوق االستئ امي ةاحلولية
 عأأأ  ارتياحهأأأا تعأأأرب ، ةأأأ ن69/118 فعلأأأت   قرار أأأا ل  أأأة ا  عيأأأة العامأأأة،   أأأاالوتوصأأأي  -305

للتقأأدو امللحأأوظ الأأ ي أرحأأرث   السأأ وات القليلأأة املاضأأية   خفأأض ح أأم األع أأال املرتا  أأة املتعلقأأة 
ةأا هوه الأيت تبأ هلا شأعبة رهارة املأؤمترات  ترحأبجب يأع اللغأات السأت، وةأ ن  غولية   ة القانون الدويل

ت فيأأأأ  الفعأأأال لقأأأأرارات   مكتأأأب األمأأأأم املتحأأأدة   ج يأأأأ ، وخباصأأأة قسأأأأم التحريأأأر التأأأأاةع هلأأأا،   ال
 تشأأأ عا  عيأأأة العامأأأة املتطأأأ ة    أأأ ا الصأأأده الداعيأأأة رىل خفأأأض ح أأأم األع أأأال املرتا  أأأة؛ وةأأأ ن 
 ياحلوليةشعبة رهارة املؤمترات عل  مواصلة تقدمي الدعم الالثو رىل قسم التحرير لل ضي قدمًا ة ع ال 

 
 المساعدة التي تقدمها شعئة التدوين -8 

لل سأاعدة القّي أة الأيت تقأدمها شأعبة التأدوي  ةاألمانأة العامأة    اعأ  تقأدير ت اللح ة أعرة  -306
سأأأي ا لل سأأأاعدة املسأأأت رة الأأأيت تقأأأدمها لل قأأأرري  اخلاصأأأني،  رطأأأار خأأأدماهتا املوضأأأوعية لل  أأأة، وال

ورعأأأأداه البحأأأأوث والدراسأأأأات املتع قأأأأة املتعلقأأأأة ةا وانأأأأب املطتلفأأأأة لل واضأأأأيع قيأأأأد البحأأأأث حاليأأأأاً، 
               يهاكلك ة اد عل  طلبو 
 

 المواقع الشئكية -9 
الع يأأأأق ل مانأأأأة العامأأأأة إلنشأأأأاد موقأأأأع شأأأأبكي جديأأأأد لل  أأأأة  اعأأأأ  تقأأأأدير ت الل  أأأأة أعرةأأأأ -307

أن  أأأ ا املوقأأأع هاً جمأأأدت الل  أأأة وأ أأأد ي (403)وهعأأأت األمانأأأة رىل مواصأأألة حتأأأديث ورهارة  أأأ ا املوقأأأع
لل  أأة  األمهيأأةتشأأّكي مأأورهاً ةأأالغ  (404)الأأيت تأأدير ا شأأعبة التأأدوي الشأأبكي وغأأري  مأأ  املواقأأع الشأأبكية 

وللباحثني   أع ال الل  ة مأ  ا ت أع األوسأع، ومأ  مثّ ترسأهم   ال هأوض ع ومأاً ةتأدريس القأانون 
ةأأاحتواد املوقأأع الشأأبكي املتعلأأق  ت الل  أأةالأأدويل وهراسأأته ونشأأر  وتقأأدير  علأأ  نةأأاق أوسأأعي ورحبأأ

__________ 

 يhttp://legal.un.org/ilcالتايل:   الع وان  (403) 

 يhttp://www.un.org/law/lindex.htmالع وان التايل:    ميك  االطالع عل      املواقع ع وماً  (404) 
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وعلأأأ   امعلومأأأات ةشأأأ ن احلالأأأة الرا  أأأة لل واضأأأيع املدرجأأأة   جأأأدول أع اهلأأأة ع أأأال الل  أأأة علأأأ  
ريفرة لل حاضأر املأوجمة ل مانأة ل  احهأا    اأيضأاً عأ  امت اهنأت الل  أة ي وأعرةألل  أة نصوص أولية حمر

               الشبكيي هال  موقععةاللغة الروسية ونشر ا الل  ة  حولياترلاث ع لية رق  ة 
 

 ئة األمم المتحدة السمعية الئصرية للقانون الدوليمكت -10 
األمأأأأم املتحأأأأدة السأأأأ عية البصأأأأرية  القي أأأأة االسأأأأتث ائية ملكتبأأأأةمأأأأع التقأأأأدير ت الل  أأأأة الحظأأأأ -308

للقأانون الأدويل   حتسأني املعرفأة ةالقأانون الأدويل والتعريأ  علأ  حنأو أفضأي ةع أي األمأم املتحأأدة   
  ة القانون الدويلي   كلك ةع ي     ا امليدان، مبا

  
 موعد ومكان انعقاد الدورة الثامنة والستين للجنة -باء 

 
 2 ةأأأأأ ن تعقأأأأأد الأأأأأدورة الثام أأأأأة والسأأأأأتون لل  أأأأأة   ج يأأأأأ ،   الفأأأأأرتة مأأأأأ ي الل  أأأأأة وصأأأأأت -309

 ي2016آب/أغسةس  12متوث/يوليه رىل  4حميران/يونيه وم   10أيار/مايو رىل 
  

 اللجنةتوجيه التحية إلع أمين  -جيم 
 

، وجهأأت الل  أأة التحيأأة رىل السأأيد 2015حميران/يونيأأه  5املعقأأوهة    3263  ا لسأأة  -310
 أ    أث أاد، والأ ي تقاعأد 2013جورن  أورونتميس الأ ي ع أي ةكفأادة ةالغأة أمي أاً لل  أة م أ  عأاو 

ي  القأأانون الأأدورةي وأعرةأأت الل  أأة عأأ  امت اهنأأا إلسأأهاو السأأيد  أأورونتميس الرائأأع   ع لهأأا و  تأأدو 
الأأأدويل وتةأأأوير  التأأأدر ي؛ ونو أأأت مأأأع التقأأأدير مبه يتأأأه وتفانيأأأه   اخلدمأأأة العامأأأة والتمامأأأه ةالقأأأانون 

 الدويل؛ ووجهت رليه أطيب األمام   مساعيه املقبلةي
  

 التعاون مع الهي ات األخرى -دال 
 

وم أةرا أأاو، رئأأيس ، ألقأأ  القاضأأي ر 2015متوث/يوليأأه  22، املعقأأوهة   3274  ا لسأأة  -311
حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة،  ل أأأة أمأأأاو الل  أأأة، وأطلعهأأأا علأأأ  األنشأأأةة القضأأأائية الأأأيت اضأأأةلعت رأأأا 

 ي وأعقب كلك تباهل ل رادي (405)احملك ة مؤخراً 
األفريقيأأأة )امل ظ أأأة االستشأأأارية(   الأأأدورة  -ومثّأأأي امل ظ أأأة االستشأأأارية القانونيأأأة اآلسأأأيوية  -312

 3250هأأا العأأاو، السأأيد رمحأأات حم أأد، الأأ ي ألقأأ   ل أأة أمأأاو الل  أأة   ا لسأأة احلاليأأة لل  أأة أمي 
ي وأطلأأأأأأأأأأع السأأأأأأأأأأيد رمحأأأأأأأأأأات الل  أأأأأأأأأأة علأأأأأأأأأأ  األنشأأأأأأأأأأةة (406)2015أيار/مأأأأأأأأأأايو  13املعقأأأأأأأأأأوهة   

لل  ظ أأة االستشأأارية وقأأدو حملأأة عأأ  مأأداوالهتا   هورهتأأا الراةعأأة واخل سأأني املعقأأوهة   ةي أأني  احلاليأأة
__________ 

 يره   ا البيان   احملضر املوجم لل لسة امل  ورةي (405) 

 املرجع نفسهي (406) 
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اليت ر مت،   مجلة أمور، عل  أرةعة مواضيع مدرجأة  2015 نيسان/أةريي 17رىل  13  الفرتة م  
  ةرنأأامج ع أأي الل  أأة و أأي: "حتديأأد القأأانون الأأدويل العأأر "، و"طأأره األجانأأب"، و"محايأأة الغأأال  

 باهل ل راديا وي"، و"حصانة مسؤويل الدول م  الوالية القضائية ا  ائية األج بية"ي وأعقب كلك ت
ومثيفأأأأي الل  أأأأة القانونيأأأأة للبلأأأأدان األمريكيأأأأة   الأأأأدورة احلاليأأأأة لل  أأأأة نائأأأأب رئأأأأيس الل  أأأأة  -313

املعقأأأوهة  3265القانونيأأأة، السأأأيد  أأأارلوس ماتأأأا ةأأأراتيس، الأأأ ي ألقأأأ   ل أأأة أمأأأاو الل  أأأة   ا لسأأأة 
لعت رأأأا الل  أأأة وقأأأدو السأأأيد ةأأأراتيس حملأأأة عأأأ  األنشأأأةة الأأأيت اضأأأة ي(407)2015متوث/يوليأأأه  7  

في أأأا يتعلأأأق ةشأأأ ن املسأأأائي القانونيأأأة املطتلفأأأة الأأأيت تشأأأارك فيهأأأا  2014/2015القانونيأأأة   الفأأأرتة 
 الل  ةي وأعقب كلك تباهل ل رادي

ومّثي   ة املستشاري  القأانونيني املع يأة ةالقأانون الأدويل العأاو التاةعأة  لأس أوروةأا   الأدورة  -314
 أأة املستشأأاري  القأأانونيني، السأأيد ةأأول ريت أأ س، ورئيسأأة شأأعبة القأأانون الأأدويل احلاليأأة لل  أأة رئأأيس  

العأأأأاو ومكتأأأأب املعا أأأأدات التأأأأاةعني لأأأأدائرة املشأأأأورة القانونيأأأأة والقأأأأانون الأأأأدويل العأأأأاو، السأأأأيدة مارتأأأأا 
متأأأأأأأأوث/  10املعقأأأأأأأأوهة    3268ريكي أأأأأأأأا، وألقأأأأأأأأ   أأأأأأأأي م ه أأأأأأأأا  ل أأأأأأأأة أمأأأأأأأأاو الل  أأأأأأأأة   ا لسأأأأأأأأة 

أأما علأ  األع أأال الرا  أة الأأيت تضأأةلع رأا   أأة املستشأاري  القأأانونيني   جمأأال ور  ي(408)2015 يوليأه  يف
 القانون الدويل العاو، و  لك عل  األع ال الرا  ة  لس أوروةاي وأعقب كلك تباهل ل رادي

ومثّأأي   أأة القأأانون الأأدويل التاةعأأة لالحتأأاه األفريقأأي   الأأدورة احلاليأأة لل  أأة القاضأأي سأأولو  -315
ن     أأة القأأانون الأأدويل التاةعأأة لالحتأأاه األفريقأأي، فضأأاًل اليسأأام والسأأيد رةي يميأأر أةريكأأو، العضأأو خو 

عأأ  السأأيد مأأراه ةأأ  هيأأاب، أمأأني الل  أأةي وألقأأ   أأي مأأ  القاضأأي سأأولو خوليسأأام والسأأيد رةي يميأأر  
عأأأأ   وقأأأأدما حملأأأأة ي(409)2015 يوليأأأأهمتوث/ 23املعقأأأأوهة    3276 ل أأأأة أمأأأأاو الل  أأأأة   ا لسأأأأة 

 أنشةة   ة القانون الدويل التاةعة لالحتاه األفريقيي وأعقب كلك تباهل ل رادي
وألق  السيد ثيد رعد احلسأني، مفأوض األمأم املتحأدة السأامي حلقأوق اإلنسأان،  ل أة أمأاو  -316

وقأأدو حملأأة عأأ  أنشأأةة املفوضأأية  ي(410)2015متوث/يوليأأه  21املعقأأوهة    3272الل  أأة   ا لسأأة 
وعأأ  ةعأأض شأأواغله   جمأأال حقأأوق اإلنسأأان،   أأا قأأدو تعليقأأات ةشأأ ن ةعأأض املواضأأيع املدرجأأة   
ةرنأأأأامج ع أأأأي الل  أأأأة، وةالتحديأأأأد ةشأأأأ ن موضأأأأوع "ا أأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأانية"، وموضأأأأوع "حصأأأأانة 

 ل ل راديمسؤويل الدول م  الوالية القضائية ا  ائية األج بية"ي وأعقب كلك تباه
، جأأأرى تبأأأاهل غأأأري رمسأأأي لأأأأ راد ةأأأني أعضأأأاد   أأأة القأأأانون الأأأأدويل 2015متوث/يوليأأأه  9و   -317

والل  ة الدولية للصليب األمحر ةش ن مواضأيع حتظ أ  ةا ت أاو مشأرتكي وقأدمت عأروض ةشأ ن األع أال 

__________ 

 املرجع نفسهي (407) 

 املرجع نفسهي (408) 

 املرجع نفسهي (409) 
 ياملرجع نفسه (410) 



 A/70/10 

 

182/245 GE.15-13770 

 

ر، وحتأأديثات لتعليقأأات التحضأأريية لل أأؤمتر الأأدويل الثأأام والثالثأأني حلر أأة الصأأليب األمحأأر واهلأأالل األمحأأ
أيضأأاً عأأروض  الل  أأة الدوليأأة للصأأليب األمحأأر علأأ  اتفاقيأأات ج يأأ  والربوتو أأولني اإلضأأافينيي وقأأدمت

"االتفاقأأأات الالحقأأأة  ةشأأأ ن املواضأأأيع املدرجأأأة علأأأ  ةرنأأأامج ع أأأي الل  أأأة، مبأأأا   كلأأأك ةشأأأ ن موضأأأوع
 ي(411)ئم ضد اإلنسانية"وامل ارسة الالحقة في ا يتعلق ةتفسري املعا دات"، وموضوع ا را

  
 التمثيل في الدورة السئعين للجمعية العامة -هاء 

 
 قررت الل  ة أن ميثلها رئيسها، السيد ناري در سي غ،   الدورة السبعني لل  عية العامةي -318
  

 الحلقة الدراسية للقانون الدولي -واو 
 

احلاهيأأة واخل سأأون للحلقأأة الدراسأأية ، عرقأأدت الأأدورة 69/118ع أأاًل ةقأأرار ا  عيأأة العامأأة  -319
،   أث أأأاد انعقأأأاه الأأأدورة 2015متوث/يوليأأأه  24رىل  6للقأأأانون الأأأدويل   قصأأأر األمأأأم   الفأأأرتة مأأأ  

احلاليأأة لل  أأة القأأانون الأأدويلي و أأ   احللقأأة الدراسأأية موجهأأة رىل شأأباب احلقأأوقيني املتطصصأأني   
ملسأأؤولني احلكأأوميني العأأاملني   السأألك األ أأاهميي القأأانون الأأدويل، وشأأباب األسأأات ة ا أأامعيني، وا

 أو الدةلوماسي ةواائ  اخلدمة املدنية   ةلداهنمي
ي (412)شطصأأأاً مأأأ  ج سأأأيات خمتلفأأأة ومأأأ   أأأي ا  وعأأأات اإلقلي يأأأة 24وشأأأارك   الأأأدورة  -320

   وحضأأر املشأأار ون ا لسأأات العامأأة لل  أأة، وخباصأأة احملاضأأرات الأأيت جأأرى الرتتيأأب هلأأا، وشأأار وا
 األفرقة العاملة املع ية مبواضيع حمدهةي

__________ 

 ريستني ةيرييل، نائبة رئيس الل  ة الدولية للصليب األمحر، والسأيد ناري أدر سأي غ، رئأيس الل  أة أهىل  ي م  السيدة   (411) 
ةبيأأاني وقأأدو  أأي مأأ  السأأيد غيأأأورغ نأأوليت عرضأأاً ةشأأ ن "االتفاقأأات الالحقأأأة وامل ارسأأة الالحقأأة في أأا يتعلأأق ةتفسأأأري 

اإلنسأأانية"، والأأد تور   أأوت هورمأأان،  بأأري املأأوافني "، والسأأيد شأأون هي مأأري  عرضأأاً ةشأأ ن "ا أأرائم ضأأد املعا أأدات
األع أال التحضأريية لل أؤمتر الأدويل القانونيني ورئيس الشعبة القانونيأة ةالل  أة الدوليأة للصأليب األمحأر، عرضأاً ةشأ ن "

ملتعلأأق مأأاري   كأأايرتس، رئأأيس املشأأروع ا -الثأأام والثالثأأني حلر أأة الصأأليب األمحأأر واهلأأالل األمحأأر"، والأأد تور جأأان 
حتديث تعليقات الل  ة الدولية للصليب األمحأر علأ  الل  ة الدولية للصليب األمحر عرضاً ةش ن "ةتحديث تعليقات 

 اتفاقيات ج ي  والربوتو ولني اإلضافيني"ي
ارا التاليأأأة أمسأأأاؤ م   احللقأأأة الدراسأأأية: السأأأيدة  ا انأأأانغ أمارانانأأأد )تايل أأأد(، والسأأأيد محيأأأدي  امأأأ األشأأأطاصشأأأارك  (412) 

)موريتانيأا(، وريلأني أي  انيأاس فارغأأاس ) وسأتاريكا(، وفرانسأيس وي شأانغارا )ثمبأأاةوي(، ونأامغواي هورجأي )ةوتأأان(، 
وفاتوماتا بي هومبويا )غي يأا(، وةأيالر أوغي يأو )األرج تأني(، وسأعاه حسأاو )مصأر(، وغيأديون جأان ) أاييت(، وأ ي أو  

يا ليونتييأ  )ملأدوفا(، وماتيلأدا م أدي )غامبيأا(، ومومشأيي ميالنأو   واشي )الياةان(، وغفت  ويكا )ت مانيا(، ولوس
)ةلغاريأأا(، و أأوي  تي هي نغأأوي  )فييأأت نأأاو(، وريلي اتأأان أو يوموةأأا )الواليأأات املتحأأدة األمريكيأأة(، وفرانسيسأأكو ني 

ي ني شأأأولتم ةاسأأأكوال فأأأيفس )رسأأأبانيا(، ويأأأه جأأأون رمي )مجهوريأأأة  وريأأأا(، ومأأأاتيو سأأأارثو )ريةاليأأأا(، و ورنليأأأوس  
وليامسأأأون )جأأأمر البهامأأأا(، ولو أأأا وي تومأأأاثيتش )سأأألوفي يا(، وشوسأأأي يأأأ   -)ج أأأوب أفريقيأأأا(، وهارسأأأي غي مسيأأأث 
ي واجت عأأت   أأة االختيأأار ةرئاسأأة السأأيد مكأأام ((املتعأأدهة القوميأأات -)هولأأة  )الصأأني(، وفرانأأم ني ثوةيتأأا )ةوليفيأأا

مرشأأأأأحاً مأأأأأ   25واختأأأأأارت  2015نيسأأأأأان/أةريي  7يأأأأأ ،   موسأأأأأ  رمبي غأأأأأي، أسأأأأأتاك القأأأأأانون الأأأأأدويل جبامعأأأأأة ج 
 طلباًي ومل يت ك  أحد املرشحني املطتاري  م  حضور احللقة الدراسيةي 102 ةني
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وافتأأتو احللقأأة الدراسأأية رئأأيس الل  أأة، السأأيد ناري أأدر سأأي غي وتأأوىل السأأيد مأأار وس  يأأت،   -321
 بأأأأأري املستشأأأأأاري  القأأأأأانونيني مبكتأأأأأب األمأأأأأم املتحأأأأأدة   ج يأأأأأ ، مسأأأأأؤولية رهارة احللقأأأأأة الدراسأأأأأية 

لت سأأأيق العل أأأي للحلقأأأة الدراسأأأيةي وتأأأوىل السأأأيد وت ظي هأأأا وسأأأري أع اهلأأأاي و فلأأأت جامعأأأة ج يأأأ  ا
فيتوريأو مأأاي ييت، خبأأري القأانون الأأدويل مأأ  جامعأأة ج يأ ، ت سأأيق احللقأأة الدراسأية، مبسأأاعدة  أأي مأأ  
السأأأأيد سأأأأدريك أةريسأأأأي والسأأأأيدة يسأأأأرا سأأأأويدي، املسأأأأاعدي  القأأأأانونيني، والسأأأأيدة  أأأأامي شأأأأواب، 

 قانونية مبكتب األمم املتحدة   ج ي ي املتدرةة الداخلية،   مكتب االتصال للشؤون ال
"أع أأأال   أأأة القأأأانون وألقأأأ  أعضأأأاد الل  أأأة احملاضأأأرات التاليأأأة: السأأأيد ريرنسأأأت ةيرتيأأأتش:  -322
"خالفأأة الأأدول في أأا يتعلأأق ؛ والسأأيد ةافأأي شأأتورما: "القواعأأد اآلمأأرة"؛ والسأأيد هيأأري تأأالهي: الأأدويل"

"حصأأأأانة مسأأأأؤويل الأأأأدول مأأأأ  الواليأأأأة ررنانأأأأدث: ؛ والسأأأأيدة  ونثبسأأأأيون رسأأأأكوةار مبسأأأأؤولية الأأأأدول"
؛ والسأأيد غيأأورغ نأأوليت: "محايأأة الغأأال  ا أأوي"؛ والسأأيد شأأي يا موراسأأي: القضأأائية ا  ائيأأة األج بيأأة"

؛ والسأأأأأري مايكأأأأأي ووه: "االتفاقأأأأأات الالحقأأأأأة وامل ارسأأأأأة الالحقأأأأأة في أأأأأا يتعلأأأأأق ةتفسأأأأأري املعا أأأأأدات"
"محايأأأة البيئأأأة في أأأا يتعلأأأق ةال ماعأأأات مأأأاري جا وةسأأأون: ؛ والسأأأيدة "حتديأأأد القأأأانون الأأأدويل العأأأر "

 ي  "ا رائم ضد اإلنسانية"؛ والسيد شون هي مري : املسلحة"
وحضأأأر املشأأأار ون   احللقأأأة الدراسأأأية سأأأت جلسأأأات خارجيأأأةي فحضأأأر املشأأأار ون حلقأأأة  -323

"القأأانون ع أأي نظ تهأأا جامعأأة ج يأأ  ةاالشأأرتاك مأأع املؤسسأأة العامأأة لل يأأا    ج يأأ  عأأ  موضأأوع 
ي وأهىل املتحأأدثون التاليأأة أمسأأاؤ م ةبيانأأات: السأأيدة هانأأاي الأأدويل لل يأأا : القضأأايا املتعلقأأة ةالت فيأأ "

أثاريأأأا )حماضأأأر، جامعأأأة ل أأأدن(، واألسأأأتاك لأأأورانس ةوسأأأون هي شأأأاثورن )جامعأأأة ج يأأأ (، والسأأأيد 
أتأأأيال تأأأانمي  لوسأأأيوس  أأأافليش )عضأأأو الل  أأأة(، والسأأأيد مأأأوريس  أأأامتو )عضأأأو الل  أأأة(، واألسأأأتاك

)جامعة ةولونيا، ريةاليأا(، والسأيدة  ريسأتي ا ليأب )الب أك الأدويل(، واألسأتاك مأار و ساسأويل )جامعأة 
ج يأأ (، والسأأيدة مأأارا تي يأأو )جامعأأة ج يأأ (ي وأعقأأب حلقأأة الع أأي حفأأي اسأأتقبال أقامتأأه املؤسسأأة 

ة السأأأأيد هراثن العامأأأة لل يأأأأا    ج يأأأ ي وعقأأأأدت   م ظ أأأأة الع أأأي الدوليأأأأة جلسأأأأة خاصأأأة ةرئاسأأأأ
ي "احملأأأأا م اإلهاريأأأأة الدوليأأأأة"ةيرتوفأأأأتش، مسأأأأ ي احملك أأأأة اإلهاريأأأأة الدوليأأأأة التاةعأأأأة لل  ظ أأأأة، ةشأأأأ ن 

وحضأأر املشأأأار ون   احللقأأة الدراسأأأية أيضأأاً عرضأأأاً قدمأأأه السأأيد  ورنليأأأوس ووتأأرث،  بأأأري املستشأأأاري  
ي وحضأأر املشأأار ون ني الأأدويل""قأأانون الالجئأأالقأأانونيني ةاملفوضأأية السأأامية لشأأؤون الالجئأأني، ةشأأ ن 

أيضاً ةأدعوة مأ  معهأد الدراسأات العليأا الدوليأة واإل ائيأة حماضأرة الليأ  السأ وية حيأث ألقأ  السأيد 
ي وقأأدو "موجأأة متصأأاعدة: تسأأوية امل اثعأأات   رطأأار قأأانون البحأأار"شأأون هي مأأور  حماضأأرة ةع أأوان 

لالتصأأأأأاالت عرضأأأأأاً لالحتأأأأأاه الأأأأأدويل  السأأأأأيد نيكأأأأأوس فأأأأأوالنيس، املواأأأأأ  القأأأأأانوم ةاالحتأأأأأاه الأأأأأدويل
لالتصأأاالت، وأعقأأب كلأأك ثيأأارة ملتحأأ  االحتأأاهي وأخأأرياً، نرظ أأت جلسأأة خاصأأة   م ظ أأة الصأأحة 
العاملية وقدو  أي مأ  السأيد سأتيف  أي سأولومون، املواأ  القأانوم الرئيسأي والسأيد جأا وب  أريي ، 

 ي  لصحة""القانون الدويل وااملوا  القانوم املعاون، عرضاً يش ن 
"خالفأأأة و"القواعأأأد اآلمأأأرة" وشأأأكي فريقأأأان عأأأامالن   احللقأأأة الدراسأأأية لت أأأاول موضأأأوعي  -324

ي وانضأأم  أأي مشأأارك مأأ  املشأأار ني   احللقأأة الدراسأأية رىل أحأأد الأأدول في أأا يتعلأأق مبسأأؤولية الأأدول"
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ةافأي شأتورما، علأ  الفأريقني العأاملني وقأدما املشأورة و  الفريقنيي وأشأر  عضأوا الل  أة، هيأري تأالهي
هل أا ةصأفته ا خبأريي ي وأعأد  أي فريأق تقريأراً وقأدو اسأت تاجاته خأالل جلسأة الع أي األخأرية للحلقأة 

 الدراسيةي ومجرثع التقريران وورثعا عل  مجيع املشار ني و  لك عل  أعضاد الل  ةي 
ملشأأأأار ني ةكأأأأرو الضأأأأيافة املعهأأأأوه   مبأأأأىن ةلديأأأأة وقأأأأد اسأأأأتقبلت مجهوريأأأأة و أأأأانتون ج يأأأأ  ا -325

 ج ي  حيث ثار املشار ون   احللقة الدراسية قاعة أالةاما وحضروا حفي استقبالي
وهعأأأا امل ثأأأي الأأأدائم لل  لكأأأة املتحأأأدة لأأأدى األمأأأم املتحأأأدة وامل ظ أأأات الدوليأأأة   ج يأأأ   -326

   السفريي رقامةاملشار ني   احللقة الدراسية رىل حفي استقبال   
رئأأيس الل  أأة السأأيد ناري أأدر سأأي غ، ومأأدير احللقأأة الدراسأأية للقأأانون الأأدويل، ألقأأ   أأي مأأ  و  -327

السأأيد مأأار وس  يأأت، والسأأيد مومشأأيي ميالنأأو  ةثأأي املشأأار ني،  ل أأة أمأأاو الل  أأة خأأالل حفأأي 
 اختتاو احللقة الدراسيةي وحصي  ي مشارك عل  شهاهة حضوري

، قأأدمت حكومأأات األرج تأأني 2013التقأأدير البأأالغ رىل أنأأه م أأ  عأأاو وأشأأارت الل  أأة مأأع  -328
وأيرل أأدا والسأأويد وسويسأأرا والصأأني وف ل أأدا واملكسأأيك وامل لكأأة املتحأأدة وال  سأأا واهل أأد تربعأأات رىل 

حلقأأة القأأانون صأأ دوق األمأأم املتحأأدة االسأأتئ ام للحلقأأة الدراسأأية للقأأانون الأأدويلي وقأأدمت أيضأأاً 
 أأي راةةأأة خاصأأة لتعميأأم القأأانون الأأدويل يقأأع مقر أأا   رومأأا )ريةاليأأا(، تربعأأات (، و CIDIR) الأأدويل

للحلقأأة الدراسأأيةي ورغأأم أن األثمأأة املاليأأة األخأأرية قأأد أثأأرت علأأ  التربعأأات، رال أن حالأأة الصأأ دوق 
مسحأأت ةتقأأدمي عأأده  أأا  مأأ  املأأ و لل رشأأأحني املأأؤ لني وال سأأي ا مأأ  البلأأدان ال اميأأة، مأأ  أجأأأي 

 تسأأع م هأأا لتغةيأأةم حأأة ) أرةأأع عشأأرةيأأع ا غأأرا  املالئأأم لل شأأار نيي وقرأأدمت  أأ ا العأأاو حتقيأأق التوث 
 نفقات السفر فق (يتغةية ل اث تاننفقات املعيشة فق ، و  ثالث لتغةيةنفقات السفر واملعيشة، و 

مشأأأأار اً  1 163، و أأأأو تأأأأاري  ت سأأأأيس احللقأأأأة الدراسأأأأية، شأأأأارك فيهأأأأا 1965وم أأأأ  عأأأأاو  -329
 مشار ًا عل  م وي  713ج سيةي وحصي  171ميثلون 
وتشأأأأده الل  أأأأة علأأأأ  األمهيأأأأة الأأأأيت توليهأأأأا للحلقأأأأة الدراسأأأأية، الأأأأيت متكأأأأ  احملأأأأامني الشأأأأبان،  -330
 أأأي الل  أأأة وأنشأأأةة امل ظ أأأات الدوليأأأة سأأأي ا احملأأأامني مأأأ  البلأأأدان ال اميأأأة، مأأأ  التعأأأر  علأأأ  ع وال

العديأأدة الأأيت تقأأع مقار أأا   ج يأأ ي وتوصأأي الل  أأة ةأأ ن ت اشأأد ا  عيأأة العامأأة الأأدول مأأرة أخأأرى 
 ة وسع مشار ة ةك ةي 2016تقدمي التربعات لض ان ت ظيم احللقة الدراسية   عاو 

 


