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الفصل الثاني عشر
قرارات اللجنة واستنتاجاتها األخرى
ألف -برنامج اللجنة وإجراءاتها وأساليب عملها ووثادقها
 -284أنشأ أ أ ت الل أ أأة
للدورة احلالية()396ي

جلس أ أأتها  ،3248املعق أ أأوهة

 8أيار/م أ أأايو  ،2015فري أ أأق ة أ أأي

 -285وعقد فريق التطةي ثالث جلسأاتي و أان معروضأاً عليأه الفأرع طأاد مأ املأوجم املواضأيعي
لل اقشة اليت جرت الل أة الساهسأة لل عيأة العامأة هورهتأا التاسأعة والسأتني املع أون "قأرارات
الل أ أ أأة واس أ أ أأت تاجاهتا األخ أ أ أأرى"؛ وقأ أ أ أرار ا عي أ أ أأة العام أ أ أأة  118/69امل أ أ أأؤر  10أ أ أأانون األول/
هيسأ أ رب  2014ةشأ أ ن تقري أأر أأة الق أأانون ال أأدويل عأ أ أع أأال هورهت أأا الساهس أأة والس أأتني؛ وقأ أرار
ا عي أأة العام أأة  123/69امل أأؤر  10أأانون األول/هيس أ أ رب  2014ةش أ أ ن س أأياهة الق أأانون عل أ أ
الصعيدي الوطد والدويلي
 -1إدراج مواإليع جديدة علع برنامج عمل اللجنة
 -286قأأررت الل أأة جلسأأتها  ،3257املعقأأوهة  27أيار/مأأايو  ،2015أن تأأدرن موضأأوع
"القواع أأد اآلم أأرة" ( )Jus Cogensةرن أأامج ع له أأا ،وأن تع أأني الس أأيد هي أأري ت أأالهي مق أأرراً خاصأ أاً
هل ا املوضوعي
 -2الفريق العامل المعني بئرنامج العمل الطويل األجل
 -287قأ أ أأرر فريأ أ أأق التطةأ أ أأي  ،جلسأ أ أأته األوىل املعقأ أ أأوهة  11أيار/مأ أ أأايو  ،2015أن يرعيأ أ أأد
تشأأكيي الفريأأق العامأأي املعأأد ةربنأأامج الع أأي الةويأأي األجأأي هل أ الأأدورة ةرئاسأأة السأأيد هونالأأد وي
ما ري أأهي وق أأدو رئ أأيس الفريأ أق العام أأي رىل فري أأق التطة أأي  ،جلس أأته الثالث أأة املعق أأوهة  30مت أأوث/
يوليه  ،2015تقريراً مرحلياً شفوياً ع أع ال الفريق العامي الدورة احلاليةي

__________

( )396أ أأان فريأ أأق التطةأ أأي مؤلف أ أاً م أ أ السأ أأيد أي سي وا أ أأو (رئيس أ أاً) ،السأ أأيد لي أ أأافليش ،السأ أأيد بي وميسأ أأاريو أفونسأ أأو،
السأ أ أأيد عي املرتض أ أ أ سأ أ أألي ان قويأ أ أأدر ،السأ أ أأيدة كي رسأ أ أأكوةار ررنانأ أ أأدث ،السأ أ أأيد وي فورتأ أ أأو ،السأ أ أأيد حي عي حس أ أ أونة،
السأ أأيد وي ضي احل أ أأوه ،الس أ أأيد ي خوان أ أأغ ،الس أ أأيدة وي غي جا وةس أ أأون ،الس أ أأيد كي يتيشايس أ أأاري ،الس أ أأيد أي العراة أ أأة،
السأ أ أ أأيد هي وي ما ريأ أ أ أأه ،السأ أ أ أأيد شي موراسأ أ أ أأي ،السأ أ أ أأيد شي هي مأ أ أ أأري  ،السأ أ أ أأيد بي ي نيهأ أ أ أأاوس ،السأ أ أ أأيد غي ن أ أ أ أوليت،
السأأيد كي غي ةأأارك ،السأأيد ري ةيرتيأأتش ،السأأيد بي شأأتورما ،السأأيد هي هي تأأالهي ،السأأيد ني ويسأ وموريت ،السأأيد وي ووه،
والسيد السيد وي ةاسكيس  -ةريموهيس (غكم م صبه)ي
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 -3النظر في قرار الجمعية العامة  123/69المرلر  10كرانون األول/ديسرمئر  2014بشرأن
سيادة القانون علع الصعيدين الوطني والدولي
 -288قامأأت ا عيأأة العامأأة ،قرار أأا  123/69املأأؤر  10أأانون األول/هيس أ رب  2014ةش أ ن
س أأياهة الق أأانون علأ أ الص أأعيدي ال أأوطد وال أأدويل ،ض أ مجل أأة أم أأور ،ةتك أرار هعوهت أأا لل أأة رىل أن
تعميأأم سأأياهة القأأانوني وترعلّأأق
تأأدرن تقرير أأا رىل ا عيأأة العامأأة تعليقاهت أا ةش أ ن هور أأا ال أرا
الل ة س وياً عل هور أا تعميأم سأياهة القأانون م أ هورهتأا السأتني ()2008ي وتالحأا الل أة أن
التعليق أأات الأ أوارهة الفقأ أرات مأ أ  341رىل  346مأ أ تقرير أأا لع أأاو  )A/63/10( 2008ال تأ أمال
صاحلة ،وتؤ د عل تعليقاهتا املقدمة الدورات الساةقة()397ي
 -289وتشأأري الل أأة رىل أن سأأياهة القأأانون أأي جأأو ر ع لهأأاي ويت ثأأي أأدفها ،أأا أأو حمأأده
املاهة  1م نظامها األساسي ،تعميم التةوير التدر ي للقانون الدويل وتدوي هي
 -290ورك تضأ أأع الل أ أأة اعتبار أ أأا مبأ أأدأ سأ أأياهة القأ أأانون مجيأ أأع أع اهلأ أأا ،فرهنأ أأا تأ أأدرك متام أ أاً
أمهي أأة ت فيأ أ الق أأانون ال أأدويل علأ أ الص أأعيد ال أأوطد ،وهت أأد رىل تعمي أأم احأ أرتاو س أأياهة الق أأانون علأ أ
الصعيد الدويلي
 -291وستواصأأي الل أأة ،أث أأاد اضأأةالعها ةواليتهأأا املتعلقأأة ةأأالتةوير التأأدر ي للقأأانون الأأدويل
وتدوي أأه ،ع أأد االقتضأأاد ،وضأأع سأأياهة القأأانون ،ةوصأأفها مبأأدأ حا أاً ،وحقأأوق اإلنسأأان األساسأأية
لسأأياهة القأأانون أأا أأي مبي أأة هيباجأأة ميثأأاق األمأأم املتحأأدة واملأأاهة  13م أ امليثأأاق و رعأأالن
االجت أأاع الرفيأأع املسأأتوى لل عيأأة العامأأة املعأأد ةسأأياهة القأأانون عل أ الصأأعيدي الأأوطد والأأدويل،
حسباهنا()398ي
 -292وتراع أأي الل أأة ،أع اهل أأا الرا أأة" ،الأ أرتاة ة أأني س أأياهة الق أأانون ور أأائم األم أأم املتح أأدة
الأأثالث (و أأي السأأالو واألمأ  ،والت يأأة ،وحقأأوق اإلنسأأان)"( ،)399هون الرت يأأم عل أ أي م هأأا عل أ
حسأ أأاب غري أ أأاي وتأ أأدرك ،ع أ أأد االضأ أأةالع ةواليتهأ أأا املتعلقأ أأة ةأ أأالتةوير التأ أأدر ي للقأ أأانون الأ أأدويل
وتدوي ه ،التحديات الرا ة اليت تواجه سياهة القانوني
__________

( )397الوثأأائق الرمسيأأة لل عيأأة العامأأة ،الأأدورة الراةعأأة والسأأتون ،امللحأأق رقأأم  ،(A/64/10) 10الفقأأرة 231؛ واملرجأأع نفسأأه ،الأأدورة
اخلامسة والستون ،امللحق رقأم  ،(A/65/10) 10الفقأرات  390رىل 393؛ واملرجأع نفسأه ،الأدورة الساهسأة والسأتون ،امللحأق
رق أأم  ،(A/66/10) 10الفق أ أرات  392رىل 398؛ واملرج أأع نفس أأه ،ال أأدورة الس أأاةعة والس أأتون ،امللح أأق رق أأم ،(A/67/10) 10
الفق أرات  274رىل279؛ واملرجأأع نفسأأه ،الأأدورة الراةعأأة والسأأتون ،امللحأأق رقأأم  ،(A/68/10) 10الفق أرات  171رىل 179؛
واملرجع نفسه ،الدورة التاسعة والستون ،امللحق رقم  ،(A/69/10) 10الفقرات 280-273ي

( )398قرار ا عية العامة  1/67املأؤر  30تشأري الثأام/نوف رب "( 2012رعأالن االجت أاع الرفيأع املسأتوى لل عيأة العامأة املعأد
ةسياهة القانون عل الصعيدي الوطد والدويل") ،الوثيقة  ،A/RES/67/1الفقرة 41ي
( )399تقريأأر األمأأني العأأاو عأ قيأأاس فعاليأأة الأأدعم املقأأدو مأ م ظومأأة األمأأم املتحأأدة لتعميأأم سأأياهة القأأانون حأأاالت ال أماع
وما ةعد ال ماع 11 ،S/2013/341 ،حميران/يونيه  ،2013الفقرة 70ي
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 -293وقأأد واصأألت الل أأة ،الأأدورة احلاليأأة ،تقأأدمي رسأأهامها جمأأال سأأياهة القأأانون ،ةأأال ظر
مواض أأيع "محاي أأة الغ أأال ا أأوي" ،و"ا أ أرائم ض أأد اإلنس أأانية" ،و"حتدي أأد الق أأانون ال أأدويل الع أأر "،
و"االتفاقأات الالحقأأة وامل ارسأة الالحقأأة في أا يتعلأأق ةتفسأري املعا أأدات" ،و"محايأة البيئأأة في أا يتعلأأق
ةال ماعأأات املسأألحة" ،و"حصأأانة مسأأؤويل الأأدول م أ الواليأأة القضأأائية ا ائيأأة األج بيأأة" ،و"التةبيأأق
املؤق أأت لل عا أأدات" ،و"ش أأرط الدول أأة األوىل ةالرعاي أأة"ي وع أأالوة عل أ كل أأك ،عيّ أأت الل أأة مق أأرراً
خاصاً مع ياً مبوضوع "القواعد اآلمرة"ي
 -294وتالح أأا الل أأة أن ا عي أأة العام أأة هع أأت ال أأدول األعض أأاد رىل التعلي أأق ةوج أأه خ أأاص علأ أ
تعميأأم سأأياهة القأأانون وال هأأوض رأأا"()400ي وتأأوه الل أأة
"هور ع ليأأات املعا أأدات املتعأأدهة األطأرا
أن تشأري رىل أن أع اهلأأا ةشأ ن مواضأيع خمتلفأأة تأأدخي اآلن ،اسأت اهاً رىل املقرتحأأات امل صأأوص عليهأأا
امل أأاهتني  16و 23م أ أ نظامه أأا األساس أأي ،نة أأاق ع لي أأات املعا أأدات املتع أأدهة األط أ أرا  ،مث أأي

مشأأاريع امل أواه ةش أ ن حصأأانات الأأدول وةتلكاهتأأا مأ الواليأأة ،2001 ،ومشأأروع مدونأأة ا أرائم املطلأأة
ةسأألم اإلنسأأانية وأم هأأا ،1996 ،ومشأأروع ال ظأأاو األساسأأي حملك أأة ج ائيأأة هوليأأة ،1994 ،ومشأأاريع
املأ أواه ةشأ أ ن ق أأانون اس أأتطداو ا أأاري املائي أأة الدولي أأة األغأ أراض غ أأري املالحي أأة1994 ،ي وتس أأرتعي
الل ة االنتبا أيضاً رىل األع ال اليت قامت را مؤخراً ةش ن مواضيع خمتلفة ،مبا
•
•
•
•
•
•
•

كلك

مشاريع املواه ةش ن مسؤولية الدول ع األع ال غري املشروعة هولياً2001 ،؛
مشاريع املواه ةش ن م ع الضرر العاةر للحدوه ال اجم ع أنشةة خةرة2001 ،؛
مشاريع املواه ةش ن احل اية الدةلوماسية2006 ،؛
مشاريع املواه ةش ن قانون طبقات امليا ا وفية العاةرة للحدوه2008 ،؛
مشاريع املواه ةش ن آثار ال ماعات املسلحة عل املعا دات2011 ،؛
مشاريع املواه ةش ن مسؤولية امل ظ ات الدولية2011 ،؛
مشاريع املواه ةش ن طره األجانب2014 ،ي
وتشري الل ة أيضاً رىل هليي امل ارسة ةش ن التحفظات عل املعا دات ()2011ي

 -295وتكرر الل ة ت يد التمامها ةسياهة القانون

مجيع أنشةتهاي

 -4النظررر فرري الفقرررات  10إلررع  13مررن قرررار الجمعيررة العامررة  118/69المررلر  10كررانون
األول/ديسمئر  2014بشأن أعمال لجنة القانون الدولي في دورتها السادسة والستين
 -296أحاطأت الل أأة عل أاً ةأأالفقرات  10رىل  13مأ قأرار ا عيأأة العامأأة  118/69الأأيت رحبأأت
فيها ا عية ةا هوه الأيت تبأ هلا الل أة لتحسأني أسأاليب ع لهأا ،وشأ عت الل أة علأ مواصألة أ
امل ارس أأة ،وك ّ أأرت ةأ أ ن املق أأر الرئيس أأي لل أأة أأو مكت أأب األم أأم املتح أأدة ج يأ أ  ،والحظ أأت أن
__________

( )400قرار ا عية العامة  ،123/69املؤر  10انون األول/هيس رب  ،2014الفقرة 20ي
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الل أأة ت ظ أأر رمكاني أأة عق أأد ج أأمد مأ أ هوراهت أأا مس أأتقبالً نيوي أأورك ،وأ أأدت ،هلأ أ الغاي أأة ،أمهي أأة
مراع أأاة الل أأة لتق أأديرات التك أأالي وم أأا يتص أأي ةأ أ لك مأ أ عوام أأي رهاري أأة وت ظي ي أأة وغري أأا ،وهع أأت
الل أأة رىل رج أراد مأأداوالت شأأاملة ةش أ ن رمكانيأأة عقأأد جأأمد م أ هورهتأأا الثام أأة والسأأتني نيويأأورك،
وهعأت ،هون املسأاس غصأيلة تلأأك املأداوالت ،أن تعأاوه ال ظأر التوصأأية الأوارهة الفقأرة  388مأ
تقرير الل ة ع أع ال هورهتا الثالثة والستني الدورة السبعني لل عية العامةي
 -297وأشأأارت الل أأة رىل أهنأأا أعرةأأت هورهتأأا الثالثأأة والسأأتني ،سأأياق م اقشأأة عالقتهأأا مأأع
الل أأة الساهس أأة ،عأ أ رغبته أأا ال ظ أأر رمكاني أأة أن تعق أأد نصأ أ هورة أأي س أأس س أ أ وات
نيويأأورك مأ أجأأي تيسأأري االتصأأال املباشأأر ةأأني الل أأة وأعضأأاد الوفأأوه الل أأة الساهسأأةي وأشأأارت
الل أ أأة أيض أ أاً رىل أهن أ أا عق أ أأدت م اس أ أأبات س أ أأاةقة هورات أم أ أأا خ أ أأال مقر أ أأا الرئيس أ أأيي
والحظأت ةالتحديأد أهنأا عقأدت سأياق الرتتيبأات الشأاملة الأيت ا أ ت لعقأد مأؤمتر األمأم املتحأأدة
الدةلوماسأأي لل فوضأأني املعأأد ةرنشأأاد حمك أأة ا ائيأأة الدوليأأة ا أأمد األول م أ هورهتأأا اخل سأأني
الفأ أأرتة م أ أ  20نيسأ أأان/أةريي رىل  12حميران/يونيأ أأه  1998مكتأ أأب األمأ أأم املتحأ أأدة ج ي أ أ
ةي أ أ أ أأا عقأ أ أ أأدت ا أ أ أ أأمد الثأ أ أ أأام م أ أ أ أ تلأ أ أ أأك الأ أ أ أأدورة الفأ أ أ أأرتة م أ أ أ أ  27متوث/يوليأ أ أ أأه رىل  14آب/
أغسةس  1998مقر األمم املتحدة نيويوركي
 -298ونظأأرت الل أأة ا أأدوى م أ عقأأد جأأمد م أ هورهتأأا الثام أأة والسأأتني نيويأأورك اسأأت اهاً رىل
املعلومأأات املقدمأأة مأ األمانأأة ةشأ ن التكأأالي التقديريأأة ومأأا يتصأأي ةأ لك مأ عوامأأي رهاريأأة وت ظي يأأة
وغري أأا ،واسأأت اهاً أيض أاً رىل عأأبد الع أأي املتوقأأع الس أ ة األخأأرية م أ فأأرتة الس أ وات اخل أأس الرا أأةي
وم أأع مراع أأاة مجي أأع الع اص أأر املتاح أأة ،خلصأ أت الل أأة رىل أن أأه ال ميكأ أ عق أأد ج أأمد مأ أ هورهت أأا الثام أأة
والسأأتني نيويأأورك هون أن يتسأأبب كلأأك انقةأأاع ال هاعأأي لأأه للع أأيي وأ أدت الل أأة مأأع كلأأك
رغبتهأأا ال ظأأر رمكانيأأة أن تعقأأد نص أ هورة فأأرتة الس أ وات اخل أأس املقبلأأة نيويأأورك ورأت
أنه ي بغي ا اك الرتتيبات الالثمأة لأ لك ع أد التطةأي للأدورات املقبلأة لل أة فأرتة السأ وات اخل أس
القاهم أأةي و أ أ ا الص أأده ،الحظأ أت الل أأة ،ة أأال ظر رىل التك أأالي التقديري أأة وم أأا يتص أأي ةأ أ لك مأ أ
عوام أأي رهاريأ أأة وت ظي يأ أأة وغري أ أأا ،أن أ أه ميك أ أ عقأ أأد أ أ ال أأدورة أث أ أأاد ا أ أأمد األول م أ أ الأ أأدورة األوىل
( )2017أو ال أ أأدورة الثاني أ أأة ( )2018م أ أ ف أ أأرتة الس أ أ وات اخل أ أأس املقبل أ أأةي واس أ أأت اهاً رىل املعلوم أ أأات
املتاحأأة هلأأا ،توصأأي الل أأة ةاملضأأي قأأدماً األع أأال التحض أريية والتقأأديرات عل أ أسأأاس أن الل أأة
س أأتعقد ا أأمد األول مأ أ هورهت أأا الس أأبعني ( )2018مق أأر األم أأم املتح أأدة نيوي أأوركي وة أأاد علأ أ
كل أأك ،طلبأ أت الل أأة رىل األمان أأة أن متض أأي ق أأدماً ا أأاك الرتتيب أأات الالثم أأة هلأ أ ا الغ أأرض مأ أ أج أأي
تيسري ا اك القرار امل اسب هورهتا الثام ة والستني اليت ستعقد عاو 2016ي
 -5األتعاب
 -299تؤ أأد الل أأة م أ جديأأد آرائه أا ةش أ ن مس أ لة األتعأأاب ال اشأأئة م أ اعت أأاه ا عيأأة العامأأة
قرار أ أأا  272/56امل أ أأؤر  27آكار/م أ أأارس  ،2002و أ أأي اآلراد ال أ أأيت أرعرة أ أ أت ع ه أ أأا تقارير أ أأا
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السأأاةقة()401ي وتشأأده الل أأة علأ أن القأرار  272/56يأأؤثر ةشأأكي خأأاص علأ املقأأرري اخلاصأأني
ألنه يضر ةالدعم املقدو ألع اهلم البحثيةي
 -6الوثادق والمنشورات
 -300أ أأدت الل أأة م أ جديأأد اعرتافه أا ةاألمهيأأة اخلاصأأة لل شأأورات القانونيأأة الأأيت تعأأد ا األمانأأة
وةقي تها البالغة ةال سأبة لع لهأا()402ي وأشأارت رىل أن شأعبة التأدوي قأد متك أت مأ اإلسأراع علأ حنأو
ملح أأوظ ةرص أأدار م ش أأوراهتا ع أ طري أأق مباهرهت أأا املتعلق أأة ةال ش أأر اإللك أأرتوم ال أأيت حقق أأت لاح أاً ة أأا راً
واليت عأمثت ثأرياً صأدور تلأك امل شأورات الوقأت امل اسأب ومأ أمهيتهأا ةال سأبة ألع أال الل أة ملأدة
تميد عل قرن م المم ي وأعرةأت الل أة مأ جديأد عأ أسأفها لتقلأي أ املبأاهرة واحت أال توقفهأا
ةس أأبب نقأ أ املأ أواره وم أأا ترت أأب علأ أ كل أأك مأ أ ع أأدو توثي أأع امل ش أأورات القانوني أأة ا دي أأدة هورهتأ أا
احلاليأأةي وأ أأدت الل أأة م أ جديأأد أن اسأأت رار أ املبأأاهرة أمأأر جأأو ري لض أ ان صأأدور امل شأأورات
القانونيأأة الوقأأت امل اسأأب ،وال سأأي ا امل شأأور املع أون أع أأال أأة القأأانون الأأدويلي وأ أأدت الل أأة
مرة أخرى مأا متثلأه امل شأورات القانونيأة الأيت ترعأد ا شأعبة التأدوي مأ أمهيأة خاصأة وقي أة ةالغأة لع لهأا،
و ررت طلبها رىل شعبة التدوي أن تست ر تمويد ا ةتلك امل شوراتي
 -301وأعرةأت الل أأة مأ جديأأد عأ ارتياحهأا لعأأدو خضأأوع احملاضأأر املأأوجمة لل أأة ،الأأيت تشأ ّكي
أع أأاالً حتضأريية حامسأأة األمهيأأة التةأأوير التأأدر ي للقأأانون الأأدويل وتدوي أأه ،لقيأأوه تعسأأفية حتأأد مأ
ح هأأاي والحظ أت الل أأة مأأع االرتيأأاح أن التأأداةري الت ريبيأأة لتبسأأي جتهيأأم احملاضأأر املأأوجمة لل أأة
املتط ة عاو  2013أهت رىل ثياهة سأرعة ريصأال احملاضأر املؤقتأة رىل أعضأاد الل أة مأ أجأي
ت قيحهأأا الوقأأت امل اسأأب ،ورصأأدار ال صأأوص ال هائيأأة هون تأ خريي ورحبأت الل أأة أيضأاً مبأأا أهت
رليه أساليب الع أي ا ديأدة مأ اسأتطداو أ ثأر رشأداً لل أواره ،وهعأت األمانأة رىل مواصألة جهوه أا
م أجي تيسري رعداه احملاضر ال هائية جب يع اللغات ،هون مساس ةسالمتهاي
 -302وأعرة أ أت الل أ أأة ع أ أ امت اهن أ أا يأ أأع الأ أأدوائر املشأ أأار ة جتهيأ أأم الوثأ أأائق ،ج ي أ أ و
نيويأأورك عل أ حأأد س أواد ،لت هيم أأا وثأأائق الل أأة الوقأأت امل اسأأب وةكفأأادة ،اأأي قيأأوه ثم يأأة
__________

( )401انظ أأر الوث أأائق الرمسي أأة لل عي أأة العام أأة ،ال أأدورة الس أأاةعة واخل س أأون ،امللح أأق رق أأم  ،)A/57/10( 10الفقأ أرات 531-525؛
واملرجأ أأع نفسأ أأه ،الأ أأدورة الثام أ أأة واخل سأ أأون ،امللحأ أأق رقأ أأم  ،)A/58/10( 10الفقأ أأرة 447؛ واملرجأ أأع نفسأ أأه ،الأ أأدورة التاسأ أأعة
واخل س أأون ،امللح أأق رق أأم  ،)A/59/10( 10الفقأ أأرة 369؛ واملرجأ أأع نفسأ أأه ،الأ أأدورة الس أأتون ،امللح أأق رقأ أأم ،)A/60/10( 10
الفقأأرة 501؛ واملرجأأع نفسأأه ،الأأدورة احلاهيأأة والسأأتون ،امللحأأق رقأأم  ،)A/61/10( 10الفقأأرة 269؛ واملرجأأع نفسأأه ،الأأدورة
الثاني أأة والسأ أأتون ،امللحأ أأق رق أأم  ،)A/62/10( 10الفقأ أأرة 379؛ واملرجأ أأع نفسأ أأه ،الأ أأدورة الثالثأ أأة والس أأتون ،امللحأ أأق رقأ أأم 10
( ،)A/63/10الفق أأرة 358؛ واملرج أأع نفس أأه ،ال أأدورة الراةع أأة والس أأتون ،امللح أأق رق أأم  ،)A/64/10( 10الفق أأرة 240؛ واملرج أأع
نفس أأه ،ال أأدورة اخلامس أأة والس أأتون ،امللح أأق رق أأم  ،)A/65/10( 10الفق أأرة  ،396واملرج أأع نفس أأه ،ال أأدورة الساهس أأة والس أأتون،
امللح أ أأق رق أ أأم  ،)A/66/10( 10الفق أ أأرة 399؛ واملرج أ أأع نفس أ أأه ،ال أ أأدورة الس أ أأاةعة والس أ أأتون ،امللح أ أأق رق أ أأم ،)A/67/10( 10
الفقأأرة 280؛ واملرجأأع نفسأأه ،الأأدورة الثام أأة والسأأتون ،امللحأأق رقأأم  ،)A/68/10( 10الفقأأرة 181؛ واملرجأأع نفسأأه ،الأأدورة
التاسعة والستون ،امللحق رقم  ،)A/69/10( 10الفقرة 281ي
( )402انظأأر الوثأأائق الرمسيأأة لل عيأأة العامأأة ،الأأدورة الثانيأأة والسأأتون ،امللحأأق رقأأم  ،)A/62/10( 10الفق أرات 395-387ي وانظأأر
أيضا املرجع نفسه ،الدورة الثام ة والستون ،امللحق رقم  ،)A/68/10( 10الفقرة 185ي
178/245

GE.15-13770

A/70/10

ص أأارمة معظ أأم األحي أأاني والحظ أت الل أأة أن جتهي أأم الوث أأائق
األمور اليت تسهم سري أع ال الل ة ةسالسةي

الوق أأت امل اس أأب وةكف أأادة مأ أ

 -303وأعرة أت الل أأة ع أ تق أأدير ا ملكتب أأة مكت أأب األم أأم املتح أأدة
الل ة ةكفادة واقتدار ةالغنيي

ج ي أ ملس أأاعدهتا أعض أأاد

 -7حولية لجنة القانون الدولي
 -304أ أأدت الل أأة جم أأدهاً أن حولي أأة أأة الق أأانون ال أأدويل حامس أأة األمهي أأة لفه أأم األع أأال ال أأيت
تض أأةلع ر أأا جم أأال التة أأوير الت أأدر ي للق أأانون ال أأدويل وتدوي أأه ،و أ أ لك جم أأال تعمي أأم س أأياهة
الق أ أأانون العالق أ أأات الدولي أ أأةي والحظأ أ أت أن ا عي أ أأة العام أ أأة أعرة أ أأت قرار أ أأا  118/69عأ أ أ
تقأأدير ا للحكومأأات الأأيت قأأدمت تربعأأات للص أ دوق االسأأتئ ام إللأأاث األع أأال املرتا أأة املتعلقأأة
ةاحلولية وش عت عل تقدمي مميد م التربعات للص دوق االستئ امي

 -305وتوصأأي الل أأة ا عيأأة العامأأة ،أأا فعلأأت قرار أأا  ،118/69ة أ ن تعأأرب ع أ ارتياحهأأا

للتقأأدو امللحأأوظ ال أ ي أرحأأرث الس أ وات القليلأأة املاضأأية خفأأض ح أأم األع أأال املرتا أأة املتعلقأأة
غولية ة القانون الدويل جب يأع اللغأات السأت ،وةأ ن ترحأب ةأا هوه الأيت تبأ هلا شأعبة رهارة املأؤمترات
مكت أأب األم أأم املتح أأدة ج يأ أ  ،وخباص أأة قس أأم التحري أأر الت أأاةع هل أأا ،الت فيأ أ الفع أأال لقأ أرارات
ا عي أأة العام أأة املتط أ ة أ ا الص أأده الداعي أأة رىل خف أأض ح أأم األع أأال املرتا أأة؛ وة أ ن تش أ ع
شعبة رهارة املؤمترات عل مواصلة تقدمي الدعم الالثو رىل قسم التحرير لل ضي قدماً ة ع ال احلوليةي
 -8المساعدة التي تقدمها شعئة التدوين
 -306أعرةت اللح ة عأ تقأدير ا لل سأاعدة القيّ أة الأيت تقأدمها شأعبة التأدوي ةاألمانأة العامأة
رطأأار خ أأدماهتا املوض أأوعية لل أأة ،وال س أأي ا لل س أأاعدة املس أأت رة ال أأيت تق أأدمها لل ق أأرري اخلاص أأني،
ورع أأداه البح أأوث والدراس أأات املتع ق أأة املتعلق أأة ةا وان أأب املطتلف أأة لل واض أأيع قي أأد البح أأث حاليأ أاً،
وكلك ة اد عل طلبهاي
 -9المواقع الشئكية
 -307أعرةأ أت الل أأة عأ أ تق أأدير ا الع ي أأق ل مان أأة العام أأة إلنش أأاد موق أأع ش أأبكي جدي أأد لل أأة
وهعأأت األمانأأة رىل مواصأألة حتأأديث ورهارة أ ا املوقأأع()403ي وأ أأدت الل أأة جمأأدهاً أن أ ا املوقأأع
الشأأبكي وغأأري مأ املواقأأع الشأأبكية الأأيت تأأدير ا شأأعبة التأأدوي ( )404تشأ ّكي مأأورهاً ةأأالغ األمهيأأة لل أأة
وللباحثني أع ال الل ة مأ ا ت أع األوسأع ،ومأ مثّ ترسأهم ال هأوض ع ومأاً ةتأدريس القأانون
الأأدويل وهراسأأته ونشأأر وتقأأدير عل أ نةأأاق أوسأأعي ورحب أت الل أأة ةأأاحتواد املوقأأع الشأأبكي املتعلأأق

__________

( )403الع وان التايلhttp://legal.un.org/ilc :ي
املواقع ع وماً الع وان التايلhttp://www.un.org/law/lindex.htm :ي
( )404ميك االطالع عل
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ة ع أأال الل أأة عل أ معلوم أأات ةش أ ن احلال أأة الرا أأة لل واض أأيع املدرج أأة ج أأدول أع اهل أا وعل أ
نصوص أولية رحميفررة لل حاضأر املأوجمة لل أةي وأعرةأت الل أة أيضأاً عأ امت اهنأا ل مانأة ل احهأا
رلاث ع لية رق ة حوليات الل ة ونشر ا ةاللغة الروسية عل موقعها الشبكيي
 -10مكت ئة األمم المتحدة السمعية الئصرية للقانون الدولي
 -308الحظأ أت الل أأة م أأع التق أأدير القي أأة االس أأتث ائية ملكتب أأة األم أأم املتح أأدة السأ أ عية البصأ أرية
للقأانون الأدويل حتسأني املعرفأة ةالقأانون الأدويل والتعريأ علأ حنأو أفضأي ةع أي األمأم املتحأأدة
ا امليدان ،مبا كلك ةع ي ة القانون الدويلي

باء -موعد ومكان انعقاد الدورة الثامنة والستين للجنة
 -309توص أ أي الل أ أأة ة أ أ ن تعقأ أأد ال أ أأدورة الثام أ أأة والس أ أأتون لل أ أأة ج ي أ أ ،
أيار/مايو رىل  10حميران/يونيه وم  4متوث/يوليه رىل  12آب/أغسةس 2016ي

الف أ أأرتة م أ أ 2

جيم -توجيه التحية إلع أمين اللجنة
 -310ا لسأأة  3263املعقأأوهة  5حميران/يونيأأه  ،2015وجهأأت الل أأة التحيأأة رىل السأأيد
جورن أورونتميس الأ ي ع أي ةكفأادة ةالغأة أمي أاً لل أة م أ عأاو  ،2013والأ ي تقاعأد أث أاد أ
الأأدورةي وأعرةأأت الل أأة ع أ امت اهنأأا إلسأأهاو السأأيد أأورونتميس الرائأأع ع لهأأا و تأأدوي القأأانون
ال أأدويل وتة أأوير الت أأدر ي؛ ونو أأت م أأع التق أأدير مبه يت أأه وتفاني أأه اخلدم أأة العام أأة والتمام أأه ةالق أأانون
الدويل؛ ووجهت رليه أطيب األمام مساعيه املقبلةي

دال -التعاون مع الهي ات األخرى
 -311ا لسأأة  ،3274املعقأأوهة  22متوث/يوليأأه  ،2015ألقأ القاضأأي روم أةرا أأاو ،رئأأيس
حمك أأة الع أأدل الدولي أأة ،ل أأة أم أأاو الل أأة ،وأطلعه أأا علأ أ األنش أأةة القض أأائية ال أأيت اض أأةلعت ر أأا
احملك ة مؤخراً()405ي وأعقب كلك تباهل ل رادي
 -312ومثّأأي امل ظ أأة االستش أأارية القانوني أأة اآلس أأيوية  -األفريقي أأة (امل ظ أأة االستش أأارية) ال أأدورة
احلاليأأة لل أأة أمي هأأا العأأاو ،السأأيد رمحأأات حم أأد ،ال أ ي ألقأ ل أأة أمأأاو الل أأة ا لسأأة 3250
املعقأ أ أ أ أأوهة  13أيار/مأ أ أ أ أأايو )406(2015ي وأطلأ أ أ أ أأع السأ أ أ أ أأيد رمحأ أ أ أ أأات الل أ أ أ أ أأة عل أ أ أ أ أ األنشأ أ أ أ أأةة
احلاليأأة لل ظ أأة االستشأأارية وقأأدو حملأأة عأ مأأداوالهتا هورهتأأا الراةعأأة واخل سأأني املعقأأوهة ةي أأني
__________

( )405يره ا البيان
( )406املرجع نفسهي
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الفرتة م  13رىل  17نيسان/أةريي  2015اليت ر مت ،مجلة أمور ،عل أرةعة مواضيع مدرجأة
ةرنأأامج ع أأي الل أأة و أأي" :حتديأأد القأأانون الأأدويل العأأر " ،و"طأأره األجانأأب" ،و"محايأأة الغأأال
ا وي" ،و"حصانة مسؤويل الدول م الوالية القضائية ا ائية األج بية"ي وأعقب كلك تباهل ل رادي
 -313ومثيفأ أأي الل أ أأة القانونيأ أأة للبلأ أأدان األمريكيأ أأة الأ أأدورة احلاليأ أأة لل أ أأة نائأ أأب رئأ أأيس الل أ أأة
القانونيأأة ،السأأيد أأارلوس ماتأأا ة أراتيس ،ال أ ي ألق أ ل أأة أمأأاو الل أأة ا لسأأة  3265املعقأأوهة
 7متوث/يولي أأه )407(2015ي وق أأدو الس أأيد ةأ أراتيس حمل أأة عأ أ األنش أأةة ال أأيت اض أأةلعت ر أأا الل أأة
القانونيأأة الف أأرتة  2015/2014في أأا يتعلأأق ةش أ ن املس أأائي القانوني أأة املطتلفأأة ال أأيت تش أأارك فيه أأا
الل ةي وأعقب كلك تباهل ل رادي
 -314ومثّي ة املستشاري القأانونيني املع يأة ةالقأانون الأدويل العأاو التاةعأة لأس أوروةأا الأدورة
احلاليأأة لل أأة رئأأيس أأة املستشأأاري القأأانونيني ،السأأيد ةأأول ريت أ س ،ورئيسأأة شأأعبة القأأانون الأأدويل
الع أأاو ومكت أأب املعا أأدات الت أأاةعني ل أأدائرة املش أأورة القانوني أأة والق أأانون ال أأدويل الع أأاو ،الس أأيدة مارت أأا
ريكي أ أ أأا ،وألق أ أ أ أ أ أ أأي م ه أ أ أأا ل أ أ أأة أم أ أ أأاو الل أ أ أأة ا لس أ أ أأة  3268املعق أ أ أأوهة  10مت أ أ أأوث/
يوليأه )408(2015ي وريف أما علأ األع أأال الرا أة الأأيت تضأأةلع رأا أأة املستشأاري القأأانونيني جمأأال
القانون الدويل العاو ،و لك عل األع ال الرا ة لس أوروةاي وأعقب كلك تباهل ل رادي
 -315ومثّأأي أأة القأأانون الأأدويل التاةعأأة لالحتأأاه األفريقأأي الأأدورة احلاليأأة لل أأة القاضأأي س أولو
خوليسأأام والسأأيد رةي يميأأر أةريكأأو ،العضأأوان
أأة القأأانون الأأدويل التاةعأأة لالحتأأاه األفريقأأي ،فضأالً
عأ السأأيد م أراه ة أ هيأأاب ،أمأأني الل أأةي وألق أ أأي م أ القاضأأي س أولو خوليسأأام والسأأيد رةي يميأأر
ل أأة أم أأاو الل أ أأة ا لس أأة  3276املعق أأوهة  23متوث/يوليأ أأه )409(2015ي وق أأدما حمل أأة ع أ أ
أنشةة ة القانون الدويل التاةعة لالحتاه األفريقيي وأعقب كلك تباهل ل رادي
 -316وألق السيد ثيد رعد احلسأني ،مفأوض األمأم املتحأدة السأامي حلقأوق اإلنسأان ،ل أة أمأاو
الل أأة ا لسأأة  3272املعقأأوهة  21متوث/يوليأأه )410(2015ي وقأأدو حملأأة عأ أنشأأةة املفوضأأية
وعأ ةعأأض شأواغله جمأأال حقأأوق اإلنسأأان ،أأا قأأدو تعليقأأات ةشأ ن ةعأأض املواضأأيع املدرجأأة
ةرنأ أأامج ع أ أأي الل أ أأة ،وةالتحديأ أأد ةش أ أ ن موضأ أأوع "ا أ أرائم ضأ أأد اإلنسأ أأانية" ،وموضأ أأوع "حصأ أأانة
مسؤويل الدول م الوالية القضائية ا ائية األج بية"ي وأعقب كلك تباهل ل رادي
 -317و  9متوث/يولي أأه  ،2015ج أأرى تب أأاهل غ أأري رمس أأي لأ أ راد ة أأني أعض أأاد أأة الق أأانون ال أأدويل
والل ة الدولية للصليب األمحر ةش ن مواضأيع حتظأ ةا ت أاو مشأرتكي وقأدمت عأروض ةشأ ن األع أال
__________

()407
()408
()409
()410
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التحض أريية لل أؤمتر الأأدويل الثأأام والثالثأأني حلر أأة الصأأليب األمحأأر واهلأأالل األمح أر ،وحتأأديثات لتعليقأأات
الل أأة الدوليأأة للصأأليب األمحأأر علأ اتفاقيأأات ج ي أ والربوتو أولني اإلضأأافينيي وقأأدمت أيض أاً عأأروض
ةش أ ن املواضأأيع املدرج أأة عل أ ةرنأأامج ع أأي الل أأة ،مب أأا كلأأك ةش أ ن موض أأوع "االتفاقأأات الالحق أأة
وامل ارسة الالحقة في ا يتعلق ةتفسري املعا دات" ،وموضوع ا رائم ضد اإلنسانية"()411ي

هاء -التمثيل في الدورة السئعين للجمعية العامة
 -318قررت الل ة أن ميثلها رئيسها ،السيد ناري در سي غ،

الدورة السبعني لل عية العامةي

واو -الحلقة الدراسية للقانون الدولي
 -319ع أالً ةقأرار ا عيأأة العامأأة  ،118/69عرقأأدت الأأدورة احلاهيأأة واخل سأأون للحلقأأة الدراسأأية
للقأأانون الأأدويل قصأأر األمأأم الفأأرتة م أ  6رىل  24متوث/يوليأأه  ،2015أث أأاد انعقأأاه الأأدورة
احلاليأأة لل أأة القأأانون الأأدويلي و أ احللقأأة الدراسأأية موجهأأة رىل شأأباب احلقأأوقيني املتطصصأأني
القأأانون الأأدويل ،وشأأباب األسأأات ة ا أأامعيني ،واملسأأؤولني احلكأأوميني العأأاملني السأألك األ أأاهميي
أو الدةلوماسي ةواائ اخلدمة املدنية ةلداهنمي
 -320وشأأارك الأأدورة  24شطص أاً م أ ج سأأيات خمتلفأأة وم أ أأي ا وعأأات اإلقلي يأأة()412ي
وحضأأر املشأأار ون ا لسأأات العامأأة لل أأة ،وخباصأأة احملاض أرات الأأيت جأأرى الرتتيأأب هلأأا ،وشأأار وا
األفرقة العاملة املع ية مبواضيع حمدهةي
__________

( )411أهىل ي م السيدة ريستني ةيرييل ،نائبة رئيس الل ة الدولية للصليب األمحر ،والسأيد ناري أدر سأي غ ،رئأيس الل أة
ةبيأأاني وقأأدو أأي م أ السأأيد غيأأورغ ن أوليت عرض أاً ةش أ ن "االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة في أأا يتعلأأق ةتفسأأري
املعا أأدات" ،والسأأيد شأأون هي مأأري عرض أاً ةش أ ن "ا أرائم ضأأد اإلنسأأانية" ،والأأد تور أأوت هورمأأان ،بأأري املأأوافني
القانونيني ورئيس الشعبة القانونيأة ةالل أة الدوليأة للصأليب األمحأر ،عرضأاً ةشأ ن "األع أال التحضأريية لل أؤمتر الأدويل
الثأأام والثالثأأني حلر أأة الصأأليب األمحأأر واهلأأالل األمحأأر" ،والأأد تور جأأان  -مأأاري كأأايرتس ،رئأأيس املشأأروع املتعلأأق
ةتحديث تعليقات الل ة الدولية للصليب األمحر عرضاً ةش ن "حتديث تعليقات الل ة الدولية للصليب األمحأر علأ
اتفاقيات ج ي والربوتو ولني اإلضافيني"ي
( )412شأأارك األشأأطاص التاليأأة أمسأأاؤ م احللقأأة الدراسأأية :الس أأيدة ا انأأانغ أمارانانأأد (تايل أأد) ،والسأأيد محيأأدي ام أارا
(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
واشي (الياةان) ،وغفت ويكا (ت مانيا) ،ولوسيا ليونتييأ (ملأدوفا) ،وماتيلأدا م أدي (غامبيأا) ،ومومشأيي ميالنأو
(ةلغاريأأا) ،و أأوي تي هي نغأأوي (فييأأت نأأاو) ،وريلي اتأأان أو يوموةأأا (الواليأأات املتحأأدة األمريكيأأة) ،وفرانسيسأأكو ني
ةاس أأكوال ف أأيفس (رس أأبانيا) ،وي أأه ج أأون رمي (مجهوري أأة وري أأا) ،وم أأاتيو س أأارثو (ريةالي أأا) ،و ورنلي أأوس ي ني شأ أولتم
(ج أأوب أفريقي أأا) ،وهارس أأي غي مسي أأث  -وليامس أأون (ج أأمر البهام أأا) ،ولو أأا وي توم أأاثيتش (س أألوفي يا) ،وشوس أأي يأ أ
(الصأأني) ،وفرانأأم ني ثوةيتأأا (ةوليفيأأا (هولأأة  -املتعأأدهة القوميأأات))ي واجت عأأت أأة االختيأأار ةرئاسأأة السأأيد مكأأام
موس أ أ رمبي غأ أأي ،أسأ أأتاك القأ أأانون الأ أأدويل جبامعأ أأة ج ي أ أ  7 ،نيسأ أأان/أةريي  2015واختأ أأارت  25مرشأ أأحاً م أ أ
ةني  102طلباًي ومل يت ك أحد املرشحني املطتاري م حضور احللقة الدراسيةي
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 -321وافتأأتو احللقأأة الدراسأأية رئأأيس الل أأة ،السأأيد ناري أأدر سأأي غي وتأأوىل السأأيد مأأار وس يأأت،
بأ أأري املستشأ أأاري القأ أأانونيني مبكتأ أأب األمأ أأم املتحأ أأدة ج ي أ أ  ،مسأ أأؤولية رهارة احللقأ أأة الدراسأ أأية
وت ظي هأأا وسأأري أع اهلأأاي و فل أأت جامعأأة ج ي أ الت سأأيق العل أأي للحلقأأة الدراسأأيةي وتأأوىل الس أأيد
فيتوريأو مأأاي ييت ،خبأأري القأانون الأأدويل مأ جامعأأة ج يأ  ،ت سأأيق احللقأأة الدراسأية ،مبسأأاعدة أأي مأ
الس أأيد س أأدريك أةريس أأي والس أأيدة يسأ أرا س أأويدي ،املس أأاعدي الق أأانونيني ،والس أأيدة أأامي شأ أواب،
املتدرةة الداخلية ،مكتب االتصال للشؤون القانونية مبكتب األمم املتحدة ج ي ي

 -322وألق أ أعض أأاد الل أأة احملاض أرات التالي أأة :الس أأيد ريرنسأأت ةيرتي أأتش" :أع أأال أأة الق أأانون
الأأدويل"؛ والسأأيد هيأأري تأأالهي" :القواعأأد اآلمأأرة"؛ والسأأيد ةافأأي شأأتورما" :خالفأأة الأأدول في أأا يتعلأأق
مبس أأؤولية ال أأدول"؛ والس أأيدة ونثبس أأيون رس أأكوةار ررنان أأدث" :حص أأانة مس أأؤويل ال أأدول مأ أ الوالي أأة
القضأأائية ا ائيأأة األج بيأأة"؛ والسأأيد شأأي يا موراسأأي" :محايأأة الغأأال ا أأوي"؛ والسأأيد غيأأورغ نأوليت:
"االتفاقأ أأات الالحقأ أأة وامل ارسأ أأة الالحقأ أأة في أ أأا يتعلأ أأق ةتفسأ أأري املعا أ أأدات"؛ والسأ أأري مايكأ أأي ووه:
"حتديأأد الق أأانون الأأدويل الع أأر "؛ والس أأيدة مأأاري جا وةس أأون" :محايأأة البيئ أأة في أأا يتعل أأق ةال ماع أأات
املسلحة"؛ والسيد شون هي مري " :ا رائم ضد اإلنسانية"ي
 -323وحض أأر املش أأار ون احللق أأة الدراس أأية س أأت جلس أأات خارجي أأةي فحض أأر املش أأار ون حلق أأة
ع أأي نظ تهأأا جامعأأة ج يأ ةاالشأرتاك مأأع املؤسسأأة العامأأة لل يأأا ج يأ عأ موضأأوع "القأأانون
الأأدويل لل يأأا  :القضأأايا املتعلقأأة ةالت في أ "ي وأهىل املتحأأدثون التاليأأة أمسأأاؤ م ةبيانأأات :السأأيدة هانأأاي
أثاري أأا (حماض أأر ،جامع أأة ل أأدن) ،واألس أأتاك ل أأورانس ةوس أأون هي ش أأاثورن (جامع أأة ج يأ أ ) ،والس أأيد
لوس أأيوس أأافليش (عض أأو الل أأة) ،والس أأيد م أأوريس أأامتو (عض أأو الل أأة) ،واألس أأتاك أت أأيال ت أأانمي
(جامعة ةولونيا ،ريةاليأا) ،والسأيدة ريسأتي ا ليأب (الب أك الأدويل) ،واألسأتاك مأار و ساسأويل (جامعأة
ج يأ ) ،والسأأيدة مأأارا تي يأأو (جامعأأة ج يأ )ي وأعقأأب حلقأأة الع أأي حفأأي اسأأتقبال أقامتأأه املؤسسأأة
العام أأة لل ي أأا ج يأ أ ي وعق أأدت م ظ أأة الع أأي الدولي أأة جلس أأة خاص أأة ةرئاسأ أة الس أأيد هراثن
ةيرتوف أأتش ،مسأ أ ي احملك أأة اإلهاري أأة الدولي أأة التاةع أأة لل ظ أأة ،ةشأ أ ن "احمل أأا م اإلهاري أأة الدولي أأة"ي
وحضأأر املشأأار ون احللقأأة الدراسأأية أيض أاً عرض أاً قدمأأه السأأيد ورنليأأوس ووتأأرث ،بأأري املستشأأاري
القأأانونيني ةاملفوضأأية السأأامية لشأأؤون الالجئأأني ،ةشأ ن "قأأانون الالجئ أني الأأدويل"ي وحضأأر املشأأار ون
أيضاً ةأدعوة مأ معهأد الدراسأات العليأا الدوليأة واإل ائيأة حماضأرة الليأ السأ وية حيأث ألقأ السأيد
شأأون هي مأأور حماضأأرة ةع أوان "موجأأة متصأأاعدة :تسأأوية امل اثعأأات رطأأار قأأانون البحأأار"ي وقأأدو
السأ أأيد نيكأ أأوس فأ أأوالنيس ،املوا أ أ القأ أأانوم ةاالحتأ أأاه الأ أأدويل لالتصأ أأاالت عرض أ أاً لالحتأ أأاه الأ أأدويل
لالتصأأاالت ،وأعقأأب كلأأك ثيأأارة ملتحأ االحتأأاهي وأخأرياً ،نرظ أأت جلسأأة خاصأأة م ظ أأة الصأأحة
العاملية وقدو أي مأ السأيد سأتيف أي سأولومون ،املواأ القأانوم الرئيسأي والسأيد جأا وب أريي ،
املوا القانوم املعاون ،عرضاً يش ن "القانون الدويل والصحة"ي

 -324وش أأكي فريق أأان ع أأامالن احللق أأة الدراس أأية لت أأاول موض أأوعي "القواع أأد اآلم أأرة" و"خالف أأة
الأأدول في أأا يتعلأأق مبسأأؤولية الأأدول"ي وانضأأم أأي مشأأارك مأ املشأأار ني احللقأأة الدراسأأية رىل أحأأد
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الفريقنيي وأشأر عضأوا الل أة ،هيأري تأالهي وةافأي شأتورما ،علأ الفأريقني العأاملني وقأدما املشأورة
هل أا ةصأفته ا خبأريي ي وأعأد أي فريأق تقريأراً وقأدو اسأت تاجاته خأالل جلسأة الع أي األخأرية للحلقأة
ووثعا عل مجيع املشار ني و لك عل أعضاد الل ةي
الدراسيةي ر
ومجثع التقريران ر
 -325وق أأد اس أأتقبلت مجهوري أأة و أأانتون ج يأ أ املش أأار ني ةك أأرو الض أأيافة املعه أأوه
ج ي حيث ثار املشار ون احللقة الدراسية قاعة أالةاما وحضروا حفي استقبالي

مب أأىن ةلدي أأة

 -326وهعأأا امل ثأأي الأأدائم لل لكأأة املتحأأدة لأأدى األمأأم املتحأأدة وامل ظ أأات الدوليأأة
املشار ني احللقة الدراسية رىل حفي استقبال رقامة السفريي

ج يأ

 -327وألقأ أأي مأ رئأأيس الل أأة السأأيد ناري أأدر سأأي غ ،ومأأدير احللقأأة الدراسأأية للقأأانون الأأدويل،
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
 -328وأشأأارت الل أأة مأأع التقأأدير البأأالغ رىل أنأأه م أ عأأاو  ،2013قأأدمت حكومأأات األرج تأأني
وأيرل أأدا والسأأويد وسويس أرا والصأأني وف ل أأدا واملكسأأيك وامل لكأأة املتحأأدة وال سأأا واهل أأد تربعأأات رىل
ص أ دوق األمأأم املتحأأدة االسأأتئ ام للحلقأأة الدراسأأية للقأأانون الأأدويلي وقأأدمت أيض أاً حلقأأة القأأانون
الأأدويل ( ،)CIDIRو أأي راةةأأة خاصأأة لتعميأأم القأأانون الأأدويل يقأأع مقر أأا رومأأا (ريةاليأأا) ،تربعأأات
للحلقأأة الدراسأأيةي ورغأأم أن األثمأأة املاليأأة األخأأرية قأأد أثأأرت عل أ التربعأأات ،رال أن حالأأة الص أ دوق
مسحأأت ةتقأأدمي عأأده أأا م أ امل أ و لل رشأأحني املأأؤ لني وال سأأي ا م أ البلأأدان ال اميأأة ،م أ أجأأي
حتقيأأق التوثيأأع ا غأرا املالئأأم لل شأأار نيي وقرأأدمت أ ا العأأاو أرةأأع عشأأرة م حأأة (تسأأع م هأأا لتغةيأأة
نفقات السفر واملعيشة ،وثالث لتغةية نفقات املعيشة فق  ،واث تان لتغةية نفقات السفر فق )ي
 -329وم أ أ ع أأاو  ،1965و أأو ت أأاري ت س أأيس احللق أأة الدراس أأية ،ش أأارك فيه أأا  1 163مش أأار اً
ميثلون  171ج سيةي وحصي  713مشار اً عل م وي
 -330وتش أأده الل أأة علأ أ األمهي أأة ال أأيت توليه أأا للحلق أأة الدراس أأية ،ال أأيت متكأ أ احمل أأامني الش أأبان،
وال سأأي ا احملأأامني م أ البلأأدان ال اميأأة ،م أ التعأأر عل أ ع أأي الل أأة وأنشأأةة امل ظ أأات الدولي أأة
العديأأدة الأأيت تقأأع مقار أأا ج ي أ ي وتوصأأي الل أأة ة أ ن ت اشأأد ا عيأأة العامأأة الأأدول مأأرة أخأأرى
تقدمي التربعات لض ان ت ظيم احللقة الدراسية عاو  2016ة وسع مشار ة ةك ةي
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