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  عشر الثالث الفصل  
 مقرراث اللجنة واستنتاجاتها األ ر 

الطلباااااث المقدمااااة ماااان اللجنااااة إلااااى األمانااااة ةعااااداد دراساااااث عاااان مواااااوعين  -ألف 
 مدرجين في جدول أعمال اللجنة 

 دىل تطلأأب أن ل2016 مأأايو/أيأأار 24 يف املعقأأودة ل3303 قأأررت اللج أأة يف جلسأأتها -301
 الأأدويل القأأانون أدلأأة علأأى احلصأأول ستيسأأري الكفيلأأة والوسأأائ  السأأب  سشأأفن مأأ مرة دعأأداد اامانأأة
 ولتحسي ها مقرتحات وتقّد  العريف الدويل القانون ادلة الرا  ة احلالة يتستقص العريفل
 تطلأب أن ل2016 أغسطس/آب 12 ل املعقودة يف3347 وقررت اللج ة يف جلستها -302
 واملتعأددة الث ائيأة) ساملعا أدات يتعلأق في ا الدول ممارسة سالتحلي  تت اول م مرة دعداد اامانة دىل

 علأأى تأ ص الأيت ااخأريةل العشأأري  السأ وات يف العأا  اامأني لأأدى املسأجلة أو املودعأة (ااطأرا 
  وهبا املتصلة التعا دية اإلجراءات فيها مبا املؤقتل التطبيق

 برنامج اللجنة وإجراءاتها وأساليب عملها ووثائقها -باء 
  طأي  فريأق ل2016 مأايو/أيأار 18 يف املعقودة ل3300 جلستهاأنشفت اللج ةل يف  -303
 واحلالية للدورة
 قأرارات"ومأان معروضأا  عليأ  الفصأ  حأاءل املع أون  ووعقد فريق التخطي  أرسع جلسات -304
مأأ  املأأوج  املواضأأيعي لل  اقشأأة الأأيت جأأرت يف اللج أأة السادسأأة  ل"ااخأأرى واسأأت تاجاهتا اللج أأة

 املقأرتح االسأرتاتيجي اإلطأار( 6)الربنأامج  A/71/6 دورهتا السبعني؛ الوثيقةللج عية العامة خالل 
 70/236 القانونيأأأأأأأة؛ قأأأأأأأرار اة عيأأأأأأأة العامأأأأأأأة الشأأأأأأأؤون ل6الربنأأأأأأأامج : 2019-2018 للفأأأأأأأرتة
املتعلأأق ستقريأأر ة أأة القأأانون الأأدويل عأأ  أع أأال دورهتأأا  2015 ديسأأ رب/مأأانون ااول 23 املأأؤرخ

 2015 ديسأأأأ رب/مأأأأانون ااول  14 املأأأأؤرخ 70/118 السأأأأاسعة والسأأأأتني؛ وقأأأأرار اة عيأأأأة العامأأأأة
 وسشفن سيادة القانون على الصعيدي  الوطر والدويل

 ل2016 يونيأأ /ح يأأران 8 يف جلسأأت  الثانيأأة املعقأأودة يف لوأحأأاط فريأأق التخطأأي  عل أأا   -305
 3 الفرعأي الربنامج يش   ال ي ل(A/71/6) 2019-2018 للفرتة املقرتح االسرتاتيجي ساإلطار

 و)الشؤون القانونية( 6 )التطوير التدرني للقانون الدويل وتدوي  ( م  الربنامج

 الفريق العامل المعني ببرنامج العمل الطويل األجل -1 
 يعيأأأدأن  ل2016 يونيأأأ /ح يأأأران 3 املعقأأأودة يفقأأأرر فريأأأق التخطأأأي ل يف جلسأأأت  ااوىل  -306
 دونالأأد السأيد سرئاسأة احلاليأأةل للأدورة ااجأ  الطويأأ  الع أ  سربنأامج املعأأر العامأ  الفريأق تشأكي 

وقد  الفريق العامأ  تقريأر  عأ  أع أال فأرتة السأ وات اخل أس دىل فريأق التخطأي ل يف  ومامري و 
 و2016 يولي /متوو 29 جلست  الراسعة املعقودة يف
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 سالفعأ  خأالل فأرتة السأ وات اخل أس احلاليأة وأشارت اللج أة دىل أهنأا مانأت قأد أوصأت -307
اإلنسأأأانية؛  املرتكبأأأة ضأأأد)أ( اةأأأرائم  :درَج يف سرنأأأامج ع لهأأأا الطويأأأ  ااجأأأ  املوضأأأوعانيأأأسأأأفن 
و أأأ ان املوضأأأوعان مأأأدرجان سالفعأأأ  يف سرنأأأامج الع أأأ  احلأأأايل للج أأأةل يف  والقواعأأأد اآلمأأأرة )ب(
 و(1463)(ل على التوايل2014) والستني والسادسة 1462(2013) اخلامسة والستني رتيهادو 

ويف الأأدورة احلاليأأةل قأأررت اللج أأةل س أأاء علأأى توصأأية الفريأأق العامأأ ل أن توصأأي سأأجدراج  -308
 :يف سرنامج الع   الطوي  ااج  للج ة املوضوعني التاليني

 تسوية امل اوعات الدولية اليت تكون امل ظ ات الدولية طرفا  فيها؛  )أ( 
 وخالفة الدول في ا يتعلق مبسؤولية الدول )ب( 

( 1998) ل اسرتشأدت اللج أة ستوصأيتها يف دورهتأا اخل سأنينيعو املوضأ  ي  ويف اختيار  -309
احتياجأأأات الأأأدول في أأأا  أن يعأأأرب املوضأأأوع عأأأ ي بغأأأي )أ(  :و أأأي املواضأأأيعل اختيأأأار مبعأأأايري ةتعلقأأأامل

 مرحلأأأة سلأأأغ قأأأد املوضأأأوع يكأأأون أن ي بغأأأي( بوتدوي أأأ ؛ ) التأأأدرني يتعلأأأق ستطأأأوير القأأأانون الأأأدويل
 ي بغأي (ج) التأدرني والتأدوي ؛ سأالتطوير تسأ ح الدولل ممارسة صعيد على متقدمة سالقدر الكايفل

 أال ضأأرورة علأأى أيضأأا   اللج أأة واتفقأأت والتأدوي و للتطأأوير التأأدرني وقأأاسال   حُمأأددا   املوضأأوع يكأون أن
تفخأ  يف  الأيت املواضأيع يف ت ظأر أن أيضأا   ميك هأا أنأ  وعلى التقليديةل املواضيع على ا ت امها تقُصر

 الأأأدويل لل جت أأأع امللحأأأة الشأأأواغ  عأأأ  وتعأأأرّب  الأأأدويل القأأأانون  أأأال يف اةديأأأدة التطأأأورات االعتبأأأار
لتأأدرني تطأأوير االورأت اللج أأة أن  أأ ي  املوضأأوعني يشأأكالن مسأأامهات مفيأأدة يف  و(1464)مكأأ 

   وا املوضوعني املختاري  يف املرفقني أل  وساء هب ا التقريرد م هاجَ ويرِ  ولقانون الدويل وتدوي  ل
وتشأأري اللج أأأة دىل أن شسأأأة مواضأأأيع أخأأأرى ال تأأ ال مدرجأأأة يف سرنأأأامج الع أأأ  الطويأأأ   -310

)أ( ملكية ومحاية حطا  السف  الغارقة خارج  :ات الس وات اخل س الساسقةل و يااج  م  فرت 
؛ )ب( حصأأانة امل ظ أأات الدوليأأة مأأ  الواليأأة (1465)حأأدود االختصأأاص القضأأائي البحأأري الأأوطر

؛ (1467)؛ )ج( محايأأأة البيانأأأات الشخصأأأية يف دطأأأار تأأأدفق املعلومأأأات عأأأرب احلأأأدود(1466)القضأأأائية
)ه( معيأأأأأار املعاملأأأأأة العادلأأأأأة وامل صأأأأأفة يف قأأأأأانون  ؛(1468)اإلقلأأأأأيمالواليأأأأأة القضأأأأأائية خأأأأأارج  )د(

 و(1469)االستث ار الدويل
__________ 

 واملرفق ساءو 169( الفقرة A/68/10) 10الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة الثام ة والستونل امللحق رقم  (1462)
 ل واملرفقو268 قرة( الفA/69/10) 10 ل الدورة التاسعة والستونل امللحق رقماملرجع نفس  (1463)
ل اجمللأد الثأاين )اةأ ء 1997حولية ووو انظر أيضا  و 553ل اجمللد الثاين )اة ء الثاين(ل الفقرة 1998حولية ووو  (1464)

 و238الثاين(ل الفقرة 
 و2 واملرفق الثاينل اإلضافة 108ل الصفحة 248ة ل الفقر (اة ء الثاين)ل اجمللد الثاين 1996 لاملرجع نفس  (1465)
 واملرفق ساءو 257لفقرة ا (لA/61/10) 10 والستونل امللحق رقم احلاديةالوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة  (1466)
  ل املرفق جيمواملرجع نفس  (1467)
 ل املرفق دالواملرجع نفس  (1468)
 واملرفق دالو 365لفقرة ا (لA/66/10) 10 والستونل امللحق رقمالسادسة الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة  (1469)

http://undocs.org/A/68/10
http://undocs.org/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/61/10
http://undocs.org/A/66/10
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والحظأأأت اللج أأأة أن الفريأأأق العامأأأ  املعأأأر سربنأأأامج الع أأأ  الطويأأأ  ااجأأأ  نظأأأر يف أسأأأاليب  -311
اء ع لهأال يف سدايأأة الفأأرتة اخل سأأية احلاليأأةل واضأأعا  يف اعتبأأار  ممارسأأت  القائ أأة م أأ  وقأأت طويأأ  يف انتقأأ

والحظت اللج ة أن الفريق العام  املعأر سربنأامج الع أ  الطويأ  ااجأ  قأد وجأد أن الع ليأة  واملواضيع
املكرسةل املؤلفة م  ثالث مراحأ ل تتكأون مأ  )أ( حتديأد املواضأيع امل كأ  طرحهأا؛ )ب( دعأداد ورقأة 

وقأأأد  ولع أأأ شأأأّك  أساسأأأا  جيأأأدا  لتقصأأأرية حأأأول موضأأأوع معأأأني؛ )ج( دعأأأداد مأأأ هج أمثأأأر تفصأأأيال ل 
رتل يف الوقأأت نفسأأ ل  ووفّأأأتاحأأت  أأ   الع ليأأة تبأأادل اآلراء علأأى نطأأاق واسأأع سشأأفن موضأأوع معأأنّي 

وعأالوة علأى  لأكل اعتأرب الفريأق العامأ  أن مأ   ودوى مأ  أي موضأوعاةأ تكفأ  حتقيأقوسيلة جيأدة 
السأأأ وات خأأأالل فأأأرتة ا أأأا  قأأأرار ددراج مواضأأأيع جديأأأدة يف سرنأأأامج الع أأأ  الطويأأأ  ااجأأأ  امل اسأأأب 

   و(1470)القرار يُتخ  عادة يف هناية فرتة اخل س س وات  ا اخل س احلالية مع أن  يعلم أن 
سالفع  حاجة دىل دجراء اسأتعراض  وجد أن   اك الفريق العام  والحظت اللج ة أيضا  أن -312

وحتقيقأا  هلأ   الغايأةل  يف املسأتقب و م هجي اع ال اللج أة ودراسأة  لل واضأيع الأيت ميكأ  ال ظأر فيهأا
 أعأأأدهتا الأأأيت لل واضأأأيع التوضأأأيحي العأأأا  املخطأأأ  اسأأأتعراض ل2014 دىل اامانأأأةل يف عأأأا  طلبأأأت
 طرحهأأا كأأ يت ميالأأ ساملواضأأيع قائ أأة ودعأأداد الالحقأأةل التطأأورات ضأأوء يف ل1996 عأأا  يف اللج أأة

 واحلاليأأأأة سأأأأ وات اخل أأأأس فأأأأرتة هنايأأأأة ب مبالحظأأأأات تفسأأأأريية مأأأأوج ة حبلأأأأولصأأأأحَ تُ علأأأأى اللج أأأأةل 
استعرضأأأأت قائ أأأأأة ل 2015 ااوىل يف عأأأأا  :واسأأأأتجاسة لأأأأ اك الطلأأأأبل أعأأأأدت اامانأأأأة مأأأأ مرتني

 الأدورة يف والثانيأة ل(A/CN.4/679)يف ضوء التطورات الالحقة  1996 املواضيع اليت تقررت يف عا 
 يف أعأأأأدت الأأأيت املواضأأأأيع قائ أأأة اسأأأتعراض مراعأأأأاة مأأأع فيهأأأأا ل ظأأأرا ميكأأأ  مواضأأأأيع"سشأأأفن  احلاليأأأة
 ع أ  ورقات ست تتض   ل و ي(A/CN.4/679/Add.1) "يف ضوء التطورات الالحقة 1996 عا 
 والعام  لفريقأن ي ظر فيها ا ميك حمت لة  مواضيع سشفن موج ة مالحظات تفسريية حتدد
 احملت لأة بت اللج ة سامل مرتني اللتني أعدهت ا اامانأةل وأحاطأت عل أا  ساملواضأيع السأتةورحّ  -313
)أ( مبادئ القانون العامة؛ )ب( االتفاقات الدولية املربمة مع أشأخاص  :ل و ياقرتحتها اامانةاليت 

؛ )ج( االعأأأأرتا  سالأأأأدول؛ همسيأأأأ في أأأأا أو  القأأأأانون الأأأأدويل مأأأأ  غأأأأري الأأأأدول أو امل ظ أأأأات الدوليأأأأة
تعيأأأني وترسأأأيم احلأأأدود الربيأأأة؛ )ه( التعأأأويض مبوجأأأب القأأأانون الأأأدويل؛ )و( مبأأأادئ اادلأأأة يف  )د(

مأأ  جانأأب  بحأأثالسأأتة مل يأأد مأأ  ال احملت لأأة سأأفن  ضأأع املواضأأيع اللج أأة وأوصأأت والقأأانون الأأدويل
 و(2017)التاسعة والستني للج ة  الفريق العام  املعر سربنامج الع   الطوي  ااج  يف الدورة

 2015 ديسااامبر/األول كاااانون 14 الماااؤر  70/118الجمعياااة العاماااة قااارار النظااار فاااي  -2 
 والدولي الوطني الصعيدين على القانون سيادة بشأن
 2015 ديسأأ رب/مأأانون ااول  14 املأأؤرخ 70/118 مأأررت اة عيأأة العامأأةل يف قرار أأا -314

الصعيدي  الوطر والدويلل أمورا  م  مجلتها دعوهتأا اللج أَة أن تعلأق يف سشفن سيادة القانون على 
 سأأأ ويا ل اللج أأأة وتُعلّأأأق وتقرير أأأا دىل اة عيأأأة العامأأأة علأأأى دور أأأا الأأأرا   يف تع يأأأ  سأأأيادة القأأأانون

__________ 

 أعال و 307انظر الفقرة  (1470)

http://undocs.org/ar/A/CN.4/679
http://undocs.org/ar/A/CN.4/679/add.1
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 التعليقات أن اللج ة وتالح  والقانون سيادة تع ي  يف دور ا على ل(2008) الستني دورهتا م  
 صأأأاحلةل تأأأ ال ال( A/63/10) 2008ا  مأأأ  تقرير أأأا لعأأأ 346 دىل 341  مأأأ الفقأأأرات يف الأأأواردة

  و(1471)الساسقة الدورات يف تهاقدماليت مانت قد  تعليقاتال  ددا  على تؤمدو 
 بأنّي م  أو م أا  أدفهال ويت ثأ  ووتشري اللج ة دىل أن سيادة القأانون مأ  صأ يم ع لهأا -315

 وم  نظامها ااساسيل يف تع ي  التطوير التدرني للقانون الدويل وتدوي   1 يف املادة
ت فيأ   ود  تضع اللج ة يف اعتبار ا مبدأ سيادة القأانون يف مجيأع أع اهلأال فجهنأا تأدرك متامأا  أمهيأة -316

 والقانون على الصعيد الدويلهتد  دىل تع ي  احرتا  سيادة و القانون الدويل على الصعيد الوطرل 
وستواص  اللج ةل يف أث اء اضطالعها سواليتها املتعلقة سالتطوير التدرني للقانون الدويل  -317

ع أأأد االقتضأأأاءل سوصأأأفها مبأأأدأ مأأأ  مبأأأادئ احلكأأأمل وحقأأأوق  لسأأأيادة القأأأانون مراعأأأاةوتدوي أأأ ل 
اإلنسأأان الأأيت ال غأأا ع هأأا سال سأأبة لسأأيادة القأأانونل علأأى ال حأأو املبأأنّي يف ديباجأأة ميثأأاق اامأأم 

م أأ  ويف دعأأالن االجت أأاع الرفيأأع املسأأتوى للج عيأأة العامأأة املعأأر سسأأيادة  13 املأأادةيف املتحأأدة و 
  و(1472)الدويلالقانون على الصعيدي  الوطر و 

 الأثالث املتحأدة اامأم ورمأائ  القأانون سأيادة سأني الأرتاس "وتدرك اللج ةل يف أع اهلأا الرا  أةل  -318
 حسأأاب علأأى م هأأا أي علأأى الرتميأأ  دون ل(1473)("اإلنسأأان وحقأأوق والت  يأأةل واامأأ ل السأأال  و أأي)

تقأأر سضأأرورة فعاليأأة  2030 ويف  أأ ا السأأياقل تأأدرك اللج أأة أن خطأأة الت  يأأة املسأأتدامة لعأأا  ااخأأرىو
ع سواليتهأأا االضأأطال ع أأد اللج أأةل وتأأدرك و(1474)سأأيادة القأأانون واحلكأأم الرشأأيد علأأى مجيأأع املسأأتويات

 واملتعلقة ستطوير القانون الدويل وتدوي   تدرنيا ل التحديات الرا  ة اليت تواج  سيادة القانون
 أمهيأأة تشأأجيع تبأأادل أفضأأ ِ  ود  تشأأري اللج أأة دىل أن اة عيأأة العامأأة قأأد شأأددت علأأى -319

ر سفن الكثري م  ع لها يت ثأ  ل فجهنا تود أن ت مّ (1475)امل ارسات الوط ية يف  ال سيادة القانون
يف مجأأأع وحتليأأأ  امل ارسأأأات الوط يأأأة املتصأأألة سسأأأيادة القأأأانون سغيأأأة تقيأأأيم مسأأأامهتها امل ك أأأة يف 

 و تدوي و  التطوير التدرني للقانون الدويل
__________ 

ل املرجأع نفسأ ؛ 231(ل الفقأرة A/64/10) 10 امللحأق رقأم والسأتونل الراسعأة الأدورة العامأةل للج عيأة الرمسيأة الوثأائق (1471)
ل الأأأدورة السادسأأأة املرجأأأع نفسأأأ ؛ 393-390 (ل الفقأأأراتA/65/10) 10 الأأأدورة اخلامسأأأة والسأأأتونل امللحأأأق رقأأأم

والسأأأتونل امللحأأأق الثام أأأة ل الأأأدورة املرجأأأع نفسأأأ ؛ 398-392 الفقأأأرات(ل A/66/10) 10 والسأأأتونل امللحأأأق رقأأأم
 10 ل الأأأأأأأدورة السأأأأأأأاسعة والسأأأأأأأتونل امللحأأأأأأأق رقأأأأأأأماملرجأأأأأأأع نفسأأأأأأأ ؛ 279-274(ل الفقأأأأأأأرات A/67/10) 10 رقأأأأأأأم
(A/68/10ل الفقأأأأأرات) 10 امللحأأأأأق رقأأأأأم ل الأأأأأدورة التاسأأأأأعة والسأأأأأتونلاملرجأأأأأع نفسأأأأأ  ؛179-171 (A/69/10 ل)

 و295-288 (ل الفقراتA/70/10) 10 ل الدورة السبعونل امللحق رقماملرجع نفس ؛ 280-273الفقرات 
"دعأالن االجت أاع الرفيأع املسأتوى للج عيأة ) 2012تشأري  الثأاين/نوف رب  30املؤرخ  67/1قرار اة عية العامة  (1472)

 و 41 ل الفقرة"(العامة املعر سسيادة القانون على الصعيدي  الوطر والدويل
سأيادة القأانون يف حأأاالت قأرار اامأني العأا  سشأفن قيأاس فعاليأة الأدعم املقأأد  مأ  م ظومأة اامأم املتحأدة لتع يأ   (1473)

 و70ل الفقرة 2013ح يران/يوني   11ل S/2013/341ال  اع وما سعد ال  اعل 
 و 35ل الفقرة 2015 تشري  ااول/أمتوسر 21املؤرخ  70/1قرار اة عية العامة  (1474)
 و19و 13الفقرتان ل 2015 مانون ااول/ديس رب 18املؤرخ  70/118قرار اة عية العامة  (1475)

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/A/69/10
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/10&referer=/english/&Lang=A
http://undocs.org/ar/S/2013/341
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لج ة يف اعتبار ا دور ع ليات املعا دات املتعددة ااطأرا  يف تع يأ  سأيادة ود  تضع ال -320
ل فجهنا تشري دىل أن أع ال اللج ة سشفن مواضيع خمتلفة أدت دىل عدد م  ع ليات (1476)القانون

 و(1477)املعا دات املتعددة ااطرا  ودىل اعت اد عدد م      املعا دات
الع أ   سوسأائ  م هأاوخالل الأدورة احلاليأةل واصألت اللج أة دسأهامها يف سأيادة القأانون  -321
)الأ ي اعُت أد يف القأراءة الثانيأة يف الأدورة  "الكأوارث حأاالت يف ااشخاص محاية" موضوع على

موضأأأوع و  ل"ااج بيأأأة اة ائيأأة القضأأأائية الواليأأأة مأأ  الأأأدول مسأأأؤويل حصأأانة"موضأأأوع احلاليأأة(ل و 
)الأ ي اعُت أد يف القأراءة  "املعا أدات ستفسأري يتعلأق في أا الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة تاالتفاقأا"

حتديأد القأانون "وموضأوع  ل"لل عا أدات املؤقأت التطبيأق"موضوع ااوىل خالل الدورة احلالية(ل و 
 البيئأأأأأة محايأأأأأة"موضأأأأأوع )الأأأأأ ي اعُت أأأأأد يف القأأأأأراءة ااوىل يف الأأأأأدورة احلاليأأأأأة(ل و  "الأأأأأدويل العأأأأأريف

 املرتكبأأة اةأأرائم"وموضأأوع  ل"اةأأوي الغأأال  محايأأة"موضأأوع و  ل"املسأألحة سال  اعأأات يتعلأأق  أأافي
  و"اآلمرة القواعد"وموضوع  ل"اإلنسانية ضد
 ووتكرر اللج ة تفميد الت امها سسيادة القانون يف مجيع أنشطتها -322

 /األول كااااانون 23 الماااؤر  70/236 قااارارال مااان 12 إلاااى 9النظااار فاااي الفقاااراث مااان  -3 
 والستين السابعة دورتها أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير بشأن 2015 ديسمبر
مأأأأانون   23 املأأأؤرخ 70/236 مأأأ  القأأأرار 12 دىل 9 أحاطأأأت اللج أأأة عل أأأا  سأأأأالفقرات -323
مأأأ  القأأأرارل الحظأأأت اة عيأأأة أن  11و 10 ومبوجأأأب أحكأأأا  الفقأأأرتني و2015 ديسأأأ رب/ااول

اللج أأأة قأأأد أمأأأدت رغبتهأأأا يف أن يأأأوىل االعتبأأأار إلمكانيأأأة عقأأأد نصأأأ  دورة  يف فأأأرتة السأأأ وات 
اخل س املقبلة يف نيويورك وأشارت دىل أن  ميك  توقُّع     اإلمكانية أث اء اة ء ااول مأ  الأدورة 

مأع  لالقادمأة اخل أس السأ وات فأرتة  مأ( 2018) الثانية الس ة أو( 2017) دما يف الس ة ااوىل
 وأحاطأت اة عيأة ومراعأاة التكأالي  التقديريأة ومأا يتصأ  هبأا مأ  عوامأ  دداريأة وت ظي يأة وغري أا

ساملضأي قأدما   2015 مأ  تقرير أا لعأا  298 عل ا  ستوصية ة ة القأانون الأدويل الأواردة يف الفقأرة
ج أأأأأة سأأأأأتعقد اةأأأأأ ء ااول مأأأأأ  دورهتأأأأأا يف ااع أأأأأال التحضأأأأأريية والتقأأأأأديرات علأأأأأى أسأأأأأاس أن الل

 أن اللج أأأة سطلأأأب عل أأأا   م أأأا أحاطأأأت نيويأأأوركل يف املتحأأأدة اامأأأم مقأأأر يف( 2018) السأأأبعني
 امل اسأب القأرار اللج أة ال أا  تيسأريا   الغأرض لأ اك الالومأة الرتتيبأات ا أا  يف قأدما   اامانة متضي
 و2016 عا  يف سُتعقد اليت والستني الثام ة دورهتا يف

عقأأد نصأأ  دورة يف السأأ ة  عأأ  دمكانيأأةاامانأأة امل يأأَد مأأ  املعلومأأات  تتاحأأما أوع أأد -324
مأأأع ل نيويأأأورك يف املقبلأأأة اخل أأأس السأأأ وات فأأأرتة مأأأ ( 2018) الثانيأأأة السأأأ ة أو (2017)ااوىل 

 أن اللج أة رأت اعتبار التكالي  التقديريأة ومأا يتصأ  سأ لك مأ  عوامأ  دداريأة وت ظي يأة وغري أال
  وسيكون اخليار اانسب 2018 عا  يف السبعني دورهتا أث اء تلك الدورة  نص عقد

__________ 

 و8 ل الفقرة2015 مانون ااول/ديس رب  18املؤرخ  70/118قرار اة عية العامة  (1476)
 و  294 (ل الفقرةA/70/10) 10 الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة السبعونل امللحق رقمانظر على ااخص  (1477)

http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2015/arabic/chp5.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/cod/
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سأأأأ وات  أأأأس سأأأأتكون السأأأأ ة ااوىل مأأأأ  فأأأأرتة اخل 2017 دىل أن سأأأأ ة ةر اشأأأأمتأأأأت اإلو  -325
وسأيت ث  احلأأ   واعضأاء اللج أة الأ ي  سأُي تخبون أث أاء الأأدورة احلاديأة والسأبعني للج عيأة العامأة

اامثأأ  سال سأأبة ل عضأأاء اةأأدد و أأم ي تقلأأون دىل ع أأ  اللج أأة يف عقأأد دورة يف مقأأر اللج أأة يف 
وساإلضافة دىل  لكل   التسليم سفن اللج ة سو  تعقد دورهتا  ومكتب اامم املتحدة يف ج ي 

 مأأأ  جأأأ ء عقأأأد شأأأفن ومأأأ  ل2018 تفسيسأأأها يف عأأأا لالسأأأبعني السأأأ وية   مرىالأأأالأأأيت تصأأأاد  
 والسادسة واللج ة اللج ة سني احلوار وطيدت مساعي  د  أن نيويورك يف دورهتا
وس اء على  لأكل توصأي اللج أة سأفن يُعقأد اةأ ء ااول مأ  دورهتأا السأبعني يف نيويأوركل  -326

لتيسأأأري عقأأأد  أأأ   وت ظي يأأأة وتطلأأب دىل اامانأأأة أن تشأأأرع يف ا أأأا  مأأا يلأأأ   مأأأ  ترتيبأأأات دداريأأة 
وُوجهت الع اية سوج  خاص دىل احلاجة دىل ض ان الوصول دىل مرافق املكتبأة  ونيويوركالدورة يف 

يف املقأأرل والوصأأول دىل املأأوارد اإللكرتونيأأة واملسأأاعدة يف  أأال البحأأوث يف مكتبأأة مكتأأب اامأأم 
و  أيضأا  التشأديد علأى احلاجأة دىل ضأ ان وصأول مسأاعدي أعضأاء اللج أة  واملتحدة يف ج يأ 

  وهلم لكي حيضروا اجت اعات اللج ة ما     وتوفُّر حي 

 دورة الذكر  السنوية السبعين ةنشاء لجنة القانون الدولي -4 
خأأالل دورهتأأا لتفسيسأأها حيأأاء الأأ مرى السأأ وية السأأبعني إلتوصأأي اللج أأة سعقأأد حأأدث  -327

ل وميك  عقد احلأدث يف جأ أي ل ااول خأالل اةأ ء ااو  و2018 السبعني املقرر عقد ا يف عا 
 وم  دورهتا السبعني يف نيويوركل والثاين خالل اة ء الثاين م  دورهتا السبعني يف ج ي 

يف  سعقأأأأد اوصأأأأى املخأأأأالل اةأأأأ ء ااول مأأأأ  دورهتأأأا السأأأأبعني  مبأأأأا يلأأأيوتوصأأأي اللج أأأأة  -328
 :نيويورك

 ج ة مدت  نص  يو  تْدعى حلضور  شخصيات مرموقة؛اجت اع رمسي للّ عقد  )أ( 
ج أأأة مدتأأأ  نصأأأ  يأأأو  مأأأع امل أأأدوسني لأأأدى اللج أأأة غأأأري رمسأأأي للّ  اجت أأأاععقأأأد  )ب( 

السادسة للج عية العامة م  أج  تبادل اآلراء سشفن ع   اللج أةل والعالقأة سأني اللج أة واللج أة 
 واهليئتني يف تع ي  التطوير التدرني للقانون الدويل وتدوي   السادسةل ودور مال

ل خأأأالل اةأأأ ء الثأأأاين مأأأ  دورهتأأأا السأأأبعني يف ج يأأأ ل مأأأؤمتر سأأأفن يُعقأأأدوتوصأأأي اللج أأأة  -329
حيضأأأر  املستشأأأارون القأأأانونيون للأأأدول وامل ظ أأأات و يكأأأرَّس لع أأأ  اللج أأأة يسأأأتغرق يومأأأا  ونصأأأ  

  والدولية وأمادمييون وحمامون دوليون ساروون آخرون
ئأأم يف وتوصأأي اللج أأة أيضأأا  ستقأأدمي تقريأأر عأأ   أأ   االجت اعأأات ومب اقشأأت  سشأأك  مال -330

  واالجت اع الس وي لل ستشاري  القانونيني يف نيويورك
  ودحياء ال مرى ع  م شور سفروتوصي اللج ة م لك سفن ي -331
أن تشرعل سالتشاور مع رئيس اللج ة ورئيس فريأق التخطأي ل  وتطلب اللج ة دىل اامانة -332

 ويف ا ا  الرتتيبات لعقد حدث دحياء ال مرى
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 األتعاب -5 
تؤمد اللج ة م  جديد آراء ا سشفن مسفلة ااتعاب ال اشئة عأ  اعت أاد اة عيأة العامأة  -333
 التقأأأأأارير يف ع هأأأأا أُعأأأأأرب الأأأأيت اآلراء و أأأأي ل2002 مأأأأأارس/آ ار 27 املأأأأؤرخ 56/272 قرار أأأأا
سشأك  خأاص  يأؤثر 56/272 رالقأرا أن علأى اللج ة وتشدد و(1478)اللج ة ع  الصادرة الساسقة
 وسالدعم املقد  اع اهلم البحثية ميساملقرري  اخلاصني ان  على 

 الوثائق والمنشوراث -6 
أمأأأدت اللج أأأة مأأأ  جديأأأد اعرتافهأأأا ساامهيأأأة اخلاصأأأة لل  شأأأورات القانونيأأأة الأأأيت تعأأأد ا  -334

و ّمأأرت مأأرة أخأأرى سأأفن شأأعبة التأأدوي  سأأبق أن  و(1479)اامانأأة وسقي تهأأا البالغأأة سال سأأبة لع لهأأا
سر  ت على قدرهتا الكبرية على التعجي  سجصدار م شأوراهتا مأ  خأالل مبأادرة ال شأر املكتأح الأيت 

فائأأدهتا وادت حققأأت جناحأأا  سأأا را  فحّسأأ ت مثأأريا  صأأدور  أأ   امل شأأورات يف الوقأأت املطلأأوب و 
وأعرسأأت اللج أأة عأأ  قلقهأأا الشأأديد مأأ   وأمثأأر مأأ  عشأأر سأأ وات خأأاللسال سأأبة اع أأال اللج أأة 

 ةم تلك املبادرة ووقفها سسأبب نقأص املأواردل م أا أعرسأت عأ  سأالغ أسأفها انأ ل نتيجأة لأ لكل
  وتووَّع أي م شورات قانونية جديدة يف دورهتا احلالية مل

وأعرسأأت اللج أأة عأأ  تشأأأبثها سرأيهأأا الأأ ي مفأأأاد  أنأأ  ال سأأد مأأأ  اسأأتئ ا   أأ   املبأأأادرة  -335
ل أع أأال ة أأة القأأانون الأأدويلامل شأأورات القانونيأأة يف وقتهأأال وال سأأي ا م هأأا  تلأأككفالأأة دصأأدار ل

دعأأت مأأ  مثل و  والأأيت يشأأك  توافر أأا املبكأأر مبختلأأ  اللغأأات الرمسيأأة أداة حيويأأة يف ع أأ  اللج أأة
 يأأةالقانون لل  شأأورات مأأا أخأأرى مأأرة اللج أأة وأمأأدت واللج أأُة دىل اسأأتئ ا  مبأأادرة ال شأأر املكتأأح

 شأأأعبة دىل طلبهأأأا ومأأأررت ع لهأأأال يف سالغأأأة وقي أأأة خاصأأأة أمهيأأأة مأأأ  التأأأدوي  شأأأعبة تُعأأأد ا الأأأيت
 وك امل شوراتستل ت ويد ا يف تست ر أن التدوي 

__________ 

 ؛531-525 (ل الفقأراتA/57/10) 10 الوثائق الرمسية للج عيأة العامأةل الأدورة السأاسعة واخل سأونل امللحأق رقأمانظر  (1478)
ل الأأأدورة املرجأأأع نفسأأأ ؛ 447 (ل الفقأأأرةA/58/10) 10رقأأأم  ل الأأأدورة الثام أأأة واخل سأأأونل امللحأأأقاملرجأأأع نفسأأأ 

 10 ل الأدورة السأتونل امللحأق رقأماملرجأع نفسأ ؛ 369 (ل الفقرةA/59/10) 10رقم  التاسعة واخل سونل امللحق
(A/60/10ل الفقأرة) 10رقأم  ل الأدورة احلاديأة والسأتونل امللحأقاملرجأع نفسأ ؛ 501 (A/61/10ل الفقأرة) ؛ 269

الثالثأأة الأأدورة ل املرجأأع نفسأأ  ؛379 (ل الفقأأرةA/62/10) 10ل الأأدورة الثانيأأة والسأأتونل امللحأأق رقأأم املرجأأع نفسأأ 
 10رقأأم  السأأتونل امللحأأقو الراسعأأة الأأدورة ل املرجأأع نفسأأ ؛ 358 (ل الفقأأرةA/63/10) 10رقأأم  والسأأتونل امللحأأق

(A/64/10ل الفقرة) 10 ل الدورة اخلامسة والستونل امللحأق رقأماملرجع نفس ؛ 240 (A/65/10ل الفقأرة) ؛ 396
ل الأأأدورة املرجأأأع نفسأأأ ؛ 399 (ل الفقأأأرةA/66/10) 10 ل الأأأدورة السادسأأأة والسأأأتونل امللحأأأق رقأأأماملرجأأأع نفسأأأ 

 الأأدورة الثام أأة والسأأتونل امللحأأقل املرجأأع نفسأأ ؛ 280 (ل الفقأأرةA/67/10) 10رقأأم  السأأاسعة والسأأتونل امللحأأق
 ؛281(ل الفقأأأأرة A/69/10) 10 الأأأأدورة التاسأأأأعة والسأأأأتونل امللحأأأأق رقأأأأم؛ 181 (ل الفقأأأأرةA/68/10) 10 رقأأأأم

  و299(ل الفقرة A/70/10) 10 والدورة السبعونل امللحق رقم
املرجأأع و انظأأر أيضأأا  395-387 (ل الفقأأراتA/62/10) 10 ل الأأدورة الثانيأأة والسأأتونل امللحأأق رقأأماملرجأأع نفسأأ  (1479)

 و  185 (ل الفقرةA/68/10) 10 ل الدورة الثام ة والستونل امللحق رقمنفس 

http://undocs.org/ar/A/57/10
http://undocs.org/ar/A/58/10
http://undocs.org/ar/A/59/10
http://undocs.org/ar/A/60/10
http://undocs.org/ar/A/61/10
http://undocs.org/ar/A/62/10
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/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/70/10
http://undocs.org/ar/A/62/10
http://undocs.org/ar/A/68/10
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  احماضأأأر  فأأأرض قيأأأود تعسأأأفية علأأأى طأأأولوأعرسأأأت اللج أأأة مأأأ  جديأأأد عأأأ  ترحيبهأأأا سعأأأد   -336
 واملأأأوج ةل الأأأيت تشأأأّك  أع أأأاال  حتضأأأريية حامسأأأة اامهيأأأة يف التطأأأوير التأأأدرني للقأأأانون الأأأدويل وتدوي أأأ 

 سقصأد( 2013) اخلامسأة والسأتنيهتأا دور  والحظت اللج أة مأرة أخأرى سارتيأاح أن التأداسري املتخأ ة يف
 لتصأحيحها اللج أة أعضأاء دىل حملاضأرا    أ درسال تسريع دىل أدت قد املوج ة حماضر ا جتهي  تبسي 

ودعأت اللج أة اامانأة دىل مواصألة جهود أا الراميأة دىل احملافظأة  وفأورا   ع ها واإلفراجيف الوقت املطلوب 
 أيضأأا   اللج أأة ورّحبأأت وعلأأى التأأداسري املأأ مورة لضأأ ان تسأأريع درسأأال احملاضأأر املؤقتأأة دىل أعضأأاء اللج أأة

 مواصأأأألة دىل اامانأأأأة ودعأأأأت املأأأأواردل دا السأأأأتخ ترشأأأأيد مأأأأ  اةديأأأأدة الع أأأأ  أسأأأأاليب دليأأأأ  أدت مبأأأأا
 وسسالمتها املساس دون اللغاتل ج يع ال هائية احملاضر دعداد تيسري دىل الرامية جهود ا
ة يف جتهيأأأأ  الوثأأأأائقل يف ج يأأأأ  وأعرسأأأأت اللج أأأأة عأأأأ  امت اهنأأأأا ة يأأأأع الأأأأدوائر املشأأأأارمِ  -337

اللج أأأة سكفأأأاءة ويف الوقأأأت سأأأعيها الأأأدؤوب لكفالأأأة جتهيأأأ  وثأأأائق لونيويأأأورك علأأأى حأأأد سأأأواءل 
وعلأأى وجأأ  اخلصأأوصل أشأأارت اللج أأة  واملطلأأوبل يف ظأأ  قيأأود وم يأأة صأأارمة يف معظأأم ااحيأأان

سارتيأاح دىل أن عأأددا  مأ  التأأداسري التجريبيأة لتبسأأي  حتريأر وثأأائق اللج أة اعُتِ أأدت علأى دثأأر تبأأادل 
حدة يف ج ي و وأسأه ت الرتتيبأات آراء سني أمانة اللج ة ودائرة التحرير التاسعة ملكتب اامم املت

 اةديدة يف حتسني الوثيقة اليت ت ظر فيها اللج ة ويّسرت ع   اللج ةو
ان دصأأأدار سعأأض تقأأأارير املقأأأرري   هأأاوخيبأأأة أمل هأأأاومأأع  لأأأكل أعرسأأت اللج أأأة عأأ  قلق -338

 جتهيأ  أن والحظأت واخلاصني ج يع اللغات الرمسية قأد تأفخرل اامأر الأ ي عطأ  سرنأامج ع لهأا
  وسسالسة اللج ة أع ال لسري أمر ضروري املطلوب الوقت ويف سكفاءة اللج ة وثائق
ر ساامهيأأة القصأأوى الأأيت يتعأأنّي وتؤمأأد اللج أأة مأأ  جديأأد الت امهأأا سالتعدديأأة اللغويأأة وتأأ مّ  -339

عليأ  قأرار  أمأدالرمسيأة السأتل و أو أمأر اامم املتحدة لل ساواة سني لغات  ليف ع لهال دعطاؤ ا
ويتجلأى  أ ا االلتأ ا  يف أمأور م هأا  و2015 سأبت رب/أيلأول 11 املأؤرخ 69/324 اة عية العامة

تقأارير املقأرري  اخلاصأني سعأد نشأر ا ج يأع اللغأات  جخضأاعبعها اللج ة سامل ارسة الراسخة اليت تتّ 
التأأأأداسري  ات  ويف  أأأأ ا الصأأأددل تأأأأود اللج أأأأة أن تؤمأأأأد أن والرمسيأأأة لل قأأأأاش يف اةلسأأأأات العامأأأأة

الأأيت   اللجأأوء دليهأأا خأأالل الأأدورة احلاليأأة في أأا يتعلأأق سال قأأاش الأأ ي  لالطأأاسع االسأأتث ائي للغايأأة
)انظأأأر الفصأأأ   "ااج بيأأأة اة ائيأأأة القضأأأائية الواليأأأة مأأأ  الأأأدول مسأأأؤويل حصأأأانة"ت أأأاول موضأأأوع 

  واحلادي عشر(ل ل  تشك  سفي حال ساسقة م  السواسق
تطلأب اللج أة )أ( دىل اامانأة مواصألة التفمأد مأ  نشأر الوثأائق الرمسيأة ويف   ا الصددل  -340

الرمسيأأة السأأت؛ )ب( دىل املقأأرري  اخلاصأأني أن اامأأم املتحأأدة لغأأات سلّلج أأة يف الوقأأت املطلأأوب 
 ون اآلجال اليت حتدد ا اامانةو ضيف غيقدموا تقارير م 

دة يف ج يأأأ  الأأأيت واصأأأألت وأعرسأأأت اللج أأأة عأأأ  تقأأأدير ا ملكتبأأأة مكتأأأأب اامأأأم املتحأأأ -341
 ومساعدة أعضاء اللج ة سكفاءة واقتدار سالغني
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 حولية لجنة القانون الدولي -7 
أمهيأأة حيويأأة يف فهأأم ااع أأال الأأيت  وليأأة ة أأة القأأانون الأأدويلحِل أمأأدت اللج أأة  أأددا  أن  -342

 أأال ترسأأيخ  يف  أأال التطأأوير التأأدرني للقأأانون الأأدويل وتدوي أأ ل ومأأ لك يفاللج أأة تضأأطلع هبأأا 
 يف أعرسأأأأأأأأأتل قأأأأأأأأأد العامأأأأأأأأأة اة عيأأأأأأأأأة أن والحظأأأأأأأأأت وسأأأأأأأأأيادة القأأأأأأأأأانون يف العالقأأأأأأأأأات الدوليأأأأأأأأأة

 دجنأاو سغيأة االسأتئ اين للصأ دوق سأفموال عأتربّ ت اليت للحكومات تقدير ا ع  ل70/236 اقرار 
 واالستئ اين للص دوق سامل يد التربع على وشجعت ساحلولية املتعلقة املرتام ة ااع ال
 عأأأأ  ل70/236 وتوصأأأأي اللج أأأأة سأأأأفن تعأأأأرب اة عيأأأأة العامأأأأةل م أأأأا فعلأأأأت يف قرار أأأأا -343

 ااع أأأال حجأأأم خفأأأض يف املاضأأأية القليلأأأة السأأأ وات يف ُأحأأأرو الأأأ ي امللحأأأوظ للتقأأأد  ارتياحهأأأا
 الأأيت سأأاةهود ترّحأأبوسأأفن  السأأتل اللغأأات ج يأأع الأأدويل القأأانون ة أأة حبوليأأة املتعلقأأة املرتام أأة
 يف ج يأأ ل يف املتحأأدة اامأأم كتأأبمل التأأاسع التحريأأر قسأأم وخباصأأة املأأؤمتراتل ددارة شأأعبة تبأأ هلا

داعيأأة دىل خفأأض مأأم الع أأ  والالت فيأأ  الفعأأال لقأأرارات اة عيأأة العامأأة املتخأأ ة يف  أأ ا الصأأدد 
ددارة املأأؤمترات علأأى مواصأألة تقأأدمي مأأ  الأأدعم الأأالو  لقسأأم التحريأأر   شأأعبةَ  تشأأجعسأأفن و املأأرتامم؛ 
 وساحلوليةضي قدما  يف الع   املتعلق مي مي

 المساعدة التي تقدمها اعبة التدوين -8 
أعرست اللج ة ع  تقدير ا لل ساعدة القّي ة اليت تقأدمها شأعبة التأدوي  ساامانأة العامأة  -344

ج أةل وال سأي ا لل سأاعدة املسأت رة الأيت تقأدمها لل قأرري  في ا تقدمأ  مأ  خأدمات موضأوعية للّ 
جوانأب خمتلفأة مأ  املواضأيع قيأد البحأث عأ  يف دعأداد البحأوث والدراسأات املتع قأة اخلاصنيل و 

ات وأعرسأأت اللج أأة سوجأأ  خأأاص عأأ  تقأأدير ا ل مانأأة إلعأأداد ا مأأ مر  وحاليأأا  س أأاء  علأأى طلبهأأا
سشفن دور قرارات احملامم الوط ية يف السواسق القضائية لل حامم واهليئأات القضأائية الدوليأة  ات 

املتعلقأأة  املعلومأاتسشأفن و  ل(A/CN.4/691)ملي اغأراض حتديأد القأانون الأدويل العأريف الطأاسع العأا
 القأأانون للج أأة املقبلأأة سااع أأال صأألة هلأأا تكأأون قأأد الأأيت املعا أأدات علأأى القأأائم الرصأأد آليأأاتس

 يف ت اوهلأأا املأأرجح املواضأأيع سشأأفن ع أأ  ورقأأات سأأت  اعأأدادمأأ لك إلو  ل(A/CN.4/698) الأأدويل
 (وA/CN.4/679/Add.1) ااج  الطوي  اللج ة ع   سرنامج يف إلدراجها املستقب 

 الشبكية المواقع -9 
ج ة للّ ا خاصا  سفع ال ا  شبكي ا  موقع ئهاأعرست اللج ة ع  تقدير ا الع يق ل مانة إلنشا -345

 املوقأع  أ ا دن القأول اللج أة ومأررت و(1480)ودعت اامانأة دىل مواصألة حتأديث وددارة  أ ا املوقأع
 للغايأأأة قّي أأا   مأأوردا   تشأأك  (1481)التأأدوي  شأأعبة تأأأدير ا الأأيت الشأأبكية املواقأأع مأأ  وغأأري  الشأأبكي
 ال هأأوض يف سأأهمي مثّ  مأأ و و أأ ااوسأأعل اجملت أأع مأأ  اللج أأة أع أأال يف وللبأأاحثني للج أأة سال سأأبة
__________ 

(1480) http://www.un.org/law/ilcو 
 وhttp://www.un.org/law/lindex.htm: ميك  االطالع عليها على   ا املوقعع وما ل  (1481)

http://undocs.org/ar/A/CN.4/691
http://undocs.org/ar/A/CN.4/698
http://undocs.org/ar/A/CN.4/679/add.1
http://www.un.org/law/ilc
http://www.un.org/law/lindex.htm
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 سأأأاحتواء اللج أأة ورّحبأأت وفه أأأ  نطأأاق وتوسأأيع ونشأأأر  ودراسأأت  الأأدويل القأأأانون ستأأدريس ع ومأأا  
 يف املدرجأأة لل واضأأيع الرا  أأة احلالأة سشأأفن معلومأأات علأأى اللج أة سفع أأال املتعلأأق الشأأبكي املوقأع
  وللج ة املوج ة لل حاضر حُمرَّرة أولية نصوص وعلى أع اهلا جدول

 مكتبة األمم المتحدة السمعية البصرية للقانون الدولي -10 
الحظت اللج ة مرة أخرى مع التقدير ما ملكتبة اامم املتحدة الس عية البصرية للقانون  -346

ريأ  علأى  أو أفضأ  سالقأانون الأدويل وسع أ  اامأم املتحأدة يف الدويل م  قي أة اسأتث ائية يف التع
 و(1482)  ا امليدانل مبا في  ع   ة ة القانون الدويل

 تاريخ ومكان انعقاد الدورة التاسعة والستين للجنة -جيم 
 /أيأأار 1 ج أأة يف ج يأأ  يف الفأأرتة مأأ ن للّ و قأررت اللج أأة أن تُعقأأد الأأدورة التاسأأعة والسأت -347
 و2017 أغسطس/آب 4 دىل يولي /متوو 3 وم   يوني/ح يران 2 دىل مايو

 األ ر  الهي اث مع التعاون -دال 
 حمك أأأة رئأأأيس اللج أأأةَ  خاطأأأب ل2016 يوليأأأ /متأأأوو 8 يف املعقأأأودة ل3317 يف اةلسأأأة -348
 أجن هتأأأأأأا الأأأأأأيت ااخأأأأأأرية القضأأأأأأائية اانشأأأأأأطة علأأأأأأى لعهأأأأأأاوأطْ  أسرا أأأأأأا ل القاضأأأأأأي الدوليأأأأأأةل العأأأأأأدل
 ولاراء تبادل  لك وأعقب و(1483)احملك ة
ومثَّأأأأ  اللج أأأأة القانونيأأأأة للبلأأأأدان اامريكيأأأأة يف الأأأأدورة احلاليأأأأة عضأأأأو اللج أأأأة القانونيأأأأة للبلأأأأدان  -349

املعقأأودة  3305 اامريكيأأةل السأأيد خأأيالن دميأأانيس مويأأوتل الأأ ي ألقأأى مل أأة أمأأا  اللج أأة يف اةلسأأة
الأيت   حملأة عامأة عأ  أنشأطة اللج أة سشأفن خمتلأ  املسأائ  القانونيأة وقدّ  و(1484)2016و ماي/يارأ 26 يف

 ولاراء تبادل  لك وأعقب و2015/2016 تُعا هبا اللج ةل مع الرتمي  سوج  خاص على الفرتة
مثّأأ  ة أأة املستشأأاري  القأأانونيني املع يأأة سالقأأانون الأأدويل العأأا   لج أأةيف الأأدورة احلاليأأة للّ و  -350

لأأأأس أوروسأأأأا رئأأأأيُس ة أأأأة املستشأأأأاري  القأأأأانونيني املع يأأأأة جمل التاسعأأأأة)ة أأأأة املستشأأأأاري  القأأأأانونيني( 
سالقأأأأانون الأأأأدويل العأأأأا ل السأأأأيد سأأأأول ريتييأأأأ سل ورئيسأأأأة شأأأأعبة القأأأأانون الأأأأدويل العأأأأا  ومكتأأأأب 

 رة املشأأأورة القانونيأأأة والقأأأانون الأأأدويل العأأأا ل السأأأيدة مارتأأأا ريكي أأأال وألقأأأىداإل التأأأاسعاملعا أأأدات 
 علأى ورمَّ ا و(1485)2016 يولي /متوو 7 يف املعقودة 3316تها مالمها مل ة أما  اللج ة يف جلس

ني يف  أأأال القأأأانون الأأأدويل العأأأا ل القأأأانوني املستشأأأاري  ة أأأة هبأأأا تضأأأطلع الأأأيت الرا  أأأة ااع أأأال
 ولاراء تبادل  لك وأعقب وع ال الرا  ة جمللس أوروساوم لك على اا

__________ 

(1482) www.un.org/law/avl/و 

 يرد   ا البيان يف احملضر املوج  لتلك اةلسةو (1483)
 واملرجع نفس  (1484)
 واملرجع نفس  (1485)

file:///C:/Users/Balan/Desktop/www.un.org/law/avl/
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ل جرى تبادل غري رمسي لاراء سني أعضاء اللج ة واللج ة الدوليأة 2016 يولي /متوو 20 ويف -351
القأانون الأدويل دائأرة  ةوأدىل سبيان م  م  مأدير  وللصليب اامحر سشفن مواضيع حتظى سا ت ا  مشرتك

اةأأأرائم "سشأأأفن  انالدوليأأأة للصأأأليب اامحأأأر ورئأأأيس اللج أأأةل وقُأأأد  عرضأأأ والسياسأأأة العامأأأة يف اللج أأأة
 ت أأاوالآخأأران وقُأأد  عرضأأان  "ومحايأأة البيئأأة في أأا يتعلأأق سال  اعأأات املسأألحة"و "ضأأد اإلنسأأانية املرتكبأأة

التفاعأأ  سأأني القأأانون "ل و"نتأأائج املأأؤمتر الأأدويل الثأأاين والثالثأأني حلرمأأة الصأأليب اامحأأر واهلأأالل اامحأأر"
 و(1486)العروض عقد م اقشة     وأعقب "وإلنساين الدويل واإلطار القانوين يف مكافحة اإلر ابا

 التمثيل في الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة -هاء 
رئيسهال السيد سيدرو   قررت اللج ة أن ميثلها يف الدورة احلادية والسبعني للج عية العامة -352

 موميساريو أفونسوو

 الحلقة الدراسية بشأن القانون الدولي -واو 
 ُعقأأأأدت ل2015 ديسأأأأ رب/مأأأأانون ااول23 املأأأأؤرخ 70/236 ع أأأأال  سقأأأأرار اة عيأأأأة العامأأأأة -353
 22 دىل 4 مأ  الفأرتة يف ج يأ  اامأم قصأر يف الأدويل للقأانون الدراسأية للحلقأة واخل سأون الثانية الدورة
 احلقأأأأوقيني دىل موجهأأأأة الدراسأأأأية احللقأأأأة و أأأأ   وج أأأأةللّ  احلاليأأأأة الأأأأدورة انعقأأأأاد أث أأأأاء ل2016 يوليأأأأ /متأأأأوو

 احلكأأوميني املسأأؤولني أو اةأأامعيني ااسأأات ة مأأ  ودىل الشأأباب الأأدويلل القأأانون يف املتخصصأأني الشأأباب
 وسلداهنم يف املدنية اخلدمة يف وظائ  يشغلون ال ي  الدسلوماسي أو اامادميي السلك يف العاملني
اث أأأان وعشأأأرون مشأأأارما  مأأأ  ج سأأأيات خمتلفأأأة مأأأ  مجيأأأع اجمل وعأأأات وشأأأارك يف الأأأدورة  -354

 خصيصأا ل هلأا الرتتيأب جرى وحماضرات للج ةل عامة جلسات املشارمون وحضر و(1487)اإلقلي ية
  وحمددة مبواضيع مع ية عاملة أفرقة يف وشارموا
__________ 

دور أأأأا ل مأأأديرة دائأأأرة القأأأأانون الأأأدويل والسياسأأأة العامأأأأة يف اللج أأأة الدوليأأأأة أدىل سبيأأأان مأأأ  مأأأأ  السأأأيدة  يلأأأني  (1486)
و وقأأأد  العأأأرض عأأأ  "اةأأأرائم املرتكبأأأة ضأأأد ل رئأأأيس اللج أأأةللصأأأليب اامحأأأرل والسأأأيد بو موميسأأأاريو أفونسأأأو

 اإلنسأأأانية" السأأأيد شأأأون دو مأأأرييفل والعأأأرض عأأأ  "محايأأأة البيئأأأة في أأأا يتعلأأأق سال  اعأأأات املسأأألحة" السأأأيدة مأأأاري
جاموسسأأأونو وقأأأد  عرضأأأا  آخأأأر عأأأ  "نتأأأائج املأأأؤمتر الأأأدويل الثأأأاين والثالثأأأني حلرمأأأة الصأأأليب اامحأأأر واهلأأأالل  غو

اامحأأأر" السأأأيد م أأأوت دورمأأأانل مبأأأري املأأأوظفني القأأأانونيني ورئأأأيس الشأأأعبة القانونيأأأة يف اللج أأأة الدوليأأأة للصأأأليب 
ل السأيد تريسأتان "إلطأار القأانوين ملكافحأة اإلر أابالتفاع  سني القأانون الأدويل اإلنسأاين وا" اامحرل وعرضا  ع 

 فريارول و و مستشار قانوين لدى اللج ة الدولية للصليب اامحرو
ااشخاص التالية أمساؤ م: السيد أومبريتو مأانتو ريفأريا )املكسأيك(ل والسأيدة  أوا دي أغ )الصأني(ل  الدراسية شارك يف احللقة (1487)

غأأأومي   وريأأأة التشأأأيكية(ل والسأأأيدة فونأأأغ ميأأأان يأأأي سأأأريافي ا )سأأأ غافورة(ل والسأأأيد سأأأي ون دووالسأأأيد مارتي أأأا فيليبيوفأأأا )اة ه
غائي أأارا )ف أأ ويال(ل والسأأيدة سأأارة  أأاي  )فرنسأأا(ل والسأأيد ديتيأأان   أأري )سويسأأرا(ل والسأأيد ألونسأأو دميليأأو ديُّوويكأأا )س  أأا(ل 

والسأأيد أونيسأأي ي آالن دنأأدي سيتأأان )الكأأامريون(ل  والسأأيدة فاط أأة فتحأأي خليفأأة )مصأأر(ل والسأأيدة أييشأأان لأأني )ميا أأار(ل
سيتأأا رودريغأأيس  والسأأيدة ديأأديلني بو لوالسأأيدة دنغأأوي  ثأأي توونأأغ فأأان )فييأأت نأأا (ل والسأأيدة ديريكبيتأأان أومومبأأون )نيجرييأأا(

  )مأأأوت ديفأأأوار(ل والسأأأيد ديفغيأأأر شأأأاخكو  )روسأأأيا(ل والسأأأيدة أوراتيلأأأي سأأألي )موسأأأا(ل والسأأأيد دريأأأك دمييأأأ  سأأأي يني
)سوتسأأأأوانا(ل والسأأأأيد  يأأأأديتاما تاموشأأأأي )الياسأأأأان(ل والسأأأأيدة سوسأأأأي ا تيسأأأأفامايك  تيفأأأأريا )دثيوسيأأأأا(ل والسأأأأيد ماناسأأأأاوي 

 ة أأأة واجت عأأأتسارسوسأأأا )مولومبيأأأا(و  - طونيوسأأأايبون )تايل أأأد(ل والسأأأيدة ماروسأأأا فيبأأأري )سأأألوفي يا(ل والسأأأيد جيوفأأأاين فيغأأأا
واختأارت  2016 /أسري نيسأان 12 يف ج يأ ل جامعة الدويل القانون أستا  دمبي غيل موسى مكاين السيد سرئاسة االختيار
 لقة الدراسيةواحل حضور املختاري  املرشحني م  واحد وتعّ ر علىطلبا و  92 مرشحا  م  سني 23
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 السأأيد وتأأوىل ول رئأأيس اللج أأةافتأأتح احللقأأة الدراسأأية السأأيد سيأأدرو موميسأأاريو أفونسأأوو  -355
 ددارة مسأأأؤولية ج يأأأ ل يف املتحأأأدة اامأأأم مبكتأأأب القأأأانونيني املستشأأأاري  مبأأأري  يأأأتل مأأارموس
 والأأأدويل للقأأأانون الدراسأأأية احللقأأأة مأأأدير وأدى وظيفأأأة أع اهلأأأا وسأأأري وت ظي هأأأا الدراسأأأية احللقأأأة
 خبأأأري مأأأاي ييتل فيتوريأأأو السأأأيد وتأأأوىل ولدراسأأأيةا للحلقأأأة العل أأأي الت سأأأيق ج يأأأ  جامعأأأة ومفلأأت
 سيفرييلأي لأوريس السأيد مأ  مأ  مبسأاعدة الدراسأيةل احللقأة ت سيق ج ي ل جامعة الدويل القانون
 يف املتدرسأأأة سورجأأأول ألكسأأأ درا والسأأأيدة قأأأانونينيل مسأأأاعدي  سصأأأفته ا سأأأويديل يسأأأرا والسأأأيدة
 وكتب اامم املتحدة يف ج ي مب القانونية للشؤون االتصال مكتب
 لالسأأأأيد درنسأأأأت سيرتيأأأأتش :علأأأأى ال حأأأأو التأأأأايل ااعضأأأأاء يف اللج أأأأة حماضأأأأراتوألقأأأأى  -356

 مواضأأأأيع الأأأأدويل القأأأانون ة أأأأة اختيأأأار"؛ السأأأيد ماتيأأأأاس فورتأأأأول "الأأأأدويل القأأأانون ة أأأأة أع أأأال"
 الأأأدويل القأأأانون حتديأأأد"؛ السأأأري مايكأأأ  وودل "اآلمأأأرة القواعأأأد"؛ السأأأيد ديأأأري تأأأالديل "جديأأأدة
؛ السأأأأأيدة مونسيبسأأأأأيون دسأأأأأكوسار "اةأأأأأوي الغأأأأأال  محايأأأأأة"؛ السأأأأأيد شأأأأأي يا موراسأأأأأيل "العأأأأأريف

؛ السأيد سافيأ  شأتورمال "ااج بيأة اة ائية القضائية الوالية م  الدول مسؤويل حصانة"ل ثرنانديد
 وامل ارسأة الالحقأة االتفاقأات"؛ السأيد غيأورغ نأوليتل "الدولأة مبسأؤولية يتعلق في ا الدول خالفة"

؛ "اإلنسانية ضد املرتكبة اةرائم"مرييفل  و؛ السيد شون د"اتاملعا د ستفسري يتعلق في ا ةالالحق
  "واملسلحة سال  اعات يتعلق في ا البيئة محاية"السيدة ماري جاموسسونل 

الرئيسأأي الأأدفاع الأأوطر السأأويدية املستشأأار القأأانوين ة يأأسأأتومهومل وملوألقأأى ااسأأتا  سكليأأة  -357
حماضأرة عأ   لسري أغ  لدى ووارة الشؤون اخلارجيأة السأويديةل السأيد أوفأ سشفن القانون الدويل الساسق

 "ومتالومة البارثي ون يف العالقات الدولية :الثقايف الرتاث سشفن لل  اوعات القانونية اةوانب"
مأع املتكل أني  "الكأوارث حأاالت يف ااشأخاص محايأة"ونُظ ت مائأدة مسأتديرة سشأفن  -358

 يف ااشأأأخاص حب ايأأأة املعأأأر اخلأأأاص املقأأأرر أوسأأأبي ال - ل سأأأياسالسأأأيد ددواردو  :التاليأأأة أمسأأأاؤ م
؛ السأأأيدة تيسأأأا ميلأأأيل "الثالثأأأة رومأأأا"الكأأأوارث؛ السأأأيد جوليأأأو سرتأأأوليرل أسأأأتا  جامعأأأة  حأأأاالت

 يب اامحأأأر عيأأأات الصأأألةاالحتأأأاد الأأأدويل سموظفأأأة مبأأأرية خمتصأأأة يف قأأأانون مواجهأأأة الكأأأوارثل 
كتأأب الشأأؤون مبهلأأالل اامحأأر؛ السأأيد أرنولأأد سرونتأأول موظأأ  قأأانوين رئيسأأي يف شأأعبة التأأدوي ل وا

 ل مأني اخلأاص امل ثأ  مكتأب رئأيسل ريفالتال - القانونيةل اامم املتحدة؛ السيد مارمو توسكانو
 واملخاطر م  للحد املتحدة ل مم العا 
 :موضأوع حأولوحضر املشارمون يف احللقة الدراسية حلقة ع   نظ تها جامعة ج يأ   -359

 :وأدىل سبيانأأات املتكل أأون التاليأأة أمسأأاؤ م "والأأدويل القأأانون يف الطبيعيأأة واملأأوارد امل أأافع تقاسأأم"
السيدة داناي آواريال حماضرة سكلية ل دن اةامعية؛ والسيدة لورانس سواسأون دو شأاوورنل أسأتا ة 

السأيد مأومالن سأاجنبانال و امعة ج ي ؛ والسيد لوسيوس مافليشل عضو ة ة القأانون الأدويل؛ ج
السأأيدة رايأأا سأأتيفانل استشأأاريةل خبأأرية يف قأأانون امليأأا ؛ والسأأيدة مأأأارا و امعأأة ج يأأ ؛ جساحأأث 

ليأأ  السأأ وية سأأدعوة مأأ  معهأأد الم أأا حضأأروا حماضأأرة   وامعأأة ج يأأ جتيج ي أأول أسأأتا ة حماضأأرة 
 التحكأيم سأني االختيأار"وألقأى السأري مايكأ  وود حماضأرة عأ   وت العليا الدولية واإل ائيأةالدراسا
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ووار املشأارمون يف احللقأة  "والأدروس املسأتفادة مأ  القضأايا املرفوعأة سأني الأدول - دائ أة وحمك ة
ة عيأات الصأليب اامحأر واهلأالل اامحأر ومأ لك متحأ   متحأ  االحتأاد الأدويلالدراسية أيضا  

م أأا واروا مقأأر   ومتشأأا  تك ولوجيأأا املعلومأأات واالتصأأاالت التأأاسع لالحتأأاد الأأدويل لالتصأأاالتا 
ريالأأأدو خم ظ أأة التجأأارة العامليأأة وحضأأروا عرضأأا  ألقأأا  السأأيد خأأوان سأأاسلو مويأأا  ويأأوس والسأأيد 

 م اوعأأأات تسأأأوية"يأأأديغال مأأأ  شأأأعبة الشأأأؤون القانونيأأأة يف م ظ أأأة التجأأأارة العامليأأأة يف موضأأأوع س
 "والعا  الدويل والقانون العاملية التجارة ةم ظ 
 مواضأيع حتديأد"احللقة الدراسية ا تم أحدمها مبوضوع  ض  و  تشكي  فريقني عاملني  -360
 الأأيتيل التعا أأد القأأانون يف اآلمأأرة القواعأأد آثأأار"وآخأأر مبوضأأوع  "الأأدويل القأأانون للج أأة جديأأدة
وأشأأأر  عضأأأوان مأأأ   وفأأأريقنيسأأأني ال يف احللقأأأة الدراسأأأية نياملشأأأارم   توويأأأعو  "الأأأبطالن تتجأأأاوو

الفأأأأأريقني العأأأأأاملني  علأأأأأىأعضأأأأاء اللج أأأأأةل ومهأأأأأا السأأأأأيد ماتيأأأأاس فورتأأأأأو والسأأأأأيد ديأأأأأري تأأأأالديل 
 جلسأأات مأأ  ااخأأرية الع أأ  جلسأأة خأأالل اسأأت تاجات  وقأأد  تقريأأرا   فريأأق مأأ  وأعأأد ووأرشأأدامها
 واللج ة أعضاء على وم لك املشارمني مجيع على وُوّوعا التقريران ومُجِّع والدراسية احللقة
املشأارمني يف احللقأة الدراسأية  لحبفاوهت أا املعهأودةل واستضافت مجهورية ومانتون ج يأ  -361

 ويف قاعة سلدية ج ي ل حيث واروا غرفة أالساما وحضروا حف  استقبال
تأأأو مأأأانتو ري أومب والسأأأيد لومأأأدير احللقأأأة الدراسأأأية للقأأأانون الأأأدويل لوألقأأأى رئأأأيس اللج أأأة -362

ريفأأأريال مل أأأات ساسأأأم املشأأأارمني يف احللقأأأة الدراسأأأية أمأأأا  اللج أأأة أث أأأاء احلفأأأ  اخلتأأأامي للحلقأأأة 
 وشهادة على مشارك م  وحص  والدراسية
وسويسأأرا والرباويأأ  يرل أأدا آوأشأأارت اللج أأة سبأأالغ التقأأدير دىل أن حكومأأات اارج تأأني و  -363

صأأ دوق اامأأم ل تربعأأت سأأفموالوالصأأني وف ل أأدا واملكسأأيك وامل لكأأة املتحأأدة وال  سأأا واهل أأد قأأد 
 القأأانون حلقأأة و وقأأدمت2014 م أأ  عأأا  املتحأأدة االسأأتئ اين للحلقأأة الدراسأأية للقأأانون الأأدويل

 للحلقأة تربعأات ل(ديطاليأا) رومأا يف مقر أا يقأع الأدويل القأانون لتع يأ  خاصأة راسطأة و أي الدويلل
 عأأدد ستقأدمي الصأ دوق حالأة مسحأت التربعأاتل علأى ااخأرية املاليأة ااومأة تأفثري ورغأم والدراسأية
سي ا م  البلدان ال اميةل م  أج  حتقيق التوويع اةغأرايف  وال املؤ لني لل رشحني امل ح م  ما 

نفقأأأأات السأأأأفر م حأأأأة )م هأأأأا  أأأأاين مأأأأ ح لتغطيأأأأة  11  العأأأأا  أأأأ ا وقُأأأأدمت واملالئأأأأم لل شأأأأارمني
  وواملعيشةل واث تان لتغطية نفقات املعيشة فق ل وم حة واحدة لتغطية نفقات السفر فق (

 171 مشأارما  ميثلأون 1 185 فيهأا شأارك ل1965 تفسيس احللقة الدراسية يف عأا  وم   -364
  ومشارما  على ِم ح 724  وحص وج سية
  احملأأامني الشأأبابل للحلقأأة الدراسأأيةل الأأيت متّكأأوتشأأدد اللج أأة علأأى اامهيأأة الأأيت توليهأأا  -365

وال سأأي ا احملأأامني مأأ  البلأأدان ال اميأأةل مأأ  االسأأتئ اس سع أأ  اللج أأة وأنشأأطة امل ظ أأات الدوليأأة 
 مأأرة الأأدول العامأأة اة عيأأة ت اشأأد سأأفن اللج أأة وتوصأأي والعديأأدة الأأيت تتخأأ  مأأ  ج يأأ  مقأأرا  هلأأا

 2017  عأا يف الدراسأية احللقأة ت ظأيم ضأ ان سغيأة االسأتئ اين للص دوق تتربع سفموال أن أخرى
 ووتسجي  أوسع مشارمة ممك ة



A/71/10 

GE.16-14345 492 

 المرفقاث

 تسوية المنازعاث الدولية التي تكون المنظماث الدولية طرفا  فيها  -ألف 
 مايكل وودالسير   

 مقدمة  
مأأأأ  ااع أأأأال السأأأأاسقة الأأأأيت لأأأأ ي يطأأأأرح موضأأأأوعا  ميكأأأأ  ت اولأأأأ  ا ل أأأأ ا املأأأأ هج ي بثأأأأق -1

املأواد  2011 يف عا  يف قراءة ثانية وجتدر اإلشارة دىل أن اللج ة اعت دتو اضطلعت هبا اللج ة
وسأبق أن أشأار و (2) أحاطأت اة عيأة العامأة عل أا  هبأايتل الأ(1)املتعلقة مبسؤولية امل ظ ات الدوليأة

ل دىل "احلاجأأة املسأألم هبأأا 2002 ر مبسأأؤولية امل ظ أأات الدوليأأةل يف عأأا فريأأق اللج أأة العامأأ  املعأأ
امل اوعأأأأأات" املتعلقأأأأأة مبسأأأأأؤولية امل ظ أأأأأات ووو  علأأأأأى نطأأأأأاق واسأأأأأع دىل حتسأأأأأني أسأأأأأاليب تسأأأأأوية

ل عقأأدت اللج أأة م اقشأأة عامأأة سشأأفن التسأأوية السأأل ية 2011و 2010 ويف عأأاميو (3)الدوليأأة
 و(4)سشفن املواضيع املقبلة لل  اوعاتل حُبثت فيها مقرتحات شىت

وسيقتصأأر املوضأأوع املقأأرتح علأأى مسأأفلة تسأأوية امل اوعأأات الأأيت تكأأون امل ظ أأات الدوليأأة  -2
امل اوعأأأأات سأأأأني امل ظ أأأأات الدوليأأأأة والأأأأدول )ااعضأأأأاء وغأأأأري ااعضأأأأاء(ل م هأأأأا و ل (5)طرفأأأأا  فيهأأأأا
الأأأأيت ال تكأأأأون  اتِ امل اوعأأأأ أأأأ ا املوضأأأأوع شأأأأ   ي والو سأأأأني امل ظ أأأأات الدوليأأأأةفي أأأأا وامل اوعأأأأات 

ومأ  مث سُتسأتبعد تسأوية امل اوعأات و امل ظ ات الدولية طرفا  فيهال ولك هأا مع يأة هبأا سشأك  آخأر
اامأأأم املتحأأأدة يف م اوعأأأة سأأأني دول  دشأأأراكحتأأأت رعايأأأة م ظ أأأة دوليأأأة )م أأأا  أأأو احلأأأال مأأأثال  يف 

تقأع خأارج وساملثأ ل و أعضاء م  خأالل التأداسري الأيت تُتخأ  مبوجأب الفصأ  السأادس مأ  امليثأاق(

__________ 

 و84-80(ل الفقرات A/66/10) 10الوثائق الرمسية للج عية العامةل الدورة السادسة والستونل امللحق رقم  (1)
 و2011 ديس رب/مانون ااول 9 املؤرخ 66/100 قرار اة عية العامة (2)
 و486ل الفقرة 113ل اجمللد الثاين )اة ء الثاين(ل الصفحة 2002ل حولية ة ة القانون الدويل (3)
 :2011ح يران/يونيأ   1أيار/مأايو و 31و 2010متوو/يوليأ   29ةلسأاهتا العامأة املعقأودة يف انظر احملاضر املوج ة  (4)

ل مأأأان معروضأأأا  علأأأى 2010ويف عأأأا   وA/CN.4/SR.3096و A/CN.4/SR.3095و A/CN.4/SR.3070 الوثأأأائق
ورقأة  2011(ل ويف عأا  A/CN.4/623اللج ة م مرة م  اامانأة العامأة سشأفن أحكأا  تسأوية امل اوعأات )الوثيقأة 

 (وA/CN.4/641 )الوثيقة ع   سشفن تسوية امل اوعات سالوسائ  السل ية
ي بغأأي أن يُفهأأم مصأأطلح "م ظ أأة دوليأأة" مبأأا يتفأأق والتعريأأ  الأأوارد يف مشأأاريع املأأواد املتعلقأأة مبسأأؤولية امل ظ أأات  (5)

أو صأأك آخأأر حيك أأ  م ظ أأة م شأأفة مبوجأأب معا أأدة ‘ امل ظ أأة الدوليأأة‘)أ(: "يعأأر مصأأطلح 2الدوليأأة )املأأادة 
القأأانون الأأدويل وهلأأا شخصأأية قانونيأأة دوليأأة خاصأأة هبأأاو وميكأأ  أن تُضأأم امل ظ أأات الدوليأأة يف عضأأويتها ميانأأات 

 أخرىل ساإلضافة دىل الدول"(و
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