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    عشر اديالفصل احل    
ا للجنةا قرارات   األخرى واستنتاجا

  الدولة مسؤوليةيف سياق الدول  خالفة  -ألف  
ر/مــايو  ٩، املعقودة يف ٣٣٥٤اجللســـــــــــــــة  يف  -٢٦٣ ، قررت اللجنــة إدراج موضــــــــــــــوع ٢٠١٧أ

مج عملها الدولة مسؤولية جمال يف الدول خالفة"   .خاصاً  مقرراً  شتورما فيل السيد وتعيني" يف بر

مج  -ء   ا اللجنة بر ئقها عملها وأساليب وإجراءا   وو
ر/مايو  ٣، املعقودة يف ٣٣٥٠اللجنة، يف جلســــــــتها  أنشــــــــأت  -٢٦٤ ، فريق ختطيط ٢٠١٧أ

  للدورة احلالية. 
فريق التخطيط مخس جلســـــات. وُعرض عليه الفرع حاء من موجز املواضـــــيع اليت  وعقد  -٢٦٥

ا احلادية والســــــــبعني وعنوانه جرت مناقشــــــــتها يف اللجنة الســــــــادســــــــة للجمعية العامة خالل د ور
ـــا األخرى"؛ وقرار اجلمعيـــة العـــامـــة  كـــانون   ١٣املؤرخ  ٧١/١٤٠"قرارات اللجنـــة واســـــــــــــــتنتـــاجـــا

ا الثامنة والســـــــــــتني؛  ٢٠١٦األول/ديســـــــــــمرب  واملتعلق بتقرير جلنة القانون الدويل عن أعمال دور
املتعلق بســــيادة القانون  ٢٠١٦كانون األول/ديســــمرب   ١٣املؤرخ  ٧١/١٤٨وقرار اجلمعية العامة 

  على الصعيدين الوطين والدويل. 

مج املعين العامل الفريق  -١     األجل الطويل العمل برب
ر/مايو  ٩فريق التخطيط، يف جلســـــــــته الثانية، املعقودة يف  قرر  -٢٦٦ ، إنشـــــــــاء فريق ٢٠١٧أ

ســـة الســـيد حممود  مج العمل الطويل األجل، بر  الفريق رئيس وقّدم. احلمود. ضعامل معين برب
 شفوً ، تقريراً ٢٠١٧متوز/يوليه  ٢٨املعقودة يف  اخلامسة، جلسته يف التخطيط، فريق إىل العامل
العمــل الــذي اضـــــــــــــــطلع بــه الفريق العــامــل أثنــاء الــدورة احلــاليــة. وأحــاط فريق التخطيط علمــاً  عن

  .الشفويلتقرير 
، بناًء على توصـــــــــــــــية من الفريق العامل، أن توصـــــــــــــــي الدورة احلالية، قررت اللجنة وأثناء  -٢٦٧

مجدراج املوضـــــــــــــــوعني التاليني يف  عمل اللجنة الطويل األجل: (أ) املبادئ العامة للقانون؛  بر
(ب) واألدلة املعروضـــــــة على احملاكم واهليئات القضـــــــائية الدولية. ولدى اختيار املواضـــــــيع، كانت 

ا اخلمســـــني (اللجنة تســـــرتشـــــد بتوصـــــيتها اليت قدمتها يف ) فيما يتعلق مبعايري اختيار ١٩٩٨ دور
لتطوير التدرجيي للقانون  املواضـــيع، وهي: (أ) أن يعكس املوضـــوع احتياجات الدول فيما يتعلق 
الدويل وتدوينه؛ (ب) وأن يكون املوضوع قد وصل، على صعيد ممارسة الدول، إىل مرحلة كافية 

تـــدوين؛ (ج) وأن يكون املوضـــــــــــــــوع حمـــددًا وقـــابًال للتطوير من التقـــدم تتيح التطوير التـــدرجيي وال
التدرجيي وقابًال للتدوين. واتفقت اللجنة كذلك على أال تقتصـــــــــــر على املواضـــــــــــيع التقليدية، بل 
ميكنهــا أيضــــــــــــــــًا أن تنظر يف املواضـــــــــــــــيع اليت تعكس التطورات اجلــديــدة يف جمــال القــانون الــدويل 

متــه. ورأت اللجنــة أن هــذين املوضـــــــــــــــوعني يشـــــــــــــــّكالن واالهتمــامــات امللحــة للمجتمع الــدويل بر 
 املوضــــــــوعني منهج توضــــــــيحللقانون الدويل وتدوينه. ويرِد  مســــــــامهات مفيدة يف التطوير التدرجيي

ذا التقرير.  ء    املختارين يف املرفقني ألف و
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مج  -٢     سنوات اخلمس فرتة من تبقى ملا اللجنة عمل بر
بضـــــــــــــــرورة أن يتعاون فريق التخطيط  ٢٠١١اللجنة مبقررها الذي اختذته يف عام  ذّكرت  -٢٦٨

مع املقررين اخلاصـني للقيام، عند بداية أي موضـوع جديد، بتحديد جدول زمين مؤقت ألغراض 
 ً تطوير املوضـــــوع على مدى عدد من الســـــنوات، حســـــب ما يقتضـــــيه األمر، وأن يســـــتعرض دور

ت ذّكر . و )٨٣٧(نة يف هذا اجلدول الزمين، مع حتديثه عند االقتضـــــــــاءحتقيق األهداف الســـــــــنوية املبيَّ 
مج عمــل اللجنــة  املعتــادن من ذلــك كــاللجنــة   عنــد بــدايــة كــل فرتة مخس ســـــــــــــــنوات إعــداد بر

ى من فرتة اخلمس ســنوات الذي حيدد بوجه عام األهداف املتوقعة فيما خيص كل موضــوع تبقّ  ملا
ت اليت يقدم مج العمل  .ها املقررون اخلاصـــــــــــــــونالســـــــــــــــتناد إىل البيا ومن املعلوم للجنة أن بر

  .اليقني سبيل علىتنبؤات  بوضع تسمح اليكتسي طابعاً مؤقتاً ألن طبيعة العمل وتعقيداته 

مج        )٢٠١٨-٢٠٢١( العمل بر

 األجنبية اجلنائية القضائية الوالية من الدول مسؤويل حصانة  (أ)  

    ٢٠١٨  
ا.  التقرير ت املعمول    السادس: مناقشة األحكام اإلجرائية والضما
  من مشاريع املواد يف القراءة األوىل. االنتهاء

    ٢٠٢٠  
ن احلكومات والتعديالت التعليقات الواردة م مجلة أمور منهامناقشـــــة ): واألخري( الســـــابع التقرير

  .٢٠١٨ألوىل يف عام ااملعتمدة يف القراءة  التوجيهية املبادئاليت ميكن إدخاهلا على مشاريع 
  يف القراءة الثانية. التوجيهية املبادئ مشاريعاالنتهاء من 

 االتفاقات الالحقة واملمارسة الالحقة فيما يتعلق بتفسري املعاهدات  (ب)  

    ٢٠١٨  
عديالت لتن احلكومات واالتعليقات الواردة م مجلة أمور منهاالتقرير اخلامس (واألخري): مناقشــــــة 

  .٢٠١٦يف عام  مشاريع االستنتاجات املعتمدة يف القراءة األوىلاليت ميكن إدخاهلا على 
  االستنتاجات يف القراءة الثانية. مشاريعاالنتهاء من 

  التطبيق املؤقت للمعاهدات  (ج)  

    ٢٠١٨  
  مشروع مبادئ توجيهية وبنود منوذجية إضافية.  اقرتاحالتقرير اخلامس: 

  .األوىلاملبادئ التوجيهية يف القراءة  اريعمشاالنتهاء من 

__________ 

ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة   )٨٣٧(    .٣٧٨) الفقرة A/66/10( ١٠السادسة والستون، امللحق رقم الو
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    ٢٠٢٠  
التعليقات الواردة من احلكومات والتعديالت  مجلة أمور منهاالتقرير الســادس (واألخري): مناقشــة 

  .٢٠١٨يف القراءة األوىل يف عام  ةاملبادئ التوجيهية املعتمد مشاريععلى  إدخاهلا ميكن اليت
  يف القراءة الثانية. التوجيهية املبادئ مشاريعاالنتهاء من 

  حتديد القانون الدويل العريف  (د)  

    ٢٠١٨  
التعليقات الواردة من احلكومات والتعديالت  مجلة أمور منهاالتقرير اخلامس (واألخري): مناقشــــــة 

  .٢٠١٦االستنتاجات املعتمدة يف القراءة األوىل يف عام  مشاريععلى  إدخاهلا ميكن اليت
  االستنتاجات يف القراءة الثانية. مشاريعاالنتهاء من 

ئق جبعلالنظر يف مذكرة األمانة بشــــــــــأن الســــــــــبل والوســــــــــائل الكفيلة  القانون الدويل العريف يف  و
ئقاحلالة الراهنة  معاينةاملتناول بســـــــهولة:  . االقانون الدويل العريف وتقدمي اقرتاحات لتحســـــــينه لو

ا لعام م اللجنة أي توصيات يف هذا الصدوستقدّ    .٢٠١٩أو رمبا يف عام  ٢٠١٨د خالل دور

  محاية البيئة يف سياق النزاعات املسلحة  )ه(  

    ٢٠١٨   
   .اجلديد اخلاص املقرر سُيحددها التقرير سيتناوهلا اليت املسائل: األول التقرير

ا جلنة الصــــــــــــياغة وأحاطت   يفا  علماً  اللجنةاســــــــــــتكمال شــــــــــــروح مشــــــــــــاريع املواد اليت اعتمد
  .٢٠١٦  معا

    ٢٠١٩  
  املبادئ يف القراءة األوىل. مشاريعالثاين واالنتهاء من  التقرير

    ٢٠٢١  
التعليقات الواردة من احلكومات والتعديالت  مجلة أمور منها(واألخري): مناقشـــــــــــة  الثالثالتقرير 
  .٢٠١٩يف القراءة األوىل يف عام  ةاملعتمد املبادئمشاريع على  إدخاهلا ميكن اليت

  يف القراءة الثانية.] املبادئ مشاريعاالنتهاء من 

  محاية الغالف اجلوي  (و)  

    ٢٠١٨  
  التقرير اخلامس: معاجلة التنفيذ واالمتثال وتسوية املنازعات.

  يف القراءة األوىل. التوجيهية املبادئ مشاريعاالنتهاء من 
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    ٢٠٢٠  
ات الواردة من احلكومات والتعديالت التعليق مجلة أمور منهاالتقرير الســادس (واألخري): مناقشــة 

  يف القراءة األوىل. ةاملبادئ املعتمد مشاريععلى  إدخاهلا ميكن اليت
  املبادئ يف القراءة الثانية. مشاريعاالنتهاء من 

  اجلرائم ضد اإلنسانية  (ز)  

    ٢٠١٩  
 واملنظمات التعليقات الواردة من احلكومات مجلة أمور منها(واألخري): مناقشـــــــــــــــة  الرابعالتقرير 
على مشـــــــــــــــاريع املواد املعتمدة يف القراءة  إدخاهلا ميكن اليتالتعديالت  كذلكو  وغريها، الدولية

  .٢٠١٧األوىل يف عام 
  االنتهاء من مشاريع املواد يف القراءة الثانية.

    القواعد اآلمرة من قواعد القانون الدويل العام (القواعد اآلمرة)  (ح)  

    ٢٠١٨  
  معاجلة العواقب.التقرير الثالث: 

    ٢٠١٩  
  مسائل متنوعة. معاجلةالتقرير الرابع: 

  االنتهاء من مشروع االستنتاجات يف القراءة األوىل.

    ٢٠٢١  
التعليقات الواردة من احلكومات والتعديالت  مجلة أمور منهاالتقرير اخلامس (واألخري): مناقشــــــة 

   القراءة األوىل. اليت ميكن إدخاهلا على مشاريع االستنتاجات املعتمدة يف
  االستنتاجات يف القراءة الثانية. مشاريعاالنتهاء من 

   ةمسؤولية الدولخالفة الدول يف سياق   (ط)  

    ٢٠١٨  
للدولة  التقرير الثاين: معاجلة مســــــــــــــائل نقل االلتزامات الناشــــــــــــــئة عن الفعل غري املشــــــــــــــروع دولياً 

د) واحلاالت اليت توحّ ال ،لاحلالســــــــلف (احلاالت اليت اختفت فيها الدولة الســــــــلف، والتمييز بني 
  فيها الدولة السلف (النقل اإلقليمي، االنفصال، الدول املستقلة حديثاً). تبقى ال

    ٢٠١٩  
  الدولة السلف املتضررة إىل الدولة اخللف. مطالباتالتقرير الثالث: الرتكيز على نقل حقوق أو 
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    ٢٠٢٠  
الدول اخللف ومســـألة تقاســـم  واملتنوعة، مبا يف ذلك تعددالتقرير الرابع: معاجلة املســـائل اإلجرائية 

ول جتاه املنظمات الدولية إمكانية تطبيق قواعد خالفة الدول فيما يتعلق مبسـؤولية الدو املسـؤولية، 
  .املتضررينأو األفراد  املتضررة

  .٢٠٢١أقصاه عام  موعدالقراءة األوىل، أو يف  يف املواد مشاريعاالنتهاء من 

واملتعلق  ٢٠١٦ كانون األول/ديســـمرب  ١٣املؤرخ  ٧١/١٤٨يف قرار اجلمعية العامة  النظر  -٣  
  بسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل

 ٢٠١٦كانون األول/ديســـــــــــــمرب   ١٣املؤرخ  ٧١/١٤٨كررت اجلمعية العامة، يف قرارها   -٢٦٩
ا بشــــــــأن ســــــــيادة القانون على الصــــــــعيدين الوطين والدويل، يف مجلة أمور أ للجنَة أن اخرى، دعو

دأبــت  قــدعلى دورهــا الراهن يف تعزيز ســـــــــــــــيــادة القــانون. و  ،ق يف تقريرهــا إىل اجلمعيــة العــامــةتعلّ 
ا الســـــتني ( اللجنة، منذ ً على دورها يف تعزيز ســـــيادة القانون.  على)، ٢٠٠٨دور التعليق ســـــنو

 )٨٣٨(٢٠٠٨من تقريرها لعام  ٦٣٤إىل  ٣٤١وتالحظ اللجنة أن التعليقات الواردة يف الفقرات من 
  . )٨٣٩(السابقة اال تزال صاحلة، وتؤكد جمدداً على التعليقات اليت قدمتها يف دورا

 هو كما  جنة،الل غرض وإن. عملها جوهر هي القانون ســيادة مســألة ن اللجنة وتذّكر  -٢٧٠
  .وتدوينه الدويل نللقانو  التدرجيي التطوير تعزيز هو األساسي، نظامها من ١ املادة يف حمدد
ا تدرك متاماً أمهية تنفيذ تضـــع اللجنة يف اعتبارها مبدأ ســـيادة القانون يف مجيع أعماهلا، فإ وإذ  -٢٧١
دف الوطين الصعيد على الدويل القانون   .الدويل الصعيد على نالقانو  سيادة احرتام تعزيز إىل و
لتطوير التدرجيي للقانون الدويل  وســــــــتواصــــــــل  -٢٧٢ اللجنة، يف ســــــــياق تنفيذ واليتها املتعلقة 

 بوصفها القانون، سيادةيف احلسبان، عند االقتضاء، مسألة  ُتوضعيف أن  املتمثل جهاوتدوينه، 
 يف مبينه هي كما  القانون، لســـيادة األســـاســـية اإلنســـان، وحقوق الرشـــيد، احلكم مبادئ من مبدأ

 املســـــــــــــــتوى الرفيع االجتمــاع إعالن ويف امليثــاق من ١٣  املــادة ويف املتحــدة األمم اقميثــ ديبــاجــة
  .)٨٤٠(والدويل الوطين الصعيدين على القانون بسيادة املعين العامة للجمعية

__________ 

  .)A/63/10( ١٠والستون، امللحق رقم  الثالثةالدورة  املرجع نفسه،  )٨٣٨(
الدورة اخلامسـة  ع نفســه،املرج؛ ٢٣١الفقرة  )،A/64/10( ١٠امللحق رقم  الدورة الرابعة والســتون، املرجع نفســه،  )٨٣٩(

امللحق والستون،  الدورة السادسة املرجع نفسه،؛ ٣٩٣-٣٩٠)، الفقرات A/65/10( ١٠والستون، امللحق رقم 
 ١٠ رقم والســـــــــــــــتون، امللحق الســــــــــــــــابعـةالـدورة  املرجع نفســــــــــــــــه،؛ ٣٩٨-٣٩٢)، الفقرات A/66/10( ١٠رقم 

)A/67/10 ( ١٠ون، امللحق رقم والســـــــــــــــت الثامنةالدورة  املرجع نفســــــــــــــــه،؛ ٢٧٩-٢٧٤)، الفقراتA/68/10 ،(
؛ ٢٨٠-٢٧٣فقرات )، الA/69/10( ١٠الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم  املرجع نفسه،؛ ١٧٩-١٧١الفقرات 

الدورة  فســـــــــــه،املرجع ن؛ ٢٩٥-٢٨٨)، الفقرات A/70/10( ١٠الدورة الســـــــــــبعون، امللحق رقم  املرجع نفســـــــــــه،
  .٣٢٢-٣١٤الفقرات  )،A/71/10( ١٠احلادية والسبعون، امللحق رقم 

ماع الرفيع املســـــــــــتوى بشـــــــــــأن إعالن االجت ٢٠١٢تشـــــــــــرين الثاين/نوفمرب  ٣٠املؤرخ  ٦٧/١ة العامة قرار اجلمعي  )٨٤٠(
   .٤١للجمعية العامة املعين بسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل، الفقرة 
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 املتحدة األمم وركائز القانون ســـــــــــــــيادة بني"الرتابط  الراهنة، أعماهلا يف اللجنة، وتدرك  -٢٧٣
دون التشديد على أي منها على  )٨٤١()"اإلنسان وحقوق والتنمية، واألمن، السلم(وهي  الثالث

 ٢٠٣٠حســـاب غريها. ويف هذا الســـياق، تدرك اللجنة أن جدول أعمال التنمية املســـتدامة لعام 
ت كافة حلاجة إىل سيادة فعالة للقانون واحلكم الصاحل على املستو . واللجنة واعية، )٨٤٢(يسلم 

ت الراهنة اليت وهي تضـــــــطلع بواليتها ا لتحد لتطوير التدرجيي للقانون الدويل وتدوينه،  ملتعلقة 
  تواجه سيادة القانون. 

 املمارسات أفضل تبادل تعزيز أمهية على شددت العامة اجلمعية أن إىل تشري إذ واللجنة،  -٢٧٤
 املمارسات وحتليل مجع يف يتمّثل عملها جل ن تذّكر أن تودّ  ،)٨٤٣(القانون بسيادة املتعلقة الوطنية
 الدويل للقانون التدرجيي التطوير يف املمكنة مســـــــــــامهتها تقييم بغية القانون بســـــــــــيادة املتعلقة الوطنية
ا على الدول ردود أن على اللجنة وتشّدد. وتدوينه   .قّيمة كانت  اخلصوص ذا طلبا
 سيادة تعزيز يف األطراف املتعددة املعاهدات عمليات دور اعتبارها يف تضع إذ واللجنة،  -٢٧٥
ن عملها بشـــــــــأن خمتلف املواضـــــــــيع قد  ،)٨٤٤(القانون  معاهدات عدة وضـــــــــع إىل أفضـــــــــىتذّكر 
  . )٨٤٥(املعاهدات هذه من عدد اعتماد وإىل األطراف متعددة
دة نشـــــــروترحّ   -٢٧٦ القانون الدويل  ب اللجنة بقرار اجلمعية العامة اختيار "ســـــــبل ووســـــــائل ز

. ويف هذا الصــدد، ٢٠١٧عام  يفلتعزيز ســيادة القانون" موضــوعاً للمناقشــة يف اللجنة الســادســة 
ا طلبت إىل األمانة العامة  ئقسائل الكفيلة جبعل السبل والو  عن دراسة إعدادتذّكر اللجنة   و

ئقة الراهنة احلال معاينة إىل فيها تعمدبســـــــــــــــهولة أكرب،  ةً ون الدويل العريف متاحالقان القانون  لو
  .ا اقرتاحات لتحسينهميتقد إىلالدويل العريف و 

 منها ســـاليب ون،القان ســـيادة جمال يف إســـهامها احلالية، الدورة أثناء اللجنة، وواصـــلت  -٢٧٧
)، احلالية الدورة يف األوىل القراءة يف" (اعُتمد اإلنســــــــــانية ضــــــــــد"اجلرائم  مواضــــــــــيع بشــــــــــأن العمل

 الوالية من لدولا مســــؤويل"حصــــانة و"، اجلوي الغالف"محاية و"، للمعاهدات املؤقت"التطبيق و
)" اآلمرة(القواعد  العام الدويل القانون قواعد من اآلمرة"القواعد و" األجنبية اجلنائية القضـــــــــــــــائية

"خالفة  هو جديد عموضــو  يف النظر اللجنة وبدأت". املســلحة النزاعات ســياق يف البيئة"محاية و
مجب على املعروضــــــــة األخرى املواضــــــــيع أما". الدولة مبســــــــؤولية يتعلق فيما الدول  احلايل العمل ر
رســـــــــــة الالحقة فيما يتعلق التفاقات الالحقة واملما"او" العريف الدويل القانون: "حتديد فهي للجنة

  ).للجنة قةالساب الدورة يف األوىل القراءة يف اعُتمد"، (وكالمها املعاهداتبتفسري 
  .أنشطة نم به تقوم ما مجيع يف القانون بسيادة التزامها جديد من اللجنة وتؤكد  -٢٧٨

__________ 

ن يف حاالت ز ســـــــــــــــيادة القانو تقرير األمني العام عن قياس فعالية الدعم املقدم من منظومة األمم املتحدة لتعزي  )٨٤١(
   . ٧٠، الفقرة ٢٠١٣حزيران/يونيه  ١١ S/2013/341النزاع وما بعد النزاع، 

  . ٣٥، الفقرة ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٢١املؤرخ  ٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )٨٤٢(
ن ٢٠١٦ديسمرب /كانون األول  ١٣املؤرخ  ٧٠/١٤٨قرار اجلمعية العامة   )٨٤٣(   . ٢١و ١٥، الفقر
  . ٨، الفقرة املرجع نفسه  )٨٤٤(
ئق الرمسيـــة للجمعيـــة العـــامـــة، الـــدورة الســـــــــــــــبعون، امللحق انظر على وجـــه التحـــديـــد   )٨٤٥( )، A/70/10( ١٠قم ر الو

  . ٢٩٤ الفقرة
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  دورة الذكرى السنوية السبعني إلنشاء جلنة القانون الدويل  -٤  
ر/مــايو  ٩يف جلســـــــــــــــتــه الثــانيــة، املعقودة يف  ،أنشــــــــــــــــأ فريق التخطيط  -٢٧٩  ، فريقــاً ٢٠١٧أ

لذكرى السنوية السبعني إلنشاء جلنة القانون الدويل. وسيواصل  معنياً  )٨٤٦(استشارً  الحتفال 
  الفريق االستشاري العمل بني الدورات مع األمانة يف سبيل عقد األنشطة إلحياء هذه الذكرى.

ن يُ   -٢٨٠ ا السبعني اليت عوتوصي اللجنة    تعقد يف نيويورك:سقد خالل اجلزء األول من دور
ر/مــايو  ٢١اجتمــاع رمسي للجنــة مــدتــه نصـــــــــــــــف يوم، يف   (أ)   ى ، تــْدع٢٠١٨أ

 ورئيس املتحدة مملأل العام واألمني العامة اجلمعية رئيس فيهم مبن ،حلضـــــوره شـــــخصـــــيات مرموقة
  ؛الدولية العدل حمكمة

ر/مايو  ٢١للجنة مدته نصــــــــف يوم، يف اجتماع غري رمسي   (ب)   ، يضــــــــاً أ ٢٠١٨أ
شـــــــأن عمل اللجنة، بمع املندوبني لدى اللجنة الســـــــادســـــــة للجمعية العامة من أجل تبادل اآلراء 
طوير التدرجيي للقانون والعالقة بني اللجنة واللجنة الســـــــــــــــادســـــــــــــــة، ودور كال اهليئتني يف تعزيز الت

  الدويل وتدوينه؛
الثاين من  يوم ونصــــــــــــــف يوم خالل اجلزء ةدملمتوز/يوليه  ٦و ٥ يف يعقد مؤمتر،  (ج)  

وأكادمييون  ،ت الدوليةيف جنيف، حيضره مستشارون قانونيون للدول واملنظما للجنةالسبعني  ةدور ال
رزون آخرون، ويكرَّس لعمل اللجنة.   رفيعة افتتاحية جلســـــــــــة املؤمتر وســـــــــــيســـــــــــبقوحمامون دوليون 

  .املستوى رفيعة مرموقة اتشخصي حلضورها تدعى املستوى
 جلنة ءإنشــا على عاماً  ٧٠: "موضــوع حول الذكرى هذه إحياء أنشــطة تتمحور وســوف  -٢٨١
  ".املستقبل أجل من تقييم وضع - الدويل القانون

  األتعاب  -٥  
تكّرِر اللجنة التأكيد مرة أخرى على آرائها بشـــــأن مســـــألة األتعاب الناشـــــئة عن اعتماد   -٢٨٢

عنهـــا يف  ، وهي آراء أُعرب٢٠٠٢آذار/مـــارس  ٢٧املؤرخ  ٥٦/٢٧٢لقرارهـــا  اجلمعيـــة العـــامـــة
يؤثر بشـــــكل خاص على  ٥٦/٢٧٢. وتشـــــدد اللجنة على أن القرار )٨٤٧(التقارير الســـــابقة للجنة

  لدعم املقدم ألعماهلم البحثية. املقررين اخلاصني ألنه ميسّ 
__________ 

ا والســــــيد شــــــيني اللجنة، ورئيس فريق التخطيط، والســــــيد يعقوب ســــــيســــــه،لف الفريق االســــــتشــــــاري من رئيس   )٨٤٦(
فيل شتورما. ،موراسي   والسيد 

ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الســابعة واخلمســون، امللحق رقم انظر   )٨٤٧(  ؛٥٣١-٥٢٥)، الفقرات A/57/10( ١٠الو
الدورة التاسعة  جع نفسه،املر ؛ ٤٤٧)، الفقرة A/58/10( ١٠الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  املرجع نفسه،

 ١٠لحق رقم الــدورة الســـــــــــــــتون، امل املرجع نفســــــــــــــــه،؛ ٣٦٩)، الفقرة A/59/10( ١٠واخلمســـــــــــــــون، امللحق رقم 
)A/60/10 ( ١٠الدورة احلادية والســــــــتون، امللحق رقم  املرجع نفســــــــه،؛ ٥٠١)، الفقرةA/61/10 ؛ ٢٦٩)، الفقرة

الدورة الثالثة  ع نفســـــــــه،املرج؛ ٣٧٩)، الفقرة A/62/10( ١٠الدورة الثانية والســـــــــتون، امللحق رقم  املرجع نفســـــــــه،
 ١٠تون، امللحق رقم الدورة الرابعة والســــــــــ املرجع نفســــــــــه،؛ ٣٥٨)، الفقرة A/63/10( ١٠والســــــــــتون، امللحق رقم 

)A/64/10 ( ١٠الدورة اخلامســــة والســــتون، امللحق رقم  املرجع نفســــه،؛ ٢٤٠)، الفقرةA/65/10 ؛ ٣٩٦)، الفقرة
الدورة السابعة  ع نفسه،املرج؛ ٣٩٩)، الفقرة A/66/10( ١٠الدورة السادسة والستون، امللحق رقم  املرجع نفسه،

 ١٠  تون، امللحق رقمالدورة الثامنة والســـــــــ املرجع نفســـــــــه،؛ ٢٨٠)، الفقرة A/67/10( ١٠والســـــــــتون، امللحق رقم 
)A/68/10 ( ١٠الــدورة التــاســـــــــــــــعــة والســـــــــــــــتون، امللحق رقم ؛ ١٨١)، الفقرةA/69/10 والــدورة ؛ ٢٨١)، الفقرة

 ١٠، امللحق رقم عوناحلادة والســـــبالدورة  املرجع نفســـــه،و ؛ ٢٩٩)، الفقرة ٧٠/١٠/A( ١٠الســـــبعون، امللحق رقم 
)A/70/10٣٣٣ )، الفقرة.  
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ساليب عمل اللجنة  -٦     الفريق العامل املعين 
ر/مايو  ٣فريق التخطيط، يف جلســـــــــــته األوىل املعقودة يف قرر   -٢٨٣ ، إنشـــــــــــاء فريق ٢٠١٧أ

ساليب عمل اللجنة سة السيد حسني حسونة ،عامل معين  . وقدم رئيس الفريق العامل )٨٤٨(بر
بشــــــأن  شــــــفوً  تقريراً  ٢٠١٧متوز/يوليه  ٢٨ يف املعقودة اخلامســــــة جلســــــتهإىل فريق التخطيط يف 
  ل يف الدورة احلالية.أعمال الفريق العام

ئق واملنشورات  -٧     الو
تؤكد اللجنة الطابع الفريد لعملها يف التطوير التدرجيي للقانون الدويل وتدوينه من حيث   -٢٨٤

ســائل ما تعلق أمهية خاصــة على ممارســات الدول وقرارات احملاكم الوطنية والدولية يف معاجلتها إ
كيد حة مجيع األدلة املتعلقة مبمارســـــــــــــــات الدول  القانون الدويل. وتكرر اللجنة  أمهية توفري وإ

داء وظيفتها. وتتطلب تقارير مقرريها اخلاصــــني  وغريها من مصــــادر القانون الدويل ذات الصــــلة 
ت ذات الصـــــــــــــــلة، مبا يف ذلك املعاهدات واألحكام  وافياً  عرضـــــــــــــــاً  للســـــــــــــــوابق وغريها من البيا

للمســــــــائل قيد النظر. وتود اللجنة أن تشــــــــدد على أن  مالً شــــــــا واالجتهادات القضــــــــائية، وحتليالً 
احلاجة إىل حتقيق وفورات كلما أمكن ذلك يف احلجم  اللجنة ومقرريها اخلاصـــــــــــــــني يدركون متاماً 

ئق وســـــــــيواصـــــــــلون أخذ هذه االعتبارات يف  . ويف حني تدرك اللجنة مزا احلســـــــــباناإلمجايل للو
ئق إجياز ا تكر  الو نه ال ميكن وضـــــــــــــــع حد قدر اإلمكان، فإ ر اإلعراب عن اعتقادها القوي 

ئق والبحوث املتصـــــلة بعمل اللجنة. و  إمكانية  عدمذلك  يســـــتتبعمســـــبق على طول مشـــــاريع الو
مطالبة املقررين اخلاصـــني بتخفيض طول تقاريرهم بعد تقدميها إىل األمانة، بصـــرف النظر عن أي 

ئق اللجنـــة، كمـــا أكـــدت تقـــديرات لطوهلـــا قبـــل تقـــدميهـــا. وال تنطبق حـــدو  د الكلمـــات على و
ســـتمرار على أمهية إعداد املقررين اخلاصـــني للتقارير  . وشـــددت اللجنة أيضـــاً )٨٤٩(اجلمعية العامة 

يف حينها وتقدميها إىل األمانة لتجهيزها وتقدميها إىل اللجنة قبل وقت كاف حبيث تكون مســـــألة 
قبل أربعة أســـــابيع من بدء اجلزء ذي الصـــــلة من دورة اللجنة.  التقارير جبميع اللغات الرمسية مثالياً 

ن يقوم املقررون اخلاصون بتقدمي تقاريرهم يف غضون  ويف هذا الصدد، كررت اللجنة طلبها: (أ) 
ئق الرمسية للجنة يف واملهل الزمنية اليت حتددها األمانة؛ (ب)  ن تواصـــــل األمانة كفالة نشـــــر الو

للغ   ات الرمسية الست لألمم املتحدة.الوقت املناسب 

__________ 

ر الســيدة ك الســيد يعقوب ســيســيه،)، و لف الفريق العامل من الســيد حســني حســونة (رئيســاً   )٨٤٨( ونثبســيون إســكو
تريســــيا غالفاو تيليس، والســــيد كلوديو غرومسان غيلوف، والســــيد  ندث، والســــيدة   شــــارلز تشــــرينور جالوه،تإر

والســيد جورج  و نيغوين،مرييف، والســيد هونغ   موراســي، والســيد شــون د.والســيد شــينيا  والســيدة مار ليهتو،
رك، شـهدي،الوزاين الوالسـيد حسـن  والسـيدة نيلوفر أورال، نوليت، السـيد أنريودا راجبوت، و  والسـيد كي غاب 

فيل شـــــتورما ، والســـــيد   والســـــيد ديري د. ،والســـــيد أوغوســـــت رينيتش، والســـــيد خوان خوســـــيه رودا ســـــانتوالر
سكيس  أوسبينا، - النسيافالسيد ادواردو  تالدي،   مايكل وود. سريوال بريموديس، -والسيد مارسيلو 

لنظر يف القيود املفروضة على عدد الصفحات يف تقارير املقررين اخلا  )٨٤٩( صني، انظر على سبيل املثال، فيما يتعلق 
لــد الثــاين (اجلزء ، اجمل١٩٨٢ وحوليــة ...، ١٣٢، اجمللــد الثــاين (اجلزء الثــاين)، الصـــــــــــــــفحــة ١٩٧٧ حوليــة ...

انون األول/ كــ  ٩املؤرخ  ،٣٢/١٥١قرار اجلمعيــة العــامــة  . وانظر أيضــــــــــــــــاً ١٢٤و ١٢٣الثــاين)، الصـــــــــــــــفحتــان 
، ١٩٨٢يســـــــــــــــمرب كانون األول/د  ١٦خ املؤر ، ٣٧/١١١العامة  وقرار اجلمعية، ١٠الفقرة  ،١٩٧٧  ديســـــــــــــــمرب

  لعامة.الجمعية ل املقّدمةالتقارير السنوية للجنة ، وكذلك القرارات الالحقة بشأن ٥  الفقرة



A/72/10 

283 GE.17-13796 

مهية اخلاصـــــــــــــــة والقيمة الكبرية اليت تنطوي عليها ألوأكدت اللجنة من جديد اعرتافها  -٢٨٥
. والحظت اللجنة مع التقدير )٨٥٠(لعمل اللجنة لنســـــــبةاملنشـــــــورات القانونية اليت تعدها األمانة 

ي عزز يف املاضـــــــــــي من إصـــــــــــدار هذه اجلهود اليت تبذهلا األمانة الســـــــــــتئناف النشـــــــــــر املكتيب الذ
املنشـــــــــــــورات يف الوقت املناســـــــــــــب للجنة على الرغم من القيود النامجة عن نقص املوارد. وأعربت 

يف بداية فرتة اخلمس  أعمال جلنة القانون الدويلاللجنة عن تقديرها إلصــــدار الطبعة التاســــعة من 
للغات ســـــــــــــــنوات احلالية، وهي أداة حيوية يف عمل اللجنة، وحثت على  توافرها يف وقت مبكر 

  الرمسية املختلفة.
ن احملاضـــر املوجزة للجنة اليت تشـــك  -٢٨٦  أعماًال حتضـــرييةل وكررت اللجنة اعتقادها الراســـخ 

ا ال ميكن أن  ضـــــــع لقيود تعســـــــفية من ختحامسة يف التطوير التدرجيي للقانون الدويل وتدوينه و
ـــا اخلـــامســـــــــــــــــة ابري املتخـــذة يف دو رتيـــاح أن التـــدحيـــث احلجم. والحظـــت اللجنـــة مرة أخرى  ر

النســـــختني  ) بقصـــــد تبســـــيط جتهيز حماضـــــرها املوجزة أدت إىل تســـــريع إرســـــال٢٠١٣( والســـــتني
ملطلوب واإلفراج عنها ااإلنكليزية والفرنسـية من احملاضـر إىل أعضـاء اللجنة لتصـحيحها يف الوقت 

للغتني إعداد احمل يف املتمثلة اممارســــــــــته اســــــــــتئناففوراً. ودعت اللجنة األمانة إىل  اضــــــــــر املوجزة 
ري املذكورة لضـــــمان تســـــريع جهودها الرامية إىل احملافظة على التداب مواصـــــلةاإلنكليزية والفرنســـــية و 

أســــــــاليب العمل  نكو أيضــــــــاً   حبفاوةاللجنة  تلقتإرســــــــال احملاضــــــــر املؤقتة إىل أعضــــــــاء اللجنة. و 
ها الرامية إىل تيســـري ، ودعت األمانة إىل مواصـــلة جهودإىل ترشـــيد اســـتخدام املوارد أدتاجلديدة 

  إعداد احملاضر النهائية جبميع اللغات الرمسية، دون املساس بسالمتها.
ا جلميع الدوائر املشارِكة يف جتهيز الو  -٢٨٧ ئق، يف جنيف ونيويورك وأعربت اللجنة عن امتنا

ئق الل قت املطلوب، يف جنة بكفاءة ويف الو على حد ســــــــــواء، لســــــــــعيها الدؤوب لكفالة جتهيز و
ئق ال لجنة بكفاءة ويف ظل قيود زمنية صـــــــــــــــارمة يف معظم األحيان. وأكدت اللجنة أن جتهيز و

  الوقت املطلوب أمر ضروري لسري أعمال اللجنة بسالسة. 
ألمهية ال جمددااللجنة  تكدأو   -٢٨٨ لتعددية اللغوية وتذّكر  اؤها، قصوى اليت يتعّني إعطالتزامها 

ليـه قرار اجلمعية د عيف عملهـا، للمســـــــــــــــاواة بني لغـات األمم املتحـدة الرمسيـة الســـــــــــــــت، وهو أمر أكّـ 
  . ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١١املؤرخ  ٦٩/٣٢٤  العامة
واصــــــــــــــل تيف اليت وأعربت اللجنة عن تقديرها البالغ ملكتبة مكتب األمم املتحدة يف جن  -٢٨٩

  لغني.للجنة بكفاءة واقتدار امساعدة أعضاء 

  حولية جلنة القانون الدويل  -٨  
ة يف فهم األعمال أمهية حامس تكتســـــي حولية جلنة القانون الدويل أناللجنة جمدداً  أكدت  -٢٩٠

ا اللجنة يف جمال التطوير التدرجيي للقانون الدويل وتدوين ه، وكذلك يف ترسيخ سيادة اليت تضطلع 
ـــــدوليـــــة. وأحـــــاطـــــت اللج ـــــت، يف أن اجلمعيـــــة العـــــامـــــة  نـــــة علمـــــاً القـــــانون يف العالقـــــات ال عرب

موال للصـــــــــندوق االســـــــــتئ٧١/١٤٠ قرارها ماين بغية إجناز ، عن تقديرها للحكومات اليت تربّعت 
حلولية، وشجعت على تقدمي املزيد من الترب    عات للصندوق االستئماين.األعمال املرتاكمة املتعلقة 

ن تعرب اجلمعية العامة   -٢٩١ ، ٧١/١٤٠ عن ارتياحها، كما فعلت يف قرارهاوتوصي اللجنة 
للتقدم امللحوظ الذي ُأحرز يف الســـــــــــــــنوات القليلة املاضـــــــــــــــية يف خفض حجم األعمال املرتاكمة 

__________ 

ئق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والســـتون، امللانظر   )٨٥٠( . ٣٩٥-٣٨٧ )، الفقراتA/62/10( ١٠ق رقم حالو
  .١٨٥ )، الفقرةA/68/10( ١٠ الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،انظر أيضاً 
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ن  للحولية جلهود اليت تبذهلا شـــــــعبة إدارة املؤمترات، وخباصـــــــة  ترحبجبميع اللغات الســـــــت، و
يف التنفيذ الفعال لقرارات اجلمعية العامة قســـــــــــــــم التحرير التابع ملكتب األمم املتحدة يف جنيف، 

ن تشــجّ  ع شــعبَة إدارة املؤمترات املتخذة يف هذا الصــدد والداعية إىل خفض كم العمل املرتاكم؛ و
  .حلوليةعلى مواصلة تقدمي كل الدعم الالزم لقسم التحرير كي ميضي قدماً يف العمل املتعلق 

  املساعدة اليت تقدمها شعبة التدوين  -٩  
ألمانة العامة أعربت اللجنة عن تقديرها للمســــاعدة القّيمة اليت تقدمها شــــعبة التدو   -٢٩٢ ين 

لمقررين اخلاصــني، للمســاعدة املســتمرة اليت تقدمها لفيما تقدمه من خدمات موضــوعية لّلجنة، و 
على  لبحث حالياً بناءً املتعمقة عن جوانب خمتلفة من املواضــــيع قيد ا يةعداد الدراســــات البحثإلو 

ن التطبيق املؤقت طلبها. وأعربت اللجنة بوجه خاص عن تقديرها لألمانة إلعدادها مذكرة بشــــــــــأ
  .(A/CN.4/707)للمعاهدات 

  املواقع الشبكية  -١٠  
شبكياً خاصاً   -٢٩٣ عمال الّلجنة أعربت اللجنة عن تقديرها العميق لألمانة إلنشائها موقعاً 

ن هذا املوقع الشبكي وغريه من )٨٥١(واصلة حتديث هذا املوقعمب رّحبتو  . وكررت اللجنة القول 
لنســبة للجنة وللباحثني  تشــكل مورداً قيماً  )٨٥٢(املواقع الشــبكية اليت تديرها شــعبة التدوين للغاية 

موماً بتدريس القانون ســــــــــــهم يف النهوض عتمن ّمث  ييف أعمال اللجنة من اجملتمع األوســــــــــــع، وه
حتواء املوقع الشـــــــــبكي املتعلق  الدويل ودراســـــــــته ونشـــــــــره وتوســـــــــيع نطاق فهمه. ورّحبت اللجنة 

 كذلكعمال اللجنة على معلومات بشـــــأن احلالة الراهنة للمواضـــــيع املدرجة يف جدول أعماهلا و 
الصــــوتية للجلســــات على روابط إىل نصــــوص أولية ُحمرَّرة للمحاضــــر املوجزة للجنة والتســــجيالت 

  العامة للجنة.

  مكتبة األمم املتحدة السمعية البصرية للقانون الدويل  -١١  
ة البصـرية للقانون الحظت اللجنة مرة أخرى مع التقدير ما ملكتبة األمم املتحدة السـمعي  -٢٩٤

لقانون الدويل وب يف  عمل األمم املتحدةالدويل من قيمة اســــــــتثنائية يف التعريف على حنو أفضــــــــل 
  هذا امليدان، مبا فيه عمل جلنة القانون الدويل.

  ومكان انعقاد الدورة السبعني للجنة موعد  -جيم  
أبريل /نيســـان ٣٠ن مقررت اللجنة أن تُعقد الدورة الســـبعون للجنة يف نيويورك يف الفرتة   -٢٩٥
  .٢٠١٨آب/أغسطس  ١٠متوز/يوليه إىل  ٢حزيران/يونيه، ويف جنيف من  ١إىل 

__________ 

)٨٥١(  >http://legal.un.org//ilc<.   
   .>http://legal.un.org/cod/< على املوقع التايل: متاحة عموماً   )٨٥٢(
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  أخرى هيئات مع تعاونال  -دال  
 رئيس أبراهام، القاضـــــــي ألقى، ٢٠١٧يوليه /متوز ٢٥ يف املعقودة، ٣٣٨٠ اجللســـــــة يف  -٢٩٦
 ا اضــــــــــطلعت اليت القضــــــــــائية األنشــــــــــطة على وأطلعها اللجنة أمام كلمة  الدولية، العدل حمكمة
  .لآلراء تبادل ذلك وأعقب. )٨٥٣(مؤخراً  احملكمة
 الدورة يف أورو جمللس التابعة العام الدويل لقانون املعنية القانونيني املستشارين جلنة ومّثل  -٢٩٧
 القانون شــــعبة ورئيســــة كوكورونتا،  يفي الســــيدة القانونيني، املســــتشــــارين جلنة رئيســــة للجنة احلالية
 ةجلنــ وأمينــة العــام الــدويل والقــانون القــانوين اجمللس ملــديريــة التــابع املعــاهــدات ومكتــب العــام الــدويل

 املعقودة، ٣٣٧١ جلســـتها يف اللجنة أمام حتدثتا اللتان ركينا، مار الســـيدة القانونيني، املســـتشـــارين
 القانونيني املســــتشــــارين جلنة ا اضــــطلعت اليت األنشــــطة على ورّكز. )٨٥٤(٢٠١٧يوليه /متوز ٦ يف
  .لآلراء تبادل ذلك وأعقب. أورو جملس أنشطة على وكذلك العام، الدويل القانون جمال يف

 جوليات الســــيدة للجنة احلالية الدورة يف األفريقي لالحتاد التابعة الدويل القانون جلنة ومّثل  -٢٩٨
 بصــــــحبة للجنة، العامة املقررة غلديش، هاجر والســــــيدة األفريقي، االحتاد مفوضــــــية عضــــــو كاليما،
ندا، أدويل الســــــــــــــيد  كاليما  الســــــــــــــيدة وحتدثت. القانونيني املوظفني وكبري لنيابة األمانة رئيس إ
 وقدمتا .)٨٥٥(٢٠١٧يوليه /متوز ١٨ يف املعقودة، ٣٣٧٦ جلسـتها يف اللجنة أمام غلديش والسـيدة
ا  اضــــــطلعت اليت القانونية املســــــائل خمتلف بشــــــأن األفريقي االحتاد مفوضــــــية ألنشــــــطة عاماً  عرضــــــاً 

  املفوضية منذ إنشائها. وأعقب ذلك تبادل لآلراء. 
رة احلالية للجنة أميُنها األفريقية يف الدو  -املنظمة االســـــتشـــــارية القانونية اآلســـــيوية  ومّثل  -٢٩٩

 ١٩ملعقودة يف ا، ٣٣٧٧العام، الســـــيد كينيدي غاســـــتورن، الذي حتدث أمام اللجنة يف اجللســـــة 
ا ٢٠١٧متوز/يوليه   ليت جرت يف الدورةا. وأطلع اللجنة على املنظمة وقّدم عرضـــــــــــــــاً عن مداوال

ر/مايو  ٥إىل  ١السنوية السادسة واخلمسني املعقودة يف نريويب من  ، واليت رّكزت على ٢٠١٧أ
مج عمل اللجنة، وهي " " اجلوي الغالف محايةمجلة أمور منها ثالثة مواضـــــــيع معروضـــــــة على بر

 وأعقب". ألجنبيةا اجلنائية القضــــــــائية اهليئات من الدول مســــــــؤويل حصــــــــانة" و"اآلمرة القواعدو"
  .لآلراء تبادل ذلك
ها،  ومّثل  -٣٠٠ اللجنة القانونية للبلدان األمريكية يف الدورة احلالية للجنة القانون الدويل رئيســـــــُ

ن ســاليناس، الذي ألقى كلمة أمام اللجنة يف اجللســة    /متوز ٢١ يف املعقودة، ٣٣٧٩الســيد هري
 املسائل خمتلف بشأن جلنته ا اضطلعت اليت األنشطة عن عاماً  عرضاً  وقّدم. )٨٥٦(٢٠١٧ يوليه

  .لآلراء تبادل ذلك وأعقب. ٢٠١٧و ٢٠١٦ السنتني فرتة على خاص بوجه مرّكزاً  القانونية،
، جرى تبادل غري رمسي لآلراء بني أعضـــــــــــــــاء اللجنة واللجنة ٢٠١٧متوز/يوليه  ١١ ويف  -٣٠١

ا كل  ت اليت أدىل  الدولية للصــــليب األمحر بشــــأن مواضــــيع ذات اهتمام مشــــرتك. وعقب البيا
ئبة رئيس اللجنة الدولية للصــــليب األمحر، والســــيد كنوت دورمان،  من الســــيدة كريســــتني برييل، 

القانونيني ورئيس الشـــــــعبة القانونية يف اللجنة الدولية للصـــــــليب األمحر، والســـــــيد كبري املســـــــؤولني 
__________ 

 الكلمة مسّجلة يف احملضر املوجز لتلك اجللسة.  )٨٥٣(
 مسّجلتان يف احملضر املوجز لتلك اجللسة. الكلمتان  )٨٥٤(
 .املرجع نفسه  )٨٥٥(

 املرجع نفسه.  )٨٥٦(
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ئب رئيس جلنة القانون الدويل، ُقدِّم عرضـــــان عن موضـــــوع "أ -نســـــيا لبإدواردو   اجلرائموســـــبينا، 
 اهليئات من الدول مســؤويل حصــانةيف، وعن موضــوع "ري د. م شــون" قّدمه الســيد اإلنســانية ضــد

ر  كونثبســـيون" قّدمته الســـيدة  األجنبية ائيةاجلن القضـــائية ندثإســـكو . وُقّدمت عروض أخرى إر
ديفيد " قّدمه الســــــــــيد مســــــــــلحة نزاعات يف أطرافاً  تؤيد لدول القانونية االعتباراتعن موضــــــــــوع "

للجنة الدولية للصـــليب األمحر؛ وموضـــوع "  تعليقاتتورك، املســـتشـــار القانوين يف وحدة العمليات 
ا جنيف اتفاقيات على األمحر للصـــليب الدولية اللجنة  املســـتجدة املعلومات: اإلضـــافية وبروتوكوال
 العاملية القضــــــــــائية واهليئات الدويل، اجلنائي القانون على خاص بوجه الرتكيز مع املشــــــــــروع بشــــــــــأن

لشـــــــعبة واحلصـــــــانة " قّدمته الســـــــيدة إيف الهاي، مســـــــتشـــــــارة قانونية يف وحدة حتديث التعليقات 
قانونية يف اللجنة. وجرت مناقشة عقب إلقاء هذه العروض. وأدلت السيدة هيلني دورهام، مديرة ال

  القانون الدويل والسياسات يف اللجنة الدولية للصليب األمحر، مبالحظات ختامية.

  العامة للجمعية والسبعني الثانية الدورة يف التمثيل  -هاء  
 الســـيد برئيســـها، عامةال للجمعية والســـبعني الثانية الدورة يف ممثّلة تكون أن اللجنة قررت  -٣٠٢
  .نوليت جورج

  الدويل لقانون املعنية الدراسية احللقة  -واو  
، ُعقدت ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب   ١٣املؤرخ  ٧١/١٤٠بقرار اجلمعية العامة  عمالً   -٣٠٣

لقانون الدويل   ٣صــــــــر األمم جبنيف من يف قالدورة الثالثة واخلمســــــــون للحلقة الدراســــــــية املعنية 
 إىل موّجهةلدراســــــــــية ا، على هامش الدورة احلالية للجنة. وهذه احللقة ٢٠١٧متوز/يوليه  ٢١  إىل

أو املسؤولني  جلامعينيا األساتذة من الشباب وإىل الدويل، القانون يف املتخصصني الشباب احلقوقيني
ائف يف اخلدمة احلكوميني العاملني يف الســــــــــلك األكادميي أو الدبلوماســــــــــي الذين يشــــــــــغلون وظ

م.   املدنية يف بلدا
 اجملموعات مجيع من خمتلفة جنســـــــيات من مشـــــــاركاً  وعشـــــــرون ثالثة الدورة يف وشـــــــارك  -٣٠٤

 هلا الرتتيب جرى يتال واحملاضــــــــرات للجنة، العامة اجللســــــــات املشــــــــاركون وحضــــــــر. )٨٥٧(اإلقليمية
  .حمددة مبواضيع املعنية العاملة األفرقة يف وشاركوا خصيصاً،

__________ 

الســـيدة نورالســـعود (اململكة العربية الســـعودية)، والســـيدة شـــارك يف احللقة الدراســـية األشـــخاص التالية أمساؤهم:   )٨٥٧(
)، والســـــيدة غزيلينغ ماري  وال كورتيس  -أونيســـــيس بوالنو برادا (كو إليزابيث تشـــــونغ (ســـــنغافورة)، والســـــيدة 

)، والسيدة كومبا غا يلند)، والسيدة ألريو إتوهان فينيميغو (نيجري ي (شيلي)، والسيدة دوانغبون دارونغسوان (
ين هور  ن)، والســــيدة  ين (اليا ن (االحتاد الروســــي)، والســــيد يوكي هريو (الســــنغال)، والســــيد أرتور غوالســــار
)، والسيد مويس جون (هاييت)، والسيد ساموييل ماتسيكو (أوغندا)، والسيد جورجي مينكوف  (مجهورية كور

)، والســـيد أنتونيو موريلي (إيطاليا)، والســـيدة كارين بيلو ســـيلونغاي (الكامريون)، والســـيدة فالري رييس  (بلغار
ض (مصـــــــر)، والســـــــيدة فريييت روبســـــــون (اململكة املتحدة لربيطانيا  مينونديس (بريو)، والســـــــيد أمحد مدحت ر
كســــــتان)،  العظمى وآيرلندا الشــــــمالية)، والســــــيد موريتز رودولف (أملانيا)، والســــــيدة ديلدورا عمر خانوف (أوز

غابو ميغوبو والســـيد خوســـي ف ســـكال زيرميوا يالرويل أالرســـون (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)، والســـيد بليز 
ســـــــــــة االختيار جلنة (مجهورية الكونغو الدميقراطية)، والســـــــــــيدة إنيويف أجو زوهو (توغو). واجتمعت  الســـــــــــيد بر

 ٢٣واختارت  ٢٠١٧ريل أب/نيســــــــــــان ٢٤ يف جنيف، جبامعة الدويل القانون أســــــــــــتاذ إمبينغي، موســــــــــــى مكاين
 طلباً. ١٢٩ مرشحاً من بني
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 مشيت، ماركوس الســيد وتوىل .، رئيس اللجنةنوليت جورجافتتح احللقة الدراســية الســيد و   -٣٠٥
 الدراســــــــية احللقة إدارة مســــــــؤولية جنيف، يف املتحدة األمم مبكتب القانونيني املســــــــتشــــــــارين كبري

 التنســـــــــــيق جنيف جامعة وكَفلت .الدراســـــــــــية احللقة مدير وظيفة وأدى أعماهلا وســـــــــــري وتنظيمها
 مهمة جنيف، جبامعة الدويل القانون خبري ماينييت، فيتوريو السيد وتوىل .لدراسيةا للحلقة العلمي
 سويدي، يسرا والسيدة أموروزو ماريو أليساندرو السيد من كل  مبساعدة الدراسية، احللقة تنسيق

  .قانونيني مساعدين بصفتهما
 نظرة: الدويل القانون جلنة: احملاضـــــرة بعنوان "ةاضـــــرات التالياحملوألقى األعضـــــاء يف اللجنة   -٣٠٦
 ،"الغريب الكرة نصــــــف يف التعبري حرية"و وســــــبينا؛أ - نســــــيالب إدواردو الســــــيد ألقاها ،"الداخل من

 ؛يعقوب ســـيســـه الســـيد ألقاها ،"البحرية احلدود ترســـيم"و يلوف؛غ غرومسان كالوديو  الســـيد ألقاها
: الدويل القانون جلنة"و جالوه؛. تشــــــارلز تشــــــرينور الســــــيد ألقاها ،"العاملية القضــــــائية الوالية مبدأ"و

 ألقاها ،"العريف الدويل القانون حتديد"و تيليس؛ غالفاو تريســــــــيا الســــــــيدة ألقتها ،"اخلارج من نظرة
 مســـــؤويل حصـــــانة"و موراســـــي؛ شـــــينيا الســـــيد ألقاها ،"وياجل الغالف محاية"و وود؛ مايكل الســـــري
ر بسيونثكون  السيدة ألقتها ،"األجنبية القضائية اهليئات من الدول ندث إسكو  ضد اجلرائم"و ؛إر

 تالدي؛. د ديري الســـــــــيد ألقاها ،"اآلمرة القواعد"و يف؛ري م. د شـــــــــون الســـــــــيد ألقاها ،"اإلنســـــــــانية
 املؤقت التطبيق"و شــــــــــــــتورما؛ فيل الســــــــــــــيد ألقاها ،"الدولة مســــــــــــــؤولية جمال يف الدول خالفة"و

  .روبليدو سغومي مانويل خوان السيد ألقاها ،"للمعاهدات
لشـــعبة القانونية يف اللجنة الدولية  وألقت  -٣٠٧ الســـيدة يلينا بييتش، كبرية املســـتشـــارين القانونيني 

تللصليب األمحر، حماضرة بعنوان "   ".الدويل اإلنساين القانون ههايواج اليت الراهنة التحد
يف القانون  خرباءاملشــــــــــاركون أيضــــــــــاً ورشــــــــــة عمل نظمتها جامعة جنيف بعنوان " وحضــــــــــر  -٣٠٨
 دو بواســــــــــــــون لورونس التــاليــة أمســاؤهم: الســــــــــــــيــدة نياملتحــدثجــانــب ". وقــّدمــت عروض من الــدويل

أســــــتاذة يف جامعة جنيف؛ الســــــيد ماكاين م. مبينغي، أســــــتاذ القانون الدويل يف جامعة  شــــــازورنيس،
حثة يف جامعة  حث يف جامعة جنيف؛ والســــــــــــيدة روكميين داس،  جنيف؛ الســــــــــــيد غيوم غروس، 
، حماضــــرة يف  ي أزار جنيف؛ والســــيدة مارا نيغنينو، حماضــــرة رئيســــية يف جامعة جنيف؛ والســــيدة دا

University College  اللجنة وعضو واشنطن جورج جامعة يف أستاذ يف،ري م. د شونبلندن؛ والسيد.  
رة الســــيد رميو بيتشــــي، مدير  وزار  -٣٠٩ املشــــاركون مقر منظمة العمل الدولية، ورافقهم يف الز

األرشــــيف يف املنظمة، وحضــــروا عرضــــني ألقامها الســــيد درازين بيرتوفيتش، كاتب احملكمة اإلدارية 
ملنظمة. وزاروا أيضـــــاً مقر منظمة  التابعة للمنظمة، والســـــيد جورج بوليتاكيس، مســـــتشـــــار قانوين 

رة الســــيد جريارد بينالوســــا، وحضــــروا عرضــــاً عن موضــــوع "التج  عمليةارة العاملية، ورافقهم يف الز
" ألقاه املعاهدات تفســــــري بشــــــأن املنظمة واجتهادات العاملية التجارة منظمة يف املنازعات تســــــوية

احلديث  السيد غراهام كوك من شعبة الشؤون القانونية مبنظمة التجارة العاملية. وتبادل املشاركون
أيضـــاً بصـــورة غري رمسية مع ثالثة أعضـــاء يف هيئة االســـتئناف التابعة للمنظمة هم الســـيد بيرت فان 
دين بوشـــي، والســـيد توماس غراهام، والســـيد شـــري ســـريفانســـينغ. ويف األخري زاروا مقر مفوضـــية 

" ألقاه وأنشـــــطتها الالجئني مفوضـــــية واليةاألمم املتحدة الســـــامية لالجئني وحضـــــروا عرضـــــاً عن "
  السيد مسيح بلبل، كبري حمللي الربامج يف املفوضية.

الدويل  القانون للجنة جديدة مواضيع حديدبت معين األولتشكيل فريقني عاملني  جرىو   -٣١٠
 يف نياملشـــــــــارك توزيع جرىوالثاين معين بتوضـــــــــيح نطاق مبدأ الوالية القضـــــــــائية العاملية وتطبيقه، و 

 غالفاو تريســـيا ةوأشـــرف عضـــوان من أعضـــاء اللجنة، مها الســـيد .فريقنيال بنياحللقة الدراســـية 
 تقريراً  فريق كل  وأعد .الفريقني العاملني وأرشــــدامها على، جالوه. تشــــارلز تشــــرينوروالســــيد  تيليس
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 وُوّزعا التقريران ومجُِّع .الدراســـية احللقة جلســـات من األخرية العمل جلســـة أثناء اســـتنتاجاته وقّدم
  .اللجنة أعضاء على وكذلك ركني،املشا مجيع على
ما املعهودة ،واســـتضـــافت مجهورية وكانتون جنيف  -٣١١ املشـــاركني يف احللقة الدراســـية  ،حبفاو

ماوقاع املقاطعة ســــــــلطات مقربلدية جنيف، حيث زاروا ل الرئيســــــــيةقاعة اليف   يف ورافقهم ،ة أال
رة ر، لوك - جون السيد الز   .الربوتوكول رئيس شو
، كورتيس  وال ةوالســــــــــــيد ،ومدير احللقة الدراســــــــــــية للقانون الدويل ،رئيس اللجنة دىلوأ  -٣١٢
ت  .ســـــم املشـــــاركني يف احللقة الدراســـــية أمام اللجنة أثناء احلفل اخلتامي للحلقة الدراســـــية ببيا
  .شهادة على مشارك كل  وحصل
وســـــــــــــــويســـــــــــــــرا والصـــــــــــــــني  يرلنداآت اللجنة ببالغ التقدير أن حكومات األرجنتني و أفادو   -٣١٣
صــــــندوق األمم املتحدة ل تربعات متقدّ  قدواملكســــــيك واململكة املتحدة والنمســــــا واهلند  وفنلندا

 الدويل القانون حلقة وقدمت. ٢٠١٥االســــــــــــــتئماين للحلقة الدراســــــــــــــية للقانون الدويل منذ عام 
Circolo di diritto internazionale، روما يف مقرها يقع الدويل القانون لتعزيز خاصـــــــة رابطة وهي 

 احللقة متويل على األخرية املالية األزمة ثري ورغم. أيضـــــــــــــــاً  الدراســـــــــــــــية للحلقة تربعاً  ،)إيطاليا(
ســيما من  وال املؤهلني، للمرشــحني املنح من كاف  عدد لتقدمي متاحة األموال تزال فال الدراســية،

 يف منحــةً  ١٢ وقــُدمــت .البلــدان النــاميــة، من أجــل حتقيق التوزيع اجلغرايف املالئم للمشـــــــــــــــــاركني
  . ٢٠١٧  عام

ســيس احللقة الدراســية يف عام   -٣١٤  ١٧٣ميثلون  نيمشــارك ١ ٢٠٨ فيها شــارك ،١٩٦٥ومنذ 
  .مشاركاً على ِمنح ٧٣٦ل حنو وحص .جنسية
الشــــــباب،  احلقوقينين  توليها للحلقة الدراســــــية، اليت متكّ وتشــــــدد اللجنة على األمهية اليت  -٣١٥
بعمل اللجنة وأنشــــطة املنظمات الدولية العديدة  اإلملاممن البلدان النامية، من  احلقوقينيســــيما   وال

 تقدمي أخرى مرة الدول العامة اجلمعية تناشــــــــد ن اللجنة وتوصــــــــي .اليت تتخذ من جنيف مقراً هلا
  .وتسجيل أوسع مشاركة ممكنة ٢٠١٨ معا يف الدراسية احللقة تنظيم ضمان بغية تربعات

  


