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  الثاين ععرالفص    
 االحتفال ابلرىرا السنوية السبعني إلنعاء اللجنة

 مقدمة -يلف 
بت ظأأأيم أحأأأداث  أأأ   الأأأ مرى (  2016)والسأأأتني أوصأأأت اللج أأأة  يف مورهتأأأا الثام أأأة  -331

  وذلأأك يف اجت اعأأات جتأأري يف نيوينأأورك 2018 السأ وينة أث أأاء مورهتأأا السأأبعني  املعقأأومة يف عأأا 
 أأ ا الصأأدم  أوصأأت اللج أأة أبن ينُعقأأد يف نيوينأأورك اجت أأاع رمسأأي مدتأأه نصأأ   ج يأأ و ويف ويف

دتأأأه نصأأأ  ينأأأو  مأأأع ينأأأو  تُأأأدعى دىل حضأأأور  شخصأأأيات رفيعأأأة املسأأأتوى  واجت أأأاع غأأأري رمسأأأي م
امل أأأدوبني لأأأدى اللج أأأة السامسأأأة للج عيأأأة العامأأأة مأأأ  أجأأأ  تبأأأامل اآلراء بشأأأفن أع أأأال اللج أأأة  
والعالقأأأة بأأأني اللج أأأة واللج أأأة السامسأأأة  ومور مأأأال اهليئتأأأني يف تع ينأأأ  التطأأأوينر التأأأدرملي للقأأأانون 

صأأ  ينأأو  مأأع الأأدويل وتدوين أأهو وأوصأأت اللج أأة مأأ لك أبن ينُعقأأد يف ج يأأ  مأأؤمتر مدتأأه ينأأو  ون
مستشارين  قانونيني للدول وامل ظ ات الدولية وأمامويني وخرباء سروين  آخأرين  يف القأانون الأدويل 

أوصأأأأت اللج أأأأة أبن ينُ أأأأاق ش تقرينأأأأر عأأأأ   أأأأ   االجت اعأأأأات يف  ويُنكأأأأرَّس اع أأأأال اللج أأأأةو م أأأأا
املعقأأومة االجت أأاع السأأ وي لل ستشأأارين  القأأانونيني يف نيوينأأورك وأن ملأأري نشأأر نتأأائج ااحأأداث 

مب اسأأبة  أأ   الأأ مرى السأأ وينةو وطلبأأت اللج أأة دىل اامانأأة أن تبأأدأ  سلتشأأاور مأأع رئأأيس اللج أأة 
وأحاطأت  و(1252)ورئيس فرينأق التخطأيط  يف ا أاذ الرتتيبأات الالومأة لت ظأيم ااحأداث االحتفاليأة

 و(1253)اة عية العامة عل ا  مع التقدينر إ   التوصيات
خطأأأأأط االحتفأأأأأال بتفميأأأأأد   (2017ا التاسأأأأأعة والسأأأأأتني )يف مورهتأأأأأ  اللج أأأأأة وقامأأأأأت -332

رفيعأأة  يأأةسأأبقه جلسأأة افتتاحتيف ج يأأ  ساملقأأرر انعقأأام  مشأأرية دىل أن املأأؤمتر   سلأأ مرى السأأ وينة
ملواصألة الع أ   (1254)وأنشئت ة ة استشأارينةسُتدعى دليها شخصيات رفيعة املستوىو ُ   املستوى

 واالحتفال سل مرى الس وينة عقد أحداثم  أج    سالشرتاك مع اامانة  في ا بني الدورات
املقررة ااحداث  2018أاير/ماينو  21عقد يف أبن تُ أوصت اللج ة   وعالوة على ذلك -333

يف دطأأأأأار وذلأأأأأك   يف ج يأأأأأ املقأأأأأررة متوو/ينوليأأأأأه ااحأأأأأداث  6و 5عقأأأأأد يف تُ  بي  أأأأأا  يف نيوينأأأأأورك
وضأأع تقيأأيم مأأ  أجأأ   -انون الأأدويل ة أأة القأأ علأأى دنشأأاء عامأأا   70" املع أأوناملوضأأوع الشأأام  

مأأأع التقأأأدينر بتوصأأأية اللج أأأة بشأأأفن الرتتيبأأأات  أحاطأأأت اة عيأأأة العامأأأة عل أأأا  و  و(1255)"ملسأأأتقب ا
وشأأجعت الأأدول علأأى تقأأد  تربعأأات مأأ  أجأأ    املتعلقأأة سالحتفأأال سلأأ مرى السأأ وينة السأأبعني

 و(1256)تيسري االحتفال

__________ 

 و332-327(  الفقرات A/71/10) 10الواثئق الرمسية للج عية العامة  الدور احلامينة والسبعون  امللحق رقم  (1252)
 و2016مانون ااول/مينس رب   13املؤر   71/140قرار اة عية العامة  (1253)
السأأيد دموارمو ورغ نأأولت  ورئأأيس فرينأأق التخطأأيط  مأان الفرينأأق االستشأأاري ينتكأأون مأأ  رئأأيس اللج أأة  السأأيد غيأأ (1254)

 سيسه  والسيد شي يا موراسي  والسيد سفي  شتورماووالسيد ينعقوب   أوسبي ا -بل سيا 
 و281-279فقرات (  الA/72/10) 10الواثئق الرمسية للج عية العامة  الدور الثانية والسبعون  امللحق رقم  (1255)
 و2017مانون ااول/مينس رب   7املؤر   72/116قرار اة عية العامة  (1256)

http://undocs.org/ar/A/71/10
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/140&Lang=A
http://undocs.org/ar/A/71/10
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/116&Lang=A
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 جلنة القانون الدويلنعاء إلدورة االحتفال ابلرىرا السنوية السبعني  -ابء 
تلقأأأأت اللج أأأأة دحاطأأأأة بشأأأأفن   2018أاير/مأأأأاينو  1املعقأأأأومة يف   3392يف اةلسأأأأة  -334

 السبعنيوالس وينة  بدورهتاترتيبات االحتفال 
وضأع  -ة أة القأانون الأدويل  عامأا  علأى دنشأاء 70" املع أون ويف دطار املوضوع الشأام  -335

 مشأأ  و أأو مأأا  إلنشأأائهااللج أأة سلأأ مرى السأأ وينة السأأبعني  احتفلأأت  "ملسأأتقب تقيأأيم مأأ  أجأأ  ا
و 2018متوو/ينوليأأه  6و 5ج يأأ  يف  ويف 2018أاير/مأأاينو  21ت ظأأيم أحأأداث يف نيوينأأورك يف 

بعقأد لقأاء   2018أاير/ماينو  21املعقومة يف  3407يف جلستها  قامت اللج ة   في نيوينوركف
اسأأتغرقت نصأأ  ينأأو  مأأع ممثلأأأي  تاماثحمأأ  3408يف جلسأأأتها   هتأأملأأدة نصأأ  ينأأو  أعقبرمسأأي 

  مل ات لالحتفال سلأ مرى ألقا أات  يلقأُ   3407اةلسة  ويف اللج ة السامسة للج عية العامةو
رئأأيس   اكينتشأأالسأأيد مريوسأأال  الو  ؛رئأأيس اللج أأة  أوسأأبي ا - سأأيابل مأأ  مأأ : السأأيد دموارمو 

 العأأأأأا  للشأأأأأؤون القانونيأأأأأة وميأأأأأ  اامأأأأأني  السأأأأأيد ميغيأأأأأ  مي سأأأأأريس سأأأأأوارينسو  ؛اة عيأأأأأة العامأأأأأة
رئأيس اللج أة   السأيد بر أان غفأورو  ؛سل يابأة عأ  اامأني العأا   املستشار القانوين ل مم املتحأدةو 

 ؛امل ثأأأ  الأأأدائم لسوينسأأأرا لأأأدى اامأأأم املتحأأأدة  وبأأأرالسأأأيد ينأأأورغ الو  ؛السامسأأأة للج عيأأأة العامأأأة
 الوالايت املتحدة اامرينكيةو لووارة خارجية ةالقانوني ةاملستشار   والسيدة جي يفر نيوستيد

رمأ  غروتيأوس مب  أسأتاذ القأانون الأدويل العأا   السيد نيكو شأرينفر الكل ة الرئيسيةوألقى  -336
 ورئيس معهد القانون الدويلو  امعة ليدنا  للدراسات القانونية الدولية

السيد غفور  قد   3408يف اةلسة   مع اللج ة السامسةالت ُأجرينت  وأث اء احملاماثت -337
 ويف حلقت نقاوأعقبتها م اقشات   أوسبي ا مالحظات استهاللية -  سيابلوالسيد 
واللج أة السامسأة:  ة أة القأانون الأدويل" املع ية مبوضوع - ت حلقة ال قاو ااوىلت اولف -338

رملي لتطأأوينر التأأدالأأت تواجأأه ا أأي التحأأدايت املسأأتقبلية  مأأا ااسأأئلة التاليأأة: - حتأأدايت  يكليأأة"
علأأأى  بدرجأأأة أمأأأربأن ترمأأأ   القأأأانون الأأأدويل دذا مأأأان ين بغأأأي للج أأأة ؛ ومأأأاللقأأانون الأأأدويل وتدوين أأأه

دذا مأأان ين بغأأي  ؛ ومأأاعلأأى جمأأاالت معي أأة مأأ  القأأانون الأأدويل أو القواعأأد العامأأة للقأأانون الأأدويل
  أ  تتحأدث -اللج أة  ودىل م أ  تتحأدث ؛دعامة ال ظر يف الت يي  بني التطوينر التدرملي والتأدوين 

 دىل احملامم واةهات الفاعلة ااخرىو أهنا تتحدث أينضا     أ لدولدىل افقط 
مأأ    بي  أأا مأأان السأأيد فرانسأأوا ألأأربوين  أوسأأبي ا -  سأأيابلالسأأيد  حلقأأة ال قأأاووتأأرأس  -339

البعثأة الدائ أة مأ    والسأيدة جأانني مأوي فيلسأون  والسأيد حم أوم محأوم  الفرنسأية ووارة اخلارجية
 ويف فرينق ال قاوأعضاء   ست بيرتينتشيرنينوالسيد د  لبلي 
واللج أأأة السامسأأأة:  "ة أأأة القأأأانون الأأأدويل املع يأأأة مبوضأأأوع - أمأأأا حلقأأأة ال قأأأاو الثانيأأأة -340

يف املسأأأائ  التاليأأأة: الطأأأرق الأأأت فقأأأد نظأأأرت  - "أتمأأأالت بشأأأفن التفاعأأأ  يف املاضأأأي واملسأأأتقب 
مأأأ  أجأأأ    بصأأأورة رمسيأأأة وغأأأري رمسيأأأة  لأأأدويل معأأأا  وة أأأة القأأأانون االلج أأأة السامسأأأة  تفاعلأأأت إأأأا

  أثأأرت اهليئتأان مأأ  م هأا يف ااخأأرىميأ  و  ؛لتطأوينر التأأدرملي للقأانون الأأدويل وتدوين أهس ال هأوض
التأأدابري  أأي  ؛ ومأأاالأأت حتققأأت والصأأعوست املشأأرتمة الأأت صأأومفت اإلجنأأاوات املشأأرتمة  أأي ومأأا

ميأ  ين بغأي و  ؛وة ة القأانون الأدويلني اللج ة السامسة الع لية الت وك  ا اذ ا لتع ين  العالقة ب
ومي  ين بغي للج ة السامسة أن  شك  ال تائج الت تتوّص  دليها أن تص م القانون الدويل للج ة 
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 أأأي اهليئأأأة الأأأت ين بغأأأي أن تكأأأون عليهأأأا ة أأأة القأأأانون الأأأدويل يف  ؛ ومأأأامأأأع  أأأ   ال تأأأائجتتعامأأأ  
 وس وات 10 غضون
مأأأأ  ووارة   بي  أأأأا مأأأأان السأأأأيد دينفغيأأأأر واغأأأأاين و   السأأأأيد غفأأأأور ل قأأأأاوحلقأأأأة اوتأأأأرأس  -341
البعثأة مأ    والسأيد آجنأ   أوران  دراننأدثدسكوسر مونثبسيون والسيدة    االحتام الروسي خارجية

 ويف فرينق ال قاوأعضاء حسونة والسيد حسني أو   الدائ ة لبريو
مأع مستشأارين   اع رمسي واجت اعأتل  م  اجت    ال ييف ج ي املعقوم ومان احلدث  -342

ة أة  أع ال  على جوانب خمتلفة م  مّ قد ر القانون الدويل  آخرين  يف قانونيني م  الدول وخرباء 
 3422اةلسأأأأأأة  ويف التطأأأأأأوينر التأأأأأأدرملي للقأأأأأأانون الأأأأأأدويل وتدوين أأأأأأهوجمأأأأأأال يف  القأأأأأأانون الأأأأأأدويل

مأأأ  مأأأ : السأأأيد   ى ألقا أأأامل أأأات لالحتفأأأال سلأأأ مر ت  يأأألق  أُ 2018متوو/ينوليأأأه  5 يف املعقأأأومة
ة مورين  سيسريون بولر  مدينرة دمارة السيد؛ و السيد ميغي  مي سريس سوارينسو أوسبي ا؛  -  سيابل

والسأأيدة ميأأت القأأانون الأأدويل واملستشأأارة القانونيأأة للأأووارة االحتامينأأة للشأأؤون اخلارجيأأة لسوينسأأرا؛ 
 غيل ور  انئبة مفوض اامم املتحدة السامي حلقوق اإلنسانو

 وألقى الكل ة الرئيسية السيد عبد القوي أمحد ينوس   رئيس حمك ة العدل الدوليةو -343
يف   قأأأأأدت مأأأأأع املستشأأأأأارين  القأأأأأانونيني وخأأأأأرباء القأأأأأانون الأأأأأدويلالأأأأأت عُ  اللقأأأأأاءاتيف و  -344

  نأأأولت غيأأأورغأمىل السأأأيد   2018متوو/ينوليأأأه  6و 5املعقأأأومتني يف  3424و 3423 اةلسأأأتني
اأأس  وُعقأأدت ؛مبالحظأأات اسأأتهاللية  يف مورهتأأا التاسأأعة والسأأتني ن الأأدويلة أأة القأأانو رئأأيس 

 وحلقات نقاو
فقأد انقشأت  -" وأتثري أا ة ة القأانون الأدويل" أما حلقة ال قاو ااوىل  املع ية مبوضوع -345

 اللج أة علأى أع أالمأان أتثأري ومأاذا   ؛ع ال اللج ةااسئلة التالية: ماذا حدث لل تائج ال هائية ا
 أع أأالودىل أي مأأدى أثأأر شأأك   ؛والفقأأه القأأانوينيف ذلأأك قأأرارات احملأأامم    مبأأاممارسأأات الأأدول
 وأتثرياهتااللج ة على 

  امل ث  الدائم ملووامبيق يف ج ي   السيد بيدرو موميسارينو أفونسو حلقة ال قاوترأس و  -346
  يف املكسأأأيكذاتيأأأا   املعهأأأد التك ولأأأوجي املسأأأتق مأأأ    سيالسأأأيد أليخانأأأدرو رومينلأأأ ع أأأ بي  أأأا 

يف فرينأق والسيد سفأ  شأتورما أعضأاء   جامعة ج ي م   السيدة لورانس بواسون مي تشاوورن و 
 ال قاوو
ة أأة القأأانون الأأدويل"  قأأد أسأأاليب ع أأ  " وحلقأأة ال قأأاو الثانيأأة  أأ    املع يأأة مبوضأأوع -347
أساليب ع لهأا  يف تكيي  ما  أن متضي قد للج ةينتعني على ا دذا مان ما املواضيع التالية: ت اولت
وااشأخاص اآلخأرين  وميأ  ااخأرى ميأ  تغأريت االتصأاالت مأع اهليئأات و  ؛ تائج أع اهلال تبعا  

مور شأأأأأعبة و  ؛مور التعليقأأأأاتو  ؛مور ة أأأأة الصأأأأياغةو  ؛مور املقأأأأررين  اخلاصأأأأأنيو  ؛وكأأأأ  حتسأأأأي ها
 ووأشكال الدعم ااخرى ؛التدوين 
بي  أأا    صأأربيايف   ووارة اخلارجيأأةمأأ    ندر جأأاجيتشاكسأأالسأأيد ألِ  حلقأأة ال قأأاووتأأرأس  -348

جامعأة ايونأدي مأ    والسأيد مأورينس مأامتو  ملية ل دن اةامعيةم     مانت السيدة مااني أواراي
 وفرينق ال قاوأعضاء يف  يوالسيد شي يا موراس  الثانية
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مقأأأدار اةهأأأد : ة أأأة القأأأانون الأأأدويل"مه أأأة  وأمأأأا حلقأأأة ال قأأأاو الثالثأأأة  املع يأأأة مبوضأأأوع -349
 -" مواضأأيع قانونيأأة جدينأأدة؟قأأرتاح ال ومقأأدار اةهأأد املخصأأصتحدينأأد القأأانون احلأأايل  ل املخصأأص

دذا   )واآلن؟(؛ ومأأا آنأأ اك -لقأأانون الأأدويل" لاحلاجأأة دىل "ة أأة مأأدى ااسأأئلة التاليأأة: فقأأد انقشأأت 
عليأأأه   بقأأأاءاإلينصأأأعب عأأأامة  أأأو أمأأأر مأأأان صأأأحيحا  أن الت ييأأأ  بأأأني التطأأأوينر التأأأدرملي والتأأأدوين  

دذا مأان  اللج أة؛ ومأا أع أالمواضيع ين بغي التفميد فيها على   ا الت ييأ  يف  توجددذا مانت  ما أو
 تطوينر قانون جديندوعلى استحداث و  أ  القائم حاليا  القانون  تع ين على  أن تؤّمد اللج ةين بغي 
بي  أا مأان    غافورةسأب  املأدعي العأا  مكتأب  السأيدة مافي يأا ع ينأ  حلقأة ال قأاوترأس و  -350

الدراسأأأات العليأأأا يف مليأأأة مأأأ     والسأأأيدة دنيتأأأا وويلأأأي  جامعأأأة بيجأأأنيمأأأ    السأأأيد ينفي أأأغ تشأأأني
 وال قاوأعضاء يف فرينق   والسيد شون موريف  احلقوق يف رينغا

"  فقأأأأد املشأأأأهد املتغأأأأري للقأأأأانون الأأأأدويل" وأمأأأأا حلقأأأأة ال قأأأأاو الرابعأأأأة  املع يأأأأة مبوضأأأأوع -351
؛ عامأا   70 مأرور تقييم بعد -وتطوينر القانون الدويل ة ة القانون الدويل التالية:  املواضيع ت اولت
دذا مأأأأان ين بغأأأأي دعأأأأامة ال ظأأأأر يف  اللج أأأأة؛ ومأأأأاأن تت اوهلأأأأا الأأأأت ين بغأأأأي التاليأأأأة  املواضأأأأيع أأأأي  مأأأأا

الأدول يف  متارسه و الدور ال ي وك  أن  ؛ ومامواضيعهاتستخدمها اللج ة الختيار  الت الطرق
 يند املواضيعوحتد

 أنيف حأأني  ؛لسأأويندسووارة اخلارجيأأة مأأ    السأأيدة دلي أأور مهرشأأولد حلقأأة ال قأأاوس تأأرأّ و  -352
جامعأأأة سأأأيول مأأأ    غأأأوان يل -  ينوالسأأأيد مأأأو  ؛جامعأأأة قرطأأأاجمأأأ    شينتالسأأأيدة  أأأاجر غولأأأد

 وال قاوفرينق  يف أعضاءمانوا     و والسيد مالومينو غرومسان غوينل ؛الوط ية
وعضأوينتها يف  ة أة القأانون الأدويلسألطة " املع ية مبوضوع -  قاو اخلامسةوأما حلقة ال -353

وع ليأأأات : ميأأ  ت ظأأأر احلكومأأأات واحملأأامم و يئأأأات التاليأأأةاملسأأأائ  فقأأأد انقشأأت  - "املسأأتقب 
 عالقأة ة أة القأانون الأدويلدذا مانأت  ومأا ؛القأانون الأدويل دىل اللج أة ونتأائج ع لهأا وضع قواعد

دذا مانأأأت التقاليأأأد القانونيأأأة وااصأأأول اإلقلي يأأأة  ؛ ومأأأاحباجأأأة دىل حتسأأأنيمأأأع اللج أأأة السامسأأأة 
ورمبأأا   ميفيأأة حتقيأأق التكأأافؤ بأأني اة سأأنيو  ؛تأأؤثر علأأى أع اهلأأاومهأأ هم عضأأاء اللج أأة ااملختلفأأة 

اللج ة يف  وامل الق الت تواجههاحت االت اال ي  ؛ ومامث  ت وع ااجيال  ااخرى أشكال الت وع
 والقام العقد 
  العضأو السأابق يف اللج أة    جامعأة طهأرانجامشيد ممتأاومالسيد  حلقة ال قاوس وترأّ  -354
مأأ    والسأيدة مونيكأأا بي تأأو ؛بأأراغ يف جامعأأة االقتصأأاممأ    مانأأت السأأيدة ووواان تراف يكوفأأا  بي  أا

 ويف فرينق ال قاووالسيد مينري تالمي أعضاء  ؛جامعة بوين س آينرس
 الحظات ختاميةوأمىل رئيس اللج ة مبو  -355
يف نيوينأأأأأورك وج يأأأأأ  بعأأأأأدم مبأأأأأري مأأأأأ  إأأأأأ   الأأأأأ مرى  االحتفأأأأأالت أحأأأأأداث رينأأأأأثوقأأأأأد أُ  -356

ااحأأأأداث اةانبيأأأأة شأأأأارك فيهأأأأا أعضأأأأاء اللج أأأأة وممثلأأأأو الأأأأدول وامل ظ أأأأات الدوليأأأأة واملؤسسأأأأات 
تبأأأامل غأأأري رمسأأأي لأأأ راء بشأأأفن حصأأأانة دجأأأراء ينلأأأي:  مأأأا اامامويأأأةو ومشلأأأت ااحأأأداث اةانبيأأأة

برعاينأأة امل ظ أأة وذلأأك   وحتدينأأد القأأانون الأأدويل العأأريف  واةأأرائم ضأأد اإلنسأأانية   الأأدولمسأأؤويل
الع أأأ   عأأأ حماضأأأرة ألقا أأأا السأأأيد شأأأي يا موراسأأأي و  ؛اافرينقيأأأة -االستشأأأارينة القانونيأأأة اآلسأأأيوينة 

مج ء م  سلسلة املتحدثني يف مكتبأة وقد أُلِقيت    محاينة الغال  اةويبشفن لج ة الاةاري يف 
نظ تها الرباوينأ    مور اللج ة يف مكافحة اإلفالت م  العقاب بشفنحلقة نقاو و  ؛اغ مهرشولدم
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  ( الوالينأأة القضأأائية العامليأأة"وم الأأقم )و حأأدث بع أأوان "وعأأو  ؛ومجهورينأأة مأأوراي وسأألوفاميا وسوينسأأرا
قصأة  - حماضرة ألقتها السيدة نيلوفر أورال ع  "تغري امل ا  ومحاينأة احمليطأاتو  ؛نظ ته موستارينكا

بشأأأفن  نقأأأاوحلقأأأة و  ؛مجأأأ ء مأأأ  سلسأأألة املتحأأأدثني يف مكتبأأأة ماغ مهرشأأأولد  قُأأأدمت  نظأأأامني"
نظ تهأأا ة أأة قأأانون اامأأم املتحأأدة التابعأأة للفأأرع   "تأأدوين  القأأانون الأأدويل: العأأومة دىل املسأأتقب ؟"

الت مأأ  م اقشأأة غأأري رمسيأأة بشأأفن التفاعأأ  بأأني احلصأأانة واإلفأأو  ؛اامرينكأي لرابطأأة القأأانون الأأدويل
 انظ تهأ  القأانون الأدويل العأريف ل تأائج تأدوين اآلاثر الع لية  وبشفن  الدويل الصعيدالعقاب على 

لالنطأأالق دىل اامأأأا  حأأوار بع أأوان "طرينأأق و  ؛اافرينقيأأأة -امل ظ أأة االستشأأارينة القانونيأأة اآلسأأيوينة 
حلقأأأة نقأأأاو و  ؛كانظ تأأأه موسأأتارين  حأأوار مأأأع أعضأأأاء اللج أأة"و الوالينأأأة القضأأائية العامليأأأة:  بشأأفن

وغأأأاان  لوسأأأيا سأأأانتنظ تهأأأا   الأأأدول الصأأأغرية وال اميأأأة يف أع أأأال اللج أأأة" دسأأأها بشأأأفن "تع ينأأأ  
والقأأانون  ال افأأ  املفعأأولالقأأانون  عأأ اب سرك غأأالسأأيد مأأي  ألقا أأاحماضأأرة و  ؛فيجأأي و  أأدوراسو 

يف مكتبأأة ماغ مجأأ ء مأأ  سلسأألة املتحأأدثني أُلقيأأت    يف اآلونأأة ااخأأرية للج أأةاأع أأال يف  امل شأأوم
  حلقأأة نقأأاو بشأأفن مشأأارينع املأأوام املتعلقأأة حب اينأأة ااشأأخاص يف حأأاالت الكأأوارثو  ؛مهرشأأولد
بع أأوان: "املأأوام املتعلقأأة مبسأأؤولية  وحلقأأة نقأأاو ؛نظ تهأأا مولومبيأأا  للج أأة السأأبعني الأأدورةمب اسأأبة 

القضااي بشفن م اقشة و  ؛الرباوين  نظ تها  "دىل أين  املسريالدول ع  اافعال غري املشروعة موليا : 
م اقشأأة مائأأدة مسأأتدينرة و  ؛نظ تهأأا اة هورينأأة التشأأيكية وسأألوفي يا  احلاليأأة يف جمأأال خالفأأة الأأدول

نظ تهأأأا   "عامأأأا  ع أأأوان "سأأأبع نسأأأاء يف سأأأبعني ب  حتقيأأأق التكأأأافؤ بأأأني اة سأأأني يف اللج أأأة بشأأأفن
 سسترينسأيا غالفأاو تيلأي السأيدة األقتهأحماضأرة و  ؛الصأني وف ل أداو دسبانيا والربتغال وترميا والسأويند 

اللج أأأأة مأأأأ  اخلأأأأارج: الأأأأدول ااعضأأأأاء وااوسأأأأاط اامامويأأأأة وحمك أأأأة العأأأأدل  ة علأأأأى"نظأأأأر  عأأأأ 
امليثاق العأاملي  بشفنحلقة نقاو و  ؛مج ء م  سلسلة املتحدثني يف مكتبة ماغ مهرشولد   الدولية"
 برعاينة ة ة البيئة التابعة ل امي احلقوقينيو  للبيئة
للصأور  نظ ت اامانة العامة يف نيوينورك وج ي  وال اي معرضأا    ج ء م  ااحداثوم -357
 اترينخ تدوين  القانون الدويل ودجناوات اللج ةو ع 

  2017مينسأأأأأأ رب /مأأأأأأانون ااول  7املأأأأأأؤر   72/116بقأأأأأأرار اة عيأأأأأأة العامأأأأأأة  وع أأأأأأال   -358
معأم بغيأة ون القانونيأة لصأ دوق االسأتئ اين ملكتأب الشأؤ دىل اُشجعت الدول على تقد  تربعات 

و اللج أأأأةتع ينأأأأ  القأأأأانون الأأأأدويل مأأأأ  أجأأأأ  تيسأأأأري االحتفأأأأال سلأأأأ مرى السأأأأ وينة السأأأأبعني إلنشأأأأاء 
موالر مأأأأأ   50 000ورمت املسأأأأأامهات املاليأأأأأة السأأأأأخية التاليأأأأأة مأأأأأ  حكومأأأأأات: شأأأأأيلي ) وقأأأأأد

 ؛موالر مأأأأأأ  موالرات الأأأأأأوالايت املتحأأأأأأدة( 10 000الصأأأأأأني )و  ؛موالرات الأأأأأأوالايت املتحأأأأأأدة(
الربتغأال و  ؛موالر م  موالرات الوالايت املتحدة( 10 000) آينرل داو  ؛ينورو( 10 000) ف ل داو 
 ؛اسأأتقبال مب اسأأبة دقامأأة معأأرضفأأ  خمصصأأة حل  مأأ  موالرات الأأوالايت املتحأأدة ا  موالر  5 043)

 سأأ غافورةو  ؛موالر مأ  موالرات الأوالايت املتحأدة( 10 000قطأر )و  ؛أمان (الأوارمة انظأر الفقأرة 
موالر مأأأ  موالرات  5 000) النكأأأا سأأأريو  ؛موالر مأأأ  موالرات الأأأوالايت املتحأأأدة( 5 000)

ج يأأأأأه  2 000الشأأأأأ الية ) آينرل أأأأأداوامل لكأأأأأة املتحأأأأأدة لربينطانيأأأأأا العظ أأأأأى و  ؛الأأأأأوالايت املتحأأأأأدة(
موالر مأأأ  موالرات  5 000سأأأط بول )سورمت مسأأأامهات مأأأ  جامعأأأة بيلجأأأي  م أأأا  دسأأأرتلير(و

 موالر م  موالرات الوالايت املتحدة(و 4 000أخرى ) وجهاتالوالايت املتحدة( 
 غأأأأأداءحفأأأأ   -اهل أأأأد واليأأأأأاسن و ان   قأأأأدمت احلكومأأأأأات التاليأأأأة مسأأأأأامهات عي يأأأأة: فييأأأأأتو  -359

حفأأ  اسأأتقبال مب اسأأبة معأأرض يف  -مجهورينأأة مأأوراي و ؛ 2018أاير/مأأاينو  21يف نيوينأأورك يف اسأأتقبايل 
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حفأأ   -رومانيأأا و مأأع الربتغأأال )انظأأر الفقأأرة السأأابقة(؛ اك سالشأأرت   2018أاير/مأأاينو  21نيوينأأورك يف 
يف ج يأأأ  اسأأأتقبايل حفأأأ  غأأأداء  -أملانيأأأا و ؛ 2018أاير/مأأأاينو  21اسأأأتقبال مسأأأائي يف نيوينأأأورك يف 

 5موسيقى خالل االجت أاع الرمسأي وحفأ  اسأتقبال مسأائي يف  -سوينسرا و ؛ 2018 هينوليمتوو/ 5 يف
 و2018متوو/ينوليه  6حف  استقبال يف  -وال  سا  يةالتشيك هورينة اة؛ و 2018 هينوليمتوو/
 املصأروفاتخدمت لتغطيأة وتعرب اللج ة ع  سلغ امت اهنا لل سامهات السخية الت استُ  -360

: مأأا ينلأأي مشلأأتقأأد يف نيوينأأورك وج يأأ و و املع يأأة والتكأأالي  العرضأأية املتصأألة بت ظأأيم ااحأأداث 
م الرئيسأأي يف نيوينأأورك واعضأأاء حلقأأات ال قأأاو نفقأأات السأأفر )التأأ امر والبأأدل اليأأومي( لل أأتكل

يف ذلأأك    مبأأات ظأأيم معأأرض الصأأورو  ؛دعأأدام املأأوام الرتومليأأةاملأأدعوين  دىل االحتفأأال يف ج يأأ ؛ و 
ال ين أأأأة واملوسأأأأيقى واملرطبأأأأات يف قاعأأأأة املأأأأؤمتر يف و  ؛حفأأأأ  اسأأأأتقبال إلطأأأأالق املعأأأأرض يف نيوينأأأأورك

 املختلفةو وحفالت االستقبال ؛ج ي 
سلأأأأ مرى السأأأأ وينة السأأأأبعني يف  املعقأأأأومة لالحتفأأأأال ااحأأأأداثح تفاصأأأأي  وقأأأأائع وسأأأأتتا  -361
أبوسأأع تووينأأع ممكأأ و وقأأد  وسأأيحظى  يف أقأأرب وقأأت ممكأأ  دعأأدام  ودصأأدار  سأأيجري  م شأأور

 لل سأأأأأتعِ لنيبعأأأأض مأأأأأوارم الصأأأأ دوق االسأأأأأتئ اين لضأأأأ ان داتحأأأأة امل شأأأأأور بسأأأأهولة  ُخصصأأأأت
 بلدان ال اميةوم  الاملستعِ لون يف ذلك   مب  احملت لني
ة أة القأانون الأدويل يف تطأوينر القأانون  دسأهاماتموضأوع " عأ أن ندوة  دىل اللج ة وتشري -362

سأأت ظّ ها مهأأا؟" مال التطأأوينر التأأدرملي أو أو القاممة: التأأدوين /املاضأأية الأأدويل يف السأأ وات السأأبعني
 و2018ااول/أمتوبر  تشرين  27و 26امعة فلوريندا الدولية يف ( اLaw Reviewجملة القانون )


