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  الثالث ععرالفص    
 قرارال اللجنة واستنتاجاهتا األخرا

 املبادئ العامة للقانون -يلف 
دمراج موضأأأأأوع   2018متوو/ينوليأأأأأه  19املعقأأأأأومة يف  3433جلسأأأأأتها قأأأأأررت اللج أأأأأة  يف  -363

مقأأأررا   سمينبريمأأأو  - سسأأأكيسمارسأأأيلو وعي أأأت السأأأيد   يف بأأأرانمج ع لهأأأا"املبأأأامئ العامأأأة للقأأأانون" 
 وخاصا  

ع يضااو املعان  دراساالوحتديث الالطلبال املقدمة من اللجنة إىل األمانة إلعداد  -ابء 
 يف جدول يعمال اللجنة ةدرجامل

دعأأأأأأامة   2018 آب/أغسأأأأأأطس 2املعقأأأأأومة يف  3441 جلسأأأأأأتهااللج أأأأأأة  يف  طلبأأأأأت -364
حأة أملأة القأانون الأدويل العأريف دصدار م مرة اامانة ع  الطرق والوسائ  الكفيلة ب ايمة تيسري دات

(A/CN.4/710 لكأأي تعكأأأس نأأأص مشأأارينع االسأأأت تاجات والشأأأروح ) عأأ  حتدينأأأد القأأأانون الأأأدويل
 واملعت دة يف القراءة الثانيةالعريف 
تطلأأأب   قأأأررت اللج أأأة أن 2018آب/أغسأأأطس  9  املعقأأأومة يف 3451ويف اةلسأأأة  -365

دىل اامانة تقد  م مرة تتض   معلومات ع  املعا دات الت قد تكون ذات صألة مبأا ستضأطلع 
 م  ع   متعلق سملوضوعو به اللج ة مستقبال  

 لرانمج اللجنة وإجراءاهتا ويساليب عملها وواثئقها -جيم 
  فرينأأأأأأق 2018نيسأأأأأأان/أبرين   30املعقأأأأأومة يف  3390أنشأأأأأفت اللج أأأأأأة  يف جلسأأأأأأتها  -366

 و طيط للدورة احلالية
و 2018متوو/ينوليأأه  31و 30أاير/مأأاينو و 1وعقأأد فرينأأق التخطأأيط ثأأالث جلسأأات يف  -367

مأأ  مأأوج  املواضأأيع الأأت جأأرت م اقشأأتها يف اللج أأة السامسأأة للج عيأأة واي وُعأأرض عليأأه الفأأرع 
وع وانأأأأه "قأأأأرارات اللج أأأأة واسأأأأت تاجاهتا  (A/CN.4/713) والسأأأأبعني الثانيأأأأةالعامأأأأة خأأأأالل مورهتأأأأا 

املتعلأق بتقرينأر  2017مأانون ااول/مينسأ رب   7املأؤر   72/116وقرار اة عية العامأة  ااخرى"؛
  7املؤر   72/119وقرار اة عية العامة ة ة القانون الدويل ع  أع ال مورهتا التاسعة والستني؛ 

 .تعلق بسيامة القانون على الصعيدين  الوطر والدويلامل 2017مانون ااول/مينس رب 

 الفريق العام  املعين لربانمج العم  الطوي  األج  -1 
الفرينأأأأق  معأأأوة  2018أاير/مأأأأاينو  1املعقأأأومة يف  ااوىلقأأأرر فرينأأأأق التخطأأأيط  يف جلسأأأأته  -368

وقأد  رئأأيس و حل أومابرائسأة السأيد حم أوم دىل االنعقأام العامأ  املعأر بأربانمج الع أ  الطوينأ  ااجأ  
 2018متوو/ينوليأه  30 املعقأومة يفالثانيأة الفرينق العام  تقرينرا  شأفواي  دىل فرينأق التخطأيط يف جلسأته 

 .وأحاط فرينق التخطيط عل ا  سلتقرينر الشفوي .بشفن أع ال الفرينق العام  يف الدورة احلالية
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  الفرينأأأق العامأأأ   أن توصأأأي وأث أأأاء الأأأدورة احلاليأأأة  قأأأررت اللج أأأة  ب أأأاء  علأأأى توصأأأية مأأأ -369
الوالينأأة القضأأائية اة ائيأأة  نمراج املوضأأوعني التأأاليني يف بأأرانمج ع أأ  اللج أأة الطوينأأ  ااجأأ : )أ(

 .لقانون الدويلم  حيث الصلة سارتفاع مستوى سطح البحر  ؛ )ب(العاملية
هتا اخل سني ولدى اختيار املواضيع  مانت اللج ة تسرتشد بتوصيتها الت قدمتها يف مور  -370

أن ينعكأس املوضأوع احتياجأات الأدول  ينتعلأق مبعأاينري اختيأار املواضأيع  و أي: )أ( ( في ا1998)
وأن ينكأون املوضأوع قأد وصأ   علأى  )ب( ينتعلق سلتطوينر التدرملي للقانون الدويل وتدوين أه؛ في ا

وأن  )ج( ؛صأأعيد ممارسأأأة الأأدول  دىل مرحلأأأة مافيأأة مأأأ  التقأأد  تتأأأيح التطأأوينر التأأأدرملي والتأأأدوين 
ينكأأأون املوضأأأوع حمأأأدما  وقأأأابال  للتطأأأوينر التأأأدرملي وقأأأابال  للتأأأدوين و واتفقأأأت اللج أأأة مأأأ لك علأأأى 

تقتصر على املواضيع التقليدينأة  بأ  وك هأا أينضأا  أن ت ظأر يف املواضأيع الأت تعكأس التطأورات  أال
ورأت اللج أأة أن اةدينأأدة يف جمأأال القأأانون الأأدويل واال ت امأأات امللحأأة لل جت أأع الأأدويل برمتأأهو 

 أأ ين  املوضأأأوعني ينشأأأّكالن مسأأأامهة مفيأأأدة يف التطأأوينر التأأأدرملي للقأأأانون الأأأدويل وتدوين أأأهو وينأأأرِم 
 م هاج ا املوضوعني املختارين  يف املرفقني أل  وسء إ ا التقرينرو

 أبساليب عم  اللجنةالفريق العام  املعين  -2 
دنشأأاء دعأأامة   2018أاير/مأأاينو  1يف قأأرر فرينأأق التخطأأيط  يف جلسأأته ااوىل املعقأأومة  -371

  رئأأيس الفرينأأق وقأأدّ و عأأر أبسأأاليب ع أأ  اللج أأة  برائسأأة السأأيد حسأأني حسأأونةاملعامأأ  الفرينأأق ال
 2018متوو/ينوليأأأه  30 املعقأأأومة يفالثانيأأأة العامأأأ  تقرينأأأرا  شأأأفواي  دىل فرينأأأق التخطأأأيط يف جلسأأأته 

 .ينق التخطيط عل ا  سلتقرينر الشفويوأحاط فر  .بشفن أع ال الفرينق العام  يف الدورة احلالية

واملتعلااق  2017ىااانون األولرديساامرب   7املاؤر   119ر72النظار يف قاارار اجلمعيااة العامااة  -3 
 لسيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل

 2017مأأأانون ااول/مينسأأأ رب   7املأأأؤر   72/119مأأأررت اة عيأأأة العامأأأة  يف قرار أأأا  -372
ى الصأأعيدين  الأأوطر والأأدويل  يف مجلأأة أمأأور أخأأرى  معوهتأأا اللج أأة  أن بشأأفن سأأيامة القأأانون علأأ

وتُعلّأأق اللج أأة  .يف تقرينر أأا دىل اة عيأأة العامأأة  علأأى مور أأا الأأرا   يف تع ينأأ  سأأيامة القأأانون  تعلّأأق
(و وتالحأأغ اللج أأأة أن 2008) سأأ واي  علأأى مور أأأا يف تع ينأأ  سأأأيامة القأأانون م أأأ  مورهتأأا السأأأتني

تأ ال صأاحلة   ( ال1257)2008 مأ  تقرينر أا لعأا  346 دىل 341مة يف الفقرات م  التعليقات الوار 
 و(1258)موراهتا السابقة وتؤمد تعليقاهتا املقدمة يف

__________ 

 (وA/63/10) 10   امللحق رقمالثالثة والستونالواثئق الرمسية للج عية العامة  الدورة  (1257)

الأأأأدورة املرجأأأأع نفسأأأأه  ؛ و 231 ة(  الفقأأأأر A/64/10) 10   امللحأأأأق رقأأأأمالرابعأأأأة والسأأأأتونالأأأأدورة املرجأأأأع نفسأأأأه   (1258)
السامسأأأأأة الأأأأأدورة املرجأأأأأع نفسأأأأأه  ؛ و 393-390ات (  الفقأأأأأر A/65/10) 10   امللحأأأأأق رقأأأأأماخلامسأأأأة والسأأأأأتون

  امللحأق السأابعة والسأتونالأدورة املرجع نفسه  و  ؛398-392ات (  الفقر A/66/10) 10   امللحق رقموالستون
 10   امللحأأأأأأق رقأأأأأأمالثام أأأأأأة والسأأأأأأتونالأأأأأأدورة املرجأأأأأأع نفسأأأأأأه  ؛ و 279-274ات (  الفقأأأأأأر A/67/10) 10 رقأأأأأأم
(A/68/10 الفقأأأر  ) 10   امللحأأأق رقأأأمالتاسأأأعة والسأأأتونالأأأدورة املرجأأأع نفسأأأه  ؛ و 179-171ات (A/69/10  )

؛ 295-288ات (  الفقأأر A/70/10) 10   امللحأأق رقأأمالسأأبعونالأأدورة املرجأأع نفسأأه  ؛ و 280-273ات الفقأأر 
املرجأأع نفسأأه  ؛ و 322-314ات (  الفقأأر A/71/10) 10   امللحأأق رقأأماحلامينأأة والسأأبعونالأأدورة املرجأأع نفسأأه  و 

 و278-269ات (  الفقر A/72/10) 10   امللحق رقمالثانية والسبعونالدورة 
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 أو  ودن غرض اللج أة  م أا .وت ّمر اللج ة أبن مسفلة سيامة القانون  ي جو ر ع لها -373
 ي للقانون الدويل وتدوين هوم  نظامها ااساسي   و تع ين  التطوينر التدرمل 1حمدم يف املامة 

ودذ تضأأأع اللج أأأة يف اعتبار أأأا مبأأأدأ سأأأيامة القأأأانون يف مجيأأأع أع اهلأأأا  ف هنأأأا تأأأدرك متامأأأا   -374
ت فيأأ  القأأانون الأأدويل علأأى الصأأعيد الأأوطر  وهتأأد  دىل تع ينأأ  احأأرتا  سأأيامة القأأانون علأأى  أمهيأأة

 الصعيد الدويلو
املتعلقأأأة سلتطأأأوينر التأأأدرملي للقأأأانون الأأأدويل  وستواصأأأ  اللج أأأة  يف سأأأياق ت فيأأأ  والينتهأأأا -375

مأأأ  مبأأأامئ احلكأأأم الرشأأأيد  وحقأأأوق اإلنسأأأان   وتدوين أأأه  وضأأأع سأأأيامة القأأأانون  بوصأأأفها مبأأأدأ  
مأأأ   13 املأأامة  أأي مبي أأه يف مينباجأأة ميثأأأاق اامأأم املتحأأدة ويف ااساسأأية لسأأيامة القأأانون  م أأأا

العامة املعر بسيامة القانون على الصأعيدين   دعالن االجت اع الرفيع املستوى للج عية امليثاق ويف
 و(1259)الوطر والدويل  يف حسباهنا حيث ا اقتضى اامر

أع اهلأأأا الرا  أأأة  "الأأأرتابط بأأأني سأأأيامة القأأأانون ورمأأأائ  اامأأأم سأأأياق وتأأأدرك اللج أأأة  يف  -376
ي مون التشأديند علأى أ (1260)املتحدة الثالث )و أي السألم واامأ   والت  يأة  وحقأوق اإلنسأان("

 أأ ا السأأياق  تأأدرك اللج أأة أن جأأدول أع أأال الت  يأأة املسأأتدامة  ويف .م هأأا علأأى حسأأاب غري أأا
 و(1261)ينسلم سحلاجة دىل سيامة فعالة للقانون واحلكأم الرشأيد علأى املسأتوايت مافأة 2030 لعا 

واللج أأأأة واعيأأأأة  و أأأأي تضأأأأطلع بوالينتهأأأأا املتعلقأأأأة سلتطأأأأوينر التأأأأدرملي للقأأأأانون الأأأأدويل وتدوين أأأأه  
 حدايت الرا  ة الت تواجه سيامة القانونوسلت

تشري دىل أن اة عية العامة شدمت على أمهية تع ينأ  تبأامل أفضأ  امل ارسأات  واللج ة  دذ -377
تأأأأأوّم أن تأأأأأ ّمر أبن جأأأأأ  ع لهأأأأأا ينت ثّأأأأأ  يف مجأأأأأع وحتليأأأأأ    (1262)الوط يأأأأأة املتعلقأأأأأة بسأأأأأيامة القأأأأأانون

تقييم مسامهتها امل ك ة يف التطأوينر التأدرملي للقأانون  امل ارسات الوط ية املتعلقة بسيامة القانون بغية
 الدويل وتدوين هو وتشّدم اللج ة على أن رموم الدول على طلباهتا إ ا اخلصوص مانت قّي ةو

تضأأأأع يف اعتبار أأأأا مور ع ليأأأأات املعا أأأأدات املتعأأأأدمة ااطأأأأرا  يف تع ينأأأأ   واللج أأأأة  دذ -378
تلأأأأأ  املواضأأأأأيع قأأأأأد أفضأأأأأى دىل وضأأأأأع عأأأأأدة تأأأأأ ّمر أبن ع لهأأأأأا بشأأأأأفن خم  (1263)سأأأأأيامة القأأأأأانون

 و(1264)معا دات متعدمة ااطرا  ودىل اعت ام عدم م      املعا دات املتعدمة ااطرا 
وواصلت اللج ة  أث اء الدورة احلالية  تقد  دسهامها يف جمال سيامة القأانون  أبسأاليب  -379

" ينتعلق بتفسري املعا دات ة في ااالتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقم ها الع   بشفن مواضيع "
)اعُت أأد يف القأأراءة الثانيأأة يف الأأدورة احلاليأأة(  و"حتدينأأد القأأانون الأأدويل العأأريف" )اعُت أأد يف القأأراءة 

__________ 

بشأأأفن دعأأأالن االجت أأأاع الرفيأأأع املسأأأتوى  2012تشأأأرين  الثأأأاين/نوف رب  30املأأأؤر   67/1قأأأرار اة عيأأأة العامأأأة  (1259)
 و41سيامة القانون على الصعيدين  الوطر والدويل  الفقرة للج عية العامة املعر ب

تقرينأأر اامأأني العأأا  عأأ  قيأأاس فعاليأأة الأأدعم املقأأد  مأأ  م ظومأأة اامأأم املتحأأدة لتع ينأأ  سأأيامة القأأانون يف حأأاالت  (1260)
 .70  الفقرة 2013ه ح ينران/ينوني S/2013/341  11بعد ال  اع   ال  اع وما

 .35  الفقرة 2015تشرين  ااول/أمتوبر  21املؤر   70/1قرار اة عية العامة  (1261)

 و24و 2اتن   الفقر 2017 مينس ربااول/ مانون  7املؤر   72/119قرار اة عية العامة  (1262)

 و9ة الفقر  املرجع نفسه  (1263)

  (A/70/10) 10   امللحأأأأق رقأأأأمالسأأأأبعونة  الأأأأدورة الواثئأأأأق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة العامأأأأانظأأأأر علأأأأى وجأأأأه التحدينأأأأد  (1264)
 و294 الفقرة
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الثانيأأأة يف الأأأدورة احلاليأأأة(  و"التطبيأأأق املؤقأأأت لل عا أأأدات" )اعُت أأأد يف القأأأراءة ااوىل يف الأأأدورة 
 أأأأد يف القأأأأراءة ااوىل يف الأأأأدورة احلاليأأأأة(  و"حصأأأأانة احلاليأأأأة(  و"محاينأأأأة الغأأأأال  اةأأأأوي" )اعتُ 

مسؤويل الدول م  الوالينة القضائية اة ائية ااج بية" و"القواعأد اآلمأرة مأ  قواعأد القأانون الأدويل 
العا  )القواعد اآلمرة(" و"محاينة البيئأة يف سأياق ال  اعأات املسألحة" و"خالفأة الأدول يف مسأؤولية 

)اعُت د يف  "اةرائم ضد اإلنسانية"ع  برانمج ع   اللج ة احلايل  و  الدولة"و ومثة موضوع آخر
القراءة ااوىل يف الدورة السابقة(و وقررت اللج ة أينضأا  دضأافة موضأوع جدينأد دىل جأدول أع اهلأا 

 و"املبامئ العامة للقانون" و موضوع 
 .ه م  أنشطةتقو  ب وتؤمد اللج ة م  جديند الت امها بسيامة القانون يف مجيع ما -380

 2017ديسامرب رىانون األول  7املؤر   116ر72من القرار  14و 13 النظر يف الفقرتني -4 
 والستني التاسعةلعأن تقرير جلنة القانون الدويل عن يعمال دورهتا 

عقأأد جأأ ء مأأ  مورهتأأا سلتأأ ام  مأأع االحتفأأال سلأأ مرى بدىل قرار أأا  تشأأري اللج أأة  دذ دن -381
 1نيسأأان/أبرين  دىل  30  يوينأأورك يف الفأأرتة مأأ ب أأة  يف مقأأر اامأأم املتحأأدة السأأ وينة السأأبعني للج

 تتيحهأاسلرتتيبات اإلمارينة والت ظي ية الضرورينة الأت  عل ا  مع التقدينر حتيط  2018ح ينران/ينونيه 
التفاعأ  بأني أعضأاء اللج أة يف أمأور أخأرى   مجلةالرتتيبات  م  و وقد أفامت     اامانة العامة

 و  وغري ماللج ة السامسة ها يفاحلكومات  و اصة ممثليوممثلي 

 تعاباأل -5 
تكأأّرِر اللج أأة التفميأأد علأأى آرائهأأا بشأأفن مسأأفلة ااتعأأاب ال اشأأئة عأأ  اعت أأام اة عيأأأة  -382

أُعأرب ع هأا يف التقأارينر الت راء اآل  و ي 2002آذار/مارس  27املؤر   56/272العامة قرار ا 
خأاص علأى املقأررين   بشأك ينأؤثر  56/272اللج ة علأى أن القأرار  وتشدم و(1265)السابقة للج ة

 .انه وّس سلدعم املقد  اع اهلم البحثية  اخلاصني

 الواثئق واملنعورال -6 
الطأأأأابع الفرينأأأأد لع لهأأأأا يف التطأأأأوينر التأأأأدرملي للقأأأأانون الأأأأدويل مأأأأرة أخأأأأرى تؤمأأأأد اللج أأأأة  -383

سأات الأدول وقأرارات احملأامم الوط يأة والدوليأة وتدوين ه م  حيث دهنا تعلأق أمهيأة خاصأة علأى ممار 
أمهيأأة تأأوفري وداتحأأة مجيأأع ااملأأة  جمأأدما  علأأىاللج أأة  تؤمأأدو  .يف معاةتهأأا مسأأائ  القأأانون الأأدويل

__________ 

الأدورة املرجأع نفسأه  ؛ و 531و 525ت ا  الفقأر (A/57/10) 10   امللحأق رقأمواخل سأونالأدورة السأابعة املرجع نفسه   (1265)
الأأأدورة التاسأأأعة واخل سأأأون  امللحأأأق املرجأأأع نفسأأأه  و  ؛447  الفقأأأرة (A/58/10) 10 م أأأة واخل سأأأون  امللحأأأق رقأأأمالثا
 ؛501   الفقأأأأرة(A/60/10) 10 الأأأأدورة السأأأأتون  امللحأأأأق رقأأأأماملرجأأأأع نفسأأأأه  و  ؛369  الفقأأأأرة (A/59/10) 10 رقأأأأم
الأأأدورة الثانيأأأة املرجأأأع نفسأأأه  و  ؛269  الفقأأأرة (A/61/10) 10 الأأأدورة احلامينأأأة والسأأأتون  امللحأأأق رقأأأماملرجأأأع نفسأأأه  و 

 10 الأأأأأدورة الثالثأأأأأة والسأأأأأتون  امللحأأأأأق رقأأأأأماملرجأأأأأع نفسأأأأأه  و  ؛379  الفقأأأأأرة (A/62/10) 10 والسأأأأأتون  امللحأأأأأق رقأأأأأم
(A/63/10) 10 الأدورة الرابعأة والسأتون  امللحأق رقأماملرجع نفسأه  و  ؛358  الفقرة (A/64/10) املرجأع و  ؛240  الفقأرة

الأدورة السامسأة والسأتون  املرجأع نفسأه  و  ؛396  الفقأرة (A/65/10) 10 الدورة اخلامسة والستون  امللحق رقأمنفسه  
  (A/67/10) 10 الأأأدورة السأأأابعة والسأأأتون  امللحأأأق رقأأأماملرجأأأع نفسأأأه  و  ؛399  الفقأأأرة (A/66/10) 10 امللحأأأق رقأأأم

املرجأأأع نفسأأأأه  و ؛ 181 رة  الفقأأأأ(A/68/10) 10 والسأأأتون  امللحأأأأق رقأأأم الثام أأأأةالأأأدورة املرجأأأع نفسأأأأه  و  ؛280الفقأأأرة 
 10   امللحأق رقأأمالسأبعونالأأدورة املرجأع نفسأه  و ؛ 281   الفقأأرة(A/69/10) 10 والسأأتون  امللحأق رقأم التاسأعةالأدورة 

(A/70/10)10   امللحأأأأأق رقأأأأأماحلامينأأأأأة والسأأأأأبعةدورة الأأأأأاملرجأأأأأع نفسأأأأأه  ؛ و 299   الفقأأأأأرة (A/71/10)؛ 333   الفقأأأأأرة
 و282   الفقرة(A/72/10) 10   امللحق رقمالثانية والسبعونالدورة املرجع نفسه  و 

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/ar/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/70/10
http://undocs.org/ar/A/71/10
http://undocs.org/ar/A/72/10
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وتتطلأب  .املتعلقة مب ارسات الدول وغري ا م  مصامر القانون الأدويل ذات الصألة أبماء وسيفتهأا
يف ذلأأأك  لسأأأوابق وغري أأأا مأأأ  البيأأأاانت ذات الصأأألة  مبأأأاتقأأأارينر مقررينهأأأا اخلاصأأأني عرضأأأا  وافيأأأا  ل

املعا دات وااحكا  واالجتهامات القضائية  وحتليال  شامال  لل سائ  قيد ال ظأرو وتشأدم اللج أة 
على أن اللج أة ومقررينهأا اخلاصأني ينأدرمون متامأا  احلاجأة دىل حتقيأق وفأورات مل أا أمكأ  ذلأك يف 

حأأني تأأدرك اللج أأة  أخأأ   أأ   االعتبأأارات يف احلسأأبانو ويفاحلجأأم اإلمجأأايل للواثئأأق وسيواصأألون 
مأأأ ااي الت امهأأأا سإلملأأأاو قأأأدر اإلمكأأأان  ف هنأأأا تكأأأرر اإلعأأأراب عأأأ  اعتقام أأأا القأأأوي أبن التحدينأأأد 
املسأأبق لطأأول مشأأارينع الواثئأأق والبحأأوث املتصأألة بع أأ  اللج أأة غأأري ممكأأ و وينسأأتتبع ذلأأك عأأد  

طول تقارينر م بعد تقأدوها دىل اامانأة  بصأر  ال ظأر  دمكانية مطالبة املقررين  اخلاصني بتخفيض
ت طبأأأأأق حأأأأأدوم الكل أأأأأات علأأأأأى واثئأأأأأق اللج أأأأأة    عأأأأأ  أي تقأأأأأدينرات لطوهلأأأأأا قبأأأأأ  تقأأأأأدوهاو وال

وشأأدمت اللج أأة أينضأأا  علأأى أمهيأأة دعأأدام املقأأررين   و(1266)أمأأدت اة عيأأة العامأأة سسأأت رار م أأا
هي  أأا وتقأأدوها دىل اللج أأة قبأأ  وقأأت مأأا  اخلاصأأني للتقأأارينر يف حي هأأا وتقأأدوها دىل اامانأأة لتج

لكي تصدر التقارينر ا يع اللغات الرمسيأة مثاليأا  قبأ  أربعأة أسأابيع مأ  بأدء اةأ ء ذي الصألة مأ  
أبن ينقأأأو  املقأأأررون اخلاصأأأون بتقأأأد    أأأ ا الصأأأدم  مأأأررت اللج أأأة طلبهأأأا: )أ( مورة اللج أأأةو ويف

وأبن تواصأأأ  اامانأأأة مفالأأأة نشأأأر  مانأأأة؛ )ب(تقأأأارينر م يف غضأأأون املهأأأ  ال م يأأأة الأأأت حتأأأدم ا اا
 الواثئق الرمسية للج ة يف الوقت امل اسب سللغات الرمسية الست ل مم املتحدةو

ومررت اللج ة اعتقام أا الراسأخ أبن احملاضأر املأوج ة للج أة الأت تشأك  أع أاال  حتضأريينة  -384
وكأ  أن  ضأع لقيأوم تعسأفية مأ   ال حامسأة يف التطأوينر التأدرملي للقأانون الأدويل وتدوين أه وأبهنأا

والحظت اللج ة مرة أخرى سرتياح أن التدابري املتخ ة يف مورهتا اخلامسأة والسأتني  .حيث احلجم
( بقصأأأد تبسأأأيط جتهيأأأ  حماضأأأر ا املأأأوج ة أمت دىل تسأأأرينع درسأأأال ال سأأأختني اإلنكلي ينأأأة 2013)

 .املطلأأأوب واإلفأأأراج ع هأأأا فأأأورا   والفرنسأأأية مأأأ  احملاضأأأر دىل أعضأأأاء اللج أأأة لتصأأأحيحها يف الوقأأأت
ومعت اللج ة اامانة دىل استئ ا  ممارستها املت ثلة يف دعدام احملاضأر املأوج ة سللغتأني اإلنكلي ينأة 
والفرنسأأأية ومواصأأألة جهوم أأأا الراميأأأة دىل احملافظأأأة علأأأى التأأأدابري املأأأ مورة لضأأأ ان تسأأأرينع درسأأأال 

ة حبفاوة أينضا  مون أسأاليب الع أ  اةدينأدة أمت احملاضر املؤقتة دىل أعضاء اللج ةو وتلقت اللج 
دىل ترشيد استخدا  املوارم  ومعت اامانأة دىل مواصألة جهوم أا الراميأة دىل تيسأري دعأدام احملاضأر 

 ال هائية ا يع اللغات الرمسية  مون املساس بسالمتهاو
ق  يف ج يأأأأ  وأعربأأأأت اللج أأأأة عأأأأ  امت اهنأأأأا ة يأأأأع الأأأأدوائر املشأأأأارِمة يف جتهيأأأأ  الواثئأأأأ -385

الوقأأأت  ونيوينأأأورك علأأأى حأأأد سأأأواء  لسأأأعيها الأأأدؤوب لكفالأأأة جتهيأأأ  واثئأأأق اللج أأأة بكفأأأاءة ويف
املطلوب  يف سأ  قيأوم وم يأة صأارمة يف معظأم ااحيأانو وأمأدت اللج أة أن جتهيأ  واثئأق اللج أة 

 الوقت املطلوب أمر ضروري لسري أع ال اللج ة بسالسةو بكفاءة ويف

__________ 

سلقيأأوم املفروضأأة علأأى عأأدم صأأفحات تقأأارينر املقأأررين  اخلاصأأني  انظأأر علأأى سأأبي  املثأأال  العتبأأارات املتعلقأأة عرفأأة امل (1266)
  (  اجمللأأد الثأأاين )اةأأ ء الثأأاين1982ووو حوليأأة   و132   اجمللأأد الثأأاين )اةأأ ء الثأأاين(  الصأأفحة1977حوليأأة ووو 
  1977ااول/مينسأأأ رب مأأأانون   9  املأأأؤر  32/151قأأأرار اة عيأأأة العامأأأة و انظأأأر أينضأأأا  124و 123 ناتالصأأأفح
  ومأأأأأ لك 5  الفقأأأأأرة 1982مأأأأأانون ااول/مينسأأأأأ رب   16  املأأأأأؤر  37/111  وقأأأأأرار اة عيأأأأأة العامأأأأأة 10 الفقأأأأأرة

 والقرارات الالحقة بشفن التقارينر الس وينة للج ة املقّدمة للج عية العامة
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ما  الت امهأأأا سلتعدمينأأأة اللغوينأأأة وتأأأ ّمر سامهيأأأة القصأأأوى الأأأت ينتعأأأنّي وأمأأأدت اللج أأأة جمأأأد -386
دعطاؤ ا  يف ع لها  لل ساواة بني لغات اامم املتحأدة الرمسيأة السأت  و أو أمأر أّمأد عليأه قأرار 

 .2015أينلول/سبت رب  11املؤر   69/324اة عية العامة 
مرافأأأق أاتحتأأأه مأأأ   مأأأم املتحأأأدة ملأأأاوأعربأأأت اللج أأأة عأأأ  تقأأأدينر ا البأأأالغ ملكتبأأأة مقأأأر اا -387
سأأي ا علأأى ت ظأأيم  اللج أأة يف نيوينأأورك  والاجت اعأأات جأأ ء  أث أأاء انعقأأاممسأأاعدة قدمتأأه مأأ   وملأأا

 .سلسلة م  احملاضرات الت شارك فيها أعضاء اللج ة
عأأ  تقأأدينر ا البأأالغ ملكتبأأة مكتأأب اامأأم املتحأأدة يف ج يأأ  مأأرة أخأأرى وأعربأأت اللج أأة  -388

 وساعدة أعضاء اللج ة بكفاءة واقتدار سلغنيالت تواص  م
الأأأأت حظيأأأأت   ا غرياسأأأأي وفايف وفأأأأاة السأأأأيدة دينرين أأأأ هأأأأا احلأأأأارةأعربأأأأت اللج أأأأة عأأأأ  تعاوين -389
متخصصأأة يف  كتبأأةامل ةأمي أأ اه يأأة  بوصأأفهامل ءةكفأأاالو  تفأأاينالو  ةسأأاعدحتلأأت بأأه مأأ  روح امل املأأ

 وتقدينر مبري  بس وات عديندةيف مكتب اامم املتحدة يف ج ي  ل الشؤون القانونية

 حولية جلنة القانون الدويل -7 
تكتسأأأأي أمهيأأأأة حامسأأأأة يف فهأأأأم  حوليأأأأة ة أأأأة القأأأأانون الأأأأدويلأمأأأأدت اللج أأأأة جمأأأأدما  أن  -390

ااع أأال الأأت تضأأطلع إأأا اللج أأة يف جمأأال التطأأوينر التأأدرملي للقأأانون الأأدويل وتدوين أأه  ومأأ لك يف 
دوليأأةو وأحاطأأت اللج أأة عل أأا  أبن اة عيأأة العامأأة أعربأأت  ترسأأيخ سأأيامة القأأانون يف العالقأأات ال

  عأأأأأ  تقأأأأأدينر ا للحكومأأأأأات الأأأأأت تربّعأأأأأت أبمأأأأأوال للصأأأأأ دوق االسأأأأأتئ اين 72/116 يف قرار أأأأأا
  وشأأأأجعت علأأأأى تقأأأأد  امل ينأأأأد مأأأأ  التربعأأأأات سحلوليأأأأةدجنأأأأاو ااع أأأأال املرتام أأأأة املتعلقأأأأة  بغيأأأأة

 االستئ اينو للص دوق
  72/116 فعلأت يف قرار أا رب اة عية العامأة عأ  ارتياحهأا  م أاوتوصي اللج ة أبن تع -391

 للحوليأةللتقد  امللحو  ال ي ُأحرو يف الس وات القليلة املاضية يف خفض حجم ااع أال املرتام أة 
ا يع اللغات الست  وأبن ترحب سةهوم الأت تبأ هلا شأعبة دمارة املأؤمترات  و اصأة قسأم التحرينأر 

املتحأأدة يف ج يأأ   يف الت فيأأ  الفعأأال لقأأرارات اة عيأأة العامأأة املتخأأ ة يف  أأ ا  التأأابع ملكتأأب اامأأم
الصأأأدم والداعيأأأة دىل خفأأأض مأأأم الع أأأ  املأأأرتامم؛ وأبن تشأأأّجع شأأأعبة  دمارة املأأأؤمترات علأأأى مواصأأألة 

 وسحلوليةتقد  م  الدعم الالو  لقسم التحرينر مي وضي قدما  يف الع   املتعلق 

 دمها شعبة التدويناملساعدة اليت تق -8 
أعربت اللج ة ع  تقدينر ا لل ساعدة القّي أة الأت تقأدمها شأعبة التأدوين  التابعأة ل مانأة  -392

العامأأة في أأا تقدمأأه مأأ  خأأدمات موضأأوعية لّلج أأة  ولل سأأاعدة املسأأت رة الأأت تقأأدمها لل قأأررين  
بحأأث حاليأأا  ب أأاء  اخلاصأأني  وإلعأأدام مراسأأات حبثيأأة متع قأأة متصأألة اوانأأب مأأ  املواضأأيع قيأأد ال

علأأى طلأأب اللج أأةو وأعربأأت اللج أأة بوجأأه خأأاص عأأ  تقأأدينر ا ل مانأأة إلعأأدام ا مأأ مرة بشأأفن 
 (وA/CN.4/710) الطرق والوسائ  الكفيلة ب ايمة تيسري داتحة أملة القانون الدويل العريف

http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/710&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=A
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 قع العبكيةااملو  -9 
أعربأأأت اللج أأأة عأأأ  تقأأأدينر ا الع يأأأق ل مانأأأة إلنشأأأائها موقعأأأا  شأأأبكيا  خاصأأأا  أبع أأأال  -393
ومأررت اللج أة القأول أبن  أ ا املوقأع  و(1267)وحتسأي ه ورّحبت مبواصلة حتأدينث  أ ا املوقأع  الّلج ة

تشأأأك  مأأأورما  قي أأأا  للغاينأأأة ( 1268)دينر ا شأأأعبة التأأأدوين الشأأأبكي وغأأأري  مأأأ  املواقأأأع الشأأأبكية الأأأت تأأأ
سل سأأبة للج أأة وللبأأاحثني يف أع أأال اللج أأة مأأ  اجملت أأع ااوسأأع  و أأي مأأ   ّ تسأأهم يف ال هأأوض 

ورّحبأأأت اللج أأة سحتأأأواء و ع ومأأا  بتأأأدرينس القأأانون الأأأدويل ومراسأأته ونشأأأر  وتوسأأيع نطأأأاق فه أأه
علومأأات بشأأفن احلالأأة الرا  أأة لل واضأأيع املدرجأأة يف املوقأأع الشأأبكي املتعلأأق أبع أأال اللج أأة علأأى م

ومأأأ لك علأأأى روابأأأط دىل نصأأأوص أوليأأأة حُمأأأرَّرة لل حاضأأأر املأأأوج ة للج أأأة  اللج أأأة جأأأدول أع أأأال
 ووالتسجيالت الصوتية للجلسات العامة للج ة

 مكتبة األمم املتحدة السمعية البصرية للقانون الدويل -10 
ملكتبة اامم املتحدة الس عية البصرينة للقأانون  تقدينر ماالحظت اللج ة مرة أخرى مع ال -394

يف التعرين  على  و أفض  سلقانون الدويل وبع   اامأم املتحأدة ( 1269)الدويل م  قي ة استث ائية
 وفيه ع   ة ة القانون الدويل يف   ا امليدان  مبا

 موعد ومكان انعقاد الدورة احلادية والسبعني للجنة -دال 
نيسان/أبرين   29يف الفرتة م   ج ي  يف نيالسبعاحلامينة و للج ة أن تُعقد الدورة قررت ا -395
 و2019 آب/أغسطس 9متوو/ينوليه دىل  8ح ينران/ينونيه وم   7دىل 

 التعاون مع اهليئال األخرا -هاء 
 مّث  اللج أة القانونيأة للبلأدان اامرينكيأة يف الأدورة احلاليأة للج أة القأانون الأدويل رئيُسأها  -396

  املعقأأأومة 3420  الأأأ ي ألقأأأى مل أأأة أمأأأا  اللج أأأة يف اةلسأأأة بورغأأأوس السأأأيد  أأأريانن سأأأالي اس
وقأأّد  عرضأأا  عامأأا  عأأ  اانشأأطة الأأت اضأأطلعت إأأا ة تأأه بشأأفن  و(1270)8201متوو/ينوليأأه  4 يف

وأعقأأب  .2017 الأت جأأرت يف عأأا  اانشأأطةخمتلأ  املسأأائ  القانونيأأة  مرّمأأ ا  بوجأه خأأاص علأأى 
  راءوذلك تبامل ل

ة أأة املستشأأارين  القأأانونيني املع يأأة سلقأأانون الأأدويل العأأا  التابعأأة جمللأأس أوروس يف   ثّأأوم -397
شأأعبة  نتأأا  ورئيسأأةُ اة أأة املستشأأارين  القأأانونيني  السأأيدة سينفأأي مومور  الأأدورة احلاليأأة للج أأة رئيسأأةُ 

والقانون الدويل العأا   ةلقانونيا االستشاراتالقانون الدويل العا  ومكتب املعا دات التابع ملدينرينة 
وأمي أأأأأأة ة أأأأأأة املستشأأأأأأارين  القأأأأأأانونيني  السأأأأأأيدة مأأأأأأارات رمي أأأأأأا  اللتأأأأأأان حتأأأأأأدثتا أمأأأأأأا  اللج أأأأأأة يف 

ورّمأ ات علأى اانشأطة الأت اضأطلعت  و(1271)8201متوو/ينوليه  19  املعقومة يف 4333 جلستها

__________ 

(1267) http://legal.un.org//ilcو 

 و/http://legal.un.org/codعلى املوقع:  احة بوجه عا مت (1268)

(1269) www.un.org/law/avl/و 

 والكل ة مسّجلة يف احملضر املوج  لتلك اةلسة (1270)

 وسةيف احملضر املوج  لتلك اةل تانمسّجل تانالكل  (1271)

http://legal.un.org/ilc
http://legal.un.org/cod/
http://www.un.org/law/avl/
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و ومأ لك علأى أنشأطة جملأس أوروسإا ة ة املستشارين  القانونيني يف جمال القأانون الأدويل العأا   
 وأعقب ذلك تبامل ل راءو

   ووفقأأأا  وأوصأأأت اللج أأأة  اسأأأتجابة ملبأأأامرة مأأأ  ة أأأة االحتأأأام اافرينقأأأي للقأأأانون الأأأدويل -398
مأأ  نظامهأأا ااساسأأي  بعقأأد اجت أأاع مشأأرتك مأأع ة أأة االحتأأام اافرينقأأي  26مأأ  املأأامة  1 للفقأأرة

الأدورة احلامينأة والسأبعني للج أة يف سأياق اانشأطة امل ظ أة للقانون الدويل خالل اةأ ء الثأاين مأ  
دحياء لل مرى العاشرة إلنشاء ة ة االحتام اافرينقي للقأانون الأدويلو وتطلأب اللج أة دىل اامانأة  
 أن تستطلع  سلتشاور مع رئيس اللج ة وأعضاء املكتب املوسع  دمكانيات عقد   ا االجت اعو

  جأأرى تبأأامل غأأري رمسأأي لأأ راء بأأني أعضأأاء اللج أأة واللج أأة 2018متوو/ينوليأأه  18ويف  -399
وعقأأب البيأأاانت الأأت أمىل إأأا و شأأرتكامل ت أأا  االواضأأيع ذات املالدوليأأة للصأأليب اامحأأر بشأأفن 

  مبأري ت مورمأانالسأيد م أو و     انئب رئأيس اللج أة الدوليأة للصأليب اامحأر  ماربونيهالسيد جي
والسأأيد   اللج أأة الدوليأأة للصأأليب اامحأأر يف الشأأؤون القانونيأأةرئأأيس شأأعبة و املأأوسفني القأأانونيني 

ع و بشأأأأفن موضأأأأ عرضأأأأان ااول  دِّ   قُأأأأالقأأأأانون الأأأأدويل أوسأأأأبي ا  رئأأأأيس ة أأأأة - دموارمو بل سأأأأيا
  يأورغ نأولتغالسأيد قّدمه ينتعلق بتفسري املعا دات"  "االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة في ا

"االتفاقأات الالحقأة وامل ارسأة الالحقأة والثاين بشأفن موضأوع ضوع  املقرر اخلاص بشفن   ا املو 
مأاري   كأرتس  رئأيس  - نو السأيد جأقّدمأه ومشروع حتدينث التعليقات على اتفاقيات ج يأ " 

  دِّ وقُأأأأ .اللج أأأة الدوليأأأة للصأأأأليب اامحأأأريف عبة الشأأأؤون القانونيأأأأة بشأأأالتعليقأأأأات  حتأأأدينث وحأأأدة
مأوريف  املقأرر  و مسأنيالسأيد قّدمأه رائم ضأد اإلنسأانية" "اةأ موضأوع بشفنآخران ااول  انعرض

: "القانون اإلنساين الدويل واحلأرب اإللكرتونيأةوالثاين بشفن موضوع اخلاص بشفن   ا املوضوع  
شأرطا  سعتبأار ذلأك   املوجأومتوضأيح القأانون بشفن تطبيق و اللج ة الدولية للصليب اامحر ع   

العروض م اقشة أمارهتا السيدة م  واحد م    أعقبو و "التطوينردىل احلاجة دمكانية مسبقا  لتقييم 
و اللج أأأة الدوليأأأة للصأأأليب اامحأأأر يفالقأأأوانني والسياسأأأات الدوليأأأة قسأأأم  يلأأأني مور أأأا   مأأأدينرة 
 ومالحظات ختاميةوقدمت السيدة مور ا  

 والسبعني للجمعية العامةالثالثة التمثي  يف الدورة  -واو 
والسأبعني للج عيأة العامأة برئيسأها  السأيد  الثالثأةتكون ممثّلة يف الدورة قررت اللج ة أن  -400

 وأوسبي ا - دموارمو بل سيا

 احللقة الدراسية يف القانون الدويل -زاي 
  ُعقأدت 2017مأانون ااول/مينسأ رب   7املأؤر   72/116ع ال  بقرار اة عيأة العامأة  -401
 20دىل  2القانون الدويل يف قصر اامم ا ي  مأ   يفواخل سون للحلقة الدراسية  الرابعةالدورة 

و    احللقة الدراسية موّجهة دىل احلقأوقيني  .  على  امش الدورة احلالية للج ة2018متوو/ينوليه 
املسأأأؤولني  الشأأأباب املتخصصأأأني يف القأأأانون الأأأدويل  ودىل الشأأأباب مأأأ  ااسأأأات ة اةأأأامعيني أو

الدبلوماسأأأأي الأأأ ين  ينشأأأغلون وسأأأائ  يف اخلدمأأأأة  ي أواحلكأأأوميني العأأأاملني يف السأأألك اامأأأامو
 املدنية يف بلداهنمو
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وعشأأرون مشأأارما  مأأ  ج سأأيات خمتلفأأة مأأ  مجيأأع اجمل وعأأات  اسأأةوشأأارك يف الأأدورة  -402
وحضأأر املشأأارمون اةلسأأات العامأأة للج أأة  واحملاضأأرات الأأت جأأرى الرتتيأأب هلأأا  و(1272)اإلقلي يأأة

 ولة املع ية مبواضيع حمدمةخصيصا   وشارموا يف اافرقة العام
  رئأأأأيس اللج أأأةو وتأأأوىل السأأأأيد أوسأأأبي ا - دموارمو بل سأأأياوافتأأأتح احللقأأأة الدراسأأأية السأأأأيد  -403

مارموس مشيت  مبري املستشارين  القانونيني مبكتأب اامأم املتحأدة يف ج يأ   مسأؤولية دمارة احللقأة 
لدراسأأأأيةو وُملِّفأأأأت جامعأأأأة ج يأأأأ  الدراسأأأأية وت ظي هأأأأا وسأأأأري أع اهلأأأأا وأمى وسيفأأأأة مأأأأدينر احللقأأأأة ا

سلت سأأأيق العل أأأي للحلقأأأة الدراسأأأيةو وتأأأوىل السأأأيد فيتورينأأأو مأأأاين يت  خبأأأري القأأأانون الأأأدويل اامعأأأأة 
 ج ي   مه ة ت سيق احللقة الدراسية  مبساعدة السيد فيدينرينكو مانيي   بصفته مساعدا  قانونيا و

 أة القأانون الأدويل"  ألقا أا السأيد ع   ةوألقى ااعضاء يف اللج ة احملاضرات التالية: " -404
و"ة أة  و"مبدأ الوالينة القضائية العاملية"  ألقا أا السأيد تشأارل  تشأرينور جأالو ؛ ؛درنست بيرتينتش

و"محاينأأأة الغأأأال   القأأأانون الأأأدويل: نظأأأرة مأأأ  اخلأأأارج"  ألقتهأأأا السأأأيدة سترينسأأأيا غالفأأأاو تيلأأأيس؛
 ألقتها السيدةينة البيئة يف سياق ال  اعات املسلحة"  و"محا اةوي"  ألقا ا السيد شي يا موراسي؛

القضأائية ااج بيأة"  ألقتهأا السأيدة مونثبسأيون الوالينأة و"حصانة مسؤويل الدول مأ  ماراي ليهتو؛ 
االتفاقأأأات الالحقأأأة و" ينأأأر مو تأأأالمي؛او"القواعأأأد اآلمأأأرة"  ألقا أأأا السأأأيد م دسأأأكوسر دراننأأأدث؛

و"اةأأرائم ضأأد نأأولت؛  غغيأأور "  ألقا أأا السأأيد سأأري املعا أأداتينتعلأأق بتف وامل ارسأأة الالحقأأة في أأا
و"التطبيأأق املؤقأأت لل عا أأدات"  ألقا أأا السأأيد خأأوان  ريف؛و  مو مأأسأأنياإلنسأأانية"  ألقا أأا السأأيد 
 .مانوين  غوميس روبليدو

 علأىعامأا   70"  االحتفال سل مرى السأ وينة السأبعني إلنشأاء اللج أةاملشارمون وحضر  -405
 و2018 متوو/ينوليه 6و 5ينومي يف ج ي   جرى  " ستقب وضع تقييم لل -ن الدويل ة ة القانو 

  علأأأى نظ تأأأه جامعأأأة ج يأأأ  بشأأأفن ع أأأ  اللج أأأة  رّمأأأ ا  مأأأؤمتر  أينضأأأا   حضأأأر املشأأأارمونو  -406
"  مبشأأارمة ةمسأأؤولية الدولأأيف  "خالفأأة الأأدول موضأأوعموضأأوع "حتدينأأد القأأانون الأأدويل العأأريف" و 

وأمىل املوضوعنيو  إ ين في  شتورما  املقرران اخلاصان للج ة املع يان ماينك  ووم والسيد س السري
والسأيد  ل أدن؛ب سملعهأد اةأامعيواراي  حماضأرة أالتالية أمساؤ م: السيدة مااني  املتحدثونببياانت 

السأأيد يف ج يأأ ؛ و  يف املعهأأد العأأايل للدراسأأات الدوليأأة واإلمنائيأأةبيأأرت  اغ  أأاخر  أسأأتاذ فخأأري 
 ج يأأ ؛يف مأأو ني  أسأتاذ القأأانون الأدويل يف املعهأأد العأايل للدراسأأات الدوليأة واإلمنائيأأة مارسأيلو  

والسأيد نيكأوال لأوفرا  أسأأتاذ يف    أسأتاذ القأانون الأأدويل يف جامعأة ج يأ ؛روبأرت مولأبالسأيد و 
__________ 

السأأأامة والسأأأيدة نأأأور   أمحأأأد )بأأأ غالمينش(م جيأأأدة شأأأارك ااشأأأخاص التاليأأأة أمسأأأاؤ م يف احللقأأأة الدراسأأأية: السأأأيدة  (1272)
  (دثيوبيأاميسأريينت فاسأي  أسأيفا ) والسأيدة  )مجهورينة الكونغأو الدوقراطيأة(سريووامي  أمايندوينشي  السيد و )قطر(  

بأأريماك مأأاملوراتو  والسأأيد   بورونأأدي(درامأأووي ) السأأيد أرنأأوو كيأأة(  نغ )الأأوالايت املتحأأدة اامريناوالسأأيدة جي أأغ جأأ
)االحتأام الروسأي(  والسأيد ع أر مورومأا )غي يأا(  مليونيأا والسأيد ألأيس    والسيد فامي خلي  )مصأر(  )أووبكستان(

والسأأيد   )م أأدا(موفأأات السأأيد ماينكأأ  و السأأيد سترينأأك لأأوان )الرباوينأأ (  و )شأأيلي(  آين ندينشأأر  السأأيد رالأأ  لأأورين و 
  )مولومبيأأا(بيرتاغأأو  -  السأأيد أنأأدرينس أورمونيأأو )نيجأأرياي(  ميسأأي ي أومومو والسأأيدة    انماايمأأا )اليأأاسن(ينأأووومي 
السأأأيد و )اهل أأأد(   ارشأأأا راجوانشأأأي  والسأأأيدة  )مجهورينأأأة مقأأأدونيا اليوغوسأأأالفية سأأابقا (أانسأأأتاواي بوبيسأأأكا  والسأأيدة
سأوراان  السأيدة ألبأاو مسيأث )ب  أا(  جيأانفرونكو  والسأيد  سأي غ )نيبأال(أنتأارا  سايت )ترميا(  والسيدة جان مصطفى

 والسأأيدة دينفأأأا  انأأغ )الصأأأني(تيأأان ي و )مجهورينأأأة ت  انيأأا املتحأأدة(  والسأأأيد تي ينبأأا السأأأيدة  يلأأدا و غأأون اليس )أنأأدورا(  
نون الأأأدويل اامعأأأة س مبي غأأأي  أسأأأتاذ القأأأاينواجت عأأأت ة أأأة االختيأأأار برائسأأأة السأأأيد مكأأأاين مأأأو (و  ول أأأداوينيلسأأأرتا )
 وتطلبام  ال 302مرشحا  م  بني  25واختارت  2018نيسان/أبرين   24ج ي   يف 
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مأأدينر دمارة القأانون الأأدويل العأأا  و السأأيد مأارمو ساسأأويل  أسأأتاذ القأانون الأأدويل جامعأة ج يأأ ؛ و 
 يغ ي أأو  حماضأأرة رئيسأأية يف جامعأأة ج يأأ ؛توالسأأيدة مأأارا  مل ظ أأات الدوليأأة يف جامعأأة ج يأأ ؛وا

 يف ملية احلقوق اامعة شال  يف براغو حماضرة رئيسيةتي وفييفا   والسيدة أال
ووار املشارمون مقر م ظ أة الع أ  الدوليأة  ورافقهأم يف الأ ايرة السأيد روأو بيتشأي  مأدينر  -407

 ظ أأة  وحضأأروا عرضأأني ألقامهأأا السأيد مراوينأأ  بيرتوفيأأتش  ماتأأب احملك أأة اإلمارينأأة اارشأي  يف امل
والسأأأيد جأأأورج بوليتأأأاميس  مستشأأأار قأأأانوين  عأأأ  "العدالأأأة اإلمارينأأأة الدوليأأأة"  التابعأأأة لل  ظ أأأة 

  عأأأ  حتدينأأأد املعأأأاينري مأأ  قبأأأ  م ظ أأأة الع أأأ  الدوليأأةو وواروا أينضأأأا  مقأأأر م ظ أأأة التجأأأارة سمل ظ أأة
ضروا عرضا  ع  "ع لية م ظ ة التجارة العامليأة لتسأوينة امل اوعأات"  قّدمأه السأيد خأوان العاملية وح

سبلو مواي  وينوس  م  مائرة الشؤون القانونية سمل ظ ة  والسيد شاشانك مومار  مأ  أمانأة  يئأة 
 االستئ ا  التابعة لل  ظ ةو

ة للج أأأة القأأأانون ااول معأأأر بتحدينأأأد مواضأأأيع جدينأأأد  وجأأأرى تشأأأكي  فأأأرينقني عأأأاملني -408
الدويل والثاين معر بتوضيح نطاق مبدأ الوالينة القضائية العامليأة وتطبيقأه  وجأرى تووينأع املشأارمني 

وأشأأأأأأأر  عضأأأأأأأوان مأأأأأأأ  أعضأأأأأأأاء اللج أأأأأأأة  مهأأأأأأأا السأأأأأأأيدة  .يف احللقأأأأأأأة الدراسأأأأأأأية بأأأأأأأني الفأأأأأأأرينقني
وأعأأد   .أرشأأدامهاتيلأأيس والسأأيد تشأأارل  تشأأرينور جأأالو   علأأى الفأأرينقني العأأاملني و  غالفأأاو سترينسأأيا

أع  .م  فرينق تقرينرا  وقّد  است تاجاته أث اء جلسة الع أ  ااخأرية مأ  جلسأات احللقأة الدراسأية ومجُِّ
 والتقرينران وُوّوعا على مجيع املشارمني  وم لك على أعضاء اللج ة

  ماينكأأ  موفأأاتوأمىل رئأأيس اللج أأة  ومأأدينر احللقأأة الدراسأأية للقأأانون الأأدويل  والسأأيدة  -409
 .أمأا  اللج أة أث أاء احلفأ  اخلتأامي للحلقأة الدراسأية  سسم املشارمني يف احللقأة الدراسأية  انتببيا

 .وحص  م  مشارك على شهامة
وأفامت اللج ة ببالغ التقأدينر أن حكومأات اارج تأني وآينرل أدا وسوينسأرا والصأني وف ل أدا  -410

تربعأأأات لصأأأ دوق   2016  م أأأ  عأأأا  واملكسأأأيك وامل لكأأأة املتحأأأدة وال  سأأأا واهل أأأد قأأأد قأأأّدمت
ورغأم أتثأري ااومأة املاليأة ااخأرية علأى  .اامم املتحدة االستئ اين للحلقة الدراسأية للقأانون الأدويل

تقأأأد  عأأأدم مأأأا  مأأأ  املأأأ ح لل رشأأأحني  الصأأأ دوق قأأأامرا  علأأأى ال ينأأأ متوينأأأ  احللقأأأة الدراسأأأية  ال
ويف  .ينأأع اةغأأرايف املالئأأم لل شأأارمنيسأأي ا مأأ  البلأأدان ال اميأأة  مأأ  أجأأ  حتقيأأق التوو  املأأؤ لني  وال

 .م حة   12ُقدمت   2018 عا 
 175وثلأأون  ا  مشأأارم 1 233  شأأارك فيهأأا 1965 وم أأ  أتسأأيس احللقأأة الدراسأأية يف عأأا  -411
 مشارما  على م حةو 748وحص   و  .ج سية
قأوقيني الشأباب  حللقة الدراسأية الأت متّكأ  احل   اوتشدم اللج ة على اامهية الت توليها هل -412
سي ا احلقوقيني م  البلدان ال اميأة  مأ  اإلملأا  بع أ  اللج أة وأنشأطة امل ظ أات الدوليأة العدينأدة  وال

وتوصأي اللج أأة أبن ت اشأأد اة عيأة العامأأة الأأدول مأرة أخأأرى تقأأد  و الأت تتخأأ  مأأ  ج يأ  مقأأرا  هلأأا
 أمرب عدم ممك و شارمةمب 2019 تربعات بغية ض ان ت ظيم احللقة الدراسية يف عا 
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وتالحأأغ اللج أأة أن شأأبكة احللقأأة الدراسأأية يف القأأانون الأأدويل قأأد أُطلقأأت رمسيأأا  مببأأامرة  -413
 17مأأ  مشأأارمني سأأابقني  وعقأأدت أول مجعيأأة عامأأة هلأأا يف مكتأأب اامأأم املتحأأدة ا يأأ  ينأأو  

 أة  أم لشبكة م  اسة م  أعضأاء اللجلمارة الشريف اإلجملس  وينتفل  و(1273)2018متوو/ينوليه 
السأأيد و  أأوم احلالسأأيد حم أأوم و مالومينأأو غرومسأأان غيلأأو    السأأيدو يا غالفأأاو تيلأأيس سأأالسأيدة سترين

السيد مارسيلو مأو ني  أسأتاذ القأانون الأدويل يف فضال  ع  السيد سفي  شتورما  و شي يا موراسي 
اسأة أعضأاء  و وتتأفل  اللج أة الت في ينأة مأ املعهد العايل للدراسات الدولية واإلمنائيأة يف ج يأ 
دلي ابيأأث تشأأونغ  انئبأأة الرئيسأأة للحلقأأات  - أأم السأأيدة فريينأأت روبسأأون  رئيسأأة؛ والسأأيدة مأأاري 

الدراسأأية واملأأؤمترات؛ والسأأيدة فأأالرياي رينأأيس مي ي أأدو  انئبأأة الرئيسأأة للعالقأأات الداخليأأة؛ والسأأأيد 
الشأأبكةو  أمأأني عأأا  مأورينتس رومولأأ   انئأأب الرئيسأأة لالتصأأال والدعاينأأة؛ والسأأيد فيتريينأأو مي يأأت 

الشأأريف وأعضأأاء اللج أأة الت في ينأأة علأأى ال ظأأا  ااساسأأي للشأأبكة يف  مارةاإلجملأأس ووقّأأع أعضأأاء 
 هناينة اة عية العامةو
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