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  الفصل العاشر  
 القانون الدويل منظور ملارتفاع مستوى سطح البحر 

 مقدمة -ألف 
رتفأأ.ع مسأأتوى سأأطح ا"( أن تأأدرج موضأأوع 2018قأأررت اللجثأأة، يف مورهتأأ. السأأبعني   -263
 و(1485 يف برانمج ع له. الطوين  ااج  "مثظور الق.نون الدويل م البحر 
مأأأأأأ.نون ااول/   22  املأأأأأأؤر  73/265 .والحظأأأأأأت اة عيأأأأأأة الع.مأأأأأأة الحقأأأأأأ. ، يف قرار أأأأأأ -264

الطوينأ  ااجأ  للجثأة، ومعأت اللجثأةظ يف  أ ا ، دمراج املوضوع يف برانمج الع   2018 مينس ل
الصدم دىل أن تضع يف اعتب.ر . التعليق.ت والشواغ  واملالحظأ.ت الأيت تبأدينه. احلكومأ.ت خأالل 

 الثق.ل يف اللجثة الس.مسةو

 النظر يف املوضوع يف الدورة احلالية -ابء 
أن تأأأأأأدرج ، 2019 وأاير/مأأأأأأ.ين 21 ، املعقأأأأأأومة يف3467 .قأأأأأأررت اللجثأأأأأأة يف جلسأأأأأأته -265

املوضأأوع يف بأأرانمج ع لهأأ.و وقأأررت أينضأأ.  دنشأأ.ء فرينأأق مراسأأي مفتأأوح العضأأوينة معأأر سملوضأأوع، 
ينتشأأأأ.رك يف رائسأأأأته، علأأأأ  أسأأأأ.س التثأأأأ.وب، السأأأأيد بوغأأأأدان أورينسأأأأكو والسأأأأيد ينعقأأأأوب سيسأأأأه 

 والسيدة سترينسي. غ.لف.و تيليس والسيدة نيلوفر أورال والسيد خوان خوسيه روما س.نتوالرايو
، 2019 همتوو/ينوليأأأأأأ 15 ، املعقأأأأأأومة يف3480 .وأح.طأأأأأأت اللجثأأأأأأة عل أأأأأأ.  يف جلسأأأأأأته -266

 سلتقرينر الشفوي املشرتك ال ي قدمه رؤس.ء الفرينق الدراسيو
يف رائسأأأأته السأأأأيدة سترينسأأأأي. غ.لفأأأأ.و تيلأأأأيس  تشأأأأ.رمتعقأأأأد الفرينأأأأق الدراسأأأأي، الأأأأ ي و  -267

ونظأأر الفرينأأق الدراسأأي يف ورقأأة غأأ   و2019 هح ينران/ينونيأأ 6 والسأأيدة نيلأأوفر أورال، اجت .عأأ.  يف
و وانصبت مث.قشة 2021 دىل 2019  رمسية بشفن تثظيم أع .له ينتض   خرينطة طرينق للفرتة م

 الفرينق الدراسي عل  تشكيله، وجدوله ال مر وبرانمج ع له املقرتحني، وأس.ليب ع لهو
رينق مراسي ق.ئم علأ  حص  توافق يف اآلراء بشفن دنش.ء ف بتشكي  الفرينق، ينتعلق في .و  -268

دىل ااعضأ.ء يف مأ  سأثة  مأ.ن سأُيطلب وملأ. العضوينة سيكون مفتوح.  أم.  مجيع أعض.ء اللجثأةو
شأأ.رمة يف الفرينأأق، فأأ ن عضأأوينته ميكأأ  أن تتغأأ  املاالنضأأ .  دىل الفرينأأق الدراسأأي عأأ  طرينأأق ق.ئ أأة 

 وم  سثة دىل أخرى
بأأألانمج الع أأ ، ينُتوقأأأع مأأأ  الفرينأأأق الدراسأأي خأأأالل السأأأثتني القأأأ.ممتني أن  ينتعلأأأق في أأ.و  -269

 ينعكأأأأأأأأ  علأأأأأأأأ  املواضأأأأأأأأيع الفرعيأأأأأأأأة ال الثأأأأأأأأأة احملأأأأأأأأدمة يف املخطأأأأأأأأ  الدراسأأأأأأأأي الأأأأأأأأ ي أُعأأأأأأأأأد يف
، برائسأأأأة السأأأأيد 2020 عأأأأ.  و أأأأي: املسأأأأ.ئ  املتصأأأألة بقأأأأ.نون البحأأأأ.ر، يف ،(1486 2018 عأأأأ. 

س.ئ  املتصلة بكيأ.ن الدولأة، واملسأ.ئ  املتصألة حب .ينأة بوغدان أورينسكو والسيدة نيلوفر أورال  وامل
، برائسأة السأيدة سترينسأي. 2021 عأ.  ااشخ.ص املتضررين  م  ارتف.ع مستوى سأطح البحأر، يف

 غ.لفأأ.و تيلأأيس والسأأيد خأأوان خوسأأيه روما سأأ.نتوالرايو وأعأأرب أعضأأ.ء اللجثأأة عأأ  مع هأأم بوجأأه
__________ 

 و369(، الفقرة A/73/10  10 الواثئق الرمسية للج عية الع.مة، الدورة ال .ل ة والسبعون، امللحق رقم (1485 
 املرجع نفسه، املرفق سءو (1486 
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املقأأرتح للفرينأأق الدراسأأي قأأد ينتطلأأب التعأأدين  يف  هلأأ ا الأأثهجو ولأأوحل أينضأأ.  أن بأأرانمج الع أأ  عأ. 
 ضوء الط.بع املعقد لل س.ئ  املقرر الثظر فيه.و

أن الفرينأأق الدراسأأي سأأيعقد  أأو مأأس جلسأأ.ت يف   قُأأدرأبسأأ.ليب الع أأ ،  ينتعلأأق في أأ.و  -270
شأ.رمون، قبأ  مأ  مورة، ورقأة مسأ.ئ و وسأيجري حترينأر تعل  أن ينعأد الرؤسأ.ء امل وات فقم  مورةو 

ة املسأأأ.ئ  وترمجتهأأأ. وتع ي هأأأ. موثيقأأأة رمسيأأأة ُتسأأأتخد  أس.سأأأ.  لل ث.قشأأأة ولل سأأأ.مهة السأأأثوينة ورقأأأ
  أينضأأأ.  أس.سأأأ.  للتقأأأ.رينر الالحقأأأة للفرينأأأق الدراسأأأي عأأأ  مأأأ  اعضأأأ.ء الفرينأأأق الدراسأأأيو وستشأأأكّ 

 خالهلأأ. مأ  ميكأأثهمموضأوع فرعأيو مث سأأُيدع  أعضأ.ء الفرينأأق الدراسأي دىل طأرح ورقأأ.ت مسأ.مهة 
دمت.مهأأ.  أبن ينتثأأ.ولوا مأأ ال  امل .رسأأة  أو شأأ.رمونت  ورقأأة املسأأ.ئ  الأأيت ينعأأد . الرؤسأأ.ء املالتعليأأق علأأ
أي ج.نأأأأب  خأأأأر مأأأأ  جوانأأأأب املوضأأأأوع الفرعأأأأي(  أو السأأأأوابق القضأأأأ.ئية اإلقلي يأأأأة أو اإلقلي يأأأأة

 وستصدر يف مرحلة الحقة توصي.ت بشفن شك  نت.ئج ع   الفرينق الدراسيو
درظج ع أأأأأأ  الفرينأأأأأأق الدراسأأأأأأي يف تقرينأأأأأأر ورات اللجثأأأأأأة، سأأأأأأيُ ويف هن.ينأأأأأأة مأأأأأأ  مورة مأأأأأأ  م -271

شأأأ.رمون وااعضأأأ.ء تموضأأأوعي، ينأأأويل االعتبأأأ.ر الواجأأأب لورقأأأ.ت املسأأأ.ئ  الأأأيت ينعأأأد . الرؤسأأأ.ء امل
وورقأأ.ت املسأأ.مهة ذات الصأألة الأأيت ينقأأدمه. ااعضأأ.ء، وينلخأأص يف الوقأأت نفسأأه مث.قشأأة الفرينأأق 

شأأ.رمون علأأ  تالفرينأأق الدراسأأي، مث سيعرضأأه الرؤسأأ.ء املفق علأأ  ذلأأك التقرينأأر يف الدراسأأيو وسأأيُأتّ 
 اللجثة، حبيث ميك  دمراج موج  له يف تقرينر اللجثة السثويو

أبن تأدعو اللجثأة الأدول دىل تقأدمي تعليقأ.ت علأ  مسأ.ئ   أينض.الفرينق الدراسي  وأوص  -272
يف الفص  ال .لث م  تقرينر اللجثةو ونوقشت يف الفرينأق الدراسأي أينضأ.  دمك.نيأة طلأب  ترمحمدمة 

ع.ر  اخلألاء التقثيأني مبوسيست ر التعوين  عل  دمك.نية االستع.نة  اامم املتحدةو مراسة م  أم.نة
 م  خالل اانشطة اة.نبية اليت تثظَّم أثث.ء الدورات املقبلة للجثةو والعل يني

دح.طأأأأة اللجثأأأأة عل أأأأ.  سملؤلفأأأأ.ت  الفرينأأأأق الدراسأأأأي، مبسأأأأ.عدة اام.نأأأأة، سأأأأيتوىل، وأخأأأأ ا   -273
اانشأأأأأطة ذات الصأأأأألة الأأأأأيت قأأأأأد تأأأأأثظَّم يف السأأأأأثتني  أو اةدينأأأأأدة عأأأأأ  املوضأأأأأوع وسالجت .عأأأأأ.ت

 الق.ممتنيو
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  الفصل احلادي عشر  
 قرارات اللجنة واستنتاجاهتا األخرى

 التطبيق املاقل للمعاهدات -ألف 
، عأأأرض املقأأأرر اخلأأأ.ص 2019 همتوو/ينوليأأأ 31 للجثأأأة، املعقأأأومة يف 3498 ةاةلسأأأيف  -274

، السأيد خأوان م.نوينأ  غأومي  روبليأدو، تقرينأرا  شأفواي  "تلتطبيق املؤقت لل ع. أداا"املعر مبوضوع 
للثظأأأأر يف مشأأأأروع  2019 همتوو/ينوليأأأأ 18و 10 الأأأأيت أجرينأأأأت يف عأأأأ  املشأأأأ.ورات غأأأأ  الرمسيأأأأة

 ااحك.  الث وذجية املتعلقة سلتطبيق املؤقت لل ع. داتو
وذّمر املقرر اخل.ص أبنه عثد اعت .م مشروع ملي  التطبيق املؤقأت لل ع. أدات يف قراءتأه  -275

، أحأأأ.ط اللجثأأأة عل أأأ.  أينضأأأ.  بتوصأأأية ةثأأأة الصأأأي.غة 2018 عأأأ.  ااوىل، يف الأأأدورة السأأأبعني يف
رة دىل دمك.نية دمراج جم وعة مأ  مشأ.رينع ااحكأ.  الث وذجيأة، أثثأ.ء القأراءة بتض ني الشروح دش.

ال .نيأأة، اسأأتث.ما  دىل مقأأرتح مأأثقح ينقدمأأه املقأأرر اخلأأ.ص يف الوقأأت املث.سأأب، مأأع مراعأأ.ة التعليقأأ.ت 
مث أُمرجأأت  أأ   اإلشأأ.رة يف  و(1487 ةثأأة الصأأي.غة ويف واالقرتاحأأ.ت املقدمأأة أثثأأ.ء املث.قشأأة الع.مأأة

الأأأيت أوضأأأح فيهأأأ. أن اللجثأأأة سأأأو  تسأأأع ، عثأأأد دعأأأدام  ،(1488 ( مأأأ  التعليأأأق العأأأ. 7  الفقأأأرة
جم وعأأأأأة مشأأأأأ.رينع ااحكأأأأأ.  الث وذجيأأأأأة الأأأأأيت سأأأأأرُتفق سلأأأأأدلي ، دىل داهأأأأأ.ر أفضأأأأأ  امل .رسأأأأأ.ت 

سلتطبيق املؤقت لل ع. دات ال ث.ئية واملتعدمة ااطرا  عل  حد سواءو وأوضح أينضأ.   ينتعلق في .
ون أبي حأأ.ل مأأ  ااحأأوال  أأو احلأأد مأأ  الطأأ.بع الطأأوعي واملأأرن للتطبيأأق ينكأأ لأأ  أن الغأأرض مثهأأ.

 تسع  دىل مع.ةة اجمل وعة الك.ملة م  احل.الت اليت قد تثشفو ل  أهن. م .  املؤقت لل ع. داتو
وذّمأأأر املقأأأرر اخلأأأ.ص مأأأ لك أبن اللجثأأأة أشأأأ.رت، يف تقرينر أأأ. عأأأ  الأأأدورة السأأأبعني، دىل  -276

ت كأأأأني الأأأأدول ل"اعت امهأأأأ. اسأأأأتئث.  الثظأأأأر يف مشأأأأ.رينع ااحكأأأأ.  الث وذجيأأأأة يف الأأأأدورة احل.ليأأأأة 
واملثظ أ.ت الدوليأأة مأأ  تقيأيم املرفأأق الأأ ي ينتضأ   مشأأ.رينع ااحكأأ.  الث وذجيأة  أأ   قبأأ  القأأراءة 

 و(1489 ".رينع املب.مئ التوجيهية اليت ستجرى أثث.ء مورهت. ال .نية والسبعنيال .نية ملش
يف ذلأأك االحتأأ.م ااورو  الأأ ي  مبأأ. وفأأدا ، 41 نووجأأه املقأأرر اخلأأ.ص انتبأأ.  اللجثأأة دىل أ -277

مار  ومول أخرى، أعربت عأ   راء يف أثثأ.ء الثقأ.ل الأ ي 28 تكلم سلثي.بة ع  موله ااعض.ء الأ
  اللجثأأأأأأة الس.مسأأأأأأة، خأأأأأأالل الأأأأأأدورة ال .ل أأأأأأة والسأأأأأأبعني للج عيأأأأأأة الع.مأأأأأأة يفحأأأأأأول املوضأأأأأأوع يف

أثثأأ.ء ذلأأك الثقأأ.ل، أقأأرت وفأأوم عدينأأدة مأأع التقأأدينر املقأأرتح املقأأد  مأأ  املقأأرر  ويف و2018 عأأ. 
اخلأأ.ص  مراج مشأأ.رينع ااحكأأ.  الث وذجيأأة بوصأأفه. مرفقأأ.  سلأأدلي ، مأأع مالحظأأة عأأدة وفأأوم أن 

 وذجية م  شفنه أن ينقد  مس.عدة ع لية ودرش.ما  للدول عثد صي.غة دمراج مش.رينع ااحك.  الث
تأت ك  مأ   مل الوقت نفسه، أعربت بع  الوفوم عأ  أسأفه. ان اللجثأة ويف أحك.  املع. داتو

دمت.  نظر . يف مش.رينع ااحك.  الث وذجية خالل القراءة ااوىل، وأعربت ع  أمله. يف أن تكأون 
 مش.رينع ااحك.  الث وذجية قب  بدء القراءة ال .نيةو يف وضع ميكثه. م  الثظر يف

__________ 

 و85(، الفقرة A/73/10  10 الواثئق الرمسية للج عية الع.مة، الدورة ال .ل ة والسبعون، امللحق رقم (1487 
 و90فقرة املرجع نفسه، ال (1488 
 و1008، احل.شية 85املرجع نفسه، الفقرة  (1489 
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ع أأأم املقأأأرر اخلأأأ.ص ورقأأأة غأأأ  رمسيأأأة تتضأأأ   جم وعأأأة مثقحأأأة مأأأ  مشأأأ.رينع ااحكأأأ.  و  -278
أ ت بعأد ذلأك أس.سأ.  لل ث.قشأة يف املشأ.ورات غأ  الرمسيأة الأيت  يف الأدورة  أجرينأتالث وذجيأة، ان 

و وأشأ.ر املقأرر اخلأ.ص دىل 2018 عأ.  راء احلكومأ.ت يفاحل.لية، واضع.  يف اعتب.ر  قرار اللجثة و 
 ينلي: م. التف.مه.ت الت.لية اليت ينرتك  عليه. مقرتحه املثقح ملش.رينع ااحك.  الث وذجية، و ي

ينثبغأأي أن ينكأأون اهلأأد  مأأ  مشأأ.رينع ااحكأأ.  الث وذجيأأة تثأأ.ول أم أأر املسأأ.ئ    أ( 
 اغبة يف اللجوء دىل التطبيق املؤقت شيوع.  اليت تواجهه. الدول واملثظ .ت الدولية الر 

اجمل وعأأة  مع.ةأأة تتأأوّخ ينُأأّدع  يف مشأأ.رينع ااحكأأ.  الث وذجيأأة أهنأأ.  الينثبغأأي أ  ب( 
 الك.ملة م  احل.الت اليت قد تثشف 

ينثبغأأأي دينأأأالء عث.ينأأأة خ.صأأأة لتجثأأأب تأأأداخ  مشأأأ.رينع ااحكأأأ.  الث وذجيأأأة مأأأع   ج( 
 التطبيق املؤقت لل ع. دات املب.مئ التوجيهية الوارمة يف ملي  

ينثبغي أن تكون مشأ.رينع ااحكأ.  الث وذجيأة مقرتنأة، اغأراض مرجعيأة، أبم لأة   م( 
 عل  أحك.  وارمة يف املع. دات الق.ئ ةو

وسإلضأأ.فة دىل ذلأأك، ينأأرى املقأأرر اخلأأ.ص أن مشأأ.رينع ااحكأأ.  الث وذجيأأة ينثبغأأي، علأأ   -279
 ينلي: مب. تفي أنااق ، 

يف اتفأأأأ.ال مثفصأأأأ  التطبيأأأأق املؤقأأأأت  أو يف املع. أأأأدة نفسأأأأه. تثأأأأ.ولتينثبغأأأأي أن   أ( 
 ة ء م  املع. دة  أو لل ع. دة

 ينثبغأأي أن تأأثص علأأ  أم أأر احلأأ.الت شأأيوع.  إلهنأأ.ء التطبيأأق املؤقأأت لل ع. أأدة  ب( 
 املع. دة  م ة ء  أو
ةأأأ ء مأأأ   أو ينثبغأأي أن تأأأثص علأأأ  دمك.نيأأأة اختيأأأ.ر التطبيأأأق املؤقأأأت لل ع. أأأدة  ج( 
 سلدولأة ينتعلأق في أ.ة ء م  املع. أدة  أو عل  اختي.ر عد  التطبيق املؤقت لل ع. دة أو ع. دة،امل
 ينلي: م. ضوء يفسي . مىت ان   قرار اللجوء دىل التطبيق املؤقت  ال املثظ ة الدولية، أو

توافأأأق فيأأأه  ال يف مأأأؤمتر حكأأأومي مويل أو قأأأرار معت أأأد مأأأ  مثظ أأأة موليأأأة '1'
 املثظ ة الدولية املعثية عل  ذلك القرار  أو الدولة

مثظ أأة موليأأة ليسأأت مأأ  ااطأأرا  املتف.وضأأة  أو دعأالن صأأ.مر عأأ  مولأأة '2'
 عل  املع. دة 

 قواعد املثظ .ت الدوليةو أو الق.نون الداخلي للدول ع  انشئةقيوم   م( 
التقرينأر  أو مبأنيَّ يف  م أ.  وعالوة عل  ذلك، ف ن الغرض م      ااحكأ.  الث وذجيأة، -280

، ينقتصأر علأ  توجيأه العث.ينأة دىل بعأ  مأ  2018 عأ.  املقأد  يف ،(1490 اخل.مس لل قرر اخلأ.ص
أم أأر املسأأ.ئ  الق.نونيأأة شأأيوع.  الأأيت تثشأأف يف ح.لأأأة االتفأأ.ال علأأ  تطبيأأق مع. أأدة بصأأورة مؤقتأأأةو 
وسلتأأأ.يل، ف هنأأأ. تتضأأأأ   عث.صأأأر تبأأأأني أم أأأر ة.رسأأأة واضأأأأحة الرسأأأو  تتبعهأأأأ. الأأأدول واملثظ أأأأ.ت 

 الأيت ينشأوهب. الغ أوض أو تتجلأ  يف امل .رسأة الع ليأة ال دولية، مع تف.مي العث.صر ااخرى اليتال
عأأأأد  الدقأأأأة مأأأأ  الث.حيأأأأة الق.نونيأأأأةو ومأأأأع أن الصأأأأيغة املقرتحأأأأة هلأأأأ   اجمل وعأأأأة مأأأأ  ااحكأأأأ.   أو

__________ 

 1490) A/CN.4/718 و77دىل  75، الفقرات ،Add.1و 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/718
http://undocs.org/ar/A/CN.4/718
http://undocs.org/ar/A/CN.4/718
http://undocs.org/ar/A/CN.4/718
http://undocs.org/ar/A/CN.4/718
http://undocs.org/ar/A/CN.4/718/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/718/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/718/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/718/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.4/718/Add.1
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الث وذجيأأة غأأ  مقتبسأأة حرفيأأ.  مأأ  أحكأأ.  أي مع. أأدة ق.ئ أأة، فأأ ن مشأأ.رينع ااحكأأ.  الث وذجيأأة 
    حواشأأي تأأرم فيهأأ. أم لأأة علأأ  أحكأأ.  التطبيأأق املؤقأأت الأأوارمة يف املع. أأدات تشأأ  بوجأأهتتضأأ
تكأأ   أأ   اام لأأة  مل دىل املسأأفلة نفسأأه. الأأيت ينشأأ له. مشأأروع احلكأأم الث أأوذجي املعأأر، ودن عأأ. 

 وافية أبي ح.ل م  ااحوالو
قأرتح الأداعي دىل دمراج وم.ن ااعض.ء، خالل املش.ورات غأ  الرمسيأة، ينؤينأدون ع ومأ.  امل -281

جم وعأأة مأأ  مشأأ.رينع ااحكأأ.  الث وذجيأأة، يف صأأورة مرفأأق بأأدلي  التطبيأأق املؤقأأت لل ع. أأدات، 
عل  أن تُعت د يف القراءة ال .نية يف الع.  املقب و وُقد  عدم م  االقرتاح.ت بشفن الثهج الواجأب 

  الث وذجيأةو فأ ُمر علأ  اتب.عه دواء ااحك.  الث وذجية، ومأ لك بشأفن صأي.غة مشأ.رينع ااحكأ.
سأأبي  امل أأ.ل، أنأأه ينثبغأأي للجثأأة أن توضأأح بدقأأة أن طبيعتهأأ. ليسأأت سلضأأرورة هن.ئيأأة، وأن الغأأرض 
مثه. دمن.  و جمرم توف  أس.س للدول يف التف.وض عل      الشأروط يف مع. أداهت.و واقأرُتح أينضأ.  

بأأأني املع. أأأدات ال ث.ئيأأأة  أن جيأأأري الت ييأأأ  بوضأأأوح أمأأأل، يف نأأأص مشأأأ.رينع ااحكأأأ.  الث وذجيأأأة،
 5و 4 واملتعأأأأدمة ااطأأأأرا و وأُعأأأأرب أينضأأأأ.  عأأأأ  التفينيأأأأد إلمراج مشأأأأروعي احلك أأأأني الث أأأأوذجيني

عأ  قأرار صأ.مر عأ  مثظ أة موليأة،  الثأ.تجالل ين  ينتث.والن مسفلة االنسح.ب م  التطبيق املؤقأت 
، علأ  التأوايلو والواقأع أن قواعد املثظ أ.ت الدوليأة أو الق.نون الداخلي للدول ع  الث.شئةوالقيوم 

 الشرح املص.حب هل . حيت.ج دىل تقدمي تفس ات واضحةو
وأُعأأأرب عأأأ  القلأأأق أينضأأأ. ، خأأأالل املشأأأ.ورات غأأأ  الرمسيأأأة، مأأأ  أن دمراج جم وعأأأة مأأأ   -282

مشأأأ.رينع ااحكأأأ.  الث وذجيأأأة ميكأأأ  أن ينُفسأأأر علأأأ  أن اللجثأأأة تشأأأجع الأأأدول علأأأ  اللجأأأوء دىل 
وينأرى املقأأرر اخلأأ.ص أن  أ ا الشأأ.غ  مأأ.ن موجأوما  مثأأ  بداينأأة الع أ  بشأأفن  أأ ا التطبيأق املؤقأأتو 

املوضوعو وميكأ  أن ينُفهأم توضأيح القواعأد الواجبأة التطبيأق يف حأد ذاتأه علأ  أنأه ينسأه  التطبيأق 
املؤقت لل ع. داتو بيد أن   ا ليس سلضرورة  و التفس  الوحيأد امل كأ و وُأشأ  دىل أن  ثأ.ك 

مبأأ ة مأأ  ة.رسأأ.ت الأأدول الأأيت ةأأفت دىل التطبيأأق املؤقأأت حأأىت قبأأ  اتف.قيأأة فييثأأ. سلفعأأ  جم وعأأة  
مأ  تلأك االتف.قيأةو وقأد  52 ةسأي . مثأ  اعت أ.م املأ.م وال ،(1491 1969 لع.  لق.نون املع. دات

قررت اللجثة أن تتوىل   ا املوضوع لكي تقد  خدمة دىل الدول ااعض.ء مأ  خأالل السأعي دىل 
مجيأع  ويف لتطبيق املؤقت، فضال  عأ  بعأ  اآلاثر الق.نونيأة الث.شأئة عثأهول.نوين اإلط.ر الق توضيح

ااوق.ت، جيري التفميد علأ  الطأ.بع االختيأ.ري والطأوعي للتطبيأق املؤقأتو وميكأ  ببسأ.طة تأوف  
مشأأأ.رينع ااحكأأأ.  الث وذجيأأأة لتيسأأأ  الصأأأي.غة يف احلأأأ.الت الأأأيت تقأأأرر فيهأأأ. ااطأأأرا  املتف.وضأأأة 

 لية التطبيق املؤقتواللجوء دىل  
واقأأرتح املقأأرر اخلأأ.ص أن ترفأأق اللجثأأة نسأأخته املثقحأأة مأأ  مشأأ.رينع ااحكأأ.  الث وذجيأأة  -283

ه طلأأب دىل احلكومأأ.ت أبن تثظأأر فيهأأ. أينضأأ.  عثأأد يأأبتقرينر أأ. السأأثوي دىل اة عيأأة الع.مأأة، مأأع توج
ل ع. أداتو واسأتث.ما  دىل دعدام تعليق.هتأ. ومالحظ.هتأ. علأ  القأراءة ااوىل لأدلي  التطبيأق املؤقأت ل

 راء أعضأأأ.ء اللجثأأأة، الأأأيت أُعأأأرب عثهأأأ. خأأأالل املشأأأ.ورات غأأأ  الرمسيأأأة، سإلضأأأ.فة دىل التعليقأأأ.ت 
الأأوارمة مأأ  احلكومأأ.ت، سأأو  ينأأدرج املقأأرر اخلأأ.ص نسأأخة مثقحأأة أخأأرى مأأ  مشأأ.رينع ااحكأأ.  

  للجثةوالث وذجية يف تقرينر  الثه.ئي ال ي سُيثظر فيه يف الدورة ال .نية والسبعني

__________ 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1155(، 1969أاير/مأ.ينو  23اتف.قيأة فييثأ. لقأ.نون املع. أدات  فييثأ.،  (1491 

No. 18232, p. 331و 
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سلتقرينأأأر الشأأأفوي، وقأأأررت درفأأأ.ال  نفسأأأه.، أح.طأأأت اللجثأأأة عل أأأ.   3495 ةويف اةلسأأأ -284
مشأأأ.رينع ااحكأأأ.  الث وذجيأأأة بتقرينأأأر اللجثأأأة دىل اة عيأأأة الع.مأأأة، هبأأأد  الت أأأ.س تعليقأأأ.ت مأأأ  
احلكومأأ.ت قبأأأ  بأأأدء القأأأراءة ال .نيأأأة ملشأأأروع مليأأأ  التطبيأأأق املؤقأأأت لل ع. أأأدات يف الأأأدورة املقبلأأأة 

 لجثةو وترم مش.رينع ااحك.  الث وذجية يف املرفق أل  هب ا التقرينرول

 مل منظور القانون الدويل ارتفاع مستوى سطح البحر -ابء 
، قأأأأررت اللجثأأأأة دمراج موضأأأأوع 2019 وأاير/مأأأأ.ين 21 املعقأأأأومة يف 3467 ةيف اةلسأأأأ -285

يف بأرانمج ع لهأ.، وقأررت دنشأ.ء فرينأق  "مأ  مثظأور القأ.نون الأدويل رتف.ع مستوى سأطح البحأرا"
، علأأ  أسأأ.س التثأأ.وب، مأأ  مأأ : رائسأأتهمراسأأة مفتأأوح العضأأوينة ينعأأ  هبأأ ا املوضأأوع وينتشأأ.رك يف 

غ.لفأأأ.و تيلأأأيس، والسأأأيدة  سترينسأأأي.، والسأأأيدة سيسأأأه ينعقأأأوبوالسأأأيد  ،السأأأيد بوغأأأدان أورينسأأأكو
 نيلوفر أورال، والسيد خوان خوسيه روما س.نتوالرايو

اللجندة إىل األماندة أن تعددر دراسدات بشدان مواضديع مدرجدة يف جددول طلدب  -جيم 
 أعمال اللجنة

، 2019 س ب/أغسأأط 9 ، املعقأأومة يف3507 .طلبأأت اللجثأأة دىل اام.نأأة يف جلسأأته -286
 ،التحكأأيم بأأأني الأأدول، واحملأأأ.مم اةث.ئيأأة الدوليأأأة هليئأأ.تلسأأوابق القضأأأ.ئية ا لسأأألتعأأد مأأ مرة  أن

شأأفهن. أن تكتسأأأي أمهيأأة خ.صأأأة  مأأأ املع. أأدات، الأأيت  عأأأ  فضأأاللعأأأ.ملي، واحملأأ.مم ذات الطأأ.بع ا
 و"نلق.نو لملب.مئ الع.مة ا"يف املستقب  بشفن موضوع  اللجثة لع  

 برانمج اللجنة وإجراءاهتا وأساليب عملاا وواثئقاا -دال 
نطأي  ، فرينأق 2019 وأاير/مأ.ين 24 ، املعقأومة يف3470 .أنشفت اللجثة، يف جلسته -287

 للدورة احل.ليةو
و وُعأرض عليأه 2019 همتوو/ينولي 23أاير/م.ينو و 24 جلستني يف التخطي وعقد فرينق  -288

الفأأرع  أأ.ء مأأ  مأأوج  املواضأأيع الأأيت جأأرت مث.قشأأته. يف اللجثأأة الس.مسأأة للج عيأأة الع.مأأة خأأالل 
  وقأأأرار "ىرارات اللجثأأأة واسأأأتثت.ج.هت. ااخأأأر قأأأ"( وعثوانأأأه A/CN.4/724مورهتأأأ. ال .ل أأأة والسأأأبعني  

املتعلأأق بتقرينأأر ةثأأة القأأ.نون  2018 مأأ.نون ااول/مينسأأ ل  22  املأأؤر  73/265 ةاة عيأأة الع.مأأ
مأأأأأأ.نون   20  املأأأأأأؤر  73/207 ةع.مأأأأأأالأأأأأأدويل عأأأأأأ  أع أأأأأأ.ل مورهتأأأأأأ. السأأأأأأبعني  وقأأأأأأرار اة عيأأأأأأة ال

 املتعلق بسي.مة الق.نون عل  الصعيدين  الوطر والدويلو 2018 ااول/مينس ل

 الفريق العامل املعين بلانمج العمل الطويل األجل -1 
، معأوة الفرينأق 2019 وأاير/مأ.ين 24 قرر فرينق التخطأي ، يف جلسأته ااوىل املعقأومة يف -289

بلانمج الع   الطوين  ااج  دىل االنعق.م برائسة السيد حم وم احل ومو وقّد  رئأيس الع.م  املعر 
 23 الفرينأأأأأأأأأق الع.مأأأأأأأأأ  تقرينأأأأأأأأأرا  شأأأأأأأأأفواي  دىل فرينأأأأأأأأأق التخطأأأأأأأأأي  يف جلسأأأأأأأأأته ال .نيأأأأأأأأأة املعقأأأأأأأأأومة يف

بشأأفن أع أأ.ل الفرينأأق الع.مأأ  يف الأأدورة احل.ليأأةو وأحأأ.ط فرينأأق التخطأأي  عل أأ.   2019 همتوو/ينوليأأ
 وسلتقرينر الشفوي

http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/724&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=A
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وأثثأأأ.ء الأأأدورة احل.ليأأأة، قأأأررت اللجثأأأة، بثأأأ.ء  علأأأ  توصأأأية مأأأ  الفرينأأأق الع.مأأأ ، أن توصأأأي  -290
  مراج املوضوعني الت.ليني يف برانمج ع   اللجثة الطوين  ااج :

تأأوف  اةأأل لرفأأرام عأأ  االنته.مأأ.ت اةسأأي ة للقأأ.نون الأأدويل حلقأأوال اإلنسأأ.ن   أ( 
  اإلنس.ين واالنته.م.ت اخلط ة للق.نون الدويل

 مثع وق ع أع .ل القرصثة والسطو املسلح يف البحرو  ب( 
ولأأأأأدى اختيأأأأأ.ر املواضأأأأأيع، م.نأأأأأت اللجثأأأأأة تسرتشأأأأأد بتوصأأأأأيته. الأأأأأيت قأأأأأدمته. يف مورهتأأأأأ.  -291

مبعأأأأأأ.ين  اختيأأأأأأ.ر املواضأأأأأأيع، و أأأأأأي:  أ( أن ينعكأأأأأأس املوضأأأأأأوع  ينتعلأأأأأأق في أأأأأأ.( 1998  اخل سأأأأأأني
التأأأدرجيي   ب( وأن ينكأأأون قأأأد   وتطأأأوينر  الأأأدويل بتأأأدوين  القأأأ.نون ينتعلأأأق في أأأ.احتي.جأأأ.ت الأأأدول 

وصأأ ، علأأأ  صأأأعيد ة.رسأأأة الأأأدول، مرحلأأأة م.فيأأأة مأأأ  التقأأأد  تتأأأيح التأأأدوين  والتطأأأوينر التأأأدرجيي  
تقتصأر  أال والتطوينر التدرجييو واتفقت اللجثة مأ لك علأ  وأن ينكون حمدما  وق.بال  للتدوين   ج(

ثظأر يف املواضأيع الأيت تعكأس التطأورات اةدينأدة يف عل  املواضيع التقليدينة، ب  ميكثه. أينض.  أن ت
جمأأأأ.ل القأأأأ.نون الأأأأدويل واال ت .مأأأأ.ت امللحأأأأة لل جت أأأأع الأأأأدويل برمتأأأأهو ورأت اللجثأأأأة أن  أأأأ ين  

 املخططأ.ن املوضوعني ينشّكالن مس.مهة مفيدة يف التطوينر التدرجيي للق.نون الأدويل وتدوينثأهو وينأرِم
 املرفقني سء وجيم هب ا التقرينرول وضوعني املخت.رين  يف ل الدراسي.ن

 الفريق العامل املعين أبساليب عمل اللجنة -2 
، دعأ.مة دنشأ.ء 2019 وأاير/مأ.ين 24 قرر فرينق التخطي ، يف جلسأته ااوىل املعقأومة يف -292

الفرينأأأق الع.مأأأ  املعأأأر أبسأأأ.ليب ع أأأ  اللجثأأأة، برائسأأأة السأأأيد حسأأأني عو حسأأأونةو وقأأأّد  رئأأأيس 
 23 را  شأأأأأأأأأفواي  دىل فرينأأأأأأأأأق التخطأأأأأأأأأي  يف جلسأأأأأأأأأته ال .نيأأأأأأأأأة املعقأأأأأأأأأومة يفالفرينأأأأأأأأأق الع.مأأأأأأأأأ  تقرينأأأأأأأأأ

بشأأفن أع أأ.ل الفرينأأق الع.مأأ  يف الأأدورة احل.ليأأةو وأحأأ.ط فرينأأق التخطأأي  عل أأ.   2019 همتوو/ينوليأأ
 سلتقرينر الشفويو

املتعلدددق  2018 سدددانون األول/ديسدددمل  20 خاملدددار  73/207 ةقدددرار اجلمعيدددة العامددد -3 
 صعيديل الوطين والدويلبسيادة القانون على ال

 2018 مأأ.نون ااول/مينسأأ ل  20  املأأؤر  73/207 .مأأررت اة عيأأة الع.مأأة، يف قرار أأ -293
املتعلأق بسأي.مة القأ.نون علأ  الصأعيدين  الأوطر والأدويل، يف مجلأة أمأور أخأرى، معوهتأ. اللجثأةظ أن 

ة القأأ.نونو وتُعلّأأق اللجثأأة تعلّأق، يف تقرينر أأ. دىل اة عيأأة الع.مأأة، علأأ  مور أأ. الأرا   يف تع ينأأ  سأأي.م
(، علأأ  مور أأ. يف تع ينأأ  سأأي.مة القأأ.نونو وتالحأأل اللجثأأة أن 2008سأأثواي ، مثأأ  مورهتأأ. السأأتني  

تأأأأأ ال  ال (1492 2008 لعأأأأأ.  مأأأأأ  تقرينر أأأأأ. 463 دىل 413  التعليقأأأأأ.ت الأأأأأوارمة يف الفقأأأأأرات مأأأأأ
 و(1493 ص.حلة، وتؤمد تعليق.هت. املقدمة يف موراهت. الس.بقة

__________ 

 و(A/63/10  10 الواثئق الرمسية للج عية الع.مة، الدورة ال .ل ة والسبعون، امللحق رقم (1492 
الأأأأدورة   واملرجأأأأع نفسأأأأه، 231(، الفقأأأأرة A/64/10  10 رقأأأأمالأأأأدورة الرابعأأأأة والسأأأأتون، امللحأأأأق املرجأأأأع نفسأأأأه،  (1493 

الأأأأأدورة الس.مسأأأأأة سأأأأأه،   واملرجأأأأأع نف393-390(، الفقأأأأأرات A/65/10  10 اخل.مسأأأأة والسأأأأأتون، امللحأأأأأق رقأأأأأم
الأدورة السأ.بعة والسأتون، امللحأق   واملرجع نفسه، 398-392(، الفقرات A/66/10  10 والستون، امللحق رقم

 10 الأأأأأأدورة ال .مثأأأأأأة والسأأأأأأتون، امللحأأأأأأق رقأأأأأأم  واملرجأأأأأأع نفسأأأأأأه، 279-274(، الفقأأأأأأرات A/67/10  10 رقأأأأأأم
 A/68/10 10 الأأأدورة الت.سأأأعة والسأأأتون، امللحأأأق رقأأأم  واملرجأأأع نفسأأأه، 179-171(، الفقأأأرات  A/69/10 ،)

  295-288(، الفقأأرات A/70/10  10 رة السأأبعون، امللحأأق رقأأمالأأدو   واملرجأأع نفسأأه، 280-273الفقأأرات 
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 أو  م .  وت ّمر اللجثة أبن مسفلة سي.مة الق.نون  ي جو ر ع له.و ودن غرض اللجثة، -294
 م  نظ.مه. ااس.سي،  و تع ين  التطوينر التدرجيي للق.نون الدويل وتدوينثهو 1 ةحمدم يف امل.م

ودذ تضع اللجثة يف اعتب.ر . مبدأ سي.مة الق.نون يف مجيع أع .هل.، ف هن. تدرك مت.م.  أمهية  -295
في  الق.نون الدويل عل  الصعيد الوطر، وهتأد  دىل تع ينأ  احأرتا  سأي.مة القأ.نون علأ  الصأعيد تث

 الدويلو
اللجثأأأأة، يف سأأأأي.ال تثفيأأأأ  والينتهأأأأ. املتعلقأأأأة سلتطأأأأوينر التأأأأدرجيي للقأأأأ.نون الأأأأدويل  وسأأأتظ  -296

أ  عل  أن تضع يف احلسب.ن سي.مة الق.نون، بوصفه. مبأد -حسب االقتض.ء  - حرينصةوتدوينثه، 
يف مينب.جأة مي أ.ال  مبيثأة ي  م .  م  مب.مئ احلكم، وحقوال اإلنس.ن، ااس.سية لسي.مة الق.نون،

دعأأأالن االجت أأ.ع الرفيأأأع املسأأتوى للج عيأأأة الع.مأأأة  ويف مأأأ  املي أأ.ال 13 ةاملأأ.م ويف اامأأم املتحأأأدة
 و(1494 املعر بسي.مة الق.نون عل  الصعيدين  الوطر والدويل

لأأأرتاب  بأأأني سأأأي.مة القأأأ.نون ورمأأأ.ئ  اامأأأم ا"وتأأأدرك اللجثأأأة، يف سأأأي.ال أع .هلأأأ. الرا ثأأأة،  -297
مون التشأديند علأ  أي  (1495 "(املتحدة ال الث  و ي السألم واامأ ، والتث يأة، وحقأوال اإلنسأ.ن

  أأ ا السأأي.ال، تأأدرك اللجثأأة أن جأأدول أع أأ.ل التث يأأة املسأأتدامة ويف مثهأأ. علأأ  حسأأ.ب غ  أأ.و
 و(1496 سحل.جة دىل سي.مة فع.لة للق.نون واحلكم الرشأيد علأ  املسأتوايت م.فأة ينسلم 2030 لع. 

واللجثأأأأة واعيأأأأة، و أأأأي تضأأأأطلع بوالينتهأأأأ. املتعلقأأأأة سلتطأأأأوينر التأأأأدرجيي للقأأأأ.نون الأأأأدويل وتدوينثأأأأه، 
 سلتحدايت الرا ثة اليت تواجه سي.مة الق.نونو

ة تع ينأأأأأ  تبأأأأأ.مل أفضأأأأأ  تشأأأأأ  دىل أن اة عيأأأأأة الع.مأأأأأة شأأأأأدمت علأأأأأ  أمهيأأأأأ دذ واللجثأأأأأة، -298
تأأوّم أن تأأ ّمر أبن جأأ  ع لهأأ. ينت  ّأأ  يف مجأأع  ،(1497 امل .رسأأ.ت الوطثيأأة املتعلقأأة بسأأي.مة القأأ.نون

وحتليأأأأ  امل .رسأأأأ.ت الوطثيأأأأة املتعلقأأأأة بسأأأأي.مة القأأأأ.نون بغيأأأأة تقيأأأأيم مسأأأأ.مهته. امل كثأأأأة يف التطأأأأوينر 
ترحيبأ.  خ.صأ.  بقأرار اة عيأة التأدرجيي للقأ.نون الأدويل وتدوينثأهو ومأ   أ ا املثطلأق، ترحأب اللجثأة 

الع.مة معوة الدول ااعض.ء دىل أن ترم  تعليق.هت. خالل الثق.ل املقب  للجثأة الس.مسأة يف الأدورة 
بأأأ.مل أفضأأأ  ت"الرابعأأأة والسأأأبعني للج عيأأأة الع.مأأأة بشأأأفن سأأأي.مة القأأأ.نون علأأأ  املوضأأأوع الفرعأأأي 

 و(1498 "امل .رس.ت واافك.ر لتع ين  احرتا  الدول للق.نون الدويل
تضأأأأع يف اعتب.ر أأأأ. مور ع ليأأأأ.ت املع. أأأأدات املتعأأأأدمة ااطأأأأرا  يف تع ينأأأأ   دذ واللجثأأأأة، -299

تأأأأ ّمر أبن ع لهأأأأ. بشأأأأفن خمتلأأأأ  املواضأأأأيع قأأأأد أفضأأأأ  دىل دطأأأأالال عأأأأدة  ،(1499 سأأأأي.مة القأأأأ.نون
__________ 

  واملرجأأع نفسأأه، 322-314(، الفقأأرات A/71/10  10 الأأدورة احل.مينأأة والسأأبعون، امللحأأق رقأأمواملرجأأع نفسأأه، 
الأأأدورة ال .ل أأأة   واملرجأأأع نفسأأأه، 278-269(، الفقأأأرات A/72/10  10 والسأأأبعون، امللحأأأق رقأأأمالأأأدورة ال .نيأأأة 

 و380-372(، الفقراتA/73/10  10 والسبعون، امللحق رقم
بشأأأفن دعأأأالن االجت أأأ.ع الرفيأأأع املسأأأتوى  2012تشأأأرين  ال أأأ.ين/نوف ل  30املأأأؤر   67/1قأأأرار اة عيأأأة الع.مأأأة  (1494 

 و41الفقرة للج عية الع.مة املعر بسي.مة الق.نون عل  الصعيدين  الوطر والدويل، 
.مة القأأ.نون يف حأأ.الت تقرينأأر اامأأني العأأ.  عأأ  قيأأ.س فع.ليأأة الأأدعم املقأأد  مأأ  مثظومأأة اامأأم املتحأأدة لتع ينأأ  سأأي (1495 

 و70، الفقرة 2013ح ينران/ينونيه  S/2013/341 ،11بعد الث اع،  الث اع وم.
 و35، الفقرة 2015تشرين  ااول/أمتوبر  21املؤر   70/1الع.مة قرار اة عية  (1496 
 و23و 2، الفقراتن 2018نون ااول/مينس ل م.  20املؤر   73/207الع.مة قرار اة عية  (1497 
 و23الفقرة املرجع نفسه،  (1498 
 و9املرجع نفسه، الفقرة  (1499 
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ع ليأأأأأ.ت لل ع. أأأأأأدات املتعأأأأأدمة ااطأأأأأأرا  ودىل اعت أأأأأأ.م عأأأأأدم مأأأأأأ   أأأأأ   املع. أأأأأأدات املتعأأأأأأدمة 
 و(1500 ااطرا 
وواصلت اللجثة، أثث.ء الدورة احل.لية، تقدمي دسه.مه. يف جم.ل سي.مة القأ.نون، أبسأ.ليب  -300

 اعُت أد يف القأراءة ال .نيأة يف الأدورة احل.ليأة(،  "ةةأرائم ضأد اإلنسأ.نيا"مثهأ. الع أ  بشأفن مواضأيع 
ة ااوىل يف  اعُت أأد يف القأأراء "(jus cogensلقأأ.نون الأأدويل  لقواعأأد الع.مأأة اللقواعأأد اآلمأأرة مأأ  ا"و

 اعُت د يف القأراءة ااوىل يف الأدورة  "ةلث اع.ت املسلحس ينتعلق في . .ينة البيئةمح"والدورة احل.لية(، 
صأأ.نة مسأأؤويل الأأدول مأأ  الوالينأأة القضأأ.ئية ح"و، "ةالفأأة الأأدول يف مسأأؤولية الدولأأخ"واحل.ليأأة(، 

و وقأأررت اللجثأأة "تلتطبيأأق املؤقأأت لل ع. أأداا"و، "نملبأأ.مئ الع.مأأة للقأأ.نو ا"و، "ةاةث.ئيأأة ااجثبيأأ
 مثظأأأور مأأأ رتفأأأ.ع مسأأأتوى سأأأطح البحأأأر ا"أينضأأأ.  دمراج موضأأأوع جدينأأأد يف جأأأدول أع .هلأأأ.،  أأأو 

 و"الق.نون الدويل
 تقو  به م  أنشطةو م. وتؤمد اللجثة م  جديند الت امه. بسي.مة الق.نون يف مجيع -301

 األتعاب -4 
شأأفن مسأأفلة ااتعأأ.ب الث.شأأئة عأأ  اعت أأ.م اة عيأأة الع.مأأة تكأأّرِر اللجثأأة أتميأأد  رائهأأ. ب -302
، و أأأأي اآلراء الأأأأيت أُعأأأأأرب عثهأأأأ. يف التقأأأأأ.رينر 2002 س ذار/مأأأأأ.ر  27  املأأأأؤر  56/272 .قرار أأأأ

ينؤثر بشأك  خأ.ص علأ  املقأررين   65/272 روتشدم اللجثة عل  أن القرا و(1501 الس.بقة للجثة
 يةواخل.صني، انه ميّس سلدعم املقد  اع .هلم البح 

 الواثئق واملنشورات -5 
تؤمأأأأد اللجثأأأأة مأأأأرة أخأأأأرى الطأأأأ.بع الفرينأأأأد لع لهأأأأ. يف التطأأأأوينر التأأأأدرجيي للقأأأأ.نون الأأأأدويل  -303

وتدوينثه م  حيث دهن. تعلأق أمهيأة خ.صأة علأ  ة.رسأ.ت الأدول وقأرارات احملأ.مم الوطثيأة والدوليأة 
ة يف مع.ةته. مس.ئ  القأ.نون الأدويلو وتؤمأد اللجثأة جمأدما  أمهيأة تأوف  وداتحأة مجيأع ااملأة املتعلقأ

مب .رس.ت الدول وغ  . م  مصأ.مر القأ.نون الأدويل ذات الصألة أبماء وايفتهأ.و وتتطلأب تقأ.رينر 
__________ 

(، A/70/10  10 الواثئأأأأق الرمسيأأأأة للج عيأأأأة الع.مأأأأة، الأأأأدورة السأأأأبعون، امللحأأأأق رقأأأأمانظأأأأر علأأأأ  وجأأأأه التحدينأأأأد  (1500 
 و294 الفقرة

  واملرجأأأأع 531و 525(، الفقأأأرات A/57/10  10 الأأأدورة السأأأأ.بعة واخل سأأأون، امللحأأأق رقأأأأمانظأأأر املرجأأأع نفسأأأأه،  (1501 
الأأأأدورة الت.سأأأأعة   واملرجأأأأع نفسأأأأه، 447(، الفقأأأأرة A/58/10  10 رقأأأأمالأأأأدورة ال .مثأأأأة واخل سأأأأون، امللحأأأأق نفسأأأأه، 

 10 الأأأأأأدورة السأأأأأأتون، امللحأأأأأأق رقأأأأأأم  واملرجأأأأأأع نفسأأأأأأه، 369(، الفقأأأأأأرة A/59/10  10 واخل سأأأأأأون، امللحأأأأأأق رقأأأأأأم
 A/60/10 10 الأأأدورة احل.مينأأأة والسأأأتون، امللحأأأق رقأأأم  واملرجأأأع نفسأأأه، 501(، الفقأأأرة  A/61/10 269(، الفقأأأرة  

الأأدورة ال .ل أأأة   واملرجأأع نفسأأأه، 379(، الفقأأأرة A/62/10  10 الأأأدورة ال .نيأأة والسأأأتون، امللحأأق رقأأمواملرجأأع نفسأأه، 
 10 الأأأدورة الرابعأأأة والسأأأتون، امللحأأأق رقأأأم  واملرجأأأع نفسأأأه، 358(، الفقأأأرة A/63/10  10 والسأأأتون، امللحأأأق رقأأأم

 A/64/10 10 الأأدورة اخل.مسأأة والسأأتون، امللحأأق رقأأم  واملرجأأع نفسأأه، 240(، الفقأأرة  A/65/10 396(، الفقأأرة  
الأأأأدورة   واملرجأأأأع نفسأأأأه، 399(، الفقأأأأرة A/66/10  10 الأأأأدورة الس.مسأأأأة والسأأأأتون، امللحأأأأق رقأأأأمواملرجأأأأع نفسأأأأه، 

الأأأدورة ال .مثأأأة والسأأأتون، امللحأأأأق   واملرجأأأأع نفسأأأه، 280(، الفقأأأرة A/67/10  10 السأأأ.بعة والسأأأتون، امللحأأأق رقأأأم
(، A/69/10  10 الأأأأأدورة الت.سأأأأأعة والسأأأأأتون، امللحأأأأأق رقأأأأأم  واملرجأأأأأع نفسأأأأأه، 181(، الفقأأأأأرة A/68/10  10 رقأأأأأم
الأأدورة   واملرجأأع نفسأأه، 299(، الفقأأرة A/70/10  10 ، امللحأأق رقأأمالأأدورة السأأبعون  واملرجأأع نفسأأه، 281 الفقأأرة

الأأأدورة ال .نيأأأة والسأأأبعون، امللحأأأق   واملرجأأأع نفسأأأه، 333(، الفقأأأرة A/71/10  10 ، امللحأأأق رقأأأموالسأأأبعوناحل.مينأأأة 
(، A/73/10  10 الأأأأأدورة ال .ل أأأأأة والسأأأأأبعون، امللحأأأأأق رقأأأأأم  واملرجأأأأأع نفسأأأأأه، 282(، الفقأأأأأرة A/72/10  10 رقأأأأأم
 و382 الفقرة
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يف ذلأأك املع. أأدات  مبأأ. مقررينهأ. اخل.صأأني عرضأأ.  وافيأأ.  للسأوابق وغ  أأ. مأأ  البيأأ.انت ذات الصألة،
  أن وااحكأأ.  واالجتهأأ.مات القضأأ.ئية، وحتلأأيال  شأأ.مال  لل سأأ.ئ  قيأأد الثظأأرو وتشأأدم اللجثأأة علأأ

اللجثأأة ومقررينهأأ. اخل.صأأني ينأأدرمون مت.مأأ.  احل.جأأة دىل حتقيأأق وفأأورات مل أأ. أمكأأ  ذلأأك يف احلجأأم 
حأأأني تأأدرك اللجثأأأة مأأأ ااي  ويف اإلمجأأ.يل للواثئأأأق وسيواصأألون أخأأأ   أأأ   االعتبأأ.رات يف احلسأأأب.نو

سأأبق الت امهأأ. سإلجيأأ.و قأأدر اإلمكأأ.ن، ف هنأأ. تكأأرر اإلعأأراب عأأ  اعتق.م أأ. القأأوي أبن التحدينأأد امل
لطأأول مشأأ.رينع الواثئأأق والبحأأوث املتصأألة بع أأ  اللجثأأة غأأ  ةكأأ و وينسأأتتبع ذلأأك عأأد  دمك.نيأأة 
مط.لبة املقررين  اخل.صني بتخفي  طول تق.رينر م بعد تقدميه. دىل اام.نأة، بصأر  الثظأر عأ  أي 

عيأة اة  هأمدت م .  تثطبق حدوم الكل .ت عل  واثئق اللجثة، وال تقدينرات لطوهل. قب  تقدميه.و
وشأأأدمت اللجثأأأة أينضأأأ.  علأأأ  أمهيأأأة دعأأأدام املقأأأررين  اخل.صأأأني للتقأأأ.رينر يف  و(1502 الع.مأأأة سسأأأت رار

 ،املواعيد احملدمة وتقدميه. دىل اام.نة لتجهي  . وتقدميه. دىل اللجثة قبأ  وقأت مأ.  لكأي تصأدر
 ء ذي متوخ  يف الوضع اام  ،   يع اللغ.ت الرمسية قب  أربعة أس.بيع مأ  بأدء اةأ  و حسب .

املقأررون اخل.صأون  ينقأد  أ ا الصأدم، مأررت اللجثأة طلبهأ.:  أ( أبن  ويف الصلة م  مورة اللجثأةو
تقأأأ.رينر م يف غضأأأون املهأأأ  ال مثيأأأة الأأأيت حتأأأدم . اام.نأأأة   ب( وأبن تواصأأأ  اام.نأأأة مف.لأأأة نشأأأر 

 الواثئق الرمسية للجثة يف الوقت املث.سب بلغ.ت اامم املتحدة الرمسية الستو
ومأأأررت اللجثأأأة اعتق.م أأأ. الراسأأأخ أبن احمل.ضأأأر املأأأوج ة للجثأأأة الأأأيت تشأأأك  أع أأأ.ال  حتضأأأ ينة  -304

حلجأمو سمتعلقأة  اعتب.طيأة ميك  أن نضأع لقيأوم ال ح.مسة يف التطوينر التدرجيي للق.نون الدويل وتدوينثه
بقصأد  (2013والسأتني  والحظت اللجثة مرة أخأرى سرتيأ.ح أن التأداب  املتخأ ة يف مورهتأ. اخل.مسأة 

تبسي  جتهي  حم.ضر . املوج ة أمت دىل تسرينع درس.ل الثسختني اإلنكلي ينة والفرنسية مأ  احمل.ضأر 
دىل أعضأأأ.ء اللجثأأأة لتصأأأحيحه. يف الوقأأأت املطلأأأوب ودصأأأدار . فأأأورا و ومعأأأت اللجثأأأة اام.نأأأة دىل 

كلي ينأأأأة والفرنسأأأأية ومواصأأأألة اسأأأأتئث.  ة.رسأأأأته. املت  لأأأأة يف دعأأأأدام احمل.ضأأأأر املأأأأوج ة سللغتأأأأني اإلن
جهوم أأأ. الراميأأأة دىل احمل.فظأأأة علأأأ  التأأأداب  املأأأ مورة لضأأأ .ن تسأأأرينع درسأأأ.ل احمل.ضأأأر املؤقتأأأة دىل 
أعضأ.ء اللجثأأةو وتلقأأت اللجثأة حبفأأ.وة أينضأأ.  مأأون أسأ.ليب الع أأ  اةدينأأدة أمت دىل وايمة ترشأأيد 

اميأأأة دىل تيسأأ  دعأأأدام احمل.ضأأأر اسأأتخدا  املأأأوارم، ومعأأت اللجثأأأة اام.نأأة دىل مواصأأألة جهوم أأ. الر 
 الثه.ئية   يع اللغ.ت الرمسية، مون املس.س بسالمته.و

وأعربأأأأت اللجثأأأأة عأأأأ  امتث.هنأأأأ. ة يأأأأع الأأأأدوائر املشأأأأ.رِمة يف جتهيأأأأ  الواثئأأأأق، يف جثيأأأأ   -305
الوقأأأت  ويف ونيوينأأأورك علأأأ  حأأأد سأأأواء، لسأأأعيه. الأأأدؤوب لكف.لأأأة جتهيأأأ  واثئأأأق اللجثأأأة بكفأأأ.ءة

قيأوم ومثيأة صأ.رمة يف معظأم ااحيأ.نو وأمأدت اللجثأة أن جتهيأ  واثئأق اللجثأة املطلوب، يف اأ  
 الوقت املطلوب أمر ضروري لتسي  أع .ل اللجثة بسالسةو ويف بكف.ءة
وأمأأأدت اللجثأأأة جمأأأدما  الت امهأأأ. سلتعدمينأأأة اللغوينأأأة وتأأأ ّمر سامهيأأأة القصأأأوى الأأأيت ينتعأأأنّي  -306

اامأم املتحأدة الرمسيأة السأت، و أو أمأر أّمأد عليأه قأرار دينالؤ أ.، يف ع لهأ.، لل سأ.واة بأني لغأ.ت 
 و2015 أينلول/سبت ل 11  املؤر  69/324 ةاة عية الع.م

__________ 

ملعرفة االعتب.رات املتعلقة سلقيوم املفروضة عل  عدم صفح.ت تق.رينر املقررين  اخل.صني، انظر عل  سأبي  امل أ.ل،  (1502 
، اجمللأأأأد ال أأأأ.ين  اةأأأأ ء 1982وحوليأأأأة ووو ، 132، اجمللأأأأد ال أأأأ.ين  اةأأأأ ء ال أأأأ.ين(، الصأأأأفحة 1977حوليأأأأة ووو 

، 1977مأأ.نون ااول/مينسأأ ل   9، املأأؤر  32/151و انظأأر أينضأأ.  قأأرار اة عيأأة الع.مأأة 176ال أأ.ين(، الصأأفحة 
، ومأأأأ لك 5، الفقأأأرة 1982مأأأأ.نون ااول/مينسأأأ ل   16، املأأأؤر  37/111، وقأأأرار اة عيأأأأة الع.مأأأة 10الفقأأأرة 

 القرارات الالحقة بشفن التق.رينر السثوينة للجثة املقّدمة للج عية الع.مةو
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وأعربأأت اللجثأأة مأأرة أخأأرى عأأ  تقأأدينر . البأأ.لغ ملكتبأأة مكتأأب اامأأم املتحأأدة يف جثيأأ   -307
 اليت تواص  مس.عدة أعض.ء اللجثة بكف.ءة واقتدار سلغنيو

 ون الدويلحولية جلنة القان -6 
تكتسأأأأي أمهيأأأأة ح.مسأأأأة يف فهأأأأم حوليأأأأة ةثأأأأة القأأأأ.نون الأأأأدويل أمأأأأدت اللجثأأأأة جمأأأأدما  أن  -308

ااع أأ.ل الأأيت تضأأطلع هبأأ. اللجثأأة يف جمأأ.ل التطأأوينر التأأدرجيي للقأأ.نون الأأدويل وتدوينثأأه، ومأأ لك يف 
أعربأأت، ترسأأيخ سأأي.مة القأأ.نون يف العالقأأ.ت الدوليأأةو وأح.طأأت اللجثأأة عل أأ.  أبن اة عيأأة الع.مأأة 

، ع  تقدينر . للحكوم.ت اليت قدمت تلع.ت للصأثدوال االسأتئ .ين إلبأ.و 73/265 .يف قرار 
، وشأأجعت علأ  تقأدمي امل ينأأد مأ  التلعأأ.ت حبوليأة ةثأة القأأ.نون الأدويلااع أ.ل املرتام أة املتعلقأأة 

 للصثدوال االستئ .ينو
 ،73/265 .فعلأت يف قرار أ م أ.  ارتي.حهأ.،وتوصي اللجثة أبن تعرب اة عية الع.مأة عأ   -309

للتقأأأد  امللحأأأو  الأأأ ي ُأحأأأرو يف السأأأثوات القليلأأأة امل.ضأأأية يف خفأأأ  حجأأأم ااع أأأ.ل املرتام أأأة 
  يع اللغ.ت السأت، وترحأب سةهأوم الأيت تبأ هل. شأعبة دمارة حبولية ةثة الق.نون الدويل  املتعلقة

قسأأم التحرينأأر التأأ.بع هلأأ.، يف التثفيأأ  الفعأأ.ل  املأأؤمترات يف مكتأأب اامأأم املتحأأدة  ثيأأ ، وخب.صأأة
لقأرارات اة عيأأة الع.مأة املتخأأ ة يف  أ ا الصأأدم الأأيت تأدعو دىل خفأأ  حجأم ااع أأ.ل املرتام أأة  
 وتشجع شعبة دمارة املؤمترات عل  مواصلة تقدمي م  الدعم الالو  دىل قسم التحرينر لل ضي قأدم.  

 واحلوليةأبع .ل 

 شعبة التدويل املساعدة اليت تقدماا -7 
أعربت اللجثة ع  تقدينر . لل س.عدة القّي أة الأيت تقأدمه. شأعبة التأدوين  الت.بعأة لرم.نأة  -310

في . تقدمه م  خدم.ت موضوعية لّلجثة، ولل س.عدة املسأت رة الأيت تقأدمه. لل قأررين  اخل.صأني، 
بثأ.ء  علأ  طلأب وإلعدام مراسأ.ت حب يأة متع قأة متصألة  وانأب مأ  املواضأيع قيأد البحأث ح.ليأ.  

اللجثةو وأعربت اللجثة بوجه خ.ص ع  تقدينر . لرم.نة إلعأدام . مأ مرة تتعلأق سملعلومأ.ت عأ  
الفأأة الأأدول يف خ"املع. أأدات الأأيت قأأد تكأأون ذات صأألة ساع أأ.ل املقبلأأة للجثأأة بشأأفن موضأأوع 

 (وA/CN.4/730  "ةمسؤولية الدول

 املواقع الشبكية -8 
أعربأأأت اللجثأأأة عأأأ  تقأأأدينر . الع يأأأق لرم.نأأأة إلنشأأأ.ئه. موقعأأأ.  شأأأبكي.  خ.صأأأ.  أبع أأأ.ل  -311

ومأررت اللجثأة القأول أبن  أ ا املوقأع  و(1503 الّلجثة، ورّحبت مبواصلة حتدينث   ا املوقع وحتسيثه
تشأأأك  مأأورما  قي أأأ.  للغ.ينأأأة  (1504 الشأأبكي وغأأأ   مأأ  املواقأأأع الشأأأبكية الأأيت تأأأدينر . شأأعبة التأأأدوين 

سلثسأأبة للجثأأة وللبأأ.ح ني يف أع أأ.ل اللجثأأة مأأ  اجملت أأع ااوسأأع، و أأي مأأ  مثّ تسأأهم يف الثهأأوض 
طأأأ.ال فه أأهو ورّحبأأأت اللجثأأة سحتأأأواء ع ومأأ.  بتأأأدرينس القأأ.نون الأأأدويل ومراسأأته ونشأأأر  وتوسأأيع ن

املوقأأع الشأأبكي املتعلأأق أبع أأ.ل اللجثأأة علأأ  معلومأأ.ت بشأأفن احل.لأأة الرا ثأأة لل واضأأيع املدرجأأة يف 

__________ 

 1503) http://legal.un.org//ilcو 
 و/http://legal.un.org/codيف:  مت.حة بوجه ع.  (1504 
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جأأأدول أع أأأ.ل اللجثأأأة ومأأأ لك علأأأ  روابأأأ  دىل نصأأأوص أوليأأأة حُمأأأرَّرة لل ح.ضأأأر املأأأوج ة للجثأأأة 
 والتسجيالت الصوتية للجلس.ت الع.مة للجثةو

 املتحدة السمعية البصرية للقانون الدويل مكتبة األمم -9 
كتبة اامم املتحدة الس عية البصرينة للقأ.نون مل م. الحظت اللجثة مرة أخرى مع التقدينر -312

يف التعرين  عل   و أفض  سلق.نون الدويل وبع   اامم املتحأدة  (1505 الدويل م  قي ة است ث.ئية
 لدويلوفيه ع   ةثة الق.نون ا مب. يف   ا امليدان،

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية والسبعني للجنة -هاء 
نيسأأأ.ن/أبرين   27  قأأأررت اللجثأأأة عقأأأد مورهتأأأ. ال .نيأأأة والسأأأبعني يف جثيأأأ  يف الفأأأرتة مأأأ -313
 و2020 س ب/أغسط 7 متوو/ينوليه دىل 6  ح ينران/ينونيه وم 5 دىل

 التعاون مع اهليئات األخرى -واو 
، ألق  الق.ضي عبد القوي أمحأد 2019 همتوو/ينولي 11 املعقومة يف، 3478 ةيف اةلس -314

ينوسأأ ، رئأأيس حمك أأة العأأدل الدوليأأة، مل أأة أمأأ.  اللجثأأة وأطلعهأأ. علأأ  اانشأأطة القضأأ.ئية الأأيت 
 وأعقب ذلك تب.مل لآلراءو و(1506 اضطلعت هب. احملك ة مؤخرا  

 العأأ.  الت.بعأأة جمللأأس أوروس يف وم ّأأ  ةثأأة املستشأأ.رين  القأأ.نونيني املعثيأأة سلقأأ.نون الأأدويل -315
الدورة احل.لية للجثة رئيُس ةثأة املستشأ.رين  القأ.نونيني، السأيد بيأرت ف.ليأك، ورئيسأُة شأعبة القأ.نون 

ملدينرينأأأة االستشأأأ.رات الق.نونيأأأة والقأأأ.نون الأأأدويل العأأأ.   نيالأأأدويل العأأأ.  ومكتأأأب املع. أأأدات التأأأ.بع
مأأأأأأ.رات رميثأأأأأأأ.، اللأأأأأأ ان حتأأأأأأأداث أمأأأأأأ.  اللجثأأأأأأأة يف  وأميثأأأأأأة ةثأأأأأأة املستشأأأأأأأ.رين  القأأأأأأ.نونيني، السأأأأأأأيدة

ورّمأأأ ا علأأأ  اانشأأأطة احل.ليأأأة الأأأيت  و(1507 0192 وأاير/مأأأ.ين 13 ، املعقأأأومة يف4723 .جلسأأأته
تضطلع هب. ةثة املستش.رين  الق.نونيني يف جم.ل الق.نون الدويل الع. ، ومأ لك علأ  أنشأطة جملأس 

 أوروسو وأعقب ذلك تب.مل لآلراءو
جثأأأأة الق.نونيأأأأة للبلأأأأدان اامرينكيأأأأة يف الأأأأدورة احل.ليأأأأة للجثأأأأة القأأأأ.نون الأأأأدويل وم ّلأأأأت الل -316

، املعقأومة 3477 ةرئيسُته.، السأيدة روث مأوراي سالثيأو، الأيت ألقأت مل أة أمأ.  اللجثأة يف اةلسأ
وقّدمت عرض.  ع.مأ.  لرنشأطة الأيت اضأطلعت هبأ. ةثتهأ. بشأفن  و(1508 0192 همتوو/ينولي 01 يف

و وأعقأب 2018 عأ.  ق.نونية، مرّمأ ة  بوجأه خأ.ص علأ  اانشأطة الأيت جأرت يفخمتل  املس.ئ  ال
 ذلك تب.مل لآلراءو

اافرينقيأأة يف الأأدورة احل.ليأأة للجثأأة أميُثهأأ.  -وم ّأأ  املثظ أأة االستشأأ.رينة الق.نونيأأة اآلسأأيوينة  -317
، املعقأأأأأومة 3485 .العأأأأ. ، السأأأأأيد ميثيأأأأأدي غ.سأأأأأتورن، الأأأأأ ي حتأأأأأدث أمأأأأأ.  اللجثأأأأأة يف جلسأأأأأته

__________ 

 1505) http://legal.un.org/avl/intro/welcome_avl.htmlو 
 تلك اةلسةوالكل ة مسّجلة يف احملضر املوج  ل (1506 
 الكل ت.ن مسّجلت.ن يف احملضر املوج  لتلك اةلسةو (1507 
 الكل ة مسّجلة يف احملضر املوج  لتلك اةلسةو (1508 

http://legal.un.org/avl/intro/welcome_avl.html
http://legal.un.org/avl/intro/welcome_avl.html
http://legal.un.org/avl/intro/welcome_avl.html


A/74/10 

GE.19-13883 458 

وقأأأأأد  دىل اللجثأأأأأة دح.طأأأأأة مأأأأوج ة سملثظ أأأأأة وحملأأأأأة ع.مأأأأأة عأأأأأ   و(1509 0192 همتوو/ينوليأأأأ 18 يف
 12 دىل 8  السأأأثوينة السأأأ.بعة واخل سأأأني الأأأيت عقأأأدت يف اليأأأ.سن يف الفأأأرتة مأأأمأأأداوالت الأأأدورة 

يف ذلأأأك مث.قشأأأ.هت. بشأأأفن املواضأأأيع املدرجأأأة يف بأأأرانمج ع أأأ   مبأأأ. ،2018 رتشأأأرين  ااول/أمتأأأوب
 اللجثةو وأعقب ذلك تب.مل لآلراءو

للجثأأأة السأأأيدة   وم ّلأأأت ةثأأأة القأأأ.نون الأأأدويل الت.بعأأأة لالحتأأأ.م اافرينقأأأي يف الأأأدورة احل.ليأأأة -318
م.ثلني موري أاينسو والسيد سثدينسو  أو سيشون، عضوا مفوضية االحت.م اافرينقي، الل ان ألقي.  

وقأأدم. عرضأأ.   و(1510 0192 همتوو/ينوليأأ 91 املعقأأومة يف 4863 .مل أأة أمأأ.  اللجثأأة يف جلسأأته
عت هبأأأأ. ع.مأأأأ.  انشأأأأطة مفوضأأأأية االحتأأأأ.م اافرينقأأأأي بشأأأأفن خمتلأأأأ  املسأأأأ.ئ  الق.نونيأأأأة الأأأأيت اضأأأأطل

يف ذلأأك أنشأطة االحتفأ.ل سلأأ مرى الع.شأرة إلنشأأ.ئه.و وأعقأب ذلأأك  مبأ. املفوضأية مثأ  دنشأأ.ئه.،
 تب.مل لآلراءو

، جأأرى تبأأ.مل غأأ  رمسأأي لأأآلراء بأأني أعضأأ.ء اللجثأأة واللجثأأة 2019 همتوو/ينوليأأ 17 ويف -319
حيب اليت ألق. . الدولية للصليب اامحر بشفن املواضيع ذات اال ت .  املشرتكو وعقب مل ة الرت 

السأيد جيأأ  مربونييأه، انئأأب رئأيس اللجثأأة الدوليأة للصأأليب اامحأر، واملالحظأأ.ت االفتت.حيأة الأأيت 
أملت هب. السيدة مورموال مروج، مب ة املوافني الق.نونيني ورئيسة شعبة الشؤون الق.نونيأة سللجثأة 

ون الأأأدويل، قُأأأدمت عأأأروض الدوليأأأة للصأأأليب اامحأأأر، والسأأأيد سفيأأأ  شأأأتورم.، رئأأأيس ةثأأأة القأأأ.ن
قدمتأه السأيدة   "تطأوينر القأ.نون الأدويل أو ور الدول يف توضيحم"دينض.حية بشفن املواضيع الت.لية: 

لقواعأأأد اآلمأأأرة مأأأ  القواعأأأد الع.مأأأة للقأأأ.نون ا"السأأأيد سفيأأأ  شأأأتورم.، فضأأأال  عأأأ  و مأأأورموال مروج 
خأأأأأر  "ووضأأأأأوع، ملقدمأأأأأه السأأأأأيد ماينأأأأأر تأأأأأالمي، املقأأأأأرر اخلأأأأأ.ص املعأأأأأر س "(jus cogensالأأأأأدويل  

قدمتأه  " التطورات يف الق.نون الأدويل اإلنسأ.ين يف جمأ.ل مثظومأة ااسألحة الفت.مأة ال اتيأة التشأغي
السيدة نيت. غوس.ك، املستش.رة الق.نونية سللجثة الدولية للصليب اامحأرو وأعقأب مأ  واحأد مأ  

. السيدة  يلني مور . ، مدينرة دمارة القوانني والسي.س.ت الدولية يف اللجثأة العروض مث.قشة أمارهت
 الدولية للصليب اامحرو وأملت السيدة مور .  مبالحظ.ت خت.ميةو

 التمثيل يف الدورة الرابعة والسبعني للجمعية العامة -زاي 
الع.مأة برئيسأه.، السأيد قررت اللجثة أن تكون ة ّلة يف الدورة الرابعة والسبعني للج عيأة  -320

 سفي  شتورم.و

 احللقة الدراسية للقانون الدويل -حاء 
، 2018 مأأأأأ.نون ااول/مينسأأأأأ ل  22  املأأأأأؤر  73/265 ةع أأأأأال  بقأأأأأرار اة عيأأأأأة الع.مأأأأأ -321

ُعقأدت الأأدورة اخل.مسأأة واخل سأأون للحلقأأة الدراسأأية للقأ.نون الأأدويل يف قصأأر اامأأم خأأالل الفأأرتة 
، علأأأ   أأأ.مش الأأأدورة احل.ليأأأة للجثأأأةو و أأأ   احللقأأأة الدراسأأأية 2019 همتوو/ينوليأأأ 26 دىل 8  مأأأ

موّجهأأأأة دىل احلقأأأأوقيني الشأأأأب.ب املتخصصأأأأني يف القأأأأ.نون الأأأأدويل، ودىل الشأأأأب.ب مأأأأ  ااسأأأأ.ت ة 

__________ 

 الكل ة مسّجلة يف احملضر املوج  لتلك اةلسةو (1509 
 الكل ت.ن مسّجلت.ن يف احملضر املوج  لتلك اةلسةو (1510 
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الدبلوم.سأي الأ ين  ينشأأغلون  أو املسأؤولني احلكأوميني العأ.ملني يف السألك اامأ.مميي أو اةأ.معيني
 داهنمووا.ئ  يف اخلدمة املدنية يف بل

وشأأ.رك يف الأأدورة مسأأة وعشأأرون مشأأ.رم.  مأأ  جثسأأي.ت خمتلفأأة مأأ  مجيأأع اجمل وعأأ.ت  -322
وحضأأر املشأأ.رمون اةلسأأ.ت الع.مأأة للجثأأة، واحمل.ضأأرات الأأيت جأأرى الرتتيأأب هلأأ.  و(1511 اإلقلي يأأة

 خصيص. ، وش.رموا يف اافرقة الع.ملة املعثية مبواضيع حمدمةو
وافتأأأتح احللقأأأأة الدراسأأأأية السأأأيد سفيأأأأ  شأأأأتورم.، رئأأأأيس اللجثأأأةو وتأأأأوىل السأأأأيد مأأأأ.رموس  -323

تحأأأأدة يف جثيأأأأ ، مسأأأأؤولية دمارة احللقأأأأة  يأأأأت، مبأأأأ  املستشأأأأ.رين  القأأأأ.نونيني مبكتأأأأب اامأأأأم امل
الدراسأأية وتثظي هأأ. وتسأأي  أع .هلأأ.، وأمى وايفأأة مأأدينر احللقأأة الدراسأأيةو وع أأ  السأأيد فيتورينأأو 
ميثيأأيت، اخلبأأ  واملستشأأ.ر يف القأأ.نون الأأدويل، مثسأأق. ، ينسأأ.عد  السأأيد بييأأرتو غ ونأأدينثو، املسأأ.عد 

 الق.نوين م  ج.معة جثي و
، ألق. أأ. السأأيد " أأ  ةثأأة القأأ.نون الأأدويلع"اللجثأأة احمل.ضأأرات الت.ليأأة: أعضأأ.ء يف  وألقأأ  -324

غ.لفأأ.و تيلأأيس   سترينسأأي.، ألقتهأأ. السأأيدة "جثأأة القأأ.نون الأأدويل: نظأأرة مأأ  اخلأأ.ر ة"وجأأورغ نأأوليت  
، ألق. أأأأ. السأأأيد أنأأأ وما راجبأأأأوت  "ةاملأأأة املعروضأأأة علأأأ  احملأأأأ.مم واهليئأأأ.ت القضأأأ.ئية الدوليأأأا"و
صأأ.نة مسأأؤويل الأأدول مأأ  الوالينأأة ح"و، ألق. أأ. السأأيد شأأيثي. موراسأأي  "ياةأأو  .ينأأة الغأأال مح"و

لقواعأد اآلمأرة مأ  القواعأد ا"و، ألقتهأ. السأيدة مون بسأيون دسأكوسر دراننأدث  "ةالقض.ئية ااجثبي
وف  اةأأأل لرفأأأرام عأأأ  تأأأ"و، ألق. أأأ. السأأأيد ماينأأأر تأأأالمي  "(jus cogensالع.مأأأة للقأأأ.نون الأأأدويل  

االنته.مأأأأ.ت اةسأأأأي ة للقأأأأ.نون الأأأأدويل حلقأأأأوال اإلنسأأأأ.ن واالنته.مأأأأ.ت اخلطأأأأ ة للقأأأأ.نون الأأأأدويل 
، ألق. أأأ. السأأأيد "ةةأأرائم ضأأأد اإلنسأأ.نيا"و، ألق. أأأ. السأأيد مالومينأأأو غرومسأأ.ن غيلأأأو   "اإلنسأأ.ين

 -، ألق. أأأأأأ. السأأأأأيد م.رسأأأأأيلو سسأأأأأأكيس "ملبأأأأأ.مئ الع.مأأأأأأة للقأأأأأ.نون الأأأأأدويلا"وسأأأأأني مو مأأأأأوريف  
 ، ألق. . السيد خوان م.نوين  غوميس روبليدوو"تلتطبيق املؤقت لل ع. داا"وب مومينس  

وحضأر املشأ.رمون حم.ضأرة يف معهأد الدراسأأ.ت العليأ. الدوليأة واإلمن.ئيأة يف جثيأ  بشأأفن  -325
، ألق. أأأ. السأأأيد فأأأؤام واربييأأأ ، "قوسأأيع نطأأأ.ال صأأأالحي.ت املثظ أأأ.ت الدوليأأأة: الثظرينأأة والتطبيأأأت"

لقأأأ.نون الأأأدويل، والسأأأيد جأأأ.ن لومأأأ. بورتشأأأي، ااسأأأت.ذ املسأأأ.عد يف القأأأ.نون يف ا املشأأأ.ركااسأأأت.ذ 
حضأروا مأؤمترا  نظ تأه ج.معأة جثيأ  بشأفن  م .  الدويل، معهد الدراس.ت العلي. الدولية واإلمن.ئيةو

، شأأأ.رمت فيأأأه ".أعق.هبأأأ ويف .ينأأأة البيئأأأة واملثشأأأمت امل.ئيأأأة يف أثثأأأ.ء املث.وعأأأ.ت املسأأألحةمح"موضأأأوع 
سلث اع.ت  ينتعلق في ..ينة البيئة مح"ليتو، عضو اللجثة واملقررة اخل.صة املعثية مبوضوع السيدة م.راي 

__________ 

شأأأ.رك يف احللقأأأة ااشأأأأخ.ص الت.ليأأأة أمسأأأ.ؤ م: السأأأأيد حم أأأد عبأأأد اجمليأأأأد ربيأأأع  مصأأأر(، السأأأأيد حأأأ.فل أبأأأو الشأأأأ.م.ت  (1511 
 اة هورينأأأة العربيأأأة السأأأورينة(، السأأأيد ألكسأأأثدر أنتيأأأ.لون مونأأأدي  بأأأ و(، السأأأيدة ينوليأأأ. بأأأران   دينط.ليأأأ.(، السأأأيدة أوغأأأي 

، السأأيدة أرايان ِمل مأأأ.رم  مأأأ.رال م.سأأأتيلو  مأأأوس(، السأأأيد ِملفأأأ. مأأأ.رينثو( بيلغأأي  ترميأأأ.(، السأأأيدة دلي ابيتأأأ. بوتشأأأي  سأأأ.ن
مميأأأ.نش   أأأ.ينيت(، السأأأيدة فيكتأأأوراي درنسأأأت  الأأأوالايت املتحأأأدة اامرينكيأأأة(، السأأأيدة بثجأأأ.بورن ف.تييأأأه  اتينلثأأأد(، السأأأيد 

ورغي غورغييأأأأ  رينثيأأأأه فيغ ينأأأأدو مأأأأوراليس  سراغأأأأواي(، السأأأأيد خأأأأ.في  فراننأأأأدو غ.رسأأأأي. بأأأأوت و  مولومبيأأأأ.(، السأأأأيد غأأأأ
 بلغأأ.راي(، السأأيدة ف.ط أأة حجأأوي  املغأأرب(، السأأيدة  أأ.ءا  أأ.وينري  جأأ ر سأألي .ن(، السأأيد مأأ.رت  م.نأأدف   دسأأتوني.(، 
السأأأيد شأأأ.ين سفيأأأأ  نغأأأ.تيو أمأأأوين  الكونغأأأأو(، السأأأيدة مأأأ.ري ملأأأأ  نغأأأو نيهيأأأغ  الكأأأأ.م ون(، السأأأيدة بيأأأ. نيأأأأدينرمورفر 

.(، السأأأأأيدة نأأأأأورين  رحأأأأأيم  بأأأأأثغالمينش(، السأأأأأيد شأأأأأوم جون رمحأأأأأ.تو   الث سأأأأأ.(، السأأأأأيدة مأأأأأ.راين أولأأأأأوم ي  ميثيأأأأأ
بيأرت سأ.نت دمي.نوينأ   نيجأ اي(، السأيدة عظيشأ.تو اتمبأ.  السأثغ.ل(، السأيد مأ ان مو أ.ن  - أووبكست.ن(، السيد سأي ون 

 .معأأة جثيأأ ،  فأأ.وابويل  اهلثأأد(و واجت عأأت ةثأأة االختيأأ.ر برائسأأة السأأيد مكأأ.ين مأأوينس مبيثغأأي، أسأأت.ذ القأأ.نون الأأدويل
 وم  الطلب.ت 304مرشح.  م  بني  25، واخت.رت 2019نيس.ن/أبرين   30يف 
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و وتكلأأأم يف املأأأؤمتر املتحأأأدثون الت.ليأأأة أمسأأأ.ؤ م: السأأأيدة لأأأورانس بواسأأأون مي شأأأ.وورن، "ةاملسأأألح
، أسأأأت.ذ القأأأ.نون الأأأدويل  .معأأأة السأأأيد مأأأ.رمو س.سأأأويلو أسأأأت.ذة القأأأ.نون الأأأدويل  .معأأأة جثيأأأ   

جثيأ ، ومأأدينر أم.ممييأة جثيأأ  للقأ.نون الأأدويل اإلنسأ.ين وقأأ.نون حقأوال اإلنسأأ.ن  والسأيدة مأأ.را 
تيغثيثأأو، ااسأأت.ذة  .معأأة جثيأأ ، ومثسأأقة مثصأأة القأأ.نون الأأدويل لل يأأ.  يف مرمأأ  جثيأأ  لل يأأ.   

الشأؤون الق.نونيأة، اللجثأة الدوليأأة  والسأيدة  يلأني أوبرينغأون جيسأكني، املستشأ.رة الق.نونيأة، شأعبة
 للصليب اامحر  والسيدة ماان  واراي، أست.ذة الق.نون الدويل، ج.معة لثدن موليجو

ووار املشأأأ.رمون مقأأأر مثظ أأأة الع أأأ  الدوليأأأة، وحضأأأروا عرضأأأني قأأأدمه . السأأأيد مراوينأأأ   -326
، والسيد جأورج "ةرينة الدوليلعدالة اإلماا"بيرتوفيتش، م.تب احملك ة اإلمارينة الت.بعة لل ثظ ة، ع  

 و"ةديند املع.ين  م  قب  مثظ ة الع   الدوليحت"بوليت.ميس، املستش.ر الق.نوين سملثظ ة، ع  
وُشأأأكِّ  فرينقأأأ.ن عأأأ.مالن، ااول معأأأر بتحدينأأأد مواضأأأيع جدينأأأدة للجثأأأة القأأأ.نون الأأأدويل  -327

يف احللقة الدراسية  املش.رمونع ووّ وت وال .ين معر ساملة املعروضة عل  احمل.مم واهليئ.ت القض.ئية،
عضأأوان مأأ  أعضأأ.ء اللجثأأة، مهأأ. السأأيدة سترينسأأي. غ.لفأأ.و تيلأأيس والسأأيد  واضأأطلعبأأني الفأأرينقنيو 

الفأأرينقني العأأ.ملني وتقأأدمي اإلرشأأ.مو وأعأأد مأأ  فرينأأق تقرينأأرا   علأأ  اإلشأأرا  مبه أأةأنأأ وما راجبأأوت، 
قة الدراسيةو ومجُِّع التقرينران وُوّوع. علأ  مجيأع وقّد  استثت.ج.ته أثث.ء جلسة الع   ااخ ة م  احلل

 املش.رمني، وم لك عل  أعض.ء اللجثةو
وحضر املش.رمون أينض.  املأؤمتر ااول لشأبكة خرجيأي احللقأة الدراسأية يف القأ.نون الأدويلو  -328

(، رئيسأأأأة الشأأأأبكة 2017 عأأأأ.  ةجيأأأأورحبأأأأت سملشأأأأ.رمني واخلأأأأرجيني السأأأأيدة ف ينأأأأيت روبسأأأأون  خر 
.رة الق.نونيأأأأة للبع أأأأة الدائ أأأأة لل  لكأأأأة املتحأأأأدة للينط.نيأأأأ. العظ أأأأ  وأينرلثأأأأدا الشأأأأ .لية يف واملستشأأأأ

جثي ، والسيد فيتورينو ميثييت، اامني الع.  للشبكة، ومثسق احللقة الدراسية يف القأ.نون الأدويلو 
 واملسأأ.ئ  والبيئأأة، الأأدويل القأأ.نون بشأأفن نقأأ.ل حلقتأأ. ونُظ أأتشخصأأ. و  90 ووحضأأر املأأؤمتر  أأ

 املث.وعأأ.ت الدوليأأةو وألقأأ  مل أأة رئيسأأية السأأيد مرينسأأتي.ن توموشأأ.ت  خأأرينج تسأأوينة يف اإلجرائيأأة
يف برلني، والعضو الس.بق يف اللجثةو وفي . ينلي  (، ااست.ذ الفخري  .معة  .مبولت1966 ع. 

 املتكل أأأأأأون الأأأأأأ ين  حتأأأأأأدثوا يف املأأأأأأؤمتر: حتأأأأأأدثت يف اةلسأأأأأأة ااوىل السأأأأأأيدة مأأأأأأ.راي ليتأأأأأأو  خرجيأأأأأأة
(، السأكرت ة ااوىل يف 2009 عأ.  السيدة ايمسني موس   خرجيأةو (، عضو اللجثة  1993 ع. 

(، عضأأأو اللجثأأأة  1975 عأأأ.   خأأأرينجالسأأأيد شأأأيثي. موراسأأأي و بع أأأة مصأأأر الدائ أأأة يف جثيأأأ   
(، رئيس دمارة املرم  الثروجيي حلقوال اإلنسأ.ن، وعضأو 2008 ع.  السيد جثتي.ن وينب ي  خرينجو 

(، أسأأأت.ذ القأأأ.نون 1989 عأأأ.  السأأأيد م.رسأأأيلو مأأأو ني  خأأأرينجو اللجثأأة املعثيأأأة حبقأأأوال اإلنسأأأ.ن  
اامأأأأني العأأأأ.  ملعهأأأأد القأأأأ.نون الأأأدويل يف معهأأأأد الدراسأأأأ.ت العليأأأأ. الدوليأأأأة واإلمن.ئيأأأأة يف جثيأأأأ ، و 

(، أسأأأت.ذ 2009 عأأأ.  يف اةلسأأأة ال .نيأأأة السأأأيد أنطونيأأأوس أبأأأو مسأأأم  خأأأرينج الأأأدويل  وحتأأأدث
 (، احمل.ميأة يف2000 عأ.  تيثتأ.  خرجيأة -السيدة مونيك. فأ اي و الق.نون الدويل سة.معة اللبث.نية  

(، م.تأأأأب 1988 عأأأأ.  السأأأأيد فيليأأأأب غوتييأأأأه  خأأأأرينجو   Essex Street Chambers 20 ةمؤسسأأأأ
(، الق.ضأأأي يف 1988 عأأأ.  السأأأيد راؤول سنغ.النغأأأ.ن  خأأأرينجو احملك أأأة الدوليأأأة لقأأأ.نون البحأأأ.ر  

(، احمل.ضأأأأأأر ومبأأأأأأ  2013 عأأأأأأ.  السأأأأأأيد بأأأأأأرااين م.مغأأأأأأ.ري  خأأأأأأرينجو احملك أأأأأأة اةث.ئيأأأأأأة الدوليأأأأأأة  
 مرمأأأأأأ  جثيأأأأأأ  لتسأأأأأأوينة املث.وعأأأأأأ.ت الدوليأأأأأأةو وأخأأأأأأ ا ، أملأأأأأأت مبالحظأأأأأأ.ت خت.ميأأأأأأة يف البأأأأأأ.ح ني
(، انئبأأة رئأأيس الشأأبكة واحمل.ميأأة الع.مأأة يف 2017 عأأ.  دلي ابيأأث شأأونغ  خرجيأأة -مأأ.ري  السأأيدة

 مكتب املدعي الع.  يف سثغ.فورةو
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وألقأأأ  مأأأ  مأأأ  رئأأأيس اللجثأأأة، ومأأأدينر احللقأأأة الدراسأأأية للقأأأ.نون الأأأدويل، والسأأأيد رينثيأأأه  -329
الدراسأية أمأأ.  اللجثأة أثثأأ.ء احلفأ  اخلتأأ.مي فيغ ينأدو مأوراليس، مل أأ.ت سسأم املشأأ.رمني يف احللقأة 

 للحلقة الدراسيةو وحص  م  مش.رك عل  شه.مةو
 والحظأأت اللجثأأة مأأع االنشأأغ.ل أن مأأس حكومأأ.ت فقأأ   أأي الأأيت قأأدمت تلعأأ.ت يف -330
:  أأي ،لصأأثدوال اامأأم املتحأأدة االسأأتئ .ين للحلقأأة الدراسأأية املعثيأأة سلقأأ.نون الأأدويل 2019 عأأ. 

أثأأأرت ااومأأأة امل.ليأأأة الأأأيت شأأأهدهت.  وقأأأدا، وامل لكأأأة املتحأأأدة، والث سأأأ.، واهلثأأأدو أينرلثأأأدا، وسوينسأأأر 
مأأ   دال ينأت ك  الصأثدوال مل السأثوات ااخأ ة أتثأأ ا  خطأ ا  علأ  متوينأأ  احللقأة الدراسأيةو ولأأ لك،

نصأأأأيص عأأأأدم حمأأأأدوم مأأأأ  املأأأأثح لل رشأأأأحني اةأأأأدينرين  هبأأأأ. مأأأأ  البلأأأأدان الث.ميأأأأةو وم.نأأأأت قأأأأد 
لثفقأأأأأ.ت السأأأأأفر  4تغطأأأأأي الثفقأأأأ.ت املعيشأأأأأية فقأأأأأ ، و 8  2019 عأأأأأ.  وم.لأأأأأة يف 12 تُمثحأأأأ

 واملعيشة(و
مشأأأأأأأ.رم. ،  1 258 .، شأأأأأأأ.رك فيهأأأأأأأ1965 عأأأأأأأ.  ومثأأأأأأ  أتسأأأأأأأيس احللقأأأأأأأة الدراسأأأأأأأية يف -331
 مش.رم. و 760 وجثسيةو وحص  عل  مثح   177 مي لون
  احلقأأأأوقيني وتشأأأأدم اللجثأأأأة علأأأأ  اامهيأأأأة الأأأأيت توليهأأأأ. هلأأأأ   احللقأأأأة الدراسأأأأية الأأأأيت متّكأأأأ -332

سأأي . احلقوقيأأون مأأ  البلأأدان الث.ميأأة، مأأ  اإلملأأ.  بع أأ  اللجثأأة وأنشأأطة املثظ أأ.ت  وال الشأأب.ب،
الدولية العديندة اليت تتخ  م  جثيأ  مقأرا  هلأ.و وتوصأي اللجثأة أبن تث.شأد اة عيأة الع.مأة الأدول 

شأ.رمة أمأل عأدم مب 2020 عأ.  مرة أخرى تقدمي تلعأ.ت بغيأة ضأ .ن تثظأيم احللقأة الدراسأية يف
 ا  تووينع جغرايف مث.سبو ويف ةك 


