
A/76/10 

1 GE.21-11083 

  الفصل األول  
 مقدمة

  نيسأأأأأأأأان/  26 والسأأأأأأأأبعين يإ الفترة من  ثانيةالدولإ الجم  امول من دورتها العقدت لج ة القانون   -1
  2021آب/أغسأأأأأأأأأأأأأبس    6تموز/اوليه رلى  5والجم  الثانإ يإ الفترة من    2021حمنران/اونيه  4أبرنل رلى 

  المشأاركة تجمع بين )   مةتلبة   جلسأات  شأكل   ان يإ أ قد كال الجم وعد   يإ مقّرها بمكتب اممم المتحدة يإ ج يفو 
  الحادية (و وايتتح الدورة السأأأأأأأأأيد باييل شأأأأأأأأأتورماا رئيس الدورةالحضأأأأأأأأأورنة والمشأأأأأأأأأاركة عن طرنق اإلنترنت

 السبعين للج ةوو 

 األعضاء -ألف 

 تتفل  اللج ة من امعضا  التالية أسماؤهم: -2

 يكاراغوا(السيد كارلوس خو آرغونيو غوميس )ن
 )رسبانيا( السيدة كونثبسيون رسكوبار ررناندث

 السيدة نيلوير أورال )تركيا(
 السيد بوغدان أورنسكو )رومانيا(

 السيد كإ غاب بارك )جمهورنة كورنا(
 بيرموديس )ركوادور(  -السيد مارسيلو باسكيس  

 أوسبي ا )كولومبيا(  -السيد ردواردو بل سيا 
 ورنة ت مانيا المتحدة(السيد كرنس ماا ا بيتر )جمه

 )سلويي يا( السيد رارنست بيترنتش
 السيد داري دو تالدي )ج وب أيرنقيا(

 السيد تشارلم تشيرنور جالو  )سيراليون(
 السيد حسين عو حسونة )مصر(

 السيد محمود ضو الحمود )امردن(
 السيد خونكانغ خوانغ )الصين(

 السيد أنيرودا راجبوت )اله د(
 ا يش )ال مسا(السيد أوغوست را

 رنا )بيرو(السيد خوان خوسيه رودا سانتوال
 السيد يفغي إ زاغاا وف )االتحاد الروسإ(

 السيد جيلبرتو ييرنإ سابونا )البرازنل(
 ديفوار( السيد يعقوب سيسه )كوت

 السيد باييل شتورما )الجمهورنة التشيكية(
 السيد أحمد العرابة )الجمائر(

 يس )البرتغال(السيدة باترنسيا غالفاو تيل
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 )شيلإ(السيد كالوداو غروسمان غيلوف  
 السيد خوان مانونل غوميس روبليدو )المكسيك(

 السيد ماتياس يورتو )يرنسا(
 السيدة مارنا ليهتو )ي ل دا(

 السيد علإ محسن يبيس المري )قبر(
 السيد شي يا موراسإ )اليابان(

 السيد شون دو ميريإ )الواليات المتحدة اممرنكية(
 نا ( سيد هونغ تاو نغونن )يييتلا

 السيد آموس سو واكو )كي يا(
 السيد الحسن الوزانإ الشهدي )المغرب(

 السير مايكل وود )المملكة المتحدة لبرنبانيا العظمى وأارل دا الشمالية(

 الشواغر الطارئة -باء 

يورتو   ماتياس ا السأأأأيد2021نيسأأأأان/أبرنل   29ا المعقودة يإ  3511انتةبت اللج ة يإ جلسأأأأتها   - 3
 لمل  الشاغر البارئ نتيجة  الستقالة السيد غيورغ نولتإا ال ي انتدةب عضوا  يإ محكمة العدل الدوليةو   )يرنسا(

ع -جيم   أعضاء المكتب والمكتب الموسَّ

ا أعضأا  المكتب التالية 2021نيسأان/أبرنل   26ا المعقودة يإ 3508انتةبت اللج ة يإ جلسأتها   -4
 أسماؤهم:

 الحمود )امردن(السيد محمود ضو   :الرئيس

 السيد داري دو تالدي )ج وب أيرنقيا( ال ائب امول للرئيس:

 السيد يفغي إ زاغاا وف )االتحاد الروسإ( ال ائب الثانإ للرئيس:

 السيدة باترنسيا غالفاو تيليس )البرتغال( رئيسة لج ة الصياغة:

 (السيد خوان خوسيه رودا سانتوالرنا )بيرو المقرر:

ع مؤلفا  من أعضأأأا  مكتب الدورة الحاليةا ورؤسأأأا  اللج ة السأأأابقينوكان مكتب ال -5 ا  (1)لج ة الموسأأأَّ
  ا والرؤسأأا  المشأأاركين للفرنق الدراسأأإ المع إ بارتفاع مسأأتوى سأأبح البحر من م ظور ( 2) والمقررنن الةاصأأين 

 و(3)القانون الدولإ

لتالية أسماؤهم: السيد المؤل  من امعضا  ا  ا أدنشئ يرنق التةبيط2021نيسان/أبرنل  29ويإ  -6
آرغونيو غوميسا والسأأأأأأيدة كونثبسأأأأأأيون رسأأأأأأكوبار ررناندثا   تالدي )رئيسأأأأأأا (ا والسأأأأأأيد كارلوس خو داري دو

  بيرموديسا والسأيد رارنست بيترنتشا   - والسأيدة نيلوير أورالا والسأيد كإ غاب باركا والسأيد مارسأيلو باسأكيس  
  

 والسيد باييل شتورماو  االسيد رارنست بيترنتشا و أوسبي ا –السيد ردواردو بل سيا  (1)
  والسأأأأأيد باييل شأأأأأتورماا  والسأأأأأيد داري دو تالديا  ابيرموديس  –السأأأأأيدة كونثبسأأأأأيون رسأأأأأكوبار ررناندثا والسأأأأأيد مارسأأأأأيلو باسأأأأأكيس   (2)

 شي يا موراسإو يدة مارنا ليهتوا والسخوان مانونل غوميس روبليدوا والسيد والسيد
 والسيدة باترنسيا غالفاو تيليسو   السيدة نيلوير أورالا والسيد بوغدان أورنسكوا والسيد خوان خوسيه رودا سانتوالرناا والسيد يعقوب سيسها  (3)
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ا  حسأونةا والسأيد محمود ضو الحمودا والسأيد خونكانغ خوانغ لو ا والسأيد حسأين عو  يد تشأارلم تشأيرنور جا والسأ
والسأأيد أنيرودا راجبوتا والسأأيد أوغوسأأت راا يشا والسأأيد يفغي إ زاغاا وفا والسأأيد جيلبرتو ييرنإ سأأابوناا  

تيليسا يدة باترنسأأأأأأيا غالفاو  والسأأأأأأيد يعقوب سأأأأأأيسأأأأأأها والسأأأأأأيد باييل شأأأأأأتورماا والسأأأأأأيد أحمد العرابةا والسأأأأأأ
كالوداو غروسأأأأمان غيلوفا والسأأأأيد ماتياس يورتوا والسأأأأيدة مارنا ليهتوا والسأأأأيد شأأأأي يا موراسأأأأإا   والسأأأأيد

والسأأأأأيد شأأأأأون دو ميريإا والسأأأأأيد هونغ تاو نغوننا والسأأأأأيد الحسأأأأأن الوزانإ الشأأأأأهديا والسأأأأأير مايكل وودا  
 (وبحكم م صبهخوان خوسيه رودا سانتوالرنا ) والسيد

 ةلجنة الصياغ -دال 

  نيسان/  26ا المعقودة يإ  3546و  3537و  3522و  3515و  3508أنشفت اللج ةا يإ جلساتها   -7
ا لج ة صأأأأأأأأياغة مؤلفة من امعضأأأأأأأأا   2021تموز/اوليه    21و 12أيار/مااو ونومإ   14و 4أبرنل ونومإ  

 التالية أسماؤهم لت اول المواضيع المبي ة أدنا :

السأأيدة باترنسأأيا غالفاو    ية الج ائية امج بية:مسأأؤولإ الدول من الوالية القضأأائحصأأانة  )أ( 
 ا تيليس )رئيسأأأأة (ا والسأأأأيدة كونثبسأأأأيون رسأأأأكوبار ررناندث )مقررة  خاصأأأأة (ا والسأأأأيد كارلوس خو آرغونيو غوميس 

  – ردواردو بل سأأأيا  والسأأأيد    ا بيرموديس   – لسأأأيد مارسأأأيلو باسأأأكيس  وا   والسأأأيدة نيلوير أورالا والسأأأيد كإ غاب باركا 
 تالديا والسأأأيد تشأأأارلم تشأأأيرنور جالو ا والسأأأيد محمود ضو  دو   يد رارنسأأأت بيترنتشا والسأأأيد داري أوسأأأبي اا والسأأأ

الحمودا والسأأيد أنيرودا راجبوتا والسأأيد أوغوسأأت راا يشا والسأأيد يفغي إ زاغاا وفا والسأأيد جيلبرتو ييرنإ  
ونل غوميس روبليدوا  والسأأيد كالوداو غروسأأمان غيلوفا والسأأيد خوان مان اوالسأأيد يعقوب سأأيسأأهسأأابوناا  

دة مارنا ليهتوا والسأيد شأون دو ميريإا والسأيد الحسأن الوزانإ الشأهديا والسأير  والسأيد ماتياس يورتوا والسأي
   ؛(بحكم م صبه)مايكل وودا والسيد خوان خوسيه رودا سانتوالرنا 

وراسأأأإ  شأأأي يا م اترنسأأأيا غالفاو تيليس )رئيسأأأة (ا والسأأأيدالسأأأيدة بحماية الغالف الجوي:   )ب( 
بيرموديسا   -السأأأأأيد كإ غاب باركا والسأأأأأيد مارسأأأأأيلو باسأأأأأكيس  )مقررا  خاصأأأأأا (ا والسأأأأأيدة نيلوير أورالا و 

تالديا والسأيد تشأارلم تشأيرنور  أوسأبي اا والسأيد رارنسأت بيترنتشا والسأيد داري دو –والسأيد ردواردو بل سأيا 
يد أوغوسأأأأأأأت راا يشا والسأأأأأأأيد يفغي إ  محمود ضو الحمودا والسأأأأأأأيد أنيرودا راجبوتا والسأأأأأأأ جالو ا والسأأأأأأأيد
سأيد جيلبرتو ييرنإ سأابوناا والسأيد يعقوب سأيسأها  والسأيد كالوداو غروسأمان غيلوفا والسأيد زاغاا وفا وال

ير مايكل وودا  ماتياس يورتوا والسأأأيدة مارنا ليهتوا والسأأأيد شأأأون دو ميريإا والسأأأيد هونغ تاو نغوننا والسأأأ
   ؛(بحكم م صبه)نا والسيد خوان خوسيه رودا سانتوالر 

: السأأأأأأأيدة باترنسأأأأأأأيا غالفاو تيليس )رئيسأأأأأأأة (ا والسأأأأأأأيد خوان  التببيق المؤقت للمعاهدات ) ( 
مانونل غوميس روبليدو )مقررا  خاصأأأأأا (ا والسأأأأأيدة كونثبسأأأأأيون رسأأأأأكوبار ررناندثا والسأأأأأيد كإ غاب باركا 

تشأأأارلم تشأأأيرنور جالو ا والسأأأيد بيرموديسا والسأأأيد رارنسأأأت بيترنتشا والسأأأيد   -يس  والسأأأيد مارسأأأيلو باسأأأك
والسأيد يفغي إ زاغاا وفا والسأيد باييل شأتورماا والسأيد كالوداو غروسأمان غيلوفا والسأيد أنيرودا راجبوتا  

ن خوسأأيه رودا ماتياس يورتوا والسأأيدة مارنا ليهتوا والسأأيد شأأون دو ميريإا والسأأير مايكل وودا والسأأيد خوا
 ؛(بحكم م صبه)سانتوالرنا 

: السأأيدة باترنسأأيا غالفاو تيليس )رئيسأأة (ا والسأأيد باييل  ة الدول يإ مسأأؤولية الدولةيخال )د( 
شأأأتورما )مقررا  خاصأأأا (ا والسأأأيد كإ غاب باركا والسأأأيد رارنسأأأت بيترنتشا والسأأأيد تشأأأارلم تشأأأيرنور جالو ا  

داو غروسأأأأأمان  ت راا يشا والسأأأأأيد يفغي إ زاغاا وفا والسأأأأأيد كالو والسأأأأأيد أنيرودا راجبوتا والسأأأأأيد أوغوسأأأأأ
 (؛بحكم م صبهر مايكل وودا والسيد خوان خوسيه رودا سانتوالرنا )غيلوفا والسيد شون دو ميريإا والسي
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)رئيسأأأأأأأة (ا والسأأأأأأأيد مارسأأأأأأأيلو  : السأأأأأأأيدة باترنسأأأأأأأيا غالفاو تيليسالمبادئ العامة للقانون  )ه( 
السأأيدة كونثبسأأيون رسأأكوبار  بيرموديس )مقررا  خاصأأا (ا والسأأيد كارلوس خو آرغونيو غوميسا و  –باسأأكيس  

أوسأأأبي اا والسأأأيد رارنسأأأت   – سأأأيا ررناندثا والسأأأيدة نيلوير أورالا والسأأأيد كإ غاب باركا والسأأأيد ردواردو بل
ارلم تشأأأأأيرنور جالو ا والسأأأأأيد محمود ضو الحمودا والسأأأأأيد تالديا والسأأأأأيد تشأأأأأ بيترنتشا والسأأأأأيد داري دو

لسأأأأيد جيلبرتو ييرنإ سأأأأابوناا والسأأأأيد يعقوب سأأأأيسأأأأها والسأأأأيد أنيرودا راجبوتا والسأأأأيد يفغي إ زاغاا وفا وا
وفا والسأيد ماتياس يورتوا والسأيدة مارنا ليهتوا والسأيد شأون  باييل شأتورماا والسأيد كالوداو غروسأمان غيل

سأأأأأيد هونغ تاو نغوننا والسأأأأأيد الحسأأأأأن الوزانإ الشأأأأأهديا والسأأأأأير مايكل وودا والسأأأأأيد خوان  دو ميريإا وال
 (وبحكم م صبهتوالرنا )خوسيه رودا سان

 المبي ة أعال و  ةمسةجلسة بشفن المواضيع ال 37مجموعه   وعقدت لج ة الصياغة ما -8

 األفرقة العاملة والفريق الدراسي –هاء 

 ين العاملين التاليين:أنشف يرنق التةبيط الفرنق -9

حمود السأأأأأأأأأأأأأأيأأد محمود ضو الالفرنق العأأامأأل المع إ ببرنأأامج العمأأل البونأأل امجأأل:   )أ( 
لسأيدة كونثبسأيون رسأكوبار ررناندثا والسأيدة نيلوير أورالا والسأيد بوغدان أورنسأكوا والسأيد كإ )رئيسأا (ا وا

ا ا بيترا والسأأأأيد رارنسأأأأت بيترنتشا  بيرموديسا والسأأأأيد كرنس ما –غاب باركا والسأأأأيد مارسأأأأيلو باسأأأأكيس 
ين عو حسأأونةا والسأأيد خونكانغ خوانغا  والسأأيد داري دو تالديا والسأأيد تشأأارلم تشأأيرنور جالو ا والسأأيد حسأأ

زاغاا وفا والسأأيد جيلبرتو ييرنإ سأأابوناا    والسأأيد أنيرودا راجبوتا والسأأيد أوغوسأأت راا يشا والسأأيد يفغي إ
ل شأأتورماا والسأأيد أحمد العرابةا والسأأيدة باترنسأأيا غالفاو تيليسا والسأأيد والسأأيد يعقوب سأأيسأأها والسأأيد بايي

السأيد ماتياس يورتوا والسأيدة مارنا ليهتوا والسأيد شأي يا موراسأإا والسأيد شأون  كالوداو غروسأمان غيلوفا و 
مايكل غ تاو نغوننا والسيد آموس سو واكوا والسيد الحسن الوزانإ الشهديا والسير  دو ميريإا والسيد هون

 (؛بحكم م صبهوودا والسيد خوان خوسيه رودا سانتوالرنا )

والسأأأأأيدة  السأأأأأيد حسأأأأأين عو حسأأأأأونة )رئيسأأأأأا (ا  العمل:الفرنق العامل المع إ بفسأأأأأاليب  )ب( 
والسيد كإ غاب باركا والسيد  كونثبسيون رسكوبار ررناندثا والسيدة نيلوير أورالا والسيد بوغدان أورنسكوا

تالديا والسأأيد تشأأارلم تشأأيرنور  بيرموديسا والسأأيد رارنسأأت بيترنتشا والسأأيد داري دو –مارسأأيلو باسأأكيس  
انغ خوانغا والسأأيد أنيرودا راجبوتا والسأأيد أوغوسأأت راا يشا والسأأيد يفغي إ زاغاا وفا  جالو ا والسأأيد خونك

عقوب سأأيسأأها والسأأيد باييل شأأتورماا والسأأيدة باترنسأأيا غالفاو تيليسا والسأأيد جيلبرتو ييرنإ سأأابوناا والسأأيد ي
يد شأأأأي يا موراسأأأأإا  والسأأأأيد كالوداو غروسأأأأمان غيلوفا والسأأأأيد ماتياس يورتوا والسأأأأيدة مارنا ليهتوا والسأأأأ

والسيد شون دو ميريإا والسيد هونغ تاو نغوننا والسيد الحسن الوزانإ الشهديا والسير مايكل وودا والسيد 
 (وبحكم م صبهان خوسيه رودا سانتوالرنا )خو 

ا يرنقا  دراسأأأأأأأأأأأيا  مع يا  2021أيار/مااو    27ا المعقودة يإ 3529وأنشأأأأأأأأأأأفت اللج ة يإ جلسأأأأأأأأأأأتها  -10
ؤلفا  من امعضأا  التالية أسأماؤهم: السأيدة نيلوير سأبح البحر من م ظور القانون الدولإا م  بارتفاع مسأتوى 

حالية(ا والسأأأأأأيد بوغدان أورنسأأأأأأكو )رئيس مشأأأأأأارك يإ الدورة الحالية(ا أورال )رئيسأأأأأأة مشأأأأأأاركة يإ الدورة ال
(ا والسأأأأيدة والسأأأأيد خوان خوسأأأأيه رودا سأأأأانتوالرنا )رئيس مشأأأأارك(ا والسأأأأيد يعقوب سأأأأيسأأأأه )رئيس مشأأأأارك

والسأأأأيدة كونثبسأأأأيون رسأأأأكوبار ررناندثا والسأأأأيد كإ غاب باركا  باترنسأأأأيا غالفاو تيليس )رئيسأأأأة مشأأأأاركة(ا
أوسأأبي اا والسأأيد رارنسأأت بيترنتشا والسأأيد  –بيرموديسا والسأأيد ردواردو بل سأأيا   –و باسأأكيس  والسأأيد مارسأأيل

عو حسأأأونةا والسأأأيد محمود ضو الحمودا    تالديا والسأأأيد تشأأأارلم تشأأأيرنور جالو ا والسأأأيد حسأأأين داري دو
اغاا وفا والسأأيد والسأأيد خونكانغ خوانغا والسأأيد أنيرودا راجبوتا والسأأيد أوغوسأأت راا يشا والسأأيد يفغي إ ز 

جيلبرتو ييرنإ سأأأأأابوناا والسأأأأأيد باييل شأأأأأتورماا والسأأأأأيد أحمد العرابةا والسأأأأأيد كالوداو غروسأأأأأمان غيلوفا  
يدوا والسأأأيد ماتياس يورتوا والسأأأيدة مارنا ليهتوا والسأأأيد شأأأي يا موراسأأأإا  والسأأأيد خوان مانونل غوميس روبل

 د الحسن الوزانإ الشهديا والسير مايكل وودووالسيد شون دو ميريإا والسيد هونغ تاو نغوننا والسي
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 األمانة -واو 

القانونإ تولى السأأيد ميغيل دي سأأيربا سأأوارنسا وكيل اممين العا  للشأأؤون القانونية والمسأأتشأأار   -11
دونن بمكتب الشؤون القانونيةا لألمم المتحدةا تمثيل اممين العا و وعمل السيد هيو ليونلينا مدار شعبة الت

 جسأأأأأأأأأأأيكا البازت السأأأأأأأأأأأيدة للج ةا وتولى يإ غياب المسأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأار القانونإ تمثيل اممين العا و وعملأمي ا  
للج ةو وتولى السأيد ترنفور ين مسأاعدان رئيسأيين  ي أما  انالرئيسأي انالقانوني  انأرنولد برونتوا الموظف السأيدو 

وعملت السأأأأأأأأأيدة كرنسأأأأأأأأأتيان   تشأأأأأأأأأيميمباا كبير الموظفين القانونيينا مها  كبير امم ا  المسأأأأأأأأأاعدان للج ةو
ا  الموظفون القانونيون   والسأأيدة كارال هواوالسأأيد كارلوس ريفان يون تيسا  ألبورنا والسأأيدة باترنسأأيا جورجإا  

  ا كوزنبالوا الموظفان القانونيان المعاونانا أم ا  مساعدان للج ةوف يك إا والسيدة رنوالسيد دوغالس بي

 جدول األعمال -زاي 
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