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  الفصل العاشر  
 قرارات اللجنة واستنتاجاتها األخرس 

 ةالجلسات التذكارية الخاص -ألف 

عبر اإلنترنت  ا جلسأأأأأأأة ت كارنة غير رسأأأأأأأمية  2020أالول/سأأأأأأأبتمبر   3عقد أعضأأأأأأأا  اللج ةا يإ  -297
مركم  مالسأأأأأابق والمقرر الةاص المع إ بموضأأأأأوع   اللج ة ل كرى القاضأأأأأإ ألكسأأأأأ در يانكوفا رئيس تكرنما  

 ومحامل الحقيبة الدبلوماسية والحقيبة الدبلوماسية غير المصحوبة بحامل حقيبة

ل كرى    تكرنما  ا عقدت اللج ة جلسأأأأأة ت كارنة  2021تموز/اوليه    22المعقودة يإ    3547  الجلسأأأأأة   ويإ  - 298
 و عن اميعال غير المشروعة دوليا م   مسؤولية الدول م القاضإ جيمس كراويوردا المقرر الةاص المع إ بموضوع  

 برنامج اللجنة وإجراءاتها وأساليب عملها ووثائقها -باء 

 و2021نيسان/أبرنل  29ط له   الدورة يإ أنشئ يرنق التةبي -299

 27و  23و  9أيأار/مأااوا و 25نيسأأأأأأأأأأأأأأان/أبرنألا و  29وعقأد يرنق التةبيط خمس جلسأأأأأأأأأأأأأأات يإ   -300
و وعدرضأأأأأت عليه الموجمات المواضأأأأأيعية التإ أعدتها اممانة للم اقشأأأأأات التإ جرت يإ 2021تموز/اوليه  

( والةامسأأأأة والسأأأأبعين A/CN.4/734عة والسأأأأبعين )ل دورتيها الراباللج ة السأأأأادسأأأأة للجمعية العامةا خال
(A/CN.4/734/Add.1 ؛ وقرارا الجمعية العامة)ا  2019كانون امول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر   18ا المؤرخ  74/186
؛ وقرارا القأأانون الأأدولإ  ا المتعلقأأان بأأفعمأأال لج أأة2020امول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    كأأانون   15المؤرخ    ا75/135و

 كانون امول/  15ا المؤرخ 75/141ا و2019كانون امول/ديسمبر   18ا المؤرخ 74/191 الجمعية العامة
 ا المتعلقان بسيادة القانون على الصعيدان الوط إ والدولإو2020 ديسمبر

 لعمل الطويل األجلالعامل المعني ببرنامج االفريق  -1 

ا أن ادعو الفرنق  2021نيسأأأأأأان/أبرنل   29قرر يرنق التةبيطا يإ جلسأأأأأأته امولى المعقودة يإ  -301
الحمودو وقّد  رئيس ضو  العامل المع إ ببرنامج العمل البونل امجل رلى االنعقاد برئاسأأأأأأة السأأأأأأيد محمود  

عن    2021تموز/اوليه    27 لةامسة المعقودة يإيرنق التةبيط يإ جلسأته االفرنق العامل تقرنرا  شأفونا  رلى 
 أعمال الفرنق العامل يإ الدورة الحاليةو وأحاط يرنق التةبيط علما  بالتقرنر الشفويو

وأث ا  الدورة الحاليةا قررت اللج ةا ب ا   على توصأأأأأأأأأأأأأية من الفرنق العاملا أن توصأأأأأأأأأأأأأإ بإدرا   -302
ون الدولإ“ يإ برنامج عمل اللج ة البونل امجلو وقد قواعد القان  لتقرنراطية  موضأأأأأأأأأأأوع  الوسأأأأأأأأأأأائل االحتي

( فيما اتعلق 1998اسأترشأدت اللج ةا ع د اختيار ه ا الموضأوعا بتوصأياتها المقدمة يإ دورتها الةمسأين )
ن بمعااير اختيار المواضأأأأأأأأأأأأأيعا وهإ: )أ( أن يعكس الموضأأأأأأأأأأأأأوع احتياجات الدول فيما اتعلق بتدونن القانو 

جإ؛ )ب( أن يكون الموضأأأأوع قد بلغا على صأأأأعيد ممارسأأأأة الدولا مرحلة كافية من الدولإ وتبونر  التدرن
أن يكون الموضأأأأأأأأأأأأأأوع محأددا  وقأابال  للتبونر التأدرنجإ وقأابال   التقأد  تتيح التبونر التأدرنجإ والتأدونن؛ ) (

ا  أن ت ظر  لتقليديةا بل يمك ها أيضأأعلى المواضأأيع ااهتمامها  تقصأأر   للتدوننو واتفقت اللج ة ك لك على أال
يإ المواضأأأأيع التإ تعكس التبورات الجدادة يإ مجال القانون الدولإ واالهتمامات الملحة للمجتمع الدولإ 

و ورأت اللج ة أن ه ا الموضأأأأأوع سأأأأأيشأأأأأكل مسأأأأأاهمة مفيدة يإ التبونر التدرنجإ للقانون الدولإ (459)برمته
 ار يإ شكل مريق به ا التقرنروضوع ال ي وقع عليه االختيوتدون هو ونرِّد المةبط الدراسإ للمو 

  

 و553ا المجلد الثانإ )الجم  الثانإ(ا الفقرة 1998 ووو حولية (459)

https://undocs.org/ar/A/CN.4/734
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 الفريق العامل المعني بأساليب عمل اللجنة -2 

ا رعادة رنشا  الفرنق  2021نيسان/أبرنل    29قرر يرنق التةبيطا يإ جلسته امولى المعقودة يإ   -303
ا   رئيس الفرنق العامل تقرنر العامل المع إ بفسأأأأاليب عمل اللج ةا برئاسأأأأة السأأأأيد حسأأأأين عو حسأأأأونةو وقّد  

عن أعمال الفرنق العامل   2021تموز/اوليه   23شأأأفونا  رلى يرنق التةبيط يإ جلسأأأته الرابعة المعقودة يإ 
 يإ الدورة الحاليةو وأحاط يرنق التةبيط علما  بالتقرنر الشفويو

،  75/141، و2019كااانون األول/ديسااااااااامبر    18، المؤرخ  74/191النار في قراري الجمعيااة العااامااة   -3 
 لي، المتعلقين بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدو 2020انون األول/ديسمبر ك 15المؤرخ 

 141/ 75و   2019كانون امول/ديسأأأأأأأأمبر    18المؤرخ   191/ 74كررت الجمعية العامةا يإ قرارنها  - 304
ر  بشفن سيادة القانون على الصعيدان الوط إ والدولإا يإ جملة أمو   2020كانون امول/ديسمبر    15المؤرخ  

رهأا الراهن يإ تعمنم سأأأأأأأأأأأأأأيأادة أخرىا دعوتهأا اللج أة  رلى أن تعّلقا يإ تقرنرهأا رلى الجمعيأة العأامأةا على دو 
(ا على دورهأا يإ تعمنم سأأأأأأأأأأأأأأيأادة  2008يإ كأل دورةا م أ  دورتهأا السأأأأأأأأأأأأأأتين ) تعلق  اللج أة    ومأا يتئأت القأانونو  

 ( 460) 2008  من تقرنرهأأا لعأأأا    346لى  ر   341القأأأانونو وتالحظ اللج أأأة أن التعليقأأأات الواردة يإ الفقرات من  
 و ( 461) تمال صالحةا وتؤكد تعليقاتها المقدمة يإ دوراتها السابقة  ال 

هو محدد يإ  غرض اللج ةا كماو وت ّكر اللج ة بفن مسأأأأأأأأأأفلة سأأأأأأأأأأيادة القانون هإ جوهر عملهاو   -305
 من نظامها امساسإا هو تعمنم التبونر التدرنجإ للقانون الدولإ وتدون هو 1المادة 

رها مبدأ سأأأيادة القانون يإ جميع أعمالهاا يإنها تدرك تماما  أهمية ت في  وإذ تضأأأع اللج ة يإ اعتبا -306
 القانون الدولإ على الصعيد الوط إا وتهدف رلى تعمنم احترا  سيادة القانون على الصعيد الدولإو

للقأانون الدولإ وتدون أها  وسأأأأأأأأأأأأأأتظأل اللج أةا يإ سأأأأأأأأأأأأأأيأاق ت فيأ  والاتهأا المتعلقأة بالتبونر التأدرنجإ -307
على أن تضأع يإ الحسأبان سأيادة القانونا بوصأفها مبدأ  من مبادئ الحكما    -حسأب االقتضأا   -ة حرنصأ

  13المادة  هإ مبي ة يإ داباجة ميثاق اممم المتحدة ويإ وحقوق اإلنسأأأأان امسأأأأاسأأأأية لسأأأأيادة القانونا كما
لقانون على الصأأأأأعيدان لجمعية العامة المع إ بسأأأأأيادة ارعالن االجتماع الرفيع المسأأأأأتوى ل من الميثاق ويإ
 و(462)الوط إ والدولإ

الترابط بين سأيادة القانون وركائم اممم المتحدة الثالث موتدرك اللج ةا يإ سأياق أعمالها الراه ةا   -308
دون التشأأأأأأأأداد على أي م ها على حسأأأأأأأأاب غيرهاو    (463)م)وهإ السأأأأأأأألم واممنا والت ميةا وحقوق اإلنسأأأأأأأأان(

تسأأأأأأألم بالحاجة رلى سأأأأأأأيادة يعالة   2030 أن خبة الت مية المسأأأأأأأتدامة لعا ه ا السأأأأأأأياقا تدرك اللج ة  يإو 
 و(464)للقانون والحكم الرشيد على المستونات كاية

  

 (وA/63/10) 10ستونا الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة الثالثة وال (460)

الدورة الةامسأة والسأتونا الملحق  ؛ والمرجع نفسأها  231(ا الفقرة  A/64/10) 10الدورة الرابعة والسأتونا الملحق رقم  المرجع نفسأها   (461)
(ا  A/66/10)  10سأأأأأأأأأأأأأأأادسأأأأأأأأأأأأأأأة والسأأأأأأأأأأأأأأتونا الملحق رقم  الأدورة ال؛ والمرجع نفسأأأأأأأأأأأأأأأها  393-390(ا الفقرات  A/65/10)  10رقم  

؛ والمرجع نفسأأها 279-274(ا الفقرات A/67/10) 10الدورة السأأابعة والسأأتونا الملحق رقم  ؛ والمرجع نفسأأها 398-392 الفقرات
الدورة التاسأأأأأأأأعة والسأأأأأأأأتونا الملحق  ؛ والمرجع نفسأأأأأأأأها 179-171(ا الفقرات A/68/10)  10الدورة الثام ة والسأأأأأأأأتونا الملحق رقم 

؛ 295-288(ا الفقرات A/70/10)  10الدورة السأأأبعونا الملحق رقم لمرجع نفسأأأها  ؛ وا280-273(ا الفقرات A/69/10) 10 رقم
الدورة الثانية  ؛ والمرجع نفسأأأأأأأأأأأأأها  322-314(ا الفقرات  A/71/10) 10الدورة الحادية والسأأأأأأأأأأأأأبعونا الملحق رقم والمرجع نفسأأأأأأأأأأأأأها  

 10الأدورة الثأالثأة والسأأأأأأأأأأأأأأبعونا الملحق رقم  ؛ والمرجع نفسأأأأأأأأأأأأأأأها  278-269(ا الفقرات  A/72/10)  10والسأأأأأأأأأأأأأأبعونا الملحق رقم  
(A/73/10 ا الفقرات)10الدورة الرابعة والسبعونا الملحق رقم ؛ والمرجع نفسها 380-372 (A/74/10 ا الفقرات)و301-293 

تماع الرفيع المسأتوى للجمعية العامة المع إ بشأفن رعالن االج  2012تشأرنن الثانإ/نويمبر    30المؤرخ    67/1قرار الجمعية العامة   (462)
 و41بسيادة القانون على الصعيدان الوط إ والدولإا الفقرة 

د ال ماعا  تقرنر اممين العا  عن اياس يعالية الدعم المقد  من م ظومة اممم المتحدة لتعمنم سأأيادة القانون يإ حاالت ال ماع وما بع (463)
S/2013/341 و70ا الفقرة 2013حمنران/اونيه  11ا 

 و35ا الفقرة 2015تشرنن امول/أكتوبر  21المؤرخ  70/1قرار الجمعية العامة   (464)
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واللج أأة وا يأأةا وهإ تضأأأأأأأأأأأأأأبلع بوالاتهأأا المتعلقأأة بأأالتبونر التأأدرنجإ للقأأانون الأأدولإ وتأأدون أأها  -309
تشأأأأير رلى أن الجمعية العامة شأأأأددت على أهمية   يادة القانونو واللج ةا رذبالتحديات الراه ة التإ تواجه سأأأأ

 ّكر بفن جل عملها اتمّثل  ا توّد أن ت(465)تعمنم تبادل أيضأأأأأل الممارسأأأأأات الوط ية المتعلقة بسأأأأأيادة القانون 
ونر  يإ جمع وتحليل الممارسأأأأأأأات الوط ية المتعلقة بسأأأأأأأيادة القانون بنية تقييم مسأأأأأأأاهمتها الممك ة يإ التب

 التدرنجإ للقانون الدولإ وتدون هو

تضأأأأأأأأأأأأأأع يإ اعتبأارهأا دور عمليأات المعأاهأدات المتعأددة امطراف يإ تعمنم سأأأأأأأأأأأأأأيأادة  واللج أةا رذ -310
ر بفن عملها بشأأأأأأأأأفن مةتل  المواضأأأأأأأأأيع قد أيضأأأأأأأأأى رلى رطالق عدة عمليات للمعاهدات ا ت كّ (466)القانون 

 و(467)دات المتعددة امطرافالمتعددة امطراف وإلى اعتماد عدد من ه   المعاه

بسأأأأأأأأأأأأأأبأب جأائحأة   2020 وواصأأأأأأأأأأأأأألأت اللج أة أث أا  الأدورة الحأاليأةا التإ أعقبأت تأفجيأل دورتهأا يإ عأا   - 311
المواضأأأيع المدرجة يإ   على إ مجال تعمنم سأأأيادة القانونا بفسأأأاليب م ها العمل ا تقديم رسأأأهامها ي 19- كوييد 

اردة يإ برنأامج عملهأا الحأالإا وهإ محمأايأة الغالف  يإ ذلأك العمأل على المواضأأأأأأأأأأأأأأيع الو  جأدول أعمأالهأاا بمأا 
إ القرا ة الثأانيأة الجويم )اعتدمأد يإ القرا ة الثأانيأة يإ الأدورة الحأاليأة(ا ومالتببيق المؤقأت للمعأاهأداتم )اعتدمأد ي 

يإ الدورة الحالية(ا ومحصأأانة مسأأؤولإ الدول من الوالية القضأأائية الج ائية امج بيةما ومارتفاع مسأأتوى سأأبح  
 البحر من م ظور القانون الدولإما ومخالية الدول يإ مسؤولية الدولما ومالمبادئ العامة للقانونمو 

 ة القانون يإ جميع أنشبتهاووتؤكد اللج ة من جداد التمامها بتعمنم سياد -312

 لجنة القانون الدولي في الدورة الحالية  لجلساتالمختلط  الشكل -4 

لمكتبإ دورتيهأا الحأاديأة والسأأأأأأأأأأأأأأبعين والثأانيأة والسأأأأأأأأأأأأأأبعين ولألمأانأة على    تدعرب اللج أة عن تقأدارهأا -313
ضأأأأأأع من ترتيبات ت ظيمية سأأأأأأمحت للج ة  ما   2021يإ دورتها الثانية والسأأأأأأبعين يإ عا  بعقد جلسأأأأأأاتها  ود

على  يإ قصأأأأر اممم أو  حضأأأأورنا  المةتلط امعضأأأأا  من المشأأأأاركة رما   الشأأأأكلمةتلطو وقد مكن    بشأأأأكل
توير الترجمة الفورنة عن بعد رلى جميع اللغات الرسأأأأأأمية لألمم المتحدةو  (Zoom)ٍة اإلنترنت عبر م صأأأأأأ

ونسأراا البلد المضأيف للج ةا على اتةاذها التدابير الالزمة التإ  وتعرب اللج ة أيضأا  عن تقدارها لحكومة سأ
ا ولموظفإ  سأمحت بعقد الدورة المةتلبة ونسأرت السأفر رلى ج يف لألعضأا  ال ان حضأروا الدورة شأةصأيا  

(  Zoomاممانةو وتالحظ اللج ة أن عقد الدورة يإ شكل مةتلط ووظائ  الم صة اإللكترونية المستةدمة )
كانت الدورة لتدعقد لوال وجود بعو امعضأأأأأا  وموظفإ اممانة   حاسأأأأأمين ل جاح الدورةو وماكانا ع صأأأأأرنن  

 لك لتفثرت أعمال اللج ة سلبا ويإ ج يفو يقد أتاح وجودهم للج ة رمكانية العمل بسالسةا ولوال ذ

جائحة وتالحظ اللج ة أيضأأأأأأأأأأأا  أن الدورة عدقدت ويقا  للوائح الصأأأأأأأأأأأحية وتدابير التةفيف من آثار   -314
المعمول بها يإ مكتب اممم المتحدة يإ ج يفو ونع إ ذلكا على سأأأبيل المثالا عد  السأأأماح  19-كوييد

قو وأتيحت الوثائق الالزمة للمشأأأأأاركة يإ جلسأأأأأات اللج ة  لموظفإ اممانة بتوزنع أي نسأأأأأخ وراية من الوثائ
 رىوعلى اإلنترنت عبر محرك مةصص وضعته اممانة وعبر وسائل رلكترونية أخ

مك ها من ركمال   ل من جهود اسأأأأأتث ائية لضأأأأأمان سأأأأأير مداوالتها بسأأأأأالسأأأأأةا مما وتقر اللج ة بما بد  - 315
عأاديأة تعبلأت كثيرا  على الرغم من كأل مأا بأد ل من جهود  دورتهأاو غير أنهأا تود أن تشأأأأأأأأأأأأأأير رلى أن أعمأالهأا ال 

 وال سأأيما ربان الجم  امول من الدورةا   واتدة  من تدابير لتحسأأين ه   المسأأائلو يقد صأأوديت طائفة من العقباتا 

  

ا لقانون على الصأأأأأأعيدان الوط إ والدولإبشأأأأأأفن سأأأأأأيادة ا  2020كانون امول/ديسأأأأأأمبر    15المؤرخ    75/141قرار الجمعية العامة   (465)
 و19و 2تان الفقر 

 و8المرجع نفسها الفقرة  (466)

 و294(ا الفقرة A/70/10) 10الوثائق الرسمية للجمعية العامةا الدورة السبعونا الملحق رقم انظر على وجه التحداد  (467)

https://undocs.org/ar/A/70/10
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خفو عدد سأأأأاعات العملا وال سأأأأيما التةاذ القرارات والتفاوضا بسأأأأبب وجود امعضأأأأا  يإ م اطق    م ها: )أ( 
فة؛ ونظرا  لت ظيم الدورة يإ ظل ظروف خاصأأأةا أتيحت خدمات الترجمة الشأأأفونة لفترات أقل من يترة  زم ية مةتل 

ليو  عن السأأأت سأأأاعات  الثالث سأأأاعات المعتادةا مما اضأأأبر اللج ة رلى عقد جلسأأأات يقل عدد سأأأاعاتها يإ ا 
سأتةدا  مدة الجلسأات التإ  تتمكن لج ة الصأياغةا يإ ظل الظروف السأائدةا من ا  المعتادة؛ وعالوة على ذلكا لم 

لم تدسأأأأتةد  يإ الجلسأأأأات العامةا مثلما جرت العادةا على الرغم من أن أعضأأأأا  اللج ة اسأأأأتفادوا من ذلك الوقت  
ى عمل أعضأأأأأأأأأأأأا  اللج ة يإ م اطق زم ية مةتلفة رلى ردخال  بالفعل يإ المشأأأأأأأأأأأأاورات غير الرسأأأأأأأأأأأأمية؛ )ب( أد 
سأأيما لألعضأأا  ال ان كانوا اتصأألون   ا  وضأأغوطا  رضأأافيةا وال تعداالت كثيرة على جدول عملهما مما سأأبب ررهاق 

باإلنترنت باسأأأأأتمرار كدل او  رما يإ الصأأأأأباح الباكر أو يإ وقت متفخر من الليل؛ ) ( نظرا  رلى أن روح الممالة  
  ية لعمل اللج ةا وعلى الرغم من محاولة ضأمان المسأاواة بين امعضأا  وتكايؤ الفرصا يإن امثر كان أشأد أسأاسأ

االتصأأأاالت وتبادل  يإ لج ة الصأأأياغةا التإ تفثرت قدرتها على العمل بالبرنقة المعتادةا بما يإ ذلك من خالل  
زاد من   يإ رطار رلكترونإا ومما غير رسأأأمإ؛ )د( كان من الصأأأعب الشأأأروع يإ صأأأياغة مفصأأألة    اآلرا  بشأأأكل 

وقعت بين الفي ة وامخرى مشأأأأأأاكل  صأأأأأأعوبة اممر القيود المفروضأأأأأأة على تعميم نسأأأأأأخ وراية من الوثائق؛ )ه(  
يقال واستحالت   الربط باإلنترنتا وكان الصوت ردائا  بسبب المعدات المستةدمةا بحيث كان من الصعب يهم ما 

امعضأأأأأأا  المشأأأأأأاركين عبر اإلنترنت رلى مرايق المكتبة أمر صأأأأأأعبا على  تبين أن نفاذ   الترجمة الشأأأأأأفونة؛ )و( 
اإلنترنأأأت وإتأأأاحأأأة مكتبأأأة اممم المتحأأأدة يإ ج يف مجموعأأأات ببليوغرافيأأأة    الرغم من زنأأأادة تواير الموارد على 

أدى عد  حضأأور مسأأاعدي امعضأأا  يإ قصأأر اممم ويإ ج يف رلى الحد من قدرة امعضأأا    لألعضأأا ؛ )ز( 
  هم يإ عملهما مما أعاق عملهم جميعا ؛ )ح( للسأأ ة الثانية على التوالإا لم اتسأأن عقد الحلقة الدراسأأية على رشأأراك 

للقانون الدولإا مما حال دون التفاعل القّيم بين أعضأأأأأا  اللج ة والمشأأأأأاركين يإ الحلقة الدراسأأأأأيةا وهم عادة من  
لدولإ أو المسؤولين الحكوميين العاملين يإ السلك  امسات ة والةبرا  القانونيين الشباب المتةصصين يإ القانون ا 

لةدمة المدنية يإ بلدانهمو وقد ذدلِّلت بعو ه   العقبات  امكاديمإ أو الدبلوماسأأأأأأأإ ال ان يشأأأأأأأغلون وظائ  يإ ا 
رلى حد ما خالل الجم  الثانإ من الدورة؛ يعلى سأأأأأأبيل المثالا كانت ه اك مرونة يإ سأأأأأأاعات العملا وحضأأأأأأر  

 عضا  شةصيا ا كما تمكن المساعدون من الحضور شةصيا و  عدد أكبر من ام 

من ذلك كله أن التفاوض المفصأأأأأل بشأأأأأفن ال صأأأأأوص  وبوجه عا ا تقلصأأأأأت قدرة اللج ةا وامهم   -316
أصأأأأأبح أمرا  صأأأأأعبا و ومع ذلكا تالحظ اللج ة أن عقد الدورة كان مفيدا  وأن من الممكن اسأأأأأتةالص بعو 

 أساليب عمل اللج ةو الدروس التإ قد تساعد على تكييف

 األتعاب -5 

ر اللج أأة تأأفكيأأد آرائهأأا بشأأأأأأأأأأأأأأأفن مسأأأأأأأأأأأأأأأفلأأة امتعأأاب ال أأاشأأأأأأأأأأأأأأئأأة عن   -317 اعتمأأاد الجمعيأأة العأأامأأة  تكرِّ
و  (468)ا وهإ آرا  أعربت ع ها اللج ة يإ تقارنرها السأأأأأأأأأأأأأابقة2002آذار/مارس   27المؤرخ    56/272 قرارها

 اؤثر تحدادا  على المقررنن الةاصينا منه يمّس بالدعم المقد  لبحوثهمو 56/272وتشدد على أن القرار  

  

الدورة الثام ة ؛ والمرجع نفسأأأها  531-525(ا الفقرات  A/57/10) 10الدورة السأأأابعة والةمسأأأونا الملحق رقم  انظر المرجع نفسأأأها   (468)
(ا  A/59/10) 10الدورة التاسأأعة والةمسأأونا الملحق رقم  ؛ والمرجع نفسأأها  447(ا الفقرة  A/58/10)  10والةمسأأونا الملحق رقم 

الدورة الحادية والسأأأأتونا  نفسأأأأها   ؛ والمرجع501(ا الفقرة A/60/10) 10الدورة السأأأأتونا الملحق رقم  ؛ والمرجع نفسأأأأها  369الفقرة  
؛ 379(ا الفقرة A/62/10) 10الدورة الثانية والسأأأأأأأأأأتونا الملحق رقم  ؛ والمرجع نفسأأأأأأأأأأها 269(ا الفقرة  A/61/10) 10الملحق رقم  

الدورة الرابعة والسأأتونا الملحق  ؛ والمرجع نفسأأها  358(ا الفقرة A/63/10)  10الثالثة والسأأتونا الملحق رقم الدورة  والمرجع نفسأأها  
؛ والمرجع 396فقرة  (ا الA/65/10)  10الدورة الةامسأأة والسأأتونا الملحق رقم ؛ والمرجع نفسأأها  240(ا الفقرة A/64/10) 10رقم  

والسأأأأأتونا الملحق  الدورة السأأأأأابعة؛ والمرجع نفسأأأأأها  399(ا الفقرة A/66/10) 10الدورة السأأأأأادسأأأأأة والسأأأأأتونا الملحق رقم  نفسأأأأأها 
؛ والمرجع 181(ا الفقرة  A/68/10)  10الدورة الثام ة والسأأأأأأأتونا الملحق رقم رجع نفسأأأأأأأها  ؛ والم280(ا الفقرة A/67/10) 10 رقم

 10رة السأأأأأأأبعونا الملحق رقم  الدو ؛ والمرجع نفسأأأأأأأها 281(ا الفقرة A/69/10) 10الدورة التاسأأأأأأأعة والسأأأأأأأتونا الملحق رقم  نفسأأأأأأأها  
(A/70/10 ا الفقرة)10نا الملحق رقم  الدورة الحادية والسأأأأبعو ؛ والمرجع نفسأأأأها 299 (A/71/10 ا الفقرة)؛ والمرجع نفسأأأأها 333

 10م  الدورة الثالثة والسأأأأأأأأأأبعونا الملحق رق؛ والمرجع نفسأأأأأأأأأأها  282(ا الفقرة  A/72/10)  10الملحق رقم الدورة الثانية والسأأأأأأأأأأبعونا 
(A/73/10 ا الفقرة)10الدورة الرابعة والسبعونا الملحق رقم ؛ والمرجع نفسها 382 (A/74/10 ا الفقرة)و302 
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 الوثائق والمنشورات -6 

البأأابع الفرنأد لعملهأأا يإ التبونر التأأدرنجإ للقأأانون الأدولإ وتأدون أأه من    أكأدت اللج أأة مرة أخرى  -318
ولية يإ معالجتها مسأأائل حيث رنها تعلق أهمية خاصأأة على ممارسأأات الدول وقرارات المحاكم الوط ية والد

رها من القانون الدولإو وأكدت اللج ة مجددا  أهمية تويير وإتاحة جميع امدلة المتعلقة بممارسأات الدول وغي
مصأادر القانون الدولإ ذات الصألة بفدا  وظيفتهاو وتتبلب تقارنر مقررنها الةاصأين عرضأا  وافيا  للسأوابق  

ا وتحليال  شأامال  للمسأائل والفقه إ ذلك المعاهدات وامحكا  القضأائيةي وغيرها من البيانات ذات الصألةا بما
لى وعإ تا  بالحاجة رلى تحقيق ويورات كلما قيد ال ظرو وتشأأأأأأأأأأدد اللج ة على أنها ومقررنها الةاصأأأأأأأأأأين ع

أمكن ذلك يإ الحجم اإلجمالإ للوثائق وسأأأيواصأأألون أخ  ه   االعتبارات يإ الحسأأأبانو وتدرك اللج ة ممايا 
مامها باإليجاز قدر اإلمكانا وتكرر اإلعراب عن اعتقادها الشأأأأأأداد بفن التحداد المسأأأأأأبق لبول مشأأأأأأارنع الت

يمكن مبالبة المقررنن الةاصأأأأأين بإيجاز  عمل اللج ة غير ممكنو ومن ثما الالوثائق والبحوث المتصأأأأألة ب
ا ببق العدد امقصأأأى  تقديمهاو والتقارنرهم بعد تقديمها رلى اممانةا أيا  كانت تقدارات اممانة لحجمها قبل 

على أهمية   و وتشأأأدد اللج ة أيضأأأا  (469)أكدته الجمعية العامة باسأأأتمرار من الكلمات على وثائق اللج ةا كما
رعداد المقررنن الةاصأأأأأأأأين للتقارنر يإ المواعيد المحددة وتقديمها رلى اممانة لتجهيمها وتقديمها رلى اللج ة  

ما هو متوخى يإ الوضأأع اممثلا بجميع اللغات الرسأأمية قبل بد  الجم   قبل وقت كاف لكإ تصأأدرا حسأأب
كررت اللج ة طلبها: )أ( أن يقد  المقررون  ه ا الصأأأأأأددا  فربعة أسأأأأأأابيعو ويإب ذي الصأأأأأألة من دورة اللج ة

)ب( أن تواصأأأأل اممانة كفالة نشأأأأر والةاصأأأأون تقارنرهم يإ غضأأأأون المهل المم ية التإ تحددها اممانة؛  
 ق الرسمية للج ة يإ الوقت الم اسب بلغات اممم المتحدة الرسمية الستوالوثائ

مةا التإ تشأأكل أعماال  تحضأأيرنة حاسأأمة يإ وكررت اللج ة اعتقادها الراسأأخ بفن محاضأأرها الموج -319
يمكن أن تةضأأأأأأأأأأأأأأع لقيود اعتبأاطيأة متعلقأة بأالحجمو والحظأت   التبونر التأدرنجإ للقأانون الأدولإ وتأدون أها ال

( بقصأأأأد تبسأأأأيط تجهيم 2013ة مرة أخرى بارتياح أن التدابير المتة ة يإ دورتها الةامسأأأأة والسأأأأتين )اللج 
ررسأأال ال سأأةة اإلنكليمنة من المحاضأأر رلى أعضأأا  اللج ة لتصأأحيحها   محاضأأرها الموجمة أدت رلى تسأأرنع

رسأأأأأأتها المتمثلة يإ يإ الوقت المبلوب وإصأأأأأأدارها يورا و ودعت اللج ة اممانة من جداد رلى اسأأأأأأتئ اف مما
رعداد المحاضأأر الموجمة المؤقتة باللغتين اإلنكليمنة والفرنسأأية ومواصأألة جهودها الرامية رلى المحايظة على 
التدابير الم كورة لضأأأأمان تسأأأأرنع ررسأأأأال المحاضأأأأر المؤقتة رلى أعضأأأأا  اللج ةو والحظت اللج ة ك لك أن 

ر المؤقتة رلكترونيا  إلدخال التغييرات باسأأأتةدا  برمجية  الممارسأأأة امحدث عهدا  المتمثلة يإ تقديم المحاضأأأ
مل الم كورة يإ زنادة ترشأيد اسأتةدا  تتبع التغييرات تعمل بسأالسأةو ورحبت اللج ة أيضأا  بإسأها  أسأاليب الع

المواردا ودعت اممانة  رلى مواصأأأأأأألة جهودها الرامية رلى تيسأأأأأأأير رعداد المحاضأأأأأأأر ال هائية بجميع اللغات 
 دون المساس بتماسكهاو الرسميةا

وأعربأت اللج أة عن امت أانهأا لجميع الأدوائر المشأأأأأأأأأأأأأأاركأِّة يإ تجهيم الوثأائقا يإ ج يف ونيونورك  -320
الوقت المبلوبا يإ ظل قيود  سأأأأأأأأأأأأوا ا لسأأأأأأأأأأأأعيها الدؤوب لكفالة تجهيم وثائق اللج ة بكفا ة ويإ  على حد

الوقأت المبلوب أمر   الوثأائق بكفأا ة ويإامحيأانو وأكأدت اللج أة أن تجهيم    كثير منزم يأة صأأأأأأأأأأأأأأارمأة يإ  
بالتقدار  ضأأروري لتسأأيير أعمال اللج ة بسأأالسأأةو وقالت رن العمل ال ي اضأأبلعت به جميع الدوائر يحظى

 بوجه أخص يإ الظروف الحاليةو

  

لالطالع على االعتبارات المتعلقة بالقيود المفروضأأأأأة على عدد صأأأأأفحات تقارنر المقررنن الةاصأأأأأينا انظرا على سأأأأأبيل المثالا  (469)
ا المجلأأأد الثأأأانإ )الجم  1982  وووحوليأأأةا و()من ال ص اإلنكليمي   132ا المجلأأأد الثأأأانإ )الجم  الثأأأانإ(ا ص  1977  ووو  حوليأأأة

ا 10ا الفقرة 1977كانون امول/ديسأأأأمبر   9المؤرخ  32/151ضأأأأا  قرار الجمعية العامة و انظر أي176و 175الثانإ(ا الصأأأأفحتان  
متعلقأة  ا بأاإلضأأأأأأأأأأأأأأايأة رلى القرارات الالحقأة ال5ا الفقرة  1982كأانون امول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    16المؤرخ    37/111وقرار الجمعيأة العأامأة  

 بالتقارنر الس ونة المقدمة من اللج ة رلى الجمعية العامةو
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ت ّكر بامهمية القصأأأأأأأأأوى التإ اتعّين راالؤهاا يإ  هإ  وأكدت اللج ة مجددا  التمامها بالتعددية اللغونةا و  - 321
  324/ 69عملهاا للمسأأأأأأأأأاواة بين لغات اممم المتحدة الرسأأأأأأأأأمية السأأأأأأأأأتا وهو أمر أّكد عليه قرارا الجمعية العامة  

 و 2019أالول/سبتمبر    16المؤرخ    346/ 73و   2015سبتمبر  أالول/   11المؤرخ  

لمكتبأأة اممم المتحأأدة يإ ج يف التإ واصأأأأأأأأأأأأأألأأت وأعربأأت اللج أأة مرة أخرى عن تقأأدارهأأا البأأالغ   -322
مسأأأأاعدة أعضأأأأا  اللج ة بكفا ة واقتدار بالغينو ورحبت بالمجموعة الببليوغرافية التإ أعدتها المكتبة للج ةو 

تمال تقد  خدمات اّيمة حتى يإ ظل القيود المفروضأأأة   اإلشأأأارة رلى أن المكتبة ال ورغبت اللج ة أيضأأأا  يإ
 يإ الدورة الحاليةو 19-من جرا  جائحة كوييد

 حولية لجنة القانون الدولي -7 

تكتسأأأأأأإ أهمية حاسأأأأأأمة يإ يهم امعمال التإ  حولية لج ة القانون الدولإأكدت اللج ة مجددا  أن  -323
إ مجال التبونر التدرنجإ للقانون الدولإ وتدون ها وك لك يإ ترسأأأأيخ سأأأأيادة القانون تضأأأأبلع بها اللج ة ي

ا  75/135و 74/168يإ العالقأات الأدوليأةو وأحأاطأت اللج أة علمأا  بأفن الجمعيأة العأامأة أعربأتا يإ قرارنهأا  
ا  بالحولية علقة  ت تبرعات للصأأأأأأأأ دوق االسأأأأأأأأتئمانإ إلنجاز امعمال المتراكمة المت عن تقدارها للحكومات التإ قدم 

 وشجعت على تقديم الممند من التبرعات للص دوق االستئمانإو

  74/186يعلأأت يإ قرارنهأأا   وتوصأأأأأأأأأأأأأأإ اللج أأة بأأفن تعرب الجمعيأأة العأأامأأة عن ارتيأأاحهأأاا كمأأا -324
ا للتقد  الملحوظ ال ي أدحرز يإ السأأأأأأأأ وات القليلة الماضأأأأأأأأية يإ خفو حجم امعمال المتراكمة 75/135و

كتب اممم بجميع اللغات السأأتا وترحب بالجهود التإ تب لها شأأعبة ردارة المؤتمرات يإ م وليةبالحالمتعلقة 
المتحدة يإ ج يفا وبةاصأة قسأم التحرنر التابع لهاا يإ الت في  الفعال لقرارات الجمعية العامة المتة ة يإ 

ؤتمرات على مواصأأأألة ه ا الصأأأأدد التإ تدعو رلى خفو حجم امعمال المتراكمة؛ وتشأأأأجع شأأأأعبة ردارة الم
 والحوليةتقديم كل الدعم الالز  رلى قسم التحرنر للمضإ قدما  بفعمال  

 المساعدة التي تقدمها شعبة التدوين -8 

أعربت اللج ة عن تقدارها للمسأأأأاعدة القّيمة التإ تقدمها شأأأأعبة التدونن التابعة لألمانة فيما تقدمه  -325
لمسأتمرة التإ تقدمها للمقررنن الةاصأينا وإلعداد دراسأات بحثية  من خدمات موضأو ية لّلج ةا وللمسأاعدة ا

انب من المواضأيع قيد البحث حاليا  ب ا   على طلب اللج ةو وأعربت اللج ة بوجه خاص متعمقة متصألة بجو 
ا التإ مّك أت اللج أة من عقأد اجتمأاعأات 2021و  2020عن تقأدارهأا لألمأانأة لجهودهأا المبأ ولأة يإ عأامإ  

 و19-جائحة كوييد  ظلمية حتى يإ رسمية وغير رس

 المواقع الشبكية -9 

رها العميق لألمانة إلنشأأأأائها موقعا  شأأأأبكيا  خاصأأأأا  بفعمال اللج ةا ورّحبت أعربت اللج ة عن تقدا -326
و وأكدت اللج ة مجددا  أن ه ا الموقع الشأأأبكإ وغير  من المواقع  (470)بمواصأأألة تحداث ه ا الموقع وتحسأأأي ه

يشأكالن موردا  اّيما  للغاية بال سأبة للج ة وللباحثين يإ أعمال اللج ة   (471)رها شأعبة التدوننالشأبكية التإ تدا
من المجتمع اموسأأعا وندسأأهمان من ثّم يإ ال هوض عموما  بتدرنس القانون الدولإ ودراسأأته ونشأأر  وتوسأأيع 

 معلومات بشأأأأأأأأأأأفن الحالةنباق يهمهو ورّحبت اللج ة باحتوا  الموقع الشأأأأأأأأأأأبكإ المتعلق بفعمال اللج ة على  
رة للمحاضأر   الراه ة للمواضأيع المدرجة يإ جدول أعمال اللج ة وك لك على روابط رلى نصأوص أولية مدحرَّ

 الموجمة للج ة والتسجيالت الصوتية والمصّورة للجلسات العامة للج ةو

  

(470) http://legal.un.org//ilcو 

 و/http://legal.un.org/codمتاحة بوجه عا  يإ:  (471)

http://legal.un.org/ilc
http://legal.un.org/cod/
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 مكتبة األمم المتحدة السمعية البصرية للقانون الدولي -10 

 لمكتبة اممم المتحدة السأأأأأأأأمعية البصأأأأأأأأرنة للقانون الدولإ من  أخرى مع التقدار ما   الحظت اللج ة مرة  -327
يإ التعرنف على نحو أيضأأأأأأأأل بالقانون الدولإ وبعمل اممم المتحدة يإ ه ا الميدانا  (472)ايمة اسأأأأأأأأتث ائية

 فيه عمل لج ة القانون الدولإو بما

 موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة والسبعين للجنة -جيم 

 3نيسأأأأأأأان/أبرنل رلى   18ن تعقد دورتها الثالثة والسأأأأأأأبعين يإ ج يف يإ الفترة من  قررت اللج ة أ -328
 و2022آب/أغسبس   5تموز/اوليه رلى  4حمنران/اونيه ومن  

 موارد الميزانية المتعلقة بعقد الدورات المقبلة للجنة القانون الدولي -دال 

من موارد من الميمانية ليتس ى لهم   الم  ع أعضائها بماتشدد اللج ة على أهمية ضمان تموند جمي -329
الضأروري لتعمل اللج ة بفعاليةو  الف إحضأور الدورة السأ ونةا ونتسأ ى حضأور جميع أعضأا  يرنق اممانة 

وتعرب اللج ة عن قلقها من القيود المفروضأة على الميمانية يإ السأ وات امخيرة قد قلصأت المبالغ المرصأودة  
الوظيفة التإ تؤداها   رلى ن ه   المسأأأأأأأأتونات المبلوبةو وترى اللج ةا بال ظر  ة رلى مسأأأأأأأأتوى أدنى م يإ الميماني 

أعضأأائها من حضأأور جلسأأاتها  جميع  يإ التبونر التدرنجإ للقانون الدولإ وتدون ها أن من الضأأروري تمكين 
و وكررت اللج ة ككل لعالم يإ ظم القانونية الرئيسأأية يإ ا من ذلك يكفل تمثيل امشأأكال الرئيسأأية للحضأأارة وال د 

  اللج ة يإ م اسبات عدادة اإلعراب عن آرائها بشفن مسفلة امتعابا وك لك مدى تفثر بحوث المقررنن الةاصين 
ب قص المواردو وتشدد اللج ة على أهمية كفالة تةصيص الموارد الالزمة يإ الميمانية لعمل اللج ة وأمانتهاا  

)وال سأأيما من الم اطق ال امية( على المسأأاعدة الضأأرورنة الةاصأأين    يإ ذلك ضأأرورة حصأأول المقررنن بما
إلجرا  البحوث الالزمأأأأة إلعأأأأداد تقأأأأارنرهمو وترحأأأأب اللج أأأأة بجميع الجهود المبأأأأ ولأأأأة يإ رطأأأأار الميمانيأأأأة  
  البرنامجية ذات الصأأألة لمعالجة ه   الشأأأواغلو وتقترح اللج ة ال ظر يإ رنشأأأا  صأأأ دوق اسأأأتئمانإ لدعم المقررنن 

 أي نقص يإ الميمانية يإ االعتماد المةصص لحضور أمانتها بالكاملو  اصين وسد الة

 التعاون مع الهيئات األخرس  -هاء 

  ةهيوا رئيسأو جون رو دون ةالقاضأي تا ألق2021تموز/اوليه   22ا المعقودة يإ 3548يإ الجلسأة  -330
و (473)اضبلعت بها المحكمة مؤخرا  ئية التإ  ها على امنشبة القضا ت محكمة العدل الدوليةا كلمة أما  اللج ة وأطلع 

 وأعقب ذلك تبادل لآلرا و

  من تبادل مع امسأأأأأأأأ   تتمكن اللج ة   ا لم 19- ونظرا  للترتيبات المحدودة المتاحة بسأأأأأأأأبب جائحة كوييد  -331
ةا  اميرنقي  -الم ظمة االسأأأأأأتشأأأأأأارنة القانونية اآلسأأأأأأيونة   لج ة االتحاد اميرنقإ للقانون الدولإا أو اآلرا  مع

اللج ة القانونية للبلدان   المسأأأتشأأأارنن القانونيين المع ية بالقانون الدولإ العا  التابعة لمجلس أوروباا أو  لج ة  أو 
تعاونها مع ه   الهيئاتا وتعرب عن أملها أن اتسأ ى ت ظيم   و وتواصأل لج ة القانون الدولإ تقداراممرنكية 

 المقبلةو تبادل اآلرا  يإ الدورات

ا جرى تبادل غير رسأأأأأأمإ لآلرا  بين أعضأأأأأأا  اللج ة واللج ة الدولية 2021تموز/اوليه   15ويإ  -332
رئيس اللج ة   للصأأأليب امحمر بشأأأفن المواضأأأيع ذات االهتما  المشأأأتركو وألقى السأأأيد جيل كربونييها نائب

  

(472) http://legal.un.org/avl/intro/welcome_avl.htmlو 

 الكلمة مسّجلة يإ المحضر الموجم لتلك الجلسةو (473)

http://legal.un.org/avl/intro/welcome_avl.html
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ورئيسأأأأأأأأة   الدولية للصأأأأأأأأليب امحمرا كلمة ترحيبا وأدلت السأأأأأأأأيدة كوردوال درو ا كبيرة الموظفين القانونيين
دو تالديا ال ائب امول لرئيس  داري شأأأأعبة الشأأأأؤون القانونية يإ اللج ة الدولية للصأأأأليب امحمرا والسأأأأيد  

ض بشفن مموق  اللج ة الدولية للصليب امحمر لج ة القانون الدولإا بمالحظات ايتتاحيةو وأعقب ذلك عر 
يإ   يةالسأياسأاتو  ةالعلميالشأؤون  ا مسأتشأار  من م ظومات امسألحة ال اتية التشأغيلم قدمه السأيد نيل دافيسأون 

اللج ة الدولية للصأأأأأأليب امحمرا وعرض بشأأأأأأفن مارتفاع مسأأأأأأتوى سأأأأأأبح البحر من م ظور القانون الدولإم 
الفاو تيليسا الرئيستان المشاركتان للفرنق الدراسإ التابع للج ة  غيا  سلسيدة باترناالسيدة نيلوير أورال و قدمته  

به ا الموضأأأأأأأأوعو وجرت أيضأأأأأأأأا  م اقشأأأأأأأأة أدارتها السأأأأأأأأيدة هيلين دورها ا مدارة ردارة  القانون الدولإ المع إ 
ل ماعات المسأألحةم القوانين والسأأياسأأات الدولية يإ اللج ة الدولية للصأأليب امحمرا بشأأفن محماية البيئة يإ ا

ماعات المسأأأأأألحةم اتعلق بال  توا المقررة الةاصأأأأأأة المع ية بموضأأأأأأوع محماية البيئة فيماها لينبين السأأأأأأيدة مار 
والسأأأيدة هيلين أوبرنغون غيسأأأكينا المسأأأتشأأأارة القانونية يإ اللج ة الدولية للصأأأليب امحمرو وأدلت السأأأيدة 

 دورها  بمالحظات ختاميةو

 ي الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامةتمثيل اللجنة ف -واو 

إ الدورة السأأأأادسأأأأة والسأأأأبعين  الحمودا ي ضو  قررت اللج ة أن يمثلها رئيسأأأأهاا السأأأأيد محمود   - 333
 للجمعية العامةو 

 الحلقة الدراسية للقانون الدولي -زاي 

  الدولإا التإ تمّكن المحامين الشأأأأأبابا تشأأأأأدد اللج ة على امهمية التإ توليها للحلقة الدراسأأأأأية للقانون   -334
ية العدادة التإ اوجد  سأأأأأأيما من البلدان ال اميةا من االطالع على عمل اللج ة وأنشأأأأأأبة الم ظمات الدول وال

و وتعرب 2021و  2020تدعقد الحلقة الدراسأأأأأية يإ عامإ   ا لم19-مقرها يإ ج يفو وبسأأأأأبب جائحة كوييد
 و2022  راسية يإ عا عقد الحلقة الداللج ة عن أملها أن تد 

  دراسأية واللج ة ممت ة للدول التإ واصألت تقديم تبرعات رلى صأ دوق اممم المتحدة االسأتئمانإ للحلقة ال  - 335
المع ية بالقانون الدولإا وتوصأأأأأإ بفن ت اشأأأأأد الجمعية العامة الدول مرة أخرى أن تقد  تبرعات من أجل كفالة  

   ظل توزنع جغرايإ م اسبو  بمشاركة أكبر عدد ممكنا ويإ   2022 ت ظيم الحلقة الدراسية يإ عا  


