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 والثالثون  السابعةالدورة  –اللجنة القانونية 
 (7/9/2018إلى  4ل، يا)مونتر

 انتخاب رئيس اللجنة ونواب رئيس اللجنة:  4رقم البند 

 مذكرة بشأن االنتخاب
 (ةالعام األمانة)ورقة مقدمة من 

(، بصنننياتاا المعدلفنننة ونننة الننندور  Doc 7669-139/5النظنننال النننداجنة لنقننننة القانونينننة )أ( منننن  6تننننل المننناد    -1
 السادسة والثالثين، عنى ما ينة: 

 "الرئيس ونواب الرئيس
تنتجب النقنة وة نااية كل دورتين، من بين ممثنة الدول، رئيس النقنة ونائب النرئيس األول ونائنب النرئيس 

ونائنب الرئيس الثالث ونائب الرئيس الرابع. ويعمل الرئيس ونواب النرئيس ونة مناصنبال منن وقنن  رونع الثانة 
لنقواعند  القنسة التة انتجبوا جاللاا وحتى نااية الدور  التة ينتجب وياا من سيجنفال وة هذه المناصنب ووقنا  

 ة ونننة نفنننس المنصنننب، وذلننن  عمنننال  ينننالمعمنننول بانننا. ول يحننند لانننل إعننناد  ترةنننيت أنفسنننال لفتنننر  النتجننناب التال
 د(." 6بالماد  

 .2013منننننايو ونننننة  والثالثنننننين ةجامسننننناللننننننرئيس وننننننواب النننننرئيس ونننننة نااينننننة الننننندور   ا آجنننننر انتجابننننن  قنننننر  -2
وننة  ايسننتمرو عنننى أن مننن ثننل يتعننين انتجنناب آجننرين لةننال هننذه المناصننب بناايننة النندور  السننابعة الثالثننين، و 

 .مناصبال حتى نااية الدور  التاسعة والثالثين
  ومنذ إنةاء النقنة القانونية، كان  عضوية الايئة الرئاسية لنقنة كما ينة: -3

 االنتخاب فيها الدورة التي تم نواب الرئيس الرئيس
 السيد أ. غارنو

 )ورنسا(
 السيد قاستيس ا. آلتن )النرويج(

 السيد  . س. بوث )كندا(
 األولىالدور  

 1947سبتمبر 
 السيد ا. ل. لويز   

 )المكسي (
 السيد ل. كالر  )سويسرا(

 السيد ه. و. بولتون )أستراليا(
 الدور  الرابعة

 1949يونيو 
 السيد ا.  . نننة   

 )الوليا  المتحد (
 السيد ب. أ.  . دي سمي  )بنقيكا(

 السيد أ. أ. ارنقري )األرقنتين(
 الدور  السادسة

 1950يونيو 
 السيد ل. كنير    

 )سويسرا(
 (إسبانياالقنرال جوزيه سنفادور مرينو )

 الرائد  . ل. بومون  )الممنكة المتحد (
 الدور  الثامنة

 1951سبتمبر 
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 االنتخاب فيها الدورة التي تم نواب الرئيس الرئيس
 السيد  . كاوالكانتة

 )البرازيل(
 السيد  . سيدنبالد )السويد(

 السيد أ. امبروسينة )إيطاليا(
 الدور  التاسعة

 1953سبتمبر  -أغسطس
 الرائد  . ل. بومون    

 )الممنكة المتحد (
 السيد س. غوميز جارا )اسبانيا(

 السيد ضياء الدين صالت )مصر(
 الدور  العاةر 

 1954سبتمبر 
 السيد أ. أمبروسينة   

 )إيطاليا(
 السيد س. كوماتةيا )اليابان(

 السيد ف. خ. ديالةيو )ونزويال(
 الدور  الحادية عةر 

 1957سبتمبر 
 السيد غوميز جار   

 )إسبانيا(
 ألمانيا التحادية(قماورية السيد ج. رين  )

 السيد ر. غولستين )بنقيكا(
 الدور  الثانية عةر 

 1959سبتمبر  -أغسطس
 السيد  . سيدنبالد   

 )السويد(
 السيد س. بيريزوسكة )بولندا(

 السيد ج. ب. دياز )الفنبين(
 الدور  الثالثة عةر 

 1960سبتمبر 
 السيد ر. غولستاين   

 )بنقيكا(
 السيد ج. ب. هول )كندا(

 تاوننة )األرقنتين( -السيد أ. أ. ورناندز
 الدور  الرابعة عةر 

 1962سبتمبر  -أغسطس
 السيد ف. خ. ديالةيو   

 )ونزويال(
 السيد و. غنديمان )سويسرا(

 السيد ب. س. غدوانة )الاند(
 )الكوناو/برازاويل( السيد ف. أولسا

 الدور  الجامسة عةر 
 1964سبتمبر 

 السيد و. غنديمان   
 )سويسرا(

 السيد د. باردو تووار )كولومبيا(
 السيد عنة الاةري )تونس(

 السيد ن. نكانو )اليابان(

 الدور  السادسة عةر 
 1967سبتمبر 

 السيد د. باردو تووار   
 )كولومبيا(

 السيد ج. غيول )ورنسا(
 السيد ل. ر. ادواردز )أستراليا(

 السيد ج. أندريامبولولونا )مدغةقر(

 الدور  السابعة عةر 
 1970مارس 

 السيد ج. غيول   
 )ورنسا(

 السيد أ. و. ج. كين )الممنكة المتحد (
 السيد  . ا. راتراي )قامايكا(

 السيد  أ. ل. دوناتو )األرقنتين(

 الدور  التاسعة عةر 
 1972أكتوبر 

 السيد د. أ. غوتييز   
 )األرقنتين(

 السيد ل. د. موتاوةييف )بنااريا(
 السيد ب. س. قدوانة )الاند(

 مصطفى )مصر(ه. السيد  . 

 الدور  الحادية والعةرون
 1974يونيو 

 السيد أ. و. ج. كين   
 )الممنكة المتحد (

 السيد ج. ف. وتزقيرالد )كندا(
 السيد ج. قون  )تةيكوسنووكيا(

 السيد ل. تيرادو )ونزويال(

 الدور  الثالثة والعةرون
 1978وبراير 
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 االنتخاب فيها الدورة التي تم نواب الرئيس الرئيس
 لغرانج –السيد أ. ةول 

 )إيطاليا(
 السيد ج. ه. كواندا )تنزانيا(

 السيد ل. تيرادو )ونزويال(
 اآلنسة ز. زيمس )هنااريا(

 السيد س. ل. أنور )باكستان(

 الدور  الجامسة والعةرون
 1983أبريل 

 ل. أنورالسيد س.    
 )باكستان(

 السيد ج. غارلند )بيرو(
 السيد  . دي لوربيير )ورنسا(

 السيد س. ر. تاهو )كو  ديفوار(
 السيد ج. كاب  )تةيكوسنووكيا(

 الدور  السابعة والعةرون
 1990أبريل 

 السيد جيري الحسينة   
 )مصر(

 السيد  . دي لوربيير )ورنسا(
 السيد أ. مدينا أوربيزو )المكسي (

 السيد ج. لوزان )كندا(
 السيد ه. ب. ةريستا )نيبال(

 الدور  التاسعة والعةرون
 1994يوليو 

 السيد ج. لوزون   
 )كندا(

 ياوارينة )إيطاليا(كالدكتور ا. 
 السيد ر.  . ماهيةواري )الاند(

 السيد أ. كالنقو )نيقيريا(
 بة )األردن(عالسيد ي. الز 

 الدور  الحادية والثالثون
 2000سبتمبر  -أغسطس

 السيد ه. كقينين   
 )السويد(/

 السيد ل. ب. قينيسون
 1)الوليا  المتحد (

 السيد ل. ب. قنيسون )الوليا  المتحد (
 السيد أ. ه. موتة )األرقنتين(

 س. ه. تان )سنااوور ( نسةاآل
 )السناال( ورانجالسيد ل. س

 نو الدور  الثالثة والثالث
 2008مايو  –أبريل 

 السيد  . أولسون   
 )ورنسا(

 اآلنسة س. ه. تان )سنااوور (
 السيد أ. بيارا )اإلمارا  العربية المحد (

 لووناو _)األرقنتين(ن. السيد 
 ح. حيتول )نامبيبا(   السيد

 الدور  الجامسة والثالثون
 2013مايو 

 السيد س. عيد )لبنان(    
 السيد ل. ماباسو )قنوب اوريقيا(

 2السادسة والثالثونالدور  
 2015ديسمبر  –نوومبر 

  - انتهـى -

                                                           
 أن من قدول األعمال، أن محضر الدور  ينباة أن يةير إلى 5(، ووة إطار النظر وة البند 15/5/2013-6قرر  النقنة القانونية وة دورتاا الجامسة والثالثين )مونترينال،  1

 ن الرابعة والثالثين والجامسة والثالثين. السيد ل. ب. قنيسيون )الوليا  المتحد ( ةال منصب رئيس النقنة القانونية لفتر  رئاسية كامنة ضم  الدورتي
من قدول أعمالاا، السيد س. عيد )لبنان( نائبا  ثالثا  لنرئيس  6( وة إطار النظر وة البند 4/12/2015-30/11ال نتاا السادسة و الثالثين )مونتريانتجب  النقنة القانونية وة دور وقد  2

 )ب( 6لنرئيس. وأصبت السيد ن. لووناو )األرقنتين( نائبا  ثانيا  لنرئيس، بموقب الماد   والسيد ل. ماباسو )قنوب اوريقيا( نائبا  رابعا  


