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  الفصل األول
تنظيم أعمال الدورة

عقدت جلنة القانون الدويل اجلزء األول من دورهتا الثامنة   -١
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٩مايو إىل / أيار١واخلمسني يف الفترة من 

أغـسطس  / آب ١١يوليه إىل   / متوز ٣واجلزء الثاين يف الفترة من      
وافتتح الدورة . يف مقرها مبكتب األمم املتحدة يف جنيف ٢٠٠٦

  .السيد مجشيد ممتاز، رئيس اللجنة يف دورهتا السابعة واخلمسني

  أعضاء اللجنة  -ألف
  :تتألف اللجنة من األعضاء التالية أمساؤهم  -٢

  )غانا( آدوي السيد إميانويل أكو
  )الربتغال( إسكارامياالسيدة باوال 
  )أوروغواي( أوبريت بادانالسيد ديدييه 

  )اليونان( إيكونوميدسالسيد قسطنطني 
  )غابون(  تشيفوندا-بامبو السيد غّيوم 

  )الربازيل( سوارس باييناالسيد جواو كليمنته 
  )البحرين( البحارنةالسيد حسني 

 املتحدة لربيطانيا العظمـى     اململكة( براونليالسيد إيان   
  )وأيرلندا الشمالية

  )فرنسا( بيليهالسيد آالن 
  )مجهورية كوريا( تشيالسيد تشونغ إل 

  )اجلمهورية العربية السورية( الداوديالسيد رياض 
  )جنوب أفريقيا( دوغاردالسيد كريستوفر جون روبرت 

  )اهلند (راوالسيد بيماراجو سرينيفاسا 
مجهورية فنـزويال  ( ثيدينيو سرودريغيالسيد فيكتور   
  )البوليفارية

  )الصني( شهالسيدة هنكني 
  )بولندا( غالتسكيالسيد جيسالف 
  )إيطاليا( غاياالسيد جورجيو 
انظـر  ( )كولومبيـا ( أوسبينا - فلنسياالسيد إدواردو   

  ) أدناه٣ الفقرة
  )مايل( فومباالسيد سليفو 

  )أوغندا( كاباتسيالسيد بيتر 
مجهوريـة ترتانيـا    ( كاتيكاانزيبوا  السيد جيمس لوتاب  

  )املتحدة
  )الكامريون( كامتوالسيد موريس 
  )األرجنتني( كانديويتالسيد إنريكيه 

  )تونس( كميشهالسيد فتحي 
  )فنلندا( كوسكينيميالسيد ماريت 

  )االحتاد الروسي( كولودكنيالسيد رومان أناتوليفيتش 
  )موزامبيق( أفونسو كوميساريوالسيد بيدرو 

  )الواليات املتحدة األمريكية( ماثيسون مايكل السيد
  )نيوزيلندا( مانسفيلدالسيد وليم 

  )قطر( املريالسيد علي حمسن فطّيس 
  )مجهورية إيران اإلسالمية( ممتازالسيد مجشيد 

  )رومانيا( ميليسكانوالسيد تيودور فيوريل 
  )كوستاريكا( نيهاوسالسيد بريند 

  )اليابان( ياماداالسيد شوسي 
 / أيار ١ املعقودة يف    ٢٨٦٧نتخبت اللجنة، يف جلستها     ا  -٣

مللء ) كولومبيا( أوسبينا   -، السيد إدواردو فلنسيا     ٢٠٠٦مايو  
الشاغر الطارئ الذي نشأ بسبب انتخـاب الـسيد برنـاردو           

  .سيبولفيدا لعضوية حمكمة العدل الدولية

  أعضاء املكتب واملكتب املوسع  -باء
 / أيار ١ املعقودة يف    ٢٨٦٧انتخبت اللجنة، يف جلستها       -٤

  :، أعضاء املكتب التالية أمساؤهم٢٠٠٦مايو 
   تشيفوندا-السيد غّيوم بامبو  :الرئيس

  السيد جورجيو غايا :النائب األول للرئيس
  السيد فيكتور رودريغيس ثيدينيو :النائب الثاين للرئيس
  كولودكني . السيد رومان أ :رئيس جلنة الصياغة

  ني شهالسيدة هنك :املقرر
وتألف مكتب اللجنة املوسع من أعضاء مكتب الدورة          -٥

  .)٢(، واملقررين اخلاصني)١(احلالية، ورؤساء اللجنة السابقني
__________  

السيد جواو كليمنته بايينا سوارس، والسيد آالن بيليه، والسيد  )١(
بيماراجو سرينيفاسا راو، والـسيد جيـسالف غالتـسكي، والـسيد           

كاباتسي، والسيد إنريكيه كانديويت، والسيد مجشيد ممتاز، والـسيد          بيتر
  .شوسي يامادا

السيد إيان براونلي، والسيد آالن بيليه، والسيد كريـستوفر          )٢(
روبرت دوغارد، والسيد بيماراجو سرينيفاسا راو، والسيد فيكتـور         جون  

ورجيو غايـا،  والسيد جيسالف غالتسكي، والسيد ج   رودريغيس ثيدينيو،   
  .والسيد موريس كامتو، والسيد شوسي يامادا
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وبناء على توصية من املكتب املوسع، أنشأت اللجنـة           -٦
السيد جورجيو  : فريق ختطيط يتألف من األعضاء التالية أمساؤهم      

 آدو، والـسيدة بـاوال    ، والسيد إميانويل أكـوي    )رئيساً(غايا  
إسكاراميا، والسيد آالن بيليه، والسيد رياض الداودي، والسيد        
بيماراجو سرينيفاسا راو، والسيد جيسالف غالتسكي، والسيد       

 أوسبينا، والسيد سليفو فومبا، والسيد بيتـر        -إدواردو فلنسيا   
كاباتسي، والسيد جيمس لوتابانزيبوا كاتيكا، والسيد موريس       

يد إنريكيه كانديويت، والسيد فتحـي كميـشه،        كامتو، والس 
والسيد رومان أنـاتوليفيتش كولـودكني، والـسيد بيـدرو          
كوميساريو أفونسو، والسيد مجشيد ممتاز، والـسيد تيـودور         
فيوريل ميليسكانو، والسيد بريند نيهاوس، والـسيد شوسـي         

  ). حبكم منصبها(يامادا، والسيدة هنكني شه 

  جلنة الصياغة  -جيم
 ٢٨٨٠ و ٢٨٧٤ و ٢٨٧١شأت اللجنة يف جلـساهتا      أن  -٧
 ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ٣٠ و ٢٣ و ١١ و ٥ املعقودة يف    ٢٨٨١و

التوايل، جلنة صياغة تتألف من األعضاء التاليـة أمسـاؤهم           على
  : للمواضيع املبينة

السيد رومان أنـاتوليفيتش  : احلماية الدبلوماسية   )أ(  
 دوغـارد  ، والسيد كريستوفر جون روبرت)رئيساً(كولودكني  

، والسيدة باوال إسكاراميا، والسيد قـسطنطني       )املقرر اخلاص (
إيكونوميدس، والسيد إيان براونلي، والسيد تشونغ إل تـشي،         
والسيد جورجيو غايا، والسيد إنريكيه كانديويت، والسيد فتحي        
كميشه، والسيد مايكل ماثيسون، والسيد ولـيم مانـسفيلد،         

ي يامادا، والسيدة هنكني شه     والسيد مجشيد ممتاز، والسيد شوس    
  ؛)حبكم منصبها(

املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عن         )ب(  
املسؤولية الدوليـة يف حالـة      (أفعال ال حيظرها القانون الدويل      

اخلسارة املترتبة على الضرر العابر للحدود الناجم عن أنـشطة          
، والسيد  )رئيساً(السيد رومان أناتوليفيتش كولودكني     : )خطرة

، والـسيدة بـاوال     )املقرر اخلـاص  (بيماراجو سرينيفاسا راو    
إسكاراميا، والسيد جواو كليمنته بايينا سوارس، والسيد تشونغ        
إل تشي، والسيد رياض الداودي، والسيد جورجيـو غايـا،          
والسيد إنريكيه كانديويت، والسيد ماريت كوسكينيمي، والسيد       

سفيلد، والسيد شوسي يامادا،    مايكل ماثيسون، والسيد وليم مان    
  ؛)حبكم منصبها(نكني شه  والسيدة ه

الـسيد رومـان    : التحفظات على املعاهـدات     )ج(  
املقـرر  (، والسيد آالن بيليـه      )ساًرئي(أناتوليفيتش كولودكني   

، والسيدة بـاوال إسـكاراميا، والـسيد جيـسالف          )اخلاص
 لسيدغالتسكي، والسيد جورجيو غايا، والسيد سليفو فومبا، وا       

نكني شـه     مايكل ماثيسون، والسيد شوسي يامادا، والسيدة ه      
  ؛)حبكم منصبها(

الـسيد رومـان    : مسؤولية املنظمات الدوليـة     )د(  
املقرر (، والسيد جورجيو غايا     )رئيساً(أناتوليفيتش كولودكني   

، والسيدة بـاوال إسـكاراميا، والـسيد قـسطنطني          )اخلاص
 أوسبينا، والسيد مايكل    -إيكونوميدس، والسيد إدواردو فلنسيا     

ماثيسون، والسيد وليم مانسفيلد، والسيد مجشيد ممتاز، والسيد        
  ؛)حبكم منصبها(شوسي يامادا، والسيدة هنكني شه 

السيد رومان أناتوليفيتش   : املوارد الطبيعية املشتركة    )ه(  
، )املقـرر اخلـاص   (، والسيد شوسي يامـادا      )رئيساً(كولودكني  

 تشيفوندا، والسيد   -اميا، والسيد غّيوم بامبو     والسيدة باوال إسكار  
رياض الداودي، والسيد جيسالف غالتسكي، والسيد جورجيـو        
غايا، والسيد سليفو فومبا، والسيد إنريكيه كانديويت، والسيد بيدرو         
كوميساريو أفونسو، والسيد مايكل ماثيـسون، والـسيد ولـيم          

  .)حبكم منصبها(نكني شه  مانسفيلد، والسيدة ه
 جلـسة بـشأن     ٢٨وعقدت جلنة الصياغة ما جمموعه        -٨

  .املواضيع اخلمسة املبينة أعاله

  األفرقة العاملة  -دال
 ٢٨٦٨أنشأت اللجنة من جديد أيـضاً، يف جلـساهتا            -٩
يوليه / متوز ٥مايو و / أيار ١٧ و ٢ املعقودة يف    ٢٨٨٨ و ٢٨٧٧و

 وفريق الدراسـة    الفريقني العاملني التاليني   على التوايل،    ٢٠٠٦
  : التايل

: الفريق العامل املعين باملوارد الطبيعية املشتركة       )أ(  
املقرر (، والسيد شوسي يامادا )رئيساً(السيد إنريكيه كانديويت 

، والسيدة باوال إسكاراميا، والسيد ديدييـه أوبـريت         )اخلاص
بادان، والسيد جواو كليمنته بايينا سوارس، والسيد ريـاض         

رينيفاسا راو، والسيد جيسالف    الداودي، والسيد بيماراجو س   
غالتسكي، والسيد جورجيو غايا، والسيد سـليفو فومبـا،         
والسيد بيتر كاباتسي، والسيد بيدرو كوميساريو أفونـسو،        
والسيد مايكل ماثيسون، والسيد وليم مانـسفيلد، والـسيدة        

  ).حبكم منصبها(هنكني شه 
: فريق الدراسة املعين بتجزؤ القـانون الـدويل         )ب(  
مفتـوح  ( وبات الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الـدويل    الصع

  )العضوية
  السيد ماريت كوسكينيمي : الرئيس  
الفريق العامل املعين باألفعال االنفرادية للـدول         )ج(  

  )مفتوح العضوية(
  السيد آالن بيليه  :الرئيس  

وأُعيد إنشاء الفريق العامل املعين بربنامج العمـل الطويـل            -١٠
، )رئيساً(السيد آالن بيليه    :  من األعضاء التالية أمساؤهم    األجل مؤلفاً 



 تنظيم أعمال الدورة 21

 

والسيد جواو كليمنته بايينا سوارس، والسيد جيسالف غالتسكي،        
والسيد موريس كامتو، والسيد ماريت كوسـكينيمي، والـسيدة         

  ).حبكم منصبها(هنكني شه 

  األمانة  -هاء
ار قام السيد نيكوال ميشيل، وكيل األمني العام واملستـش          -١١

وعمل السيد فاكالف . القانوين لألمم املتحدة، بتمثيل األمني العام    
ميكولكا، مدير شعبة التدوين يف مكتب الشؤون القانونية، أمينـاً         
للجنة، كما عمل، يف غياب املستشار القانوين لألمم املتحدة، ممثالً 

أرسنجاين، نائبة مدير   .    وعملت السيدة ماهنوش ه   . لألمني العام 
وعمـل الـسيد جـورج      . تدوين، نائبةً ألمني اللجنـة    شعبة ال 

كورونتزيس، موظف الشؤون القانونية الرئيسي، أميناً مـساعداً        
رئيسياً، وعمل السيد تريفور تشيميمبا؛ موظف الشؤون القانونية        

وعمل السيد أرنولد برونتو، موظف     . األقدم، أميناً مساعداً أقدم   
ي والسيد جوناتا بوّزيين،    الشؤون القانونية، والسيد ميكيلي أمري    

  . موظفا الشؤون القانونية املعاونان، أمناَء مساعدين للجنة

   جدول األعمال -واو
 جدول أعمال دورهتا    ٢٨٦٧أقرت اللجنة، يف جلستها       -١٢

  :الثامنة واخلمسني، الذي يتألف من البنود التالية

  .تنظيم أعمال الدورة  -١
  .احلماية الدبلوماسية  -٢
ية الدولية عن النتائج الضارة النامجة عـن أفعـال          املسؤول  -٣

املسؤولية الدوليـة يف حالـة      (حيظرها القانون الدويل     ال
اخلسارة املترتبة على الضرر العابر للحدود النـاجم عـن          

  ).أنشطة خطرة
  .مسؤولية املنظمات الدولية  -٤
  . املشتركةاملوارد الطبيعية  -٥
  .األفعال االنفرادية للدول  -٦
  .حفظات على املعاهداتالت  -٧
  .طرد األجانب  -٨
  .آثار الرتاعات املسلحة على املعاهدات  -٩

  .)aut dedere aut judicare(االلتزام بالتسليم أو احملاكمة   -١٠
الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسع     : جتزؤ القانون الدويل    -١١

  .القانون الدويل
  .ائقها ووثها وأساليب عملابرنامج اللجنة وإجراءاهت  -١٢
  .التعاون مع اهليئات األخرى  -١٣
  . واخلمسني ومكان انعقادهاالتاسعةموعد الدورة   -١٤
  .أعمال أخرى  -١٥


