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 الفصل األول
 تنظيم أععال الدورة

عقةةةةةدت جلنةةةةةة القةةةةةانون الةةةةةدويل اجلةةةةةزء األول مةةةةةن دورهتةةةةةا  -1
 حزيةةةةةةران/ 5أيار/مةةةةةةايو إىل  7التاسةةةةةةعة واخلمنةةةةةةني يف الفةةةةةةرتة مةةةةةةن 

 10متوز/يوليةةةه إىل  9واجلةةةزء الثةةةاين يف الفةةةرتة مةةةن  (1ث2007 يونيةةةه
يف مقرها مبكتب األمم املتحةدة يف جنيةف.  2007آب/أغناس 

وافتتح الدورة النيد جورجيو غايةا، النائةب األول لةرئيس اللجنةة يف 
 دورهتا الثامنة واخلمنني.
 أعضاء اللجنة -ألف

 أمساؤهم تتألف اللجنة من األعضاء التالية  -2
 ثالربتغال( إسكارا ياالنيدة ااوال  
 ثنيجرييا( أوجوالنيد اايو  
 ثإكوادور( بير وديس -باسكيس النيد مارسيلو  
ثاململكةةة املتحةةدة لربياانيةةا العظمةةى  براونلــيالنةةيد إيةةان  

 وأيرلندا الشمالية(
 ثسلوفينيا( بيتريتشالنيد إيرننت  
 ثسري النكا( بيريراالنيد أ. روهان  
 ثفرننا( بيليهالنيد آالن  
 ثالنويد( جاكوبسونالنيدة ماري غ.  
 ثمصر( حسونةالنيد حنني ع.  
 ثاألردن( الحعودالنيد حممود ض.  
 ثجنوب أفريقيا( دوغاردالنيد كرينتوفر جون روارت  
 ثالربازيل( سابوياالنيد جيلبريتو فريين  
 ثاهلند( سينغالنيد ناريندر  
 (ثالصني شهالنيدة هنكني  
 ثاولندا( غالتسكيالنيد جين ف  
 ثإيااليا( غاياالنيد جورجيو  
 ثريل ( كارينيو فارغاسالنيد إدموندو  
 ثجامايكا( فاسيانيالنيد ستيفن ك.  
 ثكولومبيا( أوسبينا - َفلنسياالنيد إدواردو  

__________ 
 من هذا التقرير. 373انظر الفقرة  (1ث

 ثمايل( فو باالنيد ساليفو  
 ثسوينرا( كافليشالنيد لوسيوس  
 ثالكامريون( كا توالنيد موريس  
 ثاألرجنتني( كانديوتيالنيد إنريكيه  
 ثتونس( كعيشهالنيد فتح   
 ثاالحتاد الروس ( كولودكينالنيد رومان  
 ثموزامبيق( أفونسو كو يساريوالنيد ايدرو  
 ثكندا(  اكريهالنيد دونالد م.  
 ثقار( العريالنيد عل  حمنن فايس  
 ثرومانيا(  يليسكانوالنيد تيودور فيوريل  
 ثأملانيا( نولتيالنيد غيورغ  
 ثكوستاريكا( نيهاوس.  النيد اريند ه 
 ثكينيا( واكوالنيد آموس س.  
 ثإندونينيا( ويسنو ورتيالنيد نوغروهو  
 ثاليااان( يا اداالنيد روس   

 أعضاء العكتب والعكتب العوسع -باء
 7املعقةةةةةةةودة يف  2914انتخبةةةةةةةت اللجنةةةةةةةة، يف جلنةةةةةةةتها  -3

 ، أعضاء املكتب التالية أمساؤهم 2007أيار/مايو 
 النيد إيان اراونل   الرئيس 
 النيد إدموندو فارغاس كارينيو  للرئيس األول النائب 
 النيد ايدرو كوميناريو أفوننو  للرئيس الثاين النائب 
 النيد روس  يامادا  الصياغة جلنة رئيس 
 النيد إيرننت ايرتيتش  املقرر 

تةةب اللجنةةة املوسةةا مةةن أعضةةاء مكتةةب الةةدورة وتةةألف مك -4
 .(3ث، واملقررين اخلارني(2ثاحلالية، ورؤساء اللجنة النااقني

__________ 
والنةةةةةةيد  النةةةةةةيد آالن ايليةةةةةةه والنةةةةةةيد جينةةةةةة ف غالتنةةةةةةك  (2ث

 إنريكيه كانديويت والنيد روس  يامادا.
النةةةةةةةيد إيةةةةةةةان اراونلةةةةةةة  والنةةةةةةةيد آالن ايليةةةةةةةه والنيةةةةةةةةد جينةةةةةةة ف  (3ث

 غالتنك  والنيد جورجيو غايا والنيد موريس كامتو والنيد روس  يامادا.
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وانةةةاء علةةةى تورةةةية مةةةن املكتةةةب املوسةةةا، أنشةةةأت اللجنةةةة  -5
فريةق طاةيط يتةألف مةن األعضةةاء التاليةة أمسةاؤهم  النةيد إدمونةةدو 

النةةةةةةيد فارغةةةةةةاس كةةةةةةارينيو ثرئينةةةةةةا (، والنةةةةةةيدة اةةةةةةاوال إسةةةةةةكاراميا، و 
اريمةةةةوديس، والنةةةةيد روهةةةةان ارييةةةةرا، والنةةةةيد  -مارسةةةةيلو ااسةةةةكيس 

آالن ايليةةه، والنةةيدة مةةاري جاكوانةةون، والنةةيد حنةةني حنةةونة، 
والنةةةةيد حممةةةةود احلمةةةةود، والنةةةةيد جيلبريتةةةةو فةةةةريين سةةةةااويا، والنةةةةيد 
ناريندر سينغ، والنيدة هنكني ره، والنيد جين ف غالتنةك ، 

أوسةةبينا، والنةةيد  -دواردو فلننةةيا والنةةيد جورجيةةو غايةةا، والنةةيد إ
ساليفو فومبا، والنيد لوسيوس كافليش، والنيد إنريكيه كانديويت، 
والنةةةةيد ايةةةةدرو كومينةةةةاريو أفوننةةةةو، والنةةةةيد علةةةة  حمنةةةةن فاةةةةيس 
املةةةةةةري، والنةةةةةةيد غيةةةةةةورغ نةةةةةةولص، والنةةةةةةيد ارينةةةةةةد نيهةةةةةةاوس، والنةةةةةةيد 
نوغروهةةةةو وينةةةةنوموريت، والنةةةةيد روسةةةة  يامةةةةادا، والنةةةةيد إيرننةةةةت 

 رتيتش ثحبكم منصبه(.اي
 لجنة الصياغة -جيم

 ،2943و 2938و 2915أنشةةةةةةأت اللجنةةةةةةة، يف جلنةةةةةةاهتا  -6
، علةةةةةةةى 2007متوز/يوليةةةةةةةه  26و 18أيار/مةةةةةةةايو و 8املعقةةةةةةةودة يف 

التةةةوايل، جلنةةةة رةةةياغة مؤلفةةةة مةةةن األعضةةةاء التاليةةةة أمسةةةاؤهم لتنةةةاول 
 املواضيا املبينة  

  النةةةةيد روسةةةة  التحفظةةةةات علةةةةى املعاهةةةةدات ثأ( 
يامةةادا ثرئينةةا (، والنةةيد آالن ايليةةه ثمقةةررا  خارةةا (، والنةةيدة اةةاوال 

اريموديس، والنيد روهان  -إسكاراميا، والنيد مارسيلو ااسكيس 
ارييةةةةرا، والنةةةةيد حممةةةةود احلمةةةةود، والنةةةةيد نارينةةةةدر سةةةةينغ، والنةةةةيدة 

نكني رةه، والنةيد جورجيةو غايةا، والنةيد سةاليفو فومبةا، والنةيد  ه
، والنيد رومان كولودكني، والنيد دونالد ماكريه، إنريكيه كانديويت

والنةةةةيد غيةةةةورغ نةةةةولص، والنةةةةيد ارينةةةةد نيهةةةةاوس، والنةةةةيد نوغروهةةةةو 
 ويننوموريت، والنيد إرننت ايرتيتش ثحبكم منصبه(.

  النةةةةيد روسةةةة  منةةةةؤولية املنظمةةةةات الدوليةةةةة ثب( 
يامةةادا ثرئينةةا (، والنةةيد جورجيةةو غايةةا ثمقةةررا  خارةةا (، والنةةيدة 

اريموديس، والنيد  - إسكاراميا، والنيد مارسيلو ااسكيس ااوال
روهةةةان ارييةةةرا، والنةةةيد آالن ايليةةةه، والنةةةيدة مةةةاري جاكوانةةةون، 
والنةةةيد حممةةةود احلمةةةود، والنةةةيد جيلبريتةةةو فةةةريين سةةةااويا، والنةةةيد 
نارينةةةةةةةةدر سةةةةةةةةينغ، والنةةةةةةةةيدة هنكةةةةةةةةني رةةةةةةةةه، والنةةةةةةةةيد جينةةةةةةةة ف 

 -ردو فلننةةةيا غالتنةةةك ، والنةةةيد سةةةتيفن فاسةةةياين، والنةةةيد إدوا
أوسبينا، والنيد ساليفو فومبا، والنيد رومان كولودكني، والنةيد 
دونالةةةد ماكريةةةه، والنةةةيد نوغروهةةةو وينةةةنوموريت، والنةةةيد إرننةةةت 

 ايرتيتش ثحبكم منصبه(.
  النةةيد روسةةة  يامةةادا ثرئينةةةا (، طةةرد األجانةةةب ثج( 

، والنةةةةيد مةةةةوريس كةةةةامتو ثمقةةةةررا  خارةةةةا (، والنةةةةيدة اةةةةاوال إسةةةةكاراميا
اريمةةةةةوديس، والنةةةةةيد روهةةةةةان ارييةةةةةرا،  -والنةةةةةيد مارسةةةةةيلو ااسةةةةةكيس 

والنةةةةةيد جيلبريتةةةةةو فةةةةةريين سةةةةةااويا، والنةةةةةيد نارينةةةةةدر سةةةةةينغ، والنةةةةةيدة 
نكني ره، والنيد جورجيو غايا، والنيد إدموندو فارغاس كارينيو،  ه

والنةةةةيد سةةةةتيفن فاسةةةةياين، والنةةةةيد سةةةةاليفو فومبةةةةا، والنةةةةيد إنريكيةةةةه  

ان كولةودكني، والنةيد دونالةد ماكريةه، والنةيد كانديويت، والنيد رومة
ارينةةةةةد نيهةةةةةاوس، والنةةةةةيد نوغروهةةةةةو وينةةةةةنوموريت، والنةةةةةيد إيرننةةةةةت 

 ايرتيتش ثحبكم منصبه(.
جلنةةةةة اشةةةةأن  16وعقةةةةدت جلنةةةةة الصةةةةياغة مةةةةا جمموعةةةةه  -7

 املواضيا الث ثة املبينة أع ه.
 األفرقة اليا لة -دال

 2928و 2920أنشةةةةةةةةةةةأت اللجنةةةةةةةةةةةة أيضةةةةةةةةةةةا ، يف جلنةةةةةةةةةةةاهتا  -8
، 2007حزيران/يونيةةةةةةه  1أيار/مةةةةةةايو و 31و 16املعقةةةةةةودة يف  2929و

 على التوايل، األفرقة العاملة التالية 
الفريةةةةةةةةةةةةق العامةةةةةةةةةةةةل املعةةةةةةةةةةةةين اةةةةةةةةةةةةاملوارد الابيعيةةةةةةةةةةةةة  ثأ( 
  النةةةةيد إنريكيةةةةه كانةةةةديويت ثرئينةةةةا (، والنةةةةيد روسةةةةة  (4ثاملشةةةةرتكة

د مارسةةيلو يامةةادا ثمقةةررا  خارةةا (، والنةةيدة اةةاوال إسةةكاراميا، والنةةي
اريموديس، والنيد إيان اراونل ، والنيد روهان ارييرا،  -ااسكيس 

والنيدة ماري جاكوانون، والنيد حنني حنونة، والنيد حممود 
احلمةةةةود، والنةةةةيد جيلبريتةةةةو فةةةةريين سةةةةااويا، والنةةةةيد نارينةةةةدر سةةةةينغ، 
والنةةةةةةيدة هنكةةةةةةني رةةةةةةه، والنةةةةةةيد جينةةةةةة ف غالتنةةةةةةك ، والنةةةةةةيد 

رو كومينةةاريو أفوننةةو، والنةةيد دونالةةد جورجيةةو غايةةا، والنةةيد ايةةد
ماكريه، والنيد غيورغ نولص، والنيد نوغروهو ويننوموريت، والنيد 

 إيرننت ايرتيتش ثحبكم منصبه(.
الفريةةةق العامةةةل املعةةةين ازثةةةار النةةةةزاعات املنةةةلحة  ثب( 

  النيد لوسيوس كافليش ثرئينا (، والنيد إيةان (5ثعلى املعاهدات
(، والنةةةةيدة اةةةاوال إسةةةةكاراميا، والنةةةيد اةةةةايو اراونلةةة  ثمقةةةةررا  خارةةةا  

اريمةةةوديس، والنةةةيد روهةةةان  -أوجةةةو، والنةةةيد مارسةةةيلو ااسةةةكيس 
ارييةةةةرا، والنةةةةيد آالن ايليةةةةه، والنةةةةيدة مةةةةاري جاكوانةةةةون، والنةةةةيد 
حممود احلمود، والنيدة هنكني ره، والنيد جورجيو غايا، والنيد 

النةةةيد رومةةةان  إدمونةةةدو فارغةةةاس كةةةارينيو، والنةةةيد سةةةاليفو فومبةةةا، و 
كولةةةةودكني، والنةةةةةيد ايةةةةدرو كومينةةةةةاريو أفوننةةةةو، والنةةةةةيد دونالةةةةةد 
ماكريةةةةةه، والنةةةةةيد غيةةةةةورغ نةةةةةولص، والنةةةةةيد ارينةةةةةد نيهةةةةةاوس، والنةةةةةيد 
نوغروهةةةةو وينةةةةنوموريت، والنةةةةيد روسةةةة  يامةةةةادا، والنةةةةيد إيرننةةةةت 

 ايرتيتش ثحبكم منصبه(.
الفريةةةةق العامةةةةل املفتةةةةوع العضةةةةوية املعةةةةين اشةةةةرط  ثج( 
   النيد دونالد ماكريه ثرئينا (.وىل االرعايةالدولة األ

الفريق العامل املعةين اربنةامج العمةل وأنشأ فريق التخايط  -9
لفرتة الننوات اخلمس، ويتألف من األعضاء التاليةة  الاويل األجل

أمسةةةةةةةاؤهم  النةةةةةةةيد إنريكيةةةةةةةه كانةةةةةةةديويت ثرئينةةةةةةةا (، والنةةةةةةةيدة اةةةةةةةاوال 
اريمةةوديس، والنةةيد إيةةان  -إسةةكاراميا، والنةةيد مارسةةيلو ااسةةكيس 

__________ 
 أيةةةةار/ 18املعقةةةةودة يف  2921أعلنةةةةت العضةةةةوية يف اجللنةةةةة  (4ث
 .2007مايو 

 متةةةةوز/ 10عقةةةةودة يف امل 2933أعلنةةةةت العضةةةةوية يف اجللنةةةةة  (5ث
 .2007يوليه 
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اراونلةة ، والنةةيد روهةةان ارييةةرا، والنةةيد آالن ايليةةه، والنةةيد حنةةني 
حنةةةةةونة، والنةةةةةيد حممةةةةةود احلمةةةةةود، والنةةةةةيدة مةةةةةاري جاكوانةةةةةون، 
والنةةةةيد جيلبريتةةةةو فةةةةريين سةةةةااويا، والنةةةةيد نارينةةةةدر سةةةةينغ، والنةةةةيدة 
هنكني ره، والنةيد جينة ف غالتنةك ، والنةيد جورجيةو غايةا، 

أوسةةبينا، والنةةيد سةةاليفو فومبةةا، والنةةيد  -اردو فلننةةيا والنةةيد إدو 
رومان كولودكني، والنيد ايدرو كوميناريو أفوننو، والنيد دونالد 
ماكريه، والنيد غيورغ نولص، والنيد آموس واكو، والنيد إيرننت 

 ايرتيتش ثحبكم منصبه(.
الفريةةةةةةق العامةةةةةةل املعةةةةةةين االنشةةةةةةر وأنشةةةةةةأ فريةةةةةةق التخاةةةةةةيط  -10

، ويتةةةةألف مةةةن األعضةةةةاء التاليةةةة أمسةةةةاؤهم  ائق اللجنةةةةاخلةةةارج  لوثةةةة
النةةةيد جورجيةةةو غايةةةا ثرئينةةةا (، والنةةةيدة اةةةاوال إسةةةكاراميا، والنةةةيد 
حنةةةةني حنةةةةونة، والنةةةةيد حممةةةةود احلمةةةةود، والنةةةةيدة هنكةةةةني رةةةةه، 
والنةةةيد مةةةوريس كةةةامتو، والنةةةيد إنريكيةةةه كانةةةديويت، والنةةةيد رومةةةان  

يةةورغ نةةولص، والنةةيد كولةةودكني، والنةةيد دونالةةد ماكريةةه، والنةةيد غ
 روس  يامادا، والنيد إيرننت ايرتيتش ثحبكم منصبه(.

 األ انة -هاء
قام النيد نيكوال ميشيل، وكيل األمني العام واملنتشةار  -11

القةةةانوين لألمةةةم املتحةةةدة، اتمثيةةةل األمةةةني العةةةام. وعملةةةت النةةةيدة 
الشةةةؤون  مبكتةةةبمةةةاهنو. أ. أرسةةةنجاين، مةةةديرة رةةةعبة التةةةدوين 

، أمينة  للجنة، كما قامت اتمثيل األمةني العةام يف غيةاب القانونية
املنتشةةةةةةةةار القةةةةةةةةةانوين لألمةةةةةةةةم املتحةةةةةةةةةدة. وعمةةةةةةةةل النةةةةةةةةةيد جةةةةةةةةةورج  
كةةةورونتزيس، مواةةةف الشةةةؤون القانونيةةةة الرئينةةة ، أمينةةةا  منةةةاعدا  
رئينةةيا  للجنةةة، وعمةةل النةةيد تريفةةور تشةةيميمبا، مواةةف الشةةؤون 

ل النيد أرنولد ارونتو، القانونية األقدم، أمينا  مناعدا  أقدم. وعم

ليفينةك، مواةف  -مواةف الشةؤون القانونيةة، والنةيد ايةري اةودو 
الشةؤون القانونيةةة، والنةيد سةةانتياغو في لبانةدو، مواةةف الشةةؤون 
القانونيةةةةة، والنةةةةيد جوناتةةةةا اوتنةةةةيين، مواةةةةف الشةةةةؤون القانونيةةةةة 

 املعاون، أمناَء مناعدين للجنة.
 جدول األععال -واو

جةةدول أعمةةال دورهتةةا  2914يف جلنةةتها  أقةةرت اللجنةةة -12
 التاسعة واخلمنني الذي يتألف من البنود التالية 

 تنظيم أعمال الدورة. -1
 املوارد الابيعية املشرتكة. -2
 منؤولية املنظمات الدولية. -3
 التحفظات على املعاهدات. -4
 آثار النزاعات املنلحة على املعاهدات. -5
 (.aut dedere aut judicareاحملاكمة ثااللتزام االتنليم أو  -6
 طرد األجانب. -7
 ارنامج اللجنة وإجراءاهتا وأساليب عملها ووثائقها. -8
 موعد ومكان انعقاد الدورة النتني. -9
 التعاون ما اهليئات األخرى. -10
 منائل أخرى. -11


