
 الفصل األول

تنظيم أعمال الدورة
ا الستني  -١ عقدت جلنة القانون الدويل اجلزء األول من دور

واجلزء الثاين  ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٦أيار/مايو إىل  ٥يف الفرتة من 
يف مقرها  ٢٠٠٨آب/أغسطس  ٨متوز/يوليه إىل  ٧يف الفرتة من 

وافتتح الدورة السيد إيان  مبكتب األمم املتحدة يف جنيف.
ا التاسعة واخلمسني.  براونلي، رئيس اللجنة يف دور

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

 (الربتغال) إسكارامياالسيدة باوال  
 (نيجرييا) أوجوالسيد بايو  
 (إكوادور) بيرموديس - باسكيسالسيد مارسيلو  

(اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى  اونليبر السيد إيان 
 *يرلندا الشمالية)آو 

 (سلوفينيا) بيتريتشالسيد إيرِنست 
 (سري النكا) بيريراالسيد أ. روهان  
 (فرنسا) بيليهالسيد آالن  
 (السويد) جاكوبسونالسيدة ماري غ.  
 (مصر) حسونةالسيد حسني ع.  
 (األردن) الحمودالسيد حممود ض.  
 (جنوب أفريقيا) دوغاردالسيد كريستوفر جون روبرت  
 (الربازيل) سابوياالسيد جيلبريتو فريين  
 (اهلند) سينغالسيد ناريندر  
 (الصني) شهالسيدة هنكني  
 (بولندا) غالِتسكيالسيد جيسالف  
 (إيطاليا) غاياالسيد جورجيو  
 (شيلي) كارينيو فارغاسالسيد إدموندو  
 (جامايكا) فاسيانيالسيد ستيفن ت.  
 (كولومبيا) أوسبينا - فَِلنسياالسيد إدواردو  
 (مايل) فومباالسيد ساليفو  
 (سويسرا) كافليشالسيد لوسيوس  
 (الكامريون) كامتوالسيد موريس  
 (األرجنتني) كانديوتيالسيد إنريكيه  
 (تونس) كميشهالسيد فتحي  

__________ 
أدناه. ٣٧٢انظر الفقرة  *

 (االحتاد الروسي) كولودكينالسيد رومان أناتوليفيتش  
 (موزامبيق) أفونسو كوميساريوالسيد بيدرو  
 (كندا) ماكريهالسيد دونالد م.  
 (قطر) المريالسيد علي حمسن فطّيس  
 (رومانيا) ميليسكانوالسيد تيودور فيوريل  
 (أملانيا) نولتيالسيد غيورغ  
 (كوستاريكا) نيهاوس.  السيد بريند ه 
 )(كينيا واكوالسيد آموس س.  
 (إندونيسيا) ويسنومورتيالسيد نوغروهو  
 (اليابان) ياماداالسيد شوسي  

 أعضاء المكتب والمكتب الموسع  -باء
ـــــــة، يف جلســـــــتها  -٣ ـــــــت اللجن  ٥املعقـــــــودة يف  ٢٩٥٦انتخب

 ، أعضاء املكتب التالية أمساؤهم:٢٠٠٨أيار/مايو 
 السيد إدموندو فارغاس كارينيو :الرئيس 

الســـــــــيد رومــــــــــان أنــــــــــاتوليفيتش   :النائـــــــــب األول للــــــــــرئيس
 كولودكني

 السيد حممود ض. احلمود :النائب الثاين للرئيس 
 السيد بيدرو كوميساريو أفونسو :رئيس جلنة الصياغة 
 السيدة باوال إسكاراميا :املقرر 

وتـألف مكتــب اللجنــة املوســـع مــن أعضـاء مكتــب الــدورة  -٤
 .)٢(اخلاصني، واملقررين )١(احلالية، ورؤساء اللجنة السابقني

وبنـــاًء علـــى توصـــية مـــن املكتـــب املوّســـع، أنشـــأت اللجنـــة  -٥
فريـــق ختطـــيط يتـــألف مـــن األعضـــاء التاليـــة أمســـاؤهم: الســـيد رومـــان  

بريمـــــوديس،  -كولـــــودكني (رئيســـــاً)، والســـــيد مارســـــيلو باســـــكيس 
والســـيد إيـــان براونلـــي، والســـيد إيرنســـت بيرتيـــتش، والســـيد روهـــان 

ـــــــــدة مـــــــــــاري جاكوبســـــــــــون، برييـــــــــــرا، والســـــــــــيد آالن بيليـــــــــــه ، والسيـــ
__________ 

الســـــــيد إنريكيـــــــه كانـــــــديويت، والســـــــيد إيـــــــان براونلـــــــي، والســـــــيد )١(
، والسـيد تيـودور فيوريـل ميليسـكانو، والسـيد آالن بيليــه، غالتسـكيجيسـالف 

 والسيد شوسي يامادا.
السيد إيان براونلي، والسيد جورجيـو غايـا، والسيــد جيسـالف )٢(

ن غالتســـكي، والســـيد رومـــان كولـــودكني، والســـيد مـــوريس كـــامتو، والســـيد آال
 أوسبينا، والسيد شوسي يامادا. -بيليه، والسيد إدواردو فلنسيا 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

حســني حســونة، والســيد حممــود احلمــود، والســيد جيلبريتــو  والســيد
فريين سابويا، والسـيد نارينـدر سـينغ، والسـيدة هنكـني شـه، والسـيد 
جيســالف غالتســكي، والســـيد إدمونــدو فارغـــاس كــارينيو، والســـيد 
ستيفن فاسياين، والسيد سـاليفو فومبـا، والسـيد لوسـيوس كـافليش، 

لســـــيد إنريكيـــــه كانـــــديويت، والســـــيد بيـــــدرو كوميســـــاريو أفونســـــو، وا
والسيد دونالد ماكريه، والسيد غيورغ نوليت، والسيد بريند نيهاوس، 
والسيد آموس واكو، والسيد نوغروهو ويسنوموريت، والسيـد شوسي 

 يامادا، والسيدة باوال إسكاراميا (حبكم منصبها).
 لجنة الصياغة  -جيم

ا أنشــأت  -٦  ٢٩٦٨و ٢٩٦٥و ٢٩٥٧اللجنــة، يف جلســا
ــــــــــودة يف  ٢٩٧٧و  متـــــــــــــــوز/ ١٦أيار/مـــــــــــــــايو و ٢٩و ٢١و ٦املعقـــــ

، جلنـــة صـــياغة مؤلفـــة مـــن األعضـــاء التاليـــة أمســـاؤهم ٢٠٠٨ يوليـــه
 لتناول املواضيع املبّينة: 

ــــــى املعاهــــــدات (أ)  : الســــــيد بيــــــدرو  التحفظــــــات عل
رراً خاصـــاً)، كوميســـاريو أفونســـو (رئيســـاً)، والســـيد آالن بيليـــه (مقـــ

بريمـــــوديس،  -والســـــيد بـــــايو أوجـــــو، والســـــيد مارســـــيلو باســـــكيس 
والسيد روهان برييرا، والسـيد حممـود احلمـود، والسـيدة هنكـني شـه، 
والســــيد جورجيــــو غايـــــا، والســــيد ســــاليفو فومبـــــا، والســــيد إنريكيـــــه  
ـــــه،  ـــــد ماكري ـــــودكني، والســـــيد دونال كانـــــديويت، والســـــيد رومـــــان كول

والســيد نوغروهـو ويســنوموريت، والسـيدة بــاوال والسـيد غيــورغ نـوليت، 
 إسكاراميا (حبكم منصبها).

: الســـــــــــيد بيـــــــــــدرو  املـــــــــــوارد الطبيعيـــــــــــة املشـــــــــــرتكة (ب) 
كوميساريو أفونسو (رئيساً)، والسيد شوسي يامادا (مقرراً خاصاً)، 

بريمـــــوديس،  -باســـــكيس  ارســـــيلوأوجـــــو، والســـــيد م ايوالســـــيد بـــــو 
 مــودجاكوبســون، والســيد حم يار براونلــي، والســيدة مــ إيــانوالســيد 

ــــومــــود، والســــيد جاحل شــــه، هنكــــني ســــابويا، والســــيدة  ريينفــــ يلبريت
غايـــــا، والســـــيد  ورجيـــــوغالتســـــكي، والســـــيد ج يســـــالفوالســـــيد ج

كـافليش،   وسـيوسفومبـا، والسـيد ل اليفوفاسياين، والسيد سـ تيفنس
السـيد دونالـد كولودكني، و   ومانوالسيد ر والسيد إنريكيه كانديويت، 

ــــه، و   ويســــنوموريت، وغروهــــونيهــــاوس، والســــيد ن رينــــدالســــيد بماكري
 والسيدة باوال إسكاراميا (حبكم منصبها).

: الســـــــيد بيـــــــدرو  مســـــــؤولية املنظمـــــــات الدوليـــــــة (ج) 
كوميساريو أفونسو (رئيساً)، والسيد جورجيو غايا (مقرراً خاصاً)، 

براونلــــي،  إيــــانوالســــيد بريمــــوديس،  -والســـيد مارســــيلو باســــكيس 
الســــــيدة مــــــاري جاكوبســــــون، والســــــيد حممــــــود احلمــــــود، والســــــيد  و 

كريســتوفر جــون روبــرت دوغــارد، والســيد نارينــدر ســينغ، والســيدة 
 -هنكـــني شـــه، والســـيد ســـتيفن فاســـياين، والســـيد إدواردو فلنســـيا 

أوســبينا، والســيد ســاليفو فومبــا، والســيد إنريكيــه كانــديويت، والســيد 
ـــوليت، رومـــان كولـــودكني، والســـيد دونالـــد ما  كريـــه، والســـيد غيـــورغ ن

والســــيد آمــــوس واكــــو، والســــيد نوغروهــــو  نيهــــاوس، رينــــدوالســــيد ب
ويســـــنوموريت، والســـــيد شوســـــي يامـــــادا، والســـــيدة بـــــاوال إســـــكاراميا 

 (حبكم منصبها).

: السـيد آثار النزاعـات املسـلحة علـى املعاهـدات (د) 
ـــانوالســـيد  بيـــدرو كوميســـاريو أفونســـو (رئيســـاً)، راً (مقـــر  براونلـــي إي

إيرنسـت السيد و بريموديس،  -باسكيس مارسيلو والسيد خاصاً)، 
 احلمــــود، والســــيد مــــودبرييــــرا، والســــيد حم روهــــان بيرتيــــتش، والســــيد

شه، هنكني سينغ، والسيدة ناريندر سابويا، والسيد  ريينف يلبريتوج
ســـاليفو ، والســـيد ســـتيفن فاســـياينغايـــا، والســـيد  ورجيـــووالســـيد ج

كــامتو، والســيد مــوريس  كــافليش، والســيد   لوســيوس فومبــا، والســيد
نيهــاوس، برينــد ماكريــه، والســيد  دونالــد كولــودكني، والســيدرومــان  

والسـيدة بــاوال  ويسـنوموريت،نوغروهـو واكـو، والسـيد آمـوس والسـيد 
 إسكاراميا (حبكم منصبها).

: السيد بيدرو كوميساريو أفونسو طرد األجانب (ه) 
مقــرراً خاصـــاً)، والســيد مارســيلو (رئيســاً)، والســيد مــوريس كــامتو (

، والســـيد إيرنســـت براونلـــي إيـــاند ـوالسيـــبريمـــوديس،  -باســـكيس 
، والســــيد احلمــــود مــــودوالســــيد حمبيرتيــــتش، والســــيد روهــــان برييــــرا، 

جيلبريتو فريين سابويا، والسيد ناريندر سينغ، والسيدة هنكني شه، 
، والســـــيد جورجيـــــو غايـــــا، والســـــيد غالتســـــكي يســـــالفوالســـــيد ج

ســـتيفن فاســـياين، والســـيد ســـاليفو فومبـــا، والســـيد دونالـــد ماكريـــه، 
والســـــيد برينـــــد نيهـــــاوس، والســـــيد نوغروهـــــو ويســـــنوموريت، والســـــيد 

 شوسي يامادا، والسيدة باوال إسكاراميا (حبكم منصبها).
ــــة الصــــياغة مــــا جمموعــــه  -٧ جلســــة بشــــأن  ٤١وعقــــدت جلن

 املواضيع اخلمسة املبينة أعاله.

 العاملةاألفرقة   -دال
ا  -٨  ٢٩٦٥و ٢٩٦٤أنشــــــأت اللجنـــــــة أيضـــــــاً، يف جلســـــــا
 حزيــــران/ ٦أيار/مــــايو و ٢١و ١٦املعقــــودة يف  ٢٩٨٨و ٢٩٧٣و

 متوز/يوليه، على التوايل، األفرقة العاملة التالية: ٣١يونيه و
الفريـــــــــق العامـــــــــل املعـــــــــين مبســـــــــؤولية املنظمـــــــــات  (أ) 
والسـيد جورجيـو غايـا : السيد إنريكيه كانديويت (رئيسـاً)، )٣(الدولية

بريمــوديس، والســيد  -(مقــرراً خاصــاً)، والســيد مارســيلو باســكيس 
إيرنســــــت بيرتيــــــتش، والســــــيد روهــــــان برييــــــرا، والســــــيد آالن بيليــــــه، 
والســــــيدة مــــــاري جاكوبســــــون، والســــــيد حممــــــود احلمــــــود، والســــــيد 
جيلبريتو فريين سابويا، والسيد ناريندر سينغ، والسيدة هنكني شه، 

والسيد  أوسبينا، -ن فاسياين، والسيد إدواردو فلنسيا والسيد ستيف
، والســيد بيــدرو كوميســاريو أفونســو، والســيد دونالــد كــامتومــوريس  

ماكريــــــه، والســــــيد غيــــــورغ نــــــوليت، والســــــيد آمــــــوس واكــــــو، والســــــيد 
نوغروهــــــو ويســــــنوموريت، والســــــيد شوســــــي يامــــــادا، والســــــيدة بــــــاوال 

 إسكاراميا (حبكم منصبها).

__________ 
 أيــــــار/ ٢٧املعقــــــودة يف  ٢٩٦٧أُعلنــــــت العضــــــوية يف اجللســــــة )٣(
 .٢٠٠٨ مايو



تنظيم أعمال الدورة

الفريــــق العامــــل املعــــين بآثــــار النـــــزاعات املســــلحة  (ب) 
: الســيد لوســيوس كــافليش (رئيســاً)، والســيد إيــان علــى املعاهــدات

براونلـــــي (مقـــــرراً خاصـــــاً)، والســـــيد بـــــايو أوجـــــو، والســـــيد مارســـــيلو 
 بريمــوديس، والســيد إيرنســت بيرتيــتش، والســيد روهــان -باســكيس 

برييـرا، والسـيدة مـاري جاكوبسـون، والسـيد كريسـتوفر جـون روبـرت 
ــــو فــــريين ســــابويا، والســــيدة هنكــــني شــــه،  دوغــــارد، والســــيد جيلبريت
ــــدرو   والســــيد ســــتيفن فاســــياين، والســــيد ســــاليفو فومبــــا، والســــيد بي
كوميساريو أفونسو، والسيد دونالد ماكريه، والسيد بريند نيهاوس، 

، والســــــــــيدة بــــــــــاوال إســـــــــــكاراميا والســــــــــيد نوغروهــــــــــو ويســـــــــــنوموريت
 منصبها). (حبكم

: الســيد )٤(الفريــق العامــل املعــين بطــرد األجانــب (ج) 
دونالـــد ماكريـــه (رئيســـاً)، والســــيد مـــوريس كـــامتو (مقـــرراً خاصــــاً)، 

بريموديس، والسيد إيرنست بيرتيتش،  -والسيد مارسيلو باسكيس 
يلبريتـو فـريين والسيد روهان برييرا، والسيد حممود احلمود، والسـيد ج

والســـــيد ســــابويا، والسيـــــد نارينــــدر سينــــــغ، والســــيدة هنكــــني شــــه، 
، والســـيد إدمونــدو فارغـــاس كــارينيو، والســـيد غالتســكي يســالفج

، نيهـــاوسبرينـــد والســـيد ســـتيفن فاســـياين، والســـيد ســـاليفو فومبـــا، 
 والسيدة باوال إسكاراميا (حبكم منصبها).

بالتســــــــليم أو الفريــــــــق العامــــــــل املعــــــــين بــــــــااللتزام  (د) 
): الســـــيد آالن بيليـــــه (رئيســــــاً)، (احملاكمـــــة 

 والسيـد جيسالف غالتسكي (مقرراً خاصاً).
ـــــدورة احلاليـــــة تشـــــكيل الفريـــــق العامـــــل املعـــــين  -٩ ـــــد يف ال أُعي

بربنامج العمل الطويل األجـل لفـرتة السـنوات اخلمـس، ويتـألف مـن 
د إنريكيه كانديويت (رئيساً)، والسـيد األعضاء التالية أمساؤهم: السي

بريمــــوديس، والســــيد إيــــان براونلــــي، والســــيد  -مارســـيلو باســــكيس 
روهــــان برييـــــرا، والســـــيد آالن بيليــــه، والســـــيدة مـــــاري جاكوبســـــون، 
والســيد حســني حســونة، والســيد حممــود احلمــود، والســيد جيلبريتــو 

والسـيد فريين سابويا، والسـيد نارينـدر سـينغ، والسـيدة هنكـني شـه، 
جيســــالف غالتســــكي، والســــيد جورجيــــو غايــــا، والســــيد إدمونــــدو 

أوسبينا، والسيد ساليفو  -فارغاس كارينيو، والسيد إدواردو فلنسيا 
فومبا، والسيد رومان كولودكني، والسيد بيدرو كوميساريو أفونسو، 
والسيد دونالد ماكريه، والسيد غيورغ نوليت، والسيد بريند نيهاوس، 

 واكو، والسيدة باوال إسكاراميا (حبكم منصبها). والسيد آموس
__________ 

 متــــــوز/ ١٦املعقــــــودة يف  ٢٩٧٩أُعلنــــــت العضــــــوية يف اجللســــــة )٤(
 .٢٠٠٨ يوليه

 األمانة  -هاء
قــام الســيد نيكــوال ميشــيل، وكيــل األمــني العــام واملستشــار  -١٠

القــــانوين لألمــــم املتحــــدة، بتمثيــــل األمــــني العــــام. وعملــــت الســــيدة 
أرســـــنجاين، مـــــديرة شـــــعبة التـــــدوين مبكتـــــب الشـــــؤون ه. مـــــاهنوش 

القانونيــة، أمينــًة للجنــة، كمــا قامــت بتمثيــل األمــني العــام يف غيــاب 
وعمل السـيد جـورج كـورونتزيس،  املستشار القانوين لألمم املتحدة.

نائــــب مــــديرة شــــعبة التــــدوين، نائبــــاً ألمينــــة اللجنــــة. وعمــــل الســــيد 
تريفــور تشــيميمبا، موظــف الشــؤون القانونيــة األقــدم، أمينــاً مســاعداً 
ــــو، موظــــف الشــــؤون القانونيــــة،  أقــــدم. وعمــــل الســــيد أرنولــــد برونت

الســـيد ليفينــــِك، موظـــف الشـــؤون القانونيـــة، و  -والســـيد بيـــري بـــودو 
ســــانتياغو فيالبانــــدو، موظــــف الشــــؤون القانونيــــة، والســــيد جوناتــــا 

 بوتسيين، موظف الشؤون القانونية، أمناَء مساعدين للجنة.

 جدول األعمال  -واو
 ٥املعقـــــــــــودة يف  ٢٩٥٦أقـــــــــــرت اللجنـــــــــــة، يف جلســـــــــــتها  -١١

ـا السـتني الـذي يتـألف مـن ٢٠٠٨أيار/مايو  ، جـدول أعمـال دور
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