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 الفصل األوه

 تنظيم ل ماه الدو ة

عقدت جلنة القأانون الأدويل اجلأزء األول مأن دورهتأا احلاديأة  -1
واجلزء  2009 زيران/يونيه  5أيار/مايو إىل  4والستني يف الىلرتة من 
يف  2009 ب/أغسأأأأفس  7متوا/يوليأأأأه إىل  6الثأأأأاين يف الىلأأأأرتة مأأأأن 

مقرحأأأأا وحتأأأأب األمأأأأم املتحأأأأدة يف جنيأأأأف  وافتأأأأتح الأأأأدورة السأأأأيد 
 إدموندو فارغاس كارينيو، رميس اللجنة يف دورهتا الستني 

 ل ضاء اللجنة -للف
 تتفلف اللجنة من األعضاء التالية أمساؤحم: -2
 )الربتغال( إسكا امياالسيدة باوال  
 )نيجأيا(  لوجوالسيد بايو  
  )إكوادور( بيرمو يس -باسكيس السيد مار يلو  

  ) لوفينيا( بيتريتشالسيد إيرِنست 
  ) ر  النحا( بيريراالسيد أ  روحان  
  )فرنسا( بيلي السيد  الن  
  )السويد( جاكوبيونالسيدة مار  غ   
  )متر( حيونةالسيد  سني ع   
  )األردن( الحمو السيد حممود ض   
  )جنوب أفريقيا(  وغا  السيد كريستوفر جون روبرت  
  )الرباايل( سابوياالسيد جيلبأتو فأين  
  )اهلند( سينغالسيد ناريندر  
  )التني( ش السيدة حنحني  
 )بولندا( غالِتيكيالسيد جيسال   
  )إيفاليا( غاياالسيد جورجيو  
  )شيلي( كا ينيو فا غاسالسيد إدموندو  
  )جامايحا( فاسيانيالسيد  تيىلن ت   
  )كولومبيا( لوسبينا - َفِلنيياالسيد إدواردو  
  )مايل( فومباالسيد  اليىلو  
  ) ويسرا( كافليشالسيد لو يوس  
  )الحامأون( كامتوالسيد موريس  

  )األرجنتني( كانديوتيالسيد إنريحيه  
  )تونس( كميش السيد فتحي  
  )االااد الرو ي( كولو كيمتش السيد رومان أناتوليىلي 
  )مواامبي ( لفونيو كومييا يوالسيد بيدرو  
  )كندا( ماكري السيد دونالد د   
  )دفر( المريالسيد علي حمسن ففّيس  
 )اليابان( مو اسيالسيد شينيا  
  )رومانيا( ميلييكانوالسيد تيودور فيوريل  
  )أملانيا( نولتيالسيد غيورغ  
  )كو تاريحا( ني اوس   ح السيد بأند 
  )كينيا( واكوالسيد  موس س   
 )اململحة املتحدة( وو السأ مايحل  
  )إندونيسيا( ويينومو تيالسيد نوغروحو  

 الشاغر الطا ئ -باء
، انتخبأأأأت اللجنأأأأة السأأأأيد شأأأأينيا 2009أيار/مأأأأايو  4يف  -3

 مورا ي )اليابان( ملألء الشأاغر الفأارئ الناشأئ عأن ا أتقالة السأيد
  (1)شو ي يامادا

 ل ضاء المكتب والمكتب الموسع -جيم
 4املعقأأأأأأأودة يف  2998انتخبأأأأأأأت اللجنأأأأأأأة، يف جلسأأأأأأأتها  -4

 ، أعضاء املحتب التالية أمساؤحم:2009أيار/مايو 
 السيد إيرنست بيرتيتش :الرميس 
 السيد نوغروحو ويسنوموريت :للرميس األول النامب 
 فومباالسيد  اليىلو  :للرميس الثاين النامب 
 بأموديس -السيد مار يلو با حيس  :التياغة جلنة رميس 
 السيدة مار  غ  جاكوبسون :املقرر 

__________ 

  Add.1و A/CN.4/613انظر الو يقة  (1)
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وتفلف محتأب اللجنأأة املو أأع مأن أعضأاء محتأب الأدورة  -5
  (3)، واملقررين ادااني(2)احلالية، ورؤ اء اللجنة السابقني

وبناءً على تواية من املحتب املو ع، أنشفت اللجنأة فري   -6
ختفأأأأأأيط يتأأأأأأفلف مأأأأأأن األعضأأأأأأاء التاليأأأأأأة أمسأأأأأأاؤحم: السأأأأأأيد نوغروحأأأأأأو 
ويسأأنوموريت )رميسأأاً(، والسأأيدة بأأاوال إ أأحاراميا، والسأأيد بأأايو أوجأأو، 
والسأأيد إيرنسأأت بيرتيأأتش، والسأأيد روحأأان بأيأأرا، والسيأأأد  الن بيليأأه، 

السأأأيد حممأأأود احلمأأأود، والسأأأيد كريسأأأتوفر والسأأأيد  سأأأني  سأأأونة، و 
جون روبرت دوغارد، والسيد جيلبأتو فأأين  أابويا، والسأيد نارينأدر 
 أأين ، والسأأيدة حنحأأني شأأه، والسأأيد جيسأأال  غالتسأأحي، والسأأيد 
جورجيأأأو غايأأأأا، والسأأأأيد إدمونأأأأدو فارغأأأاس كأأأأارينيو، والسأأأأيد  أأأأتيىلن 

يد  أأاليىلو فومبأأا، أو أأبينا، والسأأ -فا أأياين، والسأأيد إدواردو فلنسأأيا 
والسأأيد لو أأيوس كأأافليش، والسأأيد إنريحيأأه كانأأديويت، والسأأيد رومأأان  
كولودكني، والسيد بيدرو كوميساريو أفونسو، والسيد دونالد ماكريه، 
والسأأيد شأأينيا مورا أأي، والسأأيد غيأأورغ نأأول ، والسأأيد  مأأوس واكأأو، 

 ( منتبها احموالسيأر مايحل وود، والسيدة مار  جاكوبسون )

 لجنة الصياغة -اه 
 3007و 3000و 2999أنشأفت اللجنأة، يف جلسأاهتا  -7
متوا/يوليأأأأأأأأأأه  10أيار/مأأأأأأأأأأايو و 19و 6و 5املعقأأأأأأأأأأودة يف  3019و

علأأأأأى التأأأأأوايل، جلنأأأأأة اأأأأأياغة مؤلىلأأأأأة مأأأأأن األعضأأأأأاء التاليأأأأأة  2009
 أمساؤحم لتناول املواضيع املبّينة:

: السأأأيد مار أأأأيلو املعاحأأأدات علأأأى التحىلظأأأات )أ( 
مأأأأأأوديس )الأأأأأأرميس(، والسأأأأأأيد  الن بيليأأأأأأه )املقأأأأأأرر بأ  -با أأأأأأحيس 

اداه(، والسيدة باوال إ حاراميا، والسيد حممود احلمود، والسيدة 
حنحني شأه، والسأيد جورجيأو غايأا، والسأيد  أاليىلو فومبأا، والسأيد 
رومأأأان كولأأأودكني، والسأأأيد دونالأأأد ماكريأأأه، والسأأأيد تيأأأودور فيوريأأأل 

سأأأأأ مايحأأأأل وود، والسأأأأيد ميليسأأأأحانو، والسأأأأيد غيأأأأورغ نأأأأول ، وال
 ( منتبها احمنوغروحو ويسنوموريت، والسيدة مار  جاكوبسون )

 -ا أأأأحيس ب ار أأأأيلوالسأأأأيد م: األجانأأأأب طأأأأرد )ب( 
، امتأأأأأأو )املقأأأأأرر ادأأأأأاه(ك  مأأأأأوريس، والسأأأأأيد )الأأأأأرميس( بأمأأأأأوديس

باوال إ حاراميا، والسيد إيرنست بيرتيتش، والسأيد روحأان  ةوالسيد
تو فأين  ابويا، والسأيدة حنحأني شأه، والسأيد بأيرا، والسيد جيلبأ 

جيسأأأأأال  غالتسأأأأأحي، والسأأأأأيد جورجيأأأأأو غايأأأأأا، والسأأأأأيد  أأأأأتيىلن 
فا أأأياين، والسأأأيد  أأأاليىلو فومبأأأا، والسأأأيد دونالأأأد ماكريأأأه، والسأأأيد 
بأنأد نيهأاوس، والسأأ مايحأأل وود، والسأيد نوغروحأو ويسأأنوموريت، 

 ( منتبها احموالسيدة مار  جاكوبسون )
__________ 

، والسأيد جيسأال  غالتسأحي، والسأيد تيأودور السيد إنريحيه كانديأأويت (2)
 فيوريل ميليسحانو، والسيد  الن بيليه، والسيد إدموندو فارغاس كارينيو 

السيد لو يوس كافليش، والسيد جورجيو غايا، والسيأد جيسال   (3)
غالتسأأأحي، والسأأأيد رومأأأان كولأأأودكني، والسأأأيد مأأأوريس كأأأامتو، والسأأأيد  الن 

 أو بينا  -بيليه، والسيد إدواردو فلنسيا 

: السأأأأأيد مار أأأأأيلو الدوليأأأأأة املنظمأأأأأات مسأأأأأؤولية )ج( 
بأمأأأوديس )الأأأرميس(، والسأأأيد جورجيأأأو غايأأأا )املقأأأرر  -با أأأحيس 
والسأأأيد روحأأأان بأيأأأرا، والسأأأيد ، ة بأأأاوال إ أأأحارامياوالسأأأيدادأأأاه(، 

دوغأأأارد، والسأأأيد كريسأأأتوفر جأأأون روبأأأرت حممأأأود احلمأأأود، والسأأأيد 
يد  تيىلن فا ياين، جيلبأتو فأين  ابويا، والسيدة حنحني شه، والس

فومبأأأا، والسأأأيد  أو أأأبينا، والسأأأيد  أأأاليىلو -والسأأأيد إدواردو فلنسأأأيا 
دونالأأأأد ماكريأأأأه، والسأأأأيد شأأأأينيا مورا أأأأي، والسأأأأيد تيأأأأودور فيوريأأأأل 
ميليسأأأأحانو، والسأأأأأ مايحأأأأل وود، والسأأأأيد نوغروحأأأأو ويسأأأأنوموريت، 

 ( منتبها احموالسيدة مار  جاكوبسون )
السأأيد : الحأأوارث  أأاالت يف األشأأخاه محايأأة )د( 

إدواردو فلنسأيا ، والسأيد )الأرميس( بأمأوديس -ا أحيس مار يلو ب
أو أأأأأبينا )املقأأأأأرر ادأأأأأاه(، والسأأأأأيدة بأأأأأاوال إ أأأأأحاراميا، والسأأأأأيد  -

والسيد روحان بأيرا، والسيد  سأني  سأونة، إيرنست بيرتيتش، 
والسأأأأيد جيلبأتأأأأو فأأأأأين  أأأأابويا، والسأأأأيد نارينأأأأدر  أأأأين ، والسأأأأيدة 

إدمونأأأأدو فارغأأأأأاس  والسأأأأيد والسأأأأيد جورجيأأأأو غايأأأأا،  حنحأأأأني شأأأأه،
 ، والسأأيد أأاليىلو فومبأأا، والسأأيد فا أأياين  أأتيىلن ، والسأأيدكأأارينيو
تيأأأأودور فيوريأأأأل ، والسأأأأيد شأأأأينيا مورا أأأأيماكريأأأأه، والسأأأأيد  دونالأأأأد

والسأأأأأ مايحأأأأل وود، والسأأأأيد  ،غيأأأأورغ نأأأأول ، والسأأأأيد ميليسأأأأحانو
 ( منتبها احم) نوغروحو ويسنوموريت، والسيدة مار  جاكوبسون

جلسة بشفن املواضيع األربعة  37وعقدت جلنة التياغة  -8
 املبينة أعالو 

 األفرقة العاملة ولفرقة الد اسة -هاء
 3013و 3011أنشأأأأأأفت اللجنأأأأأأة أيضأأأأأأاً، يف جلسأأأأأأتيها  -9

، األفردأأأأأأة 2009 زيران/يونيأأأأأأه  2أيار/مأأأأأأايو و 27املعقأأأأأأودتني يف 
 التاليني:العاملة التالية وفريقي الدرا ة 

 أو التسأأأأأأأليمااللتزاد ببأأأأأأأ املعأأأأأأأر العامأأأأأأأل الىلريأأأأأأأ  )أ( 
، وحأو مىلتأوا العضأوية: السأيد (aut dedere aut judicare) احملاكمأة

 الن بيليأأأأأأأأه )الأأأأأأأأرميس(، والسأأأأأأأأيد جيسأأأأأأأأال  غالتسأأأأأأأأحي )املقأأأأأأأأرر 
 ( منتبها)احم اداه(، والسيدة مار  جاكوبسون 

: املشأأأأرتكة الفبيعيأأأأة بأأأأاملوارد املعأأأأر العامأأأأل الىلريأأأأ  )ب( 
السأأيد إنريحيأأه كانأأديويت )الأأرميس(، والسأأيدة بأأاوال إ أأحاراميا، والسأأيد 

، والسأأأأأيد روحأأأأان بأيأأأأرا، والسأأأأأيد  سأأأأني  سأأأأأونة، إيرنسأأأأت بيرتيأأأأتش
والسأيد حممأود احلمأأود، والسأيد جيلبأتأو فأأأين  أابويا، والسيأأد نارينأأدر 

، والسأأأيد غالتسأأأحي يسأأأال والسأأأيد ج ينأأأأ ، والسأأأيدة حنحأأأني شأأأه، 
 -جورجيأأأأو غايأأأأا، والسأأأأيد  أأأأتيىلن فا أأأأياين، والسأأأأيد إدواردو فلنسأأأأيا 

سأأأأيد لو أأأأيوس كأأأأافليش، والسأأأأيد أو أأأأبينا، والسأأأأيد  أأأأاليىلو فومبأأأأا، وال
دونالأأأأد ماكريأأأأه، والسأأأأيد شأأأأينيا مورا أأأأي، السأأأأيد و رومأأأأان كولأأأأودكني، 

والسيد غيورغ نول ، والسيد  موس واكو، والسأأ مايحأل وود، والسأيد 
( منتأأأبها احأأأمنوغروحأأأو ويسأأأنوموريت، والسأأأيدة مأأأار  جاكوبسأأأون )
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 األجأل الفويأل العمأل بربنامج املعر العامل الىلري  )ج( 
، ودد أعيد تشحيله يف ح و الأدورة، وحأو يتأفلف ادمس السنوات لىلرتة

مأأأأن األعضأأأأأاء التاليأأأأة أمسأأأأأاؤحم: السأأأأيد إنريحيأأأأأه كانأأأأديويت )الأأأأأرميس(، 
والسأأأيدة بأأأاوال إ أأأحاراميا، والسأأأيد إيرنسأأأت بيرتيأأأتش، والسأأأيد روحأأأان 
بأيأأأأرا، والسأأأأيد  الن بيليأأأأه، والسأأأأيد  سأأأأني  سأأأأونة، والسأأأأيد حممأأأأود 

والسيد جيلبأتو فأين  ابويا، والسيأد ناريندر  ينأأ ، والسأيدة  احلمود،
، والسأأأيد جورجيأأأو غايأأأا، غالتسأأأحي يسأأأال والسأأأيد جحنحأأأني شأأأه، 

والسأأأيد إدمونأأأدو فارغأأأاس كأأأارينيو، والسأأأيد  أأأتيىلن فا أأأياين، والسأأأأيد 
أو أأأأبينا، والسأأأأيد  أأأأاليىلو فومبأأأأا، والسأأأأيد لو أأأأيوس   -إدواردو فلنسأأأأيا 

كولأأأودكني، والسأأأيد دونالأأأد ماكريأأأه، والسأأأيد   رومأأأانوالسأأأيد كأأأافليش، 
شأأأأينيا مورا أأأأي، والسأأأأيد تيأأأأودور فيوريأأأأل ميليسأأأأحانو، والسأأأأيد غيأأأأورغ 
نأأأأول ، والسأأأأيد  مأأأأوس واكأأأأو، والسأأأأأ مايحأأأأل وود، والسأأأأيد نوغروحأأأأو 

 ( منتبها احمويسنوموريت، والسيدة مار  جاكوبسون )
: السأأيد املعأأر باملعاحأأدات عأأرب الأأزمن الدرا أأة فريأأ  )د( 

السيأأأأدة بأأأاوال إ أأأحاراميا، والسأأأيد بأأأايو أوجأأأو، و غيأأأورغ نأأأول  )الأأأرميس(، 
بأمأأأأوديس، والسأأأأيد إيرنسأأأأت بيرتيأأأأتش،  -والسأأأأيد مار أأأأيلو با أأأأحيس 

والسيد روحان بأيرا، والسيد  الن بيليه، والسيد  سأني  سأونة، والسأيد 
نأأدر حممأأود احلمأأود، والسأأيد كريسأأتوفر جأأون روبأأرت دوغأأارد، والسأأيد ناري

 أأأأين ، والسأأأأيدة حنحأأأأني شأأأأه، والسأأأأيد جيسأأأأال  غالتسأأأأحي، والسأأأأيد 
جورجيأأأأأأو غايأأأأأأا، والسأأأأأأيد إدمونأأأأأأدو فارغأأأأأأاس كأأأأأأارينيو، والسأأأأأأيد  أأأأأأتيىلن 

أو أأأأأبينا، والسأأأأأيد  أأأأأاليىلو فومبأأأأأا،  -فا أأأأأياين، والسأأأأأيد إدواردو فلنسأأأأأيا 
والسأأأأيد إنريحيأأأأه كانأأأأديويت، والسأأأأيد رومأأأأان كولأأأأودكني، والسأأأأيد دونالأأأأد 

ينيا مورا أأأأأي، والسأأأأأيد تيأأأأأودور فيوريأأأأأل ميليسأأأأأحانو، ماكريأأأأأه، والسأأأأأيد شأأأأأ
والسيد بأند نيهاوس، والسيد  مأوس واكأو، والسأأ مايحأل وود، والسأيد 

 ( منتبها احمنوغروحو ويسنوموريت، والسيدة مار  جاكوبسون )
: رعايةبال األوىل الدولة بشرطاملعر  الدرا ة فري  )ح( 

ريأأأأه )الرميسأأأأان املشأأأأاركان(، السأأأأيد روحأأأأان بأيأأأأرا والسأأأأيد دونالأأأأد ماك
بأمأأوديس، والسأأيدة بأأاوال إ أأحاراميا،  -والسيأأأد مار أأيلو با أأحيس 

والسأأيد  الن بيليأأه، والسأأيد  سأأني  سأأونة، والسأأيد حممأأود احلمأأود، 
والسأأأأأيد جيلبأتأأأأأو فأأأأأأين  أأأأأابويا، والسأأأأأيد نارينأأأأأدر  أأأأأين ، والسأأأأأيدة 

والسأيد حنحني شه، والسيد جورجيأو غايأا، والسأيد  أتيىلن فا أياين، 
 اليىلو فومبأأا، والسأيد لو أيوس كأافليش، والسيأأد إنريحيأه كانأديويت، 
والسأأأأيد رومأأأأان كولأأأأودكني، والسأأأأيد شأأأأينيا مورا أأأأي، والسأأأأيد غيأأأأورغ 
نأأول ، والسأأيد  مأأوس واكأأأو، والسيأأأر مايحأأل وود، والسأأيد نوغروحأأو 

 ( منتبها احمويسنوموريت، والسيدة مار  جاكوبسون )

 التقدير ألمينة اللجنة اليابقةاإل راب  م  -واو
، 2009أيار/مأأأأأأأأأأايو  4املعقأأأأأأأأأأودة يف  2998يف اجللسأأأأأأأأأأة  -10

أر أأأأنجاين الأأأأ  ح  أعربأأأأت اللجنأأأأة عأأأأن تقأأأأديرحا للسأأأأيدة مأأأأاحنو  
، 2009 ذار/مأأأأأارس  31تقاعأأأأأدت مأأأأأن عملهأأأأأا كفمينأأأأأة للجنأأأأأة يف 

وأشأأأأأأأادت بالأأأأأأأدور اهلأأأأأأأاد الأأأأأأأ   أ أأأأأأأهمت بأأأأأأأه يف أعمأأأأأأأال اللجنأأأأأأأة 
ت عأن امتناهنأا هلأا التدرجيي للقأانون الأدويل، وعأربَّ التدوين والتفوير  ويف

ملا الت به من روا مهنية وتىلاٍن يف اددمة العامأة والتأزاد جتأاو القأانون 
 الدويل، وأعربت عن أطيب متنياهتا هلا يف مساعيها املقبلة 

 األمانة -زاي
دامأأت السأأيدة باتريسأأيا أوبأأراين، وكيأأل األمأأني العأأاد للشأأؤون  -11

واملستشأأأأار القأأأأانوين لألمأأأأم املتحأأأأدة، بتمثيأأأأل األمأأأأني العأأأأاد   القانونيأأأأة
وعمل السيد فاكال  ميحولحأا، مأدير شأعبة التأدوين وحتأب الشأؤون 
القانونيأأأة، أمينأأأاً للجنأأأة، وتأأأوىل متثيأأأل األمأأأني العأأأاد يف غيأأأاب املستشأأأار 
القأأانوين لألمأأم املتحأأدة  وعمأأل السأأيد جأأورج كأأورونتزيس، نامأأب مأأدير 

نامبأأأاً ألمأأأني اللجنأأأة  وعمأأأل السأأأيد تريىلأأأور تشأأأأيميمبا شأأأعبة التأأأدوين، 
والسأأأأأيد أرنولأأأأأد برونتأأأأأو، مو ىلأأأأأا الشأأأأأؤون القانونيأأأأأة األدأأأأأدمان، أمينأأأأأني 

لأأيىليِنك والسأيد جيوناتأا  -مساعدين أددَمني  وعمأل السأيد بيأأ بأودو 
 بوتسير، مو ىلا الشؤون القانونية، أمينني مساعدين للجنة 

 جدوه األ ماه -حاء
 أيأأأار/ 4املعقأأأودة يف  2998اللجنأأأة، يف جلسأأأتها أدأأأرت  -12
، جأدول أعمأأال دورهتأا احلاديأة والسأأتني الأ   يتأأفلف 2009مأايو 
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