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 الفصل األول
 تنظيم أعمال الدورة

ـــــــا عقــــــدت جلنــــــة القـــــــانون الــــــدويل اجلـــــــزء  -١ األول مــــــن دور
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــتني يف الفـــــــــــــــــــرتة مـــــــــــــــــــن  الثاني ــــــــــــايو إىل  ٣والســــــ ر/مـــــــ  ٤أ

ــــــه  ٥واجلــــــزء الثــــــاين يف الفــــــرتة مــــــن  ٢٠١٠ حزيران/يونيــــــه متوز/يولي
يف مقرهـــا مبكتـــب األمـــم املتحـــدة يف  ٢٠١٠آب/أغســـطس  ٦ إىل

جنيــف. وافتــتح الــدورة الســيد إيرِنســت بيرتيــتش، رئــيس اللجنــة يف 
ا احلادية والستني.  دور

 اللجنة أعضاء -لفأ

 تتألف اللجنة من األعضاء التالية أمساؤهم: -٢
وال    (الربتغال) إسكارامياالسيدة 
يو   ) أوجوالسيد   (نيجري
 (إكوادور) بريموديس -سكيس السيد مارسيلو  
 (سلوفينيا) بيرتيتشالسيد إيرِنست  
  )النكا سري( برييراالسيد أ. روهان  
  (فرنسا) بيليهالسيد آالن  
  (السويد) جاكوبسونالسيدة ماري غ.  
  (مصر) حسونةالسيد حسني ع.  
  (األردن) احلمودالسيد حممود ض.  
 *)الصني( خوانغ خويكانغالسيد  
  (جنوب أفريقيا) دوغاردالسيد كريستوفر جون روبرت  
  (الربازيل) سابوالسيد جيلبريتو فريين  
  (اهلند) سينغريندر السيد  
 *(الصني) شهالسيدة هنكني  
 (بولندا) غالِتسكيالسيد جيسالف  
  (إيطاليا) غاالسيد جورجيو  
  (شيلي) كارينيو فارغاسالسيد إدموندو  

__________ 
ه ٣انظر الفقرة  *   .أد

  (جامايكا) فاسياينالسيد ستيفن ت.  
  (كولومبيا) أوسبينا - َفِلنسياالسيد إدواردو  
  (مايل) فومباالسيد ساليفو  
 (سويسرا) كافليشالسيد لوسيوس  
 (الكامريون) كامتوالسيد موريس  
 (األرجنتني) كانديويتالسيد إنريكيه  
 (تونس) كميشهالسيد فتحي  
 (االحتاد الروسي) كولودكنيأ. السيد رومان  
 (موزامبيق) أفونسو كوميساريوالسيد بيدرو  
لد م.    (كندا) ماكريهالسيد دو
 (قطر) املريالسيد علي حمسن فطّيس  
ن) موراسيالسيد شينيا    (اليا
 (رومانيا) ميليسكانوالسيد تيودور فيوريل  
 (أملانيا) نوليتالسيد غيورغ  
 (كوستاريكا) نيهاوس. السيد بريند ه 
 (كينيا) واكوالسيد آموس س.  
(اململكـــــة املتحـــــدة لربيطانيـــــا العظمـــــى  وودالســـــري مايكـــــل  

 الشمالية)وأيرلندا 
 (إندونيسيا) ويسنوموريتالسيد نوغروهو  

 الطارئ الشاغر -ء

، انتخبـــــــــــت اللجنـــــــــــة الســـــــــــيد ٢٠١٠متوز/يوليـــــــــــه  ١٤يف  -٣
ـــــغ خويكـــــانغ ملـــــلء الشـــــاغر الطـــــارئ الناشـــــئ عـــــن ) الصـــــني( خوان
يف حمكمـــــة  عضـــــواً الـــــيت انتخبـــــت  )١(الســـــيدة هنكـــــني شـــــه اســـــتقالة
 الدولية. العدل

__________ 
 .Add.1و A/CN.4/632انظر الوثيقة  )١( 
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 املوسع واملكتب املكتب أعضاء -جيم

 )٢(٣٠٥٨و ٣٠٣٦انتخبــــــــــــــت اللجنــــــــــــــة، يف جلســــــــــــــتيها  -٤
ر/مايو و ٣املعقودتني يف  ، أعضـاء املكتـب ٢٠١٠متوز/يوليـه  ٥أ

 التالية أمساؤهم:
الســـــيدة هنكـــــني شـــــه (الصـــــني) والســـــيد نوغروهـــــو  :الرئيس 

 )٣(ويسنوموريت (إندونيسيا)
الســــــيد كريســــــتوفر جــــــون روبــــــرت  :النائــــــب األول للــــــرئيس 

 دوغارد (جنوب أفريقيا)
 (بولندا) غالتسكي. و جيسالف السيد :للرئيس الثاين النائب 
لد م. ماكريه (كندا) :رئيس جلنة الصياغة   السيد دو
 السيد ستيفن ت. فاسياين (جامايكا) :املقرر 

لــف مكتــب اللجنــة املوســـع مــن أعضــاء مكتــب الـــدورة  -٥ و
 .)٥(، واملقررين اخلاصني)٤(احلالية، ورؤساء اللجنة السابقني

وبنـــاًء علـــى توصـــية املكتـــب املوّســـع، أنشـــأت اللجنـــة فريـــق  -٦
كريسـتوفر جـون ختطيط يتألف من األعضاء التالية أمساؤهم: السيد  

وال إسكاراميا، والسيد مارسيلو  دوغارد روبرت (رئيساً)، والسيدة 
بريمـــــــوديس، والســــــــيد إيرنســـــــت بيرتيـــــــتش، والســــــــيد  -ســـــــكيس 

، والســـيدة مـــاري جاكوبســـون، ، والســـيد آالن بيليـــهبرييـــرا روهــان .أ
والســيد حســني حســونة، والســيد حممــود احلمــود، والســيد جيلبريتــو 
رينـــــدر ســـــينغ، والســـــيدة هنكـــــني شـــــه، والســـــيد  ، والســـــيد  ســـــابو
، والســــيد إدمونــــدو  جيســــالف غالتســــكي، والســــيد جورجيــــو غــــا

أوســـــــبينا، والســـــــيد  -فارغــــــاس كـــــــارينيو، والســـــــيد إدواردو فلنســــــيا 
ـــــــه   لوســـــــيوس كـــــــافليش، والســـــــيد مـــــــوريس كـــــــامتو، والســـــــيد إنريكي

كانــــديويت، والســــيد رومــــان كولــــودكني، والســــيد بيــــدرو كوميســــاريو 
لـــد ماكريـــه، والســـيد شـــينيا موراســـي، والســـيد  أفونســـو، والســـيد دو
غيـــورغ نـــوليت، والســـري مايكـــل وود، والســـيد نوغروهـــو ويســـنوموريت، 

 والسيد ستيفن فاسياين (حبكم منصبه).

__________ 
ه. ٣انظر احلاشية  )٢(   أد
 ٥، املعقـــــــــــــــــــودة يف ٣٠٥٨انتخبـــــــــــــــــــت اللجنـــــــــــــــــــة يف جلســـــــــــــــــــتها  )٣( 

ليكـون الــرئيس اجلديــد خــالل  ويســنوموريتنوغروهــو ، الســيد ٢٠١٠ متوز/يوليـه
 الفرتة املتبقية من الدورة خلفاً للسيدة هنكني شه.

الســـيد إيرنســـت بيرتيـــتش، والســـيد آالن بيليـــه، والســـيد جيســـالف  )٤( 
غالتســـــكي، والســـــيد إدمونـــــدو فارغـــــاس كـــــارينيو، والســـــيد إنريكيـــــه كانـــــديويت، 

 والسيد تيودور ميليسكانو.
السيد آالن بيليـه، والسـيد جيسـالف غالتسـكي، والسـيد جورجيـو  )٥( 

، والســـيد إدواردو فلنســـيا  أوســـبينا، والســـيد لوســـيوس كـــافليش، والســـيد  -غـــا
 موريس كامتو، والسيد رومان كولودكني.

 الصياغة جلنة -دال

ا  -٧  ٣٠٥٨و ٣٠٤٠و ٣٠٣٨أنشــــــأت اللجنــــــة يف جلســــــا
ــــــــــودة يف٣٠٥٩و ر/مـــــــــــــــايو و ٧و ٥ ، املعقـــــ متوز/يوليـــــــــــــــه  ٩و ٥أ

، علــــى التــــوايل، جلنــــة صــــياغة مؤلفــــة مــــن األعضــــاء التاليــــة ٢٠١٠
 أمساؤهم لتناول املواضيع املبّينة:

لـد ماكريـه التحفظات على املعاهدات (أ)  : السـيد دو
(الـــرئيس)، والســـيد آالن بيليـــه (املقــــرر اخلـــاص)، والســـيد مارســــيلو 

 خويكــانغبريمــوديس، والســيد حممــود احلمــود، والســيد  -ســكيس 
، والســـــيد خوانـــــغ ، والســـــيدة هنكـــــني شـــــه، والســـــيد جورجيـــــو غـــــا

ســـاليفو فومبــــا، والســــيد تيــــودور ميليســــكانو، والســــري مايكــــل وود، 
وهـــــو ويســـــنوموريت، والســـــيد ســـــتيفن فاســـــياين (حبكـــــم والســـــيد نوغر 

 منصبه).

لـــد ماكريـــهطـــرد األجانـــب (ب)  ، (الـــرئيس) : الســـيد دو
والســـــــــيد مارســـــــــيلو ، مـــــــــوريس كـــــــــامتو (املقـــــــــرر اخلـــــــــاص)والســـــــــيد 
ـــــتش، والســـــيد  - ســـــكيس . أبريمـــــوديس، والســـــيد إيرنســـــت بيرتي

د، ، والســيدة مــاري جاكوبســون، والســيد حممــود احلمــو برييــرا روهــان
 ، والســيد كريســتوفر جــون روبــرت دوغــارد، والســيد جيلبريتــو ســابو
رينـــدر ســـينغ، والســـيدة هنكـــني شـــه، والســـيد جيســـالف  والســـيد 

، والســــــيد إدمونــــــدو فارغــــــاسغالتســــــكي   ، والســــــيد جورجيــــــو غــــــا
والسـيد سـاليفو فومبـا،  ،أوسبينا - فلنسيا، والسيد إدواردو كارينيو

بيـــــدرو كوميســـــاريو أفونســـــو،  والســـــيد لوســـــيوس كـــــافليش، والســـــيد
والســيد غيــورغ نــوليت، والســيد برينــد نيهــاوس، والســري مايكــل وود، 
والســـــيد نوغروهـــــو ويســـــنوموريت، والســـــيد ســـــتيفن فاســـــياين (حبكـــــم 

 منصبه).

الســـــيد : محايـــــة األشـــــخاص يف حـــــاالت الكـــــوارث (ج) 
لد ماكريه (الرئيس) أوسـبينا (املقـرر  -إدواردو فلنسـيا ، والسـيد دو

سكيس اص)، والسيداخل بريموديس، والسيد إيرنست  - مارسيلو 
ــــراروهــــان . أبيرتيــــتش، والســــيد  ، والســــيدة مــــاري جاكوبســــون، بريي

والســيد حســني حســونة، والســيد كريســتوفر جــون روبــرت دوغــارد، 
رينــدر ســينغ، والســيد جورجيــو  ، والســيد  والســيد جيلبريتــو ســابو

، كـــارينيو، والســـيد ســـاليفو فومبـــا، إدمونـــدو فارغـــاس   والســـيد غـــا
والســــيد مــــوريس كــــامتو، والســــيد شــــينيا موراســــي، والســــيد تيــــودور 
ميليســــكانو، والســــيد غيــــورغ نــــوليت، والســــري مايكــــل وود، والســــيد 

 ستيفن فاسياين (حبكم منصبه). والسيدنوغروهو ويسنوموريت، 

ر النزاعـــــات املســـــلحة علـــــى املعاهـــــدات (د)  الســـــيد : آ
لد ماكري والسـيد لوسـيوس كـافليش (املقـرر اخلـاص)،  ،ه (الرئيس)دو

ســـكيسوالســـيد  ، برييـــراروهـــان . أبريمـــوديس، والســـيد  - مارســـيلو 
 خويكـانغماري جاكوبسون، والسيد حممود احلمود، والسيد  والسيدة
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ا أعمال عن الدويل القانون جلنة تقرير 16   والستني الثانية دور
 

 

،خوانــــغ ، والســــيد جورجيــــو غــــا والســــيد  ، والســــيد جيلبريتــــو ســــابو
، والســــيد إنريكيــــه كانــــديويت، ســــاليفو فومبــــا، والســــيد مــــوريس كــــامتو

والســـيد شـــينيا موراســـي، والســـيد تيـــودور ميليســـكانو، والســـيد غيـــورغ 
نــوليت، والســيد برينــد نيهــاوس، والســري مايكــل وود، والســيد نوغروهــو 

 منصبه). ستيفن فاسياين (حبكم والسيدويسنوموريت، 

جلســة بشــأن املواضــيع األربعــة  ٣٧وعقــدت جلنــة الصــياغة  -٨
 اله.املبينة أع

 الدراسة وأفرقة العاملة األفرقة -هاء

ا  -٩  ٣٠٣٩و ٣٠٣٨و ٣٠٣٧قامــــــــت اللجنــــــــة يف جلســــــــا
ــــــــــــودة يف٣٠٦٩و ٣٠٥٣و ــــــــــايو ٢٨و ٦و ٥و ٤ ، املعقــــــ ر/مــــــــ  أ
عــــادة إنشــــاء األفرقــــة ٢٠١٠متوز/يوليــــه  ٢٧ ويف ، علــــى التــــوايل، 

 العاملة وأفرقة الدراسة التايل ذكرها:

ملـــــوارد الطبيعيـــــة املشـــــرتكةالفريـــــق العامـــــل  (أ)  : املعـــــين 
وال إســــــكاراميا،  الســــــيد إنريكيــــــه كانــــــديويت (الــــــرئيس)، والســــــيدة 

، والســيدة مــاري برييــراروهــان . أوالســيد إيرنســت بيرتيــتش، والســيد 
جاكوبســـــون، والســـــيد حســـــني حســـــونة، والســـــيد حممـــــود احلمـــــود، 

رينــدر ســينغ، والســيدة  ، والســيد  هنكــني والســيد جيلبريتــو ســابو
، والسـيد والسيد جيسـالف غالتسـكيشه،  ، والسـيد جورجيـو غـا

أوسبينا، والسيد ساليفو فومبـا، والسـيد لوسـيوس   -إدواردو فلنسيا 
لد ماكريه، والسيد  كافليش، والسيد رومان كولودكني، والسيد دو
شــينيا موراســي، والســيد آمــوس واكــو، والســري مايكــل وود، والســيد 

 ، والسيد ستيفن فاسياين (حبكم منصبه).نوغروهو ويسنوموريت

لتســليم (ب)  اللتــزام  احملاكمــة  أو الفريــق العامــل املعــين 
)aut dedere aut judicare( وهو مفتوح العضوية: السيد آالن بيليه ،

، والسيد جيسالف غالتسكي (املقرر اخلاص)، والسيد )٦((الرئيس)
 ستيفن فاسياين (حبكم منصبه).

مج العمـل الطويـل األجـل (ج)   الفريق العامل املعـين بـرب
، وقد أنشأه فريق التخطيط، وهو يتألف من لفرتة السنوات اخلمس

ـــــديويت (الـــــرئيس)،  ـــــه كان ـــــة أمســـــاؤهم: الســـــيد إنريكي األعضـــــاء التالي
سكيس  وال إسكاراميا، والسيد مارسيلو  بريمـوديس،  -والسيدة 

، والســـيد آالن برييـــراروهـــان . أوالســـيد إيرنســـت بيرتيـــتش، والســـيد 
بيليه، والسيدة ماري جاكوبسون، والسيد حسني حسـونة، والسـيد 
رينـــدر ســـينغ،  ، والســـيد  حممـــود احلمـــود، والســـيد جيلبريتـــو ســـابو

، والســــــيد والســــــيد جيســــــالف غالتســــــكيوالســــــيدة هنكــــــني شــــــه، 
__________ 

سة  )٦(  يف غياب رئيس الفريق العامل، توىل السيد إنريكيه كانديويت ر
 الفريق يف هذه الدورة.

 ،  إدواردو والســـيد كـــارينيو،  فارغـــاس إدمونـــدو والســـيدجورجيـــو غـــا
 كــافليش،  لوســيوس والســيد فومبــا، ســاليفو ِ والســيد أوســبينا، - فلنسـيا
لــد ماكريــه، والســيد أفونســو بيــدرو كوميســاريو والســيد ، والســيد دو

شــينيا موراســي، والســيد تيــودور ميليســكانو، والســيد غيــورغ نــوليت، 
والســــــيد آمــــــوس واكــــــو، والســــــري مايكــــــل وود، والســــــيد نوغروهـــــــو 

 ، والسيد ستيفن فاسياين (حبكم منصبه).ويسنوموريت

ملعاهـدات عـرب الـزمن (د)  : السـيد فريق الدراسة املعـين 
وال إســــكاراميا،  ــــوليت (الــــرئيس)، والســــيدة  يــــو غيــــورغ ن والســــيد 

ســكيس أوجــو،  بريمــوديس، والســيد إيرنســت  -والســيد مارســيلو 
الســــيدة ، والســــيد آالن بيليــــه، و برييــــراروهــــان . أبيرتيــــتش، والســــيد 

ماري جاكوبسون، والسيد حسني حسونة، والسيد حممود احلمـود، 
رينـــدر ســـينغ،  والســـيد كريســـتوفر جـــون روبـــرت دوغـــارد، والســـيد 
والســــــيدة هنكــــــني شــــــه، والســــــيد جيســــــالف غالتســــــكي، والســــــيد 
، والســيد إدمونــدو فارغــاس كــارينيو، والســيد إدواردو  جورجيــو غــا

فومبا، والسيد إنريكيه كانديويت، أوسبينا، والسيد ساليفو  -فلنسيا 
لـــد ماكريـــه، والســـيد شـــينيا  والســـيد رومـــان كولـــودكني، والســـيد دو
ـــــد نيهـــــاوس،  ـــــودور ميليســـــكانو، والســـــيد برين موراســـــي، والســـــيد تي
والســــــيد آمــــــوس واكــــــو، والســــــري مايكــــــل وود، والســــــيد نوغروهـــــــو 

 ويسنوموريت، والسيد ستيفن فاسياين (حبكم منصبه).
لرعايــةفريــق الدر  )ه(  : اســة املعــين بشــرط الدولــة األوىل 
لد ماكريه (الرئيسـان املشـاركان)،  برييراروهان . أالسيد  والسيد دو

ســــــكيس  بريمــــــوديس، والســــــيد آالن بيليــــــه،  -والســــــيد مارســــــيلو 
والسيدة ماري جاكوبسون، والسيد حسني حسونة، والسيد حممود 

ري ، والســيد  نــدر ســينغ، والســيدة احلمــود، والســيد جيلبريتــو ســابو
، والسـيد سـاليفو فومبـا، والسـيد  هنكني شـه، والسـيد جورجيـو غـا
لوســــــيوس كــــــافليش، والســــــيد إنريكيــــــه كانــــــديويت، والســــــيد رومــــــان  
كولــودكني، والســيد شــينيا موراســي، والســيد غيــورغ نــوليت، والســيد 
آمــوس واكـــو، والســـري مايكـــل وود، والســـيد نوغروهـــو ويســـنوموريت، 

 فاسياين (حبكم منصبه).والسيد ستيفن 

 األمانة -واو

تري -١٠ األمـــــــني العـــــــام  ةوكيلـــــــيا أوبـــــــراين، شـــــــقامـــــــت الســـــــيدة 
لألمـــم املتحـــدة، بتمثيـــل األمـــني العـــام. وعمـــل  ةالقانونيـــ ةواملستشـــار 

، مـــدير شـــعبة التـــدوين مبكتـــب الشـــؤون الســـيد فـــاكالف ميكولكـــا
القانونية، أميناً للجنة، وتوىل متثيل األمني العام يف غياب املستشـار 
ئـــب  القـــانوين لألمـــم املتحـــدة. وعمـــل الســـيد جـــورج كـــورونتزيس، 
ئبــــاً ألمــــني اللجنــــة. وعمــــل الســــيد تريفــــور  مــــدير شــــعبة التــــدوين، 

ن القانونية األقدمان، تشيميمبا والسيد أرنولد برونتو، موظفا الشؤو 
ليفينِــــك  -أمينــــني مســــاعدين أقــــدَمني. وعمــــل الســــيد بيــــري بــــودو 

ـــــــو بوتســـــــيين، موظفـــــــا الشـــــــؤون القانونيـــــــة، أمينـــــــني  والســـــــيد جي
 مساعدين للجنة.
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 17 الدورة أعمال تنظيم 

 

 

 األعمال جدول -زاي

ر/مايو  ٣املعقودة يف  ٣٠٣٦أقرت اللجنة، يف جلستها  -١١ أ
ـــا ٢٠١٠ الثانيـــة والســـتني الـــذي يتـــألف مـــن ، جـــدول أعمـــال دور

 البنود التالية:
 تنظيم أعمال الدورة. -١ 
مــــن النظــــام  ١١مــــلء شــــاغر طــــارئ يف اللجنــــة (املــــادة  -٢ 

 األساسي).
 التحفظات على املعاهدات. -٣ 
 املوارد الطبيعية املشرتكة. -٤ 
ر النزاعات املسلحة على املعاهدات. -٥   آ
 طرد األجانب. -٦ 

لتســــــــــــــليم -٧   aut dedere aut(احملاكمــــــــــــــة  أو االلتــــــــــــــزام 
judicare(. 

 محاية األشخاص يف حاالت الكوارث. -٨ 
حصـــانة مســـؤويل الـــدول مـــن الواليـــة القضـــائية اجلنائيـــة  -٩ 

 األجنبية.
 املعاهدات عرب الزمن. -١٠ 
لرعاية. -١١   شرط الدولة األوىل 
ا وأساليب عمله -١٢  مج اللجنة وإجراءا ئقها.بر  ا وو
 ومكان انعقادها. ة والستنيلثاثموعد الدورة ال -١٣ 
 التعاون مع اهليئات األخرى. -١٤ 
 مسائل أخرى. -١٥ 
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