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 األو  الفصل  
 تنظيم أعما  الدورة 

عقد  جلنة القانون الدويل اجلزء األول من دورهتا اخلامسة  -1
واجلازء  2013حزيران/يونياه  7أاير/ماايو إىل   6مان      الترتة  والستي
   2013آب/أغساااااعس  9متوز/يولياااااه إىل  8مااااان    التااااارتة الثاااااان

مقرهااااا مبيتااااب األماااام املتحاااادة   جنيااااف. وافتاااات  الاااادورة الساااايد 
 لوسيوس  افليش، رئيس اللجنة   دورهتا الرابعة والستي.

 أعضاء اللجنة  -ألف

 تتألف اللجنة من األعضاء التالية أمساؤهم  -2
 النيج اي( أدوكيالسيد حممد بيلو  
 الإسبانيا( إسكوابر إرانندثنثبسيون و السيدة   
 المجهورية  وراي( ابركيد  ت غاب الس 
 (1الالإ وادور( بريموديس -سكيس ابالسيد مارسيلو  
 المجهورية تنزانيا املتحدة(  بيرتالسيد  ريس ماينا  
 السلوفينيا( بيرتيتشست السيد إيرنِ  
 الجنوب أفريقيا( تالديالسيد دير  د.  
 الالسويد(جاكوبسون السيدة مار  غ.  
 المحر( حسونةالسيد حسي ع.  
 الاألردن( احلمودالسيد حممود ض.  
 الالحي( خوانغالسيد خوييانغ  
 الالربازيل( سابوايالسيد جيلب تو ف ن  
 الاهلند( سينغالسيد انريندر  
 الاجلمهورية التشييية( شتورماالسيد سفيل  
 الاجلزائر( العرابةالسيد أمحد  
 الامليسيك( دوغوميس روبليالسيد خوان مانويل  
 الاالااد الروست( غيفورغيانالسيد   يل  
 ال ولومبيا( أوسبينا -نسيا فل  السيد إدواردو  
 الفرنسا( فورتوالسيد ماتياس  
 السويسرا( كافليشالسيد لوسيوس  
 الاليام ون( كامتوالسيد موريس  
 الاألرجنتي( كانديويتالسيد إنريييه  . أ.  
 الموزامبيق( كوميساريو أفونسوالسيد بيدرو  
 الاتيلند( كيتيشايساريالسيد  راينغساك  

__________ 
 .أدانه 3 التقرة انظر (1ال 

 ال ندا( ماكري السيد دوانلد م.  
 الليبيا( املرتضى سليمان قويدرالسيد عبد الرازق  
 القعر( املريالسيد علت حمسن فعّيس  
 الالياسن( موراسيالسيد اينيا  
 الالوالاي  املتحدة األمرييية( مرييفالسيد اون د.  
 الأملانيا( نوليتالسيد غيورغ  
 ال وستارييا( نيهاوس. هالسيد ب ند  
 ال ينيا( واكوآموس س.  السيد 
 يرلندا الشمالية( أ الاململية املتحدة لربيعانيا العظمى و   وود ماييل    الس   
 الإندونيسيا( ويسنوموريتنوغروهو  السيد 

 الشاغر الطارئ  -ابء

، انتخبااااات اللجناااااة السااااايد مارسااااايلو 2013أاير/ماااااايو  6   -3
ب مااوديس ملاالء الشاااغر العااارئ الناااائ عاان اسااتقالة  -سااييس س

 . فاسيان. السيد ستيتن 

 أعضاء املكتب واملكتب املوسع -جيم

أاير/مايو  6املعقودة    3159انتخبت اللجنة،   جلستها  -4
 التالية أمساؤهم  امليتب، أعضاء 2013
 . نيهاوس ال وستارييا(هالسيد ب ند   الرئيس 
 السيد سفيل اتورما الاجلمهورية التشييية(     األول للرئيس   النائب  
 السيد انريندر سينغ الاهلند(  الثان للرئيس النائب 
 السيد دير  د. ت د  الجنوب أفريقيا(  جلنة الحياغة رئيس 
 السيد ماتياس فورتو الفرنسا(  املقرر 

اللجناااة املوسااإل ماان أعضااااء ميتااب الااادورة وللااف ميتااب  -5
 .(3الواملقررين اخلاصي (2الاحلالية ورؤساء اللجنة السابقي

__________ 
  وريس اااافليش والسااايد مااا  وسااايوسبيرتياااتش والسااايد ل إيرنسااات السااايد (2ال 

 ويسنوموريت. وغروهو انديويت والسيد ن  إنريييه امتو والسيد 
غ. جا وبسون  ار إسيوسر إرانندث والسيدة م  ونثبسيون   السيدة (3ال 

 أوساااابينا - فلنساااايا دواردوغااااوميس روبلياااادو والساااايد إ انوياااالم خااااوان والساااايد 
 وود. اييلم والس نوليت  غيورغ امتو والسيد   وريسوالسيد م
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وأنشااأ  اللجنااة فريااق لعاايط يتااألف ماان األعضاااء التاليااة  -6
 ونثبساااااايون( والساااااايدة  اااااااتورما الرئيسااااااا   فياااااالأمساااااااؤهم  الساااااايد س

إساااااايوسر إرانناااااادث والساااااايد  اااااات غاااااااب سرك والساااااايد مارساااااايلو 
ب ماوديس والساايد إيرنسات بيرتيااتش والسايد دياار  د.  -سساييس 

ت د  والسيدة مار  غ. جا وبساون والسايد حساي ع. حساونة 
جيلب تااو فاا ن سااابواي والساايد  يدوالساايد حممااود ض. احلمااود والساا

أوسبينا  -إدواردو فلنسيا  انريندر سينغ والسيد أمحد العرابة والسيد
والساااايد لوساااايوس  ااااافليش والساااايد مااااوريس  ااااامتو والساااايد بياااادرو  
 وميسااااااريو أفونسااااااو والساااااايد  راينغسااااااك  يتيشايسااااااار  والساااااايد 
دوانلااااد م. ما ريااااه والساااايد عبااااد الاااارازق املرتضااااى سااااليمان قوياااادر 
والسايد اااينيا موراساات والساايد اااون د. ماا   والساايد غيااورغ نااوليت 

ييااال وود والسااايد نوغروهاااو ويسااانوموريت والسااايد ماتيااااس والسااا  ما
 فورتو الايم منحبه(.

 جلنة الصياغة  -دا 

املعقاودة  ،3180و 3170و  3163أنشأ  اللجنة   جلساهتا   -7
، جلنة صياغة مؤلتة من 2013متوز/يوليه  16أاير/مايو و  24و  14   

  ذ ورةاألعضاء التالية أمساؤهم لتناول املواضيإل امل

االتتاقااا  ال حقااة واملمارسااة ال حقااة فيمااا يتعلااق بتتساا   الأ( 
( والساايد غيااورغ نااوليت   الساايد دياار  د. تاا د  الرئيسااا  املعاهاادا 

إسيوسر إراننادث والسايد  ات  ونثبسيونا ( والسيدة  اخلقرر  املال
ب ماااااااوديس والسااااااايد  -غااااااااب سرك والسااااااايد مارسااااااايلو سساااااااييس 

إيرنسااات بيرتياااتش والسااايدة ماااار  غ. جا وبساااون والسااايد حمماااود 
ااااتورما  فيااالالسااايد سو ض. احلماااود والسااايد جيلب تاااو فااا ن ساااابواي 

أوسااابينا والسااايد ماااوريس  اااامتو والسااايد   -والسااايد إدواردو فلنسااايا 
 يتيشايسار  والسيد ااينيا موراسات والسايد ااون. د.  راينغساك  

ماااا   والساااا  مايياااال وود والساااايد نوغروهااااو ويساااانوموريت والساااايد 
 ؛ماتياس فورتو الايم منحبه(

ححاااااانة مسااااااؤويل الاااااادول مااااان الواليااااااة القضااااااائية اجلنائيااااااة  الب( 
نثبساااايون و ( والساااايدة    الساااايد دياااار  د. تاااا د  الرئيسااااا  األجنبيااااة

( والسايد  ات غااب سرك والسايد ةاصاخل ةقرر املالإسيوسر إرانندث 
ب ماوديس والسايد إيرنسات بيرتياتش والسايدة   -مارسيلو سسييس  

مار  غ. جا وبسون والسيد حممود ض. احلماود والسايد جيلب تاو 
ااااتورما والسااايد  فيااالالسااايد سو فاا ن ساااابواي والسااايد انرينااادر سااينغ 

 يتيشايسار  والسايد   أوسبينا والسيد  راينغساك  -إدواردو فلنسيا  
اون. د. م   والسايد غياورغ ناوليت والسايد  اينيا موراست والسيد

. وا ااو والساا  مايياال وود والساايد نوغروهااو ويساانوموريت آمااوس س
 ؛ماتياس فورتو الايم منحبه( والسيد

  السااايد ديااار  د. محاياااة األااااخا    حااااال  الياااوارث الج( 
ا ( اخلاا املقااررأوساابينا ال -ا ( والساايد إدواردو فلنساايتاا د  الرئيسااا  

ب ماااوديس  -والسااايد  ااات غااااب سرك والسااايد مارسااايلو سساااييس 
والسااايد إيرنسااات بيرتياااتش والسااايدة ماااار  غ. جا وبساااون والسااايد 
حممااود ض. احلمااود والساايد جيلب تااو فاا ن سااابواي والساايد انريناادر 

والسااايد  راينغسااااك  والسااايد خاااوان مانويااال غاااوميس روبليااادو ساااينغ 
ار  والسااااايد ااااااينيا موراسااااات والسااااايد ااااااون. د. مااااا    يتيشايسااااا

 والس  ماييل وود والسيد ماتياس فورتو الايم منحبه(.
جلسااااااة بشااااااأن  20وعقااااااد  جلنااااااة الحااااااياغة مااااااا جمموعااااااه  -8

 املوضوعا  الث ثة املذ ورة أع ه.

 األفرقة العاملة وأفرقة الدراسة  -هاء

 8املعقااودتي    ،3169و 3161قاماات اللجنااة   جلسااتيها  -9
األفرقاااااااة العاملاااااااة وأفرقاااااااة  تشاااااااييل، إبعاااااااادة 2013 أاير/ماااااااايو 23و

 التالية  الدراسة
الترياااااق العامااااال املتتاااااومب العضاااااوية املعاااااين مبوضاااااوع االلتااااازام  الأ( 

  السايد  راينغسااك  (aut dedere aut judicareسلتسليم أو احملا ماة ال
 ؛(  الرئيسا   يتيشايسار 

  الساااايد  فريااااق الدراسااااة املعااااين بشاااارط الدولااااة األوىل سلرعايااااة  الب(  
إسااايوسر إراننااادث     ونثبسااايون ( والسااايدة  دوانلاااد م. ما رياااه الرئيساااا  

ب مااااوديس    -والساااايد  اااات غاااااب سرك والساااايد مارساااايلو سسااااييس  
  فياااال الساااايد س و والساااايد حممااااود ض. احلمااااود والساااايد انريناااادر سااااينغ  

ااون.    سايد اتورما والسيد لوسيوس  افليش والسايد ااينيا موراسات وال 
 م   والس  ماييل وود والسيد ماتياس فورتو الايم منحبه(.  د. 
 ريق التخعيط تشييل التريق العامل التايل وأعاد ف -10
التريق العامل املعين بربانمج العمل العويل األجل لترتة السانوا    

  ونثبسااااايون ( والسااااايدة   ما رياااااه الرئيساااااا    وانلاااااد م. السااااايد د     اخلماااااس 
إسااااااايوسر إراننااااااادث والسااااااايد  ااااااات غااااااااب سرك والسااااااايد مارسااااااايلو  

ديااار  د.    ب ماااوديس والسااايد إيرنسااات بيرتياااتش والسااايد   - سساااييس 
تاا د  والساايدة مااار  غ. جا وبساااون والساايد حممااود ض. احلماااود  

اااااتورما والساااايد أمحااااد العرابااااة    فياااال والساااايد انريناااادر سااااينغ والساااايد س 
والساااايد   ياااال غيتورغيااااان    دو مانوياااال غااااوميس روبلياااا  وان والساااايد خاااا

والساايد لوساايوس  ااافليش والساايد مااوريس  ااامتو والساايد  راينغساااك  
موراست والسيد ااون. د. ما   والسايد    اينيا  يتيشايسار  والسيد  

. س. وا اااو والسااا  ماييااال وود والسااايد  آماااوس والسااايد   غياااورغ ناااوليت 
 نوغروهو ويسنوموريت والسيد ماتياس فورتو الايم منحبه(. 

 األمانة  -واو

يا أوبااراين، و يلااة األمااي العااام للشااؤون  شااالساايدة ستري   قاماات  -11
تمثيااال األماااي العاااام.  ب القانونياااة واملستشاااارة القانونياااة لألمااام املتحااادة،  

ل السيد جورج  ورونتزيس، مدير اعبة التدوين مبيتب الشاؤون  وعمِ 
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  ة للجنااة، وتاوىل متثيال األمااي العاام   غيااب املستشااار   القانونياة، أميناا  
  رنولد برونتو، مووتا أ والسيد    يمبا شيم ت السيد تريتور  عِمل  . و ة القانوني 
ل  . وعماِ أقادَمي للجناة  مسااعَدين أمينَاي األقادمان،  ة القانوني  الشؤون 

  ، مووتااااا ه لينياااا  -ت  يتلااااا  در يين والساااايدة هاااااانّ تسااااالساااايد جيااااوانات بو 
  ة القانونيا  الشؤون   بيالوستوز ت، مووف   ه وا ، والسيد نُ ة ي القانون  الشؤون 

 املعاون، أمناء مساعدين للجنة. 

 جدو  األعما  -زاي

أاير/ماااايو  6، املعقاااودة   3159أقااار  اللجناااة   جلساااتها  -12
 ويتااألف .لادورهتا اخلامسااة والسااتياملؤقاات عمااال األ، جادول 2013

جاااادول األعمااااال، بحاااايغته املعدلااااة   ضااااوء القاااارار الااااذ  الذتااااه 
3171اللجنااة   جلسااتها 

ماان  ،2013أاير/مااايو  28املعقااودة    ،(4ال
 البنود التالية 

 .تنظيم أعمال الدورة -1 

 .عارئالشاغر الملء  -2 

 .(aut dedere aut judicareااللتزام سلتسليم أو احملا مة ال -3 
__________ 
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 .التعاون مإل اهليئا  األخرى -13 

 مسائل أخرى. -14 
__________ 

، 2013متوز/يولياااه  25، املعقاااودة   3186اللجناااة   جلساااتها  قااارر  (5ال 
 أدانه انظاار. “اديااد القااانون الاادويل العاار ”أن تغاا  عنااوان املوضااوع ليحااب  

 .سء الترع السابإل، التحل




