الفصل األو
تنظيم أعما الدورة
السيد دوانلد م .ماكري ال ندا)
السيد عبد الرازق املرتضى سليمان قويدر الليبيا)
السيد علت حمسن فعيّس املري القعر)
السيد اينيا موراسي الالياسن)
السيد اون د .مرييف الالوالاي املتحدة األمرييية)
السيد غيورغ نوليت الأملانيا)
السيد ب ند ه .نيهاوس ال وستارييا)
السيد آموس س .واكو ال ينيا)
الس ماييل وود الاململية املتحدة لربيعانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)
السيد نوغروهو ويسنوموريت الإندونيسيا)

 -1عقد جلنة القانون الدويل اجلزء األول من دورهتا اخلامسة
والستي الترتة مان  6أاير/ماايو إىل  7حزيران/يونياه  2013واجلازء
الت ا اارتة م ا اان  8متوز/يولي ا ااه إىل  9آب/أغس ا ااعس 2013
الث ا ااان
مقرها ااا مبيتا ااب األما اام املتحا اادة جنيا ااف .وافتا اات الا اادورة السا اايد
لوسيوس افليش ،رئيس اللجنة دورهتا الرابعة والستي.
ألف -أعضاء اللجنة
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تتألف اللجنة من األعضاء التالية أمساؤهم
السيد حممد بيلو أدوكي النيج اي)
السيدة ونثبسيون إسكوابر إرانندث الإسبانيا)
السيد ت غاب ابرك المجهورية وراي)
ال)1
السيد مارسيلو ابسكيس  -بريموديس الإ وادور)
السيد ريس ماينا بيرت المجهورية تنزانيا املتحدة)
السيد إيرنِست بيرتيتش السلوفينيا)
السيد دير د .تالدي الجنوب أفريقيا)
السيدة مار غ .جاكوبسون الالسويد)
السيد حسي ع .حسونة المحر)
السيد حممود ض .احلمود الاألردن)
السيد خوييانغ خوانغ الالحي)
السيد جيلب تو ف ن سابواي الالربازيل)
السيد انريندر سينغ الاهلند)
السيد سفيل شتورما الاجلمهورية التشييية)
السيد أمحد العرابة الاجلزائر)
السيد خوان مانويل غوميس روبليدو الامليسيك)
السيد يل غيفورغيان الاالااد الروست)
السيد إدواردو فلنسيا  -أوسبينا ال ولومبيا)
السيد ماتياس فورتو الفرنسا)
السيد لوسيوس كافليش السويسرا)
السيد موريس كامتو الاليام ون)
السيد إنريييه  .أ .كانديويت الاألرجنتي)
السيد بيدرو كوميساريو أفونسو الموزامبيق)
السيد راينغساك كيتيشايساري الاتيلند)

ابء -الشاغر الطارئ
 6أاير/م ا ااايو  ،2013انتخب ا اات اللجن ا ااة الس ا اايد مارس ا اايلو
-3
سسااييس  -ب مااوديس ملاالء الشاااغر العااارئ الناااائ عاان اسااتقالة
السيد ستيتن  .فاسيان.
جيم -أعضاء املكتب واملكتب املوسع
 -4انتخبت اللجنة ،جلستها  3159املعقودة
 ،2013أعضاء امليتب التالية أمساؤهم

 6أاير/مايو

الرئيس السيد ب ند ه .نيهاوس ال وستارييا)
النائب األول للرئيس السيد سفيل اتورما الاجلمهورية التشييية)
النائب الثان للرئيس السيد انريندر سينغ الاهلند)
رئيس جلنة الحياغة السيد دير د .ت د الجنوب أفريقيا)
املقرر السيد ماتياس فورتو الفرنسا)
 -5وللااف ميتااب اللجن ااة املوسااإل ماان أعض اااء ميتااب ال اادورة
احلالية ورؤساء اللجنة السابقيال )2واملقررين اخلاصيال.)3
__________
ال )2الس اايد إيرنس اات بيرتي ااتش والس اايد لوس اايوس ااافليش والس اايد م اوريس
امتو والسيد إنريييه انديويت والسيد نوغروهو ويسنوموريت.
ال )3السيدة ونثبسيون إسيوسر إرانندث والسيدة مار غ .جا وبسون
والسا اايد خا اوان مانويا اال غا ااوميس روبليا اادو والسا اايد إدواردو فلنسا اايا  -أوسا اابينا
والسيد موريس امتو والسيد غيورغ نوليت والس ماييل وود.

__________
ال )1انظر التقرة  3أدانه.
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تقرير جلنة القانون الدول ع أعما دورهتا اخلامسة والستن

 -6وأنشااأ اللجنااة فريااق لعاايط يتااألف ماان األعضاااء التاليااة
أمسا ا اااؤهم السا ا اايد سفيا ا اال اا ا ااتورما الرئيسا ا ااا) والسا ا اايدة ونثبسا ا اايون
إسا ا اايوسر إراننا ا اادث والسا ا اايد ا ا اات غا ا اااب سرك والسا ا اايد مارسا ا اايلو
سساييس  -ب ماوديس والساايد إيرنسات بيرتيااتش والسايد دياار د.
ت د والسيدة مار غ .جا وبساون والسايد حساي ع .حساونة
والساايد حممااود ض .احلمااود والس ايد جيلب تااو ف ا ن سااابواي والساايد
انريندر سينغ والسيد أمحد العرابة والسيد إدواردو فلنسيا  -أوسبينا
والسا اايد لوسا اايوس ا ااافليش والسا اايد ما ااوريس ا ااامتو والسا اايد بيا اادرو
وميس ا اااريو أفونسا ا ااو والسا ا اايد راينغس ا اااك يتيشايسا ا ااار والسا ا اايد
دوانلا ااد م .ما ريا ااه والسا اايد عبا ااد الا ارازق املرتضا ااى سا االيمان قويا اادر
والسايد اااينيا موراساات والساايد اااون د .ما والساايد غيااورغ نااوليت
والس ا مايي اال وود والس اايد نوغروه ااو ويس اانوموريت والس اايد ماتي اااس
فورتو الايم منحبه).
دا  -جلنة الصياغة
 -7أنشأ اللجنة جلساهتا  3163و 3170و ،3180املعقاودة
 14و 24أاير/مايو و 16متوز/يوليه  ،2013جلنة صياغة مؤلتة من
األعضاء التالية أمساؤهم لتناول املواضيإل املذ ورة

الأ) االتتاقااا ال حقااة واملمارسااة ال حقااة فيمااا يتعلااق بتتسا
املعاهاادا الساايد دياار د .ت ا د الرئيسااا) والساايد غيااورغ نااوليت

الاملقرر اخلا ) والسيدة ونثبسيون إسيوسر إراننادث والسايد ات
غ ا ا اااب سرك والس ا ا اايد مارس ا ا اايلو سس ا ا ااييس  -ب م ا ا ااوديس والس ا ا اايد
إيرنس اات بيرتي ااتش والس اايدة م ااار غ .جا وبس ااون والس اايد حمم ااود
ض .احلم ااود والس اايد جيلب ت ااو ف ا ن س ااابواي والس اايد سفي اال ا ااتورما
والس اايد إدواردو فلنس اايا  -أوس اابينا والس اايد م ااوريس ااامتو والس اايد
راينغساك يتيشايسار والسيد ااينيا موراسات والسايد ااون .د.
ما ا والسا ا ماييا اال وود والسا اايد نوغروها ااو ويسا اانوموريت والسا اايد
ماتياس فورتو الايم منحبه)؛

الب) ححا ااانة مسا ا ااؤويل الا ا اادول ما اان الواليا ا ااة القضا ا ااائية اجلنائيا ا ااة
األجنبيا ااة السا اايد ديا اار د .تا ا د الرئيسا ااا) والسا اايدة ونثبسا اايون

إسيوسر إرانندث الاملقررة اخلاصة) والسايد ات غااب سرك والسايد
مارسيلو سسييس  -ب ماوديس والسايد إيرنسات بيرتياتش والسايدة
مار غ .جا وبسون والسيد حممود ض .احلماود والسايد جيلب تاو
ف ا ن س ااابواي والس اايد انرين اادر سااينغ والس اايد سفي اال ا ااتورما والس اايد
إدواردو فلنسيا  -أوسبينا والسيد راينغساك يتيشايسار والسايد
اينيا موراست والسيد اون .د .م والسايد غياورغ ناوليت والسايد
آمااوس س .وا ااو والسا مايياال وود والساايد نوغروهااو ويساانوموريت
والسيد ماتياس فورتو الايم منحبه)؛
ح اااال الي اوارث الس اايد دي اار د.
الج) محاي ااة األا ااخا
تا د الرئيسااا) والساايد إدواردو فلنساايا  -أوساابينا الاملقاارر اخلاا )

والس اايد اات غ اااب سرك والس اايد مارس اايلو سس ااييس  -ب م ااوديس
والس اايد إيرنس اات بيرتي ااتش والس اايدة م ااار غ .جا وبس ااون والس اايد
حممااود ض .احلمااود والساايد جيلب تااو فا ن سااابواي والساايد انريناادر
س ااينغ والس اايد خ اوان مانوي اال غ ااوميس روبلي اادو والس اايد راينغس اااك
يتيشايس ا اار والس ا اايد ا ا ااينيا موراس ا اات والس ا اايد ا ا ااون .د .م ا ا
والس ماييل وود والسيد ماتياس فورتو الايم منحبه).
 -8وعقا ا ااد جلنا ا ااة الحا ا ااياغة ما ا ااا جمموعا ا ااه  20جلسا ا ااة بشا ا ااأن
املوضوعا الث ثة املذ ورة أع ه.
هاء -األفرقة العاملة وأفرقة الدراسة
 -9قاماات اللجنااة جلسااتيها  3161و ،3169املعقااودتي
و 23أاير/م ا ا ااايو  ،2013إبع ا ا ااادة تش ا ا ااييل األفرق ا ا ااة العامل ا ا ااة وأفرق ا ا ااة
الدراسة التالية
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الأ) التريا ااق العاما اال املتتا ااومب العضا ااوية املعا ااين مبوضا ااوع االلت ا ازام
سلتسليم أو احملا ماة ال )aut dedere aut judicareالسايد راينغسااك
يتيشايسار الرئيسا)؛

الب) فريا ااق الدراسا ااة املعا ااين بشا اارط الدولا ااة األوىل سلرعايا ااة السا اايد
دوانل ااد م .ما ري ااه الرئيس ااا) والس اايدة ونثبس اايون إس اايوسر إرانن اادث
والسا اايد ا اات غا اااب سرك والسا اايد مارسا اايلو سسا ااييس  -ب ما ااوديس
والسا اايد حمما ااود ض .احلما ااود والسا اايد انرينا اادر سا ااينغ والسا اايد سفيا اال
اتورما والسيد لوسيوس افليش والسايد ااينيا موراسات والسايد ااون.
د .م والس ماييل وود والسيد ماتياس فورتو الايم منحبه).
 -10وأعاد فريق التخعيط تشييل التريق العامل التايل

التريق العامل املعين بربانمج العمل العويل األجل لترتة السانوا
اخلما ااس الس ا اايد دوانل ا ااد م .ما ري ا ااه الرئيس ا ااا) والس ا اايدة ونثبس ا اايون

إس ا ا اايوسر إرانن ا ا اادث والس ا ا اايد ا ا اات غ ا ا اااب سرك والس ا ا اايد مارس ا ا اايلو
سس ااييس  -ب م ااوديس والس اايد إيرنس اات بيرتي ااتش والس اايد دي اار د.
ت ا د والساايدة مااار غ .جا وبس ااون والساايد حممااود ض .احلم ااود
والسا اايد انرينا اادر سا ااينغ والسا اايد سفيا اال اا ااتورما والسا اايد أمحا ااد العرابا ااة
والسا اايد خا اوان مانويا اال غا ااوميس روبليا ادو والسا اايد يا اال غيتورغيا ااان
والساايد لوساايوس ااافليش والساايد مااوريس ااامتو والساايد راينغساااك
يتيشايسار والسيد اينيا موراست والسيد ااون .د .ما والسايد
غي ااورغ ن اوليت والس اايد آم ااوس .س .وا ااو والس ا مايي اال وود والس اايد
نوغروهو ويسنوموريت والسيد ماتياس فورتو الايم منحبه).
واو -األمانة

 -11قاماات الساايدة ستريشايا أوباراين ،و يلااة األمااي العااام للشااؤون
القانوني ااة واملستش ااارة القانوني ااة لألم اام املتح اادة ،بتمثي اال األم ااي الع ااام.
ِ
وعمل السيد جورج ورونتزيس ،مدير اعبة التدوين مبيتب الشاؤون

تنظيم أعما الدورة

القانونياة ،أميناا للجنااة ،وتاوىل متثيال األمااي العاام غيااب املستشااارة
القانونية .و ِ
عمل السيد تريتور تشيميمبا والسيد أرنولد برونتو ،مووتا
ادمي للجناة .وع ِمال
الشؤون القانونية األقادمان ،أمينَاي مس َ
ااعدين أق َ
السا اايد جيا ااوانات بوتسا ايين والسا اايدة ها ااا ّان درايتلا ات  -لينيا اه ،مووتا ااا
الشؤون القانونية ،والسيد نُواه بيالوستوز ت ،مووف الشؤون القانونياة
املعاون ،أمناء مساعدين للجنة.
زاي -جدو األعما
 -12أق اار اللجن ااة جلس ااتها  ،3159املعق ااودة  6أاير/م ااايو
 ،2013جادول األعمااال املؤقاات لادورهتا اخلامسااة والسااتي .ويتااألف
جا اادول األعما ااال ،بحا اايغته املعدلا ااة ضا ااوء القا ارار الا ااذ الذتا ااه
اللجنااة جلسااتها 3171ال ،)4املعقااودة  28أاير/مااايو  ،2013ماان
البنود التالية
 -1تنظيم أعمال الدورة.
 -2ملء الشاغر العارئ.
 -3االلتزام سلتسليم أو احملا مة ال.)aut dedere aut judicare
__________
ال )4انظر أدانه التحل الثان عشر ،الترع ألف.1-

 -4محاية األاخا
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حاال اليوارث.

 -5ححانة مسؤويل الدول من الوالية القضائية اجلنائية األجنبية.
 -6االتتاقا ال حقة واملمارسة ال حقة فيما يتعلق بتتس املعاهدا .
 -7التعبيق املؤقت للمعاهدا .
 -8نشأة القانون الدويل العر وإثباتهال.)5
 -9محاية البيئة فيما يتعلق سلنزاعا املسلحة.
 -10ارط الدولة األوىل سلرعاية.
 -11برانمج اللجنة وإجراءهتا وأساليب عملها وواثئقها.
 -12موعد الدورة السادسة والستي وميان انعقادها.
 -13التعاون مإل اهليئا األخرى.
 -14مسائل أخرى.
__________
ال )5ق اارر اللجن ااة جلس ااتها  ،3186املعق ااودة  25متوز/يولي ااه ،2013
أن تغ ا عن اوان املوضااوع ليحااب ”اديااد القااانون الاادويل العاار “ .انظاار أدانه
التحل السابإل ،الترع سء.

