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  الفصل األول  
 مقدمة

 
 4  والسأأأأتني   الفأأأأرتة مأأأأ ةعةعقأأأأدت   أأأأة القأأأأانون الأأأأدويل ا أأأأمد األول مأأأأ  هورهتأأأأا السأأأأا -1

 آب/ 7متوث/يوليأأأأأأأه رىل  6، وا أأأأأأأمد الثأأأأأأأام   الفأأأأأأأرتة مأأأأأأأ  2015حميران/يونيأأأأأأأه  5أيار/مأأأأأأأايو رىل 
، شأي يا موراسأيكتب األمأم املتحأدة   ج يأ ي وافتأتو الأدورة السأيد مب  مقر ا  ،2015أغسةس 

 والستني لل  ةيساهسة رئيس الدورة الال ائب األول ل
  

 األعضاء -ألف 
 
 تت ل  الل  ة م  األعضاد التالية أمساؤ م: -2

 ةيلو أهو ي )ني رييا( السيد حم د
 )رسبانيا( ونثبسيون رسكوةار ررناندث السيدة  
 )مجهورية  وريا( ي غاب ةارك السيد  

 ةريموهيس )ر واهور( - السيد مارسيلو ةاسكيس

 أوسبي ا ) ولومبيا( -ةل سيا  السيد رهوارهو

 السيد  ريس ماي ا ةيرت )مجهورية ت مانيا املتحدة(

 )سلوفي يا(السيد ريرنست ةيرتيتش 
 هي تالهي )ج وب أفريقيا( يالسيد هير 

 السيدة ماري غي جا وةسون )السويد(

 ي حسونة )مصر(عالسيد حسني 
  وه )األرهن(احلي ضالسيد حم وه 

 السيد خويكانغ خوانغ )الصني(
 السيد جيلبريتو فريم ساةويا )الرباثيي(

 السيد ناري در سي غ )اهل د(

 )ا  هورية التشيكية(السيد ةافيي شتورما 

 السيد أمحد العراةة )ا مائر(
 السيد خوان مانويي غوميس روةليدو )املكسيك(
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 السيد ماتياس فورتو )فرنسا(
 السيد لوسيوس  افليش )سويسرا(
 السيد موريس  امتو )الكامريون(

 رنريكيه  ي أي  انديويت )األرج تني(السيد 
 (1)سي(السيد رومان أي  ولوه ني )االحتاه الرو 

 السيد ةيدرو  وميساريو أفونسو )موثامبيق(
 السيد  ريانغساك  يتيشايساري )تايل د(

 سيد هونالد وي ما ريه )  دا(ال
 (ليبيا) عبد الراثق املرتضي سلي ان قويدرالسيد 

   علي حمس  فةيس املري )قةر(السيد 

 السيد شي يا موراسي )الياةان(

 املتحدة األمريكية(السيد شون هي مري  )الواليات 

 نوليت )أملانيا( غيورغالسيد 

 ) وستاريكا(نيهاوس  ي السيد ةريند 

 السيد آموس سي وا و ) ي يا(

 (امل لكة املتحدة لربيةانيا العظ   وأيرل دا الش الية) السيد مايكي ووه

 السيد نوغرو و ويس وموريت )رندونيسيا(
  

 الشاغر الطارئ -باء 
 
، انتطبأأت الل  أأة السأأيد رومأأان أي  ولأأوه ني ملأأيد الشأأاغر الةأأارئ 2015أيار/مأأايو  8   -3

 ال اشئ ع  استقالة السيد  رييي غيفورغياني
  

 أعضاء المكتب والمكتب الموسع -جيم 
 
 املكتأأأأب، أعضأأأأاد 2015أيار/مأأأأايو  4 املعقأأأأوهة   ،3244انتطبأأأأت الل  أأأأة   جلسأأأأتها  -4

 التالية أمساؤ م:
__________ 

 يأهنا  3انظر الفقرة  (1) 
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 ( د)اهل ناري در سي غالسيد    :الرئيس
 ( ي يا) آموس سي وا والسيد  األول للرئيس: ال ائب
 (ا  هورية التشيكية)ةافيي شتورما  السيد الثام للرئيس: ال ائب
 (فرنسا) ماتياس فورتوالسيد    ة الصياغة: رئيس
 )ر واهور( ةريموهيس -ةاسكيس مارسيلو السيد    :املقرر

مأأأأ  أعضأأأأاد مكتأأأأب الأأأأدورة احلاليأأأأة ورؤسأأأأاد الل  أأأأة مؤلفأأأأاً مكتأأأأب الل  أأأأة املوسأأأأع   أأأأانو  -5
 ي(3)واملقرري  اخلاصني (2)الساةقني

 آمأأأوس سي وا أأأومأأأ  األعضأأأاد التاليأأأة أمسأأأاؤ م: السأأأيد  مؤلفأأأاً وأنشأأأ ت الل  أأأة فريأأأق  ةأأأي   -6
هي هي والسأأأيد والسأأأيدة كي رسأأأكوةار ررنانأأأدث، والسأأأيد كي غي ةأأأارك، والسأأأيد ري ةيرتيأأأتش، (، )رئيسأأأاً 

والسأأيد  ي والسأأيد حي عي حسأأونة، والسأأيد وي ضي احل أأوه،  تأأالهي، والسأأيدة وي غي جا وةسأأون،
  بيوالسأأأيد لي  أأافليش، والسأأيد والسأأيد وي فورتأأأو،  والسأأأيد أي العراةأأة، السأأيد بي شأأتورما،خوانأأغ، و 

ن املرتضأأأي سأأألي ا، والسأأأيد عي وي ما ريأأأه يهوالسأأيد   يتيشايسأأأاري،  يكوالسأأأيد   وميسأأاريو أفونسأأأو،
 نيهأأأأاوس، ي  ، والسأأأأيد بيمأأأأري ، والسأأأأيد غي نأأأأوليت ي هيشوالسأأأأيد  شي موراسأأأأي،السأأأأيد  ،قويأأأأدر
 ةاسكيس ةريموهيس )غكم م صبه(يوالسيد وي  يس وموريت،السيد ني و وي ووه، و  والسيد
  

 لجنة الصياغة -دال 
 
 3278و 3269و 3261و 3257و 3250و 3245 أنشأأأأأأأأأ ت الل  أأأأأأأأأة،   جلسأأأأأأأأأاهتا -7
 متأأأأأأأأأأأأأوث/ 29و 24و 14حميران/يونيأأأأأأأأأأأأأه، و 3و ،أيار/مأأأأأأأأأأأأأايو 27و 13و 5 املعقأأأأأأأأأأأأوهة   3280و

 ،   ة صياغة مؤلفة م  األعضاد التالية أمساؤ م لت اول املواضيع املبي ة أهنا :2015 يوليه
 )مقأأأأرراً والسأأأأيد وي ووه (، رئيسأأأأاً السأأأأيد وي فورتأأأأو ): حتديأأأأد القأأأأانون الأأأأدويل العأأأأر  )أ( 
والسأأأأأأيد وي ضي تأأأأأأالهي، هي هي والسأأأأأأيد  ةأأأأأأارك، والسأأأأأأيد ري ةيرتيأأأأأأتش، والسأأأأأأيد كي غي(، خاصأأأأأأاً 
والسأأأأيد ري أي  ولأأأأوه ني،  والسأأأأيد  ي خوانأأأأغ، والسأأأأيد بي شأأأأتورما، والسأأأأيد وي  أأأأامتو، ،احل أأأأوه
، مأأأأري  ي هيشوالسأأأأيد ، والسأأأأيد هي وي ما ريأأأأه، والسأأأأيد شي موراسأأأأي،  يتيشايسأأأأاري  يكوالسأأأأيد 

 ؛س ةريموهيس )غكم م صبه(ةاسكي، والسيد وي والسيد غي نوليت

__________ 

نيهأاوس، والسأيد ني  ي السيد ري ةيرتيتش، والسيد لي  افليش، والسيد وي  امتو، والسيد أي  انأديويت، والسأيد بي  (2) 
 ويس وموريتي

أوسأأأأبي ا، والسأأأأيد هي تأأأأالهي، والسأأأأيدة وي غي جا وةسأأأأون،  -ةل سأأأأيا  السأأأأيدة كي رسأأأأكوةار ررنانأأأأدث، والسأأأأيد ري (3) 
 ي هي مري ، والسيد ني نوليت، والسيد وي ووهي شغوميس روةليدو، والسيد شي موراسي، والسيد والسيد ني وي 
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 )مقأأأأأرراً والسأأأأأيد سي موراسأأأأأي (، رئيسأأأأأاً السأأأأأيد وي فورتأأأأأو )محايأأأأأة الغأأأأأال  ا أأأأأوي:  (ب) 
 والسأأيد وي ضي احل أأأوه،هي هي تأأالهي، والسأأيد  والسأأيد كي غي ةأأارك، والسأأيد ري ةيرتيأأتش، (،خاصأأاً 

ي شوالسأأيد ، والسأأيد هي وي ما ريأأه،  يتيشايسأأاري  يكوالسأأيد  والسأأيد  ي خوانأأغ، والسأأيد وي  أأامتو،
 ؛ةاسكيس ةريموهيس )غكم م صبه(، والسيد وي ووه، والسيد وي والسيد غي نوليت، مري  هي

)مقأأأأرراً  مأأأأري  ي هيش(، والسأأأأيد رئيسأأأأاً السأأأأيد وي فورتأأأأو ): ا أأأأرائم ضأأأأد اإلنسأأأأانية )ن( 
هي هي والسأأيد  ري ةيرتيأأتش،والسأأيد كي غي ةأأارك، والسأأيد  رسأأكوةار ررنانأأدث، يوالسأأيدة كخاصأأاً(، 

والسأأأيد ني  ي سأأأاةويا، والسأأأيد  ،والسأأأيد وي ضي احل أأأوهتأأأالهي، والسأأأيدة وي غي جا وةسأأأون، 
السأأأأأيد ، والسأأأأأيد هي وي ما ريأأأأأه، و  يتيشايسأأأأأاري  يكوالسأأأأأيد ري أي  ولأأأأأوه ني، والسأأأأأيد  وي  أأأأأامتو،

 ؛)غكم م صبه( ةريموهيس ةاسكيس يو، والسيد وي ووه، والسيد سي وا و يآ
السأأأيد وي االتفاقأأأات الالحقأأأة وامل ارسأأأة الالحقأأأة في أأأا يتعلأأأق ةتفسأأأري املعا أأأدات:  (ه) 
، هي هي تأأأالهيوالسأأأيد والسأأأيد كي غي ةأأأارك،  (،(، والسأأأيد غي نأأأوليت )مقأأأرراً خاصأأأاً رئيسأأأاً فورتأأأو )

، والسأأأيد هي وي ما ريأأأه،  يتيشايسأأأاري  يكوالسأأأيد بي شأأأتورما، والسأأأيد ري أي  ولأأأوه ني، والسأأأيد 
 ؛م صبه( )غكم ةريموهيس - ةاسكيس يو، والسيد وي ووه، والسيد مري  هي يش والسيد

والسأأيدة وي  (،رئيسأأاً : السأأيد وي فورتأأو )محايأة البيئأأة في أأا يتعلأأق ةال ماعأأات املسأألحة ( ) 
والسأأيد وي والسأأيد كي غي ةأأارك،  رسأأكوةار ررنانأأدث، يوالسأأيدة كغي جا وةسأأون )مقأأرراً خاصأأاً(، 

 يو يالسأأأيد  والسأأأيد  ي خوانأأأغ، والسأأأيد ني  ي سأأأاةويا، والسأأأيد بي شأأأتورما، و  ،ضي احل أأأوه
والسأأيد ، والسأأيد هي وي ما ريأأه، والسأأيد سي موراسأأي،  يتيشايسأأاريكي   والسأأيد ،غأأوميس روةليأأدو

 ؛)غكم م صبه( ةريموهيس ةاسكيس يو، والسيد غي نوليت، والسيد وي ووه، والسيد مري  ي هيش
السأأأيد وي فورتأأأو حصأأأانة مسأأأؤويل الأأأدول مأأأ  الواليأأأة القضأأأائية ا  ائيأأأة األج بيأأأة:  و() 

والسأأأأأأيد كي غي ةأأأأأأارك، والسأأأأأأيد ري  (،خاصأأأأأأاً  رسأأأأأأكوةار ررنانأأأأأأدث )مقأأأأأأرراً  ي(، والسأأأأأأيدة كرئيسأأأأأأاً )
والسأأيد ني  ،والسأأيد وي ضي احل أأوهوالسأأيدة وي غي جا وةسأأون، ، هي هي تأأالهيوالسأأيد  ةيرتيأأتش،

هي  ، والسأأأيد يتيشايسأأأاري  يك أأأامتو، والسأأأيد ري أي  ولأأأوه ني، والسأأأيد  وي  ي سأأأاةويا، والسأأأيد
، والسأأأأأأيد وي ووه، سي وا أأأأأأو يالسأأأأأأيد آ، والسأأأأأأيد غي نأأأأأأوليت، و مأأأأأأري  ي هيشوالسأأأأأأيد وي ما ريأأأأأأه، 

 ؛)غكم م صبه( ةريموهيس ةاسكيس يووالسيد 
غأأأوميس ي  ي و والسأأأيد(، رئيسأأأاً : السأأأيد وي فورتأأأو )التةبيأأأق املؤقأأأت لل عا أأأدات )ث( 
والسأأأأأأيد كي غي ةأأأأأأارك، والسأأأأأأيد ري رسأأأأأأكوةار ررنانأأأأأأدث،  يوالسأأأأأأيدة ك (،خاصأأأأأأاً  )مقأأأأأأرراً  روةليأأأأأأدو
 أأأأأأامتو، والسأأأأأأيد ري أي  ولأأأأأأوه ني، والسأأأأأأيد هي وي  والسأأأأأأيد وي، هي هي تأأأأأأالهيوالسأأأأأأيد  ةيرتيأأأأأأتش،
 ةريمأأوهيس ةاسأأكيس يو، والسأأيد غي نأأوليت، والسأأيد وي ووه، والسأأيد مأأري  ي هيشوالسأأيد ما ريأأه، 

 ي)غكم م صبه(
 أعال ياملشار رليها  السبعة اضيعجلسة ةش ن املو  34وعقدت   ة الصياغة ما جم وعه  -8
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 فريق الدراسيال -هاء 
 
الفريأأأق  تشأأأكيي، 2015 أيار/مأأأايو 12   ةاملعقأأأوه 3249ها الل  أأأة،   جلسأأأت أعأأأاهت -9

 التايل:الدراسي 
(، ةالرعايأأة: السأأيد هي وي ما ريأأه )رئيسأأاً لفريأأق الدراسأأي املعأأد ةشأأرط الدولأأة األوىل ا )أ( 

، سأأأأأأأأي غ ين، والسأأأأأأأأيد والسأأأأأأأأيد وي ضي احل أأأأأأأأوه،والسأأأأأأأأيد هي هي تأأأأأأأأالهي، والسأأأأأأأأيد كي غي ةأأأأأأأأارك، 
ي موراسأأي، شوالسأأيد والسأأيد وي  أأامتو، ، ، والسأأيد وي فورتأأو، والسأأيد لي  أأافليششأأتورمابي  والسأأيد
 )غكم م صبه(ي ةريموهيس - ةاسكيس يو، والسيد وي ووه، والسيد مري  ي هيشوالسيد 
 وأعاه فريق التطةي  تشكيي الفريق العامي التايل: -10

السأأأأيد هي  الفريأأأأق العامأأأأي املعأأأأد ةربنأأأأامج الع أأأأي الةويأأأأي األجأأأأي لفأأأأرتة السأأأأ وات اخل أأأأس: 
والسأأأأأيد ري ةيرتيأأأأأتش، والسأأأأأيد كي غي ةأأأأأارك،  (، والسأأأأأيدة كي رسأأأأأكوةار ررنانأأأأأدث،ما ريأأأأأه )رئيسأأأأأاً 

والسأأأأأيد وي ضي ، والسأأأأأيد حي عي حسأأأأأونةوالسأأأأأيدة وي غي جا وةسأأأأأون،  ،هي هي تأأأأأالهيوالسأأأأأيد 
، والسأأيد لي  ، والسأأيد وي فورتأأووالسأأيد أي العراةأأة ،شأأتورما، والسأأيد  ي سأأي غ ينوالسأأيد  احل أأوه،
، والسأأأأأيد غي مأأأأري  ي هيشي موراسأأأأي، والسأأأأيد شوالسأأأأيد كي  يتيشايسأأأأاري، والسأأأأأيد  ، أأأأافليش
 - ةاسأأأأكيس يووالسأأأأيد  ،وي ووه، والسأأأأيد ني ويسأأأأ وموريت دوالسأأأأيي سي وا أأأأو، آوالسأأأأيد نأأأأوليت، 
 )غكم م صبه(ي ةريموهيس

  
 األمانة -واو 

 
القأأأأانوم ل مأأأأم  ستشأأأأارامللسأأأأيد ميغيأأأأي هي سأأأأريةا سأأأأواريس، و يأأأأي األمأأأأني العأأأأاو و ا تأأأأوىل -11

الشأأؤون  ، متثيأأي األمأأني العأأاوي وع أأي السأأيد جأأورن  أأورونتميس، مأأدير شأأعبة التأأدوي  مبكتأأباملتحأأدة
 5أيار/مأأأأأأايو رىل  4،   الفأأأأأأرتة مأأأأأأ  غيأأأأأأاب املستشأأأأأأار القأأأأأأانوموتأأأأأأوىل   لل  أأأأأأة  القانونيأأأأأأة أمي أأأأأأاً 
يأأأويلني، املواأأأ  القأأأانوم الرئيسأأأي، ل  يأأأوالسأأأيد وع أأأي ، متثيأأأي األمأأأني العأأأاوي 2015حميران/يونيأأأه 

د  يأأأو ليأأأويلني مسأأأاعداً رئيسأأأياً ألمأأأني الل  أأأةي وع أأأد تقاعأأأد السأأأيد جأأأورن  أأأورونتميس وتعيأأأني السأأأي
 8 أمي أأاً لل  أأة اعتبأأاراً مأأ  نيمأأديراً لشأأعبة التأأدوي  مبكتأأب الشأأؤون القانونيأأة، ع أأي السأأيد  يأأو لأأويل

ي وتأأأأوىل السأأأأيد تريفأأأأور تشأأأأي ي با والسأأأأيد أرنولأأأأد ةرونتأأأأو، املوافأأأأان القانونيأأأأان 2015حميران/يونيأأأأه 
ا هرايفلأأأأت والسأأأأيد هافيأأأأد األقأأأأدمان، مهأأأأاو املسأأأأاعد األقأأأأدو ألمأأأأني الل  أأأأةي وع لأأأأت السأأأأيدة  انأأأأ

 نانوةولوس، املوافان القانونيان، أمي ني مساعدي  لل  ةي
  

 جدول األعمال -زاي 
 
، جأأأأأدول أع أأأأأال 2015يار/مأأأأأايو أ 4، املعقأأأأأوهة   3244أقأأأأأرت الل  أأأأأة،   جلسأأأأأتها  -12

 والستني، يت ل  م  الب وه التالية: ساةعةلدورهتا ال



 A/70/10 

 

14/245 GE.15-13770 

 

 ت ظيم أع ال الدورةي -1
 مسؤويل الدول م  الوالية القضائية ا  ائية األج بيةيحصانة  -2
 االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة في ا يتعلق ةتفسري املعا داتي -3
 شرط الدولة األوىل ةالرعايةي -4
 التةبيق املؤقت لل عا داتي -5
 حتديد القانون الدويل العر ي -6
 يمحاية البيئة في ا يتعلق ةال ماعات املسلحة -7
 محاية الغال  ا ويي -8
 ا رائم ضد اإلنسانيةي -9
 ةرنامج الل  ة ورجراداهتا وأساليب ع لها ووثائقهاي -10
 موعد الدورة الثام ة والستني ومكان انعقاه اي -11
 التعاون مع اهليئات األخرىي -12
 مسائي أخرىي -13


