A/70/10

الفصل األول
مقدمة
 -1عق أأدت أأة الق أأانون ال أأدويل ا أأمد األول م أ أ هورهت أأا الس أأاةعة والس أأتني الف أأرتة م أ أ 4
أيار/م أ أ أأايو رىل  5حميران/يوني أ أ أأه  ،2015وا أ أ أأمد الث أ أ أأام الف أ أ أأرتة م أ أ أ  6متوث/يولي أ أ أأه رىل  7آب/
أغسةس  ،2015مقر ا مبكتب األمأم املتحأدة ج يأ ي وافتأتو الأدورة السأيد شأي يا موراسأي،
ال ائب األول لرئيس الدورة الساهسة والستني لل ةي

ألف -األعضاء
-2

تت ل

الل ة م األعضاد التالية أمساؤ م:

السيد حم د ةيلو أهو ي (ني رييا)
السيدة ونثبسيون رسكوةار ررناندث (رسبانيا)
السيد ي غاب ةارك (مجهورية وريا)
السيد مارسيلو ةاسكيس  -ةريموهيس (ر واهور)
السيد رهوارهو ةل سيا  -أوسبي ا ( ولومبيا)
السيد ريس ماي ا ةيرت (مجهورية ت مانيا املتحدة)
السيد ريرنست ةيرتيتش (سلوفي يا)
السيد هيري هي تالهي (ج وب أفريقيا)
السيدة ماري غي جا وةسون (السويد)
السيد حسني عي حسونة (مصر)
السيد حم وه ضي احل وه (األرهن)
السيد خويكانغ خوانغ (الصني)
السيد جيلبريتو فريم ساةويا (الرباثيي)
السيد ناري در سي غ (اهل د)
السيد ةافيي شتورما (ا هورية التشيكية)
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)
السيد رنريكيه ي أي انديويت (األرج تني)
()1

السيد رومان أي ولوه ني (االحتاه الروسي)
السيد ةيدرو وميساريو أفونسو (موثامبيق)
السيد ريانغساك يتيشايساري (تايل د)
السيد هونالد وي ما ريه ( دا)

السيد عبد الراثق املرتضي سلي ان قويدر (ليبيا)
السيد علي حمس فةيس املري (قةر)
السيد شي يا موراسي (الياةان)
السيد شون هي مري (الواليات املتحدة األمريكية)
السيد غيورغ نوليت (أملانيا)
السيد ةريند ي نيهاوس ( وستاريكا)
السيد آموس سي وا و ( ي يا)
السيد مايكي ووه (امل لكة املتحدة لربيةانيا العظ

وأيرل دا الش الية)

السيد نوغرو و ويس وموريت (رندونيسيا)

باء -الشاغر الطارئ
 8أيار/مأأايو  ،2015انتطبأأت الل أأة السأأيد رومأأان أي ولأأوه ني ملأأيد الشأأاغر الةأأارئ
-3
ال اشئ ع استقالة السيد رييي غيفورغياني

جيم -أعضاء المكتب والمكتب الموسع
 -4انتطب أأت الل أأة
التالية أمساؤ م:

جلس أأتها  ،3244املعق أأوهة

 4أيار/م أأايو  ،2015أعض أأاد املكت أأب

__________

( )1انظر الفقرة  3أهنا ي
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الرئيس:

السيد ناري در سي غ (اهل د)

ال ائب األول للرئيس:

السيد آموس سي وا و ( ي يا)

ال ائب الثام للرئيس:

السيد ةافيي شتورما (ا هورية التشيكية)

رئيس ة الصياغة:

السيد ماتياس فورتو (فرنسا)

املقرر:

السيد مارسيلو ةاسكيس  -ةريموهيس (ر واهور)

 -5و أأان مكتأ أأب الل أ أأة املوس أأع مؤلف أ أاً م أ أ أعض أأاد مكتأ أأب الأ أأدورة احلالي أأة ورؤسأ أأاد الل أ أأة
الساةقني( )2واملقرري اخلاصني()3ي
 -6وأنش أ ت الل أأة فريأأق ةأأي مؤلف أاً م أ األعضأأاد التاليأأة أمسأأاؤ م :السأأيد آمأأوس سي وا أأو
(رئيس أاً) ،والسأأيدة كي رسأأكوةار ررنانأأدث ،والسأأيد كي غي ةأأارك ،والسأأيد ري ةيرتيأأتش ،والسأأيد هي هي
تأأالهي ،والسأأيدة وي غي جا وةسأأون ،والسأأيد حي عي حسأأونة ،والسأأيد وي ضي احل أأوه ،والسأأيد ي
خوانأأغ ،والسأأيد بي شأأتورما ،والسأأيد أي العراةأأة ،والسأأيد وي فورتأأو ،والسأأيد لي أأافليش ،والسأأيد بي
وميسأأاريو أفونسأأو ،والسأأيد كي يتيشايسأأاري ،والسأأيد هي وي ما ريأأه ،والسأأيد عي املرتضأأي سأألي ان
قوي أأدر ،الس أأيد شي موراس أأي ،والس أأيد شي هي م أأري  ،والس أأيد غي ن أ أوليت ،والس أأيد بي ي نيهأ أأاوس،
والسيد وي ووه ،والسيد ني ويس وموريت ،والسيد وي ةاسكيس ةريموهيس (غكم م صبه)ي

دال -لجنة الصياغة
 -7أنشأ أ أ أ أ ت الل أ أ أ أأة ،جلس أ أ أ أأاهتا  3245و 3250و 3257و 3261و 3269و3278
و 3280املعقأ أ أ أ أ أأوهة  5و 13و 27أيار/مأ أ أ أ أ أأايو ،و 3حميران/يونيأ أ أ أ أ أأه ،و 14و 24و 29متأ أ أ أ أ أأوث/
يوليه  ،2015ة صياغة مؤلفة م األعضاد التالية أمساؤ م لت اول املواضيع املبي ة أهنا :
(أ) حتدي أأد الق أأانون ال أأدويل الع أأر  :الس أأيد وي فورت أأو (رئيسأ أاً) ،والس أأيد وي ووه (مق أأرراً
خاص أ أ أاً) ،والس أ أأيد كي غي ة أ أأارك ،والس أ أأيد ري ةيرتي أ أأتش ،والس أ أأيد هي هي ت أ أأالهي ،والس أ أأيد وي ضي
احل أأوه ،والس أأيد ي خوان أأغ ،والس أأيد بي ش أأتورما ،والس أأيد وي أأامتو ،والس أأيد ري أي ول أأوه ني،
والس أأيد كي يتيشايس أأاري ،والس أأيد هي وي ما ري أأه ،والس أأيد شي موراس أأي ،والس أأيد شي هي م أأري ،
والسيد غي نوليت ،والسيد وي ةاسكيس ةريموهيس (غكم م صبه)؛

__________

( )2السيد ري ةيرتيتش ،والسيد لي افليش ،والسيد وي امتو ،والسيد أي انأديويت ،والسأيد بي ي نيهأاوس ،والسأيد ني
ويس وموريتي
( )3الس أأيدة كي رس أأكوةار ررنان أأدث ،والس أأيد ري ةل س أأيا  -أوس أأبي ا ،والس أأيد هي ت أأالهي ،والس أأيدة وي غي جا وةس أأون،
والسيد ني وي غوميس روةليدو ،والسيد شي موراسي ،والسيد شي هي مري  ،والسيد ني نوليت ،والسيد وي ووهي
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(ب) محاي أ أأة الغ أ أأال ا أ أأوي :الس أ أأيد وي فورت أ أأو (رئيس أ أاً) ،والس أ أأيد سي موراس أ أأي (مق أ أأرراً
خاص أاً) ،والسأأيد كي غي ةأأارك ،والسأأيد ري ةيرتيأأتش ،والسأأيد هي هي تأأالهي ،والسأأيد وي ضي احل أأوه،
والسأأيد ي خوانأأغ ،والسأأيد وي أأامتو ،والسأأيد كي يتيشايسأأاري ،والسأأيد هي وي ما ريأأه ،والسأأيد شي
هي مري  ،والسيد غي نوليت ،والسيد وي ووه ،والسيد وي ةاسكيس ةريموهيس (غكم م صبه)؛
(ن) ا أ أرائم ض أأد اإلنس أأانية :الس أأيد وي فورت أأو (رئيسأ أاً) ،والس أأيد شي هي م أأري (مق أأرراً
خاصأاً) ،والسأأيدة كي رسأأكوةار ررنانأأدث ،والسأأيد كي غي ةأأارك ،والسأأيد ري ةيرتيأأتش ،والسأأيد هي هي
ت أأالهي ،والس أأيدة وي غي جا وةس أأون ،والس أأيد وي ضي احل أأوه ،والس أأيد ني ي س أأاةويا ،والس أأيد
وي أ أأامتو ،والسأ أأيد ري أي ولأ أأوه ني ،والسأ أأيد كي يتيشايسأ أأاري ،والسأ أأيد هي وي ما ريأ أأه ،والسأ أأيد
آي سي وا و ،والسيد وي ووه ،والسيد وي ةاسكيس ةريموهيس (غكم م صبه)؛
(ه) االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة في أأا يتعلأأق ةتفسأأري املعا أأدات :السأأيد وي
فورت أأو (رئيسأ أاً) ،والس أأيد غي نأ أوليت (مق أأرراً خاصأ أاً) ،والس أأيد كي غي ة أأارك ،والس أأيد هي هي ت أأالهي،
والس أأيد بي ش أأتورما ،والس أأيد ري أي ول أأوه ني ،والس أأيد كي يتيشايس أأاري ،والس أأيد هي وي ما ري أأه،
والسيد شي هي مري  ،والسيد وي ووه ،والسيد وي ةاسكيس  -ةريموهيس (غكم م صبه)؛
( ) محايأة البيئأأة في أأا يتعلأأق ةال ماعأأات املسأألحة :السأأيد وي فورتأأو (رئيسأاً) ،والسأأيدة وي
غي جا وةسأأون (مقأأرراً خاصأاً) ،والسأأيدة كي رسأأكوةار ررنانأأدث ،والسأأيد كي غي ةأأارك ،والسأأيد وي
ضي احل أأوه ،والس أأيد ي خوان أأغ ،والس أأيد ني ي س أأاةويا ،والس أأيد بي ش أأتورما ،والس أأيد ي وي
غأأوميس روةليأأدو ،والسأأيد كي يتيشايسأأاري ،والسأأيد هي وي ما ريأأه ،والسأأيد سي موراسأأي ،والسأأيد
شي هي مري  ،والسيد غي نوليت ،والسيد وي ووه ،والسيد وي ةاسكيس ةريموهيس (غكم م صبه)؛
(و) حص أأانة مس أأؤويل ال أأدول مأ أ الوالي أأة القض أأائية ا ائي أأة األج بي أأة :الس أأيد وي فورت أأو
(رئيسأ أ أاً) ،والس أ أأيدة كي رس أ أأكوةار ررنان أ أأدث (مق أ أأرراً خاصأ أ أاً) ،والس أ أأيد كي غي ة أ أأارك ،والس أ أأيد ري
ةيرتيأأتش ،والسأأيد هي هي تأأالهي ،والسأأيدة وي غي جا وةسأأون ،والسأأيد وي ضي احل أأوه ،والسأأيد ني
ي س أأاةويا ،والس أأيد وي أأامتو ،والس أأيد ري أي ول أأوه ني ،والس أأيد كي يتيشايس أأاري ،والس أأيد هي
وي ما ري أ أأه ،والس أ أأيد شي هي م أ أأري  ،والس أ أأيد غي نأ أ أوليت ،والس أ أأيد آي سي وا أ أأو ،والس أ أأيد وي ووه،
والسيد وي ةاسكيس ةريموهيس (غكم م صبه)؛
(ث) التةبي أأق املؤق أأت لل عا أأدات :الس أأيد وي فورت أأو (رئيسأ أاً) ،والس أأيد ي وي غ أأوميس
روةلي أ أأدو (مق أ أأرراً خاصأ أ أاً) ،والس أ أأيدة كي رس أ أأكوةار ررنان أ أأدث ،والس أ أأيد كي غي ة أ أأارك ،والس أ أأيد ري
ةيرتي أ أأتش ،والس أ أأيد هي هي ت أ أأالهي ،والس أ أأيد وي أ أأامتو ،والس أ أأيد ري أي ول أ أأوه ني ،والس أ أأيد هي وي
ما ريأأه ،والسأأيد شي هي مأأري  ،والسأأيد غي ن أوليت ،والسأأيد وي ووه ،والسأأيد وي ةاسأأكيس ةريمأأوهيس
(غكم م صبه)ي
-8
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هاء -الفريق الدراسي
 -9أع أأاهت الل أأة،
الدراسي التايل:

جلس أأتها  3249املعق أأوهة

 12أيار/م أأايو  ،2015تش أأكيي الفري أأق

الفريأأق الدراسأأي املعأأد ةشأأرط الدولأأة األوىل ةالرعايأأة :السأأيد هي وي ما ريأأه (رئيس أاً)،
(أ)
والس أ أ أأيد كي غي ة أ أ أأارك ،والس أ أ أأيد هي هي ت أ أ أأالهي ،والس أ أ أأيد وي ضي احل أ أ أأوه ،،والس أ أ أأيد ني س أ أ أأي غ،
والسأأيد بي شأأتورما ،والسأأيد وي فورتأأو ،والسأأيد لي أأافليش ،والسأأيد وي أأامتو ،والسأأيد شي موراسأأي،
والسيد شي هي مري  ،والسيد وي ووه ،والسيد وي ةاسكيس  -ةريموهيس (غكم م صبه)ي
 -10وأعاه فريق التطةي تشكيي الفريق العامي التايل:
الفري أأق العام أأي املع أأد ةربن أأامج الع أأي الةوي أأي األج أأي لف أأرتة السأ أ وات اخل أأس :الس أأيد هي
ما ري أ أأه (رئيس أ أاً) ،والس أ أأيدة كي رس أ أأكوةار ررنان أ أأدث ،والس أ أأيد كي غي ة أ أأارك ،والس أ أأيد ري ةيرتي أ أأتش،
والسأ أأيد هي هي تأ أأالهي ،والسأ أأيدة وي غي جا وةسأ أأون ،والسأ أأيد حي عي حسأ أأونة ،والسأ أأيد وي ضي
احل أأوه ،والسأأيد ني سأأي غ ،والسأأيد ي شأأتورما ،والسأأيد أي العراةأأة ،والسأأيد وي فورتأأو ،والسأأيد لي
أ أأافليش ،والسأ أأيد كي يتيشايسأ أأاري ،والسأ أأيد شي موراسأ أأي ،والسأ أأيد شي هي مأ أأري  ،والسأ أأيد غي
ن أ أوليت ،والسأ أأيد آي سي وا أ أأو ،والسأ أأيد وي ووه ،والسأ أأيد ني ويس أ أ وموريت ،والسأ أأيد وي ةاسأ أأكيس -
ةريموهيس (غكم م صبه)ي

واو -األمانة
 -11ت أأوىل السأ أأيد ميغيأ أأي هي س أ أريةا س أ أواريس ،و ي أأي األمأ أأني العأ أأاو واملستشأ أأار القأ أأانوم ل مأ أأم
املتحأأدة ،متثيأأي األمأأني العأأاوي وع أأي السأأيد جأأورن أأورونتميس ،مأأدير شأأعبة التأأدوي مبكتأأب الشأأؤون
القانوني أ أأة أمي أ أ أاً لل أ أ أأة وت أ أأوىل غيأ أ أأاب املستشأ أ أأار الق أ أأانوم ،الفأ أ أأرتة م أ أ أ  4أيار/مأ أ أأايو رىل 5
حميران/يونيأأه  ،2015متثيأأي األمأأني العأأاوي وع أأي السأأيد يأأو ليأأويلني ،املوا أ القأأانوم الرئيسأأي،
مسأأاعداً رئيسأأياً ألمأأني الل أأةي وع أأد تقاعأأد الس أأيد جأأورن أأورونتميس وتعيأأني السأأيد يأأو لي أأويلني
مأأديراً لشأأعبة التأأدوي مبكتأأب الشأأؤون القانونيأأة ،ع أأي السأأيد يأأو لأأويلني أمي أاً لل أأة اعتبأأاراً م أ 8
حميران/يوني أأه 2015ي وت أأوىل الس أأيد تريف أأور تش أأي ي با والس أأيد أرنول أأد ةرونت أأو ،املواف أأان القانوني أأان
األق أأدمان ،مه أأاو املس أأاعد األق أأدو ألم أأني الل أأةي وع ل أأت الس أأيدة ان أ أا هرايفل أأت والس أأيد هافي أأد
نانوةولوس ،املوافان القانونيان ،أمي ني مساعدي لل ةي

زاي -جدول األعمال
 -12أق أ أأرت الل أ أأة ،جلس أ أأتها  ،3244املعق أ أأوهة
لدورهتا الساةعة والستني ،يت ل م الب وه التالية:
GE.15-13770

 4أيار/م أ أأايو  ،2015ج أ أأدول أع أ أأال
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-1

ت ظيم أع ال الدورةي

-2

حصانة مسؤويل الدول م الوالية القضائية ا ائية األج بيةي

-3

االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة في ا يتعلق ةتفسري املعا داتي

-4

شرط الدولة األوىل ةالرعايةي

-5

التةبيق املؤقت لل عا داتي

-6

حتديد القانون الدويل العر ي

-7

محاية البيئة في ا يتعلق ةال ماعات املسلحةي
ا ويي

-8

محاية الغال

-9

ا رائم ضد اإلنسانيةي

 -10ةرنامج الل ة ورجراداهتا وأساليب ع لها ووثائقهاي
 -11موعد الدورة الثام ة والستني ومكان انعقاه اي
 -12التعاون مع اهليئات األخرىي
 -13مسائي أخرىي
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