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  الفصل األول  
 مقدمة 

 أيأار/ 2  والستني يف الفرتة مأ الثام ةعقدت ة ة القانون الدويل اة ء ااول م  دورهتا  -1
 آب/ 12متوو/يوليأأأأأ  دىل  4ل واةأأأأأ ء الثأأأأأاين يف الفأأأأأرتة مأأأأأ  2016ح يران/يونيأأأأأ   10مأأأأأايو دىل 
ناري أأأدر كتأأأب اامأأأم املتحأأأدة يف ج يأأأ و وافتأأأتح الأأأدورة السأأأيد مبيف مقر أأأا  ل2016أغسأأأطس 

 والستني للج ةوالساسعة ل رئيس الدورة سي غ

 األعضاء -ألف 
 تتفل  اللج ة م  ااعضاء التالية أمساؤ م: -2

 السيد حم د سيلو أدومي )نيجرييا(
 )دسبانيا(مونثبسيون دسكوسار درناندث السيدة  
 )مجهورية موريا(مي غاب سارك السيد  

 سريموديس )دموادور( - السيد مارسيلو ساسكيس

 أوسبي ا )مولومبيا( -سل سيا  السيد ددواردو

 السيد مريس ماي ا سيرت )مجهورية ت  انيا املتحدة(

 السيد ديرنست سيرتيتش )سلوفي يا(
 دو تالدي )ج وب أفريقيا( يالسيد دير 

 و جاموسسون )السويد(السيدة ماري غ

 و حسونة )مصر(عالسيد حسني 
  ود )ااردن(احلو ضالسيد حم ود 

 (الشعبية الصنيمجهورية السيد خويكانغ خوانغ )
 السيد جيلبريتو فريين ساسويا )الرباوي (

 السيد ناري در سي غ )اهل د(

 السيد سافي  شتورما )اة هورية التشيكية(

 السيد أمحد العراسة )اة ائر(
 السيد خوان مانوي  غوميس روسليدو )املكسيك(

 السيد ماتياس فورتو )فرنسا(
 السيد لوسيوس مافليش )سويسرا(
 السيد موريس مامتو )الكامريون(
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 دنريكي  خو أو مانديويت )اارج تني(السيد 
 السيد رومان أو مولودمني )االحتاد الروسي(
 السيد سيدرو موميساريو أفونسو )مووامبيق(

 مريانغساك ميتيشايساري )تايل د(السيد  

 سيد دونالد  و مامري  )م دا(ال
 (ليبياالسيد عبد الراوق املرتضي سلي ان قويدر )

 السيد علي حمس  فطيس املري )قطر( 

 السيد شي يا موراسي )الياسان(
 السيد شون دو مرييف )الواليات املتحدة اامريكية(

 نوليت )أملانيا( غيورغالسيد 

 )موستاريكا(نيهاوس  و  السيد سريند

 السيد آموس سو وامو )مي يا(

 (يرل دا الش اليةآ لكة املتحدة لربيطانيا العظ ى و امل) السري مايك  وود

 السيد نوغرو و ويس وموريت )دندونيسيا(

 أعضاء المكتب والمكتب الموسع -باء 
 املكتأباء ل أعضأ2016أيار/مايو  2 املعقودة يف ل3291انتخبت اللج ة يف جلستها  -3

 التالية أمساؤ م:
 السيد سيدرو موميساريو أفونسو )مووامبيق( :الرئيس
 نوليت )أملانيا( غيورغالسيد  ااول للرئيس: ال ائب

 السيد جيلبريتو فريين ساسويا )الرباوي ( الثاين للرئيس: ال ائب

 السيد سافي  شتورما )اة هورية التشيكية( ة ة الصياغة: رئيس
 )مجهورية موريا(مي غاب سارك السيد   :املقرر

مأأأ  أعضأأأاء مكتأأأب الأأأدورة احلاليأأأة ورؤسأأأاء اللج أأأة مؤلفأأأا  مكتأأأب اللج أأأة املوسأأأع  مأأأانو  -4
 و(2)واملقرري  اخلاصني (1)الساسقني
__________ 

  دنريكأ مامتول والسيد   وريسمافليشل والسيد م  وسيوسوالسيد لوالسيد ناري در سي غل السيد ديرنست سيرتيتشل  (1)
 ويس وموريتو وغرو ونيهاوسل والسيد ن و  ريندمانديويتل والسيد س

تأأالديل والسأأيدة  يأأري دوأوسأأبي ال والسأأيد د -سل سأأيا  دواردودسأأكوسار درنانأأدثل والسأأيد د مونثبسأأيونالسأأيدة   (2)
دو مأرييفل  شأونموراسأيل والسأيد  ي ياغو جاموسسونل والسيد خوان مانويأ  غأوميس روسليأدول والسأيد شأ اريم

 وودو  ايك م نوليتل والسري غيورغوالسيد 
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السأيد غيأأورغ نأأوليتل مأأ  ااعضأأاء التاليأة أمسأأاؤ م:  مؤلفأا  وأنشأفت اللج أأة فريأق  طأأي   -5
 لسريمأأأأوديس - السأأأأيد مارسأأأيلو ساسأأأأكيسسأأأكوسار درنانأأأأدثل و والسأأأأيدة مونثبسأأأأيون د(ل )رئيسأأأا  

والسأأأيد  ديأأأري دو تأأأالديل والسأأأيدة مأأأاري غو جاموسسأأأونلوالسأأأيد والسأأأيد ديرنسأأأت سيرتيأأأتشل 
 العراسأأةل محأأدوالسأأيد أ شأأتورمال افيأأ السأأيد سو ضو احل أأودل   أأودعو حسأأونةل والسأأيد حم سأأنيح

  سيأأدرووالسأأيد لوسأأيوس مأأافليشل والسأأيد رومأأان أو مولأأودمنيل والسأأيد والسأأيد ماتيأأاس فورتأأول 
ل والسأأيد عبأأد  و مامريأأ  ونالأددوالسأأيد  مريانغسأاك ميتيشايسأأاريلوالسأأيد   موميسأاريو أفونسأأول

 والسأأيد سرينأأدمأأرييفل  دو شأأونوالسأأيد  شأأي يا موراسأأيلالسأأيد و  لاملرتضأأي سأألي ان قويأأدرالأأراوق 
 يسأأأأ وموريتلالسأأأأيد نوغرو أأأأو و وودل و  ايكأأأأ م لسأأأأريوا آمأأأأوس سو وامأأأأولالسأأأأيد نيهأأأأاوسل و   و

 و)حبكم م صب (والسيد مي غاب سارك 

 لجنة الصياغة -جيم 
 3315و 3311و 3307و 3304و 3302و 3295 أنشأأفت اللج أأةل يف جلسأأاهتا -6
 متأأأأأأأأوو/ 18و 5ح يران/يونيأأأأأأأأ ل و 7و لأيار/مأأأأأأأأايو 31و 25و 20و 10 املعقأأأأأأأودة يف 3322و

 مؤلفة م  ااعضاء التالية أمساؤ م لت اول املواضيع املبي ة أدنا :ل ة ة صياغة 2016 يولي 
السأيد سافيأ  شأتورما )رئيسأا (ل والسأيد محاية ااشخاص يف حاالت الكوارث:  )أ( 

سريمأأأأوديسل والسأأأأيد  - أوسأأأأبي ا )مقأأأأررا  خاصأأأأا (ل والسأأأأيد مارسأأأأيلو ساسأأأأكيس - ددواردو سل سأأأأيا
دل والسأيد خويكأانغ خوانأغل والسأيد جيلبريتأو فأريين ديرنست سيرتيتشل والسأيد حم أود ضو احل أو 

سأأاسويال والسأأأيد ناري أأأدر سأأأي غل والسأأأيد ماتيأأأاس فورتأأأول والسأأأيد مأأأوريس مأأأامتول والسأأأيد رومأأأان 
مولأأأأودمنيل والسأأأأيد مريانغسأأأأاك ميتيشايسأأأأاريل والسأأأأيد دونالأأأأد  و مامريأأأأ ل والسأأأأيد شأأأأون  أو
 ؛)حبكم م صب (والسيد مي غاب سارك  مرييفل والسيد غيورغ نوليتل والسري مايك  وودل دو
السأأيد سافيأأ  شأأتورما )رئيسأأا (ل والسأأيد شأأون دو مأأرييف  اةأأرائم ضأأد اإلنسأأانية: )ب( 

سريموديسل  - )مقررا  خاصا (ل والسيدة مونثبسيون دسكوسار درناندثل والسيد مارسيلو ساسكيس
و فأأريين سأأاسويال والسأأيد والسأأيد ديرنسأأت سيرتيأأتشل والسأأيد حم أأود ضو احل أأودل والسأأيد جيلبريتأأ

ناري در سي غل والسيد ماتياس فورتول والسيد موريس مامتول والسيد رومان أو مولودمنيل والسيد  
مريانغساك ميتيشايسأاريل والسأيد دونالأد  و مامريأ ل والسأيد آمأوس سو وامأول والسأري مايكأ  

 ؛)حبكم م صب (وودل والسيد مي غاب سارك 
والسأري مايكأ  وود (ل رئيسأا  السأيد سافيأ  شأتورمال ): العأريف حتديد القانون الدويل (ج) 

ل سريمأأوديس -ساسأأكيس والسأأيدة مونثبسأيون دسأأكوسار درنانأأدثل والسأيد مارسأأيلو (ل خاصأأا   )مقأررا  
والسأأيد ماتيأأاس  ضو احل أأودل  أأودوالسأأيد حمديأأري دو تأأالديل والسأأيد  والسأأيد ديرنسأأت سيرتيأأتشل

 مريانغسأاك ميتيشايسأاريلوالسيد سيدرو موميساريو أفونسول والسيد   فورتول والسيد موريس مامتول
 شأأأأونوالسأأأيد ل والسأأأيد شأأأي يا موراسأأأأيل  و مامريأأأأ  ونالأأأددوالسأأأيد رومأأأان أو مولأأأأودمنيل والسأأأيد 

 ؛)حبكم م صب (ل والسيد مي غاب سارك نوليت يورغوالسيد غل مرييف دو
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السأأيد لأأق ستفسأأري املعا أأدات: االتفاقأأات الالحقأأة وامل ارسأأة الالحقأأة في أأا يتع (د) 
 - ساسأأأأكيس ارسأأأأيلوموالسأأأأيد  (لنأأأأوليت )مقأأأأررا  خاصأأأأا   يأأأأورغ(ل والسأأأأيد غرئيسأأأأا  سافيأأأأ  شأأأأتورما )

ل والسأأأيد حم أأأود ضو احل أأأودل والسأأأيد مأأأوريس مأأأامتول والسأأأيد رومأأأان أو مولأأأودمنيل سريمأأأوديس
ل والسأأأري مأأأرييف ود شأأأون والسأأأيدوالسأأأيد دونالأأأد  و مامريأأأ ل  مريانغسأأأاك ميتيشايسأأأاريلوالسأأيد  

 ؛م صب ( )حبكممايك  وودل والسيد مي غاب ساركل 
والسأأيد شأأي يا موراسأأي (ل رئيسأأا  السأأيد سافيأأ  شأأتورما ) محايأأة الغأأال  اةأأوي: (ه) 

السأأأيد و  ضو احل أأأودل  أأأودوالسأأأيد حمل ساسأأأكيس سريمأأأوديسوالسأأأيد مارسأأأيلو  (لخاصأأأا   )مقأأأررا  
والسأيد دونالأد  مريانغسأاك ميتيشايسأاريلوالسأيد   فورتأولوالسأيد ماتيأاس  لجيلبريتو فريين ساسويا

ل والسأيد سرينأد هو نيهأاوسل والسأري مايكأ  وودل والسأيد مأي مأرييف دو شأونوالسأيد  و مامري ل 
 ؛)حبكم م صب ( غاب سارك

خأأأوان  والسأأأيد(ل رئيسأأأا  السأأأيد سافيأأأ  شأأأتورما ) :التطبيأأأق املؤقأأأت لل عا أأأدات )و( 
سريمأأأأوديسل والسأأأأيد  - والسأأأأيد مارسأأأأيلو ساسأأأأكيس (لخاصأأأأا   ا  )مقأأأأرر  غأأأأوميس روسليأأأأدومانويأأأأ  

مأأامتول والسأأيد رومأأان أو مولأأودمنيل  ديرنسأأت سيرتيأأتشل والسأأيد ماتيأأاس فورتأأول والسأأيد مأأوريس
 والسأأيد دونالأأد  و مامريأأ ل والسأأيد غيأأورغ نأأوليتل والسأأيد مايكأأ  وودل والسأأيد مأأي غأأاب سأأارك

 ؛)حبكم م صب (
سافيأأأأأ  شأأأأأتورما )رئيسأأأأأا (ل والسأأأأأيد ديأأأأأري دو تأأأأأالدي )مقأأأأأررا  القواعأأأأأد اآلمأأأأأرة:  )و( 

سريمأأأأوديسل  - خاصأأأأا (ل والسأأأأيدة مونثبسأأأأيون دسأأأأكوسار درنانأأأأدثل والسأأأأيد مارسأأأأيلو ساسأأأأكيس
والسأأيد ديرنسأأت سيرتيأأتشل والسأأيد حم أأود ضو احل أأودل والسأأيد جيلبريتأأو فأأريين سأأاسويال والسأأيد 

وريس مأأامتول والسأأيد دنريكيأأ  خو أو مانأأديويتل ناري أأدر سأأي غل والسأأيد ماتيأأاس فورتأأول والسأأيد مأأ
والسأأأأيد رومأأأأان أو مولأأأأودمنيل والسأأأأيد مريانغسأأأأاك ميتيشايسأأأأاريل والسأأأأيد دونالأأأأد  و مامريأأأأ ل 
والسيد شي يا موراسيل والسيد شون دو مرييفل والسيد غيورغ نوليتل والسري مايكأ  وودل والسأيد  

 مي غاب سارك )حبكم م صب (؛
 (لرئيسأأأا  السأأأيد سافيأأأ  شأأأتورما ) :ي أأأا يتعلأأأق سال  اعأأأات املسأأألحةمحايأأأة البيئأأأة ف (ح) 

والسأيد  دسأكوسار درنانأدثل ونثبسأيونوالسأيدة م(ل ة  خاص ة  والسيدة ماري غو جاموسسون )مقرر 
والسأأأأيد رومأأأأان أو مولأأأأودمنيل  ضو احل أأأأودل  أأأأودوالسأأأأيد حمل سريمأأأأوديس - ساسأأأأكيس ارسأأأأيلوم

والسأأيد ونالأأد  و مامريأأ ل والسأأيد شأأي يا موراسأأيل ل والسأأيد دميتيشايسأأاري مريانغسأأاك  والسأأيد
 و)حبكم م صب (ل والسري مايك  وودل والسيد مي غاب ساركل مرييف دو شون
الث انيأأأة املشأأأار دليهأأأا  اضأأأيعجلسأأأة سشأأأفن املو  51وعقأأأدت ة أأأة الصأأأياغة مأأأا   وعأأأ   -7

 أعال و
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 األفرقة العاملة -دال 
فريقأأأا  عأأأامال  ل 2016 أيار/مأأأايو 2يف  ةاملعقأأأود 3291ها اللج أأأةل يف جلسأأأت شأأأكلت -8

سريمأأوديس )رئيسأأا (ل والسأأري  - : السأأيد مارسأأيلو ساسأأكيسمع يأأا  ستحديأأد القأأانون الأأدويل العأأريف
مايكأأ  وود )مقأأررا  خاصأأا (ل والسأأيدة مونثبسأأيون دسأأكوسار درنانأأدثل والسأأيد ديرنسأأت سيرتيأأتشل 

د ماتياس فورتول والسيد موريس مأامتول والسيد حم ود ضو احل ودل والسيد سافي  شتورمال والسي
والسأأأأأأأأيد رومأأأأأأأأان أو مولأأأأأأأأودمنيل والسأأأأأأأأيد سيأأأأأأأأدرو موميسأأأأأأأأاريو أفونسأأأأأأأأول والسأأأأأأأأيد مريانغسأأأأأأأأاك  
ميتيشايسأأأأاريل والسأأأأيد دونالأأأأد  و مامريأأأأ ل والسأأأأيد شأأأأي يا موراسأأأأيل والسأأأأيد شأأأأون دو مأأأأرييفل 

 و)حبكم م صب (والسيد مي غاب سارك 
السأيد  :ق العام  املعر سربنامج الع   الطويأ  ااجأ الفريوأعاد فريق التخطي  تشكي   -9

 - دونالد  و مامري  )رئيسا (ل والسيدة مونثبسيون دسكوسار درناندثل والسيد مارسيلو ساسكيس
سريمأأأوديسل والسأأأيد ديرنسأأأت سيرتيأأأتشل والسأأأيد ديأأأري دو تأأأالديل والسأأأيد حسأأأني عو حسأأأونةل 

ل والسأيد أمحأد العراسأةل والسأيد ماتيأاس فورتأول والسيد حم ود ضو احل أودل والسأيد سافيأ  شأتورما
والسأأأأأيد لوسأأأأأيوس مأأأأأافليشل والسأأأأأيد مأأأأأوريس مأأأأأامتول والسأأأأأيد رومأأأأأان أو مولأأأأأودمنيل والسأأأأأيد  
مريانغساك ميتيشايسأاريل والسأيد عبأد الأراوق املرتضأي سألي ان قويأدرل والسأيد شأي يا موراسأيل 

وودل والسأأأأأأيد نوغرو أأأأأأو  والسأأأأأأيد غيأأأأأأورغ نأأأأأأوليتل والسأأأأأأيد آمأأأأأأوس سو وامأأأأأأول والسأأأأأأري مايكأأأأأأ 
 ويس وموريتل والسيد مي غاب سارك )حبكم م صب (و

 األمانة -هاء 
 ستشأأاراملو للشأؤون القانونيأة لسأيد ميغيأ  دي سأريسا سأواريسل وميأأ  اامأني العأا  ا تأوىل -10

ل مأأأدير شأأأعبة التأأأدوي  يأأأويلنيل  يأأأول متثيأأأ  اامأأأني العأأأا و وع أأأ  السأأأيد القأأأانوين ل مأأأم املتحأأأدة
وع أ  متثي  اامني العا و  غياب املستشار القانوينوتوىل يف للج ة  الشؤون القانونية أمي ا  مبكتب 
أرنولأأأد سرونتأأأول املوظأأأ  القأأأانوين الرئيسأأأيل مسأأأاعدا  رئيسأأأيا  امأأأني اللج أأأةو وتأأأوىل السأأأيد السأأأيد 

السأيدة تريفور تشي ي بال املوظ  القانوين ااقد ل مهأا  املسأاعد ااقأد  امأني اللج أةو وع لأت 
ليأر والسأأيد دافيأد نأأانوسولوسل املوظفأون القأأانونيونل  - ساتريسأيا جأورجي والسأأيدة  انأا درايفلأأت

 أم اء مساعدي  للج ةو

 جدول األعمال -واو 
ل جأأدول أع أأال 2016يار/مأأايو أ 2ل املعقأأودة يف 3291أقأأرت اللج أأةل يف جلسأأتها  -11

 ة:والستنيل يتفل  م  الب ود التالي الثام ةلدورهتا 
 ت ظيم أع ال الدورةو -1
 محاية ااشخاص يف حاالت الكوارثو -2
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 حصانة مسؤويل الدول م  الوالية القضائية اة ائية ااج بيةو -3
 االتفاقات الالحقة وامل ارسة الالحقة في ا يتعلق ستفسري املعا داتو -4
 التطبيق املؤقت لل عا داتو -5
 حتديد القانون الدويل العريفو -6
 اية البيئة في ا يتعلق سال  اعات املسلحةومح -7
 محاية الغال  اةويو -8
 اةرائم ضد اإلنسانيةو -9
 والقواعد اآلمرة -10
 سرنامج اللج ة ودجراءاهتا وأساليب ع لها ووثائقهاو -11
 والستني ومكان انعقاد او التاسعةموعد الدورة  -12
 التعاون مع اهليئات ااخرىو -13
 مسائ  أخرىو -14


