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  الدورة الثامنة املستأنفة

  نيويورك
  ٢٠١٠مارس /آذار ٢٥-٢٢

 

 

  القائمة املشروحة للبنود املدرجة

  يف جدول األعمال املؤقت
  

  ألمانةمذكرة من ا

جلمعيـة   املستأنفة ثامنةأعدت هذه القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت للدورة ال           
 ملساعدة اجلمعية (ICC-ASP/8/48)يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ") اجلمعية("الدول األطراف 

 مارس/ارآذ ٢٢ االثنني، يوم نيويوركيف اليت ستعقد املستأنفة  نةثاميف نظرها يف املسائل املطروحة عليها يف دورا ال
  .٢٠١٠ مارس/ آذار١٦ حىتئمة حالة الوثائق الصادرة وتعكس هذه القا. صباحا٠٠/١٠ً الساعةيف  ،٢٠١٠
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  القائمة املشروحة للبنود املدرجة

  جدول األعمال املؤقت يف

  إقرار جدول األعمال  -١

 من النظام الداخلي اخلاصة جبدول ٢٢ إىل ١٨من  و١٣ إىل ١٠من ادية املواد تنطبق على الدورات الع  
  .األعمال

جدول األعمال  ٢٠٠٩ ديسمرب/كانون األول ١٨  من النظام الداخلي، صدر يف١١ و١٠وفقاً للمادتني و
تقدمي جدول  يينبغ من النظام الداخلي، ١٩ووفقا للمادة ).  ICC-ASP/8/48 ( املستأنفةثامنةاملؤقت للدورة ال

  . عليهللموافقة  املؤقت يف أقرب وقت ممكن بعد افتتاح الدورةاألعمال

  الوثائق  

 (ICC-ASP/8/48)جدول األعمال املؤقت   

  الدول املتأخرة عن سداد اشتراكاا  -٢

ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد " من نظام روما األساسي، ١١٢ من املادة ٨وفقاً للفقرة   
راكاا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها مساوياً لقيمة اشت

  ".عنها زائدةاالشتراكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو 

، ICC-AS/6/Res.2، وICC-ASP/5/Res.3، وICC-ASP/4/Res.4اعتمدت اجلمعية يف قراراا و
  .األحكام والتوصيات املتعلقة بالتأخر يف سداد اشتراكات الدول األطراف، وسبل معاجلة هذه املسألة

  الوثائق

روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة،  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام
منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣ –نوفمرب / تشرين الثاين٢٨الهاي، 

ICC-ASP/4/32( اجلزء الثالث، القرار ،ICC-ASP/4/Res.4( .  
  
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظامو

ر احملكمة اجلنائية منشو( ٢٠٠٦ديسمرب/ كانون األول١ –نوفمرب / تشرين الثاين٢٣اخلامسة، الهاي، 
  .  املرفق الثالث)ICC-ASP/5/Res.3، اجلزء الثالث، القرار )ICC-ASP/5/32الدولية، 
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روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظامو
منشور احملكمة اجلنائية ( ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٤ –نوفمرب / تشرين الثاين٣٠، نيويورك، السادسة
  . املرفق الثالث)ICC-ASP/6/Res.2اجلزء الثالث، القرار الد األول، ، )ICC-ASP/6/20الدولية، 

  الثامنة املستأنفةوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة   -٣

، تقدم ٢٤ووفقاً للمادة .  من النظام الداخلي مسأليت التمثيل ووثائق التفويض٢٨ إىل ٢٣  منتنظم املواد  
 ٢٤ – إن أمكن – الدول األطراف وأمساء املناوبني واملستشارين يف أجل ال يتجاوز  ممثليإىل األمانة وثائق تفويض
وتصدر وثائق التفويض عن رئيس الدولة أو احلكومة أو عن وزير اخلارجية أو عن شخص . ساعة بعد افتتاح الدورة

  .خمول من قبل أي من هؤالء

 ٢٥املادة قتضى ومب، ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٨يف جلستها األوىل املعقودة يف قامت اجلمعية وقد   
  : الدول التالية للعمل يف جلنة وثائق التفويضبتعيني ، من النظام الداخلي

 .هولنداوليسوتو، وكوستاريكا، وصربيا، وسورينام، ومجهورية كوريا، ويرلندا، وأأوغندا، وستونيا، إ

بفحص وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف وتقدم تقريراً إىل اجلمعية دون  تقوم جلنة وثائق التفويضو
  .تأخري

  عملتنظيم ال  -٤

  . املكتبيقدمه اقتراحتقوم اجلمعية بالنظر يف برنامج عمل وتعتمده يف بداية الدورة استناداً إىل  سوف  

  املؤمتر االستعراضي   -٥

  اجلنائية الدولية العدالةتقييم  )أ(  

هذا من إرسال املواضيع الواردة يف املرفق الرابع  ،ICC-ASP/8/Res.6مبقتضى القرار  ،قررت اجلمعية
يف سياق تقييم العدالة اجلنائية الدولية، مع مراعاة احلاجة إىل إضافة جوانب  لينظر فيهالقرار إىل املؤمتر االستعراضي 

   ١. املستفادة، من أجل تعزيز عمل احملكمةتتعلق بالعاملية، والتنفيذ، والدروس

  الوثائق 

 املتأثرة نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات تأثري النظام الوارد يف:  التقييمعنتقرير املكتب 
)ICC-ASP/8/49( 

                                                           
١

 تشرين ٢٦ - ١٨الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة لثامنة، الهاي، الوثائق  1

 )ICC-ASP/8/Res.6، القرار ين، الد األول، اجلزء الثا)ICC-ASP/8/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٩نوفمرب /الثاين
  .٥الفقرة 
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-ICC(لنتائج واقتراحات فيما يتعلق با األساسية علوماتامل ووثيقة .التعاون:  التقييمعناملقتب تقرير و

ASP/8/50( 

-ICC( اإلفالت من العقاب سد فجوة: تقييم مبدأ التكاملو .التكامل:  التقييمعنتقرير املكتب و

ASP/8/51(  

 )ICC-ASP/8/L.13(مشروع قرار بشأن التكامل و

  )ICC-ASP/8/52(السالم والعدالة :  التقييمعنتقرير املكتب و

   بشأن العدوانلوضع حكممقترحات ) ب(  

مقترحات التعديالت الواردة يف املرفقات   إرسال،ICC-ASP/8/Res.6مبقتضى القرار  ،قررت اجلمعية
املمثل الدائم ، قدمها  بشأن جرمية العدوانمقترحات حلكمويتضمن املرفق الثاين  ٢.األول والثاين والثالث هلذا القرار

  . وانللفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدالرئيس السابق بوصفه لليختنشتاين 

  مسائل أخرى تتعلق باملؤمتر االستعراضي) ج(

تعزيز تنفيذ  موضوعيأن ينظر يف  إىل املكتب ،ICC-ASP/8/Res.6مبقتضى القرار ة، طلبت اجلمعي
يف اجتماعه الثامن  ،كلّف املكتبو ٣. لكي يتخذ املؤمتر االستعراضي قراراً يف هذا الشأن  اقتراحوتقدمياألحكام 

  . بالنظر يف مسألة تعزيز تنفيذ األحكام العامل يف نيويوركهفريق، ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ١٥عشر املعقود يف 

أن يواصل األعمال التحضريية للمؤمتر  مبقتضى نفس القرار، إىل املكتب أيضاً، طلبت اجلمعيةو
 عن القضايا العملية ضالًاالستعراضي، مبا يف ذلك األعمال املتعلقة بنطاق املؤمتر، واآلثار املالية والقانونية، ف

   ٤.والتنظيمية للمؤمتر

أمانة اجلمعية أن تقدم تقريراً إىل املكتب عن  إىل ،ICC-ASP/8/Res.6مبقتضى القرار ، طلبت اجلمعية و
، من خالل بني حكومة أوغندا واألمانة من إبرام مذكرة تفاهم  االنتهاء على وجه السرعةدفحالة املناقشات 

، على املؤمتر االستعراضي أحكام االتفاق املتعلق بامتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية طبيقت تضمناحملكمة، 
   ٥.تضمن أيضاً خطة زمنية للخطوات التحضرييةتو مع ما يلزم من تغيري،

                                                           
٢

  .٣ الفقرة نفس املرجع، 2
 

 .٧نفس املرجع، الفقرة  ٣
 .٨نفس املرجع، الفقرة  ٤
  .١٠نفس املرجع، الفقرة  ٥
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، بضرورة إنشاء ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥يف اجتماعه الثامن عشر املعقود يف اعترف املكتب  و

ألي تغيريات التحضري  ب،ما يقتضيه األمر  حبسب،القيامبغة أثناء املؤمتر االستعراضي، وكلف األمانة جلنة صيا

  .مشروع القواعد اإلجرائية املتعلقة باملؤمتر االستعراضيتنجم عن 

  الوثائق  

  ٦ بشأن املؤمتر االستعراضي تقرير الفريق العامل

 مسائل أخرى -٦

  ال وثائق

- - - 0 - - - 

                                                           
 -١٨والثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، الهاي،  ٦
  .املرفق الثاينالد األول، ، )ICC-ASP/8/20ة، منشور احملكمة اجلنائية الدولي (٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦

 


