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جمعية الدول األطراف

ة عشرةالثانيالدورة 
٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨-٢٠،الهاي

توصية المكتب بإدراج بند إضافي
في جدول أعمال الدورة الثانية عشرة

ة الدول األطراف في المحكمة الجنائية الدوليةلجمعي

قرر مكتب مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية أن ٢٠١٣نوفمرب /الثاينتشرين ١بتاريخ 
الثانية عشرة ر دو إدراج بند إضايف يف جدول أعمال ، بها الداخلينظاممن ١٣١ادةيوصي اجلمعية، مبوجب امل

اجلارية واليتهمرؤساء الدول واحلكومات إىل توجيه االاالحتاد اإلفريقي: بناء على طلبةخاصمناقشةعنوان: "ب
آثاره على السلم واالستقرار واملصاحلة".و 

جدول األعمال من بنوداجلديد د نلبهلذا اصيصاً يُفرد خ٢وقتيف املسألة هذه ويوصي املكتب بالنظر يف 
للجمعية.لدورة الثانية عشرةملقرتح لا

(املرفقإيضاحية مذكرة املقرتحتُرفقمن النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف ١٨٣ادةومبوجب امل
).األول

درج يف جدول أعمال اجلمعية بنود إضافية ذات طابع هام وملح، مقرتحة لإلدراج يف جدول األعمال قبل (البنود اإلضافية) على ما يلي: "جيوز أن ت١٣تنص املادة ١
يف التصويت".افتتاح الدورة العادية مبا ال يقل عن ثالثني يوما أو خالل الدورة، إذا قررت اجلمعية ذلك بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين واملشرتكني

من :فرتة ثالث ساعات٢٠١٣ص للمناقشة املعنية ضمن برنامج العمل املعدَّل للحادي والعشرين من تشرين الثاين/نوفمرب يقرتح املكتب أن ُختصَّ ٢
.١٨:٠٠إىل الساعة ١٥:٠٠الساعة 

، إن أمكن، بوثائق (املذكرة اإليضاحية) على ما يلي: "ُيشفع كل بند يُقرتح إدراجه يف جدول األعمال مبذكرة إيضاحية، كما ُيشفع١٨تنص املادة ٣
أساسية أو مبشروع قرار".
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مرفق

ية بشأن كيفأفكار صوغعن ك ر و ود وأعضاء املكتب يف الهاي ونيويفو رمسية بني اللاملشاورات غري امتخضت 
تشرين ٢٨إىل ٢٠من عقدهااملقررللجمعيةالدورة الثانية عشرة طارهلا ضمن إختصيص وقت و املناقشةإدارة هذا 

يف الهاي.٢٠١٣الثاين/نوفمرب 

المكان والتاريخ 

الساعة إىل ١٥:٠٠من الساعة ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢١م اخلميس و يةاخلاصاملناقشةجري ست
ة لنفس اليوم ملواصمن مساءاً وقتن للمكتب أن خيصِّص . وميكWorld Forum Theatreالقاعةيف١٨:٠٠
. عند اللزومةاخلاصاملناقشة

والمشرف عليهاالمناقشةشكل 

ري أن جت٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٨ريخ ، قرر املكتب بتااآلنفة الذكريف ضوء املشاورات غري الرمسية 
يف نفس االجتماع ممثل املكتب عنيَّ وقد.غري رمسيحوارينقاش ليها يتباحث يف شكل حلقة املناقشة اخلاصة
زيد مري زيد رعد صاحب السمو امللكي األ،الرئيس األول جلمعية الدول األطراف،األمم املتحدةلدىاألردن الدائم 

.مشرفاً على املناقشة،احلسني

مع ، وذلكالتباحثقة حلاملشرف علىإىل سُتبحثاليت عياملواضفريق التباحث وحتديدشكيلتبهد وقد عُ 
ىل اختيار إوُأشرياجلمعية. ةورئيساألفريقية األطراف ق مع الدول بالتشاور الوثيالعلم بأن تشكيل الفريق سيتم 

حييطون إحاطة شاملة بأحكام نظام روما األساسي، ممنالسنني،على مر الذين متيَّزوااخلرباء أبرز من بني املتباحثني
.إلمكانعند اتاريخ التفاوضبو 

نقاش حواري

. عامةيف جلسة نقاش حواريجري سيالتباحثحلقة إثر 

إلتاحة وذلك ،اليت سيُ تكون البيانات يتعنيَّ أنو 
.أوسع مشاركة ممكنة

____________


