
 

I6A291119 

ICC-ASP/18/INF.6 المحكمة الجنائية الدولية 
 

Distr.: General 

29 November 2019 

ARABIC 

Original: English 

 جمعية الدول األطراف
 

 ثامنة عشرةلدورة الا
 2029كانون األول/ديسمرب   7 – 2 ،الهاي

 الفوائد والتحدياتالمكتب لتقييم تقرير 
 الحاليدورات الجمعية جدول بفيما يتعلق 

 مقدِّمة -أوال
، الذي اعتمدته مجعية الدول ICC/ASP /17/Res.5هذا التقرير من القرارألجل والية الت مد  ت  اس -2

أن  "املكتبإىل )ط( من املرفق األول، طلبت اجلمعية  22األطراف يف دورهتا السابعة عشرة. يف الفقرة 
يقدم، بالتشاور مع مجيع الدول األطراف واحملكمة واجملتمع املدين، يف نيويورك ويف الهاي، تقريرا يقي م 

احلايل، مبا يف ذلك لالقرتاح املتعلق بعقد االجتماعات املقبلة الفوائد والتحديات فيما يتعلق باجلدول 
للجمعية يف النصف األول من كل سنة تقوميية، ومدهتا، مبا يف ذلك اقرتاح تقليصها، ومكان انعقاد 

 اجتماعات اجلمعية واملكتب، وتقدمي توصيات لتحسني الكفاءة."
 

 مناقشات المكتب -ثانيا      
أمانة اجلمعية "تقرير األمانة عن تقييم الفوائد والتحديات فيما يتعلق باجلدول احلايل لدورات  قدمت -2

تشرين  22، الوارد يف املرفق األول للمكتب يف 2029أكتوبر تشرين األول/ 27اجلمعية"، بتاريخ 
تشرين  22و أكتوبرتشرين األول/ 22. وناقش املكتب مسامهات األمانة العامة يف 2029أكتوبر األول/
 .2029نوفمرب الثاين/

نظر املكتب يف التعليقات املقدمة من بعض املنظمات غري احلكومية بشأن حتديد موعد دورة  - 3
 .الواردة يف املرفق الثاين، و 2029تشرين الثاين/نوفمرب  22اجلمعية، املؤرخة 

 .2029تشرين الثاين/نوفمرب  22قدمت احملكمة تعليقاهتا الواردة يف املرفق الثالث يف  - 2
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 المرفق األول 2

 تقرير تقييم الفوائد والتحديات فيما يتعلق بالجدول الحالي لدورات الجمعية
 معلومات أساسية -ألف

املعنون "تعزيز احملكمة اجلنائية  ICC-ASP/17/Res.5 من منطوق القرار 203الفقرة  -2
 22الذي اعتمدته مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( يف   الدولية ومجعية الدول األطراف" 

  يقدم، أن "املكتبإىل طلبت اجلمعية ، 2022ديسمرب كانون األول/
بالتشاور مع مجيع الدول األطراف واحملكمة واجملتمع املدين، يف نيويورك ويف الهاي، تقريرا يقي م  

الفوائد والتحديات فيما يتعلق باجلدول احلايل، مبا يف ذلك لالقرتاح املتعلق بعقد االجتماعات 
 املقبلة للجمعية يف النصف األول من كل سنة 

ح تقليصها، ومكان انعقاد اجتماعات اجلمعية واملكتب، وتقدمي تقوميية، ومدهتا، مبا يف ذلك اقرتا 
 توصيات لتحسني الكفاءة."

 
 التحديات -باء 
 اعتماد الميزانية السنوية -1 

هناية السنة التقوميية خالل الدورات ق رَب تعتمد امليزانية السنوية للمحكمة اجلنائية الدولية  -2
، يتم اعتماد امليزانية خالل النصف األول من العاماجللسة السنوية  تقدإذا ع  و السنوية للجمعية. 

امليزانية املعتمدة على هذا  ه ال ميكن مواءمةقد يعين هذا أنو يف وقت أبكر مما هو احلال اآلن. 
 .ديسمربكانون األول/يناير إىل  كانون الثاين/النحو مع السنة التقوميية من  

عقد وقد يكون ل، اعتماد امليزانية خالل جلسة مستأنفة قرب هناية سنة معينة؛ وي قرتح كبديل -3
 .جلسة مستأنفة آثار يف امليزانية الربناجمية

 
 التأثير على اجتماعات الهيئات األخرى -2

قد يتعني إعادة جدولة الدورات السنوية للهيئات الفرعية األخرى التابعة للجمعية، مبا يف  -2
من أجل النظر يف االستعراض املايل وامليزانية  2وجلنة مراجعة احلسابات 1امليزانية واملاليةذلك جلنة 

خالل النصف األول من ورصد املوارد قبل انعقاد دورة اجلمعية، إذا كان سيتم النظر يف امليزانية 
 .العام

القضاة ملقابلة  قد يتعني أيضا إعادة جدولة اجتماعات اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات -2
املرشحني قبل انعقاد دورة اجلمعية، إذا كان من املقرر انتخاب القضاة خالل دورة اجلمعية 

إذا عقدت جلسة مستأنفة يف كذلك لن يكون احلال  و . خالل النصف األول من العام املعقودة
 .عقد جلسة مستأنفة يف امليزانية الربناجميةوقد يؤثر الثاين؛ النصف هناية 

                                                      

  أيام عمل 20اجللسة الثانية: مدة جلنة امليزانية واملالية: اجللسة األوىل: مخسة أيام عمل؛  1
  : اجللسة األوىل: يومني عمل؛ اجللسة الثانية: يومني عمل.مراجعة احلساباتمدة جلنة   2
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 على االنتخابات التأثير -3           
، قد يتعني إعادة جدولة عدة خالل النصف األول من العامدورهتا إذا عقدت اجلمعية  -6

. وقد يتطلب هذا بدوره تغيريًا يف فرتة والية املسؤولني املنتخبني، والرتتيبات االنتقالية، 3انتخابات
 .لفتح الرتشيحات للهيئات املنتخبة املعنيةوتعديالت القرارات املعنية وتغيري املواعيد 

 
 انعقاد االجتماع حجز مكان -4 
يف الهاي، للمحكمة اتفاق مبدئي بشأن املواعيد املبدئية للدورات يف املنتدى العاملي لفرتة  - 7  

)املنتدى العاملي(  World Forum Convention Center القادمة. يعد مركزاخلمس سنوات ال
حضور دورات من لوفود ولكي يتمكن االتزامات متعددة السنوات مع خمتلف العمالء.  له ،جتاريًامكانًا 

الدورات مع املؤمتر السنوي للدول األطراف مت ت جدولة مواعيد الدورات حبيث تتفادى تداخل اجلمعية، 
نصف يورك يف اليف منظمة حظر األسلحة الكيميائية وكذلك اجتماعات اللجنة السادسة املنعقدة يف نيو 

 .4من العام الثاين
عقد يف املنتدى نتكاليف دورات اجلمعية اليت تإىل حد كبري تتحمل مملكة هولندا وبلدية الهاي  -2 

لدورات اجلمعية املقرر  2022-2029تعهدت الدولة املضيفة بتقدمي الدعم املايل للفرتة إذ العاملي. 
 .عقدها يف الهاي

مبا أنه من الصعب و . حجز أماكن االجتماعات ألمم املتحدةاأمانة إىل نيويورك، تطلب األمانة  يف -9 
أمانة األمم املتحدة تقوم يف األمم املتحدة، فإن  لالجتماعات غري املدرجة يف اجلدولجدولة االجتماعات 

يف منتصف شهر كانون  قاعات املؤمترات لدورات اجلمعية يف وقت مبكرحبجز بشكل استثنائي 
جدول زمين مكثف لالجتماعات مانة األمم املتحدة ه أل. مبا أنبذلك ديسمرب عندما يسمح جدوهلااألول/

ديسمرب أو يف وقت مبكر من كانون األول/خالل اجلمعية العامة، فمن األسهل حتديد موعد للدورة يف  
 . 5ن اقتضى احلالحلق يف إلغاء أي غرف إالسنة التقوميية. عالوة على ذلك، حتتفظ األمم املتحدة با

 
 الجمعيةانعقاد دورات مدة طول  -5   

بشأن واليات مجعية الدول  ICC-ASP/15/20 )أ( من املرفق األول من القرار 22الفقرة  يف -20
أن تعقد دورهتا السنوية ملدة سبعة أيام عمل مع إمكانية متديدها ملدة تصل إىل يومني  " تقرر األطراف

                                                      

انتخاب رئيس ونواب رئيس مجعية الدول األطراف واملكتب وأعضاء اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة وجلنة  3
 .امليزانية واملالية وجملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا وانتخاب القضاة واملدعي العام  

كانون إال بعد اعتماد اجلمعية العامة للقرار السنوي يف   باملنتدى العاملي للعام التايلثابت ال يتم تأكيد االلتزام ال 4
 وتاريخ جلسة اجلمعية. إبرام االلتزامشهرًا بني  22فرتة ديسمرب، وبالتايل فإن هناك األول/

أن هذه أن توف ر الغرف مع العلم متام العلم مذكرة تفاهم بني احملكمة اجلنائية الدولية ومنظمة األمم املتحدة على "تنص   5
 ."االجتماعات ستكون مرهونة باملرافق واخلدمات املتاحة على حنو ال يؤثر سلبا على أنشطة اجلمعية العامة نفسها
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 ". نوقشت مدة دورة اجلمعية إضافيني، عند االقتضاء، مع ختصيص اليومني األولني النتخاب القضاة 4

وافقت اجلمعية على الدورة اليت تستمر تسعة أيام و استفاضة يف إطار موضوع إصالح أساليب العمل. ب
 .خاب القضاةقدت يف مقر األمم املتحدة إلتاحة الفرصة ليومني إضافيني النت، واليت ع  2027لعام 
عماًل بطلب مقدم من اجلمعية يف دورهتا السابعة عشرة، قرر املكتب عقد الدورة الثامنة عشرة ملدة  - 22

 .ستة أيام عمل، وبالتايل تقصري الدورة بيوم عمل واحد
 

 الجمعيةاجتماعات مواقع  -6     
اجلمعية عامني متتاليني جتتمع  ال جيوز للجمعية أن جتتمع إال يف الهاي أو يف مقر األمم املتحدة.  - 22

يف نيويورك بتمثيل أكرب اليت جتري كل ثالث سنوات يف الهاي والسنة الثالثة يف نيويورك. تسمح الدورة 
 .جلميع الدول األطراف أثناء انتخاب القضاة

 
 الفوائد  -جيم    

لوفود من اأكرب عدد مبشاركة ذلك قد يسمح ، عقدت دورات اجلمعية يف وقت مبكر من العامإذا  -23
بعمل مع الفرتة املزدمحة يتزامن اجلدول احلايل إذ إن أثناء التفاوض بشأن قضايا احملكمة اجلنائية الدولية، 

 .سبتمربيلول/أجلمعية العامة السنوية يف األمم املتحدة، واليت تبدأ يف دورة ا
وقد يتيح عقد دورة مستأنفة للجمعية املخصصة لقضايا معينة، مثل االنتخابات/امليزانية، تركيزا  - 22

 .أكرب على املسائل األخرى يف دورة اجلمعية العامة/الرئيسية
ملوظفي احملكمة والوفود، إذا ع قدت جلسة مستأنفة لغرض بالنسبة فيما يتعلق بالتكاليف والوقت  - 22

ما خيص موظفي باستثناء فة يف نيويورك )يومني على سبيل املثال(، ستكون هناك وفورات، انتخاب القضا
األمانة العامة الذين ينظمون الدورة، لن حيتاج موظفو احملكمة إىل السفر إىل نيويورك إلجراء االنتخابات؛ 

نتخابات يف مقر اال عنن قد يكون هذا هو احلال أيًضا بالنسبة إىل العديد من الوفود اليت لديها مسؤولو و 
 .األمم املتحدة

 
 اجتماعات المكتب -دال

خالل جلسات اجلمعية، و شهر، بالتناوب بني الهاي ونيويورك. مر ة يف التقريبًا جيتمع املكتب  - 26
 تمع كلما كان ذلك ضروريًا وعادة يف الصباح قبل بدء أعمال اجلمعية اليومية.جيميكن أن 
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 دورات الجمعيةقائمة  5

 أيام العمل التواريخ املكان دورات اجلمعية

 6 20/9/20202-3 نيويورك  األوىل

 2 7/2/2003-3 نيويورك  االستئناف األول-األوىل

 3 23/2/2003-22 نيويورك  االستئناف الثاين-األوىل

 2 22/9/2003-2 نيويورك  الثانية

 2 20/9/2002-6 الهاي الثالثة

 6 3/22/2002—22/22 الهاي الرابعة

 2 27/2/2006-26 نيويورك الرابعة املستأنفة

 2 2/22/2006-23/22 الهاي اخلامسة

  3 2/2/2007-29/2 نيويورك  اخلامسة املستأنفة

  22 22/22/2007-30/22 نيويورك  السادسة

 2 6/6/2002-2 نيويورك  السادسة املستأنفة

 2 22/22/2002-22 الهاي السابعة

 2 23/2/2009-29 نيويورك  السابعة املستأنفة

 2 23/2/2009-9 نيويورك  االستئناف الثاين-السابعة 

 2 26/22/2009-22 الهاي الثامنة

 2 22/3/2020-22 نيويورك الثامنة املستأنفة

 20 22/6/2020-32/2 كمباال املؤمتر االستعراضي
 2 20/22/2020-6 نيويورك  التاسعة
 2 22/22/2022-22 نيويورك  العاشرة

 2 22/22/2022-22 الهاي احلاديه عشرة

 2 22/22/2023-20 الهاي الثانية عشرة

 2 27/22/2022-2 نيويورك الثالثة عشرة

 2 22/6/2022-22 الهاي الثالثة عشرة املستأنفة
 2 26/22/2022-22 الهاي الرابعة عشرة

 2 22/22/2026-26 الهاي اخلامسة عشرة

 9 22/22/2027-2 نيويورك السادسة عشرة
 7 22/22/2022-2 الهاي السابعة عشرة
 6 7/22/2029-2 الهاي الثامنة عشرة
 * الهاي: مركز مؤمترات املنتدى العاملي )يوم السبت هو يوم عمل(       
 ** نيويورك: مقر األمم املتحدة                 
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 الثانيالتذييل  6

األمم المتحدة في نيويورك لعام  بالقانون في مقر  االجتماعات الرئيسية المتعلقة  
2112 

 للجنة اخلاصة املعنية مبيثاق األمم املتحدة وبتعزيز دور املنظمة 2029دورة عام  29/2-27/2
بشأن حفظ التنوع البيولوجي الدورة الثانية للمؤمتر احلكومي الدويل بشأن صك دويل ملزم قانونًا  22/3-2/2

مبوجب اتفاقية األمم  ،الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله على حنو مستدالبحري يف املناطق 
 .املتحدة لقانون البحار

اجلولة الرابعة عشرة من املشاورات غري الرمسية للدول األطراف يف اتفاق األمم املتحدة لألرصدة  2/2-3/2
 السمكية

التشاورية غري الرمسية املفتوحة العضوية بشأن احمليطات وقانون  االجتماع العشرون لعملية األمم املتحدة 20/6-22/6
 البحار

 2922التاسعة والعشرون للدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام  تجتماعاالا 27/6-29/6
 جامايكا(الدورة اخلامسة والعشرون جلمعية السلطة الدولية لقاع البحار )كينغستون،  22/7-26/7
لفريق العامل املخصص اجلامع التابع للجمعية العامة املعين بالعملية املنتظمة لاالجتماع الثاين عشر  29/7-30/7

 -لإلبالغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك اجلوانب االجتماعية 
 االقتصادية

للمؤمتر احلكومي الدويل بشأن صك دويل ملزم قانونًا بشأن حفظ التنوع البيولوجي  الثالثةالدورة  29/2-30/2
مبوجب اتفاقية األمم  ،البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله على حنو مستد

 .املتحدة لقانون البحار
القرارات يف إطار بند جدول األعمال "احمليطات  اجلولة األوىل من املشاورات غري الرمسية بشأن مشاريع 2/20-2/20

 وقانون البحار"
 اجتماعات اللجنة )القانونية(السادسة  7/20-20/22

22/22-
29/22 

مشاورات غري رمسية بشأن مشروع القرار املقدم يف إطار البند من جدول األعمال "مصائد األمساك 
نفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لت 2992املستدامة، مبا يف ذلك من خالل اتفاق عام 

املتعلقة حبفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق  2922كانون األول/ديسمرب   20املؤرخة 
 .واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال واألدوات ذات الصلة"

20/22-
26/22 

القرارات يف إطار بند جدول األعمال "احمليطات  اجلولة الثانية من املشاورات غري الرمسية بشأن مشاريع
 وقانون البحار"
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 الثانيالمرفق  7

، 2112نوفمبر تشرين الثاني/ 25التعليقات المقدمة من المنظمات غير الحكومية، بتاريخ 
 بشأن تحديد موعد دورة الجمعية

هل توافق منظمتك على نقل اجتماع مجعية  اسم املنظمة
كانون من   )اجلمعية( الدول األطراف

؟ ما هي السنةمن  أخرىديسمرب إىل فرتة األول/
يف اجلمعية  التحديات اليت تواجهك يف حضور

 ما الفوائد؟و هناية العام؟ 

اليت جتعلك ترى أنه سباب األ ا ذكر
اجلمعية من كانون  نقل اجتماع ينبغي

األول/ديسمرب إىل فرتة أخرى من 
 السنة.

كنت   يرجى اإلشارة إىل ما إذا
 تفضل أن ي عَقد اجتماع

اجلمعية خالل بداية السنة أو 
منتصف العام أو هناية السنة 

 .اوملاذ

 أي تعليقات أخرى

البحوث  -1
التوثيق إجراءات و 

 القانونية األفريقية 
 غير الساعية للربح

 

(Recherches et 

Documentation 

Juridiques 

Africaines (RDJA)) 

asbl 

 

 

 

 

 

وقف مؤسسيت م وال ميثل  هذا رأيي الشخصي(
 .(ككل

كل ي سَمح لأعتقد أنه قد يكون من األفضل أن 
جمموعة من اجملموعات اإلقليمية يف األمم 

أن ينبغي التناوب، و استضافت اجلمعية ب املتحدة
 .يتم اختيار البلد باإلمجاع داخل املنطقة

ألمانة اختاذ لجرد اختيار البلد املضيف، ينبغي مب
قبل اجلمعية  الالزمة جلدولة اجتماعالرتتيبات 

أسبوع أو أسبوعني من االجتماع اإلقليمي 
السنوي لتلك اجملموعة )أي االجتماع السنوي 
لرؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي؛ 

االجتماع السنوي رئيس دول وحكومة و 
اآلسيان؛ االجتماع السنوي لرؤساء دول 
 وحكومات جمموعة بلدان أمريكا الالتينية

  والكارييب ...(

اجلمعية من املرجح أن يتيح اجتماع 
قبل اجملموعة اإلقليمية الفرصة  الدوري

ألصحاب املصلحة اآلخرين وسكان 
الذين عادًة ما ال تتاح هلم ) تلك املنطقة

ليت تعقد يف اجلمعية دورة فرصة حضور 
 واالط الع علىك( الهاي أو يف نيويور 

كمة عن أنشطة احملمن املعلومات مزيد 
اجلنائية الدولية والتخفيف من سوء 
الفهم الذي يقره بعض الزعماء 

 .السياسيني يف احملكمة اجلنائية الدولية

يرجى الرجوع إىل إجابيت يف 
 2البند 

 ال ينطبق

الرابطة األمريكية -2
للقانون الدولي/جامعة 

 واشنطن
 

 

(American Branch 

International Law 

Association/ 

Washington 

University) 

بشكل جيد.  جتريأعتقد أن الدورة احلالية 
مجيع فرتات السنة تشكل حتديات. التحدي و 

هي هناية الفرتة بالنسبة يل كأكادميي هو أن هذه 
لكن الفصول الدراسية عادة ما تكون قد  ،العام

 .إحدى الفوائدما ميثل انتهت، وهو 

أعتقد أن شهر كانون األول/ ديسمرب، 
 .مواتيةميثل فرتة 

حونة بداية العام مشتكون 
، فال أفضل هذه الفرتة للغاية

حيضر العديد من و . من السنة
عادة ما يكون األكادمييني، لذا 

فرتة ديسمرب شهر كانون األول/
كان رمبا  و بالنسبة لنا.  ةجيد
فرتة يونيو حزيران/مايو أو أيار/

 ضاً.أيمواتية 

يعد شهر كانون 
األول/ديسمرب فرتة جيدة 
بالنسبة ملنظمتنا. ورمبا  
كان أيار/مايو أو 
حزيران/يونيو كذلك. 
بالنسبة لألفراد يف نصف 
الكرة الشمايل، عادة ما 
يكون متوز/يوليو 
وآب/أغسطس وقت 

 .إجازة
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نادي أصدقاء  -3 8

 القانون الكونغو
 (Club des amis du 

droit du Congo) 

هناية شهر الفرتة ما بني ال. نعتقد من جانبنا أن 
كانون نوفمرب أو أوائل  تشرين الثاين/

أفضل فرتة بالنسبة ديسمرب تظل األول/
يف االجتماع من الصعب وقد يكون . للجمعية

 .فرتة أخرى

السنة. ألننا معتادون فعالً  ايةهن 
على هذا التقومي. ومجيع 
السنوات، لدينا مشاريع بالنسبة 

 للفرتة التالية.

 ال شيء
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 الثالثالمرفق  9

 2112 تشرين الثاني/نوفمبر 22تعليقات المحكمة، المقدمة في 
حسب ، القضايا املهمةهذه الفرصة املتاحة لرتكيز على تشكر احملكمة املكتب على هذه املشاورات؛ وحنن نقدر  -2

 .االقتضاء
 .تدرك احملكمة أن املسألة املطروحة ختص الدول األطراف -2
 :مع السنة التقوميية آثار عديدة على عملية ميزانية احملكمةلتزامنها فإن ة، يف سياق دورة امليزانية السنوي - 3

 القضائي السنوي؛دول الزمين سمح للمحكمة بوضع افرتاضات امليزانية على أساس اجلي)أ( 
  تيح للمحكمة أن ترصد عن كثب أي تطورات يف االفرتاضات مع ما يرتتب على ذلك من آثار يف ي)ب( 

 ؛ مجعية الدول األطرافامليزانية على مدار العام، وحىت اجتماع 
 ؛)ج( يسمح للمحكمة برصد توافر النقدية واملسامهات طوال السنة، والتخطيط وفقا لذلك

 :ة إىل ذلك، يرتبط عدد من العمليات بامليزانية السنوية للمحكمةوباإلضاف - 2
 جلنة امليزانية واملالية؛ )أ( دورات

 )ب( خطط مراجعة احلسابات؛
 )ج( عمل مراجعي احلسابات اخلارجيني، ال سيما فيما يتعلق حبسابات احملكمة؛

 ؛االشرتاء)د( عمليات 
ربَمة مع املوردين )هـ( العقود 

 
 واألطراف اخلارجية؛ امل

 ؤقتة(؛املساعدة امل) ؤقتةاملساعدة امل )و( عقود موظفي
قد يتطلب من املمكن التكيف مع التغيريات على النحو الذي تقرره الدول األطراف يف هذا الصدد، فوإن كان  -2

 .لسوسَ  مالئم تغيريلضمان كاف لضمان   اً مسبق اً وإشعار  اً يتطلب تنسيقذلك 
 

____________ 


