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 أوال.      مقدمة

دورات اجلمعية" بناء على ل الزمين دولوضع اجلوضوع "فيما يتعلق مبللمكتب  سندةيقدم هذا التقرير عمال ابلوالية امل  .1
إىل مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( " ]طلبت["الذي من خالله  ،ICC-ASP/18/Res.6من القرار  102الفقرة 

ير حبلول بتقدمي تقر  ي على السواء،الها أونيويورك  يف ،املدينطراف واحملكمة واجملتمع ألاابلتشاور مع مجيع الدول املكتب 
 دوراتعقد ب املتعلقالقرتاح لم الفوائد والتحدايت فيما يتعلق ابجلدول احلايل، مبا يف ذلك قي  ي ،للجمعية قبلةالدورة امل

انعقاد  تقليصها، ومكان، مبا يف ذلك اقرتاح مدهتااجلمعية يف املستقبل يف األشهر الستة األوىل من كل سنة تقوميية، و 
من  أيضا ]طلبت[ اجلمعية"، من القرار 103يف الفقرة و  1".اجلمعية واملكتب وتقدمي توصيات لتحسني الكفاءة دورات

من ستة أايم، و تصل إىل  دةمل عامة قرتاح عقد دورات اجلمعية كقاعدةا 102تناول يف تقريره يف إطار الفقرة ياملكتب أن 
خالل  املدعي العامأو  ةقضاالإجراء انتخاابت  يتقررفضل أن يكون ذلك على مدى أسبوع تقوميي واحد، ما مل األ

 2".الدورة
وإذ يضع يف اعتباره "تقرير املكتب الذي يقيم الفوائد والتحدايت ، 2019بعد املناقشات اليت أجراها املكتب يف عام  .2

يف  2020نظر املكتب يف املوضوع يف عام  3(،ASP/18/INF.6-ICCفيما يتعلق ابجلدول احلايل لدورات اجلمعية" )
 4.شباط/فرباير على التوايل 25كانون الثاين/يناير و  24اجتماعاته األوىل والثانية اليت عقدت يف 

السيد فرانندو  ةمتاالصاملوافقة ، ونتيجة للمناقشات السابقة، عني املكتب من خالل إجراء 2020مارس  /آذار 25ويف  .3
اجلمعية" لقيادة املشاورات مع كل أصحاب املصلحة  دوراتملوضوع "جدول  املنسقبصفته أندريس ماراين )األرجنتني( 

  تشرين األول/أكتوبر. 10 اتريخ املعنيني. وعمل هبذه الصفة حىت
التابع للمكتب اجتماعًا للتشاور مع الدول األطراف، والدول اليت تتمتع  املنسق، عقد 2020يونيو  /حزيران 26يف و   .4

التابع للمكتب بشأن وجهات النظر العامة للدول  للمنسقواجملتمع املدين استناداً إىل "التقرير املؤقت  مبركز املراقب واحملكمة
اليت  غري الرمسيةالذي يعكس التعليقات الواردة على الورقة األمر  5نعقاد دورات اجلمعية"،ال وضع جدولف بشأن األطرا

ق بشأن حتديد نطاق املشاورات وحتديد املسائل الرئيسية املتعلقة ابملوضوع )املرفق الثاين(. وللتخفيف من أتثري نسا املهأعد
 التابعة للمحكمة. WebExعرب منصة بطريقة افرتاضية ، مت عقد االجتماع 19-كوفيد  جائحة

 املكتب اليت جرت يف ناقشاتاملاثنيا.     

                                                           
 1 ASP/18/Res.6-ICC ،102 الفقرة. 

 2 ASP/18/Res.6-ICC ، 103الفقرة. 
 3 ASP/18/INF.6-ICC. 

https://asp.icc- متاحة على املوقع التايل:جدول أعمال وقرارات االجتماعات ذات الصلة للمكتب املشار إليها يف هذه الفقرة  4 

cpi.int/en_menus/asp/bureau/decisions/Pages/decisions.aspx. 
 .2020حزيران/يونيو  15يف  حملكمة واجملتمع املديناجرى تعميم التقرير املؤقت على الدول األطراف والدول اليت تتمتع مبركز مراقب و  5 
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، قرر املكتب أن ينظر يف موضوع اجلدول الزمين لدورة اجلمعية 2020كانون الثاين/يناير   24يف االجتماع املعقود يف   .5
هبدف تقدمي تقرير إىل الدورة التاسعة عشرة للجمعية عن تقييم فوائد وحتدايت اجلدول احلايل  2020العامة يف عام 

-ICCالدورة الثامنة عشرة )اعتمدته يف القرار اجلامع الذي  للجمعية وفقا للوالية املمنوحة للمكتب كما ورد

ASP/18/Res.6( مع مراعاة التقرير السابق للمكتب عن املوضوع نفسه ،)ASP/18/INF.6-ICC).6 
يف القرار ذي الصلة إىل بنود نه مت تفصيل النقاط التالية أالحظ املكتب  ،شباط/فرباير 25الثاين املعقود يوم  االجتماعوىف  .6

(ICC-ASP/18/Res.6اقرتاح عقد دورات اجلمعية املقبلة خالل األ :)اقرتاح و  ؛وىل من كل سنة تقومييةشهر الستة األ
وتوصيات لتحسني الكفاءة. وأعرب عن آراء  ؛اجتماعات اجلمعية واملكتبانعقاد  كانوم ؛مدة دورات اجلمعية ليصتق

من السنة التقوميية، فضال  وىلاألشهر الستة خمتلفة فيما يتعلق بفوائد وحتدايت عقد اجتماعات اجلمعية يف املستقبل يف األ
خالل مدة ورأى بعض أعضاء املكتب أن من املستصوب عقد دورة للجمعية  مدة هذه االجتماعات. ليصعن اقرتاح تق

إذا أقصر، يف حني أشري إىل أن كل دورة من دورات اجلمعية ختتلف وأن من شأن ذلك أن يؤدي إىل نتائج عكسية ة زمني
لتمثيل العاملي. وقدم اقرتاح مهية ااملدة احملددة. واقرترح إجراء مناقشات بشأن هذا املوضوع يف نيويورك نظرا أل ليصجرى تق

املسائل وإصدار تقرير يتضمن توصيات.  هذه مزيد من املناقشات بشأن لتيسري إجراءمنسق بتعيني عضو يف املكتب ك
والحظ املكتب أن املوضوع حيتاج إىل مزيد من املشاورات، وال سيما فيما يتعلق آباثر عقد دورات اجلمعية يف النصف 

  مال يف االجتماعات املقبلة.األول من السنة على اعتماد امليزانية. وقرر املكتب مواصلة مناقشته هلذا البند من جدول األع

 مشاورات مع الدول األطرافاثلثا.    

وضع التابع للمكتب إىل تقدمي تعليقات عامة من الدول األطراف بشأن موضوع  املنسق ا، دع2020أاير/مايو  1يف  .7
املتعلقة بتحديد نطاق املشاورات وحتديد املسائل الرئيسية عند النظر  غري الرمسيةاستنادا إىل الورقة دورات اجلمعية ل جدول

التابع للمكتب عن وجهات النظر العامة  للمنسق، عمم "التقرير املؤقت يونيو/حزيران 15يف املوضوع )املرفق الثاين(. ويف 
، وحزيران/يوني 26دة. ويف دورات اجلمعية"، والذي يعكس التعليقات العامة الوار ل وضع جدولللدول األطراف بشأن 

 اجتماعا للتشاور مع الدول األطراف والدول اليت هلا مركز املراقب واحملكمة واجملتمع املدين بشأن التقرير املؤقت. املنسقعقد 
و، أعربت الوفود عن استعدادها للنظر يف إمكانية عقد دورات اجلمعية حزيران/يوني 26وخالل االجتماع الذي عرقد يف  .8

ابلنظر أساسا يف اجلدول الزمين املزدحم ، وخاصة من شهر آذار/مارس إىل شهر حزيران/يونيو، صف األول من السنةيف الن
 جتذاب مشاركني رفيعي املستوى يف كانون األول/ديسمرب.اب املتعلقةيف نيويورك والهاي، وكذلك يف القيود لالجتماعات 

دورات اجلمعية،  جدولالنظر يف حتديد  لدى اجلانبان املهمانوذكرت بعض الوفود أن كفاءة وفعالية عمل اجلمعية مها  .9
أسلوب حسب على املناقشات املتعلقة ابمليزانية، اليت ينبغي أن جتري يف حمفل و  سبقيةولذلك ينبغي أن تكون هلا األ

يشكل جزءاً مهماً من كفاءة عمل اجلمعية. وأعرب أيضا عن رأي مفاده  امليزانية اعتمادمنفصلني. وذكرت وفود أخرى أن 

                                                           
https://asp.icc-املتاح على الرابط:  ،2020كانون الثاين/يناير   24املكتب يف اجتماعه األول يف انظر جدول أعمال وقرارات   6 

cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/ICC-ASP-19-Bureau-1.pdf. 
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أساسية  مسألة ، ومن مث قد تكونول الزمين احلايل لدورات اجلمعيةأن مسألة امليزانية كانت مسألة أساسية يف تسوية اجلد
يتعني  ذيالعمال دول األالة جلالفعدارة اإلمن أجل دورة ميزانية من سنتني ألي تغيريات. واقرتح أحد الوفود النظر يف 

 .معاجلتهعلى اجلمعية 
 بذحتإهنا ، عيةفكرة املدة املوجزة لدورات اجلم شجعبعض الوفود، وإن كانت ت ت، قالوفيما يتعلق بطول دورات اجلمعية    .10

اليت يتعني على عمال ن املدة قد تتوقف على عدد وطبيعة بنود جدول األألمن أن حتدد مدة حمددة، نظرا  عوضااملرونة 
الوفود  وفد مناملدة قدر اإلمكان. ومن انحية أخرى، أشار  ليص. وكان البعض مييل إىل خيار تقهادورة معينة أن تعاجل

قد سبق البت فيها بعد مناقشة مطولة أجرهتا اجلمعية يف دورهتا السادسة عشرة. واعرتفت  مدة الدوراتسألة مإىل أن 
 نتخاابت.ا يتم إجراءسكان لفرتة أطول إذا   حلاجةالوفود عموما اب

وفيما يتعلق مبسألة املشاركة، أعرب عن آراء مفادها أن من املهم تصميم دورات اجلمعية على حنو يعزز املستوى السياسي   .11
لفصول للمشاركة، مبا يف ذلك املشاركة الوزارية. وأشارت بعض الوفود إىل ضرورة ختفيض مدة الدورات، وينبغي أن نتجنب ا

هناية العام. وطلب أحد الوفود أن تقدم أمانة اجلمعية سجل حضور الدورات السابقة  خالل املتميزة أبنشطة عمل كثرية
للجمعية، مبا يف ذلك دورات الدول األطراف والدول اليت هلا مركز املراقب ومنظمات اجملتمع املدين، فضال عن املعلومات 

ية أاثر أسئلة فور وأشار نفس الوفد إىل أن غياب الرتمجة ال. ل دورة ويف هناية كل دورةاملتعلقة بدرجة احلضور يف بداية ك
عندما عقدت اجتماعات املكتب أو دورات اجلمعية يف نيويورك، مبا يف ذلك بصفة خاصة الدورة السادسة عشرة  جدية

 ، اليت اعتمدت فيها اجلمعية تعديالت هامة فيما يتعلق جبرمية العدوان.2017املعقودة يف عام 
والييت  بنيوفود إىل أنه ينبغي التمييز وفيما يتعلق مبكان انعقاد دورات اجلمعية واجتماعات املكتب، أشارت بعض ال   .12

نيويورك والهاي. وذكروا أيضا أن التناوب يف مكان انعقاد دورات اجلمعية يستند إىل نظام روما األساسي نفسه، وأنه 
االنتخاابت يف نيويورك، كما هو احلال ابلنسبة للنظم املتعددة األطراف األخرى، ابلنظر إىل أن إجراء ستمر يينبغي أن 

 مكاين انعقاد الدوراتوأعرب عن رأي مفاده أنه يف حني ينبغي أن حيصل كال  متثيل يف الهاي. اددا من الدول ليس هلع
تكرار من أجل حتسني الكفاءة. وأعرب عن القلق من أن مستوى ال، فمن الضروري جتنب خاصة بكل منهماعلى والية 

 املشرتك لعمل اجلمعية. املكانر يف حضور االجتماع ال ينبغي أن يكون عامال حامسا يف النظ
وطلبت الوفود املزيد من املعلومات من قلم احملكمة وأمانة اجلمعية، مبا يف ذلك املعلومات عن العواقب املرتتبة على     .13

يف النصف  ستعقد الدورات كانتلجمعية، إذا ما  ل املسندةامليزانية، والعواقب اليت قد ترتتب على عمل احملكمة والوالايت 
 األول من العام. وأقر أحد الوفود بضرورة إجراء تقييمات شاملة مع مجيع فروع احملكمة.

دورات اجلمعية، أن تضع يف اعتبارها التغيريات  وضع جدوللدى النظر يف  ،د إىل أنه قد يتعني على اجلمعيةوأشارت الوفو    .14
. وأعرب أيضا عن رأي مفاده أن حمور تركيز هذا العام 19 -كوفيد جائحة  املمكنة يف شكل وطريقة اجتماعاهتا بسبب 

، ومن مث قد تتمكن الدول من مناقشة موضوع جدول دورات ائحةفيها اجل تشلل اليت تسببالاالت حكان التغلب على 
 اجلمعية يف مرحلة الحقة.
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مجيع أصحاب املصلحة ودعا منظمات اجملتمع املدين إىل تقدمي  موأشار املنسق إىل أن عملية التشاور كانت مفتوحة أما   .15
 تعليقات عن املوضوع خالل عمليات التشاور املقبلة.

، عرممت ورقة تتضمن ردودا من احملكمة وأمانة اجلمعية على األسئلة اليت 2020كانون األول/ديسمرب   3ويف     .16
 طررحت أثناء املناقشات.

 والتوصياترابعا.    االستنتاجات 

، مع مراعاة 2021دول دورات اجلمعية يف االجتماعات املقبلة يف عام جيوصي املكتب أبن يواصل النظر يف موضوع    .17
 التوصيات ذات الصلة اليت قدمها فريق اخلرباء املستقلني، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل الدورة العشرين للجمعية.

 (.1)املرفق  ة يف القرار اجلامعويلغصيغة بتوصية اجلمعية إبدراج  تنيوخيتتم املكتب أعماله فيما بني الدور     .18
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 األولاملرفق 

 مشروع نص القرار اجلامع 

 دون تغيري، ونصها كما يلي: (ICC-ASP/18/Res.6) 2019من القرار اجلامع لعام  102تظل الفقرة   .1

، تمع املدين، يف نيويورك والهايابلتشاور مع مجيع الدول األطراف واحملكمة واجمل ،أن يقدمإىل املكتب  تطلب"   
القرتاح ل، عن تقييم الفوائد والتحدايت فيما يتعلق ابجلدول احلايل، مبا يف ذلك للجمعية قبلةالدورة امل إىل اتقرير 

مبا يف ذلك  ومدهتا، نة تقوميية،لجمعية يف األشهر الستة األوىل من كل سل االجتماعات املقبلةعقد ب املتعلق
 ؛"اجتماعات اجلمعية واملكتب، وتقدمي توصيات لتحسني الكفاءةانعقاد ، ومكان هاليصاقرتاح تق

 دون تغيري، ونصها كما يلي: (ICC-ASP/18/Res.6) 2019من القرار اجلامع لعام  103تظل الفقرة   .2
 دوراهتا عقد اجلمعيةأبن تعقد قرتاح اال ]...[ناول يف تقريره يف إطار الفقرة يتاملكتب أن  إىلأيضا اجلمعية تطلب  "

 يتقررفضل أن يكون ذلك على مدى أسبوع تقوميي واحد، ما مل من األو ستة أايم،  تصل إىلدة عامة ملكقاعدة 
 "؛خالل الدورة املدعي العامأو  ةقضاالإجراء انتخاابت 

دون  (ICC ASP/18/Res.6) 2019)ط( من املرفق األول )والايت( من القرار اجلامع لعام  11تظل الفقرة   .3
 تغيري، ونصها كما يلي:

 ويفنيويورك  يف ،املدينطراف واحملكمة واجملتمع ابلتشاور مع مجيع الدول األ أن يقدم، )ط( تطلب إىل املكتب"
االجتماعات عقد ب املتعلقالقرتاح لالفوائد والتحدايت فيما يتعلق ابجلدول احلايل، مبا يف ذلك  يقي م اير تقر  ،يالها

اجتماعات انعقاد  تقليصها، ومكان، مبا يف ذلك اقرتاح مدهتامن كل سنة تقوميية، و  يف النصف األول لجمعيةل املقبلة
 "؛وتقدمي توصيات لتحسني الكفاءة ،اجلمعية واملكتب
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 الثايناملرفق 
ورقة غري رمسية من منسق املكتب بشأن حتديد نطاق املشاورات وحتديد املسائل الرئيسية لدى   

 النظر يف وضع جدول دورات اجلمعية
كلف   األول،)ط( من املرفق  11من القرار اجلامع والفقرة   ICC-ASP/18/Res.6من القرار  102الفقرة  يف

 اير تقر  ،يالها ويفنيويورك  يف ،املدينطراف واحملكمة واجملتمع مجيع الدول األ ابلتشاور معأبن يقدم، املكتب "
 لجمعيةل االجتماعات املقبلةعقد ب املتعلقالقرتاح لالفوائد والتحدايت فيما يتعلق ابجلدول احلايل، مبا يف ذلك  يقي م

اجتماعات اجلمعية انعقاد  ومكانتقليصها، ، مبا يف ذلك اقرتاح مدهتامن كل سنة تقوميية، و  يف النصف األول
 .؛"وتقدمي توصيات لتحسني الكفاءة ،واملكتب

املقدم  من القرار املذكور إىل املكتب "أن يتناول يف تقريره 103وابإلضافة إىل ذلك، طلبت اجلمعية يف الفقرة 
فضل أن ومن األستة أايم،  تصل إىلدة عامة ملكقاعدة   دوراهتا اجلمعيةأبن تعقد قرتاح اال 102مبوجب الفقرة 

 ."خالل الدورة؛ املدعي العامأو  ةقضاالإجراء انتخاابت  يتقرريكون ذلك على مدى أسبوع تقوميي واحد، ما مل 

، مبا يف ذلك "تقرير املكتب 2020و 2019بعد املناقشات السابقة اليت أجريت يف املكتب خالل العامني و 
، املؤرخ (ICC-ASP/18/INF.6)اجلمعية"  لدوراتعلق ابجلدول احلايل م الفوائد والتحدايت فيما يتالذي يقي  

قيادة املشاورات مع كل  من أجلللمكتب  جهة تنسيق، قررت الرائسة حتديد 2019نوفمرب تشرين الثاين/ 29
آذار/مارس  25يف  1املنسقأصحاب املصلحة املعنيني بشأن مسألة "جدول دورات اجلمعية". وقد عني املكتب 

2020. 

 املسائل التالية اليت يتعني معاجلتها: املنسقولبدء عملية التشاور، حدد 

 نطاق الوالية .1
، يرطلب من املكتب أن يقدم تقريراً يف الدورة  ICC-ASP/18/Res.6 من الوثيقة 103و 102يف الفقرتني 

مكان و ( 3، مدة( و 2 ،ابجلدول( 1 يقي  م الفوائد والتحدايت فيما يتعلق  2التاسعة عشرة جلمعية الدول األطراف
 .انعقاد اجتماعات اجلمعية

 االجتماعات املقبلةعقد ب االقرتاح املتعلقوفيما يتعلق مبسألة اجلدول الزمين، ينبغي أن يتناول التقرير أيضا 
 .من كل سنة تقوميية يف النصف األول لجمعيةل

مدة دورة  ليصأيضا االقرتاح الداعي إىل تق، ينبغي أن يتناول التقرير مدة االجتماعات وفيما يتعلق بطول
االقرتاح أبن تعقد اجلمعية دوراهتا كقاعدة عامة ملدة تصل إىل ستة اجلمعية، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص 

                                                           

 السيد فرانندو أندرس ماراين )األرجنتني(. 1 
 .2020كانون األول/ديسمرب   17ـ 7 2 
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أايم، ومن األفضل أن يكون ذلك على مدى أسبوع تقوميي واحد، ما مل يتقرر إجراء انتخاابت القضاة أو 
 املدعي العام خالل الدورة.

اجتماعات اجلمعية واملكتب على  مكان انعقاد، ينبغي أن يتناول التقرير انعقاد اجلمعية كانوفيما يتعلق مب
 .السواء

 وأخريا، ينبغي أن يقدم التقرير توصيات لتحسني الكفاءة.

 نطاق املشاورات .2

)ط( من مرفقها على  11والفقرة  ICC-ASP/18/Res.6من الوثيقة  102تنص الوالية الواردة يف الفقرة 
 أنه ينبغي إجراء مشاورات مع مجيع الدول األطراف واحملكمة واجملتمع املدين، يف نيويورك والهاي على السواء.

 سبل املضي قدما .3

 املنسقللمضي قدماً يف مجع املعلومات من كل أصحاب املصلحة املعنيني، كنقطة انطالق للمشاورات، دعا 
معاجلة املسائل الواردة إىل احملكمة واجملتمع املدين و  اجلمعية" مجيع الدول األطراف دوراتجدول املعين مبسألة "

إىل األمانة  وإرسال نسخة   fmr@mrecic.gov.arعلى العنوان اإللكرتوين  أدانه وإرسال التعليقات واآلراء إليه
 .2020أاير/مايو  18، حبلول هناية يوم االثنني   cpi.int-asp@icc على العنوان اإللكرتوين

 األسئلة اليت يتعني تناوهلا  .4
 هي فوائد وحتدايت اجلدول احلايل الجتماعات مجعية الدول األطراف؟ أ( ما

بشأن اقرتاح عقد دورات اجلمعية املقبلة يف األشهر الستة األوىل من كل سنة ب( ما هي وجهة نظركم 
 تقوميية؟

 ما هي فوائد وحتدايت املدة احلالية لدورات مجعية الدول األطراف؟ج( 
 ؟الدوراتمدة  ليصد( ما هي وجهة نظرك بشأن االقرتاح اخلاص بتق

إجراء انتخاابت  يتقررللجمعية ملدة تصل إىل ستة أايم، ما مل  دوراتهـ( هل تؤيد، كقاعدة عامة، عقد 
أسبوع  ىعلى مد الدورة؟ إذا كانت اإلجابة "نعم"، فهل ستؤيد عقد خالل الدورة املدعي العامأو ة قضالل

 تقوميي واحد؟
 اجتماعات اجلمعية واملكتب؟النعقاد احلالية  ألماكناب ذات الصلة تحدايتالفوائد و الما هي و( 

 دورات اجلمعية ترغب يف تناوهلا؟ ز( هل هناك أي مسألة أخرى تتعلق جبدول
______________________ 
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