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 مجعية الدول األطراف  

   السابعة الدورة

  الهاي
   ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١٤

 

 

  القائمة املشروحة للبنود املدرجة

   يف جدول األعمال املؤقت
  

  ن األمانةمذكرة م

أعدت هذه القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة جلمعية الدول 
 ملساعدة اجلمعية يف نظرها (ICC-ASP/7/1)يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ") اجلمعية("األطراف 

، يف ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤ستعقد يف الهاي، يوم اجلمعة يف املسائل املطروحة عليها يف دورا السابعة اليت 
  .٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ١٣ئمة حالة الوثائق الصادرة لغاية وتعكس هذه القا. صباحا٠٠/١٠السـاعة   
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  القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف 

  جدول األعمال املؤقت

  افتتاح الدورة من طرف الرئيس  -١

يف ") اجلمعية(" من نظام روما األساسي، جتتمع مجعية الدول األطراف ١١٢ من املادة ٦قرة طبقا للف  
قررت  ،)١(")النظام الداخلي(" من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف ٥وطبقا للمادة . دورة عادية مرة يف السنة

، أن تعقد دورا ٢٠٠٦ديسمرب /األول كانون ١اجلمعية، يف جلستها السابعة من دورا اخلامسة، املعقودة يف 
وقررت اجلمعية، يف جلستها السابعة من دورا السادسة، املعقودة يف . السابعة يف الهاي ملدة ال تقل عن مثانية أيام

  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ إىل ١٤، أن تعقد الدورة السابعة يف الفترة من ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤

، انتخبت اجلمعية ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٣لسادسة من دورا السادسة، املعقودة يف ويف اجللسة ا  
 من ٣٠وتنص املادة . )٢(رئيساً للجمعية يف دوراا من السابعة إىل التاسعة) ليختنشتاين(السيد كريستيان ويناويسري 

  .سات الدورةالنظام الداخلي على أن يقوم الرئيس بإعالن افتتاح كل جلسة عامة من جل

  دقيقة صمت للصالة أو التأمل  -٢

 من النظام الداخلي، يدعو الرئيس املمثلني، فور افتتاح اجللسة العامة األوىل ومباشرة قبل ٤٣عمالً باملادة   
  .اختتام اجللسة العامة األخرية، إىل التزام الصمت دقيقة واحدة للصالة أو التأمل

  إقرار جدول األعمال  -٣

  . من النظام الداخلي اخلاصة جبدول األعمال٢٢ إىل ١٨ و١٣ إىل ١٠لدورات العادية املواد تنطبق على ا  

 جدول األعمال املؤقت ٢٠٠٨مارس / آذار١٣ من النظام الداخلي، صدر يف ١١ و١٠ووفقاً للمادتني 
عمال إىل اجلمعية  من النظام الداخلي، يتوجب تقدمي جدول األ١٩ووفقا للمادة . ) ICC-ASP/7/1(للدورة السابعة 

  .قصد املوافقة عليه

  الوثائق  

 (ICC-ASP/7/1)جدول األعمال املؤقت   

                                                           
مسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك، الوثائق الر)   ١(
 . جيم–، اجلزء ثانياً ) والتصويبE.03.V.2: منشور األمم املتحدة، املبيع رقم( ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠-٣

ي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، روما األساس الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام)  ٢(
، )ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ -نوفمرب/تشرين الثاين٣٠نيويورك، 
  . من النظام الداخلي ينتخب الرئيس ملدة قوامها ثالث سنوات٢٩ ووفقاً للمادة .٢٢ باء ، الفقرة – اجلزء أوالً
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  الدول املتأخرة عن سداد اشتراكاا  -٤

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

  ". االشتراكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدا عنها

وبالتوصيات ) ٣(وأحاطت اجلمعية علماً، يف دورا الرابعة، بتقرير املكتب عن متأخرات الدول األطراف
ب إىل أن يقدم تقريراً إىل الدورة اخلامسة للجمعية عن حالة املتأخرات، يتضمن، عند اليت يتضمنها ودعت املكت

اللزوم، اقتراحات بالتدابري الرامية إىل التشجيع على دفع االشتراكات املقررة والسلف املقدمة للوفاء بتكاليف احملكمة 
 ٨أن طلبات اإلعفاء مبوجب الفقرة باإلضافة إىل ذلك، قررت اجلمعية . يف موعدها وكاملة وبشكل غري مشروط

 من نظام روما األساسي ينبغي أن تقدمها الدول األطراف إىل أمانة اجلمعية يف موعد ال يقل عن ١١٢من املادة 
، وذلك لتسهيل استعراض اللجنة لتلك الطلبات وأنه ينبغي ")اللجنة("الشهر الواحد قبيل دورة جلنة امليزانية واملالية 

 ٨ إىل مجعية الدول األطراف املشورة قبل أن تبت اجلمعية يف أي من طلبات اإلعفاء مبقتضى الفقرة للجنة أن تسدي
  .)٤( من نظام روما األساسي١١٢من املادة 

وجددت اجلمعية، يف دورا اخلامسة، ندائها إىل الدول األطراف املتأخرة عن سداد اشتراكاا لكي   
 ICC-ASP/5/Res.3واعتمدت اجلمعية، يف هذا الصدد، القرار . قت ممكنتسوي حساباا مع احملكمة يف أقرب و

 وقررت أن ) ٥(توصيات تبني اإلجراء احملدد الواجب اتباعه لطلب اإلعفاء من فقدان حقوق التصويتالذي تضمن 
دابري اإلضافية يقوم املكتب باستعراض منتظم حلالة املدفوعات اليت تتلقى طيلة السنة املالية للمحكمة وينظر يف الت

 . )٦(اليت تشجع الدول على تسديد اشتراكاا، حبسب االقتضاء

وناشدت اجلمعية، يف دورا السادسة، الدول األطراف على أن تنفذ تنفيذاً كامالً ودون إبطاء التوصيات   
 ICC-ASP/5/Res.3الواردة يف املرفق الثالث من قرارها 

)٧(
.   

                                                           
 .ICC-ASP/4/14 الوثيقة)  ۳(

روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة، الهاي، يف نظـام الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف  ) ٤(
، اجلزء )ICC-ASP/4/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣ –نوفمرب / تشرين الثاين٢٨

 .٤٤ و٤٣ و٤٠لفقرات ا ،  ICC-ASP/4/Res.4ثالثاً، 

الهاي،  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة، )  ٥(
اً، اجلزء ثالث) ICC-ASP/5/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية،( ٢٠٠٦ديسمرب /  كانون األول١-نوفمرب/  الثاين تشرين٢٣

 .، املرفق الثالثICC-ASP/5/Res.3 القرار

 .٤٢، الفقرة ICC-ASP/5/Res.3املرجع نفسه، اجلزء الثالث، القرار  ) ٦(
   
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة،  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام)  ٧(

، )ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب /نون األول كا١٤ -نوفمرب/تشرين الثاين٣٠نيويورك، 
   .، املرفق الثالثICC-ASP/6/Res.2 ألف، القرار -الد األول، اجلزء الثالث
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  ثائقالو  

   (ICC-ASP/7/26)خرات الدول األطراف تقرير املكتب عن متأ  

   عضوا يف املكتب١٨إنتخاب نائبني للرئيس و  -٥

 من نظام روما األساسي، يكون للجمعية مكتب يتألف من ١١٢من املادة ) ب(و) أ (٣وفقا للفقرتني   
صفة عالوة على ذلك، تكون للمكتب .  عضوا تنتخبهم اجلمعية ملدة ثالث سنوات١٨رئيس ونائبني للرئيس و

  .متثيلية على أن يراعي بصفة خاصة التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيل املناسب للنظم القانونية الرئيسية يف العامل

، وافقت ICC-ASP/3/Res.2 من النظام الداخلي للجمعية، بصيغته املعدلة بالقرار ٢٩وعمال باملادة   
  :اجلمعية على أن تكون التركيبة املقبلة للمكتب كما يلي

  مقاعد؛٥: جمموعة الدول الغربية والدول األخرى -

   مقاعد؛٥: جمموعة الدول األفريقية -
  مقاعد؛٤: جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب -

  مقاعد؛٤:      جمموعة دول أوروبا الشرقية-

بل أن ينتخب الرئيس املق) أ: ( مقاعد على أن يكون مفهوما ما يلي٣: جمموعة الدول اآلسيوية -
) ب(للجنة وثائق التفويض من دولة طرف تنتمي إىل اموعة اآلسيوية وليست طرفا يف املكتب؛ و

أن يوجه املكتب إىل العضو املنتخب دعوة قائمة على الدوام إىل املشاركة يف جلسات املكتب دون 
 .أن يكون له حق التصويت

يقي إىل ما بعد فترة والية املكتب املنتخب ملدة ثالث ومتّ التفاهم على عدم التمديد التلقائي هلذا احللّ التوف 
  .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٨سنوات يف اجللسة األوىل من الدورة الرابعة، املعقودة يف 

، انتخبت اجلمعية ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٣يف اجللسة السادسة من دورا السادسة، املعقودة يف 
   .)٨(رئيساً للجمعية يف دوراا من السابعة إىل التاسعة) نشتاينليخت(السيد كريستيان ويناويسري 

  ال وثائق

                                                                                                                                                                      
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة،  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام)  ٨(

-ICCمنشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ -نوفمرب/تشرين الثاين٣٠، نيويورك

ASP/6/20(لد األول، اجلزء األولمن النظام الداخلي ينتخب الرئيس ملدة ٢٩ووفقاً للمادة . ٢٢، الفقرة ) باء- ، ا
  .قوامها ثالث سنوات
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  السابعةوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة   -٦

  تعيني جلنة وثائق التفوض  )أ(  

  تقرير جلنة وثائق التفوض  )ب(  

، تقدم إىل ٢٤فقاً للمادة وو.  من النظام الداخلي مسأليت التمثيل ووثائق التفويض٢٨ إىل ٢٣تنظم املواد   
 ساعة بعد ٢٤ – إن أمكن –األمانة وثائق تفويض الدول األطراف وأمساء املناوبني واملستشارين يف أجل ال يتجاوز 

وتصدر وثائق التفويض عن رئيس الدولة أو احلكومة أو عن وزير اخلارجية أو عن شخص خمول من . افتتاح الدورة
  .قبل أي من هؤالء

، تقوم جلنة لوثائق التفويض، متألفة من ممثلي تسع دول أطراف، تعينهم اجلمعية يف ٢٥ملادة ومبقتضى ا  
بداية كل دورة بناء على اقتراح الرئيس، بفحص وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف وتقدم تقريراً إىل اجلمعية دون 

  .تأخري

  تنظيم األعمال  -٧

  . يف بداية الدورة استناداً إىل االقتراح املقدم من املكتبتقوم اجلمعية بالنظر يف برنامج عمل وتعتمده  

  املناقشة العامة  -٨

  ال وثائق  

  تقرير عن أنشطة املكتب   -٩

 من نظام روما األساسي، تقوم اجلمعية بالنظر يف تقارير وأنشطة ١١٢من املادة ) ج(٢وفقاً للفقرة   
  .تقارير واألنشطةاملكتب وباختاذ اإلجراءات املناسبة فيما يتعلق ذه ال

  الوثائق  

   (ICC-ASP/7/18)تقرير املكتب عن التعاون   

تقرير املكتب عن خطّة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي للمحكمة  اجلنائية  وتنفيذه 
  (ICC-ASP/7/19) تنفيذا كامال

 تعيني املوظفني باحملكمة اجلنائية الدوليةتقرير املكتب عن التمثيل اجلغراىف والتوازن بني اجلنسني يف جمال    
  (ICC-ASP/7/21)   

  (ICC-ASP/7/28)تقرير املكتب عن آلية املراقبة املستقلة  

  (ICC-ASP/7/29)تقرير املكتب عن عملية التخطيط االستراتيجي للمحكمة اجلنائية الدولية   
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  (ICC-ASP/7/32)تقرير املكتب عن تقييم نظام الصندوق االستئماين للضحايا   

 تقرير عن أنشطة احملكمة  -١٠

 من نظام روما األساسي، توفر اجلمعية هليئة الرئاسة واملدعي العام ١١٢من املادة ) ب(٢مبقتضى الفقرة   
 من نظام روما األساسي، جيوز ١١٢ من املادة ٥وطبقاً للفقرة . واملسجل التوجهات العامة فيما يتعلق بإدارة احملكمة

وكما هو منصوص عليه يف .  واملدعي العام واملسجل أو ملمثليهم أن يشاركوا يف اجتماعات اجلمعيةلرئيس احملكمة
.  من النظام الداخلي هلم أن يصدروا بيانات شفوية أو خطية ويوفروا معلومات بشأن أي مسألة قيد النظر٣٤املادة 

 .عقاد الدورة السابقة للجمعيةوتبعاً لذلك، سيقدم رئيس احملكمة تقريراً عن أنشطة احملكمة منذ ان

  الوثائق

 ICC-ASP/7/25)(تقرير عن أنشطة احملكمة   

  النظر يف ميزانية السنة املالية السابعة واعتمادها  -١١

  . من نظام روما األساسي، تنظر اجلمعية وتبت يف ميزانية احملكمة١١٢من املادة ) د(٢وفقاً للفقرة   

قواعد املالية للمحكمة على أن يقوم املسجل بإعداد امليزانية الربناجمية  من النظام املايل وال٣وينص البند   
وستقدم جلنة امليزانية . املقترحة لكل فترة مالية ويقدمها إىل الدول األطراف وإىل جلنة امليزانية واملالية لكي تنظر فيها

  .واملالية التوصيات ذات الصلة باملوضوع إىل اجلمعية

ا الثالثة توصية جلنة امليزانية واملالية بأن تعمد احملكمة مستقبالً إىل تضمني تقاريرها وأقرت اجلمعية يف دور
املتعلقة باألداء بيانات بشأن األداء املايل والنتائج احملرزة بدالً من النواتج وينبغي تقدمي هذه املعلومات كل سنة إىل 

   .)٩(ناجمية وإما ضمن تقرير منفصل يتعلق باألداءاجلمعية من خالل اللجنة إما يف نطاق مشروع امليزانية الرب

 كما  وقررت أن تكون مدة الصندوق أربع سنواتوأنشأت اللجنة يف دورا الثالثة صندوقاً للطوارئ،
 يف متديد العمل بالصندوق أو وقف عمله ويف أي مسألة أخرى ٢٠٠٨قررت أن تنظر يف دورا اليت ستعقد يف عام 

وستتخذ اجلمعية، واضعة يف االعتبار تعليقات  .)١٠( ضرورية يف ضوء التجربة السابقةمتصلة بالصندوق تعترب
  . ، قراراًً بشأن متديد أو وقف العمل بصندوق الطوارئ)١١(وتوصيات جلنة امليزانية واملالية

                                                           
-٦اف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطر ) ٩(

، ٥٠، الفقرة )ب(٨ – ألف –، اجلزء ثانياً (ICC-ASP/3/25)منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠
  .٤، الفقرة ١ – ألف –واجلزء ثانياً 

 .٦، القسم باء، الفقرة ICC-ASP/3/Res.4ر املرجع نفسه، اجلزء ثالثاً، القرا)  ١٠(

)١١  (ICC-ASP/7/15 ١٤١-١٣٤، الفقرات. 
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 واملالية،  ودعت اجلمعية يف دورا السادسة احملكمة إىل أن تقوم، واضعة يف االعتبار تعليقات جلنة امليزانية
بتقدمي تقرير حمدث إىل اجلمعية يف دورا املقبلة يتناول، يف مجلة أمور، شتى آليات املساعدة القانونية الراهنة أمام 

وستنظر اجلمعية يف اآلثار املالية واآلثار على . )١٢(احملاكم اجلنائية الدولية بغية تقييم أثر شىت هذه اآلليات يف امليزانية
  .  مة لتقدمي املساعدة القانونيةالسياسية العا

  الوثائق

 )ICC-ASP/7/3( تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا العاشرة  

         تقرير عن املوارد املالئمة للتحقيقات املالية يف إطار برنامج املساعدة القانونية التابع للمحكمة 
)ICC-ASP/7/4( 

         ستعانة يف أعماهلا املتعلقة بالترمجة التحريرية مبصادر خارجيةتقرير عن خيارات احملكمة يف اال 
)ICC-ASP/7/5( 

  )ICC-ASP/7/6(تقرير مرحلي : تقرير احملكمة عن وضع إستراتيجية للموارد البشرية 

  ) ICC-ASP/7/7( ٢٠٠٨مارس / آذار٣١تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت  

 )Add.2و  Add.1 و ICC-ASP/7/8( ٢٠٠٧داء الربناجمي للمحكمة اجلنائية الدولية لسنة األ تقرير عن  

  Corr.2*و Corr.1و ICC-ASP/7/9( للمحكمة اجلنائية الدولية ٢٠٠٩امليزانية الربناجمية املقترحة لسنة 

  )Corr.3و ) باإلنكليزية فقط(

   يف إطار دوائر االختصاص اجلنائي الدولية ةتقرير مؤقت يتعلق بشىت آليات املساعدة القانونية القائم
 ICC-ASP/7/12)( 

تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا 
 )ICC-ASP/7/13( ٢٠٠٨يونيه /  حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٧يوليه /  متوز١خالل الفترة من 

 (ICC-ASP/7/14) ٢٠٠٨أغسطس / آب٣١نائية الدولية حىت تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجل

  )Add.1و ICC-ASP/7/15(تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا احلادية عشرة 

  (ICC-ASP/7/16)تقرير عن استخدام صندوق الطوارئ باحملكمة  

    بيري مببا غومبو-العام ضد جاناملدعي  – األنشطة التحضريية للمحاكمة –امليزانية التكميلية املقترحة   

  (ICC-ASP/7/17)  

 (ICC-ASP/7/23) تقرير عن آليات املساعدة اقاونية املختلفة أمام احملاكم اجلنائية الدولية  

                                                           
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة،  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام)  ١٢(

-ICCاحملكمة اجلنائية الدولية، منشور ( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ -نوفمرب/تشرين الثاين٣٠  نيويورك، 

ASP/6/20(لد األول، اجلزء الثالثألف، القرار -، ا ICC-ASP/6/Res.2 ١٣، الفقرة. 
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  (ICC-ASP/7/24)  املعوزينعن الزيارات األسرية للمحتجزيناحملكمة تقرير  

   (ICC-ASP/7/30)تقرير املكتب عن الزيارات األسرية للمحتجزين   

  م احملاكم اجلنائية الدوليةاتقرير املكتب عن اآلليات املختلفة للمساعدة القانونية القائمة أم  

 (ICC-ASP/7/31) 

  النظر يف تقارير مراجعي احلسابات  -١٢

 من النظام املايل والقواعد املالية على أن تعني اجلمعية مراجعاً للحسابات ليجري مراجعة ١٢ينص البند   
 طبقاً ملعايري املراجعة املقبولة عموماً، رهناً بأي توجيهات خاصة من مجعية الدول األطراف، ووفقاً للحسابات

ويف اجللسة احلادية عشرة من دورا األوىل املعقودة يف . للصالحيات اإلضافية املنصوص عليها يف مرفق هذا النظام
فعني ) ١٣(ى السلطة اليت خولته إياها اجلمعية أُبلغت اجلمعية أن املكتب تصرف مبقتض٢٠٠٣ابريل / نيسان٢٢

املكتب الوطين ملراجعة احلسـابات يف اململكـة املتحـدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية مراجعاً حلسابات 
  .)١٤(احملكمة لفترة قوامها أربع سنوات

ملتحدة لربيطانيا العظمى ويف دورا اخلامسة، عينت اجلمعية املكتب الوطين ملراجعة احلسابات للمملكة ا  
  .)١٥()٢٠١٠-٢٠٠٧(وإيرلندا الشمالية مراجعا حلسابات احملكمة لفترة ثانية قوامها أربع سنوات 

، يصدر مراجع احلسابات تقريراً عن نتائج مراجعة البيانات املالية والبيانات ذات ٧–١٢ووفقاً للبند   
 ختضع تقارير املراجعة، قبل عرضها على ٩-١٢ و٨-١٢دين ووفقاً للبن. الصلة املتعلقة حبسابات الفترة املالية

وتنظر اجلمعية وتقر البيانات املالية والتقارير املتعلقة باملراجعة . اجلمعية، لفحص جيريه املسجل وجلنة امليزانية واملالية
  . اليت توافيها ا جلنة امليزانية واملالية

 قلم احملكمة سنويا إىل مجعية الدول األطراف تقريراًاجلمعية بأن يقدم أوصت ويف دورا السادسة،   
يلخص األنشطة الرئيسية اليت اضطلع ا مكتب املراجع الداخلي للحسابات ويتضمن أهم االستنتاجات الواردة 

يذ ويتعني أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن معدل تنف. يف تقريره والتوجيهات والتوصيات اليت مت اعتمادها
  . ت والتوصيات املذكورةالتوجيها

                                                           
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك، )   ١٣(
  .٢٩، اجلزء أوالً، الفقرة ) والتصويبE.03.V.2: مم املتحدة، املبيع رقممنشور األ( ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠-٣

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل )   ١٤(
-ICCشور األمم املتحدةمن(٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣-٢١فرباير و / شباط٧-٣، نيويورك، )االستئنافان األول والثاين(

ASP/1/3/Add.1) ( ٤٠، اجلزء أوالً، الفقرة. 

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة،الهاي، )   ١٥(
 الفقرة - اجلزء ثانياً)ICC-ASP/5/32منشور احملكمة اجلنائية ( ٢٠٠٦ديسمرب /  كانون األول١ -نوفمرب/  تشرين الثاين٢٣
٤٣.  
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على أساس خمصص عند  يقدم املراجع الداخلي للحسابات تقارير سنوية، وبأنأيضاً وأوصت اجلمعية 
عن طريق رئيس جلنة مراجعة احلسابات، وأن حتيل جلنة امليزانية واملالية إىل اجلمعية امليزانية واملالية  إىل جلنةاالقتضاء، 

  .)١٦( وفقاً لذلك١-١١٠تعديل القاعدة اجلمعية قررت و.  إليهاأي مسائل يلزم توجيه اهتمامها

وأشارت جلنة امليزانية واملالية يف دورا احلادية عشرة إىل توصية اجلمعية يف دورا السادسة بأن يقدم 
املسجل سنوياً إىل مجعية الدول األطراف تقريراً يلخص األنشطة الرئيسية اليت اضطلع ا مكتب املراجعة الداخلية 

، وبأن يتخذ التوجيهات والتوصيات اليت مت اعتمادهاويتضمن أهم االستنتاجات الواردة يف تقريره و للحسابات
اخلطوات املالئمة، حسب االقتضاء، لكفالة الوصول يف احملكمة إىل املعلومات الواردة يف أي تقرير املسجل أيضاً 

يف أثناء ذلك املسجل معني يعده مكتب املراجع الداخلي للحسابات ألي دولة طرف إذا طُلب منه ذلك، ويتخذ 
  .)١٧( املالئمة لصون املعلومات السرية أو الشخصيةالتدابري

 من النظام املايل ١-١١٠بتعديل القاعدة ) ١٨(والحظت اللجنة أن هذا الطلب يتعارض مع قرار اجلمعية
وأوصت اللجنة بأن تعيد  اجلمعية النظر يف هذه املسائل من أجل توضيح املوقف فيما يتعلق . والقواعد املالية أيضاً

  .)١٩(إلداريبالتسلسل ا

  الوثائق

ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للفترة من 
٢٠٠٧) ICC-ASP/7/10 و Corr.1(  

 كانون ٣١يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للفترة من 
  ICC-ASP/7/11) ( ٢٠٠٧ ديسمرب /األول

  

  )Add.1و  ICC-ASP/7/15(تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا احلادية عشرة  

  تقرير جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا  -١٣

 صندوقاً استئمانياً لصاحل ضحايا اجلرائم الداخلة يف ICC-ASP/1/Res.6مبوجب قرارها أنشأت اجلمعية   
 .أسر هؤالء الضحايا فضالً عن جملس إلدارة الصندوق االستئماين للضحايااختصاص احملكمة و

                                                           
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة،  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام)   ١٦(

، )ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ -نوفمرب/تشرين الثاين٣٠نيويورك، 
  .٦ و ٤ جيم، الفقرتان -د األول، اجلزء ثانياًال
  .٤املرجع نفسه، الفقرة )  ١٧(
  .ICC-ASP/6/Res.5 املرجع نفسه، اجلزء الثالث، القرار)  ١٨(
)١٩  (ICC-ASP/7/15 ٣٤، الفقرة. 
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، انتخبت اجلمعية مخسة ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢ويف اجللسة اخلامسة من دورا الثانية، املعقودة يف   
ندوق  من القرار املنشئ للص١١ووفقاً للفقرة . أعضاء يف جملس اإلدارة، وبدأت مدة عملهم يف التاريخ املذكور

  .االستئماين، ينبغي أن يقدم جملس اإلدارة تقريراً سنوياً إىل اجلمعية عن أنشطة ومشاريع الصندوق

  الوثائق  

تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا 
  (ICC-ASP/7/13)  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٧يوليه / متوز١خالل الفترة من 

  تقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان  -١٤

إنشاء فريق عامل خاص يعىن جبرمية العدوان تكون  ICC-ASP/1/Res.1 قرارها  يفقررت اجلمعية  
لكافة الدول األعضاء يف األمم املتحدة أو ألعضاء الوكاالت املتخصصة أو على قدم املساواة عضويته مفتوحة 

 وعرض هذه املقترحات على بغرض صياغة مقترحات لوضع أحكام تتعلق بالعدوان الة الدولية للطاقة الذريةالوك
 يف النظام األساسي، وفقا هاجادرإللتوصل إىل أحكام مقبولة بشأن جرمية العدوان لاجلمعية يف مؤمتر استعراضي 

 الفريق العامل اخلاص خالل الدورات العادية ن جيتمعوقررت اجلمعية أيضا أ. النظامهذا  منلألحكام ذات الصلة 
  .جلمعية الدول األطراف أو يف أي موعد تراه اجلمعية مناسبا وممكنا

 يف، ٢٠٠٣فرباير / شباط٧املعقودة يف املستأنفة األوىل  من دورا الثامنةوقررت اجلمعية يف اجللسة   
عامل اخلاص املعين جبرمية العدوان خالل الدورات بناء على اقتراح من املكتب، أن جيتمع الفريق ال ومجلة أمور

 جلستان أو ثالث جلسات تخصصوقررت أيضا أن . ٢٠٠٣عام يف  من الدورة الثانية اًالسنوية للجمعية، بدء
  .، سنوياًحسب االقتضاء، ات اجلمعية للفريق العامل اخلاص، وأن يتكرر هذا النمطدورمن 

يومني على  ختصصأن ، يف مجلة أمور، ٢٠٠٧ املعقودة يف عام سادسة يف دورا ال،وقررت اجلمعية  
األقل من أيام العمل يف دورا السابعة ألعمال الفريق العامل اخلاص وأن تعقد دورة مستأنفة مدا مخسة أيام، عند 

  . يف نيويورك إلجناز أعمال الفريق العامل اخلاص، يف تاريخ حيدده املكتب٢٠٠٩االقتضاء، يف عام 

  ثائقالو

 السادسة الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة
 ، )ICC-ASP/6/20/Add.1الدوليةمنشور احملكمة اجلنائية ( ٢٠٠٨يونيه/ حزيران٦-٢،  نيويورك،املستأنفة

  . الثايناملرفق
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  مباين احملكمة  -١٥

  املباين الدائمة  )أ(  

 الذي قررت فيه، يف مجلة أمور، أن املباين ICC-ASP/6/Res.1دورا السادسة القرار  اجلمعية يف اعتمدت  
الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية ينبغي أن تشيد يف موقع ألكسندركازيرن، وأذنت يف هذا الصدد للدولة املضيفة 

  .ما احتفظت حبق اجلمعية يف اإلذن بالتوقيع على العقودبأن تبادر بإطالق املنافسة املتعلقة بوضع تصميم معماري بين

قبة اإلستراتيجية ارموعالوة على ذلك، أنشأت اجلمعية جلنة مراقبة تتكون من عشرة من الدول األطراف لل
  : للمشروع وفقاً للمرفق الثاين هلذا القرار، طلبت  إىل جلنة املراقبة املذكورة ما يلي

 متويل تشييد املباين الدائمة والتكاليف ذات الصلة، مبا يف ذلك توافق مواصلة النظر يف خيارات  )أ(
هذه اخليارات مع النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة، مع التركيز بوجه خاص على العرض 

 املوجهة من وزير خارجية الدولة ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٥الوارد يف الرسالة املؤرخة 
  ية الدول األطراف بغية توفري توصيات إىل اجلمعية يف دورا املقبلة؛ املضيفة إىل رئيس مجع

مواصلة حتديد وتوضيح تكاليف البناء التقديرية الشاملة للمشروع دف توفري توصيات فيما   )ب(
  يتعلق مبظروف التكلفة تقدم إىل اجلمعية يف دورا املقبلة؛ 

  شروع وبيان كمها؛ مواصلة حتديد سائر التكاليف ذات الصلة بامل  )ج(

مواصلة رصد سري عمل اهليكل اإلداري للمشروع والقيام، عند االقتضاء، بتزويد اجلمعية   )د(
  بتوصيات تتعلق بأية تسويات يقتضيها احلال؛ 

  . إىل اجلمعية يف دورا القادمةوينص املرفق الثاين أيضاً على أن يقدم رئيس جلنة املراقبة تقريراً
  وثائقال

 ).Add.1/Rev.1و  ICC-ASP/7/22(نة املراقبة عن املباين الدائمة تقرير جل

  املؤمتر االستعراضي  -١٦

،  يعقد األمني العام لألمم املتحدة بعد انقضاء سبع سنوات  من نظام روما األساسي١٢٣املادة عمال ب
وجيوز أن يشمل االستعراض . ممؤمترا استعراضيا للنظر يف أية تعديالت على هذا النظا على بدء نفاذ النظام األساسي

ويكون هذا املؤمتر مفتوحا للمشاركني يف مجعية الدول . ، دون أن يقتصر عليها٥قائمة اجلرائم الواردة يف املادة 
  . األطراف وبنفس الشروط

______________________  

ائية الدولية، الدورة اخلامسة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلن   )٢٠(
اجلزء  ،  ICC-ASP/5/32)منشور احملكمة اجلنائية الدولية، (٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١ –نوفمرب / تشرين الثاين٢٣

  .ICC-ASP/5/Res.3ثالثاً، القرار  
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خاصة فيما يتعلق ويف دورا اخلامسة، طلبت اجلمعية إىل املكتب البدء يف األعمال التحضريية للمؤمتر، 
بالنظام الداخلي الواجب تطبيقه يف املؤمتر االستعراضي، والقضايا العملية والتنظيمية، خاصة فيما يتعلق مبكان موعد 

  .  )٢٠(انعقاد املؤمتر، وأن يقدم تقريرا إىل الدورة السادسة جلمعية الدول األطراف عن حالة هذه األعمال التحضريية

على مشروع النظام الداخلي للمؤمترات االستعراضية وقررت أن قت اجلمعية ويف دورا السادسة، صاد
عشرة أيام عمل، وأن تتم مناقشة إىل مخسة  يستغرق من ٢٠١٠يعقد مؤمتر استعراضي يف النصف األول من عام 

عية الدول األطراف املقترحات املتعلقة بالتعديالت الواجب أن ينظر فيها املؤمتر االستعراضي أثناء الدورة الثامنة جلم
   .)٢١(، وذلك بغية تعزيز توافق اآلراء واإلعداد اجليد للمؤمتر االستعراضي٢٠٠٩يف عام 

وعالوة على ذلك، طلبت اجلمعية إىل املكتب وإىل جهة التنسيق املعنية باستعراض نظام روما األساسي   
رة السادسة للجمعية، وأخذاً كذلك بعني االعتبار االضطالع مبشاورات استناداً إىل املناقشات اليت أُجريت أثناء الدو

طراف املعين باملؤمتر قائمة املعايري املوضوعية غري الشاملة الواردة يف مرفق تقرير الفريق العامل التابع جلمعية الدول األ
ستأنفة للجمعية ، بغية تقدمي مقترحات تتعلق مبكان انعقاد املؤمتر االستعراضي إىل الدورة السادسة امل)٢٢(االستعراضي
   .)٢٣(٢٠٠٨يونيه/يف حزيران

ICC-ASP/6/Res.8واعتمدت اجلمعية يف دورا السادسة املستأنفة القرار    
) ٢٤(

الذي أكدت فيه، يف مجلة  
  .أمور، احلاجة إىل التوصل، بدون تأخري، إىل قرار ائي بشأن مكان انعقاد املؤمتر االستعراضي

 قالوثائ    

   جهة املنسقة املعنية باملؤمتر االستعراضي لنظام روما األساسيالتقرير املؤقت لل  
  (ICC-ASP/7/WGRC/INF.1)    

 السادسة الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة
 ICC-ASP/6/20/Add.1)دوليةالمنشور احملكمة اجلنائية ( ٢٠٠٨يونيه / حزيران٦-٢،  نيويورك،املستأنفة

  .واملرفق الثالث ICC-ASP/6/Res.8 اجلزء الثاين، القرار  ،

                                                           
 

الدورة السادسة، روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام ) ٢١(
-ICCمنشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ -نوفمرب/تشرين الثاين٣٠نيويورك، 

ASP/6/20(ًلد األول، اجلزء ثالثاألف، القرار -، ا ICC-ASP/6/Res.2 ٥٤ و ٥٣، الفقرتان.   
 . ICC-ASP/6/WGRC/1  الوثيقة ) ٢٢(

روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة،  معية الدول األطـراف يف نظامالوثائق الرمسية جل)  ٢٣(
، )ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ -نوفمرب/تشرين الثاين٣٠نيويورك، 

  .٥٦، اللفقرة ICC-ASP/6/Res.2 ألف، القرار - الد األول، اجلزء ثالثاً

روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة،  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام)  ٢٤(
-ICCمنشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ -نوفمرب/تشرين الثاين٣٠نيويورك، 

ASP/6/20(ًلد األول، اجلزء ثالثاار  ألف، القر-، اICC-ASP/6/Res.8 ٦، اللفقرة. 
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  ة جلمعية الدول األطرافبلق املاتالدورأماكن انعقاد  مبواعيد واملتعلقةرات اقرال   -١٧

  . من النظام الداخلي، تقرر اجلمعية يف الدورة السابقة تاريخ بدء كل دورة ومدا٥عمال باملادة   

  ة للجنة امليزانية واملاليةبلقالدورة املانعقاد  مبواعيد ومكان املتعلقةرات اقرال  -١٨

، جتتمع اللجنة عند االقتضاء ومرة واحدة على األقل  ICC-ASP/1/Res.4 من مرفق  القرار٤عمال بالفقرة   
 إىل ٢٠، يف الفترة من يف الهاي الثانية عشرةعقد دورا ، أن تمؤقتا يف دورا احلادية عشرة، قررت اللجنةو. سنويا
  .)٢٥( يف الهاي٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٢ إىل ١٤، ودورا الثالثة عشرة يف الفترة من ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤

 مسائل أخرى -١٩

  ال وثائق

  

- - - 0 - - - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

_______________________ 
)٢٥  (ICC-ASP/7/15 ١٤٤، الفقرة.  


