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 مجعية الدول األطراف  

  )االستئناف األول( ةبعسا ال الدورة

  نيويورك
  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣-١٩

  

  القائمة املشروحة للبنود املدرجة

   يف جدول األعمال املؤقت
  

  مذكرة من األمانة

للدورة لالستئناف األول أعدت هذه القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت 
-ICC)يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ") اجلمعية(" جلمعية الدول األطراف السابعة

ASP/7/2)ا الاالستئناف األول من ا يف  ملساعدة اجلمعية يف نظرها يف املسائل املطروحة عليهاليت ةبعسادور 
وتعكس هذه .  صباحا٠٠/١٠، يف السـاعة ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٩ستعقد يف نيويورك، يوم االثنني 

  .٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول٣القائمة حالة الوثائق الصادرة لغاية 
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  القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت

  إقرار جدول األعمال  -١

 من النظام الـداخلي  ٢٢ إىل ١٨من   و ١٣ إىل   ١٠  من تنطبق على الدورات العادية للجمعية املواد       
  .اخلاصة جبدول األعمال

 جدول األعمـال    ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٣ من النظام الداخلي، صدر يف       ١١ و ١٠ووفقاً للمادتني    
، يلـزم   يلـداخل  من النظام ا   ١٩ووفقا للمادة   . (ICC-ASP/7/2)السابعة  للدورة  لالستئناف األول   املؤقت  

  .عرض جدول األعمال على اجلمعية للموافقة عليه

  الوثائق  

   (ICC-ASP/7/2)جدول األعمال املؤقت     

  الدول املتأخرة عن سداد اشتراكاا  -٢

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

  ".مساوياً لقيمة االشتراكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائداً عنها

  الذي يتـضمن يف منطوقـه        ICC-ASP/4/Res.4واعتمدت اجلمعية، يف دورا الرابعة، القرار         
 وقررت اجلمعية مجلة أمور منها أن       .متأخرات الدول األطراف   اليت تتناول مسألة     ٤٧ إىل   ٤٠  من الفقرات

 من نظـام رومـا      ١١٢ من املادة    ٨تقدم الدول األطراف إىل أمانة اجلمعية طلبات اإلعفاء مبوجب الفقرة           
، حىت يسهل على اللجنة     ")اللجنة(" جلنة امليزانية واملالية  ، قبل شهر واحد على األقل من عقد دورة          األساسي

 لإلعفاء مبوجـب   وتبلغَ اللجنة مجعية الدول األطراف قبل أن تبت اجلمعية يف أي طلبات         استعراض الطلبات 
   )١(. من نظام روما األساسي١١٢ من املادة ٨الفقرة 

يف مرفقه الثالث     الذي يتضمن     ICC-ASP/5/Res.3واعتمدت اجلمعية، يف دورا اخلامسة القرار         
 على إمكانية نظر اجلمعية يف طلبات اإلعفـاء         ٩ وتنص التوصية    .متأخرات الدول األطراف  توصيات بشأن   

 ١، يعقدان ما بني     من فقدان حقوق التصويت فيما يتعلق بأي دورة مستأنفة للجمعية، أو اجتماع للمكتب            
  )٢(. أي سنة، دون أن توصي اللجنة بذلك مسبقاًيناير والدورة األوىل للجنة يف/كانون الثاين

                                                           
 –نوفمرب / تشرين الثاين٢٨لرابعة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظـام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ا   )١(
، ICC-ASP/4/Res.4، اجلزء ثالثاً، القرار )ICC-ASP/4/32منشـور احملكمـة اجلنائيـة الدولية،  (٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣

 .٤٤ و٤٣ و٤٠الفقرات 

نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ الدولية، الدورة اخلامسة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية)   ٢(
، املرفق ICC-ASP/5/Res.3 ، اجلزء ثالثاً،  القرار  ICC-ASP/5/32)منشور احملكمة اجلنائية الدولية، (٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١ –

 .الثالث
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   املتضمنة يف القرار   التوصيات كافة أن تنفذ الدول األطراف    ، اجلمعية، يف دورا السادسة    وناشدت
 ICC-ASP/5/Res.3دون أي تأخريو )٣(، املرفق الثالث.  

  الوثائق

محكمة اجلنائية الدولية، الدورة    روما األساسي لل  يف نظـام   الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف       
منشـور احملكمـة  ( ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٣ –نوفمرب  /ن الثاين  تشري ٢٨ ، الهاي، لرابعةا

  .ICC-ASP/4/Res.4، اجلزء ثالثاً، القرار )ICC-ASP/4/32اجلنائيـة الدولية، 

جلنائية الدولية، الدورة   روما األساسي للمحكمة ا   يف نظـام   الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف       
منـشـور  ( ٢٠٠٦ديـسمرب  / كـانون األول ١ –نـوفمرب  /ن الثاين تشري٢٣ ، الهاي، امسةاخل

، املرفـق   ICC-ASP/5/Res.3، اجلزء ثالثاً، القرار     )ICC-ASP/5/32احملكمـة اجلنائيـة الدولية،    
  .الثالث

مة اجلنائية الدولية، الدورة لمحك األساسي لروما نظـاميف الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف  
منـشـور  ( ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ١٤ –نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠،  نيويوركسة،  لسادا

-ICC اجلـزء ثالثـاً، القـرار         الـد األول،   ،)ICC-ASP/6/20احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة،     

ASP/6/Res.2املرفق الثالث ،.  

  ةبعسالدورة ال االستئناف األول ل الدول األطراف يفوثائق تفويض ممثلي  -٣

، ٢٤ووفقاً للمادة .  من النظام الداخلي مسأليت التمثيل ووثائق التفويض٢٨ إىل ٢٣  منتنظم املواد  
 إن  - الدول األطراف وأمساء املناوبني واملستشارين يف أجل ال يتجاوز            ممثلي تقدم إىل األمانة وثائق تفويض    

وتصدر وثائق التفويض عن رئيس الدولة أو احلكومة أو عن وزيـر            .  بعد افتتاح الدورة    ساعة ٢٤ -أمكن  
  .اخلارجية أو عن شخص خمول من قبل أي من هذه اجلهات

 املعقودة السابعة من دورا  اخلامسةيف اجللسة     اجلمعية لداخلي، قامت  من النظام ا   ٢٥ووفقاً للمادة     
إسـتونيا،    : يف جلنة وثائق التفويض وهـي      للعمليني الدول التالية     بتع ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧يف  

  .ولوسوتو، وهولندا، ومجهورية كوريا، وسورينام، وصربيا، وكوستا ريكا،  وآيرلنداوأوغندا،

تقدم تقريراً إىل اجلمعيـة     سوستفحص جلنة وثائق التفويض وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف و         
  .دون تأخري

  لتنظيم األعما  -٤

  . من املكتب، يف برنامج عمل وستقوم باعتمادهاقتراحستنظر اجلمعية يف بداية الدورة، استناداً إىل   

                                                           
 
)٣   (

 تشرين ٣٠، نيويوركسة، لسادمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اروما األساسي لليف نظـام الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف  

،  ألف اجلزء ثالثاً الد األول،،)ICC-ASP/6/20منشـور احملكمـة اجلنائيـة الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ –نوفمرب /الثاين
 .، املرفق الثالثICC-ASP/6/Res.2القرار 
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  ستة قضاةانتخاب   -٥

، بصيغته ICC-ASP/3/Res.6  من نظام روما األساسي والقرار٣٦تنظم األحكام ذات الصلة من املادة 
  .موانتخاالقضاة ، إجراء تعيني ICC-ASP/5/Res.5املعدلة بالقرار 

  الوثائق

 ICC-ASP/7/33(مذكرة من األمانة العامة بشأن االنتخاب الثالث لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية 
  )Add.1و

  )ICC-ASP/7/34(دليل االنتخاب : االنتخاب الثالث لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية

محكمة اجلنائية الدولية، الدورة  األساسي للروما يف نظـامالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف  
-ICCمنشـور احملكمــة اجلنائيــة الدوليـة،       ( ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١٠-٦،  الهايالثالثة،  

ASP/3/25(،  اجلزء ثالثاً، القرارICC-ASP/3/Res.6.  

  انتخاب ستة أعضاء يف جلنة امليزانية واملالية  -٦

وتتألف اللجنة من . شئ جلنة للميزانية واملالية، أن تنICC-ASP/1/Res.4قررت اجلمعية، مبوجب قرارها 
 هم خرباء من الدول األطراف يشهد هلم مبكانتهم وخربم يف املسائل املالية على  عضواً من خمتلف اجلنسيات١٢

وتنتهي والية ستة أعضاء . وتنتخبهم اجلمعية ملدة ثالث سنوات على أساس التوزيع اجلغرايف العادل. الصعيد الدويل
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٠ اللجنة يف يف

  الوثائق

 )ICC-ASP/7/27 (مذكرة من األمانة العامة بشأن انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية

  مسائل أخرى  -٧

  ال توجد وثائق

---0---  


