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 مجعية الدول األطراف  

  اخلامسة املستأنفة الدورة
 نيويورك

 ٢٠٠٧فرباير / شباط١ -  يناير/كانون الثاين٢٩

 

 القائمة املشروحة للبنود املدرجة
 املؤقت يف جدول األعمال 

 
 مذكرة من األمانة

أعدت هذه القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة املستأنفة جلمعية               
 ملساعدة  (ICC-ASP/5/24/Rev.1)يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية        ")  اجلمعية("الدول األطراف   

 ٢٩حة عليها يف دورا اخلامسة املستأنفة اليت ستعقد يف نيويورك، يوم االثنني             اجلمعية يف نظرها يف املسائل املطرو     
 ١٨وتعكس هذه القائمة حالة الوثائق الصادرة لغاية        .   صباحا ٠٠/١٠، يف السـاعة    ٢٠٠٧يناير  /  كانون الثاين 
 .٢٠٠٧يناير /كانون الثاين
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 القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت

 إقرار جدول األعمال -١

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

                جدول األعمال       ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٦                                 من النظام الداخلي، صدر يف         ١١    و   ١٠     ً             ووفقـاً للمادتني    
             نسخة منقحة     ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول  ١٣          ، وصدرت يف (ICC-ASP/5/24)                             املؤقت للدورة اخلامسة املستأنفة 

                                                 من النظام الداخلي، يلزم عرض جدول األعمال على      ١٩               ووفقا للمادة     . (ICC-ASP/5/24/Rev.1)              هلـذا اجلدول  
  .                    اجلمعية للموافقة عليه

        الوثائق 

   (ICC-ASP/5/24/Rev.1)                  جدول األعمال املؤقت  

٢ - ا                              الدول املتأخرة عن سداد اشتراكا  

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

   ".              ً     ابقتني أو زائداً عنها                                             االشتراكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني الس

  ،     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول ٣                                                                واعـتمدت اجلمعـية، يف اجللسة الرابعة من دورا الرابعة املعقودة يف    
               متأخرات الدول                         اليت تتناول مسألة       ٤٧       إىل     ٤٠                                       الذي يتضمن يف منطوقه الفقرات        ICC-ASP/4/Res.4            القـرار     
  .      األطراف

  ،     ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول   ١                               من دورا اخلامسة املعقودة يف                                           واعتمدت اجلمعية، يف اجللسة السابعة      
  .                    متأخرات الدول األطراف                                          الذي يتضمن يف مرفقه الثالث توصيات بشأن ICC-ASP/5/Res.3        القرار  

        الوثائق

                                                 روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة                يف نظـام                                              الوثائـق الـرمسية جلمعية الدول األطراف         
               منشـور احملكمـة   (      ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول   ١  –       نوفمرب   /                 تـشرين الثاين     ٢٣        هـاي،    ال        اخلامسة، 

  .              ، املرفق الثالثICC-ASP/5/Res.3            ً         ، اجلزء ثالثاً، القرار  )ICC-ASP/5/32                  اجلنائيـة الدولية، 

                                                 روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة                يف نظـام                                              الوثائـق الـرمسية جلمعية الدول األطراف         
ـ                منشـور احملكمـة  (      ٢٠٠٥      ديسمرب  /             كانون األول  ٣  –       نوفمرب   /                 تـشرين الثاين     ٢٨                 رابعة، الهـاي،        ال

  .ICC-ASP/4/Res.4            ً         ، اجلزء ثالثاً، القرار  )ICC-ASP/4/32                  اجلنائيـة الدولية، 
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                                                        وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة اخلامسة املستأنفة  - ٣

          ، تقدم إىل   ٢٤     ً        ووفقاً للمادة   .                                 خلي مسأليت التمثيل ووثائق التفويض                من النظام الدا  ٢٨       إىل     ٢٣             تنظم املواد    
           ساعة بعد   ٢٤  -          إن أمكن -                                                                        األمانة وثائق تفويض الدول األطراف وأمساء املناوبني واملستشارين يف أجل ال يتجاوز 

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

                                                                           من النظام الداخلي، قامت جلنة لوثائق التفويض يف اجللسة األوىل من دورا اخلامسة    ٢٥     ً            ووفقـاً للمادة     
       األردن،   :                                                              بتعيني الدول التالية للخدمة يف جلنة وثائق التفويض وهي             ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٣              املعقـودة يف    

   .                                                غواي، وبنن، وسلوفينيا، وصربيا، وفرنسا، وهندوراس                        وأوغندا، وايرلندا، وبارا

  .                                                                   ً                   وستفحص جلنة وثائق التفويض وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف وتقدم تقريراً إىل اجلمعية دون تأخري

             تنظيم األعمال - ٤

  .       اعتماده                                    ً                                                 ستنظر اجلمعية يف بداية الدورة، استناداً إىل االقتراح املقدم من املكتب، يف برنامج عمل وستقوم ب 

                                                انتخاب أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا - ٥

      ً                                 صندوقاً استئمانيا لصاحل ضحايا وأسر ضحايا   ، ICC-ASP/1/Res.6              مبوجب قرارها      ،                   أنـشأت اجلمعـية    
   .                                    ً                                      اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة، فضالً عن جملس إلدارة الصندوق االستئماين للضحايا

ICC-ASP/1/Res.7    وICC-ASP/1/Res.6                                لة بترشيح وانتخاب أعضاء الس مها                     والقـراران ذويا الص  

                        على أن يتألف جملس اإلدارة     ICC-ASP/1/Res.6                 وينص مرفق القرار   .     ٢٠٠٢      سبتمرب  /       أيلول ٩             وكالمها مؤرخ يف 
    تهم                    وميارسون مهامهم بصف   .                                                                                  مـن مخـسة أعضاء ينتخبون ملدة ثالث سنوات وجيوز أن يعاد انتخام مرة واحدة              

         ً                                                             ً                  وينص أيضاً على أن تنتخب اجلمعية أعضاء جملس اإلدارة الذين جيب أن يكونوا مجيعاً من                 .                      الفردية وبدون مقابل  
                                                                                                             جنـسيات خمـتلفة، على أساس التوزيع اجلغرايف العادل ومع مراعاة ضرورة ضمان التوزيع العادل بني اجلنسني                 

                                             ّ           يكون أعضاء جملس اإلدارة من بني األشخاص الذين يتحلّون          و  .                                                       والتمثيل العادل للنظم القانونية الرئيسية يف العامل      
  .                                                                     باألخالق الرفيعة واحلياد والرتاهة وبالكفاءة يف جمال محاية ضحايا اجلرائم اخلطرية

  :                                       ، توزع مقاعد جملس اإلدارة على النحو التايلICC-ASP/1/Res.7             ووفقا للقرار  

                           الدول اإلفريقية، مقعد واحد؛  • 
            مقعد احد؛              الدول اآلسيوية،  • 
                               دول أوروبا الشرقية، مقعد واحد؛  • 
                                                           دول جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، مقعد واحد؛  • 
  .                                       دول أوروبا الغربية ودول أخرى، مقعد واحد  • 
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                                                   تسمي الدول األطراف املرشحني خالل فترة الترشيح                           أيضا على أن    ICC-ASP/1/Res.7              وينص القرار    
                                                                باإلضافة إىل ذلك، ال ينظر يف الترشيحات املقدمة قبل فترة الترشيح أو     .                         كتب مجعية الدول األطراف                اليت حيددها م  

    ٢٧     إىل     ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران ٥       ً         أسبوعاً متتد من   ١٢                                            ويف هـذا السياق، قرر املكتب فترة للترشيح مدا   .       بعدهـا
                               ئيس مجعية الدول األطراف فترة              مدد ر  ICC-ASP/1/Res.5               من القرار     ٤     ً          ووفقاً للفقرة     .     ٢٠٠٦         أغـسطس    /  آب

  .    ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٩                        وانتهي التمديد الرابع يف   .                  الترشيح أربع مرات

          ولذلك، يف    .                                                                                         ويف ايـة فتـرة الترشيح، مل تقم الدول األطراف بتسمية مرشح موعة الدول اآلسيوية               
                                ، انتخبت اجلمعية أربعة أعضاء         ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٣٠                                                اجللسة السادسة من دورا اخلامسة، املعقودة يف        

                                                                                                         لـس اإلدارة وقررت تأجيل االنتخاب للمقعد املخصص موعة الدول اآلسيوية إىل الدورة اخلامسة املستأنفة               
  .    ٢٠٠٧      يناير  /             كانون الثاين  ٢٨     إىل  ١                                    وقرر املكتب تعيني فترة للترشيح متتد من   .        للجمعية

        الوثائق 

                                                               النـتخاب الثاين ألعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا                                          مذكـرة مـن األمانـة بـشأن ا        
(ICC-ASP/5/28/Add.1) .   

                                           تقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان - ٦

                                                     إنشاء فريق عامل خاص يعىن جبرمية العدوان وتكون         ICC-ASP/1/Res.1           قرارها       يف                 قـررت اجلمعـية    
                                                            ة الدول األعضاء يف األمم املتحدة أو ألعضاء الوكاالت املتخصصة أو        لكاف                   على قدم املساواة                        عـضويته مفـتوحة     

                        وعرض هذه املقترحات على                                             بغرض صياغة مقترحات لوضع أحكام تتعلق بالعدوان                              الوكالة الدولية للطاقة الذرية
         ً ي، وفقاً                يف النظام األساس  ها ج ا  در إل                                              لتوصل إىل أحكام مقبولة بشأن جرمية العدوان                                     اجلمعـية يف مؤمتر استعراضي ل     

                                                  ن جيتمع الفريق العامل اخلاص خالل الدورات العادية                           وقررت اجلمعية أيضا أ     .       النظام     هذا      من                    لألحكام ذات الصلة    
  .      ً  وممكناً                                                  ً جلمعية الدول األطراف أو يف أي موعد تراه اجلمعية مناسباً

      مجلة  يف  ،     ٢٠٠٣      رباير   ف /       شباط  ٧            املعقودة يف                                 من دورا األوىل املستأنفة             الثامنة                         وقررت اجلمعية يف اجللسة      
                                                                                                          بناء على اقتراح من املكتب، أن جيتمع الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان خالل الدورات السنوية                    و     أمور

   ات    دور                         جلستان أو ثالث جلسات من     تخصص              وقررت أيضا أن   .     ٢٠٠٣    عام   يف                      من الدورة الثانية   ا            ً  للجمعية، بدءً 
  .       ً ، سنوياً           حسب االقتضاء  ،               تكرر هذا النمط                                اجلمعية للفريق العامل اخلاص، وأن ي

        ، يف مجلة     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول ٣                                                          وقررت اجلمعية يف اجللسة الرابعة من دورا الرابعة املعقودة يف    
                                        عشرة أيام كاملة من االجتماعات على األقل     ٢٠٠٨     إىل     ٢٠٠٦                                       أن خيصص للفريق العامل يف السنوات من             أمور،  

ـ                                                                                         ة للجمعية اليت تعقد يف نيويورك وأن يعقد الفريق العامل اخلاص اجتماعات فيما بني                                       أثـناء الـدورات املستأنف
                                                                          وقررت أيضا أن يعقد الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان اجتماعا ال تقل       .  )١ (                        الـدورات، حسب االقتضاء   

                     ووافق املكتب من جانبه   .     ٢٠٠٧   ام                                                                              مدته عن ثالثة أيام أثناء دورا اخلامسة املستأنفة اليت ستعقد يف نيويورك يف ع        

                                                         
                                                                                                      الوثائـق الـرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة                 ) ١ (

                               منشور احملكمة اجلنائية الدولية،      ( ٥   ٢٠٠       ديسمرب   /              كانون األول   ٣  –       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٨                   الـرابعة، الهاي،    
(ICC-ASP/4/32  ،     اجلزء ثالثاً،  القرار          ً          ICC-ASP/4/Res.4 ٣٧         ، الفقرة  .  
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                                                            على املواعيد احملددة وعلى دعوة الدورة اخلامسة املستأنفة            ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ١٣                         يف اجـتماعه املعقود يف      
  . )٢ (    ٢٠٠٧      يناير  /                                                      لالنعقاد يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يف اية كانون الثاين

                                              عدوان اجتماعا غري رمسي بني الدورتني يف برينستون،                                                     وعقـد الفـريق العامـل اخلـاص املعين جبرمية ال           
                     ويرد تقرير االجتماع     .     ٢٠٠٦       يونيو   /         حزيران   ١١       إىل    ٨                                                       نـيوجريزي، الواليات املتحدة األمريكية، يف الفترة من         

  .                                                                 الذي عقد بني الدورتني يف مرفق التقرير عن أعمال اجلمعية يف دورا اخلامسة

        الوثائق 

                                                                        دول األطـراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة                                        الوثائـق الـرمسية جلمعية ال     
               منشـور احملكمـة     (    ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول   ١  –       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٣                    اخلامـسة، الهـاي،     

  .           املرفق الثاين  ،  ICC-ASP/5/32)                 اجلنائيـة الدولية،

 (ICC-ASP/5/SWGCA/1)                                           تقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان 

 (ICC-ASP/5/SWGCA.2)                          ورقة مناقشات أعدها الرئيس 

           مسائل أخرى - ٧
             ال توجد وثائق

---0--- 

                                                         
  .  ٥٣       الفقرة             املرجع نفسه،   ) ٢ (


