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مجعية الدول األطراف للمحكمة هي اهليئة التشريعية للرقابة اإلدارية 
وتتكون من ممثلني للدول اليت صدقت أو إنضمت إىل نظام روما 

األساسي.

الدول األطراف
إبتداء من شهر أكتوبر 2009 ،أصبح عدد الدول األطراف يف نظام 

روما األساسي  للمحكمة اجلنائية الدولية 110.

ووفقا للمادة 112 من نظام روما األساسي ، جتتمع مجعية الدول 
يف  املتحدة  األمم  مقر  يف  أو  الهاي  احملكمة يف  مقر  يف  األطراف 
نيويورك مرة واحدة يف السنة ، وعندما تقتضي الظروف رمبا تعقد 

دورات استثنائية.

مناوبون  يرافقه  أن  اجلمعية جيوز  لكل دولة طرف ممثل واحد يف 
دولة  كل  أن  على  أيضا  األساسي  النظام  وينص  ومستشارون. 
طرف هلا صوت واحد ، مع األخذ باإلعتبار يف بذل كل اجلهود 
للتوصل إىل القرارات بتوافق اآلراء. الدول اليت ليست طرفا يف نظام 
روما األساسي قد تشارك يف أعمال اجلمعية العامة بصفة مراقب 
، دون أن يكون هلا حق التصويت. رئيس احملكمة ، املدعي العام 
واملسجل أو ممثليهم يستطيعون أن يشاركوا ، حسب االقتضاء ، 

يف إجتماعات اجلمعية.

وفقا للمادة 112 من نظام روما األساسي ، اجلمعية مكلفة بتوفري 
الرقابة اإلدارية على هيئة الرئاسة واملدعي العام واملسجل فيما يتعلق 
بإدارة احملكمة. باإلضافة إىل ذلك ، اجلمعية تعتمد القواعد اإلجرائية 

وقواعد اإلثبات وأركان اجلرائم.

يف دوراهتا السنوية ، اجلمعية العامة تنظر يف عدد من القضايا ، مبا يف 
ذلك ميزانية احملكمة ، حالة اإلشتراكات وتقارير مراجعة احلسابات 

، فضال عن عدد من القضايا الراهنة ، مثل املباين الدائمة للمحكمة 
ومؤمتر املراجعة  املقرر عقده يف مايو / يونيو 2010. باإلضافة إىل 
ذلك ، تنظر اجلمعية العامة يف تقارير عن أنشطة املكتب ، احملكمة 

و جملس إدارة الصندوق اإلستئماين للضحايا.

تقوم اجلمعية كذلك  مبهمة إنتخاب القضاة واملدعي العام ونائب 
مبمارسة  رمسيا  تعهدا  يقدموا  املنتخبني  املسؤولني  العام.  املدعي 
بنزاهة وأمانة قبل تويل مهام وظائفهم ، ويدار من قبل  وظائفهم 
الرئيس أو نائب رئيس اجلمعية العامة. اجلمعية العامة قد تقرر أيضا 
بواسطةاإلقتراع السري ، إقالة قاضي، املدعي العام ونائب املدعي 

العام.

جدول  على  متواجدة  العدوان  جرمية  قضية   ،  2002 عام  منذ   
أن  على  تنص  األساسي  روما  نظام  من  املادة 5  اجلمعية.  أعمال 
العدوان  جرمية  على  االختصاص  متارس  الدولية  اجلنائية  احملكمة 
مىت مت إعتماد تعريف جرمية العدوان ووضع الشروط اليت مبوجبها 
دورة  يف  اجلرمية.  هبذه  يتعلق  فيما  إختصاصها  احملكمة  ستمارس 
معين  خاص  عمل  فريق  اجلمعية  أنشأت   ، األوىل  العامة  اجلمعية 
جبرمية العدوان ،هذا الفريق مفتوح على قدم املساواة جلميع الدول 
، لغرض صياغة مقترحات لوضع تعريف بشأن العدوان. وقررت 
فيها خالل مؤمتر  النظر  املقترحات سيتم  أن هذه  اجلمعية كذلك 
مراجعة ، هبدف التوصل إىل أحكام مقبولة بشأن جرمية العدوان 

من أجل إدراجه يف النظام األساسي.

 ، للجمعية  احلايل  الرئيس   ، ويناويسر  كريستيان  السيد  برئاسة 
إجتمع فريق العمل اخلاص خالل الدورات العادية للجمعية العامة 
وكذلك عقد إجتماعات غري رمسية بني الدورات ، اليت إستضافها 
شباط  يف  برينستون.  جامعة  يف  املصري  لتقرير  ليختنشتاين  معهد 
تقدمي  مع  عمله  اخلاص  العامل  الفريق  أهنى   ،  2009 فرباير   /
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مقترحات لوضع حكم بشأن العدوان. وقد نقلت اجلمعية العامة 
التمهيدية ملشروع عناصر اجلرمية إىل  املقترحات مع املسودة  هذه 

مؤمتراملراجعة للنظر فيها.

مكتب اجلمعية
نائبني   ، رئيس  من  يتألف  مكتب  لديها  األطراف  الدول  مجعية 
للرئيس و 18 عضوا تنتخبهم اجلمعية العامة ملدة ثالث سنوات. 

املكتب لديه صفة متثيلية ، آخذا يف اإلعتبار ، على وجه اخلصوص 
، التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيل املناسب للنظم القانونية الرئيسية 
جلسته  مع   ، ذلك ضروريا  كان  كلما  املكتب  جيتمع  العامل.  يف 
يف  وعادة   ، شهر  كل  من  ثالثاء  يوم  أول  يف  جتري  اليت  العادية 
اجلمعية يف االضطالع  املكتب مبساعدة  يقوم  املتحدة.  األمم  مقر 
مبسؤولياهتا. ميكن احلصول على معلومات إضافية عن املكتب من 
خالل اإلطالع  يف املادة 112 من نظام روما األساسي واملادة 29 
من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف. قرارات املكتب ميكن 

االطالع على موقع احملكمة على االنترنت.
http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/Bureau

أعضاء املكتب
الرئيس:

السيد كريستيان ويناويسر )ليختنشتاين(

نائب الرئيس: 
السيد يورغ لوموناكو ) املكسيك( و السيد زاكاري دي. 

موبوري موويتا ) كينيا( 

املقرر:
السيدة سيمونا درينيك ) سلوفينيا(

أعضاء آخرون يف املكتب: استراليا ، الربازيل ، بوركينا فاسو ، 
 ، نيجرييا   ، األردن   ، اليابان   ، والغابون ، وجورجيا   ، واستونيا 
ترينيداد   ، اسبانيا   ، افريقيا  ، ساموا ، جنوب  ، رومانيا  النرويج 

وتوباغو ، اململكة املتحدة ، وفنزويال )اجلمهورية البوليفارية(.

مجموعات العمل للمكتب
ىف كانون األول / ديسمرب عام 2004 ، أنشأ املكتب فريقي عمل 
، مها على قدم املساواة ، فريق مقره يف الهاي وآخر يف نيويورك. 
الدول  جلميع  جيوز  املنسقني.  مبثابة  يعمالن  اجلمعية  رئيس  نائيب 

املشاركة يف جمموعات عمل املكتب.

جلنة امليزانية واملالية
جلنة امليزانية واملالية ، تتألف من 12 عضوا تنتخبهم اجلمعية العامة 
، اللجنة مسؤولة عن الفحص الفين يف أي وثيقة تقدم إىل اجلمعية 
العامة اليت هلا آثار مالية أو متعلقة بامليزانية أو أي مسألة أخرى ذات 
طابع مايل ، أو إداري يف امليزانية ، ما قد أن يعهد إليها من قبل 
مجعية الدول األطراف. أعضاء اللجنة هم من اخلرباء املشهود هلم 
بالكفاءة واخلربة يف املسائل املالية على املستوى الدويل من الدول 

األطراف.

جلنة املراقبة للمقر الدائم
جلنة الرقابة ألماكن العمل الدائمة تتكون من عشر دول من دول 
وتوفر  تراقب  اللجنة  للجمعية.  تابعة  فرعية  هيئة  و هي  األطراف 
الرقابة االستراتيجية هلذا املشروع يف أماكن العمل من أجل ضمان 
أن يتم حتقيق أهداف املشروع يف حدود امليزانية والوقت ، وعلى ان 
يتم حتديد املخاطر وإدارهتا. جلنة الرقابة أيضا تقوم بإعداد املعلومات 
السلطة  حدود  يف  و   ، اجلمعية  قبل  من  قرار  الختاذ  والتوصيات 

املخولة من قبل اجلمعية تتخذ قرارات إستراتيجية رئيسية.

آلية الرقابة املستقلة
 ، للمادة 112  وفقا   ، العامة  اجلمعية  أنشأت   ، عام 2009  يف 
الفقرة 4 ، من نظام روما األساسي ، آلية إشراف مستقلة مع والية 
أولية لتوفري القدرة للمحكمة على التحقيق للتصدي لسوء السلوك 
املزعوم من املوظفني واملسؤولني املنتخبني. وآلية الرقابة املستقلة من 
شأهنا أن تقدم تقارير سنوية عن أنشطتها إىل اجلمعية العامة ،و اليت 

هي خاضعة للمساءلة هلا.
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لمحات

مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا
الصندوق  إدارة  جملس  األوىل  دورهتا  يف  العامة  اجلمعية  أنشأت 
إنتخاهبم  يتم  اجمللس  يف  اخلمسة  األعضاء  للضحايا.  اإلستئماين 
حيدد  اإلدارة  جملس  سنوات.  ثالث  ملدة  العامة  اجلمعية  قبل  من 
ويوجه أنشطة ومشاريع الصندوق االستئماين وختصيص املمتلكات 
واألموال املتاحة. اجمللس يقدم تقريرا سنويا اىل اجلمعية العامة عن 

أنشطة ومشاريع الصندوق االستئماين.

األمانة العامة جلمعية الدول األطراف
األمانة العامة للجمعية الدول األطراف ، وتقع يف الهاي ، وتعمل 
حتت السلطة الكاملة للجمعية ، وتقدم تقاريرها مباشرة إىل اجلمعية 
العامة بشأن املسائل املتعلقة بأنشطتها. وظائف األمانة هي تزويد 
 ، اجلمعية  تنشئها  فرعية  هيئة  أي  وكذلك   ، ومكتبها  اجلمعية 
خبدمات فنية مستقلة وكذلك املساعدة اإلدارية والتقنية لالضطالع 
مبسؤولياهتا مبوجب نظام روما األساسي. على هذا النحو ، تقوم 
ومالية  قانونية  وخدمات  املؤمترات  خدمات  بتقدمي  العامة  األمانة 
وإدارية  إىل اجلمعية، املكتب ، فريق العمل  يف الهاي و فريق العمل 
يف نيويورك ،و إىل جلنة امليزانية واملالية وجلنة الرقابة ألماكن العمل 
الدائمة . وثائق اجلمعية متوفرة باللغات العربية، الصينية، االجنليزية، 

الفرنسية، الروسية واالسبانية.

السفير كريستيان ويناويسر
رئيس جمعية الدول األطراف

كريستيان  السفري  السادسة  دورهتا  يف  اجلمعية  إنتخبت 
ويناويسر ، املمثل الدائم لليختنشتاين لدى األمم املتحدة ، 
رئيس للجمعية العامة يف دوراهتا من السابعة إىل التاسعة. 
بوصفه عضوا يف وفد ليختنشتاين لدى األمم املتحدة منذ 
عام 1992 ، شارك السفري ويناويسر يف املفاوضات اليت 
أدت إىل اعتماد نظام روما األساسي يف عام 1998. من 
أيلول / سبتمرب 2003 وحىت 2009 ، شغل السفري ويناويسر حبكم منصبه كرئيس 
اجلمعية العامة منصب رئيس فريق العمل اخلاص املعين جبرمية العدوان. وظائف أخرى 
املتحدة، و  العامة لألمم  للجمعية  الدورة 61  نائب رئيس  السفري تتضمن:  شغلها 
نائب رئيس فريق العمل املفتوح املعين بإصالح جملس األمن. السفري ويناويسر درس 
األدب واللغات والتاريخ والفلسفة يف جامعة زيوريخ والدبلوماسية يف املعهد اجلامعي 

للدراسات الدولية العليا يف جنيف.

السيد يورغ لوموناكو ) املكسيك(
نائب رئيس جمعية الدول األطراف

السيد يورغ لوموناكو ، سفري املكسيك يف هولندا ، انتخب 
إىل  السابعة  من  للدورات  رئيس  كنائب  اجلمعية  قبل  من 
التاسعة. السفري لوموناكو يشغل أيضا منصب منسق الفريق 
العامل الهاي و هو الرئيس احلايل للمجلس التنفيذي ملنظمة 
الكيميائية ، يف عام 2008 شغل منصب  حظر األسلحة 
منصبه يف  قبل  الدائمة.  العمل  ألماكن  الرقابة  جلنة  رئيس 
هولندا ، السفري لوموناكو كان القنصل العام يف ميامي بعد أن خدم يف مناصب عالية 
يف وزارة الشؤون اخلارجية يف املكسيك ، وعني ممثال للمكسيك ، على سبيل املثال 
يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية. واملنظمة البحرية الدولية واللجنة 

الدولية للحيتان.

السيد زاكاري دي. موبوري موويتا ) كينيا(
نائب رئيس جمعية الدول األطراف

قبل  من  انتخب  موويتا،  موبوري  دي.  زاكاري  السفري 
التاسعة.  إىل  السابعة  من  للدورات  رئيس  كنائب  اجلمعية 
عام  يف  نيويورك.  يف  العامل  للفريق  كمنسق  يعمل  وهو 
2006 ، مت تعيينه املمثل الدائم لكينيا لدى األمم املتحدة. 
موبوري  دي.  السفري  عمل   ، املنصب  هذا  يف  تعيينه  قبل 
موويتا ،  املفوض السامي الكيين جلمهورية تنزانيا املتحدة. 
اليت  السابقة  الوظائف  من  أن غريها  اليت شغلها: يف حني  االخرى  الوظائف  ومن 
شغلتها : املستشار الرئيسي يف سفارة كينيا يف إسرائيل ورئيس قسم الشرق األوسط 
يف وزارة الشؤون اخلارجية. يف الفترة من 1992 إىل 1997 ، كان سكرتري أول يف 
سفارة كينيا يف هولندا. السفري دي. موبوري موويتا تلقى تعليمه يف جامعة نريويب ، 

وجامعة اخلرطوم وجامعة أوكسفورد.

السيد رينان فيالسيس ،
مدير األمانة العامة للجمعية الدول األطراف

للجمعية  العامة  األمانة  مدير  هو  فيالسيس  رينان  السيد 
جامعة  يف  احلقوق  درس  حمام  وهو  األطراف.   الدول 
كلية  الدولية يف  العالقات  ودرس   ، إكوادور  يف  كوينكا 
الدراسات الدولية املتقدمة جبامعة جونز هوبكنز يف واشنطن 
العاصمة.  وقبل انضمامه إىل األمانة العامة للجمعية ، فقد 
عمل بوصفه عضوا يف السلك الدبلوماسي لإلكوادور ومن 
مث موظف للشؤون القانونية يف شعبة التدوين التابعة ملكتب 

الشؤون القانونية يف األمانة العامة لألمم املتحدة يف نيويورك.
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األطراف الدول  هيكل جمعية 

www.icc-cpi.int | هذه ليست وثيقة رسمية. لغرض الحصول على معلومات عامة فقط. 

واالسبانية( والفرنسية  واالنكليزية  العربية  باللغات  )متوفرة  األطراف   الدول  جمعية  منشورات 
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منشورات أمانة جمعية الدول األطراف* االستئناف األول للدورة السابعة، ١٩-٢٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، 
مقر األمم املتحدة

تسع  ملدة  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  قضاة  ستة  اجلمعية  انتخبت       
سنوات وستة أعضاء في جلنة امليزانية واملالية ملدة ثالث سنوات.

االستئناف الثاني للدورة السابعة، ٩-١٣ شباط/فبراير ٢٠٠٩، مقر األمم 
املتحدة

منذ  ترأسه  الذي  العدوان،  بجرمية  املعني  اخلاص  العامل  الفريق  أنهى       
لدى  لليختنشتاين  الدائم  املمثل  ويناويسر،  كريستيان  السيد   ٢٠٠٣ عام 
األمم املتحدة، مناقشاته املتعلقة بأمور منها تعريف جرمية العدوان وشروط 
اعتمدت  ذلك،  على  عالوة  اجلرمية.  هذه  بصدد  الختصاصها  احملكمة  ممارسة 
اجلمعية أيضاً مقررا يتعلق بقضية إرساء آلية مستقلة للمراقبة منصوص 

عليها في الفقرة ٤ من املادة ١١٢ من النظام األساسي.

٢ الصفحة   تابع في 

ابرز أحداث الدورة السابعة جلمعية الدول األطراف

الدورة السابعة للجمعية، ١٤ إلى ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨، الهاي

السابعة  الدورة  (ليختنشتاين)  ويناويسر  كريستيان  السيد  اجلديد،  الرئيس  افتتح       
للجمعية، وسوف يشرف على رئاستها لغاية عام ٢٠١١. وقد أقرت اجلمعية ميزانية مبلغها 
٩٠٠ ٢٢٩ ١٠١ يورو كما اعتمدت مالكاً للموظفني قوامه ٧٤٤ موظفاً (٣٧٩ موظفاً منهم في 
الفئة الفنية و٣٦٥ موظفاً في فئة اخلدمات العامة). أما فيما يتعلق بتشييد املباني الدائمة 
للمحكمة فإن اجلمعية قبلت العرض الذي تقدمت به الدولة املضيفة والقاضي بتوفير قرض 
فائدة  مبعدل  سنة  ثالثني  مدى  على  القرض  هذا  يُسدد  أن  على  يورو،  مليون   ٢٠٠ أقصاه  بحد 

قدره ٢٫٥ في املائة.

كامباال  مدينة  في  األساسي  روما  لنظام  االستعراضي  املؤمتر  عقد  اجلمعية  قررت  كما       
يقوم  أن  على  ١٠ أيام عمل  ٥ إلى  ملدة  ٢٠١٠ وذلك  عام  من  األول  السنة  بأوغندا خالل نصف 

املكتب بتعيني التواريخ احملددة النعقاد هذا املؤمتر.
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الدورة السابعة للجمعية

ابتداء من اليسار
السيدة سيلفانا أربيا

املقررة
السيد لويس مورينو – أوكامبو

املدعي العام
القاضي فيليب كيرش

رئيس احملكمة اجلنائية الدولية
السيد كريستيان ويناويسر

رئيس جمعية الدول األطراف
السيد رينان فيالسيس

مدير أمانة جمعية الدول األطراف
السيدة سيمون فيل

رئيسة مجلس إدارة الصندوق 
االستئماني للضحايا
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الزيارة التي قام بها رئيس تشيلي و اثنني من الدول األطراف اجلدد
أيار/مايو زار احملكمة رئيس مجهورية شيلي، معايل ميشيل باشليه  بتايخ ٢٦   
يرافقه وفد من الربملانيني من كل من االئتالف احلاكم واملعارضة، وكذلك مع رئيس جلنة 
األمم املتحدة ملناهضة التعذيب السيد كالوديو غرومسان و رئيسة حمكمة البلدان األمريكية 

حلقوق اإلنسان السيدة سيسيليا ميدينا.

اي  هنالك  تكون  مثاليا عندما ال  الوضع سيكون  أن  باتشيليت  الرئيس  أكد   
قضية تؤخذ للمحاكمة يف احملكمة، كشهادة على فعاليته و الوصول اىل تأثريه املشجع.

بعد بضعة اسابيع، أودعت مجهورية تشيلي صكها للتصديق عند االمني العام   
لالمم املتحدة.

يف متوز/يوليو، أودعت مجهورية التشيك أيضا صكها للتصديق، وبذلك ارتفع   
عدد الدول األطراف إىل ١١٠.

التتمة يف الصفحة ١٥

٢ 
رقم

ف 
طرا

 األ
ول

الد
ية 

مجع
صة 

خا
رة 

نش

مبر
وف

/ن
ين

شر
٢ ت

٠٠
٩ ية 

بار
إخ

لة 
سا

ر

            IC
C

-ASP-N
L-02/09-2-Ar

الدول املئة و عشرة
 األطراف في نظام روما األساسي

الدورة الثامنة جلمعية الدول األطراف 
قامت مجعية الدول األطراف («اجلمعية») يف دورهتا الثامنة، املعقودة يف الفترة من ١٨ إىل ٢٦   
تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٩ يف الهاي، جبملة أمور منها ملء وظيفتني قضائيتني شاغرتني وانتخاب مخسة 
أعضاء جمللس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا واعتماد قرارات بشأن القضايا العديدة املوضحة أدناه. 
وفضالً عن ذلك، نظمت الدول األطراف وأمانة اجلمعية واحملكمة واملنظمات غري احلكومية عدة لقاءات 
جانبية. وميكن احلصول على مزيد من املعلومات بشأن الدورة، مبا يف ذلك على الوثائق املتاحة والكلمات 

امللقاة أثناء اجلزء اخلاص باملناقشة العامة، على موقع احملكمة

املناقشة العامة
ألقى ما جمموعه ٤٩ دولة (منها ٤٣ من الدول األطراف وست دول بصفة مراقب) كلمات   
أمام مجعية الدول األعضاء يف اجلزء رفيع املستوى من دورهتا الثامنة. وقد تركزت الكلمات، من بني مجلة 
أمور، على مسائل جيب التعامل معها يف املؤمتر االستعراضي وعلى تعاون الدول واملنظمات اإلقليمية مع 
احملكمة، مبا يف ذلك على احلاجة إىل تعزيز النظم القضائية احمللية لضمان حتقيق ذلك التعاون. وأشري كذلك 
إىل املضي قدمًا بالنظام األساسي حنو العاملية ودعم مشاركة الضحايا يف اإلجراءات، فضالً عن العمل الذي 

يضطلع به الصندوق االستئماين لصاحل الضحايا. 
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من  وفد  شارك  األويل،  وللمرة   
اجلمعية كمراقب. وسلط  املتحدة يف  الواليات 
السيد ستيفن راب، السفري املتنقل املعين بقضايا 
اجلمعية  أمام  كلمته  يف  الضوء  احلرب،  جرائم 
على التزام إدارة الرئيس أوباما بسريان القانون 
ومببدأ احملاسبة الذي يتماشى مع تقاليد الواليات 

املتحدة بدعم العدالة اجلنائية الدولية. 

ذات  مختارة  أساسية  وثائق 
الجنائية  بالمحكمة  صلة 

الدولية

نظام روما األساسي -
 االحتفال بالذكرى العاشرة

المعنية  الدراسية  الحلقة 
بالعدالة الجنائية الدولية

الوثائق الرسمية لجمعية الدول 
األول  )المجلد  األطراف 

والثاني( 

على  صدقت  الدول  من   110
نظام روما األساسي. 
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