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 مجعية الدول األطراف  

  ثامنة ال الدورة

  الهاي
  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦-١٨

 

 

  القائمة املشروحة للبنود املدرجة

  يف جدول األعمال املؤقت
  

  مذكرة من األمانة

 جلمعية الدول ثامنةأعدت هذه القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت للدورة ال
 ملساعدة اجلمعية يف نظرها (ICC-ASP/8/1)يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ") اجلمعية("األطراف 

يف  ،٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٨الهاي، يوم األربعاء يف  اليت ستعقد ثامنةيف املسائل املطروحة عليها يف دورا ال
  .٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٦ئمة حالة الوثائق الصادرة لغاية وتعكس هذه القا. صباحا٠٠/١٠ الساعة

  

  

  

  



ICC-ASP/8/1/Add.1 
Page 2 

  القائمة املشروحة للبنود املدرجة

  جدول األعمال املؤقت يف

  افتتاح الدورة من طرف الرئيس  -١

يف ") اجلمعية(" من نظام روما األساسي، جتتمع مجعية الدول األطراف ١١٢ادة  من امل٦طبقا للفقرة   
قررت  ،)١(")النظام الداخلي(" من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف ٥وطبقا للمادة . دورة عادية مرة يف السنة

 أن تعقد دورا ،٢٠٠٧ ديسمرب/كانون األول ١٤ة يف جلستها السابعة من دورا السادسة، املعقودة يف اجلمعي
 أن ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١، وقررت يف جلستها السابعة من دورا السابعة املعقودة يف  يف الهايثامنةال

  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ إىل ١٨تعقد دورا الثامنة يف الفترة من 

، انتخبت اجلمعية ٢٠٠٧ديسمرب /ول كانون األ١٣ويف اجللسة السادسة من دورا السادسة، املعقودة يف   
 من ٣٠وتنص املادة . )٢(     ً                                       رئيسا  للجمعية يف دوراا من السابعة إىل التاسعة) ليختنشتاين(السيد كريستيان ويناويسري 

  .النظام الداخلي على أن يقوم الرئيس بإعالن افتتاح كل جلسة عامة من جلسات الدورة

  دقيقة صمت للصالة أو التأمل  -٢

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

  إقرار جدول األعمال  -٣

  .ظام الداخلي اخلاصة جبدول األعمال من الن٢٢ إىل ١٨ و١٣ إىل ١٠تنطبق على الدورات العادية املواد   

جدول األعمال املؤقت  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٩ من النظام الداخلي، صدر يف ١١ و١٠     ً         ووفقا  للمادتني 
 املؤقت يف  من النظام الداخلي، يتوجب تقدمي جدول األعمال١٩ووفقا للمادة ).  ICC-ASP/8/1 (ثامنةللدورة ال

  .قصد املوافقة عليه أقرب وقت ممكن بعد افتتاح الدورة

  الوثائق  

 (ICC-ASP/8/1)جدول األعمال املؤقت   

                                                           
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك،    )١(

 . جيم– الثاين، اجلزء ) والتصويبE.03.V.2: منشور األمم املتحدة، املبيع رقم( ٢٠٠٢سبتمرب /ول أيل١٠-٣
     روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك،  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام  )٢(

 الد، )ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ - نوفمرب/تشرين الثاين ٣٠
  . من النظام الداخلي ينتخب الرئيس ملدة قوامها ثالث سنوات٢٩      ً         ووفقا  للمادة .٢٢ باء ، الفقرة -األول، اجلزء األول
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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 ٨    ً        وفقا  للفقرة   
                                      ً       املكتب إذا كان املتأخر الذي عليها مساويا  لقيمة اشتراكاا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف 

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

وبالتوصيات ) ٣(                 ً                                     أحاطت اجلمعية علما  بتقرير املكتب عن متأخرات الدول األطراف يف دورا الرابعة، و
  ً                                                       را  إىل الدورة اخلامسة للجمعية عن حالة املتأخرات، يتضمن، عند اليت يتضمنها ودعت املكتب إىل أن يقدم تقري

اللزوم، اقتراحات بالتدابري الرامية إىل التشجيع على دفع االشتراكات املقررة والسلف املقدمة للوفاء بتكاليف احملكمة 
 ٨وجب الفقرة باإلضافة إىل ذلك، قررت اجلمعية أن طلبات اإلعفاء مب. 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 

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

جددت اجلمعية ندائها إىل الدول األطراف املتأخرة عن سداد اشتراكاا لكي تسوي  يف دورا اخلامسة و  
الذي  ICC-ASP/5/Res.3معية، يف هذا الصدد، القرار واعتمدت اجل. حساباا مع احملكمة يف أقرب وقت ممكن

وقررت أن يقوم ) ٥(توصيات تبني اإلجراء احملدد الواجب اتباعه لطلب اإلعفاء من فقدان حقوق التصويتتضمن 
                                                                                                   املكتب باستعراض منتظم حلالة املدفوعات اليت ت تلقى طيلة السنة املالية للمحكمة وينظر يف التدابري اإلضافية اليت 

  )٦(تشجع الدول على تسديد اشتراكاا، حبسب االقتضاء

                                            ً     ً                     ناشدت اجلمعية الدول األطراف على أن تنفذ تنفيذا  كامال  ودون إبطاء التوصيات يف دورا السادسة و  
 ICC-ASP/5/Res.3الواردة يف املرفق الثالث من قرارها 

)٧(
   

                                                           
)۳( ICC-ASP/4/14. 
 ٢٨كمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة، الهاي، روما األساسي للمحيف نظـام الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف   )٤(

، الثالث، اجلزء )ICC-ASP/4/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣ –نوفمرب /تشرين الثاين
 .٤٤ و٤٣ و٤٠لفقرات ا ، ICC-ASP/4/Res.4القرار 

 ٢٣الهاي،   األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة،الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما )٥(
، الثالثاجلزء ) ICC-ASP/5/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية،( ٢٠٠٦ديسمرب /  كانون األول١-نوفمرب/  الثاينتشرين
 .، املرفق الثالثICC-ASP/5/Res.3 القرار

 .٤٢ الفقرة  املرجع نفسه،)٦(
   
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة،  ية جلمعية الدول األطـراف يف نظامالوثائق الرمس )٧(

، )ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ -نوفمرب/تشرين الثاين ٣٠نيويورك،
   .ثالث، املرفق الICC-ASP/6/Res.2الد األول، اجلزء الثالث، القرار 
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لكيانات  الدولية واألفراد والشركات وغريها من االدول واملنظماتويف دورا السابعة، ناشدت اجلمعية     
 كافة الدول األطراف حتثأمهية تزويد احملكمة مبا يلزم من املوارد املالية و وشددت على، )٨(أن تتربع لفائدة احملكمة

 متأخرات                                                                                        يف نظام روما األساسي على أن حتول اشتراكاا املقررة بالكامل ويف املوعد احملد د هلا، أو يف حالة وجود
 ١-١٠٥ من نظام روما األساسي، والقاعدة ١١٥                  ً                           ً     ً        مستحقة عليها سابقا ، أن تسد د هذه املتأخرات فورا  وفقا  للمادة 

  .)٩(من النظام املايل والقواعد املالية وغريها من القرارات ذات الصلة اليت اختذا مجعية الدول األطراف

  ثائقالو  

   (ICC-ASP/8/41)طراف تقرير املكتب عن متأخرات الدول األ  

  وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة السابعة  -٥

  تعيني جلنة وثائق التفوض  )أ(  

  تقرير جلنة وثائق التفوض  )ب(  

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

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

لي تسع دول أطراف، تعينهم اجلمعية يف ، تقوم جلنة لوثائق التفويض، متألفة من ممث٢٥املادة قتضى ومب  
                                                                                     ً               بداية كل دورة بناء على اقتراح الرئيس، بفحص وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف وتقدم تقريرا  إىل اجلمعية دون 

  .تأخري

  عملتنظيم ال  -٦

  .كتب                                                              ً                       تقوم اجلمعية بالنظر يف برنامج عمل وتعتمده يف بداية الدورة استنادا  إىل االقتراح املقدم من امل  

  املناقشة العامة  -٧

  ال وثائق  

                                                                                                                                                                      
الهاي، ، بعةروما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السا الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام )٨(

الثالث، ، الد األول، اجلزء )ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ٢٢- ١٤
  . ٥١ة ، الفقر)ICC-ASP/7/Res.3القرار 

 

 .٥٠ املرجع نفسه، الفقرة )٩(
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  تقرير عن أنشطة املكتب  -٨

 من نظام روما األساسي، تقوم اجلمعية بالنظر يف تقارير وأنشطة ١١٢من املادة ) ج(٢    ً        وفقا  للفقرة   
  .املكتب وباختاذ اإلجراءات املناسبة فيما يتعلق ذه التقارير واألنشطة

  الوثائق  

  )Add.3و   Add.2و Add.1 وICC-ASP/8/2 ( رقابة مستقلةتقرير املكتب عن إنشاء آلية

                 ّ                                                                         تقرير املكتب عن خط ة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي للمحكمة  اجلنائية  وتنفيذه 
  (ICC-ASP/8/23)      ً كامال ً تنفيذا

 (ICC-ASP/8/38)تقرير املكتب عن املساعدة القانونية للتمثيل القانوين للضحايا  

  (ICC-ASP/8/39) بديلة لتقييم العوز  أساليب): الدفاع(قرير املكتب عن املساعدة القانونية ت

  (ICC-ASP/8/42)تقرير املكتب عن الزيارات األسرية للمحتجزين 

  ) Add.1 وICC-ASP/43(تقرير املكتب عن املؤمتر االستعراضي 

 (ICC-ASP/8/44)عاون تقرير املكتب عن الت  

  (ICC-ASP/8/46)ن عملية التخطيط االستراتيجي للمحكمة اجلنائية الدولية تقرير املكتب ع 

 والتوازن بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني باحملكمة اجلنائية الدوليةمثيل اجلغرايفتقرير املكتب عن الت  
  (ICC-ASP/8/47) 

 تقرير عن أنشطة احملكمة  -٩

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

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

 .     ً                              ً                                                 وتبعا  لذلك، سيقدم رئيس احملكمة تقريرا  عن أنشطة احملكمة منذ انعقاد الدورة السابقة للجمعية

  الوثائق

 ICC-ASP/8/40)(تقرير عن أنشطة احملكمة 
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  نتخاب مللء شواغر قضائيةا  -١٠

، انتخبت اجلمعية ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٠ و ١٩يف اجللسة التاسعة من الدورة السابعة، املعقودة يف 
 املعدل بالقرار ICC-ASP/3/Res.6             ً                                          ً           ستة قضاة وفقا  لألحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي، فضال  عن القرار 

ICC-ASP/5/Res.5 ،٢٠٠٩مارس / آذار١٠دة والية ستة قضاة يف احملكمة يف م عن انتهاء جتةامللء الشواغر الن.  

بأنه يف رئيس احملكمة ) غيانا(، أبلغ القاضي حممد شهاب الدين ٢٠٠٩فرباير / شباط١٧وبرسالة مؤرخة   
  .                         ً        وضع ال يسمح بأن يكون قاضيا  يف احملكمة

كتب بوفاة القاضية فوميكو سايغا ، أبلغ رئيس اجلمعية امل٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٧وبرسالة مؤرخة   
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤يف ) اليابان(

                                                           من نظام روما األساسي، إذا شغر منصب أحد القضاة ي جرى انتخاب ٣٧ من املادة ١     ً        ووفقا  للفقرة   
 ICC-ASP/3/Res.6عن القرار          ً                      وترد أيضا  أحكام أخرى ذات صلة يف  .٣٦                      ً        لشغل املنصب الشاغر وفقا  للمادة 

  .ICC-ASP/5/Res.5  بالقراراملعدل

القضائيني أثناء الدورة شاغرين مللء الرى االنتخاب جي أن ،٢٠٠٩مايو / أيار٥وقرر مكتب اجلمعية، يف   
. ذين الشاغرين للترشيح مللء ه٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٦أغسطس إىل / آب٥من حدد الفترة  و،الثامنة للجمعية
تشرين  ١٤و سبتمرب،/ أيلول٣٠رة الترشيح ثالث مرات إىل ، مددت فت ICC-ASP/3/Res.6     ً        ووفقا  للقرار 

  .أكتوبر، على التوايل/ تشرين األول٢٨أكتوبر، و/األول

  الوثائق  

  )Add.1و  ICC-ASP/8/21(انتخاب قاضيني مللء شاغرين قضائيني يف احملكمة اجلنائية الدولية 

  )ICC-ASP/8/22 (دليل االنتخاب: وليةانتخاب قاضيني مللء شاغرين قضائيني يف احملكمة اجلنائية الد

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيةالدولية، الدورة الثالثة، 
، اجلزء الثالث، )ICC-ASP/3/25 منشور احملكمة اجلنائية الدولية(، ٢٠٠٤سبتمرب /  أيلول١٠-٦الهاي، 

   ICC-ASP/3/Res.6القرار 

 نتخاب أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحاياا  -١١

يف  تدخل اليت اجلرائم ضحايا لصاحل ً          ً ا  استئمانيا  صندوق، أنشأت اجلمعية ICC-ASP/1/Res.6مبقتضى القرار  
املعدل ( ICC-ASP/1/Res.6ويعاجل القرار .  فضال عن جملس إلدارة الصندوق االستئماينوأسرهم احملكمة اختصاص

ترشيح وانتخاب أعضاء جملس  ICC-ASP/1/Res.7 والقرار) ICC-ASP/4/Res.7 والقرار ICC-ASP/4/Res.5 بالقرار 
  .اإلدارة
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، انتخبت اجلمعية مخسة أعضاء ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢ من دورا الثانية، املعقودة يف امسةويف اجللسة اخل  
 اجللستني السادسة والتاسعة من الدورة اخلامسة، ويف. لس إدارة الصندوق وبدأت مدة واليتهم يف نفس التاريخ

، انتخبت اجلمعية مخسة أعضاء ٢٠٠٧فرباير / شباط١ و٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣٠املعقودتني على التوايل يف 
  .اإلدارة األولمللء الشواغر الناجتة عن انتهاء مدة والية أعضاء جملس الصندوق لس إدارة 

، قرر املكتب أن جيري االنتخاب الثالث ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٤عقود يف ويف اجتماعه األول، امل  
 ١١مايو إىل /يار أ٢٠منة للجمعية، وحدد الفترة من ألعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا أثناء الدورة الثا

ت فترة الترشيح ثالث مرات دد، م ICC-ASP/1/Res.7     ً        ووفقا  للقرار .  للترشيح لالنتخاب الثالث٢٠٠٩أغسطس /آب
  .على التوايل، ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ٢٢سبتمرب، و/ أيلول٨أغسطس، و/ آب٢٥إىل 

ديسمرب / كانون األول١، تبدأ من وستنتخب اجلمعية مخسة أعضاء لس إدارة الصندوق ملدة ثالث سنوات
  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠س اإلدارة يف ، مللء الشواغر الناجتة عن انتهاء مدة والية األعضاء احلاليني ل٢٠٠٩

  الوثائق

  ) ICC-ASP/8/19(االنتخاب الثالث ألعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا 

   واعتمادهاثامنةالنظر يف ميزانية السنة املالية ال   -١٢

  . ميزانية احملكمة من نظام روما األساسي، تنظر اجلمعية وتبت يف١١٢من املادة ) د(٢    ً        وفقا  للفقرة   

 من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة على أن يقوم املسجل بإعداد امليزانية الربناجمية ٣وينص البند   
وستقدم جلنة امليزانية . املقترحة لكل فترة مالية ويقدمها إىل الدول األطراف وإىل جلنة امليزانية واملالية لكي تنظر فيها

  .ذات الصلة باملوضوع إىل اجلمعيةواملالية التوصيات 

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

  .)١٠(معية من خالل اللجنة إما يف نطاق مشروع امليزانية الربناجمية وإما ضمن تقرير منفصل يتعلق باألداءاجل

                                    ً                                                   وأنشأت اللجنة يف دورا الثالثة صندوقا  للطوارئ، وقررت أن تكون مدة الصندوق أربع سنوات كما 
وق أو وقف عمله ويف أي مسألة أخرى  يف متديد العمل بالصند٢٠٠٨قررت أن تنظر يف دورا اليت ستعقد يف عام 

  .)١١(متصلة بالصندوق تعترب ضرورية يف ضوء التجربة السابقة

                                                           
 ١٠-٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي، )١٠(

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

 
 

 .٦، القسم باء، الفقرة ICC-ASP/3/Res.4، القرار الثالث املرجع نفسه، اجلزء )١١(
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يف دورا السابعة، وافقت اجلمعية على استمرار العمل بصندوق الطوارئ ألجل غري مسمى وطلبت إىل و 
لعامل، مبا يف ذلك يف س املال اأاملكتب أن ينظر يف خيارات لتجديد موارد كل من صندوق الطوارئ وصندوق ر

بغية تقدمي توصيات ، )١٢( يف تقريرها عن أعمال دورا احلادية عشرةليةاخليارات الثالثة اليت حددا جلنة امليزانية واملا
  .)١٣(إىل اجلمعية يف دورا الثامنة

ورا الثالثة وستتخذ اجلمعية، مع مراعاة التعليقات والتوصيات اليت أبدا جلنة امليزانية واملالية يف د
  .    ً                                                           قررا  بشأن جتديد موارد كل من صندوق الطوارئ وصندوق رأس املال العاملم، )١٤(عشرة

                                       ً                                               ويف دورا السادسة، دعت اجلمعية احملكمة جمددا  إىل أن تقدم، بالتشاور مع املكتب، مقترحات ملموسة 
  .)١٥(ول األطرافتتعلق بإنشاء آلية مراقبة مستقلة إىل الدورة العادية املقبلة جلمعية الد

    ً                                          قررا  بشأن آلية الرقابة املستقلة وطلبت مبوجبه إىل ماجلمعية ويف االستئناف الثاين لدورا السابعة، اختذت 
إىل الدورة الثانية عشرة للجنة امليزانية واملالية من أجل احلصول على املشورة املالية املكتب أن يقدم توصياته 

                             ً                                                 يف االعتبار آراء اللجنة، تقريرا  إىل الدورة الثامنة للجمعية بغية إنشاء آلية رقابة                              ً واإلدارية للجنة وأن يقدم، آخذا  
  .)١٦(مستقلة

  . بشأن إنشاء آلية رقابة مستقلة     ًًمقررا  وستتخذ اجلمعية 

جلنة امليزانية واملالية، آخذة يف االعتبار تعليقات  دعت اجلمعية احملكمة إىل أن تقوم، ويف دورا السابعة، 
              ً     ً                                                     الثامنة تقريرا  حمدثا  عن اجلوانب القانونية واإلدارية لتمويل التمثيل القانوين  تقرير إىل اجلمعية يف دورا بتقدمي

                          ً                                                                             للضحايا أمام احملكمة، مشفوعا  بتقرير يتناول بدائل للممارسة الراهنة اليت تتبعها احملكمة حلساب العوز، وأن تتطرق 
  .)١٧(وجودات تنتفي عند جتاوزها املساعدة القانونيةالعتبار استصواب وضع حدود قصوى مطلقة للم

                                                                                                                                                                      
الهاي، ، بعةروما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السا الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام    )١٢(

، ٢-باء، اجلزء الثاين، الد )ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ٢٢- ١٤
  .١٤٠-١٣٨الفقرات 

  .القسم هاء، ICC-ASP/7/Res.4 املرجع نفسه، الد األول، اجلزء الثالث، القرار )١٣(
  .١٤٠- ١٣٥، الفقرات )Add.1و   ICC-ASP/15(تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا الثالثة عشرة   )١٤(

 
 

روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة،  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام  )١٥(
، )ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ -نوفمرب/تشرين الثاين٣٠ نيويورك،

 .٢٤، الفقرة ICC-ASP/6/Res.2 اجلزء الثالث، القرار الد األول،
االستئنافان (السابعة الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  )١٦(

-ICCملتحدة، منشور األمم ا( ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣-٩يناير و / كانون الثاين٢٣-١٩ ، نيويورك، )األول والثاين

ASP/7/20/Add.1( ، الفصل الثاين، اجلزء الثاين، املقررICC-ASP/7/Decision 1 ٢، الفقرة. 
 
 

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،  )١٧(
 الد األول، اجلزء الثالث،، )ICC-ASP/7/20،  اجلنائية الدوليةمنشور احملكمة (٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢- ١٤

 .١٦الفقرة ، )ICC-ASP/7/Res.3 القرار
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 )١٨(وستتخذ اجلمعية، آخذة يف االعتبار آراء اللجنة يف دورا الثالثة عشرة بشأن املساعدة القانونية للدفاع
 بشأن هذين اجلانبني من مقررين، )١٩(وكذلك بشأن اجلوانب القانونية واملالية لتمويل التمثيل القانوين للضحايا 

  .ساعدة القانونيةامل

الحظت اجلمعية، يف مجلة أمور، أن احلاجة تدعو إىل املزيد من املناقشة لتيسري ويف دورا السابعة، 
التوصل إىل قرار يتعلق بسياسات تقدمي املساعدة املالية لزيارات أسر احملتجزين لدى احملكمة، وفضال عن ذلك ويف 

ملتعلقة بتنفيذها، ودعت اجلمعية احملكمة إىل فتح باب احلوار البناء مع حالة اعتماد هذه السياسات حتديد الشروط ا
الدول األطراف يف الوقت املناسب مع إتاحة الفرصة لنظر جلنة امليزانية واملالية يف دورتيها الثانية عشرة والثالثة عشرة 

  .)٢٠(والختاذ قرار يف الدورة الثامنة للجمعية

  .تجزين املعوزينحل الزيارات األسرية للم    ً         قررا  بشأن متويموستتخذ اجلمعية 

  الوثائق

  )Add.3و   Add.2و Add.1 وICC-ASP/8/2 (تقرير املكتب عن إنشاء آلية رقابة مستقلة  

 )ICC-ASP/8/5( الثانية عشرةتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا   

  )ICC-ASP/8/6(٢٠١٠ الكفاءة بالنسبة لعام يف تدابري تقرير مرحلي يتعلق بالتحقيقات اليت أجرا احملكمة

 )ICC-ASP/8/7( ٢٠٠٨لعام  تقرير عن أداء برامج احملكمة اجلنائية الدولية

 )ICC-ASP/8/8( تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية

وزين األسرية للمحتجزين املع تقرير احملكمة عن اجلوانب املالية إلنفاذ التزام احملكمة بتمويل الزيارات
)ICC-ASP/8/9( 

  )Corr.1و  ICC-ASP/8/10( للمحكمة اجلنائية الدولية ٢٠١٠مليزانية الربناجمية املقترحة لعام ا

 )ICC-ASP/8/12( ٢٠٠٩مارس / آذار٣١تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت 

 )ICC-ASP/8/13( تقرير احملكمة عن املشتريات

  )Add.1 و  ICC-ASP/15( املالية عن أعمال دورا الثالثة عشرةتقرير جلنة امليزانية و

  )ICC-ASP/8/17( ٢٠٠٩ هيوني/ حزيران٣٠حىت  تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية

                                                           
  .١٢٤- ١٢٢، الفقرات )Add.1 و  ICC-ASP/15(تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا الثالثة عشرة  )١٨(
  .١٢٦ و ١٢٥ املرجع نفسه، الفقرتان )١٩(
مسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي، الوثائق الر )٢٠(

 الد األول، اجلزء الثالث،، )ICC-ASP/7/20، منشور احملكمة اجلنائية الدولية (٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢- ١٤
 .١٨الفقرة ، )ICC-ASP/7/Res.3 القرار
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تقرير إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا خالل 
 )Add.1 و ICC-ASP/18(٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٨يه يول/ متوز١الفترة من 

  )ICC-ASP/8/24( مناذج بديلة لتقييم العوز :تقرير احملكمة عن املساعدة القانونية

 اجلوانب القانونية واملالية لتمويل التمثيل القانوين للضحايا :تقرير أعدته احملكمة بشأن املساعدة القانونية
  )ICC-ASP/8/25(أمام احملكمة 

 )ICC-ASP/8/26(تقرير احملكمة عن اآلثار املترتبة على تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 

  )ICC-ASP/8/27( تقرير أعدته احملكمة بشأن نفقات استبدال التجهيزات

 )ICC-ASP/8/28( تقرير أعدته احملكمة بشأن خيارات جتديد موارد صندوق الطوارئ

 )ICC-ASP/8/29( املنقح للدوائرالوظيفي ئاسة بشأن اهليكل  الرهيئة تقرير

 )ICC-ASP/8/30(يف تدابري الكفاءة  تقرير املرحلي الثاين بشأن التحقيقات اليت أجرا احملكمةال

 )ICC-ASP/8/31( من مهامهم وإعفاء القضاة تقرير احملكمة عن التكوين اجلديد لشعبة االستئناف

 )ICC-ASP/8/32( ت باحملكمةتقرير بشأن نظام املرتبا

 )ICC-ASP/8/33( ٢٠١٠تقرير احملكمة عن تعزيز العمليات امليدانية لقلم احملكمة يف عام 

لدى مقر االحتاد األفريقي يف أديس  أعدته احملكمة بشأن إنشاء مكتب للمحكمة اجلنائية الدولية قريرت
 )ICC-ASP/8/35( أبابا

                               ً      استعراض للمناصب اليت ص نفت سابقا  ضمن – بتقييم الوظائف الثابتة تقرير احملكمة عن الدراسة املتعلقة
  )ICC-ASP/8/36( الرتبة الفنية

   )ICC-ASP/8/38( عن املساعدة القانونية للتمثيل القانوين للضحايا تقرير املكتب

  )ICC-ASP/8/39(أساليب بديلة لتقييم العوز ): للدفاع(تقرير املكتب بشأن املساعدة القانونية 

 )ICC-ASP/8/42(تقرير املكتب عن الزيارات األسرية للمحتجزين 

  )ICC-ASP/8/45(تقرير املكتب عن اإلستراتيجية املتعلقة بالضحايا  

   احلساباتةالنظر يف تقارير مراجع  -١٣

                                                         ً                       من النظام املايل والقواعد املالية على أن تعني اجلمعية مراجعا  للحسابات ليجري مراجعة١٢ينص البند 
             ً                            ً      ً                                             ً للحسابات طبقا  ملعايري املراجعة املقبولة عموما ، رهنا  بأي توجيهات خاصة من مجعية الدول األطراف، ووفقا  

ويف اجللسة احلادية عشرة من دورا األوىل املعقودة يف . للصالحيات اإلضافية املنصوص عليها يف مرفق هذا النظام
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فعني ) ٢١(  ُ                                                              أ بلغت اجلمعية أن املكتب تصرف مبقتضى السلطة اليت خولته إياها اجلمعية٢٠٠٣ابريل / نيسان٢٢
                                                                                      ً        املكتب الوطين ملراجعة احلسـابات يف اململكـة املتحـدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية مراجعا  حلسابات 

  .)٢٢(احملكمة لفترة قوامها أربع سنوات

معية املكتب الوطين ملراجعة احلسابات للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى ويف دورا اخلامسة، عينت اجل
  .)٢٣()٢٠١٠-٢٠٠٧(وإيرلندا الشمالية مراجعا حلسابات احملكمة لفترة ثانية قوامها أربع سنوات 

                           ً                                               ، يصدر مراجع احلسابات تقريرا  عن نتائج مراجعة البيانات املالية والبيانات ذات ٧–١٢     ً       ووفقا  للبند 
 ختضع تقارير املراجعة، قبل عرضها على ٩-١٢ و٨-١٢     ً         ووفقا  للبندين . املتعلقة حبسابات الفترة املاليةالصلة 

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

قررت اجلمعية تعديل التوصية بأن تقدم املسجلة كل سنة إىل مجعية الدول ، ابعةويف دورا الس
             ً                                                                             األطراف تقريرا  يلخص أهم األنشطة اليت اضطلع ا مكتب املراجعة الداخلية للحسابات، على النحو الذي 

لى الدور األويل املنوط د ع     ً           وسعيا  على التشدي. خيلو فيه التقرير من االستنتاجات والتوجيهات والوصيات
باملراجعة الداخلية للحسابات كمصدر من مصادر التوجيه املسدي على إدارة احملكمة ولتوضيح أن تتعامل 

 من النظام املايل ١-١١٠قنوات تقدمي التقارير مباشرة مع إدارة احملكمة، قررت اجلمعية تعديل القاعدة 
  .)٢٤(والقواعد املالية

                                                           
  لرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك،الوثائق ا )٢١(

 .٢٩، الفقرة األول، اجلزء )والتصويب E.03.V.2: منشور األمم املتحدة، املبيع رقم( ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠-٣
االستئنافان (األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما  )٢٢(

-ICC  منشور األمم املتحدة( ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣- ٢١فرباير و/ شباط٧-٣، نيويورك، )األول والثاين

ASP/1/3/Add.1) ٤٠، الفقرة األول، اجلزء.  
   لمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة،الهاي،الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي ل )٢٣(

-الثايناجلزء )  .ICC-ASP/5/32 منشور احملكمة اجلنائية( ٢٠٠٦ديسمرب /  كانون األول١ -نوفمرب/  تشرين الثاين٢٣
  .٤٣الفقرة 

 

 
 

، الدورة السابعة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية) ٢٤(

 الد األول، اجلزء الثالث،، )ICC-ASP/7/20، منشور احملكمة اجلنائية الدولية (٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢- ١٤
  .ICC-ASP/7/Res.5 القرار

  وىل، نيويورك،الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األ  )٢٥(
 .الرابع، اجلزء ) والتصويبE.03.V.2: منشور األمم املتحدة، املبيع رقم( ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠-٣

 ٢٣الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة،الهاي،  )٢٦(
الثالث، القرار  اجلزء )ICC-ASP/5/32منشور احملكمة اجلنائية ( ٢٠٠٦ ديسمرب / كانون األول١ -نوفمرب/ تشرين الثاين

ICC-ASP/5/Res.3.  
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  الوثائق

ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١ية للمحكمة اجلنائية الدولية للفترة من البيانات املال
٢٠٠٨ )ICC-ASP/8/14 ( 

  )Add.1 وICC-ASP/8/15(تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا احلادية عشرة 

 كانون ٣١يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للفترة من 
  ICC-ASP/8/16) ( ٢٠٠٨ ديسمرب/األول

  تقرير جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا  -١٤

ICC-ASP/1/Res.6مبوجب قرارها أنشأت اجلمعية 
      ً          ً                             صندوقا  استئمانيا  لصاحل ضحايا اجلرائم الداخلة يف ) ٢٥(

 .دوق االستئماين للضحايا                                  ً                  اختصاص احملكمة وأسر هؤالء الضحايا فضال  عن جملس إلدارة الصن

جلمعية                                ً      ً     ينبغي أن يقدم جملس اإلدارة تقريرا  سنويا  إىل ا، ICC-ASP/1/Res.6 من القرار ١١     ً        ووفقا  للفقرة 
  .أو رفضت وعن كل التربعات املقدمة، سواء قبلت عن أنشطة ومشاريع الصندوق،

  الوثائق

 إدارة الصندوق االستئماين للضحايا تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة ومشاريع جملس
   )Add.1 وICC-ASP/8/18( ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٧يوليه / متوز١خالل الفترة من 

  املؤمتر االستعراضي  -١٥

 من نظام روما األساسي،  يعقد األمني العام لألمم املتحدة بعد انقضاء سبع سنوات ١٢٣عمال باملادة 
وجيوز أن يشمل االستعراض . سي مؤمترا استعراضيا للنظر يف أية تعديالت على هذا النظامعلى بدء نفاذ النظام األسا

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

دء يف األعمال التحضريية للمؤمتر، خاصة فيما يتعلق ويف دورا اخلامسة، طلبت اجلمعية إىل املكتب الب
بالنظام الداخلي الواجب تطبيقه يف املؤمتر االستعراضي، والقضايا العملية والتنظيمية، خاصة فيما يتعلق مبكان موعد 

  .)٢٦(يةانعقاد املؤمتر، وأن يقدم تقريرا إىل الدورة السادسة جلمعية الدول األطراف عن حالة هذه األعمال التحضري

على مشروع النظام الداخلي للمؤمترات االستعراضية وقررت أن ويف دورا السادسة، صادقت اجلمعية 
 يستغرق من مخسة إىل عشرة أيام عمل، وأن تتم مناقشة ٢٠١٠يعقد مؤمتر استعراضي يف النصف األول من عام 
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تعراضي أثناء الدورة الثامنة جلمعية الدول األطراف املقترحات املتعلقة بالتعديالت الواجب أن ينظر فيها املؤمتر االس
  .)٢٧(                                                           ، وذلك بغية تعزيز توافق اآلراء واإلعداد اجلي د للمؤمتر االستعراضي٢٠٠٩يف عام 

أن يعقد املؤمتر  الذي قررت مبوجبه  ICC-ASP/7/Res.2ويف دورا السابعة، اعتمدت اجلمعية القرار
 ملدة تتراوح بني مخسة وعشرة أيام عمل، ويف  ٢٠١٠ النصف األول من عام االستعراضي يف كمباال، أوغندا، أثناء

حكومة أوغندا إبرام وطلبت اجلمعية إىل . موعد حيدد من قبل مكتب اجلمعية بالتشاور عن كثب مع حكومة أوغندا
 وحصانات مذكرة تفاهم مع أمانة اجلمعية من خالل احملكمة، تضمن انطباق أحكام االتفاق املتعلق بامتيازات

                                                                                   ً                 احملكمة اجلنائية الدولية على املؤمتر االستعراضي، مع ما يلزم من تغيري، وينبغي أن تتضمن أيضا  خطة زمنية تتعلق 
  .)٢٨(باخلطوات التحضريية

 طول املؤمترأن رأى املكتب ، ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٢ويف اجتماعه الثالث عشر، املعقود يف 
ه وعالوة على ذلك، من املفهوم أن.         ت نظر فيهالت اليت س ضوء نطاق املؤمتر والتعدي أن يتقرر يفاالستعراضي ينبغي

                  ً                ستتخذ اجلمعية مقررا  بشأن مدة املؤمتر ويف دورا الثامنة، . اية الدورة الثامنةيف اختاذ قرار ائي بشأن املدة ينبغي 
  .االستعراضي

عىن جبرمية املاص اخلعامل الفريق ال  أعمالعيةيف االستئناف الثاين للدورة السابعة للجمت تم   اخت و  
لكافة الدول األعضاء يف األمم املتحدة أو ألعضاء الوكاالت لى قدم املساواة فتوح العضوية ع، امل)٢٩(العدوان

 بغرض صياغة مقترحات لوضع أحكام تتعلق بالعدوان، الذي أنشئ املتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 هاجادرإللتوصل إىل أحكام مقبولة بشأن جرمية العدوان ترحات على اجلمعية يف مؤمتر استعراضي لوعرض هذه املق

واستمرت املناقشات بعد ذلك يف إطار األعمال . النظامهذا  من وفقا لألحكام ذات الصلة يف النظام األساسي
معهد خلتنشتاين استضافه رتني بني الدوما التحضريية للمؤمتر االستعراضي، وبوجه خاص يف اجتماع غري رمسي 

  . املصري يف نيويوركقريرلت

                                                           
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة، الهاي،  )٢٦(

اجلزء  ،  ICC-ASP/5/32)منشور احملكمة اجلنائية الدولية،( ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١ –نوفمرب / تشرين الثاين٢٣
  .ICC-ASP/5/Res.3، القرار الثالث

روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك،  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام )٢٧(
، الد )ICC-ASP/6/20شور احملكمة اجلنائية الدولية، من( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ -نوفمرب/تشرين الثاين ٣٠

  .٥٤ و ٥٣، الفقرتان ICC-ASP/6/Res.2، القرار الثالثاألول، اجلزء 
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،  )٢٨(

 الد األول، اجلزء الثالث،، )ICC-ASP/7/20، منشور احملكمة اجلنائية الدولية (٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢- ١٤
  .٣ و١، الفقرتان ICC-ASP/7/Res.2 القرار

  
 

 

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة انظر . ICC-ASP/1/Res.1   أنشئ بالقرار)٢٩(
 E.03.V.2: منشور األمم املتحدة، املبيع رقم( ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠- ٣وىل، نيويورك، اجلنائية الدولية، الدورة األ

  .الرابع، اجلزء )والتصويب
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فيما خيص املقترحات املتعلقة بإدخال تعديالت على  ،قررت اجلمعية، ICC-ASP/7/Res.3ومبقتضى القرار 
جمعية لل يف الدورة الثامنة  هذه املقترحات أن تناقشأن ينظر فيها املؤمتر االستعراضي،نظام روما األساسي الواجب 

يوليه / متوز٩ويف اجتماعه العاشر، املعقود يف  .)٣٠( للمؤمتر االستعراضيية تعزيز توافق اآلراء واإلعداد اجليدبغ
، اتفق املكتب على أن الدول يف حاجة إىل وقت كاف للنظر يف املقترحات قبل الدورة الثامنة للجمعية وقرر ٢٠٠٩

موعد لتقدمي املقترحات الرمسية للتعديالت اليت يراد  كآخر ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٣٠أن يقترح يوم نتيجة لذلك 
  .إدخاهلا على نظام روما األساسي

  الوثائق

 )Add.1 وICC-ASP/8/43(تقرير املكتب بشأن املؤمتر االستعراضي 

  )٣١(تقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان

تقرير املصري، ل الذي استضافه معهد خلتنشتاين االجتماع غري الرمسي ما بني الدورتني املعين جبرمية العدوان
  ٢٠٠٩ يونيه / حزيران۱٠ إىل ٨ن، نيويورك، يف الفترة من ومدرسة وودرو ويلسن، بنادي برينست

)ICC-ASP/8/INF.2(  

  مباين احملكمة  -١٦

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

جلنة مراقبة وعالوة على ذلك، أنشأت اجلمعية . املضيفة بأن تبادر بإطالق املنافسة املتعلقة بوضع تصميم معماري
 ICC-ASP/6/Res.1 لقرارل                ً        جية للمشروع وفقا  للمرفق تتكون من عشرة من الدول األطراف للمراقبة اإلستراتي

)٣٢( .  

                                                           
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي، ) ٣٠(

 الد األول، اجلزء الثالث،، )ICC-ASP/7/20، احملكمة اجلنائية الدوليةمنشور  (٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢- ١٤
  .٦١، الفقرة ICC-ASP/7/Res.3 القرار

االستئنافان (الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة الوثائق  )٣١(
كمة اجلنائية الدولية، منشور احمل( ٢٠٠٩ فرباير/ شباط١٣-٩يناير و /ن الثاين كانو٢٣-١٩، نيويورك، )األول والثاين

ICC-ASP/7/20/Add.1)(فصل الثاين، املرفق الثاين، ال.  
  

 
 

روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك،  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام )٣٢(
، الد )ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ -نوفمرب/تشرين الثاين ٣٠

   .٤ و١، الفقرتان ICC-ASP/6/Res.1، القرار الثالثاألول، اجلزء 
، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة) ٣٣(

 الد األول، اجلزء الثالث،، )ICC-ASP/7/20، منشور احملكمة اجلنائية الدولية (٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢- ١٤
  .١، الفقرة ICC-ASP/7/Res.1 القرار

 .٢ املرجع نفسه، الفقرة )٣٤(
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جملس املشروع أن                  ً                                        أحاطت اجلمعية علما  بنتائج مسابقة التصميم املعماري وطلبت إىل ويف دورا السابعة، 
رار يلتزم، يف مفاوضاته مع الفائزين يف مسابقة التصميم املعماري، باإلجراء املنصوص عليه يف املرفق األول ذا الق

والذي حيدد شروط منح العقد، وأن يعرض توصياته على جلنة املراقبة لتنظر فيها وإقرارها قبل أن يوقع املسجل 
  .)٣٣(العقد

العناصر الواردة يف عرض الدولة املضيفة املتصل بتوفري قرض ال  قبلت اجلمعية                      ً ويف دورا السابعة أيضا ،
 يف املائة، وفقا ملا ورد يف ٢,٥ عاما مبعدل فائدة قدره ٣٠ى                          مليون يورو، يسد د على مد٢٠٠يتجاوز مقداره 
 .)٣٤( ICC-ASP/7/Res.1القرار املرفق الثاين من 

وعالوة على ذلك، طلبت اجلمعية إىل جلنة املراقبة أن تستمر يف أداء مهامها املوكلة إليها مبقتضى القرار 
ICC-ASP/7/Res.1والسيما فيما يتعلق مبا يلي ،:  

                                                                     ة متويل مفص لة، بالتشاور مع جملس املشروع، جتمع بني استخدام القرض على النحو إعداد آلي  )أ (
 من هذا القرار، وإمكانية دفع الدول األطراف مسامهتها دفعة واحدة، ٢املشار إليه يف الفقرة 

 وغريها من مصادر التمويل املمكنة األخرى؛

ة واحدة، مع األخذ بعني االعتبار                                                  عداد آلية ت نظم عملية دفع الدول األطراف مسامهتها دفعإ   )ب (
  ؛ICC-ASP/7/Res.1 للقرار املبادئ املنصوص عليها يف املرفق الثالث

تقدمي اقتراحات فيما يتصل بربجمة املسامهات اليت ستدفع مرة واحدة، حىت يتسىن تلقي هذه    )ج (
 .)٣٥(٢٠١٢ حىت أجل أقصاه عام ٢٠١٠املسامهات خالل عام 

على أن تعرض أي مشاريع قرارات أو  ،، يف مجلة أمورICC-ASP/6/Res.1وينص املرفق الثاين للقرار 
                                ً                                 وينص املرفق الثاين من القرار أيضا  على أن بقدم رئيس جلنة املراقبة يف .معلومات على اجلمعية، عن طريق املكتب

  .      ً                          تقريرا  إىل اجلمعية يف دورا التالية

  الوثائق
  ) ICC-ASP/8/11(عن أنشطة جلنة املراقبة تقرير 

 )Add.1و  ICC-ASP/8/34(تقرير عن أنشطة جلنة املراقبة 

   القرارات املتعلقة مبواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة جلمعية الدول األطراف  -١٧

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

                                                           
 
 

 .٩ املرجع نفسه، الفقرة )٣٥(
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  عيد ومكان انعقاد الدورة املقبلة للجنة امليزانية واملاليةالقرارات املتعلقة مبوا  -١٨

، جتتمع اللجنة عند االقتضاء ومرة واحدة على األقل  ICC-ASP/1/Res.4 من مرفق  القرار٤عمال بالفقرة 
 إىل ١٩، يف الفترة من  عشرة يف الهايرابعة، أن تعقد دورا ال           ًعشرة، مؤقتا الثالثة وقررت اللجنة يف دورا . سنويا

  .)٣٦(٢٠١٠أغسطس /آب ٣١ إىل ٢٣امسة عشرة يف الهاي، يف الفترة من ، ودورا اخل٢٠١٠أبريل / نيسان٢٣

 مسائل أخرى -١٩

  ال وثائق

  

- - - 0 - - - 

                                                           
 )Add.1 وICC-ASP/8/15( ا احلادية عشرةتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور) ٣٦ (


