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 جمعية الدول األطراف

 النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليةفي 

 المكتب اّتخذه قرار

 2017تشرين األول / أكتوبر  18

 إن مكتب مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،
روما األساسي، سيساعد ( )ج( من نظام 3) 112ضع يف اعتباره أن املكتب، مبوجب املادة يإذ 

 اجلمعية يف االضطالع مبسؤولياهتا،
 بة يف اجتماعات اجلمعية العامة،أن بعض املسائل قد أثريت فيما يتعلق مبشاركة الدول املراق   دركيوإذ 
هود الرامية إىل اجلهتها مجعية الدول األطراف إىل تكثيف الدعوة اليت وج   ضع يف اعتبارهيوإذ 

 1،النظام تعزيز عاملية
بأن املشاركة يف خمتلف اجتماعات مجعية الدول األطراف، بروح من االنفتاح، تزيد  منه واقتناعا  

الشفافية وتسهم يف حتسني فهم نظام روما األساسي، وأن هذه املشاركة ينبغي أن تفضي إىل إضفاء من 
بعض مداوالت اجلمعية العامة فقط  إىل إجراءمع اإلقرار باحلاجة الطابع العاملي على نظام روما األساسي، 

 بني الدول األطراف يف نظام روما األساسي،
من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف بشأن املبادئ العامة اليت  42إىل املادة  إذ يشريو 

 تنطبق يف حالة االجتماعات العامة واخلاصة جلمعية الدول األطراف،
بة باملشاركة يف مداوالهتا، ح للدول املراق  سم  إىل أن اجلمعية قررت يف دورهتا األوىل أن ي   شرييوإذ 

 2املشاركة يف اختاذ القرارات،من دون  لكن
د مبصطلح قص  من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف، ي   1وفقا للمادة  ،أنهب ذك روإذ ي

الوثيقة اخلتامية ملؤمتر روما واليت،  على روما األساسي أوعت على نظام الدول اليت وق   ،"الدول املراقبة"
 يف اجلمعية العامة؛ة راقبميكنها أن تكون ممن نظام روما األساسي،  1 112من املادة  2عمال بالفقرة 

 يقرر اعتماد "التفاهم بشأن مشاركة الدول املراقبة يف اجتماعات مجعية الدول األطراف". -1
 الدول األطراف والدول املراقبة. علىنص هذا املقرر وضميمته  توزيعطلب إىل األمانة العامة أن ي   يقرر - 2

                                                 

 تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف"."، ICC-ASP/15/Res. 5 القرارمن  1الفقرة   (1) 

-3األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول ( 2)
 .12، اجلزء األول، الفقرة ICC-ASP/1/3)) 2002سبتمرب أيلول/ 10
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 الضميمة

 مكتب جمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 في اجتماعات جمعية الدول األطراف المراقبةتفاهم بشأن مشاركة الدول 

بة ق مبشاركة الدول املراق  للنظام الداخلي جلمعية الدول األطراف فيما يتعل  ينبغي االمتثال الكامل  -1
 .واملراقبني وغريهم من املشاركني يف اجتماعات اجلمعية

ألغراض هذا التفاهم، يشمل مصطلح "اجتماع" مجعية الدول األطراف، على سبيل املثال ال   -2
ة واالجتماعات الرمسية واملشاورات غري الرمسية، مبا يف ذلك تلك اليت تعقدها احلصر، املناقشات العام  

 .ذات العضوية املفتوحةاألفرقة العاملة واهليئات الفرعية األخرى 

لكن ليس يف اختاذ القرارات، على النحو املعرب  ،تعين مشاركة الدول املراقبة مشاركة يف املداوالت -3
 .ICC-ASP/1/3ة من الوثيق 12عنه يف الفقرة 

 من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف اليت تنص   42يف اعتباره أحكام املادة كتب ضع امليوإذ  -4
على أن الدول األطراف يف اهليئة الفرعية املعنية ذات العضوية العامة هي اليت تقرر ما إذا كانت اجللسات 

للدول املراقبة ذات الصلة باملشاركة يف هذه  ، وبالتايل إذا مل يسمحكون مغلقةتس ا  مبدئيالعامة 
 :االجتماعات

ريها إبالغ املكتب بأي قرار تتخذه الدول األطراف يف إطار ىل رؤساء اجلمعية وميس  طل ب إأ( ي  )
إجراءاهتا اخلاصة بعقد اجتماعات على انفراد، دون اإلخالل باالحنرافات لكل حالة على حدة حسبما 

 تقرره الدول األطراف من العمليات ذات الصلة؛ 

 .هذه القراراتب( حيتفظ املكتب بقائمة )

 .تقتصر على الدول األطرافأهنا اجلمعية  لة تقرربأية مسأما سبق ذكره  خيل  وال 

بة املشاركة يف االجتماع أن تطلب اإلدالء ببيانات أو تدخالت عقب بيانات و/أو جيوز للدول املراق   -5
 .تدخالت الدول األطراف

للمراقبني واملشاركني اآلخرين على ات جتماععن أحد االعلن ولن تستبعد الدول املراقبة عندما ي   -6
 .من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف 93و 92النحو احملدد يف املادتني 

وال ينطبق هذا التفاهم على مشاركة مراقبني آخرين، وغريهم من املشاركني، والدول اليت ال تتمتع  -7
 .على التوايل 94و 93و 92املواد  تنص  عليها مبركز املراقب يف مداوالت اجلمعية، كما 

_______________ 


