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  القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت

  

  مذكرة من األمانة

ملساعدة   (RC/1)عدت هذه القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت للمؤمتر االستعراضي     أ   
وسيعقد املؤمتر االستعراضي يف كمباال، أوغندا، يوم االثنني، . املؤمتر االستعراضي يف نظره يف املسائل املطروحة عليه

 مايو/ أيار١٢ حىتوتعكس هذه القائمة حالة الوثائق الصادرة .  صباحا٠٠/١٠، يف الساعة ٢٠١٠مايو / أيار٣١
٢٠١٠.  
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 القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت

  افتتاح أعمال املؤمتر  -١

 روما األساسي، بعد انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ هذا النظام األساسي،  من نظام١٢٣للمادة وفقاً   
. مم املتحدة مؤمتراً استعراضياً للدول األطراف للنظر يف أي تعديالت على هذا النظام األساسييعقد األمني العام لأل

ويكون هذا املؤمتر مفتوحاً . ، دون أن يقتصر عليها٥وجيوز أن يشمل االستعراض قائمة اجلرائم الواردة يف املادة 
، دعا األمني العام لألمم ٢٠٠٩أغسطس / آب٧ويف . للمشاركني يف مجعية الدول األطراف وبنفس الشروط

  .املتحدة إىل عقد املؤمتر االستعراضي، وفقاً للمادة املشار إليها أعاله

 ٣١ن يعقد املؤمتر االستعراضي يف كمباال، أوغندا، يف الفترة من ويف دورا الثامنة، قررت اجلمعية أ  
  .  )١(، ملدة عشرة أيام عمل٢٠١٠يونيه / حزيران١١مايو إىل /أيار

املكتب املشار " املكتب" من مشروع النظام الداخلي للمؤمتر االستعراضي، يقصد مبصطلح ١للمادة ووفقاً   
ويقوم الرئيس، وفقاً ملشروع . )٢( من النظام األساسي الذي سيكون مكتب املؤمتر١١٢من املادة ) أ(٣إليه يف الفقرة 

وقد انتخبت اجلمعية، يف اجللسة السادسة .  املؤمتر ، بإعالن افتتاح واختتام كل جلسة عامة من جلسات١٩املادة 
رئيساً ) ليختنشتاين(، السيد كريستيان ويناويسري ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٣من دورا السادسة، املعقودة يف 

  .   وسيتوىل السيد ويناويسري رئاسة املؤمتر االستعراضي). ٣(للجمعية يف دوراا من السابعة إىل التاسعة

  قيقة صمت للصالة والتأملد  -٢

 من مشروع النظام الداخلي، يدعو الرئيس املمثلني، فور افتتاح أول جلسة عامة وقبل ٣٢ لمادةوفقاً ل
  .التأمل اختتام آخر جلسة عامة مباشرة، إىل التزام الصمت دقيقة واحدة تكرس للصالة أو

                                           
-١٨راف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األط)   ١(  

، الد األول، اجلزء الثاين، القرار  )ICC-ASP/8/20 منشور احملكمة اجلنائية الدولية( ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦
ICC-ASP/8/Res.6 ٢، الفقرة.  

، نيويورك، سادسةف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطرا  )٢(  
، الد )ICC-ASP/6/20 منشور احملكمة اجلنائية الدولية( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ –نوفمرب / تشرين الثاين٣٠

  .، املرفق الرابعICC-ASP/6/Res.2األول، اجلزء الثالث، القرار  
 من النظام الداخلي جلمعية الدول ٢٩ووفقا للمادة . ٢٢ باء، الفقرة -سه، الد األول، اجلزء األولاملرجع نف  )٣(  

  .األطراف، ينتخب الرئيس ملدة ثالث سنوات
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  اعتماد النظام الداخلي  -٣

وسينظر املؤمتر . )٤( مشروع النظام الداخلي للمؤمترات االستعراضيةاعتمدت اجلمعية يف دورا السادسة  
  .االستعراضي يف مشروع النظام الداخلي هذا من أجل اعتماده

  إقرار جدول األعمال     -٤

 من ٧ و٦ووفقاً للمادتني . اخلاصة جبدول األعمال من مشروع النظام الداخلي ١١ إىل ٦تنطبق املواد   
. ٢٠١٠مايو / أيار١١ يف (RC/1)، وضع جدول األعمال املؤقت للمؤمتر االستعراضي مشروع النظام الداخلي

 من مشروع النظام الداخلي، سيقدم جدول األعمال املؤقت إىل املؤمتر إلقراره يف أقرب وقت ممكن ٩ووفقاً للمادة 
  .بعد افتتاح املؤمتر

  الوثائق  

  (RC/1)جدول األعمال املؤقت    

   املشاركة يف املؤمتر االستعراضي الدولوثائق تفويض ممثلي  -٥

  تعيني جلنة وثائق التفويض  )أ(  

  تقرير جلنة وثائق التفويض  )ب(  

، ١٣ووفقاً للمادة .  من مشروع النظام الداخلي مسأليت التمثيل ووثائق التفويض١٧ إىل ١٢تنظم املواد   
بني واملستشارين يف موعد ال يتجاوز، إن أمكن، الدول األطراف وأمساء املناوممثلي تقدم إىل األمانة وثائق تفويض 

ويصدر وثائق التفويض إما رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية أو أي شخص .  ساعة بعد افتتاح املؤمتر٢٤
  . يأذنون له بذلك

ر بناء تتألف من ممثلي تسع دول أطراف يعينها املؤمتاليت ، تقوم جلنة وثائق التفويض، ١٤ومبقتضى املادة   
  .على اقتراح الرئيس يف بداية املؤمتر، بفحص وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف وتقدم تقريراً إىل املؤمتر دون تأخري

  تنظيم العمل  -٦

  .يقوم املؤمتر بالنظر يف برنامج عمل ويعتمده يف بداية الدورة استناداً إىل االقتراح املقدم من املكتب  

  تعيني جلنة الصياغة  

 اليت جيوز للمؤمتر ، من مشروع النظام الداخلي٦٧ ، استناداً إىل املادة املؤمتر أيضاً بتعيني جلنة للصياغةيقوم  
  . مبقتضاها أن ينشئ ما يلزم من هيئات فرعية

                                           
  .٥٨، الفقرة ICC-ASP/6/Res.2، القرار  املرجع نفسه، الد األول، اجلزء الثالث، )  ٤(
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  املناقشة العامة  -٧

، أن يطلب إىل الوفود أن حتدد مدة ٢٠١٠مارس / آذار٩ املعقود يف ،الثالث قرر املكتب يف اجتماعه  
ويف حالة املمثلني الرفيعي املستوى، سينظر املكتب يف حتديد هذه املدة بعشر . اناا يف اجللسة العامة خبمس دقائقبي

 دقيقة ٤٥ من مشروع النظام الداخلي للمؤمتر االستعراضي، ختصيص ٦٩وقرر املكتب أيضاً، عمال باملادة . دقائق
 دقيقة إضافية لبيانات املنظمات غري احلكومية، يف اية املناقشة ٤٥ملشاركة املراقبني يف املناقشة العامة، فضال عن 

  .العامة

وعالوة على ذلك، قرر املكتب دعوة أجهزة احملكمة إىل إلقاء كلمات على املؤمتر االستعراضي يف إطار   
  .  املناقشة العامة

  اإلعالن الرفيع املستوى  )أ(

 مشروع إعالن رفيع املستوى لينظر فيه املؤمتر إعداد املكتب طلبت اجلمعية يف دورا الثامنة املستأنفة إىل  
وسيتناول اإلعالن أساسا ثالث نقاط هي إعادة تأكيد التزام الدول األطراف بنظام روما األساسي، . )٥(االستعراضي

ل األطراف واإلشارة إىل عملية التقييم من دون ربطها بنتائج العملية يف حد ذاا، والتعهدات اليت تطلقها الدو
  .)٦(واجلهات املراقبة وسائر الدول

  الوثائق  

 (RC/L.3)مشروع اإلعالن الرفيع املستوى   

  التعهدات  )ب(

 قررت اجلمعية يف دورا الثامنة املستأنفة أن تعقد جزءاً رفيع املستوى يف املؤمتر عالوة على ذلك،  
  . )٧(جلنائية الدولية، مبا يف ذلك عن طريق التعهدات للدول لتأكيد التزامها باحملكمة اةاالستعراضي إلتاحة الفرص

  الوثائق

  )٨(مذكرة توضيحية عن التعهدات  

  تقييم العدالة اجلنائية الدولية  -٨

إىل  ICC-ASP/8/Res.6قرار لإرسال املواضيع الواردة يف املرفق الرابع لقررت اجلمعية يف دورا الثامنة   
مع مراعاة احلاجة إىل إضافة جوانب تتعلق "ييم العدالة اجلنائية الدولية، املؤمتر االستعراضي للنظر يف سياق تق

                                           
  .٢املرجع نفسه، الفقرة )   ٥(
  .٣٨املرفق الثاين، الفقرة رجع نفسه، امل  )٦(
  .١، الفقرة ICC-ASP/8//Res.9القرار  .زء الثايناملرجع نفسه، اجل  )٧(
  .رفق الثاين، التذييل الثايناملرجع نفسه، امل  )٨(
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وقررت اجلمعية يف دورا الثامنة املستأنفة . )٩("بالعاملية، والتنفيذ، والدروس املستفادة، من أجل تعزيز عمل احملكمة
   ما خيص كل بند من بنود التقييم كما هي واردة يف املرفقات من األول إىل الرابع من القرارتنظيم حلقة نقاش في

ICC-ASP/8//Res.9 )وسينظر املؤمتر،نتيجة لذلك، يف املواضيع التالية. ) ١٠:   

  التكامل  )أ(  
  التعاون  )ب(  
  تأثري نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة  )ج(  
  .م والعدالةالسال  )د(  

، قررت اجلمعية يف دورا الثامنة )ج(و ) أ(وفيما يتعلق باملوضوعني املدرجني يف الفقرتني الفرعيتني   
، )١١("تأثري نظام روما األساسي على الضحايا واتمعات املتأثرة" مشروعي القرارين املعنونني إحالة املستأنفة

  . إىل املؤمتر االستعراضي)١٢("التكامل"و

  ائقالوث  

 (ICC-ASP/8//Res.9)القرار بشأن املؤمتر االستعراضي   
)١٣(  

  )١٤(املعين باملؤمتر االستعراضيتقرير الفريق العامل   

 (RC/2) نسخة حمدثة: تقرير احملكمة عن التعاون  

ضحايا واتمعات املتأثرة تأثري النظام الوارد يف نظام روما األساسي على ال: تقرير املكتب عن التقييم  
(ICC-ASP/8/49)   

  (ICC-ASP/8/50)  ورقة معلومات أساسية ومقترحات للنتائج.التعاون :تقرير املكتب عن التقييم 

 (ICC-ASP/8/51) سد فجوة اإلفالت من العقاب:  تقييم مبدأ التكامل.التكامل: تقرير املكتب عن التقييم 
 (ICC-ASP/8/52) السالم والعدالة: تقرير املكتب عن التقييم

                                           
-١٨ثامنة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال)   ٩(  

، الد األول، اجلزء الثاين، القرار  )ICC-ASP/8/20 منشور احملكمة اجلنائية الدولية( ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦
ICC-ASP/8/Res.6 ٥، الفقرة.  

، امنة املستأنفةثالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال)   ١٠(
اجلزء الثاين، القرار  ،)ICC-ASP/8/20/Add.1 منشور احملكمة اجلنائية الدولية(٢٠١٠مارس / آذار٢٥-٢٢، نيويورك

ICC-ASP/8//Res.9 ٣، الفقرة.    

  .، املرفق السادسICC-ASP/8//Res.9القرار املرجع نفسه، )  ١١(  

    . املرفق السابعاملرجع نفسه،)  ١٢(  

  .ICC-ASP/8//Res.9القرار ع نفسه، املرج)  ١٣(  
    . املرفق الثايناملرجع نفسه،)  ١٤(  
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  النظر يف املقترحات املقدمة لتعديل نظام روما األساسي  -٩

قررت اجلمعية يف دورا الثامنة إحالة التعديالت املقترحة الواردة يف املرفقات األول والثاين والثالث للقرار   
ICC-ASP/8/Res.6١٥( إىل املؤمتر االستعراضي للنظر(.  

 املستأنفة إحالة مشاريع أركان اجلرمية الواردة يف املرفق وعالوة على ذلك، قررت اجلمعية يف دورا الثامنة  
  .)١٦(إىل املؤمتر االستعراضي للنظر ICC-ASP/8//Res.9الثامن للقرار 

  الوثائق  

  )١٧(املعين باملؤمتر االستعراضيتقرير الفريق العامل   

   واملرفقات من األول إىل الثالث،ICC-ASP/8//Res.6القرار   

 املرفق الثامن، ICC-ASP/8//Res.9 القرار  

  تعزيز إنفاذ القرارات الصادرة عن احملكمة  -١٠

تعزيز إنفاذ القرارات الصادرة عن احملكمة طلبت اجلمعية يف دورا الثامنة  إىل املكتب أن ينظر يف مسألة   
ر املكتب اعتماد ورحبت اجلمعية يف دورا الثامنة املستأنفة بقرا . )١٨(وتقدمي قرار للنظر يف املؤمتر االستعراضي

  . )١٩( إىل املؤمتر االستعراضيوتبليغهتعزيز إنفاذ القرارات الصادرة عن احملكمة  بمشروع قرار يتعلق

  الوثائق  

  تعزيز إنفاذ القرارات الصادرة عن احملكمةمشروع قرار بشأن   

  مسائل أخرى  -١١

  ال وثائق   

- - - 0 - - - 

                                           
  ". من نظام روما األساسي١٢٤مشروع تعديل املادة "املرفق األول  عنوان  )١٥(  
  ".أحكام مقترحة بشأن جرمية العدوان : خلتنشتاين" املرفق الثاين وعنوان       
      ".ديل مقترحتع: بلجيكا"وعنوان املرفق الثالث        
، ثامنة املستأنفةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال)   ١٦(  

 اجلزء الثاين، القرار ،)ICC-ASP/8/20/Add.1 منشور احملكمة اجلنائية الدولية(٢٠١٠مارس / آذار٢٥-٢٢، نيويورك
ICC-ASP/8//Res.9٩قرة ، الف.      

    . املرفق الثايناملرجع نفسه،)  ١٧(  

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، الهاي، )   ١٨(  
ء الثاين، القرار  ، الد األول، اجلز)ICC-ASP/8/20 منشور احملكمة اجلنائية الدولية( ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ١٨

ICC-ASP/8/Res.6 ٧، الفقرة.  

، ثامنة املستأنفةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال)  ١٩( 
، القرار  اجلزء الثاين،)ICC-ASP/8/20/Add.1 منشور احملكمة اجلنائية الدولية(٢٠١٠مارس / آذار٢٥-٢٢، نيويورك

ICC-ASP/8//Res.9 واملرفق اخلامس٧، الفقرة .  
      

    
    


