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 دور جمعية الدول األطراف في المحكمة الجنائية الدولية

Role of the Assembly of States Parties to the 

International Criminal Court 
 Mukhtar -Lect. Yassir Amir Al(1) ياسر عامر المختارم.د 

 ملخصال

تشكل مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية اهليئة التشريعية والرقابية العليا هلذه احملكمة، 
ويعود إليها اختصاص تعديل النظام األساسي للمحكمة، كما ختتص إبصدار القرارات واملقررات اليت تنظم 

ومالياً على أجهزة احملكمة كلها، حبكم سري عمل هذه احملكمة، وكذلك هي املشرف العام تنظيمياً وإدارايً 
دورها الرقايب الذي متارسه، ولكنها ليست جهازاً من أجهزهتا من الناحية التنظيمية، كما أهنا ليست هيئة 
أعلى مرتبة منها، وإمنا ارتبطت ابحملكمة ألن الدول األعضاء فيها ترسم السياسة العامة للمحكمة. والعضوية 

على الدول اليت تتمتع بكامل احلقوق العضوية واليت صادقت على النظام األساسي يف هذه اهليئة مقتصرة 
للمحكمة، أما الدول اليت وقعت الوثيقة اخلتامية ملؤمتر روما متتاز بعضوية املراقبة فقط. تتمتع الدول األعضاء 

كة وإبداء الرأي يف أي ضمن مجعية الدول األطراف مبزااي مناقشة بنود النظام األساسي، وهلا احلق يف املشار 
تعديل يطرأ عليه، كما أن أحكام النظام األساسي أعطتها احلق دون غريها أبجراء أي تعديالت على 

من اختصاص احملكمة؛ وهذه املزااي تصب  دبنوده، والقبول بقائمة تكون أكثر مشوالً للجرائم الدولية اليت تع
 اجلمعية.يف مصلحة الدول وتدفعها أبن تكون عضواً يف هذه 

تقوم مجعية الدول األطراف بتسوية املنازعات الدولية بشأن تفسري وتطبيق النظام األساسي للمحكمة، 
وذلك مبتابعة املسألة عن كثب  وإصدار توصيات للدول املتنازعة حلل النزاع ابلطرق السلمية الدبلوماسية 

ا ذات اعتبار يف مسألة التنازع. ونرى أن ه جيب  القانونية، وان مل تكن التوصيات ملزمة للدول املتنازعة إال   أهن 
إعادة النظر ابلنسبة إىل القرارات اليت تصدرها مجعية الدول األطراف كوهنا غري ملزمة، إذ جيب أن تكون 

 ملزمة على مجيع الدول األطراف.
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لكي جتربها على تنفيذ  ؛عضائهاأأن هذه اجلمعية تفتقر إىل العقوابت اليت جيب ان تفرضها على 
مما قد يؤثر على عمل اجلمعية  ،قراراهتا، وهذا ما يؤدي ابلنهاية إىل عدم امتثال الدول إىل تلك التوصيات

بصورة عامة. وعليه جيب على اجلمعية تعديل نظامها الداخلي من خالل فرض عقوابت على الدول 
 .ات مالية، أو تعليق عضويتهامثل فرض غرام ،األعضاء يف حال عدم امتثاهلم لقراراهتا

، اختصاصات مجعية الدول احملكمة اجلنائية الدولية ،مجعية الدول األطرافالكلمات املفتاحية: 
 االطراف.

Abstract 
The Assembly of States Parties in the International Criminal Court forms 

the Supreme legislative and regulatory Commission of this court. It is 

specialized in the amendment of the court’s statute, as well as issuing the 

decisions related tp the court’s work. It is considered the supervisor of the 

organization, management and the finance of the court’s organs, based on 

its function as censorship. However, it is nor an organ in the structure of the 

court nor higher in rank. The affiliation of the commission is based on the 

country members who shape the general policies of the court. The 

membership in this commission is based on the complete rights of 

membership that the countries who approved the satute of court. 

 المقدمة

تشكل مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية اهليئة التشريعية والرقابية العليا هلذه احملكمة، 
دار القرارات واملقررات اليت تنظم ويعود إليها اختصاص تعديل النظام األساسي للمحكمة، كما ختتص إبص

سري عمل هذه احملكمة، وكذلك هي املشرف العام تنظيمياً وإدارايً ومالياً على أجهزة احملكمة كلها، حبكم 
دورها الرقايب الذي متارسه، ولكنها ليست جهازاً من أجهزهتا من الناحية التنظيمية، كما أهنا ليست هيئة 

طت ابحملكمة ألن الدول األعضاء فيها ترسم السياسة العامة للمحكمة. والعضوية أعلى مرتبة منها، وإمنا ارتب
يف هذه اهليئة مقتصرة على الدول اليت تتمتع بكامل احلقوق العضوية واليت صادقت على النظام األساسي 

ع الدول األعضاء للمحكمة، أما الدول اليت وقعت الوثيقة اخلتامية ملؤمتر روما متتاز بعضوية املراقبة فقط. تتمت
ضمن مجعية الدول األطراف مبزااي مناقشة بنود النظام األساسي، وهلا احلق يف املشاركة وإبداء الرأي يف أي 
تعديل يطرأ عليه، كما أن أحكام النظام األساسي أعطتها احلق دون غريها أبجراء أي تعديالت على 

لية اليت تعترب من اختصاص احملكمة؛ وهذه املزااي تصب بنوده، والقبول بقائمة تكون أكثر مشوالً للجرائم الدو 
 .(2)يف مصلحة الدول وتدفعها أبن تكون عضواً يف هذه اجلمعية

الدول اليت ختلفت عن توقيع النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية واملصادقة عليه، سريتد  ن  إ
عليها ذلك سلباً، وستدفع ضريبة أحجامها عن ذلك، وهي بعدم مشاركتها يف إقرار قواعد اإلثبات والقواعد 

                                                        
أيضاً  27، ص2003مأمون اخلصاونة، جملة اإلنساين، إصدار اللجنة الدولية للصلب األمحر، العدد الرابع والعشرون، ربيع/ -2

 . 22، ص2001أب/ -األمحر، العدد السابع عشر، متوز  عامر الزمايل، جملة اإلنساين، إصدار اللجنة الدولية للصلب
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املدعي العام واختيارهم، وال اإلجرائية، وإقرار وحتديد أركان اجلرائم، وعدم مشاركتها يف ترشيح القضاة و  
يتسىن هلا وال تستطيع املشاركة يف تعريف العدوان، الذي إذا ما مت حتديده سيخول احملكمة ممارسة اختصاصها 

 .(3)يف حماكمة املعتدين ومرتكيب جرائم العدوان ومعاقبتهم
حىت وإن مل تكن جهازاً من  رتباط مجعية الدول األطراف ابحملكمة اجلنائية الدولية هو ارتباط وثيق.ا ن  إ

أشارت إىل أن احملكمة  ، إذ( من النظام األساسي للمحكمة34أجهزهتا الرئيسة اليت نصت عليها املادة )
 تتكون من أربعة أجهزة: 

 .هيئة الرائسة -أ
 .بل احملاكمة أو الشعبة التمهيدية وشعبة االستئنافقشعبة ما  -ب
 مكتب املدعي العام. -ت
 هاز االداري للمحكمة.قلم كتاب احملكمة أو اجل -ث

تتمحور إشكالية هذا البحث حول الدور الفعلي جلمعية الدول األطراف داخل احملكمة اجلنائية الدولية، 
لنظام األساسي لمن حيث فرض الضوابط والتعليمات والعقوابت يف حال خمالفة الدول األطراف 

 للمحكمة، إضافة إىل مدى الزامية قرارهتا وتعليماهتا.
االول ، يتناول مبحثني ه علىتقسيمهجية البحث، فقد استندان على التقسيم الثنائي، من خالل اما من

لى مطلبني، األول هو أمانة مجعية الدول ع، الذي قمنا بتقسيمه مكتب مجعية الدول األطراف وأمانتها
اختصاصات مجعية الدول  فقد تناول الثايناألطراف، والثاين أتليف مجعية الدول األطراف. أما املبحث 

، والثاين دور دور اجلمعية يف الشؤون اإلدارية والتأديبيةلى مطلبني، األول ع، والذي ايضاً قسمناه األطراف
 اجلمعية يف تسوية املنازعات، ومن مث أهنينا البحث خبامتة تضمنت مجلة من االستنتاجات والتوصيات.

 األطراف وأمانتهاالمبحث األول: مكتب جمعية الدول 

أو اليت انضمت اليه بعد اقراره  ،الدول اليت صادقت على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ن  إ
، هي الدول اليت حيق هلا أن تتمتع بعضوية اجلمعية. أما بقية الدول اليت وقعت على النظام األساسي هونفاذ

ما، فأهنا تتمتع حبق حضور اجتماعات اجلمعية بصفة مراقب، أو اليت وقعت على الوثيقة اخلتامية ملؤمتر رو 
 .(4)أي أن هلا حق املشاركة، وليس حق التصويت

وحتتاج احملكمة اجلنائية الدولية بصفتها كائنًا قانونيًا إىل هيكل تتكئ عليه، وتعتمد عليه يف سريها، 
، وأجهزة اثنوية أو فرعية يتم أنشاؤها وهذا اهليكل يتكون من أجهزة رئيسية جاء النص عليها يف ميثاق روما

                                                        
سوسن متر خان بكة، اجلرائم ضد اإلنسانية يف ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية  -3

 .81، ص2004احلقوق، جامعة القاهرة، القاهرة، 
 ( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف.92( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، واملادة )112/1املادة ) -4
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من قبل االجهزة الرئيسة، وهذه االجهزة تضطلع بدور مهم يف تسيري احملكمة وفرض إرادهتا ابسم احملكمة 
 .(5)ولصاحلا

نتناول خالل هذا املبحث يف مطلبه االول تكوين مكتب مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية 
 املطلب االول منه، بينما يف مطلبه الثاين أمانة مجعية الدول األطراف.الدولية من خالل 

 املطلب األول: مكتب جمعية الدول األطراف
سوف نتناول مكتب مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية على فرعني، األول هو أتليف 

 مكتب اجلمعية.مكتب مجعية الدول األطراف واجتماعاهتا، والثاين اختصاصات رئيس 
 الفرع األول: أتليف مكتب اجلمعية واجتماعاهتا. 

يتكون مكتب مجعية الدول األطراف من واحد  وعشرين عضواً، وهم رئيس وانئبان للرئيس ومثانية عشر 
ملدة ثالث سنوات من بني ممثلي الدول األطراف يف اجلمعية. ونص تقرير اللجنة  انتخاهبمعضواً، ويتم 
قدم إىل مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي املعين إبنشاء احملكمة اجلنائية الدولية إىل وجود انئب التحضريية امل

واحد لرئيس املكتب لكنه أشار إىل إمكان أن يكون أكثر من انئب واحد للرئيس وإىل إمكانية جواز النص 
عضاء املكتب مثانية عشر على إجراء زايدة أعضاء املكتب، إال أن النظام األساسي للمحكمة أبقى عدد أ

عضواً، كما جاء يف تقرير اللجنة، ولكنه أضاف انئباً اثنياً لرئيس املكتب. وسرى يف أوساط بعض الوفود 
املشاركة يف املؤمتر رأي يدور حول إمكانية معاجلة مسألة أتليف املكتب وتشكيله يف النظام الداخلي 

مثانية عشر عضواً ابإلضافة إىل الرئيس وانئبني له. ويتم للجمعية. ومت إقرار أن يكون عدد أعضاء املكتب 
نتخاب مجيع أعضاء مكتب اجلمعية من قبل اجلمعية نفسها وابالقرتاع السري وملدة ثالث سنوات، وقد ا

طالبت بعض الوفود بوجوب أن تكون االنتخاابت تعاقبية، على ان يتناول النظام الداخلي للجمعية ذلك 
معية، إذا ما قررت دون اعرتاض من أحد، أن ختتار على قاعدة توافق اآلراء وبدون . وميكن للج(6)االمر

، إال أنه مل يتم حتديد عدد االصوات الالزمة (7)اقرتاع، مرشحاً متفق عليه أو حىت قائمة مرشحني متفق عليها
 .(8)النتخاب أعضاء مكتب اجلمعية كما يف انتخاب قضاة احملكمة واملدعي العام ونوابه

وهو دبلوماسي يف األمم املتحدة، رئيساً للمكتب ابإلمجاع وملدة  (زيد بن رعد)وأنتخب األمري االردين 
. كما مت انتخاب كل من السيد (أيلول /10-3)ثالث سنوات، يف الدورة االوىل اليت عقدهتا اجلمعية من 

                                                        
تلعب أجهزة املنظمات الدولية دورًا هاما يف تسيريها، إذ من الثابت ان إرادة أي شخص من أشخاص القانون الدويل يتم  -5

ز معني أو عدد من األجهزة. ويتحدد هذا اجلهاز بواسطة قواعد القانون الداخلي واجبة التطبيق يف تكوينها والتعبري عنها بواسطة جها
أمحد أبو الوفا، احلماية الدولية حلقوق اإلنسان يف إطار منظمة األمم املتحدة والوكاالت الدولية املتخصصة، دار النهضة  هذا اخلصوص.

 .38، ص2000العربية للنشر، القاهرة، 
( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف. تقرير 29/1أ( من النظام األساسي للمحكمة، واملادة ) - 112/3ادة )امل -6

اللجنة التحضريية إلنشاء حمكمة دولية جنائية، األمم املتحدة، مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعين إبنشاء حمكمة دولية 
 .68، ص1998متوز  17 -حزيران  15جنائية، روما، 

 من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف. 78املادة/ -7
 أ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. - 6/ 36املادة ) -8
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يد آنذاك عدة جلان خالل املشاورات ابوليلو أوروغواي والسيد سرياليون انئبني لرئيس املكتب. وترأ  االمري ز  
 .(9)الرمسية وغري الرمسية للجنة التحضريية للمحكمة، وعمل على أعداد النظام األساسي للمحكمة وصياغته

وتبني أنه يوجد إمجاع من الدول األطراف للجمعية على أتييد فكرة انتخاب مسبق لرئيس اجلمعية 
ئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة. وكان املنسق السيد كريستيان املقبل، وقبل بدء فرتة واليته الفعلية، كر 

موخ قد قام أبجراء مشاورات غري رمسية مع الدول األطراف بشأن عضوية املكتب املقبلة. وجاء يف تقريره 
أن عملية االنتخاب املسبق ستعطي للرئيس املقبل للجمعية فرصة املشاركة يف اجتماعات املكتب، كما 

شؤون احملكمة اجلنائية الدولية، مما يوفر له اإلملام الكايف مبسؤولياته. واجلدير ابلذكر أن الغالبية يشارك يف 
العظمى من مندويب الدول الذين شاركوا يف املشاورات وحتاوروا مع املنسق السيد موخ، كانوا على استعداد 

ال تتعدى السنة الواحدة؛ بينما فضل مبدئي النتخاب الرئيس املقبل للجمعية قبل موعد تسلمه واليته عدة 
 .(10)عدد قليل من الدول األطراف يف اجلمعية إجراء االنتخاب قبل موعد الوالية الفعلية ببضعة أشهر

وفيما يتعلق إبجراء انتخاابت مسبقة لعضوية مكتب اجلمعية فقد رأت الدول األطراف يف اجلمعية أنه 
ألي منصب غري منصب رئيس املكتب. كما مل يسجل أي  ليس من الضروري إجراء مثل هذه االنتخاابت

 اعرتاض على اقرتاح دعوة رئيس سابق للجمعية للمشاركة يف اجتماعات املكتب بصفة مراقب.
وحول انتخاب الرئيس وانئبيه أو اختيارهم مل ترد أي إشارة توضح هذه العملية، هل هي عن طريق 

اجلمعية يف املرحلة االوىل، أو يتم اختيارهم من بني  مجعية الدول األطراف عند انتخاب أعضاء مكتب
األعضاء املنتخبني او من قبلهم كمرحلة اثنية؛ وجتدر االشارة هنا، إىل ان النظام األساسي للمحكمة 
اجلنائية الدولية وقواعد االثبات والقواعد االجرائية، وكذلك النظام الداخلي للجمعية، مل تذكر اي آلية 

كتب وانئبيه أو اختيارهم. ولعل املركز احلسا  الذي يشغله رئيس املكتب بشكل خاص النتخاب رئيس م
املراد من وراء ذلك هو حصول توافق  نوانئباه بشكل عام أدى إىل هذا النقص يف حتديد آلية انتخاهبم، إذ

 .(11)يف آلراء حول التصويت وعدم اللجوء إىل قاعدة األغلبية يف عملية االنتخاب أو االختيار
ويفضل أن يتم اختيار رئيس مكتب اجلمعية بتوافق اآلراء من قبل أعضاء املكتب املنتخبني بعد انتخاهبم 
مباشرة كمرحلة أوىل، وإذا تعذر التوصل إىل توافق يف اآلراء عندها يتم اللجوء إىل االنتخاب، إما ابألكثرية 

ب املنتخبني من قبل مجعية الدول األطراف، أو أبكثرية الثلثني ألعضاء املكت -النصف زائد واحد-العادية 
 أي انتخاهبم من قبل اعضاء املكتب كمرحلة اثنية.

وابلنسبة إىل عملية توزيع مقاعد العضوية اعتمد ميثاق روما مبدأ التوزيع اجلغرايف العادل وهو معيار ذو 
ا التوزيع متثيل الدول يف طبيعة مزدوجة يف توزيع املقاعد يف املكتب ما بني الدول األطراف. إذ يضمن هذ

خمتلف البقاع يف العامل. وقد ركزت املنظمات الدولية املعاصرة واليت ظهرت بعد احلرب العاملية الثانية على 
                                                        

 ، ولزايدة يف التفاصيل على ااملوقع:2002أيلول/ /3اجللسة األوىل املنعقدة يف  -9
www.un.org/law/icc/asp/2ndsession/report/second_reprt_contents.htm. 

تقرير مكتب اجلمعية املرفق مبذكرة أمانة مجعية الدول األطراف املقدم إىل اجتماع الدورة الثالثة جلمعية الدول األطراف للفرتة  -10
، الوثيقة 3، ص2004آب//31حتت عنوان )اقرتاح بشأن انتخاب رئيس للجمعية والعضوية املقبلة للمكتب(،  ،2004أيلول//10- 6

ICC-ASP/3/24. 
تقرير مكتب اجلمعية املرفق مبذكرة أمانة مجعية الدول األطراف املقدم إىل اجتماع الدورة الثالثة جلمعية الدول األطراف للفرتة  -11

 .3لسابق، ص، املرجع ا2004أيلول//6-10
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. إذ يعد هذا املبدأ من اهم املبادئ املعتمدة يف (12)استخدام هذا املبدأ لتشكيل أجهزهتا مبا فيها السكراترية
حملدودة. و إلضفاء ضمانة أخرى لتمثيل خمتلف الدول يف املكتب، أضاف تشكيل االجهزة ذات العضوية ا

يكتف مببدأ توزيع  نظام روما اعتماد التمثيل للنظم القانونية الرئيسة املتبعة يف العامل بشكل مناسب، ومل
 .(13)املقاعد على االسا  اجلغرايف

على الرغم مما أورده النظام األساسي وجتدر االشارة هنا انه مل يتم حتديد حصص اجملموعات االقليمية، 
ي صفة متييزية أللمحكمة حول التوزيع العادل لعضوية املكتب بني الدول األطراف. ومل خيصص نظام روما 

ألي دولة طرف مهما كان مركزها االقتصادي أو ثقلها السياسي، كما هي العضوية الدائمة يف جملس 
 .(14)د أمساء الدول دائمة العضوية يف جملس االمن يف امليثاقخصصها ميثاق األمم املتحدة وحد إذ االمن،

وعليه، فأن التمثيل يف مكتب اجلمعية يركز أن يكون مجيع أعضاء املكتب منتخبني من قبل الدول 
 األطراف يف اجلمعية.

املادة ( من نظامها الداخلي، وهذه 29وخالل دورهتا الثالثة املعقودة يف الهاي، عدلت اجلمعية املادة )
تنظم أحكام تكوين مكتب اجلمعية ووظيفته، إذ أبقى هذا التعديل على فرتة والية املكتب وصيغة متثيله 
كما هي، وكذلك، نص على إبقاء عدد أعضاء املكتب ونواب الرئيس كما هو عليه. ونص هذا التعديل 

ستأنف رئيس املكتب ي ادية، مثأيضاً، على أن تنتخب اجلمعية رئيس املكتب وأعضائه عند هناية الدورة الع
 .(15)املنتخب واليته عند بداية الدورة العادية املقبلة

ة اليت تفصل بني دإذ كان جوهر التعديل منصبًا على تنظيم استمرارية عمل مكتب ورئيسه خالل امل
 ة السنوات الثالث املقررة عند انتخاهبم.مدالدورات العادية، حبيث ال تنتهي واليتهم بنهاية 

 لفرع الثاين: اختصاصات رئيس مكتب اجلمعية.ا
عدا دوره السياسي والدبلوماسي يف العالقات اخلارجية بني الدول األطراف وغري األطراف يف احملكمة، 
ويف املؤمترات واحملافل الدولية، ويف املنظمات الدولية منها وغري الدولية، فإن رئيس مكتب مجعية الدول 

تنظيمية وإدارية عدة، ولكنه يبقى أثناء اضطالعه يف املهمات واملمارسات األطراف يتمتع ابختصاصات 
 ، إذ يتمتع رئيس املكتب ابحلق يف:(16)املوكولة إليه حتت سلطة مجعية الدول األطراف

 إعالن افتتاح كل جلسة عامة من جلسات الدورة واختتامها. .1
 إعطاء احلق يف الكالم وطرح األسئلة، وإعالن القرارات. .2

                                                        
 .112، ص1992بغداد،  ،صاحل مهدي العبيدي، قانون املنظمات الدولية، مطبعة العاين -12
 ( من النظام الداخلي للجمعية.29/2ب( من النظام األساسي للمحكمة، واملادة )- 112/3املادة ) -13
ماع الدورة الثالثة جلمعية الدول األطراف للفرتة تقرير مكتب اجلمعية املرفق مبذكرة أمانة مجعية الدول األطراف املقدم إىل اجت -14

 .2، املرجع السابق، ص2004أيلول//10- 6
بتوافق اآلراء، بشأن حتسني  2004أيلول//9قرار مجعية الدول األطراف املتخذ يف جلستها العامة اخلامسة للدورة الثالثة يف  -15

 ICC-ASP/3/Res. 2. Press Release Doc. Third Sessionثيقة( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف، الو 29املادة )
of ASP، 5th Meeting، 9 September 2004، NO ASP 2004. oo7، P 1. 

 ( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف.30/2واملادة )
( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف واليت أشارت إىل بعض االختصاصات لرئيس املكتب على سبيل 30/1املادة ) -16

 الذكر ال احلصر.
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املناقشـــــــــــات يف اجللســـــــــــات العامة مع الرتكيز على مراعاة أحكام النظام الداخلي جلمعية الدول  إدارة .3 
 األطراف.

أثناء مناقشــــــــــة أي بند، يقرتح على مجعية الدول األطراف حتديد الوقت الذي ســــــــــيعطى للمتكلمني،  .4
 وكذلك إقفال ابب املناقشة.

 حث.تعليق اجللسة أو رفعها أو أتجيل مناقشة البند قيد الب .5
البت يف نقاط النظام ويكون له كامل الســــــيطرة على ســــــري كل جلســــــة وحفظ النظام فيها مع مراعاة  .6

 نصوص النظام الداخلي للجمعية.
البت فيما إذا كانت مسألة ما موضوعية أو إجرائية، وعليه أن يطرح على الفور الطعن يف هذا القرار 

النصف  -مل تتم املوافقة على الطعن ابألغلبية البسيطةعلى التصويت. ويبقى قرار الرئيس ساري املفعول ما
 .(17)من الدول األطراف احلاضرة واملشرتكة يف التصويت -زائد واحد

وحيق له دعوة دولة غري طرف، وليس هلا صـــــــــــــفة املراقب، إىل املشـــــــــــــاركة يف اجتماعات مجعية الدول  .7
الصــــــالحية مقيدة مبوافقة اجلمعية، وهلا أيضــــــاً األطراف عند بداية أي دورة من الدورات، إال أن هذه 

 .(18)أن تعطي األذن ملمثل تلك الدولة لإلدالء ابلبياانت
الدعوة إىل دقيقة صـــــــمت للتأمل أو الصـــــــالة فور افتتاح أول جلســـــــة عامة وقبل اختتام آخر جلســــــة  .8

 .(19)عامة من اجتماعات مجعية الدول األطراف
على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات وأركان اجلرائم إىل مجيع ترمجة مجيع التعديالت املقرتحة يضمن  .9

 اجلمعية.اللغات الرمسية للمحكمة ومن مثة إحالتها إىل الدول األطراف يف 
يتكفل ابنتظام ســــــري االجراءات يف احملكمة، ويضــــــطلع بدور تنظيمي مهم فيها، يف عمليات ترشــــــيح  .10

كل من قضـــاة احملكمة واملدعي العام ونوابه، وانتخاهبم، عالوة على حتديد مدة الرتشـــيح واالنتخاب، 
 .(20)وتنظيم عملية االقرتاع 

عن جزء من جلسة وألي سبب كان، إذا تغيب رئيس مكتب مجعية الدول األطراف عن أي جلسة أو 
 رئيسال. ويكون للنائب املعني سلطات (21)حيق له أن يعني أحد انئبيه مكانه ليقوم مقامه أثناء اجللسة

. أما اذا عجز رئيس املكتب عن القيام (22)، وعليه الواجبات نفسها املرتتبة على رئيس املكتبهانفس
                                                        

 ( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف.64املادة ) -17
دول التالية اليت ُوجهت إليها الدعوة ( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف. وقد دعى رئيس اجلمعية ال94املادة ) -18

ت خالل الدورة األوىل للحضور أثناء أعمال اجلمعية للدورة األوىل املستأنفة، ابستثناء الدول اليت أصبحت طرفاً يف النظام األساسي واصل
وغو، توفالو، جزر كوك، مجهورية مشاركتها يف الدورات املستأنفة بتلك الصفة وهي اببوا غينيا اجلديدة، ابالو، بواتن، تركمانستان، ت

كوراي الشعبية الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، راوندا، سانت كيتس ونيفيس، سوازيلند، سورينام، الصومال، غينيا 
ورة األوىل )االستئناف األول تقرير الد االستوائية، فانواتو، كريبا ، لبنان، مالديف، موريتانيا، ميامنار، نيوي، والايت ميكرونيزاي املوحدة.

، 2-1، ص2003نيويورك،  -والثاين( جلمعية الدول األطراف، منشورات األمم املتحدة، طبع يف قسم طباعة الواثئق، األمم املتحدة
 .ICC-ASP/1/3/Add. 1الوثيقة 

منشورات األمم املتحدة، قسم طباعة  ( من النظام الداخلي للجمعية. تقرير الدورة الثانية جلمعية الدول األطراف،43املادة ) -19
 .4، صIcc-Asp/2/10، الوثيقة 2003الواثئق، األمم املتحدة، نيويورك، 

 .( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف2/ 74(، واملادة )3/ 73املادة ) -20
 ( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف.32/1املادة ) -21
 م الداخلي جلمعية الدول األطراف.( من النظا32/2املادة ) -22
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كان، ففي هذه احلالة يتم انتخاب رئيس جديد بدالً منه، بواجباته وأداء مهامه أو شغر منصبه ألي سبب  
. ويف حال الغياب ال حيق لرئيس املكتب أو النائب الذي يعينه (23)للمدة اليت تبقت من عمله يف املكتب

أن يعني عضوًا اخر من أعضاء الوفد الذي معه  -أي رئيس املكتب -مكانه حق التصويت، بل عليه 
اليه مبوجب  ةولكي يقوم رئيس املكتب مبمارسة املهام واالختصاصات املوكول .(24)ليقوم مبحله ابلتصويت

نظام روما واملواثيق الدولية ذات الصلة ابحملكمة على أكمل وجه، ولضمان عدم هيمنته على جمرايت 
التصويت وفرض صوته على بقية أعضاء املكتب، مت اعتماد عدم إعطاء رئيس مكتب مجعية الدول األطراف 

د انئبيه الذي يشغر مكانة احلق يف التصويت. وال ميكن اعتبار رئيس مكتب مجعية الدول األطراف أو أح
يف عداد املوظفني الدوليني للمحكمة أبي حال من االحوال، كذلك املعتمد يف األمم املتحدة ابلنسبة إىل 

ية تنشأ حالة من االزدواج رئيس اجلمعية، ورئيس جملس االمن، ذلك أنه فور انتخاب ممثل أي دولة يف اجلمع
الوظيفي، ألنه سوف يكون من جانب ممثل لدولته يف اجلمعية، ومن جانب اخر رئيسًا ملكتب اجلمعية، 

 .(25)ه موظفاً دولياً عدوهي وظيفة إدارية ب
من هنا كان حرمان رئيس املكتب من حق التصويت يف اجلمعية لصاحل دولته نظراً إىل الصفة الوظيفية، 

ه من صفته التمثيلية للدولة اليت انتدبته، ومن مث يتوقف عن العمل وفق تعليماهتا، وخيضع يف ومت جتريد
 .(26)إىل ما جاء يف نظام روما واملواثيق الدولية املرتبطة ابحملكمة مباشرة مهامه وممارستها

انعقاد عادية  تعقد مجعية الدول األطراف، واليت متثل الدول األعضاء متثاًل شاماًل يف احملكمة، دورات
متقطعة يتخللها فرتات زمنية كما هو يف اجتماعات الوكاالت املتخصصة ذات الطابع املايل مثل صندوق 
النقد الدويل واجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة. أما ابلنسبة إىل اجتماعات مكتب مجعية الدول 

اليت تطرق داخلها وما تتطلبه من اتصاالت األطراف، فقد فرضت طبيعة التصويت واملناقشات على املواضع 
اليت تستغرق وقتًا طوياًل، إىل ضرورة أنشاء جهاز يكون حمدود العدد يتحقق له سرعة احلركة ملواجهة 

 .(27)املشكالت اليت يتم عرضها عليه وتقتضي اختاذ تدبري أو اقرار مستعجل
األطراف احملدود العدد والتشكيل الذي ميكنه أن وعلى هذا االسا  تربز أمهية مكتب مجعية الدول 

يقوم أبعباء هذه املهمة وذلك لسهولة استدعائه بصورة عاجلة من انحية، وابلتايل سرعة التواصل إىل تدبري 
أو إقرار حول مشكلة معروضة عليه من انحية أخرى. ومل توضع الفرتة الزمنية لعقد اجتماع املكتب، فقد 

يكون ملدة يوم واحد فقط. كما جيتمع املكتب كلما كان ذلك ضرورايً، ويقوم يطول االجتماع، وقد 
 .(28)مبساعدة اجلمعية أثناء االضطالع مبسؤولياهتا، شرط أن ال يقل عدد اجتماعاته عن مرة واحدة ابلسنة

                                                        
 ( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف.33) املادة -23
 ( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف.31املادة ) -24
يتم حتديد جمال عمل املوظف الدويل من خالل قيامه بتنفيذ اتفاق دويل ضمن أطار قانوين دويل، أذ إنه ميار  وظيفته  -25

موظف  -لية يف جمتمع دويل وملصلحة جمموعة من الدول جيمعها كيان وتنظيم دويل مشرتك. ويقوم أبعباء الوظيفة الدولية شخصالدو 
اضطالعه ابلقيام مبهام وظيفته  ال خيضع ألي نظام داخلي ألي دولة من دول األعضاء يف الكيان الدويل املشرتك، ذلك أنه اثناء -دويل

 تنظيم الدويل املشرتك، وتكون هذه العالقة حمكومة بنظام قانوين يتميز ابلدوام والثبات واالستقرار.يرتبط بعالقة تبعية ابل
 .7، ص1995عصام حممد امحد زانيت، قواعد تعيني املوظفني الدوليني، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة،  -26
 .83- 82حممد السعيد الدقاق، التنظيم الدويل، املرجع السابق، ص -27
 ( من النظام الداخلي للجمعية.29/3ج( من النظام األساسي للمحكمة، واملادة ) - 112/3املادة ) -28
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من اجلائز أن يشارك االمني العام لألمم املتحدة يف اجتماعات مكتب مجعية الدول األطراف، وهو  
طيع أن يعني عضواً من األمانة العامة للمشاركة ابمسه، وتوصف عضوية املراقب ابلعضوية غري املباشرة يست

أو غري الرمسية عند قيام العضو املراقب ابلدور الذي يقوم به العضو الدائم. ذلك أنه أثناء التطبيق العملي، 
كتب او األعضاء يف اجلمعية على حد يستطيع العضو املراقب أن يؤثر مبختلف الوسائل يف بقية أعضاء امل

سواء. فهو يستطيع أن يقنع عضواً أو أكثر بتقدمي مشاريع قرارات تتعلق به، وبناًء على ذلك ميكن له أن 
. أضافة (29)ختاذ القراراتإِ يتجاوز حدود احلضور واملشاركة يف النقاش الدائر يف االجتماعات إىل التأثري يف 

ة واملدعي العام واملسجل أن يشاركوا يف اجتماعات مكتب مجعية الدول إىل ذلك ميكن لرئيس احملكم
األطراف كلما كان ذلك مناسباً، وجيوز هلم أن يدلوا ببياانت خطية أو شفوية وأن يقدموا معلومات بشأن 

 .(30)أي مسألة وهي يف أطار البحث
لذلك كما يف مجعية أما ابلنسبة إىل مكان عقد اجتماعات مكتب اجلمعية، فلم نلحظ أي اشارة 

الدول األطراف، ومبا ان ما يتم تطبيقه على اجلمعية من نظام، ينسحب ويطبق على مكتبها، فإن عقد 
اجتماعات املكتب تكون يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك، أو يف مقر احملكمة يف الهاي. ومبا أن نصف 

ا، وابلتايل ال ميكنهم املسامهة يف أعمال عدد الدول األعضاء يف اجلمعية ليس لديهم سفارات يف هولند
املكتب إال إذا كان مقره يف نيويورك، فقد أيدت أغلبية الدول األطراف يف احملكمة مقرتح ان يكون مكتب 
اجلمعية يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك. وما دام اهلدف من أنشاء املكتب أصالً هو القيام بدور سياسي 

ك أن يكون مقر احملكمة اثبتاً يف الهاي، وألسباب عديدة أخرى يرجع بعضها على ذل اً ودبلوماسي، رد
. ومتتاز (31)إىل اسباب تنظيمية، كان البد من االحتفاظ حبضور سياسي من قبل الدول يف األمم املتحدة

اجتماعات مكتب اجلمعية ابلسرية بصورة عامة ما مل يقرر املكتب على خالف ذلك، ومن انحية إصدار 
رات، فقد أشار نظام اجلمعية على ان يقوم رئيس املكتب أو انئبه اذا كان مكلفًا برائسة املكتب، القرا

إبصدار بيان مجيع القرارات املتخذة يف اجللسة السرية عند اختتامها، وذلك يف اجللسة العلنية التالية، ومن 
ماعات اجلمعية هو النظام نفسه خالل أمانة اجلمعية، وجيب ان نشري هنا إىل أن النظام املطبق على اجت

. أما ابلنسبة إىل اللغات املستخدمة يف عمل املكتب هي اللغة (32)املطبق على اجتماعات مكتب اجلمعية
العربية واالنكليزية والفرنسية والروسية والصينية واالسبانية، وهي ذاهتا اللغات اليت تعمل هبا اجلمعية، مبعىن 

ت الرمسية ولغات العمل يف مكتب اجلمعية، ودون أن حتدد لغات بعينها كلغات انه مل يتم التفريق بني اللغا
 .(33)عمل، مثلما هو حاصل يف احملكمة، حيث مت حتديد اللغتني اإلنكليزية والفرنسية كلغات عمل فيها

                                                        
 ( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف.36املادة ) -29
 ( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف.34( من النظام األساسي للمحكمة، واملادة )5/ 112املادة ) -30
ير مكتب اجلمعية املرفق مبذكرة أمانة مجعية الدول األطراف املقدم إىل اجتماع الدورة الثالثة جلمعية الدول األطراف للفرتة تقر  -31

 .3، املرجع السابق، ص2004أيلول//10- 6
 ( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف.1/ 2( واملادة )2-42/4املادة ) -32
مبذكرة أمانة مجعية الدول األطراف املقدم إىل اجتماع الدورة الثالثة جلمعية الدول األطراف للفرتة  تقرير مكتب اجلمعية املرفق -33

 .3، املرجع السابق، ص2004أيلول//10- 6
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 املطلب الثاني: أمانة جمعية الدول األطراف
الدول األطراف مبهام وخدمات السكراترية  تقوم أمانة مجعية الدول األطراف وهي إحدى اهليئات مجعية

للجمعية ومكتبها واللجان واهليئات االخرى اليت ترتبط ابجلمعية وتُتب ع هلا ومنها: جلنة امليزانية واملالية، وجلنة 
التفويض، والفريق اخلاص العامل املكلف جبرمية العدوان. أما من يقوم ابلعمل يف األمانة فهم املوظفون، 

ن من حيث التصرف عن ممثلي الدول يف مجعية الدول األطراف، إذ تذهب آاثر أعمال مندويب وهم خيتلفو 
الدول يف اجلمعية إىل دولة فقط وليس ألي جهة اخرى. ويرجع ذلك إىل ان املندوبني يعينون من قبل دوهلم 

االمانة  وموظف لذا فأهنم يتبعون هلا، بينما تتحمل احملكمة نفسها مسؤولية االعمال اليت يقومون هبا
 .(34)وتصرفهم

 املطلب فرعني: اوبناًء عليه سنعاد يف هذ
 الفرع األول: أتليف أمانة مجعية الدول األطراف واختصاصاهتا.

 الفرع الثاين: اختاذ القرارات يف أمانة مجعية الدول األطراف.
 الفرع األول: أتليف أمانة مجعية الدول األطراف واختصاصاهتا

مة دولية أن تقوم بعملها من دون جهاز أداري متخصص، وهذا يعين ان وجود ال ميكن ألي منظ
اجلهاز االداري أمر مهم يف أي منظمة دولية مهما كانت طبيعة املنظمة الدولية أو الكيان الدويل أو 
اختصاصاته. وتطلق مواثيق املنظمات الدولية على هذا اجلهاز عادة أسم السكراترية، والذي ترمجة الفقه 

. إذن، فإن اجلهاز االداري ألي منظمة هو االمانة العامة اليت يناط هبا (35)لدويل العريب ابألمانة العامةا
إدارة اجلوانب االدارية والفنية يف املنظمة الدولية والقيام بتصريف شؤوهنا بشكل مستمر ودائم يومياً. وعلى 

من أهم االجهزة الرئيسة يف املنظمة  دُّ عويُ  خالف غريه من االجهزة االخرى يوجد هذا اجلهاز بصفة مستمرة
الدولية، إذ ال ميكن ان تعمل منظمة بشكل كامل ذي جدوى من دون جهاز اداري متخصص يتوىل 
تصريف االعمال االدارية اليومية للمنظمة وتسيريها. وبناًء عليه، من الطبيعي أن متتلك احملكمة اجلنائية 

ألن هذه احملكمة تعد منظمة دولية تتمتع ابلشخصية  (،36)ن موظفني دولينيدارايً مكوانً مإِ الدولية جهازاً 
القانونية الدولية املستقلة عن الدول األعضاء فيها ومتتلك األهلية القانونية الالزمة من أجل حتقيق أهدافها 

 .(37)يف حتقيق العدالة الدولية
جهاز اتبع للمحكمة اجلنائية الدولية، وما مييز الفروع إذن، فألمانة العامة ليس فرعاً مستقالً بذاته، وامنا 

ها دالرئيسة عن الفرعية هو أن االوىل تذكر ابالسم، ويتم النص عليها صراحة يف امليثاق املنشئ للمحكمة بع
فروعاً رئيسية. وابلعكس فان الفروع الثانوية هي اليت يتم أنشاؤها بقرار من أحد االجهزة الرئيسة يف احملكمة، 

                                                        
 .127، ص2003امحد ابو الوفا، الوسيط يف قانون املنظمات الدولية، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة،  -34
، 1998 ،الدويل، النظرية العامة واملنظمات الدولية واإلقليمية، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت حممد اجملذوب، التنظيم -35

 .83ص
وهنا جيب التفريق بني املوظف الدويل وبني املستخدم الدويل، حيث كل موظف دويل هو مستخدم والعكس غري صحيح،  -36

كل شخص يشغل )مؤقتة حلساب منظمة دولية(، اما املوظف الدويل هو كل شخص يؤدي مهمة دولية بصفة )فاملستخدم الدويل هو 
وظيفة عامة متول ابعتبارها كذلك وبصفة منتظمة(. ويظهر الفرق بني االثنني يف أن املوظف الدويل يشغل وظيفة دولية بصفة مستمرة 

 موصوف ابلتوقيت.وما يقتضيه القيام هبذه الوظيفة من تفرغ حىت ولو كان العقد الذي يربطه ابملنظمة 
 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.4املادة ) -37
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 30: العدد

. ومن ضمن االجهزة (38)للتعديل بسهولة وأبي وقت قابالً  هذه امليزة ختتص هبا احملكمة وجتعل هيكلها مرانً و  
الرئيسة التابعة للمحكمة املسؤول عن االمور الفنية واالدارية للمحكمة هو قلم احملكمة أو التسجيل، الذي 

ئية. مدير قلم احملكمة يسمى املسجل، يعمل االمور املوكلة اليه فقط من دون التدخل يف اجلوانب القضا
فهو املسؤول االداري للمحكمة، ويتم اختياره بطريقة االنتخاب السري من قبل القضاة ابألغلبية املطلقة. 
وعند بداية أنشاء احملكمة، أوكلت مجعية الدول األطراف أن يتوىل منصب املسجل يف البداية مدير اخلدمات 

دارية ابستثناء بعض الصالحيات حلني انتخاب مسجل، وذلك حسب النظام املشرتكة أن يقوم ابملهام اال
 د. وميثل قلم احملكمة االمانة العامة للمحكمة اجلنائية الدولية، كما يع(39)املايل والقواعد املالية للجمعية

مانة مبثابة االمني العام للمحكمة. وهنا يالحظ أن للمحكمة امانتني، االوىل تتمثل أب -املسجل-رئيسه 
مجعية الدول األطراف، والثانية قلم احملكمة واليت تكون اتبعة إىل اهليئة القضائية، وهي من االجهزة الرئيسة 
للمحكمة كما ذكران سابقاً، ومن أهم وظائف قلم احملكمة هي تلقي تصرحيات الدول بقبول اختصاص 

 .(40)احملكمة واإلبالغ ابإلعالانت والطلبات وعرائض الدعوى
ل هو املسؤول االداري الرئيس للمحكمة، لذلك فهو من يتوىل رائسة رائسة قلم احملكمة وميار  املسج

إقامة قنوات اتصال املتمثلة يف تلقي املعلومات واحلصول عليها سلطة أبشراف رئيس احملكمة. ومن مهامه 
تقوم بعمل اخلدمات وتقدميها إىل احملكمة، دون التدخل بصالحيات املدعي العام، أما امانة اجلمعية ف

السكراترية جلمعية الدول األطراف، وهي تعمل حتت أشراف السلطة الكاملة للجمعية وتكون مسؤولة 
تشكل جزءاً ال يتجزأ من احملكمة اجلنائية الدولية، وتدمج موظفيها  -أمانة اجلمعية-مباشرة أمامها. كما أهنا 

تقع على قلم احملكمة مسؤولية اجلوانب غري القضائية  دارية، يف الوقت الذياالضمن قلم احملكمة لألهداف 
. أما ابلنسبة إىل جهة متويل أمانة اجلمعية، فهي متول من ميزانية (41)من أدارة احملكمة وتزويدها ابخلدمات

احملكمة وتدير ميزانيتها ذاتياً، وليس هلا دخل خاص هبا، وال جيوز ألمانة اجلمعية أن تتلقى تربعات مباشرة 
 .(42)جهة كانت سواء من دول أو منظمات دولية مامل تقرر اجلمعية خالف ذلك من أي

ألغراض وأهداف إدارية ُيضم موظفو أمانة اجلمعية العامة بقلم احملكمة، وعلى هذا االسا  يقع عليهم 
واجبات ويتمتعون حبقوق وحصاانت ومزااي نفس اليت يتمتع هبا بقية موظفو احملكمة، ولكنهم يف النهاية 

. ومسؤولية (43)يعملون حتت سلطة اجلمعية، فهم ملزمون بتقدمي تقارير األمانة بصفة مباشرة إىل اجلمعية

                                                        
 .63أمحد أبو الوفا، الوسيط يف قانون املنظمات الدولية، املرجع السابق، ص -38
تيبات ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. واملقرر الذي اختذته مجعية الدول األطراف بشأن الرت 43/4املادة ) -39

-ICCللدورة األوىل، الوثيقة  2002أيلول//3املؤقتة ملمارسة السلطة ريثما يتبوأ املسجل منصبه، يف جلستها العامة الثانية املعقودة يف 
ASP/1Decision 2. 

 .int/registry/registrar.php-www.iccواملوقع  ،int/registry/home.php-www.iccاملوقع  -40
( من قرار اجلمعية املعين إبنشاء األمانة الدائمة جلمعية الدول األطراف، الذي اختذته يف جلستها العامة 4( و )3الفقراتن) -41

( من النظام األساسي 2-43/1) . واملادة2، صIcc-ASP/2/RES.3بتوافق اآلراء، الوثيقة  2003ايلول  12اخلامسة املعقودة يف 
 ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.16( و)15( و)13للمحكمة، والقواعد)

معية الدول ( من املرفق امللحق بقرار مجعية الدول األطراف املعين إبنشاء األمانة الدائمة جل4( و )5( والفقرة)9الفقرة) -42
 .4، 3األطراف، املرجع السابق، ص

( من املرفق امللحق بقرار مجعية الدول األطراف املعين إبنشاء األمانة الدائمة جلمعية الدول األطراف، املرجع السابق، 3الفقرة ) -43
 .1ص
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موظفي اجلمعية ليست مبسؤولية وطنية وامنا مسؤولية دولية، ألهنم موظفون دوليون، ولكن مل يتم توضيح كم 
اليت  هااالمانة القوانني نفس يظف. ويطبق على مو (44)هو عددهم يف املواثيق الدولية ذات الصلة ابحملكمة

. كما خيضع موظفو أمانة (45)( من النظام األساسي44/3احملكمة وذلك حسب املادة ) وخيضع هلا موظف
اجلمعية إىل اآللية نفسها املعتمدة يف اختيار بقية موظفي احملكمة. وحسب النظام األساسي واالداري 

راءاته على موظفي امانة اجلمعية من دون املشاورة مع للموظفني، ال ميكن ملسجل احملكمة أن يتخذ اج
 .(46)مدير األمانة، وذلك تطبيقاً إىل النظام األساسي ملوظفي احملكمة

ولقد أوِكل  إىل األمانة أبن ترتجم كل التقارير والواثئق والقرارات الصادرة عن اجلمعية وهيئاهتا الفرعية، 
وجلنة واثئق التفويض والفريق اخلاص املعين جبرمية العدوان، أضافة إىل  وهذه اهليئات هي جلنة امليزانية واملالية

ها يف املستقبل ابالستناد إىل قرار صادر منها. ومن مهام ؤ نشاااهليئات الفرعية االخرى اليت ميكن للجميع 
تقوم حبفظ واثئق أمانة اجلمعية أيضاً إعداد حماضر الدورات وطبعها وتعممها إذا طلبت منها اجلمعية، كما 

اجلمعية يف احملفوظات، وبصورة عامة فاألمانة تضطلع جبميع االعمال اليت تتطلبها مجعية الدول 
 :أييت. وميكن امجال االمور اليت تقع ضمن اختصاصها مبا (47)األطراف

 املسائل املتعلقة خبدمة املؤمترات. .1
 املسائل القانونية والفنية الرئيسة. .2
 املالية األساسية.املسائل  .3
 املسائل اإلدارية. .4
 املسائل املتعلقة ابإلخطار بعقد الدورات. .5
 املسائل املتعلقة جبدول األعمال املؤقت وإبالغه. .6
 .(48)املسائل املتعلقة ابلرتشيح واالنتخاابت .7

 الفرع الثاين: اختاذ القرارات يف أمانة مجعية الدول األطراف
يف اختاذ القرارات اعتماد قاعدة االمجاع، وهلذه القاعدة نواحي  عند بدء التنظيم الدويل كان السائد

اجيابية وسلبية، تعتمد هذه النواحي على طريقة وظروف استخدامها واجلهة اليت متارسها، فمن الناحية 
االجيابية أهنا اذا استخدمتها دولة ما فقد يكون ذلك للحؤول دون اختاذ قرارات دنيئة واحباطها، أما من 

ية السلبية، فهي تتمثل أبنه إذا أصرت دولة ما على التمسك بقرار ما فسيكون من أجل حتقيق الناح

                                                        
( من املرفق امللحق بقرار مجعية الدول األطراف املنشأ للنظام األساسي ملوظفي احملكمة اجلنائية 1 -1( البند )1املادة) -44

 .ICC- ASP/2/RES. 2، الوثيقة 2بتوافق اآلراء، ص 2003أيلول//12الدولية، املتخذ يف اجللسة العامة اخلامسة املعقودة يف 
ة الرائسة واملدعي العام نظامًا أساسيًا للموظفني يشمل األحكام ( على )يقرتح املسجل مبوافقة هيئ44/3نصت املادة ) -45

والشروط اليت جيري على أساسها تعيني موظفي احملكمة ومكافأهتم وفصلهم، وجيب أن توافق مجعية الدول األطراف على النظام األساسي 
 للموظفني(.

ه اجلمعية يف جلستها العامة الثالثة املعقودة يف قرار مجعية الدول األطراف بشأن اختيار موظفي احملكمة الذي اختذت -46
 .ICC _ASP/1/RES. 10الوثيقة  2002أيلول//9

 من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف. 37املادة/ -47
تضمنت ( من املرفق امللحق بقرار مجعية الدول األطراف املعين إبنشاء األمانة الدائمة جلمعية الدول األطراف، واليت 5الفقرة ) -48

 .3 - 1، صICC-ASP/2/RES.3املسائل املتعلقة خبدمة املؤمترات، القانونية والفنية الرئيسة، املالية األساسية، اإلدارية، 
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تتساوي الدول  إذمصاحلها اخلاصة، وهنا نالحظ أن قاعدة االمجاع تربز وجتسد مبدأ السيادة واملساواة،  
ربى ذات النفوذ الصغرى، واليت ختشى من سيطرة الدول االكثر نفوذًا من السيطرة عليها من الدول الك

والقوة. وعليه فأن قاعدة االمجاع يف هكذا حاالت أن تدفع إىل اختاذ قرارات وسطية عندما يشعر من 
. وقد استقر العرف الدويل على (49)يتمسك برأيه أنه ال يستطيع فرض إرادته على االخرين دون موافقتهم

، ومن الناحية التارخيية فقد ظهرت قاعدة اً سياسي اً مبدأ االمجاع يف اهليئات واملؤمترات الدولية اليت حتمل طابع
االمجاع يف املؤمترات الدويل حىت هناية عصبة األمم. وتعتمد قاعدة االمجاع يف جملس االمن يف بعض القرارات 

جرائية املهمة واليت يتخذها ويستلزم إقرارها موافقة الدول دائمة العضوية فيه، ومن املنظمات اليت االغري 
هذه القاعدة هي منظمة احللف االطلسي)الناتو( ومنظمة الدول املصدرة للنفط)أوبك( وجامعة متار  

. لكن ميثاق األمم املتحدة أبتعد عن هذا القاعدة اليت كانت عرفاً سائداً يف املاضي، وأعتمد الدول العربية
اع حالة استثنائية حباالت معينة مبدأ اختاذ القرارات ابألغلبية املطلقة يف أكثر االحيان، واصبح قاعدة االمج

 .(50)من قرارات جملس االمن. بينما جعل اختاذ القرارات ابألغلبية هو القاعدة العامة
القرارات الصادرة مبوجب قاعدة االغلبية تكون ملزمة جلميع األعضاء سواء صوت أي عضو ملصلحة  ن  إ

جود يف إطار القانون الدويل العام بسبب هذه القرارات أم ال. وقد ظهرت قاعدة األغلبية إىل حيز الو 
مرونتها وكوهنا سريعة يف اختاذ القرارات، وأيضاً لصعوبة تطبيق قاعدة االمجاع وخصوصاً يف املنظمات اليت 

 ةً تضم أعداداً كبرية من الدول. لكن يف الواقع مل يتم تنفيذ أي قرار قد أختذ ابألغلبية بصورة كاملة، مقارن
 . وهناك نوعان من التصويت يف قاعدة األغلبية:(51)مجاعلو أختذ بطريقة اال

االغلبية املوصـــوفة: وهي تشـــرتط امجاع ثلثي أعضـــاء الدول املصـــوتة ملصـــلحة القرار ورمبا تشـــرتط ثالثة  .1
 أرابع املقرتعني املصوتة.

 االغلبية البسيطة: وتتم ابحتساب نصف أصوات عدد األعضاء املقرتعني زائد واحد. .2
مجعية الدول األطراف، فقد اعتمدت طريقة جديدة ابلتصويت، وهي طريقة معتمدة يف الكثري من أما 

املنظمات اليت ظهرت ضمن التنظيم الدويل احلديث، وهذه الطريقة تعرف بتوافق اآلراء أو االتفاق الرضائي. 
عض القرارات وابألغلبية ويف حال تعذر اختاذ قرار بتوافق اآلراء، أخذت اجلمعية ابألغلبية الثلثني يف ب

ونظراً ألن االكتفاء ابألغلبية يف اختاذ القرارات اخذ يثري إشكاليات جلهة قوهتا  .البسيطة يف بعضها اآلخر
امللزمة، فقد جلأت أغلب املنظمات الدولية إىل اعتماد قاعدة توافق اآلراء لكي تكون قراراهتا أكثر زمخاً 

يقتضي البحث عن تراضي األطراف قبل اللجوء  -قاعدة توافق اآلراءأي اعتماد -وفعالية، وهذا االسلوب 
 .(52)إىل عملية التصويت

ولكي يتحقق مبدأ املساواة بني الدول األطراف مت اعتماد التصويت لناحية مبدأ لكل دولة طرف يف 
مجعية الدول األطراف ويف املكتب صوت واحد، دون االلتفات إىل حجم هذه الدولة ومدى تقدمها 

                                                        
 .60صاحل جواد الكاظم، دراسة يف املنظمات الدولية، املرجع السابق، ص -49
 .www. natoلف الشمال األطلسي على املوقع( من معاهدة ح10( من ميثاق جامعة الدول العربية، واملادة )7املادة ) -50

int/docu/fonda/traite. htm. 
 .67، 66حممد اجملذوب، دراسة يف املنظمات الدولية واإلقليمية، املرجع السابق، ص -51
 .29، ص1997عبد الكرمي علوان خضري، الوسيط يف القانون الدويل العام، عمان،  -52
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. وال جيوز لدولة (53)العلمي أو قوهتا العسكرية، وهذا ما يعطي صورة عن هذا املبدأ بني الدول األطراف
اخر للتصويت  اً ابلتصويت اذا كان ممثلها يتوىل رائسة مكتب اجلمعية، بل علة هذه الدولة أن تعني شخص

لكياانت واملنظمات الدولية . وإضافة إىل ذلك، ال ميكن ملمثلي ا(54) يقوم حمل الرئيس لكي يصوت عنها
أو االقليمية، وكذلك ملمثلي الدول اليت تتمتع بصفة مراقب، التصويت يف مجعية الدول األطراف وهيئاهتا 

 .(55)الفرعية
 المبحث الثاني: اختصاصات جمعية الدول األطراف

ولية ابلنظر والبت ختتص مجعية الدول األطراف، بصفتها جهازًا تشريعيًا ورقابيًا للمحكمة اجلنائية الد
يف أمور عدة منها: ممارسة الرقابة االدارية على هيئة رائسة احملكمة واملدعي العام واملسجل، واملراقبة يف 

، ومناقشة (56)ترشيح القضاة وانتخاهبم. واختاذ االتفاقية اليت حتدد طبيعة العالقة بني األمم املتحدة واحملكمة
يف أي مسألة من املسائل اليت تتعلق بعدم التعاون القضائي وعدم تقدمي  ميزانية احملكمة واعتمادها، والنظر

املساعدة القضائية للمحكمة، وتسوية املنازعات بني الدول األطراف، ودارسة توصيات اللجنة 
 .(57)التحضريية

وابلرغم من ذلك، وابلعودة إىل ميثاق روما واملواثيق االخرى ذات الصلة ابحملكمة، فإن الصالحيات 
واالختصاصات واالمتيازات املمنوحة هلذه اجلمعية يتيح هلا االشراف العام الفين واالداري واملايل على مجيع 
أجهزة احملكمة. ترتبط اجلمعية ابحملكمة من نواح عدة، عدا عملها من صالحيات تعديل قواعد االثبات 

ظام األساسي، وقواعد املتصلة ابآلليات والقواعد االجرائية، وعناصر اجلرائم أو أركاهنا، وتعديل أحكام الن
املالية واالدارية لعمل احملكمة؛ رغم كل هذا فإن اجلمعية من الناحية القضائية ليست جهازًا من أجهزة 
احملكمة وهي أيضًا ليست جهازًا أعلى منها أو يفوقها. وللجمعية هيئات عدة ترتبط هبا ابإلضافة إىل 

االختصاصات اليت تتعلق من ضمن و  .(58)ترتبط هبا كلما دعت احلاجة صالحياهتا يف أنشاء هيئات فرعية
. وعليه سوف نقسم واملدعي العام وتوجيه العقوابت التأديبيةهو ترشيح وانتخاب القضاة بعمل اجلمعية، 

 لى مطلبني:عهذا املبحث 
 املطلب االول: دور اجلمعية يف الشؤون اإلدارية والتأديبية.

 اجلمعية العامة للدول األطراف يف تسوية املنازعات.املطلب الثاين: دور 
 .يف الشؤون اإلدارية والتأديبيةالدول األطراف معية جاملطلب األول: دور 

هي ترشيح  اأمهبعدة اختصاصات،  خّول نظام روما مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية
منفصلة ، ابلرغم من إهنا داخل أجهزة احملكمةسلطة  مما يعطي للجمعيةوانتخاب القضاة واملدعي العام، 

                                                        
 األطراف. ( من النظام الداخلي جلمعية الدول60( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. واملادة )112/7املادة) -53
 ( من النظام الداخلي اجلمعية جلمعية الدول األطراف.31املادة ) -54
 ( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف.2-92/1املادة ) -55
 اجلنائية الدولية. ( من النظام األساسي للمحكمة2) املادة -56
 اجلنائية الدولية. من النظام األساسي للمحكمة (و، ز ،هـ ،د ،ج ،ب ،أ - 112/2املادة ) -57
 ( من النظام األساسي للمحكمة، واملادة112/4. واملادة )71ضاري خليل حممود وابسيل يوسف، املرجع السابق، ص -58

 ( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف.83)
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إذ متتد هذه السلطة إىل ، يف تشكيله اً فكل أجهزة احملكمة جند ان للجمعية دور ، ةشكليمن الناحية العنها  
جمعية صالحية للأن إضافة إىل ذلك، ف .حتت سلطة رئيس احملكمةعمله  يكونمسجل احملكمة الذي 

ومن جانب أخر، فإن . (1)احملكمةعند انتخاهبم مسجل  ممراعاهتلغرض لقضاة توجه لالتوصية اليت 
، وهلا ايضاً ان تفرض عقوابت أتديبية تصل إىل (59)ونواهبم القضاة واملدعي العام رواتب للجمعية ان حتدد

العزل يف خمالفة القاضي أو املدعي العام إىل الضوابط اليت بينها النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 
 لى فرعني:عوعليه سوف نقوم بتقسيم هذا املطلب 

 .الفرع األول: ترشيح القضاة واملدعي العام وانتخاهبم
 .الثاين: العقوابت التأديبية اليت تفرضها اجلمعيةالفرع 

 الفرع األول: ترشيح القضاة واملدعي العام وانتخاهبم
وعلى هذا األسا  تقوم فرتة الرتشيح، يبدأ عمل مجعية الدول األطراف يف اختيار القضاة من حتديد 

من وذلك  ل األطراف يف اجلمعية،الدعوات لرتشيح قضاة احملكمة الدولية اجلنائية على الدو بتعميم اجلمعية 
مجعية صادر من قرار برتشيح ترشيح وشروط الدعوات إجراءات وتتضمن ، سفارات والقناصلخالل ال

 .للمحكمةالنظام األساسي من  (36)املادة  وذلك مبوجب الدول األطراف
ب اجلمعية، فرتة الرتشيح اليت حيددها مكتعلى الدول األطراف اختيار مرشحيها من القضاة خالل و 

ويف ترفض الرتشيحات يف حال مت معية، حددهتا اجلالفرتة الزمنية اليت ان تراعي الدول هذه وجيب على 
ولرئيس اجلمعية ان ميدد فرتة الرتشيح إذا انتهت الفرتة  .تقدميها قبل او بعد فرتة الرتشيح كوهنا تعد ابطلة

 .القضاةاملقررة ومل يكتمل العدد املطلوب من 
 أبمساء املرشحني حسبقائمة إبعداد اجلمعية ال عدد املرشحني لتويل منصب القضاة، تقوم بعد اكم

بعدها تقوم بتعميم تلك القائمة الصادرة من دوهلم،  همواثئقرفق الرتتيب األجبدي يف اللغة اإلنكليزية مع 
 .(60)من خالل القنوات الدبلوماسية على مجيع أعضاء اجلمعية

يف املادة النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  شاراختيار القضاة، فقد أأما من حيث شروط 
الشروط اليت جيب توافرها يف املرشحني ملنصب قاضي يف احملكمة، إذ جيب ان يكونوا قد عملوا  إىل (36)

ؤهالت على أن تكون هذه الصفات وامل ،واحلياد والنزاهة ةالرفيع خالقابألكقضاة يف دوهلم وان يتمتعون 
وجيب أن إضافة إىل ذلك، املطلوبة األخرى هي اليت مكنتهم من تبوء أعلى املناصب القضائية يف دوهلم. 

 .(61)وهي اإلنكليزية أو الفرنسية ،احملكمة على األقل اليت تعمل هبالغات يتكلم إبحدى الرشح امليكون 

                                                        
 .الدول االطرافلي جلمعية من النظام الداخ (88/3)اجلنائية الدولية، واملادة  من النظام األساسي للمحكمة (49)املادة  -59
البند )أ( من قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة واملدعي العام ونواب املدعي العام للمحكمة  -60

-ICC الوثيقة ،1ص  .بتوافق اآلراء 2002أيلول//9والذي اختذته اجلمعية يف جلستها العامة الثالثة املعقودة يف  ،الدولية اجلنائية
ASP/1/Res.2.. 

القضاء الدويل اجلنائي )دراسة نظرية حتليلية مقارنة للنظم األساسية للمحاكم اجلنائية(، رسالة  ،علي ضياء حسني الشمري -61
 .10ص كلية القانون، جامعة اببل،   ،ماجستري
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يف القانون واإلجراءات اجلنائية،  اً ضليعأن يكون ومن الشروط األخرى اليت جيب توفرها يف املرشح، 
 .(62)القانون الدويل، وقانون حقوق اإلنسان يف جماالتو 

يف اجتماع يتم انتخاهبم ، على االقلقاضيا   18اهليئة القضائية للمحكمة يكون عدد القضاة يف 
لى وينتخب مجيع القضاة أعضاًء عاملني يف احملكمة لوقت كامل ويكونون مستعدين للعمل ع ،للجمعية

 توضحزايدة عدد القضاة على أن  طلبهليئة الرائسة أن تميكن هذا األسا  من بداية مدة عضويتهم. 
حتديد معية لعملها، ويقع على عاتق اجل أمراً ضرورايً ومالئماً  استند عليها هذا الطلب كونهاألسباب اليت 

 .(63)القضاةانتخاب  موعد
على توفر النصاب القانوين للتصويت  ، لذا جيبوضوعيةامل ائلسمن امللة انتخاب القضاة أمس وكون

اكرب وعلى املرشح ان حيصل على  ،اجلمعية داخلطلقة للدول األطراف املغلبية األ توفرباختيار القضاة 
 وتتم إجراءات االنتخاب بطريقة ،عدد من األصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة

 .(64)االقرتاع السري
ملدعي الرتشيح الزمنية فرتة بتحديد المكتب اجلمعية يقوم أما من حيث ترشيح وانتخاب املدعي العام، 

على الدول جيب لرتشيح. و ادعوات  نشربفيها  ممثلي الدول األطرافوتقوم أمانة اجلمعية من خالل  ،العام
تقدمي الرتشيح قبل أو بعد الفرتة احملددة ألنه يف حال مت  ،اجلمعيةهتا فرتة الرتشيح اليت حددب االلتزام األطراف

 .(65)يعترب التقدمي ابطل
موعد النتخاب  اليت تقوم هبا مجعية الدول األطراف يف انتخاب القضاة، يتم حتديد هانفس ابإلجراءات و

 لرتتيب األجبدي ابللغةل اً نصب وفقذا املقائمة ابملرشحني هل إبعدادأمانة اجلمعية إذ تقوم ، املدعي العام
املدعي يتم انتخاب توافق، إىل هذا الويف حالة عدم حصول  توافق اآلراء،ل وفقاً النتخاب ، ويتم ااإلنكليزي

 .(66)الدول األطراف العام ابالقرتاع السري ابألغلبية املطلقة ألعضاء مجعية
 الفرع الثاين: العقوابت التأديبية اليت تفرضها اجلمعية.

ا، ونزاهة سري إجراءاهت هااألحكام الصادرة من عدالة وقانونيةان ضمان اهلدف األسا  لكل حمكمة هو 
على كل من القضاة اليت قد تفرض تأديبية الجراءات ماهية اإلابحملكمة  الصادرة عناملواثيق  كدتأوقد 

تتدخل . ومل حيددها النظام األساسي للمحكمةحاالت معينة  ضمن واملدعي العام ونواب املدعي العام
ولكنها تدخلت يف إجراءات ، القضاة واملدعي ونوابه اإلجراءات التأديبية حبقيف مجعية الدول األطراف 

خالل  ظهرت يتص الواقالنبعض ، وذلك لسد الرتشيح من خالل اصدار قرارات تنظيم هذه االجراءات
نائية الدولية يف إجراءات الرتشيح واالنتخاب. ولقد اقتصر دور مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجل

                                                        
 )ب( من النظام األساسي للمحكمة. 3فقرة /  36املادة /  -62
  .23- 22ص  ،مصدر سابق ،عطيةأبو اخلري امحد  -63
 ،2006 أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، اجلامعة اللبنانية،زايد عيتاين، احملكمة اجلنائية الدولية وتطور القانون الدويل اجلنائي،  -64

 .189ص
 ،2008اب ، 8-7جملة املأمون، دمشق، عدد ، )بعض املالمح األساسية( حممد عزيز شكري، احملكمة اجلنائية الدولية -65

 .614ص
 .93ص، 2006بريوت، ، منشورات احلليبفيدا جنيب محد، احملكمة اجلنائية الدولية حنو العدالة الدولية،  -66
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لضمان سري االعمال القضائية اليت تقوم وذلك اإلجراءات التأديبية على القضاة واملدعي العام ونوابه فقط،  
تركز دور اجلمعية من الناحية التأديبية على نوعني مها: العزل من املنصب، قد هبا احملكمة بشكل صحيح، و 

 .(67)واإلجراءات التأديبية
قرار العزل للقاضي  للمحكمة جلمعية الدول األطراف بشكل حصري ابختاذ منح النظام األساسي

مع بعض االختالفات يف اإلجراءات لكل واحد منهم، ونسبة  ،واملدعي العام أو انئب املدعي العام
قرار أبغلبية ثلثي الدول األطراف يف ال كون، يفي حال عزل القاضيقرار العزل. ف يطلبهاالتصويت اليت 

قرار عزل القاضي أو  نفذويف حالة املدعي العام أو انئبه ابألغلبية املطلقة للدول األطراف. وياجلمعية، 
احملكمة،  مع زولالشخص املع القةتنقطع عوعندها مباشرة من اجلمعية،  هصدور  عند هاملدعي العام أو انئب

روما ثالث حاالت ميكن من وقد بني نظم النظر يف القضااي اليت كان مشاركاً فيها. ويشمل هذا االنقطاع 
 هي:و ه، تخذ مجعية الدول األطراف قرار عزل القاضي أو املدعي العام أو انئبخالهلا ان ت

انئبه قد ارتكب سلوكاً سيئاً جسيماً الذي قد حيدث يف أن يثبت أن القاضي أو املدي العام أو  :أوالً 
 الرمسية.إثناء أداء املهام الرمسية أو حيدث خارج إطار املهام 

 .النظام األساسي للمحكمة: أن يكون قد أخل إخالال جسيماً بواجباته مبقتضى اثنياً 
: أن يكون القاضي أو املدعي العام أو انئبه غري قادر على ممارسة املهام املطلوبة منه مبوجب ميثاق اً اثلث

طلوبة بصورة واضحة، إذ مل تعرف روما. ومل حيدد يف هذه احلالة ما معيار عدم القدرة على ممارسة املهام امل
القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات مدى القدرة يف ممارسة الواجب للقاضي واملدعي العام وانئبه على خالف 
احلالتني األوىل والثانية. وميكن تقدير عدم القدرة يف انه يرجع حلاالت غري إرادية قد تكون مرضية أو 

أو قد اصبحوا غري أكفاء  ،نطاق إرادة القاضي واملدعي العام وانئبه شيخوخة مثالً أو حدوث أمر ما خارج
يف تقدير ان الشخص  ،قبل اختاذ قرار العزل ،وكل ذلك موكول إىل مجعية الدول األطراف .لتويل مناصبهم

 .(68)املراد عزله غري قادر على ممارسة املهام املطلوبة منه 
ذه التدابري اليت جيوز فرضها على القضاة واملدعي العام وانئب أما من انحية التدابري التأديبية، فتتمثل ه

جزاء مايل ال يتجاوز ستة اشهر  ةوالثاني ،جزاء معنوي ويتمثل بتوجيه اللوم األوىل طريقتني:املدعي العام ب
 تب الذي تدفعه احملكمة.ار لختصم من ا

أما من قبل رائسة احملكمة. يل واملعنوي املابشكليه يتم اختاذ القرار القضاة، عند اصدار قرار أتدييب حبق 
معية الدول جلابألغلبية املطلقة  هالقرار بشكلييتم اختاذ هذا املدعي العام،  عند اصدار قرار أتدييب حبق

مكتب اجلمعية يف اختاذ القرارات دور مع لمدعي العام يكون ليف حالة نواب املدعي العام، ولكن األطراف. 
يتم اختاذ القرار املالية،  عقوبةيف الأما . إصداره بصورة فرديةلمدعي العام ليف توجيه اللوم ولكن التأديبية، 

 .(69)توصية من املدعي العام إىل استناداً معية الدول األطراف اجلابألغلبية املطلقة ملكتب 

                                                        
 .112، ص 2014دار رضوان للنشر والطباعة، عمان، علي يوسف الشكري، القضاء الدويل اجلنائي يف عام متغري،  -67
 .129ص ، 2016بريوت، ، منشورات صادر احلقوقيةولية دراسة نقدية، ايسر عامر املختار، احملكمة اجلنائية الد -68
 ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات للمحكمة اجلنائية الدولية.4،3،2،1/ 30( و القاعدة )32القاعدة ) -69
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 لدول األطراف يف تسوية املنازعاتااملطلب الثاني: دور جمعية 
، -النظام األساسي-ء احملكمة اجلنائية الدولية قد مت بواسطة معاهدة دولية ن انشااكما ذكران سلفاً، 

هذا النظام من ضمن املعاهدات اجلماعية الشارعة كونه حيتوي قواعد موحدة وعامة هتم اجملتمع الدويل  دويع
 أمجع، وال يقتصر على عدد حمدود من الدول أو لشأن خاص هبا. وختضع احملكمة يف نظامها األساسي

. 1986و 1969لألحكام العامة للمعاهدات املدرجة يف اتفاقييت فيينا لقانون املعاهدات الدولية للعامني 
. 1/7/2002، وأصبحت سارية املفعول يف 17/7/1998ومت توقيعها من قبل الدول املشرتكة فيها يف 

اذا قبلت ان ختضع  وهذه احملكمة ال تلزم سوى الدول األعضاء فيها أو الدول غري األعضاء يف حالة
 الختصاص احملكمة استناداً إىل النظام األساسي للمحكمة.

ويف تسوية املنازعات بني الدول األطراف، فالتفاوض هو اخلطوة األوىل حلل أي خالف الذي ينشأ 
 .(70)بسبب تفسري نظام روما

عين هذا االلتزام ضرورة أو االلتزام ابلتفاوض يكون التزامًا ابلتوصل إىل نتيجة، اذ ال ي (71)والتفاوض
التوافق واالتفاق حتت أي شكل من األشكال وأبي مثن. وابعتبار التفاوض عالقة بني أشخاص القانون 
الدويل العام، فهو التزام مستمر وميكن اعتماده واللجوء اليه يف اي وقت، بدايًة واستمراراً وانتهاًء، إذ إن 

يف الوقت احلاضر وسيلة مهمة من وسائل حل النزاعات بني  دعيُ  التفاوض ونظراً التصافه ابلسهولة واملرونة
 .(72)الدول

واملفاوضات الدولية بصورة عامة نوعان: االول ان تكون مفاوضات دائمة وهي تكون يف أطار املنظمات 
الدولية أو أجهزهتا، والثاين تكون مؤقتة وتربم يف حالة حدوث نزاع معني تقوم الدول مبحاولة ف ض ه عن 

 .(73)طريق مفاوضات ثنائية او مجاعية
أما بشأن تسوية النزاعات بني الدول حول تفسري نظام روما او تطبيقه، فقد حدد النظام األساسي 

الف او النزاع احلاصل بينهم، وتسري هذا املدة من حلظة خلللمحكمة اجلنائية الدولية ثالثة أشهر لتسوية ا
حل خالل هذه املدة، حيال هذا اخلالف إىل مجعية الدول األطراف. وقوع النزاع، وإذا مل يتم الوصول إىل 

فاجلمعية ميكنها إصدار توصية إىل الدول األطراف لف ض اخلالف ابلطرق الدبلوماسية او القانونية، وهذه 

                                                        
 ( من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.119/2املادة ) -70
والتفاوض اصطالحًا تبادل وجهات النظر حول مسألة أو موضوع معني، وهو يفرتض طرفني على األقل أو اكثر، لذلك  -71

ل أو الرتابط أو فليس من املتصور اقتصاره على طرف واحد فقط، إذ كيف يتفاوض الشخص مع نفسه، فهو إذن نوع من االتصا
 -يف بعض احلاالت  -التبادل أو االجتماع الذي يفرتض بطبيعة األشياء وجود اكثر من طرف. وتنص صراحة بعض املعاهدات الدولية

 على اتباع املفاوضات املباشرة وجتعل منها شرطاً أساسياً ال بد من توفره قبل االلتجاء إىل التحكيم أو إىل القضاء الدويل، بل ان بعض
أحكام احملاكمة الدولية قد جعلت استنفاذ الطرق الدبلوماسية، واليت تعد املفاوضات واحدة منها، حىت يف حالة عدم النص عليها يف 

أمحد أبو الوفا، املفاوضات الدولية دراسة  اتفاق دويل، شرطًا ال بد من توفره قبل رفع القضية حمل النزاع أمام حمكمة العدل الدولية.
 .9، ص2005ها القانونية يف القانون الدويل والشريعة اإلسالمية، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، لبعض جوانب

 .24-23أمحد أبو الوفا، املفاوضات الدولية، املرجع السابق، ص -72
 . 15ص ،أمحد أبو الوفا، املفاوضات الدولية، املرجع السابق -73
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، (77)، والوساطة(76)، واملساعي احلميدة(75)، واملفاوضات، والتوفيق والتحقيق(74)الطرق هي: التحكيم 
لقضائية. وميكن للجمعية أن تسعى إىل حل أي نزاع نشأ أو قد ينشأ بني الدول األعضاء يف والتسوية ا

 .(78)احملكمة أو الذين يعدون أعضاء فيها دون التقيد واالكرتاث ابملدة املمنوحة للدول
وقد ينشأ النزاع بني دولتني أو أكثر من خالف على وقائع معينة، وإذا ما مت الفصل يف صحة هذه 

ئع ميكن التوصل إىل تسوية ودية للنزاع بعد ذلك. وهنا يف مثل هكذا حالة من األجدى ألطراف النزاع الوقا
إحالة املوضوع إىل التحقيق لتوضيح الوقائع املختلف عليها والتحقيق هبا، وتكون املناقشة حول حل النزاع 

 .(79)مرتكزة على أسس من الوقائع الصحيحة
                                                        

سلطة التحكيم كسلطة القضاء، وقراراته مبثابة حكم قضائي لناحية صفة اإللزام، ويقوم التحكيم على النظر يف النزاع  دتع -74
نزاع. ويتم عرض النزاع على التحكيم بناءً من قبل شخص أو هيئة يلجأ اليها املتنازعون مع التزامهم بتنفيذ القرار الصادر بشأن ذلك ال

على اتفاق الدول املتنازعة اليت حيق هلا أن تعرض على التحكيم أي نزاعات قد تنشأ بنيها، ومن ضمنها النزعات ذات املنحى القانوين 
جيب أن حتلها هيئة التحكيم كاخلالفات على تطبيق قاعدة دولية أو تفسري معاهدة ما. حيث يتم حتديد موضوع النزاع واملشكالت اليت 

أن  وكيفية تشكيل هذه اهليئة، مع كامل احلرية ألطراف النزاع يف اختيار اهليئة اليت حيتكمون إليها، واليت تصدر قراراهتا ابألغلبية وجيب
ادة األطراف املتنازعني، تكون مربرة. أن التحكيم طريقة قضائية تعتمد يف وجودها ويف تشكيل اهليئة اليت تفصل يف اخلصومة بناء على إر 

وهذا هو الفارق بني الوحيد بني التحكيم وبني القضاء الدويل، ألن القضاء وأن اعتمد على إرادة الدول األطراف يف النزاع ابلنسبة إىل 
ل وقوع اخلصومة والية القاضي، إال أن تشكيل احملكمة واإلجراءات اليت تطبقها هي من اختصاص القانون العام، الذي يتوىل حتديدها قب

وقبل أتفاق أطرافها على عرضها على احملكمة الدولية. عبد العزيز حممد سرحان، دور حمكمة العدل الدولية يف تسوية املنازعات الدولية، 
 .7، ص1991دار النهضة العربية، القاهرة، 

قائق املتعلقة أبي نزاع ينشأ بني التحقيق هو أن تقوم جلنة مشكلة من أكثر من شخص واحد ابلتحقيق مهمتها تقصي احل -75
دولتني، ودون تقدمي أي مالحظات من شأهنا أن تؤثر يف حتديد الطرف الذي تقع على عاتقه مسؤولية وقوع النزاع، أي أن مهمة جلنة 

هي التدخل يف  التحقيق هي فقط مجع احلقائق ووضعها بتصرف الطرفني. ووفقاً لقواعد القانون الدويل العام، فإن مهمة جلان التحقيق
النزاع بغية التوصل إىل األسباب واحلقائق اليت أدت اليه، ولذلك فإن األطراف املتنازعة غري ملزمة بقبول ما وصل اليه التحقيق، ألنه 

هو  ليس من مهام جلان التحقيق تقدمي أي اقرتاحات حلل النزاع، ومهمتها فقط أن متهد الطريق للتفاوض بشأن تسوية النزاع. والتوفيق
تشكيل جلان توفيق من ثالثة إىل مخسة أعضاء، وهذه اللجان تكون معروفة ومشكلة قبل قيام النزاع وليس بعده، وذلك ملواجهة أي 
خالف ممكن أن حيدث بني دول تربطها عدة اتفاقيات، تعرف مبعاهدة التوفيق، ومن بنودها حتديد طريقة تشكيل اللجنة واختصاصاهتا. 

الطريق حلل اخلالف حاًل هنائياً، عن طريق التوفيق بني أطراف النزاع. وعادة ما تتخذ جلان قرارات جلان التوفيق والتوفيق هو متهيد 
ابألغلبية، أما اجتماعاهتا فتكون سرية، وليست جمربة على نشر تقاريرها. والفرق بني جلان التوفيق وجلان التحقيق، أن هذه االخرية 

مهمتها مؤقتة تنتهي عند انتهاء التحقيق. اما جلان التوفيق فتتميز أهنا تنشأ مبوجب معاهدة توقعها  تشكل عند وقوع نزاع دويل وتكون
عدة أطراف، قبل حصول اي نزاع من املتوقع حصوله فيما بينهم. وتتكون جلان التوفيق من أكثر من فرد واحد وتقوم على مبدأ اجلماعية 

ك ملواجهة أي نزاع قد يقع أو يراد حله. والعالقة بني جلان التحقيق والتوفيق، تكون من واالستمرارية أي اهنا ليست جلان مؤقتة، وذل
ق خالل تعهد جلان التوفيق أحياانً ابلقيام ببعض أشكال التحقيق بغية الوصول إىل بعض احلقائق يف النزاع. إذن هناك رابطة ما بني التوفي

يف بعض النزاعات الدولية اليت ال يكفي ملباشرة حلها جمرد التحقيق. عصام العطية، القانون  والتحقي، إذ يعترب التوفيق تطوراً عملياً والزماً 
 .592، 591، ص2001الدويل العام، دار احلكمة للطباعة والنشر، بغداد، 

 عند وقوع خالف بني دولتني، وذلك -دولة او منظمة دولية-املساعي احلميدة هو التدخل الودي من جانب طرف حمايد  -76
 .586، 584ص ،هبدف تصفية اخلالفات بني هاتني الدولتني. عصام العطية، القانون الدويل العام، املرجع السابق

أما الوساطة فهي نشاط ودي تبذله دولة أو منظمة دولية حلل خالف قائم بني دولتني، وقد درجت العادة يف العمل الدويل  -77
من الشخصيات السياسية املعروفة على مستوى العالقات الدولية. حيث يباشر هذا االخري  يف جمال الوساطة إىل امليل يف اختيار الوسيط

االتصاالت بني األطراف واقرتاح احللول اليت يراها مناسبة، هبدف التوصل إىل اتفاق يرضي مجيع األطراف املتنازعني. وينحصر الفارق 
الوساطة مبباشرة االتصاالت اليت تتم بني أطراف النزاع ومتابعتها، كما يقدم  املساعي احلميدة والوساطة أبن الطرف الثالث يقوم يف حالة

 االقرتاحات ابحلل الذي يعتقد أنه مناسب لف ض النزاع، وإذا رأى أن ذلك يساعد أطرافه على التوصل إىل هناية جيدة من اتصاالهتم.
 .4ات وإرساء مبادئ القانون الدويل العام، املرجع السابق، صعبد العزيز حممد سرحان، دور حمكمة العدل الدولية يف تسوية املنازع

( من ميثاق األمم املتحدة على )يفض مجيع أعضاء اهليئة منازعاهتم الدولية ابلوسائل السلمية...(، 2/3نصت املادة ) -78
من شأن استمراره ان يعرض  ( من امليثاق على تعدد الوسائل السلمية حلل املنازعات )جيب على أطراف أي نزاع33ونصت املادة )

حفظ السلم واألمن الدويل للخطر ان يلتمسوا حله ابدئ ذي بدء بطريقة املفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية 
 .(القضائية..
 . 737، ص1975علي صادق أبو اهليف، القانون الدويل العام، منشأة املعارف، االسكندرية،  -79
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(، ان يف حالة وقوع نزاع بني الدول 119/2حدد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف املادة )
األطراف ميكن حلها بطريقة املفاوضات فقط، من دون وضع طريقة أخرى حلل النزاع. ويقدم هذا النزاع 

( يف 119/2املادة ) إىل التفاوض خالل ثالثة أشهر من وقوعه، حيث ميكن للدول األطراف اللجوء إىل
حالة وقوع نزاع حول تطبيق او تفسري نظام روما. علماً أن هذه املادة مل تشر إىل بقية وسائل حل املنازعات 

التفويض الذي خّولت به اجلمعية من أجل حل املنازعات بني الدول األطراف  ن  إاليت ذكرانها سابقاً. 
رارات فاصلة يف نزاع معني قد تؤثر فيها بعض امليول ينتابه بعض الغموض، وهذا ما يؤدي إىل اختاذ ق

السياسية ملصلحة الدول الكربى. لذا يفضل أن ترفق اجلمعية الوسائل أو الطرق السلمية حلل النزاعات بني 
 الدول األطراف بتوصية من اجلمعية من دون اختيار األطراف املتنازعة الطريقة حلل النزاع.

السيادة بني الدول، فأنه ميكن للدول املتنازعة اللجوء إىل أي من وسائل حل  وتطبيقاً ملبدأ املساواة يف
النزاعات الدولية ابلطرق السلمية، حلل النزاعات كافة شرط أن توافق الدول املعنية على الوسيلة املستخدمة 

زاع وتزامنها يف واملعتمدة. و من الثابت يف القانون الدويل العام أنه ال يوجد ما مينع تعدد وسائل حل الن
الوصول إىل تسوية سلمية حلل النزاع، كما أن  -يف النهاية-الوقت نفسه، ابعتبار أن اهلدف من ذلك هو 

الدول ال تلتزم بعرض نزاعاهتا مع الدول االخرى على أية وسيلة دون موافقتها، وهذا يعين أن اختصاصات 
. اضافة إىل ذلك لقد أشارت املادة (80)ضائية أيضاً اجلمعية ليست فقط تشريعية و رقابية و إدارية، وامنا ق

( إىل عدم الزامية توصياهتا الصادرة منها، الن كلمة توصية تعين أهنا من الناحية القانونية غري 119/2)
ملزمة، يف حال اذا نظرت اجلمعية خبالف بني الدول األطراف، وكان من االفضل استعمال كلمة قرار عن 

( اليت مت اختتامها 119/2 ملزمة أكثر من الثانية. ومن خالل القراءة املتأنية للمادة )كلمة توصية كون االوىل
بعبارة: )للجمعية أن تتخذ توصيات حلل النزاع مبا يف ذلك إحالة النزاع إىل حمكمة العدل الدولية(، فقد 

بني الدول  أشار النظام األساسي للمحكمة أنه قد أوكل حمكمة العدل الدولية على حسم النزاعات
األطراف، وكما هو معلوم أن حمكمة العدل الدولية ختص ابلنظر ابلتقاضي مبا خيص الدول فقط، وابلتايل 

 .(81)الدول املتنازعة جمربة على تنفيذها ابلرغم من إلزامية تطبيقها اىلفأن قرارهتا اليت تصدر يف هذه النزاعات 
باشرة أو غري مباشرة على جزاء ينتج عنه جتميد أضف إىل ذلك، ان هذه املادة مل تنص على بصورة م

عضوية الدولة أو وقفها، يف حالة عدم امتثال الدول إىل التوصيات اليت تصدرها اجلمعية عند املنازعات، 
حيث كان من األفضل ان ترفق جزاءات على الدولة اليت ال تلتزم بتوصيات اجلمعية لكي متتثل كل دولة 

 .(82)إىل هذه التوصيات
نتج من خالل ما اسلفناه، أن اخلالفات أو النزاعات اليت حتدث بني الدول األطراف بسبب تطبيق نست

او تفسري النظام األساسي، حتل من خالل الوسائل السلمية فقط، واملشكلة أن مجعية الدول األطراف 

                                                        
 . 11، 10فا، املفاوضات الدولية، املرجع السابق، صأمحد أبو الو  -80
حممد صالح الدين، منظمة التجارة العاملية وآلية تسوية املنازعات، رسالة ماجستري، كلية القانون، جامعة اببل، اببل،  -81
 . 61-58، ص2003

 .172اللجنة التحضريية إلنشاء احملكمة، املرجع السابق، ص -82
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وهذا ما يؤدي تفتقر إىل العقوابت اليت جيب ان تفرضها على الدول لكي جتربها على تنفيذ توصياهتا،  
 ابلنهاية إىل عدم امتثال الدول إىل تلك التوصيات مما قد يؤثر على عمل اجلمعية بصورة عامة.

 الخاتمة

بعد أن فرغنا من دراسة موضوع دور مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية، ومن دون 
اليت ترّسخت لنا من خالل البحث، وبعض الدخول يف تكرار ما سبق حبثه؛ فإن  هناك بعض النتائج 

 التوصيات سوف نوجزها ابآليت:
 أواًل: النتائج

تتألف مجعية الدول األطراف من ممثلي مجيع الدول اليت صـــــادقت على النظام األســـــاســـــي للمحكمة  .1
دون إضــــفاء مركز تفضــــيلي لبعض الدول، وتكون الدول متســــاوية يف عضــــويتها ال فرق بني عضــــوية 

ضمة، وتكون العضوية فيها تلقائية للدول مبجرد املصادقة على النظام من غري أي شروط أصلية أو من
 موضوعية أو شكلية.

د مجعية الدول األطراف اهليئة التشـــــــــريعية للمحكمة الدولية اجلنائية، إذ تتمتع بصـــــــــالحيات  عّدة، عّ تُـ  .2
لصــــادرة من احملكمة، وميكنها منها: تعديل النظام األســــاســــي للمحكمِة النظام الداخلي هلا والواثئق ا

إضــافة جرائم دولية إىل اختصــاص احملكمة، وهلا أن تصــدر قرارات ومقررات تنظّم ســري اإلجراءات يف 
 أجهزة احملكمة، وهلا اختصاص اإلشراف العام التنظيمي واملايل واإلداري على مجيع أجهزة احملكمة.

بشــــــــــأن تفســــــــــري وتطبيق النظام األســــــــــاســــــــــي  تقوم مجعية الدول األطراف بتســــــــــوية املنازعات الدولية .3
للمحكمة، وذلك مبتابعة املســــــــــألة عن كثب  وإصــــــــــدار توصــــــــــيات للدول املتنازعة حلل النزاع ابلطرق 
ا ذات اعتبار يف  الســـــلمية الدبلوماســـــية القانونية، وان مل تكن التوصـــــيات ملزمة للدول املتنازعة إال  أهن 

النظر ابلنســــبة إىل القرارات اليت تصــــدرها مجعية الدول األطراف مســــألة التنازع. ونرى أن ه جيب إعادة 
كوهنا غري ملزمة، إذ جيب أن تكون ملزمة على مجيع الدول األطراف، إضـــــــــــــــافة إىل ذلك، جند قلة 
الدول العربية املصــــــــــــادقة على نظام روما واملتضــــــــــــمنة مخس دول فقط )األردن، اليمن، جيبويت، جزر 

 لة الثقل العريب داخل مجعية الدول األطراف.القمر، تونس(، وهذا يعين ق
 التوصيات ثانيًا:

آبلية تســــــوية املنازعات املتعلقة بتفســــــري  اً مرتبطاً هبا خمتصــــــ اً دائم اً إنشــــــاء مجعية الدول األطراف جهاز  .1
وتطبيق النظام األســاســي بني الدول األطراف، فللجمعية الصــالحية يف إنشــاء هيئات مرتبطة هبا مىت 

جة إىل ذلك، ومثل هذه الصـــــــــــالحية متكنها من إنشـــــــــــاء جهاز ذي صـــــــــــبغة قضـــــــــــائية ما دعت احلا
مستقباًل، وذلك على غرار بعض املنظمات الدولية اليت أفردت ملسألة تسوية املنازعات ما بني الدول 

 األعضاء فيها جهازاً قائماً بذاته خيتص بتسوية املنازعات أتمني االستقرار يف العالقات الدولية.
لكي جتربها على  أعضائها،عية الدول األطراف تفتقر إىل العقوابت اليت جيب ان تفرضها على مج ن  إ .2

تنفيذ قراراهتا، وهذا ما يؤدي ابلنهاية إىل عدم امتثال الدول إىل تلك التوصـــــــــــــــيات مما قد يؤثر على 
عمــل اجلمعيــة بصـــــــــــــــورة عــامــة. وعليــه جيــب على اجلمعيــة تعــديــل نظــامهــا الــداخلي من خالل فرض 
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عقوابت على الدول األعضـــــــــــــــاء يف حال عدم امتثاهلم لقراراهتا مثل فرض غرامات مالية، أو تعليق 
 .يف احملكمة اجلنائية الدولية عضويتها

نه يف أ( من النظام األســاســي للمحكمة اجلنائية الدولية، الذي أشــار إىل 119/2تعديل نص املادة ) .3
ذ جيب ان تكون إحالته إىل حمكمة العدل الدولية، إميكن  ،حال نشـــــــــــــــوب نزاع بني الدول األطراف
من ضمن صالحيات مجعية الدول األطراف  اجلنائية الدولية صالحيات حل النزاعات داخل احملكمة

 حصراً.
 المصادر

 الكتبأواًل: 
أمحد أبو الوفا، احلماية الدولية حلقوق اإلنسان يف إطار منظمة األمم املتحدة والوكاالت الدولية  -1

 .2000، القاهرة، تخصصة، دار النهضة العربية للنشرامل
 .2003امحد ابو الوفا، الوسيط يف قانون املنظمات الدولية، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة،  -2
أمحد أبو الوفا، املفاوضات الدولية دراسة لبعض جوانبها القانونية يف القانون الدويل والشريعة  -3

 .2005ة العربية للنشر، القاهرة، اإلسالمية، دار النهض
 .1997عبد الكرمي علوان خضري، الوسيط يف القانون الدويل العام، عمان،  -4
عبد العزيز حممد سرحان، دور حمكمة العدل الدولية يف تسوية املنازعات الدولية، دار النهضة  -5

 .1991العربية، القاهرة، 
 .2001احلكمة للطباعة والنشر، بغداد،  عصام العطية، القانون الدويل العام، دار -6
عصام حممد امحد زانيت، قواعد تعيني املوظفني الدوليني، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة،  -7

1995. 
، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، علي يوسف الشكري، القضاء اجلنائي الدويل يف عامل متغري -8

2014. 
احملكمة اجلنائية الدولية حنو العدالة الدولية، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، فيدا جنيب محد،  -9

2006. 
 .1992صاحل مهدي العبيدي، قانون املنظمات الدولية، مطبعة العاين، بغداد،  -10
حممد اجملذوب، التنظيم الدويل، النظرية العامة واملنظمات الدولية واإلقليمية، الدار اجلامعية  -11

 .1998بريوت،  اعة والنشر،للطب
بريوت، ، منشورات صادر احلقوقيةسر عامر املختار، احملكمة اجلنائية الدولية دراسة نقدية، اي -12
2016. 

 أنظمة املحكمة:
 النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. -1
 النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية. -2
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 لرسائل واالطاريحثانيًا: ا 
القضاء الدويل اجلنائي )دراسة نظرية حتليلية مقارنة للنظم األساسية  ،علي ضياء حسني الشمري -1

 .كلية القانون، جامعة اببل،  للمحاكم اجلنائية(، رسالة ماجستري
ة دكتوراه، كلية احلقوق، زايد عيتاين، احملكمة اجلنائية الد ولية وتطور القانون الدويّل اجلنائّي، اطروح -2

 .2006اجلامعة اللبنانية، بريوت، 
سوسن متر خان بكة، اجلرائم ضد اإلنسانية يف ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية  -3

 .2004الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، القاهرة، 
لية تسوية املنازعات، رسالة ماجستري، كلية القانون، حممد صالح الدين، منظمة التجارة العاملية وآ -4

 .2003جامعة اببل، اببل، 
 القراراتثالثًا: 

قرار مجعية الدول األطراف بشأن اختيار موظفي احملكمة الذي اختذته اجلمعية يف جلستها العامة  -1
 .ICC _ASP/1/RES. 10الوثيقة  2002أيلول//9الثالثة املعقودة يف 

 2004أيلول//9قرار مجعية الدول األطراف املتخذ يف جلستها العامة اخلامسة للدورة الثالثة يف  -2
-ICC( من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف، الوثيقة 29بتوافق اآلراء، بشأن حتسني املادة )

ASP/3/Res. 2. Press Release Doc. Third Session of ASP،5th Meeting، 9 September 
2004، NO ASP 2004. oo7،P 1. 

 التقاريررابعًا: 
تقرير مكتب اجلمعية املرفق مبذكرة أمانة مجعية الدول األطراف املقدم إىل اجتماع الدورة الثالثة  -1

، حتت عنوان )اقرتاح بشأن انتخاب رئيس للجمعية 2004أيلول//10 - 6جلمعية الدول األطراف للفرتة 
 .ICC-ASP/3/24، الوثيقة 3، ص2004آب//31 والعضوية املقبلة للمكتب(،

تقرير الدورة األوىل )االستئناف األول والثاين( جلمعية الدول األطراف، منشورات األمم املتحدة،  -2
-ICC، الوثيقة 2-1م، ص2003نيويورك،  -طبع يف قسم طباعة الواثئق، األمم املتحدة

ASP/1/3/Add. 1. 
لدول األطراف، منشورات األمم املتحدة، قسم طباعة الواثئق، األمم تقرير الدورة الثانية جلمعية ا -3

 .Icc-Asp/2/10، الوثيقة 2003املتحدة، نيويورك، 
تقرير اللجنة التحضريية إلنشاء حمكمة دولية جنائية، األمم املتحدة، مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي  -4

 .1998متوز  17 -حزيران  15روما، للمفوضني املعين إبنشاء حمكمة دولية جنائية، 
تقرير مكتب اجلمعية املرفق مبذكرة أمانة مجعية الدول األطراف املقدم إىل اجتماع الدورة الثالثة  -5

، حتت عنوان )اقرتاح بشأن انتخاب رئيس للجمعية 2004أيلول//10 - 6جلمعية الدول األطراف للفرتة 
 .ICC-ASP/3/24 ، الوثيقة2004آب//31والعضوية املقبلة للمكتب(، 



  

 اجلنائية الدوليةدور مجعية الدول األطراف يف احملكمة  

563 

قرار مجعية الدول األطراف بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب القضاة واملدعي العام ونواب املدعي  -6
 2002أيلول//9العام للمحكمة الدولية اجلنائية، والذي اختذته اجلمعية يف جلستها العامة الثالثة املعقودة يف 

 .ICC-ASP/1/Res.2، الوثيقة 1بتوافق اآلراء. ص 
 9 -شباط  26شروع اتفاق بشأن العالقة بني احملكمة الدولية اجلنائية واألمم املتحدة، نيويورك، م -7
 8، (PCNICC/2001/1/A. dd1)، وثيقة رقم 2001تشرين األول  5 -أيلول 24، و2001آذار 

 .3، 2، 1، املادة 2002كانون الثاين 
تقرير الدورة األوىل )االستئناف األول والثاين( جلمعية الدول األطراف، منشورات األمم املتحدة،  -8

 .ICC-ASP/1/3/Add، الوثيقة 2-1، ص2003نيويورك،  -طبع يف قسم طباعة الواثئق، األمم املتحدة
1. 

باعة الواثئق، األمم تقرير الدورة الثانية جلمعية الدول األطراف، منشورات األمم املتحدة، قسم ط -9
 .Icc-Asp/2/10، الوثيقة 2003املتحدة، نيويورك، 

 املجالتخامسًا: 
جملة املأمون، دمشق، عدد ، )بعض املالمح األساسية( حممد عزيز شكري، احملكمة اجلنائية الدولية -1

 .2008، اب 7-8
 -األمحر، العدد السابع عشر، متوزعامر الزمايل، جملة اإلنساين، إصدار اللجنة الدولية للصلب  -2
 .2001أب/

مأمون اخلصاونة، جملة اإلنساين، إصدار اللجنة الدولية للصلب األمحر، العدد الرابع والعشرون،  -3
 .2003ربيع/

 املواقع االلكرتونيةسادسًا: 
1. www.un.org/law/icc/asp/2ndsession/report/second_reprt_contents.htm  

2. www.icc-int/registry/home. 

3. www.icc-int/registry/registrar.php. 

4. www. nato. int/docu/fonda/traite. htm  

 


