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 مجعية الدول األطراف
 

 العاشرةاالدورة  
 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢١ – ١٢ ،نيويورك

  يف جدول األعمال املؤقت القائمة املشروحة للبنود املدرجة

  ةمذكرة من األمان

عاشرة أعدت هذه القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت للدورة ال
يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ") اجلمعية("جلمعية الدول األطراف 

(ICC-ASP/10/1)ا العاشرة ملساعدة اجلمعية يف نظرها يف املاليت سائل املطروحة عليها يف دور 
، يف ٢٠١١ديسمرب /كانون األول ١٢الثنني ، يوم امقر األمم املتحدة يف نيويورك ستعقد يف

نوفمرب / تشرين الثاين٣٠وتعكس هذه القائمة حالة الوثائق الصادرة لغاية . صباحا٠٠/١٠الساعة 
٢٠١١.  

   دورةافتتاح ال  -١

ة عادية مرة يف معية يف دوراجل من نظام روما األساسي، جتتمع ١١٢ من املادة ٦طبقا للفقرة 
قررت  ،)١(")النظام الداخلي(" من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف ٥وطبقا للمادة . السنة

، أن ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠، املعقودة يف عاشرة من دورا الامسةاجلمعية يف جلستها اخل
  .)٢(٢٠١١ ديسمرب/ول كانون األ٢١ إىل ١٢يف الفترة من ، نيويورك يف عاشرةتعقد دورا ال

ديسمرب / كانون األول١٠، املعقودة يف تاسعة من دورا الامسةيف اجللسة اخلقررت اجلمعية و
من  ٢٩فقاً للمادة  والثانية عشرة، إىل عاشرةدوراا من اللاجلمعية  رئيس باانتختأجيل ، ٢٠١٠

أن يقوم الرئيس لداخلي على  من النظام ا٣٠وتنص املادة . جلمعية الدول األطرافالنظام الداخلي 
  .بإعالن افتتاح كل جلسة عامة من جلسات الدورة

                                                      
 ١٠-٣الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك،  )١(

 . جيم–، اجلزء الثاين Corr.1) و(ICC-ASP/1/3 ٢٠٠٢ سبتمرب/أيلول
 .٧٥الفقرة ، ICC-ASP/9/Res.3 اجلزء الثالث، ، الد األول، )(٢٠١٠ICC-ASP/9/20...تاسعة  الدورة ال...ق الرمسيةالوثا )٢(
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  دقيقة صمت للصالة أو التأمل  -٢

 من النظام الداخلي، يدعو الرئيس املمثلني، فور افتتاح اجللسة العامة األوىل ٤٣عمالً باملادة 
  .واحدة للصالة أو التأمللتزام الصمت دقيقة اومباشرة قبل اختتام اجللسة العامة األخرية، إىل 

  إقرار جدول األعمال  -٣

 من النظام الداخلي اخلاصة جبدول ٢٢ إىل ١٨ و١٣ إىل ١٠تنطبق على الدورات العادية املواد 
  .األعمال

جدول األعمال  ٢٠١١فرباير / شباط١ من النظام الداخلي، صدر يف ١١ و١٠ووفقاً للمادتني 
 من النظام الداخلي، يتوجب تقدمي جدول األعمال املؤقت ١٩  ووفقا للمادة.عاشرةاملؤقت للدورة ال

  .يف أقرب وقت ممكن بعد افتتاح الدورة قصد املوافقة عليه

  الوثائق

 (ICC-ASP/10/1)جدول األعمال املؤقت 

   اشتراكااديدستالدول املتأخرة عن   -٤

 الطرف اليت تتأخر ال يكون للدولة" من نظام روما األساسي، ١١٢ من املادة ٨وفقاً للفقرة 
عن سداد اشتراكاا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر 

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

) ٣( املكتب عن متأخرات الدول األطراف الرابعة، أحاطت اجلمعية علماً بتقريرةدورالويف 

امسة للجمعية عن حالة وبالتوصيات اليت يتضمنها ودعت املكتب إىل أن يقدم تقريراً إىل الدورة اخل
يتضمن، عند اللزوم، اقتراحات بالتدابري الرامية إىل التشجيع على دفع االشتراكات املقررة  املتأخرات

باإلضافة إىل ذلك، . كمة يف موعدها وكاملة وبشكل غري مشروطوالسلف املقدمة للوفاء بتكاليف احمل
 من نظام روما األساسي ينبغي أن ١١٢ من املادة ٨قررت اجلمعية أن طلبات اإلعفاء مبوجب الفقرة 

تقدمها الدول األطراف إىل أمانة اجلمعية يف موعد ال يقل عن شهر واحد قبل دورة جلنة امليزانية واملالية 
وذلك لتسهيل استعراض اللجنة لتلك الطلبات وأنه ينبغي للجنة أن تسدي إىل مجعية ، ")اللجنة("

 من املادة ٨الدول األطراف املشورة قبل أن تبت اجلمعية يف أي من طلبات اإلعفاء مبقتضى الفقرة 
  .)٤( من نظام روما األساسي١١٢

تأخرة عن سداد اشتراكاا ا إىل الدول األطراف املدت اجلمعية نداءهجد،  اخلامسةةدورالويف 
 القرار ، يف هذا الصدد،واعتمدت اجلمعية. لكي تسوي حساباا مع احملكمة يف أقرب وقت ممكن

ICC-ASP/5/Res.3 الذي تضمن توصيات تبني اإلجراء احملدد الواجب اتباعه لطلب اإلعفاء من فقدان 
تتلقاها احملكمة  املدفوعات اليت ت أن يقوم املكتب باستعراض منتظم حلالةروقر)٥(حقوق التصويت

                                                      
)٣( 

ICC-ASP/4/14.  
 .٤٤ و٤٣ و٤٠لفقرات، اICC-ASP/4/Res.4لثالث، اجلزء ا، (ICC-ASP/4/32) ٢٠٠٥  ... الدورة الرابعة ...الوثائق الرمسية )٤(
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طوال السنة املالية وينظر يف التدابري اإلضافية اليت تشجع الدول على سداد اشتراكاا، حبسب 
  .)٦(االقتضاء

 ت على أمهية تزويد احملكمة مبا يلزم من املوارد املالية وحثددت اجلمعيةش التاسعة، ةدورالويف     
 اشتراكاا املقررة بالكامل ويف املوعد أن تسدد األساسي على كافة الدول األطراف يف نظام روما

يف حالة وجود متأخرات مستحقة عليها سابقاً، أن تسدد هذه املتأخرات فوراً وفقاً للمادة واحملدد، 
 من النظام املايل والقواعد املالية وغريها من القرارات ١-١٠٥ من نظام روما األساسي والقاعدة ١١٥

الدول واملنظمات الدولية واألفراد وناشدت اجلمعية . ة اليت اختذا مجعية الدول األطرافذات الصل
أن على املكتب أن يواصل استعراض قررت والشركات وغريها من الكيانات أن تتربع لفائدة احملكمة و

لتشجيع الدول حالة املدفوعات املتلقاة خالل السنة املالية للمحكمة وأن تنظر يف اختاذ تدابري إضافية 
  .)٧(د املتأخراتديستد املدفوعات، على النحو املناسب، ومواصلة احلوار معها ليسدتاألطراف على 

  الوثائق

   (ICC-ASP/10/34) املتأخرة عن تسديد اشتراكااالدول  تقرير املكتب عن

  عاشرةوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة ال  -٥

  ضيوتعيني جلنة وثائق التف  )أ(

جلنة  من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف، تعني يف بداية كل دورة ٢٥مبقتضى املادة 
  . اجلمعية بناء على اقتراح الرئيسامن ممثلي تسع دول أطراف، تعينهوتتألف اللجنة . لوثائق التفويض

  ضيتقرير جلنة وثائق التفو  )ب(

، ٢٤ووفقاً للمادة .  التمثيل ووثائق التفويض من النظام الداخلي مسأليت٢٨ إىل ٢٣تنظم املواد 
 ال ، وذلك يف موعدالدول األطراف وأمساء املناوبني واملستشارينممثلي تقدم إىل األمانة وثائق تفويض 

وتصدر وثائق التفويض عن رئيس الدولة أو احلكومة .  ساعة بعد افتتاح الدورة٢٤ ، إن أمكن،يتجاوز
  .يؤذن له بذلكص  شخأيأو عن وزير اخلارجية أو 

ممثلي تسع دول أطراف تعينهم اليت تتألف من ، تقوم جلنة وثائق التفويض، ٢٥ومبقتضى املادة   
اجلمعية يف بداية كل دورة بناء على اقتراح الرئيس، بفحص وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف 

  .وتقدم تقريراً إىل اجلمعية دون تأخري

  تنظيم العمل  -٦

نظر يف برنامج عمل وتعتمده يف بداية الدورة استناداً إىل االقتراح املقدم من تقوم اجلمعية بال
  .املكتب

                                                      
 .، املرفق الثالثICC-ASP/5/Res.3اجلزء الثالث، القرار ) ICC-ASP/5/32(٢٠٠٦  ... الدورة اخلامسة...ق الرمسيةالوثا  )٥(
  .٤٢ املرجع نفسه، الفقرة )٦(
الفقرات ، ICC-ASP/9/Res.3 اجلزء الثالث، ألول، ، الد ا)ICC-ASP/9/20(٢٠١٠  ...تاسعة الدورة ال...ق الرمسيةالوثا )٧(

٦٨-٦٦.   
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  املناقشة العامة  -٧

  ال وثائق

  أنشطة املكتب املتعلقة بريراتقال  -٨

 من نظام روما األساسي، تقوم اجلمعية بالنظر يف تقارير ١١٢من املادة ) ج(٢وفقاً للفقرة 
  .اءات املناسبة فيما يتعلق ذه التقارير واألنشطةوأنشطة املكتب وباختاذ اإلجر

  الوثائق

  (ICC-ASP/10/24) تقرير املكتب عن التكامل

تقرير املكتب عن خطّة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 
 (ICC-ASP/10/25)وتنفيذه تنفيذاً كامالً الدولية 

  (ICC-ASP/10/27)ابة املستقلة تقرير املكتب عن آلية الرق

 (ICC-ASP/10/28)تقرير املكتب عن التعاون 

 (ICC-ASP/10/29)كمة اجلنائية الدولية يف احملستراتيجي إلتقرير املكتب عن عملية التخطيط ا

  )ICC-ASP/10/30( فريق الدراسي املعين باحلوكمةتقرير املكتب عن ال

  تأثرة والصندوق االستئماين للضحايا الضحايا واتمعات املتقرير املكتب عن 
)ICC-ASP/10/31(  

  )ICC-ASP/10/34(تقرير املكتب عن الدول املتأخرة يف تسديد اشتراكاا 

تقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني باحملكمة اجلنائية 
  (ICC-ASP/10/35)ليةالدو

  اء جلنة استشارية معنية بتعيني القضاة يف احملكمة اجلنائية الدوليةتقرير املكتب عن إنش
(ICC-ASP/10/36) 

  (ICC-ASP/10/37)تقرير املكتب عن اإلجراءات احملتملة للجمعية فيما يتعلق بعدم التعاون 

 أنشطة احملكمةاملتعلق بتقرير ال  -٩

 ر اجلمعية هليئة الرئاسةاسي، توف من نظام روما األس١١٢من املادة ) ب(٢مبقتضى الفقرة 
١١٢ من املادة ٥وطبقاً للفقرة . هات العامة فيما يتعلق بإدارة احملكمةيل التوجواملدعي العام واملسج 

ل أو ملمثليهم أن يشاركوا يف من نظام روما األساسي، جيوز لرئيس احملكمة واملدعي العام واملسج
 من النظام الداخلي هلم أن يصدروا بيانات ٣٤ة وكما هو منصوص عليه يف املاد. اجتماعات اجلمعية
وتبعاً لذلك، سيقدم رئيس احملكمة . يوفروا معلومات بشأن أي مسألة قيد النظرأن شفوية أو خطية و

  .تقريراً عن أنشطة احملكمة منذ انعقاد الدورة السابقة للجمعية
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  الوثائق

 ICC-ASP/10/39)(تقرير عن أنشطة احملكمة 

  س إدارة الصندوق االستئماين للضحاياتقرير جمل   -١٠

ICC-ASP/1/Res.6ها مبوجب قرارأنشأت اجلمعية، 
صندوقاً استئمانياً لصاحل ضحايا  ،)٨(

اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة وأسر هؤالء الضحايا فضالً عن جملس إلدارة الصندوق االستئماين 
 .للضحايا

، ينبغي أن يقدم جملس اإلدارة تقريراً سنوياً إىل ICC-ASP/1/Res.6 من القرار ١١ووفقاً للفقرة 
  .مل تقبلاجلمعية عن أنشطة ومشاريع الصندوق، وعن كل التربعات املقدمة، سواء قبلت أو 

  الوثائق

تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق االستئماين 
 )ICC-ASP/10/14( ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠إىل  ٢٠١٠يوليه / متوز١ الفترة منيف للضحايا 

  رات من العاشرة إىل الثانية عشرةعية الدول األطراف للدوانتخاب رئيس مج  -١١

 أثناء تنتخب اجلمعية رئيساً  من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف،٢٩عمال باملادة   
وال يتوىل . اجلمعية غري ذلكما مل تقرر ،  احلايلالدورة العادية األخرية قبل انتهاء والية الرئيس

الرئيس املنتخب مهامه إال يف بداية الدورة اليت انتخب من أجلها، ويشغل منصبه حىت انتهاء 
  . واليته

ديسمرب / كانون األول١٠، املعقودة يف تاسعة من دورا الامسةيف اجللسة اخلقررت اجلمعية و 
من  ٢٩فقاً للمادة  والثانية عشرة، إىل عاشرةا من الدورالاجلمعية  رئيس باانتختأجيل ، ٢٠١٠

  . النظام الداخلي

، توصية اجلمعية ٢٠١١يوليه / متوز٢٦قرر املكتب يف اجتماعه احلادي عشر، املعقود يف و
  .   رئيسة للجمعية يف بداية دورا العاشرة) استونيا(نتلمان إبانتخاب السفرية تيينا 

  عضوا للمكتب١٨و انتخاب نائبني للرئيس   -١٢

 من نظام روما األساسي، يكون للجمعية مكتب ١١٢من املادة ) ب(و) أ(٣عمال بالفقرتني 
وعالوة على . رئيس ومثانية عشر عضواً تنتخبهم اجلمعية ملدة ثالث سنواتلل  ونائبنييتألف من رئيس

 العادل والتمثيل ذلك، تكون للمكتب صفة متثيلية، على أن يراعى بصفة خاصة التوزيع اجلغرايف
   . املناسب للنظم القانونية الرئيسية يف العامل

                                                      
  . اجلزء الرابع،)Corr.1و  ICC-ASP/1/3( ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠-٣الدورة األوىل، نيويورك، ... الوثائق الرمسية )٨(

 



ICC-ASP/10/1/Add.1 

 

1-A1-A-301111  6 

افقت و،  ICC-ASP/3/Res.2ي للجمعية، املعدلة بالقرار ل من النظام الداخ٢٩املادة عمال بو
  :ليكما يكون التشكيل املقبل للمكتب اجلمعية يف اجللسة اخلامسة من دورا الثالثة على أن ي

   مقاعد؛٥: غربية والدول األخرىجمموعة دول أوروبا ال  -

   مقاعد؛٥: جمموعة الدول األفريقية  -

   مقاعد؛٤: البحر الكارييبمنطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية و  -

   مقاعد؛٤: جمموعة دول أوروبا الشرقية  -

  . مقاعد٣: جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ  -

  انتخاب ستة قضاة  -١٣

  ٣ ة املكتب فتح باب الترشيح النتخاب ستة قضاة، وفقاً للفقر، قرر٢٠١١فرباير / شباط١يف   
   .ICC-ASP/5/Res.5، املعدل بالقرار ICC-ASP/3/Res.6من القرار  

سينتخب ستة قضاة للعمل ملدة تـسع        من نظام روما األساسي،      ٣٦ومبوجب أحكام املادة     
ن بني األشخاص الذين يتحلون     ، جيب اختيار القضاة م    ٣٦ من املادة    ٥ و ٣ووفقا للفقرتني    .سنوات

باألخالق الرفيعة واحلياد والرتاهة وتتوافر فيهم املؤهالت املطلوبة يف دولة كل منهم للتعيني يف أعلى               
كما جيب أن يكون لدى كل مرشح لالنتخاب للمحكمة معرفة ممتازة وطالقـة        . املناصب القضائية 

  :الوة على ذلك، وضعت قائمتان للمرشحنيوع. يف لغة واحدة على األقل من لغات العمل باحملكمة

املرشحون الذين تتوفر لديهم كفاءة ثابتة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات           : القائمة ألف   
اجلنائية، واخلربة املناسبة الالزمة، سواء كقضاة أو مدعني عامني أو حمامني، أو بصفة مماثلة أخـرى،      

  يف جمال الدعاوى اجلنائية؛

املرشحون الذين تتوفر لديهم كفاءة ثابتة يف جماالت القانون الدويل ذات الصلة            : اءالقائمة ب   
باملوضوع مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان وخربة مهنية واسعة يف جمال عمـل               

  .قانوين ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة

 األقل من القائمة ألف وقاض ، سيجري انتخاب ثالثة قضاة علىاحلايلوألغراض االنتخاب   
واحد على األقل من جمموعة دول أوروبا الشرقية، وقاض واحد من جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ، 

سيجري باإلضافة إىل ذلك، . واثنني من جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
  . من الذكور على األقلقاضيني انتخاب 

فتح باب ، ٢٠١١فرباير / شباط ١ يف   كتب مجعية الدول األطراف   مبوجب قرار صادر عن م    و  
، ومددت  ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢يوليه إىل   / متوز ١٣الفترة من   يف  النتخاب القضاة الستة    الترشيح  

  .٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦ إىل ،بقرار من رئيس اجلمعيةهذه الفترة، 
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 الوثائق  

  Add.1) و  (ICC-ASP/10/18وليةالداالنتخاب الرابع لقضاة احملكمة اجلنائية  

    (ICC-ASP/10/19)الرابعدليل لالنتخاب : انتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية 

 ملدعي العاماانتخاب   -١٤

، قرر املكتب فتح باب الترشيح النتخاب املدعي العام للمحكمة ٢٠١١فرباير / شباط١يف 
 ووفقا للفقرة  .ICC-ASP/3/Res.6املعدل بالقرار  ،ICC-ASP/1/Res.2اجلنائية الدولية وفقا للقرار 

تنطبق إجراءات ترشيح القضاة، مع إجراء ما يلزم من تعديل، على ترشيح  من القرار املعدل، ٢٨
  .املدعي العام

اتفق املكتب على أن تعترب األعمال اليت تقوم ا جلنة البحث اخلاصة وفيما يتعلق باملدعي العام، 
 للمحكمة اجلنائية الدولية اليت أنشأها املكتب أثناء الدورة التاسعة للجمعية مكملة مبنصب املدعي العام

ICC-ASP/9/INF.2ووفقا الختصاصات اللجنة، الواردة يف الوثيقة . لعملية الترشيح
الغرض من ، )٩(

قريرها  جلنة البحث تت وقدم.)١٠("تيسري ترشيح وانتخاب املدعي العام املقبل بتوافق اآلراء "اللجنة هو
  . ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٥إىل املكتب يف 

، فتح باب ٢٠١١فرباير / شباط١ووفقا للقرار الذي اختذه املكتب يف اجتماعه املعقود يف 
، ومددت هذه ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢يوليه إىل / متوز١٣الترشيح ملنصب املدعي العام يف الفترة من 

 .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩الفترة، بقرار من رئيس اجلمعية، إىل 

  الوثائق

  اجلنائية الدوليةاختصاصات جلنة البحث اخلاصة مبنصب املدعي العام للمحكمة 
 (ICC-ASP/9/INF.2)  

  اجلنائية الدوليةجلنة البحث اخلاصة مبنصب املدعي العام للمحكمة  تقرير
(ICC-ASP/10/INF.2) 

 (ICC-ASP/10/38)مذكرة من األمانة عن انتخاب املدعي العام 

  عضاء يف جلنة امليزانية واملاليةانتخاب ستة أ  -١٥

مبقتضى قرارها ، رت اجلمعيةقرICC-ASP/1/Res.4 ، وتتألف . لميزانية واملاليةلإنشاء جلنة
 من خمتلف اجلنسيات يكونون من اخلرباء املشهود هلم مبكانتهم وكفاءم يف ثين عشر عضواًااللجنة من 

وتنتخبهم اجلمعية ملدة ثالث سنوات باالستناد . املسائل املالية على املستوى الدويل من الدول األطراف
  .إىل التوزيع اجلغرايف العادل

 اللجنة   أعضاء  من ستة اخلاصة ب  نتخاباتاال إجراءاملكتب  قرر  ،  ٢٠١١فرباير  / شباط ١ يفو  
لجنة مـن  الوعمالً ذا القرار، حددت فترة الترشيح للمقاعد الستة ب    . لجمعيةل  العاشرة الدورةأثناء  

                                                      
  . اختصاصات جلنة البحث اخلاصة مبنصب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية )٩(
  .٥الفقرة سه، املرجع نف )١٠(
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 تـشرين   ١٤، ومددت بقرار من رئيس اجلمعية إىل        ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢ يونيه إىل / حزيران ١٣
  .٢٠١١أكتوبر  /األول

 ٨ يف الفقرة     اإلقليمية ألغراض االنتخاب األول     توزيع املقاعد بني اموعات    وقد متّ حتديد  
  :كما يلي ICC-ASP/1/Res.5 من القرار

  موعة الدول األفريقية؛مقعدان  -

  ؛ا واحمليط اهلادئمقعدان موعة دول آسي  -

  ؛ الشرقيةمقعدان موعة دول أوروبا -

  ؛أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبدول مقعدان موعة  -

  .والدول األخرىالغربية  موعة دول أوروبا أربعة مقاعد -

 إىل  ٢٠١٢أبريـل   / نيسان ٢٠الذين تنتهي مدة واليتهم يف      الستة  وينتمي األعضاء   
  :اموعات اإلقليمية التالية

  موعة الدول األفريقية؛  واحدمقعد  -

  ؛ا واحمليط اهلادئمقعدان موعة دول آسي  -

  ؛ الشرقيةموعة دول أوروباا واحد مقعد  -

  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛دول  موعة  واحدمقعد  -

  .والدول األخرىالغربية موعة دول أوروبا واحد  مقعد  -

  الوثائق

 (ICC-ASP/10/21)انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية 

 ادهاواعتم العاشرةالنظر يف ميزانية السنة املالية   -١٦

 من نظام روما األساسي، تنظر اجلمعية وتبت يف ميزانية ١١٢من املادة ) د(٢وفقاً للفقرة  
  .احملكمة

ل بإعداد امليزانية  من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة على أن يقوم املسج٣وينص البند 
. جلنة امليزانية واملالية لكي تنظر فيهاالربناجمية املقترحة لكل فترة مالية ويقدمها إىل الدول األطراف وإىل 

  .لجنة التوصيات ذات الصلة باملوضوع إىل اجلمعيةالوستقدم 

ا الثالثة توصية جلنة امليزانية واملالية بأن تعمد احملكمة مستقبالً إىل وأقرت اجلمعية يف دور
 وينبغي تقدمي .رزة بدالً من النواتجتضمني تقاريرها املتعلقة باألداء بيانات بشأن األداء املايل والنتائج احمل
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هذه املعلومات كل سنة إىل اجلمعية من خالل اللجنة إما يف نطاق مشروع امليزانية الربناجمية وإما ضمن 
 .)١١(تقرير منفصل يتعلق باألداء

، طلب املكتب ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٨ويف االجتماع الثامن عشر للمكتب املعقود يف 
) املباين الدائمة (١-بشأن الربنامج الرئيسي السابع( أن تعد ميزانية تكميلية مقترحة إىل احملكمة

يف أسرع وقت ممكن، وستعرض امليزانية التكميلية املقترحة ) كوت ديفواروالتكاليف املتصلة باحلالة يف 
إىل الدورة العاشرة بعد ذلك على جلنة امليزانية واملالية لكي تنظر فيها بصفة غري رمسية وتقدم توصياا 

  .للجمعية

  الوثائق

 (ICC-ASP/10/3)تقرير احملكمة عن تنفيذ املعايري احملاسبية الدويل للقطاع العام 

 (ICC-ASP/10/4)تقرير احملكمة عن استصواب وضع عتبات ألغراض تقييم العوز 

 )ICC-ASP/10/5 (عشرةرابعة قرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا الت

 )ICC-ASP/10/6( تقرير احملكمة بشأن نفقات استبدال التجهيزات

  (ICC-ASP/10/7)تقرير احملكمة عن تنفيذ وتشغيل تدابري اإلدارة 

  تقرير عن العناصر ذات الصلة يف حساب التكاليف لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية
(ICC-ASP/10/8)  

  (ICC-ASP/10/9)تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية

 ICC-ASP/10/10( للمحكمة اجلنائية الدولية ٢٠١٢امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

 Corr.1-4).  و  

  للمحكمة اجلنائية الدولية ٢٠١٢ملقترحة لعام  التكميلية اامليزانية الربناجمية
ICC-ASP/10/10/Add.2)(  

   ٢٠١١يونيه /ران حزي٣٠حىت  تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية
(ICC-ASP/10/11) 

 )ICC-ASP/10/15 (عشرة السابعة تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا

  (ICC-ASP/10/16)٢٠١٠لعام  تقرير عن أداء برامج احملكمة اجلنائية الدولية

  احملكمة عن إمكانية تطبيق نظام املعاشات السابق على القاضيني كوت وانسرييكوتقرير 
 (ICC-ASP/10/17) 

  (ICC-ASP/10/26)  إستراتيجية العمليات امليدانيةتقرير احملكمة عن

  النظر يف تقارير مراجعة احلسابات  -١٧

 من النظام املايل والقواعد املالية على أن تعني اجلمعية مراجعاً للحسابات ليجري ١٢ينص البند 
موماً، رهناً بأي توجيهات خاصة من مجعية الدول مراجعة للحسابات طبقاً ملعايري املراجعة املقبولة ع

                                                      
ألف -، واجلزء الثاين٥٠، الفقرة )ب(٨- ألف-، اجلزء الثاين(ICC-ASP/3/25) ٢٠٠٤... الدورة الثالثة ... الوثائق الرمسية   )١١(

  .٤، الفقرة ١-
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ويف اجللسة احلادية عشرة . األطراف، ووفقاً للصالحيات اإلضافية املنصوص عليها يف مرفق هذا النظام
أن املكتب تصرف مبقتضى ب أُبلغت اجلمعية ،٢٠٠٣ابريل / نيسان٢٢من دورا األوىل املعقودة يف 
ني املكتب الوطين ملراجعة احلسابات يف اململكة املتحدة لربيطانيا عف ،)١٢(ةالسلطة اليت خولته إياها اجلمعي

  .)١٣(العظمى وايرلندا الشمالية مراجعاً حلسابات احملكمة لفترة قوامها أربع سنوات

ويف دورا اخلامسة، عينت اجلمعية املكتب الوطين ملراجعة احلسابات للمملكة املتحدة لربيطانيا 
-٢٠٠٧(شمالية مراجعا حلسابات احملكمة لفترة ثانية قوامها أربع سنوات يرلندا الأالعظمى و

١٤()٢٠١٠(.  

، يصدر مراجع احلسابات تقريراً عن نتائج مراجعة البيانات املالية والبيانات ٧-١٢ووفقاً للبند 
 قبل  ختضع تقارير املراجعة،٩-١٢ و٨-١٢ووفقاً للبندين . ذات الصلة املتعلقة حبسابات الفترة املالية

البيانات املالية . ل وجلنة امليزانية واملاليةعرضها على اجلمعية، لفحص جيريه املسج وتنظر اجلمعية وتقر
  .لجنةالوالتقارير املتعلقة باملراجعة اليت توافيها ا 

  الوثائق

 كانون ٣١ير إىل ينا/ كانون الثاين١البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للفترة من 
 )ICC-ASP/10/12( ٢٠١٠ديسمرب /ولاأل

 كانون ٣١يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للفترة من 
  )ICC-ASP/9/13( ٢٠ ديسمرب/األول

  تعيني املراجع اخلارجي للحسابات  -١٨

ات سنة واحدة مع قررت اجلمعية يف دورا التاسعة متديد فترة والية املراجع اخلارجي للحساب
لدورة العاشرة لتعيني املراجع اخلارجي للحسابات يف ااختاذ اإلجراءات الالزمة يف الوقت املناسب 

  .)١٥(للجمعية

  الوثائق

  (ICC-ASP/10/33)ارجي للحسابات اخلراجع املتعيني عن تقرير احملكمة 

  آلية الرقابة املستقلة  -١٩

رقابة المبقتضاه آلية أنشأت  الذي ICC-ASP/8/Res.1 اعتمدت اجلمعية يف دورا الثامنة القرار
وتقرر أن يتم على الفور تفعيل قدرة .  من نظام روما األساسي١١٢ من املادة ٤ستقلة وفقا للفقرة امل

 كالتفتيش ليت تنطوي عليها الرقابةاآللية اخلاصة بالتحقيق املهين املستقل على حني أن العناصر اإلضافية ا
  .فعيلها رهنا بقرار تتخذه اجلمعية يف دورة مقبلةوالتقييم يتم ت

                                                      
 .٢٩لفقرة  اجلزء األول، ا،)Corr.1 وICC-ASP/1/3( ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠-٣الدورة األوىل، نيويورك،  ... الوثائق الرمسية )١٢(
 .٢٩ اجلزء األول، الفقرة ،)Corr.1 وICC-ASP/1/3( ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠-٣الدورة األوىل، نيويورك،  ... الوثائق الرمسية )١٣(
   .٤٣ين، الفقرة اجلزء الثا) ICC-ASP/5/32(٢٠٠٦  ...الدورة اخلامسة... ق الرمسيةالوثائ)  ١٤(
  .ثامنا،  ICC-ASP/9/Res.4 ،، الد األول، اجلزء الثالث(ICC-ASP/9/20)٢٠١٠... ة الدورة التاسع... الوثائق الرمسية ) ١٥(
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أن الذي قررت مبقتضاه  ICC-ASP/9/Res.5 يف دورا التاسعة، القرار واعتمدت اجلمعية
تضطلع آلية الرقابة املستقلة بوظيفة التحقيق املنوطة ا وفقاً لألحكام الواردة يف تذييل هذا القرار 

يعد املكتب تقريراً بشأن تفعيل وظيفة التحقيق املنوطة بآلية  أن ، وقررت أيضاً)"الوالية التشغيلية"(
الرقابة املستقلة وتنفيذ وظيفيت التفتيش والتقييم املنوطتني بآلية الرقابة، مبا يف ذلك االختصاصات واآلثار 

 للجمعيةعاشرةا، بغية اختاذ قرار بشأن اعتماده يف الدورة الماملالية املتصلة .  

  الوثائق

 (ICC-ASP/10/27)ر املكتب عن آلية الرقابة املستقلة تقري

  مباين احملكمة  -٢٠

 الذي قررت فيه، يف مجلة ICC-ASP/6/Res.1يف دورا السادسة القرار اعتمدت اجلمعية 
وعالوة . أمور، أن املباين الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية ينبغي أن تشيد يف موقع ألكسندركازيرن

نة مراقبة تتكون من عشرة من الدول جللقرار االثاين هلذا مرفق لوفقاً لاجلمعية على ذلك، أنشأت 
  .)١٦(األطراف للمراقبة اإلستراتيجية للمشروع

على أن تعرض أي مشاريع قرارات أو  يف مجلة أمور،ذا القرار أيضاً، وينص املرفق الثاين هل
  .راقبة تقريراً إىل اجلمعيةقدم رئيس جلنة املي، ومعلومات على اجلمعية، عن طريق املكتب

 كانون ١٠املؤرخ  ICC-ASP/9/Res.1 القرار واعتمدت اجلمعية يف دورا التاسعة
 ووافقت رمسياً  ،إجناز التصميم األويل ملشروع املباين الدائمةب الذي رحبت فيه ٢٠١٠ديسمرب /األول

طلبت إىل جلنة و. )٢٠١٤بأسعار (و  مليون يور١٩٠على امليزانية اإلمجالية للمشروع اليت يبلغ قدرها 
أن تواصل، بالتعاون مع احملكمة والدولة املضيفة، النظر يف اهليكل اإلداري من املراقبة، يف مجلة أمور، 

أجل تعزيز املشروع وتنفيذ أي تعديالت تكون الزمة على أساس مؤقت إىل حني املوافقة عليها من 
  ؛)١٧(مجعية الدول األطراف

   من مرفق القرار٥ة عشرة أعضاء جدد للجنة املراقبة وفقاً للفقرة وستنتخب اجلمعي 
ICC-ASP/6/Res.1.    

  الوثائق

  )ICC-ASP/10/22 (تقرير عن أنشطة جلنة املراقبة

  التعديالت على نظام روما األساسي  -٢١

  جلمعية الدول األطرافاً تابعالً عاماًفريق ، ICC-ASP/8/Res.6أنشأت اجلمعية، مبوجب قرارها
 من ١ تعديالت مقترحة لنظام روما األساسي وفقاً للفقرة تباراً من دورا التاسعة، يف أيللنظر، اع

                                                      
الفقرتان ، ICC-ASP/6/Res.1 ،، الد األول، اجلزء الثالث(ICC-ASP/6/20)٢٠٠٧ ... سادسةالدورة ال... الوثائق الرمسية  )١٦(

  .٤ و١
  . ICC-ASP/9/Res.1 ،، الد األول، اجلزء الثالث(ICC-ASP/9/20)٢٠١٠... الدورة التاسعة ... الوثائق الرمسية  )١٧(
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 تعديالت حمتملة أخرى لنظام ، وكذلك يف أي)١٨( من النظام األساسي يف دورا الثامنة١٢١املادة 
جب اعتمادها وفقاً لنظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، بغية حتديد التعديالت الوا

  .روما األساسي وللنظام الداخلي جلمعية الدول األخرى

  الوثائق

  (ICC-ASP/10/30) تقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمة

  (ICC-ASP/10/32)نقرير الفريق العامل املعين بالتعديالت 

  متابعة املؤمتر االستعراضي  -٢٢

ونظر . قرارات وتوصيةعدة ة بالتقييم، ق النظر يف املواضيع املتعلدىلاعتمد املؤمتر االستعراضي، 
 .اضيع ذات الصلةواملاملكتب، من خالل فريقيه العاملني، يف متابعة قرارات املؤمتر االستعراضي املتعلقة ب

قوم املكتب يف سياق متابعة املؤمتر ، قررت اجلمعية أن يICC-ASP/8/Res.6وعمال بالقرار 
 يف مجلة أمور، باإلبقاء على مسألة تعزيز كفاءة وفعالية احملكمة قيد االستعراض املستمر، االستعراضي،

يف ذلك عن طريق النظر يف إمكانية إنشاء آليات يف الفريقني العاملني التابعني له يف نيويورك مبا 
ملدة سنة قررت اجلمعية أن تنشئ، ، ICC-ASP/9/Res.9وعالوة على ذلك، عمال بالقرار  .)١٩(والهاي

البناء بني الدول األطراف واحملكمة واحدة، فريقاً دراسياً تابعاً للفريق العامل يف الهاي لتيسري احلوار 
بغية تعزيز اإلطار املؤسسي لنظام روما األساسي وتعزيز كفاءة وفعالية احملكمة مع احلفاظ التام على 

  .)٢٠(استقالهلا القضائي

  الوثائق

 )ICC-ASP/10/2( لكامعن التاألمانة تقرير 

  )ICC-ASP/10/23(تقرير احملكمة عن التكامل 

 )ICC-ASP/10/24(تقرير املكتب عن التكامل 

 )ICC-ASP/10/28( عاونتقرير املكتب عن الت

  )ICC-ASP/10/30( فريق الدراسي املعين باحلوكمةتقرير املكتب عن ال

  ستئماين للضحايا الضحايا واتمعات املتأثرة والصندوق االتقرير املكتب عن 
)ICC-ASP/10/31(  

 )ICC-ASP/10/37(  اإلجراءات احملتملة للجمعية فيما يتعلق بعدم التعاونتقرير املكتب عن

 )ICC-ASP/10/40( عاونعن التكمة تقرير احمل

                                                      
  .، الد األول، املرفق الثاين(ICC-ASP/8/20) ٢٠٠٩، ...، الدورة الثامنة...الوثائق الرمسية  )١٨(
 . ٩، الفقرة  ICC-ASP/8/Res.6املرجع نفسه، اجلزء الثاين، )١٩(
 ١، الفقرتان  ICC-ASP/9/Res.2 ،، الد األول، اجلزء الثالث(ICC-ASP/9/20)٢٠١٠... الدورة التاسعة ... الوثائق الرمسية )٢٠(
 .٢و
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  القرار املتعلق بتاريخ انعقاد الدورة املقبلة جلمعية الدول األطراف  -٢٣

اخلي، تقرر اجلمعية يف الدورة السابقة تاريخ بدء كل دورة  من النظام الد٥عمال باملادة  
وقررت اجلمعية يف دورا التاسعة أن تعقد دورا احلادية عشرة يف الهاي، ودوراا الثانية  .ومدا

   .)٢١(بالتناوب بني الهاي ونيويوركعشرة، والثالثة عشرة، والرابعة عشرة 

  عقاد الدورة املقبلة للجنة امليزانية واملاليةالقرارات املتعلقة مبواعيد ومكان ان  -٢٤

، جتتمع اللجنة عند االقتضاء ومرة واحدة  ICC-ASP/1/Res.4 من مرفق  القرار٤عمال بالفقرة 
 يفعشرة ثامنة عشرة، مؤقتاً، أن تعقد دورا السابعة وقررت اللجنة يف دورا ال. على األقل سنوياً

سبتمرب /أيلول ٢٤ يف الفترة من عشرةاسعة تل، ودورا ا٢٠١٢أبريل / نيسان٢٧  إىل٢٣ منالفترة 
  .)٢٢(٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣إىل 

 مسائل أخرى  -٢٥

  وثائق ال
____________  

                                                      
 الفقرة ، ICC-ASP/9/Res.3 ،، الد األول، اجلزء الثالث(ICC-ASP/9/20)٢٠١٠... الدورة التاسعة ... الوثائق الرمسية )٢١(

٧٥. 
 .١٤٤، الفقرة )ICC-ASP/10/15( عشرة ابعةنية واملالية عن أعمال دورا الستقرير جلنة امليزا) ٢٢(


