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 المؤقت األعمال جدول في المدرجة للبنود المشروحة القائمة
 

 األمانة من ةمذكر 

 جلمعية عشرة الثالثة للدورة املؤقت األعمال جدول يف املدرجة للبنود املشروحة اآلتية القائمة أعدت
 أجل من (ICC-ASP/13/1) الدولية اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام يف"( اجلمعية") األطراف الدول

 األمم مقر يف ستعقد اليت عشرة، الثالثة رهتادو  يف عليها املطروحة املسائل يف نظرها يف اجلمعية مساعدة
 هذه وتشري .صباحا 71:11 الساعة على 4172 ديسمرب/األول كانون 8 االثنني يوم نيويورك يف املتحدة
 .4172كانون األول/ديسمرب  6 غاية إىل إصدارها صيغة يف الوثائق إىل القائمة
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 الرئيس قبل من الدورة افتتاح -1
 ووفقا .السنة يف مرة عادية دورة يف اجلمعية جتتمع األساسي، روما نظام من 774 املادة من 6 للفقرة وفقا

 الثانية جلستها يف اجلمعية قررت 7،"(الداخلي النظام") األطراف الدول جلمعية الداخلي النظام من 5 للمادة
 يف عشرة الثالثة دورهتا قدتع أن ،4172 نوفمرب/الثاين تشرين 41 يف املعقودة عشرة، الثانية دورهتا من عشرة

 .4172 ديسمرب/األول كانون71 إىل 8 من الفرتة يف نيويورك

 التأمل أو للصالة صمت دقيقة -2
 قبل ومباشرة األوىل العامة اجللسة افتتاح فور املمثلني، الرئيس يدعو الداخلي، النظام من 22 باملادة عملا 

 .التأمل أو للصلة واحدة دقيقة متالص التزام إىل األخرية، العامة اجللسة اختتام

 عشرة السادسة إلى عشرة الثالثة للدورات األطراف الدول لجمعية رئيس انتخاب -3
 تنتخب ذلك، خلف اجلمعية تقرر مل وما 4األطراف، الدول جلمعية الداخلي النظام من 42 للمادة وفقا

 املكتب يتوىل وال .املكتب والية فرتة فيها تنتهي اليت العادية الدورة يف ملكتبها جديدة تشكيلة اجلمعية
 .واليته هناية حىت مهامه ويشغل فيها، ينتخب اليت الدورة ختام يف إال مهامه املنتخب

 معايل بانتخاب اجلمعية يوصي أن 4172 سبتمرب/أيلول78 يف املعقودة الثامنة جلسته يف املكتب قرر وقد
 .عشرة الثالثة دورهتا بداية يف للجمعية رئيسا السنغال، يف العدل وزير كابا، صديقي السيد

 للمكتب عضوا 11 و للرئيس نائبين انتخاب -4
 من يتألف مكتب للجمعية يكون األساسي، روما نظام من 774 املادة من( ب) و( أ) 2 للفقرتني وفقا

 للمكتب ونتك ذلك، على وعلوة .سنوات ثلث ملدة اجلمعية تنتخبهم عضوا 78 و للرئيس ونائبني رئيس
 يف الرئيسية القانونية للنظم املناسب والتمثيل العادل اجلغرايف التوزيع خاصة بصفة يراعى أن على متثيلية، صفة
 .العامل

 اجلمعية وافقت ،ICC-ASP/3/Res.2 القرار مبوجب املعدلة بصيغتها الداخلي، النظام من 42 باملادة وعمل
 :التايل النحو على املستقبل يف املكتب يتكون أن لىع الثالثة دورهتا من اخلامسة اجللسة يف

 مقاعد؛ 5 :أخرى ودول الغربية أوروبا دول موعةجم -
 مقاعد؛ 5 :األفريقية الدول جمموعة -
 مقاعد؛ 2 :الكارييب البحر ومنطقة اللتينية أمريكا دول جمموعة -
 مقاعد؛ 2 :الشرقية أوروبا دول جمموعة -
 .مقاعد 2 :اهلادئ طواحملي آسيا دول جمموعة -
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 71-12ي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساس  
 جيم.-(، اجلزء الثاينCorr.1و  ICC-ASP/1/3) 4114أيلول/سبتمرب 

 ، املرفق الثالث.ICC-ASP/12/Res.8بالصيغة املعدلة بالقرار  4
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 األعمال جدول إقرار -5
 دولجب املتعلقة الداخلي القانون من 44 إىل 78 ومن 72 إىل 71 من املواد العادية الدورات على تنطبق

 .األعمال
 42 يف عشرة الثالثة للدورة املؤقت األعمال جدول صدر الداخلي، النظام من 77 و 71 للمادتني ووفقا
 للموافقة اجلمعية إىل األعمال جدول ميقد   الداخلي، النظام من 72 للمادة ووفقا .4172 سبتمرب/أيلول
  .الدورة افتتاح بعد ممكن وقت أقرب يف عليه

بندين  إدراجب طلبنيقدمت كينيا واحملكمة  األطراف، الدول جلمعية الداخلي النظام من 74 باملادة وعمل
  .للجمعية عشرة الثالثة الدورة أعمال جدول يف تكميليني
 ومكتب احملكمة تصرف ملناقشة استثنائية دورة" بعنوان تكميلي بند بإدراج كينيا من طلب ( أ)

  ".العام املدعي
 به املعمول التقاعدية املعاشات نظام انطباق" بعنوان تكميلي بند بإدراج احملكمة من طلب ( ب)

 ونسرييكو". كوت القاضيني على احملكمة يف سابقاا 
 بعنوان إضايف بند بإدراجقدمت أوغندا  األطراف، الدول جلمعية الداخلي النظام من 72 ادةبامل وعمل

 نتاندا دانيال والربوفيسور( فرنسا) كوت برونو السابقني للقاضيني التقاعدية املعاشات استحقاقات''
  .للجمعية عشرة الثالثة الدورة أعمال جدول يف( " أوغندا) نسرييكو

 الوثائق
 (ICC-ASP/13/1)  املؤقت عمالاأل جدول

 طرافاألها يف جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة جلمعية الدول قائمة ببنود تكميلية طُلب إدراجُ 
(ICC-ASP/13/Rev.2 وAdd.1 )  

-ICC)يف جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة جلمعية الدول األطراف إدراج بند إضايف بندا غطلب أو 

ASP/13/35/Rev.1) 

 اشتراكاتها سداد عن المتأخرة ولالد -6
 سداد عن تتأخر اليت الطرف للدولة يكون ال" األساسي، روما نظام من 774 املادة من 8 للفقرة وفقا

 مساويا عليها املتأخر كان إذا املكتب ويف اجلمعية يف التصويت حق احملكمة تكاليف يف املالية اشرتاكاهتا
 ".عنها زائدا أو السابقتني الكاملتني السنتني يف عليها املستحقة االشرتاكات لقيمة

 الواردة والتوصيات 2األطراف الدول متأخرات عن املكتب بتقرير علما اجلمعية أحاطت الرابعة، دورهتا ويف
 دعت إذا يتضمن، املتأخرات حالة عن للجمعية اخلامسة الدورة إىل تقرير تقدمي إىل املكتب ودعت فيه،

 ،شروط ودون املناسب الوقت يف كاملة املقررة االشرتاكات تسديد على للتشجيع تدابري اقرتاح الضرورة،
 ينبغي األطراف الدول أن اجلمعية قررت ذلك، على وعلوة .احملكمة تكاليف لتغطية مقدما مبالغ دفع وعلى

 قبل ياألساس روما نظام من 774 املادة من 8 الفقرة مبوجب اإلعفاء طلبات اجلمعية أمانة إىل تقدم أن
 الطلبات، يف اللجنة بت لتسهيل وذلك األقل، على واحد بشهر"( اللجنة") واملالية امليزانية جلنة دورة انعقاد
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 يف املقدمة اإلعفاء طلبات بشأن قرارها اجلمعية تتخذ أن قبل اجلمعية إىل املشورة إسداء للجنة ينبغي وأنه
  2.األساسي روما نظام من 774 املادة من 8 الفقرة إطار
 بتسوية تقوم أنعن سداد اشرتاكاهتا  املتأخرة األطراف بالدول جديد من اجلمعية أهابت اخلامسة، دورهتا ويف

-ICC القرار العامة اجلمعية اعتمدت الصدد، هذا ويف .ممكن وقت أقرب يف احملكمة مع حساباهتا

ASP/5/Res.3، 5التصويت، حقوق قدانف من اإلعفاء لطلب حمددة إجراءات تضع توصيات يتضمن الذي 
 يف ينظر وأن للمحكمة، املالية السنة طوال بانتظام املستلمة املدفوعات وضع املكتب يستعرض أن وقررت

  6.االقتضاء حسب اشرتاكاهتا،تسديد  على األطراف الدول لتشجيع إضافية تدابري اختاذ

  كلاالشرتاكات املتأخرة   دتعلق بسداويف دورهتا الثانية عشرة قررت اجلمعية أن يتم إعداد التقرير امل  
 1سنتني. 

 عشرة الثالثة الدورة في الدول ممثلي تفويض وثائق -7

  التفويض وثائق لجنة تعيين (أ)
 كل بداية يف التفويض وثائق جلنة تعيني على األطراف الدول جلمعية الداخلي النظام من 45 املادة تنص
 .الرئيس من اقرتاح على بناء اجلمعية تعينهم طرافأ دول تسع ممثلي من اللجنة وتتألف .دورة

 التفويض وثائق لجنة تقرير (ب)
 متقد   ،42 للمادة ووفقا .الداخلي النظام من 48 إىل 42 من املواد مبوجب التفويض ووثائق التمثيل مينظ  
 ساعة 42 يتجاوز ال موعد يف واملستشارين املناوبني وأمساء األطراف الدول ممثلي تفويض وثائق األمانة إىل
 أي أو اخلارجية وزير أو احلكومة أو الدولة رئيس إما التفويض وثائق رويصد   .أمكن إن الدورة افتتاح بعد

 .بذلك له يأذنون شخص
 تعينها أطراف دول تسع ممثلي من تتألف التفويض، لوثائق جلنة دورة كل بداية يف تعني   ،45 املادة ومبوجب
 اجلمعية إىل تقريرها وتقدم األطراف، الدول ممثلي تفويض وثائق وتفحص الرئيس، احاقرت  على بناء اجلمعية

 .إبطاء دون

 العمل تنظيم -1
  .املكتب من اقرتاح أساس على الدورة بداية يف وتعتمده عمل برنامج يف اجلمعية تنظر

 عامة مناقشة -9
                                                   

4
ــالوث   ــائـ ــالــزء الثــ(، اجلICC-ASP/4/32) 4115رمسية... الدورة الرابعة... ـــق الـ ــفـــ، الICC-ASP/4/Res.4ث، ـ  22و  21رات ـــقـ
 .22و 

5
 ، املرفق الثالث.ICC-ASP/5/Res.3(، اجلزء الثالث، ICC-ASP/5/32) 4116الوثائق الرمسية... الدورة اخلامسة...   

6
 .24املرجع نفسه، الفقرة   
7
ــالوث   ــائـ املرفق األول، ، ICC-ASP/12/Res.8لث، ا(، اجلزء الثICC-ASP/12/20) 4172 ...عشرةالثانية رمسية... الدورة ـــق الـ

 .71الفقرة 
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 .وثائق أي البند هذا يتطلب ال

 المكتب أنشطة عن تقرير -11
 وتتخذ املكتب وأنشطة تقارير يف اجلمعية تنظر األساسي، روما نظام من 774 املادة من( ج) 4 للفقرة وفقا

 .الصدد هذا يف املناسبة اإلجراءات
 الوثائق

  (ICC-ASP/13/23)  التعاون عن املكتب تقرير

 ICC-ASP/13/27)  الدولية اجلنائية للمحكمة االسرتاتيجي التخطيط عملية عن املكتب قرير

 (ICC-ASP/13/28)  باحلوكمة املعين الدراسة فريق عن املكتب تقرير
 (ICC-ASP/13/30) التكامل  عن املكتب تقرير
 ذلك يف مبا للضحايا، االستئماين والصندوق املتضررة واجملتمعات الضحايا عن املكتب تقرير

 (ICC-ASP/13/32) التعويضات

 (ICC-ASP/13/33) القانونية  املساعدة عن املكتب تقرير

 المحكمة أنشطة عن تقرير -11
 هيئة على اإلدارية الرقابة اجلمعية توفر األساسي، روما نظام من 774 املادة من( ب) 4 الفقرة مبقتضى
 روما نظام من 774 املادة من 5 للفقرة وطبقا .احملكمة بإدارة يتعلق فيما واملسجل العام واملدعي الرئاسة

 وكما .اجلمعية اجتماعات يف يشاركوا أن ملمثليهم أو واملسجل العام واملدعي مةاحملك لرئيس جيوز األساسي،
 يقدموا وأن خطية أو شفوية ببيانات دلوايُ  أن هلم الداخلي، النظام من 22 املادة يف عليه منصوص هو

 انعقاد ذمن احملكمة أنشطة عن تقريرا احملكمة رئيس يقدم لذلك، وتبعا .النظر قيد مسألة أي بشأن معلومات
 .للجمعية السابقة الدورة

 الوثائق
 ( /ICC-ASP/13) احملكمة أنشطة عن تقرير

 للضحايا االستئماني الصندوق إدارة مجلس تقرير -12
8  قرارها مبوجب اجلمعية أنشأت

ICC-ASP/1/Res.6يف تدخل اليت اجلرائم ضحايا لصاحل استئمانياا  صندوقا 
 .للضحايا االستئماين الصندوق إلدارة جملس عن فضل الضحايا، هؤالء وأسر احملكمة اختصاص

 عن اجلمعية إىل سنويا تقريرا اإلدارة جملس يقدم أن ينبغي ،ICC-ASP/1/Res.6 القرار من 77 للفقرة ووفقا
 .تقبل مل أو بلتقُ  سواء املقدمة، التربعات كل وعن الصندوق، ومشاريع أنشطة

 الوثائق
 يف ومشاريعه تهأنشط عن األطراف الدول مجعية إىل للضحايا ئمايناالست الصندوق إدارة جملس تقرير
  (/ ICC-ASP/13) 4172 يونيه/حزيران 21 إىل 4172 يوليه/متوز 7 من الفرتة
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 (، اجلزء الرابع.Corr.1و  ICC-ASP/1/3) 4114أيلول/سبتمرب  71-12الوثائق الرمسية... الدورة األوىل، نيويورك،   
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 القضاة اترشيحبت المعنية االستشارية اللجنة -13
 نظام من( ج) 2 ةالفقر  ،26 املادة يفالقضاة  اتاملعنية برتشيح االستشارية اللجنة إنشاءُنص  على لقد 
 اترتشيحاملعنية ب االستشارية اللجنة إنشاء عن املكتب تقرير يف اختصاصاهتاددت حتو . األساسي روما

 2.الدولية اجلنائية احملكمة قضاة

شخاص على أعلى قدر من التأهيل أبتيسري تعيني "مكلفة  االستشارية اللجنةفإن  الختصاصاهتا، وفقاو 
لدى  القرار صنعإلنارة عملية  وه وحتليل معلوماتما تقدمه اللجنة من و ". الدولية اجلنائية احملكمةيف  قضاةا 
 .األشكال من شكل بأي األطراف الدول معيةجل أو هلا املزمليس و  األطراف الدول

 العامل يف األساسية القانونية النظمميثلون  األطراف، الدول مواطين من أعضاء، تسعة من اللجنة وتتألف
 روما نظام يف األطراف الدول عدد إىل استنادا للجنسني، العادل التمثيل وكذلك العادل، جلغرايفا والتمثيل

 كفاءةوهلم   الرفيعة، األخلقين يتحلون بذوالراغبني ال املهتمني األشخاصأبرز  من اختيارهم تموي. األساسي
 هنمإ. األخرى املنظمات أو الدوللون ال ميث اللجنة أعضاءو . الدويل أو اجلنائي القانونجمال  يف وخربةثابتة 

 أو أخرى منظمات أي أو الدول وأ األطراف الدول من تعليماتيتلقون  وال الشخصية، بصفتهم يعملون
 .أشخاص

وقد . فقط واحدة مرة نتخاباال إعادة إمكانية مع ،سنوات ثلثلوالية مدهتا  اللجنة أعضاءتعيني  تميو 
 من أربعةومت اختيار . 4174 عام يف للجمعية عشرة احلادية الدورة يف اللجنة عضاءأل انتخابات أول جرت

ضمان تداخل العضوية ل وذلك ،والية واحدة فقط مدهتا ثلث سنواتل للعمل لائو األ عضاءاأل
 .واالستمرارية

 الوثائق
-ICC)  الثالث اجتماعها أعمال عن القضاة برتشيحات املعنية االستشارية اللجنة تقرير

ASP/13/22) 

 قضاة ستة انتخاب -14
 من 2 للفقرة وفقا قضاة، ستة النتخاب الرتشيح باب فتح املكتب قرر ،4172 يناير/الثاين كانون 42 يف

 .ICC-ASP/12/Res.8  و ICC-ASP/5/Res.5 القرارين مبوجب املعدلة بصيغتها ICC-ASP/3/Res.6 القرار
 تسع من خدمة ملدة للعمل قضاة ستة تخبنسيُ  األساسي، روما نظام من 26 املادة أحكام ومبقتضى
 باألخلق يتحلون الذين األشخاص بني من القضاة ُُيتار ،26 املادة من 5 و 2 للفقرتني ووفقا .سنوات
 املناصب أعلى يف للتعيني منهم كل دولة يف املطلوبة املؤهلت فيهم وتتوافر ،والنزاهة واحلياد الرفيعة

 على واحدةلغة  يف وطلقة ممتازة معرفة باحملكمة للنتخاب مرشح كل ىلد يكون أن أيضا وجيب .القضائية
 :للمرشحني قائمتني إعداد مت ذلك، إىل وباإلضافة .باحملكمة العمل لغات من األقل

 اجلنائية، واإلجراءات اجلنائي القانون جمال يف ثابتة كفاءة هلم الذين املرشحون :‘ألف’ القائمة
 جمال يف أخرى، مماثلة بصفة أو حمام، أو عام مدع أو كقاض سواء ،اللزمة املناسبة واخلربة

 اجلنائية؛ اإلجراءات
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 مثل باملوضوع الصلة ذات الدويل القانون جماالت يف ثابتة كفاءة هلم الذين املرشحون :‘باء’ القائمة
 صلة ذي قانوين عمل جمال يف واسعة مهنية وخربة اإلنسان، حقوق وقانون اإلنساين الدويل القانون
 .للمحكمة القضائي بالعمل

 ذلك، إىل وباإلضافة .‘باء’ القائمة من األقل على قاضيان نتخبسيُ  باحملكمة، االنتخابات هذه وألغراض
 آسيا جمموعة من األقل على واحد وقاض الشرقية أوروبا بلدان جمموعة من األقل على قاضيان نتخبسيُ 

 .األقل على واحد ذكر قاض بنتخسيُ  ذلك، على وعلوة .اهلادئ واحمليط
 ملناصب للنتخاب الرتشيح باب كانت ،4172 يناير/الثاين كانون 42 اجتماعه يف املكتب لقرار ووفقا

 من بقرار متديدها ومت ،4172 يوليه/متوز 41 و أبريل/نيسان 48 بني ما ا يف الفرتةمفتوح الستة القضاة
  .4172 أغسطس/آب 2 إىل اجلمعية رئيس

 الوثائق
 (Add.1 و  ICC-ASP/13/3) الدولية اجلنائية احملكمة لقضاة اخلامسة النتخاباتا

 (ICC-ASP/13/21)  اخلامسة االنتخابات دليل :الدولية اجلنائية احملكمة قضاة انتخاب
ــقــت ــريـ ــالل رـ ــجـ ــنـ ــاالست ةـ ــشـ ــاريـ ــاملع ةـ ــيـــنـ ــب ةـ ــتـ ــيـــرشـ ــال اتـــحـ ــقـ ــضـ ــأع عن اةـ ــمـ ــاج الـ   الثالث ماعهاـــتـ

(ICC-ASP/13/22) 

 والمالية الميزانية لجنة في أعضاء ستة انتخاب -15
 عضوا 74 من اللجنة وتتألف .واملالية للميزانية جلنة إنشاء ICC-ASP/1/Res.4 قرارها مبقتضى اجلمعية قررت

 املستوى على املالية املسائل يف والكفاءة كانةبامل هلم املشهود اخلرباء من يكونون اجلنسيات، خمتلف من
  .العادل اجلغرايف التوزيع إىل باالستناد سنوات ثلث ملدة اجلمعية وتنتخبهم .األطراف الدول من الدويل

 أعضاء من بستة اخلاصة االنتخابات إجراء األطراف الدول مجعية مكتب قرر ،4172 مارس/آذار 71 ويف
 الستة للمقاعد الرتشيح فرتة ُحددت القرار، هبذا وعمل .للجمعية عشرة الثالثة الدورة يف ةواملالي امليزانية جلنة
 رئيس من بقرار متديدها ومت ،4172 أغسطس/آب 27 إىل يونيه/حزيران 2 من واملالية امليزانية جلنة يف

 .4172 سبتمرب/أيلول 72 إىل اجلمعية
ــاإلقليمي اجملموعات بني املقاعد توزيع حتديد ومت ــألغ ةـ ــاالن راضـ ــتـ ــخـ ــال يف األول ابـ ــفـ ــقـ ــال من 8 رةـ ــقـ  رارـ

ICC-ASP/1/Res.5  التايل النحو على: 
 األفريقية؛ الدول جملموعة مقعدان( أ)
 اهلادئ؛ واحمليط آسيا دول جملموعة مقعدان( ب)
 الشرقية؛ أوروبا دول جملموعة مقعدان( ج)
 الكارييب؛ البحر ومنطقة اللتينية أمريكا دول جملموعة مقعدان( د)
 .أخرى ودول الغربية أوروبا دول جملموعة مقاعد أربعة( هـ)

 اإلقليمية اجملموعات إىل 4175 أبريل/نيسان 41 يف واليتهم مدة تنتهي الذين الستة األعضاء وينتمي
 :التالية

 واحد؛ مقعد األفريقية، الدول( أ)
 مقعدان؛ ادئ،اهل واحمليط آسيا دول( ب)
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 واحد؛ مقعد الشرقية، أوروبا دول( ج)
  واحد؛ مقعد الكارييب، البحر ومنطقة اللتينية أمريكا دول( د)
 .مقعد واحد أخرى، ودول الغربية أوروبا دول( هـ)

 بني ومن .ترشيحات بسبعة التوصل مت ،4172 سبتمرب/أيلول 72 يف الرتشيح باب إغلق تاريخ وحبلول
 واحمليط آسيا دول جمموعة من وثلثة األفريقية؛ الدول جمموعة من واحد ترشيح ورد سبعة،ال الرتشيحات

 البحر ومنطقة اللتينية أمريكا دول جمموعة من وواحد الشرقية؛ أوروبا دول جمموعة من وواحد اهلادئ؛
 .أخرى ودول الغربية أوروبا دول جمموعة من وواحد الكارييب؛

 .أعلنت سفارة مجهورية كوريا ترشيح مرشحها. 4172الثاين/نوفمرب تشرين  71وببلغ مؤرخ يف 
 الوثائق

 (ICC-ASP/13/4)  واملالية امليزانية جلنة أعضاء انتخاب

 والمالية الميزانية لجنة في شاغر منصب لملء انتخابات -16
 إجراء 4172 أغسطس/آب 75 يف املكتب قرر ،ICC-ASP/1/Res.4 القرار مرفق من( أ) 4 بالفقرة عمل

 الثالثة الدورة خلل( فرنسا) فنكلشتاين جيل السيد استقالة عن نشأ الذي الشاغر املنصب مللء انتخابات
  .4172 أكتوبر 46 إىل سبتمرب/أيلول 72 من املنصب لذلك الرتشيح فرتة متتد وأن للجمعية، عشرة

 أوروبا دول، مت تلقي ترشيح من 4172تشرين األول/أكتوبر  46وحبلول أجل انتهاء فرتة الرتشيحات، يوم 
  .أخرى ودول الغربية

 الوثائق
 (ICC-ASP/13/38)انتخاب مللء منصب شاغر يف جلنة امليزانية واملالية 

 واعتمادها عشرة رابعةال المالية السنة ميزانية في النظر -17
  .فيها وتبت احملكمة يةميزان يف اجلمعية تنظر األساسي، روما نظام من 774 املادة من( د) 4 للفقرة وفقا

 لكل املقرتحة الربناجمية امليزانية املسجل يعد أن على للمحكمة املالية والقواعد املايل النظام من 2 البند وينص
 التوصيات تقدمي اللجنة وتتوىل .فيها للنظر واملالية امليزانية جلنة وإىل األطراف الدول إىل يقدمهاأن و  مالية فرتة

 .معيةاجل إىل الصلة ذات
 بيانات باألداء املتعلقة تقاريرها يف مستقبل احملكمة تدرج بأن اللجنة توصية الثالثة دورهتا يف اجلمعية وأقرت

 عن اجلمعية إىل سنة كل املعلومات هذه تقدمي وينبغي .النواتج من بدال احملققة والنتائج املايل األداء عن
  71.األداء بشأن منفصل تقرير يف أو يةالربناجم امليزانية مشروع يف إما اللجنة طريق

 الوثائق
 (ICC-ASP/13/2) القانونية  املساعدة عن الرابع الفصلي احملكمة قلم تقرير
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 .2، الفقرة 7-ألف
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  (ICC-ASP/13/5) والعشرين الثانية دورهتا أعمال عن واملالية امليزانية جلنة تقرير
  (ICC-ASP/13/6) القانونية  املساعدة إجراءات حتسني سبل عن احملكمة قلم تقرير

 التعويضات  دفع يف هبا التقيد يتعني اليت القواعد عن للضحايا االستئماين والصندوق احملكمة يرر تق
(ICC-ASP/13/7) 

 (ICC-ASP/13/8)  4172 يونيه/حزيران 21 غاية إىل الدولية اجلنائية احملكمة ميزانية أداء عن تقرير
 املشاريع املبلِّغني، ومحاية الغش مكافحة تحقات،املس) العامة السياسة قضايا عن احملكمة تقرير

 (ICC-ASP/13/9)السنوات(  املتعددة
 (Add.1و   ICC-ASP/13/10الدولية ) اجلنائية للمحكمة 4172 لعام املقرتحة الربناجمية امليزانية

-ICC) 4172 ديسمرب/األول كانون 27 إىل رـيناي/الثاين كانون 7 من للفرتة لـيةاامل البيانات

ASP/13/12  وCorr.1) 
 كانون 27 إىل يناير/الثاين كانون 7 من للفرتة املالية البيانات: للضحايا االستئماين لصندوقتقرير ا
 (ICC-ASP/13/13)  4172ديسمرب /األول
 للفرتة للضحايا االستئماين الصندوق إدارة جملس وأنشطة مشاريع عن األطراف الدول مجعية تقرير

 (ICC-ASP/13/14)  4172 يونيه/حزيران 21 إىل 4177 يوليه/متوز 7 من
 (ICC-ASP/13/15) والعشرين  الثالثة دورهتا أعمال عن واملالية امليزانية جلنة تقرير
 (ICC-ASP/13/16)  التنظيمي اهليكل بشأن احملكمة تقرير
 (ICC-ASP/13/17) القانونية  املساعدة عن األول الفصلي احملكمة قلم تقرير
  (ICC-ASP/13/18) البشرية  املوارد إدارة عن كمةاحمل تقرير
 (ICC-ASP/13/19)  4172 لعام براجمها وأداء الدولية اجلنائية احملكمة أنشطة عن تقرير

 (ICC-ASP/13/16) 

 (ICC-ASP/13/24) القانونية  املساعدة عن الرابع الفصلي احملكمة قلم تقرير
 (ICC-ASP/13/25)جية اجلديدة ملكتب املدعي العام عن األثر املايل املتوقع لإلسرتاتي تقرير

 (ICC-ASP/13/26)عن مراجعة اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة  تقرير
 (ICC-ASP/13/41) التقرير ربع السنوي السابع لقلم احملكمة عن املساعدة القانونية

  (ICC-ASP/13/42) 4172 لعام ميزانيتها تنفيذ عن احملكمة توقعات حتديث

 الحسابات مراجعة تقارير في النظر -11
 بعمليات ليقوم للحسابات مراجعا اجلمعية تعني أن على املالية والقواعد املايل النظام من 74 البند ينص

 لقائمة ووفقا اجلمعية من خاصة توجيهات بأي رهنا عليها، املتعارف العامة للمعايري وفقا املراجعة
 من عشرة احلادية اجللسة ويف .املالية والقواعد املايل النظام مرفق يف عليها املنصوص اإلضافية االختصاصات

 السلطة مبقتضى تصرف املكتب بأن اجلمعية أُبلغت ،4112 أبريل/نيسان 44 يف املعقودة األوىل، دورهتا
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 العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة يف احلسابات ملراجعة الوطين املكتب فعني 77اجلمعية، له خولتها اليت
 74.سنوات أربع ملدة احملكمة حلسابات مراجعا الشمالية وأيرلندا

 الصلة ذات والبيانات املالية البيانات مراجعة نتائج عن تقريرا احلسابات مراجع صدريُ  ،1-74 للبند وفقاو 
 على عرضها قبل املراجعة، تقارير ختضع ،2-74 و 8-74 للبندين ووفقا .املالية الفرتة حبسابات املتعلقة

 اليت املراجعة وتقارير املالية البيانات اجلمعية وتدرس .واملالية امليزانية وجلنة املسجل جيريه لفحص معية،اجل
 .عليها وتوافق اللجنة إليها تقدمها

 جديدا خارجيا مراجعا( فرنسا) احملاسبة ديوان بتعيني اللجنة توصية العاشرة، دورهتا يف اجلمعية، وأيدت
 املالية السنة من ابتداء سنوات أربع ملدة للضحايا االستئماين والصندوق الدولية ئيةاجلنا احملكمة حلسابات

4174.72  

 الوثائق

ــال ــبـ ــيـ ــانـ ــامل اتـ ــانـــك 7 من للفرتة اليةـ ــال ونـ ــثـ ــي/اينـ ــنـ ــايـ ــانـــك 27 إىل رـ  4172 ديسمرب/األول ونـ
(ICC-ASP/13/12  و Corr.1) 

 كانون 27 إىل يناير/الثاين كانون 7 من للفرتة املالية البيانات - للضحايا ئمايناالست الصندوق
 (ICC-ASP/13/13) 4172 ديسمرب/األول

 المحكمة انيمب -19

 أمور، مجلة يف فيه، قررت الذي ،ICC-ASP/6/Res.1 القرار السادسة، دورهتا يف العامة، اجلمعية اعتمدت
 اجلمعية، أنشأت ذلك، على وعلوة .ألكسندركازيرن موقع يف تشيد أن ينبغي للمحكمة الدائمة املباين أن

 االسرتاتيجي اإلشراف لتوفري أطراف دول عشر من املؤلفة الرقابة جلنة القرار، ذلك من الثاين باملرفق عمل
  72.الدائمة املباين مشروععلى 

 أو قرارات مشاريع أي الرقابة جلنة تعرض أن على أمور، مجلة يف أيضا، القرار ذلك من الثاين املرفق وينص
 .اجلمعية إىل اللجنة تقارير يقدم الرقابة جلنة رئيس أن على وينص املكتب، طريق عن اجلمعية على معلومات

 التشغله ةكون جاهز نو املباين  كتملت أن املتوقع ومن. احملدد املوعديعمل وفق  الدائمة املباين مشروع يزال الو 
 يف رغبت احملكمةرمسيا بأن املؤجِّر بإشعار  املسجلقام ومن مث . 4175 عام سبتمربلول/ابتداء من أي احملكمة

 .4175 عام ديسمربكانون األول/ هناية من اعتبارا احلالية املؤقتة للمباين اإلجيار عقود إهناء
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يف دورهتا  مليني يورو 72591عند  اجلمعية وضعتها اليت وحدةامل املشروع ميزانية ضمن التكاليف تبقىو  
مليون يورو وميزانية االنتقال اليت  78292اخنفضت من اليت  البناء ميزانيةكل من  ذلك يف مبا 75عشرة الثانية
 بدلأي مل يبق و  ،ني معاالفرعيتني امليزاني على ضغوط حاليا هناك ذلك، ومعمليون يويرو.  7792تبلغ 
 تعطي اليت التدابري اختاذ أجلومن  مليون يورو. 7792 االنتقال يف امليزانية املنقحة اليت تبلغ ألنشطة خماطر

 احلايل سقفال خارجموال إنفاق ألتفويض بفعل  حاجة هناك األسوأ، السيناريو يف للمشروع املايل الضمان
مليون يورو  72591 من وحدةامل املشروع ميزانية رفع اجلمعيةاملطلوب من و مليون يورو.  72591املقدر مببلغ 

 .احلاجةمليني يورو عند  292مقداره  إضايف مبلغ إنفاقب رتخيصال أييون يورو، مل 411إىل 

 أخري كإجراءاختاذ قرار   سلطة   اللجنة تفويض مبقتضاه يتمقرارا للموافقة عليه  اجلمعيةعلى  اللجنةطرح تو 
ليصل  4175مليني يورو يف عام  292إىل  يزانيةبشأن أي مشروع لرفع امل واالقتضاء، الضرورة وحسب

 مليون يورو( 72591مليون يورو )من  411املبلغ اإلمجايل 
 الوثائق

 (ICC-ASP/13/39) الرقابة جلنة أنشطة عن تقرير

 اإلثبات وقواعد اإلجرائية والقواعد األساسي روما نظام على التعديالت -21

 النظر، لغرض األطراف لالدو  جلمعية تابعا عامل فريقا ،ICC-ASP/8/Res.6 القرار مبوجب اجلمعية، أنشأت
 وفقا األساسي روما نظام علىالثامنة  الدورة أثناء إدخاهلا املقرتح التعديلت يف التاسعة، دورهتا من اعتبارا
 األساسي روما نظام على حمتملة أخرى تعديلت أي ويف 76األساسي، النظام من 747 املادة من 7 للفقرة

 روما لنظام وفقا اعتمادها ميكن اليت التعديلت حتديد بغيةك وذل اإلثبات، وقواعد اإلجرائية والقواعد
 .األطراف الدول جلمعية الداخلي والنظام األساسي

 تعديلب مقرتحات األساسي، روما نظام من( ب) 57 املادة من( ب) 4 بالفقرة عمل احملكمة، قضاة وقدم
 اإلثبات، وقواعد اإلجرائية قواعدال من( ب)( 4) 722 والقاعدة ،(2) 717 والقاعدة ،(2) 16 القاعدة

 املعين العامل الفريقاملقرتحة على أساس تقرير  التعديلتستنظر اجلمعية يف و  .مكررا 721 القاعدة إضافةبو 
 .بالتعديلت

 افتتاح تسبق اليت الفرتة يف املقدمة اإلضافية املقرتحات تشمل قد لتقريره إضافة يقدم أن أيضا العامل وللفريق
 .مباشرة عشرة لثالثةا الدورة

 الوثائق

 (ICC-ASP/13/328) باحلوكمة املعين ةالدراس فريق عن املكتب تقرير

ــف ــريـ ــال قـ ــامل ـــةدراسـ ــعـ ــباحل ينـ ــال :ةـــوكمـ ــستـــامل دروسـ  الدول مجعية إىل الثاين احملكمة تقرير :فادةـ
 (ICC-ASP/12/37/ADD.1) األطراف

 (ICC-ASP/13/31) بالتعديلت املعين لالعام الفريق تقرير

 التعاون -21
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 جلمعية تابعة التعاون لتيسري آليةاالحتفاظ ب املكتب من ICC-ASP/11/Res.5 القرار مبقتضى اجلمعية طلبت
 واملنظمات الدول جانب إىل احلكومية، غري واملنظمات واحملكمة األطراف الدول مع للتشاور األطراف الدول

  .احملكمة مع التعاون تعزيز زيادة أجل من ،املهتمة األخرى

وأشارت اجلمعية أيضا مع التقدير إىل احلاجة إىل إدراج التعاون كبند دائم يف جدول األعمال يف دوراهتا 
 يف للنظر العامة اجللسة أثناء نقاش حلقة اجلمعية ستعقد ،4172 ديسمرب/األول كانون 77 يفو املقبل. 
  .التعاون موضوع

 الوثائق

 (ICC-ASP/13/23) التعاون عن احملكمة تقرير

 ( Add.2و  ICC-ASP/13/29) التعاون عن املكتب تقرير

 يف ذلك يف مبا املتحدة، واألمم الدولية اجلنائية احملكمة بني اجلاري التعاون حالة عن احملكمة تقرير
 (ICC-ASP/12/42) امليدان

 األطراف الدول لجمعية ةالمقبل الدورة انعقاد بتاريخ المتعلق القرار -22

 دورهتا ويف .ومدهتا دورة كل بدء تاريخ السابقة الدورة يف اجلمعية تقرر الداخلي، النظام من 5 للمادة وفقا
 ديسمرب/األول كانون 71 إىل 8 من نيويورك يف عشرة الثالثة دورهتا تعقد أن اجلمعية قررت عشرة، الثانية

  71.الهاي يف عشرة الرابعة اودورهت ،4174

 والمالية الميزانية للجنة المقبلة الدورات انعقاد ومكان بتواريخ المتعلقة القرارات -23

 السنة يف ومرة االقتضاء، عند واملالية امليزانية جلنة جتتمع ،ICC-ASP/1/Res.4 القرار مرفق من 2 للفقرة وفقا
 41 من الفرتة يف والعشرين الرابعة ورهتاد عقد مبدئيا اللجنة قررت والعشرين، الثالثة دورهتا يفو  .األقل على
 تشرين 4 إىل سبتمرب/أيلول 47 من الفرتة يف والعشرين ةامساخل ودورهتا ،4175 أبريل/نيسان 42 إىل

  78.التوايل على ،4175 أكتوبر/األول

 أخرى مسائل -24

_________________ 
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