
1A1-A-101116

ICC-ASP/15/1/Add.1 المحكمة الجنائية الدولية
Distr.: General
10 November 2016

ARABIC
Original: English

جمعية الدول األطراف

عشرةالخامسةالدورة
٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤-١٦،الهاي

في جدول األعمال المؤقتالقائمة المشروحة للبنود المدرجة

مانةمذكرة من األ

عشرة جلمعية اخلامسةُ                                                                   أ عدت القائمة اآلتية املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت للدورة 
(ICC-ASP/15/1/Rev.1)الدول األطراف ("اجلمعية") يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

ا املسائل املطروحة عليبالنظر يفقيامها من أجل مساعدة اجلمعية يف  عشرة اليت اخلامسةها يف دور
صباحا. ١٠:٠٠الساعة يف متام٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٦ستعقد يف الهاي، يوم األربعاء 

.٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٠وتعكس هذه القائمة حالة الوثائق الصادرة لغاية 
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افتتاح الدورة من قبل الرئيس-١
ظام روما األساسي، جتتمع اجلمعية يف دورة عادية مرة يف السنة. من ن١١٢من املادة ٦ً        طبقا  للفقرة 

وقررت اجلمعية يف ،)١(من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف ("النظام الداخلي")٥وطبقا للقاعدة 
ا الرابعة عشرة، املعقودة يف  ، أن تعقد ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب٢٦جلستها الثانية عشرة من دور

ا  .٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤إىل ١٦عشرة يف الهاي، يف الفرتة من خلامسةادور

دقيقة صمت للصالة أو التأمل-٢
من النظام الداخلي، يدعو الرئيس املمثلني، فور افتتاح اجللسة العامة األوىل ومباشرة قبل ٤٣ً        عمال  باملادة 

واحدة للصالة أو التأمل.اختتام اجللسة العامة األخرية، إىل التزام الصمت دقيقة

إقرار جدول األعمال-٣

جبدول من النظام الداخلي اخلاصة ٢٢إىل ١٨و١٣إىل ١٠املواد علىتنطبق على الدورات العادية
األعمال.

جدول األعمال ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر٤من النظام الداخلي، صدر يف ١١و١٠ً         ووفقا  للمادتني 
من النظام الداخلي، يتوجب تقدمي جدول األعمال ١٩ووفقا للمادة .ة عشرةاملؤقت للدورة اخلامس

املؤقت يف أقرب وقت ممكن بعد افتتاح الدورة لغرض املوافقة عليه.

الوثائق

(ICC-ASP/15/1/Rev.1)جدول األعمال املؤقت 

انتخاب نائب للرئيس-٤

رئيس نائبمن منصب ٢٠١٦سبتمرب ل/أيلو ٢٠يف (أوروغواي)مورزينخر استقالة السيد ألفاروبعد
اجلمعية يف انتخاب نائب الرئيس الذي سيكمل مدة والية نائب الرئيس السابق.ستشرع اجلمعية، 

ّ  قد ر ش حوكان  .الالتينية ومنطقة البحر الكارييبنائب الرئيس السابق من قبل جمموعة دول أمريكا ُ

من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف.٢٩ادة ، عمال باملاجلمعية يف انتخاب نائب الرئيس ستشرع 

الدول المتأخرة عن تسديد اشتراكاتها-٥

للدولة الطرف اليت تتأخر عن تسديد حيقمن نظام روما األساسي، "ال ١١٢من املادة ٨ً        وفقا  للفقرة 
ا املالية يف تكاليف احملكمة التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان امل ً تأخر الذي عليها مساويا  اشرتاكا

لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدا عنها".

١٠-٣الدورة األوىل، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، )١(
جيم.–اجلزء الثاين ، Corr.1)و(٢٠٠٢ICC-ASP/1/3أيلول/سبتمرب 
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ا الرابعة، بتقرير املكتب عن متأخرات الدول األطراف وبالتوصيات ) ٢(ً                                                       وأحاطت اجلمعية علما ، يف دور
ا اخلامسة عن حالة املتأخراتً            اليت يتضمنها ودعت املكتب إىل أن يقدم تقريرا  إىل اجلمعية يف دور

لتدابري الرامية إىل التشجيع على دفع االشرتاكات املقررة والسلف املقدمة لحات مقرت ، عند اللزوم، ليشمل
من املادة ٨للوفاء بتكاليف احملكمة. باإلضافة إىل ذلك، قررت اجلمعية أن طلبات اإلعفاء مبوجب الفقرة 

بغي أن تقدمها الدول األطراف إىل أمانة اجلمعية يف موعد ال يقل عن من نظام روما األساسي ين١١٢
شهر واحد قبل دورة جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة")، وذلك لتسهيل استعراض اللجنة لتلك الطلبات وأنه 
ينبغي للجنة أن تسدي إىل مجعية الدول األطراف املشورة قبل أن تبت اجلمعية يف أي من طلبات اإلعفاء

)٣(من نظام روما األساسي.١١٢من املادة ٨الفقرة مبوجب

ا  ا اخلامسة، نداءها إىل الدول األطراف املتأخرة عن تسديد اشرتاكا لتسوية وجددت اجلمعية، يف دور
ا مع احملكمة يف أقرب وقت ممكن. واعتمدت اجلمعية، يف هذا الصدد، القرار  -ICCحسابا

ASP/5/Res.3ات تبني اإلجراء احملدد الواجب إتباعه لطلب اإلعفاء من فقدان حقوق الذي تضمن توصي
ّ                                                                           وقر رت أن يقوم املكتب باستعراض منتظم حلالة املدفوعات اليت تتلقاها احملكمة طوال السنة )٤(التصويت،

ا، حسب االقتضاءواعتبار املالية  )٥(.تدابري إضافية اليت تشجع الدول على تسديد اشرتاكا

ا الثانية عشرة تقدمي التقرير عن وقررت اجلمع اية يف دور كل الدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكا
)٦(عامني.

الوثائق
ا  (ICC-ASP/15/28)تقرير املكتب عن الدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكا

عشرةوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف في الدورة الخامسة-٦

تعيني جلنة وثائق التفويض(أ)
ني يف بداية كل دورة جلنة لوثائق يتععلى من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف، ٢٥املادة يقتضت

التفويض. وتتألف اللجنة من ممثلي تسع دول أطراف، تعينها اجلمعية بناء على اقرتاح الرئيس.

تقرير جلنة وثائق التفويض(ب)

، تقدم إىل ٢٤ً        التمثيل ووثائق التفويض. ووفقا  للمادة من النظام الداخلي مسأليت ٢٨إىل ٢٣تنظم املواد 
األمانة وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف وأمساء املناوبني واملستشارين، وذلك يف موعد ال يتجاوز، إن 

ساعة بعد افتتاح الدورة. وتصدر وثائق التفويض عن رئيس الدولة أو احلكومة أو عن وزير ٢٤أمكن، 
.من قبلهمله بذلكخمولاخلارجية أو أي شخص

.ICC-ASP/4/14الوثيقة) ٢(
.٤٤و٤٣و٤٠الفقرات، ICC-ASP/4/Res.4، اجلزء الثالث، (ICC-ASP/4/32)٢٠٠٥الوثائق الرمسية ... الدورة الرابعة ... )٣(
املرفق الثالث.، ICC-ASP/5/Res.3اجلزء الثالث، القرار) ICC-ASP/5/32(٢٠٠٦الدورة اخلامسة ... الوثاق الرمسية... ) ٤(
.٤٢املرجع نفسه، الفقرة ) ٥(
لد) ICC-ASP/12/20(٢٠١٣الوثاق الرمسية... الدورة الثانية عشرة ... ) ٦( ، ICC-ASP/12/Res.8، القرار، اجلزء الثالثاألولا

.١٠لفقرة املرفق األول، ا
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، تقوم جلنة وثائق التفويض، اليت تتألف من ممثلي تسع دول أطراف تعينهم ٢٥ومبقتضى املادة 
اجلمعية يف بداية كل دورة بناء على اقرتاح الرئيس، بفحص وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف وتقدم 

ً                    تقريرا  إىل اجلمعية دون تأخري.

تنظيم العمل-٧
ً                          جلمعية بالنظر يف برنامج عمل وتعتمده يف بداية الدورة استنادا  إىل االقرتاح املقدم من املكتب.تقوم ا

المناقشة العامة-٨

ال وثائق

كتبتقرير عن أنشطة الم-٩

من نظام روما األساسي، تقوم اجلمعية بالنظر يف تقارير املكتب ١١٢(ج) من املادة ٢ً        وفقا  للفقرة 
ذه التقارير واألنشطة.وأنشطته وباختاذ  اإلجراءات املناسبة فيما يتعلق 

الوثائق

)(ICC-ASP/15/18تقرير املكتب عن التعاون 
ّ                                                               تقرير املكتب عن خط ة عمل مجعية الدول األطراف الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي 

(ICC-ASP/15/19)ً     ً للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه تنفيذا  كامال  

)(ICC-ASP/15/21تقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمة 
(ICC-ASP/15/22)تقرير املكتب عن التكامل 

م  )(ICC-ASP/15/23تقرير املكتب عن استعراض إجراءات تعيني قضاة احملكمة وانتخا
)(ICC-ASP/15/25املكتب عن املساعدة القانونية 

)(*ICC-ASP/15/26املستقلةالرقابةآليةرئيس تقرير
اتقرير املكتب عن  (ICC-ASP/15/28)الدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكا

(ICC-ASP/15/29)تقرير املكتب عن عملية التخطيط االسرتاتيجي يف احملكمة اجلنائية الدولية 

)(ICC-ASP/15/31تقرير املكتب عن عدم التعاون 
املنصف والتوازن بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني باحملكمة اجلنائية تقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف

(ICC-ASP/15/32)الدولية

تقرير عن أنشطة المحكمة-١٠
من نظام روما األساسي، توفر اجلمعية الرقابة اإلدارية على هيئة ١١٢(ب) من املادة ٢مبقتضى الفقرة 

من نظام روما ١١٢من املادة ٥ً        ق بإدارة احملكمة. وطبقا  للفقرة ّ           الرئاسة واملدعي العام واملسج ل فيما يتعل
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ّ                                           لمدعي العام واملسج ل أو ملمثليهم أن يشاركوا يف اجتماعات اجلمعية. لاألساسي، جيوز لرئيس احملكمة و 
هلم أن يصدروا بيانات شفوية أو خطية جيوز من النظام الداخلي ٣٤وكما هو منصوص عليه يف املادة 

ً                             ً           معلومات بشأن أي مسألة قيد النظر. وتبعا  لذلك، سيقدم رئيس احملكمة تقريرا  عن أنشطة وأن يوفروا
احملكمة منذ انعقاد الدورة السابقة للجمعية.

الوثائق
ICC-ASP/15/16)(تقرير عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية 

تقرير مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا-١١

ً         ً                            صندوقا  استئمانيا  لصاحل ضحايا اجلرائم الداخلة )٧(،ICC-ASP/1/Res.6جب قرارها أنشأت اجلمعية، مبو 
للضحايا.لصاحلً                              يف اختصاص احملكمة وأسرهم فضال  عن جملس إلدارة الصندوق االستئماين

ً     ً            ، ينبغي أن يقدم جملس اإلدارة تقريرا  سنويا  إىل اجلمعية ICC-ASP/1/Res.6من القرار ١١ً        ووفقا  للفقرة 
ن أنشطة الصندوق ومشاريعه، وعن كل التربعات املقدمة، سواء قبلت أو مل تقبل.ع

الوثائق

تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف عن مشروعات جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا وأنشطته 
)ICC-ASP/15/14(٢٠١٦حزيران/يونيو ٣٠إىل ٢٠١٥متوز/يوليو ١يف الفرتة من 

القضاةاالستشارية المعنية بترشيحاتاللجنة -١٢

من نظام روما األساسي على إنشاء اللجنة االستشارية املعنية ٣٦(ج) من املادة ٤تنص الفقرة 
بالرتشيحات. وترد اختصاصات هذه اللجنة يف تقرير املكتب عن إنشاء اللجنة االستشارية املعنية برتشيح 

)٨(القضاة للمحكمة اجلنائية الدولية.

ا ختتص "وطبق بتيسري تعيني أكثر األفراد كفاءة قضاة يف احملكمة ً                                     ا  الختصاصات اللجنة االستشارية فإ
". وعرضت اللجنة معلومات وحتاليل إلرشاد الدول األطراف يف اختاذ القرار، وال تعد تلك اجلنائية الدولية

األطراف.املعلومات والتحاليل ملزمة بأي شكل من األشكال للدول أو جلمعية الدول 

ا الرابعة عشرة اية )٩(وطلبت اجلمعية يف دور من املكتب أن جيري، بالتشاور مع اللجنة االستشارية ويف 
ا اخلامسة عشرة، مبا يف  ً                                          فرتة واليتها، مراجعة لتجارب اللجنة، وأن يرفع تقريرا  عنها إىل اجلمعية يف دور

اجلزء الرابع.)،Corr.1وICC-ASP/1/3(٢٠٠٢أيلول/سبتمرب ١٠-٣الوثائق الرمسية... الدورة األوىل، نيويورك، )  ٧(
واملرفق الثالث.٤٥الفقرة ؛ ICC-ASP/13/Res.5والقرار، ICC-ASP/10/36الوثيقة) ٨(
(ب)٥املرفق األول، الفقرة ICC-ASP/14/Res.4لقرار و ا(ب).٤املرفق األول، الفقرة ؛ ICC-ASP/13/Res.5القرار) ٩(
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صاصات الواردة يف مرفق تقرير املكتب عن ذلك، مقرتحات حسب االقتضاء، عن طريقة حتسني االخت
)١٠()ICC ASP/10/36إنشاء اللجنة االستشارية املعنية برتشيح القضاة للمحكمة اجلنائية الدولية (

ً        وقدمت تقريرا  عن ذلك ٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٢٦وعقدت اللجنة االستشارية اجتماعها اخلامس يف 
التقييم إىل اجلمعية.

الوثائق

.)ICC-ASP/15/8(اخلامسالستشارية املعنية برتشيحات القضاة عن أعمال اجتماعها تقرير اللجنة ا

الميزانية والماليةانتخاب ستة أعضاء للجنة-١٣

عضوا من ١٢اللجنة من تتكونأنشأت اجلمعية جلنة امليزانية واملالية. ICC-ASP/1/Res.4القرار بً عمال  
ا يف الشؤون املربة اخليكونون خرباء من ذوي املكانة و واللذينجنسيات خمتلفة من الدول األطراف عرتف 

ماملالية على املستوى الدويل. وجيب أن  ا ثالث سنيتم انتخا وات على من قبل اجلمعية لفرتة والية مد
عادل.جغرايف توزيع أساس 

ة أعضاء من ، قرر مكتب مجعية الدول األطراف ( "اجلمعية") أن انتخاب ست٢٠١٦مارس آذار/١٠يف
مللء فرتة الرتشيح للمرشحني إنيف الدورة اخلامسة عشرة للجمعية. ووفقا للقرار، سيتمجلنة امليزانية واملالية 

(بتوقيت وسط ٢٠١٦أغسطس آب/٩مايو إىل أيار/١٨من ستكونستة مقاعد يف جلنة امليزانية واملالية 
أوروبا).

موعات اإلقليمية لو  -ICCمن القرار ٨يف الفقرة مت حتديده غرض االنتخابات األوىل توزيع املقاعد بني ا

ASP / 1 / Res.5نحو التايل:على ال

موعة الدول األفريقية ؛(أ) مقعدان 
موعة الدول اآلسيويةب( ؛) مقعدان 
موعة دول أوروبا الشرقية؛ج( ) مقعدان 
موعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر اد( لكارييب؛ و) مقعدان 
موعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.هـ( ) أربعة مقاعد 

موعات اإلقليمية ينتمون٢٠١٧أبريل نيسان/٢٠يف مصبهامنتنتهي مدة األعضاء الستة الذين  إىل ا
التالية:

؛ً ا  واحدً ا  (أ) الدول األفريقية، مقعد
؛ً ا  واحدً ا  (ب) دول أوروبا الشرقية، مقعد

؛ وً ا  واحدً ا  الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، مقعد(ج) دول أمريكا

مثل مسألة تضارب املصاحل.) ١٠(
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(د) دول أوروبا الغربية ودول أخرى، ثالثة مقاعد.
ثمانية،  المن الرتشيحات و ، وردت مثانية ترشيحات. ٢٠١٦أغسطس آب/٩فرتة الرتشيح، انتهاءبعد 
موعة دول أوروبا الشرقية؛ اثنني من قبل جمو من قبل جمموعة من الدول األفريقية؛ منها مقدمةاثننيكان 

واحد من قبل جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ وثالثة من قبل جمموعة دول أوروبا و 
الغربية ودول أخرى.

الوثائق

)ICC-ASP/15/6(انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية 

دهاواعتماالسادسة عشرةالنظر في ميزانية السنة المالية -١٤

من نظام روما األساسي، تنظر اجلمعية وتبت يف ميزانية احملكمة.١١٢(د) من املادة ٢ً        وفقا  للفقرة 
ّ                           من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة على أن يقوم املسج ل بإعداد امليزانية الربناجمية ٣وينص البند 

جلنة امليزانية واملالية لكي تنظر فيها. وستقدم املقرتحة لكل فرتة مالية ويقدمها إىل الدول األطراف وإىل
اللجنة التوصيات ذات الصلة باملوضوع إىل اجلمعية.

ا الثالثة توصية جلنة امليزانية واملالية بأن تعمد احملكمة مستقبال   ً  وأقر ت اجلمعية يف دور تقاريرها املتعلقة مشلّ                                                                        
مرة يف ً                                      ة بدال  من النواتج. وينبغي تقدمي هذه املعلومات باألداء بيانات بشأن األداء املايل والنتائج احملرز 

ضمن تقرير منفصل يتعلق أومشروع امليزانية الربناجمية ضمنسنة إىل اجلمعية من خالل اللجنة إما ال
)١١(باألداء.

الوثائق

) ٢٠١5األول/ديسمربكانون–(متوز/يوليو تقرير قلم احملكمة نصف السنوي عن املساعدة القانونية
(ICC-ASP/15/2)

)ICC-ASP / 15/3(٢٠١٥تقرير عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأدائها الربناجمي لعام 

ا السادسة والعشرين ( )ICC-ASP/15/5تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
)Corr.1وICC-ASP/15/10(لمحكمة اجلنائية الدولية ل٢٠١٦عام امليزانية الربناجمية املقرتحة ل

(ICC-ASP/15/11)٢٠١٦يونيو حزيران/٣٠حىتتقرير عن أداء امليزانية للمحكمة اجلنائية الدولية 

-ICC(٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن السنة املنتهية يف 

ASP/15/12 و(Corr.1

-ICC(٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١السنة املنتهية يف البيانات املالية للصندوق االستئماين عن

ASP/15/13(
ا السابعة والعشرين ( )ICC-ASP/15/15تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور

، ١-ألف -، واجلزء الثاين٥٠(ب)، الفقرة ٨-ألف-اجلزء الثاين، (ICC-ASP/3/25)٢٠٠٤الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة ... ) ١١(
.٤الفقرة 
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تقرير قلم احملكمة عن التكاليف التقريبية املخصصة حىت اآلن ضمن احملكمة و املتعلقة باإلحاالت من قبل 
)ICC-ASP/15/30(جملس األمن

حملكمةدعي العام على نطاق ااملتب ملك" احلجم األساسيوذج "منتقرير مؤقت عن تأثر 
(ICC-ASP/15/33)

ككلملكتب املدعية العامة على احملكمة  تقرير احملكمة النهائي بشأن تأثري منوذج احلجم األساسي
(ICC-ASP/15/34)

(ICC-ASP/15/INF.2)اجلنائية الدولية الربناجمية املقرتحة للمحكمة ٢٠١٧ميزانية عام 

النظر في تقارير مراجعة الحسابات-١٥

ً                       من النظام املايل والقواعد املالية على أن تعني اجلمعية مراجعا  للحسابات ليجري مراجعة ١٢ينص البند 
األطراف، ً                           ً      ً                                للحسابات طبقا  ملعايري املراجعة املقبولة عموما ، رهنا  بأي توجيهات خاصة من مجعية الدول

ا  ً                                                                                ووفقا  للصالحيات اإلضافية املنصوص عليها يف مرفق هذا النظام. ويف اجللسة احلادية عشرة من دور
ُ                                            ، أ بلغت اجلمعية بأن املكتب تصرف مبقتضى السلطة اليت ٢٠٠٣نيسان/أبريل ٢٢األوىل املعقودة يف 

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى فعني املكتب الوطين ملراجعة احلسابات يف)١٢(خولته إياها اجلمعية،
)١٣(ً                                     وايرلندا الشمالية مراجعا  حلسابات احملكمة لفرتة قوامها أربع سنوات.

ا العاشرة، توصية اللجنة بتعيني  (فرنسا) باعتباره مراجع حمكمة احلساباتوأيدت اجلمعية، يف دور
ستئماين للضحايا لفرتة قوامها أربع احلسابات اخلارجي اجلديد للمحكمة اجلنائية الدولية والصندوق اال

)١٤(.٢٠١٢سنوات تبدأ من عام 

ً                                                     ، يصدر مراجع احلسابات تقريرا  عن نتائج مراجعة البيانات املالية والبيانات ذات الصلة ٧- ١٢ً       ووفقا  للبند 
ىل ختضع تقارير املراجعة، قبل تقدميها إ٩-١٢و٨-١٢ً         املتعلقة حبسابات الفرتة املالية. ووفقا  للبندين 

ّ                                    اجلمعية، لفحص جيريه املسج ل وجلنة امليزانية واملالية. وتنظر اجلمعية وتقر  البيانات املالية والتقارير املتعلقة                                           ّ
ا اللجنة. باملراجعة اليت توافيها 

الوثائق

باين مراجعة احلسابات اخلارجية للمحكمة اجلنائية الدولية: تقرير مراجعة احلسابات عن أداء امليزانية ملشروع امل
(ICC-ASP/15/4)الدائمة

-ICC(٢٠١٥ديسمرب كانون األول/٣١لسنة املنتهية يف عن االبيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية 

ASP/15/12 و(Corr.1

.٢٩اجلزء األول، الفقرة )،Corr.1وICC-ASP/1/3(٢٠٠٢أيلول/سبتمرب ١٠-٣ك،  الوثائق الرمسية... الدورة األوىل، نيويور )١٢(
٤٠اجلزء األول، الفقرة،)ICC-ASP/1/3/Add.1(٢٠٠٣الوثائق الرمسية... الدورة األوىل (االستئنافان األول والثاين) ... )١٣(
لد األول، اجلزء الثاين، الفقرة،)ICC-ASP/10/20(٢٠١١الوثائق الرمسية... الدورة العاشرة ... )١٤( .١٠ا
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٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا عن السنة املنتهية يف 
)ICC-ASP/15/13(

(ICC-ASP/15/27)اجلنائية الدولية قلم احملكمةمشروع مراجعةعن مراجعة احلساباتر تقري

مباني المحكمة-١٦

ا السادسة القرار  الذي قررت فيه، يف مجلة أمور أخرى، أن ICC-ASP/6/Res.1اعتمدت اجلمعية يف دور
كازيرن. وعالوة على ذلك، ألكسندراملباين الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية ينبغي أن تشيد يف موقع 

ً                                                                        أنشأت اجلمعية وفقا  للمرفق الثاين هلذا القرار جلنة مراقبة تتكون من عشرة من الدول األطراف لتوفري 
)١٥(املراقبة اإلسرتاتيجية ملشروع املباين الدائمة عمال باملرفق الثاين من هذا القرار.

على أن تعرض أي مشاريع قرارات أو لة أمور أخرى،ً      وينص املرفق الثاين من هذا القرار أيضا ، من مج
ً           معلومات على اجلمعية، عن طريق املكتب، ويقدم رئيس جلنة الرقابة تقريرا  إىل اجلمعية.

الوثائق
(ICC-ASP/15/17)تقرير عن أنشطة جلنة الرقابة

أداء امليزانية ملشروع اخلارجية للمحكمة اجلنائية الدولية: تقرير مراجعة احلسابات عن احلساباتمراجعة
Corr.1)و ICC-ASP/15/4(املباين الدائمة

تعديالت نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات-١٧

ً      ً                            ، فريقا  عامال  تابعا  جلمعية الدول األطراف للنظر، ICC-ASP/8/Res.6أنشأت اجلمعية، مبوجب قرارها     ً
ا التاسعة، يف أي ١٢١من املادة ١للفقرة ً تعديالت مقرتحة لنظام روما األساسي وفقا  ً                       اعتبارا  من دور

ا الثامنة،من  وكذلك يف أي تعديالت حمتملة أخرى لنظام روما األساسي )١٦(النظام األساسي يف دور
ً                   والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، بغية حتديد التعديالت الواجب اعتمادها وفقا  لنظام روما األساسي 

ظام الداخلي جلمعية الدول.وللن

وستنظر اللجنة يف تقرير الفريق العامل.

الوثائق

(*ICC-ASP/15/24)تقرير الفريق العامل املعين بالتعديالت 

لد األول، اجلزء الثالث،(ICC-ASP/6/20)٢٠٠٧الوثائق الرمسية... الدورة السادسة ... )١٥( .٤و١الفقرتان ، ICC-ASP/6/Res.1،ا
لد األول، املرفق الثا، (ICC-ASP/8/20)٢٠٠٩الوثائق الرمسية...، الدورة الثامنة...، )١٦( ين.ا
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التعاون-١٨

.ICC-ASP/13/ResوICC-ASP/13/Res.3ينطلبت اجلمعية مبقتضى القرار  اإلبقاء على من املكتب 4
عملية التشاور مع الدول األطراف دول األطراف واملعنية بالتعاون ملواصلةآلية التيسري التابعة جلمعية ال

احلكومية، من أجل زيادة التعاون واحملكمة والدول األخرى املعنية، واملنظمات ذات الصلة واملنظمات غري
.مع احملكمة

موضوع ، ستعقد اجلمعية حلقة نقاش يف جلسة عامة للنظر يف ٢٠١٦نوفمرب تشرين الثاين/١٨يف
التعاون.

الوثائق
(ICC-ASP/15/9)تقرير احملكمة عن التعاون 

(ICC-ASP/15/18)تقرير املكتب عن التعاون

تعزيز كفاءة وفعالية إجراءات المحكمة-١٩

والفريق اجلمعية املكتب، مبا يف ذلك من خالل الفريقني العاملني حثتالرابعة عشرة، ايف دور
تعزيز كفاءة وفعالية اإلجراءات والنظر مبا يف ل، إىل مواصلة دعم جهود احملكمة ةالدراسي املعين باحلوكم
بشأن هذه على جدول أعمال الدورة اخلامسة عشرة للجمعيةحمدد بند وضع ذلك، عند االقتضاء، 

ت يف دِ م  ُ اليت اعت  ١٦٥للقاعدةالتعديالت املؤقتة يف املعين باحلوكمةيدراسالنظر الفريق لقد . )١٧(املسألة
التعديالت تقريره بإىل الفريق العامل املعين وقدم٢٠١٦فرباير شباط/١٠اجللسة العامة للقضاة يف 

موعةعنوان "تقرير الب ١٦٥للقاعدةبالتعديالت املؤقتة املتعلقاألوىلالفريق الدراسي املعين باحلوكمة، ا
.٢٠١٦يوليو متوز/٢٧املؤرخ يفاإلثبات"، وقواعد قواعد اإلجرائية من ال

التعديالت.بستنظر اجلمعية يف تقرير الفريق العامل املعين 

الوثائق

موعة األوىل الدراسي املعين باحلوكمةالفريقتقرير  من ١٦٥للقاعدةالتعديالت املؤقتة باملتعلق، ا
(ICC-ASP/15/7)قواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ال

)(ICC-ASP/15/21عين باحلوكمة تقرير املكتب عن الفريق الدراسي امل
(*ICC-ASP/15/24)تقرير الفريق العامل املعين بالتعديالت 

لجمعيةلاستعراض أساليب عمل الهيئات الفرعية التابعة للمكتب و -٢٠

ا الرابعة عشرة فوائد ترشيد أساليب عمل اهليئات الفرعية التابعة للمكتب أقرت اجلمعية يف دور
من أجل بالفعلملكتباختذها اعبء العمل املتزايد، ورحبت باخلطوات اليت بجل التعامل واجلمعية من أ

)١٧(
ICC-ASP/14/Res.4,. ، (ج)٨فقرة ال، األولاملرفق
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أساليب عمل اهليئات الفرعية حولقررت اجلمعية أيضا إدراج بند خاص و . )١٨(حتسني أساليب العمل
.)١٩(اخلامسة عشرةجلمعية الجمعية على جدول أعمال دورة لالتابعة للمكتب و 

وثائقأيال توجد

امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدوليةالمتعلقة بيةالتفاقلتعهدالحفل-٢١

إقرار بشأنلتعهد لعقد حفل ) ٢٠(ICC-ASP/13/Res.5قرارالقررت اجلمعية اجلمعية العامة، مبوجب 
لدول لدعوة اوذلكخالل الدورة اخلامسة عشرة للجمعية العامةصاناتاحلمتيازات و االاملتعلقةتفاقيةاال

-ICC) والقرار ٢٠١٨يوليو متوز/لنظام روما األساسي (العشرينقبل الذكرى إلقرارها األطراف 

ASP/14/Res.4 ،٢١(الثالثة عشرةاقرارها الصادر يف دورباجلمعية ّ  ذك رت(.

ال توجد أي وثائق

قرار بشأن موعد انعقاد الدورة المقبلة لجمعية الدول األطراف-٢٢

من قبل اجلمعية العامة يف دورةبدء ومدة كل تخذ القرار بشأنُ سي  من النظام الداخلي، ٥وفقا للمادة 
ا السابقة.  ا الرابعة عشرة يفالعامة قررت اجلمعيةلقد دور اخلامسة عشرة يف الهاي من اعقد دوردور

.)٢٢(السادسة عشرة يف نيويوركادورعقدو ٢٠١٦نوفمرب تشرين الثاين/٢٤إىل ١٦

للجنة الميزانية والماليةالمقبلةللجلساتالقرارات المتعلقة بمواعيد ومكان انعقاد -٢٣

عند االقتضاء، ً   اجتماعا  هلاجلنة امليزانية واملالية ستعقدICC-ASP/1/Res.4من مرفق القرار ٤وفقا للفقرة 
الثامنة ادورعقدئيا، السابعة والعشرين، قررت اللجنة، مبدادورويفومرة يف السنة على األقل.

سبتمرب  أيلول/٢٩إىل ١٨والدورة التاسعة والعشرين من ٢٠١٧أيار/مايو٥إىل ١والعشرين من
.)٢٣(، على التوايل٢٠١٧

أمور أخرى-٢٣
__________________

)١٨(
ICC-ASP/14/Res.4, ، ٦٤و ٦٣الفقرتني.

(ه).٩املرجع نفسه، املرفق األول، الفقرة )١٩(
لد األول، اجلزء الثالث، )، ICC-ASP/13/20(٢٠١٤... الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة عشرة)٢٠( ، ICC-ASP/13/Res.5ا

(أ).١٦املرفق األول، الفقرة. 
لد. )، ICC-ASP/14/20(٢٠١٥الوثائق الرمسية ... الدورة الرابعة عشرة ... )٢١( ، /ICC-ASP/14/Res.4، اجلزء الثالث،األولا

(أ).١٧املرفق األول، الفقرة 
).ج(١٧الفقرةاملرجع نفسه، )٢٢(
ا السابعة والعشرينتقرير جلنة امليزانية وامل)  ٢٣( .٢٤٢الفقرة ، (ICC-ASP/15/15)الية عن أعمال دور


