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جمعية الدول األطراف

عشرةالسادسةالدورة
٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤-٤نيويورك، 

في جدول األعمال المؤقتالقائمة المشروحة للبنود المدرجة

مذكرة من األمانة

عشرة السادسة القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت للدورة هذه أُعدت 
يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ) ‘‘اجلمعية’’(جلمعية الدول األطراف 

(ICC-ASP/16/1) ا بالنظر يفقيامها من أجل مساعدة اجلمعية يف املسائل املطروحة عليها يف دور
٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٤االثنني ، يوم مقر األمم املتحدة يف نيويوركعشرة اليت ستعقد يف السادسة
كانون ١٦صباحا. وتعكس هذه القائمة حالة الوثائق الصادرة لغاية ١٠:٠٠الساعة يف متام

.٢٠١٧الثاين/نوفمرب 
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افتتاح الدورة من قبل الرئيس-١
من نظام روما األساسي، جتتمع اجلمعية يف دورة عادية مرة يف ١١٢من املادة ٦طبقًا للفقرة 

قررت ،)١()‘‘النظام الداخلي’’(من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف ٥السنة. وطبقا للقاعدة 
ا احلادية اجلمعية يف جلستها  ، ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب٢٤عشرة، املعقودة يف اخلامسة عشرة من دور

ا  .٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤إىل ٤، يف الفرتة من نيويوركعشرة يف السادسةأن تعقد دور

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

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

إقرار جدول األعمال-٣

جبدول من النظام الداخلي اخلاصة٢٢إىل ١٨و١٣إىل ١٠املواد تنطبق على الدورات العادية
األعمال.

جدول األعمال ٢٠١٧آذار/مارس ٦من النظام الداخلي، صدر يف ١١و١٠ووفقاً للمادتني 
من النظام الداخلي، يتوجب تقدمي جدول األعمال ١٩ووفقا للمادة .عشرةالسادسة املؤقت للدورة 

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

الوثائق

(ICC-ASP/16/1)جدول األعمال املؤقت 

للدورات من السابعة عشرة إلى التاسعة عشرةانتخاب رئيس-٤
إذا تأخر انعقاد الدورة ’’، )٢(من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف٢٩وفقا للمادة 

اية والية املكتب عن وقت انعقاد الدورة العادية  السابقة يف السنة العادية للجمعية اليت تصادف 
التقوميية، يواصل املكتب أداء مهامه إىل حني اختتام تلك الدورة. وما مل تقرر اجلمعية خالف ذلك، 
اية والية املكتب. وال يتوىل  تنتخب اجلمعية تشكيلة جديدة للمكتب يف الدورة العادية اليت تصادف 

اية واليته. ويساعد املكتب املنتخب مهامه إال يف ختام الدورة اليت ينتخب فيه ا، ويشغل مهامه حىت 
ا. ‘‘املكتب اجلمعية يف االضطالع مبسؤوليا

غون كوون-أوالسيد أن يوصي اجلمعية بأن تنتخب ٢٠١٧متوز/يوليه٥وقد قرر املكتب يف 
ا من السابعة عشرة إىل التاسعة عشرة.) مجهورية كوريا( رئيسا للجمعية خالل دورا

١٠-٣الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك، )١(
جيم.–اجلزء الثاين ، Corr.1)و(٢٠٠٢ICC-ASP/1/3أيلول/سبتمرب 

، املرفق الثالث.ICC-ASP/12/Res.8بالصيغة املعدلة بالقرار )٢(
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للرئيس وثمانية عشر عضوا في المكتب للدورات من السابعة عشرة إلى انتخاب نائبين-٥
التاسعة عشرة

من نظام روما األساسي، يكون للجمعية مكتب ١١٢(أ) و (ب) من املادة ٣وفقا للفقرتني 
عضوا تنتخبهم اجلمعية ملدة ثالث سنوات. وعالوة على ذلك، ١٨يتألف من رئيس ونائبني للرئيس و 

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

، ICC-ASP/3/Res.2بالصيغة املعدلة مبوجب القرار من النظام الداخلي، ٢٩وعمال باملادة 

ا الثالثةوافقت اجلمعية تشكيلة املكتب املقبل كالتايل:على تكون يف اجللسة اخلامسة من دور

مقاعد؛٥جمموعة الدول األفريقية: -
مقاعد؛ ٣جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ: -
مقاعد؛ ٤جمموعة دول أوروبا الشرقية: -
مقاعد؛٤جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب: -
.مقاعد٥موعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى: جم-

الدول المتأخرة عن تسديد اشتراكاتها-٦

للدولة الطرف اليت تتأخر عن حيقال ’’من نظام روما األساسي، ١١٢من املادة ٨وفقاً للفقرة 
ا املالية يف تكاليف احملكمة التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر الذي عليها  تسديد اشرتاكا

‘‘مساوياً لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدا عنها.
ا الرابعة )٣(، بتقرير املكتب عن متأخرات الدول األطرافوأحاطت اجلمعية علماً، يف دور

ا اخلامسة عن حالة  وبالتوصيات اليت يتضمنها ودعت املكتب إىل أن يقدم تقريرًا إىل اجلمعية يف دور
لتدابري الرامية إىل التشجيع على دفع االشرتاكات املقررة لحات مقرت ، عند اللزوم، ليشملاملتأخرات

باإلضافة إىل ذلك، قررت اجلمعية أن طلبات اإلعفاء مبوجب و اليف احملكمة. والسلف املقدمة للوفاء بتك
من نظام روما األساسي ينبغي أن تقدمها الدول األطراف إىل أمانة اجلمعية يف ١١٢من املادة ٨الفقرة 

وذلك لتسهيل استعراض اللجنة )، ‘‘اللجنة’’(موعد ال يقل عن شهر واحد قبل دورة جلنة امليزانية واملالية 
لتلك الطلبات وأنه ينبغي للجنة أن تسدي إىل مجعية الدول األطراف املشورة قبل أن تبت اجلمعية يف أي 

.)٤(من نظام روما األساسي١١٢من املادة ٨الفقرة مبوجبمن طلبات اإلعفاء 
ا اخلامسة، نداءها إىل الدول األطراف امل ا وجددت اجلمعية، يف دور تأخرة عن تسديد اشرتاكا

ا مع احملـــــــابـــســـلتسوية ح دد، ــذا الصـــية، يف هـــعــمدت اجلمــتـــن. واعـــكـــت ممـــرب وقــــــمة يف أقـــكــــــا
الذي تضمن توصيات تبني اإلجراء احملدد الواجب إتباعه لطلب اإلعفاء من ICC-ASP/5/Res.3رار ـــالق

)٣(
ICC-ASP/4/14.

.٤٤و ٤٣و ٤٠، الفقرات ICC-ASP/4/Res.4)، اجلزء الثالث، ICC-ASP/4/32(٢٠٠٥الوثائق الرمسية ... الدورة الرابعة ... )٤(
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وقّررت أن يقوم املكتب باستعراض منتظم حلالة املدفوعات اليت تتلقاها ،)٥(حقوق التصويتفقدان 
ا، حسب واعتبار احملكمة طوال السنة املالية  تدابري إضافية اليت تشجع الدول على تسديد اشرتاكا

.)٦(االقتضاء
ا الثانية عشرة تقدمي التقرير عن  االدول املتأخرةوقررت اجلمعية يف دور عن تسديد اشرتاكا

من خالل املكتب، يواصلأن ’’قررت اجلمعية ويف دورتيها الرابعة عشرة واخلامسة عشرة،.)٧(كل عامني
حالة املدفوعات الواردة طوال السنة املالية للمحكمة، رئيس اجلمعية ومنسق الفريق العامل وامليسر، مراقبة

مجيع الدول األطراف للمدفوعات املستحقة عليها، بتسديدوأن ينظر يف اختاذ تدابري إضافية للنهوض 
ا أو اليت عليها متأخرات األطراف اليت مل تسدد اشرتاكاحسب االقتضاء، وأن يواصل التحاور مع الدول

.)٨(‘‘السادسة عشرةاويقدم تقريرا بذلك إىل اجلمعية يف دور 
الوثائق

ا  (ICC-ASP/16/34)تقرير املكتب عن الدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكا

عشرةالسادسة وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف في الدورة -٧

تعيني جلنة وثائق التفويض(أ)
ني يف بداية كل دورة يتععلى من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف، ٢٥املادة يقتضت
التفويض. وتتألف اللجنة من ممثلي تسع دول أطراف، تعينها اجلمعية بناء على اقرتاح الرئيس.جلنة لوثائق 

تقرير جلنة وثائق التفويض(ب)

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

الدولة أو احلكومة ساعة بعد افتتاح الدورة. وتصدر وثائق التفويض عن رئيس ٢٤ال يتجاوز، إن أمكن، 
.من قبلهمله بذلكخمولأو عن وزير اخلارجية أو أي شخص 

، 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 

إىل اجلمعية دون تأخري.تقريراً 

تنظيم العمل-٨

، املرفق الثالث.ICC-ASP/5/Res.3)، اجلزء الثالث، ICC-ASP/5/32(٢٠٠٦الوثائق الرمسية ... الدورة اخلامسة ... )٥(
.٤٢املرجع نفسه، الفقرة )٦(
لد األول، اجلزء الثالث، )، ICC-ASP/12/20(٢٠١٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ... )٧( ، املرفق ICC-ASP/12/Res.8ا

.١٠األول، الفقرة 
لد األول، اجلزء الثالث، )، ICC-ASP/14/20(٢٠١٥عشرة ... الرابعةالوثائق الرمسية ... الدورة )٨( ، املرفق ICC-ASP/14/Res.4ا

لد األول، اجلزء الثالث، )، ICC-ASP/15/20(٢٠١٦عشرة ... اخلامسةالوثائق الرمسية ... الدورة، و ١٤األول، الفقرة  -ICCا

ASP/15/Res.5 ١٧، املرفق األول، الفقرة.
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تقوم اجلمعية بالنظر يف برنامج عمل وتعتمده يف بداية الدورة استنادًا إىل االقرتاح املقدم من 
املكتب.

المناقشة العامة-٩

هلذا البندال وثائق

كتبتقرير عن أنشطة الم-١٠

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

الوثائق

)ICC-ASP/16/8(رئيس اآللية املستقلة للرقابةاملقدم من التقرير السنوي 
)ICC-ASP/16/16تقرير احملكمة عن التعاون (
)(ICC-ASP/16/17تقرير املكتب عن التعاون 

تقرير املكتب عن خطة عمل مجعية الدول األطراف الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي 
(ICC-ASP/16/18)للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه تنفيذاً كامالً 

)(ICC-ASP/16/19تقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمة 
-ICC(التقرير املقدم إىل املكتب بشأن املواضيع الفرعية املتعلقة بالرقابة على إدارة امليزانية واملباين

ASP/16/21(
من نظام روما األساسي ٩٧تقرير رئيس الفريق العامل التابع للمكتب املعين بتنفيذ املادة 

)ICC-ASP/16/29للمحكمة اجلنائية الدولية (
)ICC-ASP/16/30رابطة حمامي احملكمة اجلنائية الدولية وأنشطتها (تقرير عن إنشاء 

(ICC-ASP/16/33)تقرير املكتب عن التكامل 

اتقرير املكتب عن  (ICC-ASP/16/34)الدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكا

باحملكمة تقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف املنصف والتوازن بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني 
(ICC-ASP/16/35)اجلنائية الدولية

)ICC-ASP/16/36(تقرير املكتب عن عدم التعاون

تقرير عن أنشطة المحكمة-١١
من نظام روما األساسي، توفر اجلمعية الرقابة اإلدارية ١١٢(ب) من املادة ٢مبقتضى الفقرة 

من ١١٢من املادة ٥بإدارة احملكمة. وطبقًا للفقرة على هيئة الرئاسة واملدعي العام واملسّجل فيما يتعلق 
لمدعي العام واملسّجل أو ملمثليهم أن يشاركوا يف اجتماعات لنظام روما األساسي، جيوز لرئيس احملكمة و 
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هلم أن يصدروا بيانات شفوية أو جيوز من النظام الداخلي ٣٤اجلمعية. وكما هو منصوص عليه يف املادة 
معلومات بشأن أي مسألة قيد النظر. وتبعًا لذلك، سيقدم رئيس احملكمة تقريرًا عن خطية وأن يوفروا 

أنشطة احملكمة منذ انعقاد الدورة السابقة للجمعية.
الوثائق

ICC-ASP/16/9)(تقرير عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية 

تقرير مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا-١٢

ICC-ASP/1/Res.6مبوجب قرارهاأنشأت اجلمعية، 
، صندوقًا استئمانيًا لصاحل ضحايا )٩(

لصاحلاجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة وأسرهم فضًال عن جملس إلدارة الصندوق االستئماين
للضحايا.

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

الوثائق

جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا وأنشطة مشاريعتقرير إىل مجعية الدول األطراف عن 
)ICC-ASP/16/14(٢٠١٧هيونيحزيران/٣٠إىل ٢٠١٦متوز/يوليو ١يف الفرتة من 

القضاةاللجنة االستشارية المعنية بترشيحات-١٣

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 

.)١٠(القضاة للمحكمة اجلنائية الدولية

ا ختتص  بتيسري تعيني أكثر األفراد كفاءة قضاة يف ’’وطبقاً الختصاصات اللجنة االستشارية فإ
وعرضت اللجنة معلومات وحتاليل إلرشاد الدول األطراف يف اختاذ القرار، وال . ‘‘احملكمة اجلنائية الدولية

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

٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٢٥إىل ١٨الفرتة من يفالسادس وعقدت اللجنة االستشارية اجتماعها 
إىل اجلمعية.تقريرها وقدمت 

الوثائق

-ICC(السادس تقرير اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة عن أعمال اجتماعها 

ASP/16/8(.

)، اجلزء الرابع.Corr.1و ICC-ASP/1/3(٢٠٠٢أيلول/سبتمرب ١٠-٠٣الوثائق الرمسية ... الدورة األوىل، نيويورك، )٩(
)١٠(

ICC-ASP/10/36 املرفق، و ،ICC-ASP/13/Res.5 واملرفق الثالث.٤٥، الفقرة



ICC-ASP/16/1/Add.1

1A1-A-161117 7

انتخاب ستة قضاة-١٤

، قرر املكتب فتح فرتة الرتشيح النتخاب ستة قضاة، وفقا للفقرة ٢٠١٧شباط / فرباير ٢٠يف 
، واملرفق األول ICC-ASP/5/Res.5، بصيغتها املعدلة مبوجب القرار ICC-ASP/3/Res.6من القرار ٣

.ICC-ASP/14/Res.4، و املرفق الثاين للقرار ICC-ASP/12/Res.8للقرار 

من نظام روما األساسي، سينتخب ستة قضاة للعمل ملدة خدمة ٣٦ادة ومبقتضى أحكام امل
، ُخيتار القضاة من بني األشخاص الذين يتحلون ٣٦من املادة ٥و ٣من تسع سنوات. ووفقا للفقرتني 

باألخالق الرفيعة واحلياد والنزاهة وتتوافر فيهم املؤهالت املطلوبة يف دولة كل منهم للتعيني يف أعلى 
ب القضائية. وجيب أيضا أن يكون لدى كل مرشح لالنتخاب باحملكمة أيضا معرفة ممتازة وطالقة املناص

يف واحدة على األقل من لغات العمل باحملكمة. وباإلضافة إىل ذلك، مت إعداد قائمتني للمرشحني:

اجلنائية، املرشحون الذين هلم كفاءة ثابتة يف جمال القانون اجلنائي واإلجراءات ‘: ألف’القائمة 
واخلربة املناسبة الالزمة، سواء كقضاة أو مدعني عامني أو حمامني، أو بصفة مماثلة أخرى، يف جمال 

اإلجراءات اجلنائية؛

املرشحون الذين هلم كفاءة ثابتة يف جماالت القانون الدويل ذات الصلة باملوضوع ‘: باء’القائمة 
نسان، وخربة مهنية واسعة يف جمال عمل قانوين ذي صلة مثل القانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإل

بالعمل القضائي للمحكمة.

وألغراض هذا االنتخاب للعمل يف احملكمة، ينتخب قاض واحد على األقل من القائمة ألف، 
وينتخب قاض واحد على األقل من القائمة باء. وباإلضافة إىل ذلك، ينتخب على األقل قاض واحد من 

موعة األ فريقية، وواحد من جمموعة آسيا واحمليط اهلادي، وواحد من جمموعة دول أمريكا الالتينية ا
ومنطقة البحر الكارييب. وعالوة على ذلك، ستنتخب مخس قاضيات على األقل.

، فُتحت فرتة ٢٠١٧شباط/فرباير ٢٠ووفقا للقرار الذي اختذه املكتب يف اجتماعه املعقود يف 
(توقيت ٢٠١٧متوز/يوليه ١٦نيسان/أبريل إىل ٢٤شغل وظائف ستة قضاة من الرتشيح لالنتخابات ل

إىل غاية ICC-ASP/3/Res.6املتخذ مبوجب القرار وسط أوروبا) ومت متديدها عمال بقرار رئيس اجلمعية
، على التوايل]. ٢٠١٧آب/أغسطس ٢٧آب/أغسطس، و ١٣متوز/يوليه، و ٣٠

الوثائق

)Add.1و ICC-ASP/16/3لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية (االنتخابات السادسة 

)ICC-ASP/16/4انتخابات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية: دليل لالنتخابات السادسة (

-ICCتقرير اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة عن أعمال اجتماعها السادس (

ASP/16/7(
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-ICC(ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدوليةعلى إجراء دليل غري رمسي وتعليق

ASP/16/INF.2(

الميزانية والماليةلجنةفي انتخاب ستة أعضاء -١٥

١٢اللجنة من تتكونأنشأت اجلمعية جلنة امليزانية واملالية. ICC-ASP/1/Res.4القراربعمًال 
ا املربة اخلخرباء من ذوي املكانة و يكونون واللذين عضوا من جنسيات خمتلفة من الدول األطراف عرتف 

ميف الشؤون املالية على املستوى الدويل. وجيب أن  ا ثالث يتم انتخا من قبل اجلمعية لفرتة والية مد
عادل.جغرايف توزيع وات على أساس سن

أن انتخاب ) ‘‘اجلمعية’’، قرر مكتب مجعية الدول األطراف (٢٠١٧شباط/فرباير ٢٠يفو 
إنف، املكتبعشرة للجمعية. ووفقا لقرارالسادسة يف الدورة سيتمستة أعضاء من جلنة امليزانية واملالية 

٢٧إىل حزيران/يونيه٥من ستكونستة مقاعد يف جلنة امليزانية واملالية مللء رشحني تقدمي املفرتة 
(بتوقيت وسط أوروبا).٢٠١٧أغسطس آب/

ماعد ـــتوزيع املقو  من ٨يف الفقرة مت حتديده يمية لغرض االنتخابات األوىل ـــوعات اإلقلـــبني ا
نحو التايل:على الICC-ASP/1/Res.5القرار 

موعة الدول األفريقية ؛(أ) مقعدان 
موعة الدول اآلسيويةب( ؛) مقعدان 
موعة دول أوروبا الشرقية؛ج( ) مقعدان 
موعة دول أمريد( كا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛) مقعدان 
موعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.هـ( ) أربعة مقاعد 

موعات ينتمون٢٠١٨أبريل نيسان/٢٠يف مهواليتتنتهي مدة األعضاء الستة الذين و  إىل ا
اإلقليمية التالية:

واحد؛(أ) الدول األفريقية، مقعدً 
مقعدان؛، ئ(ب) دول آسيا واحمليط اهلاد

؛واحدً ) دول أوروبا الشرقية، مقعدً ج(
؛واحدً ) دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، مقعدً د(
.مقعد واحد) دول أوروبا الغربية ودول أخرى، هـ(

، ترشيحاتمثانية، وردت ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر٨يففرتة الرتشيحانتهاءوحبلول موعد 
من واحد دول آسيا واحمليط اهلادئ؛ و من جمموعةثالثةو من جمموعة الدول األفريقية؛ ُقدِّم منها واحد 

من اثنانو من جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ واحدو دول أوروبا الشرقية؛ جمموعة 
، قامت دولة طرف من ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب ١ويف جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.

ا سحب ترشيحها.دول أوروبا الغربية ودول أخرىجمموعة  بإبالغ األمانة أ
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الوثائق

)Add.1و ICC-ASP/16/6(انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية

انتخاب رئيس قلم المحكمة-١٦

من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ٤٣من املادة ٢مبوجب أحكام الفقرة 
يكون على رأس مكتب قلم احملكمة رئيس قلم احملكمة ويكون هو املوظف اإلداري الرئيسي للمحكمة. 

من احلكم ذاته، يكون قلم احملكمة من األشخاص ذوي األخالق الرفيعة والكفاءة٣وعمال بالفقرة 
العالية وجيب أن يكون على معرفة ممتازة وطالقة يف لغة واحدة على األقل من لغات العمل يف احملكمة. 

تُعد ’’على أن )١١(من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات١٢من القاعدة ١وتنص الفقرة 
وحتيل هذه القائمة إىل ،٤٣من املادة ٣الرئاسة قائمة باملرشحني الذين يستوفون الشروط الواردة يف الفقرة 

ا . ‘‘مجعية الدول األطراف طلبا لتوصيا

٤ولدى تلقي هذه التوصيات من مجعية الدول األطراف، يقوم القضاة، عمال بأحكام الفقرة 
١٢من القاعدة ٣و ٢من نظام روما األساسي وعمال باإلجراء الذي تنص عليه الفقرتان ٤٣من املادة 

وقواعد اإلثبات، بانتخاب قلم احملكمة يف أقرب وقت ممكن وباألغلبية املطلقة من القواعد اإلجرائية
وبطريق االقرتاع السري، آخذين يف اعتبارهم التوصية املذكورة أعاله من مجعية الدول األطراف.

الوثائق

)ICC-ASP/16/28/Rev.1انتخاب رئيس قلم احملكمة اجلنائية الدولية (

-ICCرئيس قلم احملكمة اجلنائية الدولية (مشروع توصية بشأن انتخاب 

ASP/16/28/Rev.1/Add.1(

واعتمادهاالسادسة عشرةالنظر في ميزانية السنة المالية -١٧

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

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

ا الثالثة توصية جلن مشلة امليزانية واملالية بأن تعمد احملكمة مستقبًال وأقّرت اجلمعية يف دور
تقاريرها املتعلقة باألداء بيانات بشأن األداء املايل والنتائج احملرزة بدًال من النواتج. وينبغي تقدمي هذه 

١٠-٣الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك، )١١(
ألف.- والتصويب)، اجلزء الثاين E.03.V.2(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب 
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ضمن تقرير أومشروع امليزانية الربناجمية ضمنسنة إىل اجلمعية من خالل اللجنة إما مرة يف الاملعلومات 
.)١٢(منفصل يتعلق باألداء

الذي أوصى بأن )١٣(، أيد املكتب اقرتاح جلنة الرقابة٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٥ويف مقرر مؤرخ 
يكل احلوكمة والتكلفة اإلمجالية مللكية املباين الدائمة للمحكمة، وذلك سنَ تُ  د إىل املكتب الوالية املتعلقة 

الذي أتيحت له آلية لتيسري امليزانية، أو من خالل جلنة فرعية تابعة له هاي،من خالل فريقه العامل يف ال
إذا دعت الضرورة.

الوثائق

-ICC(٢٠١٦تقرير عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأدائها على صعيد تنفيذ براجمها لعام 

ASP/16/2(

ا الثامن والعشرين )١٤()ICC-ASP/16/5(تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور

و ICC-ASP/16/10للمحكمة اجلنائية الدولية (٢٠١٨امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 
Corr.1()١٥(

-ICC(٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠إىل غاية تقرير احملكمة اجلنائية الدولية عن أداء ميزانيتها

ASP/16/11(

ا تقرير جلنة  )١٦()ICC-ASP/16/15التاسعة والعشرين (امليزانية واملالية عن أعمال دور

-ICCالتقرير املقدم إىل املكتب بشأن املواضيع الفرعية املتعلقة بالرقابة على إدارة امليزانية واملباين (

ASP/16/21(

قلم احملكمة عن التكلفة التقريبية املخصصة حىت اآلن ضمن احملكمة فيما يتعلق بإحاالت تقرير 
)ICC-ASP/16/23(جملس األمن 

ا املخصصة لرصد ومراقبة تكاليف صيانة مبانيها  )ICC-ASP/16/25(تقرير احملكمة عن آليا

)ICC-ASP/16/26استبدال األصول الثابتة يف املباين الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية (

ب املساعدة تقرير احملكمة عن التقدم احملرز يف صياغة اقرتاحات بشأن تعديالت نظام دفع أتعا
)ICC-ASAP/16/31(٢٠١٩القانونية اعتبارا من عام 

-ألف-، واجلزء الثاين٥٠(ب)، الفقرة ٨- ألف-)، اجلزء الثاينICC-ASP/3/25(٢٠٠٤الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة ... )١٢(
.٤، الفقرة ١
)١٣(ICC-ASP/15/Res.2،٦الفقرةالثاين،املرفق.
لد)، ICC-ASP/16/20(٢٠١٧... عشرةالسادسةالدورة... الرمسيةالوثائق)١٤( .١- باءاجلزءالثاين،ا
.ألفاجلزءنفسه،املرجع)١٥(
.٢-املرجع نفسه، اجلزء باء)١٦(
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تقرير احملكمة املستكمل عن التقدم احملرز يف صياغة اقرتاحات بشأن تعديالت نظام دفع أتعاب 
)ICC-ASP/16/32(٢٠١٩املساعدة القانونية اعتبارا من عام 

النظر في تقارير مراجعة الحسابات-١٨

النظام املايل والقواعد املالية على أن تعني اجلمعية مراجعاً للحسابات ليجري من ١٢ينص البند 
مراجعة للحسابات طبقًا ملعايري املراجعة املقبولة عموماً، رهنًا بأي توجيهات خاصة من مجعية الدول 

عشرة من األطراف، ووفقاً للصالحيات اإلضافية املنصوص عليها يف مرفق هذا النظام. ويف اجللسة احلادية 
ا األوىل املعقودة يف  ، أُبلغت اجلمعية بأن املكتب تصرف مبقتضى السلطة ٢٠٠٣نيسان/أبريل ٢٢دور
فعني املكتب الوطين ملراجعة احلسابات يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ،)١٧(اليت خولته إياها اجلمعية

.)١٨(أربع سنواتوايرلندا الشمالية مراجعاً حلسابات احملكمة لفرتة قوامها 
ا العاشرة، توصية اللجنة بتعيني  (فرنسا) باعتباره مراجع ديوان احملاسبةوأيدت اجلمعية، يف دور

احلسابات اخلارجي اجلديد للمحكمة اجلنائية الدولية والصندوق االستئماين للضحايا لفرتة قوامها أربع 
.)١٩(٢٠١٢سنوات تبدأ من عام 

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

املالية تقدميها إىل اجلمعية، لفحص جيريه املسّجل وجلنة امليزانية واملالية. وتنظر اجلمعية وتقّر البيانات 
ا اللجنة. والتقارير املتعلقة باملراجعة اليت توافيها 

الوثائق

ديسمرب كانون األول/٣١لسنة املنتهية يف عن اائية الدولية ــــالية للمحكمة اجلنــــات املــــالبيان
٢٠١٦(ICC-ASP/16/12))٢٠(

كانون األول/ديسمرب ٣١البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا عن السنة املنتهية يف 
٢٠١٦(ICC-ASP/16/13))٢١(

(ICC-ASP/16/27)إنشاء شعبة للعمليات اخلارجيةعن املراجعة النهائيةتقرير

األول، الفقرة )، اجلزء Corr.1و ICC-ASP/1/3(٢٠٠٢أيلول/سبتمرب ١٠-٠٣الوثائق الرمسية ... الدورة األوىل، نيويورك، )١٧(
٢٩.

)، اجلزء األول، الفقرة ICC-ASP/1/3/Add.1(٢٠٠٣الوثائق الرمسية ... الدورة األوىل (الدورتان املستأنفتان األوىل والثانية ) ... )١٨(
٤٠.

لد األول، اجلزء الثاين، الفقرة ICC-ASP/10/20(٢٠١١الوثائق الرمسية ... الدورة العاشرة ... )١٩( .١٠)، ا
لد ICC-ASP/16/20(٢٠١٧عشرة ... السادسةالوثائق الرمسية ... الدورة)٢٠( .١-جيم، اجلزء الثاين)، ا
.٢-جيماجلزءنفسه،املرجع)٢١(
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تفعيل اختصاص المحكمة بشأن جريمة العدوان-١٩

من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، اعتمدت ٥من املادة ٢وفقا للفقرة 
، التعديالت املدخلة ٢٠١٠الذي اختذه املؤمتر االستعراضي لعام RC/Res.6، مبوجب القرار )٢٢(اجلمعية

التفامهات املتعلقة )٢٤(واعتمدت اجلمعية العامة كذلك.)٢٣(على النظام األساسي الواردة يف املرفق األول
.)٢٥(يالت املذكورة أعاله الواردة يف املرفق الثالثبتفسري التعد

وستنظر اجلمعية يف املقرتحات املتعلقة بتفعيل اختصاص احملكمة بشأن جرمية العدوان وفقا للمادة 
. RC/Res.6للقرارمكررا ثانيا ومكررا ثالثا واملرفق الثالث ١٥

الوثائق
(ICC-ASP/16/24)بشأن جرمية العدواناجلنائية الدولية تقرير عن تفعيل اختصاص احملكمة

تعديالت نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات-٢٠

، فريقاً عامًال تابعاً جلمعية الدول األطراف ICC-ASP/8/Res.6أنشأت اجلمعية، مبوجب قرارها
ا التاسعة، يف أي تعديالت مقرتحة لنظام روما األساسي وفقًا  من املادة ١للفقرة للنظر، اعتباراً من دور

ا الثامنةمن ١٢١ ، وكذلك يف أي تعديالت حمتملة أخرى لنظام روما )٢٦(النظام األساسي يف دور
ة وقواعد اإلثبات، بغية حتديد التعديالت الواجب اعتمادها وفقًا لنظام روما األساسي والقواعد اإلجرائي

األساسي وللنظام الداخلي جلمعية الدول.

وستنظر اللجنة يف تقرير الفريق العامل.

الوثائق

(ICC-ASP/16/22)تقرير الفريق العامل املعين بالتعديالت 

التعاون-٢١

ICC-ASP/15/Res.3ينطلبت اجلمعية مبقتضى القرار 
ICC-ASP/15/Res.5و)٢٧(

من )٢٨(
عملية اإلبقاء على آلية التيسري التابعة جلمعية الدول األطراف واملعنية بالتعاون ملواصلةاملكتب 

)٢٢(
RC/Res.6 ١، الفقرة.

.‘‘تعديالت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوان’’عنوان املرفق األول هو )٢٣(
)٢٤(

RC/Res.6 ٣، الفقرة.
تفامهات بشأن التعديالت اليت أدخلت على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية ’’عنوان املرفق الثالث هو )٢٥(

.‘‘العدوان
لد األول، املرفق الثاين.ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩الوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة ... )٢٦( )، ا
.٣١الفقرة )٢٧(
(ح).٣املرفق األول، الفقرة )٢٨(
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التشاور مع الدول األطراف واحملكمة والدول األخرى املعنية، واملنظمات ذات الصلة واملنظمات 
.التعاون مع احملكمةاحلكومية، من أجل زيادة غري
، ستعقد اجلمعية حلقة نقاش يف جلسة عامة للنظر يف ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١١يفو 

موضوع التعاون.
الوثائق

(ICC-ASP/16/16)تقرير احملكمة عن التعاون 

(ICC-ASP/16/17)تقرير املكتب عن التعاون

لجمعيةلو استعراض أساليب عمل الهيئات الفرعية التابعة للمكتب-٢٢

ا اخلامسة عشرة القرارات املتخذة فيما يتعلق، يف مجلة أمور،  اعتمدت اجلمعية العامة يف دور
ا،  خبارطة الطريق العامة للتسهيالت، ومدة واليات امليسرين وجهات االتصال والتقارير املتصلة 

ا السنوية وإدراج شرائح عامة ح ول بنود معينة من جدول األعمال وتقييمات الواليات املقررة، ومدة دورا
وسلمت اجلمعية أيضا بفوائد ترشيد أساليب عمل اهليئات الفرعية التابعة للمكتب .)٢٩(يف هذه الدورات

، وقررت مواصلة حتسني أساليب عمل املكتب وإدارة )٣٠(واجلمعية من أجل مواجهة عبء العمل املتزايد
، وكلفت املكتب بواليات معينة.)٣١(الصددشؤون اجلمعية، واختذت قرارات معينة يف هذا 

هلذا البندوثائقال 

الذكرى السنوية العشرون العتماد نظام روما األساسي-٢٣

بند خاص بشأن الذكرى السنوية إدراج ICC-ASP/15/Res.5اجلمعية مبوجب القرار قررت 
اجلمعيُة احملكمَة والدول كما شجعت .)٣٢(العشرين يف جدول أعمال الدورة السادسة عشرة للجمعية

تمع املدين على االحتفال يف عام  بالذكرى العشرين ٢٠١٨األطراف واملنظمات الدولية املعنية وا
.)٣٣(العتماد نظام روما األساسي

هلذا البندوثائقال 

النظام األساسي المعدل المؤقت لموظفي المحكمة الجنائية الدولية-٢٤

ا السادسة عشرة،  يف الدورة اخلامسة عشرة، طلبت اجلمعية إىل احملكمة أن تقدم، خالل دور
النص الكامل للنظام األساسي املعدل املؤقت املتعلق مبجموعة عناصر األجر اخلاصة باألمم املتحدة، واليت 

لد األول، اجلزء األول، الفقرة ICC-ASP/15/20(٢٠١٦الوثائق الرمسية ... الدورة اخلامسة عشرة ... )٢٩( .٥٠)، ا
.٧٧، الفقرة ICC-ASP/12/Res.8القرار )٣٠(
.١١. املرجع نفسه، املرفق األول، الفقرة ٧٩املرجع نفسه، الفقرة )٣١(
(ج).١املرجع نفسه، الفقرة )٣٢(
.١٠، الفقرة ICC-ASP/12/Res.8القرار )٣٣(
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.)٣٤(داري للموظفنيمن النظام اإل٢-١٢عمال باملادة ٢٠١٧كانون الثاين/يناير ١تنطبق اعتبارا من 
وستنظر اجلمعية يف التعديالت املدخلة على النظام األساسي للموظفني.

القرار المتعلق بتاريخ انعقاد الدورة المقبلة لجمعية الدول األطراف-٢٥

ا. ٥وفقا للمادة  من النظام الداخلي، تقرر اجلمعية يف الدورة السابقة تاريخ بدء كل دورة ومد
ا السابعة عشرة يف الهاي. وستبت اجلمعية ويف الدورة  اخلامسة عشرة، قررت اجلمعية العامة أن تعقد دور

ا السابعة عشرة ومكان انعقاد دورتيها الثامنة عشرة والتاسعة عشرة. يف موعد دور

ومكان انعقاد الدورات المقبلة للجنة الميزانية والماليةبتواريخالقرارات المتعلقة -٢٦

، جتتمع جلنة امليزانية واملالية عند االقتضاء، ICC-ASP/1/Res.4من مرفق القرار ٤وفقا للفقرة 
ا الثالثني يف  ا التاسعة والعشرين بصفة مؤقتة عقد دور ومرة يف السنة على األقل. وقررت اللجنة يف دور

ا احلادية والثالثني يف ٢٠١٨نيسان/أبريل٢٠إىل ١٦الفرتة من  ١٤إىل ٣الفرتة من ، ودور
وستقرر اجلمعية موعد ومكان انعقاد الدورتني الثالثني واحلادية والثالثني للجنة..)٣٥(٢٠١٨

مسائل أخرى-٢٧
_________

)٣٤(
ICC-ASP/15/Res.1 ٣، الفرع نون، الفقرة.

)٣٥(
ICC-ASP/16/15.... الفقرة ،


