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الدورة التاسعة عشرة
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القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت
مذكرة من األمانة
مت إعداد القائمة املشروحة التالية للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة عشرة
جلمعية الدول األطراف ("اجلمعية") يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية )(ICC-ASP/19/1
من أجل مساعدة اجلمعية يف النظر يف املسائل املطروحة عليها يف دورهتا التاسعة عشرة .ونتيجةً للقيود
املتعلقة يف جائحة فايروس كوروان املستجد ( ،)COVID-19قرر املكتب يف اليومي  1و 23تشرين األول/
أكتوبر  2020أبن تُع َقد الدورة التاسعة عشرة يف الهاي يف الفرتة من  14إل  16كانون األول /ديسمرب
 ،2020وأن تُع َقد الدورة التاسعة عشرة املستأنفة مبدئياً يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يف الفرتة من 17
إل  23كانون األول /ديسمرب  .2020وتعكس هذه القائمة حالة الواثئق الصادرة حىت اتريخ  9كانون
األول /ديسمرب .2020
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.1

افتتاح الدورة من قبَل الرئيس
وفقاً للفقرة  6من املادة  112من نظام روما األساسي ،جتتمع اجلمعية يف دورة عادية مرًة يف السنة.
وقد قررت اجلمعية يف اجللسة التاسعة من دورهتا الثامنة عشرة واليت عُ ِقدت يف  6كانون األول /ديسمرب
 ،2019أبن يتم عقد دورهتا التاسعة عشرة يف نيويورك يف الفرتة من  7إل  17كانون األول /ديسمرب
 .2020واختذ املكتب قرارات يف اليومي  1و  23تشرين األول /أكتوبر  ،2020أبن يتم عقد الدورة
التاسعة عشرة يف الهاي يف الفرتة من  14إل  16كانون األول /ديسمرب  ،2020وأن يتم عقد الدورة
التاسعة عشرة املستأنفة مبدئياً يف نيويورك يف الفرتة من  17إل  23كانون األول /ديسمرب .2020

.2

دقيقة صمت للصالة أو التأمل
عمالً ابملادة  ٤٣من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف ،يدعو الرئيس املمثلي فور افتتاح
اجللسة العامة األول ومباشرة قبل اختتام اجللسة العامة األخرية إل التزام الصمت دقيقةً واحد ًة للصالة أو
التأمل.

.3

إقرار جدول األعمال
تنطبق على الدورات العادية كل من مواد النظام الداخلي من  10إل  13ومن  18إل 22
اخلاصة جبدول األعمال.
وفقاً للمادتي  10و 11من النظام الداخلي ،صدر جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة عشرة
بتاريخ  9كانون الثاين /يناير  .2020ومبوجب املادة  19من النظام الداخلي ،فإنه يتوجب تقدمي جدول
األعمال إل جلمعية يف أقرب وقت ممكن بعد افتتاح الدورة ،وذلك من أجل املوافقة عليه.
الواثئق
جدول األعمال املؤقت (.)ICC-ASP/19/1

.4

انتخاب الرئيس للدورات العشرين إىل الثانية والعشرين.
وفقاً للفقرتي (3أ) و(ب) من املادة  112من نظام روما األساسي ،يكون للجمعية مكتب يتكون
وانئب الرئيس ،ومثانية عشرة عضو ،تنتخبهم اجلمعية ملدة ثالث سنوات .وعالوًة على ذلك،
من الرئيس َ
تكون للمكتب صفةً متثيلية ،ويُراعى بشكل خاص التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيل املناسب للنظم القانونية
الرئيسية يف العامل.
ووفقاً للمادة  29من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف"1 ،يف حال أتخر انعقاد الدورة العادية
للجمعية اليت تصادف هناية فرتة والية املكتب عن موعد انعقاد الدورة العادية السابقة يف السنة التقوميية،
 1ابلصيغة املعدلة ابلقرار  ،ICC-ASP/12/Res.8املرفق الثالث.

2

1A1-A-081220

______________________________________________________________________________________________________ICC-ASP/19/1/Add.1

فإن املكتب يواصل أداء مهامه إل حي اختتام تلك الدورة .وما مل تقرر اجلمعية خالف ذلك ،فإهنا تقوم
ابنتخاب تشكيلة جديدة للمكتب خالل الدورة العادية اليت تصادف هناية فرتة والية املكتب .ويتول املكتب
املنتخب مهامه يف ختام الدورة اليت انتُ ِخب فيها ،ويشغل منصبه حىت انتهاء فرتة واليته .ويقوم املكتب
َ
مبساعدة اجلمعية يف االضطالع مبسؤولياهتا".
ستقوم اجلمعية يف دورهتا التاسعة عشرة ،ابنتخاب الرئيس للدورات العشرين إل الثانية والعشرين.
.5

انتخاب انئبني للرئيس ومثانية عشرة عضو يف املكتب للدورات العشرين إىل الثانية والعشرين
وفقاً للمادة  29من النظام الداخلي ،بصيغته املعدلة مبوجب القرارين  ICC-ASP/3/Res.2و
 ، ASP/12/Res.8وافقت اجلمعية يف اجللسة اخلامسة من دورهتا الثالثة على تشكيلة املكتب التالية:
(أ)

ICC-

جمموعة الدول األفريقية 5 :مقاعد.

(ب) جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ 3 :مقاعد.
(ج) جمموعة دول أورواب الشرقية 4 :مقاعد.
(د)

جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب 4 :مقاعد.

(ه) جمموعة دول أورواب الغربية والدول األخرى 5 :مقاعد.
وعمالً ابملادة  29من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف ،ستقوم اجلمعية ابنتخاب رئيس
انئب الرئيس من ضمن أعضاء املكتب لنفس
لدوراهتا العشرين إل الثانية والعشرين ،وستقوم أيضاً ابنتخاب َ
املدة.
.6

الدول املتأخرة عن سداد اشرتاكاهتا
وفقاً للفقرة  8من املادة  112من نظام روما األساسي " ،ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن
سداد رسوم اشرتاكاهتا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية واملكتب يف حال كانت املتأخرات
اليت عليها مساويةً لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتي الكاملتي السابقتي أو زائد ًة عنها".
ويف دورهتا الرابعة ،أحاطت اجلمعية علماً بتقرير املكتب حول متأخرات الدول األطراف،2
والتوصيات الواردة فيه ،ودعت املكتب لتقدمي تقرير إل الدورة اخلامسة للجمعية عن حالة املتأخرات والذي
يتضمن ،إن لَ ِزم ،مقرتحات حول تدابري تشجع على دفع االشرتاكات املقررة والسلف املقدمة لتغطية تكاليف
احملكمة يف وقتها وبشكل كامل وغري مشروط .وعالوةً على ذلك ،فقد قررت اجلمعية مبوجب الفقرة  8من
املادة  112من نظام روما األساسي أبن يتم تقدمي طلبات اإلعفاء من قِبَل الدول األطراف إل أمانة اجلمعية
قبل شهر على األقل من انعقاد دورة جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") ،وذلك لتسهيل مراجعة اللجنة لتلك

 2وثيقة احملكمة اجلنائية
1A1-A-081220

الدولية ICC-ASP/4/14.

3

ICC-ASP/19/1/Add.1

الطلبات ،حيث ينبغي على اللجنة أن تُقدم املشورة إل اجلمعية قبل أن تبت اجلمعية يف أي من طلبات
اإلعفاء مبوجب الفقرة  8من املادة  112من نظام روما األساسي.3
ويف دورهتا اخلامسة ،جددت اجلمعية نداءها إل الدول األطراف املتأخرة عن تسديد اشرتاكاهتا
لتسوية حساابهتا مع احملكمة يف أقرب وقت ممكن .ويف هذا الصدد ،اعتمدت اجلمعية القرارICC-
 ASP/5/Res.3والذي يتضمن توصيات تبي اإلجراء احملدد الواجب اتباعه لتقدمي طلب إعفاء من فقدان
حقوق التصويت ، 4.وقررت أن يقوم املكتب وبشكل منتظم مبراجعة حالة املدفوعات اليت تتلقاها احملكمة
طوال السنة املالية ،واعتبار تدابري إضافية تشجع الدول األطراف على تسديد اشرتاكاهتا حبسب االقتضاء.5
وقررت اجلمعية يف دورهتا الثامنة عشرة أن "يواصل املكتب مراقبة حالة املدفوعات اليت تتلقاها
احملكمة خالل السنة املالية للمحكمة واعتبار تدابري إضافية لتشجيع مجيع الدول األطراف على تسديد
اشرتاكاهتم حبسب االقتضاء ،ومواصلة احلوار مع الدول األطراف اليت لديها اشرتاكات مستحقة أو لديها
متأخرات ،وعن طريق التيسري السنوي ملوضوع املتأخرات ،وتقدمي تقرير إل اجلمعية حول ذلك يف دورهتا
التاسعة عشرة" 6،ويقوم املكتب بذلك من خالل رئيس اجلمعية ،ومنسق الفريق العامل ،وامليسر بشأن
املتأخرات.
الواثئق
تقرير املكتب عن متأخرات الدول األطراف

)(ICC-ASP/19/27

.7

واثئق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة التاسعة عشرة

(أ)

تعيي جلنة واثئق التفويض.
تقتضي املادة  25من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف أبن يتم تعيي جلنة واثئق التفويض
يف بداية كل دورة .وتتألف اللجنة من ممثلي تسعة من الدول األطراف تُعينهم اجلمعية بناءً على اقرتاح
الرئيس.

 3الواثئق الرمسية ،الدورة الرابعة جلمعية الدول األطراف( ،2005 ،وثيقة احملكمة اجلنائية الدولية  ،)ICC-ASP/4/32اجلزء الثالث ،القرار
 ،ICC-ASP/4/Res.4الفقرات  40و  43و .44
 4الواثئق الرمسية ،الدورة اخلامسة جلمعية الدول األطراف( ،2006 ،وثيقة احملكمة اجلنائية الدولية  ،)ICC-ASP/5/32اجلزء الثالث،
القرار  ،ICC-ASP/5/Res.3املرفق الثالث.
 5نفس املرجع ،الفقرة .42
 6الواثئق الرمسية ،الدورة الثامنة عشرة جلمعية الدول األطراف( ،2019 ،وثيقة احملكمة اجلنائية الدولية  ،)ICC-ASP/19/20اجمللد األول،
اجلزء الثالث ،القرار  ،ICC-ASP/18/Res.6املرفق األول ،الفقرة (16ب).
4

1A1-A-081220

______________________________________________________________________________________________________ICC-ASP/19/1/Add.1

(ب) تقرير جلنة واثئق التفويض
سأليت التمثيل وواثئق التفويض .ووفقاً للمادة ،24
تنظم املادتي  23و 28من النظام الداخلي َم َ
تُقدم إل األمانة واثئق تفويض ممثلي الدول األطراف وأمساء املناوبي واملستشارين مبوعد ال يتجاوز 24
ساعة من افتتاح الدورة إن أمكن .ويتم إصدار واثئق التفويض من قِبَل رئيس الدولة أو رئيس احلكومة أو
وزير اخلارجية أو من شخص خمول من أحدهم للقيام بذلك.
ومبوجب املادة  ،25تقوم جلنة واثئق التفويض املكونة من ممثلي تسعة من الدول األطراف ،والذين
تُعينهم اجلمعية يف بداية كل دورة بناءً على اقرتاح الرئيس ،بفحص واثئق التفويض ملمثلي الدول األطراف
وتقدم تقريرها إل اجلمعية دون أتخري.
.8

تنظيم العمل
ستنظر اجلمعية يف برانمج عمل وتعتمده يف بداية الدورة ،وذلك بناءً على االقرتاح املقدم من قِبَل
املكتب.

.9

مناقشة عامة
تُدعى كل دولة طرف ودولة مراقبة ودولة مدعوة وعدد حمدد من ممثلي اجملتمع املدين للمشاركة يف
املناقشة العامة .وُميكن للوزراء ونواهبم ووزراء الدولة تقدمي بيان مدته مخس دقائق من مقعدهم املخصص يف
غرفة االجتماعات أو تشغيل فيديو مسجل مسبقاً أثناء اجللسة العامة خالل مناقشة هذا البند من جدول
األعمال .وميكن تقدمي البياانت األخرى إما كفيديوهات مسجلة مسبقاً أو كبياانت مكتوبة واليت يتم نشرها
على املوقع اإللكرتوين للجمعية.
ال واثئق.

 .10تقرير عن أنشطة املكتب
وفقاً للفقرة (2ج) من املادة  112من نظام روما األساسي ،يتعي على اجلمعية النظر يف تقارير
وأنشطة املكتب واختاذ اجراءات مالئمة يف هذا الصدد.
الواثئق
تقرير جلنة التعويضات القضائية

)(ICC-ASP/19/18

تقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين ابحلوكمة
تقرير املكتب عن التكامل

)(ICC-ASP/19/22

تقرير املكتب عن عدم التعاون
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تقرير املكتب عن استعراض عمل آلية الرقابة املستقلة وواليتها التشغيلية
تقرير احملكمة عن التعاون

)(ICC-ASP/19/25

التقرير السنوي لرئيس آلية الرقابة املستقلة
تقرير الفريق العامل املعين

)(ICC-ASP/19/24

)(ICC-ASP/19/26

ابلتعديالت(ICC-ASP/19/28).

تقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بي اجلنسي يف تعيي املوظفي لدى احملكمة
اجلنائية الدولية(ICC-ASP/19/29).
تقرير املكتب عن خطة عمل مجعية الدول األطراف اهلادفة إل حتقيق العاملية لنظام روما األساسي
للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه بشكل كامل(ICC-ASP/19/30).
تقرير املكتب حول مواضيع امليزانية الفرعية املتعلقة ابلرقابة على إدارة امليزانية

واملباين(ICC-.

)ASP/19/31

تقرير عن دستور وأنشطة نقابة احملامي لدى احملكمة اجلنائية
تقرير املكتب عن التعاون

الدولية(ICC-ASP/19/32).

)(ICC-ASP/19/33

اقتراح المكتب بشأن اتخاذ القرار)(ICC-ASP/19/34
تقرير املكتب بشأن جدولة جلسات اجلمعية )(ICC-ASP/19/35
 .11تقرير عن أنشطة احملكمة
مبوجب الفقرة (2ب) من املادة  112من نظام روما األساسي ،توفر اجلمعية للرائسة واملدعي العام
واملسجل ،الرقابة اإلدارية يف ما يتعلق إبدارة احملكمة .ووفقاً للفقرة  5من املادة  112من نظام روما
األساسي ،جيوز لرئيس احملكمة واملدعي العام واملسجل أو ممثليهم أن يشاركوا يف اجتماعات اجلمعية .وكما
هو منصوص عليه يف املادة  34من النظام الداخلي ،جيوز هلم تقدمي بياانت شفوية أو مكتوبة وتقدمي
معلومات حول أي مسألة قيد النظر .وبناءً عليه ،يقدم رئيس احملكمة تقريراً عن أنشطة احملكمة منذ انعقاد
الدورة الثامنة عشرة للجمعية.
واثئق
تقرير عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية
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 .12تقرير جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحاي
أسست اجلمعية مبوجب قرارها  7 ICC-ASP/1/Res.6صندوقاً استئمانياً لصاحل ضحااي اجلرائم اليت
تندرج يف اختصاص احملكمة وأسرهم ،فضالً عن جملس إدارة الصندوق االستئماين لصاحل الضحااي.
ووفقاً للفقرة  11من القرار ، ICC-ASP/1/Res.6ينبغي على جملس اإلدارة أن يقدم تقريراً سنوايً
إل اجلمعية عن أنشطة ومشاريع الصندوق ومجيع التربعات املقدمة ،بغض النظر عما إذا مت قبوهلا أو رفضها.
واثئق
تقرير إل مجعية الدول األطراف عن مشاريع وأنشطة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحااي يف
الفرتة ما بي  1متوز /يوليو  2019و 30حزيران /يونيو (ICC-ASP/19/14) 2020
 .13استعراض للمحكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي
ابإلضافة إل قرار اجلمعية يف دورهتا الثامنة عشرة إلجراء استعراض خبري مستقل للمحكمة اجلنائية
الدولية ونظام روما األساسي وتعيي فريق من اخلرباء املستقلي هلذا الغرض ) ،(ICC-ASP/18/Res.7ستنظر
اجلمعية يف تقرير وتوصيات فريق اخلرباء املستقلي وتتخذ قرارات بشأن تنفيذها.
واثئق
استعراض خبري مستقل للمحكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي (التقرير النهائي)30 ،
أيلول /سبتمرب (ICC-ASP/19/16) 2020
 .14انتخاب املدعي العام
وفقاً للفقرة  28من القرار  ICC-ASP/1/Res.2بصيغته املعدلة ابلقرار  ،ICC-ASP/3/Res.6تُطبق
إجراءات تسمية املرشحي ملناصب القضاة مع ما يلزم من تعديل لرتشيح املدعي العام .ابإلضافة إل ذلك،
ووفقاً للفقرة  29من القرار  ICC-ASP/1/Res.2بصيغته املعدلة ابلقرار  ،ICC-ASP/3/Res.6يفضل تقدمي
الرتشيحات ملنصب املدعي العام بدعم من عدد من الدول األطراف .ووفقاً للفقرة  33من القرار ICC-
 ASP/1/Res.2بصيغته املعدلة يف القرار ICC-ASP/3/Res.6جيب بذل كل جهد النتخاب املدعي العام
ابإلمجاع.
اعتمد املكتب يف  3نيسان /أبريل  2019االختصاصات املتعلقة ابنتخاب املدعي العام، 8واليت
نصت على أن يتم استكمال إجراءات ترشيح وانتخاب املدعي العام من خالل جلنة انتخاب املدعي العام
 7الواثئق الرمسية ،الدورة األول جلمعية الدول األطراف ،نيويورك ،من  3إل  10أيلول /سبتمرب ( ،2002وثيقة احملكمة اجلنائية الدولية
 ،)ICC-ASP/1/3 and Corr.1اجلزء الرابع.
ICC-ASP/18/INF.2.8
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وذلك مبساعدة فريق من اخلرباء ،وقدمت اللجنة تقريرها 9يف  30حزيران /يونيو  .2020واعتمد املكتب
يف  13تشرين الثاين /نوفمرب " ،2020انتخاب املدعي العام :الطريق إل األمام" والذي استكمل العملية
املنصوص عليها يف االختصاصات .ويف  25تشرين الثاين /نوفمرب  2020وعمالً ب "الطريق إل األمام"،
قدمت جلنة انتخاب املدعي العام إضافةً إل تقريرها.10
وقرر املكتب يف  30حزيران /يونيو فتح فرتة الرتشيح النتخاب املدعي العام وذلك وفقاً للقرار
 ICC-ASP/1/Res.2بصيغته املعدلة  .ICC-ASP/3/Res.6وقد كانت فرتة الرتشيح مفتوحةً ما بي  1متوز/
يوليو و  22أيلول /سبتمرب  ،2020وقد مت متديدها حىت  22تشرين األول /أكتوبر و  22تشرين الثاين/
نوفمرب و  13كانون األول /ديسمرب على التوايل.
الواثئق
تقرير اللجنة عن انتخاب املدعي العام

(ICC-ASP/19/INF.2, Add.1, Add.2, Add.3 and

)Add.4

انتخاب املدعي العام للمحكمة اجلنائية

الدولية )(ICC-ASP/19/19

 .15انتخاب ستة قضاة
يف  18كانون األول /ديسمرب  ،2019قرر املكتب فتح فرتة الرتشيح النتخاب ستة قضاة وذلك
وفقاً للفقرة  3من القرار  ICC-ASP/3/Res.6بصيغته املعدلة ابلقرار  ICC-ASP/5/Res.5والقرارICC-
 ،ASP/12/Res.8املرفق األول ،والقرار  ،ICC-ASP/14/Res.4املرفق الثاين.
مبوجب أحكام املادة  36من نظام روما األساسي ،يتم انتخاب ستة قضاة للعمل ملدة تسع سنوات.
ووفقاً للفقرتي  3و  ، 5يتم اختيار القضاة من بي أشخاص ذوي أخالق رفيعة ويتسمون ابحلياد والنزاهة
ولديهم املؤهالت املطلوبة يف دولة كل منهم للتعيي يف أعلى املناصب القضائية .وجيب على كل مرشح
لالنتخاب يف احملكمة أن يكون لديه معرفة ممتازة وطالقة يف لغة واحدة على األقل من لغات العمل يف
احملكمة .وابإلضافة إل ذلك ،فقد مت إعداد قائمتي من املرشحي:
(أ) القائمة أ :املرشحون الذين يتمتعون بكفاءة اثبتة يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية،
ولديهم اخلربة الالزمة ذات الصلة سواءً كقضاة أو مدعي عامي أو حمامي أو بصفة أخرى مماثلة يف
اإلجراءات اجلنائية.

ICC-ASP/19/INF.2, Add.1 and Add.2.9
ICC-ASP/19/INF.2/Add.3 and Add.4.10
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(ب) القائمة (ب) :املرشحون الذين يتمتعون بكفاءة اثبتة يف جماالت ذات صلة ابلقانون الدويل
مثل القانون الدويل اإلنساين ،وقانون حقوق اإلنسان وخربة واسعة ابلصفة القانونية املهنية ذات الصلة
ابلعمل القضائي للمحكمة.
وألغراض االنتخاب لدى احملكمة ،تصوت الدول األطراف ملرشح واحد على األقل من القائمة أ
ومرشح واحد على األقل من القائمة ب .وابإلضافة إل ذلك ،تصوت الدول األطراف ملرشح واحد على
األقل من جمموعة دول أورواب الشرقية ومرشيحن اثني على األقل من جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر
الكاريب ،وعالوةً على ذلك ،يتعي عليهم أن يصوتوا ملرشحة واحدة على األقل.
ووفقاً لقرار املكتب يف اجتماعه املعقود يف  18كانون األول /ديسمرب  ،2019امتدت فرتة الرتشيح
من  6كانون الثاين /يناير إل  30آذار /مارس ( 2020توقيت وسط أورواب) ،وقد مت متديدها من قِبَل
املكتب مبوجب متديد طارئ حىت  30نيسان /أبريل  .2020وبعد ذلك ،مت متديد الفرتة ملرة واحدة بقرار
من رئيس اجلمعية إل اتريخ  14آاير /مايو  ،2020وذلك عمالً ابلقرار .ICC-ASP/3/Res.6
الواثئق
االنتخاابت السابعة لقضاة احملكمة اجلنائية

الدولية )(ICC-ASP/19/2/Rev.2

)العربية والفرنسية واإلسبانية(
االنتخاابت السابعة لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية (( (ICC-ASP/19/2/Rev.3اإلجنليزية فقط)
االنتخاابت السابعة لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية
واإلسبانية) .
االنتخاابت السابعة لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية
والفرنسية)
االنتخاابت السابعة لقضاة احملكمة اجلنائية

((ICC-ASP/19/2/Add.1/Rev.1

((ICC-ASP/19/2/Add.1/Rev.2

(العربية

(اإلجنليزية

الدولية ()ICC-ASP/19/2/Add.2

انتخاابت قضاة احملكمة اجلنائية الدولية :دليل لالنتخاابت السابعة

)(ICC-ASP/19/3/Rev.1

تقرير اللجنة اإلستشارية املعنية برتشيح القضاة عن أعمال اجتماعها السابع

)(ICC-ASP/19/11

دليل غري رمسي وتعليق على إجراء ترشيح وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية

الدولية (ICC-

)ASP/16/INF.2

 .16انتخاب ستة أعضاء للجنة امليزانية واملالية
عمالً ابلقرار  ،ICC-ASP/1/Res.4أنشأت اجلمعية جلنة امليزانية واملالية .وتتكون اللجنة من 12
عضو من جنسيات خمتلفة من اخلرباء ذوي املكانة واخلربة املعرتف هبا يف الشؤون املالية على املستوى الدويل
من الدول األطراف ،ويتم انتخاهبم من قِبَل اجلمعية لوالية مدهتا ثالث سنوات وعلى أساس توزيع جغرايف
عادل.
1A1-A-081220
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يف  25شباط /فرباير ،2020قرر مكتب مجعية الدول األطراف أبن يتم انتخاب ستة أعضاء للجنة
امليزانية واملالية يف الدورة التاسعة عشرة للجمعية .وعمالً بقرار املكتب ،امتدت فرتة الرتشيح لستة مقاعد يف
جلنة امليزانية واملالية من  8حزيران /يونيو إل  30آب /أغسطس ( 2020توقيت وسط أورواب).
مت حتديد آلية توزيع املقاعد بي اجملموعات اإلقليمية لغرض االنتخاب األول يف الفقرة  8من القرار
 ICC-ASP/1/Res.5على النحو التايل:
(أ)

مقعدان جملموعة الدول األفريقية.

(ب) مقعدان جملموعة الدول اآلسيوية.
(ج) مقعدان جملموعة دول أورواب الشرقية.
(د)

مقعدان جملموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب.

(ه)

أربعة مقاعد جملموعة دول أورواب الغربية والدول األخرى.

وينتمي األعضاء الستة الذين تنتهي فرتة واليتهم يف  20نيسان /أبريل  2021إل اجملموعات
اإلقليمية التالية:
(أ)

الدول األفريقية ،مقعد واحد.

(ب) دول آسيا واحمليط اهلادئ ،مقعدان.
(ج) دول أورواب الشرقية ،مقعد واحد.
(د)

دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب ،مقعد واحد

(ه) دول أورواب الغربية والدول األخرى ،مقعد واحد.
ويف ختام فرتة الرتشيح املؤرخة يف  30آب /أغسطس  ،2020مت استالم ستة ترشيحات .كان من
بي تلك الرتشيحات واحدة من جمموعة الدول األفريقية ،واثنتي من جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ،
وواحدة من جمموعة دول أورواب الشرقية ،وواحدة من جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب
ابإلضافة إل واحدة من جمموعة دول أورواب الغربية والدول األخرى.
سيتم انتخاب األعضاء لوالية مدهتا ثالث سنوات واليت تبدأ يف  21نيسان /أبريل 2021
وتنتهي يف  31كانون األول /ديسمرب  ،2023وذلك وفقاً لتوصية املكتب الصادرة يف  12تشرين الثاين/
نوفمرب (https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-18-Bureau-10.pdf) 2019
الواثئق
انتخاابت أعضاء جلنة امليزانية واملالية

10
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 .17النظر يف ميزانية السنة املالية التاسعة عشرة واعتمادها
فيها.

وفقاً للفقرة (2د) من املادة  112من نظام روما األساسي ،تنظر اجلمعية يف ميزانية احملكمة وتبت

وينص البند  3من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة على أن يقوم املسجل إبعداد امليزانية
الربانجمية املقرتحة لكل فرتة مالية ويقدمها إل الدول األطراف وجلنة امليزانية واملالية للنظر فيها .وتقدم اللجنة
التوصيات ذات الصلة إل اجلمعية.
وأيدت اجلمعية يف دورهتا الثالثة توصيات اللجنة أبن تُدرج احملكمة مستقبالً يف تقارير األداء بياانت
حول األداء املايل والنتائج احملققة بدالً من النواتج .وجيب تقدمي هذه املعلومات سنوايً إل اجلمعية من خالل
11
اللجنة إما ضمن مشروع امليزانية الربانجمية أو بتقرير منفصل حول األداء.
الواثئق
تقرير عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء برانجمها للعام 2019

)(ICC-ASP/19/7

تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية
تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا الرابعة والثالثي

()ICC-ASP/19/5

امليزانية الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 2021

12

(ICC-ASP/19/10, and

13

)Corr.1

تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا اخلامسة والثالثي

()ICC-ASP/19/15

14

تقرير قلم احملكمة عن التكلفة التقريبية املخصصة حىت اللحظة ضمن احملكمة فيما يتعلق إبحاالت
جملس األمن )(ICC-ASP/19/17
تقرير املكتب عن املواضيع الفرعية املتعلقة ابمليزانية يف الرقابة على إدارة امليزانية واملباين

(ICC-

)ASP/19/31

تقرير امليزانية الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام  – 2021ملخص تنفيذي

(ICC-

)ASP/19/INF.3

 11الواثئق الرمسية ،الدورة الثالثة جلمعية الدول األطراف( 2004 ،وثيقة احملكمة اجلنائية الدولية  ،)ICC-ASP/3/25اجلزء الثاين -أ-
(8ب) ،الفقرة  ،50واجلزء الثاين-أ ،1-الفقرة . 4
 12الواثئق الرمسية ،الدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول األطراف( ،2020 ،وثيقة احملكمة اجلنائية الدولية  ،)ICC-ASP/19/20اجمللد
الثاين ،اجلزء ب.1-
 13نفس املرجع ،اجلزء أ.
 14نفس املرجع ،اجلزء ب.2-
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 .18النظر يف تقارير مراجعة احلساابت
ينص البند  12من النظام املايل والقواعد املالية أبن تقوم اجلمعية بتعيي مراجعاً للحساابت ليقوم
إبجراء مراجعة للحساابت وفقاً ملعايري املراجعة املوحدة واملقبولة عموماً ،ورهناً أبي توجيهات خاصة من
اجلمعية ووفقاً للصالحيات األخرى املنصوص عليها يف مرفق النظام املايل والقواعد املالية.
وأيدت اجلمعية يف دورهتا العاشرة توصية اللجنة بتعيي ديوان احملاسبة (فرنسا) كمراجع احلساابت
اخلارجي اجلديد للمحكمة اجلنائية الدولية والصندوق االستئماين للضحااي وذلك ملدة أربع سنوات بدءاً من
السنة املالية لعام  15.2012ووافقت اجلمعية يف دورهتا الرابعة عشرة على متديد فرتة عمل احملاسب اخلارجي
لعامي إضافيي ،لتشمل بذلك البياانت املالية للمحكمة وللصندوق االستئماين للضحااي لعامي 2016
و ،2017وقررت توسيع نطاق تلك الوالية لتتضمن مراجعةً لألداء 16.ووافقت احملكمة يف دورهتا اخلامسة
عشرة على متديد فرتة عمل مراجع احلساابت اخلارجي لعامي آخرين ،لتشمل بذلك البياانت املالية
للمحكمة اجلنائية الدولية والصندوق االستئماين للضاحيا لعامي  2018و 17.2019ووافقت اجلمعية يف
دورهتا الثامنة عشرة على متديد فرتة عمل مراجع احلساابت اخلارجي لعام آخر ،لتشمل بذلك البياانت املالية
18
للمحكمة اجلنائية الدولية والصندوق االستئماين للضحااي لعام .2020
ينص البند  7-12على أن ي ِ
صدر مراجع احلساابت اخلارجي تقريراً عن مراجعة البياانت املالية
ُ
واجلداول ذات الصلة املتعلقة ابلفرتة املالية .ووفقاً للبندين  8-12و ،9-12ختضع تقارير املراجعة للفحص
من قِبَل املسجل وجلنة امليزانية واملالية قبل أن يتم تقدميها إل اجلمعية .وتنظر اجلمعية يف البياانت املالية
وتقارير املراجعة احملالة إليها من اللجنة وتصدق عليها.
عشرة.

ستنظر اجلمعية أيضاً يف تقارير جلنة مراجعة احلساابت عن أعمال دورتيها احلادية عشرة والثانية

19

 15الواثئق الرمسية ،الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف( ،2011 ،وثيقة احملكمة اجلنائية الدولية  ،)ICC-ASP/10/20اجمللد األول،
اجلزء الثاين ،الفقرة .10
 16الواثئق الرمسية ،الدورة الرابعة عشرة جلمعية الدول األطراف( ،2015 ،وثيقة احملكمة اجلنائية الدولية  ،)ICC-ASP/14/20اجمللد
األول ،اجلزء الثالث ،القرار  ،ICC-ASP/14/Res.1الفقرة ك.2-
 17الواثئق الرمسية ،الدورة اخلامسة عشرة جلمعية الدول األطراف( ،2016 ،وثيقة احملكمة اجلنائية الدولية  ،)ICC-ASP/15/20اجمللد
األول ،اجلزء الثالث ،القرار  ،ICC-ASP/15/Res.1الفقرة ك.2-
 18الواثئق الرمسية ،الدورة الثامنة عشرة جلمعية الدول األطراف( ،2019 ،وثيقة احملكمة اجلنائية الدولية  ،)ICC-ASP/18/20اجمللد
األول ،اجلزء الثالث ،القرار  ،ICC-ASP/18/Res.1الفقرة ط.2-
 19متاح على املوقع اإللكرتوين جلمعية الدول األطراف http://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee.
12
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الواثئق
البياانت املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للسنة املنتهية يف  31كانون األول /ديسمرب 2019
()ICC-ASP/19/12

20

البياانت املالية للصندوق االستئماين للضحااي للسنة املنتهية يف  31كانون األول /ديسمرب 2019
()ICC-ASP/19/13

21

 .19تعيني مراجع احلساابت اخلارجي
ستتخذ اجلمعية قراراً بشأن تعيي مدقق احلساابت اخلارجي وذلك يف ضوء توصيات جلنة مراجعة
احلساابت وجلنة امليزانية واملالية.
أوصت جلنة مراجعة احلساابت يف دورهتا احلادية عشرة أبن تُعي اجلمعية جملس املراجعة والتفتيش
يف مجهورية كوراي كمراجع احلساابت اخلارجي للسنوات املالية  .2024-2021وابإلضافة إل ذلك،
أوصت جلنة مراجعة احلساابت أبن أتذن جلنة امليزانية واملالية للمسجل ابلتعاون مع مجهورية كوراي فيما يتعلق
ابملشرتايت .وأيدت جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا الرابعة والثالثي توصيات جلنة املراجعة وأذنت للمسجل
ابلتعاون مع جملس املراجعة والتفتيش يف مجهورية كوراي من أجل إجراء الرتتيبات الالزمة لشراء خدمات
املراجعة اخلارجية واليت ختضع ملوافقة اجلمعية.
الواثئق
تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا الرابعة والثالثي

)(ICC-ASP/19/5

22

تقرير املكتب عن املواضيع الفرعية املتعلقة ابمليزانية يف الرقابة على إدارة امليزانية

واملباين(ICC-

)ASP/19/31

 .20استعراض لعمل آلية الرقابة املستقلة وواليتها التشغيلية
اعتمدت مجعية الدول األطراف يف دورهتا الثانية عشرة ،الوالية التشغيلية آللية الرقابة املستقلة
 23وقررت أن يتم مراجعة عمل آلية الرقابة املستقلة وواليتها التشغيلية بشكل كامل يف دورهتا اخلامسة عشرة.
ويف ضوء العملية املطولة لتعيي رئيس آللية الرقابة املستقلة ،فقد تول بعدها الرئيس األول مهامه يف تشرين
األول /أكتوبر  24،2015وأدركت اجلمعية أبنه لن يكون ممكناً إجراء املراجعة يف دورهتا اخلامسة عشرة.
 20الواثئق الرمسية ،الدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول األطراف( ،2020 ،وثيقة احملكمة اجلنائية الدولية  ،)ICC-ASP/19/20اجمللد
الثاين ،اجلزء ج.1-
 21نفس املرجع ،اجلزء ج.2-
 22الواثئق الرمسية ،الدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول األطراف( ،2020 ،وثيقة احملكمة اجلنائية الدولية  ،) ICC-ASP/19/20اجمللد
الثاين ،اجلزء ب.1-
 23مرفق القرار ICC-ASP/12/Res.6
 24استقال من منصبه اعتباراً من  10كانون األول /ديسمرب .2017
1A1-A-081220
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ومن أجل إعطاء الرئيس اجلديد 25الوقت الكايف الكتساب اخلربة الالزمة إلبالغ استعراض اجلمعية لعمل
آلية الرقابة املستقلة وواليتها التشغيلية ،فقد قرر املكتب يف اجتماعه املعقود يف  13متوز /يوليو ،2016
أبن يتم إجراء املراجعة يف الدورة السابعة عشرة للجمعية ،وذلك مبجرد انقضاء فرتة معقولة من تزويد آلية
26
الرقابة املستقلة ابملوظفي املناسبي.
وأشارت اجلمعية يف دورهتا السادسة عشرة إل توصيات املكتب 27املذكورة أعاله ،وقررت أن ُجتري
استعراضاً كامالً لعمل آلية الرقابة املستقلة وواليتها التشغيلية يف دورهتا السابعة عشرة .وشددت اجلمعية يف
دورهتا السابعة عشرة 28على ضرورة استكمال االستعراض وتقدمي تقرير إل اجلمعية يف دورهتا الثامنة عشرة.
 29وقد طلبت اجلمعية يف دورهتا الثامنة عشرة من املكتب إكمال االستعراض لعمل آلية الرقابة املستقلة
وواليتها التشغيلية ،مبا يف ذلك النظر يف تعديالت الوالية لتشمل التحقيقات ضد املسؤولي السابقي،
30
وتقدمي تقرير إل اجلمعية عن ذلك يف دورهتا التاسعة عشرة.
الواثئق
تقرير املكتب عن استعراض عمل آلية الرقابة املستقلة وواليتها التشغيلية
التقرير السنوي لرئيس آلية الرقابة املستقلة

)(ICC-ASP/19/24

)(ICC-ASP/19/26

 .21تعديالت على نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
أنشأت اجلمعية مبوجب القرار  ICC-ASP/8/Res.6فريقاً عامالً ،وذلك اعتباراً من دورهتا التاسعة،
للنظر يف التعديالت املقرتحة على نظام روما األساسي وفقاً للفقرة  1من املادة  121من النظام األساسي
يف دورهتا الثامنة 31،ابإلضافة إل أي تعديالت أخرى ممكنة على نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية
وقواعد اإلثبات هبدف حتديد التعديالت اليت يتعي اعتمادها وفقاً لنظام روما األساسي والنظام الداخلي
جلمعية الدول األطراف.
ستنظر اجلمعية يف تقرير الفريق العامل.
الواثئق
تقرير الفريق العامل املعين ابلتعديالت

)(ICC-ASP/19/28

 25تول مهامه يف  1تشرين الثاين /نوفمرب .2018
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ICC-ASP-2016-Bureau-05-13Jul2016.pdf.26

 27القرار  ،ICC-ASP/16/Res.6الفقرة .120
 28نفس املرحع ،املرفق األول ،الفقرة .15
 29القرار  ،ICC-ASP/17/Res.5الفقرة .134
 30القرار  ،ICC-ASP/18/Res.6املرفق األول ،الفقرة .15
 31الواثئق الرمسية ،الدورة الثامنة جلمعية الدول األطراف( ،2009 ،وثيقة احملكمة اجلنائية الدولية  ،)ICC-ASP/8/20اجمللد األول ،املرفق
الثاين.
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 .22التعاون
32

طلبت اجلمعية من املكتب ،مبوجب القرارين
احلفاظ على تسهيل مجعية الدول األطراف لعملية التعاون من أجل التشاور مع الدول األطراف واحملكمة
والدول األخرى املعنية واملنظمات ذات الصلة واملنظمات غري احلكومية وذلك لتعزيز التعاون مع احملكمة.
ICC-ASP/15/Res.3

وICC-ASP/15/Res

33

الواثئق
تقرير املكتب عن التعاون

)(ICC-ASP/19/33

تقرير احملكمة عن التعاون

)(ICC-ASP/19/25

 .23قرار بشأن موعد الدورة املقبلة جلمعية الدول األطراف
وفقاً للمادة  5من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف ،تقرر اجلمعية اتريخ انعقاد كل دورة
ومدهتا يف دورهتا السابقة .وستتخذ اجلمعية قراراً بشأن مواعيد ومكان انعقاد دورهتا العشرين ومكان انعقاد
دورهتا احلادية والعشرين.
 .24القرارات املتعلقة مبواعيد ومكان انعقاد الدورات املقبلة للجنة امليزانية واملالية
وفقاً للفقرة  4من مرفق القرار  ،ICC-ASP/1/Res.4جتتمع جلنة امليزانية واملالية عند اللزوم ومرةً
واحدة على األقل يف السنة .وقررت اللجنة يف دورهتا اخلامسة والثالثي مبدئياً ،أبن تعقد دورهتا السادسة
والثالثي يف الفرتة من  17إل  21آاير /مايو  ،2021ودورهتا السابعة والثالثي يف الفرتة من  6إل 17
أيلول /سبتمرب  34.2021وستتخذ اجلمعية قراراً بشأن مواعيد ومكان انعقاد دوريت اللجنة السادسة
والثالثي والسابعة والثالثي.
 .25مسائل أخرى
____________

 32الفقرة .31
 33املرفق األول ،الفقرة (3ح).
 34وثيقة احملكمة اجلنائية الدولية  ،ICC-ASP/19/15الفقرة .240
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