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 مجعية الدول األطراف
 

 عشرةاحلادية الدورة  
 ٢٠١٢نوفمرب / تشرين األول٢٢–١٤ ،الهاي

  يف جدول األعمال املؤقت القائمة املشروحة للبنود املدرجة

  ةمذكرة من األمان

 ادية عشرةعدت هذه القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت للدورة احلأُ
-ICC( يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية") اجلمعية("جلمعية الدول األطراف 

ASP/11/1(ا احلليت ستعقد  اادية عشرة ملساعدة اجلمعية يف نظرها يف املسائل املطروحة عليها يف دور
وتعكس هذه .  صباحا٠٠/١٠ الساعة  على ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٤يف الهاي يوم األربعاء 

   .٢٠١٢غاية القائمة حالة الوثائق الصادرة إىل 
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  الرئيس للدورةافتتاح   -١

 من نظام روما األساسي، جتتمع مجعية الدول األطراف ١١٢ من املادة ٦طبقا للفقرة 
 من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف ٥وطبقا للمادة . دورة عادية مرة يف السنةيف ") اجلمعية("
 كانون ٢١ يف نعقدةالعاشرة، املا دورمن  التاسعة ةلساجلقررت اجلمعية يف  (1)،")النظام الداخلي("

تشرين  ٢٢ إىل ١٤من يف الفترة احلادية عشرة يف الهاي ، عقد دورا ٢٠١١ديسمرب /األول
  (2).٢٠١٢نوفمرب /ثاينال

كانون  ١٠ التاسعة املنعقدة بتاريخ ا العامة يف جلستها اخلامسة من دوروقررت اجلمعيةُ
عشرة وفقا للدورتني احلادية عشرة والثانية ، تأجيل انتخاب رئيس اجلمعية ٢٠١٠ديسمرب /األول

ن النظام الداخلي على أن  م٣٠وتنص املادة .  من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف٢٩للمادة 
  .يقوم الرئيس بإعالن افتتاح كل جلسة عامة من جلسات الدورة

  دقيقة صمت للصالة أو التأمل  -٢

 من النظام الداخلي، يدعو الرئيس املمثلني، فور افتتاح اجللسة العامة األوىل ٤٣عمالً باملادة 
  .مت دقيقة واحدة للصالة أو التأملومباشرة قبل اختتام اجللسة العامة األخرية، إىل التزام الص

  إقرار جدول األعمال  -٣

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

 األعمال جدولُ ٢٠١٢ مايو/أيار ١٥ من النظام الداخلي، صدر يف ١١ و١٠ووفقاً للمادتني 
 تقدمي جدول األعمال وجب من النظام الداخلي، يت١٩ ووفقا للمادة .شرةاحلادية عاملؤقت للدورة 

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

  :الوثائق

 (ICC-ASP/11/1)جدول األعمال املؤقت 

  د اشتراكاااالدول املتأخرة عن سد  -٤

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

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

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

، الفقرة ICC-ASP/9/Res.5  الد األول، اجلزء الثالث،،)(ICC-ASP/10/20 ٢٠١١ ...الدورة العاشرة ... الوثاق الرمسية  (2)
٨٨. 
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 (3)بتقرير املكتب عن متأخرات الدول األطراف الرابعةا دوريف علماً   اجلمعيةُحاطتأو

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

باإلضافة إىل و. فاء بتكاليف احملكمة يف موعدها وكاملة وبشكل غري مشروطوالسلف املقدمة للو
 من نظام روما األساسي ١١٢ من املادة ٨ذلك، قررت اجلمعية أن طلبات اإلعفاء مبوجب الفقرة 

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

 من ٨إىل مجعية الدول األطراف املشورة قبل أن تبت اجلمعية يف أي من طلبات اإلعفاء مبقتضى الفقرة 
  (4). من نظام روما األساسي١١٢املادة 

 الدول األطراف املتأخرة عن سداد اشتراكاا اخلامسة نداءها إىلا دور يف ت اجلمعيةُدجدو
واعتمدت اجلمعية، يف هذا الصدد، القرار . لكي تسوي حساباا مع احملكمة يف أقرب وقت ممكن

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

طوال السنة املالية وينظر يف التدابري اإلضافية اليت تشجع الدول على سداد اشتراكاا، حسب 
  (6).االقتضاء

  :الوثائق

   (ICC-ASP/11/23)تقرير املكتب عن الدول املتأخرة عن تسديد اشتراكاا 

  عشرةادية ألطراف يف الدورة احلوثائق تفويض ممثلي الدول ا  -٥

  تعيني جلنة وثائق التفويض  )أ(

 ن يف بداية كل دورة جلنةٌعي من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف، ت٢٥مبقتضى املادة 
  . بناء على اقتراح الرئيسنها اجلمعيةُوتتألف اللجنة من ممثلي تسع دول أطراف، تعي. لوثائق التفويض

  ة وثائق التفويضتقرير جلن  )ب(

ووفقاً للمادة .  من النظام الداخلي مسأليت التمثيل ووثائق التفويض٢٨ إىل ٢٣تنظم املواد 
، تقدم إىل األمانة وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف وأمساء املناوبني واملستشارين، وذلك يف ٢٤

التفويض عن رئيس الدولة أو وتصدر وثائق .  ساعة بعد افتتاح الدورة٢٤موعد ال يتجاوز، إن أمكن، 
  .احلكومة أو عن وزير اخلارجية أو أي شخص يؤذن له بذلك

                                                      
(3) ICC-ASP/4/14 
 ٤٣ و٤٠لفقرات ، اICC-ASP/4/Res.4اجلزء الثالث، ، (ICC-ASP/4/32) ٢٠٠٥ ...  الدورة الرابعة ... الوثائق الرمسية (4)
  .٤٤و

 .، املرفق الثالثICC-ASP/5/Res.3 الثالث، القرار اجلزء )ICC-ASP/5/32( ٢٠٠٦ ... الدورة اخلامسة... الوثاق الرمسية (5)
 .٤٢ املرجع نفسه، الفقرة (6)
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هم ن، تقوم جلنة وثائق التفويض، اليت تتألف من ممثلي تسع دول أطراف تعي٢٥ومبقتضى املادة 
 يف بداية كل دورة بناء على اقتراح الرئيس، بفحص وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف اجلمعيةُ

  .دم تقريراً إىل اجلمعية دون تأخريوتق

  تنظيم العمل  -٦

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

  املناقشة العامة  -٧

  ال وثائق

  أنشطة املكتبعن تقرير   -٨

وم اجلمعية بالنظر يف تقارير  من نظام روما األساسي، تق١١٢من املادة ) ج(٢وفقاً للفقرة 
  .بشأاوباختاذ اإلجراءات املناسبة وأنشطته املكتب 

  :الوثائق

  (ICC-ASP/11/24)تقرير املكتب عن التكامل 

تقرير املكتب عن خطّة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 
  (ICC-ASP/11/26)الدولية وتنفيذه تنفيذاً كامالً 

  (ICC-ASP/11/27)تقرير املكتب عن آلية الرقابة املستقلة 

  (ICC-ASP/11/28)تقرير املكتب عن التعاون 

 (ICC-ASP/11/2) تقرير املكتب عن املساعدة القانونية

 (ICC-ASP/11/29)تقرير املكتب عن عدم التعاون 

 (ICC-ASP/11/30)لدولية تقرير املكتب عن عملية التخطيط اإلستراتيجي يف احملكمة اجلنائية ا

  )ICC-ASP/11/31(تقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمة 

  تقرير املكتب عن الضحايا واتمعات املتأثرة والصندوق االستئماين للضحايا 
)ICC-ASP/11/32(  

  )ICC-ASP/11/23(تقرير املكتب عن الدول املتأخرة يف تسديد اشتراكاا 

ن التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني باحملكمة تقرير املكتب ع
  (ICC-ASP/11/33)اجلنائية الدولية
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 أنشطة احملكمةعن تقرير   -٩

 من نظام روما األساسي، توفر اجلمعية هليئة الرئاسة ١١٢من املادة ) ب(٢مبقتضى الفقرة 
 ١١٢ من املادة ٥وطبقاً للفقرة . يما يتعلق بإدارة احملكمةواملدعي العام واملسجل التوجيهات العامة ف

من نظام روما األساسي، جيوز لرئيس احملكمة واملدعي العام واملسجل أو ملمثليهم أن يشاركوا يف 
 من النظام الداخلي هلم أن يصدروا بيانات ٣٤وكما هو منصوص عليه يف املادة . اجتماعات اجلمعية

وتبعاً لذلك، سيقدم رئيس احملكمة . روا معلومات بشأن أي مسألة قيد النظرشفوية أو خطية وأن يوف
  .تقريراً عن أنشطة احملكمة منذ انعقاد الدورة السابقة للجمعية

  :الوثائق
  ICC-ASP/11/21)(تقرير عن أنشطة احملكمة 

  تقرير جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا -١٠

 صندوقاً استئمانياً لصاحل ضحايا ICC-ASP/1/Res.6،(7)أنشأت اجلمعية، مبوجب قرارها 
 فضالً عن جملس إلدارة الصندوق ،اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة وأسر هؤالء الضحايا

  .االستئماين للضحايا

 إىل ، ينبغي أن يقدم جملس اإلدارة تقريراً سنوياICC-ASP/1/Res.6ًّ من القرار ١١ووفقاً للفقرة 
  .، وعن كل التربعات املقدمة، سواء قبلت أو مل تقبل ومشاريعهطة الصندوقاجلمعية عن أنش

  :الوثائق

تقرير إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق االستئماين 
  )ICC-ASP/11/14( ٢٠١٢ ويوني/ حزيران٣٠ إىل ٢٠١١ وييول/ متوز١للضحايا يف الفترة من 

   العامانتخاب نائب املدعي  -١١

نواب املدعي / من نظام روما األساسي على أنه ينتخب نائب٤٢ من املادة ٤تنص الفقرة 
. العام باالقتراع السري وباألغلبية املطلقة ألعضاء اجلمعية من قائمة مرشحني يقدمها املدعي العام

.  العامويقوم املدعي العام بتسمية ثالثة مرشحني لكل منصب مقرر شغله من مناصب نواب املدعي
 من نظام روما األساسي، يتوىل نائب املدعي العام منصبه ملدة تسع ٤٢ من املادة ٤ووفقا للفقرة 

قرر له وقتراء ترشيح وخيضع إج. وال جتوز إعادة انتخابه أقصر،  انتخابه مدةٌسنوات ما مل ت
  . ICC-ASP/1/Res.2إىل قرار اجلمعيةوانتخابه نواب املدعي العام /نائب

  :قالوثائ

  (ICC-ASP/11/17)انتخاب نائب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية 

                                                      
  .، اجلزء الرابع)Corr.1و ICC-ASP/1/3( ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠-٣الدورة األوىل، نيويورك، ... الوثائق الرمسية (7)
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  انتخاب أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا   -١٢

 اجلرائم ضحايا  لصاحل، أنشأت اجلمعية صندوقاً استئمانياICC-ASP/1/Res.6مبقتضى القرار 
القرارات و. س إلدارة الصندوق االستئمايناحملكمة وأسرهم فضال عن جمل يف اختصاص تدخل اليت

  يناملعدل بالقرار (ICC-ASP/1/Res.6القرار ذات الصلة بترشيح أعضاء جملس اإلدارة وانتخام هي 
ICC-ASP/4/Res.5 والقرار ICC-ASP/4/Res.7 ( والقرارICC-ASP/1/Res.7.  

، ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢يف دة عقويف اجللسة اخلامسة من دورا الثانية املانتخبت اجلمعيةُ، و
ويف اجللستني السادسة .  وبدأت مدة واليتهم يف نفس التاريخ، أعضاء لس إدارة الصندوقمخسةَ

 ١ و٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣٠والتاسعة من الدورة اخلامسة، املعقودتني على التوايل يف 
ة الصندوق مللء الشواغر الناجتة عن  مخسة أعضاء لس إدار، انتخبت اجلمعية٢٠٠٧ُفرباير /شباط

  .انتهاء مدة والية أعضاء جملس اإلدارة األول

 رابعاالنتخاب الإجراَء ، ٢٠١٢فرباير / شباط٢٨املعقود يف سابع يف اجتماعه القرر املكتب، و
 د الفترة منللجمعية، وحداحلادية عشرة  الدورة يفألعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا 

ترشيح واحد النسحاب وتبعا . رابع للترشيح لالنتخاب ال٢٠١٢أغسطس / آب٨مايو إىل / أيار١٦
أُعيد  ،٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٥املؤرخ يف للقرار املكتب وفقاً  و،٢٠١٢ أكتوبر ١١بتاريخ 

١خلميس اإىل أكتوبر / تشرين األول١٨ألعضاء املكتب لفترة أسبوعني من اخلمنيس الترشيح  فترة فتح 
  .٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين

 ١مخسة أعضاء لس إدارة الصندوق ملدة ثالث سنوات، تبدأ من بانتخاب  اجلمعيةُوستقوم 
، مللء الشواغر الناجتة عن انتهاء مدة والية األعضاء احلاليني لس اإلدارة ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول

  .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٣٠يف 

  :الوثائق

  )ICC-ASP/11/34(نتخاب الثالث ألعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا اال

  واعتمادهاعشرةادية احلالنظر يف ميزانية السنة املالية   -١٣

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

يل والقواعد املالية للمحكمة على أن يقوم املسجل بإعداد امليزانية  من النظام املا٣ينص البند و
. الربناجمية املقترحة لكل فترة مالية ويقدمها إىل الدول األطراف وإىل جلنة امليزانية واملالية لكي تنظر فيها

  .التوصيات ذات الصلة إىل اجلمعيةبرفع م اللجنة ووتق

ية جلنة امليزانية واملالية بأن تعمد احملكمة مستقبالً إىل وأقرت اجلمعية يف دورا الثالثة توص
وينبغي تقدمي . تضمني تقاريرها املتعلقة باألداء بيانات بشأن األداء املايل والنتائج احملرزة بدالً من النواتج



ICC-ASP/11/1/Add.1  

 

7 1A1-A-081112 

من هذه املعلومات كل سنة إىل اجلمعية من خالل اللجنة إما يف نطاق مشروع امليزانية الربناجمية وإما ض
 (8).تقرير منفصل يتعلق باألداء

  :الوثائق

 (ICC-ASP/11/3)تنفيذ املعايري احملاسبية الدويل للقطاع العام يف احملرز التقدم تقرير احملكمة عن 

 (ICC-ASP/11/4)املالية  املايل والقواعدللنظام تعديالت املقترحة تقرير احملكمة عن ال

 )ICC-ASP/11/5 ( دورا الثامنة عشرةتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال

  (ICC-ASP/11/7)تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية

 (ICC-ASP/11/8) ٢٠١١اجلنائية الدولية لعام لمحكمة ل يربناجمالداء األعن تقرير 

  للمحكمة اجلنائية الدولية ٢٠١٣امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 
ICC-ASP/11/10)(  

 (ICC-ASP/11/11)كمة عن عملية إعداد ميزانيتها تقرير احمل

الصندوق االستئماين للضحايا تقرير مرفوع إىل مجعية الدول األطراف عن مشاريع جملس إدارة 
  (ICC-ASP/11/14) ٢٠١٢يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١١يوليه / متوز١ونشاطاته للفترة من 

 (ICC-ASP/11/16)  ٢٠١٢ يونيو/ حزيران٣٠ىل غاية تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية إ

  )ICC-ASP/11/15 ( عشرة التاسعةتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا

  النظر يف تقارير مراجعة احلسابات  -١٤

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

ويف اجللسة احلادية عشرة . األطراف، ووفقاً للصالحيات اإلضافية املنصوص عليها يف مرفق هذا النظام
صرف مبقتضى  بأن املكتب ت، أُبلغت اجلمعية٢٠٠٣ُبريل أ/ نيسان٢٢من دورا األوىل املعقودة يف 
ن املكتب الوطين ملراجعة احلسابات يف اململكة املتحدة لربيطانيا فعي (9)،السلطة اليت خولته إياها اجلمعية

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

 املالية والبيانات ، يصدر مراجع احلسابات تقريراً عن نتائج مراجعة البيانات٧-١٢ووفقاً للبند 
 ختضع تقارير املراجعة، قبل ٩-١٢ و٨-١٢ووفقاً للبندين . ذات الصلة املتعلقة حبسابات الفترة املالية

البيانات املالية يف وتنظر اجلمعية . عرضها على اجلمعية، لفحص جيريه املسجل وجلنة امليزانية واملالية
 وتصادق عليهاا اللجنةوالتقارير املتعلقة باملراجعة اليت توافيها .  

                                                      
-ألف -، واجلزء الثاين٥٠، الفقرة )ب(٨- ألف-اين، اجلزء الث(ICC-ASP/3/25) ٢٠٠٤... الدورة الثالثة ... الوثائق الرمسية  (8)
  .٤، الفقرة ١
 .٢٩ اجلزء األول، الفقرة ،)Corr.1و ICC-ASP/1/3( ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠-٣الدورة األوىل، نيويورك،  . .. الوثائق الرمسية (9)

 .٤٠ اجلزء األول، الفقرة ،)ICC-ASP/1/3/Add.1( ٢٠٠٣) ... االستئنافان األول والثاين( الدورة األوىل . ..الوثائق الرمسية (10)



ICC-ASP/11/1/Add.1  

 

8 1A1-A-081112 

 امراجع) فرنسا(جملس احملاسبة بتعيني توصية اللجنة ، لعاشرةيف دورا ااجلمعية، يدت أو
لفترة أربع سنوات اجلنائية الدولية والصندوق االستئماين للضحايا حلسابات احملكمة  ا جديداخارجي

  (11).٢٠١٢تبدأ من السنة املالية 

  :الوثائق

 كانون ٣١يناير إىل / كانون الثاين١للمحكمة اجلنائية الدولية للفترة من البيانات املالية 
 )ICC-ASP/11/12( ٢٠٠١ديسمرب /األول

 كانون ٣١يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للفترة من 
  )ICC-ASP/11/13( ٢٠١١ ديسمرب/األول

  مباين احملكمة  -١٥

أمور بني من  الذي قررت فيه، ICC-ASP/6/Res.1اعتمدت اجلمعية يف دورا السادسة القرار 
ثكنة  ("هلكسندركازيرنأ"د يف موقع شي، أن املباين الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية ينبغي أن تأخرى

نة مراقبة تتكون من هذا القرار جلمن وعالوة على ذلك، أنشأت اجلمعية وفقاً للمرفق الثاين . )الكسندر
  (12). للمشروعاالستراتيجيةملراقبة لالضطالع باعشر من الدول األطراف 

 مشاريع قرارات ةُعرض أيعلى أن ت ،أمور أخرىبني من وينص املرفق الثاين هلذا القرار أيضاً، 
عيةم رئيس جلنة املراقبة تقريراً إىل اجلمأو معلومات على اجلمعية عن طريق املكتب، ويقد.  

إجناز الذي رحبت فيه ب ICC-ASP/10/Res.6القرار واعتمدت اجلمعية يف دورا العاشرة 
 ١٩٠باين الدائمة يف حدود امليزانية اليت تبلغ املتسليم عزمها على أن يتم املرحلة األخرية وجددت 

أن يتم كما وافقت اجلمعية على . ICC-ASP/10/Res.1 مبقتضى القرار )٢٠١٤بأسعار (مليون يورو 
، بينما يتم إدراج العناصر السنويةاحملكمة  باعتبارها جزءا من ميزانية (3gv)ة جمتقدمي العناصر غري املد

كما وافقت اجلمعية على تدابري احلوكمة .  مليون يورو١٩٠ املدجمة يف امليزانية الكلية للبناء اليت تبلغ
املراجا ة اليت عجلنة املراقبةاعتمد،ن فعالية عملية اختاذ القرارات ورحبت بتحس.  

  :الوثائق

  )ICC-ASP/11/35 (تقرير عن أنشطة جلنة املراقبة

   بشأن انتخاب املسجل توصيات  -١٦

يتوىل  من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ٤٣ من املادة ٢الفقرة وفقا ألحكام 
من  ٣ومبوجب الفقرة . رئيسي للمحكمةاملسجل رئاسة قلم احملكمة ، ويكون هو املسؤول اإلداري ال

                                                      
 .١٠اجلزء الثاين، الفقرة الد األول،  ،)ICC-ASP/10/20( ٢٠١١  ...الدورة العاشرة...  الوثائق الرمسية (11)
الفقرتان ، ICC-ASP/6/Res.1، الد األول، اجلزء الثالث،(ICC-ASP/6/20) ٢٠٠٧... الدورة السادسة ...  الوثائق الرمسية (12)
  .٤ و١
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رفة ممتازة أخالق رفيعة وكفاءة عالية وعلى مع بلىحيكون املسجل شخصا يتينبغي أن نفس املادة 
  .وطالقة يف لغة واحدة على األقل من لغات العمل يف احملكمة

يئة هد عت: "على أن (13) من قواعد اإلجراءات وقواعد اإلثبات١٢من القاعدة  ١وتنص الفقرة 
 من املادة ٣ باملرشحني الذين يستوفون الشروط الواردة يف الفقرة الرئاسة، حاملا يتم انتخاا، قائمةً

  ."توصياتأي ، وحتيل هذه القائمة إىل مجعية الدول األطراف مع طلب بتقدمي ٤٣

فقرة ل األطراف أيا من هذه التوصيات يقوم القضاة، عمال بأحكام المجعية الدووحاملا تستلم 
 ١٢القاعدة  من ٣ و٢راء الوارد يف الفقرتني ج من نظام روما األساسي ووفقا لإل٤٣الرابعة من املادة 

من قواعد اإلجراءات واإلثبات بانتخاب املسجل، يف أقرب وقت ممكن، باألغلبية املطلقة باالقتراع 
  .ر بعني االعتباتوصيات مجعية الدول األطراف املذكورة أعالهأخذ السري مع 

  :الوثائق

  (ICC-ASP/11/19)انتخاب مسجل احملكمة اجلنائية الدولية 

  آلية الرقابة املستقلة  -١٧

آلية الرقابة املستقلة وفقا ، ICC-ASP/8/Res.1القرار عمال ب، اجلمعية يف دورا الثامنةأنشأت 
قدرة اآللية اخلاصة ل يالفورالتنفيذ ر أن يتم رقَوت.  من نظام روما األساسي١١٢ من املادة ٤للفقرة 

فيتم تفعيلها العناصر اإلضافية اليت تنطوي عليها الرقابة كالتفتيش والتقييم ، أما بالتحقيق املهين املستقل
  .الحقارهنا بقرار تتخذه اجلمعية 

أن تضطلع آلية الرقابة  ،ICC-ASP/9/Res.5القرار عمال باجلمعية يف دورا التاسعة، قررت و
، )"الوالية التشغيلية"( التحقيق املنوطة ا وفقاً لألحكام الواردة يف تذييل هذا القرار املستقلة بوظيفة

وظيفة التحقيق املنوطة بآلية الرقابة املستقلة ال عمإِتقرير بشأن قوم املكتب بإعداد يوقررت أيضاً أن 
تصاصات واآلثار املالية املتصلة وظيفيت التفتيش والتقييم املنوطتني بآلية الرقابة، مبا يف ذلك االخ فعيلِوت
مللجمعيةادية عشرةغية اختاذ قرار بشأن اعتماده يف الدورة احلا، ب .  

 بآلية الرقابة املستقلةوقررت اجلمعية يف دورا العاشرة االستمرار يف املناقشات املتعلقة 
 نظام روما األساسي املتعلقة ، مع االحترام التام لألحكام الواردة يفوالتشاور الوثيق مع أجهزة احملكمة

االدعاء والرقابة على التسيري اليت تضطلع ا مجعية الدول األطراف، مبا يف ذلك وباستقاللية القضاء 
جيعل الدورة احلادية عشرة للجمعية اقتراح شامل على ملكتب بعرض ابغية قيام  ١١٢ و٤٢ و٤٠املواد 
بتشاور وثيق اليت تعمل  الرقابة املستقلة، ت آليةَعد، كما ا ممكنا التام آللية الرقابة املستقلة أمرنفاذمن اإل

                                                      
 ١٠-٣ الدورة األوىل، نيويورك، .ساسي للمحكمة اجلمائية الدوليةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األ (13)
 .لفأ-، اجلزء الثاين)والتصحيح E.03. V.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيعات ( ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول
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حلماية /نتقامالاناهضة ملسياسة  إىل وضع ،طرافمع أجهزة احملكمة وجملس نقابة املوظفني والدول األ
  (14).احملكمة يف أقرب وقت ممكنحىت تعتمدها  غنيملبلِّا

  :الوثائق

 (ICC-ASP/11/27) تقرير املكتب عن آلية الرقابة املستقلة

   تعديالت نظام روما األساسي  -١٨

، فريقاً عامالً تابعاً جلمعية الدول األطراف  ICC-ASP/8/Res.6أنشأت اجلمعية، مبوجب قرارها
 من ١للنظر، اعتباراً من دورا التاسعة، يف أي تعديالت مقترحة لنظام روما األساسي وفقاً للفقرة 

 وكذلك يف أي تعديالت حمتملة أخرى لنظام (15)، يف دورا الثامنة من النظام األساسي١٢١املادة 
روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، بغية حتديد التعديالت الواجب اعتمادها وفقاً لنظام 

  .طرافروما األساسي وللنظام الداخلي جلمعية الدول األ

  :الوثائق

  (ICC-ASP/11/36) فريق العمل اخلاص بالتعديالتتقرير 

  التعاون  -١٩

أن يعني منسقا لشؤون التعاون طلبت اجلمعية من املكتب   ICC-ASP/10/Res.2لقرارمبقتضى ا
فضال عن واحملكمة واملنظمات غري احلكومية للتشاور مع الدول األطراف معية الدول األطراف جلتابعا 

وقررت أيضا أن . يز التعاون مع احملكمةالدول األخرى املعنية واملنظمات ذات الصلة من أجل زيادة تعز
تجارا والنظر يف بدائل أخرى لدعم لالدول األطراف بادل تة التعاون بغية تيسري بتواصل اجلمعية مراق

عن التطورات اهلامة إىل مجعية الدول من املكتب رفع تقرير وباإلضافة إىل ذلك، طلبت . التعاون
  (16).األعضاء يف دورا احلادية عشرة

  :الوثائق

 (ICC-ASP/11/28)عن التعاون املكتب تقرير احملكمة 

 

 

 

  

                                                      
، .ICC-ASP/10/Res.5، الد األول، اجلزء الثالث، (ICC-ASP/10/20) ٢٠١١... رة العاشرةالدو...  الوثائق الرمسية (14)

  .٦٧-٦٦الفقرتان 
 .، الد األول، املرفق الثاين(ICC-ASP/8/20) ٢٠٠٩... الدورة الثامنة ...  الوثائق الرمسية (15)
، .ICC-ASP/10/Res.2، الد األول، اجلزء الثالث، (ICC-ASP/10/20) ٢٠١١... دورة العاشرةال... ة  الوثائق الرمسي(16)

 .١٥-١٣الفقرات 
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  متابعة املؤمتر االستعراضي  -٢٠  

إعالنا متصال النظر يف املواضيع املتعلقة بالتقييم، عدة قرارات وعند اعتمد املؤمتر االستعراضي، 
اضي املتعلقة باملواضيع ونظر املكتب، من خالل فريقيه العاملني، يف متابعة قرارات املؤمتر االستعر. ا

  .ذات الصلة

، باملناقشات  أخرىأموربني ، من اجلمعيةرحبت ، ICC-ASP/8/Res.5وعمال بالقرار 
 صالدولية لتحديد الفرممارسة التقييم املتعلقة بالعدالة اجلنائية ت يف إطار يجرأاملوضوعية اليت 

" بالتكامل" بتنفيذ القرارات املتعلقة  وتلتزماحملكمة ونظام روما األساسيها والتحديات اليت تواجه
املتعلق عالن واإل" تنفيذ األحكام"و" أثرةاملتتأثري نظام روما األساسي يف الضحايا واتمعات "و
  (17).واجهة هذه التحدياتتتخذ مستقبال ملخطوات حامسة اعتبارها ب" بالتعاون"

  :التكامل) أ

ستمرار يف التكفل ذه املسألة ومواصلة احلوار طلبت اجلمعية يف دورا العاشرة من املكتب اال
، ه ومواصلة تنفيذ قرار مؤمتر املراجعة املتعلق ببشأن التكاملخرين اآلاملصلحة صحاب أمع احملكمة و

 اوطلبت منه ،RC/1 نصوص عليها يف القراراملواليتها تنفيذ م احملرز يف مانة عن التقدورحبت بتقرير األ
وباإلضافة إىل ذلك، رحبت . صددعن التقدم يف هذا الاحلادية عشرة للجمعية رفع تقرير إىل الدورة 

الوطنية القضائية سلطات دورها يف تعزيز الأشارت إىل حمدودية اجلمعية بتقرير احملكمة عن التكامل و
ية القضائسلطات  إجيايب على قدرة الريأثتيكون هلا ، قد  القضائيةاواليتهتنفيذ أن احملكمة، يف الحظت و

 ، ومقاضاة مرتكبيهاما األساسيويف نظام رنصوص عليها اجلرائم امليف لتحقيق استعدادها لالوطنية و
احملكمة من نظام روما األساسي، كما طلبت يف عمل على سري ال إجيايب ريأثتوميكن أن يكون هلا 

  (18).لجمعيةلاملقبلة دورة الر إىل يقرتتقدمي ن هذه املسألة ومانة بشأالتعاون مع األمواصلة 

http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=cee07024-9374-4e2f-aade-3fb131297cf5&lan=fr-FR 

  :لالسلم والعد) ب

 كجانب من ممارسة ،أجرىن املؤمتر االستعراضي إىل أشرة اعال يف دورا ةاجلمعيأشارت 
وجز ملبا "مع التقديرعلما  حتيط "، وضمن فريق تناولت السلم والعدل اقشةًنم ،التقييم الذي يضطلع به

  (19).وسع فيهوالتاملوضوع دة استكشاف هذا أوصت بزيا و،أعده امليسرالذي 

  :أثرةأثر نظام روما األساسي يف الضحايا واتمعات املت) ج

الذي تقوم احملكمة يف مراجعة  املتواصل الذي بالعمليف دورا العاشرة علما اجلمعية ت حاطأ
مسات األخرية أن تضع اللت من احملكمة بلذلك، وطحول الضحايا وتقريرها خبصوص  اتهياستراتيج

ذلك مسبقا إىل ب اتقريرقدم  واجلهات املعنية األخرى وأن تطرافل األواملراجعة بالتشاور مع الدعلى 

                                                      
  .٧٧، الفقرة .ICC-ASP/10/Res.5املرجع نفسه،  (17)
 .٦٢-٦٠ الفقرات املرجع نفسه، (18)
 .٧٨ الفقرة املرجع نفسه، (19)
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عن التراكم املستمر بقلق تقارير احملكمة   الحظتوفضال عن ذلك. اجلمعية يف دورا احلادية عشرة
قوق على اإلنفاذ الفعال حلر يؤثقد لمشاركة، وهو وضع لطلبات الضحايا معاجلة ته يف هواجالذي 

مشاركة الضحايا ج يف مراجعة ضرورة النظر  وشددت على ،نظام روما األساسييف إطار الضحايا 
مع وثيق ذه املراجعة بتشاور أن تقوم من احملكمة كفاءته، وطلبت وفعاليته واستدامته ية ضمان غب

ذلك إىل اجلمعية يف الدورة احلادية ب اتقريرقدم وأن ت ذوي الصلة من أصحاب املصاحلاملكتب و
  (20).عشرة

  :الوثائق

  )ICC-ASP/11/24(تقرير املكتب عن التكامل 

  ومانة األتقرير 

  )ICC-ASP/11/25( احملكمة عن التكامل 

 )ICC-ASP/11/27( السلم والعدلتقرير املكتب عن 

  ضحايا تقرير املكتب عن الضحايا واتمعات املتأثرة والصندوق االستئماين لل
)ICC-ASP/11/32(  

  )(ICC-ASP/11/38  التعويضاتتقرير املكتب عن 

  القضاةترشيح لستشارية االلجنة ال  -٢١

تقرر، إذا كان " على أن للجمعية أن  من نظام روما األساسي٣٦املادة من ) ج(٤تنص الفقرة 
عية الدول األطراف ويف هذه احلالة، تقوم مج. ذلك مناسبا، إنشاء جلنة استشارية تعىن بالترشيحات

  ".جلمعية بتحديد تكوين اللجنة وواليتها

ا العاشرة بالتقرير الذي        ورحـ عمال  املكتب  اعتمده  بت اجلمعية يف دور  مـن   ٢٥الفقرة  ب
وطلبت مـن املكتـب    الواردة ذا القرار،    قررت اعتماد التوصيات    و ICC-ASP/1/Res.3(21)القرار  

املعنية أعضاء اللجنة االستشارية    بانتخاب  الدول األطراف   م مجعية   التحضريية لقيا عملية  اليف  الشروع  
  . التقريررفقة باملختصاصات احملكمة اجلنائية الدولية وفقا لالرشيح قضاة بت

  :الوثائق

  )ICC-ASP/11/18( احملكمة اجلنائية الدولية قضاة  اتعيينبتاللجنة االستشارية اخلاصة  تقرير 

   انعقاد الدورة املقبلة جلمعية الدول األطرافالقرار املتعلق بتاريخ  -٢٢

قرر اجلمعية يف الدورة السابقة تاريخ بدء كل دورة  من النظام الداخلي، ت٥عمال باملادة 
 ١٤قد دورا احلادية عشرة يف الهاي يف الفترة من أن تعوقررت اجلمعية يف دورا العاشرة  .ومدا

                                                      
  .٤٩-٤٨ الفقرتان املرجع نفسه، (20)
  .)ICC-ASP/10/36(قضاة احملكمة اجلنائية الدولية  رشيحتقرير املكتب عن إنشاء جلنة استشارية لت (21)
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راا الثانية عشرة، والثالثة عشرة، والرابعة عشرة بالتناوب بني  ودو٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ىل إ
  .الهاي ونيويورك

   ومكانهالقرارات املتعلقة مبواعيد انعقاد الدورة املقبلة للجنة امليزانية واملالية  -٢٣

مرة ذلك  و،، جتتمع اللجنة عند االقتضاء ICC-ASP/1/Res.4 القرار من مرفق٤عمال بالفقرة 
، أن تعقد  التاسعة عشرةيف دورا السابعة عشرةمؤقتا، وقررت اللجنة . ألقل سنوياًواحدة على ا

يف  ، ودورا التاسعة عشرة  ٢٠١٢أبريل /نيسان  ٢٧إىل   ٢٣يف الفترة من  دورا الثامنة عشرة 
  (22) . ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٣سبتمرب إىل /أيلول  ٢٤الفترة من 

  مسائل أخرى  -٢٤

  .ال وثائق
____________  

                                                      
  . ١٤٤، الفقرة باء-الثاين، الد الثاين، اجلزء (ICC-ASP/11/20) ٢٠١١...  ، الدورة العاشرة...الوثائق الرمسية (22)


