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جمعية الدول األطراف

شرةعالثانية لدورة ا
٢٠١٣نوفمرب/تشرين الثاين٢٨-٢٠،الهاي

في جدول األعمال المؤقتالقائمة المشروحة للبنود المدرجة

ةمذكرة من األمان

شرة ية عالثاناملشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت للدورة اآلتية عدت القائمة أُ 
(ICC-ASP/12/1)جلمعية الدول األطراف ("اجلمعية") يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

اليت ستعقد يف شرةعية ثانمساعدة اجلمعية يف نظرها يف املمن أجل 
احا. وتعكس هذه صب١٠:٠٠على الساعة ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب٢٠ألربعاء ، يوم االهاي

.٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب١٢القائمة حالة الوثائق الصادرة لغاية

من قبل الرئيسدورةافتتاح ال-١

معية يف دورة عادية مرة يف اجلمن نظام روما األساسي، جتتمع ١١٢من املادة ٦طبقا للفقرة 
قررت ،)١(من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف ("النظام الداخلي")٥قاعدة السنة. وطبقا لل

، أن ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ٢١، املعقودة يف شرةادية عةثامناجلمعية يف جلستها ال
)٢(.٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨إىل ٢٠ة من يف الفرت ، الهاييف شرةثانية ع

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

لتزام الصمت دقيقة واحدة للصالة أو التأمل.اومباشرة قبل اختتام اجللسة العامة األخرية، إىل 

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 

.٨٨الفقرة ، ICC-ASP/9/Res.5، اجلزء الثالث، )(٢٠١١ICC-ASP/10/20.عاشرة ..رة الالدو ...ق الرمسيةالوثا)٢(
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جدول األعمالإقرار -٣

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

جدول ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٧من النظام الداخلي، صدر يف ١١و١٠ووفقًا للمادتني 
الداخلي، يتوجب تقدمي جدول من النظام ١٩ووفقا للمادة .شرةالثانية عاألعمال املؤقت للدورة 

األعمال املؤقت يف أقرب وقت ممكن بعد افتتاح الدورة قصد املوافقة عليه.
أن يقرتح إدراج بند إضايف يف ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ١وقرر املكتب يف اجتماعه بتاريخ 

اص  اجلزء اخل"من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف بعنوان١٣جدول األعمال، مبوجب القاعدة 
ونتائجه على السلم وهم يف السلطة 

يف جلسة علنية.األعمال جدول من واالستقرار وعمليات املصاحلة". وستنظر اجلمعية يف هذا البند 

الوثائق

(ICC-ASP/12/1)جدول األعمال املؤقت 

اشتراكاتهاديدستالدول المتأخرة عن -٤

من نظام روما األساسي، "ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن ١١٢من املادة ٨وفقًا للفقرة 
تسديد

الكاملتني السابقتني أو زائدا عنها".عليها مساوياً لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني 
) ٣(بتقرير املكتب عن متأخرات الدول األطراف،الرابعةيف ، أحاطت اجلمعية علماً و 

امسة للجمعية عن حالة وبالتوصيات اليت يتضمنها ودعت املكتب إىل أن يقدم تقريرًا إىل الدورة اخل
الرامية إىل التشجيع على دفع االشرتاكات املقررة يتضمن، عند اللزوم، اقرتاحات بالتدابرياملتأخرات

والسلف املقدمة للوفاء بتكاليف احملكمة يف موعدها وكاملة وبشكل غري مشروط. باإلضافة إىل ذلك، 
من نظام روما األساسي ينبغي أن ١١٢من املادة ٨قررت اجلمعية أن طلبات اإلعفاء مبوجب الفقرة 

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

من ١١٢من املادة ٨األطراف املشورة قبل أن تبت اجلمعية يف أي من طلبات اإلعفاء مبقتضى الفقرة 
)٤(.ظام روما األساسين

تسديدا إىل الدول األطراف املتأخرة عن نداءه، اخلامسةو 
-ICCالقرار ،يف هذا الصدد،

ASP/5/Res.3باعه لطلب اإلعفاء من فقدان حقوق الذي تضمن توصيات تبني اإلجراء احملدد الواجب ات

)٣(ICC-ASP/4/14.
.٤٤و٤٣و٤٠لفقرات، اICC-ASP/4/Res.4اجلزء الثالث، ، (ICC-ASP/4/32)٢٠٠٥...الدورة الرابعة...الوثائق الرمسية)٤(
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طوال السنة تتلقاها احملكمة ت أن يقوم املكتب باستعراض منتظم حلالة املدفوعات اليت ر قرّ (5)التصويت
(6).تسديداملالية وينظر يف التدابري اإلضافية اليت تشجع الدول على 

الوثائق
(ICC-ASP/12/30)املتأالدول تقرير املكتب عن

شرةعثانية وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف في الدورة ال-٥

ضيتعيين لجنة وثائق التفو (أ)
جلنة من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف، تعني يف بداية كل دورة ٢٥مبقتضى املادة 

.اجلمعية بناء على اقرتاح الرئيساول أطراف، تعينهمن ممثلي تسع د. وتتألف اللجنة لوثائق التفويض

ضيتقرير لجنة وثائق التفو (ب)

، ٢٤من النظام الداخلي مسأليت التمثيل ووثائق التفويض. ووفقًا للمادة ٢٨إىل ٢٣تنظم املواد 
ال عد، وذلك يف مو الدول األطراف وأمساء املناوبني واملستشارينممثلي تقدم إىل األمانة وثائق تفويض 

ساعة بعد افتتاح الدورة. وتصدر وثائق التفويض عن رئيس الدولة أو احلكومة أو ٢٤،إن أمكن،يتجاوز
.يؤذن له بذلكشخص أيعن وزير اخلارجية أو 

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

تقريراً إىل اجلمعية دون تأخري.

تنظيم العمل-٦
تقوم اجلمعية بالنظر يف برنامج عمل وتعتمده يف بداية الدورة استنادًا إىل االقرتاح املقدم من 

املكتب.

عامةمناقشة -٧

ال وثائق

شاغرانتخاب لملء منصب قضائي -٨

نتخاب عمال باملادة االمن نظام روما األساسي، يف حالة الشغور، جيري ٣٧من املادة ١عمال  بالفقرة 
املعدل ICC-ASP/3/Res.6. وعالوة على ذلك، وردت األحكام األخرى ذات الصلة يف القرار ٣٦

.ICC-ASP/5/Res.5بالقرار 

، املرفق الثالث.ICC-ASP/5/Res.3) اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/5/32(٢٠٠٦...اخلامسةالدورة ...ق الرمسيةالوثا(5)
.٤٢املرجع نفسه، الفقرة (6)
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مللء منصب النتخاب لب الرتشيح فتح بااجلمعية ، قرر مكتب ٢٠١٣نيسان/أبريل ٢٦يف و 
١٨بتاريخ قضائي شاغر واحد نتيجة استقالة القاضي أنتوين توماس أكويناس كارمونا (ترينيداد وتوباغو) 

.٢٠١٣آذار/مارس 

الوثائق

-ICCن عمـــــــل اجتماعهـــــــا األول عـــــــتقريـــــــر اللجنـــــــة االستشـــــــارية املعنيـــــــة برتشـــــــيحات القضـــــــاة 

ASP/12/23)(
)(ICC-ASP/12/45قضائي شاغر يف احملكمة اجلنائية الدولية منصبانتخاب قضاة مللء 

انتخــــاب قــــاض ملــــلء منصـــــب قضــــائي شــــاغر يف احملكمــــة اجلنائيـــــة الدوليــــة: دليــــل االنتخابـــــات 
ICC-ASP/12/46)(

ــــــــــة برتشــــــــــيحات القضــــــــــاة عــــــــــن عمــــــــــل اجتماعهــــــــــا  ــــــــــايتتقريــــــــــر اللجنــــــــــة االستشــــــــــارية املعني الث
ICC-ASP/12/47)

ي لجنة الميزانية والماليةعضاء فانتخاب ستة أ-٩

لميزانية واملالية. وتتألف اللجنة لإنشاء جلنة ، ICC-ASP/1/Res.4مبقتضى قرارها ، رت اجلمعيةقرّ 
يف املسائل الكفاءةو املكانةمن خمتلف اجلنسيات يكونون من اخلرباء املشهود هلم بثين عشر عضواً امن 

وتنتخبهم اجلمعية ملدة ثالث سنوات باالستناد إىل التوزيع املالية على املستوى الدويل من الدول األطراف.
اجلغرايف العادل.

إجــــــــراءمجعيــــــــة الــــــــدول األطــــــــراف ("اجلمعيــــــــة") مكتــــــــب قــــــــرر ، ٢٠١٣شــــــــباط/فرباير ١٢يفو 
لجمعيـةلعشـرةالثانيـة الدورةأثناء امليزانية واملالية جلنة أعضاءمناخلاصة بستةنتخاباتاال

١٣إىلأيار/مــــــايو ٢٢مـــــن امليزانيـــــة واملاليـــــة جلنـــــة يف ددت فـــــرتة الرتشـــــيح للمقاعـــــد الســـــتة ُحـــــالقـــــرار،
.٢٠١٣آب/أغسطس 

مـن ٨يف الفقـرة وقد ّمت حتديد
:كما يليICC-ASP/1/Res.5القرار

مقعدان - 
؛ا واحمليط اهلادئ-
؛الشرقية-
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛دول -
.والدول األخرىالغربية أربعة مقاعد-

٢٠١٢أبريل نيســان/٢٠الــذين تنتهــي مــدة واليــتهم يف الســتة وينتمــي األعضــاء 
اإلقليمية التالية:

واحدمقعد- 
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؛الشرقيةواحد مقعد-
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛دول واحدمقعد-
والدول األخرى.الغربية عدامقثالثة -

. ومـن بـني سـبعة ترشـيحاتاسـتالم مت ٢٠١٣آب/أغسـطس ١٣يـوم ح يالرتشفرتة ق لحبلول غو 
وواحـــد مـــن جمموعـــة دول شـــرق أوروبـــا الرتشـــيحات الســـبعة مت تقـــدمي اثنـــني مـــن جمموعـــة الـــدول اإلفريقيـــة

والــدول وواحــد مــن جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والبحــر الكــارييب وثالثــة مــن جمموعــة دول أوروبــا الغربيــة
.خرىاأل

الوثائق

(ICC-ASP/12/25)انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية 

كتبأنشطة المالمتعلق بتقرير ال-١٠

من نظام روما األساسي، تقوم اجلمعية بالنظر يف تقارير املكتب ١١٢(ج) من املادة ٢وفقاً للفقرة 
نشطة.وأنشطته 

الوثائق

تقرير املكتب عن خطّة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 
(ICC-ASP/12/26)وتنفيذه تنفيذاً كامالً الدولية 

(ICC-ASP/12/27)تقرير املكتب عن آلية الرقابة املستقلة 

(ICC-ASP/12/29)املساعدة القانونية تقرير املكتب عن 

(ICC-ASP/12/31)ير املكتب عن التكاملتقر 

)ICC-ASP/12/30(

(ICC-ASP/12/32)احملكمة عن التكامل تقرير 

(ICC-ASP/12/31)عن التكاملمانة تقرير األ

(ICC-ASP/12/34)التعاون عدم تقرير املكتب عن 

(ICC-ASP/12/36)تقرير املكتب عن التعاون 

)ICC-ASP/12/37(فريق الدراسي املعين باحلوكمةتقرير املكتب عن ال

الفريق الدراسي املعين باحلوكمة: الدروس املستفادة: تقرير احملكمة الثاين إىل مجعية الدول األطراف 
)ICC-ASP/12/37/ADD.1(

للضحايا، مبا يف ذلك تقرير املكتب عن 
)ICC-ASP/12/38(التعويضات والوسطاء 
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(ICC-ASP/12/48)كمة اجلنائية الدولية يف احملسرتاتيجي إلتقرير املكتب عن عملية التخطيط ا

والتوازن بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني باحملكمة املنصفتقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف
(ICC-ASP/12/49)ليةاجلنائية الدو 

٣٦من املادة ١٠م عمال بالفقرة ارواتب وبدل القضاة الذين مت متديد واليتقرير املكتب عن 
(ICC-ASP/12/56)

أنشطة المحكمةالمتعلق بتقرير ال-١١

الرقابة اإلدارية على اسي، توفر اجلمعية من نظام روما األس١١٢(ب) من املادة ٢مبقتضى الفقرة 
من نظام ١١٢من املادة ٥فيما يتعلق بإدارة احملكمة. وطبقًا للفقرة لدعي العام واملسجّ واملهيئة الرئاسة

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

يوفروا معلومات بشأن أي مسألة قيد النظر. وتبعًا لذلك، سيقدم رئيس احملكمة تقريرًا عن أن خطية و 
أنشطة احملكمة منذ انعقاد الدورة السابقة للجمعية.

الوثائق
ICC-ASP/12/28)(تقرير عن أنشطة احملكمة 

تقرير مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا-١٢

صندوقًا استئمانيًا لصاحل ضحايا اجلرائم ICC-ASP/1/Res.6،(7)ها مبوجب قرار ية، أنشأت اجلمع
الداخلة يف اختصاص احملكمة وأسر هؤالء الضحايا فضًال عن جملس إلدارة الصندوق االستئماين 

للضحايا.

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

الوثائق

تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا 
)ICC-ASP/12/14(٢٠١٣حزيران/يونيه ٣٠إىل ٢٠١٢متوز/يوليه ١الفرتة منيف ومشاريعه 

واعتمادهاشرةثانية عالالنظر في ميزانية السنة المالية -١٣

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

ملقرتحة لكل فرتة مالية ويقدمها إىل الدول األطراف وإىل جلنة امليزانية واملالية لكي تنظر فيها. الربناجمية ا
لجنة التوصيات ذات الصلة باملوضوع إىل اجلمعية.الوستقدم 

اجلزء الرابع.)،Corr.1و ICC-ASP/1/3(٢٠٠٢أيلول/سبتمرب ١٠-٣الوثائق الرمسية... الدورة األوىل، نيويورك، (7)
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وأقرّ 
وينبغي تقدمي هذه .املتعلقة باألداء بيانات بشأن األداء املايل والنتائج احملرزة بدًال من النواتجتقاريرها 

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

الوثائق

(ICC-ASP/12/2)تقييمه عن رصد أداء تنفيذ املساعدة القانونية و تقرير قلم احملكمة الثالثي األول

(ICC-ASP/12/3)وثيقة سياسة قلم احملكمة املوحدة بشأن نظام احملكمة للمساعدة القانونية 

)ICC-ASP/12/5/Rev.1(عشرينت

(ICC-ASP/12/6)يةتقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشر 

(ICC-ASP/12/7)صندوق رأس املال العامل تقرير احملكمة عن 

(ICC-ASP/12/9)٢٠١٢لعامهابراجمو احملكمة اجلنائية الدوليةنشاطات تقرير عن أداء 

ICC-ASP/12/10)(٢٠١٣لعام املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدوليةامليزانية الربناجمية 

)ICC-ASP/12/15(ادية والعشرين احلتقرير جلنة امليزانية 

مبستوى ٢٠١٤لعام جعل مستوى ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية ابري تدتقرير احملكمة عن تأثري 
(ICC-ASP/12/11)٢٠١٣امليزانية املقررة يف 

٢٠١٢ن األول/ديسمرب كانو ٣١إىل  ٢٠١٢كانون الثاين/يناير ١البيانات املالية  للفرتة من 
(ICC-ASP/12/12)

٣١إىل  ٢٠١٢كانون الثاين/يناير ١الصندوق االستئماين للضحايا: البيانات املالية  للفرتة من 
(ICC-ASP/12/13)٢٠١٢كانون األول/ديسمرب 

)ICC-ASP/12/15(عشرينالاحلادية و ت

(ICC-ASP/12/16)كفاءةتدابري المة فيما يتعلق بالة الثامن عن تقدم احملكتقرير احل

(ICC-ASP/12/17)تقرير احملكمة عن تقدير سياسات شطب األصول واستعراضها 

تقرير احملكمة عن تعديالت قواعد اإلجراءات واإلثبات اليت يتطلبها تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية 
(ICC-ASP/12/18)يف القطاع العام 

(ICC-ASP/12/19)استعراض سياسة استبدال األصول 

(ICC-ASP/12/21)تقرير قلم احملكمة عن االستعراض الشامل لنظام احملكمة للمساعدة القانونية 

(ICC-ASP/12/22)تمويل متعدد السنوات العن مشروع فاهيميةُ احملكمة املورقة 

(ICC-ASP/12/24)٢٠١٣حزيران/يونيه٣٠حىت دوليةقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الت

تقرير قلم احملكمة الثالثي الثاين عن رصد أداء تنفيذ املساعدة القانونية وتقييمه 
(ICC-ASP/12/50)

، ١- ألف - ، واجلزء الثاين٥٠(ب)، الفقرة ٨-ألف-، اجلزء الثاين(ICC-ASP/3/25)٢٠٠٤لثة ... الوثائق الرمسية ... الدورة الثا(8)
.٤الفقرة 
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خول من وقت دتقرير قلم احملكمة الثالثي الثالث عن رصد أداء تنفيذ املساعدة القانونية وتقييمه
(ICC-ASP/12/51)٢٠١٣اية آب/أغسطس التعديالت حيز التنفيذ إىل

(ICC-ASP/12/52)تقرير احملكمة املنقح عن برنامج املوظفني املبتدئني الفنيني

تقرير احملكمة الثاين عن التأثريات املالية للخطوط التوجيهية اليت حتكم العالقات بني احملكمة 
(ICC-ASP/12/53)والوسطاء 

(ICC-ASP/12/54)لية لعقد اإلجيار للمباين املؤقتة احملكمة عن الرتيبات احلاتقرير

النظر في تقارير مراجعة الحسابات-١٤

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

األطراف، ووفقاً للصالحيات اإلضافية املنصوص عليها يف مرفق هذا النظام. ويف اجللسة احلادية عشرة من 
أن املكتب تصرف مبقتضى السلطة بأُبلغت اجلمعية ،٢٠٠٣بريل نيسان/أ٢٢ا األوىل املعقودة يف 

ني املكتب الوطين ملراجعة احلسابات يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى عف(9)،يةاليت خولته إياها اجلمع
(10).وايرلندا الشمالية مراجعاً حلسابات احملكمة لفرتة قوامها أربع سنوات

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

ل وجلنة امليزانية واملالية. وتنظر اجلمعية وتقّر البيانات املالية عرضها على اجلمعية، لفحص جيريه املسجّ 
لجنة.ال

مراجعباعتباره توصية اللجنة بتعيني حمكمة احلسابات (فرنسا) شرة، اا الع،اجلمعيةأيدت و 
لفرتة ثانية قوامها لمحكمة اجلنائية الدولية والصندوق االستئماين للضحايا احلسابات اخلارجي اجلديد ل

(11).٢٠١٢تبدأ من أربع سنوات 

الوثائق

كانون ٣١ير إىل كانون الثاين/ينا١البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للفرتة من 
)ICC-ASP/12/12(٢٠١٢األول/ديسمرب 

كانون ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للفرتة من 
)ICC-ASP/12/13(٢٠١٢األول/ديسمرب

.٢٩اجلزء األول، الفقرة )،Corr.1وICC-ASP/1/3(٢٠٠٢أيلول/سبتمرب ١٠- ٣الوثائق الرمسية... الدورة األوىل، نيويورك،  (9)
.٤٠اجلزء األول، الفقرة،)ICC-ASP/1/3/ADD.1(٢٠٠٣ستئنافان األول والثاين) ... (االالوثائق الرمسية... الدورة األوىل(10)
.١٠، الفقرةثايناجلزء ال،)ICC-ASP/10/20(٢٠١١الوثائق الرمسية... الدورة العاشرة .. (11)
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مباني المحكمة-١٥

ICC-ASP/6/Res.1الذي قررت فيه، يف مجلة أمور
، أن املباين الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية ينبغي أن تشيد يف موقع ألكسندركازيرن. وعالوة على أخرى

توفري من الدول األطراف لجلنة مراقبة تتكون من عشرلقرار الثاين هلذا امرفق لذلك، أنشأت اجلمعية وفقاً ل
(12)املباين الدائمة عمال باملرفق الثاين من هذا القرار.شروعملاملراقبة اإلسرتاتيجية 

على أن تعرض أي مشاريع قرارات ،أخرىمجلة أمورمن من هذا القرار أيضاً، وينص املرفق الثاين 
قدم رئيس جلنة املراقبة تقريراً إىل اجلمعية.، ويأو معلومات على اجلمعية، عن طريق املكتب

ي رحبت فيه بانطالق ذالICC-ASP/11/Res.3القرار احلادية عشرة واعتمدت اجلمعية يف دو 
)  ٢٠١٤مليون يورو (بأسعار ١٩٠يف املشروع وبأن املشروع واصل بقاءه يف حدود ميزانية بناء المرحلة 

. ووافقت اجلمعية أيضا على اسرتاتيجيات مالية واستعراض ICC-ASP/6/Res.1كما ورد يف القرار 
أسه مدير املشروع رت التكلفة الكلية للملكية، يبت قرار جلنة املراقبة إنشاَء فريق عمل معين التكاليف وأيد

للدول األطراف املهلة يضا متديد أالدورة الثانية عشرة للجمعية. وقررت اجلمعية ىلإويقدم تقريره عنه
.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١دفعة واحدة إىل غاية تسديدختيار خيار الال

ىتإدارة املشروع حراجعة اجلمعية الثانية عشرة قامت جلنة املراقبة، باالتفاق مع احملكمة، مبوقبل
وضع مبلغ على ن توافق اجلمعية أع البناء. ويف هذا الصدد تقرتح اللجنة و تسق مشروع االنتقال مع مشر ي

آلية متويل لضمان أال ية ميثل اهلدف املايل املوحد لكل املشروع. وتقرتح اللجنة أيضا على اجلمعتكلفةٍ 
اليف البناء، وهو ما يشمل استخدام كطلب املزيد من املوارد من الدول األطراف للمشروع وفيما يتعلق بتيُ 

اقرتاح استخدام الفائض إدخال يتطلب . و ٢٠١٤و٢٠١٣و٢٠١٢السنوات املالية ىل إعود تفوائض 
وم اجلمعية باعتماده. وباإلضافة على ذلك تقوم تغيريات على قواعد احملكمة املالية ونظامها املايل تق

/ديسمرب لو كانون األ١٠٢١بانتخاب اجلمعية 
ICC-ASP/6/Res.1.(13)مبوجب القرار ٢٠١٣

الوثائق
)ICC-ASP/12/43(تقرير عن أنشطة جلنة املراقبة

آلية الرقابة المستقلة-١٦

رقابة المبقتضاه آلية أنشأت الذي ICC-ASP/8/Res.1اعت
من نظام روما األساسي. وتقرر أن يتم على الفور تفعيل قدرة ١١٢من املادة ٤املستقلة وفقا للفقرة 

طوي عليها الرقابةليت تنالعناصر اإلضافية ابينما يتم تفعيل اآللية اخلاصة بالتحقيق املهين املستقل 
كالتفتيش والتقييم رهنا بقرار تتخذه اجلمعية يف دورة مقبلة.

أن تضطلع الذي قررت مبقتضاه ICC-ASP/9/Res.5واعتمدت اجلمعية
والية ال"

.٤و١الفقرتان ، ICC-ASP/6/Res.1،ل، اجلزء الثالث(ICC-ASP/6/20)٢٠٠٧... سادسةالوثائق الرمسية... الدورة ال(12)
.٥املفرق، الفقرة ، ICC-ASP/6/Res.1،الثالثاملرجع نفسه، اجلزء(13)
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يعد املكتب تقريرًا بشأن تفعيل وظيفة التحقيق املنوطة بآلية الرقابة املستقلة )، وقررت أيضًا أن "التشغيلية10

وتنفيذ وظيفيت التفتيش والتقييم املنوطتني بآلية الرقابة، مبا يف ذلك االختصاصات واآلثار املالية املتصلة 
للجمعية.شرةعاحلادية ا، بغية اختاذ قرار بشأن اعتماده يف الدورة م

التشاور الوثيق بآلية الرقابة املستقلة بشأن املناقشات مواصلة ،عاشرة،اجلمعيةقررت و 
مع أجهزة احملكمة، مع االحرتام التام ألحكام نظام روما األساسي املتعلقة باستقاللية القضاء واالدعاء 

١١٢و٤٢و٤٠يف ذلك املواد الرقابة اإلدارية جلمعية الدول األطراف، مباو 
بة املستقلة احلادية عشرة للجمعية اقرتاحا شامال جيعل من تنفيذ الوالية التشغيلية آللية الرقاةيقدم للدور 

مبلغني عن للإىل وضع سياسة مناهضة لالنتقام/آلية الرقابة املستقلةمعية أيضا أمرا ممكنا. ودعت اجل
، وجملس نقابة املوظفني والدول األعضاء، بغية اعتمادها من الوثيق مع أجهزة احملكمةبالتشاوراملخالفات

(14).احملكمة يف أقرب وقت ممكن

مع االحرتام التام تقلة سصلة النقاش بشأن آلية الرقابة املادوقررت اجلمعية يف 
ألحكام نظام روما األساسي املتعلقة باستقال

حىت يقوم املكتب بتقدمي اقرتاح شامل إىل الدورة الثانية عشرة جيعل ١١٢و٤٢و٤٠مبا يف ذلك املواد 
(15).من التنفيذ التام للوالية التشغيلية آللية الرقابة املستقلة أمرا ممكنا

الوثائق

(ICC-ASP/12/8)تقرير احملكمة عن

(ICC-ASP/12/27)تقرير املكتب عن آلية الرقابة املستقلة 

(ICC-ASP/12/55)٢٠١٣يآللوحَّدالتقرير امل

ديالت على نظام روما األساسيالتع-١٧

جلمعية الدول األطراف اً تابعالً عاماً فريق،ICC-ASP/8/Res.6أنشأت اجلمعية، مبوجب قرارها
من املادة ١للفقرة تعديالت مقرتحة لنظام روما األساسي وفقًا للنظر، اع

تعديالت حمتملة أخرى لنظام روما وكذلك يف أي(16)،من ١٢١
ئية وقواعد اإلثبات، بغية حتديد التعديالت الواجب اعتمادها وفقًا لنظام روما األساسي والقواعد اإلجرا

.األساسي وللنظام الداخلي جلمعية الدول

نظام روما األساسي تعديال للقاعدة من ٥١(ب) من املادة ٢جب الفقرة واقرتح قضاة احملكمة مبو 
وة، تبعا ملشاورات مع الفريق الدراسي واجلمعية مدعمن قواعد اإلجراءات واإلثبات. ٦٨والقاعدة ١٠٠
ت.عتماد هذه التعديالاإىل وكمة التابع للمكتب والفريق العامل املعين بالتعديالت، باحلاملعين 

.٦٧و٦٦تان الفقر ICC-ASP/10/Res.5، ثالثاجلزء ال،)ICC-ASP/10/20(٢٠١١الوثائق الرمسية... الدورة العاشرة .. (14)
اجلزء الثالث، (ICC-ASP/11/20)٢٠١٢...، احلادية عشرةالرمسية...، الدورةالوثائق(15)

III, ICC-ASP/11/Res.4 ٣الفقرة.
(ICC-ASP/8/20)٢٠٠٩الوثائق الرمسية...، الدورة الثامنة...، (16)



ICC-ASP/12/1/Add.1

11 1-A1-A-121113

ICC-ASP/9/[…
]

Page
ليت تسبق اتضمن اقرتاحات إضافية يف الفرتة يتقريره ملحقا بأيضا أن يقدم الفريق العامل كن ومي11

افتتاح الدورة الثانية عشرة مباشرة.

قالوثائ

(ICC-ASP/12/37)تقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمة

الفريق الدراسي املعين باحلوكمة: الدروس املستفادة: تقرير احملكمة  الثاين  إىل مجعية الدول 
(ICC-ASP/12/37/Add.1)األطراف 

(ICC-ASP/12/44)رير الفريق العامل املعين بالتعديالت تق

التعاون-١٨

تيسري التعاون لمن املكتب إنشاء آلية ICC-ASP/11/Res.5اجلمعية مبقتضى القرار طلبت 
كمة واملنظمات غري احلكومية إىل جانب طراف واحملمع الدول األجلمعية الدول اإلطراف للتشاور تابعة 

ل املهتمة من أجل تعزيز التعاون أكثر مع احملكمة. وقررت أيضا أن تواصخرى الدول واملنظمات األ
يف مبادرات أخرى يف الدول األطراف األمر على اجلمعية رصد التعاون بغية تيسري 
(17)إدراج بند خاصلتعزيز التعاون. وهلذا الغرض قررت 

يف جلسة عامة للنظر حلقة نقاش٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب٢٢وستعقد اجلمعية يوم اجلمعية 
يف موضوع التعاون برتكيز خاص على محاية الشهود.

الوثائق

(ICC-ASP/12/35)اون التععدمتقرير املكتب عن

(ICC-ASP/12/36)اون التعتقرير املكتب عن

(ICC-ASP/12/36/Add.1)وشا الدراسية عن محاية الشاهد ر تقرير حلقة أ

ري بني احملكمة اجلنائية الدولية واألمم املتحدة مبا يف ذلك يف اتقرير احملكمة عن حال التعاون اجل
.(ICC-ASP/12/42)امليدان 

الضحايا والمجتمعات المتأثرة اسي علىأثر نظام روما األس-١٩
يف استعراض اسرتاتيجيته الحظت 

طراف بالتشاور مع الدول األإمتام االستعراض احملكمة من ه عن ذلك وطلبت املتعلقة بالضحايا وتقرير 

يف معاجلة طلبات الضحايا ها خر تأاستمرار بقلق تقارير من احملكمة عن الحظت وعالوة على ذلك، 
ىل النظر يف استعراض نظام ظام روما األساسي، وأكدت احلاجة إى نتضكة مبقر ذي يسعون للمشاال

تانالفقر ICC-ASP/10/Res.5، ثالثاجلزء ال،)ICC-ASP/11/20(٢٠١٢.. الوثائق الرمسية... الدورة احلادية عشرة(17)
.٢٤و٢٣
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مواصلة التشاور مع احملكمة مشاركة الضحايا بغية كفالة استدامته وفعاليته وكفاءته وطلبت من املكتب 12

مي تقرير عن ذلك إلجراء مثل هذا االستعراض بالتشاور الوثيق مع املكتب وأصحاب املصلحة املعنيني وتقد

لتعزيز كفاءة مشاركة الضحايا املبذولة كل اجلهود ب،مع التقدير،أيضالما طت احملكمة عاوأح
طلبت من املكتب بأن يعد،و مقاربة مجاعية أكثر من خالل تشجيع ،بوجه خاص،مبا يف ذلك،وفعاليتها

نظام الإلطار القانوين لتنفيذ مقاربة يغلب عليها الطابع اجلماعي يف لت بالتشاور مع احملكمة، أية تعديال
املشاركة يف اإلجراءات، ودعت املكتب إىل تقدمي تقرير إىل اجلمعية يف من أجل طلب لضحايا لصاحل ا

مبادئ وإجراءات  للتعويضات يف وضعَ بقرار الدائرة االبتدائية األوىلأيضاوأحاطت احملكمة علما 
استمرار ضمان ، وذّكرت حباجة احملكمة إىل ٢٠١٢آب/أغسطس ٧قضية توماس لوبانغا ديلو، بتاريخ 

ما األساسي وطلبت من نظام رو ٧٥من املادة ١للفقرة بالتعويضات وفقا تتعلق وضع مبادئ متسقة 
ثانية عشرة.ها أيضا من

غية احلصول على مساعدة قانونية وباإلضافة إىل ذلك، ذّكرت احملكمة بأن تصريح املتهم بالعوز بُ 
تقدمي تعويضات، وهي مسألة تتعلق بقرار قضائي يف  على دان قدرة الشخص املُ بشأن ال يشكل أية أمهية 

على حدة، وطلبت أيضا من احملكمة استعراض هذه املسألة وتقدحالة كل 
الثانية عشرة.

املتأثرة يف جدول تمعات 
قاشية نصباحا حلقة ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢وستعقد اجلمعية يوم 

بعد كمباال: إعادة تأكيد قيمة والية نظام روما األساسي بشأن "مالنية للنظر يف موضوع يف اجللسة الع
الضحايا".

الوثائق

، مبا يف ذلك تقرير املكتب عن 
)ICC-ASP/12/38(التعويضات والوسطاء 

)ICC-ASP/12/39(تقرير احملكمة عن املبادئ املتعلقة بتعويضات الضحايا 

)ICC-ASP/12/40(احملكمة عن معايري حتديد الوسائل املتاحة املتعلقة بالتعويضات تقرير 

)ICC-ASP/12/41(٢٠١٣يف بالضحايا املتعلقة سرتاتيجية كمة عن تنفيذ اإلتقرير احمل

القرار المتعلق بتاريخ انعقاد الدورة المقبلة لجمعية الدول األطراف-٢٠

من ا٥عمال باملادة 
تشرين ٢٢إىل ١٤من عشرة يف الهاي

.وركبالتناوب بني الهاي ونيوي٢٠١٢الثاين/نوفمرب 
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٢٨إىل 13٢٠

(18).٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب 

المقبلة للجنة الميزانية والماليةاتالقرارات المتعلقة بمواعيد ومكان انعقاد الدور -٢١

، جتتمع اللجنة عند االقتضاء ومرة واحدة ICC-ASP/1/Res.4من مرفق  القرار٤عمال بالفقرة 
يفينر شوالعة يثاناحلادية والعشرين، على األقل سنوياً 

١٧إىل ٧يف الفرتة من الثالثة والعشرين ٢٠١٤أيار/مايو٢نيسان/أبريل إىل ٢٨منالفرتة 
(19)، على التوايل.٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر 

مسائل أخرى-٢٢

____________

.٩٥الفقرة ICC-ASP/11/Res.8، اجلزء الثالثاملرجع نفسه(18)
(19)ICC-ASP/12/15 ١٥٢الفقرة


