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المستأنفةالثالثة عشرةورة الد
٢٠١٥حزيران/يونيو ٢٥- ٢٤الهاي، 

في جدول األعمال المؤقتقائمة مشروحة بالبنود المدرجة

ةمذكرة من األمان

أُعدت القائمة املشروحة بالبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة عشرة املستأنفة
جلمعية الدول األطراف ("اجلمعية") يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

(ICC-ASP/13/43)ا الثالعروضملساعدة اجلمعية يف نظرها يف املسائل امل ثة عشرة املستأنفة ة عليها يف دور
العاشرة صباحاً. ويشار يف ، يف متام الساعة٢٠١٥حزيران/يونيو ٢٤اليت ستعقد يف الهاي، يوم األربعاء 

.٢٠١٥آذار/مارس ٦بتاريخ الاحلحبسب ذات الصلة هذه القائمة إىل الوثائق 
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جدول األعمالاعتماد- ١
،الداخليهامن نظام٢٢إىل ١٨و١٣إىل ١٠ُّ املواد  للجمعية تنطبق على الدورات العادية 

.اأعماهلجبدول ُ املتعلقة  

كانون ٢٨، صدر يف ")النظام الداخلي("للجمعيةمن النظام الداخلي١١و١٠ً         ووفقا  للمادتني 
). ICC-ASP/13/43املستأنفة (الثالثة عشرةالدور جدول األعمال املؤقت ٢٠١٥يناير/الثاين

يف أقرب وقت ممكن بعد للدورة جدول األعمال املؤقت َّ يقد مبأنداخليمن النظام ال١٩ملادة اوتقضي
.إقرارهبغيةها،افتتاح

ذات الصلةالوثائق
(ICC-ASP/13/43)جدول األعمال املؤقت 

االدول المتأخرة عن سداد اشتراكاته- ٢
تأخر عن من نظام روما األساسي "ال يكون للدولة الطرف اليت ت١١٢من املادة ٨وفقًا للفقرة 

ا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املك تب إذا كان املتأخر عليها سداد اشرتاكا
عنها".ا]زائد[لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو مساويا

ا الرابعة علمًا بتقرير املكتب بشأن املحاطأوقد  تأخرات املستحقة على الدول ت اجلمعية يف دور
ا ا١األطراف خلامسة بتقرير عن حال وبالتوصيات الواردة فيه، ودعت املكتب إىل أن يعود إليها يف دور
ُتدفعوالسلف، اليت املقرَّرةاالشرتاكاتبتسديدلنهوض لاملقرتحةتدابري العند اللزوم يشمل، املتأخرات

وبصورة كاملة ودون شروط. وعالوة احملدَّديف الوقت تسديدًا يتم ،تكاليف احملكمةللمسامهة يف حتمُّل
من املادة ٨م الدول األطراف طلبات اإلعفاء مبوجب الفقرة أن تقدِّ رت اجلمعية وجوبَ على ذلك قرَّ 

شهر مبدة ال تقل عن من نظام روما األساسي إىل أمانة اجلمعية قبل انعقاد دورة جلنة امليزانية واملالية ١١٢
اللجنة إىل اجلمعية هذه أن تسدي ، ووجوبَ املعنيةاستعراض الطلباتباللجنة قيام هذه ، تيسريًا لاحدو 

ا بشأن كل ما قد يقدَّ  من نظام روما ١١٢من املادة ٨م من طلبات اإلعفاء مبوجب الفقرة مشور
٢.شأن هذه الطلباتيف األساسي قبل أن تبّت اجلمعية 

اوجدَّ  املتأخرة عن سداد طرافه إىل الدول األاخلامسة نداءها املوجَّ دت اجلمعية يف دور
ا لكي تسوِّ  ا مع احملكمة بأسرع ما ميكن. ويف هذا الصدد اعتمدت اجلمعية القراراشرتاكا ي حسابا
ICC-ASP/5/Res.3 لطلب اإلعفاء من فقدان حق خاصا إجراء حيدَّدالذي يتضمن توصيات

.ICC-ASP/4/14الوثيقة١
تشرين الثاين/٢٨، الهاي، الرابعةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ٢

.٤٤و٤٣و٤٠ات الفقر ،ICC-ASP/4/Res.4، القرار الثالث، اجلزء )ICC-ASP/4/32(٢٠٠٥مرب ديس/االولكانون٣- نوفمرب 
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السنة على مدىحال املدفوعات املتلقاة منتظمةستعرض املكتب بصورة أن يَ رت وجوب وقرَّ ،٣التصويت
نظر يف اختاذ تدابري إضافية للنهوض بتسديد الدول األعضاء املستحقات عليها، املالية للمحكمة وأن يَ 

٤.حبسب االقتضاء

المستأنفةالثالثة عشرةوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف في الدورة - ٣
ائق التفويضتعيين لجنة وث)أ(

من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف بأن يتم يف بداية كل دورة من ٢٥تقضي املادة 
ا تعيني جلنة لوثائق التفويض. وينبغي أن تتشكل هذه اللجنة من ممثلي تسع دول أطراف، تعيِّ  نهم دورا

.اجلمعية بناء على اقرتاح من الرئيس
تقرير لجنة وثائق التفويض)ب(

٢٤من النظام الداخلي مسأليت التمثيل ووثائق التفويض. ووفقًا للمادة٢٨إىل ٢٣تنظم املواد 
٢٤أقصاهاملناوبني واملستشارين يف أجل تفويض ممثلي الدول األطراف وأمساءُ م إىل األمانة وثائقُ تقدَّ منه

احلكومة أو وزيرُ رئيُس الدولة أو التفويض رئيسُ ر وثائقَ دِ صْ يُ . و ذلكأمكنإذا،ساعة بعد افتتاح الدورة
.أحُدهم بإصدارهايأذن لهشخص أيُّ اخلارجية أو 

من ممثلي تسع دول مؤلَّفة، وثائق التفويضلجلنة بأن تقوممن النظام الداخلي ٢٥املادة وتقضي
ا بناء على اقرتاح من الرئيستعيِّ ، أطراف ائق تفويض بفحص وث،نهم اجلمعية يف بداية كل دورة من دورا

إىل اجلمعية دون تأخري.هام تقرير ممثلي الدول األطراف وتقدِّ 

لتنظيم العم- ٤
املكتب.منوتعتمده يف بداية الدورة استناداً إىل اقرتاح هاعمللاجلمعية يف برنامج تنظرس

االنتخاب لشغل منصب شاغر من مناصب القضاة- ٥
بأن ُجيرى يف حالة شغور من نظام روما األساسي٣٧من املادة ١تقضي الفقرة 

حكام أخرى ذات صلة أترد كما. ٣٦وفقًا للمادة لَشغله منصب من مناصب القضاة انتخاب 
ICC-ASP/12/Res.8وICC-ASP/5/Res.5بصيغته املعدَّلة بالقرارات، ICC-ASP/3/Res.6يف القرار

.ICC-ASP/13/Res.5و

ري خالل الدورة الثالثة عشرة املستأنفة جيَ قرر املكتب أن٢٠١٥كانون الثاين/يناير ٢٣ويف 
ِمرمي الفلبيينر إثر استقالة عضوة جملس الشيوخ لشغل منصب القاضي الذي شغللجمعية االنتخابُ 

اجلزء الثالث، ،)ICC-ASP/5/32(٢٠٠٦مرب ديس/االولكانون١- تشرين الثاين/نوفمرب ٢٣، اخلامسةالدورة ...الوثائق الرمسية٣
.املرفق الثالث، ICC-ASP/5/Res.3القرار 

.٤٢املرجع اآلنف الذكر، الفقرة ٤



ICC-ASP/13/43/Add.1

43A1-A-060315 4

ح لشغل هذا املنصب الشاغر من تد فرتة الرتشُّ ، وأن متَ )Miriam Defensor Santiago(ديفنسور سنتياغو
.٢٠١٥آذار/مارس ٣١ط/فرباير إىل اشب١٨

ذات الصلةالوثائق
(ICC-ASP/13/44)االنتخاب لشغل منصب شاغر من مناصب القضاة

(ICC-ASP/13/45): دليل االنتخاباالنتخاب لشغل منصب شاغر من مناصب القضاة

ابشأن أعمالقضاة التقرير اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات  (ICC-ASP/13/46)ةالرابعدور

مسائل أخرى- ٦
المانع من إعادة انتخاب أربعة أعضاء في اللجنة االستشارية المعنية بترشيحات القضاةرفع

من ٢٠و١٩يف الفقرتني ")،اللجنة("ستشارية املعنية برتشيحات القضاةاالاللجنةُ أوصت 
ا الثالثةأعمال تقريرها عن  وز جتال ،اللجنةءمن إعادة انتخاب أربعة من أعضابرفع املانع اجلمعيةَ ،٥دور

م بعد انقضاء فرتة واليتهم األوىل البالغة ثالث سنوات، وذلك سهرًا على استمرارية عمل إعادة انتخا
.اللجنة

ذات الصلةالوثائق
ا الثالثةعنية برتشيحات القضاة عن أعمالتقرير اللجنة االستشارية امل (ICC-ASP/13/22)دور

____________

.٢٠و١٩، الفقرتان ICC-ASP/13/22الوثيقة ٥


