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جمعية الدول األطراف

شرةعالرابعةلدورةا
٢٠١٥نوفمرب/تشرين الثاين٢٦-١٨،الهاي

في جدول األعمال المؤقتالقائمة المشروحة للبنود المدرجة

نةمذكرة من األما

شرة عالرابعةاملشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت للدورة اآلتية عدت القائمة أُ 
جلمعية الدول األطراف ("اجلمعية") يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

(ICC-ASP/14/1/Rev.1) ا سائل املطروحة عليها يف دورمساعدة اجلمعية يف نظرها يف املمن أجل
١٠:٠٠على الساعة ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب١٨ألربعاء ، يوم االهاياليت ستعقد يف شرةعالرابعة

.٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب١٣احا. وتعكس هذه القائمة حالة الوثائق الصادرة لغايةصب
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من قبل الرئيسدورةافتتاح ال-١
معية يف دورة عادية مرة يف اجل، جتتمع من نظام روما األساسي١١٢من املادة ٦للفقرة طبقاً 

قررت ،)١(من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف ("النظام الداخلي")٥قاعدة السنة. وطبقا لل
ا الثالثة عشرةاجلمعية يف جلستها  ، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧، املعقودة يف شرةعالثالثةمن دور

ا  .٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦إىل ١٨يف الفرتة من ، ايالهيف شرةعالرابعةأن تعقد دور

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

تأمل.لتزام الصمت دقيقة واحدة للصالة أو الاومباشرة قبل اختتام اجللسة العامة األخرية، إىل 

جدول األعمالإقرار -٣

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

جدول األعمال ٢٠١٥أيار/مايو ١من النظام الداخلي، صدر يف ١١و١٠ووفقًا للمادتني 
لداخلي، يتوجب تقدمي جدول األعمال املؤقت من النظام ا١٩ووفقا للمادة .شرةعالرابعةاملؤقت للدورة 

يف أقرب وقت ممكن بعد افتتاح الدورة قصد املوافقة عليه.
من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف، قدمت جنوب أفريقيا وكينيا ١٢القاعدة بوعمًال 

على جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة للجمعية، مها:تكميلينيطلبني بإدراج بندين 
بعنوان "تطبيق وتنفيذاألعمالجدول يفدراج بند تكميلي إلمن جنوب أفريقيا املقدملطلب ا)أ(
".األساسيمن نظام روما ٩٨املادة و ٩٧ملادة ا

لطلب املقدم من كينيا إلدراج بند تكميلي بعنوان "استعراض تطبيق وتنفيذ التعديالت علىا)ب(
لدورة الثانية عشرة للجمعية"جرائية وقواعد اإلثبات املعتمدة يف اإلاالقواعد 

الوثائق

(ICC-ASP/14/1/Add.1)جدول األعمال املؤقت 

قائمة البنود التكميلية املطلوب إدراجها يف جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة للجمعية (الوثيقتان 
ICC-ASP/14/35وAdd.1وAdd.2.(

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 
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اشتراكاتهاديدستالدول المتأخرة عن -٤

من نظام روما األساسي، "ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن ١١٢ملادة من ا٨وفقًا للفقرة 
ا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر الذي تسديد اشرتاكا

.عليها مساوياً لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدا عنها"
ا يف ، أحاطت اجلمعية علماً و  ) ٢(بتقرير املكتب عن متأخرات الدول األطراف،الرابعةدور

ا وبالتوصيات اليت يتضمنها ودعت املكتب إىل أن يقدم تقريرًا إىل  عن حالة امسةاخلاجلمعية يف دور
الشرتاكات املقررة يتضمن، عند اللزوم، اقرتاحات بالتدابري الرامية إىل التشجيع على دفع ااملتأخرات

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 

ر واحد قبل دورة جلنة امليزانية واملالية تقدمها الدول األطراف إىل أمانة اجلمعية يف موعد ال يقل عن شه
("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 
)٣(.نظام روما األساسي

ا جددت اجلمو  ا تسديدا إىل الدول األطراف املتأخرة عن نداءه، اخلامسةعية، يف دور اشرتاكا
ا مع احملكمة يف أقرب وقت ممكن. واعتمدت اجلمعية القرار ،يف هذا الصدد،لكي تسوي حسابا

ICC-ASP/5/Res.3 الذي تضمن توصيات تبني اإلجراء احملدد الواجب اتباعه لطلب اإلعفاء من فقدان
طوال تتلقاها احملكمة ت أن يقوم املكتب باستعراض منتظم حلالة املدفوعات اليت ر قرّ و )٤(،التصويتحقوق

ا، تسديدالسنة املالية وينظر يف التدابري اإلضافية اليت تشجع الدول على  )٥(.حسب االقتضاءاشرتاكا

ا الثانية عشرة تقدمي التقرير عن  االدول املتأخرة وقررت اجلمعية يف دور كل عن تسديد اشرتاكا
)٦(عامني.

الوثائق
االدول تقرير املكتب عن (ICC-ASP/14/40)املتأخرة عن تسديد اشرتاكا

شرةعالرابعةوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف في الدورة -٥

ضيتعيني جلنة وثائق التفو (أ)
جلنة عني يف بداية كل دورة من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف، ت٢٥مبقتضى املادة 

.اجلمعية بناء على اقرتاح الرئيسامن ممثلي تسع دول أطراف، تعينه. وتتألف اللجنة لوثائق التفويض

.ICC-ASP/4/14الوثيقة)٢(
.٤٤و٤٣و٤٠لفقرات، اICC-ASP/4/Res.4اجلزء الثالث، ، (ICC-ASP/4/32)٢٠٠٥...رابعةالدورة ال...الوثائق الرمسية)٣(
، املرفق الثالث.ICC-ASP/5/Res.3) اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/5/32(٢٠٠٦...الدورة اخلامسة...ق الرمسيةالوثا)٤(
.٤٢املرجع نفسه، الفقرة )٥(
األول، ، املرفق ICC-ASP/12/Res.8، القرار األول) اجلزء ICC-ASP/12/20(٢٠١٣...لثانية عشرةاالدورة ...ق الرمسيةالوثا)٦(

.٨الفقرة 
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، ٢٤من النظام الداخلي مسأليت التمثيل ووثائق التفويض. ووفقًا للمادة ٢٨إىل ٢٣تنظم املواد 
ال ، وذلك يف موعدالدول األطراف وأمساء املناوبني واملستشارينممثلي ائق تفويض تقدم إىل األمانة وث

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 ليت تتألف من ا، تقوم جلنة وثائق التفويض، ٢٥ومبقتضى املادة 
اجلمعية يف بداية كل دورة بناء على اقرتاح الرئيس، بفحص وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف وتقدم 

تقريراً إىل اجلمعية دون تأخري.

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

املكتب.

عامةالمناقشة ال-٧

ال وثائق

كتبأنشطة المعن تقرير ال-٨

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

الوثائق

)Add.1وICC-ASP/14/26عن التعاون (تقرير املكتب
)ICC-ASP/14/30فريق الدراسي املعين باحلوكمة (تقرير املكتب عن ال

تقرير املكتب عن خطّة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 
(ICC-ASP/14/31)وتنفيذه تنفيذاً كامالً الدولية 

(ICC-ASP/14/32)تقرير املكتب عن التكامل

(ICC-ASP/14/37)كمة اجلنائية الدولية يف احملسرتاتيجي التقرير املكتب عن عملية التخطيط ا

)ICC-ASP/14/38تقرير املكتب عن عدم التعاون (
والتوازن بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني باحملكمة املنصفتقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف

(ICC-ASP/14/39)ليةاجلنائية الدو 

اتقرير املكتب عن  (ICC-ASP/14/40)الدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكا

م ( )ICC-ASP/14/41تقرير املكتب عن مراجعة إجراءات تعيني قضاة احملكمة وانتخا
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-ICC(املعنية بالرتشيحاتتقرير الفريق العامل التابع للمكتب املعين باللجنة االستشارية 

ASP/14/42(

أنشطة المحكمةعن تقرير ال-٩

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 لواملدعي العام واملسجّ هيئة الرئاسة

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

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

الوثائق
ICC-ASP/14/29)(اجلنائية الدولية تقرير عن أنشطة احملكمة 

تقرير مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا-١٠

صندوقًا استئمانيًا لصاحل ضحايا اجلرائم )٧(،ICC-ASP/1/Res.6ها مبوجب قرار أنشأت اجلمعية، 
فضالً عن جملس إلدارة الصندوق االستئماين للضحايا.م وأسرهالداخلة يف اختصاص احملكمة

، ينبغي أن يقدم جملس اإلدارة تقريرًا سنويًا إىل ICC-ASP/1/Res.6من القرار ١١ووفقًا للفقرة 
مل تقبل.، وعن كل التربعات املقدمة، سواء قبلت أو ومشاريعهاجلمعية عن أنشطة الصندوق

الوثائق

جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا مشروعاتل األطراف عنتقرير مقدم إىل مجعية الدو 
)ICC-ASP/14/14(٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠إىل ٢٠١٤متوز/يوليه ١الفرتة منيف وأنشطته 

القضاةترشيحاتاللجنة االستشارية المعنية ب-١١

عنية تشارية املمن نظام روما األساسي على إنشاء اللجنة االس٣٦(ج) من املادة ٤تنص الفقرة 
برتشيحيف تقرير املكتب عن إنشاء اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات. وترد اختصاصات هذه اللجنة

)٨(لمحكمة اجلنائية الدولية.القضاة ل

ا ختتص "وتبقاً الختصاصات اللجنة  ضاة يف احملكمة اجلنائية بتيسري تعيني أكثر األفراد كفاءة قفإ
للجنة معلومات وحتاليل إلرشاد الدول األطراف يف اختاذ القرار، وال تعد تلك ". وعرضت االدولية

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

اجلزء الرابع.)،Corr.1وICC-ASP/1/3(٢٠٠٢أيلول/سبتمرب ١٠- ٣الوثائق الرمسية... الدورة األوىل، نيويورك، )٧(
واملرفق الثالث.٤٥؛ الفقرة ICC-ASP/13/Res.5ر ، والقراICC-ASP/10/36الوثيقة )٨(
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ا الثالثة عشرة من املكتب أن جيري، بالتشاور مع اللجنة االستشارية )٩(وطلبت اجلمعية يف دور
اية فرتة  ا اخلامسة عشرة، اً تقرير تها، مراجعة لتجارب اللجنة، وأن يرفع واليويف  عنها إىل اجلمعية يف دور

مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، عن طريقة حتسني االختصاصات الواردة يف مرفق تقرير املكتب عن إنشاء 
)١٠()ICC ASP/10/36اللجنة االستشارية املعنية برتشيح القضاة للمحكمة اجلنائية الدولية (

لتقييم ٢٠١٥نيسان/أبريل١٧و١٦وعقدت اللجنة االستشارية اجتماعها الرابع يف يومي 
، وقدمت تقريراً عن ذلك التقييم إىل اجلمعية.منصب قضائي شاغراملرشحني املتقدمني لشغل 

الوثائق

-ICC(تقرير اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة عن أعمال اجتماعها الرابع 
ASP/13/46(.

القضاةاتانتخاب أعضاء اللجنة االستشارية المعنية بترشيح-١٢

جلمعية الدول األطراف أن من نظام روما األساسي على أن "٣٦(ج) من املادة ٤تنص الفقرة 
تقرر، إذا كان ذلك مناسبا، إنشاء جلنة استشارية تعىن بالرتشيحات. ويف هذه احلالة، تقوم مجعية الدول 

".يد تكوين اللجنة وواليتهااألطراف بتحد

ا احلادية عشرة أعضاء اللجنة بإمجاع اآلراء)١١(وبتوصية من املكتب عينت اجلمعية يف دور
خيتار أعضاء اللجنة لفرتة والية متتد لثالث سنوات، مع وطبقًا الختصاصات اللجنة، االستشارية التسع. 

م مرة واحدة فقط، وطلب من أربع ة من أول أعضاء للجنة العمل لفرتة والية واحدة إمكانية إعادة انتخا
)١٢(.استمرارية العملبداية الواليات وضمان تناوبدورانفقط من ثالث سنوات، إلتاحة 

م مرة واحدة فقط . وخيتار أعضاء اللجنة لفرتة والية متتد لثالث سنوات، مع إمكانية إعادة انتخا
. واختري أربعة أعضاء ٢٠١٢ادية عشرة للجمعية يف عام وأجريت أول انتخابات للجنة خالل الدورة احل

استمرارية فرتات بداية الواليات وضمان تناوبإلتاحة لفرتة والية واحدة فقط من ثالث سنواتللعمل 
.العمل

على بإمجاع اآلراء)١٣(ICC-ASP/13/Dec.2وخالل الدورة الثالثة عشرة وافقت اجلمعية يف املقرر 
-ICCمن اختصاصات اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات (مرفق الوثيقة ٦يف الفقرة الوارد إلغاء القيد

ASP/10/36( ،الذي مينع إعادة انتخاب أربعة أعضاء يف اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة ،
ابعة عشرة.لتيسري استمرارية العمل. ومن مث حيق جلميع أعضاء اللجنة أعادة االنتخاب خالل الدورة الر 

(ب).٤؛ املرفق األول، الفقرة ICC-ASP/13/Res.5ر القرا)٩(
مثل مسألة تضارب املصاحل.)١٠(
.(ICC-ASP/11/47)تقرير الفريق العامل التابع للمكتب املعين باللجنة املعنية بالرتشيحات )١١(
.٦املرجع ذاته، الفقرة )١٢(
القضاة.برتشيحاتاللجنة االستشارية املعنية يفإعادة انتخاب أربعة أعضاء نعإلغاء القيد الذي مي)١٣(
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الوثائق7

)ICC-ASP/14/24(انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات 

-ICCتقرير الفريق العامل التابع للمكتب املعين باللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات (

ASP/14/42(

انتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا-١٣

الصندوق االستئماين لضحايا اجلرائم اليتICC-ASP/1/Res.6لقرار أنشأت اجلمعية مبوجب ا
، كما أنشأت جملس إدارة الصندوق. والقراران اخلاصان برتشيح تدخل ضمن اختصاص احملكمة وأسرهم
م مها القرار  ICC-ASP/4/Res.5(الذي عدله القراران ICC ASP/1/Res.6أعضاء املكتب وانتخا

.ICC-ASP/1/Res.7رار ) والقICC-ASP/4/Res.7و

لس يف اجتماعه الثاين املنعقد يف  ، أن جيري انتخاب أعضاء جملس ٢٠١٥آذار/مارس ٩وقرر ا
١٩إدارة الصندوق االستئماين للضحايا أثناء الدورة الرابعة عشرة للجمعية، وأن متتد فرتة الرتشيح من 

١٣ظرًا ألن عدد املرشحني ظل، يف (بتوقيت وسط أوروبا). ون٢٠١٥آب/أغسطس ١١أيار/مايو إىل 
٢٥، أقل من عدد املقاعد املتاحة، مدد الرئيس فرتة الرتشيح ألسبوعني، أي إىل ٢٠١٥آب/أغسطس 
اية . ICC-ASP/1/Res.7من القرار ٤(بتوقيت وسط أوروبا) عمًال بالفقرة ٢٠١٥آب/أغسطس  ويف 

ضاء.، ُرشح سبعة أع٢٠١٥آب/أغسطس ٢٥فرتة الرتشيح، أي يف 

، أبلغت سفارة البوسنة واهلرسك األمانة بسحب ترشيح ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٢٩ويف 
السيد غوران صاحلوفيتش.

لس اإلدارة ملدة ثالث سنوات للبدء اعتبارًا من  كانون ١وستنتخب اجلمعية أعضاء 
احلاليني يف اخلمسةضاء، يف شغل الشواغر اليت تتاح عند انتهاء فرتات والية األع٢٠١٥األول/ديسمرب 

لس يف  .٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠ا

الوثائق

)ICC-ASP/14/23(االنتخاب اخلامس ألعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا 

انتخاب لملء منصب شاغر في لجنة الميزانية والمالية -١٤

تشرين األول/أكتوبر ١يف ، قرر املكتبICC-ASP/1/Res.4القرار (أ) من مرفق ٢عمًال بالفقرة 
، على إجراء االنتخابات مللء املنصب الذي شغر بعد استقالة السيد جوهاين ليميك (إستونيا)، ٢٠١٥

تشرين ٥تشرين األول/أكتوبر إىل ٦أثناء الدورة الرابعة عشرة للجمعية، وأن متتد فرتة الرتشيحات من 
أن التشرحيات ستكون مفتوحة للمرشحني من جمموعة أوروبا . وذّكر املكتب ب٢٠١٥الثاين/نوفمرب 

الشرقية.
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دولة من ترشيح واحد ، استلم ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٥وعند انتهاء فرتة الرتشيحات، يف 
جمموعة أوروبا الشرقية. عضو من 

الوثائق

)ICC-ASP/14/36(انتخاب مللء منصب شاغر يف جلنة امليزانية واملالية 

واعتمادهاشرةعالرابعةظر في ميزانية السنة المالية الن-١٥

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 

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

ا الثالثة توصية جلنة امليزانية واملالية بأن تعمد احملكمة مستقبًال إىل تضمني وأقرّ  ت اجلمعية يف دور
وينبغي تقدمي هذه .باألداء بيانات بشأن األداء املايل والنتائج احملرزة بدًال من النواتجتقاريرها املتعلقة

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

الوثائق

األول/ديسمربكانون–(متوز/يوليو ة القانونيةعن املساعدنصف السنويتقرير قلم احملكمة 
٢٠١٤((ICC-ASP/14/2)

اثنان يف املائة من األموال تقرير عن التدابري اليت نّفذها مكتب املدعية العامة لتحقيق وفورات بقيمة
)ICC-ASP/14/3(٢٠١٤املخصصة لشعبة التحقيق يف ميزانية عام

ملكتب املدعية العامة للفرتة من ر املايل على اخلطة االسرتاتيجيةتقرير عن التقدم احملرز يف اعتبار األث
واآلثار املرتتبة على التكاليف ملكتب املدعية العامة واألجهزة األخرى للمحكمة ٢٠١٨إىل ٢٠١٦

)ICC-ASP/14/4(اجلنائية الدولية
ا الرابعة والعشرين ( )ICC-ASP/14/5تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور

ا الرابعة والعشرين املستأنفة ( )ICC-ASP/14/5/Add.1تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
)ICC-ASP/14/6تقرير احملكمة بشأن امليزانية وامليزانية التكميلية املقرتحتان (

)ICC-ASP/14/7تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية (
)ICC-ASP/14/8(٢٠١٤نائية الدولية وأدائها الربناجمي لعام تقرير عن أنشطة احملكمة اجل

، ١-ألف -، واجلزء الثاين٥٠(ب)، الفقرة ٨-ألف-، اجلزء الثاين(ICC-ASP/3/25)٢٠٠٤الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة ... )١٤(
.٤الفقرة 
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ائية على صعيد امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام  تقرير قلم احملكمة بشأن ما حققته من وفورات 
٢٠١٤)ICC-ASP/14/9(

Corr.1وICC-ASP/14/10الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية (٢٠١٦ميزانية عام 

)Add.1وCorr.2و
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية عن السنة املنتهية يف 

)ICC-ASP/14/11(
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن السنة املنتهية يف 

)ICC-ASP/14/12(
-ICC(٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١االستئماين عن السنة املنتهية يف البيانات املالية للصندوق

ASP/14/13(
ا احلادية والعشرين ( )ICC-ASP/14/15تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور

-ICCتقرير بشأن التقدم احملرز يف استخدام أوجه التآزر فيما بني أجهزة احملكمة اجلنائية الدولية (

ASP/14/16(
السياسات املتعلقة مبكافحة الغش وباملبلغني عن املخالفات (تقرير احملكمة عن قضايا السياسة العامة

-ICC(وبرنامج اإلفصاح املايل، وخيارات االستثمار األطول أجًال واستحقاقات املوظفني)

ASP/14/17(
مشروع إعادة الرؤيةمن ٤نتائج املرحلة تقرير بشأن استعراض اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة

)ICC-ASP/14/18(قلم احملكمةيكلالقرارات املتعلقة
)ICC-ASP/14/19تقرير عن نتائج عملية مراجعة اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة (

)ICC-ASP/14/22(٢٠١٨- ٢٠١٦مكتب املدعي العام: اخلطة االسرتاتيجية 
حزيران/يونيو –ية (كانون الثاين/يناير تقرير قلم احملكمة نصف السنوي عن املساعدة القانون

٢٠١٥) (ICC-ASP/14/25(

النظر في تقارير مراجعة الحسابات-١٦

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

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 دور

طين ملراجعة احلسابات يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ني املكتب الو عف)١٥(،اليت خولته إياها اجلمعية
)١٦(.وايرلندا الشمالية مراجعاً حلسابات احملكمة لفرتة قوامها أربع سنوات

.٢٩اجلزء األول، الفقرة )،Corr.1وICC-ASP/1/3(٢٠٠٢أيلول/سبتمرب ١٠-٣الوثائق الرمسية... الدورة األوىل، نيويورك، )١٥(
٤٠اجلزء األول، الفقرة،)ICC-ASP/1/3/Add.1(٢٠٠٣الوثائق الرمسية... الدورة األوىل (االستئنافان األول والثاين) ... )١٦(
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ا الع10 شرة، توصية اللجنة بتعيني حمكمة احلسابات (فرنسا) باعتباره مراجع اوأيدت اجلمعية، يف دور

لفرتة ثانية قوامها ئية الدولية والصندوق االستئماين للضحايا احلسابات اخلارجي اجلديد للمحكمة اجلنا
)١٧(.٢٠١٢تبدأ من أربع سنوات 

، يصدر مراجع احلسابات تقريرًا عن نتائج مراجعة البيانات املالية والبيانات ٧- ١٢ووفقًا للبند 
ر املراجعة، قبل ختضع تقاري٩-١٢و٨-١٢ذات الصلة املتعلقة حبسابات الفرتة املالية. ووفقًا للبندين 

ل وجلنة امليزانية واملالية. وتنظر اجلمعية وتقّر البيانات املالية عرضها على اجلمعية، لفحص جيريه املسجّ 
ا  لجنة.الوالتقارير املتعلقة باملراجعة اليت توافيها 

الوثائق

٢٠١٤/ديسمرب كانون األول٣١البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن السنة املنتهية يف 
)ICC-ASP/14/12(

كانون األول/ديسمرب ٣١عن السنة املنتهية يف للضحايا البيانات املالية للصندوق االستئماين 
٢٠١٤)ICC-ASP/14/13(

مباني المحكمة-١٧

ا السادسة القرار  الذي قررت فيه، يف مجلة أمورICC-ASP/6/Res.1اعتمدت اجلمعية يف دور
الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية ينبغي أن تشيد يف موقع ألكسندركازيرن. وعالوة على ، أن املباين أخرى

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

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

ا حالة وستنظر اجلمعية يف تقرير جلنة املراقبة الذي سيحتوي على مستجدات مجلة أمور منه
٢، مبا يف ذلك استالم احملكمة للمباين من املقاول العام يف إىل املباين اجلديدةمشروع البناء واالنتقال
؛ وخطط انتقال احملكمة إىل املباين الدائمة يف النصف األول من كانون ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب 

ستشمل توقعات التدفقات النقدية ؛ والبيانات املالية املتعلقة باملشروع، اليت٢٠١٥األول/ديسمرب 
واالحتيجات من حيث التمويل وإشارة إىل املدى النفاذ إىل القرض الذي قدمته الدولة املضيفة والتاريخ 

.٢٠١٦الذي ستعرف فيه التكلفة النهائية للمباين الدائمة على وجه التحديد يف عام 
وع قرار يرد يف التقرير بشأن مجلة أمور وسيطلب من اجلمعية اختاذ بعض القرارات الرئيسية يف مشر 

منها املسائل التالية:
ا بعدمتويل تكاليف املباين اليت مل (أ) ؛يتم احتسا

.١٠لد األول، اجلزء الثاين، الفقرةا،)ICC-ASP/10/20(٢٠١١.. .الوثائق الرمسية... الدورة العاشرة )١٧(
لد األول، اجلزء الثالث(ICC-ASP/6/20)٢٠٠٧... السادسةالوثائق الرمسية... الدورة )١٨( .٤و١الفقرتان ، ICC-ASP/6/Res.1،، ا
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٢٠١٨-٢٠١٦أو الفرتة ٢٠١٥-٢٠١٣إذا كان ينبغي تطبيق جدول األنصبة املقررة للفرتة (ب)11

لتحديد نصيب كل دولة طرف ، ٢٠١٦عندما تعرف التكلف النهائية للمشروع يف الفصل األول من عام 
من تكلفة املباين اجلديدة على وجه الدقة؛

وضع ترتيب حوكمة للمباين اجلديدة يراعي مصاحل الدول األطراف، وذلك رمبا عرب جلنة معنية (ج)
باملباين اجلديدة؛ 

ون كان٢٠عضوية جلنة الرقابة للسنة املقبلة، نظرًا ألن والية األعضاء العشرة سنتتهي يف (د)
.٢٠١٥األول/ديسمرب 
الوثائق

)ICC-ASP/14/28(التقرير املرحلي الثاين عن أنشطة جلنة الرقابة

)Add.1وICC-ASP/14/33(تقرير عن أنشطة جلنة الرقابة

والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتنظام روما األساسيتعديالت -١٨

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

ا الثامنةمن ١٢١ تعديالت حمتملة أخرى لنظام روما وكذلك يف أي)١٩(،النظام األساسي يف دور
د اإلثبات، بغية حتديد التعديالت الواجب اعتمادها وفقًا لنظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواع

.األساسي وللنظام الداخلي جلمعية الدول

وستنظر اللجنة يف تقرير الفريق العامل.

الوثائق

(ICC-ASP/14/34)رير الفريق العامل املعين بالتعديالت تق

التعاون-١٩

من املكتب ICC-ASP/13/Res.5وICC-ASP/13/Res.3ينطلبت اجلمعية مبقتضى القرار 
عملية التشاور مع الدول اإلبقاء على آلية التيسري التابعة جلمعية الدول األطراف واملعنية بالتعاون ملواصلة

احلكومية، من أجل األطراف واحملكمة والدول األخرى املعنية، واملنظمات ذات الصلة واملنظمات غري
.زيادة التعاون مع احملكمة

مع التقدير بضرورة بإدراج التعاون ضمن البنود الدائمة على جداول اطت اجلمعية علمًا وأح
ستعقد اجلمعية حلقة نقاش يف ، ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠أعمال الدورات املقبلة للجمعية. ويف 

لسة عامة للنظر يف موضوع التعاون.ج

لد (ICC-ASP/8/20)٢٠٠٩الوثائق الرمسية...، الدورة الثامنة...، )١٩( .، املرفق الثايناألول، ا
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)Add.1وICC-ASP/14/26(التعاونتقرير املكتب عن 

)ICC-ASP/14/27(عن التعاونتقرير احملكمة عن 

الدورة المقبلة لجمعية الدول األطرافعقدبشأن موعدالقرار -٢٠

ا.٥باملادة عمالً  من النظام الداخلي، تقرر اجلمعية يف الدورة السابقة تاريخ بدء كل دورة ومد
ا  ا الثالثة عشرةوقررت اجلمعية يف دور تشرين ٢٦إىل ١٨من يف الهايرابعة عشرةالأن تعقد دور

ا ٢٠١٥الثاين/نوفمرب  )٢٠(.الهاييفعشرة، اخلامسة، ودورا

للجنة الميزانية والماليةالدورتين المقبلتينعقدبمواعيد ومكان القراران بشأن-٢١

االقتضاء عندجلنة امليزانية واملالية، جتتمع ICC-ASP/1/Res.4القرارمن مرفق٤بالفقرة عمالً 
ا ومرة واحدة على األقل سنوياً  ا والعشرين، اخلامسة. وقررت اللجنة يف دور مؤقتاً، أن تعقد دور

ا ٢٠١٦نيسان/أبريل ٢٢إىل ١٨منالفرتة يفينر شوالعالسادسة يف الفرتة والعشرين السابعة، ودور
)٢١(، على التوايل.٢٠١٦أيلول/سبتمرب٣٠إىل ١٩من 

خرىمسائل أ-٢٢

____________

لد األول، اجلزء األول، الفقرة (ICC-ASP/13/20)٢٠١٤...الثالثة عشرةالوثائق الرمسية...، الدورة )٢٠( .٧٠، ا
لد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/13/20)٢٠١٤الثالثة عشرة...الوثائق الرمسية...، الدورة )٢١( .١٧٤، الفقرة ٢-، ا


