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جمعية الدول األطراف

عشرةةالسابعالدورة
٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ١٢-٥الهاي 

في جدول األعمال المؤقتالقائمة المشروحة للبنود المدرجة

مذكرة من األمانة

عشرة بعةالساالقائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت للدورة هذه ُ    أ عدت 
يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ) "اجلمعية"(جلمعية الدول األطراف 

(ICC-ASP/17/1/Rev.2) املسائل املطروحة عليها يف بالنظر يفقيامها من أجل مساعدة اجلمعية يف
ا  الساعة يف متام٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ٥ألربعاء ا، يوم هايالعشرة اليت ستعقد يف ةالسابعدور
.٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب٢٩صباحا. وتعكس هذه القائمة حالة الوثائق الصادرة لغايةالعاشرة
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افتتاح الدورة من قبل الرئيس- ١

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

ا احلادية اجلمعية يف جلستها  كانون األول/ديسمرب ١٤عشرة، املعقودة يف السادسة عشرة من دور
ا ٢٠١٧ كانون األول/ديسمرب ١٢إىل ٥، يف الفرتة من الهايعشرة يف ةالسابع، أن تعقد دور
٢٠١٨.

دقيقة صمت للصالة أو التأمل- ٢

من النظام الداخلي، يدعو الرئيس املمثلني فور افتتاح اجللسة العامة األوىل ٤٣باملادة ً عمال  
ومباشرة قبل اختتام اجللسة العامة األخرية إىل التزام الصمت دقيقة واحدة للصالة أو التأمل.

إقرار جدول األعمال- ٣

جبدول من النظام الداخلي اخلاصة٢٢إىل ١٨و١٣إىل١٠املواد تنطبق على الدورات العادية
األعمال.

جدول ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر ٥من النظام الداخلي، صدر يف ١١و١٠ً         ووفقا  للمادتني 
من النظام الداخلي، يتوجب تقدمي جدول ١٩ووفقا للمادة .عشرةبعة السااألعمال املؤقت للدورة 

املؤقت يف أقرب وقت ممكن بعد افتتاح الدورة لغرض املوافقة عليه.األعمال

الوثائق
(ICC-ASP/17/1/Rev.2)جدول األعمال املؤقت 

انتخاب نائب الرئيس- ٤

١٩ً     ديوب (السنغال) ، اعتبار ا من عمريف أعقاب استقالة نائب رئيس اجلمعية، السفري م
ا للرئيس الستكمال فرتة بيف هولندا، ستنتخب اجلمعية نائ، بسبب انتهاء فرتة واليته ٢٠١٨مارس آذار/
من النظام الداخلي للجمعية ٢٩من نظام روما األساسي واملادة ١١٢ملادة وتنص االسفري ديوب. والية 

ً                    ضوا  تنتخبهم اجلمعية ملدة ع١٨و،ونائبني للرئيس،مكتب يتألف من رئيسعلى أنه يكون للجمعية 
ثالث سنوات.

، قرر املكتب التوصية بانتخاب السفري جينس أوتو هورسالند ٢٠١٨نوفمرب تشرين الثاين/١٥يف و 
ديوب ، أي حىت الدورة التاسعة عشرةعمرسفري موالية الً                         (الدامنرك) نائبا  لرئيس اجلمعية ملا تبقى من 

.للجمعية

الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك، الوثائق)١(
جيم.-، اجلزء الثاين Corr.1)و(٢٠٠٢ICC-ASP/1/3أيلول/سبتمرب ١٠-٣
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انتخاب عضو في المكتب- ٥

تكون للمكتب صفة على أنمن نظام روما األساسي١١٢(ب) من املادة ٣ةلفقر تنص ا
متثيلية، على أن يراعى بصفة خاصة التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيل املناسب للنظم القانونية الرئيسية يف 

العامل.
يف ةوافقت اجلمعي، ICC-ASP/3/Res.2القرار باملعدلة من النظام الداخلي، ٢٩وعمال باملادة 

ا الثالثة :ما يليتكون تشكيلة املكتب املقبل كأنعلىاجللسة اخلامسة من دور
مقاعد؛٥جمموعة الدول األفريقية: (أ)

مقاعد؛ ٣جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ: (ب)
مقاعد؛ ٤جمموعة دول أوروبا الشرقية: (ج)
مقاعد؛٤دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب: جمموعة(د)
.مقاعد٥موعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى: جم(ه)

هامن نظامها الداخلي، مكتب٢٩ً        ، عمال  باملادة انتخبت اجلمعية،ويف الدورة السادسة عشرة
جمموعة آسيا واحمليط املكتب من السابعة عشرة إىل التاسعة عشرة للجمعية. وكان أعضاء من اتللدور 

جتماع االيف و اهلادئ املنتخبني يف املكتب، بناء على توصية من املكتب، هم اليابان ودولة فلسطني. 
رتتيب داخلي متفق باملكتب علما أحاط ، ٢٠١٧ديسمرب كانون األول/٤للمكتب املعقود يف السابع 

اليابان ، بأن تعمل ديش واليابان ودولة فلسطنيبنغال، وهيالثالث املرشحةلدول األطرافبني اعليه 
بنغالديش واليابان من اليوم التايل للجمعية، وتعمل دولة فلسطني حىت اختتام الدورة السابعة عشرةو 

اليوممنبنغالديش ودولة فلسطني عشرة، وتعمل الدورة السابعة عشرة حىت اختتام الدورة الثامنة الختتام 
تنتخب ، س. يف الدورة السابعة عشرة)٢(ام الدورة التاسعة عشرةتختاحىت امنة عشرة الثختتام الدورةالالتايل

.دولة فلسطنياجلمعية بنغالديش لتحل حمل

اشتراكاتهاتسديددول المتأخرة عن ال- ٦

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

ً                                                                        الذي عليها مساويا  لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدا عنها".
ا الرابعة، بتقرير املكتب عن متأخرات الدول ) ٣(األطرافً                                                وأحاطت اجلمعية علما ، يف دور

ا اخلامسة عن حالة  ً                                  وبالتوصيات اليت يتضمنها ودعت املكتب إىل أن يقدم تقريرا  إىل اجلمعية يف دور
يتضمن، عند اللزوم، اقرتاحات بالتدابري الرامية إىل التشجيع على دفع االشرتاكات املقررة املتأخرات

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

يف ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٤اجتماع املكتب املعقود يف جدول أعمال وقرارات انظر )٢(
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ICC-ASP-2017-Bureau-07.pdf..

)٣(
ICC-ASP/4/14.
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تقدمها الدول األطراف إىل أمانة اجلمعية يف موعد ال يقل عن شهر واحد قبل دورة جلنة امليزانية واملالية 
للجنة لتلك الطلبات وأنه ينبغي للجنة أن تسدي إىل مجعية الدول ("اللجنة")، وذلك لتسهيل استعراض ا

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

ا اخلامسة، نداءها إىل الدول األطراف املتأخرة عن تسديد اشرتا  ا وجددت اجلمعية، يف دور كا
ا مع احملكمة يف أقرب وقت ممكن. واعتمدت اجلمعية، يف هذا الصدد، القرار  لكي تسوي حسابا

ICC-ASP/5/Res.3 الذي تضمن توصيات تبني اإلجراء احملدد الواجب اتباعه لطلب اإلعفاء من فقدان
تتلقاها احملكمة طوال وقررت أن يقوم املكتب باستعراض منتظم حلالة املدفوعات اليت )٥(حقوق التصويت،

ا، حسب االقتضاء .)٦(السنة املالية وينظر يف التدابري اإلضافية اليت تشجع الدول على تسديد اشرتاكا
ا ال ومنسقاجلمعيةرئيسخاللمناملكتب،أن يواصل عشرة سادسةوقررت اجلمعية يف دور

وأنللمحكمة،املاليةالسنةطوالالواردةاملدفوعاتحالةمراقبة"امليسر،وجهة االتصال أوالعاملالفريق
حسبعليها،املستحقةللمدفوعاتاألطرافالدولمجيعبتسديدللنهوضإضافيةتدابرياختاذيفينظر

ويقدممتأخراتعليهااليتأوااشرتاكاتسددملاليتاألطرافالدولمعالتحاوريواصلوأناالقتضاء،
.)٧("اجلمعيةإىلبذلكتقريرا

الوثائق
ا  )(ICC-ASP/17/37تقرير املكتب عن الدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكا

عشرةالسابعةوثائق تفويض ممثلي الدول في الدورة - ٧

تعيني جلنة وثائق التفويض(أ)
تعيني بداية كل دورةيفيتم، من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف٢٥املادة مبقتضى

جلنة لوثائق التفويض. وتتألف اللجنة من ممثلي تسع دول أطراف، تعينها اجلمعية بناء على اقرتاح الرئيس.

تقرير جلنة وثائق التفويض(ب)

ً        من النظام الداخلي مسأليت التمثيل ووثائق التفويض. ووفقا  للمادة ٢٨إىل ٢٣تنظم املواد 
ي الدول األطراف وأمساء املناوبني واملستشارين، وذلك يف موعد ، تقدم إىل األمانة وثائق تفويض ممثل٢٤

ساعة بعد افتتاح الدورة. وتصدر وثائق التفويض عن رئيس الدولة أو احلكومة ٢٤ال يتجاوز، إن أمكن، 
أو عن وزير اخلارجية أو أي شخص خمول له بذلك من قبلهم.

٤٣و٤٠، الفقراتICC-ASP/4/Res.4، اجلزء الثالث، (ICC-ASP/4/32)٢٠٠٥... ... الدورة الرابعةق الرمسيةالوثائ)٤(
.٤٤و
رفق الثالث.، املICC-ASP/5/Res.3اجلزء الثالث، ، )ICC-ASP/5/32(٢٠٠٦...اخلامسةالدورة ...ق الرمسيةئالوثا)٥(
.٤٢املرجع نفسه، الفقرة )٦(
لد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/16/20(٢٠١٧الدورة السادسة عشرة ... ق الرمسية ...ئالوثا) ٧( )، ا

ICC-ASP/16/Res.6(ب).١٦األول، الفقرة ، املرفق
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تألف من ممثلي تسع دول أطراف تعينهم ، تقوم جلنة وثائق التفويض، اليت ت٢٥ومبقتضى املادة 
اجلمعية يف بداية كل دورة بناء على اقرتاح الرئيس، بفحص وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف وتقدم 

ً                    تقريرا  إىل اجلمعية دون تأخري.

تنظيم العمل- ٨

املقدم من ً           تقوم اجلمعية بالنظر يف برنامج عمل وتعتمده يف بداية الدورة استنادا  إىل االقرتاح 
املكتب.

المناقشة العامة- ٩

ال وثائق هلذا البند

التقرير عن أنشطة المكتب- ١٠

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

الوثائق
)ICC-ASP/17/8التقرير السنوي املقدم من رئيس آلية الرقابة املستقلة (

)ICC-ASP/17/16تقرير احملكمة عن التعاون (
)(ICC-ASP/17/17تقرير املكتب عن التعاون 

)ICC-ASP/17/21(رتشيحاتالاللجنة االستشارية املعنية باملكتب عن تقرير 

.)ICC-ASP/17/28(مرتبات القضاةالفريق العامل املعين مبراجعة تقرير 

)ICC-ASP /17/29(استعراض عمل آلية الرقابة املستقلة وواليتها التشغيليةعنتقرير املكتب 

)(ICC-ASP/17/30تقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمة 
)ICC-ASP/17/31(تقرير املكتب عن عدم التعاون

تقرير املكتب عن خطة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 
(ICC-ASP/17/32)ً     ً الدولية وتنفيذه تنفيذا  كامال  

واملباينامليزانيةادارةعلى لرقابةللميزانية املتعلقة باالفرعيةاملواضيععن املكتبتقرير
)ICC-ASP/17/33(

(ICC-ASP/17/34)تقرير املكتب عن التكامل 

)ICC-ASP/17/35(الفريق العامل املعين بالتعديالت تقرير 

تقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف املنصف والتوازن بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني باحملكمة 
(ICC-ASP/17/36)اجلنائية الدولية
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االدول املتأخرة عن تقرير املكتب عن  (ICC-ASP/17/37)تسديد اشرتاكا

)ICC-ASP/17/38تقرير عن إنشاء رابطة حمامي احملكمة اجلنائية الدولية وأنشطتها (

التقرير عن أنشطة المحكمة- ١١

من نظام روما األساسي، توفر اجلمعية الرقابة اإلدارية ١١٢(ب) من املادة ٢الفقرة مبقتضى
من ١١٢من املادة ٥ّ                               ً         على هيئة الرئاسة واملدعي العام واملسج ل فيما يتعلق بإدارة احملكمة. وطبقا  للفقرة 

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

ً                             ً     خطية وأن يوفروا معلومات بشأن أي مسألة قيد النظر. وتبعا  لذلك، سيقدم رئيس احملكمة تقريرا  عن 
ة.للجمعيدسة عشرةأنشطة احملكمة منذ انعقاد الدورة السا

الوثائق
ICC-ASP/17/9)(تقرير عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية 

للضحاياتقرير مجلس إدارة الصندوق االستئماني - ١٢

ICC-ASP/1/Res.6أنشأت اجلمعية، مبوجب قرارها
لصاحل ضحايا ً          ً ، صندوقا  استئمانيا  )٨(

لصاحلً                              اجلرائم الداخلة يف اختصاص احملكمة وأسرهم فضال  عن جملس إلدارة الصندوق االستئماين
لضحايا.ا

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

الوثائق
جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا وأنشطة مشاريعتقرير إىل مجعية الدول األطراف عن 

)ICC-ASP/17/14(٢٠١٨هحزيران/يوني٣٠إىل ٢٠١٧همتوز/يولي١يف الفرتة من 

انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية المعنية بترشيحات القضاة- ١٣
جلمعية الدول األطراف أن "أنعلى من نظام روما األساسي ٣٦(ج) من املادة ٤تنص الفقرة 

إنشاء جلنة استشارية تعىن بالرتشيحات. ويف هذه احلالة، تقوم مجعية الدول تقرر إذا كان ذلك مناسبا
ستشاريةااللجنة ال، أنشأت اجلمعية حلادية عشرة". ويف الدورة ااألطراف بتحديد تكوين اللجنة وواليتها

ويف الدورة الرابعة . بتوافق اآلراءاألعضاء التسعة يف اللجنة، بتعيني )٩(بناء على توصية املكتبوقامت، 
املعنية ستشاريةاالاألعضاء التسعة يف اللجنة، بتعيني)١٠(بناء على توصية املكتبقامت اجلمعية، عشرة، 

الرابع.، اجلزءCorr.1)و(٢٠٠٢ICC-ASP/1/3أيلول/سبتمرب ١٠-٣الدورة األوىل، نيويورك، ...ق الرمسيةئالوثا)٨(
.)ICC-ASP/11/47(تقرير املكتب عن اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات)٩(
.)ICC-ASP/14/42(تقرير املكتب عن اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات)١٠(
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ستقوم . و ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٨ملدة ثالث سنوات تبدأ يف بتوافق اآلراءبرتشيحات القضاة
معية، بناء على ترشيح املكتب، بتعيني األعضاء يف اللجنة االستشارية.اجل

الوثائق
)ICC-ASP/17/19(رتشيحات الاللجنة االستشارية املعنية بعيني األعضاء يف ت

)ICC-ASP/17/21(رتشيحات الاللجنة االستشارية املعنية باملكتب عن تقرير 

للضحايامجلس إدارة الصندوق االستئماني انتخاب أعضاء - ١٤

الصندوق االستئماين لضحايا اجلرائم اليت ICC-ASP/1/Res.6أنشأت اجلمعية مبوجب القرار 
والقراران اخلاصان برتشيح تدخل ضمن اختصاص احملكمة وأسرهم، كما أنشأت جملس إدارة الصندوق.

م مها القرار  ICC-ASP/4/Res.5ن يالقرار ملعدل ب(اICC-ASP/1/Res.6أعضاء املكتب وانتخا

.ICC-ASP/1/Res.7) والقرار ICC-ASP/4/Res.7و
كانون ٢٩د يفو املعقلثيف اجتماعه الثاالصندوق االستئماين للضحايا إدارة وقرر جملس 

عشرة سابعة عضاء جملس إدارة الصندوق أثناء الدورة الالنتخاب السادس ألأن جيري ا٢٠١٨يناير /ثاينال
(بتوقيت وسط ٢٠١٨آب/أغسطس ٢٨إىل حزيران/يونيه ٦معية، وأن متتد فرتة الرتشيح من للج

أقل من عدد ٢٠١٨أيلول/سبتمرب ١٢وآب/أغسطس٢٩ً                    ونظرا  ألن عدد املرشحني ظل يف أوروبا). 
أيلول/سبتمرب ٢٥أيلول/سبتمرب و١١ي إىل احة، مدد الرئيس فرتة الرتشيح ألسبوعني، أاملقاعد املت

اية . ICC-ASP/1/Res.7من القرار ٤ً         عمال  بالفقرة على التوايل، (بتوقيت وسط أوروبا)٢٠١٨ ويف 
، مت اختيار مخسة مرشحني.٢٠١٨أيلول/سبتمرب ٢٥فرتة الرتشيح، أي يف 

كانون األول/ديسمرب ٥ً   اعتبارا  منأعضاء جملس اإلدارة ملدة ثالث سنواتوستنتخب اجلمعية 
لس يف ةعند انتهاء فرت ستنشأ اليت مللء الشواغر ٢٠١٨ تشرين ٣٠والية األعضاء اخلمسة احلاليني يف ا

.٢٠١٨الثاين/نوفمرب 

الوثائق
)ICC-ASP/17/18(ألعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا سادساالنتخاب ال

عشرة واعتمادهاالسابعةالنظر في ميزانية السنة المالية - ١٥

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

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

ا الثالثة توصية جلنة امليزانية واملالية بأن تعمد احملكمة مستقب ً    ال  مشل ّ                                                                        وأقر ت اجلمعية يف دور
ً                             تقاريرها املتعلقة باألداء بيانات بشأن األداء املايل والنتائج احملرزة بدال  من النواتج. وينبغي تقدمي هذه 
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املعلومات مرة يف السنة إىل اجلمعية من خالل اللجنة إما ضمن مشروع امليزانية الربناجمية أو ضمن تقرير 
.)١١(منفصل يتعلق باألداء

الوثائق
)ICC-ASP/17/2(٢٠١٧براجمها لعام ء عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداتقرير

)ICC-ASP/17/3(٢٠١٧تقرير عن أداء نظام املساعدة القانونية باحملكمة يف عام 
احملكمة عن التقدم احملرز يف صياغة اقرتاحات بشأن تعديالت نظام دفع أتعاب املساعدة تقرير

)ICC-ASP/17/4(٢٠١٩القانونية اعتبارا من عام 
ا  )١٢()ICC-ASP/17/5(الثالثنيتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور

)ICC-ASP/17/6(تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية 

Corr.1وICC-ASP/17/10للمحكمة اجلنائية الدولية (٢٠١٩امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

)١٣()Add.1و

)ICC-ASP/17/11(٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠إىل غاية تقرير احملكمة عن أداء ميزانيتها
ا احلتقرير جلنة امليزانية وامل )١٤()Corr.1وICC-ASP/17/15(ادية والثالثني الية عن أعمال دور

مبقر احملكمة يف الهايألصول الثابتة الطويل األجل لستبدال الاكمة عن حلول لتمويل تقرير احمل
)ICC-ASP/17/23(

يف القرض املقدم تقرير احملكمة عن خيارات لضمان تسديد اشرتاكات الدول األطراف املنسحبة
)ICC-ASP/17/24(من الدولة املضيفة

)ICC-ASP/17/25احملكمة (يف املتعلقة بإعادة التصنيف التقرير بشأن املسائل
تقرير قلم احملكمة عن التحقيقات املالية اليت جيريها قلم احملكمة وضبط وجتميد األصول

)ICC-ASP/17/26(
تقرير قلم احملكمة عن التكلفة التقريبية املخصصة حىت اآلن باحملكمة فيما يتعلق باإلحاالت من 

)ICC-ASP/17/27جملس األمن (
واملباينامليزانيةادارةعلى لرقابةللميزانية املتعلقة باالفرعيةاملواضيععن املكتبتقرير

)ICC-ASP/17/33(

-، واجلزء الثاين٥٠(ب)، الفقرة ٨-ألف-يناجلزء الثا،)ICC-ASP/3/25(٢٠٠٤...لثالثةالدورة اق الرمسية...ئالوثا)١١(
.٤، الفقرة ١- ألف

لد الثاين، ) ICC-ASP/17/20(٢٠١٨...سابعة عشرةالدورة الق الرمسية...ئالوثا)١٢( .١-باءاجلزء ا
فسه، اجلزء ألف. ناملرجع )١٣(
.  ٢-باءفسه، اجلزء ناملرجع )١٤(
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النظر في تقارير مراجعة الحسابات- ١٦

ً                من النظام املايل والقواعد املالية على أن تعني اجلمعية مراجعا  للحسابات ليجري ١٢البند ينص
ً                           ً      ً                                 مراجعة للحسابات طبقا  ملعايري املراجعة املقبولة عموما ، رهنا  بأي توجيهات خاصة من مجعية الدول 

لسة احلادية عشرة من ً                                                       األطراف، ووفقا  للصالحيات اإلضافية املنصوص عليها يف مرفق هذا النظام. ويف اجل
ا األوىل املعقودة يف  ُ                                        ، أ بلغت اجلمعية بأن املكتب تصرف مبقتضى السلطة ٢٠٠٣نيسان/أبريل ٢٢دور
فعني املكتب الوطين ملراجعة احلسابات يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ،)١٥(اليت خولته إياها اجلمعية

.)١٦(لفرتة قوامها أربع سنواتً              وايرلندا الشمالية مراجعا  حلسابات احملكمة 
راجع امل(فرنسا) باعتباره ديوان احملاسبةأيدت اجلمعية توصية اللجنة بتعيني ،العاشرةةدور اليف و 

لحسابات اجلديد للمحكمة اجلنائية الدولية والصندوق االستئماين للضحايا لفرتة قوامها أربع لاخلارجي
راجع متديد والية املعلىاجلمعيةوافقت،لرابعة عشرةاةدور اليف و .)١٧(٢٠١٢سنوات تبدأ من عام 

للمحكمة والصندوق االستئماين للضحايامدة سنتني لتشمل مراجعة البيانات املالية لحساباتلاخلارجي
خلامسة اةدور اليف . و )١٨(وقررت توسيع نطاق الوالية لتشمل مراجعة األداء،٢٠١٧و٢٠١٦للسنتني 

سنتني أخريني لتشمل مراجعة البيانات املالية لحساباتلراجع اخلارجياملعشرة، مددت اجلمعية والية
. )١٩(٢٠١٩و٢٠١٨للسنتني للمحكمة والصندوق االستئماين للضحايا

ً                                           ، يصدر مراجع احلسابات تقريرا  عن نتائج مراجعة البيانات املالية والبيانات ٧-١٢ً       ووفقا  للبند 
ختضع تقارير املراجعة، قبل ٩-١٢و٨- ١٢ً         الية. ووفقا  للبندين ذات الصلة املتعلقة حبسابات الفرتة امل

ّ                                                           تقدميها إىل اجلمعية، لفحص جيريه املسج ل وجلنة امليزانية واملالية. وتنظر اجلمعية وتقر البيانات املالية 
ا اللجنة. والتقارير املتعلقة باملراجعة اليت توافيها 

الوثائق
ديسمربكانون األول/٣١لسنة املنتهية يف عن االدولية اجلنائيةالية للمحكمةــــات املــــالبيان

٢٠١٧(ICC-ASP/17/12))٢٠(

كانون األول/ديسمرب ٣١البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا عن السنة املنتهية يف 
٢٠١٧(ICC-ASP/17/13))٢١(

(ICC-ASP/17/7)إلدارة املوارد البشريةاملراجعة النهائيةتقرير

األول، الفقرة ، اجلزءCorr.1)و(٢٠٠٢ICC-ASP/1/3أيلول/سبتمرب ١٠-٣الدورة األوىل، نيويورك، ...الرمسيةقئالوثا)١٥(
٢٩.

اجلزء، (ICC-ASP/1/3/Add.1)٢٠٠٣) ...الدورتان املستأنفتان األوىل والثانية(الدورة األوىل...الرمسيةق ئالوثا)١٦(
.٤٠األول، الفقرة 

لد األول،،)ICC-ASP/10/20(٢٠١١...شرةاعالالدورة...ق الرمسيةئالوثا))١٧( .١٠اجلزء الثاين، الفقرة ا
لد األول، اجلزء الثالث، )ICC-ASP/14/20(٢٠١٥...رابعة عشرةالدورة ال...ق الرمسيةئالوثا))١٨( القرار ، ا

ICC-ASP/14/Res.1 ،٢- الفقرة كاف.
لد األول، اجلزء الثالث، )ICC-ASP/15/20(٢٠١٦...امسة عشرةالدورة اخل...ق الرمسيةئالوثا))١٩( القرار ، ا

ICC-ASP/15/Res.1 ،٢- الفقرة كاف.
لد الثاين، اجلزء جيم)ICC-ASP/17/20(٢٠١٨...سابعة عشرةالدورة ال...ق الرمسيةئالوثا)) ٢٠( .١-، ا
.٢-جيماملرجع نفسه، اجلزء )٢١(
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استعراض عمل آلية الرقابة المستقلة وواليتها التشغيلية- ١٧

ا الثانية عشرة الوالية التشغيلية آللية الرقابة املستقلة )٢٢(اعتمدت مجعية الدول األطراف يف دور

نظرا و اخلامسة عشرة. ابالكامل يف دورآللية الرقابة املستقلة والية التشغيلية يعاد النظر يف الوقررت أن 
/يف تشرين األولعمله واستالمآلية الرقابة املستقلةرئيس لطول الوقت الذي استغرقته عملية تعيني 

اخلامسة عشرة. ومن أجل إعطاء ، أقرت اجلمعية بأن االستعراض لن يكون ممكنا يف الدورة ٢٠١٥أكتوبر 
اآللية اجلمعية بصورة مالئمة عن عملالغ ً                      ا  الكتساب اخلربة الالزمة إلبيً    وقتا  كافرئيس اآللية اجلديد 

االستعراض يف جيري أن ٢٠١٦هيوليمتوز/١٣التشغيلية، قرر املكتب يف اجتماعه املعقود يف اوواليته
.)٢٣(على استيفاء املالك الوظيفي لآلليةبعد انقضاء فرتة معقولة ، الدورة السابعة عشرة للجمعية

وقررت )٢٤(ملكتباجلمعية إىل توصيتها املشار إليها أعاله إىل ا، أشارت السادسة عشرةةدور اليف و 
ا السابعة عشرةبعمل آلية الرقابة املستقلة وواليتها التشغيليةاستعراض  .)٢٥(الكامل يف دور

الوثائق
)ICC-ASP /17/29(استعراض عمل آلية الرقابة املستقلة وواليتها التشغيليةعنتقرير املكتب 

نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتتعديالت- ١٨

ً      ً                     ، فريقا  عامال  تابعا  جلمعية الدول األطراف ICC-ASP/8/Res.6أنشأت اجلمعية، مبوجب قرارها     ً
ا التاسعة، يف أي تعديالت مقرتحة لنظام روما األساسي وفقا   من املادة ١للفقرة ً                                                          ً  للنظر، اعتبارا  من دور

ا الثامنةمن ١٢١ ، وكذلك يف أي تعديالت حمتملة أخرى لنظام روما )٢٦(النظام األساسي يف دور
ً            األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، بغية حتديد التعديالت الواجب اعتمادها وفقا  لنظام روما 

.األطرافاألساسي وللنظام الداخلي جلمعية الدول
عامل.وستنظر اللجنة يف تقرير الفريق ال

الوثائق
(ICC-ASP/17/35)تقرير الفريق العامل املعين بالتعديالت 

التعاون- ١٩

املكتب إىلICC-ASP/15/Res.5وICC-ASP/15/Res.3ينطلبت اجلمعية مبقتضى القرار 
الدول عملية التشاور مع 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

)٢٢(
ICC-ASP/12/Res.6رفق، امل.

)٢٣ (
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ICC-ASP-2016-Bureau-05-13Jul2016.pdf.

)٢٤(
ICC-ASP/12/Res.6 ، ١٢٠الفقرة.

.١٥رفق األول، الفقرة املرجع نفسه، امل)٢٥(
لد األول، املرفق الثاين.ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩الوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة ... )٢٦( )، ا
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تنقسم إىل ن التعاو بشأن ، ستعقد اجلمعية جلسة عامة ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ٧يفو 
التعاون اتفاقات موضوع التحقيقات املالية، وسريكز القسم الثاين على األول تناول القسم قسمني. وسي

الطوعي.

الوثائق
).Corr.1وICC-ASP/17/16(تقرير احملكمة عن التعاون

(ICC-ASP/17/17)تقرير املكتب عن التعاون

تقرير قلم احملكمة عن التحقيقات املالية اليت جيريها قلم احملكمة وضبط وجتميد األصول
)ICC-ASP/17/26(

الذكرى السنوية العشرون العتماد نظام روما األساسي- ٢٠

ن يلذكرى السنوية العشر لجلسة عامة مكرسة٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ٧ستعقد اجلمعية يف 
.العتماد نظام روما األساسي

ال وثائق هلذا البند

للتهديدات الموجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها والدول األطراف التصدي- ٢١
مع المحكمةمتعاونةال

مالاألعجدوليفبندا إلدراج طلبفلسطنيدولةقدمت، ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر ٤يف 
ا والدول األطراف "بعنوان مع تعاونةملاالتصدي للتهديدات املوجهة إىل احملكمة اجلنائية الدولية وقضا

".احملكمة

الوثائق
عشرةالسابعةللدورةاملؤقتاألعمالجدوليفبندإلدراجفلسطنيدولةمناملقدم طلبال

(ICC-ASP/17/22)ةللجمعي

الدورة المقبلة لجمعية الدول األطرافانعقادموعد بالمتعلقالقرار - ٢٢

، تقرر اجلمعية يف الدورة السابقة تاريخ جلمعية الدول األطرافمن النظام الداخلي٥وفقا للمادة 
ا. ويف الدورة البد ا السادسة ء كل دورة ومد عشرة يف الهاي. ثامنةعشرة، قررت اجلمعية أن تعقد دور

ا ال ا التاسعة عشرة.ثامنةوستبت اجلمعية يف موعد دور عشرة ومكان انعقاد دور

انعقاد الدورتين المقبلتين للجنة الميزانية والماليةومكانبموعدانالمتعلقانالقرار - ٢٣

، جتتمع جلنة امليزانية واملالية عند االقتضاء، ICC-ASP/1/Res.4من مرفق القرار ٤وفقا للفقرة 
ا الألقل. وقررتومرة يف السنة على ا ا أن تعقد بصفة مؤقتة تاسعة والعشريناللجنة يف دور الثانية دور

ا ال،٢٠١٩أيار/مايو ٣نيسان/أبريل إىل ٢٩الثالثني يف الفرتة من و  والثالثني يف الفرتة منثالثة ودور
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ة الثانيوستقرر اجلمعية موعد ومكان انعقاد الدورتني .)٢٧(٢٠١٩أيلول/سبتمرب٦آب/أغسطس إىل ٢٦
والثالثني للجنة.ثالثةالثالثني والو 

األخرىالمسائل- ٢٤

___________

)٢٧(
ICC-ASP/17/15 ٢٨٠، الفقرة.


