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لجزء األولا
عالوقائ
مةالمقد- ألف 

اجلنائية الدولية وفقاً للمقرر الذي اختذته مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة -١
ا الثانية عشرة، املعقودة يف املشار إليها فيما يلي بعبارة "اجلمعية") ( ٢٧يف اجللسة الثانية عشرة لدور

ا الثالثة عشرة يف الفرتة من ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  كانون ١٧إىل ٨، عقدت اجلمعية دور
.٢٠١٤األول/ديسمرب

، دعت رئيسة اجلمعية مجيع الدول األطراف يف نظام روما )١(ووفقًا للنظام الداخلي للجمعية-٢
الدورة. وُدعيت أيضًا إىل املشاركة يف الدورة بصفة مراقب الدول األخرى اليت األساسي إىل املشاركة يف

وقعت على النظام األساسي أو على الوثيقة اخلتامية.
ليه فيما يلي بعبارة "النظام الداخلي")، (املشار إمن النظام الداخلي للجمعية ٩٢ووفقًا للمادة -٣

ُوجِّهت أيضًا دعوات للمشاركة يف الدورة بصفة مراقب إىل ممثلي املنظمات احلكومية الدولية وغريها من 
ا ذات الصلة فضال ،)٢(الكيانات اليت تلقت دعوة دائمة من اجلمعية العامة لألمم املتحدة عمًال بقرارا

ية الدولية اإلقليمية وسائر اهليئات الدولية اليت ُدعيت حلضور مؤمتر األمم عن ممثلي املنظمات احلكوم
متوز/يوليه –املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية (روما، حزيران/يونيه 

عية.) أو املعتمدة لدى اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية أو اليت ُتدعى من ِقبل اجلم١٩٩٨
من النظام الداخلي، حضرت أعمال اجلمعية وشاركت فيها املنظمات ٩٣كذلك، وعمال باملادة -٤

غري احلكومية املدعوة إىل مؤمتر روما واملسجلة لدى اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية أو اليت 
لس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم امل تحدة واليت تتصل أنشطتها تتمتع مبركز استشاري لدى ا

بأنشطة احملكمة أو اليت دعتها مجعية الدول األطراف.
ا وفقًا لنظامها الداخلي، -٥ وفيما خيص القرارات اإلجرائية، ذكرت الرئيسة بأن اجلمعية تتخذ قرارا

زة مبعزل عن القرارات اليت تتخذ ألي غرض آخر، ومبا فيها قرارات أي منظمة أو جهاز من سائر أجه
ذه القرارات. احملكمة فيما خيص املسائل القانونية اليت ميكن أن تعَرض عليها، ودون املساس 

من النظام الداخلي، ُدعيت الدول التالية إىل حضور أعمال اجلمعية: بابوا غينيا ٩٤ووفقاً للمادة -٦
ية الدميقراطية، مجهورية الو اجلديدة، باالو، بوتان، تركمانستان، توفالو،  تونغا، مجهورية كوريا الشعب

- ٣الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك، )١(
جيم.-)، اجلزء الثاينCorr.1وتصويبها ICC-ASP/1/3(الوثيقة ٢٠٠٢/سبتمربأيلول١٠

(الدورة ٣٢٠٨(الدورة العشرون) و٢٠١١(الدورة اخلامسة) و٤٧٧(الدورة الثالثة) و٢٥٣قرارات اجلمعية العامة )٢(
٣٥/٣و٣٥/٢و٣٣/١٨و٣١/٣(الدورة الثالثون) و٣٣٦٩(الدورة التاسعة والعشرون) و٣٢٣٧التاسعة والعشرون) و

٤٨/٢٣٧و٤٨/٥و٤٨/٤و٤٨/٣و٤٨/٢و٤٧/٤و٤٦/٨و٤٥/٦و٤٤/٦و٤٣/٦و٤٢/١٠و٣٦/٤و
٥٤/٥و٥٣/٢١٦و٥٣/٦و٥٣/٥و٥٢/٦و٥١/٢٠٤و٥١/٦و٥١/١و٥٠/٢و٤٩/٢و٤٩/١و٤٨/٢٦٥و
٥٧/٣١و٥٧/٣٠و٥٧/٢٩و٥٦/٩٢و٥٦/٩١و٥٦/٩٠و٥٥/١٦١و٥٥/١٦٠و٥٤/١٩٥و٥٤/١٠و
٥٩/٥٣و٥٩/٥٢و٥٩/٥١و٥٩/٥٠و٥٩/٤٩و٥٩/٤٨و٥٨/٨٦و٥٨/٨٥و٥٨/٨٤و٥٨/٨٣و٥٧/٣٢و
، ومقرَّرها ٦٤/١٢٤و٦٤/١٢٣و٦٤/١٢٢و٦٤/١٢١و٦٤/٣و٦٣/١٣٢و٦٣/١٣١و٦١/٢٥٩و٦١/٤٣و

٥٦/٤٧٥.
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الدميقراطية الشعبية، جنوب السودان، دولة فلسطني، رواندا، سوازيالند، الصومال، غينيا االستوائية، 
املتحدة)، نيوي.-لبنان، موريتانيا، ميامنار، ميكرونيزيا (واليات 

.ICC-ASP/13/INF.1يف الوثيقة قائمة الوفود املشاركة يف الدورة وترد -٧
، السيدة تينا إنتلمان (إستونيا)، اليت انتخبت الدورة رئيسة مجعية الدول األطرافوافتتحت-٨

ا من العاشرة إىل الثانية عشرة. لرئاسة اجلمعية يف دورا

انتخاب رئيس جمعية الدول األطراف للدورات من الثالثة عشرة إلى السادسة عشرة- ١

، أن يوصي يف بداية الدورة ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ١٨عقود يف قرر املكتب، يف اجتماعه الثامن امل-٩
الثالثة عشرة للجمعية بانتخاب معايل وزير العدل يف السنغال، السيد صّديقي كابا، رئيسًا للجمعية. 

، ICC-ASP/12/Res.8من النظام الداخلي للجمعية، املعدلة باملرفق الثالث للقرار ٢٩وعمال باملادة 
، السيد صّديقي ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٨جلستها العامة األوىل، املعقودة يف انتخبت اجلمعية يف

كابا بالتزكية رئيساً للدورات من الثالثة عشرة إىل السادسة عشرة.

عضواً في المكتب للدورات من الثالثة عشرة إلى السادسة عشرة١٨انتخاب نائبين للرئيس و-٢

انتخبت اجلمعية أيضاً، ، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٨عقودة يف  امليف اجللسة العامة األوىل، -١٠
١٨، نائبا للرئيس وICC-ASP/3/Res.2من النظام الداخلي للجمعية املعدلة بالقرار ٢٩عمال باملادة 

عضوا للمكتب للدورات من الثالثة عشرة إىل السادسة عشرة، على النحو التايل:
الرئيس:

ل)السيد صّديقي كابا (السنغا
نائب الرئيس:

السيد ألفارو مورزينغر (أوررغواي)
أعضاء املكتب اآلخرون:

أملانيا، أوغندا، إيطاليا، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، ساموا، 
سلوفينيا، السويد، شيلي، غانا، كوستاريكا، كولومبيا، اململكة املتحدة، نيجرييا، هنغاريا، هولندا، 

اليابان.
التقدم بطلب وأحاطت اجلمعية علما بأن جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب تعتزم -١١

لضمان التمثيل اجلغرايف العادل يف التشكيل املقاعد يف املكتب عدد زيادة ل٢٠١٧-٢٠١٤خالل الفرتة 
طراف يف نظام روما األساسي يف  ، وفقا لعدد الدول األعشرة فصاعداالدورة السابعةمن،املقبل للمكتب

كل منطقة.
انتخبت اجلمعية ، ٢٠١٤األول/ديسمربكانون١٧، املعقودة يف عشرةثالثةويف اجللسة العامة الـ-١٢

السيدة باربارا  نائبًا ثانيًا للرئيس. ويف نفس اجللسة، انتخبت اجلمعية السيد سباستيانو كاردي (إيطاليا) 
.مقررةً كرميزار (سلوفينيا)

، مت وفقًا للمادة ٢٠١٤األول/ديسمرب كانون٨ويف اجللسة العامة األوىل للجمعية، املعقودة يف -١٣
تعيني الدول التالية أعضاء يف جلنة وثائق التفويض: ،من النظام الداخلي٢٥

ليشيت، الدامنارك، شيلي، كوت ديفوار، -إستونيا، باراغواي، البوسنة واهلرسك، تيمور 
ن، مايل.ليختنشتاي
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ا يواضطلع مد-١٤ ر أمانة اجلمعية، السيد رينان فيالسيس، مبهام أمني اجلمعية، وقدمت األمانة خدما
إىل اجلمعية.

، التزمت اجلمعية دقيقة ٢٠١٤األول/ديسمرب كانون٨ويف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف -١٥
خلي.من نظامها الدا٤٣صمت للصالة والتأمل، وفقاً للمادة 

):ICC-ASP/13/1/Rev.1ويف نفس اجللسة، أقرت اجلمعية جدول األعمال التايل (-١٦
افتتاح الدورة من قبل الرئيسة.-١
دقيقة صمت للصالة والتأمل.-٢
الثالثة عشرة إىل السادسة عشرة.من انتخاب رئيس مجعية الدول األطراف للدورات -٣
الثالثة عشرة إىل من ملكتب للدورات يف اضوا انتخاب نائبني للرئيس ومثانية عشر ع-٤

السادسة عشرة.
إقرار جدول األعمال.-٥
ا.-٦ الدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكا
وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة الثالثة عشرة:-٧

تعيني جلنة وثائق التفويض؛)أ(
تقرير جلنة وثائق التفويض.(ب)

.تنظيم العمل-٨
عامة.الناقشة امل-٩

تقرير عن أنشطة املكتب.ال-١٠
تقرير عن أنشطة احملكمة.ال-١١
تقرير جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا.-١٢
القضاة.شيحاللجنة االستشارية املعنية برت -١٣
انتخاب ستة قضاة.-١٤
انتخاب ستة أعضاء يف جلنة امليزانية واملالية.-١٥
ب مللء منصب شاغر يف جلنة امليزانية واملالية.نتخاالا-١٦
النظر يف ميزانية السنة املالية الثالثة عشرة واعتمادها.-١٧
النظر يف تقارير مراجعة احلسابات.-١٨
احملكمة.اينمب-١٩
التعديالت على نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.-٢٠
التعاون.-٢١
انعقاد الدورة املقبلة جلمعية الدول األطراف.شأن موعد بالقرار -٢٢
ومكان انعقاد الدورتني املقبلتني للجنة امليزانية واملالية.بشأن موعد القرار-٢٣



ICC-ASP/13/20

20-A-120515 8

قابلية نظام املعاشات التقاعدية السابق للمحكمة للتطبيق على القاضيني السابقني كوت -٢٤
.وانسرييكو

مسائل أخرى.-٢٥
القائمة املشروحة للبنود ) ICC-ASP/13/1/Add.1/Rev.1(الوثيقة مذكرة من األمانة وتضمنت -١٧

من النظام  الداخلي، قررت اجلمعية يف جلستها ١٢. وعمًال باملادة املدرجة يف جدول األعمال املؤقت
ا الثالثة عشرة. و  تشمل األوىل، بناء على توصية من املكتب، إدراج بند تكميلي يف جدول أعمال دور

ذا البند التكميلي، املعنون " قابلية نظام املعاشات التقاعدية السابق للمحكمة الوثائق ذات الصلة 
(ب))، ١(الفقرة ICC-ASP/13/34/Rev.2الوثائق للتطبيق على القاضيني السابقني كوت وانسرييكو"، 

٢٨ية املؤرخة ، واملذكرة الشفو ICC-ASP/13/35/Rev.1و، Corr.1و، ICC-ASP/13/34/Add.1و
، املوجهة من فرنسا إىل أمانة اجلمعية.٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب 

العمل، وقررت أن جتتمع يف جلسة عامة ووافقت اجلمعية يف جلستها األوىل أيضا على برنامج-١٨
.٢٠١٥وأنشأت اجلمعية فريقاً عامالً معنياً بامليزانية الربناجمية لعام شكل أفرقة عاملة.ويف 
، ٢٠١٥) منسِّقًا للفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية لعام النمساوعّنيِ السيد ويرنر درومل (-١٩

(السنغال) والسيدة أنيكن كروتنس (النرويج) منسِّقة معنية باملشاورات بشأن التعاون، والسيد فوده سيك
ين بالتعديالت ملدة انعقاد الدورة الثالثة (النرويج) منسِّقني للفريق العامل املعإلني شتاينر-والسيدة ماي

. وُعيِّنت السيدة ٢٠١٥تعديالت يف عام بالعشرة، بينما ستظل السيدة شتاينر رئيسة الفريق العامل املعين 
(غواتيماال) منسقة معنية باملشاورات املتعلقة بالقرار اجلامع.رودريغيس بينيداكريستينا آنا  

للجمعيةجة في جدول أعمال الدورة الثالثة عشرةالنظر في المسائل المدر -باء 
الدول المتأخرة عن تسديد اشتراكاتها- ١

، أبلغت اجلمعية بأن الفقرة ٢٠١٤األول/ديسمرب كانون٨يف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف -٢٠
من نظام روما األساسي تنطبق على مثاين دول أطراف.١١٢من املادة ٨

ا أن تسوِّي وجددت رئيسة -٢١ ا الدول األطراف املتأخرة عن تسديد اشرتاكا اجلمعية مناشد
ا مع احملكمة يف أقرب وقت ممكن. وناشدت الرئيسة أيضا كافة الدول األطراف أن تسدد  حسابا

ا املقرَّرة عن عام  يف الوقت احملدَّد.٢٠١٥اشرتاكا
ألساسي، قدَّمت ست دول أطراف عليها من نظام روما ا١١٢من املادة ٨وعمًال بالفقرة -٢٢

ا يف  متأخرات طلبات إىل اجلمعية إلعفائها من فقدان حقها يف التصويت، فوافقت اجلمعية على طلبا
جلستها العامة الثانية.

وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف في الدورة الثالثة عشرة- ٢

، اعتمدت اجلمعية ٢٠١٤األول/ديسمرب انونك١٧، املعقودة يف ثالثة عشرةيف اجللسة العامة ال-٢٣
التقرير).هلذا تقرير جلنة وثائق التفويض (انظر املرفق األول 

المناقشة العامة-٣

بنزا، رئيسة مجهورية وسط -فخامة السيدة كاترين مسبا صاحبة الألقت األوىل، العامة يف اجللسة -٢٤
سواريس، ربارجية السنغال، وسعادة السيد ميغيل دي سأفريقيا، ومعايل السيد منكور اْنداي، وزير خا

املستشار القانوين لألمم املتحدة، بالنيابة عن األمني العام لألمم املتحدة، كلمة أمام اجلمعية. ويف 
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١٢و ١١و ١٠اجللسات العامة الثالثة واخلامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، املعقودة يف 
أرجنتني، األردن (اململكة األردنية اهلامشية)، ، أدىل ببيانات ممثلو ٢٠١٤يسمرب كانون األول/د١٥و

ألبانيا، إسبانيا، أسرتاليا، استونيا، إكوادور، أملانيا، أورغواي، آيرلندا، أوغندا، آيسلندا، إيطاليا (باسم 
ترينيداد وتوباغو ا، بريو، بنغالديش، بوركينا فاسو، بولندبلجيكا، الربازيل، الربتغال، االحتاد األورويب)، 

، اجلبل األسود، مجهورية الكونغو (باسم اجلماعة الكاريبية)، تنزانيا (مجهورية تنزانيا املتحدة)، تونس
سلوفاكيا، سلوفينيا، زامبيا، ساموا، الدميقراطية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدمنارك، رومانيا، 

وت الفلبني، فنلندا، قربص، كفرنسا،ي، صربيا، غامبيا، غانا، غواتيماال،السويد، سويسرا، سرياليون، شيل
ليسوتو (باسم الدول كندا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، التفيا، خلتنشتاين، لكسمربغ، ليتوانيا، ديفوار،  

ناميبيا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ، األطراف األفريقية)، املكسيك، مالوي
وأديل ببيانات أيضا ممثلو االحتاد الروسي، نيجرييا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان. لنمسا، النرويج، ا

إسرائيل، دولة فلسطني، الصني، الواليات املتحدة األمريكية. وأدلت املنظمات اإلقليمية التالية ببيانات: 
تمع املدين التالية أيضا ببيانات: املبادرة جملس أوروبا، واملنظمة الدولية للفرنكوفونية.  وأدلت منظمات ا

الصينية للعدالة اجلنائية الدولية؛ والتحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية؛ وحتالف وسط افريقيا من 
منظمة رصد حقوق و أجل احملكمة اجلنائية الدولية؛ والفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان؛ ومنتدى آسيا، 

ومؤسسة النهضة الدولية، ومنظمة الكينيني من أجل السالم مع احلقيقة والعدالة، والتحالف ،اناإلنس
تمع املفتوح  املكسيكي من أجل احملكمة اجلنائية الدولية، ومنظمة ال سالم بدون عدالة، ومبادرة ا

للعدالة.

أنشطة المكتبعنالتقرير - ٤

، أحاطت اجلمعية علما ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٨يف اجللسة العامة الثانية، املعقودة يف-٢٥
بالتقرير الشفوي الذي قدمته رئيسة اجلمعية، السيدة تينا إنتلمان (إستونيا)، عن أنشطة املكتب. وأشارت 

اجتماعا من أجل مساعدة اجلمعية يف ١٦الرئيسة يف تقريرها أن املكتب عقد، منذ الدورة الثانية عشرة، 
ا وفقا لنظام روما األساسي. ووفقا لتقرير املكتب عن طرائق العمل املقدم يف عام االضطالع مبسؤولي ا

يف الهاي. ويف ٢٠١٤واجتماع واحد يف عام ٢٠١٣عقد املكتب ثالثة اجتماعات يف عام ،)٣(٢٠١٣
رات لالهاي.ياجلمعية يف أثناء واليتها بعدة ز نفس السياق، قامت رئيسة ا

ا إىل املكتب أثناء الدورة الثانية عشرة للجمعية وأشارت الرئيسة إىل أ-٢٦ نه عمال بالواليات املعهود 
، حدد املكتب واليات الفريقني العاملني التابعني له وعّني، بناء على ٢٠١٤يف تشرين الثاين/نوفمرب 

توصيات الفريقني العاملني، امليسرين وجهات التنسيق.
، متديد ICC-ASP/12/Res.8الوارد يف املرفق األول للقرار وقرر املكتب، بناء على طلب اجلمعية -٢٧

والية الفريق الدراسي املعين باحلوكمة التابع للفريق العامل يف الهاي سنة أخرى، وأكد أن الفريق الدراسي  
كان مفيدا للدول األطراف يف النظر يف مقرتحات التعديل املقدمة من احملكمة. وناقش الفريق الدراسي 

حلوكمة وكذلك الفريق العامل املعين بالتعديالت املقرتحات املقدمة من احملكمة والرامية إىل تسريع املعين با
)(ب) املدرجة يف جمموعة "القضايا ٢(١٤٤)، و٣(١٠١)، و٣(٧٦اإلجراءات اجلنائية، وتعديل املواد 

"املسائل مكررا جديدة يف إطار جمموعة١٤٠اللغوية"، فضال عن توصية احملكمة باعتماد مادة 
التنظيمية".

)٣)ICC-ASP/12/59.
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وركز املكتب أيضا على التوصيات الواردة يف تقرير املكتب املتعلق بتقييم وترشيد طرائق عمل -٢٨
. ويف هذا الصدد، أعربت الرئيسة عن أملها يف أن يواصل املكتب القادم ٢٠١٣اهليئات الفرعية يف عام 

هذا العمل اهلام.
ن املكتب مل يتمكن من إمتام إجراءات تعيني الرئيس الدائم وأعلنت الرئيسة أيضا مع األسف أ-٢٩

ا التعيني يف هذا  آللية الرقابة املستقلة وقد يرغب املكتب القادم يف إعادة النظر يف الطريقة اليت يتم 
املنصب أو أي منصب آخر.

ية املعنية اللجنة االستشار وفيما يتعلق بانتخاب ستة قضاة للمحكمة، أشارت الرئيسة إىل أن -٣٠
لتقييم املرشحني هلذه ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ١٢إىل ٨اجتمعت يف نيويورك يف الفرتة من بالرتشيحات

، وأعربت عن أملها يف أن )٤(٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٢٩املناصب القضائية وقدمت تقريرها إىل اجلمعية يف 
ا.تكون االستنتاجات اليت وردت يف التقرير قد ساعدت الدول األطراف ع لى اإلدالء بأصوا

السيناتور ستقالة ونظر املكتب أيضا يف خيارات خمتلفة مللء الشاغر القضائي الذي نشأ بعد ا-٣١
. وخلص املكتب إىل أنه ال ميكن وفقا لإلطار القانوين ٢٠١٤سنتياغو يف حزيران/يونيه مريام ديفنسور

وقرر لذلك إحالة املسألة ٢٠١٤ول/ديسمرب كانون األ١٧إىل ٨القائم إجراء االنتخاب يف الفرتة من 
.٢٠١٥إىل اجلمعية مع التوصية بالنظر يف حتديد موعد لالنتخاب املتعلق مبلء الشاغر القضائي يف عام 

.)٥(وشارك املكتب أيضا يف مسألة عدم التعاون وقدم تقريرا إىل اجلمعية يتضمن عدة توصيات-٣٢
على وجه اخلصوص على مسألة التكامل عن طريق التواصل مع ويف فرتة واليتها، ركزت الرئيسة-٣٣

املنظمات اإلقليمية والعديد من أصحاب املصلحة اآلخرين، السيما الدول األطراف والدول غري 
مواقع األطراف. وتضمنت هذه اجلهود أيضا التوعية، ونشر املقاالت يف وسائل اإلعالم، واستخدام 

التواصل االجتماعي. 
ا وختام-٣٤ اً، أفادت الرئيسة بأن أمانة مجعية الدول األطراف واصلت طوال العام تقدمي خدما

ا الفرعية وفقا لواليتها املبينة يف القرار  ا ملوظفي ICC-ASP/2/Res.3للجمعية وهيئا ، وأعربت عن امتنا
األمانة. 

هلذا التقرير.الثاينويرد النص الكامل للبيان يف املرفق -٣٥

أنشطة المحكمةعن رير التق- ٥

بيان ، استمعت اجلمعية إىل ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٨املعقودة يف  األوىل، العامة يف اجللسة -٣٦
هيون سونغ، رئيس احملكمة، وبيان السيدة فاطو بنسودا، املدعية العامة للمحكمة. ويف  -القاضي سانغ

.)٦(بأنشطة احملكمةاجللسة نفسها، أحاطت اجلمعية علما بالتقرير املتعلق 

تقرير مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا- ٦

، استمعت اجلمعية إىل ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٨املعقودة يف  األوىل، العامة يف اجللسة -٣٧
جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا. ونظرت ، رئيس يموتو نوغوشالبيان الذي أدىل به السيد 

)٤(ICC-ASP/13/22.
)٥)ICC-ASP/13/40.
)٦(ICC-ASP/13/37.
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١لتقرير املقدم عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا يف الفرتة مناجلمعية يف ا
ذا التقرير.)٧(٢٠١٤حزيران/يونيه ٣٠إىل ٢٠١٣متوز/يوليه  ، وأحاطت علماً 

قضاةالاللجنة االستشارية المعنية بترشيحات - ٧

، أحاطت اجلمعية ٢٠١٤األول/ديسمرب كانون١٧، املعقودة يف الثالثة عشرةيف اجللسة العامة -٣٨
علما بتقرير اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات الذي حيتوي على تقييم للرتشيحات املقدمة النتخاب 

أن اللجنة االستشارية املعنية حاطت اجلمعية علما أيضاً ب. وأ)٨(ستة قضاة يف الدورة الثالثة عشرة للجمعية
يتها فيما يتعلق باالنتخاب مللء شاغر قضائي وطلبت إىل اللجنة أن تقدم أيضا والتباشر بالرتشيحات س

بوقت كاف.املعنية تقريرا عن التقدم احملرز يف عملها قبل انعقاد الدورة 
الوارد يف املرفق )٩(تعديل على إجراءات ترشيح وانتخاب القضاةالاعتماد أيضا وقررت اجلمعية -٣٩

من أجل إتاحة الوقت الكايف للجنة االستشارية للقيام بأعماهلا فيما ICC-ASP/13/Res.5الثاين للقرار 
يتعلق مبلء الشاغر القضائي.

ا، اعتمدت اجلمعية التعديالت على اختصاصات اللجنة االستشارية املعنية -٤٠ ويف اجللسة ذا
.ICC-ASP /13 / Res.5الواردة يف املرفق الثالث للقرار )١٠(بالرتشيحات

ستة قضاةانتخاب - ٨

، بناء على ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٨قررت اجلمعية يف جلستها العامة الثانية، املعقودة يف -٤١
توصية من املكتب، أنه، ألغراض انتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية، ينبغي أن تستمر كل جلسة 

ة، يف عملية اقرتاع واحدة أو للجمعية حىت حيصل العدد الالزم من املرشحني لشغل مجيع املقاعد الشاغر 
أكثر، أعلى عدد من األصوات وأغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة. وبالتايل ينبغي أن يُعترب 
ا بغض النظر عما إذا كان االقرتاع قد  مجيع املرشحني الذين يُنتخبون قضاة إمنا انُتِخبوا يف اجللسة ذا

استمر ليوم واحد أو أكثر.
يف شروع العدم حضور املرشحني يف قاعة االجتماع عندأوصت اجلمعية ب،اجللسةنفس ويف -٤٢

عملية التصويت.
، قامت ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٦إىل ٨ويف اجللسة العامة الثانية، اليت عقدت من -٤٣

وما اجلمعية بانتخاب ستة قضاة للمحكمة اجلنائية الدولية وفقًا لألحكام ذات الصلة من نظام ر 
.ICC-ASP/3/Res.6األساسي، وألحكام القرار 

انُتِخب املرشحون التايل ذكرهم قضاة للمحكمة اجلنائية الدولية:-٤٤
آسيا، القائمة ألف، ذكر)؛جمموعة ((مجهورية كوريا) هو تشونغ - تشانغ(أ)

أوروبا الشرقية، القائمة ألف، ذكر)؛جمموعة((بولندا) بيوتر هوفمانسكي (ب)
أوروبا الشرقية، القائمة باء، ذكر)؛ جمموعة((هنغاريا) يرت كوفاكس ب)ج(

)٧ (ICC-ASP/13/14.
)٨(ICC-ASP/13/22.
.ICC-ASP/3/Res.6)، اجلزء الثالث، ICC-ASP/3/25(٢٠٠٤الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة ... (٩(
)١٠(ICC-ASP/10/36،.املرفق
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أفريقيا، القائمة باء، جمموعة ((مجهورية الكونغو الدميقراطية)إميب مندوا-أنطوان كيسيا(د)
ذكر)

(جمموعة أوروبا الغربية والدول األخرى، القائمة (فرنسا) مارك بيري بريان دي بريشامبو (ه)
باء، ذكر)؛

.)١١(( جمموعة أوروبا الغربية والدول األخرى، القائمة ألف، ذكر)(أملانيا) برترام مشيت (و)
بطاقة، منها ١١٩اقرتاعا. ويف اجلولة األوىل، كان عدد البطاقات املودعة ٢٢وأجرت اجلمعية -٤٥
ا ١٠٤باطلة و ١٥ ية الثلثني دولة، وأغلب١٠٤صحيحة، وكان عدد الدول األطراف اليت أدلت بأصوا

) وأغلبية ثلثي الدول ٧٣هو تشونغ على أكرب عدد من األصوات (-وحصل تشانغ.٧٠املطلوبة 
األطراف احلاضرة واملصوتة. 

صحيحة، وكان ١١٦باطلة و٣بطاقة، منها ١١٩كان عدد البطاقات املودعة ويف اجلولة الرابعة،  -٤٦
ا  وحصل بيوتر .٧٨وأغلبية الثلثني املطلوبة دولة، ١١٦عدد الدول األطراف اليت أدلت بأصوا
)، وأغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة. ٨٧هوفمانسكي على أكرب عدد من األصوات (

١١٧باطلة وبطاقة واحدة بطاقة، منها ١١٨كان عدد البطاقات املودعة ويف اجلولة السادسة،-٤٧
ا صحيحة، وكان عدد الدول األطراف اليت أدلت بأ . ٧٨دولة، وأغلبية الثلثني املطلوبة ١١٧صوا

على أكرب عدد من األصوات وأغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة: وحصل املرشحان التاليان 
).٧٩)، وبرترام مشيت (٨٧مارك بيري بريان دي بريشامبو (

تكن هناك بطاقات باطلة، بطاقة، ، ومل١١٨كان عدد البطاقات املودعة ويف اجلولة العاشرة،  -٤٨
ا ١١٨وكانت  دولة، وأغلبية الثلثني ١١٨بطاقة صحيحة ، وكان عدد الدول األطراف اليت أدلت بأصوا
) وأغلبية ثلثي ٨٤على أكرب عدد من األصوات (إميب مندوا-أنطوان كيسياصوتا. وحصل٧٩املطلوبة 

الدول األطراف احلاضرة واملصوتة.
بطاقة، ومل تكن هناك بطاقات ١١٦كان عدد البطاقات املودعة نية والعشرين،  ويف اجلولة الثا-٤٩

ا ١١٦باطلة، وكانت  دولة، وأغلبية ١١٦بطاقة صحيحة، وكان عدد الدول األطراف اليت أدلت بأصوا
) وأغلبية ثلثي الدول ٧٩بيرت كوفاكس على أكرب عدد من األصوات (صوتا. وحصل ٧٨الثلثني املطلوبة 

اف احلاضرة واملصوتة. األطر 
بدء فرتة والية القضاة

، قررت اجلمعية، بناء على ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٨يف اجللسة العامة الثانية، املعقودة يف -٥٠
١١توصية املكتب، أن تبدأ فرتة والية قضاة احملكمة اجلنائية الدولية الذين انتخبتهم اجلمعية اعتبارًا من 

م.آذار/مارس التايل لت اريخ انتخا

انتخاب ستة أعضاء في لجنة الميزانية والمالية- ٩

ا تلقت سبعة ترشيحات، ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب ١٤يف مذكرة مؤرخة -٥١ ، أبلغت األمانة بأ
م أعضاء يف جلنة امليزانية  وقدمت للجمعية قائمة بأمساء ستة أشخاص رشَّحتهم الدول األطراف النتخا

.)١٣(٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب ١٧وسحبت مجهورية كوريا الرتشيح الذي قدمته يف .)١٢(واملالية

لتعلقها باملختصرات اإلنكليزية للمجموعات اإلقليمية.حاشية ال تنطبق على النص العريب)١١(
)١٢(ICC-ASP/13/4.
)١٣)ICC-ASP/13/4/Add.1.
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انتخبت اجلمعية املرشحني ، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٨يف اجللسة العامة الثانية، املعقودة يف و -٥٢
١٢املؤرخ )١٤(ICC-ASP/1/Res.5الستة التالية أمساؤهم أعضاء يف جلنة امليزانية واملالية، وفقًا للقرار 

:٢٠٠٣أيلول/سبتمرب 
أدسيت، هوغ (كندا)(أ)

فوزي غرايبة (األردن)(ب)
كوزاكي، هيتوشي (اليابان)(ج)
(مدغشقر)ندوالروبيمانانا، ريفومانَنتسوا أور (د)
سانشيس إزكيريدو، مونيكا سوليداد (إكوادور)(ه)
سوبكوفا، إيلينا (سلوفاكيا)(و)

، مل تقم اجلمعية باقرتاع سري وانتخبت املرشحني ICC-ASP/1/Res.5لقرار من ا١١ووفقاً للفقرة -٥٣
٢١الستة اعتبارًا من مدة العضوية لألعضاءالستة بالتزكية أعضاء يف جلنة امليزانية واملالية. وستبدأ 

.٢٠١٥نيسان/أبريل 

في لجنة الميزانية والماليةمنصب شاغرملء لنتخابالا-١٠

آب/أغسطس ١٥، قرر املكتب يف ICC-ASP/1/Res.4من املرفق بالقرار ٢عمًال بالفقرة-٥٤
أن جيري االنتخاب مللء املنصب الشاغر بعد استقالة السيد جيل فنكلشتاين (فرنسا) أثناء الدورة ٢٠١٤

تشرين ٢٦بتمرب إىل أيلول/س١٤الثالثة عشرة للجمعية وأن متتد فرتة الرتشيح للمنصب الشاغر من 
.٢٠١٤ر وباألول/أكت

، كان عدد الرتشيحات اليت وردت ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ٢٦وعند انتهاء فرتة الرتشيح، يف -٥٥
تشرين ٢٤ترشيح واحد فقط من فرنسا. وأَبلغت األمانة مجعية الدول األطراف، مبذكرة مؤرخة 

.)١٥(، باسم هذا املرشح٢٠١٤الثاين/نوفمرب 
عن ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٨الثانية اليت عقدت يف وقد استغنت اجلمعية يف جلستها -٥٦

، مبا )١٦(ICC-ASP/1/Res.5االقرتاع السري فانتخبت العضو التايل يف جلنة امليزانية واملالية، وفقًا للقرار 
من القرار:١١يف ذلك الفقرة 

السيد ريشارد فينو (فرنسا).
، وجيوز ٢٠١٧نيسان/أبريل ٢٠لشتاين أي حىت وانتِخب السيد فينو لباقي فرتة والية السيد فنك-٥٧

انتخابه لفرتة والية أخرى.

النظر في ميزانية السنة المالية الثالثة عشرة واعتمادها-١١

لة بالقرار )١٤( .ICC-ASP/2/Res.4بصيغته املعدَّ
)١٥)ICC-ASP/13/38.
لة بالقرار ) ١٦( .ICC-ASP/2/Res.4بصيغته املعدَّ
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، استمعت اجلمعية إىل ٢٠١٤األول/ديسمرب كانون١٥يف اجللسة العامة الـثامنة، املعقودة يف -٥٨
ما السيد هرمان فون هيبيل،  احملكمة، والسيدة كارولينا ماريا فرنانديز أوبازو، رئيسة سجلمبيانني أدىل 

جلنة امليزانية واملالية.
، وتقريري ٢٠١٥ونظرت اجلمعية، من خالل فريقها العامل، يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٥٩

جلنة امليزانية واملالية، وتقارير مراجع احلسابات اخلارجي.
، اعتمدت اجلمعية ٢٠١٤األول/ديسمرب كانون١٧، املعقودة يف ثانية عشرةالويف اجللسة العامة-٦٠

)، الذي ينطوي على أمور ICC-ASP/13/WGPB/CRP.1تقرير الفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية (
ا ا لثالثة منها توصية من الفريق العامل بأن تصادق اجلمعية على توصيات جلنة امليزانية واملالية يف دور

.)١٧(والعشرين
ا بتوافق اآلراء.٢٠١٥ويف نفس اجللسة،  نظرت اجلمعية يف امليزانية الربناجمية لعام -٦١ ، واعتمد
بشأن امليزانية ICC-ASP/13/Res.1واعتمدت اجلمعية بتوافق اآلراء القرار ويف نفس اجللسة، -٦٢

الربناجمية خبصوص ما يلي:
يورو ٦٠٠٦٦٥١٣٠، مبا يف ذلك االعتمادات البالغ جمموعها ٢٠١٥م امليزانية الربناجمية لعا(أ)

للربامج الرئيسية وجداول املوظفني لكل برنامج رئيسي. واخنفض هذا املبلغ نتيجة ملسامهة الدولة 
مشروع (٢-املضيفة يف تكاليف املباين املؤقتة، واملدفوعات املقابلة يف الربنامج الرئيسي السابع

، واألموال املسرتدة من تكاليف الدفاع عن السيد مببا، إىل)الفوائد-مةاملباين الدائ
؛يورو٩٠٠٥٩٦١٢٤

؛٢٠١٥صندوق رأس املال العامل لعام (ب) 
املباين املؤقتة للمحكمة؛(ج) 
تكاليف الدفاع املسددة من السيد جان بيري مببا غومبو؛(د) 
احملكمة؛جدول األنصبة املقررة للمشاركة يف نفقات (ه)
؛٢٠١٥متويل االعتمادات لعام (و) 
صندوق الطوارئ؛(ز) 
؛٢٠١٤ترحيل األموال بني الربامج الرئيسية يف إطار امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام (ح) 
النهج االسرتاتيجي لعملية حتسني امليزنة؛(ط)
املوارد البشرية؛(ي)
اإلحاالت من جملس األمن.(ك) 

ر في تقارير مراجعة الحساباتالنظ-١٢

، استمعت اجلمعية إىل البيان ٢٠١٤األول/ديسمرب كانون١٢يف اجللسة الـسادسة، املعقودة يف -٦٣
أدريان ِمتسغري، نيابة عن مراجع احلسابات اخلارجي. وأحاطت اجلمعية علماً -الذي أدىل به السيد ِهرفيه

كانون ١بشأن مراجعة البيانات املالية للمحكمة للفرتة من مع التقدير بتقريري مراجع احلسابات اخلارجي 

لد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/13/20(٢٠١٤الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة عشرة ... (١٧( .٢-)، ا
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، والصندوق االستئماين للضحايا عن نفس )١٨(٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١الثاين/يناير إىل 
.)١٩(الفرتة

مباني المحكمة-١٣

، بالتقرير٢٠١٤األول/ديسمرب كانون٨جلمعية علماً، يف جلستها األوىل املعقودة يف أحاطت ا-٦٤
الشفوي املقدم من السيد روبرتو بيليلي (إيطاليا)، رئيس جلنة املراقبة املعنية باملباين الدائمة، وبالتقرير عن 

٢٠١٥الذي أفاد بأن من املتوقع أن يكتمل تشييد املباين الدائمة يف أيلول/سبتمرب )٢٠(أنشطة جلنة املراقبة
أن . وأبرز التقرير ٢٠١٥د يف كانون األول/ديسمرب وأن يتاح للمحكمة بالتايل االنتقال إىل مقرها اجلدي

، وهي امليزانية اليت مليون يورو١٩٥,٧البالغ قدرها يف حدود امليزانية املعتمدة تقريبااملشروع ال يزال
ا اجلمعية يف عام  بأنه يلزم، نظرا التقريركما أفاد.عند توحيد مشروعي التشييد واالنتقال٢٠١٣اعتمد

لضمان مراقبة املشروع بطريقة جمدية، اجراءات ملواجهة أي عجز و ، احتياطي املشروععة على للضغوط الواق
. وأكد التقرير التزام مدير املشروع بتنفيذ املشروع املوحد بامليزانية املعتمدة، ولكنه ٢٠١٥حمتمل يف عام 

ماليني ٤,٣، أو مبقدار رومليون يو ٢٠٠زيادة احلد األعلى للميزانية إىل أفاد بأن مدير املشروع يقرتح 
مليون يورو املعتمد يف العام املاضي للمشروع املوحد.١٩٥,٧عن احلد األقصى احلايل البالغ قدره يورو

لتحقيق هذا الغرض، أفاد التقرير بأن اللجنة تقرتح على اجلمعية، عوضا عن زيادة احلد األقصى للميزانية و 
بزيادة احلد األقصى مليزانية -أخري وحسبما يكون ضروريا ومناسباكتدبري-للجنةاحلالية مباشرة، أن تأذن 

.مليون يورو٢٠٠إىل ٢٠١٥يف عام املشروع 
، اعتمدت اجلمعية ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧املعقودة يف ة العامة الثانية عشرة، لساجلويف -٦٥

نفيذ عزمها الراسخ على تور، وأكدت مبوجبه، يف مجلة أمICC-ASP/13/Res.2بتوافق اآلراء القرار
مليون يورو ١٩٥,٧املشروع املوحد لتشييد املباين الدائمة واالنتقال إليها بامليزانية احملددة البالغ قدرها 

أشارت فيه و ، ICC-ASP/12/Res.2وفقا للقرار ، مع االلتزام مبعاير اجلودة العالية،٢٠١٤مبستوى أسعار 
حتياطي اإلسرتاتيجي للمشروع نتيجة للتخفيضات يف احتياطيات أخرى الضغوط الواقعة على االأيضا إىل
. ورحبت اجلمعية بالتزام املشروع باحلدود الزمنية احملددة، وبأن من املتوقع أن تكون املباين ٢٠١٣قبل عام 

مع  بقاء التكاليف يف حدود ٢٠١٥مكتملة وجاهزة ألن تشغلها احملكمة اعتبارا من أيلول/سبتمرب 
١٨٤,٤مليون يورو، الذي يشمل ميزانية التشييد البالغ قدرها ١٩٥,٧املايل احملدد البالغ قدره الغالف

دفها أن تظل ر مليون يورو. وذك١١,٣مليون يورو، وميزانية االنتقال البالغ قدرها  ت اجلمعية أيضًا 
د امليزانية املعتمدة البالغ التكاليف املتصلة مبشروع االنتقال منخفضة قدر اإلمكان من أجل البقاء يف حدو 

على أن تضاف إىل مليون يورو، وإن أمكن دون هذه احلدود. ووافقت اجلمعية ١١,٣قدرها 
، كتدبري أخري وحسب الضرورة واالقتضاء، ICC-ASP/6/Res.1اختصاصات جلنة املراقبة املبينة يف القرار 

ا ٢٠١٥رو يف عام ماليني يو ٤,٣حبد أقصى يبلغ ميزانية املشروع ةزيادسلطة  ، وزيادة امليزانية املصرح 
مليون يورو، لضمان األمن املايل ٢٠٠مليون يورو إىل ما يبلغ أقصاه ١٩٥,٧نتيجة لذلك من 

.للمشروع

لد الثاين، اجلزء جيمICC-ASP/13/20(٢٠١٤ثة عشرة ... الوثائق الرمسية ... الدورة الثال)١٨( .١-)، ا
لد الثاين، اجلزء جيم)،ICC-ASP/13/20(٢٠١٤الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة عشرة ... )١٩( .٢-ا
)٢٠(ICC-ASP/13/39.
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التعديالت على نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات-١٤

ل الدورة الثالثة عشرة للجمعية. ودعت عقد الفريق العامل املعين بالتعديالت جلستني خال-٦٦
)٢١(اجلمعية الفريق العامل إىل مواصلة النظر يف مجيع التعديالت املقرتحة وفقا الختصاصات الفريق العامل

ا الرابعة عشرة.   ٢٠١٥يف عام  ، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية يف دور
التعاون-١٥

نظرت اجلمعية يف موضوع ، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١١ة يفاملعقود،اخلامسةةلساجليف -٦٧
اجلرائم اجلنسية واجلرائم القائمة على ال جميف تعاون لقضية املناقشة مخسة حماورين اجلمعية ودعت .التعاون

واستؤنفت اجللسة يف التعاون.بببيانات عامة بشأنطراف األدول أدىل عدد من ال، و بالتحديدنوع اجلنس
أثريت أثناء ملسائل اليتاالرد علىيف هحقعندئذ مارس وفد كينيا و ، ٢٠١٤/ديسمرب األولكانون ١٥

دراج بند تكميلي يف جدول األعمال بعنوان الذي قدمته كينيا إلطلب أيضا الالوفد . واستعرض الدورة
يف الوثيقةعلى النحو الوارد "ةالعامةومكتب املدعي"جلسة خاصة ملناقشة سلوك احملكمة

ICC-ASP/13/34/Rev.2، كما حتدث عن جدول األعمال،  يراد إدراجها يفاليت بنودالعن وحتدث
.والتكامل، من بني أمور أخرىوسلوك اإلدعاء، التعاون،

، اعتمدت اجلمعية، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧، املعقودة يف العامة الثانية عشرةويف اجللسة -٦٨
ICC-ASPبتوافق اآلراء، القرار  /13/Res.3 بشأن التعاون، ومبوجبه، يف مجلة أمور، شددت اجلمعية على

أمهية تعاون الدول األطراف وغريها من الدول واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية مع احملكمة وتقدمي 
ا،  وأحاطت علما املساعدة إليها، على حنو فعال وشامل، لتمكينها من االضطالع باملهام املنوطة 

الصالت مع أشخاص سرتاتيجيات القبض املقدمة من املقرر، وحثت الدول األطراف على جتنب با
ورحبت بورقة أصدرت احملكمة أوامر بإلقاء القبض عليهم، إال إذا كانت هذه الصالت مسألة جوهرية،  

كتب إىل اإلحاطة املقدمة من احملكمة بشأن قضايا الدفاع والتعاون. وعالوة على ذلك، دعت اجلمعية امل
دف تقدمي مشروع خطة عمل موحدة حول  مواصلة املناقشات بشأن اسرتاتيجيات القبض، وذلك 
اسرتاتيجيات القبض لكي تنظر فيه اجلمعية، كما دعت اجلمعية احملكمة إىل مواصلة املناقشات املتعلقة 

ا بنتائج هذه املناقشات باجلدوى من إنشاء آلية تنسيق مع السلطات الوطنية وطلبت إليها أن تقدم تقرير 
يف وقت مبكر من الدورة الرابعة عشرة. وطلبت اجلمعية أيضا إىل املكتب أن يواصل، من خالل أفرقته 
العاملة، املناقشات بشأن االتفاقات أو الرتتيبات اإلطارية الطوعية وأن تقدم تقريرا بذلك  إىل اجلمعية يف 

ا الرابعة عشرة، كما طلبت إىل املكتب  بشأن التعاون اليت أن يستعرض التوصيات الست والستني دور
ا الدول األطراف ، بالتعاون الوثيق مع احملكمة.)٢٢(٢٠٠٧يف عام اعتمد

الدورة المقبلة لجمعية الدول األطرافانعقاد ومكان موعدبشأن القرار -١٦

اجلمعيةقررت ، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧، املعقودة يف العامة الثالثة عشرةيف اجللسة-٦٩
وبأن يتخذ، عقد دورة مستأنفة مللء يقية الشواغر القضائية، اجلوانب العملية ليف تكليف املكتب بالنظر 

؛٢٠١٥قد هذه الدورة املستأنفة يف الربع الثاين من عام عند االقتضاء، اإلجراءات الالزمة لع
ا اأيضا قررت اجلمعية ويف نفس اجللسة، -٧٠ ١٨لرابعة عشرة يف الهاي، يف الفرتة من أن تعقد دور
ا اخلامسة عشرة يف الهاي. ، و ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦إىل  دور

)٢١)ICC-ASP/11/Res.8 ،.املرفق الثاين
لثاين.، املرفق اICC-ASP/6/Res.2القرار )٢٢(
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الدورتين المقبلتين للجنة الميزانية والماليةانعقادموعدبشأن القرار -١٧

أنجلمعيةقررت ا، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧، املعقودة يف العامة الثالثة عشرةيف اجللسة-٧١
ا الرابعة والعشرين  ا ٢٠١٥نيسان/أبريل ٢٤إىل ٢٠يف الفرتة من تعقد جلنة امليزانية واملالية دور ، ودور

.٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٢أيلول/سبتمرب إىل ٢١اخلامسة والعشرين يف الفرتة من 

اضيين السابقين كوت وانسيريكوقابلية نظام المعاشات التقاعدية السابق للمحكمة للتطبيق على الق-١٨

، وافقت اجلمعية ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧، املعقودة يف العامة الثالثة عشرةيف اجللسة-٧٢
قابلية نظام املعاشات التقاعدية السابق للمحكمة للتطبيق على القاضيني بتوافق اآلراء على املقرر بشأن "

ا السادسة بأن وقررت اجلمعية ."السابقني كوت وانسرييكو التأكيد جمددا على القرار الذي اختذته يف دور
م أثناء تلك الدورة وفقا لنظام املعاشات التقاعدية للقضاة املعتمد  تبدأ مدة والية القضاة الذين مت انتخا

.ICC-ASP/6/Res.6بالقرار 

مسائل أخرى-١٩

ية أخرى في أعمال الجمعيةالصندوق االستئماني الشتراك أقل البلدان نمواً وبلدان نام
للتربعات املقدمة للصندوق االستئماين ملشاركة أقل البلدان أعربت اجلمعية عن تقديرها أليرلندا -٧٣

منوا وبلدان نامية أخرى يف أعمال اجلمعية.
وفدًا من الصندوق االستئماين حلضور الدورة ٢٣عية علمًا مع االرتياح باستفادة وأحاطت اجلم-٧٤
.للجمعيةة عشرةلثالثا
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لجزء الثانيا
، والوثائق ذات الصلة٢٠١٥المراجعة الخارجية للحسابات، والميزانية البرنامجية لعام 

، والوثائق ذات الصلة٢٠١٥المراجعة الخارجية للحسابات، والميزانية البرنامجية لعام 
المقدِّمة-ألف

قدمة امل٢٠١٥مليزانية الربناجمية املقرتحة لعام ادول األطراف (اجلمعية) مجعية الكان معروضا على -١
ميلية كوامليزانية الت، )١(٢٠١٤آب/أغسطس ٢٢يف احملكمة اجلنائية الدولية (احملكمة) من مسجل 

)٣(عشرينلثانية والاتني والتقريران عن أعمال الدور ، )٢(٢٠١٥املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 

٣١كانون الثاين/يناير إىل ١نة امليزانية واملالية (اللجنة)، والبيانات املالية للفرتة من للج)٤(والعشرينثالثة وال
كانون ١منضحايا للفرتة ، والبيانات املالية للصندوق االستئماين لل)٥(٢٠١٣كانون األول/ديسمرب 

اخلامس لتقرير اللجنة املرفقكان أمام اجلمعية أيضا . و )٦(٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١الثاين/يناير إىل 
ا ال توصيات اللجنة يتضمن اآلثار املرتتبة على امليزانية من تنفيذ والعشرين الذي ثالثةعن أعمال دور

لربامج الرئيسية.حبسب كل برنامج من ا
ا ثامنة، العامة الةلساجليف و -٢ مان ري ، السيد همسجل احملكمةاستمعت اجلمعية إىل بيانات أدىل 

، سادسةالعامة الةلساجليف و لينا ماريا فرنانديز أوبازو.و ة كار السيدمليزانية واملالية، اجلنةةورئيسفون هيبل،
- هاملراجع اخلارجي للحسابات (ديوان احملاسبة الفرنسي)، السيد هرفيممثل استمعت اجلمعية إىل بيان

ر.غأدريان ميتز 
نظر الفريق و .٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٥ية يف واجتمع الفريق العامل املعين بامليزانية الربناجم-٣

ساعد . و اللمسات األخرية فيهماووضع تقرير الفريق العامل مشروع القرار و هذا االجتماع يف العامل يف 
امليزانية واملالية وعضوين من أعضاء اللجنة.الفريَق العامَل يف عمله كل من رئيس جلنة 

المراجعة الخارجية للحسابات- باء 

ومالحظات اللجنة ذات للحسابات راجع اخلارجي املبتقارير مع التقدير علما اجلمعية حاطت أ-٤
ا ال صادقت على والعشرين. والحظت اجلمعية أن اللجنة ثالثة الصلة الواردة يف تقريرها عن أعمال دور

لحسابات.لراجع اخلارجياملتوصيات 

مبلغ االعتمادات- جيم

يورو، مبا ٥٠٠٠٢١١٣٩ا يبلغ قدره م٢٠١٥لعام للمحكمة ناجمية املقرتحة يزانية الرب املبلغت -٥
يورو.٨٠٠٦٢٩٣يف ذلك امليزانية التكميلية املقدمة من احملكمة والبالغ قدرها 

لد الثاين، اجلزء ألف.)ICC-ASP/13/20(، ٢٠١٤الدورة الثالثة عشرة ......الوثائق الرمسية)١( ا
لد الثاين، اجلزء ألف، املر ICC-ASP/13/20(، ٢٠١٤الدورة الثالثة عشرة ......الوثائق الرمسية)٢( ثاين عشر.لق اف) ا
.١-املرجع نفسه، اجلزء باء)٣(
.٢- نفسه، اجلزء باءاملرجع)٤(
.١-املرجع نفسه، اجلزء جيم)٥(
.٢-املرجع نفسه، اجلزء جيم)٦(
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ا الثالثة والعشرين بصفة أولية يف امللووجدت جلنة امليزانية واملا-٦ يزانية الربناجمية ية عند نظرها يف دور
أنه ميكن، باالستناد إىل النفقات الفعلية والنفقات املتوقعة فضال عن جتارب املاضي، حتقيق عدد حة املقرت 

يورو.٥٠٠٦٤١١٣٢إىلبتخفيض اعتمادات امليزانية من الوفورات. ونتيجة لذلك، أوصت اللجنة
ة والعشرين للجنة، بعد اختتام الدورة الثالثحدثت اليت التطورات إىل ، باالستناد اجلمعيةوالحظت -٧

يتكون من ،يورو٣٠٠٤٢١١يبلغ قدره ٢٠١٥لميزانية الربناجمية لعام مت ختفيض إضايف لأنه 
ن تكاليف ميورو ٥٠٠٣٨٣١و، تكاليف القضاة يف إطار الربنامج الرئيسي األولمن يورو ٨٠٠٣٧
.اهللا بندا أبكر نورينضد عبدةالعامةاملدَّعيقضية 

اعتمادات يبلغ قدرها وافقت على و امليزانية واملالية ة التوصيات الواردة يف تقرير جلنةدت اجلمعيوأي-٨
. ٢٠١٥مليزانية عام يورو٦٠٠٦٦٥١٣٠

- شروع املباين الدائمة، م٢- وأحاطت اجلمعية علمًا بأن التخفيض يف الربنامج الرئيسي السابع-٩
٣هادولة املضيفة يف إجيار املباين املؤقتة البالغ قدر يورو، ومسامهة ال٧٠٠٠٦٨١قدرهالبالغالفوائد،
إىل ٢٠١٥عام املطلوبة للميزانية الربناجمية لرة ملبلغ اإلمجايل لالشرتاكات املقر الصان يورو، يقماليني 

يورو.٩٠٠٥٩٦١٢٦
لسيد ادفاع عنالتكاليف اسرتداد املتلقاة من معاملة األموالت اجلمعية وعالوة على ذلك، قرر -١٠
ا يورو باعتبارها إيرادات متنوعة و ٠٠٠٠٦٨٢البالغ قدرها مببا  الحظت و إىل الدول األطراف. إعاد

يلزم تغطيتها باالشرتاكات ساليت عتمادات فيض إضايف ملستوى االإىل ختؤدي اجلمعية أن هذه األموال ست
يورو إىل ٩٠٠٥٩٦١٢٦من ٢٠١٥املقررة للدول األطراف يف امليزانية الربناجمية لعام 

.يورو٩٠٠٥٢٨١٢٤

صندوق الطوارئ-دال 

.ماليني يورو٧الطوارئ عند صندوق لاألدىن على املستوى بقاء اإلرت اجلمعية قرَّ -١١
للحصول للمحكمة باالستعانة بصندوق الطوارئ اإلذنبصفة استثنائية علىاجلمعية ووافقت-١٢

الدورة الثالثة والعشرين للجنة يف الفرتة بنيطرأت القضائية اليت للتطوراتاملوارد اإلضافية الالزمة على 
أن احملكمة ستبذل قصارى بجلمعية علمًا حاطت اوأ.٢٠١٥تاريخ اعتماد ميزانية عام و امليزانية واملالية 

.٢٠١٥إطار ميزانيتها املعتمدة لعام يف تكاليف إضافية أي جهدها الستيعاب 
اية ،عةبللممارسة املتوفقاً و -١٣ أذنت اجلمعية للمحكمة مبناقلة األموال فيما بني الربامج الرئيسية يف 

أحد الربامج الرئيسية بينما يوجد فائض يف برامج يف نشطة غري متوقعة أإذا تعذر استيعاب تكاليف عامال
ئ.صندوق الطوار بقبل االستعانة ٢٠١٤لعام االعتمادات مجيع للتأكد من استنفاد رئيسية أخرى، 

٢٠١٥عام لعتمادات التمويل ا-هاء 

٩٠٠٥٢٨١٢٤مبلغًا مقداره ٢٠١٥قرَّرت اجلمعية أن يبلغ جمموع االشرتاكات املقرَّرة لعام -١٤
يورو.
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لجزء الثالثا
التي اعتمدتها جمعية الدول األطرافمقررات والالقرارات 

القرارات-ألف
ICC-ASP/13/Res.1القرار

٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧نية عشرة املعقودة يف الثايف اجللسة العامة راءمد بتوافق اآلعتُ ا
ICC-ASP/13/Res.1

، وجدول ٢٠١٥، وصندوق رأس المال العامل لعام ٢٠١٥عام لالبرنامجية ميزانية القرار بشأن 
ق ، وصندو ٢٠١٥األنصبة لتوزيع نفقات المحكمة الجنائية الدولية، وتمويل االعتمادات لعام 

الطوارئ

إن مجعية الدول األطراف،
، ويف ٢٠١٥عام لاملقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") الربناجمية يزانية املنظرت يفوقد 

جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") عن أعمال يذه امليزانية الواردة يف تقرير االستنتاجات والتوصيات املتعلقة 
عشرين والثالثة والعشرين،دورتيها الثانية وال

٢٠١٥الميزانية البرنامجية لعام -ألف
بينة يف االعتمادات  املأبواب بيورو ٦٠٠٦٦٥١٣٠جمموعها البالغ عتمادات الاتوافق على -١

:اجلدول أدناه
بآالف اليوروباب االعتماد

12اهليئة القضائية-الربنامج الرئيسي األول   034.1
39ةالعامةمكتب املدعي- ي الثاين الربنامج الرئيس 612.6

65احملكمةقلم - الربنامج الرئيسي الثالث  025.9
3مانة مجعية الدول األطرافأ-الربنامج الرئيسي الرابع  012.8

6املباين املؤقتة-امس الربنامج الرئيسي ااخل 000.0
1ضحاياأمانة الصندوق االستئماين لل-الربنامج الرئيسي السادس  815.7
1شروع املمكتب مدير : ١-الربنامج الرئيسي السابع  140.6
1الفوائد- مشروع املباين الدائمة: ٢-الربنامج الرئيسي السابع  068.7
339.9آلية الرقابة املستقلة: ٥-الربنامج الرئيسي السابع 
615.3راجعة الداخليةمكتب امل: ٦-الربنامج الرئيسي السابع  

130المجموع 665.6
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بالربنامج املتعلقة تكاليف احملكمة حتمل بأن الدولة املضيفة ستواصل اإلسهام يف علماً حتيط -٢
القسم ، على النحو الوارد يف يوروماليني ٣حنو بلغ تسا اإسهامأن بو ،املباين املؤقتة-الرئيسي اخلامس

؛جيم من هذا القرار
دفعة واحدة فيما يتعلق باملباين تسديد الاختارت بأن الدول األطراف اليت أيضًا علمًا حتيط-٣

- الربنامج الرئيسي السابعا املقابلة يف شرتاكااديرتم تقيلن ، كاملالباعاو دفمسددت اليت و ،الدائمة
يورو؛٧٠٠٠٦٨١قدرهاالغالب،لدولة املضيفةاملستحقة لقرض الفوائد -مشروع املباين الدائمة، ٢
يزانية يف املمستوى االعتماداتإىل اخنفاض ستؤدي املذكورة االسهامات بأن كذلكعلمًا  حتيط-٤

يورو إىل ٦٠٠٦٦٥١٣٠من على الدول األطراف اليت يلزم توزيعها ٢٠١٥لعام الربناجمية 
؛يورو٩٠٠٥٩٦١٢٦

سرتدة من ألموال املنتيجة لالشرتاكات املقرَّرةلىأجريت تعديالت أخر ه بأنحتيط علماً  كذلك-٥
،لقسم دالعلى النحو الوارد يف ايورو، ٠٠٠٠٦٨٢قدرهاالبالغتكاليف الدفاع عن السيد مببا

لعام يزانية الربناجمية يف املمستوى االعتماداتيف آخر اخنفاض إىل ؤدي ستاألموال أن هذه وتالحظ
، يورو٩٠٠٥٢٨١٢٤يورو إىل ٩٠٠٥٩٦١٢٦من الدول األطراف على اليت يلزم توزيعها ٢٠١٥

قسم هاء؛الهذا املبلغ وفقا للمبادئ املوضحة يف دير وأنه سيتم تق
:أعالهكل باب من أبواب االعتمادات يف  الك املوظفني التالية ملداول اجلعلى توافق أيضاً ــــ٦

اهليئة
القضائية

مكتب 
ةالعامةاملدعي

قلم 
مةاحملك

أمانة مجعية 
الدول 

األطراف

أمانة الصندوق 
االستئماين 

للضحايا
مكتب مدير

شروعامل
آلية الرقابة 

املستقلة

مكتب 
املراجعة 
موعالداخلية ا

١١وكيل أمني عام
١١٢أمني عام مساعد

٢- مد
١٣٣١١١١١٠- مد
٥٣١٢١٧١١١٣٥-ف
٤٣٢٩٣٩١١١١٧٥-ف
٣٢١٤٤٦٤١٣١١٣٤-ف
٢٥٤٧٦١١١١١١٦-ف
١١٧٦٢٣-ف

موع الفرعي ٣٢١٥٤١٩١٥٥٣٣٣٣٩٦ا
-اخلدمات العامة

١١١٦٢٢٠الرئيسيةالرتب
-اخلدمات العامة
١٥٦٣٢٨٩٢٢١١١٣٧٤الرتب األخرى
موع الفرعي ١٦٦٤٣٠٥٤٢١١١٣٩٤ا

٤٨٢١٨٤٩٦٩٧٤٤٤٧٩٠المجموع
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٢٠١٥صندوق رأس المال العامل لعام -باء
إن مجعية الدول األطراف،

، يورو٩٨٣٤٠٥٧مببلغ مقداره ٢٠١٥حتديد موارد صندوق رأس املال العامل لعام تقرِّر
ات الصلة من النظام املايل والقواعد ف من الصندوق وفقًا لألحكام ذتقدمي سلَ احملكمة بسجلملوتأذن

املالية للمحكمة.

المباني المؤقتة للمحكمة-جيم
إن مجعية الدول األطراف،

تبلغة بنسبةإجيار املباين املؤقتة للمحكمحتمل يف املستمر الدولة املضيفة سهام باترِحب
، ٢٠١٥و٢٠١٤و٢٠١٣وات ما خيص السنفي،سنويايورو ماليني٣، حبد أقصى يبلغاملائةيفسنيمخ

.وروماليني ي٣بلغ يس٢٠١٥عام وبأن إسهامها يف وفقاً لألحكام والشروط املتفق عليها؛ 

تكاليف الدفاع عن السيد جان بيير بمبا غومبولمبالغ المستردة من ا-دال
إن مجعية الدول األطراف،

قدرهابا البالغالسيد مبعن ليف الدفاع من تكاسرتدةاألموال املمعاملة تقرِّر-١
ايورو ٠٠٠٠٦٨٢ ا إيرادات متنوعة على أ إىل الدول األطراف؛ينبغي إعاد

استنادًا إىل األموال ٢٠١٥لدول األطراف لعام لتسوية أنصبة االشرتاكات املقرَّرة توافق على -٢
يف النظام املايل عليهااملنصوص الصلة اتذاتاملتأتية من هذه اإليرادات املتنوعة، بدًال من تطبيق اإلجراء

والقواعد املالية.

لتوزيع نفقات المحكمةالمقررة جدول األنصبة -هاء
إن مجعية الدول األطراف،

دول متفق عليهوفقا جللدول األطراف اشرتاكات اقدر أن ت،٢٠١٥ام تعلق بعفيما ي، رتقر -١
- ٢٠١٣لفرتة يف ايزانيتها العادية مده األمم املتحدة ملتعتدول الذي اجلستند إىل ي، لألنصبة املقررة

؛)١(دول ذلك اجلليها د إتنسلمبادئ اليت يوفقا لمع إجراء التسويات الالزمة، ٢٠١٥
حد أقصى أي للمحكمة املقررة ، باإلضافة إىل ذلك، أنه سينطبق على جدول األنصبة تالحظ-٢

ألمم يف امليزانية العادية لن منوًا اليت تدفعها الدول ذات االشرتاكات األكرب وأقل البلدالالشرتاكات
.املتحدة

٢٠١٥تمويل االعتمادات لعام - واو

إن مجعية الدول األطراف،
قابلةبأن مسامهات الدولة املضيفة يف حتمل تكاليف املباين املؤقتة، واملدفوعات املعلمًا حتيط-١

ؤدي ، ستحملجوزات من أموال السيد مبباوافوائد، ال-مشروع املباين الدائمة ، ٢-للربنامج الرئيسي السابع

.١١٧نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة ) ١(
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إىل الدول األطراف تدفعها مبثابة أنصبة اشرتاكات ايتعنيَّ توزيعهيتاعتمادات امليزانية الإىل اخنفاض 
؛يورو٩٠٠٥٢٨١٢٤

البالغ قدرهااالشرتاكات املقررة يف امليزانية ، متويل ٢٠١٥أن يتم، فيما يتعلق بعام تقرِّر -٢
يورو، اليت ٩٨٣٤٠٥٧، وموارد صندوق رأس املال العامل البالغ مقدارها وروي٩٠٠٥٢٨١٢٤

، وفقاً وايلوالقسم باء من هذا القرار، على الت،١الفقرة ، وافقت عليها اجلمعية مبوجب القسم ألف
من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة.٦-٦و٢-٥و١-٥قواعد لل

صندوق الطوارئ-زاي
الدول األطراف،إن مجعية

١٠الذي أنشئ مبوجبه صندوق الطوارئ مببلغ ICC-ASP/3/Res.4قرارها إىل شري إذ ت
املكتب النظر يف اخليارات املتاحة لتجديد إىلالذي طلبت فيه ICC-ASP/7/Res.4يورو، وقرارها ماليني

موارد صندوق الطوارئ وموارد صندوق رأس املال العامل،
ا احلادية عشرةورة جلنة امليزانية واملالية الواردة يف مبشوإذ حتيط علما ،التقارير عن أعمال دورا

واحلادية والعشرين،،والتاسعة عشرة،والثالثة عشرة
ماليني يورو؛ ٧,٥أن املستوى احلايل للصندوق يبلغ تالحظ-١
لعام ماليني يورو ٧رها قدالبالغ العتبة يتوافق مع ى مستو عند اإلبقاء على صندوق الطوارئ تقرر -٢

؛٢٠١٥
اية العام، أن تبت اجلمعية يف جتديد ٧إذا قل مستوى الصندوق عن تقرر، -٣ ماليني يورو يف 

ماليني يورو؛٧موارده بالقدر الذي تراه مناسباً، ولكن حبيث ال يقل عن 
كاليف املوارد من باب االستثناء أن تأذن للمحكمة باالستعانة بصندوق الطوارئ لسد تتقرر-٤

إىل حني القضائية اليت طرأت بعد الدورة الثالثة والعشرين للجنة امليزانية واملالية و للتطورات الالزمة اإلضافية
تبذل قصارى جهدها ينبغي أن على أن يوضع يف االعتبار أن احملكمة ،٢٠١٥زانية عام اعتماد مي

؛٢٠١٥مدة لعام ميزانيتها املعتيف الستيعاب هذه التكاليف اإلضافية 
ماليني يورو قيد االستعراض يف ضوء االختبار ٧بالغ قدرهالعتبة االاملكتب أن يبقي تطلب إىل-٥

.القادم لعمل الصندوق

٢٠١٤عام لالبرنامجية ميزانية المناقلة األموال بين البرامج الرئيسية في إطار -حاء
إن مجعية الدول األطراف،

من النظام املايل إجراء مناقالت بني أبواب االعتمادات ٨-٤جب البند مبو ال جيوزأنهإذ تدرك
إذن منها،بدون 

اية مناقلة األموال بني الربامج الرئيسية املتبعة، لممارسة لا، وفق، للمحكمةجيوز هأنتقرر عام يف 
مكن تقديرها اليت مل تكن متوقعة، أو اليت مل يكن من املنشطة األإذا تعذر استيعاب تكاليف ٢٠١٤

من أجل التأكد من استنفاد يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرى، واحد بينما برنامج رئيسي بدقة، يف
صندوق الطوارئ.الستعانة بلكل برنامج رئيسي قبل امجيع املبالغ املعتمدة 
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نةالميز عملية ستراتيجي لتحسين النهج اال-طاء 
إن مجعية الدول األطراف،

ر احملوري الذي يؤديه تقرير جلنة امليزانية واملالية يف املناقشات املتعلقة بامليزانية اليت الدو تشدِّد على-١
ا عقد أن تجلنة امليزانية واملالية إىلوتطلبُجترى حتضريًا لدورات اجلمعية،  يف أبكر موعد ممكن قبل دور

احملكمة واللجنة؛أمهية استمرار التفاعل اجلامع والبّناء بنيوتؤكِّد علىدورة اجلمعية، 
اجلهود املستمرة اليت يبذهلا قلم احملكمة من أجل إعادة تنظيم بنيته التنظيمية وترشيدها، تقدِّر-٢

لعام الربناجمية املعتمدة ميزانيةلضمن حدود املبلغ اإلمجايل لا العمل بأن يواصل هذلمسجل لوتأذن
؛عتمدةلوظائف الثابتة واملمن اوالعدد األقصى ٢٠١٥

خطته االسرتاتيجية تبة على يف اآلثار املالية املرت بعناية نظر أن يةالعامةمكتب املدَّعيإىلبتطل-٣
أيضًا فيما ولكن ،فيما خيصه فحسبع أخذ اآلثار املالية يف االعتبار، ليس ، م٢٠١٨- ٢٠١٦للفرتة 

ا الثالثة خيص سائر أجهزة احملكمة، واألقسام ذات الصلة من تقرير جلنة امليزانية واملالي ة عن أعمال دور
عن التقدم احملَرز إىل جلنة امليزانية واملالية يف دورتيها الرابعة والعشرين واخلامسة تقريراً وأن يقدِّموالعشرين، 

والعشرين وإىل اجلمعية؛
االسرتاتيجي فيما بني األجهزة بغية زيادة الفعالية وار بالتزام احملكمة املعزَّز مبواصلة احلحبتر -٤
حديد فيما بينها لتاالتصال للمحكمة باعتزام مجيع الربامج الرئيسية مع التقدير وحتيط علماً ، الكفاءةو 

االت اليت  ة، و تستخدم فيها ا حتديد جماالت الرتشيد املشرتك، كذلك املوارد ألنشطة متماثلة أو متشا
ا ابتداء إىل جلنة امليزانية واملاليةقة،الوفورات احملقَّ ، مبا يف ذلك سنويًا عن النتائجتقدِّم تقريراً وأن  من دور

اخلامسة والعشرين؛
ا ٤٤علمًا بالتوصية الواردة يف الفقرة حتيطإذ -٥ من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور

ية عملاملكتب إىل النظر يف هذه التوصية بالتشاور مع احملكمة، يف سياق مراجعة تدعوالثالثة والعشرين، 
.٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة ةالعامةامليزانية، مع مراعاة مشروع اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدَّعي

الموارد البشرية-ياء 
إن مجعية الدول األطراف، 

توصيات اللجنة املتعلقة بالعمر اإللزامي النتهاء اخلدمة فيما خيص املوظفني احلاليني بأن تؤيِّد
اية عام تواصل احملكمة، ريثما تت ا الرابعة عشرة، متديد فرتات التوظيف حىت  خذ اجلمعية قرارًا يف دور

املوظفني الذين سيبلغون مجيع ، و ٢٠١٤الثانية والستني يف عام سنابلغو املوظفني الذين ميع جل٢٠١٥
اء إلعرضة ما مل يكن املوظف ،، إذا رغبوا يف مواصلة اخلدمة يف احملكمة٢٠١٥هذه السن يف عام 

.للموظفنينظام اإلدارياللنظام األساسي و وفقا لسباب أخرى غري السن، ألخدمته 

مجلس األمن محالة من الحاالت ال- كاف 
إن مجعية الدول األطراف،

١٥٩٣جملس األمن إىل احملكمة مبوجب قراريه للحاالت احملالة من األثار املالية تشري إىل إذ
،١٩٧٠و
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نفقات احملكمة ينبغي أن تغطى من نظام روما األساسي، ١١٥لمادة لوفقا بأنهوإذ تذكِّر
األمم املتحدة، رهنًا مبوافقة اجلمعية العامة، وخباصة فيما ، يف مجلة أمور، باألموال املقدمة من واجلمعية

جملس األمن،الت منإلحاليتصل بالنفقات املتكبَّدة نتيجة 
من االتفاق بشأن العالقة بني احملكمة ١٣من املادة ١بالفقرة ه عمال أنوإذ تضع يف اعتبارها

ترصد مبوجبها اجلمعية العامة لألمم املتحدة أي أموال للمحكمة الشروط اليت ختضعواألمم املتحدة، 
لرتتيبات مستقلة،

املؤسسي مع األمم املتحدة وتقدمي تقرير عنها إىل يف حوارها احملكمة إىل إبقاء هذه املسألة تدعو
ا الرابعة عشرة.اجلم عية يف دور
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ICC-ASP/13/Res.2القرار 
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧نية عشرة املعقودة يف الثايف اجللسة العامة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/13/Res.2

الدائمةالمبانيقرار بشأن 
،إن مجعية الدول األطراف
ا املعـــتمــــدة بشإذ تشـــري  ـــأن املبـــاين الـــدائمــــة، مبــــــــا يف ذلك الــقرارإىل قـــرارا
ICC-ASP/6/Res.1)والــقرار،(١ICC-ASP/7/Res.1)٢(،والــقرارICC-ASP/8/Res.5)والــــــقـــرار،)٣
ICC-ASP/8/Res.8)والــــــقـــرار،)٤ICC- ASP/9/Res.1)٥(،والـــــــقـــرارICC-ASP/10/Res.6)والـــقـــرار،)٦
ICC-ASP/11/Res.3)والــقرار،)٧ICC-ASP/12/Res.2(أمهية املباين الدائمة بالنسبة وإذ تكرر،)٨

ملستقبل احملكمة،
املباين الدائمة، راقبة املعنية ببتقرير جلنة املوإذ حتيط علما

زانية واملالية عن جلنة امليري فضال عن تقريإىل توصيات مراجع احلسابات اخلارجي،وإذ تشري 
والعشرين والتوصيات الواردة فيهما، ثالثة العشرين والالثانية و أعمال دورتيها 

ملشروع املوحد لتشييد املباين الدائمة واالنتقال إليها على تنفيذ اراسخلاعزمها علىوإذ تؤكد
االلتزام مبعايري اجلودة مع،)٢٠١٤أسعار ى(مبستو مليون يورو١٩٥,٧لبالغ قدرها بامليزانية احملددة ا

اختاذيف جلنة املراقبةالذي تقوم به دور أمهية ال، وعلى ICC-ASP/12/Res.2وفقا للقرارالعالية، 
، هلاالسلطة املخولةمبوجب امليزانيةويف حدود املشروع بسالم العمل يف لضمان سري اإلجراءات الالزمة 
أدىن مستوى ممكن، إىل تكاليف ملكية املباين الدائمة فضال عن ختفيض 
الضغوط الواقعة على االحتياطي اإلسرتاتيجي للمشروع، نتيجة لتخفيضات يف إىلوإذ تشري 

، ٢٠١٣احتياطيات أخرى قبل عام 
كون جزءا ال يتجزأ من الغالف املعتمد يف امليزانية أن يينبغي أن األمن املايل إىلأيضا وإذ تشري 

انتهاء املشروع ضار على من املمكن أن يؤثر بشكل ٢٠١٥خالل عام انية يز يف املجتاوز حمتمل أي ملنع 
إىل املباين اجلديدة،يف حالة عدم انتقال احملكمة يؤدي إىل تكاليف إضافية أن يف الوقت املناسب و 

لضمان جلنة املراقبة وقلم احملكمة أن يعمال معا بروح من الثقة املتبادلة والتعاون بقرارِّتذكرإذ و 
املشروع املوحد،من دف اهلقيق حت

لد األول، اجلزء الثالث.ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧... الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة(١( )، ا
لد األول، اجلزء الثالث.ICC-ASP/7/20(٢٠٠٨... ... الدورة السابعةالوثائق الرمسية )   ٢( )، ا
لد األول، اجلزء الثاين.ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩... الوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة)٣( )، ا
اين.)، اجلزء الثICC-ASP/8/20/Add.1(٢٠١٠... الوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة (املستأنفة))٤(
لد األول، اجلزء الثاين.)، ICC-ASP/9/20(٢٠١٠... الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة) ٥( ا
لد األول، اجلزء الثاين.ICC-ASP/10/20(٢٠١١... الوثائق الرمسية ... الدورة العاشرة)٦( )، ا
لد األول، اجلزء الثاين.ICC-ASP/11/20(٢٠١٢... الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة)٧( )، ا
لد األول، اجلزء الثاين.ICC-ASP/12/20(٢٠١٣... الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية  عشرة)  ٨( )، ا
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، ٢٠١٥االنتهاء من مشروع املباين الدائمة حبلول أيلول/سبتمرب هو هدفها بأن ِّ تذكرإذ و 
كانون كامل حبلول  الشغلها بمن أن تاحملكمة من االنتقال تدرجييا إىل املباين اجلديدة و نيومتك

،٢٠١٥األول/ديسمرب 
مع يف حدود امليزانية املعتمدةبنوعية جيدة و املباين الدائمة بأنه يتعني تسليمأيضاِّ وإذ  تذكر

خبالف ذلك يكون أو اليت نب العناصر اليت قد ال تكون ضرورية حلسن أداء املهام األساسية للمحكمةجت
على التكلفة اإلمجالية للملكية، سليبهلا تأثري 

على حنو كاف دور اجلمعية يف املباين الدائمةتعكس أن يف رغبة الدول األطراف وإذ تالحظ 
،االعتباريف أن تؤخذ مصاحل الوفود يف إدارة نظام روما األساسي، وبالتايل 

٢٠١٦-٢٠١٤األهداف المالية للفترة 

للمشروع والبالغ وضعتها اجلمعيةأنه بينما ال تزال التكاليف يف حدود امليزانية اليت تالحظوإذ 
األمن لضمان تدابري يلزم اختاذ و ، فإن هناك ضغوطا على امليزانية مليون يورو حىت اآلن١٩٥,٧قدرها 

يف حالة زيادة النفقات منعا ألن يؤدي عدم اختاذ تدابري إىل عدم االنتهاء من التشييد املايل للمشروع 
،انتقال احملكمة إىل املباين اجلديدةيف الوقت املناسب وعدم 

اإلجمالية للملكيةلفة التك

ماليني يورو سنويا اعتبارا من ٥,٧، اليت تقدر حاليا مببلغ اإلمجالية للملكيةلفة التكبأنِّ تذكروإذ
ية،تشغيلالتكاليف الواحدة، و للدول اليت ال ختتار التسديد دفعة، تشمل: التكاليف املالية ٢٠١٦عام 

املباين،وصيانة 
التكلفة اإلمجالية للملكية، ملعين باالفريق العامل فادت بأن أراقبة جلنة املأن إذ تضع يف اعتبارها و 

نهج متعدد السنوات، الذي ليار املوحد اخليعكس األول : نيبديلسيقدم حلني مدير املشروع، الذي يرأسه 
فيه ستعاجل الذي سنوي الذي يغلب عليه الطابع النهج اليبدو األكثر فائدة من منظور تقين، والثاين، 

التحديات السياسية،
التكلفة اإلمجالية للملكية يف وقت مبكر بشأن هلا اعمأجلنة املراقبة تعتزم إجناز إىل أنوإذ تشري

والعشرين للجنة امليزانية واملالية، تقدمي ةالرابعمن الدورة مشورة ليتسىن هلا، بناء على ٢٠١٥عام من 
،يف هذا الشأنتوصية إىل الدورة الرابعة عشرة للجمعية الختاذ قرار

دةدفعة واحتسديد ال
تسديد الخيار لتحديد بقرارها النهائي األطراف إبالغ املسجل إىل الدول بأنه طُلب ِّ وإذ  تذكر

، وأن هذا املوعد النهائي ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر ١٥حبلول حلصتها املقررة يف املشروع دفعة واحدة 
، )١٠(٢٠١٤/ديسمرب كانون األول٣١مث إىل ،)٩(٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر١٥قد مت متديده إىل 

دولة إضافية من الدول األطراف تعهدت منذ انعقاد الدورة الثانية عشرة ١٣قيقة أن حبوإذ ترحب
٩,١ها يبلغ دللجمعية بتسديد حصتها دفعة واحدة، وأن جمموع املبالغ اإلضافية اليت تعهدت بتسدي

١٥تسديد دفعة واحدة، حىت الباليت تعهدت لدول األطراف ماليني يورو ليصل بذلك جمموع عدد ا

.ICC-ASP/8/Res.8القرار)٩(
. ١٤، الفقرة ICC-ASP/11/Res.3القرار(١٠(
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مت مليون يورو، ٦٩,٧وجمموع املبالغ اليت تعهدت بتسديدها ،دولة٥٩، ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب 
منها بالفعل،مليون يورو٥٤,٤استالم 

إىل املعايري الواجبة التطبيق على االتفاق املتعلق بقرض الدولة املضيفة ومبادئ تسديد وإذ تشري
على التوايل، ، ICC-ASP/7/Res.1قرارللملرفقني الثاين والثالث الواردة يف ارة دفعة واحدةاحلصص املقر 

،ICC-ASP/11/Res.3قرار للاألول والثاين لحقنياملرفق الثاين و واملوضحة بالتفصيل يف امل
إىل أن شروط قرض الدولة املضيفة تنص على أن دفع الفوائد يبدأ اعتبارا من وقت وإذ تشري

وأن تسديد رأس املال والفوائد سيبدآن بعد انتهاء العقود احلالية أو املقبلة ،)١١(ستخدام األول للقرضاال
،)١٢(إلجيار املباين املؤقتة

إىل ضرورة ضمان وجود السيولة الالزمة لدفع الفوائد ورأس املال طيلة فرتة وإذ تشري أيضا
ا املتعلقة بذلك يف الوقت املناسب ستكون مسؤولة د، وأن الدول األطراف اليت ال تدفع اشرتاكيسدتال ا

ويلزم وجود حل مايل مناسب القرض،تسديدعن أي تكاليف تتكبدها موارد احملكمة للوفاء بالتزامات 
ملواجهة هذا االحتمال، 

بإنشاء الصندوق االستئماين للتربعات املكرسة لتشييد املباين الدائمة، وبإمكانية تقدميِّ وإذ  تذكر
اصة، أو التربعات العينية، بعد التشاور مع جلنة اخللميزات لالتربعات أيضا من خالل األموال املخصصة 

املراقبة،

حوكمة المشروع وإدارته -أوال
املضيفة ومدير املشروع واحملكمة والدولةعن تقديرها للجنة املراقبةوتعرببتقرير جلنة املراقبة ترحب-١

األعضاء واملراقبني تشجع ، وللجمعيةثانية عشرة منذ الدورة الاملوحد ع املباين الدائمة للتقدم احملرز يف مشرو 
على مواصلة العمل معا وبشكل فعال يف اللجنة، بأقصى قدر ممكن من الشفافية املتبادلة، يف اجتماعات 

مفتوحة بقدر اإلمكان، إلمتام املشروع املوحد بنجاح؛ 
التشييدمشروع-ألف

؛لى خمطط التدفق النقدي املنقح الوارد يف املرفقعتوافق-٢
مبا يلي:ترحب-٣

ألن مكتملة وجاهزة املباين وقع أن تكون أن من املت، و احملددةحلدود الزمنية بااملشروع التزام (أ)
يف حدود الغالف املايل تكاليف بقاء ال، مع ٢٠١٥احملكمة اعتبارا من أيلول/سبتمرب تشغلها 

١٨٤,٤التشييد البالغ قدرها ميزانية الذي يشمل ، يورومليون١٩٥,٧دره احملدد البالغ ق
؛يورومليون١١,٣االنتقال البالغ قدرها ميزانيةيورو، و مليون

متاحة بالكامل للمحكمةظل ست٢٠١٥أن الفرتة ما بني أيلول/سبتمرب وكانون األول/ديسمرب (ب) 
يف  يتم الفعلي للمحكمة سل ااالنتقملباين الدائمة، وأن املؤقتة إىل االستكمال االنتقال من املباين 

؛ ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

، املرفق الثاين، (ه).ICC-ASP/7/Res.1القرار)١١(
املرجع نفسه، (و).)١٢(
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طط اخلللمحكمة، استنادا إىل ةاحملتملزيادة استيعاب الستكون قادرة على املباين الدائمةأن(ج) 
وافقت عليها األجهزة الثالثة للمحكمة، فضال عن نظر احملكمة اجلديدة للمساحة احلالية اليت 

ة مبزيد من الفعالية؛املساحتغالل السممكنة أخرىيف سبل 
التكاليف عملية خفض املراقبة و اسرتاتيجية مراجعة التكلفة اليت وضعتها جلنة أن استمرار تنفيذ (د)

املمكنة يف املستقبل، سيؤديان إىل توفري ديد الوفورات من خالل حتمدير املشروع اليت أطلقها 
العناصر اليت قد ال تفي باملعايري الالزمة لالتساق مع املهام نب جتمبان ذات نوعية جيدة مع

ا أن تؤثر بطريقة أو  أخرى سلبا يف التكلفة اإلمجالية باألساسية للمحكمة، أو اليت من شأ
؛للملكية

ليل قدم إىل الدورة الرابعة والعشرين للجنة امليزانية واملالية نتيجة التحتأن جلنة املراقبة إىل تدعو-٤
لدورة للجنة املراقبة يف اأي توصيات بغية تقدمي التكلفة اإلمجالية للملكيةبالفريق العامل املعين يهر جيالذي 

؛)١٣(الرابعة عشرة للجمعية
تشييد المرحلة يف تطلبات املنطاق و التصميم و اليفتغيرياتالصارمة على الرقابة الأمهية علىؤكدت-٥
قبة أن راجلنة املإىل وتكرر طلبهااملناسب، احملددين ويف الوقتة واجلودة التكلفبضمان تسليم املشروع ل

املشروع إال على االنتهاء من مرحلة التشييد وإىل حني خاللحترص على عدم املوافقة على أي تغيريات 
هجهدقصارى بذل أن يمدير املشروع إىلتطلبأساس حمايد من حيث التكلفة، وحتقيقا هلذه الغاية، 

، أن يتم هذا التغيريوفورات مالية أو تشغيلية مطابقة، و بللمشروع يكون ضروريا أي تغيري جديد ابلة قمل
خلفض التكاليف اإلضافية املتصلة بالتأخريات وغريها من العوامللالزم ، مع إيالء االعتبار اعند اإلمكان

؛ إىل أدىن مستوى ممكن
ستمرة تتطلب توافر قدر كاف من األمن املايل ملواجهة املالية احلصيفة املسرتاتيجية أن اإلتؤكد-٦

اية املشروع، نظرا للزيادة يف استخدام املوارد املتاحة من االحتياطي  املخاطر غري املتوقعة حىت 
؛ ٢٠١٤االسرتاتيجي منذ آذار/مارس 

مشروع االنتقال-باء
مجيع التدابري التحضرييةضمان اختاذ،من خالل مدير املشروع، إىل جلنة املراقبة واحملكمةتطلب-٧

لشغل املباين الدائمة يف موعد ال يتجاوز كانون األول/ديسمرب االستعداد لتمكني احملكمة من الالزمة
ما تقريرا مفصال نب من أجل جت٢٠١٥ ذلك إىل املكتب لأي نفقات إضافية للدول األطراف، وأن تقدِّ

وإىل جلنة امليزانية واملالية؛
من وفورات إضافيةحتقيق ، و ٢٠١٤مرة أخرى يف عام مجيع عناصر امليزانية مبراجعة علماحتيط -٨

تعذر بأنه مدير املشروع واحملكمة بإشارة وحتيط علما أيضابنود أخرى يف امليزانية، خالل الضغط على 
؛ االنتقالفورات إضافية يف ميزانية االت لتحقيق و العثور على جمعليهما 

أن تكفال، من خالل مدير املشروع، أن يتم إجراء عملية علىقبة واحملكمةار ملجلنة اتشجع -٩
عناصر االنتقال مع مراعاة أي خيارات جديدة لتحقيق وفورات مبا يف ذلك، على لاستعراض ذات مغزى 

والنظر يف أصول احملكمة؛سبيل املثال ال احلصر، مراجعة احتياجات املستخدمني 

لد الثاينICC-ASP/13/20(٢٠١٤... عشرةالثةالوثائق الرمسية ... الدورة الث)١٣( إىل ٩١الفقرات ، اجلزء باء،)، ا
١٠١.
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منخفضة قدر اإلمكان من أجل االنتقال شروع مبأن تظل التكاليف املتصلة يفدفها ِّ تذكر-١٠
مليون يورو  وإن أمكن دون هذه احلدود؛١١,٣البالغ قدرها امليزانية املعتمدةيف حدود البقاء 

ألي مبلغاتضمن ال تمليون يورو ١١,٣االنتقال البالغ قدرها ميزانية مشروع بأن أيضاِّ  تذكر-١١
عن طريق نتقال، مشروعي التشييد واالوفقا لقرار توحيد توقعة سيلزم متويلها، تكاليف غري مخماطر أو
؛ن وجدإ،وحداملشروع املاحتياطي 

ماليني يورو من ٥,٧مببلغ يصل إىل نتقالبالقرار الذي اختذته بتمويل تكاليف االكذلكِّ تذكر-١٢
ا كعمليات تسديد على ، ٢٠١٤إىل ٢٠١٢من الفائض املتعلق بالسنوات املالية  مرة أن يتم احتسا

؛ ٢٠١٢عام من الفائض املتعلق ب٢٠١٤عام ماليني يورو يف ٤,٤تم متويل مبلغيأن بو ،واحدة
، لتشييدشروع ااملتصلة مبنفقات الالعقود و املتعلقة بتطبيق املبادئ التوجيهية بلمحكمةلتأذن-١٣

لى عمليات عالتشاور مع مدير املشروع، عد ، بICC-ASP/11/Res.3القرار من ١٢الفقرة باملعتمدة 
هجتنب أي تأخري ال مربر له يف تنفيذ املشروع وإجناز من أجلنتقال، االجتري أثناء مشروع اليتالشراء 

املباين الدائمة؛النتقال إىل وا
ا تمديد عقود الصيانة بلمحكمة لتأذن-١٤ التالية ألوىل املقاول العام خالل السنة االيت يقوم 

إلتاحة الوقت الكايف ، ٢٠١٧ديسمرب كانون األول/٣١لفرتة تنتهي يف الستالم املباين الدائمة،
للصيانة يف املستقبل؛طويلة األجلتها وعقودها العداد اسرتاتيجيللمحكمة إل

المشروع الموحد-ألف
بتوحيد ٢٠١٣ذته اللجنة يف عام الذي اختقرارالأن إمجايل التكاليف املقدرة يف أعقاب بِّ تذكر-١٥

مليون يورو، ويتكون من امليزانية املوحدة املعدلة البالغ قدرها ٢٠٣,٧مشروعي التشييد واالنتقال يبلغ  
من ماليني يورو ٨تشييد واالنتقال، ورقم مقدر يبلغ مجيع أنشطة المليون يورو اليت تشمل ١٩٥,٧٢

؛)١٤(للمحكمةالعادية سنويةة اليزانيامل
البحث و للتخفيف من املخاطرأن يبذال قصارى جهدمها ومدير املشروع راقبة جلنة املإىلطلب ت-١٦

مليون ١٩٥,٧قدره البالغغالف احلايل عن فرص لتحقيق وفورات إضافية، وتسليم املشروع ضمن ال
يورو؛
تدبريك، ICC-ASP/6/Res.1على أن تضاف إىل اختصاصات جلنة املراقبة املبينة يف القرار توافق-١٧

ماليني يورو يف عام ٤,٣حبد أقصى يبلغ ميزانية املشروع ةزيادسلطة أخري وحسب الضرورة واالقتضاء، 
ا نتيجة لذلك من ٢٠١٥ مليون ٢٠٠مليون يورو إىل ما يبلغ أقصاه ١٩٥,٧، وزيادة امليزانية املصرح 

؛يورو، لضمان األمن املايل للمشروع
إلدارة لةاملناسباتعلى النفقات عن طريق اإلجراءالسيطرة بشدةمواصلة إىل قبة ار جلنة املدعوت-١٨

عليها؛وافقزيادة يف امليزانية قد تأي و لمشروع، لاالحتياطي االسرتاتيجي يف إطارراقبة، املو 
لتمويل تكاليف االنتقال املتبقية٢٠١٣املالية سنة تعلق بالاملفائض ختصيص المن جديدتؤكد -١٩
ا كعمليات تسديد مليون يورو، على ١,٣تصل إىل اليت  ؛واحدةمرة أن يتم احتسا

.٢٢املرحع نفسه، الفقرة )١٤(
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اليت ينبغي مبوجبها احتساب وجلنة امليزانية واملاليةللحسابات توصية املراجع اخلارجي بيط علماحت-٢٠
يق يف الفرتة الواجب التطبدول األنصبة املقررة وفقا جلمشروع املباين الدائمة يف الدول األطراف أنصبة 
؛)١٥(٢٠١٥- ٢٠١٣

المبالغ المسددة دفعة واحدة- ثانيا
د يسدت، خيار ال٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١، حبلول تارإىل الدول األطراف اليت ختتطلب-٢١

الكامل أو اجلزئي دفعة واحدة حلصتها املقررة يف املشروع، أن تتشاور مع مدير املشروع لتحديد اجلدول 
:)١٦(مع مراعاة أن املبالغ املسددة دفعة واحدةالزمين لذلك، 

يف قسط واحد أو عدة أقساط سنوية؛دفعها جيوز أ) (
حبسب أو أي تاريخ سابق ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥يتعني استالمها كاملة يف موعد ال يتجاوز ب) (

؛التدفق النقدي املتوقع
الدولة املضيفة املقدمة من عانة جمموع اإلو معرفة التكلفة النهائية للمشروع عندختضع للتعديل ج)(

؛على قدم املساواة وبصورة عادلةمن أجل معاملة مجيع الدول األطراف 
إىل قلم احملكمة أن يواصل، بالتنسيق مع مكتب مدير املشروع، تزويد جلنة املراقبة مبعلومات تطلب-٢٢
دة؛عن اجلداول الزمنية املتفق عليها للتسديد دفعة واحوفاة مست

إعداد التقارير المالية- ثالثا
اية املشروعمدير املشروعتطلب إىل-٢٣ تفصيليا يرا ر جلنة املراقبة، تقمن خالل ، أن يقدم يف 

ا الأنشطة التشييد واالنتقال لكي تنظر فيه اجلمعية فصال لتكلفة نمو  ، باالقرتان مع )١٧(رابعة عشرةيف دور
؛البيانات املالية للمشروع

استراتيجية المراجعة-ارابع
يف مراجعة (ديوان احملاسبة) للحسابات املراجع اخلارجي بالنهج الشامل الذي اتبعه رحبت-٢٤

وترحب أيضا، )١٨(حملكمة، الذي يتضمن النطاق الكامل ملشروع املباين الدائمةأداء احسابات و 
كانون األول/ديسمرب ٣١/يناير إىل كانون الثاين١من ملالية للفرتةاالتوصيات الواردة يف البيانات ب

؛)١٩(٢٠١٣

)١٥(ICC-ASP/12/15، ١٦٤الفقرة.
ريية بشأن املدفوعات ملرة واحدة، اليت توضح مبادئ ، املرفق الثاين، املذكرة التفسICC-ASP/11/Res.3انظر القرار )١٦(

الدفع ملرة واحدة ارتباطا باملعايري الواجبة التطبيق على االتفاق املتعلق بالقرض، مبا يف ذلك ما يتعلق بالدول األطراف اليت 
بدأ دفع الفوائد.ستختار خيار التسديد دفعة واحدة، أو تسديد أقساطها بعد أن يتم استخدام قرض الدولة املضيفة وي

)١٧(ICC-ASP/12/15، ١٤٨الفقرة.
لد)ICC-ASP/11/20(٢٠١٢... عشرةاديةاحلالوثائق الرمسية ... الدورة )١٨( .٨٢، الفقرة ٢-باء، اجلزء لثاينا، ا
)١٩(ICC-ASP/13/12.
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التبرعات-خامسا
جلنة املراقبة بشأن دخول أربع دول أطراف يف مناقشات مع مدير املشروع و بترحب مع التقدير-٢٥

الدول األطراف إىل االتصال بلجنة املراقبة يف أقرب وتدعو، لدائمةملباين امقرتحات التربع لالندماج يف ا
؛ة عند اكتماهلاىن اجلديدااملباالندماج يف لضمان نة حال رغبتها يف التربع ممكفرصة 

، مبساعدة مدير املشروع وبالتشاور مع احملكمة، الصيغة النهائية أن تضعإىل جلنة املراقبة تطلب-٢٦
؛رافاألطرابعة عشرة جلمعية الدول إىل الدورة العن ذلك اتقدم تقرير أن و ،سرتاتيجية مجع التربعاتإل

تمع املدين ممن هلجتدد -٢٧ والية زيزسجل حافل يف جمال تعمدعوة الدول األطراف وأعضاء ا
موال ملشروع املباين الدائمة؛األمجع إىل احملكمة

ملكية المباني الدائمة-سادسا
وصول الة باملسائل املتعلقضمان معاجلة مصاحل الدول األطراف يف قبة واحملكمة ار جلنة املتطلب إىل-٢٨
املباين؛إىل
ا قدم إىل اجلمعية تأن راقبة جلنة املإىل طلب أيضات-٢٩ مصاحل مثيلتالرابعة عشرة اقرتاحا ليف دور

باين الدائمة؛يف ملكية املدول األطرافال

قارير لجنة المراقبة في المستقبلتإعداد - سابعا
إىل عن ذلك تقدمي تقرير و حلية منتظمة إىل املكتبإىل جلنة املراقبة مواصلة تقدمي تقارير مر تطلب-٣٠

ا القادمة. اجلمعية يف دور

مرفقال
مخطط التدفق النقدي 

البنود
جمموع

التكاليف
موع ا
الكلي

٢٠٠٩-
موع٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦ ا

الشييد واالنتقال
١٧٢,٠٤,٤٣٦,٥٨٧,٣٤٢,٢١,٦١٧٢,٠تكاليف التشييد-١
٧,٥--٢,٣-٢,٦-١,١-١,٥-٧,٥-املخاطر-٢
٢,٦-٠,١- - ٢,٦٢,٥الرتاخيص والرسوم-٣
٢٣,٨١٤,٩٣,١١,١٤,٢٠,٥٢٣,٨األتعاب-٤
١,٥----١,٥١,٥تكاليف أخرى-٥
٣,٣٣,٢٠,١٣,٣املعدات-٦

١٩٥,٧١٩٥,٧٢١,٨٣٨,٥٨٥,٨٤٧,٤٢,٢١٩٥,٧المجموع
موع ٢١,٨٦٠,٣١٤٦,١١٩٣,٥١٩٥,٧الرتاكميا

مالحظة: األرقام املذكورة أعاله هي جمرد تقديرات قد ختضع للتغيري.
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ICC-ASP/13/Res.3القرار 
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧نية عشرة املعقودة يف الثايف اجللسة العامة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/13/Res.3

شأن التعاونبقرار
إن مجعية الدول األطراف،

) الذي RC/Dec.2بأحكام نظام روما األساسي، وباإلعالن املتعلق بالتعاون (الوثيقة إذ تذكِّر
أقرته الدول األطراف يف مؤمتر االستعراض الذي ُعقد يف كمباال، وبالقرارات والبيانات السابقة الصادرة 

،ICC-ASP/8/Res.2لتعاون، مبا فيها القرارات عن مجعية الدول األطراف فيما خيص ا
، ICC-ASP/12/Res.3و،ICC-ASP/11/Res.5و،ICC-ASP/10/Res.2و،ICC-ASP/9/Res.3و

،ICC-ASP/6/Res.2املرفقة بالقرارنيوبالتوصيات الست والست
ليت على وضع حد لإلفالت من العقاب وذلك مبحاسبة مقرتيف أخطر اجلرائم اإذ حيدوها العزمو

تمع الدويل بأمجعه،  أنه جيب تعزيز املالحقة على هذه اجلرائم بصورة فعالة وتؤكِّد من جديدتثري قلق ا
وسريعة، بوسائل منها تعزيز التعاون الدويل،

على أمهية تعاون الدول األطراف وغريها من الدول واملنظمات الدولية واملنظمات وإذ تشدِّد
مي املساعدة إليها، على حنو فعال وشامل، لتمكينها من االضطالع باملهام اإلقليمية مع احملكمة وتقد

ا يف إطار واليتها احملدَّدة يف نظام روما األساسي، وعلى أنه يقع على عاتق الدول األطراف التزام  املنوطة 
حقة ملرتكبيها، يف اجلرائم اليت تندرج يف إطار واليتها ومالعام بالتعاون مع احملكمة فيما جتريه من حتقيق

وأنه من واجب هذه الدول أن تتعاون تعاونًا كامًال فيما خيص تنفيذ األوامر بإلقاء القبض وطلبات 
من نظام روما ٩٣التسليم إىل احملكمة، إىل جانب توفري سائر أشكال التعاون على النحو املبنيَّ يف املادة 

األساسي،
،ICC-ASP/12/Res.3من القرار ٢٨ملقدَّم عمالً بالفقرة بتقرير احملكمة عن التعاون، اوإذ ترحِّب
أنه ينبغي تفادي الصالت باألشخاص الذين ال تزال أوامر احملكمة بإلقاء القبض إىلوإذ تشري 

عليهم قائمة عندما يكون من شأن هذه الصالت تقويض األهداف املنشودة من نظام روما األساسي،
مكتب املدَّعية العامة من مبادئ توجيهية لتنظر فيها الدول، من إىل ما صدر عن وإذ تشري أيضاً 

بينها التخلي عن الصالت غري األساسية مع األشخاص حمل أوامر بإلقاء القبض عليهم صادرة عن 
احملكمة والقيام، عندما يكون ربط الصالت ضروريا، مبحاولة أوىل بالتواصل مع أشخاص ليسوا حمل أوامر 

بالقبض عليهم،
مبادئ توجيهية تبنيِّ سياسة األمانة العامة لألمم املتحدة من إىل ما أعيد صوغه وتوزيعهذ تشري وإ

فيما يتعلق بالصالت بني مسؤويل األمم املتحدة واألشخاص الذين أصدرت احملكمة أوامر بإلقاء القبض 
رئيس اجلمعية العامة عليهم أو حبضورهم، مثلما هو ُمرفق برسالة من األمني العام لألمم املتحدة إىل

،٢٠١٣نيسان/أبريل ٣ورئيس جملس األمن، مؤرخة يف 
بأنه ينبغي لطلبات التعاون وتنفيذها مراعاة حقوق املتهمني،وإذ تقر

مبذكرة التفاهم اليت أُبرمت بني احملكمة ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وإذ ترحب 
دعم املنظمات الدولية لتعزيز التعاون يف جمال علىوإذ تثيننفاذ األحكام، بشأن تعزيز قدرة الدول على إ

االتفاقات الطوعية،
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مبا قطعته الدول األطراف على نفسها يف املؤمتر االستعراضي الذي ُعقد يف كمباال من وإذ تذكِّر
ذه التعهداتبأمهية املتابعة املالئمة فيما خيص الوفاتنوِّهتعهدات فيما يتعلق بالتعاون، و ،ء 

أو طلبات شخصا ١٣عن بالغ قلقها من عدم تنفيذ أوامر بإلقاء القبض على تعرب-١
القبض على هؤالء األشخاص إلقاء وفقًا اللتزامها بالكاملالدول على التعاون وحتث ،)١(تسليمهم

إىل احملكمة؛سليمهم وت
زمة بالتعاون مع احملكمة أو املشجَّعة على أمهية قيام الدول األطراف، والدول األخرى امللتتشدِّد-٢

من نظام روما األساسي أو بقرار صادر عن جملس األمن التابع لألمم ٩على التعاون معها عمًال بالباب 
املتحدة، بالتعاون مع احملكمة وبتقدمي املساعدة هلا يف الوقت املناسب وعلى حنو فعال، ألن عدم التعاون 

ذه الصورة يف سياق اإل مدة عدم تنفيذ امتداد على أن وتشدِّد، جراءات القضائية يضر بفعاليتهامعها 
ا على تنفيذ املهام  ا يف إطار واليتها، الطلبات احملكمة يؤثر سلبًا على قدر سّيما عندما يتعلق املنوطة 

م أوامر بإلقاء القبض عليهم وتقدميهم  األمر بإلقاء القبض على األشخاص الذين صدرت بشأ
؛حكمةللم
يتعنيَّ أن مبأن اخلطوات والتدابري امللموسة الرامية إىل تأمني إلقاء القبض على املشتبه تسلِّم-٣

يُنظر فيها على حنو منظَّم ومنهجي، باالستناد إىل اخلربة املكتسبة يف إطار النظم الوطنية، واحملاكم الدولية 
؛احملكمة اجلنائية الدوليةفضال عن املخصصة واملختلطة، 

املكتب إىل مواصلة وتدعواسرتاتيجيات القبض املقدم من املقرر بشأن رير التقبحتيط علما-٤
لكي اسرتاتيجيات القبض ناقشات بشأن هذا املوضوع من أجل تقدمي مشروع خطة عمل موحدة بشأن امل

؛تنظر فيها مجعية الدول األطراف
يف إصدار طلبات مركَّزة للتعاون واملساعدة أيضًا على اجلهود املستمرة اليت تبذهلا احملكمة تشدِّد-٥

احملكمة وتدعو، بسرعةتسهم يف تعزيز قدرة الدول األطراف والدول األخرى على تلبية طلبات احملكمة 
يف الوقت املناسب؛التعاون حمدَّدة الطابع وكاملة و ا بإصدار طلبات للمساعدة و اإىل مواصلة حتسني ممارس

مع أشخاص أصدرت احملكمة أوامر بإلقاء القبض الصالت فادي تعلىالدول األطراف حتثّ -٦
باجلهود اليت تبذهلا وترحب مسألة جوهرية بالنسبة إىل الدولة الطرف، صالت عليهم، إال إذا كانت هذه ال

األطراف إعالم احملكمة لدوللبأنه جيوز يط علما حت، ويف هذا الصددالدول واملنظمات الدولية واإلقليمية
ثل هذا ملقبض صدرت نتيجة طوعي مبا لديها من صالت مع أشخاص حمل أوامر بإلقاء العلى أساس

التقييم؛
باجلهود املستمرة اليت تبذهلا رئيسة اجلمعية يف تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون اليت ترحِّب-٧

ا بقرارها  عنية وتنفيذها قيد على إبقاء اإلجراءات املاجلمعيةَ وتشجِّع، ICC-ASP/10/Res.5اعتمد
استعراضها بغية ضمان فعاليتها، مبا يف ذلك ما خيص القيام مبكِّراً بإخطار الدول األطراف بفرص العمل 

معاً لتفادي عدم التعاون؛
طرفا يف االتفاق بشأن كذلك الدول غري األطراف اليت ليست بعد الدول األطراف و تدعو -٨

ا إىل أن تفعل ذلك على سبيل األولوية، وأن تدرجه يف امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصان ا
ا الوطنية، حسب االقتضاء؛ تشريعا

بزيادة التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة، وغريها من املنظمات الدولية، واملنظمات ترحِّب-٩
الدولية؛اإلقليمية، وسائر املؤسسات احلكومية

.٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ١٦إىل غاية (١(



ICC-ASP/13/20

35 20-A-120515

عزيز وتعميم الدعم الدبلوماسي والسياسي وغريه من على أمهية قيام الدول األطراف بتتشدِّد-١٠
الدول األطراف وتشجِّعا على املستوى الدويل، وزيادة التوعية والفهم أشكال الدعم ألنشطة احملكمة، 

؛هلذه الغايةها يف املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليميةري عضويتعلى تسخ
ري املزيد من التعاون والتواصل بني احملكمة الدول األطراف على استطالع إمكانية تيسحتثّ -١١

عندما حييل هاواملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية، بوسائل منها ضمان مالءمِة الواليات ووضوحِ 
؛ والتعاون هلاالدعم الدبلوماسي واملايلضمانجملس األمن التابع لألمم املتحدة احلاالت إىل احملكمة، و 

ضاء يف األمم املتحدة، واملتابعة فيما يتعلق بإحالة هذه احلاالت، ومراعاة من جانب مجيع الدول األع
والية احملكمة يف سياق سائر جماالت عمل جملس األمن، مبا يف ذلك إعداد نصوص قراراته بشأن 

العقوبات ومناقشاته املواضيعية وقراراته ذات الصلة؛
ة الصادرة لصاحل أفرقة الدفاع، سهرًا على الدول األطراف على التعاون لتلبية طلبات احملكمحتثّ -١٢

بورقة احملكمة اإلعالمية عن قضايا الدفاع والتعاون؛ترحب والقضائية أمام احملكمة؛اإلجراءات عدالة 
بأن التصديق على نظام روما األساسي ينبغي أن يقرتن بتنفيذ االلتزامات الناشئة عنه على تذكِّر-١٣

يف هذا الصدد الدول وحتثاخلصوص سن تشريعات تنفيذية، الصعيد الوطين، بوسائل منها على 
األطراف يف نظام روما األساسي اليت لـم تعتمد بعد مثل هذه التشريعات على القيام بذلك من أجل 

ا على الوفاء الضمان  ا مبوجب نظام روما األساسي؛ كاملقدر بالتزاما
نها مشروع األدوات القانونية، لتيسري تبادل باجلهود اليت تبذهلا الدول واحملكمة، بوسائل متقر-١٤

املعلومات واخلربات بغية شحذ الوعي وتيسري إعداد نصوص التشريعات التنفيذية على الصعيد الوطين؛
الدول على إنشاء جهة تنسيق وطنية و/أو هيئة مركزية وطنية أو فريق عامل لتوّيل تنسيق تشجِّع-١٥

ا، مبا يف ذلك طلبات املساعدة، املسائل املتصلة باحملكمة وتعميم اال املؤسسات احلكومية يفهتمام 
؛وفيما بني هذه املؤسسات

الدورة الثالثة عشرة للجمعية وبدراسة اجلدوى من إنشاء آلية تنسيق بالتقرير املرفوع إىل ترحب -١٦
مع أخذ من إنشاء آلية تنسيق للسلطات الوطنية املكتب إىل مناقشة اجلدوىوتدعو للسلطات الوطنية، 

إىل اجلمعية قبل يف االعتبار، وتقدمي تقرير)٢(الدراسة الواردة باملرفق الثاين لتقرير املكتب بشأن التعاون
؛ بقدر كافالدورة الرابعة عشرة

والشهود من أمهية فيما خيص تنفيذ والية احملكمة، لضحايامبا تتسم به تدابري محاية اتعرتف-١٧
على احلاجة إىلوتشدد ، ٢٠١٤املربمة مع احملكمة يف عام إعادة التوطنيباالتفاقات املتعلقة بترحِّبو

؛الشهودإعادة توطنيإبرام املزيد من هذه االتفاقات والتدابري مع احملكمة من أجل تسريع 
ا مع احملكمة بإبرام اتفاقات تدعو -١٨ مجيع الدول األطراف وغريها من الدول إىل النظر يف تعزيز تعاو

م، الضحايامعها، أو بأية وسيلة أخرى، فيما يتعلق بأمور منها تدابري محاية أو ترتيبات  والشهود، وعائال
م؛ واألشخاص اآلخرين املعرَّضني للخطر بسبب إدالء الشهود بإفادا

م، إيالء االعتبار الالزم تعرتف-١٩ بأنه ينبغي، عندما تتبنيَّ ضرورة إعادة توطني الشهود وعائال
ي باملتطلبات الصارمة املتعلقة بالسالمة كما تقلِّل يف الوقت نفسه التكاليَف من الناحية إلجياد حلول تف

مجيع الدول األطراف على النظر يف وحتثاإلنسانية املتمثلة يف البعد اجلغرايف وتغريُّ البيئة اللغوية والثقافية، 
تقدمي تربعات للصندوق اخلاص بعمليات إعادة التوطني؛

)٢)ICC-ASP/13/29.
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املضي علىوتشجِّعهاعمل على االتفاقات أو الرتتيبات اإلطارية به احملكمة من ا قامتمبتشيد-٢٠
يف –أية وسيلة أخرى يف جماالت من قبيل اإلفراج املؤقت، واإلفراج النهائيعلى أو يها يف العمل عل

مسم بأمهية أساسية لضمان حقوق تما قد يوهو وإنفاذ العقوبات، - حاالت التربئة أيضا املشتبه 
مجيع الدول األطراف وحتثّ املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ولضمان حقوق املدانني، واملتهمني

االت؛ على النظر يف تعزيز التعاون يف هذه ا
إىل تطلببإبرام أول اتفاق طوعي بني احملكمة ودولة طرف بشأن اإلفراج املؤقت وترحب -٢١

اإلطارية الطوعيةملناقشات بشأن االتفاقات أو الرتتيباتالعاملة، مواصلة اتهاملكتب، من خالل أفرق
ا الرابعة عشرة؛ وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية يف دور

وجتميد أو تبع تحتديد و أن التعاون الفعال والسريع فيما يتعلق بطلبات احملكمة الرامية إىل تدرك-٢٢
مواجهة و الضحاياضرار أرب الالزمة جلاألمواللتوفري مفيد أمر العائدات واملمتلكات واألصولحجز

تكاليف املساعدة القانونية؛
من الدول بالتعاون هاأمهية وجود إجراءات وآليات فعالة تسمح للدول األطراف وغري علىتشدِّد-٢٣

بأسرع ما يكن؛ حجزهاوتتبع العائدات واملمتلكات واألصول، وجتميدها أو حتديدمع احملكمة على 
طراف إىل أن تتخذ يف هذا الصدد إجراءات وآليات فعالة وحتسينها بغية تيسري كل الدول األتدعوو

التعاون بني احملكمة والدول األطراف والدول األخرى واملنظمات الدولية؛
بالتعاون الوثيق مع احملكمة، و ، املكتب أن يستعرض، من خالل أفرقته العاملةتطلب إىل-٢٤

ا الدول األطراف التوصيات الست والستني بشأن التعاون ال ؛)٣(٢٠٠٧عام يف يت اعتمد
تمع املدين الذي نتج عن املناقشات العلنية ترحب-٢٥ بتعزيز احلوار بني الدول األطراف واحملكمة وا

بشأن التعاون اليت ُعقدت خالل الدورة الثالثة عشرة للجمعية، مع الرتكيز بوجه خاص على التعاون يف 
أمهية التعاون التام والفعال مع تضع يف اعتبارهاالقائمة على نوع اجلنس، وجمال اجلرائم اجلنسية واجلرائم

التبادل املثمر لآلراء بشأن ما تواجهه الدول تالحظ مع التقدير احملكمة عمال بنظام روما األساسي، و
واحملكمة من حتديات، من بني أمور أخرى، يف ضمان املساءلة عن هذه اجلرائم الفادحة؛

كتب اإلبقاء على آلية التيسري التابعة جلمعية الدول األطراف واملعنية بالتعاون ملواصلة املإىلتطلب-٢٦
عملية التشاور مع الدول األطراف واحملكمة والدول األخرى املعنية، واملنظمات ذات الصلة واملنظمات غري 

احلكومية، من أجل زيادة التعاون مع احملكمة؛ 
أن تطلب إليهاحملكمة فيما تبذله اجلمعية من جهود لتعزيز التعاون، إسهام ابأمهيةإدراكا منها -٢٧

ثًا عن التعاون، وأن تقدم مثل هذا التقرير على أساس سنوي بعد  ا الرابعة عشرة تقريرًا حمدَّ تقدِّم يف دور
ذلك.

.املرفق الثاين،ICC-ASP/6/Res.2القرار )٣(
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ICC-ASP/13/Res.4القرار 
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧نية عشرة املعقودة يفالثايف اجللسة العامة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/13/Res.4

والصندوق االستئماني وجبر األضرارالضحايا والمجتمعات المتضررة"قرار بشأن 
"للضحايا 

إن مجعية الدول األطراف،
ا إذ تشري ،RC/Res.2و،ICC-ASP/4/Res.3و،ICC-ASP/1/Res.6إىل قرارا

،ICC-ASP/12/Res.5و،ICC-ASP/11/Res.7و، ICC-ASP/10/Res.3و
على ضمان التنفيذ الفعال حلقوق الضحايا، اليت تشكل ركنًا أساسيًا يف نظام وقد عقدت العزم

روما األساسي،
تمعات املتضررة وإذ تؤكد من جديد على أمهية نظام روما األساسي بالنسبة إىل الضحايا وا

اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب، نتيجة لتصميمه على مساءلة مرتكيب جرمية اإلبادة 
مما يسهم يف منع وقوعها،

أن املساواة بني الضحايا يف احلق يف تقدمي آرائهم وشواغلهم يف سياق الدعاوى اليت وإذ تكرر
من نظام روما األساسي، ويف الوصول على وجه السرعة ٦٨متس مصاحلهم الشخصية، مبوجب املادة 

م، ويف وبأسل وب فعال إىل العدالة واحلماية والدعم، واجلرب الفوري واملناسب عن األضرار اليت تلحق 
الوصول إىل املعلومات ذات الصلة املتعلقة باالنتهاكات وآليات االنتصاف هي املكونات األساسية 

تمعاإذ تؤكدللعدالة، ويف هذا الصدد،  ت املتضررة بصورة على أمهية محاية حقوق ومصاحل الضحايا وا
فعالة من أجل إنفاذ الوالية الفريدة للمحكمة اجلنائية الدولية جتاه الضحايا،

أن اجلرائم اليت تدخل يف االختصاص املوضوعي للمحكمة قد تؤثر على أعداد كبرية وإذ تالحظ
من الضحايا املستهدفني سواء بشكل فردي أو مجاعي،

دائية األوىل وضعت بعض املبادئ واإلجراءات املتعلقة جبرب بأن الدائرة االبتوإذ حتيط علماً 
األضرار يف "قرارها بشأن املبادئ واإلجراءات الواجبة التطبيق فيما يتعلق جبرب األضرار" يف القضية املرفوعة 

، وتالحظ أن البعض من هذه املبادئ ٢٠١٢آب/أغسطس ٧ضد توماس لوبانغا دييلو، بتاريخ 
جار،واإلجراءات حمل طعن 

من نظام روما األساسي، أن تأمر، ٧٥من املادة ٢أنه جيوز للمحكمة، عمًال بالفقرة وإذ تدرك
وإذ تضع يف اعتبارهاحيثما كان مناسباً، بتنفيذ قرار اجلرب عن طريق الصندوق االستئماين للضحايا، 

الوضع املايل احلايل للصندوق االستئماين،
لس إدار وإذ تسلم من ٥٦ة الصندوق االستئماين للضحايا أن حيدد، وفقًا للمادة بأنه جيوز 

نظامه، ما إذا كان من الواجب أن ُتستكمل املوارد املتحصلة من مدفوعات اجلرب، وحتيط علمًا بالطلب 
لس لتعزيز احتياطي الصندوق جلرب األضرار، املقدم من ا

د االسرتاتيجية املنقحة للمحكمة فيما بالعمل اجلاري واملتواصل للمحكمة يف تنفيذ ورصترحب-١
يتصل بالضحايا وترحب باعتزام احملكمة استعراض هذه االسرتاتيجية حاملا تكتمل الدورة القضائية، عند 

االقتضاء؛
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بقلقها إزاء الصعوبات اليت تواجه احملكمة، يف بعض املناسبات، يف معاجلة الطلبات املقدمة تذكر-٢
باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لضمان أن تؤثر هذه وحتيط علماً ة يف اإلجراءات، من الضحايا بشأن املشارك

العملية بصورة إجيابية على تنفيذ ومحاية حقوق ومصاحل الضحايا يف إطار نظام روما األساسي بصورة 
فعالة؛

نب ، مبراجعة نظام تقدمي الطلبات من جا٢٠١٥على احلاجة إىل القيام، يف عام تؤكد من جديد-٣
لمشاركة يف اإلجراءات بغية ضمان استدامة وفعالية وكفاءة النظام، مبا يف ذلك إدخال أي لالضحايا 

لضحايا مبوجب نظام تعديالت ضرورية على اإلطار القانوين، مع احلفاظ يف الوقت نفسه على حقوق ا
ن أجل التخطيط ، ومالتنبؤعلىاألطراف واملشاركني وقدرةالقانويناليقنيدفروما األساسي،

إىل احملكمة أن تستكشف طرقاً لتنسيق عملية تقدمي الطلبات من وتطلبللضحايا،االستئماينصندوقلل
جانب الضحايا من أجل املشاركة يف اإلجراءات أمام احملكمة، وبالتشاور مع مجيع اجلهات املعنية؛

وإذ تشري أيضا ية مشاركة الضحايا، مع التقدير باجلهود املبذولة لتحسني كفاءة وفعالحتيط علماً -٤
املكتب إىل أن يستكشف، عن طريق الفريق الدراسي املعين باحلوكمة التابع وتدعوالنهج اجلماعي، إىل

، احلاجة إىل إدخال أي ٢٠١٥هلا، مع االستناد إىل تقرير احملكمة، املطلوب أن تعده يف غضون عام 
ايا يف اإلجراءات؛تعديالت على اإلطار القانوين ملشاركة الضح

أمهية التأكد، عند تعيني املوظفني املسؤولني عن شؤون الضحايا والشهود، أن لديهم اخلربة تالحظ-٥
الالزمة ألخذ التقاليد واحلساسيات واحلاجات املادية والنفسية واالجتماعية للضحايا والشهود يف االعتبار، 

م األصلية للمشاركة يف اإلجراءات أمام وال سيما عندما يطلب منهم الوجود يف الهاي أو خ ارج بلدا
احملكمة؛

من املادة ١ضرورة أن تواصل احملكمة وضع مبادئ بشأن جرب األضرار مبا يتفق مع الفقرة تكرر-٦
إىل احملكمة أن وتطلب أيضابتقرير احملكمة بشأن هذه املسألة، وحتيط علما، من نظام روما األساسي٧٥

ا ه املبادئ على سبيل األولوية، و تواصل وضع مثل هذ عشرة تقريراً يف الرابعةأن تقدم إىل اجلمعية يف دور
هذا الشأن؛

ا للدول األطراف اليت ارُتكبت فيها جرائم تدخل ضمن والية احملكمة إىل اعتماد تكرر-٧ دعو
٤٠/٣٤ألمم املتحدة وتنفيذ أحكام بشأن الضحايا، حسب االقتضاء، مبا يتفق مع قرار اجلمعية العامة ل

املعنون "إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال ١٩٨٥لعام 
املعنون "املبادئ األساسية واملبادئ ٢٠٠٥لعام ٦٠/١٣٧السلطة"، وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

اكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنته
واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل" ومع الصكوك األخرى ذات الصلة؛

ا الدول األطراف اليت ارُتكبت فيها جرائم تدخل ضمن والية احملكمة إىل التصرف مبا ُتذكر-٨ بدعو
تمعات حبقوق حيقق التضامن مع الضحايا عن طريق القيام، يف مجلة أمور، بأداء دور نشط يف توعية ا

عنف القائم على نوع ة عامة، وضحايا العنف اجلنسي والالضحايا املشمولني بنظام روما األساسي بصور 
م يف اجلنس ميشهم ووصمهم، ومساعد ي فضًال عن الفئات الضعيفة األخرى بصورة خاصة، ومكافحة 

تمع  ويف جهودهم للمشاركة يف املشاورات، وتعزيز ثقافة املساءلة عن هذه عملية إعادة اندماجهم يف ا
اجلرائم؛

أن املسؤولية عن جرب الضرر يف نظام روما األساسي ترتكز بشكل حصري على تؤكد من جديد-٩
املسؤولية اجلنائية الفردية للشخص املدان وأنه ال جيوز لذلك حتت أي ظرف من الظروف إصدار أوامر إىل 

ا وأصوهلا، مبا يف ذلك االشرتاكات املقررة للدول األطراف، يف متويل األحكام الدول  باستخدام ممتلكا
الصادرة جبرب الضرر، مبا يف ذلك يف احلاالت اليت يشغل فيها الفرد، أو يكون قد شغل أي منصب رمسي؛
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حملكوم عليه على أنه ملا كان حتديد وتعقب وجتميد أو حجز أي أصول مملوكة للشخص اتشدد-١٠
أمر ال بد منه لتحقيق اجلرب، فإن من األمهية مبكان أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لتحقيق هذه الغاية، 
لكي تتمكن الدول املعنية والكيانات ذات الصلة من تقدمي املساعدة يف وقت مناسب وبشكل فعال 

إىل وتطلبنظام روما األساسي، من١٠٩، واملادة ٩٣(ك) من املادة ١، والفقرة ٧٥عمًال باملادة 
الدول األطراف الدخول يف اتفاقات أو ترتيبات أو أي وسائل أخرى طوعية لتحقيق هذا الغرض مع 

احملكمة؛
أن إعالن عوز املتهم لغرض تقدمي املعونة القانونية هو أمر ال صلة له بقدرة الشخص تؤكد جمدداً -١١

إىل احملكمة أن تواصل وتطلب كذلكتقرير احملكمة يف هذا الشأن، بوحتيط علماً املدان على تقدمي اجلرب، 
جهودها الرامية إىل وضع خطة يف هذا الصدد وأن تقدم تقريرًا عن ذلك وعن التطورات املوضوعية ذات 

ا الرابعة عشرة؛ الصلة إىل اجلمعية يف دور
بغي عند البت يف التصرف يف الغرامات أنه، وفقاً للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، ينتؤكد جمدداً -١٢

أو يف ممتلكات احملكوم عليه أو أصوله املصادرة أن ُمتنح األولوية يف استخدامها ألغراض التعويضات؛
لس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا وأمانة الصندوق على التزامهما املتواصل جتدد-١٣ تقديرها 

لس واوتشجعجتاه الضحايا،  نة على مواصلة تعزيز حوارمها اجلاري مع احملكمة والدول األطراف ماألا
تمع الدويل على نطاق أوسع، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة فضًال عن املنظمات غري احلكومية، الذين  وا
يسامهون مجيعاً يف العمل القّيم الذي يقوم به الصندوق االستئماين للضحايا، وذلك لضمان زيادة حضوره 

اتيجي والعملي وتأثريه إىل أقصى حد وضمان االستمرارية واالستدامة لتدخالته؛االسرت 
الدول وتشجع٢٠١٧-٢٠١٤باخلطة االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للضحايا للفرتة ترحب-١٤

ا لضمان التنفيذ السليم للخطة  األطراف واحملكمة والصندوق على تنسيق أنشطتها واألدوار اليت تقوم 
جناز األهداف اليت تتضمنها؛وإل
الدول واملنظمات الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واألفراد واملؤسسات والكيانات تدعو-١٥

األخرى إىل التربع للصندوق االستئماين للضحايا بالنظر أيضاً إىل حاالت اجلرب احملتملة، من أجل التمكن 
ايا زيادة كبرية، وتوسيع نطاق قاعدة املوارد، وحتسني من زيادة حجم أموال الصندوق االستئماين للضح

ملن قام منهم بذلك بالفعل؛وتعرب عن تقديرهاإمكانية التنبؤ بالتمويل؛ 
مبسؤولية جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا، مبوجب نظام الصندوق، يف السعي إىل تذّكر-١٦

ة تضمن احتياطيًا كافيًا من أجل تكملة أي قرارات جلرب إدارة موارد الصندوق املتأتية من التربعات بطريق
ا مبوجب واليته املتعلقة باملساعدة ا احملكمة، وذلك دون اإلضرار بأنشطته املضطلع  مبا ،الضرر قد تأمر 

يف ذلك األنشطة املمولة بواسطة تربعات خمصصة الغرض؛
ا الدول األطراف إىل النظر يف تقدمي تربعات خمصصتدعو-١٧ ة للصندوق االستئماين، وفقًا ملقدر

وتعرب عن املالية، لغرض تعزيز احتياطي التعويضات، باإلضافة إىل أي تربعات منتظمة للصندوق، 
للدول اليت قامت فعالً بذلك؛تقديرها

إىل احملكمة والصندوق االستئماين للضحايا مواصلة إقامة شراكة تعاونية قوية، تراعي أدوار تطلب-١٨
سؤوليات كل منهما، لتنفيذ أوامر جرب األضرار الصادرة عن احملكمة؛وم

مواصلة رصد تنفيذ حقوق الضحايا مبوجب نظام روما األساسي بغية ضمان ممارسة هذه تقرر-١٩
تمعات املتضررة لاحلقوق بصورة كاملة واستمرار األثر اإلجيايب  نظام روما األساسي بشأن الضحايا وا

بصورة مستدامة؛
ااملكتب مبواصلة النظر يف املسائل املتصلة بالضحايا، حسب االقتضاء أو تكلف-٢٠ ، عند نشأ

وذلك باللجوء إىل أي عملية أو آلية يراها مناسبة.
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ICC-ASP/13/Res.5لقرار ا
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧عشرة املعقودة يف الثالثةيف اجللسة العامة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/13/Res.5

عزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول األطرافت
إن مجعية الدول األطراف،

ا من جرمية اإلبادة ه تقع علىأنإذ تضع يف اعتبارها  كل دولة وحدها مسؤولية محاية سكا
ميقة من اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، وأن الضمري اإلنساين ما زال يشعر بصدمة ع

جراء ما يرتكب يف شىت أحناء العامل من أعمال وحشية تفوق اخليال، وأنه ُيسلَّم اآلن تسليمًا واسع 
تمع الدويل ووضع حد إلفالت مقرتفيها من العقاب،  النطاق بضرورة منع أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا

يلة أساسية من وسائل تعزيز احرتام بأن احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") وسواقتناعا منها 
القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان، وهي تسهم على هذا النحو يف ضمان احلرية واألمن والعدالة 
وسيادة القانون ويف منع النزاعات املسلحة واحلفاظ على السلم وتعزيز األمن الدويل والنهوض بعملية بناء 

عد النزاعات وذلك بغية حتقيق سالم مستدام، وفقًا ملقاصد ومبادئ السلم وحتقيق الصلح يف فرتات ما ب
ميثاق األمم املتحدة، 

بأنه ال ميكن حتقيق السالم الدائم دون عدل وأن السلم والعدل مها بالتايل واقتناعا منها أيضا 
متطلَّبان متكامالن، 

تمع الدويل بأن العدالة وحماسبة مقرتيف أخطر اجلراواقتناعا منها كذلك ئم اليت تثري قلق ا
أمران ال ينفصالن وجيب أن يبقيا غري منفصلني وأن واألشخاص املسؤولني جنائيا مبوجب النظام األساسي 

عاملية االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تتسم بأمهية أساسية يف هذا الصدد، 
تضطلع به احملكمة باعتبارها احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة بالدور احملوري الذي وإذ ترحِّب 

وبإسهام احملكمة يف ضمان استمرار احرتام الوحيدة ضمن نظام العدالة اجلنائية الدولية الذي يتطور، 
، العدالة الدولية وإنفاذها

قة مرتكيب أخطر أن هيئات القضاء الوطين هي املسؤولة يف املقام األول عن مالحوإذ تنوِّه إىل
اجلرائم اليت تثري القلق على الصعيد الدويل وإىل تزايد احلاجة إىل التعاون من أجل ضمان قدرة النظم 

القانونية الوطنية على مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم، 
التزامها بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتصميمها على عدم وإذ تؤكد من جديد 

تمع الدويل بأسره من العقاب، إفالت م استعداد أمهية وتشدد علىرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
ا حقا على التحقيق يف هذه اجلرائم ومالحقتها، النظم القانونية الوطنية  وقدر

ا يف تقدمي األشخاص األكثر مسؤولية عن ارتكاب اجلرائم وإذ ترحب جبهود احملكمة واجنازا
بالسوابق القضائية للمحكمة يف مسألة وحتيط علماص عليها يف نظام روما األساسي للعدالة املنصو 

التكامل،
بأن الدول هي املسؤولة يف املقام األول عن التحقيق يف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق تذكِّروإذ 

تمع الدويل وعن مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم، وأنه يتعني لتحقيق هذه الغا ية اعتماد تدابري مناسبة على ا
املستوى الوطين، كما يتعني تعزيز التعاون الدويل واملساعدة القضائية من أجل ضمان استعداد النظم 

م،القانونية الوطنية حقا ملالحقة هذه اجلرائ
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نظام روما األساسي املتعلقتني مبقبولية القضايامن ١٩و١٧بأن تطبيق املادتني تذكِّر أيضاوإذ 
أمام احملكمة مسألة قضائية يقوم بالفصل فيها قضاة احملكمة،

يف بلدان احلاالت فية إجناز أعمال احملكمة لكيمزيد من االعتبار إيالء ينبغي بأنه تذكِّر كذلكوإذ 
وإمكانية أن تقدم اسرتاتيجيات اإلجناز توجيهات بشأن كيفية مساعدة البلد املعين على تنفيذ اإلجراءات 

ة عند اجناز أعمال احملكمة يف حالة معينة،  الوطني
ا القضائية وإذ تؤكِّد احرتامها لالستقالل القضائي للمحكمة والتزامها بضمان احرتام قرارا

وتنفيذها، 
بقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليت تصدر سنويًا فيما يتعلق وإذ حتيط علمًا مع التقدير

باحملكمة، 
الذي أكد فيه٢٠١٣شباط/فرباير ١٢بالبيان الذي أدىل به رئيس جملس األمن يف حبتر إذ و 

لس االستمرار يف  أمهية تعاون بشأن النداء السابق للمجلس كرر و ،مكافحة اإلفالت من العقاباعتزام ا
ذات الصلة لس التزامه مبتابعة قرارات اأعرب فيه عن و ،الدول مع احملكمة وفقًا اللتزامات كل منهما

بصورة فعالة،
املؤمتر االستعراضي األول لنظام روما األساسي الذي عقد يف كمباال بأوغندا يف نجاح بوإذ تذكِّر

، ٢٠١٠حزيران/يونيه ١١أيار/مايو إىل ٣١الفرتة من 
اد بقرار مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") بإنشاء متثيل للمحكمة يف مقر االحتوإذ تذكِّر أيضا
أن من شأن هذا التمثيل أن يعزز احلوار مع احملكمة والتوعية تؤكِّد من جديد و،األفريقي يف أديس أبابا

برسالتها يف االحتاد األفريقي، وفيما بني الدول األفريقية، بشكل فردي أو مجاعي، 
تمع املدين للمحكمة، وإذ تعرب عن تقديرها للمساعدة القّيمة اليت يقدمها ا

يف أجهزة احملكمة، وعند االقتضاء، والتوازن بني اجلنسنيأمهية التمثيل اجلغرايف العادل وإذ تدرك 
ا الفرعية،  يف عمل اجلمعية وهيئا

ضرورة تشجيع الدول األطراف واملراقبني والدول اليت ال تتمتَّع مبركز املراقب وإذ تضع يف اعتبارها
رورة العمل على إبراز دور احملكمة واجلمعية على أوسع نطاق، بصورة كاملة يف دورات اجلمعية وض

بــأن املســاواة بــني الضــحايا يف احلــق يف الوصــول علــى وجــه الســرعة وبأســلوب فعــال إىل وإذ تســلم 
ـم، ويف الوصـول إىل املعلومـات  العدالة واحلماية والدعم، واجلرب الفوري واملناسب عن األضرار اليت تلحـق 

علـى أمهيـة إذ تؤكـدتعلقة باالنتهاكات وآليات االنتصاف، هي مكونـات أساسـية للعدالـة، وذات الصلة امل
تمعات املتضررة بصورة فعالـة مـن أجـل إنفـاذ الواليـة الفريـدة للمحكمـة  محاية حقوق ومصاحل الضحايا وا

،اجلنائية الدولية جتاه الضحايا
يدانية للمحكمة يف بلدان احلاالت وأمهية أن الدور احليوي الذي تقوم به العمليات املوإذ تدرك 

يعمل أصحاب املصلحة معا من أجل توفري ظروف مناسبة لعمليات احملكمة يف امليدان، 
املخاطر اليت يواجهها موظفو احملكمة يف امليدان، أيضا وإذ تدرك
برناجميــة ســنوية تعتمــدها بــأن احملكمــة تعمــل يف إطــار القيــود الــيت تفرضــها عليهــا ميزانيــةوإذ تــذكِّر

اجلمعية،
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عالمية نظام روما األساسي 
تصبح بعد أطرافا يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إىل أن الدول اليت ملتدعو -١

مجيع الدول األطراف أن تكثف وتطلب إىليف أقرب وقت ممكن، بصيغته املعدلة،تصبح أطرافا فيه، 
عاملية النظام؛ جهودها لتعزيز 

تمع املدين أن تكثف جهودها لتعزيز عاملية جبيب -٢ ميع املنظمات الدولية واإلقليمية ومنظمات ا
النظام؛

أن تبقي حال التصديقات قيد االستعراض، وأن ترصد التطورات يف ميدان التشريعات تِقرر-٣
التقنية املمكن أن تطلبها الدول األطراف يف نظام التنفيذية بغية حتقيق أمور منها تسهيل توفري املساعدة 

روما األساسي، أو الدول الراغبة يف أن تصبح أطرافًا فيه، من الدول األطراف األخرى أو من املؤسسات 
االت ذات الصلة؛  العاملة يف ا

ت الوطنية بأن التصديق على نظام روما األساسي ينبغي أن يكون مصحوبا بتنفيذ االلتزاماتذكِّر -٤
ذات الصلة بوسائل منها على وجه اخلصوص سن تشريعات تنفيذية، السيما يف جماالت القانون اجلنائي، 

الدول األطراف ، حتثوقانون اإلجراءات اجلنائية، والتعاون الدويل، واملساعدة القضائية، ويف هذا الصدد
على القيام بذلك على سبيل األولوية، يف نظام روما األساسي اليت لـم تعتمد بعد مثل هذه التشريعات 

اعتماد أحكام بشأن الضحايا، حبسب االقتضاء؛  علىوتشجِّع
بتقرير املكتب عن تنفيذ خطة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه ترِحب-٥

تب املدعية العامة، ورئيسة اجلهود اليت يبذهلا رئيس احملكمة، ومكوتالحظ مع التقدير ، (١)تنفيذا كامال
تمع املدين لتعزيز فعالية اجلهود  مجعية الدول األطراف، ومجعية الدول األطراف، والدول األطراف، وا

بصيغته املعدَّلة، الرامية إىل حتقيق العاملية، وتشجع الدول على أن تصبح أطرافًا يف نظام روما األساسي، 
ا يف إطار االستعراض احصانااحملكمة و ويف اتفاق امتيازات  ، واجلهود ذات الصلة اليت يتم االضطالع 

الدوري الشامل الذي جيريه جملس حقوق اإلنسان؛ 

هاوحصاناتالمحكمة اتفاق امتيازات 
ا احملكمة بالدول األطراف اليت أصبحت أطرافا يف اتفاق امتيازات ترحب-٦ بأن وتذكِّروحصانا

دولية ذات الصلة يُعفيان ما يتقاضاه مسؤولو احملكمة وموظفوها من رواتب هذا االتفاق واملمارسة ال
يف هذا الصدد الدول األطراف وكذلك وتدعو وأجور وبدالت تدفعها احملكمة من الضرائب الوطنية ، 

الدول غري األطراف اليت لـم تصبح بعد أطرافًا يف هذا االتفاق إىل أن تصبح أطرافا فيه على سبيل 
وإىل اختاذ اإلجراءات التشريعية وغري ذلك من اإلجراءات الالزمة إلعفاء رعاياها العاملني األولوية،

م اليت تدفعها هلم احملكمة أو  باحملكمة من ضريبة الدخل الوطنية فيما خيص رواتبهم وأجورهم وبدال
ذه املدفوعات ريثما تصّدق على ه ذا االتفاق أو إلعفائهم بأي شكل آخر من ضريبة الدخل املتعلقة 

تنضم إليه؛
التزام الدول األطراف بأن حترتم يف إقليمها االمتيازات واحلصانات الالزمة لتحقيق تؤكد من جديد-٧

مجيع الدول اليت ليست طرفًا يف االتفاق بشأن امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وتناشدمقاصد احملكمة 
ا اليت توجد فيها ممتلكات وأص ول للمحكمة أو اليت تُنقل من خالهلا تلك املمتلكات أو وحصانا

)١)ICC-ASP/13/34.
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األصول أن حتمي ممتلكات وأصول احملكمة من التفتيش واالستيالء واملصادرة، ومن أي شكل آخر من 
أشكال التدخل؛

التعاون
بشأن التعاون؛ ICC-ASP/13/Res.3القرار  تشري إىل -٨
ا مبوجب نظام روما األساسي وال سيما االلتزام بالتعاون يب -٩ بالدول األطراف أن تتقيد بالتزاما

مع احملكمة وفقاالالدوَل األطراف ضمان التعاون الكامل والفعوتناشد من النظام؛ التاسعللبابوفقا
مة، وتنفيذ أوامر القبض؛لنظام روما األساسي، السيما يف جمال التشريعات التنفيذية، وإنفاذ أحكام احملك

وتذكِّر بالدول األطراف مواصلة التعبري عن دعمها السياسي والدبلوماسي للمحكمة، يب أيضا-١٠
الدول األطراف واحملكمة على وتشجع، ICC-ASP/6/Res.2بالتوصيات الست والستني املرفقة بالقرار 

جهودها لضمان التعاون مع احملكمة بصورة كاملة النظر يف اختاذ مزيد من التدابري لتعزيز تنفيذها وتكثيف
وفعالة؛ 

؛)٢(بالتقرير املقدم من املقرر بشأن اسرتاتيجيات القبضحتيط علما-١١
؛ بإبرام أول اتفاق طوعي بني احملكمة ودولة طرف بشأن اإلفراج املؤقتترحب -١٢
بشأن حدة املعين باملخدرات واجلرميةاألمم املتمبذكرة التفاهم بني احملكمة ومكتبترحب أيضا -١٣
؛قدرات الدول على إنفاذ العقوباتزيز تع

ا اجلمعية يف القرار باإلجراءاتتذكِّر -١٤ بشأن عدم التعاون،  ICC-ASP/10/Res.5اليت اعتمد
ا على تنفيذ وتدرك مع القلق  ما قد يؤدي إليه عدم تنفيذ طلبات احملكمة من آثار سلبية على قدر

، )٣(بقرارات احملكمة املوجهة إىل اجلمعية حىت اآلن وبتقرير املكتب عن عدم التعاونماوحتيط عليتها، وال
باجلهود اليت تبذهلا رئيسة مجعية الدول األطراف لتنفيذ اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون أثناء فرتة وترحب

ا حبكم منصبهابأن رئيسة اجلمعية جهة تنسيق للمنطقة اخلاوتذكِّرواليتها،  مجيع ، وتناشد)٤(صة 
أصحاب املصلحة، على مجيع املستويات، على االستمرار يف مساعدة رئيسة مجعية الدول األطراف، مبا 

؛ يف ذلك عند اضطالعها مبهامها بدعم من جهات التنسيق الوطنية املعنية بعدم التعاون
من فيما يتعلق بعدم التعاون على النحو الوارد بدور مجعية الدول األطراف وجملس األأيضاتذكِّر-١٥

باجلهود اليت تبذهلا وترحبمن نظام روما األساسي، ٨٧من املادة ٧، والفقرة ٨٧من املادة ٥يف الفقرة 
لس،  الدول األطراف أن تواصل جهودها وتطلب إىلالدول األطراف لتعزيز العالقة بني احملكمة وا

ن البالغات اليت يتلقاها من احملكمة بشأن عدم التعاون عمال بنظام روما لضمان أن يعاجل جملس األم
كال من اجلمعية وتشجعرئيسة اجلمعية للتشاور مع جملس األمن، باجلهود اليت تبذهلاوترحب األساسي، 

وجملس األمن على تعزيز التزامهما املتبادل يف هذا الشأن؛ 

الدولة المضيفة
وحتيط علما مع التقدير ة بني احملكمة والدولة املضيفة وفقاً ألحكام اتفاق املقر، بأمهية العالقتسلم -١٦

بالتزام الدولة املضيفة املتواصل بزيادة كفاءة احملكمة؛ 

)٢)ICC-ASP/13/29/Add.1.
)٣(ICC-ASP/13/36.
)٤)ICC-ASP/11/29 ١٢، الفقرة.
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العالقة مع األمم المتحدة 
الة حلاالت احملبضرورة تعزيز احلوار املؤسسي مع األمم املتحدة، مبا يف ذلك احلوار بشأن اتسلم-١٧

إىل احملكمة؛ ن جملس األمنم
مواصلة تعزيز علىوتشجعنداء جملس األمن املتعلق بأمهية تعاون الدول مع احملكمة بحتيط علما -١٨

العالقة بني جملس األمن واحملكمة من خالل: 
؛توفري متابعة فعالة للحاالت احملالة من  جملس األمن إىل احملكمة(أ)

ل الذي تقوم به احملكمة من خالل التعاون واملساعدة املقدمني من مواصلة تقدمي الدعم للعم(ب)
من جملس األمن،  قيق بتكليف بعثات حفظ السالم، والبعثات السياسية اخلاصة، وجلان التح

؛وزيادة التعاون بني جلان اجلزاءات واحملكمة
لس مع ممثلي احملكمة ويف املسائل املتصلة (ج) باحملكمة اجلنائية الدولية زيادة املشاركة من جانب ا

؛بأشكال خمتلفة
لس واحملكمة مع دعم احملكمة يف هذا الصدد ؛(د) إضفاء الطابع املؤسسي على التعاون بني ا
باملناقشة البناءة بني جملس األمن واحملكمة بشأن العالقة والتفاعل بينهما أثناء الزيارة اليت ترحب -١٩

ا جملس األمن إىل الها ؛٢٠١٤ي يف آب/أغسطس قام 
٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ٢٣باملناقشة املفتوحة اليت أجراها جملس األمن يف ترحب أيضا-٢٠

لس واليت تضمنت الرتكيز على متابعة احلاالت احملالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية؛ بشأن أساليب عمل ا
مع األمم املتحدة، مبا يف ذلك التعاون يف  تقرير احملكمة عن حال التعاون اجلاري تشري إىل -٢١

احملكمة إىل مواصلة حوارها املؤسسي مع األمم املتحدة، استنادا إىل اتفاق العالقة بني وتدعو، )٥(امليدان
األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية؛

ا مع احملمجيع مكاتبتشجع-٢٢ كمة وعلى التعاون وصناديق وبرامج األمم املتحدة على تعزيز تعاو
بصورة فعالة مع مكتب الشؤون القانونية بوصفه جهة التنسيق للتعاون بني منظومة األمم املتحدة 

واحملكمة؛ 
دعمها وتكرربالعمل اهلام الذي يقوم به مكتب االتصال يف نيويورك التابع للمحكمة، تشيد-٢٣

٣و٢وتعزيزه وفقا للفقرات املكتب ألعمال املقدم مواصلة الدعم على أمهية وتشدد الكامل للمكتب، 
؛ICC-ASP/4/6من الوثيقة ٤و

بالتطورات املتعلقة باحملكمة يف األمم املتحدة ٢٠١٤بإحاطة املكتب علما طوال عام ترحب-٢٤
الدول األطراف األعضاء يف املكتب وغريها من الدول وتدعووعلى وجه اخلصوص يف جملس األمن 

ة تزويد املكتب مبعلومات عن جهودها يف األمم املتحدة ويف أي حمافل دولية أو األطراف إىل مواصل
اقليمية أخرى لتعزيز مكافحة اإلفالت من العقاب؛ 

؛)٦(بتقدمي التقرير العاشر للمحكمة إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدةأيضا ترحب -٢٥
تكبدها احملكمة تىت اآلن، التكاليف اليت أن الدول األطراف حتملت وحدها، حتالحظ مع القلق -٢٦

يف هذا الصدد الدول األطراف على بدء وحتثنتيجة للحاالت احملالة من جملس األمن إىل احملكمة، 

)٥(ICC-ASP/12/42.
.A/69/321وثيقة األمم املتحدة)٦(
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من نظام روما األساسي بطريقة سليمة، مع ١١٥مناقشات بشأن كيفية تنفيذ الفقرة (ب) من املادة 
من اتفاق العالقة بني احملكمة واألمم املتحدة تنص ١٣ملادة من ا١األخذ يف االعتبار أيضا بأن الفقرة 

على إخضاع الشروط اليت ترصد مبوجبها أي أموال إىل احملكمة مبوجب قرار من اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة لرتتيبات مستقلة؛  

على أساس أن مجيع أشكال التعاون الذي تتلقاه احملكمة من األمم املتحدة تتم حصريا تالحظ-٢٧
السداد؛  

العالقة مع المنظمات والهيئات الدولية األخرى
باجلهود اليت تبذهلا املنظمات االقليمية املختلفة لدعم احملكمة يف تنفيذ واليتها؛ ترحب-٢٨
ضرورة مواصلة اجلهود الرامية إىل تكثيف احلوار مع االحتاد األفريقي وتعزيز العالقة بني تشدد على-٢٩
الحتاد األفريقي والبعثات الدبلوماسية بااحملكمة أن تواصل بانتظام االتصالوتطلب إىل كمة واالحتاد، احمل

بالتواصل بني رئيسة اجلمعية وحتيط علمايف أديس أبابا من أجل إنشاء مكتب اتصال للمحكمة، 
وفري الدعم الالزم لتعزيز أصحاب املصلحة تمجيعوتطلب إىل واملسؤولني باالحتاد األفريقي يف أديس أبابا، 

العالقة بني احملكمة واالحتاد األفريقي؛
بشأن إبرام اتفاق إطاري للتعاون ٢٠١٤آب/ أغسطس ٥بتبادل الرسائل الذي مت يف ترحب-٣٠

من نظام روما ٨٧من املادة ٦، وفقا للفقرة السوق املشرتكة لبلدان املخروط اجلنويببني احملكمة وبرملان 
إىل االستمرار يف اجلهود الرامية إىل تعزيز العالقات مع املنظمات واهليئات احملكمةوتدعو ، األساسي

الدولية األخرى، مبا يف ذلك عن طريق إبرام ترتيبات/اتفاقات ثنائية؛
باملسامهة اليت متكنت اللجنة الدولية لتقصي احلقائق يف املسائل اإلنسانية، اليت أنشئت تذكِّر-٣١

، من تقدميها لتأكيد ١٩٤٩من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام ٩٠ملادةمبوجب ا
الوقائع املتصلة مبا يُّدعى ارتكابه من انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل، وتسهيل، عند االقتضاء، مالحقة 

مرتكيب جرائم احلرب، على املستوى الوطين أو أمام احملكمة على حد سواء؛

طة المحكمةأنش
؛)٧(قدم إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة احملكمةبالتقرير األخري املحتيط علماً -٣٢
استمرار التقدم الكبري يف أنشطة احملكمة، الذي يُعزى إىل حد ليس بقليل إىل تالحظ مع االرتياح - ٣٣

قيقات وإجراءات قضائية يف خمتلف تفاين املوظفني، مبا يف ذلك التقدم فيما جتريه من دراسات متهيدية وحت
أو اليت شرعت املدعية )٨(احلاالت احملالة إليها من الدول األطراف أو جملس األمن التابع لألمم املتحدة

العامة يف التحقيق فيها من تلقاء نفسها؛
اكم احملكمة إىل مواصلة اإلحاطة علما بأفضل ممارسات سائر املنظمات واحملدعوة تشري إىل- ٣٤

الدولية والوطنية ذات الصلة، مبا فيها املمارسات اليت اكتسبتها املؤسسات الوطنية اليت حققت يف جرائم 
يف تذليل التحديات العملية املماثلة تدخل يف اختصاص احملكمة وقامت مبالحقة مرتكيب هذه اجلرائم،

يف هذا الصدد ترحباحملكمة، وللتحديات اليت تواجهها احملكمة، وتؤكد من جديد احرتامها الستقالل 
؛ املتطورة للمحاكم الدولية يف مبانيهاحلقة عمل استغرقت يومني بشأن املمارساتباستضافة احملكمة

)٧(ICC-ASP/13/37.
).٢٠١١(١٩٧٠و)٢٠٠٥(١٥٩٣قرارا جملس األمن التابع لألمم املتحدة )٨(
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باجلهود اليت يبذهلا مكتب املدَّعية العامة لتوفري الكفاءة والشفافية فيما حتيط علما مع التقدير-٣٥
حقات قضائية؛جيريه من دراسات متهيدية وحتقيقات ومال

الصادرة عن اجلرائم القائمة على نوع اجلنسبورقة السياسات املتعلقة باجلرائم اجلنسية و ترحب-٣٦
على أمهية قيام احملكمة واحملاكم الوطنية بالتحقيق وتشدد، ٢٠١٤مكتب املدعية العامة يف حزيران/يونيه 

، من أجل وضع حد إلفالت ائمة على نوع اجلنساجلرائم القواملقاضاة بصورة فعالة يف اجلرائم اجلنسية و 
الدول األطراف أن تنظر يف ورقة السياسات لتعزيز وتطلب إىلمرتكيب جرائم العنف اجلنسي من العقاب، 

حمليا؛  رائم القائمة على نوع اجلنسالتحقيق واملقاضاة يف اجلرائم اجلنسية واجل
طبيق مبدأ احملكمة الواحدة، وتنسيق أنشطتها بني باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتأيضاترحب-٣٧

ا على كافة املستويات، بوسائل منها اختاذ تدابري لزيادة الوضوح يف مسؤولية خمتلف األجهزة، مع  أجهز
احملكمة على بذل كل اجلهود الالزمة وتشجعاحرتام استقالل القضاة واملدَّعية العامة وحياد قلم احملكمة، 

كمة الواحدة تطبيقًا كامًال، ابتغاء أمور منها ضمان الشفافية الكاملة، واحلوكمة اجليدة، لتطبيق مبدأ احمل
واإلدارة السليمة؛  

اجلهود اليت يبذهلا املسجل، مبا يف ذلك يف سياق مشروع استعراض قلم التقديرتالحظ مع-٣٨
امليدانية ولتعزيز عمليات احملكمة احملكمة، لتخفيف املخاطر اليت تواجهها احملكمة فيما يتعلق مبكاتبها

احملكمة على مواصلة التحسني األمثل ملكاتبها وتشجعامليدانية بغية زيادة فعالية احملكمة ومكانتها، 
ستمرار كفاءة احملكمة وأثرها يف الدول اليت تضطلع بعملها فيها؛ الامليدانية ضمانا

كمة العاملون يف امليدان يف بيئات صعبة ومعقدة، العمل اهلام الذي يضطلع به موظفو احملتقدِّر-٣٩
تقديرها لتفانيهم يف العمل من أجل رسالة احملكمة؛ وتعرب عن

االنتخابات
تتوافر فيهم املؤهالت املطلوبة للتعيني يف أعلى الذين أمهية ترشيح وانتخاب القضاة تشدِّد على-٤٠

هلذه الغاية الدول األطراف على اتباع وتشجِّع،األساسيمن نظام روما٣٦للمادة وفقااملناصب القضائية
؛اجراءات وافية وشفافة لتحديد أفضل املرشَّحني

عندما على أساس التفرغأمهية تعهد القضاة املنتخبني رمسيا باستعدادهم للعمل تشدد على-٤١
يتطلب حجم العمل باحملكمة ذلك؛

ثاينالوارد يف املرفق ال)٩(راءات ترشيح وانتخاب القضاةاعتماد التعديل الذي أدخل على إجتقرر- ٤٢
هلذا القرار؛

استعراض إجراءات انتخاب القضاة على النحو املبني يف القسمني باء وجيم من القرار أيضاتقرر- ٤٣
ICC-ASP/3/Res.6دف ادخال أي بصيغته املعدلة، مبا يف ذلك القرار احلايل، مبناسبة االنتخابات املقبلة 

؛حتسينات الزمة
لرتشيحات لاتقييمالذي يتضمن ،)١٠(بتقرير اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحاتحتيط علما - ٤٤

بأن اللجنة االستشارية ستباشر وحتيط علمااملقدمة النتخاب ستة قضاة يف الدورة الثالثة عشرة للجمعية، 
؛واليتها فيما يتعلق باالنتخابات مللء شاغر قضائي

.ICC-ASP/3/Res.6، اجلزء الثالث، )ICC-ASP/3/25(٢٠٠٤الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة ... )٩(
)١٠)ICC-ASP/13/22..
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)١١(ستشارية املعنية بالرتشيحاتاعتماد التعديالت اليت أدخلت على اختصاصات اللجنة االتقرر-٤٥

الواردة يف املرفق الثاين هلذا القرار؛

ألطرافأمانة جمعية الدول ا
أن وتؤِكد من جديد بأمهية العمل الذي تقوم به أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة")، تسلِّم -٤٦

األمانة وسائر أجهزة احملكمة حتكمها مبادئ التعاون والتعاضد واملشاركة يف املوارد واخلدمات، العالقة بني
مبشاركة مدير األمانة يف اجتماعات جملس وترحب،ICC-ASP/2/Res.3على النحو املبنيَّ يف مرفق القرار 

التنسيق عند النظر يف مسائل ذات اهتمام مشرتك؛ 

المحامون
بأمهية العمل الذي تقوم به هيئات التمثيل املستقلة لرابطات احملامني والرابطات علماحتيط -٤٧

من القواعد ٢٠من القاعدة ٣القانونية، مبا يف ذلك الرابطات القانونية الدولية املشار إليها يف الفقرة 
اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛ 

التمثيل اجلغرايف العادل يف قائمة احملامني، بضرورة حتسني التوازن بني اجلنسني و أيضا علماحتيط -٤٨
على تقدمي طلبات اإلدراج يف قائمة احملامني اليت وضعت على النحو الذي وتواصل بالتايل التشجيع

) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات بغية ضمان التمثيل اجلغرايف العادل ٢(٢١تقضي به القاعدة 
لقانونية يف مسائل معيَّنة مثل العنف الذي يستهدف النساء واألطفال، والتوازن بني اجلنسني، واخلربة ا

حبسب االقتضاء؛ 

المساعدة القانونية
تنفيذ سياسة أجور املساعدة القانونية املعدلة اليت ملواصلة باجلهود اليت تبذهلا احملكمةتسلم -٤٩

التزام تقدمي التقارير يف هذا الصدد، بالوفاء بوحتيط علماً ، ٢٠١٢آذار/مارس ٢٣اعتمدها املكتب يف 
احلاجة إىل مراجعة كفاءة نظام املساعدة القانونية بصورة مستمرة من أجل دعم وتعزيز مبادئ تؤكد علىو 

؛ )١٢(املساعدة القانونية املتمثلة يف احملاكمة العادلة واملوضوعية والشفافية واالقتصاد واالستمرارية واملرونة
املسجل يف سياق جوانب مشروع املراجعة التابع لقلم احملكمة املتصلة باملساعدة مببادرة ترحب-٥٠

القانونية من أجل إعادة تنظيم وتبسيط وتعزيز الدعم الذي يقدمه قلم احملكمة للدفاع ومشاركة الضحايا 
قانونية، مبا احلاجة إىل تدابري لتحقيق املزيد من التفاعل والكفاءة يف نظام املساعدة الوتؤكد ومتثيلهم، 

؛بشأن املساعدة القانونيةICC-ASP/12/Res.8لقرار يتماشى مع الواليات املشار إليها يف ا

الفريق الدارسي المعني بالحوكمة
باستمرار احلوار املنهجي بني الدول األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار املؤسسي لنظام ترحِّب -٥١

أجهزة وتدعوية احملكمة مع احلفاظ التام على استقالهلا القضائي، روما األساسي وزيادة كفاءة وفعال
احملكمة إىل مواصلة مثل هذا احلوار مع الدول األطراف؛  

)١١) ICC-ASP/10/36 .املرفق ،
)١٢(ICC-ASP/3/16 ،١٦الفقرة.
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وبالتوصيات الواردة يف هذا )١٣(بتقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمةعلماحتيط-٥٢
التقرير؛  

اليت ICC-ASP/9/Res.2يق الدراسي، املنصوص عليها يف القرار لسنة أخرى فرتة والية الفر متدِّد-٥٣
؛ ICC-ASP/11/Res.8وICC-ASP/10/Res.5ارين بالقر سبق متديدها

"العالقة بني املرحلتني بتقرير فريق القضاة العامل املعين بالدروس املستفادة بشأن "ترحب-٥٤
القضاة على مواصلة عملهم بشأن هذه املسألة يف وتشجع" التمهيدية واالبتدائية واملسائل املشرتكة بينهما

؛  ٢٠١٥عام 
إىل تلقي تقرير فريق القضاة العامل املعين بالدروس املستفادة بشأن "مشاركة الضحايا وجرب تتطلع-٥٥

؛  ٢٠١٥أضرارهم" يف عام 
املعين ق العامل الفريمن الدول األطراف أن تواصل النظر يف التعديالت املقرتحة تطلب إىل-٥٦

؛بالدروس املستفادة

اإلجراءات أمام المحكمة
أن فعالية إجراءات احملكمة أساسية حلقوق الضحايا وحقوق املتهمني، ومصداقية ومكانة تؤكد-٥٧

االستخدام األمثل للموارد؛فضال عن املؤسسة، 
ءات؛ باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتعزيز كفاءة وفعالية اإلجراترحب-٥٨

استعراض طرائق العمل 
بفوائد ترشيد أساليب عمل اهليئات الفرعية التابعة للمكتب واجلمعية من أجل النهوض تسلم -٥٩

بعبء العمل املتزايد؛ 
الذي نظمته عتكفامل، مبا يف ذلك شأنيف هذا الحىت اآلن باخلطوات اليت اختذها املكتب ترحب-٦٠

هذه املسألة قيد االستعراض، على علىبقاءكما ترحب باعتزام املكتب اإلرئيسة اجلمعية بشأن احلوكمة،  
؛)١٤("تقييم وترشيد طرائق عمل اهليئات الفرعية التابعة للمكتب"يف تقريره املعنونبني النحو امل

تقرر مواصلة حتسني طرائق عمل املكتب وحوكمة مجعية الدول األطراف، ولتحقيق ذلك-٦١
لطريق املتعلقة بتنفيذ واليات األفرقة العاملة التابعة للمكتب الواردة يف املرفق خارطة اتعتمد)أ(

؛)١٥(الرابع
حتميل الدعوات ووثائق االجتماعات املقبلة للمكتب واهليئات الفرعية التابعة له على الشبكة تقرر)ب(

؛)١٦(اخلارجية لالنرتنت مع التنبيه بوجودها عن طريق الربيد اإللكرتوين
ج ختفيض مستوى تؤيد جمددا )ج( ج ختفيف الوثائق الورقية الذي وضعه املكتب بغية االنتقال إىل 

استخدام الورق؛ 

)١٣(ICC-ASP/13/28.
)١٤(ICC-ASP/12/59.
(أ).٢٧ة انظر املرجع السابق، الفقر )١٥(
(د).٢٣انظر املرجع السابق، الفقرة )١٦(
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أعضاء املكتب على تعزيز تشجعإىل الطابع التمثيلي من الناحية اجلغرافية للمكتب، وتشري-٦٢
موعات اإلقليمية لكل منهم إلحاطته م علما مبناقشات املكتب، التواصل مع الدول األطراف يف ا

املكتب إىل وتدعوباجلهود اليت يبذهلا املكتب لضمان التواصل والتعاون بني اهليئات الفرعية، وترحب
مواصلة هذه اجلهود؛ 

التخطيط االستراتيجي
مواصلة تطويرمن أجل ف أنشطة التوعية يضرورة أن تواصل احملكمة حتسني وتكيدد علىتش-٦٣

يف وقت التوعية عند االقتضاء، ، من خالل،يف البلدان املتضررة)١٧(السرتاتيجية للتوعيةاخلطة اوتنفيذ
؛ةلتمهيديدراسة امرحلة اليف مبا يف ذلك ، حملكمةامشاركة مبكر من

فيما يتعلق باحملكمة وأنشطتها تشكل مسؤولية مشرتكة بني قضايا اإلعالم واالتصال بأن تذكِّر-٦٤
باإلسهامات الكبرية اليت يقدمها أصحاب املصلحة اآلخرون؛  يط علما اف، وحتاحملكمة والدول األطر 

، )١٨(مع التقدير املبادرات املتخذة، يف سياق اسرتاتيجية احملكمة لإلعالم واالتصالتالحظ -٦٥
ب أصحابأن يواصل مجيع ، وتوصي )١٩(لالحتفال بالسابع عشر من متوز/يوليو يوماً للعدالة اجلنائية الدولية

املعنيني، جنبا إىل جنب مع احملكمة، واستنادا إىل الدروس املستفادة، املشاركة يف التحضري هلذا املصلحة 
االحتفال السنوي بغية تعزيز اجلهود الدولية ملكافحة اإلفالت من العقاب؛ 

حب وتر ، ٢٠١٧-٢٠١٣باخلطة االسرتاتيجية املنقحة اليت وضعتها احملكمة للفرتة حتيط علما -٦٦
باعتزام احملكمة تكييف خطتها حسب االقتضاء على أساس سنوي، مبا يف ذلك لغرض صياغة افرتاضات 

امليزانية، وإبالغ املكتب يف هذا الشأن بغية مواصلة تعزيز عملية إعداد امليزانية؛ 
تأثري بالوترحببتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة ملكتب املدعية العامة، أيضاحتيط علما-٦٧

أن مكتب املدعية العامة يعتزم وضع خطة اسرتاتيجية وتالحظكتب، هذا املاإلجيايب للخطة على عمل 
؛ ٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة ٢٠١٥جديدة يف عام 

أمهية تعزيز العالقة واالتساق بني عملية التخطيط االسرتاتيجي وعملية امليزنة، وهو أمر كرر ت-٦٨
ية النهج االسرتاتيجي على املدى الطويل؛حاسم بالنسبة ملصداقية واستمرار 

بالنهج االسرتاتيجي الذي يتبعه قلم احملكمة، يف إطار مشروع إعادة التنظيم، يف حتليل ترحب-٦٩
الحظ تبضرورة معاجلة تلك اجلوانب، و وتقرلتداخل أو التجزؤ أو الثغرات، جمال لوجد يوظائفه حيثما 

ا تعزيز وجودها يف امليدان، مع اهلدف على وجه اخلصوص أن احملكمة وضعت م ن بني أولويا
ا،  كذلك بضرورة النظر يف تأثري مشروع وتقر االسرتاتيجي املتمثل يف زيادة تأثري وفعالية وكفاءة عمليا

إعادة التنظيم من حيث آثاره يف امليزانية؛

للضحايا الضحايا والمجتمعات المتضررة، وجبر األضرار، والصندوق االستئماني 
تمعات املتضررة، وجرب األضرار، بشأن ICC-ASP/13/Res.4قرارها تشري إىل-٧٠ الضحايا وا

؛  والصندوق االستئماين للضحايا

)١٧(ICC-ASP/5/12.
)١٨ (ICC-ASP/9/29.
)، الفقرة RC/Decl.1باء، إعالن كمباال (-، اجلزء الثاين)RC/11(٢٠١٠. ي.ؤمتر االستعراضاملالوثائق الرمسية .. )١٩(

١٢.
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م، والسيما علىتشدِّد-٧١ األمهية احملورية اليت يوليها نظام روما األساسي حلقوق الضحايا واحتياجا
الضحايا تزويدأمهية على وتؤكدقضائية ويف املطالبة جبرب األضرار، حقهم يف املشاركة يف اإلجراءات ال

تمعات املتضررة  من أجل إنفاذ الوالية الفريدة للمحكمة بشأن باملعلومات ومشاركتهم يف اإلجراءات وا
؛  لضحاياا

التوظيف
التمثيل اجلغرايف باجلهود املستمرة اليت تبذهلا احملكمة يف جمال التوظيف من أجل حتقيقترحِّب-٧٢

العادل والتوازن بني اجلنسني وبلوغ أعلى مستويات الكفاءة والفعالية والنزاهة، وكذلك للبحث عن اخلربات 
يف مسائل حمددة، منها على سبيل املثال وليس على سبيل احلصر، االحتياجات النفسية واالجتماعية 

على حتقيق وتشجِّعالنساء أو األطفال، اخلاصة املتصلة بالتعرض للصدمات، والعنف الذي يستهدف 
املزيد من التقدم يف هذا الصدد؛  

على أمهية احلوار بني احملكمة واملكتب فيما يتعلق بضمان التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن تشدِّد-٧٣
بني اجلنسني يف تعيني املوظفني؛  

التكامل
تمع بأن الدول هي املسؤولة يف املقام اتذكِّر-٧٤ ألول عن التحقيق يف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا

الدويل وعن مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم، وأنه يتعني هلذه الغاية اعتماد التدابري املناسبة على املستوى 
الوطين، كما يتعني تعزيز التعاون الدويل واملساعدة القضائية، من أجل ضمان استعداد النظم القانونية 

ا حبق على التحقيق يف هذه اجلرائم ومالحقتهاو الوطنية  ؛  قدر
على تنفيذ نظام روما األساسي الرتويج يف احملافل ذات الصلة على على مواصلة تعقد العزم-٧٥

وتعزيز قدرة اهليئات القضائية الوطنية على مالحقة مرتكيب أخطر اجلرائم اليت الصعيد احمللي بصورة فعالة 
تمع  ا دولياً وطبقاً ملبدأ التكامل؛ تثري قلق ا الدويل وفقاً ملعايري احملاكمة العادلة املسلم 

تمع الدويل يف تعزيز قدرات السلطات القضائية احمللية والتعاون بني الدول من ترحب-٧٦ مبشاركة ا
أجل متكني الدول من التحقيق حبق يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي؛ 

تمع الدويل يف تعميم ترحب أيضا-٧٧ جبهود األمم املتحدة واملنظمات الدولية واإلقليمية والدول وا
مراعاة أنشطة بناء القدرات اهلادفة إىل تعزيز السلطات القضائية الوطنية فيما يتعلق بالتحقيق يف اجلرائم 

اعدة التقنية القائمة واجلديدة، املشمولة بنظام روما األساسي واملقاضاة عليها يف برامج وصكوك املس
على بذل جهود إضافية يف هذا الصدد من قبل املنظمات الدولية واإلقليمية األخرى والدول وتشجع بقوة

تمع املدين،  يف األمم املتحدة بشأن به يف هذا السياق بأمهية العمل اجلاري االضطالع وحتيط علماوا
تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين ذلك مبا يف؛٢٠١٥م طة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عاخ

؛ )٢٠(العدالة للجميعيل، وضمان املساواة يف الوصول إىلوالدو 
على أن التنفيذ السليم ملبدأ التكامل يرتب على الدول أن تدرج اجلرائم املنصوص عليها يف تشدد-٧٨

ائم تستوجب العقاب مبوجب القوانني الوطنية وأن من نظام روما األساسي بوصفها جر ٨و٧و٦املواد 
الدول على القيام وحتثتنشئ والية قضائية خمتصة هلذه اجلرائم وتكفل التنفيذ الفعال هلذه القوانني 

بذلك؛ 

.٦٨/٣٠٩انظر قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة )٢٠(
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؛ )٢١(بتقرير املكتب عن التكاملترحب-٧٩
جمال تنفيذ واليتها لتيسري بتقرير أمانة مجعية الدول األطراف بشأن التقدم احملرز يف أيضاترحب -٨٠

تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وغريها من اجلهات املعنية مبا يف ذلك املنظمات الدولية 
تمع املدين بغرض تعزيز السلطات القضائية احمللية بالعمل الذي أجنزته األمانة وترحب كذلك ؛ )٢٢(وا

ورئيسة اجلمعية؛ 
أن تواصل الرتكيز على العمل املتعلق بالتكامل مبا يف ذلك العمل من خالل احملكمة علىتشجع-٨١

تبادل املعلومات بني احملكمة وسائر اجلهات املعنية مع التذكري بالدور احملدود املنوط باحملكمة يف جمال 
التعاون فيما بني الدول يف هذا الصدد؛ وتشجع أيضاتعزيز السلطات القضائية الوطنية، 

الرقابة المستقلةآلية 
بشأن آلية الرقابة املستقلة؛ ICC-ASP/12/Res.6قرارها تشري إىل-٨٢
ICC-ASP/8/Res.1ً          آلية رقابة مستقلة استقالال كامال، وفقا  للقرارين بأمهية وجود تقر-٨٣

لكفاءة وفعالية عمل احملكمة؛، ICC-ASP/9/Res.5و

الميزانية البرنامجية
استقالل أعضاء هذه تؤكِّد جمدَّدًا العمل املهّم الذي تقوم به جلنة امليزانية واملالية، وبحتيط علمًا -٨٤

اللجنة؛  
، عن الفحص )٢٣(بأن جلنة امليزانية واملالية مسؤولة، وفقاً للنظام الداخلي للجنة امليزانية واملاليةتذكِّر-٨٥

أمهية علىتشددمالية أو آثار تتعلق بامليزانية، والتقين ألي وثيقة تُقدَّم إىل اجلمعية وتشتمل على آثار
ضمان متثيل اللجنة يف مجيع  مراحل املداوالت اجلارية يف اجلمعية عند النظر يف وثائق ترتب آثارا مالية أو 

آثارا على امليزانية؛ 
يف نظام روما مجيع الدول األطرافوحتثأمهية تزويد احملكمة باملوارد املالية الالزمة، علىتشدد-٨٦

ا املقررة بكاملها وعلى أن تفعل ذلك يف األجل احملدد لتسديد هذه  األساسي على حتويل مبالغ اشرتاكا
من نظام ١١٥على أن تسددها فوراً وفقًا للمادة، يف حالة املتأخرات عن فرتات سابقة،االشرتاكات أو

د املالية، وسائر القرارات ذات الصلة الصادرة من النظام املايل والقواع١-١٠٥روما األساسي، والقاعدة 
عن اجلمعية؛ 

بالدول واملنظمات الدولية واألفراد واملؤسسات وغريها من الكيانات أن تقدم تربعات يب-٨٧
ذلك؛ قامت بللجهات اليت وتعرب عن تقديرهاللمحكمة، 

المؤتمر االستعراضي
االستعراضي األول لنظام روما األساسي، الذي عقد بنجاح يف  بأن الدول األطراف يف املؤمتر تذكِّر -٨٨

٥من املادة ٢، اعتمدت وفقاً للفقرة ٢٠١٠حزيران/يونيه ١١أيار/مايو إىل ٣١كمباال بأوغندا يف الفرتة من 
من نظام روما األساسي تعديالت لتعريف جرمية العدوان وحتديد الشروط اليت جيوز للمحكمة مبوجبها أن 

)٢١(ICC-ASP/13/30.
املرجع نفسه ـ املرفق الثاين.)٢٢(
)، املرفق الثالث.ICC-ASP/2/10(٢٠٠٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية ... )٢٣(
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ذه اجلرميةمتارس ا ؛ واعتمدت أيضا تعديالت وسعت مبوجبها نطاق اختصاص )٢٤(ختصاصها فيما يتعلق 
احملكمة ليشمل ثالث جرائم أخرى من جرائم احلرب التقليدية حني تُرتكب يف النزاعات املسّلحة غري ذات 

؛)٢٦(ألساسيمن نظام روما ا١٢٤، وقررت اإلبقاء، يف الوقت الراهن، على املادة )٢٥(الطابع الدويل
من ٥املعنية رهن التصديق عليها أو قبوهلا ويبدأ نفاذها وفقًا للفقرة التعديالتبأن حتيط علمًا -٨٩

مبا مت مؤخرًا من عمليات التصديق على هذه وترحب مع التقديرمن نظام روما األساسي ١٢١املادة 
التعديالت؛ 

وتعقد العزم ق على هذه التعديالت أو قبوهلا، مجيع الدول األطراف النظر يف التصديتطلب إىل -٩٠
كانون ١تفعيل اختصاص احملكمة على جرمية العدوان يف أقرب وقت ممكن رهنًا بصدور قرار بعد على

بنفس أغلبية الدول األطراف املطلوبة العتماد تعديل نظام روما األساسي؛٢٠١٧الثاين/يناير 
نفسها مخس وثالثون دولة طرفاً ودولة واحدة تتمتع بصفة املراقب مع التقدير مبا قطعته على تذكِّر-٩١

تلك الدول وتناشدومنظمة إقليمية واحدة من تعهدات بأن تقدِّم إىل احملكمة مزيدًا من املساعدة، 
ذه التعهدات،  الدول واملنظمات اإلقليمية أن تقدِّم كما تناشدواملنظمات اإلقليمية على سرعة الوفاء 

ا املقبلة، حبسب االقتضاء، بتنفيذ هذه التعهداتتعهدات إ ؛ ضافية وأن تعلمها أثناء دورا

النظر في التعديالت
؛)٢٧(ترحب بتقرير املكتب عن الفريق العامل املعين بالتعديالت-٩٢

المشاركة في جمعية الدول األطراف
الكيانات أن تتربع يف الوقت الدول واملنظمات الدولية واألفراد واملؤسسات وغريها منتناشد-٩٣

ا السنوية،  املناسب للصندوق االستئماين إلتاحة مشاركة أقل البلدان منوًا والدول النامية األخرى يف دور
للدول اليت سبق أن تربعت هلذا الصندوق؛وتعرب عن تقديرها

حوار مستمر مع مجيع مواصلة اجلهود اليت تبذهلا رئيسة مجعية الدول األطراف لعقد تشجع على-٩٤
أن تقدم الدعم األطرافمجيع الدولوتطلب إىل أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية، 

ا الرامية إىل تعزيز احملكمة، واستقالل اإلجراءات، ومنظومة نظام روما األساسي   لرئيسة اجلمعية يف مبادرا
ككل؛ 

رئيسة اجلمعية، واألمانة، حبسب االقتضاء، باملهام املبيَّنة يف أن تعهد إىل احملكمة، واملكتب، و تقرر-٩٥
املرفق األول هلذا القرار.

.RC/Res.6اجلزء الثاين، القرار )، RC/11(٢٠١٠... يؤمتر االستعراضاملالوثائق الرمسية ...)٢٤(
.RC/Res.5، القرار نفسهاملرجع )٢٥(
.RC/Res.4القرار نفسه،املرجع )٢٦(
)٢٧(ICC-ASP/13/31.
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لمرفق األولا

المهام المنوطة بجمعية الدول األطراف في فترة ما بين الدورات
،عالمية نظام روما األساسيفيما خيص -١

الرامية إىل حتقيق العاملية لنظام التوصيات الواردة يف تقرير املكتب عن خطة العملتؤيد(أ) 
؛)١(روما األساسي وتنفيذه تنفيذا كامال

املكتب أن يواصل مراقبة تنفيذ خطة العمل الرامية إىل حتقيق العاملية لنظام روما تطلب إىل(ب)
ا الرابعة عشرة؛   اجلمعيةإىلتقريراً عن ذلك األساسي وتنفيذه تنفيذا كامال، وأن يقدم يف دور

، التعاونفيما خيص-٢
رئيسة اجلمعية أن تواصل، وفقًا لإلجراءات اليت وضعها املكتب بشأن عدم تطلب إىل(أ)

التعاون، العمل بنشاط وبطريقة بناءة مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة على منع حاالت عدم 
ليت حتيلها احملكمة إىل اجلمعية؛التعاون ومتابعة حاالت عدم التعاون ا

املكتب إىل مواصلة املناقشات من أجل تقدمي مشروع خطة عمل موحدة بشأن تدعو(ب)
اسرتاتيجيات القبض لكي تنظر فيها مجعية الدول األطراف؛

املكتب مناقشة اجلدوى من إنشاء آلية تنسيق للسلطات الوطنية، مع أخذ تدعو أيضا(ج)
يف االعتبار، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية قبل )٢(شأن التعاونالدراسة الواردة باملرفق الثاين لتقرير املكتب ب

كاف؛تقو الدورة الرابعة عشرة ب
املكتب أن يواصل، من خالل أفرقته العاملة، املناقشات بشأن االتفاقات أو تطلب إىل(د)

ا الرابعة عشرة؛  الرتتيبات اإلطارية الطوعية وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية يف دور
املكتب أيضا أن يستعرض، من خالل أفرقته العاملة، التوصيات الست تطلب إىل(ه)

ا الدول األطراف عام  ، بالتعاون الوثيق مع احملكمة؛)٣(٢٠٠٧والستني بشأن التعاون اليت اعتمد
املكتب اإلبقاء على آلية التيسري التابعة جلمعية الدول األطراف واملعنية تطلب كذلك إىل(و)

التعاون ملواصلة عملية التشاور مع الدول األطراف واحملكمة والدول األخرى املعنية، واملنظمات ذات ب
الصلة واملنظمات غري احلكومية، من أجل زيادة تعزيز التعاون مع احملكمة؛

املكتب أن يشارك بنشاط طوال فرتة ما بني الدورتني مع مجيع تطلب كذلك إىل(ز)
ضمان تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون بصورة فعالة وأن يقدم إىل لالصلة أصحاب املصلحة ذوي 

ا الرابعة عشرة تقريرا عن أنشطته مشفوعا بتوصيات يف ضوء الدروس املستفادة؛   اجلمعية يف دور
،العالقة مع المنظمات والهيئات الدولية األخرىفيما خيص -٣

السنوي الذي تقدمه إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة قسما احملكمة إىل أن تضمن تقريرهاتدعو
تعاون املعقودة مع منظمات دولية أخرى؛بالات اخلاصةعن حال تنفيذ االتفاق

)١(ICC-ASP/13/34.
)٢(ICC-ASP/13/29.
، املرفق الثاين.ICC-ASP/6/Res.2القرار ) ٣(
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،االنتخاباتفيما خيص -٤
ا الرابعة عشرة، مبناسبة االنتخابات تطلب إىل(أ) املكتب أن يقدم إىل اجلمعية يف دور

ن استعراض اإلجراءات املتعلقة بانتخاب القضاة املنصوص عليها يف الفرعني باء وجيم القادمة، تقريرا ع
دف إدخال أية حتسيناتICC-ASP/3/Res.6القرارمن عند بصيغته املعدلة، والقرار احلايل، 

االقتضاء؛
، حاتاللجنة االستشارية املعنية بالرتشييقوم، بالتشاور مع إىل املكتب أن أيضاتطلب(ب)

ا اخلامسة عشرة  اية واليتها، باستعراض اخلربة اليت اكتسبتها اللجنة وأن يقدم تقريرا إىل اجلمعية يف دور ويف 
ختصاصات اللجنة بشأن هذه اخلربة املكتسبة، مبا يف ذلك اقرتاحات، حسب االقتضاء، لكيفية حتسني ا

عنية برتشيح القضاة للمحكمة اجلنائية الدولية املة ستشارياللجنة االالواردة يف مرفق تقرير املكتب عن إنشاء 
)ICC-ASP/10/36()؛)٤

اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات أن تقدم تقريرا عن التقدم احملرز يف إىل أيضاتطلب(ج)
ورة اليت سيتم فيها االنتخاب بوقت كاف؛دعملها قبل ال

،المساعدة القانونيةفيما خيص -٥
وإذ يبقيا على نظام املساعدة القانونية قيد االستعراض؛ إىل احملكمة واملكتب أنتطلب(أ)

بشأن املساعدة ICC-ASP/12/Res.8من املرفق األول للقرار ٦إىل الواليات املشار إليها يف الفقرة تشري
احملكمة إىل ضمان تنفيذها بالكامل ويف الوقت املناسب، حسب االقتضاء؛تدعوالقانونية، 

ملساعدة القانونية وتقييم أدائها؛ تنفيذ ااحملكمة إىل مواصلة مراقبة تدعو (ب)
، يف سياق عملية إعادة التنظيم والتبسيط اجلارية يف قلم إىل احملكمة أن تواصلتطلب(ج)

ة املساعدمراقبة تنفيذ ، ICC-ASP/12/Res.8من املرفق األول للقرار ٦الفقرة احملكمة ومبا يتماشى مع 
وكذلك أن تقدم، عند القانونية وتقييم أدائها وتقدمي تقارير عن النتائج اليت تتوصل إليها إىل املكتب؛

أول االقتضاء، اقرتاحا إىل املكتب إلدخال تعديالت على نظام املساعدة القانونية احلايل عند اكتمال
ملشار إليه أعاله؛ ويف اإلطار الزمين احملدد يف القرار ا) ٥(دورتني قضائيتني كاملتني

، حسب االقتضاء، مواصلة النظر يف هذه املسألة مع اللجوء إىل أية املكتبتطلب إىل(د)
ليتم اعتمادها، عملية أو آلية يراها مناسبة، واعداد واقرتاح أي تغيريات هيكلية لنظام املساعدة القانونية 

زيادة تعزيز كفاءة نظام املساعدة القانونية؛ عند االقتضاء، من اجلمعية، مبا يف ذلك اقرتاح تدابري ل
،الفريق الدارسي المعني بالحوكمةفيما خيص -٦

ا الرابعة الفريق الدارسي املعين باحلوكمةتطلب إىل)أ( أن يقدم تقريرا إىل اجلمعية يف دور
عشرة ؛ 

املعين بالوسطاء بغية احملكمة إىل مراقبة استخدام الوسطاء من خالل فريقها العامل تدعو (ب)  
احلفاظ على نزاهة العملية القضائية وحقوق املتهمني؛ 

مثل املسألة املتعلقة بتعارض املصاحل.)٤(
ائي يف دورتني قضائيتني كاملتنييشري انتهاء)٥( توماس لوبانغا دييلو ضد ةالعامةية املدعيقضإىل صدور حكم استئنايف 

ائي فيما يتعلق ضد ماتيو نغودجولو تشويةالعامةقضية املدعيويف ، على التوايل، مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، قرار 
جبرب األضرار.
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احملكمة أن حتيط الدول األطراف علما، عند االقتضاء، بالتطورات اهلامة يف تطلب إىل)  ج(
استخدام الوسطاء اليت قد تتطلب من احملكمة إدخال تعديالت على املبادئ التوجيهية؛ 

،ءات أمام المحكمةاإلجرافيما خيص -٧
احملكمة إىل تكثيف جهودها لتعزيز كفاءة وفعالية اإلجراءات مبا يف ذلك من تدعو(أ)

خالل اعتماد تعديالت أخرى يف املمارسة؛ 
ا تطلب إىل(ب) احملكمة أن تكثف جهودها لتطوير املؤشرات النوعية والكمية اليت من شأ

ا ا بوجه أفضل، فضال عن السماح للدول األطراف بتقييم أن تسمح للمحكمة أن تبني إجنازا واحتياجا
أداء احملكمة بطريقة أكثر اسرتاتيجية، واضعة يف اعتبارها التوصيات واملناقشات القائمة، السيما يف سياق 

الفريق الدراسي املعين باحلوكمة وجلنة امليزانية واملالية؛ 
خاصا الرابعة عشرة جلمعية الدول األطراف بندا أن تدرج يف جدول أعمال الدورةتقرر(ج)

؛من أجل تعزيز نظام روما األساسيبشأن كفاءة إجراءات احملكمة وفعاليتها
،استعراض طرائق العملفيما خيص -٨

؛ )٦(٢٠١٣املكتب إىل تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير عن طرائق العمل لعام تدعو)أ(
تقدمي تسهيالت عندما تتطلب والية املشاورات املفتوحة العضوية ذلك املكتب تطلب إىل)ب(

فقط، وعندما ال ميكن معاجلة املسألة قيد البحث بآلية أقل كثافة من حيث املوارد، مثل مقرر أو جهة 
؛)٧(تنسيق

منسقي الفريقني العاملني التابعني للمكتب يف مراقبة تنفيذ التقرير بشأن تقييم تفوض)ج(
، ويف هذا الصدد أيضا، يف إجراء تقييم لآلليات )٨(يد طرائق عمل اهليئات الفرعية التابعة للمكتبوترش

املنشأة لتنفيذ الواليات املتلقاة، مبا يف ذلك عن طريق دراسة استقصائية بني أعضاء الفريقني العاملني، 
؛ )٩(وتقدمي التقارير إىل اجلمعية كل سنتني أو كل ثالث سنوات

ج دعوت)د( األمانة إىل مواصلة جهودها فيما يتعلق بتقليل الوثائق الورقية بغية االنتقال إىل 
يف هذا الصدد بأن تقارير هيئات احملكمة واجلمعية ينبغي أن ال تذكِّرختفيض مستوى استخدام الورق، و

؛ )١٠(تزيد على ستة عشر صفحة
،التخطيط االستراتيجيفيما خيص -٩

مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، على املكتب مواصلة الدخول يف حوار إىل تطلب(أ)
ج منسق وشامل فيما يتعلق بإسرتاتيجية االتصال يف احملكمة؛ أساس الدروس املستفادة،  بغية وضع 

احملكمة إىل االستمرار يف عقد مشاورات سنوية مع املكتب يف األشهر الثالثة تدعو)ب(
دف حتسني األوىل من كل عام بشأن تنفيذ خططها االسرتاتيجية خالل السنة التقوميية السابقة، وذلك 

مؤشرات األداء وحتديثها على أساس الدروس املستفادة؛ 

)٦(ICC-ASP/12/59.
د طرائق عمل اهليئات الفرعية التابعة (ب) من التقرير بشأن تقييم وترشي٢٣(أ) و٢١حسبما ورد مثال  يف الفقرتني ) ٧(

.)ICC-ASP/12/59(للمكتب
)٨  (ICC-ASP/12/59.
املرجع نفسه.)٩(
املرجع نفسه.)١٠(
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وفقًا للخربة مكتب املدعية العامة إىل تكييف خطتها االسرتاتيجية اجلديدة أيضا تدعو)ج(
اس منتظم بذلك؛ وإبالغ املكتب على أساملكتسبة من تنفيذها 

إىل احملكمة أن تواصل، بالتشاور مع الدول األطراف، العمل على وضع تسلسل تطلب)د(
ا من أجل تسهيل اخليارات االسرتاتيجية واخليارات املتعلقة بامليزانية؛  هرمي ألولويا

إلدارة إىل املكتب أن يواصل احلوار مع احملكمة بشأن وضع اسرتاتيجية شاملة تطلب)ه(
املخاطر وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل الدورة الرابعة عشرة للجمعية؛ 

إىل املكتب أن يواصل احلوار مع احملكمة بشأن تنفيذ النهج االسرتاتيجي تطلب كذلك)و(
عن حلضور احملكمة يف امليدان بغية تطوير اسرتاتيجية احملكمة املتعلقة بالعمليات امليدانية وأن يقدم تقريراً 

ذلك على أساس منتظم؛  

،لضحايالالضحايا والمجتمعات المتضررة، وجبر األضرار، والصندوق االستئماني فيما خيص -١٠
املكتب إىل أن يستكشف، عن طريق الفريق الدراسي املعين باحلوكمة التابع له، مع تدعوأ) (

، احلاجة إىل إدخال أي تعديالت ٢٠١٥االستناد إىل تقرير احملكمة املطلوب أن تعده يف غضون عام 
على اإلطار القانوين ملشاركة الضحايا يف اإلجراءات؛  

من ١احملكمة مواصلة وضع مبادئ بشأن جرب األضرار مبا يتفق مع الفقرة تطلب إىل(ب)
ا الرابعة عش٧٥املادة  رة تقريراً من نظام روما األساسي على سبيل األولوية، وأن تقدم إىل اجلمعية يف دور

يف هذا الشأن؛ 
بطلبها إىل احملكمة مواصلة وضع نظام فيما يتعلق بإعالن عوز املتهم ألغراض تذكِّر(ج)

ا الرابعة عشرة عن التطورات اجلوهرية ذات الصلة؛   املساعدة القانونية وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دور
على مواصلة تعزيز حوارمها تهوأمانلضحايا جملس إدارة الصندوق االستئماين لتشجع(د) 

تمع الدويل على نطاق أوسع، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة فضالً  اجلاري مع احملكمة والدول األطراف وا
عن املنظمات غري احلكومية، الذين يسامهون مجيعًا يف العمل القّيم الذي يقوم به الصندوق االستئماين 

وضمان لتدخالت الصندوق، وتعظيم تأثريها، االسرتاتيجي والعملي ضوح من أجل زيادة الو للضحايا، 
؛  تهاواستدامتهااستمراري

إىل احملكمة والصندوق االستئماين للضحايا مواصلة إقامة شراكة تعاونية قوية، تطلب(ه)
تراعي أدوار ومسؤوليات كل منهما، لتنفيذ أوامر جرب األضرار الصادرة عن احملكمة؛ 

مواصلة رصد تنفيذ حقوق الضحايا مبوجب نظام روما األساسي بغية ضمان ممارسة تقرر)(و
تمعات املتضررة  هذه احلقوق بصورة كاملة واستمرار األثر اإلجيايب لنظام روما األساسي بشأن الضحايا وا

بصورة مستدامة؛ 
سب االقتضاء أو عند املكتب مبواصلة النظر يف املسائل املتصلة بالضحايا، حتكلف(ز) 

ا، وذلك باللجوء إىل أي عملية أو آلية يراها مناسبة؛  نشأ
،التوظيففيما خيص -١١

بأن يواصل االشرتاك مع احملكمة يف البحث عن سبل لتحسني التمثيل املكتبتوصي(أ)
تلك الوظائف، دون اجلغرايف وزيادة عدد النساء الاليت يشغلن وظائف عليا من الفئة الفنية واستبقاؤهن يف

قد جيري يف املستقبل من مداوالت بشأن مالءمة النموذج املعمول به حاليًا أو عدم اإلخالل بكل ما
مالءمته، وإبقاء مسألة التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني قيد البحث، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف 

ا الرابعة عشرة يف هذا الشأن؛  دور
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ا الرابعة عشرة تقريرًا شامًال عن املوارد البشرية، تطلب(ب) إىل احملكمة أن تقدم إليها يف دور
بشأن تنفيذ ٢٠١٥يتضمن عرضًا للمستجدات اليت ميكن أن تقدمها جلنة امليزانية واملالية يف عام 

ذا املوضوع؛  التوصيات املتعلقة 
،التكاملفيما خيص -١٢

قي مسألة التكامل قيد االستعراض وأن يواصل احلوار مع احملكمة املكتب أن يبتطلب إىل(أ) 
وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن التكامل، مبا يف ذلك التكامل املتصل بأنشطة بناء القدرات اليت 

تمع الدويل ملساعدة السلطات القضائية الوطنية عند  ا ا تنفيذ اسرتاتيجية إجناز أعمال بقيام اليضطلع 
حالة معينة، ودور الشراكات مع السلطات الوطنية واجلهات الفاعلة األخرى يف هذا الصدد، احملكمة يف

رائم القائمة على نوعومبا يف ذلك أيضا املساعدة يف قضايا مثل محاية الشهود، واجلرائم اجلنسية واجل
؛  اجلنس

هود لتسهيل تبادل األمانة أن تواصل، يف حدود املوارد املتاحة، بذل اجلإىلأيضاتطلب(ب) 
املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك املنظمات الدولية 
ا الرابعة عشرة  دف تعزيز السلطات القضائية احمللية، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دور تمع املدين،  وا

عن التقدم احملرز يف هذا الصدد؛ 
،لميزانية البرنامجيةافيما خيص -١٣

األمانة أن تواصل مع جلنة امليزانية واملالية اختاذ الرتتيبات الالزمة لضمان متثيل تطلب إىل (أ)
ترتب آثارا جلنة امليزانية واملالية يف مجيع مراحل املداوالت اليت جتريها اجلمعية واليت يُنظر خالهلا يف وثائق

مالية أو آثارا على امليزانية؛  
أن يواصل املكتب، على أساس التفاهم على أن تقدم عملية التيسري يف إطار الفريق تقرر(ب)

العامل يف نيويورك تقريرها إىل اجلمعية بشأن املتأخرات كل سنتني، مراقبة حال املدفوعات الواردة طوال 
األطراف للمدفوعات السنة املالية للمحكمة، وأن ينظر يف اختاذ تدابري إضافية للنهوض بتسديد الدول 

املستحقة عليها، حسب االقتضاء، وأن يواصل التحاور مع الدول األطراف اليت عليها متأخرات ويقدم 
ا الرابعة عشرة؛ تقريرا بذلك إىل اجلمعية يف دور

إىل األمانة إعالم الدول األطراف دوريًا بأمساء الدول اليت استعادت حقوق تطلب(ج)
املتأخرات املستحقة عليها؛ التصويت إثر تسديدها 

،المؤتمر االستعراضيفيما خيص -١٤
األمانة أن تتيح للجمهور على موقع احملكمة باالنرتنت كافة املعلومات اليت تطلب إىل (أ)

تقدمها الدول واملنظمات اإلقليمية عما قطعته على نفسها يف كمباال من تعهدات بتقدمي املزيد من 
مة؛املساعدة إىل احملك

ا الرابعة عشرة مزيدا من التفاصيل تطلب أيضا(ب) إىل املكتب أن يقدم إىل اجلمعية يف دور
عن تنفيذ التعهدات املقدمة من الدول واملنظمات اإلقليمية يف كمباال؛

،النظر في التعديالتفيما خيص -١٥
يع التعديالت املقرتحة، الفريق العامل املعين بالتعديالت إىل مواصلة النظر يف مجتدعو(أ)

ا وتطلب إىلوفقا الختصاصات الفريق العامل،  املكتب أن يقدم تقريرًا لكي تنظر فيه اجلمعية يف دور
الرابعة عشرة؛ 

يف سياق الفريق العامل املعين من نظام روما األساسي ١٢٤أحكام املادةمراجعة تقرر ب)(
؛  جمعيةللأثناء الدورة الرابعة عشرة بالتعديالت
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،المشاركة في جمعية الدول األطراففيما خيص -١٦
لتعهد بالتصديق على اتفاق لاحتفاالجمعية عقد أثناء الدورة اخلامسة عشرة للتأن تقرر(أ)
ا من أجل دعوة الدول األطراف إىل التصديق على هذا االتفاق قبل االحتفال احملكمة امتيازات  وحصانا

)؛٢٠١٨قيع على نظام روما األساسي (متوز/يوليو بالذكرى العشرين للتو 
ا الرابعة والعشرين يف الفرتة من أيضاتقرر )ب( ٢٤إىل٢٠أن تعقد جلنة امليزانية واملالية دور

ا اخلامسة والعشرين يف الفرتة من ٢٠١٥نيسان/أبريل تشرين ٢إىل أيلول/سبتمرب ٢١ودور
؛٢٠١٥األول/أكتوبر 
، ٢٠١٥يف عام كاملة هيئة قضائية  كمة جد باحملتواضرورة أن تإزاء ا القلقيساورهإذ (ج)

اجلوانب لنظر يف باكتب تكليف املرر كذلكتقنظام روما األساسي، على النحو املنصوص عليه يف 
املاليةاآلثار و هاتوقيتو الدورةكانمبا يف ذلك مقية الشواغر القضائية، بعقد دورة مستأنفة مللء العملية ل

قد هذه الدورة املستأنفة يف الربع الثاين من اإلجراءات الالزمة لع، عند االقتضاء، تخذيأن و املرتتبة عليها، 
؛٢٠١٥عام 

ا الرابعة عشرة يف الهاي، يف الفرتة من تقرر)د( تشرين ٢٦إىل ١٨أن تعقد اجلمعية دور
ا اخلامسة عشرة يف الهاي٢٠١٥الثاين/نوفمرب .ودور

لثانياالمرفق
المتعلق بإجراءات ترشيح القضاة ICC-ASP/3/Res.6التعديالت على القرار 

وانتخابهم

(ب) بالنص التايل:٢٧يستعاض عن الفقرة 
.أسابيعم ستة أسبوعا قبل االنتخابات وتدو ١٨ت تفتح فرتة الرتشيحا-(ب)٢٧"

لثق الثاالمرف
نية بالترشيحات الواردة في مرفق التعديالت على اختصاصات اللجنة االستشارية المع

ICC-ASP/10/36الوثيقة

اية الفقرة  : ٦يضاف النص التايل إىل 
"يف حال وجود شاغر، تعقد انتخابات وفقا لإلجراءات املقررة لرتشيح وانتخاب أعضاء اللجنة 

زمة، مع االستشارية املعنية بالرتشيحات. وتنطبق هذه اإلجراءات، بعد إجراء التعديالت الال
مراعاة األحكام التالية:

جيوز ملكتب مجعية الدول األطراف أن حيدد فرتة زمنية للرتشيح تقل عن الفرتة املستخدمة (أ) 
النتخابات أخرى؛

(ب) جيوز ملكتب مجعية الدول األطراف أن ينتخب العضو؛
السابق، وجيوز إعادة خيدم العضو الذي ينتخب مللء شاغر الفرتة املتبقية من والية العضو (ج) 

انتخابه".
مكررا  جديدة:  ٦يضاف النص التايل بوصفه فقرة 
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ال جيوز يف السنوات الثالث التالية النتهاء والية أحد األعضاء يف اللجنة أو استقالة -مكررا٦"
أحد األعضاء ترشيح هذا العضو لالنتخاب يف احملكمة".

المرفق الرابع
)١(ات التيسيرخارطة الطريق العامة آللي

البرنامجالهيئةالتاريخ
اية دورة اجلمعية ا إىل املكتب للسنة القادمة بني الفريق املكتبقرب  توزيع البنود املعهود 

العامل يف الهاي والفريق العامل يف نيوروك 
ة النظر يف جتديد الواليات واختاذ قرار بشأن العملية أو اآللياملكتبحبلول شباط/فرباير

) استنادا إىل تقييم ذلكاملناسبة (آلية التيسري أو املقرر أو غري
قني العاملني، يسابق يقوم به املنسقان املعنيان بالفر 

تعيني امليسرين، وجهات التنسيق، واملقررين و/أو غريهم عند 
االقتضاء

الفريق العامل يف الهاي، الفريق حبلول آذار/مارس
كر و يالعامل يف نيو 

ميسر و/أو جهة تنسيق برنامج عمل ملنسق الفريق يقدم كل 
العامل ذي الصلة ومعه جدول زمين لألهداف اليت يلزم 
حتقيقها حىت بداية دورة اجلمعية، وإن أمكن، لالجتماعات 

املقررة 
سبعة أسابيع قبل انعقاد 

مجعية الدول األطراف
الفريق العامل يف الهاي، الفريق 

كر و ينيو العامل يف 
يسرون وجهات التنسيق مشاريع التقارير والقراراتيقدم امل

ستة أسابيع قبل انعقاد مجعية 
الدول األطراف

الفريق العامل يف الهاي، الفريق 
كر و ينيو العامل يف 

اعتماد مشاريع التقارير والقرارات

مخسة أسابيع قبل انعقاد 
مجعية الدول األطراف

اعتماد مشاريع التقارير والقراراتاملكتب

أربعة أسابيع قبل انعقاد مجعية 
الدول األطراف

توزيع الوثائق الرمسية املتعلقة باجلمعيةأمانة مجعية الدول األطراف

-...تشرين الثاين/نوفمرب- ...
كانون األول/ديسمرب

النظر يف مشاريع التقارير والقراراتمجعية الدول األطراف

_______________________
جدول يف هذا اإلطار ينطبق يف حني ، الفريق الدراسي املعين باحلوكمةعلى كذلك خارطة الطريق اإلرشادية أعاله  تنطبق ) ١(

اليت حتكم اخلاصة والظروفلسابقة ملمارسة ااويف ضوءاألوىل من جمموعات هذا الفريق. موعة على ازمين خاص
املوضوعات وفقا ، ستناقش هذهالتعديالتبريق العامل املعين الففضال عنامليزانية، امليسر املعين باجلامع و القرار 

سيضعها امليسر املختص على أساس سنوي.خلارطة طريق منفصلة، 
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المقررات-باء

ICC-ASP/13/Dec.1المقرر
٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧الثة عشرة املعقودة يف الثيف اجللسة العامة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/13/Dec.1

القاضيينعلىالمعاشات التقاعدية السابق للمحكمة للتطبيققابلية نظاممقرر: 
كوت وانسيريكوالسابقين

إن مجعية الدول األطراف،
بتاريخ ٣٣٥٩رقم احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدوليةاحلكم الصادر من إذ تضع يف اعتبارها

القاضيني السابقني باحملكمة اجلنائية الدولية برونو كوت بشأن الشكوى املقدمة من ٢٠١٤متوز/يوليه ٩
ودانييل دافيد نتاندا انسرييكو الذي قررت فيه احملكمة حقهما يف أن تعيد اجلمعية النظر بالكامل يف قرارها 

،)١(٢٠٠٧الصادر يف كانون األول/ديسمرب 
ا الإىلتشريوإذ تبدأ مدة والية القضاة الذين سادسة بأن القرار الذي اختذته اجلمعية يف دور

م رهنا  م أثناء الدورة من تاريخ انتخا الدورةأثناءةعتمداملوالشروطألحكامباستيفاء اسيتم انتخا
،)٢(السادسة

ا الالقرار الذي اختذته اجلمعية يفإىل شري وإذ ت تاسعة بأن القرار الذي توصلت إليه اجلمعية دور
ا السادسة والذي ت املعتمد تضمنه التعديالت املدخلة على نظام املعاشات التقاعدية للقضاةيف دور

،)٣(ال ينبغي أن يفتح من جديدICC-ASP/6/Res.6القرارب
اليت أعيد تقدميها ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر ٥مذكرة هيئة الرئاسة املؤرخة إىل تشري أيضا وإذ

ا الثالثة عشرة األسانيد املقدمة من الطرفني يف الدعوى املرفوعة أمام فضال عن،)٤(إىل اجلمعية يف دور
،احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية

إعادة النظر بدقة يف هذه املسألة يف الدورة الثالثة عشرة للجمعية،وبعد

٩واملعلن يف ٢٠١٤أيار/مايو١٥يف صادرال٣٣٥٩، احلكم رقم ١١٨لدورة احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، ا(١(
.٢٠١٤متوز/يوليه 

لد األول، اجلزء )،ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧لسادسة ... الدورة ا... ةالرمسيالوثائق)٢( ٣٣و٣٢تان ، الفقر األولا
اللتان تنصان  على ما يلي:

، قررت اجلمعية، بناء على توصية املكتب، أن تبدأ ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠يف اجللسة الثانية، املعقودة يف -٣٢"
م وتنتهي بانتهاء الفرتة املتبقية للقضاة الذين مدة والية القضاة الذين م مللء الشواغر القضائية من تاريخ انتخا جرى انتخا

كانون األول/ديسمرب، تنتهي مدة والية السيدة فوميكو سايغا يف ٣حيلون حملهم. ووفقًا لنتيجة االقرتاع الذي جرى يف 
آذار/مارس ١٠نسرييكو ستنتهي يف او كوت والسيد دانييل ، على حني أن مدة والية السيد برون٢٠٠٩آذار/مارس ١٠

٢٠١٢.
ماويف نفس اجللسة، قررت اجلمعية، بناء على توصية املكتب، أن تبدأ مدة والية القضاة الذين جرى- ٣٣ أثناءنتخا

".هذه الدورة رهناً باستيفاء األحكام والشروط املعتمدة أثناء الدورة السادسة
لد األول، اجلزء )،ICC-ASP/9/20(٢٠١٠لتاسعة ... الدورة ا... ةق الرمسيالوثائ) ٣( .٣٥-٣٣ات ، الفقر الثاينا
Corr.1.و,، التذييل األولICC-ASP/13/34/Add.1الوثيقة )٤(
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ا الاجلمعية الذي اختذته رقراالتأكيد جمددا على التقرر سادسة بأن تبدأ مدة والية القضاةيف دور
م أثناء تلك الدورة وفقا  لنظام املعاشات التقاعدية للقضاة املعتمد بالقرارالذين مت انتخا

ICC-ASP/6/Res.6.
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المرفقات
المرفق األول

ضقرير لجنة وثائق التفويت
لينا ليند (إستونيا)- السيدة مينا الرئيسة: 

٢٥جلنائية الدولية، وفقًا للمادة عيَّنت مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة ا-١
كانون ٨من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف، يف جلستها العامة األوىل اليت ُعقدت يف 

ا الثالثة عشرة تتألف من ممثلي الدول األطراف التالية: ٢٠١٤األول/ديسمرب  ، جلنة لوثائق التفويض لدور
ليشيت، الدامنرك، شيلي، كوت ديفوار، خلتنشتاين، مايل.-ور إستونيا، باراغواي، البوسنا واهلرسك، تيم

.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧و١٠و٨اجتماعات يف ٣وعقدت جلنة وثائق التفويض -٢
، مذكرة من ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧وُعرضت على اللجنة، يف اجتماعها الذي ُعقد يف -٣

علق بوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف نظام ، تت٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧األمانة مؤرخة 
روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف الدورة الثالثة عشرة جلمعية الدول األطراف. وقدَّمت رئيسة 

اللجنة حتديثاً للمعلومات الواردة يف املذكرة املعنية.
جلنة وثائق التفويض، كانت قد من املذكرة والبيان ذو الصلة بأنه، وقَت اجتماع ١وتفيد الفقرة -٤

لدول األطراف، بالشكل املنصوص اوردت وثائق تفويض رمسية للممثلني يف الدورة الثالثة عشرة جلمعية 
التالية :٧٧من النظام الداخلي، من الدول األطراف ال ٢٤عليه يف املادة 

أوغندا، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، األرجنتني، إسبانيا، أسرتاليا، إستونيا، أملانيا، أندورا، أورغواي، 
باراغواي، الربازيل، بربادوس، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بورندي، 
البوسنة واهلرسك، بولندا، بريو، ترينيداد وتوباغو، تشاد، جزر القمر، جزر كوك، اجلمهورية 

كوريا، مجهورية ملدوفا، جورجيا، الدامنرك، التشيكية، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية  
رومانيا، ساموا، سان فنسنت وغرينادين، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سورينام، 
السويد، سويسرا، سرياليون، شيلي، صربيا، غامبيا، غانا، غواتيماال، غيانا، فانواتو، فرنسا، 

ديفوار، كوستاريكا، كينيا، لتوانيا، خلتنشتاين، كندا، كوتكرواتيا،الفلبني، فنلندا، قربص،
لكسمربغ، ليسوتو، مالديف، مالطة، مايل، مدغشقر، املكسيك، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، 

هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.
ة ، كانت قد أُبِْلغت إىل األمانبأنه، وقَت اجتماع جلنة وثائق التفويضمن املذكرة ٢الفقرة وتفيد-٥

الدول األطراف، جلمعيةالتالية يف الدورة الثالثة عشرة ٤١الـ معلومات عن تعيني ممثلي الدول األطراف 
برسائل برقية أو بالفاكس من رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية يف الدولة الطرف املعنية:

املتعددة –ديش، بوليفيا (دولة أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، بليز، بنغالأنتيغوا وبربودا، األردن، 
ليشيت، اجلبل األسود، مجهورية أفريقيا الوسطى، اجلمهورية الدومنيكية، - القوميات)، تونس، تيمور
أفريقيا، جيبويت، الرأس ً       مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ، جنوب مجهورية تنزانيا املتحدة، 

–غابون، غرينادا، فنزويال (مجهورية األخضر، زامبيا، سانت لوسيا، سيشيل، طاجيكستان، 
التفيا، ليبرييا، ماالوي، اململكة كيتس ونيفيس، البوليفارية)، فيجي، كمبوديا، كولومبيا، الكونغو،  

منغوليا، موريشيوس، ناميبيا، ناورو، نيجر، نيجرييا، املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،
هندوراس.
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للجنة وثائق تفويض ممثلي مجيع الدول األطراف املشار إليها يف مذكرة وأوصت الرئيسة بأن تقبل ا-٦
َلغ إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن وثائُق التفويض الرمسية ملمثلي الدول األطراف  األمانة، على أن تـُبـْ

.من هذا التقرير٥املشار إليها يف الفقرة 
:ار التايلوبناء على اقرتاح من الرئيسة، اعتمدت اللجنة مشروع القر -٧

"إن جلنة وثائق التفويض،
وثائق تفويض املمثلني إىل الدورة الثالثة عشرة جلمعية الدول األطراف يف وقد نظرت يف

من هذا التقرير؛٥و٤نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املشار إليهم يف الفقرتني 
".وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف املعنيةتقبل

ُتمد مشروع القرار الذي اقرتحته الرئيسة بدون تصويت. واع-٨
واقرتحت الرئيسة عندئذ أن توصي اللجنة مجعية الدول األطراف باعتماد مشروع قرار (انظر الفقرة -٩

أدناه). فاعُتمد املقرتح املعين بدون تصويت. ١١
ويف ضوء ما سلف، يُقدَّم هذا التقرير إىل مجعية الدول األطراف.-١٠

جنة وثائق التفويضتوصية ل
توصي جلنة وثائق التفويض مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية -١١

الدولية باعتماد مشروع القرار التايل: 
"وثائق تفويض الممثلين في الدورة الثالثة عشرة لجمعية الدول األطراف في نظام روما 

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
،ية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةإن مجع

يف تقرير جلنة وثائق التفويض املتعلق بوثائق تفويض املمثلني يف الدورة الثالثة وقد نظرت
عشرة للجمعية ويف التوصية الواردة فيه،

."تقرير جلنة وثائق التفويضتوافق على
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ثانيلمرفق الا
ي للمكتبالتقرير الشفو 

ا مكتبها خالل هذا األنعن تقريرا قدم إىل مجعية الدول األطرافيشرفين أن أ-١ شطة اليت اضطلع 
األخري هو التقرير هذا التقرير وملا كان للجمعية. ةكرئيسواجبايتاستالمي للمرة الثالثة منذ وذلك العام، 

.الثالث األخريةيف السنوات املكتب تناوهلا اليتعكس أيضا بعض املواضيع الرئيسية يس، فإنه هلذا املكتب
املكتب ستة عشر اجتماعا رمسيا ملساعدة اجلمعية يف عقد الدورة األخرية للجمعية، ومنذ اختتام -٢

ا مبوجب نظام روما األساسي. وأقر املكتب، يف تقرير  عام ه عن أساليب العمل لاالضطالع مبسؤوليا
عقد اجتماعات املكتب يف نيويورك، وكذلك يف الهاي على ه قدماإلسهام الكبري الذي ب) ١(٢٠١٣

ذهالعالقة بني الفريقني العاملني.  واجتماع ٢٠١٣ثالثة اجتماعات للمكتب يف عام عقدت ،خلفيةو
.والييتالهاي خالل فرتة ، قمت بعدة زيارات لالسياقنفس يف الهاي. ويف ٢٠١٤عام واحد يف

املعقودة يف تشرين الثاين/الدورة الثانية عشرة للجمعيةيفملكتب ا إىل اات املعهود للواليووفقا -٣
، نيملاالعة الفريقنيتوصيحدد املكتب مهام كل فريق من فريقيه العاملني وقام، بناء على ،٢٠١٣نوفمرب
:وجهات التنسيق على النحو التايلامليسرين بتعيني 

الفريق العامل يف نيويورك(أ)
مل السيد ريكيا تاكاهاشي، مغادرة بعد و السيد ريكيا تاكاهاشي (اليابان). -ت املتأخرا‘١’

له.اكتب خلفاملعني ي
السيدة -تعيني املوظفني باحملكمة لتمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف جمالا‘٢’

.غريللو (كوستا ريكا)-نيليو جينا غ
.نا رودريغيز (غواتيماال)السيدة آنا كريستي-قرار اجلامع ال‘٣’

واصل الفريق العامل املعين التعديالت االجتماع يف نيويورك، برئاسة السفري بول سيغر (سويسرا).و 
ا الثانية عشرة وقررت  لعادل التمثيل اجلغرايف وااملتأخرات أن يكون تقدمي التقارير املتعلقة باجلمعية يف دور

كل سنتني. ولذلك مل تطلب تقارير من آليات املوظفني باحملكمة  تعيني والتوازن بني اجلنسني يف جمال
ذين املوضوعني  للدورة الثالثة عشرة للجمعية.التيسري املعنية 

الهاييفالفريق العامل(ب)
(النمسا)دروملالسفري يوهانس فرينر -امليزانية ‘١’
(النرويج)ة أنيكن كروتنسالسفري -التعاون ‘٢’

السيد روبرتو بيليلي (إيطاليا)-لقبضاسرتاتيجيات اباملعيناملقرر 
(هنغاريا)سوميغيا ييولغةالسفري -املساعدة القانونية ‘٣’
كوراتش (كرواتيا)مردن  السفري -عملية التخطيط االسرتاتيجي للمحكمة اجلنائية الدولية ‘٤’

)١ (ICC-ASP/12/59.
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تمعات املت‘٥’ - جرب األضرارمبا يف ذلك والصندوق االستئماين للضحايا،ضررةالضحايا وا
(تونس)ري(كولومبيا) والسفري حممد كرمي بن بشليونغوميز السفري إدواردو بيزارو 

القطريةجهات التنسيق (ج)
التكامل (بوتسوانا والسويد)‘١’
خطة العمل (قربص واليابان)‘٢’
جهة إستونيا) اجلمعية (وعملت رئيسة-بلجيكا واليابان) و عدم التعاون (أوروغواي‘٣’

.احبكم منصبهملنطقتها تنسيق 
بورلني اجلمعية، السفري ماركوسةرئيسلئبانناالبهقام ذي وأود أن أعرب عن تقديري للعمل ال-٤

نيالتابعة اجلمعية كمنسقني للفريقني العاملني رئيسوعمل النائبان ل)، والسفري كني كاندا (غانا). (سويسرا
.فلنيألعمال املعروضة على هذين احملاالنهوض بيف اسيا أسامدعمهكان للمكتب، و 

لذي كرسه يف والوقت االذي قام به سيغر (سويسرا) للعمل بولأيضا أن أشكر السفريوأود -٥
.رئاسة الفريق العامل املعين بالتعديالت

الهاي، سنة لفريق العامل يفالتابع ل، احلوكمةاملعين بيفريق الدراسالملكتب متديد والية وقرر ا-٦
تعيني باملكتب وقام. ICC-ASP/12/Res.8طلب اجلمعية الوارد يف املرفق األول للقراربناء على أخرى 

ات تنسيق . وباإلضافة إىل ذلك، مت تعيني جهيلفريق الدراسلالسويد) رئيسا إمسغارد (السفري هاكان
موعة األوىل: زيادة من مواضيع الدراسةموعتني اجلهتني املشاركتني . إلجراءات اجلنائيةفعالية ا: ا
مغادرة السيدوبعد هينكويت (هولندا) والسيد شهزاد شارانيا (اململكة املتحدة). توماسالسيدللتنسيق: 

موعة.التنسيق الهينكويت، تويل السيد نوبويوكي موراي دور جهة توماس موعة الثانية: و ثانية هلذه ا ا
.)سيد كالوس كيلر (أملانيا: الوجهة التنسيقوسطاء. 

من املقدمة لنظر يف مقرتحات التعديل للدول األطراف لأوىل حفل كمامفيديفريق الدراسوكان ال-٧
قواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اقرتحت احملكمة مرة أخرى هذا العام إدخال تعديالت على الو احملكمة. 
الفريق العامل املعين بالتعديالت، وكذلك ، يلدراسفريق ااإلجراءات اجلنائية. وناقش التسريعدف 

، احملددة يف ) (ب)٢(١٤٤و)، ٣(١٠١و)، ٣(٧٦قواعد التعديل لاملقرتحات املقدمة من احملكمة 
احملددة يف إطار جديدة، مكررا١٤٠باعتماد قاعدة ، فضال عن توصية احملكمة "املسائل اللغويةجمموعة "
) للمحكمة ٢(١٤٤) و ٣(٧٦املقرتحة للقاعدتنيتعديالت ستسمح الو . "املسائل التنظيمية"جمموعة 

مثل هذه لعدم إخالل فادات شهود االدعاء، أو قرارات احملكمة، على التوايل، إلأن تأذن برتمجة جزئية ب
ايةبدجيلللمحكمة بتأ) ٣(١٠١قاعدةللالتعديل املقرتح وسيسمح قوق املتهمني. حبالرتمجات اجلزئية 

ا. معينة إىل حني اإلشعار بددة لقرارات اآلجال احمل ا املقرتحة بشأن مكرر ١٤٠وتنص القاعدة رتمجا
رض أو ملأي جلسة بسبب اضور يفحلإذا تعذر على أحد القضاة اهلى أنع"الغياب املؤقت للقاضي" 

اع مسالدائرة أن يقررا مواصلة يفني ني الباقييللقاضجيوز متوقعة وملحة، ريسباب شخصية أخرى غأل
، ووافق الطرفان على ذلك.مصلحة العدالةإذا كان ذلك يفغياب ذلك القاضي يف الدعوى 

رمبا لجمعية ملواصلة و احلالية لخالل الدورة مرة أخرى التعديالت املعين بالفريق العامل وسيجتمع -٨
". وفيما يتعلق ويةغقضايا اللال"جمموعةاحملددة يف ةقرتحاملتعلقة ببعض التعديالت املاختتام املناقشة 

نهج لكنه يوافق على الاملقرتحة، ال يوصي الفريق العامل باعتماد قاعدة جديدة، و مكررا١٤٠القاعدةب
ات اليت ناقشقد تكون مفيدة يف املأي معلومات إىل إبالغه باحملكمة ااحملكمة حىت اآلن، ودعالذي اتبعته 

تراه مناسبا.حسبما الفريق العامل بشأن هذه املسألة، جيريها
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املقدمة لتعديل قرتحات امليف اآلنالفريق العامل املعين بالتعديالت ينظر اإلضافة إىل ذلك، وب-٩
ملناقشة ٢٠١٥نتظام يف عام زيد من اال. ولذلك سيجتمع الفريق العامل مبأيضانظام روما األساسي

ة.ختلفاملاملقرتحات
وقامت اجلمعية جلمعية الدول األطراف. ة فرتة والييت كرئيسهذا املكتب و تنتهي فرتة والية اليوم و -١٠
حني لسماح للمكتب بتويل مهامه إىللمن النظام الداخلي للجمعية ٢٩املادة بتعديل العام املاضي يف 

الدورة بيد أنه بالنظر إىل أنه سيطبق من جداً.التعديل مهمذا ه. و تهان بدايماجلمعية بدالانتهاء دورة 
ألنه سيتعني عليه أن يدير صعبسيكون يف موقف ملكتب اجلديد فإن ا، فقطشرة فصاعداالرابعة ع

ا. والنتقال األعمال بني املكتبني ب دعي ،سالسةأعمال دورة مل يقم باألعمال التحضريية املتعلقة 
ني.حلضور اجتماعات املكتب بصفة مراقباملكتب اجلديدأعضاء 

كلفت شغل منصب رئيس اجلمعية من خالل عملية تشاورية،  لاملاضي ووفقا للممارسة املتبعة يف -١١
لثالثة للدورات من ارئيس التحديد لجراء مشاورات بإاجلمعية، السفري كني كاندا (غانا)، ةنائب رئيس

السيد صديقي كابا، وزير اختيار معايل املشاورات يد املكتب نتيجة هلذهأو .عشرة إىل السادسة عشرة
أشكر و . ةعشر ةالسادسمن الثالثة عشرة إىل لدورات لجلمعية الدول األطرافائيسر ل، السنغابالعدل 

أحد ين خيلفأن جداً يسعدين، و للغاية مبهارةذه املسألة اهلامة على أداء مهمته املتعلقة السفري كاندا 
الوزير  من أن ةاثقمنذ أمد بعيد للمحكمة. وأنا و ةقو بينؤيداملعن حقوق اإلنسان و املرموقني املدافعني

لدول من اكفل الدعم الالزم من أنه سيأعضاء املكتب اجلديد، حبكمة و من بدعم اجلمعية،سيوجها بكا
.الوفاء بواليتهامن أجل األطراف للمحكمة 

لفريق لارئيس اجلمعية ومنسقا لر (أوروغواي) نائبغمورتزينألفاروالسفرياختيار وأيد املكتب أيضا -١٢
الرئيس يف الهاي ونيويورك دورًا حامسا يف انائبوسيؤدي الهاي لفرتة الثالث سنوات القادمة. يفالعامل 

. نياملعنينيالعاملالفريقني دعم الرئيس وإدارة أعمال 
مجيع تعاجل وملبدرجة كبريةجلمعية باعمل الدورات عبء الما بني يف فرتة على مر السنني، زاد و -١٣

طرائق العمل يف تقييم ب٢٠١٣عامونتيجة لذلك، قام املكتب يف لكفاءة. أقصى قدر من ابالعمليات 
بشأن تقييم وترشيد طرائق عمل ٢٠١٣التقرير الذي قدمه املكتب يف عام ويتضمن الفريقني العاملني.

ني. العاملفريقيه رتشيد عمل املكتب و لاهليئات الفرعية التابعة للمكتب توصيات وقرارات ملموسة وعملية 
هحزيران/يونيبداية يف قمت، يف هذا الصددو ذا العام على كيفية تنفيذ هذه التوصيات. هكز املكتبر و 

بينهم مشاركًا من ٧٠اجلمعية. وحضر املعتكف أكثر من للحوكمة يف معتكف مصغر مكرسبتنظيم 
رك، مبا يف من الهاي ونيويو دولة طرفا ٥٠من ومستشارين قانونيني من الدول األطراف نيدائمنيممثل

جزءا من املكتب بأن تكون املهتمة األطراف الدول ي ممثلجهات التنسيق و ذلك أعضاء املكتب وامليسرين/
تمع املدين. ووزع ملخص غري رمسي ب)، فضال عن مسؤولني٢٠١٧-٢٠١٤القادم ( احملكمة وا

تمع املدين. على للمعتكف  ملكتب القادم الرتكيز على اواصلأن يوأمتىن الدول األطراف واملراقبني وا
طرائق العمل.ترشيد 

التنفيذي العام املاضي القرار يف اعتمدت اجلمعية ، شاورات الصعبةمن املمخس سنوات وبعد -١٤
من نظام روما ١١٢املادة من٤الوالية الشاملة املنصوص عليها يف الفقرةبالرقابة املستقلة آللية 

آللية الرقابة املستقلة دائم الرئيس التعيني إىل بدء معية أيضا  املكتب دعت اجل،األساسي. يف هذا القرار
املعين فريق للا(كوستاريكا) رئيسأورتيغاأوربيناخورخيتعيني السفريباملكتب وقام يف أقرب وقت ممكن. 

ليمكي خورخي السفريتوىل مغادرة السفري أوربينا هلولندا، وبعد الرقابة املستقلة؛ بتعيني رئيس آلية 
الفريق: ا هذضاء يف أمساؤهم أعالسفراء التالية أيضا بتعيني املكتب وقام (غواتيماال) رئاسة فريق التوظيف. 

ماكيناموتشريي(بلغاريا)، والسفري جيمس المربت (كندا)، والسفرية روزكوليفالسفري نيكوال إيفانوف
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يتضمن قائمة خمتصرة إىل املكتب الفريق تقريرا خاميي فيكتور ب. ليدا (الفلبني). وقدم(كينيا)، والسفري
على القيم و مالفريق على عملهأعضاء متفق عليها بتوافق اآلراء للمرشحني هلذا املنصب. ويشكر املكتب 

. وعلى الرغم من اجلهود اليت بذهلا السفري بنديكت فرانكينيت ملعملهكرس الوقت املستفيض امل
ذه املسألة يف نيويورك، ال يزال التعيني يف منصب رئيس آلية (بلجيكا) لتيسري مناقشات املكتب  املتعلقة 

ا كون الوقت مناسبا ألن يعيدالرقابة املستقلة معلقا. وقد ي املكتب القادم النظر يف الطريقة اليت يتم 
جتنبددة يف احملكمة و احمللضمان تطبيق إجراءات التعيني التعيني يف هذا املنصب أو أي منصب آخر 

التأخري يف شغل الوظائف.
وستنتخب الدورة الثالثة عشرة للجمعية ستة قضاة. وتعتمد كفاءة وفعالية احملكمة على خربة -١٥

ا. ولذلك من األمهية مبكان أن ترشح الدول وأن تنتخب القضاة الذين  تتوافر فيهم املؤهالت وكفاءة قضا
ي نظام روما األساسي بإنشاء جلنة استشارية معنية . ويوصاملطلوبة للتعيني يف أعلى املناصب القضائية

بالرتشيحات لتقييم املرشحني للمناصب القضائية. وأنشأت اجلمعية قبل عامني هذه اللجنة لتيسري تعيني 
٢٠١٣أكثر األفراد كفاءة قضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية. وتعمل اللجنة بكامل طاقتها منذ بداية عام 

طراف فعال من تقييم اللجنة للمرة الثانية هذا العام. واجتمعت اللجنة يف نيويورك يف واستفادت الدول األ
لتقييم املرشحني للمناصب القضائية، مبا يف ذلك عن طريق ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ١٢إىل ٨الفرتة من 

. وحيدوين األمل يف أن٢٠١٤أيلول/سبتمرب ٢٩وقدمت تقريرها للجمعية يف املقابالت الشخصية،
ا أثناء االنتخابات القضائية. تساعد االستنتاجات الواردة يف التقرير الدول األطراف يف اإلدالء بأصوا

مادوريرا (الربتغال) واملساعدة ، نظر املكتب، برئاسة السيد جواو على مدى الشهرين املاضينيو -١٦
م ديفنسوراالسيناتور مرياستقالة بعد الذي نشأ خيارات خمتلفة مللء الشاغر القضائييف ألمانة، لالفنية 

هيف اعتبار أخذ املكتب . و صحيةألسباب ٢٠١٤يف حزيران/يونيو ةنتخبميةكقاضاسنتياغو من منصبه
األحكام الواجبة التطبيق من نظام روما األساسي، والقرار املتعلق برتشيح وانتخاب القضاة، وكذلك اآلثار 

عقده خالل الدورة الثالثة عشرة للجمعية. وخلص املكتب إىل أنه احملتملة النتخاب القضاة الستة املزمع 
كانون األول/ديسمرب ١٧إىل ٨ال ميكن وفقا لإلطار القانوين القائم إجراء االنتخاب يف الفرتة من 

وقرر لذلك إحالة املسألة إىل اجلمعية مع التوصية بالنظر يف حتديد موعد لالنتخاب املتعلق مبلء ٢٠١٤
.٢٠١٥ضائي يف عام الشاغر الق

املعنية للجنة االستشاريةتتاح أن أنه يلزم لنظر يف الشواغر القضائية، اتفق املكتب على وعند ا-١٧
ا املو تعيينات الفرصة لتقييم املرشحني مللء الشواغر القضائية. بال القراراضية بينما عدلت اجلمعية يف دور

ICC-ASP/3/Res.6من تاريخ االنتخاب لتمكني ستة أسابيع قبل لقضاة ايح ترشنتهي فرتة تبدأ و ألن ت
فإن يف االعتبار، تقرير اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات توصل إليها يأخذ النتائج اليت من الوفود 
طبقًا للقواعد السابقة لفرتة الرتشيح مللء الشواغر و مللء الشواغر القضائية. بالنسبةمل حيدثذلك 

متلك اللجنة الوقت الكايف للنظر يف املرشحني. ولذلك قرر املكتب أن يقرتح على القضائية، قد ال
مللء فرتات الرتشيح اجلمعية تعديال تقنيا لكي تتماشى فرتات الرتشيح لالنتخابات القضائية العادية مع 

(األرجنتني) لعمل اللجنة. ومت  تعيني السيدة فرناندا ميليكاي كايفالوقت الفري و الشواغر القضائية لت
التعديلاحرت اقتقدميبتاملكقرراألطراف،الدولمجيعمعامليسرةتشاورميسرة هلذا التعديل، وبعد 

.هالعتمادللجمعية
احملكمة اجلنائية الدولية فخصوصا على مسألة التكامل. تللجمعية، ركز ة، بصفيت رئيسومن جانيب-١٨
؛ وقبل كل شيء على الصعيد الوطينأوال املساءلة سعي إىل وينبغي أن يكون الحمكمة املالذ األخريهي 

ا اتعزيز سلطعلىمساعدة الدول و  اجلهات املعنية. أن تسهم فيها مجيع ينبغي حمورية عملية لقضائية ا
واالحتاد األفريقي، ،مع منظمات إقليمية مثل جامعة الدول العربيةأجريت مشاورات ،طوال فرتة والييتو 

منظمة الدول األمريكية، و لفرنكوفونية، واملنظمة الدولية لجملس أوروبا، و الحتاد األورويب، او والكومنولث، 
.ستكشاف سبل التعاون يف جمال بناء القدراتى الخر ة جهات أوعد
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لى مدى السنوات الثالث املاضية، أجريت اتصاالت عديدة مع خمتلف أصحاب املصلحة وع-١٩
األمم بمع مسؤولني وأجريت لقاءات يف نيويورك والهاي. إىل االنعقاد اجلمعية مكتب دعوة باإلضافة إىل 

، والعديد من أعضاء السلك كمةاحملبسؤولنيمنظمات إقليمية خمتلفة، وميف ومسؤولني،املتحدة
تمع املدين، و ،الدبلوماسي، واألوساط األكادميية السياسات صانعياجتماعات ثنائية مع عقدت وا

الدول أعضاء مع أعضاء جملس األمن، السيما تناولت ذلك كيف العديد من الدول.  ومسؤولني حكوميني
وجود وزراء ، انتهزت فرصة كل خريفويف  األطراف يف نظام روما األساسي، جمموعة متنوعة من املواضيع. 

اجتماعات عقدلاجلمعية العامة لألمم املتحدة باملناقشة العامة أثناء ومسؤولني رفيعي املستوى يف نيويورك 
ة.مع وزراء من دول أعضاء يف األمم املتحد

ويف السنوات الثالث األخرية، ركزت أيضا على التوعية، ونشرت العديد من املقاالت يف وسائل -٢٠
راف على طراف ودول غري أطلقيت حماضرات يف دول أأاإلعالم، عن طريق قنوات التواصل االجتماعي، و 

حد سواء.
نظام روما من ١١٢املادة من ٢الفقرة مبوجب مسؤولة عدم التعاون، اجلمعية سألة وفيما يتعلق مب-٢١

مسألة تتعلق بعدم التعاون. وطلبت ةأييف ،من النظام األساسي٨٧عمال باملادة ،النظرعن األساسي
ة مع مواصلة املشاركة بنشاط وبصورة بناء"اجلمعية ةإىل رئيسICC-ASP/12/Res.8القرارمن ١٠الفقرة 

منع حاالت عدم يف عدم التعاون، املتعلقة ب، وفقا إلجراءات املكتب املعنينيمجيع أصحاب املصلحة 
، اشرتكنا أنا طوال السنة املاضية". و جلمعيةإىل ااحملكمة اليت حتيلها عدم التعاون حاالت التعاون ومتابعة 

الدائرة التمهيدية أصدرت فيها اليت حلاالت معاجلة امنع حاالت عدم التعاون و يف بنشاط املكتبو 
م أوامر بالقبض يف إعالم اجلمعية وجملس األمن بوجود األشخاص البللمحكمة قرارات  ذين صدرت بشأ

بانتظام، عدم التعاون بشأن اجلمعية اليت وضعتها جراءات اإلونفذت إقليم إحدى الدول األطراف. 
بناء على اإلجراءات كتب م املوقدكتب. ونوقشت حاالت عدم التعاون يف العديد من اجتماعات امل

يتضمن عدة توصيات.إىل اجلمعيةتقريرا يف الدورة العاشرة للجمعيةاملعتمدة 
عرب عن تقديري للدول واملنظمات الدولية اليت شاركت يف ألود أن أغتنم هذه الفرصة وأ-٢٢
التعاونأود أيضا أن أشري إىل الصدد . ويف هذا يف املستقبلملنع حاالت عدم التعاون الت اليت بذلت او احمل

الصادرة عن األمني العام لألمم املتحدة يف يةوجيهبادئ التألمم املتحدة واحملكمة وأرحب باملاجلاري بني ا
أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية أوامر بإلقاء القبض عليهم العام املاضي بشأن االتصال باألشخاص الذين 

أي اتصاالت أساسية مع إجراء قبل إبالغي و ةالعامةإبالغ املدعيمارسة ا مبأرحب أيضو . )٢(أو حبضورهم
الصادرة عن يةوجيهبادئ التامل. وتستحق الذين أصدرت احملكمة أوامر بإلقاء القبض عليهماألشخاص 
تهم سياسبشأن تفاق إىل االدول األطراف نفسها الذكر بوجه خاص بالنظر إىل عدم توصل األمني العام 

األساسية.االتصاالت غري لتجنب
مبكافحةاملعينالعاملللفريقاألولاالجتماعتحتفتاأخرى،أنشطةبنيمن،٢٠١٤عامويف-٢٣

يفديفواركوتبالوطنيةاجلمعيةيفعقدالذيبالفرنسيةالناطقةاألفريقيةالبلدانيفالعقابمناإلفالت
سلوفينيابردوبيفعقدتاليتالدراسيةاحللقةيفثتحتدو .االجتماعهذايفكلمةوألقيت،أبيدجان

اجلنائيةحملكمةاأصدقاءجمموعة"معلقاءأجريت،جنيفيفو .كمبااليفادخلتاليتتعديالتالبشأن
يفالدوليةاجلنائيةاحملكمةمراعاةلتعميماألطرافالدولاتضطلعاليتاألعمالملناقشة"الدولية

معنيةقنيةتدراسيةحلقةيفشاركتو اإلنسان،حقوقجملسبهيقومالذيالشاملالدورياالستعراض
الساميةاملتحدةاألمممفوضةمعوشاركتاإلنسانية.ضداملرتكبةاجلرائمبشأناتفاقيةمشروعبوضع
جنيفيفالدبلوماسيةاألوساطمعأجريتاليتنقاشالحلقةيفبيالي،نايفالسيدةاإلنسان،حلقوق

)٢ (A/67/828–S/2013/210.
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الدائمةالبعثةمعباالشرتاكاحللقةهذهمكتيبنظموقدالوحشية.جلرائماعنالوطنيةاملساءلةبشأن
املشرتكةالتنسيقوجهاتوالسويدبوتسوانامنمشرتكةةرعايبو جنيفيفاملتحدةاألمملدىإلستونيا

املتصلاجلنسيللعنفحدوضعباملعينالعامليالقمةمؤمترتوحضر .التكاملبواملعنيةللجمعيةالتابعة
إعالميةإحاطةيفو املتحدةالوالياتيفنوابالجملسأمامكلمةوألقيتلندن،يفعقدالذيبالنزاعات

يفعقدالذيالدويلاإلنساينالقانونبشأنالعامنيللمدعنيالسنوياحلواريفتوحتدثرسغكونلل
كلمةوألقيتاملستوىرفيعيمسؤولنيمعلقاءاتأجريتازيل،للرب زياريتأثناءو نيويورك.بواليةشوتاكوا

تمعاألكادميية،ألوساطلممثلنيأمام يفاألعضاءالدولمنومسؤولني،برازيلينيودبلوماسينياملدين،وا
يفشاركتأفريقيا،جنوبيفو الدويل.القانونبشأنللمنظمةالسنويةالدورةيفاألمريكيةالدولمنظمة

منظمةمتكنتالذياملستقبل"يفآزرالتوأوجهاملستفادةالدروسالدولية:اجلنائيةواحملكمةأفريقيا"مترمؤ 
والنرويجوفنلنداوسويسراإستونيامناملقدمةالتربعاتبفضلتنظيمهمناألفريقيةالقانونيةاملعونة

آفاقحولاملستوىرفيعةشاوراتمإلجراءأوكرانيابزيارةقمتاألول/أكتوبرتشرينيفو وهولندا.
وزارةو ،اخلارجيةوزارةو اجلمهورية،رئيسمكتبمنمسؤولنيمعاألساسيرومانظامعلىالتصديق
منبالعديدالتقيتحيثاألردنبرملانكذلكوزرتأوكرانيا.وبرملان،الدستوريةواحملكمةالعدل،

اليتاألنشطةعنتفصيالأكثرمعلوماتوتردملنطقة.ايفاألطرافوغرياألطرافالدولمنالربملانيني
.الصلةذاتاملكتبتقاريريفعامليةوالبالتكامليتعلقيمافامتق

لزيارايتالالزماللوجسيتالدعمقدمتاليتواملنظماتاألطرافلدوللامتناينعنأعربأنأودو -٢٤
.ادبلوماسيمتثيلستونياإلليساليتاألماكنيف

ساعدة يتقدمي املما يتعلقواليتها فيباصلت أمانة مجعية الدول األطراف االضطالع و ،وطوال العام-٢٥
ا الفرعية، وفقا للقرارل لفريق باستمرار اخلدمات لاألمانة قدمت و . ICC-ASP/2/Res.3لجمعية وهيئا

املباين املعنية باقبةر املالية، وجلنة املوجلنة امليزانية و وكمة،املعين باحليفريق الدراسوالالعامل يف الهاي، 
ا. من أجلشيحات القضاة املعنية برت واللجنة االستشارية ،الدائمة األمانةوساعدت االضطالع مبسؤوليا

، والفريق احلوكمةاملعين بيفريق الدراسالنيويورك، مبا يف ذلك يف يف تنسيق أعمال املكتب والفريق العامل 
، اجلمعيةةرئيسا تاللقاءات اليت قامزيارات و قدمت التسهيالت الالزمة للديالت، و العامل املعين بالتع

، األمانةونشر املعلومات واالتصاالت. وأود أن أعرب عن امتناين ملوظفي األمانة، وعلى األخص ملدير
العاملني.يقيهفر دعم الذي كان مفيداً ألعمال املكتب و للالسيد رينان فيالسيس، 

املكان الذي ميكن أن تناقش ن من الواضح أن اجلمعية أصبحت ، سنجد أنظرنا إىل الوراءإذا و -٢٦
أن تؤدي ميكنوالذي ينبغي أن تتم هذه املناقشة فيه. و لدول األطرافلالسياسية والشواغل القضايا فيه 

ا اليت عقدورةالكما تدل على ذلك فيما بينها،  يف تيسري احلوار اهامااألطراف دور الدول  اجلمعية يف د
مناقشة خاصة "نظرت اجلمعية يف بند بعنوان ،يف العام املاضيو ، وهي مستعدة للقيام بذلك.العام املاضي

ام إىل رؤساء الدول واحلكومات اجلارية واليتهم وآثاره على ’بناء على طلب االحتاد األفريقي:  توجيه اال
بشأن القضايا احلساسة وكان هناك آلراء تبادل صريح لباملناقشة تمسحو‘". السلم واالستقرار واملصاحلة

الدول األطراف األفريقية.عملية مفتوحة للحوار من أجل معاجلة شواغللبدء ارتياح واسع 
املسائل قيد النظر أمام احملكمة دخل ال تو هناك حدود ملا ميكن مناقشته يف اجلمعية. ومع ذلك، -٢٧

ينبغي أن حترتم حفاظا على مصداقية ونزاهة احملكمة، . و اجلمعيةيف املواضيع اليت جيوز مناقشتها ضمن 
ا يف نظام روما م، املنصوص عليهةالعامةمكتب املدعياستقالل الدول استقالل السلطة القضائية، أو 

.األساسي
حةمبكافمالتزامهعناملاضيةالسنواتيفاجلمعيةأماماملستوىيرفيعاملتكلمنيمنالعديدعربأو -٢٨

بانزا،-سامباكاترينالسيدةالفخامةصاحبةإىلدعوةاحلايلالعاميفووجهتالعقاب.مناإلفالت
أنإىلالنظربالدعوةتقبلةرئيسالأنويسريناجلمعية.أمامكلمةإللقاءالوسطى،أفريقيامجهوريةةرئيس
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ممااحملكمة،إىلنفسهتلقاءمنتاحلاالإحدىأحالالذياألخريالبلدهيالوسطىأفريقيامجهورية
متحدثاً ندياي،مانكارالسيدمعايلهمالعامهذااآلخروناخلاصونواملدعوون.فيهاثقتهعلىيدل
ألمملالعاماألمنيسيمثلالذيسواريسسرباديميغيلالسيدمعايلو ل،اساكيمالرئيسفخامةباسم

بامسه.لمسيتكوالذي،مون-كيبانالسيد،املتحدة
تمع املدينو -٢٩ على نيابة عن املكتب، أود أن أعرب عن تقديري جلميع الدول األطراف واحملكمة وا

م .يف أعمال اجلمعيةتسامهيت الالقيمة روح التعاون و ودعمهممدخال
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ثالثلمرفق الا
البيان المقدم من بلجيكا لتوضيح موقفها قبل اعتماد القرار

ICC-ASP/13/Res.5

يف اجللسة العامة األخرية بشأن موضوع عاجلته آلية اقرتاحات جديدة يأسف وفد بلجيكا لتقدمي 
مالحظات أثناء املناقشة.تقدم بشأنه أي التيسري املعنية بالقرار اجلامع قبل ذلك ومل 

ال تؤثر على مكررا اجلديدة اليت اعتمدت خالل اجللسة العامة ٤٠ويف مفهوم بلجيكا أن الفقرة 
واليته على أساس التفرغ. وال اضياختصاص هيئة الرئاسة بالبت يف الوقت الذي ينبغي أن ميارس فيه الق

هذا القرار.يف اختاذ د للجمعية بالتايلي
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رابعالمرفق ال
ــان ال ــه بي ــةةرئيســالــذي أدلــت ب ــة والمالي ــة الميزاني ــا لجن ــا ماري ، الســيدة كارولين

١٥الجمعيـة فـي دورتهـا الثالثـة عشـرة فـي نيويـورك، فـي أوبازو، أمـام زفرناندي
٢٠١٤كانون األول/ديسمبر 

وأهنئ أيضًا سعادة ؛أهنئك بانتخابك رئيسًا جلمعية الدول األطراف،معايل السيد صّديقي كابا-١
(أورغواي) النتخابه نائباً للرئيس.السفري ألفارو مويرتزنغر

ا-٢ ، نينا إنتلماجمعية، سعادة السفرية تلللرئيسة السابقة لوأود أن أعرب عن امتنان اللجنة وعرفا
للعمل املتميِّز الذي اضطلعت به خالل السنوات الثالث األخرية.

كما أود أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن عرفاين لزمالئي يف جلنة امليزانية واملالية لتفانيهم -٣
نة املنتهية واليتهم: السيد جيل فنكلشتاينشاكرًة أعضاء اللج،وعملهم الشاق خالل دورتيها األخريتني

بًة بأعضائها اجلدد: (فرنسا)، والسيد صموئيل إيتام (سرياليون)، والسيد ماساتوشي ُسغيورا (اليابان)، ومرحِّ
فينو (فرنسا)؛  د(مدغشقر)، والسيد ريشار ندو روبيماناناورال(اليابان)، والسيد أُ السيد هيتوشي كوزاكي

وليس آخراً، أن أشكر العاملني يف األمانة لدعمهم املستمر.كما أود، أخرياً 
ها الثانية والعشرين والثالثة والعشرين.يجلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورتييشرفين أن أقدم تقرير و -٤
إذ تزايد عبء العمل خالل دورتيها اللتني عماللقد شهدت اللجنة مرة أخرى عامًا حافًال باأل-٥

ن/ أبريل وتشرين األول/أكتوبر. ولذا اتفقنا يف بداية جلستنا اليت عقدت يف تشرين ُعقدتا يف نيسا
األول/أكتوبر على أن نُْدِخل تغيرياً على أساليب عملنا بغية التمكن من مواصلة النهوض على حنو ناجع 

ها الذي تقضي به مشاركة احملكمة يف اجللسات ضمن مداباملهام املنوطة بنا يف إطار واليتنا، ما أتاح إبقاء
ا. الضرورة ودعوة مجيع الربامج الرئيسية إىل تقدمي ميزانيا

وأفضى هذا التغيري إىل متكن أعضاء اللجنة من التباحث على حنو أعمق بشأن املسائل املطروحة -٦
عليهم وبشأن توصيات اللجنة. وترى اللجنة أنه ثبت أن هذا التغيري تغيري إجيايب، وخيدم على أفضل وجه 

صاحل اللجنة والدول األطراف واحملكمة مجعاء.م
ويف جلستنا اليت عقدت يف نيسان/أبريل، خصَّصنا معظم وقتنا ملسائل املوارد البشرية والشؤون -٧

الربناجمية يزانية املاإلدارية، بينما ُخصِّصت دورتنا الرئيسية اليت عقدت يف تشرين األول/أكتوبر للنظر يف 
وضعت اللجنة نصب عينيها أن هذه امليزانية ستستلزم تدارسًا مستفيضاً، . وقد ٢٠١٥عام لاملقرتحة 
ا واالرتفاع الكبري يف مقدار امليزانية اليت قدمتها بسبب ما تواجهه الدول األطراف من ضغوط على ميزانيا

مليون يورو.١٧املعتمدة بأكثر من ٢٠١٤احملكمة، الذي يفوق مقدار ميزانية عام 
ا وتقدميها التقارير يف الوقت املناسب، وردها على وأود أن أعرب عن-٨ عرفاننا للمحكمة لتعاو

االستفسارات اليت طُرحت خالل دورَيت اللجنة.
سأبدأ بتناول إدارة املوارد البشرية، مركِّزًة بإجياز على املساعدة املؤقتة العامة، وتصنيف الوظائف -٩

الفنية، وِسن التقاعد.

العامةالمساعدة المؤقتة -أوال
أحاطت اللجنة علمًا باعتزام احملكمة إجراء مراجعة وافية لرتتيبات العقود اليت تربمها والقواعد -١٠

قصرية، بغية املعينني لفرتات واإلجراءات ذات الصلة، مبا فيها ما خيص املساعدة املؤقتة العامة واملوظفني 
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احملكمة إليها تقريرًا عن وضع القواعد يف استخدام املوارد. وقد أوصت اللجنة بأن تقدمالكفاءةتعظيم 
واإلجراءات الالزمة ألن من شأن كل تغيري قد يطرأ على ترتيبات العقود أن ينطوي على إمكانية التأثري 
الكبري على ما يندرج ضمن إطار اختصاص اللجنة واجلمعية من الشؤون املالية والشؤون املتعلقة بامليزانية 

والشؤون اإلدارية.
اللجنة علماً بالنهج الذي تتّبعه احملكمة بشأن وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت ميكن وأحاطت -١١

أن تلزم على مدى عدة سنوات وحتويل الوظائف اليت متوَّل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة منذ فرتة طويلة 
م إليها احملكمة مقرتحات ملموسة لكي تنظر فيها، طبقًا ملبادئ إىل وظائف ثابتة، فأوصت بأن تقدِّ

ا اللجنة واجلمعية. ولئن كانت اللجنة لـّما تتلَق "اهليكل األساسي" للمحكمة  وشروط التوظيف اليت حدد
اء التجميد املفروض  الذي سبق أن طلبته وكان تلقيها هذا "اهليكل األساسي" ميثِّل شرطًا ال بد منه إل

ا رأت أنه ينبغي استثناء حا لة موظفي األمن من ذلك. ولذا اقرتحت اللجنة أن تدرج على الوظائف فإ
خمصَّصات لتحويل وظائف مشغولة يف إطار املساعدة ٢٠١٥احملكمة يف ميزانيتها الربناجمية املقرتحة لعام

املؤقتة العامة إىل وظائف أمنية ثابتة سيستلزمها عمل احملكمة، فُأخذ بالتوصية املعنية يف ميزانية عام 
حة.املقرت ٢٠١٥

معايير تصنيف الوظائف الفنية-باء
أحاطت اللجنة علمًا بأنه جتري مراجعة سياسة احملكمة اليت تبنيِّ املبادئ واإلجراءات اخلاصة -١٢

ا .بتصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها، وأعربت عن تطلُّعها إىل تلقي نتيجة هذه املراجعة وال شك أ
ا اليت سُتعقد يف نيسان/أبريل ةلجنلااليت ستتناوهلا اهلامة من املسائل كون ست .٢٠١٥يف دور

سن التقاعد-جيم
أحاطت اللجنة علماً بأن اجلمعية العامة لألمم املتحدة مل تتخذ أي قرار بشأن السن اإللزامية اليت -١٣

وأن منظمات ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ١تنتهي عند بلوغها خدمة املوظفني الذين التحقوا باملنظمة قبل 
وجًا خمتلفة يف هذا الشأن. فأوصت دول ية أخرى منضوية ضمن النظام املوحَّد لألمم املتحدة انتهجت 

اللجنة بأن تواصل احملكمة، ريثما تتخذ اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارها ذا الصلة، تطبيق احلل املؤقت  
ا احلادية والعشرين. ويتمثَّل احلل املؤ  التوظيف ةفرت ات لمتديدمنح قت يف كما أوصت به اللجنة يف دور

وكل املوظفني ٢٠١٤لكل املوظفني الذين يبلغون سن الثانية والستني يف عام ٢٠١٥حىت آخر عام 
، إذا كانوا يرغبون يف مواصلة اخلدمة يف احملكمة، ما مل يكن ٢٠١٥الذين سيبلغون هذه السن يف عام 

اء خدمته ألسباب غري ال سن، طبقاً لنظام املوظفني األساسي ونظامهم اإلداري.املوظف املعين عرضة إل

المساعدة القانونية-دال
تلقت اللجنة تقرير قلم احملكمة ربع السنوي السادس بشأن املساعدة القانونية الذي يشمل الفرتة -١٤

. وينطوي هذا التقرير على تفاصيل الوفورات اليت٢٠١٤حزيران/يونيو ٣٠نيسان/أبريل إىل ١املمتدة من 
تنفيذ اآللية اجلديدة للمساعدة القانونية لسد احتياجات شىت املنتفعني نتيجة لمت حتقيقها خالل هذه الفرتة 

. ةالعامةيعوبني موارد وإمكانيات مكتب املدا، على أساس مبدأ التوازن بني موارد وإمكانيات املتهم 
حثت قلم احملكمة على استدامة الزخم وقد رأت اللجنة أن التقدم احملَرز على هذا الصعيد مشجِّع، و 

لتعظيم الوفورات يف املستقبل مع استدامة جودة املساعدة القانونية املقدَّمة.

قضية بمبا
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لمساعدة لستحق غري ماعُترب مت إعالم اللجنة بأن املدَّعى عليه السيد جان بيري مببا غومبو -١٥
اليت ؤقتة املمصاعب لل، نظرًا رئيس القلمية الثالثة أمرتزاً. بيد أن الدائرة االبتدائس معو ليالقانونية ألنه 

، شريطة أن لتسديد أتعاب الدفاعاألموال الالزمةإقراضه يف الوصول إىل أمواله، بيواجهها على ما يبدو 
انون األول/ديسمرب كوثيقة يوافق مبقتضاها على رد دينه إىل احملكمة. ويف  على السيد مبباووقع ،يردَّها

يورو. ٣٨٠,٩٤٧٩٩٢تكاليف دفاعه تسديد السيد مببا للغ جمموع املبالغ اليت تلقاها ، ب٢٠١٤
يف يورو٩٨٢,٢٥٠٦٧٢عالوة على، يورو١٢٠,٧٤١٦٤جمموعه ما بلغ احملكمة ، اسرتدت وحالياً 

.٢٠١٤أيار/مايو 
ملتنوعة وفقًا للبندين األموال املسرتَّدة من السيد مببا معاملة اإليرادات اتعاَملوأوصت اللجنة بأن-١٦
أن تعاد إىل الدول األطراف باعتبارها جزءًا من الفائض بمن النظام املايل والقواعد املالية و ١-٧و٥-٦

. لكن اللجنة الحظت أن اجلمعية قد تنظر يف إمكانية تعديل أنصبة ٢٠١٤الذي قد يسجَّل عن عام 
دًال من اتّباع اإلجراءات احملدَّدة املعتادة. ومن ، ب٢٠١٥اشرتاكات الدول األطراف لتمويل اعتمادات عام 

مليون يورو.٢,٠١مبقدار ٢٠١٥شأن ذلك أن يفضي إىل ختفيض االشرتاكات املقرَّرة عن عام 

شؤون المراجعة-ءاه
األول/ديسمرب كانون١الثاين/يناير إىل كانون١من لبيانات املالية للمحكمة للفرتةفيما خيص ا-١٧

، رحَّبت اللجنة بالعرض الذي عن نفس الفرتةضحايااملالية للصندوق االستئماين لل، والبيانات٢٠١٣
قدمه مراجع احلسابات اخلارجي وأعربت عن تقديرها جلودة العمل الذي اضطلع به.

)١(وقد أعلم مراجع احلسابات اخلارجي اللجنة، عند تقدميه تقريريه عن البيانات املالية للمحكمة-١٨

ا )٢(ضحاياة للصندوق االستئماين للوالبيانات املالي ، بأنه ال يعرتي البيانات املعنية أي خطأ كبري الشأن وأ
ا ضحاياتعرض الوضع املايل للمحكمة وللصندوق االستئماين لل عرضًا سليماً، وأن بوسعه أن يبدي بشأ

إثر مراجعتها رأياً ال حتفظ فيه.

مكتب المراجعة الداخلية- ١

انية الصادرة عن مراجع احلسابات اخلارجي، فيما خيص مكتب املراجعة الداخلية، وفقاً للتوصية الث-١٩
ضمان ، بغية ٦-أوصت اللجنة بأن تُنقل ميزانية مكتب املراجعة الداخلية إىل الربنامج الرئيسي السابع

ستقالل هذا املكتب.ا

لجنة المراجعة- ٢

ا املتعلقة بإعادة النظر يف اختصاصات ذكَّرت اللجنة بأنه مّر وقت طويل دون أن يتم تناول طلب-٢٠ ا
.٢٠١٢وبأن جلنة املراجعة مل جتتمع منذ حزيران/يونيو ،جلنة املراجعة وتشكيلها وتعيني أعضائها

ا مراجع احلسابات اخلارجي رأيه أن التكوين -٢١ وفيما خيص جلنة املراجعة، أعربت اللجنة عن مشاطر
فق معه على أنه ينبغي حل جلنة املراجعة وإعادة إنشائها وفقاً احلايل للجنة املراجعة ليس ُمرضياً، وتت

اء مهام جلنة املراجعة احلالية فوراً، وبتكوين جلنة مراجعة  ألفضل املمارسات الدولية. وقد أوصت اللجنة بإ
ا الثالثة والعشرين، وذلك مبثا٢٠١٥خمصوصة لعام  بة على النحو املفصَّل يف تقرير اللجنة عن أعمال دور

تدبري انتقايل ريثما يتم إنشاء جلنة املراجعة اجلديدة.

لد الثاينICC-ASP/13/20(٢٠١٤... عشرةالثةالوثائق الرمسية ... الدورة الث)١( .١-، اجلزء جيم)، ا
لد الثاينICC-ASP/13/20(٢٠١٤... عشرةالثةالوثائق الرمسية ... الدورة الث(٢( .٢-جيم، اجلزء )، ا
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الشؤون المالية-واو
حال االشتراكات- ١

٢٠١٣استعرضت اللجنة حال االشرتاكات فالحظت بقلق أن االشرتاكات غري املسدَّدة عن عام -٢٢
ة. كما الحظت على زيادة كبرية بالقياس إىل السنوات السابقهذا املبلغ يورو ينطوي٨٢٠٤٠٣٦تبلغ 

يبلغ ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب٩اللجنة بقلق أن جمموع االشرتاكات غري املسدَّدة املسجَّل يف 
يورو، أي ما يقارب ضعفي مقدار موجودات صندوق رأس املال العامل البالغة ٧٤٤٦٥٣١٤
ًا على التدفق النقدي كبري يورو. ونوَّهت اللجنة إىل أن هذا االجتاه ميكن أن يؤثر تأثريًا  ماليني٧,٤

اللمحكمة، وشجَّعت الدوَل األطراف املتأخرة يف تسديد  على بذل كل اجلهود املمكنة للوفاء اشرتاكا
ا املالية جتاه احملكمة. بالتزاما

أداء الميزانية- ٢

يورو مليون١٢١,٦٦املعتمدة البالغة ٢٠١٤أحاطت اللجنة علمًا بأن معدَّل تنفيذ ميزانية عام -٢٣
مليون يورو من هذا املبلغ. وتتوقع احملكمة ٦٣,٢٣ئة، أي أنه أُنفق ايف امل٥٢,٠بلغ يف منتصف العام 

اية السنة ٢٠١٤أن يبلغ معدَّل تنفيذ ميزانية عام  ئة، أي أنه سيكون قد أُنفق ايف امل٩٩,٢املعتمدة يف 
كّل املبالغ الستة اليت أُخطر استيعاب، مبا يف ذلك ٢٠١٤امليزانية املعتمدة لعام يورو من مليون١٢٠,٧

يورو.الينيم٣,٨٢بصرفها من صندوق الطوارئ البالغ جمموعها 

والوفورات المحقَّقةReVisionمشروع المراجعة المسمى - ٣

نظرت اللجنة يف التقرير عن مراجعة البنية التنظيمية لقلم احملكمة وأخذت علمًا بأن املشروع -٢٤
اية متوز/يوليو سينَجز يف األجل احملدَّ  أربع مراحل.على، وأنه سينفَّذ ٢٠١٥د له، أي يف 

على عدد الوظائف واملقدار اإلمجايل ر الكامل ملشروع املراجعة وأحاطت اللجنة علمًا بأن األث-٢٥
اية املرحلة احلالية من املشروع يف آذار/مارس  . ٢٠١٥األقصى للميزانية ذات الصلة لن يُعرف إال يف 

لجنة بأن يُْدرَج األثر الكامل ملشروع املراجعة يف تقرير يقدَّم إليها.وأوصت ال
رئيس القلم أن يتوصل يف إطار خطته اخلاصة بإعادة التنظيم إىل إىلوكانت اجلمعية قد طلبت -٢٦

ئة من امليزانية الربناجمية املعتمدة لقلم اال تقل نسبتها عن ثالثة يف امل٢٠١٤حتقيق وفورات خالل عام
رئيس القلم أن يقدم إليها تقريرًا عن التقدم احملرز على صعيد التنفيذ، يتضمَّن إىلكمة، وطلبت احمل
وجماالت التآزر.كفاءةيتعلق بالوفورات وتدابري حتسني الما

الربناجمية املعتمدة ٢٠١٤يف تقرير رئيس القلم بشأن حتقيق الوفورات يف ميزانية عام وحددت -٢٧
كمة لعام ئة من امليزانية الربناجمية اخلاصة بقلم احملايف امل٣,٤مليون يورو، أي ٢,٢قيمتها وفوراٌت تبلغ 

يورو.مليون٦٦,٣درهاقالبالغ٢٠١٤
وما بعده، ٢٠١٤جماالت حتقيق الوفورات طيلة عام املسجل حتديد واصلأوصت اللجنة بأن يو -٢٨

ا اخلامسة والعشرين تقريراً عن النت ائج النهائية فيما يتعلق مبجاالت حتقيق الوفورات وأن يقدِّم إليها يف دور
والتآزر اليت كفاءةوالتدابري اإلضافية لتحسني ال٢٠١٤األول/ديسمرب كانون٣١اليت يتم متييزها حبلول 

.املراجعةيتم حتديدها بعد إجناز مشروع 

ةالعامةالخطة االستراتيجية لمكتب المدَّعي- ٤
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يتعلق اخلطة االسرتاتيجية فيما قد ترتتب على الية الكبرية اليت املآلثار أحاطت اللجنة علمًا با-٢٩
ال ٢٠١٥إىل عام ٢٠١٣ميزانية. ولئن كانت اخلطة االسرتاتيجية للفرتة املمتدة من عام لللتخطيط با

تأيت مبعلومات من النوع الذي من شأنه أن يتيح للدول األطراف البّت يف املقدار الفعلي للموارد الالزمة 
ا مع ذلك حتدمن ع ع أن ترتتب عليه قتو وياجتاهًا على صعيد السياسات، قبلته اجلمعية، دام إىل عام فإ
.احملكمةسيما قلمختص سائر أجهزة احملكمة والآثارمالية منها آثار 
لكي ٢٠١٤عام يف ةمالعاةعيزيادة ميزانية مكتب املدعلى ٢٠١٣اجلمعية يف عام وافقت وقد -٣٠

ةالعامةعييف ميزانية مكتب املدكبرية زيادة  طلبت أهداف خطته االسرتاتيجية اجلديدة. و تتيح له حتقيق 
، فعليقيد التحقيق الالقضايا وذلك على الرغم من أنه، على وجه التقريب، بقي عدد٢٠١٥لعام 

ن م٧٠القضايا املقامة مبوجب املادة ومقدار الدعم املقدَّم للمحاكمات ودعاوى االستئناف، وعدد
النظام األساسي، عند نفس املستوى املشار إليه يف اخلطة االسرتاتيجية. فاستنادًا إىل التحليل من منظور  

، لكنها ٢٠١٥املقرتحة لعام املدعية العامةكلي، أوصت اللجنة بإجراء ختفيضات يف ميزانية مكتب 
املعتمدة.٢٠١٤أبقت على زيادة إمجالية بالقياس إىل ميزانية عام 

للدول وستوفر إجناز مشروع املباين الدائمة للمحكمةقبل اخلطة االسرتاتيجية التالية دم قوستُ -٣١
احملكمة احتمال مشاركة واقع على عاتق احملكمة. ولئن كانلتحديد عبء العمل الكبريةاألطراف فرصة  

بأن تتحدد فإن قدرة احملكمة ليست بال حدود، وستقضي الضرورة يف زيادة مستمرة يف عدد من احلاالت 
مدى بعدة عوامل، منها مقدار احليِّز املتوفر يف املباين الدائمة، وعدد القضاة، ووترية سري احملاكمات، و 

املوارد اليت ترغب الدول األطراف يف توفريها هلا.هم، قابلية عمليات احملكمة للتوسيع؛ واأل
إىل عام ٢٠١٦من عام دد تكاليف اخلطة االسرتاتيجية للفرتةبأن حتاللجنة لك، أوصت ولذ-٣٢

التكاليف حسابأفضل املعارف واخلربات املتاحة للمحكمة (مثل باالستناد إىل حتديدًا سليمًا ٢٠١٨
، ومؤشرات عبء العمل، إخل).على أساس النشاط

استحقاقات املوظفنيااللتزامات املرتتبة على سياسة 

احملكمة، يف ميزانيتها الربناجمية اقرتاح عدم ، رحبت اللجنة بمناقشة السياسات اجلاريةبالنظر إىل-٣٣
. بت من قبلاحتساليت استحقاقات املوظفنياللتزامات املرتتبة على ل، زيادة أخرى ٢٠١٥املقرتحة لعام 

مليون يورو.١,٢مبقدارذلك نتيجة لامليزانية اخفضت و 
دعت تصدي هلا،أفضل وحتديد السياسات املناسبة للبوجه يف األمد الطويل أي  أخطار تقييم ول-٣٤

، مع املختلفةاالفرتاضاتيف امليزانية جم قديرات حلوتلألمد الطويل سيناريوهات إىل وضع اللجنة احملكمة 
حبسب كل فئة ، هااستحقاقمواعيد و استحقاقات املوظفنيااللتزامات املرتتبة على حجم يف الزيادة املقابلة 

لقضاة يف هذه التقديرات.استحقاقات اتدخل وينبغي أن االلتزامات.من فئات
، عنايةببعد دراستها من الربامج الرئيسية. و برنامج ونظرت اللجنة يف طلبات امليزانية حبسب كل -٣٥

٦,٤حبيث يبلغ جمموع الوفورات من الربامج الرئيسية برنامج أوصت اللجنة بتحقيق وفورات يف كل 
يورو.ماليني

ا وللنإ-٣٦ صورة فعالة. بمحكمة مجعاء لعنايتها بإنفاق املوارد ين أجدد شكري ألمانة اجلمعية لتعاو
للدول األطراف وارد الوطنية املإىل أن ةمعياجلن ئطمكي تونتطلع إىل حتقيق املزيد من التحسينات ل

يف نظام روما األساسي.نصوص عليها العليا املسعي إىل حتقيق املثل البكفاءة يفُتستخدم 
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)املتعدد السنوات

ICC-ASP/13/10٢٠١٥لعامالدوليةاجلنائيةللمحكمةاملقترحةالربناجميةامليزانية

ICC-ASP/13/10/Add.1٢٠١٥لعامالدوليةاجلنائيةللمحكمةالتكميلية املقرتحة امليزانية

ICC-ASP/13/11٢٠١٤متوز/يوليه ١٧-خالصة وافية-٢٠١٥للمحكمة اجلنائية الدولية لعام املقرتحةامليزانية الربناجمية

ICC-ASP/13/12٢٠١٣ديسمرب/األولانونك٣١إىليناير/الثاينكانون١منللفترةاملاليةالبيانات

ICC-ASP/13/12/Corr.1صويبت-٢٠١٣ديسمرب/األولكانون٣١إىليناير/الثاينكانون١للفترة مناملاليةالبيانات

ICC-ASP/13/13
ديسمرب/األولكانون٣١إىل يناير/الثاينكانون١من للفرتةلصندوق االستئماين للضحايالالبيانات املالية 

٢٠١٣
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ICC-ASP/13/14
لفرتةايفضحايا للئمايناالستالصندوقإدارةجملسأنشطةمشاريع وعناألطرافالدولمجعيةإىلمقدم تقرير

٢٠١٤يونيه/حزيران٣٠إىل٢٠١٣هيولي/متوز١من

ICC-ASP/13/15اواملالية امليزانيةجلنة تقرير العشرينالثالثة و عن أعمال دور

ICC/ASP/13/16
لبنية التنظيمية (مبا يف ذلك موقف احملكمة من توصيات اخلرباء االستشاريني اخلارجيني، تقرير احملكمة عن ا

يت نفذها اخلاصة بالتحقيق، وعرض للمستجدات بشأن التدابري الاملدعية العامةوالتغيري يف اسرتاتيجية مكتب 
جل)املس

ICC/ASP/13/17 نونيةاملساعدة القاعن ألولاسنوي الربع قلم احملكمةتقرير

ICC-ASP/13/18 البشريةاملواردإدارةعنتقرير احملكمة

ICC-ASP/13/19 ٢٠١٣تقرير عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام

ICC-ASP/13/20
، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧-٨نيويورك، لثالثة عشرة،الدورة ا، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف

ل والثايناألولاندا

ICC-ASP/13/21نتخاب اخلامس: دليل لإلانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية

ICC-ASP/13/22الثالثرير اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة عن أعمال اجتماعها تق

ICC-ASP/13/23تقرير احملكمة عن التعاون

ICC-ASP/13/24* املساعدة القانونية عن سادس السنوي الع ربقلم احملكمةتقرير

ICC-ASP/13/25 املدعية العامةكتب اجلديدة ملالسرتاتيجية لتقرير عن األثر املايل املتوقع

ICC-ASP/13/26    تقرير عن استعراض اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة

ICC-ASP/13/27مة اجلنائية الدولية   تقرير املكتب عن  عملية التخطيط االسرتاتيجي باحملك

ICC-ASP/13/28املعين باحلوكمة الدراسيتقرير الفريق

ICC-ASP/13/29تقرير املكتب عن التعاون

ICC-ASP/13/29/Add,1ضباملقدم من املقرر بشأن اسرتاتيجيات القتقرير الاملرفق السابع، -إضافة-تقرير املكتب عن التعاون

ICC-ASP/13/29/Add.2تعزيز التعاون بشأنموجز الندوة املعقودة يف كوتونو، بنن، -إضافة-ر املكتب عن التعاونتقري

ICC-ASP/13/30 التكامل عنتقرير املكتب

ICC-ASP/13/31 الفريق العامل املعين بالتعديالتتقرير

ICC-ASP/13/32تمعات املتضررة، والصندوق االست ئماين للضحايا، وجرب األضرار تقرير املكتب عن الضحايا، وا

ICC-ASP/13/33 ملكتب عن املساعدة القانونيةاتقرير

ICC-ASP/13/34/Rev.2قائمة البنود التكميلية املطلوب إدراجها يف جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة للجمعية
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ICC-ASP/13/34/Add.1 إدراجها يف جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة للجمعيةقائمة البنود التكميلية املطلوب لتذييالت املرفق الثاين

ICC-ASP/13/34/Add.1/Corr.1
-تذييالت املرفق الثاين لقائمة البنود التكميلية املطلوب إدراجها يف جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة للجمعية

تصويب

ICC-ASP/13/35/Rev.1 ة الثالثة عشرة للجمعيةطلب أوغندا إدراج بند إضايف يف جدول أعمال الدور

ICC-ASP/13/36
وتنفيذه للمحكمة اجلنائية الدولية خطة العمل الرامية إىل حتقيق العاملية لنظام روما األساسي تقرير املكتب عن 

تنفيذا كامال

ICC-ASP/13/37 عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية تقرير

ICC-ASP/13/38نة امليزانية واملاليةجلمنصب شاغر يف لء ملنتخاب الا

ICC-ASP/13/39 طة جلنة املراقبةشعن أنتقرير

ICC-ASP/13/39/Corr.1 تصويب-عن أنشطة جلنة املراقبة تقرير

ICC-ASP/13/40تقرير املكتب عن عدم التعاون

ICC-ASP/13/41 املساعدة القانونيةالسابع عن سنوي الربع قلم احملكمةتقرير

ICC-ASP/13/42٢٠١٤ام يزانيتها لعحتديث توقعات احملكمة عن تنفيذ م

ICC-ASP/13/L.1 الوقائع مشروع

ICC-ASP/13/L.2مشروع تقرير جلنة وثائق التفويض

ICC-ASP/13/L.3تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف: مشروع قرار

ICC-ASP/13/L.4
، وجدول األنصبة توزيع ٢٠١٥، وصندوق رأس املال العامل لعام ٢٠١٥عام امليزانية الربناجمية لقرار بشأن 

، وصندوق الطوارئ٢٠١٥نفقات احملكمة اجلنائية الدولية، ومتويل االعتمادات لعام 

ICC-ASP/13/L.5املباين الدائمةبشأنمشروع قرار

ICC-ASP/13/L.6تمعات املتضررة، بشأن "مشروع قرار "والصندوق االستئماين للضحايااألضرار، وجربالضحايا، وا

ICC-ASP/13/L.7عاونالتبشأن مشروع قرار

ICC-ASP/13/L.8مشروع قرار بشأن تعديالت القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

ICC-ASP/13/L.9
كوت قابلية نظام املعاشات التقاعدية السابق للمحكمة للتطبيق على القاضيني السابقني  مقرر: مشروع 

وانسرييكو

ICC-ASP/13/WGPB/CRP.1 امليزانية الربناجمية املقرتحة بمشروع تقرير الفريق العامل املعين

____________________________


