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األوللجزء ا
عالوقائ

المقدمة- ألف 
ر الذي اختذته مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اوفقًا للقر -١
ا الثامن عشرة لثةيف اجللسة الثافيما يلي "اجلمعية") ( كانون ١٧عشرة، املعقودة يف لثةدور

ا ال٢٠١٤ديسمرب/األول تشرين ٢٦إىل ١٨عشرة يف الفرتة من رابعة ، عقدت اجلمعية دور
.٢٠١٥الثاين/نوفمرب 

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

النظام األساسي أو على الوثيقة اخلتامية.عت على وقّ 
ُوجِّهت أيضاً (فيما يلي "النظام الداخلي")، من النظام الداخلي للجمعية ٩٢ووفقًا للمادة -٣

دعوات للمشاركة يف الدورة بصفة مراقب إىل ممثلي املنظمات احلكومية الدولية وغريها من الكيانات اليت 
ا ذات الصلةتلقت دعوة دائمة من اجلمعية العا فضال عن ممثلي ،)٢(مة لألمم املتحدة عمًال بقرارا

املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية وسائر اهليئات الدولية اليت ُدعيت حلضور مؤمتر األمم املتحدة 
) أو ١٩٩٨متوز/يوليه –الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية (روما، حزيران/يونيه 

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

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

بأنشطة احملكمة أو اليت دعتها مجعية الدول األطراف.
من النظام الداخلي، ُدعيت الدول التالية إىل حضور أعمال اجلمعية: بابوا غينيا ٩٤ووفقاً للمادة -٥

مجهورية الو و مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، و تونغا، و توفالو،و تركمانستان، و بوتان، و باالو،و اجلديدة، 
لبنان، و غينيا االستوائية، و الصومال، و سوازيلند، و رواندا، و جنوب السودان، و الدميقراطية الشعبية، 

نيوي.و املتحدة)، - ميكرونيزيا (واليات و ميامنار، و موريتانيا، و 
.ICC-ASP/14/INF.1يف الوثيقة قائمة الوفود املشاركة يف الدورة وترد -٦

٢٠٠٢أيلول/سبتمرب١٠- 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 

٣٢٣٧(الدورة التاسعة والعشرون) و٣٢٠٨(الدورة العشرون) و٢٠١١(الدورة اخلامسة) و٤٧٧(الدورة الثالثة) و٢٥٣قرارات اجلمعية العامة )٢(
٤٥/٦و٤٤/٦و٤٣/٦و٤٢/١٠و٣٦/٤و٣٥/٣و٣٥/٢و٣٣/١٨و٣١/٣(الدورة الثالثون) و٣٣٦٩(الدورة التاسعة والعشرون) و

٥٢/٦و٥١/٢٠٤و٥١/٦و٥١/١و٥٠/٢و٤٩/٢و٤٩/١و٤٨/٢٦٥و٤٨/٢٣٧و٤٨/٥و٤٨/٤و٤٨/٣و٤٨/٢و٤٧/٤و٤٦/٨و
٥٧/٣٠و٥٧/٢٩و٥٦/٩٢و٥٦/٩١و٥٦/٩٠و٥٥/١٦١و٥٥/١٦٠و٥٤/١٩٥و٥٤/١٠و٥٤/٥و٥٣/٢١٦و٥٣/٦و٥٣/٥و
٦١/٤٣و٥٩/٥٣و٥٩/٥٢و٥٩/٥١و٥٩/٥٠و٥٩/٤٩و٥٩/٤٨و٥٨/٨٦و٥٨/٨٥و٥٨/٨٤و٥٨/٨٣و٥٧/٣٢و٥٧/٣١و
.٥٦/٤٧٥ها ر ، ومقر ٦٤/١٢٤و٦٤/١٢٣و٦٤/١٢٢و٦٤/١٢١و٦٤/٣و٦٣/١٣٢و٦٣/١٣١و٦١/٢٥٩و
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انتخب لرئاسة ذي)، الالسنغال(صديقي كابا، السيدمجعية الدول األطرافالدورة رئيسوافتتح-٧
ا من الثا .إىل اخلامسة عشرةعشرةلثةاجلمعية يف دورا

مت وفقًا للمادة ، ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٨املعقودة يف ، للجمعيةيف اجللسة العامة األوىلو 
البوسنة واهلرسك،و تعيني الدول التالية أعضاء يف جلنة وثائق التفويض: إستونيا، ،من النظام الداخلي٢٥

مايل.و ليختنشتاين، و كوت ديفوار، و فنزويال (مجهورية ... البوليفارية)،و شيلي، و ساموا، و الدامنارك، و 
ا ر أمانةيواضطلع مد-٨ اجلمعية، السيد رينان فيالسيس، مبهام أمني اجلمعية، وقدمت األمانة خدما

إىل اجلمعية.
، التزمت اجلمعية دقيقة ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٨ويف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف -٩

من نظامها الداخلي.٤٣صمت للصالة والتأمل، وفقاً للمادة 
):ICC-ASP/14/1/Rev.2اجلمعية جدول األعمال التايل (ويف نفس اجللسة، أقرت-١٠

لدورة.الرئيس لافتتاح -١
دقيقة صمت للصالة والتأمل.-٢
إقرار جدول األعمال.-٣
ا.-٤ الدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكا
عشرة:رابعة وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة ال-٥

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

تنظيم العمل.-٦
عامة.الناقشة امل-٧
تقرير عن أنشطة املكتب.ال-٨
تقرير عن أنشطة احملكمة.ال-٩

تقرير جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا.-١٠
القضاة.شيحاتاللجنة االستشارية املعنية برت -١١
القضاة.شيحاتستشارية املعنية برت اللجنة االأعضاء انتخاب -١٢
جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا.أعضاء انتخاب -١٣
نتخاب مللء منصب شاغر يف جلنة امليزانية واملالية.الا-١٤
عشرة واعتمادها.رابعة النظر يف ميزانية السنة املالية ال-١٥
النظر يف تقارير مراجعة احلسابات.-١٦
احملكمة.اينمب-١٧
التعديالت على نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.-١٨
التعاون.-١٩
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كفاءة وفعالية إجراءات احملكمة.-٢٠
من نظام روما األساسي.٩٨واملادة ٩٧تطبيق وتنفيذ املادة -٢١
اإلجرائية وقواعد استعراض تطبيق وتنفيذ التعديالت اليت أدخلتها اجلمعية على القواعد-٢٢

ا الثانية عشرة. اإلثبات يف دور
املقبلة جلمعية الدول األطراف.اتانعقاد الدور بشأن موعد ومكان القرار -٢٣
ومكان انعقاد الدورتني املقبلتني للجنة امليزانية واملالية.بشأن موعد القرار-٢٤
مسائل أخرى.-٢٥

القائمة املشروحة للبنود ) ICC-ASP/14/1/Add.1/Rev.2(الوثيقة وتضمنت مذكرة من األمانة -١١
، قررت اجلمعية يف جلستها من النظام  الداخلي١٢. وعمًال باملادة املدرجة يف جدول األعمال املؤقت

ا النيتكميليينإدراج بنداألوىل ذكرتني اإليضاحيتني املتعلقتني املرد عشرة. وترابعة يف جدول أعمال دور
من نظام روما األساسي" و"استعراض ٩٨واملادة ٩٧تطبيق وتنفيذ املادة "نياملعنونيني كميلالتين لبندبا

" تطبيق وتنفيذ التعديالت على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات املعتمدة يف الدورة الثانية عشرة للجمعية
مال الدورة الرابعة عشرة للجمعية" يف الوثيقة املعنونة "قائمة البنود التكميلية املطلوب ادراجها يف جدول أع

ICC-ASP/14/35)وAdd.1و(Add.2.
العمل، وقررت أن جتتمع يف جلسة عامة ويف وافقت اجلمعية على برنامج، األوىل أيضاةلساجليف و -١٢

.٢٠١٦وأنشأت اجلمعية فريقاً عامالً معنياً بامليزانية الربناجمية لعام شكل أفرقة عاملة.
، ٢٠١٦) منسِّقًا للفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية لعام النمساالسيد ويرنر درومل (وعّني ِ -١٣

رابعة للفريق العامل املعين بالتعديالت ملدة الدورة القة (النرويج) منسإلني شتاينر-السيدة مايوُعيِّنت
رات املتعلقة بالقرار اجلامع.لمشاو ل) منسقة سويسرا(دماريس كارنال . وُعيِّنت السيدة عشرة للجمعية

للجمعيةعشرةرابعةالنظر في المسائل المدرجة في جدول أعمال الدورة ال-باء 
الدول المتأخرة عن تسديد اشتراكاتها- ١

، أبلغت اجلمعية بأن٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٨يف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف -١٤
ةدولإحدى عشرة من نظام روما األساسي تنطبق على ١١٢من املادة ٨الفقرة اجلملة األوىل من

أطراف.
ا لوجدد رئيس اجلمعية مناشدته-١٥ ا أن تسوِّي حسابا لدول األطراف املتأخرة عن تسديد اشرتاكا

ا امل قرَّرة عن مع احملكمة يف أقرب وقت ممكن. وناشد الرئيس أيضا كافة الدول األطراف أن تسدد اشرتاكا
يف الوقت احملدَّد.٢٠١٦عام 
عليها واحدةطرف ةمن نظام روما األساسي، قدَّمت دول١١٢من املادة ٨وعمًال بالفقرة -١٦

طلب يف هذا الوافقت اجلمعية على و متأخرات طلبا إىل اجلمعية إلعفائها من فقدان حقها يف التصويت، 
.ادية عشرةجلستها العامة احل

عشرةرابعةتفويض ممثلي الدول األطراف في الدورة الوثائق - ٢

، اعتمدت اجلمعية ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦، املعقودة يف الثانية عشرةيف اجللسة العامة -١٧
التقرير).هلذا تقرير جلنة وثائق التفويض (انظر املرفق األول 



ICC-ASP/14/20

9 20-A-120116

المناقشة العامة- ٣

تشرين الثاين/نوفمرب ١٩و١٨واخلامسة، املعقودة يف والرابعةالثالثةالثانية و يف اجللسات العامة -١٨
اثيوبيا (نيابة عن االحتاد و األردن (اململكة األردنية اهلامشية)، و رجنتني، األممثلو ببيانات أدىل،٢٠١٥

آيسلندا، و أوغندا، و أورغواي، و أملانيا، و إكوادور، و افغانستان،و استونيا،و أسرتاليا، و إسبانيا، و األفريقي)، 
، تونسو بريو، و بوروندي، و بولندا، و بوتسوانا، و بنما، و بنغالديش، و بلغاريا، و الربتغال، و الربازيل، و 
دولة و الدمنارك، و جنوب أفريقيا، و مجهورية كوريا، و مجهورية الكونغو الدميقراطية، و اجلمهورية التشيكية، و 

غانا، و غامبيا، و صربيا، و شيلي، و سويسرا، و السويد، و سلوفينيا، و سلوفاكيا، و ساموا، و رومانيا، و فلسطني، 
كولومبيا، و كوستاريكا، و ،كنداو فنلندا، و فنزويال (مجهورية ... البوليفارية)، و الفلبني، و فرنسا، و غواتيماال، و 
اململكة و املكسيك، و مدغشقر، و مايل،و ، (نيابة عن االحتاد األورويب)لكسمربغو خلتنشتاين، و كينيا، و 

وأدىلاليابان.و هولندا، و هنغاريا، و نيوزيلندا، و النرويج، و يطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، املتحدة لرب 
ت املنظمة االقليمية التالية ببيان:وأدل. الواليات املتحدة األمريكيةو الصني، و إسرائيل، ممثلوأيضا ببيانات

تمع املدين . وأدلتاملنظمة الدولية للفرنكوفونية التحالف من أجل :ببياناتأيضا التاليةمنظمات ا
من أجل احملكمة البوروندي الوطين تحالف الو والربملانيون من أجل عمل عاملي؛ احملكمة اجلنائية الدولية؛ 

والرابطة اجليورجية للمحامني الشباب؛ ومنظمة العفو ؛منظمة رصد حقوق اإلنسانو اجلنائية الدولية؛ 
ومنظمة ؛ ورابطة احملامني األمريكية؛ من أجل احملكمة اجلنائية الدوليةالفلبيين الوطين تحالف الو الدولية؛ 

(بيان والفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسانومنظمة احلق ؛الكينيني من أجل السالم مع احلقيقة والعدالة
.حلقوق اإلنسان"هبرود"ومركز ؛مشرتك)

أنشطة المكتبعنالتقرير - ٤

، أحاطت اجلمعية علما ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٨املعقودة يف ، األوىليف اجللسة العامة -١٩
عن أنشطة املكتب. صاحب السعادة السيد صديقي كابا، اجلمعية، رئيسقدم من بالتقرير الشفوي امل

ساعدة اجلمعية من أجل مرمسيا جتماعا ا١١عشرة، ثالثة أن املكتب عقد، منذ الدورة الإىل الرئيس وأشار
ا  .نظام روما األساسيمبوجب يف االضطالع مبسؤوليا

به الفريقان العامالن لعمل الذي قامامتنانه ليابة عن املكتب، عن ناجلمعية،أعرب رئيسو -٢٠
، ولنجاحهم ٢٠١٥يف عام القطريةتنسيقالجهات و ، نو امليسر ، و الهاي ونيويوركالتابعان للمكتب يف 

والسفري ،السفري سباستيانو كاردي (إيطاليا)، رئيسالنائيبني، نسقبرئاسة املواليات اجلمعية يف تنفيذ 
ي دراسالفريق أعرب رئيس اجلمعية أيضا عن امتنانه للعمل الذي قام به ال(أوروغواي). و مويرزنغرالفارو 

والسفري ماسارو تسوجي (شيلي)كايف ماريا ترييزا دي خيسوس إنفانيت  ةالسفري املعين باحلوكمة برئاسة 
الذي مسح للمكتب بتقدمي مجموعتني األوىل والثانيةالعمل الذي قامت به جهات التنسيق لل(اليابان)، و 

.للجمعيةيف إطار واليتهاليت تدخل القضايا املتصلة بالتقارير والتوصيات 
وترشيد أساليب عمله، تقييملورية احملتوصيات التطبيق إىل مواصلة املكتب سعى ، ٢٠١٥يف عام و -٢١

ا الثانية عشرةإىل اجلمعية املقدم تقرير الالواردة يف  .)٣(يف دور
توصياتتنفيذ ال، بتوافق اآلراء، ٢٠١٥هيونيحزيران/٢٣يفاملكتب قرروأشار الرئيس إىل أن-٢٢

، آلية الرقابة املستقلةوقام بالتايل بتعيني املرشح األول لرئاسة ، ٢٠١٤يف عام جلنة التوظيفاملقدمة من
تشرين ١٥منصبه اعتبارا من امتوىل مهالسيد فولر بأن رئيس اجلمعية الأبلغ رئيسا هلا. و ،السيد إيان فولر
.٢٠١٥األول/أكتوبر 

)٣(
ICC-ASP/12/59.
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. )٤(املتأخراتيف موضوعقلق مع الاملكتب والفريق العامل يف نيويورك نظر ، ٢٠١٥عام وطوال -٢٣
ا بوأشار الرئيس إىل التزام الدول األطراف  فيما يتعلق بتسديد االشرتاكات املقررة اليت الوفاء مبسؤوليا

العمل نطاق وسيع بتإىل توصية املكتب أيضا ، وأشار وافقت عليها اجلمعية بالكامل ويف الوقت املناسب
.ات وتكثيفهواملتأخر غري املسددةاالشرتاكات املتعلق ب

عدة أوصى املكتب بإدخال مشاورات واسعة النطاق، ، وبعدفعالية االنتخاباتهام يف ولإلس-٢٤
.)٥(رتشيح وانتخاب القضاةإلجراءات املتعلقة بتعديالت على ا

لقضاة، أنشأ ارتشيحات اجلديدة املعنية بانتخاب اللجنة االستشارية علىساعدة اجلمعية ومل-٢٥
.)٦(يف اللجنةتسمية تسعة أعضاء ى الفريق العامل بتوافق اآلراء بأوصال هلذا الغرض، و عامااملكتب فريق

،)٨(والتكامل)٧(التعاونبشأن أنه نتيجة للعمل الذي قام به املكتب إىل وأشار الرئيس أيضا -٢٦
موضوع من هذين املوضوعني. كذلك، كل لجلسة عامة ،كما فعلت يف السنوات املاضية،ستعقد اجلمعية

كفاءة بشأن جلسة عامة ألول مرةاجلمعية ستعقد ، )٩(ةكمو حلاملعين بايدراسالريق فالمن عمل وكجزء 
وفعالية إجراءات احملكمة.

اجلمعية اليت وضعتها جراءات اإلنطاق واسع يف تنفيذ أيضا على شارك املكتب ، ٢٠١٥يف عام و -٢٧
الذي توصيات هامة للعمل ة عدعدم التعاون واستعراض فعاليتها، وقدم تقريرا إىل اجلمعية يتضمن بشأن 

.)١٠(الدورة اخلامسة عشرة للجمعيةويف ٢٠١٦ينبغي القيام به يف عام 
فيما يتعلق بعدة جماالت توصيات هامةقدم ، عقد املكتب مشاورات مكثفة و ٢٠١٥عام خالل و -٢٨

، وتنظيم لقاء للتعهد )١١(عند تعيني املوظفني باحملكمةالتمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني منها 
وخطة ،)١٢(عملية التخطيط االسرتاتيجي للمحكمةو ،اتفاق امتيازات وحصانات احملكمةعلىبالتصديق 

.)١٣(تنفيذا كامالالنظامتنفيذو نظام روما األساسي للمحكمةلعامليةالمعية لتحقيق اجلعمل 
التزام بفضل ، و ابع لألمم املتحدةجملس األمن التاملكتب التطورات يف رصد وباإلضافة إىل ذلك، -٢٩

متكن (شيلي)، األعضاء يف جملس األمندول األطراف جهة التنسيق املكلفة من احملكمة نيابة عن ال
لس من جتميع  لس ا بشأن فرتة ما بني الدورتنييف مجيع القرارات واإلجراءات األخرى اليت اختذها ا

األطراف.احملكمة ومن توزيعها على مجيع الدول 
وار مع احلهييف أنشطته بشكل خاص على أربعة جماالت اسرتاتيجيةركز هأنإىل وأشار الرئيس -٣٠

ا إىل اة، من خالل زيارات عديدة يعاملالو ،والتعاون،التكاملو أفريقيا،  مايل، و كينيا، و غينيا، و ثيوبيا، قام 
دول للالل التواصل واحلوار املستمر مع ممثلني ومن خورفيعة املستوى،نيويورك، حيث عقد لقاءات ثنائيةو 

تمع املدين وصحفيني. األطراف، ومسؤولني من األمم املتحدة، ومنظمات ا

)٤(
ICC-ASP/14/40 .

)٥(
ICC-ASP/14/41.

)٦(
ICC-ASP/14/42.

)٧(
ICC-ASP/14/26/Rev.1وAdd.1وAdd.1/Corr.1وCorr.2وAdd.2.

)٨(
ICC-ASP/14/32.

)٩(ICC-ASP/14/30.
)١٠(

ICC-ASP/14/38.
)١١(

ICC-ASP/14/39 .
)١٢(

ICC-ASP/14/37.
)١٣(

ICC-ASP/14/31.
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قامت طوال العام بتنفيذ واليتها املتعلقة أن أمانة مجعية الدول األطراف بجلمعية االرئيس وأبلغ -٣١
أعرب عن امتنانه ملوظفي األمانة.و ،ICC-ASP/2/Res.3لقرارلساعدة اجلمعية واهليئات التابعة هلا، وفقا مب

عند االضطالع بواليتهما االسرتشاد إىل دعا الرئيس املكتب واجلمعية ، تقريرويف هذا ال-٣٢
تمعات املتمبسؤوليتهما  .)١٤(ضررةجتاه الضحايا وا

أنشطة المحكمةعن التقرير - ٥

بيان ، استمعت اجلمعية إىل ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٨املعقودة يف األوىل، العامة يف اجللسة -٣٣
احملكمة، وبيان السيدة فاطو بنسودا، املدعية العامة ةرئيسة سيلفيا فرناديز دي غورمندي، القاضي

.)١٥(اجلنائية الدوليةللمحكمة. ويف اجللسة نفسها، أحاطت اجلمعية علما بالتقرير املتعلق بأنشطة احملكمة

إدارة الصندوق االستئماني للضحاياتقرير مجلس - ٦

، استمعت اجلمعية إىل بيان ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٨املعقودة يف األوىل، العامة يف اجللسة -٣٤
جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا. ونظرت اجلمعية يف التقرير املقدم ، رئيس يموتو نوغوشالسيد 

٣٠إىل ٢٠١٤متوز/يوليه ١الصندوق االستئماين للضحايا يف الفرتة منعن أنشطة ومشاريع جملس إدارة 
ذا التقرير.)١٦(٢٠١٥حزيران/يونيه  ، وأحاطت علماً 

قضاةالاللجنة االستشارية المعنية بترشيحات - ٧

أحاطت اجلمعية علما بتقرير الفريق العامل التابع للمكتب واملعين باللجنة االستشارية املعنية -٣٥
وصية الفريق العامل.تبناء على التسعة ورحب بتعيني أعضاء اللجنة )١٧(بالرتشيحات

القضاةرشيحاتاللجنة االستشارية المعنية بتأعضاء انتخاب - ٨

بناء على ، اجلمعيةعينت ،٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٨املعقودة يف األوىل، العامة اجللسة يف-٣٦
ملدة القضاةاللجنة االستشارية املعنية برتشيحاألعضاء التسعة التالية أمساؤهم يف ،)١٨(توصية املكتب

:٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٨ثالث سنوات اعتبارا من 
(بوروندي)يالسيد توماس بارانكيتس

السيد برونو كوت (فرنسا)
السيد هريوشي فوكودا (اليابان)

السيد أدريان فولفورد (اململكة املتحدة)
السيد فيليب كريش (كندا)

السيد دانيال ديفيد نتاندا نسرييكو (أوغندا)
السيد إرنست برتيتش (سلوفينيا)

.يرد النص الكامل هلذا البيان يف املرفق الثاين هلذا التقرير)١٤(
)١٥(

ICC-ASP/14/29.
)١٦ (

ICC-ASP/14/14.
)١٧(

ICC-ASP/14/42.
.املرجع نفسه)١٨(
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السيدة مونيكا بينتو (األرجنتني)
السيد مانويل فنتورا روبليس (كوستاريكا)

مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحاياأعضاء انتخاب - ٩

ا تلقت سبعة ترشيحات باألمانة فادت ، أ)١٩(٢٠١٥نوفمرب تشرين الثاين/١٣يف مذكرة مؤرخة-٣٧ أ
لس إدارة الصندوق م يف جمنتخاالالدول األطراف من مرشحني )٢٠(ستةبعلى اجلمعية قائمة توعرض

االستئماين للضحايا. 
وفقا للفقرة استغنت اجلمعية، ،٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٨املعقودة يف اجللسة األوىل، ويف-٣٨
واحمليط آسيادول ةمبجموعن إجراء اقرتاع سري فيما يتعلق ع، ICC-ASP/1/Res.7من القرار ١١

بالتزكية انتخبت و أخرى،أوروبا الغربية ودولدول الكارييب، و منطقة البحر أمريكا الالتينية و ودول ، اهلادئ
جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا:يف أعضاءالتالية أمساؤهم ثالثة املرشحني ال

(اململكة املتحدة)أرمينكا هيليتش السيدة 
فيليب ميشيليين (أوروغواي)السيد 

السيد موتو نوغوشي (اليابان)
اقرتاعا اجلمعية أجرت ، ٢٠١٥نوفمرب /الثاينتشرين٢٦، املعقودة يف الثانية عشرةيف اجللسةو -٣٩

الصندوق.يف جملس إدارة املمثل للمجموعة األفريقية ضو سريا النتخاب الع
ومل تكن بطاقة، ٧٩ان عدد البطاقات املودعة ، كثانية. ويف اجلولة النياقرتاعوأجرت اجلمعية -٤٠

ا بطاقة ٧٧كانت باطلة و هناك بطاقات  ٧٩صحيحة، وكان عدد الدول األطراف اليت أدلت بأصوا
أغلبية ت املرشحة التالية، السيدة ماما كويت دوبيا (مايل)، على وحصل.٥٢دولة، وأغلبية الثلثني املطلوبة 

صوتا).٦٩كة يف التصويت (شار ثلثي الدول األطراف احلاضرة وامل
ومدة العضوية ألعضاء جملس االدارة املنتخبني يف الدورة الرابعة عشرة هي ثالث سنوات  وتبدأ يف -٤١
.٢٠١٥ديسمرب كانون األول/١

جيوز مبوجبه ICC-ASP/1/Res.6للقرار تعديال اجلمعية اخلامس، اعتمدت باملقعد وفيما يتعلق -٤٢
وطلبت اجلمعية إىل املكتب أن ينتخب العضو اخلامس يف الربع. )٢١(نتخب هذا العضوأن يلمكتب ل

٣٠وسيظل العضو املنتخب يف منصبه حىت لصندوق.لاصة اخللظروف ل، نظرا ٢٠١٦األول من عام 
.٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب 

نتخاب لملء منصب شاغر في لجنة الميزانية والماليةالا-١٠

تشرين األول/أكتوبر ١، قرر املكتب يف ICC-ASP/1/Res.4من املرفق بالقرار ٢عمًال بالفقرة -٤٣
) أثناء الدورة استونيا(جوهاين ليميك أن جيري االنتخاب مللء املنصب الشاغر بعد استقالة السيد ٢٠١٥

تشرين٥إىل تشرين األول/أكتوبر ٦عشرة للجمعية وأن متتد فرتة الرتشيح للمنصب الشاغر من رابعة ال
.٢٠١٥الثاين/نوفمرب 

)١٩(
ICC-ASP/14/23.

أفادت إحدى الدول املرشحة بانسحاب مرشحها.)٢٠(
)٢١(.ICC-ASP/14/Res.4.املرفق الثالث ،
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كان عدد الرتشيحات اليت وردت ،٢٠١٥الثاين/نوفمربتشرين٥يفوعند انتهاء فرتة الرتشيح،-٤٤
تشرين ١٠. وأَبلغت األمانة مجعية الدول األطراف، مبذكرة مؤرخة استونياترشيح واحد فقط من 

.)٢٢(، باسم هذا املرشح٢٠١٥الثاين/نوفمرب 
وفقًا للقرار استغنت اجلمعية، ، ٢٠١٥نوفمرب /الثاينتشرين١٨عقودة يف امل،جلستها الثانيةويف-٤٥

ICC-ASP/1/Res.5
يف جلنة امليزانية أمسه بالتزكية انتخبت العضو التايل و ن إجراء اقرتاع سري ع، )٢٣(

:واملالية
).استونيا(أورمت يلالسيد 

، وجيوز ٢٠١٧نيسان/أبريل ٢٠أي حىت ليميكلباقي فرتة والية السيد يل وانتِخب السيد -٤٦
انتخابه لفرتة والية أخرى.

عشرة واعتمادهارابعة النظر في ميزانية السنة المالية ال-١١

، استمعت اجلمعية إىل بيانني أدىل ٢٠١٥نوفمرب /الثاينتشرين٢١يف اجللسة الـثامنة، املعقودة يف -٤٧
ما السيد هرمان فون هيبيل، مسجل احملكمة، والسيدة كارولينا ماريا فرنانديز أوبازو، رئيسة جلنة امليزانية 

ملالية.وا
، وتقريري ٢٠١٦ونظرت اجلمعية، من خالل فريقها العامل، يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٤٨

جلنة امليزانية واملالية، وتقارير مراجع احلسابات اخلارجي.
، اعتمدت اجلمعية تقرير ٢٠١٥نوفمرب /الثاينتشرين٢٦، املعقودة يف احلادية عشرةويف اجللسة -٤٩

، أموريتضمن، يف مجلة)، الذي ICC-ASP/14/WGPB/CRP.1العامل املعين بامليزانية الربناجمية (الفريق
ا اخلامسة والعشرين واليت وافقت عليها  ا جلنة امليزانية واملالية يف دور توصيات الفريق العامل اليت أيد

اجلمعية.
ا بتوافق اآلراء.٢٠١٦الربناجمية لعام ،  نظرت اجلمعية يف امليزانية نفسهاويف اجللسة-٥٠ ، واعتمد
اويف اجللسة-٥١ بشأن امليزانية ICC-ASP/14/Res.1القرار ،بتوافق اآلراء،اعتمدت اجلمعية، ذا

الربناجمية خبصوص ما يلي:
٦٠٠٥٩٠١٣٩، مبا يف ذلك االعتمادات اليت بلغ جمموعها ٢٠١٦امليزانية الربناجمية لعام (أ)

للربامج الرئيسية وجداول املوظفني املتعلقة بكل برنامج رئيسي. ويستقطع من هذا املبلغ يورو 
٢-إسهام الدولة املضيفة يف تكاليف املباين املؤقتة، واملدفوعات املقابلة للربنامج الرئيسي السابع

واملتعلقة بفوائد القرض املتعلق مبشروع املباين الدائمة؛
؛٢٠١٦العامل لعام صندوق رأس املال (ب)
؛صندوق االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني(ج)
؛صندوق الطوارئ(د)
؛مباين احملكمة(ه)
؛جدول األنصبة املقررة لتوزيع نفقات احملكمة(و)
؛٢٠١٦متويل االعتمادات لعام (ز)

)٢٢ (
ICC-ASP/14/36

.ICC-ASP/2/Res.4بالقرار املعدل) ٢٣(
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؛النظام املايل والقواعد املاليةتعديل(ح)
؛٢٠١٥مج الرئيسية يف إطار امليزانية الربناجمية لعام مناقلة األموال بني الربا(ط)
؛النهج االسرتاتيجي لتحسني عملية امليزنة(ي)
،مراجعة احلسابات(ك)
؛املوارد البشرية(ل)
.احلاالت احملالة من جملس األمن(م)

النظر في تقارير مراجعة الحسابات-١٢

، استمعت اجلمعية إىل البيان ٢٠١٥نوفمرب /الثاينتشرين٢١، املعقودة يف ثامنةالـيف اجللسة-٥٢
وأحاطت السيد ديدييه ميغو.، نيابة عن مراجع احلسابات اخلارجيريتشارد بيلنيالذي أدىل به السيد 

اجلمعية علماً مع التقدير بتقريري مراجع احلسابات اخلارجي بشأن مراجعة البيانات املالية للمحكمة للفرتة 
، والصندوق االستئماين للضحايا عن )٢٤(٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١من 

.)٢٦(النقدية، فضال عن تقرير املراجعة املتعلق باالحتياطيات)٢٥(نفس الفرتة

مباني المحكمة-١٣

، بالتقرير الشفوي املقدم من السيد ٢٠١٥نوفمرب /الثاينتشرين١٨جلمعية علماً، يف أحاطت ا-٥٣
.)٢٧(روبرتو بيليلي (إيطاليا)، رئيس جلنة املراقبة املعنية باملباين الدائمة، وبالتقرير عن أنشطة جلنة املراقبة

، اعتمدت اجلمعية بتوافق ٢٠١٥نوفمرب /الثاينشرينت٢٦املعقودة يف ة الثانية عشرة، لساجلويف -٥٤
بشأن "املباين الدائمة"..ICC-ASP/14/Res.5قرارالاآلراء 

التعديالت على نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات-١٤

تها يف جلساعتمدت اجلمعية ، و التعديالتاملعين برير الفريق العامل أحاطت اجلمعية علما بتق-٥٥
الذي قررت ICC-ASP/14/Res.2قرارال،٢٠١٥نوفمرب /الثاينشرينت٢٦املعقودة يف عشرة، احلادية
.)٢٨(من نظام روما األساسي١٢٤املادة تعديلمبوجبه 

التعاون-١٥

يف ،٢٠١٥نوفمرب /الثاينتشرين٢٠جلستها العامة السادسة، املعقودة يف يف ظرت اجلمعية ن-٥٦
حلقة نقاش حول االتفاقات أو الرتتيبات اإلطارية الطوعية. من خالل موضوع التعاون مع احملكمة

قيد وضوع لإلدالء ببيانات بشأن املفرصة اللمنظمات غري احلكومية، للدول األطراف، وكذلك وأتيحت ل
مع احملكمة بالنظر إىل تزايد اقشت الوفود أمهية اتفاقات التعاون الطوعي ونبشكل عام. البحث والتعاون 

لد الثاين، اجلزء جيمICC-ASP/14/20(٢٠١٥عشرة ... الرابعة الوثائق الرمسية ... الدورة )٢٤( .١-)، ا
لد الثاين، اجلزء جيم)،ICC-ASP/14/20(٢٠١٥عشرة ... الرابعة الوثائق الرمسية ... الدورة )٢٥( .٢-ا
)٢٦(

ICC-ASP/14/44.
)٢٧(

ICC-ASP/14/33وAdd.1وAdd.2.
، املتاح على املوقع ٢٠١٦كانون الثاين ١٥املؤرخ C.N.7.2016.TREATIES-XVIII.19الوديع إشعار انظر أيضا )٢٨(

http://treaties.un.org.
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أنشطة التعاون مع احملكمة إىل نطاق ، واقرتحت توسيع يف جماالت التحقيق واالدعاء واحملاكمةأنشطتها 
ملعلومات املالية.التعاون يف جمال ا، يف مجلة أمور، من بينهااالت أخرىجم

، اعتمدت اجلمعية، بتوافق ٢٠١٥نوفمرب/الثاينشرينت٢٦املعقودة يف ة الثانية عشرة، لساجلويف -٥٧
على أمهية ، اجلمعية، يف مجلة أمورالذي شددت فيه ،عاونبشأن التICC-ASP/14/Res.3اآلراء، القرار 

واملنظمات الدولية ،والدول األخرى،التعاون الفعال والشامل واملساعدة اليت تقدمها الدول األطراف
املقدم من املقرر اخلاص املعين بالتقرير ؛ وأحاطت علما يتهاواإلقليمية لتمكني احملكمة من الوفاء بوال

ألوامر األشخاص اخلاضعني بجتنب االتصال علىلدول األطراف باسرتاتيجبات القاء القبض؛ وحثت ا
من دوى اجلاملكتب إىل مناقشة ت؛ ودعاهلاهذا االتصال ضرورييكن عن احملكمة ما مل ةصادر الالقبض 

غري الدول األطراف و مجيع لسلطات الوطنية. وعالوة على ذلك، دعت اجلمعية لإنشاء آلية تنسيق 
مبا يف ذات الصلة، سائلاملبشأن هاإبرام اتفاقات أو ترتيبات معو تعزيز التعاون مع احملكمة إىل األطراف 

حكام. ألوتنفيذ ا،النهائياإلفراج املؤقت، واإلفراج اختاذ تدابري حلماية الشهود والضحايا، و إىلذلك
ا احملنشرة الالتعاون و املتعلقة ب٦٦لااستعراض التوصياتبرحبت اجلمعية أيضا و  كمة من أجل اليت أعد

الفريقني العاملني زيادة فهمها وتنفيذها من قبل مجيع أصحاب املصلحة، وشجعت املكتب، من خالل 
مناسبا.احملكمة، حيثما كان ذلك وثيق معالتعاون بالتوصيات المواصلة استعراض تنفيذ التابعني له، على 

كفاءة وفعالية المحكمة-١٦

اجلمعية حلقة نقاش ، أجرت ٢٠١٥نوفمرب /الثاينتشرين٢٤املعقودة يف العاشرة، ةلساجليف -٥٨
جلمعية رحبت او . ICC-ASP/13/Res.5القرارعامة للبند اخلاص بكفاءة وفعالية إجراءات احملكمة، عمال ب

تمع املدين يف هذه احللقة والحظت، يف مجلة أمور، باحلوار املكثف بني الدول األطراف واحملكمة وا
املسؤولية املشرتكة للمحكمة والدول األطراف يف هذا الصدد.

من نظام روما األساسي٩٨والمادة ٩٧تطبيق وتنفيذ المادة -١٧

اجلمعية مناقشة رفيعة ، أجرت ٢٠١٥نوفمرب /الثاينتشرين٢٠املعقودة يف السابعة، ةلساجليف -٥٩
من جدول األعمال وقررت ما يلي:٢١املستوى للبند 

٩٧املادة 
بناء على املناقشة العامة اليت جرت يف الدورة الرابعة عشرة للجمعية بشأن البند التكميلي من 

النظر، يف إطار جدول األعمال املقدم من جنوب أفريقيا، أعربت دول أطراف عن رغبتها يف 
من ٩٧باجلمعية، يف اقرتاحات بشأن وضع إجراءات لتنفيذ املادة ذات الصلة اهليئة الفرعية

نظام روما األساسي.
٢٧/٩٨املادتان 

بعض الدولثارتمن نظام روما األساسي، أ٩٨و٢٧فيما يتعلق بالعالقة بني املادتني 
فيها للنظر أن حتيل املسألة إىل املكتب عنية لدول األطراف امله جيوز لشواغل ولوحظ أناألطراف 

.   دقةزيد من المب

استعراض تطبيق وتنفيذ التعديالت التي أدخلتها الجمعية على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات في -١٨
دورتها الثانية عشرة

مناقشة رفيعة اجلمعية، أجرت ٢٠١٥نوفمرب /الثاينتشرين٢٠املعقودة يف السابعة، ةلساجليف -٦٠
.من جدول األعمال٢٢ستوى للبند امل
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اليت أدخلتها اجلمعية تعديالت ال"استعراض تطبيق وتنفيذ املعنون مناقشة البند التكميلي بعد و -٦١
ا الثانية عشرة اجلمعية إىل قرارهاأشارت "، على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات يف دور

ICC-ASP/12/Res.7 ،من القواعد ٦٨بشأن تعديل القاعدة ،٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧املؤرخ
، نظام روما األساسيوفقا ل،، الذي أصبح نافذا يف ذلك التاريخ، والذي أكدوقواعد اإلثباتاإلجرائية 

.عدم تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي
وثيقة اجلمعية الا على كان معروض،  من جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة٢٢وفيما يتعلق بالبند -٦٢

ICC-ASP/14/35وAdd.1.
مناقشة هذا البند، أكدت اجلمعية على أمهية وإحلاح وجود آلية رقابة مستقلة تعمل بكامل وبعد -٦٣

هذا الشأن.أن يتخذ االجراءات الالزمة يف املكتب ت إىل طاقتها وطلب

المقبلة لجمعية الدول األطرافاتالدور انعقاد ومكان موعدبشأن القرار -١٩

تعقد أن، قررت اجلمعية٢٠١٥نوفمرب /الثاينتشرين٢٦، املعقودة يف الثانية عشرةيف اجللسة-٦٤
ا اخل ها يدورت، و ٢٠١٦نوفمرب /الثاينتشرين٢٤إىل ١٦عشرة يف الهاي، يف الفرتة من مسةادور

على التوايل.سادسة عشرة والسابعة عشرة يف نيويورك والهاي، ال

الدورتين المقبلتين للجنة الميزانية والماليةنعقادومكان اموعدبشأن القرار -٢٠

تعقد أن، قررت اجلمعية٢٠١٥نوفمرب /الثاينتشرين٢٦املعقودة يف الثانية عشرة،يف اجللسة-٦٥
٢٢إىل ١٨من الهاي، يف الفرتة يف والسابعة والعشرين والعشرين سادسةها اليجلنة امليزانية واملالية دورت

، على التوايل.٢٠١٦يلول/سبتمرب أ٣٠إىل ١٩من و ، ٢٠١٦نيسان/أبريل 

مسائل أخرى-٢١

التكامل(أ)
اجلمعية حلقة نقاش برعاية جهات االتصال القطرية املعنية عقدت الرابعة، يف اجللسة العامة-٦٦

عمل اسرتاتيجي لتعزيز القدرات الوطنية اآلراء بشأن "تبادل بالتكامل التابعة لبوتسوانا والسويد بعنوان 
قابلة للجرائم املنصوص عليها يف على نوع اجلنس املةالقائماجلرائم اجلرائم اجلنسية و يف واملقاضاة للتحقيق 
: "ضمان وصول نيالتاليوعني على املوضلقةن من املشاركني يف احلات جمموعتكز ور . األساسي"نظام روما

على الصعيد الوطين" و"تعزيز متكني إىل العدالة على نوع اجلنس ةلقائمجلرائم ااجلرائم اجلنسية واضحايا
.)٢٩(على نوع اجلنس على الصعيد الوطين"ةالقائماجلرائم ضحايا اجلرائم اجلنسية و 

حملكمة اجلنائية الدوليةاتعديل النظام األساسي ملوظفي (ب)
قرارها، الذي اعتمدته اجلمعية بالنظام األساسي للموظفنيمن ٢-١٢عمال باملادة -٦٧

ICC-ASP/2/Res.2 ،٣-١١٠أحاطت اجلمعية علما بالتعديالت اليت أدخلها املسجل على املواد
أمانة مجعية الدول األطراف وبأن للموظفني ألساسي النظام امن ٢-١١١و١-١١١و٤-١١٠و

.٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٥الدول األطراف بذلك يف أبلغت 

-https://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/sessions/documentation/14thالتالي:ز ملناقشات حلقة النقاش على املوقعجيرد مو )٢٩(

session/Pages/ASP14-plenary.aspx
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الصندوق االستئماين الشرتاك أقل البلدان منواً وبلدان نامية أخرى يف أعمال اجلمعية(ج)
لتربعات املقدمة للصندوق االستئماين ملشاركة اليرلندا وبولندا على اأعربت اجلمعية عن تقديرها -٦٨

أقل البلدان منوا وبلدان نامية أخرى يف أعمال اجلمعية.
من الصندوق االستئماين حلضور الدورة سبعة وفودعية علمًا مع االرتياح باستفادة وأحاطت اجلم-٦٩

.للجمعيةعشرةرابعةال
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لجزء الثانيا
، والوثائق ذات الصلة٢٠١٦المراجعة الخارجية للحسابات، والميزانية البرنامجية لعام 

مقدمة-ألف
املقدمة ٢٠١٦امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام (اجلمعية) كان معروضا على مجعية الدول األطراف-١

، وامليزانية التكميلية املقرتحة )١(٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٢من مسجل احملكمة اجلنائية الدولية (احملكمة) يف 
الرابعة اعن أعمال دوراجلنة امليزانية واملالية (اللجنة) ، وتقارير )٢(٢٠١٦للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 

للفرتة من محكمة انات املالية للبي، وال)٥(، واخلامسة والعشرين)٤(، والرابعة والعشرين املستأنفة)٣(والعشرين
ق االستئماينو انات املالية للصندبيوال، )٦(٢٠١٤انون األول/ديسمربك٣١كانون الثاين/يناير إىل ١

. وكان معروضا على )٧(٢٠١٤األول/ديسمربانون ك٣١كانون الثاين/يناير إىل ١للضحايا للفرتة من 
ا اخل الذي نامسة والعشرياجلمعية أيضا املرفق السادس من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور

ميزانيات الربامج الرئيسية على امليزانية. بشأن توصيات اللجنة على ثار املرتتبة تضمن بيانا لآلي
ة، استمعت اجلمعية إىل بيانات مقدمة من مسجل احملكمة، السيد هريمان جللسة العامة الثامناويف -٢

اخلارجي للحسابات جعنة، السيدة كارولينا ماريا فرينانديز أوبازو، وممثل املراجاللةل، ورئيسيفون هيب
بيلني.در ا، السيد ريتش)فرنسا)(ديوان احملاسبة(
ريق ف. ونظر ال٢٠١٥شرين الثاين/نوفمرب ت٢٥املعين بامليزانية الربناجمية يف واجتمع الفريق العامل-٣

. وساعد رئيس جلنة امليزانية واملالية الفريق نهائيةه التار ووضع صيغر العامل يف هذا االجتماع يف مشروع الق
.هلالعامل يف عم

المراجعة الخارجية للحسابات-باء
ذات الصلة تعليقات اللجنة بع اخلارجي للحسابات و جبتقرير املراعلما مع التقدير معية أحاطت اجل-٤

ا اخلامسة والعشريندو عن أعمال الواردة يف التقرير فضال عن تقرير املراجعة بشأن االحتياطي ،ر
شرين الثاين/نوفمرب ت١٧ةورسالة رئيس جلنة امليزانية واملالية بشأن تقرير املراجعة املؤرخ،)٨(النقدي
٩(٢٠١٥(.

لد الثاين، اجلزء ألف.(ICC-ASP/14/20)٢٠١٥ية ... الدورة الرابعة عشرة .... الوثائق الرمس) ١( ، ا
)٢ (

ICC-ASP/14/10/Add.2.
لد الثاين(ICC-ASP/14/20)٢٠١٥ية ... الدورة الرابعة عشرة .... الوثائق الرمس)٣( .١-، اجلزء باء، ا
.٢-املرجع نفسه، اجلزء باء) ٤(
.٣- املرجع نفسه، اجلزء باء)٥(
.١-جيماملرجع نفسه، اجلزء )٦(
.٢-جيماملرجع نفسه، اجلزء )٧(
.(ICC-ASP/14/44)االحتياطي النقديحسابات راجعة املتعلق مبتقرير ال)٨(
)٩(

ICC-ASP/14/44،.املرفق
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االعتماداتمبلغ -جيم
يورو، مبا يف ذلك ٢٠٠٣٢٨١٥٣حنو ٢٠١٦انية الربناجمية املقرتحة للمحكمة لعام ز بلغت املي-٥

يورو.٣٠٠١٩٨لغ قدرها امن احملكمة الباملقدمة امليزانية التكميلية 
ا اخلامسة والعشرين ووجدت جلنة امليزانية واملالية عند قيامها -٦ أويل للميزانية ص حبفيف دور

اخلربة وكذلك بناء على ستقبلية لإلنفاق، ناء على التوقعات احلالية واملب،٢٠١٦حة لعام رت الربناجمية املق
ختفيضات اقرتحت اللجنة ، لذلكنتيجة حتقيق وفورات فيها. و أن هناك عدة جماالت ميكن املكتسبة،

يورو  .٦٠٠٩٦٠١٣٩على خمصصات امليزانية ليبلغ جمموع امليزانية 
٢٠١٦امليزانية لعام يف تقرير اللجنة ووافقت على اعتمادات وأيدت اجلمعية التوصيات الواردة-٧

يورو.٦٠٠٥٩٠١٣٩اليت يبلغ جمموعها 
- ٢الربنامج الرئيسي السابعأحاطت اجلمعية علما مبا ترتب على التخفيضات اليت أدخلت على و -٨

يورو وإسهام الدولة ٥٠٠٢٠٠٢البالغ قدرها نتيجة للفوائد على القرض -مشروع املباين الدائمة
لالشرتاكات املستوى اإلمجايل من اخنفاض يف يورو ٠٠٠٨٠٥املضيفة يف إجيارات املباين املؤقتة مببلغ 

.يورو١٠٠٥٨٥١٣٦إىل ٢٠١٦ة لعام يالربناجميزانية املقررة للم

صندوق الطوارئ-دال
.ماليني يورو٧ة اإلبقاء على صندوق الطوارئ يف مستوى قررت اجلمعي-٩

اية -١٠ ومتشيًا مع املمارسة املتبعة، أذنت اجلمعية للمحكمة مبناقلة األموال بني الربامج الرئيسية يف 
العام إذا تعذر استيعاب تكاليف أنشطة مل تكن متوقعة، أو مل يكن من املمكن تقديرها بدقة، يف برنامج 

استنفاد مجيع املبالغ املعتمدة لعام لضمان د بينما يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرى، رئيسي واح
قبل االستعانة بصندوق الطوارئ.٢٠١٥

صندوق رأس المال العامل -ءها
أحاطت اجلمعية علما بتوصيات جلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجي للحسابات ووافقت على -١١

بصورة استثنائية صندوق رأس املال العامل باملبلغ الذي يلزم حصرًا لتغطية رصيد أن تستخدم احملكمة 
.من صندوق االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفنييلهامتو يتم تكاليف املباين الدائمة اليت مل

صندوق االلتزامات المتصلة باستحقاقات الموظفين- واو

أحاطت اجلمعية علما بتوصيات جلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجي للحسابات ووافقت استثناء -١٢
من ٣على أن تستخدم احملكمة أموال صندوق االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني، عمًال بالفقرة 

املتعلقة بالقضاة واملوظفني مبا مع استبقاء املوارد الالزمة لتغطية االلتزامات ، ICC-ASP/13/Res.6القرار 
.٢٠١٦مليون يورو بالنسبة لعام ٠,٧مقداره 

٢٠١٦تمويل االعتمادات لعام -زاي
١٠٠٥٨٥١٣٦أن يكون جمموع االشرتاكات املقررة ٢٠١٦فيما يتعلق بعام اجلمعيةقررت -١٣
.يورو
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لجزء الثالثا
اعتمدتها جمعية الدول األطرافالقرارات التي 

ICC-ASP/14/Res.1القرار

٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمري ٢٦احلادية عشرة املعقودة يف يف اجللسة العامةمد بتوافق اآلراءعتُ ا
ICC-ASP/14/Res.1

، ، وصنـدوق رأس المال العامل٢٠١٦قرار بشأن الميزانية البرنامجية لعام 
المحكمة وجدول األنصبة المقررة لتوزيع نفقات، ٢٠١٦وصندوق الطوارئ لعام 

٢٠١٦الجنائية الدولية، وتمويل االعتمادات لعام 
إن مجعية الدول األطراف،

للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") ٢٠١٦يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام وقد نظرت 
ذه امليزانية  ا االواردة يف تقرير جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") عن أعمال دور واالستنتاجات والتوصيات املتعلقة 

واخلامسة والعشرين،،والرابعة والعشرين املستأنفة،الرابعة والعشرين
الكامل هلذا دلولاملاحملكمة الواحدة" "مبدأ على اهلدف املشرتك املتمثل يف إعطاءوإذ تشدد

،املبدأ
على األمهية القصوى لتحقيق اقتصادات احلجم وتعيني مواضع االزدواج،أيضاوإذ تشدد
إىل حاجة احملكمة إىل إعطاء األولوية القصوى لدورة امليزانية السنوية وإذ تدعو إىل وإذ تشري

ا خارجاً عن الدورة، االستخدام املقّيد للمخصصات املتعددة السنوات اليت تتم إدار
نة يف تركيز موارد احملكمة تركيزًا مالئمًا على وظائفها تكتسيها عملية امليز ألمهية اليتاوإذ تالحظ

،األساسية ومسؤولية الدول األطراف يف ممارسة االنضباط يف مطالبها اليت تقدمها خبصوص موارد احملكمة

٢٠١٦الميزانية البرنامجية لعام - ألف
:على النحو املبني يف اجلدول أدناهيورو ٦٠٠٥٩٠١٣٩جمموعها يبلغ على اعتمادات توافق- ١

بآالف اليوروباب االعتماد
٤٣٠,٦١٢اهليئة القضائية-الربنامج الرئيسي األول
٢٣٣,٧٤٣ةالعامةمكتب املدعي-الربنامج الرئيسي الثاين

٧٥٩,٢٧٢قلم احملكمة-الربنامج الرئيسي الثالث
٨٠٨,٨٢أمانة مجعية الدول األطراف-الرئيسي الرابعالربنامج 

٨٢٤,٦٢املباين-الربنامج الرئيسي اخلامس
٨٨٤,٥١أمانة الصندوق االستئماين للضحايا-الربنامج الرئيسي السادس
٤٥١,٨(املباين الدائمة)شروع املمكتب مدير -١-الربنامج الرئيسي السابع 

٢٠٠,٥٢فوائد قرض مشروع املباين الدائمة-٢-السابع الربنامج الرئيسي 
٣١٥,١آلية الرقابة املستقلة-٥-الربنامج الرئيسي السابع 
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بآالف اليوروباب االعتماد
٦٨١,٨للحساباتمكتب املراجعة الداخلية-٦-الربنامج الرئيسي السابع 

٥٩٠,٦١٣٩المجموع

الربنامج املدرجة يف بأن الدولة املضيفة ستواصل اإلسهام يف حتمل تكاليف احملكمة حتيط علماً -٢
يف القسم هاء من هذا على النحو املبني يورو ٠٠٠٨٠٥بلغ إسهامها يأن بو ،املباين-الرئيسي اخلامس 

القرار؛
بأن الدول األطراف اليت أخذت خبيار التسديد دفعة واحدة فيما يتعلق باملباين أيضاحتيط علمًا -٣

الربنامج الرئيسي يف إطارعليها اشرتاكات تسديد هذه الدفعة بكاملها، لن تفرض الدائمة، وقامت ب
؛يورو٥٠٠٢٠٠٢قدرهاالدولة املضّيفة البالغمن قرض الفوائد لمشروع املباين الدائمة٢-السابع 

ؤدي إىل اخنفاض مستوى االعتمادات يف امليزانية سياملذكور اإلسهام بأن حتيط علمًا كذلك-٤
يورو إىل٦٠٠٥٩٠١٣٩يلزم توزيعها على الدول األطراف من ساليت ٢٠١٦الربناجمية لعام 

يورو؛١٠٠٥٨٥١٣٦
البالغ قدرها احلالــة يف مايل و علق باملقدمة من احملكمة فيما يتالتكميليةيزانية باملحتيط علمًا أيضاً -٥

يف أعقاب ،لنظام املايل والقواعد املالية للمحكمةوفقا ل، التكميلية مقدمةامليزانية يورو، وبأن ٣٠٠١٩٨
القبض على مشتبه به يف مرحلة تالية لتقدمي امليزانية الربناجمية املقرتحة، مما أدى إىل مصروف إضايف متوقع 

؛٢٠١٦بالنسبة لعام 
ا عن طريق املبلغ ١يف االعتمادات املشار إليها يف الفقرة تكميليةبإدراج امليزانية ب رحت-٦ واستيعا

اإلمجايل للميزانية؛
على اجلداول التالية ملالك املوظفني يف كل باب من أبواب االعتمادات أعاله، دون توافق أيضاً -٧

:٢٠١٧املساس بالقرارات الواجب أن تتخذها اجلمعية فيما يتصل مبيزانية عام 

اهليئة
القضائية

كتب مم
املدعية العامة

لم ق
احملكمة

مانة مجعية أ
الدول األطراف

مانة الصندوق أأ
للضحايااالستئماين

مكتب مدير
شروعامل

آلية الرقابة 
املستقلة

مكتب 
املراجعة 
موعاالداخلية

وكيل أمني 
١١عام

أمني عام 
١١٢مساعد

٢-مد
١٣٣١١١١١٠-مد
٥٤١٧٢٠١١٤٣-ف
٤٣٣٥٤٤١١١١١٨٧-ف
٣٢٠٥٤٨٧١٤١١٦٧-ف
٢٩٤٨٨٨١١١٤٧-ف
١٣١٥٥٢٣-ف

موع  ا
٣٩١٧٤٢٤٨٥٦٢٣٣٤٨٠الفرعي
١١١٥٣٢٠ر ر-خ ع
١٢٦٤٣١٦٢٣١١١٤٠٠ر أ- خ ع 

موع  ا
١٣٦٥٣٣١٥٣١١١٤٢٠الفرعي

٥٢٢٣٩٥٧٩١٠٩٣٤٤٩٠٠المجموع
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٢٠١٦صندوق رأس المال العامل لعام - باء
إن مجعية الدول األطراف،

إىل أن صندوق رأس املال العامل أُنشئ لتأمني قدرة احملكمة على تسوية مشاكل السيولة إذ تشري
،)١(القصرية األجل ريثما تتلقى األنصبة املقررة

وبتوصيات جلنة امليزانية )٢(باالستنتاجات اليت خلص إليها املراجع اخلارجي للحساباتحتيط علماً -١
بشأن مستوى اعتمادات صندوق رأس املال العامل للمحكمة؛)٣(واملالية

؛٢٠١٦يورو لعام ٩٨٣٤٠٥٧حتديد موارد صندوق رأس املال العامل مبا مقداره تقرر-٢
ل من إىل احملكمة أن تستخدم فائض األمواوتطلب)٤(بتوصية جلنة امليزانية واملاليةحتيط علماً -٣

وما بعدها لغرض جتديد موارد صندوق رأس املال العامل الواجب أن حيظى باألولوية ٢٠١٤الفرتة املالية 
على غريه من الطلبات احملتملة على استخدام فائض األموال؛

مستوى صندوق رأس املال ميكن مبقتضاه حتديد باقرتاح املراجع اخلارجي للحسابات الذي حتيط علماً - ٤
يف املائة من امليزانية ٨دولية أخرى ويكون يف املتوسط اتمنظماملتبعة يف مارسات املالعامل للمحكمة بإتباع 

؛)٥(يورو٠٠٠٢٠٠١١حنو تبلغالربناجمية املعتمدة اليت 
رصدت ينبغي أن تستخدم األموال لألغراض اليت يف امليزانية،على االنضباط للحفاظ ذكر بأنهت-٥

بالقدر الذي يلزم بصورة استثنائية صندوق رأس املال العامل باستخدام للمحكمة وتأذنمن أجلها حصراً 
من صندوق االلتزامات املتعلقة باستحقاقات يتم متويلهاتكاليف املباين الدائمة اليت ملحصرًا لتغطية 

املوظفني؛
احملكمة إىل تقييم املخاطر املمكنة اليت تواجهها استمراريتها التشغيلية يف حالة حدوث تدعو-٦

احملكمة إىل النظر يف خيارات وتدعو كذلكنقص مؤقت يف السيولة ناتج عن تأخر االشرتاكات املقررة، 
ا املالية ملعاجلة املخاطر املذكورة  بات أن ينظر يف تلك املراجع اخلارجي للحساطلب إىلوتبالنسبة إلدار

املخاطر واخليارات؛
يكون إجراء على أن أي جسر خارجي يستخدم لتمويل النقص املؤقت يف السيولة ينبغي أنتشدد- ٧

ومرهونًا بالتوصية املسبقة الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية واملوافقة املناسبة ٢٠١٦قتصر على عام استثنائيا ي
.)٦(ب احملكمة أية رسومأن تستوعوتقرر؛تبالتوقيت الصادرة عن املك

صندوق االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين- جيم
إن مجعية الدول األطراف،

إىل أن صندوق االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني قد أُنشئ من طرف احملكمة إذ تشري
بوصفه احتياطياً نقدياً ألغراض متويل االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني مبا يف ذلك االلتزامات 

من النظام املايل والقواعد املالية.٢-٦البند )١(
.(ICC-ASP/14/44)التقرير املتعلق مبراجعة حسابات االحتياطي النقدي، )٢(
)٣(

ICC-ASP/14/44.املرفق ،
.٢الفقرة ، املرجع نفسه)٤(
)٥(

ICC-ASP/14/44.
املرجع نفسه.)٦(
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،)٧(خلدمةذات الصلة باالستحقاقات القصرية األجل والطويلة األجل واستحقاقات ما بعد انتهاء ا
أن قلم احملكمة قد تشاور مع املراجع اخلارجي للحسابات فيما خيص استخدام وإذ تالحظ

صندوق االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني لتغطية أجزاء من تعويض انتهاء اخلدمة املستحث 
جلنة امليزانية واملالية به كمة والذي مت تبليغوظفي احمللنظام األساسي والنظام اإلداري ملاملنصوص عليه يف ا

ا اخلامسة والعشرين، ا الرابعة والعشرين املستأنفة ودور يف دور
باإلضافة إىل ذلك بأن املراجع اخلارجي للحسابات أعرب عن موافقته من حيث املبدأ وإذ تسّلم

ة يف الوقت نفسه على استخدام صندوق االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني هلذا الغرض مع التوصي
بطلب اإلذن يف هذا الصدد من مجعية الدول األطراف،

بأن جلنة امليزانية واملالية أخذت بعني االعتبار القرار القاضي باستخدام صندوق وإذ حتيط علماً 
االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني هلذا الغرض يف تقريرها عن الدورة الرابعة والعشرين املستأنفة 

ا اخلامسة والعشرين،و  تقريرها عن دور
أن هدف قلم احملكمة املتمثل يف االنتهاء من إعادة تنظيمها، حال الشروع وإذ تالحظ كذلك

فيها، يف نطاق اإلطار الزمين املتوقع،
ألن قلم احملكمة مل يلتمس إذنًا رمسيًا من اجلمعية قبل جلوئه إىل استخدام تعرب عن األسف -١

توخي الشفافية الكاملة يف أي معاملة تتم وتدعو إىلزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني صندوق االلت
بالقواعد املنطبقة على هذه املعامالت؛وتذكرمستقبالً 

ينبغي أن تستخدم األموال حصرًا لألغراض اليت يف امليزانية،على االنضباط للحفاظ ذكر بأنهت-٢
وتأذنبتوصيات املراجع اخلارجي للحسابات وجلنة امليزانية واملالية وحتيط علمًا وجدت من أجلها 

٣للمحكمة استثناًء باستخدام أموال صندوق االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني، عمًال بالفقرة 
مبا مع استبقاء املوارد الالزمة لتغطية االلتزامات املتعلقة بالقضاة واملوظفنيICC-ASP/13/Res.6من القرار 

؛٢٠١٦مليون يورو بالنسبة لعام ٠,٧مقداره 
إىل احملكمة أن تضع يف االعتبار التوصية اإلضافية املقدمة من املراجع اخلارجي للحسابات تطلب-٣

يف املستقبل وأن تقدم يف الوقت املناسب اقرتاحًا إىل جلنة امليزانية واملالية لتنظر فيه وتوصية إىل اجلمعية 
بشأن وضع خطة لتمويل االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني.

ندوق الطوارئص- دال
إن مجعية الدول األطراف،

أن صندوق الطوارئ أُنشئ لتأمني قدرة احملكمة على الوفاء بالتكاليف املرتبطة إذ تضع يف اعتبارها
،)٨(اليت يتعذر تقديرها بدقة وقت اعتماد امليزانيةيت ال ميكن جتنبها بالتطورات غري املتوقعة أو ال

قدره لغ ذي أنشئ مبوجبه صندوق الطوارئ مبا يبالICC-ASP/3/Res.4بالقرار إذ تذكرو
الذي طلبت فيه من املكتب النظر يف اخليارات املتاحة ICC-ASP/7/Res.4يورو وقرارها ماليني ١٠

لتجديد موارد صندوق الطوارئ وموارد صندوق رأس املال العامل،
ا احلادية عشرة والثالثة وإذ حتيط علماً  ا اللجنة يف التقارير عن أعمال دورا باملشورة اليت أسد

عشرة والتاسعة عشرة واحلادية والعشرين،

)٧(
ICC-ASP/13/9.

من النظام املايل والقواعد املالية.٦- ٦البند )٨(
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ماليني يورو حبلول أواخر ٧أقل من بأن مبلغ صندوق الطوارئ سيصل إىل وإذ حتيط علماً كذلك
،٢٠١٥عام 

؛٢٠١٦ماليني يورو لعام ٧اإلبقاء على صندوق الطوارئ يف مستوىقررت-١
ماليني يورو قيد االستعراض على ضوء املزيد من ٧إىل املكتب أن يبقي العتبة املتمثلة يف طلبت-٢

اخلربة بعمل صندوق الطوارئ.

مباني المحكمة- هاء
إن مجعية الدول األطراف،

اقدرهاليت يبلغ بإسهام الدولة املضيفة املستمر يف حتمل إجيار املباين املؤقتة للمحكمة ترحب-١
، وذلك وفقاً لألحكام والشروط املتفق عليها؛٢٠١٦عاميورو بالنسبة ل٠٠٠٨٠٥

ملؤمترات مجعية الدول الالزمة ماكن بتوفري األلدولة املضيفة القرار الذي اختذته ابترحب أيضاً -٢
بدون مقابل.مبركز املؤمتراتالسنوات املقبلة يف اف األطر 

جدول األنصبة المقررة لتوزيع نفقات المحكمة- واو
إن مجعية الدول األطراف،

، أن تقدر اشرتاكات الدول األطراف وفقًا جلدول متفق عليه ٢٠١٦، فيما يتعلق بعام تقرر-١
، )٩(يف تقرير جلنة األمم املتحدة املعنية باالشرتاكاتقررة احملدد قررة يستند إىل جدول األنصبة امللألنصبة امل

مع إجراء التسويات الالزمة وفقًا للمبادئ اليت يستند إليها ،٢٠١٦وذلك يف غياب جدول معتمد لعام 
؛)١٠(ذلك اجلدول

ا تقرر كذلك-٢ أن تستند التسويات النهائية إىل اجلدول الذي تعتمده األمم املتحدة يف دور
، مع إجراء التسويات الالزمة وفقاً للمبادئ اليت يستند إليها ٢٠١٦السبعني مليزانيتها العادية املتعلقة بعام 

ذلك اجلدول؛
لمحكمة أي حد أقصى ، باإلضافة إىل ذلك، أنه سينطبق على جدول األنصبة املقررة لتالحظ-٣

لالشرتاكات اليت تدفعها الدول ذات االشرتاكات األكرب وأقل البلدان منوًا يف امليزانية العادية لألمم 
املتحدة.

٢٠١٦تمويل االعتمادات لعام - زاي
إن مجعية الدول األطراف،

بأن مسامهات الدولة املضيفة يف حتمل تكاليف املباين املؤقتة، واملدفوعات املقابلة حتيط علماً -١
الفوائد، ستؤدي إىل اخنفاض اعتمادات امليزانية -، مشروع املباين الدائمة ٢- للربنامج الرئيسي السابع 

ورو؛ي١٠٠٥٨٥١٣٦اليت يتعني توزيعها باعتبارهــا اشرتاكات تدفعهـا الدول األطراف إىل 
، متويل االشرتاكات املقررة يف امليزانية البالغ قدرها٢٠١٦أن يتم، فيما يتعلق بعام تقرر-٢

يورو اليت وافقت ٩٨٣٤٠٥٧يورو وموارد صندوق رأس املال العامل البالغ قدرها ١٠٠٥٨٥١٣٦

)٩(
A/70/11.

.١١٧نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة )١٠(
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١-٥للقواعد ، والقسم باء من هذا القرار، وذلك وفقاً ١عليها اجلمعية مبوجب القسم ألف، الفقرة 
.من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة٦-٦و٢-٥و

النظام المالي والقواعد الماليةالت علىتعديال- حاء
إن مجعية الدول األطراف،

ا اجلمعية مااعتمدنذيلال)١١(للمحكمةالنظام املايل والقواعد املاليةإذ تضع يف اعتبارها يف دور
ا األوىل املعقودة  املعدلة،ما، بصيغته٢٠٠٢أيلول/سبتمرب ٩يف دور

ا اخلامسة والعشرينوإذ تضع يف اعتبارها ، )١٢(توصية جلنة امليزانية واملالية يف دور
(أ) على ٣-١٠٩و٢-١٠٩و١-١٠٩املالية من النظام املايل والقواعد٩تعديل البند تقرر

نصوص عليه يف املرفق األول هلذا القرار.املنحو ال

٢٠١٥مناقلة األموال بين البرامج الرئيسية في إطار الميزانية البرنامجية لعام - طاء
إن مجعية الدول األطراف،

من النظام املايل إجراء مناقالت بني أبواب االعتمادات ٨-٤أنه ال جيوز مبوجب البند إذ تدرك
بدون إذن منها، 

اية تقرر أنه جيوز للمحكمة، متشيًا مع املمارسة املتبعة، مناقلة األموال بني الربامج الرئيسية يف 
إذا تعذر استيعاب تكاليف أنشطة مل تكن متوقعة، أو مل يكن من املمكن تقديرها بدقة، يف ٢٠١٥عام 

استنفاد مجيع املبالغ برنامج رئيسي واحد بينما يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرى، من أجل التأكد من 
املعتمدة لكل برنامج رئيسي قبل االستعانة بصندوق الطوارئ.

النهج االستراتيجي لتحسين عملية الميزنة- ياء
إن مجعية الدول األطراف،

ضرورة احرتام االستقاللية والسرية الالزمتني لتمكني اهليئة القضائية ومكتب إذ تضع يف اعتبارها
،الضطالع باملهام امللقاة على عاتقهمااملدعية العامة من ا

احملكمة إىل تأسيس براجمها وأنشطتها على التقييم املايل الدقيق والشفاف والصارم الذي تدعو-١
يسفر عن اقرتاح ميزانية متفقة؛

إىل احملكمة اتباع عملية ميزنة داخلية منضبطة بتوجيه من املسجل وذلك كجزء من الدورة تطلب-٢
ذاً بعني االعتبار النفقات السابقة ومبا يؤدي إىل وضع ميزانية سليمة وشفافة مما ميّكن احملكمة السنوية أخ

ا املالية على حنو مسؤول؛ من إدارة شؤو
على الدور احملوري الذي يؤديه تقرير جلنة امليزانية واملالية يف املناقشات املتعلقة بامليزانية اليت تشدد-٣

ا يف موعد وتطلب إىل جترى حتضريًا لدورات اجلمعية،  سابق بقدر جلنة امليزانية واملالية أن تعقد دور
أمهية استمرار التفاعل اجلامع والبناء بني احملكمة واللجنة؛وتؤكد علىدورة اجلمعية، اإلمكان ل

٢٠٠٢أيلول/سبتمرب ١٠- ٣جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك، الوثائق الرمسية )١١(
)ICC-ASP/1/3وCorr.1 ًدال.- ) اجلزء ثانيا
)١٢(

ICC-ASP/14/15.
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على األمهية القصوى لتحقيق اقتصادات احلجم، وترشيد األنشطة وحتديد مواضع االزدواج تشدد-٤
، هلذا السبب، على وتشدد كذلكوتعزيز جوانب التآزر داخل أجهزة احملكمة وفيما بني هذه األجهزة، 

واحدة" حني جيري وضع امليزانية الربناجمية املقرتحة، الكمة "احململبدأ التنفيذ الكامل ية اليت يكتسيهااألمه
. وينبغي أن يشمل ذلك إدخال حتسينات على عملية امليزنة من قبيل ما ٢٠١٧اعتبارا من سنة امليزانية 

يلي:
يما بني األجهزة لس التنسيق وغريه من آليات التنسيق فكفاءةاالستخدام األكثر تواترًا و (أ)

األخرى وذلك للتقليل من اخلطر املتمثل يف تقدمي مقرتحات متداخلة وإجياد عملية حمسنة 
تكفل اتساق الرسائل املوجهة وسياسة لإلنفاق شاملة للمحكمة بأسرها؛

ؤكد من وتباجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتحقيق أوجه التآزر فيما بني خمتلف األجهزة حتيط علماً (ب)
ا السابقة يف هذا الشأن ديدج حملدودية التقدم الذي ُأحرز فيما يتعلق بتحديد وتأسفطلبا

احملكمة إىل تعزيز احلوار فيما بني األجهزة تفادياً وتدعووتنفيذ أوجه التآزر حىت اآلن، 
آلليات كفاءةو احملكمة إىل االستخدام األكثر تواترا وتدعو كذلكلالزدواجية يف العمل، 

االت اليت ميكن فيها حتقيق الفوائد  ا الداخلية بغية دفع عملية حتديد ا التنسيق فيما بني أجهز
احملكمة أن تدرج يف تقريرها املؤقت بشأن هذه املسألة إىل الدورة وترجو منالقصوى املشرتكة 

فيما يتعلق جبوانب التآزر السادسة والعشرين للجنة امليزانية واملالية نتائج ملموسة ومقدرة كميًا 
مبا يف ذلك الوفورات؛

يوماً ٤٥أن يتم، من حيث املبدأ، تقدمي الوثائق بلغيت عمل احملكمة يف أجل ال يقل عن تطلب(ج)
قبل بداية الدورة املعنية اليت تعقدها جلنة امليزانية واملالية؛

ات اخلاصة بالسنة التالية عن طريق أن تتضمن امليزانية الربناجمية املقرتحة النفقتطلب كذلك(د)
القيام أوًال بتسليط الضوء على تكاليف اإلبقاء على األنشطة الراهنة، مث تقدمي اقرتاحات فيما 
خيص أي تغيريات يراد إدخاهلا على تلك األنشطة مث وضع التقدير الكامل لتكاليف تلك 

يعة جوانب الكفاءة اليت مت الوقوف األنشطة وللعواقب املرتتبة على تغيريها مبا يف ذلك بيان طب
عليها أو ما ميكن توقيفه تعويضاً عن أية تكاليف إضافية؛

بتفهم احملكمة حلقيقة أن املسائل املتعلقة سواء بعملية امليزنة أو باملعلومات املقدمة إىل حتيط علماً -٥
الدول األطراف إىل التعبري عن تقاد٢٠١٦ربناجمية املقرتحة لعام الدول األطراف فيما يتصل بامليزانية ال

احملكمة املتواصل بتحسني عملية امليزنة يف ضوء الدروس املستخلصة حىت اآلن التزاموتالحظ؛ شواغلها
التأكيدات الصادرة عن احملكمة بوضع هذه الدروس مستقبًال موضع التطبيق يف عمليات وتالحظ كذلك

مستدامة وواقعية من خالل ما يلي:وضع امليزانية بغية تقدمي مقرتحات ميزانوية 
احملكمة الواحدة" بتحسني التوجيه املستوحى من الرؤية االسرتاتيجية الرفيعة املستوى "تعزيز مبدأ (أ)

املبدئية لعملية امليزنة منذ البداية؛
تعزيز احلوار وتقاسم املعلومات بني احملكمة والدول األطراف واالفرتاضات واألهداف (ب)

ت اليت يرتكز عليها مشروع امليزانية الربناجمية يف مرحلة مبكرة من عملية وضع امليزانية واألولويا
أخذاً بعني االعتبار االستقاللية القضائية للمحكمة؛

طرق مناسبة للحفاظ على قدرة احملكمة يف األجل الطويل على النهوض بواليتها توصل إىل ال(ج)
القيود املالية اليت تواجهها الدول األطراف؛بصورة فعالة وكفؤة واضعة نصب عينيها 

تعزيز احلوار وتقاسم املعلومات بني احملكمة والدول األطراف بشأن العوامل احملتملة الرتفاع (د)
التكاليف يف األجل املتوسط بغية تعزيز إمكانية التنبؤ مبا يتصل بامليزانية؛



ICC-ASP/14/20

27 20-A-120116

ا مع جلنة امليز تطلب -٦ انية واملالية بالنظر يف كيفية حتسني عملية امليزنة  إىل احملكمة تكثيف مناقشا
، وإحاطة الدول األطراف علماً ٢٠١٧ككل مع األخذ يف االعتبار اخلاص امليزانية املقرتحة املقبلة لعام 

جلنة امليزانية واملالية إىل إسداء النصح إىل احملكمة على النحو املطلوب وتدعوبنتائج هذه املناقشات، 
؛يف املستقبلهذه العمليات اصلة استعراض وحتسني مو للتأكد من 

إىل احملكمة مواصلة تقدمي تقريرها السنوي بشأن أداء األنشطة والربامج وأن تدرج يف التقرير تطلب-٧
مرفقًا يتضمن امليزانية املعتمدة، والنفقات وأوجه التفاوت على مستوى الربنامج الفرعي علمًا بأن احملكمة 

ا املالية، بتوفري كافة بنود امليزانية فضًال عن النفقات واإليرادات املؤقتة بالنسبة جلميع تقوم، يف نطاق ب يانا
الصناديق االستئمانية اليت تديرها؛

االستخدام وتناشدبإتباع ممارسات مالية تويل األولوية القصوى لدورة امليزانية السنوية التزامهاؤكد ت-٨
السنوات اليت يتم التصرف فيها خارجاً عن الدورة؛لتقييدي للمخصصات املتعددة ا

موعة الثانية التابعة للفريق الدراسي املعين باحلوكمة تسلم-٩ ما فيباملناقشات اليت جرت يف إطار ا
ا اليت تبذهلا احملكمة لوضع هود اجليتعلق ب مؤشرات كمية ونوعية تسمح للمحكمة باستدامة اجنازا

ا فضًال عن  وتدعو)١٣(متكني الدول األطراف من تقييم أداء احملكمة بطريقة اسرتاتيجية أفضلواحتياجا
؛)١٤(احملكمة إىل إطالع الفريق الدراسي املعين باحلوكمة على ما استجد خبصوص تطوير املؤشرات املذكورة

موعة الثانية اتوصلت إليها بالنتائج اليت تسلم كذلك-١٠ لتابعة املناقشات اليت دارت يف إطار ا
من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن ٤٤للفريق الدراسي املعين باحلوكمة فيما يتعلق بالتوصية الواردة يف الفقرة 

ا الثالثة والعشرين علما بعدم حتيط و ، بشأن رسم احلدود القصوى املتوقعة مليزانية السنة القادمةأعمال دور
نظر التشاور مع احملكمة بشأن مواصلة الاملكتب إىل وتدعوالتوصية،بشأن هذه آلراء لتوافق إىل التوصل

٢٠١٨-٢٠١٦اخلطة االسرتاتيجية لفرتة السنوات مع مراعاة يف سياق استعراض امليزانية التوصيةهذه يف 
اليت وضعها مكتب املدعية العامة، والتقرير املتعلق باحلجم األساسي ملكتب املدعية العامة وغري ذلك من 

؛)١٥(تندات احملكمة ذات العالقة باملوضوعمس
وتالحظاليت قدمها مكتب املدعية العامة ٢٠١٨-٢٠١٦باخلطة االسرتاتيجية للفرتة حتيط علماً -١١

مكتب املدعية العامة إىل وتدعو،٢٠١٦أنه مت إدراجها بصورة كاملة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 
ائي وتقييم للخطة االسرتاتيجية للفرتة  ا ٢٠١٥-٢٠١٢تقدمي حتليل  إىل جلنة امليزانية واملالية يف دور

احملكمة كذلك إىل ضمان اإلدماج املناسب للخطة وتدعووالعشرين عند االنتهاء منها سادسةال
رتاتيجية الشاملة للمحكمة بأسرها؛ملكتب املدعية العامة يف اخلطة االساالسرتاتيجية

، "بالعمل الذي اضطلع به حىت اآلن مكتب املدعية العامة فيما خيص "حجمه األساسيترحب-١٢
الذي يهدف إىل إضفاء املزيد من القابلية للتنبؤ ومن الطابع اليقيين ملوارد امليزانية اليت يراها املكتب ضرورية 

زيد من العمل جارية وأن األمر يقتضي القيام مبن هذه املمارسة ال تزالبأوحتيط علماً لالضطالع بواليته، 
بدأ وفقًا ملحكمة اآلثار املرتتبة على امليزانية بالنسبة للمكتب فضًال عن سائر األجهزة التابعة للمبشأن 

إىل احملكمة تقدمي تقرير كامل لتكاليف ما يرتتب من أثر على أمنوذج "احلجم وتطلباحملكمة الواحدة"، "
األساسي" ملكتب املدعية العامة وسائر األجهزة التابعة للمحكمة إىل جلنة امليزانية واملالية يف وقت سابق 

ا السادسة والعشرين،  غي أن يُفهم ال ينب٢٠١٦على أن اعتماد اجلمعية مليزانية عام وتشددبكثري لدور
امليزانية على أساس سنوي؛أن اجلمعية تعتمد باعتباره إقراراً باآلثار املرتتبة على هذه امليزانية بالنظر إىل 

)١٣(
ICC-ASP/14/Res.4، ٥٩الفقرة.

.(ب)٨الفقرة املرفق األول، ، املرجع نفسه)١٤(
(ه).٧الفقرة ، واملرفق األول، ٥٨الفقرة ، املرجع نفسه)١٥(
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أن مجيع اآلثار املرتتبة على تلك العملية، مبا وتالحظقلم احملكمة راجعة اجلارية يف بعملية املحتيط علماً - ١٣
ملزيد من التوضيحات اليت اجل والطويلة األجل على حد سواء ستكون موضعيف ذلك آثارها املالية القصرية األ

ا السادسة والعشرين،  اآلثارإحاطتها علمًا على النحو الواجب بوتتطلع إىلتقدمها جلنة امليزانية واملالية يف دور
على اهليكل اجلديد، سواء من حيث قدرته على استيعاب الزيادات املنتظرة يف حجم العمل أو جوانب ةاملرتتب

يف املراجعة مبااملراجع اخلارجي للحسابات إجراء تقييم كامل لعملية وتطلب إىلالكفاءة امللموسة اليت حتققت 
ذلك تكلفتها وتأثريها وتنفيذها؛

اجلهود اليت بذلتها احملكمة يف وتالحظاملساعدة القانونية قبل بشأن من بقرارها الذي اختذته تذكر-١٤
أن املسألة املتعلقة مبستوى املساعدة وتالحظ كذلكسبيل مواصلة حتسني نظام املساعدة القانونية 

حمل مل تكن )١٦(لمتهم يف حالة ارتكاب جرائم حبق إقامة العدللأن تقدمها احملكمة اليت ينبغي القانونية 
، يف سياق نظرأن ت)١٧(احملكمةتطلب إىلولذلك للمساعدة القانونيةنظر يف سياق السياسة املتبعة حالياً 

ذا الشأن مبا يف ذلك وضع معايري  تقييمها لنظام املساعدة القانونية، يف خيارات السياسة العامة املتعلقة 
حمددة وحدود كمية قصوى، حبسب االقتضاء.

اباتمراجعة الحس- كاف
إن مجعية الدول األطراف،

سلطةبتعزيز استقاللية مكتب املراجعة الداخلية للحسابات عن طريق وضعه حتت الترحب-١
املباشرة للجنة مراجعة احلسابات؛

، لسنتني أخريني ليتسىن اتعلى متديد والية املراجع اخلارجي للحسابات، ديوان احملاسبتوافق -٢
٢٠١٦إدراج البيانات املالية للمحكمة والبيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا عن السنتني 

التوسيع يف نطاق تلك الوالية من خالل إدراج مراجعة لألداء ضمن ذلك النطاق حيث وتقرر٢٠١٧و
ولية.إن هذا يتماشى وأفضل املمارسات اليت تتبعها املنظمات الد

الموارد البشرية- الم
إن مجعية الدول األطراف،

ا الرابعة والعشرين واملتعلقة برفع السّن اإللزامية النتهاء حتيط علماً -١ بتوصية اللجنة املنبثقة عن دور
سنة وذلك دون املساس حبقوقهم ٦٥اخلدمة ("سن التقاعد") املنطبق على املوظفني احلاليني إىل 

اء يف املكتسبة  رفع السن اإللزامية النتهاء اخلدمة وتقرر)١٨(يف سن الستني أو الثانية والستنيتهم خدمإ
وعلى أن ٢٠١٦كانون الثاين/يناير ١سنة، على أن يسري ذلك اعتبارًا من ٦٥إىل ٦٢باحملكمة من 

يفهم من ذلك أن القرار لن يؤثر على احلقوق املكتسبة بالنسبة للموظفني احلاليني؛
ذا ٥-٩تعديل البند تقرر-٢ من النظام األساسي للموظفني على حنو ما هو وارد يف املرفق الثاين 

القرار؛
إىل احملكمة تأمني أعلى مستويات الكفاءة يف التوظيف، وذلك من أجل ضمان وتنفيذ تطلب-٣

والتوازن بني اجلنسني؛وحتسني التمثيل اجلغرايف العادل)١٩(مبدأ الشفافية والكفاءة يف إجراءات التوظيف

للمحكمة اجلنائية الدولية.من نظام روما األساسي٧٠املادة )١٦(
)١٧(

ICC-ASP/12/Res.8 و،٦، املرفق األول، الفقرةICC-ASP/13/Res.5 ٥، املرفق األول، الفقرة.
)١٨(

ICC-ASP/14/5 ٨٠و٧٩، الفقرتان.
للمحكمة اجلنائية الدولية.٢٠١٧-٢٠١٣من اخلطة االسرتاتيجية للفرتة ١-٢-٢يل اهلدف األوّ )١٩(
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إىل جلنة امليزانية واملالية تقييم جدوى إمكانية االنفصال عن نظام األمم املتحدة تطلب كذلك-٤
مبا يف ذلك إمكانية تعيني خبري مستقل هلذا ، املوحد، وإنشاء نظام تقاعدي بديل بالنسبة للموظفني اجلدد

وتقدمي توصية إىل الدورة اخلامسة عشرة جلمعية الدول األطراف يف هذا الشأن؛،الغرض
إىل املسجل أن يتقصى أية إمكانية للتخفيض يف عدد املوظفني فضًال عن عدد تطلب أيضاً -٥

املسجل تسليط الضوء الكامل على مدى احلاجة إىل املناصب إىل كذلكوتطلباء االستشاريني اخلرب 
اليت املطلوبة اليت مل تشغل حىت اآلن فضًال عن املناصب الوظيفية املراجعة يف عملية املتوقعة الوظيفية 

؛املراجعةعملية توقعهتتجاوز العدد الذي ت
بالتزام اهليئة القضائية، ومكتب املدعية العامة وقلم احملكمة بضمان االمتثال الكلي لنظام ترحب-٦

ت املناسبة اليت يقدمها املديرون، وعند االقتضاء، القضاة وتطلب إىل تقييم األداء مبا يف ذلك املسامها
املشرفني على كافة الربامج الرئيسية اعتماد اهلدف نفسه.

الحاالت المحالة من مجلس األمن- ميم
إن مجعية الدول األطراف،
ا احملكمة حىت تارخيه،أن املصاريف تالحظ مع القلق إليها منبسبب احلاالت احملالة اليت تكبد

قد حتملتها الدول األطراف وحدها،، )٢٠(جملس األمن
من نظام روما األساسي، ينبغي أن تغطى نفقات احملكمة ١١٥بأنه وفقًا للمادة وإذ تذكر

فيما واجلمعية، يف مجلة أمور، باألموال املقدمة من األمم املتحدة، رهنًا مبوافقة اجلمعية العامة، وخباصة 
،جملس األمنإليها مناحلاالت احملالة يتصل بالنفقات املتكبدة نتيجة 

من االتفاق بشأن العالقة بني احملكمة ١٣من املادة ١أنه عمًال بالفقرة وإذ تضع يف اعتبارها
واألمم املتحدة، ختضع الشروط اليت ترصد مبوجبها اجلمعية العامة لألمم املتحدة أي أموال للمحكمة 

لرتتيبات مستقلة،
تقريبية املخصصة التكاليف العنتقرير تقدمي لقلم احملكمة الطلب املقدم لوإذ تأخذ بعني االعتبار

)٢١(جملس األمنإليها منحاالت احملالة للحىت اآلن داخل احملكمة 

ملعاجلة هذه املسألة؛تاحة السبل املبدء مناقشات بشأن الدول األطراف على تشجع-١
احملكمة إىل إبقاء هذه املسألة يف حوارها املؤسسي مع األمم املتحدة وتقدمي تقرير عنها إىل تدعو-٢

ا اخلامسة عشرة. اجلمعية يف دور

.١٩٧٠و١٥٩٣قرارا جملس األمن التابع لألمم املتحدة )٢٠(
)٢١(

ICC-ASP/14/Res.4 ، ،(ب)٣الفقرة املرفق ألول.
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المرفق األول
ةوالقواعد الماليالنظام الماليالت علىتعديال

٩البند 
استثمار األموال

هذه الفرتة للمسجل أن يستثمر األموال اليت ال تكون الزمة للفرتة االستثمارية، على اعتبار أن ١-٩
شهراً ("االستثمارات املتوسطة ٣٦تصل إما إىل اثين عشر شهراً ("االستثمارات القصرية األجل") أو إىل 

األجل"). ويقوم املسجل بصفة دورية بإبالغ الرئاسة، ومجعية الدول األطراف، عن طريق جلنة امليزانية 
.واملالية بتلك االستثمارات

١-١٠٩القاعدة 
السياسة العامة

يكفل املسجل، بطرق من بينها وضع مبادئ توجيهية مناسبة واختيار مؤسسات مصرفية حسنة 
السمعة تقدم ضمانات كافية تقي من حدوث أي خسائر يف االستثمارات، استثمار األموال حبيث جيري 

الالزمة الرتكيز يف املقام األول على استبعاد تعرض األموال األصلية للخطر يف حني يكفل توفر السيولة
ذه املعايري الرئيسية، ختتار . و لتلبية متطلبات تدفق النقدية للمحكمة باإلضافة إىل ذلك، ودون اإلخالل 

االستثمارات على أساس حتقيق أعلى معدل مردود معقول وتتفق على أكمل وجه ممكن، مع استقالل 
احملكمة وجتردها ومع أغراض ومبادئ ميثاق األمم املتحدة.

٢-١٠٩القاعدة 
دفتر أستاذ االستثمارات

تسجل االستثمارات يف دفرت أستاذ االستثمارات الذي يبني مجيع التفاصيل اهلامة لكل استثمار، 
مبا يف ذلك، على سبيل املثال، القيمة االمسية، وتاريخ االستحقاق، ومكان اإليداع، والقيمة السوقية 

اليت تقدمها املؤسسات املصرفية املعنية، وحصيلة لالستثمار من حني آلخر كما تعكسه كشوفات احلساب 
البيع واإليرادات املكتسبة. ويتم إمساك سجل بكل كشوفات احلساب الواردة من املؤسسات املصرفية 

واملتعلقة بأي استثمار.

٣-١٠٩القاعدة 
عهدة االستثمارات

املسجل وتتعهد جتري مجيع االستثمارات عن طريق مؤسسات مصرفية حسنة السمعة يعينها (أ)
).١-١٠٩تلك االستثمارات (انظر أيضاً القاعدة 

يلزم جلميع معامالت االستثمارات، مبا يف ذلك سحب املوارد املستثمرة، إذن وتوقيع اثنني من (ب)
املوظفني يسميهما املسجل هلذا الغرض.

ة أو وفق ما تنص عليه تقيد اإليرادات اآلتية من االستثمارات كرصيد يف حساب اإليرادات املتنوع٢-٩
القواعد املتعلقة بكل صندوق استثماري أو حساب خاص.
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٤-١٠٩القاعدة 
إيرادات االستثمارات

دوق العام بوصفها إيرادات متنوعة.تقيد اإليرادات اآلتية من استثمارات الصن(أ)
املتنوعة كما ينص اإليرادات تقيد اإليرادات اآلتية من استثمارات صندوق رأس املال العامل يف(ب)

.٤-٦ذلك البند على
جيب أن تقّيد اإليرادات اآلتية من استثمارات تتعلق بالصناديق االستئمانية واحلسابات (ج)

االحتياطية واخلاصة حلساب الصندوق االستئماين أو احلساب االحتياطي أو اخلاص املعين.
وأن يبلغ عنها مراجع احلسابات.جيب أن يقّيد املسجل األرباح اآلتية من االستثمارات (د)

٥-١٠٩القاعدة
الخسائر

جيب على املسجل أن يقيد على الفور أي خسارة يف االستثمارات. وجيوز للمسجل أن يأذن (أ)
بشطب اخلسائر يف االستثمارات مبوافقة جلنة امليزانية واملالية. وتقدم إىل جلنة امليزانية واملالية، بناء 

من دفاتر أستاذ االستثمارات وكل كشوف احلساب الواردة من على طلبها، نسخ رمسية
املؤسسات املصرفية واملتعلقة بطلب االستثمارات. ويقدم بيان مفصل باخلسائر يف االستثمارات 

إىل الرئاسة وإىل مجعية الدول األطراف من خالل جلنة امليزانية واملالية وإىل مراجع احلسابات.
اين أو احلساب االحتياطي أو اخلاص الذي مت احلصول منه على يتحمل الصندوق االستئم(ب)

فيما يتعلق بشطب ١٠-١١٠املبالغ األصلية، اخلسائر يف االستثمارات (انظر أيضًا القاعدة 
خسائر النقدية وحسابات القرض).

المرفق الثاني
من النظام األساسي للموظفين٥-٩لبند اتعديل 

يف اخلدمة العاملة بعد السـن احملددة يف النظام األساسي للصندوق ال جيوز استبقاء املوظفني ""
ا السن املعتادة للتقاعد. بيد أنه جيوز أن املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة على أ

املوظفون الذين تكون السن املعتادة لتقاعدهم هي ستون أو اثنان وستون عاماً يف اخلدمة العاملةُيستبَقى
وحتقيقـًا ملصلحـة ،العام، حسبما يكون مناسباً ةأو املدعيلمسجل. وجيـوز للغاية سن اخلامسة والستني

.)١(استثنائية"يف حاالت هذا السن حد متديد احملكمـة، 

)١(ICC-ASP/14/7 ٧٩، الفقرة.
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ICC-ASP/14/Res.2القرار

٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمري ٢٦احلادية عشرة املعقودة يف يف اجللسة العامةمد بتوافق اآلراءعتُ ا
ICC-ASP/14/Res.2

١٢٤ادة المقرار بشأن 
مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي،إن 

يف املؤمتر ١٢٤املادة يفأن يعاد النظرينبغي نظام روما األساسي،ه عمال بإىل أنإذ تشري
نظام روما لقرار املؤمتر االستعراضي إىلوإذ تشري، ١٢٣ملادة من ا١وفقا للفقرة عقدياالستعراضي الذي 

مواصلة استعراض و ١٢٤االحتفاظ باملادة ٢٠١٠عام يف الذي عقد يف كمباال، أوغندا، األساسي
،)١(أثناء الدورة الرابعة عشرة جلمعية الدول األطرافهاأحكام

من ١٢٤يف أحكام املادة الثالثة عشرة أن يعاد النظرا يف دور اجلمعية قررت أن وإذ تالحظ
،)٢(جلمعية الدول األطرافالتابع تعديالت املعين بالنظام روما األساسي يف سياق الفريق العامل 

،)٣(١٢٤املادةبإلغاء تعديالت بالتوصية الفريق العامل املعينأيضاالحظ وإذ ت

من ١٢١وفقا للمادة عملوالظام روما األساسي يف ن١٢٤على أحكام املادة بعد االطالعو 
نظام،هذا ال

من نظام روما األساسي الوارد يف مرفق هذا القرار؛١٢٤تعديل املادة تعتمد-١

من ١٢١ادة من امل٤وفقا للفقرة بدأ نفاذه يو ضع للتصديق أو القبول بأن هذا التعديل خيرتذكّ -٢
؛نظام روما األساسي

؛هأو قبول١٢٤تعديل املادة علىلتصديقإىل امجيع الدول األطراف تدعو- ٣

أو تنضم إليه على القيام نظام روما األساسي اليت مل تصدق بعد على مجيع الدولثحت-٤
ه أيضا.أو قبول١٢٤تعديل املادة بالتايل علىوعلى التصديقبذلك، 

المرفق

من نظام روما األساسي١٢٤تعديل المادة 

من نظام روما األساسي.١٢٤املادة تلغى 

.RC/Res.4، اجلزء الثاين، (RC/11)٢٠١٠الوثائق الرمسية ... املؤمتر االستعراضي ... )١(
كانون ١٧-٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة عشرة، نيويورك، ) ٢(

لد األول، اجلزء الثالث، (ICC-ASP/13/20)٢٠١٤األول/ديسمرب (ب).١٥، املرفق األول، الفقرة ICC-ASP/13/Res.5، ا
)٣ (ICC-ASP/14/34.
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ICC-ASP/14/Res.3القرار

٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمري ٢٦عشرة املعقودة يف ثانيةاليف اجللسة العامةمد بتوافق اآلراءعتُ ا
ICC-ASP/14/Res.3

تعاونالقرار بشأن 
إن مجعية الدول األطراف،

) الذي RC/Dec.2أحكام نظام روما األساسي، واإلعالن املتعلق بالتعاون (الوثيقة شري إىل إذ ت
القرارات والبيانات السابقة الصادرة لذي ُعقد يف كمباال، و ايؤمتر االستعراضاملأقرته الدول األطراف يف 

ICC-ASP/8/Res.2عن مجعية الدول األطراف فيما خيص التعاون، مبا فيها القرارات 

، ICC-ASP/12/Res.3، وICC-ASP/11/Res.5وICC-ASP/10/Res.2وICC-ASP/9/Res.3و
؛ICC-ASP/6/Res.2املرفقة بالقرار ني، والتوصيات الست والستICC-ASP/13/Res.3و

على وضع حد لإلفالت من العقاب وذلك مبحاسبة مقرتيف أخطر اجلرائم اليت العزمقد عقدت و 
تمع الدويل بأ أنه جيب تعزيز املالحقة على هذه اجلرائم بصورة فعالة وتؤكِّد من جديد، سرهتثري قلق ا

وسريعة، بوسائل منها تعزيز التعاون الدويل،
على أمهية تعاون الدول األطراف وغريها من الدول واملنظمات الدولية واملنظمات وإذ تشدِّد

ضطالع باملهام املنوطة ، على حنو فعال وشامل، لتمكينها من االهلااإلقليمية مع احملكمة وتقدمي املساعدة 
ا يف إطار واليتها احملدَّدة يف نظام روما األساسي، وعلى أنه يقع على عاتق الدول األطراف التزاٌم عام 
بالتعاون تعاونًا كامًال مع احملكمة فيما جتريه من حتقيٍق يف اجلرائم اليت تندرج يف إطار واليتها ومالحقة 

األوامر بإلقاء القبض وطلبات التسليم، إىل جانب سائر أشكال مرتكبيها، ومن ذلك ما خيص تنفيذ 
من نظام روما األساسي،٩٣التعاون على النحو املبنيَّ يف املادة 

،ICC-ASP/13/Res.3من القرار ٢٧بتقرير احملكمة عن التعاون، املقدَّم عمالً بالفقرة وإذ ترحِّب
ن ال تزال أوامر احملكمة بإلقاء القبض عليهم باألشخاص الذيجتنب االتصال ضرورة إىلوإذ تشري 

تقويض األهداف املنشودة من نظام روما األساسي،ا االتصالقائمة عندما يكون من شأن هذ
من مبادئ توجيهية لتنظر فيها الدول، من ةالعامةإىل ما صدر عن مكتب املدَّعيوإذ تشري أيضاً 

القبض عليهم والقيام، صدرت من احملكمة أوامر بالذيناألشخاص جتنب االتصال بغري مقتض ببينها 
مر بالقبض عليهم،الذين مل تصدر أواشخاص باالتصال أوال باألضروريا، هذا االتصال عندما يكون 

سياسة األمانة العامة لألمم بشأنمبادئ توجيهية من إىل ما أعيد صوغه وتوزيعهوإذ تشري 
احملكمة بإلقاء القبض أوامر من واألشخاص الذين صدرت بني مسؤويل األمم املتحدةلالتصال املتحدة 

األمني العام لألمم املتحدة إىل رئيس املوجهة من رسالة الرفق على النحو الوارد يف معليهم أو حبضورهم، 
،٢٠١٣نيسان/أبريل ٣ؤرخة يف املاجلمعية العامة ورئيس جملس األمن

حقوق املتهمني،وعند تنفيذها طلبات التعاون بضرورة أن تراعي يف وإذ تقر
مبذكرة التفاهم اليت أُبرمت بني احملكمة ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات وإذ ترحب، 

مذكرة تشري إىل إذواجلرمية بشأن تعزيز قدرة الدول على استقبال الشهود والضحايا ألغراض احلماية، و
التفاهم اليت أُبرمت بني احملكمة ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بشأن تعزيز قدرة الدول 

دعم املنظمات الدولية لتعزيز التعاون يف جمال االتفاقات الطوعية،علىوإذ تثينعلى إنفاذ األحكام، 
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الذي ُعقد يف كمباال من ياالستعراضؤمتراملمبا قطعته الدول األطراف على نفسها يف وإذ تذكِّر
ذه التعهدات،الوفاء بصورة مالميةبأمهية متابعة تنوِّهالتعاون، وبشأن تعهدات 

على أمهية قيام الدول األطراف، والدول األخرى امللتزمة بالتعاون مع احملكمة أو املشجَّعة تشدِّد-١
سي أو بقرار صادر عن جملس األمن التابع لألمم من نظام روما األسا٩على التعاون معها عمًال بالباب 

ملا قد يؤدي إليه املتحدة، بالتعاون مع احملكمة وبتقدمي املساعدة هلا يف الوقت املناسب وعلى حنو فعال، 
على أن وتشدِّد، من إخالل بفعاليتهايف سياق اإلجراءات القضائية على هذا النحو التعاون معها عدم 

اون يؤثر سلبًا على قدرة احملكمة على تنفيذ واليتها، ال سّيما عندما يتعلق األمر عدم تنفيذ طلبات التع
م أوامر بإلقاء القبض عليهم وتسليمهم؛ بإلقاء القبض على األشخاص الذين صدرت بشأ

املتعلقة بثالثة عشر تسليمالعن بالغ قلقها من عدم تنفيذ أوامر القبض أو طلبات تعرب-٢
وفقاً اللتزامها بغية إلقاء القبض على هؤالء األشخاص بوجه كامل الدول على التعاون وحتث ،)١(شخصا

وتسليمهم إىل احملكمة؛
امللموسة الرامية إىل تأمني إلقاء القبض على اخلطوات والتدابريعلى ضرورة النظر يف تعيد التأكيد -٣

م  ة املكتسبة يف إطار النظم الوطنية، حنو منهجي، باالستناد إىل اخلرب على بانتظام و األشخاص املشتبه 
واحملاكم الدولية املخصصة واملختلطة، إىل جانب احملكمة اجلنائية الدولية؛

ماسرتاتيجيات إلقاء القبض على املقرر املعين ببتقرير حتيط علما-٤ حتيط علما خبطةو )٢(املشتبه 
املكتب على مواصلة النظر يف توصيات تقرير خطة العمل وحتثالعمل بشأن اسرتاتيجيات إلقاء القبض، 
م  بشأن اسرتاتيجيات إلقاء القبض على  دف اعتماده، ورفع تقرير عن ذلك إىل الدورة املشتبه 

اخلامسة عشرة للجمعية؛
تفادي الصالت مع أشخاص أصدرت احملكمة أوامر بإلقاء القبض علىالدول األطراف حتثّ -٥

باجلهود اليت تبذهلا ترحبعليهم، إال إذا كانت هذه الصالت مسألة جوهرية بالنسبة إىل الدولة الطرف، و
بأنه ميكن للدول األطراف إعالم احملكمة على وتقر يف هذا الصدد الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية، 

ي مبا لديها من صالت مع أشخاص حمل أوامر بإلقاء القبض صدرت نتيجة مثل هذا التقييم؛أساس طوع
باجلهود املستمرة اليت يبذهلا رئيس اجلمعية يف تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون اليت ترحِّب-٦

ا اجلمعية يف القرار  املعنية وتنفيذها اجلمعيَة على إبقاء اإلجراءاتوتشجِّع، ICC-ASP/10/Res.5اعتمد
قيد االستعراض بغية ضمان فعاليتها، مبا يف ذلك ما خيص القيام مبكِّرًا بإخطار الدول األطراف بفرص 

العمل معاً لتفادي عدم التعاون؛
التصديق على نظام روما األساسي بتنفيذ االلتزامات الناشئة عنه على يقرتنأنضرورة بتذكِّر-٧

يف هذا الصدد الدول األطراف وحتثّ الصعيد الوطين، بوسائل منها على اخلصوص سن تشريعات وطنية، 
على القيام بذلكتعتمد بعد هذه التشريعات وغريها من التدابري الالزمةام روما األساسي اليت لـم يف نظ

ا مبوجب نظام روما األساسي تكونل اعتماد هذه التدابري؛علىقادرة على الوفاء التام بالتزاما
تمع املدين باجلهود اليت تبذهلا الدولتقرّ -٨ واحملكمة، بوسائل منها مشروع األدوات ومنظمات ا

ات التنفيذ على القانونية، لتيسري تبادل املعلومات واخلربات بغية شحذ الوعي وتيسري إعداد نصوص تشريع
الصعيد الوطين؛

.٢٠١٥آب/أغسطس ٢١إىل غاية )١(
)٢(

ICC-ASP/14/26/Add.1.التذييل ،
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الدوَل على إنشاء جهة تنسيق و/أو هيئة مركزية وطنية أو فريق عامل لتوّيل تنسيق املسائل تشجِّع-٩
ا، مبا يف ذلك طلبات املساعدة، ضمن املؤسسات احلكومية، كجزء  املتصلة باحملكمة وتعميم االهتمام 

ة املتعلقة بالتعاون أكثر كفاءة، حسب االقتضاء؛من اجلهود الرامية إىل جعل اإلجراءات الوطني
إنشاء آلية تنسيق من دوى اجلإىل الدورة الثالثة عشرة للجمعية عن قدم بالتقرير املترحب -١٠

إنشاء هذه من دوى أن يناقش، من خالل فريقيه العاملني، اجلاملكتب إىل تدعولسلطات الوطنية ول
إىل الدورة الثالثة قدمق الثاين من تقرير املكتب عن التعاون املاآللية، مع أخذ الدراسة الواردة يف املرف

؛بوقت كافبعني االعتبار ورفع تقرير إىل اجلمعية قبل الدورة السادسة عشرة)٣(عشرة
أيضًا على اجلهود املستمرة اليت تبذهلا احملكمة يف إصدار طلبات مركَّزة للتعاون واملساعدة تشدِّد-١١

وتدعوتسهم يف تعزيز قدرة الدول األطراف وغريها من الدول على تلبية طلبات احملكمة على حنو سريع، 
ا يف إرسال طلبات للمساعدة و  يف الوقت الطابع وكاملة و التعاون حمدَّدةاحملكمة إىل مواصلة حتسني ممارسا

املناسب؛
أن التعاون الفعال والسريع فيما يتعلق بطلبات احملكمة الرامية إىل حتديد العائدات تدرك-١٢

ا، أمٌر مفيد لتوفري تعويضات واملمتلكات واألصول ووسائل ارتكاب اجلرائم، وتتبعها وجتميدها أو مصادر
؛ومواجهة تكاليف املساعدة القانونيةللضحايا

أمهية وجود إجراءات وآليات فعالة تسمح للدول األطراف وغريها من الدول بالتعاون علىتشدِّد-١٣
ا بأسرع ما ميكن؛  مع احملكمة على حتديد العائدات واملمتلكات واألصول، وتتبعها وجتميدها أو مصادر

ينها بغية تيسري كل الدول األطراف إىل أن تتخذ يف هذا الصدد إجراءات وآليات فعالة وحتستدعوو
التعاون بني احملكمة والدول األطراف وغريها من الدول واملنظمات الدولية؛

الدول األطراف على التعاون لتلبية طلبات احملكمة الصادرة لصاحل أفرقة الدفاع، سهرًا على حتثّ -١٤
عدالة اإلجراءات القضائية أمام احملكمة؛

يت مل ُتصبح بعد طرفا يف اتفاق امتيازات احملكمة الدول األطراف والدول غري األطراف الوتدعو -١٥
ا الوطنية، حسب  ا إىل أن تفعل ذلك على سبيل األولوية وأن تدرجه يف تشريعا اجلنائية الدولية وحصانا

االقتضاء؛
والشهود من أمهية فيما خيص تنفيذ والية احملكمة، الضحايامبا تتسم به تدابري محاية تعرتف-١٦

وتشدد ، ٢٠١٥املربمة مع احملكمة يف عام الضحاياات املتعلقة بإعادة توطني الشهود و باالتفاقترحِّبو
إبرام املزيد من هذه االتفاقات والتدابري مع احملكمة من أجل تسريع إعادة توطني الشهود؛على احلاجة إىل

ا مع احملكمة بإبرام اتفاقات تدعو -١٧ مجيع الدول األطراف وغريها من الدول إىل النظر يف تعزيز تعاو
م، الضحاياأو ترتيبات معها، أو بأية وسيلة أخرى، فيما يتعلق بأمور منها تدابري محاية  والشهود، وعائال

م؛ واألشخاص اآلخرين املعرَّضني للخطر بسبب إدالء الشهود بإفادا
م، إيالء االعتبار الالزم تعرتف-١٨ بأنه ينبغي، عندما تتبنيَّ ضرورة إعادة توطني الشهود وعائال

إلجياد حلول تفي باملتطلبات الصارمة املتعلقة بالسالمة كما تقلِّل يف الوقت نفسه التكاليَف من الناحية 
مجيع الدول األطراف على النظر يف حتثُ و اإلنسانية املتمثلة يف البعد اجلغرايف وتغريُّ البيئة اللغوية والثقافية، 

والشهود؛الضحاياتقدمي تربعات للصندوق اخلاص بعمليات إعادة توطني 
علىأيضا وتشجِّعهامبا قامت به احملكمة من عمل على االتفاقات أو الرتتيبات اإلطارية تشيد-١٩

–املؤقت، واإلفراج النهائي املضي يف العمل عليها أو على أية وسيلة أخرى يف جماالت من قبيل اإلفراج
م  وإنفاذ األحكام، وهو ما قد يتسم بأمهية أساسية لضمان حقوق -يف حاالت التربئة أيضا املشتبه 

)٣(
ICC-ASP/13/29
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مجيع الدول األطراف على النظر يف حتثّ واملتهمني عمال بنظام روما األساسي وضمان حقوق املدانني، و
االت؛ تعزيز التعاون يف هذه ا

العام املاضي بني احملكمة ودولة طرف بشأن اإلفراج املؤقت يف ام أول اتفاق طوعي إىل إبر تشري -٢٠
املكتب، من خالل أفرقته العاملة، مواصلة املناقشات بشأن االتفاقات أو الرتتيبات اإلطاريةتطلب إىلو

ا اخلامسة عشرة؛الطوعية وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية يف دور
بزيادة التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة، وغريها من املنظمات الدولية، واملنظمات ترحِّب-٢١

اإلقليمية، وسائر املؤسسات الدولية احلكومية؛
على أمهية قيام الدول األطراف بتعزيز وتعميم الدعم الدبلوماسي والسياسي وغريمها من تشدِّد-٢٢

ا على املستوى الدويل، الزيادة أشكال الدعم ألنشطة احملكمة، وأمهية  ذه األنشطة واإلحاطة  وعي 
الدول األطراف على تسخري عضويتها يف املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية هلذه الغاية؛وتشجِّع

الدول األطراف على حبث إمكانية تيسري املزيد من التعاون والتواصل بني احملكمة واملنظمات حتثّ -٢٣
يمية، بوسائل منها ضمان مالءمِة الواليات ووضوِحها عندما حييل جملس األمن الدولية واملنظمات اإلقل

والتعاون من جانب مجيع الدول األعضاء ،احلاالت إىل احملكمة، والسهر على الدعم الدبلوماسي واملايل
يف األمم املتحدة، ومتابعة هذه اإلحاالت، ومراعاة والية احملكمة يف سياق سائر جماالت عمل جملس 

صياغة قراراته بشأن العقوبات واملناقشات املواضيعية والقرارات ذات الصلة؛ذلك األمن، مبا يف 
ا فيما يتعلق ببتبادل املعلومات ترحب-٢٤ تنفيذ التوصيات الست والستني بشأن التعاون اليت اعتمد

الستني، بوصفها خطوة أوىل يف عملية استعراض التوصيات الست و )٤(٢٠٠٧الدول األطراف يف عام 
تعزيز التوصيات الست على كافة اجلهات املعنية ملساعدة  باملنشور الذي أعدته احملكمة وحتيط علما 

من أن يواصل،املكتبتطلب إىلو ا وتنفيذها، اجلهات الفاعلة الوطنية واحملكمة والستني وإحاطة 
الوثيق مع احملكمة، حسب ، استعراض التوصيات الست والستني، بالتعاون فريقيه العاملنيخالل 

االقتضاء؛
مبا قامت به احملكمة، بدعم من الدول األطراف واملنظمات الدولية واإلقلمية من تنظيم ترحب-٢٥

تمع املدين، على وتشجعحلقات عمل عن التعاون،  كافة اجلهات املعنية، مبا يف ذلك منظمات ا
د ف تعزيز التعاون والبحث البنَّاء عن حلول مواصلة تنظيم األنشطة اليت تسمح بتبادل املعلومات 

؛للتحديات اليت مت حتديدها
تمع املدين البرحبت-٢٦ املناقشة العامة أتاحته ي ذتعزيز احلوار بني الدول األطراف واحملكمة وا

بشأن التعاون اليت عقدت خالل الدورة الرابعة عشرة للجمعية، مع الرتكيز بشكل خاص على التعاون 
سري عمل احملكمة بصورة كاملة أمهية، وإذ تضع يف اعتبارها ريق اتفاقات التعاون الطوعيةالطوعي عن ط

الطوعي من التعاون أشكال وجود ضرورة عن ثمر لوجهات النظر املتبادل المع التقدير الحظت، وفعالة
إىل ،األحكامالشهود وتنفيذ إعادة توطني اليت تواجهها احملكمة، ال سيما يف جماالت التحدياتِ بشأن و 

؛اخلربات الوطنية يف هذا الصددجانب 
واصلة عنية بالتعاون ملواملجلمعية الدول األطرافالتابعة تيسري الآلية اإلبقاء على املكتب تطلب إىل-٢٧

واملنظمات غري والدول املعنية واملنظمات ذات الصلة لتشاور مع الدول األطراف واحملكمةعملية ا
تعزيز التعاون مع احملكمة؛زيادة من أجل احلكومية

)٤(
ICC-ASP/6/Res.2ملرفق الثاين، ا.
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أن يها لإلبتطما تبذله اجلمعية من جهود لتعزيز التعاون، احملكمة فيإسهام أمهية بإدراكا منها-٢٨
ا اخلامسة عشرة قدم ت تقريرا حمدثا عن التعاون، وأن تقدم مثل هذا التقرير على أساس سنوي بعد يف دور

ذلك.
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ICC-ASP/14/Res.4القرار

٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمري ٢٦عشرة املعقودة يف ثانية اليف اجللسة العامةبتوافق اآلراءمدعتُ ا
ICC-ASP/14/Res.4

تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول األطرافقرار بشأن 

إن مجعية الدول األطراف،
ا من جرمية اإلبادة ه تقع علىأنإذ تضع يف اعتبارها  كل دولة وحدها مسؤولية محاية سكا

اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، وأن الضمري اإلنساين ما زال يشعر بصدمة عميقة من 
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
بأن احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") وسيلة أساسية من وسائل تعزيز احرتام واقتناعا منها 

عدالة القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان، وهي تسهم على هذا النحو يف ضمان احلرية واألمن وال
وسيادة القانون ويف منع النزاعات املسلحة واحلفاظ على السلم وتعزيز األمن الدويل والنهوض بعملية بناء 
السلم وحتقيق الصلح يف فرتات ما بعد النزاعات وذلك بغية حتقيق سالم مستدام، وفقًا ملقاصد ومبادئ 

ميثاق األمم املتحدة، 
ويعزز كل منهما اآلخر، متكامالنوالسلم بأن العدل واقتناعا منها أيضا 

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

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

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

أن هيئات القضاء الوطين هي املسؤولة يف املقام األول عن مالحقة مرتكيب أخطر وإذ 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،  استعداد أمهية وتشدد علىإفالت مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
ا حقا على التحقيق يف هذه اجلرائم ومالحقتهالنظم القانونية الوطنية  ا، وقدر

ا يف تقدمي األشخاص األكثر مسؤولية عن ارتكاب اجلرائم وإذ ترحب جبهود احملكمة واجنازا
بالسوابق وحتيط علماواإلسهام بذلك يف منع تلك اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي للعدالة

القضائية للمحكمة يف مسألة التكامل،
نظام روما األساسي املتعلقتني مبقبولية القضايا أمام من ١٩و١٧بأن تطبيق املادتني تذكِّر وإذ 

احملكمة مسألة قضائية يقوم بالفصل فيها قضاة احملكمة، 
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يف بلدان احلاالت فية إجناز أعمال احملكمة لكيمزيد من االعتبار إيالء ينبغي بأنه أيضاتذكِّر وإذ 
اإلجناز توجيهات بشأن كيفية مساعدة البلد املعين على تنفيذ اإلجراءات وإمكانية أن تقدم اسرتاتيجيات

الوطنية عند اجناز أعمال احملكمة يف حالة معينة،
دد السلم واألمن ورفاه العامل، وإذ تسلم بأن اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة 
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 فيه  ٢٠١٣شباط/فرباير ١٢بالبيان الذي أدىل به رئيس جملس األمن يف ترحبوإذ 

لس االستمرار يف  النداء السابق للمجلس بشأن أمهية تعاون مكافحة اإلفالت من العقاب، وكرر اعتزام ا
لس ذات الصلة الدول مع احملكمة وفقًا اللتزامات كل منهما، وأعرب فيه عن التزامه مبتابعة قرارات ا

بصورة فعالة،
ا عن قلقها العميق إزاء وإذ تعرب جملس األمن لقراراته استمرار عدم فعالية املتابعة اليت يقوم 

املتعلقة بإحالة احلاالت إىل احملكمة ونتائجها رغم اجلهود اليت تبذهلا الدول األطراف، 
اليت تتخذ تدابري إصالحية مكملة لعمليات آليات العدالة واملصاحلة جبميع أشكاهلاإىل وإذ تشري

، مبا يف ذلك جلان احلقيقة واملصاحلة، والربامج الوطنية جلرب الضرر، واإلصالحات املؤسسية العدالة اجلنائية
تكرار،ضمانات عدم المبا يف ذلكوالقانونية، 

جناح املؤمتر االستعراضي األول لنظام روما األساسي الذي عقد يف كمباال إىل شري أيضا وإذ ت
، ٢٠١٠حزيران/يونيه ١١أيار/مايو إىل ٣١بأوغندا يف الفرتة من 

قرار مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") بإنشاء متثيل للمحكمة يف مقر إىل تشري كذلك وإذ 
أن من شأن هذا التمثيل أن يعزز احلوار مع احملكمة جديد تؤكِّد من ،واالحتاد األفريقي يف أديس أبابا

والتوعية 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، التوازن بني اجلنسنيو أمهية 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
بصورة كاملة يف دورات اجلمعية وضرورة العمل على إبراز دور احملكمة واجلمعية على أوسع نطاق، 

بأن املساواة بني الضحايا يف احلق يف الوصول على وجه السرعة وبأسلوب فعال إىل وإذ تسلم 
م، ويف الوصول إىل املعلومات العدالة واحلماية والدعم، واجلرب الفوري واملناسب عن األضرار اليت تلحق 

على أمهية إذ تؤكدذات الصلة املتعلقة باالنتهاكات وآليات االنتصاف، هي مكونات أساسية للعدالة، و
تمعات املت الوالية الفريدة للمحكمة من أجل إنفاذعلى حنو فعالأثرةمحاية حقوق ومصاحل الضحايا وا

عن تصميمها على ضمان حقوق الضحايا اليت تشكل الركن وإذ تعرباجلنائية الدولية جتاه الضحايا، 
األساسي لنظام روما األساسي بصورة فعالة، 

الدور احليوي الذي تقوم به العمليات امليدانية للمحكمة يف بلدان احلاالت وأمهية أن وإذ تدرك 
يعمل أصحاب املصلحة معا من أجل توفري ظروف مناسبة لعمليات احملكمة يف امليدان، 

املخاطر اليت يواجهها موظفو احملكمة يف امليدان، وإذ تدرك أيضا 
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القيود اليت تفرضها عليها ميزانية برناجمية سنوية تعتمدها بأن احملكمة تعمل يف إطاروإذ تذكِّر
اجلمعية، 

عالمية نظام روما األساسي -ألف
بالدولة اليت أصبحت طرفا يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية منذ الدورة ترحب -١

تصبح بعد أطرافا يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدول اليت ملدعو وتالثالثة عشرة للجمعية، 
مجيع الدول األطراف وتطلب إىليف أقرب وقت ممكن، بصيغته املعدلة،الدولية إىل أن تصبح أطرافا فيه، 

أن تكثف جهودها لتعزيز عاملية النظام؛ 
تمع املدين أن تكثف جهودها لتعزيز عاملية جبميع املنظمات الدولية واإلقليمية ومنظمات ايب -٢

النظام؛
أن تبقي حال التصديقات قيد االستعراض، وأن ترصد التطورات يف ميدان التشريعات تِقرر-٣

التنفيذية بغية حتقيق أمور منها تسهيل توفري املساعدة التقنية املمكن أن تطلبها الدول األطراف يف نظام 
لراغبة يف أن تصبح أطرافًا فيه، من الدول األطراف األخرى أو من املؤسسات روما األساسي، أو الدول ا

االت ذات الصلة؛  العاملة يف ا
بأن التصديق على نظام روما األساسي ينبغي أن يكون مصحوبا بتنفيذ االلتزامات الوطنية تذكِّر -٤

السيما يف جماالت القانون اجلنائي، ذات الصلة بوسائل منها على وجه اخلصوص سن تشريعات تنفيذية، 
الدول األطراف ، حتثوقانون اإلجراءات اجلنائية، والتعاون الدويل، واملساعدة القضائية، ويف هذا الصدد

يف نظام روما األساسي اليت لـم تعتمد بعد مثل هذه التشريعات على القيام بذلك على سبيل األولوية، 
ضحايا، حبسب االقتضاء؛ اعتماد أحكام بشأن العلىوتشجِّع

خطة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه بشأن بتقرير املكتب ترِحب-٥
اجلهود اليت يبذهلا رئيس احملكمة، ومكتب املدعية العامة، ورئيس وتالحظ 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  ا، واجلهود ذات الصلة اليت يتم االضطالع  ويف اتفاق امتيازات احملكمة وحصانا
الدوري الشامل الذي جيريه جملس حقوق اإلنسان؛ 

تفاق امتيازات المحكمة وحصاناتهاا-باء
ا اجلنائية الدولية بالدول األطراف اليت أصبحت أطرافا يف اتفاق امتيازات احملكمة ترحب-٦ وحصانا

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

طرافاً يف هذا االتفاق إىل أن تصبح أطرافا فيه على سبيل وكذلك الدول غري األطراف اليت لـم تصبح بعد أ
األولوية، وإىل اختاذ اإلجراءات التشريعية وغري ذلك من اإلجراءات الالزمة إلعفاء رعاياها العاملني 
م اليت تدفعها هلم احملكمة أو  باحملكمة من ضريبة الدخل الوطنية فيما خيص رواتبهم وأجورهم وبدال

ذه املدفوعات ريثما تصّدق على هذا االتفاق أو إلعفائهم بأي ش كل 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 

)١(
ICC-ASP/14/31.
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ا اليت توجد فيها ممتلكات وأصول للمحكمة أو اليت تُنقل من خالهلا تلك املمتلكات أو  وحصانا
األصول أن حتمي ممتلكات وأصول احملكمة من التفتيش واالستيالء واملصادرة، ومن أي شكل آخر من 

كال التدخل؛أش

التعاون-جيم
بشأن التعاون؛ ICC-ASP/14/Res.3القرار  تشري إىل -٨

ا مبوجب نظام روما األساسي وال سيما االلتزام بالتعاون يب -٩ بالدول األطراف أن تتقيد بالتزاما
ضمان التعاون الكامل والفعال مع على الدول األطراف ناشدوت؛ األساسيوفقا للباب التاسع من النظام

، وإنفاذ أحكام طار الدستوري والتشريعياإلتنفيذالتلنظام روما األساسي، السيما يف جماوفقا احملكمة 
احملكمة، وتنفيذ أوامر القبض؛

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

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

خبطة العمل حتيط علما ، و)٢(القبضقاءإلبالتقرير املقدم من املقرر بشأن اسرتاتيجياتحتيط علما-١١
؛القبضإلقاءاسرتاتيجياتبشأن 

يف العام املاضي؛ أول اتفاق طوعي بني احملكمة ودولة طرف بشأن اإلفراج املؤقتإبرام تشري إىل -١٢
تمع املدين ذي جرى الاملعزز احلوار برحب ت-١٣ املناقشة العامة أثناء بني الدول األطراف واحملكمة وا

بشكل خاص على التعاون الطوعي عن طريق مع الرتكيز الدورة الرابعة عشرة للجمعية، يف بشأن التعاون 
تبادل الالحظ مع التقديرتو ة، وفعالةكاملأن تعمل احملكمة بصورة  أمهية درك وتاتفاقات التعاون الطوعية، 

ون والتحديات اليت تواجهها احملكمة، السيما يف شكال الطوعية من التعااألضرورة لآلراء بشأن ثمر امل
الوطنية يف هذا الصدد؛فضال عن التجارب وتنفيذ األحكام، إعادة توطني الشهودجماالت 

مبذكرة التفاهم بني احملكمة ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بشأن تعزيز ترحب -١٤
؛يف جمال محاية الشهودقدرات الدول 

ا اجلمعية يف القرار باإلجراءاتتذكِّر -١٥ بشأن عدم التعاون،  ICC-ASP/10/Res.5اليت اعتمد
ا على تنفيذ من آثار سلبية على عدم تنفيذ طلبات احملكمة مبا ال يزال يرتتب على مع القلقسلم وت قدر

، )٣(وبتقرير املكتب عن عدم التعاونبقرارات احملكمة املوجهة إىل اجلمعية حىت اآلن وحتيط علما واليتها، 
وتذكِّرتنفيذ اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون أثناء فرتة واليته، لمعية اجلبذهلا رئيس يباجلهود اليت وترحب

مجيع أصحاب املصلحة، على ، وتناشد)٤(بأن رئيس اجلمعية جهة تنسيق للمنطقة اخلاصة به حبكم منصبه
مجيع املستويات، على االستمرار يف مساعدة رئيس مجعية الدول األطراف، مبا يف ذلك عند اضطالعه 

مجيع الدول األطراف على التعاون وتشجع، مبهامه بدعم من جهات التنسيق الوطنية املعنية بعدم التعاون
؛  )٥(التوصل إىل نتيجة مرضيةعاون من أجلاالستعراض اجلاري لإلجراءات املتعلقة بعدم التيف 

)٢(
ICC-ASP/14/26/Add.1.التذييل ،

)٣(
ICC-ASP/14/38.

)٤(
ICC-ASP/11/29 ١٢، الفقرة .

املرفق األول، الفقرة ICC-ASP/13/Res.5االستعراض الذي تقوم به جهات التنسيق املعنية بعدم التعاون بناء على الوالية الواردة يف القرار )٥(
(ز).٢
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بدور مجعية الدول األطراف وجملس األمن فيما يتعلق بعدم التعاون على النحو الوارد يف تذكِّر -١٦
باجلهود اليت تبذهلا وترحبمن نظام روما األساسي، ٨٧من املادة ٧، والفقرة ٨٧من املادة ٥الفقرة 

لس،  الدول األطراف أن تواصل جهودها وتطلب إىلالدول األطراف لتعزيز العالقة بني احملكمة وا
لضمان أن يعاجل جملس األمن البالغات اليت يتلقاها من احملكمة بشأن عدم التعاون عمال بنظام روما 

كال من أيضاوتشجع ر مع جملس األمن، لتشاو واملكتب على مواصلة ااجلمعية رئيس تشجع و األساسي، 
اجلمعية وجملس األمن على تعزيز التزامهما املتبادل يف هذا الشأن؛ 

واملوجهة إىل املسجل بشأن اإلجراءات الواجب الدائرة التمهيدية باألوامر الصادرة من حتيط علما -١٧
معن معلومات اتباعها يف حالة وجود  جهات مع أن تتبادل الدول على حتثو ، )٦(سفر املشتبه 

الذين صدرت حبقهم شخاص أي معلومات بشأن السفر احملتمل أو املؤكد لألعدم التعاون التنسيق املعنية ب
أوامر بالقبض عليهم؛ 

الدولة المضيفة-دال
وحتيط علما مع التقدير بأمهية العالقة بني احملكمة والدولة املضيفة وفقاً ألحكام اتفاق املقر، تسلم -١٨

بالتزام الدولة املضيفة املتواصل بزيادة كفاءة احملكمة؛ 

العالقة مع األمم المتحدة -هاء
الة حلاالت احملبضرورة تعزيز احلوار املؤسسي مع األمم املتحدة، مبا يف ذلك احلوار بشأن اتسلم -١٩

إىل احملكمة؛ من جملس األمن
مواصلة علىوتشجعنداء جملس األمن املتعلق بأمهية تعاون الدول مع احملكمة بأيضاحتيط علما-٢٠

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

من خالل التعاون واملساعدة املقدمني من مواصلة تقدمي الدعم للعمل الذي تقوم به احملكمة(ب)
مبا يف ذلك بالنظر يف من جملس األمن، بتكليف بعثات حفظ السالم، والبعثات السياسية اخلاصة

تقدمي أفضل املمارسات فيما يتعلق بصياغة واليات عمليات حفظ السالم مع احرتام مبادئها 
مة؛وزيادة التعاون بني جلان اجلزاءات واحملكاألساسية، 

النظر يف تكليف بعثات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة باإلسهام، عند االقتضاء، يف (ج) 
تعزيز نظم العدالة الوطنية عن طريق التدريب والتوعية وغري ذلك من أشكال املساعدة؛

لس مع ممثلي احملكمة ويف املسائل املتصلة باحملكمة )د( اجلنائية الدولية زيادة املشاركة من جانب ا
بأشكال خمتلفة؛

لس واحملكمة مع دعم احملكمة يف هذا الصدد؛(ه) إضفاء الطابع املؤسسي على التعاون بني ا

م،)٦( (احلالة يف ICC-01/04-635األوامر املوجهة إىل املسجل بشأن اإلجراءات الواجب اتباعها يف حالة وجود معلومات عن سفر املشتبه 
ICC-02/05-247(احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى)؛ ICC-01/05-83(احلالة يف أوغندا)؛ ICC-02/04-211مجهورية الكونغو الدميقراطية)؛ 

(احلالة يف كوت ICC-02/11-47(احلالة يف ليبيا)؛ ICC-01/11-46؛PTC-I(احلالة يف كينيا)؛ ICC-01/09-151(احلالة يف دارفور)؛ 
(احلالة املتعلقة بالسفن املسجلة يف جزر القمر ومجهورية اليونان ومملكة كمبودبا)؛  ICC01/13-16(احلالة يف مايل)؛ICC-01/12-25ديفوار)؛ 

ICC-01/14-6 مهورية أفريقيا الوسطى)؛ جب(احلالة الثانية املتعلقةICC-02/05-01/09-235-Corr (قضية البشري)؛ICC-02/05-01/07-71

(قضية حسني).ICC-02/05-01/12-31(قضية سيف اإلسالم)؛  ICC-01/11-01/11-589(قضية هارون وقوشيب)؛ 
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تقرير احملكمة عن حال التعاون اجلاري مع األمم املتحدة، مبا يف ذلك التعاون يف  تشري إىل -٢١
؛)٧(امليدان

ا مع احملكمة وعلى التعاون وصناديق وبرامج امجيع مكاتبتشجع-٢٢ ألمم 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

٣و٢على أمهية مواصلة الدعم املقدم ألعمال املكتب وتعزيزه وفقا للفقرات وتشدد الكامل للمكتب، 
؛ICC-ASP/4/6من الوثيقة ٤و

بالتطورات املتعلقة باحملكمة يف األمم ٢٠١٥علما طوال عام دول األطرافبإحاطة الترحب-٢٤
، السيما من خالل جلسات إحاطة منتظمة تنظمها الدولة املتحدة وعلى وجه اخلصوص يف جملس األمن

الدول األطراف األعضاء يف املكتب وغريها من الدول وتدعوالطرف املعينة العضو يف جملس األمن، 
األطراف إىل مواصلة تزويد املكتب مبعلومات عن جهودها يف األمم املتحدة ويف أي حمافل دولية أو 

اإلفالت من العقاب؛ اقليمية أخرى لتعزيز مكافحة 
وبالتحديد برتكيزه )٨(بتقدمي التقرير السنوي للمحكمة إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدةترحب-٢٥

باعتماد قرار اجلمعية العامة أيضا وترحب املتزايد على العالقة بني احملكمة واألمم املتحدة، 
A/RES/69/279، مع الدول األعضاء يف األمم ةاءالبنّ ملشاركة الدول األطراف على مواصلة اتشجعو

تعزيز هذا القرار؛ ملواصلة املتحدة 
أن الدول األطراف حتملت وحدها، حىت اآلن، التكاليف اليت تتكبدها احملكمة تالحظ مع القلق -٢٦

الدول األطراف على بدء مناقشات بشأن  وحتثنتيجة للحاالت احملالة من جملس األمن إىل احملكمة، 
من نظام روما األساسي، ١١٥تنفيذ الفقرة (ب) من املادة معاجلة هذه املسألة، مبا يف ذلك بشأن كيفية 

من اتفاق العالقة بني احملكمة واألمم املتحدة تنص ١٣من املادة ١مع األخذ يف االعتبار أيضا أن الفقرة 
ذا االتفاق خاضعة على أن تكون التكاليف والنفقات الناشئة عن التعاون أو تقدمي اخلدمات عم ال 

؛ أيضا لرتتيبات مستقلة بني األمم املتحدة واحملكمة
لس األمن باألمم تشجع -٢٧ احملكمة على مواصلة االشرتاك مع جلان اجلزاءات ذات الصلة التابعة 

االت ذات االهتمام املشرتك  بوجه املتحدة من أجل حتسني التعاون بينهما وتنسيق املسائل املتعلقة با
أفضل؛ 

أن مجيع أشكال التعاون الذي تتلقاه احملكمة من األمم املتحدة تتم حصريا على أساس تالحظ-٢٨
السداد؛ 

العالقة مع المنظمات والهيئات الدولية األخرى-واو
لدعم احملكمة واملنظمات الدولية األخرى باجلهود اليت تبذهلا املنظمات االقليمية املختلفة ترحب-٢٩

يف تنفيذ واليتها؛ 
نظمة املتعاون اليت أبرمتها احملكمة مع االحتاد األورويب، و التفاهم واتفاقيات الذكرات مبرتذكّ -٣٠

األفريقية، ومنظمة الدول األمريكية، والكومنولث، واملنظمة الدولية -االستشارية القانونية اآلسيوية
املشرتكة؛ املشرتكة للمخروط اجلنويب، والسوق اجلنوبيةالسوق للفرانكفونية، وبرملان 

)٧ (
ICC-ASP/12/42.

.A/70/350املتحدةوثيقة األمم )٨(
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ضرورة مواصلة اجلهود الرامية إىل تكثيف احلوار مع االحتاد األفريقي وتعزيز العالقة بني تشدد على-٣١
الحتاد األفريقي والبعثات الدبلوماسية بااحملكمة أن تواصل بانتظام االتصالوتطلب إىل احملكمة واالحتاد، 

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

ي؛العالقة بني احملكمة واالحتاد األفريق
باملسامهة اليت متكنت اللجنة الدولية لتقصي احلقائق يف املسائل اإلنسانية، اليت أنشئت تذكِّر-٣٢

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

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

أنشطة المحكمة-زاي
؛)٩(قدم إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة احملكمةبالتقرير األخري املحتيط علماً -٣٣

الذي يُعزى إىل حد ليس بقليل إىل استمرار التقدم الكبري يف أنشطة احملكمة،تالحظ مع االرتياح - ٣٤
يف خمتلف تفاين املوظفني، مبا يف ذلك التقدم فيما جتريه من دراسات متهيدية وحتقيقات وإجراءات قضائية

أو اليت شرعت املدعية )١٠(احلاالت احملالة إليها من الدول األطراف أو جملس األمن التابع لألمم املتحدة
قاء نفسها؛العامة يف التحقيق فيها من تل

احملكمة إىل مواصلة اإلحاطة علما بأفضل ممارسات سائر املنظمات واحملاكم دعوة تشري إىل- ٣٥
يف من قبل الدولية والوطنية ذات الصلة، مبا فيها املمارسات اليت اكتسبتها املؤسسات الوطنية اليت حققت 

يف تذليل التحديات العملية اجلرائم،جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة وقامت مبالحقة مرتكيب هذه
يف هذا ترحباملماثلة للتحديات اليت تواجهها احملكمة، وتؤكد من جديد احرتامها الستقالل احملكمة، و

املتطورة للمحاكم الدولية يف استغرقت يومني بشأن املمارساتثانية حلقة عمل الصدد باستضافة احملكمة
؛ مبانيها

باجلهود اليت يبذهلا مكتب املدَّعية العامة لتوفري الكفاءة والشفافية فيما التقديرحتيط علما مع-٣٦
جيريه من دراسات متهيدية وحتقيقات ومالحقات قضائية؛

ورقة السياسات املتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلرائم القائمة على نوع اجلنس بالتنفيذ اجلاري لترحب-٣٧
على أمهية قيام احملكمة واحملاكم وتشدد، ٢٠١٤الصادرة عن مكتب املدعية العامة يف حزيران/يونيه 

جل الوطنية بالتحقيق واملقاضاة بصورة فعالة يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم القائمة على نوع اجلنس، من أ
الدول األطراف أن تنظر يف وتطلب إىلوضع حد إلفالت مرتكيب جرائم العنف اجلنسي من العقاب، 

ورقة السياسات لتعزيز التحقيق واملقاضاة يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم القائمة على نوع اجلنس حمليا؛ 
لواحدة، وتنسيق أنشطتها بني باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتطبيق مبدأ احملكمة اترحب أيضا-٣٨

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، 

كامًال، ابتغاء أمور منها ضمان الشفافية الكاملة، واحلوكمة اجليدة، لتطبيق مبدأ احملكمة الواحدة تطبيقاً 
واإلدارة السليمة؛ واالستخدام الفعال للموارد املالية، 

)٩(
ICC-ASP/14/29.

).٢٠١١(١٩٧٠) و٢٠٠٥(١٥٩٣قرارا جملس األمن التابع لألمم املتحدة )١٠(
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من خالل تنفيذ اهليكل املعدل لقلم احملكمة، اجلهود اليت يبذهلا املسجل، التقديرتالحظ مع-٣٩
لتخفيف املخاطر اليت تواجهها احملكمة فيما يتعلق مبكاتبها امليدانية ولتعزيز عمليات احملكمة امليدانية بغية 

احملكمة على مواصلة التحسني األمثل ملكاتبها امليدانية ضمانا وتشجعزيادة فعالية احملكمة ومكانتها، 
فيها؛الستمرار كفاءة احملكمة وأثرها يف الدول اليت تضطلع بعملها

العمل اهلام الذي يضطلع به موظفو احملكمة العاملون يف امليدان يف بيئات صعبة ومعقدة، تقدِّر-٤٠
تقديرها لتفانيهم يف العمل من أجل رسالة احملكمة؛ وتعرب عن

االنتخابات -حاء
املطلوبة للتعيني يف أعلى تتوافر فيهم املؤهالت أمهية ترشيح وانتخاب القضاة الذين تشدِّد على-٤١

هلذه الغاية الدول األطراف على اتباع وتشجِّعمن نظام روما األساسي، ٣٦وفقا للمادة املناصب القضائية
؛اجراءات وافية وشفافة لتحديد أفضل املرشَّحني

أمهية تعهد القضاة املنتخبني رمسيا باستعدادهم للعمل على أساس التفرغ عندما تشدد على-٤٢
يتطلب حجم العمل باحملكمة ذلك؛

الوارد يف املرفق الثاين )١١(اعتماد التعديل الذي أدخل على إجراءات ترشيح وانتخاب القضاةتقرر- ٤٣
هلذا القرار؛

انتخاب القضاة على النحو املبني يف القرارترشيح و استعراض إجراءات مواصلةتقرر أيضا- ٤٤
ICC-ASP/3/Res.6 دف ادخال أي بصيغته املعدلة، مبا يف ذلك القرار احلايل، مبناسبة االنتخابات املقبلة 

) ١٢(يسرقد تكون ضرورية، مع أخذ العمل الذي مت حىت اآلن واملبني يف ورقة املناقشة املقدمة من املحتسينات 

يف االعتبار؛
املعنية اللجنة االستشارية واملعين ببتقرير الفريق العامل التابع للمكتب يط علما حت-٤٥
؛الفريق العاملطبقا لتوصية تسعة للجنة االستشارية األعضاء البتعيني وترحب ، )١٣(رتشيحاتبال

بشأن إنشاء صندوق لصاحل ضحايا اجلرائم اليت تدخل يف قرار الاعتماد التعديل على تقرر-٤٦
يف املرفق الثالث هلذا القرار؛ على النحو الوارد ، )١٤(اختصاص احملكمة وأسرهم 

أمانة جمعية الدول األطراف-طاء
أن وتؤِكد من جديد بأمهية العمل الذي تقوم به أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة")، تسلِّم -٤٧

العالقة بني األمانة وسائر أجهزة احملكمة حتكمها مبادئ التعاون والتعاضد واملشاركة يف املوارد واخلدمات، 
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؛ 

لمحامونا-ياء
بأمهية العمل الذي تقوم به هيئات التمثيل املستقلة لرابطات احملامني والرابطات حتيط علما -٤٨

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

.ICC-ASP/3/Res.6)، اجلزء الثالث، ICC-ASP/3/25(٢٠٠٤الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة ... ) ١١(
)١٢(

ICC-ASP/14/41 ، عارابالقسم.
)١٣(

ICC-ASP/14/42.
.ICC-ASP/4/Res.5املعدل بالقرار ICC-ASP/1/Res.6القرار )١٤(
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نشاء هيئة متثيلية إل، بالتشاور مع احملكمة، اليت يبذهلا احملامون مؤخرااجلهود بأيضا حتيط علما-٤٩
اعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات بغية و من الق٢٠من القاعدة ٣فقرة الفرعية وفقا لللمحامنيلمستقلة 

واعد قوضمان الدفاع عن ، بصورة فعالةاحملكمةين لدى ضمان متثيل املصاحل العامة للمحامني املعتمد
م وتعزيز استقالل مهنة احملاماة أمام احملكمة؛ املهنيةالسلوك اخلاصة 

بضرورة حتسني التوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف العادل يف قائمة احملامني، كذلكحتيط علما-٥٠
املنصوص على تقدمي طلبات اإلدراج يف قائمة احملامني اليت وضعت على النحو وتواصل بالتايل التشجيع

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات بغية ضمان التمثيل اجلغرايف ٢١) من القاعدة ٢عليه يف الفقرة (
اخلربة القانونية يف مسائل معيَّنة مثل العنف الذي يستهدف فضال عن العادل والتوازن بني اجلنسني، 

النساء واألطفال، حبسب االقتضاء؛ 

المساعدة القانونية-كاف
تؤكد علىو تنفيذ سياسة أجور املساعدة القانونية ملواصلة باجلهود اليت تبذهلا احملكمةتسلم -٥١

احلاجة إىل مراجعة كفاءة نظام املساعدة القانونية بصورة مستمرة من أجل دعم وتعزيز مبادئ املساعدة 
؛)١٥(القانونية املتمثلة يف احملاكمة العادلة واملوضوعية والشفافية واالقتصاد واالستمرارية واملرونة

الفريق الدراسي المعني بالحوكمة- الم

احلوار املنهجي بني الدول األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار املؤسسي لنظام باستمرار ترحِّب -٥٢
؛ اظ التام على استقالهلا القضائيروما األساسي وزيادة كفاءة وفعالية احملكمة مع احلف

؛ )١٦(بتقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمةحتيط علما -٥٣
اليت ICC-ASP/9/Res.2لسنة أخرى فرتة والية الفريق الدراسي، املنصوص عليها يف القرار متدِّد-٥٤

ICC-ASP/12/Res.8وICC-ASP/11/Res.8وICC-ASP/10/Res.5اتسبق متديدها بالقرار 

؛ ICC-ASP/13/Res.5و
موعة دال (فريق القضاة العامل املعين بالدروس املستفادة بشأنبتقريرترحب -٥٥ ): تطبيقات ١ا

؛  ٢٠١٦يف عام القضاة على مواصلة عملهم بشأن هذه املسألةوتشجع؛ الضحاياوتعويض مشاركة
موعات فريق القضاة العامل املعين بالدروس املستفادة بشأناملرحلي املقدم من تقرير البترحب-٥٦ ا

القضاة على مواصلة وتشجع؛ التمهيديةةحلللمر الدليل العملي ألف وباء وجيم وهاء، مبا يف ذلك
؛  ٢٠١٦يف عام ائلعملهم بشأن هذه املس

الدول األطراف أن تواصل النظر يف التعديالت املقرتحة من الفريق العامل املعين تطلب إىل-٥٧
بالدروس املستفادة؛

من تقرير جلنة امليزانية واملالية ٤٤املناقشات اليت جرت بشأن التوصية الواردة يف الفقرة بترحب-٥٨
ا الثالثة والعشرين عدم التوصل إىل توافق لآلراء بشأن حتديد الغالف الحظت، و)١٧(عن أعمال دور

؛املايل

)١٥ (
ICC-ASP/3/16 ، ١٦الفقرة.

)١٦(
ICC-ASP/14/30.

لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/13/20)٢٠١٤الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة عشرة ... )١٧( .٢-ا
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ا أن تسمح باجلهود اليت تبذهلا احملكمة ترحب -٥٩ لتطوير املؤشرات النوعية والكمية اليت من شأ
ا  ا بوجه أفضل، فضال عن السماح للدول األطراف بتقييم أداء للمحكمة أن تبني إجنازا واحتياجا

؛احملكمة بطريقة أكثر اسرتاتيجية

إجراءات المحكمة-ميم
أن فعالية إجراءات احملكمة أساسية حلقوق الضحايا وحقوق املتهمني، ومصداقية ومكانة تؤكد-٦٠

املؤسسة، فضال عن االستخدام األمثل للموارد؛
، فضال عن اجلهود  اليت تبذهلا ترحب باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتعزيز كفاءة وفعالية اإلجراءات-٦١

تمع املدين يف هذا الصدد ؛ الدول األطراف، وا
تمع املدين أثناءباحلوار ترحب أيضا -٦٢ املناقشة املركز الذي جرى بني الدول األطراف واحملكمة وا

أمهية مواصلة وتدرك، الدورة الرابعة عشرة للجمعيةيفكفاءة وفعالية إجراءات احملكمة املتعلقة بالعامة 
إىل املسؤولية املشرتكة بني احملكمة والدول األطراف يف هذا الشأن؛وتشرياحلوار يف هذا الشأن، 

العمل أساليب استعراض -نون
ة التابعة للمكتب واجلمعية من أجل النهوض بفوائد ترشيد أساليب عمل اهليئات الفرعيتسلم -٦٣

بعبء العمل املتزايد؛ 
لتحسني أساليب العمل؛ باخلطوات اليت اختذها املكتب حىت اآلن ترحب-٦٤
:مواصلة حتسني طرائق عمل املكتب وحوكمة مجعية الدول األطراف، ولتحقيق ذلكتقرر-٦٥
اليت اعتمدت يف الدورة الثالثة عشرة آلليات التيسري ضرورة تنفيذ خارطة الطريق العامةتكرر(أ)

تنفيذا كامال؛)١٨(للجمعية
ي؛عقد اجتماعات املكتب على حد سواء يف نيويورك أو يف الهابرحبت) ب(
؛ إلجراء مناقشات موضوعيةبوقت كاف جدول أعمال اجلمعية ضمان أن يسمح بأمهية سلمت)ج(
املعلومات، فضال عن التشاور بني الفريق العامل يف نيويورك والفريق العامل يف مهية تبادل بأتسلم)د(

دف تعزيز الكفاءة مع جتنب ازدواجية اجلهود؛ الهاي بشأن املسائل ذات االهتمام املشرتك 
لعمل اهليئات الفرعية خصصة مجيع الدول األطراف على استخدام الشبكة اخلارجية املتشجع (ه)

اجلاري باحملكمة؛ لعمللحتتوي على مجيع الوثائق الالزمة واليت لمكتب واجلمعية التابعة ل
أعضاء املكتب على تعزيز تشجعإىل الطابع التمثيلي من الناحية اجلغرافية للمكتب، وتشري-٦٦

موعات اإلقليمية لكل منهم إلحاطتهم علما مبناقشات املكتب،  مبا يف التواصل مع الدول األطراف يف ا
ذلك بإنشاء آليات مناسبة لتقدمي معلومات حمدثة بانتظام عن عمل املكتب؛ 

التخطيط االستراتيجي-سين
باستعراض وحتديث اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة، واخلطة االسرتاتيجية ملكتب حتيط علما-٦٧

بالشروع يف ضوء املشاريع وترحب املدعية العامة، واخلطط االسرتاتيجية األخرى على أساس منتظم، 

)١٨ (
ICC-ASP/13/Res.5 :الطريق العامة آلليات التيسري.خارطة، املرفق الرابع
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اخلاصة بتحسني كل جهاز، واالنتقال إىل املباين الدائمة، يف وضع خطة اسرتاتيجية تقوم على أسس 
؛٢٠١٦جديدة للمحكمة بأكملها، جبانب اخلطط اخلاصة بكل جهاز يف عام 

تطوير ضرورة أن تواصل احملكمة حتسني وتكييف أنشطة التوعية من أجل مواصلةتشدد على-٦٨
التوعية يف من خالل، عند االقتضاء، مبا يف ذلك،أثرةيف البلدان املت)١٩(وتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتوعية

، مبا يف ذلك يف مرحلة الدراسة التمهيدية؛احملكمةتدخلوقت مبكر من
فيما يتعلق باحملكمة وأنشطتها تشكل مسؤولية مشرتكة بني قضايا اإلعالم واالتصال بأن تذكِّر-٦٩

لوضع باإلسهامات الكبرية اليت يقدمها أصحاب املصلحة اآلخرونوحتيط علمااحملكمة والدول األطراف، 
؛ج منسق وشامل

، )٢٠(الدوليةلالحتفال بالسابع عشر من متوز/يوليو يومًا للعدالة اجلنائية املبادرات املتخذةبترحب-٧٠
املعنيني، جنبا إىل جنب مع احملكمة، واستنادا إىل الدروس أصحاب املصلحة بأن يواصل مجيع وتوصي 

املستفادة، املشاركة يف التحضري هلذا االحتفال السنوي بغية تعزيز اجلهود الدولية ملكافحة اإلفالت من 
العقاب؛ 

وترحب ، ٢٠١٧-٢٠١٣محكمة للفرتة لللخطة االسرتاتيجية لتعديالت املؤقتة لباحتيط علما -٧١
تكييف خطتها حسب االقتضاء على أساس سنوي، مبا يف ذلك لغرض صياغة مواصلة باعتزام احملكمة 

مليزنة؛ اتعزيز عملية ا من أجل افرتاضات امليزانية، وإبالغ املكتب 
؛٢٠١٨-٢٠١٦فرتة االسرتاتيجية للتهخلطةالعامةبالعرض الذي قدمه مكتب املدعييط علماحت-٧٢
هوعملياتقلم احملكمة كبري لرتكيبعملية املراجعة اليت أدت إىل إعادة تنظيم  بانتهاء حتيط علما-٧٣

اجلديد، من رتكيبالباآلثار املرتتبة على علما على النحو الواجب اإىل إحاطتهتطلعتو ، هوأساليب عمل
ت نتيجة حتققاليت لموسة ات املالكفاء، ومن حيث العملحجمات يف حيث قدرته على استيعاب الزياد

لذلك، على حد سواء؛ 
أمهية تعزيز العالقة واالتساق بني عملية التخطيط االسرتاتيجي وعملية امليزنة، وهو أمر تكرر -٧٤

حاسم بالنسبة ملصداقية واستمرارية النهج االسرتاتيجي على املدى الطويل؛

، وجبر األضرار، والصندوق االستئماني للضحايا أثرةالضحايا والمجتمعات المت-عين
تمعات املتبشأن ICC-ASP/13/Res.4قرارها تشري إىل-٧٥ ، وجرب األضرار، أثرةالضحايا وا

؛والصندوق االستئماين للضحايا
اليتمرحلة من اإلجراءاتيف أي والنظر فيها آرائهم وشواغلهم أن حق الضحايا يف عرض تكرر -٧٦

ورفاههم حلماية سالمتهم البدنية والنفسية و تتأثر مصاحلهم الشخصية،ة، حيثما  مناسباحملكمة تراها 
الوصول إىل فضال عن حقهم يف من نظام روما األساسي، ٦٨مبوجب املادة وكرامتهم وخصوصيتهم
على أمهية التواصل الفعال تؤكد ، ذا الصدديف هو،العناصر األساسية للعدالة، من املعلومات ذات الصلة

تمعات املتأثرة من أجل إنفاذ والية احملكمة؛مع الضحايا وا
م، والسيما علىتشدِّد-٧٧ األمهية احملورية اليت يوليها نظام روما األساسي حلقوق الضحايا واحتياجا

الضحايا تزويدأمهية وتؤكد على حقهم يف املشاركة يف اإلجراءات القضائية ويف املطالبة جبرب األضرار، 
تمعات املت فريدة للمحكمة بشأن باملعلومات ومشاركتهم يف اإلجراءات من أجل إنفاذ الوالية الأثرةوا

؛ لضحاياا

)١٩(
ICC-ASP/5/12.

.١٢)، الفقرة RC/Decl.1باء، إعالن كمباال (-)، اجلزء الثاينRC/11(٢٠١٠الوثائق الرمسية ... املؤمتر االستعراضي ... )٢٠(
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أن على ضرورة شدد تو بأمهية اختاذ تدابري حلماية الضحايا والشهود لتنفيذ والية احملكمة، تسلم-٧٨
، دوليا بسرعةاألشخاص املعرضني للخطرإعادة توطني الدول اتفاقات مع احملكمة من أجل تسهيل تعقد 

مجيع الدول على النظر يف وحتث، ٢٠١٥احملكمة يف عام إعادة التوطني اليت أبرمتهااتفاقات بترحبو 
؛اص إلعادة التوطنياخلصندوق تربع للمجيع الدول على الوتشجعاتفاقات إعادة التوطني، برام إ

جلرب ضروري لشخص املدان لحتديد وتعقب وجتميد أو مصادرة أي أصول ما دام ، تؤكد-٧٩
من أجل توفري املساعدة يف يع التدابري الالزمة هلذا الغرض مجتتخذمن األمهية مبكان أن أن ، األضرار

من ١٠٩)(ك) و١(٩٣و٧٥د واذات الصلة عمال باملوالكيانات لدول ة لفعالبصورة الوقت املناسب و 
ائل ترتيبات أو أي وسأو اتفاقات طوعيةأن تعقد إىل الدول األطراف تطلبنظام روما األساسي، و

عند االقتضاء؛أخرى لتحقيق هذه الغاية مع احملكمة، 
لس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا جتدد-٨٠ اللتزامهما املتواصل وأمانة الصندوق تقديرها 

جتاه الضحايا؛
والكيانات ؤسساتاملاألفراد و و الدولية احلكومية املنظمات بالدول واملنظمات الدولية و يب -٨١

، من أجل زيادة حجم تملةلصندوق االستئماين للضحايا أيضا يف ضوء التعويضات احملالتربع لباألخرى 
وجتدد تقديرهاالتمويل؛ بوحتسني القدرة على التنبؤ موارده، الصندوق االستئماين للضحايا، وتوسيع قاعدة 

قام بذلك؛ن مل

فين ظتعيين المو -فاء
باجلهود املستمرة اليت تبذهلا احملكمة يف ترحبو)، ٢١(املوارد البشريةبتقرير احملكمة بشأن حتيط علما-٨٢

من أجل حتقيق التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني وبلوغ أعلى مستويات تعيني املوظفني جمال 
الكفاءة والفعالية والنزاهة، وكذلك للبحث عن اخلربات يف مسائل حمددة، منها على سبيل املثال وليس 
على سبيل احلصر، االحتياجات النفسية واالجتماعية اخلاصة املتصلة بالتعرض للصدمات، والعنف الذي 

على حتقيق املزيد من التقدم يف هذا الصدد؛ بقوةوتشجِّع يستهدف النساء أو األطفال، 
عادل والتوازن على أمهية احلوار بني احملكمة واملكتب فيما يتعلق بضمان التمثيل اجلغرايف التشدِّد-٨٣

؛)٢٢(بتقرير املكتب وتوصياتهوترحب، بني اجلنسني يف تعيني املوظفني
توفري جمموعات من مقدمي طلبات التوظيف الدول األطراف على بذل جهود لتحديد و حتث-٨٤

الناقصة ناطق الدول األطراف الواقعة يف املاحملكمة من للتعيني يف الوظائف الفنية بحملتملني املؤهلني ا
اليت متوهلا اجلمعية، وبرامج املهنيةاتزيار الو الداخلي لتدريب برامج امبا يف ذلك من خالل التمثيل، 

اإلعالنات املتعلقة بالوظائف الشاغرة ، ونشراليت متوهلا الدولملوظفني الفنيني املبتدئنيالتدريب املتعلقة با
ة؛املؤسسات واملنظمات الوطنية ذات الصليفاحملكمة ب

التكامل-صاد
تمع تذكِّر-٨٥ بأن الدول هي املسؤولة يف املقام األول عن التحقيق يف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا

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

ا حبق على التحقيق يف هذه اجلرائم ومالحقتهاالوطنية  ؛  وقدر

)٢١(
ICC-ASP/14/7.

)٢٢ (ICC-ASP/14/39.
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على مواصلة الرتويج يف احملافل ذات الصلة على تنفيذ نظام روما األساسي على تعقد العزم-٨٦
أخطر اجلرائم اليت الصعيد احمللي بصورة فعالة وتعزيز قدرة اهليئات القضائية الوطنية على مالحقة مرتكيب

ا دولياً وطبقاً ملبدأ التكامل؛  تمع الدويل وفقاً ملعايري احملاكمة العادلة املسلم  تثري قلق ا
تمع الدويل يف تعزيز قدرات السلطات القضائية احمللية والتعاون بني الدول من ترحب-٨٧ مبشاركة ا

نصوص عليها يف نظام روما األساسي؛ أجل متكني الدول من التحقيق حبق يف اجلرائم امل
، والدول،اإلقليميةاملنظمات و ،واملنظمات الدولية،اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدةبترحب أيضا-٨٨

تمع املدين يف القضائية الوطنية فيما يتعلق ألجهزة دف إىل تعزيز االيت أنشطة بناء القدرات تعميم وا
املساعدة التقنية وأدواتبرامجو نظام روما األساسي اليت تدخل يف اختصاص رائم اجلبالتحقيق ومالحقة 
املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية األخرى والدول على أن تبذلبقوة تشجع و القائمة واجلديدة، 

تمع املدين هود يف هذا الصدد؛ املزيد من اجلوا
العمل اهلام تدركو )٢٣(للتنمية املستدامة٢٠٣٠عمال اعتماد جدول أب، يف هذا الصدد، رحبت-٨٩

فيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل، وضمان املساواة به ع الضطيتم االالذي 
يف احلصول على العدالة للجميع؛ 

الدول أن تدرج اجلرائم املنصوص عليها قتضي من على أن التنفيذ السليم ملبدأ التكامل يتشدد-٩٠
من نظام روما األساسي بوصفها جرائم تستوجب العقاب مبوجب القوانني الوطنية وأن ٨و٧و٦يف املواد 

الدول على القيام وحتثتنشئ والية قضائية خمتصة هلذه اجلرائم وتكفل التنفيذ الفعال هلذه القوانني 
بذلك؛

؛)٢٤(التكاملبتقرير املكتب بشأنترحب-٩١
سهيل املتعلقة بتواليتها تنفيذيف احملرز مانة بشأن التقدم باملعلومات املقدمة من األترحب أيضا-٩٢

تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك املنظمات الدولية 
دف إىل تعزيز  تمع املدين، اليت  األمانة قامت به بالعمل الذي ترحب و ؛ةاحملليالقضائيةاألجهزة وا

بالفعل؛ورئيس اجلمعية
سرتاتيجي لتعزيز القدرات الوطنية العمل ااآلراء بشأن الركز وتبادل ر املواباحلترحب كذلك-٩٣

املنصوص رائم قد تعادل اجلعلى نوع اجلنس اليت ةالقائماجلرائم يف اجلرائم اجلنسية و واملقاضاة للتحقيق 
لوصول إىل العدالة ومتكني الضحايا، الذي وعلى وجه اخلصوص بشأن انظام روما األساسي، عليها يف 

بالتوصيات أحاطت علماو الدورة الرابعة عشرة للجمعية، يف التكامل جرى أثناء املناقشة العامة ملوضوع 
؛ )٢٥(املقدمة من املنظمة الدولية لقانون التنمية

احملكمة على أن تواصل الرتكيز على العمل املتعلق بالتكامل مبا يف ذلك العمل من خالل تشجع-٩٤
تبادل املعلومات بني احملكمة وسائر اجلهات املعنية مع التذكري بالدور احملدود املنوط باحملكمة يف جمال 

صدد؛ التعاون فيما بني الدول يف هذا الوتشجع أيضاتعزيز السلطات القضائية الوطنية، 

آلية الرقابة المستقلة-قاف
بشأن آلية الرقابة املستقلة؛ ICC-ASP/12/Res.6قرارها تشري إىل-٩٥

.٧٠/١قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة)٢٣(
)٢٤(

ICC-ASP/14/32.
املنظمة الدولية لقانون التنمية بعنوان ""التكامل فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية واجلرائم القائمة على نوع اجلنس الوحشية"، الورقة املقدمة من )٢٥(

.٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب 
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ً          ، وفقا  للقرارين لكفاءة وفعالية عمل احملكمةآلية رقابة مستقلة استقالال كامالبأمهية وجود ذّكر ت-٩٦
ICC-ASP/8/Res.1وICC-ASP/9/Res.5،باختيار املكتب رئيسا آللية الرقابة املستقلة وتويل وترحب

؛ ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ١٥مهام منصبه اعتبارا من 

الميزانية البرنامجية-راء
استقالل أعضاء هذه تؤكِّد جمدَّدًا بالعمل املهّم الذي تقوم به جلنة امليزانية واملالية، وحتيط علمًا -٩٧

اللجنة؛  
، عن )٢٦(بأن جلنة امليزانية واملالية مسؤولة، وفقًا للنظام الداخلي للجنة امليزانية واملاليةتذكِّر-٩٨

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

مالية أو آثارا على امليزانية؛ 
؛)٢٧(بتقرير املكتب عن املتأخرات املستحقة على الدول األطرافحتيط علما مع القلق-٩٩

مجيع الدول األطراف يف نظام روما وحتثأمهية تزويد احملكمة باملوارد املالية الالزمة، علىتشدد-١٠٠
ا املقررة بكاملها وعلى أن تفعل ذلك يف األجل احملدد لتسديد هذه  األساسي على حتويل مبالغ اشرتاكا

من نظام ١١٥مادةاالشرتاكات أو، يف حالة املتأخرات عن فرتات سابقة، على أن تسددها فوراً وفقًا لل
من النظام املايل والقواعد املالية، وسائر القرارات ذات الصلة الصادرة ١-١٠٥روما األساسي، والقاعدة 

عن اجلمعية؛ 
بالدول واملنظمات الدولية واألفراد واملؤسسات وغريها من الكيانات أن تقدم تربعات يب-١٠١

ت بذلك؛ للجهات اليت قاموتعرب عن تقديرهاللمحكمة، 

المؤتمر االستعراضي-شين
بأن الدول األطراف يف املؤمتر االستعراضي األول لنظام روما األساسي، الذي عقد بنجاح يف  تذكِّر -١٠٢

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

ذه اجلرمية ؛ واعتمدت أيضا تعديالت وسعت مبوجبها نطاق اختصاص )٢٨(متارس اختصاصها فيما يتعلق 
احملكمة ليشمل ثالث جرائم أخرى من جرائم احلرب التقليدية حني تُرتكب يف النزاعات املسّلحة غري ذات 

؛)٣٠(من نظام روما األساسي١٢٤، وقررت اإلبقاء، يف الوقت الراهن، على املادة )٢٩(الطابع الدويل
من ٥املعنية رهن التصديق عليها أو قبوهلا ويبدأ نفاذها وفقًا للفقرة التعديالتبأن حتيط علمًا -١٠٣
مبا مت مؤخرًا من عمليات التصديق على هذه وترحب مع التقديرمن نظام روما األساسي ١٢١املادة 

التعديالت؛ 
وتعقد العزم مجيع الدول األطراف النظر يف التصديق على هذه التعديالت أو قبوهلا، تطلب إىل -١٠٤
كانون ١تفعيل اختصاص احملكمة على جرمية العدوان يف أقرب وقت ممكن رهنًا بصدور قرار بعد على

نظام روما األساسي؛على تعديل الأغلبية الدول األطراف املطلوبة العتماد بنفس ٢٠١٧الثاين/يناير 

املرفق الثالث.)، ICC-ASP/2/10(٢٠٠٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية ... )٢٦(
)٢٧(

ICC-ASP/14/40.
.RC/Res.6)، اجلزء الثاين، القرار RC/11(٢٠١٠الوثائق الرمسية ...املؤمتر االستعراضي ... )٢٨(
.RC/Res.5املرجع نفسه، القرار )٢٩(
.RC/Res.4املرجع نفسه، القرار )٣٠(
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املناقشات اليت جرت أثناء املؤمتر االستعراضي بشأن مسألة السالم والعدل إىلتشري أيضا-١٠٥
ذه املسألة؛وتالحظ االهتمام مبواصلة املناقشات املتعلقة 

مع التقدير مبا قطعته على نفسها مخس وثالثون دولة طرفاً ودولة واحدة تتمتع بصفة املراقب تذكِّر-١٠٦
تلك الدول وتناشدومنظمة إقليمية واحدة من تعهدات بأن تقدِّم إىل احملكمة مزيدًا من املساعدة، 

ذه التعهدات، املذكورة اإلقليمية ة واملنظم نظمات اإلقليمية أن الدول واملكما تناشدعلى سرعة الوفاء 
ا ةدور الها أثناء نتقدِّم تعهدات إضافية وأن تعل اخلامسة عشرة للجمعية بشكل كتايب أو من خالل بيانا

نفيذ هذه التعهدات؛أثناء املناقشة العامة بشأن ت

النظر في التعديالت-تاء
؛)٣١(ترحب بتقرير املكتب عن الفريق العامل املعين بالتعديالت-١٠٧
عمال بالقرار١٢٤اعتماد التعديل الذي أدخل على املادة قرارها املتعلق بإىل تشري -١٠٨

ICC-ASP/14/Res.2 ذ وفقا اضع للتصديق أو القبول ويدخل حيز النفخيأن هذا التعديل وتالحظ
من نظام روما األساسي؛ ١٢١من املادة ٤للفقرة 
ه، أو قبول١٢٤التعديل الذي أدخل على املادة على لتصديق إىل امجيع الدول األطراف تدعو-١٠٩

أو تنضم إليه إىل أن تقوم أثناء قيامها نظام روما األساسي على بعد صدق تمجيع الدول اليت ملث حتو 
؛ أو قبوله١٢٤التعديل الذي أدخل على املادة بذلك بالتصديق أيضا على 

المشاركة في جمعية الدول األطراف-ثاء
الدول واملنظمات الدولية واألفراد واملؤسسات وغريها من الكيانات أن تتربع يف الوقت تناشد-١١٠

ات اجلمعية املناسب للصندوق االستئماين إلتاحة مشاركة أقل البلدان منوًا والدول النامية األخرى يف دور 
للدول اليت سبق أن تربعت هلذا الصندوق؛وتعرب عن تقديرها، السنوية
بذهلا رئيس مجعية الدول األطراف لعقد حوار مستمر مع مجيع يمواصلة اجلهود اليت تشجع على-١١١

مجيع الدول األطراف أن تقدم الدعم وتطلب إىل أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية، 
ومنظومة نظام روما األساسي  لرئيس اجلمعية يف مبادراته الرامية إىل تعزيز احملكمة، واستقالل اإلجراءات، 

ككل؛
واللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات، واملكتب، ورئيس اجلمعية، أن تعهد إىل احملكمة، تقرر-١١٢

واألمانة، حسب االقتضاء، والفريق العامل املعين بالتعديالت، وجهات التنسيق املعنية بعدم التعاون،
؛ ا القرارباملهام املبيَّنة يف املرفق األول هلذ

)٣١(
ICC-ASP/14/34.
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المرفق األول

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

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

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

، التعاونفيما خيص-٢

واصل، وفقاً لإلجراءات اليت وضعها املكتب بشأن عدم التعاون، ياجلمعية أن إىل رئيستطلب (أ)
العمل بنشاط وبطريقة بناءة مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة على منع حاالت عدم 

عدم التعاون اليت حتيلها احملكمة إىل اجلمعية؛التعاون ومتابعة حاالت 
وأن يقدم )٢(القبضإلقاء سرتاتيجيات بشأن اعمل الخطة إىل املكتب النظر يف تنفيذطلبت(ب)

تقريرا عن ذلك إىل الدورة اخلامسة عشرة للجمعية؛ 
إنشاء آلية اجلدوى منمناقشة الفريقني العاملني التابعني له، إىل املكتب، من خالل دعوت(ج)

تقرير املكتب عن التعاون من املرفق الثاين الواردة يفدراسة التنسيق للسلطات الوطنية، مع أخذ 
قبل انعقاد عن ذلك إىل اجلمعية وتقدمي تقرير يف االعتبار، )٣(الدورة الثالثة عشرةاملقدم إىل 

بوقت كاف؛السادسة عشرةا دور 
كاملة ويف الوقت املناسب و طلبات حمددةإرسالاحملكمة إىل مواصلة حتسني ممارستها يف تدعو(د)

؛للتعاون واملساعدة
أن يواصل املناقشات بشأن ، من خالل الفريقني العاملني التابعني له، إىل املكتبتطلب (ه)

ا االتفاقات أو الرتتيبات اإلطارية الطوعية وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمع ية يف دور
عشرة؛امسةاخل

استعراض ، الفريقني العاملني التابعني له، من خالل واصلإىل املكتب أن يأيضاتطلب)و(
ا الدول األطراف عام ٦٦ل االتوصيات ، بالتعاون الوثيق )٤(٢٠٠٧بشأن التعاون اليت اعتمد

؛، عند االقتضاءمع احملكمة
إىل املكتب اإلبقاء على آلية التيسري التابعة جلمعية الدول األطراف واملعنية تطلب كذلك)ز(

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

)١(
ICC-ASP/14/31.

)٢(
ICC-ASP/14/26/add.1.التذييل ،

)٣   (
ICC-ASP/13/29.

، املرفق الثاين.ICC-ASP/6/Res.2القرار ) ٤(
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ا اخلامسة عشرة وسنويا احمدثاتقدم تقرير أن مة إىل احملكتطلب (ح) عن التعاون إىل اجلمعية يف دور
؛بعد ذلك

الذين صدرت حبقهم شخاص تبادل أي معلومات بشأن السفر احملتمل أو املؤكد لألتطلب(ط) 
املعنية بعدم التعاون؛ جهات التنسيقخالل مع احملكمة من أوامر بالقبض عليهم على الفور 

املكتب أن يشارك بنشاط طوال فرتة ما بني الدورتني مع مجيع أصحاب طلب كذلك إىلت)ي(
ضمان تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون بصورة فعالة وأن يقدم إىل لاملصلحة ذوي الصلة 
ا اخل نتائج استعراض التنفيذ؛ عشرة تقريرا عن امسة اجلمعية يف دور

المتحدة،األممالعالقة مع فيما خيص -٣
احملكمة إىل مواصلة احلوار املؤسسي مع األمم املتحدة، بناء على اتفاق العالقة بني األمم تدعو(أ)

املتحدة واحملكمة اجلنائية  الدولية؛
قلم احملكمة أن يقدم تقريرا عن التكاليف التقريبية املخصصة باحملكمة حىت اآلن تطلب إىل(ب)

من؛ للحاالت احملالة من جملس األ

احملكمة إىل أن تضمن تدعو، العالقة مع المنظمات والهيئات الدولية األخرىفيما خيص -٤
تعاون بالاالتفاقات اخلاصةةتقريرها السنوي الذي تقدمه إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة قسما عن حال

؛وتنفيذهااملعقودة مع منظمات دولية أخرى

،االنتخاباتفيما خيص -٥

ا تطلب إىل(أ) معلومات حمدثة عن التطور عشرةاخلامسةاملكتب أن يقدم إىل اجلمعية يف دور
؛  )٥(انتخاب القضاةرتشيح و استعراض اإلجراءات املتعلقة باحملرز يف 

اية إىل املكتب أن أيضاتطلب(ب) يقوم، بالتشاور مع اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات، ويف 
ا اخلامسة واليتها،  باستعراض اخلربة اليت اكتسبتها اللجنة وأن يقدم تقريرا إىل اجلمعية يف دور

عشرة بشأن هذه اخلربة املكتسبة، مبا يف ذلك اقرتاحات، حسب االقتضاء، لكيفية حتسني 
عنية برتشيح املستشارية اللجنة االختصاصات اللجنة الواردة يف مرفق تقرير املكتب عن إنشاء ا

؛ )٦()ICC-ASP/10/36للمحكمة اجلنائية الدولية (القضاة 
إىل املكتب ضمان عدم إخالل انتخابات القضاة وغريهم من املسؤولني كذلكتطلب(ج)

باحملكمة اليت تتم يف الدورات العادية للجمعية بالنظر يف البنود األخرى جلدول األعمال، ال 
ا الثالثة عشرة؛سيما يف ضوء التجربة اليت تعرضت هلا اجلمعية  مؤخرا يف دور

إىل اللجنة االستشارية أن تقدم تقريرا عن أعماهلا إىل الدورة السادسة عشرة للجمعية؛تطلب(د)

،المساعدة القانونيةفيما خيص -٦

يبقيا نظام املساعدة القانونية قيد االستعراض؛ إىل احملكمة واملكتب أنتطلب(أ)
ملساعدة القانونية وتقييم أدائها؛ تنفيذ ااحملكمة إىل مواصلة مراقبة تدعو (ب)
-ICCمن املرفق األول للقرار ٦الفقرة ، مبا يتماشى مع إىل احملكمةهاطلبكرر ت(ج)

ASP/12/Res.8 ، من املرفق األول للقرار ٥والفقرةICC-ASP/13/Res.5، أن تعيد تقييم سري

.ICC-ASP/3/Res.6، اجلزء الثالث، (ICC-ASP/3/25)٢٠٠٤الوثائق الرمسية،   الدورة الثالثة .... )٥(
مثل املسألة املتعلقة بتعارض املصاحل.)٦(
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وكذلك ،عن النتائج اليت تتوصل إليها إىل املكتبريرا تقدم تقوأن املساعدة القانونية العمل يف 
أن تقدم، عند االقتضاء، اقرتاحا إىل املكتب إلدخال تعديالت على نظام املساعدة القانونية 

ويف اإلطار الزمين احملدد يف القرار املشار إليه ) ٧(أول دورتني قضائيتني كاملتنياحلايل عند اكتمال
أعاله؛ 

أي تغيريات يف حسب االقتضاء، مواصلة النظر، بالتشاور مع احملكمة، املكتب،تطلب إىل(د)
تعزيز كفاءة زيادة تدابري ليف على نظام املساعدة القانونية، مبا يف ذلك ينبغي إدخاهلا هيكلية 

نظام املساعدة القانونية؛ 

،الفريق الدارسي المعني بالحوكمةفيما خيص -٧

الدول األطراف بغية تعزيز اإلطار املؤسسي لنظام معاحلوار املنهجي مواصلة إىل احملكمة تدعو(أ)
؛ روما األساسي وزيادة كفاءة وفعالية احملكمة مع احلفاظ التام على استقالهلا القضائي

ا اخلالفريق الدارسي املعين باحلوكمةتطلب إىل)ب( ؛ عشرةامسةأن يقدم تقريرا إىل اجلمعية يف دور
احملكمة إىل مراقبة استخدام الوسطاء من خالل فريقها العامل املعين بالوسطاء بغية تدعو )ج(

احلفاظ على نزاهة العملية القضائية وحقوق املتهمني؛ 
احملكمة أن حتيط الدول األطراف علما، عند االقتضاء، بالتطورات اهلامة يف تطلب إىل)د(

استخدام الوسطاء اليت قد تتطلب من احملكمة إدخال تعديالت على املبادئ التوجيهية؛ 

من ٤٤التوصية الواردة يف الفقرة املكتب إىل مواصلة النظر، بالتشاور مع احملكمة، يفدعو ت) ه(
ا الثالثة والعشرينتقرير جلنة امل عملية امليزنة، مراجعة يف سياق ،)٨(يزانية واملالية عن أعمال دور

املتعلق تقرير ال، و ٢٠١٨-٢٠١٦ة للفرتة العامةكتب املدعيملطة االسرتاتيجية أخذ اخلمع 
؛ذات الصلة يف االعتبارحملكمةاوثائق منا وغريمهة،العامةاحلجم األساسي ملكتب املدعيب

،إجراءات المحكمةفيما خيص -٨

احملكمة إىل تكثيف جهودها لتعزيز كفاءة وفعالية اإلجراءات مبا يف ذلك من خالل تدعو(أ)
اعتماد تعديالت أخرى يف املمارسة؛ 

احملكمة أيضا إىل أن تتبادل مع الفريق الدراسي املعين باحلوكمة أي معلومات حمدثة بشأن تدعو(ب)
ا تطوير املؤشرات  ا أن تسمح للمحكمة أن تبني إجنازا النوعية والكمية اليت من شأ

ا بوجه أفضل، فضال عن السماح للدول األطراف بتقييم أداء احملكمة بطريقة أكثر  واحتياجا
؛ اسرتاتيجية

لى الفريقني العاملني والفريق الدراسي املعين باحلوكمة، عاملكتب، مبا يف ذلك من خالل شجع ت(ج)
تعزيز كفاءة وفعالية اإلجراءات، والنظر، عند االقتضاء، لاحملكمة اليت تبذهلا هود اجلمواصلة دعم 

؛ جدول أعمال الدورة اخلامسة عشرة للجمعيةيفبشأن هذه املسألة خاص بنديف إدراج 

ائي يف دورتني قضائيتني كاملتنييشري انتهاء)٧( قضية املدعية العامة ويفتوماس لوبانغا دييلو قضية املدعية العامة ضد إىل صدور حكم استئنايف 
ائي فيما يتعلق جبرب األضرار.ضد ماتيو نغودجولو تشوي ، على التوايل، مبا يف ذلك، حسب االقتضاء، قرار 

لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/13/20)٢٠١٤الثالثة عشرة ... الوثائق الرمسية ... الدورة )٨( .٢-ا
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،العملأساليباستعراض فيما خيص -٩

؛)٩(٢٠١٣املكتب إىل تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير عن طرائق العمل لعام تدعو)أ(
املكتب تقدمي تسهيالت عندما تتطلب والية املشاورات املفتوحة العضوية ذلك فقط، تطلب إىل)ب(

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

و من أجل الفيدياليت تعقد بؤمترات املكتب إىل استخدام التكنولوجيات احلديثة مثل املتدعو(ج) 
؛جتماعاالمكان انعقاد ني يفمثلاملضمان مشاركة أعضاء املكتب غري 

وعند االقتضاء، املتلقاة،واليات النفيذ املنشأة لتآلليات لاتقييمإىل املكتب أن جيري تطلب(د)
ائية التقارير؛حجمتوصيات بشأن ختفيض عدد و يعد وأن،النظر يف إدراج مواعيد 

إدراج بند خاص بشأن اساليب العمل يف اهليئات الفرعية التابعة للمكتب واجلمعية يف تقرر)ه(
جدول أعمال الدورة اخلامسة عشرة جلمعية الدول األطراف؛ 

،التخطيط االستراتيجيفيما خيص -١٠

يتماشى مع أن تنفذ اسرتاتيجيتها املتعلقة باالتصال بطريقة متسقة وفعالة مبا كمة إىل احملتطلب(أ)
الواليات واملسؤوليات ذات الصلة باحملكمة؛

شأن تنفيذ بمشاورات سنوية مع املكتب يف األشهر الثالثة األوىل أن تعقد احملكمة إىلتطلب)ب(
دف حتسني مؤشرات األداء  خططها االسرتاتيجية خالل السنة التقوميية السابقة، وذلك 

وحتديثها على أساس الدروس املستفادة؛ 
بشأن تنفيذ خطته االسرتاتيجية للفرتة لمكتب إىل تقدمي معلومات لمكتب املدعية العامة تدعو)ج(

؛٢٠١٨- ٢٠١٦
صل احلوار مع احملكمة بشأن وضع اسرتاتيجية شاملة إلدارة املخاطر إىل املكتب أن يواتطلب)د(

عشرة للجمعية؛ امسةوأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل الدورة اخل
إىل املكتب أن يواصل احلوار مع احملكمة بشأن تنفيذ النهج االسرتاتيجي حلضور أيضا تطلب)ه(

احملكمة يف امليدان بغية تطوير اسرتاتيجية احملكمة املتعلقة بالعمليات امليدانية وأن يقدم تقريراً عن 
ذلك على أساس منتظم؛  

،لضحايال، وجبر األضرار، والصندوق االستئماني أثرةالضحايا والمجتمعات المتفيما خيص -١١

٧٥من املادة ١احملكمة مواصلة وضع مبادئ بشأن جرب األضرار مبا يتفق مع الفقرة تطلب إىل)أ(
يف سياق مراجعتها اجلارية لإلجراءات القضائية؛من نظام روما األساسي على سبيل األولوية، 

على مواصلة تعزيز حوارمها اجلاري مع تهوأمانين للضحايا جملس إدارة الصندوق االستئماتشجع) ب(
تمع الدويل على نطاق أوسع، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة فضالً  احملكمة والدول األطراف وا
عن املنظمات غري احلكومية، الذين يسامهون مجيعًا يف العمل القّيم الذي يقوم به الصندوق 

)٩ (
ICC-ASP/12/59.

(ب) من التقرير بشأن تقييم وترشيد طرائق عمل اهليئات الفرعية التابعة للمكتب٢٣(أ) و٢١حسبما ورد مثال يف الفقرتني ) ١٠(
(ICC-ASP/12/59).
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لتدخالت الصندوق، االسرتاتيجي والعملي الوضوح من أجل زيادةاالستئماين للضحايا، 
؛  تهاواستدامتهاوضمان استمراريوتعظيم تأثريها، 

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

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

بصورة مستدامة؛ أثرةاملت
ا، حسب االقتضاء أو عند املكتب مواصلة النظر يف املسائل املتصلة بالضحايإىل طلب ت(ه) 

ا، وذلك باللجوء إىل أي عملية أو آلية مناسبة؛  نشأ
مشاركة يف املقبولني للالضحايا بشأن إحصاءات مناسبة إىل احملكمة أن تقدم للجمعية طلب ت(و)

مباشرة هذه اإلجراءات عالنية أمام الدوائر املعنية يف سياق اإلجراءات أمام احملكمة عند
القضائية؛ وقد تشمل هذه اإلحصاءات، حسب االقتضاء، معلومات عن نوع اإلجراءات 

اجلنس، واجلرمية اجلنائية، واحلالة، ضمن معايري أخرى ذات صلة حتددها الدائرة املختصة؛

،تعيين الموظفينفيما خيص -١٢

توصيات جلنة امليزانية واملالية فيما يتعلق بالتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني الواردة يف تؤيد)أ(
؛ )١١(نوالعشريواخلامسة ،العشرين، والرابعة و العشرينا الثالثة و دوراها عن أعمال تقارير 

ا اخلاجلمعية إىل احملكمة أن تقدم إىلتطلب(ب) عشرة تقريرًا شامًال عن املوارد امسة يف دور
ذا املوضوع معلومات حمدثة عن تنفيذ توصيات جلالبشرية، يتضمن  نة امليزانية واملالية املتعلقة 

؛ ٢٠١٦يف عام 
بأن يواصل االشرتاك مع احملكمة يف البحث عن سبل لتحسني التمثيل املكتبإىلطلب ت)ج(

يشغلن وظائف عليا من الفئة الفنية واستبقاؤهن يف تلك اجلغرايف وزيادة عدد النساء الاليت 
قد جيري يف املستقبل من مداوالت بشأن مالءمة النموذج الوظائف، دون اإلخالل بكل ما

املعمول به حاليًا أو عدم مالءمته، وإبقاء مسألة التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني قيد 
ا اخلالبحث، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دو  عشرة يف هذا الشأن؛ امسة ر

ا قلم احملكمةحتث (د) على اغتنام فرصة التعيني املؤجل واملقبل للموظفني الختاذ تدابري من شأ
اإلسهام يف اجلهود املبذولة لتحقيق املستويات املرغوب فيها للتمثيل اجلغرايف والتوازن بني 

اجلنسني؛ 

،التكاملفيما خيص -١٣

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

تمع الدويل ملساعدة السلطات القضائية الوطنية عند  ا ا تنفيذ اسرتاتيجية بقيام الاليت يضطلع 
أعمال احملكمة يف حالة معينة، ودور الشراكات مع السلطات الوطنية واجلهات الفاعلة إجناز 

لد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/13/20(٢٠١٤الثالثة عشرة ... الوثائق الرمسية ... الدورة )  ١١( الوثائق الرمسية ... الدورة الرابعة ، و٢- )، ا
لد الثاين، اجلزأين باء)،ICC-ASP/14/20(٢٠١٥عشرة ...  ، على التوايل.٢-وباء١- ا
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األخرى يف هذا الصدد، ومبا يف ذلك أيضا املساعدة يف قضايا مثل محاية الشهود، واجلرائم 
؛  رائم القائمة على نوع اجلنساجلنسية واجل

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

عشرة عن التقدم احملرز يف هذا الصدد؛ امسةاخل

،الميزانية البرنامجيةفيما خيص -١٤

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

انية؛  آثارا مالية أو آثارا على امليز 
من خالل رئيس اجلمعية، ومنسق الفريق العامل، وجهة  التنسيق  أن يواصل املكتب، تقرر(ب)

املدفوعات الواردة طوال السنة املالية للمحكمة، وأن ينظر يف اختاذ تدابري إضافية ةمراقبة حال
الدول األطراف للمدفوعات املستحقة عليها، حسب االقتضاء، وأن مجيع للنهوض بتسديد 

ا أو يواصل التحاور مع الدول األطراف  اليت عليها متأخرات ويقدم تقريرا اليت مل تسدد اشرتاكا
ا اخل عشرة؛امسةبذلك إىل اجلمعية يف دور

استعادت حقوق التصويت إىل األمانة إبالغ الدول األطراف دوريًا بأمساء الدول اليت تطلب(ج)
متأخرات؛ ما عليها من تسديدبعد 

األمانة أن تتيح للجمهور على موقع احملكمة تطلب إىل ،المؤتمر االستعراضيفيما خيص -١٥
باالنرتنت كافة املعلومات اليت تقدمها الدول واملنظمات اإلقليمية عما قطعته على نفسها يف  

من املساعدة إىل احملكمة؛كمباال من تعهدات بتقدمي املزيد 

،النظر في التعديالتفيما خيص -١٦

الفريق العامل املعين بالتعديالت إىل مواصلة النظر يف مجيع التعديالت املقرتحة، وفقا تدعو(أ)
؛ الختصاصات الفريق العامل

ا اخلتطلب إىل(ب) عشرة؛ امسةاملكتب أن يقدم تقريراً لكي تنظر فيه اجلمعية يف دور

،المشاركة في جمعية الدول األطراففيما خيص -١٧

التصديق على إلعالن التعهد بقرارها اجراء مراسم خالل الدورة اخلامسة عشرة للجمعية بذّكرت(أ)
صانات لدعوة الدول األطراف للتصديق عليه قبل الذكرى السنوية احلمتيازات و الاتفاق ا

)؛ ٢٠١٨هيوليمتوز/لنظام روما األساسي (عشرين ال
ا التقرر)ب( ٢٢إىل ١٨يف الفرتة من والعشرين سادسةأن تعقد جلنة امليزانية واملالية دور

ا السابعة والعشرين يف الفرتة من ٢٠١٦نيسان/أبريل  أيلول/سبتمرب ٣٠إىل ١٩ودور
؛ ٢٠١٦

ا اخلأيضاتقرر)ج( تشرين ٢٤إىل ١٦من عشرة يف الهايامسة أن تعقد اجلمعية دور
ا السابعة عشرة  يف الهاي، ٢٠١٦الثاين/نوفمرب  ا السادسة عشرة  يف نيويورك، ودور .ودور
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المرفق الثاني

القضاةبشأن إجراءات ترشيح وانتخابICC-ASP/3/Res.6القرار على التعديالت

على النحو التالي١تعدل الفقرة -ألف
تعمم أمانة مجعية الدول األطراف من خالل القنوات الدبلوماسية الدعوات لرتشيح قضاة احملكمة -١

من هذا القرار وأن تذّكر ٦اجلنائية الدولية. وينبغي أن تضم الدعوات لرتشيح القضاة نص الفقرة 
م الرمسية احلكومات بأمهية استعداد القضاة املنتخبني الذي للعمل على أساس التفرغ ن يقدمون تعهدا

.عندما يتطلب حجم العمل باحملكمة ذلك

على النحو التالي٦تعدل الفقرة (ب)
يُرفق بكل ترشيح بيان:-٦

حيدد بالتفصيل الالزم املعلومات اليت تثبت وفاء املرشح باملتطلبات املنصوص عليها يف الفقرات (أ)
(أ) ٤من النظام األساسي، وفقا للفقرة ٣٦يف املادة ٣و (ج) من الفقرة الفرعية (أ) و (ب) 

من النظام األساسي؛٣٦من املادة 
٥يشري إىل ما إذا كان يتعني إدراج اسم املرشح يف القائمة ألف أو القائمة باء ألغراض الفقرة (ب)

من النظام األساسي؛٣٦من املادة 
من ٣٦(أ) يف املادة ٨من الفقرة ’ ٣‘إىل ’ ١‘الفرعية من يتضمن معلومات تتصل بالفقرات(ج)

النظام األساسي؛
من ٣٦(ب) من املادة ٨يشري إىل ما إذا كان املرشح يتمتع باخلربة املنصوص عليها يف الفقرة (د)

النظام األساسي؛
ن النظام م٣٦من املادة٧يبّني اجلنسية اليت يتم الرتشيح على أساسها، ألغراض الفقرة (ه)

األساسي، إذا ما كان املرشح من رعايا دولتني أو أكثر؛
أساس التفرغ عندما يتطلب حجم العمل باحملكمة ذلك. علىإىل التزام املرشح بالعمل يشري(و)

على النحو التالي٢٣تعدل الفقرة (ج)
للجنسني، وشريطة يف أي وقت يتوقف العمل مبتطلبات التصويت بالنسبة ملنطقة ما أو بالنسبة-٢٣

أن يسمح العدد املتبقي من املرشحني باستيفاء احلّد األدىن من متطلبات التصويت فيما يتعلق بالقائمتني 
ألف وباء، ينحصر كل اقرتاع يأيت بعد ذلك يف أجنح املرشحني لالقرتاع السابق. ومن مث ُيستثىن، قبل كل 

الذي حصل على أقل عدد من األصوات يف االقرتاع اقرتاع، املرشح (أو املرشحون، يف حالة التعادل) 
السابق، شريطة أن يبقى عدد املرشحني مساويا على األقل لضعف عدد املناصب اليت يتّعني شغلها.

ثالثا جديدة ٢٧تضاف فقرة -دال
إذا وجد شاغر قضائي يف فرتة ما بني الدورتني قبل االنتخابات العادية النتخاب ستة قضاة،- ثالثا٢٧

يتم االنتخاب مللء هذا الشاغر يف نفس الدورة، ما مل يقرر املكتب خالف ذلك بعد التشاور مع 
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احملكمة. وإذا قرر املكتب عقد االنتخاب مللء الشاغر يف نفس الدورة، تنطبق إجراءات ترشيح القضاة 
م، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، شريطة االلتزام باألحكام التالية: وانتخا

يعترب القضاة الذين سبق ترشيحهم لالنتخابات العادية مرشحون أيضا لالنتخابات املتعلقة مبلء (أ)
الشاغر، ما مل تقرر الدولة الطرف املرشحة خالف ذلك. وجيوز للدول األطراف أيضا تسمية 
مرشحني لالنتخابات املتعلقة مبلء الشاغر فقط، دون قيود بالنسبة ألي منطقة أو جنس أو 

ئمة. وال يلزم فرتة ترشيح منفصلة لالنتخابات املتعلقة مبلء الشاغر.قا
ال يؤثر الشاغر القضائي يف حساب احلد األدىن ملتطلبات التصويت لالنتخابات العادية (الفقرات (ب)

).٢٢و٢١و ٢٠و١١
يتم االنتخاب مللء الشاغر القضائي بعد انتهاء االنتخابات العادية النتخاب ستة قضاة وبعد (ج)

يوم على األقل من هذه االنتخابات للسماح بتوزيع التعليمات ومناذج من أوراق االقرتاع يف وقت 
.٢٥مبكر وفقا للفقرة 

م يف االنتخابات العادية(د) يف ورقة االقرتاع لالنتخاب مللء يدرج املرشحون الذين مل يتم انتخا
و (و) (ه)  الشاغر، ما مل تقرر الدولة الطرف املرشحة خالف ذلك، ورهنا بأحكام الفقرتني 

أدناه؛
إذا خّفض املنصب الشاغر عدد القضاة يف القائمة ألف بعد االنتخابات العادية فأصبح أقل من (ه)

يدرج يف ورقة االقرتاع إال القضاة من القائمة ، المخسة، أو يف القائمة باء فأصبح أقل من تسعة
غري املستوفية للنصاب فقط يف ورقة االقرتاع؛ ويعترب اآلخرون غري مرشحني بعد ذلك.

إذا مل يستوف بعد عملية انتخاب عادية احلد األدىن من متطلبات التصويت بالنسبة إىل منطقة (و)
إال القضاة الذين ميكنهم الوفاء بأي من متطلبات معينة أو جنس معني، ال يدرج يف ورقة االقرتاع 

احلد األدىن للتصويت بالنسبة إىل املنطقة غري املستوفية للنصاب، وكذلك متطلبات احلد األدىن 
للتصويت بالنسبة إىل اجلنس غري املستويف للنصاب؛ ويعترب اآلخرون غري مرشحني بعد ذلك.

اية الفرتة املتبقية لسلفه، وإذا كانت تلك يتوىل القاضي املنتخب مللء منصب شاغر(ز) مهامه إىل 
من ٣٦الفرتة تساوي ثالث سنوات أو أقل، جيوز إعادة انتخابه ملدة والية كاملة مبوجب املادة 

النظام األساسي. 
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المرفق الثالث

ضحايالصالحبشأن إنشاء صندوق ICC-ASP/1/Res.6التعديالت على القرار 
بالقرارلالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وأسرهم المعد

ICC-ASP/4/Res.5

من املرفق:٣بعد الفقرة يضاف النص التايل
املتعلقة انتخابات وفقا لإلجراءات جترى ، مجيعهاملقاعد اخلمسةشغل ايف االنتخابات العادية"إذا مل يتم 

هذه ق يطبويكون تضحايا. صاحل الإدارة الصندوق االستئماين لرتشيح وانتخاب أعضاء جملس ب
األحكام التالية:ات، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، رهنا باإلجراء

ات تقل عن الفرتة املستخدمة ترشيحأن حيدد فرتة كتب مجعية الدول األطراف جيوز مل(أ)
لالنتخابات العادية؛

موعة اإلقليمية اليت مل على قتصر الرتشيحات ت(ب)  ها؛شغل مقعديا
جيوز ملكتب مجعية الدول األطراف أن ينتخب العضو املعين؛(ج)
يفرين اآلخعضاء األعضوية رة موازية ملدة املنتخب وفقا هلذه الفقة للعضو عضويالمدة تكون (د)

لس ". ا



ICC-ASP/14/20

62 20-A-120116

ICC-ASP/14/Res.5القرار

٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمري ٢٦عشرة املعقودة يف الثانيةيف اجللسة العامةمد بتوافق اآلراءعتُ ا
ICC-ASP/14/Res.5

قرار بشأن المباني الدائمة

إن مجعية الدول األطراف،

ا املعتمدة بشأن املباين الدائمة، مبا يف ذلك الإذ تشري  رارقإىل قرارا
ICC-ASP/6/Res.1)١(،والقرارICC-ASP/7/Res.1)٢(،والقرارICC-ASP/8/Res.5)والقرار،)٣
ICC-ASP/8/Res.8)٤(،والقرارICC-ASP/9/Res.1)٥(،والقرارICC-ASP/10/Res.6)والقرار،)٦
ICC-ASP/11/Res.3)٧(،والقرارICC-ASP/12/Res.2)٨(،والقرارICC-ASP/13/Res.2)قرار الو ،)٩
ICC-ASP/13/Res.6)ملستقبل احملكمة،بالنسبة على أمهية املباين الدائمة تؤكد من جديدإذ و ،)١٠

،)١١(املباين الدائمةاملعنية بالرقابةقرير جلنة تبيط علما حتوإذ 
جلنة امليزانية واملالية عن ري فضال عن تقري،لحسابات لراجع اخلارجياملإىل توصيات وإذ تشري 

، )١٢(والعشرين والتوصيات الواردة فيهماامسةالعشرين واخلو رابعةالأعمال دورتيها 
بامليزانية املشروع املوحد لتشييد املباين الدائمة واالنتقال إليها راسخ يف إجناز لاعزمها علىوإذ تؤكد

آلية تبادل حققت يورو منها إذا٥٢٤٩٩٣١مليون يورو اليت ال جيوز صرف٢٠٦لبالغ قدرهااحملددة ا
،ICC-ASP/13/Res.6القراريف ، كما ورد حاليالنتائج املتوقعةعام االالعقد مع املقاول 

أيضا على دور جلنة الرقابة يف تنفيذ، يف إطار السلطة املفوضة هلا، أي إجراءات قد وإذ تؤكد
تكون هناك حاجة إليها لضمان مضي املشروع بسالم ضمن حدود امليزانية ومستوى اإلنفاق، فضال عن 

أن تكون تكاليف ملكية املباين الدائمة منخفضة إىل أدىن حد ممكن،
على االحتياطي اإلسرتاتيجي للمشروع، نتيجة لتخفيضات الضغوط الواقعةإىلوإذ تشري 

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

املالية للجمعية،ستوى النفقات، وهو ما قد يؤثر سلبا على األهداف ملجتاوز حمتمل أي ملنع 
قررا أن يعمال معا بروح من الثقة املتبادلة والتعاون على كفالة جلنة الرقابة واملسجل وإذ تذكر بأن 

حتقيق هدف املشروع املوحد،

لد األول، اجلزء الثالث.)، ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧... الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة)١( ا
لد األول، اجلزء الثالث.ICC-ASP/7/20(٢٠٠٨... الوثائق الرمسية ... الدورة السابعة)  ٢( )، ا
لد األول، اجلزء الثاين.ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩... الوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة)٣( )، ا
)، اجلزء الثاين.ICC-ASP/8/20/Add.1(٢٠١٠... )ملستأنفةالوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة (ا)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... الرمسية ... الدورة احلادية عشرةالوثائق )٧( )، ا
لد األول، اجلزء الثاينICC-ASP/12/20(٢٠١٣... عشرةالثانية الوثائق الرمسية ... الدورة ) ٨( .)، ا
لد األول، اجلزء الثاينICC-ASP/13/20(٢٠١٤... عشرةالثالثة الوثائق الرمسية ... الدورة ) ٩( .)، ا
لد األول، اجلزء الثاينICC-ASP/13/20/Add.1(٢٠١٥... املستأنفةعشرةة لثالثاالوثائق الرمسية ... الدورة ) ١٠( .)، ا
)١١(

ICC-ASP/14/33/Rev.1وAdd.1 وAdd.2.
لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/13/20)٢٠١٤الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة عشرة ... )١٢( .٢-ا
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وتذكر، ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب عام ٢أن مشروع املباين الدائمة قد اكتمل يف وإذ تشري إىل 
ادرة على االنتقال تدرجييا إىل املباين اجلديدة وأن تشغلها بصورة كاملة بأن هدفها هو أن تكون احملكمة ق

،٢٠١٥حبلول كانون األول/ديسمرب 
مع يف حدود امليزانية املعتمدةبنوعية جيدة و املباين الدائمة بأنه يتعني تسليم أيضاِّ وإذ  تذكر

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

رغبة الدول األطراف يف أن تعكس املباين الدائمة على حنو كاف دور اجلمعية يف وإذ تشري إىل 
إدارة نظام روما األساسي، وبالتايل، يف أن تؤخذ مصاحل الدول األطراف يف االعتبار الكامل يف إدارة

املباين مستقبال،

حوكمة المشروع وإدارته-أوال
عن تقديرها هلا، وملدير املشروع وللمحكمة وللدولة املضيفة على تعرببتقرير جلنة الرقابة وترحب-١

األعضاء تشجعالتقدم احملرز بشأن مشروع املباين الدائمة املوحد منذ الدورة الثالثة عشرة للجمعية؛ و
ة العمل معا بكفاءة يف اللجنة بأقصى قدر من الشفافية املتبادلة، يف اجتماعات واملراقبني على مواصل

ح يف االنتهاء من املشروع املوحد؛مفتوحة إىل أقصى حد ممكن، لتحقيق النجا 

بناءمشروع ال-ألف

الوارد يف املرفق األول؛على خمطط التدفق النقدي املعدل توافق-٢
:وترحب مبا يلي-٣

٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢من املشروع، وبأن احملكمة شغلت املباين اعتبارا من االنتهاء(أ)
مليون ٢٠٦صى وهو ألقبتكاليف تدخل يف الوقت الراهن يف حدود الغالف املايل اإلمجايل ا

البالغ قدرهامليون يورو وميزانية االنتقال ١٩٤,٧البالغ قدرها يورو، مبا يف ذلك ميزانية البناء 
مليون يورو؛١١,٣

ستبقى متاحة ٢٠١٥أن الفرتة ما بني شهري تشرين الثاين/نوفمرب وكانون األول/ديسمرب (ب)
الدائمة، وأن االنتقال املباين بشكل كامل للمحكمة الستكمال انتقاهلا من املباين املؤقتة إىل 

؛ ٢٠١٥الفعلي للمحكمة سيتم يف كانون األول/ديسمرب 
الوالية الصادرة ، مبا يف ذلك الرقابةيجية مراجعة التكلفة اليت وضعتها جلنة سرتاتاتنفيذ مواصلة (ج)

ا الثالثة عشرة املستأنفة، عن  مبان ذات نوعية جيدة مع تفادي توفري ملواصلة اجلمعية يف دور
العناصر اليت قد ال تفي باملعايري الالزمة لالتساق مع املهام األساسية للمحكمة، أو اليت من 

ا  ؛أن تؤثر بطريقة أو أخرى سلبا يف التكلفة اإلمجالية للملكيةشأ
اية ال يتوقع أن تعرف تكاليفه النهائيالذيبالوضع املايل احلايل للمشروع، حتيط علما-٤ ة قبل 

على اآلليات التعاقدية مع املقاول الرئيسي؛هاتوقفل٢٠١٦آذار/مارس 
التي تطرأ على االحتیاجات إلى غایة تغییراتالصارمة على الرقابة الأھمیة تشدد على-٦

اكتمال االنتقال، واستخدام احتیاطي المشروع كمالذ أخیر فقط، من أجل ضمان تسلیم 
المناسب؛التوقیت و،والجودة،المشروع وفق التكلفة
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مشروع االنتقال-باء

مجيع التدابري ختاذامن ،من خالل مدير املشروعتأكدا، واحملكمة أن تالرقابةجلنة تطلب إىل -٦
لَشغل املباين الدائمة يف موعد ال يتجاوز كانون االستعداد لتمكني احملكمة من الالزمةالتحضريية

ما تقريرا مفصال نب من أجل جت٢٠١٥األول/ديسمرب  أي نفقات إضافية للدول األطراف، وأن تقدِّ
؛ذلك إىل املكتب وإىل جلنة امليزانية واملاليةل

عملية وجود ، من من خالل مدير املشروعتتأكدا، أن جلنة الرقابة واحملكمة إىليضاتطلب أ-٧
مع مراعاة أي خيارات جديدة لتحقيق حنو فعال على تنفيذها و لعناصر االنتقال ومستمرة دية استعراض ج

ل وفورات، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، استعراض متطلبات املستخدمني، والنظر يف أصو 
احملكمة، وإجراء عمليات الشراء؛

منخفضة قدر اإلمكان من أجل االنتقال شروع مبأن تظل التكاليف املتصلة يف دفها ِّ تذكر-٨
مليون يورو  وإن أمكن دون هذه احلدود؛١١,٣البالغ قدرها امليزانية املعتمدةيف حدود البقاء 

ماليني يورو من ٥,٧مببلغ يصل إىل نتقالبالقرار الذي اختذته بتمويل تكاليف االكذلكِّ تذكر-٩
ا كعمليات تسديد على ، ٢٠١٤إىل ٢٠١٢من الفائض املتعلق بالسنوات املالية  مرة أن يتم احتسا

، وهو٢٠١٢بالفائض الذي يعود إىل عام ٢٠١٤مليون يورو مت متويله يف عام ٤,٤، وأن مبلغ واحدة، 
يورو، ومن املتوقع أن يكون ذلك مليون١,٣ما جيعل املبلغ املستحق احلايل الذي سيتم متويله يف حدود 

؛٢٠١٤عام من فائض الب

المشروع الموحد- جيم

مليون يورو للمشروع ٢٠٤بلغ يإمجايل التكاليف املقدرة (مستوى النفقات املتوقعة) بأنتذكر-١٠
؛)١٣(امليزانيات السنوية العادية للمحكمة إلدارة املشروعيورو من ٦٠٠٦١٧٧املوحد، و

٢٠١٣ذت الحقا يف عام ختبأن ميزانية املشروع املوحد هي نتيجة للقرارات اليت اأيضاتذكر-١١
(السلطة املفوضة للجنة لزيادة امليزانية إىل ٢٠١٤مليون يورو)، ويف عام ١٩٥,٧(توحيد امليزانية، عند 

مليون يورو)؛٢٠٦زيادة إىل ال(٢٠١٥ويف عام مليون يورو)،٢٠٠
يف حني أن التكاليف ال تزال حىت اآلن ضمن ميزانية املشروع املوحد اليت وإذ تشري إىل أنه -١٢

مليون يورو، فإن هناك حاليا ٢٠٤مليون يورو ومستوى اإلنفاق املتوقع عند ٢٠٦وضعتها اجلمعية عند 
ئية، وإىل أن هناك حاجة إىل اختاذ تدابري لتوفري األمن املايل للمشروع ضغوطا على تقديرات التكلفة النها

يف حالة جتاوز التكاليف؛
جلنة الرقابة ومدير املشروع التأكد من أن يتم بذل ُقصارى اجلهد للحد من املخاطر، تطلب إىل -١٣

٢٠٤توقع الذي يبلغ والبحث عن فرص لتحقيق وفورات إضافية، وتسليم املشروع يف مستوى اإلنفاق امل
مليون يورو، وغالف ميزانيته احلايل؛

مبا قامت به جلنة الرقابة من فحص دقيق جلميع العقود العالقة، واعتماد سياسة وإذ ترحب-١٤
هو ما و حكيمة للحفاظ على الوفورات املوجودة يف مشروع االنتقال كاحتياطي ليستخدم كمالذ أخري، 

بعمل مدير ترحب أيضا التخفيف من خماطر جتاوز التكاليف يف املشروع املوحد، ومن شأنه أن ُيسهم يف 
املشروع واحملكمة لتحقيق أفضل النتائج والفعالية من حيث التكلفة يف عملية إبرام العقود؛

بشأن ما يلي:)١٤(قرار جلنة الرقابةتؤيد-١٥

)١٣  (
ICC-ASP/14/33/Rev.1رفق الرابع، امل.

.٢٠١٥أغسطس /آب٢٦جلنة الرقابة، املقررات املتعلقة بالعقود العالقة، ) ١٤(
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أقصي قدر ممكن ا وتنفيذها وذلك لتحقيقإبرام مجيع العقود اليت متت املوافقة عليها وااللتزام (أ)
؛للعقودقيمة االمسية يف الخفيضمن الت

تُقيَّد أي وفورات حتققت يف العقود املرخصة يف احتياطي مشروع االنتقال؛(ب)
يبقى احتياطي مشروع االنتقال حتت السلطة احلصرية للجنة، وال جيوز صرفه يف أي وجه من (ج)

ن اللجنة؛أوجه اإلنفاق دون إذن م
طلبها بأن تواصل جلنة الرقابة تنفيذ رقابة صارمة على النفقات عن طريق اإلجراءات املناسبة تكرر -١٦

إلدارة ميزانية املشروع ومراقبتها، مبا يف ذلك من خالل اإلذن مسبقا بأية التزامات سيدخل فيها املشروع، 
ويف هذا الصدد؛

من االحتفاظ بأي وفورات حتققت يف هذه املرحلة كاحتياطي جلنة الرقابة التأكدإىلتطلب أيضا-١٧
نمليو ٢٠٤من أجل التخفيف من أن تتجاوز خماطر أسوأ حالة حمتملة مستوى اإلنفاق املتوقع وهو 

يورو؛
مكتب مدير املشروع مواصلة استعراض متطلبات املشروع املوحد املتعلقة إىل كذلكوتطلب  -١٨

ا بعدبااللتزامات اليت مل يتم  وذلك لتجنب أن تتضمن أي البنود ، ال سيما عن طريق تنقيح االرتباط 
دف حتقيق خفض التكاليف يف جماالت املشروع اليت ال تؤثر على شغل  مفهوم حديث للجودة، وذلك 

؛٢٠١٥األول/ديسمرب وناحملكمة للمباين يف كان

سعة المباني-ثانيا
ا ميكنها نظريا أنحمطة عمل٣٨٢١تستوعب ة حاليا نتهيبأن املباين املحتيط علما إذ -١٩ تصل وبأ
مساحة قاعة قليص تومتملكاتب الفردية إىل مكاتب مشرتكةحمطة عمل إذا مت حتويل مجيع ا٥١٩١إىل 

؛إضافية للمكاتبة لتوفري مساحاالجتماعات جذريا
ه ليس وأنمدة طويلة احملكمة احتياجاتاملباين الدائمةليبأنه ينبغي أن توإذ تضع يف اعتبارها-٢٠

؛املستقبل القريبيف التوسع يف املباين الدائمة بشكل معقول من املتوقع
ا اإلمنائية وأن تتأكد، اعنصرا ثابتا يف احملكمة أن تعترب املباين الدائمة تطلب إىل-٢١ يف هذا سرتاتيجيا

عة شكل معقول مع سيف املستقبل بدد املوظفني ة عزيادللموافقة على قدم ياتفاق أي طلب ، من الصدد
؛املوارد البشريةليت يتم التوصل إليها الستيعاباحملددة اواحللول ،املباين
ة األجل الطويلة األجل و القصري آلثارلتقدم سيناريوهات حمددة أن احملكمة إىلأيضا تطلب-٢٢

؛الدائمةعلى سعة املباين ا االمنائية السرتاتيجياتوقعة امل

تمويل المشروع-ثالثا 
احتياجات التمويل-ألف

يورو، نتيجة الينيم٩,٦بلغ حاليا حتياجات التمويل للمشروع املوحد يإىل أن جمموع اإذ تشري -٢٣
ا اجلمعية يف عام ل وعام مليون يورو)،٤,٣(٢٠١٤مليون يورو)، وعام ١,٣(٢٠١٣لقرارات اليت اختذ

يورو)؛ماليني ٤(٢٠١٥
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سيتم متويلها ٢٠١٥فقة عليها يف عام اأن زيادة النفقات اليت متت املو وإذ تضع يف اعتبارها-٢٤
باللجوء إىل االحتياطيات يف صندوق االلتزامات املتصلة باستحقاقات املوظفني وصندوق رأس املال 

؛)١٥(العامل

ية ومراجعة الحسابات والحدود الزمنيةالتكلفة النهائ- باء 

، ال يتوقع ٢٠١٥تشرين األول/نوفمرب ٢االنتهاء من املشروع يف على الرغم من إىل أنه إذ تشري-٢٥
احلسابات اخلتامية مع املقاول الرئيسي، وهو األمر الذي يتوقف إقفال إال عند التكلفة النهائيةمعرفة 
التكاليف األخرى املتكبدة حىت ‘ ٢’التكلفة الدقيقة لألحداث املوجبة للتعويض (التغيريات)، و’ ١’على: 

ومقاوليها من الباطن؛) Courtysشركة "كورتيس (نتائج املفاوضات بني‘ ٣’االنتهاء، و
إىل أن مجيع هذه العناصر سوف تؤثر على آلية التبادل، وبالتايل على النتائج وإذ تشري أيضا-٢٦

املالية للمشروع؛
بأنه ال ميكن بالتايل اعتبار أنه مت بلوغ التكلفة النهائية إال يف املرحلة اليت ال ميكن فيها وإذ تقر-٢٧

؛٢٠١٦مارس آذار/اية يفحدوث مزيد من التغيريات يف احلسابات، وهو ما يتوقع أن يتحقق
شروع ستتم مع االنتهاء من املعادة حساببإبأن تسديد قرض الدولة املضيفة يرتبط وإذ تدرك -٢٨

؛٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠وانتهاء إجيار املباين املؤقتة يف 
إال بعد إعادة حساب اشرتاكات الدول األطراف أنه نتيجة لذلك، ال ميكن وإذ تدرك أيضا-٢٩

؛حسابات املشروع اليت خضعت للمراجعةتوافر 
أن الدول األطراف اليت اختارت التسديد دفعة واحدة ينبغي أن تتاح هلا وإذ تضع يف اعتبارها-٣٠

ا مع تكاليف املراجعة النهائيةالفرصة  ، من أجل جتنب االستفادة غري املقصودة من لتكييف مدفوعا
قرض الدولة املضيفة؛

المدفوعات المسدَّدة دفعة واحدة- جيم

تسديد الخيار لتحديد بقرارها النهائي األطراف إبالغ املسجل إىل الدول ب بأنه طُلذّكر إذ ت-٣١
وأن هذا املوعد النهائي ، ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر ١٥حبلول حلصتها املقررة يف املشروع دفعة واحدة 

كانون ٣١إىلومت متديده مرة أخرى ،)١٦(٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر١٥قد مت متديده إىل 
؛)١٧(٢٠١٤األول/ديسمرب 

تسديد دول أطراف إضافية ب٦تعهدت بأنه منذ الدورة الثالثة عشرة للجمعية، رحبتوإذ -٣٢
ا لدول ، ليصل بذلك جمموع عدد امليون يورو٢٥املدفوعات جمموع هذه وبلغ دفعة واحدة،مدفوعا
وجمموع ،٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١حىت دولة٦٥التسديد دفعة واحدةباليت تعهدت األطراف 

منها يورو١٠٨١٠٧٩٤مت بالفعل تسديد قد و . يورو٤٥٣٧٦٩٩٤املبالغ اليت تعهدت بتسديدها 
؛٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥حبلول املوعد النهائي للدفع وهو 

ا مجعية الدولة املضيفة ("االتفاق")، منقرضالإىل اتفاق وإذ تشري-٣٣ وإىل القرارات اليت اعتمد
؛يف هذا الشأنالدول األطراف

.٣ةالفقر ، ICC-ASP/13/Res.6القرار دد يفعلى النحو احمل) ١٥(
.١، الفقرة ICC-ASP/8/Res.8القرار ) ١٦(
.١٤الفقرة ، ICC-ASP/11/Res.3القرار ) ١٧(
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الذي واخلصم القرض اتفاق مبوجب القرض تيجة الخنفاض متويلية نبوجود فجوة سلموإذ ت-٣٤
ا الدول األطراف اليت تتستفيد منه  سلم تو قرارات مجعية الدول األطراف، وفقا لدفعة واحدة سدد مدفوعا

يورو؛الينيم٣,٥نحو بتقدر حاليا التمويلية أن هذه الفجوة بأيضا 
حبد أقصى يبلغ تمويلية الدولة املضيفة لسد الفجوة القدم من املعرض البمع التقديرترحبوإذ -٣٥

؛إضايفبإسهام كحل سياسي، يورو،  الينيم٣,٥
الدولة املضيفة تنص على أن دفع الفوائد يبدأ اعتبارا من من قرض الإىل أن شروط وإذ تشري-٣٦

وأن تسديد رأس املال والفوائد سيبدآن بعد انتهاء العقود احلالية أو ،)١٨(وقت االستخدام األول للقرض
؛)١٩(املقبلة إلجيار املباين املؤقتة

إىل ضرورة وجود السيولة الالزمة لدفع الفوائد ورأس املال طيلة فرتة السداد، وأن وإذ تشري أيضا-٣٧
ا املتعلقة بذلك يف الوقت املناسب ستكون مسؤولة عن أي تكاليف  الدول األطراف اليت ال تدفع اشرتاكا

هذا ويلزم وجود حل مايل مناسب ملواجهةتتكبدها موارد احملكمة للوفاء بالتزامات سداد القرض،
االحتمال؛

المقررات- دال

التمويل- ١

الفائض منمليون يورو١,٣حبدود مبلغ ٢٠١٣املتبقية من عام متويل التكاليفمن جديد تؤكد-٣٨
؛)٢٠(٢٠١٤املتعلق بالفرتة املالية 

الفائض املتعلق يورو منماليني٤,٣البالغ قدرها ٢٠١٤عام علقة بمتويل التكاليف املتتقرر -٣٩
؛تاليةوالفرتات املالية ال٢٠١٤بالفرتة املالية 

باللجوء إىل ٢٠١٥الزيادة يف التكاليف اليت متت املوافقة عليها يف عام متويل من جديدتؤكد-٤٠
؛)٢١(احتياطات صندوق االلتزامات املتصلة باستحقاقات املوظفني وصندوق رأس املال العامل

٢٠١٣لعامي اليني يوروم٥,٦مليزانية املشروع حبد أقصي يبلغ سلف نقدية تقدمي على توافق-٤١
٢٠١٤أي احتياجات نقدية قبل توافر الفائض املتعلق بعام من احتياطات احملكمة لتلبية ٢٠١٤و

املشار إليها أعاله، ٢٠١٤و٢٠١٣الصادرة يف عامي قرراتاملمتويل والفرتات املالية الالحقة، من أجل 
؛)٢٢(لالسرتدادجدول زمين متفق عليه مع من إجراءات املالذ األخري، صيف كإجراء مؤقت وح

مراجعة الحسابات- ٢

نطاقها حسابات يفتشملحبيث٢٠١٥لعاماملشروع حساباتمراجعةإجراء جيبأنهتقرر-٤٢
ائية، وهو ما يتوقع أن يكون  ؛٢٠١٦بنهاية آذار/مارس املشروع إىل الوقت الذي تصبح فيه التكاليف 

املرفق الثاين (هـ).،ICC-ASP/7/Res1القرار ) ١٨(
.نفسه (و)املرجع) ١٩(
.١٦ةالفقر ،ICC-ASP/12/Res.2القرار دد يفعلى النحو احمل) ٢٠(
.٣ةالفقر ، ICC-ASP/13/Res.6القرار احملدد يف على النحو ) ٢١(
)٢٢ (

ICC-ASP/12/Res.2 ١٧، الفقرة.
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االشتراكات- ٣

:ما يليتقرر-٤٣
اشرتاكات الدول األطراف يف ضوء التكاليف اليت متت مراجعتها إعادة حسابجترى عملية أن (أ) 

لتغطية الفجوة واسهام الدولة املضيفة اإلضايفوكامل مبلغ اإلعانة املقدم من الدولة املضيفة 
، بوقت كاف٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠قبلأعاله٣٥و٢٤التمويلية املشار إليها يف الفقرتني 

تسدد مرة واحدة وحىت حتظى مجيع الدول األطراف يتدف التسوية النهائية للمدفوعات ال
؛نصفةممبعاملة عادلة و 

بوقت كاف؛٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠قبل التقييم النهائي لالشرتاكاتتم يأن (ب)
نصوص وفقا لبغرض تسديد القرض مقدار التخفيض من القرض كامل جيري حساب  أن (ج)

؛االتفاق
لدول األطراف مبجرد االنتهاء من عمليات إعادة إىل اشرتاكاتالخطابات ااحملكمة أن ترسل (د)

احلساب؛
يف املشروع دفعة حصتهااحملدد للدول األطراف اليت اختارت تسديد املوعد النهائيمتديد (ه)

كانون األول/ديسمرب ٣١واحدة بالكامل أو جزئيا واليت تعهدت بالقيام بذلك يف موعد غايته 
؛٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٩إىل ٢٠١٤

يف املشروع دفعة واحدة بالكامل أو حصتهالدول األطراف اليت اختارت تسديد أن جتري ا(و)
مع مدير املشروع لتحديد مشاورات ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١جزئيا يف موعد غايته 

مراعاة أنه ينبغي استالم املدفوعات اليت سيتم تسديدها دفعة واحدة ، مع الدفعمواعيد 
؛أو أي تاريخ سابق٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٩بالكامل يف موعد ال يتجاوز )٢٣(

يف املشروع دفعة واحدة بالكامل أو حصتهاتسديد الدول األطراف اليت اختارت أن تفقد(ز)
ذا اخليار يف املوعد النهائي احملدد يف جزئيا  فرصة تلقائيا٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٩ومل تف 

ألي مبلغ غري مسدد؛واحدة تسديد دفعة ال
د القرض أو تسدياملسددة بالنسبة إىل الدول األطراف اليت اختارتاالشرتاكات غري أن تعامل (ح) 

٢٩واحدة يف دفعة د يسدتاملوعد النهائي للااللتزام بحصلت على قرض نتيجة عدم اليت 
ا متأخرات٢٠١٦حزيران/يونيه  ؛على أ

؛تبقى أي مسألة تتعلق بتنفيذ مقررات الدفع مرة واحدة قيد نظر املكتبأن (ط)

جدول األنصبة المقررة-رابعا
ا الثالثة عشرةعلماأحاطت جلمعية اأن إىل إذ تشري -٤٤ املراجع اخلارجيةبتوصي)٢٤(يف دور

دول وفقا جلمشروع املباين الدائمة يف الدول األطراف تسب أنصبة أن حتبوجلنة امليزانية واملالية للحسابات
؛)٢٥(٢٠١٥-٢٠١٣الفرتة واجب التطبيق يف األنصبة املقررة ال

على ، املرفق الثاين، املذكرة التفسريية اليت توضح مبادئ السداد مرة واحدة فيما يتعلق باملعايري املطبقة ICC-ASP/13/Res.3انظر أيضا القرار ) ٢٣(
ا بعد ان يكون تقييم قرض اتفاق القرض مبا يف ذلك ما خي الدولة ص الدول األطراف اليت قد ختتار خيار الدفع مرة واحدة، أو سداد مدفوعا
املضيفة قد مت وبدأ دفع الفوائد.

)٢٤(
ICC-ASP/13/Res.2٢٠، الفقرة.

)٢٥(
ICC-ASP/13/15 ١٦٤، الفقرة.
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أنه بناء على اتفاقية القرض املربمة مع الدولة املضيفة، وافقت اجلمعية منذ بدايةتدركإذ -٤٥
للمشروع ومبلغ اإلعانة مبجرد أن تُعرف التكلفة النهائيةالدول األطراف أنصبة على أن حتدَّد )٢٦(املشروع

اإلعانة من رأس املال؛بطرح ،)٢٧()٢٠١٦اليت تقدمها الدولة املضيفة (يف عام 
أشارت٢٠١٢عام يف الصادر ICC-ASP/11/Res.3املذكرة التفسريية للقرارأن تدرك أيضاإذ -٤٦

اجلدول الذي سوف ينطبق عند االنتهاء من املشروع (كانون هو إىل أن جدول األنصبة املقررة مع ذلك
؛)٢٨()، دون مزيد من التغيريات٢٠١٥األول/ديسمرب 

واجب دول األنصبة املقررة الوفقا جلملباين الدائمة يف االدول األطراف أنصبة احتساب تقرر-٤٧
؛٢٠١٥- ٢٠١٣الفرتة التطبيق يف 

إعداد التقارير المالية-خامسا
تقريرا مفصال ومنفصال عن ، أن يقدم، من خالل جلنة الرقابةبمدير املشروع إىل طلبها تكرر-٤٨

فيه اجلمعية نظر لكي ت،إىل جانب البيانات املالية للمشروع،)٢٩(البناء واالنتقالأنشطة املتعلقة بنفقات ال
ا اخلامسة عشرة ؛يف دور

استراتيجية مراجعة الحسابات- سادسا
يف مراجعة (ديوان احملاسبة) للحسابات املراجع اخلارجي بالنهج الشامل والدقيق الذي اتبعه رحبت-٤٩

بالتوصيات حتيط علماو) ٣٠(،يتضمن النطاق الكامل ملشروع املباين الدائمةحملكمة، الذي أداء احسابات و 
؛)٣١(٢٠١٤نون األول/ديسمرب كا٣١كانون الثاين/يناير إىل ١الواردة يف البيانات املالية عن الفرتة من 

ملكية المباني الدائمة-سابعا
الملكيةمزايا-ألف

الدول بوصول علقة املسائل املتمعاجلة إىل طلبها بأن تتأكد جلنة الرقابة واحملكمة من إذ تشري-٥٠
بشأن كيفية متثيل لدورة الرابعة عشرة للجمعيةاإىل أن تقدم اللجنة اقرتاحابو الدائمة إىل املباين األطراف
ملكية املباين الدائمة؛يف لدول األطراف مصاحل ا

حاملا حتدد التكلفة النهائية ": ٥الفقرة مبادئ سداد املدفوعات مرة واحدة من األنصبة املقررة، املرفق الثالث، .ICC-ASP/7/Res.1القرار )٢٦(
لتعديل [...] : "سيأخذ ا٧ولة املضيفة، فإن قيمة األنصبة اليت دفعت دفعة واحدة ستعدل"، والفقرة دالهالدعم الذي ستمنحللمشروع ومقدار 

اية املشروع [...] بالذي ستحدد قيمته م .حتديد التكلفة النهائية للمشروع"عندمليزاينة العادية للمحكمة املنطبق نفس جدول األنصبة يف اع 
)؛ ٢٥(الفقرة ICC-ASP/12/Res.2والقرار )؛ ١٧(الفقرة ICC-ASP/12/Res.3والقرار )؛ ٣(الفقرة ICC-ASP/8/Res.8القراربنص )٢٧(

املبالغ املسّددة دفعة واحدة للتعديل مبجرد معرفة التكلفة النهائية للمشروع وكامل مبلغ "ختضع على أن ) ٢١(الفقرة ICC-ASP/13/Res.2والقرار 
اتفاقية القرض املربم بني دولة هولندا (وزارة لدولة املضيفة من أجل معاملة مجيع الدول األطراف معاملة عادلة ومتساوية". ويستند هذا القرار إىل إعانة ا

املسّددة دفعة واحدة " ختضع املبالغ على أن (ج)٣املادة الذي ينص يف ، ٢٠٠٩آذار/مارس ٢٣، املؤرخ الشؤون اخلارجية) واحملكمة اجلنائية الدولية
مبلغ القرض الذي جيب تسديده عند فقا التفاقية القرض، حيّددو للتعديل مبجرد معرفة التكلفة النهائية للمشروع وكامل مبلغ إعانة الدولة املضيفة". و 

على اتفاق القرضمن ١-١املادةوتنص ) خبصم اإلعانة من رأس املال. ٢٠١٦حزيران/ يونيه -انتهاء اتفاقات استئجار املرافق املؤقتة (آذار/مارس
يف ٩ات رت تورنوساسو/أو١٧٤مانويغيفاملباين املؤقتة احلالية أو املستقبلة للمحكمة د إجيار و "تاريخ انتهاء الصالحية [هو] تاريخ انتهاء عقأن

معا بتحديد املبلغ اإلمجايل للقرض حىت تاريخ انتهاء "يف تاريخ انتهاء الصالحية تقوم الدولة واحملكمةعلى أنه(أ) ٣-٥املاّدة وتنصالهاي".
"إذا كان مبلغ القرض ال يساوي رأس املال بكامله، ُخيفض القرض مببلغ الدعم الذي يساوي: (رأس على أنه(ب)٣-٥املادة وتنص الصالحية". 

٪".١٧,٥× القرض) ل /املا
(ب) نصت على ان التغيريات يف جدول ٢املذكرة التفسريية بشأن الدفع مرة واحدة، الفقرة ، املرفق الثاين، ICC-ASP/11/Res.3لقرارا) ٢٨(

يف املشروع.األطراف ) لن تطبق على حساب االشرتاكات املقررة للدول ٢٠١٥االنصبة املقررة بعد االنتهاء من املشروع (كانون األول/ديسمرب 
)٢٩ (

ICC-ASP/12/15، ١٤٨الفقرة.
لد اICC-ASP/11/20(٢٠١٢... عشرةاديةالرمسية ... الدورة احلالوثائق )٣٠( . ٨٢، الفقرة ٢- باء، اجلزء لثاين)، ا
)٣١ (

ICC-ASP/13/12.
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املسائل املتعلقة بتعزيز وصول الدول األطراف إىل املباين (مثل تعاجل بة بأن قاباقرتاح جلنة الر ترحب-٥١
االجتماعات أو قاعات مين، والشارات) واستعماهلا (مثلوالفحص األ،ومواقف السيارات،طرق الوصول

ة املختصة بني األجهز بالتشاور يف املرحلة الراهنة قابلة للتحويل)الاحملاكماتلوفود، وقاعةقاعات الدعم ل
التابعة للجمعية واحملكمة؛

خرى أي مسائل أاألكثر مالءمة لتناول هذه املسائل أو اجلمعية قد حتدد اجلهة بأنحتيط علما-٥٢
؛يف االعتبار أيضااهليكل اإلداري اجلديدأخذ ، مع يف املستقبلذات صلة 

اشتراكات الدول األطراف الجديدة -باء

ملباين الدائمة مجيع الدول األطراف سامهت على قدم املساواة يف تكلفة اأنإذ تضع يف اعتبارها-٥٣
طراف األدول ادة الستفاهذا الوضع يف املستقبل لتجنب ريتغيعدم وأن مبدأ املساواة يف السيادة يتطلب 

؛مل تشارك يف تكلفتهامن أصول اجلديدة 
اجلديدة األطراف الدول باشرتاك تأثر يلن نضمام إىل نظام روما األساسي االرارن قبأسلمتوإذ -٥٤

؛عضويتهاة الناجتة عن سؤولياملحتمل يف يف تكلفة املباين الدائمة و األطراف احلالية مع الدول 
انضمامها إىل نظام روما األساسي عند األطراف اجلديدةأن حتتسب األنصبة املقررة للدولتقرر-٥٥

؛يف املرفق الرابعبني التكلفة اإلمجالية للمباين الدائمة على النحو املعلى أساس 

الهيكل اإلداري- جيم

على املباين األطراف على أن هناك حاجة إىل ضمان رقابة كافية ومستمرة من الدول إذ تشدد -٥٦
تثمرت فيها موارد مالية كبرية؛سالدائمة اليت ا

من اجلمعية يف هذه املرحلة حىت ميكن البدء يف استخدام تلك أن هناك حاجة إىل قرار وإذ ترى -٥٧
املباين يف ظل توجيه السياسة العامة الواضح والقاطع الضروري لوضع إطار اإلدارة الصحيح والعالقة بني 
الدول األطراف واحملكمة، وكذلك ملواصلة االستعدادات حىت تعتمد قيمة األصول على توقعات معقولة 

؛للتمويل
مواصلة املناقشات بشأن إنشاء هيكل إداري جديد للمباين الدائمة، وتقدمي إىل كتب املدعوت-٥٨

؛تقرير بشأنه إىل الدورة اخلامسة عشرة للجمعية
اية الدورة يتم، يف حالة عدم على أنافقتو -٥٩ اختاذ قرار بشأن إنشاء هيكل إداري جديد حبلول 

؛هذا القرارالرقابة إىل أن يُتخذ نة متديد والية جل، اخلامسة عشرة للجمعية

التكلفة اإلجمالية للملكية-ثامنا
املباين الدائمة تشمل احلفاظ على فيما يتعلق مبلكية لدول األطراف اأن مسؤولية علىإذ تؤكد-٦٠

ا، وأن إجراءات  حباجة إىل استبدال األصول الثابتة قيمة األصول على مستوى وظيفي مناسب طوال حيا
التخطيط هلا ومتويلها يف إطار منظم، ويف سياق سياسي ومايل مستدام؛

عين استعرضت نتائج فريقها العامل املمدير املشروع، ، اليت يرأسها جلنة الرقابةبأنحتيط علماوإذ-٦١
ة، بنهج متعدد السنوات، وهو ما يبدو األكثر فائدة من الناحية التقنيتأوصبالتكلفة اإلمجالية للملكية و 

تبلغ مبوارد على املدى الطويل من خالل مقاول رئيسي، استبدال األصول الثابتة تنظيم الصيانة و فيه يتم 
تديره صندوق، اليف جزافيةسنوية من خالل اشرتاكات مخسني عاما على مدى مليون يورو ٣٠٠حوايل 

)؛للحساباتاآلليات القائمة (اجلمعية، جلنة امليزانية واملالية، املراجع اخلارجي
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، بناء وقدمتالتكلفة اإلمجالية للملكيةاملتعلقة بأن جلنة الرقابة انتهت من أعماهلا وإذ تشري إىل -٦٢
ا اخلامسة والعشرين، تقريرا مفصال إىل اجلمعية ؛على رأي جلنة امليزانية واملالية يف دور

ا، ومتويل توصيات جلنة الرقابة بشأن التنظيم اإلإذ تضع يف اعتبارهاو-٦٣ داري للمباين الدائمة، ونفقا
استبدال أصوهلا الثابتة:

على ة الكاملة سيطر باالحتفاظ باللدول األطراف ينبغي أن تتم جبهاز يسمح لاملباين الدائمةإدارة(أ)
؛على املدى الطويلووظائفها وقيمتهاىناتكلفة املبعلى القرارات االسرتاتيجية اليت تؤثر 

ويف . األولية خربة فنيةرحلةّ      يتطل ب يف املاملباين اجلديدة استبدال األصول الثابتة يف صيانة و التنظيم(ب)
فإنه سيلزم على احملكمة مع مرور الزمن أن تضطلع االستعانة مبصادر خارجية، حني يربر ذلك 

ا زء إدارة اجلتكون قادرة على أن سؤوليات اسرتاتيجية، و مب بطريقة من األنشطة املطلوبةاخلاص 
تؤدي إىل تقليل مواردها بالتدريج وحتقيق املزيد من الكفاءات والوفورات املادية باالستفادة من 

مواردها استفادة كاملة؛
الكبرية للفريق العامل على املدى الطويل يف ضوء املمارسة املقبولة التكاليف املقدرةيلزم مراجعة (ج) 

يف القطاع العام الدويل، فقط؛
التكاليف الطويلة األجل للمباين بواسطة صندوق يتم انشاؤه باحلجم والغرض املقرتحني من لمتوي(د)

الفريق العامل ليس خيارا قابال للبقاء من الناحية السياسية؛
القرار املقرتح للموارد من خارج امليزانية (الفوائض السنوية واشرتاكات الدول األطراف اجلديدة) (ه)

الطفرات من املنخفضة إىل املتوسطة األجل بأقل تكلفة ممكنة. غري أن الذي يتوقع أن يغطي 
األمان املايل الكامل يتطلب معاجلة الطفرات األربع الكربى الستبدال األصول الثابتة املتوقعة على 
مدى السنوات اخلمسني القادمة يف الوقت املناسب. ويف هذا الصدد، ما دامت املسألة ليست 

نه يلزم املزيد من العمل للتوصل إىل آلية متويل مستدامة بأمان، توصي اللجنة عاجلة بطبيعتها وأ
بأن يقرتن حتليل االستخدام املستدام للموارد املدرجة يف امليزانية (االشرتاكات املقررة) باستعراض 

؛٢٠١٩-٢٠١٦للتكاليف يف الفرتة 
ا تشري وإذ-٦٤ ا املقاول العام خالل السنة األوىل للمحكمة بتمديد عقود الصيانة اليت إىل إذ يقوم 

، إلتاحة الوقت الكايف ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١التالية الستالم املباين الدائمة، لفرتة تنتهي يف 
؛)٣٢(للمحكمة إلعداد اسرتاتيجيتها وعقودها الطويلة األجل للصيانة يف املستقبل

بأن التكاليف التالية سُتدرِج يف امليزانيات السنوية للمحكمة:سلموإذ ت-٦٥
؛املرافق والتنظيف وتكاليف املوظفنيتكاليف التكاليف التشغيلية، مبا يف ذلك (أ)

مثل حتويل قاعة احملاكمات الرئيسية مؤقتا ألغراض مجعية اخلدمات الالزمة لتشغيل املباين ((ب)
؛)الدول األطراف

؛ارة املرافق األخرىتكاليف إد(ج)
قررعلى املتوافقبالنهج املتبع يف التكلفة اإلمجالية للملكية الوارد يف تقرير جلنة الرقابة، وترحب-٦٦

الوارد يف املرفق الثاين من هذا القرار؛
:ما يليوتقرر-٦٧

)٣٠(
ICC-ASP/13/Res.2 ١٤، الفقرة.
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دف اإلبقاء على الرقابة على . اإلدارة(أ) ينبغي ضمان إدارة املباين الدائمة من خالل جلنة املباين، 
ا أن تؤثر على  ا يف املدى ها، وقيمتهل، وسري عمتكلفة املباينالقرارات االسرتاتيجية اليت من شأ

الطويل؛
سنوات الولفرتة البدايةيف استبدال األصول الثابتة وعمليات )٣٣(. جيري تنظيم الصيانةالتنظيم(ب)

س منوذج املقاول الرئيسي. وسيكون على ا، على أس٢٠١٨ابتداء من عاموىل، العشر األ
احملكمة مع مرور الزمن االضطالع مبسؤوليات اسرتاتيجية، وأن تكون قادرة على القيام جبزء من 

زيادة الكفاءة لك الصيانة، وذلواسرتاتيجية األنشطة املطلوبة يف داخلها، مبا يف ذلك إدارة
وفورات موضوعية؛حتقيق و 

جتريه جلنة املباين يف الفرتة استعراض جدي للتكلفة، يتم تنقيحها من خالل التقديريةالتكاليف(ج)
على النحو التايل:٢٠١٩- ٢٠١٧

تطبيق ممارسات القطاع العام الدويل. ولن تؤخذ املمارسة يف القطاع اخلاص يف ‘١’
؛احلسبان

ا جيب أن يستند هذا االستعراض إىل اخلربة اليت ‘٢’ الدولية اتيف املنظمجرى اكتسا
؛الرئيسية، ال سيما يف جنيف وفيينا

جيب أن تتبع حياُة األصول ومستوى الصيانة (درجات احلالة) جتربة القطاع العام ‘٣’
؛الدويل بدقة

وات العشر األوىل، حىت عام يف السنستبدال األصول الثابتة ال ُتدرج أي تكاليف ال‘٤’
؛٢٠٢٦

ينبغي إدراج التكاليف املنقحة يف اخلطط املتوسطة األجل؛‘٥’
ينبغي أن ُتستخدم املوارد من خارج امليزانية، مبا يف ذلك الفائض السنوي واشرتاكات التمويل.(د)

الثابتة. وينبغي أن يعوض الفائض األصولالدول األطراف اجلديدة، لتمويل تكاليف استبدال 
الناجم عن الزيادة املفرطة يف سداد االشرتاكات يف املباين الدائمة االشرتاكات املستقبلية 

استبدال األصول املستحقة على الدول األطراف نفسها على املدى الطويل مقابل تكاليف 
ام املستدام للموارد املدرجة يف على املدى الطويل. وهناك حاجة إىل إجراء حتليل لالستخدالثابتة 

امليزانية (االشرتاكات املقررة) أو األدوات املالية األخرى (مبا يف ذلك القروض) لتوفري األمن املايل 
-٢٠١٧الثابتة، إىل جانب استعراض التكلفة، يف الفرتة األصولالكايف الحتياجات استبدال 

اقرتحهما الفريق العامل خيارا قابال ن اللذيغرض النطاق و ال. وال يعد إنشاء صندوق ب٢٠١٩
؛للتطبيق من الناحية السياسية

من احتياطات سلف نقديةالعاجلة. بناًء على طلب جلنة املباين، ميكن تقدمي االصالحات (ه)
الثابتة وبغية تلبية أي احتياجات نقدية قبل توافر املوارد غري لألصولاحملكمة لالستبدال العاجل 

من صيفاملدرجة يف امليزانية (الفائض واشرتاكات الدول األطراف اجلديدة)، كإجراء مؤقت وح
؛)٣٤(إجراءات املالذ األخري، لفرتة حمدودة، وجبدول زمين متفق عليه للسداد

لدورة الرابعة عشرة للجمعية، مواصلة قدمته لتقرير الذي لاجلنة الرقابة، استنادا إىل تطلب إىل-٦٨
إعداد سيناريوهات مالية مستدامة، مبا يف ذلك استخدام موارد امليزانية واملوارد غري املدرجة يف امليزانية 

الفقرة –مليون يورو ١,١(ممولة عند حدود ٢٠١٦املقاول العام للمشروع، شركة كورتيس، بتوفري الصيانة الوقائية والتصحيحية يف عام سيقوم)٣٣(
من امليزانية السنوية املقرتحة)، وذلك بواسطة متديد الفرتة املضمونة اليت متت املوافقة عليها.٣٩٠

.ICC-ASP/12/Res.2من القرار١٧تطاِبق الفقرة )٣٤(
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يف ضوء عملية استعراض التكلفة اليت ،٢٠١٩-٢٠١٧يف الفرتة وكذلك أي قروض، لزيادة تدقيقها 
ا جلنة ا ؛ملباينستقوم 

جلنة الرقابة تفعيل مجيع جوانب االسرتاتيجية بشأن التكلفة اإلمجالية للملكية إىل أيضاتطلب-٦٩
الواردة يف تقريرها؛

؛لمباين الدائمةلمن أعمال فنية طوعيا مبا قدمته العديد من الدول األطراف مع التقديرترحب-٧٠

ةيمسؤوليات اإلدار ال-تاسعا
جلنة الرقابة االستمرار يف تقدمي تقارير مرحلية منتظمة إىل املكتب وتقدمي تقرير إىل إىلتطلب -٧١

ا املقبلة ؛اجلمعية يف دور
؛القرار احلايل ومرفقاتهتعتمد-٧٢
.)٣٥(املكتب ملء الشواغر املتبقية يف جلنة الرقابةإىلتطلب -٧٣

المرفق األول
٢٠١٦-٢٠١٥لفترة توقعات التدفقات النقدية 

القروض والودائع

تشرين 
األول/أكتوبر 

٢٠١٥

تشرين 
الثاين/نوفمرب 

٢٠١٥

كانون 
األول/ديسم

٢٠١٥بر 

كانون 
الثاين/يناير 

٢٠١٦
شباط/فرباير 

٢٠١٦
آذار/مارس 

٢٠١٦
حزيران/يوني

٢٠١٦و 

تشرين 
األول/أكتوبر 

المجموع٢٠١٦
٥٠٦٥٧٢٥٢٤٥١٢١٠٦١٤٧٧٦١١٥٥٤١٩٥١٦١١٩٣٤٣١١٩٣٤٣١٥٠٣٠٩الرصيد النقدي االفتتاحي 

٢٦٠٤٨٥١املبالغ النقدية املسحوبة 

*٠٠٠٩٨٩٠٠٠٠٠٠٢٠٤--٩٨١٢٢٣١٨٥٧٢٢٧٧٤٢٣٥٥٥٧٨٨٤٥٠٠٢٢١٤١٦٣٣٨٥٠٧٦٧٣روع البناء+االنتقالشم

٩٦٩٥٤٣٩٦٩٥٤٣الفوائد على املبالغ املسّددة

تاريخ السحب=تاريخ
وصول القرض إىل حساب 

احملكمة املصريف 

٠٠٠٢٠٠٨٥٠٠٠٢٠٠٥٨٩٢٤٩٢٥٨٩٢٨٩٢٩٥**

***٠٠٠٥١٠٨٥٠٦٧٩٨٥٠٥٣٩٩-٠٠٠٠٥٠٢٠٠٠١٠٠١٠٠٠٨٠٠٤٠٠٠٤٠٠احتياجات التمويل األخرى

-٥٢٤٥١٢١٠٦١٤٧٧٦١١٥٥٤١٩٥١٦١١٩٣٤٣١١٩٣٤٣١٥٠٣٠٩٠الرصيد النقدي

مليون يورو.٢٠٤قديرية البالغة التحسب التكاليف النهائية*
ا. و الصيغة اجلاري العملجدول األنصبة احلّد األقصى التقديري الستخدام القرض حسب **

مليون يورو.٢٠٤قديرية البالغة التحسب التكاليف النهائية***

: أعضاء جلنة الرقابة.اخلامسانظر املرفق)٣٥(
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المرفق الثاني
اإلجمالية للملكيةةبشأن التكلفمقرر

مقدمة-أوال
فيما يتعلق ا سؤولياللوفاء مباألطراف لدولاليت تقع على ااإلمجالية للملكيةةتشمل التكلف-١
املباين الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية التكاليف التالية:ب

أن تتحمل الدول األطراف هذه التكاليف املالية (متويل أنشطة البناء واالنتقال). وجيب(أ) 
مع مراعاة جدول األنصبة لقرضاليت تقع عليها من االتكاليف كل على حدة، بسداد احلصة 

)،املبالغ املسّددة دفعة واحدةيف املشروع مقدما (سّددت حصتها، إن مل تكن قد املقررة
اخلدمات ، مبا يف ذلك يوميةاملباين يف األعمال التكاليف التشغيل (التكاليف املرتبطة بتشغيل (ب) 

يف درج) تستظل، مثل الغاز والكهرباء وإمدادات املياه). وهذه التكاليف (املتعلقة بالطاقة
السنوية،ات املقرتحةامليزاني

(االستثمارات األصول الثابتةالصيانة على املدى الطويل (الوقائية والتصحيحية) واستبدال (ج) 
التكاليف).اً علىكبري اً  تأثري اليت تؤثّرجزاء من املبىن أالستبدال 

تؤدي لعلى مستوى مناسباقيمتهعلى حملكمة، وينبغي احلفاظ اباين الدائمة هي أهم أصول وامل-٢
اوظيفتها طوال العمر االفرتاضي  اليت سينتهي فيها لحظة الخنفاض قيمة األصول من ونظرا ال. املتعلق 

طويلة الواستبدال األصول الثابتةالصيانة عمليات ومتويل إلدارة مشروع البناء، ينبغي اعتماد حل مناسب 
وحجم املباين مر على عاستبدال األصول الثابتةتكاليف نظرا لتأثري مبجرد اتاحتها للمحكمة. و األجل

بالنسبة يف غاية األمهية االسرتاتيجيةسيكون ذه املسألة على ما يبدو هلاحللّ فإن املصاحل املالية املعنية، 
ومن شأن ها كمقر للمحكمة. تلمباين الدائمة اليت قدململكيتها ما ستقوم بتقييم للدول األطراف عند

طوال العمر هذه املسألة يف أثر النظرالدول األطراف تطلب إىل أن يأمهية هذا البند يف حد ذاته 
االفرتاضي للمباين.

نظراً ،)٢(حىت اآلنموقفها اللجنة مل تُبد ،)١(ذه املسألةهل" التقنيةنهائية "الستنتاجات ورغم توافر اال-٣
من جلنة اليت تلقتها اللجنة املشورة وبناء على ملقرتحات الواردة. ااحلساسة املرتتبة علىيةآلثار السياسل

ا اخلامسة والعشرين نهائية إىل اجلمعية الختاذ قرار تها التوصيتقدم اللجنة اآلن ،امليزانية واملالية يف دور
.)٣(الرابعة عشرةايف دوربشأن هذه املسألة 

)١(
CBF/24/20 ،املرفق السادس "الفريق العامل املعين بالتكاليف الكاملة ،٢٠١٥نيسان/أبريل ١٥، املؤرخ التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة

مشورة شاملة : كيفية تنظيم ومتويل استبدال األصول الثابتة".- للملكية 
)٢(

CBF/24/20 ،يف بداية هذه العملية، رأت ذكر : "كما ٥٠الفقرة ،٢٠١٥نيسان/أبريل ١٥، املؤرخ التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة
لكل من اخليارات التقنية املقدمة. ويف هذا الصدد، على اللجنة أن تواصل اللجنة مبدئيا أن املسألة ستتقرر يف النهاية على أساس اجلدوى السياسية 

وظائفها، فضال النظر يف اخليارات اليت وضعها الفريق العامل املعين بالتكاليف الكاملة للملكية يف ضوء العوامل املعنية للحفاظ على قيمة املباين، و 
دارة ومتويل استبدال األصول الثابتة وعمليات الصيانة الطويلة األجل".عن اخلطط اليت تكون الدول األطراف مستعدة لقبوهلا إل

، عندما ستتلّقى املشورة من جلنة امليزانية واملالية. ٢٠١٥تعتزم جلنة الرقابة إجناز عملها على التكاليف الكاملة للملكية يف عام :"٥١املرجع نفسه، الفقرة )٣(
ا النهائية، ليتسىن هلا تقدمي توصيتها النهائية وستقدم اللجنة بعد ذلك مشروع توصية إىل الدورة اخلامسة والعشرين للجنة امليزانية واملالية للحصول على مشور

بشأن هذه املسألة".إىل الدورة الرابعة عشرة للجمعية لكي تّتخذ قراراً 
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التقييم "التقني"- ثانيا
التكاليف اإلمجالية للملكية ("الفريق بالفريق العامل املعين )٥(، أنشأت اللجنة)٤(٢٠١٣يف عام-٤

، مبا يف ذلك املبىنلتمويل تكاليف تشغيل وصيانةلخيارات املمكنة تقين لالعامل")، وأوكلت إليه التقييم ال
اختتم الفريق العامل، برئاسة مدير و يف تكاليف املشروع. ملستقبليف االدول األطراف أية خيارات ملسامهة

ائيالتقنية باالعتبارات ،)٦(املشروع .)٧(تقرير 
ف املبىن، واحلفاظ على قيمة ائز على ضمان وظتركّ مشورًة الفريق العامل للجنة وأسدى -٥

النموذج التنظيمي، واسرتاتيجية التمويل بنظر يف خيارات تتعلق مت الحتقيقا هلذه الغاية، و االستثمار. 
الفريق العامل جدوالتصور باختصار، و مشروع البناء.يف واشرتاكات الدول األطراف اجلديدة ،واإلدارة

احللول التالية:حعاما، واقرت ٥٠لتكاليف استبدال األصول الثابتة على مدى ازمني
كانون ١ابتداء من، يف املستقبللصيانة ، بالتعاقد مع مقاول عام لاالستعانة مبصادر خارجية(أ)

؛٢٠١٧يناير الثاين/
إلدارة صندوق ء بإنشاطويل على املدى الستبدال األصول الثابتة املقدرة التكاليف المتويل (ب)

٤,٣مسقَّفة عند سنوية سنة، مع اشرتاكات٥٠لوبة على مدى طمليون يورو امل٣٠٠حوايل 
عمليات التسديد دفعة واحدة من الدول األطراف يف النفقات جتنب مليون يورو، حبيث يتم 

؛السنوات املاليةذات الصلة ب
ومجعية ،جلنة امليزانية واملاليةو دارة واإلشراف (احملكمة، لإلاهلياكل العادية يف نطاق تنظيم العملية (ج)

وجود الدول األطراف.معةة دائميالدول األطراف)، دون إنشاء هيئة إدار 

التحليل والحلول المقترحة من اللجنة- ثالثا
مستوي السياسات-ألف

العوامل العامة- ١

ا الفريق العامل، احللول اليت -٦ حللت اللجنة، اليت شاركت يف مجيع مراحل األنشطة اليت قام 
اقرتحها الفريق العامل بعناية، والحظت ما يلي: 

إنشاء صندوق على نطاق واسع، أساسا من ية اتعن قلقها إزاء اجلدوى السياساللجنة أعربت (أ)
احملكمة اجلنائية الدولية تشغيل هذا الصندوق، بتوّيل ة املخاطر التنظيمية واملالية املرتبطبسبب

؛)٨(إدارتهبةتعلقاملتكاليف الو 
ل التكاليف املستقبلية على املدى الطويل مقدما بعض املمارسات يف القطاع يعكس متو ييف حني (ب)

لقطاع العام الدويل؛ يف اعالية العايري مثل هذه املتطبيق لمؤشرات واضحة ال توجد اخلاص، 

.ICC-ASP/11/Res.3من القرار ٨مبوجب الفقرة )٤(
.٢٠١٣آذار/مارس ١٩، الكاملة للملكيةبالتكاليفاختصاصات الفريق العامل املعين جلنة الرقابة، )٥(
اللجنة، عّينته خبري و كتب مدير املشروع)، واحملكمة، اخلبري االستشاري مللمشروع (إلداري لااملدير أيضا يف أعمال الفريق العامل وقد شارك )٦(

اللجنة.وأعضاء 
نيسان/أبريل ٢املؤرخ ،مشورة شاملة: كيفية تنظيم ومتويل استبدال األصول الثابتة-الكاملة للملكية بالتكاليفلفريق العامل املعين اتقرير )٧(

٢٠١٥.
)٨(

CBF/24/20 ،٢، أعاله، احلاشية ٥٠، الفقرة ٢٠١٥نيسان/أبريل ١٥، املؤرخ التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة الرقابة.



ICC-ASP/14/20

20-A-120116 76

، مبا يف يف املستقبلاملباين الدائمةإدارة يف دور أساسيالقيام بعزمها أعربت الدول األطراف عن ) ج(
على املدى صيانة ال، مثل بامللكيةمارسة وظيفة الرقابة املوضوعية يف مجيع القضايا املتصلة مبذلك 

؛يف املبىناستبدال األصول الثابتةتكاليفالطويل و 
املساواةو اإلنصافمن ، و املباينتكاليف ملكيةعلى حد سواء يف الدول األطراف تشارك مجيع ) د(

نظام روما األساسي أيضا يف التكاليف اليت يف أن تشارك الدول األطراف اجلديدة يف املعاملة 
الدول األطراف لالستفادة من املباين بصورة دائمة؛تكبدها ت

الستبدال األصول كاليفأنه ميكن عدم املطالبة بتإىلاملنظمات الدولية األخرىجتارب تشري (ه)
؛)٩(األوىلعشر السنوات اليف

تطلبات التكاليف اإلمجالية للمباين الدائمة يف احلسبان، فيما يتعلق مبيفأن تؤخذ جتربة اللجنة (و)
فضال عن دور الدول يف االعتبار، تأثريها على التصميم وعلى تطور التكاليف و املستخدمني 

األطراف يف هذا الصدد؛
الطويلة األجل اليت يتوقعها الفريق العامل املعين بالتكلفة اإلمجالية للملكية  تكاليفالما دامت (ز)

أفضل من ًا تقييموكذلك املناسب، يف الوقتوتدقيقًا اً منتظماً تتطلب رصدو - ات جمرد تقدير 
ينبغي أن تظل احلدود القصوى للتكاليف املتوقعة منوذجا للعمل -خالل هيكل إداري دائم

فقط.

الدروس المستفادة- ٢

اليت ينبغي أن يعتمد عليها قرار اجلمعية بشأن إدارة املباين التالية املستفادةالدروس حددت اللجنة -٧
:الدائمة يف املستقبل واحلفاظ عليها على املدى الطويل

راحلامليف مجيع الشعور به امللكية و املتعلق بدور احلفاظ على ال(أ)
أن الوفاء بوالية احملكمة يعتمد على الدعم املقدم من الدول األطراف، ينبغي ملا كان ‘١’

. اأيضا مع توقعاتتفق للمحكمة اليت تقدمها بايناملأن بةمقتنعتظل هذه الدول 
ا بشكل موضوعي اليت ال يُفَهم تطلباتوامل حتقيق من أجل للمحكمة ةضروريأ

يف خلق بيئة سلبية تساهم لدول األطراف، و املقدم من ادعم قد تؤثر على الرسالتها 
احملكمة؛بشأنسياسيا 

وقابلة معقولة حمتوياتينبغي أن يؤدي إىل لكن و املناسب أمر ضروري،تواصلال‘٢’
ملعايري او ه،مناً جزءاحملكمةاليت متثل مع كل من البيئة الدولية مبا يتماشى ، للقياس
املنظمات الدولية األخرى؛يفاملقبولة 

احملكمة جزء أساسي ومهمة املباين بني تساق الضمان ابدور فعال للدول األطراف قيام ا‘٣’
رقابة لزم بالتايل أن تنشئ اجلمعية هيئة ياملتصلة بامللكية. و احلقوقو سؤولياتاملمن 

فعالة.
النهائيةاليفالتكهي اليت حتدد تطلباتامل(ب)

١(املركز الدويل) يف الزيارة إىل فييناو ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ٢٥يف اإلمجالية للملكية، الزيارة إىل جنيفالفريق العامل املعين بالتكاليف)٩(
.٢٠١٤نسان/أبريل 
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وال ميكن -واملدى الطويل حتميةتطلبات على املدى املتوسط املالتغيريات يف ما دامت ‘١’
ستميل التكلفة النهائية إىل جتاوز التوقعات، وقد ال –التنبؤ بالتطورات يف تكلفتها 

دول األطراف؛تتناسب أيضا مع قيود امليزانية وموقف ال
يفاحملكمة على مراعاة متطلبات الدول األطراف وافقت مشروع البناء، وضع عندما‘٢’

مسؤولة عن مراقبة دارة وعلى أن تكون اإل، دون تدخل للسياساتمالمح التصميم
زيادة إىل أدت املتطلبات املعتمدة ،طوال املشروعو . املرتتبة على هذه املتطلباتثار اآل

- تطلباتامللتغيريات يف لةالفعليلتكلفة اكن تقييمال ميو ط على موارد امليزانية. و الضغ
ا حمايدة  وفورات أويف املرحلة ذات الصلة لتعويضها بمن حيث التكلفةرغم كو

من املشروع، أصبحت األخرية راحل امليف و اية املشروع. إال يف-ىختفيضات أخر 
ا الزيادات يف امليزانية  الدول األطراف؛ حتمية ومل ترحب 

الالزمة املوارد املاليةظل تس، األوىلراحل املمجيع املتطلبات يف مبجرد املوافقة على ‘٣’
للتكيف مع التعديالت اليت قد تكون ضرورية أو اليت ال ميكن جتنبها يف مراحل الحقة 

قد يؤدي موقف أكثر صرامة يف امليزانية ئذ حمدودة، وعند(بسبب تعديل اللوائح احمللية) 
املباين.وظائف على دقيو فرض إىل 

رقابة الفعالةال بد من املراجعة لتحقيق (ج) 
على الدول األطرافارس ينبغي أن متاملتعلقة بامللكية، جلمعية اضمان حتقيق أهداف ل‘١’

تها للعمل؛يوقابلعلى العمليات الالزمة لضمان قيمة األصول الدوام رقابة فعالة 
عن طريق التحقق من التطورات -اإلبالغاملراقبة و على وظائف الرقابة إذا اقتصرت ‘٢’

احنراف يف هذا أي اليت تطرأ على أي إطار قائم للتوجيه من أجل إخطار اجلمعية ب
الدول األطراف تحقق توقعات لن ت-ضافيةإموارد طلبمن لغرض او/أو اإلطار 

لكية؛ املتعلقة بامل
اف بشكل واضح باعتباره مشاركة دور الدول األطر ينبغي حتديدويف هذا الصدد، ‘٣’

طط، اخلاألطر والشروط و على عدم املوافقةيف املوافقة أوفعالة يف العملية، والسيما
، فضال عن مراجعة الطلبات اإلجراءات والنفقات األخرى املقرتحةوكذلك على 

رة الرقابة اليت ال تتمتع بصالحيات كافية للسيطمن هيئات أي هيئة ف. املقدمة وتنفيذها
اليت قد يُطَلب منها ضمان األهداف نأيضا عستكون عاجزةعملهاضمونعلى م
ا؛حتقيقه

دور أكثر نشاطاالقيام بالدول األطراف إىل ة يالرقاباتيئاهلوينبغي أن تطلب ‘٤’
.تهاحتياجات وتقدير تكلفالمن متابعة عملية حتديد اامكينهلت

االتساق اإلداري- ٣
على ينبغي أن يعتمد هليكل اإلداري املقبل للمباين الدائمة بأن االلجنة تقر بناء على ما سبق،-٨

يزات الرئيسية التالية:ماملفاهيم وامل
:لدول األطراف على النحو التايللهيئة متثيلية (أ) 

ومن األفضل أن يكونوا لدول األطراف، على مستوى السفراء،لن: ممثلو شكيلالت‘١’
متمتعني باخلربات الالزمة؛ وستعقد االجتماعات على أساس فصلي، أو حسب 

االقتضاء؛
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راجع امللجمعية (التابعة لضمان الحملكمة، وآليات واراقبون: ممثلو الدول غري األطراف، امل‘٢’
آلية الرقابة و جلنة امليزانية واملالية، واملراجع الداخلي للحسابات، و لحسابات، اخلارجي ل
؛املستقلة)

يف : توافر خرباء تقنيني مؤهلني مستقلني وخرباء قد ترغب الدول األطراف اءاخلرب ‘٣’
إسهامهم، من األفضل على أساس طوعي؛ 

مارسة حقوق املتعلقة مبراقبة واإلشراف على العمليات املالوالية: باسم اجلمعية، ‘٤’
مللكية، مبا يف ذلكومسؤوليات ا

للملكية)، وعلى كاملة التكلفة على املدى الطويل، وظائف وقيمة املباين (التكلفة ال-
وجه اخلصوص
o املتطلبات والتكاليف املتعلقة بالتحقق من االفرتاضات والتقديرات التدقيق و

قبلة،امل
o إعداد خطط الصيانة واستبدال األصول الثابتة على املدى املتوسط، وكذلك

قدم تسيتتمويل، مبا يف ذلك القروض، البشأن وسائل الأي اقرتاح إضايف 
،اعتمادهمن أجل اإىل اجلمعية 

املتعلقة مبلكية الدول األطراف، واعتماد احللول االسرتاتيجية،سائل حتديد امل-
تقدمي مقرتحات إىل اجلمعية إلجياد حلول هلذه املسائل اليت قد يكون هلا آثار مالية -

،اأو سياسية تتجاوز واليته
هوتكييفاإلطار اإلداري لتدقيقزيد من القرارات الصادرة عن اجلمعية املإعداد -

ه؛وتنفيذ
إنشاء ة بشأنسرتاتيجياختاذ القرارات االالسلطة: السيطرة الفعالة على العمليات، أي -

متطلبات املستخدمني، مع ن، مبا يف ذلك عالربناجميةيزانيةاملوتنفيذ وأداء الربنامج و 
الوصول يف الوقت املناسب إىل معلومات كافية ومفصلة،

، للحساباتخرى: كل من جلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجياألضمانات الدور -
تقدمي املشورة والتوصيات إىل هيكل اإلدارة؛ا، لميف إطار واليته

ا دروس املستفادة منوالممارسة جلنة الرقابةاملمارسة العملية: االعتماد على ‘٥’ ها اليت أقر 
وجلنة امليزانية واملالية كعامل إجيايب يف إجنازات مشروع املباين للحساباتاملراجع اخلارجي

؛)١٠(الدائمة
املقاول الرئيسي(ب) 

. وينبغي أن يتكيف ، بالتشاور مع احملكمةجملس اإلدارةحتت سلطة معه يتم التعاقد 
نطاق العقد، يف فرتة السنوات العشر القادمة، مع التطورات يف املوارد الداخلية، بناء 
على إمكانيات وحدة إدارة املرافق، واإلدارة االسرتاتيجية ملدير مكتب املشروع، عند 

؛تعيينه
املشروعتب مكمدير (ج)

)١٠(
ICC-ASP/14/12، آب/اغسطس ٤، املؤرخ يف ٢٠١٤تقرير مراجعة احلسابات عن اإلبالغ املايل وإدارة مشروع املباين الدائمة، السنة املالية

ا اخلامسة والعشرين، ICC-ASP/14/15؛ ١١٧، الفقرة ٢٠١٥ تشرين األول/أكتوبر ٢٢، املؤرخ يف تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
. ١٧٣، الفقرة ٢٠١٥
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يف املناسبات الكربى الكاملة، تهحتت سلطيبقى ، و عن طريق جملس اإلدارةيتم تعيينه‘١’
ورهنا )١١(جدول استبدال األصول الثابتةوبناء على الستبدال األصول الرأمسالية.

الذي السنوات العشر األوىل، إنشاء مكتب مدير املشروع باستعراضه على مدى 
تكاليف اللسيطرة على لتكلفة للدول األطراف فعاال من حيث الو بامطلو إجراء سيكون 
الستبدال األصول الثابتة يف أربع أو مخس مناسبات فقط على مدى مخسني الكربى 

ميكن تعيني مدير مكتب هلذا الغرض، و ). ٢٠٥٦و٢٠٥١و، ٢٠٤١و، ٢٠٣٦(عاما 
الستفادة من لمشاريع االستبدال املتوقعة بوقت كاف("املدير") قبل شروع امل

ا املقاول الرئيسي وبالتعاون مع احملكمة، حتت إشراف هيئة  االستعدادات اليت يقوم 
بالنظر بناء، و ال. واستنادا إىل اخلربة يف مشروع ئهابدعم من خرباو لدول األطراف، ل امتث

طبيعته شروع استبدال األصول الثابتة(على الرغم من الضيق ملنطاق أيضا إىل ال
ومكتبه قبل سنتني من القيام بكل مشروع مدير يتم تعيني من املفرتض أن ،الرئيسية)

بالكامل بعد ذلك، سيمول املكتب . و ةاملتوقعاألربعة ستبدال الكربى من مشاريع اال
يورو يف السنة، مع ٠٠٠٢٥٠حبد أقصى يبلغ يف املتوسط ملدة أقصاها مخس سنوات، 

احملكمة،مراعاة أوجه التآزر مع املقاول الرئيسي و 
معلومات كاملة النشاط املشار إليه يف الوالية مع توفري نطاق يف ةداخلالوظائف اإلدارة ‘٢’

؛اختاذ القرارات املناسبة واإلذن بالنفقات، من أجل جملس اإلدارةيف وقت مبكر إىل 
العالقة مع احملكمة(د)

طويل، الثابتة على املدى الالصيانة واستبدال األصول إدارة املرافق خارج نطاق تندرج 
ضمن والية ،والتكاليف التشغيليةاألجل ةقصري الصيانة أي املسائل املتعلقة بال

وميكن أيضا معاجلة اجلوانب احملكمة، مبا يف ذلك تنفيذ العقد مع أي مقاول رئيسي.
األخرى الهتمامات الدول األطراف املتعلقة بامللكية من خالل اهليكل اإلداري حسب 

قتضاء. اال
التمويل-باء

رأس لتجديد إنشاء احتياطيات مالية "بشأن للحساباتاخلارجيتوصية املراجعينبغي اعتماد -٩
فةأيضا عدد من العوامل املخفّ مراعاةوتنفيذها مع )١٢(تسليم املباين الدائمة"ليف السنة املالية التالية املال

:منها، لذلك
طويل األجل الخنفاض قيمة األصول؛ الالتأثري (أ)

ا، فالتمويل يف وقت مبكر مرار است(ب) ضال عن ارتفاع عندما بتطلب تنظيم احملكمة وعمليا
زيادة كبرية يف موارد امليزانية، يف حني أن أغلبية ،)١٣(تكاليف التشغيل الناجتة عن حجم املبىن

؛ائد على القرضو االستثمار والففع تكاليف يف دالدول األطراف ستضطر إىل البدء 
، أو كان ، مبا يف ذلك الفائض)ةاالحتياطياملبالغ (طبيعة ونطاق اماليكان ، سواء  ممكنأي حل (ج)

؛تمويلالصادريتعلق مب

)١١(
CBF/24/20 ،ييل األولذ، الت٢٠١٥نيسان/أبريل ١٥رخاملؤ التقرير املؤقت بشأن أنشطة جلنة الرقابة.

)١٢(
ICC-ASP/14/12 ، ٤املؤرخ ،٢٠١٤تقرير املراجعة اخلارجية للحسابات عن التقارير املالية واإلدارية ملشروع املباين الدائمة، السنة املالية

.٣التوصية و١١١، وخباصة الفقرة ١١١-١٠٢، الفقرات ٢٠١٥آب/أغسطس 
)١٣(

ICC-ASP/14/10، ٣٩٠، الفقرة ٢٠١٦امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام.
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الوقت املناسب مع اقرتاب اليت تُبىن يف حتياطات قياس لالهي أيضا "توصية جلنة امليزانية واملالية-١٠
ال بد من التصدي هلا يف إال أنه "هذه ليست مسألة فورية، [...]، بينما تقر  بأنو ،"ربىكالطفرات ال

.)١٤(املستقبل القريب"
ولكن )١٥(،يف املرحلة احلالية، وفقا ملشورة جلنة امليزانية واملاليةحتديدهاميكن .أهداف التمويل-١١

.٢٠١٨-٢٠١٧النظر فيها يف الفرتة نظرا لضرورة إجراء املزيد من االستعراض للتكاليف، سيلزم إعادة
استبدال تأثري تكلفة يف يف هذه املرحلة ولغرض بناء أهداف التمويل، ميكن للجنة أن تنظر فقط و -١٢

من هذا املنظور، وضعت أهداف التمويل و إليها الفريق العامل. اليت أشار املؤقتة األسس رأس املال على 
ا ستكون هناك حاجة مبمؤقتا بطريقة متحفظة إىل حد كبري،  يف املستقبل إىل مراجعة يف ضوء ا أ

تكاليف"].اللتكاليف [انظر أدناه، "جدي لاستعراض 
سنة:٥٠فرتة لتناول التالية البدائلهذه األهداف وتشمل -١٣
مل، من خالل تقييم افريق العاليت قدرها اللتكاليفيورو لمليون ٣٠٠حوالي بتمويل كامل (أ) 

احملكمة من يرها، وتد٢٠١٧سنويا، ابتداء من عام يورو مليون ٤,٣لغ مباملسقفةاالشرتاكات 
لصندوق.اخالل 

اليقني الكامل لتمويل هو يتميز بأنه يوفر مل، و افريق العالهذا هو السيناريو الذي اقرتحه 
ة آليبمستوى قياسي و عند قيمة األصول فإن احملافظة على االحتياجات املستقبلية. ومع ذلك، 

الدول تدعم من غري املرجح أن فإنه يف املنظمات الدولية األخرى، مل يسبق هلا مثيل متويل 
هذا السيناريو؛األطراف

قتصر على احلاالت الطارئة (يف أسوأ الذي ي، لتكلفة على المدى الطويللالتمويل الجزئي (ب)
استبدال وتكاليف األوىل)عشرعلى مدى السنوات اليورو مليون ٥,٠احلاالت، بنحو 
من خالل مزيج من عاما)، ٥٠يورو على مدى مليون ٤٠(توسطةاملثانوية/األصوال الثابتة ال

الدول اشرتاكات ائض و و (الفالميزانية والموارد من خارج الميزانيةالموارد المدرجة في 
ا أن تبقى حتت سيطرة اهليكل اإلداري للجمعية. األطراف اجلديدة) اليت من شأ

يف صندوق متجدد، فقط ملسامهة اطلب من الدول األطراف ، سيُ ٢٠١٧بتداء من عام او 
١٠بعد يورو مليون ٠,٤إىل سيتم ختفيضهالذي ، يورومليون ٠,٥حلاالت الطوارئ، مببلغ 

مليون ١مببلغ ) ستكون هناك حاجة إىل مسامهة إضافية ٢٠١٦هذه النقطة (ويف . سنوات
ويتميز هذا املدى الطويل. يورو لتغطية تكاليف االستثمار الصغري قليل احلجم واملتوسط على 

عشرين األقل على مدى السنوات الباإلبقاء على تكاليف ملكية املباين منخفضة على السيناريو 
ومع ذلك، ستظل الشكوك سيطرة كاملة. اعلى إدار اجلمعية سيطرة افظة على األوىل، واحمل

الطفرات األربع الكربى الرئيسية يف مبناسبة كون مطلوبة ملوارد اليت ستبشأن أكرب قدر من احتوم
الشرتاكات لالستثمار طويل األجل بشأن اتكلفة، يف حني تتطلب أيضا مناقشة إضافية ال

؛املقررة
الفوائض استخدام الذي يقتصر على لتكلفة على المدى الطويل، لالتمويل الجزئي (ج)

الدول األطراف الجديدة، فقط، مع سلف نقدية من احتياطيات المحكمة ات واشتراك
.سد ثغرات التمويلل

)١٤(
ICC-ASP/14/15 ، ا اخلامسة والعشرين، تقرير .١٧٢ة ، الفقر ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر٢٢املؤرخ جلنة امليزانية واملالية عن اعمال دور

املرجع نفسه.)١٥(
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مقررة، مبا أنه لن يتم فرض أي اشرتاكات (تأثري أقل على الدول األطرافذا اخليار سيكون هل
ال تزال حباجة إىل ةائض املرتاكمو )، ومع ذلك، فإن الفالفوائض هي الوحيدة اليت ستخصصو 

ا تلقي مقرتحات يف جلمعية ااحلاجة إىل زيادة مستوى الفائض مع مصلحة قد تتعارض ، و إدار
امليزانية السنوية.أكثر دقة عن 

استبدال تكاليف يتم متويل فرتض على التوايل أن تبدائل الأهداف التمويل الثالثة املشار إليها أو -١٤
)، مع مزيج من االشرتاكات وغريه"التمويل الكامل"، -١(فقط من االشرتاكات املقررة األصول الثابتة 

املوارد غري املدرجة يف امليزانية ب"، وغريه)، أو اجلزئي"التمويل -٢املقررة واملوارد غري املدرجة يف امليزانية (
زيج مبزئي ... اجلتمويل ال"-٣املتوسطة (الطفيفة/التكلفة طفراتتقتصر على اعلى الرغم من أفقط 
 .....("
الدول األطراف) على إضافية اشرتاكات (أي بدون فرض الموارد غير المدرجة في الميزانية-١٥

ستصبح متوفرة على النحو التايل:
ائضو الف(أ) 

الالزم التمويل توفري ليتطلب األمر استخدامها قد ٢٠١٥و٢٠١٤عامي ائض من و فأيّ 
ا اجلمعية يف عامبناء على القرارات اليت ملشروع املباين الدائمة  . . ٢٠١٤و٢٠١٣ياختذ

تكاليف فصاعدا لتمويل٢٠١٦السنة املالية ائض من و الفعوضا عن ذلك، ميكن إتاحة و 
لتمويل ، وبعد ذلك تجدد إىل حني تغطيته بالكامل(يف الصندوق املاألصول الثابتة استبدال 

القدرة على التنبؤ بصورة ورغم عدم ) أعاله). ٢صندوق رأس املال نفسه، يف ظل السيناريو (
ومستوى غري املصفاة، لتزامات العلى أداء امليزانية، واادهعتمقاطعة بالفوائض املتاحة مسبقا (ال

مليون يورو ١,٧حنو ٢٠١٣-٢٠٠٩، كان املتوسط السنوي للفوائض يف الفرتة املتأخرات)
ميكن القول حبذر كامل أنه . وبناء على هذه النتائج،)٢٠١٣(مبا يف ذلك النتيجة السلبية لعام 

؛األصول الثابتةتكاليف استبدال سيتاح فوائض يبلغ قدره مليون يورو يف املتوسط لتمويل 

املبالغ املسددة دفعة واحدةائض من و فال(ب)

. يورومليون١,٨٤يبلغ جمموعهازائدة ملشروع املباين الدائمة اشرتاكات اطرفةدول١١فعت د
ائيا، سيصبح ، ٢٠١٦هيونيحزيران/٣٠يف احلسابات النهائية، وعند القيام ب هذا املبلغ املؤقت 

عوضا تقرتح اللجنة و . فائض املشروعمن دفعت زيادات أن تسرتد حصتها للدول اليت سيحق و 
سب الستقطاعه من إذا ما أنشئ) وحييف صندوق رأس املال (فائض بالاالحتفاظ عن ذلك 

استبدال األصول تكاليف نفسها يف املستقبل لتغطية الدول األطراف االشرتاكات املستحقة على 
الدورات ائض يفو أي فالثابتة يف األجل الطويل، وال خيتلف ذلك عما يتم عادة السرتداد 

؛لميزانيةالسنوية ل

ةديداشرتاكات الدول األطراف اجل(ج)

جديدة إىل النضمام دول يجة نتامتاحة بالتمويل الذي سيكون آمنميكن التنبؤ بصورة ينما ال ب
األمر الذي حقيقة واقعة، ذلك يصبح من املأمول فيه أن ، يف املستقبلنظام روما األساسي

املدى الطويل يف ملكية يفعلى قدم املساواة سيسمح أيضا باشرتاك مجيع الدول األطراف 
.ملباينا

) على افرتاض أن ٢) و(١(فني /اهلدنيسيناريوهاليف إطار تُفرتض الموارد المدرجة في الميزانية-١٦
الدول األطراف اجلديدة) لن اشرتاكات ائض و و فالامليزانية (أي املدرجة يف غري األخرى مصادر التمويل 
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يف امليزانية على النحو املدرجة وفر درجة كافية من اليقني. وتتناول السيناريوهات الثالثة استخدام املوارد ت
املبني أدناه.

: كما هو مفصل يف استنتاجات الفريق العامل، فإنه يهدف إىل توفري التمويل )١(يو السينار -١٧
٤,٣تبلغ مقررة مسقفة اشرتاكات سنة، وهلذا السبب، فإنه يتطلب ٥٠على مدى الكامل واليقني املايل 

سنويا.يورو الينيم
املتوسطة خالل الفرتة، يف املنخفضة إىل التكلفة طفرات هدف فقط إىل معاجلة ي: )٢(السيناريو -١٨

إذا مت اختيار هذا و لتكلفة. لاستعراض شامل رهنا ب، إىل مزيد من النظرآلية التمويل الكامليل حني أنه حي
:)١٦(السيناريو، ستكون هناك حاجة إىل االشرتاكات املقررة التالية

يوروألف ٥٠٠االشتراكات السنوية الثابتة: - ١

األولوية للصندوق املتجدد، ابتداء من ألف يورو على سبيل ٥٠٠ستجمع اشرتاكات يبلغ قدرها -١٩
يف ماليني يورو ٥للصندوق البالغ قدره قصى الوصول إىل املستوى األ، وذلك لضمان ٢٠١٧عام 

تني السنمن ائض و فتوافر أي ، لتمويلمصادر أخرى لالنظر عن توافر صرف السنوات العشر األوىل، ب
احتياجات يف متويل ٢٠١٥و٢٠١٤استيعاب الفوائض من عامي افرتاض ب(٢٠١٧و٢٠١٦تني املالي

اليت لن يزيد مبقتضاها الفوائض املتاحة يف تحفظة جدا املفرتاضات وبناء على االمشروع املباين الدائمة). 
يورو مليون ٢مليون يورو لكل سنة، وأنه سيستخدم ١,٠على ٢٠١٧و٢٠١٦السنتني املاليتني

عامعشر سنوات، أي يفمتوازنا بعد الصندوقسيظل السنوات العشر األوىل، العاجلة يف صالحات لإل
٢٠٢٦.

مليون ١,٠توافر أكثر من لصندوق املتجدد يف وقت سابق (لاحلد األقصى حتقق إذا وبالعكس، -٢٠
يف يورو ٠٠٠٥٠٠بالغ قدرها يورو املفرتضة من الفوائض سنويا)، ستستخدم االشرتاكات السنوية ال

عام الصندوق املتجدد بعدسيقل احتمال اللجوء إىل، ويف مجيع األحوالمتويل صندوق رأس املال. 
سنوات) بتدقيق التكاليف ٥-٣(خطط استبدال األصول الثابتة املتوسطة األجلإذ ستسمح ٢٠٢٦

عتماد بأمان أكرب على االشرتاكات السنوية اليت سيلزم متويلها من صندوق رأس املال. وسيسمح هذا باال
.لتجديد صندوق رأس املالالثابتة 

مليون يورو   ١,٠االشتراكات مقابل الخطط المتوسطة األجل للطفرات المنخفضة إلى المتوسطة: - ٢

تكاليف لتغطية )سنوات٥-٣متوسطة األجل (طخطبالنظر إىل دعوة اجلمعية إىل اعتماد -٢١
السنة احلادية (٢٠٢٦عام اعتبارا من وأن هذه اخلطط ستكون نافذة املتوقعةاألصول الثابتة استبدال 

متويلها. وسيمكن متعددة السنوات لضمان اشرتاكات ذه اخلطط سيلزم أن يشمل االستعداد هل، عشرة)
حددهاالطفرات األربع الكربى اليت، باستثناء ٢٠٦٤إىل ٢٠٢٦متويل اخلطة املتوسطة األجل للفرتة 

يورو. مليون١,٠عن طريق اشرتاكات مقطوعة يبلغ قدرها بأمان الفريق العامل املعين بالتكاليف، 
لصندوق جتاوز احلد األقصى احملدد لمتاحا عنديورو ٠٠٠٥٠٠باإلضافة إىل مبلغ هذا املبلغ وسيكون 

هاستخدامق، حسب الصندو لتجديد موارد يف املائة منه حسب التقديرات ٢٠بعد خصم تجدد، امل
يورو ٠٠٠٤٠٠أو ، مليون يورو١,٠ماليني يورو مطروحا منها ٥,٠سنوات، ١٠الفعلي (أي يف 

سنويا، لتمويل الصندوق ألف يورو ٥٠٠: ٢٠١٧لدول األطراف على النحو التايل: (أ) من اشرتاك اخطة ستكون يف ظل هذا السيناريو، )١٦(
سنويا مليون يورو إضايف١: ٢٠٢١(ب) من ووصندوق رأس املال؛ ماليني يورو)٥(ذا الشأن ملبلغااملتجدد، وعندما تتجاوز احلد األقصى 

، ٢٠٤١، ٢٠٣٦تمويل أربع طفرات كبرية يف عام يورو إضايف لمليون ٢٥٩,٣ن هناك حاجة إىل ستكو لتمويل صندوق رأس املال، و(ج) 
واحدة، السداد دفعة أخذ بعني االعتبار خيارات مثل تآلية متويل كون من الضروري إنشاء يس، عقب استعراض التكلفة. و ٢٠٥٦، و٢٠٥١

االشرتاكات السنوية املسقفة.والقروض، و/ أو 
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، ابتداء من عام كل عام، صندوق رأس املالمليون يورو يف ١,٤ما جمموعه وسيتم بذلك تراكم سنويا).
، ٢٠٦٤- ٢٠٢٦يف الفرتة مليون يورو)١٢-١الطفرات من املنخفضة إىل املتوسطة (، لتغطية ٢٠٢١

إىل ٢٠١٢ماليني يورو (االشرتاكات من عام ٥يبلغ قدره ٢٠٢٦مع االحتفاظ بفائض اعتبارا من عام 
فرتات اليتم تكبدها يف اليت سلتغطية التكاليفةمتاحستكون املبالغ التالية ونتيجة لذلك، ). ٢٠٢٦عام 

):بالتكاليف اإلمجالية للملكيةالفريق العامل املعين املبينة أدناه (حسب تقديرات 

)احتياطي يف صندوق رأس املال(ماليني يورو٥=سنوات)٥(٢٠٢٥- ٢٠٢١
)ماليني يورو تقريبا٨مقابل طفرات تبلغ (مليون يورو١٤=سنوات)١٠(٢٠٣٥- ٢٠٢٦
)ماليني يورو تقريبا٦,٥مقابل طفرات تبلغ (ماليني يورو٧=سنوات)٥(٢٠٤٠- ٢٠٣٦
)ماليني يورو تقريبا١٠مقابل طفرات تبلغ (مليون يورو١٤=سنوات)١٠(٢٠٥٠- ٢٠٤١
)مليون يورو تقريبا١٦مقابل طفرات تبلغ (مليون يورو١٥,٤=سنة)١٤(٢٠٦٤- ٢٠٥١

مليون يورو اليت سيتم حتصيلها ١,٠االشرتاكات املقررة املقطوعة البالغ قدرها ونتيجة لذلك، مع -٢٢
١٦ستتم تغطية الطفرات من املنخفضة إىل املتوسطة، وسيظل ما جمموعه ، ٢٠٦٤-٢٠٢١يف الفرتة 

مليون يورو تقريبا متاحا لتمويل الطفرات الكربى جزئيا.

االشتراكات في ضوء الطفرات األربع الكبرى- ٣

يف ية للملكية ستقع الطفرات الكربى حسب تقديرات الفريق العامل املعين بالتكاليف اإلمجال-٢٣
مليون يورو)،٤١,٨(٢٠٥١، و)يورومليون٧٢(٢٠٤١مليون يورو)، و٥٠,١(٢٠٣٦األعوام

مليون يورو). وستبلغ بالتايل التكلفة اإلمجالية للطفرات األربع حسب تقديرات الفريق ٩٥,٤(٢٠٥٦و
كبري، الملبلغ ونتيجة هلذا ا. يورومليون٢٤٨، فقط، أكثر من العامل املعين بالتكاليف اإلمجالية للملكية

دف توفري األمهاتج "السيناريو سيكون التعامل مع هذه الطفرات من خالل  ن املايل قبل استعراض ا" 
عوضا عن ن املقرتح ضربا من اخليال. وم٢٠١٨-٢٠١٧خالل الفرتة ذي سيتم التكاليف املطلوبة ال

اليت ستسمح بالتخطيط مسبقا بوقت كاف لتكلفة ة لعدلالتقديرات املعند توافر تناول هذه املسألة ذلك 
مجيع األحوال قبل ما ال يقل عن عشر سنوات من تاريخ وقوعها، أي يف عام يف و ، للطفرة األوىل

من اليقنيقدرامتويل الطفرات من املنخفضة إىل املتوسطة سيناريو سيوفر . ويف الوقت نفسه، ٢٠٢٦
؛مةاملوارد الالز بشأن ) يورومليون١٦(

يفرتض أن الدول األطراف لن توافق ال . عدم استخدام املوارد املدرجة يف امليزانية:)٣السناريو (-٢٤
الذي اقرتحه الفريق العامل، وال على الصناديق ‘) ١(’على إقامة الصندوق كامل األركان وفق السيناريو 

(الصندوق املتجدد وصندوق رأس املال). ويف هذه املرحلة، لن يتم ‘) ٢(’احملدودة أكثر وفق السناريو 
إال يف املوارد غري املدرجة يف امليزانية، أي الفوائض واشرتاكات الدول تناول تكاليف االستبدال املستقبلية

األطراف اجلديدة. 
سواء ، هذهتمويلالالسيناريوهات/موارد أهداف أي يف إطار هاللجنة أنتدرك . إدارة الموارد-٢٥

ات ياحتياطإطار خلإىل أن تدار داأي منها حتاج يمن خارج امليزانية، ساملوارد االشرتاكات املقررة و/أو 
هذه املسألة من منظور تتناول سيناريوهات الصناديق متعددة السنوات. ومع ذلك، فإن بوصفها حملكمة، ا

لسلطة احملكمة، من دون دور هليئة خمصصة لصندوقاة ر ) أن يرتك إدا١السيناريو (من شأن خمتلف. بينما 
للجنة سلطة الرقابة مينح قرار فسيكونان على أية حال حمل ) ٣) و(٢(نالسيناريوها، أما للجمعيةتابعة 

لدول األطراف.املباين التابعة ل
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ا الرابعة عشرة إنشاء إطار إداري قوي آلية التمويل-٢٦ . توصي اللجنة بأن تقرر اجلمعية يف دور
أن تبقى اف، و التكاليف طويلة األجل بشكل كحىت تتم مراجعة لتكلفة اإلمجالية للملكية، وهو مطلوب ل

االستعدادات لتنظيم ومتويل هذه التكاليف حتت سيطرة الدول األطراف.
أن "إجراء ادها فمويف الوقت نفسه، وافقت اللجنة على توصية من جلنة امليزانية واملالية-٢٧
.)١٧(ال بد من التصدي هلا يف املستقبل القريب"بينما] [...] ليس قضية فورية [اتحتياطياال

استخدام املوارد من خارج امليزانية بشأن من هذا املنظور، توصي اللجنة باختاذ قرار إجيايب و -٢٨
اختاذ قرار بشأن استخدام مت تأجيل يف املستقبل)، يف حني اجلديدة الدول األطراف اشرتاكات ائض و و فال(

عملية الجنازات اإلف ويف ضوء املوارد يف امليزانية (االشرتاكات املقررة)، يف سياق االستدامة للدول األطرا
- ٢٠١٧جلنة املباين يف لدى ، و ٢٠١٦لجنة يف عام لدى الزيد من الدراسة ملالستعراض التكلفة، 

٢٠١٨.

التكاليف-جيم
يف ةاملتوقعسيلزم إجراء املزيد من االستعراض للتكاليف جلنة امليزانية واملالية، كما أكدت -٢٩

. (القطاع العام الدويل)ال سيما يف ضوء املعايري واملمارسات يف املنظمات الدولية األخرى،)١٨(املستقبل
تعتقد يف السنوات العشر األوىل، الستبدال األصول الثابتة كاليف عدم تكبد تومع ذلك، بالنظر إىل 

عتماد دادا ال، استع٢٠٢٣عام و ٢٠١٧بني عام ماميكن استعراض التكلفة بأمان يف الفرتةه أناللجنة
. ومع ذلك، تقرتح اللجنة مراجعة التكلفة يف الوقت الستبدال األصول الثابتةمتوسطة األجلخطة أول 

.٢٠١٩-٢٠١٧املناسب، خالل الفرتة 
هذه ما تستهلكه السيناريوهات اليت توضح بشأن إعداد وفيما يتعلق باقرتاح جلنة امليزانية واملالية -٣٠

عملية تقدير التكاليف اليت أجراها الفريق تضع يف اعتبارها اللجنة فإن )١٩(،من مبالغ ووقتالتكاليف
قيمة األصول حىت على ةالكاملاحملافظة ، استنادا إىل االفرتاضات اليت مشلت ٢٠١٤-٢٠١٣العامل يف 

ااية  ").درجات احلالة، ومستويات اجلودة القياسية يف السوق اهلولندي ("حيا
من حيث املبلغ األصول الثابتة استبدال لتكاليف الدقيق حديد أن التإىل اللجنة تشري وبينما -٣١

املقبلة يتطلب مراجعة شاملة الحتياجات مجيع عناصر مسني يف السنوات اخلوالوقت الذي سيتم تكبده 
يف هذه املرحلة ميكن للجنة أن حتدد املعايري اليت ينبغي و ىن، على أساس العمر املتوقع وشروط صيانتها، ااملب

تحقيق مثل هذه السيناريوهات بطريقة موثوقة ومتسقة مع احملددة ل٢٠١٩-٢٠١٧اتباعها يف فرتة 
جدواها السياسية.

تتم هذه العملية على النحو التايل:، أنلتكاليفلجمديةمراجعةأنه يلزم، لتحقيق وترى اللجنة-٣٢
القطاع اخلاصاتممارسعدم أخذ على وجه اخلصوص، و بيق ممارسات القطاع العام الدويل. تط(أ)

،يف االعتبار
على وجه اخلصوص املقار الواقعة الدولية الرئيسية، و اتر املنظماقارب السابقة ملتجالالنظر يف (ب)

ا من بسهولة مسامهات كبريةأن تقدم ميكن اليت جنيف وفيينا يف  نظرا هاي و النظرا لقر
لتوسعات اجلارية فيها،ل

)١٧(
ICC-ASP/14/15 ،ا اخلامسة والعشرين .١٧٢، الفقرة ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٢٢املؤرخ تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور

)١٨(
ICC-ASP/14/15 ،ا اخلامسة والعشرين .١٧٢، الفقرة ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ٢٢املؤرخ تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور

املرجع نفسه.)١٩(
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القطاع العام اربتجب) اجلودةألصول ومستوى الصيانة (درجة االلتزام، فيما يتعلق بعمر ا(ج)
.الدويل

خطة العمل-دال
اخلطوات آلية التمويل كاليف وحتليل لتإلجراء االستعراض الالزم لعملالخطة أن تتضمن ينبغي -٣٣

األساسية التالية:
٢٠١٧

إجراء دراسة استقصائية ملبلغ وتوقيت تكاليف استبدال األصول الثابتة على املدى -
الطويل وتكلفته، إىل جانب مناذج التمويل. وينبغي أن تغطي هذه الدراسة 

كل من املنظمات الدولية الرئيسية، مبا يف ذلك مقر األمم املتحدة يف  االستقصائية 
. وميكن إجرا مزيد من املناقشة ملنظمات الدوليةينا، والدول املضيفة هلذه افيجنيف و 

ذا التقرير من املسؤولني. وميكن عقد  للدروس املستفادة من فيينا وجنيف املذيلة 
اجتماعات خمصصة أو حلقات دراسية.

٢٠١٨
، االستقصائيةيف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسةية التقدير اليفمراجعة التك-

الصيانة مع ياتمستو احلياة املتوقعة للعناصر املختلفة للبناية و اتساقوذلك لضمان 
،الدوليةةاملمارس

الالزم للطفرات األربع الكربى تمويل ، من أجل ضمان توافر اللتمويلوضع منوذج ل- 
. وينبغي هلذا النموذج٢٠٥٦، و٢٠٥١، و٢٠٤١، و٢٠٣٦يف األعوام 

مبلغ مقطوع أو /والقروض، واملبالغ املسددة دفعة واحدة، أن يأخذ يف االعتبار •
،الشرتاكات السنويةل
بفرتة  استبدال األصول الثابتة أن يؤكد حساب االشرتاكات وتقديرها قبل أحداث •

ائض و (الفيف احلسبان املوارد غري املدرجة يف امليزانية مع أخذ أية شكوك بشأن ، كافية
من أجل ديدة)، مع احلفاظ على عدالة النظام، الدول األطراف اجلاشرتاكات و 

،متساويةمعاملةاألطراف الدول معاملة مجيع 
ا التأكد من االستدامة للدول االطراف على املدى الطويل.موموع•

٢٠١٩
تفعيل آلية التمويل (اجلدول الزمين لتحصيل االشرتاكات املقررة لاجلمعية من رارات ق-

و/أو املوافقة على القروض).، عدلةتكاليف املوفقا لل
بناء على ملراجعة سنوية هذه اخلارطة ختضع و أكثر تفصيال، خارطة طريقوترد رفق هذا التقرير -٣٤

جملس اإلدارة.مبادرة من 

اإلدارة-هاء
كبري النطاق الو ، والدروس املستفادة، الدول األطرافدور امللكية الذي يقع على عاتق يتطلب -٣٥

،يف هذه املرحلةأن تعتمد،اجلمعيةمنعلى املدى الطويليفية لالقتصادات التنظيمية والوظبشكل واضح 
وتوفري سياق مايل يضمن الكفاءة من حيث التكلفة ،إلدارة اآلمنة واملستدامةلضمان اسياساتيةقرارات
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،نفس الوقتيف ، وجيتذب،قيمة االستثمار، واحلفاظ بشكل مناسب على املدى الطويلللمباين على
.مجيع أصحاب املصلحةالدعم املستمر من 

يف لدول األطرافهيئة متّثل اإىل رقابة جلنة الللحسابات بتحويل أوصى املراجع اخلارجي وقد-٣٦
. )٢٠(واإلدارة يف احملكمة اجلنائية الدوليةاحلوكمة الغموض بني تفادي يف إطار واضح يهدف إىل املستقبل،
، فضال عن هاتاملستفادة واملؤشرات اليت تلقاجلديد الذي أوصت به اللجنة الدروسَ ي إلدار يكل اويراعي اهل

ويف نفس الوقت ، يات املناسبةستو امل، على ةياتسياسالاتقرار مبهّمة اختاذ الضرورة قيام الدول األطراف 
واعرتفت جلنة امليزانية واملالية أيضا ن اخلربات الفنية واملشورة الالزمة من آليات الرقابة القائمة.االستفادة م

بأن جتربة جلنة الرقابة تشهد بالفوائد اليت ميكن حتقيقها من التوجيه االسرتاتيجي للجمعية وباحلاجة إىل 
. )٢١(الوصول يف الوقت املناسب إىل املعلومات املطلوبة

الضمانات-واو
طراف، وستبقى مسألة راهنة لى عاتق الدول األمالية كبرية عتضع التكلفة اإلمجالية للملكية آثارا-٣٧

ا الرابعة عشرة  طيلة حياة املباين. والنتيجة أن اللجنة مقتنعة بأن تنفيذ أي قرار تتخذه اجلمعية يف دور
ينبغي أن يبقى يف النطاق االستشاري لكل من جلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجي للحسايات. ويف 

باين وبتوصيات من آلييت الضمانات كالمها، ستكون اجلمعية قادرة يف املستقبل، إذا ما إطار رقابة جلنة امل
اقتضى األمر، على تكييف عملية التنفيذ وفق ما هو مطلوب. وسُتدرج  اللجنة يف تقاريرها املستقبلية إىل 

جلنة امليزانية واملالية أي حتديثات هامة. 

)٢٠(
ICC-ASP/14/12 ، ٤، املؤرخ ٢٠١٤تقرير املراجعة اخلارجية للحسابات عن التقارير املالية واإلدارية ملشروع املباين الدائمة، السنة املالية

ويشار إىل احللول البديلة، إما بإعطاء املسؤولية إىل جلنة امليزانية واملالية (كما هو احلال . ٥التوصية ، ١٢١- ١١٧، الفقرات ٢٠١٥آب/أغسطس 
)، أو بإنشاء جلنة مستقلة.اليت أعيد جتديدهابالنسبة للجنة املراجعة 

)٢١(
ICC-ASP/14/15 ، ا اخلامسة والعشريندتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال .١٧٣، الفقرة ٢٠١٥توبر كتشرين األول/أ٢٢املؤرخ ور
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المرفق الثالث
خارطة الطريق

٢٠١٦
التقارير املالية
الرقابة )، تقدم جلنةهيوليمتوز/-هيونياالشرتاكات (حزيران/املشروع وإعادة حساب حساباتعند مراجعة

سبتمرب) وأخريا إىل الدورة اخلامسة عشرة أيلول/(إلبداء الرأي جلنة امليزانية واملالية إىل املايل النهائي هاتقرير 
جلمعية الدول األطراف.

اإلدارة
جبميع أعماهلا.املبايناملعنية بجنة وتقوم اللجلنة الرقابة يف الدورة اخلامسة عشرة للجمعيةتنتهي 

٢٠١٧
التكلفة والتمويل

إجراء دراسة استقصائية لنموذج استبدال األصول الثابتة على املدى الطويل وتكلفته. وينبغي أن تغطي 
كل املنظمات الدولية الرئيسية، مبا يف ذلك مقر األمم املتحدة يف  على نطاقهذه الدراسة االستقصائية

ينا، والدول املضيفة هلذه املنظمات الدولية.فيجنيف و من 
الشرتاكاتا

الصندوق ا لتمويل يورو سنوي٠٠٠٥٠٠البالغ قدرها لدول األطراف يبدأ تقدير االشرتاكات املقررة ل
صندوق رأس املال.ماليني يورو)، لتمويل ٥ذا الصندوق (هلاملتجدد، وعندما تتجاوز احلد األقصى 

٢٠١٨
التكلفة

اتساق ، وذلك لضمان االستقصائيةيف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسةية التقدير اليفمراجعة التك
الدولية.ةاملمارسالصيانة مع مستوى 
التمويل

، ٢٠٣٦الالزم للطفرات األربع الكربى يف األعوام تمويل ، من أجل ضمان توافر اللتمويلوضع منوذج ل
:. وينبغي هلذا النموذج٢٠٥٦، و٢٠٥١، و٢٠٤١و

،الشرتاكات السنويةمبلغ مقطوع لأو /والقروض، واملبالغ املسددة دفعة واحدة، أن يأخذ يف االعتبار 
املوارد غري املدرجة وفقا لتوافر ، قادمةالسنوات السبقا يفسوبة ماالشرتاكات احملض يفأن يؤكد إمكانية خت

من أجل الدول األطراف اجلديدة)، مع احلفاظ على عدالة النظام، اشرتاكات ائض و و يف امليزانية (الف
.متساويةمعاملةاألطراف الدول معاملة مجيع 

٢٠١٩
التمويل
تكاليف وفقا للتفعيل آلية التمويل (اجلدول الزمين لتحصيل االشرتاكات املقررة لاجلمعية من قرارات 

، و/أو املوافقة على القروض).عدلةامل
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٢٠٢١
الشرتاكاتا

مليون يورو سنويا لتمويل صندوق رأس املال. ١بداية زيادة االشرتاكات املقررة للدول األطراف مبقدار 
إضافة االشرتاكات السنوية يف الصندوق املتجدد، وبلوغ االشرتاكات املقررة يف هذا الصندوق حسب 

مليون يورو سنويا. ١,٤التقديرات 

٢٠٢٣
.٢٠٣٠-٢٠٢٦للفرتة األوىل إعداد اخلطة املتوسطة األجل 

٢٠٢٦
ماليني يورو.٥إىل الرقم املستهدف البالغ قدره صندوق املتجدد وصول ال

.األوىلاخلطة املتوسطة األجلبداية 
.٢٠٣٥-٢٠٣١للفرتة الثانية، توسطة األجل املإعداد اخلطة 

.٢٠٤٠-٢٠٣٦، للفرتة ةثالثالإعداد اخلطة متوسطة األجل 
.يف املائة، ألغراض االشرتاكات املقررة للدول األطراف اجلديدة٩٠إىل صول ض قيمة األااخنف

٢٠٣٤
. ٢٠٣٦تعيني مدير مشروع استعدادا لعملية االستبدال الكربى يف عام 

٢٠٣٧
.٢٠٤٥-٢٠٤١للفرتة رابعةالإعداد اخلطة متوسطة األجل 

٢٠٣٩
. ٢٠٤١تعيني مدير مشروع استعدادا لعملية االستبدال الكربى يف عام 

٢٠٤٩
. ٢٠٥١تعيني مدير مشروع استعدادا لعملية االستبدال الكربى يف عام 

٢٠٥٤
. ٢٠٥٦تعيني مدير مشروع استعدادا لعملية االستبدال الكربى يف عام 
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المرفق الرابع 
جديدةالالدول األطرافاشتراكات 

وسوف يتم يف املستقبل احلفاظ على -خالفا للمنظمات الدولية األخرى، تقام مباين احملكمة -١
العضوية يف وما دامت ، وعلى أساس املساواة يف السيادةباالشرتاكات املقررة للدول األطراف. -قيمتها

املشاركة على إىلية هذه العضو أن تؤدي احلق يف االستفادة من املباين، ينبغي متنح نظام روما األساسي 
ذه األصول أيضا. وإذا مل تشارك الدول األطراف االلتزاماتقدم املساواة يف  (التكاليف) املتعلقة 

بشكل غري عادل من اشرتاكات الدول اليت هذه الدولاجلديدة يف تكاليف املباين الدائمة، ستستفيد
انضمت يف وقت سابق إىل نظام روما األساسي.

سّددة دفعة االشرتاكات املطراف احلالية إما سامهت مسبقًا يف التكاليف االستثمارية (والدول األ-٢
ثالثني عاما، يف تسديد القرض من الدولة يف فرتة تبلغ واحدة) وإما ستساهم على املدى الطويل، 

يف شارك تستفيد من األصول اليت مل تس، تلك الفرتةاملضيفة. وإذا انضّمت دول أطراف جديدة خالل 
.هذه األصولستواصل تسديد مثنالدول األخرى يف حني أن ،تكلفتها

تكاليف مشروع املباين الدائمة اليت ستشارك يفلدول األطراف اجلديدة ولن حتدد األنصبة املقررة ل-٣
، فإن آليةممتد يف املستقبللألصول اليت يقدمها املشروع طويل األجل ملتوقع ملا كان العمر ا. و بأثر رجعي

.أيضاً األصولطوال وجودتقاسم التكاليف ستكون عادلة بالنسبة جلميع الدول اليت ستنضم اىل احملكمة 
النضمام إىل نظام روما إىل إحجام الدول عن اقيمة األصول ال يتوقع أن يؤدي االشرتاك يف و -٤

االتزامبسبب تفاقم األساسي ملشاركة يف ااختيار يبدو أن مة، عاملية احملكمن املرحلة الراهنة ويف. ةاملاليا
لدول األطراف ينبغي لعضوية توفرها الاملزايا اليت فاعتبارات مالية. ال يستند بتاتًا إىلنظام روما األساسي 

. إلجناز مهمتهااحملكمة جتتذبه قد الذي النقاش السياسي واإلمجاع تقديرها حسب باألحرى 
تقاسم تكاليف مشروع املباين لبسيطة وعملية وشفافة و آلية عادلة ومستدامةوعليه، تُنشأ -٥

، تقوم على ما يلي:احلالية واملقبلةطرافاألالدولالدائمة بني
التكلفة اإلمجالية ملشروع املباين الدائمة يفلدول األطراف اجلديدة تقدر االشرتاكات املقررة ل(أ)

على النحو التايل:
موع الكلي‘١’ واالنتقال، إمجايل تكاليف البناء(مبا يف ذلك )٢٢(تكاليف املشروعلا

،٢٠١٦-٢٠٠٨،فرتة املشروعطوال،)٢٣(والتكاليف التنظيمية)
،)٢٤(سنة١٠٠ألصول = العمر الكامل ل‘٢’
، )٢٥()٢٠٢٥-٢٠١٦(األوىلعشرعلى مدى السنوات ال٪١٠٠قيمة األصول = ‘٣’

،)٢٦(بعد ذلكيف املائة٩٠و
اشرتاكات الدول األطراف اجلديدة على النحو التايل:تعاجل مدفوعات (ب) 

،ةانضمام أي دولة طرف جديدعند لتطبيق الواجب ابناء على جدول األنصبة املقررة ‘١’

يورو للتكاليف التنظيمية. أُنظر ٦٠٠٦١٧٧مليون يورو مليزانية املشروع املوحد، و٢٠٦منه يورو، ٦٠٠٦١٧٢١٣يقدر حاليا مببلغ )١(
ICC-ASP/14/33/Rev.1،لرابعاملرفق ا.

.٢٠١٦- ٢٠٠٨) ومكتب مشروع املباين الدائمة طوال فرتة املشروع، ١- السابعنفقات مكتب مدير املشروع (الربنامج الرئيسي )٢(
سرية تستند هذه الفرتة إىل جتربة مؤسسة بنايات املنظمات الدولية السويسرية اليت تدير أصوًال تبلغ قيمتها عدة مليارات من الفرنكات السوي)٣(

افة املنظمات الدولية.ضالست
انة أو استبدال طويل األجل لألصول الثابتة خالل هذه الفرتة.بافرتاض أنه لن توجد صي)٤(
هذه النسبة تعسفية، إذا أخذ يف االعتبار أنه ال ميكن يف هذه املرحلة استباق اخليارات اليت ستتم  يف األجل الطويل.)٥(
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ؤدي إىل إعادة حساب االشرتاكات املقررة للدول األطراف األخرى،تال أن ‘٢’
ائمة على املدى الطويل،املباين الدلتغطية تكاليفاملاليف صندوق رأسأن تودع‘٣’
ظام نفاذ ن، ابتداء من اأقساط سنويأن تدفع على أقساط من قسط واحد إىل عشرة ‘٤’

.)٢٧(بالنسبة لتلك الدولروما األساسي

من نظام روما األساسي.١٢٦من املادة ٢الفقرة )٦(
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المرفق الخامس
)١(الرقابةلجنة أعضاء

الدول األفريقية
[احلد األدىن املطلوب]-١

آسيا واحمليط اهلادئدول 
اليابان-٢
كوريامجهورية  -٣

دول أوروبا الشرقية
[احلد األدىن املطلوب]-٤

مجوعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
شيلي-٥
]قيد التعيني[-٦
ىول أوروبا الغربية ودول أخر د
فرنسا-٧
أملانيا-٨
]قيد التعيني[-٩

]قيد التعيني[-١٠

.٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤اعتبارا من )١(
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المرفقات
المرفق األول

ضقرير لجنة وثائق التفويت
خوان انريكه لوير غرين (شيلي)السيدالرئيس: 

عيَّنت مجعية الدول ،٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٨يفعقودة امل،العامة األوىلةلساجليف -١
من النظام الداخلي ٢٥األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وفقًا للمادة 

ا الل عشرة تتألف من ممثلي الدول األطراف التالية: إستونيا، رابعةلجمعية، جلنة لوثائق التفويض لدور
كوت ديفوار، خلتنشتاين، مايل.البوليفارية)،-فنزويال (مجهوريةشيلي، ساموا، واهلرسك، الدامنرك، ةالبوسن

.٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦و١٨يفاجتماعني وعقدت جلنة وثائق التفويض -٢
، ، مذكرة من ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦ا الذي ُعقد يفوُعرضت على اللجنة، يف اجتماعه-٣

، تتعلق بوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف نظام روما ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦األمانة مؤرخة
عشرة جلمعية الدول األطراف. وقدَّم رئيس اللجنة رابعة ة اجلنائية الدولية يف الدورة الاألساسي للمحكم

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

لدول األطراف، بالشكل املنصوص اعشرة جلمعية رابعة وردت وثائق تفويض رمسية للممثلني يف الدورة ال
التالية :٦٦ن الدول األطراف ال من النظام الداخلي، م٢٤عليه يف املادة 

أملانيا، أندورا، أوغندا، آيرلندا، افغانستان، ألبانيا، إسبانيا، أسرتاليا، إستونيا، األردن، األرجنتني، 
بولفيا بورندي، بولندا، البوسنة واهلرسك، آيسلندا، إيطاليا، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، 

اجلمهورية بريو، اجلمهورية التشيكية، مجهورية الكونغو الدميقراطية، املتعددة القوميات)، -(دولة 
الدامنرك، رومانيا، ساموا، سلوفاكيا، جنوب أفريقيا، مجهورية كوريا، مجهورية ملدوفا، الدومينيكية، 

-فنزويال (مجهورية، فرنسا، سلوفينيا، سورينام، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، غانا، غواتيماال
لتوانيا، خلتنشتاين، التفيا،كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كينيا،، فنلندا، قربص،البوليفارية)

لكسمربغ، ليسوتو، مالطة، مايل، مدغشقر، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا 
هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.نيوزيلندا،النرويج، النمسا، ناميبيا، الشمالية،

، كانت قد أُبِْلغت إىل األمانة بأنه، وقَت اجتماع جلنة وثائق التفويضمن املذكرة ٢الفقرة وتفيد-٥
الدول األطراف، جلمعيةعشرة رابعة التالية يف الدورة ال٢٢الـ معلومات عن تعيني ممثلي الدول األطراف 

ئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية يف الدولة الطرف املعنية:برسائل برقية أو بالفاكس من ر 
تونس، مجهورية تنزانيا بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بنغالديش، أوروغواي، باراغواي، إكوادور، 
جورجيا، دولة فلسطني، السنغال، سرياليون، ً  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ، املتحدة، 
ليبرييا، منغوليا، نيجرييا.غامبيا، الفلبني، كرواتيا، كولومبيا، غابون، 

بأن تقبل اللجنة وثائق تفويض ممثلي مجيع الدول األطراف املشار إليها يف مذكرة الرئيسىوأوص-٦
َلغ إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن وثائق التفويض الرمسية ملمثلي الدول األطراف  األمانة، على أن تـُبـْ

.من هذا التقرير٥إليها يف الفقرة املشار
:وبناء على اقرتاح من الرئيس، اعتمدت اللجنة مشروع القرار التايل-٧

"إن جلنة وثائق التفويض،
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عشرة جلمعية الدول األطراف يف رابعةئق تفويض املمثلني إىل الدورة الوثاوقد نظرت يف
من هذا التقرير؛٥و٤نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املشار إليهم يف الفقرتني 

."وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف املعنيةتقبل
واعُتمد مشروع القرار الذي اقرتحه الرئيس بدون تصويت. -٨
عندئذ أن توصي اللجنة مجعية الدول األطراف باعتماد مشروع قرار (انظر الفقرة اقرتح الرئيس-٩

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

توصية لجنة وثائق التفويض
اف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية توصي جلنة وثائق التفويض مجعية الدول األطر -١١

الدولية باعتماد مشروع القرار التايل: 
عشرة لجمعية الدول األطراف في نظام روما رابعةائق تفويض الممثلين في الدورة ال"وث

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
،ليةإن مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدو 

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

".تقرير جلنة وثائق التفويضتوافق على
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المرفق الثاني
٢٦في جلستها العامة الثانية عشرة المعقودة في المالحظات الختامية لرئيس الجمعية

٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر 
املندوبون املوقرون،

هذا و . نا إىل توافق قوي لآلراءتصميمومن خالل تعاونالمن بروح توصلنا نالكنو رحلة كانت طويلةال-١
فقد توصلنا من كينيا وجنوب أفريقيا. املقدمة طلبات العلى موافقتنا عند اليوم، على وجه اخلصوص، مت ما 

استقالل ونزاهة ال من كهذه النتيجة  حترتم ليها، ويسعدين أن وصل إتالسهل المل يكن من إىل نتيجة 
.احملكمة والوظيفة التشريعية جلمعية الدول األطراف

من أعمال ورغبتنا يف اقتناعنا مبا نقوم به هو موقفنا أكيد ما دعانا إىل تو . بطبيعتهتربوي فن التكرار و -٢
ذا االقتناع .أساسية. وتركز كلميت على ثالث نقاط تبادل الشعور 

ا معركة ). "احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمةبإمياين أوال وقبل كل شيء، أود أن أكرر -٣ أشارك فيها إ
عام ا إىل كلمته يفاستمعتم تو الئتالف الذي ليف الواقع عضوا مؤسسا وكنت مخسة وثالثني عاما. منذ 

تهجلنعضوا يف األصل كما كنت يف -غري حكومية ةمنظم٢٥٠٠اآلن ئتالف ويضم هذا اال- ١٩٩٥
.التوجيهية

عدد معني كانت بفضل إىل هذه النتيجة  بالوصول احلملة الدولية اليت مسحت لنا ؤكد أن وأود أن أ-٤
إىل فكرة إنشاء جهاز يف رواندا، ، و بعد املآسي اليت هزت ضمائرنا يف البلقاناليت توصلنا معها،من الدول

قضائي دويل.
رغبة يف وجودها على مائة تزيد الاليتإنشاء احملكمة اجلنائية الدوليةإىل أدى مؤمتر روما الدبلوماسيو -٥

.اآلنحقيقة واقعةواملطلوبة أمول فيها واملتوقعة هذه احملكمة، املعام. وأصبحت 
.واقعةوحتولت الرؤية املاضية اليت كانت ضربا من اخليال إىل حقيقة -٦
نا على ، واتفقلذلكملةقمنا حبحيز النفاذ، و يف النظام األساسي للمحكمة ومتنينا أيضا أن يدخل -٧

ما على نظام رو تنا أول دولة صدقنفخر بأنيف السنغال، و . على بلدهأوال جهوده ل واحد منا أن يركز ك
.ضيوفهتحقيق ذلك، اعتمدنا على دعم الرئيس عبدولاألساسي. 

أن ينبغي لنظام األساسي للنا أن القيم واملبادئ الفلسفية واألخالقية والقانونية ق،ويف سياق مماثل-٨
وهي جمموعة طرفا، أفريقية ةدول٣٤وهناك اآلن ملة يف أفريقيا. قمنا بالتايل حبتكون مشرتكة عامليا. و 

أفريقيا، بالتنسيق مع جمموعة كاملة من منظمات يف احملكمة. وقمت بعدة جوالت يف األكثر متثيال الدول 
تمع املدين الوطنية واإلقليمية، لتحقيق هذا اهلدف .ا

األول قرارصدر الاحملكمة. وكما تعلمون، تفعيل لنظام األساسي حيز النفاذ، أردنا دخل اوعندما -٩
مجهورية الذي مت يفتحقيق البعد -٢٠٠٦يناير كانون الثاين/١٧املؤرخ ١قرار الوهو - ة لمحكمل

الذي كنت عندئذ رئيسا قدم من االحتاد الدويل حلقوق اإلنسانعلى الطلب املبناءالكونغو الدميقراطية
له، وكلل طلبنا بالنجاح.

رائم. وهذه ليست جمرد كلمات مرتكيب اجلرائم، أينما ارتكبت تلك اجله ينبغي مالحقة نإوقلنا -١٠
أمهية تارخيية للقارة ذات حماكمة يف ألختام، شرعنا لاعدل يف بلدي وحافظللابصفيت وزير ففارغة: 

أمام الدوائر األفريقية االستثنائية.٢٠١٥هيوليمتوز/٢٠يف وبدأت هذه احملاكمة يف داكار األفريقية، 
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١٩٨٢هيونيحزيران/٧مثاين سنوات، من طوال بلده لاسني حربي، الذي كان رئيسوحياكم اآلن ح-١١
لضمان و ، يف السنغال، مع كل االحرتام الواجب ملبدأ افرتاض الرباءة.١٩٩٠ديسمرب كانون األول/١إىل 

ضرورة التمثيل القانوين، لعدم رغبته يف على الرغم من انتدبت احملكمة حماميا له، حماكمة عادلة ومنصفة، 
حق و . نسوبة إليهاحلق يف التمثيل القانوين، مهما بلغت بشاعة أو وحشية اجلرمية املكل شخص أن يكون ل

إلجراءات يف مرحلة اأيضا نابناء التشريعات ولكنمرحلة حنن يف و مقدس. حقاملتهم يف االستعانة مبحام 
رئيس ص خت، اليتالقضيةأن اإلفالت من العقاب ال ميكن أن يسود. ويف هذه نؤكدأن ، وينبغي القضائية

.طلب من السنغال حماكمتههو الذيدولة سابق، االحتاد األفريقي 
هل إىل النقطة األساسية الثانية: النظرة السلبية للمحكمة اجلنائية الدولية يف أفريقيا. هذا يقودين و -١٢

والعدالة التمييزية، ،: العدالة االنتقائيةلقد استمعتم إىل االنتقادات؟ ال على ما هو عليهاحلبقى ينبغي أن ي
الرجل األبيض ضد اآلخرين. حسنا، أنا خمتلفتني، وعدالة سرعتني بوالعدالة ،ختيار"النتقاء وااال"وعدالة 

عند مالحظة هذا ،. وعندما قدمت ترشيحي ملنصب رئيس اجلمعية، حددتأوافق على ذلكشخصيا ال 
املصاحلة بني أفريقيا واحملكمة اجلنائية حتقيق ، أوهلايف هذا الصددلعمل الواجب لأربعة مسارات اجلانب، 

.الدولية
موعة أكرب جمموعة إقليمية تضم الدول األفريقية، و ألنهناك شعور بعدم االرتياح، و -١٣ دد هذه ا

على اخنفاض هذا العدد. ، وليس العدديةقوة تقوم على الر بأن فكرة العاملية دعونا نذكّ و مبغادرة احملكمة. 
حملكمة مبغادرة اذه املنطقة من العامل هلال ميكننا السماح إىل اجلمع بيننا وليس إىل تفريقنا. و عاملية دف الو

.عامليةالهدفنا هو حتقيق يف حني أن اجلنائية الدولية 
مجيع القضايا املعروضة و عتقد أن أفريقيا ضد احملكمة اجلنائية الدولية. نأن ال ينبغي أننا إننا نكرر -١٤

لوران و جان بيري مببا، و جوزيف كوين، و من الدول األفريقية: توماس لوبانغا، مقدمة على احملكمة تقريبا 
.دارفور وليبياإىل احملكمة تتعلقان بمن جملس األمن واحلالتان الوحيدتان احملالتان غباغبو. 

عضاء األمنثالثة و . هلاينا أن نكرس أنفسناعاملية هي املهمة اليت جيب علالأن ؤكد وأود أن أ-١٥
جزء كبري من بالتايل ال يتمتع طراف يف النظام األساسي. و وا من الدول األيف جملس األمن ليسرموقني امل

ل ب، الوصول إىل العدالةموال ميكنهالنظام األساسي، ، حبماية العامل، وعدد كبري من الضحايا احملتملني
حتقيق قول بأننا ينبغي أن نعمل على أىل الالذي دعاين هذا هو السبب و العدالة. يف حاجة إىل مه
.عامليةال

قدرة أو التعاون ألن احملكمة ليس لديها شرطة نا ينبغي أن نعمل على حتقيق نإأيضا وقلت -١٦
. اومن خالل تنفيذهطلبات احملكمةهي اليت تقوم بالتحريات، بناء على عسكرية. والدول األطراف 

.اليف هذا ااملشاركان اللذان يعمالن ن االتعاون أمر أساسي. وأود أن أشكر امليسر و 
أشد اجلرائم مرتكيب ألن احملكمة تالحق التكامل ينبغي أن نعمل على حتقيق نانإقلت من قبل و -١٧

بصورة جيدة حيث ال النظم القضائية الوطنية خطورة الذين يشغلون أعلى املناصب. وينبغي أن تعمل 
وقلت أيضا إن قلة العمل اختصاصها. نطاق دخل يف مجيع اجلرائم اليت تميكن للمحكمة أن تالحق 

املوقع، يف املكان الذي ارتكبت بتتحقق العدالة ينبغي أن ، وألسباب تربوية. هاعالمة على جناحباحملكمة
.اجلناة والضحاياحبضور اجلرائم، فيه 
يف و أمام رئيس مجعية الدول األطراف. القانونيةاليمنييؤدون أن قضاة احملكمة هي النقطة األخريةو -١٨

م،  م ينظرون يف باسم اإلنسانية، ألهنا ويقيم القضاة العدالةباسم الشعب. يقيم القضاة العدالة بلدا
ذه هي مهميت تهم، وهونزاهماستقالهلضرورة ضمان صر دائما على أجرائم تسيء إىل الضمري العاملي. وس

.وظيفيت العامة- األساسية يف بلدي
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م؟ جيب علينا أن نثق يف قدرها أن تكتب قرارات القضاةأن اجلمعية ميكنتصورهل يعقل أن ن-١٩
العدالة الذي سنسهر عليه أيضا. ولن تتحقق ، و مثلهمندافع عنه ذي على الدفاع عن استقالهلم، ال

. املكسورةاكمة بدون شهود مثل البوصلةواحملشهود. بحماكمة نزيهة، :حاكمة عادلة ومنصفةاملرجوة إال مب
تجنب أن نضمان هذه العناصر، ميكننا وبضحايا. حضور الدون بحملاكمة القول على اوينطبق  نفس
نبحث عنها تتحقق . واحلقيقة اليت متحيزةمنحازة أو حقيقة ، أو جزء فقط من احلقيقةالوصول إىل 

.يف أي نظام قضائيفيه لقانون، القانون، القانون الذي ال ميكن الطعن اسيادةا يف رغبتنبالستقالل و با
ننا حققنا الكثري خالل هذه الدورة. وقد اعتمدت مجيع القرارات إأن أقول ينبغييف اخلتام، و -٢٠

امسحوا يل أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن امتناين جلميع الذين و باإلمجاع، مما يدل على التقدم احملرز. 
اليت وضعت وكانت مجيع الوثائق ذه العملية. وا حتقيق هذه الغاية، الذين قدموا وقتهم والتزمعلى عملوا 

ار وتنظيم احملكمة، والقر ،والكفاءة،املباين الدائمةو والتعاون، وامليزانية، ،التكاملاملتعلقة ب-للدورة 
هنا، من الواضح أن هناك إرادة ا اليت أدىل بيانات ع إىل الا ستماالوبعد .نوعية فنية عاليةذات -اجلامع

: كفاحنا املشرتك يف مكافحة اإلفالت من العقاب وحتقيق مجيعاللمضي قدما حنو اهلدف الذي يوحدنا
.العدالة للضحايا

. دول على التعاون مع احملكمة اجلنائية الدوليةالالذي يدعوين إىل مناشدة مجيع هذا هو السبب و -٢١
ا الوطنية . أناشدها التصديق العاملي على النظام األساسيبااللتزام أناشدها على  على أن تدرج يف تشريعا

اليت أدخلت يفتعديالتالعلى التصديق على . أناشدها املنصوص عليها يف نظام روما األساسيالقواعد 
احملكمة من أجل ممارسة واليتها يهاالقواعد واحلصانات اليت حتتاج إلمجيع قة على املوافعلى كمباال و 

ا يلزم مبتزويده بةالعامةتعزيز مكتب املدعيعلى الدول األطراف . أناشد بشكل صحيح على أرض الواقع
أن احملكمة القائلة باالنتقادات إلبطال ذلك يف العامل، وبالتايل طلب منه من وسائل للقيام بعمله، أينما ي
.فريقياأاجلنائية الدولية تركز فقط على 

ال أعتقد أن العدالة هلا لونو على العرق عندما يتعلق األمر بالعدالة. القائمة النظريات وال أمتسك ب-٢٢
الناس يف يعيش عميقة يف مجيع البشر. وعندما جذور ذا الشعور هلببساطة إىل العدالة. و شري أو . معني

ذا أن يبحثوا وأن يذهبوا إىل املكان الذي توجد فيهطبيعين المأليس ، ال توجد فيه العدالةمكان  ؟ و
ينبغي ، ميكن للمحكمة اجلنائية الدولية أن تكون ناقال للسالم: السالم من خالل إقامة العدل. فهومامل
ة العدالة.مليعاأيضا على سنعمل و قوة. ها بكل ما لدينا من وسندافع عنالعدالة، ع عنا دفال

إحدى الضحايا عند ت يل من قبلسرّ اليت أبعض الكلمات أختتم كلميت مبشاركتكم يف وأود أن -٢٣
: "إنه أفضل فقد قال يل باحلرف الواحديف داكار. ٢٠١٥متوز/يوليه٢٠فتتاح حماكمة حسني حربي يف ا

حسني حربي. مع يف نفس الغرفة إنين أخريا عاما. ٢٥يوم يف حيايت، حىت لو اضطررت إىل االنتظار 
مشاعر االنتقام ألن االنتقام ليس عمال من وال تنتابين الكراهية. بال أشعر و . إليه مباشرةنظر أأن ينميكنو 

عدم ننا ندعو إىلإالعامل. يف مجيع الضحايا بداخلي يسكن داخل أعمال العدالة. واألمل الذي يسكن 
."لحياةلال حدود له منبع . ألن هذا األمل مأيا كان لوو نوا، هؤالء الضحايا من األمل، أيا كاحرمان 

.امسحوا يل أن أشكركم على حسن استماعكمو -٢٤
اختتام الدورة الرابعة عشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة بذلك أعلن و -٢٥

.اجلنائية الدولية



ICC-ASP/14/20

96 20-A-120116

ثالثالمرفق ال
٢٦المعقودة في للجمعية في الجلسة العامة الثانية عشرة البيان الذي أدلت به كندا 

ICC-ASP/14/Res.4القرارموقف بعد اعتماداللتوضيح ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر 

.توافق اآلراء بشأن القرار اجلامعإىل ها أن تسجل انضمود كندا ت-١
ا أثناء القرار اجلامعمنطوق من ١الفقرة وقد وافقت كندا على -٢ ، وفقا للبيانات اليت أدلت 

املناقشة العامة اليت جرت يف هذه اجلمعية وأثناء الدورة الثالثة عشرة املستأنفة للجمعية يف حزيران/يونيه، 
االخالل مبوفقها إزاء مسألةدون فضال عن البيانات الواردة يف املذكرة املقدمة لوديع نظام روما األساسي،

لقرارات املتخذة ألي غرض الخالل بانظام روما األساسي، ودون اها إىل وانضمامالفلسطينية الدولة 
فيما يتعلق بأي تابعة للمحكمة أو هيئات أخرى أي منظمات املتخذة يف قرارات الآخر، مبا يف ذلك 
.عرض عليهامسائل قانونية قد ت
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المرفق الرابع
٢٦في الجلسة العامة الثانية عشرة للجمعية المعقودة في كنداالذي أدلت به  البيان 

تقريرالموقف بعد اعتماد اللتوضيح )١(دولة٣٤نيابة عن ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر 
الدورة الرابعة عشرة لجمعية الدول األطرافالمتعلق ب

وصل إىل تللاليت عملت جديا وفود العديد من التقديرنا جلهود إننا نعرب عنالرئيس، السيد -١
.وقفهذا املالكلمة لتسجيل ناطلبو . اآلنالنص الذي اعتمدناه

أن احملكمة ١٩٩٨حاضرة يف روما يف عام اليت كانت مجيع الدول إدراكنشارك يف رؤية و إننا -٢
ا ينبغياجلنائية الدولية هيئة قضائية مستقلة و  .سياسيتدخل أي بعيدة عن أن تكون بالتايل أ

.حرتامها لنظام روما األساسيامجيع الوفود تأكيد يف سياق مفاوضاتنا، قد استمعنا، و -٣
حتقيق هدفنا من أجل حنث مجيع الدول األطراف على مواصلة العمل معا بروح من التعاون و -٤

تمع وهو وضع حد لاملشرتك  إلفالت من العقاب وحتقيق العدالة لضحايا أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
بأسره.الدويل 

الدمنارك، رومانيا، مجهورية مولدوفا، اسبانيا، اسرتاليا، استونيا، أملانيا، ايرلندا، ايطاليا، بلجيكا، الربتغال، بلغاريا، بولندا، اجلمهورية التشيكية، )١(
واتيا، التفيا، لوكسمبورغ، ليتوانيا، مالطة، النرويج، واململكة املتحدة لربيطانيا سلوفاكيا، سلوفينيا ، السويد، صربيا، فرنسا، فنلندا، قربص، كندا، كر 
العظمى وايرلندا الشمالية، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليونان.
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المرفق الخامس
سويسرا في الجلسة العامة الثانية عشرة للجمعية المعقودة في البيان الذي أدلت به 

بعد اعتماد وليختنشتاين والنمساسويسرا نيابة عن ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ٢٦
)١(الدورة الرابعة عشرة لجمعية الدول األطرافالمتعلق بتقريرال

.النمسان و سويسرا وليختنشتاينيابة عن تقدمي البيان التايل بالسيد الرئيس، أتشرف -١
واملرونة القصوى، ق بالتوفمن بروح اآلن توافق اآلراء بشأن الوثيقة املعتمدة نعرتض على إننا مل ن-٢

عرتف مع ونود أن نمن حيث اجلوهر واإلجراءات على حد سواء. من خماوف جدية ذلك ولكن ال خيلو
.على هذا العملشكر مجيع املشاركنينعداد التقرير و مت إلالعمل الشاق الذي ذلك ب

:جوانبثالثة قوته من نظام روما األساسي يستمد السيد الرئيس، -٣
احلها مصه حيقق بأنةمقتنعانظام روما األساسي ألعلى عت الدول األطراف وقّ فقد عية: االطو أ) (

.حنن هنا ألننا نريد أن نكون هناو لى املدى الطويل. ومصاحل العامل ع
ن ولطموح عاملي، . وهو كل دولةفاالنضمام إىل النظام األساسي حق سيادي لالشمولية: (ب)

.يتخلف أحد عن الركب
حتقيق إىل نحن متحدون يف مكافحة اإلفالت من العقاب والسعيفاهلدف: بوحدة الشعور ج) (

.جسامةاجلرائمشدالعدالة لضحايا أ
النظرة دور اجلمعية هو توفري و ، حمور النظام. يةحمكمة قانونوهي احملكمة، إن السيد الرئيس، -٤

على و أو القضاء. باالدعاء يف مسائل تتعلق التدخل ، وليس والدعم الالزم هلاللمحكمةةاالسرتاتيجي
.لمحكمة واستقالهلاالكامل لحرتام الاعلى على سالمة النظام األساسي و باألحرى أن حتافظ اجلمعية 

عن املعىن الدقيق فقط من التقرير، نود أن نسجل أن هذا الفهم يعرب ٦١فيما يتعلق بالفقرة و -٥
من نظام روما ٥١املادة من ٤تؤكد الفقرة اليت ICC-ASP/12/Res.7قرارمن منطوق ال٢فقرة لل

.األساسي
يما يتعلق باإلجراءات:فهذا فيما يتعلق باجلوهر، واآلن -٦

،كل دولة طرف، واملراقبنيأصوات  احرتام مجيع األصوات، ينبغي أن تسرتشد أعمال اجلمعية ب(أ)
تمع املدين، وبطبيعة احلال،  .حملكمةاوممثلي ا

على تتاح لكل وفد أن وينبغيأن جترى وقائع اجلمعية بروح الشمول والشفافية الكاملة.وينبغي (ب)
اليت اإلجراءاتوينبغي اتباع . القرارإليه واملشاركة يف صنع الفرصة لالستماع قدم املساواة 

تعينيسابقة تكرار ال ينبغي ه ا من قبل هذه اجلمعية. ونعتقد أنأو تعديلهاجلمعيةوضعتها 
.لمجموعات اجلغرافية ملناقشة املسائل املوضوعيةلممثلني

نظام روما األساسي ونقاط لاملبادئ التوجيهية مجيعا ذكر تنينبغي أنلمضي قدما، لالسيد الرئيس، -٧
.على هذا األساستصرف أن ن، و تهقو 

.الدورةهذهالتقرير املتعلق بأعمالهذا البيان يف إدراج لسيد الرئيس، نرجو ا-٨

اجلزء األول من هذه الوثائق الرمسية. )١(
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المرفق السادس
٢٦للجمعية المعقودة في الثانية عشرة العامة البيان الذي أدلت به كينيا في الجلسة 

٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر 
مجعية الدول األطراف. وهذه هي الدورة إىلالسيد الرئيس، إن كينيا فخورة باحلضور مرة أخرى -١

الرابعة عشرة اليت حتضر فيها كينيا دورات اجلمعية، وحضرت كينيا مجيع الدورات اليت عقدت يف السنوات 
، من الدورات ٢٠١٢األربع عشر املاضية. وقد تبني أن هذه الدورة، مثل الدورة اليت عقدت يف عام 

، تناولنا عددا من القضايا اهلامة املدرجة يف جدول دورةهذه اليفاألساسية اليت تتسم بأمهية كبرية. و 
، وأشري إىل معظمها يف اللقاء الصحفي الذي أجري يف سياق القرار اجلامع، بينما أشري إىل األعمال

.قضايا أخرى يف البنود التكميلية جلدول األعمال اليت تعاجل شواغل كل من كينيا وجنوب أفريقيا
العديد من املسائل الواردة يف القرار اجلامع بأمهية حامسة ملستقبل احملكمة اجلنائية الدولية، ويتسم-٢

.بشأن القرار اجلامعاتالعامة واملناقشاتاملناقشمجيع يفكينيا شاركت  ولذلك 
السيد الرئيس، لقد جاءت كينيا إىل هذه اجلمعية بأحد أكرب الوفود احلاضرة من أي بلد. وليس -٣

ا من قبيل الصدفة. إنه يف الواقع إشارة هامة إىل أن كينيا تنظر إىل اجلمعية ليس باعتبارها مكانا هاما هذ
أن القضايا اليت جتري مناقشتها فيها ذات أمهية باعتبار ولكن ،إلدارة أعماهلا املتعددة األطراف فحسب

لسالم واالستقرار يف كينيا الناتج عن لبلدنا أيضا. والتأثري السليب لبالغةسياسية واجتماعية وقانونية 
احملاكمات اجلارية أيضا من العوامل اليت تسببت يف كرب حجم هذا الوفد، مبا يف ذلك يف وجود وزير 

نه عالمة على التزامنا املستمر دفاعنا. وحيدونا األمل يف تفسري هذا العدد الكبري من احلاضرين من كينيا بأ
عدالة الدولية.عادلة للضائيةقسوابق إرساءب

يكن ملاآلن أن املفاوضات يف هذه اجلمعية كانت صرحية وأننا متكنا، بعد إجراءات مطولة ؤكد ون-٤
املشرتك يف الدورة الثانية عشرة للجمعية. وميكنين أن أؤكد لكم، سيادة مفهومنا هناك لزوم هلا، من توضيح 

ذا القرار.  يف الواقع، سيكون و الرئيس، أننا سنكون متيقظني ومنتبهني لكل ما سيحدث فيما يتعلق 
.طالبناجابة ملأو عدم االستجابةذلك اختبارا لالست

ى اجلمعية لألزمة الناشئة إىل حد كبري حاليا ويف بداية هذه اجلمعية، أشرنا إىل ضرورة أن تتصد-٥
احملكمة. وللقيام بذلك، إنشاءزة املشهودة منذ بحتاملالحقات عدم املساواة يف املعاملة واملمن الشعور ب

واملساواة بني الدول، يف ،ناشدنا اجلمعية اللجوء إىل القيم العاملية حلسن النية، وسيادة القانون، والعدالة
قيق العدالة للجميع، مبا يتفق مع اهلدف السادس عشر جلدول أعمال األمم املتحدة لعام السعي إىل حت

.٢٠٦٣، والرؤية األفريقية لعام ٢٠٣٠
واقرتحت كينيا يف البداية أن تعتمد اجلمعية نصا شامال، يبني مبزيد من الوضوح توافق اآلراء الذي -٦

الحظة أنه مل تعرتض أي دولة طرف على موقفنا بأن مت التوصل إليه منذ عامني. ومن األمهية مبكان م
. وصيغت املقرتحات الواردة يف اينييف كاالتفاق منذ عامني كان على عدم تطبيق التعديل على احلالة 

، الستيعاب آراء وشواغل الوفود األخرى ومن أجل التوصل مبرونة بالغةالذي مت تعديله، ذي الصلةالنص 
رضه اآلن على اجلمعية.إىل توافق اآلراء الذي نع

من نظام روما األساسي، حددت ١١٢وعند ممارسة السلطات التشريعية للجمعية مبوجب املادة -٧
، بعد مفاوضات مضنية، النطاق الزمين لتطبيق املادة بوضوح ال لبس فيهالدورة الرابعة عشرة للجمعية

اليت بدأت قبل تشرين الثاين/نوفمرب القضايا ، وأكدت أن هذه املادة ال تنطبق بأثر رجعي على ٦٨
كانت قيد التحقيق أو املقاضاة يف ذلك يت، مبا يف ذلك مجيع القضايا املتعلقة باحلالة يف كينيا ال٢٠١٣

.احلني. وهذا هو املفهوم الذي سنغادر به هذه اجلمعية املوقرة
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حني أثريت شكوك جدية . ويف ٢٠١٣وقد تفاوضت كينيا وأفريقيا حبسن نية، كما فعلتا يف عام -٨
حول مصداقية التزامات هذه اجلمعية، أصبح من الواضح متاما اآلن أنه ميكن لكينيا وأفريقيا االستمرار يف 
اعتبار نظام روما األساسي معقال هاما للعدالة. وانتصرت اليوم مقتضيات حسن النية والتعاون واالحرتام 

تعيد ثقتنا اليت اهتزت يف نظام روما األساسي إال املتبادل على االستخفاف والتحيز، ولكن لن نس
باحلصول على تأييد قضائي من احملكمة.

اب الربملان مبوجب املادة من نو ١٩٠وعندما سعت كينيا، من خالل االلتماس الذي قدمه -٩
اء يف إىل تفعيل آلية الرقابة املستقلة وتكليف اآللية بالنظر يف الشكاوى املتعلقة بشهود االدع)٤(١١٢

قضية املدعية العامة ضد نائب الرئيس، مل تقم بذلك بنوايا سيئة. وكان الغرض الذي تسعى إليه هو 
املشاركة يف الشواغل اليت أعربت عنها دول أطراف أخرى من أن تصبح أي مؤسسة أو جهة فاعلة نتيجة 

ا بدال من أن تكون أداة إلقامة العدل على حن و منصف. والسماح ألي لغياب الرقابة هدفا يف حد ذا
مؤسسة معنية بتوفري العدالة بالسعي إىل حتقيق نتائج حمددة سلفا يتعارض مع النزاهة املطلوبة ويقوض 
مصداقية احملكمة. واألسوأ من ذلك أن النتيجة القائمة على عمليات جائرة وملتوية قد تؤدي إىل انتصار 

إليهم على املدى الطويل. وقد أحاطت كينيا ساحق للضحايا على املدى القصري ولكن ستعيد اجلزع
علما بالقرار الذي اختذته اجلمعية لإلسراع يف تفعيل آلية الرقابة املستقلة وتشغيلها من أجل االستجابة يف 

كالئهم والوسطاء االدعاء وو وك املسؤولني باحملكمة و املوثوقة املقدمة بشأن سلاملستقبل القريب للشكاوى 
التابعني هلم.

وهناك من خيشى من أن حتث كينيا اجلمعية على جتاوز حدود واليتها. وتعتقد كينيا وأفريقيا أن -١٠
اجلمعية أثبتت، بدال من العزلة املؤسسية اليت دعت إليها بعض الوفود، أن ما يلزم لتفعيل هذه اآللية هو 

ستحرتم صالحيات التعاون املؤسسي. ولذلك حنن على ثقة بأن احملكمة اليت تقوم على هذا الفهم
مبدأ الفصل بني السلطات واحرتاما الستقالل السلطة بناء علىإدارية متكافئة اجلمعية كمؤسسة 

.القضائية
وهذا االستقالل ال يوجد يف وينبغي أن نشري إىل أن استقالل احملكمة يقوم على النزاهة واملساءلة.-١١
يرتبط ارتباطًا وثيقا بالنهوض بسيادة القانون. وسيادة القانون بدورها تقوم على املساواة يف ولكن فراغ

. ومن الواضح بالتايل أن استقالل احملكمة ال ينبغي أن يكون وسيلة إلضعاف اجلمعية اإلداريةاملؤسسات 
أو ساترا للعبث بضمانات احملاكمة العادلة ومكافحة اإلفالت من العقاب.

غم الود الذي يسود اآلن يف األيام األخرية هلذه اجلمعية، تود كينيا أن تعرب عن إحباطها ور -١٢
واستيائها الشديدين لألسلوب الذي مت به االتصال بني الدول األطراف والتجمعات الدبلوماسية وفيما 

تطاق فعال لعدم بني هذه الدول والتجمعات يف هذه اجلمعية. وال تبشر املستويات غري املقبولة واليت ال
نية، الالثقة وعدم وجود قضية مشرتكة باخلري للعدالة. ويشكل تاريخ املفاوضات املنهكة املشوبة بسوء 

والنفاق، وعدم األمانة الفكرية واإلجرائية مجيعها عقبات يف سبيل حتقيق اهلدف املشرتك وهو مكافحة 
دد األطراف للتفسري القانوين لقارة واحدة مع اإلفالت من العقاب. ويتعارض إخضاع برنامج العدالة املتع

تنوع التقاليد القانونية املنصوص عليها يف نظام روما األساسي. وبالنظر إىل أن املسائل املتعلقة بالثقة 
حجر عثرة للتفاوض يف هذه اجلمعية، حيدونا األمل يف أن يشكل الفهم اجلديد الذي مت التوصل إليه 

.نقطة انطالق إلعادة بناء هذه الثقة٦٨بشأن عدم رجعية املادة 
ونيابة عن بلدي وعن حكومة بلدي، أعرب مرة أخرى عن امتناين للجهود الدؤوبة اليت يبذهلا -١٣

رئيس اجلمعية الذي يدير أعمال اجلمعية حبساسية وبصرية مما أضفى على مجعيتنا الرتكيز واملرونة اليت هي 
ستمر، كما أود أن يف أمس احلاجة إليهما يف الوقت احلاضر من وجودها. وأود أن أؤكد لكم تعاوننا امل

ألمانة على معاجلة مجيع املسائل املعروضة على الدورة لوفود على صربها، و ولل،للمكتبأوجه الشكر 
الرابعة عشرة للجمعية.
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المرفق السابع
كوستاريكا في الجلسة العامة الثانية عشرة للجمعية المعقودة في البيان الذي أدلت به  

٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ٢٦
، ائب الرئيسولنيرنا وامتناننا لكمأن أعرب عن تقدبلدي، أود نيابة عن وفد،السيد الرئيس-١

ملناقشات اليت دارت االستثنائي الذي بذلتموه للنظر يف ادلجهلومجيع الوفود احلاضرة السيد مورزينغر، 
هذه اجلمعية.أثناء 

مع الوظائف عارض بأي شكل من األشكال تقد يد أي إجراء ثابت ضعلى الرغم من موقفنا الو -٢
يئة دميقراطية مثل أن من املهم هلبإلدراكها أيضا افق اآلراءإىل تو القضائية للمحكمة، انضمت كوستاريكا 

م املسائل ه اهليئة أن تنظر أيضا يف اهذ هذا مضمون على تهاموافقرغم عدم لدول األخرى، اليت 
العمل القضائي يف للتدخلقرار تتخذه هذه اهليئة كإجراء أيأن يفسر ال ينبغي . ولذلك، قفاملو 

أو إضعافه.للمحكمة
هذه التعبري عن احملكمة اجلنائية الدولية. وجيب يف أن نثق علينا إمياننا بأنددا ؤكد جمأود أن وأ-٣

؛ كاملنيوحياديةستقاللابتتم احرتام سلطتها التقديرية يف ممارسة مهامها القضائية، اليت ينبغي أن بالثقة 
أيضا على أعمال هذه اجلمعية.ذلك وينطبق 

ا اجلمعية اليت التزمت هذه اجلمعية نتذكر أن يف وحيدونا األمل -٤ فيها مجيع الدول بالعمل بصورة بأ
ايةتتمثل نظام عاملي حقيقي للعدالة الدولية، ألن القيمة اجلوهرية هلذا النظامقيق بناءة من أجل حت يف 

فقد أنشأنا هذا النظام وقدمنا الدعم له من . بشاعةاجلرائمشدتوفري قدر من العدالة لضحايا أيف املطاف
املناقشات بني مجيع وهذا ما يدعو إىل استمرار. متاماواضحاذلك أن يكون وينبغي أجلهم وبسببهم،

الدول األطراف يف نظام روما األساسي.
.لكمأعمال الدورة. شكراالتقرير عن إدراج هذا البيان يف وأرجو -٥
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المرفق الثامن 
٢٦المعقودة في البيان الذي أدلت به اليابان في الجلسة العامة الثانية عشرة للجمعية 

٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر 
ة روناملو ةالصادقود لجهلأيضا ناعن تقدير جداً. أود أن أعربادة الرئيس، وكلميت موجزةسيشكرا-١

وأعضاء املكتب، الفريق املصغر، وأعضاء ،نائب الرئيسالسيد الرئيس، و ادةسياليت أبديتموها أنتم، البناءة
جمددا أن نؤكد ناميكنويف حني بيننا. للغاية اليت جرت كثفة املشاورات أثناء امل،وفد كينيافضال عن 

املسائل اليت تتسم بأمهية كبرية ، أملناهذا و نعاجل، أن نا أيضا احرتامنا الكامل الستقالل احملكمة، ميكن
للدول األعضاء.

تمع تمكني لواصل اجلهود اليت نبذهلا معانأن األمهية مبكان ذكرنا يف املناقشة العامة، من وكما -٢ ا
العدالة.تحقيقلللمحكمة من توفري الدعم الالزم الدويل 

ذلتزام كل دولة من الدولونعرب عن امتناننا الكامل ال-٣ ه املؤسسة اهلامة للغاية.األعضاء 
أن ، سيادة الرئيس، كما نودطراف،أن نشيد باجلهود اليت تبذهلا مجيع الدول األونود لذلك -٤
.شكرا جزيال.كملشكروجه الن
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المرفق التاسع
للجمعيةالجلسة العامة الثامنة البيان الذي أدلت به رئيسة لجنة الميزانية والمالية في 

٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر ٢١المعقودة في 
الدول األطراف، أود أن أغتنم هذه الفرصة رئيس مجعية، السيد صديقي كابا،لسعادةصاحب ا-١

حضور على وعملهم الشاق خالل الدورات الثالث املاضية، و على إخالصهم لجنة يف الألشكر زمالئي 
عضو وأود أن أشكر فونو، والدعم الذي قدمه ألعمال اللجنة. جنة، السيد ريتشارداللةنائب رئيس

العضو اجلديد يف اللجنة: بأود أن أرحب كما إستونيا)،  ك (يجوهاين ليم: السيد هاملنتهية واليتاللجنة 
.املعتاددعمهماجلمعية على مانة املوظفني التابعني ألوأود أيضا أن أشكر .(إستونيا)أورمت يل السيد

والعشرين، ةالرابعالدورات تقارير يل أن أقدم أصحاب السعادة، السيدات والسادة، إنه لشرف -٢
وقامت اللجنة هذا العام بقدر كبري واخلامسة والعشرين للجنة امليزانية واملالية. املستأنفة، الرابعة والعشرينو 

/أبريل وأيلول/سبتمرب، والدورة االستثنائية املعقودة من األعمال يف الدورتني العاديتني املعقودتني يف نيسان
نبحث باستمرار عن طرق لذلك اللجنة بشكل ملحوظ، و يف عمل وقد زاد حجم ال. يف متوز/يوليه

كون يف لنواليتنا ولكن أيضا لتبسيط عملية امليزنة نفسها بلتحسني أساليب عملنا من أجل مواصلة الوفاء 
.دورناألداء وضع أفضل 

دورتنا املعقودة يف نيسان/أبريل، كرسنا معظم وقتنا للموارد البشرية والشؤون اإلدارية. ومع أخذ ويف-٣
، ٢٠١٥التطورات اهلامة فيما يتعلق بإدارة احملكمة وامليزانية اليت ستجرى خالل اجلزء الثاين من عام 

- ٢٠١٦ملدعية العامة للفرتة السيما نتيجة لتنفيذ مشروع املراجعة وتقدمي اخلطة االسرتاتيجية ملكتب ا
من القسم األول من نظامها الداخلي، أن تعقد دورة ١يف االعتبار، قررت اللجنة، وفقا للمادة ٢٠١٨

. وكما تعلمون، خصصت معظم ٢٠١٥متوز/يوليه ١٥و ١٤رابعة وعشرين مستأنفة يف الهاي يف يومي 
اليت كانت، كما هو احلال دائما، ٢٠١٦املقرتحة لعام الدورة املعقودة يف أيلول/سبتمرب للميزانية الربناجمية

املوضوع األكثر أمهية واألكثر استهالكا للوقت املعروض على اللجنة.
ويف هذا الصدد، تود اللجنة أن تؤكد من جديد أن دورها هو دراسة املسائل املتعلقة بامليزانية -٤

األطراف. وحتقيقا هلذه الغاية، طلبت اللجنة واملالية واإلدارية للمحكمة وتقدمي توصيات إىل الدول
.معلومات موثوقة ومتسقة وواضحة من احملكمة

وبدون هذه املعلومات، يتعذر على اللجنة اإلسهام يف حوار بناء بني الدول األطراف واحملكمة، -٥
وقد يقتصر دورها على التحقق من صحة االفرتاضات أو تأجيل املخاوف اليت تعرب عنها الدول

.األطراف، دون أن تضيف قيمة فنية
٢٠١٦ومن ناحية أخرى، مل يسبق لعملية النظر يف امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة لعام -٦

مثيل. وقد درسنا عن كثب وناقشنا باستفاضة الكثري من اجلوانب. ومل تكن هناك زيادة كبرية يف امليزانية 
ن تضمنت امليزانية أيضا من القضايا املعقدة املتعلقة باالنتقال إىل يف املائة) فحسب، ولك١٧,٣املقرتحة (

املباين الدائمة اجلديدة، ومتويلها، ونتائج مشروع املراجعة، واخلطة االسرتاتيجية اجلديدة ملكتب املدعية 
يءاسي". وكان ذلك يف سياق سياسي مل، ومفهوم "احلجم األس٢٠١٨-٢٠١٦العامة للفرتة 

.بصعوبة حتليل عملية امليزنة بسبب السعي إىل ختفيض الزيادة املقرتحةوبومصحبالتحديات 
وأود أن أشري مرة أخرى إىل تعاون احملكمة خالل األسابيع املعقدة، أثناء وبعد النظر يف امليزانية. -٧

وباإلضافة إىل ذلك، أود أن أؤكد أنه ليس لدينا يف هذه املرحلة أي أساس تقين لتحديد املزيد من 
.التخفيضات دون املساس بقدرة احملكمة على الوفاء بأنشطتها األساسية وحتقيق توقعات الدول األطراف
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مل تكن املعلومات املقدمة إىل اللجنة واضحة وشفافة دائما، مبا يف ذلك املعلومات ، السيد الرئيس-٨
ا، وينطبق ذلك خاصة على الطلبات املتع لقة باملساعدة املؤقتة العامة املتعلقة بامليزانية املقرتحة ذا

واستخدامها. وتلقت اللجنة أيضا قدرا كبريا من املعلومات اإلضافية لوثيقة امليزانية نفسها. ومل تقدم 
التوصيات املتعلقة بالتخفيضات دون التأكد سلفا من فهم احملكمة هلا واعتبارها قابلة للتنفيذ دون 

مع احملكمة والنظر يف املعلومات اإلضافية املقدمة منها، أوصت اإلخالل بأنشطتها الرئيسية. وبعد التشاور
مليون يورو، ١٣٩,٩٦املعدلة البالغ قدرها  ٢٠١٦اللجنة باملوافقة على امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

يف املائة) مع الفائدة املستحقة على قرض الدولة٧,١ماليني يورو (٩,٢٩اليت متثل زيادة يبلغ قدرها 
يف املائة) بدون الفائدة املستحقة على هذا ٦,٣ماليني يورو (٨,١٦املضيفة، أو زيادة يبلغ قدرها 

. وعند استعراض توصيات اللجنة، من املهم أن تدرك الدول ٢٠١٥القرض، مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام 
أجيال مؤقتا للنفقات، وأن من األطراف أن عددا من التخفيضات املقرتحة للحد من الزيادة ال يعدو إال ت

.٢٠١٧املرجح بالتايل أن يعاد تقدميها يف امليزانية املقرتحة لعام 
واستشرافا للمستقبل، تود اللجنة أن تعزز عالقة العمل اإلجيابية بينها وبني مجعية الدول األطراف -٩

الني التاليني:واحملكمة  بالرتكيز على ا
:عن طريق ما يليدخال حتسينات على عملية امليزنة األول، يتعلق بإ(أ)

االستعانة بوجه أفضل وأكثر كفاءة مبجلس التنسيق لتقليل احتمال تقدمي مقرتحات ‘١’
متداخلة وتوفري عمليات أفضل لضمان اتساق رسالة وسياسة اإلنفاق يف مجيع أحناء 

مكنة بوجه أفضل احملكمة. وسيسمح ذلك أيضا بتحديد الكفاءات وأوجه التآزر امل
وتبسيط األنشطة؛) ١(وتنفيذها نتيجة لتحديد مواضع االزدواجية

يوما من بداية دورة ٤٥أن تقدم الوثائق اليت سيتم النظر فيها، من حيث املبدأ، قبل ‘٢’
اللجنة باللغتني اإلنكليزية والفرنسية؛

ط الضوء أوال على تكلفة أن تقدم امليزانية التكاليف املتعلقة بالسنة التالية مع تسلي‘٣’
اإلبقاء على األنشطة اجلارية، مث مع توضيح التعديالت املقرتح إدخاهلا عليها، مث مع 
حتديد التكلفة الكاملة لتلك األنشطة والنتائج املرتتبة على تغيريها، مع بيان 

الكفاءات احملددة أو األنشطة اليت ميكن وقفها لتعويض أي تكاليف إضافية.
على سبيل املثال، من خالل إنشاء -أن تضع اجلمعية سياقا واضحا قبل إعداد امليزانية والثاين، (ب)

.)٢("غالف" أو إطار لسنوات امليزانية املقبلة
:أود أن أسلط الضوء على النقاط التالية فيما يتعلق بإدارة املوارد البشرية،السيد الرئيس-١٠
("سن التقاعد"):السن اإللزامية النتهاء اخلدمة(أ)

املتعلق بالسن اإللزامية النتهاء )٣(أحاطت اللجنة علما باجلزء من تقرير احملكمة‘١’
٢٩املؤرخ ٦٩/٢٥١اخلدمة ("سن التقاعد")، وبقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

عاما، ٦٥الذي رفع السن اإللزامية إلنتهاء اخلدمة إىل ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 
يد تاريخ تنفيذ هذا القرار يف وقت الحق. وتؤيد اللجنة توصية احملكمة بزيادة مع حتد

كانون ١سنة، اعتبارا من ٦٥إىل ٦٢السن اإللزامية النتهاء اخلدمة باحملكمة من 

ء ال يوجد دليل على بذل جهود يف احملكمة لتحقيق وفورات احلجم، وبالعكس وجدت ازدواجية يف امليزانية مثل اعتماد ميزانيات منفصلة إلنشا)١(
).٤٥٥و١٤٢(ب) و٦٨، الفقرات ICC-ASP /10/14قواعد بيانات يف هيئة الرئاسة ومكتب املدعية العامة وقلم احملكمة (انظر  

لد الثاين، ،(ICC-ASP/13/20)، ٢٠١٤مسية جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة عشرة، نيويورك الوثائق الر )٢( ا
.٤٤، الفقرة ٢-اجلزء باء

)٣(
CBF/24/17 ، (تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية).٧٩-٧٦الفقرات
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، شريطة عدم تأثري هذا القرار على احلقوق املكتسبة للموظفني ٢٠١٦الثاين/يناير 
احلاليني.

دمة من زيادة السن اإللزامية النتهاء اخلبأن توافق اجلمعية على ولذلك أوصت اللجنة ‘٢’
سنة، وبأن توافق أيضا على إجراء التغيريات الالزمة يف النظام األساسي ٦٥إىل ٦٢

للموظفني لتنفيذ هذا القرار.
التمثيل اجلغرايف:(ب)

والحظت أن أشارت اللجنة إىل قلقها السابق بشأن التمثيل اجلغرايف يف احملكمة. ‘١’
احملكمة عرضت العمل مع الدول األطراف من مناطق ممثلة متثيال ناقصا على تسهيل 
وتشجيع املزيد من طلبات التعيني من تلك املناطق. والحظت اللجنة أيضا اعتزام 

احملكمة توسيع نطاق تطبيق مبدأ التمثيل اجلغرايف جلميع التعيينات احملددة املدة.
بأن تتخذ احملكمة خطوات لضمان توزيع إعالنات الوظائف وأوصت اللجنة بشدة‘٢’

الشاغرة على نطاق أوسع، وضمان توزيع االعالنات دائما بكل من لغيت العمل 
باحملكمة (اإلنكليزية والفرنسية).

والحظت اللجنة أيضا أن اقرتاح حتويل عدد من وظائف املساعدة املؤقتة العامة إىل ‘٣’
ى التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني.وظائف ثابتة قد يؤثر عل

وأوصت اللجنة لذلك بأن تراعي احملكمة التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني عند ‘٤’
ا بشأن التحويل املقرتح لوظائف املساعدة املؤقتة العامة. تقدمي توصيا

ة إىل وظائف دائمة:حتويل الوظائف املمولة منذ مدة طويلة من املساعدة املؤقتة العام(ج)
الحظت اللجنة أن احملكمة طلبت عددا من الوظائف املمولة حاليا من املساعدة 

التطورات يف املؤقتة العامة لتغطية مهام أساسية طويلة األجل للمحكمة. وبأخذ 
األنشطة القضائية واحلاجة إىل توفري بيئة عمل أكثر أمنا وكفاءة يف االعتبار، أوصت 

نيفق اجلمعية على حتويل وظائف املساعدة املؤقتة العامة يف الربناجماللجنة بأن توا
إىل وظائف ثابتة.والثاين األول نيالرئيسي

طرائق التعاقد للتعيينات القصرية األجل (أو املؤقتة):(د)
أحاطت اللجنة علما بأن احملكمة تنظر يف إدخال نوع جديد من التعيينات القصرية ‘١’

ة. وستليب هذه التعيينات القصرية األجل احتياجات احملكمة القصرية األجل يف احملكم
ا عن سنة واحدة (قابلة للتجديد بشكل استثنائي ملدة ال  األجل احملددة اليت تقل مد

سنتني). تزيد على 
وأحاطت اللجنة علما باقرتاح احملكمة وأيدته بوجه عام ووافقت على تنفيذه مؤقتا يف ‘٢’

ا تكرر أيضا أمهية مراعاة التمثيل انتظار  املوافقة النهائية من قبل اجلمعية. بيد أ
اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني من املرحلة األوىل للنظر يف التعيينات القصرية األجل.

إعادة تصنيف الوظائف:(ه)
ا قد‘ ١’ تكون أشارت احملكمة يف املاضي إىل أن إعادة التصنيف عملية استثنائية، وأ

صعودا أو هبوطا، وأن من املتوقع أن تقتصر يف الظروف العادية على عدد حمدود من 
الوظائف يف امليزانية السنوية، وال ينبغي استخدامها كأداة للرتقية أو لتربير زيادة حجم 

العمل.
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ورحبت اللجنة باعتزام إنشاء جملس مراجعة التصنيف، وأقرت أيضا بأنه، نظرا لآلثار ‘٢’
الية واآلثار على امليزانية واملالية إلعادة التصنيف، ينبغي أن تواصل اجلمعية امل

االحتفاظ بسلطة املوافقة النهائية على إعادة التصنيف، إىل حني اكتساب املزيد من 
اخلربة بالنهج اجلديد للمحكمة .

ألول والحظت اللجنة أن مهام ومسؤوليات بعض الوظائف يف الربناجمني الرئيسيني ا‘٣’
أوصت بالتايل بأن توافق اجلمعية على إعادة تصنيف الوظائف و والثاين قد تغريت، 

املطلوبة.
السيد الرئيس، سأنتقل اآلن إىل املسائل املالية:-١١
حالة تسديد االشرتاكات:(أ)

استعرضت اللجنة حالة تسديد االشرتاكات والحظت مع القلق أن جمموع االشرتاكات غري 
، مبا يف ذلك االشرتاكات يف امليزانية العادية، وصندوق ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١٥املسددة يف 

. )٤(يورو٩٦١١٧٤٣٨بلغ يالطوارئ، والفائدة على القرض املقدم من الدولة املضيفة، 
أمهية تسديد االشرتاكات بالكامل ويف الوقت احملدد. وقد يؤدي عدم وشددت اللجنة على

القيام بذلك إىل اإلخالل بشكل خطري باألرصدة املالية الالزمة لسري العمل اليومي باحملكمة. 
اية العام، إىل اللجوء إىل  وقد تضطر احملكمة، يف حالة عدم تسديد هذه االشرتاكات حىت 

صندوق رأس املال العامل.
املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية:(ب)

أداء امليزانية:‘١’
٧٣,٦٦يف املائة، أو ٥٦,٤الحظت اللجنة أن معدل التنفيذ يف منتصف العام بلغ 

مليون يورو، ١٣٠,٧٦البالغ قدرها ٢٠١٥مليون يورو من امليزانية املعتمدة لعام 
مقارنة مبعدل التنفيذ يف العام املاضي، الذي يف املائة ٤,٥وميثل ذلك زيادة قدرها 

توقع احملكمة معدل تنفيذ يبلغ . وت٢٠١٤حزيران/يونيه ٣٠يف املائة يف ٥١,٩بلغ 
اية العام بالنسبة للميزانية املعتمدة البالغ ١٢٨,٠٢يف املائة، أو ٩٨ مليون يورو يف 

ائة مقارنة مبعدل التنفيذ يف امل١,٣مليون يورو، مما ميثل زيادة تبلغ ١٣٠,٦٧قدرها 
. ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١يف املائة يف ٩٦,٧يف العام املاضي، الذي بلغ 

صندوق الطورائ:‘٢’
٧,٤٦بلغ الرصيد االفتتاحي لصندوق الطوارئ، ٢٠١٥كانون الثاين/يناير ١يف 

ماليني يورو.
على النحو الوارد يف ، بلغ إمجايل اإلخطارات األربعة، ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١٥ويف 

ا اخلامسة والعشرين ملا ٨٠٠٢٦٣٦رفق اخلامس من تقرير اللجنة عن أعمال دور
يف املائة).٥٣,١يورو (٢٠٠٣٢٨٣، وبلغ معدل التنفيذ )٥(يورو

يورو١٥٥٠١٧٣٠.......يورو)٥٠٣١٠٣ذلك الفائدة (االشرتاكات غري املسددة مبا يف ) ٤(
يورو٦٤٥١٥١٨..لسابقة)اجمموع االشرتاكات غري املسددة مبا يف ذلك الفائدة (السنوات 

ويور ١٦١٦.............الشرتاكات غري املسددة مطروحا منها صندوق الطوارئا
يورو٩٦١١٧٤٣٨......................................غري املسددةموع االشرتاكات جم

)٥(
ICC-ASP/14/15.املرفق اخلامس ،
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ستخدام صندوق الطوارئ عندما وشددت اللجنة مرة أخرى على أنه ينبغي النظر يف ا
ال ميكن التنبؤ باحلدث الذى أدى إىل تقدمي الطلب عند وضع امليزانية أو ال ميكن 
تقدير تكلفته بدقة فقط. وقد تشمل هذه األحداث فتح ملف حالة جديدة أو وقوع 
تطورات غري متوقعة يف حالة جارية. وحثت اللجنة احملكمة على التحلي باالنضباط 

دا بامليزانية عند صياغة الطلبات. وعالوة على ذلك، شجعت اللجنة الصارم ج
احملكمة على بذل كل جهد ممكن الستيعاب مجيع النفقات غري املتوقعة يف امليزانية 

.العادية
: ٢٠١٦امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام ‘٣’

دمتها احملكمة واليت اليت ق٢٠١٦الحظت اللجنة أن امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 
مليون يورو ٢٢,٦١مليون يورو متثل زيادة يبلغ قدرها ١٥٣,٢٧يبلغ جمموعها 

موع البالغ قدره ٢٠١٥يف املائة) مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام ١٧,٣( . ويتضمن ا
مليون يورو الفائدة املستحقة على القرض املقدم للمباين الدائمة البالغ ١٥٣,٢٧

مليون يورو. ونظرت اللجنة يف الطلبات املقدمة لكل برنامج رئيسي على ٢,٢قدرها 
حدة. وبعد دراسة دقيقة لالحتياجات الفعلية، أوصت اللجنة بتخفيضات يف الربامج 

مليون يورو. ١٣,٣١الرئيسية بلغ جمموعها 
امليزانية التكميلية:‘٤’

ميزانية تكميلية مقرتحة يبلغ ، قدمت احملكمة ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٢يف 
ستجدات اليت طرأت نتيجة إلصدار أمر يورو وأوضحت امل٣٠٠١٩٨جمموعها 

بالقبض على أمحد الفقيه املهدي ونقله إىل احملكمة.
وبغض النظر عن عدم توافر الوقت الالزم للمراجعة، نظرت اللجنة يف هذا الطلب 

وب.فقة على املبلغ املطلاوأوصت اجلمعية باملو 
السيد الرئيس، سأنتقل اآلن إىل املساعدة القانونية:-١٢
للدفاع تتجاوز ضعف امليزانية لمساعدة العامة لأساسا الحظت اللجنة أن امليزانية املطلوبة (أ)

يف ١٠٧يورو، أو ٩٠٠٥٢٥٢جمموعها املعتمدة هلذه املساعدة يف السنة املاضية حيث بلغ
يف املائة، ١٧لدفاع أيضا زيادة ميزانيته بنسبة  ي العام لامقسم احملوطلباملائة من هذه امليزانية. 

يورو.٤٠٠٣١٦أو 
والحظت اللجنة أيضا مع القلق أن املبلغ املقدر أصال ألفرقة الدفاع يف القضايا األربع مبوجب (ب)

يورو، أو ما يزيد على ثلث املبلغ الذي سيخصص مليزانية٤٠٠٦٨٠١يبلغ ٧٠املادة 
املساعدة القانونية بأكملها.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء جتدد االجتاه حنو الزيادة الكبرية يف تكاليف املساعدة القانونية، (ج)
السيما يف ضوء النمو املتوقع يف نشاط مكتب املدعية العامة يف السنوات املقبلة، فضال عن 

اإلجراءات. وأحاطت اللجنة علما بأن الزيادة يف الطلبات املقدمة من الضحايا للمشاركة يف
املسجل يعتزم مراجعة نظام املساعدة القانونية يف احملكمة، وتتطلع اللجنة اىل النظر يف  نتائج 

هذه املراجعة.
وبعد املناقشة مع اللجنة، أفاد املسجل بأنه ميكن حتقيق ختفيضات يف الزيادات املقرتحة يبلغ(د)

ة لكل من الدفاع والضحايا يف ضوء التغيريات املتوقعة يف بعض النسببيورو ٢٠٠٦٦٦قدرها 
اإلجراءات اجلارية. وأوصت اللجنة بأن توافق اجلمعية على هذه االقرتاحات.
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السيد الرئيس، سأنتقل اآلن إىل املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات:-١٣
، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١إىل كانون الثاين/يناير١البيانات املالية للمحكمة للفرتة من (أ)

كانون ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١والبيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للفرتة من 
:٢٠١٤األول/ديسمرب 

رحبت اللجنة بالعرض الذي قدمه املراجع اخلارجي للحسابات وأعربت عن تقديرها ‘١’
لنوعية العمل الذي قام به. 

تقدمي التقريرين املتعلقني بالبيانات املالية للمحكمة والبيانات املالية ويف معرض‘٢’
للصندوق االستئماين للضحايا، والتقرير املتعلق باملباين الدائمة، أبلغ املراجع اخلارجي 

جوهرية وتعكس بدقة الوضع اءخطأللحسابات اللجنة بأن البيانات خالية من أي 
ماين للضحايا وميكنه بالتايل أن يقدم رأيا غري املايل للمحكمة والصندوق االستئ

متحفظ بشأن هذه البيانات.
:راجعةجلنة امل(ب)

استعرضت اللجنة ميثاق جلنة املراجعة والحظت أنه يشمل مجيع العناصر املطلوبة ‘١’
مبوجب املبادئ التوجيهية ملعهد مراجعي احلسابات. وأوصت اللجنة بالتايل بأن توافق 

ميثاق جلنة املراجعة.اجلمعية على 
متكنت من املخصصة املعنية مبراجعة احلساباتوالحظت اللجنة أيضا أن اللجنة ‘٢’

استكمال عملية اختيار ثالثة أعضاء خارجيني للجنة املراجعة يف الوقت احملدد، 
واختارت املرشحني املناسبني. وأوصت اللجنة بالتايل بأن توافق اجلمعية على تعيني 

لتالية أمساؤهم:املرشحني ا
السيد مسري أبو لغد (األردن)؛-
السيد ديفيد بانيانكا (بوروندي)، العضو يف جلنة امليزانية واملالية؛-
لسيد خورخي دوهالت (املكسيك)؛ا-
السيدة لور إستفيين (فرنسا)؛ -
السيدة إيلينا سوبكوفا (سلوفاكيا)، العضوة يف جلنة امليزانية واملالية.-

ايوالحظت اللجنة أن فرتة الوالية احلالية للمراجع ا‘٣’ ةخلارجي للحسابات ستنتهي يف 
العام املقبل بعد مراجعة البيانات املالية للمحكمة والصندوق االستئماين للضحايا 

وإصدار تقرير املراجعة السنوي الشامل بشأن التقارير املالية ٢٠١٥الصادرة لعام 
الدائمة. ولضمان وجود مراجع خارجي للحسابات بصفة واإلدارية ملشروع املباين

بأن توافق اجلمعية على ، ألسباب فنية فقط، مستمرة يف احملكمة، أوصت اللجنة
متديد فرتة الوالية احلالية للمراجع اخلارجي للحسابات، دون اإلخالل حبق مراجع 

املة أخرى. احلسابات اخلارجي احلايل يف طلب متديد واليته لفرتة أربع سنوات ك
وأوصت اللجنة بأن تنظر جلنة املراجعة يف مسألة تعيني املراجع اخلارجي للحسابات 

.٢٠١٦يف عام 
السيد الرئيس، سأختتم بياين اآلن بتجاوز تكاليف املباين الدائمة:-١٤
ا الثالثة عشرة املستأتفة بزيادة سقف ميزانية املشروع مرة أخرى (أ) ٦مببلغ أذنت اجلمعية يف دور

مليون يورو ٢٠٤مليون يورو، منها ٢٠٦ماليني يورو ليصل إمجايل ميزانية املشروع إىل 
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مطلوبة يف حينه حسب التقديرات. وقررت اجلمعية أن متول الزيادة من صندوق االلتزامات 
املرتتبة على استحقاقات املوظفني وصندوق رأس املال العامل فقط.

ت اجلمعية إىل املراجع اخلارجي للحسابات أن ينظر يف أية خماطر ويف الوقت نفسه، (أ) طلب(ب)
ا يف هذا الشأن؛ و(ب)  تتعلق باخنفاض رصيد الصندوقني، وطلبت إىل اللجنة أن تقدم توصيا
طلبت إىل املراجع اخلارجي للحسابات مراجعة حسابات املشروع مع الرتكيز على جتاوزات 

.)٦(تلك التجاوزاتالتكاليف، وطلبت إىل اللجنة أن حتلل
وأحاطت اللجنة علما بالتوصيات الثماين الواردة يف تقرير املراجع اخلارجي للحسابات املقدم يف (ج)

بشأن االحتياطيات النقدية وأعربت عن تقديرها للعمل ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ١٣
والتحليل املقدم من املراجع اخلارجي للحسابات يف هذا الشأن.

رضت اللجنة ونظرت يف أكثر من مناسبة يف موضوع االحتياطيات النقدية للمحكمة، واستع(د)
وبوجه خاص يف صندوق االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني وصندوق رأس املال 
العامل. وشددت اللجنة على ضرورة أن يكون صندوق االلتزامات املرتتبة على استحقاقات 

بالتزاماته املتعلقة باملوظفني وبأعماله األساسية يف مجيع األوقات. وال املوظفني قادرا على الوفاء
ينبغي أن يؤدي النقص يف متويل صندوق االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني إىل أعباء 
مالية على املنظمة يف املستقبل وإىل ضغوط ال داعي هلا على أعماهلا األساسية. ويف نفس 

استخدام صندوق رأس املال العامل ألغراض خالف الوفاء مبشاكل السيولة السياق، ال ينبغي
القصرية األجل ريثما يتم استالم االشرتاكات املقررة.

وعلى الرغم من ذلك، قررت اجلمعية تغطية تكاليف التجاوزات من  صندوق االلتزامات املرتتبة (ه) 
بعد النظر يف توصيات املراجع على استحقاقات املوظفني وصندوق رأس املال العامل. و 

اخلارجي للحسابات، أوصت اللجنة مبا يلي:
ينبغي أن حيتفظ صندوق االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني مبوارد لتغطية ‘١’

. وميكن ٢٠١٦مليون يورو يف عام ٠,٧التزامات القضاة واملوظفني اليت يبلغ قدرها 
زء من التجاوزات يف تكلفة املباين الدائمة، بينما استخدام الرصيد املتبقي لتغطية ج

سيسمح املزيد من التحليل للخيارات املتاحة لبناء االحتياطي الالزم لتغطية هذه 
اية التوصية ببالتدريج االلتزامات  ملطاف مبستوى مناسب لصندوق االلتزامات ايف 

؛املرتتبة على استحقاقات املوظفني
البالغ ٢٠١٥ى صندوق رأس املال العامل عن مستواه يف عام ينبغي أن ال يقل مستو ‘٢’

مالين يورو ٣,٣ماليني يورو. ومع ذلك، جيوز استخدام ما ال يزيد على ٧,٤قدره 
لتغطية الرصيد املتبقي من التجاوزات يف تكاليف املباين الدائمة. ولتجديد موارد 

جنة بأن تستخدم الفوائض صندوق رأس املال العامل إىل مستواها املعتمد، أوصت الل
فصاعدا على سبيل األولوية هلذا الغرض؛٢٠١٦كانون الثاين/يناير ١من 

وكتدبري استثنائي، أوصت اللجنة بأن يؤذن للمحكمة احلصول على خط ائتمان من ‘٣’
أحد املصارف التجارية ملدة سنة واحدة من أجل تغطية الفرق بني رصيد صندوق 

ماليني يورو. وعند فتح خط ٧,٤اه املعتمد البالغ قدره رأس املال العامل ومستو 
االئتمان، ميكن اإلفراج عن صندوق للطوارئ واالستفادة من األحكام املنصوص 

،(ICC-ASP/13/20/Add.1)٢٠١٤.. .الثالثة عشرة املستأنفةالوثائق الرمسية ... الدورةصيل، انظرالالطالع على التف)٦(

. ومن اجلدير بالذكر أن اجلمعية وافقت من قبل يف كانون ١١إىل ٢ات من الفقر ، (ICC-ASP/13/Res.6)، زء الثاينجلا
مليون يورو دون حتديد مصادر التمويل. ٢٠٠مليون يورو إىل ١٩٥,٧األول/ديسمرب املاضي على زيادة احلد األقصى من 
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عليها يف النظام املايل والقواعد املالية. وينبغي استيعاب الرسوم الناجتة عن خط 
احلاجة إىل مزيد من االئتمان باحملكمة. وستقوم اللجنة باستعراض احلالة وستنظر يف

؛٢٠١٧التدابري يف سياق امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 
من أجل احملافظة على االنضباط يف وفيما يتعلق باملستقبل، أوصت اللجنة اجلمعية، ‘٤’

، بأن تستخدم األموال املتعلقة بكل صندوق لألغراض اليت أنشئ من أجلها امليزانية
فقط.

شكرا لكم
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عاشرالمرفق ال

)١(٢٠١٦التكميلية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لعام ميزانية ال

مقدمة- أوالً 
االفرتاضات املتعلقة مبيزانية عتضو ة الدولية ("احملكمة")، وفقًا للممارسة املتّبعة يف احملكمة اجلنائي-١

ال القضائي ويف جمال املقاضاة للسنة ٢٠١٦عام  ا أجهزة احملكمة استنادًا إىل خطط العمل يف ا وأقر
اية متوز/يوليو  .٢٠١٥التالية، بقدر إمكان تقديرها على وجه الدقة عند 

. وبالتايل مل ٢٠١٥غسطس آب/أ٧يف ٢٠١٦ميزانية احملكمة الربناجمية املقرتحة لعام وقدمت-٢
يكن بوسع احملكمة تضمني مقرتحها املتعلِّق بامليزانية املتطلبات اإلضافية املرتتبة على املستجدات اليت 

حصلت بعد ذلك التاريخ.
أيلول/سبتمرب ١٨ومن أهم هذه املستجدات إصدار أمر بالقبض على أمحد الفقيه املهدي بتاريخ -٣

. لقد حدث ذلك بناء على القرار ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٢٦إىل احملكمة يف بهونقل املشتبه ٢٠١٥
ا يف  ٢٠١٣الذي اّختذته املدَّعية العامة يف كانون الثاين/يناير  بفتح حتقيق يف مايل يف جرائم مدَّعى بارتكا

ائل عام . ومن املزَمع حاليًا عقد جلسة اعتماد التهم يف هذه القضية يف أو ٢٠١٢كانون الثاين/يناير 
٢٠١٦.

، تقدِّم احملكمة بالوثيقة )٢(من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة٧-٣و٦-٣ووفقًا للبندين -٤
احلالية مقرتحاً تكميلياً بشأن امليزانية يـُبَـنيَّ فيه ما يرتّتب على املستّجدات املعنية من تبعات تتعلق بامليزانية 

يورو.٣٠٠١٩٨وما تستلزمه من متطلبات مالية، يبلغ مقدارها اإلمجايل 
،ألف يورو منه على حنو أدق٩٠,٦، أيويُعتزم صرف ما يناهز نصف هذا املبلغ املطلوب-٥
لفريق الدفاع، بينما ميثل املقدار الثاين من حيث املستحقة ألتعاب القانونية والنفقات الشهرية تسديد ال

ألف يورو، املوارد الالزمة لتوفري خدمات لغوية بالعربية وبلغة التماشيق، باعتبارمها ٤٠,٢الكرب، البالغ 
املتضررة يف القضية املعنية. وسيستوعب قلم احملكمة التكاليف املتأتية عن /اجلماعات الضحايالغَيت املتهم و 

ج  االت األخرى، كما ترد تفاصيله أدناه، وذلكم  أحدث املستجدات يف احلالة يف مايل يف عدد من ا
اتّبعته أجهزة أخرى أيضاً.

االفتراضات- ثانياً 
ض أن احملكمة سُتجري حتقيقات ناشطة يف مثاين املقرتحة استنادًا إىل افرتا٢٠١٦أُِعّدت ميزانية -٦

حاالت، منها احلالة يف مايل، لكن على أن تكون ست قضايا فقط قد بلغت املرحلة االبتدائية يف عام 
، ألنه مل يكن من املرتقب عند تقدمي امليزانية املقرتحة أن يصدر أمر بالقبض على مشتبه به يف ٢٠١٦

بض عليه. فامليزانية التكميلية احلالية تستند إىل افرتاض أن جلسة اعتماد التهم احلالة يف مايل وأن يتسّىن الق
ذه ٢٠١٦يف هذه القضية املستجدة ستجري يف الربع األول من عام  ا سد التكاليف املرتبطة  ويراد 

لالتذييالقضية حىت مرحلة اإلجراءات هذه، دون استباق أي قرار آخر قد يصدر عن القضاة. ويرد يف 
مزيد من املعلومات بشأن االفرتاضات املعنية.

)١(
ICC-ASP/14/10/Add.2.

اجلنائية الدولية.انظر النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة )٢(
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الماليةآلثارا- ثالثاً 
ُأِخذت باحلسبان عند إعداد هذه امليزانية التكميلية املوارد اليت أُدرجت بالفعل من أجل مايل يف -٧

يئ لتحمُّل ٢٠١٦ميزانية عام  ا  ا اآلثارالربناجمية املقرتحة. إ املالية املرتقبة حاليًا وفق أفضل تقديرا
ا ستخضع إلخطار باستخدام مبالغ من صندوق الطوارئ. املمكنة. وإذا لزمت أية موارد إضافية فإ

وجيب التنويه إىل أن مثة تغريات يف املتطلبات التشغيلية، تتعلق على اخلصوص باجلوانب األمنية يف -٨
ليص امليزانية التكميلية األصلية اليت كان من املزَمع تقدميها يف أوائل هذا امليدان، قد أفضت باحملكمة إىل تق

ا، حبسب االقتضاء. الشهر. وتواصل احملكمة رصد املستجدات يف القضية بغية مواصلة حتديث تقديرا
إن متطلبات امليزانية احلالية املتأتية عن أحدث املستجدات يف احلالة يف مايل تبلغ ما -٩

ألف يورو فيما خيص قلم احملكمة.١٩٨,٣جمموعه 
وكما يـُبَـنيَّ يف اجلدول أدناه، ختص التكاليف اإلضافية الرئيسية بند املساعدة املؤقتة العامة، -١٠

وبند اخلدمات التعاقدية، وبند تكاليف حمامي الدفاع، وبند النفقات التشغيلية العامة.

ورو): الميزانية التكميلية المقترحة (بآالف الي١الجدول 

الربنامج الرئيسي الثالثالبند
٤٠,٢املساعدة املؤقتة العامة

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٤٠,٢ا
٣,٨السفر

٣٠,٠اخلدمات التعاقدية
٩٠,٦حمامو الدفاع

٣٣,٨النفقات التشغيلية العامة
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١٥٨,١ا

١٩٨,٣المجموع

وصف الموارد-رابعاً 
قلم المحكمة–البرنامج الرئيسي الثالث -ألف

لـّما كان قلم احملكمة اجلهاز املسؤول عن اجلوانب غري القضائية إلدارة شؤون احملكمة وتوفري -١١
اخلدمات هلا فإن ميزانيته تتحدد مبقدار الدعم املطلوب تقدميه. وفيما خيص احلالة يف مايل، سيتعنيَّ على
قلم احملكمة أن يوفَّر على اخلصوص خدمات لغوية، وخدمات يف جمال تدبر األعمال القضائية، وخدمات 

للشهود، ومساعدة قانونية، وعمالً توعوياً.
وقد بذل قلم احملكمة قصارى جهده للتكفل بقدر املستطاع بتوفري خدماته املتعلقة بأحدث -١٢

املستجدات يف احلالة يف مايل ضمن حدود موارده اليت مت بالفعل اقرتاحها يف إطار امليزانية الربناجمية لعام 
والشهود لضحايا م ااألعمال القضائية وقسإدارة . وهلذه الغاية تعهَّدت عدة أقسام، منها قسم ٢٠١٦
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، باستيعاب التكاليف اإلضافية املتصلة جبلسة اعتماد التهم ضمن حدود وتعويض الضحاياوقسم مشاركة 
.٢٠١٦املوارد املرصودة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

ا بيد أن قلم احملكمة سيظل مع ذلك حيتاج إىل موارد إضافية، من املوارد من املوظفني ومن غريه-١٣
.من املوارد، لتوفري اخلدمات املالئمة، على النحو املعروض أدناه

المزيد من الموارد من الموظفين- ١

لتوفري خدمات الدعم اللغوي، سيحتاج قسم اخلدمات اللغوية إىل موظفني مؤقتني إضافيني على -١٤
النحو التايل:

ملدة أسبوعني بغية تقدمي اثنان من مرتمجي/مراجعي اللغة العربية املستقلني سيلزم كل منهما)أ(
الدعم يف جمال الرتمجة العربية يف سياق اعتماد التهم؛

) ملدة أسبوع يف بهثالثة ترامجة من ترامجة اللغة العربية املستقلني (اللغة اليت يتكلمها املشتبه )ب(
لتوفري خدمات الرتمجة الشفوية ٢٠١٦الفرتة املمتدة من كانون الثاين/يناير إىل آذار/مارس 

خالل جلسة اعتماد التهم؛
/موكِّلي احملامني بلغات احلاالت الضحاياخدمات ترمجة شفوية يف امليدان لدعم اللقاءات مع )ج(

شفوية يف مركز االحتجاز.الرتمجة الذات الصلة (ومنها لغة التماشيق واللغة العربية)، وخدمات 
.عدة املؤقتة العامةبياناً وجيزاً مبتطلبات قلم احملكمة من املسا٢ويتضمن اجلدول -١٥

(بآالف اليورو): متطلبات قلم المحكمة من المساعدة المؤقتة العامة٢الجدول 

موعمدة العمل باألشهرالرتبةالقسمالصفة ا
: شعبة الخدمات القضائية٣٨٠٠

٣٠,٥٣٣,١-فقسم اخلدمات اللغويةمرتمجون/مراجعون
٠,٢٥٧,٣رر-عخ قسم اخلدمات اللغويةترامجة ميدانيون

٤٠,٢قلم المحكمةمجموع

ألف يورو١٥٨,١غير الموظفينمن الموارد - ٢

آالف يورو٣,٨السفر)أ(

ألف يورو لسد متطلبات سفر ترامجة اللغة ٣,٨حيتاج قسم اخلدمات اللغوية إىل مبلغ مقداره -١٦
العربية ومرتمجيها/مراجعيها.

وألف يور ٣٠,٠اخلدمات التعاقدية(ب)

حيتاج قسم العالقات اخلارجية والتنسيق امليداين إىل موارد الستئجار خدمات شركة توفر متطلبات -١٧
عمل املكتب امليداين القائم يف باماكو وحتسينه. كما إن هناك احتياجات مرتبطة باملتطلبات األمنية يف 

تطلبات املعنية احلالة يف مايل بوجه عام ويف هذه القضية على وجه التحديد. وتبلغ كل امل
يورو.ألف٣٠,٠
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ألف يورو٩٠,٦حمامو الدفاع(ج)

ألف يورو لسد األتعاب القانونية والنفقات ٩٠,٦حيتاج قسم دعم احملامني إىل مبلغ مقداره -١٨
الشهرية لفريق الدفاع عن السيد املهدي خالل املرحلة التمهيدية، وفقًا للسياسة فيما يتعلق باملساعدة 

وتزويد الفريق باألموال الالزمة إلجراء عمليات التحقيق خالل األشهر الثالثة األوىل من السنة )٣(القانونية
اليت ستنتهي إىل انعقاد جلسة اعتماد التهم.

ألف يورو٣٣,٨النفقات التشغيلية العامة(د)

وممثلني ألف يورو للتواصل مع صحفيني ٣٣,٨حيتاج قسم اإلعالم والتوعية إىل مبلغ مقداره -١٩
موعات املتضررة، ضحاياالالتواصل مع من مايل، باعتبارهم نظراء هاّمني يف دينللمجتمع امل ا يتيح مموا

ا يف أُوىل القضايا األفضل بدوربوجه اإلحاطة  لحالة يف مايل.لاحملكمة وإجراءا

التذييل

(مالي)٢٠١٦االفتراضات فيما يتعلق بالميزانية التكميلية لعام 
موعالعنصر ا
٥ثالثة أشهريف املزَمع عقدها االستماععدد جلسات -١
١اتعدد التحقيق-٢
١عدد املكاتب/أماكن التواجد امليدانية-٣
١/املتهمني الذين سيمثُلون أمام احملكمةمعدد املشتبه -٤
١/املتهمني احملتجزينمعدد املشتبه -٥
١املساعدة القانونيةعدد أفرقة الدفاع املموَّلة يف إطار -٦

اانظر )٣( .ICC-ASP/12/3،وثيقة السياسة الواحدة لقلم احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق بنظام املساعدة القانونية اخلاص 



ICC-ASP/14/20

115 20-A-120116

حادي عشرالمرفق ال
قائمة الوثائق

ICC-ASP/14/1/Rev.2جدول األعمال املؤقت
ICC-ASP/14/1/Add.1ئمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقتلقاا
ICC-ASP/14/2 كانون األول/ديسمرب–املساعدة القانونية (متوز/يوليو تقرير قلم احملكمة نصف السنوي األول عن

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

٢٠١٤املخصصة لشعبة التحقيق يف ميزانية عام 
ICC-ASP/14/4 تقرير عن التقدم احملرز يف اعتبار األثر املايل على اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعية العامة للفرتة من

التكاليف ملكتب املدعية العامة واألجهزة األخرى للمحكمة واآلثار املرتتبة على ٢٠١٨إىل ٢٠١٦
اجلنائية الدولية

ICC-ASP/14/5ا الرابعة والعشرينتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أع مال دور
ICC-ASP/14/5/Add.1ا الرابعة والعشرين املستأنفةتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
ICC-ASP/14/6امليزانية التكميلية املقرتحتانة و تقرير احملكمة بشأن امليزاني
ICC-ASP/14/7تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية
ICC-ASP/14/8 ٢٠١٤تقرير عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأدائها الربناجمي لعام
ICC-ASP/14/9امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام ائية على صعيدقرير قلم احملكمة بشأن ما حققته من وفوراتت

٢٠١٤
ICC-ASP/14/10٢٠١٦الدولية لعام الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية يزانية امل
ICC-ASP/14/10/Corr.1١تصويب-٢٠١٦الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام يزانية امل
ICC-ASP/14/10/Corr.2٢تصويب-٢٠١٦الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام يزانية امل
ICC-ASP/14/10/Add.1ملخص تنفيذي-٢٠١٦املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام الربناجمية يزانية امل
ICC-ASP/14/10/Add.2٢٠١٦التكميلية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام يزانية امل
ICC-ASP/14/11 ٢٠١٥حزيران/يونيه٣٠تقرير احملكمة اجلنائية الدولية عن أداء ميزانيتها إىل
ICC-ASP/14/12٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١ملالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن السنة املالية املنتهية يف البيانات ا
ICC-ASP/14/13 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للسنة املنتهية يف
ICC-ASP/14/14 جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا خالل تقرير إىل مجعية الدول األطراف عن مشاريع وأنشطة

٢٠١٥حزيران/يونيه ٣٠إىل ٢٠١٤متوز/يوليه ١الفرتة من 
ICC-ASP/14/15ا اخلامسة والعشرين تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
ICC-ASP/14/16كمة اجلنائية الدوليةفيما بني أجهزة احملم احملرز يف استخدام أوجه التآزرتقرير بشأن التقد
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ICC-ASP/14/17 السياسات املتعلقة مبكافحة الغش وباملبلغني عن املخالفات (تقرير احملكمة عن قضايا السياسة العامة
)وخيارات االستثمار األطول أجالً واستحقاقات املوظفنيوبرنامج اإلفصاح املايل، 

ICC-ASP/14/18القرارات -املراجعة من مشروع ٤نتائج املرحلة -لقلم احملكمةتقرير بشأن استعراض اهليكل التنظيمي
قلم احملكمةيكلاملتعلقة

ICC-ASP/14/19 راجعة املعن نتائج عملية قلم احملكمة تقرير
ICC-ASP/14/20 الرابعة ، الدورة يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف

لد الثاين٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦-١٨عشرة، الهاي،  ، ا
ICC-ASP/14/21*تقرير احملكمة عن احلجم األساسي ملكتب املدعي العام
ICC-ASP/14/22٢٠١٨-٢٠١٦: اخلطة االسرتاتيجية ةالعامةمكتب املدعي
ICC-ASP/14/23االستئماين للضحايادوق نصإدارة الساء جملالنتخاب اخلامس ألعضا
ICC-ASP/14/24القضاةتعيني أعضاء اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات
ICC-ASP/14/25 ٢٠١٥ه حزيران/يوني–انون الثاين/يناير ك(تقرير قلم احملكمة نصف السنوي عن املساعدة القانونية(
ICC-ASP/14/26/Rev.1عن التعاونتبتقرير املك
ICC-ASP/14/26/Add.1اسرتاتيجيات إلقاء القبضاملتعلقة بخطة العمل املقرر بشأن تقرير :املرفق الرابع
ICC-ASP/14/26/Add.1/Corr.1١تصويب -اسرتاتيجيات إلقاء القبضاملتعلقة بخطة العمل املقرر بشأن تقرير :املرفق الرابع
ICC-ASP/14/26/Add.1/Corr.2٢تصويب -اسرتاتيجيات إلقاء القبضاملتعلقة بخطة العمل املقرر بشأن تقرير :املرفق الرابع
ICC-ASP/14/26/Add.2 :٢٩-٣٠عرض موجز للحلقة الدراسية املعقودة يف بوتسوانا بشأن تعزيز التعاون (املرفق اخلامس

)٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر 
ICC-ASP/14/27تقرير احملكمة عن التعاون
ICC-ASP/14/28ةرحلي الثاين عن أنشطة جلنة الرقابملالتقرير ا
ICC-ASP/14/29تقرير عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية
ICC-ASP/14/30تقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمة
ICC-ASP/14/31 الكامل لنظام روما األساسي تقرير املكتب عن خطة العمل الرامية إىل حتقيق العاملية والتنفيذ

للمحكمة اجلنائية الدولية
ICC-ASP/14/32تقرير املكتب عن التكامل
ICC-ASP/14/33/Rev.1قرير عن أنشطة جلنة الرقابةت
ICC-ASP/14/33/Add.1]قرار بشأن املباين الدائمة]مشروع
ICC-ASP/14/33/Add.2التكلفة االمجالية للملكية
ICC-ASP/14/34تقريرالفريق العامل املعين بالتعديالت
ICC-ASP/14/35قائمة البنود التكميلية املطلوب إدراجها يف جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة للجمعية
ICC-ASP/14/35/Add.1التوقيعات-االلتماس املقدم من كينيا إىل رئيس مجعية الدول األطراف
ICC-ASP/14/35/Add.2 عمالاألالطلب املقدم من كينيا إلدراج بندين تكميليني يف جدول
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ICC-ASP/14/36انتخاب لشغل منصب شاغر يف جلنة امليزانية واملالية
ICC-ASP/14/37تقرير املكتب عن عملية التخطيط االسرتاتيجي باحملكمة اجلنائية الدولية
ICC-ASP/14/38قرير املكتب عن عدم التعاونت
ICC-ASP/14/39 تقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني من حيث تعيني املوظفني يف احملكمة

اجلنائية الدولية
ICC-ASP/14/40تقرير املكتب عن متأخرات االشرتاكات املستحقة على الدول األطراف
ICC-ASP/14/41وانتخاب القضاةتقرير املكتب بشأن استعراض إجراءات ترشيح
ICC-ASP/14/42 شيحاتبالرت عنية املستشارية االاللجنة بشأنتقرير الفريق العامل التابع للمكتب
ICC-ASP/14/43تقرير احملكمة املرحلي عن الفريق العامل املعين بالوسطاء
ICC-ASP/14/44االحتياطي النقديحسابات راجعة املتعلق مبتقرير ال
ICC-ASP/14/INF.2ةحبسب الصيغة املطبقيل املدفوعات املسددة دفعة واحدة: احلساب األوّ :املباين الدائمة
ICC-ASP/14/L.1اجلزء األول: [مشروع] تقرير مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية)

[مشروع] الوقائع)
ICC-ASP/14/L.2 جلنة وثائق التفويض[مشروع] تقرير
ICC-ASP/14/L.3/Rev.1]تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف [القرار اجلامع]قرار بشأن ]مشروع
ICC-ASP/14/L.4/Rev.1 وصنـدوق رأس املال العامل٢٠١٦[مشروع] قرار بشأن امليزانية الربناجمية لعام ،

األنصبة املقررة لتوزيع نفقات، وجدول ٢٠١٦وصندوق الطوارئ لعام 
٢٠١٦احملكمة اجلنائية الدولية، ومتويل االعتمادات لعام 

ICC-ASP/14/L.5/Rev.1]تعاونقرار بشأن ال]مشروع
ICC-ASP/14/L.6]١٢٤ادة قرار بشأن امل]مشروع
ICC-ASP/14/L.6/Corr.1]١تصويب-١٢٤ادة قرار بشأن امل]مشروع
ICC-ASP/14/L.6/Corr.2]٢تصويب-١٢٤ادة قرار بشأن امل]مشروع
ICC-ASP/14/L.7]قرار بشأن املباين الدائمة]مشروع
ICC-ASP/14/WGPB/CRP.1 ٢٠١٦لعام ة الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدوليةييزانبامل[مشروع] تقرير الفريق العامل املعين :

، والوثائق ذات الصلة٢٠١٦املراجعة اخلارجية للحسابات، وامليزانية الربناجمية لعام 

__________________________


