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الجزء األول
الوقائع

المقدمة- ألف 
ً                                                                                وفقا  للقرار الذي اختذته مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية -١

ا اخلادية العامة احل(فيما يلي "اجلمعية") يف اجللسة  تشرين ٢٤عشرة، املعقودة يفامسة عشرة من دور
ا ال٢٠١٦نوفمرب/الثاين كانون ١٤إىل ٤عشرة يف الفرتة من سادسة ، عقدت اجلمعية دور
.٢٠١٧ديسمرب /األول

، دعا رئيس اجلمعية مجيع الدول األطراف يف نظام روما )١(ً                       ووفقا  للنظام الداخلي للجمعية-٢
ُ       ً                                                 الدورة. ود عيت أيضا  إىل املشاركة يف الدورة بصفة مراقب الدول األخرى اليت األساسي إىل املشاركة يف

ّ                                            وق عت على النظام األساسي أو على الوثيقة اخلتامية.
ُ ِّ       ً من النظام الداخلي للجمعية (فيما يلي "النظام الداخلي")، و ج هت أيضا  ٩٢ً        ووفقا  للمادة -٣

دورة بصفة مراقب إىل ممثلي املنظمات احلكومية الدولية وغريها من الكيانات اليت دعوات للمشاركة يف ال
ا ذات الصلة فضال عن ممثلي ،)٢(ً                   تلقت دعوة دائمة من اجلمعية العامة لألمم املتحدة عمال  بقرارا

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

ُ        ِ          املعتمدة لدى اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية أو اليت ت دعى من ق بل اجلمعية.
كت فيها املنظمات من النظام الداخلي، حضرت أعمال اجلمعية وشار ٩٣كذلك، وعمال باملادة -٤

غري احلكومية املدعوة إىل مؤمتر روما واملسجلة لدى اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية أو اليت 
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، د عيت الدول التالية إىل حضور أعمال اجلمعية: بابوا غينيا ٩٤ً        ووفقا  للمادة -٥

اجلديدة، وباالو، وبوتان، وتركمانستان، وتوفالو، وتونغا، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ومجهورية الو 
والصومال، وغينيا االستوائية، ولبنان، الدميقراطية الشعبية، وجنوب السودان، ورواندا، وسوازيلند،

املتحدة)، ونيوي.- وموريتانيا، وميامنار، وميكرونيزيا (واليات 
.ICC-ASP/16/INF.1وترد قائمة الوفود املشاركة يف الدورة يف الوثيقة -٦
مجعية الدول األطراف، السيد صديقي كابا (السنغال)، الذي انتخب لرئاسةالدورة رئيسوافتتح-٧

ا من الثالثة عشرة إىل ال عشرة.سادسةاجلمعية يف دورا
من النظام الداخلي، مت تعيني الدول التالية أعضاء يف جلنة وثائق التفويض: ٢٥ً        وفقا  للمادة -٨

اململكة كوستاريكا، ،  شيلي، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، سلوفاكيا، السنغال، السويد، أوغندا
.العظمى وأيرلندا الشماليةاملتحدة لربيطانيا

ة.(سلوفينيا) مقرر بربارا كريزمار ةعينت اجلمعية السيد،ويف اجللسة العامة األوىل-٩

١٠-٣جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك، الوثائق الرمسية)١(
جيم.- )، اجلزء الثاينCorr.1وتصويبها ICC-ASP/1/3(الوثيقة ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب

(الدورة التاسعة ٣٢٠٨لعشرون) و(الدورة ا٢٠١١(الدورة اخلامسة) و٤٧٧(الدورة الثالثة) و٢٥٣قرارات اجلمعية العامة )٢(
٤٢/١٠و٣٦/٤و٣٥/٣و٣٥/٢و٣٣/١٨و٣١/٣(الدورة الثالثون) و٣٣٦٩(الدورة التاسعة والعشرون) و٣٢٣٧والعشرون) و

٥٠/٢و٤٩/٢و٤٩/١و٤٨/٢٦٥و٤٨/٢٣٧و٤٨/٥و٤٨/٤و٤٨/٣و٤٨/٢و٤٧/٤و٤٦/٨و٤٥/٦و٤٤/٦و٤٣/٦و
٥٥/١٦١و٥٥/١٦٠و٥٤/١٩٥و٥٤/١٠و٥٤/٥و٥٣/٢١٦و٥٣/٦و٥٣/٥و٥٢/٦و٥١/٢٠٤و٥١/٦و٥١/١و
٥٩/٤٨و٥٨/٨٦و٥٨/٨٥و٥٨/٨٤و٥٨/٨٣و٥٧/٣٢و٥٧/٣١و٥٧/٣٠و٥٧/٢٩و٥٦/٩٢و٥٦/٩١و٥٦/٩٠و
٦٤/١٢١و٦٤/٣و٦٣/١٣٢و٦٣/١٣١و٦١/٢٥٩و٦١/٤٣و٥٩/٥٣و٥٩/٥٢و٥٩/٥١و٥٩/٥٠و٥٩/٤٩و
.٥٦/٤٧٥، ومقررها ٦٤/١٢٤و٦٤/١٢٣و٦٤/١٢٢و
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ا .أمني اجلمعيةمواضطلع مدير أمانة اجلمعية، السيد رينان فيالسيس، مبها-١٠ وقدمت األمانة خدما
إىل اجلمعية.

، التزمت اجلمعية دقيقة ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٤ويف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف -١١
من نظامها الداخلي.٤٣ً        صمت للصالة والتأمل، وفقا  للمادة 

):ICC-ASP/16/1ويف نفس اجللسة، أقرت اجلمعية جدول األعمال التايل (-١٢
.الرئيسقبلمنالدورةافتتاح-١
.والتأملللصالةصمتدقيقة-٢
.عشرةالتاسعةإىلعشرةالسابعةمنللدوراترئيسانتخاب-٣
إىلعشرةالسابعةمنللدوراتاملكتبيفعضواعشرومثانيةللرئيسنائبنيانتخاب-٤

عشرة.التاسعة
.األعمالجدولإقرار-٥
.ااشرتاكاسدادعناملتأخرةالدول-٦
:عشرةالسادسةالدورةيفالدولممثليتفويضوثائق-٧

التفويض؛وثائقجلنةتعيني(أ) 
ض.التفويوثائقجلنةقريرت(ب)

ل.العمتنظيم-٨
.العامةاملناقشة-٩

.املكتبأنشطةعنتقرير-١٠
.احملكمةأنشطةعنتقرير-١١
.للضحايااالستئماينالصندوقإدارةجملستقرير-١٢
.القضاةبرتشيحاتاملعنيةاالستشاريةاللجنة-١٣
.قضاةستةانتخاب-١٤
.واملاليةامليزانيةجلنةيفأعضاءستةانتخاب-١٥
.احملكمةقلمرئيسانتخاب-١٦
.واعتمادهاعشرةالسادسةاملاليةالسنةميزانيةيفالنظر-١٧
.احلساباتمراجعةتقاريريفالنظر-١٨
.العدوانجرميةبشأناحملكمةاختصاصتفعيل-١٩
.اإلثباتوقواعداإلجرائيةوالقواعداألساسيرومانظامتعديالت-٢٠
.التعاون-٢١
.واجلمعيةللمكتبالتابعةالفرعيةاهليئاتعملأساليبستعراضا-٢٢
.األساسيرومانظامالعتمادالعشرونالسنويةالذكرى-٢٣
.الدوليةاجلنائيةاحملكمةملوظفياملؤقتاإلداريلنظامالقواعد املعدلة ل-٢٤
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.األطرافالدولجلمعيةاملقبلةالدورةانعقادبتاريخاملتعلقالقرار-٢٥
.واملاليةامليزانيةللجنةاملقبلةالدوراتانعقادوأماكنبتواريخاملتعلقةالقرارات-٢٦
.أخرىمسائل-٢٧

) القائمة املشروحة للبنود ICC-ASP/16/1/Add.1/Rev.1وتضمنت مذكرة من األمانة (الوثيقة -١٣
املدرجة يف جدول األعمال املؤقت. 

اجللسة األوىل أيضا، وافقت اجلمعية على برنامج العمل، وقررت أن جتتمع يف جلسة عامة ويف ويف-١٤
.٢٠١٨ً                         معنيا  بامليزانية الربناجمية لعام عمل. وأنشأت اجلمعية فريقعملشكل أفرقة 

السيد -١٥ ِ       وعني    . ٢٠١٨للفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية لعام رئيسا) سويد(الهوملسرتوم بريّ
سادسة للفريق العامل املعين بالتعديالت ملدة الدورة الرئيسة(النرويج) إلني شتاينر-السيدة مايُ ِّ  ع ي نتو 

يل اختصاص احملكمة ناقشات بشأن تفع) منسقة للمالنمسا(نادية كالب ُ ِّ          وع ي نت السيدة عشرة للجمعية.
(سويسرا) منسقة كارنالُ ِّ                . وع ي نت السيدة دماريسRC/Res.6على جرمية العدوان، وفقا للقرار
للمشاورات املتعلقة بالقرار اجلامع.

عشرة للجمعيةسادسةالنظر في المسائل المدرجة في جدول أعمال الدورة ال-باء 
عشرةتاسعةعشرة إلى السابعةمن الانتخاب رئيس جمعية الدول األطراف للدورات - ١

غون كوون (مجهورية كوريا) -التوصية بانتخاب السيد أوقرر املكتب ، ٢٠١٧متوز/يوليه ٥يف -١٦
اية الدورة السادسة عشرة للجمعية يف للجمعية رئيسا ١٤لفرتة والية تبلغ ثالث سنوات اعتبارا من 

من ٢٩املادة من نظام روما األساسي و ١١٢من املادة ٣بالفقرة وعمال . ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب 
، انتخبت اجلمعية ICC-ASP/12/Res.8املرفق الثالث للقراريف املعدلةبصيغتها النظام الداخلي للجمعية، 

غون كوون (مجهورية - السيد أو، ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٤يف جلستها العامة األوىل، املعقودة يف 
عشرة.تاسعةعشرة إىل السابعةللدورات من الللجمعية ً سا  بالتزكية رئيكوريا) 

عشرةتاسعةعشرة إلى السابعةً                        عضوا  في المكتب للدورات من ال١٨انتخاب نائبين للرئيس و- ٢

كانون األول/ديسمرب ١٤و ٦و٤يف ة، املعقودوالثانية عشرةوالثالثةاألوىلةالعاماتيف اجللس-١٧
عضوا للمكتب ١٨نائبني للرئيس ومن النظام الداخلي٢٩عمال باملادة ، انتخبت اجلمعية ٢٠١٧

:)٣(عشرة، على النحو التايلتاسعةعشرة إىل السابعةللدورات من ال
الرئيس:انائب

؛ ومومار ديوب (السنغال)السيد
.)سلوفاكيا(ميخال ملينارالسيد 

أعضاء املكتب اآلخرون:
األرجنتني، اسرتاليا، استونيا، اكوادور، أوغاندا، الدامنرك، دولة فلسطني، سلوفينيا، صربيا، غامبيا، 

فرنسا، كوت ديفوار، كولومبيا، املكسيك، النمسا، هولندا، اليابان.غانا،

الدول المتأخرة عن تسديد اشتراكاتها- ٣

بأن علما اجلمعية حيطت، أ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٤يف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف -١٨
ف.اطر أدولمثانية من نظام روما األساسي تنطبق على١١٢من املادة ٨اجلملة األوىل من الفقرة 

.٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٤انظر جدول أعمال وقرارات املكتب يف اجتماعه املعقود يف )٣(



نسخة مسبقة ICC-ASP/16/20

20-A-010518 10

ا -١٩ ا أن تسو ي حسابا ِّ          وجدد رئيس اجلمعية مناشدته للدول األطراف املتأخرة عن تسديد اشرتاكا
ا املقر رة عن مع احملكمة يف أقرب وقت مم َّ      كن. وناشد الرئيس أيضا كافة الدول األطراف أن تسدد اشرتاكا

َّ  يف الوقت احملد د.٢٠١٨عام 

عشرةسادسةوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف في الدورة ال- ٤

، اعتمدت اجلمعية ٢٠١٧ديسمرب/كانون األول١٤املعقودة يف عشرة،الثالثةيف اجللسة العامة-٢٠
جلنة وثائق التفويض (انظر املرفق األول).تقرير 

المناقشة العامة- ٥

األوىل، ألقى صاحب السعادة السيد أنطونيو غوترييس، األمني العام لألمم العامةة يف اجللس-٢١
٨و٧و٦، املعقودة يف والسادسة والثامنةالرابعة واخلامسةاملتحدة، كلمة على اجلمعية. ويف اجللسات 

وإسبانيا، واألردن (اململكة ... اهلامشية)، األرجنتني، ببيانات ممثلو ، أدىل٢٠١٧يسمرب كانون األول/د
وأورغواي، أندورا، و واسرتاليا، واستونيا (نيابة عن االحتاد األورويب)، وأفغانستان، واكوادور، وأملانيا، 

وبنن، وبنغالديش، وبنما، ، وبلجيكاوالربازيل، والربتغال، وباراغواي، وآيسلندا، ، آيرلنداو وأوغندا، 
ترينيداد وتوباغو، و وبريو، ، )املتعددة القوميات- دولة (بولفياو وبولندا، بوركينا فاسو، وبوتسوانا، و 

وجورجيا، وجنوب أفريقيا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية كوريا، وتونس،
والسويد، والسنغال، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، ، والسلفادوروساموا، ودولة فلسطني، ورومانيا، والدامنرك، 

- وغانا، وغواتيماال، وفرنسا، والفلبني، وفنزويال (مجهوريةوالغابون، وغامبيا، وسويسرا، وشيلي، 
ولكسمربغ،التفيا، وكوستاريكا، وكولومبيا، وكينيا، و وكوت ديفوار، وكندا، ،قربصوفنلندا، و ،)لبوليفارية
ومايل، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ليسوتو،ختنشتاين، و يولوليتوانيا، 

: أوكرانيا، ببيانات أيضات وأدل.واليابانوهولندا، والنرويج، والنمسا، ونيجرييا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، 
وأدلت ببيان أيضا املنظمة الدولية اإلسالمية).-والصني، والواليات املتحدة األمريكية، وإيران (مجهورية

. كما أدىل ببيان نظام مالطة ذات السيادة املستقلة ونقابة الدولية للفرنكوفونيةاحلكومية املنظمة التالية: 
تمع املدين التالية: احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية. وأدلت ببيان أيضا  رابطة احملامني منظمات ا

حملكمة من أجل ااالئتالفو ،حملكمة اجلنائية الدوليةمن أجل ابوروندياالئتالف الوطين الو ريكية، األم
؛ ومنظمة رصد حقوق حملكمة اجلنائية الدوليةمن أجل ااالئتالف الوطين اإليفواري و ؛ اجلنائية الدولية

، والعدالةمن أجل السالم مع احلقيقةومنظمة الكينيني،الفدرالية الدولية حلقوق اإلنسانو اإلنسان؛
حملكمة من أجل االنيجريياالئتالف الوطين و ،حملكمة اجلنائية الدوليةمن أجل ااملغريباالئتالف الوطين و 

.اجلنائية الدولية

التقرير عن أنشطة المكتب- ٦

اجلمعية علما ، أحاطت ٢٠١٧ديسمرب/كانون األول٤يف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف -٢٢
. )٤(رئيس اجلمعية، صاحب السعادة السيد صديقي كابا، عن أنشطة املكتبالذي قدمه بالتقرير الشفوي

التقرير عن أنشطة المحكمة- ٧

بيان استمعت اجلمعية إىل ، ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٤املعقودة يف األوىل، العامة يف اجللسة -٢٣
غورمندي، رئيسة احملكمة، وبيان السيدة فاطو بنسودا، املدعية العامة القاضية سيلفيا فرناديز دي 

.)٥(للمحكمة. ويف اجللسة نفسها، أحاطت اجلمعية علما بالتقرير املتعلق بأنشطة احملكمة اجلنائية الدولية

الرمسية.ائقهلذه الوثالثايناملرفق انظر)٤(
)٥(

ICC-ASP/16/9.
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تقرير مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا- ٨

، استمعت اجلمعية إىل ،٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٤املعقودة يف األوىل، العامة يف اجللسة -٢٤
جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا. ونظرت اجلمعية يف التقرير ، رئيس موتو نوغوشيالسيد بيان 

٢٠١٦متوز/يوليه ١املقدم عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا يف الفرتة من
ذا التقرير.)٦(٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠إىل  ً             ، وأحاطت علما  

اللجنة االستشارية المعنية بترشيحات القضاة- ٩

اجتماعها أعمال عن أحاطت اجلمعية علما بتقرير اللجنة االستشارية املعنية برتشيح القضاة -٢٥
.)٧(سادسال

انتخاب ستة قضاة-١٠

بناء على قررت اجلمعية، ، ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٦و٥و٤الثانية، املعقودة يف ةلساجليف -٢٦
حلني الدوليةاجلنائيةاحملكمةيف قضاةالانتخابألغراضة تعقد جلسأيأن تستمر ، توصية من املكتب

عدد من أكرب على املراد شغلهاقاعدمساو لعدد امل، يف اقرتاع أو أكثر، عدد من املرشحني حصول
يتم عترب مجيع املرشحني الذين ناء عليه، يالدول األطراف احلاضرة واملصوتة. وبأغلبية ثلثي على األصوات و 

م قضاة منتخبني  أو أكثر.ااالقرتاع يومن استمرار بغض النظر ع، لسةنفس اجليف انتخا
أثناء القيام ات، أوصت اجلمعية بعدم حضور املرشحني يف قاعة االجتماعنفسهاويف اجللسة-٢٧

عملية التصويت.ب
، قامت ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٦إىل ٤من عقودة يف الفرتة ويف اجللسة العامة الثانية، امل-٢٨

ً                               اجلمعية بانتخاب ستة قضاة للمحكمة اجلنائية الدولية وفقا  لألحكام ذات الصلة من نظام روما 
ICC-ASP/3/Res.6القرار واألحكام الواردة يف األساسي، 

)٨(
.

ب املرشحونو -٢٩ ِ          انت خ  حملكمة اجلنائية الدولية:يف اقضاة ة أمساؤهم التاليُ
روزاريو سالفاتوري أيتاال (إيطاليا)، (جمموعة بلدان أوروبا الغربية وبلدان أخرى، القائمة (أ)

ألف، ذكر)؛ 
توموكو أكاين (اليابان)، (جمموعة بلدان آسيا واحمليط اهلادئ، القائمة ألف، أنثى)؛(ب)
غانسو (بنن)، (جمموعة البلدان األفريقية، القائمة باء، أنثى)؛رين أالبيين (ج)
سولومي بالونغي بوسا (أوغندا)، (جمموعة البلدان األفريقية، القائمة ألف، أنثى)؛(د)
لوز دل كارمن إيبانييز كارانزا (بريو)، (جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر (ه)

الكارييب، القائمة ألف، أنثى)؛
كيمربيل بروست (كندا)، (جمموعة بلدان أوروبا الغربية وبلدان أخرى، القائمة ألف، (و)

.)٩(أنثى)

٦)(
ICC-ASP/16/14.

٧)(
ICC-ASP/16/7.

، املرفق الثاين، ICC-ASP/13/Res.5و، املرفق الثاين، ICC-ASP/12/Res.8، وICC-ASP/5/Res.5ملعدل بالقرارات ا)٨(
، املرفق الثاين. ICC-ASP/14/Res.4و
موعاداللة ليزي للكتعلق هذه احلاشية باملختصرات املستعملة يف النص اإلنت)٩( اإلقليمية املختلفة وال ختصتعلى ا

النص العريب.
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١٠، منها ١١٩. ويف اجلولة األوىل، كان عدد البطاقات املودعة تاقرتاعا٩وأجرت اجلمعية-٣٠
ا بطاقة١٠٩باطلة و بطاقات  دولة، ١٠٩صحيحة، وكان عدد الدول األطراف اليت أدلت بأصوا

على أكرب عدد من ت املرشحتان التالية أمساؤمها حصلقد . و صوتا٧٣هي وأغلبية الثلثني املطلوبة 
)، ولوز دل كارمن ٨٨: توموكو أكاين (أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتةعلى األصوات و 

).٧٧إيبانييز كارانزا (
بطاقة١٢٠باطلة و بطاقات ٣بطاقة، منها ١٢٣ودعة ، كان عدد البطاقات امللرابعةويف اجلولة ا-٣١

ا  هيأغلبية الثلثني املطلوبةكانت دولة، و ١٢٠صحيحة ، وكان عدد الدول األطراف اليت أدلت بأصوا
أغلبية ثلثي الدول على على أكرب عدد من األصوات و ت املرشحتان التالية أمساؤمها حصلو . صوتا٨٠

).٨١)، وسولومي بالونغي بوسا (٨٣: رين أالبيين غانسو (األطراف احلاضرة واملصوتة
، باطلةبطاقات ومل تكن هناكبطاقة، ١٢٣، كان عدد البطاقات املودعةالسادسةويف اجلولة -٣٢

ا ،صحيحةبطاقة١٢٣وكانت  أغلبية كانت دولة، و ١٢٣وكان عدد الدول األطراف اليت أدلت بأصوا
أغلبية ثلثي وعلى على أكرب عدد من األصوات بروستكيمربيلتوحصل.صوتا٨٢هيالثلثني املطلوبة

. )٩٢(الدول األطراف احلاضرة واملصوتة
، باطلةبطاقات ومل تكن هناكبطاقة، ١٢٣، كان عدد البطاقات املودعة التاسعةويف اجلولة -٣٣

ا بطاقة١٢٣وكانت  أغلبية كانت دولة، و ١٢٣صحيحة ، وكان عدد الدول األطراف اليت أدلت بأصوا
وأغلبية ثلثي على أكرب عدد من األصواتروزاريو سالفاتوري أيتاال . وحصلصوتا٨٢هيالثلثني املطلوبة

. )٨٤(الدول األطراف احلاضرة واملصوتة

بدء فرتة والية القضاة

والية قضاةيف اجللسة العامة الثانية، قررت اجلمعية، بناء على توصية املكتب، أن تبدأ فرتةو -٣٤
م. ١١ً    اعتبارا  من اجلمعيةانتخبتهمالذيناحملكمة اجلنائية الدولية  آذار/مارس التايل لتاريخ انتخا

انتخاب ستة أعضاء في لجنة الميزانية والمالية-١١

ا تلقت ،٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ١٧مذكرة مؤرخةيف-٣٥ مثانية أبلغت األمانة الدول أ
النتخابلترشحهم الدول األطراف الثمانية الذين رشحنيللجمعية قائمة بأمساء املوقدمتترشيحات 

ولندا أ، ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمري ١. وبرسالة مؤرخة )١٠(ةلجنة امليزانية واملاليب بلغت سفارة كندا 
. )١١(سحب ترشيحهااألمانة ب

اجلمعية األعضاء انتخبت، ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٤يفاملعقودة األوىل، ة العامة ويف اجللس-٣٦
ICC-ASP/1/Res.5ً        وفقا  للقرار ة جلنة امليزانية واملاليالتالية أمساؤهم يف ستةال

أيلول/سبتمرب ١٢املؤرخ )١٢(
٢٠٠٣:

السيدة إنغريد أيكن هوملغرين (السويد)؛(أ)
السيد فوزي غرايبة (األردن)؛(ب)
(اليابان)؛السيد هيتوشي كوزاكي(ج)
السيدة مونيكا سانشيز (اكوادور)؛ (د)
شافا (كينيا)؛يغنغو إوامبويمارغريتالسيدة (ه)

)١٠(
ICC-ASP/16/6.

)١١(
ICC-ASP/16/6/Add.1.

.ICC-ASP/2/Res.4املعدل بالقرار)١٢(
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(سلوفاكيا).سوبكوفاالسيدة إلينا (و)
وانتخبت عن إجراء اقرتاع سرياستغنت اجلمعية، ICC-ASP/1/Res.5من القرار ١١وفقا للفقرة و -٣٧

نيسان/أبريل ٢١األعضاء الستة يف فرتة والية األعضاء الستة يف جلنة امليزانية واملالية بتوافق اآلراء. وستبدأ 
١٣(٢٠١٨(.

انتخاب المسجل-١٢

أشارت اجلمعية إىل ، ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤، املعقودة يفالثانية عشرةالعامة يف اجللسة-٣٨
من هيئة الرئاسة.(ICC-ASP/16/28)املسجل املرشحني ملنصب قائمة بأمساءورود 
التوصيةبناء على توصية املكتب، بتوافق اآلراء، ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اجلمعية-٣٩

ICC-ASP/16/Rec.1 باء من هذا التقرير)-(اجلزء الثالث .

عشرة واعتمادهاسادسةالنظر في ميزانية السنة المالية ال-١٣

، استمعت اجلمعية إىل ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٨، املعقودة يفالعامة السابعةيف اجللسة-٤٠
رئيس هيتوشي كوزاكي (اليابان)،أدىل به السيد هرمان فون هيبيل، مسجل احملكمة، والسيدذي البيان ال

.)١٤(جلنة امليزانية واملالية
، وتقريري ٢٠١٨انية الربناجمية املقرتحة لعام ونظرت اجلمعية، من خالل فريقها العامل، يف امليز -٤١

، وتقارير مراجع احلسابات اخلارجي.)١٥(جلنة امليزانية واملالية
اعتمدت اجلمعية ، ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤املعقودة يف، الثانية عشرةيف اجللسة العامة و -٤٢

)، الذي يتضمن، يف مجلة ICC-ASP/16/WGPB/CRP.1تقرير الفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية (
ا الأمور، تاسعة توصية الفريق العامل بأن تصادق اجلمعية على توصيات جلنة امليزانية واملالية يف دور

.ICC-ASP/16/Res.1النحو املبني يف القرار، مع تعديل إضايف للربنامج الرئيسي األول، علىوالعشرين
ا بتوافق ٢٠١٨نظرت اجلمعية يف امليزانية الربناجمية لعام ،الثانية عشرةويف اجللسة-٤٣ ، واعتمد

اآلراء.
بشأن امليزانية ICC-ASP/16/Res.1اعتمدت اجلمعية، بتوافق اآلراء، القرارنفسها، ويف اجللسة-٤٤

ا يلي:واملتعلق مبالربناجمية 
٥٠٠٤٣١١٤٧جمموعهابالغ االعتمادات ال، مبا يف ذلك ٢٠١٨امليزانية الربناجمية لعام(أ)

ختفيض هذا املبلغ . ومت يورو للربامج الرئيسية وجداول املوظفني املتعلقة بكل برنامج رئيسي
، قرض الدولة املضيفة؛٢-باملدفوعات املقابلة للربنامج الرئيسي السابع

؛٢٠١٨صندوق رأس املال العامل لعام ب)(
االشرتاكات غري املسددة؛(ج)
؛صندوق الطوارئ(د)
؛جدول األنصبة املقررة لتوزيع نفقات احملكمة(ه)

؛٢٠١٨متويل االعتمادات لعام )و(
؛مباين احملكمة)ز(

.ICC-ASP/16/6انظر أيضا)١٣(
مرفقات هذه الوثائق الرمسية.انظر )١٤(
١٤-٤وبورك، ي، نعشرةسادسة الدورة الجلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الوثائق الرمسية )١٥(

لد الثاين، اجلز ،)ICC-ASP/16/20(٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  .٢-وباء١-أين باءا
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؛٢٠١٧مناقلة األموال بني الربامج الرئيسية يف إطار امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام )ح(
؛مراجعة احلسابات(ط)

؛امليزانيةاإلشراف على إدارة )ي(
؛وضع مقرتحات امليزانية(ك)

؛ج اسرتاتيجي لتحسني عملية امليزنة)ل(
؛املوارد البشرية(م)
؛رواتب القضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية(ن)
؛اإلحاالت من جملس األمن(س)
.من نظام روما األساسيللدول األطراف اليت تنسحب االلتزامات املالية (ع)

في تقارير مراجعة الحساباتالنظر -١٤

، استمعت اجلمعية إىل ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٨، املعقودة يفالعامة السابعةيف اجللسة-٤٥
ً    وأحاطت اجلمعية علما  مع السيد ليونيل فاريل، ممثل مراجع احلسابات اخلارجي. بهالبيان الذي أدىل

كانون ١ة البيانات املالية للمحكمة للفرتة من رير مراجع احلسابات اخلارجي بشأن مراجعاالتقدير بتق
، والصندوق االستئماين للضحايا عن نفس )١٦(٢٠١٦رب كانون األول/ديسم٣١الثاين/يناير إىل 

.)١٨(اخلارجيةللعملياتشعبةإقامةعنالنهائياحلساباتمراجعةتقرير، فضال عن )١٧(الفرتة

تفعيل اختصاص المحكمة على جريمة العدوان -١٥

اجلمعية ، أحاطت ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤املعقودة يفعشرة،الثالثة العامة يف اجللسة-٤٦
. واعتمدت اجلمعية القرار )١٩(علما بالتقرير املتعلق بتفعيل اختصاص احملكمة على جرمية العدوان

ICC-ASP/16/Res.5.

وقواعد اإلثباتالتعديالت على نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية -١٦

أحاطت اجلمعية ،٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤، املعقودة يف العامة الثانية عشرةةلسيف اجلو -٤٧
. ويف نفس اجللسة، اعتمدت اجلمعية بتوافق اآلراء القرار )٢٠(علما بتقرير الفريق العامل املعين بالتعديالت

ICC-ASP/16/Res.4 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.٨بشأن التعديالت على املادة

التعاون-١٧

اجلمعية يف نظرت ،٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١١، املعقودة يف العامة التاسعةةلسيف اجل-٤٨
والتحديات املتعلقة مع احملكمة من خالل مناقشتني عامتني بشأن التحقيقات املالية موضوع التعاون 

باسرتداد املوجودات وبشأن مستقبل التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية يف عشية االحتفال بالذكرى 
العشرين لنظام روما األساسي.

.١-املرجع نفسه، اجلزء جيم )١٦(
.٢-املرجع نفسه، اجلزء جيم )١٧(
)١٨(

ICC-ASP/16/27.
)١٩(

ICC-ASP/16/24.
)٢٠(

ICC-ASP/16/22.
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، اعتمدت اجلمعية، ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤، املعقودة يف عشرةالثانية ويف اجللسة العامة -٤٩
. بشأن التعاونICC-ASP/16/Res.2بتوافق اآلراء، القرار

استعراض أساليب عمل الهيئات الفرعية التابعة للمكتب والجمعية-١٨

١٨يف اعتمد ، ناقش املكتب مسألة مشاركة الدول املراقبة يف أعمال اجلمعية و ٢٠١٧يف عام -٥٠
مشاركة الدول املراقبة يف مذكرة تفاهم بشأن ّ                       قرارا  يف هذا الشأن كما اعتمد ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر 

.)٢١(مجعية الدول األطرافاجتماعات

االحتفال بالذكرى السنوية العشرين العتماد نظام روما األساسي-١٩

عقدت اجلمعية ، ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٣، املعقودة يف احلادية عشرةيف اجللسة العامة -٥١
لتبادل اآلراء بني الدول األطراف واحملكمة وأصحاب املصلحة املعنيني. ونظرت اجلمعية، يف حلقة نقاش 

نظام روما مجلة أمور، يف إجنازات احملكمة والتحديات الرئيسية اليت يتعني مواجهتها من أجل تعزيز 
قاب وضمان لضمان قدرة احملكمة على الوفاء بواليتها املتمثلة يف وضع حد لإلفالت من العاألساسي 

العدالة لضحايا أشد اجلرائم بشاعة.

الدوليةالجنائيةالمحكمةلموظفيالمؤقتاإلداريلنظامالقواعد المعدلة ل-٢٠

اإلداريلنظامالقواعد املعدلة ل، أحاطت اجلمعية علما بنص )٢٢(ICC-ASP/16/Res.1يف القرار -٥٢
الذي قدمه املسجل إىل اجلمعية عمال بالقرار الدوليةاجلنائيةاحملكمةملوظفياملؤقت

ICC-ASP/15/Res.1.

الدورات المقبلة لجمعية الدول األطرافانعقاد ومكان موعدالقرار بشأن -٢١

قررت اجلمعية أن ، ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤، املعقودة يف احلادية عشرةيف اجللسة العامة -٥٣
ا ال ا ، و ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب١٢إىل٥، يف الفرتة منالهايعشرة يف سابعةتعقد دور دور

الهاي.عشرة يف ثامنة ال

الدورتين المقبلتين للجنة الميزانية والماليةنعقادومكان اموعدالقرار بشأن -٢٢

قررت اجلمعية أن تعقد ، ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤، املعقودة يف احلادية عشرةيف اجللسة -٥٤
نيسان/أبريل ٢٠إىل ١٦يف الهاي، يف الفرتة من ثالثني واحلادية والثالثني امليزانية واملالية دورتيها الجلنة

، على التوايل.٢٠١٨أيلول/سبتمرب ١٤إىل ٣، ومن ٢٠١٨

مسائل أخرى-٢٣

معيةاجلأعماليفوبلدان نامية أخرىملشاركة أقل البلدان منواالصندوق االستئماين 
للتربعات املقدمة للصندوق االستئماين ملشاركة أقل أيرلندا وفنلنداعربت اجلمعية عن تقديرها أ-٥٥

البلدان منوا وبلدان نامية أخرى يف أعمال اجلمعية.
من الصندوق االستئماين حلضور الدورة ستة وفود ً                     عية علما  مع االرتياح باستفادة وأحاطت اجلم-٥٦

للجمعية.عشرة سادسة ال

)٢١(
.ObsvrStates.pdf-ENG-decision-Bureau06-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ASP2017-https://asp.icc

.
)٢٢(

ICC-ASP/16/Res.1.اجلزء ميم ،
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الجزء الثاني
ات الصلةذ، والوثائق ٢٠١٨المراجعة الخارجية للحسابات، والميزانية البرنامجية لعام 

مقدمة-ألف
لميزانية الربناجمية املقرتحة لعام (اجلمعية) النسخة املسبقة لكان معروضا على مجعية الدول األطراف-١

تقريري ، و )١(٢٠١٧آب/أغسطس ٩املقدمة من مسجل احملكمة اجلنائية الدولية (احملكمة) يف ٢٠١٨
انات بي، وال)٣(والعشرينتاسعة، وال)٢(والعشرينثامنةاليهاعن أعمال دورتجلنة امليزانية واملالية (اللجنة) 

انات املالية بيوال، )٤(٢٠١٦انون األول/ديسمربك٣١كانون الثاين/يناير إىل ١للفرتة من للمحكمة املالية 
. )٥(٢٠١٦انون األول/ديسمربك٣١كانون الثاين/يناير إىل ١للضحايا للفرتة من ق االستئماينو للصند

ا اللجنة عالتقرير ثالث لوكان معروضا على اجلمعية أيضا املرفق ال الذي نوالعشريتاسعة ن أعمال دور
ميزانيات الربامج الرئيسية على امليزانية. بشأن اللجنة املقدمة منتوصياتاليبني آثار

، استمعت اجلمعية إىل بيانات مقدمة من مسجل احملكمة، السيد سابعةلاجللسة العامة اويف -٢
ديوان (اخلارجي للحسابات جع، وممثل املراهيتوشي كوزاكينة، السيدجهريمان فون هيبل، ورئيس الل

ليونيل فاريل. وحضرت اجلمعية أيضا نائبة رئيس اللجنة السيدة مونيكا سانشيز السيد ،)فرنساباحملاسبة
إيزكيريدو. 

ونظر . ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٣و١٢املعين بامليزانية الربناجمية يف واجتمع الفريق العامل-٣
. نهائيةه التار ووضع صيغر يف مشروع القنيعاالجتماين يف هذ

المراجعة الخارجية للحسابات-باء
ذات تعليقات اللجنة بع اخلارجي للحسابات و جرير املرااعلما مع التقدير بتقمعية أحاطت اجل-٤

ا الدو عن أعمال الصلة الواردة يف التقرير .والعشرينتاسعة ر

االعتماداتمبالغ -جيم
، مبا يف يورو٧٠٠٤٧٥١٥١ما جمموعه ٢٠١٨انية الربناجمية املقرتحة للمحكمة لعام ز بلغت املي-٥

(القرض من الدولة املضيفة).٢-يورو للربنامج الرئيسي السابع٢٠٠٥٨٥٣ذلك 
ا التاسعة والعشرين ٢٠١٨انية الربناجمية املقرتحة للمحكمة لعام ز املينظرت اللجنة يف و -٦ يف دور

أن هناك عدة اخلربة املكتسبة،وكذلك بناء على ستقبلية لإلنفاق، على التوقعات احلالية واملناء بوخلصت،
ختفيضات يف املوارد املطلوبة يبلغ اقرتحت اللجنة ، لذلكنتيجة حتقيق وفورات فيها. و جماالت ميكن 

(القرض ٢-يورو للربنامج الرئيسي السابع٢٠٠٥٨٥٣، مبا يف ذلك يورو٤٠٠٠١٢١٤٨جمموعها 
من الدولة املضيفة).

، مع تعديل إضايف على الربنامج الرئيسي األول يف تقرير اللجنةوأيدت اجلمعية التوصيات الواردة-٧
.ICC-ASP/16/Res.1(اهليئة القضائية)، على النحو املبني يف القرار 

يورو.٥٠٠٤٣١١٤٧البالغ قدرها ٢٠١٨امليزانية لعام ووافقت اجلمعية على اعتمادات -٨

لد الثاين، اجلزء ألف.(ICC-ASP/16/20)٢٠١٧عشرة .... سادسة الرمسية ... الدورة الالوثائق )١( ، ا
.١-اجلزء باءاملرجع نفسه،)٢(
.٢-باءاملرجع نفسه، اجلزء )٣(
.١- جيماملرجع نفسه، اجلزء )٤(
.٢- جيماملرجع نفسه، اجلزء )٥(
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، بدون ٢٠١٨ة لعام يالربناجميزانية املقررة للملالشرتاكات املستوى اإلمجايل الحظت اجلمعية أن و -٩
.يورو٣٠٠٨٤٦١٤٣(القرض من الدولة املضيفة)، يبلغ ٢-الربنامج الرئيسي السابع

مشاورات هي نتاج ICC-ASP/16/Res.1بينة يف القرار وأشارت الدول األطراف إىل أن النتيجة امل-١٠
مكثفة بشأن امليزانية الربناجمية املقرتحة. وأشري إىل أن املشاورات املتعلقة بامليزانية ينبغي أن تكون أكثر 

.مشوال وشفافية

صندوق الطوارئ-دال
.ماليني يورو٧مستوى عندقررت اجلمعية اإلبقاء على صندوق الطوارئ -١١
اية العام إذا تعذر استيعاب أذنت اجلمعية للمحكمة مبناقلةو -١٢ األموال بني الربامج الرئيسية يف 

يف برنامج رئيسي واحد بينما يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرى، من تكاليف أنشطة مل تكن متوقعة
صندوق الطوارئ.لجوء إىل قبل ال٢٠١٧أجل التأكد من استنفاد مجيع املبالغ املعتمدة لعام 

احملكمة أن تبذل قصارى جهدها الستيعاب أي موارد إضافية مطلوبة فيما وطلبت اجلمعية إىل-١٣
يتعلق بالتطورات القضائية اليت حدثت بعد الدورة التاسعة والعشرين للجنة امليزانية واملالية وقبل تاريخ 

نه جيوز قررت اجلمعية أو ،٢٠١٨يف إطار ميزانيتها املعتمدة لعام٢٠١٨املوافقة على ميزانية عام 
صندوق الطوارئ إىل بشكل استثنائي لجأ ، أن تفقطللمحكمة، بعد استنفاد مجيع اجلهود املمكنة

فية.هذه املوارد اإلضاللحصول على 
صندوق الطوارئ، استنادا إىل توقعات احملكمة بشأن اخنفض مستوى إذا وقررت اجلمعية أيضا أنه-١٤

الدورة السابعة عشرة جلمعية الدول حبلول مليون يورو ٥,٨ن مأقل إىل ٢٠١٨تنفيذ ميزانيته لعام 
يزانية الربناجمية املعنية باملتيسريمن خالل آلية الاحلاجة إىل جتديد موارده ستقوم اجلمعية بتقييم األطراف، 

.يةمن النظام املايل والقواعد املال٦-٦، مع مراعاة تقرير جلنة امليزانية واملالية، واملادة ٢٠١٩لعام 

صندوق رأس المال العامل -هاء
قررت انشاء صندوق رأس املال العامل لعام أحاطت اجلمعية علما بتوصيات جلنة امليزانية واملالية و -١٥

األموال ال جيوز للمحكمة أن تستخدم اجلمعية أيضا أنه وقررت .مليون يورو١١,٦مببلغ ٢٠١٨
لبلوغ املستوى احملدد لصندوق رأس املال من تسديد االشرتاكات املقررة إال واألموال املتلقاةالفائضة 

.لالعام

٢٠١٨مويل االعتمادات لعام ت-واو
٣٠٠٨٤٦١٤٣أن يبلغ جمموع االشرتاكات املقررة ٢٠١٨فيما يتعلق بعام اجلمعيةقررت -١٦
.يورو
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الجزء الثالث
التي اعتمدتهاوالتوصيةها جمعية الدول األطراف اتخذتالتي القرارات 
القرارات التي اتخذتها جمعية الدول األطراف-ألف

ICC-ASP/16/Res.1القرار

٢٠١٧كانون األول /ديسمرب ١٤الثانية عشرة املعقودة يف يف اجللسة العامةمد بتوافق اآلراءُ عت  ا

ICC-ASP/16/Res.1
،وصندوق ٢٠١٨بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة لعام قرار جمعية الدول األطراف 

، وجدول األنصبة المقررة لتوزيع نفقات المحكمة ٢٠١٨رأس المال العامل لعام 
، وصندوق الطوارئ٢٠١٨الجنائية الدولية، وتمويل االعتمادات لعام 

إن مجعية الدول األطراف،
٢٠١٨عام ليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") امليف نظرت وقد

ذه امليزانية الواردة يف تقريري جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") عن أعمال  واالستنتاجات والتوصيات املتعلقة 
والعشرين،تاسعةوالعشرين والثامنةها اليدورت

٢٠١٨لعام الميزانية البرنامجية -ألف
املبينة يف ورو يف أبواب االعتمادات ي٥٠٠٤٣١١٤٧جمموعهايبلغ اعتمادات توافق على-١

:اجلدول التايل

بآالف اليوروباب االعتماد
٧١٢,٠١٢اهليئة القضائيةالربنامج الرئيسي األول
٩٩١,٨٤٥ةالعامةّ  مكتب املد عيالربنامج الرئيسي الثاين

١٤٢,٥٧٧قلم احملكمةالثالثالربنامج الرئيسي 
٧١٨,٢٢أمانة مجعية الدول األطرافالربنامج الرئيسي الرابع

٤٩٨,٥١املباينالربنامج الرئيسي اخلامس
٥٤١,٥٢للضحاياأمانة الصندوق االستئماينالربنامج الرئيسي السادس
٥٣٤,٥آلية الرقابة املستقلة٥- الربنامج الرئيسي السابع
٧٠٧,٣مكتب املراجعة الداخلية٦- الربنامج الرئيسي السابع

موع الفرعي ٨٤٦,٣١٤٣ا
٥٨٥,٢٣قرض الدولة املضيفة٢- الربنامج الرئيسي السابع

٤٣١,٥١٤٧المجموع

ا يف املباين الدائمة اليت األطرافالدول بأنً علما  حتيط- ٢ واليت دفعة واحدة اختارت تسديد مدفوعا
٢- لربنامج الرئيسي السابعقررة املقابلة لاالشرتاكات املتدخل يف حساب بكاملها لن ملدفوعات هذه اسددت 

يورو؛٢٠٠٥٨٥٣قدرها(قرض الدولة املضيفة) البالغ
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يف امليزانية الربناجمية عتمادات ؤدي إىل اخنفاض مستوى االستملدفوعات ابأن هذه ً أيضا  ً حتيط علما  - ٣
يورو ٣٠٠٨٤٦١٤٣يورو إىل ٥٠٠٤٣١١٤٧اليت يلزم توزيعها على الدول األطراف من ٢٠١٨عامل

؛ءاهً                        وفقا  للمبادئ املبينة يف القسم يتم تقديره هذا املبلغ سوأن 
املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله:ملالكاجلدول التايل ً     أيضا  على توافق- ٤

اهليئة
القضائية

مكتب 
ةّ  املد عي
ةالعام

قلم 
احملكمة

أمانة
مجعية 
الدول 
األطراف

أمانة 
الصندوق 
االستئماين 

ضحايالل
آلية الرقابة 
املستقلة

مكتب 
املراجعة 
موعالداخلية ا

١-----١-وكيل أمني عام

أمني عام 
٢---١١-مساعد

--------٢- مد

٣٣١١١٩-١- مد

٤٥-١-٥٤١٧٢٢١-ف

٤٣٣٦٤٣١٤١١٨٩-ف

١١٨٦-٣٢١٧٧٨٤١٢-ف

١٧٤-١-٢١٢٧١٨٩١-ف

٣٨----٣٣٥-١-ف

موع الفرعي ٤٠٢٣٩٢٤٧٥٧٣٣٥٤٤ا

١٩---١١١٥٢ر ر-خ ع 

١٢٧٩٣١١٣٢١١٤٠٩ر أ–خ ع 

موع الفرعي ١٣٨٠٣٢٦٥٢١١٤٢٨ا

٥٣٣١٩٥٧٣١٠٩٤٤٩٧٢المجموع

٢٠١٨صندوق رأس المال العامل لعام -باء
إن مجعية الدول األطراف،

ا السابعة والعشرين باعادةإذ حتيط علما مستوى صندوق رأس بتوصية جلنة امليزانية واملالية يف دور
٢٠١٦املال العامل إىل ما يعادل نفقات احملكمة يف شهر واحد تقريبا يف ميزانية احملكمة املعتمدة لعام 

،)١(مليون يورو)١١,٦(
،)٢(بتوصية اللجنة بالنظر يف جدول زمين متعدد السنوات للتمويلإذ حتيط علما أيضاو 

يورو؛مليون ١١,٦مببلغ حتدد قد ٢٠١٧أن صندوق رأس املال العامل لعام تالحظ-١
ماليني يورو؛٩أيضا أن املستوى احلايل لصندوق رأس املال العامل يبلغ تالحظ-٢
للمسجل وتأذنمليون يورو ١١,٦مببلغ ٢٠١٨صندوق رأس املال العامل لعام إنشاء تقرر-٣

بتقدمي سلف من الصندوق وفقا لألحكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة؛
واألموال املتلقاة من تسديد االشرتاكات األموال الفائضة أنه ال جيوز للمحكمة أن تستخدم قرر ت-٤

.للبلوغ املستوى احملدد لصندوق رأس املال العاماملقررة إال 
لد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الوثائق الرمسية ... الدورة اخلامسة عشرة ...)١( .١٤٤، الفقرة ٢-، ا
.١٤٨املرجع نفسه، الفقرة )٢(
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راكات المقررة االشت-جيم
إن مجعية الدول األطراف،

إىل احملكمة وتطلب ، الوقت احملدداالشرتاكات املقررة يف على تسديد الدول األطراف مجيع حتث-١
خلفض مستوى املتأخرات ما يلزم من خطوات تتخذ أن و يةوالدول األطراف أن تبذل جهودا جد

إىل احملكمة أن تبلغ وتطلب أيضا، السيولة يف احملكمةلتجنب مشاكل االشرتاكات املقررة بقدر اإلمكان و 
جلنة امليزانية واملالية جبميع املعلومات املتعلقة باالشرتاكات غري املسددة قبل انعقاد الدورة السابعة عشرة 

جلمعية الدول األطراف.

صندوق الطوارئ-دال 
إن مجعية الدول األطراف،

ماليني ١٠الذي أنشئ مبوجبه صندوق الطوارئ مببلغ ICC-ASP/3/Res.4إىل قرارها إذ تشري
الذي طلبت فيه إىل املكتب أن ينظر يف خيارات لتجديد موارد كل ICC-ASP/7/Res.4يورو، وقرارها 

من صندوق الطوارئ وصندوق رأس املال العامل،
ا احلادية عشرة والثالثة مبشورة جلنة امليزانية واملالية يف التقارير عن ً وإذ حتيط علما   أعمال دورا

عشرة والتاسعة عشرة واحلادية والعشرين،
ماليني يورو؛٥,٨أن املستوى احلايل لصندوق الطوارئ يبلغتالحظ -١
؛٢٠١٨ماليني يورو لعام ٧,٠إبقاء صندوق الطوارئ عند مستواه احلكمي البالغ قدره تقرر -٢
جهدها الستيعاب أي موارد إضافية مطلوبة فيما يتعلق إىل احملكمة أن تبذل قصارىطلب ت-٣

بالتطورات القضائية اليت حدثت بعد الدورة التاسعة والعشرين للجنة امليزانية واملالية وقبل تاريخ املوافقة 
أنه جيوز للمحكمة، بعد استنفاد قررتو،٢٠١٨يف إطار ميزانيتها املعتمدة لعام٢٠١٨على ميزانية عام 

هذه املوارد للحصول على صندوق الطوارئ إىل بشكل استثنائي لجأ ، أن تفقطود املمكنةمجيع اجله
من النظام املايل ٨-٦و ٧-٦األحكام املنصوص عليها يف البندين بالواجب التقيد اإلضافية، مع 
والقواعد املالية؛

شأن تنفيذ ميزانيته صندوق الطوارئ، استنادا إىل توقعات احملكمة باخنفض مستوى إذا أنهتقرر-٤
ستقوم الدورة السابعة عشرة جلمعية الدول األطراف، حبلول مليون يورو ٥,٨ن مأقل إىل ٢٠١٨لعام 

، مع ٢٠١٩يزانية الربناجمية لعام املعنية باملتيسريمن خالل آلية الاحلاجة إىل جتديد موارده اجلمعية بتقييم 
من النظام املايل والقواعد املالية؛٦-٦واملادة مراعاة تقرير جلنة امليزانية واملالية، 

ماليني يورو قيد االستعراض يف ضوء املزيد من ٧,٠املكتب إبقاء العتبة البالغ قدرها إىلتطلب-٥
صندوق الطوارئ.لسري العمل يف اخلربة 

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

وفقا جلدول ، أن يتم تقدير االشرتاكات املقررة للدول األطراف ٢٠١٨، فيما يتعلق بعام تقرر-١
األمم املتحدة مليزانيتها العادية للفرتة عمول به يف متفق عليه لألنصبة املقررة، يستند إىل اجلدول امل

؛)٣(جلدولملبادئ اليت يستند إليها هذا امع إدخال ما يلزم من تعديالت ملراعاة ا، ٢٠١٨- ٢٠١٦

.١١٧نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة )٣(
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أنه باإلضافة إىل ذلك، ينطبق أي حد أقصى لالشرتاكات املقررة ألكرب املسامهني وأقل تالحظ-٢
البلدان منوا يف امليزانية العادية لألمم املتحدة على جدول األنصبة املقررة للمحكمة.

٢٠١٨تمويل االعتمادات لعام -واو 
إن مجعية الدول األطراف،

٢-أن املدفوعات املقابلة للقرض املقدم من الدولة املضيفة يف الربنامج الرئيسي السابعتالحظ-١
لتحديد االشرتاكات املقررة للدول األطراف مبقدار ديرها مستوى اعتمادات امليزانية اليت يلزم تقمن ستقلل 
يورو؛٣٠٠٨٤٦١٤٣

٣٠٠٨٤٦١٤٣مليزانية البالغ قدرها متويل اعتمادات ا، أن يتم٢٠١٨فيما يتعلق بعام ، ِ تقر ر-٢
-٥و١-٥ً         وفقا  للبندين ،من القسم ألف من هذا القرار١يورو اليت وافقت عليها اجلمعية مبوجب الفقرة 

من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة.٢

مباني المحكمة-زاي
إن مجعية الدول األطراف،

؛)٤(إىل العمل الذي اضطلعت به جلنة املراقبة بشأن التكلفة اإلمجالية للملكيةشريتإذ 
الدائمة اليت على املباين لدول األطراف املراقبة الكافية واملستمرة لمن جديد ضرورة كفالة وإذ تؤكد

؛)٥(استثمرت فيها موارد مالية كبرية
ا لرصد ومراقبة )٦(ستبدال األصول الثابتةباملعلومات اليت قدمتها احملكمة بشأن اترحب-١ وآليا

توصيات جلنة امليزانية واملالية بشأن تكاليف الصيانة الوقائية بترحب أيضاو ؛)٧(مبانيهاتكاليف صيانة 
للحسابات بشأن توصيات املراجع اخلارجي ، فضال عن )٨(وكذلك استبدال األصول الثابتةوالتصحيحية 

؛)٩(مشروع املباين الدائمةةاملالية وإدار البالغات 
شامل يف احملكمة يف جدول مباين تكاليف صيانة وتشغيل أن تقدم ملخصا لحملكمة إىل اطلبت-٢
؛املقرتحة املقبلةلربناجمية ات امليزانيا

قبل انعقاد إىل طلب رأي ثان بشأن األصول الثابتة من املقاول الرئيسي املقبل احملكمة تدعو-٣
:يف االعتبارالعوامل التاليةمع أخذالسابعة عشرة، ا دور 

؛ايل، مع مراعاة االستخدام احلمدى استعجال االستبدال)(أ
القيمة مقابل املال، خاصة عندما تقدم العالمات التجارية البديلة قيمة أفضل مقابل املال ب) (

؛من حيث املوثوقية واملتانة وسهولة اإلصالح وما إىل ذلك
ستقصائية آلخر اجتاهات السوق؛الدراسات ااألسعار املفرتضة بناء على الج) (

شرتك)؛املالشراء (املتاحة من فرصال(د)
)٤(

ICC-ASP/14/Res.5املرفق الثاين، و ،ICC-ASP/15/Res.2 ٣٥، الفقرة.
)٥(

ICC-ASP/14/Res.5 ، ٥٦الفقرة.
)٦(

ICC-ASP/16/26.
)٧(

ICC-ASP/16/25.
لد الثاين، اجلزء (ICC-ASP/16/20)٢٠١٧عشرة ... السادسة الوثائق الرمسية ... الدورة )٨( -٢١٦، الفقرات ٢-باء، ا

٢٣٥.
لد الثاين، اجلزء (ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الوثائق الرمسية ... الدورة اخلامسة عشرة ...)٩( ، ٥٥٣الصفحة ،١-جيم، ا

ايفاجلمعيةتستعرضبأناخلارجياحلساباتمراجعيوصي: "١التوصية رقم  يفممكنأقرب وقتيفأوالقادمة،دور
يفاالحتياطيمستوىأن تعرضدونللتمويلحالتنفذوبأنالثابتة،األصولالستبدالالتقديريةالتكلفة،٢٠١٧عام

للخطر".العاملاملالرأسصندوق
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.الدروس املستفادة، على سبيل املثال، من مؤسسات أخرى يف الهايه)(
السابعة ا قبل دور و جلنة امليزانية واملالية من خالل قدم إىل اجلمعية تإىل احملكمة أن أيضاطلبت-٤

خربة املنظمات بناء على طويل األجل واالستبدال الصيانة تمويل العشرة تقريرا عن اخليارات املتاحة ل
الدولية األخرى؛

والتكلفة اإلمجالية املتعلقة باهليكل اإلداري والية الأن املكتب هو املسؤول عن تؤكد من جديد-٥
عند االقتضاء، من امليزانية، أو، معنية بتيسري لديه آلية ذي لملكية، من خالل فريقه العامل يف الهاي الل

؛تابعة للفريق العاملنة فرعية خالل جل
ا مع التقديرترحب -٦ للمباين الدائمة.عدة دول أطراف باألعمال الفنية اليت تربعت 

٢٠١٧لعام مناقلة األموال بين البرامج الرئيسية في إطار الميزانية البرنامجية المعتمدة-حاء
إن مجعية الدول األطراف،

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

يف ََّ                                                           للممارسة املت ب عة، جيوز للمحكمة مناقلة أي أموال متبقية من الربامج الرئيسية وفقاهأنرتقر -١
تعذر استيعاب تكاليف أنشطة مل تكن متوقعة أو مل يكن من املمكن تقديرها بدقة إذا٢٠١٧اية عام 

يف برنامج رئيسي واحد بينما يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرى، من أجل ضمان استنفاد املبالغ 
املعتمدة لكل برنامج رئيسي قبل استخدام صندوق الطوارئ.

مراجعة الحسابات-طاء
األطراف،إن مجعية الدول 

؛)١٠(بالتقرير السنوي للجنة املراجعةترحب-١
ستنتهي بعد مراجعة والية مراجع احلسابات اخلارجي، ديوان احملاسبة بفرنسا، بأن فرتة حتيط علما-٢

وحتيط علما أيضا، ٢٠١٩لصندوق االستئماين للضحايا لعامالبيانات املالية لالبيانات املالية للمحكمة و 
الثامنةلدورة قبل امراجع حسابات خارجي ة يف الوقت املناسب لتعيني مفصلات إجراءبأنه سيلزم اختاذ 

.عشرة جلمعية الدول األطراف

اإلشراف على إدارة الميزانية-ياء
إن مجعية الدول األطراف،

ديناميتان ويتم حتديثهما ةالعامةاخلطط االسرتاتيجية للمحكمة ومكتب املدعيبأن حتيط علما-١
بانتظام؛

وإعداد خطة ٢٠١٨باعتزام احملكمة متديد خطتها االسرتاتيجية احلالية إىل عام يط علماحت-٢
؛٢٠٢١-٢٠١٩للفرتة ٢٠١٨اسرتاتيجية جديدة يف عام 

، ةنواالتساق بني عملية التخطيط االسرتاتيجي وعملية امليز ةأمهية تعزيز العالقتؤكد من جديد-٣
وهو أمر بالغ األمهية ملصداقية النهج االسرتاتيجي الطويل األجل واستدامته؛

ا احملكمة إىل إجراء مشاورات سنوية مع املكتب خالل الربع األولتشري -٤ بشأن من العامإىل دعو
تنفيذ خططها االسرتاتيجية خالل السنة التقوميية السابقة، بغية حتسني مؤشرات األداء؛

لد الثاين، اجلزء (ICC-ASP/16/20)٢٠١٧عشرة ...السادسةالوثائق الرمسية ... الدورة )١٠( .رفق اخلامسامل، ٢-باء، ا
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ا مكتب املدعيأيضاتشري -٥ إلبالغ املكتب بتنفيذ خطته االسرتاتيجية للفرتة ةالعامةإىل دعو
؛٢٠١٨- ٢٠١٦

إىل املكتب أن يواصل احلوار مع احملكمة بشأن وضع اسرتاتيجية شاملة إلدارة املخاطر وأن طلب ت-٦
يقدم تقريرا عن ذلك إىل الدورة السابعة عشرة للجمعية؛

واملراجع اخلارجي ،وجلنة امليزانية واملالية،راجعةاملجلنة وممثلقدمها عروض اليتبالترحب-٧
دول األطراف بشأن والية كل منها ومكتب املراجعة الداخلية لل،وآلية الرقابة املستقلة،للحسابات

ووسائل التنسيق بينها؛
ملعلومات ابتوسيع نطاق تنسيقها من أجل حتسني تبادل املذكورة أعاله اهليئات الفرعية توصي-٨
اوتعظيم نتائج بينها وبني أجهزة احملكمة واملكتب واجلمعية، الو  الرقابية.قدرا

وضع مقترحات الميزانية-كاف
ن مجعية الدول األطراف،إ

زيادات مقرتحة بدون ٢٠١٩إىل احملكمة تقدمي اقرتاح مستدام للميزانية الربناجمية لسنة تطلب-١
إال عند الضرورة لغرض األنشطة املوكلة إليها وبعد اختاذ كل ٢٠١٨فوق مستوى امليزانية املعتمدة لعام ت

والكفاءة؛وفوراتاخلطوات املمكنة لتمويل هذه الزيادات بواسطة ال
على نطاق احملكمة وأن تقدم مرفقا كفاءة إىل احملكمة أن تضع أهدافا سنوية للأيضاطلب ت-٢

معلومات يبني االجنازات اليت حتققت بشأن هذه األهداف فضال عن ٢٠١٩للميزانية الربناجمية لعام 
التكاليف يف تخفيضات الو ،والتخفيضات يف التكاليف غري املتكررة، والكفاءات،تفصيلية عن الوفورات

بتوصيات جلنة امليزانية واملالية ترحبو ؛٢٠١٩لعام والتوقعات ٢٠١٨اإلضافية اليت حتققت يف عام 
التدابري ا احلادية والثالثني بقبل دور علما جلنة امليزانية واملالية . وستحاط بشأن عرض هذه املعلومات

ا وساحملكمةاملتخذة من  مجعية الدول األطراف. املقدمة إىل تقاريراليف تبدي تعليقا
الرتكيز امليزانية الربناجمية املقرتحة تكاليف للسنة التالية من خالل إىل أنه ينبغي أن تبني شري أيضات-٣

مبا يف ذلك ،، مث اقرتاح التغيريات على تلك األنشطةاريةاألنشطة اجلاإلبقاء على تكاليف أوال على 
حسابات التكاليف الكاملة هلذه التغيريات.

الميزنةنهج استراتيجي لتحسين عملية-الم 
إن مجعية الدول األطراف،

ضرورة احرتام االستقالل والسرية املطلوبني للسماح للهيئة القضائية ومكتب إذ تضع يف اعتبارها
ما، املدعية العامة بالقيام بواجبا

االعتماد يف براجمها وأنشطتها على تقديرات مالية دقيقة وشفافة مواصلةاحملكمة إىلتدعو-١
وصارمة، تؤدي إىل اقرتاح ميزانيات متسقة؛

يف إطارقلم احملكمة للميزنة بتوجيه من ضمان عملية داخلية صارمة مواصلة احملكمة إىل تدعو -٢
بالتايل سمح للمحكمة تيمة وشفافةميزانية سلاقرتاح وتؤدي إىل ،النفقات السابقة، تراعي الدورة السنوية

ا املالية بطريقة مسؤولة؛ بإدارة شؤو
الذي يقوم به تقرير جلنة امليزانية واملالية يف املناقشات املتعلقة بامليزانية يف ركزي على الدور املتؤكد -٣

بعد كل اللجنة أن تتأكد من نشر تقاريرها يف أقرب وقت ممكنىلوتطلب إالتحضري لدورات اجلمعية، 
ا؛ دورة من دورا
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احلجم، وتبسيط األنشطة، وحتديد االزدواجية احملتملة، وفورات على األمهية البالغة لتحقيق تشدد-٤
األجهزة املختلفة للمحكمة وفيما بني هذه األجهزة؛داخل وتعزيز التآزر 

احملكمة لتنفيذ "مبدأ احملكمة الواحدة" تنفيذا كامال عند وضع املتواصلة اليت تبذهلاباجلهود ترحب -٥
حتسينات يف عملية امليزنة مثل استخدام جملس التنسيق وغريه إدخال امليزانية الربناجمية املقرتحة مما أدى إىل 

على نطاق من آليات التنسيق بني األجهزة مبزيد من التواتر والكفاءة، واقرتاح ميزانية أكثر اتساقا وترابطا 
حتسني اإلجراءات املتعلقة بوثيقة امليزانية وشكلها وبالتايل ضمان املزيد من االتساق لرسالة و احملكمة، 

احملكمة؛على نطاق وسياسة اإلنفاق 
احملكمة إىل مواصلة تطوير عملية امليزنة، بالتشاور مع جلنة امليزانية واملالية، من أجل تدعو-٦

رز وذلك بالرتكيز على حتسني السياق املتعلق بإعداد امليزانية، وحتسني ختطيط االستفادة من التقدم احمل
وعرض النفقات على نطاق احملكمة، وتقييم األداء والكفاءة، ووضع مبادئ أساسية للميزانية، والتآزر؛ 

مة حتسني عمليات امليزنة يف املستقبل من أجل تقدمي مقرتحات مستداملواصلة بتأكيدات احملكمة وترحب 
وواقعية للميزانيات املقرتحة، مبا يف ذلك عن طريق ما يلي:

مواصلة تعزيز "مبدأ احملكمة الواحدة" من خالل االستمرار يف ضمان رؤية إسرتاتيجية (أ)
رفيعة املستوى لتوجيه عملية امليزنة منذ البداية؛

ف على االفرتاضات مواصلة تعزيز احلوار وتبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطرا(ب) 
واألهداف واألولويات اليت يرتكز عليها مشروع امليزانية الربناجمية يف مرحلة مبكرة من عملية امليزنة، مع 

مراعاة االستقالل القضائي للمحكمة؛
االستمرار يف إجياد السبل املناسبة للحفاظ على قدرة احملكمة يف املدى الطويل على الوفاء (ج) 
القيود املالية للدول األطراف؛مع مراعاة ة وكفاءة، بواليتها بفعالي

(د) تعزيز احلوار وتبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف على مسببات التكلفة املتوسطة 
دف تعزيز القدرة على التنبؤ بامليزانية؛ األجل احملتملة 

ا السابقة اجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتحقيق التآزر بني األبيط علما حت-٧ جهزة املختلفة، وتكرر طلبا
احملكمة إىل تعزيز احلوار بني األجهزة وذلك لتجنب احتمال االزدواجية وتدعواىل احملكمة يف هذا الصدد، 

يف العمل،كما تالحظ اجلهود اليت تبذهلا احملكمة الستخدام آليات التنسيق بني األجهزة مبزيد من التواتر 
؛املشرتكةالتحسنيجماالتحتديدبعمليةالنهوضأجلمنوالكفاءة 

يوما على األقل من ٤٥على أنه ينبغي من حيث املبدأ أن تقدم الوثائق قبل تؤكد من جديد-٨
بداية كل دورة من دورات جلنة امليزانية واملالية جبميع لغات العمل يف احملكمة؛

، حسب مبا يف ذلكإىل احملكمة مواصلة تقدمي تقريرها السنوي عن أنشطة وأداء الربامج تطلب-٩
مجيع معبامليزانية املعتمدة، والنفقات والتباين على مستوى الربامج الفرعية املتصلة علومات املاالقتضاء، 

ية اليت تديرها احملكمة، بنود امليزانية، فضال عن النفقات واإليرادات املؤقتة جلميع الصناديق االستئمان
ا املالية أيضا؛ وينبغي أن تقدم احملكمة هذه املعلومات يف بيانا

إىل تقييد استخدام وتدعوباملمارسات املالية اليت تعطي أولوية قصوى لدورة امليزانية السنوية تلتزم-١٠
الصناديق املتعددة السنوات اليت تدار خارج دورة امليزانية؛

احلجم"لنموذجالكاملاألثرلتقييم٢٠١٦عاميفاحملكمةأجنزتهالذيالعملإىلتشري-١١
مواردمنواليقنيالتنبؤعلىالقدرةزيادةإىليسعىوالذيالعامةاملدعيةمكتبالذي وضعه" األساسي

على اجلمعيةموافقةأنعلىوتشددبواليتها،االضطالعأجلمناحملكمةيفضروريةتعترباليتامليزانية
ا موافقة على اآلثار املرتتبة على امليزانية إذ ينبغي النظر يف ينبغي أنال٢٠١٨عامميزانية ّ                                                             تؤو ل بأ

ا حيث تقوم احملكمة بإعدادها على أساس االحتياجات الفعلية املتوقعة ميزانيةكل سنة بناء على حيثيا
.عليها على أساس سنويللسنة املعنية، وتنظر اجلمعية يف امليزانية وتوافق 
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الموارد البشرية-ميم
إن مجعية الدول األطراف،

ا اخلامسة عشرة بشأن اجلمعية الذي اختذته قرارالإىل تشريإذ  املوافقة على تنفيذ ‘ ١’يف دور
ا يتماشى مع التغيريات واجلداول الزمنية اليت ة مبا اجلديدجمموعة عناصر األجر مجيع عناصر  اعتمد

ا السادسة عشرة احملكمة أن تقدم ‘ ٢’واجلمعية العامة لألمم املتحدة؛ إىل اجلمعية لدى انعقاد دور
، باألمم املتحدةجموعة عناصر األجرمبللموظفني املتعلق املؤقت النص الكامل املعدل للنظام اإلداري 

النظام األساسي من ٢-١٢عمال بالقاعدة ، ٢٠١٧كانون الثاين/يناير ١اعتبارا من املقرر تطبيقها
للموظفني،

ا الثامنة والعشرين الذي رحب إىل شري أيضاوإذ ت تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
،)١١(عناصر األجر املعدلةالسياسة اليت وضعتها احملكمة بشأن جمموعة ب

ا التاسعة والعشرين، الذي شدد على كذلكوإذ تالحظ تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
بالنسبة لبعض الوظائف وليس نطاق احملكمة ونزوال على ضرورة النظر يف طلبات إعادة التصنيف صعودا 

سياسة بعدم املوافقة على أي عمليات إعادة تصنيف مطلوبة ريثما يتم استعراض الالذي أوصى املعزولة، و 
،)١٢(احلالية بشأن عمليات إعادة التصنيف على نطاق احملكمة

عديالت املتعلقة بتنفيذ جمموعة عناصر األجر احملكمة لتنفيذ التتقوم به بالعمل الذي ترحب-١
ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا وفقا ملعايري النظام املوحد لألمم املتحدة؛ة اجلديد

مع متسقة أن هذه التعديالت وترى، للموظفنيللنظام اإلداري املؤقتاملعدل النص بحتيط علما-٢
روح النظام األساسي ملوظفي احملكمة والغرض منه؛

ومنحة ،مبنحة التعليمللموظفني املتعلقة لنظام اإلداري املؤقت القواعد املعدلة لبأن حتيط علما-٣
ا در األمانة العامة لألمم املتحدة رمسيا صدر يف مرحلة الحقة بعد أن تصتسة التعليم اخلاص تعليما

بشأن هذا املوضوع؛ةدارياإل
ا السابعة عشرة النص الكامل طلبت-٤ للقواعد املعدلة إىل احملكمة أن تقدم إىل اجلمعية يف دور

ذات ستحقاقاتة، واالومنحة التعليم اخلاص،مبنحة التعليمللموظفني املتعلقة للنظام اإلداري املؤقت
.من النظام األساسي للموظفني٢- ١٢الصلة، عمال بالقاعدة 

عادةاحلالية بشأن إسياسة على نطاق احملكمة للاضاستعر أن جتري اإىل احملكمة طلب أيضات-٥
ا الثالثني، وإىلو الوظائف تصنيف اجلمعية يف أن تقدم تقريرا عن النتائج إىل جلنة امليزانية واملالية يف دور

ا .السابعة عشرةدور

رواتب القضاة في المحكمة الجنائية الدولية-نون
إن مجعية الدول األطراف،

إىل الطلب املقدم من احملكمة إلعادة النظر يف أجور القضاة بناء على قرار اجلمعيةإذ تشري
ICC-ASP/3/Res.3)١٣(،

لد الثاين، اجلزء (ICC-ASP/16/20)٢٠١٧عشرة ...السادسةالوثائق الرمسية ... الدورة )١١( .١٠٥، الفقرة ١-باء، ا
لد الثاين، اجلزء (ICC-ASP/16/20)٢٠١٧عشرة ...السادسةالوثائق الرمسية ... الدورة )١٢( و ٣٨الفقرات ،٢- باء، ا

.٧٩و ٦٤و ٤٨
لد الثاين، اجلزء (ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الوثائق الرمسية ... الدورة اخلامسة عشرة ...)١٣( .١٦٤ألف، الفقرة ، ا
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أنه ينبغي أن تنظر والذي مفاده جلنة امليزانية واملالية الذي توصلت إليهستنتاجالإىل اإذ تشريو 
اجلمعية يف مسألة األجر السنوي للقضاة باعتبارها من املسائل املتعلقة بالسياسة العامة وأنه يلزم لذلك 

،)١٤(إجراء ملراجعة نظام املرتبات اخلاص بالقضاة
يكون مقره يف الهاي ويكون مفتوح العضوية للدول إنشاء فريق عاملإىل املكتب تطلب -١

وأن يقدمICC-ASP/3/Res.3للنظر يف إنشاء آلية الستعراض أجور القضاة عمال بالقرار األطراف فقط
ا السابعة عشرة .تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية يف دور

اإلحاالت من مجلس األمن-سين
إن مجعية الدول األطراف،

ا احملكمة إذ تالحظ مع القلق أن الدول األطراف حتملت وحدها حىت اآلن النفقات اليت تكبد
،)١٥(نتيجة لإلحاالت من جملس األمن التابع لألمم املتحدة

نفقات احملكمة ى تغطأن من نظام روما األساسي اليت تنص على ١١٥إىل املادة وإذ تشري
األمم املتحدة، رهنا مبوافقة اجلمعية العامة، وخباصة فيما واجلمعية، يف مجلة أمور، باألموال املقدمة من 

يتصل بالنفقات املتكبدة نتيجة لإلحاالت من جملس األمن،
من اتفاق العالقة بني احملكمة واألمم ١٣من املادة ١لفقرة عمال با،أنهوإذ تضع يف اعتبارها

وجب قرار للجمعية العامة لألمم املتحدة، ختضع الشروط اليت ترصد مبوجبها أي أموال للمحكمة مب
املتحدة لرتتيبات مستقلة،

واملتعلقة يف احملكمة حىت اآلن بتقرير قلم احملكمة بشأن التكاليف التقريبية املخصصة حتيط علما-١
أن امليزانيات املعتمدة املخصصة لإلحاالت من جملس األمن وتالحظ، )١٦(باإلحاالت من جملس األمن

مليون يورو تقريبا وأن الدول األطراف حتملت حصريا هذه املبالغ؛٥٨حىت اآلنبلغت 
الدول األطراف على مواصلة املناقشات بشأن إمكانية املضي قدما يف هذه املسألة؛تشجع-٢
احملكمة إىل مواصلة تناول هذه املسألة يف احلوار املؤسسي مع األمم املتحدة وتقدمي تقرير يف تدعو-٣

ة عشرة للجمعية.بعهذا الشأن إىل الدورة السا

من نظام روما األساسيللدول األطراف التي تنسحب االلتزامات المالية -عين
إن مجعية الدول األطراف،

ا التاسعة والعشرين ها عن أعمال بتوصيات جلنة امليزانية واملالية الواردة يف تقرير إذ حتيط علما دور
،)١٧(من نظام روما األساسياليت تنسحب بشأن االلتزامات املالية للدول األطراف 

نحو ال، على ٢٠١٧دخل حيز النفاذ يف عام ذي االنسحاب المسار العمل املتعلق باعتماد تقرر -١
؛)١٨(الذي نظرت فيه اللجنةته احملكمة، و اقرتحالذي 

إىل احملكمة أن تقرتح تعديالت على النظام املايل والقواعد املالية يف هذا الصدد لكي أيضاطلب ت-٢
ا ال ا الثالثني وتعتمدها اجلمعية، حسب االقتضاء، يف دور .عشرةسابعةتنظر فيها اللجنة يف دور

.٤٣و٣٧تان، الفقر ٢-املرجع نفسه، اجلزء باء)١٤(
لس األمن التابع لألمم املتحدة.١٩٧٠و١٥٩٣القراران )١٥(
)١٦(

ICC-ASP/16/23..
لد الثاين، اجلزء (ICC-ASP/16/20)٢٠١٧عشرة ...السادسةالوثائق الرمسية ... الدورة )١٧( ، الفقرات ،٢-باء، ا

٢٤٤-٢٤١.
لد الثاين، اجلزء (ICC-ASP/16/20)٢٠١٧عشرة ...السادسةالوثائق الرمسية ... الدورة )١٨( .٢٤١الفقرة ،٢-باء، ا
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ICC-ASP/16/Res.2القرار

٢٠١٧كانون األول /ديسمرب ١٤الثانية عشرة املعقودة يف يف اجللسة العامةمد بتوافق اآلراءُ عت  ا

ICC-ASP/16/Res.2
قرار بشأن التعاون

إن مجعية الدول األطراف،
الذي ) RC/Decl.2الوثيقة(بأحكام نظام روما األساسي، وباإلعالن املتعلق بالتعاون ِّ إذ تذك ر

ُ                                                 أقرته الدول األطراف يف مؤمتر االستعراض الذي ع قد يف كمباال، وبالقرارات والبيانات السابقة الصادرة 
-ICCوICC-ASP/8/Res.2عن مجعية الدول األطراف فيما خيص التعاون، مبا فيها القرارات

ASP/9/Res.3 وICC-ASP/10/Res.2وICC-ASP/11/Res.5وICC-ASP/12/Res.3وICC-

ASP/13/Res.3وICC-ASP/14/Res.3وبالتوصيات الست والستني املرفقة بالقرارICC-

ASP/6/Res.2؛

على وضع حد لإلفالت من العقاب مبحاسبة مقرتيف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق وإذ حيدوها العزم
تمع الدويل بأمجعه، وإذ  أنه جيب تعزيز مالحقة هذه اجلرائم بصورة فعالة وسريعة، ِّ         تؤك د من جديدا

بوسائل منها تعزيز التعاون الدويل،
على أمهية التعاون واملساعدة الفعالني والشاملني من جانب الدول األطراف والدول ِّ وإذ تشد د

ا يف إطار واليتها األخرى واملنظمات الدولية واإلقليمية لتمكني احملكمة من االضطالع باملهام املنوطة 
َّ                                                               ٌ                    ً      ً احملد دة يف نظام روما األساسي، وعلى أنه يقع على عاتق الدول األطراف التزام  عام بالتعاون تعاونا  كامال  

ذلك ما مبا يفٍ                                       ٍ            مع احملكمة فيما جتريه من حتقيق  يف اجلرائم اليت تندرج يف إطار واليتها ومالحقة  ملرتكبيها، 
على النحو األخرى وطلبات التسليم، إىل جانب سائر أشكال التعاون تنفيذ أوامر إلقاء القبضبيتعلق 

من نظام روما األساسي،٩٣َّ         املبني  يف املادة 
،ICC-ASP/14/Res.3من القرار ٣٢، املقدم عمال بالفقرة )١(بتقرير احملكمة عن التعاونوإذ ترحب
إىل أنه ينبغي تفادي االتصاالت باألشخاص الذين ال تزال أوامر احملكمة بإلقاء القبض وإذ تشري

عليهم قائمة عندما يكون من شأن هذه االتصاالت تقويض األهداف املنشودة من نظام روما األساسي،
ومن ً                      َّ                                              وإذ تشري أيضا  إىل ما صدر عن مكتب املد عية العامة من مبادئ توجيهية لتنظر فيها الدول، 

بينها التخلي عن االتصاالت غري األساسية مع األشخاص الذين تصدر احملكمة أوامر بإلقاء القبض 
م ضروريا، مبحاولة أوىل بالتواصل مع أشخاص ليسوا حمل أوامر  عليهم والقيام، عندما يكون االتصال 

إلقاء القبض،
سياسة األمانة العامة لألمم ِّ وتوزيعه من مبادئ توجيهية تبني  ياغتهصتإىل ما أعيدوإذ تشري

املتحدة فيما يتعلق باالتصاالت بني مسؤويل األمم املتحدة واألشخاص الذين أصدرت احملكمة أوامر 
رفق برسالة ُ على النحو امل  ثوهلم أمامها، أصدرت احملكمة استدعاءات ملالذينبإلقاء القبض عليهم أو

أبريل /نيسان٣املؤرخة يف .العامة ورئيس جملس األمناألمني العام لألمم املتحدة إىل رئيس اجلمعية
٢٠١٣،

بأنه ينبغي لطلبات التعاون وتنفيذها مراعاة حقوق املتهمني،وإذ تقر
بالدعم الذي تقدمه املنظمات الدولية واإلقليمية لتعزيز التعاون يف جمال االتفاقات وإذ تشيد

الطوعية،

)١(
ICC-ASP/16/1
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ُ               ل األطراف يف مؤمتر االستعراض الذي ع قد يف كمباال بشأنبالتعهدات اليت قطعتها الدو ِّ وإذ تذك ر
ذه التعهدات، ِّ                                                             التعاون، وإذ تنو ه بأمهية السهر على املتابعة املالئمة فيما خيص الوفاء 

َّ       على أمهية قيام الدول األطراف، والدول األخرى امللتزمة بالتعاون مع احملكمة أو املشج عة على ِّ تشد د-١
من نظام روما األساسي أو بقرار صادر عن جملس األمن التابع لألمم ٩ً        التعاون معها عمال  بالباب 

فعال، ألن عدم التعاون املتحدة، بالتعاون مع احملكمة وبتقدمي املساعدة هلا يف الوقت املناسب وعلى حنو
ذه الصورة يف سياق اإلجراءات القضائية يضر  ِّ                         ، وتشد د على أن عدم تنفيذ طلبات بكفاءة احملكمةمعها 

ً                                     ّ                                      التعاون يؤثر سلبا  على قدرة احملكمة على تنفيذ واليتها، ال سي ما عندما يتعلق األمر بإلقاء القبض على 
م أوامر بإلقاء  القبض عليهم وتسليمهم؛ األشخاص الذين صدرت بشأ

)٢(شخصا أو طلبات تسليمهم،١٥عن بالغ قلقها إزاء عدم تنفيذ أوامر بإلقاء القبض على تعرب-٢

ً                                                       الدول على التعاون التام وفقا  اللتزامها بغية إلقاء القبض على هؤالء األشخاص وتسليمهم إىل وحتث
احملكمة؛

على أن اخلطوات والتدابري امللموسة الرامية إىل تأمني إلقاء القبض على املشتبه فيهم تعيد التأكيدو-٣
َّ     ُ                   َّ                                                         يتعني  أن ي نظر فيها على حنو منظ م ومنهجي، باالستناد إىل اخلربة املكتسبة يف إطار النظم الوطنية، 

واحملاكم الدولية املخصصة واملختلطة، إىل جانب احملكمة اجلنائية الدولية؛
مبشروع خطة وحتيط علما)٣(بالتقرير عن اسرتاتيجيات إلقاء القبض الذي قدمه املقرر،يط علماحت-٤

املكتب على مواصلة النظر يف مشروع خطة العمل بشأن وحتثالعمل بشأن اسرتاتيجيات إلقاء القبض، 
دف اعتمادها، ورفع تقرير عن ذلك إىل الدورة السا للجمعية؛عشرةبعةاسرتاتيجيات إلقاء القبض 

الدول األطراف على تفادي االتصاالت مع أشخاص أصدرت احملكمة أوامر بإلقاء القبض ّ حتث  -٥
بأنه ميكن للدول وتقرعليهم، إال إذا كانت هذه االتصاالت مسألة جوهرية بالنسبة للدولة الطرف، 

األطراف إخطار احملكمة على أساس طوعي مبا لديها من اتصاالت مع أشخاص صدرت يف حقهم أوامر 
بإلقاء القبض نتيجة ملثل هذا التقييم؛

تنفيذ االلتزامات الناشئة عنه على يقابلهبأن التصديق على نظام روما األساسي جيب أن ِّ تذك ر-٦
يف هذا الصدد الدول األطراف يف نظام روما ّ وحتث  تنفيذ التشريعات، لخاصة من خالالصعيد الوطين، 

ا  األساسي اليت لـم تعتمد بعد هذه التشريعات وغريها من التدابري لتكون قادرة على الوفاء التام بالتزاما
مبوجب نظام روما األساسي؛

تمع املدين واحملكمة، مبا يف ذلك من خاللّ تقر  -٧ مشروع "باجلهود اليت تبذهلا الدول ومنظمات ا
يةالوعي وتيسري صياغة تشريعات تنفيذزيادة، لتيسري تبادل املعلومات واخلربات بغية "األدوات القانونية

على الصعيد الوطين؛
تنسيق املسائل مكلف بة وطنية أو فريق عامل أو هيئة مركزي/َ                      الدول  على إنشاء جهة تنسيق وِّ تشج ع-٨

، مبا يف ذلك طلبات املساعدة، ضمن املؤسسات احلكومية، كجزء من اجلهود هااملتصلة باحملكمة وتعميم
الرامية إىل جعل اإلجراءات الوطنية املتعلقة بالتعاون أكثر كفاءة، حسب االقتضاء؛

ية حول التعاون مع مراكز التنسيق الرئيسية التابعة هلابقيام احملكمة بتنظيم حلقة دراسية سنو ترحب-٩
؛واجلهات املاحنة األخرىبدعم من املفوضية األوروبية

إىل التقرير املرفوع إىل الدورة الثالثة عشرة للجمعية عن دراسة جدوى إنشاء آلية تنسيق تشري-١٠
لية، اآلمثل هذهإىل مناقشة جدوى إنشاءتها العاملة،من خالل أفرق، املكتبوتدعوللسلطات الوطنية 

الدراسة الواردة يف املرفق الثاين من تقرير املكتب عن يف عني االعتبار، يف مجلة أمور أخرى، خذاألمع 

ICC-ASP/16/9، أنظر٢٠١٧أكتوبر ٢٧اعتبارا من )٢(
)٣(

ICC-ASP/13/29.
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٢٧الذي قدمته بلجيكا يف التقدميي وكذلك العرض )٤(الثالثة عشرةاجلمعيةالتعاون املرفوع إىل دورة
الوارد يف املرفق الثالث لتقرير املكتب عن التعاون املقدم إىل الدورة السادسة عشرة وأن ٢٠١٧متوز/يوليه 

؛ٍ كاف  تقريرا إىل اجلمعية العامة قبل انعقاد الدورة الثامنة عشرة بوقت  يرفع
اعدة َّ               على اجلهود املستمرة اليت تبذهلا احملكمة يف إصدار طلبات مرك زة للتعاون واملسِّ      ً تشد د أيضا  -١١

تسهم يف تعزيز قدرة الدول األطراف وغريها من الدول على تلبية طلبات احملكمة على حنو سريع، وتدعو 
ا يف إرسال طلبات للمساعدة والتعاون حمد دة الطابع وكاملة ويف الوقت  َّ                          احملكمة إىل مواصلة حتسني ممارسا

املناسب؛
العائدات لبات احملكمة الرامية إىل حتديد أن التعاون الفعال والسريع فيما يتعلق بطتدرك-١٢

ٌ                   ، أمر  بالغ األمهية يف توفري ضبطهاوجتميدها أو وتعقبهاواملمتلكات واألصول ووسائل ارتكاب اجلرائم، 
التكاليف احملتملة للمساعدة القانونية؛ملعاجلةللمجين عليهم جرب األضرار

سمح للدول األطراف وغريها من الدول بالتعاون على أمهية وجود إجراءات وآليات فعالة تِّ تشد د-١٣
؛بأسرع ما ميكنضبطهاوجتميدها أو وتعقبهاواملمتلكات واألصول، العائدات مع احملكمة على حتديد 

بشأن صعوبات التعاون اليت تواجهها احملكمة فيما يتعلق الشاملبتقرير احملكمة وعرضها وترحب
الدول األطراف إىل أن تتخذ يف هذا الصدد إجراءات وتضع آليات فعالة كافةوتدعوبالتحقيقات املالية، 

وحتسينها بغية تيسري التعاون بني احملكمة والدول األطراف وغريها من الدول واملنظمات الدولية؛
من أجل الدول األطراف على التعاون لتلبية طلبات احملكمة الصادرة لصاحل أفرقة الدفاع، ّ حتث  -١٤

لة اإلجراءات القضائية أمام احملكمة؛عداحتقيق
ُ                                    الدول األطراف والدول غري األطراف اليت مل ت صبح بعد طرفا يف اتفاق امتيازات احملكمة تدعو-١٥

ا إىل أن تفعل ذلك  ا الوطنية، ذلكاألولوية وأن تدرجمن حيثاجلنائية الدولية وحصانا يف تشريعا
حسب االقتضاء؛

ين عليهم والشهود من أمهية فيما خيص تنفيذ والية احملكمة، مبا تتسم بهتقر-١٦ تدابري محاية ا
باالتفاقني اجلديدين املتعلقني بإعادة التوطني املربمني منذ آخر قرار بشأن التعاون، وتشدد على ِّ وترح ب

؛بسرعةلشهوداحلاجة إىل إبرام املزيد من هذه االتفاقات والرتتيبات مع احملكمة من أجل إعادة توطني ا
ا مع احملكمة بإبرام اتفاقات تدعو-١٧ مجيع الدول األطراف وغريها من الدول إىل النظر يف تعزيز تعاو

ين عليهم والشهود  أو ترتيبات معها، أو بأية وسيلة أخرى، فيما يتعلق بأمور منها تدابري محاية ا
م؛ م واألشخاص اآلخرين املعر ضني للخطر بسبب إدالء الشهود بإفادا َّ                                   وعائال

م، إيالء االعتبار الالزم إلجياد تقر-١٨ َّ                                                          بأنه ينبغي، عندما تتبني  ضرورة إعادة توطني الشهود وعائال
َ                     التكاليف  من الناحية اإلنسانية ختفيضيف الوقت نفسهو حلول تفي باملتطلبات الصارمة املتعلقة بالسالمة 

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

؛األحكام القضائيةبإبرام اتفاقني بني احملكمة ومجهورية األرجنتني والسويد بشأن تنفيذترحب-١٩
يف السنوات تزدادمن املرجح أن على أن ضرورة التعاون مع احملكمة على تنفيذ األحكام تشدد-٢٠

باملبدأ املنصوص عليه يف نظام روما األساسي وتذكرالقادمة بتزايد القضايا اليت تقرتب من االختتام، 
رك يف املسؤولية عن تنفيذ أحكام السجن، وفقا ملبادئ التوزيع اوالقائل أنه ينبغي للدول األطراف أن تش

ام اتفاقات مع احملكمة حتقيقا هلذه الغاية؛الدول األطراف أن تنظر جبدية يف إبر وتدعوالعادل، 
مبا قامت به احملكمة من عمل على االتفاقات أو الرتتيبات اإلطارية أو أي وسيلة أخرى يف تشيد-٢١

يف حاالت التربئة أيضا، وإنفاذ األحكام، وكذلك –قبيل اإلفراج املؤقت، واإلفراج النهائي جماالت من

)٤(
ICC-ASP/16/17 ،الثالثالتذييل.
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تسم بأمهية أساسية لضمان حقوق املشتبه فيهم واملتهمني عمال بنظام روما األساسي وضمان اليت قد ت
االت؛ّ وحتث  حقوق املدانني،  مجيع الدول األطراف على النظر يف تعزيز التعاون يف هذه ا

بني احملكمة ودولة طرف بشأن اإلفراج املؤقت ٢٠١٤إىل إبرام أول اتفاق طوعي يف عام تشري-٢٢
إىل املكتب، من خالل أفرقته العاملة، مواصلة املناقشات بشأن االتفاقات أو الرتتيبات اإلطارية وتطلب

ا السا عشرة؛بعةوتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية يف دور
بزيادة التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة وغريمها من املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية ِّ ترح ب-٢٣
ائر املؤسسات احلكومية الدولية؛وس
تمع املدين واحملكمة واختاذ مجيع تقر-٢٤ بأمهية ضمان بيئة آمنة لتعزيز وتشجيع التعاون بني ا

تمع املدين؛ اإلجراءات الالزمة ملواجهة أعمال التهديد والتخويف اليت تستهدف منظمات ا
وتعميم الدعم الدبلوماسي والسياسي وغريمها من على أمهية قيام الدول األطراف بتعزيز ِّ تشد د-٢٥

ذه األنشطة وفهمها على املستوى  أشكال الدعم ألنشطة احملكمة، وعلى أمهية مواصلة تعزيز الوعي 
ِّ                                                                          الدويل، وتشج ع الدول األطراف على تسخري عضويتها يف املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية حتقيقا 

هلذه الغاية؛
ل األطراف على استكشاف إمكانيات تيسري املزيد من التعاون والتواصل بني احملكمة الدو ّ حتث  -٢٦

عندما حييل وواضحة واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية، مبا يف ذلك عن طريق تأمني واليات كافية 
بنيالدعم الدبلوماسي واملايل؛ والتعاون والتيقن منجملس األمن التابع لألمم املتحدة حاالت إىل احملكمة، 

مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة، ومتابعة هذه اإلحاالت، فضال عن مراعاة والية احملكمة يف سياق 
جملس األمن بشأن العقوبات جماالت أخرى من جماالت عمل جملس األمن، مبا يف ذلك صياغة قرارات

ات الصلة؛واملناقشات املواضيعية والقرارات ذ
وبتبادل املعلومات عن تنفيذ التوصيات الست والستني ٢٠١٦بالردود على استبيان عام ترحب-٢٧

ا الدول األطراف يف عام  خطوة يف عملية االستعراض املتعلقة ك)٥(٢٠٠٧بشأن التعاون اليت اعتمد
ميكن أن تستخدمه كافة إىل املنشور الذي أعدته احملكمة و وتشريبتنفيذ التوصيات الست والستني، 

اجلهات الفاعلة قبللتعزيز التوصيات الست والستني وزيادة فهمها وتنفيذها منأصحاب املصلحة
إىل املكتب، من خالل أفرقته العاملة، مواصلة استعراض التوصيات وتطلبواحملكمة، ذات الصلةالوطنية

الست والستني، بالتعاون الوثيق مع احملكمة، حسب االقتضاء؛
مبا قامت به احملكمة، بدعم من الدول األطراف واملنظمات الدولية واإلقليمية من تنظيم ترحب-٢٨

تمع املدين، على ، أصحاب املصلحةكافة وتشجعحلقات عمل عن التعاون،  مبا يف ذلك منظمات ا
دف تعزيز التعاون والبحث البن اء عن حلول  َّ           مواصلة تنظيم األنشطة اليت تسمح بتبادل املعلومات 

للتحديات اليت مت حتديدها؛
تمعوأعضاءواحملكمةاألطرافالدولبنياملعززباحلوارترحب-٢٩ احملکمةيحماميونقابةاملدينا

عشرةالسادسةالدورةأثناءأجريتاليتالتعاونبشأنالعامةاملناقشةأتاحتهيذالالدوليةاجلنائية
مستقبلعنفضالاألصول،اسرتدادوحتدياتاملاليةالتحقيقاتعلىخاصبوجهالرتكيزمع،للجمعية
..األساسيرومالنظامالعشرينالذكرىبيف أفق االحتفالالدوليةاجلنائيةاحملكمةمعالتعاون

املكتب على حتديد املسائل لتواصل اجلمعية عقد جلسات مناقشة عامة حول مواضيع تشجع-٣٠
حمددة تتعلق بالتعاون، مبا يف ذلك مسألة التحقيقات املالية؛

آلية تيسري جلمعية الدول األطراف تكون معنية بالتعاون للتشاور احلفاظ علىإىل املكتب تطلب-٣١
مع الدول األطراف واحملكمة واملنظمات غري احلكومية ومع الدول املعنية واملنظمات ذات الصلة

واملنظمات غري احلكومية لزيادة تعزيز التعاون مع احملكمة؛

.املرفق الثاين، ICC-ASP/6/Res.2القرار)٥(
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ا أمهية مسامهة احملكمة يف ما تبذله اجلمعوإذ تدرك-٣٢ منها أن تطلبية من جهود لتعزيز التعاون، فإ
ا السا .عشرة، مث كل سنة بعد ذلكبعةً                               ترفع إليها تقريرا  مستكمال عن التعاون يف دور
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المرفق
باريسإعالن

(احملكمة)،الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
تمع الدويل بأسره جيب أال متر دون تكون موضعاليت خطورةاجلرائمأكثرأن ً جمددا  وإذ تؤكد -١ قلق ا

اعقاب وأن باختاذ تدابري على الصعيد الوطين وبتعزيز التعاون بشكل فعاله ينبغي التأكد من مقاضا
للمحكمة اجلنائية الدولية روما النظام األساسي نظام الدويل، على النحو املنصوص عليه يف ديباجة 

(املشار إليه فيما يلي باسم "نظام روما األساسي")،
من نظام روما األساسي بشأن ٩على التزام الدول األطراف املنصوص عليه يف الباب شددتوإذ -٢

ائية القضاتتعاون تعاونا تاما مع احملكمة يف التحقيق واملالحقتالتعاون الدويل واملساعدة القضائية بأن 
املنصوص االحرتام الكامل لإلجراءات الداخلية ً جمددا  ؤكد تللجرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة، وإذ 

التشريعات الوطنية،يفعليها
من نظام روما األساسي ٩التزام الدول األطراف، وفقا ألحكام الباب على كذلك تشدد وإذ -٣

العائدات ومبوجب إجراءات القانون الوطين، باالمتثال للطلبات الصادرة عن احملكمة للمساعدة يف حتديد 
اوتعقبها وجتميدها أو ضبطها لغرض وأدوات اجلرائم واألصولواملمتلكات اية املطاف مصادر يف 
)(ك) ١(٩٣اإلخالل حبقوق األطراف الثالثة احلسنة النية، على النحو املنصوص عليه يف املادة وذلك دون

من نظام روما األساسي،
وااللتزامات ذات األصولاملنطبقة اليت تنظم اسرتداد القائمةاملعاهدات الدولية وإذ تضع يف اعتبارها-٤

الصلة للواليات القضائية املعنية أن توفر لبعضها البعض أكرب قدر ممكن من التعاون واملساعدة فيما يتعلق 
بإعادة األصول،

ا مجعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية شريتوإذ -٥ إىل التوصيات املتعلقة بالتعاون اليت أيد
ا (اجلمعية)  التوصيات املتعلقة بتحديد األصول وضبطها وجتميدها، وعند خاصة، )١(السادسةيف دور

تنفيذها،املالئماالقتضاء
أمهية اإلبقاء على اإلجراءات واآلليات الفعالة اليت متكن الدول األطراف والدول إىلكذلكتشريوإذ -٦

وجتميدها أو وتعقبهاواملمتلكات واألصول العائدات األخرى من التعاون مع احملكمة فيما يتعلق بتحديد 
قدر بطلبات التعاون اليت تقدمها احملكمة حمددة أن تكون وكذلك جيب، )٢(ضبطها بأسرع وقت ممكن

اإلمكان،
ظمت يف مقر احملكمة يف ُ إىل استنتاجات حلقة العمل املعنية بالتحقيقات املالية اليت ن  شريتوإذ -٧

قدت ُ اليت ع  اجلمعيةعملتها جلنةاليت املتابعةمالحظاتوكذلك، ٢٠١٥أكتوبر تشرين األول/٢٧-٢٦
بشأن تعزيز التحقيقات اجلنائية املالية، واحلاجة إىل مواصلة مناقشة ٢٠١٦نوفمرب تشرين الثاين/١٨يف 

وتوضيح والية ومتطلبات احملكمة فيما يتعلق بالتحقيقات املالية واسرتداد األصول،
وفقا األصول، احملكمة يف جمال التحقيقات املالية واسرتداد معالتعاون بلدفع لعلى استعدادا وإذ أ-٨

األموالتوفريفضال عنالصلة بني اجلرائم واألصول، ّ حمتملة لتبني  تقدمي أدلة بغية،للتشريعات الوطنية
الناشئة عن املساعدة القانونية.لتغطية التكاليف و للضحايا إذا ثبتت إدانة املتهم، احملتملةتعويضات لل

للقيام بـ ،دعوة الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

ICC-ASP/6/Res.2القرار:)١(
.١٣الفقرة ،ICC-ASP/15/Res.3القرار)٢(
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يف إمكانية وضع أو مراجعة أو تعزيز تنفيذ قوانني وإجراءات وسياسات التعاون احمللي، لزيادة النظر-١
جمال التحقيقات املالية واسرتداد األصول، وفقا قدرة الدول األطراف على التعاون الكامل مع احملكمة يف

لنظام روما األساسي،
ا فيما يتعلق بالتحقيقات عنمستوى الوعي بني السلطات الوطنية املعنية رفع-٢ والية احملكمة ومتطلبا

من نظام روما األساسي،٩الباباملالية واسرتداد األصول وطبيعة ومدى االلتزام بالتعاون مبوجب 
احلوار مع احملكمة لتقدمي املساعدة الالزمة يف إعداد وتنفيذ طلبات التعاون ألغراض مواصلة-٣

التحقيقات املالية للمحكمة،
السلطات واملسؤولني الوطنيني على التعامل مع احملكمة والبحث عن فرص للتعاون مع تشجيع-٤

لتحقيق ظر يف كيفية التغلب على أي حتدياتاحملكمة يف جمال التحقيقات املالية واسرتداد األصول، والن
لتعاون،ا

كان ذلك مناسبا، بشأن إمكانية تبادل أينماالشروع يف مناقشات على املستوى الوطين، اعتبار-٥
املعلومات وأفضل املمارسات من خالل القنوات املناسبة، بني احملكمة والسلطات الوطنية املختصة،

إمكانية إجراء حتقيق داخلي بشأن اجلرائم املالية استنادا الستمرار مبراجعةلالسلطات الوطنية تشجيع-٦
التحقيقات أو جمرىاحملكمة يف طرفإىل املعلومات ذات الصلة الواردة من خالل طلبات التعاون من 

املالحقات القضائية،
فتحها أمام اهليئات القضائية متالتعاون فيما يتعلق بالتحقيقات أو املالحقات القضائية اليت تعزيز-٧

والوطنية فيما يتعلق باجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة أو اجلرائم اخلطرية مبوجب القانون الوطين ذ
الصلة، حيث يتم حتديد املعلومات ذات الصلة وميكن طلبها من احملكمة، على النحو املنصوص عليه يف 

من نظام روما األساسي،)١٠(٩٣املادة 
وتعميم الوالية احملددة للمحكمة اجلنائية الدولية واإلطار القانوين واحتياجات التعاون يف سياق إدراج-٨

التحقيقات تتعامل باالجتماعات والتبادالت بني الشبكات املتخصصة اإلقليمية والدولية ذات الصلة اليت 
املالية واسرتداد األصول،

الدولية الفنيني من السلطات الوطنية املختصة إىل احملكمة اجلنائية توفري املختصنييف إمكانية النظر-٩
دف زيادة املعرفة والتفاهم على أساس اإلعارة أو كزائرين وغريها من الدورات التدريبية املتخصصة 

والتعاون والقدرات املتبادلة يف جمال التحقيقات املالية واسرتداد األصول،
عاون فيما يتعلق بالتحقيقات املالية واسرتداد األصول ومتابعة مؤمتر باريس الرتكيز على التمواصلة-١٠

ا السادسة عشرة.العتبارمجعية الدول األطراف إىل دعوة توجيه الب هذا اإلعالن يف دور
،لتقوم بالتايلدعوة احملكمة اجلنائية الدولية 

لة عن التعاون الدويل يف املسائل وتعزيز شراكات احملكمة مع السلطات الوطنية املسؤو إنشاء-١١
دف تبادل املعلومات وأفضل املمارسات بشأن حتديد وتعقب وجتميد أو  اجلنائية واملنظمات الدولية، 

اختصاص احملكمة،اليت تدخل يف ضبط العائدات واملمتلكات واألصول واألدوات املتعلقة باجلرائم 
الوعي بوالية احملكمة اجلنائية الدولية من خالل تزويد الدول باملعلومات ذات الصلة حتقيقا زيادة-١٢

هلذه الغاية يف الوقت املناسب،
دف استخدام إجراء-١٣ حتقيقات مالية تتسم بالكفاءة والفعالية يف مجيع مراحل التحقيق واحملاكمة، 

جرب األضرار وضبط األصول بغية املسامهة يف املعلومات ذات الصلة كدليل، واحلصول على جتميد
وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ذات واسرتداد التكاليف الناشئة عن املساعدة القانونيةللضحايا

.٢٢١القاعدة خاصةالصلة بنظام روما األساسي، 
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ICC-ASP/16/Res.3القرار

٢٠١٧كانون األول /ديسمرب ١٤الثانية عشرة املعقودة يف يف اجللسة العامةمد بتوافق اآلراءُ عت  ا

ICC-ASP/16/Res.3
من نظام روما األساسي (ج)٩٧ً        قرار بشأن المشاورات المجراة عمال  بالمادة

الدوليةللمحكمة الجنائية
إن مجعية الدول األطراف

من نظام روما األساسي املتعلق بالتعاون الدويل واملساعدة ٩أحكام الباب إذ تضع يف اعتبارها
القضائية، وبالقواعد ذات الصلة من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات،

االحرتام الكامل ملبادئ وأحكام نظام روما األساسي ضروري فيما خيص بأنوإذ حتدوها القناعة 
لقضائية،فعالية التعاون الدويل واملساعدة ا

َ                                  ّ    أمهية اإلجراءات واآلليات اليت متك ن الدول  األطراف من التعاون مع احملكمة، وال سي ما وإذ تدرك       ِّ
من نظام روما األساسي تستبني فيما يتعلق به ٩ً           يف حاالت تلقي الدولة الطرف طلبا  مبوجب الباب

َ                                        وجود  مشكالت قد تعوق تنفيذه أو حتول دون تنفيذه،
الدور احملوري الذي يؤديه التعاون الدويل والتعاضد القضائي بني الدول هاوإذ تضع نصب عيني

(ج) من نظام روما األساسي،٩٧َّ          األطراف واحملكمة فيما يتعلق باملسائل املبي نة يف املادة
ا الرابعة عشرة مسألة تطبيق  وتنفيذ  املادة ِّ وإذ تذك ر ا ناقشت يف دور ِ        بأ من نظام روما ٩٧ِ      

األساسي،
ً                   فريقا  عامال  يتوىل تدارس تطبيق ٢٠١٦حزيران/يونيو ٣أن املكتب أنشأ يف وإذ تأخذ يف اعتبارها     ً

من نظام روما األساسي بالتشاور الوثيق مع احملكمة، مع صون استقالل احملكمة القضائي، وأن ٩٧املادة
هذا الفريق العامل كان مفتوح باب العضوية جلميع الدول األطراف،

ا اخلامسة عشرة أن يواصل الفريق العامل استكشاف يف اعتبارهاوإذ تأخذ  كذلك طلبها يف دور
ّ                  من نظام روما األساسي، وال سي ما فيما خيص املشكالت ٩٧مجيع الوسائل املمكنة لتحسني تطبيق املادة

بالتشاور الوثيق مع احملكمة،(ج)، الفرعيةَّ                احملد دة يف إطار الفقرة
ّ                                      ملشاركة الدول األطراف الفع الة يف مداوالت الفريق العامل وإلسهامها يف وإذ تعرب عن تقديرها

ٍ                        هذه املداوالت بإبدائها آراء ها وتقدميها مقرتحات  بشأن التعاون مع احملكمة،                 َ
التزامها مببدأ استقالل احملكمة القضائي،وإذ تعيد تأكيد

ا املادة"التفاهم بشأنتعتمد.١ نظام روما األساسي" الوارد نصه يف من ٩٧املشاورات اليت تقضي 
ذا القرار. املرفق 
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المرفق
من نظام روما (ج)٩٧تفاهم بشأن المشاورات التي تقضي بها المادة

األساسي
يساعد ما يلي على توضيح سريورة املشاورات بني الدولة الطرف واحملكمة يف احلاالت 

:من نظام روما األساسي) ج(٩٧املنصوص عليها يف املادة
ّ                                          ِّ  عندما يكون طلب التعاون صادرا  عن مكتب املد عي العام، ينبغي للدولة املطلوب منها أن تقد م .١            ً

ّ                      ً         دون إبطاء طلبا  كتابيا  إىل مكتب املد عي العام للتشاور وفقا  للقاعدة  من القواعد اإلجرائية وقواعد ١٧٦ً       ً           
اإلثبات.

احملكمة، ينبغي للدولة املطلوب منها ً                   عندما يكون طلب التعاون صادرا  عن دائرة من دوائر (أ).٢
ِّ                ً       ً            أن تقد م دون إبطاء طلبا  كتابيا  للتشاور إىل:

دائرة احملكمة اليت أصدرت طلب التعاون؛ أو)١(
هيئة رئاسة احملكمة. وال يكون للمشاورات املعنية طابع قضائي.)٢(

إن طلبات التشاور املعنية ينبغي أن حتال عن طريق رئيس قلم احملكمة.(ب)
رى وفقا  للفقرةفيما .٣ ً              ، جيوز للدائرة أو هيئة الرئاسة، رهنا  بأحكام املادة ٢ُ      ً        خيص املشاورات اليت جت 

) من نظام روما األساسي، أن ٢و١(الفقرتني ٤٣) واملادة ٢و١(الفقرتني ٤٢) واملادة ١(الفقرة ٤٠
ند االقتضاء وعند تدعو إىل املشاركة يف التشاور أي جهاز أو مسؤول معين آخر بوسعه املساعدة، ع

املسؤول املطلوب منه أن يشارك. موافقة اجلهاز أو
، ينبغي ملكتب املدعي العام أو ٢أو الفقرة ١عند استالم طلب إجراء مشاورات مبوجب الفقرة .٤

ٍ                        لرئيس قلم احملكمة أو هليئة رئاسة احملكمة، حبسب االقتضاء، القيام دون إبطاء  بإعالم الدولة الطرف وكل 
ً      ً                                                      مسؤول معين آخر إعالما  كتابيا  بالتاريخ واملكان املقرتحني لعملية التشاور و/أو بغريمها من جهاز أو

جوانب إجرائها.
رى التشاور وأن ي نجز دون إبطاء..٥ ُ                ُ              ينبغي أن جي 
إذا رأى اجلهاز الذي يصدر الطلب، أو هيئة الرئاسة، أو الدولة الطرف املطلوب منها، (أ).٦
ْ  ِ املشاورات قد استـ و ف  أن ً                       يت، فينبغي له (هلا) أن خيطر (ختطر) كتابيا  اجلهات األخرى املشاركة يف ُ

املشاورات.
َ            ً        إثر استالم مثل هذا اإلخطار، جيوز أن ت عاجل  املسألة وفقا  للمادة(ب) من نظام روما ٨٧ُ  

األساسي وغريها من أحكامه الواجبة التطبيق حبسب اللزوم.
ً                    شاورات، وال لنتيجة املشاورات أيا  كانت، أي أثر إيقايف ال يكون لطلب إجراء املشاورات، وال للم.٧

ما مل تأمر بذلك دائرة خمتصة.
ِ       َُ  ُّ        ال ميس  ما تقد م مببدأ االستقالل القضائي وال بطبيعة املشاورات ونطاقها املرنـ ني   كما يـ ن ص  عليه يف .٨ ْ  َ                                                      َّ       ُّ

من نظام روما األساسي.٩٧سائر أحكام املادة
على حنو يتوافق مع نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد َّ جيري تفسري وتنفيذ ما تقد م.٩

.١٧٦اإلثبات، مبا فيها القاعدة
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ICC-ASP/16/Res.4القرار

٢٠١٧كانون األول /ديسمرب ١٤الثانية عشرة املعقودة يف يف اجللسة العامةمد بتوافق اآلراءُ عت  ا
ICC-ASP/16/Res.4

من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية٨قرار بشأن التعديالت على المادة 
،مجعية الدول األطرافإن 

من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ١٢١من املادة ٢و١إىل الفقرتني إذ تشري
ما األساسي بعد انقضاء سبع باعتماد أي تعديل مقرتح لنظام رو اللتني تسمحان جلمعية الدول األطراف 

سنوات من بدء نفاذ النظام األساسي،
من النظام األساسي اليت تنص على أن يصبح أي تعديل ١٢١من املادة ٥إىل الفقرة وإذ تشري

من النظام األساسي نافذا بالنسبة إىل الدول األطراف، وذلك بعد سنة واحدة ٨و٧و٦و٥على املواد 
ا، ويف حالة الدولة الطرف اليت ال تقبل التعديل،  ال متارس من إيداع صكوك التصديق أو القبول اخلاصة 

احملكمة اختصاصها فيما يتعلق جبرمية مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه اجلرمية مواطنون من تلك 
ذا التعديل ينطبق نفس املبدأ الذي وإذ تؤكدالدولة أو ترتكب اجلرمية يف إقليمها،  فهمها أنه فيما يتعلق 

ل األطراف اليت ليست أطرافا يف النظام التعديل على الدو هذاينطبق على الدولة الطرف اليت مل تقبل
األساسي أيضا،

من اتفاقية فيينا لقانون ٤٠من املادة ٥أنه يف ضوء األحكام الواردة يف الفقرة وإذ تؤكد
ً                                          املعاهدات، جيوز للدول اليت ستصبح فيما بعد أطرافا  يف النظام األساسي أن تقرر، عند التصديق على 

يف هذا ةالواردتاملوافقة عليه أو االنضمام إليه، ما إذا كانت ستقبل التعديالالنظام األساسي أو قبوله أو
القرار،

النظاميفأطرافادوالالحقاتصبحاليتوالدولاألساسيالنظاميفاألطرافالدولأنتؤكدوإذ
إىلاألولاملرفقاتيفالواردةالثالثةالتعديالتبعضأوكلعلىبالتصديقهلاسيسمحاألساسي

قبوهلا،أوالقرارهذامنالثالث
من النظام األساسي املتعلقة بأركان اجلرائم اليت تنص على أن تلك األركان ٩إىل املادة وإذ تشري

تساعد احملكمة يف تفسري وتطبيق أحكام اجلرائم اليت تدخل يف اختصاصها،
أنه حيثما تستوجب أركان اجلرائم أن يقع السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل وإذ تضع يف اعتبارها

وأن يكون مقرتنا به، تؤكد هذه األركان بالتايل استبعاد احلاالت املتعلقة بإنفاذ القانون من اختصاص 
احملكمة،

من ‘ ١٦(ه) ’٢فقرة وال‘ ٢٧’(ب) ٢الفقرةأن اجلرائم املشار إليها يف وإذ تضع يف اعتبارها
(ه) ٢فقرة وال‘ ٢٨’(ب) ٢فقرة (استخدام أسلحة جرثومية، أو بيولوجية، أو تكسينية)؛ وال٨املادة 

(استخدام أسلحة تؤدي إىل اإلصابة بشظايا ال ميكن كشفها يف جسم اإلنسان ٨من املادة ‘١٧’
مسببة ليزرية أسلحة (استخدام٨من املادة ‘١٨(ه) ’٢فقرة وال‘ ٢٩’(ب) ٢لفقرة باألشعة السينية)؛ وا

لعمى دائم) تشكل انتهاكات خطرية للقوانني السارية يف النزاعات املسلحة الدولية والنزاعات املسلحة 
ذات الطابع غري الدويل،
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من ٨من املادة (ه) ٢، والفقرة ٨(ب) من املادة ٢الفقرة ت الثالثة علىتعديالالاعتماد تقرر-١
هلذا القرار، إىل الثالثاألولاتنائية الدولية على النحو الوارد يف املرفقنظام روما األساسي للمحكمة اجل

من النظام ١٢١من املادة ٥ً        وأن خيضع هذا التعديل للتصديق أو القبول، وأن يبدأ نفاذه وفقا  للفقرة 
األساسي؛

اتاعتماد األركان ذات الصلة الواجب إضافتها إىل أركان اجلرائم كما هي واردة يف املرفقتقرر-٢
هلذا القرار.الرابع إىل السادس



نسخة مسبقة ICC-ASP/16/20

20-A-010518 38

المرفق األول
من ‘١٦(ه)’٢الفقرة و ٨مادةمن ال‘٢٧’(ب)٢الفقرة بوصفه ُ    تعديل ي درج 

من نظام روما األساسي٨مادةال
استخدام األسلحة اليت تستعمل العوامل اجلرثومية أو غريها من العوامل البيولوجية، أو التكسينات، 

أيا كان أصلها أو طريقة انتاجها؛ 

المرفق الثاني 
من ‘١٧(ه)’٢فقرة وال٨من المادة ‘ ٢٨’(ب)٢فقرة البوصفهُ    تعديل ي درج 

٨المادة 
اإلصابة بشظايا ال ميكن كشفها يف جسم اإلنسان باألشعة ّ     استخدام أسلحة يكون أثرها األو يل هو 

السينية؛

المرفق الثالث
من ‘١٨(ه)’٢فقرة وال٨من المادة ‘ ٢٩’(ب)٢فقرة البوصفهُ    تعديل ي درج 

٨المادة 
أسلحة ليزرية مصممة خصيصا لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة أو إحدى وظائفها القتالية استخدام 

ردة، أو للعني املزودة بألللرؤية غري املعززة، أي هي إحداث عمى دائم  ؛مصححة للنظرجهزةلعني ا
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الرابعالمرفق 
٨من المادة ‘٢٧)’(ب٢فقرة الجديدة الأركان الجريمة في 

أسلحة تستعمل العوامل اجلرثومية أو غريها من العوامل البيولوجية، أو مرتكب اجلرميةأن يستخدم -١
التكسينات، أيا كان أصلها أو طريقة انتاجها.

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.-٢
ح.أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسل-٣

٨من المادة ‘١٦)’(ه٢فقرة الجديدة الأركان الجريمة في 
أسلحة تستعمل العوامل اجلرثومية أو غريها من العوامل البيولوجية، أو أن يستخدم مرتكب اجلرمية-١

التكسينات، أيا كان أصلها أو طريقة انتاجها.
أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.-٢
أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.-٣

المرفق الخامس
٨من المادة ‘٢٨)’(ب٢فقرة الجديدة الأركان الجريمة في 

ّ                                 أسلحة يكون أثرها األو يل هو اإلصابة بشظايا ال ميكن كشفها يف أن يستخدم مرتكب اجلرمية -١
السينية.جسم اإلنسان باألشعة 

أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.-٢
أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.-٣

٨من المادة ‘١٧)’(ه٢فقرة الجديدة الأركان الجريمة في 
اإلصابة بشظايا ال ميكن كشفها يف ّ     أسلحة يكون أثرها األو يل هو أن يستخدم مرتكب اجلرمية -١

جسم اإلنسان باألشعة السينية.
أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.-٢
أن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.-٣
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المرفق السادس
٨من المادة ‘٢٩)’(ب٢فقرة الجديدة الأركان الجريمة في 

أسلحة ليزرية مصممة خصيصا لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة أو أن يستخدم مرتكب اجلرمية -١
ردة أو للعني )١(إحدى وظائفها القتالية هي إحداث عمى دائم املزودة للرؤية غري املعززة، أي للعني ا

.مصححة للنظرجهزةبأ
ضية أو املصاحبة لالستخدام العسكري املشروع ر اآلثار العاحلاصل من أن ال يكون اإلعماء -٢

.، مبا يف ذلك أنظمة الليزر املستخدمة ضد األجهزة البصريةألنظمة الليزر
أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح دويل ويكون مقرتنا به.-٣
.مسلحأن يكون مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع -٤

٨من المادة ‘ ١٨(ه)’٢فقرة الجديدة الأركان الجريمة في 
أسلحة ليزرية مصممة خصيصا لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة أو ستخدم مرتكب اجلرمية ـأن ي-١

ردة أو للعني )٢(إحدى وظائفها القتالية هي إحداث عمى دائم املزودة للرؤية غري املعززة، أي للعني ا
.مصححة للنظرجهزةبأ
َ                                        احلاصل من اآلثار الع ر ضية أو املصاحبة لالستخدام العسكري املشروع أن ال يكون اإلعماء -٢ َ

.، مبا يف ذلك أنظمة الليزر املستخدمة ضد األجهزة البصريةألنظمة الليزر
ً    أن يصدر السلوك يف سياق نزاع مسلح ذي طابع غري دويل ويكون مقرتنا  به.-٣
مرتكب اجلرمية على علم بالظروف الواقعية اليت تثبت وجود نزاع مسلح.أن يكون -٤

يعين مصطلح "العمى الدائم" يف هذه املادة "فقدان البصر غري القابل للرجوع وغري القابل للتصحيح، واملسبب لعجز )١(
شديد ال أمل يف الشفاء منه".

يعين مصطلح "العمى الدائم" يف هذه املادة "فقدان البصر غري القابل للرجوع وغري القابل للتصحيح، واملسبب لعجز )٢(
شديد ال أمل يف الشفاء منه".
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ICC-ASP/16/Res.5القرار

٢٠١٧كانون األول / ديسمرب ١٤اعتمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة الثالثة عشرة، املعقودة يف 

ICC-ASP/16/Res.5
المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوانتفعيل اختصاص 

إن مجعية الدول األطراف،
ؤمتر االستعراضي يف كمباال بشأن بتوافق اآلراء يف املاألمهية التارخيية للقرار الذي اختذ إذ تدرك

بالقرار ّ ذك رإذ ترمية العدوان، ويف هذه الصدد املتعلقة جباعتماد التعديالت على نظام روما األساسي 
RC/Res.6،
،مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة وقراراتهعيد تأكيدتإذ و 
على تفعيل اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية على جرمية العدوان يف أقرب وقت قد عقدت العزم و 

ثالثا، ١٥من املادة ٣والفقرة مكررا١٥من املادة ٣رهنا بالقرار املشار إليه يف الفقرة ممكن، 
على تفعيل اختصاص احملكمة اجلنائية الدوليةبشأن تيسري تقرير بالوإذ حتيط علما مع التقدير 

، الذي يتضمن ملخصا آلراء الدول األطراف،)١(جرمية العدوان
،١٢١مناملادة٥والفقرةمكررا١٥من املادة ٤إىل الفقرة شري تإذ و 

لفقرة استناداإىل ا،RC/Res.6من القرار١إىل أن املؤمتر االستعراضي قرر يف الفقرة ً أيضا  وإذ تشري
من املادة ٥ً       اليت تدخل حيز النفاذ وفقا  للفقرةتعلقة جبرمية العدوان، اعتماد التعديالت امل،٥من املادة ٢

ألي دولة طرف أن تودع وإذ تالحظ أنه جيوز، ً                        رهنا  بالتصديق عليها أو قبوهلاي،من النظام األساس١٢١
ً مكررا .١٥ً                              قبل املصادقة أو القبول إعالنا  على النحو املشار إليه يف املادة 

متوز/يوليو ١٧ً          ابتداءا  من تاريخ تفعيل اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية على جرمية العدوان تقرر-١
؛٢٠١٨

تؤكد أنه وفقا لنظام روما األساسي، تدخل تعديالت النظام األساسي بشأن جرمية العدوان اليت -٢
اعتمدها مؤمتر كمباال االستعراضي حيز النفاذ بالنسبة للدول األطراف اليت قبلت التعديالت بعد سنة 

الدعوى،تلقائي يفقيقإجراء حتأوالدولةإحالةحالةيفواحدة من إيداع صكوك تصديقها أوقبوهلا، وأنه
على أراضي أومواطنُ           ت رتكب من طرفعندماالعدوانجبرميةيتعلقفيمااختصاصهااحملكمةمتارسال

طرف مل تصدق على هذه التعديالت أوتقبلها؛دولة
من نظام روما األساسي فيما يتعلق ١١٩مناملادة١والفقرة٤٠من املادة١تعيد تأكيد الفقرة-٣

باالستقالل القضائي لقضاة احملكمة؛
ا إىل مجيع الدول األطرافجتدد -٤ لتصديق على تعديالت نظام روما إىل اُ  ، اليت مل تفعل بعد ، دعو

األساسي املتعلقة جبرمية العدوان أو قبوهلا.

)١(ICC-ASP/16/24.
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ICC-ASP/16/Res.6القرار

٢٠١٧كانون األول / ديسمرب ١٤الثالثة عشرة، املعقودة يف اعتمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة

ICC-ASP/16/Res.6
األطرافالدولوجمعيةالدوليةالجنائيةالمحكمةتعزيز

إن مجعية الدول األطراف،
ا من جرمية اإلبادة اجلماعية إذ تضع يف اعتبارها أن على كل دولة وحدها مسؤولية محاية سكا

وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، وأن الضمري اإلنساين ما زال يشعر بصدمة عميقة من جراء ما 
رة ُ  َّ            ً                  يرتكب يف شىت أحناء العامل من أعمال وحشية تفوق اخليال، وأنه ي سل م اآلن تسليما  واسع النطاق بضرو 

تمع الدويل والقضاء عليها وضرورة وضع حد إلفالت مقرتفيها وواجب  منع أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
من العقاب،

بأن احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") وسيلة أساسية من وسائل تعزيز احرتام واقتناعا منها
القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان، وهي تسهم على هذا النحو يف ضمان احلرية واألمن والعدالة 

بعملية بناء وسيادة القانون ويف منع النزاعات املسلحة واحلفاظ على السلم وتعزيز األمن الدويل والنهوض 
ً              السلم وحتقيق الصلح يف فرتات ما بعد النزاعات وذلك بغية حتقيق سالم مستدام، وفقا  ملقاصد ومبادئ 

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

تمع الدويل على وإذ ترحب مساملة ال يهمش فيها أحد إقامة جمتمعات على تشجيع الباتفاق ا
العدالة وبناء مؤسسات فعالة اجلميع إىل وصول إتاحة إمكانية من أجل حتقيق التنمية املستدامة، و 

تمعات اليت  وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات، وإذ تشجع، يف هذا الصدد، ا
السالم من خالل احللول السلمية،تواجه صراعات على االنتقال من احلرب إىل 

وحماسبة مقرتيف أخطر اجلرائم اليت ومكافحة اإلفالت من العقاب بأن العدالةواقتناعا منها كذلك
تمع الدويل واألشخاص املسؤولني جنائيا مبوجب النظام األساسي أم ور ال تقبل التجزئة وينبغي تثري قلق ا

إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تتسم بأمهية وأن عاملية االنضمام أن تبقى كذلك 
أساسية يف هذا الصدد،

بالدور احملوري الذي تضطلع به احملكمة باعتبارها احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ِّ وإذ ترح ب
ار احرتام الوحيدة ضمن نظام العدالة اجلنائية الدولية الذي يتطور، وبإسهام احملكمة يف ضمان استمر 

العدالة الدولية وإنفاذها،
إىل أن هيئات القضاء الوطين هي املسؤولة يف املقام األول عن مالحقة مرتكيب أخطر ِّ وإذ تنو ه

اجلرائم اليت تثري القلق على الصعيد الدويل وإىل تزايد احلاجة إىل التعاون من أجل ضمان قدرة النظم 
هذه اجلرائم،القانونية الوطنية على مالحقة مرتكيب

التزامها بنظام روما األساسي وتصميمها على عدم إفالت مرتكيب أخطر وإذ تؤكد من جديد
تمع الدويل بأسره من العقاب،  أمهية استعداد النظم القانونية الوطنية وتشدد علىاجلرائم اليت تثري قلق ا

ا حقا على التحقيق يف هذه اجلرائم ومالحقتها ،وقدر
ا يف تقدمي األشخاص األكثر مسؤولية عن ارتكاب اجلرائم ترحبوإذ  جبهود احملكمة واجنازا

بالسوابق وحتيط علما املنصوص عليها يف نظام روما األساسي للعدالة واإلسهام بذلك يف منع تلك اجلرائم
القضائية للمحكمة يف مسألة التكامل،
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ظام روما األساسي املتعلقة مبقبولية القضايا أمام من ن١٩و١٨و١٧بأن تطبيق املواد ِّ وإذ تذك ر
احملكمة مسألة قضائية يقوم بالفصل فيها قضاة احملكمة،

بأنه ينبغي إيالء مزيد من االعتبار لكيفية إجناز أعمال احملكمة يف بلدان احلاالت ِّ      وإذ تذك ر أيضا
وإمكانية أن تقدم اسرتاتيجيات اإلجناز توجيهات بشأن كيفية مساعدة البلد املعين على تنفيذ اإلجراءات 

الوطنية عند اجناز أعمال احملكمة يف حالة معينة،
دد السلم واألمن ورفاه العامل، وبالتايل بأن اجلرائم اليت تدخل يفوإذ تسلم اختصاص احملكمة 

،القيم اليت حيميها نظام روما األساسيدد 
ا القضائية ِّ وإذ تؤك د احرتامها لالستقالل القضائي للمحكمة والتزامها بضمان احرتام قرارا

وتنفيذها،
ً            بقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليت تصدر سنويا  فيما يتعلق ً           وإذ حتيط علما  مع التقدير

باحملكمة،
الذي أكد فيه ٢٠١٣شباط/فرباير ١٢بالبيان الذي أدىل به رئيس جملس األمن يف وإذ ترحب

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

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

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

ئية، مبا يف ذلك جلان احلقيقة واملصاحلة، والربامج الوطنية جلرب الضرر، واإلصالحات املؤسسية العدالة اجلنا
والقانونية، مبا يف ذلك ضمانات عدم التكرار،

إىل قرارات احملكمة ذات الصلة اليت اعرتفت بأن اإلسهام يف تعزيز السالم واملصاحلة قد وإذ تشري 
ات، على أساس كل حالة على حدة،يكون عامال مهما يف حتديد العقوب

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

إىل قرار مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") بإنشاء متثيل للمحكمة يف مقر وإذ تشري كذلك
أن من شأن هذا التمثيل أن يعزز احلوار مع احملكمة ِّ         وتؤك د من جديداالحتاد 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 القي مة اليت يقدمها ا
أمهية تعاون الدول األطراف مع احملكمة من أجل الوفاء بواليتها وتعرب عن وإذ تؤكد من جديد 

عن قلقها الشديد إزاء حماوالت الرتهيب الرامية إىل منع التعاون،
إزاء التقارير األخرية املتعلقة بعمليات التهديد والرتهيب املوجهة إىل بعض وإذ تعرب عن قلقها

تمع املدين املتعاونة مع احملكمة، منظمات ا
أمهية التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف أجهزة احملكمة، وعند االقتضاء، وإذ تدرك

ا الفرعية، يف عمل اجلمعية وهيئا
َّ              ضرورة تشجيع الدول األطراف واملراقبني والدول اليت ال تتمت ع مبركز املراقب اعتبارهاوإذ تضع يف

على املشاركة بصورة كاملة يف دورات اجلمعية وضرورة العمل على إبراز دور احملكمة واجلمعية على أوسع 
نطاق،
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بأسلوب فعال إىل بأن املساواة بني الضحايا يف احلق يف الوصول على وجه السرعة و وإذ تسلم
م، ويف الوصول إىل املعلومات  العدالة واحلماية والدعم، واجلرب الفوري واملناسب عن األضرار اليت تلحق 

على أمهية وإذ تؤكدذات الصلة املتعلقة باالنتهاكات وآليات االنتصاف، هي مكونات أساسية للعدالة، 
تمعات املتأثرة عل ى حنو فعال من أجل إنفاذ الوالية الفريدة للمحكمة محاية حقوق ومصاحل الضحايا وا

عن تصميمها على ضمان حقوق الضحايا اليت تشكل الركن وإذ تعرب اجلنائية 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
ر القيود اليت تفرضها عليها ميزانية برناجمية سنوية تعتمدها بأن احملكمة تعمل يف إطاِّ وإذ تذك ر

اجلمعية،

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

إىل مجيع الدول األطراف أن تكثف وتطلبتصبح أطرافا فيه، بصيغته املعدلة، يف أقرب وقت ممكن، 
جهودها لتعزيز عاملية النظام؛

بدء نفاذ إخطار االنسحاب املقدم من إحدى الدول األطراف مبوجب تالحظ مع بالغ األسف-٢
تلك طلب إىلوت، ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ٢٧من النظام األساسي يف ١٢٧من املادة ١الفقرة 
االنظر يف أن تعيد الدولة  ؛)١(انسحا

؛١٢٧من املادة١مبوجب الفقرة املقدمني هما يدولتني طرفني إخطار سحب بترحب مع التقدير-٣
مبواصلة رئيس اجلمعية واملكتب احلوار بشأن "العالقة بني أفريقيا واحملكمة أيضا ترحب مع التقدير-٤

؛عشرة للجمعيةاجلنائية الدولية" الذي بدأه املكتب أثناء الدورة اخلامسة 
وصيتو ، )٢(متوز/يوليه باليوم الدويل للعدالة اجلنائية١٧باملبادرات املتخذة لالحتفال يف رحبت-٥

احملكمة، املشاركة فضال عن الدروس املستفادة، مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة،بناء على ،بأن تواصل
أمانة عن طريقاملعلومات مع أصحاب املصلحة اآلخرين هلذا الغرض بادليف إعداد األنشطة املناسبة وت

؛ها من اجلهات ذات الصلةوغري )٣(اجلمعية
تمع املدين أن تكثف جهودها لتعزيز عاملية يب-٦ جبميع املنظمات الدولية واإلقليمية ومنظمات ا

النظام؛
أن تبقي حال التصديقات قيد االستعراض، وأن ترصد التطورات يف ميدان التشريعات ِ  تق رر-٧

التنفيذية بغية حتقيق أمور منها تسهيل توفري املساعدة التقنية اليت قد تطلبها الدول األطراف يف نظام روما 
املؤسسات ً                                 األساسي، أو الدول الراغبة يف أن تصبح أطرافا  فيه، من الدول األطراف األخرى أو من

االت ذات الصلة؛ العاملة يف ا
بأن التصديق على نظام روما األساسي ينبغي أن يكون مصحوبا بتنفيذ االلتزامات الوطنية ِّ  تذك ر -٨

ذات الصلة بوسائل منها على وجه اخلصوص سن تشريعات تنفيذية، السيما يف جمال القانون اجلنائي، 

: انظر، C.N.805.2016.TREATIES-XVIII.10إشعار الوديع)١(
https://treaties.un.org/doc/publication/cn/2016/cn.805.2016-eng.pdf.

.١٢، الفقرة (RC/Decl.1)، إعالن كمباال باء-اجلزء الثاين ،(RC/11)٢٠١٠املؤمتر االستعراضي... . .الوثائق الرمسية.)٢(
أمانة مجعية الدول األطراف يف:-نظر: احملكمة اجلنائية الدولية ا)٣(

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/asp%20events/ICJD/Pages/default.aspx.



ICC-ASP/16/20 نسخة مسبقة

45 20-A-010518

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

حبسب االقتضاء؛عند االقتضاء و على اعتماد أحكام بشأن الضحايا، ِّ وتشج ع
بتقرير املكتب بشأن خطة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه ترحب-٩

اجلهود اليت يبذهلا رئيس احملكمة، ومكتب املدعية العامة، ورئيس وتالحظ مع التقدير، )٤(تنفيذا كامال
تمع املدين لتعزيز فعالية اجلهود الرامية إىل حتقيق العاملية، وتشجع اجلمعية، واجلمعية، والدول األطراف، وا

ً                                َّ                            الدول على أن تصبح أطرافا  يف نظام روما األساسي، بصيغته املعد لة، ويف اتفاق امتيازات احملكمة 
ا يف إطار االستعراض الدوري الشامل الذي جيريه  ا، واجلهود ذات الصلة اليت يتم االضطالع  وحصانا

جملس حقوق اإلنسان؛
فرصة فريدة لالعرتاف باإلجنازات وفر أن الذكرى العشرين العتماد نظام روما األساسي تترى-١٠

وتنشيط االلتزام باملعاهدة ومضاعفة اجلهود الرامية إىل التصدي للتحديات اليت تواجهها احملكمة يف تنفيذ 
؛ واليتها تنفيذا فعاال

تمع املدين، الذي بتبادل اآلراء بني الدول األطراف و مع التقديرترحب -١١ جرى احملكمة وأعضاء ا
،الدورة السادسة عشرة للجمعيةيف الذكرى العشرين لنظام روما األساسي مبناسبة املناقشة العامة أثناء 

ول دون التحديات الرئيسية اليت حتعلى ويف مجلة أمور، والذي ركز على اجنازات نظام روما األساسي، 
طريق تعزيز االنضمام العاملي إىل نظام روما عنحقا، افعالية وكفاءة وعامليكون أكثر يالنظام لهذا تعزيز 

استمرار احملكمة يف أداء دور مركزي يف العدالة ضمان تعزيز تعاون الدول مع واحملكمة، و و األساسي، 
وتوفري ،اجلرائم يف املستقبلارتكاب منع إلسهام يف وا،العدالة للضحايامن خالل حتقيق اجلنائية الدولية 

؛للكافةحلماية ا
تمع املدين على االحتفال طرافاحملكمة، والدول األتشجع-١٢ ، واملنظمات الدولية ذات الصلة، وا

مبا يف ذلك عن طريق عقد مؤمترات وإبرام ، ٢٠١٨بالذكرى العشرين العتماد نظام روما األساسي يف عام 
تشجيع إضافية لجهود بذل عند االقتضاء، و اتفاقات تعاون مع احملكمة، واعتماد تشريعات وطنية 

علومات عن األحداث التذكارية املتبادلالتصديقات اجلديدة على النظام األساسي أو االنضمام إليه، و 
؛من اجلهات ذات الصلةاملزمعة عن طريق أمانة اجلمعية وغريها

تفاق امتيازات المحكمة وحصاناتهاا-باء
ا ترحب-١٣ بالدول األطراف اليت أصبحت أطرافا يف اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصانا

ُ                                          بأن هذا االتفاق واملمارسة الدولية ذات الصلة ي عفيان ما يتقاضاه مسؤولو احملكمة وموظفوها من ِّ  وتذك ر 
د الدول األطراف يف هذا الصدوتدعورواتب وأجور وبدالت تدفعها احملكمة من الضرائب الوطنية، 

ً                                             وكذلك الدول غري األطراف اليت لـم تصبح بعد أطرافا  يف هذا االتفاق إىل أن تصبح أطرافا فيه على سبيل 
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 تصد ق على هذا االتفاق أو  ّ                    إلعفائهم بأي شكل آخر من ضريبة الدخل املتعلقة 

تنضم إليه؛
بالتعهدات اليت قدمت يف حفل إعالن التربعات الذي عقد خالل الدورة اخلامسة عشرة ترحب -١٤

ا قبلللجمعية بشأن التصديق عل متوز/يوليه ١٧ى اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصانا
، تاريخ الذكرى السنوية العشرين لنظام روما األساسي؛٢٠١٨

التزام الدول األطراف بأن حترتم يف إقليمها االمتيازات واحلصانات الالزمة لتحقيق تؤكد من جديد-١٥
ا مجيع الدول اليتوتناشدمقاصد احملكمة  ً                                                 ليست طرفا  يف اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصانا

)٤(
ICC-ASP/16/18.
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ُ                                         اليت توجد فيها ممتلكات وأصول للمحكمة أو اليت ت نقل من خالهلا تلك املمتلكات أو األصول أن حتمي 
ممتلكات وأصول احملكمة من التفتيش واالستيالء واملصادرة، ومن أي شكل آخر من أشكال التدخل؛

التعاون -جيم
بشأن التعاون؛.ICC-ASP/16/Res.2إىل القرار تشري-١٦
ا مبوجب نظام روما األساسي وال سيما االلتزام بالتعاون يب-١٧ بالدول األطراف أن تتقيد بالتزاما

الدول األطراف على ضمان التعاون الكامل والفعال مع وتناشدوفقا للباب التاسع من النظام األساسي؛ 
احملكمة وفقا لنظام روما األساسي، السيما يف جماالت تنفيذ اإلطار الدستوري والتشريعي، وإنفاذ أحكام 

احملكمة، وتنفيذ أوامر القبض؛
ضمان قدرة إىل أمهية دعم مجيع الذين يتعاونون مع احملكمة، مبا يف ذلك الدول، من أجلشري ت-١٨
تمع الدويل و مساءلة املتمثلة يف احلامسة الوفاء بواليتها علىكمة احمل م ا حتقيق مرتكيب أخطر اجلرائم اليت 

العدالة للضحايا؛ 
بالدول األطراف أن تواصل التعبري عن دعمها السياسي والدبلوماسي للمحكمة، يب أيضا-١٩

الدول األطراف واحملكمة وتشجع، ICC-ASP/6/Res.2بالتوصيات الست والستني املرفقة بالقرار ِّ تذك رو
على النظر يف اختاذ مزيد من التدابري لتعزيز تنفيذها وتكثيف جهودها لضمان التعاون مع احملكمة بصورة  

كاملة وفعالة؛
أيضاوحتيط علما ، )٥(إلقاء القبضبالتقرير املقدم من املقرر بشأن اسرتاتيجيات حتيط علما -٢٠

؛)٦(مبشروع خطة العمل بشأن اسرتاتيجيات إلقاء القبض
؛بشأن إنفاذ األحكاماألرجنتني والسويد بإبرام اتفاقني بني احملكمة ومجهورية ترحب -٢١
تمع املدين،واحملكمة،الدول األطرافباحلوار املعزز بنيأيضاترحب-٢٢ احملامني ، ونقابة وأعضاء ا

ة عشرةالدورة السادساملتعلقة بالتعاون يف املناقشة العامة جرى أثناء ، الذي لدى احملكمة اجلنائية الدولية
القائمة السرتداد املوجودات، فضال التحديات للجمعية، الذي ركز بوجه خاص على التحقيقات املالية و 

االحتفال بالذكرى العشرين لنظام روما عن مستقبل التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية يف عشية
األساسي؛

بالتعاونالدولمنوغريهااألطرافللدولتسمحفعالةوآلياتإجراءاتوجودأمهيةعلىِّ تشد د-٢٣
اأووجتميدهاوتتبعهاواألصول،واملمتلكاتالعائداتحتديدعلىاحملكمةمع ميكن،مابأسرعمصادر

يتعلقفيمااحملكمةتواجههااليتالتعاونبشأن حتدياتاملستفيضوعرضهااحملكمةبتقريروترحب
فعالةآلياتوتضعإجراءاتالصددهذايفتتخذأنإىلاألطرافالدولكلوتدعواملالية،بالتحقيقات

الدولية؛واملنظماتالدولمنوغريهااألطرافوالدولاحملكمةبنيالتعاونتيسريبغيةوحتسينها
بغية تعزيز التعاون )٧(إعالن باريس غري امللزم قانونا بشأن التحقيق املايل واسرتداد األصولتؤيد-٢٤

بني احملكمة، والدول األطراف، والوكاالت واملؤسسات ذات الصلة؛
ا اجلمعية يف القرارتشري-٢٥ ICC-ASP/10/Res.5إىل اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون اليت اعتمد

مبا ال يزال يرتتب على عدم تنفيذ طلبات احملكمة من آثار سلبية تسلم مع القلق التعاون، وبشأن عدم
ا على تنفيذ واليتها،  جبنوب أفريقيا،بقرارات احملكمة بشأن عدم التعاون املتعلقة وحتيط علماعلى قدر
باجلهود اليت يبذهلا رئيس اجلمعية لتنفيذ اإلجراءات املتعلقة وترحب، )٨(وبتقرير املكتب عن عدم التعاون

)٥(
ICC-ASP/14/26/Add.1.املرفق الرابع ،

املرجع نفسه، التذييل.)٦(
)٧(

ICC-ASP/16/Res.2..املرفق ،
)٨(

ICC-ASP/16/36.



ICC-ASP/16/20 نسخة مسبقة

47 20-A-010518

، )٩(رئيس اجلمعية جهة تنسيق للمنطقة اخلاصة به حبكم منصبهِّ      وتذك ر بأن بعدم التعاون أثناء فرتة واليته، 
مجيع أصحاب املصلحة، على مجيع املستويات، على االستمرار يف مساعدة رئيس مجعية الدول وتناشد 

مبا يف ذلك عند اضطالعه مبهامه بدعم من جهات التنسيق الوطنية املعنية بعدم التعاون، األطراف،
من أجل جناح االستعراض اجلاري لإلجراءات املتعلقة مواصلة التعاون مجيع الدول األطراف على تشجعو

بعدم التعاون؛ 
عاون على النحو الوارد يف بدور مجعية الدول األطراف وجملس األمن فيما يتعلق بعدم التِّ تذك ر-٢٦

باجلهود اليت تبذهلا وترحب من نظام روما األساسي، ٨٧من املادة ٧، والفقرة ٨٧من املادة ٥الفقرة 
لس؛  الدول األطراف لتعزيز العالقة بني احملكمة وا

إىل الدول األطراف أن تواصل جهودها لضمان أن يعاجل جملس األمن البالغات اليت تطلب-٢٧
رئيس اجلمعية واملكتب على وتشجع يتلقاها من احملكمة بشأن عدم التعاون عمال بنظام روما األساسي، 

كال من اجلمعية وجملس األمن على تعزيز التزامهما وتشجع أيضامواصلة التشاور مع جملس األمن، 
ملتبادل يف هذا الشأن؛ ا

باألوامر الصادرة من الدائرة التمهيدية واملوجهة إىل املسجل بشأن اإلجراءات الواجب حتيط علما-٢٨
م الدول على أن تتبادل مع جهات وحتث ، )١٠(اتباعها يف حالة وجود معلومات عن سفر املشتبه 

تمل أو املؤكد لألشخاص الذين صدرت حبقهم التنسيق املعنية بعدم التعاون أي معلومات بشأن السفر احمل
أوامر بالقبض عليهم؛

بعدماملتعلقةاجلمعيةإجراءاتمنالرمسيغريالبعداألدوات املتعلقة بتنفيذجمموعةتشري إىل-٢٩
حتسنيمناسبا من أجلتراهحسبمااألدواتجمموعةاستعمالعلىاألطرافالدولوتشجع)١١(التعاون
؛ )١٢(التعاونبعدماملتعلقةاجلمعيةإجراءاتتنفيذ

الدولة المضيفة-دال
وحتيط علما مع التقديرً                   بأمهية العالقة بني احملكمة والدولة املضيفة وفقا  ألحكام اتفاق املقر، تسلم-٣٠

بالتزام الدولة املضيفة املتواصل بزيادة كفاءة احملكمة؛

العالقة مع األمم المتحدة -هاء
لألمني العام لألمم املتحدة للدعم املقدم لتيسري انعقاد الدورة السادسة عشرة تعرب عن تقديرها-٣١

للجمعية، مبا يف ذلك للجلسة العامة لالحتفال بالذكرى العشرين العتماد نظام روما األساسي؛
احلاالت احملالة بضرورة تعزيز احلوار املؤسسي مع األمم املتحدة، مبا يف ذلك احلوار بشأن تسلم-٣٢

من جملس األمن إىل احملكمة؛

)٩(
ICC-ASP/11/29 ١٢، الفقرة .

م،) ١٠( األوامر املوجهة إىل املسجل بشأن اإلجراءات الواجب اتباعها يف حالة وجود معلومات عن سفر املشتبه 
ICC-01/04-635(احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية)؛ وICC-02/04-211(احلالة يف أوغندا)؛ وICC-01/05-83 احلالة)

،(احلالة يف كينيا)ICC-01/09-151(احلالة يف دارفور)؛ وICC-02/05-247يف مجهورية أفريقيا الوسطى)؛ و
PTC- I و؛ICC-01/11-46 (احلالة يف ليبيا)؛وICC-02/11-47(احلالة يف كوت ديفوار)؛ وICC-01/12-25 (احلالة يف مايل)؛

(و ICC-01/13-16 دبا)؛ احلالة املتعلقة بالسفن املسجلة يف جزر القمر واجلمهورية اهليلينية ومملكة كمبو
ICC-02/05-01/09-235(احلالة الثانية املتعلقة جبمهورية أفريقيا الوسطى)؛ و ICC-01/14-6و - Corr قضية)

(قضية سيف اإلسالم)؛ ICC-01/11-01/11-589(قضية هارون وقوشيب)؛ وICC-02/05-01/07-71البشري)؛ و
(وقضية سيمون غباغبو)؛(ICC-02/11-01/12-73و(قضية حسني)؛ ICC-02/05-01/12-31و ICC-01/04-01/12-12 قضية

ICC-01/09-01/15-6(قضية باراسا)؛ وICC-01/09-01/13-29(قضية أونغوين)؛ وICC-02/04-01/15-222لوبانغا)؛ و

).(قضية غيشورو وبت
)١١ (

ICC-ASP/15/31/Add.1.املرفق الثاين ،
)١٢(

ICC-ASP/10/Res.5.املرفق ،
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بتقارير املدعية العامة نصف السنوية عن احلاالت احملالة من جملس األمن التابع لألمم ترحب-٣٣
طلبات املدعية العامة املتكررة تالحظوإذ)، ٢٠١١(١٩٧٠) و٢٠٠٥(١٥٩٣املتحدة وفقا للقرارين 

وحتث أعضاء جملس األمن يف هذا الصدد، بعضاليت يبذهلا هود اجلبتسلممبتابعة فعالة من جملس األمن، 
مثل هذه الطلبات يف املستقبل؛مجيع أعضاء جملس األمن على دعم 

بأن تصديق أعضاء جملس األمن التابع لألمم املتحدة على نظام روما األساسي أو تسلم-٣٤
العقاب على أشد اجلرائم خطورة اليت تثري قلق اإلفالت منانضمامهم إليه يعزز جهودنا املشرتكة ملكافحة

تمع الدويل ككل؛ ا
على مواصلة تعزيز وتشجعبنداء جملس األمن املتعلق بأمهية تعاون الدول مع احملكمة أيضا تسلم-٣٥

العالقة بني جملس األمن واحملكمة من خالل: 
ة من جملس األمن إىل احملكمة؛توفري متابعة فعالة ودعما سياسيا مستمرا للحاالت احملال(أ)
متكني الدعم املايل من األمم املتحدة للنفقات اليت تتكبدها احملكمة نتيجة لإلحاالت )ب(

؛لسامن 
مواصلة تقدمي الدعم للعمل الذي تقوم به احملكمة من خالل التعاون واملساعدة املقدمني )ج(

اخلاصة بتكليف من جملس األمن، مبا يف ذلك من بعثات حفظ السالم، والبعثات السياسية 
بالنظر يف تقدمي أفضل املمارسات فيما يتعلق بصياغة واليات عمليات حفظ السالم مع احرتام 

وزيادة التعاون بني جلان اجلزاءات واحملكمة؛، مبادئها األساسية
باإلسهام، عند النظر يف تكليف بعثات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة ) د(

االقتضاء، يف تعزيز نظم العدالة الوطنية عن طريق التدريب والتوعية وغري ذلك من أشكال 
املساعدة؛

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

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

إىل تقرير احملكمة عن حال التعاون اجلاري مع األمم املتحدة، مبا يف ذلك التعاون يف تشري -٣٦
؛)١٣(امليدان

ا مع احملكمة وعلى التعاون تشجع-٣٧ مجيع مكاتب وصناديق وبرامج األمم املتحدة على تعزيز تعاو
بصورة فعالة مع مكتب الشؤون القانونية بوصفه جهة التنسيق للتعاون بني منظومة األمم املتحدة 

واحملكمة؛
دعمها وتكرربالعمل اهلام الذي يقوم به مكتب االتصال يف نيويورك التابع للمحكمة، تشيد -٣٨

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

املتعلقة باحملكمة يف األمم بالتطورات٢٠١٧بإحاطة الدول األطراف علما طوال عام ترحب-٣٩
املتحدة وعلى وجه اخلصوص يف جملس األمن، السيما من خالل جلسات إحاطة منتظمة تنظمها الدولة 

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

اقليمية أخرى لتعزيز مكافحة اإلفالت من العقاب؛

)١٣(
ICC-ASP/12/42.
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وبالتحديد برتكيزه )١٤(بتقدمي التقرير السنوي للمحكمة إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدةترحب-٤٠
اجلمعية العامةيباعتماد قرار وترحب أيضا املتزايد على العالقة بني احملكمة واألمم املتحدة، 

A/RES/71/253وA/RES/72/3 ،الدول األطراف على مواصلة املشاركة البن اءة مع الدول وتشجع             ّ
؛ينالقرار يناألعضاء يف األمم املتحدة ملواصلة تعزيز هذ

مع القلق أن الدول األطراف ال تزال تتحمل وحدها، حىت اآلن، التكاليف اليت تتكبدها تالحظ-٤١
أن امليزانية املعتمدة املخصصة يف احملكمة تالحظ احملكمة نتيجة للحاالت احملالة من جملس األمن و

مليون يورو؛٥٨لإلحاالت من جملس األمن بلغت حىت اآلن حنو 
األمم املتحدة من توفري األموال الالزمة لتغطية النفقات املتكبدة نتيجة أنه إذا مل تتمكن تؤكد-٤٢

لإلحاالت من جملس األمن، سيستمر نتيجة لذلك، عالوة على عوامل أخرى، تفاقم الضغوط على موارد 
احملكمة؛

الدول األطراف على أن تواصل، مع اجلمعية العامة لألمم املتحدة، تنفيذ الفقرة (ب) من حتث -٤٣
من اتفاق ١٣من املادة ١من نظام روما األساسي، مع األخذ يف االعتبار أيضا أن الفقرة ١١٥املادة 

الشروط اليت ترصد مبوجبها أي أموال للمحكمة العالقة بني احملكمة واألمم املتحدة تنص على أن ختضع 
لرتتيبات مستقلة؛مبوجب قرار من اجلمعية العامة 

لس األمن باألمم تشجع-٤٤ 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-٤٥

السداد؛

العالقة مع المنظمات والهيئات الدولية األخرى-واو
باجلهود اليت تبذهلا املنظمات االقليمية املختلفة واملنظمات الدولية األخرى لدعم احملكمة ترحب-٤٦

يف تنفيذ واليتها؛
مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون اليت أبرمتها احملكمة مع االحتاد األورويب، واملنظمة تشري إىل-٤٧

ومنظمة الدول األمريكية، والكومنولث، واملنظمة الدولية األفريقية،-االستشارية القانونية اآلسيوية
األمريكية حلقوق اإلنسان؛وحمكمة البلدان، للفرانكفونية، وبرملان السوق املشرتكة للمخروط اجلنويب

على ضرورة مواصلة اجلهود الرامية إىل تكثيف احلوار مع االحتاد األفريقي وتعزيز العالقة بني تشدد-٤٨
باالحتاد األفريقي والبعثات باستمرار اتصال احملكمة بانتظام ترحب و ،واالحتاد األفريقياحملكمة

بالتواصل بني رئيس وحتيط علمامكتب اتصال للمحكمة، حتسبا إلنشاء الدبلوماسية يف أديس أبابا 
توفري املعنيني مجيع أصحاب املصلحة وتطلب إىلاجلمعية واملسؤولني باالحتاد األفريقي يف أديس أبابا، 

الدعم الالزم لتعزيز العالقة بني احملكمة واالحتاد األفريقي؛
بسلسلة االجتماعات اليت عقدت سابقا يف أديس أبابا واليت اختذت شكل حلقات دراسية رحبت-٤٩

ومتوز/ يوليه،٢٠١٢وتشرين األول/أكتوبر ،٢٠١١مشرتكة بني احملكمة واالحتاد األفريقي يف متوز/يوليه 
أكتوبر تشرين األول/، وباملعتكفني اللذين نظمتهما احملكمة يف٢٠١٥وتشرين األول/أكتوبر ،٢٠١٤
إجراء حوار صريح وبناء بني احملكمة والدول األفريقية من أجل ٢٠١٧وتشرين الثاين/نوفمرب ،٢٠١٦

األطراف يف نظام روما األساسي كتدبري رئيسي لتعزيز العالقة بني احملكمة وشركائها األفارقة والتصدي 
ذه العالقة؛املتصلة للتحديات 

.A/72/349وثيقة األمم املتحدة )١٤(
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باجلهود الرامية إىل تعزيز حضور احملكمة يف اجتماعات املنظمات اإلقليمية، مبا يف ترحب أيضا-٥٠
يف آبيا،الذي عقد زر احمليط اهلادئجلثامن واألربعنينتدى الاملتنظيم حدث جانيب يف عن طريق ذلك

ساموا؛ب
اإلنسانية، اليت أنشئت متكنت اللجنة الدولية لتقصي احلقائق يف املسائل إلسهام الذي باِّ تذك ر-٥١

، من تقدميه لتأكيد الوقائع ١٩٤٩من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام ٩٠مبوجب املادة
ّ                                                                               املتصلة مبا ي د عى ارتكابه من انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل، وتسهيل، عند االقتضاء، مالحقة مرتكيب  ُ

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

أنشطة المحكمة-زاي
؛)١٥(بالتقرير األخري املقدم إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة احملكمةً حتيط علما  -٥٢
ُ                       استمرار التقدم الكبري يف أنشطة احملكمة، الذي ي عزى إىل حد ليس بقليل إىل تالحظ مع االرتياح-٥٣

وإجراءات قضائية يف خمتلف تفاين املوظفني، مبا يف ذلك التقدم فيما جتريه من دراسات متهيدية وحتقيقات
رعت املدعية أو اليت ش) ١٦(احلاالت احملالة إليها من الدول األطراف أو جملس األمن التابع لألمم املتحدة

العامة يف التحقيق فيها من تلقاء نفسها؛
إىل دعوة احملكمة إىل مواصلة اإلحاطة علما بأفضل ممارسات سائر املنظمات واحملاكم تشري-٥٤

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

املماثلة للتحديات اليت تواجهها احملكمة، وتؤكد من جديد احرتامها الستقالل احملكمة؛
َّ                                        باجلهود اليت يبذهلا مكتب املد عية العامة لتوفري الكفاءة والشفافية فيما حتيط علما مع التقدير-٥٥

جيريه من دراسات متهيدية وحتقيقات ومالحقات قضائية؛
ايالء اختيار القضايا و املتعلقة بالسياسة العامة تنفيذ ورقات مكتب املدعية العامة واصلة مبترحب-٥٦

يف هذا وتشدد، واجلرائم اجلنسية واجلرائم القائمة على نوع اجلنساألطفالاألولوية للجرائم املتعلقة ب
الة يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم الصدد على أمهية قيام احملكمة واحملاكم الوطنية بالتحقيق واملقاضاة بصورة فع

الدول وتطلب إىلوضع حد إلفالت مرتكيب جرائم العنف اجلنسي من العقاب، لالقائمة على نوع اجلنس 
سياسة عامة لتعزيز التحقيق واملقاضاة يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم اتورقوضع األطراف أن تنظر يف 

العامة ةكتب املدعيعامة ملاإلعداد اجلاري لورقة سياسة بوحتيط علما، القائمة على نوع اجلنس حمليا
شأن محاية املمتلكات الثقافية يف إطار نظام روما األساسي؛ب

ملكتب املدعية العامة لتشاوره مع الدول األطراف وغريها من أصحاب تعرب عن تقديرها-٥٧
باإلسهامات املقدمة من الدول األطراف يف هذا وترحباملصلحة قبل إصدار سياساته واسرتاتيجياته، 

الصدد؛
باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتطبيق مبدأ احملكمة الواحدة، وتنسيق أنشطتها بني أيضاترحب-٥٨

ا على كافة املستويات، بوسائل منها اختاذ تدابري لزيادة الوضوح يف مسؤولية خمتلف األجهزة، مع  أجهز
اجلهود الالزمة احملكمة على بذل كلوتشجعَّ                            احرتام استقالل القضاة واملد عية العامة وحياد قلم احملكمة، 

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

، وإعداد خطة اسرتاتيجية ٢٠١٨اعتزام احملكمة متديد خطتها االسرتاتيجية اجلارية إىل عام تالحظ-٥٩
؛٢٠٢١-٢٠١٩للفرتة ٢٠١٨جديدة يف عام 

)١٥ (ICC-ASP/16/9.
.لس األمن التابع لألمم املتحدة)٢٠١١(١٩٧٠) و٢٠٠٥(١٥٩٣انرار الق)١٦(
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مواصلة اجلهود اليت يبذهلا املسجل لتخفيف املخاطر اليت تواجهها احملكمة تالحظ مع التقدير -٦٠
وتشجع ت احملكمة امليدانية بغية زيادة فعالية احملكمة ومكانتها، فيما يتعلق مبكاتبها امليدانية ولتعزيز عمليا

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

باجلهود اجلارية اليت تبذهلا احملكمة لتحسني استخدامها للمصادر البديلة للمعلومات ترحب -٦١
ا لتحقيق هذه الغاية، مبا يف ذلك يف جمال التحقيقات املالية،  وتشجع واألدلة، فضال عن حتسني قدرا

الغرض؛إىل أمهية تزويد احملكمة بالوسائل املناسبة هلذاوتشرياحملكمة على مواصلة هذه اجلهود،
العمل اهلام الذي يضطلع به موظفو احملكمة العاملون يف امليدان يف بيئات صعبة ومعقدة، ِّ  تقد ر -٦٢

لتفانيهم يف العمل من أجل رسالة احملكمة؛وتعرب عن تقديرها
تطويرمواصلةأجلمنالتوعيةأنشطةوتكييفحتسنياحملكمةتواصلأنضرورةعلىتشدد-٦٣

يفالتوعيةخاللمناالقتضاء،عندذلك،يفمبااملتأثرة،البلدانيف) ١٧(للتوعيةاالسرتاتيجيةاخلطةوتنفيذ
التمهيدية؛الدراسةمرحلةيفوكذلكاحملكمة،تدخلمنمبكروقت
بنيمشرتكةمسؤوليةتشكلوأنشطتهاباحملكمةيتعلقفيماواالتصالاإلعالمقضايابأنِّ تذك ر-٦٤

لوضعاآلخروناملصلحةأصحابيقدمهااليتالكبريةباإلسهاماتعلماوحتيطاألطراف،والدولاحملكمة
وشامل؛منسقج

االنتخابات -حاء
على أمهية ترشيح وانتخاب القضاة الذين تتوافر فيهم املؤهالت املطلوبة للتعيني يف أعلى تشدد -٦٥

هلذه الغاية الدول األطراف على ِّ وتشج عمن نظام روما األساسي، ٣٦املناصب القضائية وفقا للمادة 
َّ   اتباع اجراءات وافية وشفافة لتحديد أفضل املرش حني؛

ة املنتخبني رمسيا باستعدادهم للعمل على أساس التفرغ عندما على أمهية تعهد القضاتشدد -٦٦
يتطلب حجم العمل باحملكمة ذلك؛

)١٨(بتقرير اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة عن أعمال اجتماعها السادسترحب-٦٧

الذي يتضمن توصيات بشأن انتخاب ستة قضاة يف الدورة السادسة عشرة للجمعية؛
ا يف الهاي أو يف نيويورك، وفقا تقرر -٦٨ أن تعقد اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات اجتماعا

لفعالية املكان احملدد من حيث التكلفة؛
أمهية إجراء مقابالت وجها لوجه مع املرشحني لالضطالع على حنو فعال تؤكد من جديد -٦٩

املرشحني إلجراء مقابالت وجها لوجه مع اللجنة مسؤولية الدول املرشحة عن حضور وتؤكد بواليتها، 
؛تاالستشارية املعنية بالرتشيحا

احملكمة اجلنائية الدولية اليت يف رتشيحات القضاةبإىل والية اللجنة االستشارية املعنية شريتوإذ -٧٠
ا اجلمعية  تنظر قد إىل الدول األطراف اليت تطلب،ICC-ASP/10/Res.5القرارمن١٩الفقرة يفاعتمد

يف اللجنة االستشارية أن تضع يف اعتبارها أن تكوين اللجنة ينبغي أن مواطنيها للعضوية يف ترشيح 
؛يعكس، يف مجلة أمور، "التمثيل العادل لكال اجلنسني"

أمانة جمعية الدول األطراف-طاء
أن ِ         وتؤك د من جديدبأمهية العمل الذي تقوم به أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة")، ِّ تسل م-٧١

العالقة بني األمانة وسائر أجهزة احملكمة حتكمها مبادئ التعاون والتعاضد واملشاركة يف املوارد واخلدمات، 
)١٧(

ICC-ASP/5/12.
.(ICC-ASP/16/7)تقرير اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة عن أعمال اجتماعها السادس)١٨(



نسخة مسبقة ICC-ASP/16/20

20-A-010518 52

ألمانة يف اجتماعات جملس مبشاركة مدير اوترحب، ICC-ASP/2/Res.3َّ               على النحو املبني  يف مرفق القرار 
التنسيق عند النظر يف املسائل ذات االهتمام املشرتك؛

المحامون-ياء
بأمهية العمل الذي تقوم به هيئات التمثيل املستقلة لرابطات احملامني والرابطات حتيط علما-٧٢

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

؛ )١٩(قابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدوليةنبالتقرير املتعلق بتشكيل وأنشطة حتيط علما-٧٣
عن تشكيلها من خالل املكتب نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية إىل تقدمي تقرير إىل اجلمعية 

ا السا ة عشرة بوقت كاف؛بعوأنشطتها قبل دور
وتواصل رة حتسني التوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف العادل يف قائمة احملامني، بضرو يط علما حت-٧٤

على تقدمي طلبات اإلدراج يف قائمة احملامني اليت وضعت على النحو املنصوص عليه يف بالتايل التشجيع
ايف العادل من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات بغية ضمان التمثيل اجلغر ٢١من القاعدة ٢الفقرة 

َّ                                والتوازن بني اجلنسني، فضال عن اخلربة القانونية يف مسائل معي نة مثل العنف الذي يستهدف النساء 
واألطفال، حبسب االقتضاء؛

المساعدة القانونية -كاف
وتؤكد باجلهود اليت تبذهلا احملكمة ملواصلة تنفيذ سياسة األجور املتعلقة باملساعدة القانونية تسلم-٧٥

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

من جلنة امليزانية واملالية يف هذا والتوصيات املقدمة قدمة من املسجل باملعلومات املحتيط علما-٧٦
؛)٢١(الصدد

إىل األمهية األساسية لنظام املساعدة القانونية لضمان نزاهة اإلجراءات القضائية وحق تشري-٧٧
املتهمني والضحايا يف التمثيل القانوين املناسب؛

الفريق الدراسي المعني بالحوكمة-الم
الدول األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار املؤسسي لنظام باستمرار احلوار املنهجي بنيِّ  ترح ب -٧٨

روما األساسي وزيادة كفاءة وفعالية احملكمة مع احلفاظ التام على استقالهلا القضائي؛
؛)٢٢(بتقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمةحتيط علما-٧٩
اليت ICC-ASP/9/Res.2لسنة أخرى فرتة والية الفريق الدراسي، املنصوص عليها يف القرار ِّ  متد د -٨٠

، ICC-ASP/12/Res.8، وICC-ASP/11/Res.8، وICC-ASP/10/Res.5سبق متديدها بالقرارات 
؛ICC-ASP/15/Res.5و،ICC-ASP/14/Res.4، وICC-ASP/13/Res.5و

القضاة على مواصلة عملهم يف تشجعدليل املمارسة للدوائر والطبعة الثالثة من بإصدار ترحب-٨١
؛، مبا يف ذلك يف موضوع مشاركة الضحايا٢٠١٧موضوع املمارسة يف عام 

)١٩(
ICC-ASP/16/30.

)٢٠(
ICC-ASP/3/16 ١٦، الفقرة.

لد الثاين، اجلزء (ICC-ASP/16/20)٢٠١٧عشرة ...السادسةالوثائق الرمسية ... الدورة )٢١( و١١الفقرات ،٢-باء، ا
١٨٣-١٧٦.

)٢٢(
ICC-ASP/16/19.
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الدول األطراف أن تواصل النظر يف التعديالت املقرتحة من الفريق العامل املعين تطلب إىل-٨٢
بالدروس املستفادة؛

مبواصلة عمل احملكمة بشأن موضوع مؤشرات األداء؛ترحب-٨٣
أنمع مراعاة عن رغبة اجلمعية يف مواصلة حوارها مع احملكمة بشأن هذا املوضوع، عربت-٨٤

جاحملكمة ينبغي  من أجل التوصل إىل نتائج ميكن أن تشكل أساسا حلوار الحق؛ها املقصودأن تنفذ 

إجراءات المحكمة-ميم
أن فعالية إجراءات احملكمة أساسية حلقوق الضحايا وحقوق املتهمني، ومصداقية ومكانة تؤكد-٨٥

املؤسسة، وتعزيز عاملية النظام األساسي، فضال عن االستخدام األمثل ملوارد احملكمة؛
ا باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتعزيز كفاءة وفعالية اإلجراءات، فضال عن اجلهود اليت تبذهلترحب-٨٦

تمع املدين يف هذا الصدد،  وتشري إىلأمهية مواصلة احلوار بشأن هذه املسألة، وتدركالدول األطراف وا
املسؤولية املشرتكة بني احملكمة والدول األطراف يف هذا الشأن؛

استعراض أساليب العمل -نون
معية من أجل النهوض بفوائد ترشيد أساليب عمل اهليئات الفرعية التابعة للمكتب واجلتسلم-٨٧

بعبء العمل املتزايد؛
باخلطوات اليت اختذها املكتب حىت اآلن لتحسني أساليب العمل؛ترحب-٨٨
مجعية الدول األطراف، ولتحقيق ذلك:إدارة عمل املكتب و أساليبمواصلة حتسني تقرر-٨٩

-ICCلقرارلخارطة الطريق العامة املعدلة آلليات التيسري الواردة يف املرفق الثاين إىلشري ت(أ)

ASP/15/Res.5على ضرورة تنفيذها تنفيذا كامال؛ وتشدد
بعقد اجتماعات املكتب يف نيويورك أو الهاي على حد سواء؛ ترحب(ب) 
بأمهية ضمان أن يسمح جدول أعمال اجلمعية بوقت كاف إلجراء مناقشات تسلم(ج) 

موضوعية؛ 
بأمهية تبادل املعلومات وكذلك املشاورات املشرتكة بني الفريق العامل يف نيويورك تسلم(د)

دف تعزيز الكفاءة مع جتنب  والفريق العامل يف الهاي بشأن املسائل ذات االهتمام املشرتك 
هود؛ ازدواجية اجل

مجيع الدول األطراف على استخدام الشبكة اخلارجية املخصصة لعمل اهليئات تشجع(ه)
الفرعية التابعة للمكتب واجلمعية واليت حتتوي على مجيع الوثائق الالزمة للعمل اجلاري باحملكمة؛ 

الدول األطراف على اإلدالء ببيانات ال تتجاوز مخس دقائق، وعلى تقدميأيضا تشجع (و)
ً                     بيانات خطية بدال  من البيانات الشفوية؛

؛بأمهية العمل الذي يقوم به امليسرون وجهات التنسيقتسلم-٩٠
أعضاء املكتب على تعزيز وتشجعإىل الطابع التمثيلي من الناحية اجلغرافية للمكتب، تشري-٩١

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؛
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للضحايا الضحايا والمجتمعات المتأثرة، وجبر األضرار، والصندوق االستئماني -عين
تمعات املتأثرة، وجرب األضرار، ICC-ASP/13/Res.4إىل قرارها تشري-٩٢ بشأن الضحايا وا

والصندوق االستئماين للضحايا؛
أن حق الضحايا يف عرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها يف أي مرحلة من اإلجراءات اليت تكرر-٩٣

تراها احملكمة مناسبة، حيثما تتأثر مصاحلهم الشخصية، وحلماية سالمتهم البدنية والنفسية ورفاههم 
من نظام روما األساسي، فضال عن حقهم يف الوصول إىل ٦٨وكرامتهم وخصوصيتهم مبوجب املادة 

على أمهية التواصل الفعال تؤكد املعلومات ذات الصلة، من العناصر األساسية للعدالة، ويف هذا الصدد، 
تمعات املتأثرة من أجل إنفاذ والية احملكمة؛ مع الضحايا وا

م، والسيما ِّ تشد د-٩٤ على األمهية احملورية اليت يوليها نظام روما األساسي حلقوق الضحايا واحتياجا
على أمهية تزويد الضحايا وتؤكديف املشاركة يف اإلجراءات القضائية ويف املطالبة جبرب األضرار، حقهم

تمعات املتأثرة باملعلومات ومشاركتهم يف اإلجراءات من أجل إنفاذ الوالية الفريدة للمحكمة بشأن  وا
الضحايا؛

يف هذا الصدد، إىل دور احملكمة يف جمال العدالة و ، نظام روما األساسيمن٧٥املادة إىل تشري-٩٥
سهمان يف بناء ياملصاحلة و شجعان على أن مساعدة الضحايا وجرب أضرارهم قد يتالحظو التعويضية، 

السالم؛
على ضرورة أن وتشددبأمهية اختاذ تدابري حلماية الضحايا والشهود لتنفيذ والية احملكمة، تسلم -٩٦

تعقد الدول اتفاقات مع احملكمة من أجل تسهيل إعادة توطني األشخاص املعرضني للخطر دوليا بسرعة، 
مجيع الدول على النظر يف وحتث،٢٠١٧باتفاقات إعادة التوطني اليت أبرمتها احملكمة يف عام وترحب

صندوق اخلاص إلعادة التوطني؛مجيع الدول على التربع للوتشجعإبرام اتفاقات إعادة التوطني، 
، بالنظر إىل أن حتديد وتعقب وجتميد أو مصادرة أي أصول للشخص املدان ضروري جلرب تؤكد-٩٧

األضرار، أن من األمهية مبكان أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة هلذا الغرض من أجل توفري املساعدة يف 
من ١٠٩)(ك) و١(٩٣و٧٥الصلة عمال باملواد الوقت املناسب وبصورة فعالة للدول والكيانات ذات

إىل الدول األطراف أن تعقد اتفاقات طوعية أو ترتيبات أو أي وسائل وتطلبنظام روما األساسي، 
أخرى لتحقيق هذه الغاية مع احملكمة، عند االقتضاء؛

دوق اللتزامهما لس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا وأمانة الصنتعرب جمددا عن تقديرها-٩٨
تمعات املتأثرة؛املتواصل جتاه الضحايا وا

عمليات جلرب أربعحالياشملتيتيف أنشطة الصندوق االستئماين، الةالكبري بالزيادة حتيط علما -٩٩
، فضال عن توسيع نطاق برامج املساعدة لتشمل املزيد من احلاالت املعروضة على احملكمة؛األضرار
بالدول واملنظمات الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واألفراد واملؤسسات والكيانات يب-١٠٠

من أجل توسيع قاعدة موارده، املالية، م وفقا لقدراللصندوق االستئماين للضحايا، األخرى بالتربع
وكذلك حايا الضاليت تلحق بألضرار لاالستجابة االستمرار يف و على التنبؤ بالتمويل، ةقدر الوحتسني 

؛للذين قاموا بذلكتعرب جمددا عن تقديرهاو،لتطورات القضائية للمحكمةل
املتعلقة بتقدمي ضحايا لالدول األطراف إىل االستجابة لطلبات الصندوق االستئماين لتدعو-١٠١

جلرب األضرار االحتياطي العام موارد وتعزيزحمددة، فضال عن جتديدأحكام جرب تمويللخمصصة تربعات 
بالفعل؛للذين قاموا بذلكتقديرهاوتعرب عن بالصندوق، 

ضحايا لصاحل لصندوق االستئماين خمصصة لالدول األطراف إىل النظر يف تقدمي تربعات تدعو -١٠٢
بالفعل؛للذين قاموا بذلكوتعرب عن تقديرها، العنف القائم على نوع اجلنسالعنف اجلنسي و 
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مليون يورو ٣٠تبلغ خاصة منح تربعات و مجع الصندوق االستئماين للضحايا باعتزام حتيط علما-١٠٣
قضايا الضحايا يف احلاالت والاملتعلقة بساعدة اجلرب ووالية املوامر أمن أجل تنفيذ ٢٠٢٠حبلول عام 

املعروضة على احملكمة؛

تعيين الموظفين -فاء
احملكمة على تعزيز جهودها يف جمال وتشجع ، )٢٣(بتقرير احملكمة بشأن املوارد البشريةحتيط علما-١٠٤

تعيني املوظفني من أجل حتقيق التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني وبلوغ أعلى مستويات 
ثال وليس الكفاءة والفعالية والنزاهة، وكذلك للبحث عن اخلربات يف مسائل حمددة، منها على سبيل امل

على سبيل احلصر، االحتياجات النفسية واالجتماعية اخلاصة املتصلة بالتعرض للصدمات، والعنف الذي 
على حتقيق املزيد من التقدم يف هذا الصدد؛ِّ وتشج عيستهدف النساء أو األطفال، 

على أمهية احلوار بني احملكمة واملكتب فيما يتعلق بضمان التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن ِّ  تشد د -١٠٥
؛)٢٤(بتقرير املكتب وتوصياتهوترحببني اجلنسني يف تعيني املوظفني، 

عيني يف الدول األطراف على بذل جهود لتحديد وتوفري جمموعات من مقدمي طلبات التحتث-١٠٦
الناقصة التمثيل، مبا والبلدان غري املمثلة أو باحملكمة من الدول األطراف الواقعة يف املناطق الوظائف الفنية 

يف ذلك من خالل برامج التدريب الداخلي والزيارات املهنية اليت متوهلا اجلمعية، وبرامج التدريب املتعلقة 
ونشر اإلعالنات درات هادفة للتوعية،من خالل مبا، األطرافباملوظفني الفنيني املبتدئني اليت متوهلا الدول

املتعلقة بالوظائف الشاغرة باحملكمة يف املؤسسات واملنظمات الوطنية ذات الصلة؛
؛)٢٥(املوظفني الفنيني املبتدئنيأن ثالث دول أطراف انضمت إىل برنامج تقديرتالحظ مع ال-١٠٧

التكامل-صاد
تمع ِّ تذك ر-١٠٨ 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 ومالحقتها؛ الوطنية وقدر
على مواصلة الرتويج يف احملافل ذات الصلة على تنفيذ نظام روما األساسي تعقد العزم-١٠٩

طر اجلرائم على الصعيد احمللي بصورة فعالة وتعزيز قدرة اهليئات القضائية الوطنية على مالحقة مرتكيب أخ
ا دوليا  وطبقا  ملبدأ التكامل؛ تمع الدويل وفقا  ملعايري احملاكمة العادلة املسلم  ً                                    ً      ً              اليت تثري قلق ا

تمع الدويل يف تعزيز قدرات السلطات القضائية احمللية والتعاون بني الدول من ترحب-١١٠ مبشاركة ا
عليها يف نظام روما األساسي؛أجل متكني الدول من التحقيق حبق يف اجلرائم املنصوص

باجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة، واملنظمات الدولية، واملنظمات اإلقليمية، والدول، ترحب أيضا-١١١
دف إىل تعزيز األجهزة القضائية الوطنية فيما يتعلق  تمع املدين يف تعميم أنشطة بناء القدرات اليت  وا

يت تدخل يف اختصاص نظام روما األساسي وبرامج وأدوات املساعدة التقنية بالتحقيق ومالحقة اجلرائم ال
على أن تبذل املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية األخرى والدول وتشجع بقوةالقائمة واجلديدة، 

تمع املدين املزيد من اجلهود يف هذا الصدد؛ وا

لد الثاين، ،اجلزء،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦... . الدورة اخلامسة عشرة .الوثائق الرمسية.)٢٣( املرفق الثاين.، ١-باءا
)٢٤(

ICC-ASP/16/35.
شرين ت٢٥، وسويسرا يف ٢٠١٧سبتمرب /أيلول٦، ومجهورية كوريا يف ٢٠١٦كانون الثاين/يناير ٢٥اليابان يف ) ٢٥(

.٢٠١٧األول/أكتوبر 
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العمل اهلام وتدرك )٢٦(للتنمية املستدامة٢٠٣٠، يف هذا الصدد، باعتماد جدول أعمال ترحب-١١٢
الذي يتم االضطالع به فيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل، وضمان املساواة 

يف احلصول على العدالة للجميع؛
على أن التنفيذ السليم ملبدأ التكامل يقتضي من الدول أن تدرج اجلرائم املنصوص عليها تشدد -١١٣

من نظام روما األساسي بوصفها جرائم تستوجب العقاب مبوجب القوانني الوطنية وأن ٨و٧و٦يف املواد 
على القيام الدولوحتث تنشئ والية قضائية خمتصة هلذه اجلرائم وتكفل التنفيذ الفعال هلذه القوانني 

بذلك؛
؛)٢٧(لالتكامعناملكتببتقريرترحب-١١٤
باملعلومات املقدمة من األمانة بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ واليتها املتعلقة بتسهيل ترحب أيضا-١١٥

تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك املنظمات الدولية 
دف إىل تعزيز األجهزة القضائية احمللية تمع املدين، اليت  بالعمل الذي قامت به األمانة أيضاوترحب، وا

؛ ورئيس اجلمعية
تمع املدين على أن تقدم املنظمات الدول واملنظمات الدولية و تشجع-١١٦ إىل معلومات اإلقليمية وا

تمعيبذهلااليتباجلهودترحبو األمانة عن أنشطتها املتصلة بالتكامل يفمباالوطنية،والسلطاتالدويلا
القائمة على نوع اجلنس واجلرائماجلنسيةاجلرائمواملقاضاة يفللتحقيقالقدرات الوطنيةبناءأنشطةذلك

وخباصة اجلهود املستمرة يف جمال األساسي،رومااليت قد تبلغ خطورة اجلرائم املنصوص عليها يف نظام
وتشريصعيد الوطين، اإلجراءات االسرتاتيجية لضمان الوصول إىل العدالة وتعزيز التمكني للضحايا على ال

؛)٢٨(إىل التوصيات املقدمة من املنظمة الدولية لقانون التنمية خالل الدورة الرابعة عشرة للجمعية
احملكمة على مواصلة جهودها يف جمال التكامل، مبا يف ذلك عن طريق تبادل املعلومات تشجع-١١٧

بالدور احملدود للمحكمة يف جمال تعزيز ّ  وتذك ر بني احملكمة واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة، 
على مواصلة التعاون بني الدول، عن طريق مشاركة اجلهات وتشجع أيضاالسلطات القضائية الوطنية، 

تمع املدين، يف تبادل املعلومات  الفاعلة الدولية واإلقليمية والوطنية العاملة يف قطاع العدالة، فضال عن ا
د االسرتاتيجية واملستدامة الرامية إىل تعزيز القدرات الوطنية للتحقيق واملقاضاة واملمارسات املتعلقة باجلهو 

وتعزيز وصول ضحايا هذه اجلرائم للعدالة، مبا يف ذلك األساسيرومانظاميفعليهايف اجلرائم املنصوص
الدولية؛اإلمنائيةعن طريق املساعدة

آلية الرقابة المستقلة -قاف
ا املستقلةالرقابةآليةبأنه اكتمل اآلن قواميط علماحت-١١٨ مستعدة اآلن للقيام من املوظفني وأ

التقييم؛و والتفتيشالتحقيقاملوكولة إليها يف جمال هامبامل
ضمان األداء من أجل احملكمةبشكل وثيق معتعمل ّ املستقل ةالرقابةآليةبأنيط علما أيضاحت-١١٩

املبلغني عن املخالفات؛محايةعن املخالفات و اإلبالغلسياسة الفعال 
بأن تستعرض اجلمعية ٢٠١٦عامالذي عقده يف اخلامسجتماعالايفاملكتببتوصيةّ تذك ر-١٢٠

ا السابعة عشرة؛أعمال آلية الرقابة املستقلة وواليتها التشغيلية بالكامل يف دور
قابة اليت ميكن أن تتعارض فيها والية آلية الر إجراءات عمل مؤقتة للمجاالت ه وضعت أنتالحظ-١٢١

ا قواعد الملواءمة ه قدم اقرتاح حملكمة، وأنبااملستقلة احلالية مع القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات  املعمول 
؛آلية الرقابة املستقلة للنظروالية احملكمة رمسيا مع يف 

.٧٠/١قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة)٢٦(
)٢٧(

ICC-ASP/16/33.
القائمة على نوع اجلنساجلرائم جلرائم اجلنسية و فيما يتعلق باورقة املنظمة الدولية لقانون التنمية بعنوان "التكامل )٢٨(

.٢٠١٥"، تشرين الثاين/نوفمرب الوحشية
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االت اليت قد تنصح فيها آلية بالغ عن أن املناقشة املتعلقة باآلليات احملتملة لإلتالحظ أيضا-١٢٢ ا
ستدرج يف االستعراض هلا إجراء تفتيش أو تقييم مطالبة اآللية بالرقابة املستقلة املكتب بأن ينظر يف 

ا اآلية الرقابة املستقلة وتنظيمها الكامل لوالية  لسابعة عشرة؛لكي تنظر فيها اجلمعية يف دور
األمهية احلامسة ألن تؤدي آلية الرقابة املستقلة عملها بطريقة مستقلة وشفافة تؤكد من جديد-١٢٣

؛وحمايدة، دون أي تأثري ال مربر له

الميزانية البرنامجية-راء
استقالل أعضاء هذه ِّ    َّ  ً وتؤك د جمد دا  ّ                                    بالعمل املهم  الذي تقوم به جلنة امليزانية واملالية، ً حتيط علما  -١٢٤

اللجنة؛
عن الدراسة التقنية ألي وثيقة )٢٩(ً                بأن جلنة امليزانية واملالية مسؤولة وفقا  لنظامها الداخليِّ تذك ر-١٢٥

على أمهية ضمان متثيل اللجنة يف وتشددُ  َّ                                                       ت قد م إىل اجلمعية وترتتب عليها آثار مالية أو آثار يف امليزانية، 
ارية يف اجلمعية عند النظر يف وثائق ترتتب عليها آثار مالية أو آثار يف امليزانية؛مجيع مراحل املداوالت اجل

؛)٣٠(بتقرير املكتب عن املتأخرات املستحقة على الدول األطرافحتيط علما مع القلق-١٢٦
مجيع الدول األطراف يف نظام روما وحتثعلى أمهية تزويد احملكمة باملوارد املالية الالزمة، تشدد-١٢٧

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

نظام املايل والقواعد املالية، وسائر القرارات ذات الصلة الصادرة من ال١-١٠٥روما األساسي، والقاعدة 
عن اجلمعية؛

بالدول واملنظمات الدولية واألفراد واملؤسسات وغريها من الكيانات أن تقدم تربعات يب-١٢٨
للجهات اليت قامت بذلك؛وتعرب عن تقديرهاللمحكمة، 

المؤتمر االستعراضي-شين
بأن الدول األطراف يف املؤمتر االستعراضي األول لنظام روما األساسي، الذي عقد بنجاح ِّ تذك ر-١٢٩

من ٢ً        ، اعتمدت وفقا  للفقرة ٢٠١٠حزيران/يونيه ١١أيار/مايو إىل ٣١يف كمباال بأوغندا يف الفرتة من 
وز للمحكمة من نظام روما األساسي تعديالت لتعريف جرمية العدوان وحتديد الشروط اليت جي٥املادة 

ذه اجلرمية واعتمدت أيضا تعديالت وسعت مبوجبها نطاق )٣١(مبوجبها أن متارس اختصاصها فيما يتعلق 
ُ                اختصاص احملكمة ليشمل ثالث جرائم أخرى من جرائم احلرب التقليدية حني ت رتكب يف النزاعات 

؛)٣٢(ّ                      املسل حة غري ذات الطابع الدويل
من ٥ً        بأن التعديالت املعنية رهن التصديق عليها أو قبوهلا ويبدأ نفاذها وفقا  للفقرة ً حتيط علما  -١٣٠
ً                           مبا مت مؤخرا  من عمليات التصديق على هذه وترحب مع التقديرمن نظام روما األساسي ١٢١املادة 

من مكررا ١٥ادة من امل٤فقرة أودعت إعالنا وفقا للاألطراف أن إحدى الدولوتالحظ، التعديالت
نظام روما األساسي؛

مجيع الدول األطراف إىل النظر يف التصديق على هذه التعديالت أو قبوهلا؛تدعو -١٣١

)، املرفق الثالث.ICC-ASP/2/10(٢٠٠٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية ...)٢٩(
)٣٠(

ICC-ASP/16/34.
.RC/Res.6اجلزء الثاين، القرار )، RC/11(٢٠١٠الوثائق الرمسية ...املؤمتر االستعراضي ...)٣١(
.RC/Res.5املرجع نفسه، )٣٢(
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إىل املناقشات اليت جرت أثناء املؤمتر االستعراضي بشأن مسألة السالم والعدلتشري أيضا-١٣٢
ذه املسألةمأمهية وتالحظ  الدول األطراف املعنية إىل االستمرار يف وتدعو، واصلة املناقشات املتعلقة 

؛القيام بذلك
ً                        إىل ما قطعته على نفسها مخس وثالثون دولة طرفا  ودولة واحدة تتمتع بصفة تشري مع التقدير-١٣٣

تلك الدول وتناشدِّ                ً             املراقب ومنظمة إقليمية واحدة من تعهدات بأن تقد م إىل احملكمة مزيدا  من املساعدة، 
ذه التعهدات،  الدول واملنظمات اإلقليمية أن كما تناشدواملنظمة اإلقليمية املذكورة على سرعة الوفاء 

ا لسابعة ِّ                                         تقد م تعهدات إضافية وأن تعلنها أثناء الدورة ا عشرة للجمعية بشكل كتايب أو من خالل بيانا
أثناء املناقشة العامة بشأن تنفيذ هذه التعهدات؛

النظر في التعديالت-ءتا
؛)٣٣(بتقرير الفريق العامل املعين بالتعديالتترحب-١٣٤
أو قبوله؛ ١٢٤مجيع الدول األطراف إىل التصديق على التعديل الذي أدخل على املادة تدعو-١٣٥
يف واملعتمدة٨على املادة تأدخلاليت التمجيع الدول األطراف إىل التصديق على التعديتدعو-١٣٦

؛)٣٤(اأو قبوهلالدورة السادسة عشرة للجمعية 

المشاركة في جمعية الدول األطراف-ثاء
الدول واملنظمات الدولية واألفراد واملؤسسات وغريها من الكيانات أن تتربع يف الوقت تناشد -١٣٧

ً                                     املناسب للصندوق االستئماين إلتاحة مشاركة أقل البلدان منوا  والدول النامية األخرى يف دورات اجلمعية 
للدول اليت سبق أن تربعت هلذا الصندوق؛وتعرب عن تقديرهاالسنوية، 

على مواصلة اجلهود اليت يبذهلا رئيس مجعية الدول األطراف لعقد حوار مستمر مع مجيع تشجع-١٣٨
إىل مجيع الدول األطراف أن تقدم الدعم وتطلبأصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية، 

ساسي ككل؛لرئيس اجلمعية يف مبادراته الرامية إىل تعزيز احملكمة، واستقالل اإلجراءات، ونظام روما األ
الذي اعتمد مبوجبه تفامها بشأن ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ١٨قرار املكتب املؤرخ ؤيدت-١٣٩

ؤكد أمهية تعزيز عاملية نظام روما األساسي تمجعية الدول األطراف، و اجتماعات مشاركة الدول املراقبة يف 
وتعزيز انفتاح اجلمعية وشفافيتها؛

العشرين لنظام روما األساسي، إىل التعاون الطويل األجل واملستمر بني تشري، يف ضوء الذكرى -١٤٠
تمع املدين، ،والدول األطراف،اجلمعية القرارؤكد من جديدوتواملنظمات غري احلكومية يف ا

ICC-ASP/2/Res.8 املنظمات غري الذي يؤديه حتالف ي ري االعرتاف بالدور التنسيقي والتيسبشأن
احملكمة اجلنائية الدولية؛باملعنيةاحلكومية 

أن تعهد إىل احملكمة، ورئيس اجلمعية، واملكتب، واللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات، تقرر-١٤١
وجملس إدارة وأمانة الصندوق االستئماين والفريق العامل املعين بالتعديالت، وآلية الرقابة املستقلة، واألمانة،

؛َّ                    حسب االقتضاء، باملهام املبي نة يف مرفق هذا القرارللضحايا،

)٣٣(
ICC-ASP/16/22.

)٣٤(
ICC-ASP/16/Res.4.
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رفقلما
الواليات التي حددتها جمعية الدول األطراف لفترة ما بين الدورتين

عالمية نظام روما األساسي،فيما خيص-١
التوصيات الواردة يف تقرير املكتب عن خطة العمل الرامية إىل حتقيق العاملية لنظام تؤيد(أ) 

؛)١(روما األساسي وتنفيذه تنفيذا كامال
إىل املكتب أن يواصل مراقبة تنفيذ خطة العمل الرامية إىل حتقيق العاملية لنظام روما تطلب (ب)

ا الساً األساسي وتنفيذه تنفيذا كامال، وأن يقدم تقريرا   ة عشرة؛ بععن ذلك إىل اجلمعية يف دور
املكتب إىل مواصلة توسيع وتعميق احلوار بشأن "العالقة بني أفريقيا واحملكمة تدعو(ج)

اجلنائية الدولية" الذي بدأه املكتب أثناء الدورة اخلامسة عشرة للجمعية حسب االقتضاء مع مجيع الدول 
األطراف املعنية؛

بعةبند خاص بشأن االحتفال بالذكرى العشرين يف جدول أعمال الدورة الساإدراج تقرر)د(
عشرة للجمعية؛

إىل املكتب أن يواصل تقدمي الدعم للتصديق تطلب، اتفاق االمتيازات والحصاناتص فيما خي-٢
على االتفاق؛

التعاون، فيما خيص-٣
املكتب على مواصلة النظر يف التوصيات املتعلقة خبطة العمل بشأن اسرتاتيجيات حتث)أ(

عشرة للجمعية؛بعةمن أجل اعتمادها وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل الدورة السا)٢(إلقاء القبض
املناقشات املتعلقة باالتفاقات يواصل، من خالل فريقيه العاملني، أناملكتبإىلتطلب)ب(

ا السابعة عشرة؛  أو الرتتيبات اإلطارية الطوعية وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية يف دور
املكتب إىل أن يناقش، من خالل فريقيه العاملني، اجلدوى من إنشاء آلية تنسيق تدعو(ج)

للسلطات الوطنية، آخذا يف االعتبار، يف مجلة أمور، الدراسة الواردة يف املرفق الثاين من تقرير املكتب عن 
متوز/ يوليه ٢٧يف ، فضال عن العرض املقدم من بلجيكا)٣(لجمعيةلالتعاون املقدم إىل الدورة الثالثة عشرة 

، وأن يقدم تقريرا إىل اجلمعية قبل انعقاد )٤(يف املرفق الثالث لتقرير املكتب عن التعاونالوارد ، ٢٠١٧
الثامنة عشرة بوقت كاف؛ادور 

يفاملناقشات بشأن التعاون مبواصلة من خالل فريقيه العاملني، املكتب يف القيام،تفوض(د) 
إعالن باريس املرفق بالقرار ضبطها على النحو املنصوص عليه يف ميد األصول و التحقيقات املالية وجت

؛ )٥(املتعلق بالتعاون
الوقتويفوكاملةحمددةطلباتتقدمييفممارستهاحتسنيمواصلةإىلاحملكمةتدعو(ه)

الدولةمعمشاوراتإجراءيفالنظرطريقعنذلكيفمباواملساعدة،التعاونعلىللحصولاملناسب
عند االقتضاء؛املعنيةالطرف

التوصياتتنفيذاستعراض يواصل، من خالل فريقيه العاملني، أناملكتبإىلتطلب)و(
ا اجلمعية يف عام الست االقتضاء؛حسباحملكمة،معالوثيقبالتعاون)٦(٢٠٠٧والستني اليت اعتمد

)١(
ICC-ASP/16/18.

)٢(
ICC-ASP/14/26/Add.1 ، ،التذييل.املرفق الرابع

)٣(
ICC-ASP/13/29.

)٤(
ICC-ASP/16/17.املرفق الثالث ،

)٥(
ICC-ASP/16/Res.7.املرفق ،
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معالتشاورأجلنمبالتعاونعنيةاملتيسريالآليةبقي علىيأناملكتبإىلأيضاتطلب )ز(
مناحلكوميةغريواملنظماتالصلةذاتواملنظماتاألخرىاملهتمةوالدولواحملكمةالدول األطراف

احملكمة؛معتعزيز التعاونزيادةأجل
ايفاجلمعيةإىلالتعاونحمدثا عنتقريراتقدمأناحملكمةإىلتطلب)ح( عشرة،ةبعالسادور

بعد ذلك؛سنةكلمث
أصحابمجيعمعبناءوبشكلبنشاطاملشاركةمواصلةاجلمعيةرئيسإىلتطلب(ط)

مسألةوملتابعةالتعاونعدمحاالتملنعالتعاون،بعدماملتعلقةاجلمعيةإلجراءاتوفقااملعنيني،املصلحة
اجلمعية؛إىلاحملالة من احملكمةالتعاونعدم

صدرت حبقهمتبادل أي معلومات تتعلق بالسفر احملتمل أو املؤكد ألشخاصتطلب)ي(
عليهم على الفور مع احملكمة من خالل جهات التنسيق املعنية بعدم التعاون؛بالقبضأوامر

مع مجيع الدورتنيبنيمايواصل االشرتاك بنشاط طوال فرتةأناملكتبإىلتطلب)ك(
مواصلة ضمان التنفيذ الفعال إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون، أصحاب املصلحة ذوي الصلة يف

ا ؛ة عشرةبعالساوأن يقدم تقريرا عن أنشطته إىل اجلمعية يف دور
يواصل، من خالل جهات التنسيق املعنية بعدم التعاون، أناملكتبإىلتطلب أيضال)(
بعدماملتعلقةاجلمعيةإلجراءاتاستعراضإجراءيفمع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة االشرتاك 

التعاون، بغية التوصية بأي تعديالت أو إضافات الزمة؛ 
،العالقة مع األمم المتحدةفيما خيص -٤

احملكمة إىل مواصلة احلوار املؤسسي مع األمم املتحدة، بناء على اتفاق العالقة بني تدعو(أ)
األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية؛

إىل قلم احملكمة أن يقدم تقريرا حمدثا عن التكاليف التقريبية املخصصة باحملكمة تطلب(ب)
ة عشرة للجمعية بوقت كاف؛بعقاد الدورة الساقبل انع) ٧(حىت اآلن للحاالت احملالة من جملس األمن

احملكمة إىل أن تضمن تدعو، العالقة مع المنظمات والهيئات الدولية األخرىفيما خيص -٥
تقريرها السنوي الذي تقدمه إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة قسما عن حالة االتفاقات اخلاصة بالتعاون 

املعقودة مع منظمات دولية أخرى وتنفيذها؛
،االنتخاباتفيما خيص -٦

يفليهعاملنصوصالنحوعلىالقضاةوانتخابترشيحإجراءاتمواصلة استعراضتقرر (أ)
عشرةالسادسةالدورةانعقادبعداملقبلةاالنتخاباتمبناسبةاملعدلة،بصيغته،ICC-ASP/3/Res.6القرار
حىت اآلن على النحو املبني يفمتالذيالعملمراعاةمعضرورية،تكونقدحتسيناتأيإدخالبغية
؛)٨(املناقشة املقدمة من امليسرورقة

ا السابعة عشرة تقريرا حمدثا عن التقدم تطلب)ب( إىل املكتب أن يقدم إىل اجلمعية يف دور
؛)٩(احملرز يف استعراض اإلجراءات املتعلقة برتشيح وانتخاب القضاة

إىل املكتب ضمان عدم إخالل انتخابات القضاة وغريهم من املسؤولني تطلب أيضا(ج)
باحملكمة اليت تتم يف الدورات العادية للجمعية بالنظر يف البنود األخرى جلدول األعمال، السيما يف ضوء 

ا الثالثة عشرة؛ التجربة اليت تعرضت هلا اجلمعية مؤخرا يف دور

)٦(
ICC-ASP/6/Res.2.املرفق الثاين ،

)٧(
ICC-ASP/16/23.

، املرفق األول.(ICC-ASP/15/23)راءات ترشيح وانتخاب القضاةجمقدم إىل املكتب بشأن استعراض اتقرير)٨(
.ICC-ASP/3/Res.6، اجلزء الثالث، (ICC-ASP/3/25)٢٠٠٤الرمسية، الدورة الثالثة ....الوثائق )٩(
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اليت ستعقد جلمعيةادورة قبل إىل اللجنة االستشارية أن تقدم تقريرا عن أعماهلا تطلب(د)
؛فيها االنتخابات بوقت كاف

،األمانةفيما خيص -٧
ا حاليا ومهام كل وظيفة، تطلب(أ) إىل األمانة أن تقدم تقريرا عن الوظائف املنشأة 

؛وكذلك أن تنشر دليال حمدثا بانتظام للموظفني
املكتب إجراء تقييم للمهام وتطلب إىلبالزيادة يف عبء عمل اجلمعية حتيط علما(ب)

وتقدمي ، واالستجابة هلا)١٠(للجمعيةالزمةاالحتياجات العلى توفري ساعدة املاألساسية لألمانة من أجل 
ا السابعة عشرةقبلتقرير إىل اجلمعية  ؛بوقت كافدور

بأن تبذل احملكمة توصية جلنة امليزانية واملاليةإذ تضع يف اعتبارها، المساعدة القانونيةص فيما خي-٨
املتاحة عن طريق استكشاف الفرص الية املوارد احلباميكن حتقيقهاتإصالحالقرتاح قصارى جهدها 

إىل احملكمة تطلب،)١١(املساءلة وحتديد األولوياتاإلخالل باحلاجة إىل العبء اإلداري دون ستيعابال
، حسب االقتضاء، ٢٠١٨، وأن تقدم يف أوائل عام ةالقانونياملساعدة أن تواصل استعراضها ألداء نظام 

من خالل جلنة ،القانونية لكي تنظر فيها اجلمعيةاألجور املتعلقة باملساعدة مقرتحات لتعديل سياسة 
ا السابعة عشرة؛ وامليزانية واملالية، يف دور

،لفريق الدارسي المعني بالحوكمةافيما خيص -٩
احملكمة إىل مواصلة احلوار املنهجي مع الدول األطراف بغية تعزيز اإلطار املؤسسي تدعو(أ)

لنظام روما األساسي وزيادة كفاءة وفعالية احملكمة مع احلفاظ التام على استقالهلا القضائي؛
ا الساإىل الفريق الدارسي أن يقدم تقريرا إىل اجلمتطلب(ب) ة عشرة؛بععية يف دور
من القواعد ٢٦تعديالت على املادة الإىل الفريق الدراسي أن ينظر يف أيضاطلبت(ج)

، بالتشاور مع احملكمة، وأن حييل توصياته آلية الرقابة املستقلةاإلجرائية وقواعد اإلثبات اليت اقرتحها رئيس 
من تقدمي توصية إىل الدورة السابعة عشرة الفريق العامل التعديالت لتمكني بإىل الفريق العامل املعين 

للجمعية؛
تابع تطور املؤشرات، وعند االقتضاء أن يواصل إىل الفريق الدراسي أن يكذلك طلبت(د)

احلوار بشأن هذا التطور؛
احملكمة إىل مواصلة تبادل أي معلومات حمدثة عن التطورات يف املؤشرات النوعية تدعو(ه)

والكمية مع الفريق الدراسي املعين باحلوكمة؛
احملكمة أيضا إىل مراقبة استخدام الوسطاء من خالل فريقها العامل املعين تدعو)و(

بالوسطاء بغية احلفاظ على نزاهة العملية القضائية وحقوق املتهمني؛
الدول األطراف، عند االقتضاء، بالتطورات اهلامة يف استخدام إبالغ إىل احملكمة تطلب)ز(

ال تعديالت على املبادئ التوجيهية؛الوسطاء اليت قد تتطلب من احملكمة إدخ
،إجراءات المحكمةفيما خيص -١٠

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

ين باحلوكمة، املكتب، مبا يف ذلك من خالل فريقيه العاملني والفريق الدراسي املعتشجع)ب(
على مواصلة دعم اجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتعزيز كفاءة وفعالية اإلجراءات؛

.ICC-ASP/16/INF.3انظر )١٠(
لد الثاين، اجلزء (ICC-ASP/16/20)٢٠١٧عشرة ...السادسةالوثائق الرمسية ... الدورة )١١( ١١الفقرات ، ٢-باء، ا
.١٨٣-١٧٦و
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،استعراض أساليب العملفيما خيص -١١
اأنتقرر(أ) إىلتصلملدةمتديدهاإمكانيةمععملأيامسبعةملدةالسنويةتعقد دور

مع ختصيص اليومني األولني يف تلك السنوات االقتضاء، عندإضافيني يف سنوات االنتخابات،يومني
النتخاب القضاة؛

ا السنوية جلسة عامة واحدة أو جلستني عامتني ملواضيع تقرر أيضا (ب) أن تشمل دورا
حمددة مدرجة يف جدول األعمال؛

امليسرين وجهات التنسيق إىل تقدمي تقرير عن أعماهلم، عند االقتضاء، إىل تدعو(ج)
اجلمعية؛

امليسرين وجهات التنسيق إىل االلتزام مدة تصل إىل ثالث سنوات حسب تدعو أيضا(د)
اية واليتهم يتضمن الدروس املستفادة،  خصوصية وتعقيد كل والية وإىل تقدمي تقرير إىل اجلمعية يف 

عالوة على تقاريرهم العادية؛
؛)١٢(٢٠١٣ن طرائق العمل لعام املكتب إىل تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير عتدعو(ه)

املكتب تقدمي تسهيالت عندما تتطلب والية املشاورات املفتوحة العضوية ذلك تطلب إىل )و(
فقط، وعندما ال ميكن معاجلة املسألة قيد البحث بآلية أقل كثافة من حيث املوارد، مثل مقرر أو جهة 

؛)١٣(تنسيق
التكنولوجيات احلديثة مثل املؤمترات اليت تعقد بالفيديو من املكتب إىل استخدام تدعو )ز(

أجل ضمان مشاركة أعضاء املكتب غري املمثلني يف مكان انعقاد االجتماع؛
إجراء تقييمات لآلليات القائمة، وعند االقتضاء، النظر االستمرار يف املكتب تطلب إىل )ح(

ائية، وأن يعد توصيات بشأن خت ؛فيض عدد وطول التقاريريف إدراج مواعيد 
،الضحايا والمجتمعات المتأثرة، وجبر األضرار، والصندوق االستئماني للضحايافيما خيص -١٢

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

جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا وأمانته على مواصلة تعزيز حوارمها تشجع(ب) 
تمع الدويل على نطاق أوسع، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة فضال  اجلاري م ً ع احملكمة والدول األطراف وا

ً            ّ                                 عن املنظمات غري احلكومية، الذين يسامهون مجيعا  يف العمل القي م الذي يقوم به الصندوق االستئماين 
تأثريها، وضمان للضحايا، من أجل زيادة الوضوح االسرتاتيجي والعملي لتدخالت الصندوق، وتعظيم 

استمراريتها واستدامتها؛
إىل احملكمة والصندوق االستئماين للضحايا مواصلة إقامة شراكة تعاونية قوية، تطلب(ج)

تراعي أدوار ومسؤوليات كل منهما، لتنفيذ أوامر جرب األضرار الصادرة عن احملكمة؛
األساسي بغية ضمان ممارسة مواصلة رصد تنفيذ حقوق الضحايا مبوجب نظام روما تقرر(د)

تمعات املتأثرة  هذه احلقوق بصورة كاملة واستمرار األثر اإلجيايب لنظام روما األساسي بشأن الضحايا وا
بصورة مستدامة؛

إىل املكتب مواصلة النظر يف املسائل املتصلة بالضحايا، حسب االقتضاء أو عند تطلب(ه) 
ا، وذلك باللجوء إىل أي عملية أو آلية مناسبة؛نشأ

)١٢(
ICC-ASP/12/59.

(ب) من التقرير بشأن تقييم وترشيد طرائق عمل اهليئات الفرعية التابعة ٢٣(أ) و٢١حسبما ورد مثال يف الفقرتني )١٣(
.(ICC-ASP/12/59)للمكتب 
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إىل احملكمة أن تقدم للجمعية إحصاءات مناسبة بشأن الضحايا املقبولني تطلب(و) 
للمشاركة يف اإلجراءات أمام احملكمة عند مباشرة هذه اإلجراءات عالنية أمام الدوائر املعنية يف سياق 

عن نوع اجلنس، واجلرمية اإلجراءات القضائية؛ وقد تشمل هذه اإلحصاءات، حسب االقتضاء، معلومات 
اجلنائية، واحلالة، ضمن معايري أخرى ذات صلة حتددها الدائرة املختصة؛

، تعيين الموظفينفيما خيص -١٣
توصيات جلنة امليزانية واملالية فيما يتعلق بالتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني تؤيد(أ)

؛)١٤(والعشرينتاسعةوالعشرين، والثامنةالواردة يف تقاريرها عن أعمال دورتيها ال
ا الساتطلب(ب) ً               عشرة تقريرا  يتضمن معلومات بعة إىل احملكمة أن تقدم إىل اجلمعية يف دور

؛٢٠١٨حمدثة عن تنفيذ توصيات جلنة امليزانية واملالية يف عام 
إىل املكتب مواصلة العمل مع احملكمة إلجياد سبل لتحسني التمثيل اجلغرايف العادل طلبت(ج)

مواصلة النظر يف مسألة التمثيل اجلغرايف والتوازن بنيفضال عن نية، وظائف الفوالتوازن بني اجلنسني يف ال
وأن يقدم تقريرا إىل الدورة السابعة عشرة للجمعية؛ اجلنسني، 

لى اغتنام الفرص اليت تتيحها عمليات التوظيف احلالية واملستقبلية لتنفيذ احملكمة عحتث(د)
ا أن تسهم يف اجلهود الرامية إىل حتقيق املستويات املرغوبة للتمثيل اجلغرايف والتوازن بني  تدابري من شأ

اجلنسني؛
،التكاملفيما خيص -١٤

إىل املكتب أن يبقي مسألة التكامل قيد االستعراض وأن يواصل احلوار مع تطلب(أ)
احملكمة وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن التكامل، مبا يف ذلك التكامل املتصل بأنشطة بناء القدرات 
تمع الدويل ملساعدة السلطات القضائية الوطنية عند القيام بتنفيذ اسرتاتيجية إجناز ا ا اليت يضطلع 

أعمال احملكمة يف حالة معينة، ودور الشراكات مع السلطات الوطنية واجلهات الفاعلة األخرى يف هذا 
الصدد، ومبا يف ذلك أيضا املساعدة يف قضايا مثل محاية الشهود والضحايا، واجلرائم اجلنسية واجلرائم 

القائمة على نوع اجلنس؛ 
جهودها الرامية إىل تيسري رد املتاحة، تطويرإىل األمانة أن تواصل، يف حدود املواتطلب (ب)

وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك املنظمات الدولية األطراف والدول كمةاحملتبادل املعلومات بني
دف تعزيز  تمع املدين،  ا من تدعو الدول إىل تقدمي معلومات عن و احمللية، اهليئات القضائية وا احتياجا

فيها الدول واجلهات الفاعلة األخرى القادرة على تقدمي املساعدة، وأن تقدم تقريرا تنظر ات لكي قدر ال
عن اخلطوات العملية املتخذة يف هذا الصدد إىل الدورة السابعة عشرة للجمعية؛

وواليتهااملستقلةالرقابةآليةاجلمعية عملتستعرضأنتقرر، آلية الرقابة المستقلةفيما خيص-١٥
ا السابعةبالكاملالتشغيلية عشرة؛يف دور

،الميزانية البرنامجيةفيما خيص -١٦
إىل األمانة أن تواصل مع جلنة امليزانية واملالية اختاذ الرتتيبات الالزمة لضمان متثيل تطلب(أ)

ُ                            جلنة امليزانية واملالية يف مجيع مراحل املداوالت اليت جتريها اجلمعية واليت ي نظر خالهلا يف وثائق ترتتب عليها 
آثار مالية أو آثار على امليزانية؛

خالل رئيس اجلمعية ومنسق الفريق العامل وامليسر، مراقبة أن يواصل املكتب، منتقرر(ب)
حالة املدفوعات الواردة طوال السنة املالية للمحكمة، وأن ينظر يف اختاذ تدابري إضافية للنهوض بتسديد 
مجيع الدول األطراف للمدفوعات املستحقة عليها، حسب االقتضاء، وأن يواصل التحاور مع الدول 

لد الثاين، اجلزء باء.ICC-ASP/16/20(٢٠١٧عشرة ..سادسة الوثائق الرمسية ... الدورة ال)١٤( )، ا
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ا السااألطراف اليت مل تس ا أو اليت عليها متأخرات ويقدم تقريرا بذلك إىل اجلمعية يف دور ة بعدد اشرتاكا
عشرة؛

ً                              األمانة إبالغ الدول األطراف دوريا  بأمساء الدول اليت استعادت حقوق تطلب إىل(ج)
التصويت بعد تسديد ما عليها من متأخرات؛

إىل األمانة أن تتيح للجمهور على موقع احملكمة تطلب،المؤتمر االستعراضيفيما خيص -١٧
باالنرتنت كافة املعلومات اليت تقدمها الدول واملنظمات اإلقليمية عما قطعته على نفسها يف كمباال من 

تعهدات بتقدمي املزيد من املساعدة إىل احملكمة؛
،النظر في التعديالتفيما خيص -١٨

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

ا الساتطلب (ب) ة عشرة؛بعً                                 إىل الفريق العامل أن يقدم تقريرا  لكي تنظر فيه اجلمعية يف دور
،المشاركة في جمعية الدول األطراففيما خيص -١٩

ا الثأنتقرر)أ( نيسان/أبريل ٢٠إىل ١٦يف الفرتة منالثني تعقد جلنة امليزانية واملالية دور
ا احل٢٠١٨ ؛٢٠١٨أيلول/سبتمرب ١٤إىل ٣يف الفرتة من ادية والثالثني ودور

ا الساتقرر أيضا)ب( ١٢إىل٥يف الفرتة من الهاية عشرة يف بعأن تعقد اجلمعية دور
ا ال٢٠١٨كانون األول/ديسمرب  عشرة يف الهاي.ثامنة ، ودور
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التوصية التي اعتمدتها جمعية الدول األطراف-باء
ICC-ASP/16/Rec.1التوصية

٢٠١٧كانون األول /ديسمرب ١٤الثانية عشرة املعقودة يف يف اجللسة العامةمد بتوافق اآلراءُ عت  ا

ICC-ASP/16/Rec.1

توصية بشأن انتخاب مسجل المحكمة الجنائية الدولية
إن مجعية الدول األطراف،

للمحكمة اجلنائية الدولية،من نظام روما األساسي٤٣من املادة ٤الفقرة إذ تضع يف اعتبارها 
من القواعد اإلجرائية وقواعد ١٢ً         وفقا  للقاعدة )١(رشحنياملقائمة الرئاسةهيئة ّ    وإذ تلق ت من

اإلثبات،
توصيات مكتب اجلمعية،االعتبار يف وإذ تأخذ 

عمال الرئاسة قدمة من هيئة القائمة املاملسجل على أساس بأن يقوم القضاة بانتخاب توصي-١
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات،١٢قاعدة بال
التالية، عناصر املسجل، اللقضاة، عند النظر يف قائمة املرشحني النتخاب بأن يراعي اً توصي أيضا  -٢

املنصوص عليها يف نظام روما األساسي:ناظمة لتعيني موظفي احملكمةاملعايري الاليت تتضمن 
؛)٢(أعلى معايري الكفاءة واملقدرة والنزاهة(أ)

مع تعديل ما ،اليت تنطبقالقضاةبشأن انتخاب٣٦من املادة ٨املعايري الواردة يف الفقرة (ب)
، وهي:)٣(تعيني املوظفنيعلى ،ديلهعيلزم ت

متثيل النظم القانونية الرئيسية يف العامل؛‘١’
اجلغرايف العادل؛وزيعالت‘٢’
التمثيل العادل لإلناث والذكور؛‘٣’
َّ                  و خربة قانونية يف مسائل حمد دة منها، على سبيل ذاحلاجة إىل أن يكون املرشح ‘٤’
يف صاحله.ميزة وستكون هذه اخلربة ، ضد املرأةاحلصر، مسألة العنف املثال ال 

مهارات إدارية ثابتة، سواء مكتسبة يف إطار منظمات دولية أو وطنية ذات صلة، مبا يف (ج)
لضغط؛حتت اذلك خربة قيادية مكتسبة من خالل التعامل بفعالية مع حاالت معقدة وحساسة 

املهارات لتمتع باحلكومية الدولية، واالعمليات احلكومية و عملياتالكل من اإلملام ب(د)
طلوبة؛ماسية امللو الدب

إحدى الدول األطراف، ويف حالة ازدواج اجلنسية أو تعددها، من رعايا أن يكون املرشح (هـ)
؛ICC-ASP/4/Res.4املعدل بالقرار ، ICC-ASP/1/Res.10لقرار نصوص عليه يف ايطبق املبدأ امل
ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق ربة املؤهالت األساسية للمرشح، مبا يف ذلك اخل(و)

؛بطريقة سليمة وشفافةإدارة األموال العامةوكذلك يف املالية وامليزانية، املسائل بالكفاءات يف 

)١ (
ICC-ASP/16/28/Rev.1.

من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.٤٤من املادة ٢الفقرة )٢(
املرجع نفسه.)٣(



نسخة مسبقة ICC-ASP/16/20

20-A-010518 66

ا الفرعية، وأجهزة احملكمةواملنتظم القدرة على االتصال الفعال (ز) مع اجلمعية، وهيئا
اكز التنسيق التابعة للهيئات الفرعية للجمعية، ، والسيما امليسرين ومر ، وأصحاب املصلحة املعنينياألخرى

م باملعلومات ذات الصلة املطلوبة بطريقة كاملة وفعالة ويف الوقت املناسب،  مبا يف ذلك عن طريق موافا
؛لضمان الكفاءة يف سري العمل بني احملكمة والدول األطراف

ا، االعمل يفعلى مع اآلخرين، و ةجيدبصورة القدرة على التعاون (ح) مبا يف ألفرقة وقياد
نقل التوجه االسرتاتيجي و ،تمييز املسائل والفرص واملخاطرالذي يسمح بسرتاتيجي ذلك التمتع بالوعي اال

مجيع أصحاب املصلحة؛إىل واألهداف 
ينبغي أن جييد املرشح بطالقة و .، بالوسائل الكتابية والشفويةبفعاليةالقدرة على التواصل (ط)

ُ َ  َ ى األقل من لغيت العمل باحملكمة، وأن تكون له القدرة على العمل باللغة األخرى. وت عت رب  لغة واحدة عل
معرفة لغة أخرى من اللغات الرمسية باحملكمة (اإلسبانية، والروسية، والصينية، والعربية) ميزة إضافية؛

يف سياق بني األشخاصإقامة عالقات بناءةعن طريقالقدرة على التفاوض بفعالية(ي)
؛متعدد الثقافات

االلتزام بتعزيز التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيل العادل لإلناث والذكور على مجيع مستويات (ك)
املوظفني باحملكمة، مع مراعاة إمكانية تنفيذ التوزيع اجلغرايف العادل واملساواة بني اجلنسني عن طريق 

جل.التناوب بني األشخاص الذين يشغلون منصب املس
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مرفقال
إعالن عن وظيفة شاغرة

)أمين عام مساعد(ّ المسج لقب الوظيفي:ّ الل  

13121رقم الوظيفة الشاغرة : 

٢٨/٠٦/٢٠١٧آخر موعد لتقدمي الطلبات: 
الوحدة التنظيمية: قلم احملكمة

ّ                    مقر  العمل: الهاي، هولندا
ّ       تعيني حمد د املدة نوع التعيني: 

E9466: نصبرقم امل

يورو١٥٦،٩٨٧,٠٠للراتب السنوي الصايف: احلد األدىن 
إلعادة االنتخاب مرة واحدة.قابلة العقد: مخس سنوات، ّ مد  

إشعار خاص

اية هذا اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة. ّ إجراءات التطبيق موض  ترد  مقدمي ُ       وي رجى من حة بالتفصيل يف 
مإلجراءات لالمتثال االطلبات  .لدى تقدمي طلبا

المنظمة

ناشئة عناحملكمة اجلنائية الدولية، اليت حيكمها نظام روما األساسي، أول حمكمة جنائية دولية دائمة ّ تعد  
م يفنشئت للمساعدة ُ أ  ،معاهدات وضع حد لإلفالت من العقاب على مرتكيب أخطر اجلرائم اليت 

تمع الدويل. ا
من منظومة األمم املتحدة. مقرها يف واحملكمة اجلنائية الدولية منظمة دولية مستقلة، وهي ليست جزءا

الهاي يف هولندا.
موظف يف الهاي ويف مواقع ميدانية ٩٠٠وحوايل ٢٠١٧مليون يورو يف عام ١٤٠ومبيزانية تزيد على 

لكبار املديرين التنفيذيني.مثقلة بالتحدياتخمتلفة حول العامل، تقدم احملكمة اجلنائية الدولية بيئة 
حلصول على طلبات من املرشحني املؤهلني ملنصب املسجل.اإىل وتسعى احملكمة 

لّ المسج  
مسؤول عن ً أيضا  رئيس قلم احملكمة، املسؤول اإلداري الرئيسي يف احملكمة. وهو وهو املسجل، ّ يعد  

ل، الذي يعمل على ّ احملكمة اجلنائية الدولية. وينتخب املسج  اتاجلوانب غري القضائية لإلدارة وخدم
، مع مراعاة أي توصية من مجعية الدول األطراف ان قبل قضاة احملكمة بكامل هيئتهأساس التفرغ، م

إلعادة االنتخاب قابلةمن نظام روما األساسي). وجيوز له أن خيدم ملدة مخس سنوات، ٤-٤٣(املادة 
.٢٠١٨مرة واحدة لنفس الفرتة. وتنتهي املدة احلالية للمسجل يف نيسان/أبريل 
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والمسؤولياتالواجبات 
من نظام روما ٢-٤٣ه حتت سلطة رئيس احملكمة (املادة َّ ل مهام  ّ وفقا لنظام روما األساسي، ميارس املسج  

األساسي). وسيتعلق عنصر هام من عمل املسجل القادم بإدارة احملكمة بكفاءة، مبا يف ذلك استعراض 
ا القائمة وتنفيذ عمليات العمل احملسنة. ا وإجراءا سياسا

ربة كبرية يف القيادة العليا وقدرة واضحة على خباملسجل ّ         يتعني  أن يتمتعالنجاح يف هذا الدور، جل وأل
االت تشمل ما يلي: حتقيق نتائج يف جمموعة متنوعة من ا

اإلدارة

وضع إطار لقياس وحتسني مشاركة بعلى إدارة مواردها البشرية بفعالية ّ إىل أقصى حد  قدرة احملكمة تنمية
ظفني وممارسات القيادة.املو 

سقة.ّ ضمان إدارة النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة بطريقة مت  
لوالية ليدعم التنفيذ الفعال والفع، اليت تختطيط امليزانية وتتبع امليزانيةيف عمليات شفافية الكفاءة و الّ توخ ي

.يهاواحلفاظ عل، احملكمة
االت اإلدارية، مثل  املشرتيات وإدارة املرافق واخلدمات اللوجستية.إدارة مجيع ا

عن أمن احملكمة وسالمتها.ليةمسؤ ّ تويل  
لتشاور والتنسيق مع مكتب املدعي العام بشأن املسائل ذات االهتمام املشرتك.ا

خدمات المحكمة

االت اليت تشمل إدارة  السجالت اإلشراف على التصميم والفعالية يف تقدمي اخلدمات ونوعيتها يف ا
القضائية؛ وضمان سري إجراءات احملاكم على حنو سلس وفعال؛ وتوفري خدمات اللغات.

القبض عليهم ّ األشخاص الذين مت  أداء الواجبات القانونية فيما يتعلق الدفاع، مبا يف ذلك مساعدة 
واملساعدة واملتهمني يف احلصول على املشورة القانونية ومساعدة املستشار القانوين، وتوفري الدعم

رابطات احملامني للمحكمة اجلنائية الدولية، وكذلك رابطةالتنسيق والتعاون مع و واملعلومات حملامي الدفاع؛ 
الدولية، حسب االقتضاء؛ وإنشاء وصيانة نظام لتعيني املساعدة القانونية واملساعدة ّ     احملل ية و احملامني 
القانونية.

از، مبا يف ذلك األمن والنظام.عن إدارة مركز االحتجية سؤولّ   تويل  امل
أداء الواجبات القانونية فيما يتعلق مبشاركة الضحايا وجرب الضرر.

عن خدمات إدارة املعلومات.ية سؤولّ   تويل  امل

العمليات الخارجية

ا من خالل اإلعالم والتوعية. إدارة املكاتب امليدانية وتعزيز فهم والية احملكمة واختصاصا
أمام ملثولالتعاون القضائي يف تنفيذ القرارات القضائية (مثل أوامر االعتقال أو أوامر ضمان اإىل السعي 
أو طلبات جتميد األصول أو غري ذلك من أشكال التعاون) والعمل كقناة اتصال للمحكمة.احملكمة

م توفري اخلدمات للضحايا والشهود وفقا للنصوص القانونية مبا يف ذلك ضمان محايتهم وأمنهم  ومساعد
يف احلصول على املشورة القانونية وتنظيم متثيلهم القانوين وتيسري مشاركتهم يف اإلجراءات.
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تقديم التقارير واالتصال بجمعية الدول األطراف وهيئاتها الفرعية وغيرها من أصحاب 
المصلحة المعنيين، وال سيما الدولة المضيفة

عن ااألطراف واحملكمة بإبالغ مجعية الدول األطراف وجلام وفعال بني الدولَّ وتطوير حوار منظ  إقامة
أداء احملكمة مع احلفاظ على استقالهلا القضائي. ويشمل ذلك تقدمي تقارير مفتوحة وشفافة يف جماالت 

ة والعمليات امليدانية وميزانية احملكمة واألمن والسالمة، فضال عن مناقشواملاديةالبشرية واملالية املوارد إدارة 
مجيع املسائل التنظيمية واإلدارية ذات االهتمام املشرتك مع الدولة املضيفة.

المؤهالت األساسية

جيب على املرشح الناجح أن يثبت أنه ميتلك الكفاءات واملهارات التالية وفقا ألعلى املعايري:
املعرفة واخلربة يف إدارة األعمال وتدبريها، مبا يف ذلك الكفاءة وااللتزام مبعايري السلوك –المهنيةالكفاءة 

ذات الصلة واخلربة يف حتديد وتنفيذ أفضل املمارسات؛ واملهارات املفاهيمية والتحليلية املتينة، مع القدرة 
ومراعاة املواعيد النهائية وحتقيق ؛ لتزاماتاملثابرة والكفاءة يف الوفاء باالعلى حتديد املشاكل واقرتاح احللول؛ 

.النتائج
ا يف جمال الشؤون كفاءات -الماليفي المجال الكفاءات  َ                   م عرت ف  نه ّ املالية وامليزانية (على حنو ما تبي  ُ 

ّ  نظرا  ألن  اخلربة السابقة يف اإلدارة الفعالة لألموال العامة)،  أموال احملكمة توفرها الدول األطراف.ً  
وضع وإيصال على حتديد القضايا االسرتاتيجية والفرص واملخاطر و القدرة –الستراتيجيالوعي ا

عة جلميع أصحاب املصلحة؛ والقدرة على ِ قن  ُ توجيهات وأهداف تنظيمية واسرتاتيجية واسعة النطاق وم  
ا) واالس تجابة حتديد التحديات (وال سيما التحديات الناشئة عن الطبيعة اخلاصة للمحكمة وما يتصل 

القدرة على تقدمي التوجيه االسرتاتيجي.و الفعالة هلا؛ 
إبراز القدرة على التعامل بفعالية مع و ؛ حافل باملهارات القيادية اإلدارية والتقنية املمتازةِّ  سج ل -القيادة

إبراز القدرة على وضع أهداف واضحة تنسجم مع و املسائل احلساسة أو اخلالفية أو يف حاالت اإلجهاد؛
.اسرتاتيجيات متفق عليها إلقامة عالقات جيدة وبناء روح الفريق مع جمموعة واسعة من األشخاص

إظهار متيز ُّ                                                     التمي ز يف التخطيط الناجح إىل جانب املهارات اإلدارية القوية؛ و - التخطيط والتنظيم
طيط ووضع يف جمال التخطيط الناجح والتمتع مبهارات إدارية قوية؛ وإبراز القدرة يف جمال خت

أولويات العمل وكفالة هيكلية العمل الفعال لتحقيق أقصى درجات اإلنتاجية وحتقيق األهداف.
احلصافة الناضجة واملبادرة، واإلبداع وسعة احليلة، والطاقة واللباقة؛ - الحصافة/صنع القرار 

ت املناسبة على الرغم وإبداء القدرة على حتديد القضايا الرئيسية يف احلاالت املعقدة واختاذ القرارا
من إدراك تأثريها على اآلخرين وعلى املنظمة.

فعالة اتعلى إقامة عالققدرة ممتازة على التواصل شفويا ومهارات التفاوض مع إبراز القدرة -التواصل
.هواحرتاممراعاة مع يها بني األشخاص يف بيئة متعددة الثقافات ومتعددة األعراق واحلفاظ عل

دارة املعلومات إىل إلفهم التحديات والفرص املتاحة يف اسرتاتيجية متماسكة -المعلوماتتكنولوجيا 
نب تقدير التكنولوجيات املعنية.اج

التعليم
شهادة جامعية متقدمة (درجة املاجستري أو ما يعادهلا) يف القانون، والعلوم االقتصادية، واإلدارة العامة أو 

االت ذ وميكن، بدال من الشهادة اجلامعية العليا، قبول شهادة جامعية ات الصلة. إدارة األعمال أو يف ا
.من املستوى األول إذا اقرتنت خبربة تؤهل املرشح
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الخبرة

، سواء على املستوى الوطين أو الدويل أو اخلاص أو من اخلربة املثبتة والتدرجييةعاما ١٥ما ال يقل عن 
َ   ي ستحس ن . و ، لكن ليس بالضرورةواهليئات القضائيةيف املؤسسات ذلك العام، ويفضل أن يكون  وجود ُ   

سجل حافل باإلدارة الفعالة لألموال العامة، سواء على الصعيد الوطين أو الدويل.

اللغات

. يف احملكمةّ               على معرفة ممتازة وطالقة يف لغة واحدة على األقل  من لغات العمل املرشح جيب أن يكون 
ُ َ  َ                                        كما ت عت رب  معرفة لغة أخرى من اللغات الرمسية باحملكمة . الثانية من املؤهالتغة ّ املعرفة العملية لل  ُ َ  َ وت عت رب  

.(اإلسبانية، والروسية، والصينية، والعربية) ميزة إضافية

إجراءات تقديم الطلبات

م من خالل نظامإىلطلب ُ وي   قبل تاريخ إقفال التعيني اإللكرتوين يف احملكمة مقدمي الطلبات تقدمي طلبا
إعالن الشواغر.

وثائق إضافية باإلضافة إىل عملية الطلب عرب ّ      يتعني  تقدمي وكجزء من عملية تقدمي الطلب هلذا املنصب، 
.التعيني اإللكرتوين يف احملكمةاإلنرتنت اليت جيب إكماهلا من خالل نظام

لقى املتقدمون رسالة ، يتالتعيني اإللكرتوينالطلب عرب اإلنرتنت من خالل نظامتعبئة عند االنتهاء من 
وصلة وتعليمات حول كيفية تقدمي الوثائق املذكورة أدناه:ّ  التعيني اإللكرتوين تتضم ن من نظامةإلكرتوني

)Wordبصيغةصفحات كحد أقصى، ٤السرية الذاتية (-١
)Wordصفحة كحد أقصى، بصيغة ١ملخص اخلربة ذات الصلة (-٢
ٍ  من امل شرف، ومن نظري  رسائل توصية -٣ ) من كل منهم).١(رسالة واحدة (ٍ وموظف  ُ           

إىل املعلومات املقدمة يف الطلب اإللكرتوين املكتمل ّ إال  أعاله ٢و١ن االبندّ       ال  يستند رجى مالحظة أُ وي  
.التعيني اإللكرتوينباستخدام نظام

طراف يف احملكمة اجلنائية أعاله قد يعممان على مجعية الدول األ٢و١ويرجى مالحظة أن البندين 
َ          ، فال ي عر ض إال على ٣البند أما الدولية وميكن نشرمها على املوقع الشبكي للمحكمة.  لكي القضاة ُ 

تعميمه.ّ ولن يتم  ينظرون فيه،
هذه الوثائق اإلضافية حبلول تاريخ إقفال اإلعالن عن الوظيفة تصلوال جيوز النظر يف أي طلب إذا مل 

الشاغرة.
ة على مساعدة، ميكن للمتقدمني االتصال بفريق التوظيف التابع للمحكمة اجلنائية الدوليأية إن لزمت 

Recruitment@iccالعنوان cpi.int

معلومات عامة

املوظفني وفقا لسياسة احملكمة. املوافقة األمنية على لعملية الذي يقع عليه االختيار سوف خيضع املرشح 
التاريخ استمارةق من املعلومات املقدمة يف ّ املوظفني التحق  املوافقة األمنية على وسوف تشمل عملية 
ل اجلنائي؛ّ ج  ّ الشخصي وفحص الس  

ّ        رش حني االط الع على ميكن للم التعيني اإللكرتوين للمحكمة حالة الشواغر على موقع نظامّ     
)E Recruitment(.



ICC-ASP/16/20 نسخة مسبقة

71 20-A-010518

ّ                        ست حسن أن يكون املوظ ف الذي سيشغل هذا املنصب ُ ي   يف النظام إحدى الدول األطراف من مواطين َ               
يف هي منخرطة عت على عملية التصديق أو ّ وق  إحدى الدول اليت األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، أو 

؛غري أطرافعملية االنضمام أو تشارك فيها، لكن جيوز أيضا النظر يف مواطنني من دولة
دف احملكمة اجلنائية الدولية إىل حتقيق متثيل عادل للمرأة والرجل يف مجيع  ووفقا لنظام روما األساسي، 
املناصب، ومتثيل النظم القانونية الرئيسية يف العامل للوظائف القانونية، والتمثيل اجلغرايف العادل للوظائف يف 

الفئة الفنية؛
ات بصفة خاصة.ع الطلبات املقدمة من املرشحَّ ج  َ ش  ُ وت  
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المرفقات
المرفق األول

ضتقرير لجنة وثائق التفوي
(سلوفاكيا)السيد بيرت ناجي الرئيس:

َّ              ، عي نت مجعية الدول ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤يف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف -١
من النظام الداخلي ٢٥ً        اجلنائية الدولية، وفقا  للمادة األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة 

ا ال ، أوغنداعشرة تتألف من ممثلي الدول األطراف التالية: : سادسة للجمعية، جلنة وثائق تفويض لدور
اململكة املتحدة كوستاريكا، ،  شيلياجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، سلوفاكيا، السنغال، السويد، 

.مى وأيرلندا الشماليةلربيطانيا العظ
.٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٣و٤وعقدت جلنة وثائق التفويض اجتماعني يف -٢
ُ      وع رضت على اللجنة، يف اجتماعها الذي ع قد يف -٣ ، مذكرة من ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٣ُ                                

تتعلق بوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف نظام روما ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٣بتاريخاألمانة 
َّ              عشرة جلمعية الدول األطراف. وقد م رئيس اللجنة سة داسالاألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف الدورة 

ً                                   حتديثا  للمعلومات الواردة يف املذكرة املعنية.
ماع جلنة وثائق التفويض، كانت قد َ    الصلة بأنه، وقت  اجتيمن املذكرة والبيان ذ١وتفيد الفقرة -٤

عشرة جلمعية الدول األطراف، بالشكل املنصوص سادسةالوردت وثائق تفويض رمسية للممثلني يف الدورة 
التالية:٧٤لمن النظام الداخلي، من الدول األطراف ا٢٤عليه يف املادة 

، إيطاليا، يسلنداأيرلندا، أأوغندا،إسبانيا، أسرتاليا، إستونيا، إكوادور، أملانيا، أندورا، األردن،
فيا (دولة يالبوسنة واهلرسك، بولندا، بولبنغالديش،الربازيل، بربادوس، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، 

األسود، جزر كوك، جزر مارشال، اجلبل، ونسوتوباغو، تترينيداداملتعددة القوميات)، بريو، -
مجهوريةتنزانيا املتحدة، مجهورية كوريا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهوريةاجلمهورية التشيكية، 

، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السلفادورمولدوفا، جنوب أفريقيا، رومانيا، سان مارينو، ساموا، 
كندا، كوت كرواتيا،  ،  صغواتيماال، فرنسا، فنلندا، الفلبني، قرب غابون،السويد، سويسرا، شيلي، 

، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، التفيا، لتوانيا، خلتنشتاين، لكسمربغ، ليسوتو، مالطة، ديفوار
النرويج،الشمالية، ناميبيا، يرلندا أو ملديف، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى مالوي،املكسيك، 

.اليونان،هولندا، اليابانهنغاريا،، النمسا، نيوزيلندا
ُ ِْ              ، كانت قد أ ب ل غت إىل األمانة َ                         بأنه، وقت  اجتماع جلنة وثائق التفويضمن املذكرة ٢الفقرة وتفيد-٥

الدول األطراف، جلمعيةعشرة سادسةمعلومات عن تعيني ممثلي الدول األطراف التالية يف الدورة ال
التالية:٤٠لطراف ااألبرسائل برقية أو بالفاكس من رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية يف الدول 

بوركينا فاسو، بوتسوانا،بليز، بنن، بنما، باراغواي،، روغوايأو وبربودا،أفغانستان، أنتيغوا األرجنتني،
دولة الدامنرك،اجلمهورية الدومينيكية، جورجيا، ليشيت، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، يمورت

فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سورينام، سيشيل، سانتفلسطني، 
كابو)، فيجي،  البوليغارية-(مجهورية فنزويالغانا، غرينادا، غيانا، غينيا، غامبيا،طاجيكستان، صربيا،

هندوراس.ناورو، النيجر، نيجرييا، موريشيوس،،منغوليامدغشقر،مايل،فردي، كمبوديا، الكونغو، 
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ر إليها يف مذكرة شاوأوصى الرئيس بأن تقبل اللجنة وثائق تفويض ممثلي مجيع الدول األطراف امل-٦
وثائق التفويض الرمسية ملمثلي الدول األطراف املشار إليها بموافاة األمانة يف أقرب وقت ممكن معاألمانة، 

.من هذا التقرير٥يف الفقرة 
:اعتمدت اللجنة مشروع القرار التايلوبناء على اقرتاح من الرئيس، -٧

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

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

ُ                                              واعت مد مشروع القرار الذي اقرتحه الرئيس بدون تصويت. -٨
اقرتح الرئيس عندئذ أن توصي اللجنة مجعية الدول األطراف باعتماد مشروع قرار (انظر الفقرة و -٩

ُ                          اعت مد املقرتح املعين بدون تصويت. و أدناه). ١١
ُ  َّ                                   ي قد م هذا التقرير إىل مجعية الدول األطراف.ويف ضوء ما سلف، -١٠

توصية لجنة وثائق التفويض

توصي جلنة وثائق التفويض مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية -١١
الدولية باعتماد مشروع القرار التايل: 

راف في نظام روما عشرة لجمعية الدول األطسادسة"وثائق تفويض الممثلين في الدورة ال
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

،إن مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
يف تقرير جلنة وثائق التفويض املتعلق بوثائق تفويض املمثلني يف الدورة وقد نظرت

عشرة للجمعية ويف التوصية الواردة فيه،سادسةال
تقرير جلنة وثائق التفويض". عتمدت
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الثاني المرفق
تقرير شفوي عن أنشطة المكتب، قدمه رئيس الجمعية في 

كانون األول/ديسمبر ٤جلستها العامة األولى، المعقودة في 
٢٠١٧

األنشطة اليت بصفيت رئيس اجلمعية، يشرفين أن أقدم تقريرا إىل مجعية الدول األطراف عن - ١
ا مكتبها خالل فرتة ما بني الدورتني  .٢٠١٧- ٢٠١٦اضطلع 

االجتماعات والواليات -ألف 
سبع جلسات رمسية ٢٠١٧عشرة للجمعية، عقد املكتب يف عام اخلامسة منذ الدورة - ٢

ا مبوجب نظام روما األساسي.  ملساعدة اجلمعية يف االضطالع مبسؤوليا
بالواليات اليت أسندت للمكتب يف الدورة اخلامسة عشرة للجمعية، املعقودة يف وعمال - ٣

، عهد املكتب بواليات إىل أفرقة عمله، وعلى أساس توصيات ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب 
رين واملنسقني التالية أمساؤهم:ّ األفرقة العاملة، عني امليس  

(أ) الفريق العامل يف نيويورك:
السيد سيباستيان روغاتش (كرواتيا)؛- املتأخرات ‘١’
السيد - التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف تعيني موظفي احملكمة ‘٢’

باتريك لونا (الربازيل)؛ 
السيدة داماريس كرنال (سويسرا). - القرار اجلامع ‘٣’

(ب) الفريق العامل يف الهاي: 
سرتوم (السويد)؛ السفري بري هومل- امليزانية ‘١’
اإلشراف على إدارة امليزانية، مبا يف ذلك التخطيط االسرتاتيجي واملساعدة ‘٢’

السفري إدواردو رودريغيز (بوليفيا)، باعتباره منسقا؛- القانونية 
السفري ويليس ديلفال (بنما)، باعتباره منسقا؛ - املباين ‘٣’
السفري مومار ديوب (السنغال). السفري فيليب الليو (فرنسا) و - التعاون ‘٤’

(ج) الواليات املسندة إىل جهات التنسيق من البلدان:
أسرتاليا ورومانيا؛ - التكامل ‘١’
خطة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل ‘٢’
الدامنرك؛- 
عدم التعاون (جهات التنسيق اإلقليمية) السنغال، نيابة عن رئيس اجلمعية ‘٣’

موعة األفريقية)؛ اليابان (جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ)؛ مجهورية التشيك  (ا
(جمموعة أوروبا الشرقية)؛ بريو (جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الغربية ودول أخرى).الكارييب)؛ وأسرتاليا (جمموعة دول أوروبا 
(د) جلنة الدراسات املعنية باحلوكمة: 
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هريوشي إينوماتاالسفرية ماريا ترييزا إنفانيت كايف (شيلي)، والسفري ‘١’
؛(اليابان)

موعة األوىل: السيدة إيريكا لوسريو (األرجنتني) والسيد فيليب ‘٢’ ا
سقني مشاركني؛ ديكسون (اململكة املتحدة) باعتبارمها من

موعة الثانية: السيد راينهارد هاسينبلوغ (أملانيا)، والسيدة لورديس ‘٣’ ا
سويناغا (املكسيك)، ويف وقت الحق، خلفها السيد ألفريدو ألفاريز كارديناس 

(املكسيك)، باعتبارمها منسقني مشاركني.
نظام روما األساسي:من ٩٧(هـ) الفريق العامل التابع للمكتب املعين بتنفيذ املادة 

السفرية ماريا ترييزا إنفانيت كايف (شيلي).‘١’
لب (النمسا). اكاالسيدة نادي- (و) تفعيل اختصاص احملكمة على جرمية العدوان 

، فريقا عامال تابعا للمكتب ٢٠١٦حزيران/يونيه ٣وأنشأ املكتب، يف جلسته املعقودة يف - ٤
من نظام روما ٩٧يت كايف (شيلي) لدراسة تطبيق املادة برئاسة السفرية ماريا ترييزا إنفان

األساسي، بالتشاور الوثيق مع احملكمة. والحظ املكتب أن االستقالل القضائي للمحكمة جيب 
كانون األول/ديسمرب ٢٠أن حيرتم احرتاما تاما عند أداء هذه املهمة. ويف اجتماعه املعقود يف 

فانيت كايف رئيسة للفريق العامل املفتوح العضوية الذي  ، أعاد املكتب تعيني السفرية إن٢٠١٦
كلفته الدورة اخلامسة عشرة للجمعية مبواصلة استكشاف مجيع الوسائل املمكنة لتحسني تطبيق 

من نظام روما األساسي، وال سيما فيما يتعلق باملشاكل احملددة يف الفقرة الفرعية ٩٧املادة 
كمة.(ج)، وذلك بالتشاور الوثيق مع احمل

ويعرب املكتب عن ارتياحه للعمل الذي اضطلعت به األفرقة العاملة التابعة له، وكذلك - ٥
خالل عام ٩٧الفريق الدراسي املعين باحلوكمة والفريق العامل املفتوح العضوية املعين باملادة 

، نظرا لنجاحهم يف تنفيذ واليات اجلمعية. ٢٠١٧
ي قام به نائبا رئيس اجلمعية، السفري سيباستيانو  وأود أن أعرب عن تقديري للعمل الذ- ٦

كاردي (إيطاليا) والسفري سريجيو أوغالدي (كوستاريكا). وقد اضطلع نائبا الرئيس مبهام تنسيق 
األفرقة العاملة التابعة للمكتب، وكان دعمهما هلا عامال أساسيا يف إحراز التقدم يف النظر يف 

وأود أيضا أن أشكرهم على عملهم البالغ األمهية يف دعم املسائل املعروضة على هذه احملافل.
فرتة رئاسيت. وأود أن أذكر هنا بأن السفري الفارو مورزينجر (أوروغواي)، الذي انتخب نائبا 

، وأنا ممنت ٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٢٠للرئيس يف الدورة الرابعة عشرة، قد استقال اعتبارا من 
متاز. للسفري مورزينجر على دعمه وعمله امل

الفريق العامل المعني بالتعديالت -باء 
(النرويج) على ما استثمرته من إيلني ستينر- وأود أن أعرب عن التقدير للسفرية ماي - ٧

عمل ووقت يف رئاسة الفريق العامل املعين بالتعديالت، الذي اجتمع بانتظام يف نيويورك. وطوال 
ُ                                                         فرتة ما بني الدورتني، ع رضت على الفريق العامل املعين بالتعديالت مجيع مقرتحات التعديالت 

يدة تتضمن اقرتاحا منقحا بشأن على نظام روما األساسي، مبا يف ذلك ورقة غري رمسية جد
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عن النظر فيها بغية تقدمي توصية إىل اجلمعية العامة يف ٨تعديالت املادة  ُ                                                 قرر الفريق العامل أن مي 
ا السادسة عشرة. دور

آلية الرقابة المستقلة - جيم 
الالزم عقب إنشاء آلية الرقابة املستقلة (اآللية) يف الدورة الثامنة واعتماد اإلطار الكامل- ٨

١٥لتشغيلها يف الدورة الثانية عشرة، قام رئيس اآللية، السيد إيان فولر، الذي توىل منصبه يف 
، باالضطالع باملهام املنوطة مبكتبه باإلضافة إىل استقدام املوظفني ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر 

ا من موظفني الالزمني لضمان تشغيله بفعالية. وقد أصبحت اآللية اآلن مزودة بكل ما يلزمه
وتعمل بكامل طاقتها وتنفذ العناصر الثالثة لواليتها الواردة يف نظام روما األساسي. ووفقا لوالية 
اجلمعية، قدم رئيس اآللية تقارير دورية إىل املكتب، كما قدم "التقرير السنوي لرئيس آلية الرقابة 

. )١(املستقلة إىل اجلمعية"
واقرتح رئيس اآللية يف تقريره املقدم إىل الدورة السادسة عشرة إدخال تعديالت على املادة - ٩

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات املتعلقة بإدارة واستالم الشكاوى املقدمة ضد ٢٦
سي تشرين األول/أكتوبر، طلب املكتب إىل الفريق الدرا١٨املسؤولني املنتخبني يف احملكمة. ويف 

املعين باحلوكمة أن ينظر يف املقرتحات وأن حييل توصياته إىل الفريق العامل املعين بالتعديالت، 
حىت يتسىن هلذا األخري تقدمي توصية بشأن تلك املقرتحات إىل الدورة السابعة عشرة للجمعية. 

ر تشرين األول/أكتوب١٨وعالوة على ذلك، أبلغين رئيس اآللية، يف رسالة مؤرخة - ١٠
. ويتعني ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٠، أنه استقال من ذلك املنصب اعتبارا من ٢٠١٧

على املكتب اآلن أن ينظر يف التدابري الواجب اختاذها الستقدام رئيس جديد لآللية وتعيينه. 
وأود أن أؤكد لآللية استمرار دعم اجلمعية ألعماهلا اهلامة املتمثلة يف التفتيش والتقييم - ١١

ا مبوجب املادة و  ) من نظام روما األساسي.٤(١١٢ُ                  التحقيق اليت ك لفت 
أساليب العمل-دال 

م بشأن إصالح أساليب عمل - ١٢ وخالل فرتة والييت، واصل املكتب وأفرقته العاملة مناقشا
ا الفرعية. وكان اهلدف من هذه اجلهود هو تبسيط عمل املكتب. وحيدوين األمل  اجلمعية وهيئا

أن يواصل املكتب املقبل هذه املناقشات الرامية إىل تبسيط أعمال اجلمعية. يف
وقد شهدت السنوات الثالث املاضية زيادة يف عدد اجتماعات املكتب يف كل من - ١٣

نيويورك والهاي، وقد أسعدين أن أعقد هذه االجتماعات يف املدينتني كلتيهما، نظرا للدور 
النسبة لعمل احملكمة، والذي تتواله الوفود العاملة يف هاتني املختلف الذي ال يقل أمهية ب

املدينتني. وقد شهدت الفرتة قيد االستعراض أيضا زيادة يف مشاركة الوفود يف أعمال ما بني 
الدورات، وأنا أرحب بذلك باعتباره دليال على زيادة اهتمام الدول. 

)١(
ICC-ASP/16/8.
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، مسألة مشاركة الدول املراقبة يف ٢٠١٧وباإلضافة إىل ذلك، ناقش املكتب، خالل عام - ١٤
مقررا يف ذلك الشأن، إىل جانب ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ١٨أعمال اجلمعية، واعتمد يف 

. )٢(التفاهم بشأن مشاركة الدول املراقبة يف اجتماعات مجعية الدول األطراف
عدم التعاون/مجلس األمن التابع لألمم المتحدة -هاء 
لبنود التشغيلية، يضطلع املكتب بدور سياسي بالغ األمهية. فكما كان وباإلضافة إىل ا- ١٥

احلال يف املاضي، تابع املكتب التطورات املتصلة باحملكمة وجملس األمن التابع لألمم املتحدة. 
لس واجتماعات الفريق العامل يف نيويورك، قامت إيطاليا، بصفتها جهة  ويف اجتماعات ا

لس خالل التنسيق املعينة للمحكم ة اجلنائية الدولية نيابة عن الدول األطراف األعضاء يف ا
لس  هذا العام، بتقدمي إحاطات منتظمة بشأن القرارات وغريها من اإلجراءات اليت اختذها ا
لس هو نتيجة  فيما يتعلق باحملكمة. وجيب االعرتاف بأن التعميم الفعال ألعمال احملكمة يف ا

لس يف عام للجهود املنسقة اليت . ٢٠١٧بذلتها الدول األطراف الثماين األعضاء يف ا
من نظام روما ١١٢من املادة ٢وتقع على عاتق اجلمعية أيضا، مبوجب الفقرة - ١٦

من النظام األساسي، يف أي مسألة تتعلق بعدم التعاون. ٨٧األساسي، أن تنظر، عمال باملادة 
تثابر اجلمعية أن ةرئيس’’إىل ICC-ASP/12/Res.8من منطوق القرار ١٠الفقرة يف لب ُ وقد ط  

على التواصل مع مجيع أصحاب الشأن على حنو نشط وبناء، وفقا إلجراءات املكتب بشأن 
عدم التعاون، وذلك لدرء حاالت عدم التعاون وللقيام باملتابعة بشأن حاالت عدم التعاون اليت 

، عممت جهات التنسيق التحديثات املقرتح ٢٠١٧. وخالل عام ‘‘جلمعيةحتيلها احملكمة إىل ا
إجراؤها يف إجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون والتمست اآلراء األولية من الدول األطراف. 
وتعتزم جهات التنسيق مواصلة عملها بشأن التعديالت املدخلة على إجراءات اجلمعية يف عام 

٢٠١٨ .
ة املاضية، قمت عن كثب، إىل جانب املنسقني املعنيني بعدم التعاون، برصد وطوال السن- ١٧

حاالت سفر أشخاص مطلوبني للمثول أمام احملكمة إىل دول أطراف وأخرى غري أطراف، كما 
قمت باختاذ إجراءات بشأن ذلك. وينبغي للمكتب أن يواصل املشاركة يف تطبيق هذه 

ة، اليت تنشأ عند التوصل إىل نتيجة قضائية بشأن عدم اإلجراءات، وال سيما جوانبها الرمسي
التعاون. 

المتأخرات -واو 
، رصد املكتب والفريق العامل يف نيويورك بقلق مسألة املتأخرات. ٢٠١٧طوال عام - ١٨

ا املالية للمحكمة يف أقرب وقت  وشجع املكتب مجيع الدول األطراف على الوفاء بالتزاما
ذا املوضوع، ع قدت سألة قيد نظره. ومن خالل ميسرممكن، وقرر إبقاء امل ُ    املكتب املعين 

مشاورات ثنائية مع خمتلف الدول األطراف اليت عليها اشرتاكات غري مسددة، ومت إبالغها 
باملبالغ احملددة وحالة املتأخرات املستحقة عليها. وأبلغت بعض الدول األطراف اليت عليها 

)٢(
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ASP2017-Bureau06-decision-ENG-ObsvrStates.pdf.
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ا ستتخذ خطوات  ا غري املسددة، وأن التدابري املناسبة ستتخذ متأخرات بأ حثيثة لدفع اشرتاكا
ملعاجلة املسألة على سبيل االستعجال. 

ا يف أقرب وقت ممكن يف عام - ١٩ وإنين أناشد مجيع الدول األطراف أن تسوي حسابا
، لكي تتوفر للمحكمة املوارد الالزمة لالضطالع بأعماهلا.٢٠١٨

حالة. وعلى غرار السنوات السابقة، ١١قضية و٢٥نظر حاليا يف وتتوىل احملكمة ال- ٢٠
لعمل بالنسبة للمحكمة، حيث ستجري ثالث حماكمات يف اعاما حافال ب٢٠١٨سيكون عام 

وقت واحد. وتتناول شعبة االستئناف اآلن الطعون العارضة املتعلقة جبرب األضرار، فضال عن 
يتني. الطعون املقدمة يف اإلدانة واحلكم يف قض

والبد من مقابلة متطلبات إقامة العدل مبا يكفي من املوارد. ومن املهم أيضا أن تفي - ٢١
الدول األطراف مبسؤوليتها يف سداد االشرتاكات املقررة اليت وافقت عليها اجلمعية بالكامل ويف 

رتاكات املوعد احملدد لذلك. وقد أوصى املكتب اجلمعية بتوسيع نطاق عملها بشأن مسألة االش
غري املسددة واملتأخرات وتكثيف جهودها يف هذا الصدد. وإنين أشجع املكتب املقبل على بذل 
جهود لتعزيز احلوار مع الدول بشأن هذه املسألة لتوجيه االنتباه إىل أمهية تسديد املدفوعات  

كاملة ويف وقتها إىل احملكمة. 
المباني الدائمة- زاي 

. وكان افتتاح املبىن ٢٠١٥نيها الدائمة يف كانون األول/ديسمرب انتقلت احملكمة إىل مبا- ٢٢
مبثابة فجر عهد جديد ميكن للمحكمة أن تعمل فيه يف جممع ٢٠١٦نيسان/أبريل ١٩يف 

ي ذوظيفي وحديث التصميم. وقد أمكن إجناز هذا املبىن املتميز بفضل االستثمار الكبري ال
يورو. وعالوة ٠٠٠٥٦٨٩٤ة طرفا ما قدره دول٦٢مليون يورو، مولت منها ٢١٣جتاوز 

على ذلك، نعرب أيضا عن تقديرنا العميق للمسامهات اهلامة اليت قدمتها الدولة املضيفة، على 
ُ                                   سبيل املثال، عن طريق تقدمي القطعة األرضية اليت ش يدت عليها املباين اجلديدة، فضال عن قرض 

متويله الدول األطراف مباشرة. لتغطية جزء تكاليف التشييد الذي مل تتمكن من 
ونود أيضا أن نعرب عن تقديرنا للبلدان اليت تربعت بأعمال فنية للمحكمة، وهي - ٢٣

بلجيكا والدامنرك واليابان وليختنشتاين وهولندا والربتغال ومجهورية كوريا والسنغال وسلوفينيا 
وتونس.

ت أعماهلا يف وبالنظر إىل أن والية جلنة اإلشراف التابعة - ٢٤ للجمعية املعنية باملباين الدائمة أ
بعد تسع سنوات من احلرص على مراعاة مصاحل الدول األطراف يف املشروع على ٢٠١٦عام 

يكل اإلدارة والتكلفة اإلمجالية للملكية،  ُ                                                                  النحو الواجب، ع هد إىل املكتب بالوالية املتعلقة 
ي يقوم بتيسري امليزانية أو، إذا دعت الضرورة وذلك عن طريق فريقه العامل يف الهاي، الذ

، ناقشت الوفود واحملكمة، يف مجلة ٢٠١٧. ويف عام ٣لذلك، عن طريق جلنة فرعية تابعة له
أمور، الصيانة الطويلة األجل وعمليات استبدال األصول الثابتة، وكذلك خطة اخلمس سنوات 

اليت قدمتها احملكمة بشأن استبدال تلك األصول.

)٣(
ICC-ASP/15/Res.2، ٧و ٦املرفق الثاين، الفرع باء، الفقرتان.
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التكامل والتعاون -حاء
كان التكامل والتعاون من بني املسائل اليت أعطيت هلا أولوية عليا خالل فرتة رئاسيت. ويف - ٢٥

إطار تعزيز التكامل والتعاون، عقدت سلسلة من االجتماعات على مدار السنة، حيث 
بامتيازات احملكمة شجعت الدول على أن تصبح أطرافا يف نظام روما األساسي واالتفاق املتعلق 

ا، كما شددت على أمهية أن تكون للدول تشريعات لتنفيذمها على  اجلنائية الدولية وحصانا
الصعيد الوطين.

٢٠١٧وفيما يتعلق بالتكامل وتعزيز العالقة بني أفريقيا واحملكمة، حضرت يف عام - ٢٦
العفو الدولية يف داكار. ُ                    مشاورات إقليمية بشأن بروتوكول ماالبو ن ظمت باالشرتاك مع منظمة

ُ                      وعالوة على ذلك، نظمت يف أيار/مايو اجتماعا رفيع املستوى ع قد يف داكار بشأن موضوع 
"تعزيز النظم القانونية الوطنية األفريقية من خالل التكامل والتعاون الفعال والدينامي مع احملكمة 

من الدور الرئيسي الذي تؤديه اجلنائية الدولية". وقد أتاح هذا االجتماع فرصة للتذكري بكل
النظم القضائية الوطنية مبوجب نظام روما األساسي والدور اهلام الذي تؤديه احملكمة يف مكافحة 

اإلفالت من العقاب.
على هامش الدورة ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٢٢إىل ١٩وقمت بزيارة نيويورك يف الفرتة من - ٢٧

املتحدة، حيث عقدت اجتماعات ثنائية على املستوى الثانية والسبعني للجمعية العامة لألمم 
الوزاري مع الدول األطراف والدول غري األطراف لتعزيز عاملية نظام روما األساسي، والتشجيع 
على اعتماد تشريعات تنفيذية وطنية تعزز مبدأ التكامل والتعاون مع احملكمة، وتعميق احلوار بني 

أفريقيا واحملكمة.
يه والمجتمع المدنيتموز/يول١٧-طاء
ال ميكن أم تكون اجلهود الرامية إىل تعزيز العاملية والتكامل والتعاون والتصديق على - ٢٨

تمع املدين. وطوال عام  ، كرست وقتا  ٢٠١٧تعديالت كمباال جهودا مثمرة دون مشاركة ا
تمع املدين يف مكافحة اإلفالت من العقاب، وال سيما يف أفريقيا. كثريا لتعزيز مشاركة ا

متوز/يوليه، متحور االحتفال بيوم العدالة اجلنائية الدولية يف داكار حول موضوع ١٧ويف - ٢٩
"التحديات املاثلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية والفرص املتاحة هلا عشية الذكرى السنوية العشرين 

للعدالة اجلنائية الدولية الذين لنظام روما األساسي". وقد رحبت أيضا مببادرات املؤيدين اآلخرين
نظموا احتفاالت مماثلة. 

، أقيم حفل تذكاري مبناسبة يوم العدالة اجلنائية الدولية يف مقر ٢٠١٧متوز/يوليه ١٢ويف - ٣٠
ُ                                           احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي، وقد ن ظم بدعم من حكومات بوليفيا وشيلي وكولومبيا. 

لنظام القانوين للمحكمة وكيفية ضمان نزاهة احملاكمات أمام ونظرت حلقة النقاش يف طبيعة ا
متوز/يوليه، نظم نائب الرئيس، السفري سيباستيانو  ١٧احملكمة يف إطار النظام املختلط. ويف 

كاردي (إيطاليا)، باالشرتاك مع البعثات الدائمة للدامنرك وغامبيا وليختنشتاين، حلقة نقاش يف 
ورك حول موضوع "السعي إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي: جترمي مقر األمم املتحدة يف نيوي

شن احلرب العدوانية وضمان محاية أكرب لضحايا أشد اجلرائم خطورة ".
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تمع املدين. ويف هذا الصدد، أود أن أكرر اإلعراب عن - ٣١ ولقد استمعت إىل خماوف ا
لية وأعضائه، وأن أذكر بأمهية الدعم املايل تقديري لعمل االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدو 

املقدم من الدول األطراف إىل املنظمات احمللية والدولية العاملة يف جمال تعزيز التصديق على 
نظام روما األساسي وسن تشريعات لتنفيذه. 

العالمية-ياء
تصبح واصلت عملي يف جمال تعزيز عاملية نظام روما األساسي وشجعت الدول على أن- ٣٢

أطرافا يف النظام األساسي. وخالل فرتة والية هذا املكتب، انضمت دولتان جديدتان إىل نظام 
. وإين أرحب ٢٠١٦، والسلفادور يف عام ٢٠١٥روما األساسي، ومها دولة فلسطني يف عام 

اتني الدولتني األخريتني يف أسرة نظام روما األساسي، كما أحث الدول اليت مل تصبح بعد 
افا على أن متنح األولوية القصوى للتصديق على النظام األساسي أو االنضمام إليه. ومع أطر 

تمع الدويل ككل، ال ميكن للمحكمة إال أن تزداد مكانة ومصداقية. زيادة الدعم املقدم من ا
ويسرين أيضا أن دولتني طرفني إضافيتني، مها األرجنتني والربتغال، صدقتا على تعديالت - ٣٣
دولة ٣٤، وبذلك يصل العدد اإلمجايل إىل ٢٠١٧اال بشأن جرمية العدوان خالل عام كمب

طرفا. وأشري إىل أنه عندما أصبحت دولة فلسطني هي الدولة الثالثني اليت صدقت على هذه 
تصديقا الالزمة لتفعيل اختصاص ٣٠، فقد مت بلوغ عتبة ٢٠١٦التعديالت يف حزيران/يونيه 

ذه احملكمة على جرمية ا لعدوان. وعلى اجلمعية اآلن أن تتخذ قرارا يف هذا الصدد. وأنا أرحب 
التصديقات باعتبارها تطورا مشجعا، وأدعو الدول األخرى إىل التصديق عليها أو قبوهلا يف 

أقرب وقت ممكن.
من نظام روما األساسي، فإين أرحب بتصديق األرجنتني ٨وفيما يتعلق بتعديل املادة - ٣٢

دولة. وأرحب ٣٤، ليصل العدد اإلمجايل للدول األطراف إىل ٢٠١٧ل عليه خالل عام والربتغا
من جانب ثالث دول أطراف إضافية ١٢٤على تعديل املادة ٢٠١٧أيضا بالتصديق يف عام 

هي النمسا وهولندا والربتغال، ليبلغ العدد ست دول أطراف. وإين أشجع الدول األطراف اليت 
ديالت على أن تفعل ذلك يف أقرب فرصة ممكنة. مل تصدق على هذه التع

شهد ثالثة إخطارات باالنسحاب من نظام روما ٢٠١٦وعلى الرغم من أن عام - ٣٥
شباط/فرباير ١٧األساسي، فقد استطاعت اثنتان من هذه الدول أن تسحب إخطارها. ففي 

ديثا بعدم االنسحاب ، أعربت عن ترحييب بالقرار الذي اختذته حكومة غامبيا املنتخبة ح٢٠١٧
من نظام روما األساسي وشددت على أمهية أن تظل مجيع الدول األطراف متحدة ملكافحة 

، رحبت أيضا بإلغاء ٢٠١٧آذار/مارس ١٣اإلفالت من العقاب على اجلرائم اجلماعية. ويف 
انسحاب مجهورية جنوب أفريقيا من نظام روما األساسي. 

ت اإلجيابية، يؤسفين أن نبدأ هذه الدورة السادسة عشرة وعلى الرغم من هذه التطورا- ٣٦
ا عام  ً                                            بدون إحدى الدول األطراف سابقا  يف اجلمعية، وهي بوروندي، اليت دخل انسحا

١٤. ويف ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ٢٧من نظام روما األساسي حيز النفاد يف ٢٠١٦
حاب هذه الدولة من نظام روما ، أصدرت بيانا بشأن عملية انس٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر 

ا إىل الدخول يف حوار مع اجلمعية واإلعراب عن دواعي قلقها هلا.  األساسي، دعوت فيه سلطا
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أعربت فيه عن أسفي ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ٢٢وأصدرت أيضا بيانا صحفيا يف 
النسحاب أي دولة طرف من نظام روما األساسي.

الدورة اخلامسة عشرة اجتماعا مفتوحا للمكتب، حيث  وأود أن أذكر بأنين عقدت يف- ٣٧
كررت، إىل جانب الدول األطراف، أن مجعية الدول األطراف هي احملفل املالئم لتطرح الدول 
شواغلها ومشاكلها احملتملة، حىت يتسىن تناوهلا يف هذا احملفل. وأود مرة أخرى أن أحث الدول 

ى أي شواغل أو صعوبات قد تواجهها كأطراف على األطراف اليت ترغب يف تسليط األضواء عل
أن تعرض تلك املسائل على أسرة الدول األطراف، حيث ميكن أن تعاجل بطريقة مفتوحة وحمرتمة 

وصرحية. 
األمانة- كاف 

طوال السنة، واصلت أمانة مجعية الدول األطراف االضطالع بواليتها يف مساعدة - ٣٨
ا الفرعية، وفقا للقرار  . وواصلت األمانة تقدمي اخلدمات ICC-ASP/2/Res.3اجلمعية وهيئا

، للفريق العامل يف الهاي، والفريق الدراسي املعين باحلوكمة، وجلنة امليزانية واملالية، وجلنة الرقابة
واللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة، فضال عن الفريق العامل التابع للمكتب املعين 

ا. وساعدت األمانة يف تنسيق عمل ٩٧باملادة  ، وذلك أثناء اضطالع هذه اهليئات مبسؤوليا
رئيس املكتب، والفريق العامل يف نيويورك، والفريق العامل املعين بالتعديالت، كما يسرت زيارات

اجلمعية واجتماعاته وقامت بنشر املعلومات وربط االتصاالت. وأود أن أعرب عن امتناين 
ملوظفي األمانة، وال سيما للمدير، السيد رينان فيالسيس، الذي كان دعمه بالغ األمهية يف 

أعمال املكتب وأفرقته العاملة.
ة. وقد أجرت اجلمعية العامة، عن وقد حظي املكتب طوال فرتة واليته بتأييد اجلمعية العام- ٣٩

طريق مكتبها، حوارا مع احملكمة بشأن عدد متزايد من املسائل، وبعضها معقد جدا، مما أدى 
إىل زيادة تقدير املسؤوليات املنوطة بكل منهما. وأود، باسم املكتب، أن أعرب عن تقديري 

تمع املدين على ما قدموه م ن إسهامات قيمة ودعم وما جلميع الدول األطراف واحملكمة وا
م من إجناح أعمال اجلمعية. نهأبدوه من روح التعاون، مما مك

لمحة عامة عن أنشطة الرئيس خالل فترة الوالية الممتدة ثالث -الم 
سنوات

اية عمل املكتب احلايل، أود أن أعرض حملة عامة عن فرتة والييت. ففي - ٤٠ ٨مع اقرتابنا من 
ا ثالث ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ، مت انتخايب رئيسا جلمعية الدول األطراف لفرتة والية مد

سنوات. وخالل فرتة والييت، ركزت أنشطيت على أربعة جماالت رئيسية هي: العالقة بني أفريقيا 
واحملكمة، والتعاون، والتكامل، والعاملية. 

، وكوناكري ٢٠١٥طس آب/أغس١٤إىل ١١وقد زرت نريويب وأديس أبابا يف الفرتة من - ٤١
، حيث قابلت رئيس مجهورية كينيا، ورئيس مفوضية االحتاد ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٤و ٣يومي 

األفريقي، ورئيس مجهورية غينيا، على التوايل، كما قابلت سلطات أخرى رفيعة املستوى.
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أفريقيا، وقد وجهت إيل رسالة إىل حلقة دراسية بشأن مستقبل العدالة اجلنائية الدولية يف- ٤٢
. ٢٠١٦آذار/مارس ١٧نظمها معهد دراسات السالم يف أديس أبابا يف 

وعالوة على ذلك، فإين أرى أن االجتماع املفتوح الذي عقده مكتب اجلمعية يف الدورة - ٤٣
اخلامسة عشرة ملناقشة "العالقة بني أفريقيا واحملكمة اجلنائية الدولية" خطوة إجيابية حنو االعرتاف 

ية بوصفها حمفال تعاجل فيه الدول شواغلها. باجلمع
ا يف عام - ٤٤ ويف إطار متابعة عملي بشأن العاملية، باإلضافة إىل األنشطة اليت قمت 

بانضمام ٢٠١٥نيسان/أبريل ١، واليت أشرت إليها يف وقت سابق، فقد رحبت يف ٢٠١٧
، ٢٠١٦حزيران/يونيه ٢ويف دولة فلسطني إىل نظام روما األساسي يف احتفال أقيم يف الهاي،

حضرت أيضا حفال أقيم يف مقر احملكمة اجلديد للرتحيب بالسلفادور بوصفها الدولة الطرف الــ 
، قمت أيضا بزيارة توغو لتعزيز عاملية نظام روما األساسي. وعالوة على ٢٠١٦. ويف عام ١٢٤

مة اجلنائية الدولية ذلك، أعربت عن تقديري للعمل الذي قام به االئتالف من أجل احملك
تمع املدين األخرى فيما يتعلق بالعاملية. وقد استفدت من زياريت إىل الهاي  ومنظمات ا

لالجتماع مبختلف سفراء الدول األطراف، وكذلك بكبار املسؤولني يف احملكمة.
رت إىل ويف إطار أنشطيت الرامية إىل تعزيز تعاون الدول مع احملكمة اجلنائية الدولية، ساف- ٤٥

لالجتماع بسعادة السيد إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس مجهورية ٢٠١٥أيار/مايو ٢١باماكو يف 
مايل.
، عقدت اجتماعا ثنائيا يف باريس مع وزير الشؤون اخلارجية ٢٠١٧آذار/مارس ٢٤ويف - ٤٦

مارك أيرو، بشأن موضوع تعزيز التعاون مع احملكمة.- الفرنسي، معايل السيد جان 
٢٠١٧أيار/مايو ٢٣وتشمل أنشطيت املتعلقة بالتكامل تنظيم اجتماع رفيع املستوى يف - ٤٧

يف داكار بشأن موضوع "تعزيز النظم القانونية الوطنية األفريقية من خالل التكامل والتعاون 
الفعال والدينامي مع احملكمة اجلنائية الدولية". وحضر االجتماع مسؤولون حكوميون رفيعو 

ن الدول األفريقية األطراف وغريهم من املشاركني الرفيعي املستوى من املنطقة، فضال املستوى م
عن نائب رئيس احملكمة وممثل عن مكتب املدعي العام. وأتاح هذا االجتماع فرصة للتذكري 
بالدور الرئيسي الذي تؤديه النظم القضائية الوطنية يف إطار نظام روما األساسي والدور اهلام 

يه احملكمة يف مكافحة اإلفالت من العقاب.الذي تؤد
يف ٢٠١٦حزيران/يونيه ١أيار/مايو إىل ٣٠وعالوة على ذلك، شاركت يف الفرتة من - ٤٨

املؤمتر الذي عقد يف داكار حول موضوع "التكامل: حماكمة هربي وتطور الوالية القضائية 
ية. وتزامن افتتاح املؤمتر مع صدور العاملية"، الذي نظمته املنظمة األفريقية للمساعدة القانون

ُ     احلكم يف قضية هربي. وقد أبرزت  أمهية هذا احلكم بالنسبة للعدالة اجلنائية الدولية، وأكدت  أن                                                      ُ
العدل أقيم أخريا للضحايا، وذلك بفضل االلتزام املشرتك لالحتاد األفريقي والسنغال مبكافحة 

اإلفالت من العقاب على اجلرائم الفظيعة.
يعد يوم العدالة اجلنائية الدولية مناسبة هامة بالنسبة للجمعية. فخالل فرتة والييت، و - ٤٩

، ٢٠١٥اضطلعت بأنشطة على أساس سنوي لالحتفال بيوم العدالة اجلنائية الدولية. ويف عام 
و ٢٠عقدت مؤمترا إقليميا يف داكار بشأن "سيادة الدول ومسألة العدالة اجلنائية الدولية" يف 

وز/يوليه. وحضر هذا احلدث الرفيع املستوى ممثلو الدول األفريقية األطراف وغري األطراف مت٢١
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تمع املدين الدولية، فضال عن صحفيني من  بلدا من غرب أفريقيا وشرقها ١٦ومنظمات ا
ومشاهلا.

ذا اليوم يف عام - ٥٠ ُ                                ، عقدت  حلقة دراسية حول موضوع "العدالة ٢٠١٦وبغية االحتفال 
١٥٠متوز/يوليه يف داكار، حضرها حنو ١٦ائية الدولية ضد اجلرائم اجلنسية واجلنسانية" يف اجلن

مشاركا، من بينهم ممثلون عن الدول األطراف وخرباء وأكادمييون وقضاة وحمامون وأعضاء 
تمع املدين من خمتلف البلدان واملؤسسات. وكما ذكرت آنفا، كان موضوع  منظمات ا

هو "التحديات املاثلة ٢٠١٧متوز/يوليه ١٧لعدالة اجلنائية الدولية يف داكار يف االحتفال بيوم ا
أمام احملكمة اجلنائية الدولية والفرص املتاحة هلا عشية الذكرى السنوية العشرين لنظام روما 

ا يف داكار يف عام  لالحتفال ٢٠١٧األساسي". وقد أشرت أعاله إىل األنشطة املضطلع 
هلامة.ذه الذكرى ا

وقد أتاحت يل الدورة السنوية للجمعية العامة لألمم املتحدة الفرصة لالجتماع على - ٥١
م اجلمعية العامة. يأساس سنوي مع ممثلي الدول الرفيع املستوى ملناقشة املسائل اليت 

ا خالل الدورة الثانية والسبعني للجمعية العامة، قمت أيضا  وباإلضافة إىل الزيارة اليت قمت 
، على التوايل. ٢٠١٥و ٢٠١٦بزيارة األمم املتحدة خالل الدورتني احلادية والسبعني يف عامي 

وى الوزاري مع الدول األطراف والدول غري األطراف لتعزيز وعقدت اجتماعات ثنائية على املست
عاملية نظام روما األساسي، واعتماد تشريعات تنفيذية وطنية لتعزيز مبدأ التكامل والتعاون مع 

احملكمة وتعميق احلوار بني أفريقيا واحملكمة. 
ونيو غوترييش، ، قابلت األمني العام لألمم املتحدة، السيد أنط٢٠١٧آذار/مارس ٢ويف - ٥٢

حيث تناولت معه املسائل املتعلقة باحملكمة عموما والعالقة بني أفريقيا واحملكمة بوجه خاص. 
وقد أهبت باألمني العام أن يقدم الدعم الدبلوماسي والسياسي للمحكمة.

وعالوة على ذلك، شاركت يف االجتماع الرفيع املستوى الذي عقدته فرنسا واملكسيك يف - ٥٣
بشأن تقييد استخدام حق النقض يف جملس األمن التابع لألمم ٢٠١٥ل/سبتمرب أيلو ٣٠

املتحدة، وكذلك يف اجتماع عقدته الشبكة املشرتكة بني الوزارات املعنية باحملكمة اجلنائية 
الدولية.

ا ٢٠١٦متوز/يوليه ١٢ويف - ٥٤ ، شاركت يف املناقشة املواضيعية الرفيعة املستوى اليت عقد
حقوق اإلنسان يف صدارة - ملتحدة حتت عنوان "األمم املتحدة يف ذكراها السبعني األمم ا

جدول األعمال العاملي"، حيث طرحت سؤاال متصال باحملكمة اجلنائية الدولية على املرشحني 
ملنصب األمني العام لألمم املتحدة.

عقدت اجتماعات وشاركت أيضا يف اجتماعات يف حمافل أخرى غري األمم املتحدة. فقد - ٥٥
يف لندن. ٢٠١٦شباط/فرباير ٤ثنائية خالل املؤمتر الرفيع املستوى املعين باألزمة السورية يف 

، شاركت يف اجلمعية االستشارية ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ١٠إىل ٩ويف الفرتة من - ٥٦
يت عقدت مبناسبة انعقاد التاسعة للربملانيني املعنيني باحملكمة اجلنائية الدولية وسيادة القانون ال

املنتدى الربملاين السنوي الثامن والثالثني للربملانيني من أجل العمل العاملي يف داكار، السنغال، 
واستضافته اجلمعية الوطنية جلمهورية السنغال.
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وعالوة على ذلك، حضرت الدورة الثالثة والثالثني للجمعية الربملانية املشرتكة بني دول - ٥٧
يف مالطة، ٢٠١٧حزيران/يونيه ٢٠الكارييب واحمليط اهلادئ واالحتاد األورويب يف أفريقيا و 

وحتدثت عن موضوع اإلفالت من العقاب على اجلرائم ضد اإلنسانية.
، ٢٠١٦نيسان/أبريل ١٩وقد استقرت احملكمة اآلن يف مبانيها الدائمة يف الهاي. ويف - ٥٨

، شاركت يف ٢٠١٧شباط/فرباير ١٦هاي، ويف حضرت افتتاح املقر الدائم للمحكمة يف ال
الكشف عن لوحة بعنوان "السالم عن طريق العدالة"، منحتها السنغال للمحكمة يف حفل عقد 

يف الهاي. 
، سنحتفل بالذكرى السنوية العشرين العتماد نظام روما األساسي. ٢٠١٨ويف عام - ٥٩

ا ال وسيكون الوقت مناسبا لتجري اجلمعية تقييما للمقام ا لذي حتتله احملكمة اليوم، حيث أ
تزال تواجه حتديات خطرية، مبا يف ذلك حتديات العاملية، ومسائل التعاون واملتأخرات واملوارد 
الكافية لالضطالع بواليتها على حنو فعال. وإنين أشجع مجيع الدول األطراف ومجيع أصحاب 

يف وضع يسمح هلا بتنفيذ هذا املصلحة على بذل قصارى جهدهم لضمان أن تكون احملكمة
العمل اهلام، ألن قضية احملكمة هي قضية البشرية مجعاء.

اية هذه الفرتة الثالثية، فإنين أشعر بالسعادة - ٦٠ وأثناء استعراض أعمال اجلمعية واملكتب يف 
نشأت إزاء ما قمنا بإجنازه. فقد أحرزنا معا تقدما كبريا بشأن القضايا والتحديات العديدة اليت

خالل فرتة والية املكتب احلايل. 
ويسرين أنين متكنت من مد اجلسور بني أفريقيا واحملكمة، وقد كان يل الشرف، بصفيت - ٦١

ذا العمل اهلام. وعلى الرغم من أنين لن أتوىل  الرئيس الذي اختاره الفريق األفريقي، أن أضطلع 
يف منصيب كوزير للخارجية ألواصل، منصيب كرئيسكم، فإنين أعتزم أن أبذل قصارى جهدي 

حيثما اقتضى األمر، تعزيز العناصر األربعة اليت ركزت عليها رئاسيت، وهي التعاون والتكامل 
والعاملية والعالقة بني أفريقيا واحملكمة. 

وقد شرفين أن أكون رئيسا لكم، وأنا أود أن أشكر مجيع الدول األطراف والدول املراقبة - ٦٢
تمع املدين، بل ومجيع أصحاب املصلحة يف والدول املد عوة واملنظمات الدولية واإلقليمية وا

نظام روما األساسي. 
وإين على ثقة من أنكم ستواصلون مد الرئيس ونواب الرئيس واملكتب يف املستقبل بنفس - ٦٣

ما، واللذين ساعداين كثريا يف االضطالع بوالييت كرئ يس لكم.الدعم والتعاون اللذين حظيت 
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المرفق الثالث
بيان رئيس لجنة الميزانية والمالية أمام الجمعية في جلستها 

٢٠١٧كانون األول/ديسمبر ٨العامة السابعة المعقودة في 
أود أن أغتنم هذه الفرصة ألرحب بالعضوتني اجلديدتني يف اللجنة، ومها السيدة إنغريد - ١

وامبوي نغوغي شافا (كينيا). وأود أن أغتنم هذه إيكني هوملغرين (السويد) والسيدة مارغريت
الفرصة ألهنئ زمالئي السيد فوزي غرايبة (األردن)، والسيدة مونيكا سانشيز إزكريدو (إكوادور)، 

ما.  والسيدة إيلينا سوبكوفا (سلوفاكيا) على إعادة انتخا
ملنتهية واليتامها، وباسم اللجنة، امسحوا يل أن أعرب عن خالص امتناين لعضوي اللجنة ا- ٢

ومها السيد هيو أدسيت (كندا) والسيد ريفومانانتسوا أورالندو روبيمانانا (مدغشقر)، على 
. والتزامبه من روح مهنية نعملهما وما يتحليا

وباإلضافة إىل ذلك، أود أن أشكر زمالئي أعضاء اللجنة على تفانيهم وعملهم الدؤوب - ٣
وكذلك إىل األمني التنفيذي، السيد فخري دجاين وفريقه على خالل الدورتني األخريتني، 

دعمهم املمتاز.
ويشرفين أن أعرض النتائج الرئيسية للدورتني الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين للجنة - ٤

امليزانية واملالية. 
حالة االشتراكات-ألف

ملسددة، الذي وصل إىل الحظت اللجنة مع القلق املبلغ الكبري من االشرتاكات غري ا- ٥
. ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ١٥مليون يورو يف ٣٣,٦

ا بسرعة وبالكامل، ألن عدم - ٦ وقد ذكرت اللجنة الدول األطراف بالتزامها بدفع اشرتاكا
القيام بذلك قد يعرض للخطر العمليات اليومية للمحكمة. 

الدول التي عليها متأخرات-باء
دولة طرفا عليها ١٣، كانت ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ١٥الحظت اللجنة أنه حىت - ٧

ا مع  متأخرات، وأوصت بأن تقوم مجيع الدول األطراف اليت عليها متأخرات بتسوية حسابا
احملكمة يف أقرب وقت ممكن. 

٢٠١٨النظر في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام - جيم 
ا التاسعة والعشرين، نظرت اللجنة يف امل٨ يزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة لعام خالل دور

مليون يورو، دون احتساب الفوائد وسداد املبلغ الرئيسي ١٤٧,٨٩مببلغ إمجايل قدره ٢٠١٨
ماليني يورو. ومن شأن ذلك أن ميثل زيادة ٣,٥٨(األقساط) لقرض الدولة املضيفة البالغ 

١٤١,٦، والبالغة ٢٠١٧عتمدة لعام يف املائة) عن امليزانية امل٤,٤مليون يورو (٦,٣قدرها 
مليون يورو، دون احتساب األقساط املستحقة لقرض الدولة املضيفة. ويصل جمموع املبلغ 

مليون يورو.١٥١,٤٨املطلوب عند إضافة مدفوعات الفائدة إىل ما قدره 
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ة، أوصت والتربيرات املقدم٢٠١٨وبعد إمعان النظر يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام - ٩
مليون يورو، رهنا بقرار ٣,٤٦مبا قدره ٢٠١٨اللجنة بالنقص من الزيادات املقرتحة لعام 

اجلمعية بشأن الزيادة املطلوبة يف تعويضات القضاة. 
، على النحو الذي أوصت به اللجنة، ٢٠١٨وبالتايل، فإن امليزانية املعدلة املقرتحة لعام - ١٠

يف املائة) مقارنة ٢مليون يورو (أو ٢,٨٣ذلك زيادة قدرها مليون يورو. وميثل١٤٤,٤٣تبلغ 
، ويشمل ذلك طلب الزيادة يف مرتبات القضاة ولكنه ال يشمل ٢٠١٧بامليزانية املعتمدة لعام 

أقساط قرض الدولة املضيفة. 
توصيات اللجنة بشأن مختلف البرامج الرئيسية-دال 

القضائيالجهاز - البرنامج الرئيسي األول -١
مليون يورو، أي بزيادة ١٣,٣املقرتحة للربنامج الرئيسي األول ٢٠١٨تبلغ ميزانية عام - ١١

.٢٠١٧يف املائة، مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام ٦,٣ألف يورو، أو ٧٨٥,٦قدرها 
، هناك زيادة قدرها٢٠١٨والحظت اللجنة أن يف امليزانية املقرتحة للجهاز القضائي لعام - ١٢

ألف يورو ٥٨٠ألف يورو تتعلق بوصول ستة قضاة منتخبني حديثا وطلب متكرر مببلغ ٧٣٢
يتعلق بالتنقيح املطلوب يف تكاليف استحقاقات الرواتب للقضاة الثمانية عشر. 

ا اخلامسة عشرة إىل املكتب - ١٣ والحظت اللجنة يف هذا الصدد أن اجلمعية طلبت يف دور
ا السادسة عشرة. أن ينظر يف تنقيح أجور ا لقضاة وأن يقدم تقريرا إىل اجلمعية العامة يف دور

والحظت اللجنة أنه مل يتم التوصل إىل نتيجة بشأن هذه املسألة يف وقت انعقاد الدورة التاسعة 
والعشرين للجنة، وأعادت تأكيد استنتاجها السابق بأن تنظر اجلمعية يف هذه املسألة باعتبارها 

العامة. تتعلق بالسياسة 
وبعد التدقيق عن كثب يف االحتياجات من املوارد، أوصت اللجنة بإجراء ختفيضات - ١٤

ألف يورو للربنامج الرئيسي األول. وبالتايل أوصت اللجنة بأن توافق ٢٨,٧إمجالية قدرها 
مليون يورو للربنامج الرئيسي األول.١٣,٣اجلمعية على ما جمموعه 

ي: مكتب المدعي العامالبرنامج الرئيسي الثان-٢
مليون ٤٧,٢ما قدره ٢٠١٨وبلغت امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي الثاين يف عام - ١٥

يف املائة) مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام ٤,٩مليون يورو (أو ٢,٢يورو، مما ميثل زيادة قدرها 
٢٠١٧.

مليون يورو ١,٢مجالية قدرها وبعد دراسة مستفيضة، أوصت اللجنة بإجراء ختفيضات إ- ١٦
يف الربنامج الرئيسي الثاين، ويتعلق معظمها بتكاليف املوظفني والسفر. وبالتايل فقد أوصت 

مليون يورو للربنامج الرئيسي الثاين. ٤٥,٩اللجنة بأن توافق اجلمعية على ما جمموعه 
البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة- ٣

مليون يورو لالضطالع ٧٩,٢م احملكمة طلب ميزانية قدرها الحظت اللجنة أن قل- ١٧
يف املائة) مقارنة ٣,٣مليون يورو (٢,٥. وميثل ذلك زيادة قدرها ٢٠١٨بأنشطته يف عام 

. ٢٠١٧بامليزانية املعتمدة لعام 
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وبعد إمعان النظر يف املوارد املطلوبة والتربيرات املقدمة، أوصت اللجنة بإجراء ختفيضات - ١٨
مليون يورو من ميزانية الربنامج الرئيسي الثالث، ويتعلق معظمها باملوظفني ٢رها حنو قد

ألف ٣٤٠ألف يورو)، واملساعدة القانونية للدفاع (٢٩١والتكاليف األخرى للموظفني (
مليون يورو)، وذلك يف ضوء منط اإلنفاق السابق، فضال عن تكاليف ١يورو)، ومحاية الشهود (

آالف يورو للربنامج الرئيسي الثالث). وبالتايل فقد أوصت اللجنة ٤٠٥علومات (تكنولوجيا امل
مليون يورو للربنامج الرئيسي الثالث.٧٧,١بأن توافق اجلمعية على ما جمموعه 

البرامج الرئيسية األخرى -٤
ألف يورو. ٢٢٠وبلغ جمموع التخفيضات يف الربامج الرئيسية األخرى ما قدره - ١٩

االحتياطيات االحترازية -هاء 
درست اللجنة بعناية مستوى االحتياطيات االحرتازية استنادا إىل املستويات ذات الصلة - ٢٠

اليت وافقت عليها اجلمعية، وتود اللجمة أن تؤكد من جديد أمهيتها يف ضمان االستقرار املايل 
للمحكمة واحملافظة عليه.

االستنتاج-واو 
بالتشديد على أن اللجنة، بوصفها هيئة استشارية للجمعية، ستواصل سأختتم بياين- ٢١

تقدمي توصيات خربائها إىل اجلمعية بالتنسيق الوثيق مع هيئات الرقابة األخرى وبناء على 
توجيهات اجلمعية. وستواصل اللجنة، متشيا مع واليتها، حتليل املسائل املتعلقة بامليزانية واملسائل 

ة بناء على مزاياها التقنية، وهي تدرك متام اإلدراك أن اختاذ القرار النهائي يعود إىل املالية واإلداري
اجلمعية.
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المرفق الرابع
البيانات المقدمة أمام الجمعية العامة في جلستها العامة 

كانون األول/ديسمبر ١٤الثانية عشرة، المعقودة في 
بشأن اعتماد قرار الميزانية ٢٠١٧

فرنسا قبل االعتمادبيان -ألف 
لجنة على ما قاموا به من عمل جدي يف الأوال بتوجيه الشكر للرئيس وأعضاء بدأ أأن ود أ- ١

.٢٠١٨دراسة وتقييم امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة لعام 
لعمل امليسر، سفري السويد، وللجهود اليت بذلتها يعرب عن تقدير أأيضا أن امسحوا يلو - ٢

من أجل اعتماد امليزانية بتوافق اآلراء. ، كما ذكرمت منذ قليل،الدول األطراف
ذلك أن أديل ببعض التعليقات، وإذ أضع يف اعتباري طلبكم إلينا مجيعا، غري أنين أود مع - ٣

صيل الدعم الذي تقدمه ار هنا بتفّ ولست حباجة إىل أن أذك  فسأختصر كالمي قدر املستطاع. 
وحنن نقدمه  . وهذا الدعم يكتسي طابعا سياسيا، سنة مضت٢٠منذ حنو فرنسا إىل احملكمة

كلما أتيحت لنا فرصة اإلعراب عن رأينا يف مجيع املنظمات الدولية؛ وعلى وجه اخلصوص، 
إحدى الدول الشريكة الرئيسية، ، كما يتبني من كون فرنسا تشغيليايكتسي هذا الدعم طابعا 

ا مع  بلدان احلاالت؛ وأخريا وليس إن مل تكن الدولة الشريكة الرئيسية، من حيث مدى تعاو
ألن فرنسا هي ثالث أكرب مساهم يف ميزانية احملكمة.ا،ماليطابعا يكتسي الدعم آخرا بالطبع؛

مسي تعدت عن سياسة النمو اإلوأود أن أشدد أيضا على أن فرنسا، ألغراض احملكمة، قد اب- ٤
باستثناء على مجيع املنظمات الدولية، مثلما تفعل دول أخرى يف الواقع،الصفري اليت تطبقها

.متتاليةوما فتئت تطبقها منذ عدة سنواتاحملكمة،
ال ويف املقابل، فإننا ننتظر أعلى مستوى من الشفافية والكفاءة يف إعداد امليزانية وتنفيذها. و - ٥
خالل السنوات التقدم إحراز قدر معني من يف هذا الصدد أن على الرغم من أن أقول بد

.قبل أن نتمكن من حتقيق التوازن الالزم، ال يزال هناك الكثري مما ينبغي إجنازهاألخرية
وحنن ننتظر أيضا يف املقابل أن يتم احرتام مبادئ رئيسية معينة لإلدارة اجليدة، وهي مبادئ - ٦
ا:ال  ميكننا أن نتساهل بشأ

جيب أن متول مجيع النفقات غري املتوقعة، باستثناء ما يتعلق بالصندوق املنشأ أوال، (أ) 
ا؛ لذلك الغرض، عن طريق نقل االعتمادات املأذون 

دف ميزانية احملكمة إىل حتقيق منو امسي صفري، وهوثانيا، (ب)  مبدأ من جيب أن 
، أي يف العام اعتبارا من امليزانية املقبلةانأمل أن يتم تنفيذهمبادئ اإلدارة اجليدة اليت

مجيع امليزانيات الالحقة؛يف و ،٢٠١٩
ببساطة يعادل التطبيق الصارمهذا أمر ال مناص منه يف جمال اإلدارة، وهو ثالثا، (ج) 
ومنها ، الدول املسامهةوهو مبدأ تطبقهعلى ميزانية احملكمة،مراقبة املال العامملبدأ 

. بلدي، على امليزانيات اخلاصة بكل واحد منها
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وأنا واثق يل يف اخلتام أن أؤكد نقطة ينبغي أن تكون بديهية، امسحوا سيدي نائب الرئيس، - ٧
ا كذلك يف السياق احلايل،  ا أ وهي أن مصداقية احملكمة وشرعيتها تقومان أيضا على قدر

ءة والشفافية واخلضوع للمساءلة.على إدارة ميزانيتها بطريقة تكفل الكفا
، مثلما كانت يل الفرصة أن أقول يف الهاي يف العام وأخريا، امسحوا يل أن أؤكد جمددا- ٨

يظل متويل مكتب املدعي العام هو بند اإلنفاق يف رأي فرنسا، أن يف رأي وفد بلدي، املاضي،
الذي حيظى باألولوية.

االعتمادبيان إسبانيا بعد -باء
.يف هذا الصددالبلدان األخرىكذلك بيانات و ،أود أن أؤيد البيان الذي أدلت به اليابان- ١
يف الهاي، مث يف نيويورك، عن أوال وقد أعرب وفد بلدي أثناء املفاوضات اليت جرت - ٢

على وعلى أية حال، أو بدال من ذلك ، يف امليزانيةمسي الصفري اهتمامه باحلفاظ على النمو اإل
. يف امليزانيةجداحمدودةزيادات النمو الذي ال يتطلب إال 

اليت بدأت يف معظمها قد شددنا على ضرورة مواصلة بذل اجلهود باإلضافة إىل ذلك، فو - ٣
لالتفاق على الواليات اليت تشجع العمليات الرامية إىل زيادة درجة الكفاءة مبيزانية السنة املاضية 

يف إدارة النفقات ويف حتقيق الوفورات اليت متكن احملكمة من االضطالع جبميع أنشطتها يف 
حدود امليزانية املعتمدة.

الزمة التغيريات الإجراءلنسهم يف بذلنا قصارى جهدناوبغية التوصل إىل حل توفيقي، - ٤
وتكييفه وتعديله للتوصل إىل االتفاق، الذي نرى أن نصه النهائي القرار لنتوصل إىل مشروع 

.متوازن ومالئم
ويف املستقبل، أثناء املناقشات املقبلة، سنواصل مع ذلك احلث على إجراء التغيريات الالزمة - ٥

والكفاءة من حيث من أجل حتقيق الوفوراتمن أجل االستمرار يف اجلهود اليت نبذهلا
بيان البرازيل بعد االعتماد-جيمالتكاليف.

يعرب وفد بلدي عن امتنانه لعمل امليسر على هذه املسألة احلساسة واهلامة. - ١
ا عدة دول - ٢ وتود الربازيل أن تسلط الضوء على اجلهود والتضحيات الكبرية اليت تقوم 

ا املالية جتاه احملكمة. ونود أن نكرر التأكيد أطراف، ومنها بلدنا نفسه، من أجل الوفاء بال تزاما
ما تواجهه الدول األطراف من قيود مالية وواقعها على أمهية أن تأخذ عملية امليزانية يف احلسبان

االقتصادي . ومن وجهة نظرنا، فإن امليل إىل الزيادة املطردة يف كمية املوارد املطلوبة ليس مقبوال 
وال مستداما. فامليزانية املتزايدة باستمرار ال توافق واقع عدد من الدول األطراف واملنظمات 

الدولية األخرى. 
انت الربازيل تفضل كثريا أن تسفر املفاوضات عن املزيد من التخفيضات ولذلك، ك- ٣

العميقة. ويف غياب هذه النتيجة، ندعو إىل إجراء تنقيح جدي للعملية اليت تؤدي إىل زيادات 
جلعلها أكثر انسجاما مع الواقع االقتصادي للدول اجلنائية الدوليةمستمرة يف ميزانية احملكمة

الصدد، ميكن أن تؤدي تدابري التوفري يف التكاليف دورا حامسا يف استدامة األطراف. ويف هذا 
ا.  ا على الوفاء بواليا ميزانية احملكمة دون املساس بقدر
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بيان سويسرا بعد االعتماد-دال
يود وفد بلدي أن يشكر امليسر وفريقه على التزامهم وعملهم املمتاز. فقد كانت امليزانية - ١

ً واحدة من أكثر املناقشات صعوبة  - يف هذه السنة جرمية العدوان مع إضافة - على األرجح
.ً وجحودا  

وقد شاركت سويسرا بنشاط يف مفاوضات امليزانية، وهي من الوفود اليت كانت تفضل أن - ٢
يتم اعتماد ميزانية أكثر اتساقا مع االحتياجات احلقيقية للمحكمة. وكما الحظنا أثناء املناقشة 

وقد كان شاغلنا الرئيسي وال يزال هو أن .تزايدتللمحكمة ةالقضائياألنشطة تما فتئالعامة، 
عملية امليزنة تسفر عاما بعد عام عن مستوى غري كاف من التمويل لتتمكن احملكمة من 

مكافحة اإلفالت من العقاب على حنو فعال.
ىل حتقيق الكفاءة يف وحنن نعتقد أن من الضروري إجياد التوازن الصحيح بني السعي إ- ٣

عشريناستخدام املوارد وبني وضع ميزانية كافية متكن احملكمة من االضطالع بواليتها. فقبل 
اليوم،عليناوجيبالدولية،اجلنائيةالعدالةعليهتكونأنينبغيملامشرتكةرؤيةتشاطرناعاما،

املتزايدالطلبلتلبيةيلزمهامااملواردمنللمحكمةأنمنتأكدأنالصعب،السياقهذايف
ا. وستواصل سويسرا امنالضحايايتمكنحىتالعدالة،على لوصول إىل العدالة اليت يستحقو

املشاركة بصورة نشطة وبناءة يف املداوالت املتعلقة بامليزانية يف السنوات املقبلة.
البوليفارية) بعد االعتماد-بيان فنزويال (جمهورية -هاء

مجهورية فنزويال البوليفارية أن تشرح موقفها بشأن القرار الذي اعتمدته للتو هذه تود - ١
اجلمعية املوقرة.

ا تود أن تؤكد من - ٢ ذا القرار، فإ وبيد أن فنزويال انضمت إىل توافق اآلراء فيما يتعلق 
ا تويل أمهية كبرية موقفها املتمثل يف جديد  النمو سياسة ميزانية احملكمةلضرورة أن تتبع أ

مسي الصفري. ونالحظ بقلق أن ميزانية احملكمة تزيد باستمرار، مما يؤثر على االلتزامات املالية اإل
اليت قطعتها الدول األطراف أمام احملكمة. وباملثل، حنذر من نقل قدرة احملكمة على االستدانة 

دد االستدامة املالية للمحكمة يف  .والطويلاألجلني املتوسط إىل الدول األطراف، وهي حالة 
وحتث فنزويال احملكمة على اختاذ التدابري املناسبة لضمان حتقيق الوفورات والكفاءة يف - ٣

استخدام املوارد، ليمكنها حتقيق منو امسي صفري، بناء على طلب الدول األطراف.
ا وختاما، يوجه هذا الوفد نداء يدعو إىل تناول امليزانية نفسها وعمليات - ٤ التفاوض بشأ

واعتمادها وتنفيذها بطريقة أكثر مشوال وشفافية.
بيان اليابان بعد االعتماد-واو

، السفري بري هوملسرتوم (السويد)،امليزانيةللميسر املعين بتود اليابان أن تعرب عن تقديرها - ١
ذه املناسبة، أرجو أن تسمحوا لنا  من أجل حتقيق نتيجة ناجحة رغم صعوبة املفاوضات. و

.بإجيازمالحظاتثالث بإبداء 
معية مصداقية جلنة امليزانية واملالية بوصفها اجلفأوال، أكدت عملية امليزانية ونتائجها يف هذه - ٢

تلك املهام، كما أكدت ثقة األطراف مجعية الدولاهليئة االستشارية التقنية اليت أسندت هلا 
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اجلمعية يف خربات اللجنة. وبالنظر إىل عمليات امليزانية املقبلة، تود اليابان أن تطلب إىل 
دها لتزويد اللجنة جبميع املعلومات الالزمة يف الوقت املناسب وعند و احملكمة بذل قصارى جه

طلبها.
استعراض أو دراسة عدة سياسات هامة اليابان تصورتالقرار، هذا وثانيا، كما هو مبني يف - ٣

ا أن تؤثر على امليزانيات املقبلة للمحكمة. وهي تشمل األجور السنوية للقضاة  من شأ
، وحتديد هدف الكفاءة واستعراض السياسة احلالية املتعلقة بإعادة التصنيف على نطاق احملكمة

وتأمل . ظام املساعدة القانونية لوظائفهالسنوية على نطاق احملكمة، فضال عن استعراض أداء ن
اليابان أن جتري مناقشات موضوعية مع احملكمة بشأن هذه املسائل، وتتوقع أن تقدم احملكمة 

هلذه املناقشة. اأساسلتكون لدول األطراف وللجنة لمعلومات كافية 
لقضائية األخرية يف وثالثا وأخريا، وفيما يتعلق باملوارد اإلضافية اليت قد تلزم للتطورات ا- ٤

حاليت بوروندي وأفغانستان، تكرر اليابان طلبها إىل احملكمة، على النحو الوارد يف القرار، أن 
قبل ٢٠١٨تستنفد مجيع اجلهود املمكنة الستيعاب هذه املوارد يف حدود ميزانيتها املعتمدة لعام 

اللجوء إىل صندوق الطوارئ.
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المرفق الخامس
القرار المتعلق بالمشاورات عمال بالمادة بيان بشأن اعتماد 

(ج) من نظام روما األساسي، قدمته كندا إلى الجمعية ٩٧
كانون ١٤في جلستها العامة الثانية عشرة المعقودة في 

٢٠١٧األول/ديسمبر 
اليت٩٧املادةتنفيذبشأننص التفاهمكندا برئاسة فريق الصياغة غري الرمسي الذي وضع تفخر

ا ، السيدة إنفانيت،شيليلسفريةجداممتنونوحنن. اآلراءبتوافقاآلناعتمدناها على قياد
اساعداليتاألطرافالدولميعجلو ، ملاالعهذا الفريق لرئاسة  عدةمدىعلىالبناءتعاو

األطرافالدولسيساعدهمافتالهذابأنمقتنعةوكندا. اهلامةالنتيجةهذهحتقيقيفأشهر
ً           أن تؤدي العملية احملددة حديث ا إىل تعزيز وينبغي. فعاليةأكثرمشاوراتإجراءعلىواحملكمة

.اهلام للغايةئيالقضااالتعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية مع احلفاظ على استقالهل
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المرفق السادس
البيانات المقدمة إلى الجمعية بشأن اعتماد القرار المتعلق 

نظام روما األساسي في الجلسة من ٨بتعديالت المادة 
كانون األول/ديسمبر ١٤العامة الثانية عشرة المعقودة في 

٢٠١٧
بيان فرنسا قبل االعتماد-ألف 

ا يف ذلك شأن بلجيكا والدول - ١ إن فرنسا حريصة على مكافحة اإلفالت من العقاب، شأ
دف التعديالت األطراف األخرى. وعلى وجه اخلصوص، فيما يتعلق باستخدام األسلحة اليت 

ا أن تشكل جرائم حرب، فإن فرنسا، اليت  املقدمة إىل إدراجها يف قائمة األفعال اليت من شأ
صدقت على االتفاقيات اليت تنص على حظرها ال يسعها إال أن تشاطر بلجيكا نواياها. 

وإننا حنيي جهودها الرامية إىل حتسني نظام روما األساسي وتتميمه. - ٢
يد أننا نتساءل عن فائدة مثل هذه التعديالت، إذ أن الفعل املتمثل يف قتل شخص مدين ب- ٣

ا ذلكطريقةمهما تكن الأو إصابته جبرح،  ، يف سياق نزاع مسلح من شأنه أن اليت حيدث 
يشكل جرمية حرب. وحنن نتساءل أيضا عن خماطر املنطق العكسي بالنسبة لألسلحة اليت ال 

األساسي صراحة. فما هي الرسالة اليت نرسلها إذن عندما نقرر اإلبقاء على يستهدفها النظام 
سلحة األربع املدرجة أصال يف القائمة؟ فقط من فئات األثالث

وفرنسا ترى أن إدخال تعديالت منتظمة على صياغة اجلرائم املنصوص عليها يف النظام - ٤
ون هذه املقرتحات غري ضرورية من األساسي ميكن أن يؤدي إىل إضعافه، ال سيما عندما تك

ُ         الناحية القانونية، يف سياق يكون فيه التعديل السابق املتعلق جبرمية احلرب قد اعت مد يف عام 
دولة. ويبدو لنا أن األولوية هي من ناحية أن ٣٥ومل تصدق عليه حىت اآلن سوى ٢٠١٠

ا املنطبق، ومن ّ                                                   تثب ت احملكمة موقفها وتعزز شرعيتها من خالل أحكام جديدة وأن توحد قانو
ناحية أخرى، أن تنضم دول جديدة إىل النظام األساسي. 

وترى فرنسا أن ال بد من النظر يف أي تعديل حبذر شديد ويف حالة واحدة هي حني يبدو - ٥
أن ال غىن عنه قانونيا من أجل تعريف جرمية من اجلرائم وحتقيق األهداف اليت حددها نظام 

روما األساسي. 
وبالنظر إىل أن عددا كبريا من الوفود أعرب عن تأييده إلدخال هذه التعديالت، فقد قررت - ٦

فرنسا أال تعارض توافق اآلراء القائم. وهي ستظل تتوخى احلذر الشديد إزاء كل تعديل مقرتح 
التعديالت اليت ال غىن عنها من الناحية يف إال تنظر بشأن اجلرائم، وتدعو الدول األطراف أال 

القانونية. 
بيان نيجيريا قبل االعتماد-باء
أود أن أذكر أن نيجرييا حتيط علما على وجه التحديد بعدد الدول األطراف اليت تؤيد هذه - ١

التعديالت.
نذكر أن ونيجرييا تدرك كذلك ما يساور أملانيا من قلق إزاء هذه التعديالت، ولكننا نود أن- ٢

سيكون مبثابة إذن مباشر باستخدام ٨القيام بأي شيء غري اعتماد هذا التوسيع لنطاق املادة 
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هذه األنواع من األسلحة استخداما عشوائيا وغري منظم، ونريد أيضا أن نذكر أن القانون ليس 
روما ما يكن عدد التعديالت اليت يتم إدخاهلا على نظامْ ه  َ مجادا بل هو متحرك، ومن مث فم  

االخرتاعات ال تزال تظهر كل يوم يف مجيع أحناء العامل، ال بد أن تظهر ناألساسي، ومبا أ
احلاجة إىل تعديالت.

ن األحداث اليت تشهدها مجيع أحناء العامل تربر بالفعل أوعالوة على ذلك، نريد أن نقول - ٣
احلاجة إىل اعتماد هذا القرار.

تتطلع إىل املستقبل على و الدينامية بتتحلىاليتاألطراف ولذلك فإن نيجرييا حتث الدول - ٤
تأييد هذه التعديالت.

بيان أستراليا بعد االعتماد-جيم
إن اسرتاليا طرف يف اتفاقيات حظر األسلحة الثالث اليت تتعلق بالتعديالت اليت اعتمدناها - ١

قبل قليل. وحنن أيضا طرف يف اتفاقية أوتاوا. وحنن ملتزمون وسنظل ملتزمني بالوفاء بالتزاماتنا 
االتفاقيات. وحنن ال نستخدم أي سالح من تلك األسلحة تلك مبوجب كل اتفاقية من 

ا، مبا يف ذلك األرب سن تشريعات تقضي عة، وقد نفذنا حمليا التزاماتنا الدولية فيما يتعلق 
دورا رائدا يف اعتماد معاهدة االجتار نا أديناسرورنا أيضا أنفائقتجرميها. وكان من دواعيب

باألسلحة.
نسجل كنقطة ومع ذلك، وفيما يتعلق باملسؤولية اجلنائية الفردية على الصعيد الدويل، فإننا- ٢

عامة سؤالنا عما إذا كان من املناسب أو من املفيد إدراج التزاماتنا بنزع السالح يف نظام روما 
األساسي. وكما قلنا يف البيان الذي أدلينا به يف املناقشة العامة، حنن نرى أن الوقت قد حان 

ث على توخي احلذر لكي نؤيد احملكمة يف الوقت الذي تتوحد فيه حول واليتها األساسية، وحن
يف السعي إىل إدراج جرائم جديدة يف إطار تلك الوالية.

احتمال أن يؤدي حتديد استخدام أنواع معينة من األسلحة باعتباره جرمية أيضاونالحظ- ٣
حرب إىل استنتاج أن استخدام األسلحة غري احملددة أمر مقبول. ومن املؤكد أن هذا ليس من 

نوايانا اجلماعية وينطوي على خطر االبتعاد بنا عن أسس نظام روما األساسي.
املنصوص عليها يف نظام روما األساسي هي جانب وحنن ندرك أن أحكام جرائم احلرب - ٤

هام من جهودنا اجلماعية لتشجيع االمتثال للقانون اإلنساين الدويل. ويف هذا الصدد، نرى أن 
األسلحة، وهي آثار عشوائية أو غري متناسبة أو تسبب معاناة ال هذه من املهم الرتكيز على آثار 

مربر هلا.
العدسة اليت تنظر اسرتاليا من خالهلا يف أي تعديالت مقرتحة مماثلة وهذه االعتبارات توفر - ٥

يف املستقبل.
بيان بلجيكا بعد االعتماد-دال

أن أشكر كل من أسهموا يف اعتماد هذه التعديالت بتوافق اآلراء، خالل كنت حقا أريد- ١
وعني األخريين أثناء السنوات األخرية يف إطار الفريق العامل املعين بالتعديالت، وخالل األسب

اجللسة احلالية جلمعية الدول األطراف.
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ا (النرويج)إلني ستينر- وأنا أشري هنا طبعا إىل رئيسة الفريق العامل، السفرية ماي- ٢ ، إلدار
، وهي حتديدا املناقشات بفعالية، وإىل الدول اليت قبلت االشرتاك يف تقدمي هذه التعديالت

،وبريو،وبولندا،وبوتسوانا،وبنن،والربتغال،وأندورا،وإكوادور،ونياوإست،وإسبانيا،األرجنتني
،وسويسرا،والسويد،وسلوفينيا،وسلوفاكيا،والسلفادور،وساموا،ورومانيا،واجلمهورية التشيكية

،وليختنشتاين،ولكسمربغ،والتفيا،وكوستاريكا،وكرواتيا،وقربص،وفانواتو،وغواتيماال،وشيلي
يف هذا الصدد، أود أن أشري . و وهولندا،وهنغاريا،والنيجر،والنمسا،وموريشيوس،يكواملكس
عن أسفها لكوننا اضطررنا إىل سحب مسألة األلغام املضادة لألفراد أعربت هذه الدول إىل أن 

قول هلم أن هذا التعديل سيظل معروضا على الفريق نا ألنتمكن من التوصل إىل توافق اآلراء. وأ
العامل وميكن تناوله من جديد يف الوقت املناسب. 

وأتقدم بالشكر أيضا إىل الوفود اليت أعربت عن تأييدها لتوافق اآلراء أو أبانت عن مرونتها - ٣
أثناء السعي إىل التوصل إليه.

م ولن نتواىن عن إدراج أما من أعربوا عن شكوكهم، فإين أقول إننا أح- ٤ ً                            طنا علما  مبالحظا
أتقدم بالشكر إىل أمانة مجعية الدول األطراف وختاما، امسحوا يل أنتلك العناصر يف تأمالتنا.

ا القيمة فيما يتعلق باملسائل اإلجرائية. على دعمها اللوجسيت وعلى إسهاما
بيان السويد بعد االعتماد-هاء

أيضا وفد النرويج ملا بذله من جهود دؤوبة يف هذه العملية. وأشكرأود أوال أن أثين على - ١
ا جاءت يف ٨وفد بلجيكا على االقرتاح املتعلق بالتعديالت املدخلة على املادة  ، واليت نعتقد أ

ا الوقت املناسب و  تتسم بأمهية بالغة.أ
ن أقوى املؤيدين هلذا ويسر السويد أن تشهد اعتماد هذا القرار بتوافق اآلراء، وقد كنا م- ٢

االقرتاح خالل املفاوضات املطولة.
بيان هولندا بعد االعتماد-واو

االقرتاح البلجيكي القاضي بتعديل تؤيد بقوة ، ة يف تقدمي القرارهولندا ، بوصفها مشاركإن - ١
من نظام روما األساسي من أجل حظر استخدام أنواع معينة من األسلحة اليت تسبب ٨املادة 

هذه أن هولندا وترى. ضحيتها مدنيونكون يأضرارا فادحة ال ميكن إصالحها، وغالبا ما 
طوة ضرورية لتعزيز خباعتبارها ، ولكن أيضا مناسبة من حيث توقيتهاالتعديالت ليست فقط 

نظام العدالة اجلنائية الدولية.
هلذه الغاية، نود أن حتقيقا وحنن نأسف لعدم إمكانية إدراج جترمي األلغام املضادة لألفراد. و - ٢

يف الوقت أما نؤكد على ضرورة مواصلة مناقشة هذه املسألة وإبقائها على جدول األعمال. 
قرتاح املعدل.االتؤيديمكن حلكومتنا أن فاحلايل، 
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المرفق السابع
القرار المتعلق البيانات المقدمة إلى الجمعية بشأن اعتماد

تفعيل الوالية القضائية للمحكمة على جريمة العدوان في ب
كانون ١٤الجلسة العامة الثالثة عشرة المعقودة في 

٢٠١٧األول/ديسمبر 
بعد االعتماداألرجنتينبيان -ألف

هذه العملية أثناءأود يف البداية أن أشكر نائيب الرئيس وأن أهنئكم على قيادتكم القديرة - ١
ِّ                                                   الصعبة. وأود أيضا أن أهنئ امليس رة، السيدة ناديا كالب (النمسا)، وأن أعرب عن تقديري 

لدؤوبة اليت بذلتها طوال هذه العملية. ابصفة خاصة للجهود 
، أود تسليط الضوء على البعد التارخيي للقرار الذي اختذناه قبل قليل، وعلى أننا وباختصار- ٢

ا من بني الدول الـ  اآلن نكمل اإلطار القانوين املتوخى يف مؤمتر روما. وإن األرجنتني تفخر بأ
اليت صدقت على تعديالت كمباال، وحنن نأمل بالتأكيد أن يولد قرار اليوم زمخا جديدا يف ٣٥
ية التصديق يف مجيع أحناء العامل. وأود أن أسجل أن انضمامنا إىل توافق اآلراء اليوم ال خيل عمل

بتفسري بلدنا لنطاق الوالية القضائية اليت تتضمنها تعديالت كمباال، على النحو املبني يف تقرير 
ِّ   امليس رة.

بعد االعتمادإسبانيابيان -باء
تود إسبانيا أن ترحب بتفعيل اختصاص احملكمة بشأن جرمية العدوان كنجاح من جانب - ١

مجعية الدول األطراف هذه ، مع مراعاة حقيقة أن توافق اآلراء كان ، وهو األساس لتعزيز 
احملكمة. 

وباإلضافة إىل ذلك ، نود أن نشكر زميلتنا السيدة نادية كالب من وفد النمسا على - ٢
اهلامة للغاية يف تقدمي تقرير متوازن وشامل يضم مجيع اآلراء القانونية بشأن نطاق جهودها 

اختصاص احملكمة. 
ونود أيضا أن نشكركم وأن نشكر نائيب الرئيس على جهودكم يف توجيهنا إىل هذا القرار - ٣

التوافقي الذي يصب يف مصلحة مجعية الدول األطراف بأسرها.
يضا أن تشدد على أن رأينا بشأن اختصاص احملكمة يظل على حاله  وختاما، تود إسبانيا أ- ٤

كما مت اإلعراب عنه يف عدد املناسبات اليت كنا نتعامل فيها مع هذه العملية.
وباإلضافة إىل ذلك، يود وفد بلدي أيضا أن يؤكد أمهية الطاقات املكرسة هلذه العملية - ٥

ا.وملتابعة تعزيز احملكمة يف مجيع املراحل  املختلفة اليت مررنا 
بيان أستراليا بعد االعتماد-جيم

أيضا على اجلهود املبذولة للوصول بنا شكرا للنمساشكرا لكما، السيدان نائبا الرئيس. و - ١
.إىل هذه املرحلة
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.بشكل مجاعيهذا اإلجنازنا حققحنن سعداء جدا لكوننا و - ٢
إحالة من دولة ما أو يف حالة إذا متت ونود أن نسجل موقف أسرتاليا املتمثل يف أنه - ٣

من نظام روما األساسي، ال متارس ١٢١من املادة ٥، ومبا يتسق والفقرة ةتلقائياتحتقيق
احملكمة اختصاصها فيما يتعلق جبرمية العدوان عندما يرتكبها مواطنو دولة طرف أو حني ترتكب 

مها ما مل تصدق على هذه التعديالت أو مل تقبلها.يف إقلي
بيان أوغندا بعد االعتماد-دال

ذا الشأن. فهذه حلظة تارخيية، وحنن - ١ وأود أن أهنئ اجلميع على التوصل إىل توافق اآلراء 
ود أيضا أن أشكر العمالقة بطبيعة احلال فخورون بأن أصول ذلك كانت بالفعل يف كمباال. وأ

ال طيلة عقود، وال سيما الربوفسور بني فريينتس، الذي يوجد ابنه  الذين رمبا عملوا يف هذا ا
هنا ليشهد ما ظل يكافح من أجله طيلة حياته، وهو أن تصبح جرمية العدوان هي أخطر اجلرائم 

أعرب هلا عن التقدير البالغ الدولية. وأود أن أشكر أيضا السيدة ناديا كالب (النمسا) وأن 
ا وقائع اجللسات.  للطريقة اليت أدارت 

وأعتقد أننا مجيعا حمامون، أو معظمنا على األقل، ونود مجيعا أن نعيش يف عامل أفضل. - ٢
وأعتقد أننا على األرجح حنقق أحالمنا وال تتخلى عنها أبدا. وأعتقد أن هذه اخلطوة الرئيسية يف 

اية املطاف إىل عامل أكثر سلما، وحنن نتوقع املزيد من تفعيل جرمية العدو  ان ستؤدي يف 
التصديقات بعد هذا اليوم. وأود أن أختتم بالقول إنين أعتقد أن هذا هو أفضل هدية ميكن أن 

.نقدمها ألنفسنا وللعامل أمجع يف أعياد امليالد
بيان البرازيل بعد االعتماد-هاء

ً                                     (أوال ) على أن الكونغرس الوطين يتمتع بصالحية ٤٩ينص دستور الربازيل يف مادته - ١
للبت بصورة قاطعة يف املعاهدات أو االتفاقات أو القوانني الدولية اليت تؤدي إىل ’’حصرية 

ً                                        (أوال ) من دستور الربازيل، يتمتع رئيس اجلمهورية ٨٤ووفقا للمادة . ‘‘التزامات قانونية جديدة
إلبرام املعاهدات واالتفاقيات والقوانني الدولية، شريطة استشارة الكونغرس ’’لسلطة احلصرية با

.‘‘الوطين
وال تقبل الربازيل اختصاص احملكمة فيما يتعلق جبرمية العدوان عندما يرتكبها مواطنوها أو - ٢

أو قبوهلا.ترتكب يف إقليمها إىل حني التصديق على تعديالت كمباال بشأن جرمية العدوان 
بيان بلجيكا بعد االعتماد-واو

ما فتئت بلجيكا تؤيد تفعيال بسيطا للوالية القضائية للمحكمة على جرمية العدوان. وقد كنا - 
وال نزال نعتقد أن التفعيل البسيط هو السبيل الوحيد للوفاء الواضح باتفاق كمباال. ويستند هذا 

. ومع ذلك، وبروح التيسريعمليةاملبني يف تقريراملوقف إىل أساس قانوين سليم، على النحو
احلل التوفيقي ودون تردد، اخرتنا أن نؤيد توافق اآلراء بشأن هذا القرار.

نود أن نغتنم هذه الفرصة حنن نود أن يتم توضيح موقفنا يف الوثائق الرمسية. كما إننا و - ٢
نائيب نود أيضا أن نشكر و بارة.، وأن نشكر السيدة ناديا كالب على جهودها اجللنشكر النمسا
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رئيس على تفانيهم يف العمل خالل الساعات املاضية. ونود أيضا أن نشكر ليختنشتاين على ال
ذا العزم واإلصرار.مرورا عرب كمباال متابعتها هلذا املسعى اهلام من روما إىل نيويورك 

بيان بنغالديش بعد االعتماد-زاي
مساعدتنا على وامليسرة والوفود األخرىلنشكر نائيب الرئيسإىل غريناإننا نود أيضا أن ننضم - ١

تفعيل الوالية القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية على يف حتقيق هذا اهلدف الشامل املتمثل يف 
جرمية العدوان. 

ومن شأن اعتماد هذا القرار أن يساعد بالفعل على اإلسراع باجلهود اليت نبذهلا على - ٢
على نظام روما األساسي تدخلُ أ  اليت تيتعلق بالتصديق على التعديالفيماالصعيد الداخلي 

. ابشأن جرمية العدوان أو قبوهل
للمحكمة فيما يتعلق جبرمية بيد أننا نود أن نسجل أن بنغالديش ال تقبل الوالية القضائية - ٣

العدوان عندما يرتكبها مواطنو بنغالديش أو عندما ترتكب على أراضيها ما مل تصدق 
.اومل تقبلهةاملذكور تبنغالديش على التعديال

بيان تونس بعد االعتماد-حاء
امسحوا يل يف البداية أن أثين على جهودكم اجلبارة هذه الليلة من أجل تفعيل اختصاص - ١

احملكمة بشأن جرمية العدوان.
ونود أيضا أن نثين على مساعي السيدة ناديا كالب ونعرب هلا عن تقديرنا. وحنن حقا - ٢

نقدر جهودها خالل هذا العام كله.
ويذكر وفدي بأن احملكمة متارس الوالية القضائية فيما يتعلق جبرمية العدوان عندما يرتكبها - ٣

من القرار ٢ووفقا للفقرة ١٢١من املادة ٥ا وفقا للفقرة مواطن دولة طرف مل تصدق عليه
املعتمد هذه الليلة .

بعد االعتمادةتشيكيالجمهورية البيان -طاء
التفعيل الذي يتضمن لقد كان وفدنا من بني الذين أيدوا التفعيل البسيط، وهو يف رأينا - ١

الوضوح القانوين الالزم. وملا كان من األسف أنه مل يتم التوصل إىل ذلك االتفاق، فقد أيدنا 
القرار وتفعيل مشروع باعتماد حبرارة نا بلدالنتيجة التوافقية. ويف هذا الصدد، يرحب وفد

على جرمية العدوان. اجلنائية الدوليةاختصاص احملكمة
ن أشكركم، السيد نائب الرئيس والسيدة ناديا كالب على جهودكما الدؤوبة وأود أيضا أ- ٢

السري بنا إىل نتيجة توافقية.يف 
بيان جمهورية كوريا بعد االعتماد-ياء
باعتماد القرار املتعلق بتفعيل الوالية القضائية على جرمية العدوان يرحب وفد بلدي إن - ١

االحتفال بالذكرى السنوية العشرين.عشية 
ويؤكد وفدي أيضا أن احملكمة ال متارس اختصاصها فيما يتعلق جبرمية عدوان عندما يرتكبها - ٢

مواطن دولة طرف مل تصدق على هذه التعديالت أو مل تقبلها أو ترتكب اجلرمية على أراضيها.
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االعتمادبعد بيان دولة فلسطين -كاف
اليوم يوم تارخيي حقا، وقد تشرفت دولة فلسطني بأن تكون الدولة الثالثني اليت أن هذا- ١

تصدق على تعديالت كمباال، مما يسمح استيفاء أحد الشرطني الالزمني لتفعيل اختصاص 
احملكمة. وليس جرمية العدوان وتعديالت كمباال أمرا عاديا. فاألمر يتعلق بأسوأ شكل من 

انوين للقوة، وهي جرمية مت تكريسها يف نظام روما األساسي منذ أشكال االستخدام غري الق
سنة قبل أن يتم تفعيلها. وهذه هي اخلطوة التارخيية اليت اختذناها ٢٠إنشائه، وظلت تنتظر 

للتو. 
ا كانت - ٢ وقد وافقت فلسطني على عملية التيسري، بينما كانت داعية للتفعيل البسيط أل

قي، وهي ترحب بكوننا جنحنا يف ذلك. وحنن نريد أن تشكر النمسا، وال تأمل يف اختاذ قرار تواف
ا ودورها اهلام. آمل أنكم تعلمون أن لوال جهودكم ملا  سيما السيدة ناديا كالب على قياد
حتققت هذه النتيجة. ونود أيضا أن نشكر مجيع من أدوا دور الوساطة، وخاصة منهم الربازيل 

يع الوفود اليت أبدت املرونة خالل هذه العملية. ولقد حاولنا أن نبذل والربتغال ونيوزيلندا، ومج
قصارى جهدنا ملعاجلة شواغل بعض الدول، وكنا نأمل أن يتم تناول خماوفنا بشكل أفضل يف 
اية املطاف االنضمام إىل توافق اآلراء بشأن تفعيل جرمية العدوان  هذا النص، لكننا قررنا يف 

هذا التفعيل. ألننا من أقوى مؤيدي 
وهذا القرار ال يؤثر على تفسرينا القانوين وال خيل به، على النحو الوارد يف تقرير عملية - ٣

من املادة ٤ً        التيسري، وخالل هذه العملية، على النظام القضائي املعمول به، ولكن وفقا  للفقرة 
بدأ القائل بأن من نظام روما األساسي. ولكننا نتمسك بامل١٢و ٥مكررا، واملادتني ١٥

للمحكمة اختصاصها الفريد، وحنن حنرتم هذه احلقيقة. وقد بذلنا كل ما يف وسعنا للتوصل إىل 
ً  حل وسط، وحنن سعداء لكون مرونتنا الواسعة النطاق ساعدت على حتقيق هذه النتيجة أيض ا.

بإدراج هذه ويف اخلتام، امسحوا يل فقط أن أشكر دولة استمدت من دروس تارخيها اإلهلام - ٤
اجلرمية يف نظام روما األساسي. وهنا أعين أملانيا اليت ساعدت، بالقيام بذلك، على النهوض 
بالبشرية مجعاء. وأود أن أشكر مجيع الذين اختاروا التصديق على هذه التعديالت، بدءا من 

النهوض خلتنشتاين إىل آخر بلد قام بذلك، ومجيع الدول ذات التفكري املماثل اليت سامهت يف
اية هذا اليوم، ال يوجد معسكر للحماية ومعسكر للتفسري الضيق،  بآفاق التفعيل. ولكن يف 
فال ميكن أن يكون هناك سوى معسكر واحد، وهو مجعية الدول األطراف، وكلها جمتمعة 
وحتاول أن تضع حدا لإلفالت من العقاب وأن تنهي هذه اجلرائم املروعة حىت نتمكن مجيعا من 

ش يف عامل أكثر أمنا وأكثر سالما وأكثر عدال.العي
بيان ساموا بعد االعتماد- الم

باختصار، إذا نزف القلب، فإنه ينزف ألنه يشعر باحلقيقة. وإىل مجعية الدول األطراف، - ١
أفضل هدية يف أعياد امليالد، خاصة وأن االحتفاالت توشك على ةأشكركم على إهداء البشري

االنطالق. 
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نظام روما جعل ساموا تستعيد ثقتها يف وأخريا، وليس آخرا، مع هذا القرار، أشكركم على - ٢
األساسي واحملكمة اجلنائية الدولية، ولذلك لكم أن تعتمدوا دائما على دعمنا وأن تتصلوا بنا 

ا.نفيما يتعلق بأ شطة التوعية اليت تقومون 
بيان سلوفينيا بعد االعتماد-ميم

ا إن سلوفينيا ترحب - ١ بالقرار التارخيي الذي طال انتظاره والذي اختذته اجلمعية خالل دور
هذه بشأن تفعيل اختصاص احملكمة بشأن جرمية العدوان. 

وقد كانت سلوفينيا مؤيدا قويا إلنشاء احملكمة وهي ال تزال من أعضائها امللتزمني. ويف عام - ٢
اشرتاط أن يكون للمحكمة ٥، وافقت الدول األطراف على أن تدرج يف املادة ١٩٩٨

االختصاص وفقا للنظام األساسي فيما يتعلق جبرمية العدوان، ضمن مجلة أمور أخرى. ومع 
ً                             ، ظل نظام روما األساسي صامتا  بشأن تعريف هذه اجلرمية وممارسة ذلك، وكما نعلم

ا. ولذلك استغرقنا سنوات عديدة منذ حماكميت نورمربغ وطوكيو، وعدة  االختصاص بشأ
سنوات من املفاوضات منذ مؤمتر روما، اليت أدت بنا إىل كمباال يف أوغندا، وأخريا إىل اتفاق مت 

عريف جرمية العدوان والنظام القضائي الذي حيكمها. اعتماده بتوافق اآلراء بشأن ت
ومن األنسب يف رأينا أن يتم اختاذ قرار التفعيل الذي اختذ اليوم يف مباين األمم املتحدة.- ٣

فميثاق هذه املنظمة هو بالتحديد الذي حيظر التهديد بالقوة أو استخدامها، وهو حظر له صلة 
واضحة جبرمية العدوان.

وبقرار اليوم، ستتمكن احملكمة اجلنائية الدولية من ممارسة اختصاصها على جرمية العدوان - ٤
، ونعتقد أن هذا إجناز رائع، رمبا ال نفهمه فهما كامال بعد. ٢٠١٨متوز/يوليه ١٧ً     اعتبار ا من 

ية اليت أتيحت لنا يف هذه ولقد انضم وفد بلدي إىل توافق اآلراء وهو يدرك الفرصة التارخي- ٥
الدورة من دورات اجلمعية. ولن يكون من املستغرب أننا نرى جماال كبريا لتحسني نص القرار. 

يف التقرير وقد مت إدراجهابطريقة مفصلة أثناء عملية التيسري، و وجهات نظرنا أوضحنا لكننا و 
ً      املتعلق بتلك العملية املشار إليه يف القرار الذي مت اعتماده. ويظل هذا هو موقفنا أيض ا بعد 

.اعتماد القرار يف هذا اليوم
لن ناً     ً     أيض ا مسبق ا أنفقد قبلناوبعد أن وافقنا على العمل من أجل التوصل إىل حل توافقي، - ٦
ً                                                                            رضى حق ا عن النص النهائي، ولذلك ميكننا أن نتحمله. وأنا أود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة ن

ألقدم خالص الشكر للميسرة، السيدة ناديا كالب، على مجيع جهودها ووقتها املكرس لتقريب 
ً          أيضا ، السيدان بعضنا من البعض اآلخر ولتحقيق النجاح. ونتقدم أيضا خبالص شكرنا لكما

نائبا الرئيس، على مسامهتكما اهلامة يف هذه احلظة احلامسة.
ودعوين أختتم كالمي بأن أغتنم هذه الفرصة لدعوة مجيع الدول األطراف اليت مل تصدق - ٧

بعد على تعديالت كمباال إىل أن تفعل ذلك. 
بيان سويسرا بعد االعتماد-نون

كبريا لعملية التوصل إىل حل وسط يف مؤمتر كمباال االستعراضي لقد أولت سويسرا اهتماما  - ١
. وبارتياح وفخر كبريين، نرحب اآلن بقرار اجلمعية التارخيي بتفعيل جرمية العدوان.٢٠١٠لعام 
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وأنتم تعلمون مجيعا أن هذا القرار مل يأتنا بسهولة نظرا للمعايري اليت تصاحب التفعيل. - ٢
يسرا ال توافق على الرأي القانوين املعرب عنه يف هذا القرار بشأن سو ولكي نكون واضحني، فإن 

نرى أن احملكمة تتمتع بالفعل . وحنن الوالية القضائية للمحكمة على جرمية العدوان
باالختصاص يف جرمية العدوان اليت يرتكبها مواطنو دول أطراف مل تصدق على التعديل أو اليت 

ضوء يف هذا السياق على االستقالل القضائي للقضاة ترتكب على أراضيها. وحنن نسلط ال
واحملكمة على النحو املنصوص عليه يف نظام روما األساسي، وكما يؤكده القرار. 

عاما على حماكميت نورمربغ وطوكيو، اغتنمت الدول ٧٠ومع ذلك، وبعد مضي أكثر من - ٣
حو املكرس يف ميثاق األمم األطراف الفرصة التارخيية لتعزيز حظر استخدام القوة على الن

املتحدة واستكملت نظام روما األساسي بصيغته األصلية. وإن تفعيل جرمية العدوان إسهام يف 
تمع الدويل بأسره.  م ا صون السالم ومنع أخطر اجلرائم اليت 

وبقرار اليوم، لعلنا لن ننقذ اجليل احلايل من ويالت احلرب على حد تعبري ميثاق األمم - ٤
تحدة. غري أننا بتفعيل جرمية العدوان، فإننا نفتح الطريق إلنقاذ األجيال القادمة. وأكثر من امل

أي وقت مضى، يتعني على مجيع الدول األطراف اليت مل تصدق بعد على التعديالت أن تفعل 
يب بكل واحدة من تلك الدول أن تقوم بذلك. ذلك. وسويسرا 

عراب عن امتناين لكم، سيدي نائب الرئيس، وعن تشكرايت وامسحوا يل أن أختتم بياين باإل- ٥
اخلاصة للنمسا لقيامها بتيسري مناقشتنا.

بيان شيلي بعد االعتماد-سين
كانون األول/ديسمرب، ١٥يف هذه اللحظة املتأخرة، أو يف هذا الوقت املبكر من صباح يوم - ١

طوال هذا اليوم، وهي رحلة طويلة، يود وفد بلدي أن يعرب عن تقديره للعمل الذي قمتم به 
ا من أجل اعتماد هذا القرار الذي ستكون له آثار تارخيية. فالقرار  والعملية اليت قمتم بقياد
الذي اعتمدناه يف هذه الليلة يستلزم االعرتاف بأمهية تفعيل الوالية القضائية للمحكمة، وكذلك 

يتعني علينا أن نتبعها يف العمل مبوجب النظام بالتوصل إىل توافق اآلراء يف تعزيز الطريقة اليت
األساسي. ومن املهم إعادة التأكيد على ذلك يف هذه الليلة بعد النقاش الطويل الذي أجريناه، 
حيث كان من املهم بالنسبة لبعض الوفود إبراز االختالفات يف وجهات النظر بني األطراف، 

التغلب على االختالفات القائمة بني خمتلف وبالنسبة لبعض الوفود األخرى، كان من املهم 
املواقف.

وحنن نود أن نربز أن الفهم الذي ينطوي عليه القرار الذي مت اعتماده يف هذه الليلة هو - ٢
فهم يكرس عناصر مهمة جدا وجوهرية بالنسبة لوفد بلدي. ومن بني تلك العناصر، أود أن 

قوة وأمهية التصديق وعدم التصديق ، وكذلك أسلط الضوء على مسألة انطباق االتفاقية وعلى 
على العملية التوافقية اليت عملنا من خالهلا ويف ظلها واليت أفضت بنا إىل اختاذ قرار يقبله 
اجلميع، وكذلك إىل االعرتاف باستقالل احملكمة عندما تقوم بالفصل يف القضايا مبوجب نظام 

روما األساسي. 
أن نعرب عن تقديرنا للسيدة امليسرة ولعملية التيسري اليت وحنن نقدر هذه اجلهود. ونود- ٣

مكنتنا من أن نفهم على حنو أفضل مواقف الدول وإمكانيات التوصل إىل توافق اآلراء. أشكركم 
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جزيل الشكر على هذا اجلهد، وحنن نضم صوتنا إىل الوفود األخرى يف اإلعراب لكم عن 
تقديرنا وشكرنا.

االعتمادبيان صربيا بعد -عين
إننا ننضم إىل مجيع زمالئنا يف توجيه الشكر لكم وللنمسا وجلميع احلاضرين يف هذه القاعة - ١

على توصلهم لتوافق اآلراء.
ومن أجل الوضوح واالتساق مع موقفنا، نود فقط أن نؤكد موقفنا القانوين من جديد: وهو - ٢

تصديقها.س على دولة طرف دونر ميان أن اختصاص احملكمة ال ميكن أ
بيان غواتيماال بعد االعتماد-فاء

على اختاذ هذا القرار األطراف ً                                            شكرا  لنائيب الرئيس كليهما، وشكرا بصفة خاصة للدول - ١
اهلام اليوم.

وامسحوا يل أن أوضح، سيدي نائب الرئيس، أن مجهورية غواتيماال، مع إيالء االعتبار - ٢
مفاده ما يلي:الواجب للنظام األساسي لروما، هلا رأي 

من نظام روما األساسي تنطوي ١٢٥من املادة ٥والفقرة ١٢و ٥(أ) إن املادتني 
ال يتيح اليقني القانوين فيما يتعلق بتعديالت  ذلكعلى بعض أوجه الغموض، وأن 

كمباال، وهو أمر مل تتمكن مجعية الدول األطراف من تسويته أيضا؛
م اتفاقية فيينا أو قانون املعاهدات، اليت حتدد الطريقة (ب) أن يف الواقع، وخالفا ألحكا

) من نظام روما ٤مكررا (١٥اليت تكون فيها الدولة ملزمة مبعاهدة ما، تنص املادة 
، ممارسة الوالية القضائية على ١٢ً        جيوز للمحكمة، وفقا  للمادة ’’األساسي على أنه 

ة طرف، إال إذا أعلنت تلك الدولة جرمية العدوان، الناشئة عن فعل عدواين ارتكبته دول
ا ال تقبل هذا االختصاص بتقدمي تصريح إىل املسجل. ‘‘الطرف من قبل أ

(ج) تنص اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات على أنه جيوز للدولة أن تكون ملزمة مبعاهدة 
، بالتصديق عليها أو قبوهلا أو عند تبادهلاالصكوك اليت تشكل املعاهدةعلىعند التوقيع

أو املوافقة عليها أو االنضمام إليها. ومن مث ال ميكن إلزام الدولة من خالل االعرتاف 
١٥من املادة ٤الضمين أو من خالل إجراء فريد من نوعه، كما هو متوخى يف الفقرة 

املصلحة أن أنه جيب على الطرف صاحباليت تقتضيمكررا من نظام روما األساسي، 
أنه ال يقبل مثل هذه الصالحية بإيداع اإلعالن لدى املسجل. وباملثل ، مسبقا يعلن 

و ٧و ٦و ٥على أن التعديالت املدخلة على املواد ١٢١من املادة ٥تنص الفقرة 
من النظام األساسي ال تصبح سارية إال فيما يتعلق بالدول األطراف اليت قبلتها، وأن ٨
عندما يرتكبها مواطنو التعديلحملكمة ال متارس واليتها القضائية على جرمية تغطيها ا

أو ترتكب يف إقليمها.املذكورالتعديلدولة طرف مل تقبل 
لذلك ، تود غواتيماال أن تبني موقفها بوضوح، وعلى هذا النحو، تطلب تسجيله يف - ٣

الدول األطراف.حماضر الدورة احلالية جلمعية 
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ومن مث، ففي حني أننا ال نعارض اختصاص الوالية القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية - ٤
بشأن جرمية العدوان، فإن غواتيماال ال ختضع لواليتها القضائية ما مل تستنفد على النحو 

قبوهلا.بشأن تصدر مرسوماالواجب عملية التصديق الداخلية وما مل 
مكررا من نظام روما األساسي ١٥من املادة ٤لفقرة مبوجب االوة على ذلك، و وع- ٥

ا تعلن عدم  للمحكمة اجلنائية الدولية ، فإن مجهورية غواتيماال ستكرر، يف الوقت املناسب، أ
قبوهلا لوالية احملكمة اجلنائية الدولية فيما يتعلق جبرمية العدوان ما مل تصدق الدولة صراحة على

خضوعها هلذه الوالية القضائية.
بيان فرنسا بعد االعتماد-صاد

يود الوفد الفرنسي أن يربز أمهية اختاذ القرار بتوافق اآلراء بشأن تفعيل اختصاص احملكمة - ١
على جرمية العدوان.

وقد متكنت فرنسا، اليت مل تصدق على التعديالت املتعلقة جبرمية العدوان، من االنضمام - ٢
جرمية العدوان بسبب التوضيح الوالية القضائية للمحكمة على وافق اآلراء بشأن تفعيل إىل ت

من هذا القرار.٢الوارد يف الفقرة 
املادة من ٥الفقرة والواقع أن اختالف اآلراء بني الدول ظهر فيما يتعلق بتفسري نطاق - ٣

الثانية تنطبق على حالة تشمل من النظام األساسي، وال سيما مسألة ما إذا كانت اجلملة ١٢١
.تمواطين أو أقاليم الدول اليت مل تصدق على التعديال

من القرار الذي اعتمدناه قبل قليل، والذي ٢وقد متت تسوية هذا اخلالف مبوجب الفقرة - ٤
.١٢١من املادة ٥يتضمن املصطلحات الواردة يف الفقرة 

١١٩من املادة ٢أسندت إليها مبوجب الفقرة وبذلك تكون اجلمعية قد أجنزت املهمة اليت - ٥
من املادتني ٣كما إن اجلمعية مارست السلطة املخولة هلا مبوجب الفقرة ،  من النظام األساسي

ثانيا، اليت تنص على أن متارس احملكمة اختصاصها على جرمية العدوان مكررا١٥و مكررا١٥
املخول للجمعية مبوجب ذا االختصاص رهنا بقرار تتخذه اجلمعية. وقد أشري إىل نطاق ه

خالل مناقشاتنا، وال سيما يف بيان وفد ليختنشتاين.ثانيامكررا١٥و مكررا١٥املادتني 
من ٢من النظام األساسي، اليت أكدت تفسريها املادة ١٢١املادة من ٥الفقرة ومبوجب - ٦

متارس واليتها القضائية على األفعال القرار الذي مت اعتماده قبل قليل، ال تستطيع احملكمة أن 
اليت يرتكبها مواطنون فرنسيون أو على أفعال حتدث على األراضي الفرنسية. وينطبق الشيء 

نفسه على مجيع الدول األطراف اليت مل تصدق على التعديالت.
البوليفارية) بعد االعتماد-بيان فنزويال (جمهورية -قاف

ليفارية نائيب رئيس هذه اجلمعية ومنسق عملية تفعيل اختصاص نئ مجهورية فنزويال البو - ١
احملكمة على جرمية العدوان على العمل الشاق الذي أدى إىل اعتماد القرار بشأن تفعيل 
اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية على جرمية العدوان بتوافق اآلراء؛ وهذا الوفد يغتنم هنا هذه 

القرار.الفرصة ليشرح موقف حكومته إزاء 
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فمن شأن تفعيل اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية على جرمية العدوان، الوارد يف - ٢
التعديالت اليت اعتمدت يف مؤمتر كمباال االستعراضي، أن ميدد اختصاص احملكمة يف تغطية 
هذا االنتهاك، بغية اإلسهام يف منع االستخدام غري املشروع للقوة بني الدول ومنع احلروب. 

وة على ذلك، ووفقا ألحكام القرار املذكور أعاله، لن يكون للمحكمة اختصاص إال يف وعال
القضايا اليت نشأت بني الدول األطراف يف نظام روما األساسي اليت صدقت على التعديل 

املتعلق جبرمية العدوان، الذي مينح احملكمة سلطة التدخل يف التحقيق يف تلك اجلرمية.
، إمكانية منح احملكمة ٢٠١٠كمباال، املعتمدة يف حزيران/يونيه وتتضمن تعديالت  - ٣

االختصاص الكامل على تلك اجلرمية، طاملا قبلت الدولة الطرف التعديل املتعلق جبرمية العدوان 
١٢١من املادة ٥وصدقت عليه، وشريطة أال يكون التعديل ملزما، باملعىن املقصود يف الفقرة 

بعد أن تقبله الدولة املعنية.من نظام روما األساسي، إال
وعالوة على ذلك، ميكن ألي دولة طرف يف نظام روما األساسي أن تتجنب تطبيق هذا - ٤

ا ال تقبل اختصاص احملكمة على اجلرمية املذكورة، وبعد أن  التعديل إذا سبق هلا أن أعلنت أ
٤القبول الوارد يف الفقرة تودع اإلعالن لدى مسجل احملكمة اجلنائية الدولية، وفقا حلكم عدم

من التعديل املذكور أعاله.١٥من املادة 
من ٤٠من املادة ٤والفقرة ٣٤وهذا االتفاق يتماشى مع القواعد العامة الواردة يف املادة - ٥

اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات فيما يتعلق بالتزامات الدول الثالثة؛ وتنص هذه األحكام على أن 
ي ينص على التعديل ال يلزم أي دولة طرف بالفعل يف املعاهدة املعنية إال بعد أن االتفاق الذ

تصبح طرفا يف اتفاق التعديل، وذل تفاديا إلنشاء التزامات أو حقوق لدولة ثالثة دون موافقتها.
ذا املعىن، فإن فنزويال، اليت مل تصدق بعد على تعديالت كمباال، ال تقبل اختصاص - ٦ و

لى جرمية العدوان عندما يرتكبها رعاياها أو ترتكب على أراضيها؛ وبالتايل فقد احملكمة ع
انضمت فنزويال إىل توافق اآلراء بشأن مشروع هذا القرار، الذي له دور تفعيل اختصاص 

من ٢احملكمة اجلنائية الدولية على جرمية العدوان، وفقا ألحكام هذه الوثيقة، وال سيما الفقرة 
تؤكد فيها مجعية الدول األطراف أنه، وفقا لنظام روما األساسي، تدخل املنطوق، اليت

التعديالت املدخلة على النظام األساسي بشأن جرمية العدوان اليت اعتمدت يف مؤمتر كمباال 
االستعراضي حيز النفاذ بالنسبة للدول األطراف اليت قبلت التعديالت بعد عام واحد من إيداع 

ا، وعلى افرتاض أنه يف حالة إحالة من الدولة أو التحقيق من تلقاء صكوك تصديقها أو قبوهل
نفسها، ال متارس احملكمة اختصاصها على جرمية العدوان عندما يرتكبها مواطنو الدول 

األطراف، أو على أراضي الدول األطراف اليت مل تصدق على التعديالت.
بيان فنلندا بعد االعتماد-راء
ذه اللحظة التارخيية ولنشكر امليس  - ١ رة، السيدة ّ حنن أيضا نود أن ننضم إىل غرينا لنحتفل 

ناديا كالب على جهودها الدؤوبة للنهوض مبساعينا املشرتكة خالل العام املاضي. وقد أوضحنا 
موقفنا خالل عملية التيسري. 

بسيط. ومل نتمكن من التوصل التفعيل الأولئك الذين حيبذون وقد كنا يف األصل من بني- ٢
من التوصل إىل اتفاق بشأن النص الذي ، لألسف،مل نتمكن أيضاو إىل اتفاق بشأن ذلك، 
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ّ                                                                          اقرتحته امليس رة. ومع ذلك، فإننا نرحب ترحيبا كبريا بقرار التفعيل الذي استطعنا أن نتخذه يف 
على من الدول األطراف خرى األتصديقات البالطبع هذه الدورة بتوافق اآلراء، وسنشجع

األحكام املتعلقة جبرمية العدوان. 
بيان كندا بعد االعتماد-شين

بالنيابة عن الوفد الكندي، أود أن أشكر كل الذين شاركوا يف حتقيق هذه النتائج اليوم. - ١
شكرا لكم ولفريقكم، وشكر للسيدة ناديا وفريقها، وللوفود املتعددة اليت تعمل يف صميم هذه 

املنظمة منذ فرتة طويلة. 
مرار بشأن اختصاص وتود كندا أن تؤكد من جديد موقفها القانوين الذي أعربت عنه باست- ٢

هذا البيان على الرغم من رأي كندا بأن احملكمة ليس هلا اختصاص على احملكمة. ويقدم 
األفعال اليت يرتكبها رعاياها أو على أراضيها يف غياب التصديق على التعديالت ودون اإلخالل 

اصها على رعايا بذلك الرأي. وال جيوز للمحكمة، مبوجب قانون املعاهدات، أن متارس اختص
دولة ما أو على أراضي تلك الدولة، ما مل تقبل الدولة أو تصدق على التعديالت املتعلقة جبرمية 

من ٣٤املــادةمن نظام روما األساسي. ومبوجب ١٢١من املادة ٥العدوان استنادا إىل الفقرة 
اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، ال تنشأ عن املعاهدات التزامات أو حقوق ألي دولة ثالثة دون 

موافقتها. وهذا مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدويل. 
ولذلك، فإن احملكمة، وإىل حني تصديق كندا على التعديالت، ليس هلا اختصاص على - ٣

األفعال اليت يرتكبها مواطنون كنديون أو ترتكب على األراضي جرمية العدوان فيما يتعلق مبزاعم 
الكندية ما مل يقم جملس األمن بإحالة املسألة إىل احملكمة. وقد أدرج تفسرينا القانوين املفصل 
بكامله يف التقرير املتعلق بتيسري تفعيل الوالية القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية على جرمية 

ا تفعيل اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية العدوان. ولكن كندا العدوان. وتؤيد كند
مل تتخذ بعد قرارا بشأن التصديق على التعديالت املتعلقة جبرمية العدوان.

بيان كوستاريكا بعد االعتماد-تاء
شكرا السيد نائب الرئيس على كل ما تبذلونه من جهود. وكوستاريكا تود أن تؤكد جمددا - ١
عمها املطلق للمحكمة اجلنائية الدولية ونزاهتها واستقالهلا مبوجب املبادئ املؤيدة يف النظام د

األساسي.
واحملكمة، بوصفها هيئة قضائية، مدعوة إىل تفسري نص النظام األساسي وتعديالته. وليس - ٢

البسيط، للدول أن متارس هذه الوظيفة. وهلذا دافع وفدنا خالل هذه املفاوضات عن التنشيط 
دون تفسري قانوين ومع احرتام اتفاقات كمباال. وقد كنا نود أن نرى لغة خمتلفة يف القرار الذي 

ً       ً                                     اختذ بشأنه اإلجراء. فقد كان موقفنا دائم ا متوافق ا مع نظام روما األساسي وتعديالت كمباال.
ومع ذلك، وبالروح البناءة اليت ميزت مشاركتنا يف هذه املفاوضات، فقد انضممنا إىل - ٣

اعتماد هذا القرار. وبالنسبة لكوستاريكا، فإن تفعيل جرمية العدوان جيعل نظام روما األساسي 
أكثر قوة ويعزز مصداقية احملكمة مع حتقيق توازن أكرب يف تطبيق العدالة الدولية. وبغض النظر 
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عن اآلثار القانونية جلرمية العدوان اليوم، فإن البلدان اليت قررت مثل كوستاريكا االعتماد على 
ا أكثر أمنا. القانون الدويل للدفاع عن سيادتنا تشعر بأ

بيان كولومبيا بعد االعتماد-ثاء
ا السيدة ناديا كالب من- ١ وفد النمسا تقر كولومبيا بالعمل املمتاز لعملية التيسري اليت قاد

وتقدر اجلهود اليت بذهلا نائبا الرئيس لتقدمي النص الذي حظي بتوافق اآلراء يف هذا اليوم. كما 
ا. إننا نشكر مجيع املشاركني يف املفاوضات على املرونة اليت حتلوا 

وإننا نشعر بارتياح عميق لكون تفعيل اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية بشأن جرمية - ٢
قد حتقق من خالل توافق اآلراء.العدوان

وبالنسبة لكولومبيا، من املهم توضيح أن القرار بشأن تفعيل جرمية العدوان يضع يف االعتبار - ٣
١٢١) املادة ٢) اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، (١جانبا أساسيا من القانون الدويل الوارد يف (

الصادر عن RC/Res.6لواجب يف القرار ) أدرج على النحو ا٣من نظام روما األساسي، و (
مؤمتر كمباال االستعراضي، وهو مبدأ أن املوافقة شرط ضروري إللزام الدولة يف القانون الدويل.

، الذي اعتمد يف  RC/Res.6من منطوق القرار ١وحتقيقا هلذه الغاية ، تقرر يف الفقرة - ٤
ذ إال بالنسبة للدول اليت متنح ، أن التعديالت لن تدخل حيز النفا٢٠١٠كمباال يف عام 

موافقتها من خالل التصديق أو القبول. لذلك، جيب أن تكون هناك موافقة من الدولة املعنية  
كي تكون للمحكمة الوالية القضائية، وبالتايل ال متارس احملكمة واليتها القضائية فيما يتعلق 

ى هذه التعديالت أو مل تقبلها، جبرمية العدوان عندما يرتكبها مواطن دولة طرف مل تصدق عل
أو ترتكب على أراضيها.

بيان ليختنشتاين بعد االعتماد-خاء
السيدان نائبا الرئيس، يشرفين أن أتكلم أيضا باسم قربص.- ١
مل تكن لإلنسانية أبدا و . للتوال ميكن املبالغة يف تأكيد األمهية التارخيية للقرار الذي اختذناه ف- ٢

م بارتكاب جرمية العدوان حمكمة دولية  وهي - دائمة تتمتع بسلطة حماسبة األفراد على قرارا
أسوأ أشكال االستخدام غري املشروع للقوة. أما اآلن فلنا مثل تلك احملكمة.

جرمية العدوان، وذلك من على من أقوى املؤيدين لتفعيل اختصاص احملكمة اناوقد كان بلد- ٣
. وهذا هو السبب الذي اعاما وعملنا جاهدين على ضمان حتقيقه٢٠التطلعات اليت انتظرناها 

وذلك بعد - تفعيل األحكام املتعلقة جبرمية العدوان على جعلنا نقرر أن ننضم إىل توافق اآلراء 
تفكري عميق للغاية وبصعوبة كبرية. وحنن نشعر خبيبة أمل ألن بعض الدول وضعت كشرط هلذا 

ونيا بشأن نظام الوالية القضائية املنطبق على جرمية العدوان التفعيل قرارا يعكس تفسريا قان
ينحرف عن نص وروح اتفاق كمباال، ويهدف إىل تقييد والية احملكمة واحلد من احلماية 

ذات أسباب بسيطة وهيالقضائية الواجبة للدول األطراف. وأسباب انضمامنا إىل القرار
حملكمة، لدى ممارستها لواليتها القضائية على جرمية شقني: فأوال، حنن نعتقد اعتقادا راسخا أن ا

العدوان، جيب أن تطبق، وستطبق، القانون الوارد يف تعديالت كمباال. وثانيا، نعتقد أن أمهية 
جيب أن تكون هدفنا األمسى.يف هذا اليوم كانتفعيل الوالية القضائية
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لتزم باستقالل رنا دوال أطرافا، نباعتبا، وحننوحيدد نظام روما األساسي اختصاص احملكمة- ٤
واجب فوكون املناقشة األخرية اليت أجريناها تعلقت باستقاللية القضاء أمر له مغزاه،احملكمة،

. وقد أعربنا مرارا عن رأينا بأن اختصاص احملكمة يقع على عاتقناعدم املساس بتلك الوالية
مدتا ُ ، اللتني اعت  نياثامكررا ١٥و كررا م١٥املادتني املتعلق جبرمية العدوان يقوم على أساس 

نفسها إىل مكررا١٥من املادة٤بتوافق اآلراء يف كمباال. وعلى وجه اخلصوص، تستند الفقرة 
من نظام روما األساسي، اليت تكرس املبدأ األساسي للوالية اإلقليمية للمحكمة.١٢املادة 

التصديق على تعديالت كمباال والعمل معنا من ندعو مجيع الدول إىل سيدي الرئيس، إننا- ٥
أجل حتقيق اهلدف املتمثل يف ضمان أال يكون أحد حمصنا من املالحقة القضائية من أجل 

.يف يوم من األيامارتكاب هذه اجلرمية الدولية البالغة اخلطورة
التساؤل عن التارخيي جيب أن تدفعنا إىلوإن العملية اليت أفضت إىل اعتماد هذا القرار - ٦

ا أعمالنا يف هذه اجلمعية. الطريقة اليت ننجز 
وختاما، أود أن أعرب عن االمتنان أوال لشركائنا العديدين يف هذا املشروع، والذين قدموا - ٧

لنا دعما كبريا خالل املراحل الصعبة، والذين أبدوا الكثري من املرونة يف التفاوض بشأن هذا 
أود االتفاق، ألننا مل نكن خبالف ذلك قادرين على اعتماد هذا القرار يف هذه اللحظة. وثانيا،

م الرشيدة يف إدارة عملية التيسري أن أتقدم بأحر التشكرات إىل زمالئنا من النمسا على قياد
اليت متيزت بصعوبة التنظيم. وأود يف اخلتام أن أشكر كل واحد منكما على تدخلكما رغم 

وأمتىن أنكما تشعران بقدر من الرضا ألنكما ترأستما عملية اختاذ قرارصعوبة ذلك عليكما.
نعتقد حقا أنه قرار تارخيي. لذلك أتقدم لكما بتشكرات خاصة، كما أعرب عن أحر التهاين لنا 

مجيعا.
بيان مدغشقر بعد االعتماد-ذال

ذا البيان من أجل التوضيح بعد - ١ سأتكلم بكل إجياز. وبادئ ذي بدء، أود أن أديل 
ذا االعتماد التارخيي لتفعيل  نئكم وأن تعرب عن سرورها  اعتماد القرار. فمدغشقر تود أن 

والية احملكمة على جرمية العدوان. 
على العمل اجليد الذي لب (النمسا)، اّ                   ونود أيضا أن نشيد بامليس رة ، السيدة ناديا ك- ٢

أجنزته، كما نشيد بكم أنتم، سيدي نائب الرئيس. وحنن نود أن نسجل توضيحنا حلالة 
مدغشقر. إن مدغشقر جتري املشاورات الوطنية يف الوقت احلايل، ومل تصدق بعد على 

ليه، تعديالت كمباال. وحنن نويل أمهية كبرية لتوافق اآلراء، ولذلك فإننا سعداء جدا بالتوصل إ
من نظام روما ١٢١من املادة ٥ونود أيضا أن نعيد التأكيد على تعلق مدغشقر بالفقرة 

ذلك على حنو ما سرنا عليه.ظل على حنن ناألساسي، و 
هذا بالنسبة للسجالت، ومدغشقر سعيدة للغاية بتحقيق توافق اآلراء يف هذا االعتماد.- ٣

بيان المكسيك بعد االعتماد-ضاد
لألسف، بسبب الوقت املتأخر على الرغم من أننا ال نزال يف جلسة رمسية، ال ميكننا أن - ١

نقول هذا باللغة اإلسبانية ولكننا مع ذلك نريد فقط أن نديل مبالحظات موجزة.
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انينا للجميع على اعتماد هذا القرار التارخيي، وهذا بالتأكيد هو اهل- ٢ دف واملراد أوال، 
على جرمية العدوان. وتوخيا للمحكمة القضائية ة واليالاللذان أردنا حتقيقهما من حيث تفعيل 

للوضوح ومن أجل التعبري عن آرائنا بصراحة، نود أن نشري بإجياز إىل أربع نقاط.
على فالنقطة األوىل هي أننا نفهم أننا نعمل مبوجب قواعد توافق اآلراء ألننا جمموعة جتتمع- ٣

هدف مشرتك ووجهة نظر وقيم مشرتكة. ومع ذلك، فإننا ندرك أيضا أن القرار الذي اعتمدناه 
خيالف عن االتفاق الذي توصلنا إليه يف كمباال. وكما ذكرنا يف بداية هذه العملية، كان وفد 
ً                                                   بلدي يفضل تفعيال بسيطا وفقا  للقرار الذي مت التوصل إليه يف كمباال. وحنن نود أيضا أن

ِّ                                                    نسجل أننا نعرب عن امتناننا مليس رة العملية، السيدة ناديا كالب (النمسا)، وعن تقديرنا 
للجهود اليت بذلتها يف حماولة مد اجلسور يف هذا املسعى البالغ الصعوبة. وأخريا وليس آخرا، نود 
أن نكرر ونسجل أيضا أن الدافع الرئيسي الكامن وراء موقف املكسيك يف هذه الليلة كان

أن احملكمة حتتاج اآلن، أكثر من أي وقت مضى، إىل أن تتحلى مجعية الدول وسيظل هو
األطراف بروح الوحدة، ال أن تستسلم لالنقسام.

بيان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بعد -ألف ألف
االعتماد

وإننا نود هنا أن نشري، ألغراض الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف، إىل أن مجيع الدول - ١
من منطوق٢األطراف اتفقت يف هذه اجلمعية وأقرت يف قرار قائم على توافق اآلراء يف الفقرة 

حتقيق تلقائي، ال متارس احملكمة ، أنه يف حالة التحقيق بإحالة من دولة ما أو يف حالةالقرار
اختصاصها فيما يتعلق جبرمية العدوان عندما يرتكبها مواطنو دولة طرف أو حني ترتكب يف 

إقليمها ما مل تصدق على هذه التعديالت أو مل تقبلها. 
ي أدخل على نظام روما ذتفسري قاطع وغري متحفظ وواضح للتعديل اليف نظرنا وهذا - ٢

من نظام روما األساسي.١٢١من املادة ٥رمية العدوان، وفقا للفقرة األساسي بشأن ج
بيان النمسا بعد االعتماد-باء باء

ا طوال عملية تيسريأأن ود أ- ١ على ، وأود احملادثاتشكر مجيع الوفود على دعمها وتعاو
الرقيقة اليت ألقيتموها هذا املساء. وأود املشجعة أن أشكركم مجيعا على الكلمات اخلصوص 

اقتدار خالل عزم و ّ                     ن تول يا توجيه أعمالنا بكل يلنائيب الرئيس، اللذأتقدم بالشكر أن أيضا 
املراحل النهائية. 

.يف هذا اليوموقد كان يل ولوفد بالدي شرف اإلسهام يف اختاذ هذا القرار التارخيي - ٢
االعتمادبيان نيجيريا بعد -جيم جيم

املشاركني وعلى مجيع الدول األطراف جلهودهم على كل وأود أن أثين على نائيب الرئيس و - ١
م اليت أدت بنا إىل هذه اللحظة، حلظة توافق اآلراء بشأن تفعيل الوالية القضائية على  ومسامها

جرمية العدوان.
من نظام روما األساسي.١٠١من املادة ٥بيد أن نيجرييا ترغب يف أن تتم مراعاة الفقرة - ٢
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بيان نيوزيلندا بعد االعتماد-دال دال
ترحب نيوزيلندا بتفعيل تعديالت كمباال بشأن جرمية العدوان، ونشكر كل من سامهوا يف - ١

هذه النتيجة التارخيية. 
يف نيوزيلندا موافقة جملس الوزراء، وفحص املعاهدات يف وتتطلب عمليات املعاهدات- ٢

الربملان، وسن التشريعات التنفيذية الضرورية قبل أن تصبح نيوزيلندا ملزمة مبعاهدة متعددة 
ا. األطراف أو بتعديال

وبناء على ذلك، فإن نيوزيلندا، إىل حني تصديقها على التعديالت، تسجل أن احملكمة لن - ٣
ية القضائية على جرمية العدوان فيما يتعلق مبواطين نيوزيلندا أو على أراضي نيوزيلندا، متارس الوال

على حنو ما أكده القرار الذي اعتمد قبل قليل.
بيان هولندا بعد االعتماد-هاء هاء

كئيبا شيئا ما قبل مر جيد أن نرى إحياء هذا األمر متاما مرة أخرى. فقد كان اجلونه ألإ- ١
دقيقة مضت، ولكن، هذا ما يفعله النجاح. السيد الرئيس، أعتقد أن هولندا أوضحت منذ ٥٠

البداية أننا جئنا إىل نيويورك لتفعيل جرمية العدوان. وقد جئنا لتفعيله بتوافق اآلراء. وتوخت 
ا ذلك هولندا يف هذه املفاوضات قدرا كبريا من املرونة بشأن الطريقة احملددة اليت سنحقق 

التفعيل. وهذا هو سبب امتناعنا عن إبداء تعليقات مفصلة على خمتلف املقرتحات، ولكننا 
شجعنا الوفود يف مجيع املناقشات على أن تتوخى املرونة وأن تسعى إىل التوصل إىل حل 

توفيقي. ولذلك، فإننا سعداء جدا ألننا قد حققنا هذه النتيجة اآلن. 
ِّ                       ر السيدين نائيب الرئيس، ونشكر بالطبع السيدة امليس رة ومجيع من ساعدونا على وحنن نشك- ٢

ال. فهذا القرار الذي اختذ يف هذا الصباح الباكر، هذا  حتقيق هذا النجاح الكبري يف هذا ا
القرار اهلام ذو املغزى التارخيي كما مسعنا، هو دعم هائل للنظام وللقضية الذي حناول مجيعا أن 

ها وندافع عنها.نؤيد
بيان اليابان بعد االعتماد-واو واو

امسحوا يل يف البداية أن أنقل من خاللكم، سيدي نائب الرئيس، تقديرنا العميق لتفاين - ١
لب (النمسا)، وللجهود الدؤوبة اليت بذلتها، ولزمالئنا من الدول اكاميسرتنا، السيدة نادي

التيسري على مدار السنة بشأن تفعيل الوالية القضائية األطراف الذين شاركوا بنشاط يف عملية 
للمحكمة اجلنائية الدولية على جرمية العدوان.

وقد كان موقف اليابان بشأن مسألة التفعيل متسقا منذ مؤمتر كمباال. وإن رئيس الوفد - ٢
، الذي تويف لألسف منذ عدة سنوات، سيكون سعيدا الياباين آنذاك، السفري إيشريو كوماتسو

للغاية يف السماء. وكان هدفنا دائما ضمان الوضوح القانوين بشأن نطاق اختصاص احملكمة 
على جرمية العدوان واختاذ قرار بتوافق اآلراء بشأن التفعيل. وفيما يتعلق بالوضوح القانوين، يرد 

ختصاص احملكمة على جرمية العدوان يف اجلملة موقف اليابان األساسي بشأن نطاق تفعيل ا
) من نظام روما األساسي، اليت تنص على أن "يف حالة الدولة الطرف ٥(١٢١الثانية من املادة 

اليت ال تقبل التعديل، يكون على احملكمة أال متارس اختصاصها فيما يتعلق جبرمية مشمولة 
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لك الدولة أو ترتكب اجلرمية يف إقليمها". بالتعديل عندما يرتكب هذه اجلرمية مواطنون من ت
وحنن نؤمن إميانا راسخا بأن ذلك املفهوم هو الذي يتماشى مع مبدأ أساسي من مبادئ القانون 

سد يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات.  الدويل على النحو ا
جرمية يف ة وترحب اليابان بكون القرار التارخيي املتخذ اليوم بتفعيل اختصاص احملكم- ٣

العدوان اعتمد بتوافق اآلراء استنادا إىل هذا املفهوم.
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المرفق الثامن
البيانات المتعلقة باعتماد القرار الجامع المقدمة إلى الجمعية 

كانون ١٤في جلستها العامة الثالثة عشرة، المعقودة في 
٢٠١٧األول/ديسمبر 

بيان كولومبيا قبل االعتماد-ألف 
لقد انضمت كولومبيا إىل توافق اآلراء. ومع ذلك، وكما فعلت كولومبيا يف االجتماعات - ١

ا عملية تيسري القرار اجلامع. وتالحظ   ً                                                                   السابقة، نود أوال  أن نؤكد تقديرنا للطريقة اليت متت 
املعرب كولومبيا اجلهود اليت بذلتها السيدة داماريس كارنال (سويسرا) الستيعاب اآلراء املختلفة 

عنها يف القاعة، وتؤكد من جديد أن هذا الوفد على استعداد دائم للتواصل مع الدول األطراف 
املهتمة.

السيد نائب الرئيس، كما هو معلوم، قدمت كولومبيا مقرتحات تستند إىل النظام األساسي - ٢
لد يسعى إىل توافق والقانون املنطبق لتعزيز وتنقيح نص القرار اجلامع. ومع ذلك، فإن كولومبيا ب

اآلراء، وهي تضع يف اعتبارها أنه خالل هذه الفرتة، أثارت وفود قليلة خماوف تتعلق باإلشارة إىل 
السلطة التقديرية للمحكمة، والسلطة التقديرية ملكتب املدعي العام، على النحو الذي اقرتحته  

وأنشطة اإلدعاء.كولومبيا لتوضيح مسة أساسية وجوهرية من مسات األنشطة القضائية 
وتأسف كولومبيا ألننا على الرغم من احلوار املعقول واملبين على القانون الذي قمنا - ٣

بتدعيمه، مل يكن من املمكن التوصل إىل توافق اآلراء. وعلى الرغم من عدم التوصل إىل توافق 
للمدعي العام تظل اآلراء بشأن هذه املسألة، فإن السلطة التقديرية النظامية املمنوحة للقضاة و 

سليمة.
وإذ قلت ذلك، وتعبريا عن حسن النية وااللتزام، فقد سحب هذا الوفد اقرتاحه يف الفقرة - ٤

ً مكررا .٤٥
االعتمادقبلبيان دولة فلسطين -باء
تود دولة فلسطني ببساطة أن تنضم إىل األصوات اليت تعرب عن االمتنان، وخاصة - ١

ِّ                                                                    للميس رة، عن اجلهود الدؤوبة يف االتصال بالوفود لضمان التوصل التوافق يف اآلراء. 
كما تود دولة فلسطني أن تعرب عن تقديرها للوفود اليت شاركت بنشاط يف التوصل إىل - ٢

ودعمها، وخاصة بالنظر إىل التحديات غري املسبوقة اليت واجهتها حل وسط وأبدت مرونتها
دولة فلسطني منذ انضمامها إىل نظام روما األساسي. فمن خالل هذا القرار، أبدت مجعية 
الدول األطراف تضامنها يف السعي املشرتك لالضطالع بوالية احملكمة، وال سيما من خالل 

ا دون عوائق.ضمان قدرة الدول األطراف على الوفاء بالتزاما
االعتمادبعدبيان فرنسا -جيم
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أتفق مع زميلي ممثل اليابان وأود أن أبرز نقطتني أو ثالثا. أوال، امسحوا يل أن أشكر زمالئنا - ١
م يف إجياد حل توفيقي، والتوصل إىل توافق اآلراء، ويف اعتماد القرار  من سويسرا على مساعد

اجلامع.
ا إننا مجيعا - ٢ ندرك أن القرار النهائي يقع على عاتق مجعية الدول األطراف يف سياق جلسا

العامة.
وحنن ندرك بنفس القدر أن عدد املواضيع اليت متت تغطيتها وتعقيدها تتطلبا من اجلمعية أن - ٣

ا، ال سيما من خالل حتديد واضح لوظائف الفريق  حتدد عمليات تشغيلية لتحسني كفاء
هاي من جهة، وتلك اخلاصة بالفريق العامل يف نيويورك من جهة أخرى.العامل يف ال

وبالرغم من وجود فريقني عاملني، هناك مجعية واحدة فقط، وعلى الرغم من أنه ال وجود - ٤
لقاعدة واضحة بشأن هذه املسألة، فقد كان هناك اعرتاف دائم بأن ما يتم االتفاق عليه حبسن 

به مجيع الدول األعضاء. نية يف الهاي ينبغي أن تعمل
ومن مث فإن مما يثري قلقنا أن يرى وفد بلدي يف هذا العام أن هذه املمارسة موضع تساؤل - ٥

يف إطار املفاوضات بشأن القرار اجلامع، وخاصة فيما يتعلق باملساعدة القانونية. 
أن نلتزم وصحيح أنه يوجد فريقان عامالن، ولكنه ال ميكننا، من حيث املبدأ، إال - ٦

بتعليمات بلداننا، بصفتنا دبلوماسيني ومهنيني. وتظل هذه املالحظة صاحلة سواء كانت لنا بعثة 
أو سفارة يف الهاي ويف نيويورك، وسواء كانت لنا بعثة أو سفارة إما يف نيويورك أو يف الهاي.

الرائع الذي وختاما، أود أن أغتنم هذه الفرصة ألتقدم بالشكر لنائب الرئيس على العمل- ٧
أجنزه يف االضطالع بواليته يف الهاي بنجاح كبري، ويشمل ذلك هذا املساء.

ا. وبالتايل، فإن - ٨ وقد متت مناقشة بعض املواضيع بصرامة ومل يكن من السهل االتفاق بشأ
وفد بلدي يرى أنه جيب علينا أن نواصل ممارستنا املتمثلة يف املشاركة يف هذه املفاوضات حبسن 

ية.ن
مادبيان ألمانيا بعد االعت-دال
ا وفود اليابان وفرنسا وكندا واململكة املتحدة. كما إننا ناتالبياإىلأملانياتنضم اليت أدلت 

.الشواغلنفسنعرب عن 
بيان كندا بعد االعتماد-هاء

القرار.شكرا للميسرة على عملها الدؤوب يف تنسيق هذا - ١
ا يف - ٢ ا الوفود اليت ساعدت مسامها وحنن نعرب أيضا عن تقديرنا للمرونة اليت أبد

املناقشات على التوصل إىل توافق اآلراء.
بعض الشواغل بشأن بالفعل خرى، فإن كندا هلا األوفود بعض الومع ذلك، وكما ذكرت - ٣

بأكرب قدر عندما اناجلمعية تستفيدالطريقة اليت مت اتباعها. وحنن نرى أن كفاءة وفعالية 
تستخدم النصوص املتفق عليها يف نيويورك أو الهاي كأساس النطالق املناقشات خالل دورات 

اجلمعية.
ويف حني أن الدول األطراف تتمتع دائما باحلرية يف إثارة شواغلها حني تأخذ الكلمة، - ٤

سبق البت فيها.ينبغي لنا أن نتجنب إعادة التفاوض بشأن املسائل اليت
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بيان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بعد -واو
االعتماد

ِّ                                                      أود بدوري أن أهنئ ميس رة القرار اجلامع على التوصل إىل االتفاق بشأنه وعلى كل ما - ١
قامت به من عمل شاق.

يل من أن أؤيد مداخالت وإن من دواعي سرورنا أننا نقوم بعمل بناء، ومع ذلك، ال بد - ٢
املتكلمني السابقني من فرنسا وكندا وأن أتفق مع مها.

وحنن نشاطرمها هذه الشواغل اإلجرائية املتعلقة بإعادة فتح النص الذي سبق االتفاق عليه - ٣
يف الفريق العامل يف الهاي.

بيان اليابان بعد االعتماد-زاي
ا ً                  امسحوا يل أوال  أن أعرب عن تقدير - ١ وفد بلدي خالص ملمثلة سويسرا املوقرة لقياد

. مفاوضات معقدة للغاية بشأن هذا القرار اجلامع
وامسحوا يل فقط أن أشري إىل شيء واحد. ففي الوقت الذي أعرب فيه عن احرتامي - ٢

الكامل ملسامهات الدول األطراف يف وضع الصيغة النهائية للقرار اجلامع الذي اعتمدناه للتو، 
أود أن أسرتعي انتباه هذه اجلمعية إىل املسألة اإلجرائية املتعلقة باملفاوضات حول مشروعه يف 

رك. وكما ذكر زمالئي يف األيام القليلة املاضية، فقد نوقش هذا املشروع باستفاضة يف نيويو 
الهاي، مما أدى إىل توافق يف اآلراء يستند إىل حل وسط بشأن بعض املسائل اهلامة، ومتت 

املوافقة عليه من بإجراء الصمت يف الهاي قبل إرساله إىل نيويورك. 
د فتحه بطريقة ما يف عملية نيويورك ومت تعديله إىل صيغته غري أن النص املتفق عليه أعي- ٣

احلالية. ويف حني أننا ندرك متاما أن القرار النهائي بشأن النص يعود للجمعية، فإننا نأمل أن 
حترتم على النحو الواجب مجيع املفاوضات والتوافق الذي مت التوصل إليه يف الهاي، وكذلك 

ي ونيويورك.التقسيم الصحيح للعمل بني الها
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