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الجزء األول
الوقائع

ِّ  مقد مة-ألف

، “)اجلمعية’’وفقا لقرار مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (-١
ذته  ا السادسة عشرة، املعقودة يف ّ    الذي اخت  كانون األول/ ديسمرب ١٤يف اجللسة الثالثة عشرة من دور

.٢٠١٨ديسمرب١٢إىل ٥، عقدت اجلمعية اجتماعها السابع عشر يف الهاي من ٢٠١٧
، دعا رئيس اجلمعية مجيع الدول األطراف يف نظام روما األساسي )١(وفقا للنظام الداخلي للجمعية-٢

ُ                                                              للمشاركة يف الدورة. كما د عيت الدول األخرى اليت وقعت على النظام األساسي أو الوثيقة اخلتامية 
للمشاركة يف الدورة بصفة مراقب.

دعي حلضور الدورة (النظام الداخلي) داخلي جلمعية الدول األطراف من النظام ال٩٢ووفقا للمادة -٣
بصفة مراقب أيضا ممثلو املنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى اليت تلقت دعوة دائمة من اجلمعية 

ا ذات الصلة فضال عن ممثلي املنظمات احلكومية الدولية واهليئات الدولية األخرى )٢(العامة وعمال بقرارا
وسائر اهليئات الدولية املدعوة حلضور مؤمتر األمم املتحدة للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية 

لية ) أو املعتمدة لدى اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدو ١٩٩٨متوز/يوليه –(روما، حزيران/يونيه 
أو اليت دعتها مجعية الدول األطراف.

وجهت الدعوة إىل املنظمات غري ،من النظام الداخلي٩٣وعمال باملادة ،وفضال عن ذلك–٤
احلكومية املدعوة إىل مؤمتر روما واملسجلة لدى اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية ذات املركز 
لس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة واليت تتصل أنشطتها بأنشطة  االستشاري لدى ا

.وحضرت وشاركت يف أعمال اجلمعية، احملكمة
من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف دعيت الدول التالية للحضور خالل ٩٤ووفقا للمادة –٥

غينيا االستوائية، و مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، و بوتان، إسواتيين، و عمل مجعية الدول األطراف: 
وميامنار ونيوي ،تحدة)امل-واليات ميكرونيزيا (و موريتانيا، و لبنان، و مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، و 

وتوفالو.،وتركمانستان،وتونغا،وجنوب السودان،والصومال،ورواندا،وبابوا غينيا اجلديدة،وباالو
.-ICC-ASP/17/INF.1وترد قائمة الوفود املشاركة يف الدورة يف الوثيقة -٦
ُ     كوون (مجهورية كوريا)، الذي انت خب يف غون  -وافتتح الدورة رئيس مجعية الدول األطراف، السيد أو-٧

الدورات من السابعة عشرة إىل التاسعة عشرة.

-٣) الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك، ١(
جيم.- ) ، اجلزء الثاين Corr.1و ICC-ASP/1/3(٢٠٠٢أيلول/سبتمرب ١٠
٣٢٣٧)، و٢٩-(د ٣٢٠٨)، و٢٠-(د ٢٠١١)، و٥-(د ٤٧٧)، و٣-(د ٢٥٣قـرارات اجلمعية العامة  ) ٢(

، ٤٤/٦، و٤٣/٦، و٤٢/١٠، و٣٦/٤، و٣٥/٣، و٣٥/٢، و٣٣/١٨، و٣١/٣)، و٣٠-(د ٣٣٦٩)، و٢٩-(د 
، ٤٩/٢، و٤٩/١، و٤٨/٢٦٥، و٤٨/٢٣٧، و٤٨/٥، و٤٨/٤، و٤٨/٣، و٤٨/٢، و٤٧/٤و، ٤٦/٨، و٤٥/٦و
٥٤/١٠، و ٥٤/٥، و ٥٣/٢١٦، و ٥٣/٦، و ٥٣/٥، و٥٢/٦، و ٥١/٢٠٤، و٥١/٦، و٥١/١، و٥٠/٢و
، ٥٧/٣١، و٥٧/٣٠، و٥٧/٢٩، و٥٦/٩٢، و٥٦/٩١، و٥٦/٩٠، و٥٥/١٦١، و٥٥/١٦٠، و٥٤/١٩٥و
، ٥٩/٥٢، و٥٩/٥١، و٥٩/٥٠، و٥٩/٤٩، و٥٩/٤٨، و٥٨/٨٦، و٥٨/٨٥، و٥٨/٨٤، و٥٨/٨٣، و٥٧/٣٢و
٦٤/١٢٣و٦٤/١٢٢و٦٤/١٢١، و٦٤/٣، و٦٣/١٣٢، و٦٣/١٣١، و٦١/٢٥٩، و٦١/٤٣، و٥٩/٥٣و
٥٦/٤٧٥واملقرر ٦٤/١٢٤و
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٢٥وفقا للمادة و ، ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ٥يف اجللسة العامة األوىل للجمعية، املعقودة يف و -٨
وجنوب ،جلنة وثائق التفويض: إكوادورعضوية للعمل يف ةالتاليُ ّ         ع ي نت الدول من نظامها الداخلي، 

واليابان.،وهنغاريا،ونيوزيلندا،والنمسا،وغواتيماال،ورومانيا،ودولة فلسطني،أفريقيا
وقدمت األمانة العامة . اجلمعيةأمني مبهام مدير أمانة اجلمعية، السيد رينان فيليسيس، اضطلع و –٩

اخلدمات للجمعية.
، التزمت اجلمعية دقيقة ٢٠١٨ول/ديسمرب كانون األ٥يف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف و -١٠

، ويف حلظة تذكارية من النظام الداخلي للجمعية٤٣صمت خمصصة للصالة أو التأمل، وفقا للمادة 
ألرواح الضحايا على اخلصوص.

):ICC-ASP/17/1/Rev.3ّ                            ويف اجللسة نفسها، أقر ت اجلمعية جدول األعمال التايل (-١١
الرئيسُ  افتتاح الدورة من لد ن -١
فرتة صمت للصالة أو التأمل-٢
إقرار جدول األعمال.-٣
الرئيس.انتخاب نائب-٤
انتخاب عضو من أعضاء املكتب.- ٥
الدول اليت عليها متأخرات.-٦
سابعة عشرة :وثائق تفويض ممثلي الدول يف الدورة ال-٧

(أ) تعيني جلنة وثائق التفويض
التفويضتقرير جلنة وثائق (ب) 

تنظيم األعمال.-٨
ّ  مناقشات عام ة.- ٩

تقرير عن أنشطة املكتب.-١٠
تقرير عن أنشطة احملكمة.-١١
تقرير جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا.- ١٢
انتخاب أعضاء اللجنة االستشارية بشأن ترشيح القضاة.- ١٣
ئماين للضحايا.انتخاب أعضاء جملس إدارة الصندوق االست-١٤
النظر يف ميزانية السنة املالية السابعة عشرة واعتمادها.- ١٥
.احلساباتالنظر يف تقارير مراجعة-١٦
استعراض العمل والوالية التنفيذية آللية الرقابة املستقلة.- ١٧
تعديالت على نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.- ١٨
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التعاون.- ١٩
الذكرى السنوية العشرون العتماد نظام روما األساسي.-٢٠
مقررات تتعلق باالجتماع القادم مبا يف ذلك حتديد املواعيد واألماكن.-٢١
مقررات تتعلق باالجتماع القادم للجنة امليزانية واملالية مبا يف ذلك حتديد املواعيد -٢٢

.واألماكن
مسائل أخرى.- ٢٣

يف الوثيقة انةترد القائمة املشروحة باملواد املدرجة يف جدول األعمال املؤقت يف مذكرة األمو - ١٢
ICC-ASP/17/1/Add.1.

ا وافقت اجلمعية على برنامج العمل وقررت أن جتتمع يف دورة عامة وكذلك -١٣ ويف اجللسة األوىل ذا
مت تعيني السيد و . ٢٠١٩ً                         أنشأت اجلمعية فريق عمل معنيا  بامليزانية الربناجمية لعام و يف شكل فريق عامل. 

السيد ّ ني  ُ . وع  ٢٠١٩ً                                            ينس أوتو هورسلوند (الدامنرك) منسقا  للفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية لعام 
للمشاورات بشأن القرار اجلامع.ً فنسنت ريتنر (سويسرا) منسقا  

الدورة الثانيةأثناءلقضايا المعروضة على جدول أعمال الجمعية النظر في ا-باء 

انتخاب نائب الرئيس- ١

، انتخبت اجلمعية العامة ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ٥يف اجللسة العامة األوىل املعقودة يف -١٤
نائبا لرئيس من نظامها الداخلي، السيد ينس أوتو هورسلند (الدامنرك) ٢٩بالتزكية، عمال باملادة 

الذي انتخب نائبا للرئيس يف الدورات ،اجلمعية الستكمال مدة والية السيد مومار ديوب (السنغال)
آذار/مارس ١٩والذي استقال من منصبه اعتبارا من ،التاسعة عشرة للجمعيةإىل السابعة عشرة من 

٢٠١٨.

انتخاب عضو من أعضاء المكتب- ٢

، انتخبت اجلمعية٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ٥املعقودة يف يف اجللسة العامة األوىل، -١٥
يف اعضو باعتبارها الستكمال والية دولة فلسطني ،من نظامها الداخلي٢٩عمال باملادة بنغالديش،

التاسعة الدورةام تختالسابعة عشرة للجمعية وانتهاء باالدورةام تختمن اليوم التايل الابتداءاملكتب 
).٣برتتيبات داخلية يف جمموعة آسيا واحمليط اهلادي(عمال ، عشرة

الدول التي عليها متأخرات- ٣

ُ                       ، أ بلغت اجلمعية بأن الفقرة ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ٥يف اجللسة العامة األول ، املعقودة يف -١٦
الدول األطراف.من١١من "نظام روما األساسي" تنطبق على١١٢من املادة ١

عربا الرابط ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٤انظر جدول األعمال ومقررات جلسة املكتب املعقودة يف ٣
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ICC-ASP-2017-Bureau-07.pdf.
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ا لدى -١٧ وجدد رئيس اجلمعية النداء إىل الدول األطراف اليت عليها متأخرات أن تسوي حسابا
احملكمة يف أقرب وقت ممكن. كما ناشد الرئيس كافة الدول األطراف أن تدفع أنصبتها املقررة لعام 

يف حينها.٢٠١٨

وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف في الدورة السابعة عشرة- ٤

، اعتمدت اجلمعية ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ١٢، املعقودة يف الثالثة عشرةويف اجللسة العامة -١٨
تقرير جلنة وثائق التفويض (انظر املرفق األول هلذا التقرير).

المناقشة العامة- ٥

كانون ٧و ٦و٥، املعقودة يف والسابعةويف اجللسات العامة الثانية والثالثة والرابعة-١٨
،أفغانستان،إستونيا،أسرتاليا،إسبانيا،األرجنتنيكل من ، أدىل ببيانات ممثلو٢٠١٨األول/ديسمرب 

،الربتغال،الربازيل،باراغواي،إيطاليا،يسلنداأ،أيرلندا،أوغندا،أوروغواي،أندورا،أملانيا،إكوادور
،املتعددة القوميات)-بوليفيا (دولة ،دابولن،بوركينا فاسو،بوتسوانا،بنما،بنغالديش،بلغاريا،بلجيكا

جنوب ،مجهورية الكونغو الدميقراطية،مجهورية كوريا،اجلمهورية التشيكية،تونس،ترينيداد وتوباغو،بريو
،سرياليون،سويسرا،السويد،سلوفينيا،سلوفاكيا،السلفادور،رومانيا،دولة فلسطني،جورجيا،أفريقيا
،قربص،فنلندا،البوليفارية)–فنزويال (مجهورية ،الفلبني،فرنسا،فانواتو،واتيماالغ،غانا،غامبيا،شيلي
،مالوي،املكسيك،مايل،مالطة،ليسوتو،ليختنشتاين،لكسمربغ،كينيا،كولومبيا،كوستاريكا،كندا

،نيجرييا،األورويب)(باسم االحتاد النمسا،النرويج،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
-إيران (مجهورية ممثلو كل من يانات أيضابأدىل بو .اليونان،اليابان،هولندا،هنغاريا،نيوزيلندا

.وكوبا،والصني،اإلسالمية)
اللجنة الدولية ببيانات أيضا ممثلو كل من نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية، و وأدىل-٢٠

.نظام مالطة ذو السيادة املستقلة، و اللجنة الدولية للصليب األمحر، و سائل اإلنسانيةلتقصي احلقائق يف امل
تمع املدين التالية ببيانات: -٢١ النقابة األمريكية للمحامني، وحتالف احملكمة اجلنائية وأدلت منظمات ا

من أجل احملكمة الدولية، واللجنة املكسيكية للدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها، وحتالف جورجيا 
اجلنائية الدولية التابع ملركز حقوق اإلنسان، ومنظمة هيومن رايتس وتش، واالحتاد الدويل من أجل حقوق 
اإلنسان، والتحالف النيجريي من أجل احملكمة اجلنائية الدولية التابع للشبكة األفريقية املعنية بالعدالة 

والتحالف ،رملانيون من أجل العمل العامليبمنظمة و ،منظمة ال سالم بدون عدالةاجلنائية الدولية، و 
الفلبيين من أجل احملكمة اجلنائية الدولية، وفريق تنسيق العدالة االنتقالية.

تقرير عن أنشطة المكتب- ٦

، أحاطت اجلمعية علما ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ٥يف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف - ٢٢
أو غون كوون. وأشار الرئيس إىل سعادة السيد بالتقرير الشفوي عن أنشطة املكتب، الذي ألقاه الرئيس 

يف االضطالع جلسة رمسية ملساعدة اجلمعية ١٨أنه منذ انعقاد الدورة السادسة عشرة، عقد املكتب 
ا مبوجب نظام روما األساسي. مبسؤوليا
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أفرقته ٢٠١٨يف عام اضطلع به أعرب الرئيس، بالنيابة عن املكتب، عن سعادته بالعمل الذي -٢٣
م قد أجنزوا والي اجلمعية  ة العاملة يف الهاي ونيويورك، وكذلك من قبل امليسرين واملنسقني القطريني أل

، ونائب الرئيس السفري ميشال مالنيار (سلوفاكيا) ونائب الرئيس السفري مومار قيادة املنسقنيببنجاح 
ديوب (السنغال)، يليهما منسق الفريق العامل يف الهاي، السفري ينس أوتو هورسلند (الدامنرك). كما 

حتت قيادة السفري ماريا ترييزا دي خيسوس إنفانيت  ةكمو أعرب عن سروره لعمل الفريق الدراسي املعين باحل
موعة األوىل  كايف (شيلي) والسفري هريوشي إينوماتا (اليابان)، فضال عن جهات التنسيق اخلاصة با

موعة الثانية.  التقارير والتوصيات ذات الصلة بشأن املسائل الداخلة يف نطاق بتقدميّ        مك ن املكتب ّ مم اوا
.كي تنظر فيهاة اجلمعية لوالي

تقرير عن أنشطة المحكمة- ٧

، استمعت اجلمعية إىل ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ٥يف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف -٢٤
ا القاضي شيلي إيبو  أوسوجي، رئيس احملكمة، والسيدة فاتو بنسودا، املدعية العامة - بيانات أدىل 

.)٤(جلمعية علما بالتقرير املتعلق بأنشطة احملكمة اجلنائية الدوليةللمحكمة. ويف اجللسة نفسها، أحاطت ا

تقرير مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا- ٨

أدىل ، استمعت اجلمعية إىل بيان٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ٥يف اجللسة األوىل، املعقودة يف -٢٥
نظرت اجلمعية العامة يف و رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا. به السيد موتو نوغوشي، 

التقرير املتعلق مبشاريع وأنشطة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا وأحاطت علما به، وذلك للفرتة 
.)٥(٢٠١٨وحزيران/يوني٣٠إىل ٢٠١٧ومتوز/يولي١من 

رشيح القضاةبشأن تانتخاب أعضاء اللجنة االستشارية - ٩

، بناء على توصية ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ٥يف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف -٢٦
لفرتة ة أمساؤهمالثمانية التاليبشأن ترشيح القضاةّ                                  عي نت اجلمعية  أعضاء اللجنة االستشارية ،)٦(املكتب

:٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ٥ثالث سنوات تبدأ يف 
)؛براك (دولة فلسطنيأمحد حممد بن محاد السيد 

السيد كورنيليو بورسان (رومانيا)؛
(ج) السيد برونو كوت (فرنسا)؛

(د) السيد أدريان فولفورد (اململكة املتحدة)؛
السيدة لوسي موثوين كامبونـي (كينيا)؛(ه) 

(و) السيدة ساجني مامسينو موناغينغ (بوتسوانا) 
(ز) السيد إنريك إدواردو رودريغيس فيلتزي (بوليفيا)؛ 

)٤  (ICC-ASP/17/9

)٥  (ICC-ASP/17/14

)٦ (ICC-ASP/17/21
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(ح) السيدة سيلفيا هيلينا دي فيغويريدو شتاينر (الربازيل).
وسينتخب العضو التاسع يف اللجنة االستشارية أثناء الدورة الثامنة عشرة للجمعية.-٢٧

انتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا- ١٠

ا تلقت مخسة )٧(٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب ٢يف مذكرة مؤرخة -٢٨ ، أشارت األمانة إىل أ
م ،ترشيحات وقدمت إىل اجلمعية قائمة باملرشحني اخلمسة الذين رشحتهم الدول األطراف النتخا
جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا.أعضاء يف 

، بناء على توصية املكتب، ٢٠١٨كانون األول/ ديسمرب ٥يف اجللسة األوىل، املعقودة يف -٢٩
بالتزكية ، عن االقرتاع السري، وانتخبت ICC-ASP/1/Res.5من القرار ١١استغنت اجلمعية، وفقا للقرة 
جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا:األعضاء التالية أمساؤهم يف 

؛(بنغالديش)باللالشيخ حممد 
السيدة أرمينكا هيلي (اململكة املتحدة)؛
(ج) السيدة ماما كوييت دومبيا (مايل)؛

(د) السيد غوشا لوردكيبانيدزه ، (جورجيا)؛ 
(هـ) السيد فيلييب ميشيين (أوروغواي).

لس يف الدورة السابعة عشرة لفرتة ثالث سنوات ُ انت  وقد –٣٠ كانون ٥يف ً بدءا  خب أعضاء ا
.٢٠١٨األول/ديسمرب 

النظر في ميزانية السنة المالية السابعة عشرة واعتمادها- ١١

، استمعت اجلمعية إىل بيانات ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ١٠، املعقودة يف الثامنةويف اجللسة -٣١
ا السيد بيرت لويس، رئيس قلم احملكمة  والسيد هيتوشي كوزاكي، رئيس جلنة امليزانية واملالية.أدىل 

وتقارير جلنة ٢٠١٩نظرت اجلمعية، من خالل فريقها العامل، يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام و -٣٢
امليزانية واملالية وتقارير املراجع اخلارجي.

اجلمعية تقرير اعتمدت ،٠١٨٢كانون األول/ديسمرب ١٢املعقودة يف ة الثالثة عشرة لساجليف و -٣٣
فيه، يف مجلة أمور، ت) الذي قامICC ASP/17/WGPB/CRP.1الفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية (

ا احلادية والثالثنيامليزانيةاجلمعية توصيات جلنة ّ تقر  أن ببنقل توصية الفريق العامل  ، مع واملالية يف دور
.ICC-ASP/17/Res.4ى النحو املبني يف القرار التعديل اإلضايف  املدخل على الربنامج الرئيسي الرابع، عل

ووافقت عليها بتوافق ، ٢٠١٩ويف اجللسة نفسها، نظرت اجلمعية أيضا يف امليزانية الربناجمية لعام -٣٤
اآلراء.

اويف اجللسة -٣٥ بشأن امليزانية ICC ASP/17/Res.4، اعتمدت اجلمعية بتوافق اآلراء القرارذا
يتعلق مبا يلي:الربناجمية فيما 

)٧ (ICC-ASP/17/18
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يورو١٠٠١٣٥١٤٨، مبا يف ذلك اعتمادات يبلغ جمموعها ٢٠١٩امليزانية الربناجمية لعام 
األقساط املدفوعة لقرض بواسطةا املبلغ نخفض هذيو داول التوظيف لكل برنامج من الربامج الرئيسية. جل

؛الدولة املضيفة
؛٢٠١٩صندوق رأس املال املتداول لعام 

؛االشرتاكات املستحقة الدفع(ج) 
(د) صندوق الطوارئ؛

) جدول األنصبة املقررة لقسمة نفقات احملكمة؛هـ(
؛٢٠١٩) متويل االعتمادات لعام و(
مباين احملكمة؛)ز(

؛٢٠١٨حتويل األموال بني الربامج الرئيسية يف إطار امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام (ح)
؛مراجعة احلسابات) ط(

(ي) اإلشراف على إدارة امليزانية؛
؛وضع مقرتحات امليزانية(ك) 
ج اسرتاتيجي يف حتسني عمليات وضع امليزانية(ل)  ؛اتباع 
(م) 

(ن) املوارد البشرية؛
(س) اإلحاالت الواردة من جملس األمن؛

(ع) التعديالت املدخلة على النظام املايل والقواعد املالية؛
اسية السنوات يف  جمال تكنولوجيات املعلومات وإدارة املعلومات(ف) االسرتاتيجية اخلم

(ص) تعديل القواعد اإلجرائية السارية يف جلنة امليزانية واملالية.
الواردة يف وعمال بالوالية ،٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ١١املعقودة يف احلادية عشرةيف اجللسة و -٣٦

، اعتمدت اجلمعية العامة بتوافق اآلراء القرار ١، الفقرة ون، الفرع نICC-ASP/16/Res.1القرار 
ICC-ASP/17/Res.1قضاة احملكمة اجلنائية الدولية.املتعلق مبرتبات

الحساباتالنظر في تقارير مراجعة-١٢

، استمعت اجلمعية إىل بيان أدىل ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ١٠املعقودة يف الثامنةيف اجللسة -٣٧
اخلارجي، السيد ديدييه ميغود. أحاطت اجلمعية علما احلسابات بالنيابة عن مراجع غي بيويلبه السيد 
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كانون الثاين/يناير ١للفرتة من مةمع التقدير بتقارير املراجع اخلارجي عن مراجعة البيانات املالية للمحك
اوالصندوق االستئماين للضحايا عن الفرتة )٨(٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١إىل  .)٩(ذا

التنفيذيةتهاووالياستعراض عمل آلية الرقابة المستقلة- ١٣

إىل املكتب أن يواصل استعراض عمل آلية اجلمعيةطلبت، ICC-ASP/17/Res.5مبوجب القرار -٣٨
الرقابة املستقلة وواليتها التنفيذية، وأن ينظر باإلضافة إىل ذلك يف تعديل تلك الوالية لتشمل التحقيق يف 

.ادعاءات سوء السلوك املتعلقة باملسؤولني السابقني

تعديالت على نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات- ١٤

احلادية عشرةيف اجللسة . و )١٠(أحاطت اجلمعية علما بتقرير الفريق العامل املعين بالتعديالت-٣٩
، الذي ICC ASP/17/Res.2، اعتمدت اجلمعية القرار٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ١١املعقودة يف 

من نظام روما ٥١من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، عمال باملادة ٢٦قررت مبوجبه تعديل املادة 
األساسي. 

التعاون- ١٥

، نظرت اجلمعية يف ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ٧اخلامسة، املعقودة يف العامةيف اجللسة- ٤٠
يف مناقشة عامة تألفت من ثالثة حماور بشأن التحقيقات املالية يف إطار موضوع التعاون مع احملكمة

متابعة إعالن باريس؛ وبشأن االعتقاالت يف إطار متابعة االستنتاجات اليت خلصت إليها احللقة الدراسية 
.املعقودة يف الهاي؛ وبشأن االتفاقات الطوعية والتعليق عليها وآفاقها املستقبلية

، اعتمدت اجلمعية ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ١١املعقودة يف احلادية عشرةالعامة ةلساجليف و -٤١
بشأن التعاون.ICC-ASP/17/Res.3بتوافق اآلراء القرار

الذكرى السنوية العشرون العتماد نظام روما األساسي-١٦

حلقة ، عقدت اجلمعية العامة ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ٧يف اجللسة السادسة املعقودة يف -٤٢
مواجهة التحديات –ن العتماد نظام روما األساسيو الذكرى السنوية العشر ’’حول موضوع نقاش عامة 

، يف احلكومية. وشاركت الدول األطراف واملنظمات اإلقليمية، وكذلك املنظمات غري ‘‘احلالية واملقبلة
مناقشة كان اهلدف منها هو حتديد رؤية الدعم والقدرات والتكيف الالزم للمحكمة ونظام روما األساسي  

.ككل من أجل مواصلة االضطالع بواليتهما بفعالية

ل د الثاين، اجلزء ICC-ASP/17/20), vol. II, part C.1(٢٠١٥)  الوثائق الرمسية ... الدورة السابعة عشرة ... ٨( ّ              )، ا
١جيم، 

.٢املرجع نفسه، اجلزء جيم، ) ٩(
)١٠ (ICC-ASP/17/35
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قرار بشأن مواعيد وأماكن انعقاد الدورات المقبلة لجمعية الدول األطراف-١٧

إىل األمانة اجلمعيةطلبت، ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ١٢املعقودة يف الثالثة عشرة يف اجللسة- ٤٣
وطلبت إىل املكتب أن يتخذ قرارا بشأن تاريخ أن تعرض خيارات حتديد موعد الدورة املقبلة للجمعية،

.كانون الثاين/يناير ٣١حبلول الثامنة عشرةومكان انعقاد الدورة

القادم بما في ذلك تحديد المواعيد واألماكننية والمالية لجنة الميزامقررات تتعلق باجتماع - ١٨

، قررت اجلمعية العامة أن ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ١٢املعقودة يف الثالثة عشرةيف اجللسة-٤٤
٣نيسان/ أبريل إىل ٢٩تعقد جلنة امليزانية واملالية دورتيها الثانية والثالثني والثالثة والثالثني يف الهاي، من 

، على التوايل.٢٠١٩سبتمرب ٦آب/أغسطس، ٢٦و٢٠١٩أيار/مايو 

مسائل أخرى- ١٩

بشأن مشاركة الضحايا والتمثيل القانوينحلقة نقاش )أ(

، عقدت اجلمعية حلقة ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ١١يف اجللسة العامة العاشرة املعقودة يف -٤٥
النجاحات والتحديات فيما يتعلق مبشاركة الضحايا والتمثيل القانوين بعد ’’نقاش ركزت على موضوع 

‘.‘عاما عن اعتماد نظام روما األساسي٢٠مرور 

الصندوق االستئماين ملشاركة أقل البلدان منوا والدول النامية األخرى يف أعمال اجلمعية)ب(

لصندوق على التربعات اليت قدمتها للكل من فنلندا وأيرلندا والفلبنيأعربت اجلمعية عن تقديرها-٤٦
االستئماين ملشاركة أقل البلدان منوا والدول النامية األخرى يف أعمال اجلمعية.

قد استفادت من الصندوق االستئماين حلضور الدورة أربعة وفودوالحظت اجلمعية بارتياح أن-٤٧
.السابعة عشرة للجمعية
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الثانيالجزء
ذات الصلةوالوثائق٢٠١٩المراجعة الخارجية للحسابات، الميزانية البرنامجية لعام 

مقدمة-ألف

٢٠١٩على مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام ً كان معروضا  -١
متوز/٢٥املقدمة من مسجل احملكمة اجلنائية الدولية (احملكمة)، يف صيغتها األولية، يف 

ة) والبيانات للجنة امليزانية واملالية (اللجن)٣(واحلادية والثالثني)٢(، وتقريرا الدورتني الثالثني)١(٢٠١٨يوليه 
والبيانات املالية للصندوق )٤(٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١املالية عن الفرتة 

. كما كان )٥(٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١االستئماين للضحايا عن الفرتة 
ا احلادية والثالثني الذي بينت فيه احملكمة ً                                          معروضا  على اجلمعية املرفق الرابع بتقرير اللجنة عن  أعمال دور

اآلثار املرتتبة يف امليزانية على توصيات اللجنة يف إطار ميزانيات الربامج الرئيسية.
واستمعت اجلمعية، يف جلستها العامة الثامنة، إىل بيانات ألقاها مسجل احملكمة السيد بيرت -٢

كوزاكي، وممثل املراجع اخلارجي للحسابات (حمكمة مراجعة لويس، ورئيس اللجنة، السيد هيتوشي  
احلسابات، فرنسا) السيد غي بيويل. وساعدت اللجنة كذلك، السيدة إيلينا سوبكوفا، عضو اللجنة.

كما عقدت . ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ١١و١٠واجتمع الفريق العامل املعين بامليزانية يومي -٣
ُ ِ                                                      ة اجلمعية. وأ عر ب عن آراء متباينة بشأن املشاركة يف املشاورات غري الرمسية. مشاورات غري رمسية أثناء دور 

والحظت بعض الدول أنه من املهم أن يشارك ممثلو احملكمة يف املفاوضات املتعلقة مبيزانية احملكمة. ومن 
لة. ناحية أخرى، أشارت بعض الدول إىل أن مفاوضات امليزانية ينبغي أن تكون عملية حتركها الدو 

وحضرت احملكمة معظم املشاورات غري الرمسية قبل انعقاد دورة اجلمعية.
كانون األول/ديسمرب مت النظر يف مشروع القرار ووضعه يف صيغته ١١وأثناء االجتماع املعقود يف -٤

النهائية.

المراجعة الخارجية للحسابات-باء

اخلارجي للحسابات وبتعليقات اللجنة ذات ً                           أحاطت اجلمعية علما  مع التقدير بتقارير املراجع -٥
ا احلادية والثالثني. الصلة، الواردة يف التقرير املتعلق بأعمال دور

مبلغ االعتمادات- جيم

يورو مبا يف ٥٠٠٨٧٦١٥٠للمحكمة مقدار ٢٠١٩بلغت امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٦
(القرض املقدم من الدولة املضيفة).٢–لسابعيورو تتعلق بالربنامج الرئيسي ا١٠٠٥٨٥٣ذلك 

لد الثاين، اجلزء ألف.،(ICC-ASP/17/20)٢٠١٨الوثائق الرمسية ... الدورة السابعة عشرة ... )١( ا
.١-املرجع نفسه، اجلزء باء)٢(
.٢-املرجع نفسه، اجلزء باء)٣(
.١-املرجع نفسه، اجلزء جيم)٤(
.٢-جيماملرجع نفسه، اجلزء )٥(
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ا احلادية والثالثني ٢٠١٩نظرت اللجنة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٧ للمحكمة أثناء دور
االت اليت ميكن فيها حتقيق وفورات. وتبعا  لذلك، أوصت اللجنة بأن  ً                       وخلصت إىل أن هنالك بعض ا

يورو ١٠٠٥٨٥٣يورو مبا يف ذلك ٨٠٠٢٨٥١٤٨ة إىل ما جمموعه خيفض املبلغ املخصص للميزاني
(القرض املقدم من الدولة املضيفة).٢-املتعلقة بالربنامج الرئيسي السابع

وأثنت اجلمعية على اجلهود اليت تبذهلا احملكمة إلجياد مدخرات وكفاءات، ال سيما يف الربنامج -٨
شواغل عميقة بشأن مستوى الزيادة يف الربنامج الرئيسي الثاين الرئيسي الثالث. وأعربت بعض الدول عن 

والربنامج الرئيسي السادس. وشددت أخرى على أنه ال ينبغي حتقيق وفورات إضافية يف الربنامج الرئيسي 
الثاين، يف حني كان هناك فهم واسع فيما يتعلق بالربنامج الرئيسي السادس.

الربنامج الرئيسي  نها تقرير اللجنة، مع تسوية إضافية  مع وأقرت اجلمعية التوصية اليت يتضم-٩
.ICC-ASP/17/Res.4على حنو ما هو وارد يف القرار السادس 

وباإلضافة إىل املناقشات اليت أجراها مكتب اجلمعية بشأن عملية انتخاب املدعي العام، الحظت -١٠
ذه العملية يف عام  سوف يستوعبها الربنامج الرئيسي الرابع ضمن ٢٠١٩اجلمعية أن أي تكاليف ترتبط 

ميزانيتها املعتمدة.
يورو.١٠٠١٣٥١٤٨لذلك وافقت اجلمعية على اعتمادات امليزانية مبقدار  -١١
، بدون ٢٠١٩والحظت اجلمعية أن املستوى الكلي لألنصبة املقررة بالنسبة للميزانية الربناجمية لعام - ١٢

ألف يورو.٥٥٠١٤٤(القرض املقدم من الدولة املضيفة) يبلغ مقدارها ٢- بعحساب الربنامج الرئيسي السا

صندوق رأس المال المتداول والصندوق االحتياطي- دال

قررت اجلمعية احملافظة على املستوى احلكمي لصندوق الطوارئ عند سبعة ماليني يورو.-١٣
اية السنة إذا ما تعذر وأذنت اجلمعية للمحكمة مبناقلة األموال من برنامج -١٤ رئيسي إىل غريه يف 

استيعاب تكاليف األنشطة غري املتوقعة ضمن برنامج رئيسي بعينه فيما يتوفر فائض يف برنامج رئيسي غريه 
قبل اللجوء إىل صندوق الطوارئ.٢٠١٨وذلك لضمان استنفاد كافة االعتمادات املخصصة لعام 

ة امليزانية واملالية وقررت أن ينشأ صندوق رأس املال العامل لعام ً           أحاطت اجلمعية علما  بتوصيات جلن-١٥
مليون يورو. كما قررت اجلمعية أنه ال جيوز للمحكمة أن تستخدم األموال الفائضة ١١،٦مببلغ ٢٠١٩

ُ                                   واألموال املتلقاة من االشرتاكات غري املسددة إال لبلوغ املستوى امل نشأ بالنسبة لصندوق رأس املال العامل.
ورحبت اجلمعية بعزم جلنة امليزانية واملالية على استعراض مستوى االحتياطات االحرتازية وشجعت - ١٦

ج شامل. وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة، يف مجلة أمور، تقييم  اللجنة على اتباع 
أسابيع من ٦إىل ٤من مستوى صندوق رأس املال املتداول، مبا يف ذلك احتمال زيادة االحتياطيات

التشغيل؛ وتقييم املستوى الفعلي واالفرتاضي لصندوق الطوارئ؛ وتقييم جدوى استخدام أي فوائض نقدية 
أعلى من املبالغ الالزمة لصندوق رأس املال العامل لتجديد صندوق الطوارئ؛ وتقدمي توصيات هلذا الغرض.

٢٠١٩تمويل اعتمادات عام - هاء

ألف ٥٥٠١٤٤هو ٢٠١٩أن يكون مقدار األنصبة املقررة لالشرتاكات عام قررت اجلمعية-١٧
يورو.
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الجزء الثالث
القرارات التي اتخذتها جمعية الدول األطراف

ICC-ASP/17/Res.1القرار

٢٠١٨كانون األول /ديسمرب ١١املعقودة يف احلاديه عشرُ                               اعت مد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة 

ICC-ASP/17/Res.1
قضاة المحكمة الجنائية الدوليةأجورقرار بشأن 

مجعية الدول األطراف
تكون عضويته مقصورة مقره يف الهاي  إنشاء فريق عاملليقوم بإىل طلبها إىل املكتب إذ تشري

-ICCلقرارلً ا  تنفيذوذلكالقضاة مراجعة أجورفقط، ملناقشة آلية للنظر يف األطرافعلى الدول 

ASP/3/Res.3".ا السابعة عشرة )١(وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية يف دور

، وحتديد الفريق العامل املعين مبراجعة أجور القضاةيف مت عملهااملناقشات اليت أنالحظتوإذ 
،املراجعةالشروط املمكنة آللية 

)٢(بتقرير الفريق العامل املعين مبراجعة أجور القضاة؛رحبت-١

سنة أخرى؛دة ر القضاة ملو أجمبراجعةمتديد والية الفريق العامل املعين تقرر-٢
من قلم احملكمة أن يكلف، بالتنسيق مع الفريق العامل املعين مبراجعة أجور القضاة، خبري طلبت-٣

األجور وحزم املزايايةدراسة عن أجور القضاة، مبا يف ذلك هيكلإجراءيقوم بيف نظم األجور الدولية ل
اآلثار املرتتبة على األخذ باالعتبارالقضاة، مع أجورمراجعةلية آلاختصاصات حمتملة، والنظر يف التابعة

املقدمة يف تقرير الفريق العامل املعين مبراجعة أجور القضاة؛واملقرتحاتالتكاليف 
ومتوز/يولي١ر القضاة يف موعد أقصاه و اخلبري تقدمي تقرير إىل الفريق العامل املعين مبراجعة أجمنطلبت-٤

أجور القضاة؛مراجعةبشأن نتائج الدراسة، مبا يف ذلك التوصيات املتعلقة باختصاصات آلية ٢٠١٩
إعداد و توصيات اخلبري، باالعتباراألخذ أن يقوم الفريق العامل املعين مبراجعة أجور القضاة، قرر كذلكوت-٥

؛للجمعيةةعشرلثامنةاورةلدايفادهعتماالقضاة، بغية اختاذ قرار بشأن امراجعة أجورلية آلاختصاصات
اجلمعية العامة؛االختصاصات من قبل القضاة، رهنا باعتماد أجورملراجعةإنشاء آلية قررت-٦
٣تكاليف اإلضافية للدراسة املشار إليها يف الفقرة إلبقاء البذل كل اجلهود لقلم احملكمة وحتث-٧

قلم احملكمة على بذل كل اجلهود املمكنة الستيعاب أي من هذه التكاليف كذلكوحتثدىن، األد باحل
.٢٠١٩حدود امليزانية املعتمدة للمحكمة لعام ضمن

"ن" ، القسم، ICC-ASP/16/20 ،ICC-ASP/16/Res.1)(٢٠١٧الوثائق الرسمیة ... الدورة السادسة عشرة ... )  ١(
.١الفقرة

)٢(
ICC-ASP/17/28



Advance version ICC-ASP/17/20

20A250119 17

ICC-ASP/17/Res.2القرار

٢٠١٨كانون األول /ديسمرب ١١املعقودة يف احلاديه عشرُ                               اعت مد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة 

ICC-ASP/17/Res.2
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٢٦قرار بشأن تعديل المادة 

إن مجعية الدول األطراف،
دف تدعيم اإلطار إذ تشري إىل ضرورة إجراء حوار منظم بني الدول األطراف واحملكمة 

املؤسسي لنظام روما األساسي وتعزيز كفاءة وفعالية احملكمة مع احلفاظ التام على استقالهلا 
أجهزة احملكمة إىل مواصلة إقامة مثل هذا احلوار مع الدول األطراف،وإذ تدعوالقضائي، 

يز كفاءة وفعالية احملكمة من االهتمامات املشرتكة لكل من مجعية الدول أن تعز وإذ تدرك
األطراف واحملكمة،

من نظام ٥١واملادة ICC-ASP/9/Res.2من منطوق القرار ٢و١إىل الفقرتني شريتوإذ 
روما األساسي،

،ICC-ASP/16/Res.6(ج) من مرفق القرار ٩إىل الفقرة وإذ تشري كذلك
وتقرير املكتب عن عمل الفريق ،١بتقرير الفريق العامل املعين بالتعديالتً علما  وإذ حتيط 

،٢الدراسي املعين باحلوكمة
باملشاورات اليت أجريت ضمن الفريق الدراسي املعين باحلوكمة وإذ حتيط علما مع التقدير
والفريق العامل املعين بالتعديالت،

والوالية التنفيذية آللية الرقابة املستقلة الواردة يف ICC-ASP/12/Res.6إىل القرار وإذ تشري
مرفق ذلك القرار،

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات:٢٦أن حيل ما يلي حمل املادة تقرر- ١
٢٦القاعدة ’’

استالم الشكاوى ومقبوليتها
كلتتضمنمن النظام األساسي، ٤٧واملادة ،٤٦من املادة ١ألغراض الفقرة - ١

األسس اليت تقوم عليها٢٥و٢٤شكوى تتعلق بأي سلوك يرد تعريفه يف املادتني 
، وأي أدلة ذات صلة إذا توفرت، وجيوز أن تشمل أيضا هوية صاحب الشكوى

الشكوى. وتظل الشكوى سرية.

.ICC-ASP/17/35انظر ١
.ICC-ASP/17/3٠انظر ٢
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حتال مجيع الشكاوى إىل آلية الرقابة املستقلة، اليت جيوز هلا أيضا أن تفتح - ٢
نفسها. وجيوز كذلك ألي شخص يقدم شكوى من هذا القبيل أن حتقيقات من تلقاء

خيتار إرسال نسخة إىل رئاسة احملكمة ألغراض العلم فقط.
يتضح أن ليس الشكاوى اليت وتستبعد تقوم آلية الرقابة املستقلة بتقييم الشكاوى - ٣

آلية تقدميتضح أن ال أساس هلا، اليت وى اشكالتقوم عليه. وحني تستبعد أساس هلا 
بة املستقلة أسباب ذلك يف تقرير حيال إىل مجعية الدول األطراف وإىل الرئاسة.االرق
تقوم آلية الرقابة املستقلة بالتحقيق يف مجيع الشكاوى األخرى. وحتيل آلية الرقابة - ٤

ا إىل مجعية الدول األطراف وإىل كل األجهزة  املستقلة نتائج كل حتقيق مرفقة بتوصيا
من النظام األساسي، ٤٧و٤٦املنصوص عليه يف املادتني األخرى على النحواملختصة 

‘‘.٣٠و٢٩والقاعدتني 
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ICC-ASP/17/Res.3القرار

٢٠١٨كانون األول /ديسمرب ١١املعقودة يف احلاديه عشرُ                               اعت مد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة 

ICC-ASP/17/Res.3
التعاونقرار بشأن

إن مجعية الدول األطراف،
الذي أقرته ) RC/Dec.2(الوثيقةبأحكام نظام روما األساسي، وباإلعالن املتعلق بالتعاون ِّ إذ تذك ر

ُ                                                    الدول األطراف يف مؤمتر االستعراض الذي ع قد يف كمباال، وبالقرارات والبيانات السابقة الصادرة عن 
و ICC-ASP/9/Res.3وICC-ASP/8/Res.2التعاون، مبا فيها القراراتمجعية الدول األطراف فيما خيص 

ICC-ASP/10/Res.2وICC-ASP/11/Res.5وICC-ASP/12/Res.3وICC-ASP/13/Res.3و
ICC-ASP/14/Res.3وICC-ASP/15/Res.3وICC-ASP/16/Res.2 بالتوصيات الست والستني و

؛ICC-ASP/6/Res.2املرفقة بالقرار

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

بوسائل منها تعزيز التعاون الدويل،
عالني والشاملني من جانب الدول األطراف والدول على أمهية التعاون واملساعدة الفِّ 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                                       ٍ            مة فيما جتريه من حتقيق  يف اجلرائم اليت تندرج يف إطار واليتها ومالحقة  ملرتكبيها، مع احملك
على النحو األخرى تنفيذ أوامر إلقاء القبض وطلبات التسليم، إىل جانب سائر أشكال التعاون بيتعلق 

من نظام روما األساسي،٩٣َّ         املبني  يف املادة 
من القرار ٣٢، املقدم عمال بالفقرة )١(عن التعاونبتقرير احملكمة وإذ ترحب

ICC-ASP/16/Res.2،
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،
ً                      َّ                                                  أيضا  إىل ما صدر عن مكتب املد عية العامة من مبادئ توجيهية لتنظر فيها الدول، ومن وإذ تشري 

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

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

)١(.ICC-ASP/17/16
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/أبريل نيسان٣املؤرخة يف األمني العام لألمم املتحدة إىل رئيس اجلمعية العامة ورئيس جملس األمن
٢٠١٣،

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

الطوعية،
ُ               بالتعهدات اليت قطعتها الدول األطراف يف مؤمتر االستعراض الذي ع قد يف كمباال بشأنِّ 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 ِّ تشد د-١

من نظام روما األساسي أو بقرار صادر عن جملس األمن التابع لألمم ٩ً        على 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
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)٢(

احملكمة؛
على أن اخلطوات والتدابري امللموسة الرامية إىل تأمني إلقاء القبض على املشتبه فيهم تعيد التأكيد-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؛

عنوانحتتاحملكمةمعالتعاونبشأناملشاركانامليسراننظمهااليتالدراسيةباحللقةترحب-٤
نوفمرب/ الثاينتشرين٧يفعقدتاليت”العقابمناإلفالتمكافحةيفرئيسيحتد: االعتقاالت“

املشاركنيوالوطنينيالدولينياخلرباءملسامهاتوتعرب عن تقديرهاالهاي،يفاحملكمةمقريف٢٠١٨
أوامر تنفيذاحتماالتتعزيزدفواحملكمةالدولبنيالتعاونلتحسنيعمليةحلولحتديدإىلالرامية

اليتاملقرتحاتمنوغريهااملقرتحاتهذهحولاملناقشاتمواصلةضرورةتؤكدواملعلقة،إلقاء القبض
؛وتسليمهمإلقاء القبض على املشتبه فيهم ضمانيفتسهم

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

بأنه ميكن للدول األطراف إخطار احملكمة على أساس وتقرواملنظمات الدولية واإلقليمية يف هذا الصدد،
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، خاللخاصة من الصعيد الوطين، 

.٣٨، الفقرة ICC-ASP/17/16، أنظر٢٠١٨رب تشرين الثاين/نوفم١٢اعتبارا من )  ٢(
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لتكون قادرة على الوفاء أن تقوم بذلك األساسي اليت لـم تعتمد بعد هذه التشريعات وغريها من التدابري 
ا مبوجب نظام روما األساسي؛ التام بالتزاما

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

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

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

نشاء آلية تنسيق إىل التقرير املرفوع إىل الدورة الثالثة عشرة للجمعية عن دراسة جدوى إتشري-٩
وتشجع الدول األطراف على مواصلة املناقشة؛، للسلطات الوطنية

َّ                    على اجلهود املستمرة اليت تبذهلا احملكمة يف إصدار طلبات مرك زة للتعاون واملساعدة ِّ      ً تشد د أيضا  -١٠
سريع، وتدعو تسهم يف تعزيز قدرة الدول األطراف وغريها من الدول على تلبية طلبات احملكمة على حنو 

ا يف إرسال طلبات للمساعدة والتعاون حمد دة الطابع وكاملة ويف الوقت  َّ                          احملكمة إىل مواصلة حتسني ممارسا
املناسب؛

العائدات أن التعاون الفعال والسريع فيما يتعلق بطلبات احملكمة الرامية إىل حتديد تدرك-١١
ٌ                   ، أمر  بالغ األمهية يف توفري ضبطهاوجتميدها أو عقبهاوتواملمتلكات واألصول ووسائل ارتكاب اجلرائم، 

التكاليف احملتملة للمساعدة القانونية؛ملعاجلةللمجين عليهم جرب األضرار
على أمهية وجود إجراءات وآليات فعالة تسمح للدول األطراف وغريها من الدول بالتعاون ِّ تشد د-١٢

؛بأسرع ما ميكنضبطهاوجتميدها أو وتعقبهات واألصول، واملمتلكاالعائدات 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  -١٣
دالة اإلجراءات القضائية أمام احملكمة؛عحتقيق
ُ                                    الدول األطراف والدول غري األطراف اليت مل ت صبح بعد طرفا يف اتفاق امتيازات احملكمة تدعو-١٤

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 تتقر-١٥ تسم به تدابري محاية ا
منذ آخر قرار بشأن التعاون، وتشدد على ةبإعادة التوطني املربمةاملتعلقةاجلديداتباالتفاقِّ وترح ب

؛بسرعةالشهوداحلاجة إىل إبرام املزيد من هذه االتفاقات والرتتيبات مع احملكمة من أجل إعادة توطني
ا مع احملكمة بإبرام تدعو-١٦ مجيع الدول األطراف وغريها من الدول إىل النظر يف تعزيز تعاو

ين عليهم والشهود  اتفاقات أو ترتيبات معها، أو بأية وسيلة أخرى، فيما يتعلق بأمور منها تدابري محاية ا
م واألشخاص اآلخرين املعر ضني للخطر بس م؛َّ           وعائال بب إدالء الشهود بإفادا
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م، إيالء االعتبار الالزم إلجياد تقر-١٧ َّ                                                          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؛

اإلفراج املؤقت واإلفراج عن بإبرام اتفاقني بني احملكمة ومجهورية األرجنتني والسويد بشأن ترحب-١٨
؛األشخاص

يف السنوات من املرجح أن تزدادعلى أن ضرورة التعاون مع احملكمة على تنفيذ األحكام تشدد-١٩
باملبدأ املنصوص عليه يف نظام روما األساسي وتذكرالقادمة بتزايد القضايا اليت تقرتب من االختتام، 

رك يف املسؤولية عن تنفيذ أحكام السجن، وفقا ملبادئ التوزيع ان تشوالقائل أنه ينبغي للدول األطراف أ
الدول األطراف أن تنظر جبدية يف إبرام اتفاقات مع احملكمة حتقيقا هلذه الغاية؛وتدعوالعادل، 

مبا قامت به احملكمة من عمل على االتفاقات أو الرتتيبات اإلطارية أو أي وسيلة أخرى تشيد-٢٠
يف حاالت التربئة أيضا، وإنفاذ األحكام، وكذلك –قبيل اإلفراج املؤقت، واإلفراج النهائي منيف جماالت 

تسم بأمهية أساسية لضمان حقوق املشتبه فيهم واملتهمني عمال بنظام روما األساسي وضمان اليت قد ت
االت؛مجيع الدول األطراف على النظر يف تعزيز التعاون يف هذه اّ وحتث  حقوق املدانني، 

إىل املكتب، من خالل أفرقته العاملة، مواصلة املناقشات بشأن االتفاقات أو الرتتيبات تطلب-٢١
ا السا عشرة؛بعةاإلطارية وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية يف دور

مية وسائر بزيادة التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة وغريمها من املنظمات الدولية واإلقليِّ ترح ب-٢٢
املؤسسات احلكومية الدولية؛

تمع املدين واحملكمة واختاذ مجيع تقر-٢٣ بأمهية ضمان بيئة آمنة لتعزيز وتشجيع التعاون بني ا
تمع املدين؛ اإلجراءات الالزمة ملواجهة أعمال التهديد والتخويف اليت تستهدف منظمات ا

اف بتعزيز وتعميم الدعم الدبلوماسي والسياسي وغريمها من على أمهية قيام الدول األطر ِّ تشد د-٢٤
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؛
الدول األطراف على استكشاف إمكانيات تيسري املزيد من التعاون والتواصل بني احملكمة ّ حتث  -٢٥

عندما حييل وواضحة واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية، مبا يف ذلك عن طريق تأمني واليات كافية 
بنيبلوماسي واملايل؛ والتعاون الدعم الدوالتيقن 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

واملناقشات املواضيعية والقرارات ذات الصلة؛
وبتبادل املعلومات عن تنفيذ التوصيات الست والستني ٢٠١٦بالردود على استبيان عام ترحب-٢٦

ا الدول األطراف يف عام  خطوة يف عملية االستعراض املتعلقة ك)٣(٢٠٠٧بشأن التعاون اليت اعتمد

.املرفق الثاين، ICC-ASP/6/Res.2القرار)٣(
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تستخدمه كافة إىل املنشور الذي أعدته احملكمة وميكن أن 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-٢٧
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؛

خالل الدورة السابعة عشرة جلمعية الدول انعقدتباجللسة العامة بشأن التعاون اليت ترحب-٢٨
تمع املدين بشأن أتاحتاليت و األطراف  فرصة إلجراء حوار معزز بني الدول األطراف واحملكمة وأعضاء ا

يةبالتوقيع على تنفيذ أحكام اتفاقترحب، كما ات الطوعيةيواالتفاقالتحقيقات املالية واالعتقاالت مسائل
جلمعية الدول التعاون املربمة بني سلوفينيا واحملكمة خالل اجللسة العامة للتعاون للدورة السابعة عشرة 

؛األطراف
املكتب على حتديد املسائل لتواصل اجلمعية عقد جلسات مناقشة عامة حول مواضيع تشجع-٢٩

؛وأوامر إلقاء القبضحمددة تتعلق بالتعاون، مبا يف ذلك مسألة التحقيقات املالية
آلية تيسري جلمعية الدول األطراف تكون معنية بالتعاون للتشاور احلفاظ علىإىل املكتب تطلب-٣٠

واملنظمات غري احلكومية لزيادة طراف واحملكمة ومع الدول املعنية واملنظمات ذات الصلةمع الدول األ
تعزيز التعاون مع احملكمة؛

ا وإذ تدرك-٣١ منها تطلبأمهية مسامهة احملكمة فيما تبذله اجلمعية من جهود لتعزيز التعاون، فإ
ا  .عشرة، مث كل سنة بعد ذلكثامنةالً                           أن ترفع إليها تقريرا  مستكمال عن التعاون يف دور
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ICC-ASP/17/Res.4القرار

٢٠١٨كانون األول /ديسمرب ١٢املعقودة يف الثالث عشرُ                               اعت مد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة 

ICC-ASP/17/Res.4
وصندوق رأس المال ،٢٠١٩قرار جمعية الدول األطراف بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

، وجدول األنصبة المقررة لتوزيع نفقات المحكمة الجنائية الدولية، وتمويل ٢٠١٩العامل لعام 
، وصندوق الطوارئ٢٠١٩االعتمادات لعام 

إن مجعية الدول األطراف،
٢٠١٨يف امليزانيــــة الربناجميــــة املقرتحــــة للمحكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة ("احملكمــــة") لعــــام وقــــد نظــــرت 

ذه امليزانية الواردة يف تقريري جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") عن أعمال  واالستنتاجات والتوصيات املتعلقة 
،الثني واحلادية والثالثنيدورتيها الث

٢٠١٩الميزانية البرنامجية لعام -ألف
االعتمـــادات املبينــــة يف يـــورو يف أبـــواب ١٠٠١٣٥١٤٨اعتمـــادات يبلـــغ جمموعهـــاتوافـــق علـــى-١

اجلدول التايل:
بآالف اليوروباب االعتماد

١٠٧,٦١٢اهليئة القضائيةاألولالربنامج الرئيسي
٨٠٢,٥٤٦ةالعامةّ  مكتب املد عيالثاينالربنامج الرئيسي
٦٥١,٢٧٦قلم احملكمةالثالثالربنامج الرئيسي
٨٤١,٧١٢مجعية الدول األطرافأمانة الرابعالربنامج الرئيسي
٨٠٠,٠١املبايناخلامسالربنامج الرئيسي
١٣٠,٣٣للضحاياأمانة الصندوق االستئماينالسادسالربنامج الرئيسي 
٥٣١,١آلية الرقابة املستقلة٥- السابعالربنامج الرئيسي 
٦٨٥,٦مكتب املراجعة الداخلية٦- السابعالربنامج الرئيسي 

موع الفرعي ٥٥٠,٠١٤٤ا
٥٨٥,١٣٤٨قرض الدولة املضيفة٢- السابعالربنامج الرئيسي 

١٣٥,١١٤٨المجموع

ا يف املبـاين الدائمـة دفعـة واحـدة والـيت األطرافبأن الدول ً علماً حتيط-٢ الـيت اختـارت تسـديد مـدفوعا
٢- سددت هذه املدفوعات بكاملها لن تدخل يف حساب االشرتاكات املقررة املقابلة للربنامج الرئيسي السابع

يورو؛١٠٠٥٨٥٣(قرض الدولة املضيفة) البالغ قدرها 
إىل اخنفـاض مسـتوى االعتمـادات يف امليزانيـة الربناجميـة سـتؤدي املدفوعات بأن هذه ً     ً حتيط علماً أيضاً -٣

يورو ٠٠٠٥٥٠١٤٤يورو إىل١٠٠١٣٥١٤٨اليت يلزم توزيعها على الدول األطراف من٢٠١٩لعام 
ً                            وأن هذا املبلغ سيتم تقديره وفقاً للمبادئ املبينة يف القسم هاء؛
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املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله:ملالكاجلدول التايل ً     أيضاً 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

١٩-٣٣١١-١-مد

٤٦-١-٥٣١٨٢٣١-ف

٤٣٣٦٤٣١٤١١٨٩-ف

١١٨٦-٣٢١٧٧٨٤١٢-ف

١٧٤-١-٢١٢٧١٨٩١-ف

٣٨-----١٣٣٥-ف

موع الفرعي ٣٩٢٤٠٢٤٨٥٧٣٣٥٤٥ا

١٩---١١١٥٢ر ر-خ ع 

١١٧٩٣١٢٣٢١١٤٠٩ر أ–خ ع 

موع الفرعي ١٢٨٠٣٢٧٥٢١١٤٢٨ا

٥١٣٢٠٥٧٥١٠٩٤٤٩٧٣المجموع

٢٠١٩صندوق رأس المال العامل لعام -باء
مجعية الدول األطراف،إن 

ا من إذ تشري إىل أن صندوق رأس املال العامل أنشئ لضمان متكني احملكمة من الوفاء باحتياجا
،)١(ً                                السيولة رهنا  باإليصاالت املتعلقة باألنصبة املقررة

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

،)٢(مليون يورو)١١,٦(
،)٣(بتوصية اللجنة بالنظر يف جدول زمين متعدد السنوات للتمويلوإذ حتيط علما أيضا

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

من النظام املايل والقواعد املالية.٢-٦القاعدة )١(
لــد الثــاين، اجلــزء بــاء،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الوثــائق الرمسيــة ... الــدورة اخلامســة عشــرة ... )٢( ، الفقــرة ٢- ا

١٤٤.
.١٤٨املرجع نفسه، الفقرة )٣(
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للمسجل وتأذنمليون يورو ١١,٦مببلغ ٢٠١٩إنشاء صندوق رأس املال العامل لعام تقرر -٣
بتقدمي سلف من الصندوق وفقا لألحكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة؛

قرار الذي اختذته جلنة امليزانية واملالية املتعلق بالنظر يف مستوى االحتياطيات االحرتازية بالترحب-٤
ا الثانية والثالثني اليت ستعقد يف نيسان/أبريل  يف ضوء املزيد من اخلربة؛٢٠١٩ومسألة السيولة يف دور

قاة من تسديد األموال الفائضة واألموال املتله جيوز للمحكمة أن تستخدم فقط أنتقرر -٥
االشرتاكات املقررة لبلوغ املستوى احملدد لصندوق رأس املال العامل.

االشتراكات غير المسددة- جيم
مجعية الدول األطراف،إن 

ّ                        وخاص ة باالستنتاجات والتوصيات )٤(بتقرير املكتب عن متأخرات الدول األطرافإذ ترحب
،)٥(الواردة يف ذلك التقرير

إىل احملكمة وتطلب االشرتاكات املقررة يف الوقت احملدد، مجيع الدول األطراف على تسديد حتث-١
مستوى ما ميكن من والدول األطراف أن تبذل جهودا جدية وأن تتخذ ما يلزم من خطوات خلفض 

حملكمة إىل اوتطلب أيضالتجنب مشاكل السيولة يف احملكمة، غري املسددة املتأخرات واالشرتاكات املقررة 
ثامنة أن تبلغ جلنة امليزانية واملالية جبميع املعلومات املتعلقة باالشرتاكات غري املسددة قبل انعقاد الدورة ال

؛عشرة جلمعية الدول األطراف
ُ                         إىل احملكمة وضع مبادئ توجيهية يف نطاق القواعد والن ظم الراهنة فيما خيص الدول تطلب-٢

من نظام روما األساسي وهي ٨، الفقرة ١١٢ت طائلة أحكام املادة األطراف اليت عليها متأخرات وحت
ّ                                                               تعاين مصاعب اقتصادية مج ة، أن تنخرط يف خطط للتسديد طوعية وقابلة لالستدامة، وتطلب كذلك من 
ا الثانية والثالثني،  احملكمة أن تعرض املبادئ التوجيهية هذه على جلنة امليزانية واملالية يف وقت يسبق دور

تبقي الدول األطراف على علم بأي خطط من هذا القبيل وبتنفيذها وذلك عن طريق مرفق الفريق وأن
العامل يف الهاي املعين بامليزانية؛

صندوق الطوارئ-دال
مجعية الدول األطراف،إن 

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،
إىل أن الصندوق االحتياطي إمنا أنشئ لضمان قدرة احملكمة على الوفاء مبا يلي: وإذ تشري كذلك

ا حالة مل ت توق ع يف أعقاب قرار تتخذه املدعية العامة يقضي بفتح حتقيق؛ (ب)  ُ  ّ                                                        (أ) التكاليف اليت تقرتن 

)٤(
ICC-ASP/17/37.

)٥(
ICC-ASP/17/37 ٢٢-١٩، الفقرات.



Advance version ICC-ASP/17/20

20A250119 27

حلظة اعتماد ً      ً نفقات ال مهرب منها نامجة عن تطورات تشهدها حاالت قائمة تعذر تقديرها تقديرا  دقيقا  
ا اجتماع غري متوقع تعقده اجلمعية ،)٦(امليزانية؛ و(ج) تكاليف يقرتن 

ا احلادية عشرة اليت تضمنتها التقارير مبشورة جلنة امليزانية واملالية ً وإذ حتيط علما   عن أعمال دورا
والثالثة عشرة والتاسعة عشرة واحلادية والعشرين،

ا السادسة عشرة، يف صورة هبوط صندوق الطوارئ إىل ما إىل أن اجلمعية قررتوإذ تشري يف دور
ا السابعة عشرة، تقوم اجلمعية بتقدير مدى احلاجة لتجديد موارده، ٥,٨دون  ماليني يورو حبلول دور

من النظام املايل والقواعد املالية،٦-٦والبند )٧(ً                                       أخذا  بعني االعتبار تقرير جلنة امليزانية واملالية
ماليني يورو؛٥,٢أن املستوى احلايل لصندوق الطوارئ يبلغ تالحظ -١
؛٢٠١٨ماليني يورو لعام ٧,٠إبقاء صندوق الطوارئ عند مستواه احلكمي البالغ قدره تقرر -٢
بالقرار القاضي بأن تنظر اللجنة يف مستوى االحتياطي الذي ميليه احلذر ومسألة السيولة يف ترحب-٣

ا الثانية  على ضوء مزيد اخلربة املكتسبة؛ ٢٠١٩والثالثني اليت تعقد يف نيسان/أبريل دور
ماليني يورو قيد االستعراض يف ضوء املزيد من ٧,٠إىل املكتب إبقاء العتبة البالغ قدرها تطلب-٤

.اخلربة لسري العمل يف صندوق الطوارئ

جدول األنصبة المقررة لتوزيع نفقات المحكمة-هاء
الدول األطراف،مجعية إن 
لجدول ل، أن يتم تقدير االشرتاكات املقررة للدول األطراف وفقا ٢٠١٩، فيما يتعلق بعام تقرر-١
، وذلك يف )٨(املعنية باالشرتاكات املقررةاألمم املتحدة املنشور يف تقرير جلنة تفق عليه لألنصبة املقررة، امل

من تعديالت ملراعاة املبادئ اليت يستند إليها هذا إدخال ما يلزم مع ٢٠١٩غياب اجلدول املعتمد لعام 
؛اجلدول

كذلك أن تستند األنصبة املقررة إىل اجلدول الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف تقرر-٢
ا الثالثة والسبعني بالنسبة مليزانيتها العادية واملطبق على عام  ، مع التسوية اليت تتمشى مع ٢٠١٩دور

؛)٩(اليت يقوم عليها اجلدولاملبادئ 
أنه باإلضافة إىل ذلك، ينطبق أي حد أقصى لالشرتاكات املقررة ألكرب املسامهني وأقل تالحظ-٣

البلدان منوا يف امليزانية العادية لألمم املتحدة على جدول األنصبة املقررة للمحكمة.

.٦-٦النظام املايل والقواعد )٦(
)٧(

ICC-ASP/17/15.
)٨(

A/73/11.
.١٧نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة )٩(
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٢٠١٩تمويل االعتمادات لعام -واو
مجعية الدول األطراف،إن 
٢-أن املدفوعات املقابلة للقرض املقدم من الدولة املضيفة يف الربنامج الرئيسي السابعتالحظ-١

ستقلل من مستوى اعتمادات امليزانية اليت يلزم تقديرها لتحديد االشرتاكات املقررة للدول األطراف مبقدار
يورو؛٠٠٠٥٥٠١٤٤

٠٠٠٥٥٠١٤٤ات امليزانية البالغ قدرها، أن يتم متويل اعتماد٢٠١٩فيما يتعلق بعام ، ِ تقر ر-٢
-٥و١-٥ً         من القسم ألف من هذا القرار، وفقا  للبندين ١اليت وافقت عليها اجلمعية مبوجب الفقرة يورو

من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة.٢

مباني المحكمة- زاي
مجعية الدول األطراف،إن 
باملعلومات اليت قدمتها احملكمة بشأن حلول للتمويل الطويل األجل الستبدال ً إذ حتيط علما  -١

بالتأييد الذي أبدته جلنة امليزانية واملالية ً     وإذ حتيط علما  كذلكاألصول الثابتة مبقرها يف مدينة الهاي، 
ً            ا  بنظرة عامة ً     ً               خبصوص املقرتح الداعي إىل أن تقدم احملكمة بصورة دورية تقديرا  مخاسيا  للنفقات مشفوع

بأن أية احتياجات الستبدال األصول الثابتة تنشأ يف ً     ً وإذ حتيط علما  أيضا  تتعلق باخلطط الطويلة األجل؛ 
وإذ ّ                                                                املستقبل املنظور جيب أن متو ل يف نطاق عملية امليزانية العادية بقدر ما يكون االنفاق له ما يربره؛ 

ُ              هات نظر املقاول الرئيسي القادم وأن ي ستعرض التمويل بأن احملكمة ستقوم بالتماس وجً     حتيط علما  كذلك
ً                       حني تستشعر ارتفاعات مهمة يف التكاليف وحاملا تغدو التقديرات األطول أجال  اليت يتم اقرتاحها متاحة؛

أن املكتب هو املسؤول عن الوالية املتعلقة باهليكل اإلداري والتكلفة اإلمجالية تؤكد من جديد-٢
فريقه العامل يف الهاي الذي لديه آلية تيسري معنية بامليزانية، أو، عند االقتضاء، من للملكية، من خالل

خالل جلنة فرعية تابعة للفريق العامل؛ وتطلب تقدمي تقرير عن هذا املوضوع ولتنظر فيه الدورة الثامنة 
عشرة للجمعية.

البرنامجية المعتمدة لعام مناقلة األموال بين البرامج الرئيسية في إطار الميزانية - حاء
٢٠١٩

مجعية الدول األطراف،إن 
، ال جيوز إجراء مناقالت بني والقواعد املاليةمن النظام املايل٨-٤أنه مبوجب البند إذ تدرك

أبواب االعتمادات إال بإذن منها،
يف ََّ                                                           للممارسة املت ب عة، جيوز للمحكمة مناقلة أي أموال متبقية من الربامج الرئيسية ً وفقا  أنه رتقر -١

تعذر استيعاب تكاليف أنشطة مل تكن متوقعة أو مل يكن من املمكن تقديرها بدقة إذا٢٠١٨اية عام 
الغ يف برنامج رئيسي واحد بينما يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرى، من أجل ضمان استنفاد املب

املعتمدة لكل برنامج رئيسي قبل استخدام صندوق الطوارئ.
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مراجعة الحسابات-طاء
مجعية الدول األطراف،إن 

ا الرابعة عشرةإذ تضع يف احلسبان بصيغته )١٠(ميثاق جلنة مراقبة احلسابات الذي اعتمدته يف دور
املعدلة،

،)١١(٢٠١٨عن عام بالتقرير السنوي للجنة مراقبة احلساباتً وإذ حتيط علما  
بتوصيات جلنة امليزانية واملالية الداعية إىل موافقة اجلمعية على أن يكون ً     وإذ حتيط علما  كذلك

وأن يتقدم فريق االنتقاء املخصص )١٢(ً                     واحد من أعضاء جلنة امليزانية واملالية عضوا  يف جلنة مراقبة احلسابات
الذي يرأسه منسق الفريق العامل يف الهاي بتوصية مللء املقعدين الشاغرين املتبقيني يف جلنة مراقبة 

،)١٣(احلسابات
؛)١٤(٢٠١٨احلسابات عن عام بالتقرير السنوي للجنة مراجعةترحب-١
بأن فرتة والية مراجع احلسابات اخلارجي، ديوان احملاسبة بفرنسا، ستنتهي بعد مراجعة ً حتيط علما  -٢

وحتيط علما أيضا، ٢٠١٩البيانات املالية للمحكمة والبيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا لعام 
الدورة الثامنة إجراءات مفصلة يف الوقت املناسب لتعيني مراجع حسابات خارجي قبل بأنه سيلزم اختاذ 

.عشرة جلمعية الدول األطراف
ا تقرر-٣ ً                                 تعيني السيدة مرغاريت ومبينوفيشافا (كينيا) عضوا  يف جلنة مراقبة احلسابات لوالية مد

ً    ً                        ، مع بقائها عضوا  نشطا  من أعضاء جلنة امليزانية ٢٠١٩كانون الثاين/يناير ١ً    ثالث سنوات اعتبارا  من 
واملالية؛

ّ        بالتوصيات اليت قدمها فريق االنتقاء املخصص وتقرر كذلك تعيني السي د هريمان ً حتيط علما  -٤
ا ثالث  أيبسكامب (هولندا) والسيد امينهاجي (أسرتاليا) عضوين يف جلنة مراقبة احلسابات لوالية مد

.٢٠١٩كانون الثاين/يناير ١ً    سنوات اعتبارا  من 

الرقابة على إدارة الميزانية-ياء
الدول األطراف،مجعية إن 
ّ                        أن اخلطط االسرتاتيجية للمحكمة وملكتب املدعية العامة تت سم بالدينامية وبالتحديث تالحظ-١

على أساس منتظم؛
باعتزام احملكمة ومكتب املدعية العامة وقلم احملكمة إعداد خطط اسرتاتيجية للفرتة ً حتيط علما  -٢

على أمهية تلقي خطط اسرتاتيجية يف أبكر ، تشدد ٢٠١٩خالل الربع األول من عام ٢٠٢١- ٢٠١٩

لــد ،(ICC-ASP/14/20)٢٠١٥الوثــائق الرمسيــة ... الــدورة الرابعــة عشــرة ... )١٠( ، املرفــق ٣-الثــاين، اجلــزء بــاءا
الرابع.

ا احلادية والثالثني )١١( ، املرفق السادس.(ICC-ASP/17/5)تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
)١٢(

ICC-ASP/17/15 ٢٣٣، الفقرة.
)١٣(

ICC-ASP/17/15 ٢٣٤، الفقرة.
)١٤(

ICC-ASP/17/15.املرفق السادس ،
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ّ                                                                    وقت ممكن وحيب ذ أن يكون ذلك قبل بداية فرتة اخلطة االسرتاتيجية وتطلب إىل احملكمة وإىل مكتب 
ّ                   املدعية العامة وقلم احملكمة اطالع الدول األطراف على ما يستجد  بشأن وضع تلك اخلطط؛

ا املوجهة إىل مكتب املدعية العامةجتدد-٣ أن يبلغ املكتب مبا يتم تنفيذه من اخلطة دعو
وبأي من الدروس املستفادة يف هذا الشأن؛٢٠١٨-٢٠١٦االسرتاتيجية للفرتة 

أمهية تعزيز العالقة واالتساق بني عملية التخطيط االسرتاتيجي وعملية امليزنة، تؤكد من جديد-٤
وهو أمر بالغ األمهية ملصداقية النهج االسرتاتيجي الطويل األجل واستدامته؛

ا احملكمة إىل إجراء مشاورات سنوية مع املكتب خالل الربع األول من العام بشأن تشري -٥ إىل دعو
رتاتيجية خالل السنة التقوميية السابقة، بغية حتسني مؤشرات األداء؛تنفيذ خططها االس

ً                            بالتقدم الذي أحرزته احملكمة يف جمال إدارة املخاطر وحتديدا  فيما يتصل بإنشاء جلنة إدارة ترحب-٦
املخاطر وتنظيم دورات تدريبية ملن هم أصحاب هذه املخاطر؛

راجعة احلسابات، وجلنة امليزانية واملالية، واملراجع اخلارجي الدور الرقايب الذي متارسه جلنة متالحظ-٧
هذه اهليئات مبواصلة وتوصيللحسابات، وآلية الرقابة املستقلة ومكتب املراجعة الداخلية للحسابات، 

ا بغية حتسني التبادل احلسن التوقيت للمعلومات واإلبالغ مبا لديها من التقارير  توسيع نطاق تعاو
ما بينها، وإبالغ أجهزة احملكمة واملكتب واجلمعية وذلك من أجل االستفادة القصوى من بالنتائج في

ا الرقابية مع جتن ب االزدواجية يف االختصاصات والعمل. ّ                               قدرا

وضع مقترحات الميزانية-كاف
مجعية الدول األطراف،إن 
يقوم على أساس الشفافية ٢٠٢٠إىل احملكمة تقدمي اقرتاح مستدام للميزانية الربناجمية لعام تطلب-١

والتقييم املايل الدقيق وحتليل االحتياجات. أما الزيادات اليت تقرتح واليت تفوق مستوى امليزانية املعتمدة 
ا وبعد ا٢٠١٩لعام  ختاذ كل اخلطوات املمكنة فال تطلب إال عند الضرورة ولغرض األنشطة املنوطة 

لتمويل هذه الزيادات بواسطة الوفورات ونواحي الكفاءة؛
ّ                                           إىل أن امليزانية الربناجمية املقرتحة ينبغي أن تبني  التكاليف املتعلقة بالسنة اليت تليها وذلك من تشري-٢

د إدخاهلا على تلك األنشطة خالل إبراز تكاليف اإلبقاء على األنشطة الراهنة، مث يتم اقرتاح التغيريات املرا
ّ                   مع تقدير لكامل التكاليف املنجر ة على هذه التغيريات؛

احملكمة إىل مواصلة كفالة امليزنة الداخلية الصارمة بتوجيه من قلم احملكمة وذلك كجزء من تدعو-٣
يسمح دورة سنوية تأخذ بعني االعتبار النفقات املاضية وتفضي إىل مقرتح ميزانوي سليم وشفاف مبا 

ً              للمحكمة أن تتصرف ماليا  على حنو مسؤول؛
ّ                                                                      باحلوار البن اء بني جلنة امليزانية واملالية واحملكمة الذي شهدته الدورة الثالثون للجنة حول ّ ترح ب-٤

إىل احملكمة أن تضع أهدافا سنوية للكفاءة على نطاق احملكمة طلب تو تقدمي االقرتاحات املتعلقة بامليزانية 
يبني االجنازات اليت حتققت بشأن هذه األهداف فضال عن ٢٠٢٠مرفقا للميزانية الربناجمية لعام وأن تقدم 

والتخفيضات يف التكاليف ّ                                   متيز بوضوح، احلد  املمكن، بني الوفورات وأوجه الكفاءة، معلومات تفصيلية 
؛٢٠٢٠عات لعام والتوق٢٠١٩غري املتكررة، والتخفيضات يف التكاليف اإلضافية اليت حتققت يف عام 
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جلنة امليزانية واملالية علما قبل بتوصيات جلنة امليزانية واملالية بشأن عرض هذه املعلومات. وستحاط وترحب
ا ا ا يف التقارير املقدمة إىل مجعية الدول لثانية دور والثالثني بالتدابري املتخذة من احملكمة وستبدي تعليقا

األطراف.

لتحسين عملية الميزنةالنهج االستراتيجي - الم
مجعية الدول األطراف،إن 

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

تقرير جلنة امليزانية واملالية يف املناقشات املتعلقة بامليزانية يف ؤديه على الدور املركزي الذي يتؤكد -١
اللجنة أن تتأكد من نشر تقاريرها يف أقرب وقت ممكن بعد كل وتطلب إىلالتحضري لدورات اجلمعية، 

ا؛ دورة من دورا
بداية ً         كون الوثائق األساسية جيب تقدميها يف موعد يسبق خبمسة وأربعني يوما  على األقلتكرر -٢

الدورة املعنية للجنة امليزانية واملالية وذلك بكلتا لغيت العمل للمحكمة؛
على األمهية البالغة لتحقيق وفورات احلجم، وتبسيط األنشطة، وحتديد االزدواجية احملتملة، تشدد-٣

وتعزيز التآزر داخل األجهزة املختلفة للمحكمة وفيما بني هذه األجهزة؛
املتواصلة اليت تبذهلا احملكمة لتنفيذ "مبدأ احملكمة الواحدة" تنفيذا كامال عند وضع باجلهود ترحب -٤

؛امليزانية الربناجمية املقرتحة مما أدى إىل إدخال حتسينات يف عملية امليزنة
زانيات بإدراج اجلداول املقارنة يف تقرير جلنة امليزانية واملالية اليت تظهر الزيادات السنوية يف امليترحب-٥

واملخصصات امليزانوية حبسب كل حتقيق ناجز جيري يف ٢٠١٨-٢٠١٣الربناجمية املعتمدة خالل الفرتة 
احملكمة إىل إدراج صيغ حمدثة هلذه اجلداول يف املقرتحات املتعلقة وتدعوإطار الربنامج الرئيسي الثاين 

ً بامليزانية مستقبال ؛
احملكمة بشأن موضوع مؤشرات األداء باعتبارها أداة بالعمل املتواصل الذي تضطلع به ترحب-٦

ّ                                  ّ                                 مهمة يف أدائها ملهامها، وخاص ة فيما يتعلق بالقيادة واإلدارة الفع الني وتشجع احملكمة على مواصلة اشراك 
ّ                                    الدول األطراف يف الوقوف على ما يستجد  من التطورات على صعيد مؤشر ات األداء؛

جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا إىل أن ينظر يف توصيات جلنة امليزانية واملالية بشأن تدعو-٧
ا  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا، تشجع أمانة الصندوق االستئماين للضحايا على أن يواصل تعاو

دارة أمانة الصندوق ما إلجتري تقييإىل آلية الرقابة املستقلة أن وتطلبالوثيق مع سائر أجهزة احملكمة 
تنفيذا لواليتها املنصوص عليها يف القرار االستئماين للضحايا لغرض الرفع يف مستوى فعاليته وكفاءته 

ICC-ASP/3/Res.7 ، ىل رئيس اجلمعية ومن خالله للجمعية يف املصف األول من عام ً  أن تقدم تقريرا  إو
؛٢٠١٩

دي من قلم إىل احملكمة أن تواصل، بالتشاور متطلب-٨ ع جلنة امليزانية واملالية، تطوير عملية امليزنة 
احملكمة، عن طريق:
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مواصلة تعزيز :مبدأ احملكمة الواحدة" بفضل كفالة استناد عملية امليزنة والفرضيات (أ)
واألهداف اليت تنطوي عليها إىل ختطيط اسرتاتيجي سليم ومنسق مع حتديد األولويات؛

االفرتاضات بشأن حلوار وتبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف مواصلة تعزيز ا(ب)
واألهداف واألولويات اليت يرتكز عليها مشروع امليزانية الربناجمية يف مرحلة مبكرة من عملية امليزنة؛

(ج)   استخدام أقصى درجات املرونة يف إدارة مواردها البشرية بالتفاعل مع األوضاع غري املتوقعة 
ً                                                          مع القيام، ما أمكن إىل ذلك سبيال ، بإعادة وزع املوارد باالستناد إىل متطلبات عبء العمل الفعلية؛

االستمرار يف إجياد السبل املناسبة للحفاظ على قدرة احملكمة يف املدى الطويل على الوفاء (د)
بواليتها بفعالية وكفاءة، مع مراعاة القيود املالية للدول األطراف؛

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

(و)    مواصلة بذل أقصى اجلهود يف سبيل ضمان التنبؤات الدقيقة والنفقات على صعيد بنود 
امليزانية كلها؛

كمة مواصلة تقدمي تقريرها السنوي عن أنشطة وأداء الربامج مبا يف ذلك، حسب إىل احملتطلب-٩
االقتضاء، املعلومات املتصلة بامليزانية املعتمدة، والنفقات والتباين على مستوى الربامج الفرعية مع مجيع 

ديرها احملكمة، بنود امليزانية، فضال عن النفقات واإليرادات املؤقتة جلميع الصناديق االستئمانية اليت ت
ا املالية أيضا؛ وينبغي أن تقدم احملكمة هذه املعلومات يف بيانا

ّ       إىل احملكمة ن موافاة الدول األطراف بأرقام شهرية عن التدفقات النقدية، تبني  أرصدة تطلب–١٠
الصندوق العام، ورأس املال العامل والصندوق االحتياطي؛ حالة األنصبة املقررة؛ والتنبؤات الشهرية 

؛ للتدفقات املاليةوالسنوية
إىل تقييد استخدام وتدعوورة امليزانية السنوية باملمارسات املالية اليت تعطي أولوية قصوى لدتلتزم-١١

الصناديق املتعددة السنوات اليت تدار خارج دورة امليزانية؛

الموارد البشرية- ميم
مجعية الدول األطراف،إن 

ا اخلامسة عشرة بشأن املوافقة على تنفيذ مجيع هاإىل قرار إذ تشري عناصر الالذي اختذته يف دور
مبا يتماشى مع التغيريات ، ٢٠١٧كانون الثاين/يناير ١ً    املطبقة اعتبارا  من األجر اجلديدة الواردة يف رزمة 

ا اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛ واجلداول الزمنية اليت اعتمد
ا الثامنة والعشرين الذي رحب وإذ تشري أيضا إىل تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور

؛)١٥(ا احملكمة بشأن جمموعة عناصر األجر املعدلةبالسياسة اليت وضعته
بالعمل الذي تقوم به احملكمة لتنفيذ التعديالت املتعلقة بتنفيذ جمموعة عناصر األجر ترحب-١

اجلديدة ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا وفقا ملعايري النظام املوحد لألمم املتحدة؛
لــد الثــاين، اجلــزء بــاء،(ICC-ASP/16/20)٢٠١٧الوثــائق الرمسيــة ... الــدورة السادســة عشــرة ... )١٥( ، الفقــرة ١- ا

١٠٥.
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أن احملكمة تلقت النص الكامل للنظام اإلداري املعدل ذي الصلة مبنحة التعليم اليت تالحظ-٢
ّ                                            تقدمها األمم املتحدة ومنحة التعليم اخلاص ة واالستحقاقات ذات الصلة وأن احلكمة بصدد حتقيق 

ً      االتساق بني هذا النظام ونظامها اإلداري تبعا  لذلك؛
ا الثانية والثالثني وإىل جلنة اإىل احملكمة أن تقدم إىل تطلب-٣ اجلمعية يف مليزانية واملالية يف دور

ا  عشرة النص الكامل للقواعد املعدلة للنظام اإلداري املؤقت للموظفني املتعلقة مبنحة التعليم، الثامنة دور
؛من النظام األساسي للموظفني٢-١٢بند بالً ومنحة التعليم اخلاصة، واالستحقاقات ذات الصلة، عمال  

)١٦(بالتوجيه اإلداري املتعلق بتصنيف وإعادة تصنيف الوظائف الذي أصدره املسجلً حتيط علما  -٤

ا الثانية والثالثني وأن وتطلب  إىل جلنة امليزانية واملالية أن تقوم باستعراض التوجيه اإلداري هذا يف دور
. ٢٠١٩ي إعادة للتصنيف طلبت لعام عدم املوافقة على أوتقررً                        تقدم تقريرا  يف هذا الشأن إىل اجلمعية، 

على أن إعادة تصنيف الوظائف ال ميكن أن تستخدم أداة للرتقية أو متثل تبعة من تبعات تزايد وتشدد
؛أعباء العمل وتستذكر أمهية اإلنصاف والشفافية يف كافة عمليات اختاذ القرارات

بتوصية املراجع اخلارجي للحسابات الداعية إىل أن تسعى احملكمة جاهدة يف سبيل ً حتيط علما  –٥
تطبيق جمموعة موحدة من سياسات إدارة املوارد البشرية من خالل القواعد التشغيلية نفسها على أن يتوىل 

حدة على نطاق قلم احملكمة مسؤولية استبقاء وتطوير وتشجيع هذه القواعد املتعلقة باملوارد البشرية واملو 
احملكمة بأسرها وذلك بالتعاون مع سائر األجهزة؛

ً       ً        بتوصية املراجع اخلارجي للحسابات الداعية إىل أن تضع احملكمة ميثاقا  أخالقيا  وتنشره؛ً حتيط علما  -٦

اإلحاالت من مجلس األمن- نون
مجعية الدول األطراف،إن 

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

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

يتصل بالنفقات املتكبدة نتيجة لإلحاالت من جملس األمن،
من اتفاق العالقة بني احملكمة واألمم ١٣من املادة ١بالفقرة أنه، عمال وإذ تضع يف اعتبارها

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

واملتعلقة بتقرير قلم احملكمة بشأن التكاليف التقريبية املخصصة حىت اآلن يف احملكمةً حتيط علما  -١
أن امليزانيات املعتمدة املخصصة لإلحاالت من جملس األمن وتالحظ، )١٨(باإلحاالت من جملس األمن

مليون يورو تقريبا وأن الدول األطراف حتملت حصريا هذه املبالغ؛٦١بلغت حىت اآلن 
الدول األطراف على مواصلة املناقشات بشأن إمكانية املضي قدما يف هذه املسألة؛تشجع-٢

)١٦(
ICC/AI/2018/002 ،٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢.

.١٩٧٠و١٥٩٣قرارا جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقم )١٧(
)١٨(

ICC-ASP/17/23.
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احملكمة إىل مواصلة تناول هذه املسألة يف احلوار املؤسسي مع األمم املتحدة وتقدمي تقرير يف تدعو-٣
ة عشرة للجمعية.مناثهذا الشأن إىل الدورة ال

اعد الماليةالتعديالت على النظام المالي والقو -سين 
مجعية الدول األطراف،إن 

ا األوىل املعقودة يف )١٩(النظام املايل والقواعد املاليةإذ تضع يف اعتبارها ٩الذي اعتمدته يف دور
بصيغته املعتمدة،٢٠٠٢أيلول/سبتمرب 

ا الثالثنييف احلسبانوإذ تضع ،)٢٠(توصيات جلنة امليزانية واملالية يف دور
ذا ٢-١٠٥و١- ١٠٥والقواعد ٧و٦و٥تعديل البنود املالية تقرر-١ ّ              كما هو مبني  يف املرفقني 

التقرير.

الخطة الخمسية لالستراتيجية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعلومات-عين
إن مجعية الدول األطراف،
ا ً إذ حتيط علما   احلادية والثالثني بشأن اخلطة اخلمسية بتوصية جلنة امليزانية واملالية يف دور

،)٢١(لالسرتاتيجية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات
ا الثانية والثالثني حال  يدخل يف نطاق تطلب-١ ً             إىل احملكمة أن توفر للجنة امليزانية واملالية يف دور

بارامرتات النظام املايل والقواعد املالية لنقل األموال اليت مل تصرف من االسرتاتيجية، بسبب التأخريات 
تليها.املوضوعية اليت حتدث على صعيد املشرتيات من سنة مالية إىل السنة اليت

التعديالت على النظام الداخلي للجنة الميزانية والمالية-فاء
إن مجعية الدول األطراف،

بالتعديالت املقرتح إدخاهلا على النظام الداخلي للجنة امليزانية واملالية الذي تتضمنه ً حتيط علما  -١
ا الثالثني٢٥إىل ٢٣الفقرات من  ؛)٢٢(من املرفق اخلامس بتقرير اللجنة عن أعمال دور

مراعاة ، معمن قبل اجلمعيةللنظر يف اعتمادها إىل أنه ينبغي أن تكون التعديالت املقرتحة مربرة تشري-٢
ا؛ أن مجعية الدول األطراف هي اهليئة الوحيدة لصنع القرار اليت تتمتع بالسلطة الالزمة الستعراض قرارا

إىل جلنة امليزانية واملالية توفري املزيد من املعلومات األساسية املفصلة بشأن التعديالت تطلب-٣
املقرتحة؛

العامل يف الهاي مناقشة التعديالت املقرتحة، مبا يف ذلك معلومات إضافية قالفريإىل تطلب-٤
توفرها اللجنة، يف سياق تيسري امليزانية، بغية متكني اجلمعية من اختاذ قرار حسب االقتضاء.

دال.–) اجلزء الثاين Corr.1وICC-ASP/1/3(٢٠٠٢الوثائق الرمسية ... الدورة األوىل ... )١٩(
)٢٠(

ICC-ASP/17/5 املرفقان السادس والسابع.١٤٠-١٣٨و١٣٦-١٣٣، الفقرات ،
)٢١(

ICC-ASP/17/15 ١٠٤، الفقرة.
)٢٢(

ICC-ASP/17/15.



Advance version ICC-ASP/17/20

20A250119 35

المرفق

المتعلقة بالنظام المالي والقواعد الماليةتعديالت ال

للدول األطراف المنسحبةالمتعلقة بااللتزامات المالية التعديالت -ألف

: توفير األموال٥لقاعدةا

تشمل أموال احملكمة ما يلي:١-٥
ا الدول األطراف وفقا  للفقرة الفرعية )أ( من ١١٥املادة من )أ(ً                االشرتاكات املقررة اليت أجر

؛نظام روما األساسي
من نظام روما ١١٥من املادة )ب(األموال املقدمة من األمم املتحدة وفقا للفقرة الفرعية )ب(
األساسي؛
التربعات املقدمة من احلكومات واملنظمات الدولية واألفراد والشركات والكيانات األخرى، )ج(

من نظام روما األساسي؛١١٦وفقا للمادة 
كمة أو ميكن أن حتصل عليها.احملتستحقهاقد اليت أي أموال أخرى )د(

، من ٤-٥الالئحةوفقا ألحكام عملهاتميل االعتمادات، رهنا بالتعديالت اليت يمتو يتم ٢-٥
من ١١٧الدول األطراف وفقا جلدول متفق عليه للتقييم، على النحو املنصوص عليه يف املادة اشرتاكات

، ألمم املتحدة مليزانيتها العاديةاجلدول الذي اعتمدته اعلىنظام روما األساسي. ويستند هذا اجلدول 
ويتم تعديله وفقا للمبادئ اليت يستند إليها هذا اجلدول من أجل مراعاة الفروق يف العضوية بني األمم 

مجعية الدول األطراف. وريثما يتم تلقي هذه من قبلدولهذا اجلداعتمسيتم اكمة. املتحدة واحمل
.العاملمتويل االعتمادات من صندوق رأس املال ميكن ، االشرتاكات

رة من الدول األطراف ر من االشرتاكات املق٢-٤ل االعتمادات املنصوص عليها يف املادة يمتو يتم ٣-٥
مجعية الدول األطراف يف كل قرار من قرارات امليزانية. وريثما يتم اتقررهضمن حدود٢-٥وفقا للمادة 

.العاملمتويل االعتمادات من صندوق رأس املال تلقي هذه املسامهات، ميكن
ُ  َّ                                                                               ت قي م مسامهات الدول األطراف لفرتة مالية على أساس االعتمادات اليت توافق عليها مجعية الدول ٤-٥

رى التعديالت على تقييمات الدول األطراف فيما يتعلق  :باآليتُ                                                األطراف لتلك الفرتة املالية. جت 
؛٧-٤مبوجب املادة املتنازل عنهاأي رصيد من االعتمادات )ا(
؛١٠-٥الالئحةة عن تقييم الدول األطراف اجلديدة مبوجب أحكام مجاملسامهات النا)ب(
؛١٢-٥مبوجب أحكام الالئحة املنسحبةللدول األطراف تقييمهااملسامهات املعاد )ج(

.ايرادات متنوعة)د(٢٣

٢٣



ICC-ASP/17/20 Advance version

36 20A250119

مجعية الدول األطراف باستعراض واعتماد امليزانية وحددت مبلغ صندوق رأس قيامبعد )٢٤(٥-٥
دوق أن الصن٦-٦لالئحةإذا قررت مجعية الدول األطراف وفقا ،أو صندوق الطوارئالعاملاملال 

:فسيقوم رئيس قلم احملكمة بالتايل، سيمول من االشرتاكات املقررة
؛الدول األطرافائق ذات الصلة إىل الوثإرسال)أ(
ا فيما يتعلق )ب( السنوية املقررة والسلف املقدمة باالشرتاكاتإبالغ الدول األطراف بالتزاما

؛املال املتداول أو صندوق الطوارئإىل صندوق رأس 
م وسلفهم.دفعطلب منهم ال)ج( مسامها

١-١٠٥القاعدة 
الالئحةاإلطار الزمني لتطبيق 

في غضون ثالثين يوما من قرار جمعية الدول األطراف ٥-٥لالئحةالقلمرئيس يمتثل ٥- ٥
بالموافقة على الميزانية وعلى مستوى صندوق رأس المال المتداول.

اتعترب االشرتاكات املقررة والسلف٦-٥ ً  مستحقة وواجبة السداد بالكامل يف غضون ثالثني يوم ا بأ
السنة التقوميية ً                  أو اعتبار ا من اليوم األول من٥- ٥الالئحة ه يف املشار إليرئيس القلممن استالم إيصال 

ا كانون الثاين/يناير من السنة التقوميية التالية، يعترب الرصيد غري ١سبق. واعتبارا من األ، أيهما اليت تتعلق 
ا متأخرة مبدةوالسلفاالشرتاكاتاملسدد هلذه  سنة واحدة.بأ

سب حب، العاملوالسلف املقدمة إىل صندوق رأس املال االشرتاكاتسيتم تقييم ودفع )٢٥(٧-٥
، بعملة املقر القانوين للمحكمة. وجيوز أيضا تسديد االشرتاكات والسلف ، إىل صندوق الطوارئاالقتضاء

، بأي عملة أخرى قابلة سب االقتضاء، إىل صندوق الطوارئحب، العاملاملقدمة إىل صندوق رأس املال 
تقرر الدفع بعملة اليتإىل عملة املقر القانوين للمحكمة. وستتحمل الدولة الطرفقيودبدون للتحويل 

غري عملة املقر القانوين للمحكمة أي تكلفة لتحويل العمالت.

٢-١٠٥القاعدة 
لالشتراكاتسعر الصرف المعمول به 

باليورو بأفضل سعر صرف متاح هاما يعادل، يتم حساب االشتراكات المدفوعة بعمالت أخرى
للمحكمة في تاريخ الدفع.

يف، مث العاملً                  أوال  يف صندوق رأس املال يتم إيداعهااملدفوعات اليت تدفعها دولة طرف)٢٦(٨-٥
سب ترتيب تقييم الدولة الطرف.حبصندوق الطوارئ، يف، مث شرتاكات املستحقة للصندوق العاماال
اجتماع جلمعية الدول األطراف تقريرا عن حتصيل االشرتاكات والسلف إىل كل رئيس القلميقدم ٩-٥

.العاملاملقدمة إىل صندوق رأس املال 

ICC-ASP/4/Res. 10بصيغتها املعدلة بواسطة )٢٤(
.ICC-ASP/4/Res.10بصيغتها املعدلة بواسطة)٢٥(
.املرفقICC-ASP/3/Res.4القرار بصيغتها املعدلة بواسطة)٢٦(
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ً       ً     يتعني على الدول األطراف اجلديدة أن تقدم اشرتاكات عن السنة اليت تصبح فيها دوال  أطرافا  وأن ١٠-٥
اليت حتددها مجعية الدول بالنسبالعاملتقدم نصيبها من جمموع السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال 

األطراف.
ا من نظام روما األساسي، من أي التزامات مالية، إعفاءال جيوز ١١-٥ الدولة الطرف، بسبب انسحا

مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر، مسامهة تلك الدولة الطرف يف التكاليف اإلمجالية للمباين الدائمة 
ً              عددة السنوات. اليت كانت مستحقة عندما كانت طرف ا يف نظام روما وأي التزامات مالية أخرى مت

األساسي.
على الدول األطراف اليت تنسحب من نظام روما األساسي أن تسدد مدفوعات تناسبية من ٢-٥

. سيتم حتديد الوضع املايل النهائي االنسحاباالشرتاكات السنوية املقررة املتعلقة بالسنة اليت يسري فيها 
لة الطرف على أساس نصيبها يف:للدو 

وجد؛إذافائض نقدي يف امليزانية، )أ(
؛العاملصندوق رأس املال )ب(
صندوق الطوارئ.و )ج(

باحتجاز األصولتعديالت على اللوائح والقواعد المالية المتعلقة -باء

األموال: ٦القاعدة
مناملمولة بالكامل من التربعات، أوجيوز إنشاء الصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة٥-٦

طلبات التعاون املتعلقة بالضبطبعدباإلجراءات القضائية، مبا يف ذلك املتعلقةاألموال اليت تتلقاها احملكمة 
وإحالتها إىل هيئة الرئاسة ومن خالل جلنة امليزانية رئيس القلماألخرى من احملكمة، وإغالقها من جانب 

الدول األطراف.واملالية، إىل مجعية
جيوز جلمعية الدول األطراف أن تنشئ حسابات احتياطية وحسابات خاصة متول كليا أو جزئيا من 

االشرتاكات املقررة.
حتدد السلطة املختصة بوضوح أغراض وحدود كل صندوق استئماين واحتياطي وحساب خاص. ما مل 

اديق واحلسابات وفقا هلذه اللوائح.هذه الصنتتم إدارةتقرر مجعية الدول األطراف خالف ذلك، 

: مصادر دخل أخرى٧القاعدة 

كافة مصادر الدخل األخرى ما عدا:١-٧
لميزانية؛لقدمها الدول األطراف تاملقررة اليت االشرتاكات)أ(
من نظام روما ١١٥املادة من )ب(ألموال املقدمة من األمم املتحدة وفقا للفقرة الفرعية ا)ب(
؛األساسي
ها الدول قدمت، اليت ٣- ٧ن نظام روما األساسي واملادة م١١٦التربعات وفقا للمادة )ج(

؛فراد والشركات والكيانات األخرىاألطراف والدول األخرى واملنظمات الدولية واأل
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االحتجازبعدباإلجراءات القضائية، مبا يف ذلك ةتعلقاملاألموال اليت تتلقاها احملكمة )د(
طلبات التعاون األخرى من احملكمة،املتعلقة ب
يتم تصنيفها  الفرتة املالية خاللعملهاتمياليت مباشرةاملبالغ املسرتدة للمصروفات)هـ(

، لإليداع يف احلساب العام.١- ٦و٦-٤، ألغراض الالئحة كإيرادات متنوعة
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ICC-ASP/17/Res.5القرار

٢٠١٨كانون األول /ديسمرب ١٢املعقودة يف الثالث عشرُ                               اعت مد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة 

ICC-ASP/17/Res.5
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 بضرو ُ  َّ            ً             يرتكب يف شىت أحناء العامل من أعمال وحشية تفوق اخليال، وأنه ي سل م اآلن تسليما  واسع النطاق 

تمع الدويل والقضاء عليها وضرورة وضع حد إلفالت مقرتفيها منعوواجب  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

رومالنظامالعشرينبالذكرىاالحتفالإطاريفجرتاليتواألحداثباألنشطةوإذ ترحب
تمعاألطرافالدولدعمجديدمنتؤكداليتاألساسي، للعملاآلخريناملصلحةوأصحاباملدينوا

،احملكمةبهتقومالذياهلام
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 املستدامة، و من أجل حتقيق التنمية 
تمعات اليت  وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات، وإذ تشجع، يف هذا الصدد، ا

تواجه صراعات على االنتقال من احلرب إىل السالم من خالل احللول السلمية،
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
بأمهية وأن عاملية االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تتسم أن تبقى كذلك 

أساسية يف هذا الصدد، 
بالدور احملوري الذي تضطلع به احملكمة باعتبارها احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ِّ وإذ ترح ب

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

ىل أن هيئات القضاء الوطين هي املسؤولة يف املقام األول عن مالحقة مرتكيب أخطر إِّ وإذ تنو ه
اجلرائم اليت تثري القلق على الصعيد الدويل وإىل تزايد احلاجة إىل التعاون من أجل ضمان قدرة النظم 

القانونية الوطنية على مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم، 
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وما األساسي وتصميمها على عدم إفالت مرتكيب أخطر التزامها بنظام ر 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 األوإذ ترحب كثر مسؤولية عن ارتكاب اجلرائم جبهود احملكمة واجنازا

بالسوابق وحتيط علما املنصوص عليها يف نظام روما األساسي للعدالة واإلسهام بذلك يف منع تلك اجلرائم
القضائية للمحكمة يف مسألة التكامل،

من نظام روما األساسي املتعلقة مبقبولية القضايا أمام ١٩و١٨و١٧بأن تطبيق املواد ِّ وإذ تذك ر
حملكمة مسألة قضائية يقوم بالفصل فيها قضاة احملكمة، ا

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 

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

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

ة ذات الصلة اليت اعرتفت بأن اإلسهام يف تعزيز السالم واملصاحلة قد إىل قرارات احملكموإذ تشري 
يكون عامال مهما يف حتديد العقوبات، على أساس كل حالة على حدة،

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 د من جديدِّ وتؤك  االحتاد 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
ل األطراف مع احملكمة من أجل الوفاء بواليتها وتعرب عن أمهية تعاون الدو وإذ تؤكد من جديد 

قلقها الشديد إزاء حماوالت الرتهيب الرامية إىل منع التعاون،
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إزاء التقارير األخرية املتعلقة بعمليات التهديد والرتهيب املوجهة إىل بعض وإذ تعرب عن قلقها
،تمع املدين املتعاونة مع احملكمةمنظمات ا

أمهية التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف أجهزة احملكمة، وعند االقتضاء، يف ؤكدوإذ ت
ا الفرعية،  عمل اجلمعية وهيئا
َّ              ضرورة تشجيع الدول األطراف واملراقبني والدول اليت ال تتمت ع مبركز املراقب وإذ تضع يف اعتبارها

عية وضرورة العمل على إبراز دور احملكمة واجلمعية على أوسع على املشاركة بصورة كاملة يف دورات اجلم
نطاق، 

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

على أمهية وإذ تؤكدلة املتعلقة باالنتهاكات وآليات االنتصاف، هي مكونات أساسية للعدالة، ذات الص
تمعات املتأثرة على حنو فعال من أجل إنفاذ الوالية الفريدة للمحكمة  محاية حقوق ومصاحل الضحايا وا

ليت تشكل الركن عن تصميمها على ضمان حقوق الضحايا اوإذ 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
بأن احملكمة تعمل يف إطار القيود اليت تفرضها عليها ميزانية برناجمية سنوية تعتمدها ِّ وإذ تذك ر

اجلمعية، 
التزامهاكرر وت، حمايدةلمحكمة كمؤسسة قضائية مستقلة و ثابت لدعمها التؤكد من جديد-١

سالمتها، علىواحلفاظاألساسي والدفاع عنهارومانظاميفعليهااملنصوصوالقيمباملبادئبالتمسك
ديدات موجهة ضد احملكمة  تصميمها على وجتددمعها، يتعاونونوالذينوموظفيهاغري عابئة بأي 

ضد اإلفالت من العقاب؛صفا واحدا الوقوف 

عالمية نظام روما األساسي -ألف
تصبح بعد أطرافا يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إىل أن الدول اليت ملتدعو-٢

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

١إخطار االنسحاب املقدم من إحدى الدول األطراف مبوجب الفقرة تالحظ مع بالغ األسف-٣
النظر أن تعيد تلك الدولة طلب إىلوت،٢٠١٨آذار/مارس ١٧من النظام األساسي يف ١٢٧ملادة من ا

ا ؛)١(يف انسحا
واحملكمة رئيس اجلمعية واملكتب احلوار بشأن "العالقة بني أفريقيا مبواصلة أيضا ترحب مع التقدير-٤

كتب إىل املوتدعو،الدول األطرافاجلنائية الدولية" الذي بدأه املكتب أثناء الدورة اخلامسة عشرة جلمعية
؛حسب االقتضاء مع مجيع الدول األطراف املعنيةتوسيع وتعميق هذا احلوار

، فضال عن )٢(الدوليةلعدالة اجلنائيةايوم بمتوز/يوليه ١٧باملبادرات املتخذة لالحتفال يف رحبت-٥
بأن تواصل مجيع اجلهات وصيتو بالذكرى العشرين لنظام روما األساسي، املبادرات اليت اختذت لالحتفال

/https://treaties.un.org/doc/publication/CN/2018:انظر، C.N.138.2018.TREATIES-XVIII.10إشعار الوديع )١(
CN.138.2018-eng.pdf..
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املشاركة يف إعداد األنشطة املناسبة الدروس املستفادة،بناء على احملكمة، فضال عن الفاعلة ذات الصلة،
ها من وغري )٣(أمانة اجلمعيةعن طريقاملعلومات مع أصحاب املصلحة اآلخرين هلذا الغرض بادلوت

؛ اجلهات ذات الصلة
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 األطرافالدولمجعيةأمانةإىلً سنويا  تقدمأنالدولإىلوتطلب؛ العاملة يف ا
؛)٤())ح(٦الفقرة(العملخلطةً وفقا  الدولية،للعدالةالداعمةواألنشطةاإلجراءاتعندثة حممعلومات

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، 

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

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، )٥(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؛ 
الذي اختذه املكتب القراروتؤيداألطراف،الدولجلمعيةالداخليالنظاممن٤٢إىل املادةتشري-١٠
اجتماعاتيفاملراقبةالدولمشاركةبشأنتفامهامبوجبهاعتمدالذي٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر١٨يف 

اجلمعية؛وشفافيةانفتاحرسيخوتاألساسيرومانظامعامليةتعزيزأمهيةوتؤكداألطراف،الدولمجعية

نظام روما األساسي لاالحتفال بالذكرى العشرين -باء
١٧ً    جرمية العدوان اعتبارا  من النظر يف احملكمة اجلنائية الدولية باختصاص بتفعيل ترحب-١١

امجعية الدول األطراف بتوافق اآلراء يف قرارهوفقا ملا انتهت إليه ، ٢٠١٨متوز/يوليه 
ICC-ASP/16/Res.5مساءلة األفراد عن هذه اجلرمية، منح ألول مرة حملكمة دولية دائمة احلق يف الذي

؛٢٠١٠و١٩٩٨وما وكمباال يف عامي ر يإجنازات مؤمتر الذي استكمل بذلك و 
ا جتدد -١٢ على نظام أدخلت اليت لنظر يف التصديق على التعديالتامجيع الدول األطراف مناشد

أو قبوهلا؛وان روما األساسي بشأن جرمية العد

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

%20events/ICJD/Pages/default.aspx.
)٤ (

ICC-ASP/5/Res.3 ، األول.املرفق
)٥(

ICC-ASP/17/32.
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/ متوز١٧و ١٦يفواجلمعيةاحملكمةتنظيمهيفشاركتالذياملستوىالرفيعباحلدثترحب-١٣
القيمة"موضوعحولوندوةاستماع،وجلسةصورية،حماكمةتضمنالذيالهاي،يف٢٠١٨يوليه

؛"للبشريةاألساسيرومالنظامالدائمة
احلاجة: األساسيرومالنظامالعشرينالسنويةالذكرى"املعنوناملستوىالرفيعباحلدثترحب-١٤
١٥تنظيمهيفشاركتالذي،"العدوانجرميةالنظر يفبالدوليةاجلنائيةاحملكمةواختصاصالعامليةإىل

نيويورك؛يفاملتحدةاألممقرمب٢٠١٨يوليه/متوز١٧يفالذي عقدو األطرافالدولمندولة
نظامعاما على ٢٠"بعنوانللجمعيةعشرةالسابعةالدورةيفجرتاليتالعامة باملناقشةترحب-١٥
دعمللرؤيةحتديديت كان اهلدف منها هو ال،ستقبلية"واملالية احللتحدياتالتصدي ل-األساسيروما

االضطالعملواصلةاألساسيروماعلى نطاق أوسع لنظام و للمحكمةالالزمةاتيفيوالتكاتالقدر و 
؛ةفعالبصورة ابواليته

: اجلنوبيةوأمريكاالدوليةاجلنائيةاحملكمة"بشأناملستوىالرفيعةاإلقليميةالدراسيةباحللقةترحب -١٦
إكوادور،كيتو،يفليت عقدت ا،"األساسيرومانظاممنعاما٢٠بعداخلرباتوتبادلالتعاونفرص
العشرينالسنويةالذكرىيفكيتوإعالن"بنتيجتها وهيً علما  وحتيط، ٢٠١٨يونيه/حزيران٨و٧يف 

؛)٦("الدوليةاجلنائيةللمحكمةاألساسيرومانظامالعتماد
معبالتعاونالدوليةاجلنائيةاحملكمةنظمتهااليتاملستوىالرفيعةاإلقليميةالدراسيةباحللقةترحب -١٧

التعاونفرص"بعنوان الشرقيةأوروبايفاإلقليميالتعاونلتشجيعاألوروبيةواملفوضيةجورجياحكومة
٢٥و٢٤يفجورجيا،تبليسي،يف، اليت عقدت "األساسيرومانظاممنعاما٢٠بعداخلرباتوتبادل

؛٢٠١٨أكتوبرتشرين األول/
على املستوى الدويل واإلقليمي والوطيناليت اختذت جبميع األحداث واألنشطة األخرى ترحب-١٨

نظام روما والتوعية بفهم السني حتيف واليت أسهمت لالحتفال بالذكرى العشرين لنظام روما األساسي
، أخطر اجلرائم الدوليةلىحملكمة يف مكافحة اإلفالت من العقاب عالذي تقوم به ااألساسي والدور اهلام 

؛)٧(نشورةث واألنشطة املقوائم األحداحتيط علما بو 

المحكمة وحصاناتهااتفاق امتيازات-جيم
ا ترحب-١٩ 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 
يف هذا الصدد الدول األطراف وتدعوب الوطنية، رواتب وأجور وبدالت تدفعها احملكمة من الضرائ

ً                                             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 ال دخل 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؛ 
التزام الدول األطراف بأن حترتم يف إقليمها االمتيازات واحلصانات الالزمة لتحقيق تؤكد من جديد-٢٠

ا وتناشدمقاصد احملكمة  ً                                                 مجيع الدول اليت ليست طرفا  يف اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصانا

)٦(
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/20a/Approved%20Quito%20Declaration%20ENG.pdf..

)٧(ICC-ASP/17/32والرابط ملوقع مجعية الدول األطراف بشأن أحداث الذكرى العشرين لنظام روما ؛، املرفق الثاين
.https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/asp%20events/20a/Pages/default.aspxاألساسي:
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و األصول أن حتمي ُ                          اليت توجد فيها ممتلكات وأصول للمحكمة أو اليت ت نقل من خالهلا تلك املمتلكات أ
ممتلكات وأصول احملكمة من التفتيش واالستيالء واملصادرة، ومن أي شكل آخر من أشكال التدخل؛ 

التعاون -دال
بشأن التعاون؛ ICC-ASP/17/Res.3إىل القرار تشري-٢١
ا مبوجب نظام روما األساسي وال سيما االلتزام بالتعاون يب-٢٢ بالدول األطراف أن تتقيد بالتزاما

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

احملكمة، وتنفيذ أوامر القبض؛ 
مجيع الذين يتعاونون مع احملكمة، مبا يف ذلك الدول واهليئات أمهية دعمتؤكد من جديد-٢٣

املتمثلة يف احلامسة الوفاء بواليتها علىكمة والكيانات الدولية ذات الصلة، من أجل ضمان قدرة احمل
تمع الدويل و مرتكيب أخطر مساءلة  م ا العدالة للضحايا؛حتقيق اجلرائم اليت 

بالدول األطراف أن تواصل التعبري عن دعمها السياسي والدبلوماسي للمحكمة، يب أيضا-٢٤
الدول األطراف واحملكمة وتشجع، ICC-ASP/6/Res.2بالتوصيات الست والستني املرفقة بالقرار ِّ تذك رو

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

بعنوان التعاون مع احملكمة املعنيان بن اباحللقة الدراسية اليت نظمها امليسران املشاركترحب-٢٥
تشرين الثاين/نوفمرب ٧اليت عقدت يف "كافحة اإلفالت من العقابملرئيسي "عمليات القبض: التحدي ال

لإلسهامات املقدمة من اخلرباء الدوليني والوطنيني تعرب عن تقديرهاو يف مقر احملكمة يف الهاي، ٢٠١٨
تعزيز احتماالت تنفيذ بغية حلول عملية لتحسني التعاون بني الدول واحملكمة حتديد إىل املشاركني الرامية 

هذه بغية تعزيز وتنفيذ الفريق العامل يف الهاي على مواصلة املناقشات ثحتو املعلقة، أوامر القبض 
مالقبض علىضمان االقرتاحات اليت تسهم يف االقرتاحات وغريها من  ؛وتسليمهماملشتبه 

الدولجلمعيةعشرةالسابعةالدورةخالل التعاونبشأنُ   ع قدتاليتالعامةباجللسةترحب-٢٦
تمع املدين حول  اوأعضاءواحملكمةاألطرافالدولبنياحلوارلتعزيزفرصةالأتاحتاليتاألطراف
بنيتعاونالاتفاقعلى توقيعالبوترحبالطوعية،واالتفاقاتقبضوالاملاليةبالتحقيقاتاملتعلقةاملسائل 
السابعةالدورةخالل التعاونبشأنُ   ع قدتاليتالعامةاجللسةيفاألحكامتنفيذ يفواحملكمةسلوفينيا

؛للجمعيةعشرة
بالتعاونالدولمنوغريهااألطرافللدولتسمحفعالةوآلياتإجراءاتوجودأمهيةعلىِّ تشد د-٢٧
اأووجتميدهاوتتبعهاواألصول،واملمتلكاتالعائداتحتديدعلىاحملكمةمع ميكن،مابأسرعمصادر

يتعلقفيمااحملكمةتواجههااليتالتعاونحتدياتبشأناملستفيضوعرضهااحملكمةبتقريروترحب
فعالةآلياتوتضعإجراءاتالصددهذايفتتخذأنإىلاألطرافالدولكلوتدعواملالية،بالتحقيقات

الدولية؛  واملنظماتالدولمنوغريهااألطرافوالدولاحملكمةبنيالتعاونتيسريبغيةوحتسينها
املرفق بالقرارإعالن باريس غري امللزم قانونا بشأن اسرتداد األصولأمهية تشري إىل-٢٨

ICC-ASP/16/17  ؛
ا اجلمعية يف قرار تشري-٢٩ هاإىل اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون اليت اعتمد

ICC-ASP/10/Res.5ال يزال يرتتب على عدم تنفيذ طلبات احملكمة من آثار سلبية مباتسلم مع القلق ، و
ا على تنفيذ واليتها، عل اجلمعيةإجراءات استعراضيف استكمال األطرافالدولمبشاركةوترحبى قدر
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ذااملرفقةعدلة املالتعاونبعدماملتعلقةاجلمعيةإجراءاتاعتمادوتقرر،بنجاحالتعاونبعدماملتعلقة
؛القرار
بعدماملتعلقةاجلمعيةإجراءاتمنالرمسيغريالبعداألدوات املتعلقة بتنفيذجمموعةتشري إىل-٣٠

حتسنيمناسبا من أجلتراهحسبمااألدواتجمموعةاستعمالعلىاألطرافالدولوتشجع)٨(التعاون
؛)٩(التعاونبعدماملتعلقةاجلمعيةإجراءاتتنفيذ
باجلهود اليت يبذهلا رئيس اجلمعية وترحب، )١٠(عدم التعاونبشأن بتقرير املكتب حتيط علما-٣١

رئيس اجلمعية جهة تنسيق للمنطقة اخلاصة به ِّ      وتذك ر بأن املتعلقة بعدم التعاون، اجلمعية لتنفيذ إجراءات 
مجيع أصحاب املصلحة، على مجيع املستويات، على االستمرار يف مساعدة وتناشد ، )١١(حبكم منصبه

عند اضطالعه مبهامه بدعم من جهات التنسيق الوطنية املعنية رئيس مجعية الدول األطراف، مبا يف ذلك 
بعدم التعاون؛

بدور مجعية الدول األطراف وجملس األمن فيما يتعلق بعدم التعاون على النحو الوارد يف ِّ تذك ر-٣٢
باجلهود اليت تبذهلا ترحب و من نظام روما األساسي، ٨٧من املادة ٧، والفقرة ٨٧من املادة ٥الفقرة 

لس؛ الدول األطراف لتعزيز العالقة بني احملكمة وا
يف هذا الصدد باالجتماع بصيغة آريا الذي عقده جملس األمن بشأن العالقة بني احملكمة ترحب -٣٣

، واجتماع املتابعة الذي نظمه امليسران املشاركان املعنيان بالتعاون يف ٢٠١٨متوز/يوليه ٦وجملس األمن يف 
؛٢٠١٨أيلول/سبتمرب١٨
إىل الدول األطراف أن تواصل جهودها لضمان أن يعاجل جملس األمن البالغات اليت تطلب-٣٤

رئيس اجلمعية واملكتب على وتشجع يتلقاها من احملكمة بشأن عدم التعاون عمال بنظام روما األساسي، 
عزيز التزامهما كال من اجلمعية وجملس األمن على توتشجع أيضامواصلة التشاور مع جملس األمن، 

املتبادل يف هذا الشأن؛ 
باألوامر الصادرة من الدائرة التمهيدية واملوجهة إىل املسجل بشأن اإلجراءات الواجب حتيط علما-٣٥

م الدول على أن تتبادل مع جهات وحتث ، )١٢(اتباعها يف حالة وجود معلومات عن سفر املشتبه 
معلومات بشأن السفر احملتمل أو املؤكد لألشخاص الذين صدرت أوامر التنسيق املعنية بعدم التعاون أي 

بالقبض عليهم؛

الدولة المضيفة-هاء
وحتيط علما مع التقديرً                   بأمهية العالقة بني احملكمة والدولة املضيفة وفقا  ألحكام اتفاق املقر، تسلم-٣٦

بالتزام الدولة املضيفة املتواصل بزيادة كفاءة احملكمة؛

العالقة مع األمم المتحدة -ووا
بضرورة تعزيز احلوار املؤسسي مع األمم املتحدة، مبا يف ذلك احلوار بشأن احلاالت احملالة تسلم-٣٧

من جملس األمن إىل احملكمة؛

)٨ (
ICC-ASP/15/31/Add.1.املرفق الثاين ،

)٩(
ICC-ASP/17/31

)١٠(
ICC-ASP/16/17.

)١١(
ICC-ASP/11/29 ١٢، الفقرة .

مانظر تصويب ")١٢( "،أوامر املسجل بشأن اإلجراءات الواجب اتباعها يف حالة وجود معلومات عن سفر املشتبه 
ICC-02/05-01/09-235-Corr.)٢٠١٥ان/أبريل سني١٥.(
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بتقارير املدعية العامة نصف السنوية عن احلاالت احملالة من جملس األمن التابع لألمم ترحب-٣٨
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-٣٩
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-٤٠

العالقة بني جملس األمن واحملكمة من خالل: 
لة من جملس األمن إىل احملكمة؛توفري متابعة فعالة ودعما سياسيا مستمرا للحاالت احملا(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 بالنظر يف من بعثات حفظ السالم، والبعثات السياسية 
، تقدمي أفضل املمارسات فيما يتعلق بصياغة واليات عمليات حفظ السالم مع احرتام مبادئها األساسية

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

الصدد؛
إىل تقرير احملكمة عن حال التعاون اجلاري مع األمم املتحدة، مبا يف ذلك التعاون يف تشري -٤١

؛ )١٣(امليدان
ا مع احملكمة وعلى التعاون تشجع-٤٢ مجيع مكاتب وصناديق وبرامج األمم املتحدة على تعزيز تعاو

ع مكتب الشؤون القانونية بوصفه جهة التنسيق للتعاون بني منظومة األمم املتحدة بصورة فعالة م
واحملكمة؛ 

إىلاحلاجةاستمرارعلىوتشدد،املتحدةواألمماحملكمةبنيالعالقةاتفاقمن٤املادةإىلشريت-٤٣
ااملتحدةاألمممععملها بصفة مراقب ممارسةعلىالكاملة احملكمةقدرةضمان التفاعلعلىوقدر

أنشطةيفمراقببصفةومشاركتهامن خالل حضورها ذلكيفمبااملتحدة،األمممعاحلواراملشاركة يف و 
إحاطاتلتقدمي املتحدةألممنتظمة لاملاحملكمةظفيزيارات مو خاللومناملتحدة،لألممالعامةاجلمعية
؛أنشطتهامعلومات حمدثة عنو إعالمية

دعمها وتكرربالعمل اهلام الذي يقوم به مكتب االتصال يف نيويورك التابع للمحكمة، تشيد -٤٤
٣و٢على أمهية مواصلة الدعم املقدم ألعمال املكتب وتعزيزه وفقا للفقرات وتشددالكامل للمكتب، 

؛ ICC-ASP/4/6من الوثيقة ٤و

)١٣(
ICC-ASP/12/42.
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ضمان تنفيذ مهامه على حنو أكثر  من أجل بنقل مكتب االتصال إىل قلم احملكمة يط علماحت-٤٥
احملكمة؛التآزر داخل أوجه تعزيز عن طريق ، مبا يف ذلك فعاليةكفاءة و 

بالتطورات املتعلقة باحملكمة يف األمم ٢٠١٨بإحاطة الدول األطراف علما طوال عام ترحب-٤٦
تنظمها الدولة املتحدة وعلى وجه اخلصوص يف جملس األمن، السيما من خالل جلسات إحاطة منتظمة

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

اقليمية أخرى لتعزيز مكافحة اإلفالت من العقاب؛ 
وبالتحديد برتكيزه )١٤(التقرير السنوي للمحكمة إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدةبتقدميترحب-٤٧

، A/RES/73/7اجلمعية العامةباعتماد قراروترحب أيضا املتزايد على العالقة بني احملكمة واألمم املتحدة، 
ّ                                               الدول األطراف على مواصلة املشاركة البن اءة مع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ملواصلة تعزيز وتشجع

؛ ينالقرار ينهذ
أن الدول األطراف ال تزال تتحمل وحدها، حىت اآلن، التكاليف اليت تتكبدها تالحظ مع القلق-٤٨

زانية املعتمدة املخصصة يف احملكمة أن امليتالحظ احملكمة نتيجة للحاالت احملالة من جملس األمن و
مليون يورو؛٦١لإلحاالت من جملس األمن بلغت حىت اآلن حنو 

أنه إذا مل تتمكن األمم املتحدة من توفري األموال الالزمة لتغطية النفقات املتكبدة نتيجة تؤكد-٤٩
لإلحاالت من جملس األمن، سيستمر نتيجة لذلك، عالوة على عوامل أخرى، تفاقم الضغوط على موارد 

احملكمة؛ 
نفيذ الفقرة (ب) من الدول األطراف على أن تواصل، مع اجلمعية العامة لألمم املتحدة، تحتث -٥٠

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-٥١ 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؛ 

ملتحدة تتم حصريا على أساس أن مجيع أشكال التعاون الذي تتلقاه احملكمة من األمم اتالحظ-٥٢
السداد؛ 

العالقة مع المنظمات والهيئات الدولية األخرى-زاي
باجلهود اليت تبذهلا املنظمات االقليمية املختلفة واملنظمات الدولية األخرى لدعم احملكمة ترحب-٥٣

يف تنفيذ واليتها؛ 
مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون اليت أبرمتها احملكمة مع االحتاد األورويب، واملنظمة تشري إىل-٥٤

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

باجلهود اليت تبذهلا احملكمة للتعامل مع خمتلف اهليئات والكيانات اإلقليمية، مبا يف ذلك من رحبت-٥٥
خالل مشاركتها يف اجتماع منظمة الدول األمريكية نصف السنوي بشأن احملكمة اجلنائية الدولية، ويوم 

.A/73/334وثيقة األمم املتحدة )١٤(
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وتنظيم مائدة مستديرة مع االحتاد األورويب، فضال عن ،االحتاد األورويب ملناهضة اإلفالت من العقاب
؛الدورة السنوية للمنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية

على ضرورة مواصلة اجلهود الرامية إىل تكثيف احلوار مع االحتاد األفريقي وتعزيز العالقة بني تشدد-٥٦
باالحتاد األفريقي والبعثات الدبلوماسية اتصال احملكمة بانتظام باستمرارترحب و ،واالحتاد األفريقياحملكمة

بالتواصل بني رئيس اجلمعية وحتيط علمامكتب اتصال للمحكمة، حتسبا إلنشاء يف أديس أبابا 
توفري الدعم املعنيني مجيع أصحاب املصلحة وتطلب إىلواملسؤولني باالحتاد األفريقي يف أديس أبابا، 

عالقة بني احملكمة واالحتاد األفريقي؛ الالزم لتعزيز ال
بسلسلة االجتماعات اليت عقدت سابقا يف أديس أبابا واليت اختذت شكل حلقات رحبت-٥٧

ومتوز/ ،٢٠١٢وتشرين األول/أكتوبر ،٢٠١١دراسية مشرتكة بني احملكمة واالحتاد األفريقي يف متوز/يوليه 
تشرين وباملعتكفني اللذين نظمتهما احملكمة يف، ٢٠١٥وتشرين األول/أكتوبر ،٢٠١٤يوليه

إجراء حوار صريح وبناء بني احملكمة من أجل ٢٠١٧وتشرين الثاين/نوفمرب ،٢٠١٦األول/أكتوبر 
والدول األفريقية األطراف يف نظام روما األساسي كتدبري رئيسي لتعزيز العالقة بني احملكمة وشركائها 

ذه العالقة؛ لة املتصاألفارقة والتصدي للتحديات 
باجلهود الرامية إىل تعزيز حضور احملكمة يف اجتماعات املنظمات اإلقليمية، مبا يف ترحب أيضا-٥٨
يف آبيا،الذي عقد زر احمليط اهلادئجلثامن واألربعنينتدى الاملتنظيم حدث جانيب يف عن طريق ذلك

ساموا؛ب
متكنت اللجنة الدولية لتقصي احلقائق يف املسائل اإلنسانية، اليت أنشئت إلسهام الذي باِّ تذك ر-٥٩

، 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 ُ

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

أنشطة المحكمة-حاء
؛)١٥(بالتقرير األخري املقدم إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة احملكمةً حتيط علما  -٦٠
ُ                       استمرار التقدم الكبري يف أنشطة احملكمة، الذي ي عزى إىل حد ليس بقليل إىل تالحظ مع االرتياح-٦١

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-٦٢

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

؛جديد احرتامها الستقالل احملكمةاملماثلة للتحديات اليت تواجهها احملكمة، وتؤكد من 
َّ                                        باجلهود اليت يبذهلا مكتب املد عية العامة لتوفري الكفاءة والشفافية فيما حتيط علما مع التقدير-٦٣

جيريه من دراسات متهيدية وحتقيقات ومالحقات قضائية؛ 
ايالء اختيار القضايا و املتعلقة بالسياسة العامة تنفيذ ورقات مكتب املدعية العامة واصلة مبترحب-٦٤

يف هذا وتشدد، واجلرائم اجلنسية واجلرائم القائمة على نوع اجلنساألطفالاألولوية للجرائم املتعلقة ب

)١٥ (ICC-ASP/17/9.
.لس األمن التابع لألمم املتحدة)٢٠١١(١٩٧٠) و٢٠٠٥(١٥٩٣انرار الق)١٦(
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الصدد على أمهية قيام احملكمة واحملاكم الوطنية بالتحقيق واملقاضاة بصورة فعالة يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم 
قاب، رائم من العهذه اجلوضع حد إلفالت مرتكيب واجلرائم املتعلقة باألطفال لالقائمة على نوع اجلنس 

هذه سياسة عامة لتعزيز التحقيق واملقاضاة يف اتورقوضع الدول األطراف أن تنظر يف إىلوتطلب
شأن محاية املمتلكات العامة بةكتب املدعيعامة ملاإلعداد اجلاري لورقة سياسة بوحتيط علما، لياحماجلرائم 

الثقافية يف إطار نظام روما األساسي؛
ملكتب املدعية العامة لتشاوره مع الدول األطراف وغريها من أصحاب تعرب عن تقديرها-٦٥

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-٦٦
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؛ 
رتة اعتزام احملكمة ومكتب املدعية العامة وقلم احملكمة إعداد خطط اسرتاتيجية للفتالحظ-٦٧

على أمهية استالم اخلطط االسرتاتيجية يف وقت وتشدد ، ٢٠١٩يف الربع األول من عام ٢٠٢١- ٢٠١٩
إىل احملكمةوتطلب مبكر بقدر اإلمكان ومن األفضل قبل بداية الفرتة احملددة للخطة االسرتاتيجية، 

ومكتب املدعية العامة وقلم احملكمة موافاة الدول األطراف مبعلومات حمدثة عن التطورات يف وضع تلك 
اخلطط؛ 

مواصلة اجلهود اليت يبذهلا املسجل لتخفيف املخاطر اليت تواجهها احملكمة تالحظ مع التقدير -٦٨
وتشجع ية زيادة فعالية احملكمة ومكانتها، فيما يتعلق مبكاتبها امليدانية ولتعزيز عمليات احملكمة امليدانية بغ

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 -٦٩
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 -٧٠

لتفانيهم يف العمل من أجل رسالة احملكمة؛ وتعرب عن تقديرها
تطويرمواصلةأجلمنالتوعيةأنشطةوتكييفحتسنياحملكمةتواصلأنضرورةعلىتشدد-٧١

يفالتوعيةخاللمناالقتضاء،عندذلك،يفمبااملتأثرة،البلدانيف) ١٧(للتوعيةاالسرتاتيجيةاخلطةوتنفيذ
التمهيدية؛الدراسةمرحلةيفوكذلكاحملكمة،تدخلمنمبكروقت
بنيمشرتكةمسؤوليةتشكلوأنشطتهاباحملكمةيتعلقفيماواالتصالاإلعالمقضايابأنِّ تذك ر-٧٢

لوضعاآلخروناملصلحةأصحابيقدمهااليتالكبريةباإلسهاماتعلماوحتيطاألطراف،والدولاحملكمة
وشامل؛منسقج

)١٧(
ICC-ASP/5/12.
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االنتخابات -اءط
على أمهية ترشيح وانتخاب القضاة الذين تتوافر فيهم املؤهالت املطلوبة للتعيني يف أعلى تشدد -٧٣

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

اة املنتخبني رمسيا باستعدادهم للعمل على أساس التفرغ عندما على أمهية تعهد القضتشدد -٧٤
يتطلب حجم العمل باحملكمة ذلك؛ 

؛)١٨(رتشيحاتالاللجنة االستشارية املعنية باملكتب عن بتقريرترحب-٧٥
ا يف الهاي أو يف نيويورك، وفقا تقرر -٧٦ 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 -٧٧

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

احملكمة اجلنائية الدولية اليت يف رتشيحات القضاةبإىل والية اللجنة االستشارية املعنية شريتوإذ -٧٨
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-اءي
أن ِ         وتؤك د من جديدبأمهية العمل الذي تقوم به أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة")، ِّ تسل م-٧٩

العالقة بني األمانة وسائر أجهزة احملكمة حتكمها مبادئ التعاون والتعاضد واملشاركة يف املوارد واخلدمات، 
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؛ 
إىل الوظيفة الرقابية العامة للمكتب فيما يتعلق باألمانة، على النحو الوارد يف القرار املنشئ تشري-٨٠

؛ )١٩(لألمانة
؛ )٢٠(ترحب بتقرير املكتب بشأن تقييم األمانة وبالتوصيات الواردة به-٨١

المحامون-كاف
بأمهية العمل الذي تقوم به هيئات التمثيل املستقلة لرابطات احملامني والرابطات حتيط علما-٨٢

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

وتدعو؛ )٢١(قابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدوليةبالتقرير املتعلق بتشكيل وأنشطة نعلماحتيط -٨٣
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

)١٨(
ICC-ASP/17/21.

)١٩(
ICC-ASP/2/Res.3 ١٠، املرفق، الفقرة.

)٢٠(
ICC-ASP/17/39..
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وتواصل التوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف العادل يف قائمة احملامني، حتسنيرة بضرو يط علماحت-٨٤
على تقدمي طلبات اإلدراج يف قائمة احملامني اليت وضعت على النحو املنصوص عليه يف بالتايل التشجيع

العادل من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات بغية ضمان التمثيل اجلغرايف٢١من القاعدة ٢الفقرة 
َّ                                والتوازن بني اجلنسني، فضال عن اخلربة القانونية يف مسائل معي نة مثل العنف الذي يستهدف النساء 

واألطفال، حبسب االقتضاء؛ 

المساعدة القانونية -الم
وتؤكد باجلهود اليت تبذهلا احملكمة ملواصلة تنفيذ سياسة األجور املتعلقة باملساعدة القانونية تسلم-٨٥
احلاجة إىل مراجعة كفاءة نظام املساعدة القانونية بصورة مستمرة من أجل دعم وتعزيز مبادئ على

؛ )٢٢(املساعدة القانونية املتمثلة يف احملاكمة العادلة واملوضوعية والشفافية واالقتصاد واالستمرارية واملرونة
املقدمة من جلنة امليزانية واملالية يف هذا والتوصيات )٢٣(قدمة من املسجلباملعلومات املحتيط علما-٨٦

؛)٢٤(الصدد
إىل األمهية األساسية لنظام املساعدة القانونية لضمان نزاهة اإلجراءات القضائية وحق تشري-٨٧

املتهمني والضحايا يف التمثيل القانوين املناسب؛

الفريق الدراسي المعني بالحوكمة-ممي
باستمرار احلوار املنهجي بني الدول األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار املؤسسي لنظام ِّ  ترح ب -٨٨

روما األساسي وزيادة كفاءة وفعالية احملكمة مع احلفاظ التام على استقالهلا القضائي؛ 
؛ )٢٥(بتقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمةحتيط علما-٨٩
اليت ICC-ASP/9/Res.2لسنة أخرى فرتة والية الفريق الدراسي، املنصوص عليها يف القرار ِّ  متد د -٩٠

، ICC-ASP/12/Res.8، وICC-ASP/11/Res.8، وICC-ASP/10/Res.5سبق متديدها بالقرارات 

؛ICC-ASP/16/Res.6و؛ICC-ASP/15/Res.5و،ICC-ASP/14/Res.4، وICC-ASP/13/Res.5و
، مبا يف ذلك يف موضوع ٢٠١٩يف موضوع املمارسة يف عام اعلى مواصلة عملهكمةاحملتشجع-٩١

؛مشاركة الضحايا
تمع املدين واملمارسني يف املناقشة ترحب أيضا-٩٢ باحلوار بني الدول األطراف واحملكمة وأعضاء ا

ة واليت ركزت على العامة بشأن مشاركة الضحايا اليت عقدت خالل الدورة السابعة عشرة للجمعي
عاما على اعتماد نظام روما ٢٠االجنازات والتحديات املتعلقة مبشاركة الضحايا ومتثيلهم بعد مرور 

األساسي؛
الدول األطراف أن تواصل النظر يف التعديالت املقرتحة من الفريق العامل املعين تطلب إىل-٩٣

بالدروس املستفادة؛ 
؛ باعتبارها أداة هامة للوفاء مبهامهامبواصلة عمل احملكمة بشأن موضوع مؤشرات األداءترحب-٩٤

)٢١(
ICC-ASP/17/38..

)٢٢(
ICC-ASP/3/16 ١٦، الفقرة.

)٢٣(
ICC-ASP/17/4.

، واجلزء ١١٨-١١٢الفقرات،١- اجلزء باء،ICC-ASP/17/20)(٢٠١٨الوثائق الرمسية ... الدورة السابعة عشرة ... )٢٤(
.٢٢٨-٢٢٦الفقرات ، ٢- باء 

)٢٥(
ICC-ASP/17/36.
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أنمع مراعاة عن رغبة اجلمعية يف مواصلة حوارها مع احملكمة بشأن هذا املوضوع، عربت-٩٥
جاحملكمة ينبغي  من أجل التوصل إىل نتائج ميكن أن تشكل أساسا حلوار الحق؛ ها املقصودأن تنفذ 

إجراءات المحكمة-نون
أن فعالية إجراءات احملكمة أساسية حلقوق الضحايا وحقوق املتهمني، ومصداقية ومكانة تؤكد-٩٦

املؤسسة، وتعزيز عاملية النظام األساسي، فضال عن االستخدام األمثل ملوارد احملكمة؛ 
باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتعزيز كفاءة وفعالية اإلجراءات، فضال عن اجلهود اليت تبذهلا ترحب-٩٧

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 -سين
بفوائد ترشيد أساليب عمل اهليئات الفرعية التابعة للمكتب واجلمعية من أجل النهوض تسلم-٩٨

بعبء العمل املتزايد؛ 
باخلطوات اليت اختذها املكتب حىت اآلن لتحسني أساليب العمل؛ ترحب-٩٩

الدول األطراف، ولتحقيق ذلك:مجعية إدارة عمل املكتب و أساليبمواصلة حتسني تقرر-١٠٠
-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 ازدواجية  والفريق العامل يف الهاي بشأن املسائل ذات االهتمام املشرتك 
هود؛ 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؛ 

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

؛بأمهية العمل الذي يقوم به امليسرون وجهات التنسيقتسلم-١٠١
أعضاء املكتب على تعزيز وتشجعإىل الطابع التمثيلي من الناحية اجلغرافية للمكتب، تشري-١٠٢

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

تمع املدينتطلب-١٠٣ يف ،إىل املكتب أن يقدم، بالتشاور مع مجيع الدول األطراف واحملكمة وا
لالقرتاح املتعلق ذلكيفمبااحلايل،باجلدوليتعلقفيماوالتحدياتالفوائدّ الهاي، تقريرا يقي ميف نيويورك و 

ا،  اقرتاح مبا يف ذلك بعقد االجتماعات املقبلة للجمعية يف النصف األول من كل سنة تقوميية، ومد
الكفاءة؛لتحسنيتوصياتوتقدمي،واملكتب، ومكان انعقاد اجتماعات اجلمعيةهاتقليص
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بر األضرار، والصندوق االستئماني للضحايا الضحايا والمجتمعات المتأثرة، وج-عين
تمعات املتأثرة، وجرب األضرار، ICC-ASP/13/Res.4إىل قرارها تشري-١٠٤ بشأن الضحايا وا

والصندوق االستئماين للضحايا؛ 
أن حق الضحايا يف عرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها يف أي مرحلة من اإلجراءات اليت تكرر-١٠٥

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-١٠٦ على األمهية احملورية اليت يوليها نظام روما األساسي حلقوق الضحايا واحتياجا
على أمهية تزويد الضحايا وتؤكدهم يف املشاركة يف اإلجراءات القضائية ويف املطالبة جبرب األضرار، حق

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-١٠٧
سهمان يف بناء ياملصاحلة و شجعان على أن مساعدة الضحايا وجرب أضرارهم قد يتالحظو التعويضية، 

السالم؛ 
الفضلى لألطفال، ، مبا يف ذلك مراعاة املصاحللضحايا والشهودلحلماية ابأمهية تدابري تسلم -١٠٨

وحقوقهم ورفاههم، واحلفاظ على السالمة البدنية والنفسية للشهود، السيما لضحايا اجلرائم اجلنسية 
مع تالدول اتفاقاربمعلى ضرورة أن توتشددلتنفيذ والية احملكمة، واجلرائم القائمة على نوع اجلنس، 

، بسرعة على النطاق الدويلني للخطر إعادة توطني األشخاص املعرضتيسري عملية احملكمة من أجل 
مجيع وحتث،منذ الدورة السادسة عشرة للجمعيةاحملكمة ذي عقدته باتفاق إعادة التوطني الوترحب

مجيع الدول على التربع للصندوق اخلاص وتشجعالدول على النظر يف إبرام اتفاقات إعادة التوطني، 
إلعادة التوطني؛ 

حتديد وتعقب وجتميد أو مصادرة أي أصول للشخص املدان ضروري جلرب ، بالنظر إىل أن تؤكد-١٠٩
األضرار، أن من األمهية مبكان أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة هلذا الغرض من أجل توفري املساعدة يف 

من ١٠٩)(ك) و١(٩٣و٧٥الوقت املناسب وبصورة فعالة للدول والكيانات ذات الصلة عمال باملواد 
إىل الدول األطراف أن تعقد اتفاقات طوعية أو ترتيبات أو أي وسائل وتطلبساسي، نظام روما األ

أخرى لتحقيق هذه الغاية مع احملكمة، عند االقتضاء؛ 
انتهاءمبجردبالضحايااملتعلقة املنقحةاسرتاتيجيتهاباستعراضالسابقاحملكمةالتزامإىلتشري-١١٠
للقياسقابلةأهدافذلكيفمباحمدثة،اسرتاتيجيةتقدمياحملكمةإىلتطلبوبالتايل،)٢٦(القضائيةالدورة

ايفاجلمعيةإىلزمنيا،وحمددة عشرة؛الثامنةدور
لس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا وأمانة الصندوق اللتزامهما تعرب جمددا عن تقديرها-١١١

تمعات املتأثرة؛املتواصل جتاه الضحايا وا
عمليات جلرب أربعحالياشملتيتيف أنشطة الصندوق االستئماين، الةالكبري بالزيادة حتيط علما -١١٢

، فضال عن توسيع نطاق برامج املساعدة لتشمل املزيد من احلاالت املعروضة على احملكمة؛ األضرار
بالدول واملنظمات الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واألفراد واملؤسسات والكيانات يب-١١٣

من أجل توسيع قاعدة موارده، املالية، م وفقا لقدراللصندوق االستئماين للضحايا، األخرى بالتربع
)٢٦(

ICC-ASP/13/Res.4، ١ة الفقر.
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وكذلك حاياالضاليت 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-١١٤
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 -١١٥

بالفعل؛للذين قاموا بذلكوتعرب عن تقديرها، العنف القائم على نوع اجلنسالعنف اجلنسي و 
مليون يورو ٣٠تبلغ خاصة منح تربعات و مجع الصندوق االستئماين للضحايا باعتزام علماحتيط -١١٦

قضايا يف احلاالت والالضحايا املتعلقة بساعدة اجلرب ووالية املوامر أمن أجل تنفيذ ٢٠٢٠حبلول عام 
املعروضة على احملكمة؛ 

تعيين الموظفين -فاء
الرامية إىل ز جهودها يتعز احملكمةإىل وتطلب ، )٢٧(بتقرير احملكمة بشأن املوارد البشريةحتيط علما-١١٧

املرشحني من الدول األطراف غري ع الرتكيز بوجه خاص على متعيني املوظفني يف التمثيل اجلغرايف العادل 
وأعلى مستويات الكفاءة والفعالية والنزاهة، وكذلك ،التوازن بني اجلنسنيو ،املمثلة واملمثلة متثيال ناقصا

احلصر، االحتياجات النفسية ال حمددة، منها على سبيل املثال االتلبحث عن اخلربات يف جمعلى ا
على حتقيق ِّ وتشج عالنساء أو األطفال، ضد ، والعنف النفسيةواالجتماعية اخلاصة املتصلة بالصدمات

دد؛املزيد من التقدم يف هذا الص
ضمان التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني لبني احملكمة واملكتب احلوارباستمرار يط علما حت-١١٨

؛)٢٨(بتقرير املكتب وتوصياتهوترحباجلنسني يف تعيني املوظفني، 
املرشحني احملتملني للوظائف جمموعات سيع الدول األطراف على بذل جهود لتحديد وتو حتث-١١٩
، مبا يف اناقصوالبلدان غري املمثلة أو املمثلة متثيال باحملكمة من الدول األطراف الواقعة يف املناطق الفنية 

امج املوظفني الفنيني نذلك من خالل برامج التدريب الداخلي والزيارات املهنية اليت متوهلا اجلمعية، وبر 
اإلعالنات املتعلقة املستهدفة، ونشر التوعيةمن خالل مبادرات و ، األطرافالدولهمتولذياملبتدئني ال

املؤسسات واملنظمات الوطنية ذات الصلة؛ بني بالوظائف الشاغرة باحملكمة 
واملهنينيالداخليني ملتدربنيتعيني االتربعات،خاللمن،إنشاء برنامج باحملكمة لتمويلبترحب-١٢٠
ً متثيال  واملمثلةاملمثلةغرياملناطق مناملرشحنيعلىخاصبوجهرتكيزالمعالنامية، املناطقمنينالزائر 

الربنامج؛هذايفإىل اإلسهام األطرافالدولوتدعو، اآلنحىتتلقاة املبالتربعاتوترحب،ً ناقصا  
واملهنينيالداخليني ملتدربنيإىل احملكمة أن تضع املزيد من اآلليات الرامية إىل تعيني اتطلب-١٢١
واقرتاحاستكشافاحملكمةإىلأيضا وتطلب،الناميةاملناطقمنبطريقة أكثر استدامة ومنهجية ينالزائر 
السيماو ،املمثلة متثيال ناقصااألطرافالدولمنللمرشحنياملوظفني الفنيني املبتدئني برامجتنفيذلقائطر 
؛التربعاتطريقعنمتولاليت النامية،املناطقمن

)٢٧(
ICC-ASP/17/5.املرفق الثاين ،

)٢٨(
ICC-ASP/17/36.
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التكامل-صاد
تمع ِّ تذك ر-١٢٢ 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 
ل ضمان استعداد النظم القانونية الوطين، كما يتعني تعزيز التعاون الدويل واملساعدة القضائية، من أج

ا حبق على التحقيق يف هذه اجلرائم ومالحقتها؛  الوطنية وقدر
على مواصلة الرتويج يف احملافل ذات الصلة على تنفيذ نظام روما األساسي تعقد العزم-١٢٣

تكيب أخطر اجلرائم على الصعيد احمللي بصورة فعالة وتعزيز قدرة اهليئات القضائية الوطنية على مالحقة مر 
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-١٢٤ مبشاركة ا
املنصوص عليها يف نظام روما األساسي؛ أجل متكني الدول من التحقيق حبق يف اجلرائم

باجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة، واملنظمات الدولية، واملنظمات اإلقليمية، والدول، ترحب أيضا-١٢٥
دف إىل تعزيز  تمع املدين يف تعميم أنشطة بناء القدرات اليت  فيما يتعلق الوطنيةالقضائيةاألجهزةوا

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

تمع املدين املزيد من اجلهود يف هذا الصدد؛  وا
العمل اهلام وتدرك )٢٩(للتنمية املستدامة٢٠٣٠يف هذا الصدد، باعتماد جدول أعمال ،ترحب-١٢٦

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 -١٢٧
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؛ 

يواصلوأننظرهقيداملسألةهذهيبقيأناملكتبإىلوتطلبلالتكامعناملكتببتقريرترحب-١٢٨
القدراتبناءأنشطةبشأن ذلكيفمبا،التكاملبشأناملصلحةأصحابمنوغريهااحملكمةمعاحلوار

تمعايضطلعاليتبالتكاملاملتصلة اسرتاتيجياتبشأنو ،الوطنيةالقضائيةاألجهزةملساعدةالدويلا
يفاألخرىالفاعلةواجلهاتالوطنيةالسلطاتمعالشراكاتودورحاالت معينةإلجنازاحملكمة احملتملة 

واجلرائم القائمة على اجلنسيةواجلرائموالضحاياالشهودمحايةمثلقضايايفاملساعدة، وبشأن الصددهذا
؛أيضانوع اجلنس

بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ مجعية الدول األطراف باملعلومات املقدمة من أمانة ترحب أيضا-١٢٩
واليتها املتعلقة بتسهيل تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف 

دف إىل تعزيز  تمع املدين، اليت  كذلكوترحب، الوطنيةالقضائيةاألجهزةذلك املنظمات الدولية وا
املواردحدوديف،تواصلأن األمانةإىل وتطلبحىت اآلن، بالعمل الذي قامت به األمانة ورئيس اجلمعية

منوغريهااألطرافوالدولاحملكمةبنياملعلوماتتبادلتيسريالرامية إىل جهودهاتطويراملتاحة، 
تمعالدوليةاملنظماتذلكيفمبااملصلحة،أصحاب القضائيةاألجهزةتعزيزإىلدفاليت املدين،وا

ابشأنمعلوماتتقدميإىلالدولأن تدعوو ،الوطنية من وغريهاالدولفيهالتنظرالقدراتمناحتياجا

.A/RES/70/1قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة)٢٩(
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هذايفاختذتاليتالعمليةاخلطواتعنتقريراقدمتوأناملساعدة،تقدميكنهااليت ميالفاعلةاجلهات
للجمعية؛عشرةالثامنةالدورةيفالشأن
تمع املدين على أن تقدم املنظمات الدول واملنظمات الدولية و تشجع-١٣٠ إىل معلومات اإلقليمية وا

تمعيبذهلااليتباجلهودأيضا ترحبو األمانة عن أنشطتها املتصلة بالتكامل الوطنية،والسلطاتالدويلا
القائمة على نوع واجلرائماجلنسيةاجلرائمواملقاضاة يفللتحقيقالقدرات الوطنيةبناءأنشطةذلكيفمبا

وخباصة اجلهود املستمرة يف األساسي،رومااجلنس اليت قد تبلغ خطورة اجلرائم املنصوص عليها يف نظام
لى الصعيد الوطين، جمال اإلجراءات االسرتاتيجية لضمان الوصول إىل العدالة وتعزيز التمكني للضحايا ع

؛ )٣٠(إىل التوصيات املقدمة من املنظمة الدولية لقانون التنمية خالل الدورة الرابعة عشرة للجمعيةوتشري
احملكمة على مواصلة جهودها يف جمال التكامل، مبا يف ذلك عن طريق تبادل املعلومات تشجع-١٣١

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
باجلهود االسرتاتيجية واملستدامة الرامية إىل تعزيز القدرات الوطنية للتحقيق واملقاضاة واملمارسات املتعلقة
وتعزيز وصول ضحايا هذه اجلرائم للعدالة، مبا يف ذلك األساسيرومانظاميفعليهايف اجلرائم املنصوص
الدولية؛ اإلمنائيةعن طريق املساعدة

آلية الرقابة المستقلة -قاف
٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب ١يف املستقلةالرقابةليةباكتمال املالك الوظيفي آليط علماحت-١٣٢

التقييم؛ و والتفتيشالتحقيقها املتعلقة بمهامواستعدادها ألداء 
الشكاوىباستالماملتعلقةاإلثباتوقواعداإلجرائيةالقواعدمن٢٦القاعدةبتعديلعلماحتيط-١٣٣

ومقبوليتها؛املستقلةالرقابةآليةمناملقدمة
أعمال آلية الرقابة املستقلة استعراض بشأن٢٠١٨عامخاللدارتاليتباملناقشاتترحب-١٣٤

ايفاجلمعيةإىلتقريروتقدمياستكمال هذا االستعراضعلى أمهيةوتشدد ،التشغيليةوواليتها الثامنةدور
عشرة؛
االت اليت عن إلبالغ اآلليات احملتملة لبشأن أن املناقشة تالحظ أيضا-١٣٥ قد تقدم فيها آلية ا

االستعراض الكامل خل يف نطاق إجراء تفتيش أو تقييم ستدللنظر يف ملكتب املشورة إىل استقلة الرقابة امل
ا الآلية الرقابة املستقلة وتنظيمها اليت سلوالية  عشرة؛ثامنة تنظر فيها اجلمعية يف دور
املستقلة آلية الرقابةواليةمعللمحكمةاألساسيالنظامملواءمةبأنه جاري النظر يف اقرتاحّ  ك ر تذ -١٣٦
ذاتالوثائقعلى حتديث مجيعاالقتضاء،حسباملستقلة،الرقابةوآليةواحملكمةاجلمعيةوتشجعرمسيا،
التطبيق،الواجبةالقواعداملستقلة لضمان التجانس بنيآلية الرقابةواليةومواءمتها معالصلة
حملاولةواحملكمةالتابعة للجمعيةالرقابةوهيئاتاليت اختذها املكتبالتكميليةباملبادراتترحب-١٣٧

أنينبغياليتالسلوك،قواعدمدونات/مواثيقوحتديثاملختلفة بتبسيطاحملكمةالتأكد من قيام أجهزة
اإلمكان؛بقدرمتسقةتكون

األمهية احلامسة ألن تؤدي آلية الرقابة املستقلة عملها بطريقة مستقلة جديدتؤكد من-١٣٨
؛ لهمسوغالتأثريأيعنً وشفافة وحمايدة، بعيدا  

القائمة على نوع اجلنساجلرائم جلرائم اجلنسية و فيما يتعلق باورقة املنظمة الدولية لقانون التنمية بعنوان "التكامل )٣٠(
.٢٠١٥"، تشرين الثاين/نوفمرب الوحشية
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نتائجعناألطرافالدولإىلتقاريراملستقلةالرقابةآليةأن تقدمأمهيةجديدمنتؤكد-١٣٩
أنشطتها؛

املهنيةعايرياملاملنتخبني بأعلىواملسؤولنياحملكمةموظفيمجيعالتزامأمهيةعلىتشدد-١٤٠
وتسلماملنتخبني،للمسؤولنيواألخالقياملهيناإلطارمواصلة تعزيزإىلاحلاجةوتالحظ،يةواألخالق

االيتباخلطواتوترحباملستقلة،الرقابةآليةتقوم بهبالدور األساسي والعمل الذي )٣١(احملكمةاختذ

على العمل مبسؤولني سابقنيةيطحملاملتعلقة بسوء السلوك ااآلثار احملتملة لالدعاءات يفللتحقيق
اء هذااخلطواتمنمزيداختاذعلىاحملكمةوحتثباحملكمة، تحديد لبصورة كاملة وشفافة التحقيقإل

اقبلاجلمعيةإىلتقريرتقدمي، و جلمعيةو/أو اللمحكمةأي إجراءات متابعة ضرورية  عشرة؛الثامنةدور

الميزانية البرنامجية-راء
استقالل أعضاء هذه ِّ    َّ  ً وتؤك د جمد دا  ّ                                    بالعمل املهم  الذي تقوم به جلنة امليزانية واملالية، ً حتيط علما  -١٤١

اللجنة؛ 
عن الدراسة التقنية ألي وثيقة )٣٢(ً                بأن جلنة امليزانية واملالية مسؤولة وفقا  لنظامها الداخليِّ تذك ر-١٤٢

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

؛)٣٣(بتقرير املكتب عن املتأخرات املستحقة على الدول األطرافالقلقحتيط علما مع-١٤٣
مجيع الدول األطراف يف نظام روما وحتثعلى أمهية تزويد احملكمة باملوارد املالية الالزمة، تشدد-١٤٤

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

من النظام املايل والقواعد املالية، وسائر القرارات ذات الصلة الصادرة ١-١٠٥روما األساسي، والقاعدة 
عن اجلمعية؛ 

ؤسسات وغريها من الكيانات أن تقدم تربعات بالدول واملنظمات الدولية واألفراد وامليب-١٤٥
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-١٤٦

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 )٣٤(مبوجبها أن متارس اختصاصها فيما يتعلق 
ُ                اختصاص احملكمة ليشمل ثالث جرائم أخرى من جرائم احلرب التقليدية حني ت رتكب يف النزاعات 

؛ )٣٥(ّ                      املسل حة غري ذات الطابع الدويل
من ٥ً        التعديالت املعنية رهن التصديق عليها أو قبوهلا ويبدأ نفاذها وفقا  للفقرة بأن ً حتيط علما  -١٤٧
ً                           مبا مت مؤخرا  من عمليات التصديق على هذه وترحب مع التقديرمن نظام روما األساسي ١٢١املادة 

)٣١(
ICC-ASP/17/INF.5.

)، املرفق الثالث.ICC-ASP/2/10(٢٠٠٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية ...)٣٢(
)٣٣(

ICC-ASP/17/37.
.RC/Res.6اجلزء الثاين، القرار )، RC/11(٢٠١٠الوثائق الرمسية ...املؤمتر االستعراضي ...)٣٤(
.RC/Res.5املرجع نفسه، )٣٥(
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من مكررا ١٥ادة من امل٤فقرة إعالنا وفقا للاأودعتاألطراف الدولدولتني من أنوتالحظ، التعديالت
؛ساسينظام روما األ

ت؛إىل مجيع الدول األطراف النظر يف التصديق على هذه التعديالتطلب-١٤٨
إىل املناقشات اليت جرت أثناء املؤمتر االستعراضي بشأن مسألة السالم والعدلتشري أيضا-١٤٩

ذه املسألةواصلةمأمهية وتالحظ  الدول األطراف املعنية إىل االستمرار يف وتدعو، املناقشات املتعلقة 
؛ القيام بذلك

ً                        إىل ما قطعته على نفسها مخس وثالثون دولة طرفا  ودولة واحدة تتمتع بصفة تشري مع التقدير-١٥٠
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 لثامنة ِّ                                         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-تاء
؛)٣٦(بتقرير الفريق العامل املعين بالتعديالتترحب-١٥١
أو قبوله؛ ١٢٤مجيع الدول األطراف إىل التصديق على التعديل الذي أدخل على املادة تدعو-١٥٢
يف واملعتمدة ٨على املادة تأدخلاليت التمجيع الدول األطراف إىل التصديق على التعديتدعو-١٥٣

؛ )٣٧(اأو قبوهلالدورة السادسة عشرة للجمعية 

المشاركة في جمعية الدول األطراف-ثاء
الدول واملنظمات الدولية واألفراد واملؤسسات وغريها من الكيانات أن تتربع يف الوقت تناشد -١٥٤

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

ى مواصلة اجلهود اليت يبذهلا رئيس مجعية الدول األطراف لعقد حوار مستمر مع مجيع علتشجع-١٥٥
إىل مجيع الدول األطراف أن تقدم الدعم وتطلبأصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية، 

ي ككل؛ لرئيس اجلمعية يف مبادراته الرامية إىل تعزيز احملكمة، واستقالل اإلجراءات، ونظام روما األساس
تشري، يف ضوء الذكرى العشرين لنظام روما األساسي، إىل التعاون الطويل األجل واملستمر بني -١٥٦

تمع املدين، ،والدول األطراف،اجلمعية القرارؤكد من جديدوتواملنظمات غري احلكومية يف ا
ICC-ASP/2/Res.8املنظمات غري الذي يؤديه حتالف ي ري عرتاف بالدور التنسيقي والتيساالبشأن

احملكمة اجلنائية الدولية؛ املعنية باحلكومية 
أن تعهد إىل احملكمة، ورئيس اجلمعية، واملكتب، واللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات، تقرر-١٥٧

الصندوق االستئماين وجملس إدارة وأمانةوالفريق العامل املعين بالتعديالت، وآلية الرقابة املستقلة، واألمانة،
.ذا القرارَّ                 حسب االقتضاء، باملهام املبي نة يف املرفق األول هلللضحايا،

)٣٦(
ICC-ASP/17/34..

)٣٧(
ICC-ASP/16/Res.4.



Advance version ICC-ASP/17/20

20A250119 59

رفق األوللما
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 الاألساسي وتنفيذه تنفيذا كامال، وأن يقدم  عشرة؛ ثامنةً                            تقريرا  عن ذلك إىل اجلمعية يف دور

،اتفاق االمتيازات والحصاناتص فيما خي-٢

إىل املكتب أن يواصل تقدمي الدعم للتصديق على االتفاق؛ تطلب

التعاون، فيما خيص-٣

، من خالل الفريق العامل يف الهاي، املناقشات بشأن واصلأن ياملكتب على حتث)أ(
تشرين ٧االقرتاحات الناجتة عن احللقة الدراسية اليت نظمها امليسران املشاركان يف الهاي، يف 

"،كافحة اإلفالت من العقابملرئيسي "عمليات القبض: التحدي ال، بعنوان ٢٠١٨الثاين/نوفمرب 
املناقشات املتعلقة باالتفاقات يواصل، من خالل فريقيه العاملني، أناملكتبإىلتطلب)ب(

ا ال عشرة؛ ثامنةأو 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 ؛
الوقتويفوكاملةحمددةطلباتتقدمييفممارستهاحتسنيمواصلةإىلاحملكمةتدعو)(د

الدولةمعمشاوراتإجراءيفالنظرطريقعنذلكيفمباواملساعدة،التعاونعلىللحصولاملناسب
عند االقتضاء؛ املعنيةالطرف

التوصياتتنفيذاستعراض يواصل، من خالل فريقيه العاملني، أناملكتبإىلتطلب(ه)
ا اجلمعية يف عام الست االقتضاء؛ حسباحملكمة،معالوثيقبالتعاون)٢(٢٠٠٧والستني اليت اعتمد

عنيةاملالتابعة جلمعية الدول األطراف تيسريالآليةبقي على يأناملكتبإىلتطلب)و(
الصلةذاتواملنظماتاألخرىاملهتمةوالدولواحملكمةالدول األطرافمعالتشاورأجلنمبالتعاون

احملكمة؛ معتعزيز التعاونزيادةأجلمناحلكوميةغريواملنظمات
ايفاجلمعيةإىلالتعاونحمدثا عنتقريراتقدمأناحملكمةإىلتطلب)ز( عشرة،ثامنةالدور

بعد ذلك؛ سنةكلمث
يفاملناقشات بشأن التعاون مبواصلة من خالل فريقيه العاملني، املكتب يف القيام،فوضت)ح(

؛ إعالن باريسضبطها على النحو املنصوص عليه يف التحقيقات املالية وجتميد األصول و 

)١(
ICC-ASP/17/32.

)٢(
ICC-ASP/6/Res.2.املرفق الثاين ،
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أصحابمجيعمعبناءوبشكلبنشاطاملشاركةمواصلةاجلمعيةرئيسإىلتطلب(ط)
مسألةوملتابعةالتعاونعدمحاالتملنعالتعاون،بعدماملتعلقةاجلمعيةإلجراءاتوفقااملعنيني،املصلحة

اجلمعية؛إىلاحملالة من احملكمةالتعاونعدم
صدرت حبقهمتبادل أي معلومات تتعلق بالسفر احملتمل أو املؤكد ألشخاصتطلب)ي(

التعاون؛عليهم على الفور مع احملكمة من خالل جهات التنسيق املعنية بعدم بالقبضأوامر
مع مجيع الدورتنيبنيمايواصل االشرتاك بنشاط طوال فرتةأناملكتبإىلتطلب)ك(

أصحاب املصلحة ذوي الصلة يف مواصلة ضمان التنفيذ الفعال إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون، 
ا ؛عشرةثامنةالوأن يقدم تقريرا عن أنشطته إىل اجلمعية يف دور

،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)
عشرة للجمعية بوقت كاف؛ ثامنةقبل انعقاد الدورة ال) ٣(حىت اآلن للحاالت احملالة من جملس األمن

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

املعقودة مع منظمات دولية أخرى وتنفيذها؛ 

،االنتخاباتفيما خيص -٦

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

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

رئيس اجلمعية إىل تقدمي تقرير إىل الدورة الثامنة عشرة للجمعية بشأن تدعو،األمانةفيما خيص -٧
؛ )٦(تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير املكتب عن تقييم األمانة

،المساعدة القانونيةص فيما خي-٨

القرتاح قصارى جهدها بأن تبذل احملكمة توصية جلنة امليزانية واملاليةإذ تضع يف اعتبارها(أ)
العبء اإلداري ستيعابالاملتاحة عن طريق استكشاف الفرص الية املوارد احلباميكن حتقيقهاتإصالح
إىل احملكمة أن تواصل استعراضها ألداء تطلب،)٧(املساءلة وحتديد األولوياتاإلخالل باحلاجة إىل دون 

)٣(
ICC-ASP/17/27.

، املرفق األول.(ICC-ASP/15/23)تقرير املكتب عن استعراض إجراءات تعيني وانتخاب القضاة)٤(
.ICC-ASP/3/Res.6القرار ، اجلزء الثالث، (ICC-ASP/3/25)٢٠٠٤...الدورة الثالثة ..الوثائق الرمسية)٥(
)٦(

ICC-ASP/17/39.
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رتحات لتعديل سياسة ، حسب االقتضاء، مق٢٠١٩، وأن تقدم يف أوائل عام ةالقانونياملساعدة نظام 
ا ،القانونية لكي تنظر فيها اجلمعيةاألجور املتعلقة باملساعدة  من خالل جلنة وامليزانية واملالية، يف دور

عشرة؛ثامنةال

إىل املكتب إنشاء آلية تيسري معنية باملساعدة القانونية ملناقشة االقرتاحات املقدمة تطلب(ب)
من احملكمة وتقدمي تقرير عنها إىل اجلمعية؛ 

،المعني بالحوكمةالدراسيالفريق فيما خيص -٩

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

ا الأن يقدم تقالدراسيإىل الفريق تطلب(ب) عشرة؛ ثامنةريرا إىل اجلمعية يف دور
تابع تطور املؤشرات، وعند االقتضاء أن يواصل احلوار إىل الفريق الدراسي أن يطلبت(ج)

بشأن هذا التطور؛ 
مواصلة تبادل أي معلومات حمدثة عن التطورات يف املؤشرات النوعية علىاحملكمة شجعت(د)

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

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

دخال تعديالت على املبادئ التوجيهية؛ الوسطاء اليت قد تتطلب من احملكمة إ

،إجراءات المحكمةفيما خيص -١٠

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

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

،استعراض أساليب العملفيما خيص -١١

اأنتقرر(أ) إىلتصلملدةمتديدهاإمكانيةمععملأيامسبعةملدةالسنويةتعقد دور
االقتضاء، مع ختصيص اليومني األولني يف تلك السنوات 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؛ 

لد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/16/20(٢٠١٧عشرة ..سادسة الوثائق الرمسية ... الدورة ال)٧( ١٧٦و١١، الفقرات )، ا
.١٨٣إىل 
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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 

ة على تقاريرهم العادية؛  عالو 
؛ )٨(٢٠١٣املكتب إىل تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير عن طرائق العمل لعام تدعو(ه)

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

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

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

ائية، وأن يعد توصيات بشأن ختفيض عدد وطول التقارير ؛ يف إدراج مواعيد 
تمع املدينتطلب(ط) ،إىل املكتب أن يقدم، بالتشاور مع مجيع الدول األطراف واحملكمة وا

لالقرتاح ذلكيفمبااحلايل،باجلدوليتعلقفيماوالتحدياتالفوائدّ الهاي، تقريرا يقي ميف يف نيويورك و 
ا،  مبا يف ذلك املتعلق بعقد االجتماعات املقبلة للجمعية يف النصف األول من كل سنة تقوميية، ومد

الكفاءة؛لتحسنيتوصياتوتقدمي،واملكتب، ومكان انعقاد اجتماعات اجلمعيةهااقرتاح تقليص

،المتأثرة، وجبر األضرار، والصندوق االستئماني للضحاياالضحايا والمجتمعات فيما 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 مع احملكمة والدول األطراف وا

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

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

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

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

ا الثامنة عشرة اسرتاتيجيةأن تقدم إىل احملكمةتطلب(ه)  منقحة حمدثة إىل اجلمعية يف دور
قابلة للقياس وحمددة املدة؛ فيما يتعلق بالضحايا، مبا يف ذلك أهداف

واصلة النظر يف املسائل املتصلة بالضحايا، حسب االقتضاء أو عند مباملكتب ّ تكل ف(و) 
ا، وذلك باللجوء إىل أي عملية أو آلية مناسبة؛  نشأ

)٨(
ICC-ASP/12/59.

(ب) من التقرير بشأن تقييم وترشيد طرائق عمل اهليئات الفرعية التابعة ٢٣(أ) و٢١حسبما ورد مثال يف الفقرتني )٩(
.(ICC-ASP/12/59)للمكتب 
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إىل احملكمة أن تقدم للجمعية إحصاءات مناسبة بشأن الضحايا املقبولني تطلب(ز)
للمشاركة يف اإلجراءات أمام احملكمة عند مباشرة هذه اإلجراءات عالنية أمام الدوائر املعنية يف سياق 

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

، تعيين الموظفينفيما خيص -١٣
بالتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني الواردة ة املتعلقة توصيات جلنة امليزانية واملاليتؤيد(أ)

؛ )١٠(واحلادية والثالثنيالثني ثأعمال دورتيها الين املتعلقني بتقرير اليف 
ا التطلب(ب) ً               عشرة تقريرا  يتضمن معلومات ثامنة إىل احملكمة أن تقدم إىل اجلمعية يف دور

؛ ٢٠١٩حمدثة 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
عشرة للجمعية؛ ثامنةوأن يقدم تقريرا إىل الدورة الاجلنسني، 

اغتنام الفرص اليت تتيحها عمليات التوظيف احلالية مواصلةلىاحملكمة عحتث(د)
ا أن تسهم يف اجلهود الرامية إىل حتقيق املستويات املرغوبة للتمثيل  واملستقبلية لتنفيذ تدابري من شأ

اجلغرايف والتوازن بني 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
عشرة للجمعية؛ ثامنةعن اخلطوات العملية املتخذة يف هذا الصدد إىل الدورة ال

،آلية الرقابة المستقلةفيما خيص-١٥
وواليتهااملستقلةالرقابةآليةعملضاستعر أن يواصل اعتبارا من اآلن اإىل املكتب طلب ت(أ)

ا الثامنة عشرة؛التشغيلية وأن يقدم تقريرا إىل اجلمعية يف دور
تعديل والية آلية الرقابة املستقلة لتشمل التحقيقات يف ينظر يف أنإىل املكتب طلب ت(ب)

املنسوبة إىل مسؤولني سابقني عند استعراضه للوالية التشغيلية آللية الرقابة املستقلة؛ االدعاءات

)، اجلزء باء.ICC-ASP/17/20(٢٠١٨عشرة ..سابعة الوثائق الرمسية ... الدورة ال)١٠(
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،الميزانية البرنامجيةفيما خيص -١٦

إىل األمانة أن تواصل مع جلنة امليزانية واملالية اختاذ الرتتيبات الالزمة لضمان متثيل تطلب(أ)
ُ                            اوالت اليت جتريها اجلمعية واليت ي نظر خالهلا يف وثائق ترتتب عليها جلنة امليزانية واملالية يف مجيع مراحل املد

آثار مالية أو آثار على امليزانية؛ 
أن يواصل املكتب، من خالل رئيس اجلمعية ومنسق الفريق العامل وامليسر، مراقبة تقرر(ب)

تعزيز املدفوعات من تدابري إضافية ليف اختاذ نظروالحالة املدفوعات الواردة طوال السنة املالية للمحكمة
ا واصل احلوار ين، حسب االقتضاء، وأمجيع الدول األطراف مع الدول األطراف اليت مل تسدد اشرتاكا

عن تقريرا عن طريق إعادة إنشاء آلية التيسري السنوية املعنية باملتأخرات، وأن يقدمأو اليت عليها متأخرات 
ا ال ؛ثامنة عشرةذلك إىل اجلمعية يف دور

ً                              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
كافة املعلومات اليت تقدمها الدول واملنظمات اإلقليمية عما قطعته على نفسها يف كمباال من باإلنرتنت
تقدمي املزيد من املساعدة إىل احملكمة؛ بشأن تعهدات 

،النظر في التعديالتفيما خيص -١٨
ة، الفريق العامل املعين بالتعديالت إىل مواصلة النظر يف مجيع التعديالت املقرتحتدعو(أ)

وفقا الختصاصات الفريق العامل؛ 
ا التطلب (ب) عشرة؛ ثامنةً                               إىل الفريق العامل أن يقدم تقريرا  لكي تنظر فيه اجلمعية يف دور

،المشاركة في جمعية الدول األطراففيما خيص -١٩

ا تقرر)أ( نيسان/أبريل ٢٩يف الفرتة منالثني الثالثانية و أن تعقد جلنة امليزانية واملالية دور
ا ا٢٠١٩أيار/مايو ٣إىل  أيلول/سبتمرب ٦آب/أغسطس إىل ٢٦يف الفرتة من والثالثني لثالثة ودور

؛ ٢٠١٩
إىل طلب تو خيارات لتحديد موعد الدورة القادمة للجمعية أن تقدم األمانة إىل طلبت)ب(

كانون الثاين / يناير ٣١غايتهيف موعداملكتب أن يبت يف تاريخ ومكان انعقاد الدورة الثامنة عشرة 
٢٠١٩.
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الثانيالمرفق
)١(بعدم التعاونالمتعلقةإجراءات الجمعية 

معلومات أساسية- ألف
من نظام روما األساسي على ما يلي:١١٢من املادة ٢تنص الفقرة - ١

قوم اجلمعية مبا يلي:ت- ٢"
[...]

، يف أي مســـألة تتعلـــق بعـــدم ٨٧مـــن املـــادة ٧و٥بـــالفقرتني النظـــر، عمـــال (و)
التعاون؛

أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام األساسي ومع القواعد اإلجرائية (ز)
".وقواعد اإلثبات

على ما يلي:٨٧من املادة ٧و٥وتنص الفقرتان - ٢
ســـي إىل تقـــدمي (أ) للمحكمـــة أن تـــدعو أي دولـــة غـــري طـــرف يف هـــذا النظـــام األسا- ٥"

املســاعدة املنصــوص عليهــا يف هــذا البــاب علــى أســاس ترتيــب خــاص أو اتفــاق مــع هــذه 
الدولة أو على أي أساس مناسب آخر؛

(ب) يف حالة امتناع دولة غري طرف يف هذا النظام األساسي، عقدت ترتيبا خاصا 
ب أو اتفاق من أو اتفاقا مع احملكمة، عن التعاون خبصوص الطلبات املقدمة مبقتضى ترتي

هـذا القبيـل، جيـوز للمحكمــة أن ختطـر بـذلك مجعيـة الــدول األطـراف أو جملـس األمــن إذا  
."كان جملس األمن قد أحال املسألة إىل احملكمة

يف حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من احملكمة مبـا يتنـاىف وأحكـام - ٧"
ا مبوجـب هـذا النظـام، هذا النظام األساسي وحيول دون ممارسة احملكمة  وظائفها وسـلطا

ذا املعىن وأن حتيل املسـألة إىل مجعيـة الـدول األطـراف أو   ً ً                                                 جيوز للمحكمة أن تتخذ قرارا
."إىل جملس األمن إذا كان جملس األمن قد أحال املسألة إىل احملكمة

ــــنص الفقــــرة - ٣ ــــة المــــن ١وت كــــانون ١٤يف )٢(بشــــأن التعــــاونقــــرار الــــذي اعتمدتــــه اجلمعي
على ما يلي:٢٠١٧األول/ديسمرب 

أواحملكمةمعبالتعاونامللتزمةاألخرىوالدولاألطراف،الدولقيامأمهيةعلىتشدد
جملسعنصادربقرارأواألساسيرومانظاممن٩بالبابً عمال  معهاالتعاونَّ      املشج عة على

وعلىاملناسبالوقتيفهلااملساعدةوبتقدمياحملكمةمعبالتعاونلألمم املتحدة،التابعاألمن
ِّ وتشد داحملكمة،بكفاءةيضرالقضائيةاإلجراءاتسياقيفالتعاون معهاعدمألنفعال،حنو
السيماواليتها،تنفيذعلىاحملكمةقدرةعلىً سلبا  يؤثرطلبات التعاونتنفيذعدمأنعلى

القبضبإلقاءأوامرمبشأصدرتالذينعلى األشخاصالقبضبإلقاءاألمريتعلقعندما
وتسليمهم؛عليهم

، )ICC-ASP/10/20(٢٠١١.. عاشرة .ثائق الرمسية...الدورة الالو ترد اإلجراءات املعتمدة بصيغتها األصلية يف)١(
لد األول، اجلزء الثالث،  .املرفق،ICC-ASP/10/Res.5ا

لد األول، اجلزء الثالث،)ICC-ASP/16/20(٢٠١٧... سادسة عشرةالوثائق الرمسية...الدورة ال)٢( ، ا
ICC-ASP/16/Res..2 ، ١الفقرة.
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النطاق العام إلجراءات عدم التعاون وطبيعتها- اءب
دخلـت يف أو أي دولـة دولة طرف أي عدم التعاون امتناع ألغراض هذه اإلجراءات، يعين - ٤

") ب منهـا التعـاونترتيب خاص أو اتفاق مع احملكمة (املشار إليها فيما بعد بعبارة "الدولة املطلـو 
مــن النظــام األساســي)، ٩٣و٨٩التعــاون (املادتــان بشــأنعــن االمتثــال لطلــب حمــدد مــن احملكمــة 

من النظام األساسي.٨٧من املادة ٧(ب) و٥تنيالفقر الوارد يف على النحو 
يهـا طلـب حمـدد مـن احملكمـة ولكـن مل الـيت ال يوجـد فواحلالـة احلالـة ب التمييز بـني هـذه وجي- ٥
االمتثـــال بهلــا علــى الصـــعيد احمللــي بعـــد بطريقــة تســـمح لدولـــة الطــرف نظـــام رومــا األساســـي فــذ اتن

ال تتنـــاول املتوســـط. و الطويـــل أو يف األجـــل بالتـــايل قـــد يتعـــذر عليهـــا التعـــاون لطلبـــات احملكمـــة، و 
بشــأن اإلجــراءات قــد البحــث هــذا الســيناريو حيــث ســبق للجمعيــة تناولــه يف ســياق العمــل اجلــاري 

التعاون، والسيما يف املناقشات اليت جرت يف الفريق العامل التابع للمكتب يف الهاي.
غـري من احملكمة واجلمعية، فإن أي رد مـن اجلمعيـة سـيكون نظرا للدور الذي تقوم به كلو - ٦

مـــن النظـــام األساســـي. ١١٢وسيســـتند إىل اختصاصـــات اجلمعيـــة مبوجـــب املـــادة بطبيعتـــه قضـــائي
من خالل القنوات عالية نظام روما األساسي لتعزيز فجلمعية ت اجلهود اليت تبذهلا اوتعكس اإلجراءا

حملاجلهودهذهال حتل ،ذلكومعدبلوماسية لتعزيز التعاون والتصدي لعدم التعاون. السياسية و ال
.للمحكمةالقضائيةالقرارات

اريوهان التاليـان إجـراءاتطلـب السـينوفيما يتعلق باحلاالت امللموسـة لعـدم التعـاون، قـد يت- ٧
من اجلمعية:
من نظام ٨٧مبوجب املادة سيناريو حتيل فيه احملكمة مسألة عدم تعاون إىل اجلمعية(أ)

التعاون؛إىل إجراء عاجل من اجلمعية وتبعا للظروف، قد يؤدي .)٣(روما األساسي
إىل اجلمعيـة بعـد تعـاون المسـألة عـدم بإحالـة احملكمةحاالت استثنائية مل تقم فيها (ب)

ً علـى وشـك الوقـوع أو يقـع  فعـال ً     ً                        ولكن هناك أسباب تـدعو إىل االعتقـاد بـأن حادثـا معينـًا وخطـريا
مـن ٨٩(املـادة سـليمهأو تمعني ص عدم القبض على شخب، مبا يف ذلك عدم التعاونفيما يتعلق ب

؛)٤(حتقيق التعاونعلىنظام روما األساسي) ومن شأن إجراء عاجل للجمعية أن يساعد 
دد علــى النحـو احملــمنهــا التعـاون الــدول املطلـوبيف هــذا التقريـر باإلجــراءات املبينـة وتتعلـق - ٨

ا وال ختل أعاله.  هذه اإلجراءات بأي حال من األحوال بأي خطوات قد تتخذها اجلمعية (وأجهز
.أخرىدولتعلق بالفرعية) بشأن التعاون (وعدمه) فيما ي

عام إلجراءات عدم التعاونالنهج ال- جيم
(ب) لعدم التعاون إجراءات خمتلفة، وإن كان من الوارد أن ٧(أ) و٧يتطلب السيناريوهان - ٩

. ً تتداخل جزئيًا
امة، على أساس أنه ، مبا يف ذلك بعض العناصر العةرمسياستجابة (أ) ٧السيناريو طلب تيو - ١٠

تفاصـيل القضـية، قـد تكـون هنـاك بنـاء علـى و جلمعيـة.قرار رمسي من احملكمة بإحالة املسـألة إىل ابدأ ب

راف املتعلقة بعدم التعاون على طالتعاون بصفحة املوقع الشبكي جلمعية الدول األمترد قرارات احملكمة املتعلقة بعد)٣(
.https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/non-cooperation/Pages/default.aspxالعنوان التايل: 

ملحة بطبيعتها، ال يلزم على أيضا ىل اجلمعية واليت ال تكون يف احلاالت اليت مل تكن احملكمة قد أحالت بعد املسألة إ)٤(
ما يبدو اختاذ إجراءات حمددة. وعوضا عن ذلك، األمر مرتوك للمحكمة لتقرر ما إذا كانت ستثري عمل اجلمعية بإحالة أو 

عدم إحالة املسألة إليها.
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، الســيما حيــث ال يــزال مــن املمكــن ، كمقدمــة لــرد رمســيميــزة يف الســعي إىل اســتجابة غــري رمسيــة وعاجلــة
.حتقيق التعاون

ً                         متامــاً علــى الصــعيدين الدبلوماســي ةغــري رمسيــا، ولكنهــةعاجلــاســتجابة (ب) ٧الســيناريو تطلــب وي- ١١
تنفيـذ البعـد غـري الرمسـي إلجـراءات اجلمعيـة املتعلقـة بعــدم املتعلقـة بدوات ألوالسياسـي، مـع مراعـاة جمموعـة ا

بســرعة كافيــة حلالــة عــدم ال ميكنــه أحيانــا االســتجابة التجربــة الســابقة أن املكتــبتبــني مــن وقــد .)٥(التعــاون
املبني أدناه.تعاون فورية، على النحو 

عدم التعاونلمحددة الإلجراءات ا- دال
ســيتعني علــى املكتــب واجلمعيــة تنفيــذ اإلجــراءات املبينــة أدنــاه مــع االحــرتام الكامــل لســلطة - ١٢

ا، على النحو املنصوص عليه يف نظام روما األساسي والنظام الداخلي  واستقاللية احملكمة وإجراءا
وترمــي هــذه اإلجــراءات إىل تعزيــز تنفيــذ قــرارات احملكمــة. .)٦(اإلثبــاتاإلجرائيــة وقواعــدقواعــدالو 

وجيب على مجيع اجلهات الفاعلة املعنية أن حترص على أال تؤدي مشاركتها يف هذه اإلجراءات إىل 
مناقشات بشأن األسس املوضوعية لطلب احملكمة أو النيل من النتائج اليت خلصت إليها احملكمة. 

ل بــاإلجراءات الــيت تتخــذها الــدول وتتنــاول هــذه اإل ــا الفرعيــة وال ُختــ ُ                             جــراءات دور اجلمعيــة وأجهز
على الصعيدين الثنائي أو اإلقليمي من أجل تعزيز التعاون.

ـــة ليـــة يتعـــين علـــى : خطـــوات متتاةالرســـميباالســـتجابةاإلجـــراءات المتعلقـــة - ١ المكتـــب والجمعي
اتخاذها

إطالق العملية(أ)

بقرار من إال اجلمعية ملعاجلة حاالت عدم التعاوناتتخذهة اليت رمسياإلجراءات الال تنطلق - ١٣
ه إىل اجلمعية أي قرار من هذا القبيل أن حتيل أمانة مجعية الدول األطراف وينبغي .)٧(َّ           احملكمة موجَّ

عن طريق بيان صحفي بالقرار . وينبغي إبالغ عامة اجلمهور ريإىل مجيع الدول األطراف دون تأخ
مجعية الدول األطراف. رئيس صادر عن 

اإلجراءات(ب)

باإلضــافة إىل إجــراءات عاجلــة املســألة، التاليــة ملطــوات اخلاختــاذ يوصــى ببعــد قــرار احملكمــة، - ١٤
مــع مراعــاة املســاعي احلميــدة لــرئيس أخــرى ينبغــي النظــر فيهــا علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة، 

أدناه:١٦يف الفقرة بنياجلمعية على النحو امل
عقـــد اجتمـــاع طـــارئ للمكتـــب: إذا كانـــت املســـألة يف مرحلـــة ال يـــزال فيهـــا حتقيـــق (أ)

كن عقد اجتماع للمكتـب خـالل مهلـة قصـرية. ميً                             التعاون واردًا بإجراء عاجل من جانب اجلمعية، 
أي إجـراء عن أي إجـراء متخـذ، وللبـت يفاجلمعية ن رئيس مويكون االجتماع فرصة لتلقي تقرير 

وينبغــي إبــالغ مجيــع الــدول األطــراف بــدعوة املكتــب إىل االنعقــاد وبــأي قــرار آخــر ســيتعني اختــاذه.
يتخذ يف هذا الصدد.

طلــوب منهــا التعــاون إىل الدولــة املتوجيــه رســالة مفتوحــة مــن رئــيس اجلمعيــةميكــن (ب)
يف ات املتعلقة بالتعاون الرمسي رأيها بشأن املسألة يف إطار اإلجراءبواجب التعاون وطلب لتذكريها 

.ICC-ASP/15/31/Add.1انظر جمموعة األدوات (مرفق التقرير املتعلق بعدم التعاون)، )٥(
.ألف- اجلزء الثاين ،)Corr.1وICC-ASP/1/3(٢٠٠٢الوثائق الرمسية ... الدورة األوىل ... )  ٦(
.https://asp.icc-cpi.int/en_menurs/asp/non-cooperation/Pages/default.aspxانظر) ٧(
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وتشــجيعها يس اجلمعيـة إىل مجيــع الـدول األطـرافينبغـي إرســال نسـخة مـن رســالة رئـو أجـل حمـدد.
منها التعاون، عند االقتضاء.الدولة املطلوبمع على إثارة املسألة 

ملناقشــة ، ينبغــي دعــوة ممثــل عــن الدولــة املوجــه إليهــا الطلــب يف االجتمــاع القــادم للمكتــب(ج)
ــا مــع  ــا وعــرض وجهــات نظرهــا بشــأن كيفيــة تعاو اآلثــار املرتتبــة علــى قــرار احملكمــة فيمــا يتعلــق بعــدم تعاو

.احملكمة يف املستقبل
أن تعقد الدورة القادمة للجمعية بعد أكثر من ثالثة أشهر إذا كان من املقرر ذلك، و بعد (د)

جيوز للمكتب أن يطلب إىل الفريق العامل يف نيويورك (ج) ، يف البندمن اجتماع املكتب املشار إليه 
. منهــا التعــاونعقــد جلســة علنيــة بشــأن املســألة ليتســىن إجــراء حــوار مفتــوح مــع الدولــة املطلــوب

تمع املدين على النحـو املنصـوص عليـه  ويشمل ذلك مشاركة الدول األطراف، واملراقبني، وممثلي ا
.)٨(دول األطرافً                          حاليًا يف النظام الداخلي جلمعية ال

ا التاليـة (أو تالذي امع يف القرار اجلينبغي اإلشارة إىل قرار احملكمة )ه( عتمده اجلمعية يف دور
).اجلارية

بغية ١٥ميكن مناقشة التقرير املشار إليه يف الفقرة ، (أو اجلارية) للجمعيةتالية يف الدورة ال(و)
ّ          عنــد االقتضــاء ، ميكــن للمكتــب تعيــني مســؤول مكــّرس للتشــاور . و تعزيــز التعــاون يف املســتقبل مــع احملكمــة

.ى توصيات حمددة بشأن هذه املسألةبشأن مشروع قرار حيتوي عل
، ٨٧احملكمة إىل جملس األمن مبوجب املادة يف تنفيذ قرار حمال من يف حالة عدم التعاون (ز)

اإلحالــة مـن جملــس األمـن متابعــة افيهــإىل رئـيس جملــس األمـن يطلــب وجــه رســالة لــرئيس اجلمعيـة أن يجيـوز 
.حملكمةاستجابة إلحالة اجلمعية اتوضيح ما قامت به وحملكمة امع ون لتعااتشجيع بغية 
أعــاله إىل ١٤عـن اإلجـراءات املتخــذة وفقـا للفقـرة ابعـد صـدور قـرار احملكمــة، يقـدم املكتـب تقريــر -١٥

.ات حمددة بشأن هذه املسألةالدورة املقبلة (أو اجلارية) للجمعية ، مبا يف ذلك أي توصي

: المساعي الحميدة لرئيس الجمعيةةالرسميات االستجابة غير إجراء- ٢

ا أن تؤدي - ١٦ لكي تتمكن اجلمعية من الرد على حالة عدم تعاون وشيكة أو جارية، من شأ
رغم ذلك إىل تعاون فعلي يف تلك احلالة بالـذات، قـد يلـزم إنشـاء آليـة مرنـة الختـاذ إجـراء عاجـل. 

واملنسـقنياجلمعيةلرئيساحلميدةاملساعياستخدامبشأنإرشاداتأدناهاملبينةاإلجراءاتوتوفر
دفالتعاونبعدماملعنينياإلقليميني .للتعاوناجلمعيةتوليهااليتاألمهيةإبرازإىلو

)٩(لتعاوناملعنية بعدم اجهات االتصال اإلقليمية(أ)

أو جهات اتصالأربعساعدة الرئيس يف مساعيه احلميدة، يعني املكتب من بني أعضائه مل- ١٧
جهات اتصال على أساس مبدأ التمثيل اجلغرايف العادل.بناء على طلب الرئيس مخس

إطالق العملية(ب)

أن شــروط الســـيناريو بالتشــاور مــع احملكمــة يــرى ميــارس الــرئيس نشــاطه مببــادرة منــه عنـــدما - ١٨
ينبغي أن ميارس الرئيس نشاطه مببادرة منه عالوة على ذلك، و ُ      أعاله قد اسُتوفيت. ة(ب) املوصوف٧

فرصة وأن ُ    أعاله قد اسُتوفيتة) املوصوفأ(٧أن شروط السيناريو بالتشاور مع احملكمة يرى عندما 

اجلزء الثاين جيم؛ الباب العشرون.)Corr.1وICC-ASP/1/3(٢٠٠٢الوثائق الرمسية ... الدورة األوىل ... )٨(
املرفق األول.،ICC-ASP/11/Res.8املعدل بالقرار )٩(
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ً         يف الوقـــت الــذي ســيكون فيــه املكتــب قــادراً علــى عقـــد قــد ال تعــود ســليم طلــب القــبض أو التالوفــاء ب
الـــرئيس أعضـــاء املكتــب علـــى الفـــورينبغـــي أن خيطــر ، يف مجيـــع األحــوالاجتمــاع طـــارئ ملناقشــة املســـألة. و 

.رئاسةللاملساعي احلميدة بناء على إىل أنه يتصرف الرئيسأن يشريويف بداية النشاط، ينبغي . باملبادرة
.املكتبوفقا لقرار ً طاً يأو يظل نشميارس الرئيس نشاطه ذلك ، لاخالفو -١٩

الوالية واإلجراءات (ج)

عنــدما تنطلــق املســاعي احلميــدة للــرئيس علــى النحــو املبــني أعــاله، يثــري الــرئيس املســألة بعــد - ٢٠
التشــاور مــع احملكمــة، حســب االقتضــاء، بصــورة غــري رمسيــة وبشــكل مباشــر مــع املســؤولني بالدولــة 
دف تعزيز التعاون الكامل. واهلدف  املطلوب منها التعاون وغريهم من اجلهات أصحاب املصلحة 

ذا التفاعل مـع الدولـة املطلوبـة هـو التوعيـة باملسـألة وتعزيـز التعـاون الكامـل إذا كـان ذلـك ال من ه
تعد من صالحيات احملكمة وحدها. اليت يزال ممكنا، وليس التوصل إىل نتائج ذات طبيعة قضائية 

ـذكر الدولــة املطلــوب منهــا التعــاون بإمكانيــة التشــاور مــع احملكمــة علــى  النحــو ُ                                                             وللــرئيس أيضــا أن يُـ
تنسيق. وجيوز للرئيس أن يطلب إىل أي جهة )١٠(من النظام األساسي٩٧املنصوص عليه يف املادة 

إقليمية، أو إىل أي عضو آخر يف املكتب، حسب االقتضاء، تقدمي املساعدة يف هذا التفاعل. ويف 
ة املطلـوب (ب) أعاله، ينبغي للـرئيس أن يسـتخدم التفاعـل مـع املسـؤولني بالدولـ٧حالة السيناريو 

منها التعاون للتحقق من املعلومات اليت بدأ على أساسها التفاعل.
املكتــب باملعلومــات بــالغإكمــا ينبغــي ً                      نبغــي أن يقــدم الــرئيس تقريــراً إىل املكتــب بشــأن مشــاركتهيو- ٢١

مـــن األمانـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة علـــى النحـــو املبـــني يف التوجيهـــات بشـــأن االتصـــاالت مـــعالـــيت يتلقاهـــا 
.)١١(األشخاص اخلاضعني ألوامر التوقيف أو أوامر االستدعاء الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية

عدم التعاون يف ممارسة املساعي احلميدة املعنية باإلقليمية تنسيقالجهات ينبغي أن تساعد و -٢٢
من الدولة املطلوب ، حسب االقتضاء ، مع املسؤولنيعن طريق االتصالللرئيس على النحو املبني أعاله 

. وعند الكاملتعاونالتعزيز بغية وممثلي احملكمة وغريهم من أصحاب املصلحة املعنيني التعاونمنها
االتصال اإلقليمية املعلومات مع الدول األطراف لتشجيعها على جهات بادل، ينبغي أن تتاالقتضاء

البعد املتعلقة بتنفيذ جمموعة األدوات تفادة من االساملشاركة يف التوعية، اليت قد ترغب الدول األطراف يف 
االتصال اإلقليمية على تظل جهات ينبغي أن و غري الرمسي إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون. 
.اتصال باحملكمة للحصول على املشورة وتبادل املعلومات

الرد الرمسي وممارسة اتأمانة مجعية الدول األطراف بشكل كامل يف إجراءأن تساعد ينبغي و -٢٣
األمانة بصفتها جهة أن تساعد وعند االقتضاء، ينبغياملساعي احلميدة للرئيس على النحو املبني أعاله. 

.االتصال اإلقليميةجهات تبادل املعلومات مع تنسيق رمسية يف اإلجراءات ويف 

واملرفق.ICC-ASP/16/Res.3(ج) من نظام روما األساسي، انظر ٩٧فيما يتعلق باملشاورات بناء على املادة )١٠(
.https://digitallibrary.un.org/record/747189/files/A_67_828_S_2013_210-EN.pdfانظر)١١(
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المرفقات

رفق األوللما
ضالتفويتقرير لجنة وثائق 

)غواتيماال(السيد ليسرت أنطونيو أورتيغا ليموسالرئيس:
َّ              ، عي نت مجعية الدول ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ٥يف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف -١

من النظام الداخلي ٢٥ً        األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وفقا  للمادة 
اللجمعية، ،إكوادورعشرة تتألف من ممثلي الدول األطراف التالية:السابعة جلنة وثائق تفويض لدور

.اليابان،هنغاريا،نيوزيلندا،النمسا،غواتيماال،رومانيا،أفريقياجنوب
.٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ١٢و٥جلنة وثائق التفويض اجتماعني يف وعقدت -٢
ُ      وع رضت على اللجنة، يف اجتماعها الذي ع قد يف -٣ ، مذكرة من ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ١٢ُ                                

تتعلق بوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف نظام روما ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ١١بتاريخاألمانة 
َّ              وقد م رئيس اللجنة عشرة جلمعية الدول األطراف. السابعةاألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف الدورة 

املذكرة.تلكً                    حتديثا  للمعلومات الواردة يف
َ                                   الصلة بأنه، وقت  اجتماع جلنة وثائق التفويض، كانت قد يمن املذكرة والبيان ذ١وتفيد الفقرة -٤

عشرة جلمعية الدول األطراف، بالشكل املنصوص السابعة وردت وثائق تفويض رمسية للممثلني يف الدورة 
،إسبانيا،األردن،ألرجنتنيا:التالية٧٤ل امن النظام الداخلي، من الدول األطراف ٢٤ادة عليه يف امل

،بلجيكا،الربتغال،الربازيل،آيسلندا،أيرلندا،أوغندا،أوروغواي،أندورا،أملانيا،إكوادور،إستونيا،أسرتاليا
،)القومياتاملتعددة-دولة(بوليفيا،بولندا،واهلرسكالبوسنة،فاسوبوركينا،بوتسوانا،بنما،بلغاريا

،الدميقراطيةالكونغومجهورية،كوريامجهورية،الدومينيكيةاجلمهورية،التشيكيةاجلمهورية،تونس،بريو
،سلوفينيا،سلوفاكيا،رومانيا،فلسطنيدولة،الدامنرك،جيبويت،جورجيا،أفريقياجنوب،مولدوفامجهورية
مجهورية(فنزويال،الفلبني،فرنسا،فانواتو،غواتيماال،صربيا،شيلي،سرياليون،سويسرا،سورينام،السنغال

،لكسمربغ،التفيا،كينيا،كوستاريكا،ديفواركوت،كندا،كرواتيا،قربص،فنلندا،)البوليفارية–
وأيرلنداالعظمىلربيطانيااملتحدةاململكة،مالوي،مدغشقر،مايل،مالطة،ليسوتو،ليختنشتاين،ليتوانيا

. اليونان،اليابان،هولندا،هنغاريا،نيوزيلندا،نيجرييا،النمسا،النرويج،منغوليا،الشمالية
ُ ِْ              ، كانت قد أ ب ل غت إىل األمانة َ                         بأنه، وقت  اجتماع جلنة وثائق التفويضمن املذكرة ٢الفقرة وتفيد-٥

الدول األطراف، برسائل جلمعيةعشرة السابعة التالية يف الدورة اف معلومات عن تعيني ممثلي الدول األطر 
التالية:١٦لااألطراف الدولبرقية أو بالفاكس من رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية يف 

اليوغوسالفيةمقدونيامجهورية،وتوباغوترينيداد،بنن،بنغالديش،باراغواي،إيطاليا،ألبانيا،أفغانستان
.هندوراس،املكسيك،كولومبيا،غانا،غامبيا،السويد،السلفادور،زامبيا،سابقا

ر إليها يف مذكرة شايض ممثلي مجيع الدول األطراف املوأوصى الرئيس بأن تقبل اللجنة وثائق تفو -٦
وثائق التفويض الرمسية ملمثلي الدول األطراف باألمانة يف أقرب وقت ممكن على أن تتم موافاة األمانة، 

.التقريرمن هذا ٥املشار إليها يف الفقرة 
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:التايلوبناء على اقرتاح الرئيس، اعتمدت اللجنة مشروع القرار -٧
"إن جلنة وثائق التفويض،

عشرة جلمعية الدول األطراف يف السابعةوثائق تفويض املمثلني إىل الدورة وقد 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

املقرتح بدون تصويت. ذلك ُ   اعت مد و أدناه). ١١
ُ  َّ                                   ويف ضوء ما سلف، ي قد م هذا التقرير إىل مجعية الدول األطراف.-١٠

توصية لجنة وثائق التفويض

دول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية توصي جلنة وثائق التفويض مجعية ال-١١
الدولية باعتماد مشروع القرار التايل: 

عشرة لجمعية الدول األطراف في نظام روما السابعة "وثائق تفويض الممثلين في الدورة 
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

،اجلنائية الدوليةإن مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة 
السابعةتفويض املمثلني يف الدورة يف تقرير جلنة وثائق التفويض املتعلق بوثائقوقد نظرت

عشرة للجمعية ويف التوصية الواردة فيه،
تقرير جلنة وثائق التفويض". عتمدت
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الثانيالمرفق

تقرير شفوي عن أنشطة المكتب، قدمه رئيس الجمعية في جلستها العامة 
٢٠١٨كانون األول/ديسمبر ٥األولى، المعقودة في 

لجمعية، يشرفين أن أقدم تقريرا إىل مجعية الدول األطراف عن األنشطة اليت لابصفيت رئيس- ١
ا مكتب .٢٠١٨- ٢٠١٧خالل فرتة ما بني الدورتني اجلمعيةاضطلع 

االجتماعات والواليات - ألف 

مثانية عشر اجتماعا ملساعدة ،٢٠١٨يف عام ،منذ الدورة السادسة عشرة للجمعية، عقد املكتب- ٢
ا مبوجب نظام روما األساسي.  اجلمعية يف االضطالع مبسؤوليا

ا إىل املكتب يف الدورة السادسة عشرة للجمعية، - ٣ املعقودة يف كانون وعمال بالواليات املعهود 
، عهد املكتب بواليات لفريقيه العاملني وقام، بناء على توصيات الفريقني ٢٠١٧األول/ديسمرب 

.٢٠١٨ّ                       العاملني، بتعيني امليس رين وجهات التنسيق لعام 
حيث قاما ٢٠١٨ويعرب املكتب عن امتنانه للعمل الذي قام به الفريقان العامالن يف عام - ٤

ا إليهما من اجلمعية بنجاح.بتنفيذ الواليات  املعهود 
وأود أن أعرب عن امتناين للعمل الذي قام به نائبا رئيس اجلمعية، السفري ميشال ملينار - ٥

أوتو - (سلوفاكيا) والسفري معمر ديوب (السنغال). وأود أيضا أن أعرب عن تقديري للسفري جينس
.٢٠١٨آذار/مارس ١٩بعد رحيل السفري ديوب يف هورسلوند، الذي كان منسقا للفريق العامل يف الهاي

المستقلةالرقابةآلية-باء

ا من اجلمعية،-٦ عالوة ،تقارير دورية إىل املكتبة آلية الرقابة املستقلقدمتعمال بالوالية املعهود 
.)١("رئيس آلية الرقابة املستقلة إىل اجلمعيةاملقدم من التقرير السنوي على "

اآللية إدخال رئيس اقرتح الدورة السادسة عشرة، آلية الرقابة املستقلة إىل رئيس املقدم من تقرير اليف و - ٧
باستالم الشكاوى املقدمة ضد القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات املتعلقة من٢٦القاعدة تعديالت على

إىل الفريق ، طلب املكتب ٢٠١٧أكتوبر تشرين األول/١٨املسؤولني املنتخبني باحملكمة ومقبوليتها. ويف 
تقدمي لتوصياته إىل الفريق العامل املعين بالتعديالت إرسال النظر يف املقرتحات و الدراسي املعين باحلوكمة 

ا توصي ، أصدرت ٢٠١٨وبعد املشاورات اليت أجريت طوال عام إىل الدورة السابعة عشرة للجمعية. ة بشأ
٢٦القاعدة تقريرا بشأن تعديل ٢٠١٨آب/أغسطس ٢يف احلوكمةين باألوىل للفريق الدراسي املعموعة ا

ونظر الفريق العامل املعين بالتعديالت يف التعديالت املقرتحة ووافق واعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. من الق
يق يوصي الفر و من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ٣القاعدة على التعديالت املقرتحة على أن تستند 

.من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٢٦تعديل املادة املتعلق بقرار الالعامل اجلمعية باعتماد مشروع 

)١(
ICC-ASP/17/8.
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نظر ،٢٠١٧ديسمرب كانون األول/١٠ً    اعتبارا  من السابق آللية الرقابة املستقلةرئيس البعد استقالة و - ٨
آللية. وأنشأ املكتب فريقا معنيا بالتعيني، وبعد لوتعيني رئيس جديد شيح املكتب يف التدابري الواجب اختاذها لرت 

متوز/يوليه ١٦استكمال إجراءات التعيني، اعتمد املكتب توصية الفريق يف اجتماعه الثاين عشر املعقود يف 
.٢٠١٨نوفمرب تشرين الثاين/١هيدارايل عمله يف كلنيالسيد سرئيس آلية الرقابة املستقلة اجلديد، بدأ . و ٢٠١٨

اليب العمل أس-جيم

قرار ذي اعتمد ال،)٢(لتفاهم بشأن مشاركة الدول املراقبة يف اجتماعات اجلمعية"بناء على "ا-٩
املعقود ً                       ، أحاط املكتب علما ، يف اجتماعه السابع عشر ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر ١٨املكتب املؤرخ 

ا الفرعية ، بتشرين الثاين/نوفمرب١٥يف  ليت عقدت املفتوحة العضوية اقائمة اجتماعات اجلمعية وهيئا
تنظيم يف هذا االجتماع، اعتمد املكتب "املبادئ التوجيهية إلعداد و و . ٢٠١٨يف عام بشكل خاص 
قنن ما جرى عليه العمل منذ عدة سنوات.، اليت تدورات اجلمعية"

عدم التعاون/مجلس األمن-دال

عدم التعاون مشاورات مع اجلهات املعنية أجرت جهات التنسيق املعنية بوالية املكتب، بعمال -١٠
.وتعديالت الزمةالتوصية بأية إضافات اإلجراءات و من أجل استعراض 

ملادة عن النظر، عمال بامن نظام روما األساسي، ١١٢من املادة ٢لفقرة مبوجب اواجلمعية مسؤولة أيضا،- ١١
القرارمن منطوق ١٠وطلبت الفقرة مسألة تتعلق بعدم التعاون. ةأييف ساسي، من النظام األ٨٧

ICC-ASP/12/Res.8 وفقا مجيع أصحاب املصلحة، ّ     "أن تواصل املشاركة بنشاط وبشكل بن اء معإىل رئيس اجلمعية
ومتابعة مسألة عدم التعاون املشار إليها يف قرار منع حاالت عدم التعاون املتعلقة بعدم التعاون، يف إلجراءات املكتب 

اجلمعية احملدثة جراءات إ"جهات التنسيق باعتماد ، أوصت ٢٠١٨يف عام أجريت اجلمعية ". وبعد مشاورات عامة 
".بعدم التعاوناملتعلقة جراءات اجلمعية إلاإلعالمي تنفيذ البعد جمموعة األدوات احملدثة ل"، وعدم التعاون"ل

ُ                                                       ق مت مع جهات التنسيق املعنية بعدم التعاون برصد حاالت السفر العام املاضي، ل طواو -١٢
بشكل وثيق واختذت إجراءات يف إىل دول أطراف ودول غري أطرافلألشخاص املطلوبني أمام احملكمة 

تبدأ ، اليت رمسيةجوانبها اليف سيما يف تنفيذ هذه اإلجراءات، الهذا الشأن. وسيواصل املكتب االشرتاك 
.عدم التعاونبشأن مبجرد اختاذ قرار قضائي 

صيغة آريا يف مقر األمم املتحدة حول موضوع اإلجنازات ب، عقد اجتماع ٢٠١٨هيوليمتوز/ويف -١٣
وكان يل الشرف يف االشرتاك والتحديات والتآزر يف العالقات بني جملس األمن واحملكمة اجلنائية الدولية، 

.)٣(فاتو بنسودةة، السيدةالعامةياملدعيف هذا االجتماع مع 

المتأخرات-هاء

نوفمرب ً                            احملكمة نقصا  يف السيولة حبلول تشرين الثاين/تواجه أن احتمال ً  ملكتب علما  بأحاط ا-١٤
يف يف هذه املسألة جلنة امليزانية واملالية (اللجنة) نظرت يعوق عمليات احملكمة. و وأن ذلك قد ، ٢٠١٨

)٢(
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Bureau/ASP2017-Bureau06-decision-ENG-ObsvrStates.pdf.

)٣(
ICC-ASP/17/17.
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ا  وقدمت بعض التوصيات. وعلى وجه اخلصوص، أوصت اللجنة ٢٠١٨أبريل نيسان/املعقودة يف دور
وجود نقص يف يف حالة ت أيضا، بأن تنظر اجلمعية يف إنشاء آلية للتعامل مع قضايا السيولة. وأوص

ينظر املكتب عند اضطالعهبأن اليت ستعقد يف كانون األول/ديسمرب، اجلمعية السيولة قبل دورة 
اجلمعية، وبناء على توصية اللجنة، يف مجيع اخليارات املمكنة ملواجهة هذه احلالة.مبسؤوليات 

ا لبذل قصارى خطابات إىل عواصم الدول اليت وأرسلت -١٥ لديها متأخرات واليت مل تسدد اشرتاكا
ا. و  أرحب جهدها للبدء يف تسديد تلك االشرتاكات، ووجهت الشكر للدول اليت سددت اشرتاكا

.السيولةيفنقصأمكن من خالهلا جتنب الاليت مؤخرا و وعات اليت قدمتها بعض الدول باملدف

الذكرى العشرون لنظام روما األساسي-واو

تمع الدويل ومجعية الدول األطراف واحملكمة بالذكرى السنوية العشرين ٢٠١٨يف عام -١٦ ، احتفل ا
الدول ت . ونظم١٩٩٨الدولية، يف روما، يف متوز/يوليه نظام األساسي للمحكمة اجلنائية لتوقيع على الل

تمع واملنظمات الدولية،األطراف . ه الذكرىحياء هذأحداثا كثرية إليف مجيع أحناء العاملاملدين، وا
.وأهنئهم على ذلكً      ملؤيدين اآلخرين للعدالة اجلنائية الدولية الذين نظموا أحداثا  مماثلةباأرحب و 

دقيقتني إىل شريطا قصريا للفيديو مدته مناملعنيان بالتعاونن اامليسران املشاركأعدذه املناسبة، و-١٧
الذي تقدمه الدول األطراف ملكافحة الرفيع املستوى ثالث دقائق إلعادة التأكيد على الدعم اجلماعي 

لعديد من القادة الدولينيوا،احملكمةني بسؤولكبار املو ، سامهت الدول األطرافو اإلفالت من العقاب. 
تمع املدين يف هذه املبادرة بتسجيل مقطع الرئيسيني  عبارة "مع يقولون فيه فيديو مدته عدة ثوان للوا

وعرض للمحكمة. بلغة من اللغات الرمسية الست اإلفالت من العقاب" ، أنا ضداحملكمة اجلنائية الدولية
.٢٠١٨ه يوليمتوز/١٧يوم-يف الذكرى العشرين االجتماعي التواصل الفيديو على شبكات هذا 
لذكرى السنوية العشرين رائعا لمتوز/يوليه، نظمت احملكمة والدول األطراف احتفاال١٧ويف -١٨

.العتماد نظام روما األساسي

أمانة الجمعية-زاي

ساعدة اجلمعية املتعلقة مباالضطالع بواليتها ،العامواصلت أمانة مجعية الدول األطراف، طوال -١٩
ا الفرعية يف   /ICC-ASP/2ً       الهاي ونيويورك، وفقا  للقراركل من وهيئا Res.3.

حوار مع احملكمة بشأن عدد متزايد من يف مانة، ألومبساعدة امكتبها خالل اجلمعية، من دخلت و -٢٠
.على عاتقهااليت تقع سؤوليات للمتقدير مزيد من الالقضايا، بعضها معقد للغاية، مما أدى إىل 

مع املعلومات املتعلقة بتعزيز عاملية نظام روما األساسيالذي تقدمه جلدعم الاألمانة وتواصل -٢١
املتعلق ، تلقت األمانة أربعة ردود على االستبيان أكتوبرتشرين األول/٣١حىت. و وتنفيذه تنفيذا كامال

وتنفيذه تنفيذا كامال.ي نظام روما األساسحتقيق عاملية الرامية إىل طة العمل خب
ا السادسة عشرة، أجرى املكتب ووفقا للتكليف الصادر من -٢٢ ٢٠١٨طوال عام اجلمعية يف دور

األساسية لألمانة يف تلبية االحتياجات احلالية للجمعية. وباإلضافة إىل ذلك، أجريت مهام ً   تقييما  لل
نيويوركو الهاييف عاملني التابعني للمكتبالفريقني المشاورات غري رمسية مع الدول األطراف من خالل 

النتائج املقرتحة لكي ينظر هذه املشاورات قدمت بناء على . و هورسلوندنار والسفري مليريمبساعدة السف
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بتوافق اآلراء يف االجتماع العشرين للمكتب تقييم األمانة بشأن تقرير املكتب اعتمد و املكتب. فيها
.٢٠١٨سمرب كانون ألول/دي١٠املعقود يف 

انتخاب المدعي العام القادم للمحكمة الجنائية الدولية-حاء

فريقني مشاورات غري رمسية مع الوأجرى ناقش املكتب عملية انتخاب املدعي العام القادم-٢٣
جلنة أو عدم إنشاء : إنشاء منهاقضايا ةعديف هذا الشأن. ونوقشت يف الهاي ونيويوركني العامل

اختصاصات واضحة ومفصلة وضع ، السيما من خالل ٢٠١١احلاجة إىل تعزيز منوذج عام ؛ و بحثلل
نتيجة من معرفة اللدول األطراف لتمكني ازمنية للمراحل املختلفة للعملية فضال عن حدود للجنة البحث، 

اجة ؛ واحل٢٠٢٠يف عام اليت ستعقد يف اجلمعية اليت ستتم من االنتخابات على األقل ثالثة أشهرقبل 
أن ملتوقع ا، ومن مرفق هلذا التقرير الشفوييف ويرد ملخص هلذه املشاورات .إىل عملية شفافة وشاملة

.افألطرول الداجلمعية ة عشربعةلساورة الدل اضافية خالإجترى مشاورات 

نظرة عامة على أنشطة الرئيس-طاء

املواضيع عاملية من والتكامل والت يف عدة اجتماعات على مدار العام كان فيها التعاون كشار -٢٤
سلسلة من االجتماعات على مدار العام شجعت فيها الدول بصفة أيضا عقدت و . )٤(الرئيسية للمناقشة

ا،  ً                                                                    خاصة على أن تصبح أطرافا  يف نظام روما األساسي واتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصانا
على أمهية أن يكون لدى الدول تشريعات تنفيذية على املستوى الوطين.توشدد

الدعم القوي الذي تتلقاه يف االضطالع بواليتها، ليس من الدول األطراف حملكمةامما يشجع و -٢٥
ليةدوتمنظماوىخردول أمنلكن، ودولة فقط١٢٣اليت يبلغ عددها ألساسيامارومنظايف 

تمع املدين و  نظام روما لمبناسبة الذكرى العشرين شهدت شخصيا التأكيد على هذا االلتزام و . يضاأا
لدول األطراف يف التمسك امجعية على ستمر االعتماد ي. وآمل أن ه املاضييوليمتوز/األساسي يف 

مبا يف ذلك، على وجه اخلصوص، والدفاع عنها، املبادئ والقيم املنصوص عليها يف نظام روما األساسيب
.االستقالل القضائي للمحكمةب

اليت شارك فيها ٢٠١٨حزيران/ يونيه ٨و٧الدراسية اإلقليمية اليت عقدت يف كيتو يف تشمل هذه األحداث: احللقة )٤(
حول بصيغة آريا جتماع ؛ واالأوسوجي، واملسجل، السيد بيرت لويس-أيضا رئيس احملكمة، القاضي شيلي إيبوي 

عقد يف مقر األمم املتحدةذي " الاحملكمة اجلنائية الدولية: اإلجنازات والتحديات والتآزرو جملس األمن بني عالقات ال"
جنوب ة؛ واجلولة الثالثة لدورات فاتو بنسودة السيدة العامةاملدعيوالذي شاركت فيه أيضا ٢٠١٨هيوليمتوز/٦نيويورك يف ب

يف بانكوك آب/أغسطس٢٢إىل ٢٠الفرتة من يف اليت عقدت شرق آسيا بشأن القانون الدويل اإلنساين مشال شرق و 
املؤمتر اإلقليمي للجنة يف سلوفينيا؛ و سبتمربأيلول/١١و١٠الذي عقد يف املنتدى اإلسرتاتيجي الثالث عشر و بتايلند؛

أيلول/سبتمرب يف ٢٧و٢٦الذي عقد يف الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين يف آسيا واحمليط اهلادي 
سني للمنظمة االستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية اليت عقدت يف الفرتة الدورة السنوية السابعة واخلمو إندونيسيا؛ بجاكرتا 

تشرين ١٩و١٨مؤمتر احملامني الكوريني احلادي عشر الذي عقد يف و أكتوبر يف اليابان؛ تشرين األول/١٢إىل ٨من 
حدة واملستشارين القانونيني للدول اجتماعات املمثلني الدائمني لدى األمم املت؛ و أكتوبر يف سيول جبمهورية كوريااألول/

لجمعية االستشارية والدورة العاشرة ليف نيويورك؛ تشرين األول/أكتوبر٢٥و٢٣يف ة األعضاء يف االحتاد األورويب املعقود
لعاملي الذي امن أجل التحرك واملنتدى السنوي األربعني للربملانيني ؛ للربملانيني بشأن احملكمة اجلنائية الدولية وسيادة القانون

.أوكرانيابنوفمرب يف كييف تشرين الثاين/١٧و١٦عقد يف 
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المرفق

موجز للمناقشات الجارية بشأن انتخاب المدعي العام القادم للمحكمة 
الجنائية الدولية

رئيس اجلمعية موضوع انتخاب املدعي العام القادم للمحكمة يف االجتماع الرابع عشر عرض -١
/يوليهمتوز٦مجيع الدول األطراف يف قد تلقت أيلول/سبتمرب. و ٢٠للمكتب املعقود يف الهاي يف 

اليت )١(٢٠١١يف عام الذي أجري االنتخاب السابقيف اليت اتبعت العملية معلومات أساسية عن 
للعملية بعد انتهائها. وأجرى املكتب استغرق سنتني ً               بحث، فضال  عن تقييم شامل للإنشاء جلنة تضمنت 

تشرين الثاين/ نوفمرب يف الهاي. ١٥تشرين األول/أكتوبر يف نيويورك ويف ٢٦و٢٢مناقشات أخرى يف 
عشر الذي عقد اخلامسهاجتماعمنً مفتوحا  جزءا الهاي التابع للمكتب يف الفريق العامل وعقد أيضا 

.بشأن انتخاب املدعي العام املقبلتشرين الثاين/ نوفمرب١يف 
قبل افتتاح الدورة السابعة الجتماعات اليت أثريت يف هذه افيما يلي موجز للقضايا الرئيسيةو -٢

.عشرة للجمعية

بحثلجنة للإنشاء لجنة استشارية / - ألف 
نتخاب املدعي العام معنية بااتفاق واسع النطاق بني الدول األطراف على أن إنشاء جلنة وجد-٣

: السماح مبجموعة أوسع من ما يلياالقرتاع السري. وتشمل مزايا وجود جلنةبهأفضل من انتخاب
التقين تقييم واالعتماد على المرشحني مؤهلني؛ سبق االنتخاب البحث عن املرشحني، السيما إذا 

أفضل املرشحني احملتملني؛توصل إىل املساعدة يف الو عملية سياسية؛ بدال من االعتماد على للمرشحني 
الذي تضمن ٢٠١١ادم. وميكن بالتايل اتباع منوذج عام ألعضاء للمدعي العام القلواسع الدعم يسري الوت

.مع بعض التحسيناتمعنية بانتخاب املدعي العام،جلنة 
جلنة حبث احلاجة إىل مقتنعة بليست مجيع الوفود عرب عن رأي مفاده أنٌ ويف الوقت نفسه، أ  -٤

جلنة استشارية وأن من اجلدير عوضا عن ذلك أن توجد عن مرشحني فعلينيبنشاط بحث مكلفة بال
الواردة.الرتشيحاتلتقييم 

اللجنةشكيلت-باء
وأعرب عن آراء خمتلفة بشأن تشكيل اللجنة املعنية بانتخاب املدعي العام، اليت ميكن أن تكون -٥

يفعضاءالدول األبالضرورة من رعايا وا على سبيل املثال مخسة أعضاء، ليستقودها الدول، تضم عملية 
قد بعض الوفود أن اخلرباء ت، أو ما يصل إىل عشرة أعضاء، تشمل بعض اخلرباء التقنيني. ورأاملكتب

استشاري فقط، دون أن يكون هلم همينبغي أن يكون دور خرباء، و ثالثةو واحد يرتاوح عددهم بني خبري 
.دور يف صنع القرار

املوقع ب٢٠١١انظر وثائق مجعية الدول األطراف بشأن انتخاب املدعي العام يف عام )١(
..https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/elections/prosecutor/Pages/prosecutor.aspxالتايل:
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االعتبار الواجب هذا يويل الدول، وأنبقيادة ا أن العملية ينبغي أن تكون ثريت نقطة مفادهوأ-٦
موعات اإلقليمية والتوازن بني اجلنسني، و  موافقة ضمن أيضا إمكانية يالشفافية، و ززعيللتناوب بني ا

ملناسب بني وأشري أيضا إىل احلاجة إىل إجياد التوازن ا.على النتيجة النهائيةبسهولةمجعية الدول األطراف 
.اخلربة التقنية ألعضاء اللجنةو اخلربة السياسية والدبلوماسية 

موعات ،اليت ستضم خرباء،عهد إليه بتشكيل اللجنةٌ واقرتح الرئيس أن ي  -٧ بالتشاور مع ا
.لمكتبلالقرار النهائي على أن يكون ،اإلقليمية

شكيل ف يف مجيع اجلوانب املتعلقة بتعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي استشارة الدول األطراُ وأ  -٨
.اللجنة وطرائق عملها

الجدول الزمني-جيم
وقتمزيد من الهو أنه ينبغي ختصيص لسائد، كان الرأي ا٢٠١١ويف أعقاب انتخابات عام -٩

.البحث وتاريخ االنتخاباختتام أعمال جلنة لالنتخابات املقبلة، السيما بني
، شدد على االستعدادات املسبقةاإلسراع يف العملية قدر اإلمكان. و اعتزامه أعلن الرئيس عن و -١٠

موعات  وعلى أمهية االستفادة من الدورة السابعة عشرة املقبلة للجمعية حيث يعتزم إجراء مشاورات مع ا
السابعة . واقرتح الرئيس، استنادا إىل املناقشات أثناء الدورة٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ٨اإلقليمية يف 

فريقني أحد فريقيه العاملني أو العشرة للجمعية، تكليف املكتب مبواصلة النظر يف املوضوع (عن طريق
واختاذ قرارات نيابة عن اجلمعية أو تقدمي توصيات إىل الدورة تني، ) خالل فرتة ما بني الدور معاالعاملني

.٢٠١٩الثامنة عشرة للجمعية يف عام 
ا الثامنة عشرة، ميكن للجنة أن تبدأ عملها ة إذا وافقت اجلمعيو -١١ على العملية يف موعد أقصاه دور

دف  يف اليت ستعقد ىل مرشح بتوافق اآلراء للدورة التاسعة عشرة للجمعية التوصل إبعد ذلك مباشرة 
تسعة أشهر على ستتاح للجنة نتيجة لذلك . و ٢٠٢٠كانون األول/ديسمرب أو  تشرين الثاين/ نوفمرب 

ا، األ .افبوقت ك٢٠٢٠قبل انعقاد الدورة التاسعة عشرة للجمعية يف عام أي قل قبل تقدمي استنتاجا
التشاور مع العواصم للنظر يف االقرتاح. وأشار املندوبون ه سيلزم أشارت الدول األطراف إىل أنو -١٢

ه ينبغي أن أيضا أنرأوا بالتحديد إىل أنه ينبغي إنشاء اللجنة قبل عام واحد على األقل من االنتخاب. و 
لتمكني تاريخ االنتخاب على األقل من ثالثة أشهر قبل ائمة خمتصرة للمرشحني قوضع بعملية التسمح 

االستعانة يف هذه الصدد كنومي. معهمأو إجراء مقابالت مباشرةالتصال باملرشحني امن لدول األطرافا
بالعملية اليت اتبعتها الدول األعضاء يف األمم املتحدة مع املرشحني ملنصب األمني العام لألمم املتحدة.

صاصاتتاالخ-دال
وضع سيما فيما يتعلق بال،٢٠١١حتسينات على منوذج عام دخال إضرورة وافقت الدول على -١٣

. واعتربت االختصاصات ء اللجنةقبل إنشاوضرورة القيام بذلكاختصاصات واضحة ومفصلة للجنة، 
ا ستشمل اإلطار الزمين ذات أمهية حامسة  للبحث عن واملعايري اليت ستستخدمها،لعمل اللجنةأل

. القائمة املختصرةاملرشحني بوتقييمهم، فضال عن اإلشارة بوضوح إىل أسباب إدراج بعضمرشحني
جرى االعرتاف أيضا بأن بالبحث عن مرشح بتوافق اآلراء. و للمكتب وينبغي أن تسمح القائمة املختصرة 

ا اخلربة اليت ينبغي أن يةنوعيف املدعية العامة، السيدة فاتو بنسودا، رأي  اكون مفيديخلفها سيتمتع 
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عتبار الواجب ألفضل املمارسات يف املؤسسات القضائية األخرى أيضا إنه ينبغي إيالء االقيلللغاية. و 
.االدعاءناصب حتديد أفضل املرشحني احملتملني ملفيما يتعلق بكيفية 

من نظام روما ٤٢املعايري املنصوص عليها يف املادة وقيل أيضا إنه ميكن التوسع يف االستعانة ب-١٤
بالغة، هناك عناصر أخرى ينبغي أن تؤخذ أمهية بالصلة الكفاءة واخلربة ذات ويف حني تتسم األساسي. 

، واختالف القانونية يف العاملاختالف النظم و ،والتوازن بني اجلنسني،التناوب اجلغرايفيف االعتبار مثل 
، وما إىل ذلك.لغاتال

مزايا بالكامل على تستندولكن ينبغي أن تسييس العمليةورأت بعض الوفود أنه ينبغي عدم -١٥
ا قبل سنة واحدة على األقل. ولوحظ  قيل أيضا إنه ينبغي تشكيل اللجنة وحتديد املرشحني. و  اختصاصا

. ٢٠١٨ه ميكن االستعانة بالدروس املستفادة من عملية تعيني رئيس آلية الرقابة املستقلة يف عام كذلك أن
لى أساس اجلدارة ناسب عاملرشح املالعملية بالنسبة ملستقبل احملكمة وأنه ينبغي اختيار مهية وأشري إىل أ

.واملوضوعية واإلنصاف

الموقع-هاء
على واشددو عرب بعض أعضاء املكتب عن رغبتهم يف جتنب ازدواجية اجلهود وجتزئة املناقشات، أ-١٦

ُ                                      القرارات يف نيويورك. وأ عرب عن رأي مفاده أن املناقشات بشأن هذه اختاذ عملية البحث و إمكان القيام ب
املكتب اآلخرينبيد أن أعضاء الهاي أو نيويورك. سواء يف، فقطيف مكان واحدتتم املسائل ينبغي أن 

.ناقشات يف كل من الهاي ونيويورك ألن هذا من شأنه أن يشجع الشفافيةاملبإجراء رحبوا
جتماع اللجنة نتيجة اليف امليزانية على اآلثار احملتملة ه يلزم أن تؤخذ ة مفادها أننقطأيضا أثريت و -١٧

ا قد تؤثر على و ، يف االعتباريف نيويورك أو الهاي  .اختيار مكان انعقاد اللجنةأ

الميزانية-واو
اح مفاده أنه ميكن ُ       امليزانية الربناجمية. وق دم اقرت علىأثارت الدول األطراف مسألة اآلثار احملتملة -١٨

بالنظر إىل الدور احلاسم الذي يؤديه املدعي ه، مع مراعاة أنالنظر إىل تكنولوجيا جديدة خلفض التكاليف
ن أفضل نتيجة ممكنة لعملية اضمنصب، لذا املهلأفضل املرشحني اهلدف األساسي هو التوصل إىل العام، 
.البحث

الدول المراقبة-زاي 
ما إذا كان ينبغي أن تنظر اللجنة يف املرشحني من الدول املراقبة بشكل حول رح سؤال ُ ط  -١٩

.استباقي

الشفافية-حاء
إحاطات وعلى ضرورة تنظيم ،اتفقت مجيع الدول مع ضرورة أن تكون العملية شفافة وشاملة-٢٠

وأثريت نقطة مفادها أنه ينبغي إشراك مجيع الدول األطراف يف مجيع مراحل .دورية جلميع الدول األطراف
.العملية
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الثالثالمرفق

بيان ألقاه رئيس لجنة الميزانية والمالية أمام الجمعية في جلستها العامة 
٢٠١٨كانون األول/ديسمبر ١٠الثامنة، المعقودة في 

حصائل الدورتني الثالثني واحلادية والثالثني للجنة امليزانية واملالية.أتشرف بتقدمي أهم-١
ّ                                                                           وأود ، بادئ ذي بدء، أن ابتهل هذه الفرصة لتقدمي الشكر لزمالئي يف اللجنة على تفانيهم -٢

ّ                                                                       وعملهم بكل جد  خالل الدورتني املاضيتني وأشكر كذلك األمني التنفيذي والفريق التابع له على ما 
دعم فائق.قدموه من 

ا احلادية والثالثني، عكفت اللجنة على النظر يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٣ وخالل دور
وأهم ما متخضت عنه ٢٠١٨للمحكمة. وسأقوم اآلن بتلخيص ما حتقق من أداء بالنسبة لعام ٢٠١٩

ا لعام حولاملناقشات اليت دارت .٢٠١٩املوارد املوصى 

الميزانيةأداء - ألف 
ّ  فيما يتعلق بأداء امليزانية، أحاطت اللجنة علما  مبعدل التنفيذ املتوقع احملد ث-٤ بالنسبة للمحكمة )١(ً                       

، مبا يف ذلك الفائدة وما مت تسديده من رأس املال اخلاص باملباين، واملنتظر أن يكون ٢٠١٨أواخر عام 
.٢٠١٨رو من امليزانية املعتمدة لعام مليون يو ١٤٣,٦يف املائة، أو ما مقداره ٩٧,٤يف مستوى 

. وتتصل هذه ٢٠١٨وتلقت اللجنة أربعة اخطارات موجهة لصندوق الطوارئ حىت اآلن يف عام -٥
اإلخطارات بالتمديد يف والية قاضيني اثنني. وباحلالة يف مجهورية بوروندي، واحلالة يف مجهورية مايل واحلالة 

ّ       ً      ً       ً ، عرض املسج ل اخطارا  منقحا  موجها  ٢٠١٨شرين الثاين/نوفمرب ت٦يف مجهورية أفريقيا الوسطى. ويف 
يض يف تقديرها األصلي، لصندوق الطوارئ يتعلق ببوروندي مع اإلشعار بأن احملكمة عمدت إىل التخف

مليون يورو. وبذلك يغدو املبلغ املنقح اجلملي ١,١٢فأفضى ذلك إىل اخطار يتعلق ببوروندي مقداره 
. والحظت اللجنة أن )٢(مليون يورو٣,٢١ات األربعة املوجهة لصندوق الطوارئ قدره ّ        فيما خيص  اإلخطار 

التنفيذ املتوقع للمحكمة ميكن أن يسع ما يستوعب هذه النفقات غري املتوقعة يف إطار امليزانية العادية.

٢٠١٩المقترحة لعام لميزانيةالنظر في ا-باء
للمحكمة مشفوعة بإضافة ٢٠١٩الربناجمية املقرتحة لعام قامت اللجنة بفحص دقيق للميزانية -٦

. وتصل امليزانية املقرتحة )٣(والقواعد املاليةً            طبقا  للنظام املايل٢٠١٨أيلول/سبتمرب ٧للميزانية قدمت يف 
مليون يورو (باستبعاد أقساط قرض الدولة ١٤٧,٣املنقحة، عند وضع اإلضافة يف االعتبار، إىل ما قدره 

.٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب ١٩املؤرخة (CBF31/16P01)٢٠١٨لتوقعات احملدثة للمحكمة املتعلقة بتنفيذ ميزانيتها لعام ا)١(
مليون يورو للتمديد يف والية قاضيني ليتسىن إصدار حكم يف استئنافني اثنني يتعلقان بقضية مببا بالنسبة ٧٩٢١١٦)٢(

مليون ١,٧٥مليون يورو بالنسبة للحالة يف مجهورية بوروندي؛ و١,١٢ومبلغ قدره للحالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛ 
لنقل السيد ألفرد ييكاتوم بالنسبة للحالة يف ٣٠٠٢٢٠يورو بالنسبة لقضية احلسن خبصوص احلالة يف مجهورية مايل و

.مجهورية أفريقيا الوسطى
.ليةً                            مكررا  من النظام املايل والقواعد املا٥-٣لبنود ا)٣(
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يف املائة) مقارنة مع ٢,٣مليون يورو (٣,٤٤مليون يورو). وهذا ميثل زيادة قدرها ٣,٦وقدرها املضيفة
.٢٠١٨امليزانية املعتمدة لعام 

ُ              هي أدىن زيادة ت سجل يف السنوات ٢٠١٩الحظت اللجنة أن الزيادة املقرتحة يف امليزانية لعام -٧
النواحي املمكن فيها حتقيق وفورات وجوانب على األخرية ورحبت جبهود احملكمة الرامية إىل الوقوف 

الكفاءة، والتكاليف غري املتكررة وجوانب أخرى للتخفيض يف التكاليف، مبا يفضي إىل استيعاب 
ا تعتقد أن مثل هذا املستوى يوفر قاعدة مرنة مبا فيه الكفاية، إذا ما  الزيادات احملتملة. وبينت اللجنة أ

ً                                  ه فضال  عن التحديد الصارم ألولويات األنشطة.ّ ج  و تباحليطة وبسالمة الحالفتها إدارة مالية تتسم
ً                                                                                   ومتشيا  مع مبدأ احملكمة الواحدة، قامت اللجنة مبقارنة امليزانية املطلوبة لكل برنامج رئيسي مبفرده -٨

مع حجم العمل املعروض، إىل جانب تأثري ذلك على صعيد احملكمة بأسرها يف خمتلف األجهزة. 
باتباع سياسات ها اللجنة أن احملكمة ستواجه باستمرار تطورات مل حيسب هلا حساب فأوصتوالحظت 

وإدارة مرنة ملواردها البشرية على النحو الذي يسمح بإعادة وزع املوارد باالعتماد على مقتضيات عبء 
العمل.

املقدمة، أوصت والتربيرات٢٠١٩وعلى إثر الفحص الدقيق للميزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٩
مليون يورو. على هذا النحو، ستبلغ امليزانية ٢,٥٩احملكمة بأن جتري ختفيضات إمجالية قدرها اللجنة 

مليون يورو (دون حساب أقساط قرض الدولة املضيفة). وهذا ١٤٤,٧املقرتحة بعد التسوية ما مقداره 
.٢٠١٨ة بامليزانية املعتمدة لعام يف املائة) مقارن٠,٦آالف يورو (أو ٨٥٤,٤ميثل زيادة مببلغ 

توصيات تتعلق بأهم البرامج الرئيسية-جيم
ّ                      لتوصيات الرئيسية اليت قدمتها اللجنة فيما خيص  أهم  الربامج الرئيسية كما لأتعرض اآلن بإجياز -١٠    ّ

ا احلادية والثالثني  .(ICC-ASP/17/15)هي واردة يف تقرير اللجنة عن أعمال دور

البرنامج الرئيسي األول-١
فيما يتعلق بالربنامج الرئيسي األول (اهليئة القضائية)، الحظت اللجنة أن من شأن تكاليف غري -١١

ً                                   ً                            متكررة شىت (من ذلك مثال ، ما يتصل بتعيني القضاة املنتخبني حديثا  يف احملكمة، مل تكن احلاجة تدعو 
. عالوة على ذلك، أحاطت ٢٠١٩وارد املطلوبة لعام ) أن تفضي إىل التقليل من امل٢٠١٨إليهم إال سنة 

ً                                                                              اللجنة علما  بنقل مكتب االتصال بنيويورك من الربنامج الرئيسي األول إىل الربنامج الرئيسي الثالث. 
وعلى إثر الفحص الدقيق للتكاليف املتصلة باملوظفني والتكاليف غري املتصلة باملوظفني، أوصت اللجنة 

ألف يورو بالنسبة للربنامج الرئيسي األول.٢٧٠ها بإجراء ختفيضات مقدار 

البرنامج الرئيسي الثاني-٢
لية التااستندت املتطلبات من موارد الربنامج الرئيسي الثاين (مكتب املدعي العام) إىل االفرتاضات -١٢

حماكمات وأربعة فرق )٤(وهي: تسعة من الفحوص األولية، وإحدى عشرة حالة، وحتقيقات فعلية مثانية
ائية. ومخسة طعون 

بوروندي، مجهورية أفريقيا الوسطى الشق الثاين (أ)، مجهورية أفريقيا الوسطى الشق الثاين (ب)، كوت ديفوار، جورجيا، )٤(
دارفور، ليبيا الشق الثالث، وليبيا الشق الرابع.
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مليون يورو بالنسبة هلذا الربنامج، اليت تصل فيها ٢,١والحظت اللجنة أن الزيادة املطلوبة البالغة -١٣
ً هلا صلة بالدرجة األوىل باحلالة يف بوروندي. وأخذا  ،مليون يورو١,٢التكاليف املتعلقة باملوظفني إىل 

ً         ا مكتب املدعي العام على املرونة يف إعادة توزيع املوارد وفقا  ملقتضيات اليت يتمتع القدرة بعني االعتبار 
عبء العمل، فإن اللجنة بعد التأكيد على ضرورة استنفاد كل اجلهود املمكن بذهلا، قبل االلتجاء إىل 
طلب موارد إضافية، وعلى إثر االستعراض املتعمق جلميع التكاليف املتصلة باملوظفني والتكاليف غري

مليون يورو يف الربنامج الثاين.١,٣املتصلة باملوظفني، أوصت بإجراء ختفيضات مببلغ 

البرنامج الرئيسي الثالث-٣
بالنسبة للربنامج الرئيسي الثالث (قلم احملكمة)، بأخذ اإلضافة ٢٠١٩بلغت امليزانية املقرتحة لعام -١٤

يف املائة) من ٠,٤-ألف يورو (٢٧٣ً      يضا  يبلغ مليون يورو، مما ميثل ختف٧٦,٨٧يف احلسبان، مقدار 
.٢٠١٨امليزانية املعتمدة لعام 

ً        ورحبت اللجنة بالنهج الذي توخاه قلم احملكمة فيما يتعلق مبيزانيته املقرتحة، مفضيا  إىل طلب -١٥
فورات قوامه منو صفري امسي، حتقق بفضل التعويض عن الزيادات بإعادة توزيع للموارد املتاحة، وبتحقيق و 

وضروب من الفاعلية وكذلك من خالل تكاليف غري متكررة وختفيضات يف التكاليف.
ألف يورو يف الربنامج الرئيسي الثالث.٢١٧وأوصت اللجنة بتخفيضات بلغ جمموعها -١٦

سادسالبرنامج الرئيسي ال-٤
للضحايا) طلب ميزانية الحظت اللجنة أن الربنامج الرئيسي السادس (أمانة الصندوق االستئماين -١٧

يف املائة) من امليزانية املعتمدة لعام ٥٨,٥مليون يورو (١,٥مليون يورو، متثل زيادة مببلغ ٤,٠٢بقدر 
. والزيادة املطلوبة ناجتة باألساس عن التكاليف املتعلقة باملوظفني لغرض تنمية القدرة التنظيمية ٢٠١٨

ية املنوطة به يف جمال جرب الضرر.ّ       للصندوق املذكور، فيما يتعلق خاص ة بالوال
ً    والحظت اللجنة بقلق النقص الدائم يف التنفيذ على صعيد الربنامج الرئيسي السادس، فضال  عن -١٨

ذا اجلانب يف االعتبار، رأت اللجنة أنه جيب أال  ً                                           استمرار االفتقار إىل مؤشرات عبء العمل. وأخذا  
ملتاحة على صعيد أمانة الصندوق االستئماين للضحايا وطلبت لالستفادة الكاملة من املوارد ايدخر جهد

أن تتم املوافقة على البعض من الوظائف الثابتة املطلوبة على أساس املساعدة املؤقتة العامة. كما أن اللجنة 
ألف يورو يف الربنامج الرئيسي السادس.٧٤٧أوصت بتخفيضات يبلغ جمموعها 

حالة االشتراكات-دال
ً                                                          أحاطت اللجنة علما  مع القلق مببلغ االشرتاكات غري املسددة الضخم املتمثل فيما جمموعه -١٩

٣١وإىل غاية ٢٠١٨يف املائة) بالنسبة إىل امليزانية املعتمدة لعام ١٣,٤مليون يورو (١٩,٢
. مث إن جمموع االشرتاكات غري املسددة، مبا فيها تلك الراجعة إىل السنوات ٢٠١٨آب/أغسطس 

سابقة، واخلاصة بامليزانية العادية، وصندوق الطوارئ، واألقساط من قرض الدولة املضيفة، بلغ ما قدره ال
مليون يورو.٣٦,٩

ا غري املسددة بلغ جمموعها ١٩والحظت اللجنة أن -٢٠ ١٥,٤ً                                         دولة طرفا  قامت بدفع اشرتاكا
، وهذا ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ٧إىل ٢٠١٨أيلول/سبتمرب ١مليون يورو أثناء الفرتة املمتدة من 

األمر ساعد على حتسني حالة التدفقات النقدية للمحكمة. وحثت اللجنة كافة الدول األطراف املتبقية 
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ا يف أقرب وقت ممكن لضمان التدفق النقدي املالئم للمحكمة. وأحاطت اللجنة  على تسوية مدفوعا
يثة مليزانيتها بغية حتقيق الوفر والفعالية.ً                                 علما  جبهود احملكمة الرامية إىل اإلدارة احلث

ويف الوقت الذي تقوم فيه احملكمة بالرصد عن كثب الستخدام ومستوى صندوق رأس املال -٢١
العامل وصندوق الطوارئ، قررت أن تعود إىل مسألة االحتياطي الذي ميليه احلذر ومسألة السيولة يف 

ا الثانية والثالثني اليت ستعقد يف ن .٢٠١٩يسان/أبريل دور

ّ               تعديالت التي اقترحتها اللجنة فيما يخص  نظامها الداخليال-هاء
ا -٢٢ تواصل اللجنة، باعتبارها اهليئة االستشارية لدى اجلمعية، مساعيها احلثيثة لتحسني عمليا

ا ايف سبيل كفالة التقيد بتطور أفضل املمارسات الداخلية واملعايري  احملددة بغية توفري الداخلية وإجراءا
املشورة احلسنة التوقيت واملوثوقة للجمعية، فيما تضطلع بعبء متنامي الثقل.

وعملت اللجنة طوال السنتني األخريتني على حتديث نظامها الداخلي الذي اعتمدته اجلمعية عام -٢٣
ا الثالثني املعقودة يف نيسان/أبريل ٢٠٠٢ حول ٢٠١٨. وتوصلت اللجنة إىل توافق يف اآلراء أثناء دور

ا الداخلية والقرارات ذات  ا التعديالت اليت تعكس التحسينات املدخلة على ممارسا الصلة اليت اختذ
مقرتح بتعديل مت تقدمي اجلمعية. ومع اإلدراك التام حلقيقة أن اختاذ القرار النهائي هو بأيدي اجلمعية، 

لتنظر فيه اجلمعية وملوافقتها عليه.
ّ                                                                             وأود  أن أشدد على أن إعادة النظر يف النظام الداخلي هو من باب املمارسة اجليدة للحوكمة -٢٤

ا ال أؤكد  دعينالداخلية. و  كذلك على أن التعديالت املقرتحة ال ترتتب عليها يف امليزانية أية أثار كما أ
دف إىل إجياد هيكل حوكمي جديد. وتتطلع اللجنة إىل مزيد من تبادل اآلراء مع الدول األطراف حول 

ً          وبة سعيا  وراء متكني التعديالت املقرتحة وهي على أهبة االستعداد لتوفري كافة املعلومات األساسية املطل
اجلمعية من اختاذ القرار املناسب، حسب االقتضاء. وستواصل اللجنة التنسيق عن كثب مع اهليئات 

األخرى من أجل إسداء املشورة إىل اجلمعية.الرقابية
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الرابعالمرفق

بالميزانية في البيان الذي ألقته بلجيكا بخصوص اعتماد القرار المتعلق 
٢٠١٨كانون األول/ديسمبر ١٢جلستها العامة الثالثة عشرة، المعقودة في 

بالنيابة عن األرجنتني، وبلجيكا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وفنلندا، وخلتنشتاين، ولكسمربغ، -١
ّ                                      وهولندا أود  أن أعرب  عن خيبة أملنا يف برنامج وميزانية عام  يف ميزانية تتمشى . فوفدنا كان يرغب٢٠١٩ّ      

ً                                                                              متشيا  أنسب مع االحتياجات احلقيقية للمحكمة، ويف عملية تفاوضية تفضي إىل تشكيل جبهة موحدة 
ا نظام روما  للدول األطراف، وهي جبهة يستلزمها الدفاع عن استقاللية احملكمة وعن الرسالة اليت جاء 

أزمنة االضطراب هذه.يف األساسي 
ّ                                                                      حنن نأسف حقا  لكون القرار الذي اختذته مجعية الدول األطراف ال يرقى إىل مستوى التوصية اليت -٢

ا جلنة امليزانية واملالية، وهي اهليئة صاحبة اخلربة التقنية اليت  ا الدول األطراف من أجل تقدمت  أنشأ
كمة اجلنائية الدولية إىل مجعية الدول حبث الوثائق املالية واملتعلقة بامليزانية واإلدارية اليت تقدمها احمل

ً                 ًّ                يف املائة تعترب فعال  زيادة متواضعة جد ا  وهي ال تغطي حىت ٠,٦األطراف. الزيادة اليت اقرتحت والبالغة 
ً                         . وحنن خنشى من أن تتأثر سلبا  قدرة احملكمة ومن أن تتسبب ٢٠١٨معدل التضخم يف هولندا يف عام 

ّ   ة، يف نقص التمويل الذي يسمح للمحكمة باالضطالع على النحو الفع ال عملية امليزنة، السنة تلو السن
ّ                                                  مبكافحة اإلفالت من العقاب. ويف نظرنا، ال بد  من الظفر بالتوازن املالئم بني البحث عن الفعالية فغي 

استخدام املوارد وبني امليزانية املالئمة اليت متكن احملكمة من تنفيذ واليتها.
ً                                                  تعبري جمددا  عن قلقنا إزاء الوضع اهلش الذي تواجهه احملكمة من حيث ونرغب كذلك يف ال-٣

السيولة. وقد نبهت احملكمة وجلنة امليزانية واملالية كما نبه مراقبو احلسابات الدول األطراف من هشاشة 
وضع التدفق النقدي بالنسبة للمحكمة. وكفالة االحتياطي الكايف مسألة إدارة مالية مسؤولة. ومستوى 

ً     ندوق الطوارئ، الذي حتدد يف البداية مببلغ عشرة ماليني من قبل مجعية الدول األطراف، هو حاليا  عند ص
مليون يورو، وهذا ميثل أدىن مستوى له يف تارخيه. ونأسف لعدم متكن الدول األطراف من االتفاق ٥,٢

ا مل تتفق على تدابري أطول أجال   للخوض يف قضية من ً على عملية جتديد موارد الصندوق، مثلما أ
ّ  ً           احملتمل أن تثور جمد دا  يف املستقبل.

ومنذ عشرين سنة خلت، كانت لنا رؤية مشرتكة ملا ينبغي أن تكون عليه حمكمة جنائية دولية، -٤
جيب علينا أن نضمن للمحكمة ما يالئم من املوارد لكي تواجه الطلب ً     ً واليوم، وحنن نواجه سياقا  صعبا  

ا.املتنامي على العدا ّ                                         ّ     لة حىت نؤم ن للضحايا سبيل الوصول إىل العدالة اليت يستحق و
ّ                                                           وأخريا ، نود  أن نتوجه بالشكر للميس ر وللفريق التابع له ملا حتلوا به من التزام وما أجنزوه من عمل -٥                       ّ    ً

ّ  متمي ز.
أشكركم وأرجو اعتبار هذا البيان وثيقة رمسية من وثائق اجلمعية.-٦
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الخامسالمرفق

البيان الذي ألقته البرازيل بخصوص اعتماد القرار المتعلق بالميزانية في 
٢٠١٨كانون األول/ديسمبر ١٢جلستها العامة الثالثة عشرة، المعقودة في 

هذه.ّ                                           أود أن أعرب عن امتناين للميس ر ملا أجنزه من عمل بصدد قضية حساسة ومهمة مثل -١
وتأسف الربازيل عميق األسف العتماد قرار آخر يتعلق مبيزانية منوها امسي وهي ال يسعها أن -٢

ً    ً                                         تنضم إىل توافق اآلراء املشرتك. وبدافع الوقوف موقفا  بناء ، من ناحية أخرى، قررت الربازيل االمساك عن 
تعطيله.

رض القرارات اليت ترتتب عليها زيادة يف وحنن، يف هذا املقام كما يف سائر املنظمات الدولية، نعا-٣
اشرتاكاتنا. وحنث احملكمة على القيام بإعادة نظر جادة يف العملية اليت تؤدي إىل زيادة دائمة يف ميزانيتها.

، إال أن ً ا  وعلى حني أن النسبة املئوية هذه السنة تبدو ضئيلة، بفضل عملية تفاوضية دامت أشهر -٤
متتالية األعلى مستوى هو سجل ذو داللة.بصورة امليزانيات اع ارتفسجل احملكمة يف جمال 

ً     وما انفكت الربازيل تكرر أن امليزانية املتزايدة باستمرار هي ميزانية عدمية االستدامة سياسيا ، وال -٥
تتمشى مع واقع امليزنة يف الدول األطراف، وتضر بقدرة احملكمة على اجتذاب أطراف جديدة.
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سادسالالمرفق

بخصوص اعتماد القرار المتعلق بالميزانية في اليابانالذي ألقته بيان ال
٢٠١٨كانون األول/ديسمبر ١٢جلستها العامة الثالثة عشرة، المعقودة في 

ملا أسداه من توجيهات ّ                                   للميس ر املعين بامليزانية وللفريق التابع له عن تقديرها تود اليابان أن تعرب-١
ا  ساعدت الدول األطراف على اجتياز مفاوضات صعبة. وتنتهز اليابان هذه الفرصة للتعبري عن امتنا
ا جلنة امليزانية واملالية كانت لنا مبثابة  للجنة امليزانية واملالية ملا أجنزته من عمل. والتوصيات اليت تقدمت 

نظر يف امليزانية.النرباس الذي أضاء لنا الدرب خالل ال
وتأملنا يف عملية وضع امليزانية هذه السنة جيعلنا نستسمح إبداء مجلة من املالحظات حول عدد -٢

من النقاط.
لقد انقضت عشرون سنة على اعتماد نظام روما األساسي. ومن منظور اليابان، على احملكمة -٣

بصورة ارتفاع مستوى امليزانية ّ                اجلنائية الدولية أن تنضج وتدخل مرحلة النماء املستقر . وعلى الرغم من 
ّ  لعمليات إىل أقصى حد . ً                           متواصلة طوال األعوام املاضية، إال أن هناك جماال  لالهتداء إىل ترشيد املوارد وا

حنن، إسوة بغرينا من الدول األطراف، نشدد على أمهية توخي احلذر املايل، وحنث احملكمة على ممارسة 
ً           االنضباط الصارم يف جمال امليزانية على صعيد األجهزة كلها. ونالحظ، يف هذا الصدد أيضا ، أن البعض 

حقيقية يف وضع امليزانية ً ا  كمة، قد بذلت جهودّ             من األجهزة التابعة للمحكمة وخاص ة منها قلم احمل
ّ                   . وهلذا السبب، انضمت اليابان إىل توافق اآلراء دون أن تلح  على ضرورة التخفيض ٢٠١٩املقرتحة لعام 

يف امليزانية. حنن نشجع كافة األجهزة التابعة للمحكمة على أن تربهن على ما تتحلى به من كفاءة.
ً   يف العديد من السياسات املهمة املمكن أن يكون هلا تأثري مستقبال  يف حنن نفكر يف إعادة النظر -٤

ميزانية احملكمة. من هذه السياسات األتعاب اليت يتقاضاها القضاة، وعملية إعادة التصنيف الشاملة 
للمحكمة بأسرها، واملساعدة القانونية. وتود اليابان أن تطلب إىل احملكمة تقدمي املعلومات ذات الصلة 
ذا الشأن إىل الدول األطراف وإىل جلنة امليزانية واملالية يف األوقات املناسبة. كما نتطلع إىل تلقي اخلطة 
االسرتاتيجية املتعلقة مبكتب املدعي العام بالنسبة للمرحلة املقبلة واملعلومات املتصلة باسرتاتيجية غلق 

ّ   ري حول هذه املسائل املهمة على حنو بن اء.لفحوص األولية. وسوف تشارك اليابان يف املناقشات اليت جتا
ا على -٥ ً           ّ                                                           وختاما  ملالحظايت، أود  ان أذكر اجلميع بأن موثوقية احملكمة تعتمد كذلك على قدر

ضمان الفعالية والتنفيذ الشفاف واملسؤول مليزانيتها. واليابان تعتقد أن احملكمة قادرة على أن تؤدي هذا 
الواجب املهم.
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السابعالمرفق

بخصوص اعتماد القرار المتعلق بالميزانية في فنزويالالذي ألقته بيان ال
٢٠١٨كانون األول/ديسمبر ١٢جلستها العامة الثالثة عشرة المعقودة في 

من بنوداألمهيةالبالغالبندهذابشأنموقفناعنلإلعراباملتاحةهذه الفرصةوفد بلدييقدر
األعمال.جدول

عرض مقرتح ميكن أن الرامية إىلبالثناءاجلديرةجهودهعلىّ امليس رإىلالشكربتوجيهأبدأأنوأود
كافيةميزانيةصياغةأجلمناحملكمةقلمبذهلااليتاجلهودبأشيداألطراف. كما إينالدولتقبله مجيع

.يف هذا الصدداألطرافالدولتوقعاتتغطي
والصفري،المسياالنموالسياسةإىل اتباعأخرى،ً              وتكرارا ، كما فعلت دولً بلدي مرارا  دعاوقد

وكماذلك،ومع.حتقيق ذلك األملعنبعيدةللتواعتمدناهااليتامليزانيةلكوننأسفأنإاليسعنا
نشدد ولكنناالقرار،هذانعارضفإننا ملالبناء،والعملالتوافقروحاحلفاظ علىوبغيةأخرى،دولفعلت
.األطرافالدولمناحملكمةاليت تتلقاهاللمواردالفعالةاإلدارةيفاليقظةسنتوخىأنناعلى

وهو ما الالتقشف،باتباع سياسةالتزامولكنه أيضاالدول،قطعتهالتزامهذاأنندرك وحنن
األعمال الرامية إىل مواصلةعلىاحملكمةأجهزةومجيعاألمانةوحنن نشجع.الكفاءةيتعارض إطالقا مع

وبالطبع،.احملكمة بالفعلتتلقاهااليتالضخمةامليزانيةتقليصيفّ               وفورات متك ننا من االستمرارحتديد
مجيعيطلبهااليتالعدالةتوقعاتتقويضودونالتخلي عن الكفاءةدونالعملياتهذهبكلالقيامجيب

.دعمهااألطرافهلا الدولتقدمواليتاآللية،هذهمنالضحايا
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ثامنالالمرفق

بخصوص اعتماد القرار الجامع في الجلسة العامة البرازيلالذي ألقته بيان ال
٢٠١٨كانون األول/ديسمبر ١٢الثالثة عشرة المعقودة في 

ّ               أود  أن أتوجه بالشكر إىل امليس ر على ما بذله -١ من جهد ال يعرف الكلل يف سبيل الظفر بنقاط ّ                       
للتوافق إزاء املواقف املختلفة العديدة.

ولقد انضمت الربازيل إىل توافق اآلراء، رغم ما تشعر به من إحباط عميق لعدم قدرة اجلمعية على -٢
االتفاق حول مقرتح يتعلق برتكيبة املكتب.

العضوية يف نظام روما األساسي. ولقد مرت مخس والرتكيبة الراهنة للمكتب مل تعد تعكس واقع-٣
عشرة سنة على آخر عملية إعادة نظر جرت يف توزيع املقاعد.

ولقد قدمت الربازيل فقرة ترمي إىل مباشرة نقاش حول مسألة التمثيل اجلغرايف العادل يف هيكل -٤
املكتب، دون حكم مسبق على النتائج.

ذكورة، والصيغة البديلة املقدمة أثناء التفاوض حظي بتأييد عدد وبالرغم من أن مشروع الفقرة امل-٥
موعات اإلقليمية إال أن توافقا  يف اآلراء يف هذا الشأن مل حيصل. ً                           ال بأس به من الوفود من خمتلف ا

وعدم انطواء القرار بصيغته املعتمدة على مسألة التمثيل اجلغرايف العادل يف املكتب ال يعين أن -٦
ليست قائمة. بل على النقيض من ذلك، مت التسليم من جانب أغلبية عريضة من الدول املشكلة

األطراف مبزايا املناقشة املتعمقة.
لذلك فإن الربازيل على قناعة بأن توافق اآلراء ممكن. وسنواصل إثارة هذه املسألة مع كافة الوفود، -٧

املقبلة من التفاوض، بتقدمي مشروع لصيغة بالنسبة هنا ويف نيويورك وسنقوم مرة أخرى، حني جتري املرحلة 
هلذا املوضوع.
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تاسعالالمرفق

قائمة الوثائق

نوانالعرمز الوثيقة

ICC-ASP/17/1/Rev.3املؤقتجدول األعمال

ICC-ASP/17/1/Add.1يف جدول األعمال املؤقتالقائمة املشروحة للبنود املدرجة

ICC-ASP/17/2٢٠١٧وأدائها على صعيد تنفيذ براجمها لعام تقرير عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية

ICC-ASP/17/3 ٢٠١٧يف املساعدة القانونية باحملكمةنظامتقرير عن أداء

ICC-ASP/17/4 ٢٠١٩باملساعدة القانونية اعتبارا من عام تقرير احملكمة عن التقدم احملرز يف تقدمي مقرتحات لتعديل نظام األجور املتعلقة

ICC-ASP/17/5ا الثالثة عشرةتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور

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

ICC-ASP/17/7تقرير املراجعة النهائية بشأن إدارة املوارد البشرية

ICC-ASP/17/8 السنوي املقد م من رئيس آلية الرقابة املستقلةالتقرير                              َّ

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

ICC-ASP/17/10 الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠١٩ميزانية عام

ICC-ASP/17/10/Corr.1 تصويب-الدوليةالربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية ٢٠١٩ميزانية عام

ICC-ASP/17/10/Add.1 إضافة-الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠١٩ميزانية عام

ICC-ASP/17/11٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠إىل غاية تقرير احملكمة اجلنائية الدولية عن أداء ميزانيتها

ICC-ASP/17/12 ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١الدولية للسنة املنتهية يف البيانات املالية للمحكمة اجلنائية

ICC-ASP/17/13٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا

ICC-ASP/17/14متوز/يوليه ١خالل الفرتة من تقرير إىل مجعية الدول األطراف عن مشاريع وأنشطة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا
٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠إىل ٢٠١٧

ICC-ASP/17/15ا احلادية والثالثنيتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور

ICC-ASP/17/15/Corr.1ا احلادية والثالثنيتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال تصويب–دور

ICC-ASP/17/16 احملكمة عن التعاونتقرير

ICC-ASP/17/16/Corr.1تصويب–تقرير احملكمة عن التعاون

ICC-ASP/17/17مشروع تقرير املكتب عن التعاون

ICC-ASP/17/18االنتخاب السادس ألعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا
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ICC-ASP/17/19بالرتشيحاتاللجنة االستشارية املعنية تعيني أعضاء

ICC-ASP/17/21عن اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحاتتقرير املكتب

ICC-ASP/17/22األعمال املؤقت للدورة السابعة عشرة للجمعيةطلب من دولة فلسطني إلدراج بند يف جدول

ICC-ASP/17/23 يف مقرها يف الهايالطويلاألصول الثابتة يف األجل تقرير احملكمة عن حلول لتمويل استبدال

ICC-ASP/17/24خيارات لضمان دفع مسامهات الدول األطراف املنسحبة جتاه القرض الذي متنحه الدولة املضيفة

ICC-ASP/17/25يف احملكمةالوظائفتقرير عن مسائل إعادة تصنيف

ICC-ASP/17/26ومصادرة األصول وجتميدهاتقرير قلم احملكمة عن التحقيقات املالية اليت أجراها

ICC-ASP/17/27املخصصة حىت اآلن ضمن احملكمة واملتعلقة باإلحاالت من قبل جملس األمنتقرير قلم احملكمة عن التكاليف التقريبية

ICC-ASP/17/28ةلقضااملعين مبراجعة أجور العامل الفريق تقرير ا

ICC-ASP/17/29آلية الرقابة املستقلة وواليتها التشغيليةتقرير املكتب عن استعراض أعمال

ICC-ASP/17/30تقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمة

ICC-ASP/17/31مشروع تقرير املكتب عن عدم التعاون

ICC-ASP/17/32 للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه تقرير املكتب عن خطة عمل مجعية الدول األطراف الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي
الكامل

ICC-ASP/17/33برقابة إدارة امليزانية واملباينتقرير املكتب بشأن املواضيع الفرعية املتعلقة

ICC-ASP/17/34 التكاملتقرير املكتب بشأن

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

ICC-ASP/17/36 التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف تعيني املوظفني يف احملكمة اجلنائية الدوليةتقرير املكتب عن

ICC-ASP/17/37تقرير املكتب عن متأخرات الدول األطراف

ICC-ASP/17/38لدى احملكمة اجلنائية الدوليةتقرير عن دستور وأنشطة نقابة احملامني

ICC-ASP/17/39 بشأن تقييم األمانةتقرير املكتب

ICC-ASP/17/INF.2 سرياليون-سحب ترشيح-مسجل احملكمة اجلنائية الدوليةانتخاب

ICC-ASP/17/INF.3 هولندا-سحب ترشيح-مسجل احملكمة اجلنائية الدوليةانتخاب

ICC-ASP/17/INF.4 امللخ ص العام–الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠١٩ميزانية عام       َّ

ICC-ASP/17/INF.5٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب ١٤إحاطة إعالمية قدمتها املدعية العامة يف

____________________


