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 عشرةالتاسعة الدورة 
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إدارة  تقرير املكتب بشأن املوضوعات الفرعية املتعلقة ابلرقابة على 
 امليزانية واملباين

عماًل ابلوالية اليت  هذا التقرير يقدم امليسر املعين ابمليزانية، السفري أندريس تريان ابرال )إكوادور(،  -1
على إدارة امليزانية واملباين ني املتعلقني ابلرقابة الفرعي جبهيت التنسيق بشأن املوضوعنياملكتب  أانطها

 الهاي يف إطار فريق، على التوايل( ماراي ستايتش )صربيا(، والسيدة )السويد( ك)السفرية أنيكا ماركوفي
 .يزانيةمللتيسري موضوعات ا العامل

التقريران يف املرفق . ويرد هذان 2020وأعدت جهتا التنسيق تقريرين عن أنشطتهما خالل عام    -2
 .األول واملرفق الثاين هلذا التقرير
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 املرفق األول

 الميزانية إدارة على الرقابة بموضوع المعنية التنسيق جهة تقرير

 مقدمة   -ألف  

مستمدة من قرار امليزانية املعتمد يف الدورة  2020إدارة امليزانية يف عام  الرقابة علىإن والية    -1
، وافق املكتب على 2019ديسمرب كانون األول/  18في ف. (1)الثامنة عشرة جلمعية الدول األطراف
امليزانية. موضوعات تيسري من الهاي العامل كموضوع فرعي  لفريقختصيص اإلشراف على إدارة امليزانية 

لتكون جهة  ،)السويد( ك املكتب السفرية أنيكا ماركوفي، عني2020يناير كانون الثاين/  24يف و 
 إدارة امليزانية.على ابة قر التنسيق املعنية ابل

 
  االجتماعات واملناقشات  - ابء

 20يف  األول: 2020إدارة امليزانية يف عام  الرقابة علىموضوع  بشأنُعقد اجتماعان     -2
أكتوبر تشرين األول/ 20االجتماع يف  إنعقد. 2020أكتوبر تشرين األول/ 20فرباير واآلخر يف شباط/

  .19-كوفيد  جائحةها تعن بُعد بسبب القيود اليت فرض رابطعن طريق 

فرصة للدول األطراف ملواصلة النظر يف خمتلف املسائل املتعلقة مبوضوع  أاتح هذين االجتماعني   -3
 امليزانية، مبا يف ذلك مراجعة احلساابت والتخطيط االسرتاتيجي. إدارة الرقابة على

 تعيني مراجع خارجي   -1

أكتوبر، نظر الفريق العامل يف توصية جلنة التدقيق /تشرين األول 20يف  الذي انعقديف اجتماعه    -4
لصندوق االستئماين للضحااي. ولوحظ أن فرتة مراجع لمراجع خارجي جديد للمحكمة و  بتعيني املتعلقة

، وأن جلنة 2020البياانت املالية لعام مع إصدار ، ستنتهي ديوان احملاسبةاحلساابت اخلارجي احلايل، 
 التدقيق مكلفة مبوجب ميثاقها بتقدمي توصيات إىل اجلمعية بشأن تعيني املراجع اخلارجي.

مراجعة اجلمعية بتعيني جملس  أبن تقوم ،تقريرها عن دورهتا احلادية عشرة وأوصت جلنة التدقيق، يف   -5
. وأيدت جلنة امليزانية واملالية (2)والتفتيش يف مجهورية كوراي كمراجع خارجي جديد للحساابتاحلساابت 

، أذنت تلك التوصية الواردة يف تقرير دورهتا الرابعة والثالثني، وبناء على توصية جلنة مراجعة احلساابت
ابلتعاون مع جملس مراجعة احلساابت والتفتيش يف مجهورية كوراي من أجل اختاذ ليقوم  لرئيس قلم احملكمة

 (3).، رهنا مبوافقة اجلمعيةة لشراء خدمات املراجعة اخلارجيةالرتتيبات الالزم

                                                 
(1)  .ASP/18/Res.1-ICC ، القسمان طاه و ايء 

(2) AC/11/5  ، 54الفقرة 

(3)  ASP/19/5-ICC،  23الفقرة. 
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توصية جلنة  أتييد، ووافق على جلنة التدقيق بشأن عملية الشراء من رئيس إجيازتلقى الفريق العامل    -6
والتفتيش يف مجهورية كوراي كمراجع خارجي حلساابت احملكمة  احلساابت التدقيق بتعيني جملس مراجعة

 .2024إىل  2021 من والصندوق االستئماين للضحااي لألعوام

 تقييم أجهزة الرقابة   -2

توصية أبن تطلب ، ال2019امليزانية يف عام على إدارة الرقابة  بشأنكانت إحدى نتائج املناقشات     -7
 ابألعمال، والتوصية الرقابة ألجهزة، إجراء تقييم ديوان احملاسبةاجلمعية من مراجع احلساابت اخلارجي، 

ذا انقشت الدول األطراف مسودة االختصاصات هلو  (4).والتسلسل اإلدارياملمكنة بشأن والية كل منها 
ت أكتوبر، أشار /تشرين األول 20يف االجتماع الذي ُعقد يف و فرباير. شباط/ 20لتقييم يف اجتماع ا

من أجل و . 19-جائحة كوفيدها تإىل أن التقدم احملرز يف التقييم قد أتثر ابلقيود اليت فرض جهة التنسيق
، رأى املراجع اخلارجي أنه من الضروري عقد ورشة عمل للجمعية وحسنة اإلطالعشفافة تقدمي نتيجة 
 مع أكرب عدد ممكن من احملاورين الرئيسيني. صيحبضور شخ

، ولكن قد ال استكمال املهمة يف أقرب وقت ممكنوأُبلغ الفريق العامل أبن املراجع اخلارجي يعتزم    -8
 قبل الدورة التاسعة عشرة للجمعية العمومية.اً يكون ذلك ممكن

 ميثاق جلنة املراجعة على تعديالتال   -3

 املراجعةالتعديالت على ميثاق جلنة  مسودةفرباير، نظر الفريق العامل يف /شباط 20ويف اجتماع     -9 
علما ابلتعديالت  أخذتن اجلمعية قد ومت التذكري أب (5)اليت اقرتحتها اللجنة يف تقرير دورهتا العاشرة.

قررت و  تقدمي معلومات أساسية أكثر تفصيال. املراجعةاملقرتحة يف دورهتا الثامنة عشرة، وطلبت من جلنة 
نتيجة  مع اعتبارأي معلومات إضافية تقدمها اللجنة،  سوية معالنظر يف التعديالت،  أيضاً  اجلمعية

سب حبقرار الالتقييم الذي كان من املقرر أن يقوم به مراجع احلساابت اخلارجي، من أجل اختاذ 
واحلاجة امللحة  ابلتعليلوأشري إىل أن املزيد من املعلومات سيكون مفيدا فيما يتعلق  (6)االقتضاء.

راجع امل سيقوم بهلتعديالت على امليثاق. والحظت بعض الدول األطراف أن التقييم املقبل الذي ل
عن رأي  قد يكون هلما صلة بوالية جلنة التدقيق. وأُعرب (7)استعراض اخلرباء املستقلنيكذلك اخلارجي و 

 أبعمالمفاده أنه سيكون من املهم التأكد من أن امليثاق يتماشى مع املعايري الدولية القائمة فيما يتعلق 
 املراجعة يف مؤسسة مثل احملكمة.

، أن التعديالت املقرتحة سعت بشكل تقريرها عن دورهتا احلادية عشرة أكدت جلنة التدقيق، يف   -10
ت ولغة امليثاق األصلي، والتأكد من أنه يتماشى مع العمليات رئيسي إىل حتسني شكل ومصطلحا

                                                 
  .6القسم األول، الفقرة ، 1Res/ASP/18-ICC.أنظر القرار  (4)

(5) AC/10/5 ، واملرفق الثاين. 88و  87الفقرتني 

 .7القسم األول، الفقرة ، 1Res/ASP/18-ICC.القرار   (6)

 2020سبتمرب أيلول/ 30مت تقدمي التقرير النهائي ملراجعة اخلرباء املستقلني للمحكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي يف    (7)
(ICC-ASP/19/16). 
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إىل أنه قد تكون هناك قيمة يف أتجيل  أيضا   أشار التقريرو  (8)املعتمدة بعد إعادة إنشاء جلنة التدقيق.
التعديالت على امليثاق إىل ما بعد االنتهاء من تقييم هيئات الرقابة من قبل املراجع اخلارجي، وبعد 

 (9).نياملستقلحملكمة ا خرباءاالنتهاء من مراجعة 

نه سيكون من أكتوبر، أشار الفريق العامل إىل أتشرين األول/ 20قد يف يف االجتماع الذي عُ و    -11
 .2021املسألة يف عام  هذه الضروري العودة إىل

 2021-2020، يجية للصندوق االستئماين للضحااياخلطة االسرتات   -4

عن ًا تقدمييًا عرضى الفريق العامل ، تلقأكتوبرتشرين األول/ 20قد يف يف االجتماع الذي عُ    -12
مت اعتماد اخلطة و . 2021-2020اخلطة اإلسرتاتيجية اجلديدة للصندوق االستئماين للضحااي للفرتة 

، ومت تطويرها يف ضوء االستئماين صندوقال إدارة من قبل جملس 2020أغسطس آب/اإلسرتاتيجية يف 
أخذت اخلطة  لقد .2019ديسمرب كانون األول/توصيات آلية الرقابة املستقلة يف تقريرها الصادر يف  

، مع خطة احملكمة تتماشى اخلطة اجلديدة كما أن  19-جائحة كوفيدأتثري اً اإلسرتاتيجية يف االعتبار أيض
"تعقب  نظام كما مت دعم اخلطة اإلسرتاتيجية من خالل  وستتبع نفس دورة الثالث سنوات يف املستقبل.

. على االنرتنت االستئماين الصندوقعلى موقع م للعمو ، وكالمها سيتم نشرمها اإلدارة" إجياز" و "األعمال
توفري تركيز أفضل ومزيد من الوضوح: ومها  احتوت اخلطة اإلسرتاتيجية على هدفني اسرتاتيجيني رئيسيني،

هناك تركيز على األداء على املستوى التنظيمي، مبا يف ذلك كفاءة وفعالية الصندوق  واألداء. كانالتأثري 
بعض التحدايت اليت تواجه  أبرزتاإلسرتاتيجية  أناالستئماين واحلكم الرشيد والشفافية واملساءلة. كما 

قدر من أقصى  والتأكد من حتقيقأ( االستجابة حلقوق الضحااي واحتياجاهتم، )الصندوق، وحتديداً: 
، اإلجراءات والنتائج جالءلزايدة  ،أي – يةسؤوليتحمل املب( أن يُنظر إليه على أنه )التأثري والقيمة؛ 

تعزيز الكفاءة املنهجية األكرب ج( )؛ لضحاايل بشكل مرضهنا ملموسة وتستجيب أب وأن تظهر
 واالستفادة منها والتأكد من أن التعويضات متناسبة ومستدامة.

  التوصيات  - جيم
، من خالل املكتب، الصياغة املقرتحة الواردة يف التذييل هبذا التقرير لتنظر التنسيققدم جهة تُ   -13

 اجلمعية.فيها 

                                                 
(8) AC/11/5   86الفقرة. 

(9) AC/11/5   78الفقرة. 
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 تذييل

 2020الصيغة املقرتحة لقرار عام 

 إلدراجها يف قرار امليزانية

 مراجعة احلساابت

 إن مجعية الدول األطراف،

 ، بصيغته املعدلة،(1)ا الرابعة عشرةهتدور  ساابت الذي اعتمدته يفنة مراقبة احلجلميثاق  االعتبار يفأتخذ إذ 

 ،(2)بتقريري جلنة مراقبة احلساابت عن دورتيها احلادية عشرة والثانية عشرة علما أتخذوإذ 

 (3)بتوصيات جلنة امليزانية واملالية املتعلقة مبسائل املراجعة، علما كذلك أتخذوإذ 

 جلنة مراجعة احلساابت عن أعمال دورتيها احلادية عشرة والثانية عشرة؛ بتقريري رحبت   -1

املراجعة والتفتيش يف مجهورية كوراي كمراجع خارجي حلساابت احملكمة  إدارة تعيني جملسقرر ت  -2
 ؛2021 لعام نوات تبدأ من السنة املاليةاجلنائية الدولية والصندوق االستئماين للضحااي ملدة أربع س

لتابعة طلبها املوجه إىل املراجع اخلارجي، ديوان احملاسبة، إلجراء تقييم هليئات الرقابة اُتذكر ب   -3
، والتوصية ابإلجراءات لتحل حمل مراجعة األداء وذلك ،2020محكمة كجزء من عملها يف عام لل

 ونتطلعاملمكنة بشأن والايت كل منها وتسلسلها اإلداري، مع االحرتام الكامل الستقاللية احملكمة ككل، 
 ؛ نتائج هذا التقييم مبجرد توفرها إىل النظر يف

جلنة  ابلتعديالت املقرتحة على ميثاق جلنة التدقيق الواردة يف املرفق الثالث لتقرير علما أتخذو   -4
نتيجة التقييم الذي  األخذ ابالعتبارالنظر يف تلك التعديالت، مع  قررتو ، التدقيق عن دورهتا العاشرة

من أجل اختاذ القرار  (4)سيضطلع به مراجع احلساابت اخلارجي وتقرير استعراض اخلرباء املستقلني،
 املناسب.

 الرقابة على إدارة امليزانية

 إن مجعية الدول األطراف

                                                 
  ،املرفق الرابع. 3-اجمللد الثاين اجلزء ابء (ASP/14/20-ICC)2015الواثئق الرمسية ... الدورة الرابعة عشرة ...   (1)

(2) 5/11AC/  5/12 وAC/، :متوفران يف موقع جلنة املراجعة على اإلنرتنت التايل  

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee 
(3) ASP/19/5-ICC ، 15/19 و 24إىل  20الفقرات منASP/-ICC ، 227إلىل  214الفقرات من.  
(4)  ASP/19/16-ICC . 
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وقلم احملكمة، والصندوق ، حملكمة ومكتب املدعي العاماكل من تيجية لارت أن اخلطط اإلس تالحظ   -1
 تتسم ابلدينامية وجيري حتديثها  على أساس منتظم؛ ،االستئماين للضحااي

 2021-2019اخلطط االسرتاتيجية للمحكمة ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة للفرتة  تالحظ   -2
أن اخلطط االسرتاتيجية تستفيد ًا الحظ أيضتو  2021-2020ماين للضحااي للفرتة والصندوق االستئ

 احلوار مع احملكمة ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة والصندوق يفمن آراء وتعليقات الدول األطراف 
 االستئماين للضحااي؛

، 2018-2016تنفيذ خطته االسرتاتيجية للفرتة  بشأنبتقرير مكتب املدعي العام  رحبت   -3
 طلب من احملكمة مواصلة تقييم وتطوير وتطبيق الدروس املستفادة الواردة فيه؛تو 

أمهية تعزيز العالقة واالتساق بني التخطيط االسرتاتيجي وعملية امليزانية، وهو أمر  من جديد تؤكد   -4
 ؛تهواستدام األجل األطولالنهج االسرتاتيجي  حاسم يف مصداقية

 من السنة األول ثنوية مع املكتب يف األشهر الثلمشاورات س لعقدحملكمة إىل اإىل دعوهتا  تشري   -5
استخدام مؤشرات األداء ، مبا يف ذلك السنة التقوميية السابقة أثناءيجية بشأن تنفيذ خططها االسرتات

 ؛وحتسينها

احملكمة ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة والصندوق االستئماين للضحااي إىل تقدمي تقرير  دعوت   -6
 ؛ سنوي إىل اجلمعية عن تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية

، واملراجع اخلارجي، وآلية الرقابة ، وجلنة امليزانية واملاليةاألدوار الرقابية للجنة املراجعة الحظتُ و   -7
تنسيق من أجل حتسني ال يف توسعالأبن تواصل هذه اهليئات  وصيتو املستقلة، ومكتب املراجعة الداخلية، 

واملكتب واجلمعية،  احملكمةأجهزة ومع ، افيما بينه يف الوقت املناسب وإبالغ النتائج تبادل املعلومات
 وجتنب ازدواجية االختصاصات والعمل. إىل احلد األمثل الرقابية احتسني قدراهت
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 املرفق الثاين

 تقرير جهة التنسيق املعنية مبوضوع املباين

 مقدمة   -ألف 

-ICC  من القرار 2020عام   يفابملباينتعلق مليزانية الفرعي املية موضوع االستمد و تُ    -1

ASP/18/Res.1، 6، الفقرة يف اجلزء زايو عشرة.  الثامنةا هتدور  يفطراف ألعية الدول االذي اعتمدته مج 
 احلوكمةلوالية املتعلقة هبيكل اب املكلفهو ، أكدت اجلمعية من جديد أن "املكتب من ذلك القرار

معنية  تيسري آليةالذي لديه  الهاييف  العامل هفريق من خالل، احملكمة[ باينملوالتكلفة اإلمجالية للملكية ]
 ".للجمعية الدورة التاسعة عشرة حبلول]حمرر[ تقدمي تقرير عن هذا املوضوع للنظر فيه  وطلبتمليزانية اب

راديفويسا )صربيا( -السيدة ماراي ستاجيك ،2020يناير كانون الثاين/  24يف  عنين املكتبو    -2
 .املباينوضوع لتكون جهة التنسيق املعنية مب

 واملناقشات االجتماعات  -ابء 

املوضوع  بشأن، عقد فريق الهاي العامل )"الفريق العامل"( ثالث مشاورات 2020يف عام    -3
ديسمرب. كانون األول/  9و  ،نوفمربتشرين الثاين/ 16و  ،أكتوبرتشرين األول/ 15: يف للمباين الفرعي

 وشاركت احملكمة يف هذه االجتماعات.

مل للنظر يف التحديثات الواردة من احملكمة بشأن افريق العلفرصة لالاالجتماعات  هذه أاتحت   -4
ة امليزانية واملالية ومناقشتها. وابإلضافة إىل ذلك، استفاد الفريق العامل من توصيات جلن املباينمسائل 

 (5)، على النحو املبني يف تقرير دورته اخلامسة والثالثني.)"اللجنة"(

حول "تقرير  إجيازاً أكتوبر، تلقت الدول األطراف تشرين األول/ 15قد يف  االجتماع الذي عُ يف   -5
يف و  (6)".ستبدال األصولاحملكمة بشأن اخلطط احملدثة واملفصلة وآلية التمويل متعددة السنوات ال

احملكمة حول  مناً تقدميياً نوفمرب، تلقت الدول األطراف عرضتشرين الثاين/ 16االجتماع الذي عقد يف 
، 2020، واإلنفاق على تلك البنود يف عام استبدال األصولالتمييز بني الصيانة )الوقائية والتصحيحية( و 

 .2021وامليزانية املقرتحة لعام 

، مت طرح استفسار حول ما إذا كان ينبغي أكتوبرتشرين األول/ 15يف االجتماع الذي عقد يف و    -6
 يف إطار تيسري امليزانية. الفرعي اينمعاجلة موضوع املب

 

 2020اإلنفاق يف عام 

                                                 
(5) ASP/19/15-ICC . 
 (.ASP/19/8-ICC)ستبدال األصول تقرير احملكمة عن خطط حمدثة ومفصلة وآلية متويل متعددة السنوات ال  (6)
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 ملخصاً نوفمرب، قدمت احملكمة تشرين الثاين/ 16الذي مت تقدميه يف  التقديدي خالل العرض   -7
من احملكمة  متكنتكيف   التحديد، وعلى وجه 2020يف عام استبدال األصول على الصيانة و  لإلنفاق

 نطاق التمويل املخفض الذي وافقت عليه اجلمعية يف دورهتا الثامنة عشرة. اإلنفاق ضمن

عادة ترتيب األولوايت يف ضوء امليزانية قامت إبأبلغ ممثل قلم احملكمة الفريق العامل أبن احملكمة    -8
والبنية  األكثر )األبواب والنوافذ اخلارجية، املتعرضة للعطب ، وحددت العناصرستبدال األصولاملعتمدة ال

العناصر عن  التحتية الكهرابئية، وتركيبات األمن والسالمة(. مث قام قلم احملكمة بعد ذلك مبراقبة أداء تلك 
متشيا مع و . مشكالتعلى الفور يف حالة حدوث أي  االستجابة، حىت يتمكن من كثب خالل العام
أو كان وشيكا. وردا  قد حدث ابلفعل اخلللإال عندما يكون  العناصر، مل يتم استبدال توجيهات اجلمعية

الصعبة، ولكن مل يكن  األوضاعإىل أن مثل هذا النهج قد أدى إىل بعض  القلم، أشار ممثل على استفسار
حدوث مثل هذه االنقطاعات ستزداد إذا  ، فإن احتمالولكننتيجة لذلك.  للعملكبري   انقطاعهناك أي 

 تكون نسبةوابلتايل هذه العناصر قدمية  تصبح، حيث الزمن مننفس النهج على مدى فرتة أطول  إتباعمت 
 .أعلى لفشلا خماطر

، أفاد قلم احملكمة أنه يف حني أن املباينعلى  19كوفيد بشأن أتثري جائحة   لسؤال واستجابة     -9
العناصر  وأن ، من تواتر االستخدام خفض ذلكقد اين، يف املب الً اخنفاض عدد املوظفني املوجودين فع

لدعم أنشطة احملكمة، مثل جلسات االستماع. ابإلضافة إىل ذلك، كان من  هاتشغيليلزم الرئيسية ال تزال 
 الفرتة. هذه الضروري تشغيل نظام إدارة املباين ومنشآت األمن والسالمة بشكل مستمر طوال

 2020امليزانية املقرتحة لعام 

يسي اخلامس: املباين ألف يورو للربانمج الرئ 2 270،0قدمت احملكمة ميزانية مقرتحة قدرها    -10
ألف يورو  378.9ألف يورو للصيانة )تصحيحية ووقائية( و  1 891،0، وتتألف من 2021عام ل

، سعت احملكمة إىل إبقاء امليزانية اإلمجالية للربانمج الرئيسي عند إعداد امليزانية (7).ستبدال األصولال
وقد استعرضت جلنة امليزانية والشؤون املالية امليزانية  (8).2020نفس املستوى املعتمد لعام باخلامس 

 (9).يورو ألف 2 270.0املقرتحة وأوصت اجلمعية ابملوافقة على املبلغ املطلوب وهو 

 الصيانة
ألف يورو( حيكمها  1 891.0مل أن ميزانية الصيانة الوقائية والتصحيحية )افريق العالأُبلغ    -11

، مما أدى إىل زايدة بنسبة للمقايسة مبؤشر األسعار بندشمل وأن العقد يالصيانة.  متعهدالعقد املربم مع 
يف املائة يف التكاليف. اقرتحت احملكمة استيعاب هذه الزايدة عن طريق ختفيض املبلغ املتاح  2.5

 ألف يورو. 378.9إىل ستبدال األصول ال

 استبدال األصول
                                                 

(7) ASP/19/10-ICC   664الفقرة. 

(8) ASP/19/10-ICC   366الفقرة. 

(9) ASP/19/15-ICC   107الفقرة. 
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أكتوبر، تلقى الفريق العامل إحاطة بشأن "تقرير تشرين األول/ 15قد يف يف االجتماع الذي عُ    -12
، الذي تلقته الدول "ستبدال األصولددة السنوات الاحملكمة عن اخلطط احملدثة واملفصلة وآلية التمويل متع

عة فيه يف دورهتا الرابأكتوبر. وقدمت احملكمة التقرير إىل اللجنة لتنظر تشرين األول/ 12األطراف يف 
-جائحة كوفيدها ت، ولكن مت أتجيل النظر فيه يف الدورة اخلامسة والثالثني نتيجة للقيود اليت فرضوالثالثني

، ابإلضافة إىل ستبدال األصول)مخسية( وخطة طويلة األجل ال األمد . وتضمن التقرير خطة متوسطة19
، سيتعني 2021انية املقرتحة لعام اض امليز مقرتحات آللية التمويل. وقد الحظت اللجنة أنه يف ضوء اخنف

املتوسطة والطويلة استبدال األصول أوصت اللجنة إبعادة تقييم خطط و  (10) حتديث اخلطة اخلمسية.
املخاطر  ختفيضاحلاجة إىل  األخذ يف االعتبار، مع 2021وء اعتمادات امليزانية لعام األجل يف ض

االستبدال كلما كان ذلك معقواًل من الناحية  أعلى منلصيانة أولوية االتشغيلية للمحكمة وإعطاء 
كما أوصت اللجنة أبن تقدم احملكمة إىل اجلمعية، من   (11)، مبا يتماشى مع مبدأ االستدامة.ديةاالقتصا

للتيقن ، ستبدال األصولمخسية حمدثة ال خالل اللجنة، كجزء من امليزانية الربانجمية املقرتحة كل عام، خطة
 (12)أن تكون املخاطر التشغيلية للمحكمة حمدودة قدر اإلمكان. من

، الحظت اللجنة أن احملكمة دعت إىل إنشاء استبدال األصولمبوضوع متويل  وفيما يتعلق   -13
صندوق، لكنها أشارت إىل أهنا هذا المتويل موثوق. وواصلت اللجنة عدم دعم إنشاء  للتيقن منصندوق 

وأثناء املناقشات يف الفريق  (13)يف دورهتا السابعة والثالثني. هذا األمرستكون مستعدة إلعادة تقييم 
 العامل، أكدت الدول األطراف جمدداً أهنا ال حتبذ إنشاء الصندوق.

اجلمعية العامة يف تعيني خبري  وكررت اللجنة توصيتها الصادرة يف دورهتا الثالثة والثالثني أبن تنظر   -14
من الدول األطراف لتقدمي مشورة اخلرباء فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ  بدون مقابلأو أكثر  واحد خارجي
كما أوصت اللجنة احملكمة ابستكشاف ترتيبات بديلة لزايدة دمج برامج   (14).استبدال األصولخطط 

 (15)للرتتيبات التعاقدية احلالية.يف عقد واحد، كحل بديل استبدال األصول الصيانة و 

 تربعات األعمال الفنية

التقدير ابلتربع بثالثة أعمال فنية ملباين احملكمة يف عام  التعبري عن رحب الفريق العامل مع   -15
2020: 

 أسرتاليا بلوحة رمستها فنانة كبرية من السكان األصليني، واويراي بريتون، بعنوان " تتربع)أ(    

Ngayuku Mamaku Ngura  -  واليت تتحدث عن أمهية القانون والعدالة من أجل جمتمع "والديبلد ،
 آمن ومسامل؛

                                                 
(10) ASP/19/15-ICC  100الفقرة. 

(11) ASP/19/15-ICC  510الفقرة. 

(12) ASP/19/15-ICC  100الفقرة. 

(13) ASP/19/15-ICC  310الفقرة. 

(14) ASP/19/15-ICC  410الفقرة. 

(15) ASP/19/15-ICC  610الفقرة. 
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 ية متثل قوة شجرة البلوط العظيمةمبقاعد خرسانية معززة ابأللياف الزجاج، أيرلندا تتربع)ب(     
والصفات املتأصلة يف ، وهي رمز أيرلندي تقليدي للحقيقة والعدالة والشجاعة واحلكمة بعنوان "البلوط"

يف أساطري  وهو تشبيه مهم، )سلمون املعرفة("An Bradán Feasa "ًا أيضاليت متثل ، و عمل احملكمة
 الفولكلور األيرلندي؛ 

احملامي والباحث والدبلوماسي  وهو ،سباسيان ف. بيالرومانيا بلوحة متثل في تتربع)ج(   و  
عنها يف  الستار إزاحةالروماين الذي كان من أوائل املدافعني عن فكرة إنشاء حمكمة جنائية دولية، واليت مت 

 .2020نوفمرب تشرين األول/ 9حفل أقيم يف 

 التوصيات  - جيم

من خالل املكتب الصياغة املقرتحة الواردة يف التذييل هلذا التقرير لتنظر فيها  التنسيق جهةتقدم    -16
  اجلمعية.
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 تذييل

 2020الصيغة املقرتحة لقرار عام 

 إلدراجها يف قرار امليزانية

 مباين احملكمة

 إن مجعية الدول األطراف،

 (1)،احملكمة ملباين األصولفيما يتعلق ابلصيانة واستبدال بتوصيات جلنة امليزانية واملالية علما  أتخذإذ 

، مع 2021ألف يورو يف عام  378.9ستوى ملباين احملكمة مباستبدال األصول على  توافق   -1
 ؛استبدال األصولالصيانة و  تزامن التأكيد على احلاجة إىل رؤية

فقط على العناصر وأن يقتصر اً متاماً مربر استبدال األصول التأكيد على احلاجة إىل أن يكون  كررت   -2
اختاذ مجيع التدابري لتحقيق الوفورات  التيقن منطلب من احملكمة االستمرار يف ت، و جداً الضرورية 

احملكمة إىل تقدمي دعو ت، و أمكن ذلك أينماستبدال األصول والكفاءات، مبا يف ذلك استخدام بدائل ال
على املدى الطويل مبا يتماشى مع هذه ستبدال األصول خطط وتقديرات متوسطة املدى وحمدثة ال

 املبادئ.

تنشأ يف املستقبل املنظور جيب أن متول اليت قد ستبدال األصول أن أي احتياجات ال الحظوت   -3
 ؛نطاق عملية امليزانية العادية ضمن

، ستبدال األصولابعتزام اللجنة استعراض اخلطط والتقديرات املتوسطة والطويلة األجل ال رحبوت   -4
وكذلك اآلليات املالية واإلدارية مبا يف ذلك البدائل املمكنة للرتتيبات التعاقدية احلالية، يف دورتيها السادسة 

ليل وتقييم مفصل للميزانية املقرتحة أن تواصل اللجنة إجراء حتإىل  دعوتو  (2)والثالثني والسابعة والثالثني،
 مع مراعاة احلاجة إىل حتديد األولوايت؛

من الدول األطراف يف ختطيط  بدون مقابلبشأن آلية مشورة اخلرباء  (3)إىل توصية اللجنة شرين   -5
ية وتقدمي اقرتاحات الدول األطراف إىل مواصلة استكشاف هذه اإلمكان دعوتو ، األصولوتنفيذ استبدال 

 ؛يف هذا الصدد

                                                 
(1)  ASP/19/15-ICC ، 107إىل  95الفقرات من . 

(2) ASP/19/15-ICC  ، 106 و 105تني الفقر. 

(3) ASP/18/15-ICC  و 116الفقرة ،ASP/19/15-ICC  104الفقرة. 
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عن ، والتكلفة اإلمجالية للملكية احلوكمةمن جديد أن املكتب مكلف ابلوالية املتعلقة هبيكل  ؤكدت   -6
تقدمي تقرير عن هذا املوضوع للنظر فيه  طلبتو ، تيسري امليزانيةب يقومعامل الذي فريق الهاي ال طريق
 ؛ للجمعيةالدورة العشرين  حبلول

 .2020ابلتربعات الفنية ملباين احملكمة اليت قدمتها عدة دول أطراف يف عام  مع التقدير ترحبو    -7

____________ 


