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 اجلزء األول
 الوقائع
 مقد ِّمة -ألف

مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساس  للمحكمة اجلنائية ال ن اخت   مكتب لقرار عمال اب -1
للجمعية يف الهان  يف الفرتة عشرة  منةلثاعقدت الدورة ا  2019شباط/فرباير  7"( يف اجلمعية"الدولية )

 عشرة التاسعة الدورة عقد واجهت للصعوابت اليت ونتيجة .2020كانون األول/ديسمرب   17إىل  7من 
 2020األول/أكتوبر تشرين 1 يف اجلمعية مكتب قرر  "19-وفيدء "كبواب املتصلة القيود بسبب نيويورك يف
  2012  األول/ديسمرب كانون 16 إىل 14 من الفرتة يف الهان يف للجمعية عشرة التاسعة الدورة تُعقد أن
 عشرة التاسعة دورة تعقد أن األول/أكتوبر تشرين 23 يف ك لك وقرر  (1) عمل أايم ثالثة جمموع  ملا

 .2020 ديسمرب 23 إىل 17 من نيويورك  املتحدة األمم مقر يف مبدئيا املستأنفة
دعا رئيس اجلمعية مجيع )"النظام الداخل "(   (2)الدول األطراف وفقا للنظام الداخل  جلمعيةو  -2

أيضا إىل املشاركة يف الدورة بصفة عيت ودملشاركة يف الدورة. إىل االدول األطراف يف نظام روما األساس  
   .الوثيقة اخلتاميةعلى الدول األخر  اليت وقعت على النظام األساس  أو مراقب 

من النظام الداخل  للجمعية  وجهت أيضا دعوات للمشاركة يف الدورة بصفة  92ووفقا للمادة  -3
ة الدولية وغريها من الكياانت اليت تلقت دعوة دائمة من اجلمعية العامة مراقب إىل ممثل  املنظمات احلكومي

وسائر اإلقليمية فضال عن ممثل  املنظمات احلكومية الدولية  (3)لألمم املتحدة عمال بقراراهتا ذات الصلة
لية )روما  حلضور مؤمتر األمم املتحدة للمفوضني املعين إبنشاء حمكمة جنائية دو اليت دعيت اهليئات الدولية 
( أو املعتمدة لد  اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية أو اليت 1998متوز/يولي   –حزيران/يوني  

 معية.تدع  من قِّبل اجل
املنظمات حضرت أعمال اجلمعية وشاركت فيها   من النظام الداخل  93عمال ابملادة ك لك  و  -4

أو اليت غري احلكومية املدعوة إىل مؤمتر روما واملسجلة لد  اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية 

                                                                            
(1)1-https://asp.icc

cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/Bureau%208.%20Agenda%20and%20decisions%20-%29ENG-.pdf. 
 جيم.-(  اجلزء الثاينCorr.1و ASP/1/3-ICC)2002أيلول/سبتمرب  10-3الواثئق الرمسية ... الدورة األوىل ...    (2)
 3237(  و29 -)د  3208(  و20 -)د  2011(  و5 -)د  477(  و3 -)د  253قارارات اجلمعية العامة    (3)

  44/6  و43/6  و42/10  و36/4  و35/3  و35/2  و33/18  و31/3(  و30 -)د  3369(  و29 -)د 
  49/2  و49/1  و48/265  و48/237  و48/5  و48/4  و48/3  و48/2  و47/4  و46/8  و45/6و
 54/10  و54/5  و53/216  و53/6و  53/5  و52/6  و51/204  و51/6  و51/1  و50/2و
  57/31  و57/30  و57/29  و56/92  و56/91  و56/90  و55/161  و55/160  و54/195و
  59/52  و59/51  و59/50  و59/49  و59/48  و58/86  و58/85  و58/84  و58/83  و57/32و
 64/123و 64/122و 121/ 64  و64/3  و63/132  و63/131  و61/259  و61/43  و59/53و
 .56/475واملقرر  64/124و
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ركز استشارن لد  اجمللس االقتصادن واالجتماع  التابع لألمم املتحدة واليت تتصل أنشطتها أبنشطة تتمتع مب
 .اجلمعية أعمال يف توشارك تحضر ك اليت   أو تلالدول األطراف مجعية  أو اليت دعتها احملكمة

أعمال من النظام الداخل  جلمعية الدول األطراف دعيت الدول التالية حلضور  94ووفقا للمادة  -5
مجهورية الو الدميقراطية و  غينيا االستوائية و مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية  و   بواتنو   إسواتيينمعية: اجل
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  واببوا غينيا اجلديدة  وابالو  وميامنار ونيون  تحدة(امل -ميكرونيزاي )والايت و موريتانيا  و لبنان  و  الشعبية 
 وتوفالو.  وتركمانستان  وتونغا  وجنوب السودان  والصومال  ورواندا

 .ICC-ASP/19/INF.1وترد قائمة الوفود املشاركة يف الدورة يف الوثيقة  -6
سبق  كوون )مجهورية كوراي(  ال ن  غون -األطراف  السيد أووافتتح الدورة رئيس مجعية الدول  -7

 .(4)يف الدورات من السابعة عشرة إىل التاسعة عشرةانتخاب  رئيسا للجمعية 
 سعادة الرئيس   املتحدث أدىل  2020 األول/ديسمرب كانون 14 يف املعقودة األوىل  يف اجللسةو  -8

 مسبقا   مسجل فيديو شريط عرب ببيان هولندا خارجية وزير بلوك  ستيف السيد
 للدورة مقررا( السنغال) ساديو إدريسا السيد العامة اجلمعية عينت أيضا  األوىل العامة اجللسة ويف -9 

 (.نيويورك) املستأنفة عشرة التاسعة للدورة مقررا (السنغاليل ) راسني مامادو والسيد ( الهان) عشرة التاسعة
األمانة خدماهتا وقدمت . اجلمعيةأمني مبهام   فيالسيسمدير أمانة اجلمعية  السيد رينان اضطلع و  -10

  .إىل اجلمعية
  التزمت اجلمعية دقيقة 2020كانون األول/ديسمرب   14يف اجللسة العامة األوىل  املعقودة يف و   -11

 وج  اخلصوص الضحااي.  وت كرت على من النظام الداخل  43صمت للصالة أو التأمل  وفقا للمادة 

 (:Corr.1و ICC-ASP/19/1ويف اجللسة نفسها  أقر ت اجلمعية جدول األعمال التايل ) -12

                                                                            
السابعة عشرة إىل  اتمن نظامها الداخل   املكتب للدور  29  عمال  ابملادة ة السادسة عشرة  انتخبت اجلمعيةيف الدور  ( 4)

: السيد مومار نواب الرئيس؛ كوون )مجهورية كوراي(  غون -د أو : السيالرئيسالتاسعة عشرة للجمعية على النحو التايل: 
: األرجنتني وأسرتاليا والنمسا وكولومبيا وكوت أعضاء آخرون ابملكتب؛ ر )سلوفاكيا(ملينا الج)السنغال( والسيد ميديوب 

فلسطني وأوغندا. ودولة ديفوار والدامنرك وإكوادور وإستونيا وفرنسا وغامبيا وغاان والياابن واملكسيك وهولندا وصربيا وسلوفينيا 
 16اجمللد األول  اجلزء األول  الفقرتني  (ICC-ASP/16/20) 2017 ورة السادسة عشرة ...الد...  الواثئق الرمسيةانظر: 

السيد     من نظامها الداخل 29  انتخبت اجلمعية  عمال ابملادة ةمن الدورة السابعة عشر  وىلأليف اجللسة العامة او .  17و
ال ن   عضوي  السيد مومار ديوب )السنغال( ةكمال مدالستوتو هورسليند )الدامنرك( ابلتزكية انئبا لرئيس اجلمعية أ -ينس
 .2018آذار/مارس  19ستقال من منصب  اعتبارا من ال ن اانئبا لرئيس اجلمعية و  اب انتخسبق 
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 اجلمعية للدورة رئيس افتتاح -1
 .والتأمل للصالة صمت دقيقة -2
 .والعشرين الثانية إىل العشرين من للدورتني الرئيس انتخاب -3
 العشرين من للدورتني املكتب أعضاء من عضوا   عشر ومثانية للرئيس انئبني انتخاب -4

 .والعشرين الثانية إىل
 .هتااشرتاكا سداد عن املتأخرة الدول -5
 :عشرة ثامنةال الدورة يف األطراف الدول ممثل  تفويض واثئق -6
 التفويض؛ واثئق جلنة تعيني )أ(  
  ض.التفوي واثئق جلنة قريرت  )ب( 
  ل.العم تنظيم -7
 .العامة املناقشة -8
 .املكتب أنشطة عن تقريرال -9

 .احملكمة أنشطة عن تقريرال -10
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 .اإلثبات وقواعد اإلجرائية والقواعد األساس  روما نظام تعديالت -19
 .التعاون -20
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-ICCيف الوثيقة  انةابملواد املدرجة يف جدول األعمال املؤقت يف م كرة األمترد القائمة املشروحة و  -13

ASP/19/1/Add.1/Rev.1. 
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وافقت اجلمعية  أيضا   2020كانون األول/ديسمرب   14يف اجللسة العامة األوىل  املعقودة يف و  -14
أنشأت اجلمعية و . ةعامل ةفرقأوك لك يف شكل شكل جلسات عامة على برانمج العمل وقررت أن جتتمع يف 

 .2020ابمليزانية الربانجمية لعام  معنيا الماع افريق
. 2021لعام الربانجمية ابمليزانية املعين العامل للفريق منسقا (إكوادور) ابرال تريان أندريس السيد وُعني   -15
 .اجلامع القرار بشأن للمشاورات منسقا ( اويسر ر )سريتين فنسنت السيد وُعنيِّ  

 التاسعة عشرةالدورة  أثناءالنظر يف القضااي املعروضة على جدول أعمال اجلمعية   -ابء 
 هتااشرتاكا سداد عن املتأخرة الدول  -1

أُبلغت اجلمعية أبن الفقرة    2020كانون األول/ديسمرب   14املعقودة يف   يف اجللسة العامة األوىل -16
 الدول األطراف. من 12 تنطبق على من نظام روما األساس  112من املادة  8

ن تسون حساابهتا لد  احملكمة أبلدول األطراف اليت عليها متأخرات دعوت  لوجدد رئيس اجلمعية  -17
يف  2021لعام سدد اشرتاكاهتا املقررة كافة الدول األطراف أن تأيضا  انشد الرئيس و يف أقرب وقت ممكن. 

 .املوعد احملدد

 يف متأخرة أطراف دول ثالث قدمت األساس   روما نظام من 112 املادة من 8 ابلفقرة وعمال -18
 على اجلمعية توافق أن على التصويت  يف حقوقها فقدان من إلعفاءها العامة اجلمعية إىل طلبا املتأخرات

 .2020 األول/ديسمرب كانون 16 يف األوىل العامة جلستها يف الطلب

 عشرة ثامنةالواثئق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة  -2

 األرجنتني  :التفويض واثئق جلنة التالية يفالبلدان  أعضاء اجلمعية عينتة التاسعة عشرة  ويف اجللس -19
 هنغاراي. املكسيك  فنلندا  رومانيا مجهورية كوراي   بلجيكا 

 تقرير اجلمعية اعتمدت  2020  األول/ديسمرب كانون 16 يف املعقودة الرابعة  العامة اجللسة ويف -20

 )انظر املرفق األول هل ا التقرير(.ض التفوي واثئق جلنة

 5املناقشة العامة -3
 ويفة. اجلمعي هولندا  خارجية وزير بلوك  ستيف السيد معايل خاطب األوىل  العامة اجللسة يف -21

 الكونغو مجهورية رئيس ببيان أدىل  2020  األول/ديسمرب كانون 14 يف املعقودة الثانية  العامة اجللسة
 ألبانيا؛ أفغانستان؛ ممثلو أيضا ببياانت وأدىل  .عن نيابة تشيسيكيدن  فيليكس السيد سعادة والدميقراطية 

 الربازيل؛ القوميات(؛ املتعددة - دولة) بوليفيا بلجيكا؛ بنغالديش؛ النمسا؛ أسرتاليا؛ األرجنتني؛ أندورا؛
 السلفادور؛ إكوادور؛ الدامنرك؛ التشيكية؛ اجلمهورية ؛قربص كوستاريكا؛ كولومبيا؛ شيل ؛ ؛كندا بلغاراي؛
 هندوراس؛ غواتيماال؛ اليوانن؛ األورويب(؛ االحتاد ابسم) أملانيا جورجيا؛ غامبيا؛ فرنسا؛ فنلندا؛ إستونيا؛
 نيوزيلندا؛ منغوليا؛ املكسيك؛ مالطة؛ مالون؛ لكسمربغ؛ ليختنشتاين؛ كينيا؛ الياابن؛ إيطاليا؛ أيرلندا؛
 صربيا؛ السنغال؛ رومانيا؛ كوراي؛ مجهورية الربتغال؛ بولندا؛ بريو؛ ابراغوان؛ بنما؛ النرويج؛ نيجرياي؛

                                                                            
 طريق عن البعض وبعضها شخص  وبعضها مسبقا  مسجل فيديو شريط طريق عن البياانت بعض أُلقيت وقد (5) 

 املوقع على اإلنرتنت على اجلمعية موقع على مسبقا املسجلة الفيديو ومقاطع البياانت جبميع قائمة وتوجد .خطية م كرات
 https://asp.icc  على العامة للجمعية الشبك 

cpi.int/en_menus/asp/sessions/general%20debate/Pages/GeneralDebate_19th_session.aspx 
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 - مجهورية) تنزانيا سويسرا؛ السويد؛ فلسطني؛ دولة إسبانيا؛ أفريقيا؛ جنوب سلوفينيا؛ سلوفاكيا؛ سرياليون؛
 الشمالية؛ وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة وتوابغو؛ ترينيداد ؛ليشيت – تيمور االحتادية(؛
 الشعبية(؛ الصني مجهورية) الصني من كل أيضا   ببياانت وأدىل. (البوليفارية - مجهورية) فنزويال أوروغوان؛

 .(اإلسالمية – مجهوريةن )وإيرا وكواب؛
 منظمة األفريقية؛ - اآلسيوية القانوين التشاور وأدلت املنظمات الدولية التالية ببياانت: منظمة -22
 .الدولية التنمية قانون
احملكمة اجلنائية الدولية ببيان. وأدلت ببياانت أيضا منظمات اجملتمع   وأدلت رابطة احملامني لد -23

 االئتالفو  اآلسيون؛ القانونية املوارد مركزو  الدولية؛ اجلنائية لعدالةاملعنية اباألفريقية الشبكة :املدين التالية
 منظمةو  الدولية؛ اجلنائية حملكمةا أجل من اجلورج  الوطين االئتالفو  الدولية؛ اجلنائية حملكمةا أجل من
 الدولية اجلنائية احملكمة مشروع الرمسية؛ غري الفنزويلية احلكومية غري املنظمات شبكةو  اإلنسان؛ حقوق رصد
 ؛للمحامني “خوس  ألفيار ريسرتيب و”رابطة ن؛  و اإلنسا حلقوق الدويل االحتاد األمريكية؛ احملامني رابطة

 العدالة مبادرةو  والقانون؛ للسالم املغريب املركزو  الدولية؛ اجلنائية للمحكمةألجل االوطني املاليزن االئتالف
 يف السالم مشاريعو  إيكوسيد؛ وقف مؤسسةو  اإلنسان؛ حلقوق الفلسطينية املنظماتو  املفتوح؛ اجملتمع يف

 .العاملية السياسات العاملية/معهد االحتادية احلركةو  األوكراين؛ القانوين االستشارن الفريق والهان؛

 تقرير عن أنشطة املكتبال -4

  أحاطت اجلمعية علما 2020كانون األول/ديسمرب   14يف اجللسة العامة األوىل  املعقودة يف  - 24
. وأشار (6)عن أنشطة املكتب  رئيس اجلمعية  كوون  غون -أوسعادة السيد ابلتقرير الشفون ال ن ألقا  

ملساعدة اجلمعية يف  ارمسياجتماعا  14عشرة  عقد املكتب  الثامنةالرئيس إىل أن  من  انعقاد الدورة 
 .االضطالع مبسؤولياهتا مبوجب نظام روما األساس 

ب  الفريقان العامالن التابعان للمكتب  رئيس  نيابة عن املكتب  عن سرور  للعمل ال ن قامالأعرب و  -25
  حيث جنحوا يف تنفي  والايت 2020جهات التنسيق القطرية يف عام وامليسرون و  يف الهان ونيويورك

وانئب الرئيس السفري وتو هورسليند )الدامنرك( أ -ينسني املعنيني ابلفريقني العاملني  نسقامل ةقيادباجلمعية 
 ةكمو أيضا للعمل ال ن قام ب  الفريق الدراس  املعين ابحلسرور  عن الرئيس أعرب ميشال ملينار )سلوفاكيا(. و 

فضال عن   (سويسرا) نيديركورن-هاينس ووللكافي  )شيل ( والسفري كالسفرية ماراي ترييزا انفانيت   ةبقياد
لتوصيات التقارير واتقدمي من نتيجة ل لك املكتب متكن . وقد للفريق الدراس التنسيق التابعة جهات 
    إىل اجلمعية للنظر.ملسائل اليت تدخل يف نطاق واليتاملتعلقة اب

 تقرير عن أنشطة احملكمةال -5

  استمعت اجلمعية إىل 2020كانون األول/ديسمرب   14يف اجللسة العامة األوىل  املعقودة يف و   -26
والسيدة فاتو بنسودا  املدعية العامة أوسوج   رئيس احملكمة   -القاض  شيل  إيبو كل  من بياانت أدىل هبا  

                                                                            
 املرفق الثاين. (6)
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. ويف اجللسة نفسها  أحاطت اجلمعية علما ابلتقرير املتعلق   والسيد بيرت لويس مسج ل احملكمةللمحكمة
 .(7)أبنشطة احملكمة اجلنائية الدولية

 تقرير جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحااي -6

  استمعت اجلمعية إىل 2020كانون األول/ديسمرب   14يف اجللسة العامة األوىل  املعقودة يف و  -27
نظرت اجلمعية يف و رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحااي. أدلت ب  السيدة كوييت دومبيا   بيان

 2018 ومتوز/يولي 1لفرتة من يف االتقرير املتعلق مبشاريع وأنشطة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحااي 
 .(8)  وأحاطت علما ب 2020 ويونيحزيران/ 30إىل 

 األساسي روما ونظام الدولية اجلنائية احملكمة استعراض -7

 املستقلني للخرباء استعراض إبجراء مبوجب  اجلمعية كلفت  نال  ICC-ASP/18/Res.7للقرار ووفقا   -28
 تقرير يف اجلمعية نظرت  (10)املستقلني اخلرباء من فريقا   وعينت (9)2020 الثاين/يناير كانون 1 من اعتبارا  

                                                                            
(7)   ASP/19/9-ICC. 
(8)  ASP/19/14-ICC. 
(9)

  8/Res.7ASP/1-ICC 6  الفقرة. 
 .املرفق الثاينو   7املرجع نفس   الفقرة   (10)
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 الدورة يف األعمال جدول من البند ه ا يف نظرها مواصلة وقررت  (11)املستقل اخلبري استعراض وتوصيات
 .للجمعية املستأنفة عشرة التاسعة

 عشرة واعتمادها التاسعةالنظر يف ميزانية السنة املالية   -8

ة مونيكا سانشيز والسيد   احملكمة مسجلا السيد بيرت لويس  مأدىل هب نياستمعت اجلمعية إىل بيان -29
 )"اللجنة"(. جلنة امليزانية واملالية ةرئيس  (12)إيزكيريدو

املعين ابمليزانية الربانجمية يف امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام  من خالل فريقها العاملونظرت اجلمعية   -30
ونظرت اجلمعية أيضا يف تقريرن ة  وتقارير مراجع احلساابت اخلارج .   وتقريرن جلنة امليزانية واملالي2021

 جلنة املراجعة.
اجلمعية تقرير اعتمدت   2020  األول/ديسمرب كانون 16 يف املعقودة الرابعة  العامة اجللسة ويف  -31

يتضمن  يف مجلة أمور   ( ال نICC- ASP/98/WGPB/CRP.1الفريق العامل املعين ابمليزانية الربانجمية )
 .والثالثني اخلامسةعلى توصيات جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا أبن توافق اجلمعية الفريق العامل  ةتوصي
 بتوافق اآلراء. اعتمدهتاو   2021ويف اجللسة نفسها  نظرت اجلمعية أيضا يف امليزانية الربانجمية لعام  -32
بشأن امليزانية الربانجمية .ICC-ASP/19/Res 1  اجلمعية بتوافق اآلراء القرار  اعتمدت ذاهتاويف اجللسة  -33

 فيما يتعلق مبا يل :
 148 259.0يبلغ جمموعها اليت عتمادات ال  مبا يف ذلك ا2021 امليزانية الربانجمية لعام )أ(
األقساط ا املبلغ ه خيصم من و رئيسية. من الربامج الكل برانمج ني املتعلقة بوظفجداول املألف يورو و 

 ؛الدولة املضيفةاملستحقة للقرض من 
 ؛2021لعام عامل صندوق رأس املال ال )ب(
 ؛االشرتاكات املستحقة الدفع )ج(
 صندوق الطوارئ؛ )د(
 نفقات احملكمة؛ يفجدول األنصبة املقررة  ( ها)
 ؛2021لعام االعتمادات متويل  (و)
 مباين احملكمة؛ (ز)

 ؛2020بني الربامج الرئيسية يف إطار امليزانية الربانجمية املعتمدة لعام األموال مناقلة  )ح(
 ؛مراجعة احلساابت ( ط)

 اإلشراف على إدارة امليزانية؛ )ن(
 ؛وضع مقرتحات امليزانية )ك( 
 ؛النهج االسرتاتيج  لتحسني عملية وضع امليزانية )ل( 
 املوارد البشرية؛ )م( 
 اإلحاالت من جملس األمن؛ )ن( 
 االسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات؛ )س( 
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 القرار يف الواردة الوالية إىل إضافة   2020كانون األول/ديسمرب   16يف  املعقودة الرابعة اجللسة يفو  -34
 ICCASP/18/Res.2القرار اآلراء بتوافق اجلمعية اعتمدت  13القضائية األجور فريق وتقرير  

ICCASP/19/Res.3 [..]  قضاة احملكمة اجلنائية الدولية. املتعلق مبرتبات 

 احلساابت النظر يف تقارير مراجعة  -9

 مراجعة جلنة رئيسة شافا  نغوغ  وامبون مارغريت السيدة منواستمعت اجلمعية إىل بيان قد مت    -35
 التقدير مع علما اجلمعية وأحاطت اخلارج .  احلساابت مراجع من بياان اجلمعية تلقت احلساابت. كما

 الثاين/يناير كانون 1 من للفرتة للمحكمة املالية البياانت مراجعة عن اخلارج  احلساابت مراجع بتقارير
  .(15)والبياانت املالية للصندوق االستئماين للضحااي لنفس الفرتة  (14)2019األول/ديسمرب  كانون 31 إىل

 شغيليةالت تهاووالي الرقابة املستقلة استعراض عمل آلية  -10

ASP/18/Res-ICC. القرار مبوجبو  -36
 استعراض يستكمل أناملكتب  إىل العامة اجلمعية طلبت  (16)

   2020كانون األول/ديسمرب   16 يفاملعقودة  الرابعة  العامة يف اجللسةو . التنفي ية وواليتها اآللية عمل

                                                                            
(13) ASP/19/18-ICC 
 جيم. -اجمللد الثاين  اجلزء األول  )ASP-CCI/19/20)2020 الواثئق الرمسية ... الدورة التاسعة  عشرة ...  (14)
 .2-املرجع نفس   اجلزء جيم (15)
   املرفق األول.15الفقرة  (16)
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 آللية املنقحة التنفي ية الوالية تضمن ن يال .ICC-ASP/19/Res.6 القرار اآلراء بتوافق اجلمعية اعتمدت
 .(الثاين املرفقة )املستقل الرقابة

 تعديالت على نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتال -11

علما  أحاطت اجلمعية  2020كانون األول/ديسمرب   15 املعقودة يفالرابعة  العامة  ةلساجليف و  -37
 .(17)بتقرير الفريق العامل املعين ابلتعديالت

 التعاون -12

بتوافق     اعتمدت اجلمعية2020كانون األول/ديسمرب   16 املعقودة يفالرابعة  العامة  ةلساجليف و  -38
 بشأن التعاون. .ICC-ASP/19/Res.2القرار  اآلراء

 جلمعية الدول األطرافقبلتني املتني انعقاد الدور مكان وعد و املتعلق مبقرار ال -13

أن تعقد دورهتا    قررت اجلمعية2020كانون األول/ديسمرب   16 املعقودة يفالرابعة   يف اجللسة -39
  ودورهتا احلادية والعشرين يف 2021كانون األول/ديسمرب   11إىل  67العشرين يف الهان  يف الفرتة من 

 الهان.

 لجنة امليزانية واملاليةلقبلتني املتني انعقاد الدور مكان وعد و املتعلق مبقرار ال  -14

  قررت اجلمعية أن تعقد جلنة 2020كانون األول/ديسمرب   16 املعقودة يفالرابعة   يف اجللسة -40
أاير/مايو  21إىل  17 منيف الفرتة والثالثني يف الهان  والسابعة والثالثني السادسة ها يامليزانية واملالية دورت

 على التوايل.  2021أيلول/سبتمرب  17إىل  6  والفرتة من 2021

 خرىأمسائل  -15

 انمية أخر  يف أعمال اجلمعيةبلدان الصندوق االستئماين ملشاركة أقل البلدان منوا و  -1

االستئماين ملشاركة صندوق أليرلندا على التربعات اليت قدمتها إىل ال أعربت اجلمعية عن تقديرها -41
 أقل البلدان منوا والدول النامية األخر  يف أعمال اجلمعية.

 ما خيص( فيCOVID-19) كوروان املستجدونظرا لنواح  عدم اليقني النامجة عن وابء فريوس   -42
السفر  وعن أساليب عمل الدورة التاسعة عشرة للجمعية العامة  مل يكن من املمكن املض  قدما يف 

 م الصندوق االستئماين.استخدا
 

                                                                            
(17)  ASP/19/28-ICC. 
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  الثاين اجلزء
 الصلة ذات والواثئق 2021اخلارجية للحساابت، امليزانية الربانجمية لعام  املراجعة

 مقدمة  -ألف

املقاادمااة من  2020على مجعيااة الاادول األطراف امليزانيااة الربانجميااة املقرتحااة لعااام  معروضااااااااااااااااا  كااان  -1
 الرابعةتقريرا الدورتني   (1)2020متوز/يولي   30مسااااااجل احملكمة اجلنائية الدولية  يف صاااااايغتها األولية  يف 

تقااارير جلنااة املراجعااة يف دورتيهااا التاااسااااااااااااااعااة و للجنااة امليزانيااة واملاااليااة   (3)والثالثني واخلااامسااااااااااااااااة (2)الثالثنيو 
 (5)8201كانون األول/ديسااااااااااااااامرب   31كانون الثاين/يناير إىل   1والبياانت املالية عن الفرتة   (4)والعاشااااااااااااااارة

كااانون   31كااانون الثاااين/يناااير إىل   1والبياااانت املاااليااة للصاااااااااااااااناادوق االساااااااااااااااتئماااين للضاااااااااااااااحااااي عن الفرتة 
. كما كان معروضاااااااااااا  على اجلمعية املرفق الرابع بتقرير اللجنة عن أعمال دورهتا (6)9201األول/ديسااااااااااامرب 
ل ن بينت في  احملكمة اآلاثر املرتتبة يف امليزانية على توصاااااااااااااايات اللجنة يف إطار ميزانيات احلادية والثالثني ا
 الربامج الرئيسية.

ة مونيكا   السااااااايداللجنة ةمساااااااجل احملكمة السااااااايد بيرت لويس  ورئيسااااااا منياانت ب اجلمعيةتلقت و  -3
  واملراجع اخلارج  جلنة املراجعةة مرغريت وامبون نغوغ  شااااي  رئيسااة الساايد ة والساايد  سااانتشاايز إيزكريدو

انئب رئيس اللجنة  السااايد ك لك    اجلمعيةحسااااابت  فرنساااا(. وسااااعدت للاجمللس األعلى ) للحسااااابت
 .أورميت يل

. وأثناااء االجتماااع 2020كااانون األول/ديسااااااااااااااامرب   15العاااماال املعين ابمليزانيااة يوم  الفريقواجتمع  -4
 ووضع  يف صيغت  النهائية.املعقود مت النظر يف مشروع القرار 

 إلجراء املتاح الوقت كان  "19-كوفيد" وابء فرضااااااها اليت للقيود نتيجة أن  العامل الفريق والحظ -5
 املشااااورات تبدأ أبن العامل الفريق منساااق أوصاااى ول لك . 2020عام طوال حمدودا   رمسية غري مشااااورات

                                                                            
   اجمللد الثاين  اجلزء ألف.)ASP-ICC/20/19( 2020...  عشرة ... التاسعةالواثئق الرمسية ... الدورة  (1)
 .1-املرجع نفس   اجلزء ابء (2)
 .2-املرجع نفس   اجلزء ابء (3)
 . cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee-http://asp.icc/ُمتاح على موقع اجلمعية   (4)
 .1-ألفاجمللد الثاين  اجلزء  (5)
 .2-ابءاملرجع نفس   اجلزء  (6)

http://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee/
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 الصلة ذات املسائل مجيع يف يُنظر لك   2021م عا أوائل يف العامل الفريق ميزانية تيسري يف الرمسية غري
 .ابلكامل

 املراجعة اخلارجية للحساابت -ابء

أحاطت اجلمعية علما  مع التقدير بتقارير املراجع اخلارج  للحسااااااااااااااااابت وبتعليقات اللجنة ذات  -5
 والثالثني. اخلامسةالصلة  الواردة يف التقرير املتعلق أبعمال دورهتا 

 مبلغ االعتمادات -جيم

يورو مباااا يف ألف  148 502,3 للمحكماااة مقااادار 2021بلغااات امليزانياااة الربانجمياااة املقرتحاااة لعاااام  -6
  )القرض املقدم من الدولة املضيفة(. 2–يورو تتعلق ابلربانمج الرئيس  السابع 3 585 100 ذلك
والثالثني  اخلامساااااااااااااةللمحكمة أثناء دورهتا  2021نظرت اللجنة يف امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام  -7

وخلصاااااااات إىل أن هنالك بعض اجملاالت اليت ميكن فيها حتقيق وفورات. وتبعا  ل لك  أوصاااااااات اللجنة أبن 



 ICC-ASP/19/20 

20-A-130721 18 

يورو  3 585 ,1 يورو مبااا يف ذلااك 148 259,5خيفض املبلغ املخصاااااااااااااااص للميزانيااة إىل مااا جمموعاا  
  املقدم من الدولة املضيفة(.)القرض  2-املتعلقة ابلربانمج الرئيس  السابع

 يف اعتماد على اجلمعية وافقت ول لك . وأقرت اجلمعية التوصاااااااااااية اليت يتضااااااااااامنها تقرير اللجنة -8
 .يورو ألف 148 259,0 قدر 2021لعام امليزانية

)قرض الدولة املضااااايفة(  فسن املساااااتو   2-والحظت اجلمعية أن  بدون الربانمج الرئيسااااا  الساااااابع  -9
 .ألف يورو 144 673.9يبلغ مقدارها  2021املقررة للميزانية الربانجمية لعام الكل  لألنصبة 

 الصندوق االحتياطي  -دال

 قررت اجلمعية احملافظة على املستو  احلكم  لصندوق الطوارئ عند سبعة ماليني يورو. -10
غري  يف هناية السااااااااانة إذا ما تع ر وأذنت اجلمعية للمحكمة مبناقلة األموال من برانمج رئيسااااااااا  إىل  -11

استيعاب تكاليف األنشطة غري املتوقعة ضمن برانمج رئيس  بعين  فيما يتوفر فائض يف برانمج رئيس  غري  
 قبل اللجوء إىل صندوق الطوارئ. 2020وذلك لضمان استنفاد كافة االعتمادات املخصصة لعام 

 صندوق رأس املال املتداول -هاء

 املتداول املال رأس صاااندوق إنشااااء وقررت واملالية امليزانية جلنة بتوصااايات علما اجلمعية وأحاطت -12
 األموال تستخدم أن للمحكمة جيوز ال أن  أيضا اجلمعية وقررت و. يور  مليون 11.6 مببلغ 2021 لعام

 املال رأس لصندوق املقرر املستو  لبلوغ إال املسددة غري االشرتاكات سداد من الواردة واألموال الفائضة
 ل.املتداو 
 اليت السايولة خماطر ضاوء يف والثالثني  اخلامساة دورهتا يف أوصات قد اللجنة أن اجلمعية والحظت  -13

 قيد املتداول املال رأس صاااااااااااندوق مساااااااااااتو  على العامة واجلمعية املكتب يبق  أبن احملكمة  تواجهها
 والعاجلة اهلامة املسألة ه   يف النظر ستواصل األطراف الدول أن ك لك اجلمعية والحظت .االستعراض

 .الهان يف العامل الفريق ميزانية تيسري يف

 2020متويل اعتمادات عام  -واو

 673.9هو  2021مقدار األنصااااااااااااابة املقررة لالشااااااااااااارتاكات عام جمموع قررت اجلمعية أن يكون  -14
 ألف يورو. 144
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  اجلزء الثالث
 القرارات اليت اختذهتا مجعية الدول األطراف

 ICC-ASP/19/Res.1 القرار

 2020كانون األول /ديسمرب   16اعتُمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة الرابعة املعقودة يف 

ICC-ASP/19/Res.1  
 ،2021قرار مجعية الدول األطراف بشأن امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام 

، وجدول األنصبة املقررة لتوزيع نفقات 2021املال العامل لعام وصندوق رأس 
 ، وصندوق الطوارئ2021احملكمة اجلنائية الدولية، ومتويل االعتمادات لعام 

 إن مجعية الدول األطراف 
 2021يف امليزانية الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( لعام قد نظرت  

واالستنتاجات والتوصيات املتعلقة هب   امليزانية الواردة يف تقريرن جلنة امليزانية واملالية )"اللجنة"( عن أعمال 
  والثالثني )2(الثني واخلامسةالثو  (1)الرابعة دورتيها
 الدولية يةاجلنائ احملكمة بشأن املستقل اخلبري الستعراض النهائ  التقرير يف الواردة ابلتوصيات علما يطحت وإذ

 احملكمة ابستعراض املتعلق ابلقرار املساس دون امليزانية  بعملية يتعلق فيما سيما وال  (3)األساس  روما ونظام
 األساس   روما ونظام الدولية اجلنائية

 2021امليزانية الربانجمية لعام  -ألف

االعتمادات املبينة يف اجلدول يورو يف أبواب  148 259 000 اعتمادات يبلغ جمموعها توافق على -1
 التايل:

                                                                            
 .1-اجمللد الثاين  اجلزء ابء  )ASP/19/20-ICC( 2020عشرة ...  التاسعةالواثئق الرمسية ... الدورة   (1)
 .2-املرجع نفس   اجلزء ابء (2)
(3) ASP/19/16-ICC 
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 آبالف اليورو  ابب االعتماد
 11 756,3 اهليئة القضائية  األول  الربانمج الرئيس 
 47 4334,8 مكتب املد ع  العام  الثاين  الربانمج الرئيس 
 75 784,0 قلم احملكمة  الثالث  الربانمج الرئيس 
 72 837, 0   مجعية الدول األطرافأمانة   الرابع  الربانمج الرئيس 
 2 270,0   املباين  اخلامس الربانمج الرئيس 
 3 199,6  للضحااي أمانة الصندوق االستئماين  السادس الربانمج الرئيس  
 739,5 آلية الرقابة املستقلة  5-السابع الربانمج الرئيس  
 752,7   مكتب املراجعة الداخلية  6-السابع الربانمج الرئيس  
 144 673,9  اجملموع الفرع 

 3 585.1 قرض الدولة املضيفة  2-السابع الربانمج الرئيس  
 148 259,0    اجملموع

اليت اختارت تسديد مدفوعاهتا يف املباين الدائمة دفعة واحدة واليت سددت  األطرافأن الدول تالحظ   -2
)قرض  2-ه   املدفوعات بكاملها لن تدخل يف حساب االشرتاكات املقررة املقابلة للربانمج الرئيس  السابع

 يورو؛ 3 585 100الدولة املضيفة( البالغ قدرها 
عتمادات يف امليزانية الربانجمية لعام المستو  ااخنفاض ؤدن إىل ستاالشرتاكات أن ه   أيضا  تالحظ  -3

 يورو إىل 148 259 000ن ماالشرتاكات املقررة للدول األطراف تقديرها لتحديد اليت يلزم  2021
 وأن ه ا املبلغ سيتم تقدير  وفقا  للمبادئ املبينة يف القسم هاء؛  يورو 144 673 900

 املوظفني لكل ابب من أبواب االعتمادات أعال : ملالكاجلدول التايل أيضا  على  توافق -4
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 اهليئة
 القضائية

 مكتب
 املد ع 
 العام

 قلم
 احملكمة

 أمانة
 مجعية
 الدول
 األطراف

 أمانة
 الصندوق
 االستئماين

 ضحاايلل
 آلية الرقابة
 املستقلة

 مكتب
 املراجعة
 اجملموع الداخلية

 1 - - - - - 1 - وكيل أمني عام
أمني عام 
 مساعد

- 
1 1 

- - - - 
2 

 - - - - - - - - 2-مد
 9 1 - 1 1 3 3 - 1-مد

 45  - 1 - 1 22 18 3 5-ف
 90 1 1 4 1 44 36 3 4-ف
 184 1 - 2 1 82 77 21 3-ف
 183 - 1 - 1 90 79 12 2-ف
 30 - - - - 5 25 - 1-ف

 544 3 3 7 5 247 240 39 اجملموع الفرع 
 19 - - - 2 15 1 1 ر ر -خ ع 
 409 1 1 2 3 312 79 11 ر أ –خ ع 

 428 1 1 2 5 327 80 12 اجملموع الفرع 
 972 4 4 9 10 574 320 51 اجملموع

 2021صندوق رأس املال العامل لعام  -ابء

 إن مجعية الدول األطراف 
إىل أن الغرض من إنشااااااااااااااء صاااااااااااااندوق رأس املال العامل هو متكني احملكمة من مواجهة  إذ تشاااااااااااااري 

  (4)مشاكل السيولة على املد  القصري ريثما ترد االشرتاكات املقررة
عادة مسااااتو  صااااندوق بتوصااااية جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا السااااابعة والعشاااارين إب إذ حتيط علماو  

يزانية احملكمة املعتمدة لعام وفقا ملرأس املال العامل إىل ما يعادل نفقات احملكمة يف شاااااااااااااااهر واحد تقريبا 
  (5)مليون يورو( 11.6) 2016
  (6)بتوصية اللجنة ابلنظر يف جدول زمين متعدد السنوات للتمويل وإذ حتيط علما أيضا 

 ؛مليون يورو 11.6مببلغ  2019عام أنشئ يف أن صندوق رأس املال العامل  تالحظ -1
 ماليني يورو؛ 11,5احلايل لصندوق رأس املال العامل يبلغ لرصيد أيضا أن ا تالحظ -2
للمسجل بتقدمي  وأتذنمليون يورو  11.6 مببلغ 2021إنشاء صندوق رأس املال العامل لعام تقرر  -3

 حكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة؛سلف من الصندوق وفقا لأل
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س املال أصندوق ر مستو   ىيف دورهتا الثانية والثالثني ابإلبقاء عل (7)بتوصية اللجنةحتيط علما  -4
 12.3إىل كم  للصندوق احل  بزايدة املستو ابلتايل توص  و   شهر واحد من نفقات احملكمةلعامل عند ا

 تواجهها اليت السيولة خماطر ضوء يف والثالثني  اخلامسة دورهتا يف أوصت اللجنة أن تالحظمليون يورو  و 
 كما االستعراض  قيد املتداول املال رأس صندوق مستو  على العامة واجلمعية املكتب يبق  أبن احملكمة 
آلية التيسري التابعة  من خالل والعاجلة اهلامة املسألة ه   يف النظر ستواصل األطراف الدول أن تالحظ

  للفريق العامل يف الهان واملعنية ابمليزانية؛
األموال الفائضة واألموال املتلقاة من تسديد االشرتاكات أن  جيوز فقط للمحكمة أن تستخدم قرر ت -5

 لصندوق رأس املال العامل. املقررة لبلوغ املستو  احملدد

 االشرتاكات غري املسددة -جيم

 األطراف إن مجعية الدول 
وخاصة ابالستنتاجات والتوصيات الواردة  (8)بتقرير املكتب عن متأخرات الدول األطراف إذ ترحب 

  (9)يف ه ا التقرير
إىل احملكمة وتطلب   ناسبمجيع الدول األطراف على تسديد االشرتاكات املقررة يف الوقت امل حتث -1

لتقليل املتأخرات واالشرتاكات غري والدول األطراف أن تب ل جهودا جدية وأن تتخ  ما يلزم من خطوات 
تزويد اللجنة إىل احملكمة  وتطلب أيضا  مشاكل السيولة يف احملكمةاملسددة قدر اإلمكان من أجل جتنب 

 ؛جلمعية الدول األطراف العشرينقبل الدورة جبميع املعلومات املتعلقة ابالشرتاكات املقررة غري املسددة 
لدول   لتمكني االقائمةواألنظمة قواعد   وفقا لل(10)احملكمةابملبادئ التوجيهية اليت وضعتها  ترحب -2

 من نظام روما األساس  112من املادة  8حكام الفقرة عن تسديد اشرتاكاهتا اخلاضعة أل ةخر أاألطراف املت
الدول  وتشجع  للتسديد خطط طوعية ومستدامةمن الدخول يف  ةكبري   ةاقتصاديصعوابت اليت تواج  و 

  على الدخول بصفة طوعية  112من املادة  8حكام الفقرة رات  رهنا أبأخاألطراف اليت عليها مت
علم  ىإىل احملكمة إبقاء الدول األطراف عل وتطلب ك لك  يف مثل ه   اخلططابلتنسيق مع احملكمة  و 

                                                                            
 من النظام املايل والقواعد املالية. 2-6البند  ( 4)
 .144  الفقرة 2-اجمللد الثاين  اجلزء ابء  )ASP/15/20-ICC( 2016الواثئق الرمسية ... الدورة اخلامسة عشرة ...   (5)
 .148املرجع نفس   الفقرة  ( 6)
 .66  الفقرة 2-اجمللد الثاين  اجلزء ابء  )ASP/15/20-ICC( 2016الواثئق الرمسية ... الدورة اخلامسة عشرة ...   (7)
(8)  ASP/19/27-ICC. 
 .16و 15  الفقراتن املرجع نفس  (9)
(10) ASP/18/6-ICC. 
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آلية التيسري التابعة للفريق العامل يف الهان واملعنية  من خاللمن ه ا القبيل وتنفي ها ديد تسأبن خطط 
 الدول األطراف؛اليت تقدمها إىل   مبا يف ذلك عن طريق التقارير املالية الشهرية ابمليزانية

ن الدول أ الحظتن مسائل السيولة وأبش (12)راجع اخلارج املو  (11)بتوصيات اللجنة يط علماحت -3
آلية التيسري التابعة للفريق العامل يف الهان واملعنية  من خاللاألطراف ستواصل النظر يف ه   املسالة 

  ابمليزانية.
 صندوق الطوارئ -دال

 إن مجعية الدول األطراف 
ماليني  10ال ن أنشئ مبوجب  صندوق الطوارئ مببلغ  ICC-ASP/3/Res.4إىل قرارها  إذ تشري 

ال ن طلبت في  إىل املكتب أن ينظر يف خيارات لتجديد موارد كل من  ICC-ASP/7/Res.4يورو  وقرارها 
 صندوق الطوارئ وصندوق رأس املال العامل 

ا يل : )أ( إىل أن صندوق الطوارئ إمنا أنشئ لضمان قدرة احملكمة على الوفاء مب وإذ تشري أيضا 
التكاليف املتعلقة حبالة غري متوقعة إثر اختاذ املدع  العام قرارا بفتح حتقيق  أو )ب( نفقات ال مناص منها 
بسبب حدوث تطورات يف أوضاع قائمة مل يكن من املمكن توقعها  أو مل يكن من املمكن تقديرها بدقة 

  (13)اع غري متوقع جلمعية الدول األطرافعند اعتماد امليزانية  أو )ج( التكاليف املرتبطة ابجتم
عن أعمال دوراهتا احلادية عشرة والثالثة عشرة والتاسعة يف التقارير لجنة المبشورة  وإذ حتيط علما   

 عشرة واحلادية والعشرين 
إىل أن اجلمعية قررت يف دورهتا السادسة عشرة أن تقوم  إذا اخنفض مستو  صندوق  وإذ تشري 

ماليني يورو حبلول دورهتا السابعة عشرة  بتقدير مد  احلاجة إىل جتديد موارد    5.8الطوارئ إىل ما دون 
 الية من النظام املايل والقواعد امل 6-6والبند  (14)مع مراعاة تقرير جلنة امليزانية واملالية

 ماليني يورو؛ 5.2أن املستو  احلايل لصندوق الطوارئ يبلغ تالحظ  -1
 ؛2021ماليني يورو لعام  7.0إبقاء صندوق الطوارئ عند مستوا  احلكم  البالغ قدر  تقرر  -2
ماليني يورو قيد االستعراض يف ضوء املزيد من  7.0إىل املكتب إبقاء العتبة البالغ قدرها  تطلب -3

 .اخلربة لسري العمل يف صندوق الطوارئ

 جدول األنصبة املقررة لتوزيع نفقات احملكمة -هاء

 إن مجعية الدول األطراف 
دول للجلدول األطراف وفقا   أن يتم تقدير االشرتاكات املقررة ل2021  فيما يتعلق بعام تقرر -1

                                                                            
 .193  الفقرة 3-الثاين  اجلزء ابءاجمللد   )ASP/18/20-ICC( 2019الواثئق الرمسية ... الدورة الثامنة عشرة ...   (11)
 .9  التوصية )Rev.1/2//ASP/18-ICC(الدولية اجلنائية احملكمة ميزانية عملية عن النهائ  احلساابت مراجعة تقرير  (12)
 من النظام املايل والقواعد املالية. 6-6البند  ( 13)
 .2-اجمللد الثاين  اجلزء ابء  )ASP/17/20-ICC( 2018الواثئق الرمسية ... الدورة السابعة عشرة ...   (14)
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  املعدل وفقا (15)2021-2019ال ن اعتمدت  اجلمعية العامة لألمم املتحدة مليزانيتها العادية يف الفرتة 
 ؛(16)لمبادئ اليت يقوم عليها اجلدولل

أن  ابإلضافة إىل ذلك  ينطبق أن حد أقصى لالشرتاكات املقررة ألكرب املسامهني وأقل  تالحظ -2
 البلدان منوا يف امليزانية العادية لألمم املتحدة على جدول األنصبة املقررة للمحكمة.

 2021متويل االعتمادات لعام  -واو

 إن مجعية الدول األطراف 
  2 -لربانمج الرئيس  السابعيف االدولة املضيفة املقدم من قرض قابلة للن املدفوعات املأحظ تال -1
االشرتاكات املقررة للدول األطراف يلزم تقديرها لتحديد اعتمادات امليزانية اليت يؤداين إىل اخنفاض مستو  س

  يورو؛144 673 900 مبقدار
اليت   يورو144 673 900 ويل اعتمادات امليزانية البالغ قدرهامت  2021فيما يتعلق بعام   تقرِّر -3

من  2-5و 1-5وفقا  للبندين   من القسم ألف من ه ا القرار 1وافقت عليها اجلمعية مبوجب الفقرة 
 ؛النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة

 مباين احملكمة  -زاي

  إن مجعية الدول األطراف 

ملباين األصول الثابتة لصيانة واستبدال فيما يتعلق ابامليزانية واملالية  ةبتوصيات جلن إذ حتيط علما 
  (17)احملكمة

  2021عام يف  يورو لفأ 378,9  مستو  ىملباين احملكمة علاألصول الثابتة استبدال  ىعل توافق -1
 ؛األصول الثابتة معاالصيانة واستبدال ضرورة النظر يف  ىمع التشديد عل

العناصر  ىلأن يقتصر االستبدال عمتاما و األصول الثابتة استبدال وجود ما يربر ضرورة  ىعل تكر ر -2
لتحقيق وفورات الالزمة اختاذ مجيع التدابري تواصل ضمان ن أاحملكمة  وتطلب إىل  فقط الضرورية للغاية

احملكمة إىل  وتدعولما كان ذلك ممكنا  الستبدال األصول الثابتة ك  مبا يف ذلك استخدام بدائل اتوكفاء
 مع يتماشى مبا املال رأس استبدال وتقديرات خلطط وتقديرات األجل طويلة ومستكملة وسطةمت خطة تقدمي

 املبادئ؛ ه  
يف القريب يف املستقبل األصول الثابتة الناشئة ستبدال الن احتياجات أن  ينبغ  متويل أ تالحظ -3

 امليزانية العادية؛  ةعملينطاق 
فضال عن اآلليات   والتقديرات املتوسطة والطويلة األجللجنة استعراض اخلطط الابعتزام  ترحب -4

 والسابعة والثالثني السادسة دورتيها يف احلالية  التعاقدية للرتتيبات املمكنة البدائل ذلك يف   مباةداريإلاملالية وا

                                                                            
(15) 

73/271/RES/A. 
 .117نظام روما األساس  للمحكمة اجلنائية الدولية  املادة  (16)
 95فقرات من   ال2-اجمللد الثاين  اجلزء ابء  )20/9ASP/1-ICC( 2020الواثئق الرمسية ... الدورة التاسعة عشرة ...   (17)

 .107إىل 
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احلاجة  ةمراعالميزانية املقرتحة مع ل نياجراء حتليل وتقييم مفصلمواصلة اللجنة إىل  وتدعو  (18) والثالثني 
 إىل حتديد األولوايت؛

من الدول األطراف بدون مقابل لتقدمي مشورة اخلرباء  ةليآنشاء املتعلقة إب (19)توصية اللجنة تشري إىل -5
 ةاستكشاف ه   االمكاني ةالدول األطراف إىل مواصل دعوت  واألصول الثابتةيف ختطيط وتنفي  استبدال 

 وطرح اقرتاحات يف ه ا الصدد؛
من  للملكية ةمجاليإلوالتكلفة اابهليكل اإلدارن ن املكتب مكلف ابلوالية املتعلقة أ ؤكد من جديدت -6

تقدمي تقرير عن ه ا املوضوع  طلبتو  آلية التيسري التابعة للفريق العامل يف الهان واملعنية ابمليزانية خالل
 اجلمعية يف دورهتا العشرين؛لتنظر في  

 .2020 عام باين احملكمة يفملدول أطراف  ةعدمنحتها الفنية اليت ألعمال مع التقدير اب ترحب -7

 2020مناقلة األموال بني الربامج الرئيسية يف إطار امليزانية الربانجمية املعتمدة لعام   -حاء

 إن مجعية الدول األطراف 
بني أبواب  ة األموالمناقل  ال جيوز والقواعد املالية من النظام املايل 8-4أن  مبوجب البند  إذ تدرك 

  اجلمعية االعتمادات إال إبذن من
يف هناية للممارسة املتاََّبعة  جيوز للمحكمة مناقلة أن أموال متبقية من الربامج الرئيسية  وفقا  أن   رتقر  -1

تع ر استيعاب تكاليف أنشطة مل تكن متوقعة أو مل يكن من املمكن تقديرها بدقة يف  إذا 2020عام 
برانمج رئيس  واحد بينما يوجد فائض يف برامج رئيسية أخر   من أجل ضمان استنفاد املبالغ املعتمدة 

 لكل برانمج رئيس  قبل استخدام صندوق الطوارئ.

 مراجعة احلساابت -طاء
 اف إن مجعية الدول األطر  

  بصيغت  (20)ميثاق جلنة مراقبة احلساابت ال ن اعتمدت  يف دورهتا الرابعة عشرةإذ أتخ  يف االعتبار  
 املعدلة 
  (21ابلتقريرين عن أعمال الدورتني احلادية عشرة والثانية عشرة للجنة املراجعةوإذ حتيط علما   
  (22)املسائل املتعلقة ابملراجعة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية بشأنوإذ حتيط علما  أيضا   

                                                                            
  .106و 105  الفقراتن ة املرجع نفس  ( 18)
  116فقرة   ال2-اجمللد الثاين  اجلزء ابء  )ASP/18/20-ICC( 1920عشرة ...  الواثئق الرمسية ... الدورة الثامنة  (19)
 .114فقرة   ال2-اجمللد الثاين  اجلزء ابء  (ICC-ASP/19/20) 2020الواثئق الرمسية ... الدورة التاسعة عشرة ... و
   املرفق الرابع.3-اجمللد الثاين  اجلزء ابء  )ASP/14/20-ICC( 2015الواثئق الرمسية ... الدورة الرابعة عشرة ...   (20)
(21) AC/9/5 وAC/10/5 متاحان على موقع جلنة املراجعة  .https://asp.icccpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee.  
-20الفقرات   1-اجمللد الثاين  اجلزء ابء  )ASP/19/20-ICC( 2020الواثئق الرمسية ... الدورة التاسعة عشرة ...   (22)

 214 ةفقر   ال2-ابءاجمللد الثاين  اجلزء   (ICC-ASP/19/20) 2020الواثئق الرمسية ... الدورة التاسعة عشرة ...   و24
 .227إىل 

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee
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 ؛عن أعمال الدورتني احلادية عشرة والثانية عشرة للجنة املراجعة ينابلتقرير  ترحب -1
 بصفتها كوراي جلمهورية والتفتيش احلساابت لوحة الطويل املد  على ُُيدد أن يقررتعيني  تقرر -2

 أسنوات تبد والصندوق االستئماين للضحااي ملدة أربع الدولية  اجلنائية واحملكمة اخلارج   احلساابت مراجع
 ؛2021مبستهل السنة املالية 

ن جيرن تقييما هليئات الرقابة التابعة للمحكمة أ   ديوان احملاسبة اخلارج املراجع إىل تشري إىل طلبها  -3
ن أبشاختاذها  ن يوص  ابإلجراءات املمكنأاألداء  و  ةمراجعبدال من  2020عام كجزء من عمل  يف 

 نتيجة يف النظر إىل تطلعتو   ستقالل احملكمة ككلال كاملوالية كل منها وتسلسل اإلبالغ  مع االحرتام ال

 ؛توافر  مبجرد التقييم ه ا

ة الواردة يف املرفق الثالث لتقرير جلن ةراجعامل ةميثاق جلن ىابلتعديالت املقرتح إدخاهلا عل يط علماحت -4
نتائج التقييم ال ن سيجري  مراعاة مع   التعديالت ه  النظر يف  وتقرر  23دورهتا العاشرةعن أعمال  ةراجعامل
 من أجل اختاذ قرار حسب االقتضاء.  24املستقل اخلبري استعراض راجع اخلارج   وتقريرامل

 الرقابة على إدارة امليزانية  -ايء

 إن مجعية الدول األطراف 
والصندوق االستئماين ن اخلطط االسرتاتيجية للمحكمة ومكتب املدع  العام وقلم احملكمة أ الحظت -1

 ؛ابنتظام هاحتديثيتم و يوية تتسم ابحلللضحااي 
-2019ابخلطط االسرتاتيجية للمحكمة ومكتب املدع  العام وقلم احملكمة للفرتة  يط علماحت -2

ن اخلطط االسرتاتيجية تستفيد من اآلراء أ الحظ أيضاتو والصندوق االسستئماين للضحااي  2021
والصندوق  والتعليقات اليت تبديها الدول األطراف يف احلوار مع احملكمة ومكتب املدع  العام وقلم احملكمة

 ؛االسستئماين للضحااي
وتطلب    2018-2016بتقرير مكتب املدع  العام عن تنفي  خطت  االسرتاتيجية للفرتة  ترحب -3 
 وتطويرها وتطبيقها؛  منها ن تواصل تقييم الدروس املستفادةأ احملكمة إىل
أمهية تعزيز العالقات واالتساق بني عملية التخطيط االسرتاتيج  وعملية امليزنة   ؤكد من جديدت -4

 وأهنما أمران ضروراين ملصداقية النهج االسرتاتيج  الطويل األجل واستدامت ؛
جراء مشاورات سنوية مع املكتب خالل الربع األول من إلاحملكمة املوجهة إىل إىل دعوهتا تشري  -5 

ن استخدام مؤشرات أبشوالسيما العام بشأن تنفي  خططها االسرتاتيجية خالل السنة التقوميية السابقة  
 األداء وإدخال حتسينات عليها؛ 

إىل تقدمي تقرير  اايكمة والصندوق االسستئماين للضحاحملكمة ومكتب املدع  العام وقلم احمل دعوت -6
 سنون إىل اجلمعية عن تنفي  اخلطط االسرتاتيجية؛ 

 ةليآراجع اخلارج   و املامليزانية واملالية  و  ةوجلنة  راجعاملجلنة الدور الرقايب ال ن تقوم ب   تالحظ -7
أجل  منتنسيقها نطاق ن تواصل ه   اهليئات توسيع أب وص تو  الرقابة املستقلة  ومكتب املراجعة الداخلية 
                                                                            

 (23)  AC/10/5  على التدقيق للجنة الشبك  املوقع على متاح  cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee-https://asp.icc  
(24) ASP/19/16-ICC. 
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احملكمة  ةأجهز   وبينها وبني بينهافيما حتسني تبادل املعلومات يف الوقت املناسب واإلبالغ عن النتائج 
 والعمل.الختصاص ا يةواملكتب واجلمعية من أجل تعظيم قدراهتا الرقابية  وجتنب ازدواج

 وضع مقرتحات امليزانية -كاف

 إن مجعية الدول األطراف 
تقوم على تقييمات  2022إىل احملكمة أن تقدم مقرتحات مستدامة للميزانية الربانجمية لعام  تطلب -1

مستو  امليزانية مالية شفافة ودقيقة وحتليل االحتياجات. وينبغ  أن ال تتجاوز الزايدات املقرتحة املطلوبة 
يع التدابري املمكنة لتمويل إال عند الضرورة ألغراض األنشطة املقررة وبعد اختاذ مج 2021املعتمدة لعام 

 ات؛والكفاءالوفورات ه   الزايدات من خالل 
عن طريق تسليط إىل أن امليزانية الربانجمية املقرتحة ينبغ  أن تبني  التكاليف املتعلقة ابلسنة التالية  تشري -2

راد إدخاهلا على تلك التغيريات امل الضوء أوال  على التكاليف املرتبطة مبواصلة األنشطة اجلارية مث اقرتاح
 األنشطة مع تقدير التكلفة الكاملة هل   التغيريات؛

احملكمة إىل مواصلة ضمان عملية داخلية صارمة للميزانية بناء على توجيهات قلم احملكمة  تدعو -3
وذلك كجزء من دورة سنوية أتخ  يف االعتبار النفقات السابقة وتفض  إىل اقرتاح ميزانية سليمة وشفافة  

املمكنة ب ل مجيع اجلهود  ىعلاحملكمة  وتشجعمما يسمح للمحكمة إبدارة حالتها املالية على حنو مسؤول  
احملكمة إىل تقدمي  ىن تسعأضرورة  ىعل وتشدد  ةجهز ألابني حسب االقتضاء   متوازنة  ةلضمان ميزاني
 ؛ ةقوي وقعاتن امليزانية استنادا إىل تأبش ةومستدام ةمقرتحات دقيق

طبيعة االعتمادات احلالية عند اعداد  عناحملكمة تساءل ن تأب (25)راجع اخلارج املبتوصية  رحبت -4
 ؛لتاليف حدوث احنراف تدرجي  يف اعتمادات امليزانيةامليزانية السنوية املقرتحة 

ل ن الدعم اإىل  أيضاشري تو   (26)املاليةبشأن عمليات املوازنة راجع اخلارج  املإىل استنتاجات  شريت -5
 ؛العاديةامليزانية خارج عملية وك لك من طرق  عدة بللمحكمة الدول األطراف تقدم  

ابحلوار البن اء ال ن دار بني جلنة امليزانية واملالية واحملكمة يف الدورة الثانية والثالثني للجنة  ترح ب -6
وأن أبكملها احملكمة يف إىل احملكمة أن تضع أهدافا سنوية للكفاءة تطلب و بشأن تقدمي مقرتحات امليزانية 

األهداف فضال عن يتضمن االجنازات اليت حتققت بشأن ه    2022تقدم مرفقا للميزانية الربانجمية لعام 
والتخفيضات يف التكاليف غري متيز بوضوح  بقدر اإلمكان  بني الوفورات والكفاءات معلومات تفصيلية 

  وتشري  2022والتوقعات لعام  2021ة والتخفيضات يف التكاليف اإلضافية اليت حتققت يف عام املتكرر 
اليت حقيقية و  ةداريإعن مبادرات الكفاءات الناجتة ىل الوفورات و   إ(27)راجع اخلارج املب   ىوصأوفقا ملا 
  خط األساس؛ ىعلتؤثر 

اجلهود اليت تب هلا احملكمة يف ه ا و بتوصيات اللجنة املتعلقة بعرض مقرتحات امليزانية  أيضاترحب  -7
 اخت هتاالتدابري اليت  أنعماهلا بشأن اللجنة ستستكمل أ وتالحظالتحسني   ةمواصل ىوتشجع علالصدد  

 .الدول األطراف ةعيستدرج تعليقاهتا يف تقاريرها املقدمة إىل مجو   والثالثني السادسة هتااحملكمة قبل دور 
                                                                            

 .2التوصية   )ASP/18/2/Rev.1-ICC(  تقرير املراجعة النهائية بشأن إدارة املوارد البشرية  (25)
 .213املرجع نفس   الفقرة (  26)
 .3  التوصية املرجع نفس   ( 27)
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 النهج االسرتاتيجي لتحسني عملية امليزنة -الم

 إن مجعية الدول األطراف 
االستقالل والسرية الالزمني للسماح للسلطة القضائية ومكتب املدع  العام  إذ تضع يف اعتبارها 

  هماأبداء مهام  
 استمرارية وضمان " 19-كوفيد"  لوابء الضارة اآلاثر من التخفيف من متكنت احملكمة أن تر  وإذ -1

 أن تالحظ وإذ للعمليات  السليمة إدارهتا يف االستخدامات وتعدد املرونة خالل من األعمال تصريف

 االستثنائية؛ الظروف هب   جزئيا تتصل امليزانية يف التكاليف ختفيضات

ابمليزانية لمناقشات املتعلقة التحضري ليف تقرير جلنة امليزانية واملالية قوم ب  الدور الرئيس  ال ن يتؤكد  - 2
اللجنة أن تتأكد من نشر تقاريرها يف أقرب وقت ممكن بعد كل دورة من  وتطلب إىلدورات اجلمعية  يف 

 دوراهتا؛
الدورة  ايةيوما على األقل من بد 45تكرر التأكيد على ضرورة تقدمي الواثئق  من حيث املبدأ  قبل  - 2

 عمل يف احملكمة؛املعنية للجنة بلغيت ال

على األمهية البالغة لتحقيق وفورات احلجم  وتبسيط األنشطة  وحتديد االزدواجية احملتملة   تشدد - 3
 وتعزيز التآزر داخل األجهزة املختلفة للمحكمة وفيما بني ه   األجهزة؛

ي ا كامال عند وضع ابجلهود املتواصلة اليت تب هلا احملكمة لتنفي  "مبدأ احملكمة الواحدة" تنفترحب  -4
 ؛امليزانية الربانجمية املقرتحة مما أد  إىل إدخال حتسينات يف عملية امليزنة

جبداول املقارنة الواردة يف تقرير اللجنة واليت تبني الزايدات السنوية يف امليزانيات الربانجمية املعتمدة  ترحب -5
انشط جيرن يف إطار الربانمج  وخمصصات امليزانية حبسب كل حتقيق 202028-2013خالل الفرتة 
 احملكمة إىل إدراج صيغ حمدثة هل   اجلداول يف املقرتحات املتعلقة ابمليزانية مستقبال ؛ وتدعوالرئيس  الثاين 

حملكمة بشأن موضوع مؤشرات األداء ابعتبار  أداة مهمة ال ن تقوم ب  اابلعمل املستمر  رحبت -6
احملكمة على مواصلة ه ا  شجعتو   ةفعالبصورة   السيما فيما يتعلق ابلقيادة واإلدارة هامهالالضطالع مب

ما يستجد  من تطورات بشأن  تبادل املعلومات مع الدول األطرافو العمل يف ضوء توصيات املراجع اخلارج  
 على صعيد مؤشرات األداء؛

 الصندوق أمانة تقييم عن( 2019 الثاين/نوفمرب تشرينة )املستقل الرقابة آلية بتقرير يتعلق فيما يالحظ   -7

 بقبول 2019 األول/ديسمرب كانون يف للضحااي االستئماين الصندوق إدارة جملس قرار للضحااي  االستئماين

 اجمللس موافقة إىل أيضا يشري  ؛تالتوصيا لتنفي  عمل خطة تقدمي التنفي ن املدير إىل وطلب التقرير توصيات

 االستئماين للصندوق املنقحة االسرتاتيجية اخلطة يف وإدماجها 2020  آذار/مارس يف العمل خطة على

 الصندوق إبخطار علما   ُييط ؛2020آب/أغسطس يف كالمها اعتمد كما أنشطت   وتعقب للضحااي

 تشرين يف الصادرة اإلدارة مب كرة وك لك األنشطة  تعقب أداة من العامة ابإلصدارات للضحااي االستئماين

 يف مبا للضحااي  االستئماين الصندوق ألنشطة وشاملة شفافة حماسبة إجراء وابلتايل  2020ر األول/أكتوب
 ابلتعاون للضحااي  االستئماين الصندوق وأمانة جملس وتشجع املستقلة؛ الرقابة آلية بتوصيات يتعلق ما ذلك

 الصندوق أداء حتسني إىل الرامية التدابري تنفي  مواصلة على احملكمة  قلم مع سيما وال احملكمة  مع الوثيق

                                                                            
 .اخلامس  املرفق  2-اجمللد الثاين  اجلزء ابء ،)ASP/19/20-ICC( 2020الواثئق الرمسية ... الدورة التاسعة عشرة ...   (28)
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 على التأثري يف املتمثلة االسرتاتيجية وأهداف  بواليت   يتعلق فيما والفعالية الكفاءة وزايدة للضحااي االستئماين

 التنظيم ؛ واألداء الضحااي
عادة احملتملة إلفرص يف اليف قيمة األنشطة اجلارية  مبا يف ذلك إعادة النظر ابستمرار  ةمهيأ تالحظ -8

والفعالة ومفتاح لتحقيق نتائج دية بعناية مبدأ مهم لإلدارة اجمل أن حتديد األولوايت وتشري إىل  (29)التوزيع
 انجحة؛

إىل احملكمة أن تواصل  ابلتشاور مع جلنة امليزانية واملالية  وبناء على توجيهات قلم احملكمة   تطلب -9
 تطوير عملية امليزانية عن طريق ما يل :

زايدة تعزيز "مبدأ احملكمة الواحدة" عن طريق ضمان أن تستند عملية امليزانية وافرتاضاهتا  )أ(
 حتديد األولوايت؛  مع منسق وقونوأهدافها األساسية إىل ختطيط اسرتاتيج  

مواصلة تعزيز احلوار وتبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف بشأن االفرتاضات  )ب(
 واألهداف واألولوايت اليت يقوم عليها مشروع امليزانية الربانجمية يف مرحلة مبكرة؛

 ستجابة حلاالت غري متوقعةاال عنداملرونة يف إدارة مواردها البشرية درجات استخدام أقصى  )ج(
 ؛ةتوزيع املوارد على أساس متطلبات عبء العمل الفعلي إبعادة  قدر ممكنقصى مع القيام  أب
االستمرار يف إجياد السبل املناسبة للحفاظ على قدرة احملكمة يف املد  الطويل على الوفاء  )د(

 ألطراف؛بواليتها بفعالية وكفاءة  مع مراعاة القيود املالية للدول ا
تعزيز احلوار وتبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف على مسببات التكلفة املتوسطة  )ه(

 األجل احملتملة هبدف تعزيز القدرة على التنبؤ ابمليزانية؛
 ؛ميع بنود امليزانيةالدقيقة جل اتوالنفق اتلضمان التنبؤ املمكنة  مواصلة ب ل كل اجلهود )و( 

تقدمي تقريرها السنون عن أنشطة وأداء الربامج مبا يف ذلك  حسب أن تواصل إىل احملكمة  تطلب -10
امليزانية املعتمدة  والنفقات والتباين على مستو  الربامج الفرعية مع ذات الصلة بشأن االقتضاء  املعلومات 

الستئمانية اليت تديرها احملكمة  مجيع بنود امليزانية  فضال عن النفقات واإليرادات املؤقتة جلميع الصناديق ا
 وينبغ  أن تقدم احملكمة ه   املعلومات يف بياانهتا املالية أيضا؛

 عملها؛ كفاءة يف ومستدامة هيكلية تعزيزات إىل السع  تواصل أن احملكمة إىل تطلب - 11
ابلتقارير املالية الشهرية اليت تقدمها احملكمة إىل الدول األطراف واليت تبني األرقام الشهرية ترحب  - 12

للتدفقات النقدية  وأرصدة الصندوق العام  وصندوق رأس املال العامل  وصندوق الطوارئ  وحالة األنصبة 
 ه   التقارير؛ على أمهية  وتشدداملقررة  والتنبؤات الشهرية والسنوية للتدفقات املالية  

إىل تقييد استخدام  وتدعوابملمارسات املالية اليت تعط  أولوية قصو  لدورة امليزانية السنوية  تلتزم -14
 .الصناديق املتعددة السنوات اليت تدار خارج دورة امليزانية

 املوارد البشرية -ميم

 إن مجعية الدول األطراف 
                                                                            

 .27 ةفقر   ال2-اجلزء ابءاجمللد الثاين    )ASP/18/20-ICC( 1920عشرة ...  الواثئق الرمسية ... الدورة الثامنة  (29)
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عناصر جمموعة بشأن املوافقة على تنفي   (30)ال ن اخت ت  يف دورهتا اخلامسة عشرة هاإىل قرار  إذ تشري 
مبا يتماشى مع التغيريات واجلداول الزمنية اليت   2017كانون الثاين/يناير   1اعتبارا  من األجر اجلديدة 

  اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة
رحب ابلسياسة اليت ين أعمال دورهتا الثامنة والعشرين ال ن قرير جلنة امليزانية واملالية عتتالحظ وإذ  

  (31)وضعتها احملكمة بشأن جمموعة عناصر األجر املعدلة
نظام اإلدارن للموظفني املتعلق مبنحة األمم لن احملكمة قدمت النص املعدل لأ وإذ تالحظ أيضا 
إىل جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا الثانية  واالستحقاقات ذات الصلةلتعليم ومنحة التعليم اخلاصة لاملتحدة 

  (32)عديالت املقرتحةأبن توافق اجلمعية على التأوصت والثالثني وأن اللجنة 
ابلعمل ال ن تقوم ب  احملكمة لتنفي  التعديالت املتعلقة بتنفي  جمموعة عناصر األجر اجلديدة  ترحب -1

 عايري النظام املوحد لألمم املتحدة؛ملوظف  الفئة الفنية والفئات العليا وفقا مل
للموظفني املتعلق مبنحة األمم املعدل للنظام اإلدارن  نصاًّ معدال   قدمت قد احملكمة أن إىل يشري وإذ -2

أن احلكمة تعتزم إصدار  تالحظو واالستحقاقات ذات الصلةلتعليم ومنحة التعليم اخلاصة لاملتحدة 
 ؛2021التعديالت ذات الصلة يف النظام اإلدارن للموظفني يف أوائل عام 

 (33)ابلتوجي  اإلدارن املتعلق بتصنيف وإعادة تصنيف الوظائف ال ن أصدر  املسجل حتيط علما    -3
تيها السادسة والثالثني والسابعة إىل جلنة امليزانية واملالية أن تواصل مراقبة تنفي  التوجي  اإلدارن يف دور وتطلب 

 جديدة طلبات أن احملكمة تقدمي بعدم قرارها إىل تشريوالثالثني وأن تقدم تقريرا  يف ه ا الشأن إىل اجلمعية  و 

على أن إعادة  وتشدد( 34)يةاإلدار  للتعليمات اجلديد االستعراض من االنتهاء يتم أن إىل التصنيف إلعادة
 وتشري إىلتصنيف الوظائف ال ميكن أن تستخدم أداة للرتقية أو متثل تبعة من تبعات تزايد أعباء العمل 

 أمهية اإلنصاف والشفافية يف كافة عمليات اختاذ القرار؛
من  ةموحد ةإىل تطبيق جمموع ةن تسع  احملكمة جاهدأببتوصيات املراجع اخلارج   حتيط علما    – 4

 موافاة ىاحملكمة عل وتشجع  (36)وتنشر لألخالقيات وأبن تضع ميثاقا   (35)املوارد البشرية إدارة تسياسا
 ات؛توصيه   التنفي  علومات حمدثة عن الدول األطراف مب

أن   الحظتو اإلدارة احلكيمة للموارد البشرية للمحكمة لضمان االنضباط الكامل للميزانية   شجعت -5
 .(37)مناسبجيب تربير مجيع املوظفني اجلدد من أن فئة   مبا يف ذلك املوظفون املؤقتون  بشكل 

 اإلحاالت من جملس األمن -نون

                                                                            
(30)  ASP/15/Res.1-ICC 1  القسم نون  الفقرة. 

 .105  الفقرة 1-اجمللد الثاين  اجلزء ابء  )ASP/16/20-ICC( 2017الواثئق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة ...   (31)
 .121  الفقرة 1-الثاين  اجلزء ابء اجمللد  )ASP/18/20-ICC( 9201عشرة ...  لواثئق الرمسية ... الدورة الثامنةا  (32)
(33) ICC/AI/2018/002  22  2018تشرين الثاين/نوفمرب. 
 .43  الفقرة 2-اجمللد الثاين  اجلزء ابء  )ASP/18/20-ICC( 9201الواثئق الرمسية ... الدورة الثامنة عشرة ...   (34)
  .2. التوصية )ASP/17/7-ICC(تقرير املراجعة النهائية بشأن إدارة املوارد البشرية   (35)
 .240-238الفقرات   املرجع نفس   (36)
 .37  الفقرة 2-اجمللد الثاين  اجلزء ابء  )ASP/18/20-ICC( 9201الواثئق الرمسية ... الدورة الثامنة عشرة ...   (37)
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 إن مجعية الدول األطراف 
مع القلق أن الدول األطراف حتملت وحدها حىت اآلن النفقات اليت تكبدهتا احملكمة  إذ تالحظ 

  (38)نتيجة لإلحاالت من جملس األمن التابع لألمم املتحدة
من نظام روما األساس  اليت تنص على أن تغطى نفقات احملكمة واجلمعية   115إىل املادة  وإذ تشري 

األمم املتحدة  رهنا مبوافقة اجلمعية العامة  وخباصة فيما يتصل ابلنفقات يف مجلة أمور  ابألموال املقدمة من 
 املتكبدة نتيجة لإلحاالت من جملس األمن 

من اتفاق العالقة بني احملكمة واألمم  13من املادة  1أن   عمال ابلفقرة  وإذ تضع يف اعتبارها 
وجب قرار للجمعية العامة لألمم املتحدة املتحدة  ختضع الشروط اليت ترصد مبوجبها أن أموال للمحكمة مب

 لرتتيبات مستقلة 
بتقرير قلم احملكمة بشأن التكاليف التقريبية املخصصة حىت اآلن يف احملكمة واملتعلقة  حتيط علما   -1

أن امليزانيات املعتمدة املخصصة لإلحاالت من جملس األمن  وتالحظ  (39)ابإلحاالت من جملس األمن
 مليون يورو تقريبا وأن الدول األطراف حتملت حصراي ه   املبالغ؛ 70بلغت حىت اآلن 

 الدول األطراف على مواصلة املناقشات بشأن إمكانية املض  قدما يف ه   املسألة؛ تشجع -2
احملكمة إىل مواصلة تناول ه   املسألة يف احلوار املؤسس  مع األمم املتحدة وتقدمي تقرير يف  تدعو -3

 للجمعية. العشرينه ا الشأن إىل الدورة 

 االسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات -عني

 إن مجعية الدول األطراف 
الية يف دورهتا احلادية والثالثني بشأن االسرتاتيجية اخلمسية بتوصية جلنة امليزانية واملإذ حتيط علما   

  (40)لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات )"االسرتاتيجية"(
حبل ضمن تزويد جلنة امليزانية واملالية  يف دورهتا الثانية والثالثني   (41)إىل طلب احملكمةتشري وإذ  

لتحويل األموال غري املنفقة من االسرتاتيجية  النامجة عن التأخري املوضوع  معايري النظام املايل والقواعد املالية 
   من سنة مالية إىل السنة املالية التالية هلا يف الشراء
ن تواصل احملكمة تنفي  االسرتاتيجية أب (42)بتوصية اللجنة يف دورهتا الثالثة والثالثني وإذ حتيط علما 

النحو الوارد يف تقرير اللجنة  ىعل 2021 -2019يف للسنوات أساس التقديرات القصو  للتكال ىعل
  ألف يورو 2 072.5: 2020  وألف يورو  2 168.5: 2019والثالثني ) يةعمال دورهتا احلادأعن 

                                                                            
 ( جمللس األمن التابع لألمم املتحدة.2011)1970( و2005)1593قراران ال  (38)
(39) ASP/19/17-ICC. 
 .104  الفقرة 2-اجمللد الثاين  اجلزء ابء  )ASP/17/20-ICC( 2018الواثئق الرمسية ... الدورة السابعة عشرة ...   (40)
(41)  Res.4/8ASP/1-ICC 1  القسم عني  الفقرة. 

(42) /ASP-ICC  2019 عشرة ... الثامنةالواثئق الرمسية ... الدورة )ASP/18/20-ICC(  86  الفقرة 2-اجمللد الثاين  اجلزء ابء. 
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 ؛(43)ألف يورو( 2 559.5: 2021و
 هناية حىت االسرتاتيجية بتمديد( 44) والثالثني اخلامسة دورهتا يف اللجنة توصية أيضا تالحظ وإذ

 158 و 2021 لعام يورو ألف 2 5و052 مببلغ فاقتلال جديدة قصو  وضع حدود مع  2022م عا
   2022 لعام يورو ألف

 يورو  ألف 403,9 قدرها متوقعة إمجالية وفورات عن ستسفر االسرتاتيجية أن ك لك يالحظ وإذ
 ال ن يورو ألف 8 670,9بالغ قدر   ال موعاجملو  يورو ألف 8 267,0 البالغ املتوقع التنفي  إىل استنادا

  (45)األصل يف اللجنة ت أقر  
لعام لإلسرتاتيجية زء من امليزانية املعتمدة اجل  أن يظل للمشروع األجل ةطويلالطبيعة نظرا لل  قررت -1

 ؛2021يف عام  حامتاألف يورو   165والبالغ قدر   الناجم عن التأخري املوضوع  يف الشراء  2020
 .اللجنة  تقريرا سنواي عن تنفي  االسرتاتيجية من خاللن يقدم إىل اجلمعية  أاملسجل  طلب إىلت -2

                                                                            
  98  الفقرة 2-اجمللد الثاين  اجلزء ابء  )ASP/17/20-ICC( 2018الواثئق الرمسية ... الدورة السابعة عشرة ...   (43)

 .5اجلدول 
 .75الفقرة   2-اجمللد الثاين  اجلزء ابء ،)ASP/19/20-ICC( 2020الواثئق الرمسية ... الدورة التاسعة عشرة ...   (44)
 .3  اجلدول 74  الفقرة املرجع نفس   (45)
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 ICC-ASP/19/Res.2 القرار

 2020كانون األول /ديسمرب   16اعتُمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة الرابعة املعقودة يف 

ICC-ASP/19/Res.2  
 مشروع قرار بشأن التعاون

 إن مجعية الدول األطراف 
ر ال ن أقرت  ( RC/Dec.2 )الوثيقةأبحكام نظام روما األساس   وابإلعالن املتعلق ابلتعاون  إذ ت ك ِّ

ال ن ُعقد يف كمباال  وابلقرارات والبياانت السابقة الصادرة عن   ؤمتر االستعراضاملالدول األطراف يف 
  ICC-ASP/9/Res.3و  ICC-ASP/8/Res.2 لتعاون  مبا فيها القراراتيتعلق ابمجعية الدول األطراف فيما 

  ICC-ASP/13/Res.3  وICC-ASP/12/Res.3و  ICC-ASP/11/Res.5و  ICC-ASP/10/Res.2و
، ICC-ASP/17/Res3و  ICC-ASP/16/Res.2و  ICC-ASP/15/Res.3و  ICC-ASP/14/Res.3و

  ICC-ASP/6/Res.2 الست والستني املرفقة ابلقرار ابلتوصياتو ، ICC-ASP/18/Res.3و
على وضع حد لإلفالت من العقاب مبحاسبة مقرتيف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق  العزم وإذ ُيدوها

أن  جيب تعزيز مالحقة ه   اجلرائم بصورة فعالة وسريعة  بوسائل  تؤك ِّد من جديداجملتمع الدويل أبمجع   وإذ 
 منها تعزيز التعاون الدويل 

د على أمهية التعاون واملساعدة الفعالني والشاملني من جانب الدول األطراف والدول  وإذ تشد ِّ
األخر  واملنظمات الدولية واإلقليمية لتمكني احملكمة من االضطالع ابملهام املنوطة هبا يف إطار واليتها 

لتعاون تعاوان كامال احملدَّدة يف نظام روما األساس   وعلى أن  يقع على عاتق الدول األطراف التزام عام اب
ذلك  مبا يفمرتكبيها   حقةيف اجلرائم اليت تندرج يف إطار واليتها ومال يقاتمع احملكمة فيما جتري  من حتق

على النحو األخر  تنفي  أوامر إلقاء القبض وطلبات التسليم  إىل جانب سائر أشكال التعاون بما يتعلق 
 س  من نظام روما األسا 93املبنيَّ يف املادة 

ICC-من القرار  36  املقدم عمال ابلفقرة عمال ابلفقرة (1)بتقرير احملكمة عن التعاون وإذ ترحب

ASP/18/Res.3  
وال ين  عليهم ابلقبض أمرا احملكمة أصدرت ال ين ألشخاصاب االتصال  ينبغ  جتنب نأ تالحظ وإذ

 األساس   روما نظام هدافخيل ه ا االتصال أب عندماه ا األمر معلقا بشأهنم  زالال ي
لتنظر فيها الدول للقبض اليت أصدرها مكتب املدع  العام توجيهية البادئ املإىل  أيضاوإذ تشري 

فراد اخلاضعني ألوامر القبض الصادرة عن االتصاالت غري األساسية مع األ  يف مجلة أمور  إلغاء ومن بينها

                                                                            
(1)  ASP/19/25-ICC . 
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التعامل مع األفراد ال ين ال خيضعون ألمر حاولة والقيام  عندما يكون االتصال هبم ضروراي  مباحملكمة 
  الأو ابلقبض 

تبني ِّ سياسة األمانة العامة لألمم املتحدة فيما يتعلق ابالتصاالت اليت توجيهية البادئ املإىل  وإذ تشري
أصدرت  ال ين بني مسؤويل األمم املتحدة واألشخاص ال ين أصدرت احملكمة أوامر إبلقاء القبض عليهم أو

 ثوهلم أمامها  احملكمة استدعاءات مل
ُ
رفق برسالة األمني العام لألمم املتحدة إىل رئيس اجلمعية على النحو امل

 ،2013أبريل /نيسان 3املؤرخة يف  العامة ورئيس جملس األمن
 املتهمني  وتنفي ها حقوقطلبات التعاون أن تراع  أبن  ينبغ   وإذ تقر
 مات الدولية واإلقليمية لتعزيز التعاون يف جمال االتفاقات الطوعية ابلدعم ال ن تقدم  املنظ وإذ تشيد
ال ن ُعقد يف   ؤمتر االستعراضامليف على نفسها ابلتعهدات اليت قطعتها الدول األطراف  وإذ ت ك ِّر

 أبمهية السهر على املتابعة املالئمة فيما خيص الوفاء هب   التعهدات  وإذ تنو ِّ التعاون   كمباال بشأن
ال ن  (2)ابلقرار املتعلق ابستعراض احملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساس  علما حتيط وإذ

معاجلة القضااي التالية على اعتمدت  مجعية الدول األطراف يف دورهتا الثامنة عشرة وال ن يطلب إىل املكتب "
متاما  مبا يتماشى بطريقة شاملة  ق فريقي  العاملني وآليات التنسيمن خالل   2020سبيل األولوية يف عام 

  "األساس  روما ونظام احملكمة لتعزيز املمكنة جملاالتا مصفوفة"ب "  ومع والايهتا ]...[: )أ( تعزيز التعاون
ألة كمستعزيز التعاون   حتدد واليت اجلمعية  رائسة أعدهتا اليت  2019 أكتوبر/األول تشرين 11 املؤرخة
 الفريقني العاملني التابعني للمكتب و  املكتب يتناوهلا نأ ينبغ  ةولويأ ذات

خرباء املستقلني للمحكمة اجلنائية الدولية ونظام للالنهائ  االستعراض "تقرير  ب وإذ حتيط علما أيضا
    ال ن أعد  اخلرباء املستقلون0202سبتمرب أيلول/ 30املؤرخ  روما األساس "

د   -1 اليت يتم تشجيعها والدول األخر  امللزمة ابلتعاون مع احملكمة أو  فعلى أمهية قيام الدول األطرا تشد ِّ
من نظام روما األساس  أو بقرار صادر عن جملس األمن التابع لألمم  9ابلباب  عمالعلى التعاون معها 

ملا قد يرتتب على حنو فعال  املتحدة ابلتعاون مع احملكمة وبتقدمي املساعدة هلا يف الوقت املناسب وعلى 
أن عدم  ؤكدوت  من آاثر على كفاءة احملكمةعدم التعاون معها هب   الصورة يف سياق اإلجراءات القضائية 

                                                                            
 .2019كانون األول/ديسمرب   6  املعتمد يف اجللسة العامة التاسعة املعقودة يف ASP/18/Res.7-ICCالقرار (  2)
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على قدرة احملكمة على تنفي  واليتها  السيما عندما يتعلق األمر أتثريا سلبيا تنفي  طلبات التعاون يؤثر 
 إبلقاء القبض على األشخاص ال ين صدرت بشأهنم أوامر ابلقبض عليهم وتسليمهم؛ 

 تنفيذ أوامر القبض 

  شخصا 13أو طلبات التسليم الصادرة حبق لقبض ا إزاء عدم تنفي  أوامرالبالغ عن قلقها  تعرب    -2
الثاين/نوفمرب  وتشرين 2020لى شخصني مشتب  هبما وتسليمهما إىل احملكمة يف حزيران/يوني  رغم القبض ع

 لقبض على هؤالء األشخاص وتسليمهم إىل احملكمة؛ابالدول على التعاون التام وفقا  اللتزامها  وحتث 2020
 اسرتاتيجياتوتنفي   لوضع احملكمة وقلم ةالعام ةاملدعيمكتب  يب هلا اليتاملشرتكة  اجلهود الحظت -3

 املعين ةجهز ألا بني املشرتك العامل الفريق اطار يف هبم املشتب  ىعل القبض لتعزيزمشرتكة والقيام ببعثات 
 ؛2016 مارس/آذار يف أنشئ ال نالقبض  ابسرتاتيجيات

م هبعلى أن اخلطوات والتدابري امللموسة الرامية إىل أتمني إلقاء القبض على املشتب   تعيد التأكيد    -4
يتعنيَّ أن يُنظر فيها على حنو منظَّم ومنهج   ابالستناد إىل اخلربة املكتسبة يف إطار النظم الوطنية  واحملاكم 

 الدولية املخصصة واملختلطة  إىل جانب احملكمة اجلنائية الدولية؛
 واحملكمة الدول بني التعاون لتحسني العملية احللول نأبش املناقشات ةمواصل ضرورة عل  شددت    - 5

 لتعاوناملعنيان اب انيسر امل نظمها اليت الدراسية احللقة عقب املعلقة القبض أوامر تنفي  احتماالت تعزيز هبدف
 الهان؛ يف 2018 نوفمرب/الثاين تشرين 7 يف
لقبض عليهم  أصدرت احملكمة أوامر ابابألشخاص ال ين االتصال نب جت لدول األطراف علىا حتث  -6
 الدولية واملنظمات الدول تب هلا اليت ابجلهود ترحبو ضروراي  االتصال ه اأن  الطرف الدولة رت مل ما
مبا لديها من  طوع  أساس ىعل احملكمة ختطر نأ األطراف للدول جيوز أبن  قروت الصدد  ه ا يف ةقليميإلوا

 ؛ ا التقييمهلاتصاالت مع أشخاص صدرت يف حقهم أوامر ابلقبض نتيجة 

 التشريعات التنفيذية لنظام روما األساسي 

تنفي  االلتزامات الناشئة عن  على  يقابل أبن التصديق على نظام روما األساس  جيب أن  ت ك ِّر    -7
يف ه ا الصدد الدول األطراف يف نظام روما  وحتث    يةتنفي الالتشريعات  السيما من خاللالصعيد الوطين  
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 لضمان ةفعال وهياكل إجراءاتعلى القيام ب لك مع وضع ه   التشريعات مثل األساس  اليت لام تعتمد بعد 
 القضائية؛ واملساعدة ابلتعاون يتعلق فيماابلكامل  األساس  روما نظام مبوجب ابلتزاماهتا الوفاء ىعل قدرهتا
مشروع  ابجلهود اليت تب هلا الدول ومنظمات اجملتمع املدين واحملكمة  مبا يف ذلك من خالل تقر     -8

 يةتنفي التشريعات الالوع  وتيسري صياغة  زايدةاألدوات القانونية  لتيسري تبادل املعلومات واخلربات بغية 
 ؛األطراف الدول بني املمارسات وأفضل اخلربات تبادل زايدة ضرورة ىعل وتشددعلى الصعيد الوطين 

 املشاورات غري الرمسية وإنشاء جهات التنسيق 

ع    -9 تنسيق املسائل مكلف بأو هيئة مركزية وطنية أو فريق عامل /على إنشاء جهة تنسيق و لالدو  تشج ِّ
كجزء    وفيما بينها   مبا يف ذلك طلبات املساعدة  ضمن املؤسسات احلكوميةهااملتصلة ابحملكمة وتعميم

 من اجلهود الرامية إىل جعل اإلجراءات الوطنية املتعلقة ابلتعاون أكثر كفاءة  حسب االقتضاء؛
 ةليآ إبنشاء املتعلقة اجلدو  دراسة نأبش للجمعية ةعشر  الثالثة الدورة إىل املقدم التقرير إىل تشري -10

 ة ناقشامل ةمواصل ىعل األطراف الدول وتشجع الوطنية  للسلطات تنسيق
من أجل متكني للتعاون واملساعدة ركزة طلبات ملتقدمي تب هلا احملكمة املستمرة اليت اجلهود ؤكد ت    -11

احملكمة إىل مواصلة حتسني  تدعوولتلك الطلبات   سرعةب االستجابةمن الدول األطراف وغريها من الدول 
 إىل الدول وتدعومناسبة من حيث التوقيت للتعاون واملساعدة  ددة وكاملة و حمطلبات يف إرسال ممارساهتا 

 الوطنية والسلطات طلباتال تصوغ اليت احملكمة ةأجهز  بني جتماعاتتيسري االو قدمي املشورة ت يف النظر
 املعلومات نقل أو ةساعدامل سبلحول  معا حلول إجياددف هب تنفي ها عن املطاف هناية يف املسؤولة املختصة
 ؛قدما للمض  يةفعال السبل أكثر ةومناقش الطلبات تنفي  ةمتابعإىل   االقتضاء وعند  املطلوبة

 التحقيقات املالية وجتميد األصول 

العائدات فيما يتعلق بطلبات احملكمة الرامية إىل حتديد بصورة فعالة وبسرعة ن التعاون أب قرت   -12
الضحااي  جلرب أضرارابلغ األمهية أمر  ضبطها وجتميدها أو  وتعقبها مية اجلر أدوات واملمتلكات واألصول و 

 ملساعدة القانونية؛تصلة ابلتكاليف املورمبا ملعاجلة ا
د    -13 على أمهية وجود إجراءات وآليات فعالة تسمح للدول األطراف وغريها من الدول ابلتعاون  تشد ِّ

  أبسرع ما ميكن ضبطهاوجتميدها أو  وتعقبهال  واملمتلكات واألصو العائدات مع احملكمة على حتديد 
الدول األطراف إىل أن تتخ  يف ه ا الصدد إجراءات وتضع آليات فعالة وحتسنها بغية تيسري  كافة وتدعو

 التعاون بني احملكمة والدول األطراف وغريها من الدول واملنظمات الدولية؛
-ICCابلقرار املرفقاألصول  اسرتداد نأبش قانوان امللزم غري ابريس إعالن ةمهيأ إىل شريت -14

ASP/16/Res. 2؛ 

 تشجيع  و األطراف الدول بني الصلة ذات املعلومات تبادل لتعزيزآمنة  ةرقميصة منإبطالق  ترحب -15
 تعرتض اليت العملية التحدايت حتديدو   احملكمة مع التعاون ىعل الدول ةقدر  وتعزيز  الدول بني التعاون
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 املالية التحقيقات ومتطلبات احملكمة بوالية الوع  وزايدةبصورة فعالة   ابلتعاون املتعلقة احملكمة طلبات تنفي 
 ؛2021 عام يفلتعزيز املنصة  اجلمعية ةوأمان احملكمة مع العمل ةمواصل وتقرراألصول   واسرتداد

 التعاون مع الدفاع 

من أجل الدول األطراف على التعاون لتلبية طلبات احملكمة الصادرة لصاحل أفرقة الدفاع   حتث      -16
 اإلجراءات أمام احملكمة؛ضمان نزاهة 

 اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاانهتا 

حملكمة الدول األطراف والدول غري األطراف اليت مل ُتصبح بعد طرفا يف اتفاق امتيازات ا تدعو    -17
يف تشريعاهتا الوطنية  إىل إدراج االتفاق و   ألولويةالقيام ب لك على سبيل ااجلنائية الدولية وحصاانهتا إىل 

 حسب االقتضاء؛

 التعاون الطوعي 

بتنفي  والية احملكمة  لوالشهود من أمهية  الضحاايمبا تتسم ب  تدابري محاية  تقر    -18 ابتفاق  وترحِّ
املزيد من اتفاقات  على احلاجة إىلوتشدد لتعاون  القرار األخري املتعلق ابمن  د املعقود اجلديإعادة التوطني 

 ؛بسرعة من أجل إعادة توطني الشهودإعادة التوطني مع احملكمة  وترتيبات
مجيع الدول األطراف وغريها من الدول إىل النظر يف تعزيز تعاوهنا مع احملكمة إببرام اتفاقات  تدعو  -19

 أسرهموالشهود و  الضحاايأو ترتيبات معها  أو أبية وسيلة أخر   فيما يتعلق أبمور منها تدابري محاية 
 ؛إدالء الشهود بشهاداهتم واألشخاص اآلخرين املعرَّضني للخطر بسبب

  إيالء االعتبار الالزم إلجياد أسرهمأبن  ينبغ   عندما تتبنيَّ ضرورة إعادة توطني الشهود و  رتق    -20
البيئة  يريبعد اجلغرايف وتغللالتكاليف اإلنسانية   وتقلل أيضا من الصارمةالسالمة حلول تف  مبتطلبات 

للصندوق اخلاص بعمليات إعادة مجيع الدول األطراف على النظر يف تقدمي تربعات  ثوحتاللغوية والثقافية  
 التوطني؛

واإلفراج املؤقت األحكام يف إنفاذ التعاون مع احملكمة احتمال زايدة االحتياج إىل على  تشدد   -21
إىل أن  ينبغ   تشريو   هنايتهامن نتيجة القرتاب املزيد من القضااي يف السنوات القادمة واإلفراج النهائ  

رك يف املسؤولية عن تنفي  أحكام انظام روما األساس  أن تشاملنصوص علي  يف للدول األطراف وفقا للمبدأ 
أن تنظر إىل الدول األطراف  وتدعووفقا ملبادئ التوزيع العادل   واإلفراج املؤقت واإلفراج النهائ  السجن

 جبدية يف إبرام اتفاقات مع احملكمة حتقيقا هل   الغاية؛
االتفاقات أو الرتتيبات اإلطارية أو أن وسيلة يف جمال وتشجع أيضا عملها احملكمة شيد بعمل ت  -22

اليت  وإنفاذ األحكام -مبا يف ذلك يف حالة الرباءة  - اإلفراج املؤقت واإلفراج النهائ  ثلأخر  يف جماالت م
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 حلقوق األشخاص عمال بنظام روما األساس  وضمااناملتهمني و  هبمضمان حقوق املشتب  قد تكون ضرورية ل
 مجيع الدول األطراف على النظر يف تعزيز التعاون يف ه   اجملاالت؛ ثوحتاملدانني  

  من خالل فريقي  العاملني  املناقشات بشأن االتفاقات أو الرتتيبات أن يواصل إىل املكتب تطلب  -23
 ؛ينعن ذلك إىل اجلمعية يف دورهتا العشر  اتقرير أن يقدم و  الطوعية  اإلطارية

 التعاون مع األمم املتحدة 

ب  -24 واآلليات املنظمات الدولية واإلقليمية غريها من التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة و بزايدة  ترحِّ
هبدف تعزيز املالحقة القضائية حلكومات املشرتكة بني اواملؤسسات واحلفاظ عليها  ةدلألمع اذات الصلة جب

 ؛ه ا التعاون على مواصلةوتشجع   احملكمةللجرائم اليت تدخل يف اختصاص 
الدول األطراف على استكشاف إمكانيات تيسري املزيد من التعاون والتواصل بني احملكمة  حتث  -25

عندما ُييل وواضحة واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية  مبا يف ذلك عن طريق أتمني والايت كافية 
 بنيالدعم الدبلوماس  واملايل؛ والتعاون  والتيقن مناالت إىل احملكمة  جملس األمن التابع لألمم املتحدة ح

مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة  ومتابعة ه   اإلحاالت  فضال عن مراعاة والية احملكمة يف سياق 
جملس األمن بشأن العقوابت  جماالت أخر  من جماالت عمل جملس األمن  مبا يف ذلك صياغة قرارات

 اقشات املواضيعية والقرارات ذات الصلة؛واملن

 الدعم الدبلوماسي 

د    -26 على أمهية قيام الدول األطراف بتعزيز وتعميم الدعم الدبلوماس  والسياس  وغريمها من  تشد ِّ
أشكال الدعم ألنشطة احملكمة  وعلى أمهية مواصلة تعزيز الوع  هب   األنشطة وفهمها على املستو  الدويل  

ه ا تحقيق لعضويتها يف املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية االستفادة من دول األطراف على الوتشجع 
 ؛الغرض

 تعزيز احلوار مع مجيع أصحاب املصلحة 

تنفي  التوصيات الست والستني بشأن التعاون اليت ابلعمل ال ن مت االضطالع ب  بشأن  ترحب   -27
جلميع ميكن اليت احملكمة و  اأعدهتالنشرة اليت إىل  وتشري  (3)2007اعتمدهتا الدول األطراف يف عام 

ذات  لتعزيز التوصيات الست والستني وزايدة فهم اجلهات الفاعلة الوطنية أصحاب املصلحة استخدامها
 وتنفي ها؛ واحملكمة الصلة
املشاركان املعنيان حبلقة النقاش املشرتكة بشأن تعزيز التعاون مع احملكمة اليت نظمها امليسران ترحب  -28

 ؛2020تشرين األول/أكتوبر  5ابلتعاون وجهات التنسيق املعنية بعدم التعاون يف 
  يف مجلة أمور   متابعة إعالن ابريس بشأن تناولال ن ي (4)بتقرير املكتب عن التعاون حتيط علما  -29

عالقة والنظر يف   منة للتعاونآمنصة رقمية العمل املتعلق إبنشاء و   التحقيقات املالية واسرتداد األصول

                                                                            
    املرفق الثاين.ASP/6/Res.2-ICC القرار (3)
 .19/33ASP/-ICC الوثيقة  (4)
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إجراءات املتابعة املتعلقة بقضااي التعاون احملددة يف إطار عملية بشأن ومقرتحات   احملكمة ابألمم املتحدة
 ؛2021استعراض وتعزيز احملكمة ونظام روما األساس   واجملاالت ذات األولوية لعام 

 تشاورابلتعاون لل عنيةالتابعة جلمعية الدول األطراف وامل تيسريال آليةاإلبقاء على  املكتب إىل تطلب  -30
 من احلكومية غري واملنظمات الصلة ذات واملنظمات األخر  املهتمة والدول واحملكمة الدول األطراف مع
   احملكمة؛  مع تعزيز التعاون زايدة أجل
إىل املكتب اإلسراع  من خالل فريقي  العاملني  يف استعراض تنفي  التوصيات الست  طلبت -31

 ؛والستني  ابلتعاون الوثيق مع احملكمة  حسب االقتضاء
 ملتابعةالقيام  من خالل اآللية املعنية ابلتعاون  ومع مراعاة اآللية اليت أنشئت إىل املكتب  تطلب -32

اء املستقلني اليت بدأت الستعراض احملكمة وتعزيزها  أن يدرس املسائل عملية تقييم وتنفي  توصيات اخلرب 
والتحدايت املتصلة ابلتعاون  بغية حتديد التدابري امللموسة وإجراءات املتابعة من أجل التصدن لتلك 

تقدمي مع اإلطار العام لمبا يتماشى   ينالتحدايت وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورهتا العشر 
 التقارير ال ن حددت  اجلمعية لآللية؛

معاجلة عدد من القضااي اليت املعنية ابلتعاون   يواصل  من خالل آلية التيسريأن إىل املكتب  طلبت -33
 نصةزايدة تطوير حمتو  املأن يويل األولوية ملواصلة العمل على يف السنوات األخرية  و ذات أولوية كانت 
  لتعاونمعنية ابمواضيعية إقليمية إنشاء جهات تنسيق مشاورات حول استصواب عقد   و للتعاون ةاآلمن

التنسيق املعنية ابلتعاون  وتعميق العالقة بني األمم جهات إنشاء هيكل دائم لشبكة من املمارسني الوطنيني و 
 احملكمة؛املتحدة ووكاالهتا وكياانهتا  مبا يف ذلك لبناء القدرات من أجل تعزيز التعاون مع 

عامة ات الناقشالوسائل اليت ميكن للجمعية من خالهلا أن تواصل املاملكتب على حتديد  تشجع  -34
 ؛وأوامر القبض ابلتعاون  مبا يف ذلك مسألة التحقيقات املاليةاملتعلقة ددة احملمواضيع لل

حملكمة واختاذ مجيع اإلجراءات أبمهية ضمان بيئة آمنة لتعزيز وتشجيع التعاون بني اجملتمع املدين وا تقر -35
 الالزمة ملواجهة أعمال التهديد والتخويف اليت تستهدف منظمات اجملتمع املدين؛

املتعلقة  من تنظيم حلقتها الدراسية السابعةجائحة الكوروان أبن احملكمة مل تتمكن بسبب  يط علما  حت -36
ه   احللقة الدراسية من املتوقع أن تعقد وأبن تقرير  ابلتعاون خالل الفرتة املشمولة ابلاملعنية التنسيق جبهات 
 احملكمة بني والتعاون احلوار لتعزيز ةهام منابر شكلتلك احللقات الدراسية ت نأ تؤكدو   2021 يف عام
 أصحاب مجيع وتشجع التقين  التعاون جماالت يف اجلديدة التطورات بشأن ذلك يف مبا األطراف  والدول

 املعلومات بتبادل تسمح اليت املناسبات تنظيم ةمواصلعلى   املدين اجملتمع منظمات ذلك يف مبا املصلحة 
 احملددة؛ للتحدايت حلول عنالبناء  والبحث التعاون تعزيزدف هب

بتقرير احملكمة عن  وترحباجلمعية لتعزيز التعاون   اتب هلاجلهود اليت  مهية مسامهة احملكمة يفأبقر ت  -37
تضمن بياانت مفصلة عن الردود املقدمة من الدول األطراف  مبا يف ذلك تسليط الضوء يال ن ( 5)التعاون

عن التعاون يف دورهتا  داثإىل احملكمة أن تقدم إىل اجلمعية تقريرا حم تطلبو على التحدايت الرئيسية 
 ين. العشر 

                                                                            
 . ASP/18/16-ICC الوثيقة   (5) 



 ICC-ASP/19/20 

20-A-130721 40 

 
 ICC-ASP/19/Res.3 القرار

 2020كانون األول /ديسمرب   16يف اجللسة العامة الرابعة املعقودة يف اعتُمد بتوافق اآلراء 

ICC-ASP/19/Res.3  
 الدولية اجلنائية احملكمة قضاة مكافآت بشأن قرار

 إن مجعية الدول األطراف  
ال ن اعتمدت مبوجب  اختصاصات مراجعة أجور  ICC-ASP/18/Res.2قرارها إذ تشري إىل 

 1القضاة 

املقدم إىل مكتب مجعية الدول األطراف وفقا  لتلك  2ر القضاة الفريق املعين أبجو بتقرير رحب توإذ 
  االختصاصات 

 األجر ككل  عناصر فيما يتعلق مبجموعة 3ةجور القضااملعين أب فريقال يتتوصي وإذ تضع يف اعتبارها

ابالستعاضة عنها  4حملكمة اجلنائية الدولية اب املتفرغني قضاةلتعديل شروط اخلدمة والتعويضات ل قررت -2
 املسامهةة  مبا يف ذلك لألمم املتحدد يف النظام املوحكيل األمني العام اخلدمة والتعويضات لو  بشروط

يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظف  األمم املتحدة  ابإلضافة إىل البدالت احملددة يف 
وختضع مواءمة شروط اخلدمة والتعويضات اجلديدة مع معايري النظام املوحد  الت ييل األول هل ا القرار.

                                                                            
 .األول  املرفق Res.2/18ASP/-ICC القرار (1)
 . 18/9ASP/1-ICC الوثيقة   (2)
 .20لفقرة ، ا ASP/19/18-ICC الوثيقة   (3)
  لقراروا  .ASP/6/Res.6-ICC ابلقرار  املعدل   ASP/3/Res.3-ICCالقرار اجلمعية يف  على النحو املعتمد من (4)

ICC-ASP/18/Res.2  . 
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من نظام روما األساس  للمحكمة  49ملادة حكام الألمم املتحدة  وأن تعديالت الحقة هلا  أل
 اجلنائية الدولية؛

على  5حملكمة اجلنائية الدوليةاب غري املتفرغني قضاةللط اخلدمة والتعويضات تعديل شرو  أيضا قررت -3
 النحو املبني يف الت ييل الثاين هل ا القرار؛

للقضاة املتفرغني والقضاة غري املتفرغني   خلدمة والتعويضات اجلديدةايبدأ نفاذ شروط  أن قرر ك لكت -4
 ؛2021آذار/مارس  11أعال   يف  2و  1على النحو املنصوص علي  يف الفقرتني 

 اخلضوع )أ(بني   خالل الفرتة املتبقية من واليتهم  االختيارتيح للقضاة احلاليني إمكانية تأن قرر ت -5
اجلديدة  على  اتشروط اخلدمة والتعويضل اخلضوع أو )ب(  6احلالية اتشروط اخلدمة والتعويضل

 أعال ؛ 1النحو املنصوص علي  يف الفقرة 

ة  والدورات الالحقة  عشرة للجمعيالقضاة املنتخبون خالل الدورة التاسعة  يكون أنتقرر أيضا  -6
اجلديدة  على النحو املنصوص  ات لشروط اخلدمة والتعويضايحصر خاضعني خالل فرتة واليتهم  

 أعال   حسب االقتضاء؛ 2و  1علي  يف الفقرتني 

 تراها  التدابري االنتقالية اليت املعين أبجور القضاة فريقالإىل احملكمة أن تعتمد  ابلتشاور مع  تطلب -7
من نظام روما األساس  للمحكمة اجلنائية الدولية   49يف ذلك ضمان االمتثال للمادة    مباالزمة

 4اجلديدة  عمال ابلفقرة  اتفيما يتعلق ابلقضاة احلاليني ال ين خيتارون شروط اخلدمة والتعويض
 )ب( أعال ؛

)ب(  4وفقا للفقرة   ابلتشاور مع القضاة احلاليني الزمةاحملكمة إىل اختاذ أن ترتيبات تشغيلية  تدعو -8
 ؛2021آذار/مارس  11اجلديدة اعتبارا من  اتأعال   من أجل انتقاهلم إىل شروط اخلدمة والتعويض

سُتستوىف من امليزانية املعتمدة  2021أن تكاليف شروط اخلدمة والتعويضات اجلديدة يف عام تالحظ  -9
 للمحكمة.

                                                                            
إصدار  يف اجلزء الثالث واملنقَّح واملعاد   2002يف أيلول/سبتمرب املعقودة دورهتا األوىل  يفاجلمعية  على النحو املعتمد من  (5)
 .  ICC-ASP/2/10ألف من الوثيقة  -
  لقراروا  .ASP/6/Res.6-ICC ابلقرار  املعدل   ASP/3/Res.3-ICCالقرار  يفاجلمعية  على النحو املعتمد من    (6)

ICC-ASP/18/Res.2  . 
. 



 ICC-ASP/19/20 

20-A-130721 42 

 األولاملرفق 

 البدالت اإلضافية
 يورو.  18 000يتقاضى الرئيس بدال سنواي خاصا صافي   - 1
رئيس  يف ظروف بصفة ُيق للنائب األول أو النائب الثاين للرئيس  أو أن قاض آخر مكلف ابلعمل  - 2

رئيس  حبد أقصى بصفة يورو يف اليوم عن كل يوم عمل  100استثنائية  احلصول على بدل خاص صافي  
 نة.يورو يف الس 10 000قدر  
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 الثاين رفقامل

 غري املتفرغني قضاة احملكمة اجلنائية الدوليةات لتعويضالدمة و شروط اخل

 حمل الشروطالدولية  اجلنائية حملكمةاب غري املتفرغني قضاةللشروط اخلدمة والتعويضات حتل ه   النسخة من 
عيد إصدارها يف اجلزء قحت وأُ   ونُ 2002يف أيلول/سبتمرب  املعقودة دورهتا األوىل يفاليت اعتمدهتا اجلمعية 

 .ICC-ASP/2/10 ألف من الوثيقة -الثالث 
 

 البدالت -ألف 
 البدل السنون

ع املرتب الصايف )ال ن يشمل كال من املرتب األساس  وتسوية سُ بدل سنون  يدفع شهراي  يعادل تُ  -1
 املوحد لألمم املتحدة.مقر العمل( لوكيل األمني العام يف النظام 

 
  سنواي   أن صايف دخل  أو دخلهالرئيس احملكمة صرح قاض أو قاضية   وابإلضافة إىل بدل سنون  إذا -2

الصايف )ال ن  املرتبعما يعادل ثلث  سنواي   يقل أعال   1السنون املشار إلي  يف الفقرة  مبا يف ذلك البدل
  العمل( لوكيل األمني العام يف النظام املوحد لألمم املتحدةيشمل كال من املرتب األساس  وتسوية مقر 

ثلث املرتب الصايف لتكملة صايف الدخل املعلن يف حدود    يدفع شهراي  بدال القاض  أو القاضية سيتلقىف
 األمني العام يف النظام املوحد لألمم املتحدة.لوكيل 

 
 عمال احملكمةالقيام أباص عند اخلبدل ال
أعمال احملكمة  حسب ما يف  أو القاضية القاض ميضي  يورو عن كل يوم  270در  بدل خاص ق -3

 تصدق علي  هيئة الرائسة.
 
 بدل اإلقامة

 بدل إقامة  بسعر األمم املتحدة ابليورو  ينطبق على وكيل األمني العام يف النظام املوحد لألمم املتحدة  -4
 مة.عن كل يوم ُيضر في  القاض  جلسات احملكوُيصَرف 
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 االستحقاقات -ابء 
 املعاش التقاعدن

قاض بصفة هم للعمل ئال ُيق للقضاة غري املتفرغني احلصول على معاش تقاعدن. ومبجرد استدعا -5
 تفرغ.  املقاضلظام استحقاقات املعاش التقاعدن لينطبق عليهم نمتفرغ  

 
 التأمني الصح 

هم ئمسؤولني عن أتمينهم الصح . ومبجرد استدعا ين هلم وضع القاض  غري املتفرغ سيكون القضاة ال -6
 تفرغ.امل  لقاضلنظام التأمني الصح   ينطبق عليهمقاض متفرغ  بصفة للعمل 

 
 تكاليف السفر

درجة رجال األعمال بني املنزل بالسفر إىل اجللسات الرمسية للمحكمة. ويكون السفر يف مجيع األحوال  -7
 باشرة.املالطرق  عرب أقصر املعلن ومقر احملكمة
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 ICC-ASP/19/Res.4 القرار

 2020كانون األول /ديسمرب   16اعتُمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة الرابعة املعقودة يف 

ICC-ASP/19/Res.4  

 املتعل ق إبجراء اعتماد القرارات من قبل اجلمعي ة خالل اجللسة التاسعة عشرة جلمعي ة القرار 

 (.19-الدول األطراف يف نظام روما األساسي بفعل جائحة مرض فريوس كوروان )كوفيد

 إن  مجعي ة الدول األطراف 
حة 19-الوضااااع املتعل ق مبرض فريوس كوروان )كوفيد حظ بقلقتال ( والتوجيهات اليت وضااااعتها منظمة الصاااا 

واهلادفة إىل تقليص  (1)19-العاملي ة يف توصااااايات التخطيط الرئيساااااي ة للتجمعات احلاشااااادة يف ساااااياق كوفيد
 خطر انتقال الفريوس 

يف حال اسااااتحالة  للجمعي ة  العشاااارين اجللسااااة ورئيسلرئيس اجللسااااة التاسااااعة عشاااارة للجمعي ة  جتيز -1
امتة املوافقة إجراء مبوجب اجلمعي ةعقد اجتماع اجللساااااة شاااااخصاااااي ا   تعميم مشااااااريع قرارات   72لفرتة  الصااااا 

 ساعة على األقل؛
مت  سااااااُيعترب القرار معتمدا  وسااااااتأخ  اجللسااااااة التاسااااااعة عشاااااارة تقر ر  -2 أن   يف حال عدم كساااااار الصاااااا 

اجتماع مباشااار تعقد  حاملا تسااامح الظروف ب لك  وأن  ه ا القرار  واجللساااة العشااارين علما  ابلقرار يف أول
املتعل ق إبجراء اعتماد القرارات من قبل اجلمعية سااااايبقى ساااااارن املفعول حىت أول اجتماع شاااااخصااااا  تعقد  

 اجللسة العشرين للجمعي ة؛
اثئق و أن  خالل اجللساااااااة العشااااااارين واجللساااااااة املساااااااتأنفة للجمعي ة  يكون بوساااااااع جلنة  ك لكتقر ر  -3

 تطبيق اإلجراء احملد د أعال  من تلقاء نفسها. التفويض
  

                                                                            
http://www.who.int/publications/i/item/10665-   متوافر على الر ابط2020أاير/مايو  29التوجيهات املرحلي ة   (1)

332235. 
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 ICC-ASP/19/Res.5 القرار

 2020كانون األول /ديسمرب   16اعتُمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة الرابعة املعقودة يف 

ICC-ASP/19/Res.5  

التاسعة عشرة للجمعية ومد ة والية قرار بشأن االستئناف الثاين احملتمل للدورة 
 املكتب احلايل املتصلة بذلك

 إن  مجعي ة الدول األطراف 
 (1) 2020كانون األول   17إىل  7إىل قرارها عقد دورهتا التاسعة عشرة يف نيويورك يف الفرتة من  تشريإذ 
االنتخاابت املقرر إجراؤها فيما يتعلق إبجراء  COVID-19علما  ابلتحدايت اليت تشكلها جائحة  حتيطوإذ 

 يف الدورة التاسعة عشرة يف نيويورك 
من النظام  29من نظام روما األساس  واملادة  112من املادة  3يف اعتبارها أحكام الفقرة  تضعوإذ 

 الداخل  جلمعية الدول األطراف فيما يتعلق بفرتة عمل املكتب 
يد الدورة التاسعة عشرة إىل ما بعد السنة التقوميية اليت يف اعتبارها أن  قد يكون من الضرورن متد تضعوإذ 

 حتل فيها والية املكتب البالغة ثالث سنوات 
تكليف املكتب ابلنظر يف اجلوانب العملية لعقد استئناف اثن للدورة التاسعة عشرة يف أقرب  تقرر - 1

معية من االنتهاء من النظر يف نيويورك وذلك لتمكني اجل 2021وقت ممكن يف الشهرين األولني من عام 
يف بنود جدول األعمال "انتخاب املد ع  العام" و"انتخاب ستة قضاة" واليت قد تظل مفتوحة يف هناية 

  مبا يف ذلك التوقيت واآلاثر املالية واملض  2020كانون األول   23استئناف الدورة التاسعة عشرة يف 
 ناسبا ؛قدما  يف عقد االستئناف الثاين  إذا كان ذلك م

فسيستمر  يف شغل  (2)أن  املكتب املنتخب للدورات السابعة عشرة إىل التاسعة عشرة تقر ر ك لك – 2
   أيهما أسبق؛ 2021شباط  28منصب  حىت اختتام الدورة التاسعة عشرة أو حىت 

من ه ا القرار ال ينطبق إال على الدورة التاسعة عشرة  2ك لك أبن القرار الوارد يف الفقرة   تقرر - 3
 ولن يشكل سابقة لفرتة عمل أن مكتب مقبل. COVID-19للجمعية يف سياق جائحة 

                                                                            
(1)   ASP/18/Res.6-ICC  ب(. 19واملرفق األول  الفقرة  47  الفقرة( 
الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساس  للمحكمة اجلنائية الدولية  الدورة السادسة عشرة  الواثئق   (2)

 .17-16  اجمللد األو ل  الفقراتن (ICC-ASP /16/20)  2017 كانون األول / ديسمرب   14-4نيويورك  
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 ICC-ASP/19/Res.6 القرار

 2020كانون األول /ديسمرب   16اعتُمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة الرابعة املعقودة يف 

ICC-ASP/19/Res.6  
 األطراف الدول ومجعية الدولية اجلنائية احملكمة تعزيز

 مجعية الدول األطراف إن 
أن على كل دولة وحدها مسااااااؤولية محاية سااااااكاهنا من جرمية اإلابدة اجلماعية  إذ تضااااااع يف اعتبارها 

وجرائم احلرب واجلرائم ضاااااد اإلنساااااانية  وأن الضااااامري اإلنسااااااين ما زال يشاااااعر بصااااادمة عميقة من جراء ما 
رة يرتكب يف شااىت أحناء العامل من أعمال وحشااية تفوق اخليال  وأن  ُيساالَّم اآلن تسااليما  واسااع النطاق بضاارو 

منع أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل والقضااااء عليها وضااارورة وضاااع حد إلفالت مقرتفيها وواجب 
   من العقاب 

أبن احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( وساااااااايلة أساااااااااسااااااااية من وسااااااااائل تعزيز احرتام  واقتناعا منها 
 ا النحو يف ضااااامان احلرية واألمن والعدالة القانون الدويل اإلنسااااااين وحقوق اإلنساااااان  وه  تساااااهم على ه

وساااايادة القانون ويف منع النزاعات املساااالحة واحلفاظ على الساااالم وتعزيز األمن الدويل والنهوض بعملية بناء 
الساااالم وحتقيق الصاااالح يف فرتات ما بعد النزاعات وذلك بغية حتقيق سااااالم مسااااتدام  وفقا  ملقاصااااد ومبادئ 

    ميثاق األمم املتحدة 
 أبن العدل والسلم متكامالن ويعزز كل منهما اآلخر   واقتناعا منها أيضا 
مساااااااملة ال يهمش فيها أحد إقامة جمتمعات على تشااااااجيع الابتفاق اجملتمع الدويل على  وإذ ترحب 

العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة اجلميع إىل وصول إاتحة إمكانية من أجل حتقيق التنمية املستدامة  و 
للمسااااااااءلة وشااااااااملة للجميع على مجيع املساااااااتوايت  وإذ تشاااااااجع  يف ه ا الصااااااادد  اجملتمعات اليت تواج  

   صراعات على االنتقال من احلرب إىل السالم من خالل احللول السلمية 
وحماسااااااابة مقرتيف أخطر اجلرائم اليت ومكافحة اإلفالت من العقاب  أبن العدالة واقتناعا منها ك لك 

ور ال تقبل التجزئة وينبغ  تمع الدويل واألشخاص املسؤولني جنائيا مبوجب النظام األساس  أمتثري قلق اجمل
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وأن عاملية االنضااااااااامام إىل نظام روما األسااااااااااسااااااااا  للمحكمة اجلنائية الدولية تتسااااااااام أبمهية أن تبقى ك لك 
  أساسية يف ه ا الصدد  

ب  باارهاا احملكماة اجلناائياة الادولياة الادائماة ابلادور احملورن الا ن تضاااااااااااااااطلع با  احملكماة ابعت وإذ ترحا ِّ
الوحيدة ضاااااااامن نظام العدالة اجلنائية الدولية ال ن يتطور  وإبسااااااااهام احملكمة يف ضاااااااامان اسااااااااتمرار احرتام 

  العدالة الدولية وإنفاذها  
إىل أن هيئات القضاااااااااااااء الوطين ه  املسااااااااااااؤولة يف املقام األول عن مالحقة مرتك  أخطر  وإذ تنو ِّ  
اليت تثري القلق على الصاااااااااااااااعيد الدويل وإىل تزايد احلاجة إىل التعاون من أجل ضااااااااااااااامان قدرة النظم  اجلرائم

  القانونية الوطنية على مالحقة مرتك  ه   اجلرائم  
وتصاااميمها على عدم للمحكمة اجلنائية الدولية التزامها بنظام روما األسااااسااا   وإذ تؤكد من جديد 

أمهية اسااااااتعداد  وتشاااااادد على تثري قلق اجملتمع الدويل أبساااااار  من العقاب  إفالت مرتك  أخطر اجلرائم اليت
  ، النظم القانونية الوطنية وقدرهتا حقا على التحقيق يف ه   اجلرائم ومالحقتها

جبهود احملكمة واجنازاهتا يف تقدمي األشاااااااااااااااخاص األكثر مساااااااااااااااؤولية عن ارتكاب اجلرائم  وإذ ترحب 
ابلسوابق وحتيط علما  املنصوص عليها يف نظام روما األساس  للعدالة واإلسهام ب لك يف منع تلك اجلرائم

  القضائية للمحكمة يف مسألة التكامل 
 ابجلرائم يتعلق فيما احملكمة من املقدمة الصااالة ابإلساااهامات ذات الصااادد ه ا يف ترحب أيضاااا وإذ 
 اجلنسااااية اجلرائم بشااااأن العام املدع  السااااياسااااات اليت أعدها مكتب ورقة مثل واجلرائم اجلنسااااانية  اجلنسااااية

 ذات األخر  الفاعلة واجلهات األطراف الدول من ابإلسااااااااااااهامات املقدمة وك لك  (1)واجلرائم اجلنسااااااااااااانية
 املبادرات ه   أبن منها واقتناعا وفهمها  اجلرائم ه   معرفة تعزيز إىل الرامية املبادرات ذلك يف مبا الصااااااااالة 

                                                                            
(1) --Crimes-Based-Gender-and-Sexual-on-Paper-Policy-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-https://www.icc

2014.pdf-June.  

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Sexual-and-Gender-Based-Crimes--June-2014.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Sexual-and-Gender-Based-Crimes--June-2014.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Sexual-and-Gender-Based-Crimes--June-2014.pdf
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 يف الوطنية واحملاكم احملكمة لتعزيز االسااااااااااااااارتاتيجية واإلجراءات احلوارات من يتجزأ ال جزءا تكون أن ينبغ 
 القضائ   الستقالهلا التام االحرتام مع العقاب  من اإلفالت مكافحة
ر  من نظام روما األسااااسااا  املتعلقة مبقبولية القضاااااي أمام  19و 18و 17أبن تطبيق املواد  وإذ ت ك ِّ

  احملكمة مسألة قضائية يقوم ابلفصل فيها قضاة احملكمة  
ر أيضااااااااااا  أبن  ينبغ  إيالء مزيد من االعتبار لكيفية إجناز أعمال احملكمة يف بلدان احلاالت  وإذ ت ك ِّ

ات اإلجناز توجيهات بشاااأن كيفية مسااااعدة البلد املعين على تنفي  اإلجراءات وإمكانية أن تقدم اسااارتاتيجي
  الوطنية عند اجناز أعمال احملكمة يف حالة معينة  

أبن اجلرائم اليت تدخل يف اختصاااااااااص احملكمة هتدد الساااااااالم واألمن ورفا  العامل  وابلتايل  وإذ تساااااااالم 
    القيم اليت ُيميها نظام روما األساس هتدد 

احرتامها لالساااااااااااتقالل القضاااااااااااائ  للمحكمة والتزامها بضااااااااااامان احرتام قراراهتا القضاااااااااااائية  وإذ تؤك ِّد 
  وتنفي ها  

بقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليت تصااااااااااااادر سااااااااااااانواي  فيما يتعلق  وإذ حتيط علما  مع التقدير 
   ابحملكمة 
ال ن أكد في   2013شاااااااااااباط/فرباير  12ابلبيان ال ن أدىل ب  رئيس جملس األمن يف  وإذ ترحب 

اعتزام اجمللس االساتمرار يف مكافحة اإلفالت من العقاب  وكرر النداء الساابق للمجلس بشاأن أمهية تعاون 
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ذات الصاااااااااااااالة الدول مع احملكمة وفقا  اللتزامات كل منهما  وأعرب في  عن التزام  مبتابعة قرارات اجمللس 
  بصورة فعالة  

إزاء اساااااااااااااااتمرار عدم فعالية املتابعة اليت يقوم هبا جملس األمن لقرارات   وإذ تعرب عن قلقها العميق 
  املتعلقة إبحالة احلاالت إىل احملكمة ونتائجها رغم اجلهود اليت تب هلا الدول األطراف  

ليت تتخ  تدابري إصااالحية مكملة لعمليات إىل آليات العدالة واملصاااحلة جبميع أشااكاهلا ا وإذ تشااري 
العدالة اجلنائية  مبا يف ذلك جلان احلقيقة واملصاااحلة  والربامج الوطنية جلرب الضاارر  واإلصااالحات املؤسااسااية 

  والقانونية  مبا يف ذلك ضماانت عدم التكرار  
السااالم واملصاااحلة قد  إىل قرارات احملكمة ذات الصاالة اليت اعرتفت أبن اإلسااهام يف تعزيزوإذ تشااري  

   يكون عامال مهما يف حتديد العقوابت  على أساس كل حالة على حدة 
إىل جناح املؤمتر االساااااتعراضااااا  األول لنظام روما األسااااااسااااا  ال ن عقد يف كمباال  وإذ تشاااااري أيضاااااا 

    2010حزيران/يوني   11أاير/مايو إىل  31أبوغندا يف الفرتة من 
مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( إبنشااااااااااااااااء متثيل للمحكمة يف مقر  إىل قرار وإذ تشاااااااااااااااري ك لك 

د من جديداالحتاد األفريق  يف أديس أاباب   أن من شااااااااااااااااأن ه ا التمثيال أن يعزز احلوار مع احملكمة  وتؤك ِّ
  والتوعية برسالتها يف االحتاد األفريق   وفيما بني الدول األفريقية  بشكل فردن أو مجاع   

 للمساعدة القي مة اليت يقدمها اجملتمع املدين للمحكمة   ن تقديرهاوإذ تعرب ع 
أمهية تعاون الدول األطراف مع احملكمة من أجل الوفاء بواليتها وتعرب عن وإذ تؤكد من جديد  

  قلقها الشديد إزاء حماوالت الرتهيب الرامية إىل منع التعاون 
إزاء التقااارير األخرية املتعلقااة بعمليااات التهااديااد والرتهيااب املوجهااة إىل بعض  وإذ تعرب عن قلقهااا 

  منظمات اجملتمع املدين املتعاونة مع احملكمة 
 الدولية اجلنائية احملكمة تعزيز ساااااابل لتحديد وفريقي  العاملني ابجلهود اليت يب هلا املكتب وإذ ترحب 
 وفعالية والكفاءة األداء تعزيز إىل ترم  للتنفي  قابلو  ملموساااااة توصااااايات خالل من األسااااااسااااا  روما ونظام

  احملكمة 
أمهية التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنساني يف أجهزة احملكمة  وعند االقتضااء  يف  ؤكدوإذ ت 

  عمل اجلمعية وهيئاهتا الفرعية  
ضاااارورة تشااااجيع الدول األطراف واملراقبني والدول اليت ال تتمتَّع مبركز املراقب  وإذ تضااااع يف اعتبارها 

على املشاااااركة بصااااورة كاملة يف دورات اجلمعية وضاااارورة العمل على إبراز دور احملكمة واجلمعية على أوساااع 
  نطاق  
ال إىل أبن املساااااواة بني الضااااحااي يف احلق يف الوصااااول على وج  الساااارعة وأبساااالوب فع وإذ تساااالم 

العدالة واحلماية والدعم  واجلرب الفورن واملناسااااب عن األضاااارار اليت تلحق هبم  ويف الوصااااول إىل املعلومات 
على أمهية  وإذ تؤكدذات الصااالة املتعلقة ابالنتهاكات وآليات االنتصااااف  ه  مكوانت أسااااساااية للعدالة  

ل من أجل إنفاذ الوالية الفريدة للمحكمة محاية حقوق ومصااااااحل الضاااااحااي واجملتمعات املتأثرة على حنو فعا
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عن تصاااااميمها على ضااااامان حقوق الضاااااحااي اليت تشاااااكل الركن وإذ تعرب اجلنائية الدولية جتا  الضاااااحااي  
  األساس  لنظام روما األساس  بصورة فعالة  

أن  الادور احليون الا ن تقوم با  العملياات امليادانياة للمحكماة يف بلادان احلااالت وأمهياة وإذ تادرك 
  يعمل أصحاب املصلحة معا من أجل توفري ظروف مناسبة لعمليات احملكمة يف امليدان  

  املخاطر اليت يواجهها موظفو احملكمة يف امليدان   وإذ تدرك أيضا 
ر  أبن احملكمة تعمل يف إطار القيود اليت تفرضااااااااااااااها عليها ميزانية برانجمية ساااااااااااااانوية تعتمدها  وإذ ت ك ِّ
 اجلمعية  

 التزامهاكرر وت  حمايدةلمحكمة كمؤساااااااااساااااااااة قضاااااااااائية مساااااااااتقلة و ثابت لدعمها ال من جديد تؤكد -1
سااااالمتها   على واحلفاظ األساااااساااا  والدفاع عنها روما نظام يف عليها املنصااااوص والقيم ابملبادئ ابلتمسااااك

أن  إزاء قلقها عن وتعربمعها   يتعاونون وال ين وموظفيهاغري عابئة أبن هتديدات موجهة ضاااااااااد احملكمة 
 العقاب؛ من اإلفالت ضد متحدة الوقوف على عزمها وجتدد احملكمة  مسؤويل ضد تدابري

 عاملية نظام روما األساسي  -ألف

من  الدورة  نظام روما األساااااااساااااا  للمحكمة اجلنائية الدوليةابلدول اليت أصاااااابحت طرفا يف  ترحب -2
تصااااابح بعد أطرافا يف نظام روما األسااااااسااااا  للمحكمة اجلنائية  الدول اليت مل تدعوالثامنة عشااااارة للجمعية و

إىل مجيع الدول األطراف  وتطلبالدولية إىل أن تصااااابح أطرافا في   بصااااايغت  املعدلة  يف أقرب وقت ممكن  
  أن تكثف جهودها لتعزيز عاملية النظام؛ 

 127من املادة  1طرف مبوجب الفقرة  ةإخطار االنسحاب املقدم من دول تالحظ مع ابلغ األسف -3
 29وك لك سااااااحب دولة أخر  صااااااك انضاااااامامها يف   2018آذار/مارس  17من النظام األساااااااساااااا  يف 

  ؛(2)ه ين االنسحابني يف النظر تعيدا هباتني الدولتني أن وهتيب  2019 ابريل/نيسان
بني أفريقيا واحملكمة اجلنائية  رئيس اجلمعية احلوار بشاااااأن "العالقةمبواصااااالة أيضاااااا  ترحب مع التقدير -4

املكتب إىل توساايع  وتدعوالدول األطراف   الدولية" ال ن بدأ  املكتب أثناء الدورة اخلامسااة عشاارة جلمعية
  وتعميق ه ا احلوار حسب االقتضاء مع مجيع الدول األطراف املعنية؛

  فضاااااااااااااال عن (3)الدولية اجلنائية لعدالةامتوز/يولي  بيوم  17ابملبادرات املتخ ة لالحتفال يف  رحبت -5
أبن تواصل مجيع اجلهات  وص تو ابل كر  العشرين لنظام روما األساس    املبادرات اليت اخت ت لالحتفال

املشاااركة يف إعداد األنشااطة املناساابة  الدروس املسااتفادة بناء على احملكمة  فضااال عن  الفاعلة ذات الصاالة 

                                                                            
     انظر:XVIII.10-TREATIES.8201.138.C.N إشعار الوديع( 2)

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2018/CN.138.2018-Eng.pdf. 
 .12الفقرة   )RC/Decl.1(إعالن كمباال  ،ابء-اجلزء الثاين  )RC/11(2010املؤمتر االستعراض  ... . الواثئق الرمسية .. (3)

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2018/CN.138.2018-Eng.pdf
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ها من وغري  (4)أمانة اجلمعية عن طريقاملعلومات مع أصاااااااااااااااحاب املصااااااااااااااالحة اآلخرين هل ا الغرض  بادلوت
  ؛ اجلهات ذات الصلة

جبميع املنظمات الدولية واإلقليمية ومنظمات اجملتمع املدين أن تكثف جهودها لتعزيز عاملية  هتيب -6
  النظام؛ 

رر -7 أن تبق  حال التصاااااااااديقات قيد االساااااااااتعراض  وأن ترصاااااااااد التطورات يف ميدان التشاااااااااريعات  تقِّ
التنفي ية بغية حتقيق أمور منها تساااهيل توفري املسااااعدة التقنية اليت قد تطلبها الدول األطراف يف نظام روما 

املؤسسات العاملة  األساس   أو الدول الراغبة يف أن تصبح أطرافا  في   من الدول األطراف األخر  أو من
 معلومات األطراف الدول مجعية أمانة إىل سااااااااااااانواي   تقدم أن الدول إىل وتطلب؛ يف اجملاالت ذات الصااااااااااااالة

  ؛(5)((ح) 6 الفقرة) العمل خلطة وفقا   الدولية  للعدالة الداعمة واألنشطة اإلجراءات حمدثة عن
ر  -8 أبن التصاااديق على نظام روما األسااااسااا  ينبغ  أن يكون مصاااحواب بتنفي  االلتزامات الوطنية ت ك ِّ

ذات الصاااالة بوسااااائل منها على وج  اخلصااااوص ساااان تشااااريعات تنفي ية  الساااايما يف جمال القانون اجلنائ   
ول األطراف الدحتث وقانون اإلجراءات اجلنائية  والتعاون الدويل  واملساااااعدة القضااااائية  ويف ه ا الصاااادد  

يف نظام روما األساااساا  اليت لااااااااااااااااام تعتمد بعد مثل ه   التشااريعات على القيام ب لك على ساابيل األولوية  
ع   حبسب االقتضاء؛ عند االقتضاء و على اعتماد أحكام بشأن الضحااي   وتشج ِّ

نفي   بتقرير املكتب بشااااااااااأن خطة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساااااااااااساااااااااا  وت ترحب -9
اجلهود اليت يبااا هلااا رئيس احملكماااة  ومكتاااب املاادع  العاااام  ورئيس  وتالحظ مع التقااادير  )6(تنفيااا ا كااامال

اجلمعية  واجلمعية  والدول األطراف  واجملتمع املدين لتعزيز فعالية اجلهود الرامية إىل حتقيق العاملية  وتشااجع 
يغت  املعدَّلة  ويف اتفاق امتيازات احملكمة الدول على أن تصاااااااااااابح أطرافا  يف نظام روما األساااااااااااااساااااااااااا   بصاااااااااااا

وحصااااانهتا  واجلهود ذات الصااالة اليت يتم االضاااطالع هبا يف إطار االساااتعراض الدورن الشاااامل ال ن جيري  
  جملس حقوق اإلنسان؛ 

ال ن اخت   املكتب  القرار وتؤيد األطراف  الدول جلمعية الداخل  النظام من 42 إىل املادة تشااااااري -10
 اجتماعات يف املراقبة الدول مشاركة بشأن تفامها مبوجب  اعتمد ال ن 2017 تشرين األول/أكتوبر 18يف 

 اجلمعية؛ وشفافية وترسيخ انفتاح األساس  روما نظام عاملية تعزيز أمهية وتؤكد  (7)األطراف الدول مجعية

  اتفاق امتيازات احملكمة وحصاانهتا -ابء

ابلدول األطراف اليت أصاابحت أطرافا يف اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاااانهتا  ترحب -11
ر  أبن ه ا االتفاق واملمارسااااة الدولية ذات الصاااالة يُعفيان ما يتقاضااااا  مسااااؤولو احملكمة وموظفوها من وت ك ِّ

د الدول األطراف يف ه ا الصاااااااااااااااد وتدعورواتب وأجور وبدالت تدفعها احملكمة من الضااااااااااااااارائب الوطنية  
وك لك الدول غري األطراف اليت لااااااام تصبح بعد أطرافا  يف ه ا االتفاق إىل أن تصبح أطرافا في  على سبيل 

                                                                            
  أمانة مجعية الدول األطراف يف:  -نظر: احملكمة اجلنائية الدولية ا (4)

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/asp%20events/ICJD/Pages/default.aspx. 
(5) Res.3/5/ASP-ICC   األول.املرفق 
(6) 03/9ASP/1-ICC. 
 على الرابط والقرارات اليت اخت ت يف ه ا االجتماع  املرفق الثاين  الت ييل جتماع السادس للمكتبالجدول أعمال ا رنظا (7)

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2017-BUREAU-06.pdf. 

https://asp.icccpi.int/en_menus/asp/asp%20events/ICJD/Pages/default.aspx
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/ICC-ASP-2017-BUREAU-06.pdf
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األولويااة  وإىل اختاااذ اإلجراءات التشاااااااااااااااريعيااة وغري ذلااك من اإلجراءات الالزمااة إلعفاااء رعاااايهااا العاااملني 
وأجورهم وباادالهتم اليت تاادفعهااا هلم احملكمااة أو  ابحملكمااة من ضاااااااااااااااريبااة الاادخاال الوطنيااة فيمااا خيص رواتبهم

إلعفائهم أبن شااااااكل آخر من ضااااااريبة الدخل املتعلقة هب   املدفوعات ريثما تصااااااد ق على ه ا االتفاق أو 
  تنضم إلي ؛ 

التزام الدول األطراف أبن حترتم يف إقليمها االمتيازات واحلصااااااانت الالزمة لتحقيق  تؤكد من جديد -12
مجيع الدول اليت ليست طرفا  يف اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاانهتا  وتناشدة مقاصد احملكم

اليت توجد فيها ممتلكات وأصااااول للمحكمة أو اليت تُنقل من خالهلا تلك املمتلكات أو األصااااول أن حتم  
  شكال التدخل؛ ممتلكات وأصول احملكمة من التفتيش واالستيالء واملصادرة  ومن أن شكل آخر من أ

 التعاون  -جيم

   بشأن التعاون؛  ICC-ASP/19/Res.2إىل القرار  تشري -13
ابلدول األطراف أن تتقيد ابلتزاماهتا مبوجب نظام روما األسااااسااا  وال سااايما االلتزام ابلتعاون  هتيب -14

الدول األطراف على ضااااااامان التعاون الكامل  أيضااااااااوتناشاااااااد وفقا للباب التاساااااااع من النظام األسااااااااسااااااا ؛ 
والفعال مع احملكمة وفقا لنظام روما األسااااااسااااا   السااااايما يف جماالت تنفي  اإلطار الدساااااتورن والتشاااااريع   

  وإنفاذ أحكام احملكمة  وتنفي  أوامر القبض؛ 
يئاااات أمهياااة دعم مجيع الااا ين يتعااااونون مع احملكماااة  مباااا يف ذلاااك الااادول واهل تؤكاااد من جااادياااد  -15

املتمثلة يف احلامسة الوفاء بواليتها  علىكمة والكياانت الدولية ذات الصااااااااااااااالة  من أجل ضااااااااااااااامان قدرة احمل
 العدالة للضحااي؛ حتقيق مرتك  أخطر اجلرائم اليت هتم اجملتمع الدويل و مساءلة 

للمحكمة  ابلدول األطراف أن تواصاااااال التعبري عن دعمها السااااااياساااااا  والدبلوماساااااا   هتيب أيضااااااا -16
رو الدول األطراف واحملكمة  وتشاااجع  ICC-ASP/6/Res.2ابلتوصااايات السااات والساااتني املرفقة ابلقرار  ت ك ِّ

مع احملكمة بصااااااورة على النظر يف اختاذ مزيد من التدابري لتعزيز تنفي ها وتكثيف جهودها لضاااااامان التعاون 
 كاملة وفعالة؛ 

 الردود  وال ن تضاامن بياانت مفصاالة عن (8)التعاون ترحب بتقرير احملكمة والعرض الشااامل بشااأن  -17
 ؛اليت قدمتها الدول األطراف  مبا يف ذلك تسليط الضوء على التحدايت الرئيسية

 واحملكمة الدول بني التعاون لتحساااني العملية احللول بشاااأن املناقشاااات مواصااالة ضااارورة على تشااادد -18
 املعنيان ابلتعاون امليساااااااران نظمها اليت الدراساااااااية احللقة عقب املعلقة القبض أوامر تنفي  فرص تعزيز هبدف

 الهان؛ يف 2018 نوفمرب/الثاين تشرين 7 يف
ترحب ابملناقشة املشرتكة اليت أجراها فريق اخلرباء املعين بتعزيز التعاون مع احملكمة واليت نظمها   -19

تشرين األول/أكتوبر  5اون يف امليسرون املشاركون بشأن التعاون وجهات التنسيق املعنية بعدم التع
 ؛2020

د  -20  الدول من وغريها األطراف للدول تساااااااااامح فعالة وآليات إجراءات وجود أمهية على تشااااااااااد ِّ
 أبسااارع مصاااادرهتا أو وجتميدها وتتبعها واألصاااول  واملمتلكات العائدات حتديد على احملكمة مع ابلتعاون

                                                                            
(8) ASP/19/33-ICC. 
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 وحتسينها فعالة آليات وتضع إجراءات الصدد ه ا يف تتخ  أن إىل األطراف الدول كل وتدعو ميكن  ما
 الدولية؛   واملنظمات الدول من وغريها األطراف والدول احملكمة بني التعاون تيسري بغية
 املرفق ابلقرار  إعالن ابريس غري امللزم قااااانوان بشاااااااااااااااااااأن اسااااااااااااااارتداد األصاااااااااااااااولأمهيااااة  تشاااااااااااااااري إىل -21

ICC-ASP/16/Res.2؛ 
للدول األطراف لتبادل املعلومات ذات الصلة عن التعاون  ةمضمون ةرقمي منصةترحب إبنشاء -  22

 ؛والتحقيقات املالية واسرتداد األصول
سبتمرب أيلول/ 30املؤرخ  (9)التوصيات املتعلقة ابلتعاون الواردة يف تقرير اخلرباء املستقلنيتشري إىل  -23

 ؛2020
 هااااااااالاايت اعااتااماااااااادهتااااااااا اجلاامااعاايااااااااة يف قاارار إىل اإلجااراءات املااتااعاالااقااااااااة بااعاااااااادم الااتااعاااااااااون ا تشاااااااااااااااااري  -24

ICC-ASP/10/Res.5   املعدل بقرار اجلمعيةICC-ASP/17/Res.5  مبا ال يزال يرتتب تسااااااااااااااالم مع القلق و
 بقرارات علمااا وحتيط على عادم تنفياا  طلبااات احملكمااة من آاثر سااااااااااااااالبيااة على قادرهتاا على تنفياا  واليتهااا 

 التعاون؛ السابقة بشأن عدم احملكمة
 بعدم املتعلقة اجلمعية إجراءات من الرمس  غري البعد األدوات املتعلقة بتنفي  جمموعة إىلتشااااااااري   -25

ASP/17/31-ICC  املعدلة بوصاااااافها املرفق الثالث للقرار (10)التعاون
 على األطراف الدول وتشااااااجع  (11)

 بعدم املتعلقة اجلمعية إجراءات تنفي  حتساااااني مناسااااابا من أجل ترا  حسااااابما األدوات جمموعة اساااااتعمال
 ؛التعاون
ابجلهود اليت يب هلا رئيس اجلمعية لتنفي   وترحب  (12)عدم التعاونبشأن بتقرير املكتب  حتيط علما -26

ر أبن املتعلقة بعدم التعاون  اجلمعية إجراءات  رئيس اجلمعية جهة تنساااااااايق للمنطقة اخلاصااااااااة ب  حبكم وت ك ِّ
مجيع املساااتوايت  على االساااتمرار يف مسااااعدة رئيس مجيع أصاااحاب املصااالحة  على وتناشاااد   (13)منصاااب 

مجعية الدول األطراف  مبا يف ذلك عند اضااااااااطالع  مبهام  بدعم من جهات التنساااااااايق الوطنية املعنية بعدم 
 التعاون؛

ر -27 باادور مجعيااة الاادول األطراف وجملس األمن فيمااا يتعلق بعاادم التعاااون على النحو الوارد يف  تاا ك ِّ
ابجلهود اليت تب هلا وترحب من نظام روما األسااااااااااسااااااااا    87من املادة  7  والفقرة 87من املادة  5الفقرة 

 الدول األطراف لتعزيز العالقة بني احملكمة واجمللس؛
تواصااااااااااااااال جهودها لضااااااااااااااامان أن يعا  جملس األمن البالغات اليت  إىل الدول األطراف أن تطلب  -28

رئيس اجلمعية واملكتب على وتشاااجع يتلقاها من احملكمة بشاااأن عدم التعاون عمال بنظام روما األسااااسااا   

                                                                            
(9) ASP/19/16-ICC. 
(01) Add.1/31/ASP/15-ICC  .املرفق الثاين 
(11)  ASP/17/31-ICC   جمموعة األدوات املعدلة(. -)تقرير املكتب بشأن عدم التعاون  املرفق الثالث 
(12) ASP/19/23-ICC. 
 .12  الفقرة ASP/11/29-ICC انظر (13)
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كال من اجلمعية وجملس األمن على تعزيز التزامهما املتبادل   وتشجع أيضامواصلة التشاور مع جملس األمن  
  يف ه ا الشأن؛

حتيط علما مع التقدير ابلتطور االجيايب ال ن حدث يف السودان بعد حالة من عدم التعاون سادت  -29
سهام بشكل جمد من خالل التعاون الفعال إلعلى مد  عقد من الزمان وتشجع السلطات اجلديدة على ا

 ؛1593يف تنفي  والية احملكمة وقرار جملس االمن 
الصاااادرة من الدائرة التمهيدية واملوجهة إىل املساااجل بشاااأن اإلجراءات الساااابقة ابألوامر  حتيط علما -30

الدول على أن تتبادل مع جهات وحتث الواجب اتباعها يف حالة وجود معلومات عن سااااااافر املشاااااااتب  هبم  
التنساايق املعنية بعدم التعاون أن معلومات بشااأن الساافر احملتمل أو املؤكد لألشااخاص ال ين صاادرت أوامر 

  لقبض عليهم؛اب

 الدولة املضيفة -دال

 وحتيط علما مع التقديرأبمهية العالقة بني احملكمة والدولة املضايفة وفقا  ألحكام اتفاق املقر   تسالم -31
    ابلتزام الدولة املضيفة املتواصل بزايدة كفاءة احملكمة؛

 العالقة مع األمم املتحدة  -هاء

بضرورة تعزيز احلوار املؤسس  مع األمم املتحدة  مبا يف ذلك احلوار بشأن احلاالت احملالة من  تسلم -32
   جملس األمن إىل احملكمة؛

بتقارير املدع  العام نصاااااااااااااااف السااااااااااااااانوية عن احلاالت احملالة من جملس األمن التابع لألمم  ترحب -33
طلباااات املااادع  العاااام املتكررة  تالحظ وإذ(  2011)1970( و2005)1593املتحااادة وفقاااا للقرارين 

وحتث أعضااااء جملس األمن يف ه ا الصااادد   بعضاليت يب هلا هود جلاب تسااالممبتابعة فعالة من جملس األمن  
  مثل ه   الطلبات يف املستقبل؛ مجيع أعضاء جملس األمن على دعم 

وما األساس  أو انضمامهم أبن تصديق أعضاء جملس األمن التابع لألمم املتحدة على نظام ر  تسلم -34
العقاب على أشااااااااااااد اجلرائم خطورة اليت تثري قلق اجملتمع  اإلفالت من إلي  يعزز جهودان املشاااااااااااارتكة ملكافحة

  الدويل ككل؛ 
على مواصااالة تعزيز  وتشاااجعبنداء جملس األمن املتعلق أبمهية تعاون الدول مع احملكمة أيضاااا  تسااالم -35

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

  ؛لساجمل
تقدمي الدعم للعمل ال ن تقوم ب  احملكمة من خالل التعاون واملساااااااعدة املقدمني  مواصاااااالة (ج) 

من بعثات حفظ السااااااالم  والبعثات السااااااياسااااااية اخلاصااااااة بتكليف من جملس األمن  مبا يف ذلك ابلنظر يف 
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  تقدمي أفضاال املمارسااات فيما يتعلق بصااياغة والايت عمليات حفظ السااالم مع احرتام مبادئها األساااسااية
  وزايدة التعاون بني جلان اجلزاءات واحملكمة؛

النظر يف تكليف بعثات حفظ الساااااااااالم والبعثات الساااااااااياساااااااااية اخلاصاااااااااة ابإلساااااااااهام  عند  (د) 
  االقتضاء  يف تعزيز نظم العدالة الوطنية عن طريق التدريب والتوعية وغري ذلك من أشكال املساعدة؛

احملكمة ويف املسااااااائل املتصاااااالة ابحملكمة اجلنائية  زايدة املشاااااااركة من جانب اجمللس مع ممثل  )ه( 
  الدولية أبشكال خمتلفة؛

    إضفاء الطابع املؤسس  على التعاون بني اجمللس واحملكمة مع دعم احملكمة يف ه ا الصدد؛ و() 
إىل تقرير احملكماااة عن حاااال التعااااون اجلاااارن مع األمم املتحااادة  مباااا يف ذلاااك التعااااون يف تشاااااااااااااااري  -36
   ؛ (14)نامليدا
مجيع مكاتب وصاااااناديق وبرامج األمم املتحدة على تعزيز تعاوهنا مع احملكمة وعلى التعاون  تشاااااجع -37

 بصورة فعالة مع مكتب الشؤون القانونية بوصف  جهة التنسيق للتعاون بني منظومة األمم املتحدة واحملكمة؛ 
 إىل احلاجة اساااتمرار على وتشااادد املتحدة  واألمم احملكمة بني العالقة اتفاق من 4 املادة إىل شاااريت -38

 التفاعل على وقدرهتا املتحدة األمم عملها بصاااااااااافة مراقب مع ممارسااااااااااة احملكمة الكاملة على قدرة ضاااااااااامان
 أنشااطة يف مراقب بصاافة من خالل حضااورها ومشاااركتها ذلك يف مبا املتحدة  األمم مع واملشاااركة يف احلوار

 لتقدمي إحاطات املتحدة املنتظمة لألمم احملكمة زايرات موظف  خالل ومن املتحدة  لألمم العامة اجلمعية
 أنشطتها؛ ومعلومات حمدثة عن إعالمية
دعمها  وتكررابلعمل اهلام ال ن يقوم ب  مكتب االتصاااااااااااااال يف نيويورك التابع للمحكمة  تشااااااااااااايد  -39

 3و 2على أمهية مواصااااااااالة الدعم املقدم ألعمال املكتب وتعزيز  وفقا للفقرات  وتشاااااااااددالكامل للمكتب  
 ؛ ICC-ASP/4/6من الوثيقة  4و

ابلتطورات املتعلقاااة ابحملكماااة يف األمم  2020إبحااااطاااة الااادول األطراف علماااا طوال عاااام  ترحاااب -40
ة تنظمها الدولة املتحدة وعلى وج  اخلصاااوص يف جملس األمن  السااايما من خالل جلساااات إحاطة منتظم

الدول األطراف األعضااااااااااااااااء يف املكتب وغريها من الدول  وتدعوالطرف املعينة العضاااااااااااااااو يف جملس األمن  
األطراف إىل مواصلة تزويد املكتب مبعلومات عن جهودها يف األمم املتحدة ويف أن حمافل دولية أو اقليمية 

  أخر  لتعزيز مكافحة اإلفالت من العقاب؛ 
وابلتحديد برتكيز   (15)بتقدمي التقرير السااااااااااااااانون للمحكمة إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة ترحب -41

   A/RES/75/3 اجلمعية العامة ابعتماد قراروترحب أيضااا املتزايد على العالقة بني احملكمة واألمم املتحدة  

                                                                            
(14 ) ASP/12/42-ICC. 
 .A/75/324وثيقة األمم املتحدة  (51)
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ألمم املتحدة ملواصااالة تعزيز الدول األطراف على مواصااالة املشااااركة البن اءة مع الدول األعضااااء يف ا وتشاااجع
  ؛ ينالقرار  ينه 
أن الدول األطراف ال تزال تتحمل وحدها  حىت اآلن  التكاليف اليت تتكبدها  تالحظ مع القلق -42

أن امليزانياة املعتمادة املخصاااااااااااااااصااااااااااااااااة يف احملكمة تالحظ احملكماة نتيجاة للحااالت احملالة من جملس األمن و
   مليون يورو؛ 70 اآلن حنو لإلحاالت من جملس األمن بلغت حىت

أنااا  إذا مل تتمكن األمم املتحااادة من توفري األموال الالزماااة لتغطياااة النفقاااات املتكبااادة نتيجاااة  تؤكاااد -43
لإلحاالت من جملس األمن  ساايسااتمر نتيجة ل لك  عالوة على عوامل أخر   تفاقم الضااغوط على موارد 

  احملكمة؛ 
مع اجلمعية العامة لألمم املتحدة  تنفي  الفقرة )ب( من  الدول األطراف على أن تواصااااااااااااااال حتث  -44
من اتفاق  13من املادة  1من نظام روما األسااااااسااااا   مع األخ  يف االعتبار أيضاااااا أن الفقرة  115املادة 

الشااااروط اليت ترصااااد مبوجبها أن أموال للمحكمة العالقة بني احملكمة واألمم املتحدة تنص على أن ختضااااع 
  لرتتيبات مستقلة؛ معية العامة مبوجب قرار من اجل

احملكمة على مواصااالة االشااارتاك مع جلان اجلزاءات ذات الصااالة التابعة جمللس األمن ابألمم  تشاااجع  -45
املتحدة من أجل حتسااااااني التعاون بينهما وتنساااااايق املسااااااائل املتعلقة ابجملاالت ذات االهتمام املشاااااارتك بوج  

  أفضل؛ 
أن مجيع أشااااكال التعاون ال ن تتلقا  احملكمة من األمم املتحدة تتم حصااااراي على أساااااس  تالحظ  -46

  السداد؛ 

 العالقة مع املنظمات واهليئات الدولية األخرى -واو

ابجلهود اليت تب هلا املنظمات االقليمية املختلفة واملنظمات الدولية األخر  لدعم احملكمة  ترحب  -47
  يف تنفي  واليتها؛ 

م كرات التفاهم واتفاقيات التعاون اليت أبرمتها احملكمة مع االحتاد األورويب  واملنظمة  تشاااااااااااااااري إىل  -48
ومنظمة الدول األمريكية  والكومنولث  واملنظمة الدولية  األفريقية -االساااااااااااااااتشاااااااااااااااارية القانونية اآلسااااااااااااااايوية

  ؛ البلدان األمريكية حلقوق اإلنسانحمكمة و   للفرانكفونية  وبرملان السوق املشرتكة للمخروط اجلنويب
ابجلهود اليت تب هلا احملكمة للتعامل مع خمتلف اهليئات والكياانت اإلقليمية  مبا يف ذلك من  رحبت -49

تعزيز التعاون مع نظمة الدول األمريكية بشاااااااااااااااأن ال ن يعقد كل عامني ملجتماع الخالل مشااااااااااااااااركتها يف ا
ماااائااادة اجتمااااع وتنظيم   اإلفالت من العقاااابكاااافحاااة حتااااد األورويب ملاحملكماااة اجلناااائياااة الااادولياااة  ويوم اال
 واحمليط الكاري  والبحر أفريقيا دول جمموعة إىل املقدمة االعالمية واإلحاطةمساااااااتديرة مع االحتاد األورويب  

 األفريقية؛ -اآلسيوية  القانونية االستشارية للمنظمة السنوية الدورة وك لك بلجيكا  بروكسل  يف اهلادئ
كثيف احلوار مع االحتاد األفريق  وتعزيز العالقة بني تعلى ضاارورة مواصاالة اجلهود الرامية إىل  تشاادد -50

ابالحتاد األفريق  والبعثات الدبلوماسية ابستمرار اتصال احملكمة ابنتظام ترحب و   واالحتاد األفريق  احملكمة
ابلتواصل بني رئيس اجلمعية واملسؤولني  وحتيط علماة  مكتب اتصال للمحكمحتسبا إلنشاء يف أديس أاباب 
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توفري الدعم الالزم لتعزيز املعنيني مجيع أصااااااااااااحاب املصاااااااااااالحة  وتطلب إىلابالحتاد األفريق  يف أديس أاباب  
 العالقة بني احملكمة واالحتاد األفريق ؛ 

بسلسلة االجتماعات اليت عقدت سابقا يف أديس أاباب واليت اخت ت شكل حلقات دراسية  رحبت -51
 ومتوز/  2012وتشااااااااااااااارين األول/أكتوبر   2011مشااااااااااااااارتكة بني احملكمة واالحتاد األفريق  يف متوز/يولي  

 تشاااااااااااارين األول/   وابملعتكفني الل ين نظمتهما احملكمة يف2015وتشاااااااااااارين األول/أكتوبر   2014 يولي 
إجراء حوار صاااااااااااااريح وبناء بني احملكمة والدول من أجل  2017وتشااااااااااااارين الثاين/نوفمرب   2016أكتوبر 

األفريقية األطراف يف نظام روما األساااااااااساااااااا  كتدبري رئيساااااااا  لتعزيز العالقة بني احملكمة وشااااااااركائها األفارقة 
    العالقة؛ املتصلة هبوالتصدن للتحدايت 

اباب  اثيوبياا  بني احملكمة أديس أ يف 2019  حزيران/يوني 12ك لك بتنظيم معتكف يف ترحب  -52
فريق  ألمكتب املسااااااتشااااااار القانوين لالحتاد ا ةاألطراف يف نظام روما األساااااااساااااا   مبشااااااارك ةفريقيألوالدول ا

 والصندوق االستئماين للضحااي؛
 16ة يف الفرتة من بني احملكمة واجلماعة الكاريبيتني مشااااااااااااااارتك تنيدراسااااااااااااااايتني ترحب بتنظيم حلق -53
ينياداد برت  وف سااااااااااااااابنيأيف بورت   2017كاانون الثااين/ينااير   11إىل  10و  2011أاير/ماايو  17 إىل

  ةتنفي يالتشااااااريعات النظام روما األساااااااساااااا   واعتماد  ةالعمل من أجل حتقيق عاملي ةمهيأن أوتوابغو  بشاااااا
 الدول األطراف؛  ةوزايدة املشاركة يف اجتماعات مجعي

 من ذلك يف مبا اإلقليمية  املنظمات اجتماعات يف احملكمة وجود لتعزيز املب ولة ابجلهود أيضا ترحب -54
 الفرتة يف ساموا  أبيا  يف عقد واألربعني ال ن الثامن اهلادئ احمليط جزر منتد  يف جان  حدث تنظيم خالل
 اخلامسااااة واخلمسااااني لساااالطة العادية الدورة إىل احملكمة رئيس وخطاب  2017 ساااابتمرب/أيلول 8 إىل 4 من

 يوني /حزيران 29 يف نيجرياي  يف أبوجا  افريقيا  غرب لدول االقتصاااااااااااااادية اجلماعة وحكومات دول رؤسااااااااااااااء
  ؛2019
ر -55 متكنت اللجنة الدولية لتقصااااا  احلقائق يف املساااااائل اإلنساااااانية  اليت أنشااااائت إلساااااهام ال ن اب ت ك ِّ

  من تقدمي  لتأكيد الوقائع 1949من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام  90 مبوجب املادة
مرتك  املتصلة مبا يُد عى ارتكاب  من انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل  وتسهيل  عند االقتضاء  مالحقة 

  جرائم احلرب  على املستو  الوطين أو أمام احملكمة على حد سواء؛ 

 أنشطة احملكمة -حاء

   ؛(16)ابلتقرير األخري املقدم إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة احملكمة حتيط علما   -56
اسااتمرار التقدم الكبري يف أنشااطة احملكمة  ال ن يُعز  إىل حد ليس بقليل إىل  تالحظ مع االرتياح -57

وإجراءات قضاااائية يف خمتلف  تفاين املوظفني  مبا يف ذلك التقدم فيما جتري  من دراساااات متهيدية وحتقيقات

                                                                            
(16) 9/9ASP/1-ICC. 
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 ةرعت املدعيأو اليت شاااااااااااااا (17)احلاالت احملالة إليها من الدول األطراف أو جملس األمن التابع لألمم املتحدة
  يف التحقيق فيها من تلقاء نفسها؛ ةالعام
 إىل دعوة احملكمة إىل مواصاااااااالة اإلحاطة علما أبفضاااااااال ممارسااااااااات سااااااااائر املنظمات واحملاكم تشااااااااري -58

الدولية والوطنية ذات الصااالة  مبا فيها املمارساااات اليت اكتسااابتها املؤساااساااات الوطنية اليت حققت  واآلليات
يف اختصااااااااااص احملكمة وقامت مبالحقة مرتك  ه   اجلرائم  يف ت ليل التحدايت  من قبل يف جرائم تدخل

   العملية املماثلة للتحدايت اليت تواجهها احملكمة  وتؤكد من جديد احرتامها الستقالل احملكمة؛
ليات اآلاحملاكم و املنظمات و فضااااااااال املمارساااااااااات اليت تتبعها احملكمة على اإلحاطة علما أبشاااااااااجع ت -59
اجلنسااااانية  مبا يف ذلك املمارسااااات املتعلقة ابلتحقيق اجلرائم ية والوطنية ذات الصاااالة ابجلرائم اجلنسااااية و الدول

اخلاضااااااعة لنظام روما األساااااااساااااا   مبا يف ذلك اجلرائم ل التحدايت املتعلقة ابجلرائم   حلواملقاضاااااااة والتدريب
 احرتامها الستقالل احملكمة؛ ىكيد من جديد علأاجلنسانية  مع التاجلرائم اجلنسية و 

ومع الت كري  حتقيق املساءلة عن مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساس   ةمهيأب تسلم -60
الدول على التواصااااااال مع املكتب تشاااااااجع أبن  ال توجد أسااااااابقية من حيث األمهية إلحداها على األخر   

اليت هود اجلدعم املتاحة لسااابل التحديد لاعلة ذات الصااالة واحملكمة وغريها من اجلهات الفاملهتمة األطراف 
اليت تدخل يف نطاق رائم بلغ مرتبة اجلليت تنساااااااااااانية ااجلرائم اجلو اجلنساااااااااااية تب هلا احملكمة فيما يتعلق ابجلرائم 

 لجمعية؛ل عشرينالدورة ال ن إىلأه ا الشيف  تقدمي تقريربغية  نظام روما األساس 
ابجلهود اليت يب هلا مكتب املدَّع  العام لتوفري الكفاءة والشاااافافية فيما جيري   التقديرحتيط علما مع  -61

  من دراسات متهيدية وحتقيقات ومالحقات قضائية؛ 
إيالء ختيار القضاااااااااي و املتعلقة ابالساااااااياساااااااة العامة تنفي  ورقات مكتب املدع  العام واصااااااالة مب ترحب -62

يف ه ا الصااادد على أمهية قيام  وتشااادد  واجلرائم اجلنساااية واجلرائم اجلنساااانية الألطفاألولوية للجرائم املتعلقة اب
واجلرائم املتعلقة  اجلنسااانيةاحملكمة واحملاكم الوطنية ابلتحقيق واملقاضاااة بصااورة فعالة يف اجلرائم اجلنسااية واجلرائم 

وضع األطراف أن تنظر يف الدول  وتطلب إىلرائم من العقاب  ه   اجلوضع حد إلفالت مرتك  ابألطفال ل
إلعداد اجلارن لورقة سياسة اب وحتيط علما  لياحماجلرائم ه   سياسة عامة لتعزيز التحقيق واملقاضاة يف  اتورق

   شأن محاية املمتلكات الثقافية يف إطار نظام روما األساس ؛العام بكتب املدع  عامة مل
ملكتب املدع  العام لتشاااور  مع الدول األطراف وغريها من أصااحاب املصاالحة  تعرب عن تقديرها -63

  ابإلسهامات املقدمة من الدول األطراف يف ه ا الصدد؛  وترحبقبل إصدار سياسات  واسرتاتيجيات   
ابجلهود اليت تب هلا احملكمة لتطبيق مبدأ احملكمة الواحدة  وتنساااااااااااايق أنشااااااااااااطتها بني  أيضااااااااااااا ترحب -64

أجهزهتا على كافة املسااااتوايت  بوسااااائل منها اختاذ تدابري لزايدة الوضااااوح يف مسااااؤولية خمتلف األجهزة  مع 
جلهود الالزمة احملكمة على ب ل كل ا وتشااااجعوحياد قلم احملكمة   ةالعام ةاحرتام اسااااتقالل القضاااااة واملدعي

لتطبيق مبدأ احملكمة الواحدة تطبيقا  كامال   ابتغاء أمور منها ضااااااااامان الشااااااااافافية الكاملة  واحلوكمة اجليدة  
  واالستخدام الفعال للموارد املالية  واإلدارة السليمة؛ 

 2021-2019ابخلطط االسرتاتيجية للمحكمة  ومكتب املدع  العام  وقلم احملكمة للفرتة  حتيط علما -65
ابستفادة اخلطط االسرتاتيجية  حتيط علما أيضاو  2021-2020والصندوق االستئماين للضحااي للفرتة 

                                                                            
 .لس األمن التابع لألمم املتحدةجمل (2011) 1970( و2005) 1593 انرار الق (17)



 ICC-ASP/19/20 

 

20-A-130721 60 

من اآلراء والتعليقاااات اليت تباااديهاااا الاادول األطراف يف حوارهااا مع احملكماااة  ومكتاااب املاادع  العاااام  وقلم 
 احملكمة والصندوق االستئماين للضحااي؛ 

مواصلة اجلهود اليت يب هلا املسجل لتخفيف املخاطر اليت تواجهها احملكمة فيما تالحظ مع التقدير  -66
وتشاااااااااااااااجع يتعلق مبكااتبهاا امليادانياة ولتعزيز عملياات احملكماة امليادانياة بغياة زايدة فعاالياة احملكماة ومكاانتهاا  

حدة  حسااااااااااب ابلتعاون الوثيق مع األمم املتامليدانية  ألنشااااااااااطتها احملكمة على مواصاااااااااالة التحسااااااااااني األمثل
  ضماان الستمرار كفاءة احملكمة وأثرها يف الدول اليت تضطلع بعملها فيها؛ االقتضاء  

ابجلهود اجلارية اليت تب هلا احملكمة لتحسااااااااااااني اسااااااااااااتخدامها للمصااااااااااااادر البديلة للمعلومات ترحب  -67
وتشاااااااجع املالية   واألدلة  فضاااااااال عن حتساااااااني قدراهتا لتحقيق ه   الغاية  مبا يف ذلك يف جمال التحقيقات

  إىل أمهية تزويد احملكمة ابلوسائل املناسبة هل ا الغرض؛  وتشري احملكمة على مواصلة ه   اجلهود 
ر  -68 العمل اهلام ال ن يضااااااااطلع ب  موظفو احملكمة العاملون يف امليدان يف بيئات صااااااااعبة ومعقدة  تقد ِّ

  لتفانيهم يف العمل من أجل رسالة احملكمة؛  وتعرب عن تقديرها
 تطوير مواصاااالة أجل من التوعية أنشااااطة وتكييف حتسااااني احملكمة تواصاااال أن ضاااارورة على تشاااادد -69

 التوعية خالل من االقتضااااء  عند ذلك  يف مبا املتأثرة  البلدان يف (18)للتوعية االسااارتاتيجية اخلطة وتنفي 
   التمهيدية؛ الدراسة مرحلة يف وك لك احملكمة  تدخل من مبكر وقت يف
ر -70  بني مشااارتكة مساااؤولية تشاااكل وأنشاااطتها ابحملكمة يتعلق فيما واالتصاااال اإلعالم قضاااااي أبن ت ك ِّ

 لوضع اآلخرون املصلحة أصحاب يقدمها اليت الكبرية ابإلسهامات علما وحتيط األطراف  والدول احملكمة
   وشامل؛ منسق جهن

 االنتخاابت  -اءح

 اإلجراءات على التعديالت أمور  مجلة يف اعتمد  ال ن  ICC-ASP/18/Res.4 القرار إىل تشااااااااااااري -71
 على والتعديالت القضاااااااااااااة  وانتخاب بشااااااااااااأن ترشاااااااااااايح ICC-ASP/3/Res.6يف القرار  عليها املنصااااااااااااوص

يف  اجلمعية اعتمدهتا اليت الدولية اجلنائية احملكمة قضاااة برتشاايحات املعنية االسااتشااارية اختصاااصااات اللجنة
 ؛ICC ASP/10/Res.5 القرار من 19الفقرة 
من بني األشااااااخاص ال ين يتحلون ابألخالق الرفيعة  القضاااااااة وانتخاب ترشاااااايحعلى أمهية تشاااااادد  -72

 وفقا القضااااائية  املناصااااب أعلى يف دولة كل منهم للتعيني يف املطلوبة وتتوافر فيهم املؤهالت والنزاهة واحلياد

                                                                            
(18) 12/5/ASP-ICC. 
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 شاااااااملة عمليات إجراء على األطراف الدول تشااااااجع الغرض وهل ا األساااااااساااااا   روما نظام من 36 للمادة
 املرشحني؛ أفضل لتحديد وشفافة
على أمهية تعهد القضاة املنتخبني رمسيا ابستعدادهم للعمل على أساس التفرغ عندما يتطلب تشدد  -73

  حجم العمل ابحملكمة ذلك؛ 
عن أعمال دورهتا السابعة   (19)القضاة شيحاتاالستشارية املعنية برت حتيط علما بتقرير اللجنة  -74

   ال ن يتضمن توصيات بشأن انتخاب ستة قضاة خالل الدورة التاسعة عشرة للجمعية؛
أن تعقد اللجنة االسااااااتشااااااارية املعنية ابلرتشاااااايحات اجتماعاهتا يف الهان أو يف نيويورك  وفقا تقرر  -75

  لفعالية املكان احملدد من حيث التكلفة؛ 
   مبا يف ذلك عن طريق الفيديو أو طرق مماثلة أمهية إجراء مقابالت مع املرشاااحنيتؤكد من جديد  -76

سؤولية الدول املرشحة عن حضور املرشحني إلجراء مقابالت موتؤكد لالضطالع على حنو فعال بواليتها  
  ؛ تمع اللجنة االستشارية املعنية ابلرتشيحا

احملكمة اجلنائية الدولية اليت يف  رتشااااااايحات القضااااااااةبإىل والية اللجنة االساااااااتشاااااااارية املعنية  شاااااااريت  -77
  ICC-ASP/18/Res.4املعدلة ابلقرار   ICC-ASP/10/Res.5 القرار من 19الفقرة  يفاعتمدهتا اجلمعية 

يف اللجنة االساااتشاااارية أن تضاااع يف مواطنيها للعضاااوية تنظر يف ترشااايح قد إىل الدول األطراف اليت  تطلبو 
  ؛ لكال اجلنسني" العادلاعتبارها أن تكوين اللجنة ينبغ  أن يعكس  يف مجلة أمور  "التمثيل 

طراف النتخاب املدع  العام الثالث للمحكمة الدول األ ترحب ابلعملية اليت أنشأها مكتب مجعية -78
طراف اجلنائية الدولية  وتطلب إىل املكتب أن يقوم  من خالل مشاورات شفافة وشاملة مع الدول األ

  اللجنة عن انتخاب املدعى العام وفريق اخلرباء بشان تنفي  واليتهمابواسطة تعليقات واجملتمع املدين  و 
 ؛العام  املدع من خالهلالدراسة سبل مواصلة تعزيز العملية اليت ينتخب   حةضمن املوارد املتا

 أمانة مجعية الدول األطراف -اءط

د من جديدأبمهية العمل ال ن تقوم ب  أمانة مجعية الدول األطراف )"األمانة"(   تسااااااااااااااالِّ م -79 أن  وتؤكِّ
العالقة بني األمانة وساااائر أجهزة احملكمة حتكمها مبادئ التعاون والتعاضاااد واملشااااركة يف املوارد واخلدمات  

                                                                            
(19) 11/9ASP/1-ICC. 
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مبشاااااركة مدير األمانة يف اجتماعات جملس  وترحب  ICC-ASP/2/Res.3على النحو املبنيَّ يف مرفق القرار 
 التنسيق عند النظر يف املسائل ذات االهتمام املشرتك؛ 

إىل الوظيفة الرقابية العامة للمكتب فيما يتعلق ابألمانة  على النحو الوارد يف القرار املنشااااااائ  تشاااااااري -80
 ؛ (20)لألمانة
  ؛ (21)ترحب بتقرير املكتب بشأن تقييم األمانة وابلتوصيات الواردة ب  -81

 احملامون -ايء

أبمهيااة العماال الاا ن تقوم باا  هيئااات التمثياال املساااااااااااااااتقلااة لرابطااات احملااامني والرابطااات  حتيط علمااا -82
من  20من القاعدة  3القانونية  مبا يف ذلك الرابطات القانونية الدولية املشاااااااااااااااار إليها يف الفقرة الفرعية 

  القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛ 
 ؛ (22)احملامني لد  احملكمة اجلنائية الدولية رابطة ابلتقرير املتعلق بتشكيل وأنشطة حتيط علما -83
من خالل املكتب رابطاة احملامني لد  احملكماة اجلناائياة الدولياة إىل تقادمي تقرير إىل اجلمعياة  تدعو -84

  بوقت كاف؛  العشرينعن أنشطتها قبل دورهتا 
وتواصل رة حتسني التوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف العادل يف قائمة احملامني  بضرو يط علما حت -85

على تقدمي طلبات اإلدراج يف قائمة احملامني اليت وضاااااعت على النحو املنصاااااوص علي  يف  ابلتايل التشاااااجيع
ايف العااادل من القواعااد اإلجرائيااة وقواعااد اإلثبااات بغيااة ضااااااااااااااامااان التمثياال اجلغر  21من القاااعاادة  2الفقرة 

                                                                            
(20) ASP/2/Res.3-ICC   10املرفق  الفقرة. 
(21) ASP/17/39-ICC. 
(22) ASP/19/32-ICC.  
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والتوازن بني اجلنساااااااني  فضاااااااال عن اخلربة القانونية يف مساااااااائل معيَّنة مثل العنف ال ن يساااااااتهدف النسااااااااء 
  واألطفال  حبسب االقتضاء؛ 

 املساعدة القانونية  -كاف

وتؤكد ابجلهود اليت تب هلا احملكمة ملواصااالة تنفي  ساااياساااة األجور املتعلقة ابملسااااعدة القانونية  تسااالم -86
لى احلاجة إىل مراجعة كفاءة نظام املساااااااااااااااعدة القانونية بصااااااااااااااورة مسااااااااااااااتمرة من أجل دعم وتعزيز مبادئ ع

  ؛ (23)املساعدة القانونية املتمثلة يف احملاكمة العادلة واملوضوعية والشفافية واالقتصاد واالستمرارية واملرونة
املقدمة من جلنة امليزانية واملالية يف ه ا والتوصااايات  (24)قدمة من املساااجلابملعلومات امل حتيط علما -87

 ؛(25)الصدد
إىل األمهية األساااااااسااااااية لنظام املساااااااعدة القانونية لضاااااامان نزاهة اإلجراءات القضااااااائية وحق  تشااااااري -88

  املتهمني والضحااي يف التمثيل القانوين املناسب؛

 الفريق الدراسي املعين ابحلوكمة -الم

ب  -89 ابسااااااتمرار احلوار املنهج  بني الدول األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار املؤسااااااساااااا  لنظام ترح ِّ
  روما األساس  وزايدة كفاءة وفعالية احملكمة مع احلفاظ التام على استقالهلا القضائ ؛ 

 عتباراتال ن يشمل اال ؛ (26)بتقرير املكتب عن الفريق الدراس  املعين ابحلوكمة حتيط علما -90
ملسائل التالية: انتخاب املسجل؛ ومؤشرات األداء؛ وإجراءات تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اب املتصلة

  اإلثبات؛ وإدارة التحوالت يف السلطة القضائية؛
د  -91 اليت  ICC-ASP/9/Res.2لسااااانة أخر  فرتة والية الفريق الدراسااااا   املنصاااااوص عليها يف القرار متد ِّ

   ICC-ASP/12/Res.8  وICC-ASP/11/Res.8  وICC-ASP/10/Res.5ات سااااااااااااااابق متاااااادياااااادهااااااا ابلقرار 

 ؛ICC-ASP/16/Res.6و ؛ICC-ASP/15/Res.5و  ICC-ASP/14/Res.4  وICC-ASP/13/Res.5و
     ؛ICC-ASP/18/Res.6 و ICC-ASP/17/Res.5و

  ؛ ابعتبارها أداة هامة للوفاء مبهامها مبواصلة عمل احملكمة بشأن موضوع مؤشرات األداء ترحب  -92
بشأن وضع ممارسة مشرتكة  وال سيما بشأن  2021تشجع احملكمة على مواصلة عملها يف عام    -93

   مؤشرات األداء؛
حتيط علما  ابستعراض اخلرباء املستقلني للمحكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساس   التقرير  -94

  وال ن أعد  اخلرباء املستقلون  ويالحظ أن فريق 2020سبتمرب أيلول/ 30الصادر يف  (27)النهائ  
سينظر يف التوصيات اليت تدخل يف نطاق عمل   مبا يف ذلك التوصيات  ةكمو الدراسة املعين بشؤون احل

                                                                            
(23) ASP/3/16-ICC 16  الفقرة.  
(24) CBF/32/11 وCBF/32/7. 
 96و 93الفقرات  2اجمللد الثاين  اجلزء ابء.  )ASP/18/20-ICC( 2019الواثئق الرمسية... الدورة الثامنة عشرة...  (25)
 .98و 97و
(26)  

ICC ASP/19/21. 
(27) ASP/19/16-ICC . 
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ت يف السلطة املتعلقة إبجراءات تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛ ومؤشرات األداء؛ وإدارة التحوال
    القضائية وانتخاب املسجل؛

 إجراءات احملكمة -ميم

أن فعالية إجراءات احملكمة أساااااااسااااااية حلقوق الضااااااحااي وحقوق املتهمني  ومصااااااداقية ومكانة  تؤكد -95
  املؤسسة  وتعزيز عاملية النظام األساس   فضال عن االستخدام األمثل ملوارد احملكمة؛ 

ابجلهود اليت تب هلا احملكمة لتعزيز كفاءة وفعالية اإلجراءات  فضااااااااااال عن اجلهود اليت تب هلا  ترحب  -96
 وتشااري إىلأمهية مواصاالة احلوار بشااأن ه   املسااألة   وتدركالدول األطراف واجملتمع املدين يف ه ا الصاادد  

  املسؤولية املشرتكة بني احملكمة والدول األطراف يف ه ا الشأن؛ 

 عراض أساليب العمل است -نون

بفوائد ترشااااااااايد أسااااااااااليب عمل اهليئات الفرعية التابعة للمكتب واجلمعية من أجل النهوض  تسااااااااالم -97
  بعبء العمل املتزايد؛ 

  ابخلطوات اليت اخت ها املكتب حىت اآلن لتحسني أساليب العمل؛  ترحب -98
 األطراف  ولتحقيق ذلك: مجعية الدولإدارة عمل املكتب و  أساليبمواصلة حتسني  تقرر -99

  لقرارلخاارطاة الطريق العااماة املعادلاة آللياات التيساااااااااااااااري الواردة يف املرفق الثااين  إىلشاااااااااااااااري ت )أ( 
ICC-ASP/15/Res.5 على ضرورة تنفي ها تنفي ا كامال؛  وتشدد 

 بعقد اجتماعات املكتب يف نيويورك أو الهان على حد سواء؛  ترحب )ب( 
 أبمهية ضمان أن يسمح جدول أعمال اجلمعية بوقت كاف إلجراء مناقشات موضوعية؛  تسلم )ج( 
أبمهية تبادل املعلومات وك لك املشااااورات املشااارتكة بني الفريق العامل يف نيويورك والفريق  تسااالم )د( 

 جلهود؛ العامل يف الهان بشأن املسائل ذات االهتمام املشرتك هبدف تعزيز الكفاءة مع جتنب ازدواجية ا
مجيع الدول األطراف على اساااااتخدام الشااااابكة اخلارجية املخصاااااصاااااة لعمل اهليئات  تشاااااجع )ه( 

 الفرعية التابعة للمكتب واجلمعية واليت حتتون على مجيع الواثئق الالزمة للعمل اجلارن ابحملكمة؛ 
تقدمي الدول األطراف على اإلدالء ببياانت ال تتجاوز مخس دقائق  وعلى أيضاااااااا  تشاااااااجع )و( 

   بياانت خطية بدال  من البياانت الشفوية؛
  ؛ أبمهية العمل ال ن يقوم ب  امليسرون وجهات التنسيق تسلم -100
أعضاااااااااء املكتب على تعزيز التواصاااااااال مع الدول  وتشااااااااجعإىل التمثيل اجلغرايف للمكتب   تشااااااااري -101

املكتب  مبا يف ذلك إبنشااااء آليات  علما مبناقشاااات ااألطراف يف اجملموعات اإلقليمية لكل منهم إلحاطته
 مناسبة لتقدمي معلومات حمدثة ابنتظام عن عمل املكتب؛ 

 العااادل اجلغرايف التوزيع للمكتااب وعلى ضااااااااااااااارورة مراعاااة التمثيل  على الطااابع تؤكااد من جااديااد -102
ه    يبق  أن املكتب إىل وتطلب العامل بني أعضاااااااااااااااائ   يف الرئيساااااااااااااااية القانونية املتكافئ لألنظمة والتمثيل
 أنشطت ؛ عن السنون التقرير ه   املسألة يف عن تقريرا يقدم وأن نظر  قيد املسألة
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إىل املكتب أن يقدم  ابلتشااااااااااااااااور مع مجيع الدول األطراف واحملكمة واجملتمع املدين  يف  تطلب  -103
 احلايل  ابجلدول يتعلق فيما والتحدايت الفوائد نيويورك ويف الهان  تقريرا إىل الدورة املقبلة للجمعية يقي م

لالقرتاح املتعلق بعقد االجتماعات املقبلة للجمعية يف األشاااااااااااااهر الساااااااااااااتة األوىل من كل سااااااااااااانة  ذلك يف مبا
 توصيات تقوميية  ومدهتا  مبا يف ذلك اقرتاح تقليصها  ومكان انعقاد اجتماعات اجلمعية واملكتب  وتقدمي

 الكفاءة؛ لتحسني
 اجلمعية تعقد أبن االقرتاح )103الفقرة ( أعال  تقرير  يف يتناول أن املكتب إىل أيضاااااااااااااااا تطلب -104
 تقومي  مد  أساااااااابوع على ذلك يكون أايم  ومن األفضاااااااال أن كقاعدة عامة ملدة تصاااااااال إىل سااااااااتة  دوراهتا
 قضائية أو انتخاابت للمدع  العام خالل الدورة؛ يتقرر إجراء انتخاابت مل ما واحد 

 الضحااي واجملتمعات املتأثرة، وجرب األضرار، والصندوق االستئماين للضحااي  -نيس

بشااااااااااأن الضااااااااااحااي واجملتمعات املتأثرة  وجرب األضاااااااااارار   ICC-ASP/13/Res.4إىل قرارها  تشااااااااااري -105
  والصندوق االستئماين للضحااي؛ 

رحلة من اإلجراءات اليت أن حق الضحااي يف عرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها يف أن م تكرر  -106
تراها احملكمة مناسااااااابة  حيثما تتأثر مصااااااااحلهم الشاااااااخصاااااااية  وحلماية ساااااااالمتهم البدنية والنفساااااااية ورفاههم 

من نظام روما األسااااااسااااا   فضاااااال عن حقهم يف الوصاااااول إىل  68وكرامتهم وخصاااااوصااااايتهم مبوجب املادة 
على أمهية التواصاال الفعال تؤكد الصاادد   املعلومات ذات الصاالة  من العناصاار األساااسااية للعدالة  ويف ه ا
  مع الضحااي واجملتمعات املتأثرة من أجل إنفاذ والية احملكمة؛ 

د -107 على األمهية احملورية اليت يوليها نظام روما األساس  حلقوق الضحااي واحتياجاهتم  والسيما  تشد ِّ
على أمهية تزويد الضاااااااحااي  وتؤكدضااااااارار  حقهم يف املشااااااااركة يف اإلجراءات القضاااااااائية ويف املطالبة جبرب األ

واجملتمعات املتأثرة ابملعلومات ومشااااااااااااركتهم يف اإلجراءات من أجل إنفاذ الوالية الفريدة للمحكمة بشاااااااااااأن 
  الضحااي؛ 

يف ه ا الصاادد  إىل دور احملكمة يف جمال العدالة و   نظام روما األساااساا  من 75املادة إىل  تشااري -108
سااااهمان يف بناء ياملصاااااحلة و شااااجعان على الضااااحااي وجرب أضاااارارهم قد ي مساااااعدةأن  تالحظو التعويضااااية  
  السالم؛ 
  مبا يف ذلك مراعاة املصااااااحل الفضااااالى لألطفال  لضاااااحااي والشاااااهودلحلماية اأبمهية تدابري تسااااالم  -109

وحقوقهم ورفاههم  واحلفاظ على السااااااالمة البدنية والنفسااااااية للشااااااهود  الساااااايما لضااااااحااي اجلرائم اجلنسااااااية 
مع احملكمة من أجل  تالدول اتفاقا ربمعلى ضاااارورة أن ت وتشااااددلتنفي  والية احملكمة  واجلرائم اجلنسااااانية  

مجيع الدول  وحتث  بساااااارعة على النطاق الدويلإعادة توطني األشااااااخاص املعرضااااااني للخطر تيسااااااري عملية 
مجيع الدول على التربع للصااااااااااااااندوق اخلاص إلعادة  وتشااااااااااااااجععلى النظر يف إبرام اتفاقات إعادة التوطني  

 التوطني؛ 
ن جلرب   ابلنظر إىل أن حتديد وتعقب وجتميد أو مصااادرة أن أصااول للشااخص املدان ضاارور تؤكد -110

األضاااااااااااااارار  أن من األمهية مبكان أن تتخ  مجيع التدابري الالزمة هل ا الغرض من أجل توفري املساااااااااااااااعدة يف 
من  109()ك( و1)93و 75الوقت املناسااااب وبصااااورة فعالة للدول والكياانت ذات الصاااالة عمال ابملواد 
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ترتيبات أو أن وسااااااااااائل  إىل الدول األطراف أن تعقد اتفاقات طوعية أو وتطلبنظام روما األساااااااااااساااااااااا   
 أخر  لتحقيق ه   الغاية مع احملكمة  عند االقتضاء؛ 

 انتهاء مبجرد املتعلقة ابلضااااحااي املنقحة اساااارتاتيجيتها ابسااااتعراض السااااابق احملكمة التزام إىل تشااااري -111
 للقياس قابلة أهداف ذلك يف مبا حمدثة  اساارتاتيجية تقدمي احملكمة إىل تطلب وابلتايل  (28)القضااائية الدورة
 العشرين؛ دورهتا يف اجلمعية إىل زمنيا  وحمددة
جمللس إدارة الصااندوق االسااتئماين للضااحااي وأمانة الصااندوق اللتزامهما  تعرب جمددا عن تقديرها -112

    واجملتمعات املتأثرة؛ املتواصل جتا  الضحااي
عمليات جلرب  أربع حاليا شملت يتيف أنشطة الصندوق االستئماين  ال ةالكبري ابلزايدة حتيط علما  -113
  مبا يف املساعدة لتشمل املزيد من احلاالت املعروضة على احملكمة برامج  فضال عن توسيع نطاق األضرار

  ؛ ذلك مجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار
لدولية واألفراد واملؤساااااااااااساااااااااااات والكياانت ابلدول واملنظمات الدولية واملنظمات احلكومية ا هتيب -114

من أجل توسااااااااايع قاعدة موارد   املالية  هتم وفقا لقدراللصاااااااااندوق االساااااااااتئماين للضاااااااااحااي   األخر  ابلتربع
وك لك لضاااااااحااي اليت تلحق ابألضااااااارار لاالساااااااتجابة االساااااااتمرار يف و على التنبؤ ابلتمويل   ةقدر الوحتساااااااني 

   ؛ لل ين قاموا ب لك جمددا عن تقديرهاتعرب و  لتطورات القضائية للمحكمةل
املتعلقة بتقدمي ضاااااااحااي لالدول األطراف إىل االساااااااتجابة لطلبات الصاااااااندوق االساااااااتئماين ل تدعو -115

جلرب األضااارار االحتياط  العام موارد  وتعزيز   فضاااال عن جتديدحمددةأحكام جرب  تمويللخمصاااصاااة تربعات 
  ابلفعل؛  ا ب لكلل ين قامو  تقديرهاوتعرب عن ابلصندوق  

ضااحااي لصاااحل لصااندوق االسااتئماين خمصااصااة لالدول األطراف إىل النظر يف تقدمي تربعات تدعو  -116
     ابلفعل؛ لل ين قاموا ب لك وتعرب عن تقديرها  العنف القائم على نوع اجلنسالعنف اجلنس  و 

ماليني يورو  10اعتزام الصاااندوق االساااتئماين للضاااحااي مجع تربعات ومنح خاصاااة تبلغ  تالحظ -117
لصاحل الضحااي يف القضااي تنفي  أوامر اجلرب الصادرة من احملكمة وأنشطة املساعدة احملددة سنواي من أجل 

 ؛احملكمة ىواحلاالت املعروضة عل

 تعيني املوظفني  -عني

ز يتعز زايدة احملكمااة إىل وتطلااب   (29)املوارد البشاااااااااااااااريااةإدارة بتقرير احملكمااة بشااااااااااااااااأن  حتيط علمااا -118
املرشاااااااااااااااحني من ع الرتكيز بوج  خاص على تعيني املوظفني ميف التمثيل اجلغرايف العادل الرامية إىل جهودها 

وأعلى مسااتوايت الكفاءة والفعالية   والتوازن بني اجلنسااني  الدول األطراف غري املمثلة واملمثلة متثيال انقصااا
احلصااااااااااااااار  ال حمااددة  منهااا على سااااااااااااااابياال املثااال  االتلبحااث عن اخلربات يف جمااعلى اوالنزاهااة  وكاا لااك 

                                                                            
(82) 

ASP/13/Res.4-ICC   1ة الفقر. 
(92 )

ASP/19/4-ICC. 
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النساااء أو األطفال  ضااد   والعنف النفسااية االحتياجات النفسااية واالجتماعية اخلاصااة املتصاالة ابلصاادمات
ع  ؛ددعلى حتقيق املزيد من التقدم يف ه ا الص وتشج ِّ
 العادل اجلغرايف التمثيل التماس إىل الرامية جهودها نتائج تقدم تقريرا عن أن احملكمة إىل تطلب -119
 بني والتوازن انقصااااا متثيال واملمثلة املمثلة غري األطراف الدول من املرشااااحني على خاص بشااااكل الرتكيز مع

 عملية يف حتساااااااينات احلصااااااار  ال املثال سااااااابيل على ذلك يف مبا العشااااااارين  دورهتا يف اجلمعية إىل اجلنساااااااني
 السنوية؛ التوظيف وبياانت التوظيف
ضاااااااااامان التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني لاحلوار بني احملكمة واملكتب ابسااااااااااتمرار يط علما حت -120

   ؛( 30)رير املكتب وتوصيات ابتق وترحباجلنسني يف تعيني املوظفني  
املرشاااااحني احملتملني للوظائف جمموعات سااااايع الدول األطراف على ب ل جهود لتحديد وتو  حتث -121
  مبا يف اانقصاااااااااااااااوالبلدان غري املمثلة أو املمثلة متثيال ابحملكمة من الدول األطراف الواقعة يف املناطق الفنية 

مج املوظفني الفنيني انبر ذلاااك من خالل برامج التااادرياااب الاااداخل  والزايرات املهنياااة اليت متوهلاااا اجلمعياااة  و 
اإلعالانت املتعلقة التوعية املسااااااااااتهدفة  ونشاااااااااار من خالل مبادرات و   األطراف الدول  متول  ناملبتدئني ال

 املؤسسات واملنظمات الوطنية ذات الصلة؛ بني ابلوظائف الشاغرة ابحملكمة 
 الداخليني واملهنيني تدربنيتعيني امل التربعات  خالل من إبنشاااااااء برانمج ابحملكمة لتمويل  ترحب -122
 متثيال   واملمثلة املمثلة املناطق غري من املرشاااااااااااااااحني على خاص بوج  الرتكيز النامية  مع املناطق من الزائرين
 الربانمج؛ ه ا األطراف إىل اإلسهام يف الدول وتدعواآلن   املتلقاة حىت ابلتربعات وترحب انقصا  
 الااداخليني واملهنيني إىل احملكمااة أن تضاااااااااااااااع املزيااد من اآلليااات الراميااة إىل تعيني املتاادربني تطلااب -123
 واقرتاح اسااااتكشاااااف احملكمة أيضااااا إىل وتطلب النامية  املناطق بطريقة أكثر اسااااتدامة ومنهجية من الزائرين
غري املمثلااة واملمثلااة متثيال األطراف  الاادول من املوظفني الفنيني املبتاادئني للمرشاااااااااااااااحني برامج لتنفياا  طرائق
 التربعات؛ طريق عن اليت متول النامية  املناطق من والسيما انقصا 
وتطلب  الدولية اجلنائية احملكمة يف التناوب فيم تدابري العتماد ساااااياساااااة النظر احملكمةتطلب إىل  -124
 إىل اجلمعية؛ عن النتائج تقدمي تقرير ك لك  احملكمة إىل

الثالث   عملهااااا وبرانمج 2021-2019 لقلم احملكمااااة للفرتة االسااااااااااااااارتاتيجيااااة ابخلطااااة ترحااااب -125
 كأولية من أولوايت قلم احملكمة؛  اجلنسني بني والتوازن اجلغرايف التمثيل لتحسني السنوات
حتيط علما بتقرير استعراض اخلرباء املستقلني للمحكمة اجلنائية الدولية ونظام روما   -126

التوصيات اليت يأخ  يف االعتبار تيسري التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني سوتالحظ أن )31)األساس  
 تدخل يف نطاق ه ا التقرير؛

 التكامل -فاء

ر -127 أبن الدول ه  املسااااااؤولة يف املقام األول عن التحقيق يف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع  ت ك ِّ
الدويل وعن مالحقة مرتك  ه   اجلرائم  وأن  يتعني هل   الغاية اعتماد التدابري املناسااااااااااااااابة على املساااااااااااااااتو  

                                                                            
(30) ASP/19/29-ICC. 
(31)  

ASP/19/16-ICC. 
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اساااااااتعداد النظم القانونية  الوطين  كما يتعني تعزيز التعاون الدويل واملسااااااااعدة القضاااااااائية  من أجل ضااااااامان
  الوطنية وقدرهتا حبق على التحقيق يف ه   اجلرائم ومالحقتها؛ 

على مواصااااااالة الرتويج يف احملافل ذات الصااااااالة على تنفي  نظام روما األسااااااااسااااااا  على  تعقد العزم -128
طر اجلرائم اليت الصاااااعيد احملل  بصاااااورة فعالة وتعزيز قدرة اهليئات القضاااااائية الوطنية على مالحقة مرتك  أخ
  تثري قلق اجملتمع الدويل وفقا  ملعايري احملاكمة العادلة املسلم هبا دوليا  وطبقا  ملبدأ التكامل؛ 

مبشاااركة اجملتمع الدويل يف تعزيز قدرات الساالطات القضااائية احمللية والتعاون بني الدول من  ترحب -129
  ص عليها يف نظام روما األساس ؛ أجل متكني الدول من التحقيق حبق يف اجلرائم املنصو 

ابجلهود اليت تباا هلااا األمم املتحاادة  واملنظمااات الاادوليااة  واملنظمااات اإلقليميااة   ترحااب أيضاااااااااااااااااا -130
فيما الوطنية  القضاااائية األجهزةوالدول  واجملتمع املدين يف تعميم أنشاااطة بناء القدرات اليت هتدف إىل تعزيز 

ليت تدخل يف اختصاااااص نظام روما األساااااساااا  وبرامج وأدوات املساااااعدة يتعلق ابلتحقيق ومالحقة اجلرائم ا
على أن تباا ل املنظمااات الاادوليااة واملنظمااات اإلقليميااة األخر   وتشاااااااااااااااجع بقوةالتقنيااة القااائمااة واجلاادياادة  

 والدول واجملتمع املدين املزيد من اجلهود يف ه ا الصدد؛ 
العمل وتدرك   (32)للتنمية املساااااااااااتدامة 2030  يف ه ا الصااااااااااادد  ابعتماد جدول أعمال ترحب -131

اهلام ال ن يتم االضااااااطالع ب  فيما يتعلق بتعزيز ساااااايادة القانون على الصااااااعيدين الوطين والدويل  وضاااااامان 
  املساواة يف احلصول على العدالة للجميع؛ 

على أن التنفي  الساااااليم ملبدأ التكامل يقتضااااا  من الدول أن تدرج اجلرائم املنصاااااوص عليها يف تشااااادد  -132
من نظام روما األساااساا  بوصاافها جرائم تسااتوجب العقاب مبوجب القوانني الوطنية وأن تنشاائ  8و 7و 6املواد 

  على القيام ب لك؛  الدولوحتث والية قضائية خمتصة هل   اجلرائم وتكفل التنفي  الفعال هل   القوانني 
حتيط علما ابلتوصيات املقدمة بشأن املشاورات املقبلة احملددة و(33)لالتكام عن املكتب بتقرير ترحب -133

يف ه ا التقرير ودون املساس أبن قرار من قرارات اللجنة اجلمعية العامة بشأن العمليات املقبلة فيما يتعلق 
 مع احلوار يواصل وأن نظر  قيد املسألة ه   يبق  أن املكتب إىل وتطلباملستقل  اخلرباء استعراض فريقبتقرير 
 ابلتكامل املتصلة القدرات بناء بشأن أنشطة ذلك يف مبا  التكامل بشأن املصلحة أصحاب من وغريها احملكمة
 احملتملة إلجنازاحملكمة  اسرتاتيجيات وبشأن الوطنية  القضائية األجهزة ملساعدة الدويل اجملتمع هبا يضطلع اليت

 الصدد  وبشأن املساعدة ه ا يف األخر  الفاعلة واجلهات الوطنية السلطات مع الشراكات ودور حاالت معينة
  واجلرائم اجلنسانية أيضا؛  اجلنسية واجلرائم والضحااي الشهود محاية مثل قضااي يف

بشاااااااااااأن التقدم احملرز يف تنفي  مجعية الدول األطراف ابملعلومات املقدمة من أمانة  ترحب أيضاااااااااااا -134
واليتها املتعلقة بتسااهيل تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وأصااحاب املصاالحة اآلخرين  مبا يف 

 ك لك  وترحبالوطنية   القضاااااااااااااااائية األجهزةذلك املنظمات الدولية واجملتمع املدين  اليت هتدف إىل تعزيز 
 املوارد حدود أن تواصاااااااال  يف إىل األمانة وتطلبحىت اآلن   جلمعيةابلعمل ال ن قامت ب  األمانة ورئيس ا

 من وغريهااا األطراف والاادول احملكمااة بني املعلومااات تبااادل الراميااة إىل تيساااااااااااااااري جهودهااا املتاااحااة  تطوير
 القضاااااائية األجهزة تعزيز إىل اليت هتدف املدين  واجملتمع الدولية املنظمات ذلك يف مبا املصااااالحة  أصاااااحاب
من  وغريها الدول فيها لتنظر القدرات من احتياجاهتا بشاااااأن معلومات تقدمي إىل الدول وأن تدعو الوطنية 

                                                                            
 . 70/1قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة   (32)
(33)  

ASP/19/22-ICC. 
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 ه ا يف اخت ت اليت العملية اخلطوات عن تقريرا تقدم وأن املسااااااااااااااااعدة  تقدمي الفاعلة اليت ميكنها اجلهات
 العشرين للجمعية؛ الدورة يف الشأن
إىل معلومات اإلقليمية واجملتمع املدين على أن تقدم املنظمات و  الدوليةالدول واملنظمات  تشاااجع -135

 الوطنية  والسلطات الدويل اجملتمع يب هلا اليت ابجلهود أيضاترحب و  األمانة عن أنشطتها املتصلة ابلتكامل
اجلنساااانية اليت قد  واجلرائم اجلنساااية اجلرائم واملقاضااااة يف للتحقيق القدرات الوطنية بناء أنشاااطة ذلك يف مبا

وخباصااة اجلهود املسااتمرة يف جمال اإلجراءات  األساااساا   روما تبلغ خطورة اجلرائم املنصااوص عليها يف نظام
إىل  وتشااااااارياالسااااااارتاتيجية لضااااااامان الوصاااااااول إىل العدالة وتعزيز التمكني للضاااااااحااي على الصاااااااعيد الوطين  

  ؛خالل الدورة الرابعة عشرة للجمعية (34)التوصيات املقدمة من املنظمة الدولية لقانون التنمية
احملكمة على مواصاااالة جهودها يف جمال التكامل  مبا يف ذلك عن طريق تبادل املعلومات  تشااااجع -136

ابلاادور احملاادود للمحكماااة يف جمااال تعزيز وتاا ك ر بني احملكماااة واجلهاااات الفااااعلاااة األخر  ذات الصااااااااااااااالاااة  
مواصاااالة التعاون بني الدول  عن طريق مشاااااركة اجلهات على  وتشااااجع أيضاااااالساااالطات القضااااائية الوطنية  

الفاعلة الدولية واإلقليمية والوطنية العاملة يف قطاع العدالة  فضااااااااااااال عن اجملتمع املدين  يف تبادل املعلومات 
واملمارسااااات املتعلقة ابجلهود االساااارتاتيجية واملسااااتدامة الرامية إىل تعزيز القدرات الوطنية للتحقيق واملقاضاااااة 

وتعزيز وصااول ضااحااي ه   اجلرائم للعدالة  مبا يف ذلك  األساااساا  روما نظام يف عليها يف اجلرائم املنصااوص
 الدولية؛  اإلمنائية عن طريق املساعدة

 آلية الرقابة املستقلة  -صاد

أبن تستعرض  ICC-ASP/16/Res.6و ICC-ASP/15/Res.5الواردة يف القرارين  اشري إىل مقرراهتت -137
-ICCبشكل كامل عمل ووالية آلية الرقابة املستقلة يف دورهتا السابعة عشرة ومقرراهتا الواردة يف القرارين 

ASP/17/Res.5 وICC-ASP/18/Res.6  أبن تطلب من املكتب مواصلة االستعراض وإكمال   مبا يف ذلك

                                                                            
"  تشرين الوحشية اجلنسانيةاجلرائم اجلنسية و جلرائم فيما يتعلق ابورقة املنظمة الدولية لقانون التنمية بعنوان "التكامل   (43)

 .2015الثاين/نوفمرب 
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التحقيقات يف االدعاءات املوجهة ضد املسؤولني السابقني   شملالنظر يف إدخال تعديالت على والية ت
 وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة عشرة؛

أعمال آلية الرقابة املساااااتقلة اساااااتعراض  بشاااااأن 2020 عام خالل دارت اليت ابملناقشاااااات ترحب -138
 راف؛وه  هيئة فرعية جلمعية الدول األط  التشغيلية وواليتها
املستقلة  املرفقة ابلتقرير املتعلق ابستعراض أعمال  الرقابةترحب مبشروع الوالية التنفي ية املنقحة آللية  -139

وواليتها التنفي ية  نتيجة للمناقشات املستفيضة اليت جرت فيما بني الدول األطراف   (35)آلية املراقبة املستقلة
 املستقلة؛ الرقابةمع ممثل  أجهزة احملكمة وآلية 

حتيط علما ابلتقرير النهائ  الستعراض اخلرباء املستقلني للمحكمة اجلنائية الدولية ونظام روما  -140
وال سيما توصيات  املتعلقة بعمل آلية املراقبة املستقلة وواليتها التنفي ية  اليت تستحق إجراء (  36)األساس  

 وقد تدعو إىل إجراء املزيد من التنقيحات للوالية؛ مناقشات مستفيضة بني الدول األطراف والنظر فيها 
قرر اعتماد الوالية التنفي ية املنقحة آللية الرقابة املستقلة املرفقة هب ا القرار  اليت حتل حمل أحكام ت -141

قرار تتخ   اجلمعية  أبن  وتطبق مؤقتا ودون مساس ICC-ASP/12/Res.6الوالية الواردة يف مرفق القرار 
 ؛العامة بتعديل او استبدال الوالية بعد نظرها يف التقرير وتوصيات استعراض اخلرباء املستقل

ترحب ابملبادرات التكميلية اليت اخت ها املكتب وهيئات املراقبة التابعة للجمعية واحملكمة حملاولة  -142
خالق  يق/مدوانت قواعد السلوك املتعلقة ابألضمان قيام خمتلف أجهزة احملكمة بتبسيط واستكمال مواث

 مكان؛اليت ينبغ  أن تكون متسقة قدر اإل
املستقلة يف االضطالع بعملها على حنو مستقل  الرقابةلية مهية احلامسة آلاألتؤكد من جديد على  -143

 وشفاف وحمايد خال من أن أتثري ال مربر ل ؛
 (37)الرقابة املستقلة؛ حتيط علما ابلتقرير السنون لرئيس آلية -144
 تؤكد من جديد أمهية أن تقدم آلية الرقابة املستقلة تقارير عن نتائج أنشطتها إىل الدول األطراف؛ -145
 واألخالقية  املهنية املعايري املنتخبني أبعلى واملسؤولني احملكمة موظف  مجيع التزام أمهية على تشدد  -146

ابلدور األساس  والعمل  وتسلم املنتخبني  للمسؤولني واألخالق  املهين اإلطار اجلهود املب ولة لتعزيز وتالحظ
اآلاثر احملتملة  يف للتحقيق احملكمة اخت هتا اليت ابخلطوات وترحب املستقلة  الرقابة آلية تقوم ب  ال ن

  وفقا لتوصيات مكتب املدع  أبن رحب ت  و مبسؤولني سابقني ةيطحملاملتعلقة بسوء السلوك الالدعاءات 
 السلوك يف التحقيق مناملستقلة  الرقابةالعام واملشاورات الالحقة  تسمح الوالية التنفي ية املنقحة آللية 

على خدمتهم ابحملكمة  انتهاء عند أو خدمتهم أثناء سواء السابقني املنتخبني واملوظفني للمسؤولني املزعوم
 وحتثوحتيط علما بتقرير احلالة املقدم من قبل مكتب املدع  العام   10النحو املنصوص علي  يف الفقرة 

                                                                            
(53) 

.ASP/19/24-ICC . 
(36 )  ASP/19/16-ICC . 
(37)  ASP/19/26-ICC. 
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من جانب  الزم للمتابعة إجراء أن لتحديد وشفاف  كامل  بشكل التحقيق ه ا استكمال على احملكمة
 وتقدمي تقرير إىل اجلمعية العامة قبل دورهتا العشرين؛ اجلمعية  أو/و احملكمة
 وتشجع املستقلة  الرقابة آلية والية بصفة رمسية مع احملكمة مواءمة لوائح يف احملرز ابلتقدم ترحب -147

 الصااالة ذات الواثئق مجيع بتحديث االقتضااااء  حساااب املساااتقلة  الرقابة آلية من بدعم احملكمة على القيام 
 اتساقها مع القواعد الواجبة التطبيق. أجل من املستقلة الرقابة آلية والية مع ومواءمتها

 امليزانية الربانجمية -قاف

اسااااااااتقالل أعضاااااااااء ه    وتؤك ِّد جمدَّدا  ابلعمل املهم  ال ن تقوم ب  جلنة امليزانية واملالية   حتيط علما   -148
 اللجنة؛ 
ر -149 عن الدراسااااااة التقنية ألن وثيقة  (38)أبن جلنة امليزانية واملالية مسااااااؤولة وفقا  لنظامها الداخل  ت ك ِّ

على أمهية ضاااااااااامان متثيل اللجنة يف  وتشااااااااااددتُقدَّم إىل اجلمعية وترتتب عليها آاثر مالية أو آاثر يف امليزانية  
  مجيع مراحل املداوالت اجلارية يف اجلمعية عند النظر يف واثئق ترتتب عليها آاثر مالية أو آاثر يف امليزانية؛ 

 ؛( 39)بتقرير املكتب عن املتأخرات املستحقة على الدول األطراف القلقحتيط علما مع  -150
مجيع الدول األطراف يف نظام روما  وحتثعلى أمهية تزويد احملكمة ابملوارد املالية الالزمة   تشاااااادد -151

 األسااااسااا  على حتويل مبالغ اشااارتاكاهتا املقررة ابلكامل وعلى أن تفعل ذلك يف األجل احملدد لتساااديد ه  
من نظام  115 االشااارتاكات أو  يف حالة املتأخرات عن فرتات ساااابقة  على أن تساااددها فورا  وفقا  للمادة

من النظام املايل والقواعد املالية  وسااائر القرارات ذات الصاالة الصااادرة  1-105روما األساااساا   والقاعدة 
  عن اجلمعية؛ 

ساااااااااااااات وغريها من الكياانت أن تقدم تربعات ابلدول واملنظمات الدولية واألفراد واملؤسااااااااااااا هتيب -152
  للجهات اليت قامت ب لك؛  وتعرب عن تقديرهاللمحكمة  

  املؤمتر االستعراضي -راء

ر -153 أبن الدول األطراف يف املؤمتر االساتعراضا  األول لنظام روما األسااسا   ال ن عقد بنجاح  ت ك ِّ
من  2  اعتمدت وفقا  للفقرة 2010حزيران/يوني   11أاير/مايو إىل  31يف كمباال أبوغندا يف الفرتة من 

وز للمحكمة من نظام روما األسااااااااسااااااا  تعديالت لتعريف جرمية العدوان وحتديد الشاااااااروط اليت جي 5املادة 
واعتمدت أيضا تعديالت وسعت مبوجبها نطاق  ( 40)مبوجبها أن متارس اختصاصها فيما يتعلق هب   اجلرمية

اختصاااااااااااااااااص احملكمة ليشااااااااااااااامل ثالث جرائم أخر  من جرائم احلرب التقليدية حني تُرتكب يف النزاعات 
  ؛ (41)املسل حة غري ذات الطابع الدويل

من  5أبن التعديالت املعنية رهن التصاااااااااديق عليها أو قبوهلا ويبدأ نفاذها وفقا  للفقرة  حتيط علما   -154
مبا مت مؤخرا  من عمليات التصديق على ه    التقدير معحتيط علما  و  من نظام روما األساس  121املادة 

                                                                            
(83)  ASP/18/Res.1-ICC.املرفق   
(39)   ASP/19/27-ICC. 
 .RC/Res.6(  اجلزء الثاين  القرار RC/11) 2010 املؤمتر االستعراض  ... الواثئق الرمسية ...  (40)
 .RC/Res.5املرجع نفس    (14)
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من  4فقرة إعالان وفقااااا لل اأودعتاااااألطراف  الاااادولدولتني من  أن مع التقاااادير وتالحظ  (42)التعااااديالت
   ؛((43من نظام روما األساس مكررا  15 ادةامل

 ت؛إىل مجيع الدول األطراف النظر يف التصديق على ه   التعديال تطلب -155
 17 من اعتبااارا العاادوان ابلنظر يف جرميااة الاادوليااة اجلنااائيااة اختصاااااااااااااااااص احملكمااة بتفعياال ترحااب -156
مما   ICC-ASP/16/Res. 5يف قرارها  مجعية الدول األطراف بتوافق اآلراءوفقا ملا قررت    2018 يولي /متوز
ه   اجلرمية  وب لك عن فراد ألا ةمسااااااااااااااااءل ةسااااااااااااااالطبدائمة  ةدولي ةحمكمتتمتع فيها اليت  ألوىلاملرة اميثل 

 ؛2010و 1998لعام   وكمباال روما مؤمترن إجنازات تستكمل
وتالحظ  إىل املناقشاااات اليت جرت أثناء املؤمتر االساااتعراضااا  بشاااأن مساااألة الساااالم والعدل تشاااري -157
  ؛ الدول األطراف املعنية إىل االستمرار يف القيام ب لك وتدعو  واصلة املناقشات املتعلقة هب   املسألةمأمهية 
ولة واحدة تتمتع بصاااافة إىل ما قطعت  على نفسااااها مخس وثالثون دولة طرفا  ود تشااااري مع التقدير -158

تلك الدول  وتناشااداملراقب ومنظمة إقليمية واحدة من تعهدات أبن تقد ِّم إىل احملكمة مزيدا  من املساااعدة  
الدول واملنظمات اإلقليمية أن  كما تناشااااااااادواملنظمة اإلقليمية امل كورة على سااااااااارعة الوفاء هب   التعهدات  

                                                                            
(24) =b&chapter-10-https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII 

18&lang=en وhttps://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-

a&chapter=18&clang=_en. 
(34) #library-cpi.int/resource-https://www.icc.  

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-a&chapter=18&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-a&chapter=18&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-a&chapter=18&clang=_en
https://www.icc-cpi.int/resource-library
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للجمعية بشااااااكل كتايب أو من خالل بياانهتا أثناء لعشاااااارين الدورة اتقد ِّم تعهدات إضااااااافية وأن تعلنها أثناء 
   املناقشة العامة بشأن تنفي  ه   التعهدات؛ 

 النظر يف التعديالت -شني

   ؛(44) بتقرير الفريق العامل املعين ابلتعديالت ترحب -591
 أو قبول ؛  124مجيع الدول األطراف إىل التصديق على التعديل ال ن أدخل على املادة  تدعو -160
 8على املادة  تأدخلاليت  التمجيع الدول األطراف إىل التصاااااااااااااااديق على التعدي أيضااااااااااااااااتدعو  -161

 ؛ (45)اأو قبوهليف الدورة الثامنة عشرة للجمعية  واملعتمدة

  املشاركة يف مجعية الدول األطراف -ءات

الدول واملنظمات الدولية واألفراد واملؤسااااااسااااااات وغريها من الكياانت أن تتربع يف الوقت تناشااااااد  -162
املناسااااب للصااااندوق االسااااتئماين إلاتحة مشاااااركة أقل البلدان منوا  والدول النامية األخر  يف دورات اجلمعية 

  ؛ قامت ب لكللدول اليت سبق أن  وتعرب عن تقديرهاالسنوية  
على مواصلة اجلهود اليت يب هلا رئيس مجعية الدول األطراف لعقد حوار مستمر مع مجيع  تشجع -163

إىل مجيع الدول األطراف أن تقدم الدعم  وتطلبأصااااااااااااحاب املصاااااااااااالحة  مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية  
  األساس  ككل؛  لرئيس اجلمعية يف مبادرات  الرامية إىل تعزيز احملكمة  واستقالل اإلجراءات  ونظام روما

واملنظماات غري   والادول األطراف  بني اجلمعياة واملساااااااااااااااتمرإىل التعااون الطويال األجال  تشاااااااااااااااري -164
االعرتاف ابلدور التنسااايق  بشاااأن  ICC-ASP/2/Res.8القرار  ؤكد من جديدوتاحلكومية يف اجملتمع املدين  

  حملكمة اجلنائية الدولية؛ املعنية اباملنظمات غري احلكومية ال ن يؤدي  حتالف ن ري والتيس
أن تعهد إىل احملكمة  ورئيس اجلمعية  واملكتب  واللجنة االسااااتشااااارية املعنية ابلرتشاااايحات   تقرر -165

وجملس إدارة وأمانة الصندوق االستئماين  والفريق العامل املعين ابلتعديالت  وآلية الرقابة املستقلة  واألمانة 
  .حسب االقتضاء  ابملهام املبيَّنة يف املرفق األول هل ا القرار للضحااي 

                                                                            
(44) 28/9ASP/1-ICC. 
(54) Res.4/6ASP/1-ICC و.ASP/18/Res.5-ICC  . 
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 رفق األولملا

 الوالايت اليت حددهتا مجعية الدول األطراف لفرتة ما بني الدورتني

 عاملية نظام روما األساسي، فيما خيص -1
التوصااااااااااااااايات الواردة يف تقرير املكتب عن خطة العمل الرامية إىل حتقيق العاملية لنظام  تؤيد )أ( 

   وتنفي   تنفي ا كامال؛ (1)روما األساس 
إىل املكتب أن يواصاال مراقبة تنفي  خطة العمل الرامية إىل حتقيق العاملية لنظام روما تطلب  )ب( 

 ؛ العشرين عن ذلك إىل اجلمعية يف دورهتا األساس  وتنفي   تنفي ا كامال  وأن يقدم تقريرا  
إىل املكتب أن يواصااااال تقدمي الدعم للتصاااااديق  تطلب  اتفاق االمتيازات واحلصاااااانتص فيما خي -2

   على االتفاق؛ 
 التعاون،  فيما خيص -3

  من خالل الفريق العامل يف الهان  املناقشاااااااااات بشااااااااأن واصااااااااالأن ياملكتب على  حتث  (أ) 
تشرين الثاين/نوفمرب  7الناجتة عن احللقة الدراسية اليت نظمها امليسران املشاركان يف الهان  يف االقرتاحات 

 "؛كافحة اإلفالت من العقابملرئيس    بعنوان "عمليات القبض: التحدن ال2018
املناقشاااااات املتعلقة ابالتفاقات يواصااااال  من خالل فريقي  العاملني   أن املكتب إىل تطلب (ب) 
 تيبات اإلطارية الطوعية وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية يف دورهتا العشرين؛ أو الرت 

املكتب إىل أن يناقش  من خالل فريقي  العاملني  اجلدو  من إنشااااااااااء آلية تنساااااااايق  تدعو )ج( 
  للسلطات الوطنية؛

مم املتحدة   إىل مواصلة تعزيز العالقة بني االفريقي  العاملنيتدعو املكتب  من خالل )د(     
ووكاالهتا وكياانهتا  مبا يف ذلك بناء القدرات  واحملكمة اجلنائية الدولية  والدول االطراف  لتعزيز التعاون 

 مع احملكمة؛
 الوقت ويف وكاملة حمددة طلبات تقدمي يف ممارساااااتها حتساااااني مواصااااالة إىل احملكمة تدعو )ها( 
 الدولة مع مشااااورات إجراء يف النظر طريق عن ذلك يف مبا واملسااااعدة  التعاون على للحصاااول املناساااب
  عند االقتضاء؛  املعنية الطرف
 التوصاااااايات تنفي يف اسااااااتعراض   من خالل فريقي  العاملني  اإلسااااااراع املكتب إىل تطلب (و) 
 حساااااااااااااااب احملكمة  مع الوثيق ابلتعاون  (2)2007والساااااااااااااااتني اليت اعتمدهتا اجلمعية يف عام  السااااااااااااااات
   االقتضاء؛ 
 عنياةالتاابعاة جلمعياة الادول األطراف امل تيساااااااااااااااريال آلياةبق  على ي أن املكتاب إىل تطلاب (ز) 
 الصااااالة ذات واملنظمات األخر  املهتمة والدول واحملكمة الدول األطراف مع التشااااااور أجل نم ابلتعاون

 احملكمة؛  مع تعزيز التعاون زايدة أجل من احلكومية غري واملنظمات

                                                                            
(1) ASP/19/30-ICC  
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تطلب إىل املكتب  عن طريق تيسري التعاون  ووفقا للقرار املتعلق ابستعراض احملكمة  (ح) 
  أن يدرس املسائل والتحدايت املتصلة ابلتعاون  بغية حتديد تدابري األساس اجلنائية الدولية ونظام روما 

عية العامة يف ملموسة وإجراءات متابعة من أجل التصدن لتلك التحدايت وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلم
 دورهتا العشرين؛

 السنوية دورهتا يف اجلمعية إىل التعاون عن حمدث تقرير تقدمي تواصل أن احملكمة إىل تطلب (ط) 
 على الضاااااااااااوء أن تسااااااااااالط ذلك يف مبا األطراف  الدول قدمتها اليت الردود عن مفصااااااااااالة بياانت يتضااااااااااامن
    ؛الرئيسية التحدايت
 يفاملناقشاااات بشاااأن التعاون مبواصااالة من خالل فريقي  العاملني   املكتب يف القيام  تفوض (ن) 

  مبا يف ذلك إعالن ابريسضاااااااااابطها على النحو املنصااااااااااوص علي  يف التحقيقات املالية وجتميد األصااااااااااول و 
 مواصلة العمل لوضع منصة رقمية مضمونة؛ 

 صااااااااحابأ مجيع مع بناء وبشااااااااكل بنشاااااااااط االتواصاااااااال مواصاااااااالة اجلمعية رئيس إىل تطلب )ك( 
 مسااااااألة وملتابعة التعاون عدم حاالت ملنع التعاون  بعدم املتعلقة اجلمعية إلجراءات وفقا املعنيني  املصاااااالحة

  اجلمعية؛ إىل احملالة من احملكمة التعاون عدم
 صاااااااادرت حبقهم تبادل أن معلومات تتعلق ابلساااااااافر احملتمل أو املؤكد ألشااااااااخاص تطلب (ل) 
  مع احملكمة من خالل جهات التنسيق املعنية بعدم التعاون؛عليهم على الفور  ابلقبض أوامر

مع مجيع  الدورتني بني ما يواصااااااااال االشااااااااارتاك بنشااااااااااط طوال فرتة أن املكتب إىل تطلب (م) 
أصااحاب املصاالحة ذون الصاالة يف مواصاالة ضاامان التنفي  الفعال إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون  

  ؛العشرين  اجلمعية يف دورهتاوأن يقدم تقريرا عن أنشطت  إىل
  العالقة مع األمم املتحدةفيما خيص  -4

املؤساااسااا  مع األمم املتحدة  بناء على اتفاق العالقة بني  احلواراحملكمة إىل مواصااالة  تدعو )أ( 
  األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية؛ 

إىل قلم احملكمة أن يقدم تقريرا حمداث عن التكاليف التقريبية املخصاااااااااااصاااااااااااة ابحملكمة  تطلب )ب( 
  للجمعية بوقت كاف؛  العشرينقبل انعقاد الدورة  (3)حىت اآلن للحاالت احملالة من جملس األمن

احملكمة إىل أن تضااامن تقريرها  تدعو  العالقة مع املنظمات واهليئات الدولية األخرىفيما خيص  -5
لساانون ال ن تقدم  إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة قسااما عن حالة االتفاقات اخلاصااة ابلتعاون املعقودة ا

  مع منظمات دولية أخر  وتنفي ها؛ 
  االنتخاابتفيما خيص  -6

 يف علي  املنصاااوص النحو على القضااااة وانتخاب ترشااايح إجراءات مواصااالة اساااتعراضتقرر  )أ( 
 عشاارة السااادسااة الدورة انعقاد بعد املقبلة االنتخاابت مبناساابة املعدلة  بصاايغت   ICC-ASP/3/Res.6 القرار

                                                                            
(2) ASP/6/Res.2-ICC.املرفق الثاين   
(3) ASP/19/17-ICC. 
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 حىت اآلن على النحو املبني يف مت ال ن العمل مراعاة مع ضااااااااااارورية  تكون قد حتساااااااااااينات أن إدخال بغية
  ؛  (4)التقرير املقدم من امليسر

تقريرا حمداث عن التقدم احملرز يف  العشرينإىل املكتب أن يقدم إىل اجلمعية يف دورهتا  تطلب (ب) 
  استعراض اإلجراءات املتعلقة برتشيح وانتخاب القضاة؛  

للجمعية بشاااااأن تنفي   العشااااارينرئيس اجلمعية إىل تقدمي تقرير إىل الدورة  تدعو  األمانةفيما خيص  -7
 ؛ (5)ملكتب عن تقييم األمانةالتوصيات الواردة يف تقرير ا

  املساعدة القانونيةص فيما خي -8

القرتاح قصار  جهدها أبن تب ل احملكمة  توصية جلنة امليزانية واملالية إذ تضع يف اعتبارها )أ( 
العبء اإلدارن  ستيعابالاملتاحة عن طريق استكشاف الفرص الية ملوارد احلاب اميكن حتقيقه اتإصالح
إىل احملكمة أن تواصل استعراضها ألداء  تطلب املساءلة وحتديد األولوايت اإلخالل ابحلاجة إىل دون 
 إلدخال مقرتحات األطراف  الدول مع املشاورات من مزيد إجراء بعد ة وأن تقدم القانونياملساعدة نظام 

 يف اللجنة  طريق عن عية اجلم فيها تنظر لك  القانونية املتعلقة ابملساعدة األجور سياسة على تعديالت

                                                                            
 .)35ASP/19/-ICC( تقرير املكتب عن استعراض إجراءات تعيني وانتخاب القضاة (4)
(5) ASP/17/39-ICC. 
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املعين ابملساعدة القانونية  دون  (6) توصيات فريق اخلرباء املستقلنيمع األخ  يف االعتبار ؛ العشرين دورهتا
 املساس أبن قرار تتخ   اجلمعية العامة بشأن عملية االستعراض األوسع نطاقا؛

 املقدمة املقرتحات ملناقشة القانونية املساعدة بشأن عمل  يواصل إىل املكتب أن تطلب )ب( 
وتوصيات فريق اخلرباء املستقلني بشأن سياسة املساعدة القانونية  وتقدمي تقرير عن ذلك إىل  احملكمة  من

 اجلمعية العامة يف دورهتا العشرين؛
 املتعلقة املسااائل بشااأن املضاايفة والدولة احملكمة بني املشاااورات من املزيد اجراء على تشااجع (ج) 
توصاايات مع األخ  يف االعتبار الدعم؛  وموظف  القانونية احملامني املعنيني ابملساااعدة على الضاارائب بفرض

 ؛فريق اخلرباء املستقلني املعين ابملساعدة القانونية
  الفريق الدارسي املعين ابحلوكمةفيما خيص  -9

احملكمة إىل مواصااالة احلوار املنهج  مع الدول األطراف بغية تعزيز اإلطار املؤساااسااا   تدعو )أ( 
   لنظام روما األساس  وزايدة كفاءة وفعالية احملكمة مع احلفاظ التام على استقالهلا القضائ ؛ 

مواصاااااااااااالة تبادل أن معلومات حمدثة عن التطورات يف املؤشاااااااااااارات  علىاحملكمة  شااااااااااااجعت  )ب( 
 ؛كمية مع الفريق الدراس  املعين ابحلوكمةالنوعية وال
تعرتف أبمهية جتنب االزدواجية وتدعو فريق الدراسة إىل التعاون الوثيق مع احملكمة واهليئات  (ج(

الفرعية وغريها من التسهيالت اليت أنشأهتا اجلمعية العامة لدراسة وتنفي  توصيات اخلرباء املستقلني اليت 
 ؛ ةكمو تتناول قضااي احل

 فريق عمل اعتبار  يف واضاااعا املصااافوفة  يف املدرجة التالية املساااائل يف النظر الدراسااا  الفريقتطلب إىل  (د)
 :للجمعية العشرين الدورة إىل ذلك عن تقريرا يقدم وأن املستقلني  اخلرباء

 املسجل؛ انتخاب 1-4 ‘1’
 األداء؛ مؤشرات 1-8 ‘2’
 وقواعد اإلثبات؛ اإلجرائية القواعد تعديل إجراءات 1-13 ‘3’
  عمليات االنتقال يف اجلهاز القضائ ؛ إدارة 2-9 ‘4’

  إجراءات احملكمةفيما خيص  -10
احملكمة إىل تكثيف جهودها لتعزيز كفاءة وفعالية اإلجراءات مبا يف ذلك من خالل  تدعو )أ( 

   اعتماد تعديالت أخر  يف املمارسة؛ 
يقي  العاملني والفريق الدراسااااااا  املعين ابحلوكمة  املكتب  مبا يف ذلك من خالل فر  تشاااااااجع (ب) 

  على مواصلة دعم اجلهود اليت تب هلا احملكمة لتعزيز كفاءة وفعالية اإلجراءات؛ 
احملاكم املنظمات و فضااااااااااال املمارساااااااااااات اليت تتبعها احملكمة على اإلحاطة علما أبشاااااااااااجع ت )ج( 

اجلنسااااانية  مبا يف ذلك املمارسااااات املتعلقة اجلرائم و  ليات الدولية والوطنية ذات الصاااالة ابجلرائم اجلنساااايةاآلو 

                                                                            
(6)

  ASP/19/16-ICC. 
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اخلاضااعة لنظام روما األساااساا   مبا يف ذلك ل التحدايت املتعلقة ابجلرائم   حلابلتحقيق واملقاضاااة والتدريب
 احرتامها الستقالل احملكمة؛ ىكيد من جديد علأاجلنسانية  مع التاجلرائم اجلنسية و اجلرائم 
واحملكمة وغريها من اجلهات املهتمة الدول األطراف على التواصاااااااااااال مع املكتب تشااااااااااااجع  )د( 

اجلرائم و اجلنسااااااااااية اليت تب هلا احملكمة فيما يتعلق ابجلرائم هود اجلدعم لتحديد ساااااااااابل لالفاعلة ذات الصاااااااااالة 
ن ألشاااه ا ايف  تقدمي تقريربغية  نظام روما األسااااسااا اليت تدخل يف نطاق رائم بلغ مرتبة اجلليت تنساااانية ااجل
 لجمعية؛الدورة العشرين ل إىل
  استعراض أساليب العملفيما خيص  -11

 يومني إىل تصل ملدة متديدها إمكانية مع عمل سبعة أايم ملدة السنوية تعقد دورهتا أن تقرر )أ( 
االقتضاااء  مع ختصاايص اليومني األولني يف تلك الساانوات النتخاب  عند إضااافيني يف ساانوات االنتخاابت 

    القضاة؛
أن تشااااامل دوراهتا السااااانوية جلساااااة عامة واحدة أو جلساااااتني عامتني ملواضااااايع تقرر أيضاااااا  )ب( 

  حمددة مدرجة يف جدول األعمال؛  
  امليسرين وجهات التنسيق إىل تقدمي تقرير عن أعماهلم  عند االقتضاء  إىل اجلمعية؛  تدعو )ج( 
امليساااارين وجهات التنساااايق إىل االلتزام مدة تصاااال إىل ثالث ساااانوات حسااااب  تدعو أيضااااا  )د( 

خصااااااااوصااااااااية وتعقيد كل والية وإىل تقدمي تقرير إىل اجلمعية يف هناية واليتهم يتضاااااااامن الدروس املسااااااااتفادة  
  عالوة على تقاريرهم العادية؛  

  ؛ (20137ل لعام املكتب إىل تنفي  التوصيات الواردة يف التقرير عن طرائق العم تدعو )ه( 
املكتب تقدمي تسهيالت عندما تتطلب والية املشاورات املفتوحة العضوية ذلك تطلب إىل  (و) 

ميكن معاجلة املساااااااااااااااألة قيد البحث آبلية أقل كثافة من حيث املوارد  مثل مقرر أو جهة  فقط  وعندما ال
 .(8)تنسيق

مثل املؤمترات اليت تعقد ابلفيديو من املكتب إىل اساااااااااااااااتخدام التكنولوجيات احلديثة تدعو  (ز) 
    أجل ضمان مشاركة أعضاء املكتب غري املمثلني يف مكان انعقاد االجتماع؛

إجراء تقييمات لآلليات القائمة  وعند االقتضااااااء  النظر االساااااتمرار يف املكتب تطلب إىل  (ح) 
 ؛ ريريف إدراج مواعيد هنائية  وأن يعد توصيات بشأن ختفيض عدد وطول التقا

إىل املكتب أن يقدم  ابلتشااااااااااور مع مجيع الدول األطراف واحملكمة واجملتمع املدين   تطلب )ط( 
لالقرتاح  ذلااك يف مبااا احلااايل  ابجلاادول يتعلق فيمااا والتحاادايت الفوائااد يف نيويورك ويف الهااان  تقريرا يقي م

                                                                            
(7)

  ASP/12/59-ICC. 

)ب( من التقرير بشأن تقييم وترشيد طرائق عمل اهليئات الفرعية التابعة 23)أ( و21حسبما ورد مثال يف الفقرتني   (8)
 ..(ICC-ASP/12/59)للمكتب 
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ساااااااااااااانة تقوميية  ومدهتا  مبا يف ذلك املتعلق بعقد االجتماعات املقبلة للجمعية يف النصااااااااااااااف األول من كل 
 الكفاءة؛ لتحسني توصيات اقرتاح تقليصها  ومكان انعقاد اجتماعات اجلمعية واملكتب  وتقدمي

 بعملية األطراف  الدول مع ابلتشاااااااور القيام  وجهات التنساااااايق امليساااااارين مجيع إىل تطلب )ن( 
 العشرين؛ للدورة القرار ه ا لتبسيط
  واجملتمعات املتأثرة، وجرب األضرار، والصندوق االستئماين للضحاايالضحااي فيما خيص  -12

من  1إىل احملكمة مواصاااااالة وضااااااع مبادئ بشااااااأن جرب األضاااااارار مبا يتفق مع الفقرة  تطلب )أ( 
 من نظام روما األساس  على سبيل األولوية  يف سياق مراجعتها اجلارية لإلجراءات القضائية؛ 75املادة 

ارة الصااااااندوق االسااااااتئماين للضااااااحااي وأمانت  على مواصاااااالة تعزيز حوارمها جملس إد تشااااااجع )ب( 
اجلارن مع احملكمة والدول األطراف واجملتمع الدويل على نطاق أوساااااااع  مبا يف ذلك اجلهات املاحنة فضاااااااال  
عن املنظمات غري احلكومية  ال ين يسااااااااامهون مجيعا  يف العمل القي م ال ن يقوم ب  الصااااااااندوق االسااااااااتئماين 

لضاااااحااي  من أجل زايدة الوضاااااوح االسااااارتاتيج  والعمل  لتدخالت الصاااااندوق  وتعظيم أتثريها  وضااااامان ل
   استمراريتها واستدامتها؛ 

إىل احملكمة والصااااااندوق االسااااااتئماين للضااااااحااي مواصاااااالة إقامة شااااااراكة تعاونية قوية   تطلب )ج( 
   صادرة عن احملكمة؛ تراع  أدوار ومسؤوليات كل منهما  لتنفي  أوامر جرب األضرار ال

مواصلة رصد تنفي  حقوق الضحااي مبوجب نظام روما األساس  بغية ضمان ممارسة  تقرر )د( 
ه   احلقوق بصااورة كاملة واسااتمرار األثر اإلجيايب لنظام روما األساااساا  بشااأن الضااحااي واجملتمعات املتأثرة 

   بصورة مستدامة؛ 
معية يف دورهتا العشاااااارين اساااااارتاتيجية منقحة حمدثة فيما أن تقدم إىل اجل إىل احملكمة تطلب )ه( 

 يتعلق ابلضحااي  مبا يف ذلك أهداف قابلة للقياس وحمددة املدة؛ 
واصااااالة النظر يف املساااااائل املتصااااالة ابلضاااااحااي  حساااااب االقتضااااااء أو عند مباملكتب  تكل ف )و( 

   نشأهتا  وذلك ابللجوء إىل أن عملية أو آلية مناسبة؛ 
إىل احملكمة أن تقدم للجمعية إحصاءات مناسبة بشأن الضحااي املقبولني للمشاركة  تطلب )ز( 

يف اإلجراءات أمام احملكمة عند مباشاااااااااارة ه   اإلجراءات عالنية أمام الدوائر املعنية يف سااااااااااياق اإلجراءات 
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ئية  القضااااائية؛ وقد تشاااامل ه   اإلحصاااااءات  حسااااب االقتضاااااء  معلومات عن نوع اجلنس  واجلرمية اجلنا
  واحلالة  ضمن معايري أخر  ذات صلة حتددها الدائرة املختصة؛ 

   تعيني املوظفنيفيما خيص  -13
ابلتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسااااااااني الواردة ة املتعلقة توصاااااااايات جلنة امليزانية واملالي تؤيد  )أ( 

احملكمااة على اختاااذ اخلطوات الالزمااة وحتااث  (9)ثالثنيالاخلااامسااااااااااااااااة و  عمااال دورتيهاااين املتعلقني أبتقرير اليف 
   ؛ لتنفي ها
  2021تطلب إىل احملكمة أن تقدم تقريرا شامال عن املوارد البشرية حبلول هناية أاير/ مايو  )ب( 

تنظر في  اجلمعية العامة يف دورهتا العشرين  وسيتضمن استكماال لتنفي  التوصيات املتعلقة ابملوضوع اليت 
 ؛2020م قدمتها اللجنة يف عا

 يف التوظيف عملية لتحسااااااااااااني جهودها يتضاااااااااااامن التقرير موجزا عن أنإىل احملكمة  تطلب )ج( 
 املمثلة غري األطراف الدول من املرشحني على خاص بشكل الرتكيز مع العادل اجلغرايف التمثيل عن البحث
 السنوية؛ التوظيف بياانت ذلك يف مبا اجلنسني  بني والتوازن انقصا متثيال واملمثلة
إىل املكتب مواصلة العمل مع احملكمة إلجياد سبل لتحسني التمثيل اجلغرايف العادل  طلبت )د( 

 مواصاااالة النظر يف مسااااألة التمثيل اجلغرايف والتوازن بنيفضااااال عن نية  وظائف الفوالتوازن بني اجلنسااااني يف ال
 للجمعية؛  العشرينوأن يقدم تقريرا إىل الدورة اجلنسني  
اغتنام الفرص اليت تتيحها عمليات التوظيف احلالية واملستقبلية  مواصلة احملكمة على حتث  )ه( 

لتنفي  تدابري من شاااااأهنا أن تساااااهم يف اجلهود الرامية إىل حتقيق املساااااتوايت املرغوبة للتمثيل اجلغرايف والتوازن 
   بني اجلنسني؛

  التكاملفيما خيص  -14
إىل املكتب أن يبق  مسااألة التكامل قيد االسااتعراض وأن يواصاال احلوار مع احملكمة  تطلب )أ( 

وأصااااااااحاب املصاااااااالحة اآلخرين بشااااااااأن التكامل  مبا يف ذلك التكامل املتصاااااااال أبنشااااااااطة بناء القدرات اليت 
أعمال  يضاااطلع هبا اجملتمع الدويل ملسااااعدة السااالطات القضاااائية الوطنية عند القيام بتنفي  اسااارتاتيجية إجناز

احملكمة يف حالة معينة  ودور الشااااراكات مع الساااالطات الوطنية واجلهات الفاعلة األخر  يف ه ا الصاااادد  
 ومبا يف ذلك أيضا املساعدة يف قضااي مثل محاية الشهود والضحااي  واجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية؛ 

جهودها الرامية إىل تيساااااااري  تطوير إىل األمانة أن تواصااااااال  يف حدود املوارد املتاحة تطلب  )ب( 
وأصااااحاب املصاااالحة اآلخرين  مبا يف ذلك املنظمات الدولية األطراف والدول  كمةاحمل تبادل املعلومات بني

احتياجاهتا من تدعو الدول إىل تقدمي معلومات عن و احمللية  اهليئات القضااائية واجملتمع املدين  هبدف تعزيز 

                                                                            
 .2-اجمللد الثاين  اجلزء ابء  )ASP/19/20-ICC( 2020الواثئق الرمسية ... الدورة التاسعة عشرة...   (9)
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واجلهات الفاعلة األخر  القادرة على تقدمي املساعدة  وأن تقدم تقريرا عن تنظر فيها الدول ات لك  قدر ال
 عشرة للجمعية؛ ثامنةاخلطوات العملية املتخ ة يف ه ا الصدد إىل الدورة ال

 ،آلية الرقابة املستقلة فيما خيص -15
املستقلة وواليتها  الرقابةأن يبق  قيد نظر  استعراض أعمال آلية إىل املكتب طلب ت )أ( 

التنفي ية  بغية النظر يف توصيات استعراض اخلرباء املستقل يف ه ا الصدد  رهنا ابملقررات ذات الصلة 
الصادرة عن اجلمعية بشأن تنفي  تقرير استعراض اخلرباء املستقلني  وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية يف 

 دورهتا العشرين؛
  جميةامليزانية الربانفيما خيص  -16

إىل األمانة أن تواصاااااال مع جلنة امليزانية واملالية اختاذ الرتتيبات الالزمة لضاااااامان متثيل  تطلب )أ( 
جلنة امليزانية واملالية يف مجيع مراحل املداوالت اليت جتريها اجلمعية واليت يُنظر خالهلا يف واثئق ترتتب عليها 

   آاثر مالية أو آاثر على امليزانية؛ 
أن يواصاااااال املكتب  من خالل رئيس اجلمعية ومنسااااااق الفريق العامل وامليساااااار  مراقبة  تقرر )ب( 

تعزيز املدفوعات من يف اختاذ تدابري إضاااااااافية ل نظروال حالة املدفوعات الواردة طوال السااااااانة املالية للمحكمة
مع الدول األطراف اليت مل تسدد اشرتاكاهتا أو واصل احلوار ي ن  حسب االقتضاء  وأمجيع الدول األطراف
عن تقريرا  عن طريق إعادة إنشااااااااء آلية التيساااااااري السااااااانوية املعنية ابملتأخرات  وأن يقدماليت عليها متأخرات 

 ؛العشرينذلك إىل اجلمعية يف دورهتا 
ق األمااااناااة إبالغ الااادول األطراف دوراي  أبمسااااء الااادول اليت اساااااااااااااااتعاااادت حقو  تطلاااب إىل )ج( 

  التصويت بعد تسديد ما عليها من متأخرات؛ 
نرتنت إلإىل األمانة أن تتيح للجمهور على موقع احملكمة اب تطلب  املؤمتر االستعراضيفيما خيص  -17

كافة املعلومات اليت تقدمها الدول واملنظمات اإلقليمية عما قطعت  على نفساااااااااااااااها يف كمباال من تعهدات 
   دة إىل احملكمة؛ تقدمي املزيد من املساعبشأن 
  النظر يف التعديالتفيما خيص  -18

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

   ؛ العشرينإىل الفريق العامل أن يقدم تقريرا  لك  تنظر في  اجلمعية يف دورهتا تطلب  )ب( 
   املشاركة يف مجعية الدول األطراففيما خيص  -19

 21إىل  17 يف الفرتة منالثني الثالساااااااااااااادساااااااااااااة و أن تعقد جلنة امليزانية واملالية دورهتا  تقرر (أ) 
  ؛ 2021 سبتمرب/أيلول 17إىل  6يف الفرتة من السابعة والثالثني ودورهتا   2021أاير/مايو 
كانون األول/ديساامرب   11إىل  6 يف الفرتة منالعشاارين دورهتا اجلمعية أن تعقد  أيضااا تقرر (ب) 
 يف الهان  ودورهتا احلادية والعشرين يف الهان. 2021
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 املرفق الثاين

 لية الرقابة املستقلةآلالوالية التشغيلية 

 مهمة آلية الرقابة املستقلة -أوال
 يف األطراف الدول جلمعية اتبعة فرعية بوصفها هيئة اآللية( يل  املستقلة )فيما الرقابة أنشئت آلية -1

 من ١١٢ املادة من ٤ اجلمعية(  عمال ابلفقرة يل  الدولية )فيما اجلنائية للمحكمة األساس  روما نظام
 املعدل هب ا القرار.  ICC- ASP/8/Res.1األساس  ابلقرار  روما نظام
األساس   الغرض من آلية الرقابة  من نظام روما 112من املادة  4ووفقا ملا هو منصوص يف الفقرة  -2

املستقلة هو توفري رقابة شاملة للمحكمة إبجراء حتقيقات وتقييمات وعمليات تفتيش إدارية داخلية مستقلة  
 من أجل تعزيز كفاءة احملكمة واالقتصاد يف نفقاهتا.

وتقدم تقاريرها إىل اجلمعية  تتمتع آلية الرقابة املستقلة ابالستقالل التشغيل  التام يف ممارستها ملهامها  -3
 .ICC-ASP/8/Res.1من القرار  15على النحو املنصوص علي  يف الفقرة 

 للوفاء معقولة  أسس على بناء ضروراي  ترا  إجراء أن اختاذ احلق يف املستقلة الرقابة آللية  -4
 ما ابستثناء مسبق  إذن إىل حاجة عائق أو أن دون تقرير عن   وتقدمي اإلجراء ه ا تنفي  ويف مبسؤولياهتا 

 نطاق يف يدخل نشاط أبن القيام من املستقلة آلية الرقابة منع جيوز وال .القرار ه ا يف علي  منصوص هو
وأن حكم من أحكام اإلطار التنظيم  آلية الرقابة املستقلة ويف حالة عدم االتساق بني والية  .واليتها

 أن تؤخ  يف االعتبار.الداخل  للمحكمة  الوالية ه  اليت ينبغ  

 أنشطة الرقابة

 مينحهما الل ين االستقالل أو ابلسلطة  يف مجيع األحوال  املستقلة آلية الرقابة ال ختل أنشطة  -5
 اخلصوص  وج  وعلى .ابحملكمة العام املدع  أو املسج ل أو القضاة أو الرائسة هليئة األساس  روما نظام
 ينبغ  وال كامال احرتاما االدعاء واستقالل ئ القضا االستقالل مفاهيم املستقلة الرقابة آلية حترتم أن ينبغ 
 .احملكمة يف العمل سري حبسن أنشطتها ختل أن
 على تؤثر قد اليت بواليتها للوفاء إجراءات الختاذ حاجة هناك آلية الرقابة املستقلة أن رأت إذا -6

 أوال تتشاور فسهنا احملكمة  يف اجلارية التحقيقات أو اإلجراءات على تؤثر االدعاء  أو أو القضاء استقالل
 وال استقالل االدعاء أو االستقالل القضائ  ُيرتم عمل مسار لتحديد العام املدع  أو الرائسة هيئة مع

 الرقابة آللية الرقابة املستقلة بتوفري السماح مع االدعاء  أنشطة أو احملكمة إجراءات يف حق وج  دون يتدخل
آلية  رئيس مع العام املدع  أو تتفق هيئة الرائسة اإلجراء  ه ا بشأن اتفاق هناك يكن مل وإذا. املطلوبة

آلية الرقابة  تقوم ذلك  إىل وابإلضافة. للتيسري والوساطة اثلث لطرف مستقل إجراء الرقابة املستقلة على
 غري من أن تقرر مل ما تعتزم القيام ب   حتقيق أو تفتيش أو تقييم أبن املعين اجلهاز رئيس املستقلة إبخطار
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 شواغل أن تثري أن املشاورات  ه   إجراء بعد العام  املدع  أو الرائسة هليئة وجيوز. ب لك القيام املناسب
 االدعاء. أو ابلقضاء تتصل
املختص  اجلهاز ورئيس تعمل آلية الرقابة املستقلة  واالدعاء  القضاء ابستقالل املتعلقة يف املسائل -7

 .اإلثبات وقواعد اإلجرائية والقواعد األساس  روما لنظام وفقا املساءلة  لضمان األوقات مجيع يف نية حبسن

 التحقيق -ألف
 الوالية القانونية

 خبري أو موظف أن املقدمة ضد (10)السلوك سوء ادعاءات مجيع آلية الرقابة املستقلة مباشرة تتلقى  -8
تكون يف حاجة إىل مزيد  اليت االدعاءات أويل استعراض بعد وحتدد احملكمة  مع استشارن/متعهد متعاقد

أو خبري  موظف  أو منتخب  مسؤول االدعاءات االدعاءات املقدمة ضد ه   وتشمل. من التقييم
 استشارن/متعهد بسوء نية.

  تكون (11)اإلثباتئية وقواعد اإلجرا قواعدالوفقا لألحكام ذات الصلة من نظام روما األساس  و و  -9
أيضا اهليئة الوحيدة املخولة بتلق  الشكاو  املتعلقة بسوء السلوك وسوء السلوك اجلسيم آلية الرقابة املستقلة 

ينبغ  اإلبالغ عن نتيجة أن حتقيق مبوجب ه   الفقرة وفقا  و ضد أن مسؤول منتخب والتحقيق فيها.  
 .ائية وقواعد اإلثباتمن القواعد اإلجر  26للقاعدة 

 سوء أو السلوك بسوء ادعاءات أن يف التحقيق أو للتقييم تقديرية سلطة وآللية الرقابة املستقلة أيضا -10
خبري  أو موظف أو سابق منتخب موظف املرض املوجهة إىل أن غري السلوك اجلسيم أو السلوك

 خدمة يف االستشارن أو املتعهد اخلبري أو املوظف أو املنتخب املوظف يكون أن شريطة استشارن/متعهد 
 فيما السلوك بسوء املتعلقة االدعاءات أيضا   الفقرة ه   وتغط . املزعوم السلوك سوء حدوث وقت احملكمة

                                                                            
ُيستخدم سوء السلوك بطريقة متبادلة مع سلوك غري مرض  وهو ما يعرف يف الفصل العاشر ألغراض ه   الوالية    ( 10) 

من النظام اإلدارن ملوظف  احملكمة أبن  "عدم تصرف املوظف وفقا ألن وثيقة رمسية للمحكمة حتكم حقوق املوظفني 
د املالية  أو أن قرارات ومقررات ذات صلة تصدر والتزاماهتم  مثل النظامني األساس  واإلدارن للموظفني والنظام املايل والقواع

عن مجعية الدول األطراف أو عدم مراعاة معايري السلوك املتوقعة من موظف مدين دويل  قد يرقى إىل مستو  السلوك غري 
وفرض تدابري  )أ( من النظام األساس  للموظفني  مما يؤدن إىل اختاذ إجراءات أتديبية 2-10املرض  ابملعىن املقصود يف البند 

 .أتديبية
 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. 26إىل  24األساس  والقواعد من  من نظام روما 47و 46ن اتاملاد ( 11)
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 أثناء االستشاريون أو املتعهدون اخلرباء أو املوظفون أو املنتخبون املسؤولون هبا تعهد اليت اباللتزامات يتعلق
 خدمتهم. مدة بعد متتد واليت خدمتهم

 البشرية  املوارد إبدارة املتعلقة املسائل أو ابلعقود املتعلقة النزاعات يف املستقلة الرقابة آلية حتقق الو  -11
 الرقابة آلية حتقق وال .املوظفني شكاو  أو اخلدمة  شروط أو األداء  بتقييم املتعلقة املسائل يف ذلك مبا

 .األساس  روما نظام من ٧٠ املادة يف عليها املنصوص اجلرائم املستقلة أيضا يف
 اإلجراءات

جيوز هلا أن تقرر التحقيق   8آلية الرقابة املستقلة مبوجب الفقرة تقوم ب  االستعراض األويل ال ن بعد  -12
ويف ه   احلالة ال ينبغ  ألن هيئة أخر  داخل احملكمة أن تتخ  أن إجراء آخر إىل أن تنته  يف املسألة  

 بعد التشاور على أن ذلك لن يؤثر على سري حتقيقاهتا. من حتقيقها  ما مل توافق آلية الرقابة املستقلة اآللية
  عدم التحقيق يف مسألة 9فقرة بعد إجراء استعراض أويل مبوجب الآلية الرقابة املستقلة  وإذا قررت  -13
تحقيق  ينبغ  أن ال. وإذا قرر رئيس اجلهاز مع ذلك ختصهلا أن حتيل املسألة إىل رئيس اجلهاز املجيوز ما  

املتعلق ارج  وفقا لإلطار التنظيم  للمحكمة من اخلرئيس اجلهاز أو حمقق  موظف يعين يتم ذلك بواسطة 
 .لتحقيقات اإلداريةاب

سلوك غري رتكاب دعاء ابهناك ما يؤيد االبعد حتقيق رمس  أن آلية الرقابة املستقلة ذا وجدت وإ -14
إىل رئيس اجلهاز املختص  مشفوعا  بتوصيتها بشأن ما إذا  اتقرير اآللية أعال   تقدم  9مرٍض مبوجب الفقرة 

 ن قد اخت إذا كالإلفادة مبا لية اآلإىل مقابال إجراءات أتديبية. ويقدم رئيس اجلهاز تقريرا اختاذ كان ينبغ  
 تخ بري. وإذا مل تاالتد ه     وطبيعةةأتديبيفرضت تدابري إجراءات أتديبية  وإذا كان األمر ك لك  إذا 

 القيام ب لك.أبسباب عدم  بلغ آلية الرقابة املستقلةيإجراءات أتديبية أو مل تُفرض تدابري أتديبية  ينبغ  أن 
 أو خرباء استشاريني/ موظفني  أو منتخبني  ارتكاب مسؤولنياحتمال يق وإذا تبني من التحق -15

ختص والتوصية أيضا  أن حتيل املسألة إىل رئيس اجلهاز املآللية الرقابة املستقلة  جيوز إجرامية  متعهدين أعماال
 إبحالة املسألة إىل السلطات الوطنية املعنية.

أبدلة  أن تقدم ؤيدة ا يف ذلك يف حاالت االدعاءات غري املمبآللية الرقابة املستقلة أيضا  جيوز و  -16
مالحظات وتوصيات إىل أن رئيس جهاز أو شعبة أو قسم إذا كشفت نتائج التحقيق عن نقاط ضعف يف 

أو املبادئ التوجيهية أو اإلجراءات أو املمارسات  أو إذا كانت عمليات االلتزام ابلسياسات اإلدارية أو ال
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وقوع  ومنع ئة عن التحقيق تتطلب إجراءات تصحيحية فورية لتعزيز الضوابط الداخليةددة انشحممسائل 
 .حوادث مماثلة يف املستقبل

 ذات معلومات كما يلزم محاية أية    صارم  بشكل االدعاءات مصادر احلفاظ على سريةينبغ  و  -17
لضمان عنها الكشف يكن مل تقارير آلية الرقابة املستقلة  ما يف مدرجة غري صلة  مسؤول أن حقوق ضروراي  

 املصدر. موافقة على وال جيوز الكشف قبل احلصول. متعهد/خبري استشارن أو موظف أو منتخب
ستعراض ادعاءات سوء السلوك  اتساعد آلية الرقابة املستقلة احملكمة على وضع مبادئ أخر  تنظم  -18

 .الوالية  مبا يتفق مع ه 

 التقييم  -ابء

 اسرتاتيجية أو برانمج أو مشروع أو لنشاط ومستقل ومنهج  متحيز وغري تقدير صارم هو التقييم -19
 من كل  حتقيق مستو  مؤسس   ُيلل أداء أو تشغيل  جمال أو قطاع أو مسألة أو موضوع أو سياسة أو

 وابختصار . واالستدامة واألثر والكفاءة والفعالية املالءمة مثل معايري ابستخدام املتوقعة وغري املتوقعة النتائج
 يتعلق فيما املقصودة وغري املقصودة العواقب على الضوء ويسلط وملاذا  يصلح ال وما يصلح ما التقييم يقد ر

 .(12)تقييم  يتم ال ن ابملوضوع
ال لعمليات التقييم  مستق سنواي ابعد التشاور مع رؤساء األجهزة  برانجمآلية الرقابة املستقلة   عدتو  -20

طلب وجيوز للجمعية أو املكتب أيضا    وتقرتح  على اجلمعية.يف ه ا الصدد اآللية إمكانياتمع مراعاة 
  مع توفري لآللية الواردة يف برانمج التقييم السنونخالف التقييمات   آلية الرقابة املستقلةتقييمات أخر  إىل

ناسبة حسب االقتضاء. وتقوم آلية الرقابة األساس املنطق  أيضا إلجراء ه   التقييمات وميزانية وموارد م
تقييم. القيام ابلبتقييم ه   الطلبات على أساس معايري التقييم لتحديد ما إذا كان من املمكن عندئ   املستقلة
 .خيارات بديلةللنظر يف مع السلطة الطالبة ت النتيجة ه  عدم إمكان ذلك  جترن اآللية مشاورات وإذا كان
أو  تقرتح  آلية الرقابة املستقلة ال ن السنون التقييمات برانمج من على جزء يوافق املكتبوإذا مل   -21

على طلب  األجهزة املكتب تقييما آخر  ينبغ  تشجيع رؤساء أو اجلمعية ومل تطلب على الربانمج أبكمل 
وستعرض  الءمتها م مد  لتحديد وسرتاجع اآللية ه   الطلبات. تقييمات أخر  من آلية الرقابة املستقلة

 األجهزة  رؤساء أو املكتب أو اجلمعية من للتقييم طلبات وجود عدم حالة هلا عند االقتضاء. ويف بدائل
 اجلهاز رئيس مع التشاور بعد نفسها  تلقاء من تقييم لبدء التقديرية تكون آللية الرقابة املستقلة السلطة

 املعين.
 أن تنسق أن اجلهاز  رئيس أو املكتب أو اجلمعية طلب على بناء املستقلة  الرقابة آللية جيوزو  -22 

 اجلمعية تنشئ  األقران الستعراضات املستو  رفيع فريق أن أو اخلارجية اخلربة مكاتب أحد يقوم ب  تقييم
 .احملكمة عمليات جوانب من جانب أن تقييم ألغراض رئيس اجلهاز  أو املكتب أو
 الصلة ذن للجهاز التقين الدعم تقدم أن اجلهاز  رئيس طلب على بناء املستقلة  الرقابة آللية جيوزو  -23
 ة.مبادر  أو برانمج أو مشروع ألن الداخليني التقييم أو الرقابة مواصلة أو إنشاء يف
حتت إشراف جترن اجلهة الوديعة جلميع التقييمات  مبا يف ذلك تلك اليت ه  آلية الرقابة املستقلة و  -24

مجيع التقييمات الداخلية املقررة عن إىل آلية الرقابة املستقلة تقارير رؤساء األجهزة. وسيقدم رؤساء األجهزة 
                                                                            

 (.2016التقييم ) فريق األمم املتحدة للتقييم لقواعد ومعايري  ل ن وضعامد تعريف  التقييم على  التعريف يعت  (12)
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حتدد معلومات عامة عن ه   التقييمات  مثل املوضوع والنطاق واجلدول الزمين. و وفري من خالل تكتملة وامل
معايري التقييم اليت وضعها فريق األمم املتحدة املعين قواعد و ة يف التقييمات الداخلية وفقا ملبادئ التقييم الوارد

املراجعات ومؤشرات األداء وعمليات املراجعة والرصد والتحليالت املماثلة األخر  ال تشمل ابلتايل ابلتقييم  و 
قارير التقييم الوصول غري املقيد إىل مجيع توآللية الرقابة املستقلة احلق يف تعترب تقييمات رمسية. اليت ال 

 .الداخل  اليت جتريها احملكمة
 القرار  ه ا آلية الرقابة املستقلة املشار إليها يف بعمل املرتبطة السرية ومع عدم اإلخالل ابلتزامات -25
فضال  املكتب  أو اجلمعية من املقدمة التقييم طلبات ومجيع لآللية  السنون التقييم برانمج عن اإلعالن سيتم

 ألسباب مناسب غري تقييم أن بشأن تقرير أن نشر يكون وعندما. التنفي ية املوجزة للتقييم عن التقارير
 القانونية احتمال أن ينتهك احلقوق أو للخطر  فرد أن وأمن سالمة يعرض احتمال أن أو ابلسرية  تتعلق
 أو اجمللس رئيس من  عدم نشر  بتوجي استثنائية حاالت يف أو جيوز تعديل صياغة التقرير لألفراد  الواجبة
 االقتضاء. حسب اجلهاز  رئيس
 اجلمعية رئيس إىل املكتب أو اجلمعية تطلب  ال ن للتقييم النهائ  وتقدم آلية الرقابة املستقلة التقرير -26
 نشر . عن ذلك بعد مسؤوال   سيكون ال ن
التقرير آلية الرقابة املستقلة قدم ت  س21وفيما يتعلق ابلتقييم ال ن يطلب  رئيس اجلهاز عمال ابلفقرة   -27

 .تقييم يف تقريرها السنون ا اللية أيضا موجزا هلاآلتدرج سإىل رئيس اجلهاز ال ن سيكون مسؤوال عن نشر . و 

 التفتيش  -جيم

 بناء عملية  أو مبىن ألن  خمصصة أو مفاجئة تفتيش بعمليات القيام املستقلة الرقابة آللية جيوز -28
 أو املفاجئة أو اخلاصة التحقق عمليات التفتيش بعمليات ويقصدجهاز.  أن أو رئيس املكتب طلب على

  . (13)مسبقا حمددة غري أو حمددة تكون اليت املشاكل حل أجل من معني لنشاط تتم اليت ابملوقع
 املستقلة الرقابة آلية إىل املكتب من املقدمة الطلبات جبميع املختص اجلهاز رئيس إخطار ينبغ  -29

 ممثل تعيني املعين اجلهاز لرئيس جيوزاجلهاز. و  رئيس مع مشاورة التفتيش تسبق أن ينبغ  للقيام ابلتفتيش  و
 .التفتيش عملية حلضور ملكتب 
 الدول مجعية رئيس إىل تقريرا املستقلة الرقابة آلية تقدم املكتب  يطلب  ال ن التفتيش انتهاء بعد -30

 أو اجلمعية وتكون .االقتضاء حسب املكتب  أو اجلمعية إىل التقرير ه ا اجلمعية رئيس األطراف  وُييل
 .للتقرير الحق نشر أو توزيع أن عن وحدمها مسؤولني املكتب
 أحد رئيس طلب على بناء بتفتيش القيام على املستقلة الرقابة آلية فيها توافق اليت احلاالت يف - 31

 ه   وتكون الطالبة السلطة إىل التقييم عن تقريرا التفتيش انتهاء بعد املستقلة الرقابة آلية األجهزة  تقدم

                                                                            
 .  JIU/REP/78/5JIU Glossary of Evaluation Terms)( انظر( 13)
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وينبغ  أن تقوم آلية الرقابة املستقلة ابإلبالغ .للتقرير الحق نشر أو توزيع أن عن وحدها مسؤولة السلطة
  عن مثل ه ا التفتيش يف تقريرها السنون.

 اتالصالحيات والسلط -اثنيا

 أو امللفات أو السجالت مجيع الكامل وفورا أو مباشرة إىل الوصول يف احلق املستقلة الرقابة يةآلل -32
 التابعة املباين أو املوجودات أو االلكرتونية( غري أو األخر  )االلكرتونية املواد أو الكتب الواثئق أو
 .اهتامبسؤولي للوفاء ضرورية تراها توضيحات أو معلومات أن على احلصول يف احلق اهل كما للمحكمة 

واملوظفني    املنتخبني املسؤولني جبميع الكامل ومباشرة االتصال احلق أيضا يف املستقلة الرقابة وآللية -33
وأن شخص آخر من العاملني ابحملكمة  وجيب على مجيع هؤالء األفراد التعاون على الفور مع   واملتعهدين 

معلومات  وإجراء مقابالت  و/أو تقدمي  أن طلب آللية الرقابة املستقلة  مبا يف ذلك طلبات احلصول على
 تفسريات. وقد يؤدن االمتناع عن تقدمي ه ا التعاون  دون ع ر مقبول إىل إجراءات أتديبية.

سراي وال أعال   33و 32مبوجب الفقرتني آلية الرقابة املستقلة  تقدم  طلب أن يظل أن ينبغ  -34
آخر  ما مل  متعهداستشارن/خبري أو   أو موظف  ن مسؤول منتخبألمبا يف ذلك ينبغ  إبالغ  ألحد  

قد يؤدن و . ب لك بوضوح الرقابة املستقلةأتذن آلية أو على ذلك صراحة  اإلطار التنظيم  للمحكمة نص ي
 إىل اختاذ إجراءات أتديبية.احرتام ه   السرية عدم 

 املتاح الوصول حق خيضع أعال    33و 32  الفقرتني يف الواردة ابألحكام اإلخالل عدم ومع -35 
التحقيقات  سياق ال سيما يف األساس   روما نظام يف املتوخاة السرية العتبارات الرقابة املستقلة آللية

 هويت   عن الكشف بعدم الوثيقة أو املعلومات مصدر جتا  السابق وااللتزام القضائية  اجلنائية  واإلجراءات
 األطراف. للدول القوم  ابألمن املتصلة املعلومات ومحاية  الثالثة  واألطراف والضحااي الشهود وأمن وسالمة
 على اعرتاض املعين أن املتعهد/االستشارن اخلبري أو املوظف  أو املنتخب  املسؤول يثري أن ينبغ  -36

 اآللية اليت مع ممكنة فرصة أقرب يف 33و 32 الفقرتني آلية الرقابة املستقلة مبوجب من طلب ألن االمتثال
 أحد ينتهك أن شأن  من الطلب أن اجلهاز رئيس رأ  وإذا. املختص اجلهاز رئيس مع ذلك بعد ستتشاور
 وتب ل. ب لك آلية الرقابة املستقلة رمسيا رئيس اجلهاز رئيس خيطر أن ينبغ   35 الفقرة يف السرية اعتبارات

 اليت املواد إىل آللية الرقابة املستقلة ابلوصول للسماح املعقولة اجلهود كل  اجلهاز آلية الرقابة املستقلة ورئيس
 توفري طريق عن ذلك يف مبا  35 الفقرة يف الواردة السرية ابعتبارات املساس دون مهامها  بتأدية هلا تسمح

 .املعلومات آلية الرقابة املستقلة وسرية بوالية تف  أن ميكن منقحة معلومات
 ما آلية الرقابة املستقلة بشأن ورئيس اجلهاز رئيس يتفق مل إذا اجلهود  قصار  ب ل من الرغم على -37
 أن آلية الرقابة املستقلة ير  رئيس كان  إذا أو  35 الفقرة مبوجب الكشف من حممية املعلومات كانت  إذا

 ورئيس اجلهاز رئيس يتفق أن ينبغ  بوالية اآللية  للوفاء ذلك مع ضرورن املعلومات إىل املقيد غري الوصول
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 التزامات مجيع احرتام ضمان مع للتيسري والوساطة  اثلث لطرف مستقل إجراء الرقابة املستقلة على آلية
 الواجب. النحو على األساس  روما نظام مبوجب السرية

  تقدمي التقارير -اثلثا

معلومات عن تقدم آلية الرقابة املستقلة تقريرا سنواي عن عملياهتا إىل اجلمعية. ويقدم التقرير السنون  -38
التحقيقات والتقييمات وعمليات التفتيش اليت تقوم هبا آلية الرقابة املستقلة  مع ضمان احرتامها حلقوق 
اخلصوصية املتعلقة ابملسؤولني املنتخبني  واملوظفني  واخلرباء االستشاريني/املتعهدين. وعلى وج  اخلصوص  

ت ميكن التعرف عليها من الكافة فيما يتعلق أبن فرد ينبغ  أن ال يتضمن التقرير السنون أمساء أو معلوما
 يشارك يف أن حتقيق.

يعمم مشروع التقرير قبل تقدمي  على رؤساء األجهزة  وجيوز ألن رئيس جهاز أن يقدم تعليقات   -39
وجيوز ألن رئيس جهاز أيضا أن يقدم تعليقات رمسية على التقرير  آلية الرقابة املستقلة.لك  تنظر فيها 

 سنون  وترفق ه   التعليقات ابلتقرير السنون وتعرض على اجلمعية.ال
 .التقرير السنون )مبا يف ذلك أن مرفقات( وثيقة عامة  -40
أيضا تقريرا مؤقتا إىل مكتب اجلمعية  يغط  فرتة الستة أشهر التالية للتقرير  آلية الرقابة املستقلةتقدم  -41

التقرير ينبغ  إرسال نسخة من هل   الفرتة. و  آلية الرقابة املستقلةالسنون السابق  ويتضمن موجزا لعمليات 
املؤقت إىل رؤساء األجهزة وجلنة امليزانية واملالية  وال جيوز الكشف عن أن معلومات أخر  إال مبوافقة رئيس 

 .اجلمعية
متاحا  ة املستقلةالتقرير املؤقت والتقرير السنون يف اجتماع للمكتب  ويكون رئيس آلية الرقابعرض ي  -42

أو   منتخب سؤوللتقدمي مزيد من املعلومات  دون الكشف عن معلومات سرية و/أو متس حبقوق أن م
 .  أو تتعارض مع إجراءات احملكمة أو حتقيقاهتامتعهد/استشارنخبري أو   موظف
تقدير رئيس  أيضا تقارير خمصصة إىل املكتب بناء على طلب   أو حسب آلية الرقابة املستقلةتقدم  -43

 . لك بعد التشاور مع رئيس اجلمعيةالقيام ب  ال ن جيوز ل  آلية الرقابة املستقلة

 املوظفون واملساءلة -رابعا

املتعارف عليها   املمارسات أفضل أنشطتها  جبميع تراع  آلية الرقابة املستقلة  عند اضطالعها -44
 وتلتزم أبعلى املعايري األخالقية.

 آلية الرقابة املستقلة سرية  املنصوص عليها صراحة يف ه ا القرار  تكون أعمال احلاالت ابستثناء -45
قيام أحد املوظفني التابعني  ويشكل  .إليها املقدمة السرية املعلومات مجيع محاية عن اآللية مسؤولة وتكون
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ز اختاذ إجراءات أتديبية بغري إذن سلوك غري مرض جيو  سرية معلومات آللية الرقابة املستقلة ابلكشف عن أن
 بشأن . 
جيوز  وال متعلقة ابآللية  غري تشغيلية واجبات ملوظف  آلية الرقابة املستقلة املشاركة يف أن جيوز ال -46

 أو االنتخاب تتطلب هيئة أن يف العضوية مثل للخطر  استقالهلم يبدو أن  يعر ض قد نشاط هلم القيام أبن
 التعيني.
 مباشرة مسؤولة فسهنا وابلتايل احملكمة  عن الكامل التشغيل  الرقابة املستقلة االستقاللآلية  متارس -47
 اجلمعية. رئيس أمام
 الدول مجعية رئيس ويقوم .املستقلة الرقابة آلية رئيس ابختيار األطراف الدول مجعية مكتب يقوم -48

 ألسباب إال املستقلة الرقابة آلية هناء خدمة رئيسإ جيوز وال . املستقلة الرقابة آلية رئيس أداء بتقييم األطراف
 .األطراف الدول مجعية مكتب من قرار ومبوجب حمددة
وينبغ  لرئيس آلية الرقابة ابإلطار التنظيم  للمحكمة.   47تلتزم آلية الرقابة املستقلة  رغم الفقرة   -49

احملكمة للحصول على املوافقات املتعلقة ابملوارد إجراءات املستقلة ابلتايل أن يتبع    لألغراض اإلدارية  
واملشرتايت  مبا يف ذلك اشرتاط موافقة املسجل على اختاذ أن إجراء يف   والشؤون املالية  وامليزانية  البشرية

شريطة اآللية  ه   اجملاالت. ومع ذلك  ال جيوز للمسجل استخدام سلطت  التقديرية لرفض أن طلب من 
املسجل ورئيس آلية الرقابة  بني خالف أن حل اجلمعية رئيس ويتوىلت اإلدارية الواجبة. اتباع اإلجراءا

 هنائيا . قرار  ويكون املستقلة يف ه ا الصدد 
  ابلتايل وينبغ   ة.ابحملكم العاملني املوظفني من املستقلة الرقابة آبلية العاملني املوظفني مجيع يعترب -50
 األساس  النظامني مع هبم اخلاصة السلوك ومعايري خدمتهم وشروط بتعيينهم املتعلقة تتفق اإلجراءات أن

يتعارض ما مل   ابحملكمة الصلة ذات اإلدارية والتعليمات املالية  والقواعد املايل والنظام واإلدارن للموظفني 
 واحلصاانت يازاتواالمت والواجبات احلقوق الرقابة املستقلة بنفس آلية موظفو يتمتعذلك مع ه   الوالية. و 

  .املطلوبة اإلدارية التسهيالت مجيع املسج ل هلم ويقدم ابحملكمة  املوظفون ع هبايتمت واملزااي اليت

تصرفا يتعلق ابرتكاب أحد املوظفني ابآللية ورا أبن ادعاء ينبغ  إبالغ رئيس آلية الرقابة املستقلة ف -51
 اإلجراء الواجب االتباع. بعد التشاور مع رئيس اجلمعية  رئيس اآللية   غري مرض  ويقرر

تصرفا غري مرض  يتعلق ابرتكاب رئيس آلية الرقابة املستقلة أبن ادعاء ينبغ  إبالغ رئيس اجلمعية  -52
 رئيس اجلمعية اإلجراء الواجب االتباع.  ويقرر
 للمعايري آللية الرقابة املستقلة وفقا أحد املوظفني التابعني ال ن يتعلق بسلوك التحقيق يتم أن ينبغ  -53

 ابحملكمة. آخر موظف مع أن التحقيق على املطبقة
توق ع التدابري التأديبية اليت يتم اختاذها ضد موظف  آلية الرقابة املستقلة من قبل املسجل  ابلتشاور  -54

الرقابة املستقلة من قبل مكتب مع رئيس اآللية. وتوق ع التدابري التأديبية اليت يتم اختاذها ضد رئيس آلية 
اجلمعية  بناء على توصية من املسجل. وال جيوز اختاذ إجراء أتدي  ضد موظف اتبع آللية الرقابة املستقلة  
أو التوصية ب   دون اتباع اإلجراءات التأديبية املتعلقة ابحملكمة  مبا يف ذلك اإلجراءات املتعلقة مبراعاة احلقوق 

 ملوظف آلية الرقابة املستقلة املعين. القانونية الواجبة 
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 املرفقات

 األول ملرفقا

 ضتقرير جلنة واثئق التفوي
 السفري ماريو أوايرزاابل )األرجنتني(الرئيس:  

على  2020كانون األول/ديساامرب   15و  14يف اجللسااتني العامتني األوىل والثالثة  املعقودتني يف  -1
 25يف نظام روما األسااااااسااااا  للمحكمة اجلنائية الدولية  وفقا  للمادة التوايل  عينت مجعية الدول األطراف 

من النظام الداخل  جلمعية الدول األطراف  جلنة واثئق تفويض لدورهتا التاسااااااااعة عشاااااااارة  تتألف من ممثل  
  .وهنغارايو  املكسيكو  ونلنداو  رومانياو  مجهورية كورايو  أوغندا  بلجيكاو  الدول األطراف التالية: األرجنتني

 .2020كانون األول/ديسمرب   16 و  14يف  نيوعقدت جلنة واثئق التفويض اجتماع -2
كانون األول/ديسااااااااااااااامرب   14وُعرضاااااااااااااااات على جلناة واثئق التفويض  يف اجتمااعهاا ال ن ُعقاد يف  -3

  تتعلق بواثئق تفويض ممثل  2020كاانون األول/ديسااااااااااااااامرب   14 يف   ما كرة من األمااناة مؤرخاة2020
يف نظام روما األساااااساااا  للمحكمة اجلنائية الدولية يف الدورة التاسااااعة عشاااارة جلمعية الدول  الدول األطراف

  .األطراف
  كانت قد وردت واثئق 2020كانون األول/ديساااااامرب    16اجتماع جلنة واثئق التفويض  يف  ويف -4

املنصااوص علي  يف املادة عشاارة جلمعية الدول األطراف  ابلشااكل  التاسااعةتفويض رمسية للممثلني يف الدورة 
بلجيكا و النمساااااا و أسااااارتاليا و األرجنتني و التالية: ألبانيا  63ل من النظام الداخل   من الدول األطراف ا 24

قربص و كرواتيا و كوساااااااااااتاريكا و كولومبيا و شااااااااااايل  و بوتساااااااااااواان و بلغاراي و املتعددة القوميات(  -وبوليفيا )دولة 
فنلندا و فرنساااااااااااا و إساااااااااااتونيا و السااااااااااالفادور و إكوادور و ة الدومينيكان مجهوريو الدمنارك و اجلمهورية التشااااااااااايكية و 
ليتوانيا و ليختنشااتاين و التفيا و كينيا و الياابن و أيرلندا و إيطاليا و اجملر و غواتيماال و اليوانن و غاان و أملانيا و جورجيا و 
بنما و النرويج و مقدونيا الشااااااااااامالية و نيوزيلندا و هولندا و منغوليا و املكسااااااااااايك و مالطا و مالون و لوكسااااااااااامبورغ و 
ساااااااااالوفينيا و صااااااااااربيا و الساااااااااانغال و سااااااااااان مارينو و رومانيا و مجهورية مولدوفا و مجهورية كوراي و الربتغال و بولندا و 
اململكة املتحدة لربيطانيا و تونس و سااااويساااارا و السااااويد و دولة فلسااااطني و إساااابانيا و جنوب أفريقيا و ساااالوفاكيا و 

  ة(.البوليفاري - يةأوروغوان وفنزويال )مجهور و العظمى وأيرلندا الشمالية 
ممثل  الدول األطراف يف الدورة التاسااااااااعة عشاااااااارة كانت قد أُبْلِّغت إىل األمانة معلومات عن تعيني  -5

  عن 2020كانون األول / ديساااااااااااامرب   16اجتماع جلنة واثئق التفويض يف  أثناءجلمعية الدول األطراف  
 يف رئيس الاادولااة أو احلكومااة أو وزير اخلااارجيااةمن بطريقااة إلكرتونيااة أخر   لفاااكس أو أو ابطريق برقيااة 

غامبيا و جيبويت و كوت ديفوار و كندا و الربازيل و بنغالديش و الدول األطراف التسااااع عشاااارة التالية: أفغانسااااتان 
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مدغشاااااقر ومايل ونيجرياي وابراغوان وبريو وسااااارياليون وترينيداد وتوابغو وأوغندا و ليبرياي و األردن و هندوراس و 
  .يا املتحدةومجهورية تنزان

  أوصاااااااااى الرئيس أبن تقبل اللجنة 2020كانون األول/ديسااااااااامرب   16خالل اجللساااااااااة املنعقدة يف  - 6
على أن تتم موافاااة األمااانااة يف أقرب   التقرير  هاا ا واثئق تفويض ممثل  مجيع الاادول األطراف املاا كورة يف

 .من ه ا التقرير 5يها يف الفقرة وقت ممكن بواثئق التفويض الرمسية ملمثل  الدول األطراف املشار إل
 :وبناء على اقرتاح الرئيس  اعتمدت اللجنة مشروع القرار التايل -7

 "إن جلنة واثئق التفويض  
عشااااااااااااااارة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما التاساااااااااااااااعة وقد نظرت يف واثئق تفويض املمثلني إىل الدورة 

 من ه ا التقرير؛ 5و 4األساس  للمحكمة اجلنائية الدولية املشار إليهم يف الفقرتني 
 ."تقبل واثئق تفويض ممثل  الدول األطراف املعنية

 واعُتمد مشروع القرار ال ن اقرتح  الرئيس بدون تصويت.  -8
نة مجعية الدول األطراف ابعتماد مشاااااااااروع قرار )انظر الفقرة واقرتح الرئيس عندئ  أن توصااااااااا  اللج -9

 أدان (. واعُتمد ذلك املقرتح بدون تصويت.  11
 ويف ضوء ما سلف  يُقدَّم ه ا التقرير إىل مجعية الدول األطراف. -10

  توصية جلنة واثئق التفويض
سااااااااااا  للمحكمة اجلنائية توصااااااااااا  جلنة واثئق التفويض مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساااااااااااا -11

 الدولية ابعتماد مشروع القرار التايل: 
عشااااااارة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األسااااااااساااااااي  التاساااااااعة"واثئق تفويض املمثلني يف الدورة 

 للمحكمة اجلنائية الدولية
 إن مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساس  للمحكمة اجلنائية الدولية 

عشاااااارة للجمعية  التاسااااااعةوقد نظرت يف تقرير جلنة واثئق التفويض املتعلق بواثئق تفويض املمثلني يف الدورة 
 ويف التوصية الواردة في  

 تعتمد تقرير جلنة واثئق التفويض".   
 



 ICC-ASP/19/20 

20-A-130721 92 

 الثاين املرفق

التقرير الشفوي عن أنشطة املكتب الذي قدمه رئيس اجلمعية يف اجللسة العامة 
كانون األول/ديسااااااااامرب   14األوىل للدورة الثامنة عشااااااااارة للجمعية املعقودة يف 

2020 
أتشااارف بتقدمي تقرير إىل اجلمعية بشاااأن األنشاااطة اليت نف ها بصااافيت رئيس مجعية الدول األطراف   -1

 وخالل والييت اليت بدأت قبل ثالث سنوات. 2020و 2019مكتبها خالل فرتة ما بني دوريت عام  
 االجتماعات واملهام -ألف

اجتماعا  ملسااااعدة  14عشااارة للجمعية     أن من  عقد الدورة الثامنة2020عقد املكتب يف عام  -2
 اجلمعية على حتمل مسؤولياهتا مبوجب نظام روما األساس .

  وإثر إغالق مقر احملكمة 19-وابلنظر إىل الظروف غري املساااااااااااابوقة النامجة عن آاثر جائحة كوفيد -3
حة العاملية  والدول يف منتصاااف آذار/مارس املاضااا   ومراعاة  لإلرشاااادات والتدابري اليت اخت هتا منظمة الصااا

املضاااااااااااايفة  واألمم املتحدة  وغريها من املنظمات الدولية/اإلقليمية  واهليئات الرائسااااااااااااية الثالث للمحكمة  
أبن ُتؤجَّل مجيع االجتماعات املتعلقة ابجلمعية  مبا فيها تلك اليت تعقدها اهليئات  2020 عام يف أوصاايت

أاير/مايو  وُعقدت ه    28قد اجتماعات املكتب يف الفرعية للجمعية  حىت إشاااااااعار آخر. واساااااااتأنف ع
كانون   4  ابستثناء اجتماع املكتب املعقود يف WebExاالجتماعات من ئ  عرب منصة احملكمة املسماة 

األول/ديسمرب  ال ن نُظ ِّم حضوراي  يف نيويورك وافرتاضيا   متاشيا  مع الوثيقة املعنونة "انتخاب املدع  العام: 
تشااااااااارين الثاين/نوفمرب. واساااااااااتأنف ك لك فريقا العمل  13قدما " اليت اعتمدها املكتب يف سااااااااابيل املضااااااااا  

التابعان للمكتب عقد اجتماعاهتما ابتداء  من حزيران/يونيو  وعقدا تساااااااااعة اجتماعات مشااااااااارتكة ملناقشاااااااااة 
ات مشااااااااااارتكة املساااااااااااائل املهمة اليت تثري قلق كل منهما. ورأيت أن اتباع ه ا النمط املتمثل يف عقد اجتماع

أفاد مجيع الدول إفادة مجة  إذ متكنت الوفود يف نيويورك والهان  وك لك يف بعض العواصاام  من املشاااركة 
  اضااااااااااطلع الفريق الدراساااااااااا  املعين ابحلوكمة  والفريق العامل املعين 2020 عام يف ه   االجتماعات. ويف

رين  واللجنة االساااااتشاااااارية املعنية  برتشااااايح القضااااااة  وجلنة امليزانية واملالية  وك لك ابلتعديالت  ومجيع امليسااااا ِّ
فريق اخلرباء املساااااااااتقلني  بعملهم عرب عقد اجتماعات افرتاضاااااااااية. وأان ممد هلم ألهنم ب لوا جهودا  لضااااااااامان 

 .2020استمرارية عمل اجلمعية رغم التحدايت اليت طرأت يف عام 
دورهتااا الثااامنااة عشااااااااااااااارة املعقودة يف كااانون وعمال  ابملهااام اليت عهاادت هبااا اجلمعيااة إىل املكتااب يف  -4

  أسند املكتب إىل فريق  العمل التابعني ل  املهام اخلاصة بكل منهما  وعي نت على 2019األول/ديسمرب 
رين وجهات االتصال فيما خيص عام   .2020أساس توصيات فريق  العمل امليس ِّ

  إذ متكنا من 2020بعان ل  يف عام واملكتب راٍض عن العمل ال ن اضاااااااااااااطلع ب  فريقا العمل التا -5
 تنفي  مهام اجلمعية رغم آاثر اجلائحة.

وأود أيضاااااا  التنوي  ابلعمل احلاسااااام األمهية ال ن اضاااااطلعت ب  اللجنة االساااااتشاااااارية املعنية برتشااااايح  -6
. فنف  19-القضاااااااااااااة  وأالحظ أن عمل اللجنة أتثر هو اآلخر ابلقيود املفروضااااااااااااة تصااااااااااااداي  جلائحة كوفيد

عة لك  تقدم إىلأعضاااااؤ  األطراف تقريرا  يتضاااامن تقييما  ومعلومات وحتليال  متسااامة  الدول ها مهامهم املوسااااَّ
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ح لشااااااغل دور قضااااااائ  يف احملكمة. وعقدت اللحنة  اجتماعا   11ابلطابع النوع  بشااااااأن مالءمة كل مرشااااااَّ
حا  عرب منصااااات افرتاضااااية  األمر ال ن مثل حتداي  وال ن مل يهيئ 20وقابلت  أفضاااال الظروف  لكن  مرشااااَّ

اللجنة واألمانة توصلتا إىل طرائق ابتكارية إلجراء االجتماعات واملقابالت ابللجوء إىل الرتمجة الشفهية عن 
 بعد.
وأود أن أعرب عن صااااااااادق تقديرن للعمل ال ن اضااااااااطلع ب  انئبا رئيس اجلمعية  الساااااااافري ميشااااااااال  -7

لدامنارك(  يف ظل ه   الظروف  مبا يف ذلك أوتو هورسااااااااااااااالوند )ا-ملينار )سااااااااااااااالوفاكيا( والسااااااااااااااافري جانس
 بصفتهما منسق  فريق عمل نيويورك وفريق عمل الهان.

 املستقلة املراقبةآلية  -ابء
متاشاايا  مع والية اجلمعية  قدمت آلية اإلشااراف املسااتقلة تقارير دورية إىل املكتب و"التقرير الساانون  -8

  طلب املكتب من 2020أاير/مايو  28ويف  (1)جلمعية".ال ن يقدم  رئيس آلية اإلشااراف املسااتقلة إىل ا
آلية اإلشاااااااااراف املساااااااااتقلة إجراء تقييم بشاااااااااأن "تفاعل اجملين عليهم مع احملكمة اجلنائية الدولية". ويُتوقع أن 

 .2021تنته  آلية اإلشراف املستقلة من إجراء ه ا التقييم حبلول الربع األول من عام 
عملية مراجعة مهام آلية اإلشااااااااااراف الداخل  وبلغت أوجها إبصاااااااااادار  2020واسااااااااااتمرت يف عام  -9

مشااااااااااااااروع املهام املنقَّح الكامل فيما خيص اآللية  اقرُتح على اجلمعية النظر في  إابن ه   الدورة. ويُرمى من 
 التقارير واساااااااااتقالهلا مشاااااااااروع مهام اآللية اجلديد إىل ترشااااااااايد مهامها التشاااااااااغيلية والتزاماهتا اخلاصاااااااااة بتقدمي

 التشغيل  وصالحياهتا التحقيقية  مبراعاة قواعد االستقالل والسرية اخلاصة ابلقضاء واملقاضاة. 
وابلنظر إىل التوصاااايات الواردة يف مراجعة اخلرباء املسااااتقلني  سااااتتطلب مراجعة مهام آلية اإلشااااراف  -10

قف على القرارات اليت ساااااااتتخ ها اجلمعية   وساااااااتتو (2)2021الداخل  إجراء مشااااااااورات إضاااااااافية يف عام 
 بشأن تنفي  تقرير اخلرباء املستقلني.

 طرائق العمل -جيم
عمال  ب"التفاهم بشأن مشاركة الدول املراقبة يف اجتماعات اجلمعية"  ال ن اعتمد  املكتب بقرار  -11

ع عشاار ال ن عقد  يف   أحاط املكتب علما   يف اجتماع  الراب2017تشاارين األول/أكتوبر  18اخت   يف 
  بقائمة اجتماعات اجلمعية وهيئاهتا الفرعية اليت ُعقدت حبضااااااااور عام 2020كانون األول/ديساااااااامرب   11

 .2020وابلسر يف عام 
 عدم التعاون/جملس األمن التابع ألمم املتحدة -دال

مسااااؤولية النظر من نظام روما األساااااساااا   تقع على عاتق اجلمعية  87و 2-112عمال  ابملادتني  -12
يف أية مساااااااااااااااألة تتعلق بعدم التعاون. وبناء  على طلب اجلمعية  تواصااااااااااااااالت على مر والييت اليت بدأت قبل 
ثالث سااااااانوات تواصاااااااال  نشاااااااطا  وبناء  مع مجيع اجلهات املعنية متاشااااااايا  مع إجراءات اجلمعية اخلاصاااااااة بعدم 

 تعاون حتيلها احملكمة إىل اجلمعية. التعاون  منعا  حلاالت عدم التعاون ومتابعة  ألية قضية عدم
وعلى مر ه   السااااااانوات  رصااااااادت عن كثب  إىل جانب جهات االتصاااااااال املعنية بعدم التعاون   -13

حاالت ساااااااااافر أشااااااااااخاص مطلوبني للمحكمة إىل دول أطراف ودول غري أطراف وعق بت عليها  وه ا ما 
                                                                            

(1)   ASP/19/26-ICC. 
(2)   ASP/19/24-ICC.  
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نة األمم املتحدة املعنية بوضاااااااااع يشااااااااامل على سااااااااابيل املثال ال احلصااااااااار إجراء مشااااااااااورات مع سااااااااالطات أما
الساااياساااات واإلشاااراف على تنفي ها فيما يتعلق بتواصااال مساااؤويل األمم املتحدة الرفيع  املساااتو  مع هؤالء 
األشااااااخاص تواصااااااال  غري ضاااااارورن. وعلى وج  اخلصااااااوص  تبادلت معلومات ذات صاااااالة هب ا الشااااااأن مع 

جهة االتصال حبكم املنصب. وشجعت أيضا  أتدية أعضاء املكتب ابلتنسيق مع أمانة األمم املتحدة  وعرب 
أمانة اجلمعية دورا  أنشاااااااااااااااط يف تبادل املعلومات مع مزيد من الدول األطراف متاشااااااااااااااايا  مع جمموعة املبادئ 
التوجيهية اخلاصاااااااااااااة بتنفي  البعد غري الرمس  إلجراءات اجلمعية املتعلقة بعدم التعاون. وساااااااااااااعى املكتب إىل 

بيق ه   اإلجراءات  وال سااااايما أبعادها الرمسية  اليت تُباشااااار حني يصااااادر اساااااتنتاج مواصااااالة املشااااااركة يف تط
 قضائ  بعدم التعاون.

وشاااااااااااااااركت يف اجتماع صاااااااااااااايغة "آراي" ال ن عقد  جملس األمن التابع لألمم املتحدة يف متوز/يوليو  -14
ات والتحدايت ووجو    حامال  للمرة األوىل صااااافة رئيس اجلمعية  وتناول االجتماع مساااااائل اإلجناز 2018

  (3)التآزر يف العالقة بني جملس األمن واحملكمة اجلنائية الدولية.
  أبن تعتمد 2019و 2018وأوصت جهات االتصال  إثر املشاورات العلنية اجملراة خالل عام   -15

لة بشاااأن عدم التعاون" و"جمموعة املبادئ التوجيهية احملدَّثة بشاااأ ن بعد املعلومات يف اجلمعية "إجراءاهتا املعدَّ
 إجراءاهتا املتعلقة بعدم التعاون" يف دورهتا الثامنة عشرة.

  ألقيت كلمة افتتاحية يف مناقشااااة الفريق املشاااارتك اليت اشاااارتكت 2020ويف تشاااارين األول/أكتوبر  -16
رو التعاون بشااااااأن تعزيز التعاون مع احملكم ة  واليت يف تنظيمها جهات االتصااااااال املعنية بعدم التعاون وميساااااا ِّ

                                                                            
(3)  ASP/17/17-ICC.  
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د ِّد فيها على أمهية األنشااااطة ذات الصاااالة ابلتعاون يف ظل األجواء السااااياسااااية الدولية الراهنة والتحدايت  شااااُ
 اليت ستواجهها احملكمة.

 املتأخرات -هاء
أشااااكر الدول األطراف اليت سااااد دت اشاااارتاكاهتا يف الوقت املناسااااب. ولسااااوء احلظ  وعلى غرار ما  -17

أحاط املكتب علما  أبن احملكمة قد تواج  نقصااا  يف الساايولة ابتداء  من كانون  حصاال يف الساانوات املاضااية 
 .2020األول/ديسمرب 

ومل يكن ه ا الوضاااااع لينشاااااأ لو ساااااد دت مجيع الدول األطراف اشااااارتاكاهتا املقررة املتأخرة يف الوقت  -18
ا على ب ل قصار  جهدها املناسب. ل ا  أحث جمددا  مجيع الدول األطراف املتأخرة عن تسديد اشرتاكاهت

 لتسديدها.
 أمانة اجلمعية -واو

واصاالت مجعية الدول األطراف  على مر الساانة املنصاارمة  االضااطالع مبهامها يف مساااعدة اجلمعية  -19
 .ICC-ASP/2/Res.3وهيئاهتا الفرعية يف الهان ونيويورك  متاشيا  مع القرار 

األمانة  حوارا  مع احملكمة بشاااااأن قضاااااااي متزايدة العدد  وابشااااارت اجلمعية  عرب مكتبها ومبسااااااعدة  -20
 بعضها معقَّد جدا   وه ا ما أد  إىل توضيح املسؤوليات الواقعة على عاتق كل جهة.

وواصااالت األمانة دعم مجع املعلومات بشاااأن الساااع  إىل حتقيق عاملية نظام روما األسااااسااا  وتنفي    -21
نوفمرب  تلقت األمانة ثالث إجاابت على االساااااااااتبيان بشاااااااااأن خطة /تشااااااااارين الثاين 26تنفي ا  اتما . وحىت 

      (4)العمل اخلاصة بتحقيق عاملية نظام روما األساس  وتنفي   تنفي ا  اتما .
  نف ت األمانة 2018وإكماال  لعملية تقييم األمانة اليت دامت ساااانة واليت أجراها املكتب يف عام  -22

نت منصااااااااة شاااااااابكية خارجية حمدَّثة لصاااااااااحل  (5)املكتب املناظر للتقييم.التدابري املوصااااااااى هبا يف تقرير  وُدشاااااااا ِّ
  وتنطون ه   املنصة على قاعدة بياانت تتضمن معلومات 2019تشرين الثاين/نوفمرب  18األطراف يف 

 االتصال اخلاصة ابلدول األطراف.
معية  مبا فيها التخطيط وأفضاااااااى عقد االجتماعات افرتاضااااااايا  إىل طروء حتدايت إضاااااااافية ألمانة اجل -23

لعقد اجتماعات يقيم املشاااااركون فيها يف بلدان تقع يف مناطق زمنية خمتلفة  واالختبار اإلضااااايف للعديد من 
املنصااااااات الالزم قبل عقد االجتماعات  والتوصاااااال إىل حلول فيما خيص تقدمي خدمات الرتمجة الشاااااافهية  

اصا  ابلرتمجة الشفهية  أاتح تقدمي خدمات الرتمجتني الفورية عند االقتضاء. وأقامت األمانة نظاما  داخليا  خ
والتتابعية عن بعد إىل العربية واإلنكليزية والفرنساااية لصااااحل اللجنة االساااتشاااارية املعنية برتشااايح القضااااة. ويف 

قدمي لت "زوم"تشاارين الثاين/نوفمرب  كانت األمانة سااباقة يف احملكمة اجلناية الدولية إىل اسااتخدام منصااة  19
خدمات الرتمجة الفورية عن بعد إىل اإلنكليزية والفرنساااااااية من أجل حسااااااان ساااااااري االجتماعات اليت عقدها 
املكتب وفريق الهان العامل افرتاضااااااااايا   ووف ر قسااااااااام خدمات اللغات لقلم احملكمة أفرقة الرتمجة الشااااااااافهية. 

ات احملاكمة للمحكمة اجلنائية الدولية  وه ا االبتكار ابلغ األمهية إذ ال يتطلب من الرتامجة احلضور يف قاع

                                                                            
 .Action.aspx-of-Plan-cpi.int/en_menus/asp/sessions/plan%20of%20action/Pages/2019-https://asp.icc: انظر   (4)
(5)    ICC.ASP/17/39 . 

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/sessions/plan%20of%20action/Pages/2019-Plan-of-Action.aspx
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  وما يساااااااااااااتهلك قدرا  أقل من املوارد من ذلك ال ن 19-وه ا ما يقلل من خطر تعرضاااااااااااااهم ملرض كوفيد
 .Interactioتستهلك  منصة 

 انتخاب املدعي العام القادم للمحكمة اجلنائية الدولية -زاي
 (6)اخلاصااااااااة ابنتخاب املدع  العام.االختصاااااااااصااااااااات  2019نيسااااااااان/أبريل  3اعتمد املكتب يف  -24

وأُنشاااااائت مبوجب ه   االختصاااااااصااااااات جلنة معنية ابنتخاب املدع  العام  يساااااااعدها فريق خرباء  تيسااااااريا  
  عمال  هب ا 2020لرتشاايح املدع  العام القادم للمحكمة اجلنائية الدولية وانتخاب . وقررت اللجنة يف عام 

حا  ترد أمس 16التفويض  مقابلة  اؤهم يف قائمة سااااااارية تبياان  لدرجة مالءمتهم لشاااااااغل ه ا املنصاااااااب  مرشاااااااَّ
حزيران/يونيو  30وأجرت مقابالت مرك ِّزة على املهارات  بطرائق افرتاضااااااااااااااية ومبساااااااااااااااعدة فريق اخلرباء. ويف 

حني لشاااغل  (7)  قدمت اللجنة تقريرها النهائ  2020 ال ن تضااامن قائمة خمتصااارة بال ترتيب ألربعة مرشاااَّ
   العام.منصب املدع

حني الواردة أمساؤهم يف القائمة     -25 وإثر تقدمي التقرير  نُظ ِّمت جلساااااااااات اساااااااااتماع علنية مع املرشاااااااااَّ
ح توافق . ويف  30و 29املختصااااااارة يوم   تشااااااارين  13متوز/يوليو  وبدأت عملية تشااااااااورية لتحديد مرشاااااااَّ
اليت  (8)العام: سااااابيل املضااااا  قدما "    اعتمد املكتب الوثيقة املعنونة "انتخاب املدع 2020الثاين/نوفمرب 

حني لشااغل منصااب  ع قائمة املرشااَّ حلت حمل االختصاااصااات. وقضاات وثيقة "ساابيل املضاا  قدما  "أبن توسااَّ
املدع  العام حبيث تشامل األفراد املتبقني ال ين قابلتهم اللجنة يف ابدئ االمر وال ين ما زالوا يرغبون يف أن 

 يُدرس ترشَّحهم لشغل املنصب.
إىل  (9)تشااااااارين الثاين/نوفمرب ضاااااااميمة 25وعمال  بوثيقة "سااااااابيل املضااااااا  قدما "  قدمت اللجنة يف  -62

تقريرها األويل  يتضامن تقييمات خلمساة مرشاَّحني إضاافيني. ونُظ ِّمت جلساات علنية مع املرشاَّحني التسعة 
وتستمر العملية التشاورية  .2020كانون األول/ديسمرب   10و 9الواردة أمساؤهم يف القائمة املوسَّعة يوم  

 الرامية إىل حتديد مرشَّح توافق   بدعم جمموعة متكونة من مخس جهات اتصال.
 عمل احملكمة استعراض -حاء

. وعينت اجلمعية يف 2020جرت مراجعة احملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األسااااااااسااااااا  يف عام  -27
  فريق اخلرباء املساااااتقلني ال ن ابشااااار عمل  يف كانون ICC-ASP/18/Res.7دورهتا الثامنة عشااااارة  بقرارها 

. واسااااُتقدم اخلرباء  ال ين قاد عمَلهم رئيس الفريق الساااايد ريشااااارد غولدسااااتون )جنوب 2020الثاين/يناير 
أفريقيا(  من مجيع مناطق العامل  ومُجع يف الفريق بني خمتلف اخللفيات واخلربات  ومن من شاااااااااااااااك أن ذلك 

يهم بتقدمي توصاااااايات إىل مجعية الدول األطراف واحملكمة بشااااااأن مسااااااائل تقنية معقَّدة أثر  عمل . وُعهد إل
حمدَّدة تتمحور حول اجملاالت التالية: )أ( احلوكمة؛ )ب( القضاااااااء  و)ج( التحقيق واملقاضاااااااة. وقدم خرباء 

تمرب. وعلى أيلول/سااااااااب 30وقدموا تقريرهم النهائ  يف  2020حزيران/يونيو  30الفريق تقريرهم املؤقت يف 
  التقوا مبمثل  الدول 19-الرغم من التحدايت اليت تنطون عليها القيود املفروضاااااااااة تصاااااااااداي  جلائحة كوفيد

األطراف واحملكمة واجملتمع املدين  حضاااااااوراي  وافرتاضااااااايا   من أجل مجع اآلراء واملعلومات اليت سااااااااعدهتم يف 
                                                                            

(6)    ASP/18/INF.2-ICC . 
(7)   ASP/19/INF.2, Add.1 and Add.2-ICC.  
cpi.int/iccdocs/asp_docs cpi.int       -cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/Election https://asp.icc: اح على الرابط التايلمت (8) 

/iccdocs/asp_docs/ASP19/Election%20of%20the%20Prosecutor%20-%20Way%20Forward%20-%20ENG.pdf. 
(9)  4ASP/19/INF.2/Add.3 and Add.-ICC. 
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ية  واحملكمة  وأمانة اجلمعية  تعاونت معهم أمت مهمتهم. وأشااااااااااااااار اخلرباء يف تقريرهم إىل أن رائسااااااااااااااة اجلمع
التعاون  وإىل أهنم حتدثوا مع الكثري من املساااااااااااااؤولني واملوظفني احلاليني والساااااااااااااابقني يف احملكمة  ولقد وافق 
آخرون كثر على احلااديااث معهم بناااء على طلااب الفريق. وحتاادثوا أيضااااااااااااااااا  مع العااديااد من الاادول األطراف 

. وأرحب ابلدعم ال ن قدمت  مجيع اجلهات الفاعلة إىل اخلرباء  وال ن لوال  لكان ومنظمات اجملتمع املدين
 إمتام اخلرباء ملهامهم أصعب. وسرت رائسة اجلمعية بتقدمي ما أمكن من الدعم واملساعدة إىل اخلرباء.

وأن  توصااااااية  وأوصااااااوا أبن توىل األولوية لبعضااااااها. وأود أن أشااااااكر مجيع اخلرباء 384وقدم اخلرباء  -28
. وقدموا تقريرا  واسااااااااع النطاق يتضاااااااامن حتليال  2020أشاااااااايد هبم ألهنم اسااااااااتمروا يف تنفي  مهامهم يف عام 

مسااااااتفيضااااااا  لعدد هائل من جماالت عمل احملكمة ومنظومة نظام روما األساااااااساااااا  ساااااايتطلب متابعة الدول 
أن تباا ل اآلن اجلهود األطراف واحملكمااة. وأحااث الاادول األطراف واحملكمااة ومجيع اجلهااات الفاااعلااة على 

الالزمة لضاااااااااامان اختاذ اخلطوات املناساااااااااابة فيما خيص التوصاااااااااايات. وعلى وج  العموم  أان راٍض عن نتيجة 
مراجعة عمل احملكمة وأان متأكد من أن عمل خرباء الفريق سيفيد من اآلن فصاعدا  احملكمة ومجيع اجلهات 

 الفاعلة إفادة مجة.
 حملة عن أنشطة الرئيس -طاء

كما ذُكر آنفا   أوصااااااااااايت بتأجيل مجيع االجتماعات يف منتصاااااااااااف آذار/مارس  بسااااااااااابب جائحة  -29
. وتواصلت أيضا  مع قيادة احملكمة حفاظا  على استمرار عمل احملكمة وضماان  ملواصلتها أتدية 19-كوفيد

تلف وظااائفهااا مشاااااااااااااااجعااا  الاادول األطراف واجلهااات الفاااعلااة األخر  على تقاادمي الاادعم إىل احملكمااة يف خم
 االجتماعات  مبا فيها تلك اليت تعقدها اجلمعية.

يف جمال تدبر املخاطر لصاااااااااحل  19-ويف إطار األنشاااااااااطة اليت اضاااااااااطلعت هبا خالل جائحة كوفيد  -30
اجلمعياااة  تشااااااااااااااااااورت مع الاادول األطراف واحملكماااة واجملتمع املاادين واألمم املتحااادة واقرتحاات حلوال  مثلى 

هود هبا إىل اجلمعية  ابلتعاون الوثيق مع انئ  الرئيس ومبساعدة األمانة. وتضمنت لتحقيق املهام املتنوعة املع
ه   املهام انرباء فريق خرباء مساااتقلني ملراجعة عمل احملكمة ومنظومة روما األسااااسااا   وعمل اللجنة املعنية 

 عنية برتشيح القضاة.ابنتخاب املدع  العام وعمليات التشاور ذات ال لة ب   وأنشطة اللجنة االستشارية امل
وابلتشااااااااااااااااور مع انئ  الرئيس واملكتب  اخت ت التدابري الطارئة الالزمة لتمكني املكتب من حتمل  -31

مسااااااااااؤوليت  عن الدعوة إىل عقد الدورة التاسااااااااااعة عشاااااااااارة للجمعية عقدا  آمنا  وفعاال   مبراعاة الظروف احمللية 
وإمكان شغل احملفلني يف نيويورك والهان. واخُت ت ه    19-والقيود املفروضة ختفيفا  آلاثر جائحة كوفيد

التدابري بشاااااارط أال متثل سااااااابقة لعقد االجتماعات املسااااااتقبلية للجمعية ومكتبها. وأضاااااافت أيضااااااا  ترتيبات 
 افرتاضية ضماان  التسام االجتماعات ابلطابع الشامل للجميع قدر املستطاع.

ق البالغة للجمعية فيما يتعلق ابلتدابري اخلارجية اليت وأصااااادرت بياانت صاااااحفية تتناول مباعث القل -32
تستهدف احملكمة وموظفيها  معراب  عن تضامن اجلمعية مع احملكمة ودعمها الراسخ هلا. ودعوت أيضا  إىل 
عقد اجتماعات متنوعة للنظر يف كيفية رد اجلمعية على ه   التدابري غري املسااااااااااااااابوقة  وانقشااااااااااااااات أفكارا  

تقالل احملكمة يف وج  ه   التحدايت. وشاااااااااااااددت أيضاااااااااااااا  على أمهية ترويج الدول وخطوات حلماية اسااااااااااااا
 األطراف للمبادئ والقيم املكرَّسة يف نظام روما األساس  مكافحة  لإلفالت من العقاب.

املاضااااااااااااية  شاااااااااااااركت يف اجتماعات عدة كان فيها التعاون والتكامل  الثالث الساااااااااااانوات مر وعلى -33
من مواضاايع املناقشااة. و على مر الساانوات  عقدت أيضااا  ساالساالة من االجتماعات  والعاملية مواضاايع ابرزة
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وحضاااااااارت الفعاليات كمتحدث رئيساااااااا  أو كعضااااااااو فريق إدارة النقاش  مبا فيها الفعاليات اليت نُظ ِّمت يف 
الهان ونيويورك وسااااايول وك لك يف  ابنكوك وبليد وجاكرات وكييف واليدن وطوكيو وبورت فيال  بفانواتو. 

يف ه   االجتماعات  شااجعت الدول  وال ساايما الدول املراقبة  على االنضاامام إىل نظام روما األساااساا  و 
واالتفاق بشاااأن االمتيازات واحلصااااانت للمحكمة اجلنائية الدولية. وتعرفت على التحدايت املرتبطة بقرارها 

ت  وشاااددت على أمهية املرتقب ابالنضااامام إىل الصاااكني  وانقشااات معها سااابل التغلب على ه   التحداي
 سنها قوانني على الصعيد الوطين.

وعقدت يف ه ا اإلطار اجتماعات مع ممثلني عن بلدان منطقة آساااااااااايا واحمليط اهلادئ  وشاااااااااااركت  -34
كمتحدث رئيس  يف املائدة املستديرة املخصَّصة للدول اجلزرية يف احمليط اهلادئ بشأن التصديق على نظام 

. وأعلمت املشاااااااااااركني يف ه   2019أاير/مايو  31ليت نُظ ِّمت يف فانواتو يف روما األساااااااااااساااااااااا  وتنفي   ا
املائدة املستديرة برتكيزن على السع  إىل حتقيق عاملية نظام روما األساس . وشاركت أيضا  يف أغدية عمل 
راء على مسااااااااتو  الساااااااافارات بشااااااااأن احملكمة اجلنائية الدولية ومنطقة احمليط اهلادئ  وتسااااااااىن يل خالهلا إج

مناقشااات تفاعلية بشااأن الشااواغل اليت عربت عنها وفود الدول اجلزرية يف احمليط اهلادئ. ويف ه ا السااياق  
أود أن أعرب عن تقديرن للدعم الكبري ال ن قدمت  الدول األطراف ومنظمات اجملتمع املدين واجلهود اليت 

حملكمة اجلنائية الدولية ومنظمة "برملانيون من ب لتها  مبا فيها أساااااااااارتاليا ومجهورية كوراي واالئتالف من أجل ا
أجل العمل العامل "  يف الساااااااع  إىل حتقيق عاملية نظام روما األسااااااااسااااااا  يف منطقة آسااااااايا واحمليط اهلادئ. 
ونتيجة اجلهود املشاارتكة املب ولة  أودعت كرييباس صااك انضاامامها إىل نظام روما األساااساا  وانضاامت إلي  

  .2019 تشرين الثاين/نوفمرب 26يف 
وعلى مر الساااانوات الثالث  تواصاااالت تواصااااال  نشااااطا  مع خمتلف منظمات اجملتمع املدين ورابطات  -35

احملامني  من أجل إدخال مناظريها يف عمل اجلمعية واحملكمة. وه ا ما تضااااااااااااااامن االجتماع معهم ابنتظام 
الدول األطراف واحملكمة لضاااااااام ملناقشااااااااة املسااااااااائل والتحدايت اليت تواجهها احملكمة حاليا   والتواصاااااااال مع 

 اقرتاحات اجملتمع املدين ومدخالت  إىل خمتلف جوانب عمل اجلمعية واحملكمة.
وتسااااااااااااااارين معاودة خمتلف اجلهات الفاعلة تقدمي الدعم املتواصااااااااااااااال واملعزَّز إىل منظومة نظام روما  -36

اضطالعها بواليتها األساسية. وأان األساس  خالل والييت  مبا يف ذلك التزام احملكمة مبواصلة حتسني كيفية 
متأكد كل التأكد من أن ه   الدورة التاساااعة عشااارة للجمعية ساااتساااهم يف حتقيق ه ا اهلدف املشااارتك  وال 

 سيما يف سياق مراجعة عمل احملكمة ومنظومة نظام روما األساس .
األطراف يف نظام روما وتتشاااااااااااجع احملكمة ابلدعم الكبري يف تنفي  مهامها ال ن مل تتلق  من الدول  -37

دولة طرفا  فحساااب  بل من دول أخر  ومنظمات دولية ومنظمات اجملتمع  123األسااااسااا  البالغ عددها 
املدين أيضاااا . وعلى امتداد خدميت الكاملة  شااااهدت إعادة التشاااديد على ه ا االلتزام  وال سااايما مبناسااابة 

  ومبناسااااااااابة فعاليات أخر  2018يف عام ال كر  العشااااااااارين العتماد نظام روما األسااااااااااسااااااااا  اليت ُأحيت 
  مبااا يف ذلااك يف وجاا  2020و 2019و 2018نُظ ِّماات إحياااء  ليوم العاادالااة اجلنااائيااة الاادوليااة يف أعوام 

التحدايت اخلارجية. وأان متأكد كل التأكد من أن احملكمة ساااااااااااااااتواصااااااااااااااال التعويل على التزام مجعية الدول 
يف نظام روما األسااااااااسااااااا  وال ود عنها  مبا فيها اساااااااتقالل احملكمة  األطراف بتأييد املبادئ والقيم املكرَّساااااااة

 القضائ .
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 الثالث املرفق

 الدول األطراف لجمعية ةعشر التاسعة الدورةجلنة امليزانية واملالية يف  رائسةبيان 
 الدورتني يف ملناقشاتنا الرئيسية النتائج وعرض اليوم كمتخماطب فرصةيت إاتح على أشكركم أن أود -1

 ة"(. اللجنة )"واملالي امليزانية للجنة والثالثني واخلامسة والثالثني الرابعة
 الشاق وعملهم تفانيهم على اللجنة من الزمالء زمالئ  ألشكر الفرصة ه   أغتنم أن البداية يف أود -2

 .العصيبة األوقات ه   خالل خاصة وتعاوهنم  توافرهم على احملكمة وملمثل  األخريتني  الدورتني خالل
  املتميز دعمهم على وفريق  التنفي ن لألمني وتقديرن شكرن عن أعرب كما
 12و11 ويف أاير/مايو 19 إىل 18 من الفرتة يف عقدت اليت والثالثني  الرابعة الدورة وخالل  -3

 عن فضال احملكمة  عمل على "19-كوفيد" وابء أثر يف النظر على اللجنة ركزت  2020  حزيران/يوني
د. جدي خارج  حساابت مراجع وتعيني السيولة حالة مثل التوقيت  من حيث حساسة أخر  مسائل
 ركزت  2020 أيلول/سبتمرب 25 إىل 14 من الفرتة يف عقدت اليت والثالثني  اخلامسة الدورة وخالل
ام ع يف احملكمة ميزانية وأداء  2021م لعا للمحكمة املقرتحة الربانجمية امليزانية يف النظر على اللجنة
 ؛"19-كوفيد" وابء أثر :تشمل املسائل من جمموعة يف اللجنة نظرت ذلك  إىل وابإلضافة . 2019
 رئيسية مواضيع استعراض مت ماك ة. الرئيسي براجمهاأعمال و  احملكمة؛ سيولةو  ذلك؛ على املرتتبة واآلاثر
 .املعلومات وإدارة املعلومات/ تكنولوجيا اسرتاتيجية مثل أخر 
 األطراف الدول من الواردة االستفسارات تناولت قد اللجنة أن أؤكد أن أود ذلك  إىل وابإلضافة  -4
 الفرعية واهليئات األطراف الدول مع التفاعل هب ا اللجنة ورحبت ن.  تريا السفري امليزانية  ميسر طريق عن

 .أفضل نتيجة إىل يؤدن ذلك أن واعتربت العامة للجمعية التابعة
 وأداء   2021ام لع املقرتحة الربانجمية امليزانية بشأن للجنة الرئيسية املالحظات إبجياز اآلنعرض أوس -5

 .2019م لعا امليزانية

 الرئيسية الربامج مجيع يف مليزانيةاملسائل املتعلقة اب -ألف

 الكلي والتحليل عامةال ملالحظاتا -أوالا 

 قرض ابستثناء  يورو144 917,2ا قدره 2021م لعا مقرتحة برانجمية ميزانية احملكمة وقدمت -6 
 ة.السابق السنة عن ة(املائ يف 0,5)يورو آالف 703,3 قدر  اخنفاضا ميثل مما املضيفة  الدولة

ت سنوا مخس فرتة يف الصفر يقارب منوا وحققت مستقرة أصبحت احملكمة ميزانية أن اللجنة والحظت  -7
 (.2021-2017األخرية. )

ا قدره املوظفني تكاليف يف بزايدة أتثرت 2021 لعام املقرتحة الربانجمية امليزانية أن اللجنة والحظت -8
 الدعم تكلفة ُقدرت ذلك  إىل وابإلضافةة. املتحد لألمم املوحد النظام بتطبيق عمال يورو ماليني 6.5
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 مليون 2.0  قدر  إضايف مببلغ 2021ام ع يف املتوقعة اإلضافية القضائية لإلجراءات احملكمة قلم قدم  ال ن
 و.يور 

 شغور معدل احملكمة طبقت  2021ام ع مليزانية املوارد من االحتياجات مستو  ختفيض أجل ومن  -9
  (يورو مليون 1.1  قدر  ختفيض أوة )املائ يف 12 إىل املائة يف 10  من الثالث  الرئيس  الربانمج يف أعلى
 املمولة غري الوظائف خالل من يورو مليون 2.8 مبقدار املوظفني تكاليف فئة يف املوارد خفضت كما

 ختفيضات إجراء احملكمة اقرتحت ذلك  على وعالوة ة. والقضا املوظفني تكاليف يف األخر  والتخفيضات
 والتكاليف  و(يور  مليون 2.1ر )السف تكاليف يف ختفيضات خالل من ابملوظفني املتعلقة غري التكاليف يف

 واألنشطة القطرية املكاتب يف التشغيلية واالحتياجات  و(يور  مليون 0.4 ابملوظفني املتعلقة غري األخر 
 و.يور  مليون 1.1ة )األساسي اهلياكل جمال يف املقررة التحسينات وأتجيل  و(يور  مليون1.8ة )امليداني

 أو التوظيف بتأجيل إما تتعلق التكاليف يف التخفيضات معظم أن الحظت اللجنة أن غري  -10
 ه   ُصن فت  وب لك  . 2021م عا حىت السفر على املتوقعة ابلقيود أو األساسية  اهلياكل يف ابالستثمار
 يف اهليكلية للتحسينات نتيجة وليست يف خانة التكاليف غري املتكررة ألن  يتم حتم لها مرة واحدة اهلياكل
 ة.احملكم عمل كفاءة

 وابء كوروان املستجد  ب يتعلق فيما الوضع بشأن املستجدات آخر  اثنياا 

 وب لك وابء كوروان املستجد   على ترتتب اليت الضارة اآلاثر أدركت قد احملكمة أن اللجنة والحظت   -11
 وتشجيع احلكيمة  املالية اإلدارة مثل األعمال  استمرار لضمان عملياهتا يف والتنوع املرونة ممارسة تواصل
 .العاملة و  للق واألمن السالمة توفري أجل من املكتب يف والتناوب الطوع  املنزل  يف العمل

 األنشطة استدامة تكفل شاملة آليات صياغة إىل سعيها يف التنسيق جلنة بعمل أيضا   اللجنة واعرتفت  -12
 نأب رذك   ذلك  إىل وابإلضافة ل. العم مكان إىل التدرجي  التحول حنو انتقايل وإطار التآزر وأوج  التنفي ية
 كبوابء التنبؤ إمكانية عدم ضوء يف هبا واالحتفاظ والكفاءات الوفورات مجيع تنفي  اعتبارها يف تضع احملكمة

 ك.الشكو  يثري ال ن "19-أوفيد"

 ة. املستمر وابء كوروان املستجد   جائحة خالل للعمل جديدة طرق اعتماد مت أن  مدركة اللجنة وكانت  -13
 . املستقبل يف احملكمة تشغيل تكاليف علىقدتؤثر إجيابيا  اجلديدة  املمارسات ه   استمرت ما وإذا

 تعتزم اليت الكيفية تبني   خطة والثالثني السادسة دورهتا يف اللجنة إىل تقدم أن احملكمة إىل اللجنة وطلبت
 حريصة اللجنة وكانت ا. منه واالستفادة التغيريات ه   تنفي  احلالية  ميزانيتها إطار ضمن من احملكمة  هبا

 ف.التكي على والقدرة واملرونة التشغيل وتكاليف الكفاءة على التغيريات ه   أتثري فهم على خاص بشكل

   2019 لعام امليزانية أداء   -اثلثاا 

 وأشارت"  2019 ملعا الربانجم  وأداءها الدولية اجلنائية احملكمة أنشطة تقريريف " اللجنة نظرت  -14
 ما وهو يورو  مليون 147,6بلغ الطوارئ  صندوق ذلك يف مبا للمحكمة  الفعلية النفقات إمجايل أن إىل
 املتبق  الرصيد أماو و. يور  مليون 148.1 البالغة 2019 لعام املعتمدة امليزانية من املائة يف 99.6 ميثل
 اسرتاتيجية ملشروع يورو مليون 0.3 قدرها منفقة غري خمصصات مشل فقد يورو  مليون0.5  البالغ
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 صايف بلغ وب لك  2020عام سيستمرخالل  ال ن السنوات املتعدد املعلومات/إدارة املعلومات تكنولوجيا
 .يورو مليون 0.2 املنفق غري الرصيد

 ميزانية مقابل يورو مليون 145.67  جمموع ما أو املائة يف 96.3ة العادي امليزانية تنفي  معدل وبلغ -15
 و.يور  مليون 148.13قدرها معتمدة

 مليون 2.7 عنها املبلغ جمموع يبلغ الطوارئ صندوق من إخطارات أربعة اللجنة إىل ُقدمت وقد -16
 أجل من احملكمة جبهود اللجنة ورحبتو. يور  مليون 1.9 وقدر  ابلفعل يلزم مبلغ من ضمن   يورو 

 ة.العادي ميزانيتها إطار يف والتطورات متوقعة غري حباالت املتعلقة النفقات استيعاب

 2020م عام من األول النصف يف امليزانية أداء   -رابعاا 

 حزيران/يوني  30 حىت الدولية اجلنائية احملكمة ميزانية أداء عن تقريرة "اللجن على معروضا وكان -17
 معدل أن اللجنة والحظت . 2020 األول/ديسمرب كانون حىت  املتوقع األداء عن فضال  "2020
 لعام املعتمدة امليزانية مقابل يورو  مليون 76.25  أو املائة  يف 52.4  بلغ العام منتصف يف التنفي 
 ميثل ه ا أن إىل اللجنة وأشارتة.( املضيف الدولة قرض ابستثناء)يورو مليون 145.62 البالغة2020
 حزيران/يوني  30 يف املائة يف 54.5 كان ال ن التنفي  مبعدل مقارنة املائة يف 2.1 بنسبة اخنفاضا  
2019.  

 الفوائد ذلك يف مبا  2020 األول/ديسمرب كانون 31 يف للمحكمة املتوقع التنفي  معدل وُقدر -18
 و(يور  مليون 146.53 أو) املائة يف 98.2 بنسبة املضيفة  الدولة قرض لسداد املال رأس ومدفوعات

 .يورو مليون149.21ة البالغ  2020م لعا املعتمدة امليزانية مقابل

 ةالسيول -خامساا 

 املتأخرات زايدة حنو االجتا  إزاء قلقها عن اإلعراب اللجنة كررت احملكمة  سيولة مبسألة يتعلق وفيما -19
 اخلطر ه ا إبراز مت وقد ة. السيول يف نقص حدوث يف يتمثل كبري خطر إىل  د  أ مما األخرية  السنوات يف

  ة.احملكم ميزانية عملية بشأن اخلارج  احلساابت مراجع ب  قام ال ن األداء مراجعة تقرير يف أيضا

 أبن اللجنة أوصت العاملية  االقتصادية احلالة بسبب السائدة والشكوك الصعوابت من الرغم وعلى -20
 املتبقية األشهر طوال بفعالية املتاحة املوارد إدارة إىل السيولة  مسائل ة ما حتققت حال يف احملكمة  تسعى
 أبن اللجنة أوصت اجلمعية  دورة قبل السيولة يف نقص حدوث حالة ويف ذلك  إىل وابإلضافة ة. السن من
 ة.احلال ملعاجلة املتاحة اخليارات يف اللجنة  توصية على بناء املكتب  ينظر

 إىل للتقليل األطراف الدول مع التفاعالت من خمتلفة أشكال احملكمة تستخدم أبن اللجنة وأوصت  -21
ه   األشكال تطوير  تواصل وأن  التقرير يف املبني   النحو على السيولة هلا تتعرض اليت املخاطر من حد أدىن

 يف أخر  مرة املتأخرة األطراف الدول اجلمعية أمانة أخطرت اللجنة  توصية على وبناء من التفاعالت.
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 امليزانية يف مسامهاهتا أمهية مربزة للجمعية  عشرة التاسعة الدورة انعقاد قبل 2020 الثاين/نوفمرب تشرين
 ت. التصوي يف حلقوقها نفسها األطراف الدول استعادة وعلى للمحكمة  املايل واالستقرار

 املال رأس استبدال -ساا ساد 

 إبعادة اللجنة وأوصت .املال رأس الستبدال األجل وطويلة األجل متوسطة ططا  خُ  احملكمة متقد   -22
 املخاطر من حد أدىن إىل التقليل إىل احلاجة مراعاة مع  20121 لعام امليزانية اعتمادات ضوء يف تقييمها
 الناحية من معقوال ذلك كان كلما االستبدال على للصيانة األولوية وإيالء احملكمة تواجهها اليت التشغيلية

 ة.االستدام مبدأ مع متشيا االقتصادية 

 إدارة املعلوماتاملعلومات/ تكنولوجيا اسرتاتيجية -سابعاا 

 اخلمس السنوات اسرتاتيجيةبشأن  عليها املتفق االستثمار خطة اتبعت احملكمة أن اللجنة الحظت -23
 األزمة بسبب أن  غري ة. احملكم تقرير يف املبني   النحو على  إدارة املعلوماتاملعلومات/ تكنولوجيااملتعلقة ب

 االسرتاتيجية  عناصر من الرئيس  العنصر تنفي  يف أتخري هناك كان  أسفر عنها وابء كوروان املستجد   اليت
 تكنولوجيا السرتاتيجية النهائ  املوعد متديد احملكمة طلب إىل أد  مما القضائ   العمل منهاج وهو

 ألف 158قدرها  البالغ االسرتاتيجية أموال واستخدام واحدة بسنة اخلمسية إدارة املعلومات املعلومات/
إدارة  املعلومات/ تكنولوجيا اسرتاتيجية لتنفي  اإلمجالية التكاليف فسن ذلك  ومع .2022م عا يف يورو

 .2017ام ع يف مقدرا   كان عما يورو ألف 403.9 مببلغ أقل ستكون أبكملها اخلمسية املعلومات

 واستحقاقاهتم القضاة مرتبات  -اثمناا 

 املعاشات نظام مقدم يف والتغيري  بدوام كامل العاملني القضاة عدد اخنفاض أن اللجنة الحظت -24
  عام يف يورو ألف  1 574.4 من) القضاة ملعاشات املطلوبة املوارد اخنفاض ىل  إأد   قد التقاعدية
  .أخر  استحقاقات إىل ابإلضافة ( 2021 عام يف يورو ألف 921.9 إىل 2020

 ووفقا جديدة  رائسة هيئة سُتنتخب  2021 آذار/مارس 11 يف أن  أيضا الحظت اللجنة أن بيد  -25
 اآلخرين  القضاة مع وابلتشاور العمل عبء حسب هلا  جيوز األساس   روما نظام ن( م3)35 للمادة
 وأوصتا. متفرغ عضوا الرائسة هيئة يف عضو غري حديثا منتخب قاض أن يكون أن ضرورة مد  تقرر أن
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 املنتخبني ابلقضاة يتعلق فيما املنظورة غري النفقات مجيع الستيعاب جهدها قصار  احملكمة تب ل أبن اللجنة
 .2021م لعا املعتمدة امليزانية إطار يف حديثا

 املوارد مسائل وه  اإلدارية  واملسائل املؤسس  ابإلصالح املتعلقة املسائل بعض أيضا اللجنة تناولت-26
 .اجلنسني بني والتوازن اجلغرايف ابلتوزع املتصلة البشرية

  اجلغرايف التوزيع )أ(

 من للتخفيف حماولة يف اخت ت اليت واألنشطة التدابري أدرجت احملكمة أن اللجنة الحظت
 متوسطة خبطة احملكمة تعود أبن السابقة توصياهتا اللجنة وكررت يف. اجلغرا التمثيل يف القائمة االختالالت

 .ه ا الوضع ملعاجلة جيدا حتديدا حمددة وأهداف األجل وطويلة األجل

 بلغ عليها املصدق غري األطراف الدول إىل ينتمون ال ين الفنية الفئة موظف  عدد أبن احملكمة وأفادت 
 وأوصت .2019م ع من نفسها الفرتة خالل موظفا   58 با مقارنة   2020  متوز/يولي 31 يف موظفا   59

 املصدق غري الدول من 59 الا الوظائف تلك من وظيفة أن أصبحت كلما احملكمة  حتاول أبن اللجنة
 ا .انقص متثيال ممثلة غري أو ممثلة غري دول من مرشحني تعيني طريق عن الوظائف ه   ملء شاغرة  عليها

 اجلنسني بني التوازن )ب(

 يف ال كور املوظفني لصاحل اجلنسني بني التوازن يف كبري اختالل وجود عن احملكمة تقرير شفك
 تشكل حيث الفنية  الرتب من األدىن املستوايت يف عكس  وضع ويسود الفنية  الفئة من العليا الرتب
  إىل الرامية جهودها احملكمة تواصل أبن اللجنة وأوصت ف. الوظائ تلك يف املوظفني جمموع أغلبية اإلانث

 ية.الرئيس الربامج بشأن للجنة الرئيسية التوصيات اآلن عرض سأو  -27

 القضائية : اهليئةاألول الرئيسي الربانمج   -أوالا 

  السفر تكاليف 

 2020م عا يف ب  اقرُتحت ال ن املستو  بنفس اقرُتحت قد السفر ميزانية أن اللجنة الحظت -28
 يورو ألف  25.5 قدرها  عام ميزانية يف متكررة غري تكاليف أن من الرغم على و( يور  ألف 100.7)
 املتكررة غري التكاليف ه   أن اللجنة وتعتقد ك. نيويور  يف العامة اجلمعية دورة حلضور للسفر خصصت قد

 . 2021م لعا املقرتحة امليزانية من شطبها وينبغ  الزمة ليست

 العام املدعي مكتب : الثاين الرئيسي الربانمج   -اثنياا 

 املوظفني تكاليف

 إضافية وظيفة العام املدع  مكتب طلب املب ولة  اجلهود كل من الرغم على أن  اللجنة الحظت -29
 البشرية املوارد جمال يف والتنسيق االتصال لشؤون معاون ملوظف العامة املؤقتة املساعدة مهام من واحدة
 اليت الشديدة الطلبات تلبية أجل من العام  للمدع  املباشر املكتب داخل أشهر ستة دة( مل2-)ف  برتبة
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 نظرا أن  تر  اللجنة أن بيد . العام   املدع  مبكتب البشرية ابملوارد املعين االتصال مكتب عاتق على تُلقى
 مث ومن املتاحة  املوارد حدود يف الطلب ه ا تلبية ميكن احملكمة  قلم مهام مع والتنسيق التآزر أوج  لتعزيز
 ة.الوظيف على املوافقة بعدم أوصت

  قلم احملكمة : الثالث الرئيسي الربانمج  -اثلثاا  
  املوظفني تكاليف

 دقيق استعراض وبعد ة. العام املساعدة املؤقتة إطار يف جديدة وظائف عدة احملكمة قلم طلب -30
 مجيع على ابملوافقة اللجنة أوصت املطلوبة  الفريدة املهارات وجمموعة املتاحة ملواردا ومراعاة للطلبات
 .أشهر ستة ( لفرتة ال تتجاوز 2-فن )معاو  قانوين موظف وظيفة وعلى اللغوية الوظائف

 القانونية املساعدة

 إىل واستنادااملخص صني.  واحملامني للعمل يورو ألف 300 مبلغ ختصيص مت أن  اللجنة الحظت -31
 30 حىت الالزمة املوارد عن فضال املاض   يف املخصصني واحملامني للمكلفني الفعلية التكاليف دراسة
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  ة(امليزاني يف عليها املوافقة متت اليت يورو ألف 2020 مببلغ مقارنة يورو  86 630) 2020  حزيران/يوني
 .يورو ألف 80 مببلغ املخصصني واحملامني للعمل املخصصة األموال بتخفيض اللجنة أوصت

 للضحااي االستئماين الصندوق أمانة س: الساد الرئيسي الربانمج  -4

  املوظفني تكاليف 

 فرقة وطلبت. 2021م لعا جديدة اثبتة وظائف اخلاصة العمل فرقة تقرتح مل أن  اللجنة الحظت -32
شعبة اخلدمات  تكاليف بسبب ( املائة يف 9.5و )يور  ألف 149.1ا قدره زايدة العمل املعنية بتكفال

 .املوظفني قدرات يف زايدة يعكس ال ما وهو املتحدة  ألمماملشرتكة التابعة ل

 ب  اخلاصة امليزانية بنود على " متأخرة توظيف عواملها "بوصف املائة يف 10 نسبة  الصندوق يطبقو  -33
 الفنية للفئة يورو ألف 1 191.1 2021 لعام املطلوب املبلغ وبلغ ة. العام واخلدمات الفنية الفئة من
 ة.العام اخلدمات وفئة

 عوامل"يف التوظيف طلبات معدل برفع وأوصت الصندوق  يف التنفي  معدل اجتا  اللجنة واستعرضت  -34
 و. يورو  ألف 26.5بلغ سي احملقق التخفيض فسن وابلتايل املائة  يف  12 إىل "املتأخرة التوظيف

 الصندوق إطار يف العامة املؤقتة املساعدة وظائف مجيع على اجلمعية توافق أبن اللجنة وأوصت -35
 .االستئماين

 : مكتب املراجعة الداخلية6 -بعالسا الرئيسي الربانمج  -5

  التدريب

 أجل من يورو ألف 28.8  مببلغ تدريبال تكاليف تشمل املطلوبة امليزانية أن اللجنة الحظت  -36
 أن  إىل املكتب أشار اللجنة  من استفسار على وردات. احلسااب ملراجع  الالزم املستمر املهين التعليم توفري
 25 قدرها بتكلفة احملكمة  عمل بيئة يف احملددة احتياجات  لتلبية خمصصة تدريبية دورة شراء خيار يف ينظر
 وأوصت 20121  عام يف التدريب من يورو آالف 3.8 بتخفيض اللجنة أوصت ول لك و.يور  ألف
 خيارات  يف املال مقابل قيمة على للحصول السع  للحساابت الداخلية املراجعة مكتب يواصل أبن أيضا

 مؤسسات تنظمها اإلنرتنت على تدريبية دورات خالل من املثال سبيل على وذلك املستقبل  يف التدريبية
 .الداخليني احلساابت مراجع  معهد مثل

 أوصت املقدمة  واملربرات وإضافتها  2020 لعام املقرتحة الربانجمية امليزانية يف مدق قة دراسة بعد  -37
 املقرتحة الربانجمية امليزانية تبلغ وب لك و. يور  مليون 1.4 قدرها إمجالية ختفيضات حتقيق إبمكانية اللجنة
 ذلك ميثل. و (ةاملضيف الدولة من قرض مع يورو مليون 149.6 أو) يورو مليون 146 2020م لعا املعدلة
 .2019م لعا املعتمدة ابمليزانية قارنة( ماملائة يف 1 أو) يورو ليون 1.4  قدرها زايدة

  مل تتح للجنة فرصة التعليق على ه ا التقرير ألن  صدر تقرير استعراض اخلبري املستقلبفيما يتعلق  - 38
  أؤيد ه   املبادرة  وأعتقد أن هناك توصيات غري إنين شخصيا  بعد اختتام الدورة اخلامسة والثالثني للجنة  

جيدة من شأهنا أن حتسن عمل احملكمة يف جمايل القضاء واحلوكمة. وأشار اخلرباء إىل العدد املتزايد من بنود 
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يف كل دورة  وهو ما يرجع أساسا إىل الوالية الواسعة النطاق  اللجنةجدول األعمال اليت ينظر فيها أعضاء 
عن الفحص التقين ألن وثيقة تقدم إىل ة مسؤول اللجنةون تكاليت أنشأهتا اجلمعية أبن  لجنةالها تاليت وضع

يزانية أو فيما خيص املامليزانية أو أن مسألة مالية أخر   أتثريا على اجلانب املايل أو على اجلمعية وتتضمن 
ها هيئة فرعية للجمعية  ترحب أو ذات طابع إدارن  كما قد يعهد هبا إليها من قبل اجلمعية. اللجنة  بوصف

 ة.أبن فرصة إلجراء حوار هادف ومثمر مع الدول األطراف واحملكمة لفائدة احملكمة والعدالة الدولي

  ابستعراض مراجع احلساابت اخلارجي هليئات الرقابة يف احملكمةوعالوة على ذلك  وفيما يتعلق  -39
مراجع احلساابت اخلارج  على الورقة اليت أعدها قبل وقت تيح أبن يُ   وتوص  تؤيد اللجنة ه ا االستعراض

كاف من حلقة العمل اليت يعتزم عقدها من أجل إعطاء الوقت الكايف إلجراء استعراض وحتليل مناسبني. 
وأود أيضا أن أؤكد على أمهية إشراك اللجنة يف مجيع املناقشات املتعلقة ابستعراض هيئات الرقابة  وأن أُبق  

 ل.ا يف مجيع املراحعلى علم هب

ويف اخلتام  امسحوا يل أن أؤكد من جديد أن اللجنة ستواصل حتليل املسائل املتعلقة ابمليزانية واملسائل   -40
اصل تقدمي توصيات اخلرباء إىل اجلمعية تو املالية واإلدارية على أساس مزاايها الفنية  متشيا مع واليتها. وس

 .الرقابة األخر  واستنادا إىل توجيهات اجلمعية العامة العامة ابلتنسيق الوثيق مع هيئات
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 الرابع املرفق

بياانت اليت أُلقَيت أمام اجلمعية العامة بشااأن اعتماد قرار امليزانية يف جلسااتها ال
 2020كانون األول/ديسمرب   16، املعقودة يف الرابعةالعامة 

 اعتماد القرار  لتعليل املوقف بعدالذي ألقته بلجيكا البيان  -ألف

 وفنلندا وساااااااااويسااااااااارا والساااااااااويد وسااااااااالوفينيا أفريقيا وجنوب وبلجيكا وأيرلندانيابة عن األرجنتني   -1
 وضاااع إىل دعوتنا نكرر أن نود وهولندا  ومنغوليا والنمساااا والنرويج ولكسااامربغ وليختنشاااتاين وكوساااتاريكا

 اليت اهلشاااااااشااااااة البالغة الساااااايولة حالة إزاء قلقنا عن نعرب وأن احملكمة  احتياجات مع تتماشااااااى ميزانية
 .احملكمة تواجهها

 املوارد اساااااتخدام يف الكفاءة عن البحث نيساااااليم بال التوازن إجيادوحنن نر  أن من الضااااارورن    -2
 أفضااااااااال حتقيق من احملكمة ساااااااااتتمكن فقط عندئ و   ا.واليته تنفي  من احملكمة لتمكني كافية وميزانية
 ب.العقا من اإلفالت مكافحة يف بفعالية النتائج

 يف علي  كانت مما سااااااااالسااااااااة أكثر كانت العام هل ا امليزانية بشااااااااأن املفاوضااااااااات أبن ونعرتف  -3
 اليت وامليزانية للمحكمة املقرتحة امليزانية بني مراعات  ينبغ  بسااايط فارق إال يوجد وال ة. الساااابق السااانوات
 الوفورات لتحديد احملكمة تب هلا اليت ابجلهود واملالية امليزانية جلنة وتقر ة. واملالي امليزانية جلنة هبا أوصاااااات
 على ابحملكمة نشااااايد وحنن. "19-كوفيد" لوابء الفريدة االقتصاااااادية اآلاثر االعتبار يف آخ ة والكفاءة 

 كافية الساااااااااابقة  للسااااااااانة املعتمدة امليزانية دون األوىل للمرة امليزانية  ه   تكون أن وأنمل اجلهود ه  
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 وارتفعت ازدايد يف تزال ال أنشاااااااااااطتها كانت وإن حىت القادم العام يف مهمتها تنجز لك  للمحكمة
 ت.املرتبا
ة. السااااااايول وضاااااااع ملعاجلة نداء أخر  أطراف ودول بلجيكا وجهت  2019و 2018 عام ويف  -4

 األطراف الدول بعض رفض بساااااابب الكفاية في  مبا أخر   مرة تعا   مل املسااااااألة ه   أبن علما   وحنيط
 د. الصد ه ا يف للتنفي  وقابلة ملموسة تدابري اختاذ

 الدولَ  ساااااااااااانوات  عدة من  احلساااااااااااااابت  ومراجعو واملالية امليزانية وجلنة احملكمة ح رت وقد  -5 
 كما كافية  احتياطية احتياطيات وجود ضاامان إنة. للمحكم النقدن التدفق حالة ضااعف من األطراف

 .مسؤولة مالية إبدارة تتعلق مسألة هو املتداول  املال رأس صندوق يف احلال هو
 ابملتطلبات الوفاء على االتفاق من تتمكن مل األطراف الدول وحنن نعرب عن أسااااااااااافنا لكون   -6

 ة. الكافي االحتياطية االحتياطيات من هبا املوصى الدنيا
 ابلتزامها الوفاء إىل األطراف الدول وندعو د. الشاادي لقلقيدعو إىل ا املتأخرات مقدار ارتفاع إن  -7 

 ة. املسدد غري اشرتاكاهتا بدفع
 الطلب لتلبية حملكمةتوافر املوارد الكافية لد  ا نكُفل أن جيب  تزداد حتداي بيئة ويف واليوم    -8

 ا.يستحقوهن اليت العدالة إىل الضحااي وصول ضمان أجل من العدالة على املتزايد
م. وعمله التزامهم على  وفريق  تريان أندريس السااااااافري ساااااااعادة  امليسااااااار نشاااااااكر أن نود وأخريا   -9

  وإذ نشكركم فسننا نرجو اعتبار ه ا البيان وثيقة رمسية للجمعية. 
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 لتعليل املوقف بعد اعتماد القرار كوراي مجهوريةالبيان الذي ألقته   – ابء

 أمام الكلمة آخ  أن يشاااااارفين كوراي  مجهورية يف والتفتيش احلساااااااابت مراجعة جملس نيابة عن  -1
 .2024-2021ة املالي للسنوات للمحكمة خارجيا   مراجعا   تعييننا مناسبة يف احملاسبة جملس
 على واملالية امليزانية وجلنة املراجعة للجنة العميق امتناهنا عن تعرب أن كوراي مجهورية وتود  -2

 مراجع  جملس يف األطراف وللدول وإقرار   للمحكمة اخلارج  احلساااااااااااااابت مراجع بتعيني التوصااااااااااااية
 د.جدي خارج  كمراجع للحساابت الداخلية املراجعة مكتب يعني ال ن القرار اعتماد على احلساابت

 على (Cour des Comptes) فرنسااا يف احلساااابت لديوان تقديران عميق عن نعرب أن أيضااا ونود -3
 .2020 إىل 2012 من التسع السنوات لفرتة للحساابت خارج  كمراجع ب  قام ال نق  الشا العمل
 جهدان قصااااار  نب ل سااااوف فينا  تضااااعوُ  اليت للثقة ل  حدود ال ن ال ناامتنانإذ نعرب عن و   -4

 من يزيد حنو على للمحكمة خارج  كمراجع مبساااااااؤولياتنا والوفاء واجباتنا أبداء الثابت التزامنا إلظهار
 .احلساابت مراجعة خلدمات اجلودة مستوايت أعلى ويوفر الكفاءة
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 اخلامس املرفق

 قائمة الواثئق
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 نوانالع رمز الوثيقة
ICC-ASP/19/1 جدول األعمال املؤقت 

ICC-ASP/19/1/Corr.1 جدول األعمال املؤقت 
ICC-ASP/19/1/Add.1/Rev.1  ابملواد املدرجة يف جدول األعمال املؤقتالقائمة املشروحة 

ICC-ASP/19/2/Rev.2  لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية السابعاالنتخاب 
ICC-ASP/19/2/Rev.3 االنتخاب السابع لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية 

ICC-ASP/19/2/Add.1/Rev.1 االنتخاب السابع لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية 
ICC-ASP/19/2/Add.1/Rev.2 االنتخاب السابع لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية 

ICC-ASP/19/2/Add.2 االنتخاب السابع لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية 
ICC-ASP/19/2/Add.3 االنتخاب السابع لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية 
ICC-ASP/19/3/Rev.1 دليل االنتخاب السابعلدوليةانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية ا : 

ICC-ASP/19/4 تقرير احملكمة بشأن إدارة املوارد البشرية 
ICC-ASP/19/5   والثالثني الرابعةتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا 
ICC-ASP/19/6 انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية 
ICC-ASP/19/7  2019وأدائها على صعيد تنفي  براجمها لعام  اجلنائية الدوليةتقرير عن أنشطة احملكمة 
ICC-ASP/19/8 يةمال رأسالتجهيزات ال الستبدال السنوات املتعدد التمويل وآلية واملفصلة املستكملة اخلطط عن احملكمة تقرير 
ICC-ASP/19/9 تقرير عن أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية 

ICC-ASP/19/10  الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية 2021ميزانية عام 
ICC-ASP/19/10/Corr.1  الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية 2021ميزانية عام 

ICC-ASP/19/11 القضاة عن أعمال دورهتا السابعة تقرير املكتب عن اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات 
ICC-ASP/19/12  2019ديسمرب كانون األول/  31البياانت املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للسنة املنتهية يف 
ICC-ASP/19/13  2019ديسمرب  31البياانت املالية للصندوق االستئماين للضحااي للسنة املنتهية يف 
ICC-ASP/19/14  تقدمي تقرير إىل مجعية الدول األطراف عن مشااااريع وأنشاااطة جملس إدارة الصاااندوق االساااتئماين للضاااحااي للفرتة

 2020  يونيحزيران/ 30إىل  2019  يوليمتوز/ 1من 
ICC-ASP/19/15  والثالثني اخلامسةتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا 

ICC-ASP/19/16  التابعة للمحكمة ونظام روما األساس تقرير آلية الرقابة املستقلة 
ICC-ASP/19/17 املخصااااااااااصااااااااااة حىت اآلن ضاااااااااامن احملكمة واملتعلقة ابإلحاالت من قبل  تقرير قلم احملكمة عن التكاليف التقريبية

 جملس األمن
ICC-ASP/19/18 مراجعة أجور القضاةعن  تقرير الفريق العامل 
ICC-ASP/19/21 تقرير املكتب عن الفريق الدراس  املعين ابحلوكمة 
ICC-ASP/19/22  التكاملتقرير املكتب بشأن  
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 نوانالع رمز الوثيقة
ICC-ASP/19/23  عدم التعاون عنتقرير املكتب 
ICC-ASP/19/24 آلية الرقابة املستقلة وواليتها التشغيلية تقرير املكتب عن استعراض أعمال 
ICC-ASP/19/25 عن التعاون كتبتقرير امل 
ICC-ASP/19/26 التقرير السنون لرئيس آلية الرقابة املستقلة 
ICC-ASP/19/27 تقرير املكتب عن متأخرات الدول األطراف 
ICC-ASP/19/28 تقرير الفريق العامل املعين ابلتعديالت 
ICC-ASP/19/29  تعيني املوظفني يف احملكمة اجلنائية الدوليةتقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف 
ICC-ASP/19/30  تقرير املكتب عن خطة عمل مجعية الدول األطراف الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساااااااااااساااااااااا  للمحكمة

 اجلنائية الدولية وتنفي   الكامل
ICC-ASP/19/31 امليزانية واملباين برقابة إدارة تقرير املكتب بشأن املواضيع الفرعية املتعلقة 
ICC-ASP/19/32 احملامني لد  احملكمة اجلنائية الدولية التقرير املتعلق بتشكيل وأنشطة رابطة 
ICC-ASP/19/33 التعاون بشأن كتبتقرير امل 
ICC-ASP/19/34 اقرتاح املكتب املتعلق ابختاذ القرار 
ICC-ASP/19/35 القضاة وانتخاهبمتعيني إجراءات  تقرير املكتب عن استعراض 
ICC-ASP/19/36 اجلمعية مواعيد انعقاد دوراتجدولة  عن تقرير املكتب 

ICC-ASP/19/INF.1  عشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساس  للمحكمة اجلنائية الدولية التاسعةالوفود إىل الدورة 
ICC-ASP/19/INF.2   العامتقرير اللجنة املعنية ابنتخاب املدع 

ICC-ASP/19/INF.2/Add.1 تقرير اللجنة املعنية ابنتخاب املدع  العام: اإلعالن عن املنصب الشاغر 
ICC-ASP/19/INF.2/Add.2  املواد املرجعية -اللجنة املعنية ابنتخاب املدع  العام:املرشحون 
ICC-ASP/19/INF.2/Add.3 تقييم املرشحني اإلضافيني :اللجنة املعنية ابنتخاب املدع  العام 
ICC-ASP/19/INF.2/Add.4 املواد املرجعية -ضافيوناإلرشحون امل:اللجنة املعنية ابنتخاب املدع  العام 

ICC-ASP/19/INF.3  موجز –للمحكمة اجلنائية الدولية  2021امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام 

_____________________ 


