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  نسخة مسبَّقة
  ICC-ASP/20/Res.1القرار 

  ٢٠٢١ديسمرب كانون األول/  ٩اعُتمد باإلمجاع خالل اجللسة العامة الثامنة يف 
ICC-ASP/20/Res.1  

، وصندوق رأس المال ٢٠٢٢لعام  ة البرنامجية المقترحةقرار جمعية الدول األطراف بشأن الميزاني
، نفقات المحكمة الجنائية الدولية لتوزيعرة ، وجدول األنصبة المقرَّ ٢٠٢٢لعام  العامل

  ، وصندوق الطوارئ٢٠٢٢عتمادات لعام اال تمويلو 

  ،إن مجعية الدول األطراف
الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") واالستنتاجات  ٢٠٢٢عام ميزانية  نظرت يف إذ

السادسة  هايْ جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") عن أعمال دورتَـ  يتقريرَ والتوصيات ذات الصلة الواردة يف 
  ،)٢(نيالسابعة والثالثو  )١(والثالثني

احملكمة اجلنائية  لعملاخلرباء املستقلني عن مراجعة بالتوصيات الواردة يف التقرير النهائي  يط علماً حتوإذ 
، دون اإلخالل بالقرار املتعلق بعملية امليزانية فيما يتعلق، وال سيما )٣(نظام روما األساسيمنظومة الدولية و 

  ،نظام روما األساسيمنظومة احملكمة اجلنائية الدولية و  مبراجعة عمل

  ٢٠٢٢الميزانية البرنامجية لعام   -ألف 
يف  املبيَّنةيف أبواب االعتمادات يورو  ١٥٤ ٨٥٥ ٠٠٠اعتمادات يبلغ جمموعها  وافق علىت -١

  اجلدول التايل:
 املبلغ بآالف اليوروات  باب االعتمادات

 ٣٨٥,٧ ١٢ اهليئة القضائية الربنامج الرئيسي األول:
 ٥٤٦,٤ ٤٩ املدَّعي العام مكتب الربنامج الرئيسي الثاين:

 ٢١٩,٢ ٧٩ قلم احملكمة الربنامج الرئيسي الثالث:
 ٠٢٥,٦ ٣ أمانة مجعية الدول األطراف الربنامج الرئيسي الرابع:

 ٢٧٠,٠ ٢ املباين الربنامج الرئيسي اخلامس:
 ٢٢٧,٢ ٣ أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم الربنامج الرئيسي السادس:

 ٨٢٠,٨ آلية الرقابة املستقلة :٥- الرئيسي السابع الربنامج
 ٧٧٥,٠ مكتب املراجعة الداخلية :٦- الربنامج الرئيسي السابع

 ٢٦٩,٩ ١٥١  اجملموع الفرعي
 ٥٨٥,١ ٣ ما خيص قرض الدولة املضيفة :٢- الربنامج الرئيسي السابع

 ٨٥٥,٠ ١٥٤  المجموع
                                                      

كانون   ١١-٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة العشرون، الهاي،   )١(
 ١-)، اجمللَّد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/20/20( ٢٠٢١األول/ديسمرب 

 ٢-، اجلزء باءالذكر املرجع اآلنف  )٢(
  ICC-ASP/19/16الوثيقة  )٣(
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 تكاليف ما عليها منتسديد لواحدة الدفعة ال أخذت خبياراليت  األطرافأن الدول تالحظ  -٢
قابلة املرة قرَّ امل شرتاكاتاال ُحتَمَّل نصيبًا منبكاملها لن  املعنية املباين الدائمة واليت سددت املدفوعات

 يورو؛ ٣ ٥٨٥ ١٠٠رها اقدم(قرض الدولة املضيفة) البالغ  ٢-للربنامج الرئيسي السابع

الربناجمية لعام عتمادات امليزانية ا مقداراخنفاض إىل  ؤديستاالشرتاكات أن هذه  كذلكتالحظ   -٣
 نملدول األطراف املستحقة على ارة االشرتاكات املقرَّ أنصبة لتحديد  توزيعهيلزم  الذي ٢٠٢٢
 رةاشرتاكات مقرَّ أنصبة سيوزَّع إىل وأن هذا املبلغ  ،يورو ١٥١ ٢٦٩ ٩٠٠ يورو إىل ١٥٤ ٨٥٥ ٠٠٠

 القسم هاء؛نة يف وفقاً للمبادئ املبيَّ 

 :اآلنفة البياناجلدول التايل ملالك املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات  على كذلك توافق -٤

 
 اهليئة

 القضائية

  مكتب
  املّدعي
 العام

  قلم
 احملكمة

  أمانة
  مجعية
  الدول

 األطراف

  أمانة
  الصندوق
  االستئماين

 للمجين عليهم
  آلية الرقابة
 املستقلة

  مكتب
  املراجعة
 اجملموع الداخلية

 ١ - - - - - ١ -وكيل أمني عام
أمني عام 
 ٣ - - - - ١ ٢ - مساعد

 - - - - - - - - ٢-مد
 ٩ ١ - ١ ١ ٣ ٣ - ١-مد
 ٤٥ - ١ - ١ ٢٢ ١٨ ٣ ٥-ف
 ٩١ ١ ١ ٤ ١ ٤٤ ٣٧ ٣ ٤-ف
 ١٨٨ ١ - ٢ ١ ٨٥ ٧٨ ٢١ ٣-ف
 ١٨٥ - ١ ٢ ١ ٩٠ ٧٩ ١٢ ٢-ف
 ٢٩ - - - - ٥ ٢٤ - ١-ف

 ٥٥١ ٣ ٣ ٩ ٥ ٢٥٠ ٢٤٢ ٣٩ اجملموع الفرعي
 ١٩ - - - ٢ ١٥ ١ ١ ر ر -خ ع 
 ٤٠٦ ١ ١ ٢ ٣ ٣٠٩ ٧٩ ١١ ر أ -خ ع 

 ٤٢٥ ١ ١ ٢ ٥ ٣٢٤ ٨٠ ١٢ اجملموع الفرعي
 ٩٧٦ ٤ ٤ ١١ ١٠ ٥٧٤ ٣٢٢ ٥١ المجموع

  ٢٠٢٢صندوق رأس المال العامل لعام   -باء
  إن مجعية الدول األطراف،

 مشكالتاحملكمة من مواجهة  للتكفل بتمكُّن أُنشئأن صندوق رأس املال العامل ب تذكِّرإذ   
  ،)٤(رةاالشرتاكات املقرَّ  ُحتَصَّلريثما  ة األمدالسيولة القصري 

ا السابعة والعشرين البتوصية  إذ حتيط علماً و    صندوق رأس املال  مواردبتجديد لجنة يف دور
يزانية احملكمة املعتمدة لعام مل وفقاً  ما يعادل نفقات احملكمة يف شهر واحد تقريباً مقدارها  ليبلغالعامل 
  ،)٥(مليون يورو) ١١,٦( ٢٠١٦

سنوات على مدى للتمويل بتوصية اللجنة بالنظر يف جدول زمين  كذلك وإذ حتيط علماً   
  ،)٦(ةمتعدد

                                                      
)٤(

  من النظام املايل والقواعد املالية ٢-٦البند  
)٥(

تشرين  ٢٤- ١٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي،  
  ١٤٤، الفقرة ٢- اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/15/20) ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
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  ؛مليون يورو ١١,٦ ُحدَّد مبقدار ٢٠٢١عام لصندوق رأس املال العامل  مواردمبلغ أن  تالحظ -١
 مليون ١١,٥صندوق رأس املال العامل يبلغ لموجودات يف احلايل ل املقدارأن  كذلك تالحظ -٢

  يورو؛
مليون يورو  ١١,٦مبقدار  ٢٠٢٢صندوق رأس املال العامل لعام  مواردحتديد مبلغ ر تقرِّ  -٣

النظام املايل  الواردة يفلألحكام ذات الصلة  ف من الصندوق وفقاً لَ بتقدمي سُ  لرئيس قلم احملكمة وتأذن
 والقواعد املالية للمحكمة؛

ا الثانية والثالثني ب )٧(بتوصية اللجنة حتيط علماً  -٤ صندوق رأس  مبلغ املوجودات يفإبقاء يف دور
لصندوق ا ملوارد املبلغ املبدئيبزيادة بالتايل  موصيةً ، شهر واحدل نفقات احملكمةملقدار  مساوياً املال العامل 

ا يف أوصت اللجنة أن تالحظو مليون يورو،  ١٢,٣إىل   الذي اخلطر نظرًا إىل والثالثني، اخلامسة دور

 املال رأس صندوق مقداَر املوجودات يف واجلمعية املكتب يبقي بأن ،ةالسيولعلى صعيد احملكمة  تواجهه

يف  والعاجلة اهلامة املسألة هذه يف النظر ستواصل األطراف الدول أن تالحظ كما ،االستعراض قيد العامل
   ؛الهاي العاملفريق  املتعلق بامليزانية ضمن إطارالتيسري  سياق عملية

 كمدفوعات مناألموال الفائضة واألموال املتلقاة  جيوز للمحكمة أن تستخدم ال أنه ر قرِّ ت -٥
  العامل.صندوق رأس املال ملوارد  داحملدَّ  املقدارلبلوغ  غري املسدَّدة إالالشرتاكات ا

  دةاالشتراكات غير المسدَّ   -جيم
  إن مجعية الدول األطراف،

تأخرات املاملكتب عن وبتقرير  )٨(مستقلون بالتقرير عن املراجعة اليت أجراها خرباء ترحِّبإذ   
  ،)١٠(باالستنتاجات والتوصيات الواردة يف هذا التقرير وال سيما )٩(الدول األطرافاملستحقة على 

  ،ICC-ASP/4/Res.4 القرار من ٤٤ و ٤٣ و ٤٢ الفقراتب تذكِّر إذو 
 احملكمة هاتواجه اليت السيولة ومسائل املتأخرات احلال على صعيدب علماً  قلقال ببالغ حتيط -١

 ذات األحكام أمهيةَ و  الالزمة املالية باملوارد احملكمة تزويد أمهيةَ  دؤكِّ تو  ا، املرتبطة االشتغالية واملخاطر
احملدَّدة  واعيدامل يف واملتأخرات رةاملقرَّ  االشرتاكات دفع بشأن ICC-ASP/4/Res.4 القرار يفالواردة  الصلة
ا دفع على األطراف الدول مجيع ثوحت ،لذلك  للنظام اً وفق الوقت املناسب ويف بالكامل رةاملقرَّ  اشرتاكا
ذات  توصياتال يف النظر ومواصلة االستعراض قيد املسألة إبقاء رقرِّ تو  للمحكمة، املالية والقواعد املايل

ومن  اللجنةومن توصيات  عن املراجعة اليت أجراها خرباء مستقلون تقريريف ال الصلة من التوصيات الواردة
 األخرى؛ واهليئات اخلارجي املراجعتوصيات 

لدول ، لتمكني االنافذةواألنظمة قواعد لمع ا متوافقة، )١١(توجيهيةمبادَئ  احملكمةِ  بوضعِ  ترحِّب -٢
ا  ةخر أاألطراف املت من نظام روما  ١١٢من املادة  ٨حكام الفقرة اخلاضعة ألو عن تسديد اشرتاكا

                                                                                                                                       
)٦(

  ١٤٨، الفقرة الذكر املرجع اآلنف 
)٧(

كانون   ٧-٢الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة عشرة، الهاي،  
 ٦٦، الفقرة ١-اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/18/20) ٢٠١٩األول/ديسمرب 

)٨(
  ١٤٠التوصية  ،ICC-ASP/19/16 الوثيقة 

)٩(
  ICC-ASP/19/27الوثيقة  

 ١٧و ١٦تان ، الفقر الذكر املرجع اآلنف  )١٠(
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ا للتسديدطط طوعًا خب األخذمن  ،ةكبري   ةاقتصادي مصاعباليت تواجه و  ،األساسي ، بوسعها التقيُّد 
 ١١٢من املادة  ٨الفقرة حكام واخلاضعة أل راتأخاألطراف اليت عليها مت الدولَ  قويَّ التشجيعع وتشجِّ 
 وتطلب كذلك إىل، من هذا القبيلللتسديد  خططلوضع ، بالتنسيق مع احملكمة، طوعاً  العملعلى 

من وتنفيذها هذه تسديد الخطط  بكل ما قد يوضع منالدول األطراف  املواظبة على إعالماحملكمة 
التقارير املالية الشهرية بوسائل منها ، الهاي العاملفريق بامليزانية ضمن إطار  املتعلقالتيسري  عملية خالل

 .الدول األطرافإىل  ماليت تقدَّ 

  صندوق الطوارئ  -دال
  إن مجعية الدول األطراف،

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

  موارد كل من صندوق الطوارئ وصندوق رأس املال العامل،مقدار 
ما يلي: (أ)  سدأن صندوق الطوارئ إمنا أنشئ لضمان قدرة احملكمة على بتذكِّر أيضًا وإذ 

له حتمُّ  ال مناص منما (ب)  ؛بفتح حتقيق إثر اختاذ املدعي العام قراراً  مرتقبةحبالة غري  املرتبطةالتكاليف 
قائمة مل يكن من املمكن تقديرها بدقة عند اعتماد  حاالتيف  مستجداتبسبب املتكبَّدة نفقات ال من

  ،)١٢( لجمعيةل مرتقب(ج) التكاليف املرتبطة باجتماع غري  ؛امليزانية
ا شورة املب وإذ حتيط علماً  ا احلادية عشرة والثالثة عن يف التقارير لجنة الاليت أسد أعمال دورا

  عشرة والتاسعة عشرة واحلادية والعشرين،
ا السادسة عشرة أن تقوم، إذا اخنفض أن اجلمعية قرَّ بتذكِّر وإذ   مقدار مواردرت يف دور

ا السابعة عشرة، بتقدير مدى  ٥,٨صندوق الطوارئ إىل ما دون  جتديد  لزومماليني يورو حبلول دور
  من النظام املايل والقواعد املالية، ٦- ٦والبند  )١٣(لجنةالموارده، مع مراعاة تقرير 

  ماليني يورو؛ ٥,٢صندوق الطوارئ يبلغ للموجودات يف احلايل  املقدارأن تالحظ  -١
  ؛ماليني يورو ٧,٠البالغ  املبدئي امقدارهعند  ٢٠٢٢لعام صندوق الطوارئ موارد إبقاء ر تقرِّ  -٢
ماليني يورو قيد االستعراض يف ضوء املزيد من  ٧,٠البالغ  احلداملكتب إبقاء  من تطلب -٣

 .عمل صندوق الطوارئفيما يتعلق ب التجربة

                                                                                                                                       
  ICC-ASP/18/6الوثيقة   )١١(
  من النظام املايل والقواعد املالية ٦-٦البند   )١٢(
)١٣(

كانون   ١٢- ٥الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة عشرة، الهاي،  
  ٢- اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/17/20) ٢٠١٨األول/ديسمرب 
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  رة لتوزيع نفقات المحكمةجدول األنصبة المقرَّ   -هاء
  إن مجعية الدول األطراف،

 أساس على ،مؤقتاً  األطراف الدول اشرتاكات أن تـَُقدَّر ٢٠٢٢ عام فيما خيص ينبغي أنه رتقرِّ  -١
 عدم يف ظل ،)١٤(املتحدة لألمم التابعة االشرتاكات جلنة تقرير يف املنشور رةاملقرَّ  ألنصبةاملقر ل دولاجل

  ؛)١٥(اجلدول إليها يستند اليت لمبادئل وفقاً  وأن تـُّعدَّل ،٢٠٢٢ لعام املعتمد اجلدول وجود
 اجلمعية عتمدهت الذي اجلدول إىلباالستناد  ةالنهائي االشرتاكاتمقادير  ُحتسب أن كذلك رتقرِّ  -٢

ا يف املتحدة لألمم العامة  ،٢٠٢٢ عامفيما خيص  اً قطبَّ م ،العادية مليزانيتها والسبعني السادسة دور
  اجلدول؛ هذا إليها يستند اليت للمبادئ وفقاً  تـُّعدَّل وأن
حد  كلُّ رة للمحكمة  املقرَّ االشرتاكات على جدول أنصبة إىل ذلك، ينطبق  إضافةً  ،أنه تالحظ -٣

لدول اليت تدفع لرة لالشرتاكات املقرَّ  من احلدود القصوىامليزانية العادية لألمم املتحدة  ما خيصفيمنطبق 
 .قل البلدان منواً ألو االشرتاكات  من هذهكرب األنصبة األ

  ٢٠٢٢تمويل االعتمادات لعام   -واو
  إن مجعية الدول األطراف،

إىل  تؤديس )قرض الدولة املضيفة( ٢-لربنامج الرئيسي السابعلقابلة املن املدفوعات أحظ تال -١
 إىلرة للدول األطراف مقرَّ اشرتاكات إىل أنصبة  توزيعه يتعنيَّ ي ذاعتمادات امليزانية ال تقليص مقدار

   يورو؛ ١٥١ ٢٦٩ ٩٠٠
املايل والقواعد من النظام  ٢-٥و ١-٥وفقًا للبندين وَّل ميأن ، ٢٠٢٢عام  خيصفيما ، رتقرِّ  -٢

اعتمادات من  يورو ١٥١ ٢٦٩ ٩٠٠مبثابة اشرتاكات مقرَّرة يف امليزانية مبلٌغ مقداره  املالية للمحكمة
 .من القسم ألف من هذا القرار ١اليت وافقت عليها اجلمعية مبوجب الفقرة  امليزانية

  مباني المحكمة   -زاي
   إن مجعية الدول األطراف،

عناصر واستبدال مباين احملكمة صيانة فيما يتعلق بامليزانية واملالية  ةبتوصيات جلن إذ حتيط علماً   
  ،)١٦(فيها تندرج يف ِعداد رأس املال

 لفأ ٣٣١,٦ مبقدار تندرج يف ِعداد رأس املالمباين احملكمة عناصر يف استبدال  ىعل توافق -١
يف ِعداد  املندرِجاتاستبدال يف الصيانة و يف  معاً  أن يُنظرضرورة  ى، مع التشديد عل٢٠٢٢عام يف  يورو

  ؛رأس املال
 ىلأن يقتصر عو  تربيراً كامالً  يف ِعداد رأس املال املندرِجاتاستبدال  أن يربَّرضرورة  تعيد تأكيد -٢

 الكفيلةاختاذ مجيع التدابري  السهر علىتواصل ن أاحملكمة  وتطلب إىل، الالزمة لزومًا مطلقاً  العناصر

                                                      
  A/76/11الوثيقة   )١٤(
  ١١٧روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة  نظام  )١٥(
كانون   ١١-٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة العشرون، الهاي،   )١٦(

  ١٤٧حىت  ١٣٩، الفقرات ٢-)، اجمللَّد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/20/20( ٢٠٢١األول/ديسمرب 
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يف  املندرِجاتالستبدال ، مبا يف ذلك استخدام بدائل مكاسب متأتية عن زيادة النجاعةتحقيق وفورات و ب
  ؛لما كان ذلك ممكناً ك ِعداد رأس املال

ملندرجات يف ِعداد ستبدال اكل  امليزانية العادية ةعملينطاق  ضمن أن ميوَّلأنه ينبغي  تالحظ -٣
  ؛ يف املستقبلقد ُحيتاج إليه رأس املال 

املالية اآلليات و  ،املستبَدالت املندرجة يف ِعداد رأس املاللتقديرات اللجنة  مبراجعة ترحِّب -٤
 والثالثني السادسة دورتيها يف احلالية، التعاقدية للرتتيبات املمكنة البدائل ذلك يف مبا، ذات الصلة ةداريإلوا

 ةلميزانية املقرتحة مع مراعال نيمفصلجراء حتليل وتقييم إمواصلة اللجنة إىل  وتدعو، )١٧(والثالثني والسابعة
  ؛ةاألولوي العمل على أساس درجات ضرورة

خرباء من مشورة  للحصول بدون مقابل على ةليآإنشاء املتعلقة ب )١٨(اللجنة اتتوصيب تذكِّر -٥
املزيد  تقدمياألطراف إىل  الدولَ  دعوت، ويف ِعداد رأس املال املندرِجاتالدول األطراف يف ختطيط وتنفيذ 

 يف هذا الصدد؛ من املقرتحات

 دعوتو  ،دون مقابل اً يسدي املشورة(النمسا) خبري Michael Rotter /بالسيد مايكل روتر ترحِّب -٦
يف ِعداد رأس  املندرِجاتستبدال ابشأن  املقبللتواصل معه واالستفادة من مشورته يف عملها إىل ااحملكمة 

  ؛املال
 ةمجاليإلا وتكاليفها للملكيةباهليكل اإلداري متعلقة  مبهمةن املكتب مكلف أ ؤكد من جديدت -٧

تقدمي تقرير  طلبتو، فيما يتعلق بامليزانيةتيسري عملية  فريق الهاي العامل التابع له الذي يتوىلعن طريق 
ا عن هذا املوضوع لتنظر فيه    العشرين؛احلادية و اجلمعية يف دور

على شكل  ٢٠٢١ عام طراف يفاألدول ال قدمتها إحدىاليت اهلبات مع التقدير ب ترحِّب -٨
 .باين احملكمةمل فنيةأعمال 

  ٢٠٢١بين البرامج الرئيسية في إطار الميزانية البرنامجية المعتمدة لعام  االعتماداتمناقلة     -حاء
  إن مجعية الدول األطراف،

االعتمادات ة وز مناقلجت، ال والقواعد املالية من النظام املايل ٨-٤مبوجب البند  ،أنه إذ تدرك  
 ،اجلمعية إال بإذن من ابني أبوا

يف الربامج الرئيسية  بنيللممارسة املتََّبعة، جيوز للمحكمة مناقلة أي أموال متبقية  وفقاً أنه  رتقرِّ  -١
ة أو مل يكن من مرتقباستيعاب تكاليف أنشطة مل تكن يف برنامج رئيسي تعذر  إذا ٢٠٢١اية عام 

 االعتماداتضمان استنفاد وذلك لاملمكن تقديرها بدقة بينما يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرى، 
  صندوق الطوارئ.ب االستعانةلكل برنامج رئيسي قبل  املخصَّصة

                                                      
  ١٤١، الفقرة الذكر املرجع اآلنف  )١٧(
كانون   ١٦- ١٤الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة التاسعة عشرة، الهاي،   )١٨(

  ؛١٠٤الفقرة ، ٢- اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/19/20) ]٢٠٢٠كانون األول/ديسمرب   ٢٣- ١٧، يويوركن مث[ ٢٠٢٠األول/ديسمرب 
كانون األول/ديسمرب   ١١- ٦، الهاي، العشرونالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة 

٢٠٢١ (ICC-ASP/20/20)، ١٤٦، الفقرة ٢- اجمللد الثاين، اجلزء باء  
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  مراجعةال  - طاء
  إن مجعية الدول األطراف، 

ا الرابعة عشرة املراجعةميثاق جلنة االعتبار إذ تأخذ ب   ، بصيغته )١٩(الذي اعتمدته يف دور
  لة،املعدَّ 

  ،)٢٠(بتوصيات جلنة امليزانية واملالية بشأن املسائل املتعلقة باملراجعة كذلكوإذ حتيط علماً    
النتائج والتوصيات الواردة يف من بآليات الرقابة الداخلية واخلارجية مبا يتعلق  علماً  تأخذوإذ 
نظام روما منظومة حملكمة اجلنائية الدولية و لعمل ن و مستقل خرباء عن املراجعة اليت أجراهاالتقرير النهائي 

  ،األساسي
  ؛عشرة والرابعةعشرة  الثالثة هادورتييف  اعن أعماهلجلنة املراجعة  يتقريرَ ب ترحِّب -١
 مواصلة رقرِّ تو  ،)٢١(الدولية اجلنائية احملكمة إدارة على الرقابة عن اخلارجي راجعامل بتقرير ترحِّب -٢

 روما نظاممنظومة و  الدولية اجلنائية احملكمة مبراجعة عمل املتعلق قرارلل وفقاً  التقييم نتيجة يف النظر
ومتاسكه  فعاليته تعظيم أجل من اإلدارة على الرقابة نظام وتبسيطِ  ترشيدِ  املزيد من بغية)٢٢(األساسي
  ؛تكاليفه بالقياس إىل وجناعته

 املدعي ومكتب الرئاسة هليئة اإلداري التدبر أداء مراجعة عن )٢٣(اخلارجي راجعامل بتقرير ترحِّب -٣
 مبدأ إعمال يف احملكمة تبذهلا اليت اجلهودب التقدير مع وتنوِّه ،فيه الواردة والتوصيات واالستنتاجات العام

 جهدها قصارى بذل احملكمة أجهزة مجيع من طلبتو  ،اإلدارية الوظائف فيما يتعلق" الواحدة احملكمة"
 أجهزة بني االزدواج واستبعادُ  التآزر أوجه استبانةُ  ذلك يف مبا ،اإلدارية الوظائف وتنسيقِ  تبسيطِ  لزيادة
  ؛)٢٤(األساسي روما ومنظومة نظام الدولية اجلنائية احملكمة مبراجعة عمل املتعلق لقرارل وفقا ،احملكمة

 Margaret Wambui Ngugi Shava /شافا غوجينْ ا بويمْ وَ  رغريتمَ  السيدة تعيني إعادة رقرِّ ت -٤
 ،٢٠٢٢ يناير األول من كانون الثاين/ يف تبدأ سنوات ثالث امدلوالية  املراجعة جلنة يف اً عضو ) كينيا(
  واملالية؛ امليزانية جلنة يف شطان عضوبصفة  عملها مع
 إبراهيم أمين السيد تعيني إعادة رقرِّ فت صةو املخص االنتقاء جلنة قدمتها اليت بالتوصية علماً  يطحت -٥

ا املراجعة جلنة يف اً عضو ) أسرتاليا(Aiman Ibrahim Hija /حجة األول  يف تبدأ سنوات ثالث لوالية مد
 ؛٢٠٢٢ يناير من كانون الثاين/

                                                      
تشرين  ٢٦- ١٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة عشرة، الهاي،   )١٩(

  ، املرفق الرابع٣-اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/14/20) ٢٠١٥الثاين/نوفمرب 
كانون   ١١-٦األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة العشرون، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما   )٢٠(

 ٢٥٧الفقرة ، ٢-واجلزء باء، ١١١حىت  ١٠٩، الفقرات ١-)، اجمللَّد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/20/20( ٢٠٢١األول/ديسمرب 
  ٢٧٤ حىت

  Add.1واإلضافة إليها  ICC-ASP/20/6 الوثيقة  )٢١(
 ICC-ASP/20/Res.3 القرار  )٢٢(
 ICC-ASP/20/35الوثيقة   )٢٣(
  ICC-ASP/20/Res.3 القرار  )٢٤(
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الواردة يف املرفق الثالث لتقرير  ةراجعامل ةميثاق جلن ىبالتعديالت املقرتح إدخاهلا عل علماً يط حت -٦
ا العاشرةعن أعمال  ةراجعة املجلن نتائج التقييم مراعاة مع ، التعديالت هذهالنظر يف  روتقرِّ ، )٢٥(دور

 ،وتقرير آلية املراجعة، )٢٦(ونمستقل خرباءعن املراجعة اليت أجراها  تقريرالو راجع اخلارجي، امل أجراهالذي 
 سب االقتضاء.حب للبت يف األمر وذلك

  الرقابة على إدارة الميزانية   -ياء
  مجعية الدول األطراف، إن
والصندوق ن اخلطط االسرتاتيجية للمحكمة ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة أ الحظت -١

  ؛بانتظام هاحتديث وثائق متجدِّدة جيري للمجين عليهماالستئماين 
- ٢٠١٩باخلطط االسرتاتيجية للمحكمة ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة للفرتة  يط علماً حت -٢

يط حت كما ،٢٠٢١-٢٠٢٠للفرتة االستئماين للمجين عليهم لصندوق االسرتاتيجية لاخلطة و  ٢٠٢١
 إطار اليت تبديها الدول األطراف يف واملالحظاتاخلطط االسرتاتيجية من اآلراء  ه ُيستفاد يف هذهنأب علماً 

  ؛للمجين عليهموالصندوق االستئماين  مع احملكمة ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة حتاورها
أمهية تعزيز العالقات واالتساق بني عملية التخطيط االسرتاتيجي وعملية  د من جديدؤكِّ ت -٣

  ته؛واستدامَ  مدالنهج االسرتاتيجي الطويل األ مصداقيةَ أمراً حامساً فيما خيص  يُعترب ماة، انيامليز 
إىل  عليهمللمجين ستئماين اال والصندوقَ كمة احمل املدعي العام وقلمَ  ومكتبَ  احملكمةَ  دعوت -٤

 مشاورات عقد إىل احملكمةَ  دعوتو  ،إىل اجلمعية عن تنفيذ اخلطط االسرتاتيجيةكتايب تقدمي تقرير سنوي  
 سرتاتيجيةاال اخططه تنفيذ بشأنالربع األول من السنة  يف لـلمكتب التابعة العاملة األفرقة مع سنوية
  السابقة؛ التقوميية السنة خالل

ا إىل امل وباملهام ةاإلدار على  الرقابةعن  األطراف الدول جبمعية املنوطة سؤوليةبامل تذكِّر -٥ عهود 
 املراجعة مكتب وإىل ،املستقلة الرقابة وآلية ،اخلارجي راجعاملو  ،واملالية امليزانية وجلنة ،راجعةامل جلنة

 ،واإلبالغ الرقابية القدرة تعظيم أجل من تنسيقها تكثيفعلى  اهليئات هذه عوتشجِّ  ،الداخلية
 املتعلق القرار مع فقوايت على حنو ،االختصاصات واألعمال يف االزدواج وجتنب املهام فعالية توزيع وضمان

  .)٢٧(األساسي روما ومنظومة نظام الدولية اجلنائية احملكمة مبراجعة عمل

  وضع مقترحات الميزانية  -كاف
  إن مجعية الدول األطراف،

ا فيما خيص  اتم مقرتحاحملكمة أن تقدِّ  تطلب إىل -١  ،الربناجمية ٢٠٢٣عام ميزانية ميكن األخذ 
مقرتحة ُتطلب زيادات ينبغي أن ال فحتليل االحتياجات. يف و  ايلاملتقييم الشفافية والدقة يف التقوم على 

ااألنشطة  من أجلاملعتمدة إال عند الضرورة  ٢٠٢٢عام ميزانية مقادير  على وبعد اختاذ مجيع  املكلَّف 
  ؛املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعةو الوفورات من خالل املعنية التدابري املمكنة لتمويل الزيادات 

                                                      
 https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee :الشبكي للجنة املراجعة املتاحة على املوقع AC/10/5الوثيقة   )٢٥(
  ICC-ASP/19/16الوثيقة   )٢٦(
  ICC-ASP/20/Res.3 القرار  )٢٧(
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عن طريق امليزانية الربناجمية املقرتحة التكاليف املتعلقة بالسنة التالية ينبغي أن تبنيَّ يف  هأنبتذكِّر  -٢
املراد إدخاهلا على  التعديالت مبواصلة األنشطة اجلارية مث اقرتاحتسليط الضوء أوًال على التكاليف املرتبطة 

  ؛التعديالت املعنية التكاليف املرتتبة على كلِّ األنشطة مع تقدير   هذه
قلم احملكمة  اليت يوجِّههاداخلية امليزانية العملية  صرامة السهر على إىل مواصلة  احملكمةَ  تدعو -٣

االعتبار النفقات السابقة وتفضي إىل اقرتاح ميزانية سليمة ب هاخذ فيؤ من دورة سنوية ت مبثابة جانب
بذل  ىعل احملكمةَ  عوتشجِّ على حنو مسؤول،  تتدبر وضعها املايل أنللمحكمة بذلك  فيتسىنوشفافة، 

 ىعل دوتشدِّ ، ةجهز ألا فيما خيص شىتسب االقتضاء، حب ،ةيزانيتوازن امللضمان املمكنة مجيع اجلهود 
ا ةن امليزانية دقيقأبشاحملكمة إىل تقدمي مقرتحات  سعيضرورة    ؛ مكينة اتوقعّ إىل ت استناداً  وميكن األخذ 

طبيعة االعتمادات احلالية عند  عناحملكمة تساءل ن تأب )٢٨(راجع اخلارجياملبتوصية  ترحِّب -٤
  ؛تدرجيي يف اعتمادات امليزانيةالحنراف االلتاليف عداد امليزانية السنوية املقرتحة إ
الدعم الذي بتذكِّر أيضًا و ، )٢٩(املالية املقايضاتبشأن راجع اخلارجي املاستنتاجات بتذكِّر  -٥

 ؛العاديةامليزانية عملية  أيضاً الدعم اخلارج عن مبا فيه، كثرية بأشكالللمحكمة الدول األطراف مه تقدِّ 

ا ستحققه يف عام ٢٠٢١ عام يف احملكمة حققته مبا ترحِّب -٦  الوفوراتمن  ٢٠٢٢ وما يقدَّر أ
 الربناجمية ٢٠٢٢ عام يزانيةمل ذي الصلة رفقامل يف املبنيَّ  النحو على ،واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة

 من بدالً  بأن احملكمة تعمل، علماً  وحتيط ،املمارسة هذه مواصلةعلى  احملكمة حبرصتشيد و  ،)٣٠(املقرتحة
جمال  يف املستمر التحسني ثقافةب على النهوض ،اجلمعية طلبتهكما  لزيادة النجاعة سنوية أهداف وضع

أن  اللجنة من وتطلب ،)٣١(والوفورات املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة حتقيق استبانِة وجتسيِد إمكانات
يف جمال حتقيق املكاسب املتأتية عن زيادة  سنوية أهداف وضع جدوى يف احملكمة، مع بالتشاور ،تنظر

املنَجزات على هذا  عنتُبلغ  وأن الربامج على نطاق أو احملكمة نطاق علىيُرمى إىل بلوغها  النجاعة
  املستمر؛ لتحسنيمن أجل ا احملكمةاليت تبذهلا  هوداجل الصعيد عطفاً على

اجلهود اليت تبذهلا احملكمة يف و بتوصيات اللجنة املتعلقة بعرض مقرتحات امليزانية  كذلك ترحِّب -٧
والثالثني  الثامنة اقبل دور  سُتْطَلعن اللجنة أب وحتيط علماً التحسني،  ةمواصل ىع علوتشجِّ هذا الصدد، 

استدرج و  ،احملكمة هاتتخذالتدابري اليت ب على املستجدات فيما يتعلق تقارير اليف ذا الشأن  مالحظا
 .الدول األطراف ةإىل مجعي اليت سرتفعها

يتضمن عدد  اً تنظيمي هيكالً  ،شروع امليزانية املقرتحةمبكمرفق   ،ماحملكمة أن تقدِّ  تطلب إىل -٨
وذلك   ،املذكورة فيهتب اواملك األقسام لكل منبدوام كامل  مبعادالت املوظف الواحد العاملالوظائف 

   ؛كوسيلة لزيادة الشفافية بشأن اهليكل التنظيمي للمحكمة
التكاليف  تبنيَّ فيهجدوًال  ،الربناجمية املقرتحةمليزانية باكمرفق  ،ماحملكمة أن تقدِّ  تطلب إىل -٩

فيما يتعلق مباشرة باملراحل  ،لكل مكتب ميداين ،املعنية لتكاليفا وتوزُّعسب املكتب امليداين حباإلمجالية 
أن بعض  دؤكِّ وت ،زيادة الشفافية بغيةوعبء العمل ئية نشطة القضاألعمال املقاضاة واألاملختلفة 

                                                      
 ٢التوصية  ،(ICC-ASP/18/2/Rev.1) إدارة املوارد البشريةاملتعلقة باملراجعة عن  النهائيتقرير ال  )٢٨(
  ٢١٣، الفقرة الذكر املرجع اآلنف  )٢٩(
كانون   ١١-٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة العشرون، الهاي،   )٣٠(

 واملرفق السادس عشر ٣٧)، اجمللَّد الثاين، اجلزء ألف، الفقرة ICC-ASP/20/20( ٢٠٢١األول/ديسمرب 
 ٣٦، الفقرة الذكر املرجع اآلنف   )٣١(



 ICC-ASP/20/Res.1  نسخة مسبَّقة

  

R1AV-A-100122 10 

ن تتناول مسألة استخدام املوارد يف و مستقلخرباء ايل أجراها راجعة يف التقرير عن املالواردة توصيات ال
ا امليدان وجيب تقييم من االستفادة الكاملة  املثابرة علىعلى  احملكمةَ  ثحتو  ،٢٠٢٢يف عام  األخذ 

ل التكيف مع من أج ،نو ملوظفامبا يف ذلك  ،املواردعلى صعيد تسخري املرونة إمكان التعديل والتحلي ب
  التغريات يف النشاط وعبء العمل.

  ةيناالنهج االستراتيجي لتحسين عملية الميز   -الم
  إن مجعية الدول األطراف،

القضائية ومكتب املدعي العام  اهليئة لتمكنياالستقالل والسرية الالزمني  إذ تضع يف اعتبارها  
  ،هماأداء مهامّ من 
 استمرارية وضمان ١٩- كوفيد جلائحة الضارة اآلثار من التخفيف من متكنت احملكمة أن ترى إذو  -١

ا يف املهارات وتعدد املرونة خالل من األعمال  التكاليف ختفيضات أن تالحظ وإذ للعمليات، السليمة إدار

 ؛االستثنائية الظروف ذه جزئياً  تتصل امليزانية يف

 ايةبدقبل لجنة إىل ال عمل احملكمة بلغَيت تقدمي الوثائق من حيث املبدأ  أنه ينبغي تأكيدر تكرِّ  -٢
تقرير جلنة امليزانية واملالية يف الذي يؤديه الدور املركزي  وتشدِّد على، يوماً  ٤٥مبا ال يقل عن  املعنية ادور 
 قويَّ التشجيع اللجنةَ ع شجِّ تو  ،التحضري لدورات اجلمعيةاليت جتري يف إطار امليزانية املتعلقة بناقشات امل

اكثر على األشهر واحد يف غضون نشر تقاريرها على  السهرعلى   ؛بعد انعقاد دور

تبسيط ب، و املتأتية عن اّتساع نطاق األعمالوفورات التحقيق املنوطة بعلى األمهية البالغة  دتشدِّ  -٣
حملكمة وفيما بني هذه اأجهزة خمتلف  ضمنتعزيز التآزر باحملتملة، و  االزدواجوجوه  وبتمييزاألنشطة، 
 األجهزة؛

عند  كامالً   باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا احملكمة لتنفيذ "مبدأ احملكمة الواحدة" تنفيذاً  ترحِّب -٤
  ؛ةيناما أدى إىل حتسينات يف عملية امليز  ،وضع امليزانية الربناجمية املقرتحة

أداة مهمة  احملكمة بشأن موضوع مؤشرات األداء باعتبارهالذي تقوم به ابالعمل املستمر  ترحِّب -٥
على مواصلة  احملكمةَ  عشجِّ تو ، ةفعالبصورة السيما فيما يتعلق بالقيادة واإلدارة و ، بوظائفهالالضطالع 

بشأن  تبادل املعلومات مع الدول األطرافعلى و هذا العمل يف ضوء توصيات املراجع اخلارجي 
  على صعيد مؤشرات األداء؛ املستجدات

 الصندوقب متعلقة توصياتمن  مستقلون املراجعة اليت أجراها خرباءمبا يرد يف التقرير عن  ذكِّرت -٦
من ) ٢٠١٩ نوفمربتشرين الثاين/( املستقلة الرقابة آلية تقريرمبا يرد يف و  االستئماين للمجين عليهم

بالفعل  اختذها اليت باخلطوات ترحِّبو  ،االستئماين للمجين عليهم الصندوق أمانة تقييمب متعلقة توصيات
 يف التقرير عن املراجعة اليت أجراها خرباء احملدَّدة املسائل معاجلة يف تهوأمان هذا الصندوق إدارة جملس

 اختاذ مواصلة على وأمانَته هذا الصندوق إدارة جملسَ  عشجِّ تو  ،)٣٢(املستقلة الرقابة آليةيف تقرير و  مستقلون
 لقرارل وفقاً  ،االسرتاتيجية تهوخط واليته تنفيذ يف وفعاليته جناعته وزيادة الصندوق أداء لتحسني التدابري
  ؛)٣٣(األساسي روما ومنظومة نظام الدولية اجلنائية احملكمة مبراجعة عمل املتعلق

                                                      
 ICC-ASP/20/14الوثيقة   )٣٢(
  ICC-ASP/20/Res.3 القرار  )٣٣(
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كل ما قد يسنح األنشطة اجلارية، مبا يف ذلك   جدوىيف إعادة النظر الدأب على  ةمهيأ تنوِّه إىل -٧
مبدأ مهم لإلدارة هو  بعنايةٍ  ةاألولويدرجات أن حتديد بتذكِّر و ، )٣٤(ختصيص املواردعادة إفرص من 

  ؛جيدةحتقيق نتائج النجاح يف  وسبيل إىلوالفعالة  الناجعة
إىل احملكمة أن تواصل، بالتشاور مع جلنة امليزانية واملالية، وبناء على توجيهات قلم  تطلب -٨

  احملكمة، تطوير عملية امليزانية عن طريق ما يلي:
عملية امليزانية  استنادتعزيز "مبدأ احملكمة الواحدة" عن طريق ضمان  املضي يف  )أ 

ا وأهدافها األساسية إىل ختطيطٍ  على حنو  ةألولويلدرجات ا حتديدٍ و اسرتاتيجي  وافرتاضا
 ؛متني منسَّق

وتبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف بشأن  التحاور حتسني املضي يف  )ب 
 االفرتاضات واألهداف واألولويات اليت يقوم عليها مشروع امليزانية الربناجمية يف مرحلة مبكرة؛

 التصدي عندللمحكمة البشرية  وارداملاملرونة يف إدارة درجات أقصى ب التحلي  )ج 
املوارد على أساس متطلبات  ختصيص بإعادة، قدر ممكنأقصى مع القيام، ب غري متوقعة ألوضاع
 ؛ةالعمل الفعلي أعباء

الطويل على  األمدحلفاظ على قدرة احملكمة يف با الكفيلةالسبل  استطالع مواصلة  )د 
ا يف إطارالفعال والناجع االضطالع  اليت ، مع مراعاة القيود املالية واليتها باملهام املنوطة 
  لدول األطراف؛تواجهها ا

ما ميكن أن  بشأنوتبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف  التحاور حتسني  )ه 
 ؛امليزانيةفيا خيص تعزيز القدرة على التنبؤ  بغية املتوسطيف األمد  للتكاليفبات مسبَّ ميثِّل 

الربامج مبا يف ذلك،  وأداءِ  تقدمي تقريرها السنوي عن أنشطةِ  تواظب علىأن إىل احملكمة  تطلب -٩
على مستوى  والفروق واملصروفات،امليزانية املعتمدة، ب املتعلقةذات الصلة االقتضاء، املعلومات  عند

لنفقات واإليرادات جلميع لاملؤقتة البيانات  وكذلكمجيع بنود امليزانية،  على حنو يشمل ،الربامج الفرعية
ا املالية احملكمة يف بي همتقدِّ  ماالصناديق االستئمانية اليت تديرها احملكمة،    ؛أيضاً انا

 نطاق بشأن مفاهيمي اقرتاحب فيما يتعلق املكتب مع التشاور احملكمة إىل كذلك طلبت - ١٠
 بشأن ،التشاور اهذ نتيجة على بناءً  ،تقين تقييم وإعداد املتجددة امليزانية توقعات استخدام ومبادئ
 ،احلالية امليزانية افرتاضات أساس على املتوسطة األمد املتجددة امليزانية توقعات استخدام وطرائق جدوى

 اقرتاح وتقدمي ،العملية هذه يف اللجنة ودور ،السنوية نصف أو السنوية ربع التحديثات نطاق ذلك يف مبا
ا خالل فيهتنظر  لكي اللجنة إىل  والثالثني؛ التاسعة دور

واليت تبني األرقام  ،األطرافبالتقارير املالية الشهرية اليت تقدمها احملكمة إىل الدول  ترحِّب - ١١
ال العامل، وصندوق الطوارئ، الشهرية للتدفقات النقدية، وأرصدة الصندوق العام، وصندوق رأس امل

على أمهية هذه  دوتشدِّ ، النقديةالشهرية والسنوية للتدفقات  والتوقعاترة، املقرَّ االشرتاكات أنصبة وحال 
  التقارير؛ 

                                                      
كانون   ٧-٢الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة عشرة، الهاي،   )٣٤(

  ٢٧، الفقرة ٢-اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/18/20) ٢٠١٩األول/ديسمرب 
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احلد إىل  وتدعوقصوى لدورة امليزانية السنوية الولوية األ تويل درجةباملمارسات املالية اليت  تلتزم - ١٢
ا استخدام الصناديق  من   .تدار خارج دورة امليزانيةو متعددة سنوات اليت متتد دور

  الموارد البشرية  -ميم
  إن مجعية الدول األطراف،

 احملكمة باألخذ يف واملالية امليزانية جلنة توصية يؤيد الذي ICC-ASP/12/Res.1 بقرارها تذكِّر إذ  
ا اليت للشواغل الكاملة املراعاة مع ،جترييب أساس على املبتدئني الفنيني املوظفني ربنامجب وال  ،اللجنة أثار

 يفجترى  شاملة راجعةمب وذلك رهناً  ،اجلغرايف التمثيل على آثارما ميكن أن يرتتب على ذلك من  سيما
  ،٢٠١٧ عام

ا يف اللجنة إىل قدمت احملكمة أنإىل  تنوِّه وإذ  الشامل التقييم عن تقريراً  والثالثني السابعة دور
 والبلدان احملكمة بني االتفاق ومنوذج لربنامجذا اهل التوجيهية واملبادئ املبتدئني الفنيني املوظفني لربنامج
  ،)٣٥(نيمبتدئفنيني  نيموظف بتوفري يتعلق فيما املاحنة

ا يف ،أوصت اللجنة أنإىل  كذلك تنوِّه وإذ  املوظفني برنامج بإنشاء ،والثالثني السابعة دور
  ،)٣٦(االتفاق ومنوذج التوجيهية املبادئ اعتمادو  ،ةدائم بصورة املبتدئني الفنيني

ا يف اللجنة تنظر أن طلبت احملكمة أنإىل  تنوِّه وإذ  إمكانية يف والثالثني السادسة دور
 واليت املوحَّد املتحدة ألمما نظام يف بعةاملتّ  املمارسة مع شياً امت املوظفني الفنيني الوطنيني فئة استحداث
ا بعض تستخدمها  واللغة الثقافة حيث من حملية دراية تتطلب ،فين طابع ذات مهام ألداء منظما

  ،)٣٧(واخلربة
 املوظفني الفنيني الوطنيني فئة إنشاء على باملوافقة اجلمعية أوصت اللجنة أنإىل  أيضاً  تنوِّه وإذ

 ذلك إعمال ينبغي وأنه ؛للموظفني واإلداري األساسي النظامني على املقرتح إدخاهلا التعديالت وإقرار
 اللجنة وأن ؛املقرتحة الربناجمية ٢٠٢٣ عام ميزانية يف إطار وجتسيدها املالية اآلثار يتسىن تبنيَّ  عندما
ا يف اجلديد املنوال هذا تطبيق بشأن لةمفصَّ  إرشادات ستقدم اليت سُتعقد  املستأنفة والثالثني الثامنة دور

  ،)٣٨(٢٠٢٢ مايوأيار/ يف
 األساسي النظامني علىإدخاهلا  املقرتح التعديالت قدمت احملكمة أنإىل  كذلك تنوِّه وإذ

  ،)٣٩(املوظفني الفنيني الوطنينيب يتعلق فيما للموظفني واإلداري
منوذج و  التوجيهية املبادئ واعتماد ،ةدائم بصورة املبتدئني الفنيني املوظفني برنامج إنشاء رقرِّ ت -١
  ؛تفاقاال
ا خيضع أن شريطة املوظفني الفنيني الوطنيني فئة إنشاء كذلك رتقرِّ  -٢  خالل اللجنة لنظر العمل 

ا  يف إطار وجتسيدها جيب تبيُّنها ،مالية آثارذلك من  على يرتتب مافياملستأنَفة  والثالثني الثامنة دور
  ؛املقرتحة الربناجمية ٢٠٢٣ عام ميزانية

                                                      
 CBF/37/10الوثيقة   )٣٥(
 ٢٤٧، الفقرة ICC-ASP/20/15الوثيقة   )٣٦(
 ٢٥٠، الفقرة ICC-ASP/20/15 الوثيقة  )٣٧(
 ٢٥٦، الفقرة ICC-ASP/20/15 الوثيقة  )٣٨(
 CBF/37/8الوثيقة   )٣٩(
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 يتعلق فيما للموظفني واإلداري األساسي النظامني علىإدخاهلا  املقرتح بالتعديالت علماً  حتيط -٣
  ؛املوظفني الفنيني الوطنيني فئة بإنشاء

التقرير عن املراجعة اليت الصلة الواردة يف  ذات توصياتال يف نظرها عند ،احملكمة إىل طلبت -٤
 مواجهة عند سيما وال ،البشرية مواردها إدارة يف املرونة ضمان بأمهية تسرتشد أن ،مستقلون أجراها خرباء

 التعليمات مراجعة بوسائل منها ،بينها وفيما األجهزة ضمن ة،غريِّ مت عملٍ  وأعباءِ  احتياجاتٍ أوضاٍع و 
  ؛املوظفني وحراكهم تعيني ،احلصر ال املثال سبيل على ،بأمور منها الصلة ذات اإلدارية

 يف وإسهامه والثقايف وياللغ تنوعال تعزيِز وصونِ  يف اللغات لتعدد املتأصلة القيمة على دشدِّ ت -٥
 املوظفني معرفة على الرتكيز املزيد من إىل دعوتو  ،احملكمة على أنشطة والشفافية والفعالية إضفاء النجاعة

 والتوازن العادل اجلغرايف التمثيل بادئمب وتذكِّر ،االقتضاء سبحب ،هاعملبلغَيت و  للمحكمةالرمسية  باللغات
  ؛)٤٠(نيالعامل تعيني يف اجلنسني بني
 أي لتجنب التوظيف جلان يشاركون يف الذين للموظفني تدريبها نطاق توسيع إىل احملكمة تدعو -٦

 ،ضدهم مقصود غري حتيزأي  أواألم  لغتهم غري بلغة مقابلتهم يُتكلَّم خالل مبرتشِّحني له مربِّر ال إضرار
 التحسنيالنهوض ببغية  اتاللغ الذي توفِّره يف جمال للتدريب سياسات أن تضع احملكمة إىل وتطلب
 ،االقتضاء سبحب ،األخرى واللغات هاعمل َيت ولغ للمحكمة الرمسية اللغات يف املوظفني كفاءةل املستمر

 سبل يف والنظر ،العمل َيت لغ من فقط واحدة يتقنون الذين التعيني احلديثي املوظفني تدريب ذلك يف مبا
 .الغرض هلذا الكايف التمويل ضمان

  إحاالت مجلس األمن  -نون
  إن مجعية الدول األطراف،

ا احملكمة ب إذ تالحظ   قلق أن الدول األطراف حتملت وحدها حىت اآلن النفقات اليت تكبد
  ،)٤١(حاالت إليها التابع لألمم املتحدةإلحاالت جملس األمن جة نتي

نفقات احملكمة  ُتَسدَّ من نظام روما األساسي اليت تنص على أن  ١١٥املادة بتذكِّر وإذ   
مبوافقة اجلمعية العامة، وخباصة فيما يتصل  األمم املتحدة، رهناً  تقدِّمها اليتاألموال  بأموال منها واجلمعية

  ،حاالت إىل احملكمة جملس األمنإحاالت يجة بالنفقات املتكبدة نت
من اتفاق العالقة بني احملكمة واألمم  ١٣من املادة  ١بالفقرة  أنه، عمالً  وإذ تضع يف اعتبارها  

د مبوجبها أي أموال للمحكمة مبوجب قرار للجمعية العامة لألمم صَ رْ املتحدة، ختضع الشروط اليت تُـ 
  املتحدة لرتتيبات مستقلة،

صة حىت اآلن يف احملكمة لتكاليف املخصَّ لالتقريبية ر يدااملقبتقرير قلم احملكمة بشأن  حتيط علماً  -١
للحاالت صة أن امليزانيات املعتمدة املخصَّ  وتالحظ، )٤٢(حاالت إليها إحاالت جملس األمنب فيما يتعلق

 الدولُ ُكلَّه  حتمَّلت ،يورو ألف ٧٥ ٠٨٠,٥تارخيه مبلغًا يقارب جملس األمن بلغت حىت اليت أحاهلا 
  ؛األطراف

                                                      
 من منطوقه ١٣١حىت  ١٢٢و ٨٨من حيثياته، والفقرات  ٢٦، الفقرة ICC-ASP/20/Res.5 القرار  )٤٠(
  املتحدة) الصادران عن جملس األمن التابع لألمم ٢٠١١( ١٩٧٠) و٢٠٠٥( ١٥٩٣القراران   )٤١(
 ICC-ASP/20/11الوثيقة   )٤٢(
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هذه  بصدد ماً دُ املضي قُ إىل  السبيلمواصلة املناقشات بشأن  علىاألطراف  الدولَ  عتشجِّ  -٢
  املسألة؛

املؤسسي مع األمم املتحدة وتقدمي  إطار حتاورهامواصلة تناول هذه املسألة يف  إىلاحملكمة  تدعو -٣
  .العشريناحلادية و  ادور الدول األطراف يف مجعية تقرير يف هذا الشأن إىل 

  المعلومات وتدبرتكنولوجيا المعلومات الخاصة باالستراتيجية الخمسية   -سين
  إن مجعية الدول األطراف،

ا احلادية والثالثني بشأن إذ حتيط علمًا    امليزنة لسنوات بتوصية جلنة امليزانية واملالية يف دور
املعلومات  وتدبرتكنولوجيا املعلومات اخلاصة باالسرتاتيجية اخلمسية متعددة فيما يتعلق ب

  ،)٤٣(("االسرتاتيجية")
ا الثانية والثالثني  اللجنة أن يقدَّم إىل )٤٤(طلب احملكمةبتذكِّر وإذ     يندرج ضمنحل يف دور

السرتاتيجية، ل املخصَّصات معايري النظام املايل والقواعد املالية لتحويل األموال غري املنفقة مننطاق 
  ، من سنة مالية إىل السنة املالية التالية هلا،موضوعي يف الشراءتأخري حاالت عن  إنفاقها عدمُ  الناجم

ا الثالثة والثالثني وإذ حتيط علماً    ن تواصل احملكمة تنفيذ أب )٤٥(بتوصية اللجنة يف دور
يف تقرير  كما وردت ٢٠٢١ -٢٠١٩أساس التقديرات القصوى للتكاليف للسنوات  ىاالسرتاتيجية عل

ا احلادأاللجنة عن  ألف  ٢ ٠٧٢,٥: ٢٠٢٠ ؛ألف يورو ٢ ١٦٨,٥: ٢٠١٩والثالثني ( يةعمال دور
  ؛)٤٦(ألف يورو) ٢ ٥٥٩,٥: ٢٠٢١ ؛يورو

ا يف اللجنة توصيةب أيضاً  وإذ حتيط علماً  الفرتة املشمولة  بتمديد )٤٧(والثالثني اخلامسة دور
 ألف ٢ ٠٥٢,٥ يبلغان لإلنفاق ينجديد أقصيني حدينوضع  مع ،٢٠٢٢م عا اية حىت االسرتاتيجيةب

  ، ٢٠٢٢ لعام يورو ألف ١٥٨,٠و ٢٠٢١ لعام يورو
ا يف اللجنة إىلالذي ُقدِّم  احملكمة تقريرب أيضاً  وإذ حتيط علماً   متديد بشأن والثالثني السابعة دور

 ،يورو ألف ١٨٣,٧ رهااقدم مطلوب حتمُّلها إضافية مصروفات مع ،٢٠٢٢ عام اية حىت االسرتاتيجية
  ،)٤٨(يورو ألف ٣٤١,٧ يبلغ ٢٠٢٢ لعام للمصروفات مجايلاملقدار اإل جيعل ما

ستتحقق  ،٢٠٢٢ لعام املطلوبة اإلضافية احتساب املصروفات مع ،هأنب كذلك وإذ حتيط علماً 
 النفقات أساس على ،يورو ألف ٢٩٣,٢ رهااقدم متوقعة إمجالية وفوراتيف سياق تنفيذ االسرتاتيجية 

                                                      
كانون   ١٢- ٥الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة عشرة، الهاي،   )٤٣(

 ١٠٤، الفقرة ٢- اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/17/20) ٢٠١٨األول/ديسمرب 
 ١، القسم عني، الفقرة ICC-ASP/18/Res.4 القرار  )٤٤(
كانون   ٧-٢الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة عشرة، الهاي،   )٤٥(

 ٨٦، الفقرة ٢-اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/18/20) ٢٠١٩األول/ديسمرب 
كانون   ١٢- ٥الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة عشرة، الهاي،   )٤٦(

  ٥، اجلدول ٩٨، الفقرة ٢-اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/17/20) ٢٠١٨األول/ديسمرب 
كانون   ١٦- ١٤ الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة التاسعة عشرة،  )٤٧(

  ٧٥، الفقرة ٢- اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/19/20)  ]٢٠٢٠كانون األول/ديسمرب   ٢٣- ١٧، يويوركن مث[ ٢٠٢٠األول/ديسمرب 
 ٥، الفقرة CBF/37/7الوثيقة   )٤٨(
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 ٨٦٧٠,٩ البالغ اللجنة الذي اعتمدته األصلي اإلمجايلاملقدار و  يورو ألف ٨٣٧٧,٧ أن تبلغ املتوقع
  ،)٤٩(يورو ألف

 الدورة قبل ةالقضائي األعمال أنساق تسلسل منصة تقييم نتيجة قدمت احملكمة أن تالحظ وإذ
ا يف اللجنة تهطلب كما للجمعية العشرين   ،)٥٠(والثالثني السابعة دور

 ٢٠٢٠ لعام املعتمدة امليزانية من جزء ٢٠٢١ عام يف متاحاً يظل  بأنالقاضي  اقرارهتذكِّر ب إذو 
   ،)٥١(الشراء يف موضوعي حاالت تأخري مل يُنفق بسبب يورو، ١٦٥ ٠٠٠ مقداره لالسرتاتيجية

جزء من  ٢٠٢٢يف عام  متاحاً ، أن يظل مدطويل األالهذا املشروع طبيعة إىل  بالنظر، رقرِّ ت -١
 حاالت تأخري مل يُنفق بسبب يورو، ٣٢٧ ٠٠٠ مقداره ٢٠٢١لعام  لالسرتاتيجيةامليزانية املعتمدة 

  ؛الشراء يف موضوعي
عن تنفيذ  سنوياً  اللجنة، تقريراً  عن طريقن يقدم إىل اجلمعية، أ رئيس قلم احملكمة طلب إىلت -٢

 .االسرتاتيجية

___________ 

                                                      
 ٧٤، الفقرة ٣اجلدول ، الذكر املرجع اآلنف  )٤٩(
 CBF/37/19الوثيقة   )٥٠(
 ١، القسم سني، الفقرة ICC-ASP/19/Res.1القرار   )٥١(


