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لجزء األولا
عالوقائ
المقدمة- ألف 

الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وفقًا للقرار الذي اختذته مجعية -١
ا النية (فيما يلي "اجلمعية") يف اجللسة الثا نوفمرب/تشرين الثاين٢٦عشرة، املعقودة يف رابعة عشرة من دور

ا اخل٢٠١٥ .٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤إىل ١٦عشرة يف الفرتة من امسة ، عقدت اجلمعية دور
، دعا رئيس اجلمعية مجيع الدول األطراف يف نظام روما )١(ووفقًا للنظام الداخلي للجمعية-٢

الدورة. وُدعيت أيضًا إىل املشاركة يف الدورة بصفة مراقب الدول األخرى اليت األساسي إىل املشاركة يف
وّقعت على النظام األساسي أو على الوثيقة اخلتامية.

ظام الداخلي للجمعية (فيما يلي "النظام الداخلي")، ُوجِّهت أيضاً من الن٩٢ووفقًا للمادة -٣
دعوات للمشاركة يف الدورة بصفة مراقب إىل ممثلي املنظمات احلكومية الدولية وغريها من الكيانات اليت 

ا ذات الصلة ،فضال عن ممثلي )٢(تلقت دعوة دائمة من اجلمعية العامة لألمم املتحدة عمًال بقرارا
ات احلكومية الدولية اإلقليمية وسائر اهليئات الدولية اليت ُدعيت حلضور مؤمتر األمم املتحدة املنظم

) أو ١٩٩٨متوز/يوليه –الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية (روما، حزيران/يونيه 
ِقبل اجلمعية.املعتمدة لدى اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية أو اليت ُتدعى من 

من النظام الداخلي، حضرت أعمال اجلمعية وشاركت فيها املنظمات ٩٣كذلك، وعمال باملادة -٤
غري احلكومية املدعوة إىل مؤمتر روما واملسجلة لدى اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية أو اليت 

لس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة واليت تتصل أنشطتها تتمتع مبركز استشاري لدى ا
بأنشطة احملكمة أو اليت دعتها مجعية الدول األطراف.

من النظام الداخلي، ُدعيت الدول التالية إىل حضور أعمال اجلمعية: بابوا غينيا ٩٤ووفقاً للمادة -٥
الدميقراطية، ومجهورية الو اجلديدة، وباالو، وبوتان، وتركمانستان، وتوفالو، وتونغا، ومجهورية كوريا الشعبية

الدميقراطية الشعبية، وجنوب السودان، ورواندا، وسوازيلند، والصومال، وغينيا االستوائية، ولبنان، 
املتحدة)، ونيوي.- وموريتانيا، وميامنار، وميكرونيزيا (واليات 

.ICC-ASP/15/INF.1وترد قائمة الوفود املشاركة يف الدورة يف الوثيقة -٦

- ٣الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك، )١(
جيم.-اجلزء الثاين)،Corr.1وICC-ASP/1/3(الوثيقة  ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب١٠

(الدورة ٣٢٠٨(الدورة العشرون) و٢٠١١(الدورة اخلامسة) و٤٧٧(الدورة الثالثة) و٢٥٣قرارات اجلمعية العامة )٢(
٣٥/٣و٣٥/٢و٣٣/١٨و٣١/٣(الدورة الثالثون) و٣٣٦٩(الدورة التاسعة والعشرون) و٣٢٣٧التاسعة والعشرون) و

٤٨/٢٣٧و٤٨/٥و٤٨/٤و٤٨/٣و٤٨/٢و٤٧/٤و٤٦/٨و٤٥/٦و٤٤/٦و٤٣/٦و٤٢/١٠و٣٦/٤و
٥٤/٥و٥٣/٢١٦و٥٣/٦و٥٣/٥و٥٢/٦و٥١/٢٠٤و٥١/٦و٥١/١و٥٠/٢و٤٩/٢و٤٩/١و٤٨/٢٦٥و
٥٧/٣١و٥٧/٣٠و٥٧/٢٩و٥٦/٩٢و٥٦/٩١و٥٦/٩٠و٥٥/١٦١و٥٥/١٦٠و٥٤/١٩٥و٥٤/١٠و
٥٩/٥٣و٥٩/٥٢و٥٩/٥١و٥٩/٥٠و٥٩/٤٩و٥٩/٤٨و٥٨/٨٦و٥٨/٨٥و٥٨/٨٤و٥٨/٨٣و٥٧/٣٢و
، ومقررها ٦٤/١٢٤و٦٤/١٢٣و٦٤/١٢٢و٦٤/١٢١و٦٤/٣و٦٣/١٣٢و٦٣/١٣١و٦١/٢٥٩و٦١/٤٣و

٥٦/٤٧٥.
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مجعية الدول األطراف، السيد صديقي كابا (السنغال)، الذي انتخب لرئاسة الدورة رئيستتحواف-٧
ا من الثالثة عشرة إىل الاجلمعية يف عشرة.سادسةدورا

بنما، من النظام الداخلي، مت تعيني الدول التالية أعضاء يف جلنة وثائق التفويض: ٢٥وفقًا للمادة -٨
مجهورية كوريا، سلوفاكيا، السنغال، السويد، كينيا، اململكة املتحدة لربيطانيا التشيكية،اجلمهورية بريو، 

.العظمى وآيرلندا الشمالية
، انتخبت اجلمعية السيد سريجيو ٢٠١٦/نوفمربتشرين الثاين١٦ويف اجللسة العامة األوىل، يف -٩

مورزينخر ألفارو(كوستا ريكا) بالتزكية نائبا لرئيس اجلمعية الستكمال مدة والية السيد أوغالدي
ا من الثالثة عشرة إىل اليفمعية رئيس اجللاالذي كان قد انتخب نائب(أوروغواي) عشرةسادسةدورا

.٢٠١٦سبتمرب أيلول/٢٠اعتباراً منمن هذا املنصب استقال والذي 
.(سلوفينيا) مقرراستوسني أيضا عينت اجلمعية السيد ماركو ويف اجللسة العامة األوىل -١٠
ا واضطلع مدير أمانة اجلمعية، السيد رينان فيالسيس، مبهامّ -١١ أمني اجلمعية، وقدمت األمانة خدما

إىل اجلمعية.
، التزمت اجلمعية دقيقة ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٦ويف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف -١٢

من نظامها الداخلي.٤٣صمت للصالة والتأمل، وفقاً للمادة 
):ICC-ASP/15/1/Rev.1ويف نفس اجللسة، أقرت اجلمعية جدول األعمال التايل (-١٣

افتتاح الرئيس للدورة.-١
دقيقة صمت للصالة والتأمل.-٢
إقرار جدول األعمال.-٣
.لرئيساانتخاب نائب -٤
ا.-٥ الدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكا
عشرة:امسة وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة اخل-٦

تعيني جلنة وثائق التفويض؛)أ(
تقرير جلنة وثائق التفويض.(ب)

تنظيم العمل.-٧
العامة.املناقشة-٨
التقرير عن أنشطة املكتب.-٩

التقرير عن أنشطة احملكمة.-١٠
تقرير جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا.-١١
اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة.-١٢
جلنة امليزانية واملالية.يفأعضاء ستة انتخاب -١٣
عشرة واعتمادها.امسةظر يف ميزانية السنة املالية اخلالن-١٤
احلسابات.النظر يف تقارير مراجعة-١٥
مباين احملكمة.-١٦
التعديالت على نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.-١٧
التعاون.-١٨
كفاءة وفعالية إجراءات احملكمة.تعزيز  -١٩
استعراض أساليب عمل اهليئات الفرعية التابعة للمكتب واجلمعية.-٢٠
احملكمة اجلنائية الدولية.وامتيازاتباتّفاق حصانات حفل التعهد -٢١
املقبلة جلمعية الدول األطراف.ة القرار بشأن موعد ومكان انعقاد الدور -٢٢
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القرار بشأن موعد ومكان انعقاد الدورتني املقبلتني للجنة امليزانية واملالية.-٢٣
مسائل أخرى.-٢٤

) القائمة املشروحة للبنود املدرجة ICC-ASP/15/1/Add.1وتضمنت مذكرة من األمانة (الوثيقة -١٤
يف جدول األعمال املؤقت. 

اجللسة األوىل أيضا، وافقت اجلمعية على برنامج العمل، وقررت أن جتتمع يف جلسة عامة ويف ويف-١٥
.٢٠١٧معنياً بامليزانية الربناجمية لعام عمل. وأنشأت اجلمعية فريقعملشكل أفرقة 

، ٢٠١٧درومل (النمسا) منسِّقًا للفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية لعام وعّنيِ السيد ويرنر-١٦
امسة إلني شتاينر(النرويج) منسقة للفريق العامل املعين بالتعديالت ملدة الدورة اخل-السيدة مايوُعيِّنت

لمشاورات املتعلقة بالقرار اجلامع.(سويسرا) منسقة لكارنالعشرة للجمعية. وُعيِّنت السيدة دماريس

عشرة للجمعيةخامسةالنظر في المسائل المدرجة في جدول أعمال الدورة ال-باء 
الدول المتأخرة عن تسديد اشتراكاتها- ١

، أبلغت اجلمعية بأن اجلملة ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٦يف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف -١٧
دولة طرف.١٢من نظام روما األساسي تنطبق على١١٢من املادة ٨األوىل من الفقرة

ا -١٨ ا أن تسوِّي حسابا وجدد رئيس اجلمعية مناشدته للدول األطراف املتأخرة عن تسديد اشرتاكا
ا املقرَّرة عن  مع احملكمة يف أقرب وقت ممكن. وناشد الرئيس أيضا كافة الدول األطراف أن تسدد اشرتاكا

يف الوقت احملدَّد.٢٠١٧عام 

عشرةخامسةوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف في الدورة ال- ٢

، اعتمدت اجلمعية ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤، املعقودة يف احلادية عشرةيف اجللسة العامة -١٩
تقرير جلنة وثائق التفويض (انظر املرفق األول).

المناقشة العامة- ٣

، أدىل ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٧و١٦يف اجللسات العامة الثانية والثالثة والرابعة، املعقودة يف -٢٠
واستونيا، وإكوادور، وأملانيا، ، واألردن، آيرلنداأندورا، و و واسرتاليا، األرجنتني، وإسبانيا، ببيانات ممثلو 

وبنغالديش، وبنما، وبوتسوانا، باراغواي، ، وإيطاليا، والربازيل، والربتغال، وأورغواي، وأوغندا، وآيسلندا
وبريو، املتعددة القوميات)، - بولفيا (دولة و البوسنة واهلرسك،و بوركينا فاسو، وبولندا، وبوروندي، و 

الدميقراطية، واجلمهورية التشيكية، ومجهورية الكونغو مجهورية تنزانيا املتحدة، وتونس، ترينيداد وتوباغو، 
نيابة عن االحتاد (وسلوفاكيا ، والسلفادورومجهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، ودولة فلسطني، ورومانيا، 

وفنزويال قربص، ، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغانا، وغواتيماال، وفرنسا، والفلبني، و )األورويب
التفيا، وكوستاريكا، وكولومبيا، وكينيا، و وكوت ديفوار، وفنلندا، وكندا، وفانواتو، ، )(مجهورية ... البوليفارية

ومايل، واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا ليسوتو،وخلتنشتاين، ولكسمربغ، و 
، نوالنرويج، والنمسا، ونيجرييا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهندوراس، وهولندا، والياباناميبيا، الشمالية، 

اإلسالمية)؛ والواليات املتحدة األمريكية. - إيران (مجهورية وأدىل ببيانات أيضا ممثلو الصني، .واليونان
اللجنة الدولية ببيان ممثل وأدىل.املنظمة الدولية للفرنكوفونيةو وأدلت املنظمة االقليمية التالية ببيان: 

تمع املدين التالية أيضا ببيانات: كما أدىل ببيان ممثلو .للصليب األمحر منظمة العفو الدولية، منظمات ا
الفدرالية الدولية حلقوق و التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية؛ ومنظمة رصد حقوق اإلنسان؛و 

؛ ومنظمة منظمة عدل بال حدود، واالئتالف الوطين اإليفواري للمحكمة اجلنائية الدوليةو ؛ اإلنسان
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، للمحكمة اجلنائية الدوليةالنيجريياالئتالف الوطين و من أجل السالم مع احلقيقة والعدالة؛الكينيني 
.للمحكمة اجلنائية الدوليةاألوغندي االئتالف الوطين و ، الربملانيون من أجل عمل عامليو 

التقرير عن أنشطة المكتب- ٤

، أحاطت اجلمعية علما ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٦يف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف -٢١
. )٣(بالتقرير الشفوي املقدم من رئيس اجلمعية، صاحب السعادة السيد صديقي كابا، عن أنشطة املكتب

من أجل مساعدة ةرمسيمثانية اجتماعات عشرة، رابعة وأشار الرئيس إىل أن املكتب عقد، منذ الدورة ال
ا مبوجب نظام روما األساسي.اجلمعية يف االضطالع مبسؤول يا

وأعرب رئيس اجلمعية،نيابة عن املكتب، عن امتنانه للعمل الذي قام به الفريقان العامالن التابعان -٢٢
، ولنجاحهم يف تنفيذ ٢٠١٦للمكتب يف الهاي ونيويورك، وامليسرون، وجهات التنسيق القطرية يف عام 

كاردي (إيطاليا)، والسفري الفارو واليات اجلمعية برئاسة املنسقني، نائيب الرئيس، السفري سباستيانو
للعمل الذي قام به الفريق الدراسي املعين رتياحه أعرب رئيس اجلمعية عن اكما مويرزنغر (أوروغواي).  

كايف (شيلي) والسفري ماسارو تسوجي (اليابان)نفانيتإباحلوكمة برئاسة السفرية ماريا ترييزا دي خيسوس
، والعمل الذي قامت به جهات التنسيق للمجموعتني الذي حل حمّله السفري هريوشي إينوماتا (اليابان)

األوىل والثانية الذي مسح للمكتب بتقدمي التقارير والتوصيات املتصلة بالقضايا اليت تدخل يف إطار واليته 
للجمعية.

، سعى املكتب إىل مواصلة تطبيق التوصيات احملورية لتقييم وترشيد أساليب عمله، ٢٠١٦ويف عام -٢٣
ا الثانية عشرة .)٤(الواردة يف التقرير املقدم إىل اجلمعية يف دور

ذّكر . و )٥(قلق موضوع املتأخراتباملكتب والفريق العامل يف نيويورك تابع، ٢٠١٦عام وطوال-٢٤
ا الدول األطراف بالوفاء بالتزام بالرئيس  فيما يتعلق بتسديد االشرتاكات املقررة اليت وافقت عليها التزاما

اجلمعية بالكامل ويف الوقت املناسب، وأشار أيضا إىل توصية املكتب بتوسيع نطاق العمل املتعلق 
باالشرتاكات غري املسددة واملتأخرات وتكثيفه.

أنشأ ،)٦(من نظام روما األساسي٩٧تطبيق وتنفيذ املادة بشأنمن أجل تنفيذ والية اجلمعية -٥٢
العامل فريق الكتب، يف تقرير رئيس الذي اعتمدها املتوصية الفريق العامل، . وترد املكتب الفريق العامل
.)٧(من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية٩٧تنفيذ املادة التابع للمكتب، بشأن

،ستعقد )٨(أيضا إىل أنه نتيجة للعمل الذي قام به املكتب بشأن التعاونوأشار الرئيس -٢٦
.خبصوص التعاوناجلمعية،كما فعلت يف السنوات املاضية، جلسة عامة 

، شارك املكتب أيضا على نطاق واسع يف تنفيذ اإلجراءات اليت وضعتها اجلمعية ٢٠١٦ويف عام -٢٧
بشأن عدم التعاون واستعراض فعاليتها، وقدم تقريرا إىل اجلمعية يتضمن عدة توصيات هامة للعمل الذي 

اءات اجلمعية تنفيذ البعد غري الرمسي إلجر جمموعة أدوات تستخدم يف و٢٠١٧ينبغي القيام به يف عام 
.)٩(املتعّلقة بعدم التعاون

.الثاين هلذه الوثيقة الرمسيةملرفق نظر اا)٣(
)٤(ICC-ASP/12/59.
)٥ (ICC-ASP/15/28.

لد ICC-ASP/14/20(٢٠١٥الوثائق الرمسية ... الدورة الرابعة عشرة ... (٦) . ٥٩، الفقرة ١، اجلزء األول)، ا
)٧(ICC-ASP/15/35.
)٨(ICC-ASP/15/18.
)٩(ICC-ASP/15//31و.Add.1
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، عقد املكتب مشاورات مكثفة وقدم توصيات هامة فيما يتعلق بعدة جماالت ٢٠١٦وخالل عام -٢٨
، وتنظيم حفل للتعهد )١٠(منها التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني عند تعيني املوظفني باحملكمة

، وخطة )١١(وحصانات احملكمة، وعملية التخطيط االسرتاتيجي للمحكمةبالتصديق على اتفاق امتيازات 
.)١٢(وتنفيذ النظام تنفيذا كامالعمل اجلمعية لتحقيق العاملية لنظام روما األساسي للمحكمة

التطورات يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة، قد رصد املكتب كانوباإلضافة إىل ذلك،  -٢٩
ق املكلفة من احملكمة نيابة عن الدول األطراف األعضاء يف جملس األمن وبفضل التزام جهة التنسي

لس يف فرتة ما بني  لس من جتميع مجيع القرارات واإلجراءات األخرى اليت اختذها ا (إسبانيا)، متكن ا
الدورتني بشأن احملكمة ومن توزيعها على مجيع الدول األطراف.

عاملية احملكمةأنشطته بشكل خاص على التكامل والتعاون و وأشار الرئيس إىل أنه ركز يف -٣٠
والتصديق على التعديالت املعَتمدة يف كمباال. 

طوال العام تنفيذ واليتها املتعلقة واصلتوأبلغ الرئيس اجلمعية بأن أمانة مجعية الدول األطراف -٣١
، وأعرب عن امتنانه ملوظفي ICC-ASP/2/Res.3مبساعدة اجلمعية واهليئات التابعة هلا، وفقا للقرار 

األمانة.

التقرير عن أنشطة المحكمة- ٥

بيان ، استمعت اجلمعية إىل ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٦املعقودة يف األوىل، العامة يف اجللسة -٣٢
القاضية سيلفيا فرناديز دي غورمندي، رئيسة احملكمة، وبيان السيدة فاطو بنسودا، املدعية العامة 

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

تقرير مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا- ٦

بيان ، استمعت اجلمعية إىل ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٦املعقودة يف األوىل، العامة يف اجللسة -٣٣
جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا. ونظرت اجلمعية يف التقرير املقدم ، رئيس نوغوشيموتو السيد 

٣٠إىل ٢٠١٥متوز/يوليه ١عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا يف الفرتة من
ذا التقرير.)١٤(٢٠١٦حزيران/يونيه  ، وأحاطت علماً 

بترشيحات القضاةاللجنة االستشارية المعنية - ٧

ا )١٥(أحاطت اجلمعية علما بتقرير اللجنة االستشارية املعنية برتشيح القضاة -٣٤ بشأن أعمال دور
متويل جلمعية من أجل تابع ألمانة اإنشاء صندوق استئماين أن تطلب اخلامسة عشرة، وبناء عليه، قررت

بالدول واملنظمات الدولية سفر املرشحني من أقل البلدان منوا إىل مكان املقابالت. وأهابت اجلمعية أيضا 
.واألفراد والشركات والكيانات األخرى أن تتربع بسخاء من أجل الصندوق

انتخاب ستة أعضاء في لجنة الميزانية والمالية- ٨

)١٠ (ICC-ASP/15/32.
)١١(ICC-ASP/15/29.
)١٢(ICC-ASP/15/19.
)١٣(ICC-ASP/15/16.

١٤)(ICC-ASP/15/14.
)١٥(ICC-ASP/15/8.
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ا تلقت مثانية ترشيحات ،٢٠١٦أيلول/سبتمرب ١٦يف مذكرة مؤرخة-٣٥ أبلغت األمانة الدول أ
ترشحهم الدول األطراف النتخابات جلنة امليزانية ،مرشحنيمثانيةإىل اجلمعية قائمة من مت وقدّ 

سحب ترشيحها.حكومة بوروندي ، أعلنت ٢٠١٦/نوفمربتشرين الثاين٢٣ويف.)١٦(ةواملالي
، ٢٠١٦/نوفمربتشرين الثاين١٦يفاملعقودتني ، للجمعيةوالعاشرة األوىلتني العامتني ويف اجللس-٣٦

التالية أمساؤهم يف ستةاجلمعية األعضاء الانتخبت، على التوايل، ٢٠١٦/نوفمربتشرين الثاين٢٤يف و 
:٢٠٠٣أيلول/سبتمرب ١٢املؤرخ ICC-ASP/1/Res.5(١٧)وفقاً للقرارة جلنة امليزانية واملالي

؛كارولينا (املكسيك)،أوبازوفرنانديز(أ)
؛أورميت (إيستونيا)،يل(ب)
؛ريد (أملانيا)غ،سوب(ج) 
؛ريشار (فرنسا)،فينو(د)
؛)هيلني (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،وارن(ه)
.(بوركينا فاسو)هفرانسوا ماري ديديي، زوندي(و)

، عن إجراء اقرتاع سري  ICC-ASP/1/Res.5من القرار ١١وفقا للفقرة استغنت اجلمعية، -٣٧
٢١األعضاء الستة يف فرتة والية األعضاء الستة يف جلنة امليزانية واملالية بتوافق اآلراء. وستبدأ وانتخبت 

.)١٨(٢٠١٧نيسان/أبريل

عشرة واعتمادهاخامسةالالنظر في ميزانية السنة المالية- ٩

، استمعت اجلمعية إىل بيانني ٢٠١٦الثاين/نوفمرب تشرين٢١، املعقودة يفالسادسةيف اجللسة-٣٨
ما السيد هرمان فون هيبل، مسجل احملكمة، والسيدة كارولينا ماريا فرنانديز أوبازو، رئيسة جلنة  أدىل 

.)١٩(امليزانية واملالية
، وتقريري ٢٠١٧خالل فريقها العامل، يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام ونظرت اجلمعية، من -٣٩

تشرين٢١املعقودة يف األوىل،يف اجللسة جلنة امليزانية واملالية، وتقارير مراجع احلسابات اخلارجي.
نوفمرب  تشرين الثاين/١٥اجتماعه السابع يوم الذي اّختذه يف وفقا لقرار املكتب ، ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 

.)٢٠(ملشروع مراجعة قلم احملكمة اجلنائية الدوليةاحلسابات ، نظر الفريق العامل يف تقرير مراجعة ٢٠١٦
اعتمدت اجلمعية تقرير الفريق ، ٢٠١٦الثاين/نوفمرب تشرين٢٤، املعقودة يف العاشرةيف اجللسة و -٤٠

)، الذي يتضمن، يف مجلة أمور، توصيات ICC-ASP/15/WGPB/CRP.1العامل املعين بامليزانية الربناجمية (
ا ا ا جلنة امليزانية واملالية يف دور )٢١(والعشرين واليت وافقت عليها اجلمعيةلسابعة الفريق العامل اليت أيد

.ICC-ASP /15/Res.1القرار الواردة يف يزانية يف خمّصصات املمع تعديالت إضافية 
ا بتوافق اآلراء.٢٠١٧يف امليزانية الربناجمية لعام ويف اجللسة نفسها،  نظرت اجلمعية -٤١ ، واعتمد
ا، ويف اجللسة-٤٢ بشأن امليزانية ICC-ASP/15/Res.1اعتمدت اجلمعية، بتوافق اآلراء، القرارذا

الربناجمية خبصوص ما يلي:

)١٦(ICC-ASP/15/6.
ّ            كما ع د ل بالقرار  )١٧( ُICC-ASP/2/Res.4.
.ICC-ASP/15/38وICC-ASP/15/37انظر أيضا الوثيقتني )١٨(
انظر املرفق الرابع هلذه الوثيقة الرمسية. ) ١٩(
)٢٠(ICC-ASP/15/27.
لد الثاين، اجلزء )، ICC-ASP/15/20(٢٠١٦الوثائق الرمسية ... الدورة اخلامسة عشرة ... )٢١( .٢-باءا
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٣٠٠٥٨٧١٤٤، مبا يف ذلك االعتمادات اليت بلغ جمموعها٢٠١٧امليزانية الربناجمية لعام (أ)
املبالغ بفوائد ختفيض هذا املبلغ . وّمت يورو للربامج الرئيسية وجداول املوظفني املتعلقة بكل برنامج رئيسي

؛مشروع املباين الدائمة:٢-املقابلة للربنامج الرئيسي السابع
؛٢٠١٧صندوق رأس املال العامل لعام (ب)
؛إنشاء خط ائتمان(ج)
؛صندوق الطوارئ(د) 
؛نفقات احملكمةصةجدول األنصبة املقررة حل(ه) 
؛٢٠١٧متويل االعتمادات لعام (و)
؛مباين احملكمة(ز)

؛٢٠١٦لعامنقل األموال بني الربامج الرئيسية يف إطار امليزانية الربناجمية املعتمدة(ح) 
؛٢٠١٥عاملالبيانات املالية(ط) 
؛املاليةوالقواعدتعديالت على النظام املايل ال(ي)
احلسابات؛مراجعة(ك)
وضع مقرتحات امليزانية؛(ل)
؛ امليزانيةوضع عملية لتحسني سرتاتيجيالنهج اال(م)
املوارد البشرية؛(ن)
احملكمة اجلنائية الدولية؛يف قضاة الرواتب (س)
اإلحاالت من جملس األمن.(ق)

النظر في تقارير مراجعة الحسابات-١٠

، استمعت اجلمعية إىل البيان ٢٠١٦الثاين/نوفمرب تشرين٢١، املعقودة يفالسادسةيف اجللسة-٤٣
وأحاطت اجلمعية علماً مع التقدير بتقريري نيابة عن مراجع احلسابات. لالسيد ليونيل فاريبهالذي أدىل

٣١كانون الثاين/يناير إىل ١مراجع احلسابات اخلارجي بشأن مراجعة البيانات املالية للمحكمة للفرتة من 
، فضال عن تقرير )٢٣(، والصندوق االستئماين للضحايا عن نفس الفرتة)٢٢(٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

تقرير مراجعةو ،)٢٤(٢٠١٥السنة املالية -عن التقارير املالية واإلدارية ملشروع املباين الدائمة املراجع
شروع مراجعة قلم احملكمة موتقرير مراجعة حسابات ،)٢٥(املباين الدائمةمشروععن أداء ميزانيةاحلسابات

.)٢٦(اجلنائية الدولية

مباني المحكمة-١١

، بالتقرير ٢٠١٦الثاين/نوفمرب تشرين٢٢املعقودة يف السابعة جلمعية علماً، يف جلستها أحاطت ا-٤٤
.)٢٧(الدائمة، وبالتقرير عن أنشطة جلنة املراقبةالشفوي املقدم من رئيس جلنة املراقبة املعنية باملباين 

.١- اجلزء جيماملرجع نفسه، )٢١(
.٢-جلزء جيمرجع نفسه، اامل)٢٢(
.١-اجلزء جيمرجع نفسه، امل)٢٤(
)٢٥(ICC-ASP/15/4.
)٢٦(ICC-ASP/15/27.
)٢٧ (ICC-ASP/15/17.
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، اعتمدت اجلمعية بتوافق اآلراء  ٢٠١٦الثاين/نوفمرب شرينت٢٤، املعقودة يف عاشرةويف اجللسة ال-٤٥
املباين الدائمة.بشأنICC-ASP/15/Res.2القرار

اإلثباتالتعديالت على نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد -١٢

يف باإلمجاع واعتمدت اجلمعية .)٢٨(أحاطت اجلمعية علما بتقرير الفريق العامل املعين بالتعديالت-٤٦
الذيICC-ASP/15/Res.4القرار،٢٠١٦الثاين/نوفمرب شرينت٢٤، املعقودة يف العاشرةجلستها 

وتعاجل ) (ب) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ٢(١٤٤القاعدة و ١٠١لقاعدة مبوجبه اعّدلت
وتقدمي ترمجة جزئية عن الرتمجات خطار باإلزمنية فيما يتعلق الفرتات الالتعديالت، على التوايل، بدء هذه 

من قرارات احملكمة.

التعاون-١٣

، يف موضوع ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٨نظرت اجلمعية يف جلستها السادسة، املعقودة يف -٤٧
التعاون الفعال واملساءلة عن اجلرائم املنصوص عليها يف "التعاون مع احملكمة من خالل حلقة نقاش حول 

.مسامهة املبادرات الوطنية واإلقليمية واحلكومية الدولية"نظام روما األساسي: 
، اعتمدت اجلمعية، بتوافق ٢٠١٦ين الثاين/نوفمرب شر ت٢٤، املعقودة يف العاشرةويف اجللسة العامة -٤٨

. بشأن التعاونICC-ASP/15/Res.3اآلراء، القرار 

كفاءة وفعالية المحكمةتعزيز  -١٤

عقدت اجلمعية حلقة نقاش عامة ، ٢٠١٦شرين الثاين/نوفمرب ت٢٢، املعقودة يفالثامنةاجللسةيف -٤٩
ه تالذي قدمالتقرير الثاينبرحبت اجلمعية و . )٢٩(اجلنائية الدوليةحول موضوع مؤشرات األداء للمحكمة 

اعرتفت شجعت احملكمة على مواصلة جهودها يف هذا الصدد، و و ، )٣٠(تطوير مؤشرات األداءعنحملكمة ا
اجلارية.دور الدول األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين يف هذه العملية ب

التابعة للمكتب والجمعيةاستعراض أساليب عمل الهيئات الفرعية -١٥

القرارات جلمعيةااعتمدت ، ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤املعقودة يف ، احلادية عشرةيف اجللسة -٥٠
ارطة الطريق العامة للتسهيالت، ومدة واليات امليسرين وجهات خباملتخذة فيما يتعلق، يف مجلة أمور، 

ااالتصال السنوية وإدراج شرائح عامة حول اات املقررة، ومدة دورا، وتقييمات الواليوالتقارير املتصلة 
بنود معينة من جدول األعمال يف هذه الدورات.

المحكمة الجنائية الدوليةباتّفاق حصانات وامتيازاتحفل التعهد -١٦

احتفاال عقدت اجلمعية ، ٢٠١٦شرين الثاين/نوفمرب ت٢٢، املعقودة يفالسابعةاجللسةيف -٥١
أسرتاليا وبريو انالطرفتانالدولتعّهدت حيث ، نظّمته اجلهة املنّسقة أال وهي بلجيكا، للتعهدات

، وهو ٢٠١٨متوز/يوليو ١قبل تفاق بشأن امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدوليةبالتصديق على اال
تفاق بشأن تصديق على االما تعّهد السلفادور أيضًا بالكتاريخ الذكرى العشرين لنظام روما األساسي.  

)٢٨(ICC-ASP/15/24وAdd.1وAdd.2.
)٢٩(-session/Pages/ASP15-cpi.int/en_menus/asp/sessions/documentation/15th-.icchttps://asp

Plenary.aspx. )٣٠ (indicators-performance-of-report-courts-cpi.int/Pages/item.aspx?name=second-https://www.icc.
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شرين الثاين/نوفمرب ت٢٣، املعقودة يفالتاسعةاجللسةيف .  امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية
متيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية. دعمها الأعربت نيجرييا عن، ٢٠١٦

األطرافالدورات المقبلة لجمعية الدولانعقاد ومكان موعدالقرار بشأن -١٧

، قررت اجلمعية أن تعقد ٢٠١٦الثاين/نوفمرب تشرين٢٤، املعقودة يف احلادية عشرةيف اجللسة -٥٢
ا ال ا ، و ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب١٤إىل٤، يف الفرتة مننيويوركعشرة يف سادسةدور دور

الهاي.عشرة يف سابعة ال

الدورتين المقبلتين للجنة الميزانية والماليةنعقادومكان اموعدالقرار بشأن -١٨

، قررت اجلمعية أن تعقد ٢٠١٦الثاين/نوفمرب تشرين٢٤، املعقودة يف احلادية عشرةيف اجللسة -٥٣
أيار/مايو٥إىل ١والعشرين يف الهاي، يف الفرتة من تاسعة والعشرين والثامنة جلنة امليزانية واملالية دورتيها ال

، على التوايل.٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٢٩إىل ١٨، ومن ٢٠١٧

سائل أخرىم-١٩

لسة املفتوحة للمكتباجل)أ(

أعلن الرئيس عقد جلسة مفتوحة ، ٢٠١٦الثاين/نوفمرب تشرين١٦املعقودة يف األوىل،اجللسة يف-٥٤
إشراف حتت ، االجتماعوّمت عقد هذا .)٣١(يقيا واحملكمة اجلنائية الدولية""العالقة بني أفر حولللمكتب 

ممثل جلنة شارك من املتحدثني البارزين. و شارك فيه اثنان و ،٢٠١٦الثاين/نوفمرب تشرين١٨الرئيس، يف 
موعات اإلقليمية يف النقاش، ٤٠االحتاد األفريقي و ن من ااثنو دولة من الدول األطراف من مجيع ا

تمع املدين.  تبادل لمبادرة الرئيس اليت منحتها فرصة بالأبرزت الدول أمهية املناقشة ورحبت و منظمات ا
م اجلمعية. واتُّ  فق على أن احلوار وسيلة إجيابية ملعاجلة خماوف صريح لوجهات النظر حول القضايا اليت 

تطور أكثر من ذلك. يستمر و يالدول األفريقية، وأنه ينبغي أن 

مجعية الدول األطرافأعمالملشاركة أقل البلدان منوا يفالصندوق االستئماين )ب(

ا يف الصندوق االستئماين ملشاركة البلدان األقل منوا أليرلندا أعربت اجلمعية عن تقديرها -٥٥ ملسامها
اجلمعية.نشطةوالدول النامية األخرى يف أ

االستئماين حلضور الدورة لصندوق استخدما اقدأن اثنني من الوفود الحظت اجلمعية بارتياح -٥٦
اخلامسة عشرة للجمعية.

.ICC-ASP /15/36يف الوثيقة"العالقة بني أفريقيا واحملكمة اجلنائية الدولية"بشأنلرئيس لرمسي اللخص غري يرد امل)٣١(
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لجزء الثانيا
، والوثائق ذات الصلة٢٠١٧المراجعة الخارجية للحسابات، والميزانية البرنامجية لعام 

مقدمة-ألف
املقدمة ٢٠١٧امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام (اجلمعية) كان معروضا على مجعية الدول األطراف-١

تقريري جلنة امليزانية ، و )١(٢٠١٦آب/أغسطس ١٧من مسجل احملكمة اجلنائية الدولية (احملكمة) يف 
انات املالية بي، وال)٣(والعشرينسابعة، وال)٢(والعشرينسادسةاليهاعن أعمال دورتواملالية (اللجنة) 

انات املالية بيوال، )٤(٢٠١٥األول/ديسمربانون ك٣١كانون الثاين/يناير إىل ١للفرتة من محكمة لل
. )٥(٢٠١٥انون األول/ديسمربك٣١كانون الثاين/يناير إىل ١للضحايا للفرتة من ق االستئماينو للصند

ا الالتقرير ثالث لوكان معروضا على اجلمعية أيضا املرفق ال الذي نوالعشريسابعة لجنة عن أعمال دور
ميزانيات الربامج الرئيسية على امليزانية. بشأن اللجنة املقدمة منتوصياتيبني آثار  ال

، استمعت اجلمعية إىل بيانات مقدمة من مسجل احملكمة، السيد سادسةجللسة العامة الاويف -٢
اخلارجي جع، وممثل املرا)٦(نة، السيدة كارولينا ماريا فرينانديز أوبازوجاللةهريمان فون هيبل، ورئيس

ليونيل فاريل. وساعد الفريق العامل أيضا نائب رئيس السيد -، )فرنسابديوان احملاسبة(للحسابات
اللجنة، السيد  هيتوشي كوزاكي، وعضو اللجنة، السيدة أيلينا سوبكوفا. 

. ٢٠١٦شرين الثاين/نوفمرب ت٢٣و٢١يومياملعين بامليزانية الربناجمية يفواجتمع الفريق العامل-٣
نهائية.ه التار ووضع صيغر ريق العامل يف هذا االجتماع يف مشروع القفونظر ال

المراجعة الخارجية للحسابات-باء
ذات تعليقات اللجنة بع اخلارجي للحسابات و جعلما مع التقدير بتقرير املرامعية أحاطت اجل-٤

ا الدو عن أعمال الصلة الواردة يف التقرير .والعشرينسابعة ر
)٧(معية يف تقرير مراجع احلسابات عن مشروع مراجعة قلم احملكمة اجلنائية الدوليةاجلونظرت -٥

.٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٥عمال بالقرار الذي اختذه املكتب يف اجتماعه السابع املعقود يف 
توازن بني راجعة على التمثيل اجلغرايف والاملتقدمي التقرير. وفيما يتعلق بتأثري مشروع بالدول ورحبت -٦

أن هناك حاجة إىل مزيد يف عملية التوظيف و أنه يلزم املزيد من الشفافية بعض الدول تاجلنسني، أكد
املعلقة أمام القضاياشكوك حول وأثريت املناصب اإلدارية. التمثيل يف املناصب العليا و ات يفتحسينمن ال

اتكاليف احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية نتيجة للمراجعة وال . ولوحظ أنه يف حني احملتملة املرتبطة 
ميكن التأكد و فإن التأثري التشغيلي أكثر من ذلك حىت اآلن، احمدوداملراجعة على امليزانية ال يزال أن تأثري 

يف السنوات القادمة.الطويلة األجل اآلثار من 

لد الثاين، اجلزء ألف.(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الوثائق الرمسية ... الدورة اخلامسة عشرة .... ) ١( ، ا
.١-اجلزء باءاملرجع  نفسه، )٢(
.٢-باءاملرجع نفسه، اجلزء )٣(
.١- جيمنفسه، اجلزء املرجع)٤(
.٢- جيماملرجع نفسه، اجلزء )٥(
وثيقة الرمسية.لانظر املرفق الرابع هلذه ا)٦(
)٧(ICC-ASP/15/27.
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االعتمادات-جيم
، ويشمل هذا يورو٠٠٠٢٣٨١٥٠حنو٢٠١٧لعام انية الربناجمية املقرتحة للمحكمةز بلغت املي-٧

يورو.٣٠٠٩٨٧٢البالغ قدره ٢-الرقم قرض الدولة املضيفة يف إطار الربنامج الرئيسي السابع
ا السابعة والعشرين ووجدت جلنة امليزانية واملالية عند قيامها -٨ ص أويل للميزانية حبفيف دور

اخلربة وكذلك بناء على ستقبلية لإلنفاق، على التوقعات احلالية واملناءب،٢٠١٧حة لعام رت الربناجمية املق
ختفيضات اقرتحت اللجنة ، لذلكنتيجة حتقيق وفورات فيها. و أن هناك عدة جماالت ميكن املكتسبة،

، مبا يف ذلك قرض الدولة املضيفة يف يورو٥٧٠٥٧٩١٤٧على خمصصات امليزانية ليبلغ جمموع امليزانية
يورو.٣٠٠٩٨٧٢البالغ قدره ٢-يسي السابعالربنامج الرئإطار 

التوصيات الواردة يف تقرير اللجنة مع تعديالت إضافية يف اعتمادات امليزانية، على اجلمعية أيدت و -٩
.ICC-ASP/15/Res.1النحو املبني يف القرار 

يورو.٣٠٠٥٨٧١٤٤البالغ قدرها٢٠١٧ووافقت اجلمعية على اعتمادات امليزانية لعام -١٠
مشروع املباين :٢-الربنامج الرئيسي السابعيف أحاطت اجلمعية علما مبا ترتب على التخفيضات و -١١

املستوى اإلمجايل من اخنفاض يف يورو٣٠٠٩٨٧٢البالغ قدرها نتيجة للفوائد على القرض الدائمة
.يورو٠٠٠٦٠٠١٤١إىل٢٠١٧ة لعام يالربناجميزانية املقررة للملالشرتاكات 

توفري املساعدة التقنية من اللجنة الذي قامت به عمل للاالدول األطراف عن تقديرهوأعربت-١٢
اختصاص الدول األطراف، من يزانية املقرتحة املللدول. والحظت بعض الدول أن القرار النهائي بشأن 

.شأنتوجيهات يف هذا التقدم وأن توصيات اللجنة 

طوارئصندوق ال-دال
.ماليني يورو٧قررت اجلمعية اإلبقاء على صندوق الطوارئ يف مستوى -١٣
اية العاموأذنت -١٤ بعد تغطية التكاليف اجلمعية للمحكمة مبناقلة األموال بني الربامج الرئيسية يف 

واحد بينما يف برنامج رئيسي إذا تعذر استيعاب تكاليف أنشطة مل تكن متوقعةالزائدة للمباين الدائمة
قبل ٢٠١٦يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرى، من أجل التأكد من استنفاد مجيع املبالغ املعتمدة لعام 

صندوق الطوارئ.لجوء إىل ال

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

وقررت اجلمعية أيضا أن تستخدم احملكمة الفوائض املالية واالشرتاكات .مليون يورو١١,٦مببلغ ٢٠١٧
.العاملاملالرأساحملدد لصندوقلبلوغ املستوىاملقررة فقط 

إنشاء خط ائتمان-واو
إلنشاء خط ائتمان بسبب مشاكل السيولة يف الطلب املقدم من قلم احملكمة نظرت اجلمعية -١٦

إىل إنشاءحملكمةتسعى اغري املسددة وقررت أن املتأخرات واالشرتاكات املقررة النامجة عن ارتفاع مستوى
منتصف إىل ٢٠١٦للفرتة من كانون األول/ديسمرب يورو سبعة مالينيخط ائتمان مومسي يصل إىل 

صندوق رأس املال استخدام مالذ أخري بعد واستخدامه كلتغطية النقص يف السيولة٢٠١٧فرباير شباط/
بصفة استثنائية ومؤقتة.صندوق الطوارئخدام واستبالكاملالعامل
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بالكميات اليت تكون يف حاجة و أن تنشئ كمالذ أخري محكمةأيضا أنه جيوز للوقررت اجلمعية -١٧
ل من عام الربع األو و ٢٠١٧عام يف الفرتة من الربع األخري لحمدودة مومسية خطوط ائتمان قصوى إليها

لتغطية النقص يف السيولة املؤقتة املقبلة، رهنا بأي توصيات من جلنة امليزانية واملالية وموافقة ٢٠١٨
عليها.يف الوقت املناسباملكتب 

٢٠١٧تمويل االعتمادات لعام -زاي
٠٠٠٦٠٠١٤١أن يبلغ جمموع االشرتاكات املقررة٢٠١٧فيما يتعلق بعام اجلمعيةقررت -١٨

يورو.
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لجزء الثالثا
القرارات التي اعتمدتها جمعية الدول األطراف

ICC-ASP/15/Res.1القرار

٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمري ٢٤العاشرة  املعقودة يف يف اجللسة العامةمد بتوافق اآلراءعتُ ا
ICC-ASP/15/Res.1

،٢٠١٧قرار جمعية الدول األطراف بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 
، وجدول األنصبة المقررة لتوزيع ٢٠١٧وصندوق رأس المال العامل لعام 

، ٢٠١٧االعتمادات لعام نفقات المحكمة الجنائية الدولية، وتمويل
وصندوق الطوارئ

إن مجعية الدول األطراف،
٢٠١٧عام ليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") امليف نظرت وقد

ذه امليزانية الواردة يف تقريري جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") عن أعمال  واالستنتاجات والتوصيات املتعلقة 
ها السادسة والعشرين والسابعة والعشرين،يدورت

٢٠١٧لعام الميزانية البرنامجية -ألف
املبينة يورو يف أبواب االعتمادات ٣٠٠٥٨٧١٤٤جمموعها يبلغ اعتمادات توافق على-١

:يف اجلدول التايل

بآالف اليوروباب االعتماد
٥٣٦,٠١٢اهليئة القضائيةالربنامج الرئيسي األول
٩٧٤,٢٤٤ةالعامةمكتب املّدعيالربنامج الرئيسي الثاين

٦٣٢,٦٧٦قلم احملكمةالثالثالربنامج الرئيسي 
٦١٨,٨٢أمانة مجعية الدول األطرافالربنامج الرئيسي الرابع

١٤٥٤,٩املباينالربنامج الرئيسي اخلامس
١٧٤,٥٢للضحاياأمانة الصندوق االستئماينالربنامج الرئيسي السادس
٥١٤,٨آلية الرقابة املستقلة٥- الربنامج الرئيسي السابع
٦٩٤,٢مكتب املراجعة الداخلية٦- الربنامج الرئيسي السابع

موع الفرعي ٦٠٠,٠١٤١ا
٢٩٨٧,٣قرض الدولة املضيفة٢- الربنامج الرئيسي السابع

٥٨٧,٣١٤٤المجموع
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ا يف املباين الدئمةاليت أخذت خبيار األطرافالدول بأنعلماً حتيط-٢ دفعة واحدة تسديد مدفوعا
لربنامج الرئيسي قررة املقابلة لاالشرتاكات املتدخل يف حساب بكاملها لن ملدفوعات هذه اسددتواليت 
يورو؛٣٠٠٩٨٧٢قدرها(قرض الدولة املضيفة) البالغ٢- السابع

يف امليزانية عتمادات ؤدي إىل ختفيض مستوى االستاالشرتاكاتبأن هذه أيضاً حتيط علماً -٣
٠٠٠إىليورو ٣٠٠٥٨٧١٤٤تقريرها الشرتاكات الدول األطراف منيلزم اليت٢٠١٧عامالربناجمية ل

؛هاءوفقاً للمبادئ املبينة يف القسم يتم حتديدههذا املبلغ سوأن يورو ٦٠٠١٤١
ملالك املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله:اجلدول التايلتوافق أيضاً على -٤

اهليئةالقضائية
مكتب 

ةالعامةاملّدعي
قلم 
احملكمة

أمانة مجعية 
الدول 
األطراف

أمانة 
الصندوق 
االستئماين 

ضحايالل
آلية الرقابة 
املستقلة

مكتب 
املراجعة 
موعالداخلية ا

١١وكيل أمني عام
أمني عام 

١١٢مساعد
٢- مد
١٣٣١١١٩- مد
٥٤١٧٢٢١١٤٥-ف
٤٣٣٦٤٣١٤١١٨٩-ف
٣٢٠٧٧٨٥١٢١١٨٦-ف
٢١٢٧١٨٩١١١٧٤-ف
١٣٣٥٣٨-ف

موع الفرعي ٣٩٢٣٩٢٤٨٥٧٣٣٥٤٤ا
١١١٥٣٢٠ر ر-خ ع 
١٢٧٧٣١١٢٢١١٤٠٦ر أ–خ ع 

موع الفرعي ١٣٧٨٣٢٦٥٢١١٤٢٦ا
٥٢٣١٧٥٧٤١٠٩٤٤٩٧٠المجموع

٢٠١٧المال العامل لعام صندوق رأس -باء
،إن مجعية الدول األطراف

ايفواملاليةامليزانيةبتوصية جلنةإذ حتيط علما  باعادة مستوى صندوق رأسوالعشرينالسابعةدور
٢٠١٦يف ميزانية احملكمة املعتمدة لعام تقريباواحداحملكمة يف شهرإىل ما يعادل نفقاتالعاملاملال

،)١()مليون يورو١١,٦(

لد ا،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦اخلامسة عشرة ...  الدورة ...الوثائق الرمسية)١( ، الفقرة ٢- باء، اجلزء لثاينا
١٤٤.
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،)٢(السنوات للتمويلزمين متعددبتوصية اللجنة بالنظر يف جدولإذ حتيط علما أيضا 
يورو؛٩٨٣٤٠٥٧قد أنشئ مببلغ ٢٠١٦لعام العاملاملالرأسصندوقأنتالحظ-١
ماليني يورو؛٣,٥يبلغ العاملاملالرأسلصندوقاحلايلاملستوىأنتالحظ أيضا-٢
للمسجل تأذنمليون يورو و١١,٦مببلغ٢٠١٧لعامالعاملاملالرأسإنشاء صندوقتقرر -٣

للمحكمة؛املاليةوالقواعداملايلالنظاممنالصلةذاتلألحكاموفقاالصندوقمنبتقدمي سلف

.العاملاملالرأساحملدد لصندوقلبلوغ املستوىالفائضةاألموالاستخداماحملكمةإىلتطلب-٤

ائتمانخط إنشاء-جيم
،إن مجعية الدول األطراف

بصفةالتمويلفيما خيصّ ICC-ASP/14/Res.1املنصوص عليها يف القراراإلجراءات بذّكر إذ ت-١
؛يف تسديد االشرتاكات املقررةاملتأخراتالناتج عن النقص يف السيولةمؤقتة من أجل استكمال

بأن تكون احملكمة قادرة على االتصال بالبنوك للحصول على جلنة امليزانية واملاليةإىل توصية تشري-٢
؛)٣(خط ائتمان مومسي

ماليني ٧أنه ينبغي للمحكمة أن تسعى إىل احلصول على خط ائتمان مومسي يصل إىل رتقر -٣
من أجل استكمال النقص ٢٠١٧إىل منتصف شباط/فرباير ٢٠١٦يورو للفرتة من كانون األول/ديسمرب 

املتوقع يف السيولة واستخدامه كمالذ أخري فقط بعد استخدام صندوق رأس املال العامل بالكامل واللجوء
، أن أي تكاليف ذات الصلة ستتكّبدها احملكمةأيضاً وتقرر مؤقتا وبصفة استثنائية إىل صندوق الطوارئ، 

وأن تتخذ كل اخلطوات املمكنة للتقليل من تكاليف خط اإلئتمان؛
يةائتمانوط خطإنشاء أنه جيوز للمحكمة، كمالذ أخري وباملبالغ الضرورية فحسب، كذلكر  تقر -٤

من أجل استكمال النقص املتوقع يف ،٢٠١٨والربع األول من سنة ٢٠١٧سنة ة تقتصر على مومسي
ومبوافقة املكتب يف الوقت رهنًا بأي توصيات ذات الصلة تقدمها جلنة امليزانية واملالية، السيولة مستقبًال، 

، أثناء اجتماع مفتوح ملشاركة الدول األطراف بصفة مراقب؛املناسب
اسداداألطرافالدولمجيعإىلتطلب-٥ . املناسبالوقتاملقررة يفاالشرتاكاتمنمدفوعا

مستوىمنللحدّ الالزمةاخلطواتواختاذجادةجهودبذلاألطرافوالدولاحملكمةإىلوتطلب
.للمحكمةالسيولةمشاكللتجنبممكنحدأقصىإىلاملسددةغريواالشرتاكاتاملتأخرات

صندوق الطوارئ-دال
مجعية الدول األطراف،إن 

ماليني ١٠صندوق الطوارئ مببلغ ئ مبوجبه الذي أنشICC-ASP/3/Res.4قرارها إىل شريإذ ت
كل يف خيارات لتجديد موارد  أن ينظر املكتب إىل الذي طلبت فيه ICC-ASP/7/Res.4، وقرارها يورو
صندوق الطوارئ وصندوق رأس املال العامل،من 

.١٤٨الفقرة املرجع نفسه، )٢(
.١٥١الفقرة املرجع نفسه،)٣(
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ا احلادية عشرة والثالثة امليزانية واملالية مبشورة جلنة وإذ حتيط علماً  يف التقارير عن أعمال دورا
عشرة والتاسعة عشرة واحلادية والعشرين،

ماليني يورو؛٥,٨صندوق الطوارئ يبلغ  املستوى احلايل لأن تالحظ -١
؛٢٠١٧عام لماليني يورو ٧,٠قدره البالغ واه احلكمي عند مستالطوارئ إبقاء صندوق رتقر -٢
يف ضوء املزيد من قيد االستعراضماليني يورو٧,٠إبقاء العتبة البالغ قدرها املكتب إىلتطلب -٣

.الطوارئصندوقعن أعمال اخلربة 

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

اشرتاكات الدول األطراف وفقا جلدول متفق عليه أن حتسب ٢٠١٧عام يتعلق بفيما قررت-١
، ٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة لألنصبة املقررة، يستند إىل اجلدول الذي تعتمده األمم املتحدة مليزانيتها العادية 

؛)٤(اجلدولهذاوفقا للمبادئ اليت يستند إليها تعديله و 
وأقلاملسامهنياملقررة ألكربلالشرتاكات أقصىحدينطبق أيذلك،إىلأنه، باإلضافةتالحظ-٢

على جدول األنصبة املقررة للمحكمة.املتحدةلألممالعاديةيف امليزانيةمنواالبلدان

٢٠١٧تمويل االعتمادات لعام -واو
،إن مجعية الدول األطراف

٢-لربنامج الرئيسي السابعأن املدفوعات املقابلة للقرض املقدم من الدولة املضيفة يف اتالحظ-١
األطراف مبقدار اليت يلزم تقييمها لتحديد االشرتاكات املقررة للدولامليزانيةستقلل مستوى اعتمادات

يورو؛٣٠٠٩٨٧٢
اليت يورو ٠٠٠٦٠٠١٤١قدرهامتويل اعتمادات امليزانية البالغ ٢٠١٧عام يتعلق بفيما رقرِ ت-٢

من ٢-٥و١-٥ينوفقًا للبندالقسم ألف من هذا القرارمن ١مبوجب الفقرة وافقت عليها اجلمعية 
النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة.

مباني المحكمة-زاي
،إن مجعية الدول األطراف

املسائل املالية املعلقة لتسويةCourtysحتيط علما مبشروع االتفاق بني مدير املشروع واملقاول العام -١
بزيادة غالف امليزانية وتأذنمليون يورو، ١,٧٥اليت تتجاوز غالف امليزانية املأذون به من اجلمعية مبقدار 

مليون يورو. ٢٠٥,٧٥مليون يورو وتكون بذلك امليزانية االمجالية للمشروع ١,٧٥املوحد مبقدار 

٢٠١٦لعام ميزانية البرنامجية المعتمدة الفي إطار مناقلة األموال بين البرامج الرئيسية-حاء
إن مجعية الدول األطراف،

.١١٧نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة )٤(
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واب االعتمادات بمن النظام املايل، ال جيوز إجراء مناقالت بني أ٨-٤أنه مبوجب البند إذ تدرك
إال بإذن منها،

اية أن يتم، قبل مناقلة األموال بني الربامج الرئيسية ر قرِ ت-١ الزيادة يف تغطية ، ٢٠١٦عام يف 
أموال مشروع املباين الدائمة على مدى عدة سنوات البالغ لىعبالفائدة املرتاكمةتكاليف املباين الدائمة 

يورو وأي فائض من املوارد غري املنفقة املوجودة يف إطار الربامج الرئيسية للميزانية ٣٢٦٥٥٣قدرها 
؛٢٠١٦العادية للمحكمة لعام

الربامج الرئيسية أي أموال متبقية منمناقلة للمحكمة ه جيوز لممارسة املتََّبعة، أنا لوفق، أيضارقرِ ت-٢
اية  أو مل يكن من متوقعة إذا تعذر استيعاب تكاليف أنشطة مل تكن بعد تغطية الزيادة ٢٠١٦عام يف 

من أجل ضمان ، بينما يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرىواحد برنامج رئيسي بدقة يف املمكن تقديرها 
ستنفاد املبالغ املعتمدة لكل برنامج رئيسي قبل استخدام صندوق الطوارئ.ا

٢٠١٥البيانات المالية لعام -طاء
إن مجعية الدول األطراف،

بالعرض الذي قدمه املراجع اخلارجي للحسابات للبيانات املالية للمحكمة لعام ترحب إذ 
٢٠١٥،

اآلثار احملتملة للحسابات املشفوع بتحفظ مفاده أنه باستثناءاخلارجيرأي املراجعوإذ تدرك 
محكمة للعن الوضع املايل ة سليمة نظر البيانات املالية ، تقدم املباين الدائمةالنهائية ملشروع تكاليف لل

،، طبقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١يف اجلنائية الدولية
املشفوع بتحفظ رأيه غالباسيغري أنه باللجنة اخلارجي للحسابات أبلغ راجع أن املذ تالحظوإ

إذا ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب٣١املباين الدائمة يف برأي غري مشفوع بتحفظ فيما يتعلق حبسابات 
:)٥(أو بعدها مباشرة٢٠١٦نوفمرب تشرين الثاين/يف اليت ستعقداجلمعيةأثناء الشروط التالية استوفيت 

مليون يورو؛١,٧٥مبا يبلغ قدره ملباين الدائمة تكاليف اتجاوز أن تأذن اجلمعية ب(أ)
؛Courtysشركة ني احملكمة و بتعلق بالتكلفة النهائية للمبايناملالتوقيع على االتفاق (ب)
جتاوز التكاليف؛مذكرة تفسريية ألسباب مع وإعادة إصدارها البيانات املالية تعديل(ج)

لقرار،اهذامنواوالفرعمن١الفقرةتالحظوإذ
إىل املسجل أن يضع الصيغة النهائية لالتفاق وأن يوقع عليها باسم احملكمة، وأن يعدل تطلب-١

البيانات املالية ويعيد إصدارها.

التعديالت على النظام المالي والقواعد المالية-ياء
األطراف،إن مجعية الدول 

ا األوىل يف )٦(اعتبارها النظام املايل والقواعد املاليةتضع يف إذ ما اجلمعية يف دور ٩الذين اعتمد
، بصيغتها املعدلة،٢٠٠٢أيلول/سبتمرب

لد ا،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦اخلامسة عشرة ...  الدورة ...الوثائق الرمسية)٥( .٢١٧، الفقرة ٢-باء، اجلزء لثاينا
دال.- الثايناجلزء ،Corr.1)و(٢٠٠٢ICC-ASP/1/3.. األوىل .الدورة ...الوثائق الرمسية)٦(
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ا السابعة والعشرينتضع يف وإذ ،)٧(اعتبارها أيضا توصية جلنة امليزانية واملالية يف دور
.من النظام املايل على النحو املبني يف املرفق األول هلذا القرار٦و٣تعديل البندين تقرر-١

مراجعة الحسابات-كاف
إن مجعية الدول األطراف،

؛)٨(بالتقرير السنوي للجنة املراجعةترحب -١
حبيث على متديد والية مراجع احلسابات اخلارجي، ديوان احملاسبة بفرنسا، مدة سنتنيوافقت-٢

.٢٠١٩و٢٠١٨تشمل البيانات املالية للمحكمة والصندوق االستئماين للضحايا لعامي 

الميزانيةمقترحاتوضع-الم
إن مجعية الدول األطراف،

ال ُتطَلب الزياداتحيث،٢٠١٨الربناجمية لسنة للميزانيةمستداماقرتاحتقدمياحملكمةإىلتطلب-١
وبعدإليهااملوكلةاألنشطةلغرضإال عند الضرورة٢٠١٧املعتمدة لعام امليزانيةمستوىفوقاملقرتحة

؛والكفاءةاالدخاربواسطةالزياداتهذهلتمويلاملمكنةاخلطواتكلاختاذ
مفصلةيتضمن معلومات٢٠١٨الربناجمية لسنةيف امليزانيةمرفقاتقدمأناحملكمةإىلتطلب-٢

وستتّم إحاطة جلنة. ٢٠١٨لعاموالتقديرات٢٠١٧عاميفحتقيقهامتاليتوالكفاءةاالدخارحول
اُتدرجوسوفاحملكمة،قبلمناملتخذةالتدابريبشأنوالعشرينالتاسعةالدورةامليزانية واملالية قبل تعليقا

نظيمالتجماالتتشملأناحملتملةوالكفاءاتاألطراف. من شأن الوفوراتالدولمجعيةإىلتقاريرهايف
واخلدمات اجلديدة،على األنشطةاحلالينيتوزيع املوظفنيوإعادةاخلدمات،تبسيطمن قبيلاإلداري،

وإدارة أماكنواالتصاالت،السفر،وسياساتوالنشروالطباعةاالجتماعاتومدةاالستشارية، والتوثيق
االت األخرى اليت حتددهاالعمل احملكمة؛وغري ذلك من ا

خاللمنالتاليةللسنةالتكاليفتعرضأنينبغياملقرتحةالربناجميةامليزانيةبأنكذلكوتذّكر  -٣
تلكعلىالتغيرياتاقرتاحمثاحلالية،األنشطةعلىاحلفاظتكاليفيف املقام األول علىالضوءتسليط

.التغيرياتهلذهالكاملةالتكاليفحساباتذلكيفمبااألنشطة

ستراتيجي لتحسين عملية الميزنةالنهج اال-ميم
إن مجعية الدول األطراف،

ومكتب هيئة القضائيةلاملطلوبني للسماح لستقالل والسرية الاحرتام اضرورةإذ تضع يف اعتبارها 
ماةالعامةاملدعي ،بالقيام بواجبا

تقديرات مالية دقيقة وشفافة تها على وأنشطهابراجماالعتماد يف احملكمة إىل االستمرار يف دعوت-١
؛تؤدي إىل اقرتاح ميزانيات متسقةوصارمة، 

لد ا،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦اخلامسة عشرة ... الدورة ...الوثائق الرمسية)٧( .٢-باء، اجلزء لثاينا
فسه، املرفق السابع.ناملرجع )٨(
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يف إطار بقيادة قلم احملكمةداخلية صارمة ضمان عملية ميزنةاحملكمة إىل االستمرار يفدعوت-٢
إدارة وتسمح للمحكمة بالتايل ب، ةوشفافةميزانية سليم، تراعي النفقات السابقة وتؤدي إىل سنويةالدورة ال

ا  ؛مسؤولةة بطريقة املاليشؤو
يزانية يف املتعلقة باملناقشات يف املجلنة امليزانية واملالية الرئيسي الذي يقوم به تقرير دور العلى ؤكدت-٣

يف أقرب وقت ممكن بعد  ها تأكد من نشر تقارير أن تاللجنة إىلوتطلب إطار التحضري لدورات اجلمعية، 
ا؛كل  دورة من دورا

حتديد االزدواجية ، و األنشطةاحلجم، وتبسيط قتصادات البالغة لتحقيق امهية األعلىتشدد-٤
؛وفيما بني هذه األجهزةلمحكمةيف األجهزة املختلفة لوتعزيز التآزر ،احملتملة

ضع امليزانية عند و " تنفيذا كامالواحدةالكمة "مبدأ احملاحملكمة لتنفيذ اليت بذلتها هود باجلرحبت-٥
وغريه عملية امليزنة مثل استخدام جملس التنسيق يف حتسينات مما أدى إىل ٢٠١٧املقرتحة لعام الربناجمية

على نطاق اتساقا وترابطا اقرتاح ميزانية أكثر بني األجهزة مبزيد من التواتر والكفاءة، و آليات التنسيق من 
تساق املزيد من االبالتايل ضمان و وشكلهاقة امليزانية ثيو اإلجراءات املتعلقة بحتسنياحملكمة، فضال عن 

احملكمة؛يف مجيع أحناءوسياسة اإلنفاق لةرسال
من أجل بالتشاور مع جلنة امليزانية واملالية، امليزنة،تطوير عملية إىل مواصلة احملكمةدعوت-٦

ختطيط وحتسني حتسني السياق املتعلق بإعداد امليزانية، الرتكيز على وذلك بالتقدم احملرزاالستفادة من 
ميزانية، والتآزر؛ وضع مبادئ أساسية للالكفاءة، و األداء و تقييم على نطاق احملكمة، و وعرض النفقات 

تقدمي مقرتحات من أجل يف املستقبلبتأكيدات احملكمة على االستمرار يف حتسني عمليات امليزنةوترحب 
:ما يلي، مبا يف ذلك عن طريقللميزانيات املقرتحةاقعيةو مستدامة و 
من خالل االستمرار يف ضمان رؤية إسرتاتيجية "مبدأ احملكمة الواحدة"مواصلة تعزيز(أ)

رفيعة املستوى لتوجيه عملية امليزنة منذ البداية؛
مواصلة تعزيز احلوار وتبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف على االفرتاضات ) ب(

واألهداف واألولويات اليت يرتكز عليها مشروع امليزانية الربناجمية يف مرحلة مبكرة من عملية امليزنة، مع 
مراعاة االستقالل القضائي للمحكمة؛

اظ على قدرة احملكمة يف املدى الطويل على الوفاء االستمرار يف إجياد السبل املناسبة للحف)ج(
بواليتها بفعالية وكفاءة، واضعة يف اعتبارها القيود املالية للدول األطراف؛

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

ا السابقة اىل تالحظ-٧ اجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتحقيق التآزر بني األجهزة املختلفة، وتكرر طلبا
احملكمة إىل تعزيز احلوار بني األجهزة وذلك لتجنب احتمال االزدواجية يف تدعو احملكمة يف هذا الصدد، و

آليات التنسيق بني األجهزة مبزيد من التواتر العمل،كما تالحظ اجلهود اليت تبذهلا احملكمة الستخدام
والكفاءة من أجل التقدم يف عملية حتديد جماالت التحسني املشرتك؛

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

إىل احملكمة مواصلة تقدمي تقريرها السنوي عن أنشطة وأداء الربامج الذي يتضمن، حسب تطلب -٩
االقتضاء، معلومات ذات صلة بامليزانية املعتمدة، والنفقات والتباين على مستوى الربامج الفرعية يف مجيع 

لصناديق االستئمانية اليت تديرها احملكمة، بنود امليزانية، فضال عن النفقات املؤقتة واإليرادات جلميع ا
ا املالية أيضا؛ وينبغي أن تقدم احملكمة هذه املعلومات يف بيانا
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إىل تقييد استخدام وتدعوباملمارسات املالية اليت تعطي أولوية قصوى لدورة امليزانية السنوية تلتزم-١٠
ية؛الصناديق املتعددة السنوات اليت تدار خارج دورة امليزان

الذي " احلجم األساسي"بالعمل الذي قامت به احملكمة لتقييم التأثري الكامل لنموذجترحب -١١
واليقني من موارد امليزانية اللذين ترى وضعه مكتب املدعية العامة والذي يسعى إىل زيادة القدرة على التنبؤ

ما الزمني لتنفيذ واليتها، و الينبغي أن ٢٠١٧ة على ميزانية عامعلى أن موافقة اجلمعيتؤكداحملكمة أ
احيث تؤوّ  ا موافقة على اآلثار املرتتبة على امليزانية إذ ينبغي النظر يف ميزانيةكل سنة بناء على حيثيا ل بأ

تقوم احملكمة بإعدادها على أساس االحتياجات الفعلية املتوقعة للسنة املعنية، وتنظر اجلمعية يف امليزانية 
سنوي؛أساسىوتوافق عليها عل

حتيط علما بتقرير مراجع احلسابات اخلارجي بشأن عملية املراجعة وحتيط علما مع التقدير -١٢
أن اآلثار الكاملة لعملية تالحظو)٩(باالستنتاجات والتوصيات الصادرة عن مراجع احلسابات اخلارجي

املراجعة، مبا يف ذلك اآلثار املالية املرتتبة عليها يف كل من املدى القصري واملدى الطويل، ستكون موضعا 
ملزيد من التوضيحات يف الدورة الثامنة والعشرين للجنة امليزانية واملالية.

الموارد البشرية-نون
إن مجعية الدول األطراف،

أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة وافقت على اقرتاح جلنة اخلدمة املدنية الدولية بشأن إىلإذ تشري
،)١٠(جمموعة عناصر األجر يف النظام املوحد، مبا يف ذلك جدول املرتبات املوحد والتدابري االنتقالية

جزءا من تظل احملكمة أن بالسابعة والعشرين ادور يف إىل توصيات جلنة امليزانية واملالية إذ تشري
، وبأن تتماشى مم املتحدةألليةالتقاعداملعاشات من نظام اجزءالنظام املوحد لألمم املتحدة،مبا يف ذلك

الواردة يف لتعديالت باحملكمة وفقا لوالبدالت رتبات املالتعديالت يف لتنفيذ احلايلمع اجلدول الزمين
،)١١(املوحداملتحدةألممانظاملجلديدةجمموعة عناصر األجر ا

مع التغريات املوحداملتحدةألممانظاملجلديدةجمموعة عناصر األجر اقرر املوافقة على تنفيذ ت-١
واجلداول الزمنية اليت وافقت عليها اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛

القرار أعاله على احلقوق املكتسبة للموظفني احلاليني ال يؤثر احملكمة ضمان أن إىل طلب ت-٢
اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛ايوصتواعتماد أي تدابري انتقالية 

للنظام السادسة عشرة، النص الكامل ادوريف لجمعية، لقدم تإىل احملكمة أن أيضاطلب ت-٣
املوحداملتحدةألممانظاملجلديدةاألجر اتطبيق جمموعة عناصر لاإلداري للموظفني املعدل بصفة مؤقتة 

من النظام األساسي للموظفني.٢-١٢قاعدة ، وفقا لل٢٠١٧يناير كانون الثاين/١اعتبارا من 

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

)٩(ICC-ASP/15/27.
)١٠(A/RES//70/244.
لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦اخلامسة عشرة ... الوثائق الرمسية ... الدورة )١١( ، الفقرتان ٢-ا

.٢٢٦و٢٢٥
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القضاة بناء على قرار اجلمعيةالطلب املقدم من احملكمة إلعادة النظر يف أجور إىل إذ تشري
ICC-ASP/3/Res.3)١٢(،

السنوي إىل استنتاج جلنة امليزانية واملالية أنه ينبغي أن تنظر اجلمعية يف مسألة األجرإذ تشري
للقضاة باعتبارها من املسائل املتعلقة بالسياسة العامة وليس من املسائل املتعلقة باملوارد فحسب، وأنه يلزم 

،)١٣(إجراءات ملراجعة نظام املرتبات اخلاص بالقضاةلذلك 
املكتب النظر يف الطلب املقدم إلعادة النظر يف أجور القضاة بناء على قرار تطلب إىل-١

ا السادسة عشرةICC-ASP/3/Res.3اجلمعية .وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دور

اإلحاالت من مجلس األمن-قاف
إن مجعية الدول األطراف،

ا احملكمة حىت اآلن القلقتالحظ معإذ أن الدول األطراف حتملت وحدها النفقات اليت تكبد
،)١٤(نتيجة لإلحاالت من جملس األمن التابع لألمم املتحدة

األساسي اليت تنص على تغطية نفقات احملكمة روماظامننم١١٥املادة إىلتشريإذو
املقدمة من األمم املتحدة، رهنا مبوافقة اجلمعية العامة، وخباصة فيما واجلمعية، يف مجلة أمور، باألموال 

يتصل بالنفقات املتكبدة نتيجة لإلحاالت من جملس األمن،
من اتفاق العالقة بني احملكمة واألمم ١٣من املادة١أنه وفقا للفقرةوإذ تضع يف اعتبارها 

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

بتقرير قلم احملكمة بشأن التكاليف التقريبية املخصصة يف احملكمة حىت اآلن فيما يتعلق حتيط علما -١
أن امليزانيات املعتمدة املخصصة لإلحاالت من جملس األمن تالحظ ، و)١٥(باإلحاالت من جملس األمن

مليون يورو تقريبا وأن الدول األطراف حتملت حصريا هذه املبالغ؛٥٥بلغت حاليا 
الدول األطراف على مواصلة املناقشات بشأن إمكانية املضي قدما يف هذه املسألة؛تشجع -٢
يف احلوار املؤسسي مع األمم املتحدة وتقدمي تقرير يف احملكمة إىل مواصلة تناول هذه املسألةتدعو -٣

.هذا الشأن إىل الدورة السادسة عشرة للجمعية

المرفق 

التعديالت على النظام المالي والقواعد المالية 
٣البند 

الميزانية البرنامجية

. ١٦٤املرجع نفسه، اجلزء ألف، الفقرة )١٢(
. ٣٧الفقرة ،٢- باءاملرجع نفسه، اجلزء)١٢(
.١٩٧٠و١٥٩٣قرارا جملس األمن التابع لألمم املتحدة )١٤(
)١٥(ICC-ASP/15/30.
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الربناجمية املقرتحة إذا أصبحت ظروف غري متوقعة تؤدي إىل زيادة أو نقص يف امليزانية مكررا ٥-٣
للفرتة املالية القادمة معروفة قبل اجتماع جلنة امليزانية واملالية الذي ستنظر فيه اللجنة يف امليزانية املقرتحة 
ا يف امليزانية الربناجمية املقرتحة، يقدم املسجل إضافة للميزانية الربناجمية  وكان ال يزال من املمكن استيعا

يزانية واملالية يف أقرب وقت ممكن. وينبغي أن تكون اإلضافة يف شكل يتفق مع امليزانية املقرتحة إىل جلنة امل
الربناجمية املقرتحة ويبني األسباب الداعية إىل اإلضافة بالتفصيل.

إذا أصبحت ظروف غري متوقعة تؤدي إىل زيادة أو اخنفاض يف امليزانية الربناجمية املقرتحة ثالثا٥-٣
لقادمة معروفة بعد دورة جلنة امليزانية واملالية وقبل اجتماع مجعية الدول األطراف، يقدم للفرتة املالية ا

إىل جلنة امليزانية واملالية من خالل رئيسها. وبعد مكررا ٥-٣املسجل إضافة على النحو املبني يف الفقرة 
ة امليزانية واملالية يف اإلضافة يف تقدمي اإلضافة إىل جلنة امليزانية واملالية من خالل رئيسها، ينظر أعضاء جلن

من ٣جلسة تعقد عن بعد، بواسطة الربيد اإللكرتوين مثال، أو تقرر اللجنة دعوة جلنة فرعية تتكون من 
أعضائها إىل االنعقاد يف الهاي من أجل النظر يف اإلضافة يف أقرب وقت ممكن. ويف هذه احلالة، ترفق 

يتعلق باإلضافة بتقرير جلنة امليزانية واملالية املقدم إىل مجعية الدول األطراف.توصية جلنة امليزانية واملالية فيما
جيوز للمسجل أن يقدم ميزانية تكميلية مقرتحة فيما يتعلق بالفرتة املالية اجلارية إذا نشأت وقت ٦-٣

ائل ذات الطبيعة اعتماد امليزانية ظروف غري متوقعة تقتضي ذلك.وال جيوز تقدمي ميزانية تكميلية إال للمس
االستثنائية أو غري العادية اليت تتجاوز مجيع االحتياطيات املالية االحرتازية وتستوجب بالتايل قرارا منفصال 
من مجعية الدول األطراف. ويف هذه احلالة، تعد امليزانية التكميلية املقرتحة بشكل يتفق مع امليزانية اليت 

ذا النظام املايل على امليزانية التكميلية املقرتحة. سبقت املوافقة عليها. وتنطبق أحكام ه
مكررا  تنظر جلنة امليزانية واملالية يف امليزانية الربناجمية املقرتحة واإلضافات ذات الصلة وامليزانيات ٦-٣

ا إىل مجعية الدول األطراف. وتنظر مجعية الدول األطراف يف امليزانية ا وتوصيا التكميلية وتقدم تعليقا
الربناجمية املقرتحة واإلضافات وامليزانيات التكميلية وتتخذ قرارا بناء على توصيات جلنة امليزانية واملالية. 

٦البند 
األموال

إذا نشأت احلاجة إىل الوفاء بنفقات غري متوقعة أو ال ميكن جتنبها يف ميزانية السنة املالية التالية ٧-٦
على امليزانية الربناجمية، يؤذن للمسجل باالرتباط، من تلقاء نفسه أو بعد موافقة مجعية الدول األطراف 

بناء على طلب املدعي العام أو رئيس احملكمة أو مجعية الدول األطراف، بالتزامات ال تتجاوز املستوى 
ذه االلتزامات، يقدم املسجل إشعارا للحصول على أموال من  اإلمجايل لصندوق الطوارئ. وقبل االرتباط 

ندوق الطوارئ وطلبات للحصول على موارد إضافية يف شكل يتفق مع امليزانية الربناجمية املقرتحة إىل ص
أسبوعني على إشعار رئيس جلنة امليزانية واملالية، ومراعاة ضيجلنة امليزانية واملالية عن طريق رئيسها. وبعد م

التمويل، جيوز للمسجل أن يرتبط أي تعليقات مالية تبديها اللجنة عن طريق رئيسها على متطلبات 
ذه الطريقة بالفرتة (الفرتات) املالية  بااللتزامات املقابلة. وينبغي أن يتعلق التمويل الذي يتم احلصول عليه 

ا ميزانية برناجمية فقط.  اليت سبق أن اعتمدت بشأ
عار يتجاوز املبلغ الذي ميكن مكررا  إذا بدا واضحا، وهو أمر مستبعد، أن املبلغ املشار إليه يف اإلش٧-٦

لصندوق الطوارئ أن يستوعبه، تقدم احملكمة ميزانية تكميلية إىل جلنة امليزانية واملالية للتعليق عليها وتقدمي 
ا إىل مجعية الدول األطراف. توصيا
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ICC-ASP/15/Res.2القرار

٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمري ٢٤العاشرة  املعقودة يف يف اجللسة العامةمد بتوافق اآلراءعتُ ا
ICC-ASP/15/Res.2

قرار بشأن المباني الدائمة
إن مجعية الدول األطراف،

ا بشأن املباين الدائمةإذ تشري ا اليت اعتمد جمددًا أمهية املباين الدائمة وإذ تؤكد)١(إىل قرارا
،بالنسبة ملستقبل احملكمة
،)٢(بتقرير جلنة املراقبة عن املباين الدائمةوإذ حتيط علماً 

توصيات املراجع اخلارجي للحسابات فضًال عن تقارير جلنة امليزانية واملالية بشأن وإذ تالحظ
،)٣(أعمال دورتيها السادسة والعشرين والسابعة والعشرين والتوصيات اليت تتضمنها تلك التقارير

بة وبني املسجل بروح من الثقة املتبادلة والتعاون والرغبة يف كفالة بالتعاون بني جلنة املراقوإذ ترحب
،جناح املشروع املوحد
وأن االنتقال ،٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢أن مشروع املباين الدائمة قد أجنز يف وإذ تالحظ

أن تكون وأن اهلدف املتمثل يف ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ١١من املباين املؤقتة قد انتهى حبلول 
،قد حتقق٢٠١٦كانون الثاين/يناير ١احملكمة عاملة بشكل تام اعتباراً من 

،٢٠١٦نيسان/أبريل ١٩أن حفل االفتتاح الرمسي للمباين الدائمة نظّم يف وإذ تالحظ أيضاً 
إىل أن املباين الدائمة ُسّلمت مستوفية ملعايري اجلودة احلسنة، مستغنية عن املقومات وإذ تشري أيضاً 

ا التأثري  اليت رمبا تعترب ال ضرورة هلا بالنسبة لألداء السليم للوظائف األساسية للمحكمة واليت من شأ
احملدد قد وصفه للملكية؛ وأن أي جتاوز لسقف التكاليف االمجاليةالسليب بشكل آخر على التكاليف 

املراجع اخلارجي للحسابات بأنه جتاوز طفيف باملقارنة للتجاوزات يف التكاليف املعهودة يف مشاريع 
ذا احلجم ،)٤(التشييد 

برغبة الدول األطراف كي تعكس بشكل مالئم املباين الدائمة دور اجلمعية يف وإذ حتيط علماً 
ا نظام روما األساسي وبالتايل مراعاة مصاحل الدول األطراف مراعاة تامة يف حوكمة احلوكمة اليت يقضي 

،وإدارة املباين مستقبالً 

حوكمة وإدارة المشروع-أوالً 
، مع إدراكها بأن املشروع مل خيل من الصعوبات مبا يف ذلك وتعربّ بتقرير جلنة املراقبة ترّحب-١

يف السقف احملدد للتكاليف، عن تقديرها للجنة املراقبة وللدول األطراف اليت التجاوزات غري املتوقعة

)١(ICC-ASP/6/Res.1،ICC-ASP/7/Res1،ICC-ASP/8/Res.5،ICC-ASP/8/Res.8،ICC-ASP/9/Res.1،
ICC-ASP/10/Res.6،ICC-ASP/11/Res.3،ICC-ASP/12/Res.2،ICC-ASP/13/Res.2،ICC-ASP/13/Res.6،
ICC-ASP/14/Res.5.

)٢ (ICC/ASP//15/17.
لد الثاين، القسم باء.(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الوثائق الرمسية... الدورة اخلامسة عشرة ...)٣( ، ا
)٤(ICC-ASP/15/4 ١٢٥، الفقرة.
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وملكتب مدير املشروع ٢٠٠٧نشئت هذه اللجنة يف عام أعملت بصفتها أعضاء يف جلنة املراقبة منذ أن 
وللمحكمة وللدولة املضيفة على تتويج املشروع املوحد للمباين الدائمة بالنجاح؛

دمشروع التشيي-ألف

على املخطط املنقح للتدفقات النقدية الوارد يف املرفق األول؛توافق-٢
:ترحب-٣

تشرين الثاين/نوفمرب ٢بكون املشروع اجنز وبكون احملكمة شغلت املباين ابتداء من (أ)
مليون يورو؛٢٠٥,٧٥بتكاليف بقيت يف حدود تكلفة مالية أقصاها ٢٠١٥

؛٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ١١الفعلي للمحكمة يف بانتهاء عملية االنتقال (ب)
؛٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٧بأن تكون التكاليف النهائية ستعرف يف حتيط علماً -٤

مشروع االنتقال-باء

التكاليف ذات الصلة مبشروع االنتقال بقيت يف احلد الذي يقل عن امليزانية البالغة أن ترحب ب-٥
مليون يورو؛١١,٣

لمشروح الموحدا- جيم

مليون ٢٠٥,٧٥بأن التكلفة اإلمجالية التقديرية (مستوى املصاريف املتوقعة) بلغت حتيط علماً -٦
يورو من امليزانيات السنوية العادية ٦٠٠٥٤٤٧يورو بالنسبة للمشروع املوحد ومبلغ تقديري متمثل يف 

؛)٥(للمحكمة إلدارة املشروع
(توحيد امليزانية، ٢٠١٣إىل أن ميزانية املشروع املوحد كانت مثرة قرارات الحقة اختذت عام تشري-٧

٢٠٠(تفويض السلطة إىل اللجنة بالزيادة يف امليزانية إىل حد ٢٠١٤مليون يورو) وعام ١٩٥,٧مببلغ 
ماليني ٢٠٤لغ ماليني يورو مع مستوى من اإلنفاق يب٢٠٦(الزيادة إىل حّد ٢٠١٥مليون يورو) وعام 

؛)يورو
باضطالع جلنة املراقبة مبعاينة دقيقة جلميع العقود القائمة وبالسياسة احلذرة املتمثلة ترحب-٨

باستبقاء الوفورات املوجودة يف مشروع االنتقال احتياطيًا يصلح ملجأ أخرياً، من شأنه االسهام يف 
جبهد مكتب مدير وإذ ترحب كذلكحملدد التخفيف من خماطر جتاوز املشروع املوحد سقف التكاليف ا

املشروع واحملكمة يف سبيل حتقيق أفضل النتائج وفعالية التكلفة أثناء عملية الشراء وعلى صعيد معاجلة 
األحداث املوجبة للتعويض يف التعامل مع املقاول العام؛

سعة المباني-ثانياً 
حمطة عمل، جبانب سعة نظرية تقدر ٣٨٢١ـ تسمح ببأن سعة املباين مبقتضى البناء املنتهيتنوه-٩
ما حولت كافة املكاتب إىل مكاتب مشرتكة مع اخلفض بصورة جذرية يف إذا حمطة عمل ٥١٩١بـ 

قاعات االجتماعات إلجياد نظام مكتيب إضايف؛
وي املباين الدائمة احملكمة يف األجل الطويل؛أأنه سيتعني أن توإذ تضع يف اعتبارها-١٠

)٥ (ICC/ASP//15/17.املرفق الثالث ،
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ا املتعلقة تستذكر-١١ بأن احملكمة وضعت سيناريو ملموس يتناول اآلثار املرتتبة على ما السرتاتيجيا
؛)٦(بالنمو يف األجلني القصري إىل الطويل من أثر ممكن يف سعة املباين

إىل احملكمة أن تعترب املباين الدائمة عامًال ثابتًا يف اسرتاتيجيات النمو اليت تضعها وأن تطلب-١٢
تتفاعل يف هذا الصدد، مع أي طلب موافقة على الزيادة مستقبالً يف عدد املوظفني بوصفه طلباً ال تسمح 

يواء املوارد البشرية؛إلبه سعة املباين وأن يتم احلرص على إجياد حلول حمددة 

تمويل المشروع-ثالثاً 
االحتياجات من التمويل-ألف

ا من التمويل للمشروع املوحد يبلغ إذ تالحظ-١٣ مليون يورو، نتيجة ٢٠٥,٧٥أن جمموع احتياجا
ا اجلمعية عام  مليون يورو) وعام ٤,٣(٢٠١٤مليون يورو) وعام ١,٣(٢٠١٣للقرارات اليت اختذ

ماليني يورو)؛٤(٢٠١٥
كورتيس الرامي إىل تسوية مبشروع االتفاق املربم بني مدير املشروع واملقاول العام  حتيط علماً -١٤

١,٧٥القضايا املالية العالقة، وهذا من شأنه أن يتجاوز غالف امليزانية الذي أذنت به اجلمعية ومقداره 
مليون يورو مما جيعل امليزانية ١,٧٥بالزيادة يف غالف امليزانية املوحدة مببلغ قدره وتأذنمليون يورو 

ن يورو؛مليو ٢٠٥,٧٥اإلمجالية للمشروع تصل إىل 
يورو الذي ميثل جتاوز سقف التكاليف للمباين ٠٠٠٧٥٠١أن يُغطى املبلغ الذي مقداره تقرر-١٥

الدائمة باالعتماد على الفوائد املرتاكمة على مدار األعوام واملتأتية من أموال مشروع املباين الدائمة وفائض 
؛٢٠١٦يزانية العادية للمحكمة لعام املوارد اليت مل تصرف واليت تتضمنها الربامج الرئيسية للم

مراجعة الحسابات واآلجال المحددةو التكلفة النهائية-باء

فتكلفته ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢أن املشروع وإن كان قد اجنز بالكامل حبلول وإذ تالحظ-١٦
على موافقة اجلمعية لن تعرف إال عند إغالق احلسابات النهائية مع املقاول العام وهذا يتوقف النهائية

مليون يورو ليتسىن بذلك التسوية النهائية ١,٧٥على حتويل التكلفة الزائدة على السقف احملدد والبالغة 
للحسابات مع املقاول العام؛

وتقرير مراجعة احلسابات )٧(بالتقرير بشأن مراجعة احلسابات املتعلقة باحتياطي النقدحتيط علماً -١٧
؛)٨(املتعلق بأداء ميزانية مشروع املباين الدائمة

المبالغ المسددة ُدفعة واحدة- جيم

دولة طرفًا قامت بتسديد املبالغ دفعة واحدة مبا قيمته ٦٢باملسامهة ذات األمهية لـ وإذ ترحب-١٨
متويًال ذاتياً إىل حّد بعيد؛يورو وقد مسحت هذه املبالغ للمشروع بأن يكون مموالً ٣٠٣٥٦٨٩٤
موع البالغ وإذ تالحظ-١٩ أن تقرر يورو الذي ميثل جتاوزاً لسقف التكاليف احملدد، ٠١٥٨٤٩١ا

ما سددته الدول األطراف من مبالغ دفعة واحدة زائدة عن السقف احملدد لفائدة املباين الدائمة للمحكمة 

)٦ (ICC-ASP/15/33وICC-ASP/15/34.
٧)(ICC-ASP/14/44.
)٨(ICC-ASP/15/4.
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ة على هذه الدول لفائدة امليزانية العادية للمحكمة أو لفائدة سيخصم من االشرتاكات املقررة املستوجب
جتديد موارد صندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ طبقاً لتوجيهات كل منهما؛

كذلك أن الفائدة املرتاكمة على مدار األعوام واملتأتية من أموال مشروع املباين الدائمة وإذ تالحظ-٢٠
يف هذا الصدد تقبل الدول األطراف اليت قامت بتسديد املبالغ دفعة واحدة، يورو. وأنه ٣٢٦٥٥٣تبلغ 

بتوصية جلنة امليزانية واملالية القائلة بأن تستخدم املبالغ املرتاكمة املتأتية مما قامت بتسديده دفعة واحدة من 
؛)٩(األموال لفائدة حساب املشروع لتمويل جانب من التكاليف الزائدة على السقف احملدد

ا وإذ تشري-٢١ إىل االتفاق املتعلق بقرض الدولة املضيفة ("اتفاق القرض") والقرارات اليت اعتمد
مجعية الدول األطراف حول هذه املسألة؛

مليون يورو كحل ٣,٥مبسامهة الدولة املضيفة يف جتسري الفجوة املالية مببلغ يصل إىل ترحب-٢٢
سياسي، جبانب مسامهة إضافية؛

أن الشروط الواردة يف قرض الدولة املضيفة تنص على أن يبدأ سداد الفائدة اعتباراً تالحظوإذ-٢٣
متوز/يوليه ١وأن سداد رأس املال والفائدة يبدأ يف )١٠(من اللحظة األوىل اليت تُنتفع فيها بالقرض

؛)١١(٢٠١٦
أن من الضرورة مبكان كفالة السيولة الالزمة لتسديد الفائدة ورأس املال عن  وإذ تالحظ كذلك-٢٤

ا يف الوقت املناسب ستكون مسؤولة عن أية تكاليف  كامل فرتة التسديد، والدول اليت ال تفي مبسامها
ذا تُتكبد يف سبيل الوفاء بالتزام سداد القرض، وأنه يتعني إجياد حل مايل مناسب للتصدي ملخاطر من ه

القبيل؛

تقديم التقارير المالية-رابعاً 
بقيام مدير املشروع، من خالل جلنة املراقبة، بتقدمي تقرير مفصل ومستقل عن النفقات ترحب -٢٥

ا اخلامسة عشرة إىل جانب نظرها )١٢(املتعلقة بأنشطة التشييد واالنتقال وذلك لتنظر فيه اجلمعية يف دور
يف البيانات املالية املتعلقة باملشروع؛

استراتيجية مراجعة الحسابات-خامساً 
ج مشويل يف (Cour des comptes)مبا توخاه املراجع اخلارجي حلسابات احملكمة ترحب-٢٦ من 

ج تناول نطاق مشروع املباين الدائمة بأكمله  وحتيط مراجعة حسابات احملكمة ونواحي أدائها، وهو 
كانون ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١بالتوصيات اليت تضمنتها البيانات املالية عن الفرتة املمتدة من علماً 

؛)١٣(٢٠١٥األول/ديسمرب

الدائمةملكية المباني - سادساً 
الفوائد المتعلقة بالملكية-ألف

لد الثاين، القسم باء(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الوثائق الرمسية... الدورة اخلامسة عشرة ...)٩( .٢٣٦،الفقرة ٢-، ا
(ه).، املرفق الثاين ICC-ASP/7/Res.1القرار )١٠(

املرجع نفسه، (و).)١١(
)١٢ (ICC/ASP//15/17.القسم اخلامس، املرفقات من األول إىل اخلامس ،

لد(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الوثائق الرمسية... الدورة اخلامسة عشرة ...)١٣( .١-جيمالثاين، القسم ، ا
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اللجنة إىل طلبها من جلنة املراقبة ومن احملكمة تأمني مصاحل الدول األطراف يف املسائل إذ تشري-٢٧
ذات الصلة بالوصول إىل املباين؛

مساهمات الدول األطراف الجديدة-باء

أن احملكمة وفرت هلا مبان دائمة حتملت كلفتها بالتساوي بني مجيع الدول إذ تضع يف اعتبارها-٢٨
األطراف، وأن مبدأ املساواة يف السيادة بني الدول يقتضي احلفاظ على هذا الوضع دون تغيري يف 

املستقبل، وذلك تفادياً لتمتع الدول األطراف بأصل من األصول رمبا مل تكن أسهمت فيه؛
لقرار املتعلق باالنضمام إىل نظام روما األساسي لن يكون حمكوماً بالتكلفة املمكن بأن اوإذ تسلم-٢٩

ا؛ أن تتحملها مستقبالً الدول األطراف ولالشرتاك مع الدول احلالية يف أداء املسؤوليات املنوطة 
ا املقررة يف التكوإذ تذكر-٣٠ لفة اإلمجالية بقرارها القائل بأن الدول األطراف اجلديدة حتسب اشرتاكا

؛)١٤(للمباين الدائمة وقت انضمامها إىل نظام روما األساسي

هيكلية الحوكمة- جيم

اإذ تالحظ-٣١ ؛)١٥(اللجنة أن جلنة املراقبة أجنزت الوالية املنوطة 
على ضرورة تأمني الرقابة الكافية واملتواصلة من قبل الدول األطراف على املباين الدائمة وإذ تشدد-٣٢

اليت استثمرت فيها موارد مالية ذات بال؛
تخذ اجلمعية قراراً يف هذه املرحلة ليتسىن استغالل املباين وفق توجيه واضح أن تإىل ضرورة وبالنظر-٣٣

من أجل إرساء اإلطار اإلداري الصحيح والعالقة السليمة بني الدول وال لبس فيه يف جمال السياسة العامة
األطراف وبني احملكمة، فضًال عن مواصلة التحضريات الالزمة لتعتمد قيمة األصل على توقعات متويلية 

؛)١٦(مبسامهة جلنة املراقبة يف النظر يف مسألة كهذهترحبمعقولة، 

للملكيةاالجماليةالتكلفة -سابعاً 
اللجنة على أن مسؤولية الدول األطراف عن ملكية املباين الدائمة تشمل احلفاظ على إذ تشدد-٣٤

قيمة األصل عند مستوى مايل مناسب طوال حياة هذا األصل، وأن التدابري املتعلقة بإحالل رأس املال 
يتطلب التخطيط ومتويله ضمن هيكلية منظمة يف سياق مايل وسياسي قابل لالستدامة؛

وبناء ) ١٧(للملكيةاالمجاليةبالعمل الذي اضطلعت به جلنة املراقبة خبصوص التكلفة إذ حتيط علماً -٣٥
ا السابعة والعشرين ا جلنة امليزانية واملالية يف دور إىل قيام جلنة املراقبة وبالنظر)١٨(على املشورة اليت أسد

ية للملكية، الذي يرأسه مدير املشروع والذي باستعراض استنتاجات فريقها العامل املعين بالتكلفة اإلمجال
ج يبدو ذا ميزات ال حتصى من املنظور التقين، ومبقتضاه يتم  ج متعدد السنوات، وهو  أوصى باتباع 

تنظيم الصيانة وإحالل رأس املال يف األجل الطويل عن طريق مقاول رئيسي؛

.الرابع، املرفق ICC-ASP/14/Res.5القرار )١٤(
.٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٥نظر قرار املكتب منذ ا)١٥( 
جلنة املراقبة إىل املكتب يف املرفق الثاين هلذا القرار.يرد االقرتاح املقدم من)١٦(
.الثاين، املرفق ICC-ASP/14/Res.5القرار )١٧(
لد الثاين، القسم باء(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الوثائق الرمسية... الدورة اخلامسة عشرة ...)١٨( .٢-، ا
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عقود الصيانة اليت يوفرها املقاول العام طيلة إىل التفويض الذي منحته احملكمة بتمديد إذ تشري -٣٦
، لتمكني احملكمة ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١السنة األوىل من تسليم املباين الدائمة، لفرتة تنتهي يف 

؛)١٩(من الوقت الكايف إلعداد اسرتاتيجيتها املقبلة املتعلقة بالصيانة الطويلة األجل والعقود الالزمة
بأن التكاليف التايل ذكرها سيتم إدراجها يف امليزانيات السنوية للمحكمة وهي:تنوه-٣٧

التكاليف التشغيلية، مبا يف ذلك املنافع العامة والتنظيف والتكاليف املتعلقة باملوظفني؛(أ)
يف بعض املناسبات ١اخلدمات الالزمة لتسيري املباين (مثل حتويل قاعة احملكمة رقم (ب)

م مجعية الدول األطراف)؛ألغراض 
؛)٢٠(غري ذلك من التكاليف املرتبطة بإدارة املرفق(ج)

بالعديد من الدول اليت تربعت بإعمال فنية لفائدة املباين الدائمة؛ترحب مع التقدير-٣٨

المسؤوليات المتعلقة بالحوكمة-ثامناً 
.يههذا القرار ومرفقتعتمد -٣٩

األولمرفق ال
٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ١٥لغاية المتوقعة التدفقات النقدية 

موعالتوقعات التوقعاتالتوقعات التوقعات املصروفات  ا
وبر تاألول/أكتشرينيف ١٥/١٠/٢٠١٦لغاية 

٢٠١٦
تشرين الثاين/نوفمرب يف 

٢٠١٦
كانون األول/ يف  

٢٠١٦ديسمرب 
يف أيلول/سبتمرب 

٢٠١٧

٠٠٠٧٥٠٢٠٥-٢٠٠١٠٧-٠٠٠٧٥٠١-٨٣٢١٨٢-٦٠٨٦١-٣٦٠٦٤٨٢٠٣-املصروفات
٥٩١١٨٠٩٦٠٨٦١٨٣٢١٨٢٠٠٠٧٥٠١٢٠٠١٠٧٢٣١٢٨٢١١تمويل المحكمة

الثانيمرفق ال
هيكلواللية للملكيةاجمإلمقترحات مقدمة إلى المكتب بشأن التكلفة ا

لحوكمةالمقبل ل
لحوكمةالمقبل لهيكلالفي ورقة غير رسمية بشأن إلدراجها عناصر 

ديباجةال-ألف

.١٤لفقرة ، اICC-ASP/13/Res.2القرار )١٩(
جلنة املراقبة إىل املكتب يف املرفق الثاين هلذا القرار.يرد االقرتاح املقدم من)٢٠( 
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يكلية حوكمةICC-ASP/14/Res.5يف القرار -١ ُدعي املكتب إىل "مواصلة املناقشات املتعلقة 
جديدة ختص املباين الدائمة وتقدمي تقرير عن ذلك إىل الدورة اخلامسة عشرة للجمعية" وعالوة على ذلك 
اية الدورة  اتفقت اجلمعية على أنه يف حال عدم اختاذ أي قرار بشأن هيكلية احلوكمة اجلديدة حبلول 

ة اختاذ مثل هذا القرار؛اخلامسة عشرة، يتم التمديد يف الوالية املنوطة بلجنة املراقبة إىل غاي
٢٠١٦وأعضاء جلنة املراقبة مل يعربوا بصورة رمسية عن الرغبة يف استمرارية اللجنة إىل ما بعد -٢

ت الوالية اليت أُنشئت من أجلها. باإلضافة إىل ذلك تدرك اللجنة أن مكتب مدير  ا تكون قد أ حيث إ
.٢٠١٦ل/ديسمرب كانون األو ١٥املشروع سينتهي وجوده اعتباراً من 

وجلنة املراقبة املعنية باملباين الدائمة، باعتبارها هيئة فرعية تابعة للجمعية ُعهد إليها منذ إنشائها -٣
تقدم بشأن ذلك إىل املكتب بعض ،توفري املراقبة املتعلقة باملسائل ذات الصلة باملباين الدائمة٢٠٠٧عام 

التوصيات لينظر فيها.
ال متلك طابع القرار الذي يصدر عن جلنة املراقبة وإمنا هي عناصر تطرح ليتأمل والتوصيات، اليت -٤

فيها أعضاء املكتب تكون مثرة املسامهات اخلطية والشفوية املقدمة من أعضاء جلنة املراقبة ومكتب مدير 
ألخرى.املشروع واملراجع اخلارجي للحسابات واملناقشات اليت دارت يف اللجنة حبضور الدول األطراف ا

مث إن فهم جلنة املراقبة يتمثل فيما يلي:-٥
للملكية مرتبطة بعضها االمجاليةاملسائل املتعلقة باحلوكمة املقبلة للمباين الدائمة والتكلفة (أ)

ببعض وعلى هذا ينبغي النظر فيها جمتمعة؛
املدير املسؤول عن املرافق ينبغي أن ُتسند املسؤولية عن الصيانة اليومية للمباين الدائمة إىل (ب)

وهو منصب يندرج يف نطاق قلم احملكمة؛
ا مخسون سنة خطة غري واقعية من وجهة نظر إمكانيات التنبؤ (ج) وخطة الصيانة اليت مد

ا مبسامهات مالية ألمد  وكذلك ال ميكن أن يتوقع من الدول األطراف أن تتخذ قرارًا رمبا يُلزم حكوما
؛مستقبلي بعيد جداً 

وترغب الدول األطراف يف تأكيد ما يلي:(د)
من نظام روما األساسي دور ١١٢دور املراقبة املنوط باجلمعية املنصوص عليه يف املادة ‘١‘

يتضمنه إنشاء هيكلية احلوكمة املقبلة وعملها بصورة عادية؛
دول األعضاء فيها.أن تؤخذ بعني االعتبار الواجب مصاحل امللكية اآليلة إىل اجلمعية وال‘٢‘

موضوعيةالعناصر ال-باء
النسق- ١

ال ينبغي أن تسفر هيكلية احلوكمة املقبلة عن قيام هيئة فرعية جديدة بل ينبغي هلا أن تعتمد على -٦
اهليئات القائمة داخل اجلمعية. وجلنة املراقبة توصي بأن ُتسند إىل املكتب والية حمددة أدناه من خالل 

الهاي ذي مرفق متعلق بامليزانية أو عند الضرورة جلنة فرعية تابعة للفريق العامل املذكور. فريقها العامل يف
وبالنظر إىل الطابع التمثيلي الذي يتميز به املكتب من شأن مصاحل الدول األطراف فيما خيص جلنة 

ة اليت متلكها جلنة امليزانية املراقبة أن تكون مكفولة وباإلضافة إىل ذلك ميكن أن يستفيد مرفق امليزانية باخلرب 
واملالية مثلما هو الشأن بالفعل من خالل ما تقوم به هذه اللجنة من استعراض للمسائل املالية أثناء 

دورتيها خالل العام.
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النطاق/الوالية- ٢

ميكن أن يشمل تركيز املكتب عن طريق الفريق العامل يف الهاي النظر فيما يلي:-٧
املتصلة باحلفاظ يف األجل الطويل على قيمة املباين باعتبارها أصًال رأمسالياً املسائل(أ)

وجتنيبها فقد القيمة من خالل ما يلي:
دم الحقًا إىل قللملكية والتوصيات اليت تالمجالية مشروع خطة لتمويل التكلفة ا‘١‘

اجلمعية يف هذا الشأن؛
ية إذا ما وافقت عليها اجلمعية؛ومشروع خطة لرصد وتنفيذ تلك امليزان‘٢‘

كيفية معاجلة القرارات االسرتاتيجية اليت تتخطى دورة امليزانية السنوية فيما يتعلق مبا يلي:(ب)
اخلطط االستثمارية املتعددة السنوات؛‘١‘
األحداث/الطوارئ غري املنتظرة املمكن أن يكون هلا أثرها السليب على أداء ‘٢‘

ائفها القضائية؛احملكمة لوظ
ميكن للمكتب أن يأخذ باملشورة التقنية اخلارجية ويتلقاها من اخلرباء بشأن املقرتحات (ج)

املوضوعية اليت تتطلب متويًال أو استثمارًا خارجًا عن امليزانية. وميكن أن متّول مثل هذه اخلربة من مصادر 
وتشغيل املباين.خارجة عن امليزانية العادية للمحكمة ذات الصلة بصيانة 
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ICC-ASP/15/Res.3القرار

٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمري ٢٤العاشرة  املعقودة يف يف اجللسة العامةمد بتوافق اآلراءعتُ ا
ICC-ASP/15/Res.3

قرار بشأن التعاون
إن مجعية الدول األطراف،

الذي ) RC/Dec.2روما األساسي، وباإلعالن املتعلق بالتعاون (الوثيقةبأحكام نظامإذ تذكِّر
الذي ُعقد يف كمباال، وبالقرارات والبيانات السابقة الصادرة يؤمتر االستعراضاملأقرته الدول األطراف يف 

،ICC-ASP/8/Res.2عن مجعية الدول األطراف فيما خيص التعاون، مبا فيها القرارات
،ICC-ASP/12/Res.3و،ICC-ASP/11/Res.5و،ICC-ASP/10/Res.2و، ICC-ASP/9/Res.3و
وبالتوصيات الست والستني املرفقة بالقرار،ICC-ASP/14/Res.3و،ICC-ASP/13/Res.3و

ICC-ASP/6/Res.2؛
على وضع حد لإلفالت من العقاب مبحاسبة مقرتيف أخطر اجلرائم اليت تثري قلقوإذ حيدوها العزم

تمع الدويل بأمجعه،  أنه جيب تعزيز املالحقة على هذه اجلرائم بصورة فعالة وسريعة، وإذ تؤكِّد من جديدا
بوسائل منها تعزيز التعاون الدويل،

على أمهية تعاون الدول األطراف وغريها من الدول واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية وإذ تشدِّد
ا يف مع احملكمة وتقدمي املساعد ة إليها، على حنو فعال وشامل، لتمكينها من االضطالع باملهام املنوطة 

إطار واليتها احملدَّدة يف نظام روما األساسي، وعلى أنه يقع على عاتق الدول األطراف التزاٌم عام بالتعاون 
تها ومالحقٍة ملرتكبيها، تعاونًا كامًال مع احملكمة فيما جتريه من حتقيٍق يف اجلرائم اليت تندرج يف إطار والي

ومن ذلك ما خيص تنفيذ أوامر إلقاء القبض وطلبات التسليم، إىل جانب سائر أشكال التعاون على 
من نظام روما األساسي،٩٣النحو املبنيَّ يف املادة 

،ICC-ASP/14/Res.3من القرار ٢٨بتقرير احملكمة عن التعاون، املقدم عمال بالفقرة وإذ ترحب

إىل أنه ينبغي تفادي االتصاالت باألشخاص الذين ال تزال أوامر احملكمة بإلقاء القبض وإذ تشري
عليهم قائمة عندما يكون من شأن هذه االتصاالت تقويض األهداف املنشودة من نظام روما األساسي،

ومن إىل ما صدر عن مكتب املدَّعية العامة من مبادئ توجيهية لتنظر فيها الدول، أيضاً وإذ تشري
بينها التخلي عن االتصاالت غري األساسية مع األشخاص الذين تصدر احملكمة أوامر بإلقاء القبض 
م ضروريا، مبحاولة أوىل بالتواصل مع أشخاص ليسوا حمل أوامر  عليهم والقيام، عندما يكون االتصال 

إلقاء القبض،
سياسة األمانة العامة لألمم املتحدة فيما إىل ما أعيد صوغه وتوزيعه من مبادئ توجيهية تبنيِّ وإذ تشري

يتعلق باالتصاالت بني مسؤويل األمم املتحدة واألشخاص الذين أصدرت احملكمة أوامر بإلقاء القبض 
عليهم أو مبثوهلم أمامها، مثلما هو ُمرفق برسالة األمني العام لألمم املتحدة إىل رئيس اجلمعية العامة 

،٢٠١٣نيسان/أبريل ٣ورئيس جملس األمن املؤرخة يف 
بأنه ينبغي لطلبات التعاون وتنفيذها مراعاة حقوق املتهمني،وإذ تقر

بالدعم الذي تقدمه املنظمات الدولية واإلقليمية لتعزيز التعاون يف جمال االتفاقات الطوعية،وإذ تشيد
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د يف كمباال بشأن بالتعهدات اليت قطعتها الدول األطراف يف مؤمتر االستعراض الذي ُعقوإذ تذكِّر
ذه التعهدات،وإذ تنوِّهبالتعاون،  بأمهية السهر على املتابعة املالئمة فيما خيص الوفاء 

على أمهية قيام الدول األطراف، والدول األخرى امللتزمة بالتعاون مع احملكمة أو املشجَّعة على تشدِّد-١
من نظام روما األساسي أو بقرار صادر عن جملس األمن التابع لألمم ٩التعاون معها عمًال بالباب 

فعال، ألن عدم التعاون املتحدة، بالتعاون مع احملكمة وبتقدمي املساعدة هلا يف الوقت املناسب وعلى حنو
ذه الصورة يف سياق اإلجراءات القضائية يضر بنجاعتها،  على أن عدم تنفيذ طلبات وتشدِّد معها 

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

،)١(شخصا أو طلبات تسليمهم١٣عدم تنفيذ أوامر بإلقاء القبض على إزاء عن بالغ قلقها تعرب-٢
وفقًا اللتزامها بغية إلقاء القبض على هؤالء األشخاص وتسليمهم إىل التام الدول على التعاون حتثو

احملكمة؛
ة الرامية إىل تأمني إلقاء القبض على املشتبه فيهم أن اخلطوات والتدابري امللموسعلى تعيد التأكيد-٣

يتعنيَّ أن يُنظر فيها على حنو منظَّم ومنهجي، باالستناد إىل اخلربة املكتسبة يف إطار النظم الوطنية، 
واحملاكم الدولية املخصصة واملختلطة، إىل جانب احملكمة اجلنائية الدولية؛

مبشروع خطة وحتيط علما، )٢(لقاء القبض الذي قدمه املقرربالتقرير عن اسرتاتيجيات إحتيط علما-٤
املكتب على مواصلة النظر يف مشروع خطة العمل بشأن وحتثالعمل بشأن اسرتاتيجيات إلقاء القبض، 

دف اعتمادها، ورفع تقرير عن ذلك إىل الدورة السادسة عشرة للجمعية؛ اسرتاتيجيات إلقاء القبض 
مع أشخاص أصدرت احملكمة أوامر بإلقاء القبض االتصاالتالدول األطراف على تفادي حتثّ -٥

باجلهود اليت تبذهلا وترحبلدولة الطرف، لمسألة جوهرية بالنسبة االتصاالتعليهم، إال إذا كانت هذه 
احملكمة على إخطار بأنه ميكن للدول األطراف وتقريف هذا الصدد الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية، 

ثل هذا ملأوامر بإلقاء القبض نتيجة صدرت يف حقهم مع أشخاص اتصاالت أساس طوعي مبا لديها من 
التقييم؛

بأن التصديق على نظام روما األساسي جيب أن يقرتن بتنفيذ االلتزامات الناشئة عنه على تذكِّر-٦
يف هذا الصدد الدول األطراف حتثّ و الصعيد الوطين، بوسائل منها على اخلصوص سن تشريعات وطنية، 

تعتمد بعد هذه التشريعات وغريها من التدابري الالزمة أن تفعل ذلك ميف نظام روما األساسي اليت لـ
ا مبوجب نظام روما األساسي؛ل تكون قادرة على الوفاء التام بالتزاما

تمع املدين باجلهود اليت تبذهلا الدول تقرّ -٧ واحملكمة، بوسائل منها مشروع األدوات ومنظمات ا
تشريعات التنفيذ على الصعيد وضع الوعي وتيسري إذكاءالقانونية، لتيسري تبادل املعلومات واخلربات بغية 

الوطين؛
الدوَل على إنشاء جهة تنسيق و/أو هيئة مركزية وطنية أو فريق عامل لتوّيل تنسيق املسائل تشجِّع-٨

ا، مبا يف ذلك طلبات املساعدة، ضمن املؤسسات احلكومية وعن املتصلة باحملكمة وتعميم االهتمام 
كفاءة، حسب ، كجزء من اجلهود الرامية إىل جعل اإلجراءات الوطنية املتعلقة بالتعاون أكثر  طريقها

االقتضاء؛

.٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٥إىل غاية )١(
التذييل.املرفق الرابع، ، ICC-ASP/14/26/Add.1انظر الوثيقة ) ٢(
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بقيام احملكمة بتنظيم حلقة دراسية سنوية حول التعاون مع جهات التنسيق الرئيسية العاملة ترحب-٩
وذلك بدعم من املفوضية األوروبية وجهات ماحنة أخرى؛ ،معها
تنسيق إىل التقرير املرفوع إىل الدورة الثالثة عشرة للجمعية عن دراسة جدوى إنشاء آلية تشري-١٠

إنشاء هذه من دوى أن يناقش، من خالل فريقيه العاملني، اجلاملكتب إىل وتدعولسلطات الوطنية ل
اآللية، مع أخذ الدراسة الواردة يف املرفق الثاين من تقرير املكتب عن التعاون املرفوع إىل الدورة الثالثة 

؛بوقت كافدسة عشرةبعني االعتبار ورفع تقرير إىل اجلمعية قبل الدورة السا)٣(عشرة
على اجلهود املستمرة اليت تبذهلا احملكمة يف إصدار طلبات مركَّزة للتعاون واملساعدة تشدِّد أيضاً -١١

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

املناسب؛
أن التعاون الفعال والسريع فيما يتعلق بطلبات احملكمة الرامية إىل حتديد العائدات تدرك-١٢

ا، أمٌر بالغ األمهية يف توفري واملمتلكات واألصول ووسائل ارتكاب اجلرائم، وتتبعها وجتميدها أو مصادر
ومواجهة التكاليف احملتملة للمساعدة القانونية؛ضحايا تعويضات لل

على أمهية وجود إجراءات وآليات فعالة تسمح للدول األطراف وغريها من الدول بالتعاون تشدِّد-١٣
ا بأسرع ما ميكن، مع احملكمة على حتديد العائدات واملمتلكات واألصول، وتتبعها وجتم يدها أو مصادر

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

لدول األطراف وغريها من الدول واملنظمات الدولية؛وحتسينها بغية تيسري التعاون بني احملكمة وا
الدول األطراف على التعاون لتلبية طلبات احملكمة الصادرة لصاحل أفرقة الدفاع، سهرًا على حتثّ -١٤

عدالة اإلجراءات القضائية أمام احملكمة؛
متيازات احملكمة الدول األطراف والدول غري األطراف اليت مل ُتصبح بعد طرفا يف اتفاق اتدعو-١٥

ا الوطنية، حسب  ا إىل أن تفعل ذلك على سبيل األولوية وأن تدرجه يف تشريعا اجلنائية الدولية وحصانا
االقتضاء؛

وترحِّبوالشهود من أمهية فيما خيص تنفيذ والية احملكمة، الضحايا مبا تتسم به تدابري محاية تقر-١٦
على احلاجة إىل وتشددالتوطني املربمني منذ آخر قرار بشأن التعاون، باالتفاقني اجلديدين املتعلقني بإعادة 

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

م الضحايا ت معها، أو بأية وسيلة أخرى، فيما يتعلق بأمور منها تدابري محايةأو ترتيبا والشهود وعائال
م؛ واألشخاص اآلخرين املعرَّضني للخطر بسبب إدالء الشهود بإفادا

م، إيالء االعتبار الالزم إلجياد تقر-١٨ بأنه ينبغي، عندما تتبنيَّ ضرورة إعادة توطني الشهود وعائال
تقلِّل يف الوقت نفسه التكاليَف من الناحية اإلنسانية و تفي باملتطلبات الصارمة املتعلقة بالسالمة حلول 

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

)٣(ICC-ASP/13/29.
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بإبرام اتفاقني خمصصني بني احملكمة ومجهورية الكونغو الدميقراطية بشأن تنفيذ حكمني ترحب-١٩
ما احملكمة، وبإبرام اتفاق إطاري بشأن تنفيذ األحكام بني احملكمة والنرويج، مما جيعل  بالسجن قضت 

العدد اإلمجايل ملثل هذه االتفاقات اإلطارية السارية يبلغ مثانية اتفاقات؛ 
على أن من املرجح أن ضرورة التعاون مع احملكمة على تنفيذ األحكام ستزيد يف السنوات دتشد-٢٠

باملبدأ املنصوص عليه يف نظام روما األساسي وتذكرالقادمة بتزايد القضايا اليت تقرتب من االختتام، 
ا ملبادئ التوزيع والقائل أنه ينبغي للدول األطراف أن تشرتك يف املسؤولية عن تنفيذ أحكام السجن، وفق

يبالعادل،  ا هلذه الغاية؛ قيقبالدول األطراف أن تنظر جبدية يف إبرام اتفاقات مع احملكمة حتو
على وتشجِّعها أيضامبا قامت به احملكمة من عمل على االتفاقات أو الرتتيبات اإلطارية تشيد-٢١

يف واإلفراج النهائي -قبيل اإلفراج املؤقتجماالت من املضي يف العمل عليها أو على أية وسيلة أخرى يف
وإنفاذ األحكام، وهو ما قد يتسم بأمهية أساسية لضمان حقوق املشتبه فيهم -حاالت التربئة أيضا

مجيع الدول األطراف على النظر يف وحتثّ واملتهمني عمال بنظام روما األساسي وضمان حقوق املدانني، 
االت؛ تعزيز التعاون يف هذه ا

بني احملكمة ودولة طرف بشأن اإلفراج املؤقت ٢٠١٤إىل إبرام أول اتفاق طوعي يف عام تشري-٢٢
املكتب، من خالل أفرقته العاملة، مواصلة املناقشات بشأن االتفاقات أو الرتتيبات اإلطارية إىلوتطلب 
ا السادسة عشرة؛الطوعية  وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية يف دور

ا من املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية بزيادة التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة وغريمهبترحِّ -٢٣
وسائر املؤسسات احلكومية الدولية؛

تمع املدين واحملكمة واختاذ مجيع تقر-٢٤ بأمهية ضمان بيئة آمنة لتعزيز وتشجيع التعاون بني ا
تمع املدين؛هيباإلجراءات الالزمة ملواجهة أعمال التهديد والرت  اليت تستهدف منظمات ا

من على أمهية قيام الدول األطراف بتعزيز وتعميم الدعم الدبلوماسي والسياسي وغريمهاتشدِّد-٢٥
ذه األنشطة و مواصلة أمهية على أشكال الدعم ألنشطة احملكمة، و  على املستوى فهمهاتعزيز الوعي 

الدول األطراف على تسخري عضويتها يف املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية هلذه وتشجِّعالدويل، 
الغاية؛

ن والتواصل بني احملكمة واملنظمات الدول األطراف على حبث إمكانية تيسري املزيد من التعاو حتثّ -٢٦
الدولية واملنظمات اإلقليمية، بوسائل منها ضمان مالءمِة الواليات ووضوِحها عندما حييل جملس األمن 
احلاالت إىل احملكمة، والسهر على الدعم الدبلوماسي واملايل؛ والتعاون من جانب مجيع الدول األعضاء 

الت، ومراعاة والية احملكمة يف سياق سائر جماالت عمل جملس يف األمم املتحدة، ومتابعة هذه اإلحا
صياغة قراراته بشأن العقوبات واملناقشات املواضيعية والقرارات ذات الصلة؛ذلك األمن، مبا يف 

وبتبادل املعلومات عن تنفيذ التوصيات الست والستني ٢٠١٦بالردود على استبيان عام ترحب-٢٧
بوصفها خطوة يف عملية االستعراض )٤(٢٠٠٧ا الدول األطراف يف عام بشأن التعاون اليت اعتمد

إىل املنشور الذي أعدته احملكمة وميكن أن تستخدمه  وتشرياملتعلقة بتنفيذ التوصيات الست والستني، 
كافة اجلهات املعنية لتعزيز التوصيات الست والستني وزيادة فهمها وتنفيذها من اجلهات الفاعلة الوطنية 

املكتب، من خالل أفرقته العاملة، مواصلة استعراض التوصيات الست والستني، وتطلب إىلكمة، واحمل
بالتعاون الوثيق مع احملكمة، حسب االقتضاء؛

، املرفق الثاين.ICC-ASP/6/Res.2القرار )٤(
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مية من تنظيم يمبا قامت به احملكمة، بدعم من الدول األطراف واملنظمات الدولية واإلقلترحب-٢٨
تمع املدين، على كافة وتشجع حلقات عمل عن التعاون،  اجلهات املعنية، مبا يف ذلك منظمات ا

دف تعزيز التعاون والبحث البنَّاء عن حلول  مواصلة تنظيم األنشطة اليت تسمح بتبادل املعلومات 
للتحديات اليت مت حتديدها؛

تمع املدين، الذي أتاحته ترحب-٢٩ املناقشة بتعزيز احلوار بني الدول األطراف واحملكمة وهيئات ا
العامة بشأن التعاون اليت جرت أثناء الدورة اخلامسة عشرة للجمعية، مع الرتكيز بصورة خاصة على إسهام 

اجلرائم اليت ينص عليها املبادرات الوطنية واإلقليمية واحلكومية الدولية يف التعاون الفعال واملساءلة عن 
؛نظام روما األساسي

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

املكتب إرساء آلية تيسري جلمعية الدول األطراف تكون معنية بالتعاون للتشاور مع إىل تطلب-٣١
لزيادة واملنظمات غري احلكومية الصلة املعنية واملنظمات ذاتاألخرى الدول األطراف واحملكمة والدول 

تعزيز التعاون مع احملكمة؛
ا وإذ تدرك-٣٢ منها أن تطلبأمهية مسامهة احملكمة يف ما تبذله اجلمعية من جهود لتعزيز التعاون، فإ

ا السادسة عشرةدثاحمترفع إليها تقريراً  بعد ذلك.كل سنة مث  ،عن التعاون يف دور
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ICC-ASP/15/Res.4القرار

٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمري ٢٤العاشرة  املعقودة يف يف اجللسة العامةمد بتوافق اآلراءعتُ ا
ICC-ASP/15/Res.4

من القاعدة )(ب)٢(الفقرة و ١٠١قرار بشأن التعديالت على القاعدة 
اإلثباتمن القواعد اإلجرائية وقواعد ١٤٤

إن مجعية الدول األطراف،
اإلطار قويةإىل احلاجة إىل إجراء حوار منظم بني الدول األطراف واحملكمة بغية تشريتإذ 

اعلى استقالهلمع احلفاظ يف نفس الوقت كفاءة وفعالية احملكمةاملؤسسي لنظام روما األساسي وتعزيز
وار مع الدول األطراف،االشرتاك يف هذا احلإىل مواصلةاحملكمة أجهزة تدعوو كامل، ئي الالقضا

دول األطراف مسألة حتظى باهتمام مشرتك من الكفاءة وفعالية احملكمة بأن تعزيزوإذ تسلم
،على حد سواءواحملكمة

من نظام روما األساسي،٥١واملادة ICC-ASP/9/Res.2من القرار٢و١إىل الفقرتنيشريتوإذ 
م الذين اختذوها، باألغلبية املطلقة، عمال قضاة احملكمةبالصدد،شيد، يف هذا توإذ  على مبادر

وبناء على توصية اللجنة االستشارية املعنية من نظام روما األساسي،٥١من املادة (ب)٢فقرة بال
بالنصوص القانونية، لتعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، 

املعين يفريق الدراسالوتقرير املكتب عن )١(مل املعين بالتعديالتإىل تقارير الفريق العاوإذ تشري
،)٢(ةكمو باحل

ا الدباملشاورات الالحقة اليت وإذ حتيط علما مع التقدير فريق إطار الول األطراف يف قامت 
والفريق العامل املعين بالتعديالت،ةكمو املعين باحليالدراس

حسب أسسه تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات لل اقرتاح ه يلزم النظر يف كبأنوإذ تسلم
،الوقت املناسب لتحليلهختصيص نظام روما األساسي، مع ل، وفقا املوضوعية

يف حالة حدوث اليت تنص على أنه من نظام روما األساسي٥١من املادة ٥إىل الفقرة وإذ تشري
،بالنظام األساسييعتدوقواعد اإلثبات،تنازع بني النظام األساسي والقواعد اإلجرائية

نظام احلاجة إىل االحرتام الكامل للحقوق املمنوحة للمتهمني والضحايا يفإذ تضع يف اعتبارها
روما األساسي يف مجيع مراحل الدعوى أمام احملكمة،

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات: ١٠١املادة من ٢الفقرة أن تضاف الفقرة التالية بعد تقرر-١

)١(ICC-ASP/15/24.
)٢(ICC-ASP/15/21.
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ملشار إليها يف املادة القرارات ابعض القرارات، مثل فيما يتعلق بللمحكمة أن تأمر جيوز -٣"
للوفاء مبقتضيات اإلنصاف، مبا يلزم جزء منها، ترمجة ، أو تهايوم ترمجباعتبارها معلنة يف ، ١٤٤

".دود زمنية من هذا التاريخأي حسيبدأ سريان وتبعاً لذلك، 
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، ١٤٤املادة (ب) من ٢االستعاضة عن الفقرة أيضاتقرر -٢

بالنص التايل:
،كليًا أو بالقدر الالزم للوفاء مبقتضيات كلمهاأو يتها فهما تاما (ب) املتهم، بلغة يفهم"

."٦٧املادة من(و)١الفقرة املنصوص عليها يف اإلنصاف 
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ICC-ASP/15/Res.5القرار

٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمري ٢٤عشرة  املعقودة يف ادية احليف اجللسة العامةمد بتوافق اآلراءعتُ ا
ICC-ASP/15/Res.5

األطرافالدولوجمعيةالدوليةالجنائيةالمحكمةتعزيزقرار بشأن 
األطراف،إن مجعية الدول 

ا من جرمية اإلبادة اجلماعية إذ تضع يف اعتبارها أن على كل دولة وحدها مسؤولية محاية سكا
وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، وأن الضمري اإلنساين ما زال يشعر بصدمة عميقة من جراء ما 

رة يرتكب يف شىت أحناء العامل من أعمال وحشية تفوق اخليال، وأنه يُسلَّم اآلن تسليماً واسع النطاق بضرو 
تمع الدويل والقضاء عليها وضرورة وضع حد إلفالت مقرتفيها من  منع أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا

العقاب، 
بأن احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") وسيلة أساسية من وسائل تعزيز احرتام واقتناعا منها

و يف ضمان احلرية واألمن والعدالة القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان، وهي تسهم على هذا النح
وسيادة القانون ويف منع النزاعات املسلحة واحلفاظ على السلم وتعزيز األمن الدويل والنهوض بعملية بناء 
السلم وحتقيق الصلح يف فرتات ما بعد النزاعات وذلك بغية حتقيق سالم مستدام، وفقًا ملقاصد ومبادئ 

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

تمع الدويل واقتناعا منها كذلك بأن العدالة وحماسبة مقرتيف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
واألشخاص املسؤولني جنائيا مبوجب النظام األساسي أمران ال ينفصالن وجيب أن يبقيا غري منفصلني وأن 

م إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تتسم بأمهية أساسية يف هذا الصدد، عاملية االنضما
بالدور احملوري الذي تضطلع به احملكمة باعتبارها احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة وإذ ترحِّب

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

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

يب هذه اجلرائم، القانونية الوطنية على مالحقة مرتك
التزامها بنظام روما األساسي وتصميمها على عدم إفالت مرتكيب أخطر وإذ تؤكد من جديد

تمع الدويل بأسره من العقاب،  أمهية استعداد النظم القانونية الوطنية وتشدد علىاجلرائم اليت تثري قلق ا
ا حقا على التحقيق يف هذه اجلرائم ومالحقتها ، وقدر

ا يف تقدمي األشخاص األكثر مسؤولية عن ارتكاب اجلرائم ترحبوإذ  جبهود احملكمة واجنازا
بالسوابق وحتيط علما املنصوص عليها يف نظام روما األساسي للعدالة واإلسهام بذلك يف منع تلك اجلرائم

القضائية للمحكمة يف مسألة التكامل،
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من نظام روما األساسي املتعلقة مبقبولية القضايا أمام ١٩و١٨و١٧بأن تطبيق املواد وإذ تذكِّر
احملكمة والتحديات اليت تواجهها يف هذا الصدد وبصدد واليتها مسألة قضائية يقوم بالفصل فيها قضاة 

احملكمة، 
كمة يف بلدان احلاالت بأنه ينبغي إيالء مزيد من االعتبار لكيفية إجناز أعمال احملوإذ تذكِّر أيضا

وإمكانية أن تقدم اسرتاتيجيات اإلجناز توجيهات بشأن كيفية مساعدة البلد املعين على تنفيذ اإلجراءات 
الوطنية عند اجناز أعمال احملكمة يف حالة معينة، 

دد السلم واألمن ورفاه العامل، وإذ تسلم بأن اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة 
ا القضائية ؤكِّدوإذ ت احرتامها لالستقالل القضائي للمحكمة والتزامها بضمان احرتام قرارا

وتنفيذها، 
بقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليت تصدر سنويًا فيما يتعلق وإذ حتيط علمًا مع التقدير

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

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

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

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

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

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

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

إىل قرار مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") بإنشاء متثيل للمحكمة يف مقر وإذ تشري كذلك
أن من شأن هذا التمثيل أن يعزز احلوار مع احملكمة وتؤكِّد من جديداالحتاد األفريقي يف أديس أبابا، 

والتوعية برسالتها يف االحتاد األفريقي، وفيما بني الدول األفريقية، بشكل فردي أو مجاعي، 
تمع املدين للمحكمة، وإذ تعرب عن تقديرها للمساعدة القّيمة اليت يقدمها ا
علقة بعمليات التهديد والرتهيب املوجهة إىل بعض إزاء التقارير األخرية املتوإذ تعرب عن قلقها

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

ا الفرعية،  يف عمل اجلمعية وهيئا
األطراف واملراقبني والدول اليت ال تتمتَّع مبركز املراقب ضرورة تشجيع الدولوإذ تضع يف اعتبارها

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

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

عن تصميمها على ضمان حقوق الضحايا اليت تشكل الركن وإذ تعرب اجلنائية الدولية جتاه الضحايا، 
األساسي لنظام روما األساسي بصورة فعالة، 

يوي الذي تقوم به العمليات امليدانية للمحكمة يف بلدان احلاالت وأمهية أن الدور احلوإذ تدرك
يعمل أصحاب املصلحة معا من أجل توفري ظروف مناسبة لعمليات احملكمة يف امليدان، 

املخاطر اليت يواجهها موظفو احملكمة يف امليدان، وإذ تدرك أيضا
اليت تفرضها عليها ميزانية برناجمية سنوية تعتمدها بأن احملكمة تعمل يف إطار القيود وإذ تذكِّر

اجلمعية، 

عالمية نظام روما األساسي -ألف
بالدولة اليت أصبحت طرفا يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية منذ الدورة ترحب-١

تصبح بعد أطرافا يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدول اليت ملوتدعوالرابعة عشرة للجمعية، 
إىل مجيع الدول األطراف وتطلبالدولية إىل أن تصبح أطرافا فيه، بصيغته املعدلة، يف أقرب وقت ممكن، 

أن تكثف جهودها لتعزيز عاملية النظام؛ 
ا من نظام تطلب -٢ روما األساسي أن تعيد النظر يف إىل الدول األطراف اليت أعلنت انسحا

قرارها؛ 
باحلوار املعقود يف االجتماع املفتوح للمكتب بشأن "العالقة بني أفريقيا ترحب مع التقدير-٣

أمهية مواصلة احلوار وتضع يف اعتبارهاواحملكمة اجلنائية الدولية" اثناء الدورة اخلامسة عشرة للجمعية، 
بشأن هذه املسألة؛ 

تمع املدين أن تكثف جهودها لتعزيز عاملية يب-٤ جبميع املنظمات الدولية واإلقليمية ومنظمات ا
النظام؛ 

أن تبقي حال التصديقات قيد االستعراض، وأن ترصد التطورات يف ميدان التشريعات تِقرر-٥
التنفيذية بغية حتقيق أمور منها تسهيل توفري املساعدة التقنية اليت قد تطلبها الدول األطراف يف نظام روما 

املؤسسات األساسي، أو الدول الراغبة يف أن تصبح أطرافًا فيه، من الدول األطراف األخرى أو من
االت ذات الصلة؛  العاملة يف ا

بأن التصديق على نظام روما األساسي ينبغي أن يكون مصحوبا بتنفيذ االلتزامات الوطنية تذكِّر -٦
ذات الصلة بوسائل منها على وجه اخلصوص سن تشريعات تنفيذية، السيما يف جمال القانون اجلنائي، 

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

على اعتماد أحكام بشأن الضحايا، حبسب االقتضاء؛ وتشجِّع
ة إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه بتقرير املكتب بشأن خطة العمل الراميترِحب-٧

اجلهود اليت يبذهلا رئيس احملكمة، ومكتب املدعية العامة، ورئيس وتالحظ مع التقدير، )١(تنفيذا كامال

)١(ICC-ASP/15/19.
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تمع املدين لتعزيز فعالية اجلهود الرامية إىل حتقيق العاملية، وتشجع  اجلمعية، واجلمعية، والدول األطراف، وا
أن تصبح أطرافًا يف نظام روما األساسي، بصيغته املعدَّلة، ويف اتفاق امتيازات احملكمة الدول على

ا يف إطار االستعراض الدوري الشامل الذي جيريه  ا، واجلهود ذات الصلة اليت يتم االضطالع  وحصانا
جملس حقوق اإلنسان؛ 

تمع املدين على االحتفال احملكمة، والدول األعضاء، واملنظمات الدولية ذات الصتشجع-٨ لة، وا
؛ ٢٠١٨بالذكرى العشرين العتماد نظام روما األساسي يف عام 

اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها-باء
ا ترحب-٩ بالدول األطراف اليت أصبحت أطرافا يف اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصانا

بأن هذا االتفاق واملمارسة الدولية ذات الصلة يُعفيان ما يتقاضاه مسؤولو احملكمة وموظفوها من وتذكِّر 
يف هذا الصدد الدول األطراف وتدعورواتب وأجور وبدالت تدفعها احملكمة من الضرائب الوطنية، 

رافا فيه على سبيل وكذلك الدول غري األطراف اليت لـم تصبح بعد أطرافاً يف هذا االتفاق إىل أن تصبح أط
األولوية، وإىل اختاذ اإلجراءات التشريعية وغري ذلك من اإلجراءات الالزمة إلعفاء رعاياها العاملني 
م اليت تدفعها هلم احملكمة أو  باحملكمة من ضريبة الدخل الوطنية فيما خيص رواتبهم وأجورهم وبدال

ذه  املدفوعات ريثما تصّدق على هذا االتفاق أو إلعفائهم بأي شكل آخر من ضريبة الدخل املتعلقة 
تنضم إليه؛ 

بالتعهدات اليت قدمت يف حفل إعالن التربعات الذي عقد خالل الدورة اخلامسة عشرة ترحب -١٠
ا قبل متوز/يوليه ١٧للجمعية بشأن التصديق على اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصانا

ة العشرين لنظام روما األساسي؛ ، تاريخ الذكرى السنوي٢٠١٨
التزام الدول األطراف بأن حترتم يف إقليمها االمتيازات واحلصانات الالزمة لتحقيق تؤكد من جديد-١١

ا وتناشدمقاصد احملكمة  مجيع الدول اليت ليست طرفاً يف اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصانا
للمحكمة أو اليت تُنقل من خالهلا تلك املمتلكات أو األصول أن حتمي اليت توجد فيها ممتلكات وأصول 

ممتلكات وأصول احملكمة من التفتيش واالستيالء واملصادرة، ومن أي شكل آخر من أشكال التدخل؛ 

التعاون -جيم
بشأن التعاون؛ ICC-ASP/15/Res.3إىل القرار تشري-١٢
ا مبوجب نظام روما األساسي وال سيما االلتزام بالتعاون يب-١٣ بالدول األطراف أن تتقيد بالتزاما

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

احملكمة، وتنفيذ أوامر القبض؛ 
بالدول األطراف أن تواصل التعبري عن دعمها السياسي والدبلوماسي للمحكمة، يب أيضا-١٤

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

كاملة وفعالة؛ 
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أيضاوحتيط علما ، )٢(بالتقرير املقدم من املقرر بشأن اسرتاتيجيات إلقاء القبضحتيط علما -١٥
؛)٣(ت إلقاء القبضمبشروع خطة العمل بشأن اسرتاتيجيا

؛٢٠١٤إىل إبرام أول اتفاق طوعي بني احملكمة ودولة طرف بشأن اإلفراج املؤقت يف عام تشري-١٦
بإبرام اتفاقني خمصصني بني احملكمة ومجهورية الكونغو الدميقراطية بشأن تنفيذ حكمني ترحب -١٧

ما احملكمة، وبإبرام اتفاق إطاري بني احملكمة  والنرويج بشأن إنفاذ األحكام، مما جيعل بالسجن قضت 
العدد اإلمجايل لالتفاقات اإلطارية السارية مثانية اتفاقات؛

تمعوأعضاءواحملكمةاألطرافالدولباحلوار املعزز الذي جرى بنيأيضاترحب-١٨ يف املدينمن ا
خاصبشكلالرتكيزمعالتعاون،للجمعية بشأن عشرةاخلامسةالدورةاليت جرت خاللالعامةاملناقشة

عنواملساءلةيف التعاون بصورة فعالةالدوليةاحلكوميةواملنظماتواإلقليميةالوطنيةإسهام املبادراتعلى
األساسي؛املنصوص عليها يف نظام رومااجلرائم
بالتعاونالدولمنوغريهااألطرافللدولمحتسفعالةوآلياتإجراءاتوجودأمهيةعلىتشدِّد-١٩
اأووجتميدهاوتتبعهاواألصول،واملمتلكاتالعائداتحتديدعلىاحملكمةمع ميكن،مابأسرعمصادر

يتعلقفيمااحملكمةتواجههااليتالتعاونبشأن حتدياتاملستفيضوعرضهااحملكمةبتقريروترحب
فعالةآلياتوتضعإجراءاتالصددهذايفتتخذأنإىلاألطرافالدولكلوتدعواملالية،بالتحقيقات

؛ الدوليةواملنظماتالدولمنوغريهااألطرافوالدولاحملكمةبنيالتعاونتيسريبغيةوحتسينها
ا اجلمعية يف القرارتشري-٢٠ ICC-ASP/10/Res.5إىل اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون اليت اعتمد

مبا ال يزال يرتتب على عدم تنفيذ طلبات احملكمة من آثار سلبية تسلم مع القلق بشأن عدم التعاون، و
ا على تنفيذ واليتها،  بقرارات احملكمة بشأن استنتاجات عدم التعاون املتعلقة وحتيط علماعلى قدر

باجلهود اليت يبذهلا رئيس اجلمعية وترحب، )٤(جبيبويت وأوغندا وكينيا، وبتقرير املكتب عن عدم التعاون
رئيس اجلمعية جهة تنسيق للمنطقة وتذكِّر بأن اإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون أثناء فرتة واليته، لتنفيذ

مجيع أصحاب املصلحة، على مجيع املستويات، على االستمرار يف وتناشد ، )٥(اخلاصة به حبكم منصبه
هات التنسيق مساعدة رئيس مجعية الدول األطراف، مبا يف ذلك عند اضطالعه مبهامه بدعم من ج

مجيع الدول األطراف على التعاون من أجل جناح االستعراض اجلاري تشجعالوطنية املعنية بعدم التعاون، و
لإلجراءات املتعلقة بعدم التعاون؛ 

بدور مجعية الدول األطراف وجملس األمن فيما يتعلق بعدم التعاون على النحو الوارد يف تذكِّر-٢١
باجلهود اليت تبذهلا وترحب من نظام روما األساسي، ٨٧من املادة ٧والفقرة ،٨٧من املادة ٥الفقرة 

لس، و كانون٢١يفاملؤرخةبالرسالةعلماحتيطالدول األطراف لتعزيز العالقة بني احملكمة وا
مناحملكمة اليت حييل فيها رسالةرئيسةإىلاملتحدةلألممالعاماألمنيمناملوجهة٢٠١٥ديسمرب/األول
دارفور يفبشأن األوضاعالتمهيديةالدوائرقراراتاليت نقلتالرسائلأنتشري إىلاألمنجملسرئيس

األمن؛ جملسأعضاءعلىعرضتوليبياوالسودان
إىل الدول األطراف أن تواصل جهودها لضمان أن يعاجل جملس األمن البالغات اليت يتلقاها تطلب-٢٢

رئيس اجلمعية واملكتب على مواصلة وتشجع من احملكمة بشأن عدم التعاون عمال بنظام روما األساسي، 

)٢(ICC-ASP/14/26/Add.1 ،.املرفق الرابع
نفسه، التذييل.املرجع)٣(
)٤ (ICC-ASP/15/31.
)٥(ICC-ASP/11/29 ، ١٢الفقرة.
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ملتبادل يف كال من اجلمعية وجملس األمن على تعزيز التزامهما اوتشجع أيضاالتشاور مع جملس األمن، 
هذا الشأن؛ 

باألوامر الصادرة من الدائرة التمهيدية واملوجهة إىل املسجل بشأن اإلجراءات الواجب حتيط علما-٢٣
م الدول على أن تتبادل مع جهات التنسيق وحتث ، )٦(اتباعها يف حالة وجود معلومات عن سفر املشتبه 

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

األدوات املتعلقة إعداد جمموعةمنالتعاونعدممبسألةاملعنيةجهات التنسيقبانتهاءترحب -٢٤
علىاألطرافالدولوتشجع)٧(التعاونبعدماملتعلقةاجلمعيةإجراءاتمنالرمسيغريالبعدبتنفيذ

بعدماملتعلقةاجلمعيةإجراءاتتنفيذحتسنيمناسبا من أجلتراهحسبمااألدواتجمموعةاستعمال
؛ )٨(التعاون

الدولة المضيفة-دال
وحتيط علما مع التقديربأمهية العالقة بني احملكمة والدولة املضيفة وفقاً ألحكام اتفاق املقر، تسلم-٢٥

بالتزام الدولة املضيفة املتواصل بزيادة كفاءة احملكمة؛

العالقة مع األمم المتحدة -هاء
بضرورة تعزيز احلوار املؤسسي مع األمم املتحدة، مبا يف ذلك احلوار بشأن احلاالت احملالة تسلم-٢٦

من جملس األمن إىل احملكمة؛
بأن تصديق أعضاء جملس األمن التابع لألمم املتحدة على نظام روما األساسي أو أيضاتسلم-٢٧

تمع  انضمامهم إليه يعزز جهودنا املشرتكة ملكافحة العقاب على أشد اجلرائم خطورة اليت تثري قلق ا
الدويل ككل؛ 

على مواصلة تعزيز وتشجعبنداء جملس األمن املتعلق بأمهية تعاون الدول مع احملكمة كذلك تسلم-٢٨
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 )ب(

؛من جملس األمن

م،) ٦( األوامر املوجهة إىل املسجل بشأن اإلجراءات الواجب اتباعها يف حالة وجود معلومات عن سفر املشتبه 
ICC-01/04-635(احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية)؛ وICC-02/04-211 أوغندا)؛ و(احلالة يفICC-01/05-83

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

(مايل)؛ و ICC-01/13-16 احلالة املتعلقة بالسفن املسجلة يف جزر القمر واجلمهورية اهليلينية ومملكة كمبودبا)؛
ICC-02/05-01/09-235(احلالة الثانية املتعلقة جبمهورية أفريقيا الوسطى)؛ و ICC-01/14-6و - Corr (قضية البشري)؛
ية سيف اإلسالم)؛ (قضICC-01/11-01/11-589(قضية هارون وقوشيب)؛ وICC-02/05-01/07-71و
((قضية حسني)؛ وICC-02/05-01/12-31و ICC-01/04-01/12-12قضية لوبانغا)؛ وICC-02/11-01/12-73
(قضية باراسا)؛ ICC-01/09-01/13-29(قضية أونغوين)؛ وICC-02/04-01/15-222قضية سيمون غباغبو)؛ و(
(قضية غيشورو وبت).ICC-01/09-01/15-6و
)٧ (ICC-ASP/15/31/Add.1.املرفق الثاين ،
)٨(ICC-ASP/10/Res.5.املرفق ،
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مواصلة تقدمي الدعم للعمل الذي تقوم به احملكمة من خالل التعاون واملساعدة املقدمني )ج(
من بعثات حفظ السالم، والبعثات السياسية اخلاصة بتكليف من جملس األمن، مبا يف ذلك بالنظر يف 

، اسيةتقدمي أفضل املمارسات فيما يتعلق بصياغة واليات عمليات حفظ السالم مع احرتام مبادئها األس
وزيادة التعاون بني جلان اجلزاءات واحملكمة؛

النظر يف تكليف بعثات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة باإلسهام، عند ) د(
االقتضاء، يف تعزيز نظم العدالة الوطنية عن طريق التدريب والتوعية وغري ذلك من أشكال املساعدة؛

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

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

حال التعاون اجلاري مع األمم املتحدة، مبا يف ذلك التعاون يف إىل تقرير احملكمة عنتشري -٢٩
؛ )٩(امليدان

ا مع احملكمة وعلى التعاون تشجع-٣٠ مجيع مكاتب وصناديق وبرامج األمم املتحدة على تعزيز تعاو
بصورة فعالة مع مكتب الشؤون القانونية بوصفه جهة التنسيق للتعاون بني منظومة األمم املتحدة 

كمة؛ واحمل
دعمها وتكرربالعمل اهلام الذي يقوم به مكتب االتصال يف نيويورك التابع للمحكمة، تشيد -٣١

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

بالتطورات املتعلقة باحملكمة يف األمم ٢٠١٦بإحاطة الدول األطراف علما طوال عام ترحب-٣٢
املتحدة وعلى وجه اخلصوص يف جملس األمن، السيما من خالل جلسات إحاطة منتظمة تنظمها الدولة 

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

اقليمية أخرى لتعزيز مكافحة اإلفالت من العقاب؛ 
وبالتحديد برتكيزه )١٠(بتقدمي التقرير السنوي للمحكمة إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدةترحب-٣٣

باعتماد قرار اجلمعية العامة وترحب أيضا كمة واألمم املتحدة، املتزايد على العالقة بني احمل
A/RES/70/264 ،الدول األطراف على مواصلة املشاركة البّناءة مع الدول األعضاء يف األمم وتشجع

املتحدة ملواصلة تعزيز هذا القرار؛ 
مع القلق أن الدول األطراف ال تزال تتحمل وحدها، حىت اآلن، التكاليف اليت تتكبدها تالحظ-٣٤

أن امليزانية املعتمدة املخصصة يف احملكمة تالحظ احملكمة نتيجة للحاالت احملالة من جملس األمن و
مليون يورو؛٥٥لإلحاالت من جملس األمن بلغت حىت اآلن حنو 

األمم املتحدة من توفري األموال الالزمة لتغطية النفقات املتكبدة نتيجة أنه إذا مل تتمكن تؤكد-٣٥
لإلحاالت من جملس األمن، سيستمر نتيجة لذلك، عالوة على عوامل أخرى، تفاقم الضغوط على موارد 

احملكمة؛ 

)٩(ICC-ASP/12/42.
.A/71/342وثيقة األمم املتحدة )١٠(
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الدول األطراف على أن تواصل، مع اجلمعية العامة لألمم املتحدة، تنفيذ الفقرة (ب) من حتث -٣٦
من اتفاق ١٣من املادة ١من نظام روما األساسي، مع األخذ يف االعتبار أيضا أن الفقرة ١١٥املادة 

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

لس األمن باألمم تشجع-٣٧ احملكمة على مواصلة االشرتاك مع جلان اجلزاءات ذات الصلة التابعة 
االت ذات االهتمام املشرتك بوجه  املتحدة من أجل حتسني التعاون بينهما وتنسيق املسائل املتعلقة با

أفضل؛ 
تتم حصريا على أساس أن مجيع أشكال التعاون الذي تتلقاه احملكمة من األمم املتحدة تالحظ-٣٨

السداد؛ 

العالقة مع المنظمات والهيئات الدولية األخرى-واو
باجلهود اليت تبذهلا املنظمات االقليمية املختلفة واملنظمات الدولية األخرى لدعم احملكمة ترحب-٣٩

يف تنفيذ واليتها؛ 
حمكمة البلدان األمريكية حلقوق مع االرتياح مبذكرة التفاهم اليت أبرمتها احملكمة معترحب أيضا -٤٠

مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون اليت أبرمتها احملكمة مع االحتاد األورويب، واملنظمة وتشري إىلاإلنسان 
األفريقية، ومنظمة الدول األمريكية، والكومنولث، واملنظمة الدولية -االستشارية القانونية اآلسيوية

للفرانكفونية، وبرملان السوق املشرتكة للمخروط اجلنويب؛ 
اصلة اجلهود الرامية إىل تكثيف احلوار مع االحتاد األفريقي وتعزيز العالقة بني على ضرورة مو تشدد-٤١

إىل احملكمة أن تواصل بانتظام االتصال باالحتاد األفريقي والبعثات الدبلوماسية وتطلباحملكمة واالحتاد، 
عية بالتواصل بني رئيس اجلموحتيط علمايف أديس أبابا من أجل إنشاء مكتب اتصال للمحكمة، 

مجيع أصحاب املصلحة توفري الدعم الالزم لتعزيز وتطلب إىلواملسؤولني باالحتاد األفريقي يف أديس أبابا، 
العالقة بني احملكمة واالحتاد األفريقي؛ 

باملسامهة اليت متكنت اللجنة الدولية لتقصي احلقائق يف املسائل اإلنسانية، اليت أنشئت تذكِّر-٤٢
، من تقدميها لتأكيد ١٩٤٩الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام من ٩٠مبوجب املادة

الوقائع املتصلة مبا يُّدعى ارتكابه من انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل، وتسهيل، عند االقتضاء، مالحقة 
مرتكيب جرائم احلرب، على املستوى الوطين أو أمام احملكمة على حد سواء؛ 

ةأنشطة المحكم-زاي
؛ )١١(بالتقرير األخري املقدم إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة احملكمةحتيط علماً -٤٣
استمرار التقدم الكبري يف أنشطة احملكمة، الذي يُعزى إىل حد ليس بقليل إىل تالحظ مع االرتياح-٤٤

تفاين املوظفني، مبا يف ذلك التقدم فيما جتريه من دراسات متهيدية وحتقيقات وإجراءات قضائية يف خمتلف 
رعت املدعية أو اليت ش) ١٢(احلاالت احملالة إليها من الدول األطراف أو جملس األمن التابع لألمم املتحدة

العامة يف التحقيق فيها من تلقاء نفسها؛

)١١ (ICC-ASP/15/16.
).٢٠١١(١٩٧٠) و٢٠٠٥(١٥٩٣جملس األمن التابع لألمم املتحدة اقرار ) ١٢(
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إىل دعوة احملكمة إىل مواصلة اإلحاطة علما بأفضل ممارسات سائر املنظمات واحملاكم تشري-٤٥
الدولية والوطنية ذات الصلة، مبا فيها املمارسات اليت اكتسبتها املؤسسات الوطنية اليت حققت من قبل يف 

ت العملية جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة وقامت مبالحقة مرتكيب هذه اجلرائم، يف تذليل التحديا
املماثلة للتحديات اليت تواجهها احملكمة، وتؤكد من جديد احرتامها الستقالل احملكمة؛ 

باجلهود اليت يبذهلا مكتب املدَّعية العامة لتوفري الكفاءة والشفافية فيما حتيط علما مع التقدير-٤٦
جيريه من دراسات متهيدية وحتقيقات ومالحقات قضائية؛ 

مكتب املدعية العامة ورقات سياسة عامة بشأن اختيار القضايا وحتديد بإصدار ترحب-٤٧
، على التوايل، ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٦أيلول/سبتمرب و١٥األولويات، وبشأن األطفال، يف 

وباستمرار تنفيذ ورقة السياسة العامة للمكتب بشأن اجلرائم اجلنسية واجلرائم القائمة على أساس نوع 
يف هذا الصدد على أمهية قيام احملكمة واحملاكم الوطنية بالتحقيق واملقاضاة بصورة فعالة يف ددوتشاجلنس، 

اجلرائم اجلنسية واجلرائم القائمة على نوع اجلنس، من أجل وضع حد إلفالت مرتكيب جرائم العنف 
ز التحقيق إىل الدول األطراف أن تنظر يف ورقة السياسة العامة لتعزيوتطلباجلنسي من العقاب، 

واملقاضاة يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم القائمة على نوع اجلنس حمليا؛ 
ملكتب املدعية العامة لتشاوره مع الدول األطراف وغريها من أصحاب تعرب عن تقديرها-٤٨

باإلسهامات املقدمة من الدول األطراف يف هذا وترحباملصلحة قبل إصدار سياساته واسرتاتيجياته، 
الصدد؛ 

ا ترحب-٤٩ باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتطبيق مبدأ احملكمة الواحدة، وتنسيق أنشطتها بني أجهز
على كافة املستويات، بوسائل منها اختاذ تدابري لزيادة الوضوح يف مسؤولية خمتلف األجهزة، مع احرتام 

احملكمة على بذل كل اجلهود الالزمة لتطبيق وتشجعاملدَّعية العامة وحياد قلم احملكمة، استقالل القضاة و 
مبدأ احملكمة الواحدة تطبيقًا كامًال، ابتغاء أمور منها ضمان الشفافية الكاملة، واحلوكمة اجليدة، 

واالستخدام الفعال للموارد املالية، واإلدارة السليمة؛ 
لة اجلهود اليت يبذهلا املسجل لتخفيف املخاطر اليت تواجهها احملكمة مواصتالحظ مع التقدير -٥٠

وتشجعفيما يتعلق مبكاتبها امليدانية ولتعزيز عمليات احملكمة امليدانية بغية زيادة فعالية احملكمة ومكانتها، 
ها يف الدول احملكمة على مواصلة التحسني األمثل ملكاتبها امليدانية ضمانا الستمرار كفاءة احملكمة وأثر 

اليت تضطلع بعملها فيها؛ 
باجلهود اجلارية اليت تبذهلا احملكمة لتحسني استخدامها للمصادر البديلة للمعلومات ترحب -٥١

ها لتحقيق هذه الغاية، مبا يف ذلك يف جمال التحقيقات املالية،  وتشجع واألدلة، فضال عن حتسني قدرا
إىل أمهية تزويد احملكمة بالوسائل املناسبة هلذا الغرض؛ وتشرياحملكمة على مواصلة هذه اجلهود،

العمل اهلام الذي يضطلع به موظفو احملكمة العاملون يف امليدان يف بيئات صعبة ومعقدة، تقدِّر -٥٢
لتفانيهم يف العمل من أجل رسالة احملكمة؛ وتعرب عن تقديرها

بانتقال احملكمة إىل مبانيها اجلديدة اليت أنشئت لتحقيق الغرض منها بنجاح، وتالحظ مع ترحب -٥٣
حبضور ممثلني رفيعي املستوى ٢٠١٦نيسان/أبريل ١٩االرتياح االفتتاح الرمسي للمقر الدائم للمحكمة يف 

تمع الدويل األوسع نطاقا؛  من الدول األطراف واملنظمات الدولية وا

بات االنتخا-حاء
على أمهية ترشيح وانتخاب القضاة الذين تتوافر فيهم املؤهالت املطلوبة للتعيني يف أعلى تشدد -٥٤

هلذه الغاية الدول األطراف على وتشجِّعمن نظام روما األساسي، ٣٦املناصب القضائية وفقا للمادة 
اتباع اجراءات وافية وشفافة لتحديد أفضل املرشَّحني؛ 
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ية تعهد القضاة املنتخبني رمسيا باستعدادهم للعمل على أساس التفرغ عندما على أمهتشدد -٥٥
يتطلب حجم العمل باحملكمة ذلك؛ 

بتقرير اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة الذي يتضمن استعراضا لتجربة اللجنة ترحب-٥٦
؛ )١٣(االستشارية

ا يف الهاي أو يف نيويورك، وفقا تقرر -٥٧ أن تعقد اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات اجتماعا
لفعالية املكان احملدد من حيث التكلفة؛ 

أيلول/سبتمرب ١٨بقرار اللجنة االستشارية بأن تعقد اجتماعها السادس اعتبارا من حتيط علما-٥٨
، من أجل االضطالع بواليتها فيما يتعلق بانتخاب يف الهاي، ملدة ستة أيام عمل على األقل٢٠١٧

ستة قضاة املتوقع أن يتم يف الدورة السادسة عشرة للجمعية؛ 
أمهية إجراء مقابالت وجها لوجه مع املرشحني لالضطالع على حنو فعال تؤكد من جديد -٥٩

وجها لوجه مع اللجنة مسؤولية الدول املرشحة عن حضور املرشحني إلجراءات مقابالت وتؤكد بواليتها، 
الدول املرشحة على اختاذ الالزم لوجود املرشحني يف الهاي أثناء وحتث االستشارية املعنية بالرتشيحات، 

االجتماع السادس للجنة إلجراء مقابالت معهم؛ 

أمانة جمعية الدول األطراف-طاء
أن وتؤِكد من جديدبأمهية العمل الذي تقوم به أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة")، تسلِّم-٦٠

العالقة بني األمانة وسائر أجهزة احملكمة حتكمها مبادئ التعاون والتعاضد واملشاركة يف املوارد واخلدمات، 
ألمانة يف اجتماعات جملس مبشاركة مدير اوترحب، ICC-ASP/2/Res.3على النحو املبنيَّ يف مرفق القرار 

التنسيق عند النظر يف املسائل ذات االهتمام املشرتك؛ 

المحامون-ياء
بأمهية العمل الذي تقوم به هيئات التمثيل املستقلة لرابطات احملامني والرابطات حتيط علما-٦١

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

نقابة احملامني لدى وتدعوبإنشاء نقابة احملامني لدى احملكمة اجلنائية الدولية؛ أيضا حتيط علما-٦٢
ا من خالل املكتب احملكمة اجلنائية الدولية إىل تقدمي تقرير إىل اجلمعية  عن تشكيلها وأنشطتها قبل دور

السادسة عشرة بوقت كاف؛ 
وتواصل رة حتسني التوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف العادل يف قائمة احملامني، بضرو يط علما حت-٦٣

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

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

المساعدة القانونية -كاف

.(ICC-ASP/15/8)اخلامس اجتماعهاأعمالالقضاة عنبرتشيحاتاملعنيةاالستشاريةاللجنةتقرير)١٣(
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وتؤكد هلا احملكمة ملواصلة تنفيذ سياسة األجور املتعلقة باملساعدة القانونية باجلهود اليت تبذتسلم-٦٤
على احلاجة إىل مراجعة كفاءة نظام املساعدة القانونية بصورة مستمرة من أجل دعم وتعزيز مبادئ 

؛ )١٤(املرونةاملساعدة القانونية املتمثلة يف احملاكمة العادلة واملوضوعية والشفافية واالقتصاد واالستمرارية و 

الفريق الدراسي المعني بالحوكمة-الم
باستمرار احلوار املنهجي بني الدول األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار املؤسسي لنظام ترحِّب -٦٥

روما األساسي وزيادة كفاءة وفعالية احملكمة مع احلفاظ التام على استقالهلا القضائي؛ 

؛ )١٥(بتقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمةحتيط علما-٦٦
اليت ICC-ASP/9/Res.2لسنة أخرى فرتة والية الفريق الدراسي، املنصوص عليها يف القرار متدِّد -٦٧

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

؛ ICC-ASP/14/Res.4، وICC-ASP/13/Res.5و
بشأن املسائل املتصلة القضاة على مواصلة عملهم تشجعبإصدار دليل املمارسة للدوائر وترحب-٦٨

؛ ٢٠١٧املمارسة يف عام ب
الدول األطراف أن تواصل النظر يف التعديالت املقرتحة من الفريق العامل املعين تطلب إىل-٦٩

بالدروس املستفادة؛ 
من تقرير جلنة امليزانية واملالية ٤٤ناقشات اليت جرت بشأن التوصية الواردة يف الفقرة باملترحب-٧٠

ا الثالثة والعشرين ؛ )١٦(بشأن حتديد الغالف املايلعن أعمال دور
وتالحظ أنه أويل االعتبار الالزم لتحليل مجيع العناصر املنهجية املقدمة يف هذا الشأن تالحظ-٧١
ج يعتمد على املوارد؛ أيضا أنه بالنظر إىل العناصر املنهجية املتاحة، قد يؤدي إنشاء غالف مايل إىل 
بأن والية الفريق الدراسي فيما يتعلق بالنظر يف اجلدوى من إنشاء غالف مايل، يف سياق تقر-٧٢

استعراض عملية احلوكمة وامليزنة، قد استوفيت يف املرحلة احلالية؛ 
بالعمل الذي تقوم به احملكمة والنتائج اجلوهرية اليت توصلت إليها لتحديد مؤشرات نوعية ترحب-٧٣

ا بوجه أفضل، فضال عن السماح  ا واحتياجا ا أن تسمح للمحكمة أن تبني إجنازا وكمية اليت من شأ
للدول األطراف بتقييم أداء احملكمة بطريقة أكثر اسرتاتيجية؛ 

تمعوأعضاءواحملكمةاألطرافالدولالبناء الذي جرى بنيباحلوارأيضاترحب-٧٤ يف املدينمن ا
معللجمعية بشأن كفاءة وفعالية إجراءات احملكمة،عشرةاخلامسةالدورةاليت جرت خاللالعامةاملناقشة
موضوع مؤشرات األداء للمحكمة اجلنائية الدولية؛علىالرتكيز

إجراءات المحكمة-ميم
أن فعالية إجراءات احملكمة أساسية حلقوق الضحايا وحقوق املتهمني، ومصداقية ومكانة تؤكد-٧٥

املؤسسة، وتعزيز عاملية النظام األساسي، فضال عن االستخدام األمثل ملوارد احملكمة؛ 

)١٤(ICC-ASP/3/16 ١٦، الفقرة.
)١٥(ICC-ASP/15/21.
لد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/13/20)٢٠١٤الوثائق الرمسية .... الدورة الثالثة عشرة...)١٦( . ٢-، ا
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باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتعزيز كفاءة وفعالية اإلجراءات، فضال عن اجلهود اليت تبذهلا ترحب-٧٦
تمع املدين يف هذا الصدد،  وتشري إىلأمهية مواصلة احلوار بشأن هذه املسألة، وتدركالدول األطراف وا

املسؤولية املشرتكة بني احملكمة والدول األطراف يف هذا الشأن؛ 

راض أساليب العمل استع-نون
بفوائد ترشيد أساليب عمل اهليئات الفرعية التابعة للمكتب واجلمعية من أجل النهوض تسلم-٧٧

بعبء العمل املتزايد؛ 
باخلطوات اليت اختذها املكتب حىت اآلن لتحسني أساليب العمل؛ ترحب-٧٨
طراف، ولتحقيق ذلك:مواصلة حتسني طرائق عمل املكتب وحوكمة مجعية الدول األتقرر-٧٩

خارطة الطريق العامة املعدلة آلليات التيسري الواردة يف املرفق الثاين هلذا القرار تعتمد(أ)
على ضرورة تنفيذها تنفيذا كامال؛ وتشدد

بعقد اجتماعات املكتب يف نيويورك أو الهاي على حد سواء؛ ترحب(ب) 
بأمهية ضمان أن يسمح جدول أعمال اجلمعية بوقت كاف إلجراء مناقشات تسلم(ج) 

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

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

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

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

؛رون وجهات التنسيقبأمهية العمل الذي يقوم به امليستسلم-٨٠
أعضاء املكتب على تعزيز وتشجعإىل الطابع التمثيلي من الناحية اجلغرافية للمكتب، تشري-٨١

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

التخطيط االستراتيجي - سين

بأن اخلططتني االسرتاتيجيتني للمحكمة ومكتب املدعية العامة ديناميتني ويتم حتيط علما -٨٢
حتديثما على أساس منتظم؛

باملبادرات اليت اختذت لالحتفال بالسابع عشر من متوز/يوليو يومًا للعدالة اجلنائية ترحب-٨٣
يواصل مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، إىل جانب احملكمة واستنادا إىل الدروس وتوصي بأن، )١٧(الدولية

املستفادة، املشاركة يف إعداد األنشطة املناسبة؛ 

.١٢)، الفقرة RC/Decl.1باء، إعالن كمباال (-اجلزء الثاين)، RC/11(٢٠١٠. .املؤمتر االستعراضي..الوثائق الرمسية)١٧(
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باعتزام وترحب، ٢٠١٧-٢٠١٣بتحديث اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة للفرتة حتيط علما-٨٤
، حسب االقتضاء، مبا يف ذلك افرتاضات ٢٠٢٠-٢٠١٨احملكمة إعداد خطة اسرتاتيجية جديدة للفرتة 

ا من أجل تعزيز عملية امليزنة؛  امليزانية، على أساس سنوي، وإبالغ املكتب 
لدعمسويسرايفغليونمعهدعقد يفالذياملعتكفخاللباملبادرات اليت اختذتأيضا ترحب-٨٥

احملكمة؛ املتعلقة بأنشطةاألداء ملؤشراتحمدثةنسخةاحملكمة ومناقشةعمل
األولويات اليت قدمها مكتبوحتديدالقضاياباختياراملتعلقةالسياساتبورقةكذلكترحب-٨٦

؛ )١٨(العامةاملدعية
اجلنائية احملكمةقلمتنظيماملسجل بشأن إعادةبالتقرير الشامل الذي قدمه مكتبعلماحتيط-٨٧

؛ )١٩(الدولية
أمهية تعزيز العالقة واالتساق بني عملية التخطيط االسرتاتيجي وعملية امليزنة، وهو أمر تكرر-٨٨

حاسم بالنسبة ملصداقية واستمرارية النهج االسرتاتيجي على املدى األطول أجال؛ 

الضحايا والمجتمعات المتأثرة، وجبر األضرار، والصندوق االستئماني للضحايا -عين
تمعات املتأثرة، وجرب األضرار، ICC-ASP/13/Res.4إىل قرارها تشري-٨٩ بشأن الضحايا وا

والصندوق االستئماين للضحايا؛ 
أن حق الضحايا يف عرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها يف أي مرحلة من اإلجراءات اليت تكرر-٩٠

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

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

م، والسيما تشدِّد-٩١ على األمهية احملورية اليت يوليها نظام روما األساسي حلقوق الضحايا واحتياجا
على أمهية تزويد الضحايا وتؤكديف املشاركة يف اإلجراءات القضائية ويف املطالبة جبرب األضرار، حقهم

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

على ضرورة أن وتشددوالية احملكمة، بأمهية اختاذ تدابري حلماية الضحايا والشهود لتنفيذتسلم -٩٢
تعقد الدول اتفاقات مع احملكمة من أجل تسهيل إعادة توطني األشخاص املعرضني للخطر دوليا بسرعة، 

مجيع الدول على النظر يف وحتث،٢٠١٦باتفاقات إعادة التوطني اليت أبرمتها احملكمة يف عام وترحب
مجيع الدول على التربع للصندوق اخلاص إلعادة التوطني؛ وتشجعإبرام اتفاقات إعادة التوطني، 

، بالنظر إىل أن حتديد وتعقب وجتميد أو مصادرة أي أصول للشخص املدان ضروري جلرب تؤكد-٩٣
األضرار، أن من األمهية مبكان أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة هلذا الغرض من أجل توفري املساعدة يف 

من ١٠٩)(ك) و١(٩٣و٧٥فعالة للدول والكيانات ذات الصلة عمال باملواد الوقت املناسب وبصورة 
إىل الدول األطراف أن تعقد اتفاقات طوعية أو ترتيبات أو أي وسائل وتطلبنظام روما األساسي، 

أخرى لتحقيق هذه الغاية مع احملكمة، عند االقتضاء؛ 

)١٨(Selection_Eng.pdf-Policy_Case-cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-https://www.icc..
)١٩(https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/ICC-Registry-CR.pdf..
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ئماين للضحايا وأمانة الصندوق اللتزامهما لس إدارة الصندوق االستتعرب جمددا عن تقديرها-٩٤
املتواصل جتاه الضحايا؛ 

بالدول واملنظمات الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واألفراد واملؤسسات والكيانات يب-٩٥
األخرى بالتربع للصندوق االستئماين للضحايا أيضا يف ضوء التعويضات احملتملة، من أجل زيادة حجم 

تعرب جمددا ستئماين للضحايا، وتوسيع قاعدة موارده، وحتسني القدرة على التنبؤ بالتمويل، والصندوق اال
ملن قام بذلك؛ عن تقديرها

تعيين الموظفين -فاء
احملكمة على تعزيز جهودها يف جمال وتشجع ، )٢٠(بتقرير احملكمة بشأن املوارد البشريةحتيط علما-٩٦

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

جتماعية اخلاصة املتصلة بالتعرض للصدمات، والعنف الذي على سبيل احلصر، االحتياجات النفسية واال
على حتقيق املزيد من التقدم يف هذا الصدد؛ وتشجِّعيستهدف النساء أو األطفال، 

على أمهية احلوار بني احملكمة واملكتب فيما يتعلق بضمان التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن تشدِّد -٩٧
؛ )٢١(بتقرير املكتب وتوصياتهوترحببني اجلنسني يف تعيني املوظفني، 

الدول األطراف على بذل جهود لتحديد وتوفري جمموعات من مقدمي طلبات التوظيف حتث-٩٨
ني يف الوظائف الفنية باحملكمة من الدول األطراف الواقعة يف املناطق الناقصة احملتملني املؤهلني للتعي

التمثيل، مبا يف ذلك من خالل برامج التدريب الداخلي والزيارات املهنية اليت متوهلا اجلمعية، وبرامج 
ة بالوظائف الشاغرة التدريب املتعلقة باملوظفني الفنيني املبتدئني اليت متوهلا الدول، ونشر اإلعالنات املتعلق

باحملكمة يف املؤسسات واملنظمات الوطنية ذات الصلة؛ 

التكامل-صاد
تمع تذكِّر-٩٩ بأن الدول هي املسؤولة يف املقام األول عن التحقيق يف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا

الدويل وعن مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم، وأنه يتعني هلذه الغاية اعتماد التدابري املناسبة على املستوى 
استعداد النظم القانونية الوطين، كما يتعني تعزيز التعاون الدويل واملساعدة القضائية، من أجل ضمان

ا حبق على التحقيق يف هذه اجلرائم ومالحقتها؛  الوطنية وقدر
على مواصلة الرتويج يف احملافل ذات الصلة على تنفيذ نظام روما األساسي على تعقد العزم-١٠٠

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

تمع الدويل يف تعزيز قدرات السلطات القضائية احمللية والتعاون بني الدول من ترحب-١٠١ مبشاركة ا
ص عليها يف نظام روما األساسي؛ أجل متكني الدول من التحقيق حبق يف اجلرائم املنصو 

باجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة، واملنظمات الدولية، واملنظمات اإلقليمية، والدول، ترحب أيضا-١٠٢
دف إىل تعزيز األجهزة القضائية الوطنية فيما يتعلق  تمع املدين يف تعميم أنشطة بناء القدرات اليت  وا

ليت تدخل يف اختصاص نظام روما األساسي وبرامج وأدوات املساعدة التقنية بالتحقيق ومالحقة اجلرائم ا

لد ا،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦اخلامسة عشرة ...  الدورة ...الوثائق الرمسية)٢٠( ، املرفق ٢-باء، اجلزء لثاينا
الثاين.

)٢١(ICC-ASP/15/32.
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على أن تبذل املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية األخرى والدول وتشجع بقوةالقائمة واجلديدة، 
تمع املدين املزيد من اجلهود يف هذا الصدد؛  وا

وتدرك العمل اهلام )٢٢(للتنمية املستدامة٢٠٣٠، يف هذا الصدد، باعتماد جدول أعمال ترحب-١٠٣
الذي يتم االضطالع به فيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل، وضمان املساواة 

يف احلصول على العدالة للجميع؛ 
يها على أن التنفيذ السليم ملبدأ التكامل يقتضي من الدول أن تدرج اجلرائم املنصوص علتشدد -١٠٤

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

بذلك؛ 
؛)٢٣(لالتكامعناملكتببتقريرترحب-١٠٥
باملعلومات املقدمة من األمانة بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ واليتها املتعلقة بتسهيل ترحب أيضا-١٠٦

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

؛ورئيس اجلمعية
تمعيبذهلااليتباجلهودكذلكترحب-١٠٧ بناءأنشطةذلكيفمباالوطنية،والسلطاتالدويلا

القائمة على نوع اجلنس اليت قد تبلغ واجلرائماجلنسيةاجلرائمواملقاضاة يفللتحقيقالقدرات الوطنية
وخباصة اجلهود املستمرة يف جمال اإلجراءات األساسي،رومانظامخطورة اجلرائم املنصوص عليها يف 

إىل وتشرياالسرتاتيجية لضمان الوصول إىل العدالة وتعزيز التمكني للضحايا على الصعيد الوطين، 
؛ )٢٤(التوصيات املقدمة من املنظمة الدولية لقانون التنمية خالل الدورة الرابعة عشرة للجمعية

احملكمة على مواصلة جهودها يف جمال التكامل، مبا يف ذلك عن طريق تبادل املعلومات تشجع-١٠٨
بالدور احملدود للمحكمة يف جمال تعزيز وتذّكر بني احملكمة واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة، 

ت على مواصلة التعاون بني الدول، عن طريق مشاركة اجلهاوتشجع أيضاالسلطات القضائية الوطنية، 
تمع املدين، يف تبادل املعلومات  الفاعلة الدولية واإلقليمية والوطنية العاملة يف قطاع العدالة، فضال عن ا
واملمارسات املتعلقة باجلهود االسرتاتيجية واملستدامة الرامية إىل تعزيز القدرات الوطنية للتحقيق واملقاضاة 

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

آلية الرقابة المستقلة -قاف
اية عاميكتملأنتتوّقعاملستقّلةالرقابةأن آليةتالحظ-١٠٩ ا ٢٠١٦قوامها من املوظفني يف  وأ
يتعلق بكامل طاقتها أيضًا فيماوستعملوالتفتيش،التحقيقمبهاميتعلقفيماطاقتهااآلن بكاملتعمل

؛ ٢٠١٧عامخاللبوظيفة التقييم
لضمان األداء الفعال للمحكمة يفاحملكمةبشكل وثيق معاملستقّلةالرقابةآليةبعملترحب -١١٠
االنتقام؛سياساتمنواحلمايةاإلبالغجمال

.٧٠/١قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة)٢٢(
)٢٣(ICC-ASP/15/22.
ورقة املنظمة الدولية لقانون التنمية بعنوان " التكامل للجرائم الفظيعة اجلنسية والقائمة على نوع اجلنس"، تشرين )٢٤(

.٢٠١٥الثاين/نوفمرب 
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بأن تستعرض اجلمعية أعمال ٢٠١٦يف عاماملعقوداخلامساجتماعهيفاملكتببتوصيةتذّكر-١١١
ا السابعة عشرة؛آلية الرقابة املستقلة وواليتها التشغيلية بالكامل يف دور

بشأن ٢٠١٧يف غضون عام املكتبإىلتقريراسيقدماملستقّلةالرقابةآليةرئيسأنتالحظ-١١٢
االت اليتاملؤقتة املتعلقة، يف مجلة أمو العملإجراءات معاحلاليةاآلليةواليةفيهاتتعارضقدر، با
ضدالواردةللتعامل مع التقاريراحملددةاإلداريةواإلجراءاتاإلثبات يف احملكمة،وقواعداإلجرائيةالقواعد
بعمليات بالطلبات املوجهة من اجلمعية إىل اآللية للقيام اإلدارية لإلبالغاهليئات، واإلجراءاترؤساء
وتقييم، وأن مجيع هذه اإلجراءات املؤقتة ستدمج يف عملية االستعراض الكامل لتنظر فيها اجلمعية تفتيش

ا السابعة عشرة؛ يف دور
األمهية احلامسة ألن تؤدي آلية الرقابة املستقلة عملها بطريقة مستقلة وشفافة تؤكد من جديد-١١٣

؛ وحمايدة بدون أي تأثري بغري مقتض

الميزانية البرنامجية-ءرا
استقالل أعضاء هذه وتؤكِّد جمدَّداً بالعمل املهّم الذي تقوم به جلنة امليزانية واملالية، حتيط علماً -١١٤

اللجنة؛ 
عن الدراسة التقنية ألي وثيقة )٢٥(بأن جلنة امليزانية واملالية مسؤولة وفقًا لنظامها الداخليتذكِّر-١١٥

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

؛ )٢٦(بتقرير املكتب عن املتأخرات املستحقة على الدول األطرافالقلقحتيط علما مع -١١٦
مجيع الدول األطراف يف نظام روما وحتثعلى أمهية تزويد احملكمة باملوارد املالية الالزمة، تشدد-١١٧

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

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

بالدول واملنظمات الدولية واألفراد واملؤسسات وغريها من الكيانات أن تقدم تربعات يب-١١٨
للجهات اليت قامت بذلك؛ وتعرب عن تقديرهاللمحكمة، 

المؤتمر االستعراضي-شين
بأن الدول األطراف يف املؤمتر االستعراضي األول لنظام روما األساسي، الذي عقد بنجاح تذكِّر-١١٩

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

ذه اجلرمية ؛ واعتمدت أيضا تعديالت وسعت مبوجبها )٢٧(مبوجبها أن متارس اختصاصها فيما يتعلق 

)، املرفق الثالث.ICC-ASP/2/10(٢٠٠٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية ...)٢٥(
)٢٦(ICC-ASP/15/28.
.RC/Res.6اجلزء الثاين، القرار )، RC/11(٢٠١٠الوثائق الرمسية ...املؤمتر االستعراضي ...)٢٧(
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نطاق اختصاص احملكمة ليشمل ثالث جرائم أخرى من جرائم احلرب التقليدية حني تُرتكب يف النزاعات 
؛ )٢٨(املسّلحة غري ذات الطابع الدويل

من ٥املعنية رهن التصديق عليها أو قبوهلا ويبدأ نفاذها وفقًا للفقرة بأن التعديالت حتيط علماً -١٢٠
مبا مت مؤخرًا من عمليات التصديق على هذه وترحب مع التقديرمن نظام روما األساسي ١٢١املادة 

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

ا على ٣٠حبقيقة أن أكثر من ترحب-١٢١ من الدول األطراف أودعت صكوك التصديق اخلاصة 
التعديالت املتعلقة جبرمية العدوان، مما يسمح للجمعية باختاذ قرار لتفعيل اختصاص احملكمة بالنظر يف 

؛ ٢٠١٧جرمية العدوان يف عام 
وتعقد العزمألطراف النظر يف التصديق على هذه التعديالت أو قبوهلا، إىل مجيع الدول اتطلب-١٢٢

كانون ١على تفعيل اختصاص احملكمة على جرمية العدوان يف أقرب وقت ممكن رهنًا بصدور قرار بعد 
بنفس أغلبية الدول األطراف املطلوبة العتماد التعديل على نظام روما األساسي؛ ٢٠١٧الثاين/يناير 

إىل املناقشات اليت جرت أثناء املؤمتر االستعراضي بشأن مسألة السالم والعدل أيضاتشري-١٢٣
ذه املسألة؛ وتالحظ االهتمام مبواصلة املناقشات املتعلقة 

إىل ما قطعته على نفسها مخس وثالثون دولة طرفًا ودولة واحدة تتمتع بصفة تشري مع التقدير-١٢٤
تلك الدول وتناشدمن تعهدات بأن تقدِّم إىل احملكمة مزيداً من املساعدة، املراقب ومنظمة إقليمية واحدة 

ذه التعهدات،  الدول واملنظمات اإلقليمية أن كما تناشدواملنظمة اإلقليمية املذكورة على سرعة الوفاء 
ا عشرة للجمعية بشكل كتايب أو من خالل لسادسة تقدِّم تعهدات إضافية وأن تعلنها أثناء الدورة ا بيانا

أثناء املناقشة العامة بشأن تنفيذ هذه التعهدات؛ 

النظر في التعديالت-تاء
؛ )٢٩(ترحب بتقرير الفريق العامل املعين بالتعديالت-١٢٥
أو قبوله؛ ١٢٤مجيع الدول األطراف إىل التصديق على التعديل الذي أدخل على املادة تدعو-١٢٦

األطرافالمشاركة في جمعية الدول -ثاء
الدول واملنظمات الدولية واألفراد واملؤسسات وغريها من الكيانات أن تتربع يف الوقت تناشد -١٢٧

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

على مواصلة اجلهود اليت يبذهلا رئيس مجعية الدول األطراف لعقد حوار مستمر مع مجيع تشجع-١٢٨
إىل مجيع الدول األطراف أن تقدم الدعم وتطلبأصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية، 

تعزيز احملكمة، واستقالل اإلجراءات، ونظام روما األساسي ككل؛ لرئيس اجلمعية يف مبادراته الرامية إىل 
أن تعهد إىل احملكمة، ورئيس اجلمعية، واملكتب، واللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات، تقرر-١٢٩

، والفريق العامل املعين بالتعديالت، وجهات التنسيق املعنية بعدم التعاون، وآلية الرقابة املستقلة، واألمانة
.حسب االقتضاء، باملهام املبيَّنة يف املرفق األول هلذا القرار

.RC/Res.5املرجع نفسه، القرار )٢٨(
)٢٩(ICC-ASP/15/24وAdd.1 وAdd.2.



ICC-ASP/15/20

20-A-071216 60

رفق األولالم
الواليات التي حددتها جمعية الدول األطراف لفترة ما بين الدورتين

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

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

ا السادسة عشرة؛  األساسي وتنفيذه تنفيذا كامال، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل اجلمعية يف دور
إدراج بند خاص بشأن االحتفال بالذكرى العشرين يف جدول أعمال الدورة تقرر(ج)
رة للجمعية؛ السادسة عش

إىل املكتب أن يواصل تقدمي الدعم للتصديق تطلب، باتفاق االمتيازات والحصاناتفيما يتعلق -٢
على االتفاق؛ 

التعاون، فيما خيص-٣

املكتب على مواصلة النظر يف التوصيات املتعلقة خبطة العمل بشأن اسرتاتيجيات حتث)أ(
من أجل اعتمادها وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل الدورة السادسة عشرة للجمعية؛ )٢(إلقاء القبض

املناقشات املتعلقة باالتفاقات يواصل، من خالل فريقيه العاملني، أناملكتبإىلتطلب)ب(
ا السادسة عشرة؛  أو الرتتيبات اإلطارية الطوعية وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية يف دور

إىل الفريقتطلب احملكمة، معبالتعاون التاماألطرافالدولالتزاماعتبارهايفتضعإذ(ج)
مواصلةاألساسيرومانظاممن٩٧املادةواملعين بتنفيذالتابع للمكتبالعضويةاملفتوحالعامل

يتعلقفيماالسيمااألساسي،رومانظاممن٩٧تنفيذ املادةلتحسنياملمكنةالسبلمجيعاستكشاف
الفريقإىلأيضاوتطلباحملكمة،معالوثيقبالتشاور،)(جالفرعيةالفقرةإطاريفاحملددةباملشاكل

للجمعية؛عشرةالسادسةالدورةإىلالتوصياتمعاملسألةهذهعنتقريرايقدمأنالعضويةاملفتوحالعامل
تنسيقآليةاجلدوى من إنشاءيناقش، من خالل فريقيه العاملني، أناملكتب إىلتدعو)د(
إىلاملقدمالتعاونعناملكتبتقريرمنالثايناملرفقيفالواردةالدراسةمراعاةمعالوطنية،للسلطات

؛عشرةالسادسةالدورةقبلمبكروقتيفاجلمعيةإىلتقريرايقدم، وأن)٣(عشرةالثالثةالدورة
الوقتويفوكاملةحمددةطلباتتقدمييفممارستهاحتسنيمواصلةإىلاحملكمةتدعو(ه)

الدولةمعمشاوراتإجراءيفالنظرطريقعنذلكيفمباواملساعدة،التعاونعلىللحصولاملناسب
عند االقتضاء؛ املعنيةالطرف

التوصياتتنفيذاستعراض يواصل، من خالل فريقيه العاملني، أناملكتبإىلتطلب)و(
ا اجلمعية يف عام الست االقتضاء؛ حسباحملكمة،معالوثيقبالتعاون)٤(٢٠٠٧والستني اليت اعتمد

)١(ICC-ASP/15/19.
)٢(ICC-ASP/14/26/add.1 ، ،التذييل.املرفق الرابع
)٣(ICC-ASP/13/29.
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حول عامةمناقشةجلساتعقداجلمعيةلكي تواصلحتديد مسائلعلىاملكتبتشجع)ز(
املالية؛ التحقيقاتمسألةذلكيفمباتتعلق بالتعاون،حمددةمواضيع

مناألطرافالدولجلمعيةوتابعةبالتعاونمعنيةتيسريآليةينشئأناملكتبإىلتطلب)ح(
غريواملنظماتالصلةذاتواملنظماتاألخرىاملهتمةوالدولواحملكمةالدول األطرافمعالتشاورأجل

احملكمة؛ معتعزيز التعاونزيادةأجلمناحلكومية
ايفاجلمعيةإىلالتعاونحمدثا عنتقريراتقدمأناحملكمةإىلتطلب)ط( السادسةدور

بعد ذلك؛ سنةكلمثعشرة،
أصحابمجيعمعبناءوبشكلبنشاطاملشاركةمواصلةاجلمعيةرئيسإىلتطلب(ي)

مسألةوملتابعةالتعاونعدمحاالتملنعالتعاون،بعدماملتعلقةاجلمعيةإلجراءاتوفقااملعنيني،املصلحة
اجلمعية؛إىلاحملالة من احملكمةالتعاونعدم

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

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

ا السادسة عشرة ؛وأن يقدم تقريرا عن أنشطته إىل اجلمعية يف دور
يواصل، من خالل جهات التنسيق املعنية بعدم التعاون، أناملكتبإىلتطلب أيضا)م(
بعدماملتعلقةاجلمعيةإلجراءاتاستعراضإجراءيفمع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة االشرتاك 

التعاون، بغية التوصية بأي تعديالت أو إضافات الزمة؛ 

،العالقة مع األمم المتحدةفيما خيص -٤

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

إىل قلم احملكمة أن يقدم تقريرا حمدثا عن التكاليف التقريبية املخصصة باحملكمة تطلب(ب)
قبل انعقاد الدورة السادسة عشرة للجمعية بوقت كاف؛ ) ٥(حىت اآلن للحاالت احملالة من جملس األمن

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

خرى وتنفيذها؛ املعقودة مع منظمات دولية أ

،االنتخاباتفيما خيص -٦

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

)٤(ICC-ASP/6/Res.2 ،املرفق الثاين.
)٥(ICC-ASP/15/30.

، املرفق األول.(ICC-ASP/15/23)راءات ترشيح وانتخاب القضاةجمقدم إىل املكتب بشأن استعراض اتقرير)٦(
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ا السابعة عشرة تقريرا حمدثا عن التقدم تطلب)ب( إىل املكتب أن يقدم إىل اجلمعية يف دور
؛ )٧(احملرز يف استعراض اإلجراءات املتعلقة برتشيح وانتخاب القضاة

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

ا الثالثة عشرة؛  التجربة اليت تعرضت هلا اجلمعية مؤخرا يف دور
تقدم تقريرا عن أعماهلا إىل الدورة السادسة عشرة إىل اللجنة االستشارية أنتطلب(د)
للجمعية؛ 

إىل املسجل أن ينشئ صندوقا استئمانيا تابعا ألمانة مجعية الدول األطراف لتمويل تطلب(ه)
الدول، واملنظمات الدولية، واألفراد تدعو سفر املرشحني من أقل البلدان منوا إىل مكان إجراء املقابالت، و

يانات األخرى إىل اإلسهام بصورة طوعية يف الصندوق؛ والشركات والك

ا حاليا ومهام كل تطلب، األمانةفيما خيص -٧ إىل األمانة أن تقدم تقريرا عن الوظائف املنشأة 
؛وظيفة، وكذلك أن تنشر دليال حمدثا بانتظام للموظفني

أداء نظام املساعدة القانونية احملكمة أن تعيد تقييم تطلب إىل ، المساعدة القانونيةفيما خيص -٨
وأن تقدم، حسب االقتضاء، مقرتحات إلدخال تعديالت على سياسة األجور املتعلقة باملساعدة القانونية 

ا السادسة عشرة ؛لتنظر فيها اجلمعية يف دور

،الفريق الدارسي المعني بالحوكمةفيما خيص -٩

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

ا السادسة تطلب(ب) إىل الفريق الدارسي املعين باحلوكمة أن يقدم تقريرا إىل اجلمعية يف دور
شرة؛ ع

احملكمة إىل مواصلة تبادل أي معلومات حمدثة عن التطورات يف املؤشرات النوعية تدعوج)(
والكمية مع الفريق الدراسي املعين باحلوكمة؛ 

احملكمة أيضا إىل مراقبة استخدام الوسطاء من خالل فريقها العامل املعين تدعو)د(
ئية وحقوق املتهمني؛ بالوسطاء بغية احلفاظ على نزاهة العملية القضا

الدول األطراف، عند االقتضاء، بالتطورات اهلامة يف استخدام إبالغ إىل احملكمة تطلب(ه)
الوسطاء اليت قد تتطلب من احملكمة إدخال تعديالت على املبادئ التوجيهية؛ 

،إجراءات المحكمةفيما خيص -١٠

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

املكتب، مبا يف ذلك من خالل فريقيه العاملني والفريق الدراسي املعين باحلوكمة، تشجع)ب(
ة اإلجراءات؛ على مواصلة دعم اجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتعزيز كفاءة وفعالي

.ICC-ASP/3/Res.6، اجلزء الثالث، (ICC-ASP/3/25)٢٠٠٤الدورة الثالثة .......الوثائق الرمسية،)٧(
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،استعراض أساليب العملفيما خيص -١١

اأنتقرر(أ) إىلتصلملدةمتديدهاإمكانيةمععملأيامسبعةملدةالسنويةتعقد دور
االقتضاء، مع ختصيص اليومني األولني النتخاب القضاة؛عندإضافيني،يومني

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

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

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

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

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

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

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

ائية، وأن يعد توصيات بشأن ختفيض عدد وطول التقارير ؛ يف إدراج مواعيد 

، التخطيط االستراتيجيفيما خيص -١٢

املكتب، بالنظر إىل وجود العديد من التداخالت بني أفرقة التيسري، بأن يتخذ توصي)(أ
إجراءات من أجل حتسني أو تقسيم املهام، مبا يف ذلك بإجراء تقييمات تكميلية من خالل أجهزة 

؛ )١٠(املراجعة القائمة أو آلية املراجعة املستقلة وفقا لواليتها
ا املوجهة إىل احملكتذّكر(ب) مة ألن تعقد يف األشهر الثالثة األوىل من كل سنة بدعو

دف  مشاورات مع املكتب بشأن تنفيذ خططها االسرتاتيجية خالل السنة التقوميية السابقة، وذلك 
حتسني مؤشرات األداء؛ 

ا املوجهة إىل مكتب املدعية العامة من أجل تقدمي معلومات للمكتب تذّكر(ج) أيضا بدعو
؛ ٢٠١٨-٢٠١٦االسرتاتيجية للفرتة بشأن تنفيذ خطته 

)٨(ICC-ASP/12/59.
(ب) من التقرير بشأن تقييم وترشيد طرائق عمل اهليئات ٢٣(أ) و٢١حسبما ورد مثال يف الفقرتني )٩(

.(ICC-ASP/12/59)الفرعية التابعة للمكتب
)١٠ (ICC-ASP/12/Res.6 ، أوبرنامجأيبتقييماملستقلةالرقابةآلية. التقييم: تقوم١٦املرفق، الفقرة

وفعاليةوكفاءةومالءمةسالمةعلىاحلكمبأنهالتقييمويعرف.أو املكتباجلمعيةطلبعلىبناءسياسةأو
عليها.متفقمرجعيةومؤشراتمعايريعلىبناءمعني،أو برنامجمشروعواستدامةوتأثري
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املكتب أن يواصل احلوار مع احملكمة بشأن وضع اسرتاتيجية شاملة إلدارة تطلب إىل(د)
املخاطر وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل الدورة السادسة عشرة للجمعية؛ 

،للضحاياالضحايا والمجتمعات المتأثرة، وجبر األضرار، والصندوق االستئمانيفيما خيص -١٣

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

ز حوارمها جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا وأمانته على مواصلة تعزيتشجع(ب) 
تمع الدويل على نطاق أوسع، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة فضالً  اجلاري مع احملكمة والدول األطراف وا
عن املنظمات غري احلكومية، الذين يسامهون مجيعًا يف العمل القّيم الذي يقوم به الصندوق االستئماين 

ت الصندوق، وتعظيم تأثريها، وضمان للضحايا، من أجل زيادة الوضوح االسرتاتيجي والعملي لتدخال
استمراريتها واستدامتها؛ 

إىل احملكمة والصندوق االستئماين للضحايا مواصلة إقامة شراكة تعاونية قوية، تطلب(ج)
تراعي أدوار ومسؤوليات كل منهما، لتنفيذ أوامر جرب األضرار الصادرة عن احملكمة؛ 

ا مبوجب نظام روما األساسي بغية ضمان ممارسة مواصلة رصد تنفيذ حقوق الضحايتقرر(د)
تمعات املتأثرة  هذه احلقوق بصورة كاملة واستمرار األثر اإلجيايب لنظام روما األساسي بشأن الضحايا وا

بصورة مستدامة؛ 
إىل املكتب مواصلة النظر يف املسائل املتصلة بالضحايا، حسب االقتضاء أو عند تطلب(ه) 

ا، وذلك با للجوء إىل أي عملية أو آلية مناسبة؛ نشأ
إىل احملكمة أن تقدم للجمعية إحصاءات مناسبة بشأن الضحايا املقبولني تطلب(و) 

للمشاركة يف اإلجراءات أمام احملكمة عند مباشرة هذه اإلجراءات عالنية أمام الدوائر املعنية يف سياق 
االقتضاء، معلومات عن نوع اجلنس، واجلرمية اإلجراءات القضائية؛ وقد تشمل هذه اإلحصاءات، حسب 

اجلنائية، واحلالة، ضمن معايري أخرى ذات صلة حتددها الدائرة املختصة؛ 
، تعيين الموظفينفيما خيص -١٤

توصيات جلنة امليزانية واملالية فيما يتعلق بالتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني تؤيد(أ)
؛ )١١(ال دورتيها السادسة والعشرين، والسابعة والعشرينالواردة يف تقاريرها عن أعم

ا السادسة عشرة تقريراً يتضمن معلومات تطلب(ب) إىل احملكمة أن تقدم إىل اجلمعية يف دور
؛ ٢٠١٧حمدثة عن تنفيذ توصيات جلنة امليزانية واملالية يف عام 

إىل املكتب أن يواصل االشرتاك مع احملكمة يف البحث عن سبل لتحسني التمثيل تطلب (ج)
اجلغرايف وزيادة عدد النساء الاليت يشغلن وظائف عليا من الفئة الفنية واستبقاؤهن يف تلك الوظائف، دون 

عدم قد جيري يف املستقبل من مداوالت بشأن مالءمة النموذج املعمول به حاليًا أو اإلخالل بكل ما
مالءمته، وإبقاء مسألة التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني قيد البحث، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف 

ا السادسة عشرة يف هذا الشأن؛  دور
قلم احملكمة على اغتنام فرصة التعيني املؤجل واملقبل للموظفني الختاذ تدابري من حتث(د)

ا اإلسهام يف اجلهود املبذولة  لتحقيق املستويات املرغوب فيها للتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني؛ شأ

لد )، ICC-ASP/15/20(٢٠١٦..الوثائق الرمسية ... الدورة اخلامسة عشرة )١١( .الثاين، اجلزء باءا
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،التكاملفيما خيص -١٥

إىل املكتب أن يبقي مسألة التكامل قيد االستعراض وأن يواصل احلوار مع تطلب(أ)
درات احملكمة وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن التكامل، مبا يف ذلك التكامل املتصل بأنشطة بناء الق

تمع الدويل ملساعدة السلطات القضائية الوطنية عند القيام بتنفيذ اسرتاتيجية إجناز  ا ا اليت يضطلع 
أعمال احملكمة يف حالة معينة، ودور الشراكات مع السلطات الوطنية واجلهات الفاعلة األخرى يف هذا 

لضحايا، واجلرائم اجلنسية واجلرائم الصدد، ومبا يف ذلك أيضا املساعدة يف قضايا مثل محاية الشهود وا
القائمة على نوع اجلنس؛ 

إىل األمانة أن تواصل، يف حدود املوارد املتاحة، بذل اجلهود لتسهيل تبادل تطلب(ب)
املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك املنظمات الدولية 

ا السادس دف تعزيز السلطات القضائية احمللية، وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دور تمع املدين،  ة عشرة وا
عن التقدم احملرز يف هذا الصدد؛ 

،آلية الرقابة المستقلةفيما خيص-١٦
تقريرا٢٠١٧املكتب يف غضون عام إىلإىل أن يقدماملستقّلةالرقابةآليةرئيستدعو(أ)

املستقّلةالرقابةآليةواليةفيهاتتعارضمبجاالت قد، يف مجلة أمور، املتعلقةاملؤقتةالعملبشأن إجراءات
اإلثبات يف احملكمة؛ وقواعداإلجرائيةمع القواعداحلالية

ا بالكاملالتشغيليةوواليتهااملستقلةالرقابةآليةاجلمعية عملتستعرضأنتقرر(ب) يف دور
عشرة؛السابعة

،الميزانية البرنامجيةفيما خيص -١٧

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

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

حالة املدفوعات الواردة طوال السنة املالية للمحكمة، وأن ينظر يف اختاذ تدابري إضافية للنهوض بتسديد 
مجيع الدول األطراف للمدفوعات املستحقة عليها، حسب االقتضاء، وأن يواصل التحاور مع الدول 

ا األطراف اليت مل تس ا أو اليت عليها متأخرات ويقدم تقريرا بذلك إىل اجلمعية يف دور دد اشرتاكا
السادسة عشرة؛ 

األمانة إبالغ الدول األطراف دوريًا بأمساء الدول اليت استعادت حقوق تطلب إىل(ج)
التصويت بعد تسديد ما عليها من متأخرات؛ 

،المؤتمر االستعراضيفيما خيص -١٨

األمانة أن تتيح للجمهور على موقع احملكمة باالنرتنت كافة املعلومات اليت إىلتطلب(أ)
تقدمها الدول واملنظمات اإلقليمية عما قطعته على نفسها يف كمباال من تعهدات بتقدمي املزيد من 

املساعدة إىل احملكمة؛ 

األطراف لدولالعضوية لنيويورك وتكون مفتوحةيفإنشاء آلية تيسري يكون مقرهاتقرر(ب)
وأن تبذل هذه ،RC/RES.6للقراروفقاالعدوانبالنظر يف جرميةاختصاص احملكمةفقط ملناقشة تفعيل



ICC-ASP/15/20

20-A-071216 66

امباشرة قبلاجلمعيةخطيا إىللآلراء وتقدم تقريراتوافقإىلاآللية قصارى جهدها للتوصل انعقاد دور
عشرة بوقت كاف؛السادسة

،التعديالتالنظر في فيما خيص -١٩

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

ا السادسة عشرة؛ تطلب (ب) إىل الفريق العامل أن يقدم تقريراً لكي تنظر فيه اجلمعية يف دور

،في جمعية الدول األطرافالمشاركةفيما خيص -٢٠

ا الثامنة والعشرين يف الفرتة من تقرر)أ( أيار/مايو ٥إىل ١أن تعقد جلنة امليزانية واملالية دور
ا التاسعة والعشرين يف الفرتة من ٢٠١٧ ؛ ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٢٩إىل ١٨ودور

ا السادسة عشرة يف نيويوركتقرر أيضا)ب( ١٤إىل ٤يف الفرتة من أن تعقد اجلمعية دور
ا السابعة عشرة يف الهاي. ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ، ودور
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المرفق الثاني
) ١٢(التيسيرلعمليات خارطة الطريق العامة 

التاريخجدول األعمالاهليئةالتاريخ
اية الدورة  بالقرب من 

املعقودة للجمعية 
ا إىل املكتبتوزيع البنوداملكتب للسنة القادمة املعهود 

يف الهاي والفريق العامل يف املبني الفريق الع
نيويورك

اية شباط/فرباير  العمليات بشأنقرارواختاذالوالياتجتديديفالنظراملكتبحبلول 
،)غري ذلكأو مقرر، أو(ميسر،أو اآلليات املناسبة

يقوم به مسبقا منسقو األفرقة تقييمإىلاستنادا
العاملة.

أو/ وواملقررينالتنسيق،وجهاتامليسرين،تعيني
عند االقتضاءغريهم،

اية آذار/مارس  الفريقان العامالن يف الهاي حبلول 
ونيويورك

عملجهة تنسيق برنامجأو/ وميسركليقدم
الفريق العامل ذي الصلة حيتوي على جدولملنسق
بداية دورةحىتحتقيقهااملرادموعة األهدافزمين

املقررة، عند اإلمكانوكذلك لالجتماعاتاجلمعية،
أربعة أسابيع قبل 

اجلمعية
الفريقان العامالن يف الهاي 

ونيويورك
بواسطة امليسرينوالقراراتالتقاريرتقدمي مشاريع

التنسيقوجهات
أربعة أسابيع قبل 

اجلمعية
الفريقان العامالن يف الهاي 

ونيويورك
والقراراتالتقاريرمشاريعاعتماد

ثالثة أسابيع قبل 
اجلمعية

والقراراتالتقاريرمشاريعاعتماداملكتب

ثالثة أسابيع قبل 
اجلمعية

للجمعيةالرمسيةالوثائقنشرأمانة مجعية الدول األطراف

والقراراتالتقاريرالنظر يف مشاريعمجعية الدول األطراف

يف إطار هذا يف حني ينطبق ، أيضاالفريق الدراسي املعين باحلوكمةنطبق خارطة الطريق اإلرشادية املذكورة أعاله على ت)١٢(
وفقا للممارسات السابقة والظروف املسائل اليت يتناوهلا الفريق الدراسي. و لمجموعة األوىل من لجدول زمين خاصالفريق 

ينبغي مناقشة هذه ،التعديالتبامليزانية، وكذلك الفريق العامل املعين التيسريات املتعلقة باجلامع و القرار حتكم احملددة اليت
على أساس سنوي.ذو الصلة امليسر سيضعها وفقا خلارطة طريق منفصلةاملواضيع 
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المرفقات
المرفق األول

ضقرير لجنة وثائق التفويت
السيد لوكاس أوتريو (بريو)الرئيس: 

َّ              ، عي نت مجعية الدول ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٦يف اجللسة العامة األوىل، املعقودة يف -١
من النظام الداخلي ٢٥ً        األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وفقا  للمادة 

ا اخلامسة عشرة تتألف من ممثلي الدول األطراف الت الية:  بنما، للجمعية، جلنة لوثائق التفويض لدور
اململكة املتحدة لربيطانيا بريو، اجلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، سلوفاكيا، السنغال، السويد، كينيا، 

.العظمى وأيرلندا الشمالية
.٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤و١٦وعقدت جلنة وثائق التفويض اجتماعني يف -٢
ُ      وع رضت على اللجنة، يف اجتماعها الذي ع قد يف -٣ ، ، مذكرة من ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤ُ                                

نفسه، تتعلق بوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف نظام روما األساسي يف اليوم األمانة مؤرخة 
َّ                   ً عشرة جلمعية الدول األطراف. وقد م رئيس اللجنة حتديثا  اخلامسة للمحكمة اجلنائية الدولية يف الدورة 

عنية.للمعلومات الواردة يف املذكرة امل
َ                                   من املذكرة والبيان ذو الصلة بأنه، وقت  اجتماع جلنة وثائق التفويض، كانت قد ١وتفيد الفقرة -٤

عشرة جلمعية الدول األطراف، بالشكل املنصوص اخلامسة وردت وثائق تفويض رمسية للممثلني يف الدورة 
التالية :٧١من النظام الداخلي، من الدول األطراف ال ٢٤عليه يف املادة 

إسبانيا، أسرتاليا، إستونيا،  إكوادور، ألبانيا، أملانيا، أندورا، آيرلندا، آيسلندا، األردن، األرجنتني، 
البوسنة وركينا فاسو، ببوتسوانا، لغاريا، بنغالديش، بإيطاليا، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، باراغواي، 

و، ترينيداد وتوباغو، اجلمهورية املتعددة القوميات)، بري -فيا (دولة يواهلرسك، بولندا، بول
جنوب أفريقيا، مجهورية مولدوفا، التشيكية، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية كوريا، 

، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، السلفادوررومانيا، هنغاريا،الدامنرك، هولندا،دجيبويت، 
البوليفارية)، فنلندا، الفلبني، -غواتيماال، فرنسا، فنزويال (مجهوريةغانا، سويسرا، شيلي، صربيا، 

كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كينيا، التفيا، لتوانيا، خلتنشتاين، لكسمربغ، كرواتيا،  قربص،  
ليسوتو، مالطة، مايل، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ناميبيا، 

.، اليوناناليابان، نيجرييا، نيوزيلندالنمسا، النرويج، ا
ُ ِْ              ، كانت قد أ ب ل غت إىل األمانة َ                         بأنه، وقت  اجتماع جلنة وثائق التفويضمن املذكرة ٢الفقرة وتفيد-٥

الدول األطراف، جلمعيةالتالية يف الدورة اخلامسة عشرة ١٧الـ معلومات عن تعيني ممثلي الدول األطراف 
لفاكس من رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية يف الدولة الطرف املعنية:برسائل برقية أو با

مجهورية مقدونيا أفغانستان، أوروغواي، أوغندا، بنما، تونس، مجهورية تنزانيا املتحدة، 
ً                                                                     اليوغوسالفية سابقا ، جورجيا، اجلمهورية الدومينيكية، دولة فلسطني،  هندوراس، زامبيا، فواتو، 

غابون،  كولومبيا، منغوليا.سرياليون، 
وأوصى الرئيس بأن تقبل اللجنة وثائق تفويض ممثلي مجيع الدول األطراف املشار إليها يف مذكرة -٦

ُ ْ َ                                                                    األمانة، على أن تـ بـ ل غ إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن وثائق التفويض الرمسية ملمثلي الدول األطراف 
.من هذا التقرير٥املشار إليها يف الفقرة 
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:وبناء على اقرتاح من الرئيس، اعتمدت اللجنة مشروع القرار التايل-٧
"إن جلنة وثائق التفويض،

وثائق تفويض املمثلني إىل الدورة اخلامسة عشرة جلمعية الدول األطراف يف وقد نظرت يف
من هذا التقرير؛٥و٤نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املشار إليهم يف الفقرتني 

."وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف املعنيةتقبل
ويت. ُ                                         واعت مد مشروع القرار الذي اقرتحه الرئيس بدون تص-٨
اقرتح الرئيس عندئذ أن توصي اللجنة مجعية الدول األطراف باعتماد مشروع قرار (انظر الفقرة -٩

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

توصية لجنة وثائق التفويض
جلنة وثائق التفويض مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية توصي-١١

الدولية باعتماد مشروع القرار التايل: 
وثائق تفويض الممثلين في الدورة الخامسة عشرة لجمعية الدول األطراف في نظام روما "

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية
،ام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةإن مجعية الدول األطراف يف نظ

يف تقرير جلنة وثائق التفويض املتعلق بوثائق تفويض املمثلني يف الدورة اخلامسة وقد نظرت
عشرة للجمعية ويف التوصية الواردة فيه،

تقرير جلنة وثائق التفويض". توافق على
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المرفق الثاني
التقرير الشفوى المقدم من رئيس الجمعية في الجلسة العامة األولى للجمعية 

بشأن أنشطة المكتب ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ١٦المعقودة في 
معية تقريرا عن األنشطة اليت اجلأن أقدم إىل يشرفين، بصفيت رئيسا جلمعية الدول األطراف، -١

ا مكتبها .٢٠١٦-٢٠١٥يف فرتة مابني الدورتنياضطلع 

االجتماعات والواليات-ألف
ةرمسيتاجتماعابعةس٢٠١٦يف عام منذ اختتام الدورة األخرية للجمعية، عقد املكتب-٢

ا مبوجب نظام روما األساسي.  ملساعدة اجلمعية يف االضطالع مبسؤوليا
ا إىل املكتب يف الدورة العمال بالو -٣ ية، حدد املكتب مهام كل عشرة للجمعرابعة واليات املعهود 

فريق من فريقيه العاملني وقام، بناء على توصية الفريقني العاملني، بتعيني امليسرين وجهات التنسيق على 
النحو التايل:

الفريق العامل يف نيويورك(أ)

؛)كرواتيا(سباستيان روغاتش السيد -املتأخرات ‘١’
- التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني باحملكمة ‘٢’

والسيد باتريك لونا (الربازيل)؛ غريللو (كوستا ريكا)-السيدة جينا غويلني
داماريس كارنال (سويسرا)؛السيدة -القرار اجلامع ‘٣’
مراجعة إجراءات تعيني وانتخاب القضاة: السيد ستيفان باريغا (ليختنشتاين)؛‘٤’
جهة التنسيق لتنظيم احتفال التعهد بالتصديق على اتفاق امتيازات ‘ ٥’

ا، الذي سيعقد أثناء الدورة اخلامسة عشرة للجمعية: بلجيكا.    احملكمة اجلنائية الدولية وحصانا

يالفريق العامل يف الها(ب)

؛السفري يوهانس فرينر درومل (النمسا)-امليزانية ‘١’
(هولندا) والسفرية ميمونة ديوب سي يان لوكاس فان هورنالسفري-التعاون ‘٢’
(السنغال)؛
إنريكي إدواردو السفري -عملية التخطيط االسرتاتيجي للمحكمة اجلنائية الدولية ‘٣’

رودريغيس فلتزي (بوليفيا)؛
يد كارلوس غارسيا (غواتيماال) بصفته جهة تنسيق؛الس-القانونية املساعدة ‘٤’
يد كارلوس غارسيا (غواتيماال) بصفته مستشارا الس-إصالح أساليب العمل ‘٥’

خاصا؛
الفريق الدراسي املعين باحلوكمة: السفرية ماريا ترييزا إنفانيت كايف (شيلي) والسفري ‘٦’

خلفه السفري هريوشي إنوماتا (اليابان) كرئيسني مشاركني،ماسارو تسوجي (اليابان) ومن بعده 
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موعة األوىل للفريق الدراسي: السيدة ايريكا لوسريو (األرجنتني) والسيدة ماريسا ماكفرسون  ا
(نيوزيلندا) كجهيت تنسيق مشاركتني،

موعة الثانية للفريق الدراسي: السيد رينهارد هاسنبفلوغ (املانيا)  والسيدة لور  دس سويناغا ا
(املكسيك).

ا إىل (ج) :جهات التنسيق القطريةالوالية املعهود 

؛بوتسوانا والسويد: التكامل‘١’
قربص لتحقيق عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذا كامال: خطة العمل‘٢’

دامنرك؛وال
ا: احتفال التعهد بالتصديق على اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولي‘٣’ ة وحصانا
بلجيكا،  
جهات التنسيق اإلقليمية): السنغال، نيابة عن رئيس اجلمعية عدم التعاون (‘٤’

موعة األفريقية)؛ واليابان (جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ)؛ واجلمهورية التشيكية (جمموعة  (ا
جمموعة أوروبا الغربية أوروبا الشرقية)؛ وبريو (جمموعة أمريكا الالتينية والكارييب)؛ واسرتاليا (

ودول أخرى).
، أنشأ املكتب فريقا عامال تابعا للمكتب، ٢٠١٦حزيران/يونيه ٣ويف االجتماع املعقود يف -٤

، بالتشاور الوثيق مع احملكمة. ٩٧برئاسة السفرية ماريا ترييزا إنفانيت كايف (شيلي)، للنظر يف تطبيق املادة 
ذه املهمة، االستقالل القضائي والحظ املكتب أنه ينبغي أن يراعي ا لفريق العامل، لدى اضطالعه 

للمحكمة مراعاة كاملة. 
ويعرب املكتب عن امتنانه للعمل الذي قام به فريقاه العامالن وكذلك الفريق الدراسي املعين -٥

ا إليهم من اجلمعية.   ٢٠١٦باحلوكمة يف عام  حيث اضطلعا بنجاح بالوالية املعهود 
ألفارو مورزينغر وأود أن أعرب عن تقديري للعمل الذي قام به النائبان لرئيس اجلمعية، السفري -٦

عمل النائبان لرئيس اجلمعية كمنسقني للفريقني (أوروغواي) والسفري سبستيانو كاردي (ايطاليا). وقد 
ى هذين احملفلني.العاملني التابعني للمكتب، وكان دعمهما أساسيا يف النهوض باألعمال املعروضة عل

وأود أيضا أن أشكرمها على العمل احلاسم الذي قاما به لدعم رئاسيت. 
ألفارو مورزينغر الذي قدم استقالته من منصب نائب السفري بوجه خاص أن أشكرأيضا وأود -٧

. وال يزال منصب نائب الرئيس شاغرا بينما حل السفري ٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٢٠الرئيس اعتبارا من 
ألفارو مورزينغر كل لسفري غيو أولغادي (كوستاريكا) حمله كمنسق للفريق العامل يف نيويورك. وأمتىن لسر 

جناح يف مساعيه املقبلة.
به والوقت الذي  تذي قامالللعمل النرويج) (إلني ستينر-ة مايأن أشكر السفري كذلكوأود  -٨

اجتمع بانتظام يف نيويورك.، الذيه يف رئاسة الفريق العامل املعين بالتعديالتتكرس

آلية الرقابة المستقلة-باء
تشرين١٥يفمهام منصبهتويلالذيفولر،أيانبدأ رئيس آلية الرقابة املستقلة، السيد-٩

حلسن سري العمل باآللية. الالزمنيبعمله، عالوة على تعيني املوظفنياالضطالع،٢٠١٥أكتوبر/األول
استعداد اآللية الكامل فيها إىلاجلمعية يشريإىلسنوياوتقريراإىل املكتبدوريةوقدم السيد فولر تقارير

استعدادها الكامل للعمل فيما يتعلق بوالية وتوقعوالتفتيش،التحقيقبوالييتيتعلقاآلن للعمل فيما
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العملهذايفحالنجا لهوأمتىنللجمعية،املستمروأؤكد للسيد فولر الدعم. ٢٠١٧عامأوائليفالتقييم
.األساسيرومانظاممن) ٤(١١٢املعهود به إىل اآللية مبوجب املادةوالتحقيقوالتقييمللتفتيشاهلام

أساليب العمل-جيم
أساليبوترشيداحملورية املتعلقة بتقييمالتوصياتمساعيه لتنفيذواصل املكتب،٢٠١٦عاميف-١٠

ايفاجلمعيةإىلاملقدمالتقريريفالواردةعمله املسألةهذهبشأناملناقشاتواستمرت. عشرةالثانيةدور
السيد مورزينغر ومساعدة نائب الرئيس السيدالرئيسنائببرئاسةالدورتنيبنيمايف فرتةاألساسية
واليت ستكون، يف حالة اعتمادها، املعروضة على اجلمعيةإىل التوصياتهذه املشاوراتوأدتكاردي.

على مواصلة الدولمجيعالعمل يف دور التطوير وأشجعهذاوال يزال. عملهاترشيديفأخرىخطوة
.اجلمعيةألعمالوفعاليةكفاءةاألكثرالنهجمن أجل ضمانبنشاطاملسألةهذهيفالنظر

عدم التعاون/مجلس األمن التابع لألمم المتحدة-دال
تابع املاضي،يففعلوكما. هاماسياسيالية، دورايؤدي املكتب، باإلضافة إىل مهامه العم-١١

ويف االجتماعات اليت عقدها . املتحدةالتابع لألمماألمنيف جملساملتعلقة باحملكمةالتطوراتاملكتب
نيويورك، قدمت أسبانيا، اليت عملت هذا العام منسقا معينا من قبل يفالعاملاملكتب وكذلك الفريق

بانتظام، معلومات شفوية وكتابية عن األطراف األعضاء يف جملس األمن،الدولللنيابة عناحملكمة
بصورة احملكمةتعميمبأنوال بد من االعرتاف. األمن األخرى املتعلقة باحملكمةجملسوإجراءاتقرارات

لسفعالة يف جملساملنسقة اليت تبذهلا الدول الثمانية األعضاء يفللجهودهو نتيجة٢٠١٦يف عام ا
األمن.

،عن النظر، من نظام روما األساسي١١٢من املادة ٢مبوجب الفقرة ،اجلمعية مسؤولة أيضاو -١٢
املرفق من(أ)٢علق بعدم التعاون. وطلبت الفقرة يف أية مسألة تت،من النظام األساسي٨٧عمال باملادة 

رئيس اجلمعية "مواصلة املشاركة بنشاط وبصورة بناءة مع مجيع إىلICC-ASP/12/Res.8القراراألول من
أصحاب املصلحة املعنيني، وفقا إلجراءات املكتب املتعلقة بعدم التعاون، يف منع حاالت عدم التعاون 

قمت مع جهات ومتابعة حاالت عدم التعاون اليت حتيلها احملكمة إىل اجلمعية". وطوال السنة املاضية، 
املطلوبني للمحكمة مع الدوللألشخاصالسفرحاالت برصد ومتابعة عدم التعاون نية بالتنسيق املع

جانبهاالسيما يفاإلجراءات،هذهتطبيقيفاملشاركةاملكتبوسيواصل. األطرافغريوالدولاألطراف
.التعاونبعدمقضائيتبدأ مبجرد صدور قراراليتالرمسي،

المتأخرات-هاء
.املتأخراتالقلق مبتابعة مسألةنيويورك معيفالعاملوالفريققام املكتب،٢٠١٦طوال عام-١٣

ذاامليسرخاللوجرت من األطرافالدولخمتلفمعثنائيةمشاوراتاملوضوعالتابع للمكتب واملعين 
ا وأبلغ ا ستتخذامليسربعضهااليت مل تسدد اشرتاكا .لة بسرعةاملسأهذهاالجراءات الالزمة ملعاجلةبأ

التسويةاألطرافالدولمجيعإىلنداءوجهتيونيه،/حزيران٦ويف-١٤ يف أقرب وقت ممكن حسابا
.بعملهاحيث لن متلك احملكمة يف حالة عدم قيامها بذلك املوارد الالزمة للقيام

حافال جدا باألعمال ٢٠١٧وسيكون عام .حاالت١٠قضية و١٩يف حالياوتنظر احملكمة-١٥
جلرب األضرار، ومن املتوقع استماعجلساتيف وقت واحد، وأربعحماكماتللمحكمة إذ ستعقد ثالث

لقضيتني.املوضوعيةيف األسسأن تنظر يف الطعن
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تفي الدولأنأيضااملهمومن. كافيةمصحوبة مبواردوال بد من أن تكون متطلبات العدالة-١٦
املقررة اليت وافقت عليها اجلمعية بالكامل ويف الوقت احملدد، مبسؤوليتها بدفع االشرتاكات األطراف

يف هذا الشأن.الدولمعاحلواراملبذولة لتعزيزاجلهودشخصياوسأواصل

المباني الدائمة-واو
١٩ويبشر افتتاح املقر يف. ٢٠١٥ديسمرب/األولكانونيفمقرها الدائمإىلاحملكمةانتقلت-١٧

حتقيق هذا وأمكن. وصاحل للعملجممع حديثبعهد جديد ستعمل فيه احملكمة يف٢٠١٦نيسان/أبريل
٦٢يورو من مليون٩٤يورو، بتمويل يزيد على مليون٢١٣تزيد على كبريةاالجناز الضخم باستثمارات

البالغة األمهية اليت لالسهاماتالعميقتقديرناعنأيضانود أن نعربذلك،علىوعالوة. دولة طرف
منجزءلتغطيةفضال عن القرضاجلديدة،للمبايناألراضيقدمتها الدولة املضيفة عن طريق، مثال، توفري

التابعة الرقابةجلنةواليةاقرتابومع. مباشرةاألطرافمن الدولمتويلهاميكنالتشييد، اليت التكاليف
على اللجنةتلكأعضاءاجلمعيةعننيابةأشكرأنأوداالنتهاء،علىالدائمةللجمعية واملعنية باملباين

يف االعتبار. وينبغي املشروعيفاألطرافالدولأن تؤخذ مصاحللضمان٢٠٠٧عاممنذاحليويدعمهم
املكتببأنأبلغكمأنيسرينالصدد،هذاويفاجلديد،االستمرار يف تلبية هذه املصاحل فيما يتعلق باملقر

.سيتناول هذه املسألة

اإلثباتوقواعداإلجرائيةوالقواعداألساسيروماالنظر في المسائل المتعلقة بنظام-زاي
أعمالجدوليفبندإلدراجأفريقيااملقدم من جنوبيف الطلبمايو/أيار٢٣نظر املكتب يف-١٨

األساسي".رومامن نظام٩٨واملادة٩٧املادةوتنفيذبتطبيقمعينعاملفريق"إنشاءبعنواناملكتب
ملناقشة عاملفريقيونيه إنشاء/حزيران٣املعقود يفاجتماعهقرر املكتب يفذكر من قبل،وكما-١٩

وقدم رئيس الفريق العامل . الشأنهذايفأفريقياجنوباالقرتاح املقدم منذلكيفمبا،٩٧املادةتنفيذ
بشأن هذامن أجل مواصلة املناقشاتإىل املكتب تقريرا عن أعمال الفريق العامل كما قدم توصية

.املوضوع
فريقبشأن إنشاءأفريقيايف الطلب املقدم من جنوبأيضااملكتبويف نفس االجتماع، نظر-٢٠

اآلراءيفبيد أنه مل يوجد توافق. األساسيرومامن نظام٩٨واملادة٩٧املادةوتنفيذبتطبيقمعينعامل
بشأن إنشاء هذا الفريق العامل.

القواعد اإلجرائية وقواعدمن١٦٥للمادةاملؤقتةالتعديالتمسألةيفأيضاونظر املكتب-٢١
رومانظاممن٥١من املادة٣فرباير مبوجب الفقرة /شباط١٠يفالقضاةاعتمدهااليتاإلثبات

املعينالدراسيالفريقإطاريفأوالً املؤقتةالتعديالتأبريل أن تناقش/نيسان١يفاملكتبوقرر. األساسي
.املعين بالتعديالتالعاملالفريقإطارباحلوكمة وبعد ذلك يف

ائي، من تقدميومل-٢٢ ملموسة توصيةيتمكن الفريق الدراسي، بالنظر إىل عدم توصله إىل رأي 
وتقدمي توصية مناسبة بالتعديالت ملواصلة املناقشة املعينالعاملإىل الفريقاملؤقتةولكنه أحال التعديالت

إىل اجلمعية.

التكامل والتعاون-حاء
شجعتحيثطوال العاماالجتماعاتمنسلسلةعقدتوالتعاون،يف إطار تعزيز التكامل-٢٣

االتفاق املتعلق بامتيازات احملكمة اجلنائية الدولية األساسي ويف رومانظاميفأطرافاتصبحأنعلىالدول
ا اجتماعاتوعقدت. الوطيناملستوىتنفيذية علىوجود تشريعاتأمهيةضا علىأيوشددت. وحصانا
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وعند فرباير/شباط٤لندن يف الذي عقد يفالسوريةاملعين باألزمةاملستوىالرفيعاملؤمترخاللثنائية
علىثنائيةأيضا اجتماعاتوعقدت.أبريل/نيسان١٩يف الهاي يفللمحكمةالدائماملقرافتتاح

٢٢إىل١٩منالفرتةيفنيويوركيفاألطرافغريوالدولاألطرافالدولمعالوزارياملستوى
ذلك،إىلاملتحدة. وباإلضافةلألممالعامةللجمعيةوالسبعنياحلاديةالدورةهامشعلىسبتمرب/أيلول

العاملي القضائياالختصاصوتطورحربيحسنيوحماكمةالتكاململوضوعاملخصصاملؤمتريفشاركت
. يونيه/حزيران١إىلمايو/أيار٣٠يف الفرتة منداكار،رابطة املعونة القانونية بأفريقيا، يفنظمتهالذي

للعدالةاحلكمهذاأمهيةوأبرزت. حربيالذي صدر يف قضية حسنياحلكممعاملؤمترافتتاحوتزامن
األفريقيلالحتاداملشرتكااللتزامبفضلحقهمأخريا علىحصول الضحاياعلىوشددتالدوليةاجلنائية

.الوحشيةاجلرائمعلىالعقابمناإلفالتملكافحةوالسنغال

المدنيتموز/يوليه والمجتمع١٧-طاء
أدخلتاليتالتعديالتعلىوالتصديقلن حتقق اجلهود املبذولة لتعزيز العاملية والتكامل والتعاون-٢٤
تمعمشاركةكمباال مثارها بدونيف لتعزيزالوقتمنكبرياقدرا٢٠١٦عاماملدين. وكرست طوالا

تمع .أفريقيايفسيماالالعقاب،مناإلفالتمكافحةيفاملدينمشاركة ا
يوليه/متوز١٢املعقودة يفألمم املتحدة املناقشة املواضيعية الرفيعة املستوى لوشاركت أيضا يف -٢٥

،  حقوق اإلنسان يف صميم جدول األعمال العاملي"-ني لتأسيس األمم املتحدة الذكرى السبعبعنوان "
ا األممكما شاركت يف سؤاال عن طرحتحيثيوليه/متوز١٤يفاملتحدةجلسات اإلحاطة اليت عقد

.املتحدةلألممالعاماألمنيملنصباملرشحنيعلىالدوليةاجلنائيةاحملكمة
رفيعإقليميامؤمترايوليه،/متوز١٦يفداكار،يفعقدتالدولية،اجلنائيةالعدالةبيومولالحتفال-٢٦

مبشاركة" اجلنسنوععلىواجلرائم القائمةاجلنسيةواجلرائمالدوليةاجلنائيةالعدالة"موضوعحولاملستوى
الدولية،اجلنائيةاحملكمةيفالعامةواملدعيةوغينيا،الوسطى وإيطالياأفريقيايف مجهوريةالعدلوزراء

األفريقية واملدعي االستثنائيةالدوائرالدولية ليوغوسالفيا السابقة، ورئيساجلنائيةاحملكمةيفالعامواملدعي
. للضحايا، وخرباء آخريناالستئماينالعام يف هذه الدوائر، وأحد األعضاء يف جملس إدارة الصندوق

احلربأثناءاجلنسيالعنفضحايامعالعاملةاملدينتمعاالدراسية اسهامات منظماتاحللقةوأبرزت
اجلرائم هذهمع مرتكيبالتحقيقيفالدوليةاجلنائيةالعدالةتقوم به مؤسساتالذيالتارخييوالدور

األفريقية اليت أنشأها االحتاداالستثنائيةالدوائرمثلاإلقليميةاملبادراتوحماكمتهم. وأشرت أيضا إىل
.حربيحسنيالسيدالسابق،تشادرئيسحملاكمةباالشرتاك مع السنغالاألفريقي

الذين نظموا الدوليةاجلنائيةاآلخرون للعدالةاليت اختذها املؤيدوناألخرىباملبادراتورحبت أيضا-٢٧
بالتخطيطاملعين الذي نظمه امليسرباالحتفالذلكيفمباالعامل،أحناءمجيعيفلقاءات مماثلة
متوز/يوليه يف الهاي، واللقاء الذي استضافه نائب الرئيس، ٧رودريغيز، يف إدواردوالسفرياالسرتاتيجي،

املتحدة.األمميفيوليه/متوز١٤السفري كاردي، يف
تمعأيضاواستمعت-٢٨ أكررأنأودالصدد،هذاويف. املدينألوجه القلق اليت أعرب عنها ا

وأعضاء التحالف،  الدوليةاجلنائيةالذي يقوم به التحالف من أجل احملكمةللعملديريتقعناإلعراب
املعنية بتعزيز والدوليةاحملليةاألطراف للمنظماتالذي تقدمه الدولاملايلالدعمبأمهيةكما أود التذكري

األساسي والتشريعات التنفيذية.رومانظامعلىالتصديق

العالمية-ياء
إللقاء كلمة يف حفل٢٠١٦حزيران/يونيه٢دواعي سروري أن أتيحت يل الفرصة يفمن -٢٩

.١٢٤ل الطرف اللسلفادور بوصفها الدولةاحملكمةالذي نظمتهالرتحيب
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لتعزيزاحلكومينيأجريت لقاءات مع املسؤولني،٢٠١٦أغسطس/آبيفلتوغوزياريتوعند-٣٠
.األساسيرومانظامعاملية

التعديالتعلىأخرىدولفقد صدقت مخس. العدوانجلرميةحتولنقطة٢٠١٦عاموكان -٣١
حتقق احلد األدىن من التصديقاتبذلك،الثالثنيبوصفها الدولةفلسطنيقيام دولةومع. الصلةذات

هذايفالختاذ قرارللجمعيةاآلنمرتوكواألمر. اجلرميةبالنظر يف هذهاحملكمةاختصاصلتفعيلالالزمة
ذه. الشأن إىل التصرف على الدولمنوأدعو املزيدمشجعا،تطورابوصفهاالتصديقاتوإنين أرحب 

هذا النحو. 

أفريقيالكل من جنوبالرمسياالنسحابمعاآلنحىتاألعوام حتدياأكثرأيضاالعاموكان هذا-٣٢
التوايل، على،٢٠١٦الثاين/نوفمربتشرين ١٠وأكتوبر/األولتشرين٢٧و١٩يفوغامبيا،وبوروندي

بورونديالنسحابأسفيفيهما عنبيانني صحفيني أعربتإصداروبعد. األساسيرومانظاممن
ما فيهما إىلوجنوب مؤمتراأكتوبر/األولتشرين٢٤يفعقدتقرارمها،يفالنظرإعادةأفريقيا ودعو
بنيوالعالقاتاألساسي،النظامباالنسحاب مناملتعلقةواملسائل للشواغلللتصديداكاريفصحفيا
منمن أجل القضاء على اإلفالتالكفاحومواصلةاحملاكم الوطنية،تعزيزوأمهيةواحملكمة،أفريقيا

يفوالدخولحمفل اجلمعيةيفآرائهاتقدمياألطراف إىلالدولمجيعدعوتذلك،إىلضافةإلوبا. العقاب
هواألطرافمجيعمعحواريفالدخولإعادةبشدة أنوأعتقد. عشرةاخلامسةالدورةخاللحوار

.                                                           العقابمنلإلفالتحدوهو وضعاملشرتكهلدفنااملفتاح

األمانة-كاف
املساعدة بتقدمي العام، واصلت أمانة مجعية الدول األطراف االضطالع بواليتها فيما يتعلق طوال-٣٣

ا الفرعية، وفقا للقرار  وقدمت األمانة باستمرار اخلدمات للفريق .ICC-ASP/2/Res.3للجمعية وهيئا
نة املراقبة، واللجنة العامل يف الهاي، والفريق الدراسي املعين باحلوكمة، وجلنة امليزانية واملالية، وجل

من أجل ٩٧، فضال عن الفريق العامل التابع للمكتب واملعين باملادة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة
ا. وساعدت األمانة يف تنسيق أعمال املكتب والفريق العامل يف نيويورك والفريق  االضطالع مبسؤوليا

ا رئيس اجلمعية، العامل املعين بالتعديالت، وقدمت التسهيالت ا لالزمة للزيارات واللقاءات اليت قام 
ونشر املعلومات واالتصاالت. وأود أن أعرب عن امتناين ملوظفي األمانة، وعلى األخص ملدير األمانة، 

الذي كان مفيداً ألعمال املكتب وفريقيه العاملني.همالسيد رينان فيالسيس، لدعم
يف حوارمكتبها،خاللمنوشاركت اجلمعية،. اجلمعيةبدعمواليته،طوالاملكتب،وقد متتع-٣٤
ملسؤولياتالتقديرمنمزيدإىلأدىمماللغاية،معقدةبعضهاالقضايا،منمتزايدعددبشأناحملكمةمع
تمعواحملكمةاألطرافالدولجلميعتقديريعنأعربأناملكتب،عننيابةوأود،. منهماكل املدين وا

.اجلمعيةأعمالإجناحالتعاون اليت سامهت يفوروحودعمهم،القّيم،إلسهامهم 
اآلنحىتأكرب التحدياتاحملكمةتواجهاحلايل،املكتبألعمالواألخريةالثالثةومع بداية السنة-٣٥
واآلثار اليت سترتتب املسبوقةغرياخلطوةوهذه. األساسيمن النظامأطرافانسحاب ثالث دولمع

وستحشد جهود مجيعالقادمالعاميفالرئيسيةالقضيةشكستكون بالفيما يتعلق باحملكمةعليها 
كبري تقدمأحرزاإلشارة إىل أنهينبغيذلك،ومع. للمحكمةاليت قدمت وال تزال تقدم الدعماألطراف

علىمخس دولوصدقتاألساسي؛رومانظامإىلجديدةطرفدولةفقد انضمت: ٢٠١٦عاميف
للحالةأولياً وحتقيقاجورجياللحالة يفجديداحتقيقااحملكمةوفتحتالعدوان؛جبرميةاملتعلقةتعديالتال
ت حماكمةاحملكمة حماكمةوبدأتبوروندي؛يف يفجديدةحماكمةأخرى وستبدأجديدة هذا العام وأ

بقضية يتعلقفيماللضحاياالرمزياجلماعيالتعويضبشأنعلى خطةاحملكمةووافقتالقادم؛الشهر
منالرئيسينيجتاه املستفيدينالتزامنااالعتبارنضع يفينبغي أنمبسؤولياتنا،وعند اضطالعنا.لوبانغا
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تمعاتاألساسي أال وهم الضحاياالنظام من العمل الثالثةالسنةهذهإىلأتطلعوإنين. املتضررةوا
.للجمعيةبصفيت رئيسا
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لثالمرفق الثا
البيان الذي أدلت به اليابان بشأن تبرعها للصندوق االستئماني للضحايا

مبناسبة الدورة اخلامسة عشرة جلمعية الدول األطراف يف و ، ٢٠١٦نوفمرب تشرين الثاين/١٧يف -١
ستساهم حكومة اليابان أن وفد اليابانأعلن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (احملكمة)، 

أسوة لمحكمة، لوق االستئماين للضحايا (الصندوق االستئماين) ألف يورو يف الصند٤٧ا يقرب من مب
ا  يف السنوات السابقة.باسهاما

ضحايا من النساء واألطفال يف مجهورية الدعم للضحايا مشاريع لاالستئماين وينفذ الصندوق -٢
ذلك، من املتوقع أن عالوة على . و اريع تقدما مطرداوحتقق هذه املشأوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية، 

توماس لوبانغا دييلو يف للضحايا مشروعه املتعلق جبرب الضحايا يف قضية الصندوق االستئماين ينفذ 
بصورة كاملة. ٢٠١٤يف عام اائياحكماليت أصدرت فيها احملكمة مجهورية الكونغو الدميقراطية 

لضحايا العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس. بالكامل وستخصص املسامهة احلالية -٣
للضحايا لتمكينه من الوفاء مبهمته الرامية إىل دعم الصندوق االستئماين ها بالتزاماليابان جمددا ؤكد وت

ضحايا مبوجب نظام روما األساسي.لتعويضية لالالعدالة حتقيق 
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لرابعالمرفق ا

العامة لجنة الميزانية والمالية في الجلسةةبه رئيستالبيان الذي أدل
المعقودة فيالسادسة من الدورة الخامسة عشرة لجمعية الدول األطراف

٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ٢١
أود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أشكر زمالئي من جلنة امليزانية واملالية على تفانيهم وعملهم -١

ناء الدورتني األخريتني.الشاق أث
وأود أن أعرب، باسم اللجنة، عن خالص عرفاين لعضو اللجنة املنتهية واليته السيد دافيد بانيانكا-٢

على عمله والتزامه كعضو من أعضاء جلنة امليزانية واملالية. فقد كانت مهنيتك وتفانيك الكبري مثاليني، مبا 
يف ذلك ما خيص دورك كرئيس للجنة مراجعة احلسابات.

م. وإنين أتطلع إىل معرفة أمساء أعضاء اللجنة -٣ وأرجو السماح يل بتهنئة زمالئي على إعادة انتخا
بني. وأود أيضاً توجيه الشكر إىل األمانة على عملها ودعمها املمتازين.اجلدد املنتخ

ويشرفين أن أقدم النتائج الرئيسية للدورتني السادسة والعشرين والسابعة والعشرين للجنة امليزانية -٤
واملالية. 

حالة االشتراكات-ألف
موع االشرتاكات اليت مل ُتدفع بعد وقدره -٥ مليون ٣٤,١٦الحظت اللجنة بقلق املبلغ الكبري 

.٢٠١٦أيلول/سبتمرب ١٥يورو وذلك يف 
وشددت اللجنة مرة أخرى يف هذا الصدد على أمهية دفع االشرتاكات دفعًا كامًال ويف الوقت -٦

كمة.احملدد حرصاً على امليزانية واالستقرار املايل للمح
ا قد يؤدي ليس فقط إىل نقص السيولة بصورة خطرية وتعريض -٧ فعدم وفاء الدول األطراف بالتزاما

العمليات اليومية للمحكمة للخطر بل أيضًا إىل إجبار احملكمة على طلب اللجوء إىل مصادر ائتمان 
خارجية.

الدول التي عليها متأخرات-باء
دولة طرفاً. ١٢، كانت توجد متأخرات على ٢٠١٦سبتمرب أيلول/١٥الحظت اللجنة أنه حىت -٨

ا مع احملكمة يف أقرب  وقد أوصت اللجنة بقيام مجيع الدول األطراف اليت عليها متأخرات بتسوية حسابا
وقت ممكن.

.٢٠١٧أنتقل اآلن إىل تناول امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٩
يل الكلي، رحبت اللجنة بتنفيذ مبدأ "احملكمة الواحدة" فيما يتعلق بعرض امليزانية والتحل-١٠

وبالتحسينات اليت ُأجريت فيما يتصل بعملية امليزانية وشكل وثيقة امليزانية. ويف الوقت نفسه، تعتقد 
اللجنة أن هذه اجلهود هي جزء من عملية جارية حتتاج إىل تعزيز مستمر. وهكذا، سلطت اللجنة األضواء 

ا الثامنة والعشرين على جماالت معينة ميكن فيها إجراء حتسينات يف عملية امليزانية وستقدم اللجنة يف دور
اقرتاحات أخرى إىل احملكمة يف هذا الصدد.
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ا السابعة والعشرين يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -١١ واليت ٢٠١٧وقد نظرت اللجنة أثناء دور
باستبعاد مبالغ تسديد الفائدة املصرفية واألصل (األقساط) فيما مليون يورو، ١٤٧,٢٥يبلغ جمموعها 

يف ٧,٢مليون يورو (٩,٨٦مليون يورو. وهذا ميثل زيادة قدرها ٢,٩٩يتعلق بقرض الدولة املضيفة مببلغ 
مليون يورو. ويصل جمموع املبلغ ١٣٧,٣٩املواَفق عليها وقدرها ٢٠١٦املائة) باملقارنة مع ميزانية عام 

مليون يورو.١٥٠,٢٤لوب، إذا ُأضيفت إليه مدفوعات الفائدة املصرفية، إىل املط
واملربرات املقدَّمة، أوصت بإجراء ٢٠١٧وبعد أن استعرضت اللجنة امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -١٢

مليون يورو.٢,٦٥ختفيضات يف الزيادات املقرتحة وذلك مببلغ 

الهيئة القضائيةالبرنامج الرئيسي األول: -جيم
مليون يورو، متّثل زيادة قدرها ١٣,٢املقرتحة للربنامج الرئيسي األول ٢٠١٧بلغت ميزانية عام -١٣

.٢٠١٦يف املائة، باملقارنة مع امليزانية املواَفق عليها لعام ٦,٥ألف يورو، أي بنسبة ٨١٣
يف املائة) من هذه الزيادة يُعزى إىل تكلفة الزيادة ٧١ألف يورو (٥٨٠والحظت اللجنة أن مبلغ -١٤

املقَرتحة يف االستحقاقات املتعلقة مبرتبات القضاة. وخلصت اللجنة إىل أنه سيكون على مجعية الدول 
. وحنن نفهم أنه قد األطراف أن تنظر يف األجر السنوي للقضاة بوصفه مسألة من مسائل السياسة العامة

جرت مناقشات وأن اجلمعية ستقدم توجيهات بشأن هذه املسألة.
كذلك فإن اللجنة، بعد أن فحصت بدقة االفرتاضات املتعلقة بالتطورات القضائية املتوقَّعة، قد -١٥

آالف يورو فيما يتعلق بالربنامج الرئيسي األول.١٠٥أوصت بتخفيضات كلية مببلغ 

الرئيسي الثاني: مكتب المدعية العامةالبرنامج -دال
مليون يورو، وهو ما ميّثل زيادة ٤٦,٣للربنامج الرئيسي الثاين ٢٠١٧بلغ املبلغ املطلوب لعام -١٦

.٢٠١٦يف املائة) باملقارنة مع امليزانية املواَفق عليها لعام ٧ماليني يورو (أي بنسبة ٣قدرها 
املقَرتحة يف مكتب املدعية ٧٨قة على عمليات التحويل الـ وقد أوصت اللجنة اجلمعية باملواف-١٧

ا تفي مبتطلبات التحويل، بينما الحظت أن عمليات التحويل هذه قد أسفرت عن  العامة نظرًا إىل أ
زيادة كبرية يف عدد الوظائف الثابتة.

اإلنفاق يف ملوارد، أنه يف ضوء أمناط وهكذا كان من رأي اللجنة، بعد فحص دقيق لطلبات ا-١٨
ميكن ملكتب املدعية العامة أن يستوعب بعض الزيادات يف تكاليف املوظفني.املاضي

ألف يورو فيما يتعلق بالربنامج ٦٣١,٥وتبعًا لذلك، أوصت اللجنة بتخفيضات يبلغ جمموعها -١٩
الرئيسي الثاين ُختصم من ميزانيته املقَرتحة األصلية.

قلم المحكمةالبرنامج الرئيسي الثالث: -هاء
مليون يورو من أجل أنشطته يف عام ٧٩,٦أحاطت اللجنة علمًا بطلب قلم احملكمة مبلغ -٢٠

يف املائة) باملقارنة مع امليزانية املواَفق عليها لعام ٩,٤ماليني يورو (٦,٨. وهذا ميثل زيادة قدرها ٢٠١٧
٢٠١٦.

فيما يتعلق بالربنامج الرئيسي الثالث. مليون يورو١,٥٣وأوصت اللجنة بإجراء ختفيضات مببلغ -٢١
ألف يورو)، واملساعدة القانونية للدفاع ٧٢٠وهذه تشمل ختفيضات تتصل بتكاليف املوظفني (حنو 

ألف يورو)، وتكاليف تكنولوجيا املعلومات ٢٠٠ألف يورو)، واملساعدة القانونية للضحايا (١٤١(
).ألف يورو١٣٩ألف يورو)، وتكاليف السفر (٣٠٠(
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البرامج الرئيسية األخرى-واو
ألف يورو.٣٨٦فيما يتعلق بالربامج الرئيسية األخرى، يبلغ جمموع التخفيضات -٢٢

مجموع التخفيضات الكلية-زاي
ماليني يورو، وهو ما يعين ٢,٦٥وهكذا، تكون اللجنة قد أوصت بتخفيضات مببلغ كلي قدره -٢٣

مليون يورو، وهو ما ميّثل زيادة بنسبة ١٤٤,٦اليت تبلغ ٢٠١٧تعديل امليزانية الربناجمية املقَرتحة لعام 
، باستبعاد أقساط ٢٠١٦ماليني يورو) باملقارنة مع امليزانية املواَفق عليها لعام ٧,٢١يف املائة (أو ٥,٢

قرض الدولة املضيفة.

حتياطات االحترازيةاال-حاء
فحصت اللجنة بدقة املستوى الفعلي لالحتياطيات االحرتازية يف ضوء املستويات املقابِلة اليت -٢٤

وافقت عليها مجعية الدول األطراف.
ولضمان إمكانية أن تفي هذه األموال باألغراض احملدَّدة هلا وأن تكفل العمل اليومي للمحكمة، -٢٥

مليون يورو. وأوصت اللجنة أيضاً بزيادة امسية ١,٢١غذية صندوق الطوارئ مببلغ أوصت اللجنة بإعادة ت
مليون يورو، وهو ما ميثل شهراً واحداً من اإلنفاق ١١,٦العامل ليصل إىل مستوى صندوق رأس املاليف 

اجلاري للمحكمة.
املايل للمحكمة وتعتقد اللجنة أن االحتياطيات االحرتازية هي أداة مهمة لضمان االستقرار-٢٦

وللحفاظ عليه.
سأختتم اآلن بياين بأن أقول إن اللجنة، يوصفها هيئة استشارية جلمعية الدول األطراف، ستواصل -٢٧

تقدمي توصيات تستند إىل التوجيهات املقدَّمة إليها من اجلمعية، كما ستواصل النظر يف املسائل امليزانوية 
ألسس املوضوعية هلذه املسائل، يف الوقت الذي تدرك فيه اللجنة متامًا أن واملالية واإلدارية باالستناد إىل ا

إقرار امليزانية إمنا يأيت نتيجًة لعملية حكومية دولية.
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خامسالمرفق ال

البيان الذي أدلت به كينيا في الجلسة العامة السابعة للجمعية المعقودة في 
بشأن تقرير الفريق العامل المعني ٢٠١٦الثاني/نوفمبر تشرين ٢٢

بالتعديالت
إلني -تغتنم كينيا هذه الفرصة لكي تشكر رئيسة الفريق العامل املعين بالتعديالت، السفرية ماي-١

ما ألعمال  ستينر، هي ومساعدها الذي ال يعرف الكلل، السيد أندرياس كرافيك، على توجيههما وقياد
ل املعين بالتعديالت منذ اضطالعهما مبهام منصبيهما. فالفريق العامل املعين بالتعديالت الفريق العام

يضطلع بوالية هامة جداً، وقد حتقق لنا النجاح بفضل رؤيتهما وطريقة عملهما اليت شّجعت احلوار داخل 
الفريق العامل.

تعكس دائماً اجلهود واألعمال ولكن النتائج، كما هي احلال عادًة يف العمل املتعدد األطراف، ال-٢
املبذولة من جانب الوفود. وال يشذ هذا العام عن هذه القاعدة.

فإننا، أعين مجعية الدول األطراف، غري قادرين على إعالن موقفنا ١٦٥وفيما يتعلق بالقاعدة -٣
وافق على أن تظل بشأن هذه املسألة. بيد أننا سعداء إذ نالحظ أن الفريق العامل املعين بالتعديالت قد

هذه املسألة معروضة عليه، وأنه قد جرى االتفاق كذلك على أن ُتسَتأنف املفاوضات يف نيويورك يف فرتة 
ما بني الدروتني.

وميكن أن ُنطمِئن هذه اجلمعية على أننا، بصفتنا وفد  وتتطلع كينيا ُقدمًا إىل هذه املفاوضات-٤
ثقة كما هو دأبنا عادة.كينيا، سنعمل بإقدام وبأقصى قدر من ال

ويف هذا الصدد، تطلب كينيا إىل احملكمة االستمرار يف عدم تطبيق القاعدة املؤقتة طوال قيام -٥
. فمن الواضح بشكل جلي أن حصافة ١٦٥الفريق العامل املعين بالتعديالت بالنظر يف مسألة القاعدة 
هي أفضل طريقة لتجنب السخافات ١٦٥ة احملكمة اليت تتجلى يف مواصلة عدم تطبيق القاعدة املؤقت

القانونية. وهذا هو املنطلق الذي جند على أساسه أن طلبنا هذا إىل احملكمة له ما يربره.
وأخرياً، تطلب كينيا إدراج هذا البيان ضمن السجل الرمسي للدورة اخلامسة عشرة جلمعية الدول -٦

األطراف وأن يشكل جزءاً من هذا السجل.
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السادسالمرفق
البيان الذي أدلت به بلجيكا في الجلسة العامة السابعة للجمعية المعقودة 

بشأن تقرير الفريق العامل المعني ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ٢٢في 
بالتعديالت

اليت ترأس أعمال نرإلني ستي-حتّيي مملكة بلجيكا العمل الرفيع اجلودة الذي قامت به السفرية ماي-١
الفريق العامل املعين بالتعديالت، يف االجتماعات اليت تٌعقد فيما بني الدورات يف نيويورك وكذلك أثناء 

انعقاد مجعية الدول األطراف يف الهاي.
ا توًا ممثل كينيا املوقَّر بشأن القاعدة املؤقتة -٢ ، تود مملكة ١٦٥وفيما يتعلق باملداخلة اليت أدىل 

كا اإلدالء بالبيان التايل.بلجي
مثل ، أشارت أغلبية كبرية من الوفود، ١٦٥املؤقتة القاعدةبشأنمناقشاتنا يف الفريق العامل أثناء-٣

اختاذ قرار بشأن اعتماد أو تعديل مجعية الدول األطراف منإىل أنه بالنظر إىل عدم متّكنمملكة بلجيكا، 
منطبقةالقاعدة املؤقتة تظل ، ١٦٥فيما يتعلق بالقاعدةا احملكمة أو رفض التعديالت املؤقتة اليت اعتمد

ا أن من شأن احملكمة وحدهاأضافت هذه الوفود أنذلك، وإىل جانباحملكمة. بالصيغة اليت عّدلتها 
اتقرر  من شأن مجعية الدول وقواعد اإلثبات، وأنه ليس القواعد اإلجرائيةأحكام الطريقة اليت تنّفذ 

ذه املهمة.تتّبعها لالطريقة اليتأن متلي على احملكمة طرافاأل الضطالع 
ويشهد تقرير الفريق العامل على هذه املناقشات.-٤
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المرفق السابع
للجمعية المعقودة عاشرة في الجلسة العامة الالبرازيل البيان الذي أدلت به 

المتعلق بالميزانيةبشأن اعتماد القرار ٢٠١٦لثاني/نوفمبر تشرين ا٢٤في 
الذي مسح بالتوصل إىل توافق لآلراء امليسر، الذي يقوم به عن امتنانه للعملالربزيل وفديعرب -١

بشأن هذه املسألة اهلامة.
طرافاألدول اليت تتحملها بعض الوالتضحيات البالغة هوداجلتسلط الضوء على وتود الربازيل أن -٢

التخفيضات العميقة.زيد من وتأمل الربازيل بشدة يف إجراء املألرقام احلالية. للموافقة على ا
يف االعتبار القيود املالية الشديدة واحلقائق نة أخذ عملية امليز أن تنؤكد على أمهية ونود أن -٣

على املطردة يف حجم املوارد املطلوبة، ة لزيادرأينا أن االجتاه السائد ليف و االقتصادية للدول األطراف. 
مع ة باستمرار يزانية املتزايدتتفق املال حمتملة. و وأغري مقبولة نية واملالية، االنحو الذي أوضحته جلنة امليز 

أخرى.دوليةمنظمات عدد من الدول األطراف و يف واقع ال
حملكمة اميزانيةمطردة يف يادات ز اليت تؤدي إىل لعملية لندعو يف هذا الصدد إىل مراجعة عميقة و -٤

اجلنائية الدولية.
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ثامنالمرفق ال
عشرة للجمعية المعقودة حادية في الجلسة العامة الغانا البيان الذي أدلت به 

باسم المجموعة األفريقية٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر ٢٤في 
موعة األفريقية تعرب -١ على وجه اخلصوص إزاء ممارسات راجعة، و عملية املإزاء نتائج هاقلقعن ا

موعة األفريقية عن قلقها بالتحديد إزاء عدم الشفافية يف تعيني اخلرباء التوظيف يف احملكمة.  وتعرب ا
لحسابات.اخلارجي لراجع املوهذا ما يؤكده تقرير االستشاريني يف مشروع املراجعة. 

موعة األفريقية و -٢ يف موعد غايته ملكتب إىل االشاماتقرير أن يقدم املسجل إىل لذلك، تطلب ا
ا كل هام املو بقلم احملكمة،لموظفنياحلايل لالك بشأن امل٢٠١٧يناير كانون الثاين/٣١ اليت يقوم 

مراعاة احلاجة إىل عدم املساس مبقتضيات السرية.ونوع اجلنس واجلنسية، مع موظف، 

موعة األفريقية وتود -٣ الرمسية للجمعية.ن الوثائق مءا ون هذا البيان جز أن يكا
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المرفق التاسع
بشأن البيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية للسنة المنقح تقرير المراجعة 

)١(٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١المالية المنتهية في 

احملتويات
٨٥.........................................................رأي املراجع املستقل للحسابات

جها ...........................................-أوال ٨٦اهلدف من املراجعة ونطاقها و
٨٧موجز التوصيات ............................................................-ثانيا
٨٨.....................................................متابعة التوصيات السابقة- ثالثا
٩٠استعراض احلالة املالية .......................................................-رابعا

٩٢....................٢٠١٥االستنتاجات والتوصيات الرئيسية للبيانات املالية لعام -خامسا
٩٢التطورات يف كشف املرتبات ونفقات املوظفني  ......................-ألف
٩٥االحتياطيات املالية ...............................................-باء

١٠٠.......................................متأخرات االشرتاكات املقررة-جيم
١٠١...................................املباين الدائمة .....مشروع تقييم -دال
١٠٢...............................املعاجلة احملاسبية ملشروع املباين الدائمة -هاء
١٠٢القرض من الدولة املضيفة ..........................................-واو
١٠٣املالية الداخلية ..............................................املراقبة-زاي
١٠٤املراقبة الداخلية للحسابات ..........................................-حاء

١٠٥شكر وتقدير .............................................................-سادسا
١٠٥.......................دول موجز يبني التغيريات اليت تؤثر على النتائججالتذييل األول: 
متابعة التوصيات السابقة املقدمة يف التقرير املتعلق باالحتياطيات النقدية يف التذييل الثاين: 

١٠٥................. .......................................(ICC-2015-6)٢٠١٥عام 

رأي المراجع المستقل للحسابات
٣١قمنا مبراجعة البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن فرتة اإلثين عشر شهرًا املنتهية يف 

كانون٣١. وتشمل هذه البيانات املالية بيانًا يتعلق باملوقف املايل يف ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 
، وبيانا باألداء املايل، وبيانًا بالتغيريات يف صايف األصول، وبيانًا يتعلق بالتدفقات ٢٠١٥ألول/ديسمرب ا

. وقدمت النسخة املنقحة عمال بطلب اجلمعية الوارد يف ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ١٥النسخة املنقحة املؤرخة )١(
، بأن يعدل املسجل ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤، املعتمد يف ICC-ASP/15/Res.1من اجلزء طاء من القرار ١الفقرة 

البيانات املالية ويعيد إصدارها.
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النقدية، وبيانًا يتعلق مبقارنة امليزانية باملبالغ الفعلية، ومالحظات، مبا يف ذلك ملخص يتعلق باملبادئ 
نات املالية جمموعة تتألف من مثانية جداول احملاسبية وغري ذلك من املعلومات. كما أضيفت يف مرفق البيا

تعرض بعض املعلومات اإلضافية يف إطار املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة.  
من النظام املايل، فإن مسجل احملكمة اجلنائية الدولية مسؤول عن إعداد ١١ومبوجب املادة 

البيانات املالية وعرضها. ويتم إعداد هذه البيانات وفق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وتشمل هذه 
داد والعرض املتوازن للبيانات املسؤولية حتديد إجراءات املراقبة الداخلية وتنفيذها ورصدها لضمان اإلع

املالية خالية من أي أخطاء جوهرية سواء بسبب اخلطأ أو االحتيال. وتشمل هذه املسؤولية أيضًا تقدمي 
تقديرات حماسبية متوازنة مكّيفة للظروف.  

اً وتكمن مسؤوليتنا يف إبداء رأي بشأن هذه البيانات املالية املنقحة. وقد أجرينا هذه املراجعة وفق
للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات. وتقتضي منا هذه املعايري االلتزام بقواعد السلوك املهين والتخطيط 

لعملية املراجعة وأدائها للتوصل إىل تأكيد معقول بأن البيانات املالية ختلو من أي أخطاء جوهرية.  
املبالغراجعة بشأناملأدلةعلىللحصولإجراءاتاختاذللحساباتمراجعةأيوتتضمن

ويرتكز تصميم إجراءات املراجعة على التقدير املهين للمراجعاملالية.البياناتيفإليهاواملعلومات املشار
كانإىل أخطاء جوهرية سواءالحتمال أن تؤدي البياناتتقديرهذلكيفمبااخلارجي للحسابات،

يف الضوابط احلسابات بالنظرمراجعيقومخاطر،املهذهويف سياق تقديراالحتيال.أواخلطأمرجعها
للحسابات وليس من املناسبةاملراجعةسعياً لرسم إجراءاتاملاليةالبياناتالداخلية القائمة إلعداد وعرض

مالءمة الطريقة احلسابية املطبقة تقييمأيضاً املراجعةأجل إبداء أي رأي يف املراقبة الداخلية. وتشمل
معقولة.احلسابيةوعرض البيانات املالية وما إذا كانت هذه التقديرات

لرأينا. أساس معقوللتوفريومالئمةكافيةعليهاحصلنااليتاملراجعةأدلّةأنونعتقد
حفظ لعدم رأيا مشفوعا بت٢٠١٦متوز/يوليه ٢٩وقد أصدر املراجع اخلارجي للحسابات يف 

تقدمي احملكمة املستندات الداعمة لتقييم األصول املعنية.
بررت احملكمة القيمة الصافية ألصول املباين الدائمة من ، ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ١يف و 

خالل التوقيع على اتفاق للتسوية. وعدلت البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية وفقا لذلك. 
الوثيقة، رفع التحفظ.ويف تاريخ هذه 

محكمة اجلنائية الدولية البيانات املالية نظرة سليمة عن الوضع املايل للتقدم واستناداً إىل مراجعتنا، 
، وكذلك عن األداء املايل، والتغريات يف صايف األصول، والتدفقات ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١يف 

كانون األول/ديسمرب ٣١عشر شهرًا املنتهية يف ثينإلفعلية لفرتة االنقدية، ومقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ ال
.طبقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام٢٠١٥

للبيانات ٣٠رأينا املشفوع بتحفظ، نسرتعي االنتباه إىل املسألة املشار إليها يف املالحظة وبدون
املالية املتعلقة باألحداث الواقعة بعد تاريخ اإلبالغ.

(توقيع)
ديدييه ميغو

الهدف من المراجعة ونطاقها ونهجها-أوال
مبراجعة البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية وفقًا للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات قمنا-١

من قواعد احملكمة املالية ونظامها املايل، مبا يف ذلك االختصاصات اليت حتكم مراجعة ١٢وعمًال بالبند 
احلسابات.  
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صل إىل تأكيدات معقولة بشأن ما إذا  والغرض من أي مراجعة للبيانات املالية، عموماً، هو التو -٢
كانت البيانات املالية ختلو من أي خطأ مادي سواء كان مرجعه االحتيال أو اخلطأ، مما يسمح للمراجع 
بالتعبري عن رأي حول ما إذا كانت البيانات املالية قد أُعدت، من حيث مجيع اجلوانب املادية، وفقاً 

.  )٢(لعامللمعايري احملاسبية الدولية للقطاع ا
واالختصاصات اإلضافية الناظمة ملراجعة حسابات احملكمة اجلنائية الدولية الواردة يف املرفق -٣
(ج) من النظام املايل والقواعد املالية تورد مسائل أخرى يرى مراجع احلسابات أنه ينبغي اسرتعاء نظر ٦

قصدته أصوهلا األخرى أو إنفاقها يف غري مامجعية الدول األطراف إليها، من قبيل تبديد أموال احملكمة أو 
مجعية الدول األطراف.  

وتتضمن البيانات املالية اليت تعد وفقًا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام بيانًا يتعلق باملوقف -٤
اً بالتدفقات النقدية املايل وبياناً باألداء املايل وبياناً بالتغيريات الطارئة على صايف األصول/املمتلكات، وبيان

٣١وبيانًا مبقارنة امليزانية باملبالغ الفعلية ومعلومات ومالحظات أخرى تتعلق بالسنة املالية املنتهية يف 
. ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

وهناك جمموعة تتكون من مثانية جداول تعرض بعض املعلومات اإلضافية يف إطار املعايري احملاسبية -٥
املتحدة خارجاً عن نطاق مراجعة احلسابات هذه، أضافتها املنظمة يف مرفق للبيانات املالية.  ملنظومة األمم 

واشتملت مهمة مراجعة احلسابات على مرحلتني:-٦
كانون الثاين/يناير ٢٢إىل ١١مراجعة مؤقتة تركز على مسائل املراقبة الداخلية (من (أ)

)؛٢٠١٦
ائية تركز على البي(ب) انات املالية ومتطلبات الكشف مبوجب املعايري احملاسبية ومراجعة 

). ٢٠١٦حزيران/ يونيه ١٠أيار/مايو إىل ٢٣من الدولية للقطاع العام (
ونوقشت االستنتاجات والتوصيات مع املسجل وفريقه. وعقد االجتماع النهائي مع املسجل، -٧

ورؤساء األقسام بشأن النقاط الفنية اليت أثريت أثناء ومدير شعبة اخلدمات اإلدارية، ورئيس قسم امليزانية، 
.٢٠١٦حزيران/يونيه ١٠املراجعة، وذلك يف 

٣١بشأن البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للعام املنتهي يف رأيًا بدون تحفظونصدر -٨
. ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

موجز التوصيات- ثانيا
لرصد وسيلة‘ ١’قسم املوارد البشرية بأن جيد اخلارجي احلسابات مراجعيوصي –١التوصية رقم 

بامليزانية، املوظفنيوجداول مالكالعاملةالقوةمتوسطبنياملقارنةلتسهيلالعاملةمتوسط حجم القوة
املوظفني بالتحديد.ملعرفة عددكشوف املرتبات املختلفةبنيالتوفيق‘ ٢’و

النفقات املتعلقة باملتعاقدين إعادة تصنيف باخلارجي احلسابات مراجع يوصي –٢التوصية رقم 
ا مبزيد ليف البيانات املالية "نفقات اخلدمات التعاقدية" اريني وإدراجها بالبند املعنون ستشاألفراد واال قراء

من السهولة.
يف وتوقعها إحالل رأس املال املتعلقة بنفقات لللحصول على رؤية أفضل ل–٣التوصية رقم 

تضع احملكمة يف أقرب وقت ممكن الصيغة النهائية بأن ‘ ١’اخلارجي احلسابات امليزانية، يوصي مراجع 

)٢(International Public Sector Accounting Standards.
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ا، و طة اخلمع ماشى التوزيع كونات ليتامليف توزيع أن تعيد النظر بعد ذلك ‘ ٢’خلطة صيانة موثوق 
بشكل مناسب.ت بني املكوناز يتميوإلمكان الوإحالل رأس املال صيانةاملتوقعة لل

اخلارجي بأن احلسابات القرض، يوصي مراجع تسديدضمان الرصد املنتظم لل–٤التوصية رقم 
يبني بالتفصيل اجلزء املستهلك من ،القرضتسديدمع الدولة املضيفة على جدول زمين لاحملكمةتتفق 

من  أصل القرض، والفائدة املصرفية، واألقساط السنوية الواجبة الدفع، وأن يتم التصديق على هذا االتفاق 
الطرفني.كال 

حملكمة، يوصي مراجع اإلبالغ يف ان أجل حتسني رصد امليزانية جلميع قطاعات م-٥التوصية رقم 
طريق إنشاء حقل إضايف الوحدة املتعلقة باملراجعة يف نظام ساب عن بتعديل شكلاحلسابات اخلارجي 

احملاسبة.يؤثر على امليزانية أو بالنسبة لكل بيان يتم تسجيله عما إذا كان يؤثر على يشري ملزم للصناديق 
احلسابات ، يوصي مراجع بكفاءة وبصورة فعالةداخلية الرقابة المن أجل ضمان –٦التوصية رقم 

املتعلق بإعداد البيانات املالية وفقا للمعايري احملاسبية املعلومات احملكمة باالنتهاء من نشر نظام اخلارجي 
.اهلوتقدم الدعم ةيوظيفة احملاسبللاالستقرار الدولية للقطاع العام بالكامل، وبأن تضمن 

متابعة التوصيات السابقة- ثالثا
يات اليت قدمت عند مراجعة حسابات البيانات استعرض مراجع احلسابات اخلارجي تنفيذ التوص-٩

املالية للسنوات السابقة واليت مل تنفذ حىت اآلن.  

نفذت التوصيات املتبقيةاملوضوعالرقم
بالكامل

نفذت 
جزئياً 

مل تنفذ 
بعد

إعادة الفوائض ٢٠١٤/١
النقدية للدول 

األطراف

االستقرار املايل الشامل للمحكمة اجلنائية الدولية، يوصي لتحسني
من النظام املايل ٤-٥و٧- ٤املراجع اخلارجي بأن تعّدل املادتان 

والقواعد املالية املتعلقتان باإلدارة املالية للفوائض النقدية حىت يتحقق 
اصطفافها مع أفضل املمارسات لدى املنظمات الدولية.   فال ينبغي 

فصاعدًا "أن تسلم" بصورة منهجية الفوائض النقدية للدول من اآلن
األطراف وينبغي بدًال من ذلك قيدها لفائدة حساب احتياطي وتسجل  

كجزء من األرباح املستبقاة.  

X

إجياد احتياطيني ٢٠١٤/٢
لتكاليف املساعدة 
القانونية واستبدال 
األصول اإلنتاجية

لتحسني القدرة على التنبؤ لدى احملكمة اجلنائية الدولية، واإلدارة املالية 
لتكاليف املساعدة القانونية واستبدال األصول اإلنتاجية وتنمية 
االستقرار املايل الشامل يوصي املراجع اخلارجي بإجياد احتياطيني اثنني  

اف كجزء من األرباح املستبقاة خيضعان لسلطة مجعية الدول األطر 
وذلك لتغطية ما يتعّذر التنبؤ به من تكاليف املساعدة القانونية والطابع 
الطويل األجل لتكاليف استبدال األصول اإلنتاجية بالنسبة للمباين 

الدائمة.  

X

توفري ما يلزم لتحصيل ٢٠١٣/١
الديون املشكوك يف 

حتصيلها واألموال
املتلقاة من املتهمني

سعيًا وراء توضيح عملية اختاذ القرارات املتعلقة مبعاملة األموال املتلقاة 
باعتبارها جزءًا من األصول احملتجزة، يوصي املراجع اخلارجي احملكمة 
بأن تضع مبادئ توجيهية رمسية تفّصل فيها عملية تناول األموال املتلقاة 

املسؤوليات خالل خمتلف مراحل العملية القضائية مع بيان األدوار و 

X
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نفذت التوصيات املتبقيةاملوضوعالرقم
بالكامل

نفذت 
جزئياً 

مل تنفذ 
بعد

القائمة يف إطار نظام احملكمة. وستشكل املبادئ التوجيهية األساس 
للتعاطي املناسب مع احملاسبة وامليزنة.  

ميزانية املساعدة ٢٠١٣/٤
املؤقتة العامة ذات 

الطابع
الطويل األجل 
والقصري األجل

لضمان تقدمي امليزانية بطريقة تسمح للدول األطراف باملوافقة على 
املناصب املؤقتة اليت مت جتديدها وهي لذلك ذات طابع أطول أجًال مع 
ا احملكمة  احرتام املرونة الالزمة اليت تقتضيها طبيعة العمليات اليت تقوم 

ا ميزنة يوصي املراجع اخلارجي للحسابات بتعديل الطريقة اليت تتم 
املساعدة املؤقتة العامة من خالل إنشاء بندين منفصلني يف امليزانية واحد 
يتصل باملناصب املؤقتة ذات الطابع الطويل األجل (املساعدة الطويلة 
األجل) ويتصل اآلخر باملساعدة املؤقتة القصرية األجل. ويتم تقدير بند 

ا ميزانية املساعدة الطويلة األجل بإدراج املناصب ال الزمة الوارد بيا
املفّصل يف سرد امليزانيات اليت تتم املوافقة عليها.  أما املساعدة املؤقتة 
القصرية األجل اليت هي ذات طابع مرن جداً فتقديرها يقوم على أساس 
مبلغ إمجايل، ُحيسب كنسبة مئوية من التكاليف ذات الصلة باملوظفني 

ة على أساس سنوي.  مع مقارنتها باملصروفات الفعلية السابق
عالوة على ذلك، يوصي املراجع اخلارجي بأن تقوم احملكمة بوضع 
ملخص يف جدول لكافة املناصب املبنية على املساعدة الطويلة األجل 
اليت يرد وصفها يف السرد املتعلق بامليزانية املتفق عليها على غرار ما جيري 

ومن مث بوسع الدول بالنسبة للموظفني يف إطار الوظائف الثابتة.   
األطراف أن توافق على مالك موظفني أساسي يتكون من الوظائف 

الثابتة ومناصب املساعدة الطويلة األجل.  
وأخريًا وحيث يُرى أن اخلرباء االستشاريني ال يضطلعون بأنشطة شبيهة 
بأنشطة املوظف التابع للمالك يوصي املراجع اخلارجي حبذف بند 

خلرباء االستشاريني من فئة "املوظفون اآلخرون" وإدراج امليزانية اخلاص با
ذلك يف فئة "غري املوظفني". 

X

وضع قواعد فيما ٢٠١٣/٥
خيص املوظفني 

وفرادى املتعاقدين يف 
إطار عقود ذات 

طابع قصري األجل

مجلة من القواعد املتعلقة يوصي املراجع اخلارجي برسم سياسة تتضمن
بكافة العقود القصرية األجل. وينبغي أن تغطي هذه القواعد التعيينات 
القصرية األجل واألفراد الذين ُتربم معهم عقود خدمات خاصة والذين 
يؤدون واجبات شبيهة بالواجبات اليت يؤديها الفرد الواحد من املالك. 

دىن من جانب قسم املوارد وينبغي أن تتيح هذه القواعد االتفاق األ
البشرية للتقليل إىل أدىن حد من املخاطر احملتملة املتمثلة يف حماباة ذوي 

القرىب وإيثار هذا على ذلك يف عملية التوظيف.  

X

٥١٢٢مجموع التوصيات المتبقية: 

األطراف عليهما مرفوضتان لعدم موافقة مجعية الدول ٢-٢٠١٤و١-٢٠١٤وتعترب التوصيتان -١٠
بناء على توصية جلنة امليزانية واملالية.
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باعداد هذه التعليمات القانونية للمحكمة ات اإلدار لقيام جزئيا منفذة ١-٢٠١٣توصية وتعترب ال-١١
أمواال من فيها احملكمة تتلقى قداإلدارات القانونية أوال احلاالت املختلفة اليت حاليا. وينبغي أن حتدد 

خىبعد ذلك، استنادا إىل التجربة السابقة، من املتو و ضمن اإلطار القانوين للتدخل. صول مصادرة األ
وحتديد فة لإلجراءات القضائيةختليف املراحل املتم مجعها ياألموال اليت اجلة عتطوير اإلجراءات احلالية مل

األدوار واملسؤوليات داخل احملكمة.
دارة املوارد على النحو األمثل، أنشأت احملكمة وإل. كامالاتنفيذمنفذة ٤-٢٠١٣توصية وتعترب ال-١٢
انون كتوجيه إداري جديد صدر يف  مبوجب -األجلةقصري ات التعيينال–اتمن االتفاقاجديدانوع

اليت تزيد حتياجاتنص هذا التوجيه على أنه ال جيوز استخدام هذه التعيينات لال. وي٢٠١٦/ينايرالثاين
ا على ا على سنة واحدة بوظائف . واحدةسنةمد املساعدة املؤقتة وتستويف االحتياجات اليت تزيد مد

.واحدلى خط الطويلة األجل عوظائف املساعدة بني مت تعديل عرض امليزانية للتمييز و العامة. 
املتعلق بالتعيينات ديد اجلداري اإلتوجيه بعد صدور الجزئيامنفذة ٥-٢٠١٣توصية وتعترب ال-١٣

بشأن الصادروفيما يتعلق بالتوجيه اإلداري اجلديد . ٢٠١٦/ينايرانون الثاينكيف  القصرية األجل 
ليل آثاره يف ، سيتمكن مراجع احلسابات اخلارجي من حت٢٠١٦االستشاريني واملتعاقدين األفراد يف 

املراجعة املالية املقبلة.
-ICCالحتياطيات النقدية (التوصيات املتعلقة مبراجعة حسابات اوترد متابعة -١٤ يف ملحق )2015-6

.هذا التقرير

استعراض الحالة المالية-رابعا
باملقارنة مبجموعها البالغ ٢٠١٥ألف يورو يف عام ٤٧٦٢٨١ميثل جمموع األصول البالغ قدره -١٥

). وتعزى ٪١١,٣١ألف يورو (٦٠٥٢٨زيادة يبلغ قدرها ٢٠١٤ألف يورو يف عام ٨٧١٢٥٢قدره 
النقد الذي أدى أيضا إىل تراجع يف ، هذا العاماملباين الدائمة هذه الزيادة أساسا إىل استكمال مشروع 

وتقابل مشروع. للاتدماخلمقدمي ألف يورو لسداد مستحقات ٦٦٧٣٣يبلغ قدره وما يف حكمه 
األموال أو الودائع املتاحة على الفور.ما يف حكمها املبالغ النقدية و 

ألف يورو. ٩٣٢٢٢وبلغ جمموع احلسابات املستحقة القبض واملبالغ األخرى املستحقة القبض -١٦
باملبالغ املستحقة القبض من الدول األطراف فضال عن املبالغ املستحقة القبض أساسا هذه املبالغ تتعلق و 

القبض من الدول جمموع املبالغ املستحقةدفوعة. وبلغ من الدولة املضيفة نظري اسرتداد الضرائب امل
منها من الربازيل واملكسيك وفنزويال. وقد اسرتدت يف تاريخ هذه ٪٨٩ألف يورو، ٧٨٦٢٠األطراف 

للقطاع العام، ملعايري احملاسبية الدولية من ا١٩املراجعة معظم املبالغ املستحقة القبض. ووفقا للمعيار 
ها فاقدة بالكامل.اعتربت مجيع املبالغ املستحقة القبض املشكوك يف حتصيل

من األصول. وقدرت ٪٧٤ألف يورو، أو ٥٧٠٢٠٨املمتلكات واآلالت واملعدات وبلغت -١٧
تشييد.مبا يف ذلك تكاليف األرض والألف يورو، ٤٩٧٢٠٥القيمة الرأمسالية للمباين الدائمة مببلغ 

مقابل، دون باملضيفة وختضع األرض اليت أقيمت عليها املباين الدائمة التفاق ختصيص من الدولة -١٨
لف يورو. وقيدت املباين الدائمة اجلديدة يف وثيقة امليزانية مببلغ إمجايل يبلغ أ٧٤١٩وتقدر قيمتها بنحو 

ألف يورو.٧٥٦١٩٥قدره 
لتغطية معاشات ما بعد Allianzا احملكمة لشركة وتقابل حقوق االسرتداد املبالغ اليت دفعته-١٩

اخلدمة للقضاة.



ICC-ASP/15/20

20-A-07121691

املقدم القرض نظري لدولة املضيفة ، ولواملوظفنيوتتعلق اخلصوم أساسا بديون مستحقة للموردين -٢٠
الطوارئ واخلسائر فيما يتعلق مبخصصات املخاطر اليت مت حتديدها أيضا تشمل و املباين الدائمة. لتمويل 

.)خصصات(امل
مبشروع املباين الدائمةاملستحقة الدفع فيما يتعلق املبالغ برصدة احلسابات الدائنة أساسا وتتعلق أ-٢١

ألف يورو.٧٨٢٤ألف يورو. وتبلغ األرصدة املتعلقة بتشغيل احملكمة ٠٧١٦البالغ قدرها 
ري متداولة. غخصوم متداولة و إىل خصوم الطوارئ واخلسائر" وتنقسم "املخصصات املتعلقة ب-٢٢

املبلغ ويتكون .)٣(مستحقة الدفعأساسا إىل املوعد الذي تكون فيه هذه املخصصات يستند هذا التمييز و 
تغطية إجيارات املباين املؤقتة اليت ألف يورو) أساسا من املبالغ املخصصة ل٧٥٦١(خسائر للخصص امل
املخصصة املبالغألف يورو) أساسا من ٢٥١(لطوارئ ويتكون املبلغ املخصص ل. ٢٠١٦تنتهي يف عام س
ألف يورو ١١٧فضال عن مبلغ )٤(ملنظمة العمل الدوليةاحملكمة اإلداريةدعاوى املرفوعة أمام تغطي الل

اية اخلدمة.  لتعويضات 
وترد املخصصات غري متداولة. خصوم متداولة و إىل خصوم املوظفني أيضا استحقاقات وتنقسم -٢٣

يف غضون سنة واحدة ضمن املستحقة التقاعد اتدفوعة األجر وتعويضاملألجازاتاملتعلقة با
يون طويلة األجل للمحكمة، مثل ويقابل اجلزء املتعلق باخلصوم غري املتداولة الداملتداولة. خصصات امل
.ي بعد انتهاء اخلدمةلقضاة والتأمني الصحالتقاعدية لعاشات امل

يف مقدار القرض متويل مشروع املباين الدائمة. وبلغ هو املضيفة قرض من الدولة والغرض من ال-٢٤
يف االخنفاض رجع . وي)٢٠١٤ألف يورو يف عام ٦٠٧٨٤ألف يورو (مقابل ٠١١٧٨اية هذا العام 

الدولة املضيفة.هنحاضي إىل اخلصم الذي متمقارنة مع العام املألف يورو ٥٩٦٦هذا البند البالغ قدره 
أساسا اخلدمات ألف يورو ٠٦٦١٧البالغ قدرها إليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة تشمل ا-٢٥

ا مبشروع املباين الدائمة اليت فضال عن اخلدمات املتعلقة احملكمة املتعلقة بتشغيل  وردت الفواتري املتعلقة 
إقفال احلسابات.عند 
ألف يورو يف عام ٢٨٨٨٢(ألف يورو٤٧٤١٢٧ويتعلق صايف األصول، البالغ قدره -٢٦

بيان التغيريات يف صايف )، بالوضع الصايف للمحكمة، بالتفصيل الوارد يف البيان الثالث "٢٠١٤
". األصول/حقوق امللكية

ويبني هذا اجلدول صايف األصول الذي يشمل ما يلي:-٢٧
صندوق من صايف األصول) الشرتاكات الدول األطراف يف٪٥,٧ألف يورو (٤٠٧٧(أ)

رأس املال العامل ألف يورو من صندوق ٧٩٠٥مبلغ رأس املال العامل وصندوق الطوارئ. واستخدم
اية العام يف حني استخدم ألف يورو من ٧٠٩١مبلغ ملواجهة مشاكل السيولة على املدى القصري يف 

؛حملكمةشغيل اصندوق الطوارئ لت
توفرة من مشروع غري امللالحتياطيات ألصول) من صايف ا٪٩٤ألف يورو (أو ١٠٢١٢٠(ب) 
ألف يورو للصناديق االستئمانية.٥١٩١ألف يورو، ومبلغ  ٥٨٣١١٨البالغ قدرها املباين الدائمة 

٣٥-مبقدار االحتياطيات املتاحة من النشاط العام للمحكمة (األموال العامة) سلبية وكانت -٢٨
ألف يورو.

ا غري متداولة.يف حنيمتداولة تعتربشهرا ١٢الديون املستحقة يف موعد يقل عن )٣( تصنف الديون األخرى بأ
)٤(International Labour Organization Administrative Tribunal.
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نتيجة عمليات ألف يورو تشمل ٠٠٤٤٧يبلغ قدرها نتيجة إجيابية إىل ايل بيان األداء املويشري -٢٩
احملكمة، ونتيجة مشروع املباين الدائمة، ونتيجة الصناديق االستئمانية.

فجاءت معظم النتيجة ذه القطاعات الثالثة غري متكافئة إىل حد كبري: هلداء األمستويات وكانت -٣٠
ألف يورو. ووفقا للمعايري احملاسبية ٢٢٧٥٣قدرهبلغ رحبا ي حقق ذمن مشروع املباين الدائمة، ال
بيان األداء، ال يف من الدول األعضاء دخاملسددة دفعة واحدة املدفوعات الدولية للقطاع العام، تشكل 

هذا الوضع وثيقة امليزانية. ويؤدي يف ولصهذه املدفوعات من األيف حني تعترب املباين الدائمة اليت متوهلا 
، ٢٠١٥يف عام و للتوزيع. أرباحا قابلة ال ميكن اعتبارها و لتمويل املباين الدائمةإىل أرباح دفرتية خمصصة 

٧٦٩١-مببلغمقارنة ألف يورو (٧٣٦٦-دفرتية يبلغ قدرها خسارة إىل أدى النشاط العام للمحكمة 
لمحكمة أساسا من الزيادة يف ليلي هذا التدهور يف األداء التشغوجاء ). ٢٠١٤يف عام ألف يورو 

هذه اخلسارة . وتعكس ٪١٤,٥قدرها يبلغ زيادة ألف يورو، وهي ٥١٠١٢مبقدار تكاليف املوظفني 
.لضعف املايل للمنظمةا

٢٠١٥االستنتاجات والتوصيات الرئيسية للبيانات المالية لعام -خامسا
ف المرتبات ونفقات الموظفين  و التطورات في كش-ألف

خطة المراجعة- ١

يف ٢٠١٤كانون الثاين/ينايريف  املسجل شرع على اخلطة، بعد موافقة مجعية الدول األطراف-٣١
.)٥(حتسني فعالية وكفاءة اهليكل التنظيمي لقلم احملكمةمن أجل مشروع املراجعة تنفيذ 

واقتصرت أسباب إلغاء الوظائف يف املشروع على احلاالت التالية:-٣٢
عندما مل تعد مهام الوظيفة ضرورية؛(أ)

عندما تؤدي التغيريات يف اهليكل التنظيمي إىل تغيريات كبرية يف الواجبات واملهام (ب)
واملسؤوليات املتصلة بالوظيفة، أو عندما مل تعد الوظيفة ضرورية بعد إعادة توزيع مهامها يف وظيفة أخرى؛

امج أو يف املتطلبات التشغيلية.عندما يوجد تغيري يف متطلبات الربن(ج)
٤٧٣بإلغاء مخسة وظائف لكبار املسؤولني. وادرج اعتماد يبلغ قدره ٢٠١٤وانتهت السنة املالية -٣٣

ميثل التكاليف التقديرية اليت سيتم على األرجح تكبدها. وأثرت ٢٠١٤ألف يورو يف البيانات املالية لعام 
حيث بلغت التكاليف املتصلة بتسريح ٢٠١٥لوضع املايل يف عام خطة املراجعة بدرجة كبرية على بيان ا

٣٠ألف يورو. ويتفق هذا املبلغ مع افرتاضات قلم احملكمة يف ٩٧٤٤موجة جديدة من املوظفني حنو 
ألف يورو)، باستثناء ٤٦٤٣ألف يورو وحد أدىن يبلغ ٧٧١٥(حبد أقصى يبلغ ٢٠١٥حزيران/يونيه 

بة على الدعاوى القضائية احملتملة. اآلثار املالية املرتت
شخصا، من بينهم موظفني اثنني معارين ٦٩وظائف ما يبلغ جمموعه ٢٠١٥وألغيت يف عام -٣٤

للمحكمة اخلاصة بلبنان.

.ICC/ASP/14/19-املصدر: مجعية الدول األطراف) ٥(
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(بآالف اليورو)٢٠١٥البيان التفصيلي للتعويضات المدفوعة في إطار خطة المراجعة في عام :١الجدول 

عددالرتب
اية العقداملوظفني تعويض 

يف املائة٥٠
تعويض
إضايف

التعويض بدال
من

اإلشعار

أشهر٣
اضافية من
األساس

جمموع
التعويضات

االشرتاكات
يف صندوق

معاشات األمم املتحدة
التأمني
الصحي

(دال)(جيم)(باء)(ألف)
(ألف+ باء + جيم 

+دال)
٢١٣٢٢٩٦٤١٥٤٤٣٥٣١٠٣-خ ع 
٣١٩٤٦١٠٢٩٠٠-خ ع 
٤٥١١٥٥٧٥٣٥٣٢٧٩٢٦٦-خ ع 
٥٨١٩٣٨٧٤٦٦٦٣٩٢١٦٥-خ ع 
٦١٠٣٦٨١٧٠٩٥١٢٤٧٥٨٢٢٦-خ ع 
٧٤١٩١٩٥٤٠٥٣٣٧٩١٦٣-خ ع 

٢١٠٢٥٥١٢٧١١٤١٨٦٦٨٢٣٨١٠-ف
٣٨٣٢١١٠٩٦٣٧٧٥٧٠٣٨٣-ف
٤٨٤٧٦٢٢٦١٤٦١٦٦١٠١٤٦٦١٣-ف
٥٢٧٤٣٧٤٥٥٥٢١١٢٤٢-ف

٦٩٢٢٩٢٩٧٧٦٢٥٨٣٥٦٦٧٤٢٥٥٥٢المجموع 

املصدر: مراجع احلسابات اخلارجي بناء على املعلومات املقدمة من قسم املوارد البشرية.
وقد تشمل التكاليف االمجالية خلطة املراجعة، اليت مل حيدد قدرها بعد يف هذه املرحلة، باالضافة-٣٥

إىل تكاليف التسريح، ما يلي:
ملشروع املتكبدة إلدارة اخلطة؛ااألتعاب االستشارية لفريق (أ)

النفقات املباشرة للتعاقد مع موظفني مؤقتني وخرباء استشاريني نتيجة لتجميد التعيني؛(ب)
موجة من الزيادات الناجتة عن االستعانة مبوظفني من الفئة األعلى من التأهيل.  (ج)

الزيادة في نفقات الموظفين- ٢

مقارنة بالسنة ٢٠١٥ألف يورو يف عام ٧٩٨١٢زادت النفقات االمجالية للموظفني مبقدار -٣٦
يف املائة.١٥، مبا ميثل زيادة يبلغ قدرها ٢٠١٤املالية 

(بآالف اليورو)٢٠١٥: تطور المرتبات في عام ٢الجدول 
٪ للفرقالفرق٢٠١٥٢٠١٤

٢القضاةمرتبات ٩٧١٣ ١٣١- ٥-١٦٠٪
١استحقاقات وبدالت القضاة ٥٥٣١ ١٤٨٤٠٥٣٥٪

٤٤أجور املوظفني ٣٢٩٤٣ ٣٥٣٩٧٦٢٪
٢٥استحقاقات وبدالت املوظفني ٠٧٦٢٠ ٥٩٧٤ ٤٧٩٢٢٪
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٢٥املساعدة املؤقتة واخلرباء االستشاريني ٣٣٤١٨ ٢٣٦٧ ٠٩٨٣٩٪
٩٩المجموع ٢٦٣٨٦ ٤٦٥١٢ ٧٩٨١٥٪

للبيانات املالية.١٦املصدر: مراجع احلسابات اخلارجي بناء على املالحظة 
:وتفسر هذه الزيادة يف املرتبات أساسا مبا يلي-٣٧

ألف يورو يف إطار ٩٧٤٤من املوظفني البالغ قدره ٦٩لتسريح ملدفوع اتعويض التكلفة (أ)
خطة املراجعة؛
اخنفضت القوة وظيفة. و ٦٩على الرغم من إلغاء ٢٠١٥زيادة املالك الوظيفي يف عام(ب)

نتيجة للقيام املرتبات . وصاحب هذا التغيري زيادة كبرية يف)٦(وظيفة مشغولة٩٩٠إىل ٩٩٥منالعاملة
؛٢٠١٥أساسا بتعيني املوظفني من الفئة "الفنية" منذ بداية عام 

٢٠١٥: التعيينات في عام ٣الجدول 

موع١- مد٥-ف٤-ف٣-ف٢-ف١-ف٦-خ ع٥-عخ٤-خ ع٣-خ عالرتية ا

٢٠١٥١٣١٣١٥٢٤٢٣١٥٦٥١٩٧عامالتعيينات يف

املصدر: مراجع احلسابات اخلارجي بناء على املعلومات املقدمة من قسم املوارد البشرية.
. ٢٠١٥يف عام ٩١٥بلمقا٢٠١٤يف عام موظفا ٨٦٠عدد املوظفني وكان متوسط )أ(

، واملسامهات يف ألف يورو)٤٣٣٤(تسويات مقر العملوكانت هناك زيادة يف األجور املدفوعة و 
ألف يورو)، واالشرتاكات يف التأمني الصحي ١٦٠١صندوق املعاشات التقاعدية لألمم املتحدة (

؛)٧(ألف يورو)٤٥٤(
يف نشاط ألف يورو مع النمو ٤٩٣١وينبغي مقارنة نفقات آحاد املتعاقدين البالغ قدرها )ب(

وجد مراجع احلسابات اخلارجي أن ا لذلك، حتقيقو ). اجلاريةمكتب املدعي العام (احملاكمات والتحقيقات
فة فردية مع بصتعاقدين من املمن بني املوظفني الذين استفادوا من خطة املراجعة، أصبح مخسة موظفني 

؛حملكمةا
من قبل قسم املوارد االستشاريني أساسا نفقاتألف يورو املتعلق ب٢٤٨واستخدم مبلغ )ج(

٢٠١٥استشاريا يف عام ٢٧فضال عن تقدمي املشورة للضحايا (،البشرية للمساعدة يف خطة املراجعة
).٢٠١٤استشاريا يف عام ٢٢مقارنة مع 

املختلفة غري متسقة بسبب رجوعها إىل املرتباتأن كشوف اخلارجي احلسابات وجد مراجع و -٣٨
ا تتضمن  يف  بلغ عدد املوظفني اختالفات يف عدد املوظفني. وهكذا، بيانات متعلقة برواتب خمتلفة، وأ

اية عام ٩٠٨قسم املوارد البشرية  الذي قدمه املوظفني ةحرككشف ، يف حني بلغ ٢٠١٥شخصا يف 
قسم اليت قدمها كشوف الصرفوبلغ عدد املوظفني يفشخصا. ٩٣٤املرتبات سجل عدد املوظفني يف

العدد الوارد يف  االعتماد على مراجع احلسابات الفات، فضل تخاالشخصا. ونظرا هلذه ٩٩٠احلسابات 
أن يبلغ عدد املوظفني ٢٠١٥للسنة املالية ٢٠١٤عام يف امليزانية املعتمدة وتتوقع . كشوف الصرف

.اشخص٧٩٠

لصعوبة احلصول على معلومات جديرة مبزيد من الثقة، لورودها من مصادر خمتلفة، فّضل مراجع احلسابات اخلارجي (٦)
االعتماد على األجور املدفوعة.

صعب حتديد تضمنت الزيادة أيضا اآلثار املرتتبة على أقدمية املوظفني وكذلك التغيري يف جداول األمم املتحدة اليت ي(٧)
اآلثار املرتتبة عليه.
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لرصد وسيلة‘ ١’قسم املوارد البشرية بأن جيد اخلارجي احلسابات مراجع يوصي -١التوصية رقم 
بامليزانية، املوظفنيوجداول مالكالعاملةالقوةمتوسطبنياملقارنةلتسهيلالعاملةمتوسط حجم القوة

بالتحديد.املوظفني ملعرفة عددكشوف املرتبات املختلفةبنيالتوفيق‘ ٢’و

األفراد ن و االستشاريو ن و املتعاقد، ال يعترب )٨(النظام األساسي للموظفنيمن ٧-٤ومبوجب املادة -٣٩
أثناء مراجعته أن مراجع احلسابات اخلارجي وال يدرجون أيضا يف كشوف املالك الوظيفي. ووجد موظفني. 
ألغراض هم املرتبات، ولكن مت تصنيفيانات ببشكل صحيح يف واالستشاريني يصنفون األفراداملتعاقدين 

يف نفقات اخلدمات التعاقدية.م كان ينبغي تصنيفهبينماللموظفني املدفوعة احملاسبة يف كشف املرتبات

النفقات املتعلقة باملتعاقدين إعادة تصنيف باخلارجي احلسابات مراجع يوصي -٢التوصية رقم 
ا مبزيد ليف البيانات املالية "نفقات اخلدمات التعاقدية" ون اريني وإدراجها بالبند املعنستشاألفراد واال قراء

من السهولة. 

االحتياطيات المالية-باء
رؤوس األموال يقابل عموما نظمة يف تاريخ معني و املألصولميثل صايف األصول الوضع الصايف -٤٠

رحلةاملاألرباح لفرتة، و يف از وكذلك جمموع االحتياطيات، والفائض أو العجطرافالدول األاليت تقدمها 
كل األصول  يعكس بيان صايف من سنوات سابقة. ولذلك ينبغي أن العجز الدفرتية أو فوائض المن 

رأس املال) املقرتحة أو املعلنة بعد املوعد يست إلعادة ل(اليت التوزيعاتمقدار ات املتاحة و ياالحتياط
النهائي للبيانات املالية.

لبيانات من ا"صايف األصول" -بيان الثالث للاخلارجي أن النسخة األوىل احلسابات مراجع ورأى -٤١
باإلطالع على البنود املبينة أعاله.لقارئ لتسمح الاملالية 

(بآالف  اليورو)٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١: بيان صافي األصول في ٤الجدول 

الصندوق العام
صندوق رأس
املال العامل

صندوق 
الطوارئ

مشروع املباين 
الدائمة

الصناديق 
االستئمانية

جمموع صايف 
األصول/ حقوق 

امللكية

١الرصيد االفتتاحي في
٢٠١٤٣انون الثاني/يناير ك ٥٦٦٧ ٤٠٦٧ ٥٠٠٢٦ ٠٢٩٩٧٥٤٥ ٤٧٦

الحركة في صافي 
األصول/حقوق الملكية في 

٢٠١٤عام 

١الفائض/(العجز) ٣٥--٧٦٩ ٠٠٢٤١٣٦ ٨١٢

التحويالت إىل صندوق املباين 
٤)الدائمة ٤--(٣٢٥ ٣٢٥--

"جيوز تعيني متعاقدين واستشاريني أفراد ومتدربني وغريهم من األشخاص باألحكام والشروط اليت يراها  املسجل أو (٨)
املدعي العام، حسب االقتضاء، وال يعترب هؤالء األشخاص من املوظفني ألغراض هذه الالئحة".
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الصندوق العام
صندوق رأس
املال العامل

صندوق 
الطوارئ

مشروع املباين 
الدائمة

الصناديق 
االستئمانية

جمموع صايف 
األصول/ حقوق 

امللكية

٢)مجموع الحركات أثناء العام ٣٩--(٥٥٦ ٣٢٧٤١٣٦ ٨١٢

مجموع صافي األصول/حقوق 
كانون ٣١الملكية  في 

٢٠١٤١األول/ديسمبر   ٠١٠٧ ٤٠٦٧ ٥٠٠٦٥ ٣٥٦١ ٠١٦٨٢ ٢٨٨

الحركة في صافي 
األصول/حقوق الملكية في 

٢٠١٥عام 

١٠)الفائض/(العجز) ٥٦--(٨٢١ ٨١١٥١٣٤٦ ٥٠٣

٢١٧التحويالت إىل الصندوق العام ٥)١٣٢ ١)(٧٩٠ ٢٠٩)(٧٠٩ (١٠)(٦٢٣-

فائض الصندوق االستئماين 
٢٥٠----٢٠١٣٢٥٠للضحايا يف عام 

٢٠٦الحركات أثناء العاممجموع ٥)٥٦١ ١)(٧٩٠ ١٥٢)(٧٠٩ ٥٠٣٤٦(٨١٢ ٧٥٣

مجموع صافي األصول/حقوق 
كانون ٣١الملكية  في 

٥١٩١٠١٤١٢٩)٤٥٦٨٧(٢٠١٥٥٧١٢٠٧٦١٦١٧٩١٥األول/ديسمبر 

٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١بيان التغيريات يف األصول/حقوق امللكية للسنة املنتهية يف -املصدر:البيان الثالث
(النسخة األوىل من البيانات املالية املقدمة ملراجع احلسابات اخلارجي).

"صايف األصول" -البيان الثالث وطلب مراجع احلسابات اخلارجي لذلك تعديل العرض املتعلق ب-٤٢
ئ لتوزيع الفوائض املكافالعجز وكذلك الفائض أو االحتياطيات النقدية لتوضيح لبيانات املالية من ا

.رحلالدفرتية أو العجز امل
النسخة النهائية للبيانات املالية.وأجريت هذه التعديالت يف -٤٣
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(بآالف اليورو)٢٠١٥ديسمبر كانون األول/٣١األصول في : بيان صافي ٥الجدول 

عام

مشروع املباين 
الدائمة

الصناديق 
االستئمانية

صايف جمموع
األصول/ 

حقوق امللكية

الصندوق العام

صندوق رأس
املال العامل

صندوق 
الطوارئ

صناديق 
االلتزامات 

املتعلقة 
باستحقاقات 

املوظفني

الفائض/
(العجز)
النقدي

أرصدة أخرى 
للصندوق العام

مجموع صافي األصول/حقوق الملكية
٢٠١٤٧كانون األول/ديسمبر  ٣١في  ٤٠٦٧ ٥٠٠١١ ٢)٢٢٧ ٧)(٢٦٩ ٦٥(٩٤٨ ٣٥٦١ ٠١٦٨٢ ٢٨٨

الحركة في صافي األصول/حقوق 
الملكية
٢٠١٥في عام 

٦)----الفائض/(العجز) ٥٣(٧٣٦ ٢٢٧٥١٣٤٧ ٠٠٤

٥)التحويالت ١)(٧٩٠ ٤)(٧٠٩ ١٢-(٨٣٢ (١٠)٣٤١-

٤---الفائض/(العجز) النقدي يف السنة املاضية ٤)٤٣٢ ٤٣٢)---

٢٠١٥تسوية االشرتاكات املقررة لعام 
٢)---)ICC-ASP/13/Res.1(القرار  ٢)---(٠٦٨ ٠٦٨)

فائض الصندوق االستئماين للضحايا يف 
٢٥٠--٢٥٠----٢٠١٣عام 

٥)مجموع الحركات أثناء العام ١)(٧٩٠ ٤)(٧٠٩ ٢(٨٣٢ ٣٦٤١ ٤٢٣٥٣ ٢٢٧٥٠٣٤٥ ١٨٦

مجموع صافي األصول/حقوق الملكية
٢٠١٥١كانون األول/ديسمبر ٣١في  ٦١٦٥ ٧٩١٦ ٦)٣٩٥٩٥ ١١٨(٥٢٥ ٥٨٣١ ٥١٩١٢٧ ٤٧٤

٣١: النسخة املعدلة للبيان الثالث من البيانات املالية، بيان التغيريات يف األصول/حقوق امللكية للسنة املنتهية يف املصدر
.٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

مما أدى إىل )، ١٨حقوق امللكية بأسلوب اإلبالغ القطاعي (املعيار احملكمة تقدمي واختارت -٤٤
حتديد ثالثة قطاعات:
العامة، مبا يف ذلك الصندوق العام، أي ما يعادل امليزانية الربناجمية للمحكمة (أ) األنشطة

(الربامج الرئيسية)؛
املباين أساسا تشييد املباين اجلديدة للمحكمة، و بأنشطة (ب) صندوق املباين الدائمة املتعلق 

؛لمورداملتبقية لاملشروع من الدولة املضيفة، وكذلك ديون املقدم قرض ال، و قيدة بالدفاترامل
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ممولة بالكامل ة خمتلفاملتعلقة بأنشطة (ج) املشاريع اخلاصة، مبا يف ذلك الصناديق االستئمانية، 
أساسا ، مت متويل هذه املشاريع ٢٠١٥يف عام و من النظام املايل. ٥-٦بندمن التربعات، مبوجب ال

هلولندية.التربعات املقدمة من االحتاد األورويب وأسرتاليا واحلكومة اب
امليزانية:ة احتياطيات باألنشطة العامة ثالثقطاع ويشمل -٤٥

٤٠٦٧مببلغ مقارنة ٢٠١٥يف عام ألف يورو ٦١٦١صندوق رأس املال العامل مببلغ (أ) 
لنظام املايلمن ا٢-٦بند وفقا للوقد أنشأت اجلمعية هذا الصندوق . ٢٠١٤يف عام ألف يورو 
مال أويل للمحكمة ملواجهة مشاكل السيولة على املدى القصري ريثما ترد رأس"توفري من أجل للمحكمة 

االشرتاكات املقررة ".
ألف ٥٠٠٧مببلغ مقارنة ٢٠١٥ألف يورو يف عام ٧٩١٥مببلغ صندوق الطوارئ (ب) 
من ٥-٦يف القاعدة املنصوص عليهالتخصيص ملبدأ هذا الصندوق يستجيب . و ٢٠١٤يورو يف عام 

حتدد السلطة املختصة بصورة واضحة أغراض وحدود كل "قاعدةوفقا هلذه الم املايل للمحكمة. و ظاالن
الذي هذا االحتياطي النقدي أت اجلمعية أنشو . "احتياطي وحساب خاصصندوق استئماين وحساب

نفقات مل يكن من املمكن لتمكني احملكمة من تغطية )ICC/ASP/3/Res.4(القرار يتاح على الفور
قرارا بفتح حتقيق املدعي العام وتتعلق هذه النفقات إما حبالة جديدة إثر اختاذ ،امليزانيةاعتماد عندقعها تو 

بعقد اجتماع غري متوقع للجمعية.يف قضية قدمية، أو ةجديدفيها، أو حبدوث تطورات 
وظفني الصندوق العام لتمويل استحقاقات املاألموال اليت "جينبها" على وجه اخلصوص، (ج) 

، ٢٠١٤عام ألف يورو يف٢٢٧١١مقارنة مببلغ ٢٠١٥ألف يورو يف عام ٣٩٥٦اليت بلغ قدرها 
مليون يورو لعمليات الصندوق العام.١,٤ليون يورو لتمويل خطة املراجعة وم٣,٤رب من اما يقمنها 
أي ما يعادل قدية من السنوات املالية السابقة/عجوزات نالصندوق العام أيضا فوائضويشمل -٤٦

توزيعات األرباح فضال عن فقدان ترحيل املبالغ من السنة والسنوات السابقة املشار إليها يف عمود "أرصدة 
الصناديق العامة األخرى".

بأنه الفرق بني الرصيد الدائن (األنصبة )٩(من النظام املايل الفائض النقدي٦-٤ويعرف البند -٤٧
املقررة املسددة بالفعل عن الفرتة املالية واإليرادات املتنوعة خالل الفرتة املالية) والنفقات (مجيع املبالغ 
املنفقة من االعتمادات املرصودة لتلك الفرتة املالية واالعتمادات املخصصة لاللتزامات غري املصفاة)، 

خرات األنصبة املقررة على دول أطراف لفرتات سابقة وما يتحقق من وفورات من باإلضافة إىل متأ

حيدد الفائض النقدي املؤقت للفرتة املالية عن طريق املوازنة بني الرصيد الدائن (األنصبة املقررة املسددة بالفعل عن الفرتة )٩(
املالية واإليرادات املتنوعة خالل الفرتة املالية) والنفقات (مجيع املبالغ املنفقة من االعتمادات املرصودة لتلك الفرتة املالية).

النقدي للفرتة املالية بقيد ما يدفع خالل الفرتة املذكورة من متأخرات األنصبة املقررة على دول أطراف وحيدد الفائض
لفرتات سابقة وما يتحقق من وفورات من االعتمادات املخصصة لاللتزامات غري املصفاة على النحو املشار إليه آنفا يف 

معلقة متبقية على اعتمادات الفرتة املالية اجلارية. ورهنا بالقاعدة رصيد الفائض النقدي املؤقت. ويعاد حتميل أي التزامات
يتناسب ، الفقرة األخرية، يقّسم أي فائض نقدي يف امليزانية يف ختام أي فرتة مالية بني الدول األطراف مبا٦-٦املالية 

ا ذلك الفائض. واعتبار  كانون الثاين/يناير التايل للسنة اليت ١ا من وجدول األنصبة املقررة الساري على الفرتة املالية املتصل 
متت فيها مراجعة حسابات الفرتة املالية، يسلم لكل من الدول األطراف املبلغ الذي خيصها من عملية القسمة آنفة الذكر، 

ة أوال، ألي إذا كان اشرتاك الدولة الطرف عن تلك الفرتة املالية قد سدد بالكامل ليستخدم يف التصفية الكاملة أو اجلزئي
سلفة مستحقة لصندوق رأس املال املتداول؛ وثانيا، ألي متأخرات من األنصبة املقررة؛ وثالثا، لألنصبة املقررة للسنة التقوميية 
التالية للسنة اليت متت فيها مراجعة احلسابات. ولئن كان أي فائض نقدي سيقسم فيما بني الدول األطراف، فلن تسلم 

ا بالكامل عن تلك الفرتة املالية. وحيتفظ املسجل املبالغ الناجتة عن  القسمة إال للدول األطراف اليت سددت اشرتاكا
باملبالغ املقسمة غري املسددة حلني سداد االشرتاكات عن الفرتة املالية ذات الصلة بالكامل لتستخدم آنذاك على النحو 

املبني أعاله.
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االعتمادات املخصصة لاللتزامات غري املصفاة. ويقّسم أي فائض نقدي يف امليزانية يف ختام أي فرتة مالية 
ابني الدول األطراف مبا ذلك يتناسب وجدول األنصبة املقررة الساري على الفرتة املالية املتصل 

ا  الفائض. وتدرج هذه الفوائض حلساب الدول األطراف يف الفرتة املالية التالية بشرط تسديد اشرتاكا
الكامل عن الفرتة املالية اجلارية. وتتعلق صيغة "الفائض النقدي" بالتايل مبفهوم خمتلط جيمع بني امليزانية 

كات حتدد على أساس النقدية، واحملاسبة ألن واحملاسبة على أساس متعدد السنوات: امليزانية ألن االشرتا 
ا وليس على النفقات املدفوعة فقط. النفقات حتدد على أساس النفقات املعرتف 

ألف يورو ٤٧٤١٢٧إىل ٢٠١٤ألف يورو يف عام ٢٨٨٨٢وزاد صايف أصول احملكمة من -٤٨
الذي يقابل ٢٠١٥ورو يف عام ألف ي٠٠٤٤٧. ويفسر هذا التغيري بالفائض البالغ قدره ٢٠١٥يف عام 

البالغ قدره ٢٠١٤جزئيا املبالغ اليت قيدت حلساب الدول خالل الفرتة. واستخدم الفائض النقدي لعام 
ألف يورو وتسديد سلف ٢٦٩٢البالغ قدره ٢٠١٣ألف يورو الستيعاب العجز النقدي لعام ٤٣٢٤

ألف يورو عن طريق ختفيض االشرتاكات املقررة ٠٦٨٢املساعدة القانونية للدول األطراف البالغ قدرها 
اية عام و ألف ي٩٥. وكان رصيدها ٢٠١٥الواجب دفعها يف عام  .٢٠١٥رو يف 

وتتكون الفوائض بوجه عام من عنصرين: األرباح القابلة للتوزيع بسبب حتقيق ربح يف امليزانية، -٤٩
ة حبتة. واالعتماد الذي يسرتد يعترب دخال ولكنه ال واألرباح غري القابلة للتوزيع الناجتة عن عمليات حسابي

يساهم يف تشكيل أرباح قابلة للتوزيع يف حني، على سبيل املثال، الدخل الذي يتحقق من عملية مرتبطة 
ألف يورو من ٨١٢٣٦حبساب مصريف يعترب من أرباح امليزانية. ووجد مراجع احلسابات اخلارجي أن 

ألف يورو وال يقابل بأي حال من ٠٠٢٣٥مسلة املباين الدائمة مبلغ يقابل ر ٢٠١٤الفائض يف عام 
األحوال أي ربح يف امليزانية. وال يعكس الفائض بالضرورة مستوى النقدية املتاحة. ولتمويل أنشطتها يف 

ألف يورو ٧٩٠٥ألف يورو من االحتياطي املايل، ٣٣١١٢، اضطرت املنظمة إىل سحب ٢٠١٥عام 
ألف يورو من ٨٣٢٤ألف يورو من صندوق الطوارئ، و٧٠٩١املال العامل، ومن صندوق رأس 

صندوق متويل االلتزامات املستحقة للموظفني.
وأدى اللجوء إىل حسابات الدول األطراف لتسديد السلفة املتعلقة باملساعدة القانونية البالغ -٥٠

قدر بسبب اخنفاض االشرتاكات ألف يورو إىل اخنفاض مستواها من النقد بنفس ال٠٦٨٢قدرها 
.٢٠١٥املدفوعة يف عام 

ويسرتعي مراجع احلسابات اخلارجي انتباه الدول األطراف إىل أن صيغة الفائض احملددة يف النظام -٥١
املايل للمحكمة معناها توزيع نتيجة على الدول دون وجود ما يقابلها دائما يف امليزانية. ويف بعض 

ىل زيادة احلالة الصحية للمنظمة سوءا، ألنه يفرض عليها االقتطاع من موارد احلاالت، قد يؤدي ذلك إ
للميزانية ال ميتلكها يف الواقع.

لدول األطراف أهمية تجنب ممارسة توزيع الفائض النقدي لالخارجي الحسابات ؤكد مراجع يو 
النقدي النهائي.توافر الفائض المؤقت قبل 

للمحكمة قد تدىن كثريا مستوى النقدية املتاحة أثناء عمله أن ي راجع احلسابات اخلارجوتبني مل-٥٢
، ٢٠١٥ألف يورو يف عام ٠٢٦٢٣إىل ٢٠١٤ألف يورو يف عام ٦٩٣٥٦حيث اخنفض من 

بالتفصيل التايل:
ألف يورو؛٦١٦١قدره بلغ ا يصندوق رأس املال العامل مب(أ)

يورو؛ألف ٧٨٥٥مبا يبلغ قدره  صندوق الطوارئ (ب)
ألف يورو؛٣٩٥٦قدره بلغ ا يمبااللتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني صندوق (ج)
ألف يورو، قبل دفع الفوائد ٠٧٨٧مبا يبلغ قدره صندوق مشروع املباين الدائمة (د)

ألف يورو؛١٨٦٢املستحقة على القرض من الدولة املضيفة البالغ قدرها 
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ألف يورو.١٥٣٢قدره بلغ ا يمببالصناديق االستئمانية قة املتعلية نقدال(ه)
اية عام لمحكمة النقد الذي كان متاحا لمستوى ويعادل -٥٣ (األموال ٢٠١٥على الفور يف 

نفقات مستوى الرأس املال العامل) الالزمة لتمويل االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني وصندوق 
ماليني يورو). ٧(األفرادباستثناء االستشاريني واملتعاقدينواحد، شهر ني ملدة املتعلقة مبرتبات املوظف

المتعلق بسوء الحالة النقدية الذي أشار إليه الخارجي استنتاجهالحسابات مراجع يكرر ، ولذلك
المتعلق باالحتياطيات النقدية.ICC-2015-6في تقريره 

متأخرات االشتراكات المقررة-جيم
، بلغ جمموع االشرتاكات املقررة املستحقة القبض من الدول ٢٠١٥كانون األول /ديسمرب ٣١يف -٥٤

يف املائة، عن سنوات سابقة.٣٩ألف يورو ، أو ١٤٦٨ألف يورو، منها ٧٨٦٢٠األطراف 
: االشتراكات المقررة المستحقة القبض من الدول األطراف (بآالف اليورو)٦الجدول 

الدولة
لغ املستحقة  القبض يف جمموع املبا

٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١
املبالغ املستحقة القبض يف 

٢٠١٥عام 
املبالغ املستحقة القبض 

املتصلة بسنوات سابقة

١١الربازيل ٤١٣٥ ٨٨١٥ ٥٣٢

٣املكسيك ٦٤٥٣ ٦٤٥-

٣فنزويال ٣٨٠١ ٢٥٧١٢٣٢

-٨٥٨٨٥٨األرجنتني

-٣١٣٣١٣كولومبيا

-١١٥١١٥سلوفينيا

١٩مبالغ مستحقة٦جمموع أعلى  ٧٢٤١٢ ٠٦٩٧ ٦٥٥

٪٩٤٪٩٥٪٩٥مبالغ مستحقة القبض٦النسبة املئوية ألعلى 

٢٠مجموع المبالغ المستحقة القبض ٧٨٦١٢ ٦٣٩٨ ١٤٧

.٢٠١٥املصدر: مراجع احلسابات اخلارجي بناء على الرصيد الشامل يف عام 
سنة واحدة، أوملدة تزيد على يف املائة من املستحقات غري املسددة ٩٤وفنزويال ومتثل الربازيل -٥٥

، ٢٠١٥عام ألف يورو يف أوائل ٦٤٢١٦من الربازيل اتاملستحقألف يورو. وبلغت ٦٥٥٧مبلغ 
ألف يورو من هذا املبلغ يف٢٢٩٥ألف يورو عن سنوات سابقة. وسددت الربازيل ٧٦١١٠منها 

فأصبح بذلك جمموع االشرتاكات غري املسددة ٢٠١٣عن االشرتاكات املتعلقة بعام ٢٠١٥نيسان/أبريل 
منها ، ألف يورو٣٨٠٣فنزويال مناتاملستحقوبلغت . ٢٠١٥اية عام ألف يورو يف ٤١٣١١
٢٠١٣م . وكان جمموع االشرتاكات املقررة لفنزويال يف عا٢٠١٣ألف يورو غري مسددة منذ عام ٩٤٠
يف املائة فقط من مبلغ ١٥ألف يورو، أي ١٧٧ألف يورو،  ومل تسدد من هذا املبلغ سوى ١١٦١

االشرتاك.
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إىل كل من ممثل تذكريةرسال٢٠١٦أبريل نيسان/٢٥أبريل ونيسان/٨وأرسل املسجل يف -٥٦
حىت تاريخ املراجعة.اق ردلمل يتو فنزويال. ممثل الربازيل و 

الدول األطراف من المخاطر المتصلة بتناقص السيولة )١٠(سابات الخارجي تحذيريكرر مراجع الح
نتيجة للتأخير في تسدبد االشتراكات المقررة للمنظمة. 

هذه االشرتاكات املقررة املشكوك يف حتصيلها. ومتثل وتعتمد احملكمة خمصصات للديون املتعلقة ب-٥٧
منذ أكثر لقابلة للقبض من الدول األطراف املستحقة احلسابات ايف املائة من أرصدة ٩٠املخصصات 

ألف ٤١٢، بلغ جمموع املبالغ املشكوك يف حتصيلها ٢٠١٥ديسمرب كانون األول/٣١ويف . سنتنيمن 
ألف يورو)، والكونغو ٥٥(وتنزانيا ألف يورو)، ٢٣٠ية (مهورية الدومينيكيورو، كانت متعلقة أساسا باجل

ألف يورو).٣٠(
وعدم تقدمي مدفوعات ، ٢٠١٣فنزويال لعام إىل اخنفاض املبلغ الذي دفعته نظر ذلك، بالومع -٥٨

مما أدى إىل تعليق حقوقها يف التصويت، تعترب املبالغ املستحقة ، ٢٠١٥و٢٠١٤على االطالق لعامي 
القبض من هذه الدولة مشكوك يف حتصيلها.

مشروع المباني الدائمةتقييم -دال
نح دائمة. ومُ مببان احملكمة اجلنائية الدولية زويد ت، قررت مجعية الدول األطراف ٢٠٠٥يف عام -٥٩

مع NEC3ووقعت احملكمة عقدا من طرازاهلولندية Courtysتشييد املقر الدائم للمحكمة لشركةعقد 
على حق الشركة املسؤولة NEC3وينص العقد من طراز .٢٠١٢أكتوبر تشرين األول/١هذه املؤسسة يف 

عن أي تأخري أو أعمال إضافية.عن التشييد يف التعويض 
وضع حجر و األرض املقدمة من احلكومة اهلولندية، بتجهيز ٢٠١٢يف عام وبدأت عملية التشييد -٦٠

.٢٠١٥نوفمرب تشرين الثاين/٢التسليم يف مت ، و ٢٠١٣أبريل نيسان/ىن يف المبلاألساس 
كانون ١٤للمشروع يف جلستها العامة السابعة املعقودة يف يزانية األولية املت اجلمعية اعتمدو -٦١

تقدم يورو لتكاليف التشييد فقط. ومع مليون ١٩٠مببلغ (ICC-ASP/6/Res.1)٢٠٠٧األول/ديسمرب 
نطاق التكاليف (نفقات االنتقال، املعدات ميزانية املباين الدائمة تباعا مع اتساع زادت العمل يف املشروع، 

منا زادت اجلمعية امليزانية املأذون ، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧ويف اجللسة املعقودة يف اخل). 
.(ICC-ASP/13/Res.2)يورو مليون٢٠٠ره اقدمإىل حد أقصى مليون يورو ١٩٥,٧

٢٠١٥هيونيحزيران/٢٥يف قرار جديد بتاريخ و ولكن هذه الزيادة مل تكن كافية لتمويل املشروع. -٦٢
(ICC-ASP/13/Res.6)، مليون يورو ٢٠٤وافقت اجلمعية على زيادة جديدة يف غالف امليزانية تصل إىل

يورو. مليون٢٠٦يبلغ  أقصى حبد 
١٩٥مليون يورو منها ٢٠٥,٧ما جمموعه ٢٠١٦مايو أيار/٩حىت وبلغت التكاليف التقديرية -٦٣

مقارنة مليون يورو ١,٧جتاوز حمتمل يف الصرف يبلغ ، مما يشري إىل تشييدخمصصة لتكاليف اليورو مليون 
مليون يورو.٢٠٤البالغ قدرها بامليزانية املعلنة 

٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ١يف Courtysوشركة بني احملكمة وبعد التوقيع على اتفاق التسوية -٦٤
كانون ٢ية جديدة يف ، أعدت احملكمة بيانات مالمباين الدائمةوإمكان حتديد التكلفة النهائية لل

ذه املخاطر يف الفصل املتعلق بسياسة اسرتداد االشرتاكات )١٠( حذر مراجع احلسابات اخلارجي الدول األطراف فعال 
املتعلق باالحتياطيات النقدية.ICC-2015-6يف تقريره 
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وينبغي لذلك أن نصدر تقريرا جديدا . لتعكس النتائج املرتتبة على هذا احلدث٢٠١٦األول/ديسمرب 
. وبناء على هذا العنصر اجلديد، نصدر رأيا بدون ٢٠١٦متوز/يوليه ٢٩حيل حمل تقريرنا السابق املؤرخ 

كانون األول/ديسمرب ٣١لسنة املالية ااملنتهية يف حتفظ بشأن البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية ل
٢٠١٥.

المعالجة المحاسبية لمشروع المباني الدائمة-هاء
تشرين ١٢يف أي فاتيح، استالم املتاريخ يف صول األاملباين الدائمة اجلديدة يف سجلت -٦٥

من املعايري احملاسبية ١٧رقممعيار وينبغي معاجلة رمسلة املباين الدائمة وفقا لل. ٢٠١٥/نوفمربالثاين
ذي ينص على أن الو تطبقه احملكمةالذي واملعدات" ملنشآت"املمتلكات واالدولية للقطاع العام املعنون

ا عناصر منفصلة إذا كانت هلا أعمار انتاجية خمتلفة. تعامل عناصر األصول كأ
تقييم املباين العقارات، ب، وهي شركة متخصصة يف تقييمBrinkقامت شركة للقيام بذلك، و -٦٦

القاعدة، مثل ، ملباين الدائمةبتقييم تفصيلي لكل عنصر من عناصر االشركة هذه قامت . و الدائمة اجلديدة
مقرتحة وضعت أيضا خطة و .الكهربائية، وما إىل ذلكرتكيبات واليات، األرضو سقف، والالواجهة، و 
صيانة.لل

تعريف يأخذ مل و . تقييمهذا البتحليل سالمة اخلارجياحلسابات مراجع قام ، عملودعما هلذا ال-٦٧
أعمال الصيانة املرتقبة اليت تبني العمر االنتاجي لكل عنصر، و املختلفة يف االعتبار خطة الصيانة عناصرال

املنشآت.الالزمة الستبدال بعض الرئيسية
ومل،لقة بالنظام السمعي البصرياملتعتجهيزات عمال والاألتكاليف مل حتدد وعالوة على ذلك، -٦٨
تكاليف بمباشرة تصلخمتلفة: األول يسابيةحيعة طبولكل عمل وجهاز على حدة. كل منها سب  حي
املستقلة عن  شراء املعدات بربأكبقدر الثاين يتصل)، يف حني التجهيز(األسالك وتكاليفتشييدال

.تشييدالسمعية والبصرية وفصلها عن تكاليف التجهيزاتاملشرتيات من الحتديد ومن مث ينبغي املباين.

اليت إحالل رأس املال املتصلة بعمليات لنفقات واضحة لرؤية تساب كا من أجل - ٣توصية رقمال
ا واالستعداد هلا  تضع احملكمة يف بأن ‘ ١’احلسابات اخلارجي يف امليزانية، يوصي مراجع سيلزم القيام 

ا، و العناصر يف توزيع أن تعيد النظر بعد ذلك ‘ ٢’أقرب وقت ممكن الصيغة النهائية خلطة صيانة موثوق 
بني يز بشكل مناسبيتموإمكان الوإحالل رأس املال صيانةاملرتقبة للطة اخلمع ماشى التوزيع ليت

العناصر.

ذ العينات للتحقق من التكاليف املدرجة يف أخنظام اخلارجي أيضا احلسابات مراجع واستخدم -٦٩
بناء ألف  يورو ٥٧٦١البالغ قدرها لنفقات اتصنيف أعيد ، ١٧ألحكام املعيار ووفقا . تشييدتقييم ال

تكاليف اختيار املهندس املعماري، وتكاليف لعدم جواز احتساب على طلب مراجع احلسابات اخلارجي، 
.ريني يف الرمسلةاالستشااءاخلرب أتعاب االتصاالت، و 

من الدولة المضيفةالمقدمقرضال-واو
مليون يورو: ١٩٠بلغ جمموعهما للتمويل نيخارجييندائمة من مصدر الباين املستفاد مشروع ا-٧٠

مطروحا منه من الدولة املضيفة املقدم قرض الو مدفوعات الدول األطراف املسددة دفعة واحدة، 
يت مت استالمها.المقابل املدفوعات املسددة دفعة واحدة من الدولة املضيفة ةاملمنوحاخلصومات 

يت مت البلغ جمموع املدفوعات املسددة دفعة واحدة ، ٢٠١٥ديسمرب كانون األول/٣١ويف -٧١
يبلغ قدرها ويشمل هذا املبلغ مسامهة طوعية إضافية من الدولة املضيفة يورو،لف أ١٠١٩٦استالمها 
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حنو ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١املبالغ املسحوبة من القرض يف إمجايل يورو. وبلغ ألف٥٠٠٣
ألف يورو. وبلغ جمموع اخلصم من القرض الذي منحته الدولة املضيفة حسب التقديرات يف ٨٩٣٩٥

موع ٩٣٠٧٧ألف يورو. ويقابل الرصيد البالغ قدره ٩٦٣١٧حنو  ٢٠١٥اية عام   ألف يورو ا
اية السنة والواجب السداد على مدى ال مت و عاما.٣٠تقديري للمبلغ املسحوب من أصل القرض يف 

ألف يورو يف السنة التالية ومت ٠٣٧٢من القرض البالغ قدرها املسحوب بلغ حساب الزيادة يف امل
هيونيان/حزير ٣٠يف للقرض الرئيسي . ينبغي حتديد املبلغ النهائي ٢٠١٦مايو أيار/٣٠تسديدها يف 

املدفوعات املسددة دفعة واحدة. بعد االنتهاء من مجع ٢٠١٦
. وحىت اآلن، ال يوجد جدول زمين لسداد ٢٠١٦هيوليمتوز/١بدأ سداد القرض يف يوينبغي أن -٧٢

اجلدول الزمين للسداد، لكل بنيأن يوينبغي . )١١(بعدائيا، لعدم حتديد املبلغ الرئيسي املقرتض القرض
هذا جزء مهم و . بالتفصيلبني الدين والفائدةالعالقة فضال عن الواجب سداده بلغ املستحقاق، تاريخ ا

ألنه سيسمح هلا باستباق األقساط السنوية اليت سيلزم لدول األطراف اليت ينبغي تقدميها لمن املعلومات 
دفعها يف تاريخ االستحقاق.

اخلارجي احلسابات من أجل ضمان الرصد املنتظم لسداد القرض، يوصي مراجع -٤توصية رقم ال
زء املستهلك من ل اجليتفصيبني بالاحملكمة مع الدولة املضيفة على جدول زمين لسداد القرض تتفقبأن

.الطرفنيكال من  األقساط الواجبة الدفع، وأن يتم التصديق على هذا االتفاق ، و وائدوالفأصل القرض، 

الرقابة المالية الداخلية-زاي
يف الوحدة املتعلقة بإدارة األعمال يف نظام ساب من خالل بة اقللر نفقات امليزانية ختضع -٧٣

ا املبلغ املخصص هلا. التخصيص. وال جيوز أن تتجاوز النفقات املأذون 
وإما بأموال ل النشاطتمويبأموال خمصصة يف امليزانية لاحملاسبية إما بيانات عادة ربط اليتم و -٧٤

. للقطاع العاممعايري احملاسبية الدوليةاليت أجريت نتيجة للالتعديالت "دفرتية" الغرض منها هو حتديد 
بيان من هذه البيانات. وتشري الربجميات يتم تسجيل هذه املعلومات من خالل حقل إضايف مللء كل و 

ا مباشرة الاملتعلقة باإلدارة مثل نظام ساب إىل ضرورة ربط امليزانية بأموال خمصصة يف نفقات املعرتف 
األموال املخصصة لالعتمادات ، يف حني يتم ربط منهاالغرضالالزمة لتحقيق عتمادات االجزحل

املشكوك فيها يف املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام بصندوق تقين ألنه لن يسبب أي مدفوعات يف 
املسقبل.

من قطاعات لتوفيق بني ميزانية كل قطاع باراجع احلسابات اخلارجي النظام ملهذا تنفيذ ويسمح -٧٥
اإلبالغ وهي قطاع الصندوق العام، وقطاع املباين الدائمة، وقطاع الصندوق االستئماين للضحايا، وبني 

.عيوبأي باكتشاف احملاسبة، وبالتايل 
الذي تقدمه احملكمة يف نظام ساب ال أثناء عمله أن العرضوجد مراجع احلسابات اخلارجي و -٧٦

سجلة اليت تؤثر على امليزانية والبيانات اليت ال تؤثر على امليزانية ألن مجيع املبيانات البني تمييز يسمح بال
فقط.استاذ واحد يف دفرت البيانات تسجل 

هة نظر من وجحلسابات بعملية توفيق يدوية لقطاع الصندوق العام فقط، وهذا وحدة اوتقوم -٧٧
.أقل فعالية يف الرقابة من الرقابة اآلليةمراجع احلسابات اخلارجي

.٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٩كان املوعد النهائي لسداد املدفوعات دفعة واحدة اليت مل تسدد بعد هو ) ١١(
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حملكمة، يوصي مراجع اإلبالغ يف ان أجل حتسني رصد امليزانية جلميع قطاعات م-٥توصية رقم ال
طريق إنشاء حقل إضايف بتعديل شكل الوحدة املتعلقة باملراجعة يف نظام ساب عن احلسابات اخلارجي 

احملاسبة.يؤثر على امليزانية أو بالنسبة لكل بيان يتم تسجيله عما إذا كان يؤثر على يشري ناديق ملزم للص

المراقبة الداخلية للحسابات-حاء
املالية احتسني شفافية بياناباالنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، اختارت احملكمة -٧٨

فقا للمعايري احملاسبية بيانات مالية و على التوايلةالثانياملنظمة بالتايل للسنة قدمت و وتنفيذ ميزانيتها. 
.قطاع العامالدولية لل

راجع غري أنه تبني مل.لتطبيق هذه املعايريباحملكمة قسم املالية وينبغي االعرتاف باجلهود اليت يبذهلا -٧٩
املالية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية ميثل بيانات لهذا العام أن إعداد انتيجة الشرتاكه خلارجي احلسابات ا

.للمحكمةبالنسبة امضنيضخما و العم
ال يتفق متاما مع االمتثال الكامل نظام املعلومات تشكيل أسباب هذه الصعوبات أن ومن -٨٠

)، كما FIدة الذي تتطلبه املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام (الوحمحاسبة على أساس االستحقاق لل
حموسب.نظام تعد تلقائيا بأن البيانات املالية ال 

إعداد ويتم . Excelتعد بنظام ال تزال البيانات املالية و غالق "يدويا": اإلضوابط وجتري بالتايل -٨١
بيانات احملاسبة)، و بيانات امليزانية توفيق بنيالعلى وجه اخلصوص (سابالعديد من التقارير خارج نظام 

يف هذا النظام.تأصلة لرقابة الداخلية امللبالتايل ال ختضع و 
الضوابط اليدوية غري مرضية، وال تفي مبقتضيات فإنلبيانات املراد معاجلتها، احجم بالنظر إىلو -٨٢

الداخلية.بيئة تتسم بالكفاءة والفعالية للرقابة 
، عناصرهايف مجيع اللكرتونية بالكامل انشر نظام احلوسبة التايل أن تستكمل بوينتظر من احملكمة -٨٣

للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.املالية وفقا بيانات عداد الإلمبا يف ذلك 
القيام بالتايل عادة هيكلة قسم املالية و إاخلارجي احلسابات مراجع الحظ باإلضافة إىل ذلك، و -٨٤

ونقلت وحدة احلسابات و نة ياجلمع بني وحدة اخلز مت . و عاماحملاسبية الدولية للقطاع الحدة املعايريو إلغاء ب
إىل قسم املوارد البشرية. ونتيجة لذلك، مت تقليص قسم املالية من قسم يتكون من وحدة كشوف املرتبات 
(أربعة رتباتملكشوف اوحدة  و ،(ثالث وظائف ثابتة)ينة: وحدة اخلز ي، وه٢٠١٤مخس وحدات يف عام 

سابات (مخس وظائف ووحدة احل)؛ ا ثابتةملدفوعات (مثاين وظائف، سبعة منهوحدة او ،وظائف ثابتة)
بسبب قيود مل يتم شغلهما (أربع وظائف، اثنتان منها احملاسبية الدولية للقطاع العام حدة املعايري و و ،ثابتة)

، مع رئيس قسم ومساعد إداري ومايل. ٢٠١٦امليزانية)، إىل قسم يتكون من وحدتني فقط يف عام 
مجيع مدفوعات تناول هذه الوحدة (مثانية وظائف ثابتة)، وت: وحدة املدفوعاتامهتانن احلالياالوحدتو 

قسم وظائف إىل نقلت ثالث كمة، مبا يف ذلك بعض مسؤوليات وحدة كشوف املرتبات السابقة (احمل
ملسؤوليات اإلضافية امجيع تحمل اليت تنة (سبع وظائف ثابتة)، يوحدة احلسابات واخلز و ،املوارد البشرية)

املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.الناجتة عن تعقيد
ذات  موارد تقنية ب تتطلاملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام أنومما يزيد هذا التخفيض تناقضا -٨٥

حاسبة األصول ق مبفيما يتعللمعايري، ال سيما املعقدة لقادرة على تنفيذ املهام احملاسبية كفاءة عالية و 
.، اخلوااللتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني، واملدفوعات التجارية،الثابتة
وأدى ذلك إىلباإلضافة إىل ذلك، شهدت احملكمة منوا مستمرا يف النشاط يف السنوات األخرية، و -٨٦

مؤقتا الزيادة كمة على هذه اليت يلزم معاجلتها. وتغلبت احملحجم املعامالت احملاسبية مقابلة يف زيادة 
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ولكن يةحلسابافاظ على الذاكرة باحليف فريق احملاسبة بوظائف قصرية األجل يف حني يسمح االستقرار 
لرقابة احملاسبية الداخلية.لإرساء أسس ال غىن عنها أيضا بالبدء يف 

احلسابات ، يوصي مراجع بكفاءة وبصورة فعالةرقابة داخلية المن أجل ضمان -٦توصية رقم ال
املتعلق بإعداد البيانات املالية وفقا للمعايري احملاسبية املعلومات احملكمة باالنتهاء من نشر نظام اخلارجي 

.وتقدم الدعم هلاوظيفة احملاسبةلاالستقرار الدولية للقطاع العام بالكامل، وبأن تضمن 

كر وتقديرش-سادسا
موظفي احملكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك موظفي قلم ي أن يشكر يود مراجع احلسابات اخلارج-٨٧

احملكمة، على التعاون والدعم العام املقدم ألفرقة املراجعة أثناء عملهم. 
اية مالحظات املراجعة.

التذييل األول
جدول موجز يبّين التغيرات التي تؤثر على النتائج

االيراداتناالتأثري على بيقائمة التعديالت

التأثري يف وثيقة امليزانية

األصول 
رية صق

األجل
األصول 

طويلة األجل

اخلصوم 
قصرية 
األجل

م و اخلص
طويلة 
األجل

املوقف 
الصايف

دققةالماميع مجال

يورو٢االشرتاكات املطلوبةعديل ت ٠٦٨ ٠٠٠ +

يورو١القابلة للتقييمالنفقات غريصحيح ت ٥٧٦  -٠٠٠

يورو٩خمصصات االستهالك وفقد القيمةحيحصت ٠٠٠ +

يوروةالنهائياميع المج ٥٠١ ٠٠٠ +

ايالت دالتع اليت مل يتم االعرتاف 

يءال ش

التي لم يتم االعتراف بهايالت دالتع

الثانيالتذييل
متابعة التوصيات السابقة المقدمة في التقرير المتعلق باالحتياطيات النقدية في عام 

٢٠١٥(ICC-2015-6)



ICC-ASP/15/20

20-A-071216 106

يتبني من استعراض حالة تنفيذ التوصيات اليت مت اإلعراب عنها كجزء من املراجعة املتعلقة -١
أن من بني مثاين توصيات متبقية، نفذت توصية واحدة بالكامل، ٢٠١٥باالحتياطيات النقدية يف عام 

ونفذت سبع توصيات تنفيذا جزئيا. 

نفذت التوصيات املتبقيةاملوضوعالرقم
بالكامل

ت نفذ
جزئياً 

مل تنفذ 
بعد

االت احلتخفيف لستخدام صندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ ااالحتياطيات النقدية١
.قابلية للبقاء للتمويلحني  تنفيذ آلية أكثر إىل عدم كفاية النقدية لؤقتة امل

X

فتح لالتفاوض مؤقتا، باإلضافة إىل استخدام االحتياطي النقدي االحتياطيات النقدية٢
يف حالة وجود صعوبات من أجل توفري ضمان اضايف اعتمادات مصرفية
االشرتاكات ومل يعد من املمكن تسديدالتأخري يفمؤقتة ناجتة عن

. وعند فتح االعتماد، ميكن تغطيتها من صندوق رأس املال العامل
ددة يف احملاالستمرار يف اللجوء إىل صندوق الطوارئ طبقا للشروط 

.املاليةلنظام املايل والقواعدا

X

لتخفيف استحقاقات املوظفني لاللتزامات املتعلقة باعتماد خطة متويل االحتياطيات النقدية٣
ذه االلتزامات اليت ستزيد على األرجح يف املستقبل.  األعباء املتصلة 

ا مناسباالحتياطي لتحديد ما إذا كان إنشاء وينبغي القيام مبزيد من العمل 
وما هو مستواه.

X

باالشرتاكات اليت سيتم  احلصول عليها يف السنة حتسني القدرة على التنبؤ االحتياطيات النقدية٤
للسداد ووضع خطة للدفع يتم التفاوض عن طريق التخطيط اجلارية 

ما مع   متأخرات.عليها كل دولة طرف بشأ

X

لزيادة قابلية الدول املدينة منذ عدة سنوات إعداد خطة لتسوية الديون االحتياطيات النقدية٥
للمساءلة.

X

املنصوص عليها يف تنفيذ العقوبات يف حالة عدم تسديد املتأخرات، االحتياطيات النقدية٦
.نظام املايل والقواعد املاليةال

X

X.احملكمةيف لنقد املتوفر وفقا لإيقاع املصروفات معتكيفالكيفية دراسة  االحتياطيات النقدية٧

تكثيف ممارسة إعادة النظر يف امليزانية الربناجمية خالل السنة من أجل االحتياطيات النقدية٨
اليت سيلزم سدادها من االشرتاكات املدفوعة، السيطرة على التكاليف 

واستيعاب النفقات ،األنشطةبني ولويات األإعادة ترتيب والتمكني من 
ة.غري املنظور 

X

-٨١٧مجموع التوصيات المتبقية: 

قرار صارف املعنية. والجزئيا ألن احملكمة بدأت املفاوضات مع املمنفذة ٢التوصية رقم وتعترب -٢
.مرحلة التخطيطيف ٢٠١٦سبتمرب من أجل فتح باب اعتماد جديد يف أيلول/جمعية لقرتح لامل
.كمةاحملعلى مستوى بحثقيد ال٣لتوصية رقم اوال تزال -٣
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لدول لية و شفاتمذكر أرسلت عدة كمة منفذة بالكامل ألن احمل٦و٥و٤وتعترب التوصيات رقم -٤
املتأخرة. االشرتاكاتاجتماعات خمتلفة إلجياد حلول لتسوية نظمت و ٢٠١٦أبريل نيسان/األطراف يف 

على أنه ال يكون للدول األطراف املتأخرة عن تسديد نظام روما األساسي من ١١٢املادةوتنص 
ا ملدة سنتني كاملتني احلق  .يف اجلمعيةيف التصويت اشرتاكا

بحث.قيد الالنتزاال٨و٧والتوصيتان رقم -٥
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عاشرالمرفق ال

قائمة الوثائق
ICC-ASP/15/1/Rev.1املؤقتاألعمالجدول
ICC-ASP/15/1/Add.1املؤقتاألعمالجدوليفاملدرجةللبنوداملشروحةالقائمة
ICC-ASP/15/2٢٠١٥ديسمرب/األولكانون-يوليه/القانونية (متوزاملساعدةعنالسنوينصفاحملكمةقلمتقرير(
ICC-ASP/15/3٢٠١٥لعامبراجمهاتنفيذصعيدعلىوأدائهاالدولية اجلنائيةاحملكمةأنشطةعنتقرير
ICC-ASP/15/4املباينمبشروعاخلاصةامليزانيةبأداءاحلسابات يتعلقمبراجعةتقرير:الدوليةاجلنائيةاحملكمةحلساباتاخلارجيةاملراجعة

الدائمة
ICC-ASP/15/5اأعمالعنواملاليةامليزانيةجلنةتقرير والعشرينالسادسةدور
ICC-ASP/15/6واملاليةامليزانيةجلنةأعضاءانتخاب
ICC-ASP/15/7موعةبشأنباحلوكمةاملعينالدراسيالفريقتقرير مؤقتاً املدَخلةبالتعديالتيتعلقفيماإليهااملعهودمن املسائلاألوىلا

اإلثباتوقواعداإلجرائيةالقواعدمن١٦٥على القاعدة
ICC-ASP/15/8اخلامساجتماعهاأعمالعنالقضاةبرتشيحاتاملعنيةاالستشاريةاللجنةتقرير
ICC-ASP/15/9التعاونعناحملكمةتقرير
ICC-ASP/15/10٢٠١٧لعام الدوليةاجلنائيةللمحكمةاملقرتحةالربناجميةيزانيةامل
ICC-ASP/15/10/Corr.1تصويب- ٢٠١٧لعام الدوليةاجلنائيةللمحكمةاملقرتحةالربناجميةيزانيةامل
ICC-ASP/15/11 ٢٠١٦حزيران/ يونيه ٣٠تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت
ICC-ASP/15/12٢٠١٥األول/ديسمرب كانون٣١يفللسنة املنتهيةالدوليةاجلنائيةللمحكمةاملاليةالبيانات
ICC-ASP/15/12/Corr.1تصويب- ٢٠١٥األول/ديسمرب كانون٣١يفللسنة املنتهيةالدوليةاجلنائيةللمحكمةاملاليةالبيانات
ICC-ASP/15/13٢٠١٥األول/ديسمرب كانون٣١يفللسنة املنتهيةصندوق االستئماين للضحايا للاملاليةالبيانات
ICC-ASP/15/14الفرتةخاللللضحايااالستئماينإدارة الصندوقجملسوأنشطةمشاريعاألطراف عنالدولمجعيةإىلتقرير

٢٠١٦يونيو/حزيران٣٠إىل٢٠١٥يوليو/متوز١من
ICC-ASP/15/15اعنواملاليةامليزانيةجلنةتقرير والعشرينالسابعةأعمال دور
ICC-ASP/15/16الدوليةاجلنائيةاحملكمةأنشطةعنتقرير
ICC-ASP/15/17املراقبةجلنةأنشطةعنتقرير
ICC-ASP/15/18التعاونعناملكتبتقرير

ICC-ASP/15/19
الدوليةاجلنائيةاألساسي للمحكمةرومانظامعامليةحتقيقإىلاألطراف الراميةالدولمجعيةعملخطةعناملكتبتقرير

الكاملوتنفيذه
ICC-ASP/15/20 األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي، األطراف يف نظام روما الوثائق الرمسية  جلمعية الدول

لد الثاين٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤- ١٦ ، ا
ICC-ASP/15/21*باحلوكمةاملعينالدراسيالفريقعناملكتبتقرير
ICC-ASP/15/22التكاملبشأناملكتبتقرير
ICC-ASP/15/23القضاةوانتخابترشيحإجراءمراجعةبشأناملكتبتقرير
ICC-ASP/15/24*بالتعديالتاملعينالعاملالفريقتقرير
ICC-ASP/15/24/Add.1باء-اجلزء ثالثا:إضافة-بالتعديالتاملعينالعاملالفريقتقرير
ICC-ASP/15/24/Add.2والسابعاملرفقان السادس :إضافة-بالتعديالتاملعينالعاملالفريقتقرير



ICC-ASP/15/20

20-A-071216109

ICC-ASP/15/25القانونيةاملساعدةعناملكتبتقرير
ICC-ASP/15/26*املستقلةالرقابةآليةرئيستقرير
ICC-ASP/15/27الدوليةاجلنائيةاحملكمةقلممراجعةمشروععناحلساباتمراجعةتقرير
ICC-ASP/15/28األطرافالدولمتأخراتعناملكتبتقرير
ICC-ASP/15/29الدوليةاجلنائيةللمحكمةاالسرتاتيجيالتخطيطعمليةعناملكتبتقرير
ICC-ASP/15/30األمنجملسقبلمنباإلحاالتواملتعلقةاحملكمةضمناآلنحىتالتقريبية املخصصةالتكاليفعناحملكمةقلمتقرير
ICC-ASP/15/31التعاونعدمعناملكتبتقرير
ICC-ASP/15/31/Add.1بعدماملتعلقةاجلمعيةإلجراءاتالرمسيغريالبعدتنفيذت من أجل األدواإضافة: جمموعة–التعاون عدمعناملكتبتقرير

التعاون
ICC-ASP/15/32*الدوليةاجلنائيةاحملكمةيفاملوظفنيتعينييفاجلنسنيبنيوالتوازنالعادلاجلغرايفالتمثيلعناملكتبتقرير
ICC-ASP/15/33بأسرهااحملكمةعلىالعامةاملدعيةاألساسي ملكتباحلجمتأثريعناملؤقتاحملكمةتقرير
ICC-ASP/15/34ككلاحملكمةعلىالعامةاملدعيةملكتباألساسياحلجممنوذجتأثريبشأنالنهائياحملكمةتقرير
ICC-ASP/15/35الدوليةاجلنائيةللمحكمةاألساسيرومانظاممن٧٩املادةتنفيذعنللمكتبالتابعالعاملالفريقرئيستقرير
ICC-ASP/15/36واحملكمة اجلنائية الدولية"موجز غري رمسي من الرئيس عن "العالقة بني أفريقيا
ICC-ASP/15/37 واملاليةاملقدم من البوسنة واهلرسك بشأن انتخاب أعضاء جلنة امليزانية
ICC-ASP/15/38البيان املقدم من استونيا بشأن انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية
ICC-ASP/15/INF.2ملخص تنفيذي–٢٠١٧لعام الدوليةاجلنائيةللمحكمةاملقرتحةالربناجميةيزانيةامل
ICC-ASP/15/L.1 [مشروع] تقرير مجعية الدول األطراف يف نظام  روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
ICC-ASP/15/L.2[مشروع] تقرير جلنة وثائق التفويض
ICC-ASP/15/L.3[مشروع] قرار بشأن تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف
ICC-ASP/15/L.4/Rev.1 ٢٠١٧،وصندوق رأس املال العامل لعام ٢٠١٧مجعية الدول األطراف بشأن امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام [مشروع] قرار ،

، وصندوق الطوارئ٢٠١٧وجدول األنصبة املقررة لتوزيع نفقات احملكمة اجلنائية الدولية، ومتويل االعتمادات لعام 
ICC-ASP/15/L.5[مشروع] قرار بشأن املباين االدائمة
ICC-ASP/15/L.6[مشروع] قرار بشأن التعاون
ICC-ASP/15/L.7 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات  ) (ب)٢(١٤٤والقاعدة ١٠١بشأن التعديالت على القاعدة [مشروع] قرار
ICC-ASP/15/WGPB/CRP.1 [مشروع]٢٠١٧املقرتحة للمحكمة اجلنائبة الدزلية لعام تقرير الفريق العامل املعين بامليزنية الربناجمية.

__________________________


