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 ICC-ASP/18/Res.1 القرار

 2019كانون األول /ديسمرب   6اعتُمد بتوافق اآلراء يف اجللسة العامة احلاديه عشر املعقودة يف 

ICC-ASP/18/Res.1 

وصأددو  رس    ،2020قرار مجعية الدول األطراف بشأن  ايياايية الانجميية ايقحةة لعم  
وجأأدول األيةأأأأأأأأأأأزأأة ايقررا لمة اجل يئقأأم  ا   أأة ا دأأم يأأة ، 2020ايأأمل العأأمعأأ  لعأأم  

 ، وصددو  الطةارئ2020الدولية، ومتةا  االعم مدا  لعم   

 إن مجعية الدول األطراف،

 2020يف امليزانيدددة الربة يدددة املقمحدددة للمئيمدددة اجلةددداحمليدددة الددددوليدددة   ا يمدددة   لعدددا  وقدددد ن ر   
واالسدتةتااا  والتويديا  املتعلقة ه ا امليزانية الواردة يف رقريرجل جلةة امليزانية واملالية   اللةةة   عأ معمال 

 ، 2 والثالثة والثالثني  1 الثنيالثو  الثانية دورريها

 2020ايياايية الانجميية لعم   -سلف

يورو يف مبواب االعتمددددادا  املجميةددددة يف  149 205 600 اعتمددددادا  يجملو  موعهددددا روافق على -1
 اجلدول التايل:

 آبالف اليورو  ابب االعتماد
 12 081,5 اهليئة القضاحملية األول الربةمج الرحمليسي
   47 383,5 ميتب املّدعي العا  الثاين الربةمج الرحمليسي

 75 916,9 قلم ا يمة الثالث الربةمج الرحمليسي

 3 316,7 ممانة مجعية الدول األطراف الرابع الرحمليسيالربةمج 

 2 270 املجماين اخلامس الربةمج الرحمليسي

 3 226,1 للضئااي ممانة الصةدوق االستئماين السادس الربةمج الرحمليسي

 704,7 آلية الرقابة املستقلة 5-السابع الربةمج الرحمليسي

 721,2 املرااعة الداخليةميتب  6-السابع الربةمج الرحمليسي

 145 140,8   اجملموع الفرعي

 3 585.1 قرض الدولة املضيفة 2-السابع الربةمج الرحمليسي

 149 205 , 6  اجمل ةع
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اليت اختار  رسددديد مدفوعا ا يف املجماين الداحملمة دفعة واحدة واليت سدددد    راف األط من الدول  رالحظ   -2
 قرض   2- ه ا املدفوعا  بياملها لأ ردخل يف حسددداب االكدددماكا  املقررة املقابلة للربةمج الرحمليسدددي السدددابع 

 يورو؛   3 585  100الدولة املضيفة  الجمالو قدرها 
  اجلزء مأ امليزانية املعتمدة للربةمج الرحمليسدددي الرابع ال جل يجملو وك لك  املدفوعا   من ه ا  ميضدددا   رالحظ   -3

يف    ة اسددددددددتثةاحملي   ة حنو ما رقرر بصددددددددور   ى ، عل 2017لعا   الفاحملض الةقدجل    مأال جل سدددددددديمول  يورو    479  645
عتمدددادا  يف امليزانيدددة الربة يدددة  ال مسددددددددددددددتو  ا اخنفددداض مأ الفرع واو مأ هددد ا القرار، سددددددددددددددي دجل إ   1 الفقرة 
ملف    149 205 600  مأ االكددددددددددددددماكدا  املقررة للددول األطراف رقدديرهدا لتئدديدد  اليت يلز     2020 لعدا  

 ومن ه ا املجملو سيتم رقديرا وفقا  للمجمادئ املجميةة يف القسم هاء؛   ، يورو ملف    145 140 800  يورو إ  
 املوظفني ليل ابب مأ مبواب االعتمادا  معالا:   ملالكاجلدول التايل  ميضا  على    روافق  -4

 
  اهليئة

 القضاحملية 
 ميتب
 العا   املّدعي

قلم 
 ا يمة 

ممانة مجعية 
 الدول

 األطراف

  الصةدوق ممانة
  االستئماين

 ضئااي لل
  آلية الرقابة
 املستقلة 

 ميتب
  املرااعة
 اجملموع  الداخلية 

 1 - - - - - 1 - وكيل ممني عا  

ممني عا   
 - مساعد 

1 1 
- - - - 

2 

 - - - - - - - - 2-مد

 9 1 - 1 1 3 3 - 1-مد

 45 - 1 - 1 22 18 3 5-ف

 90 1 1 4 1 44 36 3 4-ف

 185 1 - 2 1 83 77 21 3-ف

 183 - 1 - 1 90 79 12 2-ف

 30 - - - - 5 25 - 1-ف

 545 3 3 7 5 248 240 39 اجملموع الفرعي

 19 - - - 2 15 1 1 ر ر -خ ع 

 409 1 1 2 3 312 79 11 ر م –خ ع 

 428 1 1 2 5 327 80 12 اجملموع الفرعي

 973 4 4 9 10 575 320 51 اجمل ةع
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 2020صددو  رس  ايمل العمع  لعم   -ابء

 إن مجعية الدول األطراف،
إ  من الغرض مأ إنشدددددددددددداء يددددددددددددةدوق رمس املال العامل هو  يني ا يمة مأ موااهة   إذ رشددددددددددددر 

 ، 3 مشاكل السيولة على املد  القصر ريثما ررد االكماكا  املقررة
عادة مسددددتو  يددددةدوق بتويددددية جلةة امليزانية واملالية يف دور ا السددددابعة والعشددددريأ إ  إذ حتيط علماو  

يزانيددة ا يمددة املعتمدددة وفقددا ملادل نفقددا  ا يمددة يف كددددددددددددددهر واحددد رقريجمددا رمس املددال العددامددل إ  مددا يعدد 
 ، 4 مليون يورو  11.6  2016 لعا 

 ، 5 بتويية اللةةة ابلة ر يف ادول زمين متعدد السةوا  للتمويل وإذ حتيط علما ميضا 
 ؛يورومليون  11.6مبجملو  2019عا  منشئ يف رمس املال العامل  يةدوقمن  رالحظ -1
 ورالحظ،  ماليني يورو  9.1احلايل لصدددددددددددةدوق رمس املال العامل يجملو  لريددددددددددديد  ميضدددددددددددا من ا  رالحظ -2

للةوء بصددددددددفة مليون يورو اب 11.54مبجملو  لعامل  س املال اميددددددددةدوق ر ةدد موارد  ن ا يمة سددددددددتمك لك  
 ؛ 6 مع روييه اللةةةمبا يتماكى  ،2017عا  املتاح مأ  الةقدجلالفاحملض استثةاحملية إ  

للمسددددددددةل   وأتذنمليون يورو    11.6  مبجملو 2020إنشدددددددداء يددددددددةدوق رمس املال العامل لعا   رقرر   -3
 وفقا لألحيا  ذا  الصلة مأ الة ا  املايل والقواعد املالية للمئيمة؛ الصةدوقبتقدمي سلف مأ 

س املال مر يدددددةدوق  مسدددددتو     ىيف دور ا الثانية والثالثني ابإلبقاء عل   7 بتويدددددية اللةةةحتيط علما   -4
 12.3إ   يمي للصدةدوق  احل  بزايدة املسدتو ابلتايل  رويدي  و ،  كدهر واحد مأ نفقا  ا يمةلعامل عةد  ا

آلية التيسددددددر التابعة   مأ خالللة  أالة ر يف ه ا املسدددددد   ن الدول األطراف سددددددتوايددددددلم  ورالحظمليون يورو،  
 للفريق العامل يف الهاجل واملعةية ابمليزانية؛

األموال الفدداحملضدددددددددددددددة واألموال املتلقدداة مأ رسدددددددددددددددديدد  رسددددددددددددددت ددد منده ووز فقط للمئيمددة من قرر ر -5
 لصةدوق رمس املال العامل. االكماكا  املقررة لجملوغ املستو  ا دد

 االشحاكم  غري ايسددا -جيم

 إن مجعية الدول األطراف،
وخايددددددددددة ابالسددددددددددتةتااا  والتويدددددددددديا     8 متأخرا  الدول األطراف  عأبتقرير امليتب   إذ ررحب 

 ، 9 الواردة يف ه ا التقرير
إ  ورطلب  ،  ةاسدددددددددددبرسدددددددددددديد االكدددددددددددماكا  املقررة يف الوق  امل  علىمجيع الدول األطراف    حتث -1

لتقليددددل املتددددأخرا  ا يمددددة والدددددول األطراف من رجمدددد ل اهودا اددددديددددة ومن رت دددد  مددددا يلز  مأ خطوا  
 

 مأ الة ا  املايل والقواعد املالية. 2-6الجمةد   3 
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 6  ICC-ASP/18/15 179، الفقرة. 

 7  ICC-ASP/18/5 66، الفقرة. 

 8  ICC-ASP/18/34. 
 9  ICC-ASP/18/34 16و 15، الفقراتن. 
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إ    ورطلب ميضددددا،  مشدددداكل السدددديولة يف ا يمةواالكددددماكا  ملر املسددددددة قدر اإلميان مأ مال  ةب  
قجمل الدورة التاسدددعة عشدددرة  رزويد اللةةة جبميع املعلوما  املتعلقة ابالكدددماكا  املقررة ملر املسدددددة ا يمة  

 ؛جلمعية الدول األطراف
لدول ، لتميني االقاحملمةواألن مة  قواعد  ، وفقا لل 10 ا يمةابملجمادئ التوايهية اليت وضعتها    ررحب -2

مأ ن ا  روما   112مأ املادة    8حيا  الفقرة  عأ رسددددددددددددددديد اكددددددددددددددماكا ا اخلاضددددددددددددددعة أل  ةخر أاألطراف املت
 ورشدةع،  للتسدديد  خطط طوعية ومسدتدامةمأ الدخول يف    ةكجمر   ةاقتصدادي  يدعواب اليت روااه  و   األسداسدي

، على الدخول بصفة طوعية ،  112مأ املادة    8حيا  الفقرة  را ، رهةا أبأخالدول األطراف اليت عليها مت
علم   ىإ  ا يمة إبقاء الدول األطراف عل  ورطلب ك لك،  يف مثل ه ا اخلططابلتةسدددددددددددددديق مع ا يمة،  و 

آلية التيسددر التابعة للفريق العامل يف الهاجل واملعةية   مأ خاللمأ ه ا القجميل ورةفي ها  رسددديد  أبجل خطط  
 الدول األطراف؛اليت رقدمها إ  ، مبا يف ذلك عأ طريق التقارير املالية الشهرية ابمليزانية

ن الدول م  الحظرن مسدددداحملل السدددديولة وأبشدددد    12 رااع اخلاراياملو    11 بتويدددديا  اللةةة  يط علماحت -3
آلية التيسددددددر التابعة للفريق العامل يف الهاجل واملعةية   مأ خاللاألطراف سددددددتوايددددددل الة ر يف ه ا املسددددددالة 

   ابمليزانية.

 صددو  الطةارئ -دال

 إن مجعية الدول األطراف،
ماليني   10ال جل منشددددددئ مبواجمه يددددددةدوق الطوارئ مبجملو   ICC-ASP/3/Res.4إ  قرارها    إذ رشددددددر 

امليتب من ية ر يف خيارا  لتةديد موارد كل مأ   إ ال جل طلجم  فيه   ICC-ASP/7/Res.4يورو، وقرارها  
 يةدوق الطوارئ ويةدوق رمس املال العامل،

مة على الوفاء مبا يلي:  م  إ  من يدددةدوق الطوارئ إأا منشدددئ لضدددمان قدرة ا ي  وإذ رشدددر ميضدددا 
التياليف املتعلقة حبالة ملر متوقعة إثر اختاذ املدعي العا  قرارا بفتح حتقيق، مو  ب  نفقا  ال مةاص مةها 
بسدددددجمب حدور رطورا  يف موضددددداع قاحملمة مل ييأ مأ املميأ روقعها، مو مل ييأ مأ املميأ رقديرها بدقة 

 ، 13 املررجمطة اباتماع ملر متوقع جلمعية الدول األطراف عةد اعتماد امليزانية، مو  ج  التياليف
عأ معمال دورا ا احلادية عشددددرة والثالثة عشددددرة والتاسدددعة يف التقارير  لةةة  المبشددددورة   وإذ حتيط علما   

 عشرة واحلادية والعشريأ،
إ  من اجلمعية قرر  يف دور ا السدددادسدددة عشدددرة من رقو ، إذا اخنفض مسدددتو  يدددةدوق   وإذ رشدددر 

ماليني يورو حبلول دور ا السابعة عشرة، بتقدير مد  احلااة إ   ديد مواردا،   5.8الطوارئ إ  ما دون  
 الية،مأ الة ا  املايل والقواعد امل 6-6والجمةد   14 مع مراعاة رقرير جلةة امليزانية واملالية

 ماليني يورو؛ 5.2 يجملومن املستو  احلايل لصةدوق الطوارئ رالحظ  -1
 

 10  ICC-ASP/18/6. 
 11  ICC-ASP/18/15 193، الفقرة. 
 12  ICC-ASP/18//2/Rev.1 9، التويية. 
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 ؛2020ماليني يورو لعا   7.0الجمالو قدرا  احليميإبقاء يةدوق الطوارئ عةد مستواا رقرر  -2
ماليني يورو قيد االسددددددتعراض يف ضددددددوء املزيد مأ  7.0 قدرهاإ  امليتب إبقاء العتجمة الجمالو    رطلب -3

 .اخلربة لسر العمل يف يةدوق الطوارئ

 جدول األيةزة ايقررا لمة اجل يئقم  ا   ة -همء

 إن مجعية الدول األطراف،
دول للة، من يتم رقدير االكددددددددددددددماكا  املقررة للدول األطراف وفقا  2020، فيما يتعلق بعا   رقرر -1

، املعددل وفقدا  15 2021-2019الد جل اعتمددرده اجلمعيدة العدامدة لألمم املتئددة مليزانيتهدا العداديدة يف الفمة 
 ؛ 16 لمجمادئ اليت يقو  عليها اجلدولل

منه ابإلضدددددافة إ  ذلك، يةطجمق مجل حد مقصدددددى لالكدددددماكا  املقررة ألكرب املسدددددا ني ومقل   رالحظ -2
 الجملدان أوا يف امليزانية العادية لألمم املتئدة على ادول األنصجمة املقررة للمئيمة.

 2020متةا  االعم مدا  لعم    -واو

 إن مجعية الدول األطراف،
ا يمدة اجلةداحمليدة الددوليدة ون دا  رومدا  اسددددددددددددددتعراضن  أبشددددددددددددددد  .../ICC-ASP/18 قرارهداإ   رشددددددددددددددر إذ  

 األساسي،
 نت اب املدعي العا ،اب معةية ةإنشاء جلةبشأن قرار امليتب إ  ميضا رشر إذ و 
املوافقة اليت رقمح    2020عا   امليزانية الربة ية املقمحة للمئيمة ل  ةضددددددافإ  إ  رشددددددر ك لكإذ  و  
املعةية عمال اللةةة  مو   ،اخلرباء املسدتقلني  اسدتعراضلتمويل  يورو    479  645ية يجملو قدرها إضدافموارد  على  

 ،امليزانية واملالية ةروييا  جلة وك لكنت اب املدعي العا ، اب
للربةمج يورو مأ امليزانية املعتمدة    479  645،  ويل  2020عا   ، لاستثةاحمليةمن يتم، بصفة    قررر -1

 ؛2017لعا  الفاحملض الةقدجل  مأالرحمليسي الرابع 
،  2 - لربةمج الرحمليسدددددددي السدددددددابع يف ا الدولة املضددددددديفة  املقد  مأ  قرض  قابلة لل ن املدفوعا  امل م حظ  رال  - 2

،  2017لعا   أ الفاحملض الةقدجل  تم  ويله م الرابع ال جل سي   الرحمليسي وك لك اجلزء مأ امليزانية املعتمدة للربةمج  
االكدماكا  املقررة للدول األطراف  يلز  رقديرها لتئديد  اعتمادا  امليزانية اليت  ي داين إ  اخنفاض مسدتو   سد 

 يورو؛ 145 140 800  مبقدار 
، يورو145 140 800 ويددل اعتمددادا  امليزانيددة الجمددالو قدددرهددا ، 2020يتعلق بعددا  فيمددا ، رقِرر -3

 2-5و 1-5وفقدا  للجمةدديأ    ،ملف مأ هد ا القرار القسددددددددددددددممأ    1اليت وافقد  عليهدا اجلمعيدة مبوادب الفقرة  
 ؛مأ الة ا  املايل والقواعد املالية للمئيمة

 زانية العادية للمئيمة.رشيل سابقة لتمويل املي صيغة معالا المن ال ر كد  -4

 
 15  A/RES/73/271. 
 .117ن ا  روما األساسي للمئيمة اجلةاحملية الدولية، املادة   16 
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 عزمين ا   ة   - اي

  إن مجعية الدول األطراف،
ملجماين األيدددددول الثابتة  لصددددديانة واسدددددتجمدال  فيما يتعلق اب  واملاليةامليزانية    ةبتويددددديا  جلة إذ حتيط علما 
 ، 17 ا يمة

يف ملف يورو    425   مسددددددددددددتو  ىملجماين ا يمة علاأليددددددددددددول الثابتة  اسددددددددددددتجمدال    مجمدمن ي ىعل  روافق -1
 ؛األيول الثابتة معاواستجمدال  الصيانةضرورة الة ر يف  ى، مع التشديد عل2020 عا 
العةايدر   ىلمن يقتصدر االسدتجمدال ع اما و األيدول الثابتة  اسدتجمدال  واود ما يربر  ضدرورة   ىعل  رشددد -2

، ا  لتئقيق وفورا  وكفاءزمة  الالاختاذ مجيع التدابر  ضدمأ  ن رما يمة    ورطلب إ ،  فقط  الضدرورية للغاية
من رقد  ا يمة إ     وردعولما كان ذلك مميةا،  السددددتجمدال األيددددول الثابتة كمبا يف ذلك اسددددت دا  بداحملل  

 مع ه ا املجمادئ؛األيول الثابتة مبا يتماكى ورقديرا  طويلة األال الستجمدال  ةخط
يف القريب  يف املسددددتقجمل  األيددددول الثابتة الةاكددددئة    سددددتجمدالالجل احتيااا   منه يةجمغي  ويل م  رالحظ -3

 امليزانية العادية؛  ةعملينطاق 
فضددددال عأ اآلليا    ،املتوسددددطة والطويلة األال  والتقديرا لةةة اسددددتعراض اخلطط  الابعتزا     ررحب -4

اللةةة إ  ااراء حتليل   وردعو،   18 يف دور ا الرابعة والثالثنياأليددددددددددول الثابتة  ، السددددددددددتجمدال  ةداريإلاملالية وا
 احلااة إ  حتديد األولواي ؛ ةلميزانية املقمحة مع مراعال نيورقييم مفصل

مأ الدول بدون مقابل  لتقدمي مشدددددددورة اخلرباء   ةليآ  نشددددددداءإاملتعلقة     19 بتويدددددددية اللةةة  يط علماحت -5
اسددتيشدداف ه ا   ةالدول األطراف إ  موايددل دعور، واأليددول الثابتةاألطراف يف ختطيط ورةفي  اسددتجمدال  

 وطرح اقماحا  يف ه ا الصدد؛ ةاالمياني
مأ   للمليية  ةمجاليإلوالتيلفة اابهلييل اإلدارجل  ن امليتب ميلف ابلوالية املتعلقة  م  كد مأ اديدر -6

رقدمي رقرير عأ ه ا املوضدددوع   طلبرو،  الهاجل واملعةية ابمليزانية  يفآلية التيسدددر التابعة للفريق العامل    خالل
 ة؛التاسعة عشر اجلمعية يف دور ا لتة ر فيه 

 .2019 عا  جماين ا يمة يفملدول مطراف  ةعدمةئتها اليت  الفةيةألعمال مع التقدير اب ررحب -7

 2019الاناعج الر يسية يف إطمر ايياايية الانجميية ايعم دا لعم   عدمقلة األعةال بني   -ةمء

 إن مجعية الدول األطراف،
بني مبواب   ة األموال، ال ووز مةاقلوالقواعد املالية  مأ الة ا  املايل 8-4منه مبواب الجمةد    إذ ردرك 

 ،اجلمعية االعتمادا  إال إذن مأ
يف للممارسدددددددددددة املتدلجممعة، ووز للمئيمة مةاقلة مجل مموال متجمقية مأ الربامج الرحمليسدددددددددددية    وفقا  منه    ررقر  -1

منشدددددطة مل ريأ متوقعة مو مل ييأ مأ املميأ رقديرها بدقة   رياليفرع ر اسدددددتيعاب    إذا 2019هناية عا   
 

 17  ICC-ASP/18/5  و83إ   76، الفقرا ،ICC-ASP/18/15  117إ   107، الفقرا. 
 18  ICC-ASP/18/15 114، الفقرة.  
 19  ICC-ASP/18/15 116، الفقرة. 
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الو املعتمدة يف برةمج رحمليسي واحد بيةما يواد فاحملض يف برامج رحمليسية مخر ، مأ مال ضمان استةفاد املجم
 ليل برةمج رحمليسي قجمل است دا  يةدوق الطوارئ.

 ايراجعة   -طمء
 إن مجعية الدول األطراف،

،   20 مراقجمدة احلسددددددددددددددااب  الد جل اعتمددرده يف دور دا الرابعدة عشددددددددددددددرة  جلةدةميثداق  إذ أتخد  يف االعتجمدار   
 بصيغته املعدلة،

 ، 21التاسعة والعاكرة للةةة املرااعةابلتقريريأ عأ معمال الدوررني وإذ حتيط علما   
 ، 22 واملالية بشأن املساحملل املتعلقة ابملرااعة امليزانيةبتوييا  جلةة وإذ حتيط علما  ميضا   

 ؛والعاكرة للةةة املرااعة التاسعةعأ معمال الدوررني  يأابلتقرير  ررحب -1
سددددددةة مخر  حبيث رشددددددمل ، ديوان ا اسددددددجمة بفرنسددددددا،  اخلارايمرااع احلسددددددااب    ديد والية    رقرر -2

 ؛2020الجمياة  املالية للمئيمة والصةدوق االستئماين للضئااي لعا  
يف الوق  املةاسدددددددددددب للدورة   تممرااع خاراي سدددددددددددت  وفرلتمن إاراءا  االختيار املفصدددددددددددلة    رالحظ -3

  التاسعة عشرة جلمعية الدول األطراف؛
 1يف    مثالر سدددددددةوا  رجمدملدة    ةرااعامل  ةيف جلة  رعيني السددددددديدة ايليةا سدددددددوبيوفا عضدددددددوا    ةعادإ  رقرر -4

 يف جلةة امليزانية واملالية؛ عامالمع بقاحملها عضوا  ، 2020كانون الثاين/يةاير 
رعيني السدديد مسر مبو لغد   ةعادإ  رقررو امل صدد     االختيارابلتويدديا  اليت قدمها فريق  حتيط علما    -5

ثالر سددةوا  ة ملدة رااعامل  ةيف جلةعضددويأ  فريقيا   م األردن  ورعيني السدديدة كالريسددا فان هردن  اةوب  
 ؛2020كانون الثاين/يةاير   1يف  مرجمد
ن ورجل رقييمددا هليئددا  الرقددابددة التددابعددة للمئيمددة كةزء مأ عملدده يف ماخلدداراي املرااع إ   طلددبر -6

ن واليدة كدل مةهدا أبشددددددددددددددد اختداذهدا  ن يويددددددددددددددي ابإلاراءا  املميأماألداء، و  ةمرااعد بددال مأ   2020عدا  
 ستقالل ا يمة كيل؛ال ياملورسلسل اإلبالغ، مع االحما  ال

ة الواردة يف املرفق الثدالث لتقرير جلة  ةرااعد امل  ةةد ميثداق جل  ىابلتعدديال  املقمح إدخاهلا عل  يط علمداحت -7
مكثر رفصدديال عأ   ةن رقد  معلوما  مسدداسدديم  ةرااعامل  ةجلة  طلب إ رو دور ا العاكددرة،  عأ معمال    ةرااعامل

رقددمهدا جلةدة   ةضددددددددددددددافيد إجل معلومدا   يف مالتعدديال ، مبدا يف ذلدك   هد االة ر يف   ورقررالتعدديال  املقمحدة،  
، مأ مادل اختداذ قرار يف االعتجمداررااع اخلداراي املنتداحملج التقييم الد جل سدددددددددددددديةريده  مخد  مع امليزانيدة واملداليدة،  
 حسب االقتضاء.

 الرقمبة على إدارا ايياايية   -ايء

 
 ، املرفق الرابع.3-اجمللد الثاين، اجلزء ابء ،(ICC-ASP/14/20) 2015الواثحملق الرمسية ... الدورة الرابعة عشرة ...   20 
  21    AC/9/5  وAC/10/5 متاحان على موقع جلةة املرااعة ،https://asp.icccpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee. .   
 22  ICC-ASP/18/15  257-231، الفقرا. 

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee
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 إن مجعية الدول األطراف،
يتم و   يويةن اخلطط االسدددددماريةية للمئيمة وميتب املدعي العا  وقلم ا يمة رتسدددددم ابحلم  الحظر -1

 ؛ابنت ا  هاحتديث
 2021- 2019العا  وقلم ا يمة للفمة   املدعي ابخلطط االسدددددددماريةية للمئيمة وميتب    يط علما حت  -2
ن اخلطط االسددماريةية رسددتفيد مأ اآلراء والتعليقا  اليت رجمديها الدول األطراف يف احلوار م  الحظ ميضددارو 

 ا يمة؛مع ا يمة وميتب املدعي العا  وقلم 
ورطلب ،  2018-2016بتقرير ميتب املدعي العا  عأ رةفي  خطته االسدماريةية للفمة    ررحب -3
 ورطويرها ورطجميقها؛  مةها ن روايل رقييم الدروس املستفادةما يمة  إ 
م ية رعزيز العالقا  واالرسدددددداق بني عملية الت طيط االسددددددماريةي وعملية امليزنة،   كد مأ اديدر -4
 األال واستدامته؛ الطويلهنما ممران ضروراين ملصداقية الةهج االسماريةي وم
اراء مشدددددداورا  سددددددةوية مع امليتب خالل الربع األول مأ إلا يمة  املواهة إ   إ  دعو ا  رشددددددر   -5

ن اسددت دا  م كددرا  أبشدد والسدديما  العا  بشددأن رةفي  خططها االسددماريةية خالل السددةة التقوسية السددابقة،  
 األداء وإدخال حتسيةا  عليها؛ 

رةفيد   إ  رقددمي رقرير سددددددددددددددةوجل إ  اجلمعيدة عأ  يمدةا ا يمدة وميتدب املددعي العدا  وقلم  دعورد  -6
 اخلطط االسماريةية؛ 

 ةليد آرااع اخلداراي، و املامليزانيدة واملداليدة، و  ةوجلةد ة، رااعد املجلةدة الددور الرقداا الد جل رقو  بده  رالحظ -7
 مأرةسدددديقها  نطاق  ن روايددددل ه ا اهليئا  روسدددديع  أب  ويدددديرو   الرقابة املسددددتقلة، وميتب املرااعة الداخلية،

 ةماهز ، وبيةهدا وبني  بيةهدافيمدا عأ الةتداحملج    واإلبالغمادل حتسددددددددددددددني رجمدادل املعلومدا  يف الوقد  املةداسددددددددددددددب 
 والعمل.الختصاص ا يةا يمة وامليتب واجلمعية مأ مال رع يم قدرا ا الرقابية، و ةب ازدواا

 وضجل عقحةم  ايياايية -كمف

 إن مجعية الدول األطراف،
رقو  على  2021رقدددد  مقمحدددا  مسددددددددددددددتددددامدددة للميزانيدددة الربة يدددة لعدددا  إ  ا يمدددة من  رطلدددب -1

مسدتو  رقييما  مالية كدفافة ودقيقة وحتليل االحتيااا . ويةجمغي من ال رتةاوز الزايدا  املقمحة املطلوبة  
ألملراض األنشددددددددطة املقررة وبعد اختاذ مجيع التدابر املميةة   الضددددددددرورةإال عةد    2020امليزانية املعتمدة لعا   

 ا ؛واليفاءالوفورا  لتمويل ه ا الزايدا  مأ خالل 
عأ طريق إ  من امليزانية الربة ية املقمحة يةجمغي من رجمنّي التياليف املتعلقة ابلسددددددددددددةة التالية   رشددددددددددددر -2

التغيرا  املراد إدخاهلا على  نشددددطة اجلارية رت اقماحمبوايددددلة األ  املررجمطةرسددددليط الضددددوء موال  على التياليف  
 رلك األنشطة مع رقدير التيلفة الياملة هل ا التغيرا ؛

ا يمة إ  موايدددددلة ضدددددمان عملية داخلية يدددددارمة للميزانية بةاء على روايها  قلم ا يمة   ردعو -3
ضددي إ  اقماح ميزانية سددليمة وكددفافة، الةفقا  السددابقة ورف  االعتجماروذلك كةزء مأ دورة سددةوية أتخ  يف  

ب ل مجيع اجلهود   ىعلا يمة    ورشددددددددددددةعمما يسددددددددددددمح للمئيمة إدارة حالتها املالية على حنو مسدددددددددددد ول،  
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ا يمة إ    ىن رسدعمضدرورة    ىعل  ورشددد،  ةاهز ألابني  حسدب االقتضداء،    متوازنة،  ةلضدمان ميزانياملميةة  
 ؛ ةقوي وقعا زانية استةادا إ  راملي نأبش ةومستدام ةرقدمي مقمحا  دقيق

طجميعة االعتمادا  احلالية عةد اعداد  عأا يمة  تسددداءل  ن رأب   23 رااع اخلاراياملبتويدددية    رحبر -4
 ؛احنراف ردروي يف اعتمادا  امليزانية حدورلتاليف امليزانية السةوية املقمحة 

الدعم إ     ميضدددداشددددر  رو ،   24 املاليةبشددددأن عمليا  املوازنة  رااع اخلاراي  املإ  اسددددتةتااا     شددددرر -5
 ؛العاديةامليزانية خارج عملية وك لك مأ طرق، عدة بللمئيمة الدول األطراف ال جل رقدمه 

ابحلوار الجمةّداء الد جل دار بني جلةدة امليزانيدة واملداليدة وا يمدة يف الددورة الثدانيدة والثالثني للةةدة  ررحّدب -6
ومن أبكملها  ا يمة  يف  مهدافا سدةوية لليفاءة    رضدعإ  ا يمة من  رطلب  و بشدأن رقدمي مقمحا  امليزانية  

األهداف فضددال عأ  حتقق  بشددأن ه ا يتضددمأ االزازا  اليت 2021رقد  مرفقا للميزانية الربة ية لعا   
والت فيضدددا  يف التياليف ملر  يز بوضدددوح، بقدر اإلميان، بني الوفورا  واليفاءا   معلوما  رفصددديلية  

، ورشر، 2021والتوقعا  لعا    2020املتيررة والت فيضا  يف التياليف اإلضافية اليت حتقق  يف عا   
اليت حقيقية و   ةداريإعأ مجمادرا   اليفاءا  الةا ة    الوفورا  و إ،   25 رااع اخلاراياملبه    ىويدددددددددددد موفقا ملا  
  خط األساس؛ ىعلر ثر 

اجلهود اليت رجم هلا ا يمة يف ه ا و بتويددديا  اللةةة املتعلقة بعرض مقمحا  امليزانية    ميضددداررحب   -7
 اخت  ا اليت  التدابر  أنعماهلا بشد مسدتسدتيمل    اللةةةن  م  ورالحظالتئسدني،    ةموايدل  ىورشدةع علالصددد،  

 .الدول األطراف ةستدرج رعليقا ا يف رقاريرها املقدمة إ  مجعيو  ،الرابعة والثالثني  اا يمة قجمل دور 

 الدهج االسحاتيجي لمحسني ع لية ايياية -ال 

 إن مجعية الدول األطراف،
والسددرية الالزمني للسددماح للسددلطة القضدداحملية وميتب املدعي العا    االسددتقالل إذ رضددع يف اعتجمارها 

 ،أبداء مهامهما

لمةاقشددددددددددددا  املتعلقة التئضددددددددددددر ليف  رقرير جلةة امليزانية واملالية  قو  به  الدور الرحمليسددددددددددددي ال جل ير كد   -1
اللةةة من رتأكد مأ نشدددددددددددر رقاريرها يف مقرب وق  مميأ بعد كل   ورطلب إ دورا  اجلمعية،  ابمليزانية يف  

 دورة مأ دورا ا؛
 ايدةيومدا على األقدل مأ بدد  45على ضددددددددددددددرورة رقددمي الواثحملق، مأ حيدث املجمددم، قجمدل   ريرر التدأكيدد -2

 الدورة املعةية للةةة بلغيت العمل يف ا يمة؛

األنشدددطة، وحتديد االزدوااية ا تملة،   رجمسددديطو على األ ية الجمالغة لتئقيق وفورا  احلةم،    رشددددد -3
 ورعزيز التآزر داخل األاهزة امل تلفة للمئيمة وفيما بني ه ا األاهزة؛

ابجلهود املتوايدددلة اليت رجم هلا ا يمة لتةفي   مجمدم ا يمة الواحدة  رةفي ا كامال عةد وضدددع ررحب   -4
 ؛سيةا  يف عملية امليزنةامليزانية الربة ية املقمحة مما مد  إ  إدخال حت

 
 23  ICC-ASP/18/2/Rev.1 2، التويية. 

 24  ICC-ASP/18/2/Rev.1 213، الفقرة. 
 25  ICC-ASP/18/2/Rev.1 3، التويية. 
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جبدداول املقدارندة الواردة يف رقرير اللةةدة واليت رجمني الزايدا  السددددددددددددددةويدة يف امليزانيدا  الربة يدة   ررحدب -5
حبسدددددددددب كل حتقيق ةكدددددددددط ورجل يف إطار   امليزانيةوخمصدددددددددصدددددددددا     2019-2013املعتمدة خالل الفمة  

ا  املتعلقة ابمليزانية ا يمة إ  إدراج يدددددددديو  دثة هل ا اجلداول يف املقمح  وردعوالربةمج الرحمليسددددددددي الثاين  
 مستقجمال ؛

 يمة بشدددددأن موضدددددوع م كدددددرا  األداء ابعتجمارا مداة مهمة ال جل رقو  به اابلعمل املسدددددتمر   رحبر -6
ا يمة على موايددلة ه ا   شددةعرو ،  ةفعال بصددورة، السدديما فيما يتعلق ابلقيادة واإلدارة  هامهالالضددطالع مب

ما يسدددددددتةّد مأ بشدددددددأن    ادل املعلوما  مع الدول األطرافرجمو العمل يف ضدددددددوء رويددددددديا  املرااع اخلاراي  
 رطورا  على يعيد م كرا  األداء؛

 لس إدارة الصدةدوق االسدتئماين للضدئااي إ  الة ر يف رويديا  جلةة امليزانية واملالية املتعلقة   ردعو -7
موايدلة رةسديقها   االسدتئماين للضدئااي على  الصدةدوقممانة    ورشدةعأبمانة الصدةدوق االسدتئماين للضدئااي،  

بشدددأن آلية الرقابة املسدددتقلة  بتقدمي التقرير ال جل معدره    لماع  حتيطو مع األاهزة األخر  للمئيمة، ]الوثيق  
التقرير إ  رحمليس ه ا  يف رقدمي  رللتأخ  وأتسددددددفمانة الصددددددةدوق االسددددددتئماين للضددددددئااي،  اإلدارجل ألتقييم  ال

، مأ خالل امليتب وفريقه العامل، مأ مال بهدراسدددددددة االسدددددددتةتااا  والتويددددددديا  الواردة  ورقرر  اجلمعية،  
سددددددددددددني العمليا  وزايدة كفاء ا وفعاليتها يف رةفي  واليتها، يف الدورة التاسدددددددددددعة الرامية إ  حتحتديد التدابر  
 ،عشرة للةمعية[

عادة ا تملة إلفرص  يف المبا يف ذلك  يف قيمة األنشطة اجلارية،  إعادة الة ر ابستمرار    ة يم  رالحظ -8
والفعالة ومفتاح لتئقيق نتاحملج دية  بعةاية مجمدم مهم لإلدارة اجمل  من حتديد األولواي   ورشددددددددددر إ ،   26 التوزيع

 ةائة؛
واملالية، وبةاء على روايها  قلم ا يمة،   امليزانيةإ  ا يمة من روايدل، ابلتشداور مع جلةة    رطلب -9

 رطوير عملية امليزانية عأ طريق ما يلي:
زايدة رعزيز  مجمدم ا يمة الواحدة  عأ طريق ضددددمان من رسددددتةد عملية امليزانية وافماضددددا ا   م  

 حتديد األولواي ؛، مع ومهدافها األساسية إ  ختطيط اسماريةي مةسق وقوجل
ا يمة والدول األطراف بشدددددددأن االفماضدددددددا    بنياحلوار ورجمادل املعلوما     موايدددددددلة رعزيز  ب  

 واألهداف واألولواي  اليت يقو  عليها مشروع امليزانية الربة ية يف مرحلة مجميرة؛
االسددددددددتةابة حلاال  ملر   عةداملرونة يف إدارة مواردها الجمشددددددددرية  دراا   اسددددددددت دا  مقصددددددددى    ج  
 ؛ةروزيع املوارد على مساس متطلجما  عبء العمل الفعلي إعادة، مميأ قدرقصى مع القيا ، أب متوقعة

االسدتمرار يف إواد السدجمل املةاسدجمة للئفال على قدرة ا يمة يف املد  الطويل على الوفاء   د  
 ؛األطرافبواليتها بفعالية وكفاءة، مع مراعاة القيود املالية للدول 

املعلومدددا  بني ا يمدددة والددددول األطراف على مسددددددددددددددجمجمدددا  التيلفدددة رعزيز احلوار ورجمدددادل   ه  
 املتوسطة األال ا تملة هدف رعزيز القدرة على التةجم  ابمليزانية؛

 ؛ميع بةود امليزانيةالدقيقة جل ا والةفق ا التةجم  لضمان املميةة  موايلة ب ل كل اجلهود  و  

 
 26  ICC-ASP/18/15 27، الفقرة. 
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رقدمي رقريرها السددةوجل عأ منشددطة ومداء الربامج مبا يف ذلك، حسددب من روايددل  إ  ا يمة    رطلب -10
والتجمايأ على مسددددتو  الربامج الفرعية   والةفقا امليزانية املعتمدة،  ذا  الصددددلة بشددددأن  االقتضدددداء، املعلوما   

 مع مجيع بةود امليزانية، فضدددددددددددال عأ الةفقا  واإليرادا  امل قتة جلميع الصدددددددددددةاديق االسدددددددددددتئمانية اليت رديرها
 ا يمة، ويةجمغي من رقد  ا يمة ه ا املعلوما  يف بياة ا املالية ميضا؛

ابلتقارير املالية الشدددددهرية اليت رقدمها ا يمة إ  الدول األطراف واليت رجمني األرقا  الشدددددهرية ررحب   -11
الة للتدفقا  الةقدية، ومريددددددددددة الصدددددددددةدوق العا ، ويدددددددددةدوق رمس املال العامل، ويدددددددددةدوق الطوارئ، وح

 على م ية ه ا التقارير؛  ورشدداألنصجمة املقررة، والتةجم ا  الشهرية والسةوية للتدفقا  املالية، 
إ  رقييد اسدددت دا    وردعوابملمارسدددا  املالية اليت رعطي مولوية قصدددو  لدورة امليزانية السدددةوية    رلتز  -12

 .امليزانية دورةالصةاديق املتعددة السةوا  اليت ردار خارج 

 ايةارد الزشراة -عيم

 إن مجعية الدول األطراف،
 موعة بشددددددأن املوافقة على رةفي     27 اخلامسددددددة عشددددددرة  دور اال جل اخت ره يف   هاإ  قرار   إذ رشددددددر 

مبا يتماكددى مع التغيرا  واجلداول الزمةية ، 2017كانون الثاين/يةاير    1اعتجمارا  مأ  عةايددر األار اجلديدة 
 ،اجلمعية العامة لألمم املتئدةاليت اعتمد ا 

رحب ابلسددددددياسددددددة يواملالية عأ معمال دور ا الثامةة والعشددددددريأ ال جل    امليزانيةقرير جلةة  ررالحظ  وإذ   
 ، 28 اليت وضعتها ا يمة بشأن  موعة عةاير األار املعدلة

ة دا  اإلدارجل للموظفني املتعلق مبةئدة األمم لن ا يمدة قددمد  الة  املعددل لم  وإذ رالحظ ميضددددددددددددددا 
إ  جلةة امليزانية واملالية يف دور ا الثانية   واالسددددتئقاقا  ذا  الصددددلةلتعليم ومةئة التعليم اخلايددددة  لاملتئدة  

 ، 29 عديال  املقمحةأبن روافق اجلمعية على التموي  والثالثني ومن اللةةة 
التعددديال  املتعلقددة بتةفيدد   موعددة عةددايددددددددددددددر األار   لتةفيدد ابلعمددل الدد جل رقو  بدده ا يمددة  ررحددب -1

 اجلديدة ملوظفي الفئة الفةية والفئا  العليا وفقا ملعاير الة ا  املوحد لألمم املتئدة؛
لتعليم ومةئدددة لللموظفني املتعلق مبةئدددة األمم املتئددددة ابلة  املعددددل للة دددا  اإلدارجل حتيط علمدددا  -2

من احليمة رعتز  إيدددددار التعديال  ذا  الصددددلة يف   رالحظو  ذا  الصددددلة  واالسددددتئقاقا التعليم اخلايددددة  
 ؛2020الة ا  اإلدارجل للموظفني يف مواحملل عا  

  30  ابلتوايه اإلدارجل املتعلق بتصةيف وإعادة رصةيف الوظاحملف ال جل ميدرا املسةل حتيط علما    - 3
دورريها الرابعة والثالثني  إ  جلةة امليزانية واملالية من روايل مراقجمة رةفي  التوايه اإلدارجل يف  ورطلب 

عمليا  إعادة التصةيف   رقرر املوافقة على   واخلامسة والثالثني ومن رقد  رقريرا  يف ه ا الشأن إ  اجلمعية،
رقرر ميضا منه ال يةجمغي للمئيمة من رقد  مجل طلجما  اديدة   ،2020لعا   اليت موي  ها اللةةة

 
 27  ICC-ASP/15/Res.1 1، القسم نون، الفقرة. 

 . 105، الفقرة  1- اجمللد الثاين، اجلزء ابء   ، (ICC-ASP/16/20) 2017الواثحملق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة ...   28 
 29  ICC-ASP/18/15 121، الفقرة. 
 30  ICC/AI/2018/002 ،22  2018رشريأ الثاين/نوفمرب. 
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على من إعادة   ورشدد  .  31 إلعادة التصةيف إ  من يتم االنتهاء مأ االستعراض اجلديد لألمر اإلدارجل
  ورشر إ رصةيف الوظاحملف ال سيأ من رست د  مداة للمقية مو  ثل رجمعة مأ رجمعا  رزايد معجماء العمل 

 م ية اإلنصاف والشفافية يف كافة عمليا  اختاذ القرار؛ 
مأ   ةموحد  ةإ  رطجميق  موع ةن رسدددددددعي ا يمة ااهدأببتويددددددديا  املرااع اخلاراي    حتيط علما   -4

 موافاة  ىا يمة عل  ورشددةع،   33 ورةشددرالألخالقيا   وأبن رضددع ميثاقا      32 املوارد الجمشددرية  إدارة  سددياسددا 
 ا ؛توييه ا الرةفي  علوما   دثة عأ الدول األطراف مب

منه   الحظرو اإلدارة احلييمة للموارد الجمشرية للمئيمة لضمان االنضجماط اليامل للميزانية،    شةعر -5
 . 34 مةاسبوب رربير مجيع املوظفني اجلدد مأ مجل فئة، مبا يف ذلك املوظفون امل قتون، بشيل 

 اإلةمال  عن يلس األعن  -ية 

 إن مجعية الدول األطراف،
مع القلق من الددول األطراف حتملد  وحددهدا حن اآلن الةفقدا  اليت ريجمدد دا ا يمدة  إذ رالحظ 

 ، 35 املتئدة لألممنتيةة لإلحاال  مأ  لس األمأ التابع 
مأ ن ا  روما األسددددددددددداسدددددددددددي اليت رة  على من رغطى نفقا  ا يمة  115إ  املادة    وإذ رشدددددددددددر 

األمم املتئددة، رهةدا مبوافقدة اجلمعيدة العدامدة، ويدايدددددددددددددددة فيمدا   واجلمعيدة، يف مجلدة ممور، ابألموال املقددمدة مأ
 يتصل ابلةفقا  املتيجمدة نتيةة لإلحاال  مأ  لس األمأ،

مأ ارفداق العالقدة بني ا يمدة واألمم  13مأ املدادة  1منده، عمال ابلفقرة   وإذ رضددددددددددددددع يف اعتجمدارهدا 
مبواب قرار للةمعية العامة لألمم املتئدة املتئدة، ختضع الشروط اليت رريد مبواجمها مجل مموال للمئيمة  

 لمريجما  مستقلة،
التقريجمية امل صدددددصدددددة حن اآلن يف ا يمة واملتعلقة   التياليفبتقرير قلم ا يمة بشدددددأن    حتيط علما   -1

من امليزانيا  املعتمدة امل صددددددددصددددددددة لإلحاال  مأ  لس األمأ   ورالحظ،   36 ابإلحاال  مأ  لس األمأ
 مليون يورو رقريجما ومن الدول األطراف حتمل  حصراي ه ا املجمالو؛ 65بلغ  حن اآلن 

 بشأن إميانية املضي قدما يف ه ا املسألة؛ املةاقشا الدول األطراف على موايلة  رشةع -2
ا يمة إ  موايدلة رةاول ه ا املسدألة يف احلوار امل سدسدي مع األمم املتئدة ورقدمي رقرير يف   ردعو -3

 عشرة للةمعية.تاسعة ه ا الشأن إ  الدورة ال

 االسحاتيجية اخل سية لم دةلةجيم ايعلةعم  وإدارا ايعلةعم  -عني

 إن مجعية الدول األطراف،

 
 . 43، الفقرة  2- ، اجمللد الثاين، اجلزء ابء (ICC-ASP/18/20) 2019الواثحملق الرمسية ... الدورة الثامةة عشرة ...   31 
  . 2. التويية  (ICC-ASP/17/7)رقرير املرااعة الةهاحملية بشأن إدارة املوارد الجمشرية   32 
 . 240- 238الفقرا     ، (ICC-ASP/17/7)املوارد الجمشرية  رقرير املرااعة الةهاحملية بشأن إدارة  33 
 34  ICC-ASP/18/15 37، الفقرة. 
   جمللس األمأ التابع لألمم املتئدة.2011 1970  و2005 1593القراران   35 
 36  ICC-ASP/18/28. 
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امليزانية واملالية يف دور ا احلادية والثالثني بشدددأن االسدددماريةية اخلمسدددية بتويدددية جلةة  إذ حتيط علما   
 ، 37 لتيةولوايا املعلوما  وإدارة املعلوما    االسماريةية  

حبل ضددددددمأ رزويد جلةة امليزانية واملالية، يف دور ا الثانية والثالثني،     38 إ  طلب ا يمةرشدددددددر  وإذ   
معدداير الة ددا  املددايل والقواعددد املدداليددة لتئويددل األموال ملر املةفقددة مأ االسددددددددددددددماريةيددة، الةددامجددة عأ التددأخر 

 ، مأ سةة مالية إ  السةة املالية التالية هلا،املوضوعي يف الشراء
ن روايدل ا يمة رةفي  االسدماريةية أب   39 اللةةة يف دور ا الثالثة والثالثنيبتويدية    وإذ حتيط علما 

الةئو الوارد يف رقرير اللةةة   ىعل  2021  -2019مسددداس التقديرا  القصدددو  للتياليف للسدددةوا     ىعل
ملف  2 072.5: 2020، وملف يورو  2 168.5: 2019والثالثني   يدددةعمدددال دور دددا احلدددادمعأ 
 ؛ 40 ملف يورو  2 59.55: 2021، ويورو

لعا  لإلسددددماريةية  زء مأ امليزانية املعتمدة اجل، من ي ل  للمشددددروع  األال  ةطويلالطجميعة  ن را لل،  قررر -1
 ؛2020يف عا   حامتاملف يورو،  307والجمالو قدرا  الةاام عأ التأخر املوضوعي يف الشراء ،2019

 .اللةةة، رقريرا سةواي عأ رةفي  االسماريةية مأ خاللن يقد  إ  اجلمعية، ماملسةل  طلب إ ر -2

 المعداال  على الدظم  الداخلي للجدة ايياايية وايملية -فمء

 إن مجعية الدول األطراف،
ابلتعدديال  املقمح إدخداهلدا على الة دا  الدداخلي للةةدة امليزانيدة واملداليدة الواردة يف املرفق  حتيط علمدا   -1

 ؛ 41 الرابع لتقرير اللةةة عأ معمال دور ا الثانية والثالثني
يف   ةواضدددع  ،ذا  الصدددلة  ةسددداسددديألن اجلمعية ن ر  يف التعديال  املقمحة واملعلوما  امإ    شدددرر -2

 قرارا ا؛رااعة الدول األطراف هي اهليئة الوحيدة اليت لديها السلطة الالزمة مل ةن مجعيماعتجمارها 
 واملالية على الةئو الوارد يف املرفق األول هل ا القرار؛  امليزانيةرقرر اعتماد الة ا  الداخلي للةةة  -3
اجلةاحملية الدولية ون ا  روما رقرر ميضدا إدراج ه ا املسدألة كةزء مأ االسدتعراض الشدامل للمئيمة  و  -4

 . 42 األساسي
 ___________ 
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 38  ICC-ASP/18/Res.4 1، القسم عني، الفقرة. 

 39  ICC-ASP/18/15 86، الفقرة. 

 40  ICC-ASP/18/15 5، اجلدول 98، الفقرة. 
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 ايرفق 

 ايقحةة على يظم  القةاعد اإلجرا ية الداخلي للجدة ايياايية وايمليةالمعداال  

 الدورا  -سوالا 

 1القمعدا 
 تةاتر الدورا 

على األقل مررني و عةد االقتضدداء    ( بعد ابسددم  اللةةة   فيمااملشددار إليها  ) تمع جلةة امليزانية واملالية   
 (1)يف السةة.

 2القمعدا 
  ع م  عقد الدورا 

بشدددددددددددددديدل عدا ،  تمع اللةةدة يف مقر ا يمدة. وووز عقدد دورا  اللةةدة يف ميدان آخر إذا قرر   
 .(فيما بعد ابسم  اجلمعية  إليهااملشار )ذلك اللةةة و/مو مجعية الدول األطراف 

 3القمعدا 
 عقد الدورا 

 طلب: علىيتم عقد دورا  اللةةة بةاء  -1
 ؛اجلمعية (م) 
 ممللجمية معضاء اللةةة؛  (ب) 
 مو رحمليس اللةةة. (ج) 

دورة للةةة، يتشدددددددددداور مع معضدددددددددداء اللةةة، مبا يف ذلك اتري    رة يمقجمل من يقرر الرحمليس/الرحمليسددددددددددة   -2
 الدورة ومد ا.

يتم طلدب عقدد مجل دورة للةةدة، بةداء على طلدب اجلمعيدة، يف مقرب وقد  مميأ وليأ يف موعدد ال  -3
 مل رقرر اجلمعية خالف ذلك. مايتةاوز ستني يوما  مأ اتري  رقدمي الطلب، 

 4القمعدا 
 إخطمر األعضمء

إخطار معضدددداء اللةةة يف مقرب وق  مميأ عأ اتري     2 التةفي جلاألمني  عأ طريق  الرحمليس،  يقو     
 ومدة كل دورة.

 
  7- 3للمئيمدة اجلةداحمليدة الددوليدة، الددورة األو ، نيويورك، الواثحملق الرمسيدة جلمعيدة الددول األطراف يف ن دا  رومدا األسدددددددددددددداسدددددددددددددي    1) 

 .4املرفق، الفقرة  ICC-ASP/1/Res.4و (ICC-ASP/1/3/Add.1) 2003كجماط/فرباير 
 .16اراع إ  القاعدة   2)
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 جدول األع مل -اثييما 

 5القمعدا 
 إعداد جدول األع مل ايؤقت

األعمدددال امل قددد  ليدددل دورة مأ دورا  اللةةدددة مأ اددداندددب األمني التةفيددد جل يتم إعدددداد اددددول  
 ابلتشاور مع رحمليس اللةةة، كلما مميأ، ويشمل ما يلي:

 ع الجمةود اليت رقمحها اجلمعية؛مجي  م  
 مجيع الجمةود اليت يقمحها الرحمليس؛  ب  
   مجيع الجمةود اليت يقمحها معضاء اللةةة؛  ج  
 .مجيع الجمةود اليت رقمحها ا يمة  د  

 6القمعدا 
 إبالغ جدول األع مل ايؤقت

والددول يجمّلو اددول األعمدال امل قد  ليدل دورة مأ دورا  اللةةدة إ  معضددددددددددددددداء اللةةدة وا يمدة  
يومدا على األقدل مأ افتتداح الددورة. ويُرفع  21الددورة، وليأ قجمدل    انعقداديف مقرب وقد  مميأ قجمدل  األطراف  

الدول األطراف و يمة  مجل رغير مو إضدددددددافة الحقة يف ادول األعمال امل ق  إ  انتجماا معضددددددداء اللةةة وا 
 معية قجمل انعقاد الدورة بوق  كاف.يف اجل

 7القمعدا 
 اعم مد جدول األع مل

 ادول معماهلا للدورة، على مساس ادول األعمال امل ق . اللةةةيف بداية كل دورة، رعتمد  -1
اددول األعمدال، كددددددددددددددريطدة عدد  حد ف مو رعدديدل مجل بةدد حتيله   رعدديدلإذا لز  األمر، ووز للةةدة  و  -2

 إليها اجلمعية.

 عهم  اللجدة -اثلثما 

 8القمعدا 
 ايهم   
   3 مأ خرباء مستقلني رةت جمهم اجلمعية. رتيوناللةةة هي هيئة فرعية للةمعية  -1
الفين ألية وثيقة مقدمة إ  اجلمعية حتتوجل على رجمعا  مالية مو   الفئ ريون اللةةة مسددد ولة عأ  -2

على امليزانية مو مجل مسددددددددألة مخر  ذا  طجميعة مالية مو إدارية مو أتثر على امليزانية واليت قد رسددددددددةدها إليها 
اجلمعيدددة. وعلى واددده التئدددديدددد، رقو  اللةةدددة ابسددددددددددددددتعراض امليزانيدددة الربة يدددة املقمحدددة للمئيمدددة، ورقدددد  

 
 3  ICC-ASP/1/Res.4. 
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ومرااعي   (4)التويدددديا  ذا  الصددددلة إ  اجلمعية. ورة ر اللةةة ميضددددا  يف رقارير جلةة التدقيق يف احلسددددااب 
احلسدددددددددااب  اخلارايني بشدددددددددأن العمليا  املالية للمئيمة، وحتيلها إ  اجلمعية مع مجل مالح ا  قد رراها 

 مةاسجمة.

 9القمعدا 
 األيشطة غري ايمةافقة والسراة

ألعضدددداء اللةةة مجل مصددددلئة مالية يف مجل نشدددداط يتعلق مبسدددداحملل رقع على عارق   وب من ال ييون -1
عأ مجل معلوما  سددرية رصددل إ  علمهم   اللةةة مسدد ولية رقدمي التويدديا  بشددأهنا. وال ووز هلم اإلفصدداح

 بسجمب وااجما م  اا اللةةة، حن بعد إهناء مهامهم.
 مخر  يف ا يمة اجلةاحملية الدولية خالل فمة واليتهم. مها ال حيق ألعضاء اللةةة رويل مجل  -2
عأ مجل رضددددددارب  تمل يف املصددددددان اليت قد ريون لديهم مو    5 على معضدددددداء اللةةة إبالغ الرحمليس -3

اليت قد رةشددددأ. األعضدددداء ال يأ ودون منفسددددهم يف مثل ه ا احلالة لأ يشدددداركوا يف اعتجمار األمور اليت يتعلق 
ها ه ا التضددددددددارب، كما مهنم لأ يصددددددددورون على ه ا األمور. وإذا كان للرحمليس مجل رضددددددددارب يف املصددددددددان، 

 الغ معضاء اللةةة حيث سيقو  ةحملب الرحمليس ابعتجمار ه ا األمر.فيتعني عليه/ها إب

 اللجدة سعضمء -رابعما 

 10القمعدا 
 ايمخمب الر يس وجم ب الر يس وعدا والامه م

 رقو  اللةةة كل سةة يف ااتماعها األول، إنت اب رحمليسا  وةحملجما  للرحمليس مأ بني معضاحملها. -1
م انت اب الرحمليس وةحملب الرحمليس لفمة رةتهي يف اليو  السدددددددددددابق للدورة األو  يف السدددددددددددةة التقوسية يت -2

 التالية وييوةن م هلني إلعادة االنت اب مررني.

 11القمعدا 
 الر يس ابإلجمبة

 وسارس مهامه/ها. ميانهيف ملياب الرحمليس، حيل ةحملب الرحمليس  -1
، يقو  ةحملب الرحمليس أبخ  ميانه وممارسددددددددة 15ابملادة    عمال  إذا روقف الرحمليس عأ كددددددددغل مةصددددددددجمه   -2

 حن يتم انت اب رحمليس اديد. ها/مهامه

 12القمعدا 
 صالةيم  الر يس 

 ، خاضعا  لسلطة اللةةة.مهامه ةمارسقيامه مب الرحمليس، يف يجمقى -1

 
الواثحملق الرمسية ... الدورة الرابعة احلسددددددااب .   التدقيق يفوافق  اجلمعية يف دور ا الرابعة عشددددددرة على إعادة إنشدددددداء جلةة    4)

 ، واملرفق الرابع.145إ   140، الفقرا  3-اجمللد الثاين، اجلزء ابء (ICC-ASP/14/20) 2015عشرة ... 
 .احلالة هو الرحمليسمو ةحملب الرحمليس إذا كان العضو يف ه ا   5 
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ه ا القواعد، ووز   ضددددددددمأابإلضددددددددافة إ  ممارسددددددددة الصددددددددالحيا  امل ولة له/هلا يف مجل ميان آخر  -2
مراعاة ه ا القواعد،   والتيقأ مأللرحمليس من يعلأ افتتاح واختتا  كل السدددددددددددة للةةة، وروايه املةاقشدددددددددددا ،  

رهةا ه ا ، و  اميةجم  يف الةقاط الةاللتصددوي  وإعالن القرارا . و لوإعطاء احلق يف اليال ، وطرح األسددئلة  
حفظ الة ا  يف ااتماعا ا. ووز للرحمليس، مثةاء مةاقشددددددددددددددة مجل و ياملة  المعمال اللةةة    يقو  إدارةالقواعد،  

بةد، من يقمح على اللةةة حتديد الوق  ال جل يسمح فيه للمتيلمني، واحلد مأ عدد املرا  اليت ووز فيها 
من   هلا/ة املتيلمني مو إملالق الةقاش. كما ووز لهليل عضدددددددو من يتيلم بشدددددددأن مجل مسدددددددألة، وإملالق قاحملم

 املسألة قيد املةاقشة. مداولةيقمح رعليق اجللسة مو رفعها مو 
ض عضو ا آخر للقيا  ذا  الصلة لدعم عمل اللةةة مو قد يفوّ   االاتماعا سثل الرحمليس اللةةة يف   -3

 بشأن مجل مأ ه ا االاتماعا . األعضاءب لك. يقد  الرحمليس رقاريرا إ  مجيع 

 13القمعدا 
 صالةيم  الر يس ابإلجمبة

 .والوااجما  اليت يتمتع ها الرحمليس الصالحيا كرحمليس نفس   يعملييون لةاحملب الرحمليس ال جل  

  14القمعدا 
 ايقرر

 مقرر يف كل دورة.ووز للةةة رعيني محد معضاحملها ك 

 15القمعدا 
 الر يس سو جم ب الر يس اسمزدال
مو روقف عأ العمل كعضددددددو يف اللةةة، فسدددددديتوقف   ها/إذا روقف الرحمليس مو ةحملجمه عأ القيا  مبهامه 

 .املتجمقية للمدة واليته رحمليس اديد مو ةحملب للرحمليس انت ابوسيتم عأ كغل ه ا املةصب 

 ميةاألع -خمعسما 

 16القمعدا 
 ميةواجزم  األع

ممني رةفي جل مأ داخل ممانة    6 سدددداعد اللةةة ممانة مجعية الدول األطراف. وقد ُعنيِّ هل ا الغرضر -1
عةد صدددددددددددددد  موارد إضددددددددددددددافية  من خيمجعية الدول األطراف  ممانة    لرحمليسسيأ  ووز  . و مجعية الدول األطراف

 االقتضاء.
إ  رحمليس اللةةة بشدددددددددددأن مجيع املسددددددددددداحملل املوضدددددددددددوعية املتعلقة بعمل ويرفع األمني التةفي جل التقارير   -2

 . 7  شيا مع اهلييل اإلدارجل للمئيمة اجلمعيةاللةةة، ليةه ي ل عضوا يف ممانة 
ويتلقى األمني التةفي جل، وهو موظف يف األمانة،  فوظا  اللةةة ويممجها ويسدتةسد ها ويوزعها،  -3

ردُدد  هددا يف االاتمدداعددا ، ويعددد ويعمم، عةدددمددا يتقرر ذلددك،  اليتويقددد  إ  اللةةددة، ويفسددددددددددددددر الجميدداة  
 

 .122، الفقرة 2-اجمللد الثاين، اجلزء ابء  (ICC-ASP/10/20 2011الواثحملق الرمسية ... الدورة العاكرة ...   6 
 7  ICC-ASP/2/Res.3. 
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الدورة، وييون هلا الويدددددددداية على  فوظا  اللةةة وحف ها على الةئو السددددددددليم، ويقو  عموما سددددددددةال   
 .جبميع األعمال األخر  اليت قد حتتااها اللةةة

عأ طريق التةسدددددددددددديق بني معضدددددددددددداء اللةةة ووحدا  ا يمة   الوااجما ي دجل األمني التةفي جل ه ا   -4
 .املعةية
ويتصدددددرف األمني التةفي جل بصدددددفته يف مجيع ااتماعا  اللةةة. ويضدددددطلع ه ا املها  األخر  اليت  -5

اللةةددة، مع مراعدداة  بتوفر وروايدده املوظفني املطلوبني مأ التةفيدد جلويقو  األمني . رسددددددددددددددةدددهددا إليدده اللةةددة
متطلجما  االقتصدددددددددداد واليفاءة إ  مقصددددددددددى حد مميأ، وييون مسدددددددددد وال عأ مجيع المريجما  اليت قد ريون 

 .ضرورية الاتماعا ا
 للة ر فيها. معليهطرح قد رُ  مساحمللمجل عأ  اللةةةمعضاء  إطالع األمني التةفي جل على -6
طلجمها، معلوما  ورقارير بشددددددأن املسدددددداحملل اليت حتددها يقد  األمني التةفي جل إ  اللةةة، بةاء على   -7

 اللةةة.

 تةراف األع مل -سمدسما 

 17القمعدا 
 تةراف األع مل

إاراءا  اللةةة للممارسددددددا  العامة على الةئو الوارد يف   ختضددددددعاألعمال،    بتصددددددريفوفيما يتعلق   
 القواعد اإلاراحملية للةمعية.

 صدجل القرار -سمبعما 

 18القمعدا 
 ةقة  المةةات

 صو  واحد.اإلدالء بالرحمليس،  ذلكييون ليل عضو يف اللةةة، مبا يف  

 19القمعدا 
 ا اختمذ القرار 

كقاعدة عامة، يةجمغي من ييون يددددددددددةع القرار يف اللةةة بتوافق اآلراء. إذا اسددددددددددتُةفد  مجيع اجلهود  -1
 األعضاء احلاضريأ واملصورني. أبمللجميةللتويل إ  قرار بتوافق اآلراء، رت   القرارا  

 مرفوضا . املقمح أبنهمو  الطرحعترب فسيُ إذا انقسم  األيوا  ابلتساوجل،  -2
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 20القمعدا 
 ععىن عزمرا "األعضمء احلمضران وايةةتني"

األعضددداء احلاضدددريأ ال يأ هو  عجمارة  األعضددداء احلاضدددريأ واملصدددورني     معىنألملراض ه ا القواعد،   
 ال يأ ستةعون عأ التصوي  يعتربون ملر مصورني. األعضاءو يدلون أبيوا م إوااب  مو سلجما . 

 21القمعدا 
 إجراء المةةات

لقواعدد املتعلقدة إاراء التصددددددددددددددويد  يف القواعدد اإلاراحمليدة ل،  رغيرمع مدا يلز  مأ  ،  مجمددم  اللةةدةطجمق  رُ  
 للةمعية.

 22القمعدا 
 االيمخماب 
 .السرجل ابالقماعر  مجيع االنت ااب   ُ  

 23القمعدا 
  االيمخماب إجراء

ابالنت دااب  الواردة يف القواعدد اإلاراحمليدة لقواعدد املتعلقدة  ل،  رغيرمع مدا يلز  مأ  ،  مجمددم  رطجمق اللةةدة 
 للةمعية.

 اللغم  -اثعدما 
 24القمعدا 

 لغم  اللجدة
ريون اللغا  العربية والصددديةية واإلنيليزية  مأ الة ا  الداخلي لالسدددماريةية،  38مع املادة    و شددديا   

 مأاليت سددددتسددددت دمها    (اللغا )والفرنسددددية والروسددددية واإلسددددجمانية لغا  اللةةة. سيأ للةةة من رقرر اللغة  
 عمل.الاللغا  الس  كلغا  

 25القمعدا 
 الحمجة الشئةاة

األخر ، إذا طلب ها إ  اللغا  اخلمس    السددددددددد رمام الجمياة  اليت رُد  أبجل مأ لغا  اللةةة   
 .مجل عضو مأ معضاء امل سسة ووفقا للقواعد ذا  الصلة

 26القمعدا 
 لغم  سخرى

ووز ألجل عضددو من يديل بجميان بلغة ملر لغا  اللةةة. يف ه ا احلالة، يقو  هو نفسدده بتوفر الممجة   - 1
 . األو    اللغة   ررمجة للةةة األخر  على  ا   إ  لغا    الممجة ستةد  ر من    ووز الشفوية إ  إحد  لغا  اللةةة.  

ب املممجني الشدددددددددددددفويني وسيأ من رسدددددددددددددتةد الممجة الشدددددددددددددفوية إ  اللغا  األخر  للةةة  مأ اان -2
 .مأ ه ا القجميل األو للمئيمة حيثما مميأ  إ  الممجة الشفوية املقدمة ابللغة 



 ICC-ASP/18/Res.1 

R1-A-101020 20 

 27القمعدا 
 الحمجة اخلطية

وهي ميضا اللغا  الرمسية    واليت   ابللةةة بلغا  اللةةة   اخلايةنشر مجيع التوييا  والواثحملق األخر   يتم   
 ( 8) ن ا  روما األساسي، ما مل يقرر رحمليس اللةةة خالف ذلك. دولة طرف واحدة على األقل يف  ل 

 الجم معم ا -اتسعما 

 28القمعدا 
 االجم معم 

 اللةةة خالف ذلك. رقررمغلقة، ما مل  ا اللةةة يف الس ااتماعا عقد رُ  -1
 عأ طريق األمني التةفي جل. بيان رمسيقد رقرر اللةةة إيدار  -2

 عراجعة القةاعد -عمشراا 

 29القمعدا 
 عراجعة القةاعد

قرارها مأ طرف ويتم إ،  حسدددددددددددب االقتضددددددددددداء  مرااعة ن ا  القواعد اإلاراحملية الداخلي ورعديله  وزو 
 اجلمعية للموافقة عليها.

 
 _______________ 
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