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، اختتمت مجعية الدول األطراف يف نظام روما ٢٠١١ديسمرب / كانون اآلول٢١ يف
 املتحدة يف ألمملدورا العاشرة يف املقر الرئيسي ") اجلمعية ("ةاألساسي للمحكمة اجلناية الدولي

  .نيويورك

 ثالث يف جلنة امليزانية واملالية ملدةانتخبت اجلمعية ستة أعضاء ويف اجلزء األخري من الدورة، 
إتام . و. مويل باالسيد صو، )األردن(، والسيد فوزي غرايبة )كندا(ت يدسأ  السيد هيوسنوات هم

، )سلوفاكيا(سيدة إيلينا سوبكوفا ، وال)إكوادور( إيسكيريدو، والسيدة مونيكا سانشيز )سرياليون(
 للحسابات هو  جديداً خارجياً مراجعاًنت اجلمعية أيضاًوعي). اليابان(والسيد ماساتوشي سوغيورا 

  .ملدة أربع سنوات) فرنسا(ديوان احملاسبة 

 من ٤وعالوة على ذلك، اعتمدت اجلمعية ستة قرارات بشأن التعاون، وتعديل القاعدة 
والقرار املتعلق امع،  وقواعد اإلثبات، وجرب األضرار، واملباين الدائمة، والقرار اجلالقواعد اإلجرائية

  .٢٠١٢مبيزانية عام 

الفعال ويف الوقت التعاون أمهية ويف القرار املتعلق بالتعاون، تناولت اجلمعية، يف مجلة أمور، 
التصديق اجة إىل أن يكون  وكذلك احل،األطراف مع احملكمةغري الدول  والدول األطرافبني املناسب 

  .على الصعيد الوطينذات الصلة تنفيذ االلتزامات  بمصحوباًعلى نظام روما األساسي 
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ئة الرئاسة ي من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات إىل تعزيز ه٤ويهدف تعديل القاعدة 
بتعيني القضاة يف ملتعلقة عن طريق تكليفها باختاذ القرارت ازيادة فعالية اإلجراءات القضائية و باحملكمة

  .٣٩ من املادة ١ للفقرة الشعب وفقاً

رابطة على نطاق احملكمة ويطلب القرار املتعلق جبرب األضرار إىل احملكمة أن تضع مبادئ مت 
القرار أمهية حتديد وجتميد أي ؤكد وي. جلربباوامر الفردية  عند إصدار األاحملكمةإليها لكي تستند 

مبا يف  تاحةبكافة الطرق امليف الوقت املناسب وفري املساعدة الفعالة ومن أجل تأصول للشخص املدان 
حصرياً قوم كد القرار أيضا أن املسؤولية عن جرب األضرار تيؤو. املعنيةالدول ب االتصال ذلك عن طريق

  .على املسؤولية اجلنائية الفردية للشخص املدان

يف إجناز املشروع األكيد اجلمعية زم اإلعراب عن عباين الدائمة  املتعلق باملرر القرارويك
الذي أمهية الدور كد القرار يؤ، باإلضافة إىل ذلكو.  مليون يورو١٩٠البالغ قدرها ددة امليزانية احملب

واملتطلبات الوظيفية للمشروع يف ضمان بقاء التصميم تقوم به جلنة املراقبة املعنية باملباين الدائمة 
إىل أدىن باين الدائمة املتكاليف ملكية ختفيض  و،يف حدود امليزانية املعتمدةجب السلطة املخولة هلا مبو

   . تسعة من األعضاء العشرة للجنة املراقبة ملدة سنتنيوانتخبت اجلمعية أيضاً. ممكنحد 

 االتباع الواجبة القرار اجلامع الذي يتضمن، يف مجلة أمور، اإلجراءات يضاًواعتمدت اجلمعية أ
حدى الدول األطراف أو غري األطراف اليت دخلت يف إعدم امتثال أي يف حالة عدم التعاون، يف حالة 
  .لتعاونبشأن الطلب حمدد مقدم من احملكمة مع احملكمة أو اتفاق خاص ترتيب 

   يورو، منها ١١١ ٠٠٠ ٠٠٠ووافقت احملكمة، بتوافق اآلراء، على اعتمادات يبلغ جمموعها 
ووافقت .  يورو لتجديد موارد صندوق الطوارئ٢ ٢٠٠ ٠٠٠ يورو للميزانية و١٠٨ ٨٠٠ ٠٠٠

  . موظفا٧٦٦ً تكون منالذي ي  على املالك الوظيفي للمحكمةاجلمعية أيضاً

 تشرين ٢٢ إىل ١٤وستعقد مجعية الدول األطراف دورا احلادية عشرة يف الفترة من 
 . يف الهاي، هولندا٢٠١٢نوفمرب /الثاين
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