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 القرارات -ألف

 ICC-ASP/6/Res.1القرار 

 فق اآلراء، بتوا٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤املعتمد يف اجللسة العامة السابعة، املعقودة يف 

ICC-ASP/6/Res.1 
 املباين الدائمة للمحكمة

 إن مجعية الدول األطراف، 

احملكمة مؤسسة قضائية دائمة وأا تتطلب، بصفتها " ، الذي أكد أن ICC-ASP/4/Res.2إىل قرارها إذ تشري 
" كافحة اإلفالت من العقابهذه، مباين دائمة وعملية متكنها من أداء واجباا بصورة فعالة وتعكس أمهية احملكمة يف م

 من تقريرها عن أعمال دورا اخلامسة ٨٦بعد األخذ بعني االعتبار توصية جلنة امليزانية واملالية الواردة يف الفقرة "وأوصى 
)ICC-ASP/4/27( بأن يبقي مكتب اجلمعية واللجنة هذه املسألة قيد النظر وبأن يقدما تقريراً إىل الدورة اخلامسة جلمعية ،
 )۱(،"لدول األطراف بشأن مسألة املباين الدائمة للمحكمةا

أن تركز احملكمة اجلنائية الدولية اآلن على " ، الذي طُلب فيه ICC-ASP/5/Res.1إىل قرارها وإذ تشري كذلك 
ختاذ قرار  دون سواه املتعلق بإقامة مباين حمددة الغرض تشيد يف موقع ألكسندر كزيرن، وذلك لتمكني اجلمعية من ا٣اخليار 

 ، "مستنري يف دورا املقبلة

االنتهاء يف أقرب وقت ممكن من إعداد املوجز " طلب إىل احملكمة ICC-ASP/5/Res.1إىل أن القرار وإذ تشري 
؛ "الوظيفي املفصل الذي سينطوي على احتياجات املستفيد ومقتضيات األمن مبا يعكس املرونة إزاء مستويات التوظيف

القيام، بالتشاور مع الدولة املضيفة، بإعداد "و" ور مع الدولة املضيفة، بإعداد تقديرات لتكلفة املشروعوالقيام، بالتشا"
جدول زمين مؤقت ينطوي على املقررات الرئيسية الواجب أن تتخذ وملخص ملسأليت التخطيط والترخيص وإستراتيجية 

 ،" حتدد قابلية املباين للتكيفللتخطيط تتعلق باملوقع وتبني النهوج النموذجية املمكنة اليت

تسهيال لالستعراض الذي جتريه " طلب إىل الدولة املضيفة ICC-ASP/5/Res.1إىل أن القرار وإذ تشري كذلك 
، تقدمي معلومات إضافية خبصوص العروض املالية واملتعلقة بقطعة األرض ٢٠٠٧جلنة امليزانية واملالية يف دورا الثامنة لعام 

عرض الدولة املضيفة اإلضايف، مبا يف ذلك اخليارات املمكنة والنهوج الالزمة إلدارة القرض املفتوح، وأية اليت يتضمنها 
قضايا قانونية أخرى تتعلق بفصل ملكية األرض عن املباين املقترحة وغري ذلك من املسائل اليت من شأا أن تكون موضوع 

بالتشاور مع املكتب ومع احملكمة، باقتراح اإلطار واملعايري والبارامترات "وأن تقوم " عقد يربم بني الدولة املضيفة واحملكمة
القانونية والطرائق الواجب أن تتوخى فيما يتعلق مبنافسة دولية تنظم لوضع تصميم هندسي معماري، مبا يف ذلك أي معايري 

 ،"للعملية السابقة لالختيار ولعملية االختيار ذاا

                                                      
 تشرين ٢٨رة الرابعة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدو  )۱(

 .، اجلزء الثالث)ICC-ASP/4/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣ –نوفمرب /الثاين
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اليت أعدا " باستعراض املعلومات" طلب إىل املكتب أن يقوم ICC-ASP/5/Res.1إىل أن القرار وإذ تشري 
أن حيدد الثغرات أو غري ذلك من اجلوانب الواجب أن تم ا احملكمة والدولة املضيفة وذلك "احملكمة والدولة املضيفة و

شاور مع احملكمة ومع الدولة املضيفة، أن يقوم، بالت"وطلب إىل املكتب " لتكون املعلومات كاملة ويف املستوى املطلوب
" بإعداد خيارات تتعلق يكل إداري للمشروع حيدد األدوار واملسؤوليات املنوطة بكل من اجلمعية واحملكمة والدولة املضيفة

أن يعد خيارات ملشاركة مجعية الدول األطراف مشاركة فعالة يف مشروع اهليكل اإلداري ومشروع "وطلب إىل املكتب 
 ،"يكل اإلشرايفاهل

  أن املكتب قام بإعداد واستعراض الوثائق اآلنفة الذكر،وإذ تالحظ

 بأمهية الدور الذي تؤديه احملكمة خالل العملية بأسرها، وإذ تسلم 

 أن عدد حمطات العمل اجلائز أن تعتمدها اجلمعية بالنسبة للمباين الدائمة ال يعين أن اجلمعية قد وافقت وإذ تالحظ
  حمدد بعينه من املوظفني للمحكمة وهو أمر تبت فيه سنوياً اجلمعية نفسها، على مستوى

 من تقرير ٩٢تقارير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورتيها الثامنة والتاسعة وخباصة الفقرة وإذ تضع يف اعتبارها 
 الدورة التاسعة،

ناء واليد العاملة والتركيبات ويئة قطعة األرض أن تكاليف تشييد املشروع الشاملة لتكاليف مواد البوإذ تالحظ 
 وأن تكاليف البناء اإلمجالية اليت تشمل مبلغاً احتياطياً ٢٠٠٧ مليون يورو بأسعار عام ١١٥واملرآب تقدر مببلغ ال يتجاوز 

رسوم تتعلق ورسوماً متعلقة باستخدام خرباء استشاريني ومقاولني والتضخم الناشئ قبل طرح العطاء وبعد طرحه وأية 
 تقدر يف الظرف الراهن مببلغ ال يتجاوز )۲(بتصاريح ومكوس وصندوق خاص بالسمات املظهرية املتكاملة واملتخصصة،

 ، ٢٠١٤ مليون يورو مبستويات أسعار عام ١٩٠

أن هذه التقديرات وضعت على أساس مباٍن دائمة تتألف من ثالث قاعات للمحاكمة جمموع وإذ تالحظ كذلك 
  حمطة عمل، ١ ٢٠٠ متر مربع وال تتجاوز٤٦ ٠٠٠األرضية اإلمجالية ال تتجاوز مساحتها 

أن التقرير السابق استبعد التكاليف ذات الصلة مبكتب مدير املشروع وتكاليف متويل املشروع وإذ تالحظ 
ن املباين املؤقتة إىل املباين والتكاليف ذات الصلة باملشروع غري ذات العالقة املباشرة بالبناء من قبيل تكاليف نقل احملكمة م

، واملنقوالت من قبيل األثاث ومعدات )وهذا يشمل النقل والتخزين ويئة املوقع اجلديد جلعله جاهزاً لالستخدام(الدائمة 
ة تكنولوجيا املعلومات واالتصال ويئة املساحات اخلضراء وتزويق املبىن والتكاليف ذات الصلة باالتصاالت والعالقات العام

 بالنسبة للمشروع والتكاليف ذات الصلة باملباين املؤقتة، 

بأن اجلمعية ستتخذ قراراً بشأن مظروف التكاليف النهائية الواجب اإلذن ا للمشروع على أساس وإذ تؤكد 
 تقديرات أكثر تفصيالً تلي املنافسة اليت ستنظم بشأن تصميم معياري، 

 بل ويف تاريخ أبكر إن ٢٠١٤مبانيها الدائمة يف أجل ال يتجاوز عام على نقل احملكمة إىل وإذ حيدوها العزم 
 أمكن، 

                                                      
  من قبيل النحوت الكبرية احلجم والفسيفساء وغري ذلك من القطع الكبرية اليت يتم إدماجها يف التصميم املعماري أو يف واجهة )۲(

 .ىن أو العمل على حفظ املناظر الطبيعيةاملب
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  أن املباين الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية ينبغي أن تشيد يف موقع ألكسندر كزيرن؛ تقرر -١

مستوى ال  املباين الدائمة يف )٣( ألغراض املنافسة املتعلقة بوضع تصميم معماري إبقاء تكاليف بناءتقرر كذلك -٢
 )٤(؛٢٠٠٧ مليون يورو بأسعار عام ١٠٣يتجاوز 

 ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٥بالعناصر الواردة يف عرض الدولة املضيفة املتضمن يف الرسالة املؤرخة تقبل  -٣
نة يف  فيما يتصل بتوفري قطعة األرض الكائ)٥(واملوجهة من وزير خارجية الدولة املضيفة إىل رئيس مجعية الدول األطراف

موقع ألكسندر كزيرن جماناً لتشيد عليها مباٍن حمددة الغرض؛ وفيما يتصل أيضاً بتغطية تكاليف جتهيز املوقع للبناء؛ وحتمل 
 التكاليف املرتبطة باختيار مهندس معماري؛ 

 ذا القرار؛ هل األول  بوضع تصميم معماري وفقاً للمرفقللدولة املضيفة أن تبادر بإطالق املنافسة املتعلقةتأذن  -٤

إنشاء جلنة مراقبة تابعة للدول األطراف بوصفها هيئة فرعية تابعة للجمعية تتوىل الرقابة اإلستراتيجية تقرر  -٥
 ذا القرار؛ هل الثاين مرفقللمشروع وفقاً لل

 : جلنة املراقبة املذكورة ما يليتطلب إىل  -٦

ئمة والتكاليف ذات الصلة، مبا يف ذلك توافق هذه مواصلة النظر يف خيارات متويل تشييد املباين الدا )أ(
اخليارات مع النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة، مع التركيز بوجه خاص على العرض الوارد يف 

 املوجهة من وزير خارجية الدولة املضيفة إىل رئيس ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٥الرسالة املؤرخة 
 ري توصيات إىل اجلمعية يف دورا املقبلة؛ مجعية الدول األطراف بغية توف

مواصلة حتديد وتوضيح تكاليف البناء التقديرية الشاملة للمشروع دف توفري توصيات فيما يتعلق  )ب(
 مبظروف التكلفة تقدم إىل اجلمعية يف دورا املقبلة؛ 

 مواصلة حتديد سائر التكاليف ذات الصلة باملشروع وبيان كمها؛  )ج(

اصلة رصد سري عمل اهليكل اإلداري للمشروع والقيام، عند االقتضاء، بتزويد اجلمعية بتوصيات مو )د(
 تتعلق بأية تسويات يقتضيها احلال؛ 

 إنشاء جملس إدارة للمشروع أساسه هيكل استشاري وتعاوين ثالثي على أن تسند ملدير املشروع املسؤولية تقرر -٧
 ذا القرار؛ هل الثالث مرفقع وفقاً للالنهائية عن اإلدارة الشاملة للمشرو

 ذا القرار؛ هل الرابع مكتب ملدير املشروع وفقاً للمرفقمسجل احملكمة اجلنائية الدولية إنشاء تطلب إىل  -٨

 ذا القرار؛ هل الثاين ير للمشروع وتوظيفه وفقاً للمرفق للجنة املراقبة بالبحث عن مدتأذن -٩

                                                      
 . هي تكاليف تشمل مواد البناء واأليدي العاملة والتركيبات واحلفاظ على املناظر الطبيعية وموقف للسيارات)٣( 
 جمموع املبلغ وتقضي املمارسة املتبعة بعدم توفري.  مليون يورو١١٥ يف املئة من تكاليف البناء التقديرية البالغة ٩٠ميثل هذا الرقم ) ٤(

 .التقديري حني انطالق املنافسة
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة املستأنفة، نيويورك،   )٥(

 .لرابع، املرفق ا)ICC-ASP/4/37منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٦يناير /  كانون الثاين٢٧-٢٦
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مكتب مدير ( إلحداث برنامج رئيسي سابع ٢٠٠٨ادة يف امليزانية الربناجمية لعام كإجراء استثنائي، الزيتقرر،  -١٠
 يورو لتتيسر إقامة مكتب مدير املشروع، وتوظيف مدير للمشروع وموظفني تابعني له ٢٠٨ ٥٠٠ميزانيته ) املشروع

 ار؛ ذا القرهل اخلامس شروع املباين احملددة يف املرفقولتغطية سائر التكاليف ذات الصلة مب

 وفقاً املسجل أن ينشئ صندوقاً استئمانياً لتشييد املباين الدائمة لغرض مشروع تشييد املباين الدائمةتطلب إىل  -١١
 ذا القرار؛ هل السادس للمرفق

 إىل املكتب أن يبقي هذه املسألة قيد النظر وأن يقدم تقريراً إىل اجلمعية يف دورا القادمة؛ تطلب  -١٢

 .ا القرار مبرفقاتههذتعتمد  -١٣
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  األولاملرفق
 املنافسة املتعلقة بالتصميم املعماري

ختول مجعية الدول األطراف، مبوجب هذا، هلولندا، بوصفها الدولة املضيفة، تنظيم منافسة تتعلق بالتصميم  -١
 .املعماري للمباين الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية تستند إىل ما يلي

 ة باملنافسة املتعلقة بالتصميم املعماريبارامترات خاص أوالً

 التكاليف )أ(

 فيما خيص املنافسة املتعلقة بالتصميم املعماري ال ينبغي أن تتجاوز تكاليف بناء املباين الدائمة  -٢
وتكاليف البناء تشمل تكاليف املواد واليد العاملة بالنسبة للهيكل، ). ٢٠٠٧بأسعار عام ( مليون يورو ١٠٣مقدار 

ويئة ) CAT 6(والكبالت الالزمة لتوفري خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصال ) املنشآت التقنية واملعدات(دمات واخل
واملبلغ اآلنف الذكر ال يشمل احتياطياً وأمواالً تكرس للسمات املظهرية . املناظر الطبيعية وتوفري مواقف للسيارات

اخلرباء االستشاريني كاملهندسني ومهندسي املناظر الطبيعية ومهندسي املتخصصة واملتكاملة واألجور اخلاصة خبدمات 
الديكور واملهندسني التقنيني وإدارة املشروع وعملية املراقبة واإلشراف والتصاريح واملكوس والزيادات يف األسعار لغاية 

 . وضرائب القيمة املضافة أو تكاليف التمويل٢٠١٤حلول عام 

 املساحة اجلملية )ب(

 متر مربع وينبغي أن يشمل ذلك ثالث قاعات ٤٦ ٠٠٠ ينبغي أن تتعدى املساحة اإلمجالية للمباين الدائمة ال -٣
وهذا الرقم اإلمجايل ال .  حمطة عمل على حنو ما هو موصوف يف امللخص املتعلق باحتياجات املستفيد١ ٢٠٠للمحاكمة و

 .لى هذا املوقع موقف ع٦٠٠يشمل مواقف السيارات واملفروض أن يكون هناك 

 ملخص احتياجات املستفيد ثانياً

ومكتب ) هيئة الرئاسة والدوائر(اهليئة القضائية : ستكون هناك مخس جمموعات مكانية سائدة باملباين الدائمة -٤
 مبا يف ذلك أمانة مجعية الدول األطراف ومكاتب أخرى هلا متطلبات مكانية حمدودة مثل مكتب(املدعي العام واملسجل 

 .، فضالً عن املدخل وجمموعة قاعات االجتماعات وجمموعة قاعات احملاكمة)هيئة متثيل املوظفني

والتعقيد املالزم للترتيبات املكانية يكمن يف حقيقة أن املنظمة حمكمة جنائية مؤلفة من أجهزة شىت منوطة ا  -٥
 باملنظمة ككل من قبيل اإلدارة على سبيل املثال تتطلب مث إن املسائل املتعلقة. مسؤوليات متميزة عن غريها من املسؤوليات

 .تعاوناً وثيقاً

لذلك فإن الترتيبات املكانية املتعلقة بربط اموعات بعضها ببعض تتحدد يف آن واحد بالقرب املكاين الالزم  -٦
ل إنشاء مناطق أربع مستويات وعالوة على ذلك، يتم الوفاء باملتطلبات األمنية من خال. فضالً عن الفصل املكاين املطلوب

 .األمن فيها متباينة
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فباإلضافة . وأنشطة احملكمة أثناء جلسات االستماع تتركز بالدرجة األوىل يف جمموعة قاعات احملاكمة واملدخل -٧
الزائرون إىل العاملني باحملكمة هناك املتهمون واحملامون والشهود والضحايا والدول والصحفيون واملنظمات غري احلكومية و

 .وجمموعات عديدة أخرى ستستخدم املباين

واالحتياجات احملددة يف املوجز الوظيفي خبصوص الترتيبات املكانية ومسألة الفصل والنوعية هدفها تأمني سري  -٨
 .العمل على حنو كفء وسلس بالنسبة لكل مشارك يف العمل دون اإلخالل باملتطلبات اليت تفرضها القوانني

 خيص العمل املنجز قبل جلسات االستماع وبعدها مبا يف ذلك كافة أنشطة الدعم األخرى، فسيتاح أما فيما -٩
وبالنسبة ملعظم األنشطة متثل املكاتب الثنائية الشكل املثايل . القسط الكبري منه عن طريق مكتب ومن خالل احلواسيب

عمل الذي يتطلب التركيز ويفي مبقتضيات التعامل مع للمكتب، بالنظر إىل أن هذا الشكل يتيح االئتالف بني االتصال وال
 . وقد اختريت املكاتب املخصصة لألفرق بالنسبة لبعض ااالت اليت تتطلب مستوى عالياً من العمل اجلماعي. مادة سرية

ىل ذلك، هناك باإلضافة إ). أمتار صافية( متراً مربعاً ١٩أما احلجم العادي للمكتب الثنائي فمحدد باعتباره يبلغ  -١٠
). أمتار صافية( متراً مربعاً ٣٠ و١٠مساحات قياسية خمتلفة أربع بالنسبة للمكاتب الفردية حمددة على أا تتراوح ما بني 

. والغرض يف هذا املقام هو توفري أكرب قدر من املرونة يف االستخدام من خالل إجياد عدد حمدود من مقاييس املكاتب
وهناك . ما تسند للوحدات الوظيفية باعتبارها تستخدم كمساحات أساسية يف نطاق مشروع ماوقاعات االجتماعات عادة 

 . قاعات اجتماعات أكرب تضمها جمموعة قاعات االجتماعات وميكن حجزها

 . ملخص الحتياجات املستفيداألول التذييلويرد يف  -١١

وجز متضمن لتفاصيل هذه املنافسة ويورد احتياجات وألغراض املنافسة املتعلقة بالتصميم املعماري سيتم إعداد م -١٢
 .ملرفقاملستفيد واملواصفات التقنية باالستناد إىل البارامترات اليت ينص عليها هذا القرار وا

 األسس القانونية  -ثالثاً

ات احلكومية كما ستقوم املنافسة املتعلقة بالتصميم املعماري على أساس اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن املشتري -١٣
 . أقره االحتاد األورويب

أما اإلجراءات فستستند إىل مبدأ اإلنصاف العام وعدم التمييز والتساوي يف املعاملة والشفافية كما هو منصوص  -١٤
وسيكون باب املشاركة يف هذه املنافسة مفتوحاً أمام املهندسني . عليه يف اتفاق منظمة التجارة العاملية اآلنف الذكر

 .ملعماريني من مجيع الدولا

 اهليكل  -رابعاً

. ستنظَّم املنافسة على أساس االختيار املسبق للمرشحني األكفاء وتأيت بعد ذلك مرحلة حتديد أفضل ثالثة تصاميم -١٥
لنظر، إن ويف أعقاب انتقاء هيئة االختيار ألفضل التصاميم الثالثة ميكن لس إدارة املشروع أن يدعو الفائزين إىل إعادة ا

لزم األمر، يف التصاميم اليت وضعوها، وجيري بعد ذلك، سواء يف وقت واحد أو وفق ترتيب تنازيل بدءاًً من الفائز باجلائزة 
 . األوىل، التفاوض يف أحكام وشروط العقد الالزم إلعداد التصاميم التفصيلية للمباين الدائمة
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 نشر اإلعالن على الصعيد العاملي  -خامساً

يقع اإلعالن على الصعيد العاملي عن املنافسة املتعلقة بوضع تصميم معماري وذلك بطريقة من الطرق اآليت س -١٦
 : ذكرها

نشرها يف الصحف الرمسية من خالل أبرز املكاتب الصحفية يف املناطق اجلغرافية اخلمس التابعة لألمم  )أ(
 املتحدة؛ 

 سة املعمارية يف مجيع أرجاء العامل؛ اإلعالن التجاري عنها يف أبرز جمالت اهلند )ب(

أو من خالل موقع على شبكة اإلنترنت تابع للدولة املضيفة يكرس للتصميم على أن يتم إجياد رابطة  )ج(
 . مبوقع احملكمة اجلنائية الدولية على شبكة اإلنترنت

قوم الدولة املضيفة بتوفري وست. وقد ترغب الدول األطراف يف نشر إعالنات بصدد هذه املنافسة كل يف بلده -١٧
 . النموذج الالزم هلذا الغرض

 . ويشجع املهندسون من خمتلف مناطق العامل ومن خمتلف املدارس على املشاركة يف هذه املنافسة -١٨

 إجراءات املنافسة  -سادساً

 : تتألف املنافسة من مرحلتني متعاقبتني مها -١٩

 ) االشتراك يف املنافسةالدعوة إىل(املرحلة السابقة لالختيار  )أ(
 مرشحاً استناداً إىل ٢٠استناداً إىل الردود اليت ترد بناء على اإلعالن العاملي ستقوم هيئة االختيار بانتقاء  

 . معايري مهنية ومعايري جودة معينة تتم دعوم إىل املشاركة يف املنافسة

 )مرحلة االختيار(املنافسة  )ب(

انتقاؤهم موجزاً خاصاً باملنافسة يتضمن كافة املعلومات الضرورية اليت سيتلقى املرشحون الذين يتم 
 .متكن املرشحني من تقدمي تصميم معني

واعتماداً على التصاميم . وسيطلَب من املرشحني الذين يتم انتقاؤهم وضع تصميم خاص باملباين الدائمة
م الفائزة استناداً إىل أفضل ما يالءم منها هذا اليت تقدم تنتقي هيئة االختيار ثالثة منها تكون هي التصامي

 .وهليئة االختيار احلق يف أن تتقدم بتوصيات إلدخال تغيريات على التصاميم. املشروع

وستكون . أما املعايري اخلاصة باالنتقاء فستحدد يف موجز خاص باملنافسة يمنح لكل مرشح مشارك دون سواه -٢٠
 .اس إغفال اهلوية لغاية انتهاء هيئة االختيار من املداوالت واالنتقاءاملشاركة يف املنافسة على أس

 .واللغة الرمسية للمنافسة هي اإلنكليزية -٢١

 املفاوضات -سابعاً

يف أعقاب انتهاء انتقاء هيئة االختيار ألفضل ثالثة تصاميم جيوز لس إدارة املشروع أن يدعو الفائزين إىل إعادة  -٢٢
زوم ذلك، يف تصاميمهم أخذاً بعني االعتبار أية توصيات تتقدم ا هيئة االختيار فيما يتعلق بالتصاميم اليت النظر، إذا رئي ل
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يبدأ جملس إدارة املشروع يف التفاوض حول أحكام وشروط ) املعاد فيها النظر(وعلى إثر حبث وتقييم التصاميم . يضعوا
ئمة مع الفائزين إما يف وقت واحد وإما على أساس تنازيل بدءاً بالفائز عقد خبصوص إعداد التصاميم املفصلة للمباين الدا

 . األول

والغرض من هذه املفاوضات هو إبرام عقد مع املهندس املعماري بوصفه الشخص الذي سيكون على رأس الفريق  -٢٣
اين واخلدمات املدنية وخدمات البناء سينطوي ذلك على أشغال املهندسني اخلرباء كاملعنيني منهم ياكل املب(املعين بالتصميم 

 ).واخلرباء االستشاريني املعنيني بالطاقة واملهندسني املعماريني املعنيني باملناظر الطبيعية وما إىل ذلك

 موافقة اجلمعية -ثامناً

زين ال إن انتقاء أفضل ثالثة تصاميم من قبل هيئة االختيار وشروع جملس إدارة املشروع يف التفاوض مع الفائ -٢٤
ينبغي تفسريه على أنه تفويض ضمين من جانب اجلمعية باالنتهاء من التخطيط العام أو وضع الصيغة النهائية للعقد املتعلق 

. إذ أن اجلمعية حتتفظ باحلق يف عدم املضي يف تنفيذ املشروع دون تغرميها ودون التزام قبل إبرام العقود. بالتصميم التفصيلي
 . ال بد من أن يأذنا بإبرام العقودواجلمعية أو من تفوضه

 هيئة االختيار -تاسعاً

إن البنود اليت ستناقش يف املرحلة السابقة لالنتقاء والتصاميم اليت توضع خالل مرحلة املنافسة ستبحث من قبل  -٢٥
 . هيئة اختيار مستقلة وهي اليت حتكم يف هذا الشأن

نفيذ احلكم الذي تصدره واختبار التفاصيل وتبت يف الترتيب النهائي وتقوم هيئة االختيار املعنية باملنافسة بت -٢٦
 .وتتقدم بتوصيات تتعلق بالتصاميم) إسناد اجلوائز(للتصاميم املوضوعة 

 . الثاين هلذا املرفق التذييلر فسيكون على النحو املوصوف يفأما تكوين هيئة االختيا -٢٧

) كالتخطيط املكاين والقضايا املالية والفنية(ري تقين يف ميادين معينة وستكون هليئة االختيار أمانة وفريق استشا -٢٨
 . وما يقدمه هذا الفريق االستشاري التقين من مشورة ال يلزم هيئة االختيار. مسخر خلدمتها

  اجلدول الزمين -عاشراً

 : سيكون اجلدول الزمين اخلاص مبنافسة وضع تصميم معماري كاآليت -٢٩
 ٢٠٠٨فرباير /شباط )البداية(تقدمي طلبات املشاركة اإلعالن عن  )أ(
 ٢٠٠٨أبريل / نيسان–مارس /آذار مرحلة االختيار املسبق )ب(
 ٢٠٠٨أبريل /نيسان  متنافسا٢٠ًاجتماع هيئة االختيار لتقوم باالنتقاء املسبق ملا أقصاه  )ج(
 ٢٠٠٨يوليه / متوز-مايو  /أيار تنظيم املنافسة )د(
 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول–أغسطس /آب بقالفحص املس )ه(
 ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول اجتماع هيئة االختيار النتقاء أفضل ثالثة تصاميم )و(
 ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول-نوفمرب/تشرين الثاين التفاوض مع الفائزين/مرحلة التنقيح االختياري )ز(
 ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين التفاوض حول شروط العقد )ح(



ICC-ASP/6/20 

30 

 األول تذييللا
 ملخص احتياجات املنظمة املستفيدة

 
 اموعة  اإلمجايل 

 ٢م  املكتب

 ٣٧٤٦   اهليئة القضائية

 ٧٦٠٨ مكتب املدعي العام

 ١٩٠٩٥   قلم احملكمة

 ١١٤٩ أمانة مجعية الدول األطراف

 ١٨٧ قسم املراجعة الداخلية للحسابات

 ٥٢ اهليئة املمثلة للموظفني
      

 ١٨٤٠ عة املؤمتراتجممو

 ٢٢٣٤ جمموعة املطاعم

 ٢٧١٦ جمموعة قاعات احملكمة

 ٢٤٠٢ املساحات املكرسة جلمهور احملكمة

 ٦٩٣ جمموعة االحتجاز

 ٦٩٨ جمموعة املداخل

 ٣١٣٢ املخازن، التخزين املركزي

 ٤٥٥٥٢ اموع
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 التذييل الثاين
 ٭تشكيل هيئة االختيار

 

 )رئيساً(ريني احلكوميني يف هولندا كبري املهندسني املعما )١(
 السيد ميلز كرويل

 ممثل اجلمعية، الدول األفريقية )٢(
 صاحبة السعادة السيدة مرمي بالك

 سفرية، نائبة مدير البعثة
 سفارة أوغندا، بلجيكا

 ممثل اجلمعية، الدول اآلسيوية )٣(
 صاحب املعايل السيد كيوكازو أوتا

 وزير
 سفارة اليابان، هولندا

 ممثل اجلمعية، دول أوروبا الشرقية )٤(
 صاحب السعادة السيد كالني فابيان

 سفري
 سفارة رومانيا، هولندا

 ممثل اجلمعية، دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب )٥(
 هويلي-صاحب السعادة السيد غيلربت شوين دي بورتوراس

 سفري 
 سفارة بريو، هولندا

 بية والدول األخرىممثل اجلمعية، دول أوروبا الغر )٦(
 صاحب السعادة السيد ميكو جوكيال

 سفري
 سفارة فنلندا، هولندا

 )اهليئة القضائية(ممثل احملكمة  )٧(
 ]حتدده احملكمة[

 )مكتب املدعي العام(ممثل احملكمة  )٨(
                                                      

٭
 يقوم كل عضو يف هيئة االختيار أو كل جمموعة من األعضاء يف هيئة االختيار، خالف املهندسني املعماريني، بإبالغ كبري  

 .املهندسني املعماريني يف هولندا باسم بديل أو بدالء قبل االجتماع األول هليئة االختيار
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 ]حتدده احملكمة[

 )قلم احملكمة(ممثل احملكمة  )٩(
 ]حتدده احملكمة[

 ممثل الدولة املضيفة )١٠(
 عام وزارة اخلارجيةأمني 

 ممثل بلدية الهاي )١١(
 عمدة الهاي

 ٭٭مهندس معماري )١٢(
 ]حيدد فيما بعد[

 ٭٭مهندس معماري )١٣(
 ]حيدد فيما بعد[

 ٭٭مهندس معماري )١٤(
 ]حيدد فيما بعد[

 ٭٭مهندس معماري )١٥(
 ]حيدد فيما بعد[

 ٭٭مهندس معماري )١٦(
 ]حيدد فيما بعد[

 ٭٭مهندس معماري )١٧(
 ]د فيما بعدحيد[

 

                                                      
٭٭
ندا املهندسني املعماريني وبدالئهم على أساس املؤهالت املهنية، واخلربة الدولية،  حيدد كبري املهندسني املعماريني احلكوميني يف هول 

 .والتنوع اإلقليمي، واملساواة بني اجلنسني
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  الثايناملرفق
 جلنة املراقبة

 اإلنشاء

 من املادة ٤تنشأ مبوجب هذا جلنة مراقبة للدول األطراف كهيئة فرعية تابعة جلمعية الدول األطراف عمال بالفقرة  -١
 . من نظام روما األساسي١١٢

 الوالية

معية يف تشييد املباين الدائمة للمحكمة اجلنائية الغرض من جلنة املراقبة هو توفري هيئة دائمة للعمل نيابة عن اجل -٢
 .وختتص جلنة املراقبة باملراقبة اإلستراتيجية للمشروع بينما خيتص مدير املشروع باألعمال اإلدارية الروتينية. الدولية

 :وبوجه خاص، تقوم جلنة املراقبة مبا يلي -٣

فه يف حدود امليزانية املقررة، وحتديد الرصد واملراقبة الشاملني للمشروع لضمان حتقيق أهدا )أ(
 املخاطر واملشاكل ذات الصلة وإدارا؛

إعداد املعلومات والتوصيات ومشاريع القرارات الختاذ قرار من اجلمعية بشأا، مبا يف ذلك  )ب(
 املسائل املتعلقة بتنفيذ اهليكل اإلداري؛

 ارات اإلستراتيجية الرئيسية مبا يف ذلكيف حدود السلطة املخولة هلا من اجلمعية، اختاذ القر )ج(

 اإلذن بتعديل نطاق املشروع وأهدافه عندما يتجاوز هذا اإلذن السلطة املخولة ملدير املشروع؛

 حل املسائل اليت حتال إليها من مدير املشروع أو احملكمة أو الدولة املضيفة؛ )د(

 . من جملس إدارة املشروعاإلذن بالتوقيع على العقود الرئيسية بناء على توصية  )ه(

 العضوية

 . دول أطراف من بينهم عضو واحد على األقل من كل جمموعة إقليمية١٠جلنة املراقبة هيئة مغلقة تتكون من  -٤

 االختيار

وإذا . ومدة الوالية سنتان وهي قابلة للتجديد. تعني اجلمعية أعضاء جلنة املراقبة بناء على توصية من املكتب -٥
من األفضل أن تكون من نفس (ة طرف من جلنة املراقبة، جيوز للمكتب أن يعني مكاا دولة طرفاً أخرى انسحبت دول

 .إىل حني انعقاد الدورة املقبلة جلمعية الدول األطراف) اموعة اإلقليمية

 االتساق

وإذا مل حيضر . اعاتينبغي أن تسعى الدول األطراف األعضاء إىل حتقيق االتساق يف متثيلها ويف حضور االجتم -٦
عضو يف جلنة املراقبة اجتماعني متتاليني، جيري رئيس جلنة املراقبة مشاورات مع هذا العضو ملعرفة مدى قدرته على مواصلة 

 .االشتراك يف جلنة املراقبة



ICC-ASP/6/20 

34 

 التصويت

القرارات باألغلبية وإذا تعذر التوصل إىل توافق اآلراء، تتخذ . ينبغي أن تسعي جلنة املراقبة إىل توافق اآلراء -٧
وتعين عبارة . وإذا تساوت األصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. البسيطة لألعضاء احلاضرين واملشتركني يف التصويت

ويعترب األعضاء . األعضاء احلاضرين الذي يدلون بأصوام باملوافقة أو الرفض" األعضاء احلاضرين واملشتركني يف التصويت"
 .ويت غري مشتركني يف التصويتالذين ميتنعون عن التص

 النصاب القانوين

 .يتحقق النصاب القانوين حبضور ستة أعضاء على األقل -٨

 الرئيس ونائب الرئيس

ولكل من الرئيس ونائب . وتكون هذه املدة قابلة للتجديد. تنتخب جلنة املراقبة رئيسا ونائبا للرئيس ملدة سنتني -٩
 .الرئيس صوت واحد

 وترية االجتماعات

وجيوز لكل من مسجل احملكمة . سنوياً أو حسبما يراه رئيس اللجنة ضرورياً جتتمع جلنة املراقبة أربع مرات -١٠
 .والدولة املضيفة أن يطلب انعقاد اللجنة للنظر يف أية مسألة عاجلة

 املداوالت السرية

، وجيوز هلا أن تدعو خرباء ومشاركني تتلقى جلنة املراقبة معلومات من مدير املشروع واحملكمة والدولة املضيفة -١١
وجترى مداوالت جلنة املراقبة يف جلسات سرية، ما مل يقرر . آخرين إىل تقدمي معلومات أو مدخالت يف اجللسات العلنية

 .رئيس اللجنة خالف ذلك

 اشتراك احملكمة والدولة املضيفة

 .حضور اجللسات العلنية للجنة املراقبةللمحكمة والدولة املضيفة وغريها من الدول األطراف احلق يف  -١٢

 دور اخلرباء التابعني للدول األطراف

 .تساعد جلنة املراقبة يف عملها جلنة خمصصة من اخلرباء التابعني للدول األطراف -١٣

 دور جلنة امليزانية واملالية

وتعرض جلنة . ماع من اجتماعات هذه اللجنةتقدم جلنة املراقبة تقريراً مرحلياً إىل جلنة امليزانية واملالية قبل كل اجت -١٤
 . املراقبة الطلبات اليت ترتب آثارا مالية على جلنة امليزانية واملالية الستطالع رأيها فيها

 دور املكتب

تقدم جلنة املراقبة تقارير منتظمة عن احلالة إىل املكتب وينبغي أن حتال مشاريع القرارات أو املعلومات اليت تعدها  -١٥
 . املراقبة إىل اجلمعية عن طريق املكتبجلنة

 تفويض السلطات
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 :جيوز للجنة املراقبة، بناء على تفويض من اجلمعية، القيام مبا يلي -١٦

 اختاذ اإلجراءات الالزمة لتعيني مدير املشروع؛ )أ(

للمسجل وممثل الدولة (البت يف تعيني، وجتديد تعيني، ووقف وإاء تعيني مدير املشروع  )ب(
 ؛)ضيفة احلق يف املشاركة يف البت ويف عملية التصويت فيهاامل

عندما يتطلب األمر قراراً يف إطار زمين ال يسمح بانتظار صدور قرار من اجلمعية، اإلذن بأي  )ج(
تعديل يف نطاق املشروع أو أهدافه أو تصميمه أو النفقات يف حدود صندوق الطوارئ املنشأ 

 ؛كجزء من امليزانية الربناجمية

أو مدير املشروع، بغية التوصل إىل /النظر يف أي نزاع جسيم بني احملكمة والدولة املضيفة و )د(
 .حلول منتجة وفعالة

يقدم رئيس جلنة املراقبة تقريرا إىل اجلمعية يف دورا التالية عن األعمال اليت قامت ا اللجنة بناء على تفويض  -١٧
 .السلطات

 الدعم

 .ة الدول األطراف املساعدة للجنة املراقبةتقدم أمانة مجعي -١٨
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  الثالثاملرفق
 جملس إدارة املشروع

 

تنشئ مجعية الدول األطراف مبوجب هذا جملس إدارة للمشروع بغرض توفري هيكل تعاوين واستشاري لإلدارة  -١
 .الشاملة ملشروع تشييد املباين الدائمة

 :ليكون جملس اإلدارة برئاسة مدير املشروع ويشم -٢

 احملكمة،  )أ(
 .الدولة املضيفة )ب(

يتقاسم مدير املشروع مجيع املعلومات املتعلقة باملشروع مع احملكمة والدولة املضيفة ويكفل الوصول إىل  -٣
 . املعلومات املتعلقة باملشروع

 بشأن القرارات جيري مدير املشروع مشاورات مع احملكمة والدولة املضيفة ويسعى إىل التوصل إىل توافق لآلراء -٤
غري أنه ال جيوز . وملدير املشروع يف حالة عدم التوصل إىل توافق لآلراء احلق يف اختاذ القرارات بنفسه. املتعلقة باملشروع

 .ملدير املشروع أن يتخذ قرارات من املمكن أن تؤثر على النطاق اإلمجايل للمشروع أو على تغطيته املالية

 . الثاينمن املرفق) د(١٦ و ١٠ بالفقرتني دارة أن يطلب انعقاد جلنة املراقبة عمالجيوز ألي عضو يف جملس اإل -٥
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  الرابعاملرفق
 مكتب مدير املشروع

 اإلنشاء

 .ويتوىل مدير املشروع رئاسة هذا املكتب. ينشئ مسجل احملكمة اجلنائية الدولية مكتبا ملدير املشروع -١

 االستقالل

عن قدم تقاريره مباشرة إىل اجلمعية وي،  الدول األطراف السلطة الكاملة جلمعية حتتيعمل مكتب مدير املشروع -٢
 .طريق جلنة املراقبة

 العالقة مع احملكمة اجلنائية الدولية

 أعاله، يكون مكتب مدير املشروع جزءا ال يتجزأ من احملكمة اجلنائية الدولية، ويلحق ٢دون اإلخالل بالفقرة  -٣
 .فو املكتب، لألغراض اإلدارية، بقلم احملكمةمكتب مدير املشروع وموظ

 االمتيازات واحلصانات

يتمتع موظفو مكتب مدير املشروع باعتبارهم جزءا من موظفي قلم احملكمة، وبالتايل من موظفي احملكمة، بنفس  -٤
 .احلقوق والواجبات واالمتيازات واحلصانات واملزايا اليت يتمتع ا موظفو احملكمة

 الوالية

كتب مدير املشروع مسؤول عن تشييد املباين الدائمة للمحكمة يف الوقت احملدد، بالتكاليف واملواصفات م -٥
ومدير املشروع هو املسؤول يف اية األمر عن إدارة املشروع بأكمله كما أنه املسؤول عن حتقيق أهداف . واجلودة احملددة

 .ودةاملشروع واملتطلبات املتعلقة بالتوقيت والتكلفة واجل

 املهام

 :مهمة مكتب مدير املشروع هي إدارة املشروع بأكمله، ويشمل هذا، يف مجلة أمور، ما يلي -٦

 املراقبة اليومية لألعمال التحضريية ملشروع املباين الدائمة وتنفيذها؛ )أ(

 حتديد االجتاه اإلستراتيجي إلدارة املشروع واألفرقة املعنية بالتصميم والتشييد؛ )ب(

  خطة إلدارة املخاطر املتصلة باملشروع وتنفيذها؛وضع )ج(

تقدير وتقييم التصميمات، وطلبات التعديل، واآلثار املالية، واملشاكل الناشئة، واحللول  )د(
 أو توقيت املشروع؛/املخففة أو أي قضايا أخرى قد تؤثر على تكاليف وجودة و

لة إىل جلنة املراقبة اليت ستحيط احملكمة عن احلا) أو حسب االقتضاء(تقدمي تقارير ربع سنوية  )ه(
 والدولة املضيفة علما مبضموا وكذلك املكتب؛

 إدارة املفاوضات املتعلقة بشروط وأوضاع اإلبقاء على املهندس املعماري وفريق التصميم؛ )و(
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 إدارة العطاءات وعمليات االختيار اليت يقوم ا فريق التشييد؛ )ز(

 حدود السلطة املخولة له من اجلمعية؛اختاذ القرارات يف  )ح(

التقييم وإسداء املشورة للجنة املراقبة بشأن القضايا اليت تتطلب قرارات يف حدود السلطة  )ط(
 املخولة هلذه اللجنة؛

 .التقييم وإسداء املشورة للجنة املراقبة بشأن القضايا اليت تتطلب قرارات من اجلمعية )ى(

 تكوين املكتب

 .مدير املشروع من مدير املشروع وموظفني للدعميتكون مكتب  -٧
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  اخلامساملرفق
   ٢٠٠٨ميزانية املباين الدائمة لعام آلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على ا

 

 املوارد من املوظفني -أوال

  ١-مدير مشروع برتبة مد )أ(

مة يف الوقت احملدد، بالتكاليف احملددة واجلودة سيكون مدير املشروع مسؤوال مسؤولية كاملة عن تسليم املباين الدائ
مبا تنطوي عليه  (١-وتفيد املقارنات اليت أجراها خرباء من الدولة املضيفة يف السوق احمللية يف هولندا بأن الرتبة مد. املطلوبة

تنافس وستسمح بتعيني مدير ستدعو إىل ال) من مزايا ضريبية وغري ذلك من املزايا املقدمة ملوظفي احملكمة اجلنائية الدولية
 فقط، فقد طبق معامل ٢٠٠٨يناير /وملا كانت عملية التوظيف ستتم يف كانون الثاين. حمترف يتمتع بقدر كاف من  اخلربة

 . يف املائة٥٠تأخري يف التوظيف نسبته 

  يورو٩٣ ٨٠٠: ٢٠٠٨التكاليف لعام 

  ٤-نائب مدير مشروع ومراقب مايل برتبة ف  )ب(

ب مدير املشروع يف املفاوضات اليت ستتم مع املهندس املعماري واألفرقة املعنية بالتصميم يف الربع األخري من سيشارك مكت
وسيكون نائب مدير املشروع الذي يتمتع خبربة .  بعد صدور قرار هيئة االختيار يف التصميم املعماري التنافسي٢٠٠٨عام 

وملا كانت عملية التوظيف ستتم يف وقت . شييد والتصميم يف حينه هاما للغايةمالية متعمقة يف تقييم العطاءات املتعلقة بالت
 . يف املائة٧٥ فقط، فقد طبق معامل تأخري يف التوظيف نسبته ٢٠٠٨ما من عام 

  يورو٣٣ ٠٥٠: ٢٠٠٨التكاليف لعام 

 الرتب األخرى- فئة اخلدمات العامةمساعد إداري من )ج(

وملا كانت عملية التوظيف . ظف إداري لتقدمي خدمات اإلدارة العامة والسكرتاريةسيحتاج مكتب مدير املشروع إىل مو
 . يف املائة٧٥ فقط، فقد طبق معامل تأخري يف التوظيف نسبته ٢٠٠٨ستتم يف وقت ما من عام 

  يورو١٥ ٦٧٥: ٢٠٠٨التكاليف لعام 

من املتوقع أن يستعني مدير املشروع يف البداية و. ٢٠٠٩وسيقدر مدير املشروع احلاجة إىل مساعدة إضافية يف ميزانية عام 
 .خبرباء استشاريني تسدد أجورهم من امليزانية املعتمدة للتكاليف التقديرية اإلمجالية للتشييد

 املوارد من غري املوظفني -ثانيا

 موظف تكنولوجيا معلومات دائم )أ(

 . يورو٧ ٠٠٠بية تبلغ قيمتها يلزم لكل حمطة عمل، طبقا لتقديرات احملكمة، أجهزة وبرامج حاسو

  يورو٢١ ٠٠٠: ٢٠٠٨التكاليف لعام 
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 أخصائي تكنولوجيا املعلومات )ب(

 .قد يلزم موارد حاسوبية متخصصة مبكتب مدير املشروع لتنفيذ عملية التشييد

  يورو١٠ ٠٠٠: ٢٠٠٨التكاليف لعام 

 التوظيف :ثالثا

وقد يتضمن ذلك استعمال موقع املنظمة على شبكة الويب، . عقد تلزم عملية تنافسية ومتخصصة لتوظيف مدير املشرو
وستحدد جلنة املراقبة، بالتشاور مع . أو استخدام وكالة متخصصة للتوظيف/وإعالنات بالصحف الدولية واملتخصصة، و

 .احملكمة والدولة املضيفة واخلرباء، أفضل وسيلة لبدء عملية التوظيف

  يورو٣٥ ٠٠٠: ٢٠٠٨التكاليف لعام 

 اآلثار املالية املترتبة على التكاليف :ابعار

  يورو٢٠٨ ٥٠٠: ٢٠٠٨جمموع التكاليف لعام 
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  السادساملرفق
 الصندوق االستئماين لتشييد املباين الدائمة

 اإلنشاء

 .للودائع املالية املخصصة لتشييد املباين الدائمة للمحكمة ينشئ مسجل احملكمة اجلنائية الدولية صندوقا استئمانيا -١

 األموال

ميول الصندوق االستئماين بالتربعات اليت تقدمها احلكومات، أو املنظمات الدولية، أو األفراد، أو الشركات، أو  -٢
 .أي كيانات أخرى

 تقدمي التقارير

يقدم مدير املشروع إىل جلنة املراقبة تقارير منتظمة عن األموال املوجودة يف الصندوق االستئماين ومصدرها  -٣
 .ك عن املصروفات من الصندوق االستئماينوكذل
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 املرفق السابع
 أعضاء جلنة املراقبة

 الدول األفريقية
 ياأفريقجنوب  -١

 الدول اآلسيوية
 اليابان -٢
 مجهورية كوريا -٣

 دول أوروبا الشرقية
 بولندا -٤

 جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 الربازيل -٥
 املكسيك -٦

 لغربية والدول األخرىدول أوروبا ا
 أملانيا -٧
 إيطاليا -٨
 سويسرا -٩

 اململكة املتحدة -١٠
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 ICC-ASP/6/Res.2القرار 

 ، بتوافق اآلراء٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤املعتمد يف اجللسة العامة السابعة، املعقودة يف 

ICC-ASP/6/Res.2 
 افتعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطر

 إن مجعية الدول األطراف،

أن كل دولة مبفردها تتحمل مسؤولية محاية سكاا من اإلبادة اجلماعية، وجرائم احلرب، إذ تضع يف اعتبارها 
واجلرائم ضد اإلنسانية، وأن الضمري اإلنساين ما زال يشعر بصدمة عميقة من جراء األعمال الوحشية اليت ال تتخيل واليت 

شتى من العامل، وأن احلاجة إىل منع أخطر اجلرائم اليت تقلق اتمع الدويل، وإىل وضع حد  إلفالت ارتكبت يف أحناء 
 مقتريف هذه اجلرائم من العقاب، هي حاجة مسلّم ا اآلن على نطاق واسع،

اين الدويل وحقوق بأن احملكمة اجلنائية الدولية أداة أساسية من أدوات تعزيز االحترام للقانون اإلنسواقتناعاً منها 
اإلنسان، وهي تسهم على هذا النحو يف ضمان احلرية واألمن والعدالة وسيادة القانون ويف منع الرتاعات املسلحة، واحلفاظ 
على السلم وتعزيز األمن الدويل والنهوض بعملية بناء السلم وحتقيق الصلح يف حقبة ما بعد الرتاعات وذلك بغية إقرار سلم 

 ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،مستدامة، وفقا 

بأن السلم الدائمة ال ميكن إقرارها دون عدل وأن السلم والعدل مها على هذا النحو شرطان واقتناعاً منها كذلك 
 تكميليان،

العدالة ومكافحة اإلفالت من العقاب أمران ال ينفصالن وجيب أن يبقيا المنفصلني وأن واقتناعاً منها أيضاً بأن 
 األساسي يف هذا الشأن التقيد عاملياً بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،من 

بالدور املركزي الذي تضطلع به احملكمة باعتبارها احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة الوحيدة ضمن نظام وإذ ترحب 
 العدالة اجلنائية الدولية الناشئ،

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ املؤرخ ٦٢/١٢معية العامة لألمم املتحدة بقرار اجلوإذ حتيط علماً مع التقدير 
 واملتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية وبالقرارات السابقة ذات العالقة باملوضوع،

 أمهية التعاون واملساعدة الفعالني والشاملني من جانب الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية حىت وإذ تشدد على
 حملكمة من أداء واليتها على النحو الصحيح،تتمكن ا

 املساعدة اليت قدمها اتمع املدين إىل احملكمة،وإذ تقدر حق قدرها 

  بأمهية التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن ما بني اجلنسني يف األجهزة التابعة للمحكمة،ووعياً منها

املراقبني والدول اليت ال تتمتع مبركز املراقب ضرورة تشجيع مشاركة الدول األطراف ووإذ تضع يف اعتبارها 
 مشاركة تامة يف دورات مجعية الدول األطراف وضرورة العمل على إبراز دور احملكمة واجلمعية على أوسع نطاق،



ICC-ASP/6/20 

44 

 باملخاطر اليت يواجهها املوظفون التابعون للمحكمة العاملون يف امليدان،ووعيا منها 

جهزا، من خالل اإلشراف اإلداري باألخص ومن خالل غريه من التدابري  يف مساعدة احملكمة وأورغبة منها
 املالئمة، على االضطالع باملهام املسندة إليها،

 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية واالتفاقات األخرى -ألف

منذ الدورة العادية اخلامسة  يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية طرفاًبالدول اليت أصبحت ترحب  -١
 الدول اليت ليست أطرافا يف نظام روما األساسي حىت اآلن إىل أن تصبح أطرافا فيه يف أقرب وقت ممكن؛وتدعو للجمعية 

 أن تبقي حالة التصديقات قيد االستعراض، وأن ترصد التطورات يف ميدان التشريعات التنفيذية بغية حتقيق تقرر -٢
وفري املساعدة التقنية املمكن أن تطلبها الدول األطراف يف نظام روما األساسي، أو الدول الراغبة يف أن أمور منها تسهيل ت

 تصبح أطرافاً فيه، من الدول األطراف األخرى أو من املؤسسات يف ااالت ذات الصلة؛

 تؤيد، و)۱(سي وتنفيذه تنفيذاً كامالً بتقرير املكتب املتعلق بتنفيذ خطة العمل لتحقيق عاملية نظام روما األساترحب -٣
 إىل املكتب أن يواصل رصد تنفيذ هذه اخلطة وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية أثناء تطلب و)۲(التوصيات الواردة فيه

 دورا السابعة؛ 

قة عنه  على وجوب احلفاظ على سالمة نظام روما األساسي والتقيد التام بااللتزامات التعاهدية املنبثتشدد -٤
 الدول األطراف يف نظام روما األساسي على تبادل املعلومات ودعم ومساعدة بعضها البعض حتقيقا هلذه الغاية، وتشجع

 أيضاً الدول اليت حتثالدول بأمهية تعزيز روح هذا النظام، ووتذكّر خاصة يف احلاالت اليت تتعرض فيها سالمته للخطر، 
  على أن تفي ذا التعاون يف أدائها لواليتها؛عليها التزام بالتعاون مع احملكمة

بالدول األطراف وبالدولة غري الطرف اليت أصبحت طرفاً يف االتفاق بشأن امتيازات وحصانات احملكمة ترحب  -٥
ة وأن  الدول اليت ليست أطرافاً حىت اآلن يف هذا االتفاق إىل أن تصبح أطرافاً فيه على سبيل األولويتدعواجلنائية الدولية و

 تدرجه يف تشريعاا الوطنية حسب االقتضاء؛ 

االتفاق بشأن امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية واملمارسة الدولية يقضيان بإعفاء املرتبات  بأنتذكّر  -٦
ت أطرافا حىت  الدول اليت ليسوتطلب إىلواألجور والبدالت اليت تدفعها احملكمة ملسؤوليها وموظفيها من الضرائب الوطنية 

اآلن يف هذا االتفاق أن تتخذ التدابري التشريعية وغريها من التدابري الالزمة، ريثما تصدق على االتفاق املذكور أو تنضم 
إليه، الكفيلة بإعفاء رعاياها املوظفني يف احملكمة من ضريبة الدخل الوطنية على املرتبات واألجور والبدالت اليت تدفعها هلم 

  جتنبهم بأي شكل آخر اخلضوع للضريبة على الدخل فيما يتعلق باملدفوعات اليت تؤدى هلم؛احملكمة، أو

 )۳( بني احملكمة اجلنائية الدولية والدولة املضيفة٢٠٠٧يونيه / حزيران٧بإبرام اتفاق املقر الذي مت يف ترحب  -٧
 ً باحتماالت مسارعة الدولة املضيفة إىل التصديق عليه؛ترحب أيضاو

                                                      
)۱( ICC-ASP/6/23. 
 .املرفق األول )۲(
)۳ (

ICC-ASP/5/Res.3املرفق الثاين ،. 
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 بناء املؤسسة -باء

 بالبيانات اليت قدمها إىل مجعية الدول األطراف كبار ممثلي احملكمة، مبن فيهم الرئيس واملدعي العام حتيط علما -٨
 واملسجل، فضالً عن املدير التنفيذي نيابة عن رئيسة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا وممثل جلنة امليزانية واملالية؛

 مبشاركة األمني العام لألمم املتحدة يف الدورة العادية السادسة للجمعية؛  ترحب -٩

مبا حتقق، بفضل تفاين موظفيها، من التقدم الكبري الذي أحرزته احملكمة على صعيد حتليالا حتيط علماً مع االرتياح  -١٠
من قبل الدول األطراف أو من قبل جملس األمن التابع وحتقيقاا وإجراءاا القضائية فيما يتعلق بشىت احلاالت اليت أحيلت إليها 

 ؛)٤(لألمم املتحدة

  بتواصل عمل احملكمة وبتعزيز وجودها يف امليدان؛حتيط علماً أيضاً -١١

من القواعد ) ٢(٢١طلبات االنضمام إىل قائمة أمساء احملامني اليت وضعت طبقاً ملا تقتضيه القاعدة تواصل تشجيع  -١٢
 عد اإلثبات وذلك ابتغاء تأمني التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن ما بني اجلنسني؛اإلجرائية وقوا

، بتقدمي تقرير حمدث إىل اجلمعية يف )٥( احملكمة إىل أن تقوم، واضعة يف االعتبار تعليقات جلنة امليزانية واملاليةتدعو -١٣
مام اجلهات العدلية اجلنائية الدولية بغية تقييم أثر شىت هذه دورا املقبلة يتناول شىت آليات املساعدة القانونية الراهنة أ

 اآلليات يف امليزانية، يف مجلة أمور؛ 

، إىل أن تقدم إىل اجلمعية يف دورا املقبلة )٦(احملكمة، أخذاً بعني االعتبار تعليقات جلنة امليزانية واملاليةتدعو أيضاً  -١٤
بالتشاور مع املنظمات ذات الشأن مبا يف ذلك جلنة الصليب األمحر الدولية ومفوضية تقريراً حمدثاً عن الزيارات األسرية، 

األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان لتقييم اجلوانب القانونية واملتعلقة بالسياسة العامة، يف مجلة أمور، فضالً عن البعد 
  األسرية؛  املتعلق حبقوق اإلنسان واألثر املترتب يف امليزانية على الزيارات

 بالعمل املهم الذي أجنزته اهليئات التمثيلية للرابطات القانونية الدولية مبا فيها أي رابطة قانونية دولية حتيط علما -١٥
  من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛٢٠ من القاعدة ٣ذي الصلة بالقاعدة الفرعية 

يف نيويورك التابع للمحكمة الذي يسمح بقيام تبادل وتعاون  العمل املهم الذي أجنزه مكتب االتصال تثين على -١٦
عن دعمها تعبر منتظمني وفعالني بني احملكمة وبني األمم املتحدة وبفعالية سري عمل املكتب والفريق العامل يف نيويورك و

 الكامل لعمل مكتب االتصال؛ 

 ؛)٧ (جلمعية العامة لألمم املتحدةبتقدمي التقرير الثالث الصادر عن احملكمة إىل اترحب أيضاً  -١٧

 القول بأن العالقات بني األمانة وسائر أقسام وتكرر بأمهية العمل الذي أجنزته أمانة مجعية الدول األطراف تسلم -١٨
احملكمة تنظمها مبادئ التعاون والتقاسم وحشد املوارد واخلدمات، على حتو ما هو مبني يف املرفق بالقرار 

                                                      
 ).٢٠٠٥ (١٥٩٣ قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة )٤(
)٥( ICC-ASP/6/12 ٧٤-٧٢، الفقرات. 
)٦( ICC-ASP/6/12 إىل آخر الفقرات٦٧، الفقرة . 
 .A/62/314وثيقة األمم املتحدة  )٧(
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ICC/ASP/2/Res.3،  بحث فيها وترحبمبشاركة مدير أمانة مجعية الدول األطراف يف اجتماعات جملس التنسيق اليت ت
 املسائل ذات االهتمام املتبادل؛

 باخلطوات اليت اختذا احملكمة يف سبيل تنفيذ مبدأ احملكمة الواحدة من خالل القيام بتنسيق األنشطة اليت ترحب -١٩
 ستويات، وذلك يف كنف االحترام الستقالهلا الالزم مبقتضى النظام األساسي؛تضطلع ا أجهزا على كافة امل

األمهية بالنسبة للمحكمة اليت يكتسيها إشراك اتمعات احمللية على صعيد احلاالت قيد التحقيق يف تؤكد جمدداً  -٢٠
لعمل على االستجابة للتوقعات ومتكني هذه عملية أساسها التفاعل البناء مع احملكمة دف تعزيز الفهم والدعم لواليتها، وا

 ، هلذا الغرض، احملكمة على تكثيف أنشطتها التوعويةتشجعاتمعات احمللية من متابعة وفهم عملية العدالة اجلنائية الدولية و
خطتها  على أن حتدث، عند االقتضاء، أيضاًاحملكمة تشجع ، و)٨(بوسائل منها تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية للمحكمة

من تطلب اإلستراتيجية بالتشاور مع أهم اجلهات الفاعلة وأن تعزز احلوار مع الدول األطراف خبصوص هذه املسألة، و
 املكتب أن يواصل احلوار مع احملكمة بشأن التوعية من خالل الفريق العامل يف الهاي؛

اخلطة اإلستراتيجية " باالستناد إىل الوثيقة املعنونة جبهود احملكمة الرامية إىل زيادة تطوير اخلطة اإلستراتيجيةترحب  -٢١
 احملكمة مبواصلة العمل املشترك مع املكتب فيما يتعلق بعملية التخطيط اإلستراتيجي توصي و)٩("للمحكمة اجلنائية الدولية

 كانون ١، املعتمد يف ICC-ASP/5/Res.2وبتنفيذها امللموس، وفيما يتعلق كذلك باملسائل ذات األولوية احملددة يف القرار 
 احملكمة أن تقدم إىل الدورة املقبلة جلمعية الدول األطراف معلومات مستوفاة عن اخلطّة تطلب إىل، و٢٠٠٦ديسمرب /األول

 اإلستراتيجية؛

 احملكمة بالتزامها مبوجب النظام األساسي أن تسعى، يف جمال تعيني املوظفني، لتحقيق التمثيل اجلغرايف تذكر -٢٢
ادل والتوازن ما بني اجلنسني وأعلى معايري الفعالية والكفاءة والرتاهة فضال عن السعي لتأمني اخلربات الالزمة بصدد الع

 قضايا حمددة تشمل، على سبيل الذكر ال احلصر، العنف ضد املرأة أو األطفال؛

 التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن  أمهية التحاور بني احملكمة ومكتب مجعية الدول األطراف بشأن تأمنيتشدد على -٢٣
 توصي، و)۱۰(بالتقرير املفصل الذي قدمه املكتب إىل مجعية الدول األطرافوترحب بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني 

نموذج املكتب مبواصلة العمل املشترك مع احملكمة يف سبيل استبانة السبل الكفيلة بتحسني التمثيل اجلغرايف العادل يف إطار ال
القائم، وذلك دون املساس بأي مناقشات جتري مستقبالً بشأن مالءمة النموذج احلايل أو عدم مالءمته فضالً عن إبقاء قضية 

  قيد االستعراض؛)۱۱(التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن ما بني اجلنسني

ة تتعلق بإنشاء آلية مراقبة مستقلة إىل  إىل أن تقدم، بالتشاور مع املكتب، مقترحات ملموسجمدداًاحملكمة تدعو  -٢٤
 الدورة العادية املقبلة جلمعية الدول األطراف؛

                                                      
)٨ (

ICC-ASP/5/12. 
)٩ (

ICC-ASP/5/6. 
)۱۰ (

ICC-ASP/6/22. 
)۱۱( ICC-ASP/6/22 ١٦ و١٥ والتوصيتان. 
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الدول على اختاذ التدابري الضرورية لتوفري احلماية الالزمة السم وخمتصرات وشعارات احملكمة مبا يتمشى مع حتث  -٢٥
 شعار أو ختم أو علم أو شارة تعتمدها اجلمعية أو  بأن تتخذ تدابري مماثلة كذلك فيما يتعلق بأيوتوصيقوانينها الوطنية 

 احملكمة؛

 أن احملكمة دعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل النظر يف تعديل النظام األساسي للمعاشات التقاعدية تالحظ -٢٦
دولية لرواندا على النحو الذي لقضاة حمكمة العدل الدولية، واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية ال

يؤمن عدم تلقي أي قاض سابق من أي من هذه احملاكم معاشاً تقاعدياً يف الوقت الذي يعمل فيه قاضياً لدى احملكمة اجلنائية 
 .الدولية

 التعاون والتنفيذ -جيم

الدولية واإلقليمية واتمع باجلهود اليت اضطلعت ا احملكمة يف سبيل تعزيز التعاون مع الدول واملنظمات ترحب  -٢٧
  على أن التعاون الفعال يظل أساسياً بالنسبة للمحكمة كي تضطلع بأنشطتها؛وتشدداملدين 

 احملكمة مواصلة تعزيز التنفيذ الكامل التفاق العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية واألمم املتحدة؛تناشد  -٢٨

 هوده الرامية إىل تعزيز التعاون بني األمم املتحدة وبني احملكمة؛ لألمني العام على جتعرب عن امتناا -٢٩

 لألمني العام وألمانة األمم املتحدة لدعمهما الرامي لتسهيل انعقاد الدورة اخلامسة املستأنفة تقديرها تعرب عن -٣٠
 ما خيص الدورات املقبلة للجمعية؛إىل مواصلة هذا التعاون فيتتطلع جلمعية الدول األطراف اليت ستلتئم مبقر األمم املتحدة و

اآلخذ يف التوسع بني احملكمة ومنظومة األمم املتحدة، على حنو ما يشهد به استضافة  بالتعاونتنوه مع التقدير  -٣١
 حماكمة أجرا احملكمة اخلاصة لسرياليون، والترتيبات التكميلية العديدة اليت وضعت يف النطاق الذي يوفره اتفاق العالقة بني

 احملكمة واألمم املتحدة؛

بتنفيذ اتفاق التعاون بني احملكمة وبني اإلحتاد األورويب، فضالً عن االتفاقات األخرى املربمة من طرف ترحب  -٣٢
 سائر املنظمات اإلقليمية تدعوي وفريقالتبكري بإبرام اتفاق تعاون مع اإلحتاد األتتطلع إىل احملكمة ومكتب املدعي العام، و

 القة إىل النظر يف إبرام مثل هذه االتفاقات مع احملكمة؛ذات الع

مجيع الدول اليت مت فيها وزع موظفني تابعني للمحكمة ومجيع اجلهات األخرى املمكن أن يعتمد عليها تناشد  -٣٣
ة وأن أولئك املوظفون كفالة أمن موظفي احملكمة وأن تعمل على منع اهلجمات اليت تشن ضد املوظفني التابعني للمحكم

 توفر التعاون واملساعدة القضائية الرامية إىل تيسري اضطالعهم بواليتهم؛

بأن التصديق على نظام روما األساسي جيب أن يواكبه على الصعيد الوطين تنفيذ لاللتزامات املترتبة عليه، تذكر  -٣٤
نون املتعلق باإلجراءات اجلنائية والتعاون من خالل التشريعات التنفيذية بالذات، وخباصة يف جماالت القانون اجلنائي والقا

 يف هذا املضمار، الدول األطراف يف نظام روما األساسي اليت مل تقم حىت اآلن باعتماد مثل وحتث،القضائي مع احملكمة، 
 هذه التشريعات التنفيذية على أن تقوم بذلك على سبيل األولوية؛

ا املنظمات والوكاالت الدولية وغريها من املنظمات يف جمال تعزيز  باألنشطة اجلارية اليت تضطلع حتيط علماً  -٣٥
  العدالة اجلنائية الدولية؛
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 ٧ و٦الدول، بالنظر خاصة إىل املبدأ األساسي املتمثل يف التكامل، على أن تدرج اجلرائم املبينة يف املواد تشجع  -٣٦
 ائم تستوجب العقاب وأن تضمن التنفيذ الفعال هلذه القوانني؛ من نظام روما األساسي يف قوانينها الوطنية بوصفها جر٨و

 احلاجة بالنسبة للدول األطراف والدول اليت على عاتقها واجب التعاون ألن تتعاون مع احملكمة يف تشدد على -٣٧
القبض إىل جماالت حفظ وتوفري األدلة، وتقاسم املعلومات وتأمني اعتقال وتسليم األشخاص الذين صدرت حبقهم أوامر 

 بقوة املنظمات الدولية واإلقليمية فضالً عن اتمع املدين على تكثيف دعمها تشجعاحملكمة ومحاية الضحايا والشهود و
 للمحكمة يف ما تبذله من جهود هلذه الغاية حسب االقتضاء؛

 على التعاون معها؛  الدول األطراف على مواصلة التعبري عن التأييد الدبلوماسي والسياسي للمحكمة وتشجع -٣٨

  الدول إبرام ترتيبات مع احملكمة فيما يتعلق بأمور منها إعادة توطني الشهود وتنفيذ األحكام؛تناشد -٣٩

، )۱۳( توصيات التقرير كما هي واردة يف املرفق ذا القرارتؤيد؛ و)۱۲( بتقرير املكتب عن التعاونحتيط علماً -٤٠
ق من أجل مواصلة العمل املتعلق بالتعاون يف كنف التنسيق الوثيق واحلوار مع احملكمة، املكتب تعيني جهة للتنسيتطلب إىل و
املكتب إىل تقدمي تقرير إىل مجعية الدول األطراف يف دورا العادية السابعة بشأن أي تطورات مهمة تستجد فيما تدعو و

 برمتها يف غضون سنتني أو ثالث رهناً بأمور منها  العودة إىل قضية التعاونتقررخيص التعاون، حبسب ما تراه مالئماً و
 احتياجات احملكمة؛ 

 مجعية الدول األطراف -دال

 ؛)۱٤(بآخر تقرير عن أنشطة احملكمة قُدم إىل مجعية الدول األطرافحتيط علماً  -٤١

عهد ليختنشتاين املعين  مل وتعرب عن تقديرها)۱٥( بتقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوانحتيط علماً -٤٢
 بأن وتسلمبتقرير املصري جبامعة برينستون الستضافته اجتماعا غري رمسي فيما بني الدورات عقده الفريق العامل اخلاص، 
سيعقد  الذي الفريق العامل اخلاص حباجة إىل أن ينهي أعماله يف موعد يسبق باثين عشر شهرا على األقل املؤمتر االستعراضي

 من نظام روما األساسي، حىت يكون يف موقف يسمح له بتقدمي مقترحات تتعلق حبكم يعىن ١٢٣ من املادة ١ وفقا للفقرة
، إىل اجلمعية لكي تنظر فيه أثناء ICC-ASP/1/Res.1 من النظام  األساسي وللقرار ٥ من املادة ٢بالعدوان، طبقا للفقرة 

 املؤمتر االستعراضي؛

أنفة للجمعية تكرس حتديداً ملناقشة املقترحات املتعلقة مبكان انعقاد املؤمتر بقرارها عقد دورة مستتذكّر  -٤٣
 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٦ إىل ٢االستعراضي فضالً عن اجتماعات الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان يف الفترة من 

الهاي ألعمال الفريق العامل اخلاص املعين تكريس يومني على األقل من الدورة السابعة اليت ستعقد يف تقرر يف نيويورك، و

                                                      
)۱۲(

ICC-ASP/6/21. 
 .املرفق الثاين )۱۳(
)۱٤ (

ICC-ASP/6/18 
 ٣٠ثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك، الو) ۱٥(

 .املرفق الثاين )ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤-نوفمرب/تشرين الثاين
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 يف نيويورك الختتام أعمال الفريق العامل ٢٠٠٩عقد دورة سابعة مستأنفة مدا مخسة أيام يف عام تقرر جبرمية العدوان، و
 اخلاص، حيدد موعدها املكتب الحقاً، على أن يسبق باثين عشر شهراً موعد املؤمتر االستعراضي؛ 

ول واملنظمات الدولية واألفراد والشركات وغريها من الكيانات التربع يف الوقت املناسب لفائدة الدتطلب إىل  -٤٤
الصندوق االستئماين مبا يسمح ألقل البلدان منواً وغريها من الدول النامية باملشاركة يف الدورة السنوية جلمعية الدول 

 عت؛ للدول والبلدان اليت سبق أن تربتعرب عن تقديرها األطراف و

الدول واملنظمات الدولية واألفراد والشركات وغريها من الكيانات التربع لفائدة الصندوق االستئماين تطلب إىل  -٤٥
  للجهات اليت سبق أن تربعت؛تعرب عن امتنااللضحايا و

م روما األساسي على  كافة الدول األطراف يف نظاحتثأمهية تزويد احملكمة مبا يلزم من املوارد املالية وتشدد على  -٤٦
أن حتول اشتراكاا املقررة بالكامل ويف املوعد احملدد هلا، أو يف حالة وجود متأخرات مستحقة عليها سابقاً، أن تسدد هذه 

 من النظام املايل والقواعد املالية وغريها من ١-١٠٥ من نظام روما األساسي، والقاعدة ١١٥املتأخرات فوراً وفقاً للمادة 
 ارات ذات الصلة اليت اختذا مجعية الدول األطراف؛القر

وتعرب عن الدول واملنظمات الدولية واألفراد والشركات وغريها من الكيانات أن تتربع لفائدة احملكمة تناشد  -٤٧
  لكل اجلهات اليت تربعت بالفعل؛تقديرها

 )۱٧(وصيات التقرير بصيغتها املرفقة ذا القرار تتؤيد و)۱٦(بتقرير املكتب عن متأخرات الدول األطرافحتيط علماً  -٤٨
أن على املكتب أن يستعرض بانتظام حالة املدفوعات املتلقاة خالل السنة املالية للمحكمة وأن تنظر يف التدابري تقرر و

 اإلضافية لتشجيع الدول األطراف على تسديد املدفوعات حسب االقتضاء؛ 

اف إبالغ الدول األطراف دورياً بأمساء الدول اليت استعادت حقوقها يف من أمانة مجعية الدول األطرترجو  -٤٩
 التصويت يف أعقاب تسديدها ملا عليها من املتأخرات؛ 

األمانة إعداد صيغة رقمية موحدة للنظام املايل والقواعد املالية، جبميع اللغات الرمسية الست للجمعية، تطلب إىل  -٥٠
 على شبكة اإلنترنت وتقوم بتحديثها كلما اقتضى األمر؛وإتاحة هذه الصيغة على املوقع 

املكتب إىل إنشاء ما يراه مالئماً من اآلليات وتقدمي تدعو  بعمل املكتب وفريقيه العاملني غري الرمسيني وترحب -٥١
 تقرير عن ذلك إىل مجعية الدول األطراف يتضمن نتائج أعماهلما؛

  املكتب إىل مواصلة هذه اجلهود؛ تدعولتواصل والتعاون بني هيئاته الفرعية وجبهود املكتب لكفالة اترحب أيضاً  -٥٢

، على أساس أن يقوم األمني العام لألمم املتحدة ٢٠١٠عقد مؤمتر استعراضي يف النصف األول من عام تقرر  -٥٣
عمل وتقرر أن تتم مناقشة  وتكون مدة هذا املؤمتر ما بني مخسة وعشرة أيام ٢٠٠٩يوليه /بتوجيه الدعوات إليه يف متوز

املقترحات املتعلقة بالتعديالت الواجب أن ينظر فيها املؤمتر االستعراضي أثناء الدورة الثامنة جلمعية الدول األطراف يف عام 
 ، وذلك بغية تعزيز توافق اآلراء واإلعداد اجليد للمؤمتر االستعراضي؛ ٢٠٠٩

                                                      
)۱٦( ICC-ASP/6/19. 
 .املرفق الثالث )۱٧(
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ت املمكن أن حتظى بتأييد واسع النطاق يفضل أن يكون رضائياً، بأن ، باإلضافة إىل التركيز على التعديالتوصي -٥٤
 استحسان تركيز املؤمتر تالحظ، ٢٠١٠أوضاع العدالة اجلنائية الدولية يف عام " لتقييم"يكون املؤمتر االستعراضي فرصة 

 املرحلي الذي قدمته جهة ً، يف هذا الصدد، بالتقريروحتيط علمااالستعراضي على عدد حمدود من املواضيع الرئيسية، 
  )۱٨(التنسيق والذي مت تعميمه يف الدورة السادسة جلمعية الدول األطراف؛

 أنه ينبغي أن تتاح للمجتمع املدين إمكانيات املشاركة يف املؤمتر االستعراضي حىت يقدم إسهامات فيه؛ تشدد على  -٥٥

ات، استناداً كذلك إىل املناقشات اليت أُجريت أثناء املكتب وإىل جهة التنسيق االضطالع مبشاورتطلب إىل  -٥٦
الدورة السادسة للجمعية، أخذاً كذلك بعني االعتبار القائمة غري اجلامعة باملعايري املوضوعية الواردة يف مرفق تقرير الفريق 

مبكان انعقاد املؤمتر االستعراضي العامل التابع جلمعية الدول األطراف املعين باملؤمتر االستعراضي، بغية تقدمي مقترحات تتعلق 
 ؛ ٢٠٠٨يونيه /إىل الدورة السادسة املستأنفة للجمعية يف حزيران

 املكتب مواصلة األعمال التحضريية املتعلقة باملؤمتر االستعراضي مبا يف ذلك بيان اآلثار املالية ترجو كذلك من -٥٧
 ة؛ والقانونية املترتبة، فضالً عن القضايا العملية والتنظيمي

 مشروع النظام الداخلي للمؤمتر االستعراضي الوارد يف وتقر )۱٩(بتقرير املكتب عن املؤمتر االستعراضيترحب  -٥٨
 ؛)۲۰(ذلك التقرير

 على استقالل أعضاء اللجنة؛ تؤكد جمدداً بأمهية العمل الذي أجنزته جلنة امليزانية واملالية وحتيط علماً  -٥٩

 للجنة امليزانية واملالية، تكون هذه اللجنة هي املسؤولة عن الفحص التقين ألي )۲۱(م الداخلي بأنه، وفقاً للنظاتذكر -٦٠
 أمهية كفالة أن متثَّل جلنة امليزانية واملالية يف كافة على تؤكدوثيقة تقدم إىل اجلمعية وتتضمن آثاراً مالية أو آثاراً يف امليزانية و

األمانة أن تعمد، تطلب إىل ول األطراف واليت جيري خالهلا النظر يف تلك الوثائق ومراحل املداوالت اليت جتريها مجعية الد
 هي وجلنة امليزانية واملالية، إىل وضع الترتيبات الالزمة لذلك؛ 

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٥ إىل ٢١أن تعقد جلنة امليزانية واملالية دورا املقبلة يف الهاي، يف الفترة من تقرر  -٦١
  دورة مدا مثانية أيام تقوم اللجنة بتحديدها؛ باإلضافة إىل

 من نظام روما األساسي، تلتئم مجعية الدول األطراف إما يف مقر احملكمة ١١٢ من املادة ٦بأنه وفقاً للفقرة تذكر  -٦٢
 أو يف مقر األمم املتحدة؛ 

مواصلة النظر تقرر أيضاً على التوايل، وعقد دوراا الثامنة والتاسعة والعاشرة يف الهاي ونيويورك والهاي تقرر  -٦٣
 يف أماكن انعقاد الدورات املقبلة للجمعية؛ 

                                                      
)۱٨( ICC-ASP/6/INF.3. 
)۱٩ (

ICC-ASP/6/17. 
 .املرفق الرابع )۲۰(
 ١٢-٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية، نيويورك، )  ۲۱(

 .، املرفق الثالث)A.03.V.13 ،ICC-ASP/2/10منشور األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٣سبتمرب /أيلول
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 يف مدينة ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ إىل ١٤بقرارها القاضي بعقد دورا السابعة يف الفترة من تذكر  -٦٤
 تعىن باالنتخابات؛  لدورة مستأنفة يف نيويورك ٢٠٠٩الهاي، مع تكريس يومني اثنني على األقل يف عام 

 .املكتب وضع مواعيد حمددة لدورة سابعة مستأنفة إضافية وإبالغ كافة الدول األطراف تبعاً لذلكتطلب إىل  -٦٥
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 املرفق األول

 توصيات بشأن خطة العمل لتحقيق عاملية نظام روما األساسي 
 كامالًللمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذها تنفيذاً 

 

 طرافإىل الدول األ
أن تواصل التزامها وجهودها، من خالل احلوار واألنشطة، الرامية إىل تعزيز عاملية نظام روما األساسي  -١

 .وتنفيذه تنفيذا كامال
أن تواصل تقاسم اخلربات الناجحة يف جمال التصديق على النظام األساسي والقرارات الصادرة عن  -٢

مع الدول اليت تساورها نفس الشواغل أو تواجه عقبات أو احملاكم الدستورية / احملاكم الوطنية و
 .قانونية

 .أن تقدم تقريرا إىل أمانة مجعية الدول األطراف بشأن التطورات ذات الصلة بتنفيذ خطة العمل -٣
 .أن تنظر، علي سبيل األولوية، يف تعيني جهة اتصال وطنية -٤

مية ودون اإلقليمية والرامية إىل تعزيز احملكمة اجلنائية أن تتابع املبادرات اليت قامت ا املنظمات اإلقلي -٥
الدولية من خالل االجتماعات املكرسة للمناقشات والقرارات والنظر يف إدراج بنود جديدة ووج 

 .ذات توجه عملي هلا صلة خبطة العمل

 إىل أمانة اجلمعية
م جهود الدول األطراف الرامية إىل أن تواصل االستفادة من كافة القدرات املتوفرة هلا يف سبيل دع -٦

 .تنفيذ خطة العمل
أن حتسن املوقع على الشبكة العاملية بصورة مستمرة حبيث يغدو احلصول على الوثائق املفيدة أيسر  -٧

 .ألغراض العاملية والتنفيذ الكامل

 إىل اجلمعية
 .أن تواصل رصد تنفيذ خطة العمل عن كثب -٨
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 املرفق الثاين

  التعاونتوصيات بشأن
 ۱التوصية 

ينبغي جلميع الدول األطراف أن تؤمن سن التشريعات التنفيذية والتشريعات ذات الصلة بالتحقيق يف اجلرائم  
  .)۱(مبقتضى العهد ومقاضاة مرتكبيها والتصديق على االتفاق املتعلق بامتيازات احملكمة وحصاناا

 ۲التوصية 

يف إنشاء آلية لتقاسم املعلومات بني الدول األطراف يف جمال صياغة وتنفيذ ينبغي جلمعية الدول األطراف أن تنظر  
وبوسع احملكمة، كدليل لذلك، أن تعني جهة . وميكن لألمانة أن تضطلع ذه املهمة أو توفر هلا الدعم. التشريعات التنفيذية

 .ص، رهنا بالشروط املنصوص عليها قانوناتنسيق لتنفيذ التشريعات وإبالغ الدول األطراف بالتفاصيل املتعلقة ذا الشخ

 ۳التوصية 

. ينبغي جلميع الدول األطراف أن تقوم، حيثما يكون ذلك مناسبا، باستعراض تشريعاا التنفيذية لتحسني أدائها 
 .وميكن أن تسند هذه املهمة إىل جهة التنسيق الوطنية اليت تضطلع ا بالتعاون مع السلطات ذات العالقة باملوضوع

 ٤التوصية 

أو للجمعية، من خالل هيئاا الفرعية، أن تنظم عالقات عمل أو حلقات دراسية / ميكن للدول األطراف و 
إقليمية أو عاملية لفائدة اخلرباء الوطنيني وجهات التنسيق املعنية بصياغة وإنفاذ التشريعات التنفيذية، وميكن القيام بذلك 

 .مبساعدة من أمانة اجلمعية

 ٥ التوصية

ينبغي للدول األطراف أن تنظر بإمعان يف السبل اليت تتيح توفري الدعم للدول الراغبة يف إبرام اتفاقات بشأن إعادة  
توطني الشهود واتفاقات إلنفاذ األحكام الصادرة ولكنها ال متلك القدرة على ذلك، معتمدة يف هذا الشأن على أمور منها 

 .امج اإلصالح القضائي وغري ذلك من أشكال التعاوناإلدارة الرشيدة وسيادة القانون وبر

 ٦التوصية 

ينبغي جلمعية الدول األطراف أن تنظر يف تكليف األمانة مبهمة تيسري االتصال ما بني الدول األطراف املهتمة  
 .بتوفري الدعم والدول األطراف الراغبة يف تلقي ذلك الدعم

                                                      
 تشرين ٢٣الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدويل، الدورة اخلامسة، نيويورك،  )۱(

، اجلزء الثالث، القرار )ICC/ASP/5/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية ( ٢٠٠٦ديسمرب /  كانون األول١-نوفمرب/ الثاين
ICC/ASP/5/Res.3 ٣٣ إىل ٣١، الفقرات. 
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 ٧التوصية 

عيني جهة تنسيق وطنية مكلفة مبهمة تنسيق وإدماج املسائل املتعلقة باحملكمة ميكن أن تنظر الدول األطراف يف ت 
 .ضمن أنشطة املؤسسات احلكومية

 ٨التوصية 

وميكن للدول األطراف أن تنظر باإلضافة إىل ذلك، استنادا إىل أنشطة جهة التنسيق، يف إرساء آلية تنسيق أكثر  
وميكن هلذه اآللية أن تعاجل مجيع القضايا ذات .  فريق عامل أو فرقة عاملةاستدامة إما عن طريق جهة التنسيق أو من خالل

 .الصلة باحملكمة

 ٩التوصية 

ميكن للدول األطراف أن تعني جهة تنسيق داخل السفارات ذات الشأن لتكون مهزة الوصل ما بني احملكمة وجهة  
 .التنسيق الوطنية

 ١٠التوصية 

ات عمل رفيعة املستوى إىل الدول األطراف اليت تسهم يف إدماج املسائل ينبغي أن تواصل احملكمة أداء زيار 
 .املتعلقة باحملكمة يف األنشطة الرئيسية وإشاعة الوعي بدور احملكمة اجلنائية الدولية داخل الدوائر الوطنية

 ١١التوصية 

صاالت الثنائية اليت جتريها ينبغي أن تعرب الدول األطراف مىت ما أمكن، عن الدعم للمحكمة وأن تعمل يف االت 
 .على نشر الوعي باألنشطة العامة واملكرسة للحاالت اليت تضطلع ا

 ١٢التوصية 

يتعني على الدول أن توفر للمحكمة، حيثما أمكن، ما تطلبه يف سياق الفحوص األولية من معلومات أساسية  
 .ذات عالقة باملوضوع

 ١٣التوصية 

أبكر مرحلة ممكنة بعد فتح حتقيق، الدول األطراف مبا هي حباجة إليه من املعلومات ينبغي للمحكمة أن توايف، يف  
 .اليت تكون مفيدة بالنسبة لذلك التحقيق، على حنو يتفق مع املتطلبات القانونية وغريها من املتطلبات

 ١٤التوصية 

من خالل جهات التنسيق يتعني على الدول األطراف أن تنخرط، عند االقتضاء، يف حوار نشط مع احملكمة،  
 .وجهات االتصال، وتقيم كل حالة على حدة الستبانة ما إذا كان تتوافر لديها املعلومات األساسية اليت تفيد احملكمة
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 ١٥التوصية 

يتعني على الدول األطراف أن تعني، يف أبكر وقت ممكن من التحقيق، اجلهات املعنية يف سلكها اإلداري  
. تتأكد من وجود اإلجراءات املالئمة واملتفق عليها ملعاجلة الطلبات القضائية يف الوقت املناسبوالقضائي الوطين، وأن 

 .وميكن القيام بذلك عن طريق وضع دليل إجرائي، حيثما يكون ذلك مالئما

 ١٦التوصية 

ل منها إصدار يتعني على الدول األطراف، عند االقتضاء، أن تيسر ملسؤويل احملكمة الوصول إىل الشهود عرب سب 
  .عند اللزوم“ طوارئ”تأشريات 

 ١٧التوصية 

يتعني على مجيع الدول األطراف أن تسهم، حسب االقتضاء، يف توليد الدعم السياسي والزخم يف عملية إلقاء  
خالل القبض يف الوقت املناسب على األشخاص املطلوبني وتسليمهم، سواء من خالل االتصاالت الثنائية اليت جتريها أو من 

 .األنشطة اليت تضطلع ا املنظمات اإلقليمية والدولية

 ١٨التوصية 

يتعني على الدول األطراف أن تنظر يف وضع مبادئ توجيهية أو ترتيبات و مذكرات تفاهم خبصوص توفري الدعم  
 .اللوجسيت أن جيعل احملكمة واعية باألحكام والشروط اليت تنطبق على هذه املساعدة

 ١٩التوصية 

تعني على الدول أن توفر، قدر املمكن، قائمة مرجيعة عامة باخلطوات الواجب اختاذها لنقل األشخاص وإبرام ي 
 .اتفاق شامل خيص هذا النقل

 ٢٠التوصية 

يتعني على مجيع الدول األطراف أن تنظر فيما إذا كان من املمكن، بناء على طلب يوجه إليها، أن توفر لدولة  
تبه م املساعدة التقنية والدعم، من قبيل تقاسم املعلومات وتوفري التدريب التخصصي لألفراد يوجد يف إقليمها مش

 .املسؤولني عن إنفاذ القانون

 ٢١التوصية 

ينبغي للدول األطراف وجلمعية الدول األطراف أن تنظر يف السبل اليت تتيح تقاسم اخلربات املتعلقة بالقضايا ذات  
 .ص ونقلهم، وذلك عن طريق جهة عامة للتنسيق تعينها مجعية الدول األطرافالصلة بالقبض على األشخا

 ٢٢التوصية 

السلطات الوطنية التابعة هلا بالعمل على / جهات التنسيقيتعني على الدول األطراف أن تنظر يف مسألة تكليف 
 .معاجلة القضايا املتعلقة حبماية الشهود معاجلة وافية
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 ٢٣التوصية 

السلطات الوطنية التابعة هلا أن تنخرط يف حوار /ول األطراف أن تنظر يف تكليف جهات التنسيقيتعني على الد 
لتقصي إمكانيات احلصول على مساعدة حلماية الشهود، مبا يف ذلك املساعدة العملية يف امليدان من قبيل تعزيز جندة 

 . املهددين

 ٢٤التوصية 

ات املتعلقة حبماية الشهود والقضايا ذات الصلة بالضحايا وأفرق قد ترغب مجعية الدول األطراف يف رصد التطور 
  . الدفاع باعتبار ذلك جانبا مهما من جوانب ملف التعاون

 ٢٥التوصية 

يتعني على مجيع الدول األطراف موافاة احملكمة بالتفاصيل املتعلقة باالتصال فيما خيص الشخص املسؤول عن  
 .أو نيويورك/ ية يف كل من الهاي وبروكسيل وذلك بسفاراا وبعثاا الدبلوماس

 ٢٦التوصية 

يتعني على الدول األطراف أن تبحث سبل حتسني اإلجراءات الوطنية واالتصال باحملكمة فيما خيص تبادل  
 .  املعلومات السرية

 ٢٧التوصية 

 .ملساعدة التشغيليةينبغي أن تضع احملكمة يف اعتبارها إمكانية تقاسم األعباء يف ما تقدمه من طلبات ا 

 ٢٨التوصية 

يتعني على مجيع الدول األطراف أن تسعى، قدر اإلمكان، لتلبية الطلبات الواردة من أفرق الدفاع واخلاصة  
 وينبغي للمحكمة أن تيسر هذا األمر من خالل تقصي السبل املمكن أن تتيح ألفرق الدفاع االستفادة -بالدعم التشغيلي

 .بني احملكمة والدول األطرافمن الترتيبات القائمة 

 ٢٩التوصية 

يتعني على مجيع الدول األطراف أن تسهم، قدر املمكن، يف قوائم اخلرباء وأن توفر ما يقدمونه من مساعدة  
 . بشروط مالية مواتية

 ٣٠التوصية 

ول تعيينهم يف يتعني على مجيع الدول األطراف أن تعيد النظر يف إمكانيات السماح للمسؤولني احلكوميني بقب 
وظائف قصرية األجل باحملكمة فضال عن النظر يف السبل اليت تكفل منح هؤالء املوظفني إذنا بالغياب لتمكينهم من قبول 

 .تعيينهم يف مناصب آلجال أطول
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 ٣١التوصية 

 يف السبل -مة هي واحملك-يتعني على مجعية الدول األطراف واهليئات الفرعية املناسبة التابعة هلا أن متعن النظر 
 .  الكفيلة بقيام تعاون ما بني احملكمة وآلية االستجابة السريعة للعدالة وفقا لنظام روما األساسي

 ٣٢التوصية 

ضمان املعرفة والفهم املتبادل بقدر كاف لوالية وأنشطة املنظمتني، وضمان االتصاالت املنتظمة بني املسؤولني  
وة على االتصاالت بالربيد االلكتروين واهلاتف، ميكن تصور اتصاالت مباشرة أخرى وعال. باحملكمة وموظفي األمم املتحدة

 .على هيئة اجتماع أو حلقة عمل سنوية،  أو على هامش الزيارات، مثال

 ٣٣التوصية 

 .مواصلة الزيارات املنتظمة الرفيعة املستوى وكذلك زيارات العمل باألمم املتحدة 

 ٣٤التوصية 

ت املنتظمة مع إدارة الشؤون القانونية، ينبغي أن تقوم احملكمة باالشتراك مع األمم املتحدة عالوة على اللقاءا 
 .بتقييم حالة التعاون بصفة دورية من أجل حتسينها عند االقتضاء وعندما يكون ذلك ممكنا

 ٣٥التوصية 

 . بوجه أفضلينبغي أن تستخدم احملكمة اإلمكانيات القائمة لتبادل املوظفني مع األمم املتحدة 

 ٣٦التوصية 

بقدر اإلمكان وبقدر ما تسمح به املتطلبات النظامية، ينبغي أن تبقي احملكمة الكيانات ذات الصلة باألمم املتحدة  
 .على علم بالتقدم احملرز يف القضايا واحلاالت قيد البحث

 ٣٧التوصية 

كما ينبغي أن  التعاون كلما كان هذا ممكنادون اإلخالل باملتطلبات العملية والنظامية، ينبغي توحيد طلبات  
 .تكون حمددة بقدر اإلمكان

 ٣٨ التوصية 

ينبغي أن تواصل احملكمة االستفادة من املعارف اخلاصة يف منظومة األم املتحدة، مثل مشاركة األطفال يف  
 .اإلجراءات القضائية، وتوسيع نطاقها عند اإلمكان

 ٣٩التوصية 

، مبا يتفق مع املتطلبات النظامية، قدراا ومعارفها ومعلوماا على منظومة األمم وقد تعرضت احملكمة أيضا 
 .املتحدة، مبا حيقق الفائدة للطرفني
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 ٤٠التوصية 

ينبغي أن تواصل احملكمة ممارستها املتعلقة بإرسال تقرير سنوي عن عمل احملكمة إىل األمم املتحدة، فضال عن  
 .يس احملكمة أمام اجلمعية العامةالكلمة السنوية اليت يلقيها رئ

 ٤١التوصية 

ينبغي أن يواصل مكتب االتصال يف نيويورك متكني التعاون امللموس عن طريق التأكد من أن مجيع القنوات  
الالزمة مفتوحة بني املؤسستني، مبا يف ذلك أمانة اجلمعية، وعن طريق تيسري تبادل املعلومات، وعن طريق العمل كمكتب 

 .ضايا املتصلة بالتعاونفرعي للق

 ٤٢التوصية 

يف االتصاالت مع األمني العام واملسؤولني اآلخرين الرفيعي املستوى باألمم املتحدة وكذلك يف االتصاالت مع  
 .املوظفني املعنيني باألمم املتحدة، ينبغي توضيح اهتمامات ووالية احملكمة وتوفري الدعم الفعلي هلا

 ٤٣التوصية 

 الدول األطراف إىل حصول أعضاء البعثات الدائمة، مبا يف ذلك اخلرباء اإلقليميني والعسكريني، ينبغي أن تسعى 
وميكن االستفادة يف هذا الشأن مثال بالعروض اليت تقدمها جمموعة . على معارف مالئمة بشأن احملكمة والنظام األساسي

 . أصدقاء احملكمة اجلنائية الدولية على اإلنترنت

 ٤٤التوصية 

ينبغي أن تشجع الدول األطراف جمموعة أصدقاء احملكمة اجلنائية الدولية على اخلروج من دائرة مجهورها التقليدي  
اليت تتكون من املستشارين القانونيني وعلى القيام مثال بتنظيم أنشطة أكثر حتديداً تستهدف مجهوراً أوسع نطاقاً، وينبغي أن 

 .على املشاركة يف هذه األنشطةيشجع املستشارون القانونيون زمالءهم 

 ٤٥التوصية 

ينبغي بقدر اإلمكان مواصلة اإلشارة إىل احملكمة يف قرارات اجلمعية العامة والقرارات األخرى، وينبغي اإلشارة  
 .إيل احملكمة يف القرارات األخرى عند اإلمكان

 ٤٦التوصية 

 . الدولية وينبغي تعزيز هذا القرار، عند اإلمكانينبغي االستمرار يف صدور قرار سنوي بشأن احملكمة اجلنائية 

 ٤٧التوصية 

ينبغي أن تشري الدول األطراف يف البيانات اليت تديل ا أمام احملافل ذات الصلة املختلفة، مثل البيانات اليت تديل  
 .ا أثناء املناقشة العامة باجلمعية العامة، إىل احملكمة
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 ٤٨التوصية 

ل األطراف بقية الدول بواجب التعاون وأن تطالب يف بياناا بالوفاء ذا الواجب، السيما ينبغي أن تذّكر الدو 
 .  فيما يتعلق بالقبض والتسليم

 ٤٩التوصية 

ينبغي أن تراعي الدول األطراف، عند النظر يف الترشيح للعضوية يف أجهزة األمم املتحدة، مدى استعداد ورغبة  
 كامال مع احملكمة ومدى رغبتها واستعدادها ألن تكون دولة طرفا يف نظام روما األساسي، الدول املرشحة للتعاون تعاونا
 .إن مل تكن طرفا باحملكمة بعد

 ٥٠التوصية 

يف اموعات اإلقليمية، ينبغي أن تأخذ الدول األطراف احتياجات ومصاحل ووالية احملكمة يف االعتبار وأن  
 .وميكن استخدام اموعات اإلقليمية يف تقاسم املعلومات أيضا. مناسباتطرحها على املائدة عندما يكون ذلك 

 ٥١التوصية 

ينبغي أن تأخذ الدول األطراف األعضاء يف جملس األمن احتياجات ومصاحل ووالية احملكمة يف االعتبار عند 
عثات جملس األمن، ومبادرات مناقشة واختاذ قرار بشأن املسائل ذات صلة مثل العقوبات، وواليات قوات حفظ السالم، وب

 .السالم، مع احترام استقالل كل من الطرفني

 ٥٢التوصية 

قد تستفيد الدول األطراف من خربات ومعارف املنظمات غري احلكومية يف اجلهود اليت تبذهلا ملساعدة احملكمة يف  
 .الوفاء بواليتها

 ٥٣التوصية 

ن االحتياجات احملددة للمحكمة مع الدول األطراف ذات ينبغي للمحكمة أن تسعى إىل تقاسم املعلومات بشأ 
 .الصلة يف أقرب وقت ممكن

 ٥٤التوصية 

ينبغي ألجهزة احملكمة أن تضع الربامج الزمنية لزياراا الرفيعة املستوى بنيويورك بطريقة تكفل توزيعها بقدر  
 .تحدةمتساو على مدار السنة وتزامنها مع أهم اللقاءات ذات الصلة باألمم امل

 ٥٥التوصية 

ينبغي للزائرين الرفيعي املستوى االستعداد على هامش هذه الزيارات الطالع جمموعة أصدقاء احملكمة اجلنائية  
 .الدولية وكذلك أعضاء اموعات اإلقليمية يف احملكمة بأنشطة احملكمة، مبا يف ذلك باحلاالت والقضايا املعروضة عليها
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 ٥٦التوصية 

ار يف تزامن الكلمة السنوية اليت يلقيها رئيس احملكمة أمام اجلمعية العامة مع كلمات رؤساء احملاكم ينبغي االستمر 
 . األخرى، ومن األفضل أن يكون ذلك يف األسبوع الذي يناقش فيه تقرير جلنة القانون الدويل

 ٥٧التوصية 

اليتها بوقت كاف بأعمال احملكمة ينبغي إطالع الدول اليت ستصبح أعضاء يف جملس األمن قبل بداية مدة و 
 .وبعالقتها بعملها يف جملس األمن

 ٥٨التوصية 

ينبغي أن ال تقتصر جلسات اإلحاطة على املستشارين القانونيني ولكن ينبغي توسيع نطاقها لتشمل املمثلني  
اخلرباء يف منع الرتاعات، وخرباء الدائمني، واخلرباء يف العقوبات، واملستشارين العسكريني، واخلرباء اإلقليميني، فضال عن 

 .آخرين

 ٥٩التوصية 

ينبغي تنظيم حلقات عمل بشأن القضايا العملية املتصلة بالتعاون مثل القبض والتسليم، وجتميد األرصدة، 
 .والتحقيقات املالية، مع اشتراك الفعاليات ذات الصلة باألمم املتحدة يف هذه احللقات

 ٦٠التوصية 

ود املبذولة إلدراج احملكمة يف الدورات واحللقات الدراسية ذات الصلة اليت ينظمها معهد األمم ينبغي مواصلة اجله 
 .املتحدة للتدريب والتنمية، فضال عن جامعة األمم املتحدة

 ٦١التوصية 

ينبغي أن تعمل الدول األطراف، عن طريق عضويتها يف املنظمات الدولية واإلقليمية، على إذكاء الوعي يف تلك  
 .املنظمات، رأسيا وأفقيا، بقضايا احملكمة

 ٦٢التوصية 

ينبغي للدول األطراف، عند االقتضاء، أن تعد البيانات املشتركة، واملواقف، واإلعالنات، والقرارات اليت ينبغي  
 . الدعم هلاإصدارها عن طريق املنظمات اإلقليمية والدولية لتعزيز احملكمة وأنشطتها العامة واملتصلة باحلاالت، وتوفري

 ٦٣التوصية 

 .ينبغي للدول األطراف أن تعزز، عند االقتضاء، اتفاقات التعاون بني املنظمات ذات الصلة واحملكمة 

 ٦٤التوصية 

ينبغي للدول األطراف أن تنظر، عند االقتضاء، يف إنشاء أفرقة عاملة يف املنظمات اإلقليمية املعنية بقضايا احملكمة  
 .ميكن االستعانة يف هذا الصدد مبنظمة الدول األمريكية واالحتاد األورويبو. وتقدمي الدعم هلا
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 ٦٥التوصية 

ينبغي للدول األطراف أن تعزز احللقات الدراسية وحلقات العمل اإلقليمية يف املنظمات التابعة هلا بغية إذكاء  
 .الوعي باحملكمة وتقاسم اخلربات بشأن اجلوانب املختلفة للتعاون

 ٦٦التوصية 

ينبغي للدول األطراف أن تسعى إىل توليد الدعم السياسي الالزم للحصول على أقصى قدر ممكن من التعاون من  
الفعاليات ذات الصلة فيما يتعلق بتحقيقات وحماكمات معينة فضال عن النظر يف النطاق الالزم الختاذ املزيد من اإلجراءات 

 .يف هذا الشأن وتنفيذها
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 املرفق الثالث

 ت بشأن متأخرات الدول األطرافتوصيا

 

 ۱التوصية 

تناشد الدول األطراف أن تنفذ تنفيذا كامال ودون إبطاء التوصيات التسع اليت اعتمدا اجلمعية يف املرفق الثالث  
 .ICC-ASP/5/Res.3من قرارها 

 ۲ التوصية 
اكات الواجبة عن كامل السنتني تناشد الدول األطراف اليت عليها اشتراكات غري مسددة تزيد على مبلغ االشتر 

وهذه الرسائل ال متس بأي حال . السابقتني أن توجه رسالة إىل قلم احملكمة تبني فيها مىت تعتزم تسوية التزاماا املستحقة
 .    من نظام روما األساسي١١٢ من املادة ٨من األحوال أحكام الفقرة 
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 املرفق الرابع

 الستعراضيةمشروع النظام الداخلي للمؤمترات ا

 أحكام عامة - أوال

 ١املادة 

 املصطلحات املستخدمة

 :ألغراض هذا النظام 

  من النظام١٢٣ واملادة ١٢١ من املادة ٢املؤمتر االستعراضي املعقود وفقا للفقرة " املؤمتر"يقصد مبصطلح    

 األساسي؛

  مجعية الدول األطراف؛"اجلمعية"يقصد مبصطلح  

 الذي سيكون  من النظام األساسي١١٢من املادة ) أ (٣الفقرة املشار إليه يف كتب ملا "املكتب"يقصد مبصطلح  
 ؛مكتب املؤمتر

  احملكمة اجلنائية الدولية؛"احملكمة"يقصد مبصطلح  

 الدول اليت وقّعت النظام األساسي أو الوثيقة اخلتامية ملؤمتر "الدول اليت هلا مركز املراقب"يقصد مبصطلح  
 روما؛

  اهليئة اليت تضم رئيس احملكمة ونائبيه األول والثاين؛"الرئاسةهيئة "صطلح يقصد مب 

  املدعي العام للمحكمة؛"املدعي العام"يقصد مبصطلح  

  مسجل احملكمة؛"املسجل"يقصد مبصطلح  

 ؛لمؤمتر االستعراضي النظام الداخلي ل"النظام الداخلي"يقصد مبصطلح  

 ة الدول األطراف؛ أمانة مجعي"األمانة"يقصد مبصطلح  

  الدول األطراف يف النظام األساسي؛"الدول األطراف"يقصد مبصطلح  

 ١٧ نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الذي اعتمده يف "النظام األساسي"يقصد مبصطلح  
 .ية مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دول١٩٩٨يوليه /متوز

 ٢املادة 
 تطبيق النطاق 

  . الفرعيةه وهيئاته ومكتبملؤمترنطبق هذا النظام الداخلي على عمل اي 
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 بدء املؤمتر وتأجيله -ثانيا

 ٣املادة 
 هومدتؤمتر تاريخ بدء امل

 جدول األعمال املؤقت للمؤمتر وتاريخ انعقاده ومدته وتقوم األمانة بإخطار األمني العام لألممرر اجلمعية قت 
 . من النظام األساسي١٢٣املتحدة ذا القرار ألغراض املادة 

 ٤ املادة
 ؤمتراإلخطار بعقد امل

الدول األطراف والدول اليت هلا مركز املراقب ، باالتصال مع األمني العام لألمم املتحدة، إخطار األمانةكفل ت 
 .ألقل من تاريخ االفتتاح على ا يوما١٢٠ قبل ؤمترواحملكمة واألمم املتحدة بتاريخ افتتاح امل

 ٥املادة 
 مؤمتراملؤقت للأجيل الت

 .االنعقاد مؤقتا واستئناف جلساته يف تاريخ الحقتأجيل قرر، يف أي دورة، ي أن مؤمترلل 

 جدول األعمال -ثالثا
     ٦املادة 

 اإلبالغ جبدول األعمال املؤقت

 يوما على ٩٠ راقب واحملكمة واألمم املتحدة قبلالدول األطراف والدول اليت هلا مركز املإىل  األمانة رسلت 
  . األمراقتضىإذا تكميلية أي وثائق املؤمتر جدول األعمال املؤقت للمؤمتر، مع افتتاح األقل من 

 ٧املادة 
 وضع جدول األعمال املؤقت

 .تضع األمانة جدول األعمال املؤقت -١

 : ما يلي، مجلة أمور، يفيتضمن جدول األعمال املؤقت -٢

 البنود اليت تقرر يف دورة سابقة للجمعية إدراجها؛    )أ(  

 ؛ؤمترالبنود املتعلقة بتنظيم امل   )ب( 

 البنود املتعلقة باعتماد النصوص املعيارية؛    )ج( 

 تقارير املكتب؛     )د( 
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 ؛)۱(أي تقرير ألي هيئة تابعة للمحكمة بشأن أعماهلا)    ه( 

 ة طرف؛أي بند تقترحه أي دول    )و( 

 .أي بند تقترحه احملكمة    )ز( 

كتب املويف هذه احلاالت، خيطر األمني العام رئيس . ؤمترنظر فيها امليجيوز لألمم املتحدة أن تقترح بنودا كي  -٣
 .مؤمتربذلك، مع توفري أية معلومات تتصل بالبنود، بغرض اإلدراج احملتمل لذلك البند يف جدول األعمال املؤقت لل

 ٨املادة 
 املذكرة اإليضاحية

 يف جدول األعمال مبذكرة إيضاحية، وكذلك بوثائق أساسية أو مبشروع توصية إدراجهيشفع أي بند يقترح  
 .أو مقرر إن أمكن ذلك

 ٩املادة 
 إقرار جدول األعمال

 . املؤمتريف أقرب وقت ممكن بعد افتتاحقدم جدول األعمال املؤقت إىل املؤمتر إلقراره ي 

 ١٠املادة 
 تعديل البنود وحذفها

البنود املدرجة يف جدول األعمال بأغلبية الدول األطراف احلاضرة واملشتركة أن يعدل أو حيذف  مؤمترجيوز لل 
 .يف التصويت

 ١١املادة 
 مناقشة إدراج البنود

.  لهتقصر املناقشة بشأن إدراج بند يف جدول األعمال على ثالثة متكلمني مؤيدين لإلدراج وثالثة معارضني 
 .وجيوز للرئيس أن حيدد الوقت املزمع ختصيصه للمتكلمني مبوجب هذه املادة

 التمثيل ووثائق التفويض -رابعا

 ١٢املادة 
 التمثيل

 .جيوز أن يرافقه مناوبون ومستشارونو ،متثل كل دولة طرف مبمثل واحد -١

 . جيوز أن يرافقه مناوبون ومستشارونه، وينيعتتقوم ب ممثل ؤمترجيوز لكل دولة هلا مركز املراقب أن ميثلها يف امل -٢

                                                      
 . ذلك على نطاق املؤمتر االستعراضي والبنود قيد البحثيتوقف )۱(
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 .للممثل أن يعني مناوبا أو مستشارا ليقوم مقامه -٣

 ١٣املادة 
 تقدمي وثائق التفويض

تقدم إىل األمانة وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف وأمساء املناوبني واملستشارين، وذلك يف موعد ال يتجاوز  
ويصدر وثائق التفويض إما رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية أو أي .  أمكن، إنؤمتر ساعة بعد افتتاح امل٢٤

 .شخص يأذنون له بذلك

 ١٤املادة 
 جلنة وثائق التفويض

 بناء ؤمتر املاعينهيمن ممثلي تسع دول أطراف اللجنة وتتألف .  جلنة لوثائق التفويضمؤمترتعني يف بداية كل  
 اوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف وتقدم تقريراللجنة وتفحص . للجنة أعضاء مكتبهاوتنتخب ا. على اقتراح الرئيس

 . دون إبطاءؤمترإىل امل

 ١٥املادة 
 املؤمتراالشتراك املؤقت يف 

 .يف وثائق تفويضهمملؤمتر إىل أن يبت املؤمتر يف ااالشتراك بصفة مؤقتة حيق ملمثلي الدول األطراف  

 ١٦املادة 
 لتمثيلاالعتراض على ا

ويقدم التقرير املتعلق . إذا أثري اعتراض على متثيل دولة طرف، تنظر جلنة وثائق التفويض يف هذا االعتراض فورا 
باجللوس مؤقتا ويتمتع على اشتراكه اعترضت دولة طرف يسمح ملمثل الدولة اليت و. دون إبطاءؤمتر ذا املوضوع إىل امل

 .ؤمتربانتظار قرار املمبا يتمتع به سائر املمثلني من حقوق 

 ١٧املادة 
 اإلشعار مبشاركة ممثلي الدول اليت هلا مركز املراقب

 .تقدم إىل األمانة أمساء ممثلي الدول اليت هلا مركز املراقب املعينني واملناوبني واملستشارين املرافقني هلم 

 املكتب –خامسا

 ١٨املادة 
 تكوينه ووظيفته

 .يف االضطالع مبسؤولياتهاملساعدة للمؤمتر املكتب يقدم  
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  الرئيس ونائبا الرئيس-سادسا

 ١٩املادة 
 سلطات الرئيس العامة

أخرى من هذا النظام، بإعالن افتتاح يف مواضع  املخولة له صالحياتيقوم الرئيس، باإلضافة إىل ممارسة ال -١
 وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، ، وإدارة املناقشات يف اجللسات العامة،ؤمترواختتام كل جلسة عامة من جلسات امل

 ويكون له، مع مراعاة يةنقاط النظامالويبت الرئيس يف .  وإعالن القراراتسائلوإعطاء احلق يف الكالم، وطرح امل
، أثناء مناقشة ؤمتروللرئيس أن يقترح على امل.  وحفظ النظام فيهااتلساجلأحكام هذا النظام، كامل السيطرة على سري 

، وإقفال قائمة هاللمتكلمني، وعدد املرات اليت جيوز لكل ممثل أن يتكلم فيدا زمنية للوقت املسموح به حدوبند ما، 
 . أو تأجيل مناقشة البند قيد البحث، وتعليق اجللسة أو رفعهاا،إقفال با، وتأجيل املناقشة أو املتكلمني

 .ؤمتريظل الرئيس، يف ممارسته ملهامه، حتت سلطة امل -٢

 ٢٠املادة 
 حقوق الرئيس يف التصويت

ال يشترك الرئيس، أو نائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس، يف التصويت بل يعني عضوا آخر من أعضاء  
 . وفده للتصويت بدال منه

 ٢١املادة 
 الرئيس بالنيابة

 .قامهإذا اضطر الرئيس أن يتغيب عن إحدى اجللسات أو عن جزء منها يعني أحد نواب الرئيس ليقوم م -١

 .لنائب الرئيس، الذي يتوىل مهام الرئيس، ما للرئيس من سلطات، وعليه ما على الرئيس من واجبات -٢

 ٢٢املادة 
  الرئيساستبدال

 .إذا عجز الرئيس عن أداء مهامه، ينتخب رئيس جديد للفترة املتبقية 

 مشاركة رئيس احملكمة واملدعي العام واملسجل   –سابعا 

 ٢٣املادة 
 ةاملشارك

جيوز لرئيس احملكمة واملدعي العام واملسجل أو ممثليهم أن يشاركوا، حسبما يكون مناسبا، يف اجتماعات  
 واملكتب وفقا ألحكام هذا النظام وجيوز هلم أن يدلوا ببيانات شفوية أو خطية وأن يقدموا معلومات بشأن أي ؤمترامل

 .لبحثمسألة قيد ا
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 مشاركة األمم املتحدة    -ثامنا

 ٢٤ادة امل
 مشاركة األمم املتحدة

 .، دون أن يكون هلا حق التصويتؤمترتكون لألمم املتحدة دعوة مفتوحة للمشاركة يف أعمال ومداوالت امل -١

حينما تناقش املسائل اليت م األمم املتحدة داخل اهليئات الفرعية، حيضر األمني العام أو من ميثله، لو رغب يف  -٢
وجيوز لألمني العام أو من ميثله أن يديل ببيان، شفوي أو خطي، خالل . ذه اهليئات الفرعيةذلك، أعمال ومداوالت ه

 .املداوالت

 ٢٥املادة 
 مشاركة األمني العام

وجيوز له أيضا أن يعني عضوا من .  واملكتبؤمترجيوز لألمني العام لألمم املتحدة أن يشارك يف اجتماعات امل 
نظر فيها يوجيوز له أن يديل ببيانات شفوية أو خطية بشأن أي مسألة . لمشاركة بامسهاألمانة العامة لألمم املتحدة ل

 . وتكون هلا عالقة بأنشطة األمم املتحدة وأن يقدم معلومات حسب االقتضاءؤمترامل

 األمانة    –تاسعا 

 ٢٦املادة 
 واجبات األمانة

، وتترمجها وتستنسخها املؤمترنشئها ييئات فرعية  واملكتب وأي هؤمترتتلقى األمانة وثائق وتقارير وقرارات امل 
 وتطبعها وتعممها، إذا لسات كما تقوم بالترمجة الشفوية للكلمات اليت تلقى يف اجللسات، وتعد حماضر اجل؛وتوزعها

 ؤمترامل وتوزع مجيع وثائق ، يف احملفوظات وحتفظها على الوجه السليمؤمتر وحتتفظ بوثائق امل؛ أو املكتب ذلك املؤمترقرر
 . أو املكتبؤمترتطلبها املي وتقوم، بصورة عامة، جبميع األعمال اليت قد ؛واملكتب

 اللغات   -عاشرا

 ٢٧املادة 
 اللغات الرمسية ولغات العمل

تكون اللغات اإلسبانية واالنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، وهي اللغات الرمسية ولغات العمل  
لغات " عبارةويشار إليها فيما يلي ب (ملؤمترامة لألمم املتحدة، هي اللغات الرمسية ولغات العمل يف ايف اجلمعية الع

 )."ؤمترامل
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 ٢٨املادة 
 الترمجة الشفوية

 إىل اللغات األخرى ةشفويترمجة  أو لغات العمل فيه مؤمترتترجم الكلمات اليت تلقى بإحدى اللغات الرمسية لل -١
 .مؤمترلل

ويف هذه احلالة، يوفر املمثل الترمجة الشفوية إىل لغة من لغات . ؤمتر ممثل أن يتكلم بلغة غري لغات املجيوز ألي -٢
 على تلك مؤمتر يف الترمجة الشفوية إىل اللغات األخرى لل االعتماد للمترمجني الشفويني التابعني لألمانةجيوزو. ؤمترامل

 .الترمجة الشفوية املقدمة باللغة األوىل

 ٢٩ املادة
 لغات القرارات وغريها من الوثائق

 .املؤمترلغات ميع  القرارات وغريها من الوثائق الرمسية جبمجيعتنشر  

 احملاضر   -حادي عشر

 ٣٠املادة 
 التسجيالت الصوتية

 . وحتتفظ ا،الفرعيةمىت تقرر ذلك جللسات هيئاته و،  واملكتبؤمترتعد األمانة تسجيالت صوتية جللسات امل 

 اجللسات العلنية والسرية     -شرثاين ع

 ٣١املادة 
 املبادئ العامة

 . وجود ظروف استثنائية تقتضي أن تكون اجللسة سريةاملؤمترقرر ي علنية ما مل ؤمتر جلسات املكونت -١

كقاعدة عامة، تكون اجللسات اليت يعقدها املكتب واهليئات الفرعية بعضوية حمدودة سرية ما مل تقرر اهليئة  -٢
 .عنية خالف ذلكامل

جلسات اهليئات الفرعية ذات العضوية املفتوحة جلميع الدول األطراف علنية ما مل تقرر اهليئة املعنية تكون  -٣
 .خالف ذلك

. سريةاللسة اجل واملكتب يف ؤمتراملاليت يتخذها قرارات ال مجيع  يف اجللسة العلنية التالية للجلسة السريةتعلن -٤
 أن يصدر بيانا من خالل األمانة  الفرعيةةهليئاسرية للمكتب أو اللسة ص الذي يتوىل رئاسة اجلللشخوجيوز للرئيس أو 

 .اجللسة السريةعند اختتام 
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 دقيقة صمت للصالة أو التأمل -ثالث عشر

 ٣٢املادة 
 الدعوة إىل دقيقة صمت للصالة أو التأمل

ة، يدعو الرئيس املمثلني إىل التزام الصمت فور افتتاح أول جلسة عامة وقبل اختتام آخر جلسة عامة مباشر 
 .دقيقة واحدة تكرس للصالة أو التأمل

 تصريف األعمال  -رابع عشر

 ٣٣املادة 
 النصاب القانوين

جيوز للرئيس أن يعلن افتتاح اجللسة وأن يسمح باملناقشة عند حضور ممثلي ما ال يقل عن ثلث الدول  -١
 . املؤمتراألطراف املشتركة يف

 النصاب القانوين الالزم للتصويت على املسائل املوضوعية حبضور ممثلي األغلبية املطلقة للدول ققتحي -٢
 .األطراف

 ٣٤املادة 
 الكلمات

ويدعو الرئيس املتكلمني .  دون احلصول مسبقا على إذن من الرئيسؤمترال جيوز ألي ممثل أن يتكلم يف امل 
 . عن املوضوع قيد املناقشةجيس أن ينبه املتكلم إىل مراعاة النظام إذا خروللرئ. حسب ترتيب إبدائهم الرغبة يف الكالم

 ٣٥املادة 
 األسبقية

 النتائج اليت خلصت إليها تلك شرح يةمن اهليئات الفرعية بغهيئة جيوز إعطاء األسبقية يف الكالم لرئيس أي  
 .اتاهليئ

 ٣٦املادة 
 بيانات رئيس احملكمة، واملدعي العام، واملسجل

 أو ؤمترت خطية أو شفوية يف املالوا ببياندوز لرئيس احملكمة، وللمدعي العام واملسجل أو ملمثليهم أن يجي 
 .املكتب بشأن أي مسألة تكون قيد نظرمها

 ٣٧املادة 
 بيانات األمانة

ية أو  أن يديل ببيانات شفو،جيوز لكبري موظفي األمانة، أو ألي عضو باألمانة يعينه كبري املوظفني ممثال له 
 .البحث بشأن أي مسألة تكون قيد ؤمترخطية يف امل
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 ٣٨املادة 
 يةنقاط النظامال

نقطة اليف على الفور ، أثناء مناقشة أي مسألة، ويبت الرئيس يةجيوز ملمثل دولة طرف أن يثري نقطة نظام 
على يطرح الطعن للتصويت و. وملمثل دولة طرف أن يطعن يف قرار الرئيس.  وفقا ألحكام هذا النظام الداخلييةالنظام

وال جيوز للممثل .  ويبقى قرار الرئيس قائما ما مل تبطله أغلبية الدول األطراف احلاضرة واملشتركة يف التصويت،فورال
 . املسألة قيد املناقشةمضمون أن يتكلم يف ية نقطة نظامأثارالذي 

 ٣٩املادة 
 احلد الزمين للكلمات

 لكل متكلم وعدد املرات اليت جيوز فيها لكل ممثل أن يتكلم يف سموح بهاملدد الوقت حيأن مؤمتر جيوز لل 
وقبل البت يف ذلك، جيوز الثنني من ممثلي الدول األطراف التكلم تأييدا القتراح التحديد وجيوز الثنني التكلم . مسألة ما

ه الرئيس ذلك املمثل، دون وإذا حددت مدة الكالم وجتاوز أحد املتكلمني الوقت املخصص له، نب. لالعتراض عليه
 .إبطاء، إىل مراعاة النظام

 ٤٠املادة 
 إقفال قائمة املتكلمني وحق الرد

للرئيس أن و جيوز . ، إقفال القائمةاملؤمتر، مبوافقة  وأن يعلنللرئيس أن يعلن أثناء املناقشة قائمة املتكلمني، 
 . ذلك إقفال القائمةإعالنكلمة ألقيت بعد ضت ألحد املمثلني احلق يف الرد بعد إقفال القائمة إذا اقتيعطي 

 ٤١املادة 
 تأجيل املناقشة

الثنني وجيوز . دولة طرف أن يلتمس، أثناء مناقشة أي مسألة، تأجيل مناقشة املسألة قيد البحثجيوز ملمثل  
 التكلم لالعتراض عليهمثلني ملالثنني من ا لاللتماس والتكلم تأييداً االلتماس،  املمثل الذي قدممثلني، باإلضافة إىلمن امل

 .للمتكلمني مبقتضى هذه املادةسموح به للرئيس أن حيدد الوقت املجيوز و. مث يطرح االلتماس فورا للتصويت

 ٤٢املادة 
 إقفال باب املناقشة

 املسألة قيد البحث، سواء وجد أم مل  يفناقشةاملجيوز ملمثل دولة طرف أن يلتمس، يف أي وقت، إقفال باب  
وال يسمح بالكالم يف شأن هذا االلتماس لغري ممثلني اثنني من ممثلي الدول . د ممثل آخر أبدى رغبته يف الكالميوج

.  اإلقفال، يعلن الرئيس إقفال باب املناقشة املؤمترفإذا أيد. األطراف املعارضة لإلقفال، مث يطرح االلتماس فورا للتصويت
 .للمتكلمني مبقتضى هذه املادة سموح بهللرئيس أن حيدد الوقت املجيوز و
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 ٤٣املادة 
 تعليق اجللسة أو رفعها

يكون هذا االلتماس حمل مناقشة  وال. تعليق اجللسة أو رفعها  أثناء مناقشة أي مسألة أن يلتمسجيوز ألي ممثل 
ق اجللسة أو للمتكلمني الذين يلتمسون تعليبه  سموحللرئيس أن حيدد الوقت املجيوز و. بل يطرح للتصويت على الفور

 .رفعها

 ٤٤املادة 
 ترتيب االلتماسات اإلجرائية

، تعطى االلتماسات املبينة أدناه أسبقية على مجيع االقتراحات أو االلتماسات ٣٧مع مراعاة أحكام املادة  
 :األخرى املطروحة يف اجللسة

 التماس تعليق اجللسة؛     )أ(  
 التماس رفع اجللسة؛    )ب( 
 أجيل مناقشة املسألة قيد البحث؛التماس ت    )ج( 
 . املسألة قيد البحث يفناقشةاملالتماس إقفال باب      )د( 

 ٤٥املادة 
 االقتراحات والتعديالت

وال جيوز، . تقدم االقتراحات والتعديالت يف العادة كتابة إىل األمانة اليت تقوم بتعميم نسخ منها على الوفود 
 ؤمتر طرحه للتصويت يف أي جلسة ما مل تكن قد عممت نسخ منه جبميع لغات املكقاعدة عامة، مناقشة أي اقتراح أو

على أنه جيوز للرئيس أن يأذن مبناقشة وحبث . على مجيع الوفود يف موعد ال يتعدى اليوم السابق لعقد تلك اجللسة
ت على الوفود أو مل تكن التعديالت أو االلتماسات اإلجرائية، حىت إذا مل تكن هذه التعديالت وااللتماسات قد عمم

 .يف اليوم نفسه قد عممت إال

 ٤٦املادة 
  االختصاصاختاذ القرارات بشأن مسائل

 ؤمتر اختصاص املالختاذ قرار بشأن تتقدم به دولة طرف الذي لتماس اال، يطرح ٤٤مع مراعاة أحكام املادة  
 .ح قبل التصويت على هذا االقترا للتصويتاقتراح معروض عليهلنظر يف با

 ٤٧املادة 
 سحب االلتماسات

عدم تعديل جيوز لصاحب االلتماس أن يسحب التماسه يف أي وقت شاء قبل بدء التصويت عليه، شريطة  
 .وجيوز ملمثل أي دولة طرف أن يعيد تقدمي االلتماس املسحوب على هذا النحو. االلتماس
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 ٤٨املادة 
 إعادة النظر يف االقتراحات

 ذلك بأغلبية ثلثي الدول املؤمترقرر ي نفسه ما مل ؤمترض، ال جيوز إعادة النظر فيه يف املمىت اعتمد اقتراح أو رف 
وال يسمح بالكالم يف أي التماس إلعادة النظر إال ملمثلني اثنني للدول . األطراف احلاضرة واملشتركة يف التصويت

 .األطراف اليت تعارض االلتماس، مث يطرح االلتماس فورا للتصويت

 التعديالت على النظام األساسي -شرخامس ع

 ٤٩املادة 
 النظر يف التعديالت على النظام األساسي واعتمادها

 من النظام ١٢٢ و١٢١جيوز للمؤمتر النظر يف التعديالت على النظام األساسي املقدمة فقط وفقا للمادتني  -١
 .األساسي

 من املادة ١ والفقرة ١٢١ من املادة ١بالفقرة  التعديالت على النظام األساسي املقترحة عمال يعتمد املؤمتر -٢
 . من ذلك النظام واليت يتعذر التوصل إىل توافق لآلراء بشأا بأغلبية ثلثي الدول األطراف١٢٢

 اختاذ القرارات -عشرسادس 

 ٥٠املادة 
 حقوق التصويت

 .واحد يكون لكل دولة طرف صوت ، من النظام األساسي١١٢ من املادة ٨مع مراعاة الفقرة  

 ٥١املادة 
 توافق اآلراء

وإذا تعذر التوصل إىل توافق اآلراء، .  ويف املكتب بتوافق اآلراءؤمتريبذل كل جهد الختاذ القرارات يف امل 
 .اختذت القرارات بالتصويت

 ٥٢املادة 
 النظر يف اآلثار املالية

، ، يف تقرير تقدمه األمانة أو املسجل بالنسبة للمحكمةتترتب عليه آثار ماليةاختاذ قرار قبل ينظر املؤمتر،  
 .املترتبة على هذا القراردارية اإلالية أو املثار بشأن اآل، ألمرحسبما يقتضيه ا
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 ٥٣املادة 
 املسائل املوضوعيةبشأن رارات اختاذ الق

 على خالف ذلك يف النظام األساسي أو يف هذا النظام، تتخذ ينص، وما مل ٥١مع مراعاة أحكام املادة  
 . املسائل املوضوعية بأغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملشتركة يف التصويتبشأنقرارات ال

 ٥٤املادة 
 املسائل اإلجرائيةبشأن القرارات اختاذ 

 تتخذ ،، وما مل ينص على خالف ذلك يف النظام األساسي أو يف هذا النظام٥١املادة أحكام مع مراعاة  -١
 .رائية باألغلبية البسيطة للدول األطراف احلاضرة واملشتركة يف التصويتملسائل اإلجبشأن االقرارات 

 الفور طعن يف هذا القرار علىأي ويطرح . سألة إجرائية أو موضوعيةما إذا كانت امليبت الرئيس في -٢
 .أغلبية الدول األطراف احلاضرة واملشتركة يف التصويتبطله ما مل تقائما ويبقى قرار الرئيس . لتصويتل

 ٥٥املادة 
  باملسائل املوضوعيةاملتعلقةقتراحات اال  علىالتعديالتبشأن القرارات 

جزاء من تلك شأن األ باملسائل املوضوعية، وباملتعلقة التعديالت على االقتراحات بشأنتتخذ القرارات  
 .كة يف التصويتاالقتراحات املعروضة على التصويت على حدة، بأغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملشتر

 ٥٦املادة 
 ”الدول األطراف احلاضرة واملشتركة يف التصويت“املقصود بعبارة 

الدول األطراف اليت ” الدول األطراف احلاضرة واملشتركة يف التصويت“ألغراض هذا النظام، يقصد بعبارة  
 .ت فال تعترب مصوتةأما الدول األطراف اليت متتنع عن التصوي. حتضر وتديل بأصواا إجيابا أو سلبا

 ٥٧املادة 
 طريقة التصويت

 وسائل آلية أو إلكترونية للتصويت، برفع األيدي أو بالوقوف، غري أنه جيوز ، إذا مل تكن مثةؤمتروت امليص -١
وجيري نداء األمساء حسب الترتيب اهلجائي اإلنكليزي ألمساء . ملمثل أي دولة طرف أن يطلب التصويت بنداء األمساء

 بنداء األمساء، تنادى كل ويف كل تصويت. الدول األطراف، ابتداء بالدولة الطرف اليت يسحب الرئيس امسها بالقرعة
وتثبت نتيجة التصويت يف احملضر حسب الترتيب . ”ممتنع“أو ” ال“أو ” نعم“دولة طرف بامسها، فريد ممثلها بـ 

 .اهلجائي االنكليزي ألمساء الدول األطراف

ع األيدي أو  بالوسائل اآللية أو اإللكترونية، حيل التصويت غري املسجل حمل التصويت برفؤمترلدى تصويت امل -٢
. وجيوز ملمثل دولة طرف أن يطلب التصويت املسجل. بالوقوف وحيل التصويت املسجل حمل التصويت بنداء األمساء

 عن إجراء نداء الدول األطراف بأمسائها، ما مل يطلب ممثل دولة طرف غري ؤمترستغين امليويف حالة التصويت املسجل، 
 .ضر على غرار إثبات نتيجة التصويت بنداء األمساءعلى أن نتيجة التصويت تثبت يف احمل. ذلك
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 ٥٨املادة 
  أثناء التصويتاإلتباعالقواعد الواجبة 

بعد أن يعلن الرئيس بدء عملية التصويت، ال جيوز ملمثل أي دولة طرف أن يوقف التصويت، غري أنه جيوز  
 .سري الفعلي للتصويتملمثلي الدول األطراف أن يوقفوا التصويت إلثارة نقطة نظام تتعلق بال

 ٥٩املادة 
 تعليل التصويت

جيوز ملمثلي الدول األطراف  أن يدلوا، قبل التصويت أو بعد انتهائه، ببيانات موجزة ال تتضمن إال تعليال  
وال جيوز ملمثل أي دولة طرف صاحبة مقترح أو التماس أن يعلل تصويته على ذلك املقترح أو االلتماس، إال . لتصويتهم

 .وجيوز للرئيس أن حيدد املدة املسموح ا ملثل هذه التعليالت. دخل عليه تعديلإذا أ

 ٦٠املادة 
 جتزئة املقترحات والتعديالت

وإذا أثري . جيوز ملمثل أي دولة طرف أن يلتمس إجراء تصويت مستقل على أجزاء من مقترح أو من تعديل 
يسمح بالتكلم بشأن التماس التجزئة إال ملتكلمني اثنني  وال. اعتراض على طلب التجزئة طرح التماس التجزئة للتصويت

وإذا قبل التماس التجزئة، فإن أجزاء املقترح أو التعديل اليت تعتمد تطرح للتصويت . يؤيدانه ومتكلمني اثنني يعارضانه
 .ضا برمتهفإذا رفضت مجيع أجزاء منطوق املقترح أو التعديل اعترب املقترح أو التعديل مرفو. عليها جمتمعة

 ٦١املادة 
 ترتيب التصويت على التعديالت

وإذا التمس تعديالن أو أكثر على . عند التماس تعديل على مقترح ما، جيري التصويت على التعديل أوال 
 أوال على التعديل األبعد من حيث جوهره عن املقترح األصلي، مث على التعديل األقل منه  املؤمترصوتيمقترح ما، 

إال أنه حيثما يكون اعتماد تعديل ما منطويا . ا دواليك إىل أن تطرح مجيع التعديالت على التصويتوهكذ. بعدا
وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، طرح . بالضرورة على رفض تعديل آخر، فإن هذا التعديل اآلخر ال يطرح للتصويت

إذا اقتصر على إضافة للمقترح أو على حذف منه أو ويعترب أي التماس تعديال ملقترح . املقترح بصيغته املعدلة للتصويت
 .على تنقيح جزء منه

 ٦٢املادة 
 ترتيب التصويت على املقترحات

قرر ي على االقتراحات حسب ترتيب تقدميها، ما مل ؤمترصوت امليإذا قدم مقترحان أو أكثر يف مسألة واحدة،  
صوت على املقترح الذي يليه يف يترح، ما إذا كان سقرر، بعد التصويت على أي مقي أن مؤمتروجيوز لل. خالف ذلك

 .الترتيب
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 ٦٣املادة 
 تساوي األصوات

 .إذا تساوت األصوات يف التصويت على مسألة غري مسألة االنتخابات، اعترب االقتراح أو االلتماس مرفوضا 

 ٦٤املادة 
 املؤمترانتخاب أعضاء مكتب 

تار دون اقتراع خي، دون اعتراض، أن ؤمترقرر املي السري، ما مل  باالقتراعؤمترينتخب مجيع أعضاء مكتب امل 
 .مرشحا متفقا عليه أو قائمة مرشحني متفقا عليها

 ٦٥املادة 
  منصب انتخايبلشغلاالقتراع املقيد 

شخص واحد أو دولة طرف واحدة، ومل حيصل أي مرشح يف االقتراع األول ل انتخايبشغل منصب إذا أريد  
وإذا . اللذين حصال على أكرب عدد من األصواتاالثنني طلوبة، جيرى اقتراع ثان يقتصر على املرشحني على األغلبية امل

. تساوت األصوات يف االقتراع الثاين، وكان املطلوب احلصول على األغلبية، يفصل الرئيس بني هذين املرشحني بالقرعة
على االثنني   املرشحنياالقتراع إىل أن حيصل أحدر ستم ي،احلصول على أغلبية ثلثي األصواتهو إذا كان املطلوب و

على أنه جيوز، بعد ثالث اقتراع غري حاسم، التصويت ألي شخص أو دولة طرف تتوفر ، أغلبية ثلثي األصوات املدىل ا
فإذا أجريت ثالثة من هذه االقتراعات غري املقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حامسة، تقصر . فيه شروط االنتخاب

 اللذين حصال على أكرب عدد من األصوات يف ثالث اقتراع غري مقيد،  االثننيقتراعات الثالثة اليت تليها على املرشحنياال
 .مقيدة، وهكذا دواليك، إىل أن يتم انتخاب شخص أو دولة طرفغري وتكون االقتراعات الثالثة اليت تلي هذه 

 ٦٦املادة 
 و أكثر منصبني انتخابيني ألشغلاالقتراع املقيد 

شروط، ينتخب املرشحون نفس الإذا أريد شغل منصبني أو أكثر من املناصب االنتخابية يف وقت واحد وب 
فإذا كان عدد املرشحني احلاصلني على األغلبية أقل من عدد .  على األغلبية املطلوبة يف االقتراع األولنصلوحيالذين 

قصر التصويت اقتراعات إضافية لشغل املناصب املتبقية، مع  انتخام، جترى طلوباألشخاص أو الدول األطراف امل
يتجاوز عددهم ضعف  على أال  على أكرب عدد من األصوات يف االقتراع الذي سبقهنصلوحياملرشحني الذين على 

 جيوز، بعد ثالث اقتراع غري حاسم، التصويت ألي شخص أو دولة طرف تتوفر فيها شروط على أنهاملناصب املتبقية، 
فإذا أجريت ثالثة من هذه االقتراعات غري املقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حامسة، تقصر االقتراعات الثالثة . نتخاباال

يتجاوز عددهم   على أال،اليت تليها على املرشحني الذين حصلوا على أكرب عدد من األصوات يف ثالث اقتراع غري مقيد
مقيدة، وهكذا دواليك، إىل أن تشغل غري قتراعات الثالثة اليت تلي هذه ضعف املناصب املتبقية الالزم شغلها، وتكون اال

 . تلك املناصب
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 اهليئات الفرعية -سابع عشر

 ٦٧املادة 
 إنشاء اهليئات الفرعية

 .نشئ ما يلزم من هيئات فرعية ي أنمؤمترجيوز لل 

 ٦٨املادة 
 النظام الداخلي للهيئات الفرعية

 خالف ؤمترقرر املي يقتضيه اختالف احلال، على أعمال اهليئات الفرعية، ما مل ينطبق هذا النظام، مع مراعاة ما 
 :ذلك، ويستثىن من ذلك ما يلي

 جيوز لرئيس هيئة فرعية أن ميارس احلق يف التصويت؛    ) أ(  
 .يلزم حضور ممثلي أغلبية أعضاء اهليئة الفرعية الختاذ أي قرار   )ب( 

 هممشاركة املراقبني وغري -رعشثامن 

 ٦٩املادة 
 املراقبون

للممثلني الذين تعينهم الكيانات واملنظمات احلكومية الدولية وغريها من الكيانات اليت تلقت دعوة دائمة جيوز  -١
من اجلمعية العامة لألمم املتحدة عمال بقراراا ذات الصلة للمشاركة، بصفة مراقبني، يف دوراا وأعماهلا، أن يشاركوا 

 . وهيئاته الفرعية، دون أن يكون هلم حق التصويتؤمتريف مداوالت املبصفة مراقبني 

جيوز للممثلني الذين تعينهم املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية أو غريها من اهليئات الدولية اليت دعيت ملؤمتر  -٢
جلمعية، أن يشاركوا يف مداوالت عتمدم اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية أو الذين دعتهم ااروما، والذين 

 . بصفة مراقبني، دون أن يكون هلم حق التصويتؤمترامل

 أعاله أن يشاركوا يف مداوالت اهليئات الفرعية وفق الشروط ٢ و ١جيوز للممثلني املشار إليهم يف الفقرتني  -٣
 . من هذا النظام الداخلي٣١نص عليها املادة تاليت 

 ٧٠املادة 
 وناملشاركون اآلخر

جيوز للمنظمات غري احلكومية اليت دعيت إىل مؤمتر روما، واملنظمات املعتمدة لدى اللجنة التحضريية  
للمحكمة اجلنائية الدولية، واملنظمات اليت هلا مركز استشاري لدى الس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة واليت 

 : األخرى اليت دعتها اجلمعية أن تقوم عن طريق ممثليها املعيننيم أنشطتها أنشطة احملكمة، واملنظمات غري احلكومية

 من هذا النظام ٣١نص عليها املادة ت وهيئاته الفرعية وفق الشروط اليت ؤمترحبضور جلسات امل )أ(
 الداخلي؛
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 بتلقي نسخ من الوثائق الرمسية؛ )ب(
  ، باإلدالء ببيانات شفوية ؤمترافقة املبقيام عدد حمدود من ممثليها، بناء على دعوة الرئيس ورهنا مبو )ج(

 ؛مؤمتربشأن مسائل تدخل يف نطاق أنشطتها يف اجللستني االفتتاحية واخلتامية لل
بإدالء عدد حمدود من املمثلني ببيانات شفوية بشأن مسائل تدخل يف نطاق أنشطتها يف اجللستني  )د(

 .ذلكاملعنية  الفرعية ةهليئاالفتتاحية واخلتامية للهيئات الفرعية، عندما تستصوب ا

 ٧١املادة 
 الدول غري املتمتعة مبركز املراقب

، أن يدعو دولة غري طرف وليس هلا مركز املراقب لكي ؤمتر، ورهنا مبوافقة املاملؤمتر بداية يفجيوز للرئيس،  
 .حو بأن يديل ببيانأذن للممثل املعني على هذا الني أن مؤمتر، وجيوز للؤمترتعني ممثال عنها حلضور أعمال امل

 ٧٢املادة 
 البيانات اخلطية

 ملمثلي الدول ٧١ و ٧٠  و٦٩تتيح األمانة البيانات اخلطية املقدمة من املمثلني املعينني املشار إليهم يف املواد  
يكون البيان األطراف والدول اليت هلا مركز املراقب بالقدر واللغة أو اللغات اليت قدمت ا هذه البيانات إليها شريطة أن 

تقدم  وال.  وأن يتعلق مبوضوع ختتص به اهليئة اختصاصا حمدداملؤمتراملقدم باسم منظمة غري حكومية ذا صلة بأعمال ا
 . وال تصدر بوصفها وثائق رمسيةؤمترالبيانات اخلطية على نفقة امل

 التعديالت -تاسع عشر

 ٧٣ املادة
 طريقة التعديل

 بأغلبية ثُلثي الدول األطراف احلاضرة املصوتة بعد أن يقدم هلا املكتب ؤمترذه املتخيوز تعديل هذا النظام بقرار جي
 .تقريرا عن التعديل املقترح
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 ICC-ASP/6/Res.3القرار 

 ، بتوافق اآلراء٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤املعتمد يف اجللسة العامة السابعة، املعقودة يف 

ICC-ASP/6/Res.3 
 تئماين للضحاياتعديل نظام الصندوق االس

 إن مجعية الدول األطراف،

، الذي اعتمدت مبوجبه نظام ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣ املؤرخ ICC-ASP/4/Res.3 إىل قرارها إذ تشري
 الصندوق االستئماين للضحايا،

 عمل الصندوق االستئماين للضحايا،ورغبة منها يف تعزيز 

ين للضحايا بإضافة النص التايل إىل العبارة االستهاللية هلذا البند  من نظام الصندوق االستئما٢٧تعديل البند تقرر 
 :"حبسب طلب اجلهة املاحنة"بعد عبارة 

وينبغي، من ناحية أخرى، أن ترفع القيود السالفة الذكر . من هذا البند) ب(و ) أ(، يفي باملعايري املدرجة يف " 
 :".أو املدير التنفيذي، ومع االمتثال الكامل ملا يلي/ اإلدارة وعندما تكون التربعات قد مجعت مببادرة من أعضاء جملس 
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 ICC-ASP/6/Res.4القرار 

 ، بتوافق اآلراء٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤املعتمد يف اجللسة العامة السابعة، املعقودة يف 

ICC-ASP/6/Res.4 
 وجدول األنصبة لتوزيع ،٢٠٠٨، وصندوق رأس املال العامل لعام ٢٠٠٨امليزانية الربناجمية لعام 

 ٢٠٠٨نفقات احملكمة اجلنائية الدولية، ومتويل االعتمادات لعام 

 إن مجعية الدول األطراف،
 للمحكمة اجلنائية الدولية واالستنتاجات والتوصيات ذات ٢٠٠٨يف امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام وقد نظرت 

  عن أعمال دورا التاسعة،الصلة الواردة يف تقرير جلنة امليزانية واملالية

  ٢٠٠٨ امليزانية الربناجمية لعام –ألف 

 : يورو ألبواب االعتمادات التالية٩٠ ٣٨٢ ١٠٠على االعتمادات البالغ جمموعها توافق  -١
 بآالف اليورو  باب االعتماد

  ١٠ ٤٢٥,٩   اهليئة القضائية- الربنامج الرئيسي األول
  ٢٣ ٢٠١,٢  تب املدعي العام مك- الربنامج الرئيسي الثاين 
  ٥١ ٥١١,٧   قلم احملكمة- الربنامج الرئيسي الثالث
  ٤ ٠٢٨,٨   أمانة مجعية الدول األطراف- الربنامج الرئيسي الرابع

  ١ ٠٠٦,٠   أمانة الصندوق االستئماين للضحايا- الربنامج الرئيسي السادس
  ٢٠٨,٥   مكتب مدير املشروع- الربنامج الرئيسي السابع

  ٩٠ ٣٨٢,١   اموع

 :على جداول مالك املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله التاليةتوافق أيضا   -٢ 

أمانة مجعية الدول  قلم احملكمة مكتب املدعي العام اهليئة القضائية 
 األطراف

أمانة الصندوق 
 االستئماين للضحايا

مكتب مشروع 
 اموع املباين الدائمة

 ١     ١  يل أمني عاموك
 ٣    ١ ٢  أمني عام مساعد

        ٢-مد
 ٩ ١ ١ ١ ٤ ٢  ١-مد
 ٢٩    ١٦ ١٠ ٣ ٥-ف
 ٦٥ ١ ١ ٣ ٣١ ٢٧ ٢ ٤-ف
 ١٣١  ١ ١ ٦٨ ٤٢ ١٩ ٣-ف
 ٩١    ٤٦ ٤٣ ٢ ٢-ف
 ٢٢    ٧ ١٤ ١ ١-ف

 ٣٥١ ٢ ٣ ٥ ١٧٣ ١٤١ ٢٧ اموع الفرعي
 ٢٢   ٢ ١٨ ١ ١ )الرتبة الرئيسية(اخلدمات العامة
 ٣٠٦ ١ ٢ ٢ ٢٢٢ ٦٤ ١٥ )رتب أخرى(اخلدمات العامة 
 ٣٢٨ ١ ٢ ٤ ٢٤٠ ٦٥ ١٦ اموع الفرعي

 ٦٧٩ ٣ ٥ ٩ ٤١٣ ٢٠٦ ٤٣ اموع
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  ٢٠٠٨ صندوق رأس املال العامل لعام -باء

 إن مجعية الدول األطراف،
للمسجل بتقدمي سلف من  وتأذن يورو ٧ ٤٠٥ ٩٨٣ مببلغ ٢٠٠٨صندوق لرأس املال العامل لعام  إنشاءتقرر 

 .الصندوق وفقا لألحكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة

 جدول األنصبة لتوزيع نفقات احملكمة اجلنائية الدولية -جيم

 مجعية الدول األطراف،إن 
املتحدة الذي سيتم تطبيقه ، جدول أنصبة األمم ٢٠٠٨ أن تعتمد احملكمة اجلنائية الدولية، فيما يتعلق بعام تقرر 

 مع إجراء التسويات الالزمة ملراعاة االختالف يف العضوية بني األمم املتحدة ومجعية الدول األطراف يف نظام ٢٠٠٨يف عام 
 .روما األساسي، عمال باملبادئ اليت يعتمد عليها جدول األمم املتحدة

 للمحكمة اجلنائية الدولية أي حد أقصى مقرر أنه، باإلضافة إىل ذلك، سينطبق على جدول األنصبةتالحظ  
 .بالنسبة ألكرب املسامهني ومطبق بالنسبة للميزانية العادية لألمم املتحدة

 ٢٠٠٨متويل االعتمادات لعام  -دال

 إن مجعية الدول األطراف،
، ورصيد  يورو٩٠ ٣٨٢ ١٠٠، أن يتم متويل اعتمادات امليزانية البالغ قدرها ٢٠٠٨فيما يتعلق بعام تقرر 

 من اجلزء ألف ١ يورو، اللذين وافقت عليهما اجلمعية مبوجب الفقرة ٧ ٤٠٥ ٩٨٣صندوق رأس املال العامل البالغ قدره 
 .  من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة٦-٦ و ٢-٥ و ١-٥واجلزء باء، على التوايل، من هذا القرار، وفقا للقواعد 
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 ICC-ASP/6/Res.5القرار 

 ، بتوافق اآلراء٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤تمد يف اجللسة العامة السابعة، املعقودة يف املع

ICC-ASP/6/Res.5 
 تعديل النظام املايل والقواعد املالية

 إن مجعية الدول األطراف،

 ،٢٠٠٢ سبتمرب/ أيلول٩ الذي اعتمد أثناء دورا األوىل يف )۱ ( إىل النظام املايل والقواعد املاليةإذ تشري

 ،)۲(توصية جلنة امليزانية واملالية يف دورا التاسعةوإذ تضع يف اعتبارها 

 ):أ( من النظام املايل والقواعد املالية بإدراج الفقرة التالية بعد الفقرة الفرعية ١-١١٠تعديل القاعدة تقرر 

ال، بتقدمي يقوم املراجع الداخلي للحسابات كل سنة، وعلى أساس حمدد حيثما يقتضي احل )ب(
وحتيل جلنة امليزانية . تقرير إىل جلنة امليزانية واملالية عن طريق رئيس جلنة مراجعة احلسابات

     .   واملالية إىل مجعية الدول األطراف أية مسألة تتطلب استرعاء نظر اجلمعية إليها

 ).ج(لتصبح الفقرة الفرعية ) ب(إعادة ترقيم الفقرة الفرعية  وتقرر كذلك 

                                                      
 ١٠-٣الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك،   )۱(

 .دال-، اجلزء الثاين) والتصويبA.03.V.2يع منشور األمم املتحدة، رقم املب( ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول
)۲(

 ٣٠الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك،   
، ٢-ثاين، اجلزء باء، الد الICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، (ديسمرب / كانون األول١٤-نوفمرب/تشرين الثاين

 .٢٢الفقرة 
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 ICC-ASP/6/Res.6لقرار ا

 ، بتوافق اآلراء٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤املعتمد يف اجللسة العامة السابعة، املعقودة يف 

ICC-ASP/6/Res.6 
 تعديل نظام املعاشات التقاعدية لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية

 إن مجعية الدول األطراف،

 نظام الذي اعتمدت مبوجبه )۱(٢٠٠٤سبتمرب /يلول أ١٠  املؤرخ  ICC-ASP/3/Res.3بقرارها إذ تذكر 
 ،)۲(املعاشات التقاعدية لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية

 بأن توافق اجلمعية )۳( توصية جلنة امليزانية واملالية الواردة يف التقرير عن أعمال دورا التاسعةوإذ تضع يف اعتبارها
 عدية لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية،على مشاريع التعديالت على نظام املعاشات التقا

تعديل املواد األوىل والثالثة والرابعة من نظام املعاشات التقاعدية لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية باالستعاضة تقرر 
 :عنها بالنصوص التالية

 املادة األوىل
 املعاش التقاعدي

 ٥ أن حيصل طوال بقية حياته، رهنا بالفقرة )٦٢(تني الثانية والس منصبه والذي بلغ سن حيق للقاضي الذي ترك -١
 .أدناه، على معاش تقاعدي يدفع شهرياً بشرط أال يكون قد طُلب منه التخلي عن تعيينه ألسباب أخرى غري حالته الصحية

 :حيدد املعاش التقاعدي للقاضي على النحو التايل -٢

) جزءاً من إثنني وسبعني جزءا (١/٧٢عدي السنوي عن كل سنة من سنوات اخلدمة، يكون مبلغ املعاش التقا
 .من الراتب السنوي

 .       ال يدفع معاش تقاعدي إضايف إذا أمتّ القاضي فترة والية تزيد على تسع سنوات كاملة -٣

 والذي سيكون مستحقاً للحصول على معاش )٦٢(الثانية والستني للقاضي الذي يترك منصبه قبل بلوغه سن  -٤
عند بلوغه تلك السن أن خيتار احلصول على معاش تقاعدي اعتباراً من أى تاريخ الحق للتاريخ الذي ترك فيه تقاعدي 

                                                      
 ١٠-٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي،  )۱(

 .٢٢، الفقرة ICC-ASP/3/Res.3، اجلزء الثالث، القرار )ICC-ASP/3/25منشور احملكمة اجلنائية الدولية، (٢٠٠٤سبتمرب /أيلول
 .٢املرجع نفسه، التذييل  )۲(
)۳(

 ٣٠الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك،   
-، اجلزء باء، الد الثاين)ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤-نوفمرب/تشرين الثاين

 .، املرفق الثالث١٠٠، الفقرة ٢
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وإذا ما اختار ذلك، يكون مبلغ ذلك املعاش التقاعدي بنفس القيمة االكتوارية للمعاش التقاعدي الذي كان . منصبه
 .)٦٢(الثانية والستني سيتقاضاه عند بلوغه سن 

. ع  معاش تقاعدي لقاض سابق أعيد انتخابه لشغل املنصب حىت ينقطع عن  شغل منصبه مرة أخرىال يدف -٥
ويحسب مقدار معاشه التقاعدي عندئذ على أساس جمموع  مدة خدمته وخيضع لتخفيض يساوي يف قيمته االكتوارية 

 .)٦٢(الثانية والستني مقدار أى معاش تقاعدي يدفع له قبل بلوغه سن 

 لثالثة ااملادة
 معاش الزوج الباقي على قيد احلياة

عند وفاة القاضي املتزوج الذي كان مستحقاً ملعاش تقاعدي، يستحق الزوج الباقي على قيد احلياة معاشا إذا  -١
 :كان الزواج ال يزال قائما عند انتهاء خدمته، وحيسب املعاش كما يلي

ل على معاشه التقاعدي، يكون معاش الزوج الباقي إذا مل يكن القاضي قد بدأ، عند وفاته، يف احلصو )أ(
من املادة  ٤على قيد احلياة معادالً لنصف املعاش التقاعدي الذي كان يستحق دفعه له مبوجب الفقرة 

األوىل، أعاله، لو كان قد بدأ يف تقاضي هذا املعاش عند وفاته، بشرط أالً يقل معاش الزوج الباقي على 
  من الراتب السنوي؛انية وأربعني جزءاًجزء من مثقيد احلياة عن 

 من املادة األوىل، أعاله، ٤إذا كان القاضي قد بدأ يف احلصول على معاشه التقاعدي مبوجب الفقرة  )ب(
، يكون معاش الزوج الباقي على قيد احلياة معادالً لنصف ذلك )٦٢(الثانية والستني قبل بلوغه سن 

  من الراتب السنوي؛نية وأربعني جزءاًجزء من مثااملعاش، على أالّ يقل عن 

، عند بدء احلصول على معاشه التقاعدي، يكون )٦٢(الثانية والستني إذا كان القاضي قد بلغ سن  )ج(
جزء من معاش الزوج الباقي على قيد احلياة معادالً لنصف املعاش التقاعدي للقاضي، على أالّ يقل عن 

  من الراتب السنوي؛أربعة وعشرين جزءاً

عند وفاة القاضي املتزوج، يستحق الزوج الباقي على قيد احلياة معاشا معادالً لنصف املعاش الذي كان سيحصل  -٢
جزء من عليه القاضي لو أصبح مستحقاً ملعاش عجز عند وفاته، بشرط أالّ يقل معاش الزوج الباقي على قيد احلياة عن 

 . من الراتب السنويأربعة وعشرين جزءاً

اة القاضي السابق املتزوج الذي كان يتقاضى معاش إعاقة، يستحق الزوج الباقي على قيد احلياة، إذا كان عند وف -٣
الزواج ال يزال قائما عند انتهاء خدمته، معاشا مساوياً لنصف املعاش الذي كان حيصل عليه القاضي السابق، بشرط أالّ يقل 

 . من الراتب السنوية وعشرين جزءاًجزء من أربعمعاش الزوج الباقي على قيد احلياة عن 

ينقطع معاش الزوج الباقي على قيد احلياة بزواجه من جديد ويمنح مبلغاً مقطوعاً مساوياً لضعف مبلغ استحقاقه  -٤
 .السنوي اجلاري كتسوية ائية
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 املادة الرابعة
 استحقاقات األطفال

ني أو بالتبين القانوين، ما داموا غري متزوجني ودون سن عند وفاة القاضي أو لقاضي السابق، حيق ألطفاله الطبيعي -١
 :، احلصول على استحقاق حيسب كما يلي)٢١(احلادية والعشرين 

يكون املقدار السنوي الستحقاق األطفال، إن وجد زوج باق على قيد احلياة مستحقا ملعاش مبوجب  )أ(
 :املادة الثالثة أعاله، معادالً ملا يلي

 يف املائة من املعاش التقاعدي الذي كان حيصل عليه القاضي؛ أو) ١٠(رة مبلغ يساوي عش ‘١’

يف املائة من ) ١٠(إذا مل يكن القاضي، عند وفاته، قد بدأ يف تقاضي معاشه التقاعدي، عشرة  ‘٢’
من املادة األوىل، لو كان قد بدأ يف  ٤املعاش التقاعدي الذي كان سيتقاضاه مبوجب الفقرة 

  عند وفاته؛ أوتقاضي هذا املعاش

يف املائة من املعاش التقاعدي الذي كان ) ١٠(يف حالة وفاة القاضي أثناء اخلدمة، فعشرة  ‘٣’
 .سيتقاضاه لو كان قد استحق معاش إعاقة عند وفاته

بشرط أالّ يتجاوز مقدار استحقاق األطفال، يف مجيع احلاالت، جزءاً واحداً من ستة وثالثني جزءاً من الراتب 
 ي السنوي؛األساس

إذا مل يكن هناك زوج باق على قيد احلياة مستحقا ملعاش، مبوجب املادة الثالثة، أو عند وفاة الزوج  )ب(
أعاله ) ا(الباقي على قيد احلياة، يزاد جمموع استحقاق األطفال الواجب الدفع مبوجب الفقرة الفرعية 

 :باملقدار التايل

مقدار نصف مبلغ املعاش الذي كان يدفع أو حيق أن إذا استحق املعاش ولد واحد فقط ، فب ‘١’
 يدفع لألرملة؛

إذا استحق املعاش طفالن أو أكثر، فبمقدار املعاش الذي كان يدفع أو كان سيدفع للزوج  ‘٢’
 .الباقي على قيد احلياة

عية حيدد مقدار معاش كل طفل بقسمة جمموع استحقاق األطفال الواجب الدفع مبوجب الفقرة الفر )ج(
أعاله بالتساوي بني مجيع األطفال املستحقني؛ وعند توقف استحقاق أحد األطفال، يعاد حساب ) ب(

 ).ب(جمموع االستحقاق الواجب الدفع لبقية األطفال وفقاً للفقرة الفرعية 

ياة، ال يتجاوز جمموع استحقاق األطفال، إذا أضيف إىل مقدار أي استحقاق يدفع للزوج الباقي على قيد احل -٢
 .املعاش التقاعدي الذي حصل عليه القاضي أو القاضي السابق أو كان سيحصل عليه لو مل يتوىف

 أعاله إذا كان الولد عاجزاً بسبب مرض أو إصابة، ويستمر ١يصرف النظر عن احلد العمري املذكور يف الفقرة  -٣
 .دفع االستحقاق مادام الولد عاجزاً



ICC-ASP/6/20 

86 

 التوصيات  -باء

 ICC-ASP/6/Recommendation 1التوصية 

 ، بتوافق اآلراء٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤املعتمدة يف اجللسة العامة السابعة، املعقودة يف 

ICC-ASP/6/Recommendation 1 
 توصية بشأن انتخاب مسجل احملكمة اجلنائية الدولية

 ،إن مجعية الدول األطراف

 ،)۱(نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية من ٤٣ من املادة ٤ الفقرة إذ تأخذ يف اعتبارها

 ،)٣(اإلثبات  من القواعد اإلجرائية وقواعد١٢ من هيئة الرئاسة وفقا للقاعدة )٢( قائمة باملرشحنيوقد تلقت

 توصيات مكتب اجلمعية،وإذ تضع يف االعتبار 

 من  ١٢ن هيئة الرئاسة وفقاً للقاعدة       بأن يشرع القضاة يف انتخاب املسجل استناداً إىل القائمة املقدمة م           توصي
 القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛

 بأن يراعي القضاة، عند النظر يف قائمة املرشحني من أجل انتخاب املسجل، العناصر التالية الـيت                 توصي أيضاً 
 :تتضمن املعايري اليت حتكم استخدام املوظفني باحملكمة والواردة يف نظام روما األساسي

    )٤(لتحلي بأعلى معايري الكفاءة والفعالية والرتاهة؛ا )أ(

 بشأن انتخاب القضاة اليت تنطبق، مـع مراعـاة          ٣٦ من املادة    ٨املعايري املنصوص عليها يف الفقرة       )ب(
 ، وهي،)٥(اختالف احلال، على استخدام املوظفني

 متثيل النظم القانونية الرئيسية يف العامل؛ ‘١’
  العادل؛التوزيع اجلغرايف ‘٢’
 متثيل عادل لإلناث والذكور؛ ‘٣’

                                                      
 ١٧ -يونيه / حزيران١٥الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية، روما،  ) ۱(

 . الفرع ألف،)A. 02.1.5املبيع منشور األمم املتحدة، رقم (، الد األول؛ الوثائق اخلتامية ١٩٩٨يوليه /متوز
)٢(  ICC-ASP/6/16و Add.1. 
 ١٠-٣الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك،   )٣(

 .ألف -الثاين ، اجلزء ) والتصويبA.03.V.2منشور األمم املتحدة، رقم املبيع (، ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول
 .٢، الفقرة ٤٤ام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة  نظ)٤(
  . املرجع نفسه)٥(
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ة العنف ضد   متتع املرشح خبربة قانونية يف مسائل حمددة تشمل، دون حصر، مسأل          وسيكون   ‘٤’
 .املرأة، ميزة إضافية

 مهارات إدارية ثابتة، سواء كانت مكتسبة يف منظمات دولية أو منظمات وطنية ذات صلة؛ )ج(

 واحلكومية الدولية والتمتع باملهارات الدبلوماسية املطلوبة؛اإلملام باألعمال احلكومية  )د(

ينبغي أن يكون املرشح من رعايا إحدى الدول األطراف، ويف حالة املرشح الذي يكون من رعايـا                  )ه(
  ، املعـدل بـالقرار  ICC-ASP/1/Res.10دولتني أو أكثر، ينطبق املبدأ املنصوص عليه يف القرار 

ICC-ASP/4/Res.4٦(؛( 

ال جيوز أن يكون املسجل ونائب املسجل من نفس اموعة اإلقليمية، وال جيوز أن يكون املسـجل                  )و(
 نائب املسجل من رعايا دولة واحدة؛و

مؤهالت املرشح، مبا يف ذلك اخلربة ذات الصلة، السيما فيما يتعلق بالواجبات الواردة يف إعـالن                 )ز(
 ؛ ADM-112-RE-07رقم املرفق الوظيفة الشاغرة 

 .القدرة على التعاون من اآلخرين، فضال عن القدرة على العمل يف إطار فريق وعلى إدارة أعماله )ح(

                                                      
 . واملرفق األول٣١ الفقرة )٦(
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 املرفق

 ADM-112-RE-07رقم إعالن عن وظيفة شاغرة 

 )أمني عام مساعد(مسجل 

ولن تقبل . افة املعلوماتجيب أن ترفق الطلبات باستمارة البيانات الشخصية اليت وضعتها احملكمة اجلنائية الدولية متضمنة ك
 . احملكمة اجلنائية الدولية أية استمارة أخرى غريها

 . تشجع اإلناث بوجه خاص على تقدمي ترشحهن

 ADM-112-RE-07 رقم اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٩ آخر موعد لتقدمي الطلبات
 ICC-3110-E-ASG-9466 رقم الوظيفة

 هايال مركز العمل

 قلم احملكمة الوحدة التنظيمية
 مخس سنوات نوع التعيني ومدته

 معفى من الضرائب) رهن التغيري( يورو ١٢٦ ٤١٦ )لغري املعيلني(املرتب السنوي الصايف األدىن 

 الواجبات واملسؤوليات

اؤها مت بغرض منع مرتكيب أخطر وإنش. إن احملكمة اجلنائية الدولية هي أوىل حمكمة عاملية دائمة، أُنشئت مبوجب معاهدة
واحملكمة منظمة . اجلرائم الدولية من اإلفالت من العقاب، وردع اقتراف اجلرائم وتعزيز احترام القانون والعدل الدوليني

 . دولية جديدة يعمل فيها موظفون من جنسيات خمتلفة ينتمون إىل مجيع بلدان العامل

ة واليته تفتح احملكمة الباب لتقدمي طلبات الترشل مدواملهام . ٢٠٠٨يوليه / سنوات تبدأ يف متوز٥ح إىل منصب مسج
 . املنوطة باملسجل متنوعة وتشمل املسؤوليات ذات الصلة باإلجراءات القضائية وبإدارة منظمة دولية

ملسجل املقبل يتمثّل يف تطوير ومبا أن احملكمة اجلنائية الدولية هي يف أوىل مراحل نشاطها فإن جانباً ال يستهان به من عمل ا
 .املؤسسة وبلورة سياساا وإجراءاا

 : خيضع املسجل لسلطة رئيس احملكمة وهو مسؤول بالدرجة األوىل عما يلي
إدارة شىت أقسام وشعب قلم احملكمة مبا فيها اخلدمات االستشارية القانونية، واألمن والسالمة، واخلدمات اإلدارية  •

يف ذلك امليزانية، واملالية، واملشتريات، واملوارد البشرية، واخلدمات العامة، وتكنولوجيا املعلومات مبا (املشتركة 
مبا يف ذلك إدارة احملكمة، االحتجاز، الترمجة الفورية والترمجة (، وخدمات احملكمة )واالتصال، والعمليات امليدانية
، والضحايا والدفاع )ا يف ذلك برنامج التوعية التابع للمحكمةمب(، واإلعالم والتوثيق )التحريرية، والضحايا والشهود

 ؛ )مبا يف ذلك دعم الدفاع ومشاركة وتعويض الضحايا(
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تنظيم الدعم الذي يقدمه قلم احملكمة لإلجراءات القضائية مبا يف ذلك املسؤوليات الواسعة النطاق املتعلقة بالدفاع  •
 والشهود والضحايا؛

 دارية عالية اجلودة داخل قلم احملكمة ولسائر األجهزة التابعة هلا؛ كفالة توفري اخلدمات اإل •

 التشاور والتنسيق مع مكتب املدعي العام بشأن املسائل ذات االهتمام املشترك؛  •

 املسامهة يف زيادة تطوير وتنفيذ اخلطة اإلستراتيجية للمحكمة؛  •

 توجيه اشتراك احملكمة يف تطوير املباين الدائمة للمحكمة؛  •

، واملنظمات الدولية واإلقليمية )وال سيما الدولة املضيفة(لقيام بدور قناة االتصال بني احملكمة والدول األطراف ا •
 .واملنظمات غري احلكومية واتمع املدين

 املؤهالت واخلربة

 واسعة يف إدارة اهليئات القضائية أو احملاكم الوطنية أو الدولية؛ذات صلة خربة مهنية  •

 النظم أو املؤسسات القضائية، ميزة إضافية؛يف بناء ربة يف بناء املؤسسات، ومن األفضل وستكون اخل •

 مهارات وخربة إدارية عالية يف مجيع ااالت اإلدارية ذات الصلة؛ •

 فهم النظم القانونية املختلفة؛ •

  املتقدمة بتكنولوجيا املعلومات ميزة إضافية؛ةوستكون املعرف •

 املمتازة والفعالة؛)  والكتابيةالشفوية(مهارات االتصال  •

مهارات ممتازة يف التعامل مع األشخاص مع القدرة على العمل يف إطار فريق وعلى توجيه أعماله، وتشجيع مبادرات  •
ثنيات، حبساسية واحترام للتنوع؛ ومهارات يئة متعددة الثقافات، ومتعددة اإلاملوظفني وإهلامهم واإلشراف عليهم يف ب

 .لتفاوض، والقدرة على العمل مع اآلخرين وإقناعهم للتوصل إىل اتفاقاتعالية التطور ل

 املعرفة باللغات

، وستكون املعرفة )االنكليزية أو الفرنسية(املعرفة املمتازة والطالقة يف لغة واحدة على األقل من لغيت العمل باحملكمة  •
 .بلغة العمل األخرى حمبذة للغاية

 .ميزة إضافية) األسبانية، الروسية، الصينية، العربية(لرمسية للمحكمة املعرفة بلغة أخرى من اللغات ا •

 تفاصيل بشأن التعيني

املسجل، مع مراعاة أي توصيات من مجعية الدول األطراف، ملدة مخس سنوات هم الذين ينتخبون قضاة احملكمة  •
 .٢٠٠٨يوليه /بتداء من متوزا

 :مالحظة
 .التعيني بتوصيف معدل للوظيفةيف التعيني بدرجة أقل، أو يف يف هذا الشاغر، أو حتتفظ احملكمة حبقها يف عدم تعيني أحد 




