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الجزء األول
الوقائع

المقدِّمة-ألف 

وفقًا للقرار الذي اختذته مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (املشار -1
د ، حدَّ 2011كانون األول/ديسمرب 21

2012تشرين الثاين/نوفمرب 22إىل 14املكتب الفرتة املمتدة من 

إىل يف نظام روما األساسي ، دعت رئيستها مجيع الدول األطراف 1ووفقًا للنظام الداخلي للجمعية-2
نت قد وقَّعت على النظام الدورة. وُدعيت أيضًا إىل املشاركة فيها بصفة مراقب دول أخرى كااملشاركة يف

.الوثيقة اخلتاميةاألساسي أو على 

من النظام الداخلي للجمعية (املشار إليه فيما يلي بـ"النظام الداخلي")، ُوجِّهت أيضاً 92ووفقًا للمادة -3
كانت إىل ممثلي املنظمات الدولية احلكومية وغريها من الكيانات اليتبصفة مراقب دعوات إىل املشاركة يف الدورة 

، وممثلي املنظمات الدولية 2
احلكومية اإلقليمية وغريها من اهليئات الدولية اليت ُدعيت إىل مؤمتر األمم املتحدة الدبُلماسي للمفوَّضني الذي ُعين 

)، اليت اعُتمدت لدى اللجنة التحضريية 1998متوز/يوليو –حزيران/يونيو بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية (روما،
للمحكمة اجلنائية الدولية أو اليت دعتها اجلمعية.

من النظام الداخلي، املنظمات اليت 93كما حضرت أعمال اجلمعية وشاركت فيها، وفقًا للمادة -4
املنظمات غري احلكومية اليت كانت ُدعيت إىل مؤمتر ألنشطتها صلة بأنشطة احملكمة أو اليت دعتها اجلمعية من بني

االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة.

الداخلي، الدول من النظام94وباإلضافة إىل ذلك ُدعيت إىل حضور أعمال اجلمعية، وفقًا للمادة -5
تونغا، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، بابوا غينيا اجلديدة، بالو، بوتان، تركمانستان، توفالو،التالية البيان: 

، جنوب السودان، رواندا، سوازيلند، الصومال، غينيا االستوائية، كرييبايت، لبنان، الدميقراطية الشعبيةالو مجهورية 
.املتحدة)، موريتانيا، ميامنار، نيوي–مكرونيزيا (واليات 

2002أيلول/سبتمرب 10-3،اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويوركالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة1

جيم.-)، اجلزء الثاينCorr.1وتصويبها ICC-ASP/1/3(الوثيقة 
3237(الدورة التاسعة والعشرون) و3208(الدورة العاشرة) و2011(الدورة اخلامسة) و477(الدورة الثالثة) و253العامة قرارات اجلمعية 2

45/6و44/6و43/6و42/10و36/4و35/3و35/2و33/18و31/3(الدورة الثالثون) و3369رة التاسعة والعشرون) و(الدو 

51/204و51/6و51/1و50/2و49/2و49/1و48/265و48/237و48/5و48/4و48/3و48/2و47/4و46/8و

56/92و56/91و56/90و55/161و55/160و54/195و54/10و54/5و53/216و53/6و53/5و52/6و

59/51و59/50و59/49و59/48و58/86و58/85و58/84و58/83و57/32و57/31و57/30و57/29و

ومقرَّرها 64/124و64/12264/123و64/121و64/3و63/132و63/131و61/259و61/43و59/53و59/52و
56/475.
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قائمة الوفود إىل هذه الدورة.ICC-ASP/11/INF.1وترد يف الوثيقة -6

وقد افتتحت هذه الدورَة جلمعية الدول األطراف رئيستها، السيدة تينا إنتلمان (إستونيا)، اليت كانت قد -7

25، مت وفقًا للمادة 2012تشرين الثاين/نوفمرب 14ألوىل للجمعية، اليت ُعقدت بتاريخ ويف اجللسة ا-8

بلجيكا، بنما، بريو، اجلمهورية من النظام الداخلي تعيني الدول التالية البيان أعضاًء يف جلنة وثائق التفويض: 
.التشيكية، مجهورية كوريا، غابون، فنلندا، كينيا، هنغاريا

ني للجمعية مديُر أمانتها، السيد رينان فيالسيس. واضطلعت األمانة بتقدمي اخلدمات إىل وعمل مبثابة أم-9
اجلمعية.

، دقيقة 2012تشرين الثاين/نوفمرب 14وخصصَّت اجلمعية يف جلستها األوىل، اليت ُعقدت بتاريخ -10
من نظامها الداخلي.43صمت للصالة أو التأمل، وفقاً للمادة 

):ICC-ASP/11/1واعتمدت اجلمعية خالل -11

لدورة.الرئيسة لافتتاح -1

التأمل.وأللصالة املخصَّصة صمت الدقيقة -2

جدول األعمال.اعتماد-3

سدادالدول املتأخرة عن -4

وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة احلادية عشرة:-5

وثائق التفويض؛تعيني جلنة ( أ )

تقرير جلنة وثائق التفويض.(ب)

تنظيم العمل.-6

املناقشة العامة.-7

تقرير عن أنشطة املكتب.ال-8

تقرير عن أنشطة احملكمة.ال-9

.للمجين عليهمتقرير جملس إدارة الصندوق االستئماين -10

العام.ةانتخاب نائب املدعي-11

وق االستئماين للمجين عليهم.انتخاب أعضاء جملس إدارة الصند-12

النظر يف ميزانية السنة املالية احلادية عشرة واعتمادها.-13

النظر يف تقارير مراجعة احلسابات.-14

احملكمة.مباين-15
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.رئيس قلم احملكمةن انتخاب أشيف توصيات ال-16

آلية الرقابة املستقلة.-17

جرائية وقواعد اإلثبات.تعديالت نظام روما األساسي والقواعد اإل-18

التعاون.-19

ستعراضاالؤمتر فيما يتعلق مبتابعة امل-20

التكامل؛)(أ

السالم والعدالة؛)(ب

رة.املتضرِّ واجلماعاتنظام روما األساسي على منظومة أثر)ج(

.احملكمةقضاةاترتشيحاملعنية باللجنة االستشارية -21

الدورة املقبلة جلمعية الدول األطراف.عقدموعدبشأنالقرار -22

للجنة امليزانية واملالية.تنياملقبلتنيالدور ومكان عقدموعدبشأننالقرارا-23

خرى.األالشؤون-24

لقد وردت القائمة املشروحة بالبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت ضمن مذكرة لألمانة (الوثيقة -12
ICC-ASP/11/1/Add.1(.

كما إن اجلمعية وافقت، يف جلستها األوىل، على برنامج عمل، وقرَّرت أن جتتمع يف جلسة عامة ويف -13
.2013إطار أفرقة عاملة. وأنشأت اجلمعية فريقاً عامًال معنياً بامليزانية الربناجمية لعام 

.2013ية الربناجمية لعام ومت تعيني السيد هاكان إمسغارد (السويد) منسِّقًا للفريق العامل املعين بامليزان-14
.ة للمشاورات بشأن القرار اجلامعر سِّ ينيدا (غواتيماال) مينت السيدة أنا كرستينا رودريغس بوُعيِّ 

نظر الجمعية في المسائل المدرجة في جدول أعمال دورتها الحادية عشرة-باء 

الدول المتأخرة عن سداد اشتراكاتها-1

، بأن اجلملة 2012تشرين الثاين/نوفمرب 14ألوىل اليت ُعقدت بتاريخ مت إعالم اجلمعية، يف جلستها ا-15
من نظام روما األساسي تنطبق على ست دول أطراف.112من املادة 8األوىل من الفقرة 

16-
يف الوقت 2013بأسرع ما ميكن. كما

احملدَّد.

من نظام روما األساسي، قدَّمت دولتان طرفان عليهما متأخرات طلباً 112من املادة 8وعمًال بالفقرة -17
ون، فوافقت اجلمعية على طلَبيهما يف إىل اجلمعية إلعفائهما من فقدان حقهما يف التصويت، مها جزر القمر وغاب

جلستها العامة األوىل.
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وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف في الدورة الحادية عشرة-2

، تقرير جلنة 2012تشرين الثاين/نوفمرب 21، اليت ُعقدت بتاريخ الثامنةاعتمدت اجلمعية، يف جلستها -18

المناقشة العامة-3

كيلة األمني و و ،سالفخامة رئيس السنغال، السيد ماكيكلٌّ منىيف اجللسة العامة األوىل للجمعية ألق-19
أمامها. ويف جلستيها العامتني الثانية والثالثة، كلمًة العام لألمم املتحدة للشؤون القانونية، السيدة باتريسيا أوبريان،

،وإكوادور،وإستونيا،إسبانيا، أدىل ببيانات أمامها ممثلو 2012تشرين الثاين/نوفمرب 15بتاريخقدتا اللتني عُ 
،والصني،والسويد،والدمنارك،رية التشيكيةهو واجلم،والربازيل،واألوروغواي،األرجنتنيو ،واالحتاد الروسي

والواليات املتحدة ،والنمسا،والنرويج،يرلندا الشماليةآربيطانيا العظمى و ة لواململكة املتحد،واملكسيك،وأملانيا
،وبوركينا فاسو،وبوتسوانا،وبنما،وبنغالديش،وبلجيكا،وإيطاليا،يرلنداآو ،وأوغندا،واليابان،األمريكية

،ومجهورية الكونغو الدميقراطية،وتونس،وترينيداد وتوباغو،وبريو،املتعددة القوميات)–وبوليفيا (دولة ،وبولندا
،وغانا،وشيلي،وسرياليون،وسويسرا،وسلوفينيا،وسلوفاكيا،ورومانيا،وجنوب أفريقيا،ة كورياومجهوري

وكندا ،وكرواتيا،وقربص (باسم االحتاد األورويب)،وفنلندا،البوليفارية)-فنزويال (مجهورية و ،وفرنسا،وغواتيماال
،ولكسمربغ،وخلتنشتاين واألردن (بيان مشرتك)،وكينيا،وكولومبيا،وكوستاريكا،(باسم كندا وأسرتاليا ونيوزيلندا)

ممثلو اللجنة الدولية للصليب أمام اجلمعية كما أدىل ببيانات .وهنغاريا،ونيجرييا،وناميبيا،ومدغشقر،ومالطا
، والتحالف من ةفريقياألويةآلسيااألمحر، واملنظمة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية، واملنظمة االستشارية القانونية 

، ومنظمة العفو الدولية، ومنتدى لريا للمنظمات غري للحقوقينيأجل احملكمة اجلنائية الدولية، واللجنة الكولومبية
دمشق، ورابطة القانونيني يف ، ومركز دراسات حقوق اإلنسان ""احلكومية، و

، ومنظمة يف كوت ديفوارركة حقوق اإلنسانحلشباب، والفريق العامل ايورجيني ااجل
.ومبادرة السالم والعدل، ، وجملس نقابة حمامي ماليزيا"ال سالم بال عدل"

التقرير عن أنشطة المكتب-4

ر بالتقريعلماً ، 2012تشرين الثاين/نوفمرب 14أحاطت اجلمعية يف جلستها األوىل، اليت ُعقدت بتاريخ -20
الشفوي عن أنشطة مكتبها، الذي قدمته رئيستها، السيدة تينا إنتلمان (إستونيا). ونوَّهت الرئيسة إىل أن املكتب 

بغية مساعدة اجلمعية يف االضطالع بأنشطتها مبوجب نظام ًا اجتماع18،عقد، منذ الدورة العاشرة للجمعية
روما األساسي.

لعمل الذي اضطلع به فريقه العامل يف الهاي وفريقه العامل لاباسم املكتب عن سرورهةالرئيستوأعرب-21
على حنو ناجح باملهام ت هذه األفرقة، فقد اضطلع2012يف نيويورك وفريق الدراسة املعين باحلوكمة خالل عام 

دا نْ كَ كني  ونائب الرئيسة  ،، نائب الرئيسة السفري ماركوس بورلني (سويسرا)اقيهاجلمعية بقيادة منسِّ ا
يف التوصل إىل تأفلحإن هذه األفرقةان (هولندا). منني هلُ ر سافُ ورئيس فريق الدراسة، السفري بيرت دي،(غانا)

م إىل اجلمعية التقارير والتوصيات من أن يقدِّ ن ذلك املكتبَ توافق آراء الدول األطراف بشأن املهام املعنية. ومكَّ 
ج ضمن إطار واليته.ذات الصلة بشأن املسائل اليت تندر 

على أربع جماالت ذات درجة عالية من اً خاصتركيزاً تهاأنشطيف زت عنايتها ركَّ ونوَّهت الرئيسة إىل -22
والتعاون، والتكامل، وشحذ الوعي بشأن العمل بنظام روما األساسي، من خالل اجتماعات ،األولوية: العاملية
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دارس، واحملاضرات، والتواصل والتحاور الدائم مع املنظمات اإلقليمية ثنائية وغريها من االجتماعات، وحلقات الت
.املنطقةضمن القائمةاملنظماتمبا فيها 

دت الرئيسة على أمهية اختيار اجلمعية العامة لألمم املتحدة تكريس اجتماع رفيع لسيادة القانون. وشدَّ -23
على الصعيدين الوطين والدويل. وأضافت أن احملكمة، اليت ونوَّهت إىل أنه يتزايد إدراك الدول ألمهية سيادة القانون 

بني هذين املستويني.املتََّصل، متثل جانباً من وتقاضيهمأخطر اجلرائم الدولية مرتكيبيف شأن حتقق

مت الرئيسة والدول األطراف عدداً ويف إطار االحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لنظام روما األساسي، نظَّ -24
من األحداث

، منها قرارات والقرارات املتعلقة جبوهر املوضوعاختذ املكتب عدداً من القرارات اإلجرائية 2012ويف عام -25
بشأن املساعدة القانونية، وعدم التعاون، واللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة، والتوصيات املتعلقة 

كمة، واملتابعة فيما يتعلق بانتخاب املدَّعي العام، وصندوق الطوارئ.بانتخاب رئيس قلم احمل

توسع عمل احملكمة، تزايدت درجة اإلحلاح فيما خيص وفاء الدول بالتزامها ب،والحظت الرئيسة أنه-26
. لقدمنه87من نظام روما األساسي واملادة 112من املادة 2النظامي بأن تتعاون مع احملكمة مبوجب الفقرة 

عدم التعاون يف اجتماعات عديدة ت حاالت؛ ونوقشاملتعلقة بعدم التعاونثوبر على تنفيذ إجراءات اجلمعية
العام املاضي. وتضمن التقرير أيضاً يف مدت للمكتب وقدم املكتب تقريراً إىل اجلمعية، عمًال باإلجراءات اليت اعتُ 

.عدداً من التوصيات املتعلقة باختاذ التدابري املناسبة

التقرير عن أنشطة المحكمة-5

، إىل بيان 2012تشرين الثاين/نوفمرب 14استمعت اجلمعية، يف جلستها األوىل اليت ُعقدت بتاريخ -27
السيدة ، وبيان هيون سونغ، رئيس احملكمة، وبيان السيدة فاطو بنسودا ، املدعية العامة للمحكمة-القاضي سانغ

.3سيلفانا أربيا، رئيسة قلم احملكمة. و 

تقرير مجلس إدارة الصندوق االستئماني للمجني عليهم-6

، إىل بيان 2012تشرين الثاين/نوفمرب 14بتاريخقدت استمعت اجلمعية، يف جلستها األوىل اليت عُ -28
للمجين عليهم. ونظرت اجلمعية يف التقرير عن ن، رئيسة جملس إدارة الصندوق االستئماينهالسيدة إليزابيث رِ 

حزيران/يونيو 30إىل 2011من األول من متوز/يوليو املمتدة أنشطة ومشاريع جملس إدارة هذا الصندوق للفرتة 
حاطت علماً به.أ، و 20124

3ICC-ASP/11/21.
ICC-ASP/11/14 4.
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انتخاب نائب المدَّعية العامة-7

املدَّعية العامة للمحكمة اجلنائية مت قدَّ )، ICC-ASP/11/17(2012أيلول/سبتمرب 4برسالة مؤرخة بـ-29
املقاضاة)، لشؤونالدولية إىل رئيسة اجلمعية ثالثة ترشيحات النتخاب من يشغل منصب نائب املدَّعية العامة (

من نظام روما األساسي.42من املادة 4وفقاً للفقرة 

، بانتخاب 2012فمرب تشرين الثاين/نو 14وقامت اجلمعية، يف جلستها األوىل اليت عقدت بتاريخ -30
املقاضاة) للمحكمة اجلنائية الدولية على أساس الرتشيحات اليت قدمتها املدَّعية لشؤوننائب املدَّعية العامة (

).ICC-ASP/11/17العامة (

خب السيد جيمس ستيوارت (كندا) نائبًا للمدَّعية العامة انتُ فوقد أجرت اجلمعية مخس عمليات اقرتاع. -31
على األغلبية املطلقة جلمعية الدول األطراف إثر انسحاب ، إذ حصلة) للمحكمة اجلنائية الدولية(لشؤون املقاضا

اجلولتني الثالثة والرابعة.كل من بعدني مرشحّ 

؛ ةصاحلجميع فصوت باطلبهم من أدىل، ليس بين88بلغ عدد املشاركني يف االقرتاعقد ل-32
؛ وكانت األغلبية املطلقة الالزمة 81بلغ تة عدد الدول األطراف املصوِّ إن وعليه فعن التصويت. امتنعوا7ومنهم
صوتاً.81؛ وقد حصل السيد جيمس ستيوارت على 61تبلغ 

اجلمعية، يف جلستها األوىل أيضاً، قبل عملية االنتخاب، أن مدة والية نائب املدَّعية العامة وقررت-33
من نظام 45الرمسي املنصوص عليه يف املادة تعهُّدهتبدأ يف تاريخ ) للمحكمة اجلنائية الدوليةلشؤون املقاضاة(

من نظام روما األساسي.42من املادة 4تسع سنوات، وفقاً للفقرة وتبلغروما األساسي 

انتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق االستئماني للمجني عليهم-8

مخسة أعضاء يف جملس ، 2012وفمرب تشرين الثاين/ن14اجلمعية يف جلستها األوىل، بتاريخ انتخبت-34
أيلول/سبتمرب 9الصادر يف ICC-ASP/1/Res.7عليهم، وفقًا لقرارها إدارة الصندوق االستئماين للمجين

2002.

اجلمعية عن االقرتاع السري فانتخبت استغنت ، ICC-ASP/1/Res.7من القرار 10ووفقًا للفقرة -35
فريقية وعضواً من جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادي، وعضواً من جمموعة 
دول أوروبا الشرقية، وعضوًا من جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب، وعضوًا من جمموعة دول أوروبا الغربية 

:هموالدول األخرى، 

بوال (مجهورية الكونغو الدميقراطية)؛-السيد سيمان بوال(أ)

ناغوشي (اليابان)؛موتوالسيد(ب)

لندا)؛فنن (هالسيدة إليزابيث رِ (ج)

موريس (إكوادور)؛آوسكانو تالسيد دينيس (د)

.فريبريغا (التفيا)يالسيدة فريا فيك)ه(

كانون األول/ديسمرب 1هؤالء البالغة ثالث سنوات ستبدأ يف جملس اإلدارةمدة والية كل من أعضاء إن -36
2012.
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السنة المالية الحادية عشرة واعتمادهاالنظر في ميزانية-9

على وذلك 2013نظرت اجلمعية، عن طريق فريقها العامل املعين، يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -37
امليزانية واملالية، وتقارير مراجع احلسابات جلنة أساس مشروع االقرتاح الذي قدمته رئيسة قلم احملكمة، وتقارير 

اخلارجي.

علماً ، 2012تشرين الثاين/نوفمرب 21، اليت ُعقدت بتاريخ الثامنةاجلمعية، يف جلستها أحاطت و -38
إىل أمور منها فيه)، الذي يشريICC-ASP/11/WGPB/CRP.1بتقرير الفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية (

مع 5بأن تؤيد اجلمعية التوصيات الصادرة عن جلنة امليزانية واملأنه أبلغ توصيته 
ة يف املرفق بالتقرير.املبينَّ ا

اعتمد، ف39-2013

ناجمية بشأن امليزانية الرب ICC-ASP/11/Res.1القرار واعتمدت اجلمعية بتوافق اآلراء يف جلستها -40
فيما يتعلق مبا يلي:

مليون يورو للربامج الرئيسية 115.1، تتضمن اعتمادات مقدارها 2013ميزانية برناجمية لعام (أ)
وجداول مالك املوظفني لكل من الربامج الرئيسية. ومبسامهة الدولة املضيفة واملكسيك يف حتمل 

يون يورو، ما جعل جمموع االشرتاكات مل112.0تكاليف املباين املؤقتة ُخفِّض هذا املبلغ إىل 
0.5مليون يورو للربامج الرئيسية و112.0مليون يورو، منها 112.5يبلغ 2013لعام 

مليون يورو لتجديد موارد صندوق الطوارئ؛

؛2013صندوق رأس املال العامل لعام (ب)

املباين املؤقتة للمحكمة؛)ج(

احملكمة؛جدول أنصبة االشرتاكات لتوزيع تكاليف(د)

؛2013متويل االعتمادات وجتديد موارد صندوق الطوارئ لعام (ه)

صندوق الطوارئ؛(و)

؛2012مناقلة األموال فيما بني الربامج الرئيسية ضمن نطاق امليزانية الربناجمية لعام (ز)

املساعدة القانونية؛)ح(

النهج االسرتاتيجي فيما يتعلق بتحسني عملية امليزنة؛(ط)

احلاالت اليت حييلها جملس األمن إىل احملكمة؛(ي)

تعديالت النظام املايل والقواعد املالية.(ك)

.2- باء،)ICC-ASP/11/20(2012.. الدورة احلادية عشرة ... الوثائق الرمسية .5
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النظر في تقارير مراجعة الحسابات-10

مراجع احلسابات اخلارجي بشأن بتقريَريعلمًا مع التقدير اخلامسة، يف جلستها ،أحاطت اجلمعية-41
كانون األول/ديسمرب 31متدة من األول من كانون الثاين/يناير إىل مراجعة البيانات املالية للمحكمة للفرتة امل

201167.

مباني المحكمة-11

، علمًا بالتقرير 2012تشرين الثاين/نوفمرب 14بتاريخ اليت ُعقدت أخذت اجلمعية، يف جلستها األوىل -42
التقرير عن أنشطة باملعنية باملباين الدائمة، السيد روبرتو بيليلي (إيطاليا)، و املراقبةنة الشفوي الذي قدمه رئيس جل

190الـمبلغ ، قبل مباشرة اإلنشاء، أدىن من تمشروع املباين الدائمة كانتكاليف ، الذي أبرز أن 8لجنةهذه ال

على أن 2015ملشروع يبقى أيلول/سبتمرب اأن يُنجز حبلولهر املقدَّ املوعدأقرته اجلمعية وأن ذيمليون يورو ال
. وأشري يف التقرير أيضًا إىل 2015مبانيها اجلديدة يف كانون األول/ديسمرب إىلتكون احملكمة جاهزة لالنتقال 

لتنفيذترسية العقد العام ت، مت2011هل يف كانون األول/ديسمرب إثر إجراء استدراج العروض الذي استُ ،أنه
24، يف )Visser&Smit/Boele Van Eesteren("فيسر و مسيت/بول فان إستريين"املشروع على شركة

عت العقد العام . وبـُنيِّ يف التقرير أن رئيسة قلم احملكمة، بناء على إذن من جلنة املراقبة، وقَّ 2012آب/أغسطس 
.2013، مع توخي بدء اإلنشاء يف شباط/فرباير 2012تشرين األول/أكتوبر 1مع هذه الشركة يف 

تشرين الثاين/نوفمرب 21بتاريخ اليت ُعقدتالثامنةاعتمدت اجلمعية بتوافق اآلراء، يف جلستها و -43
إجناز مرحلة ترسية العقد بأمور منها ترحيب اجلمعية ينص على، الذي ICC-ASP/11/Re.3، القرار 2012

، للجنة املراقبةاملنقحة املاليةالسرتاتيجية على اةرمسيالوموافقتهانشاء، املتمثلة يف اإلوالشروع يف مرحلة املشروع
") ضمن إطار 3gvواسرتاتيجية مراجعة التكاليف. ورحبت اجلمعية أيضًا باستيعاب تكاليف العناصر املدجمة ("

امليزانية اإلمجالية، وأيدت قرار جلنة املراقبة القاضي بإنشاء فريق عامل يواصل تدارس مسألة التكاليف اإلمجالية 
دفعة الد من جديد األجل املتاح للدول األطراف لكي تأخذ خبيار املباين الدائمة. وقررت اجلمعية أن متدِّ مللكية 

.2014كانون األول/ديسمرب 31واحدة لتسديد مسامهتها يف تكاليف مشروع املباين الدائمة حىت ال

التوصيات المتعلقة بانتخاب رئيس قلم المحكمة-12

2012تشرين الثاين/نوفمرب 20قدت بتاريخ تها السابعة، اليت عُ رت اجلمعية، يف جلسذكَّ -44

).Add.1واإلضافة إليها ICC-ASP/11/19حني لشغل منصب نائب رئيس قلم احملكمة (من الرئاسة قائمة مبرشَّ 

21يخ قدت بتار اليت عُ الثامنةبتوافق اآلراء، يف جلستها ،على توصية املكتب اعتمدت اجلمعيةبناءً و -45

هذا من باء-(اجلزء الثالثICC-ASP/11/Rec.1الوثيقة التوصية الواردة يف ، ، 2012تشرين الثاين/نوفمرب 
التقرير).

.ICC-ASP/11/20(، -1(2012الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة ...6
.2- اجلزء جيم،)ICC-ASP/11/20(2012الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة ...7
8ICC-ASP/11/35.
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آلية الرقابة المستقلة-13

تشرين الثاين/نوفمرب 21، اليت عقدت بتاريخ الثامنةاعتمدت اجلمعية بتوافق اآلراء، يف جلستها -46
فيما خيص عملأمهية وجود آلية رقابة مستقلة عاملةٍ بالذي اعرتفت فيه ICC-ASP/11/Res.4، القرار 2012

، وقررت أن 2013احملكمة بصورة ناجعة وعلى حنو فعال، وأخذت علمًا بربنامج عمل آلية الرقابة املستقلة لعام 
جمعية لائي ل

اإلشراف اإلداري.ويف جمالاملقاضاة يف جمالواستقالهلا 

تعديالت نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات-14

عقد الفريق العامل املعين بالتعديالت اجتماعًا خالل الدورة احلادية عشرة لكي يبحث مشروع املقرتح -47
رًا من القواعد مكرَّ 132ة فريق الدراسة املعين باحلوكمة بشأن القاعدة ، على أساس توصي9الوارد يف تقريره

.10اإلجرائية وقواعد اإلثبات

تشرين الثاين/نوفمرب 21قدت بتاريخ اليت عُ الثامنةواعتمدت اجلمعية بتوافق اآلراء، يف جلستها -48
د اإلجرائية وقواعد من القواع132، الذي يتضمن تعديًال للقاعدة ICC-ASP/11/Res.2، القرار 2012

اإلثبات، حبيث يتسىن لقاض منفرد أو قضاة منفردين ممارسة مهام الدائرة االبتدائية فيما يتعلق بالتحضري 
للمحكمة، وذلك بغية تسريع اإلجراءات وضمان النجاعة بالقياس إىل التكاليف.

التعاون-15

، حلقة نقاش 2012ين الثاين/نوفمرب تشر 16عقدت اجلمعية، خالل جلستها الرابعة، يوم اجلمعة يف -49
وحتديدلتناول املسائل التالية: إلقاء القبض على املتهمني، مناظريننظر يف موضوع التعاون. وقد ُدعي مخسة لل
، ج براِمرتسوحجزها. واستمعت اجلمعية أيضاً إىل خطاب رئيسي ألقاه السيد سري ،وجتميدهاها،وتتبع،متلكاتامل

حكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة.املدَّعي العام للم

تشرين الثاين/نوفمرب 21قدت بتاريخ اليت عُ الثامنةواعتمدت اجلمعية بتوافق اآلراء، يف جلستها -50
منها أمهية التعاون واملساعدة اً فيه أمور الذي تناولتبشأن التعاون، ، ICC-ASP/11/Res.5، القرار 2012

الدول اليت يقع عليها التزام بالتعاون مع غريها من ا من جانب الدول األطراف و الفعالني واآلتيني يف حينهم
دت على أمهية تيسري التعاون بني احملكمة والدول األطراف وغريها شدَّ و ؛احملكمة أو اليت جيري تشجيعها على ذلك

ميدها، وحجزها، وما يقابل واألصول، وتتبعها، وجتواملمتلكاتمن الدول واملنظمات الدولية بشأن حتديد العوائد 
كما طلبت اجلمعية من الدول األطراف ذلك من التزام واقع على عاتق الدول األطراف باالمتثال لطلبات احملكمة.  

وغريها من الدول، عند اإلمكان، النظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع احملكمة بشأن أمور منها تدابري احلماية 
لعقوبات؛ وشجَّعت الدوَل على النظر يف إنشاء مراكز تنسيق على الصعيد الوطين. اخلاصة بالشهود، وإنفاذ ا

م األساسية وأن يقدِّ الصالت غريوطلبت اجلمعية أيضًا من املكتب النظر، من خالل أفرقته العاملة، يف مسألة 

9ICC-ASP/11/36 ،.املرفق الثاين
10ICC-ASP/11/41.
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تعراضفيما يتعلق بمؤتمر االسالمتابعة-16

تشرين الثاين/نوفمرب 20و19قدتا يف عقدت اجلمعية أثناء جلستيها السادسة والسابعة، اللتني عُ -51
(أ) 20عامة، للنظر يف موضوع التكامل يف إطار البند جلسة ضمن سياقعلى الرتتيب، حلقات نقاش 2012

عية إىل كلمة رئيسية من مديرة . واستمعت اجلم11)املتابعة فيما يتعلق مبؤمتر االستعراض(من جدول األعمال
كلمة أمام اجلمعية بشأن أمور منها مناظرين  ، السيدة هيلني كالرك. وألقى ثالثة اإلمنائيبرنامج األمم املتحدة

ات اليت ُتواَجه على هذا الصعيد.عمال التكامل والتحدياجلوانب العملية إل

قررت فيه أموراً الذي بشأن التكامل، ، ICC-ASP/11/Res.6واعتمدت اجلمعية بتوافق اآلراء القرار -52
الوطين هيئات القضاء فعالية تنفيذ نظام روما األساسي على الصعيد احمللي، وحتسني قدرة زيادة تواصلمنها أن 

رة هيئات القضاء الوطين لكي يتسىن للدول أن تالحق بصورة حقيقية من يرتكبون اجلرائم املنصوص تعزيز قد
إىل إدراج اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي باعتبارها عليها يف نظام روما األساسي، ودعت الدولَ 

.مهام ذات صلةاحملكمةبألمانة و اتب وباملكبوأناطتجرائم يطال مرتكبيها العقاب يف إطار قوانينها الوطنية، 

ثامنة اليت يف جلستها ال،اعتمدت اجلمعية بتوافق اآلراءمن جدول األعمال (ب)20إطار البند ويف-53
أعربت فيه عن قناعتهاالذي، ICC-ASP/11/Res.8، القرار 2012تشرين الثاين/نوفمرب 21قدت بتاريخ عُ 
دون عدل وأن السالم والعدل متطلبان متكامالن. ويف إطار البند أنه ال ميكن أن يكون هناك سالم دائم ب

ج(20
الذي اختذت مبقتضاه مقررات بشأن مسائل تتصل مبشاركة ، ICC-ASP/11/Res.7اجلمعية بتوافق اآلراء القرار 

وجرب األضرار.،وصندوق االستئمان للمجين عليهم،

اللجنة المعنية بترشيحات قضاة المحكمة-17

14بتاريخ تقدعُ األوىل اليتجلستهابتوافق اآلراء، يف ،نت اجلمعيةعيَّ 12على توصية من املكتببناءً -54

:التايل ،اللجنة املعنية برتشيحات قضاة احملكمةعضاءِ تسعَة أ، ، 2012تشرين الثاين/نوفمرب

؛(سلوفينيا)بـِتريتشإرنست السيد (أ)

؛(الربازيل)برانتالسيد ليوناردو نيمري كالديرا (ب)

؛(هنغاريا)براندلرالسيد آرباد (ج)

؛(األرجنتني)بــِنتومونيكا ةالسيد(د)

؛(غامبيا)سوككالوديوس السيد رميوند  )ـه(

؛(أملانيا)سيماالسيد برونو (و)

؛(اليابان)فوكوداالسيد هريوشي (ز)

يُفرتض أن يـَُعدَّ ملخَّص عن مراكز التنسيق املشرتكة.11
).ICC-ASP/11/47(باللجنة املعنية بالرتشيحاتتقرير الفريق العامل التابع للمكتب املعين12
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؛(كندا)كيرشالسيد فيليب (ح)

.(أوغندا)نسريكوالسيد دانييل دافيد نتاندا (ي)

يف الفقرة ("اللجنة") حملكمة اجلنائية الدوليةاعنية برتشيح قضاة املستشارية االجنة اللعلى إنشاء ويُنص -55
اء جلنة استشارية تقرير املكتب عن إنش"ينظام روما األساسمن 36ملادة من ا(ج)4

ووفقًا الختصاصات هذه اللجنة، يعنيَّ أعضاؤها عادة لوالية .13"اجلنائية الدولية]حملكمةاقضاة [معنية برتشيح 
ني ألول مرة أن عيَّنأربعة من أعضائها املإىلطلب واحدة فقط. وسيُ 

. 14ال 

، (أملانيا)سيمابرونو السيد و ، (غامبيا)سوكرميوند كالوديوس السيد و ، (األرجنتني)بــِنتومونيكا ةالسيد: سنوات
.(اليابان)فوكوداهريوشي السيد و 

لجمعية الدول األطرافالمقبلةموعد عقد الدورة بشانالقرار -18

2012تشرين الثاين/نوفمرب 21ت بتاريخ اليت ُعقدالثامنةقررت اجلمعية، يف جلستها -56

ا2013تشرين الثاين/نوفمرب 28إىل 20الثانية عشرة يف الهاي يف الفرتة املمتدة من 
الهاي.يف الرابعة عشرة الثالثة عشرة يف نيويورك و 

والماليةنة الميزانيةللجالمقبلتينندورتيالموعد ومكان عقد بشأننالقرارا-19

، أن تعقد جلنة 2012تشرين الثاين/نوفمرب 21اليت ُعقدت بتاريخ الثامنةقررت اجلمعية، يف جلستها -57
2013نيسان/أبريل 26إىل 22

.، يف الهاي2013/سبتمرب أيلول18إىل 9الفرتة املمتدة من 

األخرىالشؤون-20

صندوق االستئمان لمشاركة أقل البلدان نمواً وغيرها من الدول النامية في عمل الجمعية

ألسرتاليا وآيرلندا وبولنداأعربت اجلمعية عن تقديرها -58
ية يف عمل اجلمعية.البلدان منواً وغريها من الدول النام

احلادية وفداً 27باستعانةوأخذت اجلمعية بارتياح علمًا -59
للجمعية.عشرة

13ICC-ASP/10/36املرفق ،
.ابق نفسهالساملرجع 14
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جزء الثانيال
، والوثائق ذات الصلة2013المراجعة الخارجية للحسابات، والميزانية البرنامجية لعام 

المقدِّمة-ألف

اليت 2013رضت على مجعية الدول األطراف (اجلمعية) امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام من الوثائق اليت عُ -1
3والدورة التاسعة عشرة2، والتقريران عن أعمال الدورة الثامنة عشرة20121آب/أغسطس 9احملكمة يف قدَّمتها

كانون 31كانون الثاين/يناير إىل 1للجنة امليزانية واملالية (اللجنة)، والبيانات املالية للفرتة املمتدة من 
، والبيانات املالية للصندوق االستئماين للمجين عليهم للفرتة املمتدة من 20114األول/ديسمرب 

. وُعرض على اجلمعية أيضًا املرفق السادس لتقرير 20115كانون األول/ديسمرب 31كانون الثاين/يناير إىل 1
ة الذي تبنيِّ فيه احملكمة ما يرتتب على تنفيذ توصيات اللجنة يف شأن 

ميزانيات الربامج الرئيسية من آثار مالية.

2-
ثل املراجع اخلارجي للحسابات (املكتب الوطين ملراجعة سيلفانا آربيا، ورئيس اللجنة، السيد جيل فنكلشتاين، ومم

احلسابات يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية).

وجرى .2012تشرين الثاين/نوفمرب 19و17ي واجتمع الفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية يومَ -3
وتنجيُزمها. وقد ساعد الفريَق العامَل يف الفريق العامل قرير خالل هذين االجتماعني النظُر يف مشروع القرار وت

عمله كل من رئيس اللجنة ونائب رئيسها و[ثالثة] من أعضائها.

المراجعة الخارجية للحسابات-باء 
أحاطت اجلمعية علمًا مع التقدير بتقارير املراجع اخلارجي للحسابات ومالحظات اللجنة ذات الصلة -4

الواردة يف تقرير 
اخلارجي للحسابات.

مبلغ االعتمادات- جيم
6.02مليون يورو، منها 118.4مبلغًا مقداره 2013بلغت ميزانية احملكمة الربناجمية املقرتحة لعام -5

.مليون يورو إلجيار املباين املؤقتة

نيَّ وقد ب-6

صات يف إطار امليزانية إىل مبلغ إمجايل ن تقلَّص املخصَّ وفورات يف عدة حاالت. وبناء على ذلك أوصت اللجنة بأ
.مليون يورو115.12مقداره 

)ICC-ASP/11/20(، 2012احلادية عشرة ... الدورة...الوثائق الرمسية1
.1-، اجلزء باءالسابق نفسهاملرجع 2
.2-، اجلزء باءالسابق نفسهاملرجع 3
.1-، اجلزء جيمالسابق نفسهاملرجع 4
.2-، اجلزء جيمالسابق نفسهاملرجع 5
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عليها تعديالت تُبنيَّ يف املرفق. وأقرت دت اجلمعية التوصيات الواردة يف تقرير اللجنة مدخلةً وقد أيَّ -7
.يورو300120115البالغة 2013اجلمعية اعتمادات امليزانية لعام 

ل إجيار املباين املؤقتة (مببلغ مقداره م الدولة الطرف باملسامهة يف حتمّ تكرّ رحبت اجلمعية بو -8
يورو)، ما جيعل 000130يورو) واملكسيك باملسامهة يف حتمل هذه التكاليف (مببلغ مقداره 7009502

.يورو600039112الربناجمية ينخفض إىل 2013رة يف ميزانية عام مقدار االشرتاكات املقرَّ 

صندوق الطوارئ-لدا
البالغ سبعة ماليني عند مستواه وارد صندوق الطوارئ ملاحلد األدىن أوصت اجلمعية باإلبقاء على مقدار -9

.يورو

املعتمدة 2012ل تنفيذ ميزانية عام وأحاطت اجلمعية علمًا بأن رئيسة قلم احملكمة أفادت بأن معدَّ -10
بإمكانُأصدرت إخطاراتإىل ذلك واإلضافةمليون يورو. 107.1يف املئة، أي ما يعادل إنفاق 98.5ر بـيقدَّ 

ل مليون يورو وبلغ معدَّ 3.8املقاديربلغ جمموع 2012استخدام صندوق الطوارئ خالل عام 
ر لتنفيذ ميزانية عام املقدَّ املدَمج ل مليون يورو. أما املعدَّ 2.2يف املئة، أي ما يعادل إنفاق 58.0إنفاقها 
رة للمحكمة يف يكافئ إنفاق مصروفات مقدَّ صندوق الطوارئ والستخدام مبالغاملعتمدة 2012

2012يف املئة عن ميزانية عام 0.5مليون يورو، ما ينطوي على زيادة مقدارها 109.3تبلغ 2012عام 

د موارد على الدول األطراف أن جتدِّ مليون يورو. وباالستناد إىل هذه التوقعات يتعنيَّ 108.8املعتمدة البالغة 
مليون يورو لكي ال تقل هذه املوارد عن احلد األدىن البالغ سبعة ماليني يورو 0.5صندوق الطوارئ مببلغ مقداره 

.2013يف بداية عام 

ىل إرت أن يستند حتديد مبلغ جتديد موارده قرَّ فنظرت اجلمعية يف طريقة جتديد موارد صندوق الطوارئ. و -11
بأن مستوى هذا الصندوق قد خيتلف عن احلد األدىن املقر بعد إغالق حسابات مسلِّمةً مه احملكمة، تقدير تقدِّ 

.20136نية الربناجمية لعاما، كما يُبنيَّ يف القرار بشأن امليز 2012احملكمة ونشر البيانات املالية لعام 

مبناقلةبعة أذنت اجلمعية للمحكمة لممارسة املتَّ طبقًا لو -12
إذا تعذر استيعاب تكاليف أنشطة غري متوقعة ضمن أحد الربامج الكربى بينما يوجد فائض يف برامج رئيسية 

.قبل استخدام صندوق الطوارئ2012مجيع اعتمادات عام دلضمان استنفاوذلك أخرى، 

2013ندوق الطوارئ لعام تمويل االعتمادات ومبلغ تجديد ص-هاء

الدولة املضيفة واملكسيك يف حتمل إجيار املباين املؤقتة موَّل قسطاً من اجلمعية علماً بأن مسامهَيت أحاطت-13
تدفعها الدول األطراف مبلغًا مقداره اعتمادات امليزانية. ويبلغ باقي هذه االعتمادات الذي يتعني توزيعه أنصبةً 

متثل يورو أنصبةً 000500توزيع مبلغ مقداره بأنه يتعنيَّ طت علماً أحاكما يورو.  600039112
.مسامهات الدول األطراف يف جتديد موارد صندوق الطوارئ

الطوارئ صندوقموارد جتديد و امليزانية االشرتاكات املقرَّرة يف مقدار حتديدرت اجلمعية قرَّ ف-14
.يورو600539112بـ

.ICC-ASP/11/20(،ICC-ASP/11/Res.1(2012احلادية عشرة ... الدورة...رمسيةالوثائق ال6
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المرفق

ف،إن مجعية الدول األطرا

المساعدة المؤقتة العامة-ألف

،املقرتحاملبلغعلىمن تقريرها،124و123عمًال بتوصية جلنة امليزانية واملالية الواردة يف الفقرتني ،وافقت-1
لربنامج الرئيسي األول الوفاء مبقتضيات عبء عمله من خالل إعادة توزيع املساعدة املؤقتة العامة املتوفرة، ليتاح ل

.يورو)100252لك وفورات يبلغ جمموعها (حمققاً بذ

يتاح ل،املبلغ املقرتحمن تقريرها، على126وافق، عمًال بتوصية جلنة امليزانية واملالية الواردة يف الفقرة ت-2
للربنامج الرئيسي الثاين الوفاء مبقتضيات عبء عمله من خالل إعادة توزيع املساعدة املؤقتة العامة املتوفرة، حمققاً 

.يورو)700311ك وفورات يبلغ جمموعها (بذل

يورو) والربنامج 100252جمموع الوفورات يف جمال املساعدة املؤقتة العامة فيما خيص الربنامج الرئيسي األول (
يورو800563يورو): 700311الرئيسي الثاين (

دية)الخبراء االستشاريون (المهيأ لتكاليفهم في إطار بند الخدمات التعاق-باء

000(من تقريرها120توصية جلنة امليزانية واملالية الواردة يف الفقرة بعمالً وفورات حتقيق توافق على -3

.)يورو82

يورو00082: نيجمموع الوفورات فيما خيص اخلرباء االستشاري

االستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال-جيم

لكن جتيزاملبلغ املقرتح، علىمن تقريرها،143ة واملالية الواردة يف الفقرةعمًال بتوصية جلنة امليزاني،توافق-4
(قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال) بغية 3260لمحكمة إعادة حتديد األولويات ضمن الربنامج الفرعي ل

.)يورو000170التكفل بعمل احملكمة على حنو فعال (

علومات واالتصال يف عداد ما تشمله مراجعة البنية التنظيمية تطلب إىل احملكمة أن تدرج تكنولوجيا امل-5
للمحكمة، بغية تقييم احلاجة إىل الدعم اخلارجي يف مراجعة املمارسات احلالية يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصال.

التوصل إىل-6
من حيث الزمن لدراسة

اليف.حتقيق املزيد من الوفورات املمكنة يف التك

يورو000170:جمموع الوفورات فيما يتعلق باالستثمار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال
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شروط الخدمة الميدانية-دال

جتيزاملبلغ املقرتح، لكن علىمن تقريرها،54عمًال بتوصية جلنة امليزانية واملالية الواردة يف الفقرة توافق،-7
األولوية يف إطار تكاليف املوظفني بغية التكفل بنجاعة عمل احملكمة للمحكمة إعادة حتديد درجات 

.يورو)200300(

يورو200300جمموع الوفورات فيما يتعلق بشروط اخلدمة امليدانية: 

بيان وجيز بالوفورات-هاء

توصية جلنة امليزانية واملاليةبند النفقات
يورو) 100252ول (الربنامج الرئيسي األاملساعدة املؤقتة العامة

يورو)700311الربنامج الرئيسي الثاين (+
يورو) 800563(=

)يورو00082(اخلرباء االستشاريون
يورو)000170(االستثمار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال

يورو)200300(شروط اخلدمة امليدانية
يورو)0001161(

يورو)2001622(األخرىالوفورات
يورو)2002783(المجموع
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لجزء الثالثا
التي اعتمدتها جمعية الدول األطرافوالتوصيةالقرارات 

القرارات-ألف

ICC-ASP/11/Res.1القرار

2012نوفمرب/الثاينتشرين21يف اليت ُعقدتالثامنةالعامةيف اجللسة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/11/Res.1

نفقاتلتوزيعاألنصبةوجدول،2013لعامالعاملالمالرأسوصندوق،2013عاملالبرنامجيةميزانيةال
الطوارئوصندوق،2013لعاماالعتماداتوتمويلالدولية،الجنائيةالمحكمة

إن مجعية الدول األطراف،
واالستنتاجات ائية الدولية ("احملكمة")الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلن2013ميزانية عام يفنظرت إذ

الواردة يف تقرير جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") عن 
يف اجللسة به رئيس اللجنة 

.2012تشرين الثاين/نوفمرب 16قدت بتاريخ اليت عُ اخلامسة العامة 

2013الميزانية البرنامجية لعام -ألف

،إن مجعية الدول األطراف
نة يف اجلدول التايل، يورو يف أبواب االعتمادات املبيَّ 300120115اعتمادات جمموعها توافق على-1

يورو لتجديد موارد صندوق الطوارئ، ما جيعل املقدار اإلمجايل 000500مبلغ مقداره توافق علىكما 
يورو:300620115لالشرتاكات يبلغ 

بآالف اليورواتاالعتمادباب
10697.9القضائيةاهليئةاألولالرئيسيالربنامج
28265.7العاماملدعيمكتبالثاينالرئيسيالربنامج
64520.9احملكمةقلمثالثالالرئيسيالربنامج
2951.7األطرافالدولمجعيةأمانةالرابعالرئيسيالربنامج
5901.5املباين املؤقتةاخلامسالرئيسيالربنامج
1580.0للمجين عليهماالستئماينالصندوقأمانةالسادسالرئيسيالربنامج
996.7)الدائمةاملباين(عاملشرو مديرمكتب1-السابعالرئيسيالربنامج
205.9املستقلةالرقابةآلية5-عالسابالرئيسيالربنامج

115120.3المجموع

تكرمان باإلسهام يف حتمل تكاليف احملكمة فيما يتعلق تبأن الدولة املضيفة واملكسيك سحتيط علماً -2
يورو 7009502ستبلغان يف ذلك بالربنامج الرئيسي اخلامس (املباين املؤقتة)، وأن مسامهتيهما

؛يورو، على الرتتيب، كما يشار إليه يف القسم جيم من هذا القرار000130و
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،2013مليزانية الربناجمية لعام امقدار اعتماداتبأن هاتني املسامهتني ستجعالن حتيط كذلك علماً -3
يورو إىل 300120115ينخفض من راف، الذي يتعنيَّ أن يوزَّع أنصبَة اشرتاكاٍت تدفعها الدول األط

؛نة يف القسم دالاملبيَّ املبادئوفق ع هذا املبلغ أنصبةً سيوزَّ و ،يورو600039112

الك املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله:التالية ملول اداجلعلى توافق أيضاً -4

اهليئة
القضائية

مكتب 
املدعي العام

قلم 
احملكمة

ة مجعية أمان
الدول 

األطراف

أمانة الصندوق 
للمجين االستئماين 

عليهم
مكتب مدير 

املشروع
آلية الرقابة 

املستقلة
11وكيل أمني عام

213أمني عام مساعد

20-مد

1241119-مد

5312171134-ف

43293911174-ف

321446613135-ف

25466311116-ف

117623-ف

321531965522395

1116220ر ر-خ ع 

1563268221351ر أ–خ ع 

1664284421371الفرعي

482174809732766المجموع

2013صندوق رأس المال العامل لعام -باء

مجعية الدول األطراف،إن 
، اً يورو 9834057مببلغ مقداره2013صندوق رأس املال العامل لعام حتديد مواردرتقرِّ 

الصندوق وفقًا لألحكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد هذا ف من لَ سُ بإجراءلرئيسة قلم احملكمةوتأذن
املالية للمحكمة.

المباني المؤقتة للمحكمة- جيم

مجعية الدول األطراف،إن
بعرض الدولة املضيفة اإلسهام يف حتمل إجيار املباين املؤقتة للمحكمة بنسبة مخسني يف املئة، أو بترحِّ -1

فيما خيص السنوات وذلك النسبة عن هذا املبلغ، تلكمببلغ مقداره ثالثة ماليني يورو يف السنة، إذا زادت 
ارجية الدولة املضيفة، فرانس تيمرمانس، املؤرخة خالة سعادة وزير يف رس، كما يبنيَّ 2015و2014و2013

؛2013يورو فيما خيص عام 7009502وتبلغ املسامهة املعنية ،2012تشرين الثاين/نوفمرب 12بـ
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000130بعرض املكسيك اإلسهام بتحمل إجيار املباين املؤقتة للمحكمة مببلغ مقداره أيضاً ب ترحِّ -2

تشرين الثاين/نوفمرب 9يف رسالة سفارة املكسيك يف الهاي، املؤرخة بـ، كما يبنيَّ 2013ص عام يورو فيما خي
؛2012

أن تربم، عن طريق رئيسة قلمها، اتفاقًا مع الدولة املضيفة ومع املكسيك بشأن تنفيذ بللمحكمة تأذن-3
امات الواقعة على عاتق احملكمة مبوجب عقد نة يف الرسالتني، مع مراعاة االلتز املبيَّ الشروطعرضيهما على أساس 

اإلجيار.

جدول األنصبة لتوزيع نفقات المحكمة-دال

،إن مجعية الدول األطراف
رة اليت يتعنيَّ على الدول األطراف أن تدفعها أن ُحتسب االشرتاكات املقرَّ 2013فيما خيص عام تقرِّر-1

معتمد لعام جدول أنصبة يف ظل عدم وجود ،ندحسابًا مؤقتًا على أساس جدول أنصبة متفق عليه، مست
، 2012إىل جدول أنصبة االشرتاكات الذي اعتمدته األمم املتحدة لتطبيقه على ميزانيتها العادية لعام ، 2013

؛1معدَّالً وفق املبادئ القائم عليها حتديده

نصبة االشرتاكات الذي أن ُحيسب املبلغ النهائي لالشرتاكات املقرَّرة على أساس جدول أتقرِّر كذلك-2
معدَّالً ،2013

؛وفق املبادئ القائم عليها حتديده

كمةباحملاملقرَّرة اخلاصاالشرتاكاتأنصبةجدولعلىيطبَّقأنينبغيفضًال عن ذلك بأنهحتيط علماً -3
خيصفيماتطبيقهاملتحدةاألممتقرِّرقداألكرباالشرتاكاتذاتالدولتدفعهااليتلالشرتاكاتأقصىحدكل

.العاديةميزانيتها

2013تمويل االعتمادات وتجديد موارد صندوق الطوارئ لعام -هاء

،إن مجعية الدول األطراف
اعتمادات قسطًا منمتوِّالنيف حتمل تكاليف املباين املؤقتة الدولة املضيفة واملكسيكمسامهَيت بأن حتيط علماً 

مبلغاً طراف،توزيعه مبثابة أنصبة اشرتاكات تدفعها الدول األيتعنيَّ الذي ،عتماداتاالويبلغ باقي هذه.امليزانية
يورو،600039112مقداره

يورو مبثابة أنصبة 000500ره مقداباإلضافة إىل ذلك توزيع مبلغأنه يتعنيَّ بأيضاً حتيط علمًا و 
،اشرتاكات تدفعها الدول األطراف لتجديد موارد صندوق الطوارئ

،موارد صندوق الطوارئاالشرتاكات املقرَّرة يف امليزانية وجتديد ، متويل 2013أن يتم، فيما يتعلق بعام رتقرِّ و
ارهاقدمالبالغ صندوق رأس املال العامل وموارد، يورو600539112البالغ مقدارها

، على من هذا القرارباءوالقسم) 1الفقرة (القسم ألفوافقت عليها اجلمعية مبوجب يت، الاً يورو 9834057
من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة.6-6و2-5و1-5، وفقاً للقواعد الرتتيب

.117نظام روما االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة 1
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صندوق الطوارئ-واو

إن مجعية الدول األطراف،
00000010الذي أنشئ مبوجبه صندوق الطوارئ مببلغ ICC-ASP/3/Res.4ا قرارهبتذكِّرإذ 

تجديد موارد صندوق لاخليارات املتاحةاملكتب النظر يف منالذي طلبت فيه ICC-ASP/7/Res.4هايورو، وقرار 
صندوق رأس املال العامل،موارد الطوارئ و 

احلادية عشرة والثالثة عن أعمال التقاريراملالية يف جلنة امليزانية و علماً حتيطوإذ 
ة،ة والتاسعة عشر عشر 

قل عن سبعة ماليني ينبغي أن جتدَّد لتبلغ مبلغاً تستنسبه على أن ال يوإذ حتيط علماً بأن موارد الصندوق 
يورو،

،2012ية عام الموارد الصندوق ستقل عن مستوى وإذ حتيط علماً بأن

الذي التقديرعلى أساس ، 2013مليون يورو يف عام 000500جتديد موارد الصندوق مبقدار تقرِّر-1
قدمته احملكمة متاشيًا مع مستوى احلد األدىن البالغ سبعة ماليني يورو الذي قررته اجلمعية بقرارها 

ICC-ASP/8/Res.7؛

خيتلف عن مستوى احلد األدىن املعتمد بعد إغالق حسابات بأن مبلغ صندوق الطوارئ قد حتيط علماً -2
؛2012

ماليني يورو يف 7صندوق الطوارئ البالغ قيد التدارس املقدار األدىن ملوارداملكتب أن يُبقي منتطلب-3
صندوق.هذا البعملضوء املزيد من اخلربة 

2012لبرامج الرئيسية في إطار الميزانية البرنامجية المعتمدة لعام مناقلة األموال بين ا-زاي

إن مجعية الدول األطراف،
،2012صندوق الطوارئ يف عام بستعنيبأن احملكمة ستإذ حتيط علماً 

إالجيوز إجراء مناقالت بني أبواب االعتمادات ال ،من النظام املايل8-4مبوجب البند ،أنهوإذ تدرك
،هاإذن منب

2012عام عند انتهاءللمحكمة مناقلة األموال بني الربامج الرئيسية جتيزعة، أن بَ ملمارسة املتَّ ا، وفقتقرِّر

يف برنامج مل تكن مرتقبة أو مل يكن من املمكن تقديرها على وجه الدقة إذا تعذر استيعاب تكاليف أنشطة 
قبل نفاد املبالغ املعتمدة لكل برنامج رئيسي استللتكفل برئيسي بينما يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرى، 

صندوق الطوارئ.استخدام

المساعدة القانونية-حاء

إن مجعية الدول األطراف،
مبا يتسم به نظام املساعدة القانونية من أمهية أساسية لضمان عدالة اإلجراءات وحقوق املدَّعى ر إذ تذكِّ 

،اً ومهنياً جيداً قانونيأن ميثــَّلوا متثيالً 
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املتمثلة وتعزيز مبادئ املساعدة القانونية، إلعالءضرورة مراجعة نظام املساعدة القانونية علىدتشدِّ وإذ 
،2ية، واالقتصادر احملاكمة العادلة، واملوضوعية، والشفافية، واالستمرايف

احملكمة ومكانتها باعتبارها هيبةتعزيز منزيداملهأنوإذ ترى
،الدويلاجلنائيناجعاً للقضاءجهازاً 

نظام تدارساحملكمة واملكتب أن يواصال إىلالذي طلبت فيه ICC-ASP/10/Res.4بقرارها روإذ تذكِّ 
،املساعدة القانونية

اخلاص نيةنظام املساعدة القانو لعة جوانب قلم احملكمة بشأن أربأعدهبالتقرير التكميلي الذي حتيط علماً -1
؛3احملكمةب

23اعتمده املكتب يف على النحو الذياملعدَّلةألجور ااحملكمة مواصلة تنفيذ سياسة إىلتطلب-2

؛20124آذار/مارس

حالة تعدد دفع يف(أ) األجر الذي يُ أن تعتمد املقرتحات الواردة يف التقرير التكميلي فيما يتعلق بـرتقرِّ -3
دفع ) األجر الذي يُ )؛ (جاةاملتصلباألسفارفيما يتعلق؛ (ب) السياسة التوكيالت

احملكمة اختاذ كافة التدابري الالزمة بغية تنفيذ هذه إىلوتطلب ، 5طيف النشااخنفاضاً خالل الفرتات اليت تشهد 
تقريروتقدميما ميكن، وأجنع املقرتحات بأسرع 

وإىل األداء على صعيده، وتقييم3و2تنفيذ املقرتحات املذكورة يف الفقرتني مراقبة إىل احملكمةَ تدعو-4
تقرير عن ذلك إىل املكتب مرة كل ثالثة أشهر؛تقدمي

بنظام فيما يتعلقواحدة ةكتب وإىل جلنة املالية وامليزانية وثيقة سياسم إىل املاحملكمة أن تقدِّ إىلتطلب -5
تقريرًا عن املراجعة الشاملة هلذا النظام حبلول األول من و ، 2013املساعدة القانونية حبلول األول من آذار/مارس 

؛20136أبريل نيسان/

، تقرير احملكمة عن املراجعة الشاملة هذهدةالسياسة الواحاستنادًا إىل وثيقة –ف املكتب بأن يقوم تكلِّ -6
(بنيوية) لنظام املساعدة شاملةبإعداد واقرتاح تعديالت –لنظام املساعدة القانونية وتوصية جلنة امليزانية واملالية 

املزيد ىل القانونية، ليتم، عند اللزوم، اعتمادها يف الدورة الثانية عشرة للجمعية، ومبا يف ذلك اقرتاح تدابري رامية إ
حتسني جناعة نظام املساعدة القانونية، حبسب االقتضاء؛من 

يا نظام املساعدة القانونية قيد نظرمها.قِ بْ احملكمة واملكتب أن يُـ إىلتطلب -7

.16)، الفقرة ICC-ASP/3/18(2004الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة ... 2
.ICC-ASP/11/43الوثيقة 3
).ICC-ASP/11/2/Add.1التقرير األول الذي أعده املكتب بشأن املساعدة القانونية (4
ظام املساعدة القانونية نجوانب من قلم احملكمة بشأن أربعة أعدهمن التقرير التكميلي الذي 40د يف الفقرة على النحو احملدَّ 5
)ICC-ASP/11/43.(
).ICC-ASP/11/2من تقرير املكتب بشأن املساعدة القانونية (22إىل 20يف الفقرات على النحو املبنيَّ 6
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النهج االستراتيجي فيما يتعلق بتحسين عملية الميزنة-طاء

إن مجعية الدول األطراف،
7عين باحلوكمة الواردة يف التقريربتوصيات فريق الدراسة املبترحِّ -1

وهي ة برمتها ويف كل مرحلة من مراحلها، نيف إجراء عملية إعداد امليز والنجاعةحتسني الشفافية وإمكانية التنبؤ 
:

بشأن االفرتاضات واحملكمةراف فيد تعزيز التحاور بني الدول األطمن املسيكون هأنتؤيِّد القول بأ)(
، وأنه، باإلضافة إىل ذلك، ينبغي للمحكمة أن املقرتحةواألهداف واألولويات اليت يقوم عليها امليزانية الربناجمية

وموعد تقدمي امليزانية الربناجمية املقرتحة بغية امليزنةتستدمي، بالتشاور مع جلنة امليزانية واملالية، احلوار بشأن آجال 
ادة دقة االفرتاضات ذات الصلة وحتسني هذه السريورة؛زي

احملكمة إىل مواصلة العمل يف وتدعودقتها املالية التيقن منب جبهود احملكمة الرامية إىل وترحِّ ب)(
بأمهية وضع جدول زمين قضائي استشرايف، يكون حجر الزاوية يف التحاور بني احملكمة والدول هوتنوِّ هذا الصدد، 

؛ف يف هذه الشؤوناألطرا

ستخدام شروط ابشأنتوجيهية اً طوطخ، 2013، خالل عام تعدكمة أن احملوتطلب إىل(ج)
العناصر اليت جيوز االستعانة ماهيةُ بوضوحٍ لكي ُحتدَّدصندوق الطوارئ، وذلك بالتشاور مع جلنة امليزانية واملالية، 

ذا م إىل اجلمعية تقريرًا ن تقدِّ أتعانة به فيما خيصها، و 

اللجنة، يف غضون هذه توصية جلنة امليزانية واملالية اليت ُيطلب مبقتضاها إىل احملكمة أن ترسل إىل دتؤيِّ -2
رئ، تقريرًا كتابيًا عن استعمال املوارد املطلوبة مييًا بعد إصدار إخطار باستخدام صندوق الطواو ستني يومًا تق

مبوجب اإلخطار املعين؛

استعراض بنيوي شامل لسمات إجراء بنية التنظيمية للمحكمة، مبا يف ذلك الباملبادرة إىل مراجعة بترحِّ -3
استعراضاً ن جتريوتطلب إىل احملكمة أ، ي تقرير احملكمة عن التقدم يف هذه املراجعةتلقّ وتتطلع إىل، هاموظفي

إجياد املزيد من سبل زيادة النجاعة والفعالية، آخذًة باالعتبار أمورًا منها أزماُن تقادم األصول وحاُهلا وكفايُتها 
م تقري ؛ملستخدميها، وأن تقدِّ

بورقة احملكمة ذات العنوان "أثر التدابري الرامية إىل جعل مبلغ ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حتيط علماً -4
اليت تتضمن تفاصيل خيارات احملكمة اليت ميكن أن ، 8"2012يقارب مبلغ ميزانيتها املعتمدة لعام 2013لعام 

يقارب مبلغ ميزانيتها املعتمدة 2013ي
؛، وكيفية تأثري هذه التخفيضات على أنشطة احملكمة2012لعام 

فع به وثيقة ، وأن تشامليزانيةعلى صعيد امضمِّنًة إياهاحملكمة إىل إعداد مثل هذا التقرير تدعوو -5
اليت ستقدمها.2014ة لعام ة املقرتحامليزانية الربناجمي

القسم الرابع)، ICC-ASP/11/31(املكتب عن فريق الدراسة املعين باحلوكمة تقرير 7
.، املرفق الثالثICC-ASP/11/20 ،( -2(2012... احلادية عشرةالوثائق الرمسية ... الدورة 8
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الحاالت التي أحالها مجلس األمن إلى المحكمة-ياء

إن مجعية الدول األطراف،
بالتبعات املالية املرتتبة على احلاالت اليت أحاهلا جملس األمن إىل احملكمة مبوجب قراريه حتيط علماً إذ 

،1970و1593

نفقات احملكمة واجلمعية مبوارد منها دّ سَ من نظام روما األساسي، تُ 115بأنه، عمًال باملادة رذكِّ وإذ ت
فيما يتصل بالنفقات املتكبَّدة نتيجة وخباصةاألموال املقدمة من األمم املتحدة، رهنًا مبوافقة اجلمعية العامة، 

إلحالة جملس األمن للحاالت،

بني احملكمة واألمم ةمن االتفاق بشأن العالق13من املادة 1بالفقرة أنه، عمالً إذ تضع يف اعتبارهاو 
املتحدة، ختضع الشروط اليت جيوز مبقتضاها توفري أية أموال للمحكمة بقرار من اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

لرتتيبات منفصلة،

املتحدة وأن تقدم تقريراً عنه املؤسسي مع األممحتاورهااحملكمة إىل إدراج هذه املسألة ضمن إطار تدعو

تعديالت النظام المالي والقواعد المالية-كاف

إن مجعية الدول األطراف،
،2002أيلول/سبتمرب 9اللذين اعُتمدالنظام املايل والقواعد املالية لنظراً 

،9لتوصية الصادرةلومراعاةً 

- 110و11-110من النظام املايل والقواعد7-12و1-11و1-7و6-4تعديالت البنود تقر-1
وتعديالت من القواعد املالية، 9-111و7-111و6-111و5-111و3-111و2-111و20

ر؛يف مرفق هذا القرايبنيَّ كما ،8-111وحذف القاعدة املالية املرفق، 

ق فيها األول من كانون الثاين/يناير من السنة اليت تطبَّ اعتبارًا منمفعول هذه التعديالت يسريأن رتقرِّ -2
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام؛

مزيداً من تعديالت احملكمة أن تقدِّ إىلتطلب-3
النظام املايل والقواعد املالية اليت قد يستلزمها تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، إذا مت متييز مثل هذه 

التعديالت.

.53إىل 51، الفقرات ICC-ASP/11/20 ،( -2(2012... احلادية عشرةالوثائق الرمسية ... الدورة 9
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المرفق

تعديالت يلزم ادخالها على النظام المالي والقواعد المالية من أجل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية 
العامللقطاع

االعتمادات-4لبند لتعديل -ألف 

على النحو التايل:6-4يعدَّل البند 
يدرج النص التايل:،يف الفقرة األوىل، اجلملة األوىل، السطر الثالث، بعد كلمة "لالعتمادات"

ر إليه د وفقًا للمعايري احملاسبية الواجبة التطبيق كما يشايف املخصصات واملستحقات اليت حتدَّ والتغريات"
"3-111يف القاعدة 

، بعد عبارة "املبالغ املنفقة"، حيذف النص التايل:ينيف الفقرة الثانية، اجلملة األوىل، السطر الثا

صودة لتلك الفرتة واالعتمادات املخصصة"ر "من االعتمادات امل

ويستعاض عنه بـ"،"

لتزامات"، يدرج النص التايل:يف الفقرة الثانية، اجلملة األوىل، السطر الثالث، بعد كلمة "باال

احملددة مبوجب املعايري احملاسبية الواجبة التطبيق كما يشار إليه ،"، والتغريات يف املخصصات واملستحقات
خصماً على االعتمادات"،3-111يف القاعدة 

اإليرادات األخرى-7تعديل للبند -باء

على النحو التايل:1-7يعدَّل البند 
ىل، الفقرة الفرعية (د)، السطر األول، بعد عبارة "اإليرادات املتنوعة"، يدرج النص التايل:يف الفقرة األو 

،"1-6و6-4"، ألغراض البندين 

: شطب الخسائر في الممتلكات11- 110لقاعدة لتعديل -جيم 

على النحو التايل:11-110تعدَّل القاعدة 
وأول السطر الثالث، حتذف العبارة:السطر الثاينآخر يف الفقرة (أ)، اجلملة الثانية، 

"املمتلكات غري اهلالكة"

النص التايل:ويدرج حملَّها

"واملمتلكات، واملنشآت، واملعدات،املخزونات"

: السلطة والمسؤولية فيما يتعلق بإدارة الممتلكات20- 110لقاعدة لتعديل -دال 

حبذف الفقرة (ب) منها20-110تعدَّل القاعدة 

: الحسابات11لبند لل تعدي-هاء 

على النحو التايل:1-11يعدَّل البند 
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يف الفقرة األوىل، اجلملة األوىل، السطر األول، حتذف العبارة:

"حسابات الفرتة املالية"

النص التايل:ويدرج حملَّها

"البيانات املالية وبيان االعتمادات عن الفرتة املالية"

، يضاف النص التايل:يف الفقرة األوىل، بعد اجلملة األوىل

"كما حتال نسخ من البيانات املالية إىل جلنة امليزانية واملالية."

يف الفقرة األوىل، يستعاض عن الفقرة الفرعية (أ) بالنص التايل:

"تتضمن البيانات املالية للفرتة املالية:

بيان الوضع املايل؛‘1’

بيان األداء على الصعيد املايل؛‘2’

؛رأس املالغريات يف صايف األصول/بيان الت‘3’

بيان التدفق النقدي؛‘4’

بيان مقارنة امليزانية واملبالغ الفعلية فيما خيص الفرتة املفاد عنها؛‘5’

، مبا يف ذلك ملخص للنهوج احملاسبية اهلامة."الشروح‘6’

:يف الفقرة األوىل، الفقرة الفرعية (ب)، السطر األول، يستعاض عن النص

العتمادات، مبا يف ذلك""حالة ا

:بالنص

"يتضمن بيان االعتمادات"

النص التايل:يدرج ، ‘2’(ب)يف الفقرة األوىل، بعد الفقرة الفرعية

؛"6-3كل ما قد خيصص من اعتمادات تكميلية للميزانية وفقاً للبند ‘3"’

هلا على النحو التايل:تنيالتاليتنيالفرعيتنيويعاد ترقيم الفقر 

‘.5’وب‘ 4’تغدوان ب‘ 4’وب‘ 3’ب

، يدرج النص التايل:‘5’يف الفقرة األوىل، بعد الفقرة الفرعية ب

األرصدة واالعتمادات غري املثقلة."‘6"’

يف الفقرة األوىل، حتذف الفقرة الفرعية (ج)

: الحسابات الرئيسية2- 111لقاعدة لتعديل -واو 

على النحو التايل:2-111تعدَّل القاعدة 
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ربناجمية"، حيذف النص التايل:الاألوىل، الفقرة الفرعية (أ)، السطر األول، بعد كلمة "يف الفقرة

، وتبني:"

االعتمادات األصلية؛‘1’

االعتمادات بعد تعديلها بأي مناقالت؛‘2’

األرصدة الدائنة (خالف االعتمادات املتاحة من قِـبل مجعية الدول األطراف)؛‘3’

لك املدفوعات والتسديدات األخرى وااللتزامات غري املصفاة؛املصروفات، مبا يف ذ‘4’

"أرصدة املخصصات واالعتمادات غري املثقلة؛‘5’

النص التايل:ويدرج حملَّه

(ب)؛"1-11تفاصيل بيان االعتمادات وفقاً للبند "تبنيَّ 

ذ"، حيذف النص التايل:يف الفقرة األوىل، الفقرة الفرعية (ب)، السطر األول، بعد "حسابات دفاتر االستا

املبالغ املستحقة القبض وغري ذلك من و واالستثماراتاملصارف، املودعة لدى "وتبني مجيع املبالغ النقدية 
األصول واملبالغ الواجبة السداد واخلصوم األخرى"

ه النص التايل:ويدرج حملَّ 

".رأس املالصول/تفاصيل اإليرادات، والنفقات، واألصول، واخلصوم، وصايف األ"تبنيَّ 

النص التايل:البدايةدرج يف ييف الفقرة األوىل، الفقرة الفرعية (ج)، 

"الصناديق، مبا فيها"

: المحاسبة على أساس [االستحقاق]3- 111لقاعدة لتعديل -زاي 

بالنص التايل:3-111يستعاض عن القاعدة 

"المعايير المحاسبية

ستحقاق وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.تعد البيانات املالية على أساس اال(أ)

األساُس شروح البيانات املالية يف بنيَّ يو ة.لتعد امليزانية على أساس احملاسبة النقدية املعدَّ (ب)
ن يف امليزانية املقرة."االتصنيف املعتمدالذي يقوم عليه إعداد امليزانية وأساسُ 

لمحاسبة بمراعاة تقلب أسعار الصرف: ا5- 111لقاعدة لتعديل -حاء 

على النحو التايل:5-111تعدَّل القاعدة 
يف الفقرة (ج)، السطر الثالث، بعد عبارة "اإليرادات املتنوعة"، يدرج النص التايل:

"ألغراض احملاسبة املتعلقة بامليزانية"

: المحاسبة المتعلقة بعائدات بيع الممتلكات6- 111تعديل للقاعدة -طاء 

على النحو التايل:6-111تعدَّل القاعدة 
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يدرج النص التايل:،يف الفقرة األوىل، السطر األول، بعد عبارة "اإليرادات املتنوعة"

"ألغراض احملاسبة املتعلقة بامليزانية".

: بيان االلتزامات مقابل الفترات المالية المقبلة7- 111لقاعدة لتعديل -ياء 

النحو التايل:على7-111تعدَّل القاعدة 
تضاف يف آخر هذا العنوان العبارة "يف إطار احملاسبة املتعلقة بامليزانية"

:يف الفقرة األوىل، اجلملة األوىل، السطر الثاين، بعد عبارة "دائن مؤجل"، تدرج العبارة

حسابات امليزانية"من "

: البيانات المالية8- 111لقاعدة لتعديل -كاف 

.8-111حتذف القاعدة 

: المحفوظات9- 111لقاعدة لتعديل -الم

.8-111فتصبح القاعدة 9-111يعاد ترقيم القاعدة 

الحساباتمراجعة: 12لبند لتعديل -ميم 

على النحو التايل:7-12يعدَّل البند 
يف الفقرة األوىل، السطر األول، بعد عبارة "والبيانات ذات الصلة"، يدرج النص التايل:

."1-11البند "املشار إليها يف 

اإلضافية التي تنظم مراجعة حسابات المحكمة الجنائية الدوليةالصالحياتلمرفق: لتعديل -نون 

يعدَّل املرفق على النحو التايل:
حيذف النص التايل:بعد عبارة "جوهرية عن"، ، السطر الثاين، ‘5’، الفقرة الفرعية (ب)6الفقرة 

املقبولة عموما""املبادئ احملاسبية 

ه النص التايل:ويدرج حملَّ 

"املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام"
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ICC-ASP/11/Res.2القرار

2012نوفمرب/تشرين الثاين21بتاريخاليت ُعقدتالثامنةالعامةيف اجللسة بتوافق اآلراءمدعتُ ا

ICC-ASP/11/Res.2

لقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتاتعديل 

األطرافإن مجعية الدول
باحلاجة إىل إجراء حوار منظم بني الدول األطراف واحملكمة بغية تقوية اإلطار املؤسسي لنهج رإذ تذكِّ 

أجهزة وتدعونظام روما األساسي وتعزيز كفاءة وفعالية احملكمة مع احملافظة التامة على استقالهلا القضائي،
،احملكمة إىل املشاركة يف احلوار مع الدول األطراف

مجعية الدول األطراف حمط االهتمام املشرتك لكل منبأن تعزيز كفاءة وفعالية احملكمة مإذ تسلِّ و 
،احملكمةو 

املادةمن) ب(2بالفقرةعمالً املطلقة،باألغلبيةعاملنياحملكمة،قضاةيف هذا الصدد، مببادرةتشيدوإذ
القانونية، إىل تعديلبالنصوصاملعنيةاريةاالستشاللجنةمنتوصيةعلىبناءاألساسي،رومانظاممن51

احملاكمات،حتضريخيصفيمااالبتدائية،الدائرةوظائفممارسةتتسىنحبيثتاإلثباوقواعداإلجرائيةالقواعد
التكاليف،إىلبالقياسالنجاعةوضماناإلجراءاتتسريعبغيةمنفردينلقضاةأومنفردلقاض

املعينالدراسةضمن فريقاألطرافالدولالحقاً اليتباملشاوراتالتقديرمععلماً حتيطوإذ
بالتعديالت،املعينالعاملوالفريقباحلوكمة

مدى سداده،حبسباإلثباتوقواعداإلجرائيةالقواعدلتعديلمقرتحكلتدارسيتعنيَّ بأنهتسلِّموإذ
تحليله،مع ختصيص الوقت املناسب لاألساسي،رومالنظامطبقاً 

بنيتنازعحدوثحالةيفبأنه،تقضياليتاألساسي،رومانظاممن51املادةمن5بالفقرةتذكِّروإذ
األساسي،بالنظاميُعتداإلثبات،وقواعداإلجرائيةوالقواعداألساسيالنظام

نظاممبوجبللمتهمني وللمجين عليهماملمنوحةللحقوقالكاملاالحرتامضرورةاعتبارهايفتضعوإذ
احملكمة،أماماإلجراءاتمراحلمجيعيفاألساسيروما

:1اإلثباتوقواعداإلجرائيةالقواعدمن132القاعدةبعدالتايلالنصإدراجتقرر-1

راً مكرَّ 132املادة "

ةتعيني قاض لتحضري احملاكم

، أن تعنيِّ 64أ) من املادة (3مبوجب الفقرة جيوز للدائرة االبتدائية، عند ممارسة-1
تحضري احملاكمة.ليتكفلوا بمن أعضائها واحداً أو أكثر 

.ألف-الثايناجلزء،)Corr.1وتصويبهاICC-ASP/1/3(2002... األوىلالدورة... الرمسيةالوثائق1
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على حنويتخذ القاضي مجيع التدابري التحضريية الالزمة من أجل تسهيل سري إجراءات احملاكمة -2
، بالتشاور مع الدائرة االبتدائية.وناجزمنصف 

أو بناء على طلب أحد األطراف عند ،فسهمن تلقاء ن، يف أي وقتأن يقوم جيوز للقاضي -3
فيها. وجيوز ألغلبية أعضاء الدائرة اً قرار لكي تتخذنة إىل الدائرة االبتدائية مسائل معيَّ بإحالة االقتضاء، 

املسائل تناولأو بناء على طلب أحد األطراف عند االقتضاء، ،ر من تلقاء نفسهااالبتدائية أيضاً أن تقرِّ 
القاضي.أن يعاجلهالك ذلوال ميكناليت 

جلساتحتضري احملاكمة، أن يعقد فيما خيص من أجل الوفاء مبسؤولياته ،جيوز للقاضي-4
لتزامات االأن يضع خطة عمل تشري إىل وأن يصدر أوامر وقرارات. وجيوز للقاضي أيضاً الستعراض احلال

.فيهاااليت جيبواملواعيدعمالً يتعنيَّ اليت 

منشأت قبل بدء احملاكمة أأمهام القاضي فيما يتعلق باملسائل التحضريية، سواء أن تؤّدىجيوز -5
بعده. وجيوز أن تشمل هذه املسائل ما يلي:

بني األطراف؛فيما بصورة مالئمة املعلومات ضمان كشف (أ) 

؛اللزومعند األمر باختاذ تدابري وقائية (ب)

إليه يف كما يشارللمشاركة يف احملاكمة،  ين عليهماليت يقدِّمهاالطلبات النظر يف(ج)
؛68من املادة 3الفقرة 

مع الئحة احملكمة، من54البندالتشاور مع األطراف بشأن املسائل املشار إليها يف (د)
بالقرارات هي اليت تتخذاالبتدائية العلم بأن الدائرة 

إليه يف القاعدة كما يشار، باستثناء حتديد موعد احملاكمة،  وضع الربنامج الزمينسائل م)ـ(ه
؛1-132الفرعية 

ظروف االحتجاز واملسائل ذات الصلة؛النظر يف(و)

نطاق ضمن تندرج من باب آخرأي مسائل أخرى حتضريية ينبغي حلها وال النظر يف(ز)
االبتدائية.لدائرةلاالختصاص احلصري 

املسائل القانونية بأو متس نيعلى حقوق املتهمكبرياً ال جيوز للقاضي أن يصدر قرارات تؤثر تأثرياً -6
، أن يتخذ قرارات تؤثر على احلقوق 5بالقاعدة الفرعية ، وال جيوز له، رهناً القضيةوالوقائعية األساسية يف 

".للضحايااجلوهرية
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ICC-ASP/11/Res.3القرار

2012نوفمرب/تشرين الثاين21بتاريخالثامنة اليت ُعقدتالعامةيف اجللسة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/11/Res.3

المباني الدائمة

،مجعية الدول األطرافإن 
ICC-ASP/6/Res.1القرارات

1

ICC-ASP/7/Res.1والقرار 
ICC-ASP/8/Res.5، والقرار 2

ICC-ASP/8/Res.8، والقرار 3
، والقرار 4

ICC-ASP/9/Res.1
ICC-ASP/10/Res.6، والقرار 5

، وإذ تعيد التأكيد على أمهية املباين الدائمة ملستقبل احملكمة،6

،7تقرير جلنة املراقبة بشأن املباين الدائمةتالحظوإذ 

كذلك تقارير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورتيها الثامنة عشرة ، و 8توصيات املراجع اخلارجيتالحظذ وإ
، 9الواردة فيهوالتاسعة عشرة والتوصيات الواردة 

(يف مليون يورو 190دود ميزانية حبوإذ تكرر اإلعراب عن عزمها الراسخ بضرورة تسليم املباين الدائمة 
أمهية الدور الذي تقوم به جلنة املراقبة يف تنفيذ وإذ تؤكد، ICC-ASP/6/Res.1قرارل) وفقا ل2014مستويات أسعار 

أي إجراءات تتم مبوجب السلطة املخولة هلا وتكون الزمة لضمان سري العمل يف املشروع بسالمة ويف حدود امليزانية 
فضال عن ختفيض تكاليف ملكية املباين إىل أدين حد ممكن،

العناصر تاليف يف حني ائمة بنوعية جيدة ويف حدود امليزانية املعتمدة، على ضرورة تسليم املباين الدوإذ تشدد 
على التكلفة اً يسلبيكون هلا تأثرياً ذلك اليت خبالفاليت قد ال تكون ضرورية حلسن أداء املهام األساسية للمحكمة أو 

اإلمجالية للملكية،

مرحلة بناء املشروع من أجل التغريات خاللمتطلباتو نطاق الالتصميم و بالصارم التحكمعلى أمهية تؤكد وإذ 
ويف الوقت احملدد،واجلودةالتكلفةحبدود أن يتم تسليم املشروع التيقن من

تالحظ مع التقديرإذ و اإلجراءاتأمهية دور احملكمة والدولة املضيفة يف مجيع مراحل وإذ تؤكد من جديد
،ا الكامل مع املشروعم

ICC-ASP/6/20(2007الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة ... 1

ICC-ASP/7/20(2008الوثائق الرمسية ... الدورة السابعة ... 2

ICC-ASP/8/20(2009الوثائق الرمسية ...الدورة الثامنة ... 3

)، اجلزء الثاينICC-ASP/8/20/Add.1(2010... املستأنفةالوثائق الرمسية ...الدورة الثامنة4
ICC-ASP/9/20(2010الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة ... 5

.ICC-ASP/10/20(2011الوثائق الرمسية ... الدورة العاشرة ... 6
7ICC-ASP/11/35.
.ICC-ASP/11/20 -1(2012لوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة ... ا8
. 2- و باء1-نفسه، اجلزء باءالسابق املرجع 9
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تحقيق لإىل مسؤوليته وإذ تشريتوفري القيادة واإلدارة الشاملة للمشروع، لدور مدير املشروع جديد وإذ تؤكد من 
والتكاليف، ومتطلبات اجلودة، على النحو املنصوص عليه يف واجلدول الزمين،أهداف املشروع

لعاشرة،البنية اإلداريةوترتيبات ICC-ASP/6/Res.1القرار

من سنويا اعتباراً مليون يورو14,8إىل 13,3مللكية اإلمجالية، اليت تقدر حاليا مبا بني اكلفةأن  إذ تذكر
واحدة، والتكاليف التشغيلية خترت التسديد دفعة: التكاليف املالية لتلك الدول اليت مل اليت تشمل، 2016عام 

،للمباين، وتكاليف التمويل الستبدال رأس املال

جلنة املراقبة بالتعاون مع مدير املشروع،بأن تقوموإذ تالحظ
لتكاليف فيما يتعلق باوالبياناالفرتاضات النوعية والكمية واخليارات والسيناريوهات، مبا يف ذلك تقييم املخاطر بتطوير 

، 10ملراجعة جيب أن تشمل كافة أنواع املناهج املمكنة، وأن هذه الملكيةلاإلمجالية 

واحدة التسديد دفعةقرارهم النهائي لتحديد خيار باملسجل إبالغطلب من الدول األطراف الأنه مت إذ تذكرو 
15إىل قد مت متديدهاملوعد النهائيوأن هذا ، 2009أكتوبر تشرين األول/15حبلولاملقررة يف املشروع مصتهحل

،ICC-ASP/8/Res.8القرار مبوجب2012أكتوبر ين األول/تشر 
تشرين 1حىتواحدة قد تعهدت بعمل التسديد دفعةاألطراف من الدولدولة 33أن بالواقع ترحبوإذ 
مليون يورو منها 49047034واليت مت استالم منها مبلغ ، يورومليون811370، مببلغ 2012الثاين/نوفمرب

بالفعل، 

صتها حلواحدةالتسديد دفعةاختيار يف األطراف قد أعربت عن رغبتها إضافية من الدول أن دول تالحظوإذ 
املقررة،

واحدة واملشاركة التسديد دفعةأن بعض الدول األطراف قد أعربت عن رغبتها يف اختيار مزيج من وإذ تالحظ
،يف قرض الدولة املضيفة

واحدة نظرا التسديد دفعةمتديد املوعد النهائي الختيار النامجة عنطراف جلميع الدول األالفوائدوتشري إىل
اليت اختارت التسديد دفعةاخلصم الفوري لتلك الدول و سحب أموال من قرض الدولة املضيفة، أقل لحاجة إىل 

واحدة،اليت ختتار التسديد دفعةالدول أقل يرتتب دفعها من قبل هذه وفوائدرأس مال و واحدة، 

واحدة من حصة املدفوعات التسديد دفعةقرض الدولة املضيفة، ومبادئ يةعلى اتفاقاملنطبقةاملعايري تذكرذ وإ
،ICC-ASP/7/Res.1على التوايل للقرار رقم املقررة، الواردة يف املرفقني الثاين والثالث 

استخدام اعتبارا من وقتيبدأ سدفع الفوائد تنص على أنإىل أن شروط قرض الدولة املضيفة وإذ تشري
أواملباين املؤقتة القائمة إجيارمدة عقود بدأ بعد انتهاء يسوالفوائد، وأن سداد رأس املال 11للمرة األوىلالقرض
، 12املقبلة

. 1-نفسه، اجلزء باءالسابق املرجع 10
.، املرفق الثاين، (هـ)ICC-ASP/7/Res.1لثالث، القرارICC-ASP/7/20(2008الوثائق الرمسية ... الدورة السابعة ... 11
(و).نفسه،السابق املرجع 12
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قد مت إنشائه املخصص لتشييد املباين الدائمة للمسامهات الطوعيةالستئمايناإنشاء الصندوق أن رذكوإذ ت
أموال خمصصة ألغراض معينة، أو مسامهات عينية، بعد التشاور مع من خاللمسامهات طوعية ةيتقدمي أوأنه ميكن

؛املراقبةجلنة 

والجودة والجداول الزمنيةالمشروع: الميزانية إدارة -ألف

لتقدم احملرز لواحملكمة والدولة املضيفة املشروع وملديراملراقبةلجنة لوتعرب عن تقديرهااملراقبةبتقرير جلنة ترحب-1
للجمعية؛العاشرةيف مشروع املباين الدائمة منذ الدورة 

الوارد يف املرفق األول؛املنقحعلى خمطط التدفق النقديوافقت-2

؛2012/أكتوبرتشرين األول1بناء يف الوبداية مرحلة مرحلة منح املشروعانتهاء بترحب-3

مبستوى أسعار و مليون يورو 190ود امليزانية املعتمدة البالغ قدرها وترحب أيضاً باستمرار بقاء املشروع يف حد-4
امليزانية )""3"(املدجمةعناصرأن البارتياحتالحظ إذ يف هذا الصدد، ، و 2014

مليون يورو حتت 6,3، أي ومليون يور 183,7بقيمةالعامة، وأنه يف املرحلة احلالية، تقدر تكاليف البناء املتوقعة
.حلد األقصى املخصص للمشروعمبلغ ا

لمخاطر واملوارد، وتنص على متعقلة ومتواصلة لأن االسرتاتيجية املالية املنقحة للجنة املراقبة تشمل إدارةتوافق -5
ظروفلاطي إضايف لاحتيبشكل يف أي مرحلة من مراحل املشروع يتم حتقيقها إجيابية ماليةأي نتائجإبقاءأنه جيب 

املشروع؛توقعة حىت املغري وللقرارات السياسة

يستمر بتوفري من أن املشروع للتيقناملراقبةجلنة على اسرتاتيجية مراجعة التكلفة اليت توافق كذلكو -6
اليت أو ظائف األساسية للمحكمة مع الو وافقاملعايري الالزمة للتتليبالعناصر اليت قد ال تاليفنوعية جيدة مع مباين ب

التكلفة اإلمجالية للملكية؛علىأن تؤثر سلباخبالف ذلك

أي تغيريات خالل مرحلة البناء وحىت االنتهاء من املشروع عدم املوافقة علىالتأكد منمن جلنة املراقبة وتطلب-7
أن أي تغيري جديد يف من حيثملشروع بذل كل جهد مدير امنتطلب، ، متعادلةعلى أساس تكلفة إال 

أخذاً ممكنا، أينما كانوميكن تنفيذها، أو رأس مالية وأنهتشغيليةه وفورات يقابلقد يكون الزماً، أن املشروع الذي
التأخري وغريها من العوامل؛املتعلقة بضافية اإلتكاليف الالزم لتخفيض الاالعتبار بعني

استشاري خارجي وممثلنيخبريتشملقدبرئاسة مدير املشروع، واليت فريق عاملنشاء إلاملراقبة قرار جلنةتؤيد-8
لمباين الدائمةلمللكية اإلمجالية اتكلفة القيام بفحص كيفية القيام بتلبية مواصلةاحملكمة من أجلعن جلنة املراقبة و عن

ت للدول األطراف امللتحقة يف املستقبل للمسامهة يف وذلك باستعراض كافة املناهج املمكنة فضًال عن أي خيارا
عن ذلك يف الدورة الثانية عشرة للجمعية؛اتقرير تقدماللجنة أن منوتطلبتكاليف املشروع، 

أن يتقيد على احلاجة إىل وتشدد، 2015سبتمرب يف أيلول/زال يبأن موعد إجناز املباين الدائمة ال ترحب-9
إىل املبىن حبدود  تدرجييا بأن تنتقلللمحكمة واإلتاحةجتاوز التكاليف يف املستقبل لتاليفلنهائي ذا املوعد ااملشروع 

؛2015يسمربكانون األول/د

امجيع التدابري التحضريية الالزمة لضمان استعدادهالختاذمع مدير املشروع، سويةاحملكمة، العمل منتطلب -10
أي نفقات إضافية للدول لتاليفوذلك 2015ديسمرب كانون األول/يتجاوز  املباين الدائمة يف موعد الإلشغال

دورة العشرين للجنة امليزانية واملالية؛إىل الديوان وللذلك مفصل عن األطراف، وتقدمي تقرير 
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ضللتخفيوضع خيارات جديدة بقوم، بالتشاور مع مدير املشروع وجلنة املراقبة، تأن بمن احملكمة أيضًا تطلب و-11
وكذلك خيار الشراء املشرتك ها استخداماملعدات احلالية ومتديد مدةمبا يف ذلك مدى مالءمة ، 3عناصر من 

ذلك يف الدورة الثانية عشرة جلمعية الدول األطراف عن طريق جلنة عنًا مفصالً مع مؤسسات أخرى، وتقدمي تقرير 
قبة؛ار امل

األموال ملشروع املباين استخدامبشأنمدير املشروع إىل رئيس قلم احملكمةاليت أعطاهاتفويض السلطة بترحب-12
واملهام إىل مدير املشروع، عند االقتضاء وعلى مستوى اتل على مواصلة تفويض السلطاملسجّ وتشجعالدائمة، 

اريع الفرعية ذات الصلة؛حتسني إدارة وكفاءة املشروع واملشمواصلة، من أجل ةملاليإىل القواعد واألنظمة امناسب، وفقا 

مع احملكمة، مواصلة العمل على التوصيات، وفقا للقرار سويةمدير املشروع، منتطلب-13
ICC-ASP/7/Res.1 إسراع لعقود والنفقات لغرض لاحلالية التوجيهات، بشأن سبل حتسني 5، املرفق اخلامس، الفقرة

افقة عليها؛تنفيذ للمشروع، وتقدميها إىل جلنة املراقبة للمو 

التسديد دفعة واحدة-باء

قرارهم لتحديد خيار بل ومكتب مدير املشروع املسجّ لتقوم بإبالغمتديد املوعد النهائي للدول األطراف تقرر-14
؛201413ديسمربكانون األول/31حىت واحدةالتسديد دفعة

كانون 31ضمام إىل نظام روما األساسي قبل التصديق أو االنأداةإيداع تقوم بتقرر كذلك أن الدول اليت و -15
بشأن ذلك هاقرار بل شريطة أن ختطر املسجّ واحدةالتسديد دفعةحتديد خيار ، سيحق هلا 2014/ديسمرب األول

حيز النفاذ بالنسبة لتلك األساسيروما نظام دخول ، على الرغم من تاريخ2014ديسمرب كانون األول/31لول حب
؛الدول

جزئية واحدة بدمج دفعة واحدة أو عمل دفعة كاملة ختتار إما بنيأنلدول األطراف ه جيوز لأنذلكتقرر كو -16
مع املشاركة يف القرض؛

ل املسجّ الستشارةواحدةالتسديد دفعةخليار املوعد النهائي متديدمن الدول األطراف االستفادة منتطلبو -17
يف املرفق الثاين هلذا 14املذكرة التفسرييةعلى النحو املوضح باالعتبار، هلا، مع األخذ يف جدول زمين حتديد من أجل 

: واحدةالتسديد دفعةاليت تنص أن القرار، 

جيوز دفعه بقسط واحد أو بأقساط سنوية؛(أ)

؛2015حزيران/يونيو 15جيب استالمها بكاملها مبوعد أقصاه (ب)

النهائية للمشروع وكامل مبلغ اإلعانة املقدم من الدولة التكلفةعندما تصبح تسوية إىل ضع ختب أن جي(ج)
. معاملة عادلة ومتساويةتتلقى مجيع الدول األطراف أنلتأكد من معروفاً وذلك لاملضيفة 

ICC-ASP/7/20(2008الوثائق الرمسية ... الدورة السابعة ... الواردة يف املقررة، املدفوعاتمن حصةواحدةالتسديد دفعةمبادئ13

اليت اختارت طريقة الدفع الدولهذهتنطبق على ، إجراء التبديالت الالزمة فيها، بعد ستظلملرفق الثالث، ، اICC-ASP/7/Res.1اجلزء الثالث، القرار 
.2012تشرين األول/أكتوبر 15بدفعة واحدة بعد 

يتعلق بالدول األطراف اليت قد امالقرض، مبا يف ذلك بشأنتفاقاالعلى باملعايري الساريةواحدة املتعلقة التسديد دفعةتوضح املذكرة التفسريية مبادئ 14
. ذات الصلةدفع الفوائدوبدءقرض الدولة املضيفة استخدامتقوم بواحدة ، أو التسديد دفعةيار خبتأخذ
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على إىل جلنة املراقبة، معلومات حمدثةمع مكتب مدير املشروع، أن يواصل تقدميسويةل، املسجّ منتطلب-18
؛واحدةالتسديد دفعةلدفعات اجلداول الزمنية املتفق عليهانبشأطلوب، النحو امل

قرض الدولة املضيفة، وأي املتعلقة بلدول األطراف جتاه دفع الفوائد ورأس املال من ااملقررة املشاركاتأن تقرر-19
قرض ية يف اتفاقااللتزامات املنصوص عليهاوأن تستخدم فقط لتلبية حساب خاص سيتم إيداعها يفمنه، عائدةفوائد 

الدولة املضيفة؛

التقارير المالية- جيم

تقريراً ، تقدمي ICC-ASP/6/Res.1بالتشاور مع جلنة املراقبة، أن يواصل، وفقا للقرار ،مدير املشروعمنتطلب -20
واردة من موال الملشروع باالستناد إىل آخر املعلومات، مبا يف ذلك اجلدول املتعلق باستخدام األالتكلفة سنويًا مفصًال 
؛ واحدةالتسديد دفعة

، عما حتقق املراقبةمدير املشروع أن يواصل تقدمي تقارير سنوية إىل اجلمعية، عن طريق جلنة منأيضاً تطلب -21
من تقديرات السنة املاضية ومستوى اإلنفاق؛

ستراتيجية مراجعة الحساباتا-دال

قسم التدقيق الداخلي من وتطلبللمشروع، احلساباتجية مراجعةسرتاتيالباعتماد جلنة املراقبة ترحب-22
االعتبار توصية جلنة امليزانية واملالية بشأن خربة التدقيق عنيلمحكمة إدارة تنفيذها نيابة عن جلنة املراقبة، مع األخذ يفل

؛15الداخلي للمشروع

المساهمات الطوعية-هاء

أعضاء االدول األطراف و دعوةتكرر -23
املباين الدائمة؛

التقارير المقبلة للجنة المراقبة- واو

، وأن تقدم تقريراً بذلك إىل اجلمعية الديوانجلنة املراقبة أن تواصل تقدمي التقارير املرحلية املنتظمة إىل منتطلب-24
ادمة.

.82الفقرة ،ICC-ASP/11/20 -2(2012الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة ... 15
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األولقرفالم

مخطط التدفق النقدي

(مباليني اليورو)للمحكمة الجنائية الدوليةميزانية مشروع المباني الدائمة

البنود
جمموع

اإلمجايلالتكاليف

المجموع20092010201120122013201420152016

مرحلة 
التصميم 

األويل

مرحلة 
التصميم 
النهائي

+ مرحلة التصميم النهائي
االنتقالالبناءاستدراج العروض

147.042.846.585.312.20.10.1147.1تكاليف البناء.1

140.641.643.384.111.40.10.1140.7تكاليف البناء-(ا)1

أتعاب فريق التصميم-(ب)1
6.4--6.401.23.21.20.8د المناقصة)(بع

1.710.70.80.50.812.9-12.891.5المخاطر.2

مخاطر المشروع (جميع -(أ)2
المسائل بما في ذلك التصميم أو 

أطراف ثالثة)
3.790.00.41.40.70.50.83.8

مخاطر العميل (خارج -(ب)2
9.1--1.39.20.1-9.101.5البلدية)-المشروع، مثال

2.602.50.12.6تراخيص ومستحقات.3

----2.60تراخيص ومستحقات

19.601.33.66.92.80.91.61.60.80.10.119.6رسوم.4

يممتعلق بالتصم-(ا)4
10.552.75.12.00.50.2----10.5

7.400.90.71.30.50.31.31.30.70.00.17.4إدارة المشروع–(ب) 4

1.6--1.620.40.20.40.20.10.10.20.1استشاريين آخرين-(ج)4

رسوم عمليات (مثال، -(د)4
0.0-0.0-0.0-0.030.00.00.00.00.00.00.0رسوم مصرفية)

1.501.501.51.5تكاليف أخرى.5

6.
المتبقي (المتوقع من االحتياطي اإلضافي/ لم 

6.4-6.376.375.60.7ينفق) 

190.0190.01.35.16.92.84.849.9103.114.50.61.0190.0المجموع

--1.35.16.97.549.9103.115.141.0190.0

1.286.4113.2920.7970.71173.85188.99190.0المتراكم
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الثانيقرفالم
1واحدةالتسديد دفعةبشأن مذكرة تفسيرية

مقدمة-ألف

واحدةالتسديد دفعةمبادئ حولالتوضيحالدول األطراف املزيد من إىل ذكرة التفسريية تقدم هذه امل-1
ختيار لتقوم باالقرض يف ضوء التمديد املقرتح للدول األطراف ية على اتفاقاليت تنطبقاملعايري وفيما يتعلق ب
التسديد مبقارنةأشريية، تضمن بعض األرقام التت. و 2014ديسمرب كانون األول/31حىت واحدةالتسديد دفعة

يف املائة، من خالل 2,5مقدارها فائدة بنسبةةسن30ملشاركة يف سداد القرض على مدى فرتة مع اواحدةدفعة
.2لكل دولة طرف على حدة يف اجلدول املدرج كمرفق يف تقرير جلنة املراقبةإن هذا مبيناً دفعات سنوية. 

: الطرقواحدةالتسديد دفعة-باء

مبادئ و القرض يةعلى اتفاقينص على املعايري املنطبقةICC-ASP/7/Res.1رفق الثالث للقرار رقمامل-2
إىل.(مقتطف مدرج يف امللحق األول هلذه املذكرة)حصة املقررةللواحدة التسديد دفعة

تفعيل هذه األحكام:

لدولة الطرف "ألواحدة(أ) إن مبلغ التسديد دفعة

(حصة من املسامهات املقررة لدولة الطرف "ألف") × 3"ألف" = (تكاليف البناء)واحدةالتسديد دفعة
) 2(ختفيض –) 1(ختفيض –

حيث أن: 

(تكاليف املباين)% × 17,5× = (حصة من املسامهات املقررة لدولة الطرف "ألف") 4)1(ختفيض 

ة بقيمةالدولة املضيفإعانة× = (حصة من املسامهات املقررة لدولة الطرف "ألف") 5)2فيض (خت
مليون يورو) وتكاليف البناء. 200(احلد األقصىبعلى الفرق بني مبلغ القرض 17.5%

9، املرفق الثاين، اليت يشار فيها إىل رسالة احملكمة األصلية املؤرخة بـICC-ASP/8/34هذا حتديث للمذكرة التفسريية الواردة يف الوثيقة1

عة التسديد دفما إذا كان يهمها األخذ خبيار 2009حزيران/يونيو 30حبلول2009نيسان/أبريل 
. واحدة

2ICC-ASP/11/35 ،األول، امللحق الثامنرفقامل .
على مجيع احلساباتإجراء نهائية، البالتسوية ، رهناً سيستمرفمليون يورو183.7تبلغاملبىن إلنشاءالتكاليف املقدرة حاليًا على الرغم من أن 3

التسديد دفعة واحدة اليت اختارت ل احلفاظ على االتساق مع الدول األطراف أقصى من أجكحد مليون يورو190البالغةاملعتمدة يزانيةاملأساس 
سابقة.يف مرحلة 

. اليت اختارت التسديد دفعة واحدةدول األطرافالعلى إال 1ينطبق التخفيض ال 4
فرق الوحيد هو أن الدول اليت تسدِّدأم مل تأخذ به. الالتسديد دفعة واحدة أأخذت خبيارسواء،دول األطرافالمجيععلى2ينطبق التخفيض 5

ر مليون يورو 190الـمبلغ حتصل على التخفيض مسبقاً على أساسدفعة واحدة حصل يف حني أن الدول األخرى ست)، ةالنهائيبالتسوية(رهنا املقدَّ
شروع.املإجنازوقت التسوية النهائية عند رةاملقرَّ حلصتها من االشرتاكاتعلى ختفيض يف القرض وفقاً 
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مشروعللاإلمجاليةكاليف البناء، جيب أن ال تزيد تICC-ASP/6/Res.1التفسري: كما هو مبني يف القرار رقم 
يف 17,5مقدارهاإعانة بشكل خصم على األصلي عرضهاوافقت الدولة املضيفة يف مليون يورو. لقد 190عن

) من املبلغ يورومليون 200لقرض (لتسهيالت احتت سقف احلد األقصىالذي لن ُيستخدم املائة من املبلغ 
ومبا أن التسديد دفعة لقرض. ملسحوب من اامليون واملبلغ النهائي 200اإلمجايل املقرتض. أي الفرق ما بني 

إىل االستفادة من قرض الدولة املضيفة، فمن املعقول أن تقتطع هذه ختفيض احلاجة إىل مباشرةواحدة سيؤدي
إجناز عندالتسويةيف وقت هذاالف ذلك، جيب أن يتموخباملسامهة. األطرافالدولمما يفيدالنسبة من البداية 

.6املشروع

7التكلفة النهائية للمشروععندما تصبح ةإىل تسويةواحدة التسديد بدفعة أن خيضعبجي(ب) 

.إجناز املشروعالدولة املضيفة معروفان عندإعانة من واملبلغ املسحوب

:إجناز املشروععند2و 1للتخفيضني التسوية النهائية

والتخفيض 1يتم ختفيض كال التخفيض س8مليون يورو،200يف حال استخدام القرض بكامله البالغ 
ر؛ صفإىل مستوى ال2

سينطبق عند ذلك ، 9يورومليون 200البالغاحلد األقصى للقرضجتاوزتبناءالتكاليف يف حال أن
إىل مستوى حتتالقرض بتخفيض فعال الذي يقومواحدة ةدفعالتسديد فقط على جزء "1خلصم "ا

ر؛ صفمستوى الإىل"2اخلصم "خفض ن. وسييورومليون 200

اخلصم داد "ز فسي، مليون يورو190البالغتقديرالإىل مستوى حتتاحلالية بناءالتكاليف يف حال وصول
كمية على اجلزء الالدولة املضيفة نتيجة لزيادة يف إعانةزيادة العكس يبالنسبة جلميع الدول األطراف ل" 2

تغيري من أجل عدم تطبيق اخلصم نفسه مرتني إىل دون"1اخلصمسيبقى "غري املستخدم من القرض. و 
.واحدةالتسديد دفعةاختارت اليتالدول األطراف 

اليتالدول األطرافو دفع املبلغ الصحيح. تمن أن مجيع الدول األطراف سللتيقنةعمل تسويةيلزمالتفسري: 
عند انتهاء املشروع، هأنحتذيرها ينبغي ، احدةو اليت تعترب التسديد دفعةواحدة أو التسديد دفعةاختارت بالفعل 

يف الوقت احملدد ويف املبىنكمال إل كل اجلهود أنه يتم بذلاجة إىل أموال إضافية، على الرغم منتدعو احلقد 
التسويةلغرض مليون يورو. و 183,7هو املشروع احلايل لتكاليف حدود امليزانية، ويف هذا الصدد، فإن التقدير

كانون (إجناز املشروععندأي، النهائيةاإلمجالية ديد التكلفة فإن جدول األنصبة يف وقت حت،ةالنهائي
سوف خيتلف جدول األنصبة عن حساب جدول األنصبة . التسويةإلجراء سُيستخدم )، 2015ديسمرب األول/

غريات يف عدد من نتيجة للت. على سبيل املثال، 10املستخدم لدفعات التسديد دفعة واحدة2009األصلي لعام 
تنطبق التغيريات يف لن. و ةالنهائيالتسويةووقت 2009أو اليت حتدث بني عام حدثتالدول األطراف اليت 

). ب(البندأنظر 6
.2015التكاليفيتوفر بيانمن املتوقع أن7
. يف الوقت احلاضراملشروع حالهذا مستبعد جداً نظراً إىل 8
مليون يورو. 183.7تكاليف املشروع تقدَّر حالياً بـ ن ألال يرجَّح ذلك9

) وما زال ُيستخدم لدفعات التسديد دفعة ICC-ASP/8/Res.8(يف بادئ األمر دفعات التسديد دفعة واحدة خدم كأساس حلساب تُ الذي اس10
. ةالنهائيبالتسويةمن أجل احلفاظ على االتساق، رهناً وذلك واحدة اجلديدة، 
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) على حساب مسامهات الدول األطراف 2015ديسمرب كانون األول/بعد انتهاء املشروع (جدول األنصبة 
.املقررة للمشروع

وز للدول األطراف اختيار خيار التسديد دفعة بالتمديد اجلديد للموعد النهائي، جي(ج) 
كما 2014ديسمرب كانون األول/31حىت 2012ديسمرب كانون األول/1واحدة اعتباراً من 

ديسمربميكن عمل دفعات التسديد دفعة واحدة بقسط واحد سنوي أو أكثر بني كانون األول/
. 2015حزيران/يونيو 15و 2012

وقواعد يةاملالالقواعد التنظيميةمن 5.6للتنظيموفقا عة واحدة جيب عمل دفعات التسديد دف
ينبغي فأكثر، دفعات التسديد دفعة واحدة بشكل قسطني سنويني أويف حال وجود و حملكمة. ا

. مجيع األقساط وفقا لذلكدفع

. 11وفقًا لشروط قرض الدولة املضيفة، يستحق دفع الفوائد بداية من االستخدام األول للقرض
أواملباين املؤقتة القائمة إجيارحني أن سداد رأس املال والفوائد سيبدأ بعد انتهاء مدة عقود يف

.12املقبلة

من دولة طرف بعد التسديد دفعة واحدة أي من أقساط يف حال استالم احملكمة وفقا لذلك، 
عاممناألموالسحبببدء ال

عن حصتها املقررة من الفائدة على قرض الدولة ةمسؤولالطرفكن الدولة فلن ت، 2013
به استالم التسديد دفعة واحدة (القسط). والذي ينطبقاملضيفة، 

الثاين هلذه املذكرة، واليت توضح السيناريوهات املرفقلية احلساب يف آلترد تفاصيل إضافية 
واحدة أو سداد القرض، وفقا لتوصية جلنة التسديد دفعةختتاراليتاملختلفة للدول األطراف 

.13و امليزانية 

)2015إىل عام 2013الفائدة املقدرة الواجب دفعها خالل مرحلة البناء (من عام 

من قرض الدولة بسحب األموالالسنوية املتعلقةاإلمجاليةتكاليف الفائدة حالياً تقدر
.14ملشروع على النحو التايلبناء ااملضيفة خالل مرحلة 

يورو568204: 2013
يورو7066591: 2014
يورو5256273: 2015

، املرفق الثاين، ICC-ASP/7/Res.1القرارICC-ASP/7/20(2008الوثائق الرمسية ... الدورة السابعة ... 11
.(هـ)

نفسه، (و). السابق املرجع 12
. 167، الفقرة ICC-ASP/11/20 -2(2012الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة ... 13
.ن أي تغيريات يف التدفقات النقدية للمشروعفضال عدفعة واحدة استالم املزيد من املسدَّداتحبسبقد ختتلف هذه املبالغ 14
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ولكنهم مل يقومون بدفع مجيع األقساط قبل البدء بسحب اختاروا التسديد دفعة واحدة 
.)2013عاماألموال 

نفس ، سيتم تقييمها بسؤولة عن دفع الفوائد خالل مرحلة البناءاملالدول األطراف 
التسويةوقت التقييم، مع ميزانية احملكمة العادية يفجدول األنصبة الذي ينطبق على 

التسديد دفعةكامل دفعات اليت سددتالدول األطراف من أجل استثناءالالزمة
.القرضاألموال منسحب البدء بواحدة قبل

األولالملحق

)، مقتطفالمعايير الواجب تطبيقها على اتفاقية القرض، والمبادئ للتسديد دفعة واحدة للحصة المقررة (
ICC-ASP/7/Res.1وارد في القرار رقمعلى النحو ال

مجعية الدول األطراف،
[....]

المرفق الثاني

املعايري الواجبة التطبيق على اتفاق القرض 

:الدائمة على ما يليينينص االتفاق املربم مع الدولة املضيفة فيما يتعلق بعرضها منح قرض ملشروع املبا

٣٠على فترة سدد ، يُ مليون يورو٢٠٠دره تقدم الدولة املضيفة إىل احملكمة قرضا ال يتجاوز ق(أ)

؛يف املائة2,5عاما بسعر فائدة مقداره 

مليون يورو) من الدولة ٢٠٠احملكمة قانونا باقتراض املبلغ كله (أي يُلزم ال بند يف االتفاق (ب)

؛وال بند يقيد بأي حال من األحوال سلطة احملكمة يف حتديد املبلغ الذي ترغب اقتراضه، املضيفة

حال من األحوال سلطة احملكمة يف البحث عن أموال لُتستخدمي تفاق يقيد بأال بند يف اال(ج)

؛من أي مصادر أخرى إن اختارت هي ذلك، لنفس األغراض

مليون يورو بكامله عند انتهاء املشروع، ستقوم الدولة املضيفة خبفض 200يف حال عدم استخدام مبلغ )د(
يف املائة من اجلزء الذي مل ُيستخدم؛17,5مبلغ القرض الواجب تسديده مبقدار يتوافق مع 

؛املضيفةالدولةلقرضاستخدامأولمنبدايةسنوياالفائدةُتدفع)هـ(

أواملباين املؤقتة القائمة إجيارعقود انتهاءبعد،منتظمةسنويةأقساطدفعطريقعن،القرضسداديبدأ(و)
املقبلة.
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املرفق الثالث 
لتسديد دفعة واحدةة لاملقررالحصةاملبادئ لتسديد 

[....]

يسددوماسنوياً الدفع الواجبةالفائدةسيتم تقييمواحدةدفعةالتسديدختتارالاليتاألطرافالدول-3
املنطبق وقت القيام بعمل التقييم. للمحكمةالعاديةللميزانيةاملقرراألنصبةجلدولوفقااملضيفةالدولةقرضمن

ةاملقررحبصتها،ممكنوقتأقربيف،واحدةدفعةالتسديديفالراغبةاألطرافالدولاملسّجلسيبلغ-4
القرار.ذلكمن١٣الفقرةيفإليهااملشارالنهائيةللتكلفةالتقديراتأحدثإىلاستنادا

اإلعانةومبلغللمشروعالنهائيةالتكلفةُتعرفحاملاتسويةلعمليةواحدةدفعةاملسدداملقدارخيضع-5
.ضيفةاملالدولةمناملقدمة

 [....]

نيالثالحقالم

أمثال: التسديد دفعة واحدة للدول األطراف / سيناريوهات حساب تمويل المشروع

افتراضات

2013التاريخ املتوقع للبدء بسحب األموال من القرض هو حزيران/يونيو 

يف مجيع احلاالت على الكلفة النهائية للمشروع، وعلى 2015يستند التعديل النهائي يف كانون األول/ديسمرب 
دفعات املرة الواحدة املستلمة، وعلى حجم التقييم عند إجناز املشروع.

إىل كانون األول/ديسمرب 2016سداد رأس املال والفائدة على قرض الدولة املضيفة من كانون الثاين/يناير 
2045.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013
(أشهر)

يبدأ السحب من قرض الدولة 
املضيفة

2013(
)

الدولة ألف
دفعة ملرة واحدة  
كاملة

الدولة باء
دفعة ملرة واحدة  

كاملة

11 12 11 1210 10
2014
(أشهر)

2015
(أشهر)

الدولة دال
دفعة ملرة 

واحدة كاملة
1القسط 

الدولة دال
دفعة ملرة واحدة  
كاملة القسط 

2

الدولة دال
دفعة ملرة واحدة  
كاملة القسط 

3

فةقرض الدولة املضي
)2015(متوقع يف كانون األول/ديسمرب 

الدولة هـ
قرض كامل

دفعة الدولة جيم
ملرة واحدة جزئية 
/ قرض جزئي

الدولة جيم
دفعة ملرة واحدة 

قرضجزئية /
جزئي
اخنفاض يف حصة 
القرض

التاريخ النهائي الستالم 
الدفعات ملرة واحدة

)2015حزيران/يونيو 15(
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أمثلة
بل البدء بالسحب من قرض الدولة املضيفةدفعة واحدة كاملة ق–الدولة ألف 

2013دفعة واحدة يتم دفعها يف شباط/فرباير تسديد 

2015إىل عام 2012ال تستحق أي فوائد للفرتة من عام (أ)

2045إىل عام 2016ال تستحق أي فوائد على سداد رأس املال للفرتة من عام و (ب)

بدء بالسحب من قرض الدولة املضيفة دفعة كاملة ملرة واحدة بعد ال–الدولة باء 
.2013دفعة ملرة واحدة يتم دفعها يف كانون األول/ديسمرب 

أ)(
أشهر).6(أي 2013فقط يف عام 12إىل 7أي األشهر 

.2045إىل عام 2016من عام ال تستحق أي فوائد للفرتة (ب)
دفعة جزئية ملرة واحدة / قرض جزئي –الدولة جيم 

. 2014دفعة جزئية ملرة واحدة يتم دفعها يف تشرين الثاين/نوفمرب 
(أ)

(من 2013سحب األول من القرض اليت تتناسب مع الفائدة لعام يستحق دفع الفائدة إال حىت ال
) مع األخذ بعني االعتبار الدفعة ملرة 11حىت 1(من الشهر 2014)، ويف عام 12حىت 7الشهر 

مة واملمولة عن طريق خيار القرض، أي؛ تسديد رأس املال الرصيد املستحق للمسامهات املقيّ (ب)
فصاعدا. 2016سنة بداية من كانون الثاين/يناير 30والفائدة ملدة 

دفعة ملرة واحدة كاملة بثالثة أقساط؛ القسط األول قبل البدء بالسحب من قرض الدولة املضيقة، –الدولة دال 
وقسطني بعد بالسحب من القرض 

: ال يستحق دفع أي فائدة على هذا املبلغ.2013ول يستحق دفعه يف أيار/مايو القسط األ(أ)
: نسبة من الفائدة على قرض الدولة املضيفة 2013القسط الثاين يستحق دفعه يف كانون األول (ب)

(من الشهر 2013
).12حىت7

: نسبة من الفائدة على قرض الدولة 2014القسط الثالث يستحق دفعه يف كانون األول (ج)
(من 2013

). 12حىت 1(من الشهر 2014) وعام 12حىت 7الشهر 
.2045حىت 2016أو رأس مال للفرتة من ال يستحق سداد أي فائدة (د)
قرض الدولة املضيفة الكامل–الدولة هاء 
على 2015إىل كانون األول/ديسمرب 2013تنطبق نسبة من الفائدة من متوز/يوليو أ)(

املسامهات املقّيمة.
اية من سنة بد30املسامهات املقيمة عن طريق خيار القرض، أي؛ سداد رأس املال والفائدة ملدة (ب)

فصاعداً.2016كانون الثاين/يناير 
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الثالثقرفالم

أعضاء لجنة المراقبة

الدول األفريقية

كينيا-1

المحيط الهادئدول الدول اآلسيوية و 

اليابان-2

مجهورية كوريا -3

دول أوروبا الشرقية

رومانيا-4

مجموعة دول أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

األرجنتني-5

البوليفارية) -هورية فنزويال (مج-6

دول أوروبا الغربية وغيرها 

أملانيا-7

رلندا آي-8

إيطاليا -9

اململكة املتحدة-10
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ICC-ASP/11/Res.4القرار 

2012نوفمرب/تشرين الثاين21بتاريخالثامنة اليت ُعقدتالعامةيف اجللسة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/11/Res.4

ية الرقابة المستقلةآل

إن مجعية الدول األطراف،
منه،112من املادة 4(ب) و2بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، والسيما الفقرتني إذ تذكِّر

بشأن آلية الرقابة ICC-ASP/10/Res.5وICC-ASP/9/Res.5وICC-ASP/8/Res.1وإذ تذكِّر
املستقلة،

قرير املكتب عن آلية الرقابة املستقلة،بتوإذ ترحِّب

ICC-ASP/8/Res.1بأمهية تفعيل آلية الرقابة املستقلة تفعيًال كامًال، وفقًا للقرارات تسلم-1

، لكي تعمل احملكمة بصورة جمدية وفعالة؛ICC-ASP/10/Res.5وICC-ASP/9/Res.5و

2013برنامج عملها لعام بتقرير املكتب عن آلية الرقابة املستقلة و تحيط علماً -2

مواصلة املناقشات بشأن آلية الرقابة املستقلة، مع مراعاة كل أحكام نظام روما األساسي اخلاصة تقرر-3
، لكي 112و42و40باستقالل القضاء واالدعاء والرقابة اإلدارية يف مجعية الدول األطراف، مبا فيها املواد 

يقدِّم املكتب إ

باملعلومات اخلاصة بسياسة اإلبالغ عن املخالفات واألعمال االنتقامية اليت حتيط علمًا مع االرتياح-4
احملكمة إىل اعتمادها يف وتدعولس احتاد املوظفني، 

أسرع وقت ممكن؛

تفويض املكتب باختاذ قرارات يف املسألتني التاليتني، بعد أن يأخذ يف االعتبار اآلثار احملتملة تقرر أيضاً -5
األمر:على امليزانية واالحتياجات التشغيلية، وبعد التشاور مع جلنة امليزانية واملالية، إذا اقتضى

متديد والية الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقلة، وتعيني رئيس لآللية عندما يكون ذلك مناسباً؛(أ)

آللية الرقابة املستقلة.2-وموعد الشروع يف تعيني موظف برتبة ف(ب)
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ICC-ASP/11/Res.5قرارال

2012نوفمرب/تشرين الثاين21تاريخبالثامنة اليت ُعقدتالعامةيف اجللسة بتوافق اآلراءمدعتُ ا

ICC-ASP/11/Res.5

التعاون

إن مجعية الدول األطراف،
عليهوافقتالذي(RC/Dec.2)التعاونبشأنواإلعالناألساسي،رومانظامأحكامإىلتشريإذ

بشأناألطرافولالدجلمعيةالسابقةواإلعالناتوالقراراتكمباال،االستعراضي يفاملؤمتريفاألطرافالدول
،ICC-ASP/10/Res.2و،ICC-ASP/9/Res.3و،ICC-ASP/8/Res.2القرارات ذلكيفمباالتعاون،

،ICC-ASP/6/Res.2بالقراراملرفقةالستنيو الستوالتوصيات
مرتكيب أخطر وضع حد إلفالتعلىوقد عقدت العزم 

مور، تعزيز يف مجلة أ، مرتكبيها على حنو فعال من خاللمقاضاة ه جيب تعزيز أنذ تؤكد من جديدوإالعقاب، 
التعاون الدويل،

األطراف، والدول الدولتبديهمااللذينوالشاملنيالفّعالنيواملساعدةالتعاونأمهيةعلىتشددإذو
املنصوص عليه يف نظام ونحالعلىواليتهاأداءمناحملكمةتتمكنحىت،واإلقليميةالدوليةواملنظماتاألخرى، 

روما األساسي،
إىل أنه ينبغي تفادي االتصاالت مع األشخاص الذين صدر عن احملكمة أمر بالقبض عليهم هوإذ تنوِّ 

،ذ عندما تقوض هذه االتصاالت العمل من أجل حتقيق أهداف نظام روما األساسيلـّما ينفَّ و 
كان تعاون احملكمة مع الدول "هبأناحملكمةعن أنشطة تقريرالمن80رةالفقيفتسليمبالترحب-1

؛۱"األطراف قائماً بوجه عام
والدولاألطرافالدولجانبمنفعالةوبصورةاملناسبالوقتيفواملساعدةالتعاونأمهيةعلىشددت-2

جملسمنصادرقرارأواألساسيرومانظاممنالتاسعللبابوفقاً احملكمةمعالتعاونبالتزامعليهااليتاألخرى
اإلجراءاتسياقيفالتعاونعدمإليهيؤديقدملا،اليت تشجع على هذا التعاونأواملتحدةلألمماألمن التابع

علىسلبية آثارمناحملكمةطلباتتنفيذعدمإليهيؤديقدماؤكد وتاحملكمة،فعاليةعلىتأثريمنالقضائية
بالقبضأوامرحبقهمتصدرأشخاصعلىبالقبضاألمريتعلقعندماالسيماواليتها،تنفيذعلىةاحملكمقدرة

للمحكمة؛وتسليمهمعليهم
واحملاكم املختلطة بشأن إنفاذ األوامر بالقبض؛الدوليةأمهية العرب املستخلصة من احملاكم د علىتشدَّ -3
اليت تسهم املركزةلتعاون واملساعدةاا احملكمة يف تقدمي طلبات اجلهود املتواصلة اليت تبذهلعلى تشدد أيضاً -4

وتدعو يف تعزيز قدرة الدول األطراف والدول األخرى على االستجابة بسرعة للطلبات املقدمة من احملكمة، 
طلبات حمددة وكاملة ويف الوقت املناسب للتعاون واملساعدة؛إرسالاحملكمة أيضا مواصلة حتسني ممارستها يف 

األجهزة ذات تبديهاأفرقته العاملة، على ضوء اآلراء األخرى اليت من خالل، يقومتطلب من املكتب أن -5
م تقريرًا عن ذلك إىل اجلمعية قبل انعقاد يف مسألة الصالت غري األساسية وأن يقدِّ بالنظرالصلة يف احملكمة، 

1
ICC-ASP/11/21 ، 80الفقرة.
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قرارها يفاجلمعيةاليتالتعاونعدمإجراءاتتنفيذيفاجلمعيةرئيسذهلاباليتاجلهودبترحب-6
ICC-ASP/10/Res.5،مناالستعراضقيدوتنفيذهااملذكورةاإلجراءاتعلى احلفاظ علىاجلمعيةوتشجع

فعاليتها؛ضمانأجل
2إىليونيه/حزيران7منيف الفرتة احملكمةموظفيمنأربعةباحتجازيتعلقفيماعن قلقها البالغ تعرب -7

فيمادوليةومنظماتأخرودولأطرافدولهاتقدماليتباملساعدةالتقديرمععلماحتيطو،2012يوليهمتوز/
عنهم؛اإلفراجبتأمنييتعلق

ومار نظاممن48للمادةوفقااحملكمةواملسؤولني بوظفنياملوحصاناتامتيازاتاحرتامأمهيةعلى تشدد-8
أمور،مجلةعن طريق، يف احلاالتمجيعيفواحلصاناتاالمتيازاتهذه احرتامضمان ضرورةعلى و األساسي،

الصلة؛ذاتالوطنيةالتشريعاتاعتماد
اتفاق امتيازات احملكمة أطرافًا يفبعد بح الدول غري األطراف اليت مل تصوكذلك الدول األطرافتدعو -9

، حسب إدراجهإىل كمسألة ذات أولوية و يف هذا االتفاق  أن تصبح أطرافا على اجلنائية الدولية وحصان
؛االقتضاء، 

املؤسسات و زيادة التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واإلقليميةبترحب -10
احلكومية الدولية؛

الدبلوماسي والسياسي وغريه من أشكال الدعم الدول األطراف مم أن تعزز وأن تعأمهية علىتشدد-11
تشجعو، زيادة الوعي والفهم ألنشطة احملكمة على الصعيد الدويللالدعم 

كأعضاء يف املنظمات الدولية واإلقليمية لتحقيق هذه الغاية؛
احملكمة بنيواالتصاالتالتعاونمناملزيدلتيسرياتإمكانياستكشافعلىاألطرافالدولتشجع-12

التابعاألمنجملسيلحيعندماوكافيةواضحةوالياتتأمنيعن طريق ذلكيفمباواإلقليمية،الدوليةاملنظماتو 
واليةمراعاةعنفضالاإلحاالت،هذهملتابعةوالتعاونالدعموضماناحملكمة،إىلحاالتاملتحدةلألمم

املتعلقةاألمنجملسقراراتصياغةذلكيفمبااألمن،جملسلاعمأمنأخرىجماالتسياقيفكمةاحمل
الصلة؛ذاتاملواضيعيةواملناقشات والقراراتباجلزاءات

ذاتالوطنيةااللتزاماتبتنفيذمصحوبايكونأنينبغياألساسيرومانظامعلىالتصديقبأنتذّكر-13
اليتاألساسيرومانظاميفاألطرافالدولحتث، ويف هذا الصدد، التنفيذيةالتشريعاتيقطر عنالسيماالصلة،

تقعاليتبااللتزاماتالوفاءضمانأجلمنبذلكالقيامعلىاألخرىوالتدابريالتشريعاتهذهمثلبعدتعتمدمل
كاملة؛بصورةاألساسيرومانظاممبوجبعاتقهاعلى
تبادل يسريذولة من الدول واحملكمة، مبا يف ذلك من خالل مشروع األدوات القانونية، لتاجلهود املببتسلم-14

الوطنية؛يةتشريعات التنفيذالصياغة يسري زيادة الوعي وتمن أجل املعلومات واخلربات، 
وطنية معنية عمل أفرقة مركزية أو ات سلطالدول على النظر يف أنشاء جهات تنسيق وطنية و/أو تشجع -15

داخل املؤسسات الوطنية املسائل املتعلقة باحملكمة، مبا يف ذلك طلبات احلصول على املساعدة، تعميم بتنسيق و 
وفيما بني هذه املؤسسات؛

أنه على الرغم من اجلهود تالحظ مع القلق لشهود لتنفيذ والية احملكمة، ومحاية اأمهية تدابري بتسلم-16
إلعادة توطني الشهود الذين يواجهون ترتيبات كافية أو ضمان تدابري أخرى وضعيف نجح احملكمة تمل ،املتواصلة
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؛
طريقعناحملكمةمعتعزيزيفاإلمكان،عندبالنظر،األخرىوالدولاألطرافالدولمجيعتدعو-17
الشهودمحايةتدابريأمور،مجلةيفبشأن،من وسائل التعاون أخرىوسيلةأيأوترتيباتأواتفاقاتإبرام

األحكام؛وتنفيذبسبب شهادات الشهود للخطراملعرضنيوأسرهم وغريهم من األشخاص 
على النظر يف تقدمي تربعات للصندوق اخلاص إلعادة التوطني والنظر يف مجيع الدول األطرافتشجع -18

كمة، بدون تكلفة؛الدخول يف اتفاقات أو ترتيبات إعادة التوطني مع احمل
منأخرىوسيلةأيأواإلطاريةالرتتيباتأواالتفاقاتجمالاحملكمة يفبهتقومالذيالعملعلىتثين-19

وتشجعاألحكام،وتنفيذالشهود،توطنيوإعادةالنهائي،واإلفراجاملؤقت،اإلفراجمثلجماالتيفالتعاونوسائل
يفالطوعيالتعاونيف تعزيزالنظرعلىاألطرافالدولمجيعحثو الصدد،هذايفعملهامواصلةعلىاحملكمة

هذه
التعاون يسري تمن أجل ديدةاجلورمبا القنوات القائمة مواصلة حتسني االتصال عن طريق أمهية علىتؤكد-20

جتميد أو حجز العائدات وأتعقب وأحتديد يف بني احملكمة والدول األطراف والدول األخرى واملنظمات الدولية 
قابل من الدول األطراف والدول األخرى بالتعاون مع احملكمة عمال بالبابامللتزام ال، واوجوداتواملمتلكات وامل

التعاون املقدمة االمتثال لطلبات بشأن لألمم املتحدةالتابع من نظام روما األساسي أو قرار جملس األمن التاسع
؛ألساسيروما نظام من 93املادة (ك) من 1الفقرة املتوخى يف احملكمة، على النحو من 
املمتلكاتو تعقب أو جتميد أو حجز العائداتأو حتديديف طلبات املساعدة رسال إأمهية علىتؤكد-21
بأسرع ما ميكن؛إىل الدول واملنظماتوجودات وامل

، الذي أتاحته جلسات النقاش العامة األهليبتعزيز التحاور بني الدول األطراف واحملكمةترحب-22
حيث رُكِّز تركيزًا خاصًا على إلقاء ،بشأن التعاون اليت ُعقدت للمرة األوىل خالل الدورة احلادية عشرة للجمعية

ه مع تنوِّ و نصب عينيها أمهية التعاون مع احملكمة بصورة كاملة وعلى حنو فعال وفقًا لنظام روما األساسي، واضعةً 
التقدير إىل تبادل اآلراء املثمر بشأن أمور منها التدابري العملية لتحسني تنفيذ طلبات التعاون، وضرورة إدراج 

ال دورات اجلمعية القادمة؛التعاون مبثابة بند دائم يف جدول أعم
الدولمعللتشاوراألطرافالدولجلمعيةتابعاالتعاونلشؤونيسرًا ميعنيأناملكتبإىلتطلب-23

زيادةأجلمنالصلةذاتواملنظماتاألخرىاملعنيةالدولعنفضالاحلكوميةغريواملنظماتواحملكمةاألطراف
احملكمة؛معالتعاونتعزيز
والنظراألطرافالدولبنياخلرباتتبادلتيسريبغيةالتعاونرصداألطرافالدولمجعيةتواصلأنتقرر-24
بنداً عشرةثانيةالأعمالجدوليفاجلمعيةتدرجأنتقررذلك،ولتحقيق،التعاونلتعزيزأخرىمبادراتيف

التعاون؛بشأنخاصاً 
حمدثاً عن التعاون إىل تقريراً تقدمأناحملكمةإىلعاشرة اليفاألطرافالدولمجعيةبطلبذّكرت- 25

..ICC-ASP/10/Res.2من القرار15اجلمعية 
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ICC-ASP/11/Res.6قرارال

2012نوفمرب/تشرين الثاين21بتاريخالثامنة اليت ُعقدتالعامةيف اجللسة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/11/Res.6

التكامل

إن مجعية الدول األطراف،
التزامها بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتصميمها على مكافحة إذ تؤكد من جديد

للتحقيق الص

وإذ تالحظجبهود وإجنازات احملكمة يف سبيل تقدمي املسؤولني عن هذه اجلرائم إىل العدالة وإذ ترحب
السوابق املتطورة للمحكمة بشأن قضية التكامل،

لتحقيق يف أخطر اجلرائم الدولية اليت تثري قلق إىل املسؤولية األولية امللقاة على عاتق الدول يف اوإذ تشري

على املستوى الوطين مثلما يلزم أن يوطد التعاون الدويل واملساعدة القضائية بغية كفالة قدرة الُنظم القانونية الوطنية 
املالحقة احلقة هلذه اجلرائم،

من نظام روما األساسي املتعلقني مبقبولية القضايا أمام 19و17بأن تطبيق املادتني وإذ تذكر كذلك
احملكمة هي مسألة قضائية يبت فيها قضاة احملكمة،

تكمال أنشطتها وإذ تشري كذلك
يف بلد حالة من احلاالت وأن اسرتاتيجيات اخلروج هذه ميكن أن توفر التوجيه حول كيفية مساعدة بلد حالة على 

االضطالع بإجراءاته القضائية الوطنية عندما تستكمل احملكمة أنشطتها يف حالة بعينها،

سي، وتعزيز قدرة الواليات القضائية الوطنية مواصلة وتعزيز التنفيذ احمللي الفعال لنظام روما األساتقرر-1

ملبدأ التكامل؛

من املالحقة احلقة ترحب-2
ملرتكيب اجلرائم اليت ينص عليها نظام روما األساسي؛

بالتزام هيئات األمم املتحدة مبواصلة إدماج أنشطة بناء القدرات اهلادفة إىل تعزيز الواليات ترحب كذلك-3
ة مرتكبيها ضمن القضائية الوطنية فيما خيص التحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ومالحق

تشجع بقوةبرامج وأدوات املساعدة التقنية القائمة واجلديدة و
على بذل املزيد من اجلهود يف هذا الصدد؛

لعامة باإلعالن الذي اعتمده االجتماع الرفيع املستوى يف إطار الدورة السابعة والستني للجمعية اترحب-4
لألمم املتحدة بشأن سيادة القانون على املستويني الوطين والدويل؛
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بني الدول األطراف، والدول املتمتعة بصفة مراقب، وبرنامج األمم املتحدة البّناءبتبادل اآلراء ترحب-5
عامة بشأن ةمناقشاحلادية عشرة من جلسات دور يفقد ما عُ خاللاألهلي، واحملكمة، ع

الدول إىل مشاركةة املاسّ احلاجةإدراك يف ، تنامياً النقاشإىل أن هناك، كما ُأعرب عنه يف أثناءوتنوِّه، التكامل
البلدانمع هاوعمل

تعزيز احلوار بضرورةوتقرالدولية وتبادل اخلربات وأفضل املمارسات يف هذا الصدد، واملالحقة يف أخطر اجلرائم
، وإدراج التكامل على جدول أعمال الدورات والتنميةبشأن هذه املسائل مع األوساط املعنية بسيادة القانون

املقبلة للجمعية؛

6تدرج اجلرائم املنصوص عليها يف املواد على أن التنفيذ السليم ملبدأ التكامل يرتب على الدول أنتشدد-6

من نظام روما األساسي بوصفها جرائم تستوجب العقاب مبوجب القوانني الوطنية وأن تنشئ والية 8و7و
الدول إىل القيام بذلك؛وتدعو

التقدم احملرز يف تنفيذ قرار املؤمتر االستعراضي بشأن التكامل وتطلب بتقرير املكتب عن التكامل و ترحب-7
إىل املكتب أن يبقي هذه القضية قيد نظره ويواصل احلوار مع احملكمة وغريها من اجلهات املعنية بشأن التكامل 

سد فجوة -ل وعلى حنو ما هو حمدد يف تقرير املكتب عن التكامل: "تقييم مبدأ التكامRC/Res.1طبقًا للقرار 
1اإلفالت من العقاب"

الدويل ملساعدة التخصصات الوطنية واسرتاتيجيات اخلروج املمكنة اليت تضعها احملكمة والقضايا ذات الصلة.

تقدم عملية تنفيذ واليتها املتمثلة يف تسهيل تبادل بتقرير أمانة مجعية الدول األطراف بشأن ترحب-8

رد بالعمل الذي أجنزته األمانة وترجو منها أن تواصل، يف حدود املواترحب كذلكو،2هيئات القضاء الوطينتعزيز 
املتاحة، تعزيز جهودها الرامية إىل تسهيل تبادل املعلومات يف هذا الصدد، بوسائل منها الطلب إىل الدول أن 

الدورة الثانية عشرة للجمعية؛

الدول واملتشجع-9
بأنشطتها ذات الصلة بالتكامل وتطلب إىل األمانة تقدمي تقرير إىل الدورة الثانية عشرة للجمعية يف هذا الصدد؛

الواليات القضائية الوطنية بتقرير احملكمة عن التكامل وتذكر بأن دور احملكمة حمدود يف تعزيز ترحب-10

إىل احملكمة أن تواصل، يف نطاق واليتها القائمة، التعاون مع األمانة بشأن التكامل وتقدمي تقرير، حسب 
شرة للجمعية.االقتضاء، إىل الدورة الثانية ع

1ICC-ASP/8/51.
.(ICC-ASP/11/25)تقرير األمانة عن التكامل 2
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ICC-ASP/11/Res.7قرارال

2012نوفمرب/تشرين الثاين21بتاريخالثامنة اليت ُعقدتالعامةيف اجللسة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/11/Res.7

المجني عليهم وجبر األضرار

إن مجعية الدول األطراف،
فيما يقرره من املتضررةواجلماعاتليهمين عإذ تعيد تأكيد

وضع حد لإلفالت من العقاب يف حالة مرتكيب جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم 
احلرب، مما يسهم يف منع وقوعها،

رعة والفعالية؛ ل العدالة واحلماية والدعم على حنو يتسم باملساواة والسييف نين عليهموإذ تعرتف
وحقهم يف احلصول على جرب مناسب وعاجل عن األضرار املتكبدة؛ وحقهم يف إمكانية احلصول على املعلومات 

ذات الصلة بشأن االنتهاكات وآليات اإلنصاف وهي من املكونات األساسية للعدالة،

ن أجل إنفاذ الوالية الفريدة ماملتضررةواجلماعاتين عليهموإذ تؤكد على 
للمحكمة اجلنائية الدولية،

وكذلك بالتقرير املعنون "تقرير ،1ين عليهمحتيط علمًا -1
؛2واملستقبل"واحلاضر: املاضي]ين عليهم[للمحكمة فيما يتصل عن االسرتاتيجية املنقَّحة 

لطلبات ]ين عليهم[حملكمة النهائي املعنون "تقرير احملكمة عن استعراض نظام تقدمي بتقرير اتنّوه-2
؛3"جراءاتللمشاركة يف اإل

املقدمة طلبات اليف معاجلة األعمال املتأخرة املرتاكمةعن بتقارير احملكمة حتيط علمًا مع القلق املستمر-3
حلقوق نيالفعالواحلماية ، وهو وضع يؤثر على اإلنفاذ جراءاتالساعني إىل املشاركة يف اإلين عليهممن 

؛يف إطار نظام روما األساسيين عليهمومصاحل 

وذلك يف جراءاتملشاركة يف اإلاطلبات ين عليهماحلاجة امللحة إىل تعديل تؤكد على-4
إدخال أي تعديالت ضرورية على اإلطار مبا يف ذلك ،وجناعتهبغية ضمان استدامته وفعاليته ضوء الوضع القائم 

مبوجب نظام روما األساسي؛ين عليهم

، بوسائل منها ين عليهمحتيط علماً -5
من املكتب أن يعد، بالتشاور مع احملكمة، أي وتطلببوجه خاص التشجيع على اتّباع

ين عليهم
؛جراءاتطلبات املشاركة يف اإل

.ICC-ASP/11/38الوثيقة1
.ICC-ASP/11/40الوثيقة 2
.ICC-ASP/11/22الوثيقة3
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ة يف هذا الصدد؛تدعو-6

بقرار الدائرة االبتدائية األوىل املنشئ للمبادئ واإلجراءات املتعلقة جبرب الضرر يف القضية حتيط علماً -7
باحلاجة إىل أن تكفل احملكمة وتذّكر، 2012آب/أغسطس 7املؤرخ ،4‘توماس لوبانغا دييلو’املرفوعة ضد 

من نظام روما األساسي 75من املادة 1وذلك وفقاً للفقرة استمرار عملية وضع مبادئ متسقة تتعلق جبرب الضرر
وتطلب كذلك

أن املسؤولية عن جرب الضرر ترتكز بشكل حصري على املسؤولية اجلنائية الفردية وأنه لذلك ال جيوز تؤكد-8
حتت أي ظرف من الظروف إص

للدول األطراف، يف متويل قرارات جرب الضرر، مبا يف ذلك يف احلاالت اليت يشغل فيها الفرد، أو يكون قد شغل 
فيها، أي منصب رمسي؛

ين الدول األطراف اليت ارُتكبت فيها جرائم تدخل ضمن واليةتدعو-9
املعنون 1985لعام 40/34مع قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة على حنو يتماشى، حبسب االقتضاءعليهم

قرار اجلمعية "، و اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطةجين عليهمإعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة مب"
املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف املعنون "2005لعام 60/147العامة لألمم املتحدة 

االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون ين عليهم
اإلنساين الدويل" ومع الصكوك األخرى ذات الصلة؛

فيها جرائم تدخل ضمن والية احملكمة على التصرف مبا حيقق ارُتكبت الدول األطراف اليت تشجع-10
ين عليهممنها أموربعن طريق القيامين عليهم

وضحايا املشمولني بنظام روما األساسي بصورة عامة 
يف املشاورات، ومكافحة ثقافة اإلفالت من العقاب تهمشاركومساع

خبصوص هذه اجلرائم؛

على أنه ملا كان جتميد وحتديد أي أصول مملوكة للشخص املدان مها أمران ال بد منهما لتحقيق تشدد-11
ىل اختاذ مجيع التدابري حتقيقًا هلذه الغاية، مبا يف ذلك جرب الضرر، فإن من األمهية العظمى أن تسعى احملكمة إ

التواصل الفعال مع الدول ذات الصلة لكي تكون يف وضع ميّكنها من تقدمي املساعدة يف وقت مناسب وبشكل 
من نظام روما األساسي؛93(ك) من املادة 1فعال عمالً بالفقرة 

نة القانونية هو أمر ال صلة له بقدرة الشخص املدان على بأن إعالن ِعوز املتهمني لغرض تقدمي املعو تذّكر-12
كذلك إىل احملكمة أن وتطلبوهو أمر مرتوك لصدور قرار قضائي بشأنه يف كل حالة بعينها، ،5تقدمي جرب للضرر

املنظمات الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واألفراد واملؤسسات والكيانات األخرى إىل الدول و تدعو-13
بالنظر أيضًا إىل حاالت جرب الضرر الوشيكة، من أجل التمّكن من مجين عليهمالتربع للصندوق االستئماين لل

.ICC-01/04-01/06 66/94القرار ذو الرقم4
.3، الفقرة ICC-ASP/10/20ICC-ASP/10/Res.3(2011العاشرة ... الرمسية ... الدورةالوثائق 5
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إمكاناعدة املوارد وحتسني زيادة كبرية وتوسيع نطاق قمجين عليهمزيادة حجم أموال الصندوق االستئماين لل
بذلك بالفعل؛تقامللجهات اليتتعرب عن تقديرها؛ والتنبؤ بالتمويل

اعلى التزامهمالصندوق وأمانة مجين عليهمدارة الصندوق االستئماين للإتعرب عن تقديرها -14
مع احملكمة والدول ارياجلتعزيز حوارمها مواصلةتشجع، وين عليهم

املنظمات غري احلكومية، الذين يسامهون مجيعاً فضًال عن املاحنونيف ذلك ن
حضوره االسرتاتيجي زيادة ضمان بغية، مجين عليهملصندوق االستئماين للالذي يقوم به ام القيّ العمليف 

؛قصى حدإىل أتأثريهوبغية زيادةوالعملي 

إدارةالسعي إىل ، عنمجين عليهمالصندوق االستئماين للالئحةمبوجب،مبسؤولية جملس اإلدارةُتذّكر-15
أي قراراتتكملةمن أجل كافياً احتياطياً بطريقة تضمن التربعاتموارده النابعة من 

األنشطة املموَّلة، مبا يف ذلك واليته املتعلقة باملساعدةب مبوجاملضطلَ بأنشطته اإلضراردون وذلك احملكمة، 
تربعات خمصصة الغرض.بواسطة 
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ICC-ASP/11/Res.8قرارال

2012نوفمرب/تشرين الثاين21بتاريخالثامنة اليت ُعقدتالعامةيف اجللسة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/11/Res.8

ة الدول األطرافجمعيو المحكمة الجنائية الدولية تعزيز

إن مجعية الدول األطراف،
من اإلبادة اجلمعية وجرائم احلرب أهاليها مسؤولية محاية بعينهاكل دولة ه تقع علىأنإذ تضع يف اعتبارها 

يف شىت أحناء العامل يُرتكبماصدمة عميقة من جرّاء ُيصدمواجلرائم ضد اإلنسانية، وأن الضمري اإلنساين ما زال 
بضرورةنطاق الواسع تسليماً م اآلن سلَّ يُ هتخّيل، وأنحشية ال تُ أعمال و من 

من العقاب،هاالدويل ووضع حد إلفالت مقرتفي

لقانون اتعزيز احرتام وسائلأساسية من وسيلةبأن احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") وإذ حتدوها القناعة
لدويل وحقوق اإلنسان، وهي تسهم على هذا النحو يف ضمان احلرية واألمن والعدالة وسيادة القانون اإلنساين ا

ويف منع النزاعات املسلحة، واحلفاظ على السلم وتعزيز األمن الدويل والنهوض بعملية بناء السلم وحتقيق الصلح 
اصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،مستدام، وفقاً ملقسالمحتقيقما بعد النزاعات وذلك بغية فرتاتيف 

بالتايل م الدائم دون عدل وأن السلم والعدل مها السالحتقيق ال ميكن هبأنوإذ حتدوها القناعة كذلك 
،متطلَّبان متكامالن

بأن العدالة ومكافحة اإلفالت من العقاب أمران ال ينفصالن وجيب أن يبقيا أيضاً القناعة وإذ حتدوها 
يف هذا يةأساستّتسم بأمهية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةإىلعاملية االنضماممنفصلني وأن غري

،الصدد

ي الذي تضطلع به احملكمة باعتبارها احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة الوحيدة ور بالدور احملوإذ ترحِّب 
ضمن نظام العدالة اجلنائية الدولية الناشئ،

لذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ نظام روما األساسي وإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية، أمهية اوإذ تؤكِّد 
، ومسامهة هذه احملكمة يف ضمان االحرتام الدائم للعدالة الدولية وإنفاذها؛2012اليت حتل يف عام 

أخطر اجلرائم اليت مرتكيباألول عن مالحقة يف املقام املسؤولة أن هيئات القضاء الوطين هيتنوِّه إىلوإذ 
قدرة النظم القانونية الوطنية على بالتكفللتعاون من أجل إىل ااحلاجة وإىل تزايد الدويل على الصعيدقلق التثري 

هذه اجلرائم،مرتكيب مالحقة 

بالسهر علىعلى احرتامها استقالل احملكمة القضائي والتزامها وإذ تؤكِّد
،هاوتنفيذ

،اجلمعية العامة لألمم املتحدةاليت تصدر سنوياً عن ةباحملكمةاملتعلقبالقرارات تنوِّهوإذ 

31وإذ تذكِّر بنجاح املؤمتر األول الستعراض نظام روما األساسي الذي عقد يف كمباال بأوغندا، من 

وااللتزام الراسخ مبكافحة اإلفالت ، وإىل روح التعاون والتضامن املتجدِّدة2010حزيران/يونيه 11أيار/مايو إىل 
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من العقاب على أخطر اجلرائم اليت تثري القلق على الصعيد لدويل من أجل ضمان االحرتام الدائم إلنفاذ العدالة 
اجلنائية الدولية على النحو الذي أكَّدته جمدداً الدول األطراف يف إعالن كمباال، 

االحتاد ىللمحكمة لدممثليةبإنشاء القاضي ،اف ("اجلمعية")مجعية الدول األطر هي، هاقرار بوإذ تذكِّر 
،1األفريقي يف أديس أبابا

الحتاد األفريقي يف أديس أبابا ايف مقر للمحكمة أن من شأن وجود مكتب اتصال وإذ تؤكِّد من جديد
،منفردًة وجمتمعةاألفريقية، الدول ويف أوساط االحتاد األفريقي ضمنبرسالتهاواإلحاطةز احلوار مع احملكمة أن يعزِّ 

إىل احملكمة،األهلياليت قدَّ النفيسة املساعدة وإذ تقدِّر 

حملكمةاأجهزة يفأمهية التمثيل اجلغرايف العادل وإذ تدرك 

وبقدر املسحملكمة،اأجهزة يفأمهية التوازن بني اجلنسني أيضًا وإذ تدرك 
،الفرعية

راقب والدول اليت اجلهات املتمتِّعة بصفة املضرورة تشجيع مشاركة الدول األطراف و وإذ تضع يف اعتبارها
معية وضرورة العمل على إبراز دور احملكمة واجلمعية على أوسع اجلمشاركة تامة يف دورات ع ال تتمتَّ 
نطاق،

على قدم العدالة ودعمها حبمايةاالنتفاعساسية العدل األنات كوِّ ممنبأن موإذ تسلِّ 
املعلومات ذات االّطالع علىاألذى؛ والتعويض الفوري واملناسب عن فعليةاملساواة وبصورة 

بصورة واجلماعات املتضررةين عليهم على وإذ تشدِّد، األضرارربجآليات و باالنتهاكات الصلة 
حملكمة اجلنائية الدولية ااضطالعمن أجل تفعيل فعالة 

االتاليت ُأحيلت احلبلدان الالعمليات امليدانية يف عمل احملكمة يف تؤديهالدور احليوي الذي وإذ تعي
أمهية عمل أصحاب املصلحة العاملني معاً إليتاء ظروف مناسبة للعمليات امليدانية،فيها إىل احملكمة و 

حملكمة يف امليدان،اوظفو ماملخاطر اليت يواجهها وإذ تعي

معية،تعتمدها اجلأن احملكمة تعمل يف إطار القيود اليت تفرضها عليها ميزانية برناجمية سنوية بتذكِّروإذ 

مة الجنائية الدوليةنظام روما األساسي للمحك

،طرفًا يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةالعاشرةاليت أصبحت منذ دور ةبالدولترحِّب-1
يف أقرب وقت ممكن؛صفة الدولة الطرف فيه إىل لـّما تكتسب الدول اليت وتدعو 

ورات يف ميدان تشريعات التنفيذ بغية أن تبقي حال التصديقات قيد االستعراض، وأن ترصد التطرتقرِّ -2
حتقيق أمور منها تسهيل توفري املساعدة التقنية املمكن أن تطلبها الدول األطراف يف نظام روما األساسي، أو 

العاملة ؤسسات املالدول الراغبة يف أن تصبح أطرافًا فيه، من الدول األطراف األخرى أو من 
الصلة؛

.28، الفقرة ICC-ASP/8/20ICC-ASP/8/Res.3(2009الوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة ... 1
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تنفيذ االلتزامات املرتتبة بعلى الصعيد الوطين يقرتنلتصديق على نظام روما األساسي جيب أن بأن اتذكِّر -3
، وخباصة يف جماالت القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية هسيما من خالل تشريعات تنفيذالو عليه، 

طراف يف نظام روما األساسي اليت الدول األيف هذا الصددوحتثمع احملكمة، والتعاضد القضائي الدويلالتعاون و 
اعتماد علىوتشجِّعالتنفيذ على أن تقوم بذلك على سبيل األولوية، اخلاصة بمثل هذه التشريعات تعتمدـّمال

سب االقتضاء؛ حبمأحكام 

تنوِّه و، 2كاملالتنفيذ خطة العمل لتحقيق عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه عنبتقرير املكتب ترحِّب-4
باجلهود اليت يبذهلا رئيس احملكمة، ومكتب املدعية العامة، ورئيسة مجعية الدول األطراف، والدول األطراف، 

الدول على أن تصبح أطرافًا يف نظام وتشجِّع
أن و املكتب أن يواصل رصد تنفيذ هذه اخلطة إىلتطلبو،الواردة يف التقريرالتوصيات تؤيدوروما األساسي، 

تقريراً عن ذلك؛الثانية عشرة إليهام يقدِّ 

التعاون

بشأن التعاون؛ICC-ASP/11/Res.5بالقرار حتيط علماً -5

اللتزام بالتعاون وفقاً سيما اتدعو -6
يوضعسيما يف احلاالت اليت الو الدول األطراف يف نظام روما األساسي على التعاون بنيوتشجِّع ، منه9للباب 

األطراف إىل مواصلة وتعزيز جهودها لضمان التعاون الكامل والفّعال مع الدولَ تدعو وكذلك ؛ الشكفيها موضعَ 
وامر األأحكام احملكمة، وتنفيذ وإنفاذسي، وال سيما يف جماالت تشريعات التنفيذ، األساروما نظام مة وفقًا لاحملك

القبض؛بإلقاء 

؛ماسي للمحكمةاألطراف على التعبري عن دعمها السياسي والدبلُ الدولَ تشجِّع -7

ةملموسأعمال شكل أن جتسِّد علىالدول األطراف إىل تدعو-8
؛يف كمباالاليت قطعتها على نفسهالبيانات واإلعالنات والتعهدات ا

، وتشجِّع الدول األطراف واحملكمة ICC-ASP/6/Res.2التوصيات الست والستني املرفقة بالقرار بتذكِّر-9
على النظر يف اختاذ مزيد من التدابري لتعزيز تنفيذها؛

ما قد يرتتَّب على عدم تنفيذ طلبات احملكمة متدرك -10
إىل رئيسة اجلمعية أن تستمر على التواصل النشط والبّناء وتطلب3بتقرير املكتب عن عدم التعاونوترحِّب 

مع مجيع أصحاب املصلحة، وفقًا إلجراءات املكتب بشأن عدم التعاون، وذلك للحيلولة دون حاالت عدم 
من 16تعديل الفقرة وتقرربعة فيما يتعلق مبسائل عدم التعاون اليت حتيلها احملكمة إىل اجلمعية، التعاون وللمتا

ذا القرار؛يف املرفق األول كما يبنيَّ 4التعاونعدم باملتعلقةاجلمعية إجراءات

).ICC-ASP/11/26(الكامللعمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه تقرير املكتب عن خطة ا2
3ICC-ASP/11/29.
.املرفق،ICC-ASP/10/Res.5، اجلزء الثالث، القرار)ICC-ASP/10/20(2011الوثائق الرمسية...الدورة العاشرة...4
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االتفاق بشأن االمتيازات والحصانات

شأن امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية بالدول األطراف اليت أصبحت طرفاً يف االتفاق بترحِّب -11
أن تكتسب صفة يف هذا االتفاق إىل والدول غري األطراف اليت لـّما تزل غري أطراف الدول األطراف تدعوو

سب االقتضاء؛حبالطرف

احملكمة اجلنائية الدولية واملمارسة االتفاق بشأن امتيازات وحصاناتبأنتذكِّر -12
،اليت تدفعها احملكمة ملسؤوليها وموظفيها من الضرائب الوطنيةواألبدالواألجور الرواتبالدويل يقضيان بإعفاء 

ذكور أو تنضم ق على االتفاق امليف هذا االتفاق أن تتخذ، ريثما تصدِّ لـّما تزل غري أطراف الدول اليت منوتطلب 
عفاء رعاياها املوظفني يف احملكمة من ضريبة الدخل الوطنية إلإليه، التدابري التشريعية وغريها من التدابري الالزمة

بأي شكل آخر ضريبة الدخل فيما يتعلق ترفع عنهماليت تدفعها هلم احملكمة، أو واألبدالواألجور الرواتبعلى 
ا؛رعاياهيتقاضاهاباملدفوعات اليت 

ايقتضيهاحملكمة اليتصانات حالتزامات الدول األطراف بأن حترتم يف أقاليمها امتيازات و تعيد تأكيد-13
يف االتفاق بشأن امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية وتناشد كافة الدول اليت ليست أطرافاً ها، قاصدملهاحتقيق

متلكات واألصول، أن حتمي هذه املتُنقل عربهااليت وأ،الدولية واليت توجد فيها ممتلكات وأصول احملكمة
خر من أشكال التدخل؛آواملصادرة ومن أي شكل واالستيالء من التفتيش املعنيةصولاألمتلكات و امل

الدولة المضيفة

بالتزام الدولة املضيفة وتنوِّه بأمهية العالقة بني احملكمة والدولة املضيفة وفقًا ألحكام اتفاق املقر، تسلم -14
تواصل جتاه احملكمة لكي تعمل مبزيد من الفعالية؛ امل

العالقة مع األمم المتحدة

تُقر بضرورة تعزيز احلوار املؤسسي مع األمم املتحدة، مبا فيه احلوار بشأن مسألة إحالة جملس األمن-15
احلاالت إىل احملكمة؛ 

السالم والعدل مع تركيز خاص ’’بتبادل اآلراء الذي آتاه النقاش املفتوح يف جملس األمن بشأن ترحِّب-16
وتشجِّع على2012تشرين األول/أكتوبر 17يف ‘‘ على دور احملكمة اجلنائية الدولية

تدعو احملكمَة إىل مواصلة حوارها املؤسسي مع األمم املتحدة، وتقدمي تقرير عن حال التعاون اجلاري بني-17
مليدان، استنادًا إىل اتفاق العالقة بني األمم املتحدة واحملكمة اجلنائية الدولية، إىل 

تعزيز المحكمة الجنائية الدولية

ورئيسة ةالعامةرؤساء أجهزة احملكمة، مبن فيهم الرئيس واملدعيإليهامها بالبيانات اليت قدَّ حتيط علمًا -18
رئيسة جملس إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم ورئيس جلنة امليزانية واملالية، ورئيس جلنة ذلكوك، القلم

املراقبة املعنية باملباين الدائمة؛
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؛5إليهام بآخر تقرير عن أنشطة احملكمة ُقدِّ حتيط علماً -19

تفاين إىل بقليلليسحد إىليُعزىاستمرار التقدم الكبري يف أنشطة احملكمة، الذي ارتياح بتالحظ-20
يف تحقيق و عمليات الالتمهيدي و التدارس عملياتما جتريه مناملوظفني، مبا يف ذلك التقدم في

الدول األطراف أو جملس األمن التابع لألمم املتحدة أو اليت شرع املدعي 6إليهاحالتهااملتعلقة بشّىت احلاالت اليت أ
ا من تلقاء نفسه؛العام يف التحقيق فيه

اشتغاليةتذليل مصاعبباخلربة اليت اكتسبتها بالفعل املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة يف حتيط علمًا -21
، إىل اإلحاطة علمًا بأفضل اعن احرتامها الستقالهلمعربًة من جديد،احملكمةَ وتدعو،مماثلة ملا تواجهه احملكمة

واحملاكم الدولية ذات الصلة؛املمارسات املتبعة يف سائر املنظمات 

بالتقرير الذي أعّده الفريق العامل التابع للمكتب بشأن اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات حتيط علماً -22
بتعيني تسعِة أعضاِء هذه اللجنة االستشارية كما أوصى به الفريق العامل، وتطلب من هذه ترحِّب و7قضاة احملكمة

اللجنة االستشارية أن تقدِّ 

من نظام روما 36ذوي املؤهالت العالية وفقًا للمادة من أمهية ترشيح وانتخاب القضاة على تشدِّد -23
اصلةمو وتقرِّر ، حنيأفضل املرشَّ لتبنيُّ وشفافة وافيةسريورةاتّباعاألطراف على الدولَ هلذه الغاية وتشجِّع،األساسي

إلدخال التحسينات ICC-ASP/3/Res.6مراجعة إجراءات انتخاب القضاة املنصوص عليها يف الفقرة باء من القرار 
وتطلب إىل، عليها مبناسبة االنتخابات القادمةالالزمة

محكمة اجلنائية الدولية؛بانتخاب نائب املدعية العامة للترحِّب-24

وتطلب باإلجراءات اليت وضعها مكتبها النتخاب املدعي العام الثاين للمحكمة اجلنائية الدولية، حتيط علماً -25
منه

؛ه يف شأن الُسبل الكفيلة بتعزيز سريورة انتخاب املدعي العام يف املستقبلالثانية عشرة توصيات

مكتب املدعية العامة لتحقيق الفعالية والشفافية فيما جيريه من عمليات تدارس بذهلا يباجلهود اليت تنوِّه -26
؛متهيدية وعمليات حتقيق وحماكمات

من املخاطر اليت تواجهها احملكمة فيما يتصل مبكاتبها لتخفيف لرئيسة قلم احملكمةباجلهود اليت تبذهلا تنوِّه -27
على احملكمةَ وتشجِّع عليها، النجاعة واملرونةبغية إضفاء املزيد من للمحكمة تعزيز العمليات امليدانية لامليدانية و 
ها؛يفالبلدان اليت تعمل يفوتأثريها الستدامة سداد احملكمةكاتبها امليدانية ملالتحسني األمثلمواصلة 

وتعرب صعبة ومعقدَّة،ظروفيف امليدان يف العاملونحملكمة اوظفوميضطلع بهبأمهية العمل الذي م تسلِّ -28
حملكمة؛احتقيق رسالةلتفاين هؤالء املوظفني يف سبيل عن تقديرها

5ICC-ASP/11/21.
).2011(1970) و2005(1593جملس األمن التابع لألمم املتحدة اقرار 6
) .ICC-ASP/11/47قضاة احملكمة اجلنائية الدولية (املعنية برتشيحاتستشارية االلجنة اللمكتب عن الفريق العامل التابع لتقرير 7
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م األمو تعاون احملكمة سيتيح من عمل مهميقوم به مكتب االتصال يف نيويورك التابع للمحكمة مباتشيد-29
املكتب والفريق العامل يف نيويورك بشكل فّعال،وتسيريناجعةو ةمنتظموتبادهلما املعلومات بصورة املتحدة 
عن دعمها الكامل لعمل مكتب االتصال يف نيويورك؛وتعرب 

على ضرورة مواصلة اجلهود الرامية إىل تكثيف احلوار مع االحتاد األفريقي وتعزيز العالقة بني احملكمةتؤكِّد-30
ماسية يف أديس االحتاد األفريقي والبعثات الدبلُ مع املنتظمتواصل باملزيد من الاحملكمة وتكلِّف،واالحتاد األفريقي

؛إلقامة مكتب االتصالاستباقاً أبابا 

؛8بتقدمي التقرير الثامن للمحكمة إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدةترحِّب-31

وتؤكِّد من جديد ،أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة")أمانتها هي، تقوم به بأمهية العمل الذي م تسلِّ -32
اخلدمات، و املوارد يفوالتشارك والتقاسم العالقات بني األمانة وسائر أجهزة احملكمة تنظمها مبادئ التعاون أن

مانة يف اجتماعات جملس األمبشاركة مدير وترحِّب،ICC-ASP/2/Res.3يف املرفق بالقرار بنيَّ املنحو العلى 
هتمام مشرتك؛بااليت حتظىالتنسيق اليت تُبحث فيها املسائل 

تهابتنسيق أنشطو ،باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتنفيذ مبدأ احملكمة الواحدةترحِّب-33
لفة على حنو يتوافق مع تقرير بوسائل منها اختاذ تدابري لزيادة وضوح مسؤولية األجهزة املختعلى مجيع املستويات، 

كافة بذلاحملكمة على وتشجِّعاحرتام استقالل القضاة واملدعي العام وحياد قلم احملكمة، مع وذلك احملكمة، 
الشفافية الكاملة واحلوكمة بابتغاَء أمور منها التكفلكامالً الالزمة لتنفيذ مبدأ احملكمة الواحدة تنفيذاً اجلهود

السليمة؛الرشيدة واإلدارة 

املكتب مواصلة النظر بالتشاور مع احملكمة واهليئات ذات الصلة يف وضع ترتيب مالئم لرواتب تطلب إىل-34
36من املادة 10القضاة الذين ُمدِّدت فرتة واليتهم وفقًا للفقرة 

الثانية عشرة تقريراً عن ذلك؛ 

90اللجنة الدولية لتقصي احلقائق يف املسائل اإلنسانية املنشأة مبوجب املادة متكَّنتة اليت باملسامهتذكِّر-35

ا ادُّعي الوقائع املتصلة مبتأكيدمن تقدميها يف1949من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام 
جرائم احلرب على الصعيد الوطين وأمام املقاضاة علىويف تيسريلقانون اإلنساين الدويل لانتهاكات بارتكابه من 

االقتضاء؛حبسب،احملكمة

المحامون

بأمهية العمل الذي تقوم به هيئات التمثيل املستقلة لرابطات احملامني والرابطات القانونية، مبا حتيط علمًا -36
اإلجرائية وقواعد من القواعد 20من القاعدة 3يف ذلك الرابطات القانونية الدولية املشار إليها يف الفقرة 

؛اإلثبات

بضرورة حتقيق حتسني على صعيد التوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف العادل يف قائمة حتيط علمًا -37
على تقدمي طلبات اإلدراج يف قائمة احملامني اليت ُوضعت على النحو الذي وتواصل بالتايل التشجيعاحملامني، 

.A/67/308وثيقة األمم املتحدة 8
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والتوازن بني ،العادلجرائية وقواعد اإلثبات بغية ضمان التمثيل اجلغرايف ) من القواعد اإل2(21تقضي به القاعدة 
اجلنسني، واخلربة القانونية يف مسائل معيَّنة مثل العنف الذي يستهدف النساء واألطفال، حبسب االقتضاء؛

الحوكمة

نظام روما نظومة ي ملبني الدول األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار املؤسسهجيناملوار احلبتواصلترحِّب -38
أجهزة احملكمة إىل املزيد وتدعو،وفعالية احملكمة مع احلفاظ التام على استقالهلا القضائيجناعةوزيادةاألساسي 

من االخنراط يف مثل هذا احلوار مع الدول األطراف؛

؛ذا التقريرلواردة يف هالتوصيات ابو 9املعين باحلوكمةةبتقرير املكتب عن فريق الدراسيط علماً حت-39

د املكتب إىلتطلب-40 ضمن فريق الهاي العامل، املنصوصوالية فريق الدراسة، فرتة لسنة أخرى أن ميدِّ
من فريق وتطلب،ICC-ASP/10/Res.5واليت مت متديدها مبوجب القرار ICC-ASP/9/Res.2عليها يف القرار 

؛االدراسة أن يعود إليه

ل إقامة حوار منظم بني مجيع أصحاب املصلحة ضمن منظومة "خطة الطريق" املقرتحة اليت تسهِّ تؤيد-41

الدولية؛

التوصيات الواردة يف التقرير عن عملية امليتؤيد-42
ة برمتها ولكل مرحلة من مراحلها؛نلعملية امليز 

احملكمَة، وجلنة امليزانية واملالية، والدول األطراف، على االستناد إىل اخلربات اإلجيابية املكتسبة من تشجِّع-43
زنة املقبلة؛هذه السنة لالستفادة منها فيما خيص عمليات املي

بأمهية عمل فريق الهاي العامل، مبا فيه عمله من خالل فريق الدراسة املعين باحلوكمة، وفريق ُتسلِّم-44
؛10أيضاً بفوائد ترشيد طرائق عملهما بغية النهوض بعبء عملهما املتزايدوُحتيط علماً نيويورك العامل 

ن فيه فريق الدراسة املعين باحلوكمة التابع مب، املكتب أن جيري، من خالل فريق الهاي العاملإىلتطلب-45
وفريق نيويورك العامل، تقييمًا لطرائق عمل كل من األفرقة العاملة، يشمل ما خيص العالقة بني هذا القرار له،

هذه األفرقة، وحتديد أولوياته، ووضع جداوله الزمنية بصورة منتظمة، وزيادة جناعته؛عمل 

عملية التخطيط االستراتيجي للمحكمة الجنائية الدولية

القيام على حنو مواصلة من أجل حتسني وتكييف أنشطة التوعية على ضرورة أن تواصل احملكمة تؤكِّد-46
التوعية بوسائل منها، عند االقتضاء،يف البلدان املتأثرة11رتاتيجية للتوعيةساخلطة االوتنفيذ تطويرفّعال وناجع ب

التمهيدي؛التدارسوأثناء مرحلة ،املبكرة منذ بداية تدخل احملكمة

9ICC-ASP/11/31.
(د).154، الفقرة ICC-ASP/11/20-2(2012ية...الدورة احلادية عشرة ...الوثائق الرمس10
).ICC-ASP/5/12اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة بشأن التوعية (11
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بأن املسؤولية عن مسائل اإلعالم واالتصال فيما يتعلق باحملكمة وأنشطتها مسؤولية مشرتكة تذكِّر-47
مبا يقدِّمه أصحاب املصلحة اآلخرون من إسهام هام يف ف يف الوقت نفسهوتعرت للمحكمة والدول األطراف، 

ذلك؛ 

بالسابع عشر من12االتصاالتاسرتاتيجية اإلعالم و سياقيف لالحتفال،باملبادرات املتخذةتنوِّه-48
أصحاب يع بأن ينخرط مجاملستخَلصة، العرب، استنادًا إىل، وتوصي13للعدالة اجلنائية الدوليةيومًا متوز/يوليو
اجلهود املبذولة تعزيزبغية2013احتفال عام يف إعداد، الدولية األخرىاحملاكم احملكمة و مع،املعنينياملصلحة 

اإلفالت من العقاب؛على الصعيد الدويل ملكافحة

األنشطة اليت اضطُ بتنوِّه -49
غريها و هذه األنشطةعلى املشاركة يف األطرافوتشجِّع الدولَ ،لسنوية العاشرة لبدء نفاذ نظام روما األساسيا

، مبا يف ذلك العمل بالتشاور 201314-2011لفرتةاحملكمة لإلعالم يف ااسرتاتيجيةلتنفيذمن األنشطة اهلامة
مع احملكمة وأصحاب املصلحة اآلخرين؛

بني احملكمة للعالقاتالناظمةمشروع املبادئ التوجيهية "لذي قدمته احملكمة عنالعرض ابتأخذ علمًا -50
كتب إىل االخنراط يف نقاش أعمق مع احملكمة يف هذا الشأن؛ملاوتدعوسطاء"، والو 

عملية امليزنة، ما يـَُعّد التخطيط االسرتاتيجي و بني عمليةوالتماسكتعزيز العالقةمن جديد أمهيةتؤكِّد-51
احملكمة إىل الصدد، وتطلب يف هذا على املدى األطولواستدامتهاالسرتاتيجيالنهجبالنسبة ملصداقيةحامساً أمراً 

واملتعلقة اخليارات االسرتاتيجيةلتسهيلترتيبمع الدول األطراف، العمل من أجلبالتشاور، أن تواصل
؛بامليزانية

أنشطة اليت ُأحرزت من خاللنتائج وشفاف للوافإىل تقييمستناد باالإىل أن تقدِّم،احملكمةتدعو-52
العوامل األفقية مبا يف ذلكمؤشرات األداء،جمموعة مناسبة من حتقيق األولويات احملدَّدة، يف التوصل إىلاحملكمة

االسرتاتيجي؛فيما خيص أنشطتها، وتطبيق العرب املستخَلصة رجعياً يف عملية التخطيطالفعالية، املتعلقة بالنجاعة و 

ستجدة مبا فيها إدارةاملاحملكمة بشأن املسائلبناء معلالخنراط يف حواراستعدادهاتؤكِّد من جديد-53
بالعمليات امليدانية؛خاصةمحكمةوضع اسرتاتيجية للو على حنو مالئم،ولويةذات األاملخاطر

2017إىل عام 2013متدة من عام باألخذ مبشروع اخلطة االسرتاتيجية املنقحة للفرتة امليط علمًا حت-54

يراد به ما املكتب إىل التشاور مع احملكمة يف هذا الشأن، حبسب االقتضاء، وذلك يف سياق عملية امليزنة، وتدعو
أثر هذا التخطيط؛وإعمالتعزيز التخطيط االسرتاتيجي املتعلق بتنمية احملكمة وأنشطتها 

بإدارة املخاطر املتعلقةاملستجدةسائل املع احملكمة بشأن املكتب أن ينخرط يف حوار بناء مإىلتطلب-55
؛15ووضع اسرتاتيجية للمحكمة يف جمال العمليات امليدانية

لمجني عليهملوالصندوق االستئماني المتضرِّرةوالجماعاتالمجني عليهم

12ICC/ASP/9/29.
.12)، الفقرة RC/Decl.1باء، إعالن كمباال (-ين)، اجلزء الثاRC/11(2010مؤمتر االستعراض ... الوثائق الرمسية ...13
14ICC/ASP/9/29.
.46، الفقرة ICC-ASP/10/20ICC-ASP/10/Res.5(2011الوثائق الرمسية...الدورة العاشرة ...15
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ICC-ASP/11/Res.7بالقرار حتيط علماً -56

بفيما يتعلقالعمل املتواصل الذي تقوم به احملكمة يف مراجعة اسرتاتيجيتها بلماً حتيط ع-57
وسائر أصحاب املراجعة بالتشاور مع الدول األطراف هذه أن تنجِّزاحملكمة إىلتطلب و،ذلكعنوتقريرها 
م إليها قبل و املصلحة ذلك؛عن اً تقرير الثانية عشرةأن تقدِّ

تراكم استمرار ما شهدته احملكمة من تقارير احملكمة عن ببقلق علمًا حتيط -58
اً وضعما ميثِّلاليت يقدِّمها طلبات املشاركة جمال جتهيزيف 

نظامالنظر يف مراجعة مواصلة ضرورة علىلصدد تشدِّد و،عليهم يف إطار نظام روما األساسي
أصحاب و احملكمة املكتب أن يواصل التشاور مع إىلوتطلب ، وجناعتهعليهم بغية ضمان استدامته وفعاليته 

ذلك؛عن عشرة تقريراً الثانيةإليهام قدِّ يوأن املعنيني لحةاملص

األخرى أيضاً والكياناتملنظمات احلكومية الدولية واألفراد والشركات الدول واملنظمات الدولية واتدعو-59
، جرب األضرار الوشيكبالنظر إىل ما ميكن أن يطرأ من حاالتلصندوق االستئماين للمجين عليهم لالتربعإىل 

تعرب ، وطارهيف إوحتسني إمكانية التنبُّؤ بالتمويلمواردهيف حجمه وتوسيع قاعدة ذات شأنوبغية حتقيق زيادة 
؛أن تربعت هلذا الصندوقسبق اليت للجهاتعن تقديرها 

املستمرالتزامهمته المانألدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم و إتعرب عن تقديرها -60
لدويل املضيعلى كًال منهماعليهم، وتشجِّع

يؤديه الثمني الذيالعمليف كلهامسامهتاليتواملنظمات غري احلكومية، اجلهات املاحنةاألوسع، مبا يف ذلك 
تأثريه؛وتعظيملصندوق االستئماين للمجين عليهم، من أجل ضمان حضوره االسرتاتيجي والعملي ا

هذا الصندوق، عن العملنظام وجبمب،مبسؤولية جملس إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهمتذكِّر-61
تأمر به احملكمة كل ما قدمالئم من أجل تكميل  وجود احتياطي بطريقة تضمن من التربعاتاملتأتيةموارده لتدبّر

ملساعدة، مبا يف والية هذا الصندوق فيما خيص امبوجب املساس، دون األضراررب جمن مكافآت
صة؛صَّ خمبتربعاتلاليت متوَّ األنشطةذلك 

إىل احملكمة والصندوق االستئماين للمجين عليهم إقامة شراكة تعاونية قوية، مع مراعاة أدوار تطلب-62

ة التكفل تُقرِّر-63

واجلماعات املتضررة؛

من نظامه، 56باحلاجة إىل أن يوفِّر جملس إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم، وفقًا للبند تعرتف -64
بطلب جملس إدارة هذا الصندوق وحتيط علماً دفوعات مبثابة مكافآت جلرب األضرار؛ املوارد الكافية لتكميل امل

تعزيز االحتياطي املخصَّص جلرب األضرار؛16إليها، يف تقريره السنوي

16ICC-ASP/11/14 37و36، الفقرتان.
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الدول األطراف إىل النظر يف تقدمي تربعات خمصَّصة للصندوق االستئماين من أجل تعزيز احتياطيه تدعو-65
فة إىل أي تربعات منتظمة للصندوق؛اخلاص جبرب األضرار، إضا

تقرِّر-66

التوظيف

التمثيل اجلغرايف العادل حتقيقسعيًا إىلتواصلةمجهود من التوظيفتبذله احملكمة يف جمال مباترحِّب-67
منها،دةحمدَّ للخربة يف مسائلونشداناً ،والكفاءة والنزاهةالنجاعةلى مستويات والتوازن بني اجلنسني وبلوغ أع

على حتقيق وتشجِّعاألطفال،أو النساءيستهدفعلى سبيل الذكر ال احلصر اإلصابة بالصدمات والعنف الذي 
املزيد من التقدم يف هذا الصدد؛

التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني لسهر علىاكتب بشأن املعلى أمهية التحاور بني احملكمة و تشدِّد-68
مع احملكمة التواصلعلىاملكتب بأن يستمر وتوصي،17بتقرير املكتبوترحِّب،اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني

ّ زيادة و التمثيل اجلغرايف العادل على صعيد حتسني تحقيق السبل الكفيلة بتبنيُّ يف سبيل  يف عدد النساء اللوايت يعنيَّ
بشأن أي مناقشات جترى مستقبالً استباقوذلك دون ومن ُيستبقني يف وظائفهن الفنية العليا وظيفة من الفئة 

نظره،التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني قيد مسألةوبأن يبقي،مالءمة النموذج احلايل أو عدم مالءمته
؛عن ذلكاً ير تقر الثانية عشرةدور إليها يف وبأن يقدِّم

وأن توزع قائمة إىلتطلب-69
على أن يتضمن باملسؤولني عن االتصال يف احملكمة من أجل التمثيل اخلارجي يسهل رجوع الدول األطراف إليها،

وصيات اليت قد تقدمها جلنة امليزانية واملالية بشأن هذا املوضوع يف ذلك عرضًا للمستجدات على صعيد تنفيذ الت
؛2013نيسان/أبريل 

أن تتوفر السهر علىاحملكمةَ حتثّ -70
ساسيات الثقافية للمجيناحلالتقاليد و مراعاةنهم من اخلربة الالزمة اليت متكِّ لديهم
يف للمشاركةيتعنيَّ عليهم التواجد عندما وال سيماواالجتماعية املادية
؛وتطلب،احملكمةأمامىالدعاو 

التكامل

بشأن التكامل؛ICC-ASP/11/Res.6بالقرار حتيط علماً -71

، من أجل النهوض األساسي على املستوى الوطين على حنو فّعالروما نظام تنفيذ مواصلة وتعزيز تقرِّر-72
وفق معايري اليت تثري القلق على الصعيد الدويلأخطر اجلرائممرتكيبملقاضاةالوطينقدرات هيئات القضاءب

التكامل؛مببدأ، عمالً معرتف للمحاكمة العادلة

يف إدراج اجلرائم املنصوص عليهاأن العمل مببدأ التكامل على حنو سليم يستتبع من الدولتشدِّد على-73
الوطنية، واستحداث مبوجب قوانينهاجرائم يعاَقب عليهاباعتبارها نظام روما األساسيمن8و7و6املواد 

).ICC-ASP/11/33احملكمة اجلنائية الدولية (يف نسني يف جمال تعيني املوظفني تقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجل17
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الدول األطراف أن تفعل وتناشدالفعلي للقوانني املعنية، اإلنفاذوالتكفل ب، اختصاص قضائي يشمل هذه اجلرائم
ذلك؛

آلية الرقابة المستقلة

ICC-ASP/8/Res.1إعمال آلية الرقابة املستقلة الكامل، وفقًا للقرارين مبا يّتسم به تقر-74

بشأن ICC-ASP/11/Res.4قرارهاوتنوِّه إىلأمهية لنجاعة وفعالية عمل احملكمة، ، من ICC-ASP/9/Res.5و
آلية الرقابة املستقلة؛

لجنة الميزانية والمالية

استقالل أعضاء هذه دًا تؤكِّد جمدَّ و،جلنة امليزانية واملاليةاضطلعت بهبالعمل املهّم الذي حتيط علمًا -75
اللجنة؛

الفينة عن الفحص ياملسؤولهذه اللجنةتتوىل، 18بأنه، وفقًا للنظام الداخلي للجنة امليزانية واملاليةتذكِّر-76
أن متثَّل بالتكفلأمهية علىوتشدِّد،امليزانيةبتتعلقآثار مالية أو آثار على وتشتملألي وثيقة تُقدم إىل اجلمعية 

األمانة أن منتطلب و،الوثائقهذهاليت جيري خالهلا النظر يف امجلنة امليزانية واملالية يف كافة مراحل 
وضع الرتتيبات الالزمة لذلك؛علىنة امليزانية واملالية، جلمع ، تستمر

جمعية الدول األطراف

الذي تكلَّل بالنجاح املؤمتر األول الستعراض نظام روما األساسي يف،أن الدول األطراف اعتمدتبأيضاً تذكِّر- 77
نظام روما األساسي، وفقاً ل، تعديالت 2010حزيران/يونيه 11أيار/مايو إىل 31يف كمباال بأوغندا من إذ ُعقد 

للمحكمة مبوجبها أن متارس اختصاصها جيوز جرمية العدوان ولوضع الشروط اليت لتعريفه،من5من املادة 2للفقرة 
شمل ثالث لياحملكمة نطاق اختصاصع مبوجبها وسَّ ينظام روما األساسي لواعتمدت تعديالت ؛19اجلرميةهذهعلى 

، وقررت االحتفاظ 20رتكب يف النزاعات املسّلحة غري ذات الطابع الدويلتقليدية حني تُ الرب جرائم أخرى من جرائم احل
؛21األساسيروما نظام من 124باملادة يف الوقت الراهن 

ملادة من ا5لفقرة لبقبوهلا ويبدأ نفاذها وفقًا وأبأن هذه التعديالت مرهونة بالتصديق عليها حتيط علمًا -78
؛121

ذه التعديالت؛ هلمؤمتر االستعراض ن الوديع قد أشعر الدول األطراف باعتمادبأعلمًا ارتياحبحتيط -79
جرمية علىتفعيل اختصاص احملكمة وتعتزم،كافة الدول األطراف التصديق على هذه التعديالت أو قبوهلاوتناشد

ألطراف الدول ابنفس أغلبية 2017كانون الثاين/يناير 1بصدور قرار بعد وقت ممكن رهناً قربالعدوان يف أ
األساسي؛روما نظام املطلوبة العتماد تعديل 

)، املرفق الثالث.ICC-ASP/2/10(2003الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية ... 18
.RC/Res.6)، اجلزء الثاين، القرار RC/11(2010... ضاالستعرامؤمترالوثائق الرمسية ... 19
.RC/Res.5، القرار هالسابق نفساملرجع 20
.RC/Res.4، القرار السابق نفسهاملرجع 21
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الفريق العامل إىل مواصلة نظره هذا وتدعو، 22بتقرير املكتب عن الفريق العامل املعين بالتعديالتترحِّب -80
تطلب و اعتمادروتقرِّ يف مقرتحات التعديل، 

؛يهااملكتب أن يقدم إلإىل

املراقب واحدة تتمتع بصفةودولة مخس وثالثون دولة طرفاً على نفسها مبا قطعتهمع التقدير تذكِّر-81
كافة الدول واملنظمات ساعدة، وتناشدمزيدًا من املحملكمة امن تعهدات بأن تقدِّم إىلومنظمة دولية واحدة 

تعهدات أن تقدِّمتناشد الدول واملنظمات اإلقليمية كما ،ذه التعهداتالسهر على سرعة الوفاءاإلقليمية 
املقبلة، حبسب االقتضاء، بتنفيذ هذه التعهدات؛اوأن تعلمهاإضافية 

التقييم املتعلقة بالعدالة اجلنائية عمليةار املوضوع اليت أجريت يف إطاملتعلقة جبوهر باملناقشات ترحِّب-82
بتنفيذ وتتعهد،اواجهتنظام روما األساسي والتحديات اليت ومنظومة لمحكمة املهيأة لالفرص لتبنيُّ الدولية 

"، و"تنفيذ املتضررة]واجلماعات[على"تأثري نظام روما األساسي وبـالتكامل"، ب"القرارات املتعلقة 
ملواجهة هذه يف الفرتة املقبلة، واإلعالن "بشأن التعاون" باعتبارها خطوات حامسة تتخذ 23"لعقوبات][ا

؛التحديات

حلقة نقاشالتقييمعمليةجانب من مبثابة ،أن مؤمتر االستعراض أجرى أيضاً بتذكِّر-83
باملضي يفوتوصي، عن أعماهلاة النقاش هذهموجِّه حلقالذي أعده بامللخَّصتنوِّه وتناولت السلم والعدل، 

استكشاف هذا املوضوع والتوسع فيه؛

وترحِّب بالفرصة اليت وفرها مؤمتر االستعراض ،يف مؤمتر االستعراضالقويةاألهليترحِّب-84
رات املكاتب امليدانية ، مبا يف ذلك زيافيهاالتحقيقاجلارياالت احليفعمل احملكمة منالدول األطراف لتقريب

لدى جهات منها،الوعيلشحذالساحنةالفرص اغتنامالتابعة للمحكمة، وتشجِّع الدول األطراف على مواصلة 
األويل والتحقيق؛التدارس اليت جيري فيهااحلاالت يفبأنشطة احملكمة ،املسؤولني احلكومينيأوساط 

أن تتربع يف الوقت املناسب كات وغريها من الكيانات الدول واملنظمات الدولية واألفراد والشر تناشد-85
وتعرب عن ،السنويةمشاركة أقل البلدان منوًا والدول النامية األخرى يف دور إلتاحةلصندوق االستئماين ل

؛هلذا الصندوقللدول اليت سبق أن تربعت تقديرها

كافة الدول األطراف يف نظام روما حتثو،أمهية تزويد احملكمة مبا يلزم من املوارد املاليةتشدِّد على -86
تأخرات على الفور املوأن تسدِّد، لتسديدهاويف املوعد احملدَّد هارة بكاملتسدِّداألساسي على أن 

من النظام املايل والقواعد 1-105والقاعدة من نظام روما األساسي115ملادة اوفق سابقاً ستحقة عليها امل
؛إن ُوجد مثل هذه املتأخراتمعية اجل،املالية

،محكمةللتربعات تقدِّمالدول واملنظمات الدولية واألفراد والشركات وغريها من الكيانات أن تناشد -87
؛ذلكفعلتلكل اجلهات اليت وتعرب عن تقديرها

22ICC-ASP/11/36.
.RC/Res.3)، اجلزء الثاين، القرار RC/11(2010... ضاالستعرامؤمترالوثائق الرمسية ... 23
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أن على املكتب أن ر تقرِّ و،24الدول األطرافتحقة على املستأخرات املبتقرير املكتب عن حتيط علمًا -88
نظر يف اختاذ تدابري إضافية يالسنة املالية للمحكمة وأن على مدىيواصل استعراض حال املدفوعات املتلقاة 

الدول األطراف اليت عليها معالتحاور، ومواصلة حبسب االقتضاءتسديد، اللتشجيع الدول األطراف على 
متأخرات؛

الدول األطراف دوريًا بأمساء الدول اليت استعادت حقوقها عالممن أمانة مجعية الدول األطراف إتطلب-89
عليها من املتأخرات؛ ماتسديدها إثريف التصويت 

بعمل املكتب وفريقيه العاملني غري الرمسيني وتدعوه إىل أن يُنشئ من اآلليات ما يراه مناسبًا وأن ترحِّب-90
رير بشأن نتائج عملها؛يعود إىل اجلمعية بتق

اعتزامها وتعرب عنمبا شهدته هذه الدورة من مناقشات هامة وبّناءة بشأن التكامل والتعاون، ترحِّب-91

وتشجِّع علىواضيع وتيسري حبثها ضمن اجلمعية، بالدعم الدبُلماسي الرفيع يف دراسة هذه املترحِّب-92
مواصلة وتعزيز هذا الدعم الرفيع؛

إىل وهتدعو،يئات الفرعيةاهلالتواصل والتعاون بني سهرًا علىاملكتب اليت يبذهلا هود اجلبترحِّب أيضًا -93
مواصلة هذه اجلهود؛

احلادية 2013نيسان/أبريل 26إىل22من العشرينتقّرر - 94
؛2013أيلول/سبتمرب 18إىل 9من والعشرين

عقد وستُ . يف الهاي،2013تشرين الثاين/نوفمرب 28إىل 20منثانية عشرةتقّرر -95
.، على الرتتيبالهايو الثالثة عشرة والرابعة عشرة يف نيويورك رتاهادو 

24ICC-ASP/11/23.
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المرفق األول

الدول األطراف،إن مجعية 

:بالنص التايل1التعاوناملتعلقة بعدم ا16تقرر االستعاضة عن الفقرة 

املنسقون اإلقليميون فيما خيص التعاونأ)"(

أربــع دول، أو مخســاً إذا طلــب ملكتــب ايعــنيِّ ميكــن أن بغيــة مســاعدة الــرئيس يف مســاعيه احلميــدة، -16
".قني على أساس مبدأ التوزيع اجلغرايف العادلاألطراف بصفة منسِّ من بني الدولذلك رئيس اجلمعية، 

المرفق الثاني

اختصاصات الفريق العامل المعني بالتعديالت

:التالية البياناالختصاصاتُ الفريق العامل املعين بالتعديالت عملَ تنظم

الوالية

اإلجرائيـــة وقواعـــد اإلثبـــات، بغيـــة متييـــز ينظـــر الفريـــق العامـــل يف تعـــديالت نظـــام رومـــا األساســـي والقواعـــد-1
.إحالتها إىل مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") لكي تنظر فيهاالتعديالت اليت تتعنيَّ 

اإلطار اإلجرائي

هباعـه فيمـا يتعلـق بتعديالتـاتّ نظام روما األساسي اإلجراء الذي يتعـنيَّ من 122و121و51د املواد حتدِّ -2
اإلجرائيــة وقواعــد اإلثبــات. ولــيس يف وثيقــة االختصــاص هــذه مــا ميكــن أن تكــون لــه األســبقية أو تعــديالت القواعــد 

.أو على غريها من أحكامهعلى هذه األحكام الواردة يف نظام روما األساسي

) مــن نظــام رومــا األساســي. 4(112الفريــق العامــل املعــين بالتعــديالت هيئــة فرعيــة للجمعيــة وفقــاً للمــادة -3
الفريق نفس القواعد السارية على سائر اهليئات الفرعية جلمعية الـدول األطـراف، علـى النحـو املنصـوص وحتكم هذا 

.الداخليهامن نظام84املادةعليه يف 

أفرقــة فرعيــة لبحــث مقرتحــات التعــديل بصــورة موازيــة أو ئلفريــق العامــل املعــين بالتعــديالت أن ينشــلجيــوز-4
.على حنو أكثر تفصيالً 

الفريــــق العامــــل املعــــين بالتعــــديالت قصــــاراه للتوصــــل إىل اختــــاذ القــــرارت بتوافــــق اآلراء، وفقــــاً للنظــــام يبــــذل -5
.الداخلي جلمعية الدول األطراف

النظر في مقترحات التعديل

املعلومــات الالزمــة لكــي تــوفرييقــوم الفريــق العامــل املعــين بالتعــديالت بتــدارس أويل ملقرتحــات التعــديل بغيــة -6
مـــن نظـــام رومـــا األساســـي أم اعتمـــاد )2(121األخـــذ بـــاملقرتح وفقـــاً للمـــادة معيـــة فيمـــا إذا كـــان يتعـــنيَّ تبـــت اجل

.) من نظام روما األساسي2(122) و3(121) و2(51التعديالت املقرتحة وفق املواد 

.املرفق، ICC-ASP/10/Res.5ل، اجلزء الثالث، القرار )ICC-ASP/10/20(2011... العاشرةالوثائق الرمسية ... الدورة 1
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الــيت الت علــى التعــديالفريــق العامــل املعــين بالتعــديالت إطالعتشــجِّع الــدول األطــراف علــى القيــام طوعــاً بــ-7
.مها رمسياً لكي توزَّع على مجيع الدول األطرافتقرتحها قبل أن تقدِّ 

ىل حتسـني فعاليـة وجناعـة إينظر الفريق العامل املعين بالتعديالت بعنايـة خاصـة يف مقرتحـات التعـديل الراميـة -8
.عمل احملكمة

بالتعــديالت ينظــر نظــرة خاصــة فيمــا إذا كــان الفريــق العامــل املعــين فــإن م اقــرتاح يتعلــق جبرميــة جديــدة دِّ إذا قُــ-9
املعنية ميكن وصف اجلرمية 

.اجلرمية يستند إىل حظر نافذ مبوجب القانون الدويلهذه على 

تقديم التقارير والتوصيات إلى الجمعية

لجمعيـة بشـأن مــا لر الفريــق العامـل املعـين بالتعــديالت أنـه أمت نظـره يف مقــرتح فإنـه يصـوغ توصــية عنـدما يقـرِّ -10
) من نظام روما األساسي أم اعتمـاد التعـديالت املقرتحـة 2(121تقدمي اقرتاح ذي صلة وفقاً للمادة إذا كان يتعنيَّ 
.) من نظام روما األساسي2(122) و3(121) و2(51وفقاً للمواد 

.يقدم الفريق العامل املعين بالتعديالت إىل اجلمعية تقارير عن سري مناقشاته-11

تعديالت اختصاصات الفريق العامل المعني بالتعديالت

.ختضع تعديالت وثيقة االختصاص احلالية لقرار من اجلمعية-12
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توصية-باء

ICC-ASP/11/Rec.1التوصية

2012نوفمرب/تشرين الثاين21بتاريخالثامنة اليت ُعقدتالعامةيف اجللسة بتوافق اآلراءتمدعتُ ا

ICC-ASP/11/Rec.1

جنائية الدوليةتوصية في شأن انتخاب رئيس قلم المحكمة ال

إن مجعية الدول األطراف،
،لمحكمة اجلنائية الدوليةلنظام روما األساسيمن 43من املادة 4الفقرة إذ تضع يف اعتبارها 

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات،12وفقاً للقاعدة 1قائمة مرشحنيةالرئاسوإذ تلّقت من

توصيات مكتب اجلمعية،االعتبار تأخذ بوإذ

الرئاسة وفقاً للقاعدة اليت تقدِّمهاإىل القائمة استناداً رئيس قلم احملكمةبأن يقوم القضاة بانتخاب توصي-1
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات،12

، العناصر رئيس قلم احملكمةنتخاب الالقضاة، عند النظر يف قائمة املرشحني يراعيبأن اً توصي أيض-2
:لتعيني موظفي احملكمةناظمةمعايري من نظام روما األساسيما ينص عليه ، اليت تتضمن اآليت 

؛2أعلى معايري الكفاءة واملقدرة والنزاهة(أ)

بعد تبديل ما يلزم بشأن انتخاب القضاة، واليت تنطبق 36من املادة 8لفقرة املعايري الواردة يف ا(ب)
، وهي:3على تعيني املوظفنيتبديله فيها 

متثيل النظم القانونية الرئيسية يف العامل؛‘1’

التوزيع اجلغرايف العادل؛‘2’

عادل لإلناث والذكور من األشخاص؛التمثيل ال‘3’

، منهادة ذوو خربة قانونية يف مسائل حمدَّ أشخاص املرشحني احلاجة إىل أن يكون بني‘4’
عترب ميزة سيُ ماالنساء أو األطفال، الذي يستهدفصر، مسألة العنف على سبيل الذكر ال احل

إضافية.

يف ذلك مهارات إدارية ثابتة، سواء مكتسبة يف إطار منظمات دولية أو وطنية ذات صلة، مبا(ج)
؛مع حاالت معقدة وحساسة يف جو من الضغطخالل التعامل بفعالية قيادية مكتسبة منخربة

1ICC-ASP/11/19.
.لمحكمة اجلنائية الدوليةلنظام روما األساسيمن 44من املادة 2الفقرة 2
نفسه.السابق املرجع 3
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ماسية ، وامتالك املهارات الدبلُ احلكومية الدوليةباإلجراءات اإلملام باإلجراءات احلكومية و (د)
املطلوبة؛

ينبغي أن يكون املرشح مواطن إحدى الدول األطراف، ويف حالة ازدواج اجلنسية أو تعددها، ـ)(ه
؛ICC-ASP/4/Res.4مبوجب القراركما ُعدِّل،  ICC-ASP/1/Res.10بدأ الوارد يف القرار يطبق امل

يف للمرشح، مبا يف ذلك التجربة ذات الصلة، وخاصة فيما يتعلق بالكفاءاتاألساسيةاملؤهالت (و)
؛العامةعن إدارة األموال الً جمال املالية وامليزانية، فض

مالفعالالقدرة على االتصال (ز)
املصلحة املعنيني؛

بفضل خصائص منهاو ، اآلخرينمع القدرة على التعاون جيداً (ح)
جي التوجه االسرتاتيإبالغ ومن متييز املسائل والفرص واملخاطرن من امتالك وعي اسرتاتيجي ميكِّ 

واألهداف إىل مجيع أصحاب املصلحة؛

عمل احملكمة على األفضل، ، بالوسائل الكتابية والشفوية، وبلغَيت الفعالالقدرة على التواصل (ط)
من خالل إقامة عالقات شخصية بناءة يف سياق متعدد الثقافات.الفعال على التفاوض و 
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المرفقات

المرفق األول

ضقرير لجنة وثائق التفويت

السيد غونزالو بونيفاز (بريو)يس: الرئ

مجعية الدول ("مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية عيَّنت -1
، يف جلستها العامة ")النظام الداخلي("من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف25للمادة وفقاً ")، األطراف
جلنة ("،2012نوفمرب/اينتشرين الث14يف اليت ُعقدتاألوىل 

: بلجيكا، بنما، بريو، اجلمهورية التشيكية، البيانتتألف من ممثلي الدول األطراف التالية") وثائق التفويض
غابون، فنلندا، كينيا، هنغاريا. مجهورية كوريا، 

.2012تشرين الثاين/نوفمرب21و19و14يف اجتماعاتةثالثوعقدت جلنة وثائق التفويض -2

، مذكرة من األمانة 2012تشرين الثاين/نوفمرب21يف اجتماعها الذي ُعقديف ،على اللجنةوُعرضت-3
، تتعلق بوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف نظام روما األساسي 2012تشرين الثاين/نوفمرب21بـمؤرخة

ملدورة احلادية عشرة جلمعية الدول األطراف. للمحكمة اجلنائية الدولية يف ا لمعلومات لاً رئيس اللجنة حتديثوقدَّ
ة املعنية ("املذكرة").الواردة يف املذكر 

1يف الفقرة وردوكما -4

من النظام الداخلي، حىت وقت 24املنصوص عليه يف املادة جلمعية لدول األطراف، بالشكلاحلادية عشرة
البيان:التالية68الـاجتماع جلنة وثائق التفويض، من الدول األطراف 

، آيرلندا، أوروغواي،أندورا، أملانيا، ألبانياإكوادور، ، ستونياإ، أسرتاليا، إسبانيااألردن، ، األرجنتني
بوليفيا، بولندا، يبوروند، بوتسوانا، بلغاريا، بلجيكا، الربتغال، سبربادو ، الربازيل، باراغواي، إيطاليا
، اجلمهورية التشيكية، اجلبل األسود، تونس، ترينيداد وتوباغو، بريو، املتعددة القوميات)–(دولة 

ساموا، ، رومانيا، الدامنرك، فريقياأجنوب ، مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، مجهورية كوريا
، الفلبني، فرنسا، غواتيماال، صربيا، شيلي، سويسرا، السويد، سورينامالسنغال، ، سلوفينيا، اسلوفاكي

، لكسمربغ، التفيا، كينيا،  كولومبيا،  كوستاريكاكندا،  ،  كرواتيا،  فنلنداالبوليفارية)، -فنزويال (مجهورية 
، ربيطانيا وآيرلندا الشماليةلاململكة املتحدة، مدغشقر، مايل، مالطة، ليسوتو، ليختنشتاين، ليتوانيا
اليونان.، اليابان، هولندا، هنغاريا، نيوزيلندا، النمسا، النرويج، ناميبيا

معلومات حىت وقت اجتماع جلنة وثائق التفويض،،األمانةإىل بلغت أُ من املذكرة،2وكما ورد يف الفقرة -5
برسائل برقية الدول األطراف، جلمعيةاحلادية عشرةيف الدورة البيان التالية24الـعيني ممثلي الدول األطراف تعن

املعنية:يف الدولة الطرفمن رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية أو فاكسية

مجهورية ، جزر القمر، تشاد، البوسنة واهلرسك، بوركينا فاسو، بنما، بنغالديش، أوغندا،أفغانستان
، مجهورية تنزانيا املتحدة، نغو الدميقراطيةو مجهورية الكاجلمهورية الدومينيكية، ، فريقيا الوسطىأ
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، املكسيك، الكونغو، قربص، غانا، غامبيا، سرياليون، زامبيا، جيبويت، جورجيا، مجهورية مولدوفا
.هندوراس، نيجرييا

وأوصى الرئيس بأن تقبل اللجنة وثائق تفويض ممثلي مجيع الدول األطراف املشار إليهم يف مذكرة -6
التفويض الرمسية ملمثلي الدول األطراف املشار إليهم أقرب وقت ممكن وثائقُ يف األمانة إىلتُبلغ، على أن األمانة

.من هذا التقرير5يف الفقرة 

:وبناء على اقرتاح من الرئيس، اعتمدت اللجنة مشروع القرار التايل-7

إن جلنة وثائق التفويض،"
ورة احلادية عشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما وقد نظرت يف وثائق تفويض املمثلني إىل الد

؛من هذا التقرير5و4األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املشار إليهم يف الفقرتني 

."وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف املعنيةتقبل

واعُتمد مشروع القرار الذي اقرتحه الرئيس بدون تصويت.-8

11ي اللجنة مجعية الدول األطراف باعتماد مشروع قرار (انظر الفقرة واقرتح الرئيس عندئذ أن توص-9

.بدون تصويتاملعين أدناه). واعُتمد املقرتح 

.ويف ضوء ما سلف، يُقدَّم هذا التقرير إىل مجعية الدول األطراف-10

توصية لجنة وثائق التفويض

سي للمحكمة اجلنائية الدولية توصي جلنة وثائق التفويض مجعية الدول األطراف يف نظام روما األسا-11
: باعتماد مشروع القرار التايل

وثائق تفويض الممثلين إلى الدورة الحادية عشرة لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي "
للمحكمة الجنائية الدولية

،إن مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

ير جلنة وثائق التفويض املتعلق بوثائق تفويض املمثلني إىل الدورة احلادية عشرة للجمعية يف تقر وقد نظرت
ويف التوصية الواردة به،

".تقرير جلنة وثائق التفويضتوافق على
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المرفق الثاني

ر تشرين الثاني/نوفمب12المؤرخة بـرئيسة جمعية الدول األطراف، رسالة وزير خارجية الدولة المضيفة إلى 
2012

2012أيلول/سبتمرب 26الحقاً للرسالة املؤرخة بـ

وإثر املشاورات بني هذه الوزارة وممثلي مجعية الدول األطراف، أود تبيان مضمون العرض الذي سبق تقدميه، 
.2015-2013كمة اجلنائية الدولية للفرتة املتمثل يف التعويض اجلزئي عن إجيار املباين املؤقتة للمح

مثة بلدان كثرية ممثلَّة يف مجعية الدول األطراف، ومنها هولندا، تشعر بآثار األزمة االقتصادية. وقد 
استلزمت هذه األزمة ختفيضات يف امليزانية يف بلدان عديدة، وكذلك ضمن احملكمة اجلنائية الدولية. بيد أن هولندا 

لد املضيف، أن عليها مسؤولية خاصة جتاه احملكمة.تعي، بصفتها الب

، أو 2015و2014و2013يف املائة من اإلجيار للسنوات 50ولذا فإن هولندا مستعدة لتعويض 
ثالثة ماليني يورو يف السنة (أي ما جمموعه تسعة ماليني يورو كحد أقصى) إذا زادت تلك النسبة عن هذا املبلغ. 

د املسؤوليَة اخلاصة الواقعة على عاتق الدولة املضيفة كما جيسِّد كوَن إجيار املباين املؤقتة ونعتقد أن هذا العرض جيسِّ 
للمحكمة مسؤولية مشرتكة بني أعضاء مجعية الدول األطراف.

إن هولندا ستستمر على دعم احملكمة اجلنائية الدولية يف السنوات املقبلة، كما فعلت على مدى السنني 
العشر األخرية.
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الثالثالمرفق 

الجمعيةرئيسة بيان

احملكمة لفانا أربيا، رئيسة قلم يعقد خالل فرتة والية السيدة ستُ هذه هي آخر دورة هلاجلمعية ادورة 
هي، يف تاريخ هذه احملكمة، الشخصية الثانية السيدة أربيا و اليت ستنتهي يف أوائل العام املقبل. ،اجلنائية الدولية

2008شباط/فرباير يفمنذ صفةذه الهافيفتعمل رئيس قلمهااليت تتقلَّد منصب 

بكعددًا  على صلة وثيقة بالدول، ألن قلم احملكمة ميارس بتوجيه منها 
ثنتني من هذه املهام الكثرية.

احملكمة اجلنائية الدولية. شأنأن السيدة أربيا اخنرطت لوقت مديد يف ومن املعروف معرفة واسعة النطاق
فقد شاركت يف إعداد نص نظام روما األساسي بصفتها عضوًا يف الوفد اإليطايل إىل مؤمتر روما. فباسم الدول 

ملستقبل.اخلري يف اكلَّ هلا  دمتها للمحكمة وأمتّىن األطراف أشكر السيدة أربيا على خ

ا األنشطة اليت اضطُ تتوجياً رائعاً لسنة من
اءة جداً.د لذلك أننا عملنا معاً بروح طيبة وبنّ هذه الدورة قبل املوعد احملدَّ كونُنا بصدد اختتاميبنيِّ و األساسي. 

الشأن، أال ومها الكبريةلقد تسىن لنا إجراء املناقشة العامة. وتناولنا بندين من بنود جدول األعمال 
التعاون والتكامل.

نك شكالن ازنا على تنفيذ األوامر بإلقاء القبض وحجز األصول. وذامل ركَّ ويف إطار البند املتعلق بالتك
اليت شاطرهم إياها روا اخلربات حامسا األمهية من أشكال التعاون. وآمل أن يكون مجيع املشاركني يف الدورة قد قدَّ 

ن.و املناظر 

اإلمنائي، السيدة هيلني  قد استفادت اجلمعية عظيم الفائدة من مشاركة مديرة برنامج األمم املتحدة ل
الرئيسية اليت توجَّ لت الكلمةُ كالرك، اليت مثَّ 

الكثري من الدول األطراف واملنظمات الدولية واملنظمات غري رؤيةُ العزميَة حثَّت يفَّ يف إطار جلسة عامة. وقد 
هذا النقاش. فالتفاعل مع اجلهات املعنية بالتنمية وإسهام هذه اجلهات سيبقيان أمرين حامسي احلكومية تشارك يف

األمهية يف سعينا من أجل التكامل.

نائباً نوات التسع القادمة وارت ليعمل للسإىل أننا انتخبنا السيد جيمس ستوفيما يتعلق باالنتخابات أشري
إىل فريق مكتب ه انضماميتم ونأمل أناجلسيمةهاضطالعيف كل التوفيقله  . فنتمّىن عي العامللمدَّ 

.بسرعة وسالسةاملدَّعية العامة 

كما إننا انتخبنا مخسة أعضاء يف جملس إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم وتسعة أعضاء يف 
اللجنة االستشارية املعنية بتعيني القضاة.

مليون يورو. فأود أن أشكر مجيع 115البالغة2013ية احملكمة لعام نا من االتفاق على ميزانومتكّ 
لدولة املضيفة إىل اي أيضاً الشكر زجاء بشأن هذا املوضوع اهلام. وأالوفود الخنراطها يف العمل على هذا النحو البنّ 

عاً، إىل السفري هاكان أقدم جزيل الشكر، بامسنا مجيكما واملكسيك إلسهامهما يف سد كلفة إجيار املباين املؤقتة.  
علينا إال ختصيص املناقشات بشأن امليزانية أمام دورة اجلمعية، حبيث مل يتعنيَّ إجنازتيسري فلح يف إمسغارد الذي أ
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لنا االستمرار على العمل األمل أنه سيتسّىن وآمل خالصوذلكم إجناز كبري، .تقنيةلبضعة تفاصيل بعض الوقت 

راً من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. فأشكر مكرَّ 132ل يف اعتماد املادة حتقق إجناز هام آخر يتمثَّ و 
لقواعد مسألة إدخال املزيد من التعديالت على اناتناولَ الدينامية مبيسمها تسمأن آملةً ،

.يف السنة املقبلةاإلجرائية وقواعد اإلثبات

آمل أن فاجلمعية توصيات يف شأن انتخاب رئيس قلم احملكمة، وذلكم منصب حاسم األمهية. واعتمدت
تساعد هذه التوصيات القضاة على اختيار الشخص األكثر تأهًال لشغل هذا املنصب استناداً إىل مزاياه.

ر الذي يسِّ شامل. فأشكر املقرار جامع اش، علىالنققدر منإن الدول األطراف اتفقت مرة أخرى، بعد 
املكتب، كل من تكليف  برتحيب الخاصَّ وأرحِّب بناء على إخطار قصري األجل. 

. فعلينا أن بتقييم طرائق عملهبعد مضي عشر سنني، ،بالقياموفريق الدراسة املعين باحلوكمة، ،وأفرقته العاملة
ف بصفتنا مجعية.قادرين على التكيُّ نكون 

طلب من احملكمة متييز إذ يُ و . على الصعيد املايلاحملكمةوأمامبلداننا أمام املاثلةنعي مجيعًا التحديات و 

مهمة راز حبذر كلُّ تُ النجاعة يف عمل اجلمعية. فينبغي أن متسع أيضًا للتفكري بالسبيل إىل متييز جماالت لتحسني
جديدة يكلَّ 

يت النقاش بأمجعه على حتقيق نتائج ملموسة وحمسوسة. وينبغي لنا أيضًا أن نضع يف اعتبارنا حجم التقارير ال
يتسم الدعم الرفيع إىل احملكمة ونظام روما األساسي تقدمي ظل ي

لنجاح احملكمة.حيويةبأمهية

د كل التشديد على مدى يف العام املقبل فعلينا أن نشدِّ املشرتكة األنشطةوإذ نتطلع إىل 
رتة ما بني الدورتني: يف نطاق املكتب ويف نطاق فريق الهاي العامل وفريق نيويورك أمهية عمل اجلمعية يف ف

من مطلع العام، من خالل املباحثات يف اً رات اجلمعية بدءالعامل. وسيكون من األمهية مبكان استهالل إعداد مقرَّ 
لوال العمل الوايف الذي حتقيقهاميكن . فالنتائج اليت أحرزناها يف هذه الدورة ما كان يةسريورات التيسري الإطار شىت 

ه بشكر لع به طيلة السنة املكتب وفريقاه العامالن وفريق الدراسة املعين باحلوكمة وغريها من اجلهات. فأتوجَّ اضطَ 
مان، رئيس اُفرنني هلُ سرلني لتنسيقه أشغال فريق الهاي العامل والسفري بيرت ديماركوس بو ةاص لنائب الرئيسخ

ةتقاعد. وأظل ممتنّ ية املعين باحلوكمة، الذي فريق الدراس
شخصياً.

العمل معكم مجيعًا طيلة السنة املقبلة مواصلةأتطلع إىل فلعملنا يف دورة اجلمعية هذه: إن لنا أن نبتهج 
.الثانية عشرةجلمعيةادورة السنة املقبلة مبناسبة يفاي وإىل العودة إىل اله
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المرفق الرابع

اللجنة االستشارية المعنية بترشيحات قضاة المحكمةالذي ُأدلي به باسم إيطاليا بشأن تعيين أعضاء بيان ال
2012تشرين الثاني/نوفمبر 14التي ُعقدت بتاريخ لجمعية، في الجلسة األولى لالجنائية الدولية

العمليـــة الــيت عُ ونتيجـــةطاليـــا لســري إيأمـــل أود أن أعــرب عـــن عميـــق خيبــة 
بتعيـــني أعضـــاء اللجنـــة االستشـــارية املعنيـــة برتشـــيحات قضـــاة احملكمـــة. إن موقـــف إيطاليـــا بشـــأن هـــذه املســـألة بـــالغ 

ة، وتفــادي ل الشــفافينــاه مــراراً للمكتــب ولــك يــا حضــرة الرئيســة بصــورة جليــة. فكــان ينبغــي أن متثِّــالوضــوح، وقــد بيَّ 
ـإمكان تعارض املصاحل، والتـدارس الكـايف ملـؤهِّ  أخـذها باالعتبـار. ويؤسـف حني، املبـادئ العليـا الـيت يتعـنيَّ الت املرشَّ

إيطاليــــا أن ُتضــــطر إىل التشــــديد علــــى أن العمليــــة مل تــــف بالتوخيــــات الــــيت بعثهــــا هــــذا االنتخــــاب األول يف ضــــوء 
اللجنة االستشارية.بملنوطةاملهام ا

مــن أعضــاء إىل الشــفافية. فقــد اختــذت القــرار جمموعــة حمــدودة جــداً فمــن ناحيــة أوىل افتقــرت هــذه العمليــة
. ويف ظـل وجـود عـدد كبـري مـن ا

ــ بغيــة حبــث الوضــع وإجيــاد حــل املعنيــةة، مل يُعقــد أي تشــاور مــع الــدول حني مــن بلــدان جمموعــة إقليميــة واحــداملرشَّ
منهـــا علـــى اخلصـــوص التمثيـــل اجلغـــرايف معيَّنـــة علـــى املكتـــب أن يراعـــي عناصـــر مناســب. إننـــا نـــدرك أنـــه كـــان يتعـــنيَّ 

ا يــزل يعيـق إجــراء ّـ تقريـر الفريــق العامـل، باحلــال الـيت هـو عليهــا اآلن، ملـنــا نـرى أنالعـادل والتـوازن بــني اجلنسـني. لكن
أي تدارس حقيقي لألسس اليت استند إليها القرار.

ومـــن ناحيـــة ثانيـــة مل جيـــر حـــىت النظـــر يف إمكـــان وجـــود حـــاالت تعـــارض يف املصـــاحل بـــني أعضـــاء اللجنـــة 
ـــحوناالستشـــارية  تنـــيط أن إال حملكمـــة. ولـــيس بوســـع إيطاليـــا يف االقاضـــيمنصـــب لشـــغل يف املســـتقبل ومـــن سيرتشَّ

فـة بانتقـاء مـن سـيكونون قضـاة ر لوجود مثل هذا التنازع عند تعيني أعضـاء هيئـة مكلَّ فادي أي تصوُّ مهية بتأعظم األ
احملكمة يف املستقبل.

ــومــن ناحيــة ثالثــة ال يتطــرق تقريــر الفريــق العامــل إىل مــؤهِّ  بصــورة حني لشــغل مقعــد يف اللجنــة إال الت املرشَّ
علــى اخلصـــوص إىل املــؤهالت اجلمشـــرياً ، عامــة

ــماســية. وحنــن نتســاءل ملــاذا اســُتبعد مــن القائمــة الــيت قــدَّ والقــانون الــدويل العــام، واخلــربة الدبلُ  حون مها املكتــب مرشَّ
جبميع هذه املؤهالت. يتحّلون

ا تعتقــد أن اإلجــراء الــذي أفضــى إىل وضــع قائمــة حضــرة الســيدة الرئيســة إىل أن إيطاليــيــا يف اخلتــام أشــري و 
بأعضـــاء اللجنـــة االستشـــارية ال يرقـــى إىل الوفـــاء باملبـــادئ األساســـية لـــإلدارة اجليـــدة الـــيت حيـــق للـــدول األطـــراف أن 

املستقبل.

ن ممتناً لتضمني بيان إيطاليا هذا يف الوثائق الرمسية لدورة اجلمعية هذه.سأكو 
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المرفق الخامس

ممثــل كنــدا، باســم كنــدا وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا واليابــان والمملكــة المتحــدة، بشــأن ذي أدلــى بــهالــالبيــان
)ICC-ASP/11/Res.1القرار المتعلق بالميزانية (

وفرنسا وأملانيا وإيطاليا واليابان واململكة املتحدة.أحتدث إليكم اليوم باسم كندا
ـــّما كانــت حتــرص كــل احلــرص علــى جناحهــا. الــدعمدعم احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة قــويَّ تــحكوماتنــا ل

أن تتوفر هلا األموال واملوارد اليت حتتاج إليها لالضطالع بعملها على حنو فعال.بللتكّفلوحنن مستعدون 
ن أمنظمــات دوليــة، ماتق مجيــع املؤسسـات الــيت ُمتــوَّل متــويالً عامــاً، سـواء أكانــت حكومــات أويقـع علــى عــ

، هـذه املـوارداستخدام عن الكاملة مساءلة للختضعن أتَ 
أموال.م مردود ما حتصل عليه من وأن تعظِّ 

كمة كما تسري على غريها.على احملإن هذه املبادئ تسري 
ــ كفيلــة وإجيــاد حلــول  يف املصــروفاتاقتصــاد لتحقيــق اءةب مبــا تبذلــه احملكمــة مــن جهــود بنّــولــذا فإننــا نرحِّ

ــب ب أيضــاً بتوصــيات جلنــة امليزانيــة واملاليــة، الــيت راعيناهــا كــل املراعــاة هــذه الســنة. ونعــرب تخفــيض التكــاليف. ونرحِّ
ــر املعــين بامليزانيــة، الــذي أجــرى مشــاورات شــفافة يف هــذا م الــذي اضــطلع بــه املللعمــل اهلــاعــن تقــديرنا بارتيــاح  يسِّ
هـذه العمـل املتعلـق بامليزانيـةزت بـه سـريورة النهج البناء والتعاوين الذي متيَّـاتّباع لت هذه املشاورات قد سهَّ لالصدد. 

السنة.
ــر املالــذي قدمــه اقــرتاح احلــل الوســطد نظرنــا بعنايــة يف لقـ عــين بامليزانيــة، علــى ضــوء التقــدم الــذي حتقــق امليسِّ

هذه السنة، مع وضع ضرورة ما يلي يف االعتبار:
احملكمة بالصرامة والشفافية وإمكانية التنبؤ؛العمل املتعلق مبيزانيةاتسريور سام اتّ )أ(
؛رة تربيراً كامالً مربَّ شاملة و كون املقرتحات املتعلقة بامليزانية )ب(
حتقيق وفورات؛من أجل د احملكمة، بوسائل منها االبتكار واإلصالح االنضباط يف استخدام موار )ج(
املساءلة عن مصروفات احملكمة؛)د(

احملكمة باملهـام اضطالع كيفيةخيصاتّ (هـ)
وب

املستقبل.
بـه احملكمـة إلجيـاد جمـاالت لتحقيـق وفـورات عـن طريـق حتسـني النجاعـة قامـتالعمل اجليد الـذي دِّر إننا نق

مكـان حتقيـق املزيـد علـى أنه كـان باإل. وعلى الرغم من اعتقادنا ب2013فيما خيص ميزانيتها الربناجمية املقرتحة لعام 
ـــر املعــين بامليزانيــة ميثـِّـقدمــه املخلصــنا إىل أن املقــرتح الــذي فقــدهــذا الصــعيد  ل، علــى اإلمجــال ويف ظــروف هـــذه يسِّ

السنة، نتيجة مقبولة. ولذا انضممنا إىل اآلخرين لتحقيق التوافق يف شأنه.
باملهمــةســتمران علــى االضــطالع تإن اجلمعيــة والــدول األطــراف س

إىل حتقيــق الوفــورات واالقتصــاد وســنظل نــدعومحــيص يف ميزانيــة احملكمــة وإقرارهــا، لــة يف التالنظــام األساســي املتمثِّ 
العمــل املتعلــقيف أبكــر مرحلــة ممكنــة مــن مراحــل ،اءعــن طريــق حتســني النجاعــة. ونتطلــع إىل اســتمرار التعــاون البنّــ

ننــا أن نضــمن كــون احملكمــة، ،امليزانيــةب
لــإلدارة العامــة. وذلكــم سيســاعد علــى إرســاء احملكمــة علــى األســاس اآلمــن واألكثــر اً ، منوذجــهــيحبســب تعبريهــا

.مستقبلهاقابلية لالستدامة فيما خيص 
نطلب إدراج هذا البيان يف الوثائق الرمسية للدورة احلادية عشرة جلمعية الدول األطراف.إننا 
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البيان الذي أدلى به رئيس لجنة الميزانية والمالية، السيد جيل فنكلشتاين

، ("اللجنة")يشرفين أن أقدم لكم تقريَرْي الدورتني الثامنة عشرة والتاسعة عشرة للجنة امليزانية واملالية
وهي هيئة فرعية جلمعية الدول األطراف.

، أيلول/سبتمربو نيسان/أبريلة خالل دورَيتْ شهدت أعماال دؤوب2012وينبغي أن أقول أن سنة 
حيث كانت املسائل املتعلقة بامليزانية واإلدارة يف صميم مناقشاتنا. وتشهد التقارير اليت ُقدمت لكم على هذه 

وااستطاعلقد.األعمال. وأود على اخلصوص أن أحرص على إبراز جودة ومستوى التزام كل عضو يف جلنتنا
برية من املسائل املتنوعة والشديدة التعقيد، وأن جتد حلوال ملساعدة احملكمة يف أعماهلا يف مع جمموعة كالتكيف

أضيف نقطتني اثنتني: فمن جهة، وخاصة فيما بني الدورات، متكن زمالؤنا بفضل كما أود أن نفس الوقت.
أخرى، وضعت اللجنة إنشاء جمموعات فرعية ضمن اللجنة من إعداد التأمل اجلماعي على حنو مفيد. ومن جهة

رهن إشارة الدول األطراف أول طبعة لدليل صدر مبناسبة االحتفال بالذكرى السنوية العاشرة إلنشاء احملكمة. 

.2002ملتعلقة بامليزانية واملالية منذ عام رؤية عن توجهات اللجنة خبصوص املسائل ا

كما أود أن أعرب عن امتناين للسيد رئيس احملكمة، والسيدة املدعية العامة، والسيدة املسجلة، وأيضا 
جلميع املوظفني الذين تعاونوا معنا سواء من خالل التقارير اخلاصة اليت قدموها لنا أو أثناء خمتلف مناقشاتنا.

خري أن تسمحوا يل بالتقدم بأحر التشكرات إىل السيدة الرئيسة والسادة السفراء كما أرجو يف األ
سنة جديدة، إذ أننا مل حنصر 2012الذين تفضلوا بقبول إدخالنا تغيرياً هاماً على طريقة عملنا. وقد كانت سنة 

نة، مكنتنا من النهوض عالقاتنا يف مقاربة مشرتكة سابقة ألشغالنا. لقد أقمنا عالقات متينة على امتداد الس
بشراكتنا قبل عقد دورات اللجنة وخالهلا وبعدها. وقد زاد ذلك يف عبء العمل على اجلميع، ولكنه يسر على 

فقد خلده اآلن هذا التعاون اجلديد.

يت الرئيسة، أود بعد إذنكم أن أتطرق إىل قضية منهجية قبل أن أذكر أعمالنا.سيد

ساسا على التحكم نقطة انطالق لتقييم النتائج املتعلقة باإلدارة وامليزانية والنظر فيها. ويتحقق هذا األمر باحلرص أ
الدائم يف األموال العامة.

وقد أصبح هذا العمل اليوم خيضع لقيود أشد بالنظر إىل السياق االقتصادي احلايل. غري أن اجلمعية 
أساس 

ICC-ASP/10/Res.4قراركمطلب اللجنة واحملكمة. وقدتفكري
إىل احملكمة، يف حال ما إذا اقرتحت زيادة يف 1

، القسم حاء، ICC-ASP/10/Res.4ر الثالث، القرا، اجلزء األول،)ICC-ASP/10/20(2011شرة ... االوثائق الرمسية ... الدورة الع1
.2الفقرة 
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، أن تعّد وثيقة عمل حتدد بدقة خيارات ميكن من خالهلا ختفيض األرصدة املعتمدة بغية 2013ميزانية عام 
.2013و 2012االحتفاظ بنفس كتلة امليزانية بني عاَمْي 

عدة اليت ُوضعت تشكل مبدأ توجيهيا يتجاوز جمرد اإلطار وقد حتدثت عن "أساس تفكري" ألن القا
السنوي وجيب أن حيكم كل قرار هام تتخذه احملكمة. أما هيئتكم الفرعية اليت هي هذه اللجنة، فقد حرصت 

جهودًا واضحة وحثيثة ومستمرة 2012بامسكم على أن تكون اجلهود املبذولة يف إطار واليتها انطالقًا من عام 
ح ذلك القرار. وستجدون دليال على ذلك يف تقارير اللجنة، وخاصة يف دراسة منوذج امليزانية املخصصة وفقًا لرو 

على اجلمعية دون املساس بأسس عمل ميزانية مستدامة . وطبقا للمنهجية املعتمدة، أُريَد اقرتاح 2013لعام 
طر اجلرائم من العقاب.مؤسستنا القضائية الدولية بالذات، وهي مكافحة ظاهرة إفالت مرتكيب أخ

. وال ختتلف األسس 2012لقد متكنتم من االطالع على حمتوى تقريَرْي اللجنة عن أعماهلا يف عام 
2012نيسان/أبريلاالقتصادية هلذين التقريرين كثريا عما كان احلال عليه يف السنوت السابقة. ويتعلق تقرير دورة 

تها، وكذلك مبسائل اإلدارة و املوارد البشرية. أما تقرير دورة بشكل رئيسي مبسائل تنفيذ امليزانية ومتابع
، فهو يهدف أساسًا إىل معاجلة مسائل املالية وامليزانية إما مباشرة وإما 2012تشرين الثاين/أكتوبرو أيلول/سبتمرب

من خالل أثر القرارات اإلدارية، مع تقدمي حتليل معمق الحتياجات مؤسستنا يف املستقبل.

عن قصد يف حديثي على إلقاء نظرة موجزة على أهم القضايا إىل إطار هذا التدخل، سأقتصروبالنظر
الشاملة.

ففي املقام األول، وفيما يتعلق باملسائل املالية، قدمت اللجنة عدة توصيات بشأن جدول األنصبة 
املقررة، وكذلك خبصوص جتديد موارد صندوق الطوارئ.

مؤقتا حبساب اشرتاكات الدول األطراف2013وصية بأن تقوم يف عام وعليه، ُقدِّمت إىل احملكمة ت
. وينبغي عندئذ أن يستند احلساب 2012وفقًا للجدول الذي اعتمدته األمم املتحدة يف ميزانيتها العادية لعام 

نيتها العادية لعام 
، وأن يتم تكييفه وقفاً للمبادئ اليت يقوم عليها اجلدول.2013

، توجهت احملكمة إىل اللجنة مثاين مرات من أجل اللجوء إىل موارد من صندوق 2012ويف عام 
ة على مليون يورو. ويف تلك املناسبة، أوصت اللجنة باالستفادة من املوارد املتوفر 3.8الطوارئ بلغ جمموعها 

النحو األمثل، وبإعداد سرد الستخدام املوارد اإلضافية املخصصة للموظفني املؤقتني العاملني يف كل برنامج 
رئيسي، بغية ضمان متابعتها بفعالية، وبغية تقدمي تقديرات مستكملة إىل اجلمعية. وإىل حدود هذا التاريخ، 

يف املائة، من املتوقع 98.5يف نسبة 2012ل/ديسمربكانون األو 31أُبلغت احملكمة أنه بتقدير النفقات حىت 
مليون يورو.0.5أال يتجاوز قدر اللجوء إىل الصندوق يف حالة حدوث طوارئ مبلغ 

يوما تقومييا 60ويف هذا الصدد، توصي اللجنة أيضا بأن تبعث احملكمة، على يد رئيسها، ويف غضون 
بني بدقة كيفية استخدام تلك األموال، وذلك بغية ضمان بعد تقدمي طلب استخالص األموال، إحاطة خطية ت

املاضي أن اللجوء إىل هذا نيسان/أبريلاملتابعة املالية للطلبات. وفضال عن ذلك، أبرزنا أيضا يف تقريرنا الصادر يف 
بديلة.الصندوق ينبغي أن يتم باختاذ أكرب قدر من احليطة، حيث أن األمر ال يتعلق يف هذا احلال بطريقة متويل
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وتناولنا كذلك مسألة تعديالت القواعد املالية. ومع موافقتنا على مقرتحات التعديالت، من الضروري 
على املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامأن تواصل احملكمة حوارها مع مراجعي احلسابات لكي يتحقق تنفيذ 

أيسر حنو ممكن.

السعي مع ،املستثَمررأس املالاحلفاظ على برئيسياً االهتمام نوقش استثمار السيولة. واتُّفق على لقد
واضعة يف اعتبارها اليت تتعامل معها يف ذلك،حتديد املصارفإىل حتقيق عائدات كافية. وينبغي للمحكمة

.سياق األسواق املالية املتقلبةيفللمصارفدرجات التصنيف االئتماينإىل و ، إىل األموال السائلةا 

بالنظر إىليف مستواه الراهن، هصندوقبإبقاءاللجنة فأوصترأس املال العامل، وتناول النقاش أخرياً 
.فيما يتعلق بالتدفق النقديحملكمةاوضع قوة 

وأود أيضا أن أضيف أنه فيما يتعلق بتدابري الكفاءة، تراقب اللجنة دورة بعد دورة ما تذكره احملكمة من 
وفر على حماسبة حتليلية متّكن من متابعة مدققة آلثار التدابري املعتمدة لدى احملكمة، مكاسب. ورغم عدم الت

ويف املقام الثاين، وهو يتعلق باملسائل التنظيمية، أوصت اللجنُة احملكمَة بأن تصمم عملية متكن من 
ترتيب احتياجات متويلها وفق أو 

الصفر ألجل أنشطة اإلعالم والتوثيق والتوعية. وال شك أن هذا القطاع حيتمل أن يشهد مزيدا من جتميع موارد 
لة بغية تفعيل خمتلف أجهزة احملكمة. ومن نفس املنطلق أيضا، طلبت اللجنة إىل احملكمة أن تبذل جهودا متكام
املعايري احملاسبية حماسبة حتليلية بأقل تكلفة. واهلدف هنا هو معرفة تكلفة كل نشاط بدقة أكرب. وفيما يتعلق ب

الدولية للقطاع العام

، أوصت اللجنة بأن تشرع احملكمة وأمانة الصندوق جين عليهمموفيما يتعلق بالصندوق االستئماين لل
معاً يف فحص معمق يرمي إىل ختفيف حدة خماطر تقلبات أسعار الصرف.

ويف املقام الثالث، وفيما يتعلق باملسائل اإلدارية، عملت اللجنة هذه السنة على تقدمي اقرتاحات إىل 

مستفيضةات فبعد مناقش
نظام دعم أقساط التأمني للمتقاعدين. أما فيما خيص برامج املوظفني الفنيني املبتدئني، فمن املتوقع االنتهاء من 

وع. وال شك أنكم الحظتم أيضا صياغة عرض عنها خالل الدورة املقبلة للجنة، مما سيمكننا من موافاتكم باملشر 
أننا أوصينا بتحديد االعتمادات املفتوحة املخصصة للتمثيل، وتوفري املعدات 2012يف تقارير اللجنة لعام 

واللوازم، وأيضا ما يتعلق باللجوء إىل اخلرباء االستشاريني. وخبصوص هذه النقطة األخرية، اقرتحت عليكم اللجنة 
من املدهش مالحظة أنه عندما ينخفض القدر و .مع مواءمة طرائق ختصيص امليزانيةحتديد االعتمادات املفتوحة

املخصص للخرباء االستشاريني، يرتفع القدر املخصص للخدمات التعاقدية بنسبة مماثلة.

وفيما خيص نسبة شغور الوظائف ومالك املوظفني، توصي اللجنة بأن يستمر االحتفاظ مبعدل شغور 
يف املائة، إال يف احلاالت اخلاصة املذكورة يف التقرير.8وتوصي كذلك مبعدل شغور إمجايل قدره للوظائف الثابتة، 

لكن أحد االقرتاحات الرئيسية يكمن يف توصية اللجنة القائلة بأن تدرج اجلمعية تكلفة زيادة النظام 
املاضي أيلول/سبتمربا الصادر يف . وأحيلكم طبعاً على تفاصيل تقريرن2013املوحد لألمم املتحدة يف ميزانية عام 
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بشأن هذه املسألة، مع التشديد مسبقا على أنه جيدر منذ اآلن تسوية هذا الوضع، وبصفة خاصة، اجتناب 
حدوث آثار وخيمة على امليزانيات الالحقة من جراء عامل مضاِعف قد يزيد يف تعقيد عملنا.

مة أن تشرتك يف الصندوق املشرتك للمعاشات وباختصار، الحظت اللجنة أن اجلمعية طلبت إىل احملك
املعاشاتتسويةونظامواللوائحاألساسيباء من النظام-3التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة. وتنص املادة 

للصندوق على إمكانية اشرتاك كل مؤسسة خمتصة وكل منظمة حكومية دولية أخرى تطبق النظام املوحدالتقاعدية
شروطمنغريهاو والبدالتللمرتبات

قرار تتخذه اجلمعية العامة بناءا على توصية إجيابية من اللجنة املختلطة، وذلك بعد قبول املنظمة املرشحة بالنظم 
ة، الذي اسُتنسخ عدد معني من 
عناصره من النظام املوحد لألمم املتحدة. وتنبغي اإلشارة أيضا إىل أن احملكمة عرضت نظامها األساسي ونظام 
موظفيها على اللجنة املختلطة، وأن اجلمعية العامة أذنت باشرتاك احملكمة يف الصندوق. وبالنظر إىل خمتلف هذه 

كمة ملزمة بنظام الصندوق، وعليها وفقا لذلك تطبيق العناصر الرئيسية يف النظام العناصر، رأت اللجنة أن احمل
املوحد على موظفيها، ومنها الرتتيب يف الوظائف وجدول املرتبات وغريها من البدالت.

ضرورة اعتماد ثقافة خضوع املوظفني للمساءلة، وهو ما يرتتب عنه وضع آلية للمكافأة على األداء اللجنة على 
اجليد. ويعين ذلك أيضا التوفر على آلية للجزاءات إذا حدث عكس ذلك. ويف هذا الصدد، ذّكرت اللجنة 

وظفني اإلداريني.بضرورة احلصول مسبقا على موافقة اجلمعية قبل إعادة ترتيب أية وظيفة من فئة امل

ويف املقام الرابع، وفيما يتعلق بعمل احملكمة، تدارست اللجنة طويال هذه املسائل مع خمتلف أجهزة 
احملكمة وسعت إىل إقامة صلة دائمة بني األموال املطلوبة وواقع العمل القضائي الذي تستند إليه طلبات التمويل. 

م لكم يف 2013التشغيلي لعام الدعمإطاريفاإلنفاقبنودبعضوهكذا، توصي اللجنة بتخفيض ، حسبما ُقدِّ
املرفق الوارد طي تقريرنا. ومن البنود املشمولة بذلك على وجه اخلصوص تكاليف السفر، واخلدمات التعاقدية، 

4.7ه وكذلك التكاليف التشغيلية العامة يف إطار الربنامج الرئيسي الثالث. ومتثل هذه البنود األربعة مبلغا جمموع

يف املائة من هذه االعتمادات، وهو ما قدره 5، وقد ُقدم اقرتاح ختفيض شامل بنسبة 2013مليون يورو لعام 
يورو، وذلك مع عدم إخضاع الربامج الرئيسية هلذا التخفيض.000530

ال وبغية بلوغ فهم جيد ألعمالنا، أعتقد أنه من املفيد التشديد على نقطة هامة يتضمنها تقريرنا. و 

متكامال يتعلق إما بتخفيضات امليزانيات وإما بنقص عدد الوظائف. وقد حتقق ذلك حسب املناقشات اليت 
أجريت مع احملكمة وبناءا على األنشطة املعلن عنها.

بنا أن نضيف حاًال أن جزءا كبريا من العمل يتوقف على املعرفة املتوفرة عن التوجهات ولكن جيدر
االسرتاتيجية للمحكمة والقرارات القضائية املتخذة خالل السنة املنقضية. ومن املؤكد جداً أن العمل القضائي هو 

هان بالفكرة اليت مفادها أن تقديرات جيب أن حتتفظ اجلمعية يف األذوإضافة إىل ذلك، .احملرك الرئيسي لتوقعاتنا

تتعاون اللجنة باستمرار مع احملكمة من أجل تقييد اللجوء إىل صندوق الطوارئ حباالت الضرورة القصوى فقط.

امس، وفيما يتعلق باملساعدة القانونية، أوصت اللجنة هذه السنة بأن تتبع اجلمعية جمموع ويف املقام اخل
اقرتاحات قلم احملكمة الرامية إىل تغيري أداءات خمتلف التعويضات الشاملة لألفرقة حسب مراحل اإلجراءات 
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. وعليه، فقد قامت جلنتكم 2013مليون يورو ابتداءا من العام 1اجلنائية. فهناك فرصة لتحقيق وفورات تتجاوز 
منطقيا باستخالص نتائج ذلك أثناء إعداد امليزانية للسنة املالية املقبلة.

بشكل ين عليهم
صورة عادية. وال شك أن صارم، بل إن اهلدف هو تكييف املساعدة القضائية مع ما ينبغي هلا أن تُعىن به ب

جوانب أخرى ستكون موضع تأمالت تكميلية فيما بعد، كما هو الشأن خاصة مبسألة العوز ومتثيل األطراف 
خالل مرحلة جرب الضرر. وميكن كذلك إنشاء آليات بديلة من أجل تعديل هياكل قائمة معينة.

نتكم عددا معينا من الوفورات املمكن ويف املقام السادس، وفيما يتعلق مبباين احملكمة، قدمت لكم جل
يورو يف املباين 000120(ومنها على سبيل املثال مبلغ 2013حتقيقها يف مشروع امليزانية الربناجمية لعام 

املؤقتة). وفيما يتعلق باملباين الدائمة، أوصت اللجنة باإلسراع بوضع عملية تنظيمية متّكن من التفكري يف االنتقال 
املباين اجلديدة. وينبغي أيضا للفريق العامل أن يعرض التفاصيل الضرورية لتمكني الدول األطراف اليت النهائي إىل 

عدات اجلديدة اليت ينبغي اقتناؤها.أن أضيف كذلك أن اللجنة سعت من جديد إىل ختفيض تكلفة امل

ويف األخري، انكبت اللجنة على عمل مكتب املراجعة الداخلية للحسابات وصاغت عدة اقرتاحات، 
أخص منها بالذكر االقرتاح املتعلق بأن يتضمن كل تقرير عن مراجعة احلسابات ملخصا للتوصيات السابقة 

ووصفا حلالة تنفيذ تلك التوصيات.

جمددا بأن اتقدم بأحر تشكرايت إىل مجيع موظفي احملكمة الذين استطاعوا العمل مرة أخرى امسحوا يل 
مبعنويات ممتازة مع أعضاء اللجنة. وقد كان العمل طبعا عمال دؤوبا أكثر يف هذه السنة، لكن القيام به جرى 

بروح احلوار والشراكة اليت تنبغي اإلشارة إليها.

لجنةالأما أنا، وبصفيت رئيس 
، وال أخفي عليكم فخري بكوين من أعضاء هذه اللجنة.2012أعمالنا أثناء عام 

سأتقدم بعبارة شكر أخرية، ال إىل الفاعلني اليوميني يف مؤسستنا القضائية الدولية، بل إىل وختاماً 
أنتم بفضل أعمالكم وتوجيهاتكم والتزامكم تعطون لعملنا كامل معناه. فال شيء يف اجلمعية بكل بساطة. ف

اجتماعاتكم يتسم بالتفاهة، وقراراتكم تشكل حتديات موجهة إىل احملكمة طبعا، ولكنها أيضا حتديات إىل 
جلنتكم املعنية بامليزانية واملالية. لكم فائق الشكر على ذلك.
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ائققائمة الوث
ICC-ASP/11/1املؤقتجدول األعمال

ICC-ASP/11/1/Add.1املؤقتاألعمالجدوليفاملدرجةللبنوداملشروحةالقائمة
ICC-ASP/11/2القانونيةاملساعدةبشأناملكتبتقرير

ICC-ASP/11/2/Add.1القانونيةاملساعدةبشأنالتقرير األول للمكتب
ICC-ASP/11/3العامللقطاعالدوليةاحملاسبيةاملعايريتنفيذنعاملرحلياحملكمةتقرير
ICC-ASP/11/4املاليةوالقواعداملايلالنظامعلى[املقرتح إدخاهلا]التعديالتبشأناحملكمةتقرير
ICC-ASP/11/5قرير ت
ICC-ASP/11/6يمية]التنظ[بنيتهاعناحملكمةتقرير
ICC-ASP/11/7البشريةاملواردإدارةعناحملكمةتقرير
ICC-ASP/11/8٢٠١١لعام براجمهاوأداءالدوليةاجلنائيةاحملكمةأنشطةعنتقرير
ICC-ASP/11/9صعيد حتقيق وفورات عن طريق حتسني النجاعة]علىتقدمها حال [عنالسابعاحملكمةتقرير

ICC-ASP/11/10الدوليةاجلنائيةللمحكمة٢٠١٣لعاماملقترحةلربناجميةاامليزانية
ICC-ASP/11/10/Corr.1(صدر باإلنكليزية والفرنسية فقط)1التصويب -الدولية اجلنائيةللمحكمة٢٠١٣لعاماملقترحةالربناجميةامليزانية
ICC-ASP/11/10/Corr.2(صدر باإلنكليزية والفرنسية فقط)2التصويب -لية الدواجلنائيةللمحكمة٢٠١٣لعاماملقترحةالربناجميةامليزانية

ICC-ASP/11/11 فيها[تقرير احملكمة عن عملية امليزنة[
ICC-ASP/11/12٢٠١١ديسمرب/األولكانون٣١إىليناير/الثاينكانون١منللفترةاملاليةالبيانات
ICC-ASP/11/13٢٠١١ديسمرب/األولكانون٣١إىليناير/الثاينكانون١لفترة منل[للمجين عليهم]االستئماينللصندوقاملاليةالبيانات
ICC-ASP/11/14يوليو/متوز١منالفترةخالل[للمجين عليهم]يناالستمئاالصندوقإدارةجملسومشاريعأنشطةعناألطرافالدولمجعيةإىلتقرير

٢٠١٢يونيو/حزيران٣٠إىل٢٠١١
ICC-ASP/11/15التاسعة عشرةية واملالامليزانيةجلنة تقرير
ICC-ASP/11/16٢٠١٢يونيو/حزيران٣٠ميزانيتها حىتتنفيذصعيدعلىالدوليةاجلنائيةاحملكمةأداءعنتقرير
ICC-ASP/11/17الدوليةاجلنائيةللمحكمةالعاماملدعينائبانتخاب
ICC-ASP/11/18الدوليةاجلنائيةحملكمةااملعنية برتشيحات قضاة اللجنة االستشاريةقرير (تاتاملعنية بالرتشيحتعيني أعضاء اللجنة االستشارية(
ICC-ASP/11/19الدوليةاجلنائيةاحملكمة[رئيس قلم]انتخاب

ICC-ASP/11/19/Add.1الدوليةاجلنائيةاحملكمة[رئيس قلم]انتخاب بشأنتوصيةمشروع
ICC-ASP/11/21احملكمةأنشطةعنتقرير
ICC-ASP/11/22 املشاركة يف اإلجراءات][تقرير احملكمة عن
ICC-ASP/11/23اكاشتراتسديدعناملتأخرةالدولعناملكتبتقرير
ICC-ASP/11/24التكاملعناملكتبتقرير
ICC-ASP/11/25تقرير األمانة عن التكامل
ICC-ASP/11/26كامًالتنفيذًاوتنفيذهالدوليةاجلنائيةللمحكمةاألساسيروماعاملية نظامحتقيقإىلالراميةالعملطةخعناملكتبتقرير
ICC-ASP/11/27املستقلةالرقابةآليةعناملكتبتقرير
ICC-ASP/11/28التعاونعناملكتبتقرير
ICC-ASP/11/29التعاونعدمعناملكتبتقرير
ICC-ASP/11/30الدوليةاجلنائيةاالستراتيجي للمحكمةالتخطيطعمليةعناملكتبتقرير
ICC-ASP/11/31باحلوكمةاملعينالدراسيالفريق

ICC-ASP/11/31/Add.1األطرافالدولمجعيةإىلاألولاحملكمةتقرير:املستفادةالدروس: باحلوكمةاملعينالدراسيالفريق
ICC-ASP/11/32األضراروجرب[للمجين عليهم]االستئماينوالصندوقررة]عناملكتبتقرير
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ICC-ASP/11/33الدوليةاجلنائية]احملكمة[موظفي جمال تعينييفاجلنسنيبنيوالتوازنالعادلاجلغرايفالتمثيلعناملكتبتقرير
ICC-ASP/11/34]للمجين عليهم[جملس إدارة الصندوق االستئماين ]عضاءالرابع ألنتخاب الا[
ICC-ASP/11/35الرقابةجلنةأنشطةعنتقرير
ICC-ASP/11/36تقرير الفريق العامل املعين بالتعديالت
ICC-ASP/11/37 والقواعد املاليةاملايلعلى النظام ]املقرتح إدخاهلا[تقرير احملكمة عن التعديالت
ICC-ASP/11/38 فيما يتعلق املنقحةاالسرتاتيجية
ICC-ASP/11/39التكاملبشأناحملكمةتقرير
ICC-ASP/11/40املاضي واحلاضر واملستقبل][فيما يتعلق املنقحةتهاتقرير احملكمة عن اسرتاتيجي :
ICC-ASP/11/41اإلثباتوقواعداإلجرائيةمن القواعدمكرَّراً ١٣٢القاعدةباحلوكمة عناملعينالدراسيالفريقتقرير
ICC-ASP/11/42العامللقطاعالدوليةاحملاسبيةاملعايريتنفيذعناحملكمةتقرير
ICC-ASP/11/43نية القانواحملكمة للمساعدةجوانب نظاممن أربعةبشأناحملكمةقلمأعدهتكميليتقرير
ICC-ASP/11/44هلا]رةرَّ املقأنصبة االشرتاكاتجدول[وضعطريقةبشأناحملكمةتقرير
ICC-ASP/11/45الصفريةوامليزنةميزانيتهاعمليةعنمةاحملكتقرير
ICC-ASP/11/46للمحكمة][البنية التنظيميةعنتقرير
ICC-ASP/11/47بالترشيحاتاملعنيةاملعين باللجنةللمكتبالتابعالعاملالفريقتقرير

ICC-ASP/11/L.1 للمحكمة اجلنائية الدوليةسي األسامشروع تقرير الدورة احلادية عشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما
ICC-ASP/11/L.2مشروع تقرير جلنة وثائق التفويض
ICC-ASP/11/L.3 تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف قرار:مشروع

ICC-ASP/11/L.3/Rev.1 تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطرافقرار:مشروع
ICC-ASP/11/L.4 لتوزيعاألنصبةوجدول،2013لعامالعاملاملالرأسوصندوق،2013عاملالربناجميةيزانيةاملبشأناألطرافالدولمجعيةقرارمشروع

الطوارئوصندوق،2013لعاماالعتماداتومتويلالدولية،اجلنائيةاحملكمةنفقات
ICC-ASP/11/L.4/Rev.1 لتوزيعاألنصبةوجدول،2013لعامالعاملاملالرأسوصندوق،2013عاملالربناجميةيزانيةاملشأنباألطرافالدولمجعيةقرارمشروع

الطوارئوصندوق،2013لعاماالعتماداتومتويلالدولية،اجلنائيةاحملكمةنفقات
ICC-ASP/11/L.5 بشأن املباين الدائمةقرارمشروع

ICC-ASP/11/L.5/Rev.1 باين الدائمةبشأن املقرارمشروع
ICC-ASP/11/L.6 بشأن التعاونقرارمشروع

ICC-ASP/11/L.6/Rev.1 بشأن التعاونقرارمشروع
ICC-ASP/11/L.6/Rev.2 بشأن التعاونقرارمشروع

ICC-ASP/11/L.7 بشأن التكاملقرارمشروع
ICC-ASP/11/L.7/Rev.1 بشأن التكاملقرارمشروع
ICC-ASP/11/L.7/Rev.2بشأن التكاملقرارروع مش

ICC-ASP/11/L.8 قرارمشروع
ICC-ASP/11/L.8.Rev.1 قرارمشروع

ICC-ASP/11/L.9 بشأن آلية الرقابة املستقلةقرارمشروع
ICC-ASP/11/L.10 د اإلثباتتعديل القواعد اإلجرائية وقواع:قرارمشروع

ICC-ASP/11/L.10/Rev.1 تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات:قرارمشروع
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