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جمعية الدول األطراف

شرةثانية عالدورة ال
٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨- ٢٠،الهاي

حوكمةتقرير المكتب بشأن الفريق العامل المعني بال

مذكرة من األمانة

، يقدم هنا ٢٠١٢رين الثاين/نوفمرب شت٢١املؤرخ يف ICC-ASP/11/Res.8من القرار ٤٠ة مبوجب الفقر 
التقرير اذ. ويتضمن هةلنظر اجلمعية تقريرا عن الفريق العامل املعين باحلوكممكتب مجعية الدول األطراف 

مسية اليت أجراها الفريق الدراسي مع احملكمة.املشاورات غري الر جنتائ
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دمةمق-أوال
مجعية الدول األطراف مبوجب قرار ") دراسي("الفريق الوكمةاملعين باحلالدراسي الفريق ئ أنش-١

"(1)٢٠١٠كانون األول/ديسمرب يف  ("اجلمعية") 
نما حتافظ كليا على 
استقالليتها القضائية[..]"؛ و"تيسري هذا احلوار بغية حتديد املسائل اليت تتطلب مزيدا من العمل بالتشاور 

مع احملكمة وصياغة توصيات للجمعية من خالل املكتب."
يحملكمة واجلمعية معززا بذلك اإلطار املؤسسالعالقة بني ا٢٠١١يف وتناول الفريق الدراسي -٢

رة شافعالية اإلجراءات اجلنائية. وتبعا لطلبات من اجلمعية يف دورتيها العمن يدا مز ُمضفيا داخل احملكمة و 
(2).٢٠١٣و٢٠١٢طراف طيلة عامي واحلادية عشرة تواصل احلوار بني أجهزة احملكمة والدول األ

(3)ملعين باحلوكمةوأحاطت اجلمعية احلادية عشرة علما بتقرير املكتب عن الفريق الدراسي ا-٣

اليت مت ، وهي الواليةواحدةسنةً كتب متديد والية الفريق الدراسي إىل املتوبالتوصيات الواردة فيه وطلب
من أجل مواصلة تيسري احلوار. وباإلضافة إىل ذلك أيدت اجلمعية (4)متديدها أصال يف العام السابق

اليت ترمي إىل ءات اجلنائية للمحكمة والتوصيات
(5)حتسني شفافية عملية امليزنة وقابليتها للتنبؤ.

عني املكتب السفري هاكان إمسغورد (السويد) رئيسا للفريق ٢٠١٣رايشباط/فرب ١٢بتاريخ و -٤
الدراسي باإلضافة إىل تعيني منسقني للمجموعتني:

اإلجراءات اجلنائية: املنسقان مها السيد كاري سكوت  فعالية-١
َعني آب/أغسطس ١٣كميس (أسرتاليا) والسيد توماي هنكت (هولندا). وبتاريخ 
تبعا ملغادرة السيد كاري املكتب السيد شاهزاد شرانيا (اململكة املتحدة) منسقا جديد 

سكوت ليميس.
للتنبؤ يف عملية امليزانية: املنسق كالوس كّلر : تعزيز الشفافية والقابليةة-٢

.(أملانيا)
إىل ٢٠١٣أيلول/سبتمرب ٢٧إىل اير لثاين/يناناجتماعا من كانو ١٥عقد الفريق الدراسي و -٥

جانب اجتماعات عديدة غري رمسية عقدها املنسقون مع الدول األطراف وأجهزة احملكم.
يف السنة املاضية ويتضمن عددا من هذا األخريطاتانشويصف هذا التقرير عن الفريق الدراسي-٦

التوصيات املتعلقة مبواصلة عمله واملسائل اليت مت حتديدها باعتبارها تتطلب مزيدا من العمل أو حيث 
يتطلب األمر مزيدا من الدراسة.

__________________________

(1)ICC-ASP/9/Res.2
(2)ICC-ASP/10/Res.5 عن احلوكمة، ٣٨إىل ٣٥الفقراتICC-ASP/11/Res.8 عن احلوكمة. ٤٥إىل ٣٨، الفقرات
(3)ICC-ASP/11/31
(4)ICC-ASP/10/Res.5
(5)ICC-ASP/11/Res.8
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وسبل المضي ُقدماتقييم الفريق الدراسي- ثانيا

إىل احلوار توليها واصلت الدول األطراف واحملكمة (أج-٧
من الواضح و .اجلاري

الدراسي أثبت فائدته باعتباره املنتدى األول للدول األطراف للنظر يف التعديالت املقرتحة لتسريع 
. ومتت يف إطارهاالعمل وقف اإلجراءات ا

التوصية أيضا بتعيني منسق إضايف يكون دوره النظر يف مسألة منفصلة وتقدمي تقرير عنها تقع حتت والية 
.فريق الهاي العامليف إطار ولكنها ختضع لعملية التيسري الفريق الدراسي

مسائل جديدة تناول أنه ميكن على أساس أكثر سييد والية الفريق الدراداملالئم متمنأنه ويبدو-٨
إذا لزم األمر.،٢٠١٤يف العام 

المجموعة األولى- ثالثا

ألساسي أن الرتكيز ااُتُِّفق على ٢٠١٢عمل الفريق الدراسي خالل العام تأسيسا على -٩
ة ولويعمال مبجاالت األإلجراءات واإلثبات ("القواعد")كمة لاحملقواعد لالستعراض ينبغي أن يكون على 

وأنه ينبغي القيام باالستعراض (6).عن الدروس املستفادة٢٠١٢عام ول اليت وردت يف تقرير احملكمة األ
طراف.وح من التعاون بني احملكمة والدول األيف ر 
ايل، هناكالقانوين احلطار إىل اإلنه بالنظرعلى خارطة طريق تقر بأ٢٠١٠افقت اجلمعية يف و و -١٠

دون و (7)التوصيات املقرتحة للقواعد.حاجة إىل تيسري حوار منظم بني أصحاب املصلحة الرئيسيني بشأن 
من خالل خارطة الطريق من من النظام األساسي مت تشجيع املشاركني على العمل ٥١املساس باملادة 

وافقت اجلمعية على أن و اقرتاحات تتعلق بتعديل القواعد.أجل تفادي مقاربة متباينة وغري منظمة ألي 
أي عملية لالستعراض ينبغي أال تكون مدفوعة باعتبارات امليزانية فقط؛ وبدل ذلك فإن العامل الدافع 

وعالوة على ذلك، فقد ُفهم أن هذه اإلجراءات بصورة نزيهة وسريعة.تتم مباشرة يكون ضمان أن 
عدَّل إذا لزم األمر لالستخدام يف ابعها وأن خارطة الطريق نفسها ينبغي أن تُ العملية طويلة املدى يف ط

(8).السنوات القادمة

. أوال ستقوم احملكمة من راحل الرئيسية يف إطار خارطة الطريق املتفق عليهاعدد من املهناك -١١
الة التوصيات املتعلقة خالل فريقها العامل املعين بالدروس املستفادة ("فريق الدروس املستفادة") بإح

٢٠١٣
سيضع الفريق الدراسي اللمسات األخرية على آراء أو توصيات أخرى وإحالتها ٢٠١٣شهر أيار/مايو 

سيقدم فريق الدروس املستفادة تقريرا ٢٠١٣إىل فريق الدروس املستفادة. ثالثا، يف شهر آب/أغسطس 

__________________________

-ICCتسع جمموعات وأربع وعشرون جمموعة فرعية كان من املقرر أن ختضع ملزيد من إعمال النظر بعمق؛ (6)
ASP/11/31/Add.1.

(7)ICC-ASP/11/31.املرفق األول ،
(8)ICC-ASP/11/31
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إىل الفريق الدراسي. رابعا، جيب على الفريق الدراسي إحالة التوصيات النهائية بشأن اقرتاحات تعديل 
يوما على األقل قبل انعقاد اجلمعية الثانية عشرة.٦٠القواعد إىل الفريق العامل املعين بالتعديالت 

املكرسة للمجموعة األوىل حبضور ممثلني عن احملكمة دراسي قدت اجتماعات الفريق العُ و -١٢
الفريق الدراسي أول سلم ارطة الطريق، توفقا خلآذار/مارس، و ٢٧بتاريخ و وأصحاب املصلحة املهتمني. 

يركز على ثالث جمموعات، أال وهي "املرحلة التمهيدية" فادة كان فريق الدروس املست، يشري إىل أن التسع
استعراض وكان املسائل املشرتكة بينهما" و"مقر احملكمة". و و"العالقة بني املرحلتني التمهيدية واالبتدائية 

راج تغيريات احملكمة للمجموعات يهدف إىل حتديد طرق لتسريع اإلجراءات وحتسينها سواء من خالل إد
املناقشات اجلارية يف فريق الدروس املستقاة من نتيجة وأي ،يف املمارسة أو يف النظام الداخلي للمحكمة

النتائج اإلضافية ٢٠١٣سيتم تبليغها بسرعة للدول. وأشار الفريق الدراسي إىل أنه يرحِّب بأن يتلقى يف 
، حىت ولو مت تلقيها خارج املُهل الزمنية الواردة يف دةاففريق الدروس املستاجلارية بني مناقشات لاملتوقعة ل

خارطة الطريق. 
الذي الفريق الدراسي التقرير الثاين لفريق الدروس املستفادة استلم آب/أغسطس ١٦بتاريخ و -١٣

مبا يف ذلك التشاور ،يف هذه السنة ومستقبال إىل جانب تطور ممارسات العمليعرض عمل هذا األخري 
االستشارية املعنية بالنصوص القانونية يف مرحلة سابقة على ما هو وارد يف خارطة الطريق ممهدا مع اللجنة 

ت احملكمة عن انفتاحها لتعديل خارطة الطريق يف .وفعاليةالطريق لعملية تشاور أكثر مرونة بذلك  وعربَّ
هذا الشأن.

لزيادة فعالية اإلجراءات املختلفة كمة حملاوأشار إىل جهود للتقرير الفريق الدراسي عن تقديره وعّرب -١٤
حتليل املسائل بسرعة فريق الدروس املستفادة واصلت ريق الدراسي أن احملكمة من خالل اجلنائية. وأقر الف

واقرتاح تعديالت ملموسة للقواعد على أساس جماالت وحتديدها، الرئيسية املتعلقة بالدروس املستفادة 
األول عن الدروس املستفادة. وقام فريق الدروس املستفادة باإلضافة إىل ذلك األولوية الواردة يف التقرير

تقديره وعربَّ الفريق الدراسي عن .خطة طموحة ملزيد من العملرسم ممارسات عمل فعالة و وضعب
أو خالل العروض على حد سواء. كما عربَّ الفريقينات يف الوقت املالئم اليت قدمتها احملكمة كتابةً للتحي

احملكمة بشأن التعديالت املقرتحة املعتمدة يف الوقت ةبتلقي معلومات عن جتربالدراسي عن اهتمامه 
الفعال لنائب الرئيس خنراط شخصي وااللالفريق الدراسي بوجه خاص عن تقديره لاللتزام ااملناسب. وعربّ 

القاضي موناغنغ، رئيس فريق الدروس املستفادة.
مر بالعمل ذي علما إذا لزم األ، يف عمله املستقبلي، عن اهتمامه باإلحاطةيوعربَّ الفريق الدراس-١٥

إىل حتسني كفاءة احملكمة.يرمي ارجيني خمصلحة أصحاب من الصلة 

١٠٠أ) اقرتاح تعديل القاعدة 

ل يدبتعملموسة توصية ،٢٠١٣آذار/مارس ٢٧املؤرخ يف ،ضم التقرير أيضاوفقا خلارطة الطريق -١٦
(مقر احملكمة) يف تقرير احملكمة يف أغسطس ’ ياء‘اليت مت حتديدها يف إ١٠٠القاعدة 
من النظام ٣من املادة ٣قرة الفعلى النحو املتوخى يف ختاذ القرار الإجراء ١٠٠عدة اقالضع . وت٢٠١٢

. وينص االستئناف)، لتعيني مقر بديل إلجراءات احملكمة (املرحلة التمهيدية أو االبتدائية أو يسسااأل
ريق لفمن املقرر أن ينظر التعيني مقر بديل. ومبقتضى خارطة الطريق كان أكثرالتعديل على عملية سريعة 

هذا األخري بنهاية أيار/مايو خرى إىل املستفادة وإحالة آراء وتوصيات أفريق الدروسالدراسي يف توصيات 
بني املراسالت الالحقة إعداد التوصيات إىل جانب ر يف املبكِّ لجنة االستشارية الالخنراطتيجة ن. و ٢٠١٣

مت تسريع العملية.٢٠١٣لفريق الدراسي واحملكمة يف نيسان/أبريل وأيار/مايو ا
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، عقد الفريق الدراسي اجتماعات عديدة ومشاورات مع ٢٠١٣يف نيسان/أبريل وأيار/مايو -١٧
بالتفصيل. وعلى أساس عن آرائه فيها الفريق عّرب ١٠٠احملكمة بشأن التوصية األصلية بتعديل القاعدة 

تضمنت صيغة ٢٠١٣أيار/مايو ١٣هذه االجتماعات واملراسالت أعدت احملكمة توصية منقحة بتاريخ 
أيار/مايو ٣٠لفريق الدراسي االقرتاح املنقح بتاريخ اوأيد(9).١٠٠منقحة للتعديل املقرتح للقاعدة

أبلغ رئيس الفريق الدراسي و (10).٢٠١٣أيار/مايو ٣١ق الدراسي يوم للفريتقرير منقح عميم ومت ت٢٠١٣
فريق أيد٢٠١٣حزيران/يونيه ٥وبتاريخ (11).رسالةبواسطة تطور لبااحملكمةَ السفري هاكان إمسغورد 

ية نوافقت اجللسة العلوالحقا (12).١٠٠ق بتعديل القاعدةعلالتعديالت يف نيويورك االقرتاح املنقح املت
على أن تقرتح من النظام األساس٥١(ب) من املادة ٢لفقرة وفقا ل٢٠١٣متوز/يوليو ١١يف ضاة للق

وبعث الرئيس سونغ برسالة (13).١٠٠على الدورة الثانية عشرة جلمعية الدول األطراف تعديل القاعدة 
(14).٢٠١٣أيلول/سبتمرب ٤إىل رئيس اجلمعية بتاريخ 

١٦٨ب) اقرتاح تعيد القاعدة 

النتائج ٢٠١٣ارطة الطريق وتبعا إلشارة الفريق الدراسي إىل أنه يرحِّب بأن يتلقى يف وفقا خل-١٨
الزمنية يها خارج املُهل ، حىت ولو مت تلقِّ اجلارية بني فريق الدروس املستقاةلمناقشات لاإلضافية املتوقعة 

املتعلقة بالشهادة املسجلة ٦٨دة ح فريق الدروس املستفادة تعديل القاعالواردة يف خارطة الطريق، اقرت 
(15)س.آب/أغسط١٦سلفا يف تقريره السنوي الثاين يف 

يهدف التعديل املقرتح إىل تقليص طول إجراءات احملكمة اجلنائية الدولية وتبسيط عرض األدلة و -١٩
مراعاة د، مع االت اليت ميكن فيها إدراج الشهادة املسجلة سلفا يف حالة عدم مثول الشاهوذلك بزيادة احل

عدة االقاملعدلة ال تقلص من نطاق ٦٨ن القاعدة أهم التعديل ملبادئ النزاهة وحقوق املتهمني. وفُ 
من ٦٨املادة من ٣املعدلة ال متس بالفقرة ٦٨عدة ا(ب) األصلية. ومتت اإلشارة أيضا إىل أن الق٦٨

العدالة"، اليت مل تُعرَّف، ينبغي أن عبارة "مصاحلأن رأي مفادهعن عربأُ نظام روما األساسي. وأخريا 
من اإلشارات إىل العبارة يف القواعد والنظام األساسي.اتُفحص مبا أن هناك عدد

ظر يف مت النتبعا ملراسالت بشأن االقرتاح قدم الفريق الدراسي رأيه لفريق الدروس املستفادة و و -٢٠
بالتعديالت قبل اجلمعية الثانية عشرة.ىل الفريق العامل املعينوتأييده وإحالته إاقرتاح منقح 

__________________________

(9)ICC-ASP/11/31/Add.1ألف./، املرفق األول
، املرفق ICC-ASP/12/37/Add.1أدرج تقرير الفريق الدراسي الذي يؤيد التوصية ويتضمن موجزا لآلراء اليت عرب عنا كمرفق يف (10)

باء./األول
(11)ICC-ASP/12/37/Add.1.املرفق األول/جيم ،
املرجع نفسه، يورد املرفق األول/دال مراسالت بالربيد اإللكرتوين بني السفري بول زيغر ونائب الرئيس موناغنغ، تشري إىل هذه (12)

التطورات.
.٢٠١٣متوز/يوليو ٢٣مؤرخة يف (13)
املرجع نفسه، املرفق األول/واو.(14)
املرجع نفسه، املرفق الثاين.(15)



ICC-ASP/12/37

637-A-151013

طة الطريق املنقحةر ج) خا
بقي قيد االستعراض لضمان تَ ساتنص خارطة الطريق اليت أ-٢١

متت اإلشارة إىل أن الفريق الدراسي ينبغي أن يبدأ هذا االستعراض ٢٠١٣استمرار فعاليتها. وخالل 
.اآلخذة يف التطورالعملممارسات يف ضوء التجربة األوىل و أصال يق خلارطة الطر 

فريق الدراسي أربع لقون املشاركون لسِّ وباإلضافة إىل مناقشة أوىل داخل الفريق الدراسي قدم املن-٢٢
ممكنة خلارطة الطريق:عديالت ت

تعديالت تتعلق بة ي اقرتاحات من احملكمتلقِّ من إدراج آجال مرنة لتمكني الفريق الدراسي -١
وخارجها.يف خارطة الطريق اآلجال احملددة يف لقواعد ا

حيث يتم ،فريق الدروس املستفادة واللجنة االستشاريةبني إقرار املمارسة احلالية للتشاور و -٢
قبل تقدمي التعديالت املقرتحة إىل الفريق الدراسي.،متثيل أجهزة احملكمة األخرى

راء بشأن التعديالت املقرتحة بني مرن لآلتبادلٍ اآلخذة يف التطور لعملالممارسةإدراك و -٣
طريق.زيادة كفاءة خارطة الاحملكمة والفريق الدراسي من أجل 

اقرتاحات احملكمة الفريق الدراسي بالنظر أوال يف أن يُدرج يف خارطة الطريق إمكانية قيام و -٤
(16)الطابع املؤسسي.تعديالت مواد نظام روما األساسي ذات املتعلقة ب

ه خارطة الطريق املنقحة الذي اعتمدمراسالت قائمة على مشروع دراسي لفريق الاتبادل -٢٣
منية فقد سلط الفريق الدراسي الضوء على احلاجة جال الز املنسقون؛ وبينما مت دعم املرونة فيما يتعلق باآل

علق بإمكانية قيام احملكمة بتقدمي ا يتم. وفياملقرتحةتعديالتناقشات الختصيص وقت كاف ملإىل 
الدول تعديالت ملواد من نظام روما األساسي ذات طابع مؤسسي مت تنقيح االقرتاح متاشيا مع تعليقات 

طراف.األ
م ذات ال سيما فيما يتعلق باألحكا،ما األساسينظام رو لدراسي مسألة تعديالت الفريق اناقشو -٢٤

حكام يف إطار املمكن التعامل مع تعديالت حمتملة هلذه األمن ذا كانالطابع املؤسسي حصرا، وما إ
وقرر الفريق الدراسي عدم تعديل خارطة الطريق يف هذا الشأن مع إبقاء املسألة قيد .خارطة الطريق

االستعراض.
الطريق املنقحة (املرفق األول).ارطةوتبعا للمشاورات أيد الفريق الدراسي خ-٢٥

: تعزيز شفافية عملية الميزنة وقابليتها للتنبؤةنيالمجموعة الثا-رابعا
من الفريق ،،("اجلمعية")يف نظام روما األساسية الدول األطراف يطلبت مجع-٢٦

،("اللجنة")]ةمع احملكمة واللجنة [امليزانية واملالي"العمل)الدراسي املعين باحلوكمة ("الفريق الدراسي"
يف قامت اجلمعية يف بغية تعزيز شفافية عملية امليزنة وقابليتها للتنبؤ". و ريق الهاي العامل، بالتشاور مع ف

(...) الوالية لعام آخر عشرة بتمديد 
الثانية عشرة."

__________________________

باب الثالث عشر: األحكام اخلتامية.من نظام روما األساسي، ال١٢٢املادة (16)
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زا ) برنامج عمل؛ و(ب) خمططا مركَّ ١(فريق الهاي العاملنظر ىل ويتضمن هذا التقرير املقدم إ-٢٧
عملية امليزنة.النهائية من الفريق الدراسي عنتوصيات الو(ج) جمموعة من ؛ملناقشات الفريق الدراسي

ل:مع(أ) برنامج ال

ية مع أجهزة احملكمة املعنية الفريق الدراسي مشاورات غري رمسىقد دورات غري رمسية أجر قبل عَ -٢٨
علمية التيسري يق الدراسي يف اجتماعه األول أن وأكد الفر . ات غري حكوميةممنظلجنة إىل جانبوال
. ويف نفسا أيضا لعملية متابعةني كالتم، بغية ٢٠١٢ىل التقدم احملرز يف مناقشات إتستند بصورة كبرية س
الصلة ذات العواصمبعد مشاورات يف ، وذلك املد إىل تقدمي و قت متت دعوة الوفالو 

ت االفرصة للتعليق على اختيار املوضوعدلوفو لاالجتماع الثاين للفريق الدراسي أُتيحت . ويف إن أمكن
تسليط الضوء على مسائل جديرة بالتناول.رين إىل جانب املقدمة من امليسِّ 

لألجهزة املعنية يفمسح ما و، وهق الدراسي على تواصل مع احملكمة طيلة العمليةيكان الفر و -٢٩
زة بصورة جيدة.يق جللسات مركَّ دقومسحت هذه املقاربة بإعداد 

) دورة امليزانية١د مت حتديد املسائل اآلتية: (دو -٣٠
و(ج) صندوق الطوارئ؛ و(د) ؛ و(ب) العالقة بني اجلمعية واللجنة؛ قضائيزمين ل جدو واالفرتاضات و 

، مبعىن إدخال املعايري ة؛ و(ه) مقاربات جديدة للمحاسبة وامليزناملستفادة من مفاوضات امليزانيةالدروس

مناقشة-باء

الزمني القضائيجدول فتراضات والاالالميزانية و ةدور - ١

هم بوجه كان من امليف هذا الشأنو .دورة السنوية للميزانيةالاسي على ر دلحملكمة الفريق ااأطلعت-٣١
احلوار مع احملكمة تعزيز مع التخطيط احمللي للميزانية بواسطة ة

مبادئ احملاسبة والشفافية والقابلية للتنبؤ أمورا وقد اُعتربت وبأدوات معلومات أفضل يف متناول اليد. 
رئيسية ألي تدابري مستقبلية كجزء من عملية تيسري امليزانية.

ستمر أن تسس افرتاضات امليزانية جددت بعض الوفود الرغبة يف وفيما يتعلق بفهم أعمق أل-٣٢
القضائية ذات الصلة، ومن للنشاطات راهنةعن احلالة الإبالغها بانتظام بالتحيينات احملكمة يف 
-ICCيف شكل جدول قضائي كما أشارت إليه اجلمعية يف القرار أن يكون ذلك املستحسن 

ASP/11/Res.1 . هذا التحيني تقديرات مستوى النشاطات القضائية املتوقعة، وعدد ويُفرتض أن يشمل
(17)إىل جانب أي حتقيق متبقي.احلاالت املتوقعة، والتحقيقات، والقضايا واحلاالت قيد الدراسة األولية

يف اإلحاطاتالعامل أو (ب)يامتكرر (أ) يف فريق الهساس على أالتحيينات ههذميكن تقدمي و 
العامل.ايالدبلوماسية أو أحيانا يف فريق اله

__________________________

(17)ICC-ASP/11/11 ٢١، الفقرة.
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رحب الفريق الدراسي بإعالن احملكمة مجع كل املعلومات اهلامة ذات الصلة بعملية امليزنة يف  و -٣٣
احد بغية توفري مصدر نصي شامل من اخلربة للزمالء القادمني اجلدد وأولئك الذي يرغبون يف كتيب و 

هذه الوثيقة باملصادر املوجودة وحتيينها، إذا لزم األمر، وميكن 
دراسي أنه من املالئم . ويَعترب الفريق الاالعامة جلنة امليزانية واملالية و سياسة ا كمرفق لدليل الإدراجه

يزانية ومعلومات املتعلقة باملرئيسية املراحل الالوثيقة، مبا يف ذلك إدراج جدول زمين لدورة امليزانية يف هذه
(18)هامة أخرى ترتتب عنها آثار عملية لكل من احملكمة والدول األطراف على حد سواء.

طراف باملمارسات احلالية املتعلقةى أمهية مواصلة إعالم الدول األعللفريق العامل الضوء ط اسلّ و -٣٤
بالنسبة امليزانية والتخطيط هلا وضع عن مر يعد مؤشرا واحدا ممكنا بتوقع امليزانية وتنفيذها، مبا أن هذا األ

مبا ، ةاجلمعية مباشر لتوقع التنفيذ الذي يسبق أعلى مستويات الدقة ن تكرس ينبغي أطراف. و لدول األإىل ا
قة بامليزانية إىل حد كبري.أن هذا حيدد املناقشات املتعل

ميكن املقررة األنصبةنه يف سنوات تشهد تغريا يف على أومت تسليط الضوء أيضا من بعض الوفود -٣٥
يف اإلشارة أن تواصل احملكمة درجة كبرية. ومن مث، من املستحسن للمبلغ واجب الدفع أن يتغري إىل

تصبح فيه املعلومات متاحة إىل احلد الذي املقررة القادمة يف األنصبة اتمهة إىل التغيري خطابات املسا
للمحكمة.

العالقة بين الجمعية واللجنة - ٢

عمل مع بتعزيز اليف الفريق الدراسي، عربت الوفود عن اهتمامها ٢٠١٢على غرار مناقشة -٣٦
ئيس اللجنة إىل جانب سبعة اعا غري رمسي مع ر اللجنة. وباالستناد إىل ذلك، نظم فريق العمل اجتم

د سواء على أمهية هذه لجنة على حنيسان/أبريل. وشددت الوفود والقبل دورة اللجنة يف أعضاء 
ميكن أن تشكل سابقة ملزيد من أن هذه املبادرةءةة وعربت عن رأي كفاياالتصاالت غري الرمس

املنظمات غري احلكومية أن يتم تقدمي إجيازهم هلما االجتماعات من هذا القبيل. وعرض على احملكمة و 
عن جوهر املناقشة.

عمل مع اللجنة ميكن أن يتم تعزيزه بالطرق اآلتية:الوافق الفريق الدراسي على أن -٣٧
للدول األطراف حاطة إميالهاي، مثال لتقدإىلبزيارات فرادى ها ؤ قيام رئيس اللجنة و/أو أعضا-٣٨

اللجنة، واضعة يف يف بتعيني منسقني األعضاءويف هذا الشأن، رحبت الدول بشأن موضوع بعينه. 
االعتبار أن اللجنة هيئة مجاعية.

توجيه استفسارات بددة حماستفسارات ة بني الدورات بإىل اللجنتوّجه وضع إجراء للو -٣٩
جنة.ىل األمني التنفيذي للإ

بغية متكني اي يف الهة العادية نصف السنوية غري رمسية يف بداية دورات اللجنحاطاتإتنظيم و -٤٠
بعينها.انشغاالت و أطرح مسائل من طراف األولالد

__________________________

وتقدمي االقرتاح امليزانية ها التفاق احملكمة الداخلي على االفرتاضات،؛ مت متديديخ اليت التوار أن تشملذات الصلة ميكن املعلومات (18)
الكاملة إىل الدول األطراف؛ واملراجعة اخلارجية للحسابات؛ وتنفيذ امليزانية؛ وتوقع التنفيذ؛ إىل جانب احلصول على موارد الصندوق 

الطوارئ.
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مع احملكمة حيثما  عمل مع اللجنة، بالتشاور تعزيز الميكن االتفاق على و -٤١
ذه الطريقة عمل فقرة تنفيذية تدعو اللجنة إىل الوتشكل بناء على ذلك موضوعا لكان ذلك مناسبا،

احملددة مع الدول األطراف.

صندوق الطوارئ- ٣

نه يسمح للمحكمة ا، مبا أداة هامة جدأعلى أن يبقى صندوق الطوارئ وافق الفريق الدراسي -٤٢
اط وأحصرف نفقات. ابة ببعض الدرجة من املرونة ملهام غري متوقعة وال ميكن تفاديها تتطلب باالستج

واردة يف الصندوق الطوارئ يتطلب تلبية بعض الشروط على موارد صول بأن احلأيضاعلما املندوبون 
النظام املايل والقواعد املالية.

ق الطوارئ فقط إذا كان الربنامج العادي للميزانية و دعلى صنكأو -٤٣
سة احلر تعلق باملمافيما يأما .بالكاملقد مت تنفيذه 

للصندوق الطوارئ. وعالوة على حمتمل الستخدام توقعة أو احلتمية اليت مت املنفقات غري ال
متكني اللجنة من رصد موارد صندوق الطوارئ و املعلومات املقدمة لتربير احلصول على قد مت تعزيز ذلك، ف

اليت ٢٠١٢الدول األطراف توصية اللجنة يف اعتربت و بصورة كبرية. أساس منتظمعل استخدام املوارد 
.يصبح اإلشعار ساريا أداًة فعالةيوما بعد أن ٦٠تقضي ب

للجنة والدول أكمة إىل أشارت احمل،ودون املساس بالشفافية،الكفاءةومن أجل حتقيق 
األطراف أربع مرات يف السنة عن تنفيذ برنامج امليزانية العادي وإشعارات صندوق الطوارئ. وتشري التقارير 

/مارس وحزيران/يونيه. وعالوة على ذلك، تقدم احملكمة اليت قدمتها احملكمة إىل 
وإشعارات صندوق الطوارئ قبل ةنية الربنامج العاديكل من ميزااملتعلق بتوقع المعدل التنفيذ إىل جانب 

دورة للجمعية. ويف ضوء ما سبق، فإن احملكمة تفضل وقف شرط إعداد تقارير كل ستني يوما مبا أن 
املعلومات متاحة بصورة منتظمة أصال.

مفاوضات الميزانية- ٤

كمة يهدف إىل دعم الثقة ن إجراء حوار منظم بني اجلمعية واحملإجدد الفريق الدراسي قوله -٤١
تتسم بالتعاون بشأن ضمان مفاوضات بناءة يكتسي أمهية بالغة لهؤالء املتبادلة بني أصحاب املصلحة 

سمح ما يةامساحلالية املفاهيم املامليزانية. وشدد الفريق الدراسي أيضا على أمهية رفع معرفة الوفود بشأن 
ة واملشاركة فيها.هلم بتعويد أنفسهم على مسائل ميزانية رئيسي

ر امليزانية يف الدورة احلادية عشرة سِّ وجد الفريق الدراسي املقاربة املوضوعاتية املعتمدة من ميَ و -٤٥
بالتدخل يف تفاصيل احملكمة.مهتمني ليسوا للجمعية الدول األطراف مفيدةً 

لتحقيق ، ، مىت كان ذلك جمديا،فةرحب الفريق الدراسي مبقاربة اللجنة لتقدمي خيارات خمتلو -٤٦
يف هذا الصدد على أن هذه اخليارات ينبغي أن تكون واقعية وال تقوض والية احملكمة.، وشددت وفورات

معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامخالمقاربات جديدة للمحاسبة والميزنة، أي إد- ٥
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اسبية الدولية يف عايري احملامليما يتعلق بإدخال الة فاحلالفريق الدراسي علما باطت احملكمة أح-٤٧
ةن املعرفة األساسيدة للتنبؤ بااللتزامات القادمة وأ، مشريا إىل أن هذه املعايري تشكل أداة مفيالقطاع العام

بشأن احملاسبة على أساس االستحقاق أمر رئيسي لفهم البيانات املالية. وعلمت الوفود أيضا من احملكمة 
مفهوم امليزنة على أساس االستحقاق ليس على جدول األعمال. غري أن الفريق الدراسي يشري أن اعتماد 

ويشجع احملكمة على مواصلة استكشاف طرق تنفيذه.إىل أن املفهوم حيتاج إىل مزيد من التدقيق 
ة ويف مناسبمة عرضا عن مفهومي امليزنة القائمة على النتائج وامليزنة الصفرية. كقدمت احملو -٤٨

، واحملكمة وممثل اللجنة إىل ندوبونمنفصلة، نظمت احملكمة مع الفريق الدراسي ورشة عمل ناقش فيها امل
ىل إامليزنة القائمة على النتائج يف مدى متوسطإمكانيات استكشاف فنيات إدارة ،جانب خبري مستقل

احملكمة على إمعان النظر يف هذه الفنيات.طويل. وشجع املندوبون 
امليزانيات نصف السنوية األخذ به لن يتم ني برأيها الذي مفاده أفريق الدراساطت احملكمة الحأو -٤٩

ة التكلفو تكاليف املستقبلية للصيانة ذلك أيضا على املناقشة اليت جتري بشأن اليتوقف و ، يف الوقت احلايل
يف القطاع العام.ةيية الدولعايري احملاسباملنب تنفيذ ية املباين الدائمة للمحكمة إىل جاكلاإلمجالية مل

لى مستقبل المجموعة الثانيةعنظرة - ٦

فإنه لرتشيد املقرتح لطرائق العمل الثانية يف إطار اتهد الفريق الدراسي مقتنعا بفائدة جمموععَ بينما يُـ -٥٠
دى ستكون هناك دوما حاجة إىل منتو هذا التشاور حبذر. اليت تعهد إىل تابعة املينبغي أن يتم تقييم 
يزانية؛ غري أن مسألة ما إذا كان جرائية خارج تيسري املاإلعامة أو الطبيعة الذات ملناقشة مسائل امليزانية

سيتم جتديد
ما تشمل،بني من ،تشمل املقاربات املمكنة-٥١

احلايل؛اشكلهجتديد والية التيسري يف-١
إدراج املسائل اإلجرائية متاما/املسائل العامة يف التيسري السنوي للميزانية أو جمموعة أو -٢

التخطيط اإلسرتاتيجي؛
انية أو الفريق الدراسي املعين ر امليز تيسري يتم إحلاقه مبيسِّ همة دون مبتعيني منسق أو مقرر أو -٣

باحلوكمة؛
على مستوى تيسري امليزانية من التعامل مع املسائل املتعلقة بامليزانية وقف والية التيسري و أو -٤
جل مزيد من تبسيط طرائق عمل خمتلف الفرق وعقلنتها.أ

توصيات-جيم
دناه.توصيات الواردة يف القسم اخلامس أيقدم الفريق الدراسي لنظر اجلمعية ال-٥٢

توصيات-خامسا

كتب التوصيات اآلتية لنظر اجلمعية:يقدم الفريق الدراسة عن طريق امل-٥٣
إن مجعية الدول األطراف،
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ومت ICC-ASP/9/Res.2املنصوص عليها يف القرار وهي ، أخرىسنةً متدِّد والية الفريق الدراسي -١
أن يرفع الفريق الدراسي منوتطلب ICC-ASP/10/Res.8وICC-ASP/9/Res.5متديدها يف القرارين 

؛ثة عشرة
من   املادة ٢مبوجب الفقرة ٦٨والقاعدة ١٠٠تعتمد التعديالت املقرتحة من احملكمة للقاعدة و -٢

(املرفق الثاين)؛من النظام األساسي٥١
وار واحلرنة املجال اآلمبا يف ذلك من خالل ،تؤيد "خارطة الطريق املنقحة" اليت تزيد التيسريو -٣

قاالاسي للنظر يف ب املصلحة يف نظام روما األسل أصحافعال بني كاملنظم وال
اجلنائية للمحكمة اجلنائية الدولة؛تسريع اإلجراءات 

القضائي وتطلب الزميني تشري فيه اجلمعية إىل قيمة اجلدولالذICC-ASP/11/20ر بالقرار ذكِّ تُ و -٤
ئية ضاطات القالنشالتقييم لعامل بشأن احلالة الراهنة ان احملكمة يف اجتماعات فريق الهايحتيينه دوريا م

حاالت قضائية غري املتوقعة، والعدد املتوقع للالمبا يف ذلك تقديرات مستوى النشاطات من حيث امليزانية، 
متبقي.إىل جانب أي حتقيقويل األت قيد النظرالوالتحقيقات والقضايا واحلا

، من بني أمور أخرى، من لجنة (" امليزانية واملالية ("اللجنة")وتشدد على أمهية تعزيز العمل من ال-٥
توجُّه إىل وضع إجراء للو خالل قيام رئيس اللجنة و/أو أعضائها األفراد بزيارات منتظمة أكثر إىل الهاي، 

وتنظيم إحاطات غري رمسية يف بداية استفسارات حمددةبيف الهاي نصف السنوية االلجنة بني 
انشغاالت لجنة العادية نصف السنوية يف الهاي بغية متكني الدول األطراف من طرح مسائل أو دورات ال
وترحب برغبة اللجنة يف العمل بفعالية أكثر مع اجلمعية.بعينها، 

وار بني اجلمعية واحملكمة وحتث اجلمعية تعزيز احلترحب بالتقدم الذي سبق إحرازه يف دعم و -٦
واحملكمة على املشاركة ال

الثقة للمتبادلة بني أصحاب املصلحة ومن مث اإلعداد األرضية ملفاوضات بناءة وتعاونية بشأن امليزانية.
الفرعي طابع اللجنة لتحيني القواعد املالية والنظام املايل احلايل بغية تضمينه التؤيد اقرتاحَ و -٧

ذر.نب ضمان استخدامه حبلصندوق الطوارئ إىل جا
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المرفق األول
اإلثباتقواعد و ئيةقواعد اإلجراالمن ٦٨لقاعدة او ١٠٠القاعدة مشروع قرار: تعديل 
إن مجعية الدول األطراف،

نظام نظومة م بني الدول األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار املؤسسي ملإجراء حوار منظَّ بضرورةتذكِّرإذ 
إىل أجهزة احملكمة وتدعو، استقالهلا القضائيعلىالتاماحلفاظاحملكمة وفعاليتها مع جناعةوزيادةما األساسي و ر 

يف هذا احلوار مع الدول األطراف،االخنراطمواصلة 

الدول األطراف شرتكة جلمعيةاملصلحة صب يف املتاحملكمة وفعاليتها جناعةزيادةأن وإذ تدرك
،محكمةلول

من نظام روما ٥١دة ا(ب) من امل٢الفقرة بعمالً لتصرفهمكمة، قضاة احملبيف هذا الصددتشيدوإذ 
األساسي،

م املعين باحلوكمة التدارسفريق بتقرير وإذ حتيط علماً  ، ١إىل مكتب مجعية الدول األطرافالذي ُقدَّ

مبا يلي: ٢اإلثباتقواعد و ئيةقواعد اإلجراالمن ١٠٠عن القاعدة االستعاضةرتُقرِّ -١

١٠٠"القاعدة 

اإلجراءاتعقدمكان 

جيوز للمحكمة عند نشوء حالة خاصة أن تقرر االنعقاد يف دولة أخرى غري الدولة املضيفة، إذا ارتأت أن - ١
كلها أو يف جزء منها انعقادها لنظر يف القضيةااليت قد يقتضيلفرتات لفرتة أو لذلك سيكون يف صاحل العدالة، ل

.فيها

يف أي وقت بعد بدء التحقيق، ، من املدعي العام أو الدفاع، من تلقاء نفسها أو بطلب جيوز للدائرة أن تقرر-٢
دائرة. ويسعى قضاة الدائرة إىل التوصل إىل املوافقة على التوصية الجلسات بتغيري مكان انعقاد تقدمي توصية 

م التوصية مبوافقة أغلبية القضاة. وتراعى يف ا لتوصيةباإلمجاع. فإذا تعذَّر ذلك تُقدَّ
جلسات تنعقد اليت سالدولة اد فيهدَّ قدم خطيا وحتُ تُ . كما والتقييم الذي يعده قلم احملكمة، وُتوجَّه إىل هيئة الرئاسة

ويرفق بالتوصية التقييم الذي يعده قلم احملكمة.فيها. الدائرة 

الدولة على انعقاد الدائرة فيها، تلكإذا وافقت و عقد فيها. نرة أن تاليت تُزمع الدائالدولةَ هيئُة الرئاسةِ تستشري -٣
يقاضالتعقد الدائرة أو احملكمة يف دولة غري الدولة املضيفة. مثالتشاور مع الدائرة قرار انعقاد برئاسة هيئة التخذت

".املقرريف املكان املعنيَّ اجللسات 

أنبحميطًة علماً مبا يلي،٣اإلثباتقواعد و قواعد اإلجرائيةالن م٦٨ة عن القاعدة االستعاضأيضاً رتُقرِّ -٢
من نظام روما األساسي:)٣(٦٨املادة باملعدَّل على هذا النحو ال ميسالقاعدة نص هذه

__________________________

.(ICC-ASP/12/37)"لفريق الدراسي املعين باحلوكمةتقرير املكتب عن ا"١
ألف.-)، اجلزء الثاينCorr.1وتصويبها ICC-ASP/1/3الوثيقة (٢٠٠٢الوثائق الرمسية... الدورة األوىل... ٢
املرجع السابق الذكر.٣
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٦٨"القاعدة 

الشهادة املسجلة سلفا

تدائية أن تسمح، وفقا ، جيوز للدائرة االب٥٦يف حالة عدم اختاذ الدائرة التمهيدية تدابري مبوجب املادة -١
بتقدمي شهادة شاهد مسجلة سلفا بالوسائط املرئية أو وبعد مساع الطرفني ، ٦٩من املادة ٤و٢تني للفقر 

أن ال خيل ذلك السمعية أو تقدمي احملاضر املكتوبة أو غريها من األدلة املوثقة لتلك الشهادة، شريطة
ت قاعدة أو وأكثر من القواعد الفرعية التالية.حبقوق املتهم أو يتناىف معها وأن تستوىف متطلبا

، فللدائرة أن جتيز يف حال عدم مثول الشاهد الذي قدم الشهادة املسجلة سلفا أمام الدائرة االبتدائية-٢
شهادته تلك يف كٍل من احلاالت التالية:

أثناءيفستجواب الشاهد الاملدعي العام والدفاع من كلتكون الفرصة قد أتيحت لن أ(أ) 
أو؛تسجيل الشهادة

أن تنحى الشهادة املسجلة سلفا إىل إثبات أمر آخر غري أفعال املتهم أو سلوكه. ويف هذه (ب) 
احلال:

عند البت فيما إذا كان جيوز تقدمي شهادة مسجلة سلفا مبوجب القاعدة ‘ ١’
الفرعية (ب)، تنظر الدائرة يف أمور منها ما إذا كانت هذه الشهادة:

تتعلق مبسائل ليست موضع خالف جوهري؛-

ذات طابع انضيايف أو تأييدي، إذ أدىل شهود آخرون أو سيدلون بشهادات شفهية -
عن وقائع مماثلة؛

تتعلق مبعلومات سياقية؛-

من طبيعة جتعل تقدميها خيدم مصاحل العدالة أفضل خدمة؛-

تتضمن ما يكفي من املؤشرات على إمكان التعويل عليها.-

القاعدة الفرعية (ب) إال إذا تندرج ضمنال جيوز تقدمي الشهادة املسجلة سلفا اليت ‘٢’
كانت مرفقة بإعالن يديل به الشاهد بأن مضمون شهادته صادق وصحيح على حد علمه واعتقاده. 

ديدة وجيب أن يُقدَّم يف موعد قريب إىل حد معقول من وال جيوز أن يتضمن اإلعالن أي معلومات ج
موعد تقدمي الشهادة املسجلة سلفا.

جيب أن يشهد على اإلعالن شخص ختوله الدائرة املعنية أو قوانني الدولة املعنية ‘٣’
الشهادة على هذا اإلعالن. وجيب على الشخص الذي يشهد على اإلعالن أن يؤكد كتابًة 

إصداره ومكانه، وأن الشخص الذي يصدره:تاريخ 

هو الشخص الذي يديل بالشهادة املسجلة سلفا؛ -

م اإلعالن طوعا ودون تأثري ال مسوِّغ له.- يؤكد أنه يقدِّ

يقرُّ بأن مضمون الشهادة املسجلة سلفا صادق وصحيح على حد علمه واعتقاده؛-

ته املسجلة سلفا غري صادق فقد أنه أُحيط علما بأنه إذا تبنيَّ أن مضمون شهاد-
يُقاضى عندها إلدالئه بشهادة الزور.
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، أو تويفهض أنفرتَ يُ جيب أن شخص تويف الحقا، أو شهادةا لفالشهادة املسجلة سكون أن ت)(ج
ببذل عناية معقولة. ويف هذه تذليلهاهة، بسبب عقبات ال ميكن فشامبالشهادة تعذَّر إدالؤه 

:احلال

لقاعدة اندرج ضمنقدمي الشهادة املسجلة سلفا اليت تال جيوز ت‘١’
اإلدالء بشهادته على النحو املذكور فيما الشخص ه يتعذَّر علىالدائرة بأنتقتنعاالفرعية (ج) إال إذا 

، وأن الشهادة املسجلة ٥٦املادة مبوجباختاذ إجراءات من املمكن التنبؤ بضرورةيكن وأنه ملتقدَّم
.إمكان التعويل عليهاكفي من املؤشرات على ما يتتضمنسلفا 

ه عامال سلوكإثبات أفعال متهم و تنحى إىل الشهادة املسجلة سلفا اعتبار كون جيوز ‘٢’
تقدميها، أو تقدمي جزء منها؛مينع

أن تكون الشهادة املسجلة سلفا شهادة شخص تعرض لتدخل. ويف هذه احلال:(د)

لة سلفا اليت تندرج ضمن القاعدة ال جيوز تقدمي الشهادة املسج‘١’
الفرعية (د) إال إذا اقتنعت الدائرة بأن:

الشخص مل ميُثل للشهادة أو مل يقدم عند مثوله أدلة فيما يتعلق جبانب جوهري ورد -
يف شهادته املسجلة سلفا؛

عدم مثول الشخص أو عدم تقدميه األدلة راجع جوهريا إىل تدخل غري الئق مبا يف -
هديد أو الرتهيب أو اإلكراه.ذلك الت

جهودا معقولة بُذلت لضمان مثول الشخص للشهادة أو، عند مثوله، لضمان إدالئه -
بكل الوقائع اجلوهرية اليت يعرفها؛

تقدمي الشهادة املسجلة سلفا خيدم مصاحل العدالة أفضل خدمة؛-

لتعويل عليها؛الشهادة املسجلة سلفا تتضمن ما يكفي من املؤشرات على إمكان ا-

، جيوز أن يتعلق التدخل غري الالئق بأمور منها ‘)١’ألغراض القاعدة الفرعية (د)(‘ ٢’
مصاحل الشخص البدنية أو النفسية أو االقتصادية أو غريها من املصاحل؛

مة مبقتضى القاعدة الفرعية (د)(‘٣’ )، ‘١’عندما تكون الشهادة املسجلة سلفا، املقدَّ
، جيوز للدائرة أن تراعي الوقائع اليت ٧٠انتهت بشأن اجلرائم املنصوص عليها يف املادة تتعلق بإجراءات 

مت الفصل فيها يف إطار تلك اإلجراءات.

ه عامال سلوكإثبات أفعال متهم و تنحى إىل الشهادة املسجلة سلفا اعتبار كون جيوز ‘٤’
؛تقدميها، أو تقدمي جزء منهامينع

أمام الدائرة االبتدائية، جيوز للدائرة أن تسمح حاضراأدىل بالشهادة املسجلة سلفا الشاهد الذي كان إذا  -٣
يعرتض على تقدميها وأُتيحت لكل من املدعي العام والدفاع مل بتقدمي تلك الشهادة املسجلة سلفا إذا 

".أثناء اإلجراءاتيف لشاهد اوالدائرة فرصة استجواب 


