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الجزء األول
الوقائع

المقدِّمة-ألف 

ألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وفقًا للقرار الذي اختذته مجعية الدول األطراف يف نظام روما ا-١
ا الثامنة("اجلمعية")، يف اجللسة  عقدت اجلمعية ، ٢٠١٢نوفمرب/تشرين الثاين٢١، بتاريخ احلادية عشرةلدور

ا الثانية عشرة  .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨إىل ٢٠من دور

إىل املشاركة يف نظام روما األساسي طراف ، دعت رئيستها مجيع الدول األ)١(ووفقاً للنظام الداخلي للجمعية-٢
الدورة. وُدعيت أيضًا إىل املشاركة فيها بصفة مراقب دول أخرى كانت قد وقَّعت على النظام األساسي أو يف

.الوثيقة اخلتاميةعلى 

اركة يف من النظام الداخلي للجمعية ("النظام الداخلي")، ُوجِّهت أيضًا دعوات إىل املش٩٢ووفقًا للمادة -٣
إىل ممثلي املنظمات الدولية احلكومية وغريها من الكيانات اليت كانت تلقت دعوة دائمة من بصفة مراقب الدورة 

ا ذات الصلة ، وممثلي املنظمات الدولية احلكومية اإلقليمية وغريها من )٢(اجلمعية العامة لألمم املتحدة عمًال بقرارا
ر األمم املتحدة الدبُلماسي للمفوَّضني الذي ُعين بإنشاء احملكمة اجلنائية اهليئات الدولية اليت ُدعيت إىل مؤمت

)، اليت اعُتمدت لدى اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية ١٩٩٨متوز/يوليو –الدولية (روما، حزيران/يونيو 
الدولية أو اليت دعتها اجلمعية.

من النظام الداخلي، املنظمات اليت ألنشطتها ٩٣كما حضرت أعمال اجلمعية وشاركت فيها، وفقاً للمادة -٤
صلة بأنشطة احملكمة أو اليت دعتها اجلمعية من بني املنظمات غري احلكومية اليت كانت ُدعيت إىل مؤمتر روما 
لس االقتصادي  وُسجِّلت لدى اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية، أو اليت هلا مركز استشاري لدى ا

عي لألمم املتحدة.واالجتما

من النظام الداخلي، الدول التالية٩٤وباإلضافة إىل ذلك ُدعيت إىل حضور أعمال اجلمعية، وفقًا للمادة -٥
، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،كرييبايت، غينيا االستوائية،  كوريا الشعبية الدميقراطيةبوتان، مجهورية: البيان

،الصومال،رواندا،بابوا غينيا اجلديدة، باالونيوي، ميامنار، )، املوحدة-واليات يا (لبنان، موريتانيا، ميكرونيز 
تونغا، تركمانستان توفالو.،سوازيالند،جنوب السودان

أيلول/سبتمرب ١٠-٣،الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك)١(
جيم.-)، اجلزء الثاينCorr.1وتصويبها ICC-ASP/1/3(الوثيقة ٢٠٠٢

٣٢٣٧و(الدورة التاسعة والعشرون)٣٢٠٨(الدورة العاشرة) و٢٠١١) و(الدورة اخلامسة٤٧٧(الدورة الثالثة) و٢٥٣قرارات اجلمعية العامة )٢(
٤٥/٦و٤٤/٦و٤٣/٦و٤٢/١٠و٣٦/٤و٣٥/٣و٣٥/٢و٣٣/١٨و٣١/٣(الدورة الثالثون) و٣٣٦٩(الدورة التاسعة والعشرون) و

٥٢/٦و٥١/٢٠٤و٥١/٦و٥١/١و٥٠/٢و٤٩/٢و٤٩/١و٤٨/٢٦٥و٤٨/٢٣٧و٤٨/٥و٤٨/٤و٤٨/٣و٤٨/٢و٤٧/٤و٤٦/٨و
٥٧/٣٠و٥٧/٢٩و٥٦/٩٢و٥٦/٩١و٥٦/٩٠و٥٥/١٦١و٥٥/١٦٠و٥٤/١٩٥و٥٤/١٠و٥٤/٥و٥٣/٢١٦و٥٣/٦و٥٣/٥و
٦١/٤٣و٥٩/٥٣و٥٩/٥٢و٥٩/٥١و٥٩/٥٠و٥٩/٤٩و٥٩/٤٨و٥٨/٨٦و٥٨/٨٥و٥٨/٨٤و٥٨/٨٣و٥٧/٣٢و٥٧/٣١و
.٥٦/٤٧٥رَّرها ومق٦٤/١٢٤و٦٤/١٢٢٦٤/١٢٣و٦٤/١٢١و٦٤/٣و٦٣/١٣٢و٦٣/١٣١و٦١/٢٥٩و
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قائمة الوفود إىل هذه الدورة.ICC-ASP/12/INF.1وترد يف الوثيقة -٦

Tiin/، السيدة تينا إنتلمانوقد افتتحت هذه الدورَة جلمعية الدول األطراف رئيستها-٧ Intelmann ،(إستونيا)
ا العاشرة إىل الثانية عشرة. اليت كانت قد انُتخبت لرتأس دورا

من ٢٥، مت وفقًا للمادة ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠ويف اجللسة األوىل للجمعية، اليت ُعقدت بتاريخ -٨
يف جلنة وثائق التفويض:أعضاءً البيانالنظام الداخلي تعيني الدول التالية

.مجهورية كوريا،كينيا، بنما، بريو،هنغاريافنلندا، غابون،، جلمهورية التشيكيةبلجيكا، ا

األمانة بتقدمي اخلدمات إىل واضطلعتوعمل مبثابة أمني للجمعية مديُر أمانتها، السيد رينان فيالسيس. -٩
اجلمعية.

، دقيقة صمت ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠، اليت ُعقدت بتاريخ وخصصَّت اجلمعية يف جلستها األوىل-١٠
من نظامها الداخلي.٤٣للصالة أو التأمل، وفقاً للمادة 

ا جدول األعمال التايل (-١١ ):ICC-ASP/12/60واعتمدت اجلمعية خالل اجللسة ذا

لدورة.الرئيسة لافتتاح -١

.التأملوأللصالة املخصَّصة صمت الدقيقة -٢

جدول األعمال.اعتماد-٣

ا.سدادالدول املتأخرة عن -٤ اشرتاكا

وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة احلادية عشرة:-٥

تعيني جلنة وثائق التفويض؛( أ )

تقرير جلنة وثائق التفويض.(ب)

تنظيم العمل.-٦

املناقشة العامة.-٧

.شاغرقضائيمنصب لشغلانتخاب -٨

جلنة امليزانية واملالية.يف انتخاب ستة أعضاء -٩

تقرير عن أنشطة املكتب.ال-١٠

تقرير عن أنشطة احملكمة.ال-١١

.للمجين عليهمتقرير جملس إدارة الصندوق االستئماين -١٢

عشرة واعتمادها.الثانيةالنظر يف ميزانية السنة املالية -١٣

ات.النظر يف تقارير مراجعة احلساب-١٤

احملكمة.مباين-١٥
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آلية الرقابة املستقلة.-١٦

تعديالت نظام روما األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.-١٧

التعاون.-١٨

ين عليهم واجلماعاتنظام روما األساسي على منظومةأثر-١٩ رة.املتضرّ ا

طراف.الدورة املقبلة جلمعية الدول األعقدموعدبشأنالقرار -٢٠

للجنة امليزانية واملالية.تنياملقبلتنيالدور ومكان عقدموعدبشأننالقرارا-٢١

ام إىل رؤساء الدول واحلكومات االحتاد األفريقي: "بناء على طلبةخاصمناقشة-٢٢ توجيه اال
"اجلارية واليتهم وآثاره على السلم واالستقرار واملصاحلة

خرى.األالشؤون-٢٣

يف جدول األعمال املؤقت ضمن مذكرة لألمانة (الوثيقة املدرجةن القائمة املشروحة بالبنود إ-١٢
ICC-ASP/12/1/Add.1.( ،من ١٣املادة مبوجبوعمالً بتوصية من املكتب، قررت اجلمعية يف جلستها األوىل

-ICCالوثيقةيفتردو الثانية عشرة. الدورةدراج بند إضايف يف جدول أعمال إلالداخلي، انظامه

ASP/12/1/Add.2 مناقشة خاصة عنوان "الجدول األعمال حتت إضايف يفبشأن إدراج بند اإليضاحيةاملذكرة
ام إىل رؤساء الدول واحلكومات اجلارية واليتهم وآثاره على السلم ’بناء على طلب االحتاد األفريقي:  توجيه اال

.واالستقرار واملصاحلة"

كما إن اجلمعية وافقت، يف جلستها األوىل، على برنامج عمل، وقرَّرت أن جتتمع يف جلسة عامة ويف -١٣
.٢٠١٤إطار أفرقة عاملة. وأنشأت اجلمعية فريقاً عامًال معنياً بامليزانية الربناجمية لعام 

مل املعين بامليزانية الربناجمية لعام (النمسا) منسِّقًا للفريق العاWerner Druml/وقد ُعنيِّ السيد ورنر اْدُرمل-١٤
بشأن التعاون، منسِّقة معنية باملشاورات(النرويج) Anniken Krutnes/وُعيِّنت السيدة أنيكن اْكرُتنس. ٢٠١٤

السيدة آنا  نت وُعيِّ التعديالتبلفريق العامل املعين لاً (سويسرا) منسقPaul Seger/وُعنيِّ السيد بول سيجري
منسِّقة معنية باملشاورات بشأن القرار (غواتيماال) Ana Cristina Rodríguez Pineda/بينيداغيز كريستينا رودري

اجلامع.

عشرةالثانيةنظر الجمعية في المسائل المدرجة في جدول أعمال دورتها -باء 

الدول المتأخرة عن سداد اشتراكاتها-١

، بأن اجلملة ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠ت بتاريخ مت إعالم اجلمعية، يف جلستها األوىل اليت ُعقد-١٥
من نظام روما األساسي تنطبق على ست دول أطراف.١١٢من املادة ٨األوىل من الفقرة 

ا مع احملكمة -١٦ وقد ناشدت رئيسة اجلمعية جمدَّدًا الدول األطراف اليت عليها متأخرات أن تسوِّي حسابا
ا املقرَّرة لعام بأسرع ما ميكن. كما إن الرئيس يف الوقت ٢٠١٤ة دعت مجيع الدول األطراف إىل تسديد اشرتاكا

احملدَّد.
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من نظام روما األساسي، قدَّمت دولتان طرفان عليهما متأخرات ١١٢من املادة ٨وعمًال بالفقرة -١٧
لى طلَبيهما يف جلستها اجلمعية عفوافقتإىل اجلمعية إلعفائهما من فقدان حقهما يف التصويت، مستحقة طلبني

.الثامنةالعامة 

عشرةالثانيةوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف في الدورة -٢

، تقرير ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨، اليت ُعقدت بتاريخ الثالثة عشرةجلستها اعتمدت اجلمعية، يف -١٨
ذا التقرير). جلنة وثائق التفويض (انظر املرفق األول 

اقشة العامةالمن-٣

Miguel de/ُسوارسالسيد ميغيل دي سريبا كلٌّ منألقى كلمًة أمامهايف اجللسة العامة األوىل للجمعية -١٩

Serpa Soares ،الناطقةالبلدانملنظمةاألمني العام السيد عبدو ضيوف، و ،املستشار القانوين لألمم املتحدة
ا ا. ويف جلسمفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، Navi Pillay/بياليوالسيدة نايف ،بالفرنسية

، ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦و ٢١و ٢٠بتاريخقدتعُ يت، الواخلامسة واحلادية عشرةالثانية والثالثةةالعام
كندا، و الربازيل، و ، وبتسوانابلجيكا، و النمسا، و اسرتاليا، و كل من أفغانستان واألرجنتني، أدىل ببيانات أمامها ممثلو

، اجلمهورية التشيكيةو ،قربصو ،كرواتياو ،كوت ديفوارو ،كوستاريكاو ،الكونغومجهورية و ، كولومبياو ، شيليو 
غواتيماال، و غانا، و أملانيا، و جورجيا، و غامبيا، و استونيا وفنلندا، وفرنسا، و ،مجهورية الكونغو الدميقراطيةو الدامنرك، و 
رو  نيابة عن االحتاد (يتوانيا ل،كينياو ،بيان مشرتك)(وليختنشتاين ,األردنو اليابان، و ، ايطالياو ، ايرلنداو ، ا

بولندا، و الفلبني، و بريو، و نيجرييا، والنرويج، و ،نيوزيلنداو ،هولندا، و ناميبياو ،املكسيكو ،كسمربغلو ،األورويب)
،سلوفينيا، وجنوب أفريقياو ،سلوفاكياو ،شيلسيو ،صربياو ،السنغالو ساموا، و رومانيا، و مجهورية كوريا، و الربتغال، و 

موعة أوغندا (نيابة عن و تونس، و ، ترينيداد وتوباغوو وسويسرا، ومجهورية تنزانيا املتحدة، السويد، و ، وأسبانيا ا
مجهورية فنزويال فنزويال (و ،أوروغوايو ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية، و )ةاألفريقي

، واالحتاد الروسي، والواليات املتحدة األمريكية. كوباو ،أيضا كل من الصنيكما أدىل ببيانات وليفارية)، وزامبيا.  الب
تمع أيضًا ببيانات توأدلومنظمة الدول األمريكية.جملس أوروبا :ببياناتاملنظمات التاليةتوأدل منظمات ا

االئتالف ، و منتدى آسياواالحتاد الدويل حلقوق اإلنسان، و ،ليةالعفو الدو منظمة و ،مؤسسة احلق: املدين التالية
،هيومن رايتس ووتشومنظمة ،والتحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية،الفرنسي للمحكمة اجلنائية الدولية

تو ،أجل السالم مع احلقيقة والعدالةمنالكينينيو حلقوق اإلنسان،ةالدوليواجلامعة معات مبادرة عدالة ا
ومنظمة ريدرس الدولية، الربملانيني للعمل العاملي، و ،املفتوحة

شاغرقضائيمنصب لشغلانتخاب -٤

تشرين الثاين/نوفمرب ٢٣بناًء على توصية املكتب، قررت اجلمعية، يف جلستها الثامنة اليت ُعقدت بتاريخ-٢٠
ي أن تستمر جلسة اجلمعية إىل أن حيصل العدد ينبغفيما خيص انتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية،، ٢٠١٣

الالزم من املرشحني لشغل املقعد املعين، يف عملية اقرتاع واحدة أو أكثر، على أعلى عدد من األصوات وأغلبية 
ثلثي أعضاء الدول األطراف احلاضرة واملشاركة يف التصويت. وبالتايل ينبغي أن يُعترب املرشحون املنتَخبون قضاة 

هم انُتخبوا يف نفس اجللسة بغض النظر عّما إذا كان االقرتاع قد استمر ليوم واحد أو أكثر.باعتبار 
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، بانتخاب ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٣وقد قامت اجلمعية، يف جلستها الثامنة اليت ُعقدت بتاريخ -٢١
يف نظام روما األساسي، قاٍض لشغل مقعد شاغر من مقاعد قضاة احملكمة وفقًا لألحكام ذات الصلة الواردة 

.ICC-ASP/5/Res.5، كما عدِّل بالقرار ICC-ASP/3/Res.6والقرار

:انُتخب املرشَّح التايل ذكره قاضياً للمحكمة اجلنائية الدوليةقد و -٢٢

جمموعة دول أمريكا (ترينيداد وتوباغو، القائمة ألف، Geoffrey A. Henderson/ هندرسن.السيد جيفري أ
ية والكارييب، ذكر).الالتين

م واليت أدىلاً، حيثواحداً أجرت اجلمعية اقرتاع-٢٣ ٩٩الـومل يكن أي منها باطالً تسعة وتسعني بأصوا
وقد . ٦٦وبلغت أغلبية الثلثني الالزمة، ٩٨وبلغ عدد الدول األطراف املشاركة يف التصويتصحيحة. كانت

هندرسن/ أ.ي الدول األطراف احلاضرة واملشاركة يف التصويت: جوفريحصل املرشَّح التايل ذكره على أغلبية ثلث
Geoffrey A. Henderson) (ترينيداد وتوباغو)صوتاً).٩٨

والية القاضيفرتةبدء 
تشرين ٢٣بناًء على توصية من املكتب، قررت اجلمعية يف جلستها الثامنة، اليت ُعقدت يف -٢٤-١

تبدأ بتاريخ انتخابه وتستمر شاغر، قضائيمنصب ية القاضي الـُمنتَخب لشغل، أّن فرتة وال٢٠١٣الثاين/نوفمرب 
.٢٠٢١آذار/مارس ١٠ملا تبقَّى من فرتة والية سلفه، أي حىت 

للجنة الميزانية والماليةانتخاب ستة أعضاء -٥

مرشحني ، قدمت األمانة إىل اجلمعية قائمة من سبعة ٢٠١٣سبتمرب أيلول/٥يفمذكرة مؤرخةيف-٢٥
، أعلنت ٢٠١٣عام /نوفمربتشرين الثاين٢١يف و . )٣(هم الدول األطراف النتخابات جلنة امليزانية واملاليةترشح

.مرشحهاسحببوركينا فاسو 

األعضاء الستة ،٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٣وانتخبت اجلمعية يف جلستها الثامنة، اليت ُعقدت بتاريخ -٢٦
)٤(لقرار لامليزانية واملالية، وفقا نة إىل جلذكرهمالتايل

ASP/1/Res.5٢٠٠٣سبتمرب أيلول/١٢املؤرخ يف:

(بورندي)؛Banyanka, David/ديفيد، بنيانكا(أ) 

(املكسيك)؛Fernández Opazo, Carolina María/ماريا، كارولينا أوبازو(ب) فرنانديز 

(فرنسا)؛Finkelstein, Gilles/جيل(ج) فنكلستني، 

(إستونيا)؛Lemmik, Juhani/جوهاين، ليميك(د)

(أملانيا)، وSaupe, Gerd/جريد، سوب(ه) 

(اململكة املتحدة).Warren, Helen Louise/لويز(و) وارن، هيلني 

)٣ (
ICC-ASP/10/21.

-ICC(٢٠٠٣(انظر الوثائق الرسمیة ... الدورة الثانیة ... .ICC-ASP/2/Res.4رقمبصیغتھ المعدلة بالقرار) ٤(

ASP/2/10.(الجزء الرابع ،(
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ي وانتخبت ستة سرّ القرتاع االعناجلمعيةاستغنت، ICC-ASP/1/Res.5رقممن القرار١١فقا للفقرة و و -٢٧
ابريل نيسان/٢١تاريخالستة اعتبارًا منعضاء األفرتة والية تبدأو انية واملالية بتوافق اآلراء. لجنة امليز لأعضاء 
٢٠١٤.

التقرير عن أنشطة المكتب-٦

بالتقرير علمًا ، ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠اجلمعية يف جلستها األوىل، اليت ُعقدت بتاريخ أخذت-٢٨
ته رئيستها، السيدة تينا إنتلمان (إستونيا). ونوَّهت الرئيسة إىل أن املكتب الشفوي عن أنشطة مكتبها، الذي قدم

بغية مساعدة اجلمعية يف االضطالع بأنشطتها مبوجب ًا اجتماع١٩،للجمعيةاحلادية عشرةعقد، منذ الدورة 
نظام روما األساسي.

فريقه العامل يف الهاي ٢٠١٣ام خالل عبهقاملعمل الذي بااعن سرورهاملكتب باسمةالرئيستوأعرب-٢٩
هذه األفرقةحبيث أن، تعديالتبالوالفريق العامل املعين املعين باحلوكمةالتدارسوفريقه العامل يف نيويورك وفريق 

ااجلمعيةعبء عملأن وأشارت إىل بنجاحاجلمعيةاباملهام اليت أناطتها قامت شهد على مر فيما بني دورا
تقريراً ينطوي على توصيات ملموسة وعملية وقرارات رامية إىل ترشيد ، ويف هذا الصدد، اعتمد ةري كبزيادةالسنني

)٥(الكفاءة.طرائق عمله وعمل أفرقته العاملة بغية حتقيق أقصى قدر ممكن من

ك تعزيز مبا يف ذلالتكاملجماالت ذات أولوية: ثالثةعلى اً خاصركَّزت الرئيسة تركيزاً ٢٠١٣وخالل عام -٣٠
وثيق مع خمتلف أصحاب بالتواصل المت تنفيذ هذا العمل لقد العاملية. حتقيق و والتعاون،، الوطنيةالقضائية النظم

واألوساط األكادميية ،واملسؤولون احلكوميوناملصلحة يف املنظمات الدولية واإلقليمية، مبا يف ذلك احملكمة، 
تمع املدين.  السنغال، فضال و يف داكار حلقة تدارس معنية حبماية الشهود ُعقدتومن أبرز معامل هذا العملوا

احملكمة اجلنائية الدولية والتحديات مع ثيوبيا، حول موضوع التكامل بإيف أديس أباباتدارس عن حلقة 
مج برالتفقدإىل أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية أيضاً كما إن الرئيسة سافرتيف أفريقيا.  واإلمكانيات

.للمجين عليهمالصندوق االستئماين 

ملنع حاالت عدم التعاون، ومعاجلة ناشط بشكل بالعمل ةاملكتب والرئيساخنرط،طوال السنة املاضية-٣١
وجود عنبالغ اجلمعية وجملس األمن إلقرارات احلاالت اليت صدرت فيها عن الدوائر التمهيدية يف احملكمة

القد مت تنفيذيف أراضي دول أطراف. بالقبضأوامر الصادر حبقهم األشخاص  اجلمعية اإلجراءات اليت اعتمد
لمكتب. وكان لحاالت عدم التعاون يف عدة اجتماعات بشكل متسق كما متت مناقشةعدم التعاون املتعلقة ب

العامة، مبا يف ذلك املكتب قد قدم تقريرا إىل اجلمعية العامة، وفقا لإلجراءات املعتمدة يف الدورة العاشرة للجمعية
)٦(من التوصيات.عدداً 

)٥ (
ICC-ASP/12/59.

)٦(
ICC-ASP/12/34.
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التقرير عن أنشطة المحكمة-٧

، إىل بيان ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠استمعت اجلمعية، يف جلستها األوىل اليت ُعقدت بتاريخ -٣٢
وأخذت، املدعية العامة للمحكمة. كمة، وبيان السيدة فاطو بنسوداهيون سونغ، رئيس احمل-القاضي سانغ

ا  .)٧(بالتقرير عن أنشطة احملكمةعلماً اجلمعية يف جلستها ذا

تقرير مجلس إدارة الصندوق االستئماني للمجني عليهم-٨

إىل بيان من ،٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠بتاريخقدت استمعت اجلمعية، يف جلستها األوىل اليت عُ -٣٣
نظرت و . للمجين عليهملس إدارة الصندوق االستئماين ، رئيس جمMotoo Noguchi/نوغوشيالسيد موتو 

من األول من متوز/يوليو املمتدة اجلمعية وأخذت علما بالتقرير عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق للفرتة 
)٨(.٢٠١٣حزيران/يونيو ٣٠إىل ٢٠١٢

عشرة واعتمادهاالثانيةالنظر في ميزانية السنة المالية -٩

ا السيد إىل ، استمعت اجلمعية ٢٠١٣/نوفمرب تشرين الثاين٢٣، يف التاسعةاتهيف جلس-٣٤ بيانني أدىل 
، Gilles Finkelstein/قلم احملكمة، والسيد جيل فنكلشتاين، رئيس Herman von Hebel/هرمان فون هيبيل

.رئيس جلنة امليزانية واملالية

على أساس وذلك ٢٠١٤مليزانية الربناجمية املقرتحة لعام ، يف اطريق فريقها العاملنظرت اجلمعية، عن و -٣٥
امليزانية واملالية، وتقارير مراجع احلسابات اخلارجي.جلنة احملكمة، وتقارير رئيس قلممشروع االقرتاح الذي قدمه 

رير ، تق٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧، اليت ُعقدت بتاريخ الثانية عشرةاجلمعية، يف جلستها واعتمدت-٣٦
أنه أبلغ إىل أمور منها فيه)، الذي يشريICC-ASP/12/WGPB/CRP.1الفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية (

ا توصيته  .)٩(احلادية والعشرينبأن تؤيد اجلمعية التوصيات الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية يف دور

ااجللسةكما نظرت اجلمعية خالل -٣٧ ا بتوافق اآلراء.اعتمدو ٢٠١٤انية الربناجمية لعام يف امليز ذا

بشأن امليزانية الربناجمية ICC-ASP/12/Res.1القرار نفسهااجللسةواعتمدت اجلمعية بتوافق اآلراء يف -٣٨
فيما يتعلق مبا يلي:

يورو للربامج٢٠٠٦٥٦١٢١اعتمادات مقدارها مبا يف ذلك، ٢٠١٤ميزانية برناجمية لعام (أ)
وقد قـُلِّص هذا املبلغ إىلالرئيسية وجداول مالك املوظفني لكل من الربامج الرئيسية.

واملدفوعات الدولة املضيفة يف حتمل تكاليف املباين املؤقتة يورو بفعل مسامهة٠٠٠٥٩٥١١٨
؛فوائد قرض املباين الدائمة، ٢-ختص الربنامج الرئيسي السابعاليت

؛٢٠١٤مل لعام صندوق رأس املال العا(ب)

املباين املؤقتة للمحكمة؛)ج(

)٧(
ICC-ASP/11/21.

)٨(
ICC-ASP/11/14.

لد الثاين، اجلزء ،)ICC-ASP/11/20(٢٠١٢الرمسية ... الدورة احلادية عشرة ... الوثائق )٩( .٢-باءا
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جدول أنصبة االشرتاكات لتوزيع تكاليف احملكمة؛(د)

؛٢٠١٤لعام املخصصةمتويل االعتمادات (ه)

صندوق الطوارئ؛(و)

؛٢٠١٤مناقلة األموال فيما بني الربامج الرئيسية ضمن نطاق امليزانية الربناجمية لعام (ز)

ة؛يناجي فيما يتعلق بتحسني عملية امليز النهج االسرتاتي)ح(

املوارد البشرية؛(ط)

؛ة الدولية للقطاع العاميعايري احملاسبامل(ي)   

احلاالت اليت حييلها جملس األمن إىل احملكمة؛ك)   (

؛ آلية الرقابة املستقلة(ل)   

.القضاةاملعنية بتعينياللجنة االستشارية و (م)   

راجعة الحساباتالنظر في تقارير م-١٠

Hérve-Adrien/أدريان ِمتسغري-أدىل به السيد ِهرفيهإىل بيان ، التاسعةيف جلستها ،اجلمعيةاستمعت-٣٩

Metzger ،مراجع احلسابات اخلارجي اريربتقعلمًا مع التقدير اجلمعية أخذتو اخلارجي. احلساباتممثل مراجع
كانون ٣١ة املمتدة من األول من كانون الثاين/يناير إىل بشأن مراجعة البيانات املالية للمحكمة للفرت 

ا)١٠(٢٠١٢األول/ديسمرب  .)١١(والصندوق االستئماين للمجين عليهم عن الفرتة ذا

مباني المحكمة-١١

علمًا بالتقرير أخذت اجلمعية ، ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠بتاريخ اليت ُعقدت جلستها األوىل يف-٤٠
(إيطاليا)، Roberto Bellelli/بيليلياملعنية باملباين الدائمة، السيد روبرتو املراقبةقدمه رئيس جلنة الشفوي الذي

إجناز تاريخ وأن،٢٠١٣قد بدأ يف آذار/مارس اإلنشاء، الذي أبرز أن)١٢(لجنةهذه الالتقرير عن أنشطة بو 
النتقال إىل املباين اجلديدة لاحملكمة جاهزةعلى أن تكون ، ٢٠١٥سبتمرب أيلول/يف شهر ما زال املقدراملشروع

مليون يورو ٦,٣ت كانتكاليف مشروع اإلنشاءوأشار التقرير أيضا إىل أن .٢٠١٥ديسمرب األول/يف كانون 
من هذه الوفورات مليون يورو ٠,٧مبلغ اللجنة استثمار قررت وبالتايل ؛ املعتمدمليون يورو١٩٠الـأقل من مبلغ 

تعقد فيه من املمكن أنليصبحذلك و ، اتؤمتر عقد املطاقة املباين يف جمالي من شأنه توسيع ذيم التصماللتعديل
، باالتفاق قامتأن اللجنة أيضاً قررت اجلمعية ذلك. وأبرز التقرير إذا، ٢٠١٦جلسات اجلمعية اعتبارًا من عام 

مع مشروع البناء. وبالتايل، يتزامنتقال للتأكد من أن مشروع االنوذلك املشروع، حوكمة بتعديلمع احملكمة، 
يف ميزانية املشروع. وأشار وإدراجهاتكاليف االنتقال من امليزانية العادية وإزالة، مت توحيد ميزانية املشروعفقد 

مليون ١٩٥,٧أقرت خمصَّصًا إمجاليًا لسد تكاليف املشروع املوحَّد على هذا النحو مقداره التقرير إىل أن اللجنة 

لد الثاين، اجلزء جيم،)ICC-ASP/11/20(٢٠١٢الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة ...)١٠( .١-ا
لد الثاين، اجلزء جيم،)ICC-ASP/11/20(٢٠١٢الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة ...)١١( .٢-ا
)١٢(

ICC-ASP/11/35.
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التوصل حبلول حزيران/يونيو دف إىل مبراجعة، رهنا مليون يورو١١,٣البالغةمبا يف ذلك تكاليف االنتقال رو،يو 
مليون يورو.١٩٣,٧إىل تقليص التكاليف إىل املقدار املستهَدف البالغ ٢٠١٤

شرين ت٢٧بتاريخ اليت ُعقدتالثانية عشرةاعتمدت اجلمعية بتوافق اآلراء، يف جلستها و -٤١-٢
ببدء اإلنشاء ، أخرىحيث رحبت، يف مجلة أمور، ICC-ASP/12/Re.2رقم، القرار٢٠١٣الثاين/نوفمرب 

مليون يورو أقل ٥,٦بقيمة ، أي مليون يورو١٨٤,٤املتوقعة بقيمة تكاليف البناء باإلضافة إىل للمشروع، الفعلي
تنفيذ يبقى أن بوحد ملشروع املباين الدائمة، وطلبت املنهج بالرحبت اجلمعية أيضا و امليزانية املعتمدة أصال. من

. املراجعةبقى قيد يو أن ICC-ASP/6/Res.1قرار المعمع نظام روما األساسي و اً متسقبنية اإلدارة اجلديدة
ميثل املقدار املايل املدمج املستهَدف فيما خيص املشروعحتديد خمصَّص إمجايل للتكاليفعلى اجلمعية رمسيا وأقرت

رهنًا بعملية مراجعة ، مليون يورو١١,٣يشمل تكاليف االنتقال البالغة،مليون يورو١٩٥,٧برمته، يبلغ
يونيو /حبلول حزيرانمليون يورو١٩٣,٧للتكاليف ترمي إىل تقليص املقدار املايل املستهَدف إىل ما ال يزيد عن

قال بواسطة وفورات ُحتقَّق يف إطار ميزانية كذلك املوافقة على سد تكاليف االنتقررت اجلمعية  و .٢٠١٤عام 
وُسلف من املبالغ النقدية االحتياطية ، ٢٠١٤إىل ٢٠١٢اإلنشاء، واستخدام الفائض عن فرتة السنوات 

بغية استخدام الفائض لسد من النظام املايل والقواعد املالية،٧,٤للمحكمة. وأقرت اجلمعية أيضًا تعديًال للبند 
باملباين الدائمة للمحكمة. كما ُجدِّدت لسنتني فرتُة والية أعضاء جلنة املراقبة.التكاليف املتصلة

آلية الرقابة المستقلة-١٢

تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧، اليت عقدت بتاريخ الثانية عشرةاعتمدت اجلمعية بتوافق اآلراء، يف جلستها -٤٢
ل آلية الرقابة املستقلة عمًال كامًال من أمهية لعمل الذي أقرت فيه مبا لعمICC-ASP/12/Res.6، القرار ٢٠١٣

من املادة ٤والتقييم املنصوص عليها يف الفقرة والتفتيشالتحقيق مهامتفعيلاحملكمة الناجع والفعال، فقررت
عمل هذه اآللية.والية اعتمدت اجلمعية أيضا و من نظام روما األساسي. ١١٢

لقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتتعديالت نظام روما األساسي وا-١٣

الفريق العامل املعين بالتعديالت خالل الدورة الثانية عشرة للجمعية اجتماعني رمسيني للتباحث بشأن عقد -٤٣
.من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات١٣٤مقرتحات التعديل اليت قدمتها الوفود فيما يتعلق بتعديالت القاعدة 

تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧قدت بتاريخ اليت عُ الثانية عشرةعية بتوافق اآلراء، يف جلستها واعتمدت اجلم-٤٤
مكرَّراً ١٣٤مكرَّرًا و١٣٤وقضت بأن تضاف إليها القواعُد اجلديدة ،ICC-ASP/12/Res.7، القرار ٢٠١٣
ملسجَّلة سلفاً؛ ومبكان عقد التعديالت املعنية، على الرتتيب، بالشهادة اتتعلق و مكرَّرًا ثالثاً.١٣٤ثانيًا و

اإلجراءات؛ وباحلضور بواسطة التكنولوجيا الفيديوية، وباإلعفاء من حضور احملاكمة، وباإلعفاء من احلضور خالل 
احملاكمة بسبب واجبات عامة استثنائية. ويُرَمى من هذه التعديالت إىل حتسني جناعة إجراءات احملكمة مع احلفاظ 

املتهمني.يف الوقت نفسه على حقوق

التعاون-١٤

يف موضوع تباحث، حلقة ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢، يف السابعةعقدت اجلمعية، خالل جلستها -٤٥
مناظرينلمحكمة". وقد ُدعي ثالثة للدول امع الرتكيز بصفة خاصة على "محاية الشهود: تعزيز دعم التعاون
أيضًا إىل خطاب رئيسي ألقاه السيد صّديقي كابا، وزير العدل واستمعت اجلمعية مسألة محاية الشهود. لتناول

السنغايل.
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تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧قدت بتاريخ اليت عُ الثانية عشرةواعتمدت اجلمعية بتوافق اآلراء، يف جلستها -٤٦
ن أمهية التعاو من ضمن أمور أخرىفيه الذي تناولتبشأن التعاون، ، ICC-ASP/12/Res.3، القرار ٢٠١٣

الدول اليت يقع عليها التزام بالتعاون غريها من واملساعدة الفعالني واآلتيني يف حينهما من جانب الدول األطراف و 
، وال سّيما عندما يتعلق األمر بإلقاء القبض على األشخاص ، مع احملكمة أو اليت جيري تشجيعها على ذلك

ا وطتقدميهم إىل احملكمة،و الصادرة أوامر بالقبض عليهم لبت من املكتب أن يقدم تقريرا إىل اجلمعية يف دور
السلطات منتتألف تنسيقللالثالثة عشرة بشأن مسألة اسرتاتيجيات االعتقال، فضال عن جدوى إنشاء آلية 

موظفي ومسؤويل احملكمة على أمهية احرتام امتيازات كما إن اجلمعية شددتالتعاون مع احملكمة.  بمعنيةالوطنية 
وأهابت بالدول األطراف أن تصدِّق على االتفاق بشأن ، من نظام روما األساسي٤٨وفقا للمادة موحصانا

االمتيازات واحلصانات، كما أهابت بالدول األطراف وغريها من الدول أن تنظر، عند اإلمكان، يف إبرام اتفاقات 
كما إن اجلمعية طلبت من املكتب أن يواصل، أو ترتيبات مع احملكمة فيما يتعلق بأمور منها تدابري محاية الشهود.  

عامالً من خالل أفرقته العاملة، املداوالت بشأن مسألة الصالت غري األساسية، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إليها يف 
ا الثالثة عشرة. دور

أثر نظام روما األساسي على المجني عليهم والجماعات المتضررة-١٥
للنظر يف تباحثة، حلق٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢بتاريخ ، جلستها السادسةيف إطارت اجلمعية عقد-٤٧

ين عليهمية كمباال: إعادة التأكيد على قيمة والبعدموضوع "ما  نظام روما األساسي".يف منظومةا

ين/نوفمرب تشرين الثا٢٧يخ واعتمدت اجلمعية بتوافق اآلراء، يف جلستها الثانية عشرة اليت عقدت بتار -٤٨
ين عليهمبشأن، ICC-ASP/12/Res.5القرار،٢٠١٣ تمعات املتضررة، و ا ، والصندوق وجرب األضرارا

ين عليهم أكدت، حيثللمجين عليهماالستئماين  من جديد أمورًا منها ضرورة مراجعة النظام اخلاص بطلب ا
ة مثابرة احملكمة على التكفل بأن يتم وضع ضرور على وشددت من جديد ملشاركة يف اإلجراءات، لينطبق على ا

أنعلىوأكدت من جديد من نظام روما األساسي،٧٥من املادة ١املبادئ املتصلة جبرب األضرار وفقًا للفقرة 
ستند حصرا على املسؤولية اجلنائية الفردية للشخص املدان. تإطار النظام األساسي ضمنجرب األضرارمسؤولية 

علىقدرة الشخص املدان بال صلة له عوز املتهم لغرض املساعدة القانونية أن إعالن علىلك أكدت اجلمعية كذو 
أن تُعطى األولوية عند جيبإنفاذ قرارات التعويضات وأكدت من جديد على ،تعويضات جرب األضرارتقدمي 

احملكوم عليه أو البت يف شأن التصرف حبصيلة الغرامات ومصادرات األمالك أو األصول العائدة للشخص 
ختصيص هذه احلصيلة، كما أهابت بالدول وسائر أصحاب الشأن أن يتربعوا للصندوق االستئماين للمجين 

ا، نظراً عليهم  ويف، والوضع املايل احلايل للصندوق االستئماينإىل تعويضات جرب األضرار اليت ميكن أن يُقضى 
وحتسني حجم الصندوق االستئماين بالغة يفزيادة بغية من النظام األساسي،٧٥من املادة ٢ضوء الفقرة 

إمكانية التنبؤ بالتمويل يف إطاره، ودعت الدول األطراف إىل النظر يف تقدمي تربعات ختصَّص هلذا الصندوق 
االستئماين.

ن موعد عقد الدورة المقبلة لجمعية الدول األطرافأالقرار بش-١٦

ا ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧اليت ُعقدت بتاريخ انية عشرةالثقررت اجلمعية، يف جلستها -٤٩ ، عقد دور
الهاي.يف الرابعة عشرة اعقد دورو ، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب١٧إىل ٨من نيويوركعشرة يف لثةالثا
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والماليةللجنة الميزانيةالمقبلتينندورتيالموعد ومكان عقد بشأننالقرارا- ١٧

، أن تعقد ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧اليت ُعقدت بتاريخ الثانية عشرةعية، يف جلستها قررت اجلم-٥٠
ا  ا ٢٠١٤أيار/مايو٢إىل نيسان/أبريل٢٨العشرين من الثانية و جلنة امليزانية واملالية دور والعشرين الثالثةودور

.على التوايل، ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر١٧إىل ٧من 

شة الخاصة التي ُأجريت بناء على طلب االتحاد األفريقي بشأن "توجيه االتهام إلى رؤساء الدول المناق-١٨
"والحكومات الجارية واليتهم وآثاره على السلم واالستقرار والمصالحة

، ٢٠١٣تشرين الثاين عام ٢١يف اليت ُعقدتللجمعية الرابعةاجللسةيف متت مناقشة هذا البندعندما -٥١
تمع الدويل الراسخ مبكافحة إفالت مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري القلق علىاكَّ  الصعيد الدويل دت الوفود التزام ا

حلول عملية متماشية مع من العقاب. وقد حتقَّق اتفاق واسع النطاق على أنه ينبغي للجمعية أن تنظر يف إجياد
ا تناول الشواغل ا ليت أعرب عنها االحتاد األفريقي. وأشري يف هذا الصدد إىل إقامة اإلطار القانوين النافذ ميكن 

التوازن الدقيق الالزم لتحقيق أهداف مكافحة اإلفالت من العقاب من جهة، وحتقيق السلم واالستقرار من جهة 
خرى أخرى، ومواجهة التحديات املاثلة على صعيد ممارسة السلطة التقديرية يف جمال املالحقة. ومن العناصر األ

اليت ُسلِّط عليها الضوء خالل النقاش أمهية مبدأ التكامل. وقد أعِرب عن رضا واسع النطاق بسريورة احلوار 
املفتوحة اليت ُشرِع فيها بغية تناول شواغل الدول األفريقية واتُِّفق على وجوب أن يستمر هذا التحاور وأن ُميضى يف 

)١٣(.تطويره

األخرىالشؤون-١٩

ئمان لمشاركة أقل البلدان نمواً وغيرها من الدول النامية في عمل الجمعيةصندوق االست

ا يف الصندوق االستئماين ملشاركة أقل البلدان وآيرلندا وبولندالفنلنداأعربت اجلمعية عن تقديرها -٥٢ ملسامها
منواً وغريها من الدول النامية يف عمل اجلمعية.

هذا الصندوق االستئماين للمشاركة يف الدورة باستخدام وفداً ٢٧عن قيامعلماً بارتياحوأخذت اجلمعية-٥٣
للجمعية.عشرةالثانية

)١٣(
ICC-ASP/12/61.
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جزء الثانيال
، والوثائق ذات الصلة٢٠١٤المراجعة الخارجية للحسابات، والميزانية البرنامجية لعام 

المقدِّمة-ألف

رئيس قدَّمهااليت ٢٠١٤نية الربناجمية املقرتحة لعام امليزاكانتالعامةمعيةاجلمن الوثائق اليت ُعرضت على -١
، والتقريران عن أعمال الدورة )١(٢٠١٣عام /يوليومتوز٢٥احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") بتاريخقلم

نون الثاين/يناير كا١)، والبيانات املالية للفرتة من "اللجنة"للجنة امليزانية واملالية ()٣(واحلادية والعشرين)٢(العشرين
، والبيانات املالية للصندوق االستئماين للمجين عليهم من )٤(٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١إىل 

لتقرير اخلامس. وُعرض على اجلمعية أيضًا املرفق )٥(٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١
ا  ميزانيات علىفيه احملكمة ما يرتتب على توصيات اللجنة الذي تبنيِّ احلادية والعشريناللجنة عن أعمال دور

الربامج الرئيسية من آثار مالية.

هرمان السيدا رئيس قلم احملكمة،إىل البيانات اليت أدىلوقد استمعت اجلمعية يف جلستها العامة التاسعة-٢
)، الفرنسي(ديوان احملاسبة جي للحسابات ، ورئيس اللجنة، السيد جيل فنكلشتاين، وممثل املراجع اخلار فون هيبل

أدريان ميتزجر.-والسيد هرييف

هذا وجرى خالل .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧يفواجتمع الفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية -٣
رئيس اللجنة . وقد ساعد الفريَق العامَل يف عمله كل منواعتماديهماالفريق العامل النظُر يف تقرير االجتماع 

أعضائها.وأحد

المراجعة الخارجية للحسابات-باء 
ومالحظات اللجنة ذات الصلة الواردة يف مراجع احلسابات اخلارجيعلماً بتقارير مع التقديراجلمعيةأخذت-٤

ا  ابات مراجع احلس. والحظت اجلمعية أن اللجنة قد أيَّدت توصيات احلادية والعشرينتقريرها عن أعمال دور
.اخلارجي

مبلغ االعتمادات-جيم
مليون ٥,٠٩مليون يورو، منه ١٢٦,٠٧مبلغًا مقداره ٢٠١٤بلغت ميزانية احملكمة الربناجمية املقرتحة لعام -٥

.يورو إلجيار املباين املؤقتة

ا ، يف ٢٠١٤لعام أول تدارس أجرته اللجنة مليزانية احملكمة الربناجمية املقرتحةوقد بنيَّ -٦ ، احلادية والعشريندور
االت اليت قد ميكن فيها،  ، املتجمِّعةإىل املصروفات الفعلية واملصروفات املتوقعة، وإىل اخلربة استناداً عددًا من ا

لد )ICC-ASP/12/20(، ٢٠١٣عشرة ...الثانيةالدورة...الوثائق الرمسية)١( ، اجلزء ألف.األولا
.١-، اجلزء باءالسابق نفسهاملرجع )٢(
.٢- ، اجلزء باءالسابق نفسهاملرجع )٣(
.١- ، اجلزء جيمفسهالسابق ناملرجع )٤(
.٢- ، اجلزء جيمالسابق نفسهاملرجع )٥(
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٢٠٠٥٥٠١٢١بتخفيض مبلغ اعتمادات امليزانية إىل وفورات. وبناء على ذلك أوصت اللجنة عدد من الحتقيق 
يورو.

.عية التوصيات الواردة يف تقرير اللجنةدت اجلمأيَّ و -٧

آللية الرقابة املستقلة الواردة يف املرفق السابع من امليزانية الربناجمية املقرتحةامليزانية املؤقتةيفنظرت اجلمعية و -٨
ا يف إطار وال، ٢٠١٤لعاماملقرتحة يتها الشاملة، اليت تلزم لعمل هذه اآللية بصورة كاملة مؤدِّيًة املهام املنوطة 

. ٢٠١٤أن املخصَّص املعين لن يلزم كله يف عام، لتوظيف املوارد املعتمدةالالزمالوقت إىلنظراً هإىل أنوالحظت
أن ختصِّص آللية الرقابة املستقلة من املوارد مبلغ االعتمادات اإلمجايل املشار إليه يف القسم وبالتايل، قررت اجلمعية 
الربناجمية.٢٠١٤انية عام ألف من القرار بشأن ميز 

يتضمن مقرتحًا معدَّال ي ذال)٦(القضاة،املعنية برتشيحاتتقرير اللجنة االستشارية بنظرت اجلمعية أيضا و -٩
وبالنظر إىل عدم اليقني الذي يكتنف املصروفات الفعلية هلذه اللجنة خالل ،وروي٨٠٤٦٥مبيزانية مقدَّرة تبلغ 

يورو، وقرَّرت أن ٨٣٤٢٢لجنة باعتماد امليزانية املقرتحة مببلغ مقداره المعية توصية فقد أيَّدت اجل٢٠١٤عام 
املعتمدة للربنامج الرئيسي ٢٠١٤يتم استيعاب كل التكاليف اليت قد تزيد عن ذلك ضمن إطار ميزانية عام 

الرابع.

يورو.٢٠٠٦٥٦١٢١مقداره ٢٠١٤وأقرت اجلمعية مبلغأً العتمادات ميزانية عام -١٠

(فوائد قرض مشروع املباين الدائمة) ٢-وأحاطت اجلمعية علمًا بأن التخفيض يف الربنامج الرئيسي السابع-١١
يورو)، ٤٠٠٩٥٠٢يورو، ومسامهة الدولة املضيفة يف حتمل إجيار املباين املؤقتة (مبقدار ٨٠٠١١٠البالغ 

يورو،  ٠٠٠٥٩٥١١٨الربناجمية إىل ٢٠١٤هامًا يف ميزانية عام يقلِّصان املبلغ اإلمجايل لالشرتاكات املقرَّرة إس
ذا التقرير .كما يُبنيَّ يف املرفق األول 

صندوق الطوارئ-دال
البالغ سبعة احلايلعند مستواهوارد صندوق الطوارئ ملاحلد األدىن أوصت اجلمعية باإلبقاء على مقدار -١٢

.ماليني يورو

يف املئة، أي ٩٧,٣سيبلغاملعتمدة ٢٠١٣يزانية عام ملهانفيذقّدرت تاحملكمة أن باً وأحاطت اجلمعية علم-١٣
لة بإمكان ، إىل ذلكباإلضافة . (انظر املرفق الثاين أدناه)تقريباً مليون يورو١١٢,٠ما يعادل  اإلخطارات املعدَّ

قع أن يبلغ معدَّل إنفاق هذا ويُتو مليون يورو، ٧,٢جمموعهابلغ٢٠١٣استخدام صندوق الطوارئ خالل عام
موع  عام للميزانية املعتمدة لر تنفيذ املقدّ الأدى و . مليون يورو٣,٩يف املئة، أي أن يُنفق منه زهاء ٥٤,٧ا
مليون يورو يف عام ١١٥,٩بقيمة رمقدَّ من املصدرين معًا مدَمج إىل إنفاق صندوق الطوارئ وارد ملو ٢٠١٣
. ٢٠١٣مليون يورو لعام ١١٥,٩بقيمة مقارنة بامليزانية املعتمدةمليون يورو ٠,٨مما ميثل فائض بقيمة ٢٠١٣

أخذاً مليون يورو. ولكن، ٠,٨موارد صندوق الطوارئ املقدَّر استخدام وعلى أساس هذه التوقُّعات، يبلغ مقدار 
العرض السخي من و ٢٠١٣يف عام مليون يورو٠,٥ا يزيد على مببعني االعتبار جتديد موارد صندوق الطوارئ 

كان واليت  ٢٠١٣يف عام اتمن تكاليف اخلدماً وجزء)٧(تكاليف اإلجيار للمنتدى العامليلتعويضالدولة املضيفة 

)٦(
ICC-ASP/12/47.

لد األول، ) ICC-ASP/12/20(٢٠١٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ... عام) ٧( اجلزء الثالث، ا
ICC-ASP/12/Res.1
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الحظت اجلمعية و ، مليون يورو٠,٣حبوايل ٢٠١٣امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام ض أن ختفمن شأن هذه القيمة 
لكي ال تقل هذه املوارد عن احلد األدىن البالغ سبعة ماليني يورو الزماً يكن أن جتديد موارد صندوق الطوارئ مل 

.٢٠١٤يف بداية عام 

ا -١٤ وكما يف العام املاضي، شدَّدت احملكمة على أنه ال مناص من إمكان طروء تقلبات على التوقعات أل
تنطوي على تقديرات للتكاليف وفرضيات تتعلق بتطورات مقبلة.

ت اجلمعية بأن مبلغ موارد صندوق الطوارئ ميكن أن خيتلف عن احلد األدىن الـمعتمد بعد إقفال وأقرَّ -١٥
ا املالية لعام  .)٨(الربناجمية٢٠١٤، كما يُبنيَّ يف القرار بشأن ميزانية عام ٢٠١٣حسابات احملكمة ونشر بيانا

اية السنة إذا مبناقلةبعة أذنت اجلمعية للمحكمة لممارسة املتَّ لوتبعاً -١٦ األموال فيما بني الربامج الرئيسية يف 
بينما يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرى، الرئيسيةتعذر استيعاب تكاليف أنشطة غري متوقعة ضمن أحد الربامج 

.صندوق الطوارئاالستعانةقبل ٢٠١٣املخصَّصة لعاممجيع دلضمان استنفاوذلك 

٢٠١٤تمويل اعتمادات عام -هاء 

.يورو٠٠٠٥٩٥١١٨بقيمة، ٢٠١٤اجلمعية أن يبلغ جمموع االشرتاكات املقرَّرة لعامقررت -١٧

).ICC-ASP/12/Res.L.4(٢٠١٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ... )٨(
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المرفق األول

–البرنامجية المقترحة ٢٠١٤ميزانية عام جدول معدَّل: مجموع اعتمادات 
سام ألف إلى ميم من مشروع القرارأرقام تخص األق

المقترحةالبرنامجية ٢٠١٤اعتمادات ميزانية عام 

أرقام لجنة الميزانية 
والمالية

َّ  األرقام المعد لةالتسوياتمشروع القرار)(
٠٤٥,٨١٠٠٤٥,٨١٠اهليئة القضائيةالربنامج الرئيسي األول 
٢٢٠,٠٣٣٢٢٠,٠٣٣مكتب املدعي العامالربنامج الرئيسي الثاين 

٢٩٣,٠٦٦٢٩٣,٠٦٦قلم احملكمةالربنامج الرئيسي الثالث 
٨٤٣,٦٢٨٤٣,٦٢أمانة مجعية الدول األطرافالربنامج الرئيسي الرابع 

٩٠٠,٧٥٩٠٠,٧٥املباين املؤقتةالربنامج الرئيسي اخلامس 
٥٨٥,٨١٥٨٥,٨١أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهمالربنامج الرئيسي السادس 

٢٨٣,٢١٢٨٣,٢١روع املباين الدائمةمكتب مدير مش١-الربنامج الرئيسي السابع
١١٠,٨-١٧٠,٣٥٩,٥فوائد قرض مشروع املباين الدائمة٢-الربنامج الرئيسي السابع
٢٠٧,٨١٦٥,٥٣٧٣,٣آلية الرقابة املستقلة٥-الربنامج الرئيسي السابع

٥٥٠,٢١٢١١٠٦,٠٦٥٦,٢١٢١المجموع

َّ  األرقام المعد لةالتسويات٢٠١٤َّ        االشتراكات المقر رة لعام 
٦٥٦,٢١٢١االعتمادات

٩٥٠,٤٢ً ناقصا  املسامهة اخلاصة باملباين املؤقتة
١١٠,٨ً ناقصا  (فوائد قرض مشروع املباين الدائمة)*٢-الربنامج الرئيسي السابع

٢٠١٤٥٩٥,٠١١٨َّ        مجموع االشتراكات المقر رة لعام 
َّ                                                                          يئة أنصبة مقر رة تدفعها الدول التي لم تأخذ بخيار الدفعة الواحدة فيما يخص المباني الدائمةعلى هاالواجب توزيعه*
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الثانيالمرفق 

٢٠١٣التوقعات المحدَّثة التي وضعتها المحكمة فيما يخص تنفيذها ميزانية عام 
ا احلادية والعشرين  معية توقعات حمدَّثة اجلإىل طلبت جلنة امليزانية واملالية إىل احملكمة أن تقدم يف دور

اية تشرين األول/أكتوبر  .)١(٢٠١٣تشمل املصروفات الفعلية من امليزانية العادية ومن صندوق الطوارئ حىت 

وقد أعدت احملكمة هذه التوقعات استناداً إىل املعلومات املتوفرة بتاريخ إعدادها، آخذة باحلسبان تكاليف 
اية عام مجيع األنشطة اجلارية اليت يرجَّ  . ولـّما كانت هذه التوقعات ٢٠١٣ح أن يتحدَّد مقدارها الفعلي حبلول 

تشتمل على تقديرات للتكاليف وافرتاضات ختص تطورات مقبلة فإنه ال مناص من إمكان طروء تقلبات عليها.

م ، أن حتدَّد مصروفات عا٢٠١٣ويضاف إىل ذلك أنه سيكون بوسع احملكمة، بعد إقفال حسابات عام 
على حنو أدق وأن تأخذ يف حتديدها بالتسويات اليت يقرتحها مراجعو احلسابات اخلارجيون.٢٠١٣

يتضمن اجلدول التايل املعلومات املطلوبة.
)  ٢(٢٠١٣التوقعات المحدَّثة التي وضعتها المحكمة فيما يخص عام 

(بماليين اليورو)
الميزانية البرنامجية

٢٠١٣١١٥,١امليزانية املعتمدة لعام 
معدَّل إنفاق ٢٠١٣١١٢,٠كانون األول/ديسمرب ٣١املصروفات املتوقع تكبدها حبلول 

%٩٧,٣مقداره 
(أ)٣,١الرصيد احلر املتوقع
٢٠١٣٩٣,٢تشرين األول/أكتوبر ٣١املصروفات حبلول 
صندوق الطوارئ

(ب)٢٠١٣٣,٩كانون األول/ديسمرب ٣١املصروفات املتوقع تكبدها حبلول 
٢٠١٣٢,٩تشرين األول/أكتوبر ٣١املصروفات حبلول 

أ)-(ب٠,٨مقدَّر ما يمكن أن يستخدم من موارد صندوق الطوارئ
٧,٥املبلغ احلايل ملوارد صندوق الطوارئ

املبلغ الذي يستلزمه جتديد صندوق الطوارئ لكي ال يقل عن احلد 
٠,٣ماليني يورو٧األدىن البالغ 

.٥٤، الفقرة ٢- جلزء باءالد الثاين،ا، )ICC-ASP/12/20(٢٠١٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ... )١(
يف ال يؤخذ باحلسبان يف هذه التوقعات عرض الدولة املضيفة أن توفر أمواًال لسد تكاليف إجيار مكان انعقاد مجعية الدول األطراف السنوية)٢(

ر أمانة مجعية الدول األطراف أن يقارب مبلغها ٢٠١٣عام  وتكاليف املأكوالت واملشروبات واخلدمات املتكبَّدة خالهلا، اليت تقدِّ
يورو.٠٠٠٢٧٧



ICC-ASP/12/20

20-A-06051421

الثالثلجزءا
التي اعتمدتها جمعية الدول األطرافوالتوصيةالقرارات 

القرارات-ألف
ICC-ASP/12/Res.1القرار

٢٠١٣نوفمرب/الثاينتشرين٢٧يف اليت ُعقدتالثانية عشرةالعامةيف اجللسة مد بتوافق اآلراءعتُ ا
ICC-ASP/12/Res.1

نفقاتلتوزيعاألنصبةوجدول،٢٠١٤لعامالعامللالمارأسوصندوق،٢٠١٤عاملالبرنامجيةميزانيةال
الطوارئوصندوق،٢٠١٤لعاماالعتماداتوتمويلالدولية،الجنائيةالمحكمة

إن مجعية الدول األطراف،
واالستنتاجات الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة")٢٠١٤ميزانية عام يفنظرت إذ

ذه امليزانية املوجَّهة إىل احملكمة ذات الصلة والتوصي الواردة يف تقرير جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") عن ات املتعلقة 
ا  االعشرينأعمال دور .والعشريناحلاديةوتقريرها عن أعمال دور

البرنامجية٢٠١٤ميزانية عام -ألف
،إن مجعية الدول األطراف

نة يف اجلدول التايل:يورو يف أبواب االعتمادات املبيَّ ٢٠٠٦٥٦١٢١اعتمادات جمموعها توافق على-١

واتبآالف اليورُ االعتمادباب
٠٤٥,٨١٠القضائيةاهليئةاألولالرئيسيالربنامج
٢٢٠,٠٣٣العاماملدعيمكتبالثاينالرئيسيالربنامج
٢٩٣,٠٦٦احملكمةقلمالثالثالرئيسيالربنامج
٨٤٣,٦٢األطرافالدولمجعيةأمانةالرابعالرئيسيالربنامج
٩٠٠,٧٥املباين املؤقتةاخلامسالرئيسيالربنامج
١٥٨٥,٨للمجين عليهماالستئماينالصندوقأمانةالسادسالرئيسيالربنامج
٢٨٣,٢١الدائمةاملباينمشروعمديرمكتب١-السابعالرئيسيالربنامج
١١٠,٨الدائمةاملباينمشروعقرضفوائد٢-السابعئيسيالر الربنامج
٣٧٣,٣املستقلةالرقابةآلية٥-عالسابالرئيسيالربنامج

٦٥٦,٢١٢١المجموع

ل تكاليف احملكمة فيما يتعلق بالربنامج الرئيسي يف حتمُّ تسهمستظلبأن الدولة املضيفة حتيط علماً -٢
، كما يشار إليه يف القسم جيم من يورو٣٥٠٩٥٠٢ستبلغ يف ذلك ا امسامهاخلامس (املباين املؤقتة)، وأن 

؛هذا القرار
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املستحقةاملدفوعاتوسدَّدتالواحدةالدفعةخبيارأخذتاليتاألطرافالدولبأنحتيط كذلك علماً -٣
الرئيسيالربنامجن أجلماملقرَّرةأنصبة من املسامهاتدفعمنهاُيطلبلنالدائمةاملباينخيصفيماعليها

؛يورو٨٢٩١١٠البالغة) املضيفةالدولةقرضعلىالفوائد–الدائمةاملباينمشروع(٢-السابع

الذيالربناجمية،٢٠١٤عام ميزانيةاعتماداتمقدارستجعلاملسامهاتهذهبأنعلماً كذلكحتيط-٤
إىليورو٢٠٠٦٥٦١٢١منينخفضاف،األطر الدولتدفعهااشرتاكاتٍ أنصبةَ يوزَّعأنيتعنيَّ 

دال؛القسميفاملبيَّنةاملبادئوفقأنصبةً سيوزَّعاملبلغمع العلم بأن هذايورو،٢٠٠٥٩٥١١٨

مالك املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله:التايل الذي يُبنيِّ اجلدولعلىتوافق أيضاً -٥

اهليئة
القضائية

مكتب 
لعاماملدعي ا

قلم 
احملكمة

أمانة مجعية 
الدول 

األطراف

أمانة الصندوق 
للمجين االستئماين 

عليهم

مكتب مدير
املباين مشروع
الدائمة

آلية الرقابة 
موعاملستقلة ا

١١وكيل أمني عام
١١٢أمني عام مساعد

٢٠-مد
١٣٤١١١١٠-مد
٥٣١٢١٦١١١١٣٥-ف
٤٣٢٩٣٩١١١٧٤-ف
٣٢١٤٤٦٦١٣١٣٥-ف
٢٥٤٦٦٢١١١١١٦-ف
١١٧٦٢٣-ف

موع الفرعي ٣٢١٥٣١٩٤٥٥٤٣٣٩٦ا
١١١٦٢٢٠ر ر-خ ع 
١٥٦٣٢٦٨٢٢١١٣٥٢ر أ–خ ع 
موع ١٦٦٤٢٨٤٤٢١١٣٧٢الفرعيا

٤٨٢١٧٤٧٨٩٧٥٤٧٦٨المجموع

٢٠١٤صندوق رأس المال العامل لعام -باء
إن مجعية الدول األطراف،

لرئيس وتأذنيورو، ٩٨٣٤٠٥٧مببلغ مقداره٢٠١٤صندوق رأس املال العامل لعام حتديد مواردرتقرِّ 
من النظام املايل والقواعد املالية الصندوق وفقًا لألحكام ذات الصلةهذا ف من لَ سُ بإجراءقلم احملكمة
للمحكمة.
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المباني المؤقتة للمحكمة-جيم
إن مجعية الدول األطراف،

يف املئة، ٥٠ل إجيار املباين املؤقتة للمحكمة بنسبة اإلسهام يف حتمُّ على الدولة املضيفة باستمرارِ بترحِّ 
فيما خيص السنوات وذلك لنسبة عن هذا املبلغ، اتلكماليني يورو يف السنة، إذا زادت ٣أو مببلغ مقداره 

املسامهة املعنية تبلغ مع العلم بأن حبسب األحكام والشروط املتفق عليها،، ٢٠١٥و٢٠١٤و٢٠١٣
؛٢٠١٤يورو فيما خيص عام ٣٥٠٩٥٠٢

جدول األنصبة لتوزيع نفقات المحكمة-دال
،إن مجعية الدول األطراف

أن ُحتسب االشرتاكات املقرَّرة اليت يتعنيَّ على الدول األطراف أن تدفعها ٢٠١٤فيما خيص عام تقرِّر-١
إىل جدول أنصبة االشرتاكات الذي اعتمدته األمم املتحدة دعلى أساس جدول أنصبة متفق عليه، مستنِ 

ًال وفق املبادئ القائم عليها حتدي٢٠١٥إىل ٢٠١٣لألعوام لتطبيقه على ميزانيتها العادية  ؛)١(ده، معدَّ

املقرَّرة اخلاصاالشرتاكاتأنصبةجدولعلىيطبَّقأنينبغيفضًال عن ذلك بأنهحتيط علماً -٢
والشرتاكات أقل البلدان األكرباالشرتاكاتذاتالدولتدفعهااليتلالشرتاكاتأقصىحدكلباحملكمة
.العاديةميزانيتهاخيصفيماتطبيقهاملتحدةاألممتقرِّرمنواً قد

٢٠١٤تمويل االعتمادات لعام -هاء
،إن مجعية الدول األطراف

الربنامجختصاليتواملدفوعات،ل تكاليف املباين املؤقتةالدولة املضيفة يف حتمُّ مسامهاتبأن حتيط علماً -١
تعنيَّ أن يوزَّع الذي ياعتمادات امليزانيةمقدارستقلِّص،)الدائمةاملباينمشروعقرضفوائد(٢-السابعالرئيسي

يورو،٠٠٠٥٩٥١١٨أنصبًة مقرَّرة تدفعها الدول االطراف إىل 

٠٠٠االشرتاكات املقرَّرة للمسامهة يف امليزانية البالغة ، متويل ٢٠١٤أن يتم، فيما يتعلق بعام رتقرِّ و-٢
وافقت عليها يتيورو، ال٩٨٣٤٠٥٧ارهاقدمصندوق رأس املال العامل البالغ وموارد، يورو٥٩٥١١٨

- ٦و٢-٥و١-٥للبنود، وفقاً الرتتيب، على ) والقسم باء من هذا القرار١الفقرة القسم ألف (اجلمعية مبوجب 
من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة.٦

.١١٧نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة )١(
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صندوق الطوارئ-واو
إن مجعية الدول األطراف،

يورو، مليون١٠ندوق الطوارئ مببلغنشئ مبوجبه صالذي أُ ICC-ASP/3/Res.4قرارها بتذكِّرإذ 
تجديد موارد صندوق لاخليارات املتاحةاملكتب النظر يف منالذي طلبت فيه ICC-ASP/7/Res.4هاوقرار 

صندوق رأس املال العامل،موارد الطوارئ و 

اعلماً حتيطوإذ  اعن أعمال التقاريرجلنة امليزانية واملالية يف باملشورة اليت أسد حلادية عشرة والثالثة ادورا
،واحلادية والعشرينةة والتاسعة عشر عشر 

على أساس ، ٢٠١٣مليون يورو يف عام ٠,٥موارد الصندوق مبقدار جدَّدتابأوإذ حتيط علمًا 
قرارها يقضي بهتماشي مع مستوى احلد األدىن البالغ سبعة ماليني يورو الذي املالتقدير

ICC-ASP/8/Res.7؛

اونشراحملكمةحساباتإقفالبعدالصندوق،مواردبأنماً علتأخذوإذ ،٢٠١٢لعاماملاليةبيانا
ماليني٧البالغاألدىناملقدارعنيورومليون٠,٥مبقداريزيدماأي؛٢٠١٣عاميفيورومليون٧,٥بلغت
يورو،

وتكاليفاملكانإجيارلحتمُّ أجلمناألموالبتوفريستتكَّرماملضيفةالدولةبأنعلماً تأخذوإذ
متكما٢٠١٥وعام٢٠١٣عاميفللجمعيةالسنويتنيالدورتنيعلىاملرتتبةواخلدمةواملشروباتاملأكوالت

املقرَّرةاالشرتاكاتمقدارشأنه تقليصمنكانما؛٢٠١٣أكتوبر/األولتشرين٧بـمؤرخةبرسالةعنهاإلبالغ
،٢٠١٣عامعن

يورو،ماليني٧البالغاألدىناحلدمتطلبمعمتوافقاً سيكونموارد الصندوقمبلغبأنعلماً حتيطوإذ
،٢٠١٤عاميفالزمغريمبلغهجتديدجيعلما

قفالصندوق الطوارئ قد خيتلف عن مستوى احلد األدىن املعتمد بعد إموارد بأن مبلغ حتيط علماً 
ا املالية لعام  ؛٢٠١٣حسابات احملكمة ونشر بيانا

ماليني يورو يف ٧صندوق الطوارئ البالغ قيد التدارس املقدار األدىن ملوارداملكتب أن يُبقي منتطلب و 
صندوق.هذا البعملضوء املزيد من اخلربة 

٢٠١٣مناقلة األموال بين البرامج الرئيسية في إطار الميزانية البرنامجية المعتمدة لعام -زاي
إن مجعية الدول األطراف،

إالجيوز إجراء مناقالت بني أبواب االعتمادات ال ،من النظام املايل٨-٤مبوجب البند ،أنهإذ تدرك
،هاإذن منب

٢٠١٣عام عند انتهاءللمحكمة مناقلة األموال بني الربامج الرئيسية جتيزعة، أن بَ ملمارسة املتَّ ا، وفقتقرِّر
برنامج من املمكن تقديرها على وجه الدقة، ضمنمل تكن مرتقبة، أو مل يكنإذا تعذر استيعاب تكاليف أنشطة 

قبل استنفاد املبالغ املعتمدة لكل برنامج رئيسي للتكفل برئيسي بينما يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرى، 
صندوق الطوارئ.استخدام
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ةنياالميز النهج االستراتيجي فيما يتعلق بتحسين عملية -حاء
إن مجعية الدول األطراف،

ا حتسني الشفافية )٢(املعين باحلوكمةالتدارسبتوصيات فريق بترحِّ - ١ بشأن عملية إعداد امليزانية املراد 
ذا الصددة برمتها ويف كل مرحلة من مراحلها، انيإعداد امليز سريورةيف والنجاعةوإمكانية التنبؤ  :وهي، 

أنوتطلبالقضائيالزميناجلدولبقيمةفيهتنوِّهالذي،ICC-ASP/11/Res.1بقرارهاتذكِّرأ)(
ناحيةمنالقضائيةاألنشطةحبال تقييميتعلقفيمااملستجداتعنعروضاً بصورة دوريةاحملكمةإليهاتقدِّم

امليزانية،

أواملسائلإثارةمناألطرافالدولمتكنيبغيةاللجنة،معالتواصلتعزيزأمهيةعلىوتشدِّدب)(
اجلمعية،معالفعالالتواصليفاللجنةرغبةيوحتيّ اخلاصة،الشواغل

يفبالشفافيةاملتسمةاملمارسةاستمراروتشجِّعواحملكمة،اجلمعيةبنيالتحاوربتعزيزوترحِّب(ج)
يفالبّناءالتعاوينالتفاوضإىلما ميهِّد السبيلالشأن،أصحاببنياملتبادلةالثقةتعزيزإىلالراميةاإلعالمجمال
امليزانية،شأن

والقواعداملايلالنظاممن نصوصالطوارئبصندوقيتعلقحتديث ماأنه جيباللجنةرأيوتؤيِّد(د)
حنوعلىباستخدام هذا الصندوقللتكفلاملْرساةوالضماناتاملكتسبةاخلربةجيسِّدحتديثاً النافذين،املالية

،)٣(حصيف

املكتبهذاوخطةالعام،املدَّعيمكتبأجراهااليتستخلصةاملبالعرباملتعلقةبالعمليةترحِّب- ٢
والتعاون؛املالحقة،وعملياتالتحقيق،عملياتوجناعةجبودةالتكفلعلىفيهااملركَّزاجلديدةاالسرتاتيجية

،٢٠١٧عامحىتاملقرتحةامليزانيةطلباتعلىاالسرتاتيجيةللخطةيكونأنيرجَّحالذيباألثرعلماً وحتيط
الوفوراتتكثريبغيةاألخرى،األجهزةمعبالتشاوربنيته،مراجعةعلىاملواظبةإىلالعاماملدَّعيمكتبوتدعو
تبلغوفوراتحتقيقالعامةاملدَّعيةباستهدافوترحِّباملمارسات،أفضلواعتمادالنجاعةحتسنيطريقعناحملققة
،٢٠١٤عاميفالتحقيقمواردتكاليفلسداملخصَّصةاالعتماداتإىلبالقياسحمسوبةاملئةيفاثننينسبتها
مأنالعامةاملدَّعيةمنوتطلب ايفاللجنةطريقعناالسرتاتيجيةتنفيذيفاحملرزالتقدمعنتقريراً إليهاتقدِّ دور
اوالعشرينالثانية والنجاعة،اجلودةحتسنيإىليةالرامالتدابريعلىخاصةبصورةالرتكيزمعوالعشرين،الثالثةودور

ات،وتدبّراالستيعابية،والقدرةالعاملني،توظيفجماالتيفسّيماوال التغريُّ

عامميزانيةمقدارحدودضمنوترشيدهاللقلمالتنظيميةالبنيةتنظيمبإعادةاحملكمةقلملرئيستأذن- ٣
باالخنراطالقلمرئيسبالتزاموترحِّباملقرَّة؛والوظائفبتةالثاللوظائفاألقصىوالعدداملعتمدةالربناجمية٢٠١٤

إمكانياتوإيتاءوالنجاعة،الفعاليةوزيادةاالزدواج،حاالتاستبعادبغيةاألجهزةبنيفيمااسرتاتيجيحتاوريف
عامخاللللتوصلالتنظيمبإعادةاخلاصةخطتهإطاريفيعملأنالقلمرئيسمنوتطلبالتآزري،للعمل

أنوتطلباحملكمة،لقلماملعتمدةالربناجميةامليزانيةمناملئةيفثالثةعننسبتهاتقلالوفوراتحتقيقإىل٢٠١٤

اخلامس.القسم)، ICC-ASP/12/37(باحلوكمةاملعينالتدارسفريقعناملكتبتقرير)٢(
لد. الثاين، اجلزء ICC-ASP/12/20(٢٠١٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ... عام )٣( .٢٠، الفقرة. ١ب.)، ا
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ايفاللجنةطريقعنإليها،القلمرئيسيقدِّم اوالعشرينالثانيةدور التقدمعنتقاريروالعشرين،الثالثةودور
.احملقَّقةالعمل التآزريوإمكاناتالنجاعة،حتسنيوحاالتلوفورات،اذلكيفمباالتنفيذ،يفاحملرز

البشريةالموارد-طاء
إن مجعية الدول األطراف،

إىلوتطلب،)٥(للمحكمةالتنظيميةالبنيةشأنويف)٤(البشريةاملواردشأنيفاللجنةتوصياتتؤيِّد-١
ترشيدعنمعلوماتاملناسب،النحوعلىاللجنة،إىلاملقدَّملبشريةااملواردإدارةعنتقريرهايفتوفِّر،أناحملكمة
م،جبميعاملوظفنيمنمالكهابنيةوتبسيط والنجاعة،الشفافيةيئةبغيةفئا

املبتدئني،موظفي الفئة الفنيةبرنامجبشأناحملكمةقدمتهالذياملعدَّلللتقريراللجنةدراسةإىلتنوِّه-٢
االيتالشواغلمراعاةمعالتجريب،سبيلعلىاحملكمةيفالربنامجذايؤخذبأناللجنةةتوصيوتؤيِّد أثار

عاميفجترىشاملةمبراجعةرهناً وذلكاجلغرايف،التمثيلعلىآثارمنعليهيرتتبأنْ ميكنماسّيماوالاللجنة،
٢٠١٧،

عند بلوغه، الواجب اخلدمةتنتهيالذياإللزاميالعمرخيصفيمااللجنةوتوصياتبآراءعلماً وحتيط-٣
يناير/الثاينكانونمناألوليفباحملكمةيلتحقونالذيناجلدداملوظفنيوعلىاحلالينياملوظفنيعلىالتطبيق
منحالياً النافذللموظفنياألساسيالنظاممن٥-٩البندتعديليتعنيَّ بأنهكذلكعلماً وحتيطبعده،أو٢٠١٤

اجلدداملوظفنيخيصفيماسنةمخسة وستنيإىلاخلدمةالنتهاءاإللزاميةالسنبرفعالقاضيالقرارتنفيذلأج
بعده،أو٢٠١٤يناير/الثاينكانونمناألوليفباحملكمةيلتحقونالذين

خيصفيماسنةمخسة وستنيإىلاخلدمةالنتهاءاإللزاميةالسناحملكمةترفعبأناللجنةتوصيةتؤيِّد-٤
بعده،أو٢٠١٤يناير/الثاينكانونمناألوليفباحملكمةيلتحقونالذيناجلدداملوظفني

ايفاجلمعيةتتخذريثماُميَنح،بأناللجنةتوصيةأيضاً تؤيِّد-٥ اإللزاميةالسنبشأنقراراً عشرةالثالثةدور
حىت٢٠١٤عاميفوالستنيالـثانيةيبلغكل موظفدلعقمتديدٌ احلاليني،املوظفنيخيصفيمااخلدمةالنتهاء

السن،غريألسبابواجباً خدمتهانتهاءيكنملمااحملكمة،يفاخلدمةيفيستمرأنأرادإذا،٢٠١٤عامغاية
اإلداري؛ونظامهماألساسياملوظفنيلنظامطبقاً وذلك

:التايلبالنصظفنيللمو األساسيالنظاممن٥-٩البندعناالستعاضةتقرِّر-٦

ملعاشاتاملشرتكللصندوقاألساسيالنظاميفاحملددةالسنبعدالعاملةاخلدمةيفاملوظفنياستبقاءجيوزال"
تقاعدهمسنتبلغالذيناملوظفنيخيصفيماجيوزلكن. للتقاعدالطبيعيةالسنباعتبارهاملتحدةاألممموظفي
للمدَّعيأوللمسجِّلوجيوز. والستنيالثانيةيبلغواأنإىلالعاملةاخلدمةيفاستبقاؤهمعاماً،الستنيالطبيعية

."احملكمةمصلحةأجلمناالستثنائيةاحلاالتيفاملعنيةالسنحدودميددأناالقتضاء،حبسبالعام،

لد. الثاين، اجلزء ICC-ASP/12/20(٢٠١٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ... عام )٤( .١ب.)، ا
لد. الثاين، اجلزء ICC-ASP/12/20(٢٠١٣ية ... الدورة الثانية عشرة ... عام الوثائق الرمس)٥( .٢ب.)، ا
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العامللقطاعالدوليةالمحاسبيةالمعايير-ياء
األطراف،الدولجمعيةإن

اتذكِّر ايفت،قرر بأ احملاسبيةاملعايريتطبيقأجلمنتعملأنْ للمحكمةينبغيبأنهالسابعة،دور
تطبيقتبدأأنْ احملكمةبوسعأنهوَيُسرُّها،٢٠١٦عامإىل٢٠١١عاممناملمتدةالفرتةيفالعامللقطاعالدولية

،٢٠١٤يناير/الثاينكانونمناألولمناعتباراً املعايريهذه

وترحِّبيورو،٥٥٠٩٧٠١مقدارهسنواتلعدةاملمتداملشروعهلذامبلغختصيصأقِّربأنهأيضاً وتذكِّر
امليزانية،هذهحدودوضمناحملددالوقتيفسُينجزاملشروعأنمفادهااليتبالتوقعات

توصيةاألمد،الطويلروعاملشهذالطبيعةنظراً ويأيتواحدةملرةيطبَّقاستثنائياً تدبرياً ميثلتأييداً ،وتؤيد
مقدارهالعامللقطاعالدوليةاحملاسبيةاملعايريمشروعلتنفيذاملعتمدة٢٠١٣عامميزانيةمنجزءيبقىبأناللجنة
خيصفيمااملقرَّرةاألنصبةمقدارتقليصبغية٢٠١٤عاميفاملعايريهذهتطبيقلتمويلمتاحاً يورو٠٠٠٢٩٠
الفائضفإنالغرض،هلذابكاملهيورو٠٠٠٢٩٠الـمبلغيُنفقملإذابأنه،وتذكِّر،٢٠١٤عاميفاملعايريهذه
.املاليةوالقواعداملايلالنظاممن٧-٤بالبندعمالً األطرافالدولإىلويعادُحيصَّصأنْ ينبغيمنه

الحاالت التي أحالها مجلس األمن إلى المحكمة- كاف
إن مجعية الدول األطراف،

بالتبعات املالية املرتتبة على احلاالت اليت أحاهلا جملس األمن إىل احملكمة مبوجب قراريه حتيط علماً إذ
،١٩٧٠و١٥٩٣

نفقات احملكمة واجلمعية مبوارد منها دّ سَ من نظام روما األساسي، تُ ١١٥بأنه، عمًال باملادة روإذ تذكِّ 
فيما يتصل بالنفقات املتكبَّدة نتيجة وخباصةاجلمعية العامة، األموال املقدمة من األمم املتحدة، رهنًا مبوافقة

إلحالة جملس األمن للحاالت،

بني احملكمة واألمم ةمن االتفاق بشأن العالق١٣من املادة ١أنه، عمًال بالفقرة إذ تضع يف اعتبارهاو 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة املتحدة، ختضع الشروط اليت جيوز مبقتضاها توفري أية أموال للمحكمة بقرار من

لرتتيبات منفصلة،

تقرير وتقدمياملؤسسي مع األمم املتحدة حتاورهاضمن إطار مدرجة هذه املسألة إبقاءاحملكمة إىل تدعو
ا الثانية عشرة.اعنه إىل اجلمعية يف دور

المستقلةالرقابةآلية-الم
األطراف،الدولمجعيةإن

ميزانيةبوثيقةالسابعاملرفقيفالواردةاملستقلة،الرقابةآلليةاملقرتحةاملؤقتةمليزانيةااعتبارهايفتضعإذ
الشاملة،لواليتهاطبقاً كاملةبصورةعاملةاهليئةهذهتكونلكيالالزمةاملقرتحةالربناجمية٢٠١٤عام
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املستقلةالرقابةهليئةملةالشاالواليةبتفعيلالقاضيICC-ASP/12/Res.6بالقرارعلماً تأخذوإذ
الرتبةمنبالتقييممعينوموظف،٥-فالرتبةمنللمكتبرئيس: موظفنيأربعةمناآلليةهذهتتكونوبأنْ 
العامة،اخلدماتفئةمنآخروموظف،٢-فالرتبةمنوموظف،٤-ف

إلرساءاألوىلالسنة،٢٠١٤عاميفيلزملناآلليةهلذهالكاملاملخصَّصبأنأيضاً علماً حتيطوإذ
املقرَّرة،املواردحلشدالالزمالوقتإىلنظراً كاملة،بصورةعاملجهازمبثابةاآلليةهذه

هذامنألفالقسميفإليهاملشاراإلمجايلاالعتماداتملبلغاملستقلةالرقابةآلليةاملواردتوفريتقرِّر
.القرار

القضاةحاتبترشيالمعنيةاالستشاريةاللجنة-ميم
األطراف،الدولمجعيةإن
لوثيقةالثامناملرفقيفالواردةالقضاة،برتشيحاتاملعنيةاالستشاريةللجنةاملقرتحةامليزانيةاعتبارهايفتضعإذ

يورو،٨٣٤٢٢البالغةاملقرتحة،الربناجمية٢٠١٤عامميزانية

ميزانيةيتضمنالذيICC-ASP/12/47القضاةشيحاتبرت املعنيةاالستشاريةاللجنةبتقريرعلماً حتيطوإذ
يورو،٨٠٤٦٥مقدارهامقرتحةمراَجعةتقديرية

أن ُيستوعب كل ما قد يزيد عن وتقرِّريورو،٨٣٤٢٢مقدارهامقرتحةميزانيةباملوافقة علىاللجنةتوصيةتؤيد
.الرابعئيسيالر للربنامجاملعتمدة٢٠١٤عامإطار ميزانيةذلك من تكاليف ضمن
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ICC-ASP/12/Res.2القرار

٢٠١٢نوفمرب/تشرين الثاين٢١بتاريخاليت ُعقدتالثامنةالعامةيف اجللسة بتوافق اآلراءمدعتُ ا

ICC-ASP/12/Res.2

مشروع قرار بشأن المباني الدائمة
إن مجعية الدول األطراف

ا املعـــتمــــدة بشـــأن اإذ تشـــري  )١(،ICC-ASP/6/Res.1ملبـــاين الـــدائمــــة، مبــــــــا يف ذلك الــقرار إىل قـــرارا

والــــــقـــرار)٤(،ICC-ASP/8/Res.8والــــــقـــرار)٣(،ICC-ASP/8/Res.5والــقرار)٢(،ICC-ASP/7/Res.1والــقرار
ICC ASP/9/Res.1،)٥(والـــــــقـــرارICC-ASP/10/Res.6،)٦(ـراروالـــقــICC-ASP/11/Res.3،)وإذ تكرر)٧

املباين الدائمة بالنسبة ملستقبل احملكمة،
)٨(بتقرير جلنة الرقابة عن املباين الدائمة،وإذ حتيط علما

فضال عن تقريَرْي جلنة امليزانية واملالية عن )٩(إىل توصيات مراجع احلسابات اخلارجي،وإذ تشري 
)١٠(حلادية والعشرين والتوصيات الواردة فيهما،أعمال دورتيها العشرين وا

مليون ١٩٠إىل عزمها الراسخ على أن يتم تشييد املباين الدائمة يف حدود امليزانية البالغة وإذ تشري 
، وإىل دور جلنة الرقابة، مبوجب السلطة ASP/6/Res.1) وفقا للقرار ٢٠١٤يورو (مبستويات أسعار عام 

جراءات الالزمة لضمان سري املشروع بسالم ضمن حدود امليزانية، وبقاء تكاليف املخولة هلا، يف تنفيذ اإل
ملكية املباين الدائمة يف أدىن مستوى ممكن، 

على أن املباين الدائمة يتعني أن تسلم وفق معيار نوعية جيدة يف حدود امليزانية املعتمدة، وإذ تشدد
داء املهام األساسية للمحكمة، أو اليت قد تؤثر سلبا على مع جتنب العناصر اليت قد ال تكون ضرورية حلسن أ

التكلفة اإلمجالية للملكية، 
وإذ تالحظ مع من جديد أمهية دور احملكمة والدولة املضيفة يف مجيع مراحل العملية، وإذ تؤكد

ما الكامل مع املشروع، التقدير تعاو

لد. األول، اجلزء الثالث.)، ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧... الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة)١( ا
لد األول)، ICC-ASP/7/20(٢٠٠٨... الوثائق الرمسية ... الدورة السابعة)٢( ، اجلزء الثالث.ا
لد. األول، اجلزء الثاين.)، ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩... الوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة)٣( ا
اجلزء الثاين.)، ICC-ASP/8/20/Add.1(٢٠١٠... املستأنفةالوثائق الرمسية ... الدورة الثامنة)٤(
لد. األول، اجلزء الثاين.)، ICC-ASP/9/20(٢٠١٠... الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة)٥( ا
لد. األول، اجلزء الثاين.)، ICC-ASP/10/20(٢٠١١... الوثائق الرمسية ... الدورة العاشرة)٦( ا
لد األول، اجلزء الثاين.)، ICC-ASP/11/20(٢٠١٢... الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة)٧( ا
.ICC-ASP/12/43القرار)٨(
لد. الثاين، اجلزء جيم ()، ICC-ASP/12/20(٢٠١٢الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة ...)٩( .)١ا
).٢) و باء (١املرجع نفسه، اجلزآن باء ()١٠(
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إىل وإذ تشريادة واإلدارة العامة للمشروع، كذلك أمهية دور مدير املشروع يف توفري القيوإذ تؤكد
-ICCمسؤوليته عن حتقيق أهداف املشروع وحسن توقيته وتكاليفه، ومتطلبات جودته طبقا لنص القرار 

ASP/6/Res.1،ا العاشرة والرتتيبات اإلدارية املنقحة اليت وافقت عليها اجلمعية العامة يف دور
نطاق المشروع
، ٢٠١٥تمثل يف االنتهاء من مشروع املباين الدائمة حبلول أيلول/سبتمرب أن هدفها املوإذ ترى

اية عام  ، هدف ٢٠١٥ومتّكن احملكمة من االنتقال تدرجييا إىل املباين اجلديدة وَشغلها بكاملها حبلول 
كاليف يتطلب التنسيق والقيادة القويني لكل من أنشطة التشييد وأنشطة االنتقال من أجل تفادي جتاوزات الت

يف املستقبل،
، يتوليان حوكمة وإدارة ICC-ASP/6/Res.1أن جلنة الرقابة ومدير املشروع، عمال بالقرار وإذ ترى

)١١(املشروع، املموَّل من موارد خارج امليزانية ويف ميزانية املتعددة السنوات خمصصة له،

لمحكمة، يف حني كانت تكاليفه أن مشروع االنتقال أنشئ حتت املسؤولية التشغيلية لوإذ ترى أيضا
التقديرية رهنا باملوافقة كل عام من أعوام املشروع حتت مسؤولية مدير املشروع وإشراف جلنة الرقابة، 

ج شامل بشأن مباين الدائمة سوف ميّكن من اختاذ اسرتاتيجيات منسقة وإذ تشدد على أن اتباع 
كمة يف املباين اجلديدة بشكل دائم، ويُتوقع أن يؤدي إىل الكفاءة لتنفيذ سياسة اجلمعية الرامية إىل استضافة احمل

وخيفض التكاليف، حبيث ُحيتفظ بتكلفة التشييد واالنتقال يف أدىن مستوى ممكن،
إىل أن توحيد مشروعي التشييد واالنتقال ميّكن من تقييم املوارد الالزمة هلذا األخري على وإذ تشري

الني لتحقيق أساس متعدد السنوات، وأن إدا رة ميزانية املشروع املوحدة تسمح باستخدام الوفورات يف أحد ا
توازن التكاليف يف اآلخر، مع احلفاظ على واجبات اإلبالغ بشكل منفصل عن نفقات أنشطة التشييد 

)١٢(ونفقات أنشطة االنتقال،

لك التكاليف يف امليزانية أن هذه امليزانية املوحدة ستمّكن كذلك من تفادي بقاء توإذ تالحظ أيضا
العادية، وبالتايل ستسمح بتحديد أولويات املوارد السنوية املخصصة يف امليزانية للمهام األساسية 

)١٣(للمحكمة،

أن جلنة الرقابة وقلم احملكمة قررا أن يعمال معا بروح من الثقة املتبادلة والتعاون على كفالة وإذ ترى
حتقيق هدف املشروع املوحد،

أن اهليكل اإلداري املنقح املعتمد هلذه الغاية ال ميس باإلطار القانوين القائم مبوجب إذ ترى أيضاو 
والقرارات ICC-ASP/6/Res. 1نظام روما األساسي والواليات اليت منحتها مجعية الدول األطراف يف القرار 

اليت تلته،
باالتفاق مع )١٤(نة للسلطة املخولة هلا،بتقرير رئيس جلنة الرقابة عن استخدام اللجوإذ حتيط علما

احملكمة، يف اختاذ قرار توسيع نطاق املشروع، حبيث ميكنه اآلن أن يشمل مشروعي التشييد واالنتقال معا، وأن 
يُعترب مشروعا موحدا جامعا، 

.ICC-ASP/6/Res.1)، المجلد. األول الجزء الثالث، ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧الوثائق الرسمیة ... الدورة السادسة ... )١١(
ا احلادية والعشرين)١٢( .١٤٨الفقرة ، ICC-ASP/12/15، تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
، فإن امليزانية السنوية للمحكمة قد تزيد ٢٠١٣استنادا إىل تقديرات ما قبل انعقاد الدورة العشرين للجنة امليزانية واملالية يف نيسان/أبريل )١٣(

، إذا مل يتم توحيد املشروعني.٢٠١٥مليون يورو يف عام ١٣,٥، ومببلغ ٢٠١٤ورو يف عام مليون ي٣,٣مببلغ 
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أن هذا القرار، بغية ضمان التنسيق، خيول ملدير املشروع سلطة املدير الوحيد وإذ حتيط علما
روَعْي التشييد واالنتقال معا، حتت إشراف مزدوج من اللجنة ومن قلم احملكمة، ويف إطار االسرتاتيجية املالية ملش

اليت وضعتها اللجنة، يف حني حيتفظ مدير املشروع باستقالله عن قلم احملكمة ويظل خاضعا لسلطة اجلمعية، 
)١٥(دون املساس بدوره اإلداري،

على خط فاصل واضح بني كل من الدور الرقايب للجمعية من خالل على ضرورة احلفاظ وإذ تشدد
اللجنة والدور اإلداري للمحكمة، على أن يكون مدير املشروع مبثابة مسريِّ مشرتك بني اجلمعية العامة 

واحملكمة،
٢٠١٦-٢٠١٤األهداف المالية للفترة 

مليون يورو) واالنتقال ١٨٤,٤بأن إمجايل التقديرات احلالية لتكاليف التشييد (وإذ حتيط علما
مليون يورو، وبأن هناك حاجة إىل تزويد مدير املشروع ١٩٥,٧مليون يورو)، أي ما يبلغ جمموعه ١١,٣(

بغالف مايل موحد شامل إلدارة هذه التكاليف طيلة مدة املشروع، فضال عن برنامج التمويل الذي اقرتحته 
)١٦(امليزانية واملالية،جلنة الرقابة وعلى النحو الذي أقرته جلنة 

موع خيضع للمراجعة طوال مدة املشروع، ورهنا باالستعراض اجلاري وإذ ترى كذلك أن هذا ا
دف حتقيق مستوى من اخنفاض التكلفة حبلول حزيران/يونيه  للتكاليف، والسيما العناصر املتعلقة باالنتقال، و

مليون يورو، ١٩٣,٧إىل ما ال يزيد عن ٢٠١٤
ا النهائية املتوقعة، رىوإذ ت أن الدول األطراف ستستفيد من احلصول على معلومات عن مسامها

اية املشروع، وأن يف هذا الصدد، من شأن التحديثات املنتظمة على أساس  ا يف  اليت ستتم إعادة حسا
ا العضوية احلالية وأحدث جدول لألنصبة املقررة أن تعزز الشفافية عن أي نقٍص أو اسرتدا د يف مسامها

املطلوبة،
التكلفة اإلجمالية للملكية

، ٢٠١٥ماليني يورو يف عام ٩,٠إىل أن التكلفة اإلمجالية للملكية، املقدر حاليا أن تبلغ وإذ تشري
، تشمل ما يلي: التكاليف ٢٠١٧مليون يورو اعتبارا من عام ١٢,٩، و ٢٠١٦مليون يورو يف عام ١٢,١و 

الدول اليت اختارت األداء دفعة واحدة، وتكاليف تشغيل وصيانة املباين، وتكاليف متويل املالية املستحقة من 
استبدال التجهيزات الرأمسالية،

ا الثامنة عشرة بأن تتعاون جلنة الرقابة مع مدير وإذ حتيط علما بتوصية جلنة امليزانية واملالية يف دور
اخليارات والسيناريوهات، مبا يف ذلك تقييم وإيضاح خماطر املشروع على وضع االفرتاضات الكمية والنوعية، و 

وبأن هذا االستعراض ينبغي أن يشمل سائر النهج املمكنة، )١٧(التكلفة اإلمجالية للملكية،
النشاط املستمر الذي يضطلع به الفريق العامل املعين بالتكلفة اإلمجالية للملكية الذي وإذ تالحظ

مدير املشروع، أنشأته جلنة الرقابة ويرأسه

)١٤(
٣، المرفق الثالث، الفقرات. ICC-ASP/6/Res.1)، المجلد. األول الجزء الثالث، ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧الوثائق الرسمیة ... الدورة السادسة ... 

(ج).١٦(ج) و 
)١٥(

.٢، المرفق الرابع، الفقرة. ICC-ASP/6/Res.1)، المجلد. األول، الجزء الثالث، ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧دورة السادسة ... الوثائق الرسمیة ... ال
)١٦(

.١٤٧-١٤٥، الفقرات. B.2)، المجلد. الثاني، الجزء ICC-ASP/12/20(٢٠١٣الوثائق الرسمیة ... الدورة الثانیة عشرة ... 
لد. األول، اجلزء ICC-ASP/10/20(٢٠١١العاشرة ... الوثائق الرمسية ... الدورة )١٧( .B.1)، ا
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بأن التكاليف املتصلة باملباين الدائمة ميكن أيضا أن متول باستخدام أي فائض متاح، وإذ حتيط علما
ا احلادية والعشرين مقرتحا  وبأن جلنة املراقبة، بالتشاور مع احملكمة، قدمت إىل جلنة امليزانية واملالية يف دور

بتعديل النظام املايل والقواعد املالية،
المبالغ المسددة دفعة واحدة

ا النهائية بشأن انتقاء خيار وإذ تشري إىل أنه طُلب إىل الدول األطراف أن تبلغ قلم احملكمة بقرارا
، وأن هذا املوعد ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر ١٥تسديد حصصها املقررة يف املشروع دفعة واحدة حبلول 

)١٩(،٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١وثانية إىل)١٨(،٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر١٥النهائي ُأجل مرة إىل 

دولة أخرى من الدول األطراف التزمت منذ التأجيل األخري بالتسديد دفعة ١٣بأن وإذ ترحب
موع اإلضايف  ٤٦مليون يورو، وليصبح العدد اإلمجايل للدول األطراف امللتزمة بذلك ١٠,٤واحدة، ليبلغ ا

مليون ٣٩,٩مليون يورو، وردت منها اآلن ٤٦,٨، مببلغ جمموعه ٢٠١٣/أكتوبر تشرين األول٣١دولة يف 
يورو،

إىل مزايا السماح بأقصى قدر من مرونة نظام التسديد دفعة واحدة بالنسبة جلميع الدول وإذ تشري
احدة األطراف، مبا يف ذلك عن طريق تأجيل املوعد النهائي الختيار تسديد املبالغ كلها أو بعضها دفعة و 

بسبب نقص احلاجة إىل سحب األموال من قرض الدولة املضيفة، والتخفيض الذي تستفيد منه الدول اليت 
ختتار التسدسد دفعة واحدة، واخنفاض رأس املال والفائدة اليت يتعني سدادها على الدول الدول اليت ال 

ختتارالتسديد دفعة واحدة،
تنفيذ هذه املرونة طيلة املشروع حبيث يتحقق اهلدف أنه سيبقى على جلنة الرقابة ضمان وإذ ترى

د دفعة واحدة بالنسبة جلميع يالنهائي املتمثل يف استفادة مجيع الدول األطراف بأقصى قدر من نظام التسد
الدول األطراف، مع كفالة حتقيق هدف احلفاظ على عدل النظام، 

تعلق بقرض الدولة املضيفة، ومبادئ تسديد إىل املعايري الواجبة التطبيق على االتفاق املوإذ تشري
، على ICC-ASP/7/Res.1احلصص املقررة دفعة واحدة، املنصوص عليها يف املرفقني الثاين والثالث للقرار 

يف مرفقه الثاين وملحقيه األول والثاين،ICC-ASP/7/Res.3التوايل، وعلى حنو ما أوضحه القرار 
ملضيفة تنص على أن دفع الفوائد يبدأ اعتبارا من وقت إىل أن شروط قرض الدولة اوإذ تشري

وأن تسديد رأس املال والفوائد سيبدآن بعد انتهاء العقود احلالية أو املستقبلية )٢٠(االستخدام األول للقرض،
)٢١(إلجيار املباين املؤقتة،

لة فرتة السداد، إىل ضرورة ضمان وجود السيولة الالزمة لدفع الفوائد ورأس املال طيوإذ تشري أيضا
ا املتعلقة بذلك يف الوقت املناسب ستكون مسؤولة عن أي تكاليف  وأن الدول األطراف اليت ال تدفع اشرتاكا

تتكبدها موارد احملكمة للوفاء بالتزامات سداد القرض،
مي بإنشاء الصندوق االستئماين للتربعات املكرسة لتشييد املباين الدائمة، وبإمكانية تقدوإذ تذّكر

التربعات أيضا من خالل األموال املخصصة مليزات خاصة، أو التربعات العينية، بعد التشاور مع جلنة الرقابة،

ICC-ASP/8/Res.8)، المجلد. األول، الجزء الثالث، ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩الوثائق الرسمیة ... الدورة الثامنة ... )١٨(
.١٤. الفقرة. ICC-ASP/11/Res.3الجزء الثالث، )، المجلد. األول،ICC-ASP/11/20(٢٠١٢الوثائق الرسمیة ... الدورة الحادیة عشرة ...، )١٩(
، المرفق الثاني، (ه).ICC-ASP/7/Res.1)، المجلد. األول، الجزء الثالث، ICC-ASP/7/20(٢٠٠٨الوثائق الرسمیة ... الدورة السابعة ... )٢٠(
املرجع نفسه، (و).)٢١(
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حوكمة المشروع وإدارته-أوال
مشروع التشييد-ألف

بتقرير جلنة الرقابة وتعرب عن تقديرها للجنة الرقابة، ومدير املشروع، واحملكمة، والدولة املضيفة ترحب-١
قدم احملرز يف مشروع املباين الدائمة منذ الدورة احلادية عشرة للجمعية؛ للت
خطة التدفق النقدي املنقحة الواردة يف امللحق األول؛ توافق على-٢
، وإقامة حفل وضع حجر ٢٠١٣بالشروع يف التشييد الفعلي للمشروع يف آذار/مارس ترحب-٣

؛ ٢٠١٣أبريل /نيسان١٦األساس الذي استضافته جلنة الرقابة يف 
ا مبوجب عقد إجيار األرض، ويف هذا ترحب أيضا-٤ باستمرار تعهد الدولة املضيفة بالوفاء بالتزاما

بأن املشروع اسرتد التكلفة الكاملة لتنظيف تلوث الرتبة، وتكلفة اإلسراع يف األشغال لتدارك تقرالصدد، 
التأخري الناجم عن ذلك؛

مليون يورو بأسعار ١٩٠روع التشييد يف حدود امليزانية املعتمدة أصال، البالغة ببقاء مشترحب كذلك-٥
مليون يورو يف تكاليف ٦,٣، ويف هذا الصدد، تالحظ مع االرتياح حتقيق وفورات قدرها ٢٠١٤عام 

التشييد؛
ري يف التصميم مليون يورو من هذه الوفورات باملوافقة على تغي٠,٧بقرار جلنة الرقابة باستثمار ترحب-٦

من أجل زيادة مرونة استخدام املباين الدائمة أيضا كمرافق لعقد املؤمترات، مبا يف ذلك ألغراض عقد أي من 
فصاعدا، وإذا قررت اجلمعية ذلك؛ ٢٠١٦اجتماعات مجعية الدول األطراف يف مقر احملكمة اعتبارا من عام 

١٨٤,٤رحلة احلالية، ونتيجة لذلك، تقدر مببلغ بكون تكاليف التشييد املتوقعة يف املترحب أيضا-٧
ا تقل عن امليزانية املعتمدة أصال مبا قدره  مليون يورو؛٥,٦مليون يورو، أي أ

بالتنفيذ املستمر السرتاتيجية مراجعة التكلفة اليت وضعتها جلنة الرقابة للتأكد من أن ترحب كذلك-٨
ات نوعية جيدة مع تفادي العناصر اليت قد ال تفي باملعايري الالزمة املشروع ميّكن باستمرار من إجناز مباين ذ

ا أن تؤثر بطريقة أو أخرى سلبا يف التكلفة اإلمجالية  لالتساق مع املهام األساسية للمحكمة، أو اليت من شأ
للملكية؛ 

حلة تشييده من أمهية رقابة صارمة على تغيريات تصميم ونطاق ومتطلبات املشروع أثناء مر تشدد على-٩
بأن حترص وتكرر طلبهاأجل ضمان أن يتم تسليم املشروع وفق التكلفة، واجلودة واجلدول الزمين املناسب، 

جلنة الرقابة على عدم املوافقة على أي تغيريات خالل مرحلة التشييد، وإىل حني إجناز املشروع بكامله، إال 
من مدير املشروع بذل كل جهد ممكن لكي تطلبغاية، على أساس حمايد من حيث التكلفة، وحتقيقا هلذه ال

يقابل أيَّ تغيٍري جديٍد قد يلزم للمشروع وفوراٌت ماليٌة أو تشغيليٌة مطابقٌة، ولكي يتم إجراؤه، حيثما كان ذلك 
ممكنا، مع إيالء االعتبار الواجب خلفض التكاليف اإلضافية املتصلة بالتأخريات وغريها من العوامل؛ 

بتقرير جلنة الرقابة عن حالة النظر يف النهج املمكنة لتناول إدارة ومتويل تكاليف استبدال بترح-١٠
إىل اللجنة وتطلبالتجهيزات الرأمسالية على املدى الطويل، الذي يقوم به الفريق العامل برئاسة مدير املشروع، 

أن تقدم تقريرا عن ذلك يف الدورة الثالثة عشرة للجمعية؛
ع االنتقالمشرو -باء
إىل جلنة الرقابة واحملكمة أن تكفال من خالل مدير املشروع أن يتم اعتماد مجيع التدابري تطلب-١١

التحضريية لتمكني احملكمة من أن تكون على استعداد لَشغل املباين الدائمة يف موعد ال يتجاوز كانون 
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ما تقريرا مفصال عن ذلك من أجل تفادي أي نفقات إضافية للدول األط٢٠١٥األول/ديسمرب  راف، وأن تقدِّ
إىل املكتب وإىل جلنة امليزانية واملالية؛

قرار جلنة الرقابة بأن تشرتط املوافقة على تكاليف االنتقال طيلة مدة املشروع وضمن ميزانية تؤيد-١٢
ا متعددة السنوات إجراء استعراض مسبق هلذه التكاليف مقابل احتياجات احملكمة من األصول  وسياسا

وأن يرمي هذا االستعراض إىل حتقيق وفورات يف مجيع مراحل حياة املشروع، وذلك )٢٢(املتعلقة باملشرتيات،
إىل مدير املشروع أن يقدم تقريرا وتطلب، ٢٠١٤بغية ختفيض الغاية املالية للمشروع ككل حبلول حزيران/يونيه 

دول األطراف من خالل جلنة الرقابة؛عن ذلك بالتفصيل يف الدورة الثالثة عشرة جلمعية ال
إىل جلنة الرقابة واحملكمة أن تكفال، من خالل مدير املشروع، أن يتم إجراء عملية تطلب أيضا-١٣

استعراض ذات مغزى عناصر االنتقال مع مراعاة أي خيارات جديدة لتحقيق وفورات، مبا يف ذلك، على سبيل 
ستخدمني ومدى مالءمة املعدات املوجودة ومتديد فرتة استخدامها املثال ال احلصر، مراجعة احتياجات امل

خطط املشرتيات يف األجل ‘ ٢’قوائم جرد كاملة ألصول احملكمة، مبا يف ذلك قيمتها وحالتها، ‘ ١’مقابل: 
متديد العمر اإلنتاجي لألصول؛ ‘ ٣’القصري واملتوسط، مبا يف ذلك فرص االشرتاك يف املشرتيات، و 

د المشروعتوحي-جيم
إىل اللجنة، بالتشاور مع احملكمة، كفالة أن وتطلبج التوحيد بشأن املباين الدائمة، بإتباعترحب-١٤

، وبأن ICC-ASP/6/Res. 1يظل منسجما مع نظام روما األساسي ومع القرار )٢٣(تنفيذ اهليكل اإلداري
ذلك اهليكل يظل قيد املراجعة؛ 

مليون ١٩٥,٧لفة ميثل الغاية املالية املوحدة للمشروع ككل، مبا قدره على ختصيص غالف تكتوافق-١٥
مليون يورو لتكاليف االنتقال، رهنا مبراجعة هذه الغاية كل ستة أشهر طيلة فرتة حياة ١١,٣يورو، مبا يف ذلك 

دف ختفيض الغاية عل ى األقل إىل املشروع، ورهنا أيضا مبراجعة تكلفة عناصر املشروع املتعلقة باالنتقال، 
؛٢٠١٤مليون يورو حبلول حزيران/يونيو ١٩٣,٧مستوى 

١١,٣، متويل تكاليف االنتقال مببلغ يصل إىل ٢٠١٦- ٢٠١٤على أن يتم، يف الفرتة توافق أيضا -١٦
مليون يورو حتققت يف ميزانية التشييد، ٥,٦مليون يورو ختضع لالستعراض اجلاري، من خالل وفورات قدرها 

مليون يورو، مع اعتماد الفائض املتعلق بالسنوات املالية من ٥,٧جزء املتبقي، مببلغ يصل اىل وبالنسبة لل
ا كعمليات تسديد دفعة واحدة؛٢٠١٤إىل ٢٠١٢ ، يتم احتسا

على أنه جيوز تقدمي سلف نقدية مليزانية املشروع من االحتياطي النقدي للمحكمة يف توافق كذلك-١٧
لتلبية أي احتياجات نقدية قبل توافر الفائض املتعلق بالسنوات املالية من ، وذلك٢٠١٦-٢٠١٤الفرتة 
، بصفة ذلك إجراءاً مؤقتاً وحصيفاً من إجراءات املالذ األخري، يف حدود مبلغ معني، ومع ٢٠١٤إىل ٢٠١٢

جدول زمين متفق عليه لالسرتداد؛
أنشطة التشييد وأنشطة االنتقال بشكل إىل مدير املشروع أن يعد التقارير املتعلقة بنفقات تطلب-١٨

اية املشروع؛ )٢٤(منفصل يف 

. انظر الوثائق الرسمیة ... الدورة ١٤٩، الفقرة. B.2)، المجلد. الثاني، الجزء ICC-ASP/12/20(٢٠١٣الوثائق الرسمیة ... الدورة الثانیة عشرة ... )٢٢(

.٨، الفقرة. ICC-ASP/12/Res.2)، المجلد. األول، الجزء الثالث، ICC-ASP/12/20(٢٠١٣الثانیة عشرة ... عام 
.ICC ASP/12/43ر جلنة الرقابة عن أنشطتها،انظر مراجعة اهليكل اإلداري، على النحو املبني يف املرفق األول لتقري)٢٣(
.١٤٨، الفقرة. B.2)، المجلد. الثاني، الجزء ICC-ASP/12/20(٢٠١٣الوثائق الرسمیة ... الدورة الثانیة عشرة ... )٢٤(
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التعديل الذي أجري على النظام املايل والقواعد املالية على النحو املنصوص عليه يف امللحق تعتمد-١٩
الثاين؛

انية مليون يورو، لتمويل ميز ٢,٥، املقدر حاليا بـ ٢٠١٢على اعتماد مبلغ يساوي فائض عام توافق-٢٠
املشروع ككل؛

من قرض الدولة املضيفة، ٢٠١٣للمحكمة بالتأكد من توفر السيولة الالزمة لسداد فوائد عام تأذن-٢١
، يف حال تأخر أي من الدول األطراف يف دفع حصتها ٢٠١٤شباط/فرباير ١املستحقة الدفع اعتبارا من 

املقررة من االشرتاكات؛ 
، تقييما للفوائد املقدرة لقرض ٢٠١٤، ضمن رسالة اشرتاكات عام للمحكمة بأن تقدمتأذن كذلك-٢٢

)، وبأن ٢٠١٥شباط/فرباير ١(واليت يتعني أن تدفعها يف ٢٠١٤الدولة املضيفة اليت تتكبدها احملكمة يف عام 
كانون ٢٥تطلب إىل الدول األطراف املعنية تسديد املبالغ املستحقة عليها بالكامل يف موعد ال يتجاوز 

؛٢٠١٥ثاين/يناير ال
إىل احملكمة وجلنة الرقابة، بالتعاون مع مدير املشروع وعن طريق جلنة امليزانية واملالية، أن تنظرا تطلب-٢٣

بالتفصيل يف اآللية الطويلة األجل للتسديد السنوي لقرض الدولة املضيفة بغية تقدير اشرتاكات الدول 
يف استالم تلك االشرتاكات، وأن تقدما تقريرا عن ذلك إىل الدورة األطراف املعنية والتقليل من خماطر التأخري

الثالثة عشرة للجمعية قصد اعتماد هذه اآللية. 
باالحتفاظ باشرتاكات الدول األطراف يف تكاليف املشروع يتم حتديثها بانتظام من ِقبل مدير ترحب-٢٤

حد وأحدث جدول لألنصبة املقررة،املشروع على أساس التكلفة النهائية املتوقعة للمشروع املو 
المبالغ المسددة دفعة واحدة-ثانياً 
، خيار السداد الكامل ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١إىل الدول األطراف اليت تنتقي، حبلول تطلب-٢٥

لك، أو اجلزئي دفعة واحدة حلصتها املقررة يف املشروع، أن تتشاور مع مدير املشروع لتحديد اجلدول الزمين لذ
)٢٥(مع مراعاة أن تلك املبالغ املسددة دفعة واحدة:

أ) جيوز أداؤها يف قسط واحد أو عدة أقساط سنوية؛(
أو يف أي تاريخ سابق رهنا ٢٠١٥حزيران/يونيه ١٥يتعني استالمها كاملة يف موعد ال يتجاوز ب)(

بالتدفق النقدي املتوقع، و
لتكلفة النهائية للمشروع وكامل مبلغ إعانة الدولة املضيفة من جيب أن ختضع للتعديل مبجرد معرفة اج)(

أجل ضمان معاملة مجيع الدول األطراف معاملة عادلة ومتساوية؛
ذا اخليار، كّليا أو جزئيا، ضمن تقرر-٢٦ أن الدول األطراف اليت ختتار التسديد دفعة واحدة وال تلتزم 

فرصة تسديد أي مبالغ مستحقة دفعة واحدة،اجلدول الزمين املتفق عليه، ستفقد تلقائيا
إىل قلم احملكمة أن يواصل، بالتنسيق مع مكتب مدير املشروع، تزويد جلنة الرقابة، على النحو تطلب-٢٧

املطلوب، مبعلومات مستكملة عن اجلداول الزمنية املتفق عليها للتسديد دفعة واحدة؛

لد. األول، اجلزء الثالICC-ASP/11/20(٢٠١٢الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة ...، انظر)٢٥( -ICCث، )، ا
ASP/11/Res.3املذكرة التفسريية بشأن املدفوعات ملرة واحدة، اليت توضح مبادئ الدفع ملرة واحدة ارتباطا باملعايري . ، املرفق الثاين

الواجبة التطبيق على االتفاق املتعلق بالقرض، مبا يف ذلك ما يتعلق بالدول األطراف اليت ستنتقي خيار التسديد دفعة واحدة، أو تسديد
أقساطها بعد أن يتم استخدام قرض الدولة املضيفة ويبدأ دفع الفوائد.
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إعداد التقارير المالية-ثالثا
، أن يقدم كل سنة ICC-ASP/6/Res.1ىل مدير املشروع، بالتشاور مع جلنة الرقابة، ووفقا للقرار إتطلب-٢٨

وباستمرار تقديرا مفصال لتكلفة املشروع املوحد يستند إىل أحدث املعلومات، وأن يضّمنه جدوال زمنيا الستخدام 
ا العادية؛األموال املتأتية من عمليات التسديد دفعة واحدة، لتنظر فيه اجلمعية  العامة يف دور

كذلك إىل مدير املشروع أن يواصل تقدمي تقارير سنوية إىل اجلمعية العامة، عن طريق جلنة املراقبة، بشأن تطلب-٢٩
حتقُّق تقديرات السنوات السابقة ومستويات اإلنفاق؛

استراتيجية مراجعة الحسابات-رابعا
جا شامال ملراجعة بكون املراجع اخلارجي حلسابات اترحب-٣٠ حملكمة (ديوان احملاسبة الفرنسي) قد اعتمد 

٢٦حسابات احملكمة وأدائها، وهو ما يشمل النطاق الكامل ملشروع املباين الدائمة؛

التبرعات-خامسا
بكون ثالث دول أطراف بدأت مناقشات مع مدير املشروع وجلنة الرقابة بشأن مقرتحات ترحب مع التقدير-٣١

ة بأموال لتحسني نوعية مناطق حمددة داخل املباين اجلديدة و/أو التربع بأعمال فنية لدجمها يف املباين الدائمة ، املسامه
الدول األطراف إىل االتصال بلجنة الرقابة يف أقرب فرصة إذا كانت ترغب يف املسامهة يف هذا الصدد لضمان وتدعو

؛الدمج يف املبىن اجلديد عند االنتهاء من تشييده
إىل جلنة الرقابة وضع الصيغة النهائية، مبساعدة من مدير املشروع وبالتشاور مع احملكمة، السرتاتيجية تطلب-٣٢

مجع التربعات وتقدمي تقرير بشأن ذلك إىل الدورة الثانية والعشرين للجنة امليزانية واملالية، وإىل الدورة الثالثة عشرة جلمعية 
الدول األطراف؛

تمع املدين ممن له سجل حافل يف جمال تعهد والية احملكمة جلمع وةجتدد الدع-٣٣ إىل الدول األطراف وأعضاء ا
أموال ملشروع املباين الدائمة؛

تجديد عضوية لجنة الرقابة- سادسا
، بأن تتألف عضوية جلنة املراقبة، للفرتةICC-ASP/6/Res.1توصية املكتب، وفقا للمرفق الثاين للقرار تؤيد-٣٤

، من الدول املشار إليها يف امللحق الثالث هلذا القرار؛٢٠١٥-٢٠١٤املقبلة 
قارير لجنة الرقابة في المستقبلتإعداد -سابعا

إىل جلنة الرقابة مواصلة تقدمي تقارير مرحلية منتظمة إىل املكتب، وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية تطلب-٣٥
ا القادمة. العامة يف دور

لد الثاين، اجلزء باء)، ICC-ASP/11/20(٢٠١٢الوثائق الرمسية ... الدورة احلادية عشرة ...)٢٦( .٨٢، الفقرة ٢-ا
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ألولالمرفق ا
مخطط التدفق النقدي 

البنود

جمموع 
التكاليف

موع  ا
الكلي

٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦

موع ا

مرحلة 
التصميم 

(*)األولي

مرحلة 
التصميم 

(**)النهائي

التصميم 
النهائي

 +
التشييد واالنتقالالمناقصات

١٥٦,٨-١٥٦,٨٢,٩٤٠,٥٩٥,٠١٨,٤تكاليف البناء.١
١٥٠,٤١,٩٣٧,٦٩٣,٠١٧,٩١٥٠,٤تكاليف البناء-أ-١
أتعاب فريق الصميم (بعد -ب-١

المناقصات)
٦,٤١,٠٢,٩٢,٠٠,٥٦,٤

٧,٥٣,٠٢,٥١,٥٠,٥٧,٥المخاطر.٢
مخاطر المشروع (بما في ذلك -أ-٢

التصميم واألطراف الثالثة)
٢,١١,٠٠,٥٠,٥٠,١٢,١

مخاطر العمالء (خارج -ب-٢
المشروع، كالبلدية مثال)

٥,٤٢,٠٢,٠١,٠٠,٤٥,٤
٢,٧-٠,٢--٢,٧٢,٥رخصة البناء ورسومها.٣

٢,٧٢,٥٠,٢٢,٧التراخيص والرسوم-أ-٣
٢٣,٩١,٣٣,٦٦,٨٣,٢٢,٦٢,٤٣,٧٠,٤٢٣,٩األتعاب. ٤

١٠,٦٢,٧٥,١٢,٤٠,١٠,٣١٠,٦األتعاب المتعلقة بالتصميم-أ-٤
٨,٩٠,٩٠,٧١,٣٠,٤١,٩١,٥١,٩٠,٣٨,٩إدارة المشروع-ب-٤
٤,٣٠,٤٠,٢٠,٤٠,٣٠,٥٠,٦١,٨٠,١٤,٣استشاريون آخرون-ج-٤
الرسوم التشغيلية(كالرسوم -د-٤

المصرفية مثال)
٠,١٠,١٠,١٠,١

١,٥١,٥١,٥تكاليف أخرى. ٥
١,٥١,٥١,٥تكاليف أخرى-أ-٥

٣,٣٣,٢٠,١٣,٣المعدات.٦
٣,٣٣,٢٠,١٣,٣المعدات-أ-٦

المدخرات (تقديرات المبالغ غير 
ضافي)المنفقة/االحتياطي اإل

موع ١٩٥,٧١٩٥,٧١,٣٥,١٦,٨٨,٦٤٦,١٩٩,٩٢٧,٠١,٠١٩٥,٧ا

١,٣٦,٤١٣,٢٢١,٨٦٧,٨١٦٧,٧١٩٤,٧١٩٥,٧المجموع التراكمي

ألرقام املذكورة أعاله هي جمرد تقديرات قد ختضع للتغيري. مالحظة: ا
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المرفق الثاني
تعديل النظام المالي والقواعد المالية

استخدام الفائض-أوال
على حق الدول األطراف يف اسرتداد الفائض بنسبة حصتها من متويل نفقات احملكمة ٧-٤ينص البند 

مكانية متويل صندوق الطوارئ من الفائض، عمال بالبندوقت دفع اشرتاكها. ويقتصر االستثناء على إ
. واألساس املنطقي هلذا االستثناء هو نفسه الذي ينطبق على تقييد حق الدول األطراف يف اسرتداد ٦-٦

حصصها من الفائض، وهو واجب متويل امليزانية العادية للمحكمة وصندوق الطوارئ التابع هلا. ويستند 
نفس األساس املنطقي. ودفع نفقات املباين الدائمة ليس موضع السلطة التقديرية التعديل املقرتح إىل 

للدول األطراف، سواء بالنسبة للمشروع (تكاليف التشييد واالنتقال) أو بالنسبة ملا عليها من التكلفة 
النتقال، أن تقوم اجلمعية بتخصيص الفائض لتمويل كل من تكاليف ايُقرتح باإلمجالية للملكية. وبالتايل، 

ا  وتكاليف استبدال التجهيزات الرأمسالية والصيانة يف املستقبل (تكاليف البناء ال حتتاج إىل أي متويل، أل
تظل أقل من امليزانية املعتمدة).

): باخلط املائلعلى النحو التايل (التغيريات ٧- ٤ويُقرتح تعديل البند 
أو بقرار من مجعية الدول األطراف لتمويل ،٦-٦ة "رهنا بأحكام الفقرة األخرية من القاعدة املالي

يقسم أي فائض نقدي يف امليزانية يف ختام أي فرتة مالية ، التكاليف املتصلة باملباين الدائمة للمحكمة
فيما بني الدول األطراف مبا يتناسب و جدول األنصبة املقررة الساري على الفرتة املالية املتصل ذلك 

الفائض".
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ثالثالمرفق ال
)١(أعضاء لجنة الرقابة

الدول األفريقية

كينيا-١

دول آسيا والمحيط الهادئ

اليابان-٢
مجهورية كوريا-٣

دول أوروبا الشرقية

رومانيا-٤

مجموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبي

األرجنتني-٥
البوليفارية)–فنزويال (مجهورية -٦

دول أوروبا الغربية ودول أخرى

أملانيا-٧
أيرلندا-٨
إيطاليا-٩

ململكة املتحدةا-١٠

______________

٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٢١اعتبارا من )١(
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ICC-ASP/12/Res.3القرار 

٢٠١٢نوفمرب/تشرين الثاين٢١بتاريخالثامنة اليت ُعقدتالعامةيف اجللسة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/11/Res.3
التعاون

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

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

ICC-ASP/11/Res.5بالقراراملرفقةالستنيو الستوالتوصياتICC-ASP/6/Res.2،

تمع الدويل بأسره من مرتكيب أخطر وضع حد إلفالتعلىوقد عقدت العزم  اجلرائم اليت تثري قلق ا
مور، تعزيز يف مجلة أ، مرتكبيها على حنو فعال من خاللمقاضاة ه جيب تعزيز أنوإذ تؤكد من جديدالعقاب، 

التعاون الدويل،

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

التحقيق واملالحقة أعمالمة يفالدول األطراف االلتزام العام بالتعاون مع احملكوأنه يتوجب على روما األساسي،
ا نطاق واليتها، اليت تقع ضمنالقضائية للجرائم  تنفيذ مذكرات االعتقال وطلبات بملزمة بالتعاون التام وأ

من نظام روما األساسي،٩٣، فضال عن توفري أشكال أخرى من التعاون املنصوص عليها يف املادة التسليم
-ICCوكذلك قرارICC-ASP/10/Res.2قرارلوفقاً لتعاون، املقدم البشأنبتقرير احملكمة رحبتوإذ 

ASP/11/Res.5
)١(،

كمة احملن ممر اعتقال واأحبقهم الذين صدرتاالتصاالت مع األشخاص ه جيب تاليفإىل أنشريوإذ ت
أهداف نظام روما األساسي،تقوض سمثل هذه االتصاالتكانتنإواليت ما زالت معلقة،

االعتقال التوجيهية الصادرة عن مكتب املدعي العام لتنظر فيها الدول، مبا يف مبادئإىل ذلكشري كوإذ ت
اات مذكر الذين خيضعون إىل االتصاالت غري الضرورية مع األفراد إزالةأخرى،ذلك يف مجلة أمور اعتقال أصدر

خيضعون إىل ال الذين مع األفراد أوًال عل حماولة التفاينبغي ، ضروريةاحملكمة، وأنه عندما تكون االتصاالتحبقهم
اعتقال،مذكرات 

حتدد سياسة األمانة العامة واليت وإعادة توزيعها تهاإعادة صياغاليت متت إىل املبادئ التوجيهية شري وإذ ت
مذكرات احملكمةمن قبلالصادر حبقهملألمم املتحدة بشأن االتصاالت بني مسؤويل األمم املتحدة واألشخاص 

من قبل األمني العام ٢٠١٣أبريل نيسان/٣يفرسالة مؤرخةيف رفق على النحو امل، استدعاءمذكرات تقال أو اع
لألمم املتحدة إىل رئيس اجلمعية العامة ورئيس جملس األمن،

)١  (ICC-ASP/12/35.
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ينبغي أن تأخذ بعني االعتبار حقوق املتهم،هاتنفيذو بأن طلبات التعاون إذ تدرك
الدول األطراف يف املؤمتر االستعراضي يف كمباال عملتهايتعلقة بالتعاون الإىل التعهدات املتشريتوإذ 

التعهدات،هذهإىل أمهية ضمان املتابعة الكافية فيما يتعلق بتنفيذوتشري
-ICCقرارالوكذلك ICC-ASP/10/Res.2وفقًا للقرارالتعاون، املقدم بشأنبتقرير احملكمة ترحب-١

ASP/11/Res.5؛
)٢(شخصا ال تزال معلقة،١٤ضد التسليمعتقال أو طلبات االأن مذكرات الغبقلقها العن عربت-٢

حملكمة؛إىل اتسليم الالعتقال و للقيام بادعو الدول إىل التعاون التام وفقا اللتزامهاتو 
والدولفاألطراالدولجانبمنفعالةوبصورةاملناسبالوقتيفواملساعدةالتعاونأمهيةعلىشددت-٣

جملسمنصادرقرارأواألساسيرومانظاممنالتاسعللبابوفقاً احملكمةمعالتعاونبالتزامعليهااليتاألخرى
اإلجراءاتسياقيفالتعاونعدمإليهيؤديقدملا،اليت تشجع على هذا التعاونأواملتحدةلألمماألمن التابع

علىسلبية آثارمناحملكمةطلباتتنفيذعدمإليهيؤديقدماؤكد وتاحملكمة،فعاليةعلىتأثريمنالقضائية
بالقبضأوامرحبقهمتصدرأشخاصعلىبالقبضاألمريتعلقعندماالسيماواليتها،تنفيذعلىاحملكمةقدرة

للمحكمة؛وتسليمهمعليهم

ظمة ومنهجية، تيها بطريقة مناالعتقاالت حتتاج إىل النظر فلعململموسة وتدابري بأن خطوات تقّدر-٤
املختلطة، وكذلك من قبل احملكمة؛و ة اخلاصةالدولينظمة الوطنية، واحملاكم األيف املطورةاستنادا إىل اخلربة 

من احملكمة طلباتأن بحتمال االلتعزيز تشغيليةطريق لتحقيق أداة الارطة املتعلق خباملرفق عتمدت-٥
يفالفريق العامل املفهوم امللحقة اليت أعدهاوثيقةؤيدوت، )٣(على وجه السرعةيتم تنفيذهاوالتسليملالعتقال
الثالثة عشرة؛اإىل املكتب أن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية يف دوروتطلبالهاي، 

يت تسهم الاملركزةلتعاون واملساعدةااجلهود املتواصلة اليت تبذهلا احملكمة يف تقدمي طلبات على تشدد أيضاً -٦
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 
االتصاالت غري الضرورية، مسألةناقشات حول إىل املكتب، من خالل جمموعات العمل، مواصلة املطلبت-٧

عشرة؛ادورقبلوتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية العامة 
م يف مسألة الصالت غري األساسية وأن يقدِّ بالنظرأفرقته العاملة، من خالل، يقوممن املكتب أن تطلب-٥

ا  عشرة؛الثالثة تقريراً عن ذلك إىل اجلمعية قبل انعقاد دور
ا اجلمعية ةرئيسبذهلا تاليت املتواصلة هود اجلبترحب-٨ اجلمعية يف تنفيذ إجراءات عدم التعاون اليت اعتمد

وتنفيذها قيد املذكورةجراءاتاإلعلى احلفاظ علىاجلمعية وتشجع، ICC-ASP/10/Res.5قرارها العامة يف
لعمل افرص حولاملبكرلدول األطرافاطار إخب، مبا يف ذلك فيما يتعلق تهافعاليضماناالستعراض من أجل 

عدم التعاون؛لتاليفمعاً 
٢إىليونيه/حزيران٧منيف الفرتة احملكمةموظفيمنأربعةباحتجازيتعلقفيماقلقها البالغ تكررو -٩

.٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ٢كما كان يف)  ٢(
)٣ (

ICC-ASP/12/36 ،.املرفق الرابع
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وفقا كمةاحملواملسؤولني بوظفنياملعلى أمهية احرتام امتيازات وحصانات التشديديف ستمرتو ،٢٠١٢يوليهمتوز/
احلاالتمجيعيفواحلصاناتاالمتيازاتهذه احرتامضمان ضرورةعلى و من نظام روما األساسي، ٤٨للمادة 

الصلة؛ذاتالوطنيةالتشريعاتاعتمادأمور،مجلةعن طريق، يف 
احملكمة اتفاق امتيازاتأطرافًا يفبعد بح الدول غري األطراف اليت مل تصوكذلك الدول األطرافتدعو -١٠

ا ، حسب إدراجهإىل كمسألة ذات أولوية و يف هذا االتفاق  أن تصبح أطرافا على اجلنائية الدولية وحصانا
ا الوطنيةاالقتضاء،  ؛يف تشريعا

املؤسسات و زيادة التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واإلقليميةبترحب -١١
احلكومية الدولية؛

الدبلوماسي والسياسي وغريه من أشكال الدعم الدول األطراف أن تعزز وأن تعمم أمهية علىتشدد-١٢
ا  تشجعو، زيادة الوعي والفهم ألنشطة احملكمة على الصعيد الدويللالدعم  الدول األطراف على استخدام قدرا

كأعضاء يف املنظمات الدولية واإلقليمية لتحقيق هذه الغاية؛
احملكمة بنيواالتصاالتالتعاونمناملزيدلتيسريإمكانياتاستكشافعلىاألطرافلدولاتشجع-١٣

التابعاألمنجملسيلحيعندماوكافيةواضحةوالياتتأمنيعن طريق ذلكيفمباواإلقليمية،الدوليةاملنظماتو 
واليةمراعاةعنفضالاالت،اإلحهذهملتابعةوالتعاونالدعموضماناحملكمة،إىلحاالتاملتحدةلألمم

املتعلقةاألمنجملسقراراتصياغةذلكيفمبااألمن،جملسلاعمأمنأخرىجماالتسياقيفاحملكمة
الصلة؛ذاتاملواضيعيةواملناقشات والقراراتباجلزاءات

اع، من أجل فرق الدفصاحليف اليت يتم عملهاحملكمةالتعاون مع طلبات على االدول األطراف حتث-١٤
أمام احملكمة؛املاثلةضمان عدالة اإلجراءات

النامجة الوطنيةااللتزاماتبتنفيذمصحوبايكونأنينبغياألساسيرومانظامعلىالتصديقبأنتذّكر-١٥
ملاليتاألساسيرومانظاميفاألطرافالدولحتث، ويف هذا الصدد، تنفيذ التشريعاتطريقعنالسيما،عنه
تقعاليتبااللتزاماتالوفاءضمانأجلمنبذلكالقيامعلىاألخرىوالتدابريالتشريعاتهذهمثلبعددتعتم
كاملة؛بصورةاألساسيرومانظاممبوجبعاتقهاعلى
تبادل يسرياجلهود املبذولة من الدول واحملكمة، مبا يف ذلك من خالل مشروع األدوات القانونية، لتبتسلم-١٦

الوطنية؛يةتشريعات التنفيذالصياغة يسري زيادة الوعي وتمن أجل ت واخلربات، املعلوما
وطنية معنية عمل أفرقة مركزية أو ات سلطالدول على النظر يف أنشاء جهات تنسيق وطنية و/أو تشجع -١٧

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

من إىل املكتب أن يقدم تقريرا إىل الدورة الثالثة عشرة للجمعية حول جدوى إنشاء آلية تنسيقتطلب-١٨
، على أساس طوعي؛واملهارةالتعاون مع احملكمة، لتبادل املعرفة للتعامل بشؤون السلطات الوطنية 

ا ترحبللضحايا والشهود لتنفيذ والية احملكمة،أمهية التدابري الوقائية بتسلم-١٩ إعادة اتفاقات بويف حني أ
ا ، ٢٠١٣املربمة مع احملكمة يف عام التوطني حىت اآلن مل تقم إال عدد أنهالبالغعبري عن قلقهاتعلى التشدد فإ

ادة توطني الضحايا والشهود إلعترتيبات كافية مع احملكمة إنشاء اتفاقات أو بإبراممن الدول األطراف قليل فقط 
؛بسرعة

اتعزيزيفبالنظر،األخرىوالدولاألطرافالدولمجيعتدعو-٢٠ اتفاقاتإبرامطريقعناحملكمةمعتعاو
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وأسرهم الشهودو الضحايامحايةتدابريأمور،مجلةيفبشأن،من وسائل التعاون أخرىوسيلةأيأوترتيباتأو
ابسبب شهاداتللخطررضنياملعوغريهم من األشخاص  ؛الشهوديديل 

، ينبغي إيالء االعتبار الواجب إلجياد احللول ضرورياً الشهود وأسرهم إعادة توطنييصبحأنه عندما تسّلم-٢١
ا تليب اليت، يف حني  املسافة اجلغرافية ناحيةالتكاليف اإلنسانية أيضا منأن ختفضمتطلبات السالمة الصارمة، أ

مجيع الدول األطراف إىل النظر يف تقدمي تربعات إىل الصندوق اخلاص وحتث،ثقافيةاللغوية و البيئة الوتغيري
؛إعادة التوطنيلعمليات 

وسيلةأيأواإلطاريةالرتتيباتأواالتفاقاتجمالاحملكمة يفبهتقومالذيالعملوتشجع كذلكتثين-٢٢
وتنفيذ األحكام اليت قد تكون ضرورية النهائي،واإلفراجاملؤقت،فراجاإلمثلجماالتيفالتعاونوسائلمنأخرى

مجيع وحتثمن نظام روما األساسي وضمان حقوق األشخاص املدانني ٦٧يف املادة الواردة لضمان حقوق املتهم 
االت؛ الدول األطراف أن تنظر يف تعزيز التعاون يف هذه ا

أو حجز جتميد وأتعقب وأطلبات احملكمة لتحديد بع فيما يتعلق بأن التعاون الفعال والسريتسّلم-٢٣
ضالتخفيو أمر حاسم لتوفري جرب الضرر للضحايا هو واألدوات املتعلقة باجلرائم وجوداتواملالعائدات واملمتلكات 

تكاليف املساعدة القانونية؛احملتمل ل
التعاون يسري تمن أجل ديدةاجلورمبا لقائمة القنوات امواصلة حتسني االتصال عن طريق أمهية علىتؤكد-٢٤

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 نظام روما األساسي أو قرار جملس األمن منالتاسع
؛ألساسيروما من نظام ٩٣املادة (ك) من ١الفقرة احملكمة، على النحو املتوخى يف من 
اصلة التعاون مع مجيع الدول األطراف إىل وضع اإلجراءات واآلليات الفعالة اليت متكنهم من مو دعوت-٢٥

أسرع وقت ممكن؛بجتميد أو حجز العائدات واملمتلكات واألصول وأتعقب أو احملكمة يف ما يتعلق بتحديد 
تمع األهليبتعزيز التحاور بني الدول األطراف واحملكمةترحب-٢٦ ، الذي أتاحته جلسات النقاش العامة وا

مع الرتكيز بشكل خاص على محاية الشهود، ،شرة للجمعيةعالثانيةبشأن التعاون اليت ُعقدت خالل الدورة 
إىل ه مع التقديرتنوِّ و أمهية التعاون الكامل والفعال مع احملكمة وفقا لنظام روما األساسي، واألخذ يف عني االعتبار

وأمهية تبادل اآلراء املثمر بشأن أمور منها التحديات اليت تواجهها الدول واحملكمة يف ضمان محاية الشهود، 
وطنية، الحلماية االصندوق اخلاص إلعادة التوطني، فضال عن الدور التكميلي لنظم و إعادة التوطني اتفاقات 
دورات اجلمعية القادمة؛مشل التعاون كبند دائم على جدول أعمال إىل واحلاجة 

الدولعمرمجعية الدول األطراف للتعاون من أجل التشاو شؤونمواصلة تيسري املكتبإىلتطلب-٢٧
زيادةأجلمنالصلةذاتواملنظماتاألخرىاملعنيةالدولعنفضالاحلكوميةغريواملنظماتواحملكمةاألطراف

احملكمة؛معالتعاونتعزيز
حمدثاً قدم تقريرا تمن احملكمة أن تطلبو جهود اجلمعية لتعزيز التعاون، يف احملكمة مشاركةبأمهية تسلم-٢٨

ا اجلمعية عن التعاون إىل الثالثة عشرة وسنويا بعد ذلك؛يف دور
ا الثالثة عشرة بشأن التقدم الذي أحرزته الدول إىلتطلبو -٢٩ املكتب أن يقدم تقريرا إىل اجلمعية يف دور

يف املؤمتر االستعراضي يف كمباال.مت عملهااألطراف يف تنفيذ التعهدات اليت 
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ICC-ASP/12/Res.4القرار 

٢٠١٣نوفمرب/تشرين الثاين٢٧بتاريخالثامنة اليت ُعقدتالعامةيف اجللسة بتوافق اآلراءمد عتُ ا

ICC-ASP/12/Res.4

التكامل
إن مجعية الدول األطراف،

التزامها بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتصميمها على أن أخطر اجلرائم اليت إذ تؤكد من جديد
تمع الدويل على أمهية استعداد الدول للتحقيق الصادق يف هذه تؤكدوإذعقاب، بأسره جيب أال متّر دونتقلق ا

ا على القيام بذلك، اجلرائم ومالحقة مرتكبيها وقدر

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

إىل املسؤولية اليت تقع بشكل أساسي على عاتق الدول يف التحقيق يف أخطر اجلرائم الدولية اليت تثري وإذ تشري
تمع الدويل ومالحقة مقرتيف هذه اجلرائم وإىل أنه، حتقيقاً هلذا الغرض، يلزم اّختاذ تدابري مالئمة على  قلق ا

التعاون الدويل واملساعدة القضائية من أجل كفالة قدرة الُنظم القانونية الوطنية على املستوى الوطين وينبغي توطيد 
املالحقة حقاَّ عن هذه اجلرائم،

من نظام روما األساسي املتعلقني مبقبولية القضايا أمام احملكمة هي ١٩و١٧بأن تطبيق املادتني وإذ تذكر كذلك
مسألة قضائية يبت فيها قضاة احملكمة،

ا احملكمة أنشطتها يف بلدان ذ تشري كذلكوإ إىل أنه ينبغي إيالء مزيد من االهتمام إىل الكيفية اليت ستنهي 
احلاالت وأنه من شأن اسرتاتيجيات اخلروج املمكنة أن توفر التوجيه عن كيفية مساعدة بلد احلالة على االضطالع 

تها يف حالة معّينة،بإجراءاته القضائية الوطنية عندما تستكمل احملكمة أنشط

مواصلة وتعزيز التنفيذ احمللي الفعال لنظام روما األساسي، وتعزيز قدرة الواليات القضائية الوطنية تقرر-١
ا دولياً وطبقاً  تمع الدويل وفقاً ملعايري احملاكمة العادلة املسلم  على مالحقة مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا

ملبدأ التكامل؛

تمع الدويل يف تعزيز قدرة الواليات القضائية احمللية لتمكني الدول من مقاضاة مرتكيب ترحب-٢ مبشاركة ا
اجلرائم اليت ينص عليها نظام روما األساسي مقاضاة حقيقية؛

بالتزام هيئات األمم املتحدة مبواصلة إدماج أنشطة بناء القدرات اهلادفة إىل تعزيز الواليات ترحب كذلك-٣
لقضائية الوطنية فيما خيص التحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ومالحقة مرتكبيها ضمن ا

تمع املدين تشجع بقوةبرامج وأدوات املساعدة التقنية القائمة واجلديدة و املنظمات الدولية واإلقليمية والدول وا
على بذل املزيد من اجلهود يف هذا الصدد؛

على أن التنفيذ السليم ملبدأ التكامل يرتب على الدول أن تدرج اجلرائم املنصوص عليها يف املواد تشدد -٤
من نظام روما األساسي بوصفها جرائم تستوجب العقاب مبوجب القوانني الوطنية وأن تنشئ والية ٨و٧و٦

ذه اجلرائم وتكفل التنفيذ الفعال هلذه القوانني وحتّث الد ول على القيام بذلك؛قضائية خمتصة 
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إىل املكتب أن يبقي هذه القضية قيد نظره ويواصل احلوار مع وتطلببتقرير املكتب عن التكامل ترحب-٥
للوثائق ذات الصلة، مبا يف ذلك ما RC/Res.1احملكمة وغريها من اجلهات املعنية بشأن التكامل طبقاً للقرار 

تمع الدويل ملساعدة االختصاصات الوطنية يتعلق بأنشطة بناء القدرات ذات الصلة بالت كامل اليت ينجزها ا
واسرتاتيجيات اخلروج املمكنة من حاالت معّينة اليت تضعها احملكمة، ودور الشراكات مع السلطات الوطنية 

واجلهات الفاعلة األخرى يف هذا الصدد.

واليتها املتمثلة يف تسهيل تبادل بتقرير أمانة مجعية الدول األطراف بشأن تقدم عملية تنفيذ ترحب-٦
دف  تمع الدويل  املعلومات بني احملكمة والدول األطراف وسائر اجلهات املعنية مبا يف ذلك املنظمات الدولية وا

بالعمل الذي أجنزته األمانة وترجو منها أن تواصل، يف حدود ترحب كذلكو)١(تعزيز الواليات القضائية احمللية
، تعزيز جهودها الرامية إىل تسهيل تبادل املعلومات يف هذا الصدد، وأن تقدم تقريراً عن اخلطوات املوارد املتاحة

العملية اليت اختذت يف هذا الشأن تقدمه إىل الدورة الثالثة عشرة للجمعية؛

تمع املدين على تقدمي معلومات إىل األمانة بشيبو-٧ أن األنشطة بالدول واملنظمات الدولية واإلقليمية وا
املتعلقة بالتكامل، وتطلب إىل األمانة أن تقدم تقريرا إىل الدورة الثالثة عشرة للجمعية يف هذا الصدد؛

بتقرير احملكمة عن التكامل وتذكر بأن دور احملكمة حمدود يف تعزيز الواليات القضائية الوطنية وترحب-٨
تمع الدويل يف هذا الصدد مب وتطلبا يف ذلك مشروع األدوات القانونية التابع للمحكمة ومبسامهتها يف جهود ا

إىل احملكمة أن تواصل، يف نطاق واليتها القائمة، التعاون مع األمانة بشأن التكامل وأن تقّدم تقريراً، حسب 
االقتضاء، إىل الدورة الثالثة عشرة للجمعية.

____________

ICC-ASP/12/33تقرير األمانة العامة بشأن التكامل، )١(
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ICC-ASP/12/Res.5قرارال
٢٠١٣نوفمرب/تشرين الثاين٢٧بتاريخالثامنة اليت ُعقدتالعامةيف اجللسة ءبتوافق اآلرامدعتُ ا

ICC-ASP/12/Res.5

للضحايااالستئمانيوالصندوقاألضراروجبرالمتضررة،والمجتمعاتالضحايا

إن مجعية الدول األطراف،
؛ICC-ASP/11/Res.7قرارهاإىلتشريإذ

رومانظاميفأساسياركناتشكلاليتالضحايا،حلقوقلفعالاالتنفيذضمانعلىالعزمعقدتوقد
األساسي؛
تمعاتالضحاياإىلبالنسبةاألساسيرومانظامأمهيةعلى إذ تؤكد من جديد و نتيجةاملتضررةوا
يفسهميممااحلرب،وجرائماإلنسانيةضداملرتكبةواجلرائماجلماعيةاإلبادةجرميةمرتكيبمساءلةعلىلتصميمه

وقوعها،منع
املساواة بني الضحايا يف احلق إىل تقدمي آرائهم وشواغلهم يف الدعاوى اليت متس مصاحلهم أنتكرروإذ

من نظام روما األساسي، ويف الوصول على وجه السرعة وبأسلوب فعال إىل العدالة ٦٨الشخصية، مبوجب املادة 
م، ويف الوصول إىل املعلومات ذات الصلة واحلماية والدعم، واجلرب الفوري واملناسب عن  األضرار اليت تلحق 

أمهيةعلى تؤكدإذاملتعلقة باالنتهاكات وآليات االنتصاف هي املكونات األساسية للعدالة، ويف هذا الصدد، 
تمعاتالضحاياومصاحلحقوقمحاية نائيةاجلللمحكمةالفريدةالواليةإنفاذأجلمنفعالةبصورةاملتضررةوا

جتاه الضحايا؛الدولية
بأن اجلرائم اليت تدخل يف االختصاص املوضوعي للمحكمة قد تؤثر على أعداد كبرية من وإذ حتيط علما 

الضحايا املستهدفني سواء بشكل فردي أو مجاعي؛
يفضراراألجبرباملتعلقةواإلجراءاتاملبادئبعضوضعتاألوىلاالبتدائيةالدائرةبأنعلماً حتيطوإذ

لوبانغاتوماسضداملرفوعةالقضيةيف" األضرارجبربيتعلقفيماالتطبيقالواجبةواإلجراءاتاملبادئبشأنقرارها"
القرار؛هذايفاملقدماالستئنافيفالنظرجاريوبأنه،٢٠١٢أغسطس/آب٧املؤرخدييلو،

أن تأمر، حيثما األساسي،رومانظاممن٧٥املادةمن٢بالفقرةعمالللمحكمة،جيوزأنهتدركوإذ
الوضع املايل احلايل وإذ تضع يف اعتبارهاكان مناسبا، بتنفيذ قرار اجلرب عن طريق الصندوق االستئماين للضحايا، 

للصندوق االستئماين؛
لس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا أن حيدد، وفقا للمادة وإذ تسلم  ما من نظامه، ٥٦بأنه جيوز 

لس  ُ                                                                    إذا كان من الواجب أن ت ستكمل املوارد املتحصلة من مدفوعات اجلرب، وحتيط علما بالطلب املقدم من ا
لتعزيز احتياطي الصندوق جلرب األضرار؛

يتصلفيماللمحكمةبالعمل اجلاري واملتواصل للمحكمة يف تنفيذ ورصد االسرتاتيجية املنقحةترحب-١
ا احلادية عشرة؛)٢(وبتقريرها)١(بالضحايا املقدم يف هذا الشأن بناء على طلب اجلمعية يف دور

)١(
ICC-ASP/11/38.

)٢(
ICC-ASP/12/41.
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بقلقها إزاء الصعوبات اليت تواجه احملكمة، يف بعض املناسبات، يف معاجلة الطلبات املقدمة من ُ   ت ذكر-٢
العملية باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لضمان أن تؤثر هذهوحتيط علما الضحايا بشأن املشاركة يف اإلجراءات، 

بصورة إجيابية على تنفيذ ومحاية حقوق ومصاحل الضحايا يف إطار نظام روما األساسي بصورة فعالة؛
يفاملشاركةأجلمنالضحاياجانبمنالطلباتتقدمينظاممراجعةإىلاحلاجةعلىجديدمنتؤكد-٣

اإلطارعلىضروريةتعديالتأيالإدخذلكيفمباالنظام،وكفاءةوفعاليةاستدامةضمانبغيةاإلجراءات
أناحملكمةإىلوتطلباألساسي،رومانظاممبوجبالضحاياحقوقعلىنفسهالوقتيفاحلفاظمعالقانوين،

احملكمة،أماماإلجراءاتيفاملشاركةأجلمنالضحاياجانبمنالطلباتتقدميعمليةلتنسيقطرقاتستكشف
نية؛املعاجلهاتمجيعمعوبالتشاور

أنإىلاملكتبوتدعوالضحايا،مشاركةوفعاليةكفاءةلتحسنياملبذولةباجلهودالتقديرمععلماً حتيط-٤
يفالضحاياملشاركةالقانويناإلطارعلىتعديالتأيإدخالإىلاحلاجةاحملكمة،معبالتشاوريستكشف،

؛جراءاتاإل
سؤولني عن شؤون الضحايا والشهود، أن لديهم اخلربة الالزمة أمهية التأكد، عند تعيني املوظفني املتالحظ -٥

ألخذ التقاليد واحلساسيات واحلاجات املادية والنفسية واالجتماعية للضحايا والشهود يف االعتبار، والسيما عندما 
م األصلية للمشاركة يف اإلجراءات أمام احملكمة ؛يطلب منهم الوجود يف الهاي أو خارج بلدا

من نظام روما األساسي، وضع مبادئ ٧٥من املادة ١، وفقا للفقرة ضرورة أن تواصل احملكمةتكرر-٦
ا الثالثة عشرة تقريرا يف هذا الشأن؛وتطلب كذلك بشأن جرب األضرار،  إىل احملكمة أن تقدم إىل اجلمعية يف دور

اتكرر-٧ وتنفيذاعتمادإىلاحملكمةواليةضمنتدخلجرائمفيهاارُتكبتاليتاألطرافللدولدعو
١٩٨٥لعام٤٠/٣٤املتحدةلألممالعامةاجلمعيةقرارمعيتفقمبااالقتضاء،حسبالضحايا،بشأنأحكام
اجلمعيةقرارو ،"السلطةاستعماليفوالتعسفاإلجرامبضحايااملتعلقةاألساسيةالعدلمبادئإعالن"املعنون
يفاحلقبشأنالتوجيهيةواملبادئاألساسيةاملبادئ"املعنون٢٠٠٥لعام٦٠/١٤٧املتحدةلألممالعامة

للقانوناخلطريةواالنتهاكاتاإلنسانحلقوقالدويلللقانوناجلسيمةاالنتهاكاتلضحاياواجلرباالنتصاف
الصلة؛ذاتاألخرىالصكوكومع" الدويلاإلنساين

ا لُتذّكر -٨ حيققمباالتصرفإىلاحملكمةواليةضمنتدخلجرائمهافيارُتكبتاليتاألطرافلدولبدعو
تمعاتتوعيةيفنشطدوربأداءأمور،مجلةيفالقيام،طريقعنالضحايامعالتضامن الضحاياحبقوقا

الضعيفةالفئاتعنفضالواجلنسايناجلنسيالعنفوضحاياعامة،بصورةاألساسيرومابنظاماملشمولني
مووصمهم،ميشهمومعارضةاصة،خبصورةاألخرى تمعيفاندماجهمإعادةعمليةيفومساعد ويفا

اجلرائم؛هذهعناملساءلةثقافةوتعزيزاملشاورات،يفللمشاركةجهودهم
اجلنائيةاملسؤوليةعلىحصريبشكلترتكزاألساسيرومانظاميفالضررجربعناملسؤوليةأنتؤكد-٩

باستخدامالدولإىلأوامرإصدارالظروفمنظرفأيحتتلذلكجيوزالوأنهداناملللشخصالفردية
ا يفمباالضرر،جبربالصادرةاألحكاممتويليفاألطراف،للدولاملقررةاالشرتاكاتذلكيفمباوأصوهلا،ممتلكا

رمسي؛منصبأيفيها،شغلقديكونأوالفرد،فيهايشغلاليتاحلاالتيفذلك
بدالأمرعليهاحملكومللشخصمملوكةأصولأيحجزأووجتميدوتعقبحتديدكانملاأنهعلىتشدد-١٠
الدولتتمكنلكيالغاية،هذهلتحقيقالالزمةالتدابريمجيعتتخذأنمبكاناألمهيةمنفإناجلرب،لتحقيقمنه

١والفقرة،٧٥باملادةعمالً فعالوبشكلمناسبوقتيفاملساعدةتقدميمنالصلةذاتوالكياناتاملعنية
أواتفاقاتيفالدخولاألطرافالدولإىلوتطلباألساسي،رومانظاممن١٠٩واملادة،٩٣املادةمن) ك(

احملكمة؛معالغرضهذالتحقيقطوعيةأخرىوسائلأيأوترتيبات
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املدانالشخصبقدرةلهصلةالأمرهوقانونيةالاملعونةتقدميلغرضاملتهمِعوزإعالنأنتؤكد جمددًا -١١
جهودهاتواصلأناحملكمةإىلكذلكوتطلبالشأن،هذايفاحملكمةبتقريرعلماوحتيطاجلرب،تقدميعلى

اجلمعية؛إىلذلكعنتقريراً تقدموأنالصددهذايفخطةوضعإىلالرامية
قواعد اإلثبات،  ينبغي عند البت يف التصرف يف الغرامات أو يف نه، وفقا للقواعد اإلجرائية و أتؤكد جمدداً -١٢

ممتلكات احملكوم عليه أو أصوله املصادرة أو توزيعها أن تعطى األولوية لتنفيذ األحكام الصادرة باجلرب؛
لس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا وأمانة الصندوق على التزامهما املتواصل جتاه جتدد-١٣ تقديرها 

تمع الدويل تشجعالضحايا، و لس واألمانة على مواصلة تعزيز حوارمها اجلاري مع احملكمة والدول األطراف وا ا
على نطاق أوسع، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة فضًال عن املنظمات غري احلكومية، الذين يسامهون مجيعا يف العمل 

ذلك لضمان زيادة حضوره االسرتاتيجي والعملي وتأثريه إىل القّيم الذي يقوم به الصندوق االستئماين للضحايا، و 
أقصى حد وضمان االستمرارية واالستدامة لتدخالته؛ 

إىلاألخرىوالكياناتواملؤسساتواألفرادالدوليةاحلكوميةواملنظماتالدوليةواملنظماتالدولتدعو-١٤
ويفللصندوق،احلايلاملايلوالوضعاحملتملة،اجلربتحاالإىلأيضاً بالنظرللضحايااالستئماينللصندوقالتربع
الصندوقأموالحجمزيادةمنالتمّكنأجلمناألساسي،رومانظاممن٧٥املادةمن٢الفقرةضوء

عنتعربوبالتمويل؛التنبؤإمكانيةوحتسنياملوارد،قاعدةنطاقوتوسيعكبرية،زيادةللضحايااالستئماين
بالفعل؛بذلكمنهمقامملنْ تقديرها

إدارة مبسؤولية جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا، مبوجب نظام الصندوق، يف السعي إىل ُتذّكر -١٥
تضمن احتياطياً كافياً من أجل تكملة أي قرارات جلرب الضرر قد تأمر موارد الصندوق النابعة من التربعات بطريقة 

ا مبوجب واليته املتعلقة باملساعدة، مبا يف ذلك األنشطة ا احملكمة، وذلك دون اإلضرار ب أنشطته املضطلع 
املموَّلة بواسطة تربعات خمصصة الغرض؛

احملكمة والصندوق االستئماين للضحايا إقامة شراكة تعاونية قوية، تراعي أدوار ومسؤوليات كل تطلب إىل-١٦
مة؛منهما، لتنفيذ أوامر جرب األضرار الصادرة عن احملك

ا املالية، تدعو-١٧ الدول األطراف إىل النظر يف تقدمي تربعات خمصصة للصندوق االستئماين، وفقا ملقدر
للدول اليت وتعرب عن تقديرها لغرض تعزيز احتياطي التعويضات، باإلضافة إىل أي تربعات منتظمة للصندوق، 

قامت فعال بذلك؛
تمع األهلي من مبا جرى بني الدول األطراف واحملِّ ترح ب-١٨ كمة والصندوق االستئماين للمجين عليهم وا

ين عليهم واجلماعات املتضررة من جلسات اجلمعية يف  ّ                                                                         تبادل لآلراء على حنو بن اء خالل اجللسة العامة املعنية با
ا الثانية عشرة (اليت شهدت بذلك ألول مرة جلسة من هذا القبيل تعقدها اجلمعية)، حيث رك ز ب صورة ِّ   دور

ا نظام روما األساسي، وتنو ه مع التقدير مبا أعرب  ين عليهم اليت يقضي  ِّ                     خاصة على إعادة تأكيد أمهية حقوق ا
ين  عنه املشاركون من حرص على مواصلة تعزيز قدرة احملكمة وهذا الصندوق من أجل التكفل بإعمال حقوق ا

ً       عليهم إعماال  كامال  وفعال ؛ً    
تنفيذ حقوق الضحايا مبوجب نظام روما األساسي بغية ضمان ممارسة هذه احلقوق مواصلة رصد تقرر-١٩

تمعات املتضررة بصورة مستدامة؛ بصورة كاملة واستمرار األثر اإلجيايب لنظام روما األساسي بشأن الضحايا وا
ذا املوضوع مع الرتكيز، من خالل مكتبها، على مشتقرر-٢٠ اركة الضحايا.مواصلة املناقشات املتعلقة 

____________
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ICC-ASP/12/Res.6قرارال

٢٠١٣نوفمرب/تشرين الثاين٢٧بتاريخاليت ُعقدتالثانية عشرةالعامةيف اجللسة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/12/Res.6

إن جمعية الدول األطرافآلية الرقابة المستقلة

٤(ب) و٢الدولية، وعلى وجه اخلصوص بالفقرتني بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيةإذ تذكر
من نظام روما األساسي،١١٢من املادة 
،)١(بشأن إنشاء آلية الرقابة املستقلةICC-ASP/8/Res.1بقرارها وإذ تذكر

ا وإذ تذكر أيضا  ICC-ASP/9/Res.5بقرارا
ICC-ASP/10/Res.5، و)٢(

ICC-ASP/11/Res.4، و)٣(
)٤(،

،)٥(ر املكتب عن آلية الرقابة املستقلةبتقريوإذ ترحب
من املادة ٤أن تؤدي آلية الرقابة املستقلة مهامها املتعلقة بالتحقيق والتفتيش والتقييم وفقا للفقرة تقرر -١

من نظام روما األساسي؛١١٢
آللية وعلى آلية الرقابة املستقلة على مواصلة العمل على تطوير اإلطار القانوين للمهام الثالث لحتث -٢

ا القادمة للنظر. وإىل حني املوافقة عليها، تعمل اآللية مبوجب القواعد املؤقتة اليت  عرضها على اجلمعية يف دور
تضعها وفقا لإلطار القانوين للمحكمة ووفقا ألفضل املمارسات الراسخة دوليا؛

لقيام، يف الدورة القادمة للجمعية، احملكمة إىل مواصلة العمل على تعديل الصكوك القائمة بغية اتدعو -٣
باعتماد مجيع التعديالت الالزمة لتفعيل مجيع مهام آلية الرقابة املستقلة تفعيالً كامًال؛

رئيس أن يتكون املالك الوظيفي لآللية من أربعة موظفني: تقرر، بالنظر إىل والية آلية الرقابة املستقلة،-٤
موظف واحد و ، ٢- ، وموظف آخر من الفئة الفنية برتبة ف٤- تبة ف، وموظف للتقييم بر ٥- اآللية برتبة ف

اإلداري؛لدعم العامة لمن فئة اخلدمات 
آلية الرقابة املستقلة يف أقرب وقت ممكن؛املكتب إىل البدء يف تعيني رئيس تدعو-٥
ستقلة، العناصر بأن تؤخذ يف االعتبار، عند النظر يف تعيني املرشحني يف وظائف آلية الرقابة املتوصي-٦

التالية اليت تشمل، يف مجلة أمور، املعايري اليت حتكم تعيني املوظفني يف احملكمة، املنصوص عليها يف نظام روما 
األساسي:

؛)٦(توافر أعلى معايري الكفاءة واملقدرة والنزاهة(أ)

لد األول، اجلزء الثا، )ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩...لثامنة الدورة ا...وثائق الرمسيةال)١( ين.ا
لد األول، اجلزء الثالث، )ICC-ASP/9/20(٢٠١٠...ة الدورة التاسع...وثائق الرمسيةال)٢( .ا
لد األول، اجلزء الثالث، )ICC-ASP/10/20(٢٠١١...عاشرة الدورة ال...وثائق الرمسيةال)٣( .ا
لد األ، )ICC-ASP/11/20(٢٠١٢...احلادية عشرة الدورة ...وثائق الرمسيةال)٤( .ول، اجلزء الثالثا
.ICC-ASP/12/34قابة املستقلةر تقرير املكتب عن آلية ال)٥(
من نظام روما األساسي.٤٤من املادة ٢الفقرة )٦(
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تخاب القضاة اللذين بشأن ان٣٦من املادة ٨املعياران التاليان املنصوص عليهما يف الفقرة (ب)
:)٧(ينطبقان، مع إجراء التعديالت الالزمة، على تعيني املوظفني

التوزيع اجلغرايف العادل؛ ‘١’
التمثيل العادل لإلناث والذكور؛‘٢’

أن يتمتع رئيس آلية الرقابة املستقلة خبربة كبرية، سواء داخلية أو دولية، يف املؤسسات واهليئات (ج)
القضائية؛ 

أن تكون للمرشحني القدرة على التواصل بشكل فعال، عن طريق الوسائل الكتابية والشفوية، (د)
بواحدة على األقل من لغات العمل باحملكمة، ومن األفضل بكلتا اللغتني، وعلى التفاوض بفعالية من خالل 

رمسية  أخرى من لغات احملكمة إقامة عالقات بناءة بني األفراد يف بيئة متعددة الثقافات. وستكون معرفة لغة 
عالمة وميزة إضافية؛ 

أن تكون األفضلية يف ملء الشواغر ملواطين إحدى الدول األطراف يف نظام روما األساسي أو (ه)
جيوز النظر أيضا يف مواطين دولة وقعت على النظام وشرعت يف عملية التصديق عليه أو االنضمام إليه، ولكن

الدول غري األطراف؛
أن تعمل آلية الرقابة املستقلة وفقا لألحكام الواردة يف مرفق هذا القرار. وستستعرض اجلمعية تقرر-٧

ا اخلامسة عشرة. عمل اآللية وواليتها التشغيلية استعراضا كامال يف دور

املرجع نفسه.)٧(
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التذييل

الوالية التشغيلية آللية الرقابة المستقلة

مقدمة-أوال
يلي اآللية) هيئة فرعية تابعة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي آلية الرقابة املستقلة (فيما-١

-ICCللمحكمة اجلنائية الدولية (فيما يلي اجلمعية)، تقوم بتنفيذ املهام املنصوص عليها يف قرار اجلمعية

ASP/8/Res.1
ذا القرار.، )١( املعدل 

رئيس اجلمعية. حتت سلطة يف أعماهلا آلية الرقابة املستقلة باالستقالل التشغيليتتمتع -٢
القصد من آلية الرقابة املستقلة هو ضمان الرقابة الفعالة والشاملة للمحكمة من أجل تعزيز كفاءة احملكمة -٣

ا.  واالقتصاد يف نفقا
اسي، احلق من نظام روما األس١١٢من املادة ٤آللية الرقابة املستقلة، عند ممارستها ملهامها وفقا للفقرة -٤

ا، ويف تنفيذ هذا اإلجراء وتقدمي تقرير  يف اختاذ أي إجراء تراه ضروريا، بناء على أسس معقولة، للوفاء مبسؤوليا
عنه، دون أي معوق أو حاجة إىل إذن مسبق، باستثناء ما هو منصوص عليه يف هذا القرار. وال جيوز منع آلية 

يف نطاق واليتها. الرقابة املستقلة من القيام بأي نشاط يدخل 

المهام- ثانيا
التفتيش والتقييم والتحقيق عمليات للمحكمة عن طريق تباشر آلية الرقابة املستقلة الرقابة الفعالة والشاملة -٥

من نظام روما األساسي.١١٢ةمن املاد٤يف الفقرة ااملنصوص عليه

التفتيش-ألف

الوالية القانونية- ١

. بناء على طلب املكتبمفاجئة/خمصصة ألي مبىن أو عمليةعمليات تفتيش ابة املستقلة بآلية الرقتقوم -٦
حل من أجل اليت تتم لنشاط معني عمليات  التفتيش عمليات التحقق اخلاصة أو املفاجئة أو باملوقعبويقصد 

.)٢(تكون حمددة أو غري حمددة مسبقااملشاكل اليت 
قيام بعمليات تفتيش مفاجئة أو خمصصة بناء على طلب رئيس أي جهاز.آللية الرقابة املستقلة الجيوز -٧

٢٠٠٩وفمربنتشرين الثاين/٢٦سة العامة السابعة املعقودة يف لالرقابة املستقلة يف اجلةاعتمد القرار املتعلق بإنشاء آلي)١(
لد األول، اجل٢٠٠٩ASP/8/20)-(ICCالدورة الثامنة ... .الوثائق الرمسية ..بتوافق اآلراء. انظر:  الثاين.زء ، ا

JIU Glossary of Evaluation Termsانظر) ٢( (JIU/REP/78/5).
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اإلجراءات-٢

تراعي آلية الرقابة املستقلة يف تنفيذ مجيع عمليات التفتيش أفضل املمارسات املتعارف عليها، وتلتزم -٨
بأعلى املعايري األخالقية.

من املكتب إىل آلية الرقابة املستقلة للقيام ينبغي إخطار رئيس اجلهاز املختص جبميع الطلبات املقدمة -٩
بالتفتيش. 

املختص، يف غضون مخسة أيام مع رئيس اجلهاز التفتيش بناء على طلب املكتب مشاورةسبقتأن ينبغي -١٠
عمل من تاريخ اإلخطار.

حلضور عملية التفتيش.كتبه تعيني ممثل ملجيوز لرئيس اجلهاز املعين -١١

السرية-٣

مجيع الطلبات املقدمة إليها للتفتيش، رهنا باألحكام الواردة يف الفقرة آلية الرقابة املستقلة على سرية افظ حت-١٢
أعاله. ٥

مجيع املعلومات اليت جتمعها أثناء التفتيش، وفقا لألحكام الواردة يف آلية الرقابة املستقلة على سريةحتافظ -١٣
ذه األ٤٤و٤٣الفقرتني  حكام.أدناه، ورهنا 

مجعية الدول األطراف، آلية الرقابة املستقلة تقريرا إىل رئيس بعد انتهاء التفتيش الذي يطلبه املكتب، تقدم -١٤
معية هذا التقرير إىل اجلمعية أو املكتب، حسب االقتضاء. وتكون اجلمعية أو املكتب وحدمها رئيس اجلوحييل 

مسؤولني عن أي توزيع أو نشر الحق للتقرير.
آلية الرقابة املستقلة على القيام بتفتيش بناء على طلب رئيس أحد األجهزة، يف احلاالت اليت توافق فيها -١٥

وتكون هذه السلطة وحدها تقريرا عن التقييم إىل السلطة الطالبةبعد انتهاء التفتيش آلية الرقابة املستقلة تقدم 
مسؤولة عن أي توزيع أو نشر الحق للتقرير.

مالتقيي-باء

الوالية القانونية-١

اجلمعية أوطلب على بناء ةسياسأو مشروع أوأي برنامجآلية الرقابة املستقلة بتقييم تقوم-١٦
مشروع أو استدامة وفعالية وتأثري و وكفاءةمالءمة و على سالمةاحلكم بأنه التقييم ويعرف املكتب.
عملية دقيقة وينطوي التقييم على ها.متفق عليمرجعية مؤشراتو بناء على معايري، معنيبرنامج

دف اإلجابة عن أسئلة معينة. ويتيح  ومنهجية وموضوعية يف تصميم املعلومات وحتليلها وتفسريها 
التقييم الوقوف على اجلوانب الناجحة وعلى السبب وراء جناحها، ويربز النتائج املقصودة والنتائج غري 

ا اجلهات املعنيةاملقصودة، ويوفر دروسا اسرتاتيجية يهتد ا صانعو القرار وتستنري  .)٣(ي 
أحد رؤساء األجهزة.طلب بناء على تقييمآللية الرقابة املستقلة أن تقوم بالجيوز -١٧

.(http://web.undp.org/evaluation/policy.htm)٩انظر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، السياسة التقييمية، الفقرة ) ٣(
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يقوم أي تقييمآللية الرقابة املستقلة، بناء على طلب اجلمعية أو املكتب أو رئيس اجلهاز، أن تنسق جيوز -١٨
رئيس أوكتباملوأاجلمعيةتنشئه فريق رفيع املستوى الستعراضات األقران أيارجية أوبه أحد مكاتب اخلربة اخل

.عمليات احملكمةأي جانب من جوانبتقييمألغراضاجلهاز، 
يفالصلةيذلجهازلالدعم التقين أن تقدم، هازاجلبناء على طلب رئيسآللية الرقابة املستقلة، جيوز -١٩

.مبادرةأو برنامج أومشروعني ألي داخليأو التقييم البة رقامواصلة الإنشاء أو
ا اليت التقييمات الداخليةمجيعإىل غري املقيدالوصولآللية الرقابة املستقلة احلق يف -٢٠ .احملكمةتقوم 

اإلجراءات-٢

عليها، وتلتزم بأعلى تراعي آلية الرقابة املستقلة يف تنفيذ مجيع عمليات التقييم أفضل املمارسات املتعارف-٢١
املعايري األخالقية.

إذا قررت آلية الرقابة املستقلة بعد تقييم مواردها وتقييم طلبات التقييم املعلقة املقدمة من مجعية الدول -٢٢
ا ال ميكنها القيام بعمليات التقييم املطلوبة من رئيس أي جهاز، توجه ردا مكتوبا  األطراف أو مكتب اجلمعية أ

سلطة الطالبة وتقدم يف هذا الرد توجيهات تقنية إلمكان القيام بالتقييم املطلوب داخليا أو توصيات بشأن إىل ال
خيارات االستعانة مبصادر خارجية. 

السرية-٣

مجيع الطلبات املقدمة إليها من مجعية الدول األطراف أو مكتب آلية الرقابة املستقلة على سرية حتافظ -٢٣
كمة للقيام بالتقييم.اجلمعية  أو احمل

مجيع املعلومات اليت جتمعها أثناء التقييم، وفقا لألحكام الواردة يف آلية الرقابة املستقلة على سريةحتافظ -٢٤
ذه األحكام.٤٤و٤٣الفقرتني  أدناه، ورهنا 

ستقلة تقريرا عن آلية الرقابة املبعد انتهاء التقييم الذي تطلبه مجعية الدول األطراف أو املكتب، تقدم -٢٥
معية هذا التقرير إىل اجلمعية أو املكتب، حسب رئيس اجلمجعية الدول األطراف، وحييل التقييم إىل رئيس 

االقتضاء. وتكون اجلمعية أو املكتب وحدمها مسؤولني عن أي توزيع أو نشر الحق للتقرير.
ام بالتقييم بناء على طلب رئيس أحد األجهزة، آلية الرقابة املستقلة على القييف احلاالت اليت توافق فيها -٢٦

وتكون هذه السلطة وحدها تقريرا عن التقييم إىل السلطة الطالبةبعد انتهاء التقييم آلية الرقابة املستقلة تقدم 
مسؤولة عن أي توزيع أو نشر الحق للتقرير.

التحقيق-جيم

الوالية القانونية-١

لة يف الشروع يف النظر يف أي موضوع من تلقاء نفسها، بأي حال من ال خيل حق آلية الرقابة املستق-٢٧
األحوال، بالسلطة أو االستقالل اللذين مينحهما نظام روما األساسي هليئة الرئاسة أو القضاة أو املسًجل أو 

القضائي املدعي العام باحملكمة. وعلى وجه اخلصوص، ينبغي أن حترتم آلية الرقابة املستقلة مفاهيم االستقالل 
واستقالل االدعاء احرتاما كامال وال ينبغي أن ختل أنشطتها حبسن سري العمل يف احملكمة.   
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، مبا يف ذلك )٥(أو سوء السلوك اجلسيم)٤(تتلقى آلية الرقابة املستقلة البالغات املتعلقة بسوء السلوك-٢٨
أحد القضاة أو املدعي العام أو نائب املدعي العام البالغات املتعلقة باألعمال غري املشروعة احملتملة املنسوبة إىل

أو املسًجل أو نائب املسًجل باحملكمة (فيما يلي "املوظفون املنتخبون")، ومجيع املوظفني اخلاضعني للنظامني 
األساسي واإلداري للموظفني، والنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة (فيما يلي "املوظفون" أو "املوظف")، 

يع املتعهدين و/أو اخلرباء االستشاريني الذين يعملون باحملكمة أو يعملون نيابة عنها (فيما يلي ومج
، وتقوم بالتحقيق فيها. ويعرف التحقيق بأنه عملية قانونية وحتليلية الغرض منها مجع املعلومات من )٦("املتعهدون")

املسؤولة عن هذه الكياناتأواألشخاصك،كذلاألمركانوإذاوقعت،قدخمالفاتكانتإذاأجل حتديد ما
.  )٧(ملخالفات

ال حتقق آلية الرقابة املستقلة يف النزاعات املتعلقة بالعقود أو املسائل املتعلقة بإدارة املوارد البشرية، مبا يف -٢٩
ذلك يف املسائل املتعلقة بتقييم األداء، أو شروط اخلدمة، أو شكاوى املوظفني.  

من نظام روما األساسي.٧٠آللية الرقابة املستقلة أن حتقق يف اجلرائم املنصوص عليها يف املادة ال جيوز -٣٠

اإلجراءات-٢

تراعي آلية الرقابة املستقلة، يف تنفيذ مجيع عمليات التحقيق، أفضل املمارسات املتعارف عليها، وتلتزم -٣١
بأعلى املعايري األخالقية.

ستقلة أن ختطر هيئة الرئاسة أو املسًجل أو املدعي العام بأي بالغ يتعلق بسوء سلوك جيوز آللية الرقابة امل-٣٢
أو بسوء سلوك جسيم، مبا يف ذلك بأعمال غري مشروعة حمتملة منسوبة إىل أحد املوظفني أو املتعهدين اخلاضعني 

تفضي إىل الكشف لسلطتهم. وال يقتضي هذا اإلخطار الكشف عن هوية مصدر املعلومات، أو أية ظروف قد
عن هويته، وينبغي أن يعامل بسرية تامة.  

حتال مجيع البالغات املتعلقة بسوء السلوك أو سوء السلوك اجلسيم، مبا يف ذلك البالغات املتعلقة -٣٣
باألعمال غري املشروعة احملتملة، املقدمة ضد أحد املوظفني املنتخبني أو املوظفني اآلخرين أو املتعهدين، حال 

. وجيوز ألي شخص يقدم مثل هذه البالغات أن يقدم أيضا )٨(رودها إىل احملكمة، إىل آلية الرقابة املستقلةو 

املشار إليه ويقصد بسوء السلوك،ب من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. - ١-٢٥وفقا للتعريف الوارد يف القاعدة )٤(
و السلوك غري املرضي"، أي عمل أو امتناع عن عمل يقوم به املوظفون املنتخبون أ"أيضا يف النظام اإلداري للموظفني بعبارة 

م أمام احملكمة مبوجب نظام روما األساسي وصكوكه التننفيذية،  املوظفون اآلخرون أو املتعهدون باملخالفة اللتزاما
والنظامني األساسي واإلداري للموظفني، والنظام املايل والقواعد املالية، والتعليمات اإلدارية واالتفاقات التعاقدية ذات 

الصلة، حسب االقتضاء. 
ب من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.-١-٢٤للتعريف الوارد يف القاعدة وفقا )٥(
ال تشمل عبارة "املتعهد" أو "اخلبري االستشاري" من يطلق عليه "الوسيط" الذي يتم عموما تعريفه بأنه شخص أو كيان )٦(

ت. وال ميتد نطاق آلية الرقابة املستقلة يقوم بتسهيل االتصال بني احملكمة والشهود أو الضحايا أو أي مصدر آخر للمعلوما
بالتايل إىل أنشطة "الوسيط" وحيال أي بالغ تتلقاه اآللية بشأن سوء سلوك "الوسيط" مباشرة إىل رئيس اجلهاز املختص 

إلحاطته علما به. 
،٢٠٠٩مكتب خدمات الرقابة الداخلية، دليل التحقيقات، آذار/مارس )٧(
)oios/pages/id_manual_mar2009.pdfhttp://www.un.org/depts/(، ٣الصفحة.
ا متلك تتنظر آلية الرقابة املستقلة طبقا لألصول الواجبة يف مجيع البالغات امل) ٨( علقة بسوء السلوك الواردة إليها غري أ

الرقابة املستقلة التحقيق السلطة التقديرية يف حتديد البالغات اليت ستقوم بالتحقيق فيها. وحتال البالغات اليت ال تعتزم آلية
ا.صفيها إىل اجلهة املخت ة الختاذ اإلجراءات الالزمة بشأ
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نسخة منها إىل هيئة الرئاسة باحملكمة ألغراض العلم فقط. وجيوز كذلك للموظف الذي يقدم بالغا ضد موظف 
ب االقتضاء. آخر أن يقدم نسخة من هذا البالغ إىل املدعي العام أو املسًجل، حس

مع رئيس اجلهاز تعهد مشاورات موظف أو متقوم به آلية الرقابة املستقلة مع سبق أي حتقيق تأن ينبغي -٣٤
رئيس اجلهاز قيام آلية الرقابة املستقلة بإخطار أيام عمل من تاريخ مخسةالتشاور يف غضون املختص. وجيري 

شواغل اليت يعرب ملعاجلة الالواجبة العنايةبذل آلية الرقابة املستقلة كلوينبغي أن تلتحقيق يف املسألة. باعتزامها ا
احملاكمة اجلارية نتيجة للتحقيق واالدعاء و من أجل جتنب أي تأثري سليب على أنشطة التحقيقاألجهزة رؤساء عنها 

.قرتح امل
ما يدعو إىل االعتقاد بأن ،املختصرئيس اجلهاز آلية الرقابة املستقلة و ، بعد التشاور بني إذا وجد-٣٥

املكتب إبالغ ب، يقوم رئيس اجلهاز القانونيةواليتهاآلية الرقابة املستقلة خيرج عن نطاق من قبل التحقيق املقرتح
ذا الفصل،  بذلك وجيوز له أن يلتمس من هيئة الرئاسة باحملكمة اجلنائية الدولية الفصل يف هذه املسألة. وللقيام 

. وينبغي أن يتم الفصل )٩(من الئحة احملكمة١-١٢٠اسة اإلجراءات املنصوص عليها يف القاعدة تتبع هيئة الرئ
عمل، الأيام يوما من ١٥قرار يف غضون الوصول إىل ن مرئاسة وإذا مل تتمكن هيئة العمل. يوم ١٥يف غضون 

وتعلق إجراءات التحقيق عمل. اليوما إضافية من أيام١٥مدة رة واحدة هذه الفرتة متمديد بجيوز هلا أن تأمر 
ائيا وملزما.هيئة الرئاسةاملقرتح إىل حني صدور قرار من  .ويكون هذا القرار 

يتم التحقيق يف البالغات املتعلقة بسوء السلوك أو سوء السلوك اجلسيم، مبا يف ذلك يف البالغات املتعلقة -٣٦
دين وفقا لألحكام املنصوص عليها يف العقد إن وجدت، وإذا باألعمال غري املشروعة احملتملة، املقدمة ضد املتعه

مل توجد، يتم التحقيق فيها وفقا لإلجراءات اخلاصة آللية الرقابة املستقلة اليت تعكس أفضل املمارسات املتعارف 
عليها.

يشكل نقل تقارير تتعلق بسوء سلوك أو سوء سلوك جسيم، مبا يف ذلك تقارير تتعلق بأعمال غري -٣٧
ا زائفة أو مع التجاهل املقصود حلقيقتها أو لزيفها، سوء م شروعة حمتملة، إىل آلية الرقابة املستقلة مع العلم بأ

جيوز أن تفرض تدابري تأديبيية بشأنه.سلوك 

السرية-٣

يعاجل أي بالغ تتلقاه آلية الرقابة املستقلة بشأن احتمال وقوع سوء سلوك أو سوء سلوك جسيم بسرية -٣٨
ذه األحكام.٤٤و٤٣مة، وفقا لألحكام الواردة يف الفقرتني تا أدناه، ورهنا 

اهلدف من اإلجراءات والرتتيبات ذات الصلة املبينة أدناه هو محاية حقوق األفراد:-٣٩
موظفو آلية الرقابة املستقلة مسؤولون عن عدم الكشف عن االدعاءات الواردة يف البالغات سهوًا أو ‘١’

مهال أو بغري إذن، وكذلك عن ضمان عدم الكشف عن هوية املوظفني واألشخاص اآلخرين الذين نتيجة لإل
يقدمون هذه البالغات، ما مل ينص على خالف ذلك يف هذا القرار؛

يشكل قيام أحد املوظفني التابعني آللية الرقابة املستقلة بالكشف عن مضمون هذه البالغات بغري إذن ‘٢’
فرض تدابري تأديبيية بشأنه.جيوز أن تسوء سلوك 

ية القانونية الخل يف نطاق الو يداملقرتح حقيق تشمل حتديد ما إذا كان التلمن نظام احملكمة ١٢٠ينبغي تعديل القاعدة )٩(
.ة املستقلةبآللية الرقا
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آللية الرقابة املستقلة فقط احلق يف الكشف عن هوية املوظف أو الشخص اآلخر الذي يقدم البالغ إذا ‘٣’
رأت أن هذا الكشف ضروري حلسن سري اإلجراءات، سواء اإلدارية أو التأديبية أو القضائية، وبعد موافقتهما فقط 

ه احلماية على املوظف أو الشخص اآلخر الذي يكشف عن هويته على الكشف. ومع ذلك، ال تنطبق هذ
لطرف ثالث، مبا يف ذلك احملكمة، أو يقدم للمحكمة بالغا مع العلم بعدم صحته أو مع تعمد إغفال صحته أو 

زيفه؛
جيوز استخدام البالغات السرية املتعلقة بسوء السلوك أو سوء السلوك اجلسيم، مبا يف ذلك البالغات ‘٤’
تعلقة باألعمال غري املشروعة احملتملة، يف التقارير الرمسية آللية الرقابة املستقلة دون اإلشارة مباشرة أو بطريق غري امل

مباشر إىل املصدر أو هوية األشخاص املعنيني أو املتورطني.

التوصيات والمتابعة-٤

ا آلية الرقابة املستقلة إىل-٤٠ هيئة الرئاسة أو املسًجل أو املدعي العام حتال نتائج التحقيقات اليت تقوم 
باحملكمة، حسب االقتضاء، مشفوعة بتوصيات للنظر يف اختاذ إجراءات تأديبية أو قضائية حمتملة.

يف حالة االشتباه، بصورة معقولة، يف وقوع أعمال إجرامية من قبل موظفني منتخبني أو موظفني آخرين -٤١
آلية الرقابة املستقلة بتسليم نتائج التحقيق للمحكمة. وجيوز آللية الرقابة أو متعهدين تابعني للمحكمة، تقوم

املستقلة أن توصي احملكمة بإحالة املسألة قصد املالحقة اجلنائية إىل السلطات الوطنية املختصة، مثل سلطات 
ين عليه، أو حيثما الدولة اليت ارتكب فيها العمل اإلجرامي، أو الدولة اليت حيمل املشتبه به جنسيتها، أو  دولة ا

ينطبق ذلك، الدولة املضيفة اليت يوجد فيها مقر احملكمة.

أسلوب التشغيل- ثالثا

االستقالل التشغيلي-ألف

ملوظفي آلية الرقابة املستقلة احلق يف االتصال فورا ومباشرة جبميع املوظفني املنتخبني واملوظفني اآلخرين -٤٢
ون الكامل من جانبهم. وينبغي اإلبالغ عن الفشل يف احلصول على التعاون بدون عذر واملتعهدين ويف تلقي التعا

مقبول، وقد يؤدي ذلك إىل اختاذ إجراءات تأديبية.
عالوة على ذلك، ملوظفي آلية الرقابة املستقلة احلق يف الوصول إىل مجيع السجالت أو امللفات أو الوثائق -٤٣

كرتونية أو غري االلكرتونية) أو املوجودات أو املباين التابعة للمحكمة، كما هلم أو الكتب أو املواد األخرى (االل
م. ا ضرورية للوفاء مبسؤوليا احلق يف احلصول على أي معلومات أو توضيحات يرو

يشكل الكشف بغري إذن عن معلومات سوء سلوك جيوز أن تفرض تدابري تأديبية بشأنه.-٤٤
أعاله، خيضع حق الوصول املتاح آللية الرقابة 4243حكام الواردة يف الفقرتني ومع عدم اإلخالل باأل-٤٥

املستقلة العتبارات السرية املتوخاة يف نظام روما األساسي يف سياق اإلجراءات القضائية، وااللتزام السابق جتاه 
األطراف الثالثة، ومحاية مصدر املعلومات أو الوثيقة بعدم الكشف عن هويته، وسالمة وأمن الشهود والضحايا و 

.)١٠(املعلومات املتصلة باألمن القومي للدول الطرف

تقديم التقارير-باء

من نظام روما األساسي.٩٣و٧٢و٦٨و٦٤و٥٧و٥٤املواد يشمل ذلك) ١٠(
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تقدم آلية الرقابة املستقلة تقارير فصلية عن أنشطتها مباشرة إىل مكتب مجعية الدول األطراف وتقريرا -٤٦
يضا، يف التقرير السنوي املقدم إىل اجلمعية، سنويا موحدا عن أنشطتها إىل اجلمعية. وتقدم آلية الرقابة املستقلة أ

ا احملكمة يف السنة املعنية. بيانا شامال لعمليات التقييم الداخلي اليت تقوم 
ينبغي أن تكفل التقارير املقدمة من آلية الرقابة املستقلة إىل املكتب وإىل اجلمعية السرية للموظفني -٤٧

إىل هيئة ٤٥ن. وينبغي إرسال نسخة من مجيع التقارير املقدمة وفقا للفقرة املنتخبني واملوظفني اآلخرين واملتعهدي
الرئاسة واملدعي العام واملسًجل وجلنة امليزانية واملالية.

قبل تقدمي التقرير السنوي، تعمم آلية الرقابة املستقلة مشروع التقرير السنوي الذي تعتزم تقدميه إىل هيئة -٤٨
ملسجل. وتتاح للمحكمة الفرصة للتعليق على مشروع التقرير. ويتعني على آلية الرقابة الرئاسة واملدعي العام وا

املستقلة أن تنظر يف أي تعليقات وأن تبلغ اجلهاز املختص يف حالة عدم موافقتها عليها. وتتاح للمحكمة الفرصة 
لتقدمي آرائها بشأن أي مسألة واردة يف التقرير بوصفها مرفقا للتقرير.

توصيات والمتابعةال-جيم

تقدم هيئة الرئاسة أو املسًجل أو املدعي العام، حسب االقتضاء، إىل رئيس آلية الرقابة املستقلة مرتني يف -٤٩
السنة حتديثات مكتوبة بشأن متابعة اإلجراءات التأديبية املتعلقة باحلاالت اليت سبق أن حققت آلية الرقابة 

وجدت، عن تطبيق اجلزاءات املوقعة يف آحاد احلاالت.املستقلة فيها مشفوعة مبعلومات، إن 
تقدم هيئة الرئاسة أو املسًجل أو املدعي العام، حسب االقتضاء، إىل رئيس آلية الرقابة املستقلة حتديثات-٥٠

من عمليات التفتيش أو التقييم أو املراجعة اليت سنوية مكتوبة بشأن تنفيذ التوصيات املقدمة يف سياق أي عملية
ا آلية الرقابة املستقلة أو فريق من اخلرباء اخلارجيني بالتنسيق مع اآللية. تقوم 

الموظفون والميزانية-رابعا
يقوم مكتب مجعية الدول األطراف باختيار رئيس آلية الرقابة املستقلة.-٥١
ا خدمة رئيس جلنة يقوم رئيس مجعية الدول األطراف بتقييم أداء رئيس جلنة الرقابة املستقلة. وال جي-٥٢ وز إ

الرقابة املستقلة إال ألسباب حمددة ومبوجب قرار من مكتب مجعية الدول األطراف. 
تقدم الشكاوى املتعلقة بأعمال رئيس جلنة الرقابة املستقلة إىل رئيس مجعية الدول األطراف لتقييم مدى -٥٣

. )١١(التحقيق، فضال عن تأثريها احملتمل على األداءتأثريها على حتقيق معني، وإمكانية تعلقها مبخالفة إجراءات 
ويقدم رئيس مجعية الدول األطراف نسحة من هذه الشكاوى وتقريرا بشأن النتائج اليت توصل إليها إىل رؤساء 

األجهزة املختصة. ويكون هذا التقرير سريا.
لعاملني باحملكمة. وينبغي بالتايل أن تتفق يعترب مجيع املوظفني العاملني بآلية الرقابة املستقلة من املوظفني ا-٥٤

م مع النظامني األساسي واإلداري  اإلجراءات املتعلقة بتعيينهم وشروط خدمتهم ومعايري السلوك اخلاصة 
للموظفني، والنظام املايل والقواعد املالية، والتعليمات اإلدارية ذات الصلة باحملكمة. ويتمتع موظفو آلية الرقابة 

أي خروج على القواعد أو اإلجراءات أو املمارسات احملددة سواء كان متعمدا أو يقصد مبخالفة إجراءات التحقيق )١١(
نتيجة لإلمهال اجلسيم يف مراعاة األصول الواجبة. وقد تتعلق خمالفة إجراءات التحقيق أحيانا بسلوك غري مرض على النحو 

ليه يف النظامني األساسي واإلداري للموظفني، وينبغي أن يعاجل املسًجل هذه املخالفات يف إطار اهليكل التأدييب املشار إ
القائم باحملكمة، بناء على توصية من رئيس مجعية الدول األطراف.
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باعتبارهم جزءا من املالك الوظيفي للمحكمة، بنفس احلقوق والواجبات واالمتيازات واحلصانات واملزايا املستقلة، 
ا املوظفون باحملكمة، ويقدم هلم املسًجل مجيع التسهيالت اإلدارية املطلوبة.   اليت يتمتع 

ICC-ASP/8/Res.1أنشأت مجعية الدول األطراف، مبوجب القرار -٥٥
قابة املستقلة بوصفها آلية الر ،)١٢(

برناجما رئيسيا منفصال ومتميزا جديدا من برامج امليزانية إلقرار وضمان استقالهلا التشغيلي.
يطلب رئيس آلية الرقابة املستقلة يف امليزانيات الربناجمية املقرتحة املقبلة املوارد الالزمة لسري العمل بصورة -٥٦

ات ذات الصلة باحملكمة وفقا لإلجراءات املتبعة للمراجعة النهائية واملوافقة فعالة يف اآللية لكي تنظر فيها الكيان
عليها من قبل مجيع الدول األطراف.

يُفوض رئيس آلية الرقابة املستقلة سلطة التصديق على مجيع حسابات املكتب اليت ختضع للمراجعة -٥٧
الداخلية واخلارجية للحسابات اليت وضعتها احملكمة.

رئيس آلية الرقابة املستقلة الرقابة الالزمة على املوظفني واملوارد باملكتب، مبا يتفق مع نظام املوظفني ميارس-٥٨
والقواعد والنظم املالية للمحكمة، من أجل حتقيق أهداف املكتب.

أحكام ختامية-خامسا

ية ومجيع ظروف العمل املتعلقة عند ممارسة آلية الرقابة املستقلة ألعماهلا، ينبغي أن تراعي احلقوق الفرد-٥٩
باملوظفني املنتخبني واملوظفني اآلخرين واملتعهدين، وينبغي أن تعمل مع االلتزام الكامل بالعدالة وباألصول القانونية 

الواجبة. 
" من قبل احملكمة، سياسة احلماية من األعمال االنتقامية/محاية املبلغني عن املخالفات"اعتمادوإىل حني -٦٠
اإلجراءات اليت تتخذها آلية تسرتشدإجراءات بشأن أي عمل من األعمال االنتقامية. و ذ آلية الرقابة املستقلة تتخ

املبادئ التوجيهية التالية:بالرقابة املستقلة 
ال جيوز اختاذ إجراء ضد موظف أو أي أشخاص آخرين على سبيل االنتقام لقيامهم بتقدمي (أ)

م بأي وجه آخر مع آلية الرقابة املستقلة؛بالغ، أو معلومات، أو لتعا و
يشكل أي عمل انتقامي يتخذ ضد أي شخص يشتبه يف قيامه بتقدمي بالغ، أو معلومات، أو (ب)

؛جيوز أن تفرض تدابري تأديبية بشأنهلتعاونه بأي وجه آخر مع آلية الرقابة املستقلة، سوء سلوك 
ف آخر يتبني أنه اختذ اجراءات على سبيل االنتقام يتم التحقيق مع أي موظف منتخب أو موظ(ج)

ضد موظف أو شخص آخر لقيامة بتقدمي بالغ أو معلومات أو لتعاونه بأي وجه آخر مع آلية الرقابة املستقلة، 
وتتخذ إجراءات تأديبية معه.

_________

لد األول، اجلICC)-(٢٠٠٩ASP/8/20الدورة الثامنة ... .الوثائق الرمسية ..) ١٢( اين.الثزء ، ا
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ICC-ASP/12/Res.7قرارال

٢٠١٢نوفمرب/تشرين الثاين٢١بتاريخيت ُعقدتالثامنة الالعامةيف اجللسة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/12/Res.7
إن جمعية الدول األطراف،اإلثباتقواعد و ئيةقواعد اإلجرات التعديال

إن مجعية الدول األطراف،
َّ                                                             بضرورة إجراء حوار منظ م بني الدول األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار املؤسسي ملنظومة نظام ِّ إذ تذك ر

أجهزة احملكمة إىل وتدعواألساسي وزيادة جناعة احملكمة وفعاليتها مع احلفاظ التام على استقالهلا القضائي، روما 
مواصلة االخنراط يف هذا احلوار مع الدول األطراف،

أن زيادة جناعة احملكمة وفعاليتها تصب يف املصلحة املشرتكة جلمعية الدول األطراف وإذ تدرك
وللمحكمة،

من نظام روما ٥١(ب) من املادة ٢ً         يف هذا الصدد بقضاة احملكمة، لتصرفهم عمال  بالفقرة وإذ تشيد
األساسي،

ُ َّ   وتقرير فريق التدارس املعين باحلوكمة اللذين ق د ما )١(بتقرير الفريق العامل املعين بالتعديالتً وإذ حتيط علما  
، )٢(إىل مكتب مجعية الدول األطراف

مبا يلي: )٣(من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات١٠٠القاعدة االستعاضة عن ُ  ِّ ت قر ر-١

١٠٠"القاعدة 
مكان عقد اإلجراءات

جيوز للمحكمة عند نشوء حالة خاصة أن تقرر االنعقاد يف دولة أخرى غري الدولة املضيفة، إذا ارتأت -١
يف القضية كلها أو يف جزء منها أن ذلك سيكون يف صاحل العدالة، للفرتة أو للفرتات اليت قد يقتضي النظر

انعقادها فيها.
جيوز للدائرة أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بطلب من املدعي العام أو الدفاع، يف أي وقت بعد بدء -٢

التحقيق، تقدمي توصية بتغيري مكان انعقاد جلسات الدائرة. ويسعى قضاة الدائرة إىل التوصل إىل املوافقة 
م التوصية مبوافقة أغلبية القضاة. وتراعى يف التوصية آراء على التوصية باإلمج اع. فإذا تعذَّر ذلك تُقدَّ

ين عليهم والتقييم الذي يعده قلم احملكمة، وتُوجَّه إىل هيئة الرئاسة. كما تُقدم خطيا وُحتدَّد  الطرفني وا
ذي يعده قلم احملكمة.فيها الدولة اليت ستنعقد جلسات الدائرة فيها. ويرفق بالتوصية التقييم ال

)١(
ICC-ASP/12/44.

)٢(
ICC-ASP/12/37.

ألف.- )، الجزء الثانيCorr.1وتصویبھا ICC-ASP/1/3الوثیقة (٢٠٠٢الوثائق الرسمیة... الدورة األولى... )٣(



ICC-ASP/12/20

20-A-060514 60

تستشري هيئُة الرئاسِة الدولَة اليت تُزمع الدائرة أن تنعقد فيها. وإذا وافقت تلك الدولة على انعقاد -٣
هيئة الرئاسة بالتشاور مع الدائرة قرار انعقاد احملكمة يف دولة غري الدولة املضيفة. مث الدائرة فيها، تتخذ

اجللسات يف املكان املقرر."تعقد الدائرة أو القاضي املعنيَّ 

ُ  ِّ ً      م شد دة  على مبا يلي،)٤(من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٦٨ً                     أيضا  االستعاضة عن القاعدة ُ  ِّ ت قر ر-٢
من نظام روما األساسي اليت تنص على أن التعديالت املدخلة على القواعد اإلجرائية وقواعد ٤الفقرة ٥١املادة 

بأن نص هذه القاعدة ً     ً حميطة  علما  ر رجعي مبا يضر بالشخص حمل التحقيق أو املقاضاة وُ  َّ     اإلثبات ال ت طب ق بأث
من ٣الفقرة ٦٨من نظام روما األساسي املتعلقة حبقوق املتهم واملادة ٦٧َّ                            املعد ل على هذا النحو ال ميس باملادة 

ين عليهم والشهود ومشاركتهم يف اإل جراءات:نظام روما األساسي املتعلقة حبماية ا

٦٨"القاعدة 
الشهادة المسجلة سلفا

، جيوز للدائرة االبتدائية أن تسمح، ٥٦يف حالة عدم اختاذ الدائرة التمهيدية تدابري مبوجب املادة -١
، وبعد مساع الطرفني بتقدمي شهادة شاهد مسجلة سلفا ٦٩من املادة ٤و٢وفقا للفقرتني 

حملاضر املكتوبة أو غريها من األدلة املوثقة لتلك الشهادة، بالوسائط املرئية أو السمعية أو تقدمي ا
شريطة أن ال خيل ذلك حبقوق املتهم أو يتناىف معها وأن تستوىف متطلبات قاعدة أو وأكثر من 

القواعد الفرعية التالية.
أن يف حال عدم مثول الشاهد الذي قدم الشهادة املسجلة سلفا أمام الدائرة االبتدائية، فللدائرة-٢

جتيز شهادته تلك يف كٍل من احلاالت التالية:
أن تكون الفرصة قد أتيحت لكل من املدعي العام والدفاع الستجواب الشاهد يف أثناء (أ) 

تسجيل الشهادة؛ أو
أن تنحى الشهادة املسجلة سلفا إىل إثبات أمر آخر غري أفعال املتهم أو سلوكه. ويف (ب) 

هذه احلال:
يما إذا كان جيوز تقدمي شهادة مسجلة سلفا مبوجب القاعدة عند البت ف‘ 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؛
مبعلومات سياقية؛تتعلق -
من طبيعة جتعل تقدميها خيدم مصاحل العدالة أفضل خدمة؛-

تتضمن ما يكفي من املؤشرات على إمكان التعويل عليها.-

املرجع السابق الذكر.)٤(
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ال جيوز تقدمي الشهادة املسجلة سلفا اليت تندرج ضمن القاعدة الفرعية (ب) ‘٢’
صادق وصحيح على حد إال إذا كانت مرفقة بإعالن يديل به الشاهد بأن مضمون شهادته 

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

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

كتابًة تاريخ إصداره ومكانه، وأن الشخص الذي يصدره:

هو الشخص الذي يديل بالشهادة املسجلة سلفا؛ -
م اإلعالن طوعا ودون تأثري ال مسوِّغ له.- يؤكد أنه يقدِّ
يح على حد علمه يقرُّ بأن مضمون الشهادة املسجلة سلفا صادق وصح-
واعتقاده؛

ُأحيط علما بأنه إذا تبنيَّ أن مضمون شهادته املسجلة سلفا غري صادق فقد -
يُقاضى عندها إلدالئه بشهادة الزور.

أن تكون الشهادة املسجلة سلفا شهادة شخص تويف الحقا، أو جيب أن يُفَرتض أنه (ج)
بات ال ميكن تذليلها ببذل عناية تويف، أو تعذَّر إدالؤه بالشهادة مشافهة، بسبب عق

:معقولة. ويف هذه احلال
ال جيوز تقدمي الشهادة املسجلة سلفا اليت تندرج ضمن القاعدة ‘١’

الفرعية (ج) إال إذا اقتنعت الدائرة بأنه يتعذَّر على الشخص اإلدالء بشهادته على النحو املذكور 
، وأن الشهادة ٥٦اختاذ إجراءات مبوجب املادة فيما تقدَّم وأنه مل يكن من املمكن التنبؤ بضرورة

.املسجلة سلفا تتضمن ما يكفي من املؤشرات على إمكان التعويل عليها
جيوز اعتبار كون الشهادة املسجلة سلفا تنحى إىل إثبات أفعال متهم وسلوكه ‘٢’

عامال مينع تقدميها، أو تقدمي جزء منها؛
هادة شخص تعرض لتدخل. ويف هذه احلال:أن تكون الشهادة املسجلة سلفا ش(د)

ال جيوز تقدمي الشهادة املسجلة سلفا اليت تندرج ضمن القاعدة ‘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؛

ص أو عدم تقدميه األدلة راجع جوهريا إىل تدخل غري الئق مبا عدم مثول الشخ-
يف ذلك التهديد أو الرتهيب أو اإلكراه.

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

خدمة؛تقدمي الشهادة املسجلة سلفا خيدم مصاحل العدالة أفضل -
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الشهادة املسجلة سلفا تتضمن ما يكفي من املؤشرات على إمكان التعويل -
عليها؛

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

لة سلفا، املقدَّمة مبقتضى القاعدة الفرعية عندما تكون الشهادة املسج‘٣’
، جيوز للدائرة أن ٧٠، تتعلق بإجراءات انتهت بشأن اجلرائم املنصوص عليها يف املادة ‘)١’(د)(

تراعي الوقائع اليت مت الفصل فيها يف إطار تلك اإلجراءات.
وكه جيوز اعتبار كون الشهادة املسجلة سلفا تنحى إىل إثبات أفعال متهم وسل‘٤’

؛عامال مينع تقدميها، أو تقدمي جزء منها
إذا كان الشاهد الذي أدىل بالشهادة املسجلة سلفا حاضرا أمام الدائرة االبتدائية، جيوز للدائرة -٣

أن تسمح بتقدمي تلك الشهادة املسجلة سلفا إذا مل يعرتض على تقدميها وأُتيحت لكل من 
جواب الشاهد يف أثناء اإلجراءات."املدعي العام والدفاع والدائرة فرصة است

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات:١٣٤ً                          أيضا  إدراج ما يلي بعد القاعدة ُ  ِّ ت قر ر-٣

مكرَّراً ١٣٤القاعدة "
الحضور بواسطة التكنولوجيا الفيديوية

ئرة االبتدائية جيوز للمتهم الذي يكون قد صدر حبقه أمر باملثول أن يقدِّم طلبًا كتابيًا إىل الدا-١
أجزاء منها.لكي ُيسَمح له باحلضور بواسطة التكنولوجيا الفيديوية خالل جزء من حماكمته أو

تتخذ الدائرة االبتدائية قرارها بشأن الطلب يف كل حالة على حدة، موليًة االعتبار الواجب -٢
ملوضوع اجللسات املعيَّنة املعنية.

ثالثاً مكرَّراً ١٣٤القاعدة 
اء من حضور المحاكمةاإلعف

جيوز للمتهم الذي يكون قد صدر حبقه أمر باملثول أن يقدم طلبًا كتابيًا إىل الدائرة االبتدائية -١
إلعفائه من احلضور واالكتفاء بتمثيله من جانب حمام خالل جزء أو أجزاء من حماكمته.

ي:ال توافق الدائرة االبتدائية على الطلب إالّ إذا اقتنعت مبا يل-٢
وجود ظروف استثنائية تربِّر الغياب املعين؛أ)

إرجاُء أن التدابري البديلة، مبا فيها إدخاُل تغيريات على اجلدول الزمين للمحاكمة أوب)
احملاكمة ألجل قصري، ستكون غري كافية؛

أن يكون املتهم قد تنازل بصريح العبارة عن حقه يف احلضور خالل احملاكمة؛ج)
ق املتهم سُتضَمن يف غيابه ضماناً كامًال.أن حقو د)
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تتخذ الدائرة االبتدائية قراراها بشأن الطلب يف كل حالة على حدة، مولية االعتبار الالزم ملوضوع -٣
اجللسات املعيَّنة املعنية. وجيب أن يـُْقَصر الغياب على احلد األدىن الالزم صارَم اللزوم، وأن ال يصبح 

القاعدة.

رابعاً مكرَّراً ١٣٤القاعدة 
اإلعفاء من الحضور خالل المحاكمة بسبب واجبات عامة استثنائية

جيوز للمتهم الذي يكون قد صدر حبقه أمر باملثول، إذا كان مكلَّفًا باالضطالع بواجبات عامة -١
املثول وُيكتفى استثنائية على أرفع مستوى وطين، أن يقدِّم طلباً كتابياً إىل الدائرة االبتدائية لكي يُعفى من 

بتمثيله من جانب حمام؛ وجيب أن يبنيَّ يف الطلب أن املتهم يتنازل بصريح العبارة عن حقه يف احلضور 
خالل احملاكمة.

تنظر الدائرة االبتدائية يف الطلب على وجه السرعة، فتوافق عليه فإذا وجدت أن التدابري البديلة -٢
ا توافق عليه شريطة أن ليست كافية وخلصت إىل أن املوافقة على ا لطلب تصب يف مصلحة العدالة فإ

ُتْضَمن حقوق املتهم بصورة تامة. ويوىل يف القرار االعتبار الواجب ملوضوع اجللسات املعيَّنة املعنية وخيضع 
"للمراجعة يف أي وقت.

_______________



ICC-ASP/12/20

20-A-060514 64

ICC-ASP/12/Res.8قرارال

٢٠١٣نوفمرب/تشرين الثاين٢٧بتاريخلثامنة اليت ُعقدتاالعامةيف اجللسة مد بتوافق اآلراءعتُ ا

ICC-ASP/12/Res.8

جمعية الدول األطرافو المحكمة الجنائية الدولية تعزيز

إن مجعية الدول األطراف،
كل دولة بعينها مسؤولية محاية أهاليها من جرمية اإلبادة اجلمعية وجرائم ه تقع علىأنإذ تضع يف اعتبارها 

رائم ضد اإلنسانية، وأن الضمري اإلنساين ما زال ُيصدم صدمة عميقة من جرّاء ما يُرتكب يف شىت احلرب واجل
أحناء العامل من أعمال وحشية ال تُتخّيل، وأنه ُيسلَّم اآلن تسليماً واسع النطاق بضرورة منع أخطر اجلرائم اليت تثري 

تمع الدويل ووضع حد إلفالت مقرتفيها من العقاب، قلق ا

بأن احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") وسيلة أساسية من وسائل تعزيز احرتام إذ حتدوها القناعة و 
القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان، وهي تسهم على هذا النحو يف ضمان احلرية واألمن والعدالة وسيادة 

من الدويل والنهوض بعملية بناء السلم وحتقيق القانون ويف منع النزاعات املسلحة، واحلفاظ على السلم وتعزيز األ
الصلح يف فرتات ما بعد النزاعات وذلك بغية حتقيق سالم مستدام، وفقاً ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، 

بأنه ال ميكن حتقيق السالم الدائم دون عدل وأن السلم والعدل مها بالتايل وإذ حتدوها القناعة كذلك 
الن،متطلَّبان متكام

تمع الدويل وإذ حتدوها القناعة أيضاً  بأن العدالة وحماسبة مقرتيف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
أمران ال ينفصالن وجيب أن يبقيا غري منفصلني وأن عاملية واألشخاص املسؤولني جنائيًا مبوجب النظام األساسي 

ية تّتسم بأمهية أساسية يف هذا الصدد،االنضمام إىل نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدول

بالدور احملوري الذي تضطلع به احملكمة باعتبارها احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة الوحيدة وإذ ترحِّب 
وبإسهام احملكمة يف ضمان استمرار احرتام العدالة الدولية ضمن نظام العدالة اجلنائية الدولية الذي يتطوَّر، 

،   وإنفاذها

أن هيئات القضاء الوطين هي املسؤولة يف املقام األول عن مالحقة مرتكيب أخطر اجلرائم اليت تنوِّه إىلوإذ 
تثري القلق على الصعيد الدويل وإىل تزايد احلاجة إىل التعاون من أجل التكفل بقدرة النظم القانونية الوطنية على 

مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم،

ا القضائية على احرتامها وإذ تؤكِّد استقالل احملكمة القضائي والتزامها بالسهر على احرتام قرارا
وتنفيذها،

بالقرارات املتعلقة باحملكمة اليت تصدر سنويًا عن اجلمعية العامة لألمم وإذ تأخذ علمًا مع التقدير
املتحدة،

٣١كمباال بأوغندا، من وإذ تذكِّر بنجاح املؤمتر األول الستعراض نظام روما األساسي الذي عقد يف
،٢٠١٠حزيران/يونيه ١١أيار/مايو إىل 
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، وتؤكِّد من بقرارها القاضي بإنشاء ممثلية للمحكمة يف مقر االحتاد األفريقي يف أديس أباباوإذ تذكِّر 
فريقي أن من شأن احلضور على هذا النحو أن يعزِّز احلوار مع احملكمة واإلحاطة برسالتها ضمن االحتاد األجديد

ويف أوساط الدول األفريقية، منفردًة وجمتمعة،

تمع األهلي إىل احملكمة،وإذ تقدِّر  املساعدة النفيسة اليت قدَّمها ا

ا والتوازن بني اجلنسنيأمهية التمثيل اجلغرايف العادل وإذ تدرك  يف أجهزة احملكمة ويف عمل اجلمعية وهيئا
الفرعية،

ضرورة تشجيع مشاركة الدول األطراف واجلهات املتمتِّعة بصفة املراقب والدول اليت وإذ تضع يف اعتبارها
ذه الصفة مشاركة تامة يف دورات اجلمعية وضرورة العمل على إبراز دور احملكمة واجلمعية على أوسع  ال تتمتَّع 

نطاق،

ين عليهم يف االنتفا من مكوِّنات العدل األساسية بأن وإذ تسلِّم  ع حبماية العدالة ودعمها على قدم حق ا
م؛ واالّطالع على املعلومات ذات  املساواة وبصورة فعلية؛ والتعويض الفوري واملناسب عن األذى الذي حلق 

ين عليهم واجلماعات املتضررةاألضرار، وإذ تشدِّد على باالنتهاكات وآليات جربالصلة  بصورة أمهية توعية ا
ين عليهم،فعالة من أجل تفعيل اضط ا فيما يتعلق با الع احملكمة اجلنائية الدولية باملهمة الفريدة املنوطة 

الدور احليوي الذي تؤديه العمليات امليدانية يف عمل احملكمة يف البلدان اليت ُأحيلت احلاالت وإذ تعي 
للعمليات امليدانية،فيها إىل احملكمة وأمهية عمل أصحاب املصلحة العاملني معاً إليتاء ظروف مناسبة

املخاطر اليت يواجهها موظفو احملكمة يف امليدان،وإذ تعي 

بأن احملكمة تعمل يف إطار القيود اليت تفرضها عليها ميزانية برناجمية سنوية تعتمدها اجلمعية،وإذ تذكِّر

عالمية نظام روما األساسي
ا العاشرة طرفًا ترحِّب -١ يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، بالدولة اليت أصبحت منذ دور

لة؛الدول اليت لـّما تصبح طرفاً فيه إىل أن تكتسب وتدعو  يف أقرب وقت ممكن صفة الطرف فيه ، بصيغته املعدَّ

أن تبقي حال التصديقات قيد االستعراض، وأن ترصد التطورات يف ميدان تشريعات التنفيذ بغية تقرِّر-٢
تسهيل توفري املساعدة التقنية املمكن أن تطلبها الدول األطراف يف نظام روما األساسي، أو حتقيق أمور منها

االت ذات  الدول الراغبة يف أن تصبح أطرافًا فيه، من الدول األطراف األخرى أو من املؤسسات العاملة يف ا
الصلة؛

عيد الوطين بتنفيذ االلتزامات املرتتبة بأن التصديق على نظام روما األساسي جيب أن يقرتن على الصتذكِّر -٣
عليه، وال سيما من خالل تشريعات تنفيذه، وخباصة يف جماالت القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية 

يف هذا الصدد الدول األطراف يف نظام روما األساسي اليت وحتثوالتعاون الدويل والتعاضد القضائي مع احملكمة، 
اعتماد علىوتشجِّعذه التشريعات اخلاصة بالتنفيذ على أن تقوم بذلك على سبيل األولوية، لـّما تعتمد مثل ه

ين عليهم حبسب االقتضاء؛ أحكام متعلقة با
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تنوِّه ، و)١(بتقرير املكتب عن تنفيذ خطة العمل لتحقيق عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه الكاملترحِّب-٤
مة، ومكتب املدعية العامة، ورئيسة مجعية الدول األطراف، والدول األطراف، باجلهود اليت يبذهلا رئيس احملك

تمع األهلي، لتعزيز فعالية العمل الرامي إىل حتقيق هذه العاملية،  الدول على أن تصبح أطرافًا يف نظام وتشجِّعوا
ذات الصلة اليت تُبذل يف إطار بصيغته املعدَّلة ويف االتفاق بشأن االمتيازات واحلصانات، واجلهودروما األساسي 

وتطلب إىلالتوصيات الواردة يف التقرير، وتؤيداالستعراض الدوري العاملي الذي جيريه جملس حقوق اإلنسان، 
ا الثالثة عشرة؛ التوصيات تؤيد، واملكتب أن يواصل تنفيذ خطة العمل وأن يقدم تقريرًا عن ذلك إليها يف دور

الواردة يف التقرير؛

فاق بشأن االمتيازات والحصاناتاالت
بالدول األطراف اليت اكتسبت صفة الطرف يف االتفاق بشان امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية ترحب-٥

ا  بأن هذا االتفاق واملمارسة الدولية ذات الصلة يُعفيان من الضريبة الوطنية ما يتقاضاه مسؤولو وتذكِّروحصانا
يبوأجور وأبدال تدفعها احملكمة، احملكمة وموظفوها من رواتب  يف هذا الصدد بالدول األطراف، وبالدول غري و

األطراف، اليت لـّما تصبح أطرافًا يف هذا االتفاق أن تكتسب صفة الطرف فيه على سبيل األولوية؛ وأن تتخذ، 
تدابري، إلعفاء رعاياها ريثما تصّدق على هذا االتفاق أو تنضم إليه، ما يلزم من تدابري تشريعية وغريها من ال

املوظفني لدى احملكمة من ضريبة الدخل الوطنية فيما خيص رواتبهم وأجورهم وأبداهلم اليت تدفعها هلم احملكمة، أو 
ذه املدفوعات؛ أن تُنزِل عن عاتق رعاياها بأي طريقة أخرى عبء ضريبة الدخل فيما يتعلق 

رتم على أراضيها هذه االمتيازات واحلصانات اليت تتمتع تؤكد من جديد التزامات الدول األطراف بأن حت-٦
مجيع الدول اليت ليست طرفاً يف االتفاق بشأن امتيازات وتناشدا احملكمة على النحو الالزم لكي حتقق أغراضها 

ا اليت توجد فيها ممتلكات وأصول للمحكمة أو اليت تُنقل عربها ممتلكات أو احملكمة اجلنائية الدولية وحصانا
أصول للمحكمة، أن حتمي ممتلكات احملكمة وأصوهلا املعنية من التفتيش واملصادرة واالستيالء ومن أي شكل 

آخر من أشكال التدخل؛

التعاون
بشأن التعاون؛ICC-ASP/12/Res.3القرارتشري إىل -٧

ا مبوجب نظام روما األساسي وال سيما ايب -٨ اللتزام بالتعاون وفقاً بالدول األطراف أن تتقيد بالتزاما
الدوَل األطراف ضمان التعاون الكامل والفّعال مع احملكمة وفقًا لنظام روما األساسي، وال وتناشد منه؛ ٩للباب 

سيما يف جماالت تشريعات التنفيذ، وإنفاذ أحكام احملكمة، وتنفيذ األوامر بإلقاء القبض؛ 

السياسي والدبُلماسي للمحكمة، وتذكِّر بالتوصيات بالدول األطراف مواصلة التعبري عن دعمهايب-٩
، وتشجع الدول األطراف واحملكمة على النظر يف اختاذ املزيد ICC-ASP/6/Res.2الست والستني املرفقة بالقرار 

من التدابري لتعزيز تنفيذها وحث جهودها للتكفل بالتعاون مع احملكمة بصورة كاملة وعلى حنو فعال؛

)١(
ICC-ASP/12/26.
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ا على أداء املهام املنوطة ما قد يرتتَّ تدرك -١٠ ب على عدم تنفيذ طلبات احملكمة من تأثري سليب على قدر
مجيع أصحاب الشأن أن يستمروا على مساعدة وتناشد)٢(بتقرير املكتب عن عدم التعاونوتأخذ علمًا ا، 

ا عند اضطالعها مبهمتها بدعم من جهات التنسيق الوطنية  ؛املعنية بعدم التعاونرئيستها، مبا يف ذلك مساعد

الدولة المضيفة
بالتزام الدولة املضيفة وتنوِّه بأمهية العالقة بني احملكمة والدولة املضيفة وفقًا ألحكام اتفاق املقر، تسلم -١١

املتواصل جتاه احملكمة لكي تعمل مبزيد من الفعالية؛ 

العالقة مع األمم المتحدة 
األمم املتحدة، مبا فيه احلوار بشأن مسألة إحالة جملس األمنتُقر بضرورة تعزيز احلوار املؤسسي مع -١٢

احلاالت إىل احملكمة؛ 

لس نداءه ٢٠١٣شباط/فرباير ١٢ببيان رئيس جملس األمن الذي أدىل به يف ترحب-١٣ والذي جدد فيه ا
على املتابعة الفعالة السابق فيما يتعلق بأمهية تعاون الدول مع احملكمة وفقًا اللتزامات كل منها وأعرب عن حرصه

لس يف هذا الصدد،  املزيد من تعزيز عالقة جملس األمن مع احملكمة، بوسائل من قبيل علىوتشجعملقررات ا
االستعانة بدعم العدالة الدولية يف إطار الواليات املتعلقة حبفظ السالم، وعقد مناقشات مفتوحة سنوية معنية 

ا إضفاء الطابع املؤسسي على التعاون؛باحملكمة، ومتييز سائر الوسائل اليت ميكن 

وتدعو، )٣(بتقرير احملكمة عن حال التعاون اجلاري مع األمم املتحدة، ومبا فيه التعاون امليداينترحب-١٤
احملكمة إىل مواصلة حتاورها املؤسسي مع األمم املتحدة، استناداً إىل اتفاق العالقة بينهما؛

لع به مكتب نيويورك املعين باالتصال التابع للمحكمة، الذي ميكِّن من بالعمل اهلام الذي يضطتشيد-١٥
التعاون وتبادل املعلومات بني احملكمة واألمم املتحدة بصورة منتظمة وعلى حنو ناجع ومن االضطالع املكتب 

االتصال؛دعمها الكامل لعمل مكتب نيويورك املعين بعنوتعربوفريق نيويورك العامل بعملهما على حنو فعال، 

؛)٤(بتقدمي تقرير احملكمة التاسع إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدةترحب-١٦

ا احملكمة من تأخذ بقلق علماً -١٧ بأنه، حىت تارخيه، حتّملت الدول األطراف وحدها التكاليف اليت تكبد
طالع الوسائل جراء إحالة جملس األمن احلاالت إىل احملكمة، وحتّث يف هذا الصدد الدول األطراف على است

من نظام روما األساسي على حنو سليم؛الفقرة (ب)١١٥الكفيلة بتنفيذ املادة 

العالقات مع سائر المنظمات والهيئات الدولية
ضرورة مواصلة اجلهود الرامية إىل تكثيف احلوار مع االحتاد األفريقي وتعزيز العالقة بني احملكمة تشدد على-١٨

ضي يف التواصل املنتظم يف أديس أبابا مع االحتاد األفريقي والبعثات الدبلماسية استباقاً احملكمة باملوتكلِّفوبينه، 

)٢(
ICC-ASP/12/34.

)٣(
ICC-ASP/12/42.

.A/68/314تحدةوثيقة األمم امل)٤(
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يبإلنشاء مكتب االتصال التابع هلا   بكافة أصحاب الشأن املعنيني أن يدعموا تعزيز العالقة بني احملكمة و
واالحتاد األفريقي؛ 

حلقائق يف املسائل اإلنسانية، اليت أنشئت مبوجب باملسامهة اليت متكنت اللجنة الدولية لتقصي اتذكِّر-١٩
، أن تقدمها بتيقنها من الوقائع املتصلة مبا يُّدعى ١٩٤٩من اللحق اإلضايف األول باتفاقية جنيف لعام ٩٠املادة

بارتكابه من انتهاكات القانون اإلنساين الدويل، وبتسهيلها، حبسب االقتضاء، مالحقة مرتكيب جرائم احلرب، 
على املستوى الوطين أو أمام احملكمة؛سواء 

أنشطة المحكمة
؛)٥(تقرير عن أنشطة احملكمة ُقدِّم إليهابآخرحتيط علماً -٢٠

استمرار التقدم الكبري يف أنشطة احملكمة، الذي يُعزى إىل حد ليس بقليل إىل تفاين تالحظ بارتياح -٢١
ا القضائية املتعلقة املوظفني، مبا يف ذلك التقدم فيما جتريه من عمليات التدارس  األويل وعمليات التحقيق ويف إجراءا

أو اليت شرع املدعي العام )٦(بشّىت احلاالت اليت أحالتها إليها الدول األطراف أو جملس األمن التابع لألمم املتحدة
يف التحقيق فيها من تلقاء نفسه؛

ئر املنظمات واحملاكم الدولية والوطنية احملكمة إىل االستمرار على األخذ علمًا بأفضل ممارسات ساتدعو-٢٢
ذات الصلة، مبا فيها املمارسات اليت اكتسبتها املؤسسات الوطنية اليت حققت يف جرائم تندرج ضمن إطار 

يف تذليل مصاعب اشتغالية مماثلة ملا تواجهه احملكمة، معربًة اختصاص احملكمة وقامت مبالحقة مرتكيب هذه اجلرائم،
نفسه عن احرتامها استقالل احملكمة؛من جديد يف الوقت

باجلهود اليت يبذهلا مكتب املدَّعي العام لتحقيق النجاعة والشفافية فيما جيريه من حيط مع التقدير علماً -٢٣
عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق وعمليات املالحقة؛

ا على  باجلهود اليت بذلتها احملكمة لتطبيق مبدأ احملكمة الواحدة، وتنترحب-٢٤ سيق أنشطتها فيما بني أجهز
كافة املستويات، بوسائل منها إعمال تدابري لزيادة الوضوح بشأن مسؤولية خمتلف األجهزة، مع احرتام استقالل 

بذل كل اجلهود الالزمة لتطبيق علىاحملكمة وتشجعالقضاة واملدَّعية العامة وحياد قلم احملكمة يف الوقت نفسه، 
حدة تطبيقاً كامًال، ابتغاء أمور منها التكفل بالشفافية الكاملة واإلدارة الرشيدة والتدبر السليم؛مبدأ احملكمة الوا

باجلهود اليت بذهلا رئيس قلم احملكمة لتخفيف املخاطر اليت تواجهها احملكمة فيما التقديرمععلماً حتيط-٢٥
احملكمة وتشجعة زيادة جناعتها ودرجة املرونة فيها، يتعلق مبكاتبها امليدانية ولتعزيز عمليات احملكمة امليدانية بغي

مواصلة التحسني األمثل ملكاتبها امليدانية ضماناً الستمرار سداد احملكمة وأثرها يف الدول اليت تضطلع بعملها على
فيها؛

رب وتعالعمل اهلام الذي اضطلع به موظفو احملكمة العاملون يف امليدان يف بيئات صعبة ومعقدة، تقدِّر-٢٦
تقديرها لتفانيهم يف العمل من أجل رسالتها؛عن

)٥(
ICC-ASP/12/28.

).٢٠١١(١٩٧٠) و٢٠٠٥(١٥٩٣قرارا جملس األمن التابع لألمم املتحدة )٦(



ICC-ASP/12/20

20-A-06051469

االنتخابات
من نظام روما ٣٦أمهية ترشيح وانتخاب القضاة من ذوي أرفع املؤهالت وفقًا للمادة تشدِّد على-٢٧

؛اتّباع سريورة وافية وشفافة لتبنيُّ أفضل املرشَّحنيعلىهلذه الغاية الدوَل األطراف وتشجِّعاألساسي؛ 

بالتوصيات الواردة يف هذه وترحب، )٧(بتقارير اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاةاً تأخذ علم-٢٨
ا الثانية عشرة لشغل منصب شاغر من مناصب قضاة احملكمة، وحتيط  التقارير فيما يتعلق بانتخاب قاض يف دور

القضاة اليت ستجري خالل الدورة الثالثة علمًا بأن اللجنة االستشارية ستقوم أيضًا مبهمتها فيما يتعلق بانتخابات 
ا الثالثة عشرة تقريرًا عن التقدم احملرز يف عملها يف منوتطلبعشرة للجمعية،  اللجنة أن تقدم إليها يف دور

موعد يسبق انعقاد تلك الدورة بوقت كاف؛

القرار احلايل؛الواردة يف املرفق الثاين ب)٨(اعتماد تعديالت إجراء ترشيح وانتخاب القضاةتقرر-٢٩

بتقرير املكتب عن تقييم سريورة انتخاب املدَّعي العام الثاين للمحكمة اجلنائية الدولية وورقة تأخذ علماً -٣٠
؛)٩(اخليارات املرفقة به

أمانة جمعية الدول األطراف
د من جديد وتؤكِّ بأمهية العمل الذي تقوم به أمانتها هي، أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة")، تسلِّم -٣١

أن العالقات بني األمانة وسائر أجهزة احملكمة تنظمها مبادئ التعاون والتقاسم والتشارك يف املوارد واخلدمات، 
مبشاركة مدير األمانة يف اجتماعات جملس وترحِّب، ICC-ASP/2/Res.3على النحو املبنيَّ يف املرفق بالقرار 

باهتمام مشرتك؛التنسيق اليت تُبحث فيها املسائل اليت حتظى

المحامون
بأمهية العمل الذي تقوم به هيئات التمثيل املستقلة لرابطات احملامني والرابطات القانونية، مبا حتيط علمًا -٣٢

ت.لقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبامن ا٢٠من القاعدة ٣يف ذلك الرابطات القانونية الدولية املشار إليها يف الفقرة 

حتقيق حتسني على صعيد التوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف العادل يف قائمة بضرورةحتيط علمًا -٣٣
على تقدمي طلبات اإلدراج يف قائمة احملامني اليت ُوضعت على النحو الذي وتواصل بالتايل التشجيعاحملامني، 

غرايف العادل، والتوازن بني ) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات بغية ضمان التمثيل اجل٢(٢١تقضي به القاعدة 
اجلنسني، واخلربة القانونية يف مسائل معيَّنة مثل العنف الذي يستهدف النساء واألطفال، حبسب االقتضاء؛

المساعدة القانونية
جهود احملكمة على صعيد مواصلة تنفيذ النهج املعدَّل فيما يتعلق بدفع أجور املساعدة القانونية تقدِّر-٣٤

بوثيقة السياسة الواحدة لقلم احملكمة علماً وحتيط، ٢٠١٢آذار/مارس ٢٣تمدها املكتب بتاريخ بصيغته اليت اع

، وتقرير هذه اللجنة عن أعماهلا يف ICC-ASP/12/23تقرير اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة عن أعماهلا يف اجتماعها األول )٧(
.ICC-ASP/12/47اجتماعها الثاين 

.ICC-ASP/3/Res.6)، اجلزء الثالث، ICC-ASP/3/25(٢٠٠٤الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة ... )٨(
)٩(

ICC-ASP/12/58.
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ا ، )١١(، وتقرير قلم احملكمة عن املراجعة الشاملة هلذا النظام)١٠(فيما يتعلق بنظام املساعدة القانونية اخلاص 
؛)١٢(يد املساعدة القانونيةوتقارير قلم احملكمة ربع السنوية بشأن مراقبة وتقييم األداء على صع

ضرورة مواصلة مراقبة جناعة نظام املساعدة القانونية املعدَّل بغية استدامة وتعزيز املبادئ اليت علىتشدد-٣٥
يقوم عليها نظام املساعدة القانونية، وهي احملاكمة العادلة، واملوضوعية، والشفافية، واالقتصاد يف التكاليف، 

؛)١٣(واالستمرارية، واملرونة

فريق التدارس المعني بالحوكمة
بتواصل احلوار املنهجي بني الدول األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار املؤسسي ملنظومة نظام روما ترحِّب -٣٦

أجهزة احملكمة إىل املزيد وتدعواألساسي وزيادة جناعة وفعالية احملكمة مع احلفاظ التام على استقالهلا القضائي، 
ل هذا احلوار مع الدول األطراف؛من االخنراط يف مث

وبالتوصيات الواردة يف هذا التقرير؛)١٤(بتقرير املكتب عن فريق التدارس املعين باحلوكمةتأخذ علماً -٣٧

ا حتسني الشفافية وإمكانية التنبؤ يف تؤيد-٣٨ التوصيات الواردة يف التقرير عن عملية إعداد امليزانية املراد 
؛)١٥(برمتها وإجراء كل مرحلة من مراحلهاهذه العملية وجناعة إجرائها 

لة" اليت تزيد، بوسائل منها املزيد من املرونة يف اآلجال، من سهولة التحاور -٣٩ تؤيد "خريطة الطريق املعدَّ
الناجع واملنظَّم بني مجيع أصحاب الشأن ضمن منظومة نظام روما األساسي للنظر يف املقرتحات الرامية إىل تسريع 

ئية يف احملكمة اجلنائية الدولية؛اإلجراءات اجلنا

مراجعة طرائق العمل
فوائد ترشيد طرائق عمل اهليئات الفرعية التابعة للمكتب واجلمعية بغية النهوض بعبء العمل تقدِّر-٤٠

املتزايد؛

التوصيات اليت قدمها إليها، وتؤيد، )١٦(بتقرير املكتب عن تقييم وترشيد طرائق عمل هيئاته الفرعيةترحب-٤١
باخلطوات اليت مت بالفعل اختاذها يف هذا الصدد، وبإعراب املكتب الصريح عن عزمه على إبقاء هذه وترحب

املسألة قيد نظره على النحو املبني يف تقريره؛

إىلاملكتب وتدعوباجلهود اليت يبذهلا املكتب للتكفل بالتواصل والتعاون بني هيئاته الفرعية، أيضاً ترحب-٤٢
مواصلة هذه اجلهود؛

)١٠(
ICC-ASP/12/3.

)١١(
ICC-ASP/12/21.

)١٢(
ICC-ASP/12/2وICC-ASP/12/50وICC-ASP/12/51.

)١٣()ICC-ASP/3/16 ١٦)، الفقرة.
)١٤(

ICC-ASP/12/37.
)١٥(

ICC-ASP/11/11.
)١٦(

ICC-ASP/12/59  .
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من نظامها الداخلي بالنص الوارد يف املرفق الثالث بقرارها احلايل اعتباراً ٢٩االستعاضة عن املادة قررت-٤٣
ا الرابعة عشرة؛ من دور

التخطيط االستراتيجي
َ                                            ضرورة  مواصلة  احملكمة حتسني  وتكييف  أنشطة التوعية من أجل املضي يف االضطالع على حنو علىِّ تؤك د-٤٤        َ           ِ      ِ

يف البلدان املتأثرة وذلك بوسائل منها، عند االقتضاء، ١٧وير وتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للتوعيةّ            فع ال وناجع بتط
التوعية املبكرة منذ بداية تدخل احملكمة، وأثناء مرحلة التدارس األويل؛

بأن املسؤولية عن مسائل اإلعالم واالتصال فيما يتعلق باحملكمة وأنشطتها مسؤولية مشرتكة منوطةتذكِّر-٤٥
مبا يقدِّمه أصحاب الشأن اآلخرون من إسهام هام يف ذلك؛ وتعرتف يف الوقت نفسهباحملكمة وبالدول األطراف، 

، ١٨ً                        مع التقدير باملبادرات املتخذة لالحتفال بالسابع عشر من متوز/يوليو يوما  للعدالة اجلنائية الدوليةِّ تنو ه-٤٦
كمة يف اإلعداد هلذا االحتفال السنوي بغية تعزيز اجلهود املعنيني مع احملأصحاب الشأن بأن ينخرط مجيع وتوصي 

املبذولة على الصعيد الدويل ملكافحة اإلفالت من العقاب؛

لة للفرتة املمتدة من عام علماً تأخذ-٤٧ ؛٢٠١٧إىل عام ٢٠١٣خبطة احملكمة االسرتاتيجية املعدَّ

لة ملكتب املدَّعي العاعلماً تأخذ-٤٨ ؛٢٠١٥و٢٠١٤م لفرتة عامي باخلطة االسرتاتيجية املعدَّ

أمهية تعزيز العالقة والتماسك بني عملية التخطيط االسرتاتيجي وعملية إعداد امليزانية، ما ِّ         تؤك د من جديد-٤٩
ّ      ً     ً                                                          يـ ع د  أمرا  حامسا  بالنسبة ملصداقية النهج االسرتاتيجي واستدامته على املدى األطول؛  َُ

ر والصندوق االستئماني للمجني المجني عليهم والجماعات المتضرِّرة وجبر األضرا
عليهم

ين عليهم واجلماعات املتضررة، وجرب األضرار، ICC-ASP/12/Res.5قرارها تشري إىل-٥٠ بشأن ا
والصندوق االستئماين للمجين عليهم؛

م، والعلىتشدِّد-٥١ ين عليهم واحتياجا سّيما األمهية القصوى اليت ينيطها نظام روما األساسي حبقوق ا
ين عليهم حقهم يف املشاركة يف اإلجراءات القضائية ويف املطالبة جبرب األضرار، وتشدد على أمهية إعالم وإشراك ا

واجلماعات املتضررة بغية إضفاء مفعول على املهمة الفريدة املنوطة باحملكمة مبوجب واليتها املتمثلة يف العمل 
ين عليهم؛ حيال ا

التوظيف
كمة يف جمال التوظيف من جهود متواصلة سعيًا إىل حتقيق التمثيل اجلغرايف العادل مبا تبذله احملترحِّب-٥٢

والتوازن بني اجلنسني وبلوغ أعلى مستويات النجاعة والكفاءة والنزاهة، ونشدانًا للخربة يف مسائل حمدَّدة، منها 

.ICC-ASP/5/12اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة بشأن التوعية )١٧(
.١٢)، الفقرة RC/Decl.1باء، إعالن كمباال (- )، اجلزء الثاينRC/11(٢٠١٠الوثائق الرمسية ... مؤمتر االستعراض ... )١٨(
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مات والعنف الذي االجتماعية املتصلة بالتعرض للصد-على سبيل الذكر ال احلصر االحتياجات النفسية
\على حتقيق املزيد من التقدم يف هذا الصدد؛وتشجِّعيستهدف النساء أو األطفال، 

على أمهية احلوار بني احملكمة واملكتب بشأن السهر على التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني تشدِّد-٥٣
؛١٩بتقرير املكتب ذي الصلةوترحِّباجلنسني يف جمال التوظيف، 

التكامل
بشأن التكامل؛ICC-ASP/12/Res.4القرار ري إىلتش-٥٤

تمع الدويل تذكِّر-٥٥ بأن الدول هي املسؤولة يف املقام األول عن التحقيق يف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا
وعن مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم، وأنه يتعني هلذه الغاية اعتماد التدابري املناسبة على املستوى الوطين، كما يتعني 
تعزيز التعاون الدويل والتعاضد القضائي، بغية ضمان إمكان مالحقة مرتكيب هذه اجلرائم حقًا يف إطار النظم 

القانونية الوطنية؛

آلية الرقابة المستقلة
بشأن آلية الرقابة املستقلة؛ICC-ASP/12/Res.6قرارها تشري إىل-٥٦

-ICCوICC-ASP/8/Res.1ً          وفقا  للقرارين إعمال آلية الرقابة املستقلة الكامل، مبا يّتسم به تقر-٥٧

ASP/9/Res.5 أمهية لنجاعة وفعالية عمل احملكمة؛، من

الميزانية البرنامجية
استقالل أعضاء هذه تؤكِّد جمدَّدًا بالعمل املهّم الذي اضطلعت به جلنة امليزانية واملالية، وتأخذ علمًا -٥٨

اللجنة؛

، تتوىل هذه اللجنة املسؤولية عن الفحص الفين ٢٠ة امليزانية واملالية، وفقًا للنظام الداخلي للجنبأنهتذكِّر-٥٩
ألي وثيقة تُقدَّم إىل اجلمعية وتشتمل على آثار مالية أو آثار تتعلق بامليزانية؛

مجيع الدول األطراف يف نظام روما األساسي وحتثأمهية تزويد احملكمة باملوارد املالية الالزمة، علىتشدد-٦٠
ا املقررة بكاملها حتويل مبعلى أن تفعل ذلك يف األجل احملدد لتسديد هذه االشرتاكات، أو، وعلىالغ اشرتاكا

من نظام روما األساسي، والقاعدة ١١٥أن تسددها فوراً وفقًا للمادةعلىيف حالة املتأخرات عن فرتات سابقة، 
لة الصادرة عن اجلمعية؛من النظام املايل والقواعد املالية، وسائر القرارات ذات الص١-١٠٥

الدولية واألفراد واملؤسسات وغريها من الكيانات أن تقدم تربعات للمحكمة، واملنظماتبالدول يب-٦١
للجهات اليت فعلت ذلك؛وتعرب عن تقديرها

؛٢١بتقرير املكتب عن املتأخرات املستحقة على الدول األطرافتأخذ علماً -٦٢

.ICC-ASP/12/49جلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني باحملكمة اجلنائية الدولية" "تقرير املكتب عن التمثيل ا)١٩(
)، املرفق الثالث.ICC-ASP/2/10(٢٠٠٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية ... )٢٠(
)٢١(

ICC-ASP/12/30.
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مؤتمر االستعراض
يف املؤمتر األول الستعراض نظام روما األساسي الذي تكلَّل بالنجاح ،لدول األطراف اعتمدتبأن اتذكِّر أيضاً -٦٣

، تعديالت لنظام روما األساسي، وفقاً للفقرة ٢٠١٠حزيران/يونيه ١١أيار/مايو إىل ٣١إذ ُعقد يف كمباال بأوغندا من 
للمحكمة مبوجبها أن متارس اختصاصها على هذه منه، لتعريف جرمية العدوان ولوضع الشروط اليت جيوز٥من املادة ٢

؛ واعتمدت تعديالت لنظام روما األساسي يوسَّع مبوجبها نطاق اختصاص احملكمة ليشمل ثالث جرائم )٢٢(اجلرمية
، وقررت اإلبقاء يف )٢٣(أخرى من جرائم احلرب التقليدية حني تُرتكب يف النزاعات املسّلحة غري ذات الطابع الدويل

؛)٢٤(من نظام روما األساسي١٢٤اهن على املادة الوقت الر 

من ٥املعنية هي رهن بالتصديق عليها أو بقبوهلا ويبدأ نفاذها وفقًا للفقرة التعديالتبأن حتيط علمًا -٦٤
من نظام روما األساسي وترحب مع التقدير مبا مت مؤخراً من عمليات التصديق على هذه التعديالت؛١٢١املادة 

تفعيل اختصاص وتعقد العزم علىل األطراف التصديق على هذه التعديالت أو قبوهلا، كافة الدو تناشد-٦٥
بنفس أغلبية ٢٠١٧كانون الثاين/يناير ١احملكمة على جرمية العدوان يف أقرب وقت ممكن رهنًا بصدور قرار بعد 

الدول األطراف املطلوبة العتماد تعديل نظام روما األساسي؛

قطعته على نفسها مخس وثالثون دولة طرفًا ودولة واحدة تتمتع بصفة املراقب مع التقدير مبا تذكِّر-٦٦
م إىل احملكمة مزيدًا من املساعدة،  كافة الدول واملنظمات وتناشدومنظمة إقليمية واحدة من تعهدات بأن تقدِّ

ذه التعهدات،  ن تقدِّم تعهدات الدول واملنظمات اإلقليمية أكما تناشداإلقليمية السهر على سرعة الوفاء 
ا املقبلة، حبسب االقتضاء، بتنفيذ هذه التعهدات ؛إضافية وأن تعلمها أثناء دورا

تأخذ مع التقدير علمًا بامللخص الذي أعده املشرف على حلقة التباحث املعنية بالسلم والعدل إبّان -٦٧
مؤمتر االستعراض باعتباره أحدث عرض للجمعية بشأن هذا املوضوع؛

لتعديالتالنظر في ا
؛)٢٥(ترحب بتقرير املكتب عن الفريق العامل املعين بالتعديالت-٦٨

المشاركة في جمعية الدول األطراف
الدول واملنظمات الدولية واألفراد واملؤسسات وغريها من الكيانات أن تتربع يف الوقت املناسب تناشد-٦٩

ا السنوية، للصندوق االستئماين إلتاحة مشاركة أقل البلدان منوًا والدول الن وتعرب عن امية األخرى يف دور
للدول اليت سبق أن تربعت هلذا الصندوق؛تقديرها

مواصلة اجلهود اليت تبذهلا رئيسة مجعية الدول األطراف لعقد حوار مستمر مع مجيع أصحاب تشجع على-٧٠
يبالشأن، مبا فيهم املنظمات اإلقليمية،  ا الرامية إىل تعزيز احملكمة، جبميع الدول أن تدعم الرئيسة يف مبادراو

واستقالل اإلجراءات، ومنظومة نظام روما األساسي مجعاء؛

.RC/Res.6)، اجلزء الثاين، القرار RC/11(٢٠١٠الوثائق الرمسية ... مؤمتر االستعراض ... )٢٢(
.RC/Res.5املرجع اآلنف الذكر، القرار )٢٣(
.RC/Res.4املرجع اآلنف الذكر، القرار )٢٤(
)٢٥(

ICC-ASP/12/44.
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ا الثانية عشرة بعنوان: "مناقشة خاصة بناء على ترحب مع التقدير -٧١ بإدراج بند يف جدول أعمال دور
ام إىل رؤساء الدول واحلكومات اجلارية واليتهم وآث اره على السلم واالستقرار طلب االحتاد اإلفريقي: توجيه اال

واملصاحلة"؛

ين عليهم والتعاون، وتعرب-٧٢ ترحِّب مبا شهدته هذه الدورة من مناقشات هامة وبّناءة بشأن التكامل وا
ا القادمة؛ عن اعتزامها عقد جلسات عامة خمصَّصة هلذه املواضيع احلامسة األمهية بني بنود جداول أعمال دورا

ذا القرار.تقرر أن تعهد إىل احمل كمة، واملكتب، ورئيسة/رئيس اجلمعية، واألمانة، حبسب االقتضاء، باملهام املبيَّنة يف املرفق 
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المرفق األول
المهام المنوطة بجمعية الدول األطراف فيما يخص فترة ما بين الدورات

لعمل الرامية إىل من املكتب أن يواصل مراقبة تنفيذ خطة اتطلبفيما خيص عاملية نظام روما األساسي، -١
ا الثالثة عشرة تقريراً عن ذلك؛عالمية نظام روما األساسيحتقيق  وتنفيذه الكامل، وأن يقدم إليها يف دور

، التعاونفيما خيص -٢

وفقاً وبّناء،نشطحنوعلىالشأنأصحابمجيعمعالتواصلعلىتثابرأناجلمعيةرئيسةمنتطلب(أ)
عدمحاالتبشأنباملتابعةوللقيامالتعاونعدمحاالتلدرءوذلكلتعاون،اعدمبشأناملكتبإلجراءات

اجلمعية؛إىلاحملكمةحتيلهااليتالتعاون
األساسية،غريالصالتبشأناملداوالتالعاملة،أفرقتهطريقعنيواصل،أناملكتبمنتطلب(ب)

اانعقادقبلذلكعنتقريراً إليهايقدموأن كافية؛بفرتةشرةعالثالثةدور

احملكمة إىل أن تضمِّن تقريرها تدعو، العالقات مع سائر المنظمات والهيئات الدوليةفيما خيص -٣
م إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة قسمًا عن حال تنفيذ االتفاقيات اخلاصة املتعلقة بالتعاون  السنوي ألذي يقدَّ

املربمة مع منظمات دولية أخرى؛

ا الثالثة عشرة، يف مواصلة مراجعة إجراء تعيني تقرر، خاباتاالنتفيما خيص -٤ أن تنظر، خالل دور
؛)١(وانتخاب القضاة، مراعية يف ذلك العمل املضطلع به حىت اآلن كما يبنيَّ يف ورقة التباحث اليت أعدها امليسِّر

موعة العاملني فيها فيما خيص أمانة مجعية الدول األطراف، تطلب من األمانة أن تقدم تقريرًا عن جم-٥
ووظيفة كل منها، بوسائل منها إصدار بشأن املوظفني دليل ُحيدَّث بانتظام؛

،المساعدة القضائيةفيما خيص -٦

إىل احملكمة واملكتب أن يُبقيا نظام املساعدة القانونية قيد املراجعة؛تطلب)أ(

٢٣لق باألجور كما اعتمده املكتب يف احملكمة إىل مواصلة تنفيذ الربنامج املعدَّل فيما يتعتدعو)ب(
، ومواصلة تقدمي التقارير ربع السنوية بشأن تقييم األداء على صعيد املساعدة القانونية إىل ٢٠١٢أذار/مارس 

املكتب؛

إىل احملكمة أن تستعني، دعمًا للعملية اجلارية إلعادة تنظيم قلم احملكمة وترشيد عمله، تطلب)ج(
م إىل املكتب يف خبرباء مستقلني يتولو  ن إعادة تقييم عمل نظام املساعدة القانونية، ويقدمون تقريرًا عن معاينا

. وينبغي أن يُوَىل يف إطار إعادة التقييم هذه )٢(يومًا إثر إجناز الدورات القضائية الكاملة األوىل١٢٠غضون 
ذلك قدرة احملامني على يفلمجين عليهم، مبااعتبار خاص للبت يف شأن اإلعواز واملوارد الالزمة للتمثيل القانوين ل

ين عليهم؛ التشاور مع ا

)؛ املرفق الثاين.ICC-ASP/12/57التقرير املقدم إىل املكتب بشأن إجراء ترشيح وانتخاب القضاة ()١(
اية الد)٢( و يف قضية املدَّعي العام ضد توماس لوبَنغا دييلوورات القضائية الكاملة" إىل إصدار القرارات النهائية يف دعاوى االستئناف يشار بـ"

، على الرتتيب، ومبا يف ذلك، عند االقتضاء، القرار النهائي بشأن جرب األضرار.قضية املدَّعي العام ضد ماثيو اْنغوجولو شوي
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إىل احملكمة أن تقدم، عند االقتضاء، مقرتحًا إىل املكتب بشأن إجراء عمليات تضبيط تطلب)ج(
إطار يومًا إثر تقدمي التقرير عن االستنتاجات اليت ُخيَلص إليها يف١٢٠لنظام املساعدة القانونية النافذ يف غضون 

عملية إعادة التقييم اآلنفة الذكر إىل املكتب، استنادًا إىل املعاينات املسجَّلة يف هذه العملية، وذلك إثر التشاور 
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛٣-٢٠الشامل مع أصحاب الشأن املعنيني وفقاً للقاعدة 

ون، يف إطار العملية اجلارية إلعادة تنظيم قلم إىل احملكمة أن تستعني خبرباء مستقلني يتولتطلب)هـ(
احملكمة وترشيد عمله، تقييم أثر دور ومسؤوليات مكتب احملامي العمومي للدفاع على نظام املساعدة القانونية، 
م، وأن تقدِّم اخلطة االسرتاتيجية إىل املكتب قبل الدورة  وإعداد خطة اسرتاتيجية للدفاع، وتقدمي تقرير عن معاينا

الثالثة عشرة جلمعية الدول األطراف؛

املكتب، عمًال مبقرتح قدمته احملكمة بشأن إجراء عمليات تضبيط لنظام املساعدة تكلف)و(
القانونية، حبسب االقتضاء، باملضي يف النظر يف املسألة مستعينًا بكل إجراء قد يكون مناسباً، وإعداد واقرتاح  

ذلك يفى نظام املساعدة القانونية، لكي تعتمدها اجلمعية عند اللزوم، مباقد يلزم من تغيريات بنيوية علماكل
اقرتاح تدابري للمضي يف تعزيز جناعة نظام املساعدة القانونية؛

،فريق التدارس المعني بالحوكمةفيما خيص -٧

من املكتب أن ميدد لسنة أخرى فرتة والية فريق التدارس، املنصوص عليها يف القرار تطلب)ا(
ICC-ASP/9/Res.2 واملمددة مبوجب القرارين ،ICC-ASP/10/Res.5وICC-ASP/11/Res.8،

ا الثالثة عشرة؛تطلب)ب( من فريق التدارس أن يعود إليها بتقرير خالل دور

،التخطيط االستراتيجيفيما خيص -٨

يع أصحاب الشأن من املكتب أن ينخرط، استناداً إىل العرب املستخلصة، يف حتاور مع مجتطلب)أ(
ج منسَّق وشامل فيما يتعلق بالتخطيط االسرتاتيجي، مبا يف ذلك اسرتاتيجية احملكمة اخلاصة  املعنيني بغية وضع 

باالتصال؛

، ٢٠١٧إىل عام ٢٠١٣احملكمة إىل اعتماد خطتها االسرتاتيجية للفرتة املمتدة من عام تدعو)ب(
ا بغية تعزيز عملية حبسب االقتضاء، بصورة سنوية ألغراض منه ا صوغ افرتاضات امليزانية وإعالم املكتب بشأ

إعداد امليزانية؛

احملكمة إىل عقد مشاورات سنوية مع املكتب يف الربع األول من السنة، بشأن تنفيذ تدعو)ج(
ة على أساس بغية حتسني مؤشرات األداء احملدَّثاألشهر الثالثة األوىل من كل عام،خططها االسرتاتيجية خالل 

العرب املستخلصة؛

لة فيما خيص عامي تشجع)د( ٢٠١٤مكتب املدَّعي العام على تضبيط خطته االسرتاتيجية املعدَّ
ذا الشأن بصورة منتظمة؛٢٠١٥و وفقاً للخربة املكتسبة يف تنفيذها وعلى إعالم املكتب 

على العمل من أجل وضع تراتب إىل احملكمة أن تستمر، بالتشاور مع الدول األطراف،تطلب)ه،(
ا بغية تيسري االختيارات االسرتاتيجية واملتعلقة بامليزانية؛ ألولويا

من املكتب أن يواصل التحاور مع احملكمة بشأن وضع اسرتاتيجية شاملة لتدبر املخاطر تطلب)و(
ا الثالثة عشرة؛ وأن يقدم إليها تقريراً عن ذلك يف دور
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املكتب أن يواصل التحاور مع احملكمة بشأن تنفيذ النهج االسرتاتيجي فيما من تطلب كذلك)ز(
يتعلق حبضور احملكمة امليداين بغية وضع اسرتاتيجية احملكمة بشأن العمليات امليدانية، وتقدمي تقرير عن ذلك 

بصورة منتظمة؛

،التوظيففيما خيص -٩

سبل حتسني التمثيل اجلغرايف وزيادة عدد بأن يواصل املكتب التواصل مع احملكمة لتمييز توصي )أ(
النساء اللوايت يتم حشدهن لشغل وظائف من الفئة الفنية واستبقاؤهن يف الوظائف املعنية، دون املساس بكل 

قد جيري يف املستقبل من مداوالت بشأن مالءمة النموذج املعمول به حاليًا أو عدم مالءمته، وإبقاء مسألة ما
ا الرابعة عشرة؛التمثيل اجلغرايف وا لتوازن بني اجلنسني قيد التدارس، وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية يف دور

ا الثالثة عشرة تقريراً شامًال عن املوارد البشرية، يتضمن تطلب)ب( إىل احملكمة أن تقدم إليها يف دور
ذا املوضوع اليت ميكن  أن تقدمها جلنة امليزانية واملالية يف عام عرضًا للمستجدات بشأن تنفيذ التوصيات املتعلقة 

؛٢٠١٤

،الميزانية البرنامجيةفيما خيص -١٠

على أمهية التكفل بتمثيل جلنة امليزانية واملالية يف مجيع مراحل مداوالت اجلمعية اليت يُنظر تشدد)أ(
انة أن تواصل مع جلنة امليزانية ، وتطلب من األمامليزانيةعلىاليت حتتوي على اآلثار املالية أوخالهلا يف الوثائق

الرتتيبات الالزمة؛اختاذ واملالية 

أنه ينبغي للمكتب، على أساس االنتقال إىل إجراء عملية التيسري يف إطار فريق نيويورك تقرر)ب(
طيلة العامل وتقدمي تقريره إىل اجلمعية بشأن املتأخرات مرة كل سنتني، أن يواصل مراقبة حال املدفوعات املستلمة

السنة املالية للمحكمة، وأن ينظر يف اختاذ تدابري إضافية للنهوض بتسديد الدول األطراف للمدفوعات املستحقة 
عليها، حبسب االقتضاء، وأن يواصل التحاور مع الدول األطراف اليت عليها متأخرات؛

دت حقوق التصويت إثر من األمانة إعالم الدول األطراف دوريًا بأمساء الدول اليت استعاتطلب)ج(
تسديدها املتأخرات املستحقة عليها؛

احملكمة على موقع لمعلومات لاألمانة أن تتيح إتاحًة عامًة منتطلب ، مؤتمر االستعراضفيما خيص -١١
اليت توفرها الدول واملنظمات اإلقليمية عما قطعته على نفسها يف كمباال من تعهدات بتقدمي املزيد على االنرتنت

اعدة إىل احملكمة؛من املس

،النظر في التعديالتفيما خيص -١٢

الفريق العامل املعين بالتعديالت إىل مواصلة نظره يف التعديالت املقرتحة، مبا فيها مجيع تدعو)أ(
وتعديالته اليت اقُرتحت عمًال بالقرار الصادر )٣(تعديالت نظام روما األساسي اليت اقُرتحت قبل مؤمتر االستعراض

يف أديس أبابا، وفق اختصاصات ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ١٢قمة االحتاد األفريقي الذي ُعقد يف عن مؤمتر
الفريق العامل؛

ا الثالثة عشرة؛تطلب)ب( إىل املكتب أن يقدم إليها تقريراً لكي تنظر فيه خالل دور

مبثابة مرفق.ICC-ASP/10/32قة يف الوثيكما ترد )٣(
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،المشاركة في جمعية الدول األطراففيما خيص -١٣

ا الثالثة عشرة بشأن التصديق على االتفاق املتعلق عقد مراسم تعهد خالتقرر)أ( ل دور
باالمتيازات واحلصانات بغية دعوة الدول األطراف إىل التصديق عليه قبل حلول الذكرى السنوية العشرين لنظام 

)؛٢٠١٨روما األساسي (متوز/يوليو 

هذا الصدد التباحث من املكتب أن ميضي يف النظر يف مسألة الوسطاء، وأن يواصل يفتطلب)ب(
مع احملكمة بشأن هذه املسألة على حنو أعمق؛

ا الثانية والعشرين من تقرر)ج( أيار/مايو ٢نيسان/أبريل إىل ٢٨أن تعقد جلنة امليزانية واملالية دور
ا الثالثة والعشرين من ٢٠١٤ ؛٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ١٧إىل ٧ودور

ا الثتقرر)د( ، وأن ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧إىل ٨الثة عشرة يف نيويورك، من أن تعقد دور
ا الرابعة عشرة يف الهاي. تعقد دور
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المرفق الثاني
فيما يخص إجراء ترشيح وانتخاب ICC-ASP/3/Res.6تعديالت للقرار 

القضاة
النتخابات املقبلة.مالحظة: ليس للتعديالت الواردة أدناه أثر رجعي، فهي بالتايل ال تسري إال على ا

أسبوعاً."١٢أسبوعاً وتدوم ٣٢تُفتتح فرتة الرتشيح قبل االنتخابات بـ-٣"

من نظام روما األساسي إذا مل ٣٧يُعَلن عن شغور منصب قاض من قضاة احملكمة وفقًا للمادة -مكرَّراً ٢٧"
من نظام روما ٤٥به املادة يقم قاض منتَخب يف غضون ستة أشهر من انتخابه بالتعهد الرمسي الذي تقضي 

األساسي."
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المرفق الثالث
من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف مبا يلي:٢٩يستعاض عن املادة 

٢٩"المادة 
تكوينه ووظيفته

يكون للجمعية مكتب يتألف من الرئيس، الذي يتوىل الرئاسة، ونائبني للرئيس، ومثانية عشر عضواً -١
ني ممثلي الدول األطراف ملدة ثالث سنوات. وإذا ُعقدت الدورة العادية للجمعية اليت ُختتتم تنتخبهم اجلمعية من ب

ا العادية  ا والية املكتب يف موعد من السنة التقوميية املعنية متأخر عن املوعد الذي تكون قد انعقدت فيه دور
ا والية السابقة فإن املكتب يتابع أعماله إىل حني اختتام الدورة املعنية.  وتنتخب اجلمعية العادية اليت ُختتتم 
يتوىل املكتب املنَتخب على هذا النحو مهامه املكتب مكتبًا جديد التشكيل، ما مل تقرر اجلمعية غري ذلك. وال

إّال عند اختتام الدورة اليت يكون قد انُتِخب فيها، وميارس مهامه حىت انتهاء فرتة واليته. ويساعد املكتب اجلمعية 
ا. يف االضطالع مبسؤوليا

تكون للمكتب صفة متثيلية، على أن يُراعى بصورة خاصة التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيل الكايف للنُظم -٢
القانونية الرئيسية يف العامل.

جيتمع املكتب كلما كان ذلك ضرورياً، على أن جيتمع مرة واحدة على األقل يف السنة."-٣
____________
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اتالمرفق

المرفق األول

ضقرير لجنة وثائق التفويت

السيد غونزالو بونيفاز (بريو)الرئيس: 

َّ                                                                             عي نت مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ("مجعية الدول -١
ستها العامة من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف ("النظام الداخلي")، يف جل٢٥ً        األطراف")، وفقا  للمادة 

ا الثانية عشرة ("جلنة وثائق ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠ُ      األوىل اليت ع قدت يف  ، جلنة لوثائق التفويض إىل دور
، مجهورية  جلمهورية التشيكيةالتفويض") تتألف من ممثلي الدول األطراف التالية البيان: بلجيكا، بنما، بريو، ا

يا.كوريا، غابون، فنلندا، كينيا، هنغار 

.٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨و٢٢و٢٠وعقدت جلنة وثائق التفويض اجتماعات يف -٢

ُ      وع رضت على اللجنة، يف اجتماعها الذي ع قد يف -٣ ، مذكرة من األمانة ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨ُ                                
األساسي ، تتعلق بوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف نظام روما٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٨مؤرخة بـ

َّ                  ً            للمحكمة اجلنائية الدولية يف الدورة الثانية عشرة جلمعية الدول األطراف. وقد م رئيس اللجنة حتديثا  للمعلومات 
الواردة يف املذكرة املعنية ("املذكرة").

ا، وردت وثائق التفويض الرمسية للممثلني يف الدورة ١وكما ورد يف الفقرة -٤ من املذكرة والبيان املتصل 
من النظام الداخلي، حىت وقت ٢٤ثانية عشرة جلمعية لدول األطراف، بالشكل املنصوص عليه يف املادة ال

اجتماع جلنة وثائق التفويض، من الدول األطراف االثنتني والثمانني التالية البيان:

القوميات)، أفغانستان، ألبانيا، أندورا، األرجنتني، أسرتاليا، النمسا، بلجيكا، بوليفيا (دولة متعددة
والبوسنة واهلرسك، بوتسوانا، بلغاريا، بوركينا فاسو، بوروندي، كندا، شيلي، الكونغو، كوستاريكا، كوت 

، الدمنارك، واإلكوادور، واستونيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، اجلمهورية التشيكيةديفوار، كرواتيا، قربص، 
يابان، كينيا، يانا، هنغاريا، ايسلندا، ايرلندا، ايطاليا، الغامبيا، جورجيا، أملانيا، غانا، اليونان، غواتيماال، غ

تنشتاين، ليتوانيا ، لوكسمبورغ، مدغشقر، مالوي، جزر املالديف، مايل، مالطا، التفيا، ليسوتو، خل
املكسيك، منغوليا، وناميبيا، نيوزيلندا، النيجر، نيجرييا، النرويج، بنما، باراغواي، بريو، بولندا، الربتغال، 

هورية كوريا، مجهورية مولدوفا، رومانيا، وساموا، السنغال، صربيا، سيشيل، سرياليون، سلوفاكيا، مج
، سورينام، السويد، سويسرا، ترينيداد وتوباغو، اململكة املتحدة لربيطانيا أسبانيا، أفريقياسلوفينيا، جنوب 

مهورية البوليفارية) .اجلويال (العظمى وأيرلندا الشمالية، مجهورية تنزانيا املتحدة وأوروغواي وفنز 

من املذكرة، أُبلغت إىل األمانة، حىت وقت اجتماع جلنة وثائق التفويض، معلومات ٢وكما ورد يف الفقرة -٥
الدول األطراف، برسائل برقية جلمعيةعن تعيني ممثلي الدول األطراف العشرين التالية البيان يف الدورة الثانية عشرة 

لدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية يف الدولة الطرف املعنية، أو من شخص عيِّنه أي منهم:أو فاكسية من رئيس ا
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مجهورية الكونغو الدميقراطية، دومينيكا، مجهورية الدومينيكان، ، كولومبيا،  الربازيل، بنن، بليز،بنغالديش
هورية مقدونيا اليوغوسالفية ، هولندا، الفلبني، مجمونتينيغرواألردن، غابون، غرينادا، غينيا، هندوراس، 

السابقة، تونس، أوغندا، زامبيا.

وأوصى الرئيس بأن تقبل اللجنة وثائق تفويض ممثلي مجيع الدول األطراف املشار إليها يف مذكرة األمانة، -٦
الفقرة على أن تُبلغ إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن وثائُق التفويض الرمسية ملمثلي الدول األطراف املشار إليها يف

.من هذا التقرير٥

:وبناء على اقرتاح من الرئيس، اعتمدت اللجنة مشروع القرار التايل-٧

"إن جلنة وثائق التفويض،
وثائق تفويض املمثلني إىل الدورة الثانية عشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام وقد نظرت يف

من هذا التقرير؛٥و٤فقرتني روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املشار إليهم يف ال

."وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف املعنيةتقبل

واعُتمد مشروع القرار الذي اقرتحه الرئيس بدون تصويت. -٨

١١واقرتح الرئيس عندئذ أن توصي اللجنة مجعية الدول األطراف باعتماد مشروع قرار (انظر الفقرة -٩
ويت. أدناه). فاعُتمد املقرتح املعين بدون تص

ويف ضوء ما سلف، يُقدَّم هذا التقرير إىل مجعية الدول األطراف.-١٠

توصية لجنة وثائق التفويض
توصي جلنة وثائق التفويض مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية -١١

: باعتماد مشروع القرار التايل

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

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

يف تقرير جلنة وثائق التفويض املتعلق بوثائق تفويض املمثلني يف الدورة الثانية عشرة للجمعية وقد نظرت
به،ويف التوصية الواردة 

تقرير جلنة وثائق التفويض."توافق على
____________
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المرفق الثاني

رئيس الفريق العامل المعني التعديالتأدلى بهتقرير شفوي 

أتشرف بتقدمي مشروع القرار ذي العنوان "تعديالت القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات" الوارد يف الوثيقة 
ICC-ASP/12/L.10/Rev.1ن مشروع القرار هذا متاحة يف القاعة.. ومثة نسخ م

لقد أتت توصية الفريق العامل مبشروع القرار هذا إثر نظره يف التقرير املؤقت لفريق التدارس املعين 
باحلوكمة، الذي كان قد نظر يف مقرتح الفريق العامل املعين بالعرب املستخلصة ("الدروس املستفادة") بغية تعديل 

ا اجلمعية يف خريطة الطريقعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، الذي ُقدِّم عمًال بـمن القوا١٠٠القاعدة اليت اعتمد
ا احلادية عشرة، ومقرتح الفريق العامل املعين بالعرب املستخلصة فيما خيص القاعدة .٦٨دور

سرع لتعيني املعروض على اجلمعية يهيئ سريورة أوضح وأ١٠٠إن التعديل املقرتح إدخاله على القاعدة 
مقر آخر للمحكمة بتخويل الدائرة صالحية اختاذ القرار يف هذا الشأن، استنادًا إىل تقييم يعده قلم احملكمة 

ا. وتوصية صادرة عن الدائرة املعنية باألغلبية املطلقة لقضا

وتشاور أجراها هو، وقد اتفق الفريق العامل املعين بالتعديالت على اقرتاح مشروع التعديل إثر عملية تدارس واف
والفريق العامل املعين بالعرب املستخلصة، واللجنة االستشارية املعنية بالنصوص القانونية يف احملكمة، وفريق التدارس 

من منطوق مشروع القرار ١يف الفقرة١٠٠املعين باحلوكمة. وترد التعديالت املقرتح إدخاهلا على القاعدة
املعروض عليكم.

من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ٦٨العامل املعين بالتعديالت يوصي بتعديالت القاعدة كما إن الفريق
٦٨من منطوق مشروع القرار. إن هذا املقرتح أيضًا منبثق عن احملكمة. ويُرمى من القاعدة٢املبيَّنة يف الفقرة

مي األدلة عن طريق زيادة احلاالت اليت اجلديدة إىل متكني القضاة من تقليص مدة إجراءات احملكمة وتبسيط تقد
ميكن فيها تقدمي الشهادة املسجَّلة سلفاً بدًال من مساع الشاهد شخصياً، مع إيالء االعتبار الواجب ملبادئ العدالة 
وحقوق املتهم. إن هذا التعديل املقرتح خضع أيضًا ملراجعة شاملة أجراها فريق التدارس املعين باحلوكمة والفريق 

ل املعين بالعرب املستخلصة ومجيع أجهزة احملكمة ذات الصلة. ويوصي الفريق العامل باعتماد تعديالت العام
) من النظام األساسي اليت تقضي بأن تعديالت القواعد اإلجرائية وقواعد ٤(٥١مشدِّدًا على املادة ٦٨القاعدة

ق بشأنه أو املالَحق، مع العلم بأن القاعدة بصيغتها تطبَّق مبفعول رجعي تطبيقًا ُيِضرُّ بالشخص احملقـَّ اإلثبات ال
املتصلة مبشاركة ٦٨من املادة ٣من النظام األساسي املتصلة حبقوق املتهم، وال بالفقرة ٦٧متّس باملادة املعدَّلة ال

ين عليهم والشهود يف اإلجراءات. ا

تُعدَّل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات بتضمينها وباإلضافة إىل ذلك يوصي الفريق العامل املعين بالتعديالت بأن 
، كما يُبنيَّ يف مشروع القرار. رابعاً مكرَّراً ١٣٤وثالثاً مكرَّراً ١٣٤مكرَّراً و١٣٤جمموعة جديدة من القواعد ترقــَّم 

متها إىل الفريق العامل ف رادى الدول وتتعلق جمموعة التعديالت هذه مبسألة احلضور خالل احملاكمة وقد قدَّ
من نظام روما األساسي. وتنص جمموعة القواعد اجلديدة على وجه ٥١(ب) من املادة٢األطراف وفقًا للفقرة

تعتمد على استخدام التكنولوجيا الفيديوية يف اإلجراءات، وحتدِّد األوقاَت التحديد على أنه جيوز للمحكمة أن
له من احلضور بدنياً يف احملكمة، وظروَف هذا اإلعفاء.اليت جيوز خالهلا إعفاء املتهم الصادر أمر مبثو 
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لقد تباحثت مجيع الوفود، بروح من التفاهم والتعاون واملرونة، وبالتشاور الوثيق مع أجهزة احملكمة، يف املقرتحات 
ضافة وبإ٦٨والقاعدة١٠٠املتعلقة مبشاريع تعديالت القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، بصدد تعديل القاعدة

. وقد أتاحت هذه العملية  للفريق العامل رابعاً مكرَّرًا ١٣٤وثالثاً مكرَّرًا ١٣٤مكرَّرًا و١٣٤املواد اجلديدة 
يقرتح مشاريع التعديالت املعروضة على اجلمعية لكي تعتمدها بتوافق اآلراء. فَيُسرُّين أن أقدِّم مشروع القرار أن

ICC-ASP/12/L.10/Rev.1 اجلمعية وأن أوصي باعتماده بتوافق اآلراء.لكي تنظر فيه
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الثالثالمرفق 

ممارسة السلطة المفوضةحولتقرير رئيس لجنة الرقابة 

) من ٤(١١٢أنشأت مجعية الدول األطراف جلنة املراقبة ("اللجنة") كهيئة فرعية وفقا للمادة -١
شراف االسرتاتيجي على تشييد املباين نظام روما األساسي، يُعهد هلا بالتصرف نيابة عن اجلمعية يف اإل

)٢(بينما يتوىل مدير املشروع اإلدارة االعتيادية للمشروع.)١(الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة")،

وُخوِّلت للجنة أيضا سلطة مفوضة "الختاذ القرارات االسرتاتيجية الرئيسية، مبا يف ذلك اإلذن -٢
[...] عندما يتطلب األمر قرارا يف إطار زمين ال يسمح بانتظار صدور قرار من )٣(بتعديل نطاق املشروع

)٥(ويف ظل هذه الظروف، يتعني على رئيس اللجنة أن يقدم تقريرا إىل اجلمعية.)٤(اجلمعية".

ومبا أن انتقال احملكمة من املباين املؤقتة إىل املباين الدائمة ينطوي على مسائل تشغيلية من -٣
ا. لكن مدير املشروع كان يدير ميزانيَيتْ اختصاص احملكمة، أنشئت إدارة هذا املشروع داخل احملكمة ذا

مشروع التشييد ومشروع االنتقال ِكلتيهما، وذلك حتت إشراف اللجنة. وقد جنمت عن هذا االنقسام بني 
ال املايل قضايا تتعلق بالتنسيق، مما تطلب مواءمة عاجلة  للمشروعني.جمال العمليات وا

، حيث اعتمدت ٢٠١٣واستخدمت اللجنة السلطة املفوضة املخولة هلا للمرة األوىل خالل عام -٤
ج شامل حظَي  قرارا يقضي بتغيري نطاق املشروع عن طريق توحيد مشروَعْي التشييد واالنتقال، وباتباع 

ذ هذا القرارأيضا بتأييد املراجع اخلارجي للحسابات وجلنة امليزانية واملالية. وق باالتفاق التام مع )٦(د اختُّ
اية عام  . ومل تسمح املواعيد ٢٠١٢احملكمة وبناء على مراجعة معمقة لرتتيبات إدارة املشروع بدأت يف 

النهائية الواجب احرتامها يف مشروعي التشييد واالنتقال، وضرورة وضع الصيغة النهائية للهيكل املايل 
السنوية للمحكمة بتأجيل هذا القرار إىل حني انعقاد دورة اجلمعية. املنقح قبل عرض امليزانية

وتتمثل اآلن نتيجة التغيري يف مشروٍع واحٍد شامٍل للمباين الدائمة، له غالف مايل واحد موحد. -٥
وهذا تغيٌري كبٌري يف نطاق املشروع، يتيح تعزيز احلوكمة وحتقيق وفورات فعلية وأوجه كفاءة حمتملة للدول 

وفيما يلي )٧(األطراف. وقد وردت العناصر ذات الصلة بذلك يف تقرير جلنة الرقابة عن أنشطتها،
موجزها: 

إدارة املشروع ‘ ١’
جتري إدارة املشروع املوحد حتت القيادة احلصرية ملدير املشروع، الذي يقدم تقاريره اآلن إىل كل من جلنة 

فيق بني الواليات املختلفة للجمعية واحملكمة. وبالتشاور مع الرقابة وقلم احملكمة، وهو ما من شأنه التو 
احملكمة، ستحتفظ اللجنة بتنفيذ هذا اهليكل اإلداري قيد االستعراض؛ 

موعة الثانية "‘ ٢’ " سابقا)2gvتكاليف االنتقال (تكاليف ا

)  (صدرت بوصفهاICC-ASP/12/43/Add.1.
لد. األول، اجلزء الثالث، )ICC-ASP/6/20(٢٠٠٧الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة ... )١( ، ICC-ASP/6/Res.1، ا

.٢و ١، واملرفق الثاين، الفقرات. ٥الفقرة. 
.٢قرة املرجع نفسه، املرفق الثاين، الف)٢(
(ج).٣املرجع نفسه، الفقرة )٣(
(ج).١٦املرجع نفسه، الفقرة )٤(
ا اللجنة بناء على ١٧املرجع نفسه، الفقرة )٥( ا التالية عن األعمال اليت قامت  : "يقدم رئيس جلنة املراقبة تقريرا إىل اجلمعية يف دور

تفويض السلطات."
، جدول األعمال والقرارات، املرفقان األول والثاين. تتوفر يف املرفق األول والثاين ٢٠١٣يوليو ٥االجتماع السابع للجنة الرقابة، )٦(

.ICC-ASP/12/43، من تقرير عن أنشطة جلنة الرقابة
.٨٥- ٣٨الفقرات. . ICC-ASP/12/43، تقرير عن أنشطة جلنة الرقابة)٧(
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اية املشروع، اليت  مليون يو ١٦,٨أزيلت من امليزانية العادية التكلفة التقديرية املتبقية، البالغة  رو حىت 
كانت تتعني املوافقة عليها على أساس سنوي. وبالتايل مت ختفيف الضغط على املوارد اليت وافقت اجلمعية 
موعة الثانية اآلن إىل ما  على ختصيصها لعمليات احملكمة. وقد اخنفض جزء تكاليف االنتقال املتعلق با

الف املايل املوحد؛مليون يورو وأُدرج يف الغ١١,٣جمموعه 

متويل تكاليف االنتقال‘ ٣’
بينما يستمر تأمني متويل تكاليف التشييد من خالل قرض الدولة املضيفة واملبالغ املسددة دفعة واحدة من 
الدول األطراف، تتم تغطية تكاليف االنتقال بواسطة آلية تتوخى عدم اللجوء إىل مسامهات إضافية من 

مليون يورو اليت حتققت ٥,٧ذلك من خالل االستفادة من الوفورات البالغة الدول األطراف. ويتحقق 
، أي ما يصل إىل حد ٢٠١٤إىل ٢٠١٢يف مشروع التشييد، ومن الفائض املتعلق بالسنوات املالية من 

من النظام املايل والقواعد املالية هلذا ٧-٤مليون يورو. وقد مت اقرتاح تعديل للبند ٥,٦أقصى قدره 
ض؛الغر 

الغالف املايل اإلمجايل‘ ٤’
مليون يورو، مع هدف ختفيضه إىل ما ١٩٥,٧ُوضع غالف مايل موحد ألنشطة التشييد واالنتقال قدره 

، عقب قيام مدير املشروع بإجراء مراجعة ٢٠١٤مليون يورو حبلول حزيران/يونيه ١٩٣,٧ال يزيد عن 
تفصيلية أخرى لتكاليف االنتقال.
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المرفق الرابع

أكتوبر تشرين األول/٧، مؤرخة رئيس قلم المحكمةالدولة المضيفة موجهة إلى سالةر 
٢٠١٣

عزيزي السيد فون هيبيل،

)، أود إعالمكم مبا يلي:World Forum(مشرياً إىل النقاش اجلاري بشأن مرافق املؤمترات يف "احملفل العاملي"

هولندا بصفتها دولة مضيفة
ا مقر منظم ات دولية رائدة مثل احملكمة اجلنائية الدولية. وبصفتنا بلدًا مضيفًا فإننا نأخذ تفخر هولندا بأ

مسؤولياتنا مأخذ اجلد. وتبذل احلكومة اهلولندية وبلدية الهاي قصارى جهودمها لدعم املنظمات الدولية وتيسري 
بذل قصارانا الستحداث عملها والتكفل باشتغاهلا بصورة مستقلة وعلى حنو ناجع وآمن بقدر املستطاع. إننا ن

واستدامة اإلطار املناسب لعمل املنظمات بصورة مالئمة على املستوى الدويل.

شكاوى الدول األطراف في المحكمة الجنائية الدولية
على مدى السنة املاضية أعربت بعض الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية عن شواغل بشأن مستوى 

ة من أجل املؤمترات السنوية اليت تُعقد يف "احملفل العاملي". وقد أبدت دول أطراف يف منظمة اخلدمة واملرافق الالزم
حظر األسلحة الكيميائية شواغل مماثلة.

إن البلد املضيف، ممثًال بوزارة الشؤون اخلارجية وبلدية الهاي، يأخذ هذه الشواغل مأخذ اجلد. وقد درسنا املسألة 
اليت تتوىل GL Eventsى مدى بضعة األشهر املاضية. كما إننا حبثناها مع شركة بدرجة كبرية من العناية عل

استغالل احملفل العاملي جتارياً. إن هذه الشركة تعهدت باالرتقاء مبستوى اخلدمة، ويُفرتض أن ُحتِْدث التحسيناُت 
ل األطراف يف احملكمة. وقد مت بالفعل اليت أدخلتها منذئذ فارقاً بيِّناً سيظهر عند عقدكم الدورة املقبلة جلمعية الدو 

إعالم مكتبكم بذلك.

الحل المقتَرح
يرجى النظر إىل املقرتح املشرتك املبنيَّ فيما يلي. إننا نعتقد أن ذلك سيؤيت مرافق للمؤمترات يف "احملفل العاملي" تفي 

مة اجلنائية الدولية، حاضراً ومستقبًال.متاماً بتوخيات املندوبني إىل الدورة السنوية جلمعية الدول األطراف يف احملك

وزارة الشؤون الخارجية
إن وزارة الشؤون اخلارجية مستعدة لتوفري األموال من أجل حتمُّل تكاليف اإلجيار اليت تتكبدها احملكمة من أجل 

ستند . وي٢٠١٥ودورة عام ٢٠١٣الدورتني السنويتني التاليتني جلمعية الدول األطراف فيها، أي دورة عام 
GLحساب املبلغ املعين إىل مقادير األسعار املبيَّنة يف العقود احلالية املربمة بني احملكمة اجلنائية الدولية وشركة 

Events يورو، انظر املرفق). وألسباب إدارية ستُـَرّد إىل احملكمة ٠٠٠٤٨٠فيما خيص هاتني السنتني (زهاء
صندوق خمصَّص لذلك تديره بلدية الهاي. وستنتهي فرتة رد هذه اجلنائية الدولية تكاليف اإلجيار عن طريق 

، أي عندما تشارف عملية جتديد "احملفل العاملي" على االنتهاء حبسب ما هو ٢٠١٥التكاليف عند انتهاء عام 
مقرَّر.
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بلدية الهاي
فل العاملي". مليون يورو تصرف على مدى بضع السنوات املقبلة لتجديد "احمل٢٥لقد خصَّصت بلدية الهاي 

وسيتم جتديد املبىن من اخلارج ومن الداخل جتديدًا كامًال حبيث يتسىن عمل املرفق مبثابة مرفق حديث للمؤمترات 
الدولية. وستسهر البلدية على أن يتم تنجيز بعض عمليات التجديد املستعجلة يف الوقت املناسب لعقد الدورة 

.٢٠١٣ة يف تشرين الثاين/نوفمرب املقبلة جلمعية الدول األطراف يف احملكم

ويضاف إىل ذلك أن بلدية الهاي مستعدة لدعم الدورتني السنويتني جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية 
باإلسهام يف حتمل تكاليف املأكوالت واملشروبات وتكاليف اخلدمات. ٢٠١٥وعام ٢٠١٣الدولية يف عام 

يورواً كحد أقصى.٧٦٠٨٣ورتني مبلغاً إمجالياً مقداره وستبلغ هذه املسامهة فيما خيص الد

مالحظات ختامية
حتدو وزارَة الشؤون اخلارجية وبلديَة الهاي الثقُة بأن احملكمة اجلنائية الدولية ستستفيد من هذه املرافق احملسَّنة وأن 

ا حاليًا يف هذا حزمة التدابري اآلنفة الذكر ستجعل مرافق املؤمترات يف الهاي متوافقة مع املع ايري الدولية املعمول 
ال. وسُتعرض على منظمة حظر األسلحة الكيميائية حزمة مماثلة. إننا حريصون على اجتذاب املنظمات  ا
الدولية من قبيل احملكمة اجلنائية الدولية، وعلى إبقائها لدينا. ونتمىن أن نرقى إىل مستوى صيت املدينة باعتبارها 

‘.القانونيةعاصمة العامل ’

إننا على ثقة بأن مقرتحنا ميثل جتسيداً ملموساً لدعمنا املستمر للمحكمة اجلنائية الدولية والتزامنا الدائم جتاهها.

املخلصة لكم

]توقيع[

فان آيرسيل-نورا اْسِتهاور

السفرية املعنية بشؤون املنظمات الدولية

احملكمة اجلنائية الدولية

 ورواً، ال تشمل ضريبة القيمة املضافة وال املبلغ املتأيت عن تطبيق مؤشر ي٢٩٧,٥٠٢٣٥: ٢٠١٣عام
األسعار االستهالكية

 ٢مزيدًا بنسبة ٢٠١٣: مبلغ عام ٢٠١٥عام =يورو، ال تشمل ٨٠٣,٥١٢٤٤مرتني متتاليتني
املبلغ املتأيت عن تطبيق مؤشر األسعار االستهالكيةال ضريبة القيمة املضافة و 
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امسالمرفق الخ

بيان رئيس لجنة الميزانية والمالية

السيدة رئيسة اجلمعية،
سيدايت، ساديت،

.٢٠١٣يشرفين ويسرُّين أن أعرض لكم اآلن أعمال جلنة امليزانية واملالية فيما خيص عام 

نتيجة لقد أحالت اللجنة إىل مجعيتكم تقريرين تطبيقًا للنظام األساسي. وميثِّل هذان التقريران يف املقام األول
ا جلنتنا مع خمتلف أجهزة احملكمة ومع حماوري مؤسستنا املميَّزين. لكنهما أيضًا مثرُة شراكة  للتحليالت اليت أجر
دائمة مع مجيع األطراف الفاعلة يف جمال العدالة الدولية. ومن هذين الوجهني يُعترب هذان التقريران وسيلتني راميتني 

ا من إىل تيسري عمل مجعية الدول األطر  اف بإطالعها على ما يرتتَّب على اخليارات اليت يعود هلا البّت يف شأ
تبعات مالية وتبعات متعلقة بامليزانية وتبعات إدارية.

وأنوِّه أيضاً إىل أن الرتحاب اجلم الذي حتظى به تقارير اللجنة من سنة إىل أخرى شاهد على مدى االهتمام الذي 
تثريه.

يالتنا وتوصياتنا متسمة بطابع تقين: إذ يعود جلمعية الدول األطراف وحدها أمر تدارس وال بد من أن تبقى حتل
ا ستكون نافعة للمحكمة اجلنائية الدولية. املقرتحات وحتديد املواقف والتوّجهات اليت ترى أ

ميز باحلرص على وأضيف أن اللجنة، اليت تُعترب جهازًا مستقًال مجاعَي العمل، تطرح بني أيديكم اليوم عمًال يت
احرتام آراء مجيع حماوريها، واضعًة يف اعتبارها ما ميثل جوهر عمل احملكمة، وأمهية تزويدها بوسائل إقامة العدل. 

وذلكم مبدأ حيرص مدبِّرو الشؤون املالية لدينا كثرياً على اتّباعه.

عملنا.أّما املالحظة االستهاللية األخرية اليت أود أن أقدَّمها فتتعلق بطرائق 

لقد تسىن لنا منذ بضع سنوات أن نعتمد على جمموعة أفكار آتاها التفكري املشرتك املمهِّد ألعمالنا، وذلك بفضل 
روابط أساسية أقمناها مع أعضاء فريق الهاي العامل مبناسبة الكثري من االجتماعات املشرتكة وحلقات التدارس. 

وير للمحكمة، مع احلفاظ على االختصاصات املسَندة إىل كل وقد أتاحت عمليات التبادل هذه حتديد حماور تط
من اجلهات املعنية.

ا متثل قوة اقرتاح؛ وهي تذكِّرنا  ويسري األمر ذاته على املنظمات غري احلكومية اليت نستقبل ممثليها بانتظام: إ
تزامات الواقعة على عاتقنا بالتزّود بأمهية التوفيق بني متطلبات اإلدارة السليمة واملتوازنة للمحكمة، من جهة، واالل

بالوسائل الكافية للتمّكن من مالحقة مرتكيب اجلرائم اخلطرية املشمولة بالنظام األساسي.

مث إنكم الحظتم على ضوء تقارير اللجنة أننا سعينا إىل أن نربِّر على حمّك الوثائق املقدَّمة كلَّ موقف من مواقفنا، 
زانية، وتلكم مسألة هلا أمهيتها األكيدة.يتعلق بامليسّيما فيماوال
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وبالنظر إىل الوقت املتاح يل لكي أعرض لكم أعمالنا، أقرتح عليكم دراسة توصياتنا من زاويتني: دراسة املسائل 
ا من جهة أخرى. املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية من جهة، ودراسة مسائل تدبر العدالة وتسيري شؤو

واملسائل املتعلقة بامليزانية تشمل مواضيع تتجدد وإن كنا نتناوهلا كل عام. ويبنيِّ ذلك أن األمر ليس املسائل املالية
يتغريَّ حبسب القرارات اليت تتخذها اجلمعية.جامداً بل

لن أتوقف عند مسألة االشرتاكات واملتأخرات، لكنين أشدِّد على أن حاالت التأخر يف تسديد املستحقات يؤيت 
ًا ضغطًا على التدفق النقدي لدينا ينبغي تفاديه. فالتقيد باآلجال ميثل يف حد ذاته وسيلة ملساعدة احملكمة تلقائي

ورئيس قلمها يف إطار اإلدارة اليومية.

وعلى النحو ذاته نثابر على متابعة سياسة استثمار السيوالت حبيث يتوزع اخلطر املصريف على جمموعة من 
لوقت نفسه إىل استدامة تيسُّر أرصدتنا االحتياطية.املؤسسات، مع السعي يف ا

يورو منذ عام ماليني٧,٤وفيما يتعلق بصندوق رأس املال العامل ("رأس املال املتداول")، الذي تبلغ موارده 
من النظام املايل على إنشائه لكي تتوفر للمحكمة املوارد الكافية ملواجهة مشكالت ٢-٦، ينص البند ٢٠٠٨

عاينت جلنتكم أننا مل َحنَْتْج إىل االستعانة ٢٠١١لقصرية األمد. وبعد تدارس البيانات املالية منذ عام السيولة ا
ذا الصندوق. فلدى احملكمة موارد تتيح هلا سد االحتياجات إىل السيولة. ويبقى أنه يعود للمحكمة أن ترى  

ا باملصروفات من حيث آجاهلا بغية  إسالس التدفق النقدي العادي لديها. ولذا فإن كيف تضع تراتبًا اللتزاما
إبقاء موارد هذا الصندوق على مقدارها احلايل أمر منطقي.

بلغت ٢٠١٣أّما فيما خيص صندوق الطوارئ فإن هذا اجلانب يظل شائكاً. ففي األول من كانون الثاين/يناير 
جتديد ICC-ASP/11/Res.1رار اجلمعية تطبيقًا لقمت يورو، مع العلم بأنه ماليني٧,٥موارد هذا الصندوق 

اية آب/أغسطس ٠٠٠٥٠٠موارد هذا الصندوق بإضافة  ُقدِّمت سبعة طلبات لالستعانة ٢٠١٣يورو. وحىت 
ماليني يورو. لكن إذا متعنا يف األمر فإننا جند أنه، حبلول ٧,٢١مبوارد هذا الصندوق تشمل مبالغ يبلغ جمموعها 

منه. %٢٨,١يورو، أي مل ينَفق إال مليون٢,٠٣ُيستخدم من هذا املبلغ إالّ ، مل٢٠١٣أيلول/سبتمرب١٧
من االعتمادات املطلوبة (أي %١٤,٦، مل ُيستخدم حىت تارخيه إالّ ٢٠١٣وفيما يتعلق بالوضع اجلديد لعام 

ماليني يورو).٣,٢٤

ويف هذا الصدد تقدِّم جلنتكم توصيات عديدة:

ة للجنة بإبالغها جدوالً يبنيِّ توزعُّ األموال حبسب فئات املصروفات،أن تقوم احملكمة يف كل دور -
يتيح أن حيال إىل اللجنة بانتظام تقرير بعد ستني يوماً من اإلخطار باستخدام موارد الصندوق، ما-

هلا متابعة األمر على حنو أكثر مالءمة،
توقَّعة واليت ال تكفي امليزانية أن تُقَصر االستعانة مبوارد صندوق الطوارئ على احلاالت غري امل-

العادية ملواجهتها،
ا من منطلق احلرص على التقيد الصارم باالنضباط يف جمال امليزانية.- أن تصوغ احملكمة طلبا

فمن املهم أمهية أساسية أن ال تغدو االستعانة مبوارد صندوق الطوارئ وسيلة لاللتفاف على قرارات اجلمعية، 
ا، عن طريق اخلروج على اإلجراء املعتاد يف جمال امليزانية.ولتمويل افرتاضاِت ع مٍل تكون اجلمعية قد استبعد
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.٢٠١٤يبقى علي اآلن أن أتطرَّق إىل مسألة ميزانية عام 

ال بد من االستهالل بثالث مالحظات يف هذا الشأن.

يف النصف األول منه ٢٠١٣ة عام وتنفيذ ميزاني٢٠١٢يف املقام األول، استندت اللجنة إىل تنفيذ ميزانية عام 
، أي مت إنفاق ٩٦,٦، بلغ معدَّل التنفيذ اإلمجايل ٢٠١٢استخالصًا للعرب الالزمة. ففيما خيص عام 

يورو. وإذا ُأِخذت باحلسبان طلبات استخدام ماليني١٠٨,٨يورو من امليزانية العادية البالغة ماليني١٠٥,١٤
األرقام الـُمْدَمـجة تتيح مالحظَة أن املصروفات الفعلية للمحكمة ستبلغ مبالغ من موارد صندوق الطوارئ فإن

ا مليون١,٣يورو، ما يناظر فائضًا نظريًا يف امليزانية مقداره ماليني١٠٧,٥ يورو بالقياس إىل املوارد اليت اعتمد
ا يف إطار بند مجعيتكم هلذه السنة املالية. ومن الناحية التقنية ُيشار إىل أن املنَفقات كانت أقل من تقديرا

ين عليهم والشهود وبند املباين الدائمة. املساعدة القضائية وبند املصروفات املتصلة با

بالقياس إىل ٣,٤، عاينت اللجنة زيادة يف املصروفات نسبتها ٢٠١٣وفيما خيص النصف األول من عام 
. وبالطبع ٩٨,٤قع أن تبلغ نسبة التنفيذ السنوي زهاء السنة السابقة، مع العلم بأن احملكمة كانت آنذاك تتو 

شدَّدنا عليه يف التقرير، افرتاضات شّىت حبسب امليزانيات املنظور فيها، مثل يشمل هذا املعدَّل اإلمجايل، كما
ُل إنف اق اعتمادات ميزانية اهليئة القضائية وميزانية مكتب املدعي العام وميزانية قلم احملكمة. ويقدَّر أن يبلغ معدَّ

ُل إنفاق موارد صندوق الطوارئ ٩٨,٤امليزانية العادية  كانون األول/ديسمرب ٣١% حبلول ٨٦,٦ومعدَّ
ا يف جمال امليزانية بتضمينها مؤشرات إىل ٢٠١٣ . وقد طلبنا من احملكمة إضفاء املزيد من الدقة على افرتاضا

اف األجهزة املعنية.أعباء العمل ذات الصلة تكون مناسبة ومتوافقة مع أهد

يف املقام الثاين، نظرت اللجنة يف سريورة إعداد امليزانية ومفهوم امليزانية الصفرية األساس. وميثـِّل ذلك معطيات 
جديدة جيب على اجلمعية أن تأخذها باالعتبار.

املباين الدائمة على فمن جهة أوىل، أعّدت اجلمعية تقريرًا عن متويل املشاريع املمتدة لعدة سنوات، مثل مشروع 
الرغم من أن هذا املشروع ليس أول مشروع يستلزم متويًال ممتدًا لعدة سنوات، ألن اللجنة وجه التحديد. وعلى

استهلَّت، باالرتباط مع احملكمة، اإلصالح املتمثل يف تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، فقد بدا لنا 
ا يف هذا الصدد:ضرورياً أن يعاد يف الدورة املقبلة إىل هذا املوضوع ووضع القواعد الواجب التقيد 

أن حتدَّد األهداف وامليزانيات بوضوح لكل مدة املشاريع املعنية،-
أن حيدَّد نطاق التطبيق املعين بوضوح وأن تتوفر آلية للمراقبة متكيِّفة مع االحتياجات،-
ر اخلروج على القاعدة اليت تقضي بالعمل مبيزانية سنوية،أن تكون املشاريع املعنية ذات طبيعة تربِّ -
أن تتوفر أحكام بشأن املسؤوليات فيما خيص حتقيق األهداف وفيما خيص حتمُّل املصروفات،-
َفقة يف سنة مالية معيَّنة، ما - أن تتوفر قواعد يف جمال امليزانية تتيح ترحيل االعتمادات غري الـُمنـْ

إعادة الرصيد إىل الدول،يُتفادى به االضطرار إىل 
أن تتوفر القدرة على اقرتاض األموال إذا حدث أن تعنيَّ إجناز بعض األنشطة وفق جدول زمين -

آخر، مع إمكان حتقيق وفورات يف إطار مهمات أخرى مهيأ هلا يف امليزانية العادية.
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وفر جدول باملوارد ووجوه استخدامها إن مثل هذه اآللية تستلزم أيضًا تقدمي امليزانية املعنية على حدة حبيث يت
واضح ويسُهل على أعضاء اجلمعية الرجوع إليه.

ومن جهة أخرى، درست اللجنة مفهوم امليزانية الصفرية األساس. ويف إطار العملية اجلارية حالياً إلعادة تنظيم بىن 
الطلبات صفريَة األساس قبل التفكري احملكمة، أحطنا مبا يبذله الرئيس احلايل لقلم احملكمة من جهود خاصة إلبقاء 

زيادات حمتَملة. وسنرى جتسيد ذلك فيما يلي ضمن هذا العرض. لكين أنوِّه إىل أنه مت بالفعل إجراء مراجعة يف
جزئية لطلبات شىت وحدات احملكمة وتربيرات هذه الطلبات قبل صوغ مشروع امليزانية للسنة املالية املقبلة.

ا يف عام يف املقام الثالث، است .٢٠١٤ندت اللجنة إىل األنشطة املعتَزم االضطالع 

عية العامة. وقد قدمت احملكمة مشروعاً  ومن أجل ذلك استمعت اللجنة إىل السيد رئيس احملكمة وإىل السيدة املدَّ
ا اجلمعية لع٢٠١٤يورو لعام مليون١٢٦,٠٧مببلغ  ٢٠١٣ام ينطوي على زيادة بالقياس إىل امليزانية اليت أقر

.٩,٥يورو، أي ما نسبته ماليني١٠,٩٥مقدارها 

وكما تسّىن لكم أن تعاينوه بالرجوع إىل تقريرنا، يُعزى ذلك إىل زيادة ملحوظة يف األنشطة القضائية ويف عدد 
١١اريخ احلاالت، وإىل اسرتاتيجية مكتب املدَّعي العام اجلديدة، كما أمكنكم أن تقرؤوه يف الوثيقة اليت ُوزِّعت بت

تشرين األول/أكتوبر املاضي، وبالتايل إىل زيادة يف عبء العمل الواقع على عاتق قسم إدارة احملكمة التابع لقلمها.  
رى املعتاد لبعض احملاكمات واليت  كما تعنيَّ علينا أن نراعي القرارات القضائية اهلامة اليت تغريَّ بصدورها ا

، ويؤثر ذلك ٢٠١٣ى ذلك تبعات مباشرة على صندوق الطوارئ يف عام استتبعت التزامات باهظة. وترتبت عل
بالضرورة على السياسة اليت يّتبعها مكتب املدَّعي العام يف جمال املالحقة إذ َيْضَطره إىل تكبد مصروفات جديدة 

.٢٠١٤يف عام 

ملعدَّل أخذ يؤيت مفعوله كما كما إن امليزانية املعروضة عليكم جتسِّد إصالحات شىت. فنظام املساعدة القضائية ا
اُكِّد عليه يف تقريرنا الصادر يف أيلول/سبتمرب املاضي. وجيدر من اآلن فصاعدًا ترك هذا اإلصالح يؤيت مفعوله  
ال. بيد أن اللجنة تسرتعي من جديد عناية اجلمعية إىل  كامًال قبل التفكري يف إصالحات جديدة يف هذا ا

جراء جديد يف جمال القانون اجلنائي الدويل، ما حيّد من العناصر املتاحة للمقارنة. مسألة جرب األضرار. فذلكم إ
إننا ندعو احملكمة إىل االخنراط يف عملية تفكري "مشرتك" لتحديد القواعد اليت يتعنيَّ اتّباعها يف هذا الصدد.

عمليات حتقيق ٢٠١٤جري يف عام وحبسب املعلومات اليت أحيلت إىل اللجنة، يقدِّر مكتب املدَّعي العام أنه سيُ 
) ما ميثل مخس عمليات حتقيق كامل وثالث عشرة عملية ٢٠١٣حاالت يف عام ٧يف مثاين حاالت (مقابل 

حتقيق ساكن و/أو عملية حتقيق لدعم احملاكمات. كما يُعتزم إجراء مثاين عمليات حتقيق أويل. وتقدِّر الرئاسة أن 
االبتدائية وقضيتان يف مرحلة تنفيذ العقوبات وجرب األضرار. وبالطبع يتعنيَّ أن يكون هناك مخس قضايا يف املرحلة 

تؤخذ يف احلسبان القضايا اخلاضعة إلجراٍء جنائي أويل والقضايا اليت بُِلغت فيها مرحلة االستئناف. مث إنه يتعنيَّ 
ه عليها املستجدات على الصعيد قد تفرضماعلى مجعيتكم أن تأخذ يف احلسبان حق املدَّعية العامة يف فتح كل

الدويل من حاالت جديدة.
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ويف هذه الظروف، صاغت جلنتكم املقرتحات التالية البيان:

فيما خيص الربنامج الرئيسي األول: توصي اللجنة باملوافقة على املوارد املطلوبة بغية متكني اهليئة -
ا. لكن اللجنة توصي بعدم متويل وظيفتني من القضائية من القيام على حنو كامل باملهام املنوطة 

ملدة ستة أشهر. وترى ٣-أشهر وعدم متويل وظيفة واحدة من الفئة فملدة ستة٢-الفئة ف
اللجنة أنه ميكن أن حتدَّد املخصَّصات لسد نفقات التمثيل بنفس املقدار.

مة وهي تعرض حججها فيما خيص الربنامج الرئيسي الثاين: بعد االستماع إىل السيدة املدَّعية العا-
، منوِّهًة يف الوقت نفسه إىل أن اجلودة ٢٠١٤دعمًا للزيادة امللحوظة فيما تطلبه من موارد لعام 

والنجاعة ستمثـِّالن من اآلن فصاعدًا املبدأين اللذين يقوم عليهما عملها، الحظت اللجنة أن 
من التفاصيل ومن املعلومات املالية. اسرتاتيجية ذلك لـّما تزل يف مرحلتها االبتدائية وطلبت مزيداً 

مؤخَّراً وباملناسبة، مل يفت مجعيتكم أن تعاين أّن وثيقة االسرتاتيجية اجلديدة قد ُنِشرت
األول/أكتوبر املاضي، أي بعد انتهاء أعمال اللجنة بزهاء شهر. ويف ظل عدم تشرين١١يف

راسة شىت املسائل، مثل مسألة مدى توفري عناصر مفيدة للجنة خالل أعماهلا، مل يتسنَّ لنا د
متكني زيادة عدد احملققني من حتسني عمليات التحقيق حتسينًا مناظراً. وال شك يف أن الدورة 
املقبلة للجنة ستهيئ فرصة للحصول على أجوبة عن األسئلة اليت نطرحها فيما يتعلق باجلانب 

معايري جديدة يف جمال عمليات املايل. وريثما يتم ذلك، اقرتحت اللجنة، يف ظل عدم وجود 
التحقيق تربِّر زيادة عدد العاملني، أن ال تُِقرَّ مجيع الوظائف اإلضافية املطلوبة بل أن تُِقرَّ نصفها، 

وظيفة.١٦أي
ٍل متوسٍط يبلغ - قضية جارية)، ١٦مليون يورو لكل قضية (فيما خيص ١,٣١على أساِس معدَّ

ليست مربَّرة أبداً، وأوصت بتخفيٍض ٢٠ة اليت تفوق نسبتها الـالزيادة املطلوبقدَّرت اللجنة أنّ 
من التقرير الثاين.٧٦يورو كما ُيشار إليه يف الفقرة مليون٢,٢مبقدار 

فيما خيص الربنامج الرئيسي الثالث: عاينت اللجنة من الناحية املالية أن نسبة ما خيصَّص يف -
٢ح قضية جديدة إىل ما خيصَّص فيها لقلم احملكمة تبلغ امليزانية ملكتب املدعي العام عندما ُتفتت

مليون يورو الذي اقرتحته اللجنة فيما خيص الربنامج ٢,٢. ومبراعاة التخفيض البالغ ١إىل 
الرئيسي الثاين، يُقرتَح عليكم ختفيض طلبات امليزانية اليت قدمها رئيس قلم احملكمة فيما يتصل 

.يورومليون١,١باحلاالت مبقدار 

ا  وفيما يتعلق بامليزانية األخرية الذكر، ترحِّب اللجنة بتوجهات رئيس قلم احملكمة والتدابري األوىل اليت اختذها. إ
ا لن تلبث أن تؤيت مفعوهلا ضمن إطار عمل احملكمة اليومي. وأشري استطرادًا إىل أن تدابري حامسة ال شك أ

ضمن إطار عملية إعادة ٣هدفاً يتمثل يف ختفيض نسبته اللجنة حدَّدت له، على شكل عقد خاص بالتدبر،
التنظيم املذكورة، وطلبت إليه العمل لتحقيق إمكانات جديدة لتآزر األجهزة ضمن إطار هيكل تنظيمي معاد 

التصميم.

وستالحظون أيضًا أنه يُقرتح عليكم حتقيق بعض الوفورات األخرى يف إطار الربنامج الرئيسي الثالث. وأحيلكم
ذا الشأن إىل كل أعمالنا احلديثة العهد.
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وأستجيز التطرق إىل مسألتني هامتني أخريني فيما يتعلق بامليزانية. فسيتعنيَّ عليكم، من جهة أوىل، البتُّ بشأن 
النفقات اليت جيب حتملها من باب ميزانية أمانة اجلمعية فيما خيص أنشطة اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات 

ة، والقياُم، من جهة أخرى، باختيار سياسي فيما يتعلق باملقرتحات املتصلة بآلية الرقابة املستقلة.القضا

وإين، إذ أقول ذلك، أعتقد أنه جيدر يب التشديد على ما ميثـِّل أمرًا أساسيًا فيما خيص البّت بشأن ميزانية عام 
٢٠١٤.

ت اليت قدمتها احملكمة وبني ضرورة إبقاء املبلغ املايل سعت إىل حتقيق التوازن بني شىت الطلباإّن جلنتكم قد
اإلمجايل ضمن احلدود املقبولة لدى اجلميع. ومن األكيد أنه ُأخذ باختيارات طيلة السنة، مع العلم بأن السفراء 
املسؤولني عن اجلهات اليت تتوىل تنسيق االتصال يف الهاي عاينوا ذلك على الدوام. لكن جلنتكم سعت على 

ا على أساس افرتاضات دقيقٍة مراعيًة عدد القضايا الذي الاأل ينفك يتزايد.خص إىل إرساء اختيارا

ات اليت متت دراستها هو الذي وجَّه أعمالنا، وأمتىن أن  ا واملتغريِّ وبعبارة أخرى أقول إن تربير الفرضيات املأخوذ 
معنية بامليزانية. إن من شأن هذه املنهجية أن تتيح تكون احلال كذلك خالل األعمال اليت قد ُجترى يف نطاق جلنة

ا يتعنيَّ استخالصها. ا املقبلة على أساس قواعد واضحة وتسهل قراء للمحكمة حتديد احتياجا

وفيما يتعلق باملسائل املتصلة بالتدبر وإدارة الشؤون القضائية، درست جلنتكم التنظيم اجلديد وطلبت القيام بعمل 
يق مع مجيع أجهزة احملكمة من اآلن حىت نيسان/أبريل املقبل.معمَّق بالتنس

أو رصيدها السليب يف البيان –كما إننا تطرقنا إىل مفهوم مستحقات العاملني يف احملكمة احملتسبة خصومًا عليها 
بة على حنو متصل بإصالح احملاس٢٠١١فُصغنا مقرتحات بشأن هذا املوضوع الذي نتناوله منذ عام –اخلتامي 

التحليلية وتطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.

مث إنكم الحظتم متابعة مسائل املباين واملسائل املتصلة باملوارد البشرية، ومها مسألتان يقوم السيد رئيس قلم 
ما ضمن إطار إعادة تنظيم األجهزة التابعة له. فُأزِجي له الشكر  على ذلك.احملكمة بالفعل بعمل حاسم بشأ

السيدة رئيسة اجلمعية،

سيدايت، ساديت، شكراً لكم على حسن إصغائكم.
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المرفق السادس

السويد باسمها وباسم سويسرا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا أدلته بيان 
الشمالية، وهولندا

عظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا، والسويد.أود أن أديل بالبيان التايل باسم سويسرا، واململكة املتحدة لربيطانيا ال

ا "خطة العمل لتسريع  وأستجيز اسرتعاء عناية الدول األطراف إىل ورقة وزَّعتها وفود الدول اآلنفة الذكر عنوا
اإلجراءات اجلنائية يف احملكمة اجلنائية الدولية".

من عشر سنني. وخالل فرتة وجودها هذه اكُتسب لقد نّوهنا يف الورقة املعنية إىل أّن احملكمة موجودة منذ أكثر 
مقدار كبري من اخلربة املتصلة بسري اإلجراءات.

وخالل السنة اجلارية قدَّم فريق التدارس املعين باحلوكمة، الذي يتمثل هدفه يف تيسري احلوار مع أجهزة احملكمة على 
ا،  مقرتحات إلدخال تعديلني على القواعد اإلجرائية حنو مستمر وبّناء بغية زيادة جناعة احملكمة وتسريع إجراءا

وقواعد اإلثبات، ومقرتحات ترمي إىل حتسني ما يسمى خريطة الطريق.

وخالل األسبوع اجلاري، أقام فريق التدارس املعين باحلوكمة عالقة عمل ممتازة مع احملكمة يف هذا الصدد. وقد 
سريورة تسريع اإلجراءات اجلنائية.ثبت أنه ال غىن عن مشاركة احملكمة مشاركة نشطة يف

ال فإننا نعتقد أنه ال بد من املضي يف تسريع اإلجراءات اجلنائية يف  ولئن مت إحراز تقدم ذو شأن يف هذا ا
احملكمة.

إننا نعتزم اإلسهام يف ذلك باقرتاح أن يركِّز فريق التدارس املعين باحلوكمة يف عمله خالل السنة التالية على جمموعة 
"العالقة بني املرحلتني التمهيدية واالبتدائية واملسائل املشرتكة بينهما" كما يبنيَّ يف تقرير احملكمة عن العري 

املستخلصة ("الدروس املستفادة"). ويُعَرض ذلك مبزيد من اإلسهاب يف الورقة اليت وزَّعناها.

وية".كما إننا نرحِّب باعتزام احملكمة متابعة النظر يف "املسائل اللغ

وميكن لفريق التدارس املعين باحلوكمة أن حييط يف إطار عمله، عند االقتضاء، علمًا بالعمل ذي الصلة الذي 
يضطلع به أصحاب الشأن اخلارجيون الـُمنصّب على حتسني جناعة احملكمة. وقد ميكن لفريق التدارس املعين 

عمل، وذلك مببادرة منه وبالتعاون الوثيق مع احملكمة.باحلوكمة أن يقوم باملزيد من التحليل استناداً إىل هذا ال

م لدورة اجلمعية املقبلة مقرتحات ملموسة  ونرى أنه ينبغي أن يكون بوسع فريق التدارس املعين باحلوكمة أن يقدِّ
االت اآلنفة الذكر. فيما خيص القرارات املراد أن تتخذها اجلمعية يف مجيع ا

املعين باحلوكمة، أعتزم االسرتشاد بالتوجيهات اليت تنطوي عليها الورقة املذكورة، وأود وبصفيت رئيساً لفريق التدارس
تشجيع مجيع الدول األطراف على املشاركة النشطة يف هذا العمل.

__________________
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السابعالمرفق 

ICC-ASP/12/Res.1كندا تعليال للموقف بعد اعتماد القرار أدلتهبيان 

ت دائمًا الصرامة يف جمال امليزانية، واالنضباط املايل، واإلدارة السليمة، وحتقيق النتائج املتوخاة، يف  إن كندا َنَشدَ 
٢٠١٣كافة املنظمات واملؤسسات الدولية، مبا فيها هذه احملكمة. ففي بيان حمفوظ يف ملف اعتماد ميزانية عام 

كة املتحدة واليابان ،طلبنا أموراً منها االنضباُط يف استخدام قدمته كندا، بامسها وباسم أملانيا وإيطاليا وفرنسا واململ
موارد احملكمة.

فعندما تـَُقيِّد احلكومات املصروفات على حنو صارم خالل هذه األوقات العصيبة من الناحية املالية، يصعب عليها 
قتصاد يف التكاليف، تنتظر كندا التفكري يف زيادة ما تدفعه للمنظمات واملؤسسات الدولية. ففي جمال امليزانية واال

من اهليئات الدولية نفس القدر من االنضباط الذي منارسه بصفتنا حكومات. ويشمل ذلك احملكمة اجلنائية 
الدولية.

ا بالفعل جلنة امليزانية واملالية.  وتعتقد كندا أن مثة وفورات إضافية كان ميكن حتقيقها زيادًة على الوفورات اليت ميَّز
د فقد كا نت لنا مناقشات مكثَّفة مع الكثري من الوفود على مدى األسبوع املاضي بشأن السبل ذات الطابع احملدَّ

ا التوصل إىل منو امسي صفري يف ميزانية عام  . وتشمل مباحثاتنا خطة رئيس قلم احملكمة ٢٠١٤اليت كان ميكن 
تبسيط العمليات وحتقيق أشكال من العمل بالتآزر مع الرامية إىل ترشيد البنية التنظيمية لقلم احملكمة سعيًا إىل 

ذه املبادرة ونعتقد أنه ينبغي البناء عليها يف كل من أجهزة احملكمة. الربامج الرئيسية األخرى. إننا نرحِّب 

٢٠١٤ولئن كانت كندا تعتقد بأنه كان ميكن حتقيق املزيد من الوفورات من خالل حتسني النجاعة يف ميزانية عام 
إننا خلصنا إىل أنه، يف ظروف ذلك العام، ميثِّل مقرتَح امليسر املعين بامليزانية نتيجة مقبولة. ولذا فقد انضممنا إىل ف

اآلخرين لتحقيق توافق اآلراء بشأنه. بيد أن كندا ستقوم على مدى السنة املقبلة مبتابعة أنشطة احملكمة متابعة 
تقييم الوفورات احملقَّقة من خالل حتسني النجاعة بغية التوصل إىل منو دقيقة، وبتفحص جهود اإلصالح املبذولة، وب

.٢٠١٥امسي صفري يف ميزانية عام 
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الثامنالمرفق 

األرجنتينأدلتهبيان 

أستجيز تناول الكلمة قبل اختتام أعمال دورة مجعية الدول األطراف هذه إلعالمكم باإلعالن املشرتك 
اية مشرتكة من الدول خالل هذه الدورة للجمعية بغية الشروع يف مفاوضات بشأن املتعلق مببادرة اسُتِهلَّت برع

معاهدة متعددة األطراف خاصة بالتعاضد القضائي وتسليم املطلوبني، حظيت منذ افتتاح هذه الدورة بدعم 
موعات اإلقليمية: الدول الثماين والثالثني التالية البيان، اليت تندرج يف شىت ا

، اجلمهورية التشيكيةدورا، األرجنتني، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، تشيلي، كوستاريكا، قربص، ألبانيا، أن
ر، ايرلندا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، مالوي، منغوليا،  فنلندا، جورجيا، اليونان، ا

لوفينيا، سلوفاكيا، جنوب النرويج، بنما، باراغواي، بريو وساموا وأوروغواي والسنغال، صربيا، سيشيل، س
، سورينام، السويد، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، ترينيداد وتوباغو،أفريقيا

كما إننا نغتنم هذه الفرصة لدعوة سائر الدول إىل االنضمام إىل هذه املبادرة.

__________________
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التاسعالمرفق 

)١(أالختتاميألطرافجمعية الدول اةبيان رئيس

ا مل تكن دورة عمل جيري   ها حنن خنتتم أعمال الدورة الثانية عشرة جلمعية الدول األطراف عاملني مجيعًا أ
كاملعتاد. وميكن القول يف ضوء الظروف املستجّدة احمليطة باحملكمة وتزايد الدعوات إىل إعادة تدارس العالقة بني 

اد األفريقي واحملكمة، إن مجعية هذا العام مثَّلت فرصة لتناول مسائل أُثريت يف الدول األطراف األفريقية واالحت
حمافل أخرى تتعلق بالتبعات السياسية لعمل احملكمة وتؤثر يف منظومة نظام روما األساسي بأمجعها.

شأن التحديات لقد تقيَّضت لنا خالل مثانية األيام األخرية فرص كثرية للتباحث املنفتح بني الدول األطراف ب
املاثلة حاليًا أمام احملكمة وأمامنا بصفتنا مجعية للدول األطراف. وقد افُتتحت دورة اجلمعية بكلمات ملتحدثني 
مرموقني مثل السيدة نايف بيالي، مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، والسيد عبدو ضيوف، األمني 

ذين بيَّنا الدور العاملي األوسع نطاقًا الذي تضطلع به احملكمة اجلنائية العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، الل
الدولية.

وقد عقدنا مناقشة عامة شارك فيها ممثلون رفيعو املستوى مشاركة ملحوظة ُشجِّعت خالهلا الدول على اإلعالم مبا 
ما األساسي ومالحقة مرتكبيها تبذله من جهود إلنشاء قدرات وطنية على التحقيق يف اجلرائم املشمولة بنظام رو 

أمام احملاكم الوطنية. فلّما يزل االفتقار إىل القدرة الوطنية يشكل موطن ضعف هام يف املنظومة. وقد اغتنمت عدة 
دول الفرصة املتاحة لإلعالم بالتقدم امللموس احملَرز يف جمال تنفيذ نظام روما األساسي على الصعيد الوطين، 

ربت أيضاً عن استعدادها للتعاضد يف تكوين القدرة الضرورية.وشجَّعين أن الدول أع

تشرين الثاين/نوفمرب نظرت اجلمعية يف بند عنوانه "مناقشة خاصة بناًء على طلب االحتاد األفريقي: ٢١ويف 
ام إىل رؤساء الدول واحلكومات اجلارية واليتهم وآثاره على السلم واالستقرار واملصاحلة’ د متثَّلت وق‘". توجيه اال

املناقشة اخلاصة يف حلقة تباحث أشرف عليها الرئيس األول للجمعية، صاحب السمو امللكي األمري زيد رعد زيد 
احلسني (األردن). إن اجللسة اليت دامت مخس ساعات اتسمت بالصراحة واحليوية.

ل أي تعديل جوهري على نظام واسُتِشف من النقاش أنه يبدو من غري املرجَّح أن يتم يف املستقبل القريب إدخا
روما األساسي. لكْن اتُّفق اتفاقًا واسع النطاق على أنه ينبغي استطالع إمكان إتاحة درجات من املرونة ضمن 
اإلطار القانوين ملنظومة نظام روما األساسي. ويتمثَّل أحد السبل إىل ذلك يف إمكانية تعديل القواعد اإلجرائية 

وقواعد اإلثبات.

ن العناصر األخرى اليت ُسلِّط عليها الضوء بصورة عامة خالل النقاش أمهيَة مبدأ التكامل وكوَن احملكمة كما إن م
اجلنائية الدولية حمكمة يُلجأ إليها يف املقام األخري. فاملساءلة جيب أن جتري يف املقام األول واألهم على املستوى 

ها القضائي عمًال حموريًا ميكن أن يسهم فيه كل أصحاب الوطين؛ يف حني متثِّل مساعدة الدول يف تعزيز جهاز 
الشأن.

.٢٠١٣ثاين/نوفمرب تشرين ال٢٨يف اجللسة الثالثة عشرة للجمعية، بتاريخ )١(
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وجرى أيضًا نقاش فيما يتعلق بإقامة التوازن الدقيق الالزم لتحقيق األهداف املتمثلة يف مكافحة اإلفالت من 
العقاب من جهة، وحتقيق السلم واالستقرار من جهة أخرى.

وحة للتحاور بغية تناول شواغل الدول األطراف األفريقية، وُسجِّل رضا واسع النطاق بالشروع يف سريورة مفت
موعة األفريقية، ُضمِّن القرار اجلامع  وبالنحو الذي مت وفقه تنظيم املناقشة اخلاصة وإجراؤها. وبناًء على مبادرة ا

ذا الشأن يف جدول أعمال هذه ال دورة.نصاً يرحَّب فيه مع التقدير بإدراج املناقشة اخلاصة املتعلقة 

ويف األيام اليت تلت املناقشة اخلاصة، واصلت اجلمعية تناوَل مسائَل متصلٍة مبوضوعها، أْي حبَث عدة تعديالت 
ا القواعد اجلديدة  مكرَّراً ثانياً ١٣٤مكرَّراً و١٣٤مقرتح إدخاهلا على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، تضاف 

ر املتهم خالل احملاكمة. وقد كانت املفاوضات بشأن هذه التعديالت معمَّقة، مكرَّراً ثالثاً فيما يتعلق حبضو ١٣٤و
وإين أشيد برئيس الفريق العامل املعين بالتعديالت، لتفانيه وَجَلده يف العمل للتوصل إىل نص توافقي. ونتيجًة 

روما األساسي.للمناقشات ُأكِّد جمدَّداً املبدأ الذي مفاده أنه ال أحد فوق القانون ضمن نطاق نظام 

وحنن، بصفتنا مجعية الدول األطراف، ال ننفك ننخرط يف مباحثات بشأن سبل التحسني التدرجيي ملنظومة نظام 
روما األساسي. فحقاً ينبغي لنا أن نظل حناول جتويد هذه املنظومة من خالل مجيع اإلجراءات املتاحة.

للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. فبعد اعتماد إدراج إين لراضية بأنه تسّىن للجمعية اعتماد ثالثة تعديالت
٦٨من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، اعتمدت احملكمة تعديالت للقاعدة١٣٤إضافات إىل القاعدة 

تقليص مدة اإلجراءات أمام احملكمة اجلنائية ٦٨من هذه القواعد. ويُرمى من تعديل القاعدة ١٠٠والقاعدة 
فينص على سريورة أسرع لتعيني مكان بديل لعقد ١٠٠سيط تقدمي األدلة. أما تعديل القاعدة الدولية وتب

م باجلرائم. فاملهم ليس إقامة  إجراءات احملكمة من شأنه أن يتيح جعل العدالة أقرب إىل الناس الذين تأثرت حيوا
الدول األطراف واحملكمة ومجيع العدل فحسب، بل أيضًا أن يظهر للعيان أنه يقام. ويف هذا الصدد أشجِّع 

أصحاب الشأن املعنيني على مواصلة حتسني اإلعالم واالتصال يف شأن احملكمة وأنشطتها. وتلكم مسؤولية 
تمع األهلي. مشرتكة بني احملكمة والدول األطراف واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية وا

، جلسة عامة مكرَّسة للمجين عليهم، ٢٠١٠االستعراض يف عام كما إن اجلمعية عقدت للمرة األوىل، منذ مؤمتر 
رُكِّز فيها على املشاركة وجرب األضرار والتواصل. وحبثت اجلمعية، خالل جلسة عامة أخرى هلا معنية بالتعاون، 

وسائل تعزيز دعم الدول حلماية الشهود.

رار بشأن تفعيل آلية الرقابة املستقلة حبيث تؤدي  ومن املعامل البارزة األخرى لدورة اجلمعية هذه السنة اعتماد الق
ا يف إطار واليتها الشاملة احملدَّدة يف الفقرة  من نظام روما األساسي. لقد ١١٢من املادة ٤كل املهام املنوطة 

ذا املوض وع.مت ذلك بعد مخس سنوات من املشاورات الشاقة، وإنين أُزجي الشكر احلار للميسِّرين املعنيني معاً 

(ترينيداد وتوباغو) قاضياً لشغل مقعد شاغر Geoffrey A. Hendersonكما إننا انتخبنا السيد ُجفري هندرسن/
من مقاعد قضاة احملكمة اجلنائية الدولية. وقد ساعدت اللجنة االستشارية املعنية بالرتشيحات اجلمعية يف دراستها 

اجلمعية أيضاً ستة أعضاء يف جلنة امليزانية واملالية.للرتشيحات اليت ُقدِّمت لشغل هذا املقعد. وانتخبت

ه العاملة، وما كان لنتائج هذه الدورة أن تتحقق لوال العمل الوايف الذي اضطلع به طيلة السنة املكتُب، وأفرقتُ 
Markusوفريُق التدارس املعين باحلوكمة، وغريها. فأشكر شكرًا خاصًا نائب الرئيس ماركوس بُرلني/ Börlin
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Kenلتنسيقه عمل فريق الهاي العامل ونائب الرئيس كني َكْندا/ Kanda بل ومجيع امليسِّرين واملنسِّقني الذين دفعوا
بعمل اجلمعية قدماً طيلة السنة. وكما عهدناه دائماً كان ذلك جهداً مجاعياً. والشكر موصول لألمانة على عملها 

ا الفرعية، ودعمي شخص العام األخري للمكتب بتشكيلته ٢٠١٤ياً. وسيكون عام يف دعم اجلمعية، وأجهز
احلالية وسنبدأ اآلن يف متييز أعضاء جدد يف املكتب ورئيس اجلمعية التايل (رئيستها التالية).

إن الدعم الذي أعربنا خالل دورة اجلمعية عن تقدميه للمحكمة جيب أن ُيستدام طيلة السنة وأن جيسَّد على 
ا من الدعم الذي تتلقاه من الدول األطراف الـصعيد التعاون اليومي وغريها من ١٢٢معها. فاحملكمة تستمد قو

أصحاب الشأن اهلامني. وبصفيت رئيسة من أجل مجيع الدول األطراف، كنت وسأبقى منفتحة للجميع وحتدوين 
عًا بروح من االنفتاح وأن الثقة بأن احلوار املنفتح والصريح سيستمر ضمن إطار اجلمعية. وآمل أننا سنظل نعمل م

نُبقي نصب أعيننا ما َمجََعنا كلَّنا معاً، أال وهو قناعتنا بأن مرتكيب أخطر اجلرائم ينبغي أن ال يُفلتوا من العقاب.

وأخريًا وليس آخراً، أعرب للدولة املضيفة عن تقديري دعَمها العام ملنظومة نظام روما األساسي وخباصة إسهاَمها 
ل تكاليف إجيار مركز املؤمترات الذي ُعقدت فيه هذه الدورة الثانية عشرة للجمعية وتعهدها مبسامهة املايل يف حتمُّ 

.٢٠١٥مماثلة فيما خيص دورة اجلمعية التالية اليت سُتعقد يف الهاي يف عام 

***
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