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  اجلزء الثالث

  القرارات و التوصيات اليت اعتمدا مجعية الدول األطراف
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 ICC-ASP/7/Res.1 لقرارا

   بتوافق اآلراء٢٠٠٨نوفمرب /  تشرين الثاين ٢١                                       أعتمد يف اجللسة العام ة السابعة املعقودة يف 

ICC-ASP/7/Res.1  
  املباين الدائمة

  إن مجعية الدول األطراف، 

 الذي اعتمدته خالل اجللسة العامة السابعة من الدورة السادسة للجمعية ICC-ASP/6/Res.1 بقرارها إذ تذكر
  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤عقودة يوم امل

                                        ً         ً       ً حدد تكاليف البناء اإلمجالية اليت تشمل مبلغا  احتياطيا  ورسوما   ICC-ASP/6/Res.1     ً             أيضا  بأن القرار وإذ تذكر
متعلقة باستخدام خرباء استشاريني ومقاولني والتضخم الناشئ قبل طرح العطاء وبعد طرحه وأية رسوم تتعلق بتصاريح 

 مليون ١٩٠ندوق خاص بالسمات املظهرية املتكاملة واملتخصصة، تقدر يف الظرف الراهن مببلغ ال يتجاوز ومكوس وص
  ، ٢٠١٤يوروا مبستويات أسعار عام 

 أن هذه التقديرات قد تقتضي خالل املشروع تعديال، لكي تعكس بشكل دقيق تطورات السوق وإذ تشري
  وارتفاع أسعار مواد البناء،

                           ً                                                 إىل أن هذه التقديرات ختص حصرا  تكاليف املشروع وال ختص عملية البناء بشكل مباشر، من       ً أيضا وإذ تشري
قبيل تكاليف نقل احملكمة من املباين املؤقتة إىل املباين الدائمة، واملنقوالت من قبيل األثاث معدات تكنولوجيا املعلومات 

خلاصة باالتصاالت والعالقات العامة بالنسبة للمشروع واالتصال ويئة املساحات اخلضراء تزويق املبىن، والتكاليف ا
والتكاليف ذات الصلة باملباين املؤقتة، وتشدد على ضرورة أن تسعى اجلمعية، وعند االقتضاء، جلنة املراقبة املعنية باملباين 

  .الدائمة كذلك، إىل معاجلة هذه املسائل، حىت يكون التخطيط املايل ختطيطا شفافا وشامال

   إىل نتائج مسابقة التصميم املعماري وتقر بأن املشروع سيدخل يف مرحلة التصميم،ريوإذ تش

   تقارير جلنة امليزانية واملالية بشأن أعمال دورتيها العاشرة واحلادية عشرة،وإذ تضع يف اعتبارها

  وإذ تضع يف أعتبارها أمهية الدور الذي تؤديه احملكمة خالل العملية بأسرها، 

   بتقرير جلنة املراقبة بشأن املباين الدائمة، ًا وإذ حتيط علم

 مبسؤوليته عن إدارة املشروع بأكمله ومسؤوليته عن حتقيق أهداف     ّ وتذك ر بتعيني مدير املشروع، وإذ ترحب
  .ICC-ASP/6/Res.1املشروع واملتطلبات املتعلقة بالتوقيت والتكلفة واجلودة، وفقا ملا نص عليه القرار 

 إىل أن النظام املايل والقواعد املالية وترتيبات تشريذات الصلة من نظام روما األساسي و باألحكام وإذ تذكر
  املراجعة الداخلية واخلارجية للحسابات للمحكمة كذلك، تنطبق على املشروع،
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 مع الفائزين يف مسابقة التصميم املعماري، باإلجراء املنصوص مفاوضات املشروع أن يلتزم، يف  إىل جملس تطلب -١
ليه يف املرفق األول ذا القرار والذي حيدد شروط منح العقد، وأن يعرض توصياته على جلنة املراقبة لتنظر فيها وإقرارها ع

 قبل أن يوقع املسجل العقد؛

 ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٥ بالعناصر الواردة يف عرض الدولة املضيفة املتضمن يف الرسالة املؤرخة تقبل -٢
 ٢٠٠ارجية الدولة املضيفة إىل رئيس مجعية الدول األطراف فيما يتصل بتوفري قرض ال يتجاوز مقداره واملوجهة من وزير خ

   يف املائة، وفقا ملا ورد يف املرفق الثاين من هذا القرار؛٢,٥ عاما مبعدل فائدة قدره ٣٠                          مليون يوروا، يسد د على مدى 

 بأكمله مع اية  مليون يورو٢٠٠              ي ستخدم مبلغ  مل بعرض الدولة املضيفة الذي أشارت فيه أنه إذا ترحب -٣
 يف املائة على اجلزء غري املستخدم، ١٧,٥املشروع، فإا ستخفض من قيمة القرض الذي يتعني سداده بنسبة قدرها 

  بوصفها دعما مثلما ورد يف املرفق الثاين؛

   من جلنة املراقبة االستمرار يف البحث عن موارد متويل بديلة؛ تلتمس -٤

 من احملكمة، أن تناقش مع الدولة املضيفة االتفاقات ذات الصلة لتنفيذ القرض، واملشار إليها يف الفقرة تمس تل -٥
  الثانية، وفقا للمعايري املنصوص عليها يف املرفق الثاين ذا القرار، وأن تعرضها على جلنة املراقبة إلقرارها؛

بها يف التكاليف اإلمجالية املقدرة للبناء دفعة واحدة، رهنا  الدول األطراف إىل أن تنظر يف إمكانية دفع نصيتدعو -٦
 على استبعاد هذه الدول من حساب وتوافق                                                                   بالتعديالت قد ت دخ ل على قيمة األنصبة عند حتديد تكاليف املشروع النهائية، 

  ة؛الفائدة املتراكمة ومن عملية سداد قرض الدولة املضيفة، إن دفعت نصيبها يف املشروع دفعة واحد

 خيار دفع إتباع                                                                               من الدول األطراف أن ت علم املسجل، وفقا ملا ورد يف املرفق الثالث، مبا إذا كانت تعتزم تلتمس -٧
 خيار بإتباع، وأن تعلم املسجل بقرارها النهائي ٢٠٠٩يونيو / حزيران٣٠أنصبتها املقررة دفعة واحدة، وذلك حىت تاريخ 

  ؛٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٥خ دفع أنصبتها املقررة دفعة واحدة حىت تاري

 أن الدول األطراف اليت مل تتبع خيار دفع مسامهاا دفعة واحدة، فسيتعني عليها دفع مسامهاا لسداد قرض تقرر -٨
                                                                                                                الدولة املضيفة سنويا والفائدة املتراكمة كذلك، وفقا جلدول األنصبة اليت ت دفع للميزانية العادية للمحكمة املنطبق خالل فترة 

  .تقييمال

، والسيما فيما ICC-ASP/6/Res.1 إىل جلنة املراقبة أن تستمر يف أداء مهامها املوكلة إليها مبقتضى القرار تطلب -٩
  :يتعلق مبا يلي

 املشروع، جتمع بني استخدام القرض على النحو املشار إليه يف                              ة متويل مفص لة، بالتشاور مع جملسإعداد آلي  )أ (
ية دفع الدول األطراف مسامهتها دفعة واحدة، وغريها من مصادر التمويل  من هذا القرار، وإمكان٢الفقرة 

  املمكنة األخرى؛

                                                                                             إعداد آلية ت نظم عملية دفع الدول األطراف مسامهتها دفعة واحدة، مع األخذ بعني االعتبار املبادئ املنصوص  )ب (
  عليها يف املرفق الثالث؛

دفع مرة واحدة، حىت يتسىن تلقي هذه املسامهات خالل تقدمي اقتراحات فيما يتصل بربجمة املسامهات اليت ست )ج (
  ؛٢٠١٢ حىت أجل أقصاه عام ٢٠١٠عام 
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   إىل املسجل، يف هذا الصدد، أن يفتح وفقا للنظام املايل والقواعد املالية، حسابا خاصا ال لشيء إال جلمع تطلب -١٠
  باين الدائمة؛مسامهات الدول األطراف اليت خريت دفع مسامهاا دفعة واحدة يف مشروع امل

  : إنشاء ميزانية خاصة باملباين الدائمة، يف إطار امليزانية الربناجمية السنوية املقترحة، لغرضتقرر -١١

سداد قيمة الفائدة املتراكمة، فيما يتعلق بأول استخدام لقرض الدولة املضيفة، واليت ستحدد سنويا وتدمج يف   )أ (
  امليزانية الربناجمية املقترحة للعام التايل؛

  ؛)١( يبدأ بعد انتهاء عقد إجيار املباين املؤقتةبانتظام،سداد قرض الدولة املضيفة عن طريق أقساط تدفع سنويا   )ب (

 إدماج جممل التكاليف املتعلقة بالتوظيف وبإنشاء مكتب مدير املشروع يف امليزانية الربناجمية املقترحة تقرر -١٢
  للمحكمة، ضمن الربنامج الرئيسي السابع؛

 إىل مدير املشروع أن يقدم، بعد التشاور مع وتطلبطة التدفقات النقدية املتضمنة يف املرفق الرابع  خبحتيط علما -١٣
، كل سنة للجمعية تقديرات أكثر تفصيال للتكلفة اإلمجالية ICC-ASP/6/Res.1جلنة املراقبة وفقا ملا نص عليه القرار 

 املتعلقة باملشروع وليس تلك اليت تتعلق بشكل مباشر بعملية للمشروع استنادا إىل أحدث املعلومات، مبا يف ذلك التكاليف
  البناء، لتنظر فيها خالل دورا العادية؛

 املشروع، ما يلزمها من قرض الدولة املضيفة لتغطية التكاليف ن تسحب، بعد التشاور مع جملس للمحكمة بأتأذن -١٤
  :املتعلقة بتشييد املباين الدائمة، على أساس ما يلي

قات النقدية املتضمنة يف املرفق الرابع، رهنا بأية تغريات يف تقديرات التكاليف اليت قد تطرأ خطة التدف  )أ (
   أعاله؛١٣على ضوء ما نصت عليه الفقرة 

 املبادئ التوجيهية للتعاقد ولإلنفاق يف ظل ما ورد يف املرفق اخلامس؛   )ب (

  أي مبادئ توجيهية أخرى حتددها جلنة املراقبة؛  )ج (

عما حتقق من وع أن يقدم سنويا إىل مجعية الدول األطراف، عن طريق جلنة املراقبة، تقارير  إىل مدير املشرتطلب -١٥
 وعن مستوى اإلنفاق، وعن التكاليف املتعلقة باملشروع، ال عن تلك املتصلة بشكل مباشر بعملية تقديرات السنة الفائتة

  البناء؛

أو القانونية ذات الصلة، القائمة بني احملكمة /ت التعاقدية و                                            إىل احملكمة وإىل الدولة املضيفة أن ي عد ا االتفاقاتطلب -١٦
  والدولة املضيفة فيما يتعلق بفصل ملكية األرض واملباين، وبإجيار األرض والرهن، وأن تودعاها إىل جلنة املراقبة إلقرارها؛

عتبار األحكام الواردة الذي يأخذ بعني اال  إىل التقدم الذي أحرزته احملكمة يف إعداد دليل خاص باملشروع وتشري -١٧
 املشروع املضي قدما يف إعداد هذا  إىل جملسوتطلب، ويف املرفقات الثاين والثالث والرابع، ICC-ASP/6/Res.1يف القرار 

  الدليل مث عرضه على جلنة املراقبة إلقراره؛

                                                      
  . حبساب قيمة الدعم حسابا مؤقتاحني تبدأ عملية السداد، ستقوم الدولة املضيفة  ) ١(1
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ن القرار                  املسجل إىل السعي حىت يصبح الصندوق االستئماين املشار إليه يف املرفق السادس متدعو -١٨
ICC-ASP/6/Res.1 اتمع تدعو جاهزا وحىت يتسىن البدء يف جتميع املسامهات الطوعية، ويف هذا الصدد، فإأعضاء ا 

  املدين الذين أثبتوا التزاماهم بوالية احملكمة الشروع يف جتميع األموال ملشروع املباين الدائمة؛

  .ظر يف هذه املسألة وأن يودع تقاريره بشأا إىل اجلمعية خالل دورا املقبلة إىل املكتب أن يستمر يف النتطلب -١٩
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  املرفق األول

  إجراء منح العقد إىل فريق تصميم

                                                                                                  سي صن ف الثالثة األوائل الفائزون يف املسابقة، األول يف املقام األول مث الثاين مث الثالث وسيوفر هلم فريق التحكيم  -١
  .كمة متطلبات إضافيةأو ستحدد هلم احمل/توصيات و

.  املشروع جملس                                                     ً                             وسيتلقى الثالثة األوائل الفائزون، مبا يكفي من الوقت سلفا ، عقدا منوذجيا واستبيانا يعدمها -٢
  :وسيكون الغرض من االستبيان تقييم أمور من مجلتها ما يلي

  آثار التعديالت اليت يطلبها فريق التحكيم أو احملكمة؛  )أ (

  ؛)مبا يف ذلك جودة فريق التصميم، والتخطيط والتنفيذ( يف هولندا  إقامة املشروعإستراتيجية )ب (

 التكاليف؛ )ج (

  الرسوم؛   )د (

  اجلوانب التعاقدية) ه( 

اركة يف                                                            ً        ً                          ويتعني على الثالثة الفائزين يف املسابقة الرد على االستبيان كتابة ، أو رمسا  أو تصميما، وسي دعون إىل املش -٣
  . ممثل من قسم املشتريات التابع للمحكمة املشروع وحيضرها                     مقابالت ي شرف عليها جملس

 املشروع الردود اليت قدمها الفائزون الثالثة، مع األخذ بعني االعتبار نتائج مسابقة التصميم           وسيقي م جملس -٤
  :املعماري وعلى ضوء متطلبات دنيا قد تشمل من مجلة ما تشمل، ما يلي

  امليزانية املقدرة املنصوص عليها يف القرارحتديد ما إذا كان التصميم املقترح يتناسب مع: التكاليف  )أ (

     ICC-ASP/6/Res.1 .ويتعني أن يكون تقدير التكاليف شفافا وموثوقا به وشامال والتحقق منها ممكن.  

 حتديد ما إذا كان التصميم يفي باملتطلبات من الناحية العملية ومن ناحية : االمتثال للمتطلبات العملية   )ب (
  .اخلاملخطط واالستدامة، 

حتديد ما إذا متت املوافقة على التوصيات الصادرة عن فريق التحكيم : توصيات فريق التحكيم أو العميل  )ج (
  .أو على املتطلبات اإلضافية اليت حددا احملكمة وما إذا تأكدت قابليتها للتنفيذ يف حدود امليزانية/و

ع خمطط املشروع من ناحية التوقيت حتديد ما إذا كانت الصيغة النهائية للتصميم تتماشى م: التخطيط  )د (
 .والتسليم

حتديد ما إذا كانت الرسوم املقدرة تتناسب مع املشروع وما إذا كانت معقولة وواضحة وما :  الرسوم  )ه(
  .كانت مقدرة تقديرا جيدا يعكس التكلفة احلقيقية للمشروعإذا 

وط املنصوص عليها فيه بشكل شرحتديد ما إذا أن املهندس قبل مشروع العقد وال:  مشروع العقد  )و(
  .كأساس للمناقشة معقول
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 املشروع النتائج اليت خلص إليها وتوصياته إىل جلنة املراقبة لتتخذ يف  تنتهي عملية التقييم، سيحيل جملسوملا -٥
  .املسألة قرارا ائيا

ع فريق التصميم  املشروع أحكام العقد وشروطه مائي بشأن منح العقد، يناقش جملس                 وعندما ي تخذ قرار  -٦
  .وقبل توقيع العقد بني احملكمة وفريق التصميم يتعني أن خيضع األمر ملوافقة جلنة املراقبة.   ُ    امل ختار
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  املرفق الثاين

  املعايري الواجبة التطبيق على اتفاق القرض

  :ينص اتفاق الدولة املضيفة فيما يتعلق بعرضها منح القرض ملشروع املباين الدائمة على ما يلي

 عاما مبعدل فائدة ٣٠                             مليون يوروا، ي سدد على فترة ٢٠٠تقدم الدولة املضيفة إىل احملكمة قرضا ال يتجاوز قدره   )أ(
  . يف املائة٢,٥مقدارها 

من الدولة املضيفة، وال بند يقيد )  مليون يوروا٢٠٠أي (                                                   ال بند يف االتفاق ي لزم احملكمة قانونا باقتراض املبلغ كله   )ب( 
  . األحوال سلطة احملكمة يف حتديد املبلغ الذي ترغب اقتراضهبأي حال من

                                                                                          ال بند يف االتفاق يقيد بأي حال من األحوال سلطة احملكمة يف البحث عن أموال لت ستخدم لنفس األغراض، من   )ج( 
 .أي مصادر أخرى إن اختارت هي ذلك

اية املشروع، وافقت الدولة املضيفة على  مليون يوروا كامال عند ٢٠٠                             ويف صورة ما إذا مل ي ستخدم مبلغ   )د(
 .                                يف املائة من اجلزء الذي مل ي ستخدم١٧,٥خفض مبلغ القرض الواجب تسديده مبقدار يوافق 

 .                                                           ت دفع الفائدة سنويا، بداية من أول استخدام لقرض الدولة املضيفة  )ه(

 .ود إجيار املباين املؤقتة القائمة أو املستقبلةيبدأ سداد القرض، عن طريق دفع أقساط سنوية منتظمة، بعد انتهاء عق  )و(
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  املرفق الثالث

  مبادئ سداد احلصص املقررة للدفع دفعة واحدة

 خيار دفع أنصبتها املقررة دفعة واحدة، وذلك حىت تاريخ إتباع                                           ت علم  الدول األطراف املسجل مبا إذا كانت تعتزم   -١
 ١٥ خيار دفع أنصبتها املقررة دفعة واحدة حىت تاريخ بإتباعلنهائي ، وتعلم املسجل بقرارها ا٢٠٠٩يونيو / حزيران٣٠

، مبا يف ذلك مبا إذا كانت تفضل سداد نصيبها املقرر دفعة واحدة، أو على دفعتني أو ثالث ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول
  دفعات؛

، أن ٢٠٠٩يونيو /حزيران ٣٠                                                                      للدول اليت تودع صك تصديقها على نظام روما األساسي أو تنظم  إليه قبل تاريخ   -٢
 من هذا القرار ٧تطلب سداد نصيبها دفعة واحدة، حاملا تعلم املسجل برغبتها يف ذلك يف ذلك التاريخ كما ورد يف الفقرة 

  .ويف هذا املرفق، بغض النظر عن التاريخ الذي دخل فيه النظام األساسي حيز النفاذ على تلك الدولة

تبع خيار دفع مسامهاا دفعة واحدة، فسيتعني عليها دفع أقساطها لسداد قرض الدولة أما الدول األطراف اليت مل ت   -٣
 العادية للمحكمة املنطبق خالل فترة ة                                                                       املضيفة سنويا والفائدة املتراكمة كذلك، وفقا جلدول األنصبة اليت ت دفع للميزاني

  .التقييم

فعة واحدة، يف أقرب اآلجال، حبصتها املقررة، استنادا                                                 ي علم املسجل الدول األطراف اليت ترغب يف سداد نصيبها د  -٤
  . من القرار١٣إىل أحدث التقديرات للتكاليف النهائية على النحو املشار إليه يف الفقرة 

                                                                                                   حاملا حتدد التكلفة النهائية للمشروع ومقدار الدعم الذي ستمنحه الدولة املضيفة، فإن قيمة األنصبة اليت د فعت   -٥
  .عدل             دفعة واحدة ست 

                                                                                              ويتعني أن ت حفظ األنصبة اليت تدفع دفعة واحدة يف حساب خاص وأن تستخدم للوفاء بالتزامات الدفع املتعلقة   -٦
  .ببناء املباين الدائمة

 من هذا القرار ويف هذا املرفق الفارق، للصاحل أو للضد، بني قيمة القسط ٦يشكل التعديل املشار إليه يف الفقرة   -٧
رف دفعة واحدة خالل املشروع وقيمة القسط الذي سيدفع دفعة والذي ستحدد قيمته بصفة ائية مع الذي تدفعه دولة ط

  :                                                             وهلذا فإن حساب القيمة النهائية للقسط الذي ي دفع دفعة واحدة يتعني. اية املشروع

يد التكلفة أن يأخذ بعني االعتبار سلم احلصص اليت تدفع للميزانية العادية للمحكمة املنطبق زمن حتد  )أ(
  النهائية للمشروع؛

أن يأخذ بعني االعتبار التخفيض الذي منحته الدولة املضيفة على قيمة القرض، كما هو مبني يف الفقرة   )ب(
   ويف املرفق الثاين من هذا القرار؛٣

 . من هذا القرار١٨                                                              أن يأخذ بعني االعتبار أي مسامهات طوعية ت قد م، كما نصت عليه الفقرة   )ج(
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  رفق الرابعامل

  خطة التدفقات النقدية

  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  )مباليني اليورو(اموع   

                                    

  الصيانة  التنفيذ  التصميم والعطاءات  املسابقة    
    السنة    السنة    السنة    السنة    السنة    السنة    السنة    السنة    

                                    

     %٥    %١٥    %٣٥    %٢٥    %٢٠    %صفر    %رصف    %صفر  %١٠٠  

  ٥,٧    ١٧,٢    ٤٠,٢    ٢٨,٧    ٢٣,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    € ١١٤,٩  ؛ تكاليف البناء١اإلطار

                                    

                                    

                                    

  ١,٩    ٧,٩    ١٦,٦    ١٣,٨    ١٢,٤    ١٦,١    ٦,٣    ٠,٠    € ٧٥,١  ؛ تكاليف البناء األخرى٣اإلطار

                                    

                                    مقسومة على

    %صفر     %٥    %٢٥    %٢٥    %٢٠    %١٥    %١٠    %صفر     

  ٠,٠    ٠,٩    ٤,٣    ٤,٣    ٣,٤    ٢,٦    ١,٧    ٠,٠    € ١٧,٢  احتياطي الطوارئ%   ١٥

                                    

    %صفر    %٧٠    %٢٠    %١٠    %صفر     %صفر     %صفر     %صفر     

املة السمات املظهرية املتك%   ١

  واملتخصصة

٠,٠    ٠,٨    ٠,٢    ٠,١    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    € ١,١  

                                    

    %٣    %١٥    %١٥    %١٥    %١٧    %٢٥    %١٠    %صفر    

  ٠,٢    ٠,٨    ٠,٨    ٠,٨    ٠,٩    ١,٣    ٠,٥    ٠,٠    €٥,٣  التكاليف املتعلقة بإدارة املشروع%   ٤

                                    

    %صفر    %صفر    %٥    %١٠    %١٥    %٥٠    %٢٠    %٠,٠    

التكاليف املتعلقة باملصممني %   ١٤

  واملهندسني واملستشارين إخل

٠,٠    ٠,٠    ٠,٩    ١,٩    ٢,٨    ٩,٣    ٣,٧    ٠,٠    €١٨,٥  

                                    

    %صفر    %٩    %٩    %١١    %٢٩    %٤٣    %صفر    %صفر    

  ٠,٠    ٠,٣    ٠,٣    ٠,٤    ١,٠    ١,٥    ٠,٠    ٠,٠    €٣,٥  التصريح واملستحقات%   ٤

                                    

    %صفر    %١٠٠    %صفر    %صفر    %صفر    %صفر    %صفر    %صفر    

مجلة   التصاريح املتعلقة مبستخدم 

  االستشارات

٠,٠    ٠,١    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    ٠,٠    €٠,١  

                                    

  ٠,٢    ٢,٨    ٦,٥    ٧,٥    ٨,١    ١٤,٧    ٦,٠    ٠,٠    €٤٥,٧         اموع

    ٢٩,٥    %٢٥,٤    %٢١,٤    %١٧,٦    %١٣,٨    %١٠,٢    %٦,٧    %٣,٣%    

  ١,٧    ٥,١    ١٠,٠    ٦,٤    ٤,٣    ١,٥    ٠,٤    ٠,٠    €٢٩   الزيادة املقدرة١,٠٣

  ٨    ٢٥    ٥٧    ٤٣    ٣٥    ١٦    ٦    صفر    €١٩٠  اموع

  ١٩٠    ١٨٢    ١٥٧    ١٠٠    ٥٨    ٢٢    ٦    صفر      
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  املرفق اخلامس

  املبادئ التوجيهية اخلاصة بالعقود وبالنفقات

  )طلبات الشراء(قود الع

ويتعني على . شروع ومناقشتهايتوىل مدير املشروع عمليات الشراء املتعلقة باملشروع وإعداد العقود املتصلة بامل -١
  .                                      املشروع أن ي خطر املسجل بأي عقود يوقعهاجملس

 ١٥ تفوق قيمتها  ألف يوروا أو اليت٥٠٠يتعني أن ختضع العقود أو جمموعة العقود اليت تتجاوز قيمتها اإلمجالية  -٢
 املشروع، قبل أن نة املراقبة، بناء على توصية جملسيف املائة من احتياطي الطوارئ املنصوص عليه يف املرفق الرابع ملوافقة جل

  .يقرها املسجل إقرارا ائيا

ية املقدرة تقتضي العقود اليت تتجاوز قيمتها املبالغ املخصصة هلا واليت من شأا أن تزيد يف التكلفة اإلمجال -٣
  .للمشروع، موافقة مجعية الدول األطراف

  النفقات

  .                                                                              املشروع أن يراقب كل ما ي نفق على املشروع، وأن خيطر املسجل بأي نفقات يقرها ويصرفهايتعني على جملس -٤

  املراجعة

املنطبقة على من أجل تفادي أي تأخر ال مربر له يف تنفيذ املشروع، يتعني إعادة النظر يف هذه املبادئ التوجيهية  -٥
  .العقود وعلى النفقات بعد مضي عام
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 ICC-ASP/7/Res.2القرار 

   بتوافق اآلراء٢٠٠٨نوفمرب /  تشرين الثاين ٢١                                       أعتمد يف اجللسة العام ة السابعة املعقودة يف 

ICC-ASP/7/Res.2  
  مكان انعقاد املؤمتر االستعراضي

  إن مجعية الدول األطراف،

  املؤرخICC-ASP/6/Res.8تقاريرها السابقة املتعلقة باملؤمتر االستعراضي ، والسيما القرار قراراا و إذ تشري إىل
والتقرير  )١( ، وتقرير الفريق العامل املعين باملؤمتر االستعراضي عن الدورة السادسة املستأنفة٢٠٠٨يونيه /  حزيران٦    يف

  ،)٢( املتعلق بالزيارة املوقعية إىل أوغندا

  ،)٣( بالتقرير املؤقت للجهة املنسقة املعنية باستعراض نظام روما األساسيماوإذ حتيط عل

 الصادر عن صاحب املعايل الدكتور خيدو ماكوبويا، النائب ٢٠٠٨يونيه / حزيران٥ البيان املؤرخ وإذ تشري إىل
 الصادر عن صاحب ٢٠٠٨ نوفنرب/ تشرين الثاين١٩العام ووزير العدل والشؤون الدستورية يف أوغندا، والبيان املؤرخ 

املعايل فردريك ورهندي، النائب العام املساعد ووزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية يف أوغندا الذي يتضمن تأكيدا بأن 
أوغندا ملتزمة االلتزام الكامل بتعهداا الدولية كدولة طرف يف نظام روما األساسي، وإىل التصديق على االتفاق املتعلق 

   وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية واالعتماد السريع للتشريع التنفيذي املتعلق بنظام روما األساسي،بامتيازات

 األحكام املتعلقة باملشاركة يف املؤمتر االستعراضي والواردة  يف نظام روما األساسي والنظام الداخلي وإذ تشري إىل
  ،)٤(للمؤمتر االستعراضي

                             ً                                         ر االستعراضي سيكون بابه مفتوحا  ملشاركة اتمع املدين ، مبا يف ذلك املنظمات غري  أن املؤمت            ً   وإذ تشري أيضا  إىل
احلكومية وممثلو منظمات الضحايا، وأن مشاركتهم هي مفتاح النجاح يف مساعي التوعية بالنسبة للمحكمة أو للمؤمتر 

  ل القيام بالتحضريات،االستعراضي مما يؤكد على احلاجة للتعاون الوثيق مع اتمع املدين يف سبي

 بني مخسة تتراوح ملدة ٢٠١٠، أثناء النصف األول من عام ستعراضي يف كمباال بأوغنداأن يعقد املؤمتر االتقرر   -١
  وعشرة أيام عمل، ويف  موعد حيدد من قبل مكتب اجلمعية بالتشاور عن كثب مع حكومة أوغندا؛

مما من شأنه أن يشكل خطرا يتعذر التنبؤ به بالنسبة لتحقيق محلة يف حالة نشوء تطورات مل تتوقع،            يقرر أن ه ،    -٢
توعوية ناجحة أو للمصاحل األساسية اليت تتوخاها احملكمة أو عملياا أو جناح املؤمتر االستعراضي، يقوم رئيس اجلمعية 

                                                      
      )١(        ICC – ASP/6/WGRC/1.  

)٢(  ICC- ASP/6/WGRC/INF.1.  
   )٣(     ICC- ASP /7/WGRC/INF.1 و Add.1  .     

 تشرين ٣٠معية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، الوثائق الرمسية جل  )٤(
، الد األول، اجلزء الثالث، )ICC-ASP/6/20، احملكمة اجلنائية الدوليةمنشور  (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ –نوفمرب /الثاين
  . ، املرفق الرابع ICC-ASP/6/Res.2قرار
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ورة إىل املكتب تبعا بالتشاور مع حكومة أوغندا ومع احملكمة وأعضاء مكتب اجلمعية، ويسدي على هذا األساس املش
                                                                                                         لذلك؛ عندئذ ي كلف املكتب، أخذا يف االعتبار األول األماكن البديلة املقترحة النعقاد املؤمتر، باختاذ التدابري ذات الصلة 
بتوقيت املؤمتر االستعراضي ومكان انعقاده والطرائق األخرى اخلاصة به وذلك بالنيابة عن اجلمعية إذا ما دعت احلاجة إىل 

  ذلك؛

حكومة أوغندا إبرام مذكرة تفاهم مع أمانة اجلمعية من خالل احملكمة ، تضمن انطباق أحكام تطلب إىل    -٣
االتفاق املتعلق بامتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية على املؤمتر االستعراضي، مع ما يلزم من تغيري،  وينبغي أن 

  تتضمن خطة زمنية تتعلق باخلطوات التحضريية؛

حكومة  أوغندا أن تتشاور مع االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية حول األحكام املتعلقة تطلب إىل    -٤
بترتيبات منح التأشريات وغري ذلك من الشروط الالزمة لتيسري اشتراك ممثلي اتمع املدين واملنظمات غري احلكومية، مبا فيها 

 األنشطة اليت ستلتئم يف أوغندا، والتخطيط لألنشطة اجلانبية اليت ستجري منظمات الضحايا ، يف املؤمتر ويف غريه من
  .    ذكرة التفاهم املشار إليها أعالهبالتوازي مع املؤمتر االستعراضي بغية إدراج هذه العناصر يف م
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 ICC-ASP/7/Res.3القرار 

   بتوافق اآلراء٢٠٠٨وفمرب ن/  تشرين الثاين ٢١                                       أعتمد يف اجللسة العام ة السابعة املعقودة يف 

ICC-ASP/7/Res.3  
  تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف

  إن مجعية الدول األطراف،

أن كل دولة مبفردها تتحمل مسؤولية محاية سكاا من اإلبادة اجلماعية، وجرائم احلرب، إذ تضع يف اعتبارها   
                                                                    ساين ما زال يشعر بصدمة عميقة من جر اء األعمال الوحشية اليت ال ت تخيل واليت واجلرائم ضد اإلنسانية، وأن الضمري اإلن

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

أداة أساسية من أدوات تعزيز االحترام للقانون اإلنساين ") احملكمة("بأن احملكمة اجلنائية الدولية        ً      اقتناعا  منها و  
الدويل وحقوق اإلنسان، وهي تسهم على هذا النحو يف ضمان احلرية واألمن والعدالة وسيادة القانون ويف منع الرتاعات 

الدويل والنهوض بعملية بناء السلم وحتقيق الصلح يف حقبة ما بعد الرتاعات املسلحة، واحلفاظ على السلم وتعزيز األمن 
  وذلك بغية إقرار سلم مستدامة، وفقا ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،

بأن السلم الدائمة ال ميكن إقرارها دون عدل وأن السلم والعدل مها على هذا النحو شرطان         ً           واقتناعا  منها كذلك   
           تكميلي ان،

العدالة ومكافحة اإلفالت من العقاب أمران ال ينفصالن وجيب أن يبقيا المنفصلني وأن        ً          ً     اقتناعا  منها أيضا  بأن و  
                                    ً                                           من األساسي يف هذا الشأن التقي د عاملي ا  بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،

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

 ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١١ املؤرخ ٦٣/٢١بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة             ً            وإذ حتيط علما  مع التقدير   
  اجلمعية العامة لألمم املتحدة،واملتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية وبالقرارات السابقة ذات العالقة اليت اعتمدا 

 أمهية التعاون واملساعدة الفعالني والشاملني من جانب الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية حىت             وإذ تشد د على  
  تتمكن احملكمة من أداء واليتها على النحو الصحيح،

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

 العتماد بالذكرى السنوية العاشرة احتفاال باألنشطة اليت نظمت يف مقر األمم املتحدة ويف الهاي،  إذ ترحب     و     
  نظام روما األساسي، 

   بأمهية التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن ما بني اجلنسني يف األجهزة التابعة للمحكمة،     ً     ووعيا  منها  
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شاركة الدول األطراف واملراقبني والدول اليت ال تتمتع مبركز املراقب وإذ تضع يف اعتبارها ضرورة تشجيع م  
  مشاركة تامة يف دورات مجعية الدول األطراف وضرورة العمل على إبراز دور احملكمة واجلمعية على أوسع نطاق،

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

                                                                            يف مساعدة احملكمة وأجهزا، من خالل اإلشراف اإلداري باألخص  ومن خالل غريه من التدابري هاورغبة من  
 املالئمة، على االضطالع باملهام املسندة إليها،

  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية واالتفاقات األخرى  -ألف

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

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

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

 تؤيد               ً     ً    وتنفيذه تنفيذا  كامال ، و)١(يق عاملية نظام روما األساسي بتقرير املكتب املتعلق بتنفيذ خطة العمل لتحق    ترح ب  -٣
 إىل املكتب أن يواصل رصد تنفيذ هذه اخلطة وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية أثناء تطلبو التوصيات الواردة يف التقرير 

  دورا السابعة؛ 

م بااللتزامات التعاهدية املنبثقة عنه                                                        على وجوب احلفاظ على سالمة نظام روما األساسي والتقي د التاتشدد  -٤
 الدول األطراف يف نظام روما األساسي على تبادل املعلومات ودعم ومساعدة بعضها البعض حتقيقا هلذه الغاية،      وتشج ع

     ً            أيضا  الدول اليت حتثالدول بأمهية تعزيز روح هذا النظام، و    ّ  وتذك ر خاصة يف احلاالت اليت تتعرض فيها سالمته للخطر، 
  يها التزام بالتعاون مع احملكمة على أن تفي ذا التعاون يف أدائها لواليتها؛عل

 تدعو                            ً                                                       بالدول األطراف اليت أصبحت طرفا  يف االتفاق بشأن امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية وترحب   -٥
بيل األولوية وأن تدرجه يف تشريعاا                      ً                                      ً          الدول اليت ليست أطرافا  حىت اآلن يف هذا االتفاق إىل أن تصبح أطرافا  فيه على س

  الوطنية حسب االقتضاء؛ 

االتفاق بشأن امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية واملمارسة الدولية يقضيان بإعفاء املرتبات  بأن   ّ  تذك ر   -٦
ول اليت ليست أطرافا حىت  الدوتطلب إىلواألجور والبدالت اليت تدفعها احملكمة ملسؤوليها وموظفيها من الضرائب الوطنية 

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

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

                                                      
)١(  ICC-ASP/7/19. 
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 واحلصانات اليت تتمتع ا احملكمة واليت يقتضيها االمتيازاتالدول األطراف على أن حتترم يف أقاليمها تلك حتث    -٧
 حائزها ، من أي شكل من نوأيا كاواهلا وأصوهلا ، أينما وجدت أداؤها ملهامها وأن تكفل حصانة احملكمة وممتلكتها وأم

أشكال املقاضاة القانونية وتناشد كافة الدول اليت توجد فيها ممتلكات وأصول احملكمة وسائر اجلهات اليت تنقل عن طريقها 
 شكل أخر من أي ومن تلك املمتلكات واألصول، أن حتمي ممتلكات احملكمة وأصوهلا من التفتيش واملصادرة ووضع اليد

  أشكال التدخل؛ 

    ؛٢٠٠٨مارس /  آذار ١ يف )٢(                                                                ببدأ نفاذ اتفاق املقر  بني احملكمة اجلنائية الدولية و بني الدولة املضيفةترحب   -٨

  بناء املؤسسة  -باء

املدعي العام  بالبيانات اليت قدمها إىل مجعية الدول األطراف كبار ممثلي احملكمة، مبن فيهم الرئيس وحتيط علما  -٩
           ً                                                                                            واملسج ل، فضال  عن رئيسة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا و رئيس جلنة امليزانية واملالية، ورئيس جلنة املراقبة 

  املعنية باملباين الدائمة؛

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

  ؛)٣(لألمم املتحدة

لة ملا  ذات العالقة يف مواجهة التحديات املماثى بالفعل املنظمات الدولية األخركتسبتهاا باخلربة اليت حتيط علما   -١١
تواجهه احملكمة وتكرر التعبري عن احترمها الستقاللية احملكمة، وتدعو احملكمة إىل توخي املمارسات املتبعة يف املنظمات الدولية 

  ؛  ذات العالقة و يف احملاكماألخرى

  .ألساسي من نظام روما ا٣٦    ً        وفقا  للمادة  العالية دون سواهم تاملؤهال القضاة ذوي انتخابعلى أمهية تشدد   -١٢

 املثلى من االستفادة بتواصل العمل وتعزيز حضورها يف امليدان وتشجع احملكمة على مواصلة حتيط علما أيضا    -١٣
 وماهلا من تأثري يف باستمرار احمللية املتضررة بغية تعزيز فعاليتها وضمان أمهية احملكمة باتمعات واتصاهلاوجودها يف امليدان 

  ها بتحقيقاا؛  البلدان اليت تضطلع في

من القواعد ) ٢(٢١                                               ً                   طلبات االنضمام إىل قائمة أمساء احملامني اليت وضعت طبقا  ملا تقتضيه القاعدة تواصل تشجيع   -١٤
اإلجرائية وقواعد اإلثبات وذلك ابتغاء تأمني التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن ما بني اجلنسني، فضال عن اخلربة القانونية 

  ،االقتضاءا حمددة كالعنف ضد املرأة أو األطفال، حسب املتعلقة بقضاي

 املساعدة القانونية القائمة يف آليات ترحب بالتقرير املفصل الذي قدمته احملكمة إىل مجعية الدول األطراف بشأن شىت – ١٥
انونية، مبا يف ذلك كفالة  وتوصي احملكمة مبواصلة تعيني أوجه الكفاءة يف نظامها للمساعدة الق)٤(احملاكم اجلنائية الدولية

                                                      
 ٢٣ اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة، الهاي  الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمةالوثائق الرمسية جلمعية  )٢(

، اجلزء الثالث، )ICC-ASP/5/32،  اجلنائية الدوليةحملكمةامنشور  (٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١ –نوفمرب /تشرين الثاين
  . الثايناملرفق ،  ICC-ASP/5/Res.3قرار

 ).٢٠٠٥ (١٥٩٣قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة   )٣(
)٤(  ICC-ASP/7/23.    
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متشي ما يوفر من مساعدة قانونية مع مستوى النشاط يف كل مرحلة من مراحل الدعوى ومن خالل التقييم املنتظم للعالقة 
  أفرقة الدفاع؛ بني مكتب حمامي الدفاع ااين و

ير إىل اجلمعية يف بتقدمي تقر ،)٥(الية، تعليقات جلنة امليزانية واملاالعتبارإىل أن تقوم، أخذة بعني تدعو احملكمة   -١٦
 أمام احملكمة، مشفوعا بتقرير  للضحاياتقرير حمدث عن اجلوانب القانونية واملالية لتمويل التمثيل القانوين  ودورا الثامنة،

وى مطلقة  استصواب وضع حدود قصالعتبار، وأن تتطرق العوزيتناول بدائل للممارسة الراهنة اليت تتبعها احملكمة حلساب 
 فتح باب احلوار البناء مع الدول األطراف يف الوقت إىلو تدعو احملكمة  للموجودات تنتفي عند جتاوزها املساعدة القانونية؛

املناسب حول هذه املسألة على النحو الذي يتيح للجنة امليزانية و املالية استعراض ذلك يف دورتيها الثانية عشرة و الثالثة 
  عشرة؛

و تضع يف ) ٧( توصيات جلنة امليزانية و املاليةإىل و تشري )٦( بتقرير املكتب عن زيارة األسر للمحتجزينيضاأترحب   -١٧
 تسلم بأنه حيق )٨("تقرير احملكمة عن زيارات األسر للمحتجزين املعوزين"                                  ً          اعتبارها تقرير احملكمة الذي قدم الحقا  و املعنون 

                                                ً                    الء اهتمام خاص لزيارات أفراد األسر، فيما تذكر أيضا  بأن احلق يف الزيارات احملتجزين تلقي الزيارات و أنه ينبغي أي
 باالحتجاز           ً        ً       ً                              ال يشمل حقا  قانونيا  مرتبطا  به خيول تسديد السلطة القائمة )٩(                                     ً، وفقا للقوانني و املعايري القائمة حاليا األسرية

  تكاليف تلك الزيارات؛ 

املناقشة لتيسري التوصل إىل قرار يتعلق بسياسات تقدمي املساعدة املالية  أن احلاجة تدعو إىل املزيد من تالحظ   -١٨
 هذه السياسات حتديد الشروط املتعلقة بتنفيذها، اعتماد لدى احملكمة، وفضال عن ذلك ويف حالة احملتجزينلزيارات أسر 

تاحة الفرصة لنظر جلنة امليزانية واملالية وتدعو احملكمة إىل فتح باب احلوار البناء مع الدول األطراف يف الوقت املناسب مع إ
   قرار يف الدورة الثامنة للجمعية وتطلب إىل املكتب إبقاء املسألة قيد النظر؛ والختاذيف دورتيها الثانية عشرة و الثالثة عشرة 

ي رابطة قانونية دولية  بالعمل املهم الذي أجنزته اهليئات التمثيلية للرابطات القانونية الدولية مبا فيها أحتيط علما  -١٩
   من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛٢٠ من القاعدة ٣ذات صلة بالقاعدة الفرعية 

 العمل املهم الذي أجنزه مكتب االتصال يف نيويورك التابع للمحكمة الذي يسمح بقيام تبادل وتعاون تثين على  -٢٠
عن دعمها      تعب ر الية سري عمل املكتب والفريق العامل يف نيويورك و                                           منتظمني وفع الني بني احملكمة وبني األمم املتحدة وبفع

                                                      
-١٤ اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي  الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمةالوثائق الرمسية جلمعية  )٥(

     ً           ثانيا ، الفقرتان .  اجلزء باء الد الثاين،،)ICC-ASP/7/20، لدولية اجلنائية احملكمةامنشور ( ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
١٢٩-١٢٨ .  

)٦(  ICC-ASP/7/30. 
-١٤ اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي  الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمةالوثائق الرمسية جلمعية  )٧(

-٦٦      ً         ثانيا ، الفقرات.  اجلزء باءالد الثاين،، )ICC-ASP/7/20، ية الدولية اجلنائحملكمةامنشور ( ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
٦٩.   

)٨(  ICC-ASP/7/24 .  
وافق عليها الس االقتصادي و االجتماعي مبوجب قراريه (مثل قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء   ) ٩(

؛ جمموعة املبادئ حلماية )١٩٧٧مايو /  أيار ١٣املؤرخ ) ٦٢- د (٢٠٧٦  و١٩٥٧يولية /  متوز ٣١املؤرخ ) ٢٤-د( جيم ٦٦٣
ٍ                                                              كافة األشخاص اخلاضعني ألي شكل  من أشكال االحتجاز او السجن اليت اعتمدا اجلمعية العامة بقرارها   ٩ املؤرخ ٤٣/١٧٣                        

ة الوزراء املعنية بقواعد السجون  الصادرة عن جلن٢) ٢٠٠٦(التوصية : ؛ و على الصعيد اإلقليمي١٩٨٨ديسمرب / كانون األول 
؛ و جلنة اخلاصة مبعايري منع تعذيب السجناء ٢٠٠٦يناير /  كانون الثاين ١١األوربية اليت اعتمدا جلنة وزراء جملس أوربا يف 

)CPT/Inf/E(2002)1-Rev.2006.(  
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الكامل لعمل مكتب االتصال؛ وتوصي احملكمة بأن تقدم معلومات شاملة و مفصلة أثناء الدورة الثامنة جلمعية الدول 
  األطراف حول سري أعمال مكتب االتصال يف نيويورك كجزء من التقرير عن أنشطة احملكمة؛

فريقي يف أديس أبابا يف  اإل احملكمة بالنظر يف استصواب وجدوى إنشاء ممثلية صغرية احلجم مبقر االحتادتوصي   –٢١
أثيوبيا تضم كافة أجزاء احملكمة ، وتطلب إىل املقررة أن تقدم تقريرا إىل مجعية الدول األطراف حول هذه املسألة، مبا يف 

معتمدة على اخلربات املستفادة من املكاتب القائمة التابعة للمحكمة يف نيويورك ذلك اآلثار املترتبة يف امليزانية على إنشائها 
  ويف امليدان؛

  .  )١٠( ترحب بتقدمي تقرير احملكمة الرابع إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة  –٢٢

مانة وسائر أجهزة  القول بأن العالقات بني األوتكرر بأمهية العمل الذي أجنزته أمانة مجعية الدول األطراف تسلم  -٢٣
احملكمة تنظمها مبادئ التعاون والتقاسم وحشد املوارد واخلدمات، على حتو ما هو مبني يف املرفق بالقرار 

ICC/ASP/2/Res.3 ، مبشاركة مدير أمانة مجعية الدول األطراف يف اجتماعات جملس التنسيق حينما ت بحث فيها وترحب                                                                           
 املسائل ذات االهتمام املتبادل؛

 باجلهود اليت بذلتها احملكمة يف سبيل تنفيذ مبدأ احملكمة الواحدة من خالل القيام بتنسيق األنشطة اليت رحبت  -٢٤
وتشجع تضطلع ا أجهزا على كافة املستويات، وذلك يف كنف االحترام الستقالهلا الالزم مبقتضى النظام األساسي؛ 

                       ً     ً                                  دأ احملكمة الواحدة تنفيذا  كامال ، يف مجلة أمور، بغية كفالة الشفافية احملكمة على إختاذ كافة اخلطوات الالزمة لتنفيذ مب
  الكاملة و سالمة اإلدارة؛

 جبهود احملكمة الرامية و ترحب التوصيات اليت يتضمنها و تؤيد، )١١( بتقرير املكتب عن اخلطة اإلستراتيجيةترحب  -٢٥
الغايات و األهداف اإلستراتيجية املنقحة للمحكمة "ثيقة معنونة إىل زيادة تطوير اخلطة اإلستراتيجية باالعتماد على أساس و

 أيضا بالتقدم اجلوهري الذي أحرزته احملكمة يف تنفيذ الغايات و و ترحب )١٢("٢٠١٨ -٢٠٠٩اجلنائية الدولية للفترة 
        ً     ً    أن جانبا  مهما  من  و تالحظ كذلك بالتقدم احملرز يف وضع إستراتيجية خاصة بالضحايا، و ترحباألهداف اإلستراتيجية، 

                                                                                                           ً العمل مازال ينتظر القيام به لبلورة خمتلف جماالت اخلطة، السيما فيما يتعلق باإلستراتيجية اخلاصة بالضحايا و تؤكد جمددا  
على احلاجة ملواصلة حتسني و تكييف األنشطة التوعوية و تشجع احملكمة على زيادة تطوير و تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية 

                                     ً                                                   يف اتمعات احمللية املتضررة، و تؤكد جمددا  كذلك على أمهية الترابط و التماسك بني عملية التخطيط )١٣(عيةاخلاصة بالتو
 و توصي احملكمة مبواصلة احلوار البناء مع املكتب حول عملية التخطيط اإلستراتيجي، و )١٤(اإلستراتيجي و عملية امليزنة

تيجية اخلاصة بالضحايا و غريها من املسائل ذات األولوية احملددة يف القرار خباصة وضع و إاء الصيغة املتعلقة باإلسترا
ICC-ASP/5/Res. 2  اجلمعية يف الدورة املقبلة حتديثا  بكافة األنشطة ذات الصلة بعملية إىلإىل احملكمة أن تقدم تطلب و                                ً                             

  التخطيط اإلستراتيجي و مكوناا؛

                                                      
  .A/63/323وثيقة األمم املتحدة   ) ١٠(
)١١(  ICC-ASP/7/29.  
)١٢(  ICC-ASP/7/25 ،املرفق .  
)١٣(  ICC-ASP/5/12.  
)١٤(  ICC-ASP/7/29 .   
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 األساسي أن تسعى، يف جمال تعيني املوظفني، لتحقيق التمثيل اجلغرايف  احملكمة بالتزامها مبوجب النظامتذكر  -٢٦
العادل والتوازن ما بني اجلنسني وأعلى معايري الفعالية والكفاءة والرتاهة فضال عن السعي لتأمني اخلربات الالزمة بصدد 

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

 أمهية التحاور بني احملكمة ومكتب مجعية الدول األطراف بشأن تأمني التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن       د د علىتش  -٢٧
 املكتب توصي، وتؤيد التوصيات الواردة يف التقرير، و)١٥(بتقرير املكتبوترحب بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني 

انة السبل الكفيلة بتحسني التمثيل اجلغرايف العادل يف إطار النموذج القائم، مبواصلة العمل املشترك مع احملكمة يف سبيل استب
                                     ً                                          ً                       وذلك دون املساس بأي مناقشات جتري مستقبال  بشأن مالءمة النموذج احلايل أو عدم مالءمته فضال  عن إبقاء قضية التمثيل 

   يف هذا الشأن إىل الدورة التاسعة للجمعية؛                                                                 ًاجلغرايف العادل والتوازن ما بني اجلنسني قيد االستعراض، وبأن يقدم تقريرا 

 أن احملكمة دعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل النظر يف تعديل النظام األساسي للمعاشات التقاعدية تالحظ  -٢٨
 على النحو الذي لقضاة حمكمة العدل الدولية، واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا

                                                  ً        ً                            ً                   يؤمن عدم تلقي أي قاض سابق من أي من هذه احملاكم معاشا  تقاعديا  يف الوقت الذي يعمل فيه قاضيا  لدى احملكمة اجلنائية 
  .الدولية

  التعاون والتنفيذ  -جيم 

قليمية واتمع باجلهود اليت اضطلعت ا احملكمة يف سبيل تعزيز التعاون مع الدول واملنظمات الدولية واإلترحب   -٢٩
                                   ً                                    على أن التعاون الفع ال يظل أساسيا  بالنسبة للمحكمة كي تضطلع بأنشطتها؛وتشدداملدين 

  احملكمة مواصلة تعزيز التنفيذ الكامل التفاق العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية واألمم املتحدة؛تناشد   -٣٠

   إىل تعزيز التعاون بني األمم املتحدة وبني احملكمة؛ لألمني العام على جهوده الراميةتعرب عن امتناا  -٣١

 لألمني العام وألمانة األمم املتحدة لدعمهما الرامي لتسهيل انعقاد الدورة السادسة املستأنفة تقديرها تعرب عن  -٣٢
إىل مواصلة تطلع تجلمعية الدول األطراف واالحتفال بالذكرى العاشرة العتماد نظام روما األساسي يف مقر األمم املتحدة و

  هذا التعاون فيما خيص الدورات و األنشطة املقبلة للجمعية؛

بني احملكمة ومنظومة األمم املتحدة، على حنو ما يشهد به استضافة حماكمة  باستمرار التعاونتنوه مع التقدير   -٣٣
نطاق الذي يوفره اتفاق العالقة بني احملكمة                                                                       أجرا احملكمة اخلاص ة لسرياليون، والترتيبات التكميلية العديدة اليت وضعت يف ال

  واألمم املتحدة؛

                                                   ً                                بتنفيذ اتفاق التعاون بني احملكمة وبني اإلحتاد األورويب، فضال  عن االتفاقات األخرى املربمة من طرف      ترح ب   -٣٤
 سائر املنظمات اإلقليمية تدعوالتبكري بإبرام اتفاق تعاون مع اإلحتاد اإلفريقي وتتطلع إىل احملكمة ومكتب املدعي العام، و

  ذات العالقة إىل النظر يف إبرام مثل هذه االتفاقات مع احملكمة؛

                                                      
)١٥(  ICC-ASP/7/21. 
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ع موظفني تابعني للمحكمة ومجيع اجلهات األخرى املمكن أن يعتمد عليها وضمجيع الدول اليت مت فيها تناشد   -٣٥
 تشن ضد املوظفني التابعني للمحكمة وأن أولئك املوظفون كفالة أمن موظفي احملكمة وأن تعمل على منع اهلجمات اليت

  توفر التعاون واملساعدة القضائية الرامية إىل تيسري اضطالعهم بواليتهم؛

بالدور احلاسم الذي يقوم به الصحفيون وموظفو وسائط اإلعالم واألفراد املرتبطني ا  إلحاطة اتمع تسلم    -٣٦
 أوالئكورة قيام الدول و غريها من األطراف يف الرتاعات املسلحة حبماية           ً                            الدويل علما  بأنشطة احملكمة، و تشدد على ضر

    متمتعني بذلك املركز مبقتضى القانون اإلنساين الدويل؛ايكونواألشخاص شأم كشأن املدنيني شرط أن 

ملترتبة عليه، بأن التصديق على نظام روما األساسي جيب أن يواكبه على الصعيد الوطين تنفيذ لاللتزامات اتذكر   -٣٧
من خالل التشريعات التنفيذية بالذات، وخباصة يف جماالت القانون اجلنائي والقانون املتعلق باإلجراءات اجلنائية والتعاون 

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

 باألنشطة اجلارية اليت تضطلع ا املنظمات والوكاالت الدولية وغريها من املنظمات يف جمال تعزيز         ًحتيط علما    -٣٨
    العدالة اجلنائية الدولية؛

            َ      ً            مات و اليت ت ق دم بناء  على الطلب  تشكلها املبادرات التعاونية املشتركة بني احلكوإنتالحظ ما للمسامهة احملتمل   -٣٩
ٍ     القانوين، من دور  يف اإلطارو يف   من خالل املسارعة – على سبيل املثال – الفعال للعدالة اجلنائية الدولية، و ذلك اإلنفاذ               

  . بتعيني و مجع و حفظ املعلومات القابلة للتلف و املتصلة باجلرائم اليت ينص عليها القانون الدويل

 ٧ و٦                                                                                     دول، بالنظر خاص ة إىل املبدأ األساسي املتمثل يف التكامل، على أن تدرج اجلرائم املبي نة يف املواد التشجع   -٤٠
   من نظام روما األساسي يف قوانينها الوطنية بوصفها جرائم تستوجب العقاب وأن تضمن التنفيذ الفعال هلذه القوانني؛٨و

الدول اليت على عاتقها واجب التعاون ألن تتعاون مع احملكمة يف  احلاجة بالنسبة للدول األطراف و        تشد د على  -٤١
جماالت حفظ وتوفري األدلة، وتقاسم املعلومات وتأمني اعتقال وتسليم األشخاص الذين صدرت حبقهم أوامر القبض إىل 

ين على تكثيف دعمها                               ً              املنظمات الدولية واإلقليمية فضال  عن اتمع املدتشجع بقوةاحملكمة ومحاية الضحايا والشهود و
  للمحكمة يف ما تبذله من جهود هلذه الغاية حسب االقتضاء؛

   الدول األطراف على مواصلة التعبري عن التأييد الدبلوماسي والسياسي للمحكمة وعلى التعاون معها؛ تشجع  -٤٢

 توطينهم هم و إعادة يف ذلك  تدابري حتمي الشهود، مباباختاذ الدول إبرام ترتيبات مع احملكمة فيما يتعلق تناشد  -٤٣
 بداعي تنفيذ أو و غريهم من األشخاص املعرضني للخطر بسبب الشهادات اليت يدلون ا أسرهمالضحايا و كذلك 

  األحكام؛

 بأنشطة جهة التنسيق التابعة للمكتب واملعنية بالتعاون يف          ًوحتيط علما ، )١٦(ترحب بتقرير املكتب عن التعاون  -٤٤
 املكتب على مواصلة العمل املتعلق  وتشجع،)١٧(فيذ التوصيات الواردة يف التقرير السابق للمكتبالبحث عن طرق لتن

  بالتعاون الوثيق مع احملكمة وعلى تقدمي تقرير عن التطورات اهلامة إىل مجعية الدول األطراف يف دورا املقبلة؛ 

                                                      
)١٦(  ICC-ASP/7/18. 
)١٧(  ICC-ASP/6/21 .  
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  مجعية الدول األطراف  -دال 

  ؛)١٨(       ُ                       احملكمة ق دم إىل مجعية الدول األطرافبآخر تقرير عن أنشطة         ً حتيط علما    -٤٥

تناشد الدول و املنظمات الدولية و االفراد و الشركات و غريها من الكيانات ان تسهم يف الوقت املناسب و   -٤٦
     ً                                              ً                                                    طوعا  يف الصندوق االستئماين من اجل متكني اقل البلدان منوا  و غريها من الدول النامية من املشاركة يف الدورة السنوية

   و تعرب عن تقديرها للجهات اليت قدمت بالفعل هذه املسامهة؛األطرافجلمعية الدول 

ستئماين انات أن تتربع لفائدة الصندوق االالدول واملنظمات الدولية واألفراد والشركات وغريها من الكيتناشد   -٤٧
   لكل اجلهات اليت تربعت بالفعل؛وتعرب عن تقديرها

 ICC-ASP/4/Res.3يف ضوء القرار ترحب،   -٤٨
بشأن نظام الصندوق االستئماين للضحايا، باخلطوات اليت  )١٩(

 يف الوقت تقييم التنفيذإعادة وتقرر أنه يلزم اآلن النظر يف تعديل النظام، دون وقف تنفيذه، تالحظ اختذت لتنفيذ النظام، و
  املناسب عندما ستصدر احملكمة أول أمر بالتعويض مثال؛

ا لس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا وأمانة الصندوق االستئماين للضحايا ملواصلة تقديرهتعرب عن   -٤٩
ألمانة على مواصلة تعزيز حوارها اجلاري مع قلم احملكمة واتمع الدويل، مبا تشجع  االتزامهم باحلد من معاناة الضحايا و

 يف العمل اهلام الذي يقوم به الصندوق االستئماين للضحايا يف ذلك اجلهات املاحنة واتمع الدويل، الذين يسامهون مجيعا
  لتحقيق أعلى مستويات الوضوح والشفافية وفيما يتعلق بإجراءات وأنشطة الصندوق االستئماين؛

 كافة الدول األطراف يف نظام روما األساسي على حتثأمهية تزويد احملكمة مبا يلزم من املوارد املالية و         تشد د على   -٥٠
                                                ً                                                     ول اشتراكاا املقررة بالكامل ويف املوعد احملد د هلا، أو يف حالة وجود متأخرات مستحقة عليها سابقا ، أن تسد د هذه أن حت

 من النظام املايل والقواعد املالية وغريها من ١-١٠٥ من نظام روما األساسي، والقاعدة ١١٥             ً     ً        املتأخرات فورا  وفقا  للمادة 
  ذا مجعية الدول األطراف؛القرارات ذات الصلة اليت اخت

وتعرب عن الدول واملنظمات الدولية واألفراد والشركات وغريها من الكيانات أن تتربع لفائدة احملكمة تناشد   -٥١
   لكل اجلهات اليت تربعت بالفعل؛تقديرها

 رفقة ذا القرار توصيات التقرير بصيغتها املتؤيد و)٢٠(بتقرير املكتب عن متأخرات الدول األطراف        ً حتيط علما    -٥٢

أن على املكتب أن يواصل استعراض حالة املدفوعات املتلقاة خالل السنة املالية للمحكمة وأن تنظر يف التدابري تقرر و
  اإلضافية لتشجيع الدول األطراف على تسديد املدفوعات حسب االقتضاء ومواصلة احلوار معها لتسديد املتأخرات؛

                                ً                                  ل األطراف إبالغ الدول األطراف دوريا  بأمساء الدول اليت استعادت حقوقها يف من أمانة مجعية الدوترجو   -٥٣
  التصويت يف أعقاب تسديدها ملا عليها من املتأخرات؛ 

                                                      
)١٨(  ICC-ASP/7/25. 
)١٩(  �����	 ���
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)٢٠ (  ICC-ASP/7/26.  
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 بإتاحة الصيغة الرقمية املوحدة للنظام املايل والقواعد املالية اآلن، جبميع اللغات الرمسية حتيط علما مع التقدير  -٥٤
  قع احملكمة على شبكة اإلنترنت؛الست للجمعية، على مو

                            ً                 املكتب إىل إنشاء ما يراه مالئما  من اآلليات وتقدمي تدعو  بعمل املكتب وفريقيه العاملني غري الرمسيني و    ترح ب  -٥٥
  تقرير عن ذلك إىل مجعية الدول األطراف يتضمن نتائج أعماهلما؛

   املكتب إىل مواصلة هذه اجلهود؛ تدعويئاته الفرعية وجبهود املكتب لكفالة التواصل والتعاون بني ه         ً ترح ب أيضا    -٥٦

  على استقالل أعضاء اللجنة؛           ً تؤكد جمد دا  بأمهية العمل الذي أجنزته جلنة امليزانية واملالية و        ً حتيط علما    -٥٧

حص التقين ألي  للجنة امليزانية واملالية، تكون هذه اللجنة هي املسؤولة عن الف)٢١(           ً                بأنه، وفقا  للنظام الداخليتذكر  -٥٨
                 َّ                               أمهية كفالة أن متث ل جلنة امليزانية واملالية يف كافة على تؤكد                                 ً               ً             وثيقة ت قدم إىل اجلمعية وتتضمن آثارا  مالية أو آثارا  يف امليزانية و

د، األمانة أن تعمتطلب إىل مراحل املداوالت اليت جتريها مجعية الدول األطراف واليت جيري خالهلا النظر يف تلك الوثائق و
  هي وجلنة امليزانية واملالية، إىل وضع الترتيبات الالزمة لذلك؛

، ودورا ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ إىل ٢٠أن تعقد جلنة امليزانية واملالية دورا الثانية عشرة يف الفترة من تقرر   -٥٩
  ؛ ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٢ إىل ١٤الثالثة عشرة يف الفترة من 

أن الفريق العامل اخلاص سينهي تالحظ  و.  )٢٢(يق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان بتقرير الفر        ًحتيط علما   -٦٠
 ليكون يف موقف ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣ إىل ٩أعماله أثناء الدورة السابعة املستأنفة للجمعية اليت ستعقد يف الفترة من 

-ICC من النظام  األساسي وللقرار ٥املادة  من ٢يسمح له بتقدمي مقترحات تتعلق حبكم يعىن بالعدوان، طبقا للفقرة 

ASP/1/Res.1إىل اجلمعية لكي تنظر فيه أثناء املؤمتر االستعراضي؛ ،  

 املتعلقة بإدخال تعديالت على نظام روما األساسي الواجب أن ينظر فيها املؤمتر املقترحات             ت قرر فيما خيص   -٦١
بغية تعزيز توافق اآلراء ، من وجهه نظر ٢٠٠٩ول األطراف ي عام جلمعية الدتناقش يف الدورة الثامنة أن ، االستعراضي

   . للمؤمتر االستعراضيواإلعداد اجليد

ٍ                       ً         التركيز على التعديالت املمكن أن حتظى بتأييد  عريض ، يفضل أن يكون توافقيا ، ينبغي إىل باإلضافةتوصي بأنه،   -٦٢      ٍ                                         
 أن يركز املؤمتر         ً         حتيط علما  بإستصواب و ٢٠١٠لة اجلنائية يف عام نظام العدا" لتقييم"أن يكون املؤمتر االستعراضي مناسبة

                    املنسقة الذي ع مم يف للجهةاالستعراضي على عدد حمدود من القضايا الرئيسية و تالحظ يف هذا الصدد التقرير املرحلي 
   ؛)٢٣(الدورة السادسة جلمعية الدول األطراف

مبا  ICC-ASP/2/Res.6 القرار  من١ الفقرة مبوجباملنشأ اين الصندوق اإلستئم يف شروط تغيري إدخال تقرر  -٦٣
                    ً                                                                                       يسمح ألقل البلدان منوا  وغريها من الدول النامية باالعتماد على الصندوق و ذلك لتعزيز إمكانية مشاركة مثل هذه الدول 

  . يف نشاطات املؤمتر االستعراضي

                                                      
)٢١(  ICC-ASP/2/10املرفق الثالث ،. 
)٢٢(  ICC-ASP/SWGCA/1*.  
)٢٣(  ICC-ASP/6/INF.3. 
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 االستعراضي، مبا يف ذلك اآلثار املالية والقانونية، األعمال التحضريية للمؤمترمواصلة  تطلب كذلك إىل املكتب  -٦٤
  ضايا العملية والتنظيمية للمؤمتر؛والق

  من نظام روما األساسي، جتتمع مجعية الدول األطراف إما يف مقر١١٢ من املادة ٦         ً        بأنه وفقا  للفقرة تذكر   -٦٥
  احملكمة أو يف مقر األمم املتحدة؛ 

ستعقد اجلمعية دوراا الثامنة والتاسعة والعاشرة يف ، ICC-ASP/6/Res.2القرار  من ٦٣بأنه وفقا للفقرة تذكر   -٦٦
   يف أماكن انعقاد الدورات املقبلة للجمعية؛  النظرمواصلةتقرر والهاي ونيويورك والهاي على التوايل، 

   .نوفمرب يف الهاي/ تشرين الثاين٢٦ إىل ١٨دورا الثامنة يف الفترة من   أن تعقدتقرر  -٦٧
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 ICC-ASP/7/Res.4القرار 

   بتوافق اآلراء٢٠٠٨نوفمرب /  تشرين الثاين ٢١                                       أعتمد يف اجللسة العام ة السابعة املعقودة يف 

ICC-ASP/7/Res.4  
جدول األنصبة لتوزيع  ، و٢٠٠٩ العامل لعام صندوق رأس املال و ،٢٠٠٩امليزانية الربناجمية لعام 

  صندوق الطوارئ ، و٢٠٠٩ويل االعتمادات لعام مت نفقات احملكمة اجلنائية الدولية، و

  ن مجعية الدول األطراف،إ

 للمحكمة اجلنائية الدولية واالستنتاجات والتوصيات ذات ٢٠٠٩يف امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام وقد نظرت 
 )١(،ادية عشرةالصلة الواردة يف تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا احل

  ٢٠٠٩ امليزانية الربناجمية لعام –ألف 

  :ألبواب االعتمادات التالية  يورو١٠١ ٢٢٩ ٩٠٠ا على االعتمادات البالغ جمموعهتوافق   -١

  بآالف اليورو  باب االعتماد

    ١٠ ٣٣٢,١   اهليئة القضائية-         الربنامج الرئيسي األول

    ٢٥ ٥٢٨,٩   مكتب املدعي العام-   الربنامج الرئيسي الثاين 

    ٦٠ ٢٢٢,٧   قلم احملكمة-        الربنامج الرئيسي الثالث

    ٣ ٣٤٢,٨   أمانة مجعية الدول األطراف-         الربنامج الرئيسي الرابع

    ١ ٣٠١,٤   أمانة الصندوق االستئماين للضحايا-      الربنامج الرئيسي السادس

    ٥٠٢,٠  مة مكتب مشروع املباين الدائ-        الربنامج الرئيسي السابع

    ١٠١ ٢٢٩,٩   اموع

                                                      
-١٤ اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة الوثائق الرمسية جلمعية  )١(

    .     ًثانيا .  اجلزء باءالد الثاين،، )ICC-ASP/7/20،  اجلنائية الدوليةحملكمةامنشور ( ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
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  :على جداول مالك املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله التاليةتوافق أيضا    -٢

  اهليئة القضائية  
مكتب املدعي 

  العام
  قلم احملكمة

أمانة مجعية 
  الدول األطراف

أمانة الصندوق 
  االستئماين للضحايا

مكتب مشروع 
  املباين الدائمة

  اموع

  ١          ١    وكيل أمني عام
  ٣        ١  ٢    أمني عام مساعد

                ٢-مد
  ٩  ١  ١  ١  ٤  ٢    ١-مد
  ٣٠    ٢    ١٥  ١٠  ٣  ٥-ف
  ٧٢  ١    ٣  ٣٦  ٢٩  ٣  ٤-ف
  ١٣٥    ٣  ١  ٦٧  ٤٥  ١٩  ٣-ف
  ١٠٤        ٥٤  ٤٨  ٢  ٢-ف
  ٢٥        ٨  ١٧    ١-ف

  ٣٧٩  ٢  ٦  ٥  ١٨٥  ١٥٤  ٢٧  اموع الفرعي
  ٢٠      ٢  ١٦  ١  ١  )الرتبة الرئيسية(اخلدمات العامة

  ٣٤٥  ١  ٢  ٢  ٢٦٢  ٦٣  ١٥  )رتب أخرى(اخلدمات العامة 
  ٣٦٥  ١  ٢  ٤  ٢٧٨  ٦٤  ١٦  اموع الفرعي

  ٧٤٤  ٣  ٨  ٩  ٤٦٣  ٢١٨  ٤٣  اموع

   ٢٠٠٩ صندوق رأس املال العامل لعام -باء

  إن مجعية الدول األطراف،

للمسجل بتقدمي سلف من أذن وت يورو ٧ ٤٠٥ ٩٨٣ مببلغ ٢٠٠٩صندوق لرأس املال العامل لعام  إنشاءتقرر 
  .الصندوق وفقا لألحكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة

  جدول األنصبة لتوزيع نفقات احملكمة اجلنائية الدولية  -جيم

  إن مجعية الدول األطراف،

م املتحدة الذي سيتم تطبيقه ، جدول أنصبة األم٢٠٠٩ أن تعتمد احملكمة اجلنائية الدولية، فيما يتعلق بعام تقرر
 مع إجراء التسويات الالزمة ملراعاة االختالف يف العضوية بني األمم املتحدة ومجعية الدول األطراف يف نظام ٢٠٠٩يف عام 

  .روما األساسي، عمال باملبادئ اليت يعتمد عليها جدول األمم املتحدة

بة للمحكمة اجلنائية الدولية أي حد أقصى مقرر أنه، باإلضافة إىل ذلك، سينطبق على جدول األنصتالحظ   
  .بالنسبة ألكرب املسامهني ومطبق بالنسبة للميزانية العادية لألمم املتحدة
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  ٢٠٠٩متويل االعتمادات لعام   -دال

  إن مجعية الدول األطراف،

 ورصيد ورو، ي١٠١ ٢٢٩ ٩٠٠، أن يتم متويل اعتمادات امليزانية البالغ قدرها ٢٠٠٩فيما يتعلق بعام تقرر 
 من اجلزء ألف ١ يورو، اللذين وافقت عليهما اجلمعية مبوجب الفقرة ٧ ٤٠٥ ٩٨٣صندوق رأس املال العامل البالغ قدره 

  .  من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة٦-٦ و ٢-٥ و ١-٥واجلزء باء، على التوايل، من هذا القرار، وفقا للقواعد 

  ؛٢٠٠٩وغري العادية الراهنة  يف عام  الظروف االستثنائية تالحظ

   أن احملكمة أنفقت، منذ إنشائها، أقل من املقدار الكامل لالعتمادات السنوية؛          ً تالحظ أيضا 

  . يورو من امليزانية الربناجمية٩٦ ٢٢٩ ٩٠٠، بصفة استثنائية، على أساس ٢٠٠٩ أن حتدد األنصبة لعام تقرر

، ٢٠٠٩يق وفورات عن طريق زيادة الكفاءات يف غضون عام  احملكمة على بذل قصارى جهودها لتحقحتث
 إىل املسجل أن يتقصى اإلمكانيات املتاحة هلذه الوفورات، وتنفيذ التدابري املالئمة، وتقدمي تقرير إىل الدورة الثامنة تطلبو

  . للجمعية يف هذا الشأن

  يف هذه العملية؛ مجيع أجهزة احملكمة وبراجمها الرئيسية إىل التعاون مع املسجل تدعو

 من النظام املايل والقواعد املالية، أن تأذن ٢-٦فة استثنائية وملرة واحدة فقط، على الرغم من القاعدة  بصتقرر
 ماليني يورو من صندوق رأس املال العامل بعد قيام املسجل بإرسال إشعار إىل رئيس ٥للمحكمة بسحب ما يصل إىل 

الية بأن احملكمة يف حاجة إىل أموال إضافية تصل إىل املبلغ الكامل للميزانية الربناجمية اجلمعية ورئيس جلنة امليزانية وامل
                           ً        ً                                                         وينبغي أن يتضمن اإلشعار وصفا  تفصيليا  للجهود املبذولة يف إطار احملكمة لتحقيق وفورات عن طريق زيادة . املعتمدة

  الكفاءات وغري ذلك من الوفورات؛

  قة لتمويل ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية أو  أية منظمة أخرى؛ أن هذا األسلوب ال يشكل سابتقرر

   املكتب وجلنة امليزانية واملالية اإلبقاء على هذه املسألة قيد نظرمها؛تطلب إىل

 ٢٠١٠ احملكمة، على النحو الذي أوصت به جلنة امليزانية واملالية، أن تبذل جهودا لتقدمي ميزانية يف عام تطلب إىل
 بقدر اإلمكان، متويل مجيع االستثمارات اجلديدة والزيادات يف التكاليف من الوفورات يف اإلجراءات اإلدارية، مع يتم فيها،

   .مراعاة احتمال أي زيادة كبرية يف األنشطة القضائية أو أنشطة التحقيق
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  صندوق الطوارئ  -هاء

  إن مجعية الدول األطراف،

، وبوجه خاص إىل  يورو١٠ ٠٠٠ ٠٠٠إنشاء صندوق للطوارئ مببلغ ب ICC-ASP/3/Res.4إىل قرارها إذ تشري   
  ٠،)٢( من هذا القرار٦الفقرة 

  )٣(،ً                                                                          مبشورة جلنة امليزانية واملالية الواردة يف التقرير عن أعمال دورا احلادية عشرةوإذ حتيط علما  

  املوافقة على استمرار العمل بصندوق الطوارئ ألجل غري مسمى؛تقرر   

  ؛٢٠٠٩بقاء على صندوق الطوارئ مبستواه احلايل يف عام  اإلتقرر  

 املكتب أن ينظر يف خيارات لتجديد كل من صندوق الطوارئ وصندوق رأس املال العامل، مبا يف ذلك تطلب إىل
مي توصيات إىل  بغية تقد)٤(يف اخليارات الثالثة اليت حددا جلنة امليزانية واملالية يف التقرير عن أعمال دورا احلادية عشرة،

  .اجلمعية يف دورا الثامنة

                                                      
 ١٠-٦ اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي اسي للمحكمة الدول األطراف يف نظام روما األسالوثائق الرمسية جلمعية  )٢(

-ICC   من القرار٦الفقرة ، اجلزء الثالث، تنص )ICC-ASP/3/25،  اجلنائية الدوليةحملكمةامنشور ( ٢٠٠٤أيلول /سبتمرب

ASP/3/Res.4أن حتد د مدة الصندوق لفترة تقرر" : ما يلي على                           ا لعام  سنوات وأن تقرر مجعية الدول األط٤٢٠٠٨راف، يف دور 
  ".مسألة متديد الصندوق أو احتمال تصفيته، كما تبت يف أي مسألة أخرى تتعلق بالصندوق تراها ضرورية يف ضوء التجربة

-١٤ اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي  الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمةالوثائق الرمسية جلمعية  )٣( 
و  ١٣٦     ً        ثانيا  الفقرة . زء باء اجلالد الثاين،، )ICC-ASP/7/20،  اجلنائية الدوليةحملكمةامنشور ( ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين تشرين ٢٢

 وأشارت اللجنة إىل دعمها الدائم لصندوق الطوارئ، وأوصت بأن تقرر اجلمعية استمرار العمل بالصندوق : "على ما يلياليت تنص 
   ".ألجل غري مسمى

  .١٤١-١٣٧ع نفسه، الفقرات املرج  )٤( 
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 ICC-ASP/7/Res.5لقرار ا

   بتوافق اآلراء٢٠٠٨نوفمرب /  تشرين الثاين ٢١                                       أعتمد يف اجللسة العام ة السابعة املعقودة يف 

ICC-ASP/7/Res.5  
  تعديل النظام املايل والقواعد املالية

  إن مجعية الدول األطراف،

  ،٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٩ املعتمدين يف دورا األوىل املعقودة يف )١( والقواعد املالية النظام املايل إذ تشري إىل

  )٢( توصية جلنة امليزانية واملالية يف دورا احلادية عشرة،وإذ تضع يف اعتبارها

ا  من النظام املايل والقواعد املالية حبيث يصبح نصها كم١-١١٠من القاعدة ) ب(تقرر تعديل الفقرة الفرعية 
  :يلي

                                         ً                                                    تتلقى جلنة امليزانية واملالية التقارير سنويا ، وعلى أساس حمدد حيثما يقتضي احلال، من املراجع الداخلي   )ب"(
وحتيل جلنة  امليزانية واملالية إىل مجعية الدول األطراف أية . للحسابات، عن طريق رئيس جلنة مراجعة احلسابات

  ".مسألة تتطلب استرعاء نظر اجلمعية إليها
 

 

                                                      
- ٣الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك،   )١(

  .، اجلزء الثاين، دال) والتصويبE.03.V.2: منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠
-١٤  اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمةمعيةالوثائق الرمسية جل  )٢(

- ٣٠     ً          ثانيا ، الفقرات .  اجلزء باءالد الثاين،، )ICC-ASP/7/20،  اجلنائية الدوليةحملكمةامنشور ( ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
٣٣.  
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 ICC-ASP/7/Res.6لقرار ا

   بتوافق اآلراء٢٠٠٨نوفمرب /  تشرين الثاين ٢١                                       أعتمد يف اجللسة العام ة السابعة املعقودة يف 

ICC-ASP/7/Res.6  
  تعديل النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف

  إن مجعية الدول األطراف،

 املتعلقة باللغات الرمسية ولغات )١(ألطراف من النظام الداخلي جلمعية الدول ا٣٨إىل أحكام املادة إذ تشري 
  العمل باجلمعية،

   احلاجة إىل ضمان عاملية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،وإذ تضع يف اعتبارها

  ،)٢(بتوصيات جلنة امليزانية واملالية            ً وإذ حتيط علما  

  :يث يصبح نصها كاآليت من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف حب٤٠تعديل املادة تقرر 

                                                                              ً        تنشر كل القرارات وغريها من الوثائق الرمسية للجمعية بلغات اجلمعية كافة اليت هي أيضا  اللغات   -٤٠"
الرمسية لدولة واحدة على األقل من الدول األطراف يف نظام روما األساسي، ما مل يقرر رئيس اجلمعية خالف 

  ". ذلك

  

                                                      
     ف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك،الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطرا  )١(
  .جيم، اجلزء الثاين، ) والتصويبE.03.V.2: منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠-٣
     دولية، الدورة السابعة، الهاي اجلنائية ال الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمةالوثائق الرمسية جلمعية  )٢(

     ً         ثانيا ، الفقرة .  اجلزء باءالد الثاين،، )ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ١٤
٩٦.  
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 ICC-ASP/7/Res.7لقرار ا

   بتوافق اآلراء٢٠٠٨نوفمرب /  تشرين الثاين ٢١                                 اجللسة العام ة السابعة املعقودة يف أعتمد يف

ICC-ASP/7/Res.7  
  تعديل النظام الداخلي للجنة امليزانية واملالية

  إن مجعية الدول األطراف،

  للجنة، املتعلقة بلغات ا)١( من النظام الداخلي للجنة امليزانية واملالية٢٥إىل أحكام املادة إذ تشري 

   احلاجة إىل ضمان عاملية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،إذ تضع يف اعتبارها و

  )٢(بتوصيات جلنة امليزانية واملالية،            ً وإذ حتيط علما  

  : من النظام الداخلي للجنة امليزانية واملالية حبيث يصبح نصها كاآليت٢٨تعديل املادة تقرر 

                                                   ً                     ها من الوثائق الرمسية للجنة بلغات اللجنة اليت هي أيضا  اللغات الرمسية لدولة تنشر كل التوصيات وغري    -٢٨
  . واحدة على األقل من الدول األطراف يف نظام روما األساسي، ما مل يقرر رئيس اللجنة خالف ذلك

  

                                                      
-٨ ، نيويورك،نية اجلنائية الدولية، الدورة الثاالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة  )١(

  . املرفق الثالث،)E.03.V.13( ،)ICC-ASP/2/10: منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (٢٠٠٣ سبتمرب/ أيلول١٢
-١٤  اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمةالوثائق الرمسية جلمعية  )٢(

  .٩٦     ً         ثانيا ، الفقرة .  اجلزء باءالد الثاين،، )ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢


