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 اجلزء األول
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 مقدمة -ألف

يف نظام روما األساسي ") اجلمعية"املشار إليها فيما يلي بعبارة (اف وفقا للمقرر الذي اختذته مجعية الدول األطر -١
عقدت اجلمعية دورهتا  ،)١(٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣للمحكمة اجلنائية الدولية يف جلستها الرابعة، املعقودة يف 

 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٣اخلامسة يف مدينة الهاي يف الفترة املمتدة من 

، دعا رئيس اجلمعية كافة الدول األطراف يف نظام روما األساسي إىل املشاركة )٢(وطبقا للنظام الداخلي للجمعية -٢
كما د عيت إىل املشاركة يف الدورة بصفة مراقب الدول األخرى اليت وقعت على النظام األساسي أو على . يف الدورة

 .الوثيقة اخلتامية

 من النظام الداخلي للجمعية، وجهت كذلك دعوات للمشاركة يف الدورة بصفة مراقب إىل ٩٢ ووفقا للمادة -٣
ممثلي املنظمات احلكومية الدولية وسائر الكيانات اليت تلقت دعوة دائمة من اجلمعية العامة لألمم املتحدة عمال بقراراهتا 

ية وسائر اهليئات الدولية اليت د عيت حلضور مؤمتر األمم  فضال عن ممثلي املنظمات احلكومية الدولية اإلقليم)٣(ذات الصلة
أو املعتمدة ) ١٩٩٨يوليه / متوز�يونيه /روما، حزيران(املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية 

 .لدى اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية أو اليت ت دعى من قبل اجلمعية

 من النظام الداخلي، حضرت وشاركت يف أعمال اجلمعية املنظمات غري ٩٣ك، وعمال باملادة وفضال عن ذل -٤
احلكومية املدعوة إىل مؤمتر روما، واملسجلة لدى اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية أو اليت تتمتع مبركز 

تتصل أنشطتها بأنشطة احملكمة أو اليت دعتها استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة واليت 
 .مجعية الدول األطراف

 
ـ    ــــــــــ

  ٢٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة، الهاي،  )١( 
 ،)ICC-ASP/4/32ـة اجلنائيـة الدوليـة، منشـورات احملكم (٢٠٠٥ديسمرب / كانـون األول٣ �نوفمرب /تشرين الثاين

 .٤٠اجلزء األول، الفقرة 

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

 ،)٢٩-د  (٣٢٣٧و) ٢٩-د  (٣٢٠٨و) ٢٠-د  (٢٠١١و) ٥ -د   (٤٧٧و) ٣–د  (٢٥٣قـرارات اجلمعية العامة  )٣(
 ٤٨/٢ و٤٧/٤ و٤٦/٨ و ٤٥/٦ و٤٤/٦ و ٤٣/٦ و٤٢/١٠ و ٣٦/٤ و٣٥/٣ و٣٥/٢ و٣٣/١٨ و٣١/٣و) ٣٠-د  (٣٣٦٩ و
٥٣ و٥٣/٥ و ٥٢/٦ و ٥١/٢٠٤ و ٥١/٦ و٥١/١ و ٥٠/٢ و ٤٩/٢ و٤٩/١ و٤٨/٢٦٥ و ٤٨/٢٣٧ و ٤٨/٥ و٤٨/٤ و٤٨/٣ و
٥٧ و ٥٧/٣٠ و ٥٧/٢٩ و ٥٦/٩٢ و٥٦/٩١ و٥٦/٩٠ و٥٥/١٦١ و ٥٥/١٦٠ و ٥٤/١٩٥ و٥٤/١٠ و٥٤/٥ و٥٣/٢١٦ و٦/
 ومقرر   ٥٩/٥٣ و٥٩/٥٢ و٥٩/٥١ و٥٩/٥٠ و٥٩/٤٩ و٥٩/٤٨ و ٥٨/٨٦ و٥٨/٨٥ و ٥٨/٨٤ و ٥٨/٨٣ و٥٧/٣٢ و٣١/

 .٥٦/٤٧٥اجلمعية 
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بابوا غينيا : عيت الدول التالية إىل حضور أعمال اجلمعية وهي من النظام الداخلي، د ٩٤ووفقا للمادة  -٥
اجلديدة، باالو، بوتان، تركمانستان، توفالو، تونغا، جزر كوك، مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، مجهورية 

، كرييبايت، الو الدميقراطية الشعبية، رواندا، سوازيلند، سورينام، الصومال، غرينادا، غينيا االستوائية، فانواتو
 .، نيوي)املوحدة-واليات(لبنان، ملديف، موريتانيا، ميامنار، مكرونيزيا 

 .ICC-ASP/5/INF.3/Rev.1وترد قائمة الوفود املشاركة يف الدورة يف الوثيقة  -٦

الذي انتخب ) كوستاريكا(وافتتح الدورة رئيس مجعية الدول األطراف السيد برونو ستاغنيو أوغريت  -٧
 .)٤(ئيسا للجمعية للدورات من الرابعة إىل السادسة أثناء الدورة الثالثة للجمعيةبالتزكية ر

وواصل مكتب اجلمعية، الذي انت خب يف الدورة الرابعة ملدة ثالث سنوات، أعماله يف الدورة اخلامسة  -٨
 :على النحو التايل
 :الرئيس

 )كوستاريكا(السيد برونو ستاغنيو أوغريت  

 :نائبا الرئيس
 )النمسا(يد اروين كوبيش الس 
 )جنوب أفريقيا(السيدة هلنغيوي مكيزي  

 املقررة
 )رومانيا(السيدة ألينا أوروسان  

 : أعضاء املكتب اآلخرون
إستونيا، بليز، بوليفيا، بريو، مجهورية كوريا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، الدامنرك، رومانيا، ساموا، 

 .تيا، كينيا، النيجر، نيوزيلندا وهولنداصربيا، غامبيا، فرنسا، قربص، كروا
 من النظام الداخلي، ع ينت ٢٥نوفمرب، ووفقا للمادة / تشرين الثاين٢٣ويف جلستها األوىل، املعقودة يف  -٩

 :الدول التالية يف عضوية جلنة وثائق التفويض وهي

 .األردن، أوغندا، آيرلندا، باراغواي، بنن، سلوفينيا، صربيا، فرنسا، هندوراس

 
 
 

ـ    ـــــــــــ

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي،   )٤(
 .٤٥اجلزء األول، الفقرة ) ICC-ASP/3/25منشورات احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠-٦
 



ICC-ASP/5/32 
 

  4 

وقدمت األمانة خدماهتا إىل         . ، مبهام أمني اجلمعية فيالسيزبالنيابة، السيد رينان     اجلمعية أمانةواضطلع مدير    -١٠
 .اجلمعية

 . من النظام الداخلي للجمعية      ٤٣ويف اجللسة األوىل، التزمت اجلمعية دقيقة صمت للصالة والتأمل وفقا للمادة              -١١
 ):ICC-ASP/5/11(ويف نفس اجللسة، أقرت اجلمعية جدول األعمال التايل            -١٢

 .افتتاح الدورة من طرف الرئيس -١

 .دقيقة صمت للصالة أو التأمل -٢
 .إقرار جدول األعمال -٣
 .الدول املتأخرة عن سداد اشتراكاهتا -٤
 :وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة اخلامسة -٥

 تعيني أعضاء جلنة وثائق التفويض؛ )أ(
 .تقرير جلنة وثائق التفويض )ب(

 . األعمالتنظيم -٦
 .مناقشة عامة -٧
 .انتخاب أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا -٨
 .تقرير عن أنشطة املكتب -٩
 .تقرير عن أنشطة احملكمة -١٠
 .النظر يف ميزانية السنة املالية اخلامسة واعتمادها -١١
 .النظر يف تقارير مراجعي احلسابات -١٢
 .اباتتعيني املراجع اخلارجي للحس -١٣
 .تقرير جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا -١٤
 .تقرير الفريق العامل اخلاص  املعين جبرمية العدوان -١٥
 .للقضاة اآلثار الطويلة األجل يف امليزانية النامجة عن النظام األساسي للمعاشات التقاعدية  -١٦
 .شروط خدمة وتعويض املدعي العام ونواب املدعي العام -١٧
 .مباين احملكمة -١٨
 .التقديرات املتعلقة باملالك من املوظفني واخلطة االستراتيجية للمحكمة -١٩
 .مقررات تتعلق مبواعيد ومكان عقد الدورة املقبلة جلمعية الدول األطراف -٢٠
 .مقررات تتعلق مبواعيد ومكان عقد الدورة املقبلة للجنة امليزانية واملالية -٢١
 .مسائل أخرى -٢٢

  وتضمنت مذكرة مقدمة من األمانة القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت                          -١٣
)ICC-ASP/5/11/Add.1/Rev.1.( 
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ووافقت اجلمعية يف جلستها األوىل أيضا على برنامج للعمل وقررت أن تلتئم يف جلسة عامة ويف شكل  -١٤
 ICC-ASP/1/Res.1رمية العدوان املنشأ عمال بقرار اجلمعيةوعقد الفريق العامل اخلاص املعين جب. أفرقة عاملة

 اجتماعا  وفقا للترتيبات اليت توصلت إليها اجلمعية يف اجللسة الثامنة من دورهتا ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٩املؤرخ 
مل  من القرار اآلنف الذكر، كان الفريق العا٢ ووفقا للفقرة  .)٥(٢٠٠٣فرباير / شباط٧األوىل، املعقودة يف 

اخلاص مفتوحا على قدم من املساواة أمام كافة الدول األعضاء يف األمم املتحدة أو األعضاء يف الوكاالت 
 . للطاقة الذريةالدوليةاملتخصصة أو يف الوكالة 

باين   ، وفريقا عامال معنيا بامل   ٢٠٠٧ الربناجمية لعام  بامليزانيةوباإلضافة إىل ذلك، أنشأت اجلمعية فريقا عامال معنيا     -١٥
 .الدائمة  

لرئاسة الفريق    ) ليختنشتاين  (وأعاد الرئيس، بعد مشاورات أجراها مع املكتب، تعيني السيد كريستيان فينافيسري                      -١٦
لرئاسة الفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية لعام          ) سويسرا  (العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان، والسيد يروغ ليندمنان          

 .لرئاسة الفريق العامل املعين باملباين الدائمة         ) كندا (سعود حسني   ، والسيد م   ٢٠٠٧

جهة للتنسيق معنية بعملية التخطيط االستراتيجي للمحكمة          ) فرنسا (وعينت اجلمعية السيدة ميشيل دوبروكار         -١٧
 .ما األساسي   جهة للتنسيق معنية باستعراض نظام رو     ) النرويج (وأعادت، باإلضافة إىل ذلك، تعيني السيد رولف فايف         

 النظر يف املسائل املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية يف دورهتا اخلامسة -باء

 الدول املتأخرة يف سداد اشتراكاهتا -١

، جدد رئيس اجلمعية مناشدته الدول ٢٠٠٦ نوفمرب /الثاين تشرين ٢٣يف اجللسة األوىل، املعقودة يف  -١٨
وناشد الرئيس أيضا .  مع احملكمة يف أقرب وقت ممكنحساباهتا  ي األطراف املتأخرة يف سداد اشتراكاهتا أن تسو 

 .)٦( يف الوقت املناسب٢٠٠٧كافة الدول األطراف أن تسدد اشتراكاهتا لعام 

 وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة اخلامسة -٢

 تقرير جلنة وثائق اجلمعية، اعتمدت ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١يف اجللسة السابعة، املعقودة يف  -١٩
 ).انظر املرفق األول هبذا التقرير(التفويض 

 
 
 

ـ    ـــــــــــــــ

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل   )٥(
منشورات األمم  (٢٠٠٣أبريل /سان ني٢٣-٢١فرباير و/ شباط٧-٣، نيويورك، )الدورتان املستأنفتان األوىل والثانية(

 .٣٩ و٣٨اجلزء األول الفقرتان ) E.03.V.8املتحـدة، رقم املبيع 

   .  املرفق الثالث، اجلزء الثالث من هذا التقرير ICC-ASP/5/Res.3انظر أيضا  )٦(



ICC-ASP/5/32 
 

  6 

 املناقشة العامة -٣

، أدىل ببيانات ممثلو ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ و٢٣يف اجللسات الثالث األوىل، املعقودة يف  -٢٠
، وإكوادور، وأملانيا، وأوغندا، )بالنيابة عن كندا وأستراليا ونيوزيلندا(واألردن، وإسبانيا، وأستراليا  األرجنتني،

وآيرلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والربازيل، وبربادوس، والربتغال، وبلجيكا، وبنن، وبولندا، وبريو، وترينيداد 
مر، ومجهورية كوريا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجنوب افريقيا، والدامنرك، وتوباغو، وجزر الق

، ) البوليفارية�مجهورية (والسودان، وسويسرا، وسرياليون، وصربيا، وغانا، وغواتيماال، وفرنسا، وفرتويال 
 وليختنشتاين، وليسوتو، ، وكرواتيا، وكولومبيا،)بالنيابة عن االحتاد األورويب والدول املنتسبة إليه(وفنلندا 

واملكسيك، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ومنغوليا، وناميبيا، والنرويج، والنمسا، 
: وأدىل أيضا  ببيانات ممثلو املنظمات احلكومية الدولية التالية. وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليمن، واليونان

 األنتربول، وجلنة تقصي احلقائق اإلنسانية الدولية، ومكتب األمم املتحدة املعين �اجلنائية املنظمة الدولية للشرطة 
التحالف من أجل احملكمة اجلنائية : وأدىل ببيانات كذلك ممثلو املنظمات غري احلكومية التالية. باملخدرات واجلرمية

احملكمة اجلنائية الدولية، والربملانيون من أجل الدولية، والتحالف الوطين جلمهورية الكونغو الدميقراطية من أجل 
عمل عاملي، واحتاد دارفور، والرابطة الدولية للمحامني اجلنائيني، ومرصد حقوق اإلنسان، واالحتاد الدويل 

 .حلقوق اإلنسان، واجلمعية الدولية لدراسات اإلجهاد الناجم عن الصدمات النفسية

 التقرير املتعلق بأنشطة املكتب -٤

، بالتقرير الشفوي ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٣أحاطت اجلمعية علما، يف جلستها األوىل، املعقودة يف  -٢١
والحظ الرئيس، يف تقريره، . عن أنشطة املكتب) كوستاريكا(الذي قدمه رئيسها السيد برونو ستاغنيو أوغاريت 

 تشرين ٢٠يناير و/ستأنفة للجمعية يف كانون الثاينأن املكتب اجتمع يف الفترة الواقعة بني هناية الدورة الرابعة امل
 تسع مرات من أجل مساعدة اجلمعية على االضطالع بأنشطتها يف إطار نظام روما ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

 إنشاء الفريقني العاملني التابعني ٢٠٠٥ديسمرب /وأشار الرئيس إىل أن املكتب قد أعاد يف كانون األول. األساسي
 .يويورك، مما أتاح هلما الفرصة للمشاركة بنشاط يف جماالت خمتلفة ألعمال احملكمةله يف الهاي ون

وأحرز الفريق العامل يف الهاي تقدما كبريا  يف قضايا مثل املباين الدائمة للمحكمة واخلطة االستراتيجية  -٢٢
ار السياسي على مستوى وشارك أيضا  بنشاط يف مواصلة النظر يف املباين املؤقتة للمحكمة، واحلو. للمحكمة

 . السفراء، وإصدار التأشريات للمشاركني يف اجلمعية، ومشروع اتفاق املقر، والعالقة مع الدولة املضيفة

وشارك الفريق العامل يف نيويورك خاصة يف زيادة عدد الدول املصدقة على نظام روما األساسي وتنفيذه،  -٢٣
جلمعية، والنظر يف مسألة متأخرات الدول األطراف، وتنظيم مكتب وزيادة مشاركة البلدان النامية يف أنشطة ا

 . االتصال يف نيويورك

وقدمت األمانة خدمات موضوعية مستقلة لكل من الفريق العامل يف الهاي وجلنة امليزانية واملالية،  -٢٤
الدورتني يف برينستون، وساعدت يف تنظيم االجتماع الذي عقده الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان بني 

نيوجريزي، الواليات املتحدة األمريكية، ونظمت الدورة الرابعة املستأنفة للجمعية اليت عقدت يف كانون 
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وعالوة على ذلك، .  يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك اليت كانت مكرسة النتخاب القضاة٢٠٠٦يناير /الثاين
تفاوض مع الدولة املضيفة إلعداد مشروع اتفاق املقر الذي أدرجت به كانت األمانة ضمن فريق احملكمة املعين بال

 . أحكام هامة بشأن اجلمعية وبشأن ممثلي الدول

 التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة -٥

، إىل بيانات أدىل هبا ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٣استمعت اجلمعية، يف جلستها األوىل، املعقودة يف  -٢٥
ويف اجللسـة .  أوكامبو، املدعي العام للمحكمة-ش، رئيس احملكمة، والسيد لويس مورينوالقاضي فيليب كري

 .(ICC-ASP/5/15)نفسهـا، أحاطت اجلمعيـة علمـا بالتقرير اخلاص بأنشطة احملكمة 

 النظر يف ميزانية السنة املالية اخلامسة واعتمادها -٦

 على أساس مشروع ٢٠٠٧انية الربناجمية املقترحة لعام نظرت اجلمعية، من خالل فريقها العامل، يف امليز -٢٦
 .االقتراح املقدم من املسجل، وتقرير جلنة امليزانية واملالية، وتقريري املراجع اخلارجي للحسابات

، نظرت وأقرت اجلمعية، بتوافق اآلراء، ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١ويف اجللسة السابعة، املعقودة يف  -٢٧
 ).انظر اجلزء الثاين من هذا التقرير (٢٠٠٧اجمية لعام امليزانية الربن

، املتعلق بامليزانية الربناجمية ICC-ASP/5/Res.4ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اجلمعية، بتوافق اآلراء، القرار  -٢٨
 : فيما يتصل مبا يلي

 يورو ٨٨ ٨٧١ر٨٠٠، مبا يف ذلك االعتمادات البالغ جمموعها ٢٠٠٧امليزانية الربناجمية لعام  )أ( 
 للربامج الرئيسية وجداول املالك الوظيفي لكل  برنامج رئيسي؛

 ؛٢٠٠٧صندوق رأس املال العامل لعام  )ب( 

 جدول االشتراكات لتوزيع نفقات احملكمة اجلنائية الدولية؛ )ج( 

 ).أنظر اجلزء الثالث من هذا التقرير (٢٠٠٧متويل االعتمادات لعام  )د( 

 النظر يف تقارير مراجعي احلسابات -٧

، بتقرير الفريق ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣٠أحاطت اجلمعية علما  يف جلستها السادسة، املعقودة يف  -٢٩
الذي ) Corr.2و) بالفرنسية فقط (Corr.1 وICC-ASP/5/WGPB/1 (٢٠٠٧العامل املعين بامليزانية الربناجمية لعام 

 :متت فيه يف مجلة أمور

 راجع اخلارجي للحسابات الواردين يف الوثيقتني اإلحاطة علما، مع التقدير، بتقريري امل  )أ(

ICC-ASP/5/2و ICC-ASP/5/3 وتعليقات جلنة امليزانية واملالية ذات الصلة عليهما الواردة يف 
  من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا السابعة؛٢٤ إىل ٢٢الفقرات من 

اجع اخلارجي للحسابات ورأت أنه ينبغي أن    اإلحاطة علما  بأن اللجنة صادقت على توصيات املر   )ب(
 ؛ )١، الفقرة انظر اجلزء الثاين من هذا التقرير (تكفل احملكمة تنفيذها بالكامل  
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اإلحاطة علما  مع التقدير بتقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات بشأن أنشطة املكتب الوارد يف       )ج(
 ؛)٣، الفقرة قريرانظر اجلزء الثاين من هذا الت ( ICC-ASP/5/5الوثيقة 

 : وبناء على توصية الفريق العامل، قامت اجلمعية مبا يلي -٣٠

 من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال ٢٤ و٢٣صادقت على التوصيات الواردة يف الفقرتني  )أ(
دورهتا السابعة اللتني تشريان عموما  إىل توصيات املراجع اخلارجي للحسابات وخصوصا  إىل 

 تشكل جلنة مراجعة احلسابات باحملكمة وتعزيزها بتعيني أغلبية من املمثلني اخلارجيني ضرورة
 املستقلني هبا وإضافة جدول بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات السابقة بالتقارير املقبلة 

 ؛)٢، الفقرة  انظر اجلزء الثاين من هذا التقرير(

 من تقرير ٢٧بات، أحاطت علما  بالتوصيات الواردة يف الفقرة  فيما يتعلق باملراجعة الداخلية للحسا   )ب(
 ؛)٣، الفقرة انظر اجلزء الثاين من هذا التقرير (جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا السابعة    

 .تعيني املراجع اخلارجي للحسابات -٨

معية، بناء على توصية الفريق ، صادقت اجل٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١ يف اجللسة السابعة، املعقودة يف -٣١
 من تقرير جلنة امليزانية واملالية ١٢٢، على التوصية الواردة يف الفقرة ٢٠٠٧العامل املعين بامليزانية الربناجمية لعام 

بتعيني املكتب الوطين ملراجعة احلسابات يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية مراجعا  حللسابات 
 ).٤٣ الفقرة انظر اجلزء الثاين من هذا التقرير،(). ٢٠١٠-٢٠٠٧( ثانية قوامها أربع سنوات ملدة

 تقرير جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا -٩

، استمعت اجلمعية إىل البيان املقدم من ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٣يف اجللسة األوىل، املعقودة يف  -٣٢
ونظرت اجلمعية يف التقرير املقدم . رئيسة جمللس إدارة الصندوق االستئماين للضحاياالسيدة سيمون فايل بصفتها 

 ٣٠ إىل ٢٠٠٥أغسطس / آب١٦عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا يف الفترة من 
 .، وأحاطت علما  هبذا التقرير))بالفرنسية فقط( Corr.1 و(٢٠٠٦ICC-ASP/5/8يونيه /حزيران

 انتخاب أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا -١٠

 أن يفتح ٢٠٠٦مايو / أيار١٦قرر مكتب مجعية الدول األطراف يف اجتماعه اخلامس عشر املعقود يف  -٣٣
يونيه / حزيران٥باب الترشيح لالنتخاب الثاين ألعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا يف الفترة من 

 ).ICC-ASP/5/28 (٢٠٠٦غسطس أ/ آب٢٧إىل 

وعمال  بالفقرة . ويف هناية هذه الفترة، مل تستوف الشروط الدنيا املطلوبة للترشيح يف عضوية جملس اإلدارة -٣٤
 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٩، مددت فترة الترشيح أربع مرات حىت ICC-ASP/1/Res.7 من القرار ٤
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، شرعت اجلمعية يف انتخاب أربعة ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ويف اجللسة السادسة، املعقودة يف  -٣٥
سبتمرب / أيلول٩ املؤرخ ICC-ASP/1/Res.7أعضاء جمللس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا وفقا  لقرارها 

٢٠٠٢: 
 )جنوب أفريقيا(رئيس األساقفة دزموند توتو 
 )بولندا(السيد تاديوش مازوفيسكي 

 )ترينيداد وتوباغو(ون روبنس. ر. السيد آرثر ن
 )فرنسا(السيدة سيمون فايل 

، مل تقم  اجلمعية باقتراع سري وانتخبت بالتزكية عضوا  ICC-ASP/1/Res.7 من القرار ١٠ووفقا  للفقرة  -٣٦
واحدا  من كل من جمموعة الدول األفريقية، وجمموعة دول أوروبا الشرقية، وجمموعة دول أمريكا الالتينية 

وبدأت مدة العضوية لكل عضو من أعضاء . ييب، وجمموعة دول أوروبا الغربية، ودول أخرىومنطقة الكار
 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١اجمللس البالغة ثالث سنوات اعتبارا  من 

ويف اجللسة السادسة، قررت . ويف هناية فترة الترشيح، مل يتقدم أحد للعضوية من جمموعة الدول اآلسوية -٣٧
 االنتخاب للمقعد املخصص جملموعة الدول اآلسوية إىل دورهتا اخلامسة املستأنفة اليت ستعقد يف اجلمعية تأجيل

 .٢٠٠٧يناير /هناية كانون الثاين

 تقرير الفريق العامل اخلاص  املعين جبرمية العدوان -١١

 بتقرير الفريق ، أحاطت اجلمعية علما ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣٠يف اجللسة السادسة، املعقودة يف  -٣٨
 وقررت، بناء على توصية الفريق العامل اخلاص، (ICC-ASP/5/SWGCA/1)العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان 

 بوقائع الدورة ICC-ASP/5/SWGCA/INF.1أن ترفق التقرير املتعلق باجتماع ما بني الدورتني الوارد يف الوثيقة 
 .) التقريرانظر املرفق  الثاين هبذا(اخلامسة للجمعية 

 اآلثار الطويلة األجل يف امليزانية النامجة عن النظام األساسي للمعاشات التقاعدية للقضاة -١٢

 اختذت اجلمعية قرارات تتعلق باآلثار ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١ يف اجللسة السابعة، املعقودة يف -٣٩
اشات التقاعدية للقضاة، وهي ترد يف اجلزء الثاين من الطويلة األجل يف امليزانية املترتبة على النظام األساسي للمع

  .)٧()٣٥ إىل ٣٠انظر اجلزء الثاين،  الفقرات (هذا التقرير 

 
 
 

ـ    ــــــــــ

 .٢٨ و٢٧، الفقرتان ICC-ASP/Res.3انظر أيضا، يف اجلزء الثالث من هذا التقرير، القرار  )٧( 
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  العامشروط خدمة وتعويض املدعي العام ونواب املدعي -١٣

، اختذت اجلمعية قرارات تتعلق بشروط ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١يف اجللسة السابعة، املعقودة يف  -٤٠
انظر اجلزء الثاين، الفقرات (خدمة وتعويض املدعي العام ونواب املدعي العام، وترد يف اجلزء الثاين من هذا التقرير 

  .)٨()٤٠ إىل ٣٧من 

 مباين احملكمة -١٤

، أحاطت اجلمعية علما  بتقرير الفريق ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣٠جللسة السادسة، املعقودة يف يف ا -٤١
ديسمرب   / كانون األول ١ويف جلستها السابعة، املعقودة يف    ). ICC-ASP/5/WGPP/1 (العامل املعين باملباين الدائمة

ـاه، يف مجلـة أمـور، بقرارهـا   ذك رت مبقتض الذي   ICC-ASP/4/Res.1 اعتمـدت اجلمعيـة القرار     ٢٠٠٦
ICC-ASP/4/Res.2 ،الذي أكد أن احملكمة بوصفها مؤسسة قضائية دائمة تتطلب مباين دائمة ذات طابع وظيفي 

وطلبت إىل احملكمة، دون اإلخالل حبق اجلمعية يف اختاذ قرار هنائي يف هذا املوضوع، أن تركز فقط على إقامة مبان 
القرار . (ندر كازيرن، بغيـة متكني اجلمعية من اختـاذ قرار مستنري يف دورهتا املقبلة  حمـددة الغرض مبوقع الكسا  

ICC-ASP/4/Res.1  يف اجلزء الثالث من هذا التقرير١، الفقرة ،.( 

ويف هذا الصدد، طلبت اجلمعية إىل املكتب والدولة املضيفة واحملكمة اختاذ خطوات إضافية لتوفري املزيد من             -٤٢
 ).، يف اجلزء الثالث من هذا التقرير١، الفقرة  ICC-ASP/4/Res.1القرار  (املعلومات 

نظر احملكمة يف مسألة املباين املؤقتة       ) ٤٢ و ٤١انظر اجلزء الثاين، الفقرتان (يرد يف اجلزء الثاين من هذا التقرير     -٤٣
 .والقرارات اليت  اختذت يف هذا الشأن    

 ظفني واخلطة االستراتيجية للمحكمةالتقديرات املتعلقة باملالك من املو -١٥

، قررت اجلمعية، يف مجلة أمور، أن تدعو ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١يف اجللسة السابعة، املعقودة يف  -٤٤
احملكمة إىل االشتراك مع املكتب يف عملية التخطيط االستراتيجي للمحكمة وإىل مواصلة احلوار الذي بدأته مع 

اتيجية؛ وأوصت بأن يركز هذا احلوار على التنفيذ امللموس للخطة االستراتيجية وأن املكتب بشأن اخلطة االستر
يشمل، ليس على سبيل احلصر، القضايا الشاملة مثل موقع أنشطة احملكمة، وموقف الضحايا، وأنشطة التوعية 

، يف اجلزء الثالث    ICC-ASP/4/Res.2القرار (واالتصال اخلاصة باحملكمة، والعالقة بني اخلطة االستراتيجية وامليزانية 
 ).من هذا التقرير

 مقرر يتعلق مبوعد عقد الدورة املقبلة جلمعية الدول األطراف -١٦

 :قررت اجلمعية يف دورهتا الرابعة أن حتدد مدة النعقاد دورتيها السادسة والسابعة على النحو التايل -٤٥

بة إىل دورهتا السادسة، مبا يف ذلك  يف نيويورك بالنس٢٠٠٧مدة ال تقل عن أحد عشر يوما عام  -
 ما ال يقل عن ثالثة أيام ت كر س حصرا للفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان؛

ـ       ــــــــــ

 .٢٩، الفقرة ICC-ASP/Res.3انظر أيضا، يف اجلزء الثالث من هذا التقرير، القرار               )٨( 
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 بالنسبة إىل دورهتا السابعة ومدة ال تقل  يف مدينة الهاي٢٠٠٨مدة ال تقل عن مثانية أيام عام  -

  يف مدينة نيويورك بالنسبة إىل دورة مستأنفة ت كر س لالنتخابات ٢٠٠٩عن يومني عام 
 .)٩()٥٣، الفقرة ICC-ASP/4/Res.4القرار (

اف وطلبت اجلمعية إىل املكتب أن يع ني مواعيد حمددة وأن يقوم، تبعا  لذلك، بإبالغها إىل الدول األطر -٤٦
 ).، يف اجلزء الثالث من هذا التقرير٥١الفقرة ، ICC-ASP/Res.3القرار (

 مقررات تتعلق مبواعيد ومكان عقد الدورة املقبلة للجنة امليزانية واملالية -١٧

، أن تعقد جلنة امليزانية ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١قررت اجلمعية، يف جلستها السابعة املعقودة يف  -٤٧
، ودورة إضافية مدهتا مخسة أيام ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦ إىل ٢٣ا الثامنة يف الهاي يف الفترة من واملالية دورهت

 ). يف اجلزء الثالث من هذا التقرير، ٤٨، الفقرة ICC-ASP/5/Res.3القرار . (يف مواعيد ستقررها اللجنة

 مسائل أخرى -١٨

 ضيفةاتفاق املقر بني احملكمة اجلنائية الدولية والدولة امل )أ(

اعتمدت اجلمعيـة اتفـاق املقـر بني احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة والدولـة املضيفة وطلبت إىل  -٤٨
، املرفق الثاين، ICC-ASP/5/Res.3القرار (رئيس احملكمة أن يربم هذا االتفاق باسم احملكمة يف أقرب وقت ممكن 

 ).اجلزء الثالث من هذا التقرير

 ادة التوطني بعد انتهاء اخلدمةإع: شروط خدمة القضاة )ب(

انظر اجلزء (اختذت اجلمعية قرارات تتعلق باملسألة الوارد ذكرها عاليه ترد يف اجلزء الثاين من هذا التقرير  -٤٩
 ).٣٦الثاين من هذا التقرير، الفقرة 

 الصندوق االستئماين الشتراك أقل البلدان منوا  وبلدان نامية أخرى يف أعمال اجلمعية )ج (

أعربت اجلمعية عن تقديرها للنرويج وللمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ملا قدمتاه من  -٥٠
 .تربعات لفائدة الصندوق االستئماين ملشاركة أقل البلدان منوا وبلدان نامية أخرى يف أعمال اجلمعية

لصندوق االستئماين حلضور الدورة اخلامسة  وفدا  من ا٢٢وأحاطت اجلمعية علما  مع االرتياح باستفادة  -٥١
 .للجمعية

 
ـ    ــــــــــــ

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعـة،  )٩(
 الدوليــة، منشـورات احملكمـة اجلنائيـة (٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣ �نوفمرب / تشرين الثاين ٢٨الهاي، 

ICC-ASP/4/32( وانظر أيضا القرار . ٤١، اجلزء الثالث، واجلزء األول، الفقرةICC-ASP/5/Res.3،  الفقرتني  
 . يف اجلزء الثالث من هذا التقرير٥٠ و٣٨
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 اجلزء الثاين

 ، والوثائق ذات الصلة٢٠٠٧املراجعة اخلارجية للحسابات، وامليزانية الربناجمية لعام 
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 جعة اخلارجية للحساباتاملرا -ألف 

 أحاطت اجلمعية علما مع التقدير بتقريري مراجع احلسابات اخلارجي الواردين يف الوثيقتني -١

 ICC-ASP/5/2 و ICC-ASP/5/3 إىل ٢٢ والتعليقات ذات الصلة اليت أبدهتا جلنة امليزانية واملالية الواردة يف الفقرات 
 وأحاطت اجلمعية علما أيضا بأن اللجنة صادقت على التوصيات املقدمة . من تقريرها عن أعمال دورهتا السابعة٢٤

 .من املراجع اخلارجي للحسابات ورأت أن احملكمة ينبغي أن تكفل تنفيذها بالكامل

 من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال ٢٤ و٢٣وصادقت اجلمعية على التوصيات الواردة يف الفقرتني  -٢
لتني تشريان عموما إىل توصيات املراجع اخلارجي للحسابات وخصوصا إىل ضرورة تشكيل جلنة دورهتا السابعة ال

مراجعة احلسابات باحملكمة وتعزيزها بتعيني أغلبية من املمثلني اخلارجيني املستقلني هبا وإضافة جدول بشأن التقدم 
 .احملرز يف تنفيذ التوصيات السابقة بالتقارير املقبلة

 الداخلية للحساباتاملراجعة  -باء

أحاطت اجلمعية علما مع التقدير بشكل ومضمون تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابـات الوارد يف  -٣
 من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن ٢٧  كما أحاطت علما  بالتوصيات الواردة يف الفقرة ICC-ASP/5/5الوثيقة 

 .أعمال دورهتا السابعة

 بشأن عرض امليزانية وعملية امليزنةتبادل اآلراء  -جيم

 .ناقشت اجلمعية املسائل املتعلقة بإعداد امليزانية وعرضها -٤

وبينما أقرت اجلمعية بوجود حتسن كبري يف عرض امليزانية باملقارنة بالسنوات املاضية فقد رأت أنه ميكن  -٥
 .حتقيق املزيد من التحسينات يف املستقبل

عن ارتياحها للتفاصيل الواردة يف مشروع امليزانية الربناجمية ورأت أن هذه وأعربت اجلمعية عموما  -٦
وأبديت مع . التفاصيل  أساسية لتمكني جلنة امليزانية واملالية ومجعية الدول األطراف من ممارسة دورمها بطريقة فعالة

لق بأنشطة حمددة، كيف أهنا جديرة ذلك الرغبة يف أن تعكس املقترحات املتعلقة بامليزانية على حنو مالئم، فيما يتع
 .بالتنفيذ وأن تدرج بيانات موجزة لسياسات احملكمة املتعلقة بأنشطة معينة يف الوثائق

. وشجعت اجلمعية احملكمة على النظر يف أفضل الوسائل املتاحة للمقارنة بني السنوات املالية بصورة فعالة -٧
 .در اإلمكان، على النهج املتعدد السنوات يف تقدمي امليزانيةودعت اجلمعية احملكمة أيضا إىل االعتماد، بق

ونظرت اجلمعية كذلك ىف إمكانية حتقيق املرونة، ليس داخل كل برنامج رئيسي فحسب، ولكن فيما بني  -٨
ختل ورأت أن الفكرة تستحق املزيد من البحث من قبل جلنة امليزانية واملالية طاملا أهنا لن . الربامج الرئيسية أيضا
 .بفعالية قرارات اجلمعية

وتؤدي جلنة امليزانية واملالية دورا . وأكدت اجلمعية على أمهية الدور الذي يقوم به احلوار يف عملية امليزنة -٩
. حامسا يف هذا اجملال بوصفها هيئة اخلرباء املختصة اليت تسترشد اجلمعية بتقاريرها وتوصياهتا عند مناقشة امليزانية
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 الوقت، بأن بوسع  الدول األطراف أن تسعى لتنظيم أنشطة مهيكلة على حنو أفضل تسمح هلا وسلمت يف نفس
 . مبمارسة مسؤولياهتا عن املسامهة يف هذا التبادل البن اء

 ٢٠٠٧  النظر يف امليزانية الربناجمية املقترحة للمحكمة لعام -دال

 والتقارير ذات الصلة الصادرة عن جلنة امليزانية ٢٠٠٧نظرت اجلمعية يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  -١٠
 .واملالية

. والحظت اجلمعية الكفاءة والتوقيت احلسن اللذين اتسم هبما إعداد احملكمة مليزانيتها الربناجمية املقترحة  -١١
ورحبت . لحساباتوأشادت اجلمعية أيضا بالعمل القي م الذي قامت به جلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجي ل

اجلمعية باحلوار اإلجيايب اجلاري بني احملكمة وجلنة امليزانية واملالية وبالتحليل الذي ينم  عن اخلربة والذي وف ره كل من 
 .جلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجي للحسابات بشأن مشروع امليزانية الربناجمية واملسائل ذات الصلة

احملكمة ال تزال، بوصفها مؤسسة حديثة نسبيا ، مؤسسة غري تشغيلية بصورة كاملة وسلمت اجلمعية بأن  -١٢
وأعربت مع ذلك عن القلق للزيادة الكبرية املقترحة يف امليزانية . حىت اآلن، ولذلك فإهنا يف حاجة إىل موارد جديدة

 . سنة بعد أخرى

ت بالتايل أنه ميكن املوافقة على توصيات اللجنة وسل مت اجلمعية بأمهية تقرير جلنة امليزانية واملالية ورأ -١٣
 . إمجاال  دون تغيري

ووافقت اجلمعية على اعتماد امليزانية الربناجمية املقترحة املعدلة، حسب االقتضاء، باستثناء املواضع اليت  -١٤
ه ميكن االستفادة من وركزت املناقشة على عدد من القضايا احملددة اليت رأت اجلمعية أن .يشار فيها إىل خالف ذلك
 .زيادة توضيحها ومناقشتها

 التوصيات ذات الطبيعة العامة -١

 اخلطة االستراتيجية لتكنولوجيات املعلومات واالتصال )أ(

أحاطت اجلمعية علما مع التقدير بأنه بناء على توصية مجعية الدول األطراف يف دورهتا الرابعة بأن تضع  -١٥
جيات املعلومات واالتصال تتوافق مع األهداف الرئيسية اليت تتوخاها، وضعت احملكمة احملكمة استراتيجية لتكنولو

وهذه أيضا خطوة فعالة حنو االمتثال للبند ). ICC-ASP/5/7(خطة استراتيجية لتكنولوجيات املعلومات واالتصال 
 يعتمد عليه حبيث يدعم إدارة  من الئحة احملكمة اليت تقتضي من احملكمة أن تقيم نظاما إلكترونيا آمنا وفعاال٢٦

والحظت اجلمعية أيضا أن جلنة امليزانية واملالية، على الرغم من . شؤوهنا القضائية والتشغيلية اليومية، وييسر إجراءاهتا
ارتياحها لعدد من مالمح اخلطة االستراتيجية إال أهنا أعربت أيضا عن بعض القلق فيما يتعلق بأسلوب الترخيص 

 .ة الربنامج املقترحاملايل ومراقب
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وعلمت اجلمعية من البيانات اليت أدىل هبا ممثلو احملكمة وجلنة امليزانية واملالية ومن املشاورات اليت أجريت    -١٦
معهم أن من املقرر أن تعاجل  اآلثار املترتبة على متويل اخلطة االستراتيجية لتكنولوجيات املعلومات واالتصال بعمق 

 .٢٠٠٧أبريل / ستعقد بني اللجنة واحملكمة اعتبارا من الدورة املقبلة للجنة يف نيسانيف االجتماعات اليت

 من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن ٣٤وبناء على ذلك صادقت اجلمعية على التوصية الواردة يف الفقرة  -١٧
طة االستراتيجية لتكنولوجيات املعلومات أعمال دورهتا السابعة وأحاطت علما  بأن اآلثار املالية املترتبة على تنفيذ اخل

 .واالتصال ستكون موضع حوار متواصل بني احملكمة واللجنة

 )التضخم(التكاليف احملددة مسبقا   )ب(

حمددة " مليون يورو بوصفه تكاليف ٩,١٧ ما جمموعه ٢٠٠٧تقترح احملكمة يف امليزانية املقترحة لعام  -١٨
وأوصت جلنة امليزانية واملالية .  عليها أو هي ناشئة عن قرارات سابقة اختذهتا اجلمعيةال متلك احملكمة السيطرة" مسبقا 

 .  مليون يورو للتضخم١ر٤٩ من تقريرها عن أعمال دورهتا السابعة بعدم املوافقة على ختصيص مبلغ ٥١يف الفقرة 

ورأت أن التخفيض الذي . هاواتفقت اجلمعية مع اللجنة خبصوص اآلثار العملية اليت ستؤدي إليها توصيت -١٩
أوصت به اللجنة ينبغي إقراره بوصفه خفضا  شامال  يف امليزانية اقتضته الظروف احملددة الراهنة وال ينبغي اعتباره 

 .سياسة عامة يف جمال التصدي لتكاليف التضخم

لى التوصية الواردة يف ونتيجة لذلك، ورهنا بالتحذيرات املشار إليها يف الفقرة السابقة، صادقت اجلمعية ع -٢٠
 . من تقرير اللجنة املشار إليه أعاله٥١الفقرة 

 عملية إعادة التصنيف )ج(

 وأهنا اقترحت توزيع ما بلغ ٢٠٠٧الحظت اجلمعية أن احملكمة تعتزم إجراء عملية إعادة تصنيف يف عام  -٢١
ة الزيادات يف التكاليف الناشئة عن إعادة  يورو بني الربامج الرئيسية األول والثاين والثالث لتغطي٤٨٣ ٠٠٠جمموعه 

 من تقريرها عن أعمال دورهتا السابعة، ٥٢ووافقت جلنة امليزانية واملالية، يف الفقرة . تصنيف الوظائف برفع رتبها
على أن من املفروض أن تتاح للمحكمة بعض املرونة فيما خيص ترفيع رتب بعض الوظائف يف إطار فترات امليزانية 

كدت أن عملية إعادة التصنيف هلا ما يربرها فقط يف احلاالت اليت حيدث فيها تغيري جوهري يف املهام ولكنها أ
وأوصت اللجنـة بعدم املوافقة على إعـادة تصنيف أي من الوظائف رهنا  بدراسة كاملة للنهج . واملسؤوليات

دة تصنيفها، وجتري هذه الدراسة يف دورة الذي تقترحه احملكمة، مبا يف ذلك التربير املقدم لكل وظيفة يقترح إعا
ابريل على /وأوصت اللجنة بأن تأذن هلا اجلمعية يف أن توافق يف دورهتا لشهر نيسان. ابريل اليت تعقدها اللجنة/نيسان

ومن شأن هذا اإلجراء أن يسمح للمحكمة باملضي قدما  يف . إعادة التصنيف حيثما تعتقد أن هناك مربرا  قويا  لذلك
 فيما يتيح للجمعية فرصة إعادة النظر يف ٢٠٠٧ات إعادة التصنيف اليت هلا ما يربرها حبلول أواسط عام عملي

 ٢٠٠٧وأوصت اللجنة أيضا  بعدم إدراج املبالغ املقترحة يف ميزانية عام . الوظائف املعاد تصنيفها يف دورهتا السادسة
 . تستلزم اعتمادات حمددة ألهنا ال تتوقع أن تسفر عملية إعادة التصنيف عن تكاليف

وأيدت اجلمعية آراء اللجنة الواردة يف الفقرة أعاله وأكدت أن عمليات إعادة التصنيف ستنطبق حسب  -٢٢
 .مفهومها على الوظائف العادية فقط وليس على وظائف املوظفني املنتخبني
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تقرير اللجنة وأذنت للجنة  من ٥٢وبناء على ذلك، صادقت اجلمعية على التوصية الواردة يف الفقرة  -٢٣
أبريل، يف املوافقة على إعادة التصنيف حيثما تعتقد اللجنة أن هناك مربرا /بالشروع، يف دورهتا اليت ستعقد يف نيسان

 .قويا  لذلك

 التوصيات احملددة بشأن كل برنامج من الربامج الرئيسية  -٢

 قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث )أ(

 ازتكاليف االحتج

 من تقرير جلنة امليزانية ٧٥ و٧٤برزت النقاط الرئيسية التالية من املناقشة اليت أجرهتا اجلمعية للفقرتني  -٢٤
فيلزم إيداع احملتجزين التابعني للمحكمة يف جناح مستقل بوضوح مبباين السجن وينبغي أن يكون هذا . واملالية

وختتلف . ة، وفقا لالئحة احملكمة، عن سالمة وأمن احملتجزيناجلناح حتت إشراف احملكمة ألن احملكمة هي املسؤول
. أيضا الئحة احملكمة يف بعض اجلوانب عن نظام االحتجاز يف الدولة املضيفة أو احملاكم اجلنائية الدولية األخرى

من والرعاية وتواجه احملكمة نتيجة لذلك تكاليف كبرية لتوفري املوظفني املتعددي اللغات واخلدمات األساسية مثل األ
 ١٢وأحاطت اجلمعية علما باجلهود املبذولة حاليا لتحقيق وفورات عن طريق ختفيض عدد الزنزانات من . الطبية

 . زنزانات٦زنزانة إىل 

 ثالثا من تقرير ٧٥ومع مراعاة النقاط املشار إليها أعاله، أحاطت اجلمعية علما بالتوصية الواردة يف الفقرة  -٢٥
 .يه أعالهاللجنة املشار إل

 تكاليف الترمجة

 من تقريرها عن أعمال دورهتا ٧٦فيما يتعلق بالتوصية اليت قدمتها جلنة امليزانية واملالية والواردة يف الفقرة  -٢٦
السابعة، شد دت اجلمعية على األمهية اجلوهرية خلدمات الترمجة الفورية والترمجة التحريرية املتسمتان بالفعالية 

مها إىل احملكمة لتكون مؤسسة متعددة اللغات ومن مث متعددة الثقافات ذات بعد عاملي حق إىل وحبسن توقيت توفري
. والحظت اجلمعية، يف هذا الصدد، أن هناك تأخريا  كبريا  يف ترمجة بعض الوثائق اليوم. جانب رؤيتها كذلك

اجلمعية أن بالوسع استيعاب التكاليف وأخذا  بعني االعتبار املرونة القائمة بصدد الربنامج الرئيسي الثالث ترى 
 .اإلضافية يف إطار الربنامج الرئيسي الثالث هذا

 وحدة الضحايا والشهود

ولدى النظر يف التوصية . سل مت اجلمعية بأن قضايا الضحايا والشهود هي قضايا من صلب أنشطة احملكمة -٢٧
أعمال دورهتا السابعة، الحظت اجلمعية األمهية اليت يكتسيها  من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن ٧٧الواردة يف الفقرة 

والحظت اجلمعية أيضا  أن . وجود وظائف من الفئة الفنية، إذ أن بعض اخلربات احملددة مستصوبة يف هذا امليدان
ان بالضحايا الزيادة املقترحة يف تكاليف السفر أريد هبا تغطية جانب من التكاليف احملددة اليت تتكبد يف سبيل اإلتي

واعتبارا  حلقيقة أن التكاليف اإلضافية هي تكاليف حمدودة نسبيا  مقارنة باملبلغ املتاح يف . والشهود إىل موقع احملكمة
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امليزانية يف إطار الربنامج الرئيسي الثالث، ووجود مرونة قائمة رأت اجلمعية أن هذه التكاليف ميكن استيعاهبا يف 
 .ذكورإطار الربنامج الرئيسي امل

 التوعية 

الحظت اجلمعية أن التوعية، وبالذات التبادل التفاعلي مع اجملتمعات املتأثرة، يشكل عنصرا  أساسيا  من  -٢٨
وأشـارت اجلمعية، لـدى نظـرها يف اخلطـة االستراتيجيـة للتوعية . عناصر إجناز احملكمة ملهمتهـا بنجـاح

من وضع استراتيجية توعوية وفقا  ملا تقتضيه الظروف امللموسة اليت إىل أنه كان ال بد ) ICC-ASP/5/12الوثيقة (
وسلمت اجلمعية بأن . حتف بكل حالة على حدة، من خالل اتصال تفاعلي مع الفئات املستهدفة وأصحاب املصلحة

ات األداء إال أهنا رأت أنه ينبغي للمحكمة أن حتسن مؤشر. من الصعوبة مبكان قياس تأثري التوعية قياسا  موضوعيا 
وشد دت مرة أخرى على الدور الرئيسي الذي . لكي يتيسر التقييم األفضل ملدى ما أجنز من األهداف اليت وضعت

ولذلك اتفقت اجلمعية يف . تضطلع به جلنة امليزانية واملالية يف مساعدة احملكمة على تنفيذ اخلطة االستراتيجية للتوعية
 من تقريرها عن أعمال دورهتا السابعة وحثت احملكمة ٣٢ و٣١نة يف الفقرتني الرأي مع املالحظات اليت أبدهتا اللج

ولدى النظر يف التوصية الواردة يف . على املزيد من تطوير نظام للتقييم أكثر دقة، يتمشى مع كثافة األنشطة التوعوية
عية إعادة ختصيص املبلغ الذي طلبته  من التقرير، ونظرا  ألمهية التوعية يف هذه املرحلة احلامسة، قررت اجلم٧٩الفقرة 

 .احملكمة أصال 

 االستثمار يف مباين احملكمة: الربنامج الرئيسي اخلامس )ب(

 .أدناه) د(٣يرجى الرجوع إىل التوصية الواردة يف البند  -٢٩

 التوصيات بشأن مسائل أخرى  -٣

 التقاعدية للقضاةاآلثار الطويلة األجل يف امليزانية املترتبة على نظام املعاشات  )أ(

 من تقرير جلنة امليزانية واملالية اليت تعىن مبختلف جوانب اآلثار ٩٦ إىل ٨٥نظرت اجلمعية يف الفقرات  -٣٠
 . الطويلة األجل املترتبة على نظام املعاشات التقاعدية للقضاة

ى توصية اللجنة بأن وفيما يتعلق بطلب العطاءات لتوفري نظام للمعاشات التقاعدية، صادقت اجلمعية عل -٣١
 .  لتأمني نظام املعاشات التقاعدية للقضاةAllianz/NLتقبل احملكمة العطاء املعروض من شركة 

  من القرار ٦وفيما يتصل مبسألة شروط املعاشات التقاعدية املطبقة على القضاة، ويف ضوء الفقرة  -٣٢
ICC-ASP/4/Res.9من تقريرها، أوصت اجلمعية بأن ٩٢ا اللجنة يف الفقرة ، وأخذا  بعني االعتبار املالحظة اليت أبدهت 

 أخذا  بعني االعتبار �تواصل اللجنة النظر يف قضية الشروط املتعلقة باملعاشات التقاعدية املطبقة على القضاة 
اذ قرار  بغية تزود اجلمعية باألدوات اليت متكنها من اخت�الطلبات اليت قدمتها احملكمة يف الفقرة املذكورة عاليه 

 .مستنري بشأن الشروط املتعلقة باملعاشات التقاعدية املطبقة على القضاة
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إىل جانب هذا، طلبت اجلمعية أيضا  إىل اللجنة مواصلة األخذ يف احلسبان بقابلية انطباق نظم املعاشات  -٣٣
عدية املتاحة، كيما يوفر للقضاة التقاعدية لقضاة احملاكم الدولية األخرى واخليارات األخرى املتعلقة باملعاشات التقا

الذين يعينون مستقبال  معاش تقاعدي يتالءم مع شروط خدمتهم ويكون خاليا  من التعقيد الذي ال موجب له 
بالنسبة للمحكمة كي تديره وميكن توفريه بتكاليف معقولة بالنسبة للدول األطراف، كما هو مذكور يف الفقرات 

  . من تقرير اللجنة٩٢ إىل ٨٨من 

وفيما فيما يتعلق بنظم املعاشات التقاعدية املطبقة على قضاة احملاكم الدولية، صادقت اجلمعية على توصية  -٣٤
اللجنة الداعية إىل تعديل النظام األساسي للمعاشات التقاعدية على النحو الذي يستبعد إمكانية تلقي فرد من األفراد 

 .عمل فيه قاضيا  يف حمكمة دولية أخرىمعاشا  تقاعديا  من احملكمة يف الوقت الذي ي

وقررت اجلمعية أيضا ، يف ضوء التوصية املذكورة أعاله، دعوة اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل النظر يف  -٣٥
تعديل النظام األساسي للمعاشات التقاعدية لقضاة حمكمة العدل الدولية، واحملكمة الدولية اجلنائية ليوغوسالفيا 

كمة اجلنائية الدولية لرواندا على النحو الذي يؤمن عدم تلقي أي قاض سابق من أي من احملاكم اآلنفة السابقة واحمل
 .الذكر معاشا  تقاعديا  يف الوقت الذي يعمل فيه قاضيا  لدى احملكمة اجلنائية الدولية

 إعادة التوطني بعد انتهاء اخلدمة: شروط خدمة القضاة )ب (

 من تقرير اللجنة وقررت عدم املوافقة على ١٠٠توصية الواردة يف الفقرة صادقت اجلمعية على ال -٣٦
وطلبت . التعديالت املقترح إدخاهلا على شروط خدمة القضاة وال أي زيادة يف امليزانية بالنسبة لاللتزامات املتراكمة

ا يف شروط خدمة القضاة اجلمعية أيضا  مواصلة إمعان النظر يف هذه املسألة يف السياق األعرض املتمثل يف نظره
 .الذين يعينون مستقبال 

 شروط خدمة وتعويض املدعي العام ونواب املدعي العام )ج (

 من تقرير اللجنة اليت تعىن بشروط خدمة وتعويض املدعي ١٠٧ إىل ١٠١نظرت اجلمعية يف الفقرات من  -٣٧
 .العام ونواب املدعي العام

 من تقريرها، قررت اجلمعية أن شروط ١٠٧ إىل ١٠٢جنة يف الفقرات ويف ضوء املالحظات اليت أبدهتا الل -٣٨
خدمة املدعي العام ونواب املدعي العام ونظام املعاشات التقاعدية اخلاص  هبم هي نفس الشروط السارية ونفس 

لنظام النظام الساري على وكيل األمني العام ومساعد األمني العام، على التوايل، على حنو ما هو مقرر مبوجب ا
املشترك لألمم املتحدة ومن مث وفقا  لطابع اخلدمة املدفوع عنها اشتراكات الذي يطبع الصندوق املشترك للمعاشات 

 .التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة

 : وقررت اجلمعية أيضا ، دون املساس مبا تقدم، ما يلي -٣٩

 يف االنضمام إىل الصندوق املشترك أن تدعو املدعي العام ونواب املدعي العام احلاليني إىل النظر )أ( 
 للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة؛ 
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أن تطلب إىل احملكمة االتصال بالصندوق اآلنف الذكر اللتماس موافقته على مشاركة املدعي العام  )ب( 
 ونواب املدعي العام احلاليني بأثر رجعي يف الصندوق؛

 يورو ٤٠٤ ٥٢٠، حبد أقصى يبلغ حنو ٢٠٠٦عام أن تستخدم األموال اليت مل تنفق من ميزانية  )ج( 
، إذا كان ما تقدم ICC-ASP/5/21باإلضافة إىل املبالغ االكتوارية احملسوبة، املشار إليها يف الوثيقـة 

هو احلل، للوفاء بكامل كلفة مشاركتهم ذات األثر الرجعي اعتبارا  من تاريخ مباشرهتم لعملهم 
 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١وحىت 

 . وأخريا  الحظت اجلمعية أيضا  أن مبدأ حيادية التكاليف ينطبق فيما خيص  فترات اإلجازة دون أجر -٤٠

 املباين املؤقتة وترتيبات األمن )د(

 من تقرير اللجنة اليت تعىن باملباين املؤقتة للمحكمة ١٢١ إىل ١١٦ و٨٤نظرت اجلمعية يف الفقرات  -٤١
ويف معرض نظرها يف هذا البند، استرعي نظرها إىل حقيقة أنه، باإلضافة إىل . ذه املباينوالترتيبات األمنية اخلاصة هب

أماكن العمل املؤقتة احلالية اليت تشغلها يف ثالثة أجنحة من مبىن األرك، فإن احملكمة تشغل حاليا  طابقني اثنني يف 
وهذا سيفي، إن . وقت الحق طابقني إضافينيمبىن هوفتورين وستمنح طابقا  ثالثا  يف القريب العاجل، وستتطلب يف 

 وهو املوعد الذي  ٢٠٠٨مارس / لغاية شهر آذار- من حيث املبدأ -مل تطرأ ظروف خاصة، باحتياجات احملكمة 
 .ستحصل فيه احملكمة على احليز املكتيب اإلضايف الكايف

 من ١٢١ و١١٩ و٨٤رات يف ضوء هذه االعتبارات، صادقت اجلمعية على التوصيات الواردة يف الفق -٤٢
، أخذا  بعني االعتبار ٢٠٠٧تقرير اللجنة ودعت احملكمة إىل إعادة حساب التكاليف املرتبطة باملباين املؤقتة يف عام 

حقيقة أن احملكمة لن تنتقل إىل املباين املشيدة من مواد مصنوعة مقدما  على النقيض مما كانت قد ارتأته يف ميزانيتها 
 .األصلية املقترحة

 تعيني املراجع اخلارجي للحسابات )ه(

 من تقرير اللجنة بتعيني املكتب الوطين ملراجعة ١٢٤صادقت اجلمعية على التوصية الواردة يف الفقرة  -٤٣
 احلسابات يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية مراجعا  للحسابات ملدة ثانية قوامها أربع سنوات

) ٢٠١٠-٢٠٠٧.( 

 العالقة مع احملكمة اخلاصة لسرياليون )و(

 من تقرير اللجنة املتعلقتني بالعالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية ١٢٧ و١٢٦نظرت اجلمعية يف الفقرتني  -٤٤
وأخذا  بعني االعتبار خاصة وجهة النظر القائلة بأن انتهاج هنج جتاري ال يتوافق مع ما . واحملكمة اخلاصة لسرياليون

 . من تقرير اللجنة١٢٧ق روح التعاون بني املنظمات الدولية، صادقت اجلمعية على التوصية الواردة يف الفقرة خيل
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 القرار - ٤

 بتوافق اآلراء القرار ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١اعتمدت اجلمعية، يف جلستها السابعة املعقودة يف  -٤٥
ICC-ASP/5/Res.4 وجدول ٢٠٠٧، وصندوق رأس املال العامل لعام ٢٠٠٧ية لعام امليزانية الربناجم: "املعنون ،

ويرد نص القرار ". ٢٠٠٧األنصبـة لتوزيع نفقـات احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، ومتويل االعتمادات لعام 
ICC-ASP/5/Res.4يف اجلزء الثالث من هذا التقرير . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


