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           اجلزء األول
         الوقائع
       مقدمة  -    ألف 

   )١ ( ،    ٢٠٠٤    مرب       سـبت  /       أيلـول    ١٠                                دورا الثالثة، املعقودة يف                                                وفقا ملقررها املتخذ يف اجللسة السادسة من        -   ١
                                                                          يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدورة الرابعة املستأنفة          )       اجلمعية (                           عقدت مجعية الدول األطراف     

   .    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين ٧ ٢     إىل   ٢٦   من          يف الفترة                   يف مقر األمم املتحدة 
                              كافة الدول األطراف يف نظام روما                    ، دعت أمانة اجلمعية  )٢ (                                       ووفقا للنظام الداخلي جلمعية الدول األطراف  -   ٢

  ى  ر                       بصفة مراقب الدول األخ      ة                               كما دعيت للمشاركة يف الدور      .                                                  األساسي إىل املشاركة يف الدورة الرابعة املستأنفة      
   .                                         اليت وقعت النظام األساسي أو الوثيقة اخلتامية

                        ة الرابعة املستأنفة ممثلو                                                          من النظام الداخلي، دعي أيضا للمشاركة بصفة مراقب يف الدور  ٩٢             ووفقا للمادة   -   ٣
                         عمال بـالقرارات ذات                                        قت دعوة دائمة من اجلمعية العامة                             الكيانات األخرى اليت تل    و            الدولية                   املنظمات احلكومية 

                       املدعوة إىل مؤمتر األمـم          األخرى                    واهليئات الدولية             اإلقليمية                                املنظمات احلكومية الدولية            ممثلي           ، فضال عن   )٣ (     الصلة
      ، أو   )    ١٩٩٨       يوليه   /   متوز  -       يونيه   /             روما، حزيران  (                                      املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية            مفوضني          لوماسي لل             املتحدة الدب 

   .                                                                                              املعتمدة لدى اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية أو اليت وجهت إليها الدعوة مجعية الدول األطراف

                  الـدول األطـراف                                     ، حضرت وشاركت يف أعمال مجعية              كذلك                       من النظام الداخلي     ٩٣               ووفقا للمادة     -   ٤
                                                                                                               املنظمات غري احلكومية املدعوة إىل مؤمتر روما، أو املعتمدة لدى اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدوليـة أو             
                                                                                              اليت هلا مركز استشاري لدى الس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة واليت تتصل أنشطتها بأنشطة احملكمة أو 

   .                   مجعية الدول األطراف ة                وجهت إليها الدعو            املنظمات اليت 

                                                                                            من النظام الداخلي، فإن الدول التالية اليت كانت قد دعيت خالل الـدورة الرابعـة                  ٩٤               ووفقا للمادة     -   ٥
                                                                                              حلضور أعمال اجلمعية، باستثناء تلك اليت أصبحت أطرافا يف النظام األساسي، قد واصلت احلضور بتلك الصفة يف 

                                          نستان، وتوفالو، وتونغا، وجـزر كـوك،        ا                                  اجلديدة، وباالو، وبوتان، وتركم                بابوا غينيا   :                          الدورة الرابعة املستأنفة  
                                                   

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي،   )١(
  .٥٢ الفقرة ، اجلزء األول،)ICC-ASP/3/25منشور احملكمة اجلنائية الدولية  (٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠- ٦

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل،   )٢(
، ) والتصويبA.03.V.2منشور احملكمة اجلنائية الدولية، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠- ٣نيويورك،  

  .اجلزء الثاين، جيم
  ،)٢٩- د (٣٢٣٧، و )٢٩- د (٣٢٠٨، و )٢٠- د (٢٠١١، و )٥ - د  (٤٧٧ و ،)٣ - د  (٢٥٣القرارات   )٣(

  ٤٦/٨ و ٤٥/٦ و ٤٤/٦ و ٤٣/٦ و ٤٢/١٠ و ٣٦/٤ و ٣٥/٣ و ٣٥/٢ و ٣٣/١٨ و ٣١/٣و ) ٣٠- د (٣٣٦٩و 
 ٥١/٦ و ٥١/١ و ٥٠/٢ و ٤٩/٢ و ٤٩/١ و ٤٨/٢٦٥ و ٤٨/٢٣٧ و ٤٨/٥ و ٤٨/٤ و ٤٨/٣ و ٤٨/٢  و٤٧/٤و 
 ٥٥/١٦١ و ٥٥/١٦٠ و ٥٤/١٩٥ و ٥٤/١٠ و ٥٤/٥ و ٥٣/٢١٦ و ٥٣/٦ و ٥٣/٥ و ٥٢/٦ و ٥١/٢٠٤ و
 ٥٨/٨٦  و٥٨/٨٥ و ٥٨/٨٤ و ٥٨/٨٣ و ٥٧/٣٢ و ٥٧/٣١ و ٥٧/٣٠ و ٥٧/٢٩ و ٥٦/٩٢ و ٥٦/٩١ و ٥٦/٩٠ و

  .٥٦/٤٧٥ واملقرر ٥٩/٥٣ و ٥٩/٥٢ و ٥٩/٥١ و ٥٩/٥٠ و ٥٩/٤٩ و ٥٩/٤٨و 
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                                                                                                            ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، ورواندا، وسانت كيـتس ونيفـيس،              
                 ديف، وموريتانيا،                    كرييبايت، ولبنان، ومل و .                                                                    وسوازيلندا، وسورينام، والصومال، وغرينادا، وغينيا االستوائية، وفانواتو

   .                                       وميامنار، ونياو، واليات ميكرونيزيا املوحدة
   .                                        ، قائمة الوفود يف الدورة الرابعة املستأنفةICC-ASP/4/INF.3               وترد يف الوثيقة   -   ٦

                                                                                                      وترأس الدورة الرابعة املستأنفة رئيس مجعية الدول األطراف، سـعادة السـيد برونـو سـتاغنو أوغـاريت              -   ٧
    ).         كوستاريكا (
   :                                      ر مكتب الدورة الرابعة بتشكيلته التالية     واستم  -   ٨

   :      الرئيس
  )         كوستاريكا (                          السيد برونو ستاغنو أوغاريت 

   :            نائبا الرئيس
   )      النمسا (                  السيد إروين كوبيش 

   )            جنوب أفريقيا (                      السيدة هلينجيوي مكيزي 
   : ة     املقرر

   )       رومانيا (                     السيدة ألينا أوروسان 
   :                بقية أعضاء املكتب

                                                                        مجهورية الكونغو الدميقراطية، ومجهورية كوريا، والـدامنرك، ورومانيـا،          و   ،                                    إستونيا، وبوليفيا، وبريو، وبيليز   
   .                                                                       وغامبيا، وفرنسا، وقربص، وكرواتيا، وكينيا، والنيجر، ونيوزيلندا، وهولندا              واجلبل األسود،              وساموا، وصربيا

  ،          أيرلنـدا     ، و     غندا  أو         األردن، و    :                 بالعضوية التالية           املستأنفة         لدورة                                          وواصلت جلنة وثائق التفويض عملها يف ا        -   ٩
   .       هندوراس   ، و     فرنسا   و              واجلبل األسود،                 وسلوفينيا، وصربيا  ،    بنن            وباراغواي، و

                                    وقدمت األمانـة العامـة اخلـدمات         .       اجلمعية     أمني                                                             وقام مدير أمانة اجلمعية، السيد ميدارد رويالمريا، مبهمة           -    ١٠
   .       للجمعية

                                     ، أقرت اجلمعية جدول األعمال التايل         ٠٠٦ ٢       يناير   /               كانون الثاين    ٢٦                                 ويف جلستها اخلامسة، املعقودة يف        -    ١١
(ICC-ASP/4/19):   

   .                 إقرار جدول األعمال  -   ١
   .                       الدول اليت عليها متأخرات  -   ٢
   .                                                وثائق تفويض ممثلي الدول يف الدورة الرابعة املستأنفة  -   ٣
   .            تنظيم األعمال  -   ٤
   .               انتخاب ستة قضاة  -   ٥
   .                                       انتخاب ستة أعضاء يف جلنة امليزانية واملالية  -   ٦
      أخرى      مسائل   -   ٧
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          املستأنفة                                                              النظر يف املسائل الواردة يف جدول أعمال اجلمعية خالل الدورة الرابعة  -    باء 
                         الدول اليت عليها متأخرات  -   ١

                      ، بأن اجلملة األوىل مـن      ٢٠٠٦       يناير /               كانون الثاين    ٢٦                                               أبلغت اجلمعية يف جلستها اخلامسة، املعقودة يف          -    ١٢
                             دولة طرفا قد قـدمت طلبـا     ١٧                     كما أبلغت اجلمعية بأن   .             دولة طرفا   ١٧              تسري على       ١١٢              من املادة     ٨        الفقرة  

                            مـن منطـوق القـرار        ٤٥                     ، وفقـا للفقـرة         ١١٢                  مـن املـادة       ٨                                  مبوجب اجلملة الثانية من الفقرة               باإلعفاء  
ICC-ASP/4/Res.4 .          الواردة من الدول األطراف السبع             اإلعفاء                                                ويف اجللسة نفسها، وافقت اجلمعية على طلبات                                  

           ومجهورية   ،                                                            باراغواي، وبوركينافاسو، وبوليفيا، ومجهورية ترتانيا املتحدة         ، و                    األرجنتني، وأوروغواي   :     الية      الت  ة   عشر
                                                            ، وجورجيا، ودومينيكا، وطاجيكستان، وغينيا، والكونغو، وليربيا،           الدميقراطية                                أفريقيا الوسطى، ومجهورية الكونغو 

   .                        ومالوي، والنيجر، وهندوراس
                                                                   داء إىل الدول األطراف اليت عليها متأخرات أن تسوي حساباا لدى احملكمة يف                         وجدد رئيس اجلمعية الن     -    ١٣

   .         يف حينها    ٢٠٠٦                                                              كما ناشد الرئيس كافة الدول األطراف أن تدفع أنصبتها املقررة لعام   .             أقرب وقت ممكن
   .                                                       وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة الرابعة املستأنفة  -   ٢

        وثـائق                                   ، اعتمدت اجلمعية تقرير جلنـة           ٢٠٠٦       يناير   /            كانون الثاين     ٢٧           ملعقودة يف                السابعة ا           يف جلستها   -    ١٤
    ).              من هذا التقرير       األول           انظر املرفق (        التفويض 

   .               انتخاب ستة قضاة  -   ٣
                                       ، قررت اجلمعية، بناء على توصية املكتب        ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ٢٦                               يف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف        -    ١٥

         كثر، عدد                                                                          د ألغراض انتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية، إىل أن حيصل، يف اقتراع أو أ                              أن تستمر أي جلسة تعق    
                              أغلبية ثلثي الدول األطـراف          على                                                    املقاعد املراد شغلها على أكرب عدد من األصوات و                                من املرشحني مساو لعدد     

                                    وا يف نفس اجللسة بصرف النظر عما                   قد انتخب         ً  بني قضاةً                                        وبناء عليه، يعترب مجيع املرشحني املنتخ       .     صوتة           احلاضرة وامل 
   .                   واحد أو أكثر من يوم                              إذا كان االقتراع قد استمر ليوم 

                                                                                               ويف اجللسة نفسها، أوصت اجلمعية بأال حيضر مجيع املرشحني يف قاعة االجتماع يف كل األوقات الـيت                   -    ١٦
   .                   جلمعية عملية التصويت ا         ختوض فيها 

                                          ، شرعت اجلمعية يف انتخاب سـتة قضـاة             ٢٠٠٦       يناير   /         ون الثاين    كان    ٢٦                                ويف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف        -    ١٧
   .ICC-ASP/3/Res.6                                                                                  للمحكمة اجلنائية الدولية وفقا لألحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي، وكذا من القرار 

   :                                                   وانتخب املرشحون التالون قضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية  -    ١٨

   ؛ )                                      باء، دول أوروبا الغربية ودول أخرى، ذكر        القائمة    ) (      أملانيا (   ول  ا        بيتر ك-     هانز   
   ؛ )                                               القائمة باء، دول أوروبا الغربية ودول أخرى، ذكر    ) (      فنلندا (           إركي كوروال   
   ؛ )                                 القائمة باء، الدول األفريقية، أنثى  )     غانا (              أكوا كوينيهيا   
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   ؛ )                               القائمة ألف، الدول اآلسيوية، ذكر   ) (            مجهورية كوريا (            هيون سونغ -     سانغ   
   ؛ )                                     القائمة ألف، دول أوروبا الشرقية، أنثى   ) (       بلغاريا (           يندافيلوفا            إكاتريينا تر  
    ).                                     القائمة باء، دول أوروبا الشرقية، أنثى   ) (     التفيا (             أنيتا أوشاكا   

                        ورقة منها أربع أوراق        ١٠٠                                           ويف هذه اجلولة، كان عدد أوراق االقتراع          .                              وأجرت اجلمعية اقتراعا واحدا     -    ١٩
  .      ً  صوتاً  ٦٧                                  دولة؛ وأغلبية الثلثني املطلوبة هي    ١٠٠                       نت الدول األطراف املصوتة                         ورقة اقتراع سليمة؛ وكا  ٩٦       ملغاة و

    ول،  ا ك  :                                                                                        وحصل املرشحون التالون على أكرب عدد من األصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة
       هيون -               ؛ وسونغ ، سانغ  ) ٢ ٧   ) (    غانا (                  ؛ وكوينيهيا، أكوا  )  ٧٣   ) (      فنلندا (               ؛ وكوروال، إركي  )  ٦٧   ) (      أملانيا (   تر  ي   ب-     هانز 

    ).  ٧٧   ) (     التفيا (                 ؛ وأوشاكا، أنيتا  )  ٨٢   ) (       بلغاريا (                          ؛ وتريندافيلوفا ،إكاتريينا  )  ٧٠   ) (            مجهورية كوريا (
                 مدة والية القضاة      بداية 
                                       ، قررت اجلمعية، بناء علـى توصـية            ٢٠٠٦       يناير   /            كانون الثاين     ٢٦                                ويف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف        -    ٢٠

       مـارس   /       آذار   ١١       ً      اعتباراً من         تسري                                                         ضاة احملكمة اجلنائية الدولية الذين انتخبتهم اجلمعية                                املكتب، أن مدة والية ق    
                                                                          كما قررت اجلمعية أن مدة والية قاض انتخب ليحل حمل قاض مل تنته مدة                .                              الذي يعقب تاريخ انتخام        ٢٠٠٦

   .                  ً                                       واليته تسري اعتباراً من تاريخ انتخابه ولبقية مدة تلك الوالية
                             عضاء يف جلنة امليزانية واملالية            انتخاب ستة أ  -   ٤

      من    ١١                                  ، استغنت اجلمعية، وفقا للفقرة          ٢٠٠٦       يناير   /            كانون الثاين     ٢٦                                 يف جلستها السادسة، املعقودة يف        -    ٢١
   :                                                                             ، عن االقتراع السري، وانتخبت بتوافق اآلراء األعضاء التالني يف جلنة امليزانية واملاليةICC-ASP/1/Res.5       القرار 

   )       أفريقيا   ) (   بنن (       كيندجي               السيد المرب داه   
   )                        أوروبا الغربية ودول أخرى   ) (        أستراليا (                  السيد ديفيد داتون   
   )             الدول اآلسيوية   ) (     األردن (                  السيد فوزي غرايبة   
   )             الدول اآلسيوية   ) (            مجهورية كوريا (           جاي هاهن -            السيد ميونغ   
   )                  دول أوروبا الشرقية   ) (        سلوفاكيا (                     السيدة إلينا سوبكوفا   
   )                                  دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   ) (        أوروغواي (           أرنيابال -                     السيد سانتياغو وينس  

        أبريـل   /       نيسـان    ٢١                                                                  ً                 ويف اجللسة نفسها، قررت اجلمعية أن تبدأ مدة عضوية األعضاء الستة اعتباراً من                -    ٢٢
   .                        الذي يلي تاريخ انتخام    ٢٠٠٦

            مسائل أخرى  -   ٥
                                         الصندوق االستئماين ملشاركة أقل البلدان منوا   ) أ (

                                                                                         عربت اجلمعية عن تقديرها آليرلندا وترينيداد وتوباغو وسويسرا وفنلندا ولكسمربغ واملكسيك واململكة  أ  -    ٢٣
                                                                                                         املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وهولندا واليونان لتربعها للصندوق االستئماين ملشاركة أقل البلدان منوا 

   .              يف أعمال اجلمعية
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                                                                    مندوبا قد استخدموا الصندوق االستئماين حلضور الـدورة الرابعـة          ٤ ٢                            والحظت اجلمعية بارتياح أن       -    ٢٤
       ً    منـدوباً    ١٧      ، وأن  ٥   ٢٠٠      ديسمرب  /          كانون األول   ٣     إىل      نوفمرب /           تشرين الثاين    ٢٨                            للجمعية، املعقودة يف الهاي من  

   .                                                                       آخر قد استخدموا الصندوق االستئماين حلضور الدورة الرابعة املستأنفة يف نيويورك
   ة           املباين املؤقت   ) ب (

                          ، يف التقرير املتعلق باملباين     ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ٢٧                                         ونظرت اجلمعية، يف جلستها السابعة املعقودة يف   -  ٢٥
                   انظر املرفق الثاين    (                                    وأدىل مندوب الدولة املضيفة ببيان        .                    والذي قدمته احملكمة    ) ICC-ASP/4/INF.2         الوثيقة   (        املؤقتة  

    ).                              انظر اجلزء الثاين من هذا التقرير   (ICC-ASP/4/Res.12                      واعتمدت اجلمعية القرار    ).               من هذا التقرير
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            اجلزء الثاين
                                قرار اعتمدته مجعية الدول األطراف

  
  ICC-ASP/4/Res.12       القرار 

   .              بتوافق اآلراء    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ٢٧                                       اعتمد يف اجللسة العامة السابعة املعقودة يف 
ICC-ASP/4/Res.12  

              املباين املؤقتة
           األطراف،             إن مجعية الدول

                             واملقدم من احملكمـة وكـذلك        ) ICC-ASP/4/INF.2         الوثيقة   (                                     بالتقرير املتعلق باملباين املؤقتة              ً  حتيط علماً   - ١
                                        بالبيان الذي أدىل به ممثل الدولة املضيفة؛

                                 الذي اختذه املكتب يف اجتماعه السادس        باملقرر    وICC-ASP/4/Res.4            من القرار   ٤٩    ً          عمالً بالفقرة      تقرر،  - ٢
                                                                     ، أن تناقش آلية املكتب ذات الشأن يف الهاي، بشكل مفتوح الباب،                ٢٠٠٥       ديسمرب   /              كانون األول   ٣      يف         املعقود

                                                                                                     مجيع القضايا ذات العالقة باملباين املؤقتة للمحكمة اجلنائية الدولية، على أن يكون اهلدف املباشر من ذلك هو تقدمي 
                       يف وقت الحق إىل جلنـة             ليحال                  لدول األطراف، و                 بالتشاور مع ا                                 لينظر فيه على وجه السرعة،                        تقرير إىل املكتب    

   .                امليزانية واملالية
                                                          ّ                                      ، أن تقوم جلنة امليزانية واملالية، يف أقرب وقت يناسبها، على أالّ يتجاوز ذلك تاريخ انعقاد دورـا           تقرر  - ٣

      قتـة     املؤ                         حلول فيما خيـص املبـاين                                                                            السادسة، بإسداء املشورة إىل الدول األطراف حول جدوى واستصواب أية           
  ّ                                                                           أالّ تتجاوز اليوم الواحد أي دورة استثنائية جلمعية الدول األطراف يـدعو                                                   للمحكمة اجلنائية الدولية، كما تقرر      

               ويـتم تسـديد     .                                     إىل عقدها لغرض النظر يف هذه املسـألة -                 وعند اللزوم    -                                  املكتب، على ضوء املشورة املسداة      
   .          االحتياطي                                                    التكاليف ذات الصلة بعقد أي دورة استثنائية من الصندوق
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  املرفق األول

  )١(تقرير جلنة وثائق التفويض

   )     األردن (                                         صاحب السمو امللكي األمري زيد رعد زيد احلسني  :      الرئيس  
                                                                                             قامت مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف جلستها العامة األوىل        -   ١

                                              من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف، بتعيني   ٢٥               ووفقا للمادة  ، ٥   ٢٠٠      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٨          املعقودة يف 
         أوغنـدا          األردن،    :                                     ، تتألف من الدول األطراف التالية                                      لرابعة ودورا الرابعة املستأنفة                               جلنة وثائق تفويض لدورا ا    

   .                 وفرنسا وهندوراس                  وصربيا واجلبل األسود                                  وأيرلندا وباراغواي وبنن وسلوفينيا 
   .            ، على التوايل    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ٢٧    و   ٢٦                        ة وثائق التفويض جلستني يف         وعقدت جلن  -   ٢
        مانـة              مذكرة من األ        ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ٢٧                       يف جلستها املعقودة يف                                وكان معروضا على اللجنة       -   ٣

                                                               بشأن وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف نظـام رومـا األساسـي        ،      ٢٠٠٦       يناير /               كانون الثاين    ٢٧       مؤرخة  
         املعلومات        اللجنة       رئيس          و استكمل  .                   جلمعية الدول األطراف                لرابعة املستأنفة                                     للمحكمة اجلنائية الدولية لدى الدورة ا

   .                الواردة يف املذكرة
                                                                                من املذكرة والبيان املتصل ا، وردت حىت وقت اجتماع جلنة وثائق التفويض،              ١                      وكما ورد يف الفقرة       -   ٤

     من   ٢٤                      بالشكل املطلوب يف املادة                      جلمعية الدول األطراف                الرابعة املستأنفة     دورة                              وثائق تفويض رمسية للممثلني يف ال
    :    يلي                 طرفا بياا كما      دولة  ٦٩                   النظام الداخلي، من 

                                                                                                           األرجنتني، األردن، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، أملانيا، أندورا، أوروغواي، أوغندا، أيرلندا،           
                                                                            ادوس، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بوركينا فاسو، بورونـدي،                                           أيسلندا، إيطاليا، الربازيل، برب   

                                                       وتوباغو، مجهورية تنــزانيا املتحـدة، اجلمهوريـة          د       ترينيدا                                           البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا، بريو،      
  ،                                                                                            الدومينيكية، مجهورية كوريا مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدامنرك

                                                                                                      دومينيكا، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سلوفاكيا، السنغال، السويد،            
                                                                                                         سويسرا، صربيا واجلبل األسود، غامبيا، غانا، غينيا، فرنسا، فنلندا، فيجي، قربص، كرواتيـا، كنـدا،               

                                يا العظمى وأيرلندا الشمالية،                                                                            التفيا، لكسمربغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطان       
   .               هولندا، اليونان  ،                                                                     منغوليا، ناميبيا، ناورو، النرويج، النمسا، النيجر، نيوزيلندا، هنغاريا

                            حىت وقت اجتماع جلنة وثائق             األمانة                                                 من املذكرة والبيان املتصل ا، أبلغت إىل          ٢                      وكما ورد يف الفقرة       -   ٥
                                                             الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية، املعلومات املتعلقة بتعـيني                                           التفويض، عن طريق الربق أو الفاكس من رئيس  

   :         التالية  ٣١  ل  ا                                            جلمعية الدول األطراف، وذلك من الدول األطراف              رابعة املستأنفة                             ممثلي الدول األطراف يف الدورة ال

                                                   
  .ICC-ASP/4/36         ً               صدر سابقا  بوصفه الوثيقة   )١(
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            ال، مجهورية      مارش              ليشيت، جزر  -                                                                             أستراليا، ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، باراغواي، بليـز، بوتسوانا، تيمور         
                                                                                                     أفريقيا الوسطى، مجهورية الكونغو الدميقراطية، جيبويت، زامبيا، سلوفينيا، سـرياليون، طاجيكسـتان،            

                                                    كمبوديا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، كينيـا،        )               البوليفارية -        مجهورية   (                         غابون، غيانا، فنـزويال    
   .   راس                                                       ليربيا، ليسوتو، مالطة، مايل، مالوي، موريشيوس، نيجرييا، هندو

                                                                                                       وأوصى الرئيس بأن تقبل اللجنة وثائق تفويض ممثلي مجيع الدول األطراف الواردة يف مذكرة األمانـة،                  -   ٦
                           من هذا التقرير ستبلغ      ٥                                                                                           على أن يكون مفهوما أن وثائق التفويض الرمسية للدول األطراف املشار إليها يف الفقرة               

   .                      إىل األمانة بأسرع ما ميكن
   :                                                         وبناء على اقتراح الرئيس، اعتمدت اللجنة مشروع القرار التايل  -   ٧

                       إن جلنة وثائق التفويض، ”
                                                                           وثائق التفويض لدى الدورة الرابعة املستأنفة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما         وقد فحصت  

                   من هذا التقرير؛ ٥   و ٤                                                      األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املشار إليها يف الفقرتني 

        ديسـمرب   /              كـانون األول  ٣                                يف جلستها الرابعة املعقودة يف         ،                           إىل أن اجلمعية اعتمدت            وإذ تشري   
   ؛ )٢ (                                                         ، تقرير جلنة وثائق تفويض املمثلني لدى الدورة الرابعة للجمعية    ٢٠٠٥

   . “                                         تقبل وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف املعنية  
   .                                                 واعتمد مشروع القرار الذي اقترحه الرئيس، دون تصويت  -   ٨

             انظر الفقرة   (                                                                                          وبعد ذلك اقترح الرئيس أن توصي اللجنة مجعية الدول األطراف بأن تعتمد مشروع قرار                    ٩
   .                                 ومتت املوافقة على االقتراح دون تصويت   ).        أدناه  ١١
   .                                                     ويف ضوء ما تقدم، يقدم هذا التقرير إىل مجعية الدول األطراف  -    ١٠

                         توصية جلنة وثائق التفويض
                                                                       ويض مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة                           توصي جلنة وثائق التف     -    ١١

   :                          باعتماد مشروع القرار التايل

                                                           بعة املستأنفة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي                                                وثائق تفويض املمثلني لدى الدورة الرا      ”
                         للمحكمة اجلنائية الدولية

                               ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،                                   إن مجعية الدول األطراف يف نظام روما األ  

                                                   
 الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة،  )٢(

، منشور احملكمة اجلنائية ICC-ASP/4/32 (٢٠٠٥ديسمرب /ن األولو كان٣ - نوفمرب / تشرين الثاين٢٨الهاي، 
  .، املرفق األول)الدولية
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        ديسـمرب   /                كـانون األول    ٣   يف           املعقودة            الرابعة،          جلستها                                 إىل أن اجلمعية اعتمدت، يف              إذ تشري   
   ؛ )٣ (                                                                            ، تقرير جلنة وثائق التفويض بشأن وثائق تفويض املمثلني لدى الدورة الرابعة للجمعية    ٢٠٠٥

                                     يض املمثلني لدى الـدورة الرابعـة                                                         يف تقرير جلنة وثائق التفويض بشأن وثائق تفو                 وقد نظرت   
                                         املستأنفة للجمعية ويف التوصية الواردة به،

   . “                           على تقرير جلنة وثائق التفويض      توافق   

                                                   
  .املرجع نفسه  )٣(
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  املرفق الثاين

                                                       بيان ألقاه ممثل الدولة املضي فة يف اجللسة السابعة للجمعية،
  )١(٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧املعقودة يف 

  

                                                         ً                             املتعلقة باملباين املؤقتة واليت قدمها ممثلو احملكمة وتلقينا مجيعاً تقرير احملكمة عن                                      لقد أصغينا إىل املعلومات     -   ١
                                                          ّ   اليوم ملناقشته بالتفصيل، ولكن من رأينا أنه ينبغي لنا أن نركّز،             يف هذا املقام                       وبوسعنا أن نكرس وقتنا   .           هذه املسألة

    وحنن   .                                 أن تضطلع مبهامها على النحو السليم      على       القدرة       لمحكمة  ل           فنضمن بذلك          ً املضي قدماً      على     ،     ً         بدالً من ذلك  
                                                                                        يف مسؤولية القيام ذا العمل والدولة املضيفة بطبيعة احلال ستضطلع هي األخرى مبسؤولياا يف هذا       ً         مجيعاً نشترك   

   .      املضمار
   :                   ُ                        وعليه، امسحوا يل أن أُبدي مالحظتني اثنتني فقط ومها  -   ٢

                                             ، إىل تعيني وتأجري مبىن األرك بوصفه أنسـب             ٢٠٠٢    ام                                       أن الدولة املضيفة عمدت، يف ربيع ع         ) أ (
                نظمة جديدة من    مل               اإليواء املؤقت              ، ولتوفري                                                            مبىن مؤقت بالنسبة للمحكمة وهي مل تكن قد وجدت وقتها         

        ، حبسـب          يـوفر                       هذا املبىن املخصص للمكاتب     وكان   . Eurojust                                     نوعها تابعة لالحتاد األورويب أال وهي      
                                    ً         ما يكفي من املرونة لكلتا املنظمتني أخـذاً بعـني         جبانب           مكتب    ١     ٠٠٠   و                              مقاييس اإليواء اهلولندية، حن   

    ).   ٢٢٠   حنو    (Eurojust       وملنظمة   )    ٦٠٠   حنو  (                                  االعتبار احلجم املفترض وقتها للمحكمة 

                                                                                             ويف األيام األوىل من وجود احملكمة، متثلت فرضية العمل اليت أخذت ا الدولة املضيفة فيمـا                   ) ب (
  .     ٢٠٠٨ /    ٢٠٠٧                   حبلول السـنتني         تتاح                                          حكمة يف القول بأن هذه املباين ميكن أن                                خيص املباين الدائمة للم   

           هو العـام                             أتى على ذكر تاريخ مستهدف     ٢٠٠٥      فرباير  /                                      ومشروع املقترح الذي قدمته احملكمة يف شباط 
        ً                                        ّ                                 واستناداً إىل الفرضيات املتعلقة بعدد التحقيقات املعقّدة وعدد حلقات االستماع قدمت احملكمة   .     ٢٠١٢
                        وأجرت الدولة املضـيفة      .          مبىن األرك       طاقة                             وهذا العدد يتجاوز بكثري       .  ١     ٣٠٠        قوامها                  طاقة كاملة        ً أيضاً

              ً        مع العمل أيضاً علـى  Eurojust  ل                                                         ، يف السنة املاضية مداوالت مكثفة بشأن توفري مبان دائمة      Eurojust و
                         ـه الدولة املضـيفة أن                                   باإلضافة إىل ذلك ومما أسفت ل       .       ّ                                      أن يوفّر بالتدريج حيز مكتيب إضايف للمحكمة      

   .    ٢٠٠٥                بعد صائفة عام Eurojust                                      مآل اخليار الواعد باإليواء الدائم ملنظمة     كان       الفشل 

                                 ُ                                                           على ضوء ما سلف بيانه امسحوا يل أن أُسلط األضواء على مجلة من العناصر اليت نرى أا ستسـاعد يف          -   ٣
   .                تناول هذه املسألة      عملية       توجيه 

       ّ        وكنـا سـلّمنا     .                           مسألة املباين املؤقتة للمحكمة         ، ناقشنا  )      اجلمعية (                   راف للسنة املاضية                   مجعية الدول األط        فخالل    -   ٤
ه على استيعاب النمو يف املالك                                                       الذي أقرته الدول األطراف ولو أمكننا              بالشكل                                                                          حبقيقة أن مبىن األرك احلايل ال طاقة ـل

                                                   
  .٢٠٠٦فرباير / شباط٢ هذا البيان يف تلقت األمانة  )١(
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                                             دعو إىل إجياد موقع بديل ميكن أن يسـتوعب                                                        وبناء على ذلك مت استخالص أن احلاجة املاسة ت          .                     استخدام املبىن بأسره  
   . ١     ٣٠٠                               يف غضون السنوات املقبلة حبد أقصاه             ، إن تقررت،                          الزيادات اإلضافية يف الطاقة

                               ُ                                             هناك أي اعتماد يف امليزانية كما قُدمت إىل الدول األطراف فيما خيص التكاليف اإلضافية               بيد أنه مل يكن   -   ٥
              وقررنا بصورة    .                                                        وهولندا من ناحيتها دافعت دون جدوى عن هذه املسألة          .  ني                        التواجد املتوخى يف موقع               النامجة عن   

   .                                                       ٍ مجاعية وقتها عدم ختصيص ميزانية إضافية تقترن مبوقع مؤقت ثاٍن
                                                                                                     وقررت اجلمعية بالفعل أن تطلب إىل الدولة املضيفة وإىل احملكمة مواصلة العمل العاجل صوب الظفـر                  -   ٦

                                     وكإجراء احتياطي اعتمدنا على املستويات   .                                 قصي احللول البديلة القابلة للدوام           فنحن بصدد ت  .               وذلك ما فعلناه  .   حبل
                     والعوامل احلرجة اليت     .       فرد  ١     ٣٠٠                                                                                 التقديرية املتعلقة باملوظفني كما قدمتها احملكمة وتتمثل يف طاقة كاملة قوامها            

ٍ                          موقع ثاٍن، وترتيبات أمنية مناسبة و  :          ً                   تلعب دوراً يف هذا اال هي                                    الذي يستغرقه التنقل بني كـال       الوقت       اختصار        
   .      املوقعني

         يظـل       ١٩٩٨                                                                                         وفيما خيص أي حيز مكتيب إضايف فإن العرض الدائم الذي قدمته الدولة املضيفة يف عام                  -   ٧
   .                فيما خيص مبىن األرك             مت التعامل ا                           بنفس الدرجة من السخاء اليت                   يتم التعامل معه      ً     قائماً وسوف

      علـى                           حتمله من التكاليف املترتبة                   يسع الدولة املضيفة     ما                 إمكانية ومدى                                  وهولندا راغبة كذلك يف تقصي        -   ٨
   .                             واقع وجود مكاتب يف موقعني خمتلفني

                                                                                                       وترى الدولة املضيفة أن من األساسي أن تؤدي هذه احملكمة مهامها على النحو الذي توختـه الـدول                    -   ٩
                                              ؤقتة اختذت هولندا خطوتني اثنتني لتأمني أداء                                     ُ                        لذلك وبالتوازي مع العمل الذي أُجنز خبصوص املباين امل          .       األطراف

   .                               احملكمة لوظائفها على النحو السليم
        َّ                                                                                 أوالمها متثَّلت يف حتمل الدولة املضيفة لكامل التكاليف املترتبة على استيعاب النمو يف املوظفني يف األشهر   -    ١٠

  املقبلة بتخصيص حي                   تاح فوراً للمحكمة   زمكتيب إضايف ي           ً                     .  نون أن ينتقلوا اعتباراً ـ    ُ        اجلُدد الذي            وبوسع املوظفنيعين ي ً                           
   .    ٢٠٠٦      فرباير  /      شباط ١   من 
   ً             ً                                                                                        فضالً عن ذلك ودرءاً ألية مشاكل فيما يتصل بالتدفق النقدي يف أي وقت أبدينا استعدادنا ألن نـوفر                    -    ١١

   .            مليون يورو   ٢,٥                             للمحكمة سلفة مالية قوامها حنو 
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  املرفق الثالث

  قائمة بالوثائق
              اجللسة العامة

ICC-ASP/4/19  جدول األعمال املؤقت                   
ICC-ASP/4/30   جلنة امليزانية واملالية      أعضاء        انتخاب                      
ICC-ASP/4/33  االنتخاب الثاين لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية                                          

ICC-ASP/4/33*  االنتخاب الثاين لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية                                          

ICC-ASP/4/33*/Corr.1  كمة اجلنائية الدولية تصويب                      االنتخاب الثاين لقضاة احمل                          

ICC-ASP/4/33/Add.1   إضافة  )     تابع (                                          االنتخاب الثاين لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية      

ICC-ASP/4/33/Add.1/Corr.1   إضافة وتصويب  )     تابع (                                          االنتخاب الثاين لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية             

ICC-ASP/4/34  دليل لالنتخاب الثاين  :                                  انتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية                    
ICC-ASP/4/35  القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال                                            

ICC-ASP/4/36   تقرير جلنة وثائق التفويض                        

ICC-ASP/4/L.6       مشروع تقرير مجعية الدول األطراف يف نظام رومـا األساسـي للمحكمـة                                                                
                 اجلنائية الدولية

ICC-ASP/4/L.7   اين املؤقتة للمحكمة اجلنائية الدولية                   مشروع قرار بشأن املب                                  

ICC-ASP/4/INF.2   تقرير عن املباين املؤقتة                       
ICC-ASP/4/INF.3              املندوبون إىل الدورة الرابعة املستأنفة جلمعية الدول األطراف يف نظام رومـا                                                                               

                                األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  ف                                                نخبة من قرارات الدورات السابقة جلمعية الدول األطرا

ICC-ASP/1/Res.4  إنشاء جلنة امليزانية واملالية                           

ICC-ASP/1/Res.5  إجراءات تعيني وانتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية                                                

ICC-ASP/2/Res.4  نفقات سفر والبدل اليومي ألعضاء جلنة امليزانية واملالية                                                   

ICC-ASP/2/Res.5  مدة والية أعضاء جلنة امليزانية واملالية                                    

ICC-ASP/3/Res.6  إجراءات تعيني وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية                                                

ICC-ASP/4/Res.4  دعم احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف                                             
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  املرفق الرابع

   وموجهة من وزير اخلارجية٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٥رسالة مؤرخة 
  )١(                                       للدولة املضي فة إىل رئيس مجعية الدول األطراف

    ٢٨ (                                                                                        خالل الدورة الرابعة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة        
                                                         ، نظرت الدول األطراف يف مسألة املباين الدائمة املقبلة          )    ٢٠٠٥       ديسمرب   /              كانون األول   ٣  –       نوفمرب   /            تشرين الثاين 

                                                       ولة املضيفة الدول األعضاء بالقرار الذي اتخذ علـى                                             وأثناء هذه الدورة، أبلغ ممثل الد       .                          للمحكمة اجلنائية الدولية  
   .                               املستوى احلكومي بشأن عرض مايل إضايف

   .                                                       ً                   وكان املقصود من هذه الرسالة إشعار مجعية الدول األطراف رمسياً بالقرار اآلنف الذكر  

                   ة ودائمة ومستقلة        ً                                                                                 وأخذاً بعني االعتبار األمهية اليت تكتسيها احملكمة اجلنائية الدولية بوصفها مؤسسة عاملي             
                                                                                                   حملاكمة مرتكيب اجلرائم اخلطرة املثرية لبالغ قلق اتمع الدويل، وبالنظر إىل طابع هذه احملكمة الفريد، آثرت حكومة 

   .                                                               ً      ً       ً         هولندا، وهي الدولة املضيفة للمحكمة اجلنائية الدولية، أن تقدم عرضاً مالياً إضافياً إىل احملكمة
   :                         ايف على النقاط التايل ذكرها                         ويشتمل هذا العرض املايل اإلض  

   .      يف الهاي  "                 أليكساندر كازيرن "                                              يهم العرض املباين اجلديدة املشيدة لغرض حمدد يف موقع   - ١
   .                               ً                           والدولة املضيفة ب هذه األرض جماناً وإن كانت تبقى هي املالكة هلا  - ٢
   .                                                            وسوف تتحمل الدولة املضيفة التكاليف املتصلة بتهيئة املوقع للبناء  - ٣
                                      أي تكاليف البناء والرسوم وتكاليف يئة  (                                           لتمويل تكاليف املباين اجلديدة املشيدة لغرض حمدد  و  - ٤

     ٢٠٠                                                                                      سوف تقوم الدولة املضيفة بإتاحة قرض ميسر الشروط باملبلغ الالزم يصل إىل حد أقصاه              )       الداخل
   .   ائة      يف امل   ٢,٥                                                          مليون يورو ويسدد على مدى فترة ثالثني سنة مبعدل فائدة مقدارها 

                                                                                سوف تتحمل الدولة املضيفة التكاليف اليت يقترن ا اختيار مهندس معماري؛ وسوف يـرأس     - ٥
   .                                                 عملية االختيار كبري املهندسني التابع للحكومة يف هولندا

                                                                                                        وحكومة هولندا تثق يف أن هذه اللفتة املالية اإلضافية هي لصاحل احملكمة وسوف تعمل على اختاذ قـرار                   
    .                          اين الدائمة املقبلة للمحكمة               متوازن بشأن املب

                                                   
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة          ً انظر أيضا    )١(

منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣ –نوفمرب / تشرين الثاين٢٨الرابعة، الهاي، 
ICC-ASP/4/32) ، البيان الذي أدىل به ممثل الدولة املضي فة يف اجللسة الثالثة للجمعية املعقودة ( باء –املرفق الثالث                                                                     

  ).٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢يف 
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  التذييل
  معلومات تتعلق بالعرض اهلولندي اإلضايف املتعلق باملباين الدائمة

  للمحكمة اجلنائية الدولية
                  املتصـل بـالعرض      )      احملكمة (                                                                           العرض اهلولندي اإلضايف املتعلق باملباين الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية            - ١

      ١٩٩٨             اهلولندي لعام 
                                                                         عرض املايل اإلضايف الصادر عن احلكومة اهلولندية فقط على التكاليف املتكبدة يف سبيل         ينطبق ال  -

ٍ                                                   تشييد مباٍن جديدة حمددة الغرض أي تكاليف البناء الشاملة                                                  وتشمل هذه التكاليف تكـاليف البنـاء         .          
                 داخل املبىن مبـا                                                                                      املباشرة واألتعاب اليت تدفع للمهندسني املعماريني واخلرباء االستشاريني وما يلزم لتهيئة         

                                                                 وهي ال تشمل التكاليف ذات الصلة باخلرباء االستشاريني للمحكمة وال باألثاث   .                 يشمل وضع الكابالت
   .                                                          وال باملرافق األساسية املنقولة التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية

                                                                     إذا ما تقرر أن يكون املبىن الدائم املقبل للمحكمة هو مـبىن موجـود                             وهذا العرض ال يسري       -
   .     ً          مسبقاً يتم تأجريه

                                                           ، بينت احلكومة اهلولندية أنه سيكون بوسـع احملكمـة أن               ١٩٩٨                           ومبقتضى العرض املايل لعام       -
        يونيـه   /          حزيـران   ٣٠          أي لغاية   (               ً                                                       تشغل املباين جماناً طيلة السنوات العشر األوىل من وجود هذه املؤسسة            

      يوليه  /      متوز  ١                        غله يف الفترة ما بني                                                                   وهذا معناه أن تكاليف إجيار وصيانة أي مكان مؤقت يتم ش             ).     ٢٠١٢
   .                 أي الدول األطراف-                                          واالنتهاء من املباين اجلديدة ستتحملها احملكمة     ٢٠١٢

                                         ً            ب الدولة املضيفة األرض جماناً مع أا تبقى هي املالكة هلا  - ٢
                                            حتت تصرف احملكمة بال مقابل ما اختذت احملكمة مـن                  أليكساندر كازيرن                 سوف يوضع موقع      -

                                                                           وجيب على احملكمة أن تتحمل التكاليف العادية النامجة عن استخدام امللكية             .         ً      ً      وقع مقراً دائماً هلا          ذلك امل 
                                                                         ً                   يعين ليس فقط التكاليف املتصلة بتهيئة األرض احمليطة باملبىن ألغراض مجاليـة ولكـن أيضـاً                 (        واملباين  

    ).                 الضرائب ذات الصلة
                      تحملها الدولة املضيفة                                            التكاليف املتصلة بتهيئة املوقع ألغراض البناء ست  - ٣

                                                                                        إن يئة املوقع ألغراض التشييد ينطوي، إن لزم األمر، على هدم املباين القائمة وإزالة ما باألتربة   -
                                                                                       وعادة ما تدخل هذه التكاليف يف عداد تكاليف البناء؛ ومع ذلك فهي لن تحمـل علـى               .           من ملوثات 

   .    إلضايف           ً                                  هولندا طبقاً لألحكام اليت ينص عليها العرض املايل ا

  )                        وتكاليف التزويق الداخلي       األتعاب                   أي تكاليف البناء و (                                           متويل تكاليف املباين اجلديدة املبنية لغرض حمدد     - ٤
                                    مليون يورو ويسدد على مـدى فتـرة      ٢٠٠                           ً                                   سوف توفر الدولة املضيفة قرضاً ميسر الشروط إن لزم مببلغ أقصاه     

           يف املائة   ٢,٥                         ثالثني سنة بسعر فائدة قدره 
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               ً                ً        ً                  مليون يورو حداً أقصى وليس مبلغاً مستهدفاً ألغـراض             ٢٠٠                               أن يعترب املبلغ املتمثل يف            ينبغي  -
                   يبلغ جمموع تكـاليف    ) ICC-ASP/4/23        الوثيقة  (        ً                   واستناداً إىل تقديرات احملكمة    .                        تكاليف البناء اإلمجالية  

                 ا املبلغ إال علـى             ال ينطبق هذ   :      مالحظة (                مليون يورو         ١١٤,٣               در كازيرن يف      ان                           البناء املتصلة مبوقع أليكس   
   .                        بيد أن هذه األرقام مل تؤكد   ).      املباين

                                                                                               سوف تكون احملكمة اجلنائية الدولية هي مالكة املباين اجلديدة حاملا يتم تشييدها وتنقل بصورة                -
            سنة على     ٣٠                                                       ومن الواضح أنه على إثر سداد القرض الذي يستغرق            .                               رمسية إىل احملكمة لكي تستخدمها    

                                   وسوف تتحمل احملكمة التكاليف املتصـلة    .                               لن تكون هناك حاجة لدفع أي إجيار                     أقساط سنوية متساوية  
                         والتكـاليف التشـغيلية       ).                             جبانب كافة املرافق الداخلية      ) (                 الصيانة والتجديد  (                         باحلفاظ على كال املبنيني     

   .                                       ً هي من مسؤوليات احملكمة كما هو الشأن حالياً  )                                  التموين والتنظيف واألمن وما إىل ذلك (

                                                                                 ني، يف الوقت املناسب، توفري ما يكفي من االعتمادات للوفاء ذه التكـاليف يف                       وسوف يتع   -
   .             ميزانية احملكمة

                                                                                                  سوف تتحمل الدولة املضيفة التكاليف املتصلة باختيار مهندس معماري، وسوف يرأس عملية االختيار               - ٥
                                     كبري املهندسني التابع للحكومة اهلولندية

                                          ً             تكاليف بناء؛ ومع ذلك ستتحملها هولنـدا وفقـاً           ا         يف بوصفه      ً                           غالباً ما يشار إىل هذه التكال       -
                                                                      وتنبغي مالحظة أن هذا ال ينطبق على األتعاب اليت تـدفع للمهنـدس               .                          ألحكام العرض املايل اإلضايف   

                وتعتزم هولنـدا    .                                                   وإمنا تنحصر يف التكاليف املتصلة بعملية االختيار ذاا    )                  املهندسني املعماريني  (         املعماري  
         وينبغـي    .                                                                            األطراف بالنهج الذي ستنتهجه يف هذه العملية وتنظيمها يف أقرب وقت ممكن                        إبالغ الدول   

          وسوف تصمم   .                                                                                         التعامل مع اختيار املهندس املعماري وإجناز اخلطط املتعلقة باملوقع اجلديد بشفافية كاملة          
              ميكن إشراكها،                                                                                        آلية إلبقاء الدول األطراف على علم باختيار املهندس املعماري وإجناز اخلطط اجلديدة و            

   .                          ، يف عملييت االختيار والتنفيذ       هي رغبت   إن 
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