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 الجزء األول
 الوقائع

 مقدمة- ألف

سي للمحكمة اجلنائية الدولية ر الذي اختذته مجعية الدول األطراف يف نظام روما األسااوفقا للقر - 1
ديسمرب /كانون األول  18يف جلستها اخلامسة من دورهتا التاسعة املعقودة يف "( اجلمعية"فيما يلي )

كانون   11إىل  11حدد املكتب الفرتة من  ،95/581، وبناء على مقرر اجلمعية العامة 1818
 .ديسمرب موعدا النعقاد الدورة العاشرة/األول

، دعا رئيس اجلمعية كافة الدول األطراف يف نظام روما (1)ظام الداخلي للجمعيةووفقا  للن- 1
كما د عيت إىل املشاركة يف الدورة بصفة مراقب الدول األخرى اليت . األساسي إىل املشاركة يف الدورة

 .وق عت على النظام األساسي أو على الوثيقة اخلتامية
، وجهت كذلك "(النظام الداخلي"فيما يلي )جمعية من النظام الداخلي لل 61ووفقا للمادة - 1

مراقب إىل ممثلي املنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى اليت  دعوات للمشاركة يف الدورة بصفة
، فضال عن ممثلي (1)تلقت دعوة دائمة من اجلمعية العامة لألمم املتحدة عمال بقراراهتا ذات الصلة

اإلقليمية وسائر اهليئات الدولية اليت د عيت حلضور مؤمتر األمم املتحدة املنظمات احلكومية الدولية 
أو ( 1660يوليه /متوز –يونيه /روما، حزيران)الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية 

 .املعتمدة لدى اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية أو اليت ت دعى من ق بل اجلمعية

من النظام الداخلي، حضرت أعمال اجلمعية وشاركت فيها املنظمات  61ك، وعمال باملادة كذل- 4
غري احلكومية املدعوة إىل مؤمتر روما واملسجلة لدى اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية أو اليت 

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

من النظام الداخلي، د عيت الدول التالية إىل حضور أعمال  64وفضال عن ذلك، ووفقا للمادة - 5
بابوا غينيا اجلديدة، باالو، بوتان، تركمانستان، توفالو، تونغا، مجهورية كوريا الشعبية : اجلمعية وهي

، كرييباسطية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، رواندا، سوازيلند، الصومال، غينيا االستوائية،  الدميقرا
 .، نيوي(املوحدة-واليات)لبنان، موريتانيا، ميامنار، مكرونيزيا 

                                                      
 18-1 الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك،( 1)

  .جيم - الثاين اجلزء، (Corr.1و ICC-ASP/1/3) 1881 سبتمرب/أيلول
-د)1196، و(16-د)1110، و(16-د)1180، و(18-د)1811، و(5-د)400، و(1-د)151قرارات اجلمعية العامة  (1)

، 40/1، و40/4، و49/0، و45/9، و44/9، و41/9، و41/18، و19/4، و15/1، و15/1، و11/10، و11/1، و(18
 ،51/9، و51/184، و51/9، و51/1، و58/1، و46/1، و46/1، و40/195، و40/110، و40/5، و40/4، 40/1و
، 59/61، و59/61، و59/68، و55/191، و55/198، و54/165، و54/18، و54/5، و51/119، و51/9، و51/5و
، 56/58، و56/46، و56/40، و50/09، و50/05، و50/04، و50/01، و50/11، و50/11، و50/18، و50/16و
، 94/111، و94/111، و94/1، و91/111، و91/111، و91/156، و91/41، و56/51، و56/51، و56/51و
 .59/405ومقرر اجلمعية  94/114، و94/111و
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 .ICC-ASP/10/INF.1وترد قائمة الوفود املشاركة يف الدورة يف الوثيقة - 9
الذي انتخب ( ليختنشتاين)األطراف السيد كريستيان ويناويسري وافتتح الدورة رئيس مجعية الدول - 0

 .1811 - 1880للفرتة 

، قرر املكتب أن يوصي بانتخاب 1811يوليه /متوز 19ويف اجللسة احلادية عشرة املعقودة يف - 0
ة السفرية وانتخبت اجلمعية بالتزكي. رئيسة للجمعية يف بداية دورهتا العاشرة( إستونيا)السفرية تينا إنتلمان 

 .تينا إنتلمان رئيسة للدورات من العاشرة إىل الثانية عشرة
ديسمرب /كانون األول  11وانتخبت اجلمعية املكتب يف جلستها العامة األوىل، املعقودة يف - 6

 :، لفرتة ثالث سنوات، على النحو التايل1811
 :الرئيسة

 )إستونيا)السيدة تينا إنتلمان 
 :نائبا الرئيس
 (غانا)كاندا السيد كني  

 (سويسرا)السيد ماركوس بورلني 
 :املقررة

 )شيلي)كيسادا   الكسندراالسيدة 
 :أعضاء املكتب اآلخرون

اجلمهورية التشيكية، مجهورية  ترينيداد وتوباغو،  الربتغال، الربازيل،األرجنتني، أوغندا، بلجيكا، 
  .ناليابا هنغاريا، ، نيجرييا،كندا فلندا، غابون، سلوفاكيا، شيلي، جنوب أفريقيا، ، ساموا،كوريا، 

، عي نت الدول التالية، وفقا 1811ديسمرب /كانون األول  11ويف اجللسة األوىل، املعقودة يف - 18
 :من النظام الداخلي، يف عضوية جلنة وثائق التفويض 15للمادة 

  ,ريا، غابون، فنلندا، كينيا، هنغاةبلجيكا، بنما، بريو، جزر كوك، اجلمهورية التشيكي
وقدمت األمانة خدماهتا إىل . ، مبهام أمني اجلمعيةفيالسيساجلمعية، السيد رينان  أمانةواضطلع مدير - 11

  .ةاجلمعي
، التزمت اجلمعية دقيقة صمت 1811 ديسمرب/كانون األول  11يف املعقودة ، األوىلويف اجللسة - 11

 .ةعيمن النظام الداخلي للجم 41للصالة والتأمل وفقا للمادة 
  (:ICC-ASP/10/1) األعمال التايلويف نفس اجللسة، أقرت اجلمعية جدول - 11

 .افتتاح الدورة من قبل الرئيس -1
 .دقيقة صمت للصالة والتأمل -1
 .إقرار جدول األعمال -1
 .الدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكاهتا -4
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 :العاشرةوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة  -5
 التفويض؛تعيني جلنة وثائق  (أ)
 .تقرير جلنة وثائق التفويض(ب)

 .تنظيم العمل -9
 .املناقشة العامة -0
 .تقرير عن أنشطة املكتب -0
 .تقرير عن أنشطة احملكمة -6

 .تقرير جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا -18
 .انتخاب رئيس احملكمة للدورات من العاشرة إىل الثانية عشرة -11
 .بعضوا يف املكت 10انتخاب نائبني للرئيس و -11
 .انتخاب ستة قضاة -11
 .انتخاب املدعي العام -14
 .انتخاب ستة أعضاء يف جلنة امليزانية واملالية -15
 .واعتمادها العاشرةالنظر يف ميزانية السنة املالية  -19
 .النظر يف تقارير مراجعة احلسابات -10
 .تعيني املراجع اخلارجي للحسابات -10
 .آلية الرقابة املستقلة -16
 .مباين احملكمة -18
 .م روما األساسيالتعديالت على نظا -11

 .متابعة املؤمتر االستعراضي -11

 .الدورة املقبلة جلمعية الدول األطراف مبوعدالقرار املتعلق  -11

 .القرارات املتعلقة مبواعيد ومكان انعقاد الدورات املقبلة للجنة امليزانية واملالية -14

 .ىمسائل أخر  -15

 رجة يف جدول األعمال املؤقت وتضمنت مذكرة مقدمة من األمانة القائمة املشروحة للبنود املد- 14
(ICC-ASP/10/1/Add.1.) 

جلسات عامة  جتتمع يف شكلعلى برنامج عمل وقررت أن  ،يف جلستها األوىل ،ووافقت اجلمعية- 15
 .1811الربناجمية لعام  بامليزانيةوأنشأت اجلمعية فريقا  عامال  معنيا   .وأفرقة عاملة

  .1811لفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية لعام منسقا  ل( فنلندا)كالوس كورونني   وعني  السيد- 19
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  العاشرةالنظر في المسائل المدرجة في جدول أعمال الجمعية في دورتها - باء

  الدول المتأخرة عن تسديد اشتراكاتها- 2

ملة األوىل اجل، أ بلغت اجلمعية بأن 1811ديسمرب /كانون األول  11يف اجللسة األوىل، املعقودة يف- 10
 .من نظام روما األساسي تنطبق على مخس دول أطراف 111من املادة  0الفقرة من 
 حساباهتاوجد د رئيس اجلمعية مناشدته الدول األطراف املتأخرة عن تسديد اشرتاكاهتا أن تسو ي - 10

كاهتا لعام وناشد الرئيس أيضا كافة الدول األطراف أن تسدد اشرتا . مع احملكمة يف أقرب وقت ممكن
 .يف الوقت املناسب 1811

من نظام روما األساسي، قدمت أربع دول متأخرة عن تسديد  111من املادة  0وعمال بالفقرة - 16
تشاد، وجزر القمر، : اشرتاكاهتا طلبا إىل اجلمعية من أجل إعفائها من فقدان حقها يف التصويت وهي

 .جلستها العامة الثانيةحيث قبلت اجلمعية طلباهتا يف وليبرييا وغابون، 

 العاشرةوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف في الدورة - 1

تقرير جلنة  اجلمعية، اعتمدت 1811ديسمرب /كانون األول  11، املعقودة يف العاشرةيف اجللسة - 18
 (.انظر املرفق األول هبذا التقرير)وثائق التفويض 

  المناقشة العامة- 3

ألقى كل من وكيلة األمني العام لألمم املتحدة، السيدة أشا روز ميجريو، وىل، يف اجللسة العامة األ- 11
، السيد أيان خامافخامة صاحب الو ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، السيدة نايف بيالي، 

رب ميسد/كانون األول  15امسة، املعقودة يف اخلالعامة  ةويف اجللس. اجلمعية كلمة على رئيس بوتسوانا،
ويف . ألقى صاحب السعادة السيد غيوم سورو، رئيس وزراء كوت ديفوار، كلمة على اجلمعية، 1811

ألقي ، 1811ديسمرب /كانون األول 15و 14املعقودة يف ، ثالثة والرابعة واخلامسةاجللسات ال
نيابة عن كندا واسرتاليا ) نيوزيلنداو واسرتاليا ، إسبانياو األردن، و أدىل ببيانات ممثلو األرجنتني، صابالسعادة 

بوتسوانا، و وبنغالديش، ، بلجيكاو الربازيل، و إيطاليا، و أوغندا، و أملانيا، و ، إكوادورو ستونيا، إو ، (ونيوزيلندا
وتنزانيا بريو، و ، (املتعددة القوميات –دولة )بوليفيا و ، (نيابة عن االحتاد األورويب) بولنداو بوركينا فاسو، و 
اجلمهورية و مجهورية أفريقيا الوسطى، و ليشيت، وتونس،  -وتيمورترينيداد وتوباغو، و ، (املتحدة -مجهورية)

سلوفاكيا، و وساموا، الدامنرك، و جنوب أفريقيا، و ، ورية الكونغو الدميقراطيةمجهو مجهورية كوريا، و التشيكية، 
رواتيا، وكفنلندا، و ني، والفلبفرنسا، و غواتيماال، و غانا، و  وغامبيا، صربيا،و سويسرا، و والسويد، سلوفينيا، و 

وملديف، املكسيك، و وماليزيا، لكسمربغ، و ليسوتو، و وخلتنشتاين، كينيا، و كولومبيا، و وستاريكا، وك
هنغاريا، و نيجرييا، و النمسا، و النرويج، و وناميبيا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، و 

جلنة و وأدىل أيضا  ببيانات ممثلو جامعة الدول العربية، . يابانالو الواليات املتحدة األمريكية، و وهولندا، 
منظمة العفو و أفغانستان، ديدهبان منظمة : الصليب األمحر الدولية، وممثلو املنظمات غري احلكومية التالية

 جيةاجلور الرابطةو الدولية، والتآلف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية، والفدرالية الدولية حلقوق اإلنسان،
ومنظمة رصد حقوق حبقوق األنسان وتعزيزها يف هندوراس، تعلقة ومركز البحوث املب، الشبا للمحامني
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 دينواجملتمع امل، REDRESSومنظمة ، والربملانيون من أجل عمل عامليومبادرة اجملتمع املفتوح،  إلنسان،ا
 .التونسي

  التقرير المتعلق بأنشطة المكتب- 4

، بالتقرير 1811ديسمرب /كانون األول  11، يف جلستها األوىل املعقودة يف أحاطت اجلمعية علما  - 11
والحظ . ، عن أنشطة املكتب(ليختنشتاين)الشفوي الذي قدمه الرئيس، السيد كريستيان ويناويسري 

اجتماعا من أجل مساعدة اجلمعية يف  18املكتب  ه منذ الدورة التاسعة، عقدالرئيس يف تقريره أن
 .األساسي طتها وفقا لنظام روماضطالع بأنشاال

تقدما كبريا يف املسائل اليت تدخل يف نطاق واليته، مبا يف ذلك يف  الفريق العامل يف الهايوأحرز - 11
وأوصى، يف مجلة أمور، بأن تدرج اجلمعية يف جدول أعماهلا اخلاص بدورهتا . املسائل املتعلقة بالتعاون

 .ونبشأن التعا خاصا   احلادية عشرة بندا  
وقدم توصيات يف القضايا ذات األولوية اليت قام بتحديدها املعين باحلوكمة  دراسيريق الفالونظر - 14

ونظر الفريق الدراسي . إىل اجلمعية، مبا يف ذلك توصيات بشأن تعديل القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
 . هذا الشأنيف املسائل املتعلقة بالتعويضات وقدم إىل اجلمعية توصيات يفأيضا  
ذلك متكن املكتب نتيجة لو  .طلوبةاملسائل املمشاورات بشأن  نيويورك الفريق العامل يف وأجرى- 15
 .يف نطاق واليتهبشأن املسائل اليت تدخل  إىل اجلمعية وصياتوتتقارير  تقدمي من
 111من املادة  1مبوجب الفقرة   أي مسألة متعلقة بالتعاونيفبالنظر ويف سياق مسؤولية اجلمعية - 19

ن الدائرة عوالقرارات ذات الصلة الصادرة  من النظام 00وعمال باملادة  ،من نظام روما األساسي
، يف اإلجراءات (خلتنشتاين)نظر املكتب، برئاسة السيد استيفان باريغا التمهيدية األوىل يف هذا الشأن، 

ملعاجلة توصيات بشأن اإلجراءات املتاحة  وقدم املكتب. كن اختاذها ملعاجلة حاالت عدم التعاونمياليت 
 .االتهذه احل

وفقا  يف أعماهلا لجمعية وهيئاهتا الفرعية لساعدة تقدمي امل وواصلت أمانة مجعية الدول األطراف- 10
بني األجهزة املختلفة بالتنسيق  ،حسب االقتضاء قامت األمانة أيضا ،و . ICC-ASP/2/Res.3للقرار 

 .درجة جبدول أعمال اجلمعية وغري ذلك من املسائل املتصلة بأعمال اجلمعيةللمحكمة يف املسائل امل
املوضوعية املستقلة واملساعدة اإلدارية تقدمي اخلدمات  وواصلت أمانة مجعية الدول األطراف - 10

 ةبة املراق، وجلن، وجلنة امليزانية واملاليةالفريق الدراسي املعين باحلوكمةو  ،للفريق العامل يف الهاي والتقنية
وساعدت األمانة يف تنسيق أعمال املكتب والفريق العامل يف نيويورك وقدمت  .املعنية باملباين الدائمة

 .التسهيالت الالزمة لسفر رئيسة اجلمعية ونشر املعلومات واالتصاالت
ذت ، اخت"التكامل"بشأن  RC/1ملؤمتر االستعراضي اوبناء على الوالية املنصوص عليها يف قرار - 16

أصحاب األمانة أيضا  إجراءات لتيسري تبادل املعلومات بني احملكمة والدول األطراف و 
وتضمن ذلك تعيني جهات التنسيق املعنية بالتكامل، وإجراء اتصاالت مع اجلهات . (1)اآلخريناملصلحة

                                                      
 .(ICC-ASP-20110802-PR707) 1811أغسطس /أب 1الصادر يف و بالتكامل  اصالبيان الصحفي اخل( (1
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ضا الوفاء بواليتها وواصلت األمانة أي. الفاعلة الرئيسية يف جمال التعاون، وإنشاء شبكة الكرتونية للتكامل
 .املتعلقة خبطة العمل

وعالوة على ذلك، تبادل الرئيس بعض األفكار الشخصية، ويرد النص الكامل هلذه األفكار يف  - 18
 ..http://tinyurl.com/ASP10-CW-CL :كلمته باملوقع التايل

  التقرير المتعلق بأنشطة المحكمة- 5

، إىل بيانات 1811ديسمرب /كانون األول  11ملعقودة يف استمعت اجلمعية يف جلستها األوىل، ا- 11
أوكامبو، املدعي العام  -والسيد لويس مورينوهيون سونغ، رئيس احملكمة، -أدىل هبا القاضي سانغ

 .(4)أنشطة احملكمةاملتعلق بويف اجللسة نفسها، أحاطت اجلمعية علما  بالتقرير . للمحكمة

  اني للضحاياتقرير مجلس إدارة الصندوق االستئم- 6

، استمعت اجلمعية إىل البيان 1811ديسمرب /كانون األول  11يف اجللسة األوىل، املعقودة يف - 11
ونظرت اجلمعية . الصندوق االستئماين للضحاياسة جملس إدارة يليزابيث ريهن رئإ الذي أدلت به السيدة

يوليه /متوز 1ين للضحايا للفرتة من يف التقرير املقدم عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق االستئما
 .، وأحاطت علما هبذا التقرير(5)1811يونيه /حزيران 18إىل  1818

  للدورات من العاشرة إلى الثانية عشرة الدول األطراف انتخاب رئيس جمعية- 7

 الدول األطراف، انتخبت اجلمعية، جلمعيةوقواعد اإلثبات  من النظام الداخلي 16وفقا للمادة - 11
( إستونيا)السيدة تينا إنتلمان ، 1811ديسمرب /كانون األول  11املعقودة يف  جلستها العامة األوىل،يف 

 .لجمعية للدورات من العاشرة إىل الثانية عشرةبالتزكية رئيسة ل

  عضوا في المكتب 28انتخاب نائبين للرئيس و- 8

عضوا يف  10معية نائبني للرئيس ومن النظام الداخلي للجمعية، انتخبت اجل 16عمال باملادة - 14
، اليت تشمل الدورات من العاشرة إىل الثانية عشرة 1811-1811املكتب لفرتة السنوات الثالث 

 :للجمعية، على النحو التايل

 :نائبا الرئيس

 (غانا)السيد كني كاندا 

 )سويسرا)ماركوس بورلني  السيد

 :املقررة

 (شيلي)كيسادا   الكسندراالسيدة 
 :كتب اآلخرونأعضاء امل

                                                      
(4) ICC-ASP/10/39.  
(5)

 ICC-ASP/10/14 . 
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اجلمهورية التشيكية، مجهورية  ترينيداد وتوباغو،  الربتغال، الربازيل،األرجنتني، أوغندا، بلجيكا، 
 هنغاريا، ، نيجرييا،كندا لندا،نف غابون، سلوفاكيا، شيلي، جنوب أفريقيا، ، ساموا،كوريا، 

 .اليابان

  انتخاب ستة قضاة- 9

، قررت اجلمعية، بناء على توصية 1811ديسمرب /كانون األول  11يف اجللسة الثانية، املعقودة يف - 15
من املكتب، ألغراض انتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية، أن تستمر أي جلسة للجمعية إىل أن حيصل 
العدد املطلوب من املرشحني مللء مجيع املقاعد، يف اقرتاع واحد أو أكثر، على أكرب عدد من األصوات 

وعليه، ينبغي اعتبار مجيع املرشحني الذين انت خبوا . لثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتةوعلى أغلبية ث
 .قضاة أهنم انتخبوا يف اجللسة ذاهتا بصرف النظر عما إذا استمر االقرتاع ليوم أو أكثر

ويف اجللسة ذاهتا، أوصت اجلمعية بأال يكون املرشحون حاضرين يف قاعة االجتماعات أثناء - 19
 .ية تصويت اجلمعيةعمل

، مضت 1811ديسمرب /كانون األول  19إىل  11ويف اجللسة الثانية، املعقودة يف الفرتة من - 10
اجلمعية يف انتخاب ستة قضاة للمحكمة اجلنائية الدولية وفقا لألحكام ذات الصلة من نظام روما 

 .ICC-ASP/3/Res.6األساسي، وكذا القرار 

 :أمساؤهم قضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية وانتخب املرشحون التالية- 10

جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، القائمة )أنطوين طوماس أكيناس كارمونا  (أ)
 (ألف، ذكر
 (جمموعة دول آسيا، القائمة باء، أنثى)سانتياغو -مريام ديفنسور (ب)

 (مة ألف، ذكرجمموعة الدول األفريقية، القائ)أوسوجي -تشيلي إيبوي (ج)

 (جمموعة دول أوروبا الشرقية، القائمة ألف، ذكر)روبرت فرمير  (د)
جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، القائمة )أولغا فينيسيا هرييرا كاربوتشيا  (ه)

  (ألف، أنثى

 .(9)(جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، القائمة ألف، ذكر)هوارد موريسون  (و)
غري  11، منها 110كان عدد البطاقات املودعة يف اجلولة األوىل،  . اقرتاعا 15وأجرت اجلمعية - 16

وكانت غالبية  دول 184وكان عدد الدول األطراف اليت أدلت بأصواهتا  ؛صحيحة 184و  ةصحيح
لبية وحصل املرشحون التالية أمساؤهم على أكرب عدد من األصوات وأغ. دولة 08الثلثني املطلوبة هي 

وأنطوين طوماس أكيناس كارمونا ( 06)سانتياغو -مريام ديفنسور: ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة
(01.)  

 180و  ةغري صحيحتسع بطاقات ، منها 119كان عدد البطاقات املودعة ويف اجلولة الثانية،  - 48
البية الثلثني املطلوبة هي وكانت غ دول 180وكان عدد الدول األطراف اليت أدلت بأصواهتا  ؛صحيحة

                                                      
 .ختصرات اإلنكليزية للمجموعات اإلقليميةال تنطبق هذه احلاشية على النص العريب لتعلقها بامل( 9)
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وأغلبية ثلثي ( 00)على أكرب عدد من األصوات ( اجلمهورية التشيكية)وحصل روبرت فرمير . دولة 01
  .الدول األطراف احلاضرة واملصوتة

 ةغري صحيحأي بطاقة منها مل تكن ، 186كان عدد البطاقات املودعة ويف اجلولة الثانية عشرة،  - 41
وكانت غالبية الثلثني  دول 186كان عدد الدول األطراف اليت أدلت بأصواهتا و  ؛صحيحة 186 كانتو 

على أكرب عدد من ( اجلمهورية الدومينيكية)وحصلت أولغا فينيسيا هرييرا كاربوسيا . دولة 01املطلوبة هي 
 .وعلى أغلبية ثلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة( 00)األصوات 

 185وتان غري صحيحبطاقتان ، منها 180كان عدد البطاقات املودعة ،  ويف اجلولة الثالثة عشرة- 41
وكانت غالبية الثلثني املطلوبة هي  دول 185وكان عدد الدول األطراف اليت أدلت بأصواهتا  ؛صحيحة

وعلى أغلبية ( 01)على أكرب عدد من األصوات ( اململكة املتحدة)وحصل هوارد موريسون . دولة 08
 .ف احلاضرة واملصوتةثلثي الدول األطرا

غري أي بطاقة منها مل تكن ، 114كان عدد البطاقات املودعة ويف اجلولة اخلامسة عشرة،  - 41
وعدد  دولة، 11املمتنعة عن التصويت  وكان عدد الدول األطراف ؛صحيحة 114كانت و ة صحيح

وحصلت شيلي . دولة 90وكانت غالبية الثلثني املطلوبة هي ، 181اليت أدلت بأصواهتا  الدول األطراف
وعلى أغلبية ثلثي الدول األطراف ( 181)على أكرب عدد من األصوات ( نيجرييا)أوسوجي  -إيبوي

 .احلاضرة واملصوتة

 بداية فرتة والية القضاة

، قررت اجلمعية، بتوصية من 1811ديسمرب /كانون األول  11يف اجللسة الثانية، املعقودة يف - 44
مارس /آذار 11ضاة احملكمة اجلنائية الدولية الذين انتخبتهم اجلمعية اعتبارا من املكتب، أن تبدأ والية ق

  .التايل لتاريخ انتخاهبم

 انتخاب المدعي العام- 20

، قرر املكتب أن يفتح فرتة الرتشيح النتخاب املدعي العام للمحكمة 1811فرباير /يف شباط- 45
 .ICC-ASP/3/Res.6بصيغته املعدلة مبوجب القرار  ICC-ASP/1/Res.2اجلنائية الدولية، وفقا للقرار 
وم ددت بقرار من رئيس اجلمعية  1811سبتمرب /أيلول 1يوليه و/متوز 11وفتحت فرتة الرتشيح ما بني 

واتفق املكتب على أن تكتمل عملية الرتشيح بأعمال جلنة البحث  .1811ديسمرب /كانون األول  6إىل 
اجلنائية الدولية، اليت أنشأها املكتب يف الدورة التاسعة جلمعية الدول مللء منصب املدعي العام للمحكمة 

ترشيح املدعي العام املقبل وانتخابه، "ووفقا لصالحيات اللجنة، ت كلف جلنة البحث بتيسري . األطراف
وتلقت  .1811 أكتوبر/تشرين األول 15يف  املكتب تقريرها إىلجلنة البحث قدمت و . (0)"بتوافق اآلراء

ومن  .فردا   51ة البحث أو وقفت خبالف ذلك على إعراب عن االهتمام أو توصيات للنظر فيها من جلن
امسا على قائمة املرشحني، أجرت جلنة البحث مقابالت مع مثانية مرشحني وهبدف تعيني مرشح  51

                                                      
 الوثيقة .االختصاصات -مة اجلنائية الدوليةجلنة البحث املعنية مبنصب املدعي العام للمحك: مكتب مجعية الدول األطراف (0)
 (ICC-ASP/9/INF.2) 5، الفقرة. 
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ربعة التالية بتوافق اآلراء عرب عملية مشاورات غري رمسية، قدمت إىل املكتب قائمة قصرية باملرشحني األ
 :أمساؤهم

 ؛(غامبيا) ةبنسود. السيدة فاتو ب  (أ)

 ؛(اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)كايلي . السيد أندرو ت (ب)

 ؛(مجهورية تنزانيا املتحدة)السيد حممد شاندي عثمان  (ج)
 (.كندا)السيد روبري بويت  (د)

، اتضح أن 1811نوفمرب /تشرين الثاين 18ية، اليت انتهت يف وأثناء عملية املشاورات غري الرمس- 49
مثة رغبة قوية لدى الدول األطراف يف انتخاب املدعي العام املقبل بتوافق اآلراء، إن كان ذلك ممكنا، وأن 

وباإلضافة إىل ذلك، خلصت املشاورات إىل اتفاق عام يقضي بأن يكون . األكفأ هو من ينبغي انتخابه
وخلصت املشاورات اليت جرت إىل اتفاق غري رمسي للدول األطراف على  .م املقبل من أفريقيااملدعي العا

، من غامبيا، مرشحة توافق اآلراء لكي تنظر مجعية الدول األطراف يف ةبنسود. أن تكون السيدة فاتو ب
، ، وإسبانياألبانيااألرجنتني، : التالية ولمن غامبيا بدعم من الد ةورشحت السيدة بنسود. ترشيحها
، وبليز، بلجيكاوبربادوس، والربتغال، و الربازيل، و إيطاليا، وإيرلندا، و أوغندا، و  وأندورا، أملانيا،و ، واسرتاليا

وترينيداد وتوباغو، وتشاد، بريو، و ، (0)(متعددة القوميات –دولة )وبليفيا بوركينا فاسو، وبنما، وبنن، و 
ومجهورية تنزانيا املتحدة، واجلمهورية الدومينيكية، الوسطى، مجهورية أفريقيا واجلبل األسود، و ، ونستو 

وجيبويت، والدامنرك، والرأس األخضر، جنوب أفريقيا، ، و مجهورية الكونغو الدميقراطيةومجهورية كوريا، و 
سلوفينيا، و سلوفاكيا، وزامبيا، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، ورومانيا، وساموا، و 

والفلبني، فرنسا، وغينيا، و غانا، و  سويد، وسرياليون، وسيشيل، وشيلي، وغابون، وغامبيا،والسنغال، وال
ليسوتو، و  وليبرييا، كينيا،و كولومبيا، و وستاريكا، ، وكندا، وك(البوليفارية -مجهورية)وفنزويال فنلندا، و 
نيا العظمى وأيرلندا اململكة املتحدة لربيطاومالوي، و املكسيك، ومايل، ومالطة، ومدغشقر، و لكسمربغ، و 

ونيوزيلندا، وهولندا،  نيجرييا،و  والنيجر، النمسا،و النرويج، ومنغوليا، وموريشيوس، وناميبيا، و الشمالية، 
 .، واليوناناليابانو 

بت السيدةو -40 ملنصب املدعي العام  ،1811 ديسمرب/كانون األول  11يوم ، بنسودة بالتزكية انت خ 
 .1811يونيو /حزيران 19من  ابتداء تسع سنوات دةمل اجلنائية الدوليةللمحكمة 

 انتخاب ستة أعضاء في لجنة الميزانية والمالية- 22

، عرضت األمانة على اجلمعية قائمة بأمساء 1811 نوفمرب/ثاينتشرين ال 11يف مذكرة مؤرخة   -40
  16سحبت أوغندا يف و  .(6)ستة مرشحني من الدول األطراف النتخاهبم أعضاء يف جلنة امليزانية واملالية

 .ترشيحها 1811ديسمرب /كانون األول

                                                      
 .إىل الدول املشاركة يف الرتشيح أثناء الدورة العاشرةبوليفيا انضمت (  0)
(6)

ICC-ASP/10/21 . 
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وفقا  ،اجلمعية انتخبت، 1811ديسمرب /كانون األول  16، املعقودة يف سادسةيف اجللسة الو - 46
ICC-ASP/1/Res.5للقرار

األشخاص الستة التالية أمساؤهم  ،1881سبتمرب /أيلول 11املؤرخ  (18)
 :أعضاء يف جلنة امليزانية واملالية

 (كندا)هيوغ أدسيت السيد   (أ)
 (ألردن) فوزي غرايبة السيد (ب)
 (سرياليون)إيتام . و. السيد صمويل ب (ج)
 (اكوادور)السيدة مونيكا سانشيز إيزكريدو  (د)
 (سلوفاكيا)السيدة إيلينا سوبكوفا  (ه)
 (اليابان)السيد ماساتوشى سوغيورا  (و)

، استغنت اجلمعية عن إجراء اقرتاع سر ي ICC-ASP/1/Res.5من القرار  11ووفقا للفقرة - 58
 11وستبدأ فرتة خدمة األعضاء الستة يف . وانتخبت األعضاء الستة يف جلنة امليزانية واملالية بالتزكية

 .1811أبريل /نيسان

 عاشرة ميزانية السنة المالية الاعتماد النظر في - 21

على أساس  1811نية الربناجمية املقرتحة لعام نظرت اجلمعية، من خالل فريقها العامل، يف امليزا- 51
 .مشروع االقرتاح املقدم من املسجل، وتقريري جلنة امليزانية واملالية، وتقريري املراجع اخلارجي للحسابات

، أحاطت اجلمعية علما  1811ديسمرب /كانون األول  11، املعقودة يف ثامنةويف اجللسة ال- 51
 الذي يتضمن، يف مجلة(ICC-ASP/10/WGPB/CRP.1) الربناجمية امليزانيةبتقرير الفريق العامل املعين ب

 سابعةأمور، توصية الفريق العامل بأن تصادق اجلمعية على توصيات جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا ال
أدخلت اجلمعية و . امليزانية التكميلية بشأن بيان رئيس اللجنةيف  وصيات املقدمةالتوعلى ( 11)عشرة
للربامج منها  ليون يوروم 180,0مليون يورو،  111امليزانية وأصبح جمموع االعتمادات الت على تعدي

 .مليون يورو لتجديد موارد صندوق الطوارئ 1,1و يسةئالر 
 .1811ويف اجللسة نفسها، نظرت اجلمعية واعتمدت، بتوافق اآلراء، امليزانية الربناجمية لعام - 51
بشأن  ICC-ASP/10/Res.4تمدت اجلمعية، بتوافق اآلراء، القرار اع التاسعة،ويف اجللسة - 54

 :امليزانية الربناجمية واملتعلق مبا يلي
مليون 180,0، مبا يف ذلك االعتمادات البالغ جمموعها 1811امليزانية الربناجمية لعام  (أ)

 يورو للربامج الرئيسية وجداول املوظفني لكل برنامج رئيسي؛
 ؛1811العامل لعام  صندوق رأس املال (ب)
 جدول األنصبة لتوزيع نفقات احملكمة اجلنائية الدولية؛ (ج)

                                                      
 .ICC-ASP/2/Res.4 املعدل بالقرار (18)
 .1-اجمللد الثاين، اجلزء باء (ICC-ASP/10/20) 1811...  عاشرةالدورة ال...الوثائق الرمسية  (11)
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 ؛1811متويل االعتمادات لعام  (د)
 ؛صندوق الطوارئ (ه)
 ؛1811لعام املعتمدة مناقلة األموال بني الربامج الرئيسية يف إطار امليزانية الربناجمية  (و)
 اإلحاالت من جملس األمن؛ (ز)
 ؛سرتاتيجي لتحسني عملية امليزنةالنهج اال (ح)
 ؛استعراض أوضاع املوظفني (ط)
 ؛املساعدة القانونية (ي)
 .املباين املؤقتة للمحكمة (ك)

 النظر في تقارير مراجعة الحسابات- 23

عن  املراجع اخلارجي للحساباتبتقارير مع التقدير علما ، أحاطت اجلمعية امسةاخلة لساجليف - 55
ديسمرب /كانون األول  11يناير إىل /كانون الثاين  1من  للفرتة املاليةمحكمة للالبيانات املالية 

 .(11) املاليةلنفس الفرتة للضحايا للصندوق االستئماين عن البيانات املالية ، و (11)1818

 تعديالت نظام روما األساسي- 24

رمسية يف  قررت اجلمعية عقد مشاورات غري ،14الفريق العامل عن التعديالتعمال بتقرير - 59
نيويورك يف الفرتة ما بني الدورتني العاشرة واحلادية عشرة، ميكن فيها للوفود مناقشة مشروع املبادئ 

 .(15)التعديالت التوجيهية اإلجرائية للفريق العامل بشأن
، اعتمدت اجلمعية بتوافق 1811ديسمرب / انون األولك 11 يفة، املعقودة الثامنجلستها يف و  -50 

ICC-ASP/10/Res.1 قرارالاآلراء، 
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، الذي  4تعديل املادة املتضمن  

 .الرئاسةهيئة للقضاة إىل  مةالعان تعيني القضاة يف األقسام من اجللسة حو ل القرار بشأ

 متابعة المؤتمر االستعراضي- 25

-ICCاجلمعية القرار، اعتمدت 1811 ديسمرب/كانون األول  18، املعقودة يف عةبالسا يف جلستها- 50

ASP/10/Res.2 والدول األخرى  األطرافالتزام الدول ، يف مجلة أمور، الذي تناولت فيه" التعاون"شأن ب
وضرورة الرتكيز على طلبات التعاون مع احملكمة ومساعدهتا يف الوقت املناسب وبصورة فعالة؛ بالتعاون 

 زمة لتنفيذالالوطنية أن يكون التصديق مشفوعا  بالقوانني ال واملساعدة املقدمة من احملكمة؛ وضرورة

                                                      
 .1، اجمللد الثاين، اجلزء جيم(ICC-ASP/10/20) 1811... الدورة العاشرة ... الوثائق الرمسية  (11)
 .1 اجمللد الثاين، اجلزء جيم، (ICC-ASP/10/20) 1811... الدورة العاشرة ... مسية الوثائق الر  (11)
 .لثاينألول، اجلزء ااجمللد ا، (ICC-ASP/10/20) 1811... الدورة العاشرة ... الوثائق الرمسية  (14)
(15)

 ICC-ASP/10/32. 
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االلتزامات؛ ودعت الدول األطراف والدول األخرى إىل النظر يف تعزيز تعاوهنا مع احملكمة عن طريق 
يف جماالت  عند اإلمكان؛ وشجعت احملكمة على مواصلة عملهاللتعاون الدخول يف اتفاقات أو ترتيبات 

أو  ،أو اإلفراج النهائي ،اإلفراج املؤقتب المثاملتعلقة اإلطارية أو أي وسائل أخرى تيبات رت ال تفاقات أوالا
وطلبت اجلمعية . بإنشاء الصندوق اخلاص إلعادة التوطنيالشهود وتنفيذ األحكام؛ ورحبت توطني إعادة 

 .املكتب أن يعني منسقا لشؤون التعاون تابعا جلمعية الدول األطرافأيضا  إىل 

الذي طلبت فيه إىل  ICC-ASP/10/Res.3 اعتمدت اجلمعية القرارأيضا ،  عةبيف جلستها الساو - 56
 1وفقا للفقرة  أن تضع مبادئ مرتابطة على نطاق احملكمة فيما يتعلق جبرب األضرار، ، يف مجلة أموراحملكمة

الصادرة باجلرب، وجتميد من نظام روما األساسي؛ وأبرزت القضايا املتعلقة بتمويل األحكام  05من املادة 
 .وحتديد ممتلكات األشخاص املدانني ألغراض اجلرب

 مباني المحكمة- 26

 علما بالتقرير أحاطت اجلمعية ،1811ديسمرب /كانون األول  11، املعقودة يف يف جلستها األوىل- 98
عن  والتقرير، (إيطاليا) يبيليل روبرتو، السيد املعنية باملباين الدائمة نة الرقابةرئيس جل الشفوي الذي قدمه

احملددة من ما يزال داخل نطاق امليزانية  املباين الدائمة مشروع الذي أكد على أن، (19)جلنة الرقابة أنشطة
 .1815سبتمرب /أن التاريخ املتوقع النتهاء املشروع هو أيلولو مليون يورو  168اجلمعية والبالغ قدرها 

وأن  ،1811 نوفمرب/تشرين الثاين 1يف  التصميم النهائي اء منمت االنته أنهأشار التقرير أيضا إىل و 
 1811 سبتمرب/أيلول 1يف  ينبغي أن تنتهي، اليت املقاول العام واختيار املناقصة مرحلة دخلقد  املشروع

املستحدثة للمشروع ولكن غري املتصلة بالتشييد وفيما يتعلق بالتكاليف الكمية  .بتوقيع عقد البناء
 1اجملموعة  تقدمي تكاليف قررتقد  جلنة الرقابة أيضا أنأبرز التقرير ، (4اليف الصندوق املسماة تك)
 1اجملموعة  استيعاب تكاليف بينما سيتم سنويا إىل اجلمعية للموافقة عليها، (تكاملةامل العناصر غري)
 .ميزانية البناءضمن جمموع ( تكاملةامل العناصر)

اعتمدت اجلمعية بتوافق  ،1811ديسمرب /كانون األول  11يف  ، املعقودةثامنةجلستها اليف و - 91
افقت رمسيا النهائي وو  مرحلة التصميم االنتهاء منبالذي رحبت فيه  ،ICC-ASP/10/Res.6اآلراء، القرار 

وأذ نت  .املرفق الثاين، الوارد يف جلنة الرقابة اجلديد، مع تشكيل للمشروع اجلديدة هيكل اإلدارةعلى 
، حسب االقتضاء الوظيفية، أو املتطلبات/التصميم و راجعةمب يف مجلة أمور،، ا للجنة الرقابةاجلمعية أيض
 وطلبت .املعتمدة التكاليف امليزانية يف حدود مع احلفاظ على نوعية جيدةمن  بناء ضمانمن أجل 

يف للمشروع  أن تؤخذ التكاليف التشغيلية املقبلةمدير املشروع وفريق التصميم واحملكمة اجلمعية إىل 
على خمطط التدفقات النقدية املنقحة الوارد يف ووافقت التصميم النهائي عند اختاذ القرارات بشأن االعتبار 

 .قرارلل املرفق األول

                                                      
(19) ICC-ASP/10/22. 
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 القرارات المتعلقة بمواعيد الدورات المقبلة لجمعية الدول األطراف- 27

، أن تعقد 1811ديسمرب /ن األولكانو   11، املعقودة يف تاسعةيف جلستها ال ةقر رت اجلمعي- 91
، وقررت أيضا أن 1811 نوفمرب/تشرين الثاين 11إىل  14 ، يف الفرتة منالهاييف ادية عشرة دورهتا احل
 .هتا الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة بالتناوب يف الهاي ونيويوركاتعقد دور 

 الميزانية والماليةلجنة القرارات المتعلقة بمواعيد الدورات المقبلة ل- 28

ة ، أن تعقد دور 1811ديسمرب /كانون األول  11، املعقودة يف تاسعةقر رت اجلمعية، يف جلستها ال- 91
 14ودورهتا التاسعة عشرة من  1811أبريل /نيسان 10إىل  11جلنة امليزانية واملالية الثامنة عشرة من 

  .(10)يف الهاي 1811 أكتوبر/تشرين األول 1إىل سبتمري /أيلول

 مسائل أخرى- 29

 الصندوق االستئماني الشتراك أقل البلدان نموا  وبلدان نامية أخرى في أعمال الجمعية (أ)

للتربعات املقدمة لكسمربغ و وبولندا أعربت اجلمعية عن تقديرها لكل من اسرتاليا وأيرلندا - 94
 .أعمال اجلمعية للصندوق االستئماين ملشاركة أقل البلدان منوا وبلدان نامية أخرى يف

وفدا  من الصندوق االستئماين حلضور الدورة  19وأحاطت اجلمعية علما  مع االرتياح باستفادة - 95
 .للجمعية عاشرةال

 على قاضيين قيطبتلقابل لاستعراض نظام المعاشات التقاعدية ال (ب)

ق على يطبلتالقابل لية عراض نظام املعاشات التقاعداستأثارت ممثلة أوغندا املسألة املتعلقة ب- 99 
 .لشغل منصبني قضائيني شاغرين 1880الذين مت انتخاهبما يف الدورة السادسة يف عام  قاضينيال

 19بتاريخ  ICC-ASP/10/17الوثيقة اجلمعية مل تعاجل يف نظر وفدها والحظت يف هذا الصدد أن 
  .معاجلة كافية 1811مارس /آذار

                                                      
 .144، الفقرة 1باء ، اجمللد الثاين، اجلزء (ICC- ASP/10/20) 1811. ..لعاشرة الدورة ا... الوثائق الرمسية  (10)
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 جزء الثانيال
 ، والوثائق ذات الصلة1021لحسابات، والميزانية البرنامجية لعام المراجعة الخارجية ل

 مقدمة -ألف

اليت  1811امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام ( اجلمعية)كان معروضا على مجعية الدول األطراف - 1
 والدورة (1)، والتقريران عن أعمال الدورة السادسة عشرة(1)1811يوليو /متوز 11نشرهتا احملكمة يف 

  11يناير إىل /كانون الثاين  1، والبيانات املالية للفرتة من (اللجنة)للجنة امليزانية واملالية  (1)السابعة عشرة
كانون   1، والبيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للفرتة من (4)1818ديسمرب /كانون األول

اجلمعية أيضا املرفق اخلامس لتقرير اللجنة  وكان أمام. (5)1818ديسمرب /كانون األول  11يناير إىل /الثاين
عن أعمال دورهتا السابعة عشرة الذي يتضمن اآلثار املرتتبة على امليزانية من تنفيذ توصيات اللجنة حبسب 

  .كل برنامج من الربامج الرئيسية
كانون   9 يف املقرتحة اليت قد متها احملكمة امليزانية التكميليةوكان معروضا على اجلمعية أيضا - 1

كانون   15يف العامة اخلامسة املعقودة  اجلمعية يف جلستها يف بيانه أمامو  .(9)1811ديسمرب /األول
تفاصيل  يف مجلة أمور،، (أوروغواي)وينز  سانتياغو اللجنة، السيد رئيسقد م  ،1811 ديسمرب/األول

 .( 0) ذات الصلة اللجنة توصيات
معية إىل البيانات اليت أدلت هبا كل من رئيسة قلم احملكمة ويف نفس اجللسة العامة، استمعت اجل- 1

املكتب الوطين ملراجعة احلسابات يف اململكة )السي دة سيلفانا آربيا، وممثل املراجع اخلارجي للحسابات 
 (.املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 العامل اجتمع الفريقو  .امليزانية لسة العامة اخلامسة تعليقات عامة بشأناجل يف قدمت الوفودو - 4
مشاورات غري  وعقدت. ديسمرب/كانون األول  11و 18و 10و 19و 15يف  املعين بامليزانية الربناجمية

كل من  اللجنة يف عملها ساعد وقد .1811ديسمرب /كانون األول  10و 14 امليزانية يف رمسية بشأن
 .اللجنةمن أعضاء وثالثة  رئيس ونائب رئيس

 بيانات العامة ال- باء

العدالة اجلنائية ، وبقضية واليتهاالتزامها بللمحكمة و  دعمها الكاملعن  مجيع الوفود أعربت- 5
 .معظم الوفود اليت تواجهها نفسه بالقيود املالية الراهنة  الوقت، وأقر ت يفالدولية

                                                      
 .اجمللد الثاين، اجلزء ألف( ICC-ASP/10/20) 1811... العاشرة  الدورة ...الوثائق الرمسية (1)

 .1-املرجع نفسه، اجلزء باء (1)

 .1-املرجع نفسه، اجلزء باء (1)
 .1-املرجع نفسه، اجلزء جيم (4)
 .1-نفسه، اجلزء جيماملرجع  (5)
(9) ICC-ASP/10/10/Add.2. 
 .اجمللد األول، املرفق الرابع( ICC-ASP/10/20) 1811... العاشرة  الدورة ...الوثائق الرمسية (0)
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 ميزانية احملكمة لتقنية بشأنا تقدمي املشورة به اللجنة يف القيم الذي تقوم للعملوكان مثة إدراك عام  -9
 .الربناجمية املقرتحة

وأعربت الوفود عن آراء خمتلفة حيث أيد بعضها اعتماد امليزانية املقدمة من احملكمة، بعد تطبيق - 0
التوصيات املقدمة من اللجنة أو حىت باعتبار هذه التوصيات حدا  مطلقا  خلفض امليزانية، وأيد البعض 

 .البسيطة ختالفاتمع بعض اال ، أو1811بنفس مستوى امليزانية املعتمدة يف عام  اآلخر اعتماد ميزانية
 يف امليزانية الربناجمية املقرتحة حمدودة ختفيضات، على النظر يف من حيث املبدأ ومل تعرتض وفود أخرى،

ضات رهنا بوجود ما يربر هذه التخفي توصيات اللجنة، خالف التخفيضات املشار إليها يف 1811لعام 
أن  الحظت احملكمةو  .بواليتها على الوفاء احملكمة قدرةمن الناحية التقنية، وأن ال يؤثر ذلك على 

الوفود امليزانية  أيدت بعضو  .املتزايد عبء العملقدرهتا على االضطالع بحتديا ل شكلت اللجنة توصيات
 .اليت قدمتها احملكمة 1811الربناجمية املقرتحة لعام 

 لخارجية للحساباتالمراجعة ا- جيم

أحاطت اجلمعية علما مع التقدير بتقارير املراجع اخلارجي للحسابات وتعليقات اللجنة ذات - 0
والحظت اجلمعية أن اللجنة قد أقرت . الصلة الواردة يف تقريرها عن أعمال دورهتا السابعة عشرة

 .التوصيات اليت قدمها املراجع اخلارجي للحسابات

 الخارجي للحساباتتعيين المراجع - دال

أن احملكمة التزمت ، وأكدت املقرتحللحسابات  راجع اخلارجيامل اجلمعية بتعيني أوصت اللجنة- 6
املراجع  تناوب على أمهية السابقة االعتبار توصية اللجنة أيضا يف باإلجراءات التزاما كامال ، وأخذت

 .اخلارجي للحسابات
 اخلارجي اجلديدبصفته املراجع ( فرنسا) ديوان احملاسبة تعينيب توصية اللجنةت اجلمعية وأيد -18 

 السنة املالية ابتداء من ملدة أربع سنوات، االستئماين للضحاياالصندوق اجلنائية الدولية و  حملكمةحلسابات ا
1811. 

 الميزانية التكميلية- هاء
مليون  5,1قرتحة مببلغ ، قدمت احملكمة امليزانية التكميلية امل1811ديسمرب /كانون األول  9يف - 11

، وغريها 1، والتكاليف املتصلة باجملموعة (مليون يورو 4,4)يورو لتغطية تكاليف احلالة يف كوت ديفوار 
 (.مليون يورو 8,6)من التكاليف املتصلة مبشروع املباين الدائمة 

، قدم 1811 ديسمرب/كانون األول  15ويف البيان الذي أدىل به رئيس اللجنة أمام اجلمعية يف - 11
رئيس اللجنة العناصر اليت استندت إليها اللجنة يف التوصيات املتعلقة بتخفيض امليزانية التكميلية املقدمة 

للتعديالت اليت أوصت هبا حبسب الربامج ( رفقامل)ما قدمت اللجنة جدوال  تفصيليا  ك. من احملكمة
 . الرئيسية
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 الحالة في ليبيا- واو

 0,1فيما يتعلق بتغطية احلالة يف ليبيا  1811لعام  الربناجمية املقرتحة يزانيةطلبت احملكمة يف امل- 11
 . مليون يورو 9,4مليون يورو، وأعادت بعد ذلك النظر يف هذا املبلغ وقامت بتخفيضه إىل 

افرتاضات منقحة للميزانية املتعلقة باحلالة يف  1811ديسمرب /كانون األول  6وقدم قلم احملكمة يف - 14
فيما )مليون يورو  1,1واقرتحت اللجنة االنطالق من سيناريوهني، األول مببلغ . (0)1811يا لعام ليب

مليون  1,1والثاين مببلغ ، لطوارئا من صندوق، حتقق إذاوسيلزم متويله، ( 1 وليبيا 1 ليبيايتعلق بقضييت 
  .1811ويله، إذا حتقق، يف عام وسيتم مت (1ليبيا قضية )يورو 
 8,0 أيضا بتدبري مبلغ قدره وأوصت ،نهجعلى هذا الللجمعية  يف الدورة العاشرة اللجنة، ووافقت- 15

الربناجمية  يف امليزانيةوإمجاال، بلغ جمموع التخفيضات اليت أجريت . مليون يورو من الربنامج الرئيسي الثالث
 .مليون يورو 4,1للحالة يف ليبيا نتيجة القرتاحات اللجنة  1811لعام  املقرتحة

 المساعدة القانونية - زاي

املسببات الرئيسية للزيادة كمة من القانونية باحمل نظام القائم للمساعدةال الحظت اجلمعية أن- 19
القانونية من  نفقات املساعدةوستزيد  .1811 الربناجمية املقرتحة لعام امليزانية السريعة يف التكاليف يف

، مما 1811لعام  الربناجمية املقرتحة امليزانية يون يورو يفمل 0,9إىل  1811مليون يورو يف عام  1,01
 .املائة يف 108 أي ما يعادلمليون يورو،  4,6قدرها  زيادةميث ل 
وعرضت اللجنة اإلمكانيات املتاحة لتعديل نظام املساعدة القانونية يف املرفق الثالث من تقريرها - 10

 1811ديسمرب /كانون األول  16عضاء اللجنة يف وقدم أحد أ. (6)عن أعمال دورهتا السابعة عشرة
  .توضيحات للجمعية بشأن هذه اإلمكانيات

وأوضح أهنا ليست اقرتاحا  1811ديسمرب /كانون األول  0وقدم قلم احملكمة ورقة مناقشة مؤرخة - 10
على  للجمعية ولكن دراسة أولية، قابلة ملزيد من املشاورات داخل احملكمة وخارجها، وستعرض بعد ذلك

وحذر قلم احملكمة من إجراء أي تعديل يف . 1811أبريل /اللجنة للنظر يف دورهتا اليت ستعقد يف نيسان
نظام املساعدة القانونية دون احرتام العملية التشاورية املنصوص عليها يف القواعد اإلجرائية وقواعد 

 .اإلثبات
الزيادة الكبرية يف نفقات املساعدة  وبينما أحاطت الوفود علما بتوصيات اللجنة اليت أبرزت- 16

القانونية، وجد اتفاق عام على تأكيد الدور األساسي الذي يقوم به نظام املساعدة القانونية باحملكمة 
لكل من املتهمني والضحايا واحلاجة إىل دعم حقوق املتهم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي وعدم 

 .اإلخالل هبا
 املسجلة أن جترى مشاورات مع أصحاب املصلحة املعنيني، حسب االقتضاء، ىلإ اجلمعية طلبتو 18

،  1811 فرباير/شباط 15 لإىل املكتب قببنذلك بشأن تعديل نظام املساعدة القانونية وأن تقدم تقريرا  

                                                      
(0) 

ASP/10/01P28.

 -

 .1-اجلزء باء، اجمللد الثاين (ICC-ASP/10/20) 1811... العاشرة  الدورة... الوثائق الرمسية (6)
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مارس /آذار 1بشأن تنفيذ نظام املساعدة القانونية املعدل قبل  اقرار أن يتخذ طلبت إىل املكتب كما 
على القضايا املعروضة حاليا  على احملكمة  1811أبريل /نيسان 1اعتبارا من من أجل تطبيقه  1811

وستواصل احملكمة واملكتب استعراض هذا النظام وسيقدمان تقريرا  عن النتائج اليت . والقضايا املقبلة
س هناك ما يعوق من ورأت الدول األطراف أنه لي. سيتوصالن إليها إىل اجلمعية يف دورهتا احلادية عشرة

 .الناحية القانونية أو املالية تنفيذ هذه االقرتاحات
ومن املفهوم أن للمحكمة احلق يف الوصول إىل صندوق الطوارئ، مبا يتماشى مع النظام املايل - 11

معية والقواعد املالية القائمة، إذا تبني أن تنفيذ نظام املساعدة القانونية املعدل على النحو الذي تراه اجل
 .ليس ممكنا

 تكاليف الموظفين- حاء

 عدد الموظفين- 2

ترى اللجنة أن التكاليف املتصلة باملوظفني هي املسبب الرئيسي للتكاليف باحملكمة حيث أهنا متثل  -11
ما يزيد على ثلثي امليزانية السنوية وأوصت مبواصلة جتميد الوظائف الثابتة إىل حني قيام احملكمة بدراسة 

 .وظيفي وتقدمي املربرات املتعلقة هبذا اهليكلهيكلها ال
وناقشت اجلمعية معدل الشغور الذي تطبقه احملكمة يف الربامج الرئيسية املختلفة فضال عن - 11

  .شهرا متواصلة 11الوظائف الشاغرة ملدة تزيد على 

 أوضاع الخدمة- 1 

مليون يورو وأن معظم  1,69لغ الحظت اللجنة أن هناك زيادة إمجالية يف تكاليف املوظفني تب- 14
مليون يورو وعن القرار  1,1البالغ قدرها ( العالوات الدورية)هذه الزيادة ناجتة عن الزيادة يف املرتبات 

 8,4الذي اختذته احملكمة بتعزيز أوضاع اخلدمة للموظفني الفنيني بامليدان الذي أد ى إىل زيادة يبلغ قدرها 
ذه املبالغ من داخل كل برنامج من الربامج الرئيسية، مبا يف ذلك الزيادة مليون يورو، وأوصت باستيعاب ه

 . املتعلقة باملساعدة املؤقتة العامة
وأفاد قلم احملكمة بأنه يلتزم مبوجب االرتباطات التعاقدية مبنح العالوة الدورية على أساس األداء  - 15

كل )، وأنه مينح العالوة املعجلة 1811م من املوظفني يف عا 66,5املرضي، الذي ينطبق على أكثر من 
وأكد قلم . للموظف الذي لديه كفاءة لغوية يف لغة رمسية أخرى من لغات العمل باحملكمة( عشرة أشهر

مما قد  احملكمة أنه سيلزم الستيعاب هذه التكاليف االستغناء عن موظفني من املساعدة املؤقتة العامة،
  .الدولية كمة اإلدارية ملنظمة العملاحملأمام يؤدي إىل مساءلة احملكمة 

يف املائة يبدو عاليا إىل  66,5والحظت بعض الوفود أن املعدل احملدد لألداء املرضي الذي يبلغ - 19
 .حد ما وتساءلت عن إمكانية تعديل نظام تقييم األداء باحملكمة

، أجاب نائب 1811ديسمرب /كانون األول  16ويف االجتماع الذي عقده الفريق العامل يف - 10
وأشار إىل . رئيس جلنة اخلدمة املدنية الدولية، السيد وولفغانغ شتوكل، على األسئلة املطروحة من الوفود
 عضوا  دامت أنه ينبغي أن تتبع احملكمة نظام األمم املتحدة املوحد للرواتب والبدالت واالستحقاقات ما 

وأشار أيضا  إىل أن جمال اخلروج على . مم املتحدةالصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األيف 



ICC-ASP/10/20 

20-A-130212                22 

وأشار كذلك إىل أنه ال جيوز (. بدالت السفر مثال)هذا النظام ضيق للمنظمات األعضاء يف الصندوق 
للمنظمات األعضاء أن ختالف القواعد املتعلقة بالعالوات وأن أي خمالفة هلا قد تؤدي إىل املساءلة 

مة خرجت على نظام العالوات املعتمد يف النظام املوحد على الرغم من بيد أن هناك منظ. القانونية
  .للمعاشات التقاعدية للموظفني استمرار عضويتها يف الصندوق املشرتك

وأوضح نائب رئيس جلنة اخلدمة املدنية الدولية أن عالوة الدرجة متنح للموظف عندما يكون أداؤه   -10
الوظيفة، وأشار على سبيل املثال إىل أن العالوات الدورية " تطلباتيفي مب"، مبعىن أن املوظف "م رضيا  "

وأشار أيضا  إىل أنه جيوز لكل . 1811يف املائة من املوظفني يف األمم املتحدة يف عام  66منحت لنحو 
ء منظمة يف منظومة األمم املتحدة أن تضع، بعد التحر ي، نظاما  خاصا  تقييم األداء وأن حتدد معايري األدا

وعلى الرغم من وجود مبادئ توجيهية للجنة اخلدمة املدنية الدولية يف هذا الشأن، فإن تقييم . املرضي
 . األداء من اختصاص كل منظمة على حدة

وأخريا، أكد نائب رئيس جلنة اخلدمة املدنية الدولية أن املناقشات بشأن مستويات األجور - 16
حد لألمم املتحدة جارية اآلن يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة واألوضاع األخرى للخدمة يف النظام املو 

وتشمل هذه املناقشات جتميد استحقاقات مقر العمل أو ختفيضها مما سيؤدي بالتايل إىل جتميد أو 
ويف رأيه أن أي تعديل ستقرره اجلمعية العامة لألمم املتحدة سيكون صاحلا للمنظومة . ختفيض األجور

ن جلنة اخلدمة املدنية الدولية تقدم كل سنتني تقريرا  عن تنفيذ النظام املوحد يف وأوضح أ. بأكملها
وأوضح أيضا  أن من املقرر ان تتم الدراسة االستقصائية املقبلة ملرتبات املوظفني من . املنظمات األعضاء

  .1815فئة اخلدمات العامة يف الهاي يف عام 

 صندوق الطوارئ- طاء

واليت مفادها أن معدل تنفيذ امليزانية  املسجلةلما باملعلومات املقدمة من أحاطت اجلمعية ع- 18
. مليون يورو 181,1يف املائة، أي ما يعادل  60,0يقدر بنحو  1811الربناجمية املعتمدة لعام 

يف عام  الطوارئ صندوق اإلشعارات املقدمة للوصول إىل جمموع وباإلضافة إىل ذلك، أفادت املسجلة بأن
وبلغ التقدير . مليون يورو 5,1 املائة، أو يف 91,6مليون يورو، مبعدل تنفيذ يبلغ  0,5لغ ب 1811

 زيادةمليون يورو، مما ميثل  180,9مبجموع هذين الرقمني حنو  1811كمة يف عام اإلمجايل لنفقات احمل
 موارد صندوقاف الدول األطر وسيلزم أن جتدد . 1811يزانية املعتمدة لعام امل علىماليني يورو  4تبلغ 

وهو  1811الذي كان عليه يف بداية عام  عند احلد األدىن بقائهإ من أجلمليون يورو  1,1مببلغ  طوارئ
 .ماليني يورو 0

ماليني يورو ما دام يوفر  0وأوصت اجلمعية باإلبقاء على املستوى األدىن لصندوق الطوارئ عند - 11
يف  الةباحل احمليطةشكوك بالنظر إىل ال 1811 عام أساسي ستكون له أمهية خاصة يفاحتياطي تشغيلي 

 .القائمة يزانيةاملوالتطورات احملتملة يف  ليبيا

يف  الربامج الرئيسية وأوصت اللجنة بأن تأذن اجلمعية، وفقا للممارسة املتبعة، مبناقلة األموال بني- 11
 يف وجد فائضبينما ي امج رئيسي واحدبرنيف  األنشطة غري املنظورة إذا تعذر استيعاب تكاليف هناية السنة
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صندوق  قبل الوصول إىل 1811املبالغ املعتمدة لعام  مجيع للتأكد من استنفاد أخرى، برامج رئيسية
  .1811يف عام  الربامج الرئيسية بنيمليون يورو  1,1حنو  سيتم نقل احملكمة أنه أوضحتو . (18)الطوارئ

 البرامج الرئيسية -ياء

فود اليت تؤيد عدم الزيادة يف امليزانية أو زيادهتا بنسبة ضئيلة أن للجمعية احلق أكدت بعض الو - 11
بيد أن وفودا  أخرى . املطلق يف النظر يف امليزانية وختفيضها حىت مبا يتجاوز التوصيات املقدمة من اللجنة

 .من احملكمة نقطة بداية للمناقشات 1811أكدت أهنا تعترب امليزانية الربناجمية لعام 
ورأت اجلمعية أن اجملاالت املبينة أدناه من اجملاالت احملتملة لتحقيق وفورات يف احملكمة شريطة أن - 14

وهذه . ال تعرقل هذه الوفورات قدرهتا على أداء واليتها أداء كامال وأن ال تؤثر على أنشطتها القضائية
ات، واملعدات، والتدريب، واخلرباء اجملاالت هي، يف مجلة أمور، السفر، والضيافة، واستبدال التجهيز 

 .أو املساعدة املؤقتة العامة/االستشاريني، واخلدمات التعاقدية، و

 مبلغ المخصصات -كاف

وميثل هذا . مليون يورو 110,0حنو  1811يبلغ جمموع امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة لعام - 15
 ,1811عام املعتمدة لزانية يف املائة مقارنة باملي 11,9املبلغ زيادة بنسبة 

ووجدت اللجنة عند نظرها يف دورهتا السابعة عشرة بصفة أولية يف امليزانية الربناجمية املقرتحة - 19
باالستناد إىل النفقات الفعلية والنفقات املتوقعة فضال عن جتارب املاضي أنه ميكن  1811للمحكمة لعام 

ونتيجة لذلك، أوصت اللجنة خبفض خمصصات امليزانية مبا . الفعلية، حتقيق عدد من الوفورات املمكنة
 .مليون يورو 111,1جمموعه 

يف الدورة العاشرة للجمعية، أوصت  1811زيد من الدراسة للميزانية الربناجمية املقرتحة لعام ومب- 10
يكون اجملموع  مليون يورو، وبذلك 4,1اللجنة، فيما يتعلق باحلالة يف ليبيا، بتخفيض إضايف للميزانية يبلغ 

ووافقت اجلمعية على توصية اللجنة برتحيل جزء من التكاليف إىل . مليون يورو 180,6اإلمجايل للميزانية 
 . مع جواز اللجوء إىل صندوق الطوارئ إذا ما دعت احلاجة إىل ذلك 1811 ميزانية عام

كمة ميزانية تكميلية املقرتحة يف ، قدمت احمل1811وباإلضافة إىل امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام - 10
. لتغطية احلالة يف كوت ديفوار والتكاليف املتصلة مبشروع املباين الدائمة 1811ديسمرب /كانون األول  9

 .مليون يورو 1,1وأوصت اللجنة أيضا  بعدد من الوفورات اليت ميكن حتقيقها واليت يبلغ قدرها 
، وميثل هذا زيادة تبلغ 1811مليون يورو لعام  0180,واعتمدت اجلمعية خمصصات يبلغ قدرها - 16
 .1811يف املائة مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام  5

وحث ت اجلمعية احملكمة على توخي االنضباط املايل وعلى مواصلة البحث عن أوجه للتوفري عن  - 48
  .طريق زيادة الكفاءة

                                                      
 .41نفسه، الفقرة  املرجع (18)
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أن تقدم خيارات مليزانية  1818ديسمرب /األول وأشري إىل أن اجلمعية طلبت إىل احملكمة يف كانون- 41
تنطوي على تقدير للتكاليف اليت تغطي جمموعة األنشطة األساسية اليت تضطلع هبا احملكمة  1811عام 

وتقدير كذلك لتكاليف سائر األنشطة املهمة اليت ميكن أن تنجز يف ( التحقيقات، املقاضاة، واحملاكمات)
وهذا من شأنه أن يساعد احملكمة واجلمعية على اختاذ . 1811عام نطاق نفس خمصصات امليزانية ل
 .وأعربت بعض الوفود عن حتفظات يف هذا الشأن. القرارات املتعلقة بأولويات التمويل

، حتتوي على 1811نوفمرب /مؤرخة ا تشرين الثاين وأشارت احملكمة إىل أهنا قدمت ورقة بديلة،- 41
نبغي للدول األطراف أن تضع أوال أولويات بني الواليات املختلفة للمحكمة قائمة بوالياهتا، وأفادت بأنه ي

وأن حتدد الواليات اليت ينبغي ختفيضها أو إلغاؤها لكي تتمكن من تقدمي ميزانية بنمو صفري أو حبد أدين 
  .من النمو

 التكاليف الناتجة عن اإلحاالت من مجلس األمن- الم

والحظت اجلمعية . ف الناشئة عن القضايا احملالة من جملس األمنناقشت اجلمعية مسألة التكالي- 41
من نظام روما األساسي، ( ب) 115أن األمم املتحدة ينبغي أن تتحمل هذه التكاليف، وفقا للمادة 

من االتفاق بشأن العالقة بني األمم املتحدة ( 1)11رهنا مبوافقة اجلمعية العامة على ذلك، وأن املادة 
نظم الشروط اليت ترصد مبوجبها اجلمعية العامة لألمم املتحدة أي أموال للمحكمة وأن هذه ت (11)واحملكمة

ختضع لرتتيبات مستقلة وإزاء عدم وجود مثل هذه الرتتيبات، ناقشت اجلمعية ما إذا كان ينبغي . الشروط  
 . أن تعهد إىل احملكمة مبهمة إبرام مثل هذه الرتتيبات

 حكمة عملية الميزنة في الم  -ميم

أوصت اللجنة بأن تقدم احملكمة توقعات للنفقات يف منتصف املدة كمرفق للميزانية الربناجمية  - 44
وأوصت اللجنة أيضا  بأن تنظر احملكمة يف تطوير . ولكل ميزانية سنوية بعد ذلك 1811املقرتحة لعام 

 .صيات اللجنةوأيدت اجملمعية تو . أسلوهبا املتبع إلعداد امليزانية السنوية املقرتحة

وطلبت اجلمعية إىل الفريق الدراسي املعين باحلوكمة أن يتخذ مع احملكمة واللجنة هنجا  اسرتاتيجيا  - 45
 . لزيادة القدرة على التنبؤ والشفافية يف عملية إعداد امليزانية على النحو املبني يف مشروع القرار

                                                      
 .املرفق، ICC-ASP/3/Res.1 الثالث، القرار، اجلزء (ICC-ASP/3/25) 1884 ... الدورة الثالثة...الوثائق الرمسية  ( (11
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 المرفق

 (باليورو)نية التكميلية توصيات لجنة الميزانية والمالية بشأن الميزا

 الميزانية المعدلة الوفورات الموصى بها الميزانية المقترحة بند الميزانية

    الربنامج الرئيسي األول

 270,00 346 130,00 69 400,00 425 المساعدة المؤقتة العامة

 108,88 149 118,88 96 488,88 415 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

 108,88 149 118,88 96 488,88 415 اجملموع

    الربنامج الرئيسي الثاين

 900,00 139 2 700,00 101 600,00 441 2 المساعدة المؤقتة العامة

 090,00 28 020,00 1 200,00 10 الخبراء االستشاريون

 668,88 150 1 018,88 184 088,88 491 1 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

 960,00 155 440,00 18 184400,00 السفر

 000,00 25 0,00 000,00 25 الخدمات التعاقدية

 698,88 108 448,88 10 488,88 166 اجملموع الفرغي لغري املوظفني

 658,88 510 1 158,88 111 188,88 091 1 اجملموع

    الربنامج الرئيسي الثالث

 0,00 800,00 99 800,00 99 وننالموظفون الف

 0,00 000,00 216 000,00 216 فئة الخدمات العامةالموظفون من 

 8,88 088,88 115 088,88 115 اجملموع الفرعي للموظفني

 100,00 110 100,00 110 400,00 440 المساعدة المؤقتة العامة

 100,00 33 0,00 100,00 33 المساعدة المؤقتة لالجتماعات

 500,00 40 500,00 4 000,00 45 الخبراء االستشاريون

 688,88 161 088,88 114 988,88 510 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

 240,00 191 460,00 31 600,00 314 السفر

 300,00 71 300,00 71 600,00 244 الخدمات التعاقدية

 600,00 17 0,00 600,00 17 المحامون للدفاع

 450,00 188 450,00 188 900,00 576 المحامون للضحايا

 300,00 197 200,00 99 400,00 396 ات التشغيل العامةنفق

 0,00 100,00 31 100,00 31 اللوازم والمواد

 068,88 600 518,88 514 188,88 581 1 لغري املوظفني اجملموع الفرعي

 968,88 101 1 818,88 605 088,88 149 1 اجملموع

    1-الربنامج الرئيسي السابع

 300,00 456 0,00 300,00 456 ةاملساعدة املؤقتة العام

 188,88 459 8,88 188,88 459 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين

 800,00 387 000,00 60 800,00 447 الخدمات التعاقدية

 088,88 100 888,88 98 088,88 440 اجملموع الفرعي لغري املوظفني

 188,88 044 888,88 98 188,88 684 اجملموع

 618,88 668 1 168,88 110 1 188,88 110 5 ية املقرتحةجموع امليزان
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 لجزء الثالثا
 القرارات التي اعتمدتها جمعية الدول األطراف

 ICC-ASP/10/Res.1 القرار

 بتوافق اآلراء 1811ديسمرب /كانون األول  18املعقودة يف سابعة عتمد يف اجللسة العام ة الا

ICC-ASP/10/Res.1 

 اإلثبات وقواعد اإلجرائية قواعدال من 4 القاعدة تعديل

 إن مجعية الدول األطراف
باحلاجة إىل إجراء حوار منظم بني الدول األطراف واحملكمة بغية تقوية اإلطار املؤسسي  إذ تذكر

 لنهج نظام روما األساسي وتعزيز كفاءة وفعالية احملكمة مع احملافظة التامة على استقالهلا القضائي،
كفاءة وفعالية احملكمة حمط االهتمام املشرتك لكل من مجعية الدول األطراف بأن تعزيز  وإذ تسلم 

 واحملكمة،
ICC-ASP/9/Res.2القرار من  1و  1مبنطوق الفقرتني وإذ تذكر 

من نظام روما  51 واملادة (1)
 األساسي،

بالفقرة  (1)من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات  4من القاعدة  1أن يستعاض عن الفقرة تقرر  -1
 :التالية

 4القاعدة "
 اجللسات العامة

ويقوم القضاة يف تلك . 5جيتمع القضاة يف جلسة عامة بعد التعهد الرمسي، وفقا للقاعدة - 1
 ".اجللسة بانتخاب الرئيس ونواب الرئيس

 :4التالية بعد القاعدة  مكررا   4أن ت درج القاعدة  تقرر أيضا- 1
 مكررا   4القاعدة "

 هيئة الرئاسة
، تقوم اجللسة العامة للقضاة بتشكيل هيئة الرئاسة عن طريق 10من املادة  1وفقا للفقرة - 1

 .االنتخاب
تقوم هيئة الرئاسة، يف أسرع وقت ممكن بعد تشكيلها، وبعد استشارة القضاة، بتعيني - 1

 ."16من املادة  1القضاة يف الش ع ب وفقا للفقرة 

                                                      
 .، اجمللد األول(ICC-ASP/9/20) 1818... الدورة التاسعة... الوثائق الرمسية (1)
 .ألف. ، اجلزء الثاين(ICC-ASP/1/3 and Corr.1) 1881... الدورة األوىل... الوثائق الرمسية (1)
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 ICC-ASP/10/Res.2 القرار

 بتوافق اآلراء 1811ديسمرب /كانون األول  18املعقودة يف سابعة يف اجللسة العام ة العتمد ا

ICC-ASP/10/Res.2 
 اونتعال

 األطراف، الدول مجعية إن

الذي وافقت عليه  (RC/Dec.2)أحكام نظام روما األساسي، واإلعالن بشأن التعاونإذ تشري إىل  
اال، والقرارات واإلعالنات السابقة جلمعية الدول األطراف الدول األطراف يف املؤمتر االستعراضي يف كمب

، والتوصيات الست ICC-ASP/9/Res.3 ، والقرارICC-ASP/8/Res.2بشأن التعاون، مبا يف ذلك القرار 
 ؛ICC-ASP/6/Res.2والثالثني املرفقة بالقرار 

هما الدول واملنظمات على أمهية التعاون واملساعدة الفع الني والشاملني اللذين تبدي إذ تشددو 
 الدولية واإلقليمية حىت تتمكن احملكمة من أداء واليتها على الوجه السليم؛

إىل مواصلة احلوار مع احملكمة بشأن  وتتطلع (1)بتقرير احملكمة عن التعاون وإذ حتيط علما
 ؛(1)املسائل اليت أثريت يف التقرير

 ،(1)"باالستعداد عموما  للتعاون مع احملكمة"من تقرير احملكمة  1باالعرتاف يف الفقرة ترحب - 1
جانب الدول األطراف  التعاون واملساعدة يف الوقت املناسب وبصورة فعالة من على أمهيةتؤكد - 1

والدول األخرى اليت عليها التزام بالتعاون مع احملكمة وفقا  للباب التاسع من نظام روما األساسي أو قرار 
لألمم املتحدة، ملا قد يؤدي إليه عدم التعاون يف سياق اإلجراءات القضائية  صادر من جملس األمن التابع

ما قد يؤدي إليه عدم تنفيذ طلبات احملكمة من آثار على قدرة  وتالحظمن تأثري على فعالية احملكمة، 
ض احملكمة على تنفيذ واليتها، السيما عندما يتعلق األمر بالقبض على أشخاص تصدر حبقهم أوامر بالقب

 عليهم وتسليمهم للمحكمة؛
املقدمة من احملكمة إىل الدول األطراف وغريها من ركزة أن طلبات التعاون واملساعدة املالحظ ت- 1

 الدول ستزيد من قدرة الدول على االستجابة بسرعة للطلبات املقدمة من احملكمة؛
تنفيذ االلتزامات الوطنية بأن التصديق على نظام روما األساسي ينبغي أن يكون مصحوبا بتذك ر - 4

وحتث ذات الصلة، السيما عن طريق التشريعات التنفيذية واختاذ التدابري املناسبة على الصعيد الوطين، 
الدول األطراف يف نظام روما األساسي اليت مل تعتمد بعد مثل هذه التشريعات والتدابري األخرى على 

ليت تقع على عاتقها مبوجب نظام روما األساسي بصورة  القيام بذلك من أجل ضمان الوفاء بااللتزامات ا
 كاملة؛

                                                      
(1) 

ICC-ASP/10/40 . 
وأعربت . وأجرى الفريق العامل مناقشة أولية لتقرير احملكمة: "(ICC-ASP/10/28)من تقرير املكتب عن التعاون  0انظر الفقرة  (1)

قش التقرير مبزبد من الدقة يف عام بعض الدول األطراف عن قلقها بشأن جوانب معينة من التقرير ورأت أن من األفضل أن ينا
1811." 

 .1الفقرة ، ICC-ASP/10/28 تقرير احملكمة عن التعاون (3)
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احلاجة إىل تعاون الدول األطراف مع احملكمة يف جماالت مثل تقدمي األدلة واحملافظة عليها،  تؤكد- 5
، وتبادل املعلومات (4)وضبط األشخاص الذين تصدر حبقهم أوامر بالقبض عليهم وتسليمهم للمحكمة

   ومحاية الضحايا؛
تدعو مجيع الدول األطراف والدول األخرى بالنظر، عند اإلمكان، يف تعزيز تعاوهنا مع احملكمة - 9

عن طريق إبرام اتفاقات أو ترتيبات أو أي وسيلة أخرى بشأن، يف مجلة أمور، تدابري محاية الشهود 
  املعرضني للخطر وتنفيذ األحكام؛

ل االتفاقات أو الرتتيبات اإلطارية أو أي وسيلة العمل الذي تقوم به احملكمة يف جماتثين على - 0
أخرى من وسائل التعاون يف جماالت مثل اإلفراج املؤقت، واإلفراج النهائي، وإعادة توطني الشهود، وتنفيذ 

مجيع الدول األطراف على النظر،  وتشجعاحملكمة على مواصلة عملها يف هذا الصدد،  وتشجعاألحكام، 
 التعاون الطوعي يف هذه اجملاالت؛عند اإلمكان، يف تعزيز 

ضرورة أن تتخذ احملكمة هنجا  استباقيا ، بالتشاور مع الدول األطراف، لوضع  تؤكد على- 0
اسرتاتيجيات فعالة لتيسري التعاون من جانب الدول األطراف الدول األخرى يف حتديد، أو تعقب، أو 

م املقابل للدول األطراف باالمتثال ملثل هذه جتميد، أو حجز العائدات واملمتلكات واملواد، وااللتزا
من نظام روما  61من املادة ( ك)1الطلبات الصادرة عن احملكمة، على النحو املتوخي يف الفقرة 

 ؛(5)األساسي، لألغراض املنصوص عليها يف هذا النظام
ر، عند مجيع الدول األطراف على النظ وتشجعبإنشاء الصندوق اخلاص إلعادة التوطني  ترحب- 6

اإلمكان، يف الدخول يف اتفاقات أو ترتيبات إعادة التوطني مع احملكمة، بدون تكلفة، وعلى النظر يف 
 تقدمي تربعات للصندوق اخلاص إلعادة التوطني؛

على أمهية استجابة الدول األطراف، بقدر اإلمكان، لطلبات املساعدة املقدمة من أفرقة  تشدد- 18
 لمحكمة أن تيس ر إحالة هذه الطلبات إىل الدول األطراف، عند االقتضاء؛أنه ميكن ل وتالحظ الدفاع

بزيادة التعاون بني احملكمة واألمم املتحدة، واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى، وغري  ترحب- 11
 ذلك من املؤسسات احلكومية الدولية؛

 د الدويل؛أمهية أن تعزز الدول األطراف الدعم للمحكمة على الصعيتؤكد  - 11
إىل املكتب أن يعني منسقا لشؤون التعاون تابعا جلمعية الدول األطراف للتشاور مع الدول  تطلب- 11

األطراف واحملكمة واملنظمات غري احلكومية فضال عن الدول املعنية األخرى واملنظمات ذات الصلة من 
 أجل زيادة تعزيز التعاون مع احملكمة؛ 

لدول األطراف رصد التعاون بغية تيسري تبادل اخلربات بني الدول األطراف أن تواصل مجعية ا تقرر- 14
أن تدرج اجلمعية يف جدول أعمال دورهتا تقرر والنظر يف مبادرات أخرى لتعزيز التعاون؛ ولتحقيق ذلك، 

 احلادية عشرة بندا  خاصا  بشأن التعاون؛
مجعية الدول األطراف يف دورهتا احلادية  إىل املكتب أن يقدم تقريرا  عن أهم التطورات إىلتطلب - 15

 .إىل احملكمة أن تقدم تقريرا  حمدثا  عن التعاون إىل اجلمعية يف دورهتا الثانية عشرة وتطلب كذلكعشرة 

                                                      
 .من نظام روما األساسي 61من املادة ( 1)1والفقرة  01وفقا  للمادة  (4)
 .من نظام روما األساسي( 1)186، و(ك()1)61، و (1)06، و (1)00املواد  (5)
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 ICC-ASP/10/Res.3 القرار

 بتوافق اآلراء 1811ديسمرب /كانون األول  18املعقودة يف سابعة عتمد يف اجللسة العام ة الا

ICC-ASP/10/Res.3 

 جبر األضرار

 إن مجعية الدول األطراف،
من  51من املادة  1، والفقرة 111من املادة ( ز) 1، والفقرة 05من املادة  1الفقرة إذ تشري إىل  

 نظام روما األساسي،
من العناصر  أن جرب األضرار اليت تلحق بضحايا أشد اجلرائم الدولية خطورةوإذ تضع يف اعتبارها  

ية لنظام روما األساسي وأنه يلزم لذلك أن تنفذ األحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي البالغة األمه
 بكفاءة وفعالية؛

أن احملكمة مل تضع بعد مبادئ فيما يتعلق جبرب األضرار لالعتماد عليها يف حتديد وإذ تالحظ  
، 05من املادة  1لفقرة نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يلحق بالضحايا أو فيما خيصهم وفقا  ل

وأن عدم قيام احملكمة مسبقا  بوضع هذه املبادئ قد يؤدي إىل عدم االتساق وعدم املساواة يف معاملة 
 الضحايا من الناحية العملية،

، أن تصدر أمرا  مباشرا  ضد شخص 05من املادة  1بأنه جيوز للمحكمة، وفقا للفقرة وإذ تسلم 
 هلا أن تأمر بتنفيذ قرار اجلرب عن طريق الصندوق االستئماين للضحايا،مدان جبرب األضرار، كما جيوز 

 1بأن من املتوقع أن تتناول الدائرة االبتدائية بكامل هيئتها جرب األضرار وفقا  للفقرة وإذ تعرتف 
 ،16من املادة ( ب)

كام إىل أنه يلزم توجيهات وتوضيحات من الدول األطراف من أجل ضمان تنفيذ األحوإذ ختلص 
 ،املتعلقة جبرب األضرار بكفاءة وفعالية

إىل احملكمة أن تضع مبادئ مرتابطة على نطاق احملكمة فيما يتعلق جبرب األضرار وفقا  تطلب  -1
إىل احملكمة وتطلب لكي تستند إليها احملكمة عند إصدار األوامر الفردية باجلرب،  05من املادة  1للفقرة 

 ىل اجلمعية يف دورهتا احلادية عشرة؛أيضا  أن تقدم تقريرا  بذلك إ
على أن املسؤولية فيما يتعلق جبرب األضرار تقوم حصريا  على املسؤولية اجلنائية  تؤكد أيضا  - 1

الفردية للشخص املدان، وأنه ال جيوز بأي حال من األحوال مطالبة الدول باستخدام ممتلكاهتا وأصوهلا، 
األطراف، لتمويل األوامر الصادرة باجلرب، مبا يف ذلك يف احلاالت مبا يف ذلك االشرتاكات املقررة للدول 

     اليت يشغل، أو كان يشغل، فيها الفرد أي منصب رمسي؛
إىل أن جتميد وحتديد أي أصول للشخص املدان من األمور اليت ال غىن عنها جلرب  ، بالنظرتشدد -1

ع اإلجراءات الالزمة لتحقيق هذا الغرض، مبا يف األضرار، على أن من األمهية مبكان أن تتخذ احملكمة مجي
ذلك التواصل الفعال مع الدول ذات الصلة، لضمان أن تكون، عند اإلمكان، يف وضع ميكنها من تقدمي 
املساعدة بصورة فعالة ويف الوقت املناسب يف مجيع احلاالت ويف مطلع كل مرحلة من مراحل اإلجراءات 
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، بصرف النظر عن إعالن العوز ألغراض املساعدة القانونية، الذي ال 61من املادة ( ك) 1وفقا للفقرة 
 صلة له بقدرة املتهم على جرب األضرار؛

بالنظر إىل أن الفصل يف املسؤولية اجلنائية الفردية سيظل حمور الوالية القضائية للمحكمة، تسلم،  -4
اكمة بقدر اإلمكان، من أجل تبسيط بأنه ينبغي النظر يف األدلة املتعلقة جبرب األضرار يف جلسات احمل

 املرحلة القضائية جلرب األضرار وعدم تأخري اجلرب؛
املكتب إىل تقدمي تقرير إىل اجلمعية بشأن تنفيذ التعديالت الواردة يف املرفق وأي تدابري  تدعو- 5

 .ومدى استصواب استخدام قاض وحيد مناسبة أخرى، عالوة على حتديد جدوى



ICC-ASP/10/20 

20-A-130212   31 

 ICC-ASP/10/Res.4 القرار

 بتوافق اآلراء 1811ديسمرب /كانون األول  11املعقودة يف تاسعة اعتمد يف اجللسة العام ة ال
ICC-ASP/9/Res.4 

 ،1021 لعام المقترحة البرنامجية الميزانية بشأن األطراف الدول جمعية قرار

 المحكمة نفقات لتوزيع األنصبة وجدول ،1021 لعام العامل المال رأس وصندوق
 الطوارئ وصندوق ،1021 لعام االعتمادات وتمويل الدولية، ئيةالجنا

 األطراف، الدول مجعية إن
 1811 لعام املقرتحة التكميلية وامليزانية 1811 لعام املقرتحة الربناجمي ة امليزانية يف نظرت وقد  

 املقرتحة الربناجمية نيةبامليزا املتعلقة والتوصيات االستنتاجات ويف ،"(احملكمة)" الدولية اجلنائية للمحكمة
 عشرة، السابعة ودورهتا عشرة السادسة دورهتا أعمال عن واملالية امليزانية جلنة تقريري يف الواردة للمحكمة

 كانون 15 يف املعقودة العامة اجللسة يف"( اللجنة)" واملالية امليزانية جلنة رئيس به أدىل الذي والبيان
 .1811 ديسمرب/األول

 1021 لعام البرنامجية ةالميزاني- ألف
 األطراف الدول مجعية إن 

 يورو 180 088 888 منها يورو 111 888 888 جمموعها البالغ االعتمادات على توافق - 1
 يورو 180 088 888 مبلغ ويتعلق. الطوارئ صندوق موارد لتجديد يورو 1 188 888و للميزانية
 :التالية االعتمادات بأبواب

 ليوروا بآالف االعتماد باب
 18 104,8 القضائية اهليئة - األول الرئيسي الربنامج

 10 011,0 العام املدعي مكتب -الثاين الرئيسي الربنامج

 95 841,0 احملكمة قلم -الثالث الرئيسي الربنامج

 1 000,1 األطراف الدول مجعية أمانة -الرابع الرئيسي الربنامج

 1 458,9 للضحايا االستئماين الصندوق أمانة -السادس الرئيسي الربنامج

 1 110,1 (الدائمة املباين) املشروع مدير مكتب -1 السابع الرئيسي الربنامج

 105,5 املستقلة الرقابة آلية -5 السابع الرئيسي الربنامج

 208 800 المجموع

 :أعاله االعتمادات أبواب من باب لكل املوظفني مالك جداول على أيضا   توافق -1

 اهليئة 

 القضائية

  مكتب

 العام املدعي

  قلم

 احملكمة

  مجعية أمانة

 األطراف الدول

 الصندوق أمانة
 االستئماين

 للضحايا

 مدير مكتب
 املشروع

 الرقابة آلية
 اجملموع املستقلة

 1           1   عام أمني وكيل

 1         1 1   مساعد عام أمني

 صفر               1-مد

 6   1 1 1 4 1   1-مد

 14     1   10 11 1 5-ف
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 اهليئة 

 القضائية

  مكتب

 العام املدعي

  قلم

 احملكمة

  مجعية أمانة

 األطراف الدول

 الصندوق أمانة
 االستئماين

 للضحايا

 مدير مكتب
 املشروع

 الرقابة آلية
 اجملموع املستقلة

 04 1 1   1 16 16 1 4-ف

 115     1 1 99 44 11 1-ف

 115 1     1 91 40 5 1-ف

 14         0 10   1-ف

 165 1 1 5 5 165 154 11 الفرعي اجملموع 

 11       1 10 1 1 ر ر- ع خ

 158   1 1 1 190 91 15 أ ر– ع خ

 101   1 1 4 104 94 19 الفرعي اجملموع

 766 1 3 7 9 479 128 48 المجموع

 1021 لعام العامل المال رأس صندوق- باء

 األطراف، الدول مجعية إن
 للمسج ل وتأذن يورو، 0 485 601 مببلغ 1811 لعام العامل املال لرأس صندوق إنشاء تقرر

 .للمحكمة اليةامل والقواعد املايل النظام من الصلة ذات لألحكام وفقا   الصندوق من سلف بتقدمي

  المحكمة نفقات لتوزيع األنصبة جدول- جيم

 األطراف، الدول مجعية إن
 تعتمده الذي األنصبة جدول ،1811 بعام يتعلق فيما الدولية، اجلنائية احملكمة تعتمد أن تقرر

 إليها ستندي اليت للمبادئ وفقا   الالزمة التسويات إجراء مع ،1811 لعام العادية مليزانيتها املتحدة األمم
 .(1)اجلدول ذلك

 مقرر أقصى حد أي للمحكمة األنصبة جدول على سينطبق أنه ذلك، إىل باإلضافة ،تالحظ
 .املتحدة لألمم العادية للميزانية بالنسبة منطبقا   يكون املسامهني ألكرب بالنسبة

 1021 لعام االعتمادات تمويل- دال

 األطراف، الدول مجعية إن
 180 088 888 قدرها البالغ امليزانية اعتمادات متويل ،1811 بعام تعلقي فيما يتم، أن تقرر

 اجلمعية عليهما وافقت اللذين يورو، 0 485 601 قدره البالغ العامل املال رأس صندوق ورصيد يورو،
-9و 1-5و 1-5 للقواعد وفقا   التوايل، على القرار، هذا من باء واجلزء ألف اجلزء من 1 الفقرة مبوجب

 .للمحكمة املالية والقواعد املايل لنظاما من 9

                                                      
 .وما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةمن نظام ر  110املادة  (1)
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 الطوارئ صندوق-  هاء
 األطراف، الدول مجعية إن

 ماليني 18 مببلغ الطوارئ صندوق مبوجبه أنشئ الذي ICC-ASP/3/Res. 4 قرارها إىل تشري إذ
 قصندو  موارد جتديد إمكانيات يف النظر املكتب إىل فيه طلبت الذي ICC-ASP/7/Res. 4 والقرار يورو،

 العامل، املال رأس وصندوق الطوارئ
 عشرة احلادية دورتيها أعمال عن التقريرين يف واملالية امليزانية جلنة توصيات االعتبار يف تأخذ وإذ

 عشرة، والثالثة
 ولكن مناسبا   اجلمعية تراه الذي باملبلغ الصندوق موارد جتديد إىل احلاجة االعتبار يف تأخذ وإذ

 يورو، الينيم سبعة عن يقل ال مبا
 عام هناية يف يورو ماليني سبعة مستوى عن ستقل الصندوق موارد أن االعتبار يف تأخذ وإذ

1811،  
 ؛1811 عام يف يورو ماليني سبعة عند الطوارئ صندوق مستوى يبقى أن تقرر -1
 ؛(1)1811 عام يف يورو ماليني 1,4 مبلغ الصندوق موارد جتديد تقرر- 1
 يف االستعراض قيد يورو ماليني 0 قدرها البالغ الطوارئ صندوق عتبة ي بقي نأ املكتب إىل تطلب- 1

 .الطوارئ صندوق بأعمال اخلربة من املزيد ضوء

 1022 لعام المعتمدة البرنامجية الميزانية إطار في الرئيسية البرامج بين األموال مناقلة- واو
 األطراف، الدول مجعية إن 

 ،1811 عام يف الطوارئ صندوق إىل جأستل احملكمة بأن علما حتيط إذ
 بني مناقالت إجراء املالية والقواعد املايل النظام من 0-4 البند مبوجب جيوز أنه تدرك وإذ

 ،اجلمعية من إذن بدون االعتمادات أبواب
يف هناية عام  الربامج الرئيسية وفقا للممارسة املتبعة، مناقلة األموال بني تقرر أنه جيوز للمحكمة،

 يف وجد فائضبينما ي برنامج رئيسي واحديف  األنشطة غري املنظورة إذا تعذر استيعاب تكاليف 1811
قبل الوصول املبالغ املعتمدة لكل برنامج رئيسي  مجيع لتأكد من استنفادمن أجل ا أخرى، برامج رئيسية

 . صندوق الطوارئ إىل

 األمن مجلس منحاالت المحالة ال- زاي
 اف،األطر  الدول مجعية إن

 القرارين مبوجب احملكمة إىل األمن جملس أحاهلما اللتني للحالتني املالية اآلثار إىل تشري إذ
  ،1608و 1561

                                                      
 .ستوافينا احملكمة باملبلغ املراد جتديده بالتحديد بعد إغالق احلسابات املتعلقة بالفرتة املالية (1)
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 احملكمة نفقات تغطى أن ينبغي األساسي، روما نظام من( ب) 115 للمادة وفقا بأنه تدك ر وإذ
 بالنفقات يتصل فيما وخباصة العامة، ةاجلمعي مبوافقة رهنا املتحدة، األمم بأموال أمور، مجلة يف واجلمعية،
 األمن، جملس من لإلحاالت نتيجة املتكبدة

 األمم بني العالقة بشأن االتفاق من 11 املادة من 1 بالفقرة عمال أنه اعتبارها يف تضع وإذ
 للمحكمة أموال أي املتحدة لألمم العامة اجلمعية مبوجبها ترصد اليت الشروط ختضع واحملكمة، املتحدة

 مستقلة، رتتيباتل
 تقرير تقدمي وإىل املتحدة األمم مع املؤسسي حوارها يف املسألة هذه إدراج إىل احملكمة تدعو

 .للجمعية عشرة احلادية الدورة يف بذلك

 الميزنة عملية لتحسين استراتيجي نهج- حاء

 األطراف، الدول مجعية إن
 وموحد اسرتاتيجي هنج من سيستفيدان اللجنة مع وتفاعلها باحملكمة امليزنة عملية أن تؤكد إذ

 الكفاءات، من املزيد لتحديد شأنا   أعظم
 مع الهاي، يف العامل الفريق مع بالتشاور يشرتك، أن باحلوكمة املعين الدراسي الفريق إىل تطلب

 قبل ملكتبا إىل أولية توصيات يقدم وأن امليزنة، بعملية للتنبؤ والقابلية الشفافية تعزيز يف واللجنة، احملكمة
 ؛1811 أغسطس/آب

 أن ،1811 عام ميزانية يف زيادة أي اقرتاح حالة يف تعد، أن احملكمة إىل الصدد هذا يف تطلب
 امليزانية مستوى بني املساواة أجل من ختفيضات إلجراء للمحكمة املتاحة باخليارات تفصيلية ورقة تعد

 أنشطة على التخفيضات هذه تأثري كيفية عن ضالف ،1811 لعام املعتمدة وامليزانية 1811 لعام املعتمدة
 .احملكمة

 الموظفين أوضاع استعراض- طاء

 األطراف، الدول مجعية إن
 نظام بشأن للجنة (5)عشرة والرابعة (4)عشرة والثانية (1)الرابعة الدورات توصيات إىل تشري إذ

 باحملكمة، املوظفني تقييم
 الدورة يف الدولية املدنية اخلدمة جلنةو  األطراف ولالد بني جرت اليت املناقشات إىل تشري وإذ

 للجمعية، العاشرة

                                                      
تشرين  10الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة، الهاي،  (1)
 .49، القسم هاء، الفقرة )...(1885ديسمرب /كانون اآلول  1نوفمرب إىل /لثاينا
 .50، القسم زاي، الفقرة 1-، اجلزء باء(ICC-ASP/8/20)، 1886... الدورة الثامنة ... الوثائق الرمسية  (4)
   .91اي، الفقرة ، القسم ز 1-، اجلزء باء(ICC-ASP/9/20)، 1818... الدورة التاسعة ... الوثائق الرمسية  (5)
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 ميكن خمتلفة خيارات يف النظر طريق عن ذلك يف مبا التقييم، نظام استعراض إىل احملكمة تدعو
 املوحد النظام يف اخلدمة وأوضاع لشروط التقديرية والعناصر للموظفني، املرضي األداء تقييم خالهلا من

 .للجنة عشرة الثامنة الدورة إىل بذلك تقرير وتقدمي ملتحدة،ا لألمم

 القانونية المساعدة- ياء

 األطراف، الدول مجعية إن  
 ذلك يف مبا اإلجراءات، يف العدالة لضمان القانونية املساعدة لنظام األساسية األمهية إىل تشري إذ

 والضحايا، املتهمني حلقوق خاص بوجه
 من للحد عشرة السابعة دورهتا يف اللجنة من املقدمة واالقرتاحات لتحليلا االعتبار يف تأخذ وإذ

  القانونية، للمساعدة املتزايدة التكاليف
 ASP/10/01P13 القانونية املساعدة بشأن املسجلة من املقدمة املناقشة بورقة علما حتيط وإذ

 واخليارات اليت وردت هبا،
، حسب االقتضاء، مع أصحاب املصلحة بشأن ورقة املسجلة أن ختتتم املشاورات تطلب إىل- 1

رتاحا الستعراض نظام قمن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، وأن تقدم ا 1-18املناقشة، وفقا للقاعدة 
 ؛1811فرباير /شباط 15املساعدة القانونية إىل املكتب قبل 

املعدل وتطلب إليه أن يقوم  املكتب يف اختاذ قرار بشأن تنفيذ نظام املساعد القانونية تفوض- 1
 ؛1811أبريل /نيسان 1، إلمكان تطبيقه اعتبارا من 1811مارس /آذار 1بذلك قبل 

احملكمة واملكتب مواصلة استعراض نظام املساعدة القانونية، مبا يف ذلك تطبيقه وفقا   تطلب إىل- 1
 عية يف دورهتا احلادية عشرة؛أعاله، وتقدمي تقرير بالنتائج اليت يتوصالن إليها إىل اجلم 1للفقرة 

أيضا  احملكمة إىل مواصلة رصد وتقييم أداء نظام املساعدة القانونية بالتشاور مع الدول  تدعو- 4
األطراف، وعند االقتضاء، مع أصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني، وأن تقرتح تدابري لزيادة تعزيز كفاءة 

 .النظام

 للمحكمة المؤقتة المباني-كاف

 األطراف، الدول يةمجع إن

 الواردة التوصيات وتعتمد ،(9)اجلمعية مكتب طريق عن اجلمعية إىل املقدم احملكمة بتقرير علما   حتيط -1
 بالتقرير،

 يف الواردة بالشروط املسجلة، طريق عن احلالية، املؤقتة املباين الستئجار اتفاق بإبرام للمحكمة تأذن -1
 .التقرير

                                                      
(9) ICC-ASP/10/41. 
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 ICC-ASP/9/Res.5 قرارال

 بتوافق اآلراء 1811ديسمرب /كانون األول  11املعقودة يف تاسعة اعتمد يف اجللسة العام ة ال

ICC-ASP/9/Res.5 

 تعزيز المحكمة الجنائية الدولية وجمعية الدول األطراف

 إن مجعية الدول األطراف،
معية، أن كل دولة تتحمل مبفردها مسؤولية محاية سكاهنا من اإلبادة اجلإذ تضع يف اعتبارها 

وجرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية، وأن الضمري اإلنساين ما زال يشعر بصدمة عميقة من جر اء 
األعمال الوحشية اليت ال تتخي ل واليت ارتكبت يف أحناء شىت من العامل، وأن احلاجة إىل منع أخطر اجلرائم 

اجلرائم من العقاب، هي حاجة مسلم هبا  اليت تثري قلق اجملتمع الدويل، وإىل وضع حد إلفالت مقرتيف هذه
 اآلن على نطاق واسع،

أداة أساسية من أدوات تعزيز االحرتام "( احملكمة)"بأن احملكمة اجلنائية الدولية  واقتناعا  منها 
للقانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان، وهي تسهم على هذا النحو يف ضمان احلرية واألمن والعدالة 

ن ويف منع النزاعات املسلحة، واحلفاظ على السلم وتعزيز األمن الدويل والنهوض بعملية بناء وسيادة القانو 
السلم وحتقيق الصلح يف حقبة ما بعد النزاعات وذلك بغية إقرار سلم مستدامة، وفقا ملقاصد ومبادئ 

 ميثاق األمم املتحدة،
عدل وأن السلم والعدل مها على هذا  بأن السلم الدائمة ال ميكن إقرارها دونواقتناعا  منها كذلك  

 النحو شرطان تكميلي ان،
العدالة ومكافحة اإلفالت من العقاب أمران ال ينفصالن وجيب أن يبقيا واقتناعا  منها أيضا  بأن  

 ال منفصلني وأن من األساسي يف هذا الشأن التقي د عاملي ا  بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،
ي الذي تضطلع به احملكمة باعتبارها احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة ور بالدور احملح ب وإذ تر  

 الوحيدة ضمن نظام العدالة اجلنائية الدولية الناشئ،
مبرور عشر سنوات على دخول نظام روما األساسي يف  1811أمهية االحتفال يف عام وإذ تؤكد  

لية ومبا تسهم به احملكمة لضمان االحرتام الدائم للعدالة الدولية حيز النفاذ وإنشاء احملكمة اجلنائية الدو 
 وإنفاذها؛

املسؤولية األولية اليت تتحملها الواليات الوطنية عن مالحقة أخطر اجلرائم اليت تثري  وإذ تشري إىل 
لى مالحقة هذه قلق اجملتمع الدويل واحلاجة املتزايدة للتعاون من أجل كفالة قدرة النظم القانونية الوطنية ع

 اجلرائم،
على احرتامها الستقالل احملكمة القضائي والتزامها بكفالة االحرتام لقراراهتا القضائية  وإذ تؤكد 

 وتنفيذ هذه القرارات،
  ة،باحملكم ةاملتعلقالسنوية اجلمعية العامة لألمم املتحدة بقرارات  وإذ حتيط علما  مع التقدير 
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الستعراضي األول لنظام روما األساسي الذي عقد يف كمباال، أوغندا، وإذ تشري إىل جناح املؤمتر ا
، وكذلك إىل روح التعاون والتضامن املتجددة 1818يونيه /حزيران 11مايو إىل /أيار 11يف الفرتة من 

وااللتزام الوطيد مبكافحة اإلفالت من العقاب على أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل من أجل 
الحرتام الدائم لنفاذ العدالة اجلنائية الدولية على النحو الذي أكدته جمددا  الدول األطراف يف ضمان ا

  إعالن كمباال،
بإنشاء متثيل للمحكمة لدي االحتاد "( اجلمعية)"إىل قرار مجعية الدول األطراف  وإذ تشري 

 ،(1)األفريقي يف أديس أبابا
هو الذي قرر عدم فتح مكتب اتصال للمحكمة  (1)يأن مؤمتر قمة االحتاد األفريق وإذ تالحظ 

أن وجود مكتب اتصال يف املقر الرئيسي  وتكرراجلنائية الدولية لدى مقر االحتاد األفريقي يف أديس أبابا، 
لالحتاد األفريقي يف أديس أبابا من شأنه أن يعزز احلوار مع احملكمة والتفاهم مع بعثاهتا لدى االحتاد 

 ني الدول األفريقية، على حنو منفرد أو مجاعي،األفريقي وفيما ب
 املساعدة اليت قدمها اجملتمع املدين إىل احملكمة،وإذ تقدر حق قدرها  
أمهية التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني على صعيد األجهزة التابعة وإذ تدرك  

  للمحكمة،
طراف واملراقبني والدول اليت ال تتمتع مبركز ضرورة تشجيع مشاركة الدول األ وإذ تضع يف اعتبارها 

املراقب مشاركة تامة يف دورات مجعية الدول األطراف وضرورة العمل على إبراز دور احملكمة واجلمعية على 
 أوسع نطاق،

بأن حق الضحايا يف احلصول على قدم املساواة وبصورة فع الة على العدالة؛ واحلماية؛ وإذ تسلم  
الفوري واملناسب عن الضرر الذي حلق هبم؛ ويف الوصول إىل املعلومات ذات الصلة  والدعم؛ والتعويض

 أمهية توعية الضحايا واجملتمعات، وتؤكد على باالنتهاكات وآليات اجلرب هي مكونات أساسية للعدالة
 ايا،من أجل تفعيل الوالية الفريدة للمحكمة اجلنائية الدولية املتعلقة بالضحبصورة فعالة املتأثرة 

  بالدور احليوي الذي تقوم به العمليات امليدانية يف عمل احملكمة يف بلدان حاالت، ووعيا منها 
 باملخاطر اليت يواجهها املوظفون التابعون للمحكمة يف امليدان،ووعيا منها  
مدة إىل أن احملكمة تعمل يف إطار القيود اليت تفرضها عليها ميزانية برناجمية سنوية معت وإذ تشري 

 من مجعية الدول األطراف،

 نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

بالدول اليت أصبحت طرفا  يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية منذ الدورة ترح ب - 1
ح الدول اليت ليست أطرافا  يف نظام روما األساسي حىت اآلن إىل أن تصبوتدعو للجمعية  التاسعةالعادية 

 أطرافا  فيه يف أقرب وقت ممكن؛

                                                      
 .10، الفقرة ICC-ASP/8/Res.3، اجمللد األول، اجلزء الثاين، (ICC-ASP/8/20)1886 ...الدورة الثامنة ... الوثائق الرمسية  (1)
 .1818يوليه /متوز 10إىل  16كمباال، أوغندا، من : قرار مؤمتر القمة اخلامس عشر لالحتاد األفريقي (1)
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أن تبقي حالة التصديقات قيد االستعراض، وأن ترصد التطورات يف ميدان التشريعات  تقر ر- 1
التنفيذية بغية حتقيق أمور منها تسهيل توفري املساعدة التقنية املمكن أن تطلبها الدول األطراف يف نظام 

أطرافا  فيه، من الدول األطراف األخرى أو من املؤسسات  روما األساسي، أو الدول الراغبة يف أن تصبح
 يف اجملاالت ذات الصلة؛

بأن التصديق على نظام روما األساسي جيب أن يواكبه على الصعيد الوطين تنفيذ تذك ر - 1
االلتزامات املرتتبة عليه، السيما من خالل التشريعات التنفيذية، وخباصة يف جماالت القانون اجلنائي 

يف هذا الصدد، الدول  وحتث،انون املتعلق باإلجراءات اجلنائية والتعاون القضائي مع احملكمة، والق
األطراف يف نظام روما األساسي اليت مل تقم حىت اآلن باعتماد مثل هذه التشريعات التنفيذية على أن 

 قتضاء؛ اعتماد األحكام املتعلقة بالضحايا حسب اال وتشجعتقوم بذلك على سبيل األولوية، 
بتقرير املكتب املتعلق بتنفيذ خطة العمل لتحقيق عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذا    ترح ب- 4

 وتشجعاجلهود املبذولة لتعزيز فعالية اجلهود الرامية إىل حتقيق هذه العاملية،  وتالحظ مع التقدير، (1)كامال  
إىل  تطلبو التوصيات الواردة يف التقرير تؤيدوالدول على أن تصبح أطرافا يف نظام روما األساسي، 

 ؛ادية عشرةاملكتب أن يواصل رصد تنفيذ هذه اخلطة أن يقدم تقريرا  عن ذلك إىل اجلمعية يف دورهتا احل
مجيع األطراف إىل أن حتتفل مبناسبة مرور عشر سنوات على دخول نظام روما األساسي يف تدعو - 5

 به احملكمة يف ضمان االحرتام الدائم للعدالة الدولية وإنفاذها؛ مبا تسهم 1811حيز النفاذ يف عام 

 التعاون

الدول األطراف إىل التقيد بالتزاماهتا مبوجب نظام روما األساسي والسيما االلتزام بالتعاون تدعو  -9
ليت الدول األطراف يف نظام روما األساسي السيما يف احلاالت ا على التعاون بنيوتشجع ، 6وفقا  للباب 

الدول األطراف أيضا  إىل مواصلة وتعزيز جهودها لضمان التعاون وتدعو يكون فيها موضعا  للتحدي؛ 
الكامل والفع ال مع احملكمة وفقا للنظام األساسي، السيما يف جماالت التشريعات التنفيذية، وتنفيذ أحكام 

 احملكمة، وتنفيذ أوامر القبض؛
 ،عن دعمها السياسي والدبلوماسي للمحكمةالدول األطراف على التعبري تشجع - 0
الدول األطراف إىل التعبري بشكل ملموس عن االلتزامات اليت اختذهتا على عاتقها يف  تدعو -0

 ،البيانات واإلعالنات والتعهدات املقدمة يف كمباال
بتقرير املكتب وترحب التأثري السليب لعدم تنفيذ طلبات احملكمة على قدرهتا على أداء واليتها، تدرك  -6

اعتماد اإلجراءات املرفقة هبذا القرار؛وتقرر  (4)عن اإلجراءات احملتملة للجمعية فيما يتعلق بعدم التعاون
  

                                                      
  قرير املكتب عن خطة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه تنفيذا  كامال  ت (1)

(ICC-ASP/10/25.) 
(1) 

ICC-ASP/10/37. 
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 حصاناتالمتيازات و الاالتفاق بشأن ا

بالدول األطراف اليت أصبحت طرفا  يف االتفاق بشأن امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية ترح ب - 18
الدول األطراف وكذلك الدول اليت ليست أطرافا  حىت اآلن يف هذا االتفاق إىل أن تصبح  تدعوالدولية و

 أطرافا  فيه على سبيل األولوية وأن تدرجه يف تشريعاهتا الوطنية حسب االقتضاء؛
االتفاق بشأن امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية واملمارسة الدولية يقضيان  بأنتذك ر  -11

وتطلب املرتبات واألجور والبدالت اليت تدفعها احملكمة ملسؤوليها وموظفيها من الضرائب الوطنية بإعفاء 
الدول اليت ليست أطرافا حىت اآلن يف هذا االتفاق أن تتخذ التدابري التشريعية وغريها من التدابري  إىل

رعاياها املوظفني يف احملكمة من الالزمة، ريثما تصدق على االتفاق املذكور أو تنضم إليه، الكفيلة بإعفاء 
ضريبة الدخل الوطنية على املرتبات واألجور والبدالت اليت تدفعها هلم احملكمة، أو تعفيهم بأي شكل 

 آخر من الضريبة على الدخل فيما يتعلق باملدفوعات اليت ت ؤد ى لرعاياها؛
مها تلك االمتيازات واحلصانات اليت على التزامات الدول األطراف بأن حترتم يف أقالي تعيد التأكيد- 11

تتمتع هبا احملكمة واليت يقتضيها حتقيقها ملقاصدها وتناشد كافة الدول اليت ليست أطرافا يف االتفاق بشأن 
امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية واليت توجد فيها ممتلكات وأصول احملكمة وسائر اجلهات اليت 

لكات واألصول، أن حتمي ممتلكات احملكمة وأصوهلا من التفتيش واملصادرة تنقل عن طريقها تلك املمت
 ووضع اليد ومن أي شكل أخر من أشكال التدخل؛

 الدولة المضيفة

 وتالحظ مع التقديربأمهية العالقة بني احملكمة والدولة املضيفة وفقا ألحكام اتفاق املقر تسلم - 11
 احملكمة لكي تعمل مبزيد من الفعالية؛ االلتزام املتواصل للدولة املضيفة جتاه 

 تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية
بالبيانات اليت قدمها إىل مجعية الدول األطراف رؤساء أجهزة احملكمة، مبن فيهم  حتيط علما- 14

الرئيس واملدعي العام واملسج ل، فضال  عن رئيسة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا ورئيس جلنة 
 يزانية واملالية، ورئيس جلنة املراقبة املعنية باملباين الدائمة؛امل

 ؛(5)بآخر تقرير عن أنشطة احملكمة ق دم إىل مجعية الدول األطرافحتيط علما  - 15
استمرار التقدم الكبري يف أنشطة احملكمة، الذي يرجع إيل حد كبري إىل تفاين االرتياح  تالحظ مع- 19

فحوصها التمهيدية وحتقيقاهتا وإجراءاهتا القضائية املتعلقة بشىت  احلاالت اليت  املوظفني، مبا يف ذلك يف
من قبل الدول األطراف أو جملس األمن التابع لألمم املتحدة أو اليت شرع املدعي العام يف  (9)أحيلت إليها

 التحقيق فيها من تلقاء نفسه؛

                                                      
(5)

ICC-ASP/10/39 . 
 (.1811) 1608و( 1885) 1561قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة  (9)
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الدولية األخرى ذات الصلة يف مواجهة التحديات  باخلربة اليت اكتسبتها بالفعل املنظمات حتيط علما  - 10
احملكمة إىل  وتدعوالتشغيلية املماثلة ملا تواجهه احملكمة وتكرر التعبري عن احرتامها الستقاللية احملكمة، 
 اإلحاطة علما بأفضل املمارسات املتبعة يف سائر املنظمات الدولية واحملاكم ذات الصلة؛

ة احلوار مع احملاكم الدولية األخرى للمساعدة فيما تقوم به من ختطيط احملكمة على مواصل تشج ع- 10
احملكمة إىل أن تضع، بالتشاور مع جلنة املراقبة املعنية باملباين  وتدعو للمسائل املتعلقة بتصريف األعمال،

ئمة للمحكمة الدائمة، تقييما أوليا للطرائق املمكنة الستضافة آلية أو أكثر لتصريف األعمال باملباين الدا
 بدون مقابل للمحكمة، وبدون إخالل مبرونة املشروع واجملاالت األخرى املتصلة بوالية احملكمة؛

ICC-ASP/9/Res.3 من القرار 15بالتقرير الذي اعتمده املكتب عمال بالفقرة ترحب  -16
 وتقرر (0)

لية التحضريية لقيام جلمعية إىل املكتب الشروع يف العم وتطلباعتماد التوصيات الواردة هبذا القرار، 
بانتخاب أعضاء اللجنة االستشارية املعنية برتشيح القضاة للمحكمة اجلنائية الدولية وفقا لالختصاص املرفقة 

 هبذا القرار؛
من نظام روما  19ذوي املؤهالت العالية وفقا للمادة من أمهية ترشيح وانتخاب القضاة على تشد د - 18

إعادة وتقرر ، طراف على اختاذ إجراءات دقيقة وشفافة لتحديد أفضل املرشحنيالدول األ وتشجعاألساسي 
 النظر يف اإلجراءات املتعلقة بانتخاب القضاة املنصوص عليها يف الفقرة باء من القرار

 ICC-ASP/3/Res.3  ،املكتب أن يقدم تقريرا بذلك إىل دورهتا  ويطلب إىلإلدخال التحسينات الالزمة
  احلادية عشرة،

 بانتخاب املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية بتوافق اآلراء؛ ترحب- 11

التابع جلمعية الدول األطراف النتخاب املدعية العامة  باإلجراءات اليت اختذها املكتبحتيط علما  - 11
لدول املكتب أي يبحث، من خالل مشاورات مفتوحة مع ا وتطلب إىلالثانية للمحكمة اجلنائية الدولية 

 األطراف، عن طرق لتعزيز االنتخابات املقبلة للمدعي العام، مبا يف ذلك تقييم هذه اإلجراءات؛
مكتب املدعي العام لتحقيق الفعالية والشفافية يف فحوصه بذهلا يباجلهود اليت  حتيط علما  مع التقدير- 11 

 ؛التمهيدية وحتقيقاته وحماكماته
د اليت تبذهلا املسج لة يف سبيل التخفيف من املخاطر اليت تواجهها باجلهو  حتيط علما  مع التقدير- 14

وتشجع احملكمة فيما يتصل مبكاتبها امليدانية وتعزيز العمليات امليدانية بغية إضفاء املزيد من الفعالية عليها، 
لى البلدان احملكمة على مواصلة االستفادة إىل أقصى حد من مكاتبها امليدانية لضمان مناسبتها وتأثريها ع

 اليت تعمل هبا؛
بأمهية العمل الذي ينجزه املوظفون املوجودون يف امليدان التابعون للمحكمة يف مناخ مت سم تسل م  - 15

 لتفاين هؤالء املوظفني يف سبيل اجناز املهمة املنوطة باحملكمة؛ وتعرب عن تقديرهابالصعوبة والتشعب 
مكتب االتصال يف نيويورك التابع للمحكمة والذي يسمح  على العمل املهم  الذي يقوم به ت ثين- 19

بقيام تبادل وتعاون منتظمني وفع الني بني احملكمة وبني األمم املتحدة وعلى تصريف األعمال باملكتب 
 عن دعمها الكامل لعمل مكتب االتصال يف نيويورك؛وتعرب  والفريق العامل يف نيويورك بشكل فع ال،

                                                      
 . (ICC-ASP/10/36) عن إنشاء جلنة استشارية لتعيني القضاة يف احملكمة اجلنائية الدوليةتقرير املكتب ( 0)
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واصلة اجلهود الرامية إىل تكثيف احلوار مع االحتاد األفريقي وتعزيز العالقة بني على ضرورة م تؤك د- 10
احملكمة أيضا  أن تواصل االتصال بانتظام باالحتاد األفريقي والبعثات تطلب إىل احملكمة واالحتاد األفريقي و

 الدبلوماسية يف أديس أبابا حتسبا  إلقامة مكتب االتصال؛
  ؛)0(الثامن للمحكمة إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتقدمي التقرير ترحب- 10
القول بأن وتكر ر "( األمانة)"بأمهية العمل الذي تقوم به أمانة مجعية الدول األطراف تسل م - 16

العالقات بني األمانة وسائر أجهزة احملكمة تنظمها مبادئ التعاون والتشارك وحشد املوارد وإسداء 
مبشاركة مدير أمانة مجعية  وترح ب ،ICC-ASP/2/Res.3هو مبني يف املرفق بالقرار اخلدمات، على حنو ما 

 الدول األطراف يف اجتماعات جملس التنسيق اليت ت بحث فيها املسائل ذات االهتمام املشرتك؛
باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتنفيذ مبدأ احملكمة الواحدة من خالل القيام بتنسيق أنشطة  ترح ب- 18
مبا يف ذلك عن طريق اختاذ تدابري لزيادة وضوح كمة بني خمتلف أجهزهتا على مجيع املستويات، احمل

االحرتام الالزم الستقالل القضاة مع وذلك مسؤولية تألجهزة املختلفة مبا يتماشى مع تقرير احملكمة، 
زمة لتنفيذ مبدأ احملكمة احملكمة على اختاذ كافة اخلطوات الال وتشج عواملدعي العام وحياد قلم احملكمة، 

 الواحدة تنفيذا كامال، يف مجلة أمور، بغية كفالة الشفافية الكاملة واحلوكمة الرشيدة واإلدارة السليمة؛
املكتب أن ينظر بالتشاور مع احملكمة واهليئات ذات الصلة يف وضع ترتيبات مالئمة  تطلب إىل- 11

وأن يقدم  19من املادة  18ة واليتهم وفقا للفقرة لرواتب ومجيع استحقاقات القضاة الذين مددت فرت 
 تقريرا بذلك إىل اجلمعية يف دورهتا احلادية عشرة؛ 

بأن املسامهة اليت تقدمها اللجنة الدولية لتقصي احلقائق يف املسائل اإلنسانية املنشأة مبوجب  تسل م- 11
ميكنها أن تؤكد الوقائع املتصلة  1646من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام  68املادة 

باالنتهاكات املزعومة للقانون اإلنساين الدويل وأن تيسر بذلك، عند االقتضاء، املقاضاة على جرائم 
 احلرب على الصعيد الوطين وأمام احملكمة؛

 المحامون  

والرابطات  بأمهية العمل الذي تقوم به هيئات التمثيل املستقلة لرابطات احملامني حتيط علما -11
من  18من القاعدة  1القانونية، مبا يف ذلك الرابطات القانونية الدولية املشار إليها يف القاعدة الفرعية 

 ؛القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
باحلاجة إىل حتسني التمثيل اجلغرايف املنصف والتوازن بني اجلنسني يف قائمة احملامني،  حتيط علما -14

من ( 1)11على تقدمي طلبات القيد بقائمة احملامني اليت وضعت وفقا للقاعدة  التشجيعوتواصل بالتايل 
القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات بغية ضمان التمثيل اجلغرايف املنصف والتوازن بني اجلنسني فضال عن 

 ضاء؛اخلربة القانونية يف مسائل معينة مثل العنف الذي يرتكب ضد النساء واألطفال، حسب االقت

                                                      
 .A/66/309 وثيقة األمم املتحدة (0)
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 الحوكمة

بني الدول األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار  هجيناملوار احلعلى احلاجة إىل مواصلة  تشدد -15
املؤسسي لنظام روما األساسي وتعزيز كفاءة وفعالية احملكمة مع احلفاظ التام على استقالهلا القضائي 

 ار مع الدول األطراف؛أجهزة احملكمة إىل املزيد من االخنراط يف مثل هذا احلو  وتدعو
 لواردة يف هذاالتوصيات ابو  (6)بتقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمةيط علما حت- 19

 ؛التقرير
 املكتب متديد والية الفريق الدراسي الذي أنشئ ضمن الفريق العامل يف الهاي ملدة تطلب إىل - 10

إليه يف الفقرة السابقة بغية حتديد املسائل اليت تتطلب سنة واحدة، من أجل مواصلة تيسري احلوار املشار 
 احملكمة، وقصد  صياغة توصيات تقدم إىل اجلمعية عن طريق املكتب؛لتشاور مع أجهزة املزيد من العمل با

 تعاون مع الدول األطراف؛التبسيط اإلجراءات اجلنائية بمببادرة احملكمة بالنظر يف ترحب  - 10

 اتيجي للمحكمة الجنائية الدوليةعملية التخطيط اإلستر 

 مواصلة تطويرمن أجل حتسني وتكييف أنشطة التوعية على ضرورة أن تواصل احملكمة  تؤكد- 16
، مبا يف ذلك عن طريق التوعية املبكرة بصورة فعالة يف البلدان املتأثرة( 18)اخلطة اإلسرتاتيجية للتوعيةوتنفيذ 

ممكنة، عندما يكون ذلك ممكنا، وكذلك أثناء مرحلة الفحص منذ بداية تدخل احملكمة ويف أقرب فرصة 
 التمهيدي؛

بأن قضايا اإلعالم واالتصال املتعلقة باحملكمة وأنشطتها تشكل مسؤولية مشرتكة للمحكمة  تذكر -48
 طراف، وتعرتف يف الوقت نفسه باإلسهام اهلام ألصحاب املصلحة اآلخرين؛ ألوالدول ا

اسرتاتيجية اإلعالم  سياق، ويف ألول مرة لالحتفال، ادرات املتخذةاملب التقدير مع تالحظ -41
املستفادة،  الدروس استنادا  إىل وتوصي ،(11)العدالة اجلنائية الدوليةيوم و  يوليو/متوز 10 يف( 11)االتصاالتو 

 ل لعاماالحتفا يف إعداد، واملشاركة الدولية األخرىاحملاكم احملكمة و  بالتعاون مع ،مجيع اجلهات املعنية
 اإلفالت من العقاب؛ اجلهود الدولية ملكافحة تعزيز هبدف 1811

 وتشجع الدول للمحكمة اجلنائية الدولية، التحضري لالحتفال بالعيد العاشر باهتمام تالحظ -41
احملكمة  اسرتاتيجية األخرى لتنفيذ األنشطة اهلامة، وكذلك يف هذه األنشطةعلى املشاركة يف  األطراف

 ، مبا يف ذلك بالتشاور مع احملكمة وأصحاب املصلحة اآلخرين؛(11)1811-1811 لفرتةا لإلعالم يف
بني  العالقات اليت حتكممشروع املبادئ التوجيهية " العرض الذي قدمته احملكمة مؤخرا  عن تالحظ -41

 ؛ةمن املناقشات املتعمقزيد مل هذه املسألة اهلامة ىل، وتوافق على الرجوع إ"سطاءاحملكمة والو 

                                                      
(6) 

ICC-ASP/10/30 . 

 .(ICC-ASP/5/12)طة اإلسرتاتيجية للمحكمة بشأن التوعية اخل (18)

(11) ICC/ASP/9/29 . 

 .11الفقرة  ،(RC/Decl.1)، اجلزء الثايت، باء، إعالن كمباال (RC/11) 1818... عراضي املؤمتر االست... الرمسية الوثائق  (11)
(23) ICC/ASP/9/29. 
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عملية امليزانية، إذ إنه أمر التخطيط االسرتاتيجي و  بني عملية والرتابط تعزيز العالقة أمهية تؤكد -44
، تطلب إىل الصدد، ويف هذا على املدى الطويل االسرتاتيجي النهج واستدامة بالنسبة ملصداقيةحاسم 
اخليارات  لتسهيل ولوياهتاأ ترتيب العمل من أجل مع الدول األطراف، أن تواصل بالتشاور احملكمة،

 ؛واملتعلقة بامليزانية االسرتاتيجية
أنشطة  اليت حتققت من خاللنتائج وشفاف لل شامل استنادا  إىل تقييم إىل أن تقدم، احملكمة تدعو -45

األفقية  املقاييس مبا يف ذلك مؤشرات األداء،جمموعة مناسبة من حتديد األولويات،  يف التوصل إىل احملكمة
 االسرتاتيجي؛ احملكمة واالستفادة من الدروس بأثر رجعي يف عملية التخطيط ألنشطةالفعالية، اءة و للكف
 ولويةذات األ املخاطر مثل إدارة بشأن مسائل احملكمة أيضا بناء مع إلقامة حوار استعدادها تكرر -49

 العمليات امليدانية؛ يف محكمةوضع اسرتاتيجية للو  إدارة مناسبة،
 عل ن طة االسرتاتيجيةاخل استعراضب ترحب -40

يف وقت  للمسامهةؤكد استعدادها ، وت1811عام  يف امل
 الذي يهدف إىل امليزانية، سياق عملية، وعند االقتضاء، يف سياق هذا االستعراضاملشاورات يف  يف مبكر

 .أنشطتهااحملكمة و  على تطوير التخطيط االسرتاتيجي أثرتفعيل تعزيز و 

 تمعات المتأثرة والصندوق االستئماني للضحاياالضحايا والمج  

العمل املتواصل الذي تقوم به احملكمة يف مراجعة اسرتاتيجيتها خبصوص الضحايا وتقريرها  الحظت- 40
اللمسات األخرية على املراجعة بالتشاور مع الدول األطراف أن تضع احملكمة  تطلب إىلحول ذلك و

 ؛احلادية عشرةدورهتا يف  بذلك إىل اجلمعية ا  قرير تأن تقدم واجلهات املعنية األخرى و 
تقارير احملكمة عن الرتاكم املستمر الذي تعرفه يف معاجلة طلبات الضحايا الحظ مع القلق ت -46

تشدد باملشاركة، وهو وضع قد يؤثر على اإلنفاذ الفعال حلقوق الضحايا يف إطار نظام روما األساسي و
 مراجعة هنج مشاركة الضحايا بغية ضمان استدامته وفعاليته وكفاءته، هبذا الصدد على ضرورة النظر يف

وتطلب إىل احملكمة أن تقوم هبذه املراجعة بتشاور وثيق مع املكتب وذوي الصلة من أصحاب املصاحل وأن 
 تقدم تقريرا بذلك إىل اجلمعية يف دورهتا احلادية عشرة؛

حلكومية الدولية واألفراد والشركات واهليئات األخرى إىل الدول واملنظمات الدولية واملنظمات ا تدعو -58
اإلسهام طوعا يف الصندوق االستئماين للضحايا أيضا يف انتظار األوامر املرتقبة جبرب الضرر، وبغية حتقيق 

ملن سبق تعرب عن تقديرها زيادة بارزة يف حجمه وتوسيع قاعدة املوارد وحتسني إمكانية التنب ؤ بالتمويل، و
 م بذلك؛وقا
جمللس أدارة وأمانة الصندوق االستئماين للضحايا على التزامهم املتواصل  تعرب عن تقديرها كذلك -51

ضي  يف تعزيز حوارمها القائم مع احملكمة والدول األطراف  تشجعجتاه الضحايا، و
 
اجمللس واألمانة على امل

احلكومية، الذين يسامهون مجيعا يف اجملهود  واجملتمع الدويل األوسع، مبا يف ذلك املاحنني واملنظمات غري
القيم للصندوق االستئماين للضحايا، من أجل ضمان حضوره االسرتاتيجي والعملي والرفع من قيمة 

 تأثريه؛
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مبسؤولية جملس اإلدارة يف ظل نظام الصندوق االستئماين للضحايا يف السعي إىل تدبري موارده  ت ذك ر -51
لطوعية بطريقة تضمن رصيدا مالئما من أجل تكميل أية م ن ح جلرب الضرر قد تأمر النابعة من املسامهات ا

هبا احملكمة، دون اإلضرار بأنشطته مبوجب تفويضه للمساعدة، مبا يف ذلك تلك اليت يتم متويلها بواسطة 
 املسامهات املخصصة؛

قوية، مع مراعاة أدوار  تطلب إىل احملكمة والصندوق اإلستئماين للضحايا إقامة شراكة تعاونية- 51
 ومسؤوليات كل منهما، لتنفيذ التعويضات اليت تأمر هبا احملكمة؛ 

 تعيين الموظفين

باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا احملكمة، يف جمال تعيني املوظفني، سعيا إلقرار التمثيل اجلغرايف  ترح ب- 54
والكفاءة والنزاهة فضال عن السعي الكتشاف  العادل والتوازن بني اجلنسني وبلوغ أعلى مستويات الفعالية

ذوي اخلربة بقضايا حمددة تشمل على سبيل الذكر ال احلصر اإلصابة بالصدمات والعنف الذي ميارس 
 ضد املرأة أو الطفل وتشجع على حتقيق املزيد من التقدم يف هذا الصدد؛

طراف بشأن تأمني التمثيل اجلغرايف على أمهية التحاور بني احملكمة ومكتب مجعية الدول األ تشد د -55
املكتب مبواصلة  وتوصي (14)بتقرير املكتب وترح بالعادل والتوازن بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني 

ستبانة السبل الكفيلة بتحسني التمثيل اجلغرايف العادل والعمل على زيادة االعمل مع احملكمة يف سبيل 
الفنية العليا وذلك دون املساس بأي مناقشات جترى مستقبال بشأن  تعيني واستبقاء املرأة يف الوظائف

مالءمة النموذج احلايل أو عدم مالءمته فضال عن إبقاء قضية التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني 
 للجمعية؛ ادية عشرةقيد االستعراض وتقدمي تقرير هبذا اخلصوص إىل الدورة احل

ن تقدم إىل اجلمعية يف دورهتا احلادية عشرة تقريرا شامال عن املوارد البشرية إىل احملكمة أ تطلب -59
أبريل /ذ التوصيات اليت قد تقدمها جلنة امليزانية واملالية بشأن هذا املوضوع يف نيسانييتضمن حتديثا لتنف

 ؛ 1811
مان أن تتوفر فيهم احملكمة، عند تعيني املوظفني املعنيني بشؤون الضحايا والشهود، على ض حتث   - 50

اخلربة الالزمة اليت متكنهم من أن يراعوا التقاليد الثقافية للضحايا والشهود وحساسيات هؤالء واحتياجاهتم 
املادية واالجتماعية خاصة عندما يطلب منهم، سواء يف الهاي أو خارج بلداهنم األصلية، االشرتاك يف 

 الدعاوي اليت تقوم هبا احملكمة؛

 التكامل  

، من أجل النهوض تنفيذ الفعال للنظام األساسي على املستوى احمللي وتعزيزهمواصلة ال يقرر -50
املعرتف معايري وفقا لل اليت تثري قلقا دوليا أخطر اجلرائم مرتكيب حملاكمة الوطنية قدرات اهليئات القضائيةب

  التكامل؛ ملبدأ، وفقا للمحاكمة العادلة هبا دوليا

                                                      
 يف جمال تعيني املوظفني باحملكمة اجلنائية الدولية تقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني (14)

 (ICC-ASP/10/35). 
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يف  اجلرائم املنصوص عليها إدراجعلى  مبدأ التكامل األساسي، يف ضوء سيماالدول، وال تشجع -56
الوطنية، وإنشاء  مبوجب قوانينها جرائم يعاقب عليهابوصفها  نظام روما األساسي من 0و 0و 9املواد 

 ؛تلك القوانني إنفاذ فعالية، وضمان قوانني بشأن هذه اجلرائم
 (15)التكامل االستعراضي بشأن قرار املؤمتر احملرز يف تنفيذ تقدموال التكامل املكتب عن بتقرير ترحب -98

اجلهات املعنية األخرى احملكمة و  احلوار مع ومواصلة هذه املسألة قيد نظره تبقىإىل املكتب أن  تطلبو 
 املكتب عن يف تقرير، كما هو مبني  عن التكامل االستعراضي قرار املؤمترمواصلة تنفيذ و  على التكامل

 ؛ "سد فجوة اإلفالت من العقاب: تقييم مبدأ التكامل"" ل،التكام
، يف حدود (19)واليتها تنفيذيف  التقدم احملرز الدول األطراف بشأن من أمانة مجعية بتقرير ترحب -91

مبا يف ذلك ، واجلهات املعنية األخرى والدول األطراف بني احملكمة تبادل املعلوماتلتسهيل  املوارد املتاحة
تقدمي  إىل األمانة ويطلب السلطات القضائية احمللية، إىل تعزيزهتدف املدين، و  الدولية واجملتمع املنظمات
 ؛هذا الصدد  للجمعية العامة عن التقدم يف الدورة احلادية عشرة تقرير إىل

السلطات القضائية  يف تعزيز دورها حمدوديةإىل  ويشري، (10)عن التكامل احملكمة بتقرير ترحب - 91
 قدرة واستعداد إجيايب على قد يكون هلا تأثري القضائية تنفيذ واليتها احملكمة يفأن  ويالحظ، نيةالوط

، اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي ومقاضاة مرتكبيها للتحقيق يف السلطات القضائية احمللية
مواصلة  إىل احملكمة ويطلب روما األساسي، نظام سري العمل يف إجيايب على يكون هلا تأثريوميكن أن 

 ؛معيةدورة املقبلة للجإىل ال وتقدمي تقرير هذه املسألة مع األمانة بشأن التعاون
باألنشطة الرامية إىل تعزيز التكامل ونظام العدالة الدولية، مثل برنامج التدريب الداخلي  ترح ب- 91

قانونية، اليت هتدف مجيعها إىل تعزيز والزائرين الفنيني التابع للمحكمة، فضال  عن مشروع األدوات ال
املعرفة بنظام روما األساسي والقانون اجلنائي الدويل وتوفري أدوات لتيسري املقاضاة على الصعيد الوطين 
على اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي وتزويد املستخدمني باملعلومات القانونية واخلالصات 

لفع ال يف امليدان اجلنائي الدويل، مبا يسهم إىل حد كبري يف تعزيز القانون اجلنائي والربجميات الالزمة للعمل ا
الدول على تقدمي  وتشجعالدويل والعدالة اجلنائية الدولية وبالتايل يف مكافحة اإلفالت من العقاب، 

 تربعات لدعم هذه األنشطة؛

 آلية الرقابة المستقلة

 قلة يف طور العمل الكامل على النحو الوارد يف القرار بأمهية وجود آلية رقابة مستتسلم  - 94
ICC-ASP/8/Res.1  والقرارICC-ASP/9/Res.5 لكي تعمل احملكمة بصورة جمدية وفعالة؛ 

 ؛(10)بتقرير املكتب عن آلية الرقابة املستقلة حتيط علما- 95

                                                      
(15) 

ICC-ASP/10/24. 
(19 )

ICC-ASP/10/2. 
(10) 

ICC-ASP/10/23. 
(10 )

ICC-ASP/10/27. 



ICC-ASP/10/20 

46               20-A-130212 

ثيق مع أجهزة احملكمة، مع بالتشاور الو مواصلة املناقشات املتعلقة بآلية الرقابة املستقلة  تقرر- 99
االحرتام الكامل ألحكام نظام روما األساسي املتعلقة باستقالل اإلدعاء والقضاء، والرقابة اإلدارية اليت 

بغية أن يقدم املكتب إىل الدورة ، 111و 41و 48متارسها مجعية الدول األطراف، فضال عن املواد 
 فعيل آلية الرقابة املستقلة تفعيال كامال؛احلادية عشرة للجمعية اقرتاحا  شامال  يسمح بت

آلية الرقابة املستقلة إىل العمل، بالتشاور الوثيق مع أجهزة احملكمة وجملس احتاد املوظفني تدعو - 90
والدول األطراف، على وضع سياسة لإلبالغ عن املخالفات واألعمال االنتقامية لكي تعتمدها احملكمة 

 يف أقرب وقت ممكن؛
تفويض املكتب يف اختاذ قرارات، بعد أخذ اآلثار احملتملة هلذه القرارات على امليزانية  أيضا تقر ر- 90

 :واالحتياجات التشغيلية يف االعتبار، وعند االقتضاء، استطالع رأي جلنة امليزانية واملالية، بشأن ما يلي
 تعيني رئيس آلية الرقابة املستقلة؛ (أ) 
 الرئيسة املؤقتة للجنة امليزانية واملالية؛ عند االقتضاء، متديد والية (ب) 
 آللية الرقابة املستقلة؛ 1-موعد الشروع يف تعيني موظف برتبة ف (ج) 

 لجنة الميزانية والمالية

على استقالل أعضاء هذه تؤكد جمد دا  بالعمل املهم  الذي أجنزته جلنة امليزانية واملالية وحتيط علما  - 96
 اللجنة؛

للجنة امليزانية واملالية، تكون هذه اللجنة هي املسؤولة عن  (16)وفقا  للنظام الداخلي بأنه، تذك ر- 08
أمهية كفالة  على تؤكدالفحص التقين ألي وثيقة ت قدم إىل اجلمعية وتتضمن آثارا  مالية أو آثارا  يف امليزانية و

ا مجعية الدول األطراف واليت جيري خالهلا أن متث ل جلنة امليزانية واملالية يف كافة مراحل املداوالت اليت جتريه
األمانة أن تعمد، هي وجلنة امليزانية واملالية، إىل وضع الرتتيبات الالزمة تطلب إىل النظر يف تلك الوثائق و

 لذلك؛

 جمعية الدول األطراف

الدورة لألمني العام لألمم املتحدة لتيسري انعقاد الدورة الثامنة املستأنفة و  تعرب عن تقديرها- 01
إىل مواصلة تقدمي هذه املساعدة للمحكمة  وتتطلع التاسعة جلمعية الدول األطراف يف مقر األمم املتحدة

 وفقا  التفاق التعاون بني األمم املتحدة واحملكمة؛
أثناء املؤمتر االستعراضي األول الناجح لنظام روما  ،إىل أن الدول األطراف اعتمدتتشري أيضا - 01

، 1818يونيه /حزيران 11مايو إىل /أيار 11ود يف كمباال، بأوغندا، يف الفرتة من األساسي املعق
من نظام روما األساسي لتحديد طبيعة  5من املادة  1تعديالت على نظام روما األساسي، وفقا للفقرة 

 ،(18)جرمية العدوان ولوضع الشروط اليت مبوجبها ميكن للمحكمة أن متارس اختصاصها على تلك اجلرمية

                                                      
 .، املرفق الثالث(ICC-ASP/2/10) 1881... الدورة الثانية ... الوثائق الرمسية ( 16)
 .RC/Res.6اجلزء الثاين، القرار  ،(RC/11) 1818... املؤمتر االستعراضي ... الوثائق الرمسية  (18)
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واعتمدت تعديالت على نظام روما األساسي ت وسع مبوجبها والية احملكمة لتشمل جرائم حرب تقليدية 
من  114، وقررت االحتفاظ باملادة (11)ثالث حني ترتكب يف النزاعات املسل حة غري ذات الطابع الدويل

 ؛(11)النظام األساسي
، 111وبقبوهلا ويبدأ نفاذها وفقا للمادة بأن هذه التعديالت مرهونة بالتصديق عليها  حتيط علما- 01

 ؛5الفقرة 
بأن الوديع قد أشعر الدول األطراف باعتماد هذه التعديالت اليت أجراها  حتيط علما مع االرتياح- 04

كافة الدول األطراف التصديق على هذه التعديالت أو قبوهلا؛ وتقر العزم على   وتناشداملؤمتر االستعراضي؛ 
كانون   1كمة خبصوص جرمية العدوان يف أبكر وقت ممكن رهنا بصدور قرار بعد تفعيل اختصاص احمل

 بنفس أغلبية الدول األطراف املطلوبة العتماد التعديل على النظام األساسي؛ 1810يناير /الثاين
الفريق العامل إىل مواصلة  وتدعو (11)بتقرير املكتب عن الفريق العامل املعين بالتعديالت ترحب -05

إىل املكتب أن يقدم تقريرا   وتطلبيف التعديالت املقرتحة ويف قواعده أو مبادئه التوجيهية اإلجرائية  النظر
 إىل اجلمعية لكي تنظر فيه يف دورهتا احلادية عشرة؛

التعهدات اليت عقدهتا مخس وثالثون دولة طرفا ودولة تشغل منصب املراقب إىل مع التقدير  شريت- 09
بتقدمي مساعدة متزايدة للمحكمة، وتناشد كافة الدول واملنظمات اإلقليمية تأمني ومنظمة دولية واحدة 

وتناشد كذلك الدول واملنظمات اإلقليمية تقدمي تعهدات إضافية والتبليغ، . التنفيذ السريع هلذه التعهدات
 حبسب االقتضاء، بتنفيذ هذه التعهدات أثناء الدورات املقبلة للجمعية؛

شات املوضوعية اليت أجريت يف إطار ممارسة التقييم املتعلقة بالعدالة اجلنائية الدولية باملناق ترح ب- 00
لتحديد الفرص والتحديات اليت تواجهها احملكمة ويواجهها نظام روما األساسي وتلتزم بتنفيذ القرارات 

، (14)"تنفيذ األحكام"، و"وتأثري نظام روما األساسي يف الضحايا واجملتمعات املتأثرة"، "التكامل"ب املتعلقة 
 :باعتبارها خطوات حامسة تتخذ مستقبال ملواجهة هذه التحديات" بشأن التعاون"واإلعالن 

إىل أن املؤمتر االستعراضي أجرى أيضا كجانب من املمارسة التقنية اليت اضطلع هبا، مناقشة  تشري- 00
بزيادة  وتوصيز الذي أعده امليس ر، باملوج وحتيط علما مع التقديرضمن فريق تناولت السلم والعدل، 
 استكشاف هذا املوضوع والتوسع فيه؛

مبشاركة اجملتمع املدين بصورة حثيثة يف املؤمتر االستعراضي وترح ب بالفرصة اليت وفرها املؤمتر  ترح ب- 06
قيق، االستعراضي للجمع بني الدول األطراف يف سبيل العمل اخلاص باحملكمة واملتعلق حباالت قيد التح

الدول األطراف على مواصلة انتهاز  تشجعمبا يف ذلك زيارات املكاتب امليدانية التابعة للمحكمة، و
الفرص اليت تتاح لتنمية الوعي بني املسؤولني احلكوميني بأنشطة احملكمة املتعلقة باحلاالت قيد الفحص 

 األويل والتحقيق؛

                                                      
 .RC/Res.5املرجع نفسه، القرار  (11)

 .RC/Res.4املرجع نفسه، القرار  (11)
(11 )

ICC-ASP/10/32.
 

 .RC/Res.3 املرجع نفسه، القرار (14)
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لشركات و غريها من الكيانات املسامهة املنتظمة الدول واملنظمات الدولية و األفراد و ا تناشد- 08
والطوعية يف الصندوق االستئماين مبا يسمح مبشاركة أقل البلدان منوا  والدول النامية األخرى يف الدورة 

 للدول اليت سبق أن تربعت بالفعل؛ وتعرب عن تقديرهاالسنوية جلمعية الدول األطراف 
كافة الدول األطراف يف نظام روما   حتثا يلزم من املوارد املالية وأمهية تزويد احملكمة مبتشد د على - 01

األساسي على أن حتول اشرتاكاهتا املقررة بالكامل ويف املوعد احملد د هلا، أو يف حالة وجود متأخرات 
من نظام روما األساسي،  115مستحقة عليها سابقا ، أن تسد د هذه املتأخرات فورا  وفقا  للمادة 

من النظام املايل والقواعد املالية وغريها من القرارات ذات الصلة اليت اختذهتا مجعية  1-185دة والقاع
 الدول األطراف؛

الدول واملنظمات الدولية واألفراد والشركات وغريها من الكيانات أن تتربع لفائدة احملكمة تناشد  -01
 لكل اجلهات اليت تربعت بالفعل؛ وتعرب عن تقديرها

أن على املكتب أن يواصل تقر ر و( 15)بتقرير املكتب عن متأخرات الدول األطرافعلما   حتيط- 01
استعراض حالة املدفوعات املتلقاة خالل السنة املالية للمحكمة وأن تنظر يف اختاذ تدابري إضافية لتشجيع 

 د املتأخرات؛الدول األطراف على تسديد املدفوعات، على النحو املناسب، ومواصلة احلوار معها لتسدي
من أمانة مجعية الدول األطراف إبالغ الدول األطراف دوريا  بأمساء الدول اليت استعادت ترجو - 04

 حقوقها يف التصويت يف أعقاب تسديدها ملا عليها من املتأخرات؛ 
ن املكتب إىل إنشاء ما يراه مالئما  متدعو بعمل املكتب وفريقيه العاملني غري الرمسيني و ترح ب- 05

 اآلليات وتقدمي تقرير عن ذلك إىل مجعية الدول األطراف يتضمن نتائج أعماهلما؛
املكتب إىل مواصلة  تدعوجبهود املكتب لكفالة التواصل والتعاون بني هيئاته الفرعية وترح ب أيضا  - 09

 هذه اجلهود؛
أبريل /نيسان 10إىل  11من عشرة يف الفرتة  ثامنةأن تعقد جلنة امليزانية واملالية دورهتا التقر ر - 00

 ؛1811أكتوبر /تشرين األول 1سبتمرب إىل /أيلول 14عشرة يف الفرتة من  تاسعة، ودورهتا ال1811
تشرين  11إىل  14يف الفرتة من  ادية عشرةتعقد مجعية الدول األطراف دورهتا احلأن تقر ر  - 00

ة والثالثة عشرة والرابعة عشرة بالتناوب بني وستعقد الدورات الثانية عشر . يف الهاي ،1811نوفمرب /الثاين
 . ونيويوركالهاي 

                                                      
(15)

ICC-ASP/10/34 . 
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 المرفق

 اإلجراءات المحتملة للجمعية فيما يتعلق بعدم التعاون

 معلومات أساسيةمعلومات أساسية- ألفألف

 ::من نظام روما األساسي على ما يليمن نظام روما األساسي على ما يلي  111111من املادة من املادة   11تنص الفقرة تنص الفقرة - 11
 ::تقوم اجلمعية مبا يليتقوم اجلمعية مبا يلي””

]...[]...[ 
، يف أي مسرررألة تتعلرررق بعررردم ، يف أي مسرررألة تتعلرررق بعررردم 0000مرررن املرررادة مرررن املرررادة   00وو  55  النظرررر، عمرررال برررالفقرتنيالنظرررر، عمرررال برررالفقرتني ((وو)) 

 التعاون؛التعاون؛
أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام األساسي ومع القواعد اإلجرائية أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام األساسي ومع القواعد اإلجرائية  ((زز)) 

 ““..وقواعد اإلثباتوقواعد اإلثبات
 ::على ما يليعلى ما يلي  0000من املادة من املادة   00وو  55وتنص الفقرتان وتنص الفقرتان - 11

قررردمي قررردمي للمحكمرررة أن تررردعو أي دولرررة غرررري طررررف يف هرررذا النظرررام األساسررري إىل تللمحكمرررة أن تررردعو أي دولرررة غرررري طررررف يف هرررذا النظرررام األساسررري إىل ت( ( أأ))- 55””
املساعدة املنصوص عليها يف هذا الباب على أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة املساعدة املنصوص عليها يف هذا الباب على أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة 

 أو على أي أساس مناسب آخر؛أو على أي أساس مناسب آخر؛
يف حالة امتناع دولة غري طرف يف هذا النظام األساسي، عقدت ترتيبا خاصا يف حالة امتناع دولة غري طرف يف هذا النظام األساسي، عقدت ترتيبا خاصا ( ( بب)) 

اق مرن اق مرن أو اتفاقا مع احملكمة، عن التعاون خبصوص الطلبات املقدمة مبقتضرى ترتيرب أو اتفرأو اتفاقا مع احملكمة، عن التعاون خبصوص الطلبات املقدمة مبقتضرى ترتيرب أو اتفر
هذا القبيل، جيوز للمحكمة أن ختطر بذلك مجعية الدول األطراف أو جملس األمن إذا كان هذا القبيل، جيوز للمحكمة أن ختطر بذلك مجعية الدول األطراف أو جملس األمن إذا كان 

 ““..جملس األمن قد أحال املسألة إىل احملكمةجملس األمن قد أحال املسألة إىل احملكمة
يف حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من احملكمة مبرا يتنراو وأحكرام يف حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من احملكمة مبرا يتنراو وأحكرام - 00””

وسررلطاهتا مبوجررب هررذا النظررام، وسررلطاهتا مبوجررب هررذا النظررام، هررذا النظررام األساسرري وحيررول دون ممارسررة احملكمررة وظائفهررا هررذا النظررام األساسرري وحيررول دون ممارسررة احملكمررة وظائفهررا 
جيوز للمحكمة أن تتخذ قرارا  هبذا املعىن وأن حتيل املسألة إىل مجعية الدول األطراف أو إىل جيوز للمحكمة أن تتخذ قراراً هبذا املعىن وأن حتيل املسألة إىل مجعية الدول األطراف أو إىل 

 ““..جملس األمن إذا كان جملس األمن قد أحال املسألة إىل احملكمةجملس األمن إذا كان جملس األمن قد أحال املسألة إىل احملكمة
ديسررمرب ديسررمرب //كررانون األولكررانون األول    1818مررن القرررار اجلررامع الررذي اعتمدترره اجلمعيررة يف مررن القرررار اجلررامع الررذي اعتمدترره اجلمعيررة يف   1111وتررنص الفقرررة وتررنص الفقرررة - 11

 ::((1))على ما يليعلى ما يلي  18181818
تسررلم بالتررأثري السررليب الررذي قررد يررؤدي إليرره عرردم تنفيررذ طلبررات احملكمررة علررى قرردرة تسررلم بالتررأثري السررليب الررذي قررد يررؤدي إليرره عرردم تنفيررذ طلبررات احملكمررة علررى قرردرة - 1111””

احملكمة على تنفيذ واليتها، وتطلب إىل املكتب أن يعد تقريرا  بشأن اإلجراءات اليت قد يلزم احملكمة على تنفيذ واليتها، وتطلب إىل املكتب أن يعد تقريراً بشأن اإلجراءات اليت قد يلزم 
سرألة متعلقرة سرألة متعلقرة اختاذها من جانب اجلمعية لتمكينها من أداء واليتها املتعلقة برالنظر يف أي ماختاذها من جانب اجلمعية لتمكينها من أداء واليتها املتعلقة برالنظر يف أي م

 ““بعدم التعاون وأن يقدم هذا التقرير إىل اجلمعية يف دورهتا العاشرة؛بعدم التعاون وأن يقدم هذا التقرير إىل اجلمعية يف دورهتا العاشرة؛

                                                      
  .ICC-ASP/9/Res.3اجمللد األول، اجلزء الثالث،  ،(ICC-ASP/9/20) 1818... الدورة التاسعة...الوثائق الرمسية (1)
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 النطاق العام إلجراءات عدم التعاون وطبيعتهاالنطاق العام إلجراءات عدم التعاون وطبيعتها- باءباء

لغرض إجراءات اجلمعية ذات الصلة، ميكن فهم عردم التعراون علرى أنره امتنراع دولرة طررف لغرض إجراءات اجلمعية ذات الصلة، ميكن فهم عردم التعراون علرى أنره امتنراع دولرة طررف - 44
عن عن "( "( الدولة املطلوبةالدولة املطلوبة""ا فيما بعد بعبارة ا فيما بعد بعبارة املشار إليهاملشار إليه))دخلت يف ترتيب خاص أو اتفاق مع احملكمة دخلت يف ترتيب خاص أو اتفاق مع احملكمة 

، علررى ، علررى ((مررن النظررام األساسرريمررن النظررام األساسرري  6161وو  0606املادترران املادترران ))االمتثررال لطلررب حمرردد مررن احملكمررة قصررد التعرراون االمتثررال لطلررب حمرردد مررن احملكمررة قصررد التعرراون 
 ..من النظام األساسيمن النظام األساسي  0000من املادة من املادة   00والفقرة والفقرة ( ( بب))55النحو املعر ف يف الفقرة النحو املعرَّف يف الفقرة 

ذلرررررررررررررررك ذلرررررررررررررررك  ن احملكمة ومع ن احملكمة ومع ويتعني متييز ذلك عن احلالة اليت ال يوجد فيها أي طلب حمدد مويتعني متييز ذلك عن احلالة اليت ال يوجد فيها أي طلب حمدد م- 55
ا  حبيرث يتسررىن هلرا االمتثررال لطلبررات يتعرني علررى الدولرة الطرررف أن تطبرق نظررام رومررا األساسري حمليررًا حبيرث يتسررىن هلرا االمتثررال لطلبررات  يتعرني علررى الدولرة الطرررف أن تطبرق نظررام رومررا األساسري حمليرر

وليس هذا السيناريو هو وليس هذا السيناريو هو . . احملكمة، وهو ما قد يؤدي إىل عدم التعاون يف األجل املتوسط أو الطويلاحملكمة، وهو ما قد يؤدي إىل عدم التعاون يف األجل املتوسط أو الطويل
، وال سيما ، وال سيما ((11))ملتواصل بشأن التعاونملتواصل بشأن التعاونما ي نظر فيه هنا، مبا أنه سبق للجمعية تناوله يف سياق العمل اما يُنظر فيه هنا، مبا أنه سبق للجمعية تناوله يف سياق العمل ا

 ..يف املناقشات اليت جرت يف الفريق العامل التابع للمكتب يف الهاييف املناقشات اليت جرت يف الفريق العامل التابع للمكتب يف الهاي
وبالنظر إىل دور كل من احملكمرة واجلمعيرة، فرإن أي رد مرن اجلمعيرة سريكون ذا طبيعرة غرري وبالنظر إىل دور كل من احملكمرة واجلمعيرة، فرإن أي رد مرن اجلمعيرة سريكون ذا طبيعرة غرري - 99

. . اسررياسرريمررن النظررام األسمررن النظررام األس  111111قضررائية وسرريتعني أن يسررتند إىل اختصاصررات اجلمعيررة مبوجررب املررادة قضررائية وسرريتعني أن يسررتند إىل اختصاصررات اجلمعيررة مبوجررب املررادة 
أكيد أن للجمعية أن تدعم فعالية نظام روما األساسي من خالل بذل جهود سياسية ودبلوماسية أكيد أن للجمعية أن تدعم فعالية نظام روما األساسي من خالل بذل جهود سياسية ودبلوماسية 

بيرد أنره لريس هلرذه اجلهرود أن حترل حمرل القررارات القضرائية بيرد أنره لريس هلرذه اجلهرود أن حترل حمرل القررارات القضرائية . . لتعزيز التعاون والتصدي لعدم التعاونلتعزيز التعاون والتصدي لعدم التعاون
 ..اليت ستتخذها احملكمة يف اإلجراءات اجلاريةاليت ستتخذها احملكمة يف اإلجراءات اجلارية

عدم التعاون، قد يتطلب السيناريوهان التاليان إجراءا مرن عدم التعاون، قد يتطلب السيناريوهان التاليان إجراءا مرن وفيما يتعلق باحلاالت امللموسة لوفيما يتعلق باحلاالت امللموسة ل- 00
 ::اجلمعيةاجلمعية

وحسب الظروف، قد وحسب الظروف، قد   ..((1))سيناريو حتيل فيه احملكمة مسألة عدم تعاون إىل اجلمعيةسيناريو حتيل فيه احملكمة مسألة عدم تعاون إىل اجلمعية ((أأ)) 
 تستلزم املسألة إجراء عاجال من اجلمعية لتحقيق التعاون وقد ال تستلزم؛تستلزم املسألة إجراء عاجال من اجلمعية لتحقيق التعاون وقد ال تستلزم؛

تمل فيه أن احملبصفة استثنائية، سيناريو حُيتمل فيه أن احمل ((بب))  كمة مل حتل بعد مسألة عدم التعاون إىل كمة مل حتل بعد مسألة عدم التعاون إىل بصفة استثنائية، سيناريو حي 
اجلمعية بعد، ولكن هناك أسباب تدعو إىل االعتقاد بأن حادثا معينا  وخطريا  يتعلق بعدم التعاون اجلمعية بعد، ولكن هناك أسباب تدعو إىل االعتقاد بأن حادثا معينًا وخطرياً يتعلق بعدم التعاون 

على وشك على وشك ( ( من نظام روما األساسيمن نظام روما األساسي  0606املادة املادة ))بشأن طلب إللقاء القبض على شخص أو تقدميه بشأن طلب إللقاء القبض على شخص أو تقدميه 
 ..((11))ة أن يساعد يف حتقيق التعاونة أن يساعد يف حتقيق التعاونالوقوع أو يقع حاليا  ومن شأن إجراء عاجل للجمعيالوقوع أو يقع حاليًا ومن شأن إجراء عاجل للجمعي

ال تشررري اإلجررراءات املقرتحررة واملبينررة يف هررذه الوثيقررة سرروى إىل الرردول املطلوبررة علررى النحررو ال تشررري اإلجررراءات املقرتحررة واملبينررة يف هررذه الوثيقررة سرروى إىل الرردول املطلوبررة علررى النحررو - 00
املعرررف أعرراله، وال تشررري إىل الرردول غررري األطررراف الرريت مل ترردخل يف أي ترتيبررات أو اتفاقررات ذات املعرررف أعرراله، وال تشررري إىل الرردول غررري األطررراف الرريت مل ترردخل يف أي ترتيبررات أو اتفاقررات ذات 

ل بأي حبيد أن هذه اإلجراءات لن خُتل بأي ح. . صلة مع احملكمةصلة مع احملكمة ال من األحوال بأي خطوات قد تتخذها ال من األحوال بأي خطوات قد تتخذها بيد أن هذه اإلجراءات لن خت 
 ..فيما يتعلق هبذه الدولفيما يتعلق هبذه الدول( ( وعدمهوعدمه))بشأن التعاون بشأن التعاون ( ( وأجهزهتا الفرعيةوأجهزهتا الفرعية))اجلمعية اجلمعية 

                                                      
 

(1 ) قرار يبلغ جملس األمن التابع لألمم املتحدة ومجعية الدول األطراف يف نظام "ات الدائرة التمهيدية األوىل انظر على سبيل املثال قرار
قرار يبلغ جملس "؛ وICC-02/05-01/09، 1818أغسطس /آب 10، "روما األساسي بشأن وجود عمر البشري يف إقليم مجهورية كينيا

اف يف نظام روما األساسي بشأن الزيارة اليت قام هبا عمر البشري مؤخرا  إىل مجهورية األمن التابع لألمم املتحدة ومجعية الدول األطر 
قرار يبلغ جملس األمن التابع لألمم املتحدة ومجعية الدول األطراف يف "؛ وICC-02/05-01/09، 1818أغسطس /آب 10، "تشاد

 ، 1811مايو /أيار 11، "جيبويتنظام روما األساسي بشأن الزيارة اليت قام هبا عمر البشري مؤخرا  إىل 
ICC-02/05-01/09. 
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 نهج عام إلجراءات عدم التعاوننهج عام إلجراءات عدم التعاون- جيمجيم

إجرراءات خمتلفررة يتعرني اعتمادهرا، وإن كرران إجرراءات خمتلفررة يتعرني اعتمادهرا، وإن كرران ( ( بب))00وو( ( أأ))00يسرتلزم سريناريوها عرردم التعراون يسرتلزم سريناريوها عرردم التعراون - 66
 ..من الوارد أن تتداخل جزئيا  من الوارد أن تتداخل جزئياً 

، مبررا يف ذلررك إعطرراء بعررض العناصررر العلنيررة تفيررد بررأن ( ( أأ))00قتضرري السرريناريو قتضرري السرريناريو وسيوسي- 1818 ا ، مبررا يف ذلررك إعطرراء بعررض العناصررر العلنيررة تفيررد بررأن رداً رمسيررًا ردا  رمسيرر
وحسررب وحسررب . . السرريناريو قررد انطلررق مبوجررب قرررار رمسرري مررن احملكمررة يقضرري بإحالررة املسررألة إىل اجلمعيررةالسرريناريو قررد انطلررق مبوجررب قرررار رمسرري مررن احملكمررة يقضرري بإحالررة املسررألة إىل اجلمعيررة

خصوصيات املسألة، قد توجد أسس موضوعية تدعو إىل التماس رد غري رمسي وعاجل استباقا لرد خصوصيات املسألة، قد توجد أسس موضوعية تدعو إىل التماس رد غري رمسي وعاجل استباقا لرد 
 ..ما إذا كان حتقيق التعاون ال يزال أمرا واردا  ما إذا كان حتقيق التعاون ال يزال أمرا وارداً رمسي، السيرمسي، السي

ردا  عاجال، ولكنه غري رمسي متاما  على الصعيدين الدبلوماسي رداً عاجال، ولكنه غري رمسي متاماً على الصعيدين الدبلوماسي ( ( بب))00وسيقتضي السيناريو وسيقتضي السيناريو - 1111
والسياسي، حبيث يصعب التوفيق بينه وبني اجلردول العرادي الجتماعرات اجلمعيرة وهيئاهترا الفرعيرة والسياسي، حبيث يصعب التوفيق بينه وبني اجلردول العرادي الجتماعرات اجلمعيرة وهيئاهترا الفرعيرة 

املكترررب، الرررذي جيتمرررع شرررهريا  يف مقرررر األمرررم املتحررردة، املكترررب، الرررذي جيتمرررع شرررهريًا يف مقرررر األمرررم املتحررردة، وقرررد أثبترررت التجربرررة السرررابقة أن وقرررد أثبترررت التجربرررة السرررابقة أن . . احلاليرررةاحلاليرررة
بنيويورك، قد يتعني عليه أن ي كي ف أساليب عمله حىت يتسىن له التصدي بسرعة كافية حلالة عدم بنيويورك، قد يتعني عليه أن ُيكيِّف أساليب عمله حىت يتسىن له التصدي بسرعة كافية حلالة عدم 

 ..تعاون فورية، على النحو املبني أدناهتعاون فورية، على النحو املبني أدناه

 اقتراحات معينة إلجراءات عدم التعاوناقتراحات معينة إلجراءات عدم التعاون- دالدال

راءات املبينررة أدنرراه مررع االحرررتام الكامررل لسررلطة راءات املبينررة أدنرراه مررع االحرررتام الكامررل لسررلطة سرريتعني علررى املكتررب واجلمعيررة تنفيررذ اإلجررسرريتعني علررى املكتررب واجلمعيررة تنفيررذ اإلجرر- 1111
واستقاللية احملكمة وإجراءاهتا، على النحو املنصوص عليه يف نظام روما األساسي والنظام الداخلي واستقاللية احملكمة وإجراءاهتا، على النحو املنصوص عليه يف نظام روما األساسي والنظام الداخلي 

وجيررب علررى مجيررع وجيررب علررى مجيررع . . وترمرري هررذه اإلجررراءات إىل تعزيررز تنفيررذ قرررارات احملكمررةوترمرري هررذه اإلجررراءات إىل تعزيررز تنفيررذ قرررارات احملكمررة  ..((44))وقواعررد اإلثبرراتوقواعررد اإلثبررات
أال تؤدي مشاركتها يف هذه اإلجراءات إىل مناقشات بشأن أال تؤدي مشاركتها يف هذه اإلجراءات إىل مناقشات بشأن   اجلهات الفاعلة املعنية أن حترص علىاجلهات الفاعلة املعنية أن حترص على

وتتنرراول هررذه وتتنرراول هررذه . . األسرس املوضرروعية لطلررب احملكمررة أو النيررل مررن النتررائج الرريت خلصررت إليهررا احملكمررةاألسرس املوضرروعية لطلررب احملكمررة أو النيررل مررن النتررائج الرريت خلصررت إليهررا احملكمررة
ل باإلجراءات اليت تتخذها الدول علرى الصرعيدين اإلجراءات دور اجلمعية وأجهزهتا الفرعية وال خُتل باإلجراءات اليت تتخذها الدول علرى الصرعيدين  اإلجراءات دور اجلمعية وأجهزهتا الفرعية وال خت 

 ..تعزيز التعاونتعزيز التعاونالثنائي أو اإلقليمي من أجل الثنائي أو اإلقليمي من أجل 

 خطوات متتابعة على المكتب والجمعية اتخاذهاخطوات متتابعة على المكتب والجمعية اتخاذها: : إجراء الرد الرسميإجراء الرد الرسمي- 22

 إطالق العمليةإطالق العملية ((أأ))

ال ينبغي إلجراء رمسي، وعلين إىل حد ما، تتخذه اجلمعية ملعاجلة حاالت عدم التعاون، أن ال ينبغي إلجراء رمسي، وعلين إىل حد ما، تتخذه اجلمعية ملعاجلة حاالت عدم التعاون، أن - 1111
ه إىل اجلمعيرة ه إىل اجلمعيرةُيطَلق إال بقرار من احملكمرة بشرأن عردم التعراون موجَّر ي طل ق إال بقرار من احملكمرة بشرأن عردم التعراون موجرر 

غري إحالرة أي قررار مرن غري إحالرة أي قررار مرن وينبوينب  ..((55))

                                                      
ل املسألة إىل اجلمعية بعد ومل تكن املسألة ذات طابع استعجايل، يبدو أن ليس هناك أي (1) إذا كانت احملكمة مل حت 

اجلمعية  بدال من ذلك، يرجع للمحكمة أن تقرر مدى بدء إجراء اجلمعية بإحالة املسألة إىل. إجراءات حمددة يتعني اختاذها
 .أم ال

 .، اجلزء الثاين ألف(Corr.1و ICC-ASP/1/3) 1881... الدورة األوىل ... الوثائق الرمسية  (4)
، ، ((كينيرراكينيررا))  18181818أغسررطس أغسررطس //آبآب  ICC-02/05-01/09 ، ،1010علررى سرربيل املثررال، الرردائرة التمهيديررة األوىل للمحكمررة اجلنائيررة الدوليررة علررى سرربيل املثررال، الرردائرة التمهيديررة األوىل للمحكمررة اجلنائيررة الدوليررة   ((55))

و الررردائرة التمهيديرررة و الررردائرة التمهيديرررة ( ( تشرررادتشررراد))  18181818أغسرررطس أغسرررطس //آبآب  ICC-02/05-01/09 ، ،1010نائيرررة الدوليرررة نائيرررة الدوليرررة والررردائرة التمهيديرررة األوىل للمحكمرررة اجلوالررردائرة التمهيديرررة األوىل للمحكمرررة اجل
 (.(.جيبويتجيبويت))  18111811مايو مايو //أيارأيار  ICC-02/05-01/09 ، ،1111األوىل للمحكمة اجلنائية الدولية األوىل للمحكمة اجلنائية الدولية 
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وينبغرري إبررالغ عامررة اجلمهررور عررن طريررق بيرران وينبغرري إبررالغ عامررة اجلمهررور عررن طريررق بيرران . . هررذا القبيررل إىل مجيررع الرردول األطررراف دون تررأخرهررذا القبيررل إىل مجيررع الرردول األطررراف دون تررأخر
 . . صحفي صادر عن أمانة مجعية الدول األطرافصحفي صادر عن أمانة مجعية الدول األطراف

 اإلجراءاتاإلجراءات ((بب))

بعررد قرررار احملكمررة، ميكررن اخترراذ عرردة خطرروات ملعاجلررة املسررألة، مررع مراعرراة إمكانيررة اسررتمرار بعررد قرررار احملكمررة، ميكررن اخترراذ عرردة خطرروات ملعاجلررة املسررألة، مررع مراعرراة إمكانيررة اسررتمرار - 1414
 ::يدة لرئيس اجلمعية على النحو املوصوف أدناهيدة لرئيس اجلمعية على النحو املوصوف أدناهاملساعي احلماملساعي احلم

إذا كانرررت املسرررألة يف مرحلرررة ال يرررزال فيهرررا حتقيرررق إذا كانرررت املسرررألة يف مرحلرررة ال يرررزال فيهرررا حتقيرررق : : عقرررد اجتمررراع طرررارئ للمكتررربعقرررد اجتمررراع طرررارئ للمكترررب ((أأ)) 
. . التعاون واردا  بإجراء عاجل من جانب اجلمعية، أمكن عقد اجتماع للمكتب خالل مهلة قصريةالتعاون واردًا بإجراء عاجل من جانب اجلمعية، أمكن عقد اجتماع للمكتب خالل مهلة قصرية

راء متخذ، وللبت يف أي إجرراء راء متخذ، وللبت يف أي إجرراء ويكون االجتماع فرصة لتلقي تقرير شفوي من الرئيس عن أي إجويكون االجتماع فرصة لتلقي تقرير شفوي من الرئيس عن أي إج
 ..آخر سيتعني اختاذهآخر سيتعني اختاذه

توجيرره رسررالة مفتوحررة مررن رئرريس اجلمعيرررة، باسررم املكتررب، إىل الدولررة املعنيررة، يررر ذكر توجيرره رسررالة مفتوحررة مررن رئرريس اجلمعيرررة، باسررم املكتررب، إىل الدولررة املعنيررة، يُرررذكر ( ( بب)) 
  ..((99))الدولررة فيهررا بواجررب التعرراون ويطلررب آراءهررا بشررأن املسررألة يف أجررل حمرردد ال يتجرراوز أسرربوعنيالدولررة فيهررا بواجررب التعرراون ويطلررب آراءهررا بشررأن املسررألة يف أجررل حمرردد ال يتجرراوز أسرربوعني

مجيرع الردول األطرراف، يشرجعهم فيهرا علرى إثرارة مجيرع الردول األطرراف، يشرجعهم فيهرا علرى إثرارة ولرئيس اجلمعية أن يوجه نسخة مرن الرسرالة إىل ولرئيس اجلمعية أن يوجه نسخة مرن الرسرالة إىل 
 املسألة يف اتصاالت ثنائية مع الدولة املطلوبة، عند االقتضاء؛املسألة يف اتصاالت ثنائية مع الدولة املطلوبة، عند االقتضاء؛

علررى علررى ))لرردى انقضرراء األجررل أو لرردى تلقرري رد كتررايب، ميكررن عقررد اجتمرراع للمكتررب لرردى انقضرراء األجررل أو لرردى تلقرري رد كتررايب، ميكررن عقررد اجتمرراع للمكتررب  ((جج)) 
تعاوهنا مع تعاوهنا مع   ، ي دعى إليه ممثل للدولة املعنية من أجل تقدمي آراء الدولة بشأن كيفية، ُيدعى إليه ممثل للدولة املعنية من أجل تقدمي آراء الدولة بشأن كيفية((مستوى السفراءمستوى السفراء

 احملكمة يف املستقبل؛احملكمة يف املستقبل؛
الحقا، وشريطة أن يتقرر عقرد الردورة املقبلرة للجمعيرة بعرد اجتمراع املكترب املشرار الحقا، وشريطة أن يتقرر عقرد الردورة املقبلرة للجمعيرة بعرد اجتمراع املكترب املشرار  ((دد)) 

من ثالثة أشهر، ميكن للمكتب أن يطلب إىل الفريرق العامرل يف نيويرورك من ثالثة أشهر، ميكن للمكتب أن يطلب إىل الفريرق العامرل يف نيويرورك   كثركثربأبأ( ( جج))إليه يف البند إليه يف البند 
ويشررمل ذلرررك ويشررمل ذلرررك . . الدولررة املطلوبررةالدولررة املطلوبررةعقررد جلسررة علنيررة بشررأن املسرررألة ليتسررىن إجررراء حرروار مفترروح مرررع عقررد جلسررة علنيررة بشررأن املسرررألة ليتسررىن إجررراء حرروار مفترروح مرررع 

مشاركة الدول األطراف، واملراقبني، وممثلي اجملتمع املدين على النحو املنصوص عليه حاليا  يف النظام مشاركة الدول األطراف، واملراقبني، وممثلي اجملتمع املدين على النحو املنصوص عليه حالياً يف النظام 
 ؛؛((00))الداخلي جلمعية الدول األطرافالداخلي جلمعية الدول األطراف

أو أو ))الحقرررا، ميكرررن تقررردمي تقريرررر للمكترررب عرررن نترررائج هرررذا احلررروار إىل الررردورة املقبلرررة الحقرررا، ميكرررن تقررردمي تقريرررر للمكترررب عرررن نترررائج هرررذا احلررروار إىل الررردورة املقبلرررة  ((هه)) 
 ا يف ذلك تقدمي توصية مبا إذا كانت املسألة تستوجب إجراء من اجلمعية؛ا يف ذلك تقدمي توصية مبا إذا كانت املسألة تستوجب إجراء من اجلمعية؛للجمعية، مبللجمعية، مب( ( اجلاريةاجلارية

للجمعيررررة، ميكررررن مناقشررررة التقريررررر يف جلسررررة عامررررة للجمعيررررة، ميكررررن مناقشررررة التقريررررر يف جلسررررة عامررررة ( ( أو اجلاريررررةأو اجلاريررررة))يف الرررردورة املقبلررررة يف الرررردورة املقبلررررة  ((وو)) 
وعرالوة علرى ذلرك، ميكرن للمكترب، عنرد وعرالوة علرى ذلرك، ميكرن للمكترب، عنرد . . للجمعية يف إطار بند جدول األعمال املتعلق بالتعاونللجمعية يف إطار بند جدول األعمال املتعلق بالتعاون

ً متفر  ا  مرررن أجرررل التشررراور بشرررأن مشرررروع القررررار الرررذي يتضرررمن توصررريات غرررًا مرررن أجرررل التشررراور بشرررأن مشرررروع القررررار الرررذي يتضرررمن توصررريات اللرررزوم، أن يعرررني ميسررررا  متفر اللرررزوم، أن يعرررني ميسررررا غررر
 ..ملموسة بشأن املسألةملموسة بشأن املسألة

                                                      
سربتمرب سربتمرب //لروللرولأيأي  1111، و، و18181818أغسرطس أغسرطس //آبآب  1010انظر سابقة رسائل الرئيس إىل وزراء خارجية كل من كينيا وتشاد وجيبويت، املؤرخرة انظر سابقة رسائل الرئيس إىل وزراء خارجية كل من كينيا وتشاد وجيبويت، املؤرخرة ( ( 99))

 ..، على التوايل، على التوايل18111811مايو مايو //أيارأيار  1010، و، و18181818
 ..اجلزء الثاين جيم؛ الباب العشروناجلزء الثاين جيم؛ الباب العشرون  ((Corr.1وو  ICC-ASP/1/3))  18811881... ... الدورة األوىل الدورة األوىل ... ... الوثائق الرمسية الوثائق الرمسية   ((00))
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لكي تتمكن اجلمعية من الرد على حالة عدم تعاون وشيكة أو جارية، من شأهنا أن تؤدي لكي تتمكن اجلمعية من الرد على حالة عدم تعاون وشيكة أو جارية، من شأهنا أن تؤدي - 1515
. . ت، قرد يلرزم إنشراء آليرة مرنرة الختراذ إجرراء عاجرلت، قرد يلرزم إنشراء آليرة مرنرة الختراذ إجرراء عاجرلرغم ذلك إىل تعاون فعلي يف تلك احلالة بالرذارغم ذلك إىل تعاون فعلي يف تلك احلالة بالرذا

ومررن اخليررارات املمكنررة البنرراء علررى املسرراعي احلميرردة الرريت قررام هبررا رئرريس اجلمعيررة يف املاضرري، علررى ومررن اخليررارات املمكنررة البنرراء علررى املسرراعي احلميرردة الرريت قررام هبررا رئرريس اجلمعيررة يف املاضرري، علررى 
وتقرروم وتقرروم . . أسرراس خرراص، فيمررا يتعلررق بالرردول املطلوبررة وإضررفاء الطررابع املؤسسرري علررى هررذه املسرراعيأسرراس خرراص، فيمررا يتعلررق بالرردول املطلوبررة وإضررفاء الطررابع املؤسسرري علررى هررذه املسرراعي

لسابق، لكن القصد منها هو جعل هذا العمل أكثر فعالية لسابق، لكن القصد منها هو جعل هذا العمل أكثر فعالية الوالية املقرتحة للرئيس على هذا العمل االوالية املقرتحة للرئيس على هذا العمل ا
عرررب األنشررطة واالتصرراالت الشخصررية ألعضرراء املكتررب مررن املنرراطق األخرررى، وإبررراز أمهيررة التعرراون عرررب األنشررطة واالتصرراالت الشخصررية ألعضرراء املكتررب مررن املنرراطق األخرررى، وإبررراز أمهيررة التعرراون 

 ..لدى اجلمعيةلدى اجلمعية

 جهات االتصال اإلقليمية للتعاونجهات االتصال اإلقليمية للتعاون ((أأ))

برع جهرات برع جهرات من أجل مساعدة الرئيس يف مساعيه احلميدة، يعني املكتب مرن برني أعضرائه أر من أجل مساعدة الرئيس يف مساعيه احلميدة، يعني املكتب مرن برني أعضرائه أر - 1919
 ..اتصال على أساس مبدأ التمثيل اجلغرايف العادلاتصال على أساس مبدأ التمثيل اجلغرايف العادل

 إطالق العمليةإطالق العملية ((بب))

املوصرررروف أعرررراله قررررد املوصرررروف أعرررراله قررررد ( ( بب))00يبرررردأ رئرررريس اجلمعيررررة مبادرترررره ملررررا يرررررى أن شررررروط السرررريناريو يبرررردأ رئرررريس اجلمعيررررة مبادرترررره ملررررا يرررررى أن شررررروط السرررريناريو - 1010
( ( أأ))00عالوة على ذلك، يبدأ الرئيس أيضا مبادرته ملرا يررى الررئيس أن شرروط السريناريو عالوة على ذلك، يبدأ الرئيس أيضا مبادرته ملرا يررى الررئيس أن شرروط السريناريو . . است وفيتاسُتوفيت

ت وفيت، وأن فر قررد اسررُتوفيت، وأن فر  صررة حتقيررق طلررب إللقرراء القرربض أو التقرردمي قررد ال تعررود متاحررة عنرردما يتسررىن صررة حتقيررق طلررب إللقرراء القرربض أو التقرردمي قررد ال تعررود متاحررة عنرردما يتسررىن قررد اسرر
طررر الرررئيس أعضرراء وعلررى أي حررال، خُيطررر الرررئيس أعضرراء . . للمكتررب الرردعوة إىل عقررد اجتمرراع طررارئ ملناقشررة املسررألةللمكتررب الرردعوة إىل عقررد اجتمرراع طررارئ ملناقشررة املسررألة وعلررى أي حررال، خي 

 ..املكتب فورا  هبذه املبادرةاملكتب فوراً هبذه املبادرة
 ..عدا ذلك، يبدأ الرئيس مبادرته أو يواصلها على حنو ما يقرره املكتبعدا ذلك، يبدأ الرئيس مبادرته أو يواصلها على حنو ما يقرره املكتب- 1010

 ة واإلجراءات الممكنةة واإلجراءات الممكنةالواليالوالي ((جج))

عنررردما تنطلرررق املسررراعي احلميررردة للررررئيس علرررى النحرررو املبرررني أعررراله، يثرررري الررررئيس، حسرررب عنررردما تنطلرررق املسررراعي احلميررردة للررررئيس علرررى النحرررو املبرررني أعررراله، يثرررري الررررئيس، حسرررب - 1616
االقتضاء، املسألة بصورة غري رمسية وبشكل مباشر مع مسؤويل الدولة املطلوبة وغريهم من اجلهات االقتضاء، املسألة بصورة غري رمسية وبشكل مباشر مع مسؤويل الدولة املطلوبة وغريهم من اجلهات 

مع الدولة املطلوبة مع الدولة املطلوبة   واهلدف من هذا هو التواصلواهلدف من هذا هو التواصل. . أصحاب املصلحة، هبدف تعزيز التعاون الكاملأصحاب املصلحة، هبدف تعزيز التعاون الكامل
هو التوعية باملسألة وتعزيز التعاون الكامل إذا كان ذلرك ال يرزال ممكنرا، ولريس التوصرل إىل نترائج هو التوعية باملسألة وتعزيز التعاون الكامل إذا كان ذلرك ال يرزال ممكنرا، ولريس التوصرل إىل نترائج 

وللرئيس أيضا أن ي ذكر الدولة وللرئيس أيضا أن ُيذكر الدولة . . ذات طبيعة قضائية، األمر الذي يعد من صالحية احملكمة وحدهاذات طبيعة قضائية، األمر الذي يعد من صالحية احملكمة وحدها
مررررن النظررررام مررررن النظررررام   6060ه يف املررررادة ه يف املررررادة املطلوبررررة بإمكانيررررة التشرررراور مررررع احملكمررررة علررررى النحررررو املنصرررروص عليرررراملطلوبررررة بإمكانيررررة التشرررراور مررررع احملكمررررة علررررى النحررررو املنصرررروص عليرررر

وجيوز للرئيس أن يطلب إىل أي جهة اتصال إقليمية، أو إىل أي عضو آخر يف املكتب، وجيوز للرئيس أن يطلب إىل أي جهة اتصال إقليمية، أو إىل أي عضو آخر يف املكتب، . . األساسياألساسي
أعررراله، ينبغررري أعررراله، ينبغررري ( ( بب))00ويف حالرررة السررريناريو ويف حالرررة السررريناريو . . حسرررب االقتضررراء، تقررردمي املسررراعدة يف هرررذا التواصرررلحسرررب االقتضررراء، تقررردمي املسررراعدة يف هرررذا التواصرررل

املعلومرات الريت بردأ علرى املعلومرات الريت بردأ علرى للرئيس أن يستخدم التواصل مع مسرؤويل الدولرة املطلوبرة يف التحقرق مرن للرئيس أن يستخدم التواصل مع مسرؤويل الدولرة املطلوبرة يف التحقرق مرن 
 ..أساسها إجراءهأساسها إجراءه

ويقدم الرئيس تقريرا شفويا  إىل املكتب فور انتهاء هذا التواصل، يف سياق اجتماع للمكتب ويقدم الرئيس تقريرا شفوياً إىل املكتب فور انتهاء هذا التواصل، يف سياق اجتماع للمكتب - 1818
ولردى تقردمي الررئيس تقريرره إىل املكترب، يواصرل سرعيه يف ولردى تقردمي الررئيس تقريرره إىل املكترب، يواصرل سرعيه يف . . ي عقد يف خالل مهلة قصرية عند اللزومُيعقد يف خالل مهلة قصرية عند اللزوم

 ..املسألة على حنو ما يقرره املكتباملسألة على حنو ما يقرره املكتب
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 ICC-ASP/9/Res.6 قرارال

 بتوافق اآلراء  1811ديسمرب /كانون األول  11املعقودة يف تاسعة اعتمد يف اجللسة العام ة ال

ICC-ASP/9/Res.6 
 المباني الدائمة

 إن مجعية الدول األطراف،
إىل القرارات اليت اعتمدت فيما يتعلق باملباين الدائمة، مبا يف ذلك إذ تشري 

ICC-ASP/6/Res.1القرار
ICC-ASP/8/Res.5، والقرار ICC-ASP/7/Res.1 (1)والقرار ، (1)

 ، والقرار(1)

ICC-ASP/8/Res.8
ICC-ASP/9/Res.1، والقرار (4)

 الدائمة املباين أمهية على التأكيد تعيد وإذ ،(5)
 احملكمة، ملستقبل

ي ، وتوصيات املراجع اخلارج(9)بتقرير جلنة املراقبة بشأن املباين الدائمةوإذ حتيط علما  
، وتقريري جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورتيها السادسة عشرة والسابعة عشرة والتوصيات (0)للحسابات
 ،(0)الواردة هبما

مليون يورو  168اإلعراب عن عزمها األكيد يف إجناز املباين بامليزانية احملددة والبالغة وإذ تكرر 
أمهية الدور الذي تقوم به جلنة املراقبة  وتؤكد ،ICC-ASP/6/Res.1طبقا  للقرار ( 1814مبستوى أسعار )

يف تنفيذ أي إجراءات تتم مبوجب السلطة املخولة هلا وتكون الزمة لضمان سري العمل يف املشروع بسالمة 
 ويف حدود امليزانية فضال عن ختفيض تكاليف ملكية املباين إىل أدين حد ممكن،

ع القرار، واخلطوط الواضحة للسلطة، والدقة يف حتديد بأمهية الفعالية والكفاءة يف صن وإذ تسلم
املخاطر وإدارهتا، وفرض رقابة صارمة على التغيريات يف التصميم لضمان التناسب بني املشروع والتكلفة، 
وترحب باخلطوات اليت اختذهتا جلنة املراقبة لتنفيذ الرتتيبات اإلدارية اجليدة ملشروع املباين الدائمة، وباشرتاك 

 كمة والدولة املضيفة يف هذا اجملهود املشرتك،احمل
 من الدول األطراف التزامها بسداد أنصبتها دفعة واحدة وفقا  للمبادئ 10 بإعالنوإذ ترح ب 

 نوفمرب/تشرين الثاين 10، وبأنه ورد فعال حىت ICC-ASP/7/Res.1الواردة يف املرفق الثالث من القرار 
 مليون يورو، 11,1من إمجايل املبلغ الذي مت االلتزام به والبالغ قدره مليون يورو  19,5ما جمموعه  1811

التكاليف األخرى ذات الصلة  1811مارس /آذار 1أن احملكمة قد رت كميا  يف  وإذ تالحظ
 مليون يورو، 41,1باملشروع ولكن غري ذات الصلة املباشرة بالتشييد مببلغ 

                                                      
  .، اجمللد األول، اجلزء الثالث(ICC-ASP/6/20) 188 0... الدورة السادسة... الوثائق الرمسية (1) 
 .اجمللد األول، اجلزء الثالث ،(ICC-ASP/7/20) 188 0...الدورة السابعة  ...ق الرمسيةالوثائ (1)
 .اجمللد األول، اجلزء الثاين ،(ICC-ASP/8/20) 188 6...الدورة الثامنة  ...الوثائق الرمسية (1)
  .زء الثاين، اجل(ICC-ASP/8/20/Add.1)1818 ...)املستأنفة ( الدورة الثامنة ...الوثائق الرمسية  (4)
 .اجمللد األول، اجلزء الثاين ،(ICC-ASP/9/20) 1818 ...الدورة اتاسعة ...الوثائق الرمسية  (5)
(9) 

ICC-ASP/10/22.  
 .أوال -اجمللد الثاين، اجلزء جيم ،(ICC-ASP/10/20) 1811 ...الدورة العاشرة ...الوثائق الرمسية ( 0)
 .1-وباء 1-املرجع نفسه، اجلزآن باء (0)
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عناصر ( أ: )ستعمال وتشمل نوعني من العناصرأن هذه التكاليف تتعلق بعناصر اال وإذ تالحظ
ة، أي العناصر الثابتة  11,1البالغ قدرها  1اجملموعة  مليون يورو للمعدات وأجهزة االستعمال املدجم 

والتكاليف األخرى ذات الصلة، اليت كانت تبلغ أصال   1عناصر اجملموعة ( ب)املدجمة يف التصميم؛ و
مليون يورو، ألجهزة االستعمال غري املدجمة، أي  16,0إىل  مليون يورو وخفضت بعد ذلك 18,1

للعناصر غري الثابتة، والتكاليف األخرى مثل تكاليف النقل، واملوظفني اإلضافيني، وأجور اخلرباء 
 االستشاريني،

االستهالك والتكاليف )أن تكاليف امللكية عند االنتهاء من مرحلة التصميم النهائي وإذ تالحظ  
 ،(6)ً  مليون يورو سنويا 10تقدر حاليا  بنحو ( تكاليف التشغيلاملالية و 

 1 العنصرين تكاليف لتغطية املراقبة جلنة وضعتها اليت التكاليف مراجعة بإسرتاتيجية ترحب وإذ 
 امليزانية حدود يف التشييد تكاليف إبقاء عن فضال السنوية، امليزنة عملية على تأثريها من وللتقليل 1و

 التكاليف، هلذه النزويل االجتاه يف االستمرار تشجع إذو  اإلمجالية،
 جلنة وبأن املعتمدة، امليزانية حدود ويف جيدة بنوعية الدائمة املباين تسليم ضرورة على تشدد وإذ 

 املتفق املوارد مع باستمرار للمشروع الوظيفية واملتطلبات التصميم يتماشى أن بضمان بالتايل مكلفة املراقبة
 ممكن؛ حد أدىن عند امللكية تكاليف على اإلبقاءوب عليها،

 تقدمي وبإمكان الدائمة املباين لتشييد املخصصة للتربعات االستئماين الصندوق بإنشاء تذك ر وإذ
أي مسامهات طوعية يف شكل أموال خمصصة ألغراض معينة، أو مسامهات عينية، بعد التشاور مع جلنة 

 املراقبة؛

 ة والتقيد بالحدود الزمنيةالميزاني: المشروع- أوال
عن تقديرها جمللس إدارة املشروع وجلنة املراقبة للتقدم احملرز يف  تعربترحب بتقرير جلنة املراقبة و- 1

 مشروع املباين الدائمة منذ الدورة التاسعة للجمعية؛
قات النقدية على خمطط التدفوتوافق بإجناز مرحلة التصميم النهائي ملشروع املباين الدائمة  ترح ب -1

 املنقحة الوارد يف املرفق األول؛
 مليون يورو؛ 168باستمرار بقاء املشروع يف حدود امليزانية املعتمدة البالغ قدرها  ترحب أيضا  - 1
على إسرتاتيجية جلنة املراقبة لإلبقاء على التكاليف يف حدود امليزانية عن طريق الرتكيز على توافق  -4

 س على املوارد املتاحة يف كل مرحلة من مراحل املشروع؛امليزانية اإلمجالية ولي
والتكاليف األخرى ذات ( 1اجملموعة )على أن ال تتجاوز تكاليف العناصر غري املدجمة  توافق- 5

 مليون يورو، وعلى أن يتم اعتمادها سنويا  يف ميزانية احملكمة؛ 16,0 الصلة مبلغ
تكاليف متصلة بالتشييد وأهنا تدخل ( 1اجملموعة )جمة على أن تكاليف العناصر املدتوافق أيضا  - 9

على استيعاب هذه  وتوافق كذلكمليون يورو،  168بالتايل يف نطاق امليزانية اإلمجالية اليت يبلغ قدرها 
 العناصر والتكاليف املتصلة هبا بالكامل يف امليزانية اإلمجالية لعدم جتاوز احلدود املقررة هلذه امليزانية؛

                                                      
 .60-61الفقرات ، ICC-ASP/10/22التقرير عن أنشطة جلنة املراقبة، ( 6)
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أو املتطلبات الوظيفية من أجل /للجنة املراجعة بالقيام، عند االقتضاء، باستعراض التصميم و تأذن- 0
ضمان النوعية اجليدة للمباين ولكن مع بقاء امليزانية يف حدود التكاليف املعتمدة، ولتحقيق هذا الغرض، 

ممكنة نتيجة للتأخري  مدير املشروع أن يضمن تنفيذ التعديالت املطلوبة بأقل تكلفة إضافية تطلب إىل
وغري ذلك من العوامل، من أجل ضمان التوازن اإلجيايب بني التكاليف اإلضافية والوفورات اليت ميكن 

 حتقيقها من خالل التعديالت؛
جلنة املراقبة ومدير املشروع واحملكمة أن تؤخذ يف االعتبار، عند اختاذ قرارات بشأن  تطلب إىل- 0

املضي قدما  يف  ضرورة وتؤكد عليى التكاليف التشغيلية املقبلة للمحكمة، تصميم املشروع، اآلثار عل
املشروع بطريقة تؤدي إىل اإلبقاء على التكاليف التشغيلية املقبلة للمباين الدائمة، مبا يف ذلك تكاليف 

 الصيانة، عند أدىن حد ممكن، بالنظر إىل القيود املفروضة على امليزانية؛
مرتا  مربعا نتيجة  51 458املساحة األرضية اإلمجالية املعدلة اليت ال تزيد على  مبجموع حتيط علما  - 6

 ؛وتوافق عليها 1811مارس /هلندسة القيمة اليت أجريت يف آذار
مع االستعداد  1815سبتمرب /بأن التاريخ احملدد إلجناز املباين الدائمة هو أيلول حتيط علما   - 18ً  

مدير املشروع، بالتشاور مع  وتشجع، 1815ديسمرب /ين يف كانون األولالنتقال احملكمة إىل تلك املبا
جلنة املراقبة واحملكمة والدولة املضيفة، على مواصلة البحث عن طرق للحد من أي تأخري وما قد يرتتب 

 عليه من نتائج؛
 على عدم استخدام ميزانية املشروع لتغطية أي تأخري ينتج عن جدول اهلدم؛ تشدد- 11
بالقرار الذي اختذته جلنة املراقبة للتعاقد على أساس أعلى جودة بأفضل سعر ممكن، مع  بترح- 11

االتفاق مع املتعهد على آلية للتكاليف املستهدفة يتم من خالهلا ضمان احلد األعلى لألسعار، مع حوافز 
 .الستمرار البحث عن وفورات إضافية أثناء فرتة التشييد

 الحوكمة- ثانيا
على أمهية  أمهية وجود رؤية وملكية مشرتكة للمشروع بني مجيع اجلهات املعنية وكذلك ىعلتشدد  -11

التنسيق واالتصال بصورة فع الة بني مدير املشروع واحملكمة والدولة املضيفة يف مجيع مراحل مشروع املباين 
هتا جلنة داليت اعتم يف هذا الصدد على ترتيبات احلوكمة املنقحةوتوافق، الدائمة وعلى مجيع مستوياته، 

 بالتحسني املعلن يف فعالية عملية صنع القرار؛ وترحباملراقبة، 
على ضرورة إسهام ومشاركة الدولة املضيفة بصورة كاملة يف مجيع مراحل املشروع وعلى تشد د  - 14

 أمهية التزام الدولة املضيفة بالتعاون املستمر؛تالحظ أيضا  مجيع مستوياته و
على أمهية الدور الذي يقوم به مدير املشروع يف توفري الريادة اإلسرتاتيجية واإلدارة  يدتعيد التأك- 15

الشاملة للمشروع، وتذك ر باملسؤوليات امللقاة على عاتقه لتحقيق أهداف املشروع والتقيد باآلجال احملددة 
 والتكاليف والشروط املتعلقة باجلودة، على النحو الوارد يف القرار

 ICC-ASP/6/Res.1 ،املسج ل إىل تفويض السلطات ملدير املشروع حيثما كان ذلك ضروريا   وتدعو
وحسب املستوى املطلوب، وفقا للنظام املايل والقواعد املالية، فيما يتعلق باالرتباطات املالية ملشروع املباين 

 .الدائمة
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من املرفق اخلامس من  5رة إىل مدير املشروع أن يعد، باالشرتاك مع احملكمة، وفقا  للفق تطلب- 26
، توصيات بشأن سبل حتسني املبادئ التوجيهية املنطبقة على العقود والنفقات ICC-ASP/7/Res.1القرار 

حاليا  من أجل تفادي أي تأخري ال مربر له يف تنفيذ املشروع يف املستقبل وأن يقدم هذه التوصيات إىل 
 جلنة املراقبة للموافقة عليها؛

 رير الماليةالتقا- ثالثا  
، تقدمي أرقام مفصلة كل ICC-ASP/6/Res.1مدير املشروع أن يواصل، وفقا للقرار تطلب إىل - 10

سنة للتكلفة التقديرية النهائية للمشروع باالستناد إىل آخر املعلومات املتاحة، مبا يف ذلك اجلدول املتعلق 
وذلك لكي  بالتشاور مع جلنة املراقبة، ة واحدة،باستخدام األموال املتأتية من األنصبة املقررة املسددة دفع

 تنظر فيها اجلمعية يف دورهتا العادية؛
إىل احملكمة أن تبقي قيد االستعراض، بالتشاور مع الدول اليت تعهدت بسداد أنصبتها    تطلب- 10

دوام على علم املقررة دفعة واحدة، اجلدول الزمين الستالم هذه املدفوعات، وأن تبقي جلنة املراقبة على ال
 هبا؛ 
إىل مدير املشروع أن يواصل تقدمي تقارير سنوية إىل اجلمعية، عن طريق جلنة املراقبة، عما  تطلب- 16

 حتقق من تقديرات السنة املاضية ومستوى اإلنفاق؛

 إدارة المشروع- رابعا
وأن يقدم تقريرا  مدير املشروع أن يبقي قيد االستعراض دليل املشروع، وخطة املشروع،  تطلب إىل- 18

 بشأهنما إىل جلنة املراقبة؛

 إىل جلنة املراقبة أن تواصل إعداد وتنفيذ إسرتاتيجية مراجعة احلسابات؛ تطلب- 11

 المساهمات الطوعية - خامسا  
دعوة أعضاء اجملتمع املدين الذين أثبتوا التزامهم بوالية احملكمة إىل مجع األموال ملشروع املباين تكرر - 11
 مة؛الدائ

 تجديد عضوية لجنة المراقبة- سادسا
، بأن تتألف العضوية يف ICC-ASP/6/Res.1توصية املكتب، طبقا  للمرفق الثاين من القرار  تؤيد- 11

 جلنة املراقبة لفرتة الوالية القادمة من الدول املشار إليها يف املرفق الثاين هلذا القرار؛

 التقارير المقبلة للجنة المراقبة- سابعا  
إىل جلنة املراقبة أن تبقي هذه املسألة قيد االستعراض، وأن تواصل تقدمي التقارير املرحلية  تطلب -14

 .املنتظمة إىل املكتب، وأن تقدم تقريرا  بذلك إىل اجلمعية يف دورهتا القادمة
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 المرفق األول

 مخطط التدفق النقدي

 (بماليين اليورو)ميزانية مشروع المباني الدائمة 

 

 جمموع
  التكاليف

اجملموع 
 الكلي

1009 1020 1022 1021 1023 1024 1025 1026 

*م ت أ  اجملموع **م ت ن  المناقصة+ م ت ن    النقل التشييد 

2-             119,1  نكاليف البناء 

 111,0   3665 4867 3665       111,0 التكاليف المباشرة( أ)2 

 

باستثناء )غير المباشرة ( ب)2
 0,6   167 366 167       0,6 (ليف العامة للموقعالتكا

 

بعد )أتعاب فريق التصميم ( ج)2
 5,4   065 068 163 267      5,4 (المناقصة

1-             11,6  المخاطر 

 

جميع )مخاطر المشروع ( أ)1
بما في ذلك  المجاالت،

 التصميم
 10,9  - 960 2063 763 260  - - -  10,9 (أو األطراف الثالثة 

 

خارج )مخاطر العمالء ( ب)1)1
 5,1  - 165 262 265 061  - - -  5,1 (المشروع مثل البلدية

3-  1,9  - - - - 166  - - - 1,9  التراخيص والرسوم 

       166      1,9 التراخيص والرسوم 

4-             19,6  األجور 

 0,6  - - - - - - 561 167 -  0,6 المتصلة بالتصميم( أ)4أ)4 

 9,9   065 068 260 063 260 264 067 069  9,9 إدارة المشروع( ب)4)4 

 1,4  - 062 064 064 065  064 061 064  1,4 الخبراء اآلخرين( ج)4)4 

5-  1,5  - - - - -  - 265 - 1,5 1,5 تكاليف أخرى 

 168,8  - 51,6 95,0 51,0 9,1 1,8 0,8 5,1 1,1 168,8 168,8 اجملموع 

  - - 263 562 760  763 5267 6567  5269   

   168,8  110,1 01,4 18,0  11,4 9,4 1,1   اجملموع الرتاكمي 

 .األرقام أعاله تقديرات فقط وخاضعة للتغيير: مالحظة

 .مرحلة التصميم األولي: م ت أ)*( 

 .مرحلة التصميم النهائي: م ت ن)**( 
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 المرفق الثاني

 الدول األفريقية
 كينيا  -1

 دول آسيا ومنطقة المحيط الهادي
 اليابان -1
 مجهورية كوريا -1

 دول أوروبا الشرقية
 رومانيا -4

 مجموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي
 األرجنتني -5
 املكسيك -9

 دول أوروبا الغربية ودول أخرى
 أملانيا -0
 إيطاليا -0
 [سويسرا] -6

 اململكة املتحدة -18
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 المرفقات

 المرفق األول

 تقرير لجنة وثائق التفويض
 (بريو)غونزالو بونيفاز السيد  :الرئيس

مجعية الدول األطراف يف  قامت ،الدول األطراف معيةجلمن النظام الداخلي  15وفقا للمادة - 1
كانون   11نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف جلستها العامة األوىل املعقودة يف 

الدول األطراف ممثلي تتألف من  عاشرةدورهتا الإىل تفويض الوثائق لبتعيني جلنة  1811ديسمرب /األول
 . نغارياهبلجيكا، بنما، بريو، جزر كوك، اجلمهورية التشيكية، غابون، فنلندا، كينيا، : التالية

 ,1811ديسمرب /كانون األول 11و 18و 11سات يف وعقدت جلنة وثائق التفويض جل- 1
، كان معروضا  على اللجنة مذكرة من 1811ديسمرب /كانون األول  11جلستها املعقودة يف  ويف- 1

، تتعلق بوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف نظام 1818ديسمرب /كانون األول  11األمانة مؤرخة 
اللجنة  وقام رئيس. جلمعية الدول األطراف عاشرةروما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف الدورة ال

 .بتحديث املعلومات الواردة يف تلك املذكرة
من املذكرة والبيان املتصل هبا، وردت وثائق التفويض الرمسية للممثلني يف  1وكما لوحظ يف الفقرة - 4

من النظام الداخلي، حىت  14جلمعية لدول األطراف، بالشكل املنصوص عليه يف املادة  عاشرةالدورة ال
 :التالية 90ل اق التفويض، من الدول األطراف وقت اجتماع جلنة وثائ

يسلندا، إيطاليا، آ، أوغندا، أيرلندا، وروغواياألرجنتني، اسبانيا، اسرتاليا، استونيا، أملانيا، أ
املتعددة  -دولة )بوتسوانا، بولندا، بوليفيا  بنن،باراغواي، بربادوس، الربتغال، بلغاريا، بنما، 

مجهورية اجلمهورية التشيكية، جزر كوك، ليشيت،  –وباغو، تيمور ، بريو، ترينيداد وت(القوميات
، رومانيا، الدامنركجنوب أفريقيا، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، الكونغو الدميقراطية، 
، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فنسنت وجزر غرينادينت سانساموا، سان مارينو، 

فنلندا، ، (البولبفارية –مجهورية )يال و فنز الفلبني، فرنسا، امبيا، غيانا، غشيلي، صربيا، سرياليون، 
ليختنشتاين، مالطة،  ليتوانيا، التفيا، لكسمربغ،كينيا،  كولومبيا،  وستاريكا،كفيجي، قربص،  

النرويج، منغوليا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ملديف، مايل، املكسيك، 
 .هولندا، اليوناننيجرييا، نيوزيلندا، هنغاريا،  النمسا،

أبلغت األمانة باملعلومات املتعلقة بتعيني ممثلي الدول األطراف  1وكما ورد يف الفقرة - 5 من املذكرة،  
االتصال جلمعية الدول األطراف، حىت وقت اجتماع جلنة وثائق التفويض، عن طريق  عاشرةيف الدورة ال
ل ، من الدول األطراف الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية للدول األطرافمن رئيس ا االلكنروين

 :التالية44
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بوركينا فاسو، بليز، الربازيل، بلجيكا، ألبانيا، انتيغوا وبربودا، اكوادور،  األردن، أفغانستان،
يا مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية تنزانجزر مارشال، اجلبل األسود، بوروندي، تشاد، تونس، 

جورجيا، جيبويت، مجهورية مولدوفا، ، الكونغواجلمهورية الدومينيكية، مجهورية كوريا، املتحدة، 
طاجيكستان، غابون، السنغال، سورينام، سيشيل، ، سانت لوسيازامبيا، سانت كيتس ونيفيس، 

نيجر، الناورو، ناميبيا، مدغشقر، موريشيوس، كندا، ليسوتو، كمبوديا،    غرينادا، كرواتيا، غانا،
 .اليابانهندوراس، 

وأوصى الرئيس بأن تقبل اللجنة وثائق تفويض ممثلي مجيع الدول األطراف املشار إليهم يف مذكرة - 9
 5األمانة، على أن يتم إبالغ األمانة بوثائق التفويض الرمسية ملمثلي الدول األطراف املشار إليهم يف الفقرة 

 .من هذا التقرير يف أقرب وقت ممكن
 :ناء على اقرتاح من الرئيس، اعتمدت اللجنة مشروع القرار التايلوب- 0

 إن جلنة وثائق التفويض،" 
جلمعية الدول األطراف يف نظام عاشرة يف وثائق تفويض املمثلني إىل الدورة ال وقد نظرت 

 من هذا التقرير؛ 5و 4روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املشار إليهم يف الفقرتني 
 ".وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف املعنية لتقب 

 .واعت مد مشروع القرار الذي اقرتحه الرئيس بدون تصويت- 0
انظر الفقرة )واقرتح الرئيس عندئذ بأن توصي اللجنة مجعية الدول األطراف باعتماد مشروع قرار - 6

 .بدون تصويتاملقرتح واعت مد (. أدناه 11
 .هذا التقرير إىل مجعية الدول األطراف ويف ضوء ما سلف، ي قد م- 18

 توصية جلنة وثائق التفويض
توصي جلنة وثائق التفويض مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية  -11

 :الدولية باعتماد مشروع القرار التايل
األساسي  جلمعية الدول األطراف يف نظام روما عاشرةوثائق تفويض املمثلني إىل الدورة ال"

 للمحكمة اجلنائية الدولية
 ،إن مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

تقرير جلنة وثائق التفويض املتعلق بوثائق تفويض املمثلني إىل الدورة وقد نظرت يف 
 للجمعية ويف التوصية الواردة به، عاشرةال

 ".على تقرير جلنة وثائق التفويض توافق
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 المرفق الثاني

 الوثائق األخرى المتصلة بالميزانية

 *1021الميزانية التكميلية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لعام  -ألف

 الميزانية التكميلية المقترحة- أوال
يف كانون  1811االفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام "( احملكمة)"وضعت احملكمة اجلنائية الدولية - 1

ونتيجة لذلك، . 1811يوليه /متوز 0، وقدمت امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة يف 1811يناير /الثاين
مل تكن احملكمة يف وضع يسمح هلا بإدراج املتطلبات اإلضافية الالزمة لألحداث اليت وقعت بعد تقدمي 

، يف مشروع 1ة بعناصر اجملموعة امليزانية الربناجمية املقرتحة وهي احلالة يف كوت ديفوار، والتكاليف املتصل
 .املباين الدائمة

ومع ذلك، . للمباين الدائمة يف نطاق األنشطة الرئيسية للمحكمة 1وال تدخل عناصر اجملموعة - 1
  .(1)"(اللجنة)"فقد أدرجت يف امليزانية التكميلية املقرتحة احلالية بناء على توصية جلنة امليزانية واملالية 

من النظام املايل والقواعد  0-1و 9-1ورات املشار إليها أعاله، ووفقا  للبندين واستجابة للتط- 1
، تقدم احملكمة طيه ميزانية تكميلية مقرتحة لآلثار املرتتبة على التطورين اجلديدين على (1)املالية للمحكمة

 : عة على النحو التايليورو واملوز  5 111 188امليزانية واالحتياجات املالية ذات الصلة اليت يبلغ جمموعها 
 :يورو للحالة يف كوت ديفوار موزعة على النحو التايل 4 410 188 (أ) 

 يورو للهيئة القضائية؛ 415 488 ‘1’  
 يورو ملكتب املدعي العام؛ 1 091 188 ‘1’  
 .يورو لقلم احملكمة 1 158 088 ‘1’  
للتكاليف املتعلقة بعناصر ( مةمشروع املباين الدائ)يورو ملكتب مدير املشروع  684 188 (ب) 

 .1اجملموعة 

 (بآالف اليورو)الميزانية التكميلية المقترحة   -2الجدول 
 جمموع امليزانية التكميلية املقرتحة جمموع املباين الدائمة جمموع كوت دبفوار  1811امليزانية التكميلية لعام 

 8,8 8,8 8,8 القضاة
 66,0 8,8 66,0 املوظفون الفنيون

 119,8 8,8 119,8 وظفون من فئة اخلدمات العامةامل

                                                      
 .ICC-ASP/10/10/Add.2 ها الوثيقةفصدرت سابقا  بوص* 

  .148، الفقرة (ICC-ASP/10/15)تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا السابعة عشرة  (1)
.انظر النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة (1)  
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 جمموع امليزانية التكميلية املقرتحة جمموع املباين الدائمة جمموع كوت دبفوار  1811امليزانية التكميلية لعام 
 115,0 8,8 115,0 اجملموع الفرعي للموظفني

 1 050,0  459,1 1 181,4 املساعدة املؤقتة العامة
 11,1 8,8 11,1 املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 8,8 8,8 8,8 العمل اإلضايف
 95,1 8,8 95,1 اخلرباء االستشاريون

 1 050,8 459,1 1 488,0  لموظفني اآلخرين اجملموع الفرعي ل
 986,8 8,8 986,8 السفر

 8,8 8,8 8,8 الضيافة
 980,4 440,0 156,9 اخلدمات التعاقدية

 8,8 8,8 8,8 التدريب
 10,9 8,8 10,9 احملامون للدفاع

 509,6 8,8 509,6 احملامون للضحايا
 169,4 8,8 169,4 نفقات التشغيل العامة

 11,1 8,8 11,1 ملواداللوازم وا
 8,8 8,8 8,8 األثاث واملعدات

 1 146,5  440,0 1 081,0  اجملموع الفرعي لغري املوظفني
 5 111,1 684,1 4 410,1 موعاجمل

مشروع قرار مجعية الدول األطراف بشأن امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام يف املرفق األول  ويرد- 4
، وجدول 1811، وصندوق رأس املال العامل لعام 1811املقرتحة لعام  ، وامليزانية التكميلية1811

 .، وصندوق الطوارئ1811األنصبة لتوزيع نفقات احملكمة اجلنائية الدولية، ومتويل االعتمادات لعام 

 الحالة في كوت ديفوار -الميزانية التكميلية المقترحة- ثانيا

 مقدمة- لفأ

مايو إىل رئيس احملكمة إلبالغه باعتزامه /أيار 16دعي العام يف بناء على الرسالة املوجهة من امل- 5
تقدمي طلب إىل الدائرة التمهيدية لإلذن له بفتح باب التحقيق يف احلالة يف كوت ديفوار من أجل النظر 

مايو /أيار 18، عهدت هيئة الرئاسة يف 1818نوفمرب /تشرين الثاين 10يف اجلرائم اليت ارتكبت منذ 
  .لدائرة التمهيدية الثانية بالنظر يف احلالة يف كوت ديفوارإىل ا 1811

وبعد النظر يف احلالة بصورة أولية، خلص املدعي العام إىل وجود ما يدعو إىل االعتقاد بصورة - 9
جرائم تدخل يف اختصاص  1818نوفمرب /تشرين الثاين 10معقولة بأنه ارتكبت يف كوت ديفوار منذ 

 .احملكمة
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، أبلغ املدعي العام ضحايا جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية اليت 1811يونيه /رانحزي 10ويف - 0
نوفمرب /تشرين الثاين 10يدعى ارتكاهبا من أي طرف يف أعقاب انتخابات الرئاسة اليت أجريت يف 

انت وك. (1)بأنه سيطلب إىل الدائرة التمهيدية الثانية اإلذن بفتح باب التحقيق يف هذه اجلرائم 1818
 .يوما من هذا التاريخ لتقدمي طلباهتم إىل الدائرة التمهيدية 18ممثليهم  أمام الضحايا أو

، أذنت الدائرة التمهيدية الثانية للمدعي العام بفتح باب 1811أكتوبر /تشرين األول 1ويف - 0
واليت تدخل  1818نوفمرب /تشرين الثاين 10التحقيق يف اجلرائم اليت يدعى ارتكاهبا يف كوت ديفوار منذ 

وبناء . يف اختصاص احملكمة وكذلك يف أي جرائم أخرى قد ترتكب يف سياق هذه احلالة يف املستقبل
تشرين  15يف  فيما يتعلق بلوران كودو باغبو 50الطلب املقدم من املدعي العام عمال باملادة على 
األمر  1811نوفمرب /الثاينتشرين  11، أصدرت الدائرة التمهيدية الثالثة يف 1811أكتوبر /األول

، وصل املشتبه به إىل مركز 1811نوفمرب /تشرين الثاين 18ويف . (4)بالقبض على لوران كودو باغبو
  .االحتجاز التابع للمحكمة يف الهاي

 10وقد قبلت كوت ديفوار، وهي ليست طرفا يف نظام روما األساسي، اختصاص احملكمة يف - 6
كانون   14كذلك، ويف . من النظام الداخلي للمحكمة( 1)11ادة ، وفقا للم1881أبريل /نيسان
 ، أعادت هيئة الرئاسة يف كوت ديفوار التأكيد على قبول1811مايو /أيار 1و 1818ديسمرب /األول

 .اختصاص احملكمة
وهذه هي املرة األوىل اليت تفتح فيها احملكمة باب التحقيق يف قضية ختص دولة تقبل اختصاص - 18

 .على الرغم من أهنا ليست طرفا يف نظام روما األساسياحملكمة 

 اآلثار المالية -باء

تعتمد هذه امليزانية على افرتاض أن التحقيقات احلالية ستستمر وأنه ستبدأ جلسات النظر يف - 11
أو يف تاريخ مقارب  1811يونيه /حزيران 10اعتماد التهم يف القضية ضد لوران كودو باغبو يف 

وبالنظر إىل تسليم . القرار املتعلق باعتماد التهم سيصدر يف وقت الحق من هذا العام ، وأن(5)لذلك
، تطلب احملكمة املوارد الالزمة ملواصلة 1811نوفمرب /تشرين الثاين 18السيد باغبو إىل احملكمة يف 

ويرد املزيد . يةالتحقيقات واألنشطة التمهيدية يف القضية ضد السيد باغبو عن طريق هذه امليزانية التكميل
 .من االفرتاضات يف املرفق الثاين هلذه الوثيقة

وجتدر اإلشارة إىل أن البيانات الواردة يف وثيقة امليزانية احلالية تتعلق باآلثار املالية املتوقعة يف الوقت - 11
فإن  اد التهم،ونظرا لعدم إمكان استباق اآلثار اليت ستنتج عن قرار اعتم. احلايل يف احلالة يف كوت ديفوار

، ستكون موضعا إلشعار إىل صندوق 1811أي موارد ستكون الزمة للتحضري للمحاكمة، يف عام 
  .الطوارئ

                                                      
 .من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 58من نظام روما األساسي والقاعدة ( 1)15املادة  (1)
(4 )

،ICC-02/11  1811نوفمرب /تشرين الثاين 18واملعاد تصنيفه و  1811نوفمرب /تشرين الثاين 11األمر املختوم الصادر غيابيا يف 
 . حكمة يف الهايبعد نقل املشتبه به إىل مركز االحتجاز التابع للم

حدد رئيس الدائرة التمهيدية الثالثة التاريخ املؤقت لبدء جلسات النظر يف اعتماد التهم عند مثول املشتبه به ألول مرة أمام احملكمة  (5)
 .1811ديسمرب /كانون األول  5يف 
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وعلى النحو املبني يف اجلدول أدناه، تتعلق معظم النفقات اإلضافية باملساعدة املؤقتة العامة - 11
مبا يف ذلك )، واخلدمات التعاقدية (شفويةالرتمجة التحريرية والرتمجة ال)واملساعدة املؤقتة لالجتماعات 

، والتكاليف املتوقعة للمساعدة القانونية ونفقات (نتاج لإلعالمإلخدمات جتهيز البيانات وتكاليف ا
 (. مبا يف ذلك نقل الشهود، وإعادة توطينهم، وتدابري احلماية، واالتصاالت)التشغيل العامة 

 المتطلبات من الموارد- جيم
 .املتطلبات املالية املقرتحة للحالة يف كوت ديفوار 1دول يبني اجل- 14  

 ( بآالف اليورو)كوت ديفوار   –الميزانية التكميلية المقترحة  -1الجدول 

جمموع امليزانية التكميلية لكوت ديفوار 
181 1يف عام  

جمموع امليزانية التكميلية 
لكوت ديفوار جلميع 

 الرئيسية  الربامج
الربنامج الرئيسي 

ولاأل  
الربنامج الرئيسي 

 الثاين
الربنامج الرئيسي 

 الثالث
 8,8 8,8 8,8 8,8 القضاة

 66,0 8,8 8,8 66,0 املوظفون الفنيون
 119,8 8,8 8,8 119,8 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 115,0 8,8 8,8 115,0 اجملموع الفرعي للموظفني
1 181,4 املساعدة املؤقتة العامة  415,4 441,9 1  444,4 

 11,1 8,8 8,8 11,1 املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 8,8 8,8 8,8 8,8 العمل اإلضايف

 45,8 18,1 8,8 95,1 اخلرباء االستشاريون
1 491,0  415,4 1 488,0 اجملموع الفرعي للموظفني اآلخرين   511,9 

 114,9 104,4 8,8 986,8 السفر
 8,8 8,8 8,8 8,8 الضيافة

 144,9 15,8 8,8 156,9 يةاخلدمات التعاقد
 8,8 8,8 8,8 8,8 التدريب

 10,9 8,8 8,8 10,9 احملامون للدفاع
 509,6 8,8 8,8 509,6 احملامون للضحايا

 169,4 8,8 8,8 169,4 نفقات التشغيل العامة
 11,1 8,8 8,8 11,1 اللوازم واملواد

 8,8 8,8 8,8 8,8 األثاث واملعدات
1 081,0 وظفنياجملموع الفرعي لغري امل  8,8 166,4 581,1 1  

1 091,1 415,4 4 410,1 اجملموع  158,0 1  
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 وصف الموارد- دال

 الهيئة القضائية -البرنامج الرئيسي األول- 2

يعتمد وصف املوارد املطلوبة للهيئة القضائية على افرتاضات املدعي العام بأن جلسات النظر يف - 15
وستبدأ األنشطة التمهيدية . أو يف تاريخ مقارب لذلك 1811يونيه /حزيران 10اعتماد التهم ستبدأ يف 

األعمال التحضريية، ومثول املشتبه به ألول مرة أمام احملكمة، وحترير األدلة، وطلبات املشاركة )للدائرة 
ونظرا حلجم العمل املتوقع للتحضري للمرحلة . 1811ديسمرب /يف كانون األول( املقدمة من الضحايا

، مبا يف ذلك قرار الدائرة التمهيدية املتعلق باعتماد التهم، يلزم املالك 1811ة بأكملها يف عام التمهيدي
 .التايل من املوظفني

يورو للموارد من املساعدة املؤقتة العامة ملدة  415 488يطلب مبلغ : التكاليف املتصلة باملوظفني- 19
شهرا لتوفري الدعم الالزم  14ملدة ( ر أ –خ ع ) ، واملوارد من فئة اخلدمات العامة1-شهرا برتبة ف 19

ومتشيا مع توزيع املوظفني التابعني للهيئة القضائية يف القضايا السابقة . هلذه القضية يف املرحلة التمهيدية
أساسا يف حتليل امللفات املقدمة واألدلة اليت  1-ذات احلجم املماثل، ستستخدم املوارد املطلوبة برتبة ف

مكتب املدعي العام والدفاع، وإعداد امللخصات املساعدة لعمل املوظفني القانونيني احلاليني  يكشف عنها
والقضاة، وتقييم احلاجة إىل حترير األدلة املقدمة من األطراف، واملساعدة يف صياغة القرارات  1-برتبة ف

اء على توجيهات املوظفني بن( مبا يف ذلك قرار اعتماد التهم)واألوامر الصادرة من الدائرة التمهيدية 
وتلزم املوارد من فئة . والقضاة، وإعداد جلسات االستماع واللقاءات اإلعالمية 1-القانونيني برتبة ف

لتجهيز طلبات الضحايا الذين يرغبون املشاركة يف اإلجراءات، واملساعدة ( ر أ -خ ع)اخلدمات العامة 
  .ي مهام إدارية أخرى أو مهام متعلقة بإدارة القضيةيف حترير األدلة، والبحوث القانونية العامة، وأ

 (بآالف اليورو)االحتياجات من المساعدة المؤقتة العامة للهيئة القضائية  -3الجدول 
 اجملموع الرتبة النوع القسم عدد األشهر الوظيفة
 (1188)الدوائر 

 105,4 1-ف م م ع 1188 19 مساعد/موظف قانوين معاون
 148,8 ر أ –خ ع  م م ع 1188 14 مساعد قانوين 

ومن املتوخى احلصول على أي دعم قانوين إضايف يكون الزما تبعا للتطورات يف املرحلة التمهيدية - 10
يف هذه القضية من إعادة توزيع املوارد من جماالت أخرى داخل اهليئة القضائية، حسب االقتضاء، رهنا 

وال يتوقع نفقات أخرى يف هذه . خرى املعروضة على احملكمةبتوافرها ويف ضوء التطورات يف القضايا األ
على أساس مؤقت من املوارد  1811ديسمرب /وستستوعب األنشطة التمهيدية يف كانون األول. املرحلة

 .احلالية للهيئة القضائية
صلة ستستوعب التكاليف اإلضافية للمرحلة التمهيدية غري املت: التكاليف غري املتصلة باملوظفني - 10

 .باملوظفني من امليزانية العادية
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 مكتب المدعي العام -البرنامج الرئيسي الثاني- 1

تلزم ميزانية تكميلية للربنامج الرئيسي الثاين لألنشطة التمهيدية السابقة وأثناء والتالية العتماد - 16
 .ويور  1 091 188حنو  1811ويبلغ جمموع املبلغ املطلوب لألنشطة أعاله لعام . التهم
املتطلبات من املساعدة املؤقتة العامة ملكتب املدعي  4يبني اجلدول  :التكاليف املتصلة باملوظفني- 18
 .العام

 (بآالف اليورو) االحتياجات من المساعدة المؤقتة العامة لمكتب المدعي العام -4الجدول 
 اجملموع الرتبة النوع القسم الوظيفة

 (1200)ديوان المدعي العام 
حتريري  مرتجم 1-ف  م م ع 1118   118,6 

ر أ –خ ع  م م ع 1118 مرتجم فوري  08,8 
شهران )مرتمجون شفويون ميدانيون 

(عمل ر أ –خ ع  م م ع 1118    11,0 
1-ف م م ع 1118 منسق قواعد بيانات  61,5 
 (1300)شعبة التحقيقات 

1-ف م م ع 1118 حمقق  118,6 
1-ف م م ع 1118 حمقق معاون  61,0 

1-ف م م ع 1118 لل معاونحم  61,0 
جتهيز / مساعد للمراجعة القانونية

ر أ –خ ع  م م ع 1118 البيانات  08,8 
جتهيز / مساعد للمراجعة القانونية

ر أ –خ ع  م م ع 1118 البيانات  08,8 
جتهيز / مساعد للمراجعة القانونية

ر أ –خ ع  م م ع 1118 البيانات  08,8 
 (1400)شعبة اإلدعاء 

4-ف م م ع 1418 وكيل نيابة  114,1 
4-ف م م ع 1418 وكيل نيابة  114,1 
1-ف م م ع 1418 وكيل نيابة  118,6 

1-ف م م ع 1418 مدير قضايا  61,5 
1-ف م م ع 1418 معاون نيابة  61,0 

1-ف م م ع 1418 مساعد نيابة  61,5 
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كمة واملتصلة باألنشطة التمهيدية متشيا مع الطلبات السابقة الناشئة عن نقل املتهمني إىل احمل- 11
ولن يتكون هذا الفريق من موظفي اإلدعاء . العتماد التهم، سينشأ فريق مشرتك لألنشطة التمهيدية

التحليل من شعبة االختصاص والتكامل والتعاون، وثالثة /فحسب ولكنه سيتضمن خبريا واحدا للتعاون
قة بالتحقيقات واملقبولية والتعاون املتصلة بالقضية قيد موظفني من شعبة التحقيقات لدعم األعمال املتعل

 . البحث
 .وال تطلب وظائف ثابتة جديدة- 11
وظيفة  11وميثل هذا املبلغ . يورو لعقود املساعدة املؤقتة العامة 1 441 988ويطلب ما جمموعه - 11

 .شهرا من العمل 11ا ملدة فنية ومخسة وظائف من فئة اخلدمات العامة للمساعدة املؤقتة العامة، ومعظمه
، 1-حمقق برتبة ف)وفيما يتعلق بشعبة التحقيقات، يلزم إعادة توزيع ثالثة من موظفي الشعبة - 14

لتوفري الدعم الالزم للفريق املشرتك يف األعمال ( 1-، وحملل معاون برتبة ف1-وحمقق معاون برتبة ف
ثة موظفني مساعدين من فئة اخلدمات العامة ويلزم باإلضافة إىل ذلك ثال. التحضريية العتماد التهم

  .جتهيز البيانات لزيادة وترية استعراض األدلة املطلوبة العتماد التهم/ للمراجعة القانونية
وستستوو املتطلبات من املوظفني من شعبة االختصاص والتعاون والتكامل لدعم اعتماد التهم - 15

 .املساعدة املؤقتة العامة اليت سيتم توفريها من امليزانية العاديةمن الوظائف الثابتة القائمة واملوارد من 
وفيما يتعلق بشعبة االدعاء، يلزم زيادة الطاقة املعنية باملرحلة التمهيدية لتقدمي الطلبات إىل الدائرة  -19

لعامة يف وتشمل متطلبات امليزانية التكميلية من املساعدة املؤقتة ا. التمهيدية وجتهيز القضية للمحاكمة
، ومساعد 1-، ومعاون نيابة برتبة ف1-، ووكيل نيابة برتبة ف4-هذا الصدد وكيلني للنيابة برتبة ف

 . 1-نيابة برتبة ف
من أجل توفري الدعم  1-وعالوة على ذلك، سيلزم مدير قضايا للحالة يف كوت ديفوار برتبة ف -10

  .يف املرحلة املؤدية إىل اعتماد التهم
لزيادة وترية ترمجة األدلة وضمان  1-ق بقسم اخلدمات، يلزم مرتجم حتريري برتبة فوفيما يتعل -10

وفيما يتعلق بالرتمجة الشفوية والفورية بغري لغات العمل، يلزم مساعدة مؤقتة عامة . االستعداد للمحاكمة
األنشطة شهرا على التوايل لدعم أنشطة التحقيق ومتابعة  11ومن فئة اخلدمات العامة ملدة شهرين و

 .املتعلقة بالشهود الالزمة للتحضري العتماد التهم
لدعم الكشف عن األدلة وإجراء  1-وباإلضافة إىل ذلك، يلزم منسق قواعد بيانات برتبة ف -16

  .البحوث التكميلية الالزمة لألدلة املتعلقة باعتماد التهم
نفقات الشهود من الضحايا يورو للخدمات االستشارية من أجل تغطية  18 188ويطلب مبلغ - 18

أو /شهرا تقريبا من املساعدة يف جمال اخلربة والتقارير و 1,5وميثل هذا املبلغ ما يعادل . يف القضية
 .، مبا يف ذلك نفقات السفر5-الشهادة برتبة ف

يورو لتغطية تكاليف  104 488يلزم أموال إضافية يبلغ قدرها : التكاليف غرب املتصلة باملوظفني- 11
بالشهود،  ثات احملققني، ووكالء النيابة، وموظفي الدعم مثل املرتمجني الفوريني امليدانيني، واالتصالبع

هذه مرحلة احملاكمة، باإلضافة إىل بعثات اإلعالم والتعاون يف /واالستمرار يف مجع األدلة العتماد التهم
 .ر أو املنطقة اجملاورةبعثة إىل كوت ديفوا 09بعثة فردية، و 61ويغطي هذا املبلغ . القضية
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يورو لالستعانة مبصادر خارجية يف الرتمجة املتصلة باستعراض األدلة  18 888ويطلب مبلغ - 11
يورو أخرى ألنشطة اإلعالم اخلاصة مبكتب املدعي العام املتصلة مباشرة  5 888ويلزم . والكشف عنها

 . بالقضية

 قلم المحكمة -البرنامج الرئيسي الثالث- 3

وقف ميزانية قلم احملكمة، بوصفه اجلهاز املختص باجلوانب غري القضائية لإلدارة واخلدمات تت- 11
 .باحملكمة، على مستوى الدعم الالزم للعمالء

يبذل قلم احملكمة قصارى جهده لضمان توفري خدماته للحالة يف   :النفقات املتصلة باملوظفني- 14
ويلزم أموال حمدودة . علقة بامليزانية التكميلية، باملوارد القائمةكوت ديفوار، اليت تعتمد على االفرتاضات املت

 . إلعادة توزيع املوظفني وعقود املساعدة املؤقتة العامة
تابعة لقسم العمليات امليدانية من السودان  1-يورو لنقل وظيفة برتبة ف 66 088ويطلب مبلغ - 15

 .احلالة اجلديدة إىل املقر ملواجهة االحتياجات امليدانية الناشئة من
يورو لنقل وظيفة تابعة لقسم األمن والسالمة من فئة  91 888يلزم باإلضافة إىل ذلك مبلغ - 19

 ضابط)اخلدمات العامة من السودان إىل املقر، وهي الوظيفة املتعلقة مبوظف األمن امليداين املعاون 
ألمن والسالمة من فئة اخلدمات يورو لنقل وظيفة تابعة لقسم ا 91 888كذلك، يطلب مبلغ (. األمن

وطلب قلم . العامة من السودان إىل قسم امليزانية واملالية باملقر ملواجهة الزيادة الكبرية يف حجم العمل
نقل هذه الوظيفة ملواجهة الزيادة يف حجم العمل الناجتة  1811احملكمة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

يا، واآلن يف كوت ديفوار، اللتني أديتا إىل زيادة كبرية يف العمل نتيجة لزيادة عدد عن احلالة اجلديدة يف ليب
املوظفني، واالستعانة مبوظفني إضافيني للطوارئ، والعمل املتصل برتتيب استحقاقات املوظفني واملدفوعات 

نقل الوظائف امليدانية إىل بيد أن جلنة امليزانية واملالية أعربت عن قلقها ل. واملرتبات واحلسابات وامليزانية
املقر وأوصت بعدم املوافقة على االعتمادات املطلوبة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لقسم السالمة واألمن 

 .هلذه الوظيفة
من املساعدة املؤقتة العامة يف قسم  1-يورو ملوظف أمن ميداين برتبة ف 01 188ويطلب مبلغ - 10

 . أشهر ، وهذه الوظيفة من االحتياجات األساسية للحالة يف كوت ديفوارالسالمة واألمن ملدة تسعة 
-يورو ملوظف قانوين برتبة ف 55 588وفيما يتعلق مبكتب احملامي العام للضحايا، يطلب مبلغ - 10
من املساعدة املؤقتة العامة ملدة ستة أشهر لتقدمي املساعدة للممثلني القانونيني اخلارجيني للضحايا وفقا  1

 .أو توفري التمثيل القانوين للضحايا/من النظام الداخلي للمحكمة و 01للمادة 
يورو لوظيفة من فئة اخلدمات العامة للمساعدة املؤقتة  08 888ويلزم أموال إضافية يبلغ قدرها   -16

لب قلم ، ط1811ويف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام . شهرا 11العامة يف قسم املوارد البشرية ملدة 
الرتب األخرى من قسم األمن والسالمة إىل وحدة إدارة  –احملكمة نقل وظيفة من فئة اخلدمات العامة 

املوظفني لتلبية احتياجاهتا من املوظفني الناشئة ليس فقط من الزيادة والتغيريات يف واجبات املوظفني ولكن 
.  عدد املوظفني واألشخاص الذين يعولوهنمأيضا من الزيادة يف حجم العمل اإلداري الناتج عن الزيادة يف

وسيكون شاغل هذه الوظيفة مسؤوال عن وضع قواعد واضحة للموظفني يف مجيع األجهزة وتنفيذها، 
ووضع مبادئ توجيهية واضحة لتجديد العقود والربط بني التجديد ونظام تقييم األداء وتنفيذها، ومواصلة 
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وتعزيزها، وضمان االتساق بينها، وتطبيق نظام موحد لتقييم األداء يف تطوير املعايري العامة لتقييم األداء 
 .مجيع أحناء احملكمة

من  1-يورو ملنسق عمليات ومستشار يف جمال احلماية برتبة ف 01 688ويطلب مبلغ - 48
وتدابري املساعدة املؤقتة العامة ملدة مثانية أشهر يف وحدة الضحايا والشهود إلدارة نظم االستجابة األولية 

 .احلماية احمللية األخرى، وتنسيق األنشطة اإلمجالية يف جمال املسؤولية
يورو ملوظف قانوين  191 088وفيما يتعلق بقسم مشاركة وتعويض الضحايا، يطلب مبلغ - 41

شهرا ليعمل كجهة تنسيق قانونية للتحليل القانوين  11من املساعدة املؤقتة العامة ملدة  1-معاون برتبة ف
طلبات املقدمة من الضحايا للمشاركة يف اإلجراءات، وإعداد امللفات، وتنظيم عملية التحرير، ووضع لل

ويلزم أيضا مساعد من فئة اخلدمات العامة . إطار لتنظيم التمثيل القانوين املشرتك للضحايا املشاركني
 (.اناتاملسح والتسجيل وإدخال البي)لتجهيز طلبات املشاركة اليت تتلقاها احملكمة 

 (بآالف اليورو)االحتياجات من المساعدة المؤقتة العامة لقلم المحكمة  -5الجدول 
 اجملموع الرتبة النوع القسم الوظيفة

 (3200)مكتب المسجل 
1-ف م م ع 1148 موظف أمن ميداين  01,1 

1-ف م م ع 1161 موظف قانوين  55,5 
 (3100)شعبة الخدمات اإلدارية المشتركة 

رد بشرية مساعدموظف موا ر أ –خ ع  م م ع 1118   08,8 
 (3300)شعبة خدمات المحكمة 

1-ف م م ع 1158 منسق العمليات واملستشار يف جمال احلماية  01,6 
1-ف م م ع 1198 موظف قانوين مساعد  61,0 
ر أ –خ ع  م م ع 1198 مساعد جتهيز البيانات  08,8 

ؤقتة فيما يتعلق باخلدمات اليت يقدمها قسم الرتمجة يورو للمساعدة امل 11 188ويطلب مبلغ  -41
الشفوية والتحريرية باحملكمة لالجتماعات، وترمجة ومراجعة النصوص املتعلقة بطلبات املشاركة املقدمة من 

  .الضحايا، واعتماد التهم، والرتمجة الشفوية يف جلسات اعتماد التهم
الضحايا للقيام مبسح تفصيلي جملتمعات  ويطلب خرباء استشاريني لقسم مشاركة وتعويض- 41

الضحايا، وتقييم الوسطاء احملتملني، مبا يف ذلك يف الشتات، ودراسة وثائق اهلوية املقدمة من أصحاب 
 . يورو 45 888ويلزم لذلك . الطلبات

يورو لتغطية نفقات  114 988يطلب أموال إضافية مقدارها :النفقات غري املتصلة باملوظفني- 44
 :لبعثات قلم احملكمة املتعلقة مبا يلي السفر

 التفاوض لعقد اتفاقات مع احلكومات والشركات اخلاصة؛ (أ) 
 أنشطة التنسيق والتقييم والتفتيش املتعلقة باألمن والسالمة؛ (ب) 
 البعثات املتصلة بالعمليات امليدانية؛ (ج) 
 لضحايا؛االجتماع مع الضحايا الذين ميثلهم مكتب احملامي العام ل (د) 



ICC-ASP/10/20 

71   20-A-130212 

 مصاحبة الشهود الذين ميثلون أمام احملكمة؛ (ه) 
 دعم األنشطة الداخلية املتصلة مبشاركة الضحايا؛ (و)
 .اللقاءات اإلعالمية مع موظفي التوعية (ز)

يورو للخدمات التعاقدية لضمان االتصال الفعال بني كوت ديفوار  144 988ويطلب مبلغ - 45
التفتيش، وترتيب اللقاءات مع الضحايا والوسطاء /أثناء بعثات التقييم واملقر، وتوفري وسائل االنتقال

، وتغطية التكاليف املتصلة بلقاءات اإلعالم (توفري األماكن الالزمة للقاءات، واإلقامة، والسفر احمللي)
ة أماكن نتاج الربامج اإلذاعية والتلفزيونية، واحلاجة إىل زيادإوالتوعية يف امليدان، وطباعة املعلومات و 

 .التخزين لألدلة اليت جيمعها مكتب املدعي العام
ويعتزم تنظيم زيارات ميدانية للمحامني املنتدبني إىل كوت ديفوار ويتوخى توفري فريقني للدفاع عن - 49

 .يورو 984 588ويطلب للمساعدة القانونية . 1811الضحايا يف عام 
يورو أساسا النفقات املتصلة بتوفري  169 488وتشمل نفقات التشغيل العامة اليت تبلغ - 40

اخلدمات العامة من املشاركة يف تكاليف نظام إدارة األمن التابع لألمم املتحدة، وزيادة االتصاالت اهلاتفية 
وتغطية البيانات عن بعد، واملوظفني اإلضافيني حلراسة احملتجزين، واستئجار املركبات، ونقل الشهود 

 .جهزة اسرتداد املعلومات يف منطقتني للعملياتوإعادة توطينهم، وتركيب أ
يورو للوازم واملواد، مبا يف ذلك ألزياء أفراد األمن وأفراد احلراسة للمحتجزين،  11 188ويطلب - 40

 . والوقود، وأجهزة محاية املعلومات السرية

 المباني الدائمة -الميزانية التكميلية المقترحة- ثالثا  
 مقدمة- ألف

للمباين الدائمة يف امليزانية التكميلية احلالية بناء على توصية اللجنة  1اصر اجملموعة أدرجت عن- 46
تعد احملكمة مرفقا توضيحيا يف كل ميزانية برناجمية مقرتحة لضمان أن تكون مجيع التكاليف املتعلقة "بأن 

يف امليزانية العادية  1 ويتفق إدراج عناصر اجملموعة .(9)"مبينة وحمددة كميا  بوضوح 1بعناصر اجملموعة 
  .(0)للمحكمة مع آراء جلنة املراقبة

 1-ولتحديد مجيع التكاليف غري املتصلة بتشييد املباين الدائمة يف الربنامج الرئيسي السابع- 58
بطريقة واضحة وشفافة، أنشئت ثالثة برامج يف الربنامج الرئيسي ( املباين الدائمة()مكتب مدير املشروع)

وستعتمد املبالغ املدرجة يف كل برنامج سنويا  وفقا  الحتياجات املشروع . شراف مدير املشروعاألول حتت إ
 . إىل حني إجنازه

مكتب مدير املشروع وسريكز يف ( سابقا   1-الربنامج الرئيسي السابع) 0118ويشمل الربنامج - 51
وسينتقل املشروع بعد ذلك . على مواصلة طلب العطاءات من املقاولني العامني ومنح العقود 1811عام 

                                                      
 .148لفقرة ، ا(ICC-ASP/10/15) تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا السابعة عشرة (9)
، التقرير 1811بشأن ميزانية عام  1811أكتوبر /تشرين األول 15الفريق العامل يف الهاي، املشاورات غري الرمسية اليت أجريت يف  (0)

 بشأن امليزانية الربناجمية املقرتحة 1811أكتوبر /تشرين األول 14يف ( إيطاليا)الشفوي املقدم من رئيس اللجنة، السيد روبرتو بليلي 
 . 1811لعام  1-للربنامج الرئيسي السابع
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وترد املتطلبات من املوارد ملكتب مدير املشروع يف امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة . إىل مرحلة التشييد
 ,1811لعام 
ولكي تتمكن . بالدعم احلاسم الذي تقدمه أقسام احملكمة للمشروع 0118ويتعلق الربنامج - 51

يوفر مدير املشروع األموال الالزمة للمساعدة املؤقتة العامة عن طريق عقود  األقسام من تقدمي الدعم الالزم،
 1، حذفت هذه املبالغ من امليزانية املتعلقة بعناصر اجملموعة (0)وبناء على توصيات اللجنة. مستوى اخلدمة

 .ألن املساعدة املؤقتة املطلوبة ال تتعلق حصريا  مبيزانيات هذه العناصر ولكن باملشروع ككل
اليت ليست جزءا  من ميزانية التشييد، أي  1على عناصر اجملموعة  0118ويركز الربنامج - 51

ووفقا  لقرار جلنة املراقبة يف اجتماعها الثامن املعقود . ولكن غري املتعلقة بالتشييد التكاليف املتعلقة باملشروع
كل عام، طوال "( اجلمعية)"راف ، ستعرض هذه التكاليف على مجعية الدول األط1811يوليه /متوز 9يف 

 .املدة اليت سيستغرقها املشروع، عن طريق اللجنة
 0118، مبا يف ذلك الربامج 1-ويبلغ جمموع امليزانية الربناجمية املقرتحة للربنامج الرئيسي السابع- 54

 .ألف يورو 1 458,5، 0118و 0118و
 يالموارد من الموظفين والدعم اإلدار : 7210البرنامج - باء
 مقدمة - 2

، 1811ويف عام . بالدعم احلاسم الذي تقدمه أقسام احملكمة للمشروع 0118يتعلق الربنامج - 55
سيؤدي هذا الدعم إىل توفري مقاول عام ألوسع العقود اليت عقدهتا احملكمة يف أي وقت من األوقات 

املستمر هلذا العقد طوال املدة  وسيلزم الدعم. ومن املهم أن تتم العملية بطريقة سليمة. وأكثرها تعقيدا  
 .اليت سيستغرقها املشروع

وستتخذ اتفاقات مستوى اخلدمة مع األقسام الرئيسية للمحكمة الطابع الرمسي من خالل  - 59
وستمول اتفاقات مستوى اخلدمة من هذا . مكتب مدير املشروع الذي سيحدد املدخالت املتوقعة

ية إنشاء وظائف مؤقتة للدعم لتغطية أوقات العمل الالزمة الربنامج، وسترتك لألقسام املعنية حر 
 . للموظفني

ويقدر التدفق . وسيظل االحتياج إىل موظفي احملكمة قائما طوال املدة اليت سيستغرقها املشروع- 50
 : النقدي للسنوات اخلمس القادمة حاليا  مبا يلي

 اجملموع 1819 1815 1814 1811 1811 مباليني اليورو

 1,1 8,1 8,9 8,9 8,5 8,4 0118امج الربن

 

 1811اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة

 2الهدف 
تزويد مشروع املباين الدائمة بالدعم احلاسم  -

الالزم للوفاء باألهداف والغايات اإلسرتاتيجية 
 .للمشروع

حصول مشروع املباين الدائمة على نوعية عالية من املدخالت  -
 املناسب يف الوقت

 استفادة مشروع املباين الدائمة بأقصى قدر ممكن -

 .من اخلربات والتجارب املتوفرة يف احملكمة 

188٪ 
 

188٪ 

                                                      
 .(ICC-ASP/10/15) تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا السابعة عشرة (0)
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 الموارد من الموظفين- 1

 الموارد األساسية

 املساعدة املؤقتة العامة
مجة مثل املشرتيات، والرت )لوظائف الدعم األخرى  1-املقابل املايل لوظيفة واحدة برتبة ف- 50

 (.القانونية، وامليزانية واملالية، ومراجعة احلسابات، وقسم اخلدمات العامة
مثل )الرتب األخرى لوظائف الدعم األخرى  -املقابل املايل لوظيفة واحدة من فئة اخلدمات العامة- 56

 (.امةاملشرتيات، والرتمجة القانونية، وامليزانية واملالية، ومراجعة احلسابات، وقسم اخلدمات الع
 . يف وحدة إدارة املرافق( 1-ف)املقابل املايل للمدير اإلداري للمشروع - 98
 .يف قسم األمن والسالمة( 1-ف)املقابل املايل للمدير اإلداري للمشروع - 91
 .يف قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال( 1-ف)املقابل املايل للمدير اإلداري للمشروع - 91
لكل وظيفة من وظائف املساعدة  1811احملددة املدرجة يف ميزانية عام  وفيما يلي التكاليف- 91

 :املؤقتة العامة املشار إليها أعاله

 (باليورو) 1811امليزانية املطلوبة يف عام  البند

مثل املشرتيات، والرتمجة القانونية، وامليزانية )لوظائف الدعم األخرى  1-املقابل املايل لوظيفة واحدة برتبة ف
 118 688 (.ملالية، ومراجعة احلسابات، وقسم اخلدمات العامةوا

مثل )الرتب األخرى لوظائف الدعم األخرى  -املقابل املايل لوظيفة واحدة من فئة اخلدمات العامة
 08 888 (.املشرتيات، والرتمجة القانونية، وامليزانية واملالية، ومراجعة احلسابات، وقسم اخلدمات العامة

 61 088 .يف وحدة إدارة املرافق( 1-ف)ايل للمدير اإلداري للمشروع املقابل امل
  61088 .يف قسم األمن والسالمة( 1-ف)املقابل املايل للمدير اإلداري للمشروع 
 61 088 يف قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال( 1-ف)املقابل املايل للمدير اإلداري للمشروع 

 459 188 جمموع املوظفني يف احملكمة 

 (أجهزة االستخدام غير المدمجة) 1عناصر المجموعة : 7230البرنامج - جيم

 مقدمة - 2
، بالتشاور مع إىل احملكمة أن حتدد وتقدر كميا   ICC-ASP/9/Res.1طلبت اجلمعية يف قرارها - 94

 1 قبل"( للنفقات 4الصندوق )"مباشرة بالتشييد املتصلة مدير املشروع، التكاليف األخرى غري 
 .1811مارس /آذار
ملشروع  1أجهزة االستخدام املدجمة أو عناصر اجملموعة ‘ 1’: من عنصرين 4ويتكون الصندوق - 95

مليون  10,9، اليت تقدر حاليا  بنحو 1أجهزة االستخدام غري املدجمة أو عناصر اجملموعة ‘ 1’التشييد؛ و
 ,4 هي جزء من الصندوق فقط اليت 1على عناصر اجملموعة  0118ويركز الربنامج . يورو
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أن تعرض التكاليف املتعلقة  1811يوليه /متوز 9وقررت جلنة املراقبة يف اجتماعها املعقود يف - 99
 .على اجلمعية كل عام، طوال املدة اليت سيستغرقها املشروع، عن طريق اللجنة 1باجملموعة 

ويقدر التدفق النقدي . قها املشروعطوال املدة اليت سيستغر  1وسيلزم ميزانية لعناصر اجملموعة - 90
 : للسنوات اخلمس القادمة حاليا  مبا يلي

 اجملموع 1819 1815 1814 1811 1811 مباليني اليورو

 10,5 8,1 11,5 1,1 8,1 8,4 0118الربنامج 

 
 1811اهلدف يف عام  مؤشرات األداء النتائج املتوقعة

 2الهدف 

ر تزويد مشروع املباين الدائمة بعناص -
( األجهزة غري املدجمة)الالزمة  1اجملموعة 

للوفاء باألهداف والغايات اإلسرتاتيجية 
 .للمشروع

 
 حصول املشروع على املدخالت والدعم يف الوقت -

 .املناسب للوفاء باخلطة الزمنية للمشروع 

 

 

188٪ 
 

 1الهدف 

إدارة املوارد والدعم بكفاءة وبطريقة فعالة  -
  التآزر مع السعي املتواصل إىل

 
 بنسبة 1ختفيض امليزانية اإلمجالية لعناصر اجملموعة  -

 .1819على األقل حبلول عام  18٪ 
188٪ 
 

 الموارد من الموظفين- 1

 الموارد األساسية

 اخلدمات التعاقدية
 .فيما يلي اجملاالت املختلفة خلدمات اخلربة االستشارية املطلوبة- 90

املساعدة يف حتديد ورصد املتطلبات املتعلقة بالتصميم، : التكنولوجيا املعلومات واالتص (أ) 
واملساعدة التقنية يف عمليات الرتميم، ووضع العالمات، وإدارة غرف التجهيزات الرئيسية وغرف 

 .التجهيزات الساتلية
املساعدة يف حتديد ورصد املتطلبات املتعلقة بالتصميم، واملساعدة التقنية يف برجمة : األمن ( ب)

 .نظم واخلطط الرئيسية للسالمة واألمنال
 .التحقق من اتفاق األوضاع يف مكان العمل مع القانون (ج)
 .تنفيذ سياسة النقل وتنسيق خطة االنتقال: إدارة االنتقال (د)
 .دراسة اجلدوى لسيناريوهات االنتقال: اللوجستيات (ه)
 . اللقاءات واالتصال مع اجلوار (و)

 (باليورو) 1811بة يف عام امليزانية املطلو  البند

440 088 اخلدمات التعاقدية  
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 األوللتذييل ا

مشروع قرار جمعية الدول األطراف بشأن الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 
، وجدول األنصبة لتوزيع 1021وصندوق رأس المال العامل لعام  ،1021

، 1021نفقات المحكمة الجنائية الدولية، وتمويل االعتمادات لعام 
 وصندوق الطوارئ

 إن مجعية الدول األطراف،
 1811وامليزانية التكميلية املقرتحة لعام  1811امليزانية الربناجمي ة املقرتحة لعام  وقد نظرت يف  

للمحكمة اجلنائية الدولية، ويف االستنتاجات والتوصيات املتعلقة بامليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة 
 .جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا السابعة عشرة الواردة يف تقرير

 1021الميزانية البرنامجية لعام - الم

 :يورو ألبواب االعتمادات التالية 111 895 188االعتمادات البالغ جمموعها  توافق على - 1

 بآالف اليورو باب االعتماد
 18 011,0 اهليئة القضائية -الربنامج الرئيسي األول 

 11 594,0 مكتب املدعي العام -نامج الرئيسي الثاينالرب 

 01 199,0 قلم احملكمة -الربنامج الرئيسي الثالث

 1 801,6 أمانة مجعية الدول األطراف -الربنامج الرئيسي الرابع

 1 055,0 أمانة الصندوق االستئماين للضحايا -الربنامج الرئيسي السادس

 1 458,5 (املباين الدائمة)مدير املشروع مكتب  -1 الربنامج الرئيسي السابع

 118,0 آلية الرقابة املستقلة -5 الربنامج الرئيسي السابع

 213 06563 المجموع
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 :على جداول مالك املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله توافق أيضا   -1

 اهليئة 

 القضائية

 مكتب 

 قلم احملكمة املدعي العام

  أمانة مجعية

 األطرافالدول 

أمانة الصندوق 
االستئماين 

 للضحايا

مكتب مدير 
 املشروع

آلية الرقابة 
 اجملموع املستقلة

 1           1   وكيل أمني عام

 1         1 1   أمني عام مساعد

 8               1-مد

 6   1 1 1 4 1   1-مد

 11     1   10 11 1 5-ف

 05 1 1   1 16 16 1 4-ف

 115     1 1 99 44 11 1-ف

 110 1     1 91 40 5 1-ف

 14         0 10   1-ف

 160 1 1 5 0 165 154 11 اجملموع الفرعي 

 11       1 10 1 1 ر ر-خ ع 

 151   1 1 1 190 91 15 ر أ–خ ع 

 101   1 1 5 104 94 19 اجملموع الفرعي

 769 1 3 7 21 479 128 48 المجموع

 1021عامل لعام صندوق رأس المال ال-ميم

 إن مجعية الدول األطراف،
للمسج ل  وتأذنيورو،  0 485 601مببلغ  1811إنشاء صندوق لرأس املال العامل لعام  تقرر

 .بتقدمي سلف من الصندوق وفقا  لألحكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة

 الدولية جدول األنصبة لتوزيع نفقات المحكمة الجنائية- نون

 إن مجعية الدول األطراف،
، جدول األنصبة الذي تعتمده 1811أن تعتمد احملكمة اجلنائية الدولية، فيما يتعلق بعام  تقرر

، مع إجراء التسويات الالزمة وفقا  للمبادئ اليت يستند إليها 1811األمم املتحدة مليزانيتها العادية لعام 
 .(1)ذلك اجلدول

                                                      
 .من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 110املادة  (1)
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ذلك، أنه سينطبق على جدول األنصبة للمحكمة اجلنائية الدولية أي حد ، باإلضافة إىل تالحظ
 .أقصى مقرر بالنسبة ألكرب املسامهني يكون منطبقا  بالنسبة للميزانية العادية لألمم املتحدة

 1021تمويل االعتمادات لعام -نسي

 إن مجعية الدول األطراف،
 ت امليزانية البالغ قدرهامتويل اعتمادا، 1811عام ما يتعلق بفي ،، أن يتمتقرر

يورو، اللذين  0 485 601يورو، ورصيد صندوق رأس املال العامل البالغ قدره 111 895 188 
 ، على التوايل، وفقا  من هذا القرار من اجلزء ألف واجلزء باء 1وافقت عليهما اجلمعية مبوجب الفقرة 

 .للمحكمة من النظام املايل والقواعد املالية 9-9و 1-5و 1-5للقواعد 

 صندوق الطوارئ-عين

 إن مجعية الدول األطراف،
ماليني  18 الذي أنشئ مبوجبه صندوق الطوارئ مببلغ ICC-ASP/3/Res. 4قرارها  إىل شريتإذ 

طلبت فيه إىل املكتب النظر يف إمكانيات جتديد موارد صندوق الذي  ICC-ASP/7/Res. 4والقرار يورو، 
 مل،الطوارئ وصندوق رأس املال العا
ها احلادية عشرة عن أعمال دورتي ينتقرير الجلنة امليزانية واملالية يف  اتتوصي وإذ تأخذ يف االعتبار

 ،والثالثة عشرة
احلاجة إىل جتديد موارد الصندوق باملبلغ الذي تراه اجلمعية مناسبا  ولكن  وإذ تأخذ يف االعتبار

 مبا ال يقل عن سبعة ماليني يورو،
أن موارد الصندوق ستقل عن مستوى سبعة ماليني يورو يف هناية عام  روإذ تأخذ يف االعتبا

1811 ، 
 ؛1811عند سبعة ماليني يورو يف عام  صندوق الطوارئأن يبقى مستوى  تقرر -1
 ؛(1)1811يف عام  ماليني يورو 1,4الصندوق مبلغ  جتديد موارد تقرر -1
يف الستعراض ماليني يورو قيد ا 0لغ قدرها البا عتبة صندوق الطوارئ أن ي بقيإىل املكتب  تطلب -1

 .صندوق الطوارئبأعمال  ربةاملزيد من اخلضوء 

                                                      
 . ستوافينا احملكمة باملبلغ املراد جتديده بالتحديد يف مرحلة الحقة (1)
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 الثانيالتذييل 

والمتصلة بالميزانية ( كوت ديفوار)االفتراضات المتعلقة بالميزانية التكميلية 
 1811 البرنامجية المقترحة لعام

 اجملموع البند  

 18 ا  شهر  11عدد أيام العمل باحملكمة يف  -1

 1 ( للدفاع)عدد الشهود  -1

 صفر عدد شهود اخلربة -1

 1 عدد األشخاص املعنيني بالدعم -4

 15 املدة القصوى لإلقامة للشاهد الواحد -5

 1 عدد املتهمني احملتجزين -9

 صفر عدد أفرقة الدفاع -0

 1 عدد ممثلي الضحايا -0

 1 عدد الزنزانات املطلوبة -6

 صفر القضاة باملوقععدد زيارات  -18

 صفر املكاتب امليدانية/الوجود امليداين -11

 صفر ( بعدد األشهر)متديد والية القضاة  -11
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 *للمحكمة الجنائية الدولية 1021 الميزانية البرنامجية المقترحة لعام -باء

 بويتص

 ،10 ، الفقرة9 الصفحة- 1
  :التالية ديدةاجل فقرةال تضاف

املرفق الثالث عشر على جدول يبني جمموع اآلثار املالية للمتطلبات احملتملة حيتوي  -مكررا   10"
 ."1811من املوارد اإلضافية على امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

 ،101الصفحة - 1
 :التايل املرفق الثالث عشر اجلديد يضاف

 المرفق الثالث عشر
ارد اإلضافية على الميزانية البرنامجية مجموع اآلثار المالية للمتطلبات المحتملة من المو 

 1021المقترحة لعام 
د وصف متطلبات احملكمة من امليزانية كما ق دمت خالل الدورة العاشرة للجمعية يف ير  -1

 :وثيقتني
 .يورو 110 011 888 مبا جمموعه (1)1811 امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام( أ)
 :لتكميليةامليزانية ا( ب)

االفرتاض القائم املتعلق بالتحقيقات يف كوت ديفوار كما مت تقدميها يف حسب  ‘1’
 يورو؛ 4 410 188إىلامليزانية التكميلية، حتتاج احملكمة 

كما أوصت بذلك جلنة امليزانية واملالية، أضيفت تكاليف مشاريع املباين الدائمة ذات   ‘1’
 يورو يف 684 188 ية للمحكمة مبا جمموعهاإلضافية العاد إىل امليزانية 1 الصلة بعناصر اجملموعة

مليون يورو تضاف إىل امليزانية العادية للمحكمة 10,5 وسيبلغ جمموع هذه التكاليف. 1811
 .على مدى السنوات اخلمس املقبلة من مشروع املباين الدائمة

 895 188 :، رهنا مبوافقة اجلمعية(1)جمموع اعتمادات الدول األطراف حسب اقرتاح احملكمةو 
 .يورو 111

                                                      
 .1811ديسمرب/كانون األول  9أمانة اجلمعية يف إىل لت وص (*)
، مل ختصص أية موارد ملكتب االتصال باالحتاد اإلفريقي يف امليزانية الربناجمية ICC-ASP/9/Res.4وفقا للفصل التاسع من اللقرار  (1)

باملوافقة على طلب احملكمة بفتح مكتب  1811 فريقي قرارا خالل األشهر األوىل منألويف حالة اختاذ االحتاد ا. 1811املقرتحة لعام 
 188اتصال يف أديس أبابا يف إثيوبيا، ستخطر احملكمة جلنة امليزانية واملالية باحلاجة إىل اللجوء إىل صندوق الطوارئ طلبا ملا قدره 

مرفقا يصف بالتفصيل جمموع  1811 وتشمل امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام(. 1811وهو املبلغ املقدر لستة أشهر من )يورو  101
 .التكاليف لسنة كاملة
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مبا أن صندوق الطوارئ ال : األداء يف دفعة واحدة من أجل جتديد موارد صندوق الطوارئ- 1
يستخدم إال بعد نفاذ امليزانية العادية بأكملها، فلن ت عر ف بالضبط حاجيات تغدية الصندوق إال 

القائمة بتاريخ وحسب آخر التوقعات املالية . 1811 بعد إغالق حسابات احملكمة للسنة املالية
 .باملائة من ميزانيتها العادية 66,5 سبتمرب، فإن احملكمة تتنبأ بإنفاذ/أيلول 18
ست سح ب املصاريف املتبقية املتعلقة بإخطارات صندوق الطوارئ اليت ال ميكن استيعاهبا - 1

ف وتقدر احملكمة أن جمموع تكالي. غي حدود استخدام امليزانية العادية من صندوق الطوارئ
 تعادل ضرورة جتديد موارد الصندوق مبا قدره يورو 5 011 888صندوق الطوارئ 

 .يورو اليت أوصت هبا اجلمعية 0 888 888 يورو بغية احلفاظ على عتبة 1 108 888
 108 888 :اجملموع املقدر لألداء دفعة واحدة لتجديد موارد صندوق الطوارئ

 .يورو 1
 :كما يلي  1811 املالية للمتطلبات احملتملة من املوارد يف وبذلك ميكن إجياز جمموع اآلثار- 4 

 األداء دفعة واحدة االعتمادات املوارد
  يورو 110 011 888 1811 امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام

  (1)يورو 4 410 188 (امليزانية اإلضافية)كوت ديفوار 
  يورو 684 188 (ة اإلضافيةامليزاني)عناصر اجملموعة الثانية من املباين الدائمة 

 (4)يورو 1 108 888  جتديد موارد صندوق الطوارئ

 يورو 3 380 000 يورو 213 065 000 المجموع

 10 ، الفقرة9 الصفحة- 1
 :التالية الفقرة اجلديد تضاف

يقدم املرفق الرابع عشر قائمة مبا ميكن معرفته من العوامل الكبرية املسببة  -مكررا  ثالثا   10"
 ."1815-1811 للتكلفة املتعددة السنوات للمحكمة خبصوص األعوام

 ،101 الصفحة- 4
 :التايل املرفق الرابع عشر اجلديد يضاف

                                                                                                                                       
ويرتبط هذا املطلب اإلضايف مبا هو جار حاليا من . اقرتحت جلنة امليزانية واملالية أن تبني  تكلفة استدعاء مخسة قضاة إضافيني (2)

تتأسس على افرتاضات معينة وقت إعداد  1811 فامليزانية الربناجمية املقرتحة لعام. اإلجراءات التمهيدية و االستعدادات للمحاكمة
وليس بوسع احملكمة أن تتنبأ مبدى احلاجة إىل قضاة إضافيني وهي . امليزانية، وتبقى هذه االفرتاضات قائمة عند تقدمي هذا التصويب

قة على امليزانية، فإنه يف ونظرا ألنه ال ميكن تقدير هذه التكاليف بدقة يف وقت املصاد. لذلك ال تضع ميزانية على أساس هذا االفرتاض
 .حالة ما إذا اقتضت التطورات القضائية استدعاء عدد من القضاة اإلضافيني، ستتم تغطية التكاليف الزائدة بواسطة صندوق الطوارئ

كوت مليون يورو من أجل احلالة يف   1،5قدره إىل مبلغ مفرتض ( 1، اجلدولICC-ASP/10/15)تشري اللجنة يف تقريرها األخري ( 3)
وتفضي االفرتاضات اجلديدة املتعلقة هبذه احلالة يف وقت نشر هذا املرفق إىل ميزانية مقرتحة جديدة، كما هو مبني  يف امليزانية . ديفوار

 .اإلضافية اليت قدمتها احملكمة إىل اجلمعية
ا حساباهتا، ولذلك فقد ينخفض املبلغ ملبني ال ميكن حساب املبلغ الضروري لتجديد املوارد بالضبط إال بعد أن تغلق احملكمة رمسي( 4)

 .1811 يف اجلدول أعاله كثريا يف الربع األول من
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 المرفق الرابع عشر
 تقديرات العوامل الكبيرة المسببة للتكلفة المتعددة السنوات الممكن معرفتها بخصوص األعوام

1023-1025(5) 
تصف املدة للعوامل الكبرية املسببة للتكلفة املتعددة السنوات للمحكمة يقدم اجلدول أدناه خطة من -1

نة احملكمة على حتديد العوامل الكبرية املسببة جشجعت الل[ …"]وفقا لطلب جلنة امليزانية واملالية، إذ 
العمل  للتكاليف املتعددة السنوات املعروفة أو اليت ميكن معرفتها مبا يف ذلك استبدال التجهيزات، وأماكن
 .(9)"وتكاليف املوظفني وتقدميها إىل اجلمعية بوضوح لضمان عدم وجود مفاجآت عند حتديد النفقات

 1811  1814 1815 
    تكاليف املوظفني

 96 181 188 99 616 888 94 041 488 (0)جمموع التكاليف من املوظفني
    (0)تكاليف استبدال التجهيزات

 506 914 090 181 440 111 العربات
 1 819 156 588 888 008 888 املعدات

 1 915 601 1 190 181 1 110 111 جمموع تكاليف استبدال التجهيزات
    تكاليف املباين

 9 115 888 9 115 888 9 115 888 (6)إجيار وصيانة املباين املؤقتة
 11 588 888 1 188 888 188 888 (18)(اجملموعة الثانية) 4اإلطار 
 988 888 988 888 588 888 ملوظفني للمباين الدائمةميزانية ا

 1 988 888 1 888 888 188 888 تقديرات أداء الفوائد عن قرض الدولة املضيفة
 11 615 888 11 115 888 0 815 888 جمموع تكاليف املباين

    املشاريع اخلاصة وأتكاليف الربامج 
 1618 888 161 888 411 888 (11)مكتب االتصال باالحتاد اإلفريقي

 94 158 105 188 988 188 (11)تكاليف إنفاذ املعايري احملاسبية الدولية
 450 158 900 188 1 811 188 جمموع تكاليف الربامج واملشاريع اخلاصة

 94 200 63 80 020 503 74 219 822 المجموع العام

 ،(ه)، املرفق اخلامس  100 الصفحة -5
                                                      

 .مت إعداد املرفق الثالث عشر بافرتاض أن احلجم اإلمجايل لألنشطة لن يتغري خالل السنوات الثالث التالية( 5)
(6 )

ICC-ASP/10/1511 ، الفقرة. 
يف التكاليف من املوظفني كارتفاع ثابت على أساس متضاعف، وال تشمل التقديرات أي تغيري  باملائة 11, مت تطبيق زيادة قدرها (0)

 .حمتمل يف عدد املوظفني
وال ت عرف إىل حد اآلن االستبداالت اإلضافية املرتتبة عن . CBF/16/5مت حتديث األرقام على أساس تقرير جلنة امليزانية واملالية ( 0)

 .آلرك ومل يتم ضمهاالتفاوض بشأن إجيار مبىن ا
 .يف انتظار اختتام املفاوضات اجلارية( 6)
(11 )

ICC-ASP/10/10/Add.1 .جزءا من ميزانية مشروع البناء( 1 اجملموعة) 4 ستكون تكاليف اإلطار. 
 .1811 يتوقف األمر على موافقة االحتاد اإلفريقي وحكومة إثيوبيا مع االفرتاض أن املكتب سيفتح يف( 11)
(12 )

ICC-ASP/10/3. 
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 اجلدول أدناهبالسابق عن اجلدول  يستعاض

 (بآالف اليورو) 1021 مرتبات ومستحقات القضاة لعام:
 التكاليف :الرئاسة

 10,8 املنحة اخلاصة للرئيس ونواب الرئيس

  قاضيا 10: الدوائر

 1 618,8 تكاليف األجور العادية

 1 460,1 (يف انتظار حتديد أسعار شركة التأمني أالينز)معاشات القضاة 

 110,1 بلد اإلقامة بعد انتهاء اخلدمةمنحة اإلعادة إىل 

  التكاليف املشرتكة

  (95,8)عن األضرار أثناء اخلدمة  –التأمني  -

  (18،8) (11)منحة التعليم -

 115,8 (48,8)السفر إىل بلد اإلقامة خالل اإلجازة  -

 4 006,1 جمموع تكاليف الدوائر
  1811 ات اإلضافية لعامياحلاج

 184,9 ملتعلقة بنهاية خدمة القضاة واملنتخبني اجلدد منهمتوفري التكاليف ا

 184,9 جمموع احلاجيات اإلضافية
 5 22269 مجموع التكاليف القضائية

                                                      
 .ق د رت هذه التكاليف على أساس معدل مصاريف السنوات األخرية وقد خيتلف الرقم النهائي (13)



ICC-ASP/10/20 

83               20-A-130212 

 المرفق الثالث

 (2)البيان الذي أدلى به رئيس لجنة الميزانية والمالية، السيد سنتياغو وينز
. للجنة امليزانية واملالية ةوالسابعة عشر  ةسة عشر أتشرف بتقدمي التقريرين املتعلقني بالدورتني الساد 

ويف حدود الوقت والدعم . وكما ميكنكم مالحظته، فإن عبء العمل يف اللجنة قد تزايد بشكل كبري
تسهم يف املصادقة على ميزانية متوازنة تضمن السري أن ، نقرتح جمموعة من التوصيات اليت نتمىن نياملتاح

 . العادي للعمل باحملكمة
حتديا خاصا نظرا لعبء العمل املتزايد باحملكمة يف سياق وضعية  1811لقد شك ل اقرتاح ميزانية  

 .مالية دولية صعبة
عالوة على ذلك، تبني وضعية املسامهات ميال إىل ارتفاع مستوى املتأخرات، وهو ما قد يكون و  

 .املايل العامل يف املستقبل له أثر بليغ على السيولة النقدية لدى احملكمة وعلى استخدام الرصيد
تتخذ قرارا مبا إذا كانت تريد حمكمة أن إن أحد التحديات أمام الدول هو أنه سيتعني عليها  

ويشد هذا األمر . ذلك، حمكمة تتحرك حسب ما هلا من مواردعوضا عن تتحرك حسب الطلب أو، 
ية إىل احملكمة حول كيفية تدبري ارتفاع املزيد من االنتباه إىل ضرورة أن تقدم اجلمعية توجيهات إسرتاتيج

 .التكاليف، سواء نتجت عن املسببات املعروفة أو عن أوضاع جديدة
وعند تدارس امليزانية الربناجمية املقرتحة، يكون الرتكيز على استعراض املتطلبات من املوارد باملقارنة  

د النظر يف إمكانية أن تشكل آليات مع األنشطة املرتقبة واالستخدام السابق، غري أن اجلمعية قد تو 
 .بديلة، سواء للتمويل أو أداء بعض اخلدمات، وسيلة الستيعاب النشاط املتزايد املرغوب فيه

مت حتديدها تستوجب التأمل من طرف اجلمعية حول كيفية  ريةبككما أن هناك مسببات تكاليف   
الدول األطراف يف معاجلة أكرب مسببات  وبغية توفري بعض اإلرشادات إىل مجعية. وجه أحسنب معاجلتها

 :التكاليف هذه، اختذت اللجنة االعتبارات االسرتاتيجية التالية
جملس األمن، من أكرب من حاالت اإل تعترب املساعدة القانونية واحلاالت اجلديدة، مبا يف ذلك- 1

اليني من ية لوبانغا ثالثة مفمن احملتمل أن تتجاوز مصاريف املساعدة القانونية يف قض. مسببات التكاليف
. قبل هناية احملاكمة، وستستمر التكاليف يف االرتفاع حسب النظام احلايل للمساعدة القانونية هاتيورو ال

منها  وإسهاما. وتسجل اللجنة بارتياح أن توصيتها مبراجعة نظام املساعدة القانونية توجد اآلن قيد الدرس
إىل تقريرها مرفقا يتضمن مزيدا من التفاصيل وبعض ما ميكن يف هذا النقاش السياسي، ضمت اللجنة 

 .إدخاله على نظام املساعدة القانونية احلايل من تغيريات حمتملة
ىل إ]يف كوت ديفوار وإحالة الوضع يف ليبيا من طرف جملس األمن الدويل  متثل احلاالت اجلديدة- 1

وعلى ضوء استحالة التنبؤ يف حالة  .1811ية املقرتحة لعام آثارا مالية إضافية على امليزانية الربناجم[ احملكمة
ليبيا، أوصت اللجنة بأن يقوم املدعي العام بتقييم األحداث على األرض وإعادة تقدير احتياجات مكتبه 
لتحديد ما إذا كان ينبغي االحتفاظ باملوارد الضرورية املطلوبة يف نفس املستوى أم أن هناك إمكانية إلجراء 

                                                      
 .1811ديسمرب /كانون األول  15يف اجللسة اخلامسة للجمعية املعقودة يف  ( (1
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نظرا للتأخري الكبري يف تقدمي هذه املعلومات، اليت مل  1811ت إضافية على امليزانية املقرتحة لعام ختفيضا
وخبصوص امليزانية  إال يوم اجلمعة املاضي، سأ بدي مالحظات شفوية معينة حول هذه احلالة إليها نتوصل

 .(1)يالت املقرتحةالتكميلية لتكاليف كوت ديفوار واجملموعة الثانية، وسيوز ع جدول بالتعد
شجعت اللجنة احملكمة على حتديد أكرب مسببات التكاليف املتعددة السنوات املعروفة واملمكن - 1

معرفتها، مبا فيها استبدال التجهيزات وتكاليف املباين واملوظفني، وأن تقدمها بوضوح إىل اجلمعية من أجل 
اللجنة من حتسني قدرهتا على التنبؤ بارتفاع  وحىت تتمكن. إتاحة توقع املصاريف املمكن حتديدها بدقة

التكاليف يف السنوات املقبلة، أوصت احملكمة بإعداد توقعات باملصاريف على املدى املتوسط وضمها 
 .ميزانية سنوية بعد ذلك 1811على شكل مرفق إىل امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

بأن تعيد النظر يف منهجيتها يف وضع امليزانية عالوة على ذلك، أوصت اللجنة احملكمة أيضا - 4
وسيتعني على احملكمة أن . الربناجمية املقرتحة وأن تقدم تقريرا بذلك إىل اللجنة يف دورهتا الثامنة عشر

تتأكد من أن مجيع الربامج والربامج الفرعية تفهم السياق املايل جيدا وأهنا تضع منهجية حقيقية لتحديد 
 .األولويات

رب تكاليف املوظفني مسببا هاما آخر للتكاليف، حيث متثل ما يفوق ثلث ي امليزانية السنوية، وما تعت- 5
ري احملكمة دراسة عن بنيتها التوظيفية مع  فتئت اللجنة توصي مبواصلة جتميد الوظائف احلالية إىل أن جت 

 .تعليالت مناسبة
عم الدويل للمحكمة واحلفاظ عليه، غري أن تعترب التوعية جانبا هاما يف املساعدة على بناء الد  -9

. أنشطة التوعية تتجزأ على امتداد احملكمة، حيث تسعى خمتلف األجهزة والربامج وراء أشكال خمتلفة منها
وعلى الرغم من كون بعض التجزئة ضروريا، فإن احملكمة ستحتاج يف وقت ما إىل اإلرشاد خبصوص 

 .د امليزانية العادية يف هذه املرحلة من تطور احملكمةمستوى ونوعية التوعية املناسبة يف حدو 

 التحليل الكلي -ألف

مليون يورو، أي  110,088 من طرف احلكمة 1811 بلغت امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام- 0
وقد قدرت . 1811 لعام عتمدةباملائة على مستوى امليزانية امل 11,9يورو أو  14 115 188بزيادة 

مليون يورو، وإىل  0,1 ذا االرتفاع يعود إىل حالة ليبيا عموما مبا يعادلهللسبب الرئيسي احملكمة أن ا
 .مليون يورو 4,6 ارتفاع املساعدة القانونية مبا قدره

ومن األمهية مبكان هنا أن هذه األرقام ال تشمل امليزانية التكميلية اليت قدمتها احملكمة يف األسبوع - 0
 5,1 حلالة يف كوت ديفوار واجملموعة الثانية للمباين الدائمة، وهو ما جمموعهاملاضي لتغطية تكاليف ا

 .مليون يورو 111 ما جمموعه 1811 مليون يورو، وبذلك بلغت امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام
ومع ذلك فإن امليزانية املقرتحة من طرف احملكمة استثنت عددا من املصاريف اليت قد تضطر - 6

يورو، وجتديد  411 488  حتملها، مثل مكتب االتصال باالحتاد اإلفريقي الذي تبلغ ميزانيتهالدول إىل
سبعة بمليون يورو، وهو ما قد يصل به إىل احلد األدىن احملدد  1,1 موارد صندوق الطوارئ مبا قدره

 .مليون يورو 115,9 وعليه فواقع األمر أن أسوأ سيناريوهات امليزانية كان ما جمموعه. ماليني يورو

                                                      
 

 .(املرفق)اين الث، اجلزء األولاجمللد  (ICC-ASP/10/20) 1811...  عاشرةالدورة ال...الوثائق الرمسية   (1)
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، حيث قامت احملكمة حبساب جمموع أثر هذه ةقدمت اللجنة توصيات يف دورهتا السابعة عشر - 18
 .مليون يورو 5,9 التوصيات، مما أسفر عن تعديالت جمموعها

 :، على النحو التايلوتوصيات عامة جامعةبدقة برنامج رئيسي كل ليل  حتتقوم هذه التوصية على و - 11
ة احلادة يف عبء العمل، أوصت اللجنة بأن تعفى امليزانية املقرتحة من طرف مكتب نظرا للزياد- 11

 .املراجعة الداخلية للحسابات من مجيع التوصيات اجلامعة
. مليون يورو 1,69 حظت اللجنة أن هناك اقرتاح بزيادة إمجالية يف تكاليف املوظفني مبا قدرهال- 11

يف املرتبات، كما ير ع زى قسط منها إىل قرار احملكمة بتعزيز شروط  ويعود معظم هذا االرتفاع إىل الزيادات
وهبذا اخلصوص، ذك رت اللجنة بانشغاهلا حول اختاذ هذا القرار . اخلدمة للموظفني املهنيني العاملني بامليدان

ز وأوصت اللجنة بأن يتم استيعاب الزيادات يف مرتبات املوظفني وتعزي. دون موافقة مسبقة من اجلمعية
. شروط اخلدمة يف حدود كل برنامج رئيسي على حدة، وينطبق هذا أيضا على موظفي املعونة املؤقتة العامة

ىل احملكمة بأن تربط االتصال بلجنة اخلدمة املدنية الدولية من أجل إ كما جددت احملكمة توصيتها السابقة
 .ملتحدة يف احملكمةتوضيح الكيفية والشروط اليت مت هبا إنفاذ النظام املوحد لألمم ا

ورغم أن بعض . باملائة باحملكمة 16 الحظت اللجنة الزيادة اإلمجالية يف تكاليف السفر بنسبة- 14
 هذا كان ذا صلة واضحة باحلاالت، فقد انتبهت اللجنة إىل أن هناك قدرا من السفر يف مهام اعتيادية أو

 .باملائة 18 زانيته للسفر بنسبةتقديرية، وأوصت اللجنة بأن خيفض كل برنامج رئيسي من مي
صوص التدريب، الحظت اللجنة أنه يف عدد من احلاالت، ظهر أن التدريب يتسم بالتكرار أو خب -15

وبغية تعزيز هنج حتديد األولويات، أوصت اللجنة بأن يتم جتميد التدريب يف حدود امليزانية . الروتينية
 .1811 لعام عتمدةامل

اخلارجيني، مع اخلرباء االستشاريني باملائة يف اللجوء إىل  04تبلغ  زيادةقلق مع الالحظت اللجنة - 19
كان مربرا يف بعض   اخلرباء االستشارينيورغم أن استخدام . ارتفاعات هامة يف كل الربامج الرئيسية تقريبا

نع مييزانية و املبالغ فيه يضر باالنضباط جتاه املهم احلاالت، فقد انشغلت اللجنة باخلصوص بكون استخدام
وهلذا السبب، أوصت . احملكمة من االستفادة اجليدة من املوظفني الدائمني والعاملني باملعونة املؤقتة العامة

 .باملائة 18 ض ميزانية اخلدمات االستشارية بنسبةيفبتخاللجنة 
دات الكبرية ، غري أنه على ضوء الزياواملعدات استعرضت اللجنة عددا من طلبات الزيادة يف املواد- 10

تفظ ب، أوصت اللجنة 1811 باملائة يف 65 ذها بنسبةينفتوتوقع  1811 لعامعتمدة يف امليزانية امل أن حي 
 .1811 يف حدود ميزانية واملعدات املوادمبستوى 

باملائة بالنسبة للربنامج  0اتفقت اللجنة مع احملكمة على أن حيتفظ مبستوى الوظائف الشاغرة يف - 10
باملائة لكل الربامج الرئيسية األخرى، وأوصت اللجنة أن ينطبق مستوى الوظائف  18ثاين والرئيسي ال

 .باملائة 0الشاغرة على موظفي املعونة املؤقتة العامة يف حدود 

 ليبيا -2

الة احلإخطارا باللجوء إىل صندوق الطوارئ مبا قدره أربعة ماليني يورو خبصوص احملكمة  أصدرت- 16
مليون  0,1مببلغ امليزانية العادية املقرتحة، حددت احملكمة احتياجاهتا لتغطية احلالة يف ليبيا ويف . ليبيايف 
 .يورو
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عقدت اللجنة مناقشات معمقة مع احملكمة حول احتياجات احلالة يف ليبيا، وقد اتضح خالل - 18
لى األرض، مبا يف ذلك هذه اجللسة غياب اليقني هبذا الشأن، نظرا لألحداث املتسارعة والوضع املتغري ع

 .ليةاكمة احملباحمل ااحتمال اختاذ السلطات الليبية قرار 
ليبيا وأن تقدم  يف لحالةلاقرتحت اللجنة أن تتخذ احملكمة هنجا تدرجييا يف التمويل املخصص - 11

 .تقديرات منقحة أمام اجلمعية
 .مليون يورو 9,4ا ليبيا بلغ جمموعهاحلالة يف قدمت احملكمة تقديرات منقحة خبصوص - 11
 1,1قدره الثاين مليون يورو و  1,1يقرتح مكتب املدعي العام أن جيهز سيناريوهان، األول مببلغ - 11

 .وبعد النظر يف خمتلف العناصر، وافقت اللجنة على هذا النهج. مليون يورو
 1,9 لبيورو وط 195 888فيما خيص الربنامج الرئيسي الثالث، اقرتح قلم احملكمة جتهيز - 14

وقد الحظت اللجنة أن األنشطة مرتقبة على مدى نصف السنة فقط ولذلك أوصت . مليون يورو
 988ورو وإدراج ي 060 988وأوصت اللجنة بتجهيز مبلغ . باملائة 58 بنسبة املبلغ املطلوب بتخفيض

 .يورو يف امليزانية 060
ورو ينبغي متويله من صندوق الطوارئ يف حالة املبلغ اإلمجايل اجملهز للسيناريو األول ثالثة ماليني ي- 15

 .حتققه
مليون يورو، ونظرا لغياب اليقني، ترى اللجنة حتويله إىل  1,1خبصوص السيناريو الثاين املتعلق مببلغ -19

وبذلك ميثل هذا ختفيضا إمجاليا من امليزانية العادية . 1811الستيعاب أية متطلبات يف  1811ميزانية 
 .يورومليون  4,1 يبلغ
نظرت اللجنة يف امليزانية  ،ICC-ASP/10/10/Add.2خبصوص امليزانية التكميلية املقرتحة يف الوثيقة - 10

 . لكل برنامج رئيسي على حدة التكميلية املقرتحة حلالة كوت ديفوار وقدمت توصياهتا
التدابري اجلامعة  وبغية اتباع منهجية متسقة خبصوص ما تبقى من امليزانية، قررت اللجنة أن تطبق- 10

( 1811نفس مستوى عام )والتدريب ( باملائة 18)والسفر ( باملائة 18)يف حاالت اخلدمات االستشارية 
 ساعدةغري أن اللجنة مل تطبق مستوى مثانية باملائة على امل(. 1811نفس مستوى عام ) واملعدات واملواد

وقد اتبعنا هنجا مماثال . ل الربامج الرئيسيةاملؤقتة العامة لكنها أوصت بدل ذلك بتخفيضات أكرب يف ك
 نفقاتباملائة من ال 15 خبصوص اخلدمات التعاقدية، وإضافة إىل ذلك، أوصت اللجنة بتخفيض قدره

 .التشغيلية العامة

 :البرنامج الرئيسي األول- 1

في وظيشهرا يف املستوى ال 19دة ملمؤقتة عامة ساعدة مت احملكمة ، طلب19 خبصوص الفقرة- 16
كينيا وإعادة يف  الة احلاملوارد املستخدمة حاليا يف نظرا لتحرير و  .شهرا يف مستوى اخلدمات العامة 14و

أشهر بعشرة لضمان السرعة يف اإلجراءات تتعلق ملوارد املطلوبة فرباير، رأت اللجنة أن ا/نشرها بعد شباط
 .يورو 96 888 يبلغتخفيض ب ،فقط يورو 149 108 يبلغعلى رصيد  وافقةوصى باملتولذلك  ،فقط

 :البرنامج الرئيسي الثاني- 3
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أن هناك طلبا ملوارد إضافية  14خبصوص الربنامج الرئيسي الثاين، الحظت اللجنة يف الفقرة - 18
 مببلغ جمموعه 1-ووظيفتني من درجة ف 1-، تتمثل يف وظيفة واحدة من درجة فاتلشعبة التحقيق

أن  1811من امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام ( ج)09 الفقرة وقد الحظت اللجنة يف. يورو 181 088
املدعي العام يعتزم استيعاب املوارد اإلضافية املطلوبة يف حال ما إذا أذنت له الدوائر بفتح حتقيق يف كوت "

وباإلضافة إىل . يورو 181 088، وأنه لذلك ينبغي استيعاب هذا مبا ميثل ختفيضا قدره "ديفوار
 ت اجلامعة املتعلقة بالسفر واخلدمات االستشارية والتعاقدية، توصي اللجنة بتخفيض قدره التوصيا
 .يورو 111 156

 :البرنامج الرئيسي الثالث- 4

، كانت اللجنة قد قدمت توصيات تتعلق بإعادة انتشار املوظفني 19و 15 فيما خيص الفقرتني- 11
تقريرها وتشري إىل أن هذه املوارد هي نفسها اليت من  186و 185 من امليدان إىل املقر يف الفقرتني

 .1811 من وثيقة امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 118و 116 تتضمنها الفقرتان
 1811 عالوة على ذلك، مل تقتنع اللجنة بالتربيرات الواردة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام- 11

 .للجنة أوصت بعدم املوافقة على الوظائف املهنية والعامة املطلوبةحول احلاجة هلذه الوظائف، وعليه فإن ا
املؤقتة العامة وأوصت ساعدة يورو من أجل امل 448 488 طلب الربنامج الرئيسي الثالث مبلغ- 11

وقد الحظت اللجنة أن طلبات . يورو 118 188 باملائة إىل ما قدره 58 اللجنة بتخفيض ذلك بنسبة
أو أهنا ليست على عالقة مباشرة باحلالة يف كوت  1811  امليزانية املقرتحة لعاممشاهبة مت إدراجها يف

ديفوار، وهكذا فقد رأت اللجنة أن املتطلبات املتعددة اليت تتضمنها امليزانية التكميلية ميكن مواجهتها 
 .يف حدود امليزانية املقرتحةعتمدة باملوارد امل

هذا املبلغ لخدمات التعاقدية وأوصت اللجنة بتخفيض ليورو  144 988 مبلغت احملكمة طلب- 14
 .يورو 01 188 باملائة إىل 58 بنسبة
يورو املخصص حملامي الضحايا يصعب تربيره باعتبار مستوى  509 688 لوحظ أن مبلغ- 15

احملكمة مل تصرف أبدا مثل هذا املبلغ الكبري، وأهنا صرحت بأهنا ستبدأ  املصاريف يف املاضي، حيث أن
وعالوة على ذلك، . يف املصاحل بائنوجد تضارب وما بفريق قانوين واحد معين بالضحايا إال إذا عم

يورو من أجل مكتب احملامي العام للضحايا يف هذه احلالة، ولذلك  55 588 الحظت اللجنة طلب
 .يورو 100 458 باملائة اىل ما قدره 58 نوصي بتخفيض بنسبة

 .يورو 514 518 لربنامج الرئيسي الثالثيكون جمموع التخفيض خبصوص ا- 19

 المجموعة الثانية- 5

 45 خبصوص تقدمي تكاليف اجملموعة الثانية، الحظت اللجنة بأسف أن احملكمة مل حترتم أجل- 10
 .من القواعد املالية ونرجو أن ال يتكرر هذا 1-4 يوما املنصوص عليه يف القاعدة

الثانية يف امليزانية التكميلية، وبعد النظر يف املعلومات للمجموعة  684 188 لوحظ اقرتاح مبلغ- 10
 188 املؤقتة العامة مبا قدرهللمساعدة  1اجلزء : املتوفرة، حيث مت االنتباه إىل أن امليزانية أ عد ت يف جزأين

 .يورو 440 088 لخدمات التعاقدية مبا قدرهل 1 يورو واجلزء 459
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ساعدة على املوارد املطلوبة من أجل املسريع للعملية ووافقت الحظت اللجنة أمهية ضمان السري ال- 16
 .املؤقتة العامة

وإذ أخذت اللجنة يف اعتبارها أن بعض العناصر اليت تضمنتها امليزانية املقرتحة للمجموعة الثانية،  - 48
ة أوصت اللجن ،يورو املطلوب 040 088 كاخلدمات التعاقدية مثال، ميكن تعديلها للوصول إىل مبلغ

 .يورو 98 888بتخفيض قدره 

 خاتمة- 6

 .مليون يورو 1,1 ستبلغ التخفيضات من امليزانية التكميلية املقرتحة يف جمملها ما جموعه- 41

 خرىاألقضايا ال -باء

توصلت اللجنة باملعلومات حول كيفية االختيار وإجراءات املناقصة اليت يعتمدها املراجع اخلارجي - 41
ويضها، أوصت اللجنة اجلمعية بتعيني املراجع اخلارجي املقرتح وأكدت أنه مت احرتام ووفقا لتف. للحسابات

 .للحسابات اإلجراءات كما جيب، وذلك عمال بتوصيتها السابقة حول أمهية مناوبة املراجعني اخلارجيني
من سجلت اللجنة أيضا بارتياح نتائج املشاورات بشأن املباين املؤقتة، حيث متكن امليسرون - 41

 .اتختفيض السعر اإلمجايل إلجيارها وتوضيح املسؤولية عن تكاليف اإلصالح
احملكمة ومجيع موظفيها الذين ب سؤولنياملشكر إىل النيابة عن اللجنة وجه قبل اخلتام، أود أن أ- 44

كما أشكر السيد . فنحن نقدر احلوار اجليد الذي كان لنا مع احملكمة. معهم اللجنة هذه السنةعملت 
 .ينان فيالسيس وموظفي أمانة اجلمعية على اجلهود اليت بذلوها يف خدمة اللجنةر 

أود أيضا أن أشكر مجيع زمالئي يف جلنة امليزانية واملالية على إسهاماهتم القي مة يف عملها، ويطيب - 45
 .يل أن أهنئ األعضاء املنتخبني اجلدد

أود أن أعرب عن الشرف الذي حظيت به يف ومبا أن هذه ستكون آخر دورة أشارك فيها، فإنين - 49
ويطيب يل على اخلصوص أن أشري إىل أن اللجنة أصبحت طرفا حيظى . خدمة اللجنة منذ إنشائها

بالتقدير يف منظومة تسيري احملكمة، حيث أن لنا معها حوار يقوم على الثقة، وأن اجلمعية تنظر يف 
.نصائحنا بإمعان خالل اختاذ قراراهتا
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 رابعالمرفق ال

 الجمعيةرئيسة بها  تالبيانات التي أدل

 (1)البيان السابق النتخاب المدعي العام -ألف 

فقد . قبل أن نبدأ، أود أن أديل ببيان قصري حول العملية اليت أدت إىل الوصول إىل هذه املرحلة 
 11بالفقرة اسرتشد كل من رئيس اجلمعية واملكتب عند التحضري هلذه االنتخابات، يف مجيع األوقات، 

أن تبذل كافة اجلهود املمكنة النتخاب املدعي "بغي ناليت تنص على أنه ي ICC-ASP/3/Res.6من القرار
جلنة البحث اخلاصة مبنصب املدعي  1818ديسمرب /وأنشأ املكتب، يف كانون األول". العام بتوافق اآلراء

اهلدف من اللجنة هو استالم الرتشيحات  كانو  .العام للمحكمة اجلنائية الدولية لتيسري الوفاء هبذه الفقرة
والبحث بنشاط عن أفضل املرشحني املؤهلني ملنصب املدعي العام من أجل  ،والتعبريات عن االهتمام

جة لذلك يالتوصل، عند اإلمكان، إىل قائمة خمتصرة تتضمن ثالثة أمساء على األقل، ومساعدة اجلمعية نت
 .اب املدعي العام بتوافق اآلراءيف الوفاء بواليتها املتعلقة بانتخ

وقد عرض . ويطيب يل يف هذا املقام أن أعرب عن تقديري للعمل القي م الذي قامت به اللجنة 
وتضمن التقرير قائمة . أكتوبر/كانون األول  15تقريرها على الدول األطراف يف جلسة علنية للمكتب يف 

وقدم املرشحون أنفسهم إىل الدول األطراف يف إطار . ةخمتصرة بأمساء أربعة أفراد من ذوي الكفاءات البارز 
ريت بعد ذلك بني الدول األطراف، مت االتفاق على جونتيجة للمشاورات اليت أ. يويوركالفريق العامل يف ن

دولة بعد  09ت حورش .نسودة وحدها ملنصب املدعي العامنطاق واسع على ضرورة ترشيح السيدة فاتو ب
 .، السيدة بنسودة هلذا املنصب1811ديسمرب /ألولكانون ا  6ذلك، يف 

سيق اإلقليمية املعنية نوأود يف هذا املقام أن أشكر أعضاء جلنة البحث اخلاصة، وجهات الت 
يما بني الدول األطراف، ومجيع الدول األطراف اليت شاركت يف التوصل إىل فباملشاورات اليت أجريت 

 . توافق اآلراء لشغل هذا املنصب اهلام

 (1)األول العامالبيان بشأن المدعي - ءبا

امسحوا يل اآلن أن أديل ببعض الكلمات بشأن املدعي العام األول للمحكمة اجلنائية الدولية،  
ة له هي آخر دورة حيضر فيها قبل استعداده بالسيد لويس مورينو أوكامبو، الذي ستكون هذه الدورة بالنس

،  1881ما انتخبته الدول األطراف يف نظام روما األساسي يف عام فعند. ملغادرة املكتب يف الربيع القادم
 .دود للغاية، وكان عدد املوظفني فيها حممبىنللمحكمة ومل يكن  .كانت احملكمة مؤسسة خمتلفة متاما

 ،يها حاليا  فم روما األساسي ال يزال أداة جديدة حتظى بتأييد نصف الدول األطراف اليت تشارك اوكان نظ
 .اومة نشيطة من عدد كبري من اجلهات الفاعلة الرئيسية يف العالقات الدوليةويواجه مق

                                                      
 .1811ديسمرب /كانون األول  11يف اجللسة األوىل للجمعية املعقودة يف ( 1) 
 

 .1811ديسمرب /كانون األول  11يف اجللسة التاسعة للجمعية املعقودة يف ( 1)
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وخالل فرتة واليته وحىت اليوم، ساهم املدعي العام السيد أوكامبو يف إرساء قواعد احملكمة كأداة  
، وبعد واآلن. أساسية يف اجملتمع الدويل للتحقيق واملقاضاة يف أشد اجلرائم خطورة اخلاضعة للقانون الدويل

مثاين سنوات ونصف السنة على قيامه مبهام منصبه، يتناول مكتب املدعي العام القضايا جبميع األشكال 
اليت يتوقعها نظام روما األساسي وهي اإلحالة من الدول األطراف، ومن تلقاء نفسه، واإلحالة من جملس 

الدول مجيع وافقة ألمن كانت مبة األخرية من جملس اأن اإلحالبوجه خاص  ومن اجلدير بالذكر. األمن
 .سلاجملاألعضاء يف 

ويتعرض . وحيدد املدعي العام أكثر من أي شخص آخر بذاته االجتاه الذي ستتخذه احملكمة 
املدعي العام بال استثناء، عند تقرير ما إذا كان ينبغي أو ال ينبغي فتح باب التحقيق، وما إذا كان ينبغي 

لضغوط سياسية هائلة من مجيع  ،ىل أشخاص معينني، وكيفية إجراء احملاكماتأو ال ينبغي توجيه االهتام إ
ويف حني أن من الطبيعي أن ال يوافق اجلميع على هذه القرارات، أعتقد أن من الواضح أنه ال . األطراف

 ميكن أن يعرتض أحد على أهنا اختذت بشكل مستقل متاما، مع الرتكيز على الوقائع والقانون، وترك
 .اسية جانبايبارات الساالعت

سبوع للتأييد الدافق الذي يتمتع به املدعي العام السيد أوكامبو بني الدول ألوقد ذهلت هذا ا 
ونيابة عن . ومن الواضح أن عمله موضع تقدير كبري من مجيع احلاضرين يف هذه القاعة اليوم. األطراف

 .هر األخرية لعمله يف هذا املنصبمجيع الدول األطراف، أود أن أمتىن له كل التوفيق يف األش

 (1)البيان الختامي- جيم

 علينا أن نعمل جبدول زمين نيوعلى الرغم من أنه تع. كانت الدورة العاشرة للجمعية منتجة 
مضغوط بسبب الطول غري املتوقع لالنتخابات، فقد قمنا بالفعل بانتخاب ستة قضاة، وستة أعضاء يف 

وجنحنا نتيجة لعملنا يف أمسيات كثرية ووقت متأخر من . لطبع، مدع عام جديدجلنة امليزانية واملالية، وبا
توافق بالليل يف التوصل إىل اتفاق بشأن القرار اجلامع والقرار املتعلق بامليزانية، اللذين مت اعتمادمها اآلن 

ي جهة من اجلهات وأعلم أن امليزانية اليت اعتمدناها ليست كاملة وال متثل أفضل السيناريوهات أل. اآلراء
ىل توافق لآلراء يف ظل هذه الظروف إة، ولذلك فإنين أشكر الدول األطراف على مرونتها يف التوصل ياملعن

بيد أنين أعتقد أن االجنازات اليت حققناها . الصعبة، كما أشكر احملكمة على قيامها بتخفيضات مؤملة
 . إمجاال تدعو إىل نوع من الفخر بني الدول األطراف

ويلزم القيام على الفور باستعراض سري . ضا  إىل التفكري يف عدة جماالتيوتدعو هذه اجلمعية أ 
ويلزم أيضا  التوازن الصحيح بني الوقت الذي تستغرقه العناصر األساسية . العمل يف دورات اجلمعية

 . واملناقشات املوضوعية، السيما يف ضوء القيود املفروضة على الرتمجة الشفوية
ل املناقشات اليت جرت يف األيام القليلة املاضية على ضرورة التدقيق بشكل وثيق يف عملية وتد 

ليس هناك نقص يف األفكار عن كيفية القيام بذلك وسأدعو يف السنة القادمة إىل إجراء و . امليزنة بأكملها
األطراف من  ولكن بصورة خاصة مع الدول مشاورات واسعة النطاق وشفافة مع مجيع اجلهات املعنية

وستبدأ هذه املشاورات، اليت أرجو أن . أجل تقدمي مقرتحات ملموسة للدورة املقبلة للجمعية العتمادها
 .فور انتهاء عطلة الشتاء ،طلسيألتتم على جانيب احمليط ا

                                                      
 .1811ديسمرب /كانون األول  11يف اجللسة التاسعة للجمعية املعقودة يف ( 1)
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وقد أسعدين كثريا االستماع إىل عبارات التأييد اليت أعربت عنها الدول األطراف اليت طلبت  
أثناء املفاوضات الصعبة اليت جرت  وقد شدد اجلانبان. تعلق باحملكمةاء املناقشات العامة فيما يالكلمة أثن

والتحدي الذي يواجهنا اآلن هو تفعيل هذا الدعم . بشأن امليزانية، على االلتزام العميق بعمل احملكمة
قادات بغري حق املوجهة السياسي الذي هي يف أشد احلاجة إليه وذلك بوضع حد لعدم التعاون ومنع االنت

 .يهاإل
وإذا كنا قد تعلمنا . وستتاح يف السنة القادمة الفرصة للمضي قدما يف األعمال املتعلقة بالتكامل 

املناقشات اليت جرت بشأن امليزانية فهو أن احملكمة ليس بوسعها أن تزيد بسرعة من حجم  شيئا من
. دةيخطورة أو بفتح باب التحقيق يف حاالت جدل األقأعماهلا سواء مبقاضاة املسؤولني عن اجلرائم 

ولذلك، فإن السبيل الوحيد ملنع اتساع نطاق اإلفالت من العقاب هو زيادة اجلهود املبذولة لتمكني 
وللجمعية . الدول من املقاضاة على أشد اجلرائم خطورة مبوجب القانون الدويل يف حماكمها الوطنية

بعد املعتكفني الناجحني اللذين عقدا يف  ،وأمتىن.  دعم قضية التكاملواألمانة دور ينبغي أن تؤديانه يف
أن تتخذ يف السنة القادمة أول خطوات  ،غرينرتي واللقاءات اإلعالمية العديدة اليت أجريت أثناء الدورة

إجراء حمادثات حول هذا يف  لتنسيق ترغباوعلمت أيضا أن جهات . ملموسة لتنفيذ والية كمباال
 .طلسيألاحمليط ا لى جانيباملوضوع ع

وأود اآلن أن أوجه الشكر إىل نائيب الرئيسة املنتخبني يف هذه الدورة، السفري كنيث كاندا من غانا  
كما أود أن أوجه الشكر إىل   .والسفري ماركوس بورلني من سويسرا، على دعمهما ومشورهتما القيمني

  .على مجيع املساعدات املقدمةأعضاء املكتب اآلخرين 
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 سخامالمرفق ال

 قائمة الوثائق
ICC-ASP/10/1 جدول األعمال املؤقت 

ICC-ASP/10/1/Add.1 القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت 

ICC-ASP/10/2 تقرير األمانة عن التكامل 

ICC-ASP/10/3 تقرير احملكمة عن تنفيذ املعايري احملاسبية الدويل للقطاع العام 

ICC-ASP/10/4 تقرير احملكمة عن استصواب وضع عتبات ألغراض تقييم العوز 

ICC-ASP/10/5 تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا الرابعة عشرة 

ICC-ASP/10/6 تقرير احملكمة بشأن نفقات استبدال التجهيزات 

ICC-ASP/10/7 تقرير احملكمة عن تنفيذ وتشغيل تدابري اإلدارة 

ICC-ASP/10/8 تقرير عن العناصر ذات الصلة يف حساب التكاليف لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية 

ICC-ASP/10/9 تقرير عن العناصر ذات الصلة يف حساب التكاليف لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية 

ICC-ASP/10/10  للمحكمة اجلنائية الدولية 1811امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

ICC-ASP/10/10/Corr.1  تصويب -للمحكمة اجلنائية الدولية  1811امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

ICC-ASP/10/10/Corr.2  تصويب -للمحكمة اجلنائية الدولية  1811امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

ICC-ASP/10/10/Corr.3  تصويب -حكمة اجلنائية الدولية للم 1811امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

ICC-ASP/10/10/Corr.4  تصويب -للمحكمة اجلنائية الدولية  1811امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

ICC-ASP/10/10/Corr.5  تصويب -للمحكمة اجلنائية الدولية  1811امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

ICC-ASP/10/10/Add.2 للمحكمة اجلنائية الدولية 1811اجمية التكميلية املقرتحة لعام امليزانية الربن 

ICC-ASP/10/11 1811يونيه /حزيران 18حىت  تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية 

ICC-ASP/10/12 
 سمربدي/كانون األول  11يناير إىل /كانون الثاين  1البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للفرتة من 

1818 

ICC-ASP/10/13 
 ديسمرب/كانون األول  11يناير إىل /كانون الثاين  1البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للفرتة من 

1818 
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ICC-ASP/10/14 
تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا يف 

 1811يونيه /حزيران 18إىل  1818يوليه /متوز 1الفرتة من 

ICC-ASP/10/15 تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا السابعة عشرة 

ICC-ASP/10/16 1818لعام  تقرير عن أداء برامج احملكمة اجلنائية الدولية 

ICC-ASP/10/17  على القاضيني كوت وانسرييكو السابقالتقاعدية تقرير احملكمة عن إمكانية تطبيق نظام املعاشات 

ICC-ASP/10/18 االنتخاب الرابع لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية 

ICC-ASP/10/18/Add.1 إضافة -االنتخاب الرابع لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية 

ICC-ASP/10/18/Add.2 إضافة -االنتخاب الرابع لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية 

ICC-ASP/10/19 الرابعدليل لالنتخاب : نتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدوليةا 

ICC-ASP/10/21 انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية 

ICC-ASP/10/22 تقرير عن أنشطة جلنة املراقبة 

ICC-ASP/10/23 تقرير احملكمة عن التكامل 

ICC-ASP/10/24 تقرير املكتب عن التكامل 

ICC-ASP/10/25 
كتب عن خط ة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه تقرير امل

 تنفيذا  كامال  

ICC-ASP/10/26 تقرير احملكمة عن إسرتاتيجية العمليات امليدانية 

ICC-ASP/10/27 تقرير املكتب عن آلية الرقابة املستقلة 

ICC-ASP/10/28  التعاونتقرير املكتب عن 

ICC-ASP/10/29 تقرير املكتب عن عملية التخطيط اإلسرتاتيجي يف احملكمة اجلنائية الدولية 

ICC-ASP/10/30 تقرير املكتب عن الفريق الدراسي املعين باحلوكمة 

ICC-ASP/10/31 تقرير املكتب عن الضحايا واجملتمعات املتأثرة والصندوق االستئماين للضحايا 

ICC-ASP/10/32 نقرير الفريق العامل املعين بالتعديالت 

ICC-ASP/10/33 تقرير احملكمة عن تعيني املراجع اخلارجي للحسابات 

ICC-ASP/10/34 تقرير املكتب عن الدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكاهتا 
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ICC-ASP/10/35 فني باحملكمة اجلنائية الدوليةتقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظ 

ICC-ASP/10/36 تقرير املكتب عن إنشاء جلنة استشارية معنية بتعيني القضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية 

ICC-ASP/10/37 تقرير املكتب عن اإلجراءات احملتملة للجمعية فيما يتعلق بعدم التعاون 

ICC-ASP/10/38 دعي العاممذكرة من األمانة عن انتخاب امل 

ICC-ASP/10/39 تقرير عن أنشطة احملكمة 

ICC-ASP/10/40 تقرير احملكمة عن التعاون 

ICC-ASP/10/41 كمة بشأن املفاوضات اجلارية الستئجار املباين املؤقتة للمحكمةتقرير احمل 

ICC-ASP/10/INF.2 يةجلنة البحث اخلاصة مبنصب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدول تقرير 

ICC-ASP/10/INF.2/Add.1 إضافة -جلنة البحث اخلاصة مبنصب املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية تقرير 

ICC-ASP/10/INF.3 معتكف حول مستقبل احملمة اجلنائية الدولية 

ICC-ASP/10/INF.4 
. معية الدول األطرافحوار بشأن املراجعة املؤسسية لإلطار احلوكمي جل -الفريق الدراسي املعين باحلوكمة

 ملخص غري رمسي

ICC-ASP/10/L.1 مشروع تقرير مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

ICC-ASP/10/L.2 مشروع تقرير جلنة وثائق التفويض 

ICC-ASP/10/L.3 افتعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطر  بشأن مشروع قرار 

ICC-ASP/10/L.4/Rev.4 

، وصندوق رأس املال العامل 1811مشروع قرار مجعية الدول األطراف بشأن امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 
، 1811، وجدول األنصبة لتوزيع نفقات احملكمة اجلنائية الدولية، ومتويل االعتمادات لعام 1811لعام 

 وصندوق الطوارئ

ICC-ASP/10/L.5  التعاونقرار بشأن مشروع 

ICC-ASP/10/L.6  من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 4تعديل القاعدة مشروع قرار بشأن 

ICC-ASP/10/L.7  تعديل النظام املايل والقواعد املاليةبشأن جرب األضرار مشروع قرار 

ICC-ASP/10/L.8/Rev.1 مشروع قرار بشأن املباين الدائمة 

ICC-ASP/10/WGPB/CRP.1  املقرتحةبامليزانية الربناجمية مشروع تقرير الفريق العامل املعين 

_______________________ 


