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  اجلزء األول
  الوقائع

  مقدمة  - ألف

ر الذي اختذته مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية اوفقا للقر  -١
مرب نوف/ تشرين الثاين٢٦يف جلستها الثامنة من دورا الثامنة املعقودة يف ") اجلمعية"فيما يلي (الدولية 
 كانون ١٠ إىل ٦ الفترة من املكتب  حددقدو ،٦٥/٥٠١، وبناء على قرار اجلمعية العامة ٢٠٠٩
  .ديسمرب موعدا النعقاد الدورة التاسعة/األول

، دعا رئيس اجلمعية كافة الدول األطراف يف نظام روما )١(ووفقاً للنظام الداخلي للجمعية  -٢
يت إىل املشاركة يف الدورة بصفة مراقب الدول األخرى كما دع. األساسي إىل املشاركة يف الدورة

  .اليت وقّعت على النظام األساسي أو على الوثيقة اخلتامية

، وجهت كذلك ")النظام الداخلي"فيما يلي ( من النظام الداخلي للجمعية ٩٢ووفقا للمادة   -٣
ولية والكيانات األخرى دعوات للمشاركة يف الدورة بصفة مراقب إىل ممثلي املنظمات احلكومية الد

، فضال عن ممثلي )٢(اليت تلقت دعوة دائمة من اجلمعية العامة لألمم املتحدة عمال بقراراا ذات الصلة
املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية وسائر اهليئات الدولية اليت دعيت حلضور مؤمتر األمم املتحدة 

) ١٩٩٨يوليه / متوز–يونيه /روما، حزيران(ئية دولية الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنا
  .أو املعتمدة لدى اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية أو اليت تدعى من قبل اجلمعية

 من النظام الداخلي، حضرت أعمال اجلمعية وشاركت فيها ٩٣كذلك، وعمال باملادة   -٤
ما واملسجلة لدى اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية املنظمات غري احلكومية املدعوة إىل مؤمتر رو

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

لي، دعيت الدول التالية إىل حضور أعمال  من النظام الداخ٩٤وفضال عن ذلك، ووفقا للمادة   -٥
بابوا غينيا اجلديدة، باالو، بوتان، تركمانستان، توفالو، تونغا، مجهورية كوريا الشعبية : اجلمعية وهي

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

  .ICC-ASP/9/INF.1وترد قائمة الوفود املشاركة يف الدورة يف الوثيقة   -٦

الذي ) ليختنشتاين(وافتتح الدورة رئيس مجعية الدول األطراف السيد كريستيان ويناويسري   -٧
  .)٣(التزكية رئيسا للجمعية للدورات من السابعة إىل التاسعةانتخب أثناء الدورة السادسة للجمعية ب

وواصل مكتب اجلمعية، الذي انتخب يف الدورة السابعة ملدة ثالث سنوات، أعماله يف الدورة   -٨
، الذي استقال برسالة )كينيا( مويتا -موبوري. التاسعة، باستثناء نائب رئيس اجلمعية، السيد زكاري د

                                                      
  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك،  )١(
  . جيم-، اجلزء الثاين)Corr.1 وICC-ASP/1/3 (٢٠٠٢ سبتمرب/أيلول ١٠)٢(
  .٢٢باء، الفقرة - الد األول، اجلزء األول)ICC-ASP/6/20( ٢٠٠٧... السادسة   الدورة...الوثائق الرمسية  )٣(
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وأصبح بالتايل تشكيل املكتب يف بقية فترة واليته كما .  من منصبه٢٠١٠أغسطس / آب٢٧مؤرخة 
  :يلي

  :الرئيس
  )ليختنشتاين(السيد كريستيان ويناويسري 

  :نائبا الرئيس

  )املكسيك(السيدة خورخي لوموناكو 
  )رومانيا(السيدة سيمونا مرييال ميكوليسكو 

  املقررة
  )سلوفينيا(السيدة سيمونا درينيك 

  :اآلخرونأعضاء املكتب 
األردن، أسبانيا، أستراليا، استونيا، الربازيل، بوركينا فاسو، ترينيداد وتوباغو، جنوب أفريقيا، 

، كينيا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ) البوليفارية–مجهورية (جورجيا، ساموا، غابون، فرتويال 
  .وايرلندا الشمالية، النرويج، نيجرييا، اليابان

، عينت الدول التالية، وفقا ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٦األوىل، املعقودة يف ويف اجللسة   -٩
  : من النظام الداخلي، يف عضوية جلنة وثائق التفويض٢٥للمادة 

  .استونيا، أوغندا، ايرلندا، مجهورية كوريا، سورينام، صربيا، كوستاريكا، ليسوتو، هولندا

وقدمت األمانة خدماا إىل . ، مبهام أمني اجلمعيةفيالسيسن  اجلمعية، السيد ريناأمانةواضطلع مدير   -١٠
  .اجلمعية

، التزمت اجلمعية دقيقة صمت للصالة والتأمل ديسمرب/ كانون األول١٠يف مسة، خلاا ويف اجللسة  -١١
  . من النظام الداخلي للجمعية٤٣وفقا للمادة 

  :))ICC-ASP/9/1ويف نفس اجللسة، أقرت اجلمعية جدول األعمال التايل   -١٢

  .افتتاح الدورة من قبل الرئيس -١
  .دقيقة صمت للصالة والتأمل -٢
  .إقرار جدول األعمال -٣
  .الدول املتأخرة عن تسديد اشتراكاا -٤
  .تاسعةوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة ال -٥
  تعيني جلنة وثائق التفويض؛  )أ(
  .تقرير جلنة وثائق التفويض  )ب(
  .تنظيم العمل -٦
  .عامةاملناقشة ال -٧
  .تقرير عن أنشطة املكتب -٨
  .تقرير عن أنشطة احملكمة -٩
  .انتخاب ستة أعضاء يف جلنة امليزانية واملالية -١٠
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  .تعيني املراجع اخلارجي للحسابات -١١
  .النظر يف ميزانية السنة املالية التاسعة واعتمادها -١٢
  .النظر يف تقارير مراجعة احلسابات -١٣
  .تقرير جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا -١٤
  .مباين احملكمة -١٥
  .التعديالت على نظام روما األساسي -١٦
  .متابعة املؤمتر االستعراضي -١٧
  .انتخاب رئيس احملكمة للدورات من العاشرة إىل الثانية عشرة -١٨
  .القرار املتعلق مبواعيد الدورة املقبلة جلمعية الدول األطراف -١٩
  .مليزانية واملاليةالقرارات املتعلقة مبواعيد ومكان انعقاد الدورات املقبلة للجنة ا -٢٠
  .مسائل أخرى -٢١

  وتضمنت مذكرة مقدمة من األمانة القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت   -١٣
)ICC-ASP/9/1/Add.1(.  

ووافقت اجلمعية يف جلستها األوىل على برنامج العمل وقررت أن تباشر أعماهلا من خالل   -١٤
 الفريق العامل املعين بالتعديالت الذي أنشئ مبوجب ة علىعالوو. جلسات عامة وأفرقة عاملة

 ICC-ASP/8/Res.6القرار
  .٢٠١١ الربناجمية لعام بامليزانيةوأنشأت اجلمعية فريقاً عامالً معنياً . )٤(

، ٢٠١١لرئاسة الفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية لعام ) استراليا(وعينت السيدة ليديا مورتون   -١٥
  .لرئاسة الفريق العامل املعين بالتعديالت) سويسرا(سيد بول سيغر وال

  النظر يف املسائل املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية يف دورا التاسعة  -باء

  الدول املتأخرة عن تسديد اشتراكاا  -1

 ٨ ، أُبلغت اجلمعية بأن الفقرة٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٦يف اجللسة األوىل، املعقودة يف   -١٦
  . من نظام روما األساسي تنطبق على مخس دول أطراف١١٢من املادة 

وجدد رئيس اجلمعية مناشدته الدول األطراف املتأخرة عن تسديد اشتراكاا أن تسوي   -١٧
وناشد الرئيس أيضا كافة الدول األطراف أن تسدد .  مع احملكمة يف أقرب وقت ممكنحساباا

  .وقت املناسب يف ال٢٠١١اشتراكاا لعام 

  وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة التاسعة  -٢

 تقرير جلنة اجلمعية، اعتمدت ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠يف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف   -١٨
  ).انظر املرفق األول ذا التقرير(وثائق التفويض 

                                                      
  .٤، الفقرة  ICC-ASP/8/Res.6الثاين، الد األول، اجلزء )ICC-ASP/8/20( ٢٠٠٩..  الدورة الثامنة..الوثائق الرمسية )٤(
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  املناقشة العامة  -٣

 كولومبيا، صاحب الفخامة السيد خوان مانويل سانتوس، يف اجللسة العامة األوىل، أدىل رئيس -١٩
ديسمرب / كانون األول٩ و٧ و٦ويف اجللسات األوىل والثانية والثالثة والرابعة، املعقودة يف . ببيان

، أدىل ببيانات ممثلو األرجنتني، األردن، اسبانيا، استونيا، اكوادور، أملانيا، أوغندا، إيطاليا، ٢٠١٠
 -دولة (، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا، بوليفيا )نيابة عن االحتاد األورويب (الربازيل، بلجيكا
، بريو، ترينيداد وتوباغو، مجهورية أفريقيا الوسطى، اجلمهورية التشيكية، مجهورية )املتعددة القوميات

، )نفسهانيابة عن الدول األفريقية األطراف وباألصالة عن (كوريا، مجهورية الكونغو الدميقراطية 
جنوب أفريقيا، الدامنرك، زامبيا، سانت لوسيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سويسرا، صربيا، غانا، 
غواتيماال، غينيا، فرنسا، فنلندا، فيجي، كرواتيا، كوستاريكا، كولومبيا، كينيا، الكويت، ليسوتو، 

شمالية، النرويج، النمسا، نيجرييا، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا اللكسمربغ، 
وأدىل . ، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان)نيابة عن كندا واستراليا ونيوزيلندا(نيوزيلندا 

أيضاً ببيانات ممثلو جامعة الدول العربية، جلنة الصليب األمحر الدولية، وممثلو املنظمات غري احلكومية 
ولية، والتآلف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية، والفدرالية الدولية حلقوق منظمة العفو الد: التالية

اإلنسان، ومنظمة رصد حقوق إلنسان، وجلنة احلقوقيني الدولية، واجلمعية الدولية لدراسات اإلجهاد 
  .الناجم عن الصدمة النفسية، والربملانيون من أجل عمل عاملي

  التقرير املتعلق بأنشطة املكتب  -٤

، ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٦طت اجلمعية علماً، يف جلستها األوىل، املعقودة يف أحا -٢٠
. ، عن أنشطة املكتب)ليختنشتاين(بالتقرير الشفوي الذي قدمه الرئيس، السيد كريستيان ويناويسري 

 اجتماعا من أجل مساعدة اجلمعية يف االضطالع ١٩والحظ الرئيس يف تقريره أن املكتب عقد 
  .وفقا لنظام روما األساسيبأنشطتها 

والسفري ) املكسيك(أعرب الرئيس عن تقديره لنائيب رئيس اجلمعية السفري خورخي لوموناكو   -٢١
على العمل الذي أجنزاه وقد واصال العمل بوصفهما منسقي الفريقني ) كينيا(موبوري مويتا . زكريا د

مويتا بإبالغه باستقالته من -ري، قام السفري موبو٢٠١٠أغسطس / آب٢٧ويف . التابعني للمكتب
وقد شكره الرئيس على عمله بصفته نائبا للرئيس خالل املدة اليت شغلها . منصب نائب الرئيس

  .باملكتب وباعتباره اجلهة املكلفة بتنسيق املسألة املتعلقة مبكتب االتصال مبقر االحتاد األفريقي

غية مناقشة التحضريات املتعلقة باملؤمتر يناير ب/وقد زار الرئيس أوغندا يف كانون الثاين  -٢٢
وزار كذلك املكتب امليداين يف كمباال وسافر إىل مشال أوغندا من أجل الوقوف بصورة . االستعراضي

وقد زار مشروع . مباشرة على مشاريع الصندوق االستئماين للضحايا أين التقى أفراد اتمعات املتأثرة
ويف أديس أبابا، أثيوبيا، ناقش . نيا جبمهورية الكونغو الدميقراطيةالصندوق االستئماين للضحايا يف بو

إمكانية إنشاء مكتب لالتصال، وحالة التحضريات للمؤمتر االستعراضي ومسائل أخرى ذات صلة 
  .بأنشطة احملكمة

أكتوبر، زار مقر احملكمة والتقى باملسؤولني العاملني ا ومبمثلي الدول /ويف تشرين األول  -٢٣
عالوة على ذلك قام . والتقى كذلك مبجموعة القضاة يف إطار اجتماع غري رمسي. دولة املضيفةوبال
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بتنظيم معتكف حضره رئيس احملكمة واملدعي العام واملسجلة ملناقشة القضايا ذات العالقة باحلوكمة 
  .وذلك مبساعدة قيمة مقدمة من نائب الرئيس لوموناكو

ا يف سبيل االضطالع بأنشطة التوعية والنهوض بعاملية احملكمة وكجانب من اجلهود اليت يبذهل  -٢٤
أغسطس بناء على دعوة وجهت إليه من احلكومتني /غواتيماال يف آب و أبريل/السلفادور يف نيسانزار 

  .املعنيتني

ووفرت مواضيع . ووصف الرئيس املؤمتر االستعراضي بأنه أبرز حدث تشهده السنة املاضية  -٢٥
 صلبا قامت عليه التدابري الرامية للتقدم بعمل اتمع الدويل املتعلق باملواضيع األربعة وهي التقييم أساسا

وشكر حكومة . مواضيع أساسية بالنسبة ألداء احملكمة وظائفها على النحو الفعال يف أجل طويل
  .أوغندا الستضافتها املشاركني يف املؤمتر

احملكمة يف النهوض بعدد متزايد من القضايا يتسم واشتركت اجلمعية، عن طريق املكتب، مع   -٢٦
  .البعض ببالغ التعقيد وقد أفضى إىل إملام متزايد مبسؤوليات كل طرف

وواصلت أمانة اجلمعية الدولة األطراف إجناز واليتها مبساعدة اجلمعية وهيئات الفرعية يف   -٢٧
قتضاء، إىل التنسيق مع وعمدت كذلك، حسب اال. ICC-ASP/2/Res.3عملها وذلك طبقا للقرار 

خمتلف أجهزة احملكمة فيما يتعلق بالقضايا املدرجة على جدول أعمال اجلمعية وعلى صعيد مسائل 
عالوة على ذلك . وواصلت األمانة أداء واليتها يف إطار خطة العمل. أخرى متس وم اجلمعية

مباال من خالل االضطالع بأمور وبالتعاون مع حكومة أوغندا نظمت األمانة املؤمتر االستعراضي يف ك
  .منها التفاوض حول مذكرات التفاهم مع الدولة املضيفة ومع األمم املتحدة

 أن نفوذ احملكمة آخذ يف الزيادة وأا وسعت يف نطاق أنشطتها يف جماالت الرئيس والحظ  -٢٨
على السري قدما يف وبالرغم من أن تعاون الدول قد ساعد على احملكمة . التحقيق واملقاضاة والقضاء

تنفيذ واليتها إال أن هناك عددا من أوامر القبض العالقة فضال عن جماالت ميكن فيها توسيع نطاق سائر 
  .وقد أجرى مناقشات مع دولتني طرفني تتعلق مبسائل التعاون. أشكال التعاون مثل تنفيذ األحكام

 النص الكامل لبيانه على املوقع وأبدى الرئيس على األفكار والشخصية اليت يبدو ذكرها يف  -٢٩
-http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP9/Statements/ASP9-PASP :الشبكي التايل

.Statements-ENG.pdf 

  التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة  -٥

، إىل بيانات ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٦استمعت اجلمعية يف جلستها األوىل، املعقودة يف   -٣٠
 أوكامبو، املدعي العام -هيون سونغ، رئيس احملكمة، والسيد لويس مورينو-ىل ا القاضي سانغأد

  .)٥(ويف اجللسة نفسها، أحاطت اجلمعية علماً بالتقرير عن أنشطة احملكمة. للمحكمة

                                                      
)٥( 

ICC-ASP/9/23. 
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  انتخاب ستة أعضاء يف جلنة امليزانية واملالية  -٦

 عرضت األمانة على اجلمعية قائمة بأمساء ،٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٨يف مذكرة مؤرخة   -٣١
  .)٦(ستة مرشحني من الدول األطراف النتخام أعضاء يف جلنة امليزانية واملالية

، شرعت اجلمعية يف انتخاب ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٦يف اجللسة األوىل، املعقودة يف   -٣٢
 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢املؤرخ  )٧( ICC-ASP/1/Res.5األشخاص الستة التالية أمساؤهم وفقا للقرار

  :أعضاء يف جلنة امليزانية واملالية

  )بوروندي(السيد دافيد بانيانكا 
  )املكسيك(السيدة كارولينا ماريا فرنانديز أوبازو 

  )فرنسا(السيد جيل فلنكنشتاين 
  )استونيا(السيد جوهاين ليميك 
  )أملانيا(السيد غريد ساوب 
  )إيطاليا(السيد أوغو ساسي 

، استغنت اجلمعية عن إجراء اقتراع سري ICC-ASP/1/Res.5 من القرار ١١ووفقا للفقرة   -٣٣
 ٢١وستبدأ فترة خدمة األعضاء الستة يف . وانتخبت األعضاء الستة يف جلنة امليزانية واملالية بالتزكية

  .٢٠١١أبريل /نيسان

  النظر يف ميزانية السنة املالية التاسعة  - ٧

 على أساس ٢٠١١ن خالل فريقها العامل، يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام نظرت اجلمعية، م  -٣٤
مشروع االقتراح املقدم من املسجل، وتقريري جلنة امليزانية واملالية، وتقريري املراجع اخلارجي 

  .للحسابات

 ، أحاطت اجلمعية علما٢٠١٠ًديسمرب / كانون األول١٠ويف اجللسة اخلامسة، املعقودة يف   -٣٥
بتقرير الفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية الذي يتضمن، يف مجلة أمور، توصية الفريق العامل بأن 

ككل، مع التعديالت ) ٨(تصادق اجلمعية على توصيات جلنة امليزانية واملالية يف دورا اخلامسة عشرة
  .ICC-ASP/9/Res.4 من القرار الثامن والتاسعاملشار إليها يف اجلزأين 

  .٢٠١١ويف اجللسة نفسها، نظرت اجلمعية واعتمدت، بتوافق اآلراء، امليزانية الربناجمية لعام   -٣٦

بشأن امليزانية  ICC-ASP/9/Res.4ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اجلمعية، بتوافق اآلراء، القرار   -٣٧
  :الربناجمية واملتعلق مبا يلي

 ٦٠٧ ٩٠٠ يف ذلك االعتمادات البالغ جمموعها، مبا ٢٠١١امليزانية الربناجمية لعام   )أ(
   يورو للربامج الرئيسية وجداول املوظفني لكل برنامج رئيسي؛١٠٣

  ؛٢٠١١صندوق رأس املال العامل لعام  )ب(
                                                      

)٦(
ICC-ASP/9/22 .  

  .ICC-ASP/2/Res.4 املعدل بالقرار )٧(
  .٢- الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠... التاسعة  الدورة...الوثائق الرمسية  )٨(
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  جدول األنصبة لتوزيع نفقات احملكمة اجلنائية الدولية؛ )ج(

  ؛٢٠١١متويل االعتمادات لعام   )د(

  صندوق الطوارئ  )ه(

  لنظام املايل والقواعد املالية؛تعديل ا  )و(

  ؛٢٠١٠مناقلة األموال بني الربامج الرئيسية يف إطار امليزانية الربناجمية لعام   )ز(

  مراجع احلسابات اخلارجي؛ )ح(

  مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي؛ )ط(

  .لزيارات األسرية للمحتجزين املعوزينا )ي(

  النظر يف تقارير مراجعة احلسابات  -٨

 اعتمدت اجلمعية تقرير ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠يف اجللسة اخلامسةً، املعقودة يف   -٣٨
 وأحاطت اجلمعية علماً أيضا مع التقدير بتقريري .)٩(٢٠١١الفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية لعام 

 ٣١يناير إىل /لثاين كانون ا١مراجع احلسابات اخلارجي بشأن البيانات املالية للمحكمة للفترة من 
  .)١١( وبشأن الصندوق االستئماين للضحايا عن نفس الفترة)١٠(٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

  تقرير جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا  -٩

، استمعت اجلمعية إىل البيان ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٦يف اجللسة األوىل، املعقودة يف   -٣٩
ونظرت . بيث ريهن رئبسة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحاياالذي أدلت به السيدة اليزا

 ١اجلمعية يف التقرير املقدم عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا للفترة من 
  .، وأحاطت علما ذا التقرير)١٢(٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٩يوليه /متوز

  اسيالتعديالت على نظام روما األس  -١٠

، اعتمدت اجلمعية تقرير ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ اخلامسة، املعقودة يف يف اجللسة  -٤٠
  ).انظر املرفق الثاين(العامل املعين بالتعديالت الفريق 

وقررت اجلمعية أن تعقد مشاورات غري رمسية يف نيويورك بني دورتيها التاسعة والعاشرة إلتاحة   -٤١
عديالت املقترحة وإبداء الرأي يف مضمون هذه التعديالت وكذلك بشأن الفرصة للوفود لعرض الت

استصواب إدخال املزيد من التعديالت فيما يتعلق باجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة يف هذه 
وقد تناقش الوفود أيضاً أساليب العمل واإلجراءات ودور الفريق العامل فيما . املرحلة من وجودها

  .ت املقبلة احملتملة بناء على ورقة من إعداد املنسقيتعلق بالتعديال

                                                      
)٩(

ICC-ASP/9/WGPB/CRP.1.  
 .١-، اجلزء جيمثاين الد ال)ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠... التاسعة  الدورة... الرمسيةالوثائق )١٠(
  .٢- اجلزء جيم،املرجع نفسه )١١(
)١٢(

ICC-ASP/9/2 .  
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  متابعة املؤمتر االستعراضي  -١١

 كانون ٨أثناء اجلزء املتعلق مبتابعة املؤمتر االستعراضي، املعقود يف  -٤٢
 قدم مركزا التنسيق املعنيات بتأثري النظام الوارد يف نظام روما األساسي يف ٢٠١٠ديسمرب /األول

معلومات ) الدامنرك وجنوب أفريقيا(وبشأن التكامل ) شيلي وفنلندا( املتأثرة الضحايا واتمعات
ودعا املركز التنسيقي املعين . مستحدثة عن العمل املنجز منذ كمباال يف إطار الفريق العامل يف الهاي

 الدول إىل تقدمي تربعات جديدة للدورة املقبلة للجمعية فضال عن متابعة) هولندا وبريو(بتربعات 
  .التعهدات اليت سبق أن قدمتها

 اعتمدت اجلمعية القرار ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ويف جلستها اخلامسة املعقودة يف   -٤٣
ICC-ASP/9/Res.2 الذي طلبت مبوجبه إىل املكتب أن ينشئ لفترة سنة واحدة، فريقا دراسيا يف إطار 

الفقرة بغية حتديد املسائل اليت يتطلب فيها األمر الفريق العامل يف الهاي لتيسري احلوار املشار إليه يف 
  .اختاذ تدابري إضافية بالتشاور مع احملكمة وتقدمي توصيات إىل اجلمعية من خالل املكتب

  مباين احملكمة  ١٢

 أحاطت اجلمعية علما بالتقرير ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٩يف اجللسة الرابعة املعقودة يف   -٤٤
 )١٣(وبالتقرير عن أنشطة جلنة الرقابة) سويسرا(قابة، السيد وارتن ستروب الشفوي لرئيس جلنة الر

. الذي سلط األضواء على مشروع املباين الدائمة الذي يبقى يف حدود امليزانية واجلدول الزمين احملددين
 وبني التقرير أيضا أن التصميم األويل ونظام إجناز البناء قد أقرما اللجنة بناء على توصية مدير

  .)١٥(، وأن اللجنة أبقت هيكل احلوكمة للمشروع قيد البحث)١٤(املشروع

 ومبوجبه رحبت ICC-ASP/9/Res.1ويف اجللسة اخلامسة اعتمدت اجلمعية بتوافق اآلراء القرار   -٤٥
 ١٩٠بوضع التصميم األويل يف شكله النهائي وأقرت رمسيا امليزانية اخلاصة باملشروع مبقدار ال يتجاوز 

وطلبت اجلمعية، يف مجلة أمور، إىل جلنة الرقابة أن تقوم، بالتعاون ) ٢٠١٤بأسعار عام (رو مليون يو
مع احملكمة ومع الدولة املضيفة مبواصلة فحص هيكل احلوكمة للمشروع وإجراء أي تعديالت قد يلزم 

  .إدخاهلا على أساس مؤقت لغاية املوافقة من مجعية الدول األطراف

  ية للدورات من العاشرة إىل الثانية عشرةانتخاب رئيس اجلمع  -١٣

، قررت اجلمعية، بناء على ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠، املعقودة يف اخلامسةيف اجللسة   -٤٦
 ٢٩توصية املكتب تأجيل انتخاب رئيس اجلمعية للدورات من العاشرة إىل الثانية عشرة، وفقا للمادة 

  .من النظام الداخلي للجمعية

                                                      
)١٣(

ICC-ASP/9/28 .  
  .٣٠- ٢٨ و٢٤-٢٠املرجع نفسه، الفقرات  )١٤(
  .٦٢ و٦١ املرجع نفسه، الفقرتان )١٥(
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  املتعلقة مبواعيد الدورات املقبلة جلمعية الدول األطرافالقرارات   -١٤

ديسمرب / كانون األول١٠قررت اجلمعية، يف جلستها اخلامسة، املعقودة يف  -٤٧
ديسمرب / كانون األول٢١ إىل ١٢، أن تعقد دورا العاشرة يف نيويورك، يف الفترة من ٢٠١٠
اي ودوراا الثانية عشرة والثالثة عشرة ، وقررت أيضا أن تعقد دورا احلادية عشرة يف اله٢٠١١

  .والرابعة عشرة بالتناوب يف الهاي ونيويورك

  القرارات املتعلقة مبواعيد وأماكن انعقاد الدورات املقبلة للجنة امليزانية واملالية  -١٥

، أن تعقد ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠قررت اجلمعية، يف جلستها اخلامسة، املعقودة يف   -٤٨
، ودورا ٢٠١١أبريل / نيسان١٥ إىل ١١ امليزانية واملالية دورا السادسة عشرة يف الفترة من جلنة

  .)١٦(، يف الهاي٢٠١١أغسطس / آب٣٠ إىل ٢٢السابعة عشرة يف الفترة من 

  مسائل أخرى  -١٦

  تشكيل املكتب احلايل  )أ(

تخبت اجلمعية السيدة ، ان٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠املعقودة يف يف جلستها اخلامسة   -٤٩
نائب لرئيس اجلمعية من أجل امتام والية نائب الرئيس السابق ) رومانيا(سيمونا مرييال ميكوليسكو 

  .٢٠١٠أغسطس / آب٢٧الذي استقال يف ) كينيا(مويتا -السيد زكريا موبوري

  آلية الرقابة املستقلة  )ب(

 اعتمدت اجلمعية القرار ،٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول١٠يف جلسة اخلامسة املعقودة يف   -٥٠
ICC-ASP/9/Res.5 الذي قررت مبقتضاه أن جيري تفعيل وظيفة التحقيق املنوطة آللية الرقابة املستقلة 

  .طبقا باألحكام الواردة يف الوالية التشغيلية اليت يتضمنها املرفق بذلك التقرير

ة املؤقتة ومع رئيس آلية الرقابة اجلمعية أيضاً احملكمة إىل مواصلة العمل مع الرئيسودعت   -٥١
املستقلة فور تعيينه فيما خيص التعديالت املدخلة على الصكوك القانونية القائمة بغية أن تعتمد يف 
الدورة القادمة للجمعية مجيع التعديالت الضرورية للتفعيل التام لوظيفة التحقيق املنوطة بآلية الرقابة 

  .املستقلة

  الشتراك أقل البلدان منواً وبلدان نامية أخرى يف أعمال اجلمعيةالصندوق االستئماين   )ج(

أعربت اجلمعية عن تقديرها لكل من استراليا وأيرلندا وبولندا للتربعات املقدمة للصندوق   -٥٢
  .االستئماين ملشاركة أقل البلدان منوا وبلدان نامية أخرى يف أعمال اجلمعية

 وفداً من الصندوق االستئماين حلضور الدورة ٢٥ باستفادة وأحاطت اجلمعية علماً مع االرتياح  -٥٣
  .التاسعة للجمعية

                                                      
  .١٤٢، الفقرة ٢- الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠... التاسعة   الدورة...الوثائق الرمسية  )١٦(



ICC-ASP/9/20 

20-I-A-010111               10 

  اجلزء الثاين
  ، والوثائق ذات الصلة٢٠١١املراجعة اخلارجية للحسابات، وامليزانية الربناجمية لعام 

  مقدمة  -ألف

 ٢كمة يف  اليت نشرا احمل٢٠١١كان معروضا على اجلمعية امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -١
 للجنة امليزانية واملالية )٣( واخلامسة عشرة)٢( وتقريرا الدورة الرابعة عشرة)١(٢٠١٠أغسطس /آب
 ٤٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١والبيانات املالية للفترة من ) اللجنة(

 كانون ٣١يناير إىل /ثاين كانون ال١والبيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للفترة من 
وكان أمام اجلمعية أيضا املرفق اخلامس . ICC-ASP/9/14 الوارد يف الوثيقة ٥٢٠٠٩ديسمرب /األول

لتقرير اللجنة، املتعلق بأعمال دورا اخلامسة عشرة الذي تلخص فيه احملكمة اآلثار املترتبة يف امليزانية 
  .ئيسيةعلى توصيات اللجنة بشأن ميزانيات الربامج الر

ديسمرب / كانون األول٧العامة املعقودة يف الثالثة ويف أعقاب البيانات اليت أدلت ا يف اجللسة   -٢
 مسجلة احملكمة السيدة سيلفانا آربيا، ونائب رئيس اللجنة السيدة روزات نيرينكريي كاتونغاي ٢٠١٠

املكتب الوطين ( اخلارجي للحسابات ، استمعت اجلمعية إىل البيان الذي أدىل به ممثل املراجع)أوغندا(
  ).ملراجعة احلسابات يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  املراجعة اخلارجية للحسابات  -باء

أحاطت اجلمعية علما مع التقدير بتقارير املراجع اخلارجي للحسابات وتعليقات اللجنة ذات   -٣
والحظت اجلمعية أن اللجنة قد أقرت . ل دورا اخلامسة عشرةالصلة الواردة يف تقريرها عن أعما

  .التوصيات اليت قدمها املراجع اخلارجي للحسابات

  تعيني املراجع اخلارجي للحسابات  -جيم

 أن فترة تعيني املراجع اخلارجي للحسابات ستنتهي يف )٦(أحاطت اجلمعية علما مبالحظة اللجنة  -٤
 من النظام املايل والقواعد املالية قرار من اجلمعية إما ١-١٢ام البند  وأنه سيلزم عمال بأحك٢٠١٠عام 

-٢٠١١جتديد والية املراجع اخلارجي احلايل للحسابات وإما اختيار مراجع جديد للحسابات للفترة 
وأشارت اللجنة إىل املمارسة الدولية اجلارية املتمثلة يف تعيني مراجعي احلسابات ملدد غري قابلة . ٢٠١٥

وأوصت اللجنة بأن تتخذ اجلمعية اإلجراءات الالزمة لتحديد والية املراجع اخلارجي . تجديدلل
ونظرا لوجود نفس املراجع . للحسابات مبدة أربع سنوات مع قابلية هذه املدة للتجديد مرة واحدة

 اخلارجي للحسابات باحملكمة منذ مثاين سنوات، ولتنفيذ هذه السياسة، أوصت اللجنة بأن تتخذ

                                                      
  . الد الثاين، اجلزء ألف)ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠... التاسعة   الدورة...الوثائق الرمسية  )١(
  .١-املرجع نفسه، اجلزء باء )٢(
  .٢-املرجع نفسه، اجلزء باء )٣(
  .١-مجياملرجع نفسه، اجلزء  )٤( 
 .٢- جيماملرجع نفسه، اجلزء  )٥(
  .٢١، الفقرة ٢-املرجع نفسه، اجلزء باء )٦(
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احملكمة اإلجراءات الالزمة لترشيح مراجع خارجي للحسابات من بني الدول األطراف، وبأن تقدم 
وطلبت اللجنة أيضا إىل احملكمة أن تقدم . النتائج إىل اجلمعية لكي تتخذ القرار الالزم يف دورا التاسعة

  . املايل والقواعد املاليةإىل الدورة التاسعة للجمعية أية تعديالت يكون الزما إدخاهلا على النظام

والحظت اجلمعية باإلضافة إىل ذلك أن جلنة مراجعة احلسابات أوضحت أن هذا املوعد الزمين   -٥
وأوصت جلنة مراجعة . غري كاف لألخذ بإجراءات مالئمة لتعيني مراجع خارجي جديد للحسابات

قيام جلنة :  أن تشمل ما يلياحلسابات احملكمة بإجراءات اختيار أطول مدة وأكثر مشوال من شأا
؛ فترة زمنية مالئمة بالنسبة ملؤسسات ٢٠١١فرباير /مراجعة احلسابات باستعراض املواصفات يف شباط

مراجعة احلسابات املعنية إلعداد عطاءات؛ التدابري الالزمة لتأمني نشر العطاء على أوسع نطاق ممكن 
؛ توفري ما يلزم إلجراء مقابالت للمنظمات اليت يشمل كافة الدول األطراف؛ تعيني فريق تقييم تقين

أغسطس /يونيه وآب/تدرج يف قائمة التصفية النهائية؛ قيام جلنة مراجعة احلسابات واللجنة يف حزيران
وطلبت .  على التوايل بإجراء االستعراض؛ مع قيام اجلمعية يف دورا العاشرة بتقدمي توصيات٢٠١١

كمة دعم املضي قدما بتدابري شراء خدمات لغاية قيام اجلمعية بالبت يف  إىل احملجلنة مراجعة احلسابات
 أيضا بإعادة جلنة مراجعة احلساباتوأوصت . إجراءات االختيار املتعلقة باملراجع اخلارجي للحسابات

  . فقط للسماح بعملية االختيار املالئمة بأن تأخذ جمراها٢٠١١تعيني املراجع احلايل للحسابات لعام 

قّرت اجلمعية توصية اللجنة الداعية إىل أن تعتمد اجلمعية السياسة املتمثلة يف حتديد مدة تعيني وأ  -٦
واتفقت اجلمعية باإلضافة . املراجع اخلارجي للحسابات بأربع سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة

 تقدمي توصيات إىل إىل ذلك مع توصية جلنة مراجعة احلسابات القائلة بإجراء عملية اختيار مفصلة مع
وقررت اجلمعية تعديل النظام املايل والقواعد املالية ذا املعىن والنص على ما . الدورة العاشرة للجمعية

يلزم بالتجديد ملدة تعيني املراجع اخلارجي للحسابات لفترة اثين عشر شهرا حلني االضطالع بعملية 
  .اختيار

   العاماملعايري احملاسبية الدولية للقطاع  -دال

أوصت اللجنة يف دورا احلادية عشرة، اجلمعية بأن تتخذ قرارا بشأن عمل احملكمة على أن   -٧
وأوصت اللجنة احملكمة بأن تقدم تقريرا . تنفذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف األجل املتوسط

للقطاع العام وأوصت بأن عن مشروع خطة وخطوات مقبلة صوب تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية 
 وأجابت اللجنة يف دورا الرابعة ٢٠١٢ أو عام ٢٠١١تنفيذ تلك اخلطة يف عام  )٧(تتوخى احملكمة

عشرة على تقرير احملكمة بشأن تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام بطلب تقرير أكثر مشوال 
  .)٨(واقتراح ميزانية تقوم بالنظر فيهما

اللجنة يف الرأي، يف دورا اخلامسة عشرة، مع املراجع اخلارجي للحسابات على أن واتفقت   -٨
تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ال مهرب منه وأن على احملكمة أن تشرع يف تنفيذ 

 والحظت اللجنة أن تكاليف منقحة عرضت فأوصت بإضافة مبلغ. إستراتيجيتها املتعلقة ذه املعايري

                                                      
  .١٨، الفقرة ٢- الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/7/20( ٢٠٠٨... السابعة   الدورة...الوثائق الرمسية )٧(
  .٤٢، الفقرة ١- الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠... التاسعة   الدورة...الوثائق الرمسية) ٨(
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 مبا يتيح الشروع يف تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية ٢٠١١ يورو إىل امليزانية املقترحة لعام ٣٣٢ ٦٠٠
  .)٩(للقطاع العام

  .وأقّرت اجلمعية هذه التوصيات  -٩

  املسائل العامة ذات الصلة بامليزانية  -هاء

  .نية الربناجمية املقترحة للمحكمةسلّمت اجلمعية بالقيمة اليت يكتسيها تقرير اللجنة املتعلق بامليزا  -١٠

  صندوق الطوارئ  -واو

 سيتمثل يف ٢٠١٠الحظت اجلمعية أن النصيحة املقدمة من املسجلة هي أن تنفيذ امليزانية لعام   -١١
 ستصرف بالكامل وأن الصندوق االحتياطي ٢٠١٠ يف املائة أي أن ميزانية عام ١٠٢ما نسبته 

وسيشكل هذا اإلجراء أول جلوء فعلي إىل الصندوق االحتياطي . وسيصرف منه ما يقارب املليوين يور
حيث إن احملكمة أمكنها أن تغطي يف املاضي كافة األنشطة غري املتوقعة أو اليت قدرت بشكل غري دقيق 

والحظت اللجنة أنه بالنظر إىل اقتراب معدل التنفيذ يف . )١٠(عن طريق نقص اإلنفاق يف امليزانية العادية
 يف املائة، سيفوق التأثري املايل املباشر الستخدام صندوق الطوارئ على ١٠٠ة العادية من نسبة امليزاني

وسيؤدي جتديد موارد . الدول األطراف ما كان عليه يف املاضي بسبب قلة املرونة يف امليزانية العادية
  .الصندوق يف اية املطاف إىل الزيادة يف االشتراكات املقررة للدول األطراف

والحظت اللجنة أنه بالنظر إىل . ووجهت اللجنة إىل كل من احملكمة واجلمعية ما يشبه التحذير  -١٢
عدم وجود تدقيق عميق أو موافقة مسبقني بشأن الوصول إىل هذه األموال، يتوقع من احملكمة أن تقدم 

ن التفاصيل واملربرات املزيد من التفاصيل يف اإلخطارات، وأن تكون يف مركز ميكنها من تقدمي املزيد م
 ٧-٦جلمعية تعديال على البند اويف هذا الصدد أقرت اجلمعية توصية اللجنة بأن تدخل . لنفقاا الفعلية

  .)١١("مفصال"بكلمة " مقتضبا"من النظام املايل والقواعد املالية لالستعاضة عن كلمة 

 تقدم تعليقا إىل املسجلة على كل ورحبت اجلمعية بالنصيحة اليت قدمتها اللجنة والقائلة بأن  -١٣
وشجعت اجلمعية اللجنة على . إشعار من إشعارات احملكمة تتعلق بالوصول إىل الصندوق االحتياطي

أن تتيح للمكتب نسخة من هذه اآلراء وذلك لكفالة إبقاء اجلمعية على علم تام باالستخدام املمكن 
  .للصندوق االحتياطي

للجنة القائلة بأنه بناء على املمارسة املتبعة، ينبغي أن تأذن اجلمعية وأقّرت اجلمعية توصية ا  -١٤
للمحكمة مبناقلة األموال بني الربامج الرئيسية يف اية العام إذا تعذر استيعاب النفقات غري املتوقعة يف 

موال أحد الربامج الرئيسية بينما يوجد فائض يف برنامج رئيسي آخر وذلك للتأكد من استنفاذ مجيع األ
  .)١٢( قبل اللجوء إىل الصندوق االحتياطي٢٠١٠املعتمدة لعام 

                                                      
  .٦٤، الفقرة ٢-املرجع نفسه، اجلزء باء )٩(
  .٤٠-٣٥املرجع نفسه، الفقرات ) ١٠(
  .ثاملرجع نفسه، املرفق الثال )١١(
  .٤٣الفقرة  املرجع نفسه، )١٢(
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  الوظائف الثابتة  -زاي

وظيفة واحدة (طلبت احملكمة حتويل سبع من وظائف املساعدة املؤقتة العامة إىل وظائف ثابتة   -١٥
حدة يف يف نطاق الربنامج الرئيسي األول، ومخس وظائف يف نطاق الربنامج الرئيسي الثاين ووظيفة وا

وإنشاء وظيفتني اثنتني يف نطاق الربنامج الرئيسي الرابع وإلغاء وظيفة ) نطاق الربنامج الرئيسي الثالث
يف رتبتها ) وظائف ثابتة(وأوصت اللجنة بأن جتمد احملكمة عددا من الوظائف الدائمة . ثابتة واحدة
  .)١٣( إىل أن تتم إعادة تربير شامل لكافة الوظائف٢٠١٠املعتمدة لعام 

وأقّرت اجلمعية ج اللجنة القاضي جتميد عدد من الوظائف الثابتة لغاية إعداد إعادة تربير   -١٦
وحثّت اجلمعية احملكمة على بذل املزيد من اجلهد يف سبيل وضع أولويات . شامل لكافة الوظائف

. ويات احلاليةوإعادة توزيع للموارد الالزمة لالضطالع بأنشطتها املخططة الراهنة يف حدود املست
وينبغي أن يشمل حتديد األولويات تبيان املناصب واملهام اليت مل تعد مطلوبة أو اليت تستغل استغالال 

  .ناقصا

  اهليئة القضائية: الربنامج الرئيسي األول  -حاء

 أن تنشئ يف أديس أباب، يف أثيوبيا، مكتب اتصال مبقر )١٤(يف دورا الثامنة، قررت اجلمعية  -١٧
وقد طلب يف نطاق امليزانية الربناجمية املقترحة . ١-الحتاد األفريقي يرأسه موظف برتبة مدلدى ا

وأحاط الفريق العامل علما .  يورو إلنشاء مكتب االتصال هذا٤٢٠ ٩٠٠ مبلغ ٢٠١١للمحكمة لعام 
ذي بالرفض يف الوقت احلاضر للطلب ال "٢٠١٠يوليه /بقرار االحتاد األفريقي الذي اختذه يف متوز

". تقدمت به احملكمة اجلنائية الدولية لفتح مكتب اتصال مبقر االحتاد األفريقي يف أديس أبابا بأثيوبيا
وأعاد الفريق العامل تأكيد االلتزام الواضح بتأييد احملكمة يف اإلبقاء على حوارها مع االحتاد األفريقي 

يد على أن االلتزام الدبلوماسي جتاه االحتاد كما أعاد الفريق العامل التأك. والتزامها جتاه هذا االحتاد
األفريقي هو مسؤولية ال فيما خيص الربنامج الرئيسي األول للمحكمة فقط ولكن فيما خيص كافة 

  .أجهزة احملكمة والدول األطراف نفسها وهذا هو األهم

قترن  بلغت النفقات الفعلية اليت ي٢٠١٠أغسطس / آب٢٧والحظت اجلمعية أنه حىت تاريخ   -١٨
  .)١٥( يورو٣٨ ٣٠٠ قد بلغت ٢٠١٠ا فتح مكتب اتصال لدى االحتاد األفريقي يف عام 

 املوارد البشرية املالئمة ومبلغا ال ٢٠١١وطلبت اجلمعية من أجهزة احملكمة أن تتيح يف عام   -١٩
  يورو لتغطية تكاليف السفر بغية تأمني توفر ما يكفي من املوارد لدى للمحكمة٣٨ ٣٠٠يقل عن 

لتبقي على نشاطها الدبلوماسي مع االحتاد األفريقي ريثما يعاد النظر يف القرار الذي اختذه االحتاد 
  .األفريقي بشأن إنشاء مكتب لالتصال

 ٩٠٠ ووافقت اجلمعية على توصية اللجنة بعدم ختصيص امليزانية املقترحة من احملكمة البالغة  -٢٠
حتاد األفريقي إىل أن يعيد االحتاد األفريقي نظره يف القرار  يورو إلنشاء مكتب االتصال مبقر اال٤٢٠

                                                      
  .٨١املرجع نفسه، الفقرة  )١٣(
، الفقرة ICC-ASP/8/Res.3 الد األول، اجلزء الثاين، )ICC-ASP/8/20( ٢٠٠٩... الثامنة   الدورة...الوثائق الرمسية )١٤(

  .، الفرع حاءICC-ASP/8/Res.7 و٢٨
  .٩٠ و٨٩، الفقرتان ٢-  الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠... التاسعة   الدورة...الوثائق الرمسية )١٥(
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وإذا ما وافق االحتاد األفريقي على الطلب الذي تقدمت به احملكمة لفتح مكتب لالتصال . الذي اختذه
، ميكن للمحكمة أن ١٣١٠يف أدبس أبابا يقوم على أساس مشروع امليزانية اخلاص بالربنامج الفرعي 

اس الوصول إىل الصندوق االحتياطي للشروع يف التحضريات اخلاصة بفتح مكتب تبلغ اللجنة بالتم
  .االتصال

  مكتب املدعي العام: الربنامج الرئيسي الثاين  -طاء

، االقتراح املقدم من املدعي العام )شعبة التحقيقات (٢٣٠٠الحظت اللجنة، يف نطاق الربنامج   -٢١
والحظت . ام للتحقيقات، اليت بقيت شاغرة ملدة ثالثة أعوامإىل اجلمعية بإلغاء وظيفة نائب املدعي الع

اللجنة أن األمر متروك للجمعية للبت يف اإلجراء الواجب أن يتخذ فيما يتصل مبنصب موظف 
ونوهت اللجنة، فيما خيصها، بأن املرتب املخصص لوظيفة نائب املدعي العام للتحقيقات مل . منتخب

 وعليه مل تتحقق أية ٢٠١١ وال يف امليزانية املقترحة لعام ٢٠١٠لعام يدرج ال يف امليزانية املعتمدة 
  .)١٦(وفورات من وراء إلغاء هذه الوظيفة

اليت هي ممولة وفيها من ) املقاضاة(والحظت اجلمعية أن هناك وظيفة أخرى لنائب املدعي العام   -٢٢
  .يشغلها

كل التنظيمي األصلي ملكتب والحظت اجلمعية أن هذا املنصب املنتخب هو جزء من اهلي  -٢٣
وترى . املدعي العام وظلّ ضمن اهليكل التنظيمي احلايل ملكتب املدعي العام ملدة سنوات متعددة

اجلمعية أن املدعي العام اجلديد ينبغي أن تتوفر هلا هذه املرونة نفسها للبت يف أمر تركيب مكتب 
  .اء وظيفة نائب املدعي العام للتحقيقاتوبناء على ذلك مل توافق اجلمعية على إلغ. املدعي العام

  قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث  -ياء

ICC-ASP/8/Res.4أشارت اجلمعية إىل القرار   -٢٤
 املتعلق بتمويل الزيارات األسرية )١٧(

 أوصت بأن تنشئ اجلمعية صندوقا خاصا داخل قلم احملكمة ٤للمحتجزين املعوزين، وعمال بالفقرة 
وكلّفت اجلمعية قلم احملكمة مبهمة النهوض ذا . ل الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزينلغرض متوي

الصندوق اخلاص والتماس ومجع التربعات من الدول األطراف والدول األخرى واملنظمات غري 
وطلبت اجلمعية إىل املسجلة أن تتخذ . احلكومية واتمع املدين واألفراد وغريهم من الكيانات

طوات الضرورية الكفيلة بتأمني إدارة الصندوق اخلاص على حنو ال تتربت عليه تكاليف إدارية اخل
  .يتحملها الصندوق اخلاص والتربعات املقدمة له

ودعا .  يورو٨٥ ٠٠٠ورحبت اجلمعية بإعالن أملانيا أا ستقدم تربعا فوريا للصندوق مبقدار   -٢٥
ن الدول واملنظمات غري احلكومية واتمع املدين واألفراد الفريق العامل الدول األطراف وغريها م

  .وغريهم من الكيانات إىل التربع لفائدة الصندوق اخلاص

                                                      
  .٩٣الفقرة ، املرجع نفسه )١٦(
  . الد األول، اجلزء الثاين)ICC-ASP/8/20( ٢٠٠٩... الثامنة   الدورة...الوثائق الرمسية )١٧(
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وأقّرت اجلمعية توصية اللجنة القاضية بعدم ختصيص اعتمادات للزيارات األسرية لفائدة   -٢٦
امل بأن جيري متويل كافة الزيارات ويوصي الفريق الع. ٢٠١١احملتجزين املعوزين يف نطاق امليزانية لعام 

  .األسرية للمحتجزين املعوزين مستقبال من أموال التربعات

  مبلغ املخصصات  -كاف

وهذا ميثل .  مليون يورو١٠٧,٠٢يقترح مشروع امليزانية الربناجمية للمحكمة ميزانية جمموعها   -٢٧
وتبني للجنة عند فحص امليزانية اليت . ٢٠١٠ يف املائة مقارنة بامليزانية املخصصة لعام ٤,٧زيادة بنسبة 

تقترحها احملكمة عدد من ااالت اليت ميكن فيها، باالستناد إىل النفقات الفعلية والنفقات املتوقعة فضال 
وأوصت اللجنة خبفض خمصصات امليزانية . عن جتارب املاضي الفعلية، حتقيق عدد من الوفورات املمكنة

وامليزانية اليت توصي ا اللجنة تنطوي على .  مليون يورو١٠٣,٩ جمموعه  يف املائة إىل ما٣,١بنسبة 
  .٢٠١٠ يف املائة مقارنة بامليزانية املخصصة لعام ١,٦زيادة نسبتها 

وكان هناك انقسام يف اجلمعية بني من يؤيد اعتماد امليزانية اليت أوصت ا اللجنة وبني من يؤيد   -٢٨
مت اإلعراب عن التقدير العام للعمل القيم الذي تؤديه اللجنة على و. ٢٠١٠ميزانية بنفس مبلغ عام 

  .صعيد توفري املشورة الفنية بشأن امليزانية الربناجمية املقترحة للمحكمة

 مقدارها ٢٠١١ومت التوصل إىل توافق يف اآلراء بتوصية اجلمعية مبخصصات مليزانية عام   -٢٩
السائد يف هولندا   زائدا معدل التضخم٢٠١٠ت لعام  مليون يورو وهي امليزانية اليت خصص١٠٣,٦
واستجابة منها، أوضحت احملكمة أا بذلت جهودا جبارة لتحديد مواضع التوفري . )١٨() يف املائة١,٣(

يف الربامج الرئيسية دون املساس باألداء وهذه التخفيضات واردة يف اجلدول املكرس للمخصصات يف 
  .القرار املتعلق بامليزانية

وحثّت اجلمعية احملكمة على توخي االنضباط املايل وحتديد املكاسب اليت تتحقق من وراء   -٣٠
استئجار املباين  (٢٠١٢وأحاطت اجلمعية علما بالتكاليف املتزايدة اليت ستواجه يف عام . الكفاءة

حملكمة على البحث وحثّت ا). املؤقتة، استبدال املعدات، وتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
  .عن أوجه للتوفري ولتحقيق الكفاءة اليت تساعد على مواجهة هذه التكاليف

، طلبت اجلمعية إىل احملكمة أن تضع خيارات ميزانية ٢٠١٢وباإلضافة إىل ميزانيتها العادية لعام -٣١
لع ا احملكمة  تنطوي على تقدير بالتكاليف اليت تغطي جمموعة األنشطة األساسية اليت تضط٢٠١٢لعام 
وتقدر كذلك تكاليف سائر األنشطة املهمة اليت ميكن أن تنجز يف ) التحقيقات، املقاضاة، واحملاكمات(

وهذا من شأنه أن يساعد احملكمة واجلمعية على اختاذ . ٢٠١١نطاق نفس املخصصات امليزانية لعام 
  .القرارات املتعلقة باألولويات التمويلية

ومبقتضاه . ح يتعلق بإتباع ج ذي مسلكني فيما خيص تسديد األنصبة املقررةوتقدم وفد باقترا  -٣٢
ويف اية السنة املالية تقوم احملكمة .  يف املائة من أنصبتها املقررة٩٥تقوم الدول األطراف بتسديد 

بإعادة النظر يف مستوى نفقاا وحتدد على ذلك األساس ما إذا كان هناك مربر للطلب إىل الدول 
  .طراف أن تسدد نسبة اخلمسة يف املائة املتبقية من األنصبة املقررةاأل

                                                      
  .املركزي األورويباملؤشر املوحد ألسعار االستهالك، البنك . ٢٠١٠يوليه /معدل التضخم يف متوز) ١٨(
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  املعاشات التقاعدية للقضاة  -الم

، وجهت هيئة رئاسة احملكمة رسالة إىل املكتب تتعلق بإعادة ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٥يف   -٣٣
  :النظر يف نظام املعاشات التقاعدية اخلاص بالقضاة من حيث اتصاله مبا يلي

 مللء شاغرين ٢٠٠٧ما إذا كانت املستحقات التقاعدية لقاضيني انتخبا يف عام   )أ(
 أم النظام املعدل ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠قضائيني حيكمها نظام املعاشات التقاعدية األصلي بتاريخ 

  ؛٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤بتاريخ 
  .ة السادسة للجمعيةاملستحقات التقاعدية للقضاة الذين انتخبوا بعد الدور )ب(

وقامت . وقرر املكتب أن تعاجل املسألة يف إطار مناقشات امليزانية أثناء الدورة التاسعة للجمعية  -٣٤
 تتضمن قائمة بالقرارات املرتبة ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٨أمانة اجلمعية بتوزيع ورقة مؤرخة 

  .عنية بنظام املعاشات التقاعدية للقضاةحسب تسلسلها التارخيي اليت اختذا اجلمعية واللجنة امل

واستمعت اجلمعية إىل عرض قدمه سيادة القاضي فولفورد بالنيابة عن جلنة املعاشات التقاعدية   -٣٥
وشددت اجلمعية على أن القرار الذي توصلت إليه اجلمعية يف دورا السادسة والذي تتضمنه . للقضاة

ICC-ASP/6/Res.6 القاعدية للقضاة املعتمد بالقرارالتعديالت املدخلة على نظام املعاشات 
 ال )١٩(

وقررت اجلمعية إحالة مسألة النظام الواجب أن يطبق على القاضيني اللذين . ينبغي أن يفتح من جديد
  .انتخبا يف الدورة السادسة للجمعية إىل جلنة امليزانية واملالية لتبدي رأيها فيها

  

                                                      
  . الد األول، اجلزء الثالث)ICC-ASP/7/20( ٢٠٠٧ ...الدورة السادسة ... الوثائق الرمسية )١٩(
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  اجلزء الثالث
  تمدا مجعية الدول األطرافالقرارات اليت اع

 ICC-ASP/9/Res.1 القرار

   بتوافق اآلراء٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠املعقودة يف  عتمد يف اجللسة العامة اخلامسةا

ICC-ASP/9/Res.1 

  املباين الدائمة

  إن مجعية الدول األطراف،

مؤسسة قضائية احملكمة " الذي شددت فيه على أن ICC-ASP/4/Res.2إىل القرار إذ تشري 
دائمة وبأا تتطلب بصفتها هذه مباين دائمة عملية متكنها من أداء واجباا بصورة فعالة وتعكس أمهية 

 أمهية املباين الدائمة بالنسبة ملستقبل وإذ تؤكد من جديد، "احملكمة يف مكافحة اإلفالت من العقاب
  احملكمة،

ديسمرب / كانون األول١٤عتمد يف ، الذي اICC-ASP/6/Res.1١ إىل القرار وإذ تشري
الذي  ،)٢( ICC-ASP/7/Res.1 يف اجللسة العامة السابعة من الدورة السادسة للجمعية، والقرار ٢٠٠٧

 يف اجللسة العامة السابعة املعقودة يف الدورة السابعة ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١اعتمد يف 
ICC-ASP/8/Res.5للجمعية، والقرار 

 يف اجللسة ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦يف  الذي اعتمد ،٣
ICC-ASP/8/Res.8العامة الثامنة املعقودة يف الدورة الثامنة للجمعية، والقرار 

 ٢٥ الذي اعتمد يف ،٤
   للجمعية،ثامنة يف اجللسة العامة العاشرة املعقودة يف الدورة ال٢٠١٠مارس /آذار

  اين الدائمة،بتقرير جلنة املراقبة بشأن املبوإذ حتيط علماً 

 مليون يورو ١٩٠ عن عزمها األكيد يف إجناز املباين بامليزانية احملددة والبالغة وإذ تعرب
 بأمهية الفعالية والكفاءة يف صنع  وتسلم،ICC-ASP/6/Res.1طبقاً للقرار ) ٢٠١٤مبستوى أسعار (

 رقابة صارمة على القرار، واخلطوط الواضحة للسلطة، والدقة يف حتديد املخاطر وإدارا، وفرض
  التغيريات يف التصميم لضمان التناسب بني املشروع والتكلفة،

  ،)٥(بتوصيات املراجع اخلارجي للحساباتوإذ حتيط علماً 

 بتقريري جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورتيها الرابعة عشرة واخلامسة وإذ حتيط علماً أيضا
  .)٦(عشرة وبالتوصيات الواردة ما

 باخلطوات اليت اختذا جلنة املراقبة الستعراض الترتيبات اإلدارية اجلارية ملشروع رحبوإذ ت
  املباين الدائمة، وباشتراك احملكمة والدولة املضيفة يف هذا اهود املشترك،

                                                      
  .األول، اجلزء الثالث الد ،)ICC-ASP/6/20( ٢٠٠ ٧ ...الدورة السادسة... الوثائق الرمسية )١(
  .األول، اجلزء الثالث الد ،)ICC-ASP/7/20( ٢٠٠ ٨...السابعة   الدورة...الوثائق الرمسية )٢(
  .الثايناألول، اجلزء  الد ،)ICC-ASP/8/20( ٢٠٠ ٩...الثامنة   الدورة...الوثائق الرمسية )٣(
   .الثاين اجلزء ،)ICC-ASP/8/20/Add.1( ٢٠١٠ ...)املستأنفة ( الثامنة  الدورة...الوثائق الرمسي )٤(
  .١-، الد الثاين، اجلزء جيم)ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠  ...سعةالدورة التا...الوثائق الرمسية  )٥(
  .٢- وباء١- املرجع نفسه، اجلزآن باء)٦(
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 رغبة احملكمة يف إقامة مبىن ذي نوعية عالية ويف تسليمه يف الوقت احملدد وإذ تالحظ
  ،وبامليزانية احملددة

 من الدول األطراف التزامها بسداد أنصبتها دفعة واحدة وفقا ٢٥ بإعالنوإذ ترحب 
 تشرين ١٩، وبأنه ورد فعال حىت ICC-ASP/7/Res.1للمبادئ الواردة يف املرفق الثالث من القرار 

قدره  مليون يورو من إمجايل املبلغ الذي مت االلتزام به والبالغ ١٧.٦ ما جمموعه ٢٠١٠نوفمرب /الثاين
   مليون يورو،٣٢.٤

 مع التقدير أن الدولة املضيفة وافقت على رد األموال اليت سحبت من القرض وإذ تالحظ
 مليون يورو، يف ضوء األنصبة املسددة دفعة واحدة، وأنه سيتم نتيجة لذلك جتنب ١.٤والبالغ قدرها 

  ؛٢٠١١ و٢٠١٠الفوائد املستحقة على هذه األموال يف السنتني 

 وأن الفترة ٢٠١٥أن املوعد املتوقع لالنتهاء من مرحلة التشييد هو منتصف عام ظ وإذ تالح
  ،٢٠١٢يونيه /احملددة لتوفري املباين املؤقتة باان ستنتهي يف حزيران

 اخلطوات اليت اختذا احملكمة بشأن التكاليف املتصلة بإجيار وصيانة املباين املؤقتة، مبا يف وإذ تالحظ
 باختاذ املزيد من وإذ ترحبملتصلة بالتشغيل واملرافق وتعزيز الوحدات املختلفة، ذلك التكاليف ا

  اخلطوات يف هذا الشأن،

 أن النظام املايل وتالحظ إىل األحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي وإذ تشري
 للحسابات، تنطبق على والقواعد املالية، وترتيبات احملكمة املتعلقة باملراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية

  املشروع،

  امليزانية والتقيد باحلدود الزمنية: املشروع  -أوال

 عن تقديرها لس إدارة املشروع وجلنة املراقبة للتقدم احملرز يف مشروع املباين الدائمة تعرب  -١
  منذ الدورة الثامنة للجمعية؛

يدت هامر السن للمهندسني بالتوقيع على العقد مع مؤسسة مشحتيط علماً مع االرتياح   -٢
  ؛٢٠١٠فرباير / شباط٢٤املعماريني يف 

على امليزانية اإلمجالية للمشروع وتوافق  بإجناز التصميم األويل ملشروع املباين الدائمة ترحب  -٣
وخمطط التدفقات النقدية املنقحة الوارد يف املرفق ) ٢٠١٤بأسعار ( مليون يورو ١٩٠اليت يبلغ قدرها 

  األول؛

 متراً ٥٠ ٥٦٠ مبجموع املساحة األرضية اإلمجالية املنقحة للمشروع اليت ال تتجاوز حتيط علماً  -٤
   عليها؛وتوافقمربعاً 

مدير املشروع على تشجع  و٢٠١٥ أن املوعد احملدد إلجناز املباين الدائمة ال يزال عام تالحظ  -٥
  ىل التخفيف من آثار التأخري ونتائجه؛أن يواصل، بالتشاور مع جلنة املراقبة، حتديد السبل الرامية إ

 ملدير املشروع بزيادة املبلغ املرصود بامليزانية لكل مرحلة من مراحل املشروع بنسبة ال تأذن  -٦
 يف املائة، رهنا مبوافقة جلنة املراقبة، وشريطة عدم جتاوز امليزانية اإلمجالية للمشروع البالغ ١٠تزيد على 
   مليون يورو؛١٩٠قدرها 

   بالقرار املعتمد بشأن إستراتيجية تسليم املباين؛رحبت  -٧



ICC-ASP/9/20 

19 20-I-A-010111 

  احلوكمة  -ثانيا

أمهية الدور الذي تقوم به الدول األطراف، من خالل جلنة املراقبة  علىتؤكد من جديد   -٨
واحملكمة والدولة املضيفة، يف مشروع املباين الدائمة، وبوجه خاص يف وضع رؤية وملكية مشتركة 

نة املراقبة أن تواصل، بالتعاون مع احملكمة والدولة املضيفة، النظر يف اهليكل  جلوتطلب إىلللمشروع 
اإلداري من أجل تعزيز املشروع، وتنفيذ أي تعديالت تكون الزمة على أساس مؤقت إىل حني املوافقة 

  عليها من مجعية الدول األطراف؛

شروع واحملكمة والدولة املضيفة يف على أمهية التنسيق واالتصال بصورة فعالة بني مدير املتشدد   -٩
  مجيع مراحل مشروع املباين الدائمة وعلى مجيع مستوياته؛

على ضرورة اشتراك ومشاركة الدولة املضيفة بصورة كاملة يف مجيع مراحل املشروع تشدد    -١٠
   عن تقديرها للدولة املضيفة لتعاوا املستمر؛تعرب أيضاًوعلى مجيع مستوياته و

 على أمهية الدور الذي يقوم به مدير املشروع يف توفري الزيادة اإلستراتيجية التأكيدتعيد   -١١
واإلدارة الشاملة للمشروع، وتذكّر باملسؤوليات امللقاة على عاتقه لتحقيق أهداف املشروع والتقيد 

، ICC-ASP/6/Res.1باآلجال احملددة والتكاليف والشروط املتعلقة باجلودة، على النحو الوارد يف القرار 
 املسجل إىل وتدعو إىل جلنة املراقبة أن تستعرض، بالتعاون مع احملكمة، اإلطار املايل للمشروع، وتطلب

تفويض السلطات ملدير املشروع حيثما كان ذلك ضروريا وحسب املستوى املطلوب، وفقا للنظام 
  .ملباين الدائمةاملايل والقواعد املالية، فيما يتعلق باالرتباطات املالية ملشروع ا

 من املرفق اخلامس من ٥ إىل مدير املشروع أن يعد، باالشتراك مع احملكمة، وفقاً للفقرة تطلب  -١٢
، توصيات بشأن سبل حتسني املبادئ التوجيهية اجلارية املنطبقة على العقود ICC-ASP/7/Res.1القرار 

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

  التقارير املالية  -ثالثاً

-ICCمدير املشروع أن يواصل، بالتشاور مع جلنة املراقبة وفقا للقرار تطلب إىل   -١٣

ASP/6/Res.1 إىل آخر ، تقدمي أرقام مفصلة كل سنة للتكلفة التقديرية النهائية للمشروع باالستناد
املعلومات املتاحة، مبا يف ذلك اجلدول املتعلق باستخدام األموال املتأتية من األنصبة املقررة املسددة دفعة 

  واحدة، وذلك لكي تنظر فيها اجلمعية يف دورا العادية؛

ِ إىل احملكمة أن تبقي قيد االستعراض، بالتشاور مع الدول اليت تعهدت بسداد أنصبتها تطلب  -١٤
ررة دفعة واحدة، اجلدول الزمين الستالم هذه املدفوعات وأن تقدم هذا اجلدول إىل اللجنة لكي املق

  تنظر فيه على سبيل األولوية؛

 إىل مدير املشروع أن يواصل تقدمي تقارير سنوية إىل اجلمعية، عن طريق جلنة املراقبة، تطلب  -١٥
  عما حتقق من تقديرات السنة املاضية ومستوى اإلنفاق؛
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  التكاليف خارج امليزانية اإلمجالية  -ابعار

 إىل احملكمة أن حتدد وتقدر كمياً ، بالتشاور مع مدير املشروع، التكاليف األخرى ذات تطلب  -١٦
الصلة باملشروع ولكن غري ذات الصلة املباشرة بالتشييد من قبيل تكاليف نقل احملكمة من املباين املؤقتة 

ت من قبيل األثاث ومعدات تكنولوجيا املعلومات واالتصال ويئة إىل املباين الدائمة، واملنقوال
باالتصاالت والعالقات العامة بالنسبة  املساحات اخلضراء وتزويق املباين، والتكاليف ذات الصلة

، وأن تقدم تقريراً عن هذه ٢٠١١مارس / آذار١للمشروع، والتكاليف ذات الصلة باملباين املؤقتة، قبل 
 إىل اجلمعية من خالل جلنة املراقبة، مع إحاطة اللجنة علماً بانتظام بأي تغيري فيها، األمور سنوياً

  والبحث عن طرق لتخفيض تأثري هذه النفقات على عملية امليزنة سنوياً؛

 جلنة املراقبة ومدير املشروع واحملكمة أن تؤخذ يف االعتبار، عند اختاذ قرارات بشأن تطلب إىل  -١٧
املضي قدماً يف   ضرورةوتؤكد عليآلثار على التكاليف التشغيلية املقبلة للمحكمة، تصميم املشروع، ا

املشروع بطريقة تؤدي إىل اإلبقاء على التكاليف التشغيلية املقبلة للمباين الدائمة، مبا يف ذلك تكاليف 
  الصيانة، عند أدىن حد ممكن؛

  إدارة املشروع-خامسا

 مدير املشروع أن يواصل وتطلب إىلى الدليل احملدث للمشروع  مبوافقة جلنة املراقبة علترحب  -١٨
  تطوير دليل املشروع، وأن يضع خطة للمشروع، وأن يقدمهما إىل جلنة املراقبة للنظر واملوافقة عليهما؛

   إىل جلنة املراقبة أن تضع وأن تنفذ إستراتيجية ملراجعة احلسابات؛تطلب  -١٩

  املسامهات الطوعية-سادسا

 أعضاء وتدعوصندوق استئماين للودائع املالية املخصصة لتشييد املباين الدائمة  إنشاء إىل تشري  -٢٠
  اتمع املدين الذين أثبتوا التزامهم بوالية احملكمة إىل مجع األموال ملشروع املباين الدائمة؛

ة، ، يف هذا الصدد، بأي مسامهات طوعية يف شكل أموال خمصصة ألغراض معينترحب أيضاً  -٢١
  أو مسامهات عينية، بعد التشاور مع جلنة املراقبة؛

  املباين املؤقتة  -سابعا

 باخلطوات اليت اختذا احملكمة مع الدولة املضيفة فيما يتعلق بإجيار املباين املؤقتة يف ترحب  -٢٢
تخذ أن تتابع احملكمة واملكتب التطورات املتعلقة ذا املوضوع بشكل وثيق وأن يوتقرر املستقبل، 

  اإلجراءات الالزمة يف هذا الشأن؛

 احملكمة، واملكتب حسب االقتضاء، على مواصلة املناقشات الرمسية مع الدولة املضيفة حتث  -٢٣
  بشأن اجلوانب املتعلقة باملباين املؤقتة، مبا يف ذلك بشأن االنتقال إىل املباين الدائمة؛

  التقارير املقبلة للجنة املراقبة  -ثامنا

إىل جلنة املراقبة أن تبقي هذه املسألة قيد االستعراض، وأن تواصل تقدمي التقارير املرحلية  تطلب  -٢٤
  .املنتظمة إىل املكتب، وأن تقدم تقريراً بذلك إىل اجلمعية يف دورا القادمة
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ملرفقا    
  خمطط بالتدفقات النقدية

                   
  ٢٠١٥  ٢٠١٤  2013  2012  2011  2010  2009  ٢٠٠٨  اموع  

                  مباليني اليورو  

                   :مراحل املشروع 

                   

                   

  ٪٢٣  ٪٣٤  ٪٣٤  ٪٩   صفر٪   صفر٪   صفر٪   صفر٪ ٪١٠٠  

 26.3   39.4   39.4   9.8   صفر   صفر   صفر   صفر     يورو١١٤,9  ؛ تكاليف البناء١اإلطار 

                           

                           

                           

 9.4   15.8   15.5   7.3   12.9   5.4   8.7   صفر     يورو٧٥.1  ؛ تكاليف البناء األخرى٣اإلطار 

                           

                            :مقسومة على

  ٪١٤  ٪٣٤  ٪٣٤  ٪٩   صفر٪  ٪٨.8   صفر٪   صفر٪   

  2.4   5.9   5.9   ١.5    صفر    1.5    صفر   صفر     يورو١٧.2   الطوارئاحتياطي ٪١٥

                             

  ٪٢٠  ٪٥٠  ٪٢٠   ٪١٠   صفر٪   صفر٪   صفر٪  ٪صفر    

  0.2    0.6   0.2   ٠.1    صفر    صفر   صفر    صفر    يورو١.1  السمات املظهرية املتكاملة واملتخصصة ٪١

                            

  ٪٦.0  ٪١٣.0  ٪١٤.0  ٪١٦.0  ٪٢٠.0  ٪١٤.0  ٪١٧.0  ٪صفر    

  0.3    0.7   0.7   ٠.8   1.1    0.7   0.9    صفر    يورو٥.3  التكاليف املتعلقة بإدارة املشروع ٪٤

                            

  ٪٣  ٪٤  ٪١٠   ٪١٣.0  ٪٥٢.1  ٪١٦  ٪١.9  ٪صفر    

  0.6    0.7    1.9   ٢.4    9.6   3.0   0.4    صفر    يورو١٨.5  ستشارين، إخلالتكاليف املتعلقة باملصممني واملهندسني وامل ٪١٤

                            

  ٪٣  ٪٧  ٪١٩   ٪٢٩  ٪٤٣   صفر٪   صفر٪  ٪صفر    

  0.1    0.2    0.7   ١.0    1.5   صفر    صفر   صفر    يورو٣.5  التصريح واملستحقات ٪٤

                            

  ٪١٠  ٪٩٠   صفر٪    صفر٪   ر٪صف   صفر٪   صفر٪  ٪صفر     

  صفر    0.1    صفر  صفر     صفر    صفر    صفر    صفر    يورو1.٠ sالتصاريح املتعلقة مبستخدم االستشارات  اموع الكلي

                         

 ٣.6    ٨.2  ٩.4  ٥.9  ١٢.2  ٥.2    ١.3   صفر    يورو٤٥.7  اموع 

           ٣.0٪  ٦.1٪  ٩.2٪  ١٢.5٪  ١٥.9٪  ١٩.3٪  

 ٥.8  ٧.6  ٦.1  ١.5  ٠.7  ٠.2  ٧.4   صفر    يورو٢٩.4  الزيادة املقدرة 03.١

 ٣٦  ٥٥  ٥٥  ١٧  ١٣  ٥  ٩   صفر  ١٩٠   اموع

 ١٩٠  ١٥٤  ٩٩  ٤٤  ٢٧  ١٤  ٩  صفر    

                   املنافسة

                   مرحلة التصميم األوىل

                   لتصميم النهائيمرحلة ا

                   االعداد للعطاءات

                   العطاءات

                   املواصفات الفنية

                   االستعداد للبناء

  مراحل املشروع

                   الصيانة واستخدام املباين
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 ICC-ASP/9/Res.2 القرار

   بتوافق اآلراء٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠املعقودة يف  امسة العامةعتمد يف اجللسة اخلا

ICC-ASP/9/Res.2 

  قرار بشأن إنشاء فريق دراسي معين باحلوكمة

  إن مجعية الدول األطراف،

على األمهية األساسية لالستقالل القضائي للمحكمة من أجل سالمة النظام إذ تؤكّد من جديد   
  ساسي،الذي وضعه نظام روما األ

أن النظام الذي وضعه نظام روما األساسي نظام رائد وأن اهليكل املؤسسي هلذا وإذ تدرك   
  النظام معقد،

   بالتقدم الكبري الذي أحرزته احملكمة يف تعزيز هيكلها يف إطار مبدأ احملكمة الواحدة،وإذ تسلّم  

  ساسي، باحلاجة إىل تقييم اإلطار املؤسسي لنظام روما األوإذ تسلّم أيضاً  

أن تعزيز كفاءة وفعالية احملكمة يعود بفائدة مشتركة على مجعية الدول األطراف وإذ تدرك   
  واحملكمة على حد سواء،") اجلمعية("

أن على اجلمعية أن توفر، وفقا لنظام روما األساسي، الرقابة اإلدارية على هيئة وإذ تؤكّد   
  ارة احملكمة،الرئاسة واملدعي العام واملسجل فيما يتعلق بإد

تقرير احملكمة بشأن التدابري الرامية إىل زيادة وضوح مسؤوليات األجهزة وإذ تالحظ   
  ،)١(املختلفة

توصيات جلنة امليزانية واملالية يف دورا اخلامسة عشرة بشأن مسألة وإذ تالحظ أيضاً   
  ،)٢(اإلدارة

ICC-ASP/8/Res.6 من منطوق القرار ٩إىل الفقرة وإذ تشري  3

 من منطوق القرار ٥٣والفقرة  )٣(
ICC-ASP/8/Res.3

)٤(،  

على ضرورة إجراء حوار منظّم بني الدول األطراف واحملكمة بغية تعزيز اإلطار املؤسسي تؤكد   -١
 وتدعولنظام روما األساسي وتعزيز كفاءة وفعالية احملكمة مع احلفاظ التام على استقالهلا القضائي 

   احلوار مع الدول األطراف؛أجهزة احملكمة إىل املشاركة يف

                                                      
)١ (

ICC-ASP/9/34.  
  .٣٣- ٢٢ ، الفقرات٢-الد الثاين، اجلزء باء، )ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠... الدورة التاسعة ...الوثائق الرمسية )٢(
  .الد األول، اجلزء الثاين ،)ICC-ASP/9/20( ٢٠١٠  ،الدورة الثامنة... الوثائق الرمسية  )٣(
  .املرجع نفسه )٤(
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إىل املكتب أن ينشئ، ملدة سنة واحدة، فريقاً دراسياً تابعاً للفريق العامل يف الهاي تطلب   -٢
 بغية حتديد املسائل اليت حتتاج إىل مزيد من العمل، بالتشاور مع ١لتيسري احلوار املشار إليه يف الفقرة 

  ق املكتب؛احملكمة، وتقدمي توصيات إىل اجلمعية عن طري

 أن تتضمن املسائل اليت ينبغي أن يتناوهلا الفريق الدراسي، ولكن ليس على سبيل احلصر، تقرر  -٣
املسائل املتعلقة بتعزيز اإلطار املؤسسي داخل احملكمة وبني احملكمة واجلمعية، فضال عن أي مسائل 

  أخرى ذات صلة بتشغيل احملكمة؛

اسة أحد أعضاء الفريق العامل يف الهاي وأن يعتمد الفريق  أن يكون الفريق الدراسي برئتقرر  -٤
  أساليب عمله؛

 أن يكون الفريق الدراسي مفتوحاً جلميع الدول األطراف، وأن يقدم إىل املكتب، تقرر أيضاً  -٥
  .عن طريق الفريق العامل يف الهاي، تقريراً دورياً عن التقدم احملرز يف أعماله، لكي ينظر فيه املكتب

 املكتب إىل أن يقدم إىل اجلمعية يف دورا العادية العاشرة تقريراً عن أي نتائج عوتد  -٦
.وتوصيات
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 ICC-ASP/9/Res.3 القرار

   بتوافق اآلراء٢٠١٠ديسمرب /اعتمد يف اجللسة العامة اخلامسة املعقودة يف كانون األول

ICC-ASP/9/Res.3 

  طرافتعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األ

  إن مجعية الدول األطراف،

أن كل دولة تتحمل مبفردها مسؤولية محاية سكاا من اإلبادة اجلمعية، إذ تضع يف اعتبارها 
وجرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية، وأن الضمري اإلنساين ما زال يشعر بصدمة عميقة من جراء 

ء شىت من العامل، وأن احلاجة إىل منع أخطر األعمال الوحشية اليت ال تتخيل واليت ارتكبت يف أحنا
اجلرائم اليت تثري قلق اتمع الدويل، وإىل وضع حد إلفالت مقتريف هذه اجلرائم من العقاب، هي حاجة 

  مسلم ا اآلن على نطاق واسع،

 أداة أساسية من أدوات تعزيز االحترام") احملكمة(" بأن احملكمة اجلنائية الدولية واقتناعاً منها
للقانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان، وهي تسهم على هذا النحو يف ضمان احلرية واألمن والعدالة 
وسيادة القانون ويف منع الرتاعات املسلحة، واحلفاظ على السلم وتعزيز األمن الدويل والنهوض بعملية 

مستدامة، وفقا ملقاصد بناء السلم وحتقيق الصلح يف حقبة ما بعد الرتاعات وذلك بغية إقرار سلم 
  ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،

بأن السلم الدائمة ال ميكن إقرارها دون عدل وأن السلم والعدل مها واقتناعاً منها كذلك 
  على هذا النحو شرطان تكميليان،

العدالة ومكافحة اإلفالت من العقاب أمران ال ينفصالن وجيب أن واقتناعاً منها أيضاً بأن 
منفصلني وأن من األساسي يف هذا الشأن التقيد عاملياً بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية يبقيا ال 
  الدولية،

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

ولية األولية اليت تتحملها الواليات الوطنية عن مالحقة أخطر اجلرائم اليت  املسؤوإذ تشري إىل
تثري قلق اتمع الدويل واحلاجة املتزايدة للتعاون من أجل كفالة قدرة النظم القانونية الوطنية على 

  مالحقة هذه اجلرائم،

رام لقراراا  على احترامها الستقالل احملكمة القضائي والتزامها بكفالة االحتوإذ تؤكد
  القضائية وتنفيذ هذه القرارات،

 ٢٣ املؤرخ A/RES/65/12بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة وإذ حتيط علماً مع التقدير 
، واملتعلق باحملكمة وبالقرارات السابقة اليت اعتمدا اجلمعية العامة لألمم ٢٠١٠نوفمرب/تشرين الثاين

  املتحدة يف هذا الشأن،
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بنجاح املؤمتر االستعراضي األول لنظام روما األساسي الذي عقد يف كمباال،  وإذ ترحب
 تعرب عن تقديرها لألعمال وإذ، ٢٠١٠يونيه / حزيران١١مايو إىل / أيار٣١أوغندا، يف الفترة من 

التحضريية الواسعة النطاق اليت قام ا املكتب، واألمانة، والدولة املضيفة، والدول األطراف، وكبار 
  وظفني باحملكمة، واتمع املدين،امل

على روح التعاون والتضامن املتجددة وااللتزام الوطيد مبكافحة اإلفالت من وإذ تؤكد 
العقاب على أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل من أجل ضمان االحترام الدائم للعدالة اجلنائية 

  ،)١(األطراف الرفيعو املستوى يف إعالن كمباالالدولية على النحو الذي أكده جمدداً ممثلو الدول 

بإنشاء متثيل للمحكمة لدي االحتاد ") اجلمعية(" إىل قرار مجعية الدول األطراف وإذ تشري
  ،)٢(األفريقي يف أديس أبابا

 هو الذي قرر عدم فتح مكتب اتصال )٣( أن مؤمتر قمة االحتاد األفريقيوإذ تالحظ
 أن وجود مكتب اتصال يف وتكرر مقر االحتاد األفريقي يف أديس أبابا، للمحكمة اجلنائية الدولية لدى

املقر الرئيسي لالحتاد األفريقي يف أديس أبابا من شأنه أن يعزز احلوار مع احملكمة والتفاهم مع بعثاا 
  لدى االحتاد األفريقي وفيما بني الدول األفريقية، على حنو منفرد أو مجاعي،

  ساعدة اليت قدمها اتمع املدين إىل احملكمة،املوإذ تقدر حق قدرها 

أمهية التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني على صعيد األجهزة التابعة وإذ تدرك 
  للمحكمة،

 ضرورة تشجيع مشاركة الدول األطراف واملراقبني والدول اليت ال وإذ تضع يف اعتبارها
رات مجعية الدول األطراف وضرورة العمل على إبراز دور تتمتع مبركز املراقب مشاركة تامة يف دو

  احملكمة واجلمعية على أوسع نطاق،

بأن حق الضحايا يف احلصول على قدم املساواة وبصورة فعالة على العدالة؛ وإذ تسلم 
 والدعم؛ والتعويض الفوري واملناسب عن الضرر الذي حلق م؛ ويف الوصول إىل املعلومات ؛واحلماية
أمهية توعية الضحايا ، وتؤكد على الصلة باالنتهاكات وآليات اجلرب هي مكونات أساسية للعدالةذات 

  واتمعات املتأثرة من أجل تفعيل الوالية الفريدة للمحكمة اجلنائية الدولية املتعلقة بالضحايا،

لدان  بالدور احليوي الذي تقوم به العمليات امليدانية يف عمل احملكمة يف بووعيا منها
  احلاالت،

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

 إىل أن احملكمة تعمل يف إطار القيود اليت تفرضها عليها ميزانية برناجمية سنوية وإذ تشري
  معتمدة من مجعية الدول األطراف،

                                                      
  .RC/Decl.1، اجلزء الثاين، اإلعالن )RC/11(٢٠١٠... املؤمتر االستعراضي ... الوثائق الرمسية  )١(
الفقرة  ،ICC-ASP/8/Res.3، الد األول، اجلزء الثاين، )ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩  ... الدورة الثامنة... الوثائق الرمسية  )٢(

٢٨.  
  .٢٠١٠يوليه / متوز٢٧ إىل ١٩كمباال، أوغندا، من : قرار مؤمتر القمة اخلامس عشر لالحتاد األفريقي )٣(
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  ية واالتفاقات األخرىنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدول  -أوال

بالدول اليت أصبحت طرفاً يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية منذ الدورة ترحب   -١
الدول اليت ليست أطرافاً يف نظام روما األساسي حىت اآلن إىل أن تصبح وتدعو العادية الثامنة للجمعية 

  أطرافاً فيه يف أقرب وقت ممكن؛

لة التصديقات قيد االستعراض، وأن ترصد التطورات يف ميدان التشريعات  أن تبقي حاتقرر  -٢
التنفيذية بغية حتقيق أمور منها تسهيل توفري املساعدة التقنية املمكن أن تطلبها الدول األطراف يف نظام 
روما األساسي، أو الدول الراغبة يف أن تصبح أطرافاً فيه، من الدول األطراف األخرى أو من 

  ت يف ااالت ذات الصلة؛املؤسسا

بأن التصديق على نظام روما األساسي جيب أن يواكبه على الصعيد الوطين تنفيذ تذكّر   -٣
االلتزامات املترتبة عليه، السيما من خالل التشريعات التنفيذية، وخباصة يف جماالت القانون اجلنائي 

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

   اعتماد األحكام املتعلقة بالضحايا حسب االقتضاء؛ وتشجعتقوم بذلك على سبيل األولوية، 

ساسي للتكامل، على أن تدرج اجلرائم املبينة يف املواد الدول، بالنظر خاصة إىل املبدأ األتشجع   -٤
 من نظام روما األساسي يف قوانينها الوطنية بوصفها جرائم تستوجب العقاب، وأن تفرض ٨ و٧ و٦

  واليتها عليها، وأن تضمن التنفيذ الفعال هلذه القوانني؛

٥-  الة، وتعزيز قدرات ر مواصلة وتعزيز تنفيذ النظام األساسي على الصعيد الوطينتقربصورة فع 
احملاكم الوطنية للمقاضاة على أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل وفقا ملعايري احملاكمة العادلة 

  املعترف ا دوليا، عمالً مببدأ التكامل؛

الدول األطراف إىل التقيد بالتزاماا مبوجب نظام روما األساسي والسيما االلتزام تدعو   -٦
الدول األطراف يف نظام روما األساسي السيما يف  على التعاون بنيوتشجع ، ٩للباب  لتعاون وفقاًبا

الدول األطراف أيضاً إىل مواصلة وتعزيز جهودها وتدعو احلاالت اليت يكون فيها موضعاً للتحدي؛ 
 التشريعات لضمان التعاون الكامل والفعال مع احملكمة وفقا للنظام األساسي، السيما يف جماالت

  التنفيذية، وتنفيذ أحكام احملكمة، وتنفيذ أوامر القبض؛

الدول األطراف على التعاون مع احملكمة، وفقا لقدراا، وخباصة يف جماالت إبرام تشجع   -�7
الدول وتشجع أيضاً  اتفاقات أو ترتيبات أو أي وسيلة أخرى للتعاون يف نقل الشهود وتنفيذ األحكام،

  تعبري عن دعمها السياسي والدبلوماسي للمحكمة؛األطراف على ال

 بإنشاء الصندوق اخلاص بإعادة التوطني الذي يهدف إىل تعزيز التعاون فيما يتعلق ترحب  -٨
   الدول على اإلسهام يف هذا الصندوق؛وتشجعحبماية الشهود 

ى عاتقها يف  الدول األطراف إىل التعبري بشكل ملموس عن االلتزامات اليت اختذا علتدعو  -٩
  البيانات واإلعالنات والتعهدات املقدمة يف كمباال؛



ICC-ASP/9/20 

20-I-A-010111      27 

  ؛)٤(بتقرير املكتب عن التعاونحتيط علماً   -١٠

-ICC امليسرة أن تواصل عملها بشأن التعاون على النحو املنصوص عليه يف القرار تطلب إىل  -١١

ASP/8/Res.2
جلمعية بوجه خاص عند نظرها تركز ا" إىل القرار الذي اختذ يف كمباال بأن وتشري ،)٥(

إىل امليسرة أن تستكشف اقتراحات لتيسري وتطلب أيضاً ؛ )٦("يف مسألة التعاون على تبادل اخلربات
  تبادل اخلربات واملبادرات األخرى الرامية إىل تعزيز التعاون كإدراج بند دائم يف جدول أعمال اجلمعية؛

ه عدم تنفيذ طلبات احملكمة على قدرة احملكمة على  بالتأثري السليب الذي قد يؤدي إليتسلّم  -١٢
 إىل املكتب أن يعد تقريراً بشأن اإلجراءات اليت قد يلزم اختاذها من جانب وتطلبتنفيذ واليتها؛ 

اجلمعية لتمكينه من أداء واليته املتعلقة بالنظر يف أي مسألة متعلقة بعدم التعاون وأن يقدم هذا التقرير 
  ا العاشرة؛إىل اجلمعية يف دور

العاشرة تقريراً حمدثاً عن التعاون يتضمن نتيجة نظرها تتطلّع إىل أن تتلقى من احملكمة يف دورا   -١٣
  يف كيفية تعزيز األنشطة اإلعالمية الرامية إىل التوعية بوالية وعمليات احملكمة وفهمهما؛

ئق يف املسائل اإلنسانية املنشأة  بأن املسامهة اليت تقدمها اللجنة الدولية لتقصي احلقاتسلّم  -١٤
 ميكنها أن تؤكد ١٩٤٩ من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام ٩٠مبوجب املادة 

الوقائع املتصلة باالنتهاكات املزعومة للقانون اإلنساين الدويل وأن تيسر بذلك، عند االقتضاء، املقاضاة 
  حملكمة؛على جرائم احلرب على الصعيد الوطين وأمام ا

  الدول األطراف على مواصلة مناقشة املسائل املتصلة مببدأ التكامل؛تشجع   -١٥

 بتقرير املكتب املتعلق بتنفيذ خطة العمل لتحقيق عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه ترحب  -١٦
يذ هذه  إىل املكتب أن يواصل رصد تنفتطلبو  التوصيات الواردة يف التقريرتؤيد، و)٧(تنفيذاً كامالً

  اخلطة أن يقدم تقريراً عن ذلك إىل اجلمعية يف دورا العاشرة؛

بالدول األطراف اليت أصبحت طرفاً يف االتفاق بشأن امتيازات وحصانات احملكمة ترحب   -١٧
 الدول األطراف وكذلك الدول اليت ليست أطرافاً حىت اآلن يف هذا االتفاق إىل تدعواجلنائية الدولية و
  افاً فيه على سبيل األولوية وأن تدرجه يف تشريعاا الوطنية حسب االقتضاء؛أن تصبح أطر

االتفاق بشأن امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية واملمارسة الدولية يقضيان  بأنتذكّر   -١٨
 بإعفاء املرتبات واألجور والبدالت اليت تدفعها احملكمة ملسؤوليها وموظفيها من الضرائب الوطنية

 الدول اليت ليست أطرافا حىت اآلن يف هذا االتفاق أن تتخذ التدابري التشريعية وغريها من وتطلب إىل
التدابري الالزمة، ريثما تصدق على االتفاق املذكور أو تنضم إليه، الكفيلة بإعفاء رعاياها املوظفني يف 

يت تدفعها هلم احملكمة، أو تعفيهم احملكمة من ضريبة الدخل الوطنية على املرتبات واألجور والبدالت ال
  بأي شكل آخر من الضريبة على الدخل فيما يتعلق باملدفوعات اليت تؤدى لرعاياها؛

                                                      
)٤(

ICC-ASP/9/24 .  
، )ICC-ASP/8/Res.2(، الد األول، اجلزء الثاين، )ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩... الدورة الثامنة ... الوثائق الرمسية  )٥(
  .٢٨قرة الف
  .٨ ،الفقرة RC/Decl.2، اجلزء الثاين، اإلعالن )RC/11 (٢٠١٠... املؤمتر االستعراضي ... الوثائق الرمسية  )٦(
تقرير املكتب بشأن خطة العمل الرامية إىل حتقيق عاملية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه تنفيذاً  )٧(

  .)ICC-ASP/9/21( كامالً
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 على التزامات الدول األطراف بأن حتترم يف أقاليمها تلك االمتيازات واحلصانات تعيد التأكيد  -١٩
وتناشد كافة الدول اليت ليست أطرافا يف االتفاق اليت تتمتع ا احملكمة واليت يقتضيها حتقيقها ملقاصدها 

بشأن امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية واليت توجد فيها ممتلكات وأصول احملكمة وسائر 
اجلهات اليت تنقل عن طريقها تلك املمتلكات واألصول، أن حتمي ممتلكات احملكمة وأصوهلا من 

   شكل أخر من أشكال التدخل؛التفتيش واملصادرة ووضع اليد ومن أي

  بناء املؤسسة  -ثانيا

 بالبيانات اليت قدمها إىل مجعية الدول األطراف رؤساء أجهزة احملكمة، مبن فيهم حتيط علما  -٢٠
الرئيس واملدعي العام واملسجل، فضالً عن رئيسة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا ورئيس 

   جلنة املراقبة املعنية باملباين الدائمة؛جلنة امليزانية واملالية، ورئيس

استمرار التقدم الكبري يف أنشطة احملكمة، الذي يرجع إيل حد كبري إىل تفاين االرتياح  تالحظ مع  -٢١
املوظفني، مبا يف ذلك يف فحوصها التمهيدية وحتقيقاا وإجراءاا القضائية املتعلقة بشتى احلاالت اليت 

 الدول األطراف أو جملس األمن التابع لألمم املتحدة أو اليت شرع املدعي العام يف  من قبل)٨(أحيلت إليها
  التحقيق فيها من تلقاء نفسه؛

 باخلربة اليت اكتسبتها بالفعل املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة يف مواجهة حتيط علماً  -٢٢
 وتدعون احترامها الستقاللية احملكمة، التحديات التشغيلية املماثلة ملا تواجهه احملكمة وتكرر التعبري ع

  احملكمة إىل اإلحاطة علما بأفضل املمارسات املتبعة يف سائر املنظمات الدولية واحملاكم ذات الصلة؛

 احملكمة على مواصلة احلوار مع احملاكم الدولية األخرى للمساعدة فيما تقوم به من تشجع  -٢٣
 وتدعو احملكمة إىل أن تضع، بالتشاور مع جلنة املراقبة املعنية ختطيط للمسائل املتعلقة بتصريف األعمال،

باملباين الدائمة، تقييما أوليا للطرائق املمكنة الستضافة آلية أو أكثر لتصريف األعمال باملباين الدائمة 
للمحكمة بدون مقابل للمحكمة، وبدون إخالل مبرونة املشروع وااالت األخرى املتصلة بوالية 

  ؛احملكمة

 من نظام روما ٣٦أمهية ترشيح وانتخاب القضاة ذوي املؤهالت العالية وفقا للمادة على تشدد   -٢٤
  األساسي وتشجع الدول األطراف على اختاذ إجراءات دقيقة وشفافة لتحديد أفضل املرشحني؛

ام روما  من نظ٣٦من املادة ) ج(٤ إىل املكتب أن يعد تقريراً بشأن احتمال تنفيذ الفقرة تطلب  -٢٥
  األساسي لكي تنظر فيه مجعية الدول األطراف يف دورا العاشرة؛

باملشاورات اليت أجراها مكتب املدعي العام مع الدول واملنظمات الدولية حتيط علماً مع التقدير   -٢٦
 وكذلك بشأن ورقة السياسات ٢٠١٢ إىل ٢٠٠٩ن إستراتيجية اإلدعاء يف الفترة من واتمع املدين بشأ

 مكتب املدعي العام على مواصلة املشاورات بشأن وتشجعاملتعلقة مبشاركة الضحايا والفحص التمهيدي 
  ورقات السياسات واملبادئ التوجيهية املتعلقة باملكتب بوصفها عالمة مستمرة على الشفافية؛

 باجلهود اليت تبذهلا املسجلة يف سبيل التخفيف من املخاطر اليت تواجهها ط علماً مع التقديرحتي  -٢٧
وتشجع احملكمة فيما يتصل مبكاتبها امليدانية وتعزيز العمليات امليدانية بغية إضفاء املزيد من الفعالية عليها، 

                                                      
  .)٢٠٠٥ (١٥٩٣رار جملس األمن التابع لألمم املتحدة ق )٨(
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لضمان مناسبتها وتأثريها على البلدان احملكمة على مواصلة االستفادة إىل أقصى حد من مكاتبها امليدانية 
  اليت تعمل ا؛

بأمهية العمل الذي ينجزه املوظفون املوجودون يف امليدان التابعون للمحكمة يف مناخ متسم تسلّم    -٢٨
   لتفاين هؤالء املوظفني يف سبيل اجناز املهمة املنوطة باحملكمة؛وتعرب عن تقديرهابالصعوبة والتشعب 

بالعمل املهم الذي أجنزته اهليئات التمثيلية للمحامني أو للرابطات القانونية مبا فيها حتيط علما   -٢٩
 من القواعد اإلجرائية وقواعد ٢٠ من القاعدة ٣أي رابطة قانونية دولية ذات صلة بالقاعدة الفرعية 

  اإلثبات؛

لمحكمة والذي يسمح  على العمل املهم الذي يقوم به مكتب االتصال يف نيويورك التابع لتثين  -٣٠
بقيام تبادل وتعاون منتظمني وفعالني بني احملكمة وبني األمم املتحدة وعلى تصريف األعمال باملكتب 

عن دعمها الكامل لعمل مكتب االتصال يف  وتعرب والفريق العامل يف نيويورك بشكل فعال،
  نيويورك؛

وار مع االحتاد األفريقي وتعزيز العالقة  على ضرورة مواصلة اجلهود الرامية إىل تكثيف احلتؤكّد  -٣١
احملكمة أيضاً أن تواصل االتصال بانتظام باالحتاد األفريقي تطلب إىل بني احملكمة واالحتاد األفريقي و

  والبعثات الدبلوماسية يف أديس أبابا حتسباً إلقامة مكتب االتصال؛

  ؛)٩(مة التابعة لألمم املتحدة بتقدمي التقرير السادس للمحكمة إىل اجلمعية العاترحب  -٣٢

القول بأن وتكرر ") األمانة("بأمهية العمل الذي تقوم به أمانة مجعية الدول األطراف تسلّم   -٣٣
العالقات بني األمانة وسائر أجهزة احملكمة تنظمها مبادئ التعاون والتشارك وحشد املوارد وإسداء 

 مبشاركة مدير أمانة وترحب، ICC-ASP/2/Res.3 اخلدمات، على حنو ما هو مبني يف املرفق بالقرار
  مجعية الدول األطراف يف اجتماعات جملس التنسيق اليت تبحث فيها املسائل ذات االهتمام املشترك؛

 باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتنفيذ مبدأ احملكمة الواحدة من خالل القيام بتنسيق أنشطة ترحب  -٣٤
لى مجيع املستويات، وذلك يف كنف االحترام الالزم الستقالل القضاة احملكمة بني خمتلف أجهزا ع

 احملكمة على اختاذ كافة اخلطوات الالزمة لتنفيذ مبدأ احملكمة وتشجعواملدعي العام وحياد قلم احملكمة، 
يمة، الواحدة تنفيذا كامال، يف مجلة أمور، بغية كفالة الشفافية الكاملة واحلوكمة الرشيدة واإلدارة السل

 يف هذا الصدد بتقرير احملكمة بشأن التدابري الرامية إىل زيادة وضوح مسؤوليات األجهزة ترحبو
  ؛)١٠(املختلفة

، )١١( بتقرير املكتب بشأن عملية التخطيط اإلستراتيجي للمحكمة اجلنائية الدوليةترحب  -٣٥
الغايات "وثيقة املعنونة  جبهود احملكمة يف سبيل تنفيذ ج إستراتيجي يقوم على أساس الوترحب

 أيضاً ترحب، و)١٢("٢٠١٨-٢٠٠٩واألهداف اإلستراتيجية املنقحة للمحكمة اجلنائية الدولية للفترة 
 أمهية وتؤكّد علىالغايات واألهداف اإلستراتيجية  بالتقدم اجلوهري الذي أحرزته احملكمة يف تنفيذ

                                                      
  . A/65/313 وثيقة األمم املتحدة )٩(
)١٠(

ICC-ASP/9/34 .  
)١١(

ICC-ASP/9/32 .  
  ). املرفق،ICC-ASP/7/25(التقرير بشأن أنشطة احملكمة  )١٢(



ICC-ASP/9/20 

30                          20-I-A-010111 

يهي يف حتديد األولويات السنوية للمحكمة مصداقية عملية التخطيط اإلستراتيجي اليت هلا أثر توج
  وبرامج عملها فضال عن خمصصات امليزانية؛

 أمهية االرتباط واالنسجام بني عملية التخطيط اإلستراتيجي وعملية امليزنة، اليت تعترب تكرر  -٣٦
 تعمل  يف هذا الصدد بأنوتوصيحامسة بالنسبة ملصداقية واستدامة النهج اإلستراتيجي األطول أجالً، 

  احملكمة على وضع ترتيب ألولوياا من أجل تيسري اخليارات اإلستراتيجية واخليارات املتعلقة بامليزانية؛

 احملكمة إىل التركيز على تقييم النتائج اليت حتققت من خالل أنشطة احملكمة يف تنفيذ تدعو  -٣٧
وعة مالئمة من مؤشرات األداء، مبا األولويات احملددة مبزيد من الدقة والشفافية عن طريق استخدام جمم

يف ذلك املؤشرات األفقية للكفاءة والفعالية، ورد فعل الدروس املستفادة على عملية التخطيط 
  اإلستراتيجي؛

احملكمة على مواصلة تطوير تشجع  احلاجة إىل مواصلة حتسني وتكييف أنشطة التوعية وتكرر  -٣٨
ا يف البلدان املتأثرة، مبا يف ذلك عن طريق التوعية املبكرة منذ وتنفيذه) ١٣(اخلطة اإلستراتيجية للتوعية

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

 أن القضايا األوسع نطاقاً لإلعالم واالتصال املتعلقة باحملكمة وأنشطتها ذات طبيعة تكرر  -٣٩
-٢٠١١ة وترحب بالعرض املقدم مؤخراً إلستراتيجية احملكمة املتعلقة باإلعالم للفترة إستراتيجي
  ؛)١٤(٢٠١٣

 باإلبقاء على حوار مثمر بني الدول األطراف وبني احملكمة وأجهزا فيما يتعلق مبحتوى توصي  -٤٠
شتركة بني وتنفيذ هذه اإلستراتيجية؛ وترى بوجه خاص أن مسائل اإلعالم واالتصال هي مسؤولية م

احملكمة وبني الدول األطراف وتوصي بتبادل املعلومات املتعلقة باملبادرات املقبلة يف هذا اال واملقارنة 
  ؛)١٥()يوليه/ متوز١٧(بني املالحظات وخاصة بالنظر إىل االحتفال بيوم العدالة اجلنائية الدولية 

متوسط األجل إىل طويل األجل؛  أن التخطيط اإلستراتيجي، وإن كان يوفر منظورا تالحظ  -٤١
يلزم أن يكون ذا قابلية للتكيف مع الظروف املتغرية ومع املسائل الناشئة، من قبيل اإلدارة املالئمة 
للمخاطر ذات األولوية أو وضع إستراتيجية للمحكمة تتعلق بالعمليات امليدانية وتكرر استعدادها لفتح 

  حوار بناء مع احملكمة بشأن هذه املسائل؛

 ٢٠١٢ على االستعراض املرتقب الذي ستجريه احملكمة للخطة اإلستراتيجية يف عام تؤكّد  -٤٢
وتشدد على اهتمامها باملسامهة املبكرة يف عملية التشاور غري الرمسي املتواصلة لغاية قيام هذا 

  االستعراض؛

، سعيا إلقرار التمثيل  باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا احملكمة، يف جمال تعيني املوظفنيترحب  -٤٣
اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني وبلوغ أعلى مستويات الفعالية والكفاءة والرتاهة فضال عن 
السعي الكتشاف ذوي اخلربة بقضايا حمددة تشمل على سبيل الذكر ال احلصر اإلصابة بالصدمات 

  د من التقدم يف هذا الصدد؛والعنف الذي ميارس ضد املرأة أو الطفل وتشجع على حتقيق املزي
                                                      

  .املرجع نفسه )١٣(
)١٤(

ICC-ASP/9/29 .  
  .١٢، الفقرة RC/Decl.1 ، اجلزء الثاين، اإلعالن،)RC/11 (٢٠١٠... ضي املؤمتر االستعرا... الوثائق الرمسية  )١٥(
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 احلاجة إىل حتسني التوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف العادل بقائمة احملامني من مثة تالحظ  -٤٤
من ) ٢(٢١تشجيع طلبات االنضمام إىل قائمة احملامني املوضوعة وفقا للشرط الوارد يف القاعدة تواصل 

 تأمني التمثيل اجلغرايف العادل بوجه خاص والتوازن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات وذلك بغرض
  اجلغرايف فضال عن اخلربة القانونية بقضايا حمددة مثل العنف ضد النساء أو األطفال، حبسب االقتضاء؛

 على أمهية التحاور بني احملكمة ومكتب مجعية الدول األطراف بشأن تأمني التمثيل تشدد  -٤٥
 وتوصي )١٦( بتقرير املكتبوترحب اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني اجلغرايف العادل والتوازن بني

املكتب مبواصلة العمل مع احملكمة يف سبيل استبانة السبل الكفيلة بتحسني التمثيل اجلغرايف العادل 
والعمل على زيادة تعيني واستبقاء املرأة يف الوظائف الفنية العليا وذلك دون املساس بأي مناقشات 

بال بشأن مالءمة النموذج احلايل أو عدم مالءمته فضال عن إبقاء قضية التمثيل اجلغرايف جترى مستق
  العادل والتوازن بني اجلنسني قيد االستعراض وتقدمي تقرير ذا اخلصوص إىل الدورة العاشرة للجمعية؛

أن تتوفر  احملكمة، عند تعيني املوظفني املعنيني بشؤون الضحايا والشهود، على ضمان حتثّ   -٤٦
فيهم اخلربة الالزمة اليت متكنهم من أن يراعوا التقاليد الثقافية للضحايا والشهود وحساسيات هؤالء 
واحتياجام املادية واالجتماعية خاصة عندما يطلب منهم، سواء يف الهاي أو خارج بلدام األصلية، 

  االشتراك يف الدعاوي اليت تقوم ا احملكمة؛

 والتقدم احملرز يف تنفيذ قرار املؤمتر االستعراضي، )١٧(املكتب بشأن التكامل بتقرير ترحب  -٤٧
 )١٨( إىل املكتب مواصلة احلوار مع احملكمة وغريها من أصحاب املصلحة بشأن مسألة التكاملوتطلب

تقييم "ومواصلة تنفيذ قرار املؤمتر االستعراضي على حنو ما هو مبني يف تقرير املكتب بشأن التكامل، 
 فضال عن التقرير املرحلي للمكتب وتدعو احملكمة )١٩("سد فجوة اإلفالت من العقاب: دأ التكاملمب

 وأمانة مجعية الدول األطراف إىل تقدمي تقرير إىل دورة اجلمعية حول هذه املسألة وفقا للقرار
RC/Res.1.  

 برنامج التدريب الداخلي  باألنشطة الرامية إىل تعزيز التكامل ونظام العدالة الدولية، مثلترحب  -٤٨
والزائرين الفنيني التابع للمحكمة، فضالً عن مشروع األدوات القانونية، اليت دف مجيعها إىل تعزيز 
املعرفة بنظام روما األساسي والقانون اجلنائي الدويل وتوفري أدوات لتيسري املقاضاة على الصعيد الوطين 

األساسي وتزويد املستخدمني باملعلومات القانونية على اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما 
واخلالصات والربجميات الالزمة للعمل الفعال يف امليدان اجلنائي الدويل، مبا يسهم إىل حد كبري يف تعزيز 

 الدول وتشجعالقانون اجلنائي الدويل والعدالة اجلنائية الدولية وبالتايل يف مكافحة اإلفالت من العقاب، 
  تربعات لدعم هذه األنشطة؛على تقدمي 

تأثري نظام روما األساسي على " إىل القرار الذي اعتمده املؤمتر االستعراضي واملعنون تشري  -٤٩
 بالتقرير النهائي الصادر عن جهيت التنسيق بشأن عملية وترحب (٢٠)"الضحايا واتمعات املتأثرة

                                                      
 يف جمال تعيني املوظفني باحملكمة اجلنائية الدولية  تقرير املكتب عن التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني  )١٦(

(ICC-ASP/9/30).  
)١٧(  

ICC-ASP/9/26.  
  .RC/Res.1، اجلزء الثاين، القرار )RC/11 (٢٠١٠... راضي املؤمتر االستع... الوثائق الرمسية   )١٨(
)١٩(  

ICC-ASP/8/51.  
  .RC/Res.2، اجلزء الثاين، القرار )RC/11 (٢٠١٠... املؤمتر االستعراضي ... الوثائق الرمسية   )٢٠(
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، وأن تنظر يف )٢٢(ذات الصلة بالضحايا إىل احملكمة أن تستعرض إستراتيجيتها طلب وت)٢١(التقييم
 والواردة يف التقرير النهائي وتقدمي تقرير عن التقدم احملرز )٢٣(مجيع جوانب التوصيات اليت قدمها الفريق

إىل اجلمعية يف دورا العاشرة وتشجع الدول واتمع املدين على اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ القرار 
 تالحظ الضحايا والنظر يف ترحيل التوصيات الواردة يف التقرير النهائي، ووكذلك فيما يتعلق بتعويض

أنه على ضوء تنبؤات احملكمة ميكن األمر بتقدمي أوىل التعويضات املمكن اإلعالن عنها يف حبر عام 
 على اجلدوى من قيام حوار يف الوقت املناسب ومفيد بني الدول األطراف واحملكمة ويؤكد ٢٠١١

 إىل املكتب أن يقدم تقريرا عن تطلب ذات الصلة بالضحايا واليت حتظى باهتمام مشترك وحول القضايا
  التطورات يف القضايا ذات الصلة بالضحايا إىل اجلمعية يف دورا العاشرة؛

 من أنه ميكن للجمعية أن توفر )٢٤( أن ينظر فيما ارتأته جلنة امليزانية واملاليةتطلب إىل املكتب  -٥٠
حكمة حول التمديد يف والية قاض من القضاة خاصة، وليس حصرياً، فيما يتعلق اإلرشاد للم

بإجراءات التعويض وتطلب إىل احملكمة أن تقدم تقريرا حول هذه املسألة إىل اجلمعية يف دورا 
  العاشرة؛

  مجعية الدول األطراف  -ثالثا

لدورة الثامنة املستأنفة والدورة  لألمني العام لألمم املتحدة لتيسري انعقاد اتعرب عن تقديرها  -٥١
 إىل مواصلة تقدمي هذه املساعدة للمحكمة  وتتطلعالتاسعة جلمعية الدول األطراف يف مقر األمم املتحدة
  وفقاً التفاق التعاون بني األمم املتحدة واحملكمة؛

  ؛)٢٥(بآخر تقرير عن أنشطة احملكمة قُدم إىل مجعية الدول األطرافحتيط علماً   -٥٢

 أثناء املؤمتر االستعراضي األول الناجح لنظام روما ،إىل أن الدول األطراف اعتمدتتشري أيضا   -٥٣
، ٢٠١٠يونيه / حزيران١١مايو إىل / أيار٣١األساسي املعقود يف كمباال، بأوغندا، يف الفترة من 

                                                      
  .)أ (املرفق اخلامس ،املرجع نفسه )٢١(
)٢٢(

ICC-ASP/8/45 . 
  :هائي اليت نص على ما يليمن التقرير الن) ج (١٤الفقرة  )٢٣(

  الطريق قدما) ج"( 
ينبغي أن تستحدث احملكمة سبالً مبتكرة لتعزيز حتاورها املتبادل مع الضحايا واتمعات احمللية   ‘١’ 
  .املتضررة
ينبغي حتقيق قسط أوفر من الفائدة من أنشطة اإلرشاد امليداين اليت تضطلع ا احملكمة ومواءمتها   ‘٢’ 

  .ع احتياجات الضحايابشكل أكرب م
  .ينبغي إعداد سياسة خاصة لتلبية احتياجات النساء واألطفال  ‘٣’  
  .مثّة حاجة إىل مزيد من تدابري محاية الضحايا والشهود  ‘٤’  

  .ينبغي أن تنتهي احملكمة من وضع اللمسات النهائية والتنفيذ لسياسات شاملة تتعلق بالوسطاء  ‘٥’ 
  .مليدانية وربطها بالتخطيط اإلستراتيجي وبتخصيص املواردينبغي تعزيز العمليات ا  ‘٦’ 
ينبغي توجيه التهنئة للصندوق اإلستئماين لقيامه بتطبيق برنامج رصد وتقييم ملشروعه احلايل إذا كان   ‘٧’ 

  .ذلك يربز دوره بصورة أكرب
فهم حباجة . ويف اخلتام، ليس بوسع احملكمة والعاملني فيها إال السري يف هذا الدرب وحدهم  ‘٨’  

 ". التزامهم ودعمهم وقيادم هلا– الدول األطراف –إىل أن يواصل القائمون على أمر احملكمة 
  .٦٨، الفقرة ٢-، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/9/20 (٢٠١٠... الدورة التاسعة ... الوثائق الرمسية  )٢٤(
)٢٥(

ICC-ASP/9/23 .  
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حديد طبيعة  من نظام روما األساسي لت٥ من املادة ٢تعديالت على نظام روما األساسي، وفقا للفقرة 
جرمية العدوان ولوضع الشروط اليت مبوجبها ميكن للمحكمة أن متارس اختصاصها على تلك 

، واعتمدت تعديالت على نظام روما األساسي توسع مبوجبها والية احملكمة لتشمل جرائم )٢٦(اجلرمية
ررت االحتفاظ ، وق)٢٧(حرب تقليدية ثالث حني ترتكب يف الرتاعات املسلّحة غري ذات الطابع الدويل

  ؛)٢٨( من النظام األساسي١٢٤باملادة 

 بأن هذه التعديالت مرهونة بالتصديق عليها وبقبوهلا ويبدأ نفاذها وفقا للمادة حتيط علما  -٥٤
  ؛٥، الفقرة ١٢١

 بأن الوديع قد أشعر الدول األطراف باعتماد هذه التعديالت اليت حتيط علما مع االرتياح  -٥٥
 كافة الدول األطراف التصديق على هذه التعديالت أو قبوهلا؛ وتقر وتناشدعراضي؛ أجراها املؤمتر االست

العزم على تفعيل اختصاص احملكمة خبصوص جرمية العدوان يف أبكر وقت ممكن رهنا بصدور قرار بعد 
 بنفس أغلبية الدول األطراف املطلوبة العتماد التعديل على النظام ٢٠١٧يناير / كانون الثاين١

  سي؛األسا

 إىل املكتب أن يعد تقريراً لكي تنظر فيه اجلمعية يف دورا العاشرة بشأن القواعد تطلب -٥٦
  اإلجرائية أو املبادئ التوجيهية للفريق العامل املعين بالتعديالت؛

 مع التقدير التعهدات اليت عقدا مخس وثالثون دولة طرفا ودولة تشغل منصب تستذكر  -٥٧
 واحدة بتقدمي مساعدة متزايدة للمحكمة، وتناشد كافة الدول واملنظمات املراقب ومنظمة دولية

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

باملناقشات املوضوعية اليت أجريت يف إطار ممارسة التقييم املتعلقة بالعدالة اجلنائية الدولية  ترحب  -٥٨
لتحديد الفرص والتحديات اليت تواجهها احملكمة ويواجهها نظام روما األساسي وتلتزم بتنفيذ القرارات 

تنفيذ "، و"تأثرةوتأثري نظام روما األساسي يف الضحايا واتمعات امل"، "التكامل"ب املتعلقة 
باعتبارها خطوات حامسة تتخذ مستقبال ملواجهة هذه " بشأن التعاون"، واإلعالن )٢٩("األحكام
  :التحديات

 إىل أن املؤمتر االستعراضي أجرى أيضا كجانب من املمارسة التقنية اليت اضطلع ا، تشري  -٥٩
 باملوجز الذي أعده امليسر لتلك وحتيط علما مع التقديرمناقشة ضمن فريق تناولت السلم والعدل، 

   بزيادة استكشاف هذا املوضوع والتوسع فيه؛وتوصياملناقشات، 

 مبشاركة اتمع املدين بصورة حثيثة يف املؤمتر االستعراضي وترحب بالفرصة اليت وفرها ترحب  -٦٠
ملتعلق حباالت قيد املؤمتر االستعراضي للجمع بني الدول األطراف يف سبيل العمل اخلاص باحملكمة وا

 الدول األطراف على مواصلة تشجعالتحقيق، مبا يف ذلك زيارات املكاتب امليدانية التابعة للمحكمة، و

                                                      
  .RC/Res.6 ، اجلزء الثاين، القرار)RC/11 (٢٠١٠... الستعراضي املؤمتر ا... الوثائق الرمسية  )٢٦(
  .RC/Res.5 املرجع نفسه، القرار )٢٧(
  .RC/Res.4 املرجع نفسه، القرار )٢٨(
  .RC/Res.3املرجع نفسه، القرار  )٢٩(
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انتهاز الفرص اليت تتاح لتنمية الوعي بني املسؤولني احلكوميني بأنشطة احملكمة املتعلقة باحلاالت قيد 
  الفحص األويل والتحقيق؛

ت الدولية و األفراد و الشركات و غريها من الكيانات املسامهة املنتظمة  الدول و املنظماتناشد  -٦١
والطوعية يف الصندوق االستئماين مبا يسمح مبشاركة أقل البلدان منواً والدول النامية األخرى يف الدورة 

   للدول اليت سبق أن تربعت بالفعل؛وتعرب عن تقديرهاالسنوية جلمعية الدول األطراف 

 املكانة اليت خص ا الضحايا وأسرهم يف عملية التقييم أثناء مؤمتر كمباال  إىلتشري  -٦٢
االستعراضي، مبا ذلك التشديد على حق الضحايا يف طلب احلصول على تعويضات ومزايا توفر من 

  املساعدة اليت تقدم عن طريق الصندوق االستئماين للضحايا؛

والشركات وغريها من الكيانات أن تتربع لفائدة  الدول واملنظمات الدولية واألفراد تناشد  -٦٣
الصندوق االستئماين للضحايا من أجل الزيادة بشكل جوهري يف حجم الصندوق االستئماين، وتوسيع 

  قاعدة املوارد وحتسني القابلية للتنبؤ بالتمويل؛ وتعرب عن تقديرها لكل اجلهات اليت قامت بذلك؛

صندوق االستئماين للضحايا وألمانة الصندوق االستئماين  عن تقديرها لس إدارة التعرب  -٦٤
للضحايا اللتزامهما املتواصل بالتخفيف من معاناة الضحايا وتشجع األمانة على مواصلة تعزيز حوارها 
اجلاري مع قلم احملكمة والدول األطراف واتمع الدويل مبا ذلك اجلهات املاحنة واتمع املدين ممن 

يف العمل القيم الذي يقوم به الصندوق االستئماين للضحايا لضمان بروز دور أسهموا مجيعهم 
الصندوق يف االني اإلستراتيجي والتشغيلي مبا يف ذلك اضطالعه بأنشطة شفافة ومتميزة جبودا 

  لفائدة الضحايا وأسرهم يف احلاالت املشمولة باختصاص احملكمة اجلنائية الدولية؛

ة الصندوق االستئماين للضحايا وأمانة الصندوق االستئماين للضحايا على  جملس إدارتشجع  -٦٥
التفكري يف تفعيل الوالية املتعلقة جبرب األضرار املنوطة بالصندوق االستئماين للضحايا خالل السنة 
املقبلة، مما يتطلب االلتزام املسبق من جانب أصحاب املصلحة وكفالة ختصيص التعويضات املالئمة 

 الدول النظر يف التربعات اليت تقدمها إىل الصندوق االستئماين تناشدم االلتزامات املعقودة وواحترا
  للضحايا بالنظر إىل التعويضات املرتقب تقدميها عما قريب؛

 كافة الدول األطراف يف نظام حتثأمهية تزويد احملكمة مبا يلزم من املوارد املالية وتشدد على   -٦٦
 حتول اشتراكاا املقررة بالكامل ويف املوعد احملدد هلا، أو يف حالة وجود روما األساسي على أن

 من نظام روما ١١٥متأخرات مستحقة عليها سابقاً، أن تسدد هذه املتأخرات فوراً وفقاً للمادة 
 من النظام املايل والقواعد املالية وغريها من القرارات ذات الصلة اليت ١-١٠٥األساسي، والقاعدة 

  ختذا مجعية الدول األطراف؛ا

الدول واملنظمات الدولية واألفراد والشركات وغريها من الكيانات أن تتربع لفائدة تناشد   -٦٧
   لكل اجلهات اليت تربعت بالفعل؛وتعرب عن تقديرهااحملكمة 

 أن على املكتب أن يواصلتقرر و) ٣٠(بتقرير املكتب عن متأخرات الدول األطرافحتيط علماً   -٦٨
استعراض حالة املدفوعات املتلقاة خالل السنة املالية للمحكمة وأن تنظر يف اختاذ تدابري إضافية لتشجيع 

                                                      
)٣٠(

ICC-ASP/9/27 .  
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الدول األطراف على تسديد املدفوعات، على النحو املناسب، ومواصلة احلوار معها لتسديد 
  املتأخرات؛

بأمساء الدول اليت استعادت من أمانة مجعية الدول األطراف إبالغ الدول األطراف دورياً ترجو   -٦٩
  حقوقها يف التصويت يف أعقاب تسديدها ملا عليها من املتأخرات؛ 

املكتب إىل إنشاء ما يراه مالئماً من تدعو  بعمل املكتب وفريقيه العاملني غري الرمسيني وترحب  -٧٠
  اآلليات وتقدمي تقرير عن ذلك إىل مجعية الدول األطراف يتضمن نتائج أعماهلما؛

 املكتب إىل تدعوجبهود املكتب لكفالة التواصل والتعاون بني هيئاته الفرعية وترحب أيضاً   -٧١
  مواصلة هذه اجلهود؛

على استقالل أعضاء تؤكد جمدداً بالعمل املهم الذي أجنزته جلنة امليزانية واملالية وحتيط علماً   -٧٢
  هذه اللجنة؛

لجنة امليزانية واملالية، تكون هذه اللجنة هي املسؤولة عن  ل)٣١( بأنه، وفقاً للنظام الداخليتذكّر  -٧٣
 أمهية على تؤكدالفحص التقين ألي وثيقة تقدم إىل اجلمعية وتتضمن آثاراً مالية أو آثاراً يف امليزانية و

 كفالة أن متثَّل جلنة امليزانية واملالية يف كافة مراحل املداوالت اليت جتريها مجعية الدول األطراف واليت
األمانة أن تعمد، هي وجلنة امليزانية واملالية، إىل وضع تطلب إىل جيري خالهلا النظر يف تلك الوثائق و

  الترتيبات الالزمة لذلك؛

أبريل / نيسان١٥ إىل ١١أن تعقد جلنة امليزانية واملالية دورا السادسة عشرة يف الفترة من تقرر   -٧٤
  ؛٢٠١١أغسطس / آب٣٠ إىل ٢٢ من ، ودورا السابعة عشرة يف الفترة٢٠١١

 ٢١ إىل ١٢تعقد مجعية الدول األطراف دورا العاشرة يف نيويورك، يف الفترة من أن تقرر    -٧٥
وستعقد الدورات الثانية عشرة والثالثة .  ودورا احلادية عشرة يف الهاي٢٠١١ديسمرب /كانون األول

.عشرة والرابعة عشرة بالتناوب بني الهاي ونيويورك

                                                      
 .لثالثاملرفق ا، )ICC-ASP/2/10( ٢٠٠٣... الدورة الثانية ... الوثائق الرمسية  )٣١(
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 ICC-ASP/9/Res.4 القرار

   بتوافق اآلراء٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠املعقودة يف  اعتمد يف اجللسة العامة اخلامسة

ICC-ASP/9/Res.4 

، وجدول ٢٠١١، وصندوق رأس املال العامل لعام ٢٠١١امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 
، وصندوق ٢٠١١متويل االعتمادات لعام األنصبة لتوزيع نفقات احملكمة اجلنائية الدولية، و

  الطوارئ

  إن مجعية الدول األطراف،
 للمحكمة اجلنائية الدولية ويف ٢٠١١ امليزانية الربناجمية املقترحة لعام وقد نظرت يف

االستنتاجات والتوصيات ذات الصلة الواردة يف تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا اخلامسة 
  عشرة،

 ٢٠١١امليزانية الربناجمية لعام   –أوال

  : يورو ألبواب االعتمادات التالية١٠٣ ٦٠٧ ٩٠٠ االعتمادات البالغ جمموعها توافق على  -١

  بآالف اليورو  باب االعتماد
 ١٠ ٦٦٩.٨   اهليئة القضائية-  الربنامج الرئيسي األول

 ٢٦ ٥٩٨.٠   مكتب املدعي العام-  الربنامج الرئيسي الثاين

 ٦١ ٦١١.٤   قلم احملكمة-  ج الرئيسي الثالثالربنام

 ٢ ٧٢٨.٢   أمانة مجعية الدول األطراف-  الربنامج الرئيسي الرابع

 ١ ٢٠٥.٢   أمانة الصندوق االستئماين للضحايا  الربنامج الرئيسي السادس

 ٤٩٢.٢  )املباين الدائمة( مكتب مدير املشروع  ١ -الربنامج الرئيسي السابع 

 صفر   الفوائد-  مشروع املباين الدائمة  ٢ -يسي السابع الربنامج الرئ

 ٣٠٣.١   آلية الرقابة املستقلة- ٥ -الربنامج الرئيسي السابع 

 ١٠٣ ٦٠٧.٩  اموع
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  :على جداول مالك املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعالهتوافق أيضاً   -٢

  اهليئة القضائية  
مكتب 
املدعي 
  العام

  قلم احملكمة
انة مجعية أم

الدول 
  األطراف

أمانة الصندوق 
االستئماين 
  للضحايا

مشروع 
املباين 
  الدائمة

آلية الرقابة 
  اموع  املستقلة

 ١      ١   وكيل أمني عام

 ٣     ١ ٢   أمني عام مساعد

 صفر        ٢- مد

 ٩  ١ ١ ١ ٤ ٢  ١- مد

 ٣٣   ١  ١٧ ١٢ ٣ ٥-ف

 ٧٥ ١ ١  ٢ ٣٩ ٢٩ ٣ ٤-ف

 ١٣٥   ٣ ١ ٦٦ ٤٤ ٢١ ٣-ف

 ١١٥ ١   ١ ٦١ ٤٧ ٥ ٢-ف

 ٢٤     ٧ ١٧  ١-ف

 ٤٠٤ ٢ ٢ ٥ ٥ ١٩٥ ١٥٤ ٣٢   اموع الفرعي

 ٢٠    ٢ ١٦ ١ ١   الرتبة الرئيسية-  اخلدمات العامة

 ٣٥١  ١ ٢ ٢ ٢٦٨ ٦٣ ١٥   الرتب األخرى-  اخلدمات العامة

 ٣٧١  ١ ٢ ٤ ٢٨٤ ٦٤ ١٦   اموع الفرعي

 ٧٦٦ ٢ ٣ ٧ ٩ ٤٧٩ ٢١٨ ٤٨  اموع

 ٢٠١١صندوق رأس املال العامل لعام   –ثانيا

  إن مجعية الدول األطراف،
 وتأذن يورو، ٧ ٤٠٥ ٩٨٣ مببلغ ٢٠١١ إنشاء صندوق لرأس املال العامل لعام تقرر

للمسجل بتقدمي سلف من الصندوق وفقاً لألحكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد املالية 
  .للمحكمة

  نصبة لتوزيع نفقات احملكمة اجلنائية الدوليةجدول األ  -ثالثا

  إن مجعية الدول األطراف،
، جدول األنصبة الذي تعتمده ٢٠١١ أن تعتمد احملكمة اجلنائية الدولية، فيما يتعلق بعام تقرر

، مع إجراء التسويات الالزمة وفقا للمبادئ اليت يستند إليها ٢٠١١األمم املتحدة مليزانيتها العادية لعام 
  .)١(ك اجلدولذل

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

                                                      
  . من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية١١٧املادة  )١(
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 2011متويل االعتمادات لعام   -رابعا

  إن مجعية الدول األطراف،
 ٦٠٧ ٩٠٠ ، أن يتم متويل اعتمادات امليزانية اليت يبلغ قدرها٢٠١١م فيما يتعلق بعاتقرر، 

 يورو، اللذين وافقت عليهما ٧ ٤٠٥ ٩٨٣ يورو، ورصيد صندوق رأس املال العامل البالغ قدره ١٠٣
 و ١-٥ من اجلزء ألف واجلزء باء، على التوايل، من هذا القرار، وفقا للقواعد ١اجلمعية مبوجب الفقرة 

  .من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة ٦-٦ و ٢-٥

  صندوق الطوارئ  -خامسا

  إن مجعية الدول األطراف،
 ماليني ١٠الذي أنشئ مبوجبه صندوق الطوارئ مببلغ  ICC-ASP/3/Res.4  إىل قرارهاإذ تشري
الذي طلبت فيه إىل املكتب النظر يف إمكانيات جتديد موارد  ICC-ASP/7/Res.4يورو، والقرار 

  ندوق الطوارئ وصندوق رأس املال العامل،ص

  ،١٣ ١١ توصية جلنة امليزانية واملالية يف تقريرها عن أعمال الدورتني وإذ تأخذ يف االعتبار

  .، إبقاء صندوق الطوارئ يف املستوى الذي هو عليه حاليا٢٠١١ فيما يتعلق بعام تقرر  -١

ني يورو بنهاية السنة، ينبغي أن تقرر  مالي٧وتقرر، يف حالة ما وصل الصندوق إىل أقل من   -٢
   ماليني يورو؛٧اجلمعية إعادة جتديد موارده باملبالغ املناسبة، لكن ليس أقل من 

 ماليني يورو قيد النظر، يف ضوء املزيد من اخلربة يف جمال ٧تطلب إىل املكتب إبقاء عتبة مبلغ   -٣
   .تشغيل صندوق الطوارئ

  قواعد املاليةتعديل النظام املايل وال  -سادسا

  إن مجعية الدول األطراف،
ذين اعتمدما اجلمعية يف دورا األوىل بتاريخ  الل)٢(لية إىل النظام املايل والقواعد املاإذ تشري

  ،٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٩

 آراء جلنة امليزانية واملالية يف دورا اخلامسة عشرة بشأن التدقيق واملوافقة على وإذ تؤيد
وق الطوارئ، فضال عن املستوى املرغوب فيه من التفصيل واملربرات هلذا الوصول إىل صند

  ،)٣(الوصول

يف " مقتضباً" من النظام املايل والقواعد املالية باالستعاضة عن كلمة ٧-٦لبند  اتقرر تعديل
  ".مفصالًً"اجلملة الثانية بكلمة 

                                                      
-ICC دال، املعدل بالقرار -، اجلزء الثاين)Corr.1 و ICC-ASP/1/3(٢٠٠٢... الدورة األوىل... الوثائق الرمسية  )٢(

ASP/3/Res.4 ٢٠٠٤... الدورة الثالثة... الوثائق الرمسية (، املرفق)ICC-ASP/3/25(لثجلزء الثا، ا.(  
  .٤٠، الفقرة ٢- الد الثاين، اجلزء باء، )ICC-ASP/9/20(٢٠١٠... الدورة التاسعة... الوثائق الرمسية  )٣(
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 ٢٠١٠ة الربناجمية لعام مناقلة األموال بني الربامج الرئيسية يف إطار امليزاني  -سابعا

  إن مجعية الدول األطراف،

  ،٢٠١٠أن احملكمة ستنظر يف اللجوء إىل صندوق الطوارئ ألول مرة يف عام إذ تالحظ 

 من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال ٤٣بالتوصية الواردة يف الفقرة وإذ حتيط علماً 
  ،)٤(دورا اخلامسة عشرة

 من النظام املايل والقواعد املالية إجراء أي مناقالت ٨-٤مبوجب البند  بأنه ال جيوز وإذ تسلم
  بني أبواب االعتمادات بدون إذن من مجعية الدول األطراف،

أنه جيوز للمحكمة، مبا يتماشي مع املمارسة اجلارية، أن جتري مناقالت لألموال بني تقرر 
استيعاب التكاليف املتعلقة باألنشطة غري املتوقعة  إذا مل تتمكن من ٢٠١١الربامج الرئيسية يف اية عام 

أو اليت مل يتم تقديرها بدقة يف أحد الربامج الرئيسية بينما يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرى وذلك 
  .لضمان استنفاد االعتمادات املخصصة لكل برنامج رئيسي قبل الوصول إىل صندوق الطوارئ

  مراجع احلسابات اخلارجي  -ثامنا

  عية الدول األطراف،إن مج

 ٢٠١٠بأن فترة تعيني مراجع احلسابات اخلارجي احلايل ستنتهي يف عام وقد أحاطت علماً   
 من النظام املايل والقواعد املالية قرار من اجلمعية إما بتجديد فترة تعيني ١-١٢وبأنه يلزم وفقا للبند 

-٢٠١١خارجي جديد للفترة مراجع احلسابات اخلارجي احلايل وإما باختيار مراجع حسابات 
  ؛٢٠١٥

 جلنة امليزانية املالية يف دورا اخلامسة عشرة بأن تعتمد اجلمعية سياسة )٥(على توصيةافق تو  -١
  حتدد مدة تعيني مراجع احلسابات اخلارجي بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛

 مراجع جراءات الالزمة الختيار على توصية جلنة مراجعة احلسابات باملبادرة باختاذ اإلتوافق  -٢
  احلسابات اخلارجي يف الدورة العاشرة جلمعية الدول األطراف؛

تقرر متديد فترة والية مراجع احلسابات احلايل سنة واحدة إىل حني اختاذ اإلجراءات الالزمة   -٣
  للتعيني؛

وجيوز جتديد "عن عبارة  باالستعاضة  من النظام املايل والقواعد املالية١-١٢لبند تقرر تعديل ا  -٤
  ".وجيوز جتديد تعيينه لفترة إضافية واحدة مدا أربع سنوات، مرة واحدة فقط"بعبارة " تعيينه

                                                      
  .٤٣املرجع نفسه، الفقرة  )٤(
  .٢١املرجع نفسه، الفقرة  )٥(
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  مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي  -تاسعا

  إن مجعية الدول األطراف،

 ال  املوارد البشرية املالئمة وأمواال للسفر٢٠١١أجهزة احملكمة أن توفر يف عام تطلب إىل 
للحفاظ على االتصال الدبلوماسي مع )  يورو٣٨ ٣٠٠ (٢٠١٠تقل عن األموال اليت أنفقتها يف عام 

االحتاد األفريقي إىل حني إعادة نظر االحتاد األفريقي يف قرار عدم املوافقة، يف الوقت احلايل، على 
  الطلب املقدم من احملكمة لفتح مكتب اتصال يف أديس أبابا، أثيوبيا،

 يف حالة موافقة االحتاد األفريقي على الطلب املقدم من احملكمة، أن توجه احملكمة إىل ،تقرر
جلنة امليزانية واملالية اإلشعار الالزم للوصول إىل صندوق الطوارئ على أن ال تتجاوز األموال املطلوبة 

  .ل يف أديس أباباللشروع يف إقامة مكتب االتصا)  يورو٤٢٩ ٩٠٠(املبلغ املقترح يف ميزانية احملكمة 

  الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين  -عاشرا

  إن مجعية الدول األطراف،

  ،)٦(بشأن متويل الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين ICC-ASP-8-Res.4إىل القرارإذ تشري 

إنشاء صندوق خاص يف إطار قلم احملكمة لغرض متويل الزيارات األسرية للمحتجزين تقرر 
ن بالكامل من اإلسهامات الطوعية وتكلف احملكمة بالترويج للصندوق اخلاص ومجع التربعات املعوزي

من الدول األطراف، والدول األخرى، واملنظمات غري احلكومية، واتمع املدين، واألفراد، والكيانات 
  األخرى،

وق اخلاص بالتربعات السخية واملباشرة املقدمة من إحدى الدول األطراف إىل الصندترحب 
  وتدعو مجيع اجلهات املاحنة احملتملة األخرى إىل النظر بصورة إجيابية يف املسامهة يف الصندوق اخلاص،

.على أن تكون إدارة الصندوق اخلاص منفصلة عن امليزانيةتوافق 

                                                      
  .لثاين، الد األول، اجلزء ا)ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩... الدورة الثامنة ... الوثائق الرمسية  )٦(
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 ICC-ASP/9/Res.5 قرارال

   بتوافق اآلراء٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠اعتمد يف اجللسة العامة اخلامسة املعقودة يف 

ICC-ASP/9/Res.5 

  آلية الرقابة املستقلة

  إن مجعية الدول األطراف،

) ب(٢نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وبوجه خاص إىل الفقرتني إذ تشري إىل 
   من نظام روما األساسي،١١٢ من املادة ٤و

  ،)١(بة املستقلةبشأن إنشاء آلية الرقا ICC-ASP/8/Res.1 القراروإذ تشري إىل

  ،)٢(بتقرير املكتب بشأن آلية الرقابة املستقلةوإذ ترحب 

   بتعيني الرئيس املؤقت آللية الرقابة املستقلة،وإذ ترحب

 بقرار املكتب بشأن تعيني فريق االختيار لالضطالع بإجراءات تعيني رئيس آلية وإذ ترحب
  ،)٣(الرقابة املستقلة

بتفعيل وظيفيت التفتيش والتقييم آللية الرقابة املستقلة، أن تقوم هذه ، إىل حني صدور قرار تقرر  -١
اآللية بوظيفتها املتعلقة بالتحقيق فقط، وأن تتألف اآللية من موظفني اثنني، أحدمها يكون رئيساً 

وإذا قررت اجلمعية تفعيل وظيفيت التفتيش . ٢-، واآلخر موظفاً باملكتب برتبة ف٤-للمكتب برتبة ف
م آللية الرقابة املستقلة، ستقوم اجلمعية أيضاً، عند االقتضاء، باستعراض املالك الوظيفي لآللية والتقيي

وإذا مل يتم تفعيل وظيفيت التقييم والتفتيش، جيوز للجمعية أن تعيد . ورتبة الرئيس واملوظفني اآلخرين
ية تشغيلية لفترة زمنية معقولة، النظر يف مهام ورتب املوظفني املعنيني بوظيفة التحقيق عندما ستكون اآلل

  وفقاً لإلجراءات املقررة؛

 أن تضطلع آلية الرقابة املستقلة بوظيفة التحقيق املنوطة ا وفقاً لألحكام الواردة يف مرفق تقرر  -٢
  هذا القرار مع اإلبقاء على واليتها التشغيلية قيد االستعراض؛

ة، وكذلك رئيس اآللية بعد تعيينه، إىل مواصلة العمل  الرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقلتدعو  -٣
على تطوير املهام والقواعد والنظم والربوتوكوالت واإلجراءات املتعلقة بوظيفة التحقيق املنوطة بآلية 

  الرقابة املستقلة وإىل عرضها على اجلمعية للموافقة عليها يف دورا القادمة؛

لرئيسة املؤقتة آللية الرقابة املستقلة، وكذلك مع رئيس ااملكتب إىل مواصلة العمل مع تدعو   -٤
اآللية بعد تعيينه، على تعديل الصكوك القانونية القائمة بغية اعتماد، يف الدورة القادمة للجمعية، مجيع 

  التعديالت الالزمة لتفعيل وظيفة التحقيق املنوطة بآلية الرقابة املستقلة تفعيال كامال؛

                                                      
  .، الد األول، اجلزء الثاين)ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩... الدورة الثامنة ... الوثائق الرمسية  )١(
  .)ICC-ASP/9/31( تقرير املكتب بشأن إنشاء آلية رقابة مستقلة )٢(
 :٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٩قرارات االجتماع اخلامس عشر للمكتب املعقود يف )٣(
.http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=4caf7ae0-8500-4546-88e3-5ca56e077f09&lan=en-GB  
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ام مذكرة تفاهم بني احملكمة ومكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم دعوا إلبرتكرر   -٥
  ؛ICC-ASP/8/Res.1املتحدة، على النحو الوارد يف القرار 

 بقرار املكتب بشأن التكليف بإجراء دراسة ملسح الضمانات اخلاصة بآلية الرقابة ترحب  -٦
ل وظيفيت التفتيش والتقييم املنوطتني بآلية الرقابة كخطوة إىل األمام لتفعي) ٤(املستقلة القائمة باحملكمة

وتعرب يف هذا الصدد عن اعتزامها النظر أيضاً يف نتائج الدراسة يف سياق املناقشة املتعلقة باإلدارة 
  الشاملة للمحكمة، مبا يف ذلك يف سياق الفريق الدراسي املعين باإلدارة؛

فعيل وظيفة التحقيق املنوطة بآلية الرقابة املستقلة  أن يعد املكتب تقريراً بشأن تتقرر أيضاً  -٧
وتنفيذ وظيفيت التفتيش والتقييم املنوطتني بآلية الرقابة، مبا يف ذلك االختصاصات واآلثار املالية املتصلة 

  ا، بغية اختاذ قرار بشأن اعتمادها يف الدورة القادمة للجمعية؛

مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم اور مع  تفويض املكتب يف اختاذ قرار، بالتشتقرر  -٨
 ومع إيالء االعتبار الالزم ملذكرة التفاهم اليت ستربمها احملكمة، بشأن متديد والية الرئيسة املؤقتة املتحدة

آللية الرقابة املستقلة، بعد أخذ اآلثار احملتملة هلذا القرار على امليزانية يف االعتبار، وعند االقتضاء، 
.تطالع رأي جلنة امليزانية واملاليةاس

                                                      
: ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٨قرارات االجتماع السادس عشر للمكتب املعقود يف )٤(
.http://www.icc-cpi.int/Menus/Go?id=98da805c-eebf-42cc-ab97-bfe8a714f4b1&lan=en-GB 
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  املرفق

  مشروع الوالية التشغيلية آللية الرقابة املستقلة

، )١( ICC-ASP/8/Res.1تباشر آلية الرقابة املستقلة املهام احملددة يف قرار مجعية الدول األطراف
قابة الفعالة وادية بصيغتها املعدلة ذا القرار ورهنا بأساليب العمل احملددة أدناه، بغية ضمان الر

  "):احملكمة"فيما بعد (للمحكمة اجلنائية الدولية 

  املهام  -أوال

القصد من آلية الرقابة املستقلة هو ضمان الرقابة الفعالة وادية للمحكمة عن طريق ممارسة   -١
  :املهام التالية

  التحقيقات

أو سوء السلوك اجلسيم، مبا يف ) ٢(سلوكتتلقى آلية الرقابة املستقلة البالغات املتعلقة بسوء ال  -٢
ذلك البالغات املتعلقة باألعمال غري املشروعة احملتملة املنسوبة إىل أحد القضاة، أو املدعي العام، أو 

، ومجيع ")املوظفون املنتخبون"فيما بعد (نائب املدعي العام، أو املسجل، أو نائب املسجل باحملكمة 
 للمحكمة  األساسي واإلداري للموظفني، والنظام املايل والقواعد املاليةظامنياملوظفني اخلاضعني للن

أو اخلرباء االستشاريني الذين يعملون باحملكمة أو /، واملتعهدين و")املوظف"أو " املوظفون"فيما بعد (
  .، وتقوم بالتحقيق فيها)٣(")املتعهدون"فيما بعد (يعملون نيابة عنها 

علقة بسوء السلوك أو سوء السلوك اجلسيم، مبا يف ذلك البالغات حتال مجيع البالغات املت  -٣
املتعلقة باألعمال غري املشروعة احملتملة، املقدمة ضد أحد املوظفني املنتخبني أو املوظفني اآلخرين أو 

وجيوز ألي شخص يقدم مثل هذه . )٤(املتعهدين، حال ورودها إىل احملكمة، إىل آلية الرقابة املستقلة
وجيوز كذلك . ت أن يقدم أيضا نسخة منها إىل هيئة الرئاسة باحملكمة ألغراض العلم فقطالبالغا

أن يقدم نسخة من هذا البالغ إىل املدعي العام أو  للموظف الذي يقدم بالغاً ضد موظف آخر
  .املسجل، حسب االقتضاء

                                                      
 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦لية الرقابة املستقلة يف اجللسة العامة السابعة املعقودة يف عتمد القرار املتعلق بإنشاء آا )١(

  .بتوافق اآلراء
، أي عمل "السلوك غري املرضي" ، املشار إليها أيضاً يف النظام اإلداري للموظفني بعبارة "سوء السلوك"تشمل عبارة  )٢(

أو املوظفون اآلخرون أو املتعهدون باملخالفة اللتزامام أمام احملكمة أو امتناع عن عمل يقوم به املوظفون املنتخبون 
مبوجب نظام روما األساسي وصكوكه التنفيذية، والنظامني األساسي واإلداري للموظفني، والنظام املايل والقواعد 

  .املالية، والتعليمات اإلدارية واالتفاقات التعاقدية ذات الصلة، حسب االقتضاء
الذي يتم عموما تعريفه بأنه شخص أو " الوسيط"من يطلق عليه " اخلبري االستشاري"أو " املتعهد"ل عبارة ال تشم )٣(

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

تنظر آلية الرقابة املستقلة طبقاً لألصول الواجبة يف مجيع البالغات املتعلقة بسوء السلوك الواردة إليها غري أا متلك  )٤(
وحتال البالغات اليت ال تعتزم آلية الرقابة املستقلة .  فيهاالسلطة التقديرية يف حتديد البالغات اليت ستقوم بالتحقيق

  .التحقيق فيها إىل اجلهة املختصة الختاذ اإلجراءات الالزمة بشأا
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لرئاسة أو املسجل أو املدعي حتال نتائج التحقيقات اليت تقوم ا آلية الرقابة املستقلة إىل هيئة ا  -٤
  .العام باحملكمة، حسب االقتضاء، مشفوعة بتوصيات للنظر يف اختاذ إجراءات تأديبية أو قضائية حمتملة

ال حتقق آلية الرقابة املستقلة يف الرتاعات املتعلقة بالعقود أو املسائل املتعلقة بإدارة املوارد   -٥
  .بتقييم األداء، أو شروط اخلدمة، أو شكاوى املوظفنيالبشرية، مبا ذلك يف املسائل املتعلقة 

 من نظام روما ٧٠ال جيوز آللية الرقابة املستقلة أن حتقق يف اجلرائم املنصوص عليها يف املادة   -٦
  .األساسي

   رئيس آلية الرقابة املستقلة-التعيني   -ثانيا

وينبغي بالتايل . وظفني العاملني باحملكمةيعترب مجيع املوظفني العاملني بآلية الرقابة املستقلة من امل  -٧
النظامني أن تتفق اإلجراءات املتعلقة بتعيينهم وشروط خدمتهم ومعايري السلوك اخلاصة م مع 

. األساسي واإلداري للموظفني، والنظام املايل والقواعد املالية، والتعليمات اإلدارية ذات الصلة باحملكمة
ستقلة، باعتبارهم جزءا من املالك الوظيفي للمحكمة، بنفس احلقوق ويتمتع موظفو آلية الرقابة امل

والواجبات واالمتيازات واحلصانات واملزايا اليت يتمتع ا املوظفون باحملكمة، ويقدم هلم املسجل مجيع 
  .التسهيالت اإلدارية املطلوبة

  .ق مع احملكمةيقوم مكتب مجعية الدول األطراف باختيار رئيس آلية املراقبة بالتنسي  -٨

ال جيوز إاء خدمة رئيس جلنة الرقابة املستقلة إال ألسباب حمددة ومبوجب قرار من مكتب   -٩
  .مجعية الدول األطراف

  .يقوم رئيس مجعية الدول األطراف بتقييم أداء رئيس جلنة الرقابة املستقلة  -١٠

ىل رئيس مجعية الدول األطراف تقدم الشكاوى املتعلقة بأعمال رئيس جلنة الرقابة املستقلة إ  -١١
لتقييم مدى تأثريها على حتقيق معني، وإمكانية تعلقها مبخالفة إجراءات التحقيق، فضال عن تأثريها 

ويقدم رئيس مجعية الدول األطراف نسخة من هذه الشكاوى وتقريراً بشأن . )٥(احملتمل على األداء
  .ويكون هذا التقرير سرياً. ةالنتائج اليت توصل إليها إىل رؤساء األجهزة املختص

  أسلوب العمل   -ثالثا

  االستقالل التشغيلي   -ألف

  .متارس آلية الرقابة املستقلة استقالهلا التشغيلي حتت سلطة رئيس مجعية الدول األطراف  -١٢

 من نظام روما ١١٢ من املادة ٤وآللية الرقابة املستقلة عند ممارستها ملهامها وفقاً للفقرة   -١٣
ي احلق يف اختاذ أي إجراء تراه ضرورياً، بناء على أسس معقولة، للوفاء مبسؤولياا فيما يتعلق األساس

                                                      
يقصد مبخالفة إجراءات التحقيق أي خروج على القواعد أو اإلجراءات أو املمارسات احملددة سواء كان متعمداً أو  )٥(

غري مرض على  وقد تتعلق خمالفة إجراءات التحقيق أحيانا بسلوك. عاة األصول الواجبةنتيجة لإلمهال اجلسيم يف مرا
النحو املشار إليه يف النظامني األساسي واإلداري للموظفني، وينبغي أن يعاجل املسجل هذه املخالفات يف إطار اهليكل 

  .التأدييب القائم باحملكمة، بناء على توصية من رئيس مجعية الدول األطراف
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بالتحقيق، ويف تنفيذه وتقدمي تقرير عنه، دون أي معوق أو حاجة إىل إذن مسبق، باستثناء ما هو 
  .، على النحو املبني يف هذا القرار١٩منصوص عليه يف الفقرة 

بة املستقلة أن تقبل طلبات خلدماا من هيئة الرئاسة أو املسجل أو املدعي العام وجيوز آللية الرقا  -١٤
باحملكمة، حسب االقتضاء، وأن تنجز أعماهلا بأقصى سرعة ممكنة، ولكن ال جيوز منعها من اختاذ أي 

  .إجراء يدخل يف نطاق واليتها

شرة جبميع املوظفني املنتخبني واملوظفني وملوظفي آلية الرقابة املستقلة احلق يف االتصال فوراً ومبا  -١٥
وينبغي اإلبالغ عن الفشل يف احلصول على . اآلخرين واملتعهدين ويف تلقي التعاون الكامل من جانبهم

  .التعاون بدون عذر مقبول، وقد يؤدي ذلك إىل اختاذ إجراءات تأديبية بشأنه

 الوصول إىل مجيع السجالت أو امللفات وعالوة على ذلك، ملوظفي آلية الرقابة املستقلة احلق يف  -١٦
أو املوجودات أو املباين التابعة ) االلكترونية أو غري االلكترونية(أو الوثائق أو الكتب أو املواد األخرى 

للمحكمة، كما هلم احلق يف احلصول على أي معلومات أو توضيحات يروا ضرورية للوفاء 
  .مبسؤوليام

 أعاله، خيضع حق الوصول املتاح ١٥ و١٤كام الواردة يف الفقرتني ومع عدم اإلخالل باألح  -١٧
آللية الرقابة املستقلة العتبارات السرية املتوخاة يف نظام روما األساسي يف سياق اإلجراءات القضائية، 
وااللتزام السابق جتاه مصدر املعلومات أو الوثيقة بعدم الكشف عن هويته، وسالمة وأمن الشهود 

  .)٦(ألطراف الثالثة، ومحاية املعلومات املتصلة باألمن القومي للدول األطرافوالضحايا و

وجيوز لآللية الرقابة املستقلة أن ختطر هيئة الرئاسة أو املسجل أو املدعي العام بأي بالغ يتعلق   -١٨
 أو سوء سلوك جسيم، مبا يف ذلك بأعمال غري مشروعة حمتملة منسوبة إىل أحد املوظفني بسوء سلوك

هوية مصدر املعلومات، أو أية وال يقتضي هذا اإلخطار الكشف عن . أو املتعهدين اخلاضعني لسلطتهم
ويشكل الكشف بغري إذن عن . وينبغي أن يعامل بسرية تامة. ظروف قد تفض إىل الكشف عن هويته

تعاون هذه املعلومات أو أي عمل انتقايل ضد أي شخص مشتبه يف أنه قدم تقريرا أو معلومات أو 
  .بشكل آخر مع آلية الرقابة املستقلة سوء سلوك قد يستوجب فرض تدبري تأديبية

وال ختل املهام املوكولة آللية الرقابة املستقلة، رغم استقالهلا التشغيلي، حبق هيئة الرئاسة أو   -١٩
  .املسجل أو املدعي العام يف اختاذ تدابري تأديبية وفقا للنظم والقواعد ذات الصلة

لية الرقابة املستقلة يف الشروع يف النظر يف أي موضوع من تلقاء نفسها، بأي وال خيل حق آ  -٢٠
حال من األحوال، بالسلطة أو االستقالل اللذين مينحهما نظام روما األساسي هليئة الرئاسة أو القضاة 

قابة املستقلة مفاهيم وعلى وجه اخلصوص، ينبغي أن حتترم آلية الر. أو املسجل أو املدعي العام باحملكمة
االستقالل القضائي واستقالل االدعاء احتراما كامال وال ينبغي أن ختل أنشطتها حبسن سري العمل يف 

  .احملكمة

                                                      
  . من نظام روما األساسي٩٣ و٧٢ و٦٨ و٦٤ و٥٧ و٥٤يشمل ذلك املواد  )٦(
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ويف حالة اعتراض رئيس جهاز على أساس أن التحقيق الذي تقوم به آلية الرقابة املستقلة من   -٢١
 يقوم رئيس اجلهاز بإبالغ آلية )٧( واالدعاء للجهازتلقاء ذاا من شأنه أن يقوض استقاللية املقاضاة

  .الرقابة املستقلة وتأخذ آلية الرقابة املستقلة بعني االعتبار هذه الشواغل

وإذا ما اعتربت آلية الرقابة املستقلة بالرغم من الشواغل املبداة أن احلاجة تدعو مع ذلك إىل   -٢٢
ذا كانت آلية الرقابة املستقلة ستمضي يف التحقيق أو ال متضي حتقيق آلية الرقابة املستقلة فإن مسألة ما إ

  .)٨(حيددها طرف ثالث له خربة يف جمال القضاء واملقاضاة يعني من قبل مكتب مجعية الدول األطراف

ويف حالة ما إذا قرر طرف ثالث أن التحقيق الذي تقوم به آلية الرقابة املستقلة ال يقوض   -٢٣
  .واستقاللية املقاضاة للجهاز املعين باألمر متضي آلية الرقابة املستقلة يف التحقيقاالستقاللية القضائية 

إذا ما حدد الطرف الثالث، من ناحية أخرى، أن حتقيق آلية الرقابة املستقلة من شأنه أن يقوض   -٢٤
روحة من قبل االستقاللية القضائية أو استقاللية املقاضاة للجهاز املعين، جيري التحري يف املسألة املط

وإذا . رئيس اجلهاز املعين الذي يتوىل إجراء حتقيق بنفسه يف املسألة ويقدم تقريرا إىل آلية الرقابة املستقلة
ما مل تقتنع آلية الرقابة املستقلة بالتحقيق أو بنتيجته أمكنها التماس التشاور مع رئيس اهليئة املعنية أو 

مبا يرضي آلية الرقابة املستقلة أمكنها أن تستخدم سلطاا يف استيضاح األمر منه فإن مل تسو املسألة 
التحقيق بشأن رئيس اجلهاز بسبب القصور عن العالج املالئم للشواغل احملددة اليت أبدا آلية الرقابة 

  .املستقلة وميكنها أن تسترعي، عند االقتضاء، اهتمام اجلمعية

ملستقلة بشأن رئيس اجلهاز هي أن حتقيق املوظف أو وإذا ما كانت نتيجة حتقيق آلية الرقابة ا  -٢٥
اجلهات املتعهدة مبقتضى سلطة كل منهما مل جير على النحو الصحيح حتال املسألة من جديد إىل 
  .الطرف الثالث الذي يقوم بتحديد ما إذا كان ينبغي آللية الرقابة املستقلة أن متضي يف التحقيق األصلي

  السرية   -باء

أو سوء سلوك  بسوء سلوكبالغا يتعلق ة الرقابة املستقلة أن تتلقى من أي شخص جيوز آللي  -٢٦
جسيم، مبا يف ذلك بالغا يتعلق بأعمال غري مشروعة حمتملة منسوبة إىل موظفني منتخبني أو موظفني 

واهلدف من اإلجراءات . وينبغي استالم هذه البالغات وتناوهلا بسرية كاملة. آخرين أو متعهدين
بات ذات الصلة املبينة أدناه هو محاية حقوق األفراد فضال عن احلماية من األعمال االنتقامية اليت والترتي

  :قد تتخذ نتيجة لتقدمي هذه البالغات

موظفو آلية الرقابة املستقلة مسؤولون عن عدم الكشف عن االدعاءات الواردة يف   )أ(
عن ضمان عدم الكشف عن هوية املوظفني البالغات سهواً أو نتيجة لإلمهال أو بغري إذن، وكذلك 

  واألشخاص اآلخرين الذين يقدمون هذه البالغات، ما مل ينص على خالف ذلك يف هذا القرار؛

يشكل قيام أحد املوظفني التابعني آللية الرقابة املستقلة بالكشف عن مضمون هذه   )ب(
  .فرض تدبري تأديبية قد يستوجبالبالغات بغري إذن سوء سلوك 

                                                      
  . تكمن استقاللية املقاضاة واالدعاء يف األداء املستقل لوظيفيت املقاضاة أو االدعاء)٧(
ة الرقابة يرد تبيان اإلطار اإلجرامي، مبا يف ذلك أحكام السرية املتعلقة بتنفيذ هذه الفقرة يف الدليل التشغيلي آللي )٨(

  .املستقلة



ICC-ASP/9/20 

47�   20-I-A-010111 

آللية الرقابة املستقلة فقط احلق يف الكشف عن هوية املوظف أو الشخص اآلخر الذي   )ج(
يقدم البالغ إذا رأت أن هذا الكشف ضروري حلسن سري اإلجراءات، سواء اإلدارية أو التأديبية أو 

ومع ذلك، ال تنطبق هذه احلماية على املوظف أو . القضائية، وبعد موافقتهما فقط على الكشف
اآلخر الذي يكشف عن هويته لطرف ثالث، مبا يف ذلك للمحكمة، أو يقدم للمحكمة بالغا الشخص 

  مع العلم بعدم صحته أو مع تعمد إغفال صحته أو زيفه؛

أو سوء السلوك اجلسيم، مبا يف  بسوء السلوكجيوز استخدام البالغات السرية املتعلقة   )د(
حملتملة، يف التقارير الرمسية آللية الرقابة املستقلة دون ذلك البالغات املتعلقة باألعمال غري املشروعة ا

  اإلشارة مباشرة أو بطريق غري مباشر إىل املصدر أو هوية األشخاص املعنيني أو املتورطني؛

ال جيوز اختاذ إجراءات ضد موظف أو شخص آخر على سبيل االنتقام لقيامه بتقدمي   )ه(
  ر مع آلية الرقابة املستقلة؛بالغ، أو معلومات، أو لتعاونه بأي وجه آخ

تتخذ اإلجراءات التأديبية ضد أي موظف منتخب أو موظف آخر يتبني أنه اختذ   )و(
إجراءات على سبيل االنتقام ضد موظف أو شخص آخر لقيامه بتقدمي بالغ، أو معلومات، أو لتعاونه 

  .بأي وجه آخر مع آلية الرقابة املستقلة

  األصول الواجبة  -جيم

 أن حتترم التحقيقات احلقوق الفردية للموظفني املنتخبني واملوظفني اآلخرين واملتعهدين ينبغي  -٢٧
وظروف عملهم، وينبغي أن تتم التحقيقات مع االلتزام الكامل بالعدالة وباألصول الواجبة جلميع 

  .األشخاص املعنيني

 اإلدارية وينبغي أن يكون ينبغي أن جتري آلية الرقابة املستقلة حتقيقات أولية لتقصي احلقائق  -٢٨
  .اهلدف من عملها هو دعم اهلياكل التأديبية القائمة للمحكمة

أو سوء السلوك اجلسيم، مبا يف ذلك يف  بسوء السلوكيتم التحقيق يف البالغات املتعلقة   -٢٩
 وجدت، البالغات املتعلقة باألعمال غري املشروعة احملتملة، وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف العقد إن

وإذا مل توجد، يتم التحقيق وفقا لإلجراءات اخلاصة آللية الرقابة املستقلة اليت تعكس أفضل املمارسات 
  .املعترف ا

إن نقل تقارير تتعلق بسوء السلوك أو سوء السلوك اخلطري، مبا يف ذلك األعمال غري املشروعة   -٣٠
زيفة أو مع التجاهل املقصود حلقيقتها أو لزيفها يشكل املمكنة إىل ألية الرقابة املستقلة مع العلم بأا م
  .سوء سلوك يستوجب اختاذ إجراءات تأديبية

  ممارسة االختصاص   -رابعا

يف حالة االستباه، بصورة معقولة، يف أفعال إجرامية ارتكبها موظفون منتخبون أو موظفون   -٣١
ة املستقلة بتسليم نتائج التحقيق آخرون أو متعهدون تابعو للمحكمة قد حدثت، تقوم آلية الرقاب

وجيوز آللية الرقابة املستقلة أن توصي احملكمة بإحالة املسألة قصد املالحقة اجلنائية إىل . للمحكمة
السلطات الوطنية املختصة، كسلطات الدولة اليت ارتكب فيها الفعل اإلجرامي، والدولة اليت حيمل 
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الضحية جنسيتها، والدولة املضيفة اليت يوجد فيها مقر املشتبه به جنسيتها، أو الدولة اليت حتمل 
  .احملكمة، عند االقتضاء

وإذا أحيلت قضية إىل السلطات الوطنية للنظر يف احملاكمة اجلنائية، جيوز آللية الرقابة املستقلة أن   -٣٢
روما  من نظام ٤٨ من املادة ٥توصي احملكمة برفع احلصانة عن املوظف املشتبه به وفقاً للفقرة 

األساسي واألحكام ذات الصلة من االتفاق اخلاص بامتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناا، فضال 
  .عن اتفاق املقر املعقود بني احملكمة والدولة املضيفة

  تقدمي التقارير  -خامساً

ل األطراف تقدم آلية الرقابة املستقلة تقارير فصلية عن أنشطتها مباشرة إىل مكتب مجعية الدو  -٣٣
وينبغي أن تكفل هذه التقارير السرية . وتقريراً سنوياً موحداً عن أنشطتها إىل اجلمعية من خالل املكتب

وينبغي إرسال نسخة من مجيع هذه التقارير إىل . للموظفني املنتخبني واملوظفني اآلخرين واملتعهدين
  .ليةهيئة الرئاسة واملدعي العام واملسجل وجلنة امليزانية واملا

وتتاح للمحكمة فرصة معقولة للرد كتابيا على التقارير املقدمة من آلية الرقابة املستقلة، وحتال   -٣٤
هذه النسخ الكتابية إىل مكتب مجعية الدول األطراف وترسل نسخة منها إىل رئيس جلنة الرقابة 

  .املستقلة وجلنة امليزانية واملالية

  متابعة اإلجراءات التأديبية  - سادساً

تقدم هيئة الرئاسة أو املسجل أو املدعي العام، حسب االقتضاء، إىل رئيس آلية الرقابة املستقلة   -٣٥
مرتني يف السنة حتديثات مكتوبة بشأن متابعة اإلجراءات التأديبية املتعلقة باحلاالت اليت سبق أن حققت 

  .زاءات املوقعة يف آحاد احلاالتآلية الرقابة املستقلة فيها مشفوعة مبعلومات، إن وجدت، عن تطبيق اجل

  امليزانية واملالك الوظيفي  -سابعاً

ICC-ASP/8/Res.1أنشأت مجعية الدول األطراف، مبوجب القرار   -٣٦
، آلية الرقابة املستقلة )٩(

  .بوصفها برناجماً رئيسياً منفصالً ومتميزاً جديداً من برامج امليزانية إلقرار وضمان استقالهلا التشغيلي

وسيطلب رئيس آلية الرقابة املستقلة يف امليزانيات الربناجمية املقترحة املقبلة املوارد الالزمة لسري   -٣٧
العمل بصورة فعالة يف اآللية لكي تنظر فيها الكيانات ذات الصلة باحملكمة وفقا لإلجراءات املتبعة 

  .للمراجعة النهائية واملوافقة عليها من قبل مجعية الدول األطراف

ويفوض رئيس آلية الرقابة املستقلة سلطة التصديق على مجيع حسابات املكتب اليت ختضع   -٣٨
  .للمراجعة الداخلية واخلارجية للحسابات اليت وضعتها احملكمة

ومتشيا مع احلاجة إىل االستقالل التشغيلي، ميارس رئيس آلية الرقابة املستقلة سلطة التقديرية   -٣٩
املوارد باملكتب، مبا يتفق مع نظام املوظفني والقواعد والنظم املالية للمحكمة والرقابة على املوظفني و

.الالزمة لتحقيق أهداف املكتب

                                                      
  .، الد األول، اجلزء الثاين)ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩... الدورة الثامنة ... الوثائق الرمسية  )٩(
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  املرفقات
  املرفق األول

  تقرير جلنة وثائق التفويض

  )هولندا( صاحب السعادة السيد بيتر دي سافورنان لومهان :الرئيس

اسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف جلستها قامت مجعية الدول األطراف يف نظام روما األس  -١
 من النظام الداخلي جلمعية ٢٥، وفقا للمادة ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٦العامة األوىل، املعقودة يف 

استونيا، : الدول األطراف، بتعيني جلنة وثائق تفويض لدورا التاسعة تتألف من الدول األطراف التالية
  .وريا، سورينام، صربيا، كوستاريكا، ليسوتو، هولنداأوغندا، أيرلندا، مجهورية ك

  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٩ و٦وعقدت جلنة وثائق التفويض جلستني يف   -٢

، كان معروضاً على اللجنة مذكرة ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٩ويف جلستها املعقودة يف   -٣
تفويض ممثلي الدول األطراف يف ، تتعلق بوثائق ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٩من األمانة مؤرخة 

وقام رئيس . نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف الدورة التاسعة جلمعية الدول األطراف
  .اللجنة بتحديث املعلومات الواردة يف تلك املذكرة

 من املذكرة والبيان املتصل ا، وردت وثائق التفويض الرمسية ١وكما لوحظ يف الفقرة   -٤
 من النظام ٢٤مثلني يف الدورة التاسعة جلمعية لدول األطراف، بالشكل املنصوص عليه يف املادة للم

  :الداخلي، حىت وقت اجتماع جلنة وثائق التفويض، من الدول األطراف السبعة والستني التالية

يسلندا، إيطاليا، األرجنتني، اسبانيا، استراليا، استونيا، اكوادور، أملانيا، أندورا، أوغندا، أيرلندا، ا
باراغواي، الربازيل، بربادوس، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بولندا، 

 ليشيت، اجلمهورية التشيكية، –، بريو، ترينيداد وتوباغو، تيمور ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 
موا، سان مارينو، سانت لوسيا، سلوفاكيا، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، دومينيكا، رومانيا، سا

 –مجهورية (سلوفينيا، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا، غانا، غينيا، فرنسا، فرتويال 
، فنلندا، فيجي، قربص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، التفيا، لكسمربغ، ليختنشتاين، )البوليفارية

دة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ناميبيا، النرويج، ليسوتو، مالطة، مايل، املكسيك، اململكة املتح
  .النمسا، النيجر، نيجرييا، نيوزيلندا، هنغاريا، اليابان، اليونان

ُ أبلغت األمانة باملعلومات املتعلقة بتعيني ممثلي الدول ٢وكما ورد يف الفقرة   -٥  من املذكرة،
، حىت وقت اجتماع جلنة وثائق التفويض، عن األطراف يف الدورة التاسعة جلمعية الدول األطراف

طريق الربق أو الفاكس من رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية للدول األطراف السبعة 
  :والثالثني التالية

األردن، أفغانستان، ألبانيا، انتيغوا وبربودا، أوروغواي، بليز، بنغالديش، بنن، البوسنة واهلرسك، 
لقمر، مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية ترتانيا املتحدة، مجهورية الكونغو اجلبل األسود، جزر ا

الدميقراطية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، جورجيا، جيبويت، الدامنرك، زامبيا، سانت 
فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، السنغال، سرياليون، طاجيكستان، غابون، غامبيا، 

  .ديا، كولومبيا، كينيا، ليتوانيا، مدغشقر، مالوي، موريشيوس، ناورو، هندوراس، هولنداغيانا، كمبو
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وأوصى الرئيس بأن تقبل اللجنة وثائق تفويض ممثلي مجيع الدول األطراف املشار إليهم يف   -٦
 إليهم مذكرة األمانة، على أن يتم إبالغ األمانة بوثائق التفويض الرمسية ملمثلي الدول األطراف املشار

  . من هذا التقرير يف أقرب وقت ممكن٥يف الفقرة 

  :وبناء على اقتراح من الرئيس، اعتمدت اللجنة مشروع القرار التايل  -٧

  إن جلنة وثائق التفويض،"   

 يف وثائق تفويض املمثلني إىل الدورة التاسعة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما وقد نظرت  
   من هذا التقرير؛٥ و٤الدولية املشار إليهم يف الفقرتني األساسي للمحكمة اجلنائية 

  ". وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف املعنيةتقبل  

  .واعتمد مشروع القرار الذي اقترحه الرئيس بدون تصويت  -٨

انظر (واقترح الرئيس عندئذ بأن توصي اللجنة مجعية الدول األطراف باعتماد مشروع قرار   -٩
  .بدون تصويتاملقترح واعتمد ).  أدناه١١الفقرة 

  .ويف ضوء ما سلف، يقدم هذا التقرير إىل مجعية الدول األطراف  -١٠

  توصية جلنة وثائق التفويض

توصي جلنة وثائق التفويض مجعية الدول األطراف يف نظام روما  -١١
  :األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية باعتماد مشروع القرار التايل

مثلني إىل الدورة التاسعة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي وثائق تفويض امل"
  للمحكمة اجلنائية الدولية

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

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

." على تقرير جلنة وثائق التفويضتوافق
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  املرفق الثاين

  تقرير الفريق العامل املعين بالتعديالت

ICC-ASP/8/Res.6أنشأت مجعية الدول األطراف، مبوجب القرار   -١
، فريقا عامال ألغراض )١(

نظام روما األساسي واليت اقترحت النظر، اعتبارا من دورا التاسعة، يف التعديالت اليت تدخل على 
، فضال عن أية تعديالت )٢( من نظام روما األساسي يف دورا الثامنة١٢١ من املادة ١وفقا للفقرة 

أخرى تدخل على نظام روما األساسي وعلى القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، وذلك بغية حتديد 
لقواعد اإلجرائية والقواعد اإلثبات جلمعية الدول التعديالت اليت تعتمد وفقا لنظام روما األساسي ول

  .األطراف

ديسمرب / كانون األول٦وعينت اجلمعية يف جلستها األوىل من دورا التاسعة املعقودة يف   -٢
  .منسقا للفريق العامل) سويسرا( السيد بول سيغر ٢٠١٠

  .٢٠١٠ديسمرب /ول كانون األ٩ و٧وعقد الفريق العامل ثالث جلسات يف الفترة ما بني   -٣

وأشار املنسق، يف مالحظاته االفتتاحية، أنه ينبغي للفريق العامل، بالنظر إىل الوقت احملدود   -٤
املتاح يف هذه الدورة، أن يركز على مناقشة أولية تتعلق بكيفية التصدي للتعديالت املشار إليها يف 

ترغب يف .وقد دعيت الوفود اليت. مل وكيفية تنظيم مداوالت الفريق العاICC-ASP/8/Res.6القرار 
من ناحية أخرى، شدد املنسق على حقيقة أن الوفد الذي ميتنع عن . تقدمي تعديالا أن تفعل ذلك

يف هذه الدورة ال ميكن تفسري هذا االمتناع على أنه سحب ضمين؛ بل تعين ) تعديالته(تقدمي تعديله 
ومجيع التعديالت .  مناقشة التعديالت يف هذه املرحلةبكل بساطة أن الوفد املعين باألمر مل يرغب يف

  .تبقى مطروحة

ورأت بعض الوفود أنه ينبغي للفريق العامل، قبل الشروع يف النظر املوضوعي يف التعديالت،   -٥
وعلى هذا النحو، من األمهية مبكان أن تراعى . أن يضع نظاما داخليا بشمل ما يتعلق باختاذ القرارات

 مقترحات متعددة بتعديالت يف املستقبل، سواء فيما يتعلق بالنظام األساسي أو بالقواعد إمكانية تقدمي
وأُعرب عن نقطة مفادها أنه ينبغي . اإلجرائية وقواعد اإلثبات على ضوء اخلربة اليت تكتسبها احملكمة

 من التأييد وأنه للفريق العامل أن ينظر بالتفصيل فقط يف التعديالت اليت يحتمل أن حتظى بدرجة كبرية
وأُبدي رأي مفاده أن إثقال كاهل احملكمة، يف هذه املرحلة، . ينبغي هلذه الغاية وضع مؤشرات

باختصاص على جرائم هي موضوع اختالف كبري ليس سبيال مثمرا وال جمديا من حيث التكلفة 
عديالت اليت اعتمدت ومتت اإلشارة كذلك إىل أن التركيز على تنفيذ الت. ملكافحة اإلفالت من العقاب

  .خالل املؤمتر االستعراضي ينبغي أن يكون له األسبقية على النظر يف تعديالت جديدة

وهناك وفود أخرى، يف الوقت الذي وافقت فيه من حيث املبدأ، على وجوب النظر فقط يف   -٦
قترحات اليت التعديالت اليت حيتمل أن حتظى بأعلى درجة من التأييد بغية اعتمادها، أشارت إىل امل

                                                      
  .، الد األول)ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩... الدورة الثامنة ... الوثائق الرمسية  )١(
ل املعين باملؤمتر االستعراضي املقدم إىل الدورة فضال عن تقرير الفريق العام، ICC-ASP/8/Res.6 من القرار ٣احلاشية )٢(

 ١الد األول، املرفق الثاين والتذييالت ، )ICC-ASP/8/20 (٢٠٠٩الدورة الثامنة، ... الوثائق الرمسية (الثامنة للجمعية 
-ICC وICC-ASP/8/43(وتقرير املكتب بشأن املؤمتر االستعراضي املقدم إىل نفس دورة اجلمعية ) ٦إىل 

ASP/8/43/Add.1.(  
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قدمتها والحظت أنه يتعني إجراء مناقشة موضوعية لتحديد مدى ما حيظى به من التأييد تعديل مقترح 
وأشارت إىل أا برهنت على حتليها باملرونة حىت اللحظة اليت انعقد فيها املؤمتر االستعراضي . حمدد ما

ومتت اإلشارة إىل بعض . ت مدة أطولولكنها ال يسعها أن توافق على تأجيل النظر يف هذه التعديال
القضايا اليت هي يف احلقيقة قضايا عالقة منذ مؤمتر روما وأن هناك جرائم أخرى غري اجلرائم املشمولة 

وأعرب عن رأي مفاده أن النظر . باختصاص احملكمة اليت تثري قلق العديد من املناطق يف العامل
واعتبارا للوقت احملدود املتاح للفريق . ا على عمل احملكمةاملوضوعي يف التعديالت ال ميكن أن يؤثر سلب

. العامل، متت اإلشارة إىل إجراء نقاش كهذا من خالل عملية تتم يف الفترات الفاصلة ما بني دورتني
بيد أن رأيا آخر أبدي أيضا . وأشري إىل أن هذا العمل ينبغي االضطالع به يف حدود املوارد املتاحة

قت أطول للفريق العامل أثناء الدورة املقبلة للجمعية سبيل للمضي قدما أفضل من مفاده أن ختصيص و
  .عقد اجتماع فيما بني الدورتني

وعلى ضوء ما تقدم، وبناء على اقتراح قدمه املنسق، اتفق الفريق العامل على أن جتري   -٧
وأثناء تلك املشاورات، . يةمشاورات غري رمسية يف نيويورك بني الدورة التاسعة والدورة العاشرة للجمع

ستتاح الفرصة للوفود لعرض تعديالت سبق تقدميها وميكن التعبري عن املواقف من فحوى التعديالت 
املقترحة، ومن استصواب االستمرار يف تقدمي املزيد من التعديالت فيما يتعلق باجلرائم الداخلة يف 

ش الوفود طرق وإجراءات ودور الفريق كما ستناق. اختصاص احملكمة يف هذه املرحلة من وجودها
ومثلما أشار . العامل فيما يتعلق أيضا بالتعديالت املمكنة املقبلة استنادا إىل ورقة يتوىل إعدادها املنسق

إىل ذلك املنسق، فإن الغاية من هذه املشاورات هي حتقيق املزيد من الوضوح على صعيد اآلراء 
لتعديالت واإلجراء الواجب أن يتبع يف معاجلة التعديالت املقترحة املوضوعية حول املقترحات املتعلقة با

وتبعا لذلك، اتفق الفريق العامل . وذلك إلنارة السبيل أمام الفريق العامل أثناء الدورة العاشرة للجمعية
 على إضافة صيغة إىل القرار الشامل تتعلق بتعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية األطراف وتدعو هذه
الصيغة إىل وضع تقرير تنظر فيه الدورة العاشرة للجمعية يتعلق ببلورة قواعد إجرائية أو مبادئ إرشادية 
تساعد الفريق العامل يف تصديه للمقترحات املمكنة املقبلة الرامية إىل تعديل نظام روما األساسي أو 

 .القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
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