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  ICC-ASP/8/Res.3 القرار

  بتوافق اآلراء٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦اعتمد يف اجللسة العامة الثامنة املعقودة يف 

ICC-ASP/8/Res.3 

 تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف

  إن مجعية الدول األطراف،

ية سكاا من اإلبادة اجلمعية، وجرائم احلرب، أن كل دولة تتحمل مبفردها مسؤولية محاإذ تضع يف اعتبارها   
واجلرائم ضد اإلنسانية، وأن الضمري اإلنساين ما زال يشعر بصدمة عميقة من جراء األعمال الوحشية اليت ال تتخيل واليت 

ضع حد إلفالت ارتكبت يف أحناء شىت من العامل، وأن احلاجة إىل منع أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اتمع الدويل، وإىل و
  مقتريف هذه اجلرائم من العقاب، هي حاجة مسلم ا اآلن على نطاق واسع، 

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

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

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

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

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

 تثري قلق  املسؤولية األولية اليت يتحملها املنوطون بالواليات الوطنية عن مالحقة أخطر اجلرائم اليتوإذ تشري إىل  
  اتمع الدويل واحلاجة املتزايدة للتعاون من أجل كفالة قدرة النظم القانونية الوطنية على مالحقة هذه اجلرائم،

 على احترامها الستقالل احملكمة القضائي والتزامها بكفالة االحترام لقراراا القضائية وتنفيذ هذه وإذ تؤكد  
  القرارات،

نوفمرب / تشرين الثاين٢املؤرخ  A/RES/64/9بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ر وإذ حتيط علماً مع التقدي  
   واملتعلق باحملكمة وبالقرارات السابقة ذات العالقة اليت اعتمدا اجلمعية العامة لألمم املتحدة،٢٠٠٩

 متثيل للمحكمة يف مقر االحتاد األفريقي يف أديس أبابا،بإنشاء وإذ ترحب   
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  املساعدة اليت قدمها اتمع املدين إىل احملكمة،ق قدرها وإذ تقدر ح 

   بأمهية التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني على صعيد األجهزة التابعة للمحكمة،ووعياً منها  

وإذ تضع يف اعتبارها ضرورة تشجيع مشاركة الدول األطراف واملراقبني والدول اليت ال تتمتع مبركز املراقب   
  شاركة تامة يف دورات مجعية الدول األطراف وضرورة العمل على إبراز دور احملكمة واجلمعية على أوسع نطاق،م

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

لدورة الثامنة، آخذة يف االعتبار اجلمعية دعت يف دورا السابعة احملكمة إىل أن تقدم إليها يف اوإذ تشري إىل أن   
  ،)١( حمدثاً عن اجلوانب القانونية واملالية لتمويل التمثيل القانوين للضحايا أمام احملكمةًتعليقات جلنة امليزانية واملالية، تقريرا

  ،)٢(ايابآراء جلنة امليزانية واملالية بشأن مسألة املساعدة القانونية للتمثيل القانوين للضحوإذ حتيط علماً   

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

  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية واالتفاقات األخرى  -ألف

جلنائية الدولية منذ الدورة العادية السابعة بالدول اليت أصبحت أطرافاً يف نظام روما األساسي للمحكمة اترحب   -١
  الدول اليت ليست أطرافاً يف نظام روما األساسي حىت اآلن إىل أن تصبح أطرافاً فيه يف أقرب وقت ممكن؛وتدعو للجمعية 

  أن تبقي حالة التصديقات قيد االستعراض، وأن ترصد التطورات يف ميدان التشريعات التنفيذية بغية حتقيقتقرر  -٢
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 املؤسسات يف ااالت ذات الصلة؛

ى الصعيد الوطين تنفيذ لاللتزامات املترتبة عليه، بأن التصديق على نظام روما األساسي جيب أن يواكبه علتذكر     -٣
من خالل التشريعات التنفيذية بالذات، وخباصة يف جماالت القانون اجلنائي والقانون املتعلق باإلجراءات اجلنائية والتعاون 

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

                                                      
 ٢٢-١٤روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام  )١(

، الد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/7/Res.3منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب / الثاينتشرين
ICC-ASP/7/Res.3  ١٦، الفقرة. 

 ٢٦- ١٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، الهاي، ) ٢(
  .١٢٦الفقرة ، ٢، الد الثاين، اجلزء باء )ICC-ASP/8/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية ( ٢٠٠٩نوفمرب / الثاينتشرين
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 ٧ و٦الدول، بالنظر خاصة إىل املبدأ األساسي املتمثل يف التكامل، على أن تدرج اجلرائم املبينة يف املواد تشجع     -٤
العقاب، وأن تفرض واليتها عليها، وأن تضمن  من نظام روما األساسي يف قوانينها الوطنية بوصفها جرائم تستوجب ٨و

  التنفيذ الفعال هلذه القوانني؛ 

الدول  على التعاون بنيوتشجع بضرورة التقيد بااللتزامات التعاهدية املنبثقة عن نظام روما األساسي تسلم     -٥
  األطراف يف نظام روما األساسي السيما يف احلاالت اليت يكون فيها موضعاً للتحدي؛

التكامل وباستكشاف االقتراحات املقدمة من الدول األطراف على مواصلة مناقشة املسائل املتصلة مببدأ تشجع     -٦
  ؛ "التكامل اإلجيايب"الدول األطراف بوصفها من 

 يدتؤ، و)١( بتقرير املكتب املتعلق بتنفيذ خطة العمل لتحقيق عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه تنفيذاً كامالًترحب  -٧
 إىل املكتب أن يواصل رصد تنفيذ هذه اخلطة أن يقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية تطلبو التوصيات الواردة يف التقرير 

  أثناء دورا التاسعة؛

 تدعوبالدول األطراف اليت أصبحت طرفاً يف االتفاق بشأن امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية وترحب   -٨
طرافاً حىت اآلن يف هذا االتفاق إىل أن تصبح أطرافاً فيه على سبيل األولوية وأن تدرجه يف تشريعاا الدول اليت ليست أ

  الوطنية حسب االقتضاء؛

االتفاق بشأن امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية واملمارسة الدولية يقضيان بإعفاء املرتبات  بأنتذكّر   -٩
 الدول اليت ليست أطرافا حىت وتطلب إىلاحملكمة ملسؤوليها وموظفيها من الضرائب الوطنية واألجور والبدالت اليت تدفعها 

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

  احملكمة، أو تعفيهم بأي شكل آخر من الضريبة على الدخل فيما يتعلق باملدفوعات اليت تؤدى لرعاياها؛

ع ا  على التزامات الدول األطراف بأن حتترم يف أقاليمها تلك االمتيازات واحلصانات اليت تتمتتعيد التأكيد  -١٠
احملكمة واليت يقتضيها حتقيقها ملقاصدها وتناشد كافة الدول اليت ليست أطرافا يف االتفاق بشأن امتيازات وحصانات 
احملكمة اجلنائية الدولية واليت توجد فيها ممتلكات وأصول احملكمة وسائر اجلهات اليت تنقل عن طريقها تلك املمتلكات 

  وأصوهلا من التفتيش واملصادرة ووضع اليد ومن أي شكل أخر من أشكال التدخل؛واألصول، أن حتمي ممتلكات احملكمة 

  بناء املؤسسة  -باء

 بالبيانات اليت قدمها إىل مجعية الدول األطراف رؤساء أجهزة احملكمة، مبن فيهم الرئيس واملدعي العام حتيط علما  -١١
لضحايا ورئيس جلنة امليزانية واملالية، ورئيس جلنة املراقبة واملسجل، فضالً عن رئيسة جملس إدارة الصندوق االستئماين ل

  املعنية باملباين الدائمة؛

                                                      
تقرير املكتب بشأن خطة العمل لتحقيق العاملية وتنفيذ نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية تنفيذاً كامالً )  ٣(

ICC-ASP/8/23).( 
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ما حتقق، بفضل تفاين موظفيها، من التقدم الكبري الذي أحرزته احملكمة على صعيد حتليالا االرتياح  تالحظ مع  -١٢
ت إليها من قبل الدول األطراف أو من قبل جملس األمن التابع وحتقيقاا وإجراءاا القضائية فيما يتعلق بشتى احلاالت اليت أحيل

  ؛)١(لألمم املتحدة

 باخلربة اليت اكتسبتها بالفعل املنظمات الدولية األخرى ذات العالقة يف مواجهة التحديات التشغيلية حتيط علماً  -١٣
 احملكمة إىل اإلحاطة علما باملمارسات املتبعة وتدعو، املماثلة ملا تواجهه احملكمة وتكرر التعبري عن احترامها الستقاللية احملكمة

  يف سائر املنظمات الدولية واحملاكم ذات العالقة؛

 احملكمة على مواصلة احلوار مع احملاكم الدولية األخرى للمساعدة فيما تقوم به من ختطيط للقضايا املتبقية تشجع  -١٤
   األطراف؛ وأن تقدم تقريراً بشأن هذا احلوار إىل مجعية الدول

   من نظام روما األساسي؛ ٣٦أمهية انتخاب القضاة ذوي املؤهالت العالية دون سواهم وفقا للمادة على تشدد   -١٥

، أن يراعي عند الشروع يف التحقيق خطورة ٥٣من املادة ) ج(١ إىل أن على املدعي العام، مبوجب الفقرة وإذ تشري   -١٦
ظر أيضاً فيما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو لالعتقاد بأن إجراء حتقيق لن خيدم اجلرمية ومصاحل اين عليهم، وأن ين

  مصاحل العدالة؛

باملشاورات اليت جيريها مكتب املدعي العام بشأن إستراتيجية اإلدعاء مع الدول، واملنظمات الدولية واتمع  حتيط علماً  -١٧
ملشاورات بشأن ورقات السياسات واملبادئ التوجيهية املتعلقة باملكتب  مكتب املدعي العام على مواصلة اوتشجعاملدين، 

  وأن حييط مجعية الدول األطراف علماً بالتطورات؛  ]بوصفها عالمة مستمرة للشفافية،[

 باجلهود اليت تبذهلا املسجلة يف سبيل التخفيف من املخاطر اليت تواجهها احملكمة فيما يتصل حتيط علماً مع التقدير  -١٨
احملكمة على مواصلة االستفادة املثلى وتشجع ، )٢(مبكاتبها امليدانية وتعزيز العمليات امليدانية بغية إضفاء املزيد من الفعالية عليها

  من مكاتبها امليدانية بغية تأمني استمرار العمل املهم الذي تقوم به احملكمة وتأثريها يف البلدان اليت تشهد مثل هذا العمل؛

أمهية العمل الذي ينجزه املوظفون املوجودون يف امليدان التابعون للمحكمة يف مناخ متسم بالصعوبة بتسلم    -١٩
   لتفاين هؤالء املوظفني يف سبيل اجناز املهمة املنوطة باحملكمة؛وتعرب عن تقديرهاوالتشعب 

تواصل ائمة احملامني ومن مثة  احلاجة إىل حتسني التوازن بني اجلنسني والتمثيل جلغرايف العادل خبصوص قتالحظ  -٢٠
من القواعد اإلجرائية وقواعد ) ٢(٢١ طلبات االنضمام إىل قائمة احملامني املوضوعة وفقا للشرط الوارد يف القاعدة تشجيع

 اإلثبات وذلك بغرض تأمني التمثيل اجلغرايف العادل بوجه خاص والتوازن اجلغرايف فضال عن اخلربة القانونية بقضايا حمددة مثل
  العنف ضد املرأة أو الطفل، حبسب االقتضاء؛

                                                      
 .)٢٠٠٥ (١٥٩٣من التابع لألمم املتحدة  قرار جملس األ)٤(    
  ).ICC-ASP/8/33 (٢٠١٠ تقرير احملكمة بشأن تعزيز العمليات امليدانية لقلم احملكمة بالنسبة لعام )٥(    
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حتيط علما بالعمل املهم الذي أجنزته اهليئات التمثيلية للمحامني أو للرابطات القانونية مبا فيها أي رابطة قانونية   -٢١
   من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛٢٠ من القاعدة ٣دولية ذات صلة بالقاعدة الفرعية 

 املقدم من احملكمة إىل مجعية الدول )١("طرائق بديلة لتقييم العوز: املساعدة القانونية"التقرير املعنون  بحتيط علماً  -٢٢
 احملكمة إىل تقدمي تقرير إىل مجعية الدول األطراف يف دورا العاشرة عن وتدعوالتوصيات الواردة به، وتؤيد األطراف، 

  ز املوافقة على تقدمي املساعدة القانونية يف حالة جتاوزها؛ استصواب وضع عتبات مطلقة للممتلكات اليت ال جيو

 باحلوار البناء بني احملكمة وبني الدول األطراف بشأن قضية املساعدة القانونية املقدمة يف سبيل التمثيل ترحب  -٢٣
واملالية لتمويل التمثيل القانوين اجلوانب القانونية : تقرير احملكمة بشأن املساعدة القضائية" بوحتيط علماً القانوين للضحايا؛ 

 وتضع يف )٢(الذي قدمته احملكمة إىل مجعية الدول األطراف واالستنتاجات اليت تضمنها ذلك التقرير" للضحايا أمام احملكمة
اعدة اعتبارها أن دورة قضائية بكاملها مبا فيها مرحلة التحضريات مل تنته بعد وأنه جيري حاليا رسم السياسة املتصلة باملس

  القانونية املقدمة يف سبيل التمثيل القانوين للضحايا أمام احملكمة؛

 بتفسري احملكمة املتعلق باألساس القانوين لتمويل التمثيل القانوين للضحايا، وتوافق على أن من الضرورة حتيط علما  -٢٤
 التقييم الراهن للعوز بالنسبة وتؤيدة مبكان متويل التمثيل القانوين للضحايا املعوزين بغية إعمال حقوقهم يف املشارك

  للضحايا؛ 

 املوقف املتخذ يف تقرير احملكمة والداعي إىل أن تعني فرقة قانونية واحدة، ما أمكن، حبسب كل قضية أثناء تساند  -٢٥
  مرحلة احملاكمة؛

يني واحملامني اخلارجيني  احملكمة إىل فتح باب احلوار مع الدول األطراف يف سبيل استخدام احملامني الداخلتدعو  -٢٦
 إىل وتطلبوحتليل التكاليف املنقحة لكال اخليارين، أخذا بعني االعتبار تعليقات جلنة امليزانية واملالية يف دورا الثالثة عشرة 

امني احملكمة أن تقدم إىل اجلمعية يف دورا التاسعة تقريرا حمدثا عن مقارنة جتري بني استخدام احملامني الداخليني واحمل
  اخلارجيني مبا يف ذلك حتليل للتكاليف املنقحة؛ 

 على العمل املهم الذي أجنزه مكتب االتصال يف نيويورك التابع للمحكمة والذي يسمح بقيام تبادل وتعاون تثين  -٢٧
 فعال، وتعبر منتظمني وفعالني بني احملكمة وبني األمم املتحدة وعلى سري عمل املكتب والفريق العامل يف نيويورك بشكل

 بتقدمي احملكمة معلومات مفصلة وشاملة إىل مجعية الدول األطراف حول وترحبعن دعمها الكامل لعمل مكتب االتصال؛ 
  سري أعمال مكتب االتصال يف نيويورك كجزء من التقرير عن أنشطة احملكمة؛

 احملكمة أن تقدم تقريراً إىل وتطلب إىلإنشاء مكتب اتصال للمحكمة يف مقر االحتاد األفريقي يف أديس أبابا تقرر   -٢٨
  مجعية الدول األطراف بشأن تنفيذ هذا القرار يف دورا القادمة؛

                                                      
  )٦(  

ICC-ASP/8/24.
   

)٧( ICC-ASP/8/25. 
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  ؛)١( بتقدمي التقرير اخلامس للمحكمة إىل اجلمعية العامة التابعة لألمم املتحدةترحب  -٢٩

بأمهية العمل الذي تنجزه أمانة مجعية الدول األطراف وتكرر القول بأن العالقات بني األمانة وسائر أجهزة تسلم   -٣٠
-ICCاحملكمة تنظمها مبادئ التعاون والتشارك وحشد املوارد وإسداء اخلدمات، على حنو ما هو مبني يف املرفق بالقرار 

ASP/2/Res.3 ببحث فيها املسائل  مبشاركة مدير أمانة مجعية الدولوترحاألطراف يف اجتماعات جملس التنسيق اليت ت 
  ذات االهتمام املشترك؛

 باجلهود اليت تبذهلا احملكمة يف سبيل تنفيذ مبدأ احملكمة الواحدة من خالل القيام بتنسيق أنشطة احملكمة بني ترحب  -٣١
 احملكمة وتشجعستقالهلا مبقتضى النظام األساسي، خمتلف أجهزا على مجيع املستويات، وذلك يف كنف االحترام الالزم ال

على اختاذ كافة اخلطوات الالزمة لتنفيذ مبدأ احملكمة الواحدة تنفيذا كامال، يف مجلة أمور، بغية كفالة الشفافية الكاملة 
   الرشيدة واإلدارة السليمة؛مةكواحلو

 جبهود احملكمة يف سبيل تنفيذ ج إستراتيجي يقوم ضاًترحب أي،و)٢( بتقرير احملكمة عن اخلطة اإلستراتيجيةترحب  -٣٢
 )٣("٢٠١٨-٢٠٠٩الغايات واألهداف اإلستراتيجية املنقحة للمحكمة اجلنائية الدولية للفترة "على أساس الوثيقة املعنونة 

داقية عملية  أمهية مصوتؤكد علىوبالتقدم اجلوهري الذي أحرزته احملكمة يف تنفيذ الغايات واألهداف اإلستراتيجية 
التخطيط اإلستراتيجي اليت هلا أثر توجيهي يف حتديد األولويات السنوية للمحكمة وبرامج عملها فضال عن خمصصات 

  امليزانية؛

 احلاجة إىل مواصلة حتسني وتكييف أنشطة التوعية وتشجع احملكمة على زيادة تطوير وتنفيذ اخلطة تؤكد جمدداً  -٣٣
أثار أحد الوفود مسألة اآلثار املترتبة يف امليزانية عن هذه الفقرة من [  يف البلدان املتأثرة، )٤(وعيةاإلستراتيجية املتعلقة بالت

  "]يف حدود املوارد املتاحة"املنطوق وأشار إىل أنه رمبا يكون مستصوبا ذكر عبارة 

وأنه يلزم مزيج مناسب من أن قضية التعريف على نطاق أوسع باحملكمة وبأنشطتها هلا طابع إستراتيجي تعترب     -٣٤
 بالتايل احملكمة، آخذة يف االعتبار املسؤوليات والواليات وتشجعالسياسات والوسائل والطرق ملواجهة هذا التحدي املهم 

املميزة ألجهزا، على تقدمي تقرير بشأن خطة إستراتيجية تشمل احملكمة عامة وتعىن باإلعالم العام إىل الدورة التاسعة 
لدول األطراف فضال عن تعزيز التنسيق الداخلي الذي تقوم به احملكمة لألنشطة املتعلقة باالتصال لتحقيق أقصى جلمعية ا

  الفائدة منها؛

 أن تنفيذ هذه وترى )٥(بالتقرير األخري الذي أعدته احملكمة بشأن اإلستراتيجية املتعلقة بالضحاياحتيط علماً   -٣٥
  ة كربى بالنسبة للمحكمة يف السنوات املقبلة؛اإلستراتيجية يشكل أولوية ذات أمهي

                                                      
 .A/64/356  وثيقة األمم املتحدة)٨(  
 ).ICC-ASP/8/46(  للمحكمة اجلنائية الدوليةتقرير املكتب بشأن عملية التخطيط اإلستراتيجي )٩(
  .، املرفق)ICC-ASP/7/25( التقرير بشأن أنشطة احملكمة )  ١٠(
  ).ICC-ASP/5/12( اخلطة اإلستراتيجية للتوعية يف احملكمة اجلنائية الدولية ) ١١(
  ).ICC-ASP/8/45 (بالضحايااملتعلقة  تقرير احملكمة بشأن اإلستراتيجية )١٢(
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 أمهية االرتباط واالنسجام بني عملية التخطيط اإلستراتيجي وعملية امليزنة، اليت تعترب حامسة بالنسبة ملصداقية تكرر  -٣٦
لنشط بغية  اإلبقاء على مسألة موقع أنشطة احملكمة قيد االستعراض اوتقررواستدامة النهج اإلستراتيجي األطول أجالً، 

 أن يوىل وتطلبمساعدة احملكمة يف الوقت املناسب على صياغة إستراتيجية تعتمد على اإلعداد املالئم واخلربة العملية؛ 
االهتمام الواجب للظروف املتغرية والقضايا الناشئة اهلامة اليت ينبغي النظر فيها عند تكييف اخلطة اإلستراتيجية من أجل 

 بأن تواصل احملكمة احلوار البناء مع املكتب بشأن عملية التخطيط وتوصية التحديات اجلديدة، متكني احملكمة من مواجه
 إىل احملكمة أن تقدم إىل وتطلباإلستراتيجي مبا يف ذلك اإلستراتيجية املتعلقة بالضحايا وخمتلف أبعادها ذات األولوية، 

  تصلة بعملية التخطيط اإلستراتيجي ومكوناا؛ الدورة املقبلة للجمعية معلومات حمدثة عن مجيع األنشطة امل

 باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا احملكمة يف جمال تعيني املوظفني، سعيا إلقرار التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن ترحب  -٣٧
ايا حمددة تشمل بني اجلنسني وبلوغ أعلى مستويات الفعالية والكفاءة والرتاهة فضال عن السعي الكتشاف ذوي اخلربة بقض

  على سبيل الذكر ال احلصر اإلصابة بالصدمات والعنف الذي ميارس ضد املرأة أو الطفل؛

 على أمهية التحاور بني احملكمة ومكتب مجعية الدول األطراف بشأن تأمني التمثيل اجلغرايف العادل والتوازن تشدد  -٣٨
استبانة إ املكتب مبواصلة العمل مع احملكمة يف سبيل وتوصي )١(تب بتقرير املكوترحببني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني 

السبل الكفيلة بتحسني التمثيل اجلغرايف العادل والعمل على زيادة تعيني واستبقاء املرأة يف الوظائف الفنية العليا وذلك دون 
 عن إبقاء قضية التمثيل اجلغرايف املساس بأي مناقشات جترى مستقبال بشأن مالءمة النموذج احلايل أو عدم مالءمته فضال

  العادل والتوازن بني اجلنسني قيد االستعراض وتقدمي تقرير ذا اخلصوص إىل الدورة التاسعة للجمعية؛

 باألنشطة الرامية على تعزيز التكامل ونظام العدالة الدولية، مثل برنامج الزمالة والزائرين الفنيني التابع ترحب  -٣٩
 مشروع األدوات القانونية الذي يستهدف تزويد املستخدمني باملعلومات القانونية والتعليقات للمحكمة، فضالً عن

والربامج الالزمة للعمل على الوجه الفعال يف ميدان القانون اجلنائي الدويل فيسهم بذلك مسامهة كبرية يف تعزيز القانون 
 الدول على تقدمي تربعات لدعم وتشجعاإلفالت من العقاب، اجلنائي الدويل والعدالة وميكّن على هذا النحو من مكافحة 

   احملكمة على االستمرار يف حتديث قاعدة بياناا؛ وتشجع أيضاًهذه األنشطة 

  ٧الذي قررت اجلمعية العامة مبوجبه تعديل الفقرة  A/RES/63/259 بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ترحب  -٤٠
 من نظام املعاشات التقاعدية ١ من املادة ٥شات التقاعدية لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية، والفقرة  من نظام املعا١من املادة 

لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا لضمان عدم تلقي قاض سابق يف أي من 
  ا قاضيا باحملكمة اجلنائية الدولية؛هذه احملاكم معاشا يف الوقت الذي يعمل فيه أيض

  

  

                                                      
ير املكتب بشأن التوزيع اجلغرايف العادل واملساواة بني اجلنسني يف جمال التوظيف باحملكمة اجلنائية الدولية  تقر)١٣(
)ICC-ASP/8/47(. 
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  مجعية الدول األطراف  -جيم

 لألمني العام لألمم املتحدة لتيسري انعقاد اإلستئنافني األول والثاين للدورة السابعة جلمعية الدول تعرب عن تقديرها  -٤١
 التفاق التعاون بني األمم املتحدة  إىل مواصلة تقدمي هذه املساعدة للمحكمة وفقاً وتتطلعاألطراف يف مقر األمم املتحدة

  واحملكمة؛

  ؛)١(بآخر تقرير عن أنشطة احملكمة قُدم إىل مجعية الدول األطرافحتيط علماً   -٤٢

تناشد الدول و املنظمات الدولية و األفراد و الشركات و غريها من الكيانات أن تسهم يف الوقت املناسب و   -٤٣
 متكني اقل البلدان منواً و غريها من الدول النامية من املشاركة يف الدورة السنوية طوعاً يف الصندوق االستئماين من اجل

   للجهات اليت قدمت بالفعل هذه املسامهة؛وتعرب عن تقديرهاجلمعية الدول األطراف 

ئماين الدول واملنظمات الدولية واألفراد والشركات وغريها من الكيانات أن تتربع لفائدة الصندوق االستتناشد   -٤٤
   لكل اجلهات اليت تربعت بالفعل؛وتعرب عن تقديرها

تقديرها لس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا وأمانة الصندوق االستئماين للضحايا ملواصلة تعرب عن   -٤٥
الدويل، مبا يف ألمانة على مواصلة تعزيز حوارها اجلاري مع قلم احملكمة واتمع تشجع االتزامهم باحلد من معاناة الضحايا و

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

 كافة الدول األطراف يف نظام روما األساسي على حتث املوارد املالية وأمهية تزويد احملكمة مبا يلزم منتشدد على   -٤٦
أن حتول اشتراكاا املقررة بالكامل ويف املوعد احملدد هلا، أو يف حالة وجود متأخرات مستحقة عليها سابقاً، أن تسدد هذه 

ن النظام املايل والقواعد املالية وغريها من  م١-١٠٥ من نظام روما األساسي، والقاعدة ١١٥املتأخرات فوراً وفقاً للمادة 
  القرارات ذات الصلة اليت اختذا مجعية الدول األطراف؛

وتعرب عن الدول واملنظمات الدولية واألفراد والشركات وغريها من الكيانات أن تتربع لفائدة احملكمة تناشد   -٤٧
   لكل اجلهات اليت تربعت بالفعل؛تقديرها

أن على املكتب أن يواصل استعراض حالة تقرر و) ٢(رير املكتب عن متأخرات الدول األطرافبتقحتيط علماً   -٤٨
املدفوعات املتلقاة خالل السنة املالية للمحكمة وأن تنظر يف التدابري اإلضافية لتشجيع الدول األطراف على تسديد 

  املدفوعات، حسب االقتضاء، ومباشرة احلوار معها لتسديد املتأخرات؛

  

                                                      
)١٤  (

ICC-ASP/8/40. 
)١٥( ICC-ASP/8/41.  
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من أمانة مجعية الدول األطراف إبالغ الدول األطراف دورياً بأمساء الدول اليت استعادت حقوقها يف ترجو   -٤٩
  التصويت يف أعقاب تسديدها ملا عليها من املتأخرات؛

املكتب إىل إنشاء ما يراه مالئماً من اآلليات وتقدمي تدعو  بعمل املكتب وفريقيه العاملني غري الرمسيني وترحب  -٥٠
  تقرير عن ذلك إىل مجعية الدول األطراف يتضمن نتائج أعماهلما؛

   املكتب إىل مواصلة هذه اجلهود؛ تدعوجبهود املكتب لكفالة التواصل والتعاون بني هيئاته الفرعية وترحب أيضاً   -٥١

  ل أعضاء اللجنة؛على استقالتؤكد جمدداً بأمهية العمل الذي أجنزته جلنة امليزانية واملالية وحتيط علماً   -٥٢

بطلب جلنة امليزانية واملالية أن تقدم احملكمة تقريراً لكي تنظر فيه يف دورا الرابعة عشرة بشأن التدابري ترحب    -٥٣
اليت تتخذها احملكمة لزيادة وضوح مسؤوليات أجهزا املختلفة من أجل مواصلة احلوار بني احملكمة والدول األطراف بشأن 

  هذه املسألة؛

 للجنة امليزانية واملالية، تكون هذه اللجنة هي املسؤولة عن الفحص التقين ألي )١( بأنه، وفقاً للنظام الداخليتذكر  -٥٤
 أمهية كفالة أن متثَّل جلنة امليزانية واملالية يف كافة على تؤكدوثيقة تقدم إىل اجلمعية وتتضمن آثاراً مالية أو آثاراً يف امليزانية و

األمانة أن تعمد، تطلب إىل  اليت جتريها مجعية الدول األطراف واليت جيري خالهلا النظر يف تلك الوثائق ومراحل املداوالت
  هي وجلنة امليزانية واملالية، إىل وضع الترتيبات الالزمة لذلك؛

، ودورا ٢٠١٠أبريل/ نيسان٢٣إىل  ١٩أن تعقد جلنة امليزانية واملالية دورا الرابعة عشرة يف الفترة من تقرر   -٥٥
  ؛٢٠١٠أغسطس / آب٣١ إىل  ٢٣ اخلامسة عشرة يف الفترة من

مارس / آذار٢٥ إىل ٢٢أن تعقد مجعية الدول األطراف دورا الثامنة املستأنفة يف نيويورك يف الفترة من تقرر   -٥٦
  ؛٢٠١٠

اف دورا التاسعة يف ستعقد مجعية الدول األطر ،ICC-ASP/6/Res.2 من القرار ٦٣بأنه وفقا للفقرة تذكر   -٥٧
 وسيحدد ٢٠١٠ديسمرب /كانون األولمخسة أيام عمل يف أقرب وقت ممكن يف أن تعقد هذه الدورة لفترة وتقرر نيويورك، 

  املكتب املوعد احملدد للدورة؛

ستعقد مجعية الدول األطراف دورا العاشرة يف  ،ICC-ASP/6/Res.2 من القرار ٦٣بأنه وفقا للفقرة تذكر    -٥٨
  .أن تعقد دورا العاشرة املستأنفة يف نيويورك من أجل انتخاب ستة قضاة وتعيني رئيس هليئة اإلدعاءوتقرر الهاي، 

________________________  

                                                      
 ١٢-٨ ،نيويورك، ثانيةالروما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطـراف يف نظام  )١٦(
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