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 ICC-ASP/5/Res.1القرار 

 
  بتوافق اآلراء٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول١املعتمد يف اجللسة العامة السابعة املعقودة يف 

 
ICC-ASP/5/Res.1 

 املباين الدائمة
 إن مجعية الدول األطراف، 

أن احملكمة مؤسسة قضائية دائمة وأهنا تتطلب بصفتها " الذي أكد ،ICC-ASP/4/Res.2إىل القرار إذ تشري  
هذه مبان  دائمة عملية متكنها من أداء واجباهتا بصورة فعالة وتعكس أمهية احملكمة بالنسبة إىل مكافحة اإلفالت من 

 من تقرير اللجنة عن أعمال ٨٦أخذا  بعني االعتبار توصية جلنة امليزانية واملالية الواردة يف الفقرة "، وأوصى "العقاب
، بأن يبقي مكتب اجلمعية واللجنة هذه املسألة قيد النظر وبأن يقدما تقريرا  إىل (ICC-ASP/4/27)دورهتا اخلامسة 

 ؛)١("الدورة اخلامسة جلمعية الدول األطراف بشأن مسألة املباين الدائمة للمحكمة

البقاء يف ) ١: (كمة بصورة دائمة كانت قيد النظر أال وهيأن خيارات ثالثة تتعلق بإيواء احملوإذ تشري إىل  
تشييد مبان  ) ٣(االنتقال إىل مباين احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة؛ و) ٢(؛ )مبىن اآلرك(املوقع احلايل 

 حمددة الغرض يف موقع الكساندر كازيرن؛

ملضيفة والذي وفر مبان  بدون مقابل لغاية عام إىل العرض األصلي املقدم من الدولة اوإذ تشري كذلك  
/  كانون الثاين٢٥ والعرض اإلضايف املقدم من الدولة املضيفة كما هو منصوص عليه يف الرسالة املؤرخة ٢٠١٢

 )٢( من وزير الشؤون اخلارجية للدولة املضيفة إىل رئيس مجعية الدول األطراف؛٢٠٠٦يناير 

، الذي يشري إىل التقرير (ICC-ASP/5/29) )٣(عن املباين الدائمة للمحكمةبتقرير املكتب وإذ حتيط علما   
املؤقت غري الرمسي عن املباين الدائمة، والذي مييل إىل اخللوص إىل أن اخليار الثالث قد يوفر املرونة األكرب من حيث 

 التخطيط والتكاليف؛

شىت أصحاب املصلحة من حيث الطابع على أن املفروض أن تفي املباين الدائمة باحتياجات وإذ تشدد  
والقابلية للتكييف واألمن والطابع ) على صعيد عملية التشييد وتطبيق التكاليف على السواء(الوظيفي واملرونة 

 واهلوية وأن املفروض أن يعكس التصميم هذه املتطلبات؛

 ؛)٣( والسابعة)٢(سادسة تقارير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورتيها الوإذ تضع يف اعتبارها 

ـ   ــــــــ
 تشرين    ٢٨الوثائق الرسيمة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة، الهاي،                     )١(

 .اجلزء الثالث  ،ICC-ASP/4/32)منشور احملكمة اجلنائية الدولية،        ( ٢٠٠٥ديسمرب   / كانون األول   ٣ �نوفمرب    /الثاين 
٢٦ائق الرسيمة جلمعية الدول األطـراف يف نظام رومـا األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة املستأنفة، نيويورك،                    الوث )٢(

 .املرفق الرابع   ،ICC-ASP/4/37)منشور احملكمة اجلنائية الدولية،        ( ٢٠٠٦يناير   / كانون الثاين   ٢٧-
)   ٣( ICC-ASP/5/29. 
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 ؛)٥( والسابعة)٤(رير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورتيها السادسة تقاوإذ تضع يف اعتبارها 

من احملكمة اجلنائية الدولية أن تركز اآلن، دون املساس مبا ختتص به اجلمعية من اختاذ قرار ترجو  -١
ة  دون سواه، املتعلق مببان  حمدد٣هنائي بشأن املكان الذي سيؤوي احملكمة بصورة دائمة، على اخليار 

 الغرض تقام يف موقع ألكساندر كازيرن، وذلك لتمكني اجلمعية من اختاذ قرار مستنري يف دورهتا املقبلة؛
 
 :، ما يلي٢٠٠٧احملكمة، تيسريا  الستعراض جتريه جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا الثامنة عام تطلب إىل  -٢

ملفصل الذي سينطوي على متطلبات االنتهاء يف أقرب وقت ممكن من إعداد املوجز الفن ي ا )أ
 املستعمل ومقتضيات األمن مبا يعكس املرونة إزاء مستويات التوظيف؛

 القيام، بالتشاور مع الدولة املضيفة، بإعداد تقديرات لتكلفة املشروع؛ )ب

القيام، بالتشاور مع الدولة املضيفة، بإعداد جدول زمين مؤقت ينطوي على املقررات الرئيسية  )ج
جب أن تتخذ وملخص لقضييت التخطيط والترخيص واستراتيجية للتخطيط تتعلق باملوقع الوا

 تبني النهوج النموذجية املمكنة اليت حتدد القابلية للتكييف؛

الدولة املضيفة، تسهيال  لالستعراض الذي جتريه جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا الثامنة لعام تطلب إىل  -٣
 إضافية خبصوص العروض املالية واملتعلقة بقطعة األرض اليت يتضمنها عرض الدولة املضيفة ، تقدمي معلومات٢٠٠٧

اإلضايف، مبا يف ذلك اخليارات املمكنة والنهوج الالزمة إلدارة القرض املقترح، وأية قضايا قانونية أخرى تتعلق 
ا أن تكون موضوع عقد يربم بني الدولة بفصل ملكية األرض عن املباين املقترحة وغري ذلك من املسائل اليت من شأهن

 املضيفة واحملكمة؛

 وأن حيدد الثغرات أو غري ذلك من ٣ و٢املكتب أن يستعرض املعلومات املطلوبة يف الفقرتني تطلب إىل  -٤
 اجلوانب الواجب أن هتتم هبا احملكمة والدولة املضيفة وذلك لتكون املعلومات كاملة وترقى إىل املستوى املطلوب؛

 الدولة املضيفة أن تقوم، بالتشاور مع املكتب ومع احملكمة، باقتراح اإلطار واملعايري والبارامترات تطلب إىل -٥
القانونية والطرائق الواجب أن تتوخى فيما يتعلق مبنافسة دولية لوضع تصميم هندسي معماري، مبا يف ذلك أية 

 معايري لالختيار األويل ولعملية االختيار هذه؛

أن يأذن بالشروع يف الوالية ، ٥ و٣ و٢ املكتب، إن هو اقتنع باملعلومات املقدمة يف إطار الفقرات نحمت -٦
 عملية اختيار أويل دولية للمهندسني املعماريني اليت ستتوالها الدولة املضيفة؛

 

ـ    ــــــــــ

 تشرين   ٢٣ائية الدولية، الدورة اخلامسة، الهاي،       الوثائق الرسيمة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلن           )٤(
 ).أ (٦ � دال  �اجلزء الثاين     ،ICC-ASP/5/32)منشور احملكمة اجلنائية الدولية،        ( ٢٠٠٦ديسمرب   / كانون األول   ١ �نوفمرب    /الثاين 

 تشرين   ٢٣رة اخلامسة، الهاي،    الوثائق الرسيمة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدو              )٥(
 ).ب (٦ � دال  �اجلزء الثاين     ،ICC-ASP/5/32)منشور احملكمة اجلنائية الدولية،        ( ٢٠٠٦ديسمرب   / كانون األول   ١ �نوفمرب    /الثاين 
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املكتب أن يقوم، بالتشاور مع احملكمة ومع الدولة املضيفة، بإعداد خيارات هليكل خيص إدارة تطلب إىل  -٧
 دد األدوار واملسؤوليات املنوطة بكل من اجلمعية واحملكمة والدولة املضيفة؛املشروع وحي

املكتب أن يعد خيارات ملشاركة مجعية الدول األطراف مشاركة فع الة يف مشاريع هياكل تطلب إىل  -٨
 اإلدارة واإلشراف؛

كمة يف إطار إىل الربنامج احملكمة أن تضع هيكال  إلدارة املشروع وتوفر له املوظفني ضمن احملتطلب إىل  -٩
 )٦(؛٢٠٠٧ من امليزانية الربناجمية املقترحة لعام ٥٢٠٠

 .املكتب على أن يستخدم خرباء من الدول األطراف يف الوفاء بواليته مبوجب هذا القرارتشجع  -١٠

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ    ــــــــــــ
 تشرين   ٢٣اسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة، الهاي،         الوثائق الرسيمة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األس         )٦(

 .٥ � دال  �اجلزء الثاين     ،ICC-ASP/5/32)منشور احملكمة اجلنائية الدولية،        ( ٢٠٠٦ديسمرب   / كانون األول   ١ �نوفمرب    /الثاين 
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 ICC-ASP/5/Res.2القرار 

 
  بتوافق اآلراء٢٠٠٦ديسمرب /ول كانون األ١املعتمد يف اجللسة العامة السابعة املعقودة يف 

 
ICC-ASP/5/Res.2 

 عملية التخطيط االستراتيجي للمحكمة
 

 إن مجعية الدول األطراف، 
 اليت رحبت مبقتضاها مجعية الدول األطراف ICC-ASP/4/Res.4 من منطوق القرار ١٢إىل الفقرة إذ تشري  

 إىل االضطالع هبذه العملية مبعية املكتب،بانطالق عملية التخطيط االستراتيجي للمحكمة ودعت احملكمة 

  ،)١(اخلطة االستراتيجية اليت وضعتها احملكمةوإذ تضع يف اعتبارها  

 اخلطة االستراتيجية للتوعية واخلطة املكرسة لتكنولوجيات املعلومات واالتصال وإذ تضع يف اعتبارها أيضا  
 عاء اليت قدمها املدعي العام أثناء جلسيت استماع علنيتني،، فضال  عن استراتيجية االد)٢(اللتني أعدهتما احملكمة

 تقرير املكتب عن احلوار الذي استهل  مع احملكمة بشأن اخلطة االستراتيجية،وإذ تضع يف اعتبارها  

 للعملية اجلارية والتفاعلية املتمثلة يف صياغة هذه اخلطة، ومراعاة منها 

تها احملكمة من أجل إرساء خطة استراتيجية، وخطة استراتيجية باجلهود اليت بذلحتيط علما  مع التقدير  -١
للتوعية واستراتيجية مكرسة لتكنولوجيات املعلومات واالتصال، فضال  عن  اجلهود اليت بذهلا حىت اآلن املدعي العام 

 يف سبيل إرساء خطة لالدعاء؛

 االستراتيجية؛ احملكمة إىل تعميق احلوار الذي استهلته مع املكتب بشأن اخلطة تدعو -٢

بأن يركز هذا احلوار على التنفيذ امللموس للخطة االستراتيجية وأن يشمـل، على سبيل الذكـر توصي  -٣
ال احلصر، قضايا جامعة مثل موقع أنشطة احملكمة، وموقف الضحايا، وأنشطة احملكمة يف جمال التوعية واالتصال، 

 والعالقة بني اخلطة االستراتيجية وامليزانية؛

دعوة احملكمة إىل أن تقدم إىل الدورة املقبلة جلمعية الدول األطراف تقريرا  حمدثا  عن اخلطة  تقرر -٤
 .االستراتيجية يف ضوء احلوار الذي يدور مع املكتب

ـ    ـــــــــــ
 )١( ICC-ASP/5/6. 
 )٢( ICC-ASP/5/12. 
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 ICC-ASP/5/Res.3القرار 

 
  بتوافق اآلراء٢٠٠٦ديسمرب / األول كانون١املعتمد يف اجللسة العامة املعقودة يف 

 
ICC-ASP/5/Res.3 

 تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف
 

 إن مجعية الدول األطراف، 

أن كل دولة مبفردها تتجمل مسؤولية محاية سكاهنا من اإلبادة اجلماعية، وجرائم إذ تضع يف اعتبارها  
الضمري اإلنساين مل يزل يشعر بصدمة عميقة من جر اء األعمال الوحشية اليت احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية، وأن 

ال ت تخيل واليت ارتكبت يف خمتلف أحناء العامل، وأن احلاجة إىل منع أخطر اجلرائم اليت تقلق اجملتمع الدويل، وإىل 
  واسع،وضع حد   إلفالت مقتريف هذه اجلرائم من العقاب، هي حاجة مسل م هبا اآلن على نطاق

بأن احملكمة اجلنائية الدولية أداة أساسية من أدوات تعزيز االحترام للقانون اإلنساين الدويل واقتناعا  منها  
وحقوق اإلنسان، تسهم على هذا النحو يف ضمان احلرية واألمن والعدالة وسيادة القانون ويف منع الرتاعات 

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

بأن السلم الدائمة ال ميكن إقرارها دون عدل وأن السلم والعدل مها على هذا النحو واقتناعا  منها كذلك 
 شرطان تكميلي ان،

العدالة ومكافحة اإلفالت من العقاب أمران ال ينفصالن وجيب أن يبقيا ال  منها أيضا  بأن واقتناعا  
 منفصلني وأن من األساسي يف هذا الشأن التقي د على الصعيد العاملي بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،

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

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

 نطاق،

 باملخاطر احملتمل أن يواجهها املوظفون التابعون للمحكمة العاملون يف امليدان،ووعيا منها  

 يف مساعدة احملكمة وأجهزهتا من خالل اإلشراف اإلداري وغريه من التدابري املالئمة، على ورغبة منها 
 االضطالع باملهام املسندة إليها،
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 ة اجلنائية الدولية واالتفاقات األخرىنظام روما األساسي للمحكم -ألف

بالدول اليت أصبحت أطرافا  يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية منذ الدورة العادية ترحب  -١
الدول اليت ليست أطرافا حىت اآلن يف نظام روما األساسي إىل أن تصبح أطرافا فيه يف أقرب وتدعو الرابعة للجمعية 

 وقت ممكن؛

 أن تبقي حالة التصديقات قيد االستعراض املتواصل، وأن ترصد التطورات يف ميدان التشريعات قررت -٢
التنفيذية بغية حتقيق أمور منها تسهيل توفري املساعدة التقنية املمكن أن تطلبها الدول األطراف يف نظام روما 

 األخرى أو من املؤسسات يف اجملاالت األساسي، أو الدول الراغبة يف أن تصبح أطراف فيه، من الدول األطراف
حتقيقا  لتلك الغاية، اعتماد وتنفيذ خطة العمل لتحقيق عاملية نظام روما األساسي وتفيذه تنفيذا  وتقرر، ذات الصلة 

 املكتب أن يستعرض تنفيذ خطة العمل والتقدم احملرز صوب حتقيق أهدافها وتطلب إىل )١(كامال املرفقة هبذا القرار
 م تقريرا  عن ذلك إىل اجلمعية يف وقت سابق لدورهتا السادسة؛وأن يقد

 على وجوب احلفاظ على سالمة نظام روما األساسي والتقي د التام بااللتزامات التعاهدية املنبثقة عنه تشدد -٣
ذه  الدول األطراف يف نظام روما األساسي على تبادل املعلومات ودعم ومساعدة بعضها البعض حتقيقا هلوتشج ع

الدول بضرورة تعزيز روح هذا النظام وبواجبها وتذك ر الغاية، خاصة يف احلاالت اليت تتعرض فيها سالمته للخطر 
 التعاون مع احملكمة يف اضطالعها بواليتها؛

 الدول اليت ليست أطرافـا حىت اآلن يف االتفـاق بشـأن امتيازات وحصانـات احملكمة تطلب إىل -٤
تصبح أطرافا فيه على سبيل األولوية وأن تقوم بإدراج ذلك االتفـاق يف تشريعاهتـا الوطنيـة اجلنائية الدولية أن 
 حبسب االقتضاء؛

االتفاق بشأن امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية واملمارسة الدولية يقضيان بإعفاء تذك ر بأن  -٥
 الدول اليت وتطلب إىل وموظفيها من الضرائب الوطنية املرتبات واألجور والبدالت اليت تدفعها احملكمة ملسؤوليها

ليست أطرافا حىت اآلن يف هذا االتفاق أن تتخذ التدابري التشريعية وغريها من التدابري الالزمة، ريثما تصدق على 
املرتبات االتفاق املذكور أو تنضم إليه، الكفيلة بإعفاء رعاياها املوظفني يف احملكمة من ضريبة الدخل الوطنية على 

واألجور والبدالت اليت تدفعها هلم احملكمة، أو جتنبهم بأي شكل آخر اخلضوع للضريبة على الدخل فيما يتعلق 
 باملدفوعات اليت ت ؤد ى هلم؛

باختتام املفاوضات بني احملكمة وبني الدولة املضيفة بشأن مشروع اتفاق املقر بني احملكمة وبني ترحب  -٥٦
 رئيس احملكمة أن يربم هذا وتطلب إىل )٣(على مشروع االتفاق الذي يرفق نص ه طي  هذاتوافق و )٢(الدولة املضيفة

 االتفاق بالنيابة عن احملكمة يف أقرب وقت ممكن؛

 
 
 

ـ    ـــــــــــ
 .املرفق األول   )١( 

 )٢( ICC-ASP/5/25. 

 .املرفق الثاين     )٣( 
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 بناء املؤسسة -باء

 ؛)٤(طة احملكمة قد م إىل مجعية الدول األطرافبآخر تقرير عن أنشحتيط علما   -٧

 بالبيانات اليت قدمها إىل مجعية الدول األطراف كبار ممثلي احملكمة، مبن فيهم الرئيس واملدعي حتيط علما -٨
 العام واملسجل، فضال  عن رئيسة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا وممثل جلنة امليزانية واملالية؛

حبقيقة أن احملكمة أصبحت، بفضل تفاين موظفيها، عاملة بشكل كامل وتالحظ ا  مع االرتياح حتيط علم -٩
التقدم الكبري الذي أحرزته على صعيد التحليالت والتحقيقات واإلجراءات القضائية فيما يتعلق بشىت احلاالت اليت 

 ؛)٥(ألمم املتحدةأحيلت إىل احملكمة من قبل الدول األعضاء أو من قبل جملس األمن التابع ل

  بتواصل عمل احملكمة وبتعزيز وجودها يف امليدان؛حتيط علما  أيضا  -١٠

من القواعد اإلجرائية وقواعد ) ٢(٢١بقائمة احملامني اليت وضعت طبقا  ملا تقتضيه القاعدة حتيط علما   -١١
تأمني التمثيل اجلغرايف العادل خاصة الطلبات املتعلقة بإدراج املزيد من األمساء يف القائمة بغية تشجع اإلثبات و

 والتوازن ما بني اجلنسني؛

بإبرام اتفاق التعاون ما بني احملكمة واالحتاد األورويب وباالتفاقات األخرى املربمة من طرف ترحب  -١٢
 اإلقليمية  املنظماتوتدعو التبكري بإبرام اتفاق تعاون مع االحتاد اإلفريقي تتطلع إىلاحملكمة ومكتب املدعي العام و

 ذات الصلة إىل إبرام مثل هذه االتفاقات مع احملكمة؛

 احملكمة تعزيز التنفيذ الكامل التفاق العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية وبني األمم املتحدة؛تطلب إىل  -١٣

ا يشهد به اآلخذ يف التوسع بني احملكمة ومنظومة األمم املتحدة، على حنو متنوه مع التقدير بالتعاون  -١٤
استضافة حماكمة أجرهتا احملكمة اخلاص ة لسرياليون، والغياب املأذون بالنسبة لنائب املدعي العام للتحقيقات للعمل يف 

 بناء على طلب األمم املتحدة، والترتيبات التكميلية العديدة اليت وضعت يف )٦ (صلب جلنة التحقيق املستقلة الدولية
 القة بني احملكمة واألمم املتحدة؛النطاق الذي يوفره اتفاق الع

 ترحب بإنشاء مكتب لالتصال تابع للمحكمة يف نيويورك؛ -١٥

 ؛)٧(بتقدمي التقرير الثاين الصادر عن احملكمة إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدةترحب أيضا   -١٦

انعقاد الدورة اخلامسة عن تقديرها لألمني العام وألمانة األمم املتحدة لدعمهما الرامي لتسهيل تعرب  -١٧
إىل مواصلة هذا التعاون فيما خيص الدورات تتطلع املستأنفة جلمعية الدول األطراف اليت ستلتئم مبقر األمم املتحدة و

 املقبلة للجمعية؛

 
ـ    ـــــــــــ

 )٤( ICC-ASP/5/15. 

 ).٢٠٠٥ (١٥٩٣قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة           )٥( 

 ).٢٠٠٥ (١٥٩٥ن التابع لألمم املتحدة       قرار جملس األم   )٦( 
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 .A/61/217وثيقة األمم املتحدة       )٧( 

 

 القول بأن العالقات بني األمانة وسائر وتكرر بأمهية العمل الذي أجنزته أمانة مجعية الدول األطراف تسلم -١٨
مبني يف املرفق بالقرار أقسام احملكمة تنظمها مبادئ التعاون والتقاسم وحشد املوارد واخلدمات، على حتو ما هو 

ICC/ASP/2/Res.3 وتشدد على أمهية دعوة مدير أمانة مجعية الدول األطراف إىل اجتماعات جملس التنسيق حني ،
 جيري النظر يف املسائل ذات االهتمام املتبادل؛

يق أنشطة  باخلطوات اليت اختذهتا احملكمة يف سبيل تنفيذ مبدأ احملكمة الواحدة بوسائل تشمل تنسترحب -١٩
 احملكمة بني أجهزهتا على كافة املستويات، يف كنف االحترام لالستقالل املطلوب مبقتضى النظام األساسي؛

 باألمهية بالنسبة للمحكمة اليت يكتسيها التعامل مع اجملتمعات احمللية يف احلاالت قيد التحقيق يف إطار تسلم -٢٠
 تعزيز الفهم والدعم لواليتها، والعمل على االستجابة للتوقعات ومتكني عملية قوامها التفاعل البناء مع احملكمة هبدف

، هلذا الغرض، احملكمة على تكثيف تشجعهذه اجملتمعات احمللية من متابعة وفهم عملية العدالة اجلنائية الدولية و
 مبا يف ذلك تنفيذ اخلطة االستراتيجية للمحكمة؛ أنشطتها التوعوية

امها مبوجب النظام األساسي أن تسعى، يف جمال تعيني املوظفني، لتحقيق التمثيل  احملكمة بالتزتذكر -٢١
اجلغرايف العادل والتوازن ما بني اجلنسني وأعلى معايري الفعالية والكفاءة والرتاهة فضال عن السعي لتأمني اخلربات 

 و األطفال؛الالزمة بصدد قضايا حمددة تشمل، على سبيل الذكر ال احلصر، العنف ضد املرأة أ

باحلوار الذي استهل بني احملكمة ومكتب مجعية الدول األطراف بشأن تأمني  يف هذا الصدد،ترحب،  -٢٢
 إىل املكتب أن خيلص من عمله وتطلبالتمثيل اجلغرايف العادل والتوازن ما بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني 

دول األطراف عن ذلك يتضمن، عند اللزوم، أية اقتراحات ترمي ويقدم تقريرا  مفصال  إىل الدورة السادسة جلمعية ال
 إىل حتسني التوزيع اجلغرايف والتوازن ما بني اجلنسني عند تعيني املوظفني؛

احملكمة إىل أن تقدم، بالتشاور مع املكتب وتدعو بالتقرير املؤقت الذي أعدته احملكمة حتيط علما   -٢٣
 إشراف مستقلة إىل الدورة العادية املقبلة جلمعية الدول األطراف؛مقترحات ملموسة تتعلق بإنشاء آلية 

الدول على اختاذ التدابري الضرورية لتوفري احلماية الالزمة السم وخمتصرات وشعارات احملكمة مبا حتث  -٢٤
و شارة  بأن تتخذ تدابري مماثلة كذلك فيما يتعلق بأي شعار أو ختم أو علم أوتوصييتمشى مع قوانينها الوطنية 
 تعتمدها اجلمعية أو احملكمة؛

 استقالل أعضاء اللجنة؛وتعيد تأكيد بالعمل املهم الذي أجنزته جلنة امليزانية واملالية حتيط علما   -٢٥

 مسؤولة عن الفحص الفين جلوانب أي وثيقة تقدم )٨( جلنة امليزانية واملالية، وفقا  لنظامها الداخليتذكر بأن -٢٦
من األمانة أن تضع الترتيبات الضرورية اليت تضمن متثيل تطلب ى آثار مالية أو آثار يف امليزانية وللجمعية وتنطوي عل

 جلنة امليزانية واملالية يف مجيع مراحل مداوالت مجعية الدول األطراف اليت يتم أثناءها النظر يف تلك الوثائق؛

ـ    ــــــــــ
/  أيلول ١٢-٨، نيويورك،   ظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية      الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف ن       )٨ (

 . املرفق الثالث  E.03.V.13  ، (ICC-ASP/2/10منشور األمم املتحدة، رقم املبيع           (٢٠٠٣سبتمرب  



ICC-ASP/5/32 
 
 

409 

تبعد إمكانية  أن يعد ل فورا  النظام األساسي للمعاشات التقاعدية للمحكمة اجلنائية الدولية بشكل يستقرر -٢٧
كما هو . تلقي فرد من األفراد معاشا  تقاعديا  من احملكمة يف الوقت الذي يعمل فيه قاضيا  يف حمكمة دولية أخرى

  .ICC-ASP/5/19مشار إليه يف الوثيقة 

إىل احملكمة أن تدعو اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل النظر يف تعديل النظام األساسي للمعاشات تطلب  -٢٨
لتقاعدية لقضاة حمكمة العدل الدولية، واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ا

على النحو الذي يؤمن عدم تلقي أي قاض سابق من أي من هذه احملاكم معاشا  تقاعديا  يف الوقت الذي يعمل فيه 
 .قاضيا  لدى احملكمة اجلنائية الدولية

أن تكون شروط خدمة وتعويض املدعي العام ونواب املدعي العام هي نفس الشروط السارية على تقرر  -٢٩
وكيل األمني العام ومساعد األمني العام، على التوايل، ومن مث تتوافق مع مبدأ اخلدمة املدفوع عنها اشتراكات 

 :حدة، وتقرر كذلك، دون املساس مبا تقدمالسائد لدى الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املت

دعوة املدعي العام ونواب املدعي العام احلاليني إىل النظر يف االنضمام إىل الصندوق املشترك  )أ( 
 للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة؛ 

الطلب إىل احملكمة االتصال بالصندوق اآلنف الذكر اللتماس موافقته على مشاركة املدعي العام  )ب( 
 نواب املدعي العام احلاليني بأثر رجعي يف الصندوق؛و

 حبد أقصى جمموعه ٢٠٠٦إذا كان ما تقدم هو احلال، استخدام األموال اليت مل تنفق من ميزانية عام  )ج( 
 يورو تضاف إليه املبالغ االكتوارية احملسوبة املنطبقة، كما هو مذكور يف التقرير ٤٠٤ ٥٢٠حنو 

، للوفاء بكامل تكاليف مشاركتهم ذات األثر الرجعي اعتبارا  من ICC-ASP/5/21الوارد يف الوثيقة 
 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١تاريخ مباشرهتم لعملهم وحىت 

 التعاون والتنفيذ -جيم 

باجلهود اليت اضطلعت هبا احملكمة يف سبيل تعزيز التعاون مع الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية ترحب  -٣٠
  على أن التعاون الفع ال يظل أساسيا  بالنسبة للمحكمة كي تضطلع بأنشطتها؛وتشدد واجملتمع املدين

مجيع الدول اليت مت فيها وزع موظفني تابعني للمحكمة ومجيع اجلهات األخرى املمكن أن يعتمد تناشد  -٣١
املوظفني التابعني عليها أولئك املوظفون كفالة أمن موظفي احملكمة وأن تعمل على منع اهلجمات اليت تشن ضد 

 للمحكمة وأن توفر التعاون واملساعدة القضائية الرامية إىل تيسري اضطالعهم بواليتهم؛

بأن التصديق على نظام روما األساسي جيب أن يواكبه على الصعيد الوطين تنفيذ لاللتزامات املترتبة تذكر  -٣٢
ت القانون اجلنائي والقانون املتعلق باإلجراءات عليه، من خالل التشريعات التنفيذية بالذات، وخباصة يف جماال

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

يما بالنظر إىل املبدأ األساسي املتمثل يف التكامل، على أن تدرج يف قوانني العقوبات الدول، وال ستشجع  -٣٣
 من نظام روما األساسي بوصفها جرائم مبوجب القوانني ٨ و٧ و٦الوطنية السائدة فيها اجلرائم املبينة يف املواد 
 الوطنية وتضمن التنفيذ الفعال لتلك القوانني؛
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لتزاماهتا بالتعاون مع احملكمة يف جماالت حفظ وتوفري األدلة، وتقاسم املعلومات الدول على التقيد باحتث  -٣٤
وتأمني اعتقال وتسليم األشخاص الذين صدرت حبقهم أوامر القبض إىل احملكمة ومحاية الضحايا والشهود وتشجع 

 تبذله من جهود هلذه الغاية املنظمات الدولية واإلقليمية فضال  عن اجملتمع املدين على تكثيف دعمها للمحكمة يف ما
 عند االقتضاء؛

 الدول ابرام ترتيبات مع احملكمة فيما يتعلق بأمور منها إعادة توطني الشهود وتنفيذ األحكام؛تناشد  -٣٥

املكتب أن يتصدى لقضية التعاون ويقدم تقريرا  إىل مجعية الدول األطراف يف دورهتا العادية تطلب إىل  -٣٦
 املقبلة؛

 ية الدول األطرافمجع -دال 

 ملعهد خلتنشتاين املعين وتعرب عن تقديرها )٩( بتقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوانحتيط علما -٣٧
 وتسلمبتقرير املصري جبامعة برينستون الستضافته اجتماعا غري رمسي فيما بني الدورات عقده الفريق العامل اخلاص، 

 جة إىل أن ينهي أعماله يف موعد يسبق باثين عشر شهرا على األقل املؤمتر االستعراضيبأن الفريق العامل اخلاص حبا
 من نظام روما األساسي، حىت يكون يف موقف يسمح له بتقدمي ١٢٣ من املادة ١سيعقد وفقا للفقرة الذي 

، ICC-ASP/1/Res.1ار  من النظام  األساسي وللقر٥ من املادة ٢مقترحات تتعلق حبكم يعىن بالعدوان، طبقا للفقرة 
 إىل اجلمعية لكي تنظر فيه أثناء املؤمتر االستعراضي؛

 عشرة أيام ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٦القاضي بأن خيصص للفريق العامل يف السنوات املمتدة من تذك ر مبقررها  -٣٨
ماعات فيما على األقل تكرس حصرا  الجتماعات تعقد يف نيويورك أثناء الدورات املستأنفة للجمعية وأن يعقد اجت

لذلك عقد دورة مستأنفة مدهتا أربعة أيام للفريق العامل اخلاص يف النصف تقرر بني الدورات، حبسب االقتضاء، و
 من املكتب أن يضع مواعيد حمددة؛ ترجو  يف نيويورك، و٢٠٠٨األول من عام 

 ١اين املنشأ مبوجب الفقرة من مقرر احملكمة أن يعيد النظر يف األحكام املتعلقة بالصندوق االستئمترجو  -٣٩
 مبا يسمح للدول النامية األخرى باللجوء إىل الصندوق تعزيزا  إلمكانية مسامهة تلك ICC-ASP/2/Res.6من القرار 

من األمانة أن تكفل تعميم املعلومات املتعلقة باملساعدة تطلب كذلك الدول يف اجتماعات مجعية الدول األطراف 
تئماين تعمما  واسع النطاق بني الدول النامية يف وقت مناسب سابق للدورة السنوية اليت يوفرها الصندوق االس

جلمعية الدول األطراف وأن متنح كذلك الدول األطراف يف نظام روما األساسي، وال سيما أقل الدول منوا  منها، 
لشركات وغريها من الكيانات مناشدهتا الدول واملنظمات الدولية واألفراد واوجتدد أولوية الوصول إىل الصندوق؛ 

 للدول اليت تربعت بالفعل؛وتعرب عن تقديرها التربع لفائدة الصندوق 

كافة الدول األطراف يف نظام روما وحتث  على أمهية تزويد احملكمة مبا يلزم من املوارد املالية تشدد -٤٠
، أو يف حالة وجود متأخرات مستحقة عليها األساسي على أن حتول اشتراكاهتا املقررة بالكامل ويف املوعد احملدد هلا

 من النظام املايل والقواعد ١-١٠٥ من نظام روما األساسي، والقاعدة ١١٥سابقا  أن تسددها فورا وفقا  للمادة 
 املالية وغريها من القرارات ذات الصلة اليت اختذهتا مجعية الدول األطراف؛

 
 
 

ـ    ـــــــــ
 تشرين   ٢٣ول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة، الهاي،              الوثائق الرسيمة جلمعية الد    )٩(

 . الثاي املرفق  ،ICC-ASP/5/32)منشور احملكمة اجلنائية الدولية،        ( ٢٠٠٦ديسمرب   / كانون األول   ١ �نوفمرب    /الثاين 
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ا من الكيانات التربع لفائدة احملكمة وتعرب الدول واملنظمات الدولية واألفراد والشركات وغريهتطلب إىل  -٤١
 عن تقديرها لكل اجلهات اليت تربعت من قبل؛

 )١١( توصيات التقرير بصيغتها املرفقة هبذا القراروتقر )١٠( بتقرير املكتب عن حالة املتأخراتحتيط علما -٤٢
 املالية للمحكمة وأن ينظر يف تدابري وتقرر قيام املكتب باستعراض منتظم حلالة املدفوعات اليت ت تلقى خالل السنة

 إضافية للتشجيع على أداء الدول األطراف للمدفوعات حبسب االقتضاء؛

 من األمانة إخطار الدول األطراف دوريا  بأمساء الدول اليت استعادت حقوقها يف التصويت يف ترجو -٤٣
 أعقاب تسديدها للمتأخرات املستحقة عليها؛

 جراءات الذي اعتمده املكتب والذي أصدرته أمانة مجعية الدول األطراف؛بدليل اإلحتيط علما   -٤٤

املكتب إىل إنشاء ما يراه من وتدعو بالعمل الذي أجنزه املكتب وفريقاه العامالن غري الرمسيني ترحب  -٤٥
 اآلليات مناسبا  وإىل أن يقدم تقريرا  إىل مجعية الدول األطراف عن نتائج أعماله؛

 املكتب إىل مواصلة هذه اجلهود؛وتدعو د املكتب لكفالة التواصل والتعاون بني هيئاته الفرعية جبهوترحب  -٤٦

، مبقتضى املادة )١٢( بالتقرير األويل الذي أعدته جهة االتصال بشأن قضية املؤمتر االستعراضيحتيط علما  -٤٧
بغية البدء يف األعمال التحضريية للمؤمتر، من املكتب أن ينشئ اآللية املالئمة ترجو  من نظام روما األساسي، و١٢٣

وخاصة ما يتعلق بقضايا النظام الداخلي الواجب تطبيقه على املؤمتر االستعراضي وبالقضايا العملية والتنظيمية خاصة 
 فيما يتعلق مبكان وموعد انعقاد االستعراض وأن يقدم تقريرا  إىل الدورة العادية املقبلة جلمعية الدول األطراف عن

 حالة هذه األعمال التحضريية؛

أبريل / نيسان٢٦ إىل ٢٣ أن تعقد جلنة امليزانية واملالية دورهتا املقبلة يف الهاي يف الفتـرة من تقرر -٤٨
 ، ودورة إضافية مدهتا مخسة أيام ستحدد اللجنة موعدها؛٢٠٠٧

عية الدول األطراف اجتماعا يف  من نظام روما األساسي تعقد مج١١٢ من املادة ٦ بأنه وفقا للفقرة تذكر -٤٩
 مقر  احملكمة أو مبقر األمم املتحدة؛

 : قرارها بأن تعقد دوراهتا اخلامسة والسادسة والسابعة يف املواعيد التاليةتكرر -٥٠

 يف الهاي بالنسبة لدورهتا ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول�نوفمرب /مثانية أيام يف تشرين الثاين -
 تقل  مدهتا عن ثالثة أيام يعقدها الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية اخلامسة ودورة مستأنفة ال

  يف مدينة نيويورك؛٢٠٠٧العدوان عام 
 يف نيويورك بالنسبة لدورهتا السادسة، مبا يف ذلك ما ٢٠٠٧وأحد عشر يوما على األقل يف عام  -

 ة العدوان؛ال يقل  عن ثالثة أيام تكر س حصرا للفريق العامل اخلاص املعين جبرمي
 يف مدينة الهاي بالنسبة لدورهتا السابعة ويومان على األقل ٢٠٠٨مثانية أيام على األقل يف عام  -

  يف نيويورك بالنسبة لدورة مستأنفة ألجل االنتخابات؛٢٠٠٩عام 

 
ـ    ـــــــــ

  )١٠( ICC-ASP/5/27. 
 .املرفق الثالث   )١١( 
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 )١٢( ICC/ASP/5/INF.2. 

 :أن تعقد دوراهتا اخلامسة والسادسة والسابعة يف املواعيد التالية قرارها بتكرر -٥٠

 يف الهاي بالنسبة لدورهتا ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول�نوفمرب /مثانية أيام يف تشرين الثاين -
اخلامسة ودورة مستأنفة ال تقل  مدهتا عن ثالثة أيام يعقدها الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية 

  يف مدينة نيويورك؛٢٠٠٧العدوان عام 
 يف نيويورك بالنسبة لدورهتا السادسة، مبا يف ذلك ما ٢٠٠٧وأحد عشر يوما على األقل يف عام  -

 ال يقل  عن ثالثة أيام تكر س حصرا للفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان؛
بعة ويومان على األقل  يف مدينة الهاي بالنسبة لدورهتا السا٢٠٠٨مثانية أيام على األقل يف عام  -

  يف نيويورك بالنسبة لدورة مستأنفة ألجل االنتخابات؛٢٠٠٩عام 

 . املكتب أن يعي ن مواعيد حمد دة ويبلغ كافة الدول األطراف هباتطلب إىل -٥١
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 املرفق األول
 

 خطة عمل مجعية الدول األطراف لتحقيق عاملية نظام روما األساسي
  وتنفيذه تنفيذا  كامال الدولية  للمحكمة اجلنائية 

 األهداف

العاملية أمر ال بد منه لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إذا أريد وضع حد  لإلفالت من  -١
العقاب بالنسبة ملرتكيب أشد اجلرائم جسامة املثرية لالهتمام والقلق الدوليني، واإلسهام يف منع وقوع هذه اجلرائم، 

 .دائم للعدالة الدولية وإنفاذهاوضمان االحترام ال

وتنفيذ نظام روما األساسي الكامل والفعال من جانب مجيع الدول األطراف حيوي باملثل لتحقيق هذه  -٢
 .  األهداف

 الدول األطراف

وينبغي .  أعاله٢ و ١الدول األطراف مسؤولة أساسا  عن تعزيز األهداف املنصوص عليها يف الفقرتني  -٣
دم الوسائل السياسية واملالية والتقنية املتوفرة لديها استخداما كامال ملواصلة وتعزيز اجلهود اليت تبذهلا للدول أن تستخ

 .لتحقيق هذه األهداف

ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي للدول أن تعزز العاملية والتنفيذ الكامل بشكل استباقي، مبا يف ذلك عن طريق  -٤
 تطوير املبادرات اليت تركز على الدول اجملاورة وعلى األقاليم أو األقاليم الفرعية أو العالقات الثنائية واإلقليمية، مثل

التجمعات األخرى اليت تنتمي إليها، وكذلك على العقبات اخلاصة اليت تواجه تلك الدول أو األقاليم أو األقاليم 
 . الفرعية أو التجمعات

اف التزامها جتاه احملكمة والتزامها بنظام روما األساسي وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تعمق الدول األطر -٥
 . لضمان قيام مؤسسة تتميز بالقوة والكفاءة والفعالية وبالتايل تشجع الدول األخرى على االنضمام

 :وينبغي أن تشمل اجلهود اليت تبذهلا الدول األطراف -٦

 باجملموعات اإلقليمية أو املنظمات االتصاالت السياسية واالتصاالت األخرى املباشرة بالدول أو )أ(
اإلقليمية ذات الصلة الرامية إىل تشجيع اإلرادة والدعم السياسيني للتصديق على نظام روما األساسي 

 وتنفيذه تنفيذا  كامال؛
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بذل جهود، عند االقتضاء، ليتضمن جدول األعمال اخلاص بأي اتصاالت ثنائية مع الدول غري  )ب(
  على أعلى املستويات، بندا  بشأن احملكمة؛ األطراف، مبا يف ذلك

اجلنائية الدولية وحصاناهتا وتنفيذه تنفيذا كامال،  التصديق على االتفاق اخلاص بامتيازات احملكمة )ج(
 وتشجيع الدول اليت مل تصبح أطرافا بعد يف هذا االتفاق على التصديق عليه وتنفيذه؛

لدول اليت ترغب يف أن تصبح أطرافا يف نظام روما األساسي تقدمي املساعدة التقنية أو املالية ل )د(
 وكذلك للدول والكيانات األخرى اليت ترغب يف تعزيز عامليته؛

عقد ودعم احللقات الدراسية واملؤمترات وغري ذلك من اللقاءات الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية  )ه(
 دمي الدعم له وتنفيذه تنفيذا كامال؛الرامية إىل تعزيز التصديق على نظام روما األساسي وتق

نشر معلومات على نطاق واسع عن احملكمة ودورها، والتفكري يف دعوة ممثلني للمحكمة أو  )و(
 أمانة مجعية الدول األطراف إللقاء كلمات يف اللقاءات الوطنية واإلقليمية والدولية؛

 على نظام روما األساسي وتنفيذه حتديد جهة اتصال وطنية للمسائل املتعلقة بتعزيز التصديق )ز(
 تنفيذا كامال؛

باملعلومات املتصلة بتعزيز التصديق على نظام ") األمانة("موافاة أمانة مجعية الدول األطراف   )ح(
 :روما األساسي وتنفيذه تنفيذا كامال اليت تشمل، يف مجلة أمور

 كامل؛معلومات عن العقبات اليت تواجه الدول يف التصديق أو التنفيذ ال ��١

أو التنفيذ /اإلستراتيجيات أو خطط العمل الوطنية أو اإلقليمية لتعزيز التصديق و ��٢
 الكامل؛ 

 االحتياجات من املساعدة التقنية واملساعدة األخرى ومن الربامج التنفيذية؛ ��٣

 هلا؛  اللقاءات واألنشطة املخطط ��٤

 أمثلة للتشريعات التنفيذية لنظام روما األساسي؛ ��٥

 اتفاقات التعاون الثنائية بني احملكمة والدول األطراف؛ ��٦

 احللول للقضايا الدستورية الناشئة عن التصديق؛ ��٧

 . جهات االتصال الوطنية للمسائل املتصلة بتعزيز التصديق والتنفيذ الكامل ��٨
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. مل مع احملكمةالتنفيذ الكامل والفعال لنظام روما األساسي، مبا يف ذلك واجب التعاون الكا )ط (
ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي أن حتدد أي دولة تواجه صعوبات يف ضمان التنفيذ الكامل على الفور 

 أو مالية مناسبة؛/املساعدة اليت تكون يف حاجة إليها بغية احلصول على مساعدة تقنية و

ية التابعة هلا املشاركة بنشاط يف اجتماعات وأنشطة مجعية الدول األطراف واهليئات الفرع )ي(
وتقدمي الدعم هلا من أجل أمور منها، تعزيز حضور الدول األطراف األخرى والدول اليت مل تصبح أطرافا 

 . بعد اجتماعات اجلمعية

 أمانة مجعية الدول األطراف

فيذا ينبغي أن تقدم األمانة الدعم للجهود اليت تبذهلا الدول لتعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه تن -٧
 :كامال وأن تعمل كمركز تنسيق لتبادل املعلومات، يف حدود املوارد املتاحة، مبا يف ذلك عن طريق

مجع وتنظيم املعلومات ذات الصلة من الدول األطراف، واملنظمات اإلقليمية، وأعضاء اجملتمع  )أ(
 تنفيذه تنفيذا كامال؛غري احلكومي، واجلهات األخرى املشاركة يف تعزيز عاملية نظام روما األساسي و

ضمان الوصول امليس ر وعلي نطاق واسع إىل هذه املعلومات ونشرها على الدول املعنية وعلى  )ب(
 .غريها من اجلهات

 مجعية الدول األطراف

ينبغي أن ت بقي اجلمعية، عن طريق مكتبها، خطة العمل هذه قيد االستعراض، كما ينبغي أن ترصد حالة  -٨
ام روما األساسي، والتطورات يف جمال التشريعات التنفيذية، ومجلة العقبات اليت تواجه الدول يف التصديقات على نظ

 .التصديق والتنفيذ الكامل
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 املرفق الثاين

 اتفاق املقر بني احملكمة اجلنائية الدولية والدولة املضيفة
  احملتويات

 

 الصفحة

 ........................................................................................................................   أحكام عامة-الفصل األول  ٤٢٠
   ١املادة  ......................................................................................استخدام املصطلحات ٤٢٠
   ٢املادة  ...............................................................................غرض هذا االتفاق ونطاقه ٤٢٢

  مركز احملكمة�الفصل الثاين 
   ٣املادة  ..................................................املركز القانوين للمحكمة وشخصيتها القانونية ٤٢٢
   ٤املادة  ...............................................................................................حرية االجتماع ٤٢٢
   ٥املادة  ............................................................امتيازات احملكمة وحصاناهتا وتسهيالهتا ٤٢٢
   ٦املادة  ...............................................................................حرمة أماكن عمل احملكمة ٤٢٣
   ٧املادة  .................................................محاية أماكن عمل احملكمة واملنطقة املتامخة هلا  ٤٢٣
   ٨املادة  ............................................................القانون والسلطة يف أماكن عمل احملكمة ٤٢٤
   ٩املادة  .................................................اخلدمات العامة اليت ت قد م ألماكن عمل احملكمة ٤٢٤
   ١٠املادة  .......................................................................العلم والشعار والعالمات املميزة ٤٢٥
   ١١املادة  .............................................................األموال واألصول واملمتلكات األخرى ٤٢٥
   ١٢املادة  ......................................................................حرمة احملفوظات والوثائق واملواد ٤٢٦
   ١٣املادة  .......................................................................................الت االتصاالتتسهي ٤٢٦
   ١٤املادة  ........................................................................سالمة األصول املالية من القيود ٤٢٦
   ١٥املادة  ................. والرسوم اجلمركية بالنسبة للمحكمة وممتلكاهتااإلعفاء من الضرائب ٤٢٧
   ١٦املادة  ......................................اإلعفاء من القيود املفروضة على االسترياد أو التصدير ٤٢٨
 ................... هذا االتفاق االمتيازات واحلصانات والتسهيالت املمنوحة لألشخاص مبقتضى-الفصل الثالث  ٤٢٨
 
٤٢٨ 

االمتيازات واحلصانات والتسهيالت املمنوحة للقضاة واملدعي العــام ونواب 
.......................................................................................املدعي العام واملسج ل

   ١٧املادة 

 
٤٣٠ 

والتسهيـالت اليت يتمتع هبا نائب املسجل وموظفـو االمتيازات واحلصانات 
 ...........................................................................................................احملكمة

   ١٨املادة 

   ١٩املادة  ...........املوظفون املعينون حمليا الذين ال تشملهم أحكام أخرى من هذا االتفاق ٤٣٢
...................................................................استخدام أفراد أسر موظفي احملكمة ٤٣٢    ٢٠املادة 
   ٢١املادة  .........................................................ممثلو الدول املشاركة يف إجراءات احملكمة ٤٣٣
ول املشاركون يف اجلمعية ويف هيئاهتا الفرعية وممثلو املنظمات احلكومية ممثلو الد ٤٣٤

 .............................................................................................................الدولية
   ٢٢املادة 
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   ٢٣املادة  ........................................................................أعضاء املكتب واهليئات الفرعية ٤٣٤
   ٢٤املادة  ..............................................................املتدربون الداخليون والفنيون الزائرون ٤٣٤
   ٢٥املادة  ....................... ......................................احملامون واألشخاص الذين يساعدوهنم ٤٣٦
   ٢٦املادة  ............................................................................................................الشهود ٤٣٧
   ٢٧املادة  ..........................................................................................................الضحايا ٤٣٨
   ٢٨املادة   ..........................................................................................................اخلرباء ٤٣٩
   ٢٩املادة  .................................األشخاص اآلخرون الذين يلزم حضورهم يف مقر احملكمة ٤٤١
 ................................................................................................. رفع االمتيازات واحلصانات-الفصل الرابع  ٤٤٢
 
٤٤٢ 

 ١٨ و١٧ ملوادااملنصوص عليها يف والتسهيالت رفع االمتيازات واحلصانات 
 .........................................................٢٩و ٢٨ و٢٧ و٢٦ و٢٥ و٢٤ و١٩و

   ٣٠املادة 

 
٤٤٣ 

والتسهيالت املمنوحة ملمثلي الدول وأعضــاء رفع االمتيازات واحلصانات 
 ..............................................٢٣ و٢٢ و٢١ ادواملنصوص عليها يف املاملكتب 

   ٣١املادة 

 
 
٤٤٣ 

 والتسهيالت املمنوحة ألعضاء اهليئات الفرعيـة  االمتيازات واحلصاناتفعر
وللخرباء العاملني باجلمعية، مبا يف ذلك مكتب اجلمعية واألجهزة الفرعية التابعة 

 ..............................٢٨ من املادة ٦ و الفقرة ٢٣ادة  املنصوص عليها يف املهلا،

   ٣٢املادة 

 ................................................................................... التعاون بني احملكمة والدولة املضيفة-مس الفصل اخلا ٤٤٤
   .............................................. ......................................................................عام: ١القسم  ٤٤٤
   ٣٣املادة  .........................................................العام بني احملكمة والدولة املضيفةالتعاون  ٤٤٤
   ٣٤املادة  .........................................................................التعاون مع السلطات املختصة ٤٤٤
   ٣٥املادة  ..........................................................................................................اإلخطار ٤٤٥
   ٣٦املادة  .................................................................................لضمان االجتماعينظام ا ٤٤٥
.................................................................والتراخيص والوثائق األخرىالتأشريات  ٢القسم  ٤٤٦   
 
٤٤٦ 

التأشريات ملوظفي احملكمة، والتأشريات ملمثلي الدول املشاركة يف إجراءات 
 .........................احملكمة، والتأشريات للمحامني واألشخاص الذين يساعدوهنم

   ٣٧املادة 

 
٤٤٦ 

تأشريات الشهود، والضحايا، واخلرباء، واملتدربني الداخليني، واملهنيني الزائرين، 
 ......................................واألشخاص اآلخرين املطلوب حضورهم مبقر احملكمة

   ٣٨املادة 

   ٣٩املادة  ...........................................التأشريات لزوار األشخاص احملتجزين لدى احملكمة ٤٤٧
 
٤٤٧ 

اهليئـات املستقلة لرابطـات احملامني أو الرابطـات القانونيـة، والصحفيون، 
 ................................................................................واملنظمات غري احلكومية

   ٤٠املادة 

   ٤١املادة  ...............................................................................................جوازات املرور ٤٤٨
   ٤٢املادة  ...............................................................................................ترخيص القيادة ٤٤٨
   ....................................................................................ملية األمن واملساعدة الع :.٣القسم  ٤٤٩
   ٤٣املادة  ..............................أمن وسالمة ومحاية األشخاص املشار إليهم يف هذا االتفاق ٤٤٩
   ٤٤املادة  ...........................................نقل األشخاص املوضوعني رهن احلبس االحتياطي ٤٤٩
   ٤٥املادة  ..نقل األشخاص الذين حيضرون طواعية أمام احملكمة بناء على تكليف احلضور  ٤٥٠
   ٤٦املادة  ............................................................................التعاون يف مسائل االحتجاز ٤٥٠
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   ٤٧املادة  ................................................................................................ج املؤقتاإلفرا ٤٥٠
   ٤٨املادة  ..........................................................................................اإلفراج بدون إدانة ٤٥١
   ٤٩املادة  .......................................................................حكام يف الدولة املضيفةتنفيذ األ ٤٥١
   ٥٠املادة  ......................................................................ترتيبات االحتجاز القصري األجل ٤٥٢
   ٥١املادة   .................................من جانب الدولة املضيفةالقيود على ممارسة االختصاص  ٤٥٢
 ................................................................................................................ األحكام اخلتامية-الفصل السادس  ٤٥٣
   ٥٢املادة  .........................................................................الترتيبات واالتفاقات التكميلية ٤٥٣
   ٥٣املادة  ...................................................احلكم اخلاص بعدم املعاملة بوجه أقل تفضيال  ٤٥٣
   ٥٤املادة  .................................................................................تسوية املنازعات مع الغري ٤٥٣
 
٤٥٤ 

تسوية املنازعات املتعلقة بتفسري أو تطبيق هذا االتفاق أو الترتيبات أو االتفاقات 
 ........................................................................................................املكملة له

   ٥٥املادة 

   ٥٦املادة  .......................................................سريان هذا االتفاق ٤٥٤
   ٥٧املادة  ........................................................التعديالت واإلهناء ٤٥٤
   ٥٨املادة  ...............................................................بدء النفاذ  ٤٥٥
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 إن احملكمة اجلنائية الدولية ومملكة هولندا، 

 مؤمتر ١٩٩٨يوليه / متوز١٧األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الذي اعتمده يف  نظام روماحيث أن  
ارسة اختصاصها على األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني، أنشأ احملكمة اجلنائية الدولية وجعل هلا سلطة مم

 األشخاص إزاء أخطر اجلرائم موضع االهتمام الدويل؛

 من نظام روما األساسي تنص ان، على التوايل، على أن يكون مقر  ٣ من املادة ٢ و١ الفقرتني وحيث أن 
ألطراف ويربمه احملكمة يف الهاي هبولندا وأن تعقد احملكمة مع الدولة املضي فة اتفاق مقر  توافق عليه مجعية الدول ا

 بعد ذلك رئيس احملكمة نيابة عنها؛

 من نظام روما األساسي تنص  على أن تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية كما ٤ املادة وحيث أن 
 تكون هلا األهلية القانونية الالزمة ملمارسة وظائفها وحتقيق مقاصدها؛

متع احملكمة اجلنائية الدولية يف إقليم كل  من نظام روما األساسي تنص  على أن تت٤٨املادة وحيث أن  
 طرف باالمتيازات واحلصانات الالزمة لتحقيق مقاصدها؛

 من نظام روما األساسي تنص  على أنه يف حالة عدم تعيني أي دولة ١٠٣ من املادة ٤ الفقرة وحيث أن 
توفره الدولة املضي فة، وفقا للشروط  من هذه املادة، ت نفذ األحكام بالسجن يف املرفق السجين الذي ١مبوجب الفقرة 

 املنصوص عليها يف اتفاق املقر؛

 ١٠ إىل ٣ مجعية الدول األطراف قامت، يف اجللسة الثالثة من دورهتا األوىل املعقودة من وحيث أن 
د املض يف، ، باعتماد املبادئ األساسية املنظمة التفاق للمقر  يتم التفاوض عليه بني احملكمة والبل٢٠٠٢سبتمرب /أيلول

 واعتمدت االتفاق املتعلق بامتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية؛ 

 احملكمة والدولة املضي فة ترغبان يف إبرام اتفاق ييس ر العمل السلس والكفء للمحكمة يف الدولة وحيث أن 
 املضي فة؛

 :قد اتفقتا على ما يلي 
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  أحكام عامة  -الفصل األول   

 ١املادة 
 ملصطلحاتاستخدام ا

 :ألغراض هذا االتفاق 

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الذي اعتمده يف " النظام األساسي"يعين مصطلح  )أ( 
  مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفو ضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية؛١٩٩٨يولية / متوز١٧

ة الدولية املنشأة مبوجب النظام األساسي؛ وألغراض هذا احملكمة اجلنائي" احملكمة"يعين مصطلح  )ب( 
 االتفاق تشكل األمانة جزءا ال يتجزأ من احملكمة؛

 مملكة هولندا؛" الدولة املضيف ة"يعين مصطلح  )ج( 

 احملكمة والدولة املض يفة؛" األطراف"يعين مصطلح  )د( 

 ألساسي؛الدول األطراف يف النظام ا" الدول األطراف"يعين مصطلح  )ه( 

مجيع املندوبني ونواب املندوبني واملستشارين واخلرباء الفنيني وأمناء " ممثلو الدول"يعين مصطلح  )و( 
 الوفود وأي ا من األعضاء اآلخرين املعتمدين التابعني للوفود؛

 مجعية الدول األطراف؛" اجلمعية"يعين مصطلح  )ز( 

 مكتب اجلمعية؛" املكتب"يعين مصطلح  )ح( 

 اهليئات اليت تنشئها اجلمعية أو ينشئها املكتب؛" اهليئات الفرعية"عين مصطلح ي )ط( 

القضاة واملدعي العام ونواب املدعي العام واملسجل ونائب " املسؤولون يف احملكمة"يعين مصطلح  )ي( 
 املسجل وموظفي احملكمة؛

 من ٣٦ من املادة ٦للفقرة قضاة احملكمة الذين انتخبتهم اجلمعية وفقا " القضاة"يعين مصطلح  )ك( 
 النظام األساسي؛

اجلهاز املتأل ف من رئيس احملكمة والنائبني األول والثاين لرئيس " هيئة الرئاسة"يعين مصطلح  )ل( 
  من النظام األساسي؛٣٨ من املادة ٣احملكمة وفقا للفقرة 

 من ٣٨ من املادة ١ رئيس احملكمة الذي ينتخبه القضاة وفقا للفقرة" الرئيس"يعين مصطلح  )م( 
 النظام األساسي؛

 من ٤املدعي العام الذي تنتخبه اجلمعية وفقا ألحكام الفقرة " املدعي العام"يعين مصطلح  )ن( 
  من النظام األساسي؛٤٢املـادة 
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 من ٤نواب املدعي العام الذين تنتخبهم اجلمعية وفقا  للفقرة " نواب املدعي العام"يعين مصطلح  )س( 
  من النظام األساسي٤٢املادة 

 من النظام ٤٣ من املادة ٤املسجل الذي ينتخبه القضاة وفقا للفقرة " املسجل"يعين مصطلح  )ع( 
 األساسي؛

 ٤٣ من املادة ٤نائب املسجل الذي ينتخبه القضاة وفقا للفقرة " نائب املسجل"يعين مصطلح  )ف( 
 من النظام األساسي؛

موظفي قلم احملكمة ومكتب املدعي العام على النحو املشار إليه " موظفو احملكمة"يعين مصطلح  )ص( 
 وعبارة موظفي قلم احملكمة تشمل موظفي هيئة الرئاسة والدوائر وموظفي األمانة؛.  من النظام األساسي٤٤يف املادة 

 املـؤرخ ICC-ASP/2/Res.3أمانة اجلمعية املنشأة مبوجـب القـرار " األمانة"يعين مصطلح  )ق( 

 ؛٢٠٠٣سبتمرب /يلول أ١٢

خر جيي اجلامعات وطالب الدراسات العليا الذين قبلتهم " املتدربون الداخليون"يعين مصطلح  )ر( 
احملكمة للمشاركة يف برناجمها للتدريب الداخلي ألغراض أداء بعض املهام للمحكمة بال أجر منها، وهم ليسوا من 

 موظفيها؛

ألشخاص الذين قبلتهم احملكمة للمشاركة يف برناجمها اخلاص ا" املهنيون الزائرون"يعين مصطلح  )ش( 
 باملهنيني الزائرين لغرض توفري خربة معينة وأداء بعض املهام للمحكمة بال أجر منها وهم ليسوا من موظفيها؛

 حمامي الدفاع عن الضحايا وممثليهم القانونيني؛" حمام "يعين مصطلح  )ت( 

 أشخاصا تشري إليهم احملكمة هبذه الصفة؛" اخلرباء"و" اياالضح"و" الشهود"يعين مصطلح  )ف( 

املباين واألجزاء من املباين واملناطق مبا يف ذلك املنشآت " أماكن عمل احملكمة"يعين مصطلح  )خ( 
واملرافق املتاحة للمحكمة يف الدولة املضي فة أو اليت تقوم بصيانتها أو حتتلها أو تستخدمها فيما يتصل مبهامها 

صدها، مبا يف ذلك احتجاز شخص من األشخاص، أو فيما يتصل باجتماعات اجلمعية مبا يف ذلك مكتبها ومقا
 وهيئاهتا الفرعية؛

 وزارة الشؤون اخلارجية يف الدولة املض يفة؛" وزارة الشؤون اخلارجية"يعين مصطلح  )ذ( 

ية وغريها مبوجب القوانني السلطات الوطنية واملقاطعية والبلد" السلطات املختصة"يعين مصطلح  )ض( 
 والنظم واألعراف السائدة يف البلد املضي ف؛

االتفاق املتعلق بامتيازات " االتفاق املتعلق بامتيازات وحصانات احملكمة"يعين مصطلح  )أأ( 
الثة من  من النظام األساسي والذي اعت مد يف اجللسة الث٤٨وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية املشار إليه يف املادة 

  مبقر  األمم املتحدة يف نيويورك؛٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠ إىل ٣الدورة األوىل للجمعية املعقودة يف الفترة من 

 ؛١٩٦١أبريل / نيسان١٨اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية املؤرخة " اتفاقية فيينا"يعين مصطلح  )ب ب( 
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القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات املعتمدة " ثباتالقواعد اإلجرائية وقواعد اإل"يعين مصطلح  )ج ج( 
 .  من النظام األساسي٥١وفقا للمادة 

 ٢املادة 
 غرض هذا االتفاق ونطاقه

ي نظم هذا االتفاق املسائل املتصلة بإنشاء احملكمة أو املترت بة على انشائها يف الدولة املض يفة وبسري عملها  
 يلزم، يف مجلة أمور، الستقرار احملكمة يف األجل الطويل واستقالهلا وييس ر وجيب أن يوفر االتفاق ما. بشكل سليم

عمل احملكمة بشكل سلس وكفء مبا يف ذلك على وجه اخلصوص احتياجاهتا من مجيع األشخاص الذين يقتضي 
ما ينظم هذا ك. عمل احملكمة وجودهم يف مقرها، وفيما يتعلق بنقل األدلة احملتملة داخل الدولة املض يفة وخارجها

االتفاق املسائل املتصلة بإنشاء األمانة أو املترتبة على إنشائها وسري عمل األمانة بشكل سليم يف الدولة املضي فة، 
وينظم هذا االتفاق، حبسب االقتضاء، املسائل . وتنطبق أحكامه على األمانة مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال

 .بها وهيئاهتا الفرعيةاملتصلة باجلمعية، مبا يف ذلك مكت

 مركز احملكمة   -الفصل الثاين  

 ٣املادة 
 املركز القانوين للمحكمة وشخصيتها القانونية

 من النظام األساسي، كما تكون هلا ٤ من املادة ١تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية وفقا للفقرة  
ن هلا على وجه اخلصوص أهلية التعاقد، وأهلية وتكو. األهلية القانونية الالزمة ملمارسة وظائفها وحتقيق مقاصدها

 .حيازة العقار واملنقول والتصر ف فيهما وأهلية االشتراك يف الدعاوى القانونية

 ٤املادة 
 حرية االجتماع

تكفل الدولة املض يفة للجمعية، مبا يف ذلك مكتبها وهيئتها الفرعية، احلرية الكاملة يف التجم ع، مبا يف ذلك  -١
 .اقشة واختاذ القرارات والنشرحرية املن

تتخذ الدولة املضي فة كافة التدابري الضرورية لضمان عدم قيام أي عقبة يف طريق التئام االجتماعات اليت  -٢
 .تعقدها اجلمعية، مبا فيها مكتبها وهيئاهتا الفرعية

 ٥املادة 
 امتيازات احملكمة وحصاناهتا وتسهيالهتا

 .  الطرف باالمتيازات واحلصانات والتسهيالت الالزمة لتحقيق مقاصدهاتتمتع احملكمة يف إقليم الدولة
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 ٦املادة 
 حرمة أماكن عمل احملكمة

وتتخذ السلطات املختص ة أي إجراء يلزم لكفالة عدم جتريد . تكون حرمة أماكن عمل احملكمة مصانة -١
 .ة الصرحية للمحكمةأو حرمان احملكمة من كل أماكن عملها أو من أي جزء منها دون املوافق/و

ال جيوز للسلطات املختصة دخول أماكن عمل احملكمة ألداء واجب رمسي إال باملوافقة الصرحية من  -٢
وال ميكن القيام يف أماكن عمل احملكمة . املسجل أو بناء على طلبه أو من أي موظف تابع للمحكمة يعينه املسجل

ة أو تنفيذها، مبا يف ذلك احلجز على املمتلكات اخلاصة، إال مبوافقة بإنفاذ أي إجراءات قضائية أو تبليغ دعوى قضائي
 . املسج ل ووفقا للشروط اليت يقر ها

يف حالة نشوب حريق أو حدوث أي حالة طوارئ أخرى تستلزم اختاذ إجراءات وقائية فورية، أو إذا توفر  -٣
ذه قد وقعت أو هي على وشك الوقوع يف لدى السلطات املختصة سبب معقول لالعتقاد بأن مثل حالة الطوارئ ه

أماكن عمل احملكمة، ت فترض موافقة املسج ل أو موظف آخر تابع للمحكمة يع ينه املسجل على دخول أماكن عمل 
 .احملكمة لدواعي الضرورة، وذلك إذا مل يتسن  االتصال بأي منهما يف حينه

سلطات املختصة اإلجراءات الالزمة حلماية  من هذه املادة، تتخذ ال٣ و٢ و١رهنا بأحكام الفقرات  -٤
 .أماكن عمل احملكمة من احلرائق أو من أي حالة طارئة أخرى

تتخذ احملكمة التدابري اليت حتول دون استخدام أماكن عملها مالذا لألشخاص الفارين من العدالة أو من  -٥
 .إقامة العدل حبقهم مبقتضى أي قانون سائد يف الدولة املضي فة

 ٧ة املاد
 محاية أماكن عمل احملكمة واملناطق املتامخة هلا

 أماكن عمل احملكمة واملنطقة املتامخة هلا

تتخذ السلطات املختصة مجيع التدبري الفعالة والكافية الالزمة لضمان أمن ومحاية احملكمة وكفالة عدم  -١
مة أو بسبب االضطرابات يف إزعاج احملكمة باقتحام أشخاص أو جمموعات أشخاص خارجيني أماكن عمل احملك

 .املنطقة املتامخة هلا، وتوفر ألماكن عمل احملكمة احلماية املالئمة حسب االقتضاء

تقوم السلطات املختصة، بناء على طلب املسج ل، بتوفري قوات الشرطة الالزمة حلفظ القانون والنظام يف  -٢
 .ة إلخراج أشخاص منهاأماكن عمل احملكمة أو يف املنطقة املتامخة هلا، أو الالزم

تقوم السلطات املختصة باختاذ كافة اخلطوات املعقولة لضمان عدم املساس مبيزات أماكن عمل احملكمة  -٣
وعدم اإلخالل باملقاصد اليت تقتضي وجود أماكن العمل هذه من خالل أي استخدام لألرض أو للمباين املتامخة 

املعقولة اليت تضمن عدم املساس مبيزات األرض يف املنطقة املتامخة وتتخذ احملكمة كافة اخلطوات . ألماكن العمل
 .ألماكن العمل من خالل أي استخدام لألرض أو للمباين يف أماكن العمل
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 ٨املادة 

 القانون والسلطة يف أماكن عمل احملكمة

 .التفاقختضع أماكن عمل احملكمة لسيطرة احملكمة وسلطتها، على النحو املنصوص عليه يف هذا ا -١

باستثناء ما ين ص  على خالف ذلك يف هذا االتفاق، تنطبق قوانني وأنظمة البلد املض يف على أماكن عمل  -٢
 .احملكمة

. تكون للمحكمة سلطة سن  األنظمة النافذة داخل أماكن عملها حبسب ما يقتضيه اضطالعها مبهامها -٣
وال ينطبق داخل أماكن . لما فور اعتمادها لتلك األنظمةوتقوم احملكمة، على الفور، بإحاطة السلطات املختصة ع

 .عمل احملكمة أي قانون أو نظام من قوانني أو أنظمة البلد املضي ف يتعارض مع أي نظام من أنظمة احملكمة

جيوز للمحكمة أن تطرد أو تستبعد أي شخص من أماكن عمل احملكمة بسبب انتهاكه ألنظمتها وتقوم  -٤
 .بالغ السلطات املختصة بتلك التدابرياحملكمة مسبقا بإ

 من هذه املادة، ومتشيا مع قوانني وأنظمة الدولة املض يفة، ال ي سمح ٣رهنا باألنظمة املشار إليها يف الفقرة  -٥
 .حبمل السالح يف أماكن عمل احملكمة إال  للموظفني التابعني هلا

 موظف من موظفي احملكمة خمو ل حبمل السالح يف ويقوم املسجل بإبالغ الدولة املض يفة باسم وهوية كل -٦
 .أماكن عمل احملكمة، فضال عن اسم ونوع وعيار والرقم التسلسلي للسالح أو األسلحة اليت هي يف حوزته

ي سو ى على الفور أي نزاع ينشأ بني احملكمة والبلد املضي ف بالنسبة ملا إذا كانت أنظمة احملكمة تندرج يف  -٧
 أو بالنسبة ملا إذا كانت قوانني أو أنظمة البلد املضي ف تتعارض مع أنظمة احملكمة مبوجب هذه نطاق هذا احلكم

وريثما تتم  تلك التسوية، ينطبق نظام احملكمة .  من هذا االتفاق٥٥املادة باالعتماد على اإلجراءات املبينة يف املادة 
كمة إىل احلد  الذي تزعم عنده احملكمة أنه يتعارض مع وال ينطبق قانون أو نظام البلد املضي ف على أماكن عمل احمل

 .نظامها

 ٩املادة 
 اخلدمات العامة اليت ت قد م ألماكن عمل احملكمة

ت ؤم ن السلطات املختصة، بناء على طلب املسجل أو طلب موظف من موظفي احملكمة يعينه املسجل،  -١
ة وتشمل هذه اخلدمات على سبيل الذكر ال احلصر اخلدمات العامة اليت حتتاجها احملكمة وذلك بشروط عادل

اخلدمات الربيدية واهلاتفية والربقية ووسائل االتصال والكهرباء واملاء والغاز والصرف الصحي ومجع القمامة والوقاية 
 .من احلرائق وتنظيف الشوارع العامة مبا يف ذلك إزالة الثلوج
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 من هذه املادة، ١ختصة للمحكمة اخلدمات املشار إليها يف الفقرة يف احلاالت اليت ت وف ر فيها السلطات امل -٢
أو حيثما تكون أسعار هذه اخلدمات خاضعة لرقابة السلطات املختصة، ال ينبغي أن تتجاوز أسعار هذه اخلدمات 

 .أدىن سعر ي منح للوكاالت واألجهزة الرئيسية يف الدولة املض يفة

اخلدمات أو هتديد بانقطاعها، ت منح احملكمة األولوية اليت ت منح يف حالة حدوث انقطاع ألي من هذه  -٣
للوكاالت واألجهزة الرئيسية للدولة املض يفة وتقوم الدولة املض يفة تبعا لذلك باختاذ اخلطوات الالزمة لتأمني عدم 

 .املساس بعمل احملكمة

املسجل من موظفي احملكمة، باختاذ بناء على طلب السلطات املختصة، يقوم املسجل، أو أي موظف ي عينه  -٤
الترتيبات املناسبة لتمكني ممثلي اخلدمات العامة املختصة، املخولني حسب األصول، من القيام بأعمال التفتيش 
والتصليح والصيانة والترميم وتغيري مواقع املنافع واملواسري الفرعية والرئيسية وشبكات الصرف الصحي يف أماكن 

 .مبا ال يعرقل، بشكل غري معقول، أداء احملكمة ملهامهاعمل احملكمة، وذلك 

ال ميكن أن تقوم السلطات املختصة بأعمال بناء حتت األرض يف أماكن عمل احملكمة إال بعد التشاور مع  -٥
املسجل أو مع موظف يعينه املسجل من موظفي احملكمة ومبوجب الشروط اليت ال تتسبب يف اضطراب املهام اليت 

 . احملكمةتضطلع هبا

 ١٠املادة 
 العلم والشعار والعالمات املميزة

حيق للمحكمة أن ترفع علمها وشعارها وعالماهتا املميزة يف أماكن العمل التابعة هلا وعلى املركبات 
 .وغريها من وسائل النقل املستخدمة يف أغراض رمسية

 ١١املادة 
 األموال واألصول واملمتلكات األخرى

تلكاهتا وأمواهلا وأصوهلا أي ا كان مكاهنا أو حائزها، باحلصانة من اإلجراءات القانونية، إال تتمتع احملكمة ومم -١
وي فهم من ناحية أخرى أن أي تنازل عن احلصانة ال . إذا كانت قد تنازلت صراحة عن حصانتها يف أية حالة معينة

 .يشمل أي إجراء من إجراءات التنفيذ

هلا وأصوهلا، أي كان مكاهنا أو حائزها، باحلصانة من التفتيش واإلستيالء تتمتع ممتلكات احملكمة وأموا -٢
واملصادرة ووضع اليد ونزع امللكية وأي شكل آخر من أشكال التدخل، سواء كان ذلك بإجراءات تنفيذية أو 

 .إدارية أو قضائية أو تشريعية

 حائزها، من أي نوع من القيود ت عفى ممتلكات احملكمة وأمواهلا وأصوهلا، حيثما و جدت وأيا كان -٣
 .واألنظمة والضوابط وأوامر الوقف، وذلك بالقدر الالزم ألداء احملكمة ملهامها
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 ١٢املادة 

 حرمة احملفوظات والوثائق واملواد

ت صان حرمة حمفوظات احملكمة، ومجيع األوراق والوثائق أيا كان شكلها، واملواد املرسلة إىل احملكمة أو  -١
وال ي ؤثر إهناء أو انعدام هذه احلرمة على التدابري الوقائية . ليت حتتفظ هبا أو ختصها أيا كان مكاهنا وحائزهامنها أو ا

اليت قد تأمر احملكمة باختاذها عمال بالنظام األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات بشأن الوثائق واملواد املتاحة 
 .للمحكمة أو اليت تستخدمها

 ١٣املادة 
 تسهيالت االتصاالت

تتمتع احملكمة يف إقليم الدولة املضي فة وألغراض اتصاالهتا ومراسالهتا الرمسية مبعاملة ال تقل أفضلية عن  -١
املعاملة اليت متنحها الدولة املضي فة ألي منظمة حكومية دولية أو بعثة دبلوماسية يف مسائل األولويات واألسعار 

 .على خمتلف أشكال االتصال واملراسلةوالرسوم املطبقة على الربيد و

 .ال ختضع للرقابة أي مراسالت أو اتصاالت رمسية للمحكمة -٢

للمحكمة احلق يف استخدام مجيع أدوات االتصال املالئمة، مبا يف ذلك وسائل االتصال االلكترونية، وحيق  -٣
 . االتصاالت واملراسالت الرمسية حرمتهاوهلذه. هلا استخدام الرموز والشفرات يف اتصاالهتا ومراسالهتا الرمسية

للحكمة احلق يف توجيه وتلقي املراسالت وغري ذلك من املواد أو االتصاالت عن طريق حامل احلقيقة أو  -٤
يف حقائب خمتومة، وتتمتع مجيعها بذات االمتيازات أو احلصانات اليت يتمتع هبا حامل احلقائب الدبلوماسية 

 .واحلقائب الدبلوماسية

للمحكمة احلق يف تشغيل املعد ات الالسلكية وغريها من معدات االتصال السلكي والالسلكي على أي  -٥
وتبذل الدولة املض يفة قصارى اجلهد لكي متنح . ترددات متنحها إياها احلكومة املض يفة وفقا لإلجراءات الوطنية

 .احملكمة، إىل احلد املمكن، الترددات اليت تقد م طلبا بشأهنا

للمحكمة احلق، حتقيقا ملقاصدها وألداء مسؤولياهتا على النحو الكفء، يف النشر حبرية ودون قيود داخل  -٦
 .الدولة املض يفة مبا يتمش ى مع هذا االتفاق

 ١٤املادة 
 سالمة األصول املالية من القيود

ارات الوقف االختياري اليت دومنا تقييد بأي نوع من أنواع الضوابط أو األنظمة أو اشتراطات التبليغ أو قر -١
 :ختص  التعامالت املالية حيق للمحكمة القيام حبرية ميا يلي
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 شراء أي عمالت من خالل القنوات املخو لة وحيازة هذه العمالت والتصر ف فيها؛  )أ(

 فتح حسابات بأي عملة من العمالت؛   )ب(

  والسندات والذهب؛القيام، عن طريق القنوات املخو لة، بشراء وحيازة والتصر ف يف األموال  )ج(

حتويل أمواهلا أو سنداهتا أو ذهبها أو عمالهتا من الدولة املضي فة وإليها ومن أي بلد آخر أو إليه  )د(
 أو ذاخل الدولة املض يفة أو حتويل أية عملة يف حوزهتا إىل عملة أخرى؛

لتربعات داخل مجع التربعات بأي شكل من األشكال اليت تراها مستحبة، إال فيما خيص مجع ا )ه(
 .الدولة املض يفة حيث يكون على احملكمة احلصول على موافقة من السلطات املختصة

تتمتع احملكمة مبعاملة ال تقل  تفضيال عن املعاملة اليت تفردها الدولة املض يفة ألي منظمة حكومية دولية أو  -٢
 .بعثة دبلوماسية فيما يتعلق بأسعار الصرف ملعامالهتا املالية

 ١٥ادة امل
 اإلعفاء من الضرائب والرسوم اجلمركية بالنسبة للمحكمة وملمتلكاهتا

يف نطاق أنشطتها الرمسية، تعفى احملكمة وأصوهلا وإيراداهتا وممتلكاهتا األخرى من مجيع الضرائب املباشرة  -١
 .سواء كانت تفرضها السلطات الوطنية أو اإلقليمية أو احمللية

 :ية ت عفى احملكمة مما يليويف نطاق أنشطتها الرمس -٢

ب والرســــوم اجلمركيـــة املفروضـة علـى االستيـراد أو التصديــر ـالضرائ )أ(
)belastingen bij invoer en uitvoer (؛ 

 ؛)  motorrijtuigenbelasting, MRB(الضريبة املفروضة على السيارات  )ب(

 belasting van personenauto’s( الناريـة الضريبـة املفروضة على  السيارات أو الدراجات )ج(

en motorrijwielen, BPM  (؛ 

املفروضـة على السلـع واخلدمات اليت يتم   ) omzetbelasting,BTW(ضريبة القيمة املضافة  )د(
 توريدها على أساس متكرر أو اليت تنطوي على مصاريف كبرية؛

املشروبات الكحولية والسوائل اهليدروكربونية تشمل أسعار  اليت) accijnzen(ضريبة اإلنتاج   )ه(
 من مثل وقود التدفئة ووقود السيارات؛

 ؛)overdrachtsbelasting(ضريبة نقل امللكية العقارية  )و(

 ؛)assurantiebelasting(الضريبة التأمينية  )ز(

 ؛)regulerende energiebelasting ; REB(ضريبة الطاقة  )ح( 
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 ؛)belasting op leidingwater, Bol(ة على شبكة القنوات أو اجملارير الضريبة املفروض )ط( 

أية ضرائب ورسوم أخرى شبيهة إىل حد كبري يف طابعها بالضرائب املنصوص عليها يف هذه  )ي( 
 .الفقرة، اليت تفرضها الدولة املض يفة يف وقت الحق لتاريخ التوقيع على هذا االتفاق

) ط(و) ح(و) ر(و) و(و) ه(و) د(، الفقرات الفرعية ٢ملنصوص عليها يف الفقرة ميكن أن متنح االعفاءات ا -٣
 .من هذه املادة يف شكل مبالغ يتم استردادها) ي(و

 من هذه املادة ال ينبغي بيعها أو التفريط ٢والسلع اليت ت قتىن أو ت ستورد مبوجب الشروط املبينة يف الفقرة  -٤
بأي شكل آخر من األشكال إال مبا يتمش ى مع الشروط املتفق عليها مع الدولة فيها أو إعطاؤها أو التصر ف فيها 

 .املضي فة

ال ينبغي للمحكمة أن تطالب باإلعفاء من الضرائب اليت هي، يف احلقيقة، رسوم تفرض لقاء خدمات  -٥
 .وتوصيفها وتبنيدهامنافع عامة ت وف ر بأسعار ثابتة حبسب ما يقدم منها واليت ميكن على وجه التحديد تعيينها 

 ١٦املادة 
 اإلعفاء من القيود املفروضة على االسترياد أو التصدير

ت عفى احملكمة من مجيع القيود اليت ت فرض على الواردات والصادرات وذلك فيما يتعلق باملواد اليت  -١
 .تستوردها احملكمة أو تصد رها الستعماهلا الرمسي وفيما يتعل ق مبنشوراهتا

 االمتيازات واحلصانات والتسهيالت املمنوحة لألشخاص مبقتضى هذا االتفاق             -الثالفصل الث

 ١٧املادة 
 االمتيازات واحلصانات والتسهيالت املمنوحة للقضاة واملدعي العام ونواب املدعي العام واملسج ل

عفاءات يتمتع القضاة واملدعي العام ونواب املدعي العام واملسجل باالمتيازات واحلصانات واإل -١
وهم . والتسهيالت يف الدولة املضي فة يف جمال قيامهم بأنشطتهم الرمسية أو بصدد هذه األنشطة لدى احملكمة

 : يتمت عون، يف مجلة أمور، مبا يلي

باحلرمة الشخصية مبا يف ذلك احلصانة من االعتقال أو االحتجاز الشخصيني أو من أي قيد من  )أ(
 القيود األخرى على حريتهم؛

 احلصانة من الوالية اجلنائية واملدنية واإلدارية؛ )ب(

 حرمة مجيع األوراق والوثائق أيا كان شكلها واملواد؛ )ج(

 احلصانة من واجبات اخلدمة الوطنية؛ )د(
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اإلعفاء من قيود اهلجرة وإجراءات قيد األجانب هم وأفراد أسرهم ممن يشكلون جزءا من  )ه(
 أسرهم املعيشية؛

 ن الضريبة على املرتبات واملكافآت اليت يتقاضوهنا لقاء استخدامهم باحملكمة؛اإلعفاء م )و(

 التسهيالت عينها فيما يتعلق بالعملة اليت ت منح ألعضاء السلك الدبلوماسي؛ )ز(

اإلعفاء هلم وألفراد أسرهم الذين يشكلون جزءا من أسرهم املعيشية والتسهيالت اليت ت منح  )ح(
  ألعضاء البعثات الدبلوماسية؛بصدد األمتعة الشخصية

منحهم هم وأفراد أسرهم الذين يشكلون جزءا من أسرهم املعيشية التسهيالت عينها اليت ت منح  )ط(
 ألعضاء البعثات الدبلوماسية مبوجب اتفاقية فيينا يف وقت األزمات الدولية فيما يتعلق بالعودة إىل الوطن؛

ن جزءا من أسرهم املعيشية يف الدخول إىل الدولة املض يفة احلق هلم وألفراد أسرهم الذين يشكلو )ي(
 .واخلروج منها واحلركة فيها بشكل خيلو من القيود وذلك حبسب االقتضاء وللمقاصد اليت تتوخاها احملكمة

 من هذه املادة واالمتيازات ١باإلضافة إىل االمتيازات واحلصانات والتسهيالت املدرجة يف الفقرة  -٢
 من النظام األساسي ، يتمتع القضاة واملدعي العام ونواب ٤٨ من املادة ٢ليت تسري وفقا للفقرة واحلصانات ا

املدعي العام واملسجل، هم وأفراد أسرهم الذين يشكلون جزءا من أسرهم املعيشية والذين ال ميلكون اجلنسية 
صانات والتسهيالت عينها اليت متنحها الدولة اهلولندية وال مركز املقيم الدائم يف الدولة املضي فة، باالمتيازات واحل

 .الطرف لرؤساء البعثات الدبلوماسية وفقا التفاقية فيينا

يف احلاالت اليت يتوقف فيها وجوب أي شكل من أشكال الضرائب على فترة اإلقامة، ال تعترب الفترات  -٣
 .لدولة املض يفة ألداء مهامهم الرمسية فترات إقامةاليت يقض يها القضاة واملدعي العام ونواب املدعي العام واملسجل يف ا

 من هذه املادة أيضا على قضاة احملكمة الذين يبقون يف مناصبهم وفقا للفقرة ٣ و٢ و١تنطبق الفقرات  -٤
 . من النظام األساسي٣٦ من املادة ١٠

عملهم الرمسي، يف التمتع يستمر القضاة واملدعي العام ونواب املدعي العام واملسج ل، بعد انقضاء فترات  -٥
باحلصانة من اإلجراءات القانونية فيما يتعلق مبا يصدر عنهم من أقوال منطوقة أو مكتوبة ومجيع ما يقومون به من 

 .أفعال بصفتهم الرمسية

م ال ت لزم الدولة املض يفة بإعفاء القضاة واملدعني العامني ونواب املدعي العام واملسج لني السابقني ومعاليه -٦
 .من ضريبة الدخل على املعاشات التقاعدية أو املستحقات السنوية اليت ت دفع هلم

 من هذه املادة، يتمتع األشخاص املشار إليهم يف هذه املادة الذين هم ٣و) ه (١دون املساس بالفقرتني  -٧
ت والتسهيالت التايل ذكرها إىل من رعايا الدولة املضي فة أو من املقيمني فيها إقامة دائمة فقط باالمتيازات واحلصانا

 :احلد  الالزم ألدائهم مهامهم بشكل مستقل 
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 احلصانة من االعتقال أو االحتجاز الشخصيني أو من أي قيد آخر على حريتهم الشخصية؛ )أ(

احلصانة من اإلجراءات القانونية أيا كان نوعها فيما يصدر عنهم من أقوال منطوقة أو مكتوبة  )ب( 
مال اليت يقومون هبا يف نطاق أدائهم ملهامهم لدى احملكمة، وتستمر هذه احلصانة سارية حىت بعد تركهم ومجيع األع

 ملناصبهم لدى احملكمة؛

 حرمة مجيع األوراق والوثائق أيا كان شكلها واملواد ذات الصلة بأدائهم ملهامهم لدى احملكمة؛ )ج( 

 هلم احلق يف تلقي وإرسال أوراق أي ا كان شكلها؛ألغراض االتصاالت اليت جيروهنا يف احملكمة  )د( 

احلق يف االسترياد املعفي  من الرسوم والضرائب اجلمركية، ما عدا املدفوعات املتصلة باخلدمات  )ه( 
 .املقدمة هلم ألثاثهم وأمتعتهم وقت التحاقهم ألول مرة مبناصبهم يف الدولة املضي فة

شار إليهم يف هذه الفقرة ألي إجراء من اإلجراءات املمكن أن متس  ال ت خضع الدولة املض يفة األشخاص امل 
 .بأدائهم ملهامهم لدى احملكمة بشكل حر  ومستقل 

 ١٨املادة 
 االمتيازات واحلصانات والتسهيالت اليت يتمتع هبا نائب املسجل وموظفو احملكمة

هيالت الالزمة ألداء مهامهم على حنو يتمتع نائب املسجل وموظفو احملكمة باالمتيازات واحلصانات والتس -١
 : وينبغي منحهم ما يلي. مستقل

 

احلصانة من االعتقال واالحتجاز الشخصيني أو من أي قيد آخر على حريتهم ومن مصادرة  )أ(
 أمتعتهم الشخصية؛

احلصانة من كل نوع من أنواع اإلجراءات القانونية فيما يصدر عنهم من أقوال منطوقة أو  )ب(
ومجيع ما يقومون به من أفعال بصفتهم الرمسية، ويستمر  منح هذه احلصانة حىت بعد توقفهم عن العمل لدى مكتوبة 
 احملكمة؛

 حرمة مجيع األوراق والوثائق الرمسية أيا كان شكلها واملواد؛ )ج(

 مة؛اإلعفاء من الضرائب على املرتبات واملكافآت والبدالت اليت يتقاضوهنا لقاء عملهم يف احملك )د(

 اإلعفاء من التزامات اخلدمة الوطنية؛ )ه(

اإلعفاء هلم وألفراد أسرهم الذين يشكلون جزءا من أسرهم املعيشية من قيود اهلجرة وإجراءات  )و(
 تسجيل األجانب؛
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اإلعفاء من تفتيش أمتعتهم الشخصية ما مل تكن هناك أسس جادة حتمل على االعتقاد بأن  )ز(
 ممنوع قانونا استريادها أو تصديرها أو حتكمها أنظمة احلجر الصحي يف البلد املض يف؛ أمتعتهم حتتوي على بنود

 والتفتيش يف مثل هذه احلالة جيري حبضور املوظف املسؤول املعين؛

االمتيازات عينها املتعلقة بالتسهيالت اخلاصة بصرف العمالت األجنبية املمنوحة للموظفني  )ح(
 أفراد البعثات الدبلوماسية املعتمدة لدى البلد املضي ف؛الذين هم يف مثل درجتهم من 

متنح هلم وألفراد أسرهم الذين يشكلون جزءا من أسرهم املعيشية نفس تسهيالت العودة إىل  )ط (
 الوطن وقت األزمات الدولية اليت ي منحها أفراد السلك الدبلوماسي مبوجب اتفاقية فيينا؛

الضرائب اجلمركية والرسوم، ما عدا املدفوعات املقد مة لقاء احلق يف االسترياد املعفي من  )ي(
خدمات، ألثاثهم وأمتعتهم وقت التحاقهم ألول مرة مبنصب عملهم يف الدولة املض يفة وهلم احلق يف إعادة تصدير 

 أثاثهم وأمتعتهم املعفي ة من الضرائب اجلمركية والرسوم إىل بلد إقامتهم الدائمة؛

 فما فوقها، والفئات اإلضافية األخرى من املوظفني التابعني ٥-كمة املعينون برتبة في منح موظفو احمل -٢
للمحكمة على حنو ما يعينها، باالتفاق مع الدولة املض يفة، املسجل بعد التشاور مع هيئة الرئاسة واملدعي العام، هم 

 الدولة املض يفة، وال ممن يقيمون فيها وأفراد أسرهم الذين يشكلون جزءا من أسرهم املعيشية، ممن ليسوا من رعايا
إقامة دائمة، االمتيازات واحلصانات والتسهيالت نفسها اليت متنحها الدولة املض يفة ألفراد السلك الدبلوماسي ممن 

 .هم يف مثل درجتهم العاملني يف البعثات الدبلوماسية املعتمدة يف الدولة املض يفة طبقا التفاقيات فيينا

 فما دوهنا االمتيازات واحلصانات والتسهيالت نفسها اليت ٤-فو احملكمة املعينون برتبة في منح موظ -٣
متنحها الدولة املض يفة للموظفني اإلداريني والتقنيني العاملني يف البعثات الدبلوماسية املعتمدة يف الدولة املض يفة طبقا 

ئي واحلرمة الشخصية األعمال اليت يؤدوهنا خارج التفاقية فيينا، على أن ال يشمل اإلعفاء من االختصاص اجلنا
 .مهامهم الرمسية

يف احلاالت اليت يتوقف فيها وجوب أي شكل من أشكال الضرائب على فترة اإلقامة ال ت عترب الفترات اليت  -٤
 .يقضيها نائب املسجل وموظفو احملكمة يف الدولة املض يفة ألداء واجباهتم فترات إقامة

ولة املض يفة بأن ت عفي من الضريبة على الدخل املعاشات التقاعدية أو االستحقاقات السنوية اليت ال ت لزم الد -٥
 .ت دفع لنواب املسجل وموظفي احملكمة السابقني ومعاليهم

 من هذه املادة، ال يتمتع األشخاص املشار إليهم يف هذه املادة ممن هم ٤و) د(١دون املساس بالفقرتني  -٦
ملض يفة أو مقيمون إقامة دائمة فيها إال باالمتيازات واحلصانات والتسهيالت التالية إىل احلد الالزم ألداء رعايا الدولة ا

 :مهامهم على حنو مستقل

 احلصانة من االعتقال واالحتجاز الشخصيني أو من أي قيد على حريتهم؛ )أ( 

 
 



ICC-ASP/5/32 
 
 

432 

 عنهم من أقوال منطوقة أو احلصانة من كل نوع من أنواع اإلجراءات القانونية فيما يصدر )ب( 
مكتوبة ومجيع ما يقومون به من أفعال بصفتهم الرمسية لدى احملكمة؛ ويستمر منح هذه احلصانة حىت بعد توقفهم 

 عن ممارسة مهامهم الرمسية لدى احملكمة؛

 حرمة مجيع األوراق والوثائق أيا  كان شكلها واملواد املتصلة بأدائهم ملهامهم لدى احملكمة؛ )ج( 

 احلق يف تلقي وإرسال أوراق أيا  كان شكلها وذلك ألغراض اتصاالهتم باحملكمة؛ )د( 

احلق يف االسترياد املعفي من الضرائب اجلمركية والرسوم، ما عدا املدفوعات املقدمة لقاء  )ه( 
 .خدمات، ألثاثهم وأمتعتهم وقت التحاقهم ألول مر ة مبناصب عملهم يف الدولة املض يفة

 الدولة املض يفة األشخاص املشار إليهم يف هذه الفقرة ألي إجراء من اإلجراءات اليت قد متس  ال ت خضع 
 .أداءهم حبرية وعلى حنو مستقل ملهامهم لدى احملكمة

 ١٩املادة 

 املوظفون املعينون حمليا الذين ال تشملهم أحكام أخرى من هذا االتفاق

ا وال تشملهم أحكام أخرى من هذا االتفاق احلصانة من ي منح املوظفون الذين تعينهم احملكمة حملي -١
اإلجراءات القانونية فيما يصدر عنهم من أقوال منطوقة أو مكتوبة وما يقومون به بصفتهم الرمسية من أفعال ختص 

وخالل عملهم، مينحون أيضا ما قد يلزم من . وتستمر هذه احلصانة حىت بعد انتهاء عملهم لدى احملكمة. احملكمة
 .تسهيالت األخرى ملمارسة مهامهم املتعلقة باحملكمة بشكل مستقلال

 ٢٠املادة 

 استخدام أفراد أسر موظفي احملكمة

ي رخص ألفراد األسرة الذين يشكلون جزءا من األسرة املعيشية ألي موظف تابع للمحكمة العمل بأجر  -١
 .عين منصبهيف الدولة املض يفة طوال املدة اليت حيتل  فيها موظف احملكمة امل

 :ي ؤذن لألشخاص التالية أمساؤهم العمل بأجر يف الدولة املض يفة -٢

 املوظف يف احملكمة؛) عشرية(أو عشري ) زوجة(زوج  )أ(

 أطفال موظفي احملكمة الذين هم دون سن الثامنة عشرة؛ )ب(

وا سن السابعة أطفال موظفي احملكمة الذين هم دون سن الثامنة عشرة أو فوقها دون أن يتجاوز ) ج(
والعشرين شريطة أن يشكلوا جزءا من األسرة املعيشية قبل دخول املوظفني ألول مرة الدولة املض يفة وأن يبقوا جزءا  
منها وأن يكونوا غري متزوجني وغري مستقلني ماليا عن موظف احملكمة املعين وملتحقني مبؤسسة تعليمية يف الدولة 

 املض يفة؛
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اآلخرين الذين يتم ، يف حاالت استثنائية أو لدواعي انسانية، االتفاق بني أي من األشخاص  )د(
 .احملكمة وبني الدولة املض يفة على معاملتهم معاملة أفراد األسرة الذين يشكلون جزءا من األسرة املعيشية

باحلصانة  من هذه املادة والذين حيصلون على عمل بأجر ٢ال يتمتع األشخاص الوارد ذكرهم يف الفقرة  -٣
بيد أن أي إجراء . من االختصاص اجلنائي واملدين واإلداري يف املسائل اليت تنشأ أثناء عملهم ذاك أو فيما يتصل به
 .ي تخذ جيب أن ي نف ذ دون تعد  على حرمة أشخاصهم وأماكن أقامتهم إن كانت حتق هلم هذه احلرمة

لبة ناشئة عن عمل مبقابل يتعاطاه هذا الشخص، يف حالة إعسار شخص سنه دون الثامنة عشرة إزاء مطا -٤
ت رفع احلصانة عن موظفي احملكمة الذين يشكل الشخص فردا من أسرهم وذلك ألغراض تسوية املطالبة وفقا 

 . من هذا االتفاق٣٠ألحكام املادة 

ا يف ذلك التشريع  من هذه املادة متفقا مع تشريع الدولة املض يفة، مب١يكون العمل املشار إليه يف الفقرة  -٥
 .املايل واملتعلق بالضمان االجتماعي

 ٢١املادة 

 ممثلو الدول املشاركني يف إجراءات احملكمة

يتمتع ممثلو الدول املشاركني يف إجراءات احملكمة، فيما هم يؤدون مهامهم الرمسية يف الدولة املض يفة،  -١
 :باالمتيازات واحلصانات والتسهيالت التالية

  من االعتقال واالحتجاز الشخصيني؛احلصانة )أ(

احلصانة من كل نوع من أنواع اإلجراءات القانونية فيما يصدر عنهم من أقوال منطوقة أو  )ب(
مكتوبة ومجيع ما يقومون به من أفعال بصفتهم الرمسية؛ ويستمر منح هذه احلصانة حىت بعد توقفهم عن أداء 

 مهامهم الرمسية كممثلني؛

 وراق والوثائق أيا  كان شكلها واملواد؛حرمة مجيع األ )ج( 

احلق يف استعمال الرموز والشفرات وتلقي أوراق أو مراسالت حيملها حامل حقيبة أو ترد يف  )د( 
 حقائب خمتومة واحلق يف تلقي مراسالت إلكترونية وإرساهلا؛

 نية؛اإلعفاء من قيود اهلجرة أو إجراءات قيد األجانب أو التزامات اخلدمة الوط )ه( 

ذات االمتيازات املتعلقة بتسهيالت العملة وسعر الصرف املمنوحة ملمثلي احلكومات األجنبية  )و( 
 املوفدين يف مهام رمسية مؤقتة؛

ذات احلصانات والتسهيالت املمنوحة للمبعوثني الدبلوماسيني مبوجب اتفاقية فيينا، فيما يتعلق  )ز( 
 بأمتعتهم الشخصية؛
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تسهيالت اإلعادة إىل الوطن املمنوحة للمبعوثني الدبلوماسيني يف وقت األزمات ذات احلماية و )ح(
 الدولية مبوجب اتفاقية فيينا؛

غري ذلك مما يتمتع به املوظفون الدبلوماسيون من امتيازات وحصانات وتسهيالت ال تتعارض  )ط( 
ما مل ( اجلمركية على السلع املستوردة مع ما سبق ذكره، فيما عدا أنه ليس هلم حق املطالبة باإلعفاء من الرسوم

 .أو من رسوم اإلنتاج أو ضرائب املبيعات) تكن جزءا من أمتعتهم الشخصية

يف احلاالت اليت يتوقف فيها وجوب أي شكل من أشكال الضرائب على فترة اإلقامة، ال ت عترب الفترات  -٢
 .ملادة يف الدولة املض يفة ألداء مهامهم الرمسية فترات إقامة من هذه ا١اليت حيضر فيها املمثلون املشار إليهم يف الفقرة 

 من هذه املادة فيما بني ممثل ما وسلطات الدولة املض يفة إن كان من ٢ و١ال تسري أحكام الفقرتني  -٣
 .رعاياها أو مقيما دائما فيها أو إن كان ممثال هلا

 من هذه املادة ألي إجراء ميكن أن ميس  ١ الفقرة ال ختضع الدولة املض يفة ممثلي الدول املشار إليهم يف -٤
 .بأدائهم لوظائفهم لدى احملكمة بشكل حر  ومستقل

 ٢٢املادة 
 ممثلو الدول املشاركون يف اجلمعية ويف هيئاهتا الفرعية وممثلو املنظمات احلكومية الدولية

 يئات الفرعية وممثلو الدوليتمتع ممثلو الدول األطراف الذين حيضرون جلسات اجلمعية واملكتب واهل 

 من نظام روما ١١٢ من املادة ١األخرى الذين قد حيضرون اجتماعات اجلمعية بصفتهم مراقبني وفقا للفقرة 
ممارستهم  األساسي وممثلو الدول واملنظمات احلكومية الدولية املدعوون إىل اجتماعات اجلمعية وهيئاهتا الفرعية أثناء

رهم إىل مكان االجتماع وعودهتم منه باالمتيازات واحلصانات والتسهيالت املشار إليها مهامهم الرمسية وأثناء سف
 . من هذا االتفاق٢١يف الفقرة 

 ٢٣املادة 
 أعضاء املكتب واهليئات الفرعية

 من هذا االتفاق، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، على أعضاء املكتب ٢١تنطبق أحكام املادة  
فرعية للجمعية الالزم حضورهم يف الدولة املض يفة فيما يتصل بأعمال اجلمعية مبا يف ذلك مكتبها وأعضاء اهليئات ال
 .وهيئتها الفرعية

 ٢٤املادة 
 املتدربون الداخليون والفنيون الزائرون

دولة توجه احملكمة، يف غضون مثانية أيام بعد وصول املتدربني الداخليني أو الفنيني الزائرين ألول مرة إىل ال -١
 . من هذه املادة٢املض يفة، طلبا إىل وزارة اخلارجية بقيدهم وفقا للفقرة 
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تتوىل وزارة الشؤون اخلارجية قيد املتدربني الداخليني أو الفنيني الزائرين ملدة أقصاها سنة واحدة، شريطة  -٢
وقا مبا يالئم من األدلة اليت مفادها قيام احملكمة بتزويد وزارة الشؤون اخلارجية بإعالن موق ع من هؤالء الوافدين مرف

 :ما يلي

أن يكون املتدرب الداخلي أو املهين الزائر قد دخل الدولة املض يفة وفقا إلجراءات اهلجرة  )أ( 
 السارية؛

أن تتوفر لدى املتدرب الداخلي أو املهين الزائر الوسائل املالية الكافية ملصاريف العيش وللعودة  )ب( 
مبا يف ذلك التغطية التأمينية الشاملة لتكاليف االستشفاء طوال مدة برنامج (ن التأمني الطيب الكايف إىل الوطن فضال ع

والتأمني على املسؤولية إزاء الغري وال يكون عبئا  على ) املتدرب الداخلي أو املهين الزائر زائدا شهر واحد على األقل
 امليزانية العامة يف الدولة املض يفة؛

 للمتدرب الداخلي وال للمهين الزائر أن يعمال يف الدولة املض يفة طوال مدة برنامج ال جيوز )ج( 
 التدريب الداخلي أو الزيارة املهنية إال  باعتبارمها متدربا  داخليا  ومهنيا  زائرا  ؛

ال جيوز للمتدرب الداخلي وال للمهين الزائر أن يكونا مصحوبني بأي فرد من أفراد أسرتيهما  )د( 
 قامة معهما يف الدولة املضي فة إال مبا يتفق مع إجراءات اهلجرة السارية؛لإل

يغادر املتدرب الداخلي أو املهين الزائر الدولة املض يفة يف غضون مخسة عشر يوما من إنتهاء  )ه( 
 .برنامج التدريب أو الزيارة

هذه املادة، تقوم وزارة الشؤون  من ٢على إثر تسجيل املتدرب الداخلي أو املهين الزائر وفقا للفقرة  -٣
 .اخلارجية بإصدار بطاقة هوية للمتدرب الداخلي أو للمهين الزائر

 من ٢ال تتحمل احملكمة املسؤولية عن الضرر الناجم عن عدم الوفاء بشروط اإلعالن املشار إليه يف الفقرة  -٤
 .ن مت قيدهم وفقا لتلك الفقرةهذه املادة من جانب املتدربني الداخليني أو املهنيني الزائرين الذي

 :ال يتمتع املتدربون الداخليون واملهنيون الزائرون باالمتيازات واحلصانات والتسهيالت عدا -٥

احلصانة من اإلجراءات القانونية إزاء ما يصدر عنهم من أقوال منطوقة أو مكتوبة وإزاء مجيع  )أ( 
كمة، وتستمر  هذه احلصانة حىت بعد انتهاء برنامج التدريب التصرفات اليت يقومون هبا بصفتهم الرمسية لدى احمل

 الداخلي أو الزيارة املهنية لدى احملكمة بصدد أنشطة يضطلعون هبا بامسها؛

 .حرمة كافة األوراق والوثائق أيا كان شكلها واملواد املتصلة بأدائهم ملهامهم لدى احملكمة )ب( 

ارجية مبغادرة املتدرب الداخلي أو املهين الزائر الدولة املض يفة هنائيا تقوم احملكمة بإخطار وزارة الشؤون اخل -٦
يف غضون مثانية أيام بعد املغادرة وتقوم يف الوقت نفسه بإعادة بطاقة اهلوية اليت س لمت للمتدرب الداخلي أو للمهين 

 .الزائر
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 من هذه املادة ٢نة واحدة املذكورة يف الفقرة جيوز، يف الظروف االستثنائية، التمديد يف الفترة القصوى اليت مد هتا س
 .مرة واحدة ملدة أقصاها سنة

 ٢٥املادة 
 احملامون واألشخاص الذين يساعدوهنم

يتمتع احملامون باالمتيازات واحلصانات والتسهيالت التالية بالقدر الالزم ألداء مهامهم على حنو مستقل،  -١
 : من هذه املادة٢ شرط إبراز الشهادة املشار إليها يف الفقرة

احلصانة من االعتقال أو االحتجار الشخصيني أو من أي قيد على حريتهم فيما يتصل بتصرفات  )أ( 
 أو إدانات سابقة على دخوهلم إقليم الدولة املضي فة؛

 احلصانة من احلجز على أمتعتهم الشخصية؛ )ب( 

نهم من أقوال منطوقة أو مكتوبة ومجيع احلصانة من اإلجراءات القانونية فيما يتعلق مبا يصدر ع )ج( 
 ما يقومون به من أفعال بصفتهم الرمسية، وتستمر هذه احلصانة حىت بعد توقفهم عن ممارسة مهامهم؛

 حرمة كافة األوراق والوثائق أيا  كان شكلها واملواد املتصلة مبمارستهم ملهامهم؛ )د( 

ن شكلها، وذلك ألغراض املراسالت اليت تتم يف احلق يف تلقي وإرسال األوراق والوثائق أيا كا )ه( 
 إطار ممارستهم ملهامهم كمحامني؛

اإلعفاء هلم وألفراد أسرهم الذين يشكلون جزءا من أسرهم املعيشية من قيود اهلجرة أو  )و( 
 إجراءات قيد األجانب؛

قاد أهنا حتتوى إعفاء األمتعة الشخصية من التفتيش، ما مل توجد أسباب جدية حتمل على االعت ) ز( 
على مواد حيظر قانون الدولة املضي فة استريادها أو تصديرها أو تكون خاضعة ألنظمة احلجر الصحي يف الدولة 

 املضي فة، وجيري التفتيش يف هذه احلالة حبضور احملامي املعين؛

األجنبية ذات االمتيازات املتعلقة بتسهيالت العملة وسعر الصرف املمنوحة ملمثلي احلكومات  )ح( 
 الوافدين يف مهام رمسية مؤقتة؛

ذات تسهيالت العودة إىل الوطن يف وقت األزمات الدولية املمنوحة للموظفني الدبلوماسيني  )ط( 
 .مبوجب اتفاقية فيينا

لدى تعيني احملامني وفقا للنظام األساسي، والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات والئحة احملكمة، ت قد م إليهم  -٢
وت سحب هذه الشهادة إذا انتهت السلطة أو الوالية قبل . ادة حتمل توقيع املسجل للفترة الالزمة ألداء مهامهمشه

 .انتهاء مدة صالحية الشهادة
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يف احلاالت اليت يتوقف فيها وجوب أي شكل من أشكال الضريبة على فترة اإلقامة، ال ت عترب الفترات اليت  -٣
 . املضي فة ألداء مهامهم فترات إقامةيقضيها احملامون يف الدولة

يتمتع احملامون الذين هم من رعايا الدولة املضي فة أو من املقيمني فيها إقامة دائمة فقط باالمتيازات  -٤
 :واحلصانات والتسهيالت التالية بالقدر الالزم ألداء مهامهم لدى احملكمة على حنو مستقل

 الشخصيني أو من أي قيد على حريتهم؛احلصانة من االعتقال أو االحتجاز  )أ( 

احلصانة من اإلجراءات القانونية فيما يتعلق مبا يصدر عنهم من أقوال منطوقة أو مكتوبة ومجيع  )ب( 
 ما يقومون به من أفعال بصفتهم الرمسية، وتستمر هذه احلصانة حىت بعد توقفهم عن ممارسة مهامهم؛

 ا واملواد املتصلة مبمارستهم ملهامهم؛حرمة األوراق والوثائق أيا كان شكله )ج( 

احلق يف تلقي وإرسال األوراق والوثائق أيا كان شكلها، وذلك ألغراض املراسالت اليت تتم مع  )د( 
 .احملكمة

ال جيوز للدولة املضي فة أن ختضع احملامني ألي تدابري قد تؤثر على أدائهم ملهامهم لدى احملكمة على حنو  -٥
 .مستقل

ه املادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، على األشخاص الذين يساعدون احملامني وفقا تسري هذ -٦
 . من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٢٢للمادة 

 ٢٦املادة 

 الشهود

 احملكمة ألغراض ملثوهلم أمامباالمتيازات واحلصانات والتسهيالت التالية بالقدر الالزم  يتمتع الشهود - ١
 : من هذه املادة٢الوثيقة املشار إليها يف الفقرة بتقدمي ، رهنا هتمبشهاداإلدالء 

 أو من أي قيود أخرى على حريتهم نظري أعمال أو احلصانة من القبض أو االحتجاز الشخصيني )أ( 
 أحكام سابقة لدخوهلم إقليم الدولة املضيفة؛

اب جدية لالعتقاد بأهنا حتتوي على احلصانة من احلجز على أمتعتهم الشخصية، ما مل توجد أسب )ب( 
  استريادها أو تصديرها أو تكون خاضعة ألنظمة احلجر الصحي يف تلك الدولة؛املضيفةمواد حيظر قانون الدولة 

احلصانة من اإلجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق مبا يصدر عنهم من أقوال منطوقة أو  )ج( 
دالئهم إل أثناء اإلدالء بشهادهتم، ويستمر منح هذه احلصانة حىت بعد مثوهلم ومكتوبة ومجيع ما يقومون به من أفعا

 بالشهادة أمام احملكمة؛

 األوراق والوثائق أيا كان شكلها واملواد املتصلة بشهادهتم؛مجيع حرمة  )د( 
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وراق ووثائق أيا كان شكلها، وذلك ألغراض االتصال باحملكمة أاحلق يف تلقي وإرسال  )ه( 
  فيما يتصل بشهادهتم؛همميحامبو

  األجانب حني يسافرون ألغراض اإلدالء بشهادهتم؛تسجيلاإلعفاء من قيود اهلجرة أو  )و( 

نفس تسهيالت العودة إىل الوطن يف أوقات األزمات الدولية اليت متنح للموظفني الدبلوماسيني  )ز( 
 .مبوجب اتفاقية فيينا

 .ن احملكمة طلبت مثوهلم أمامها وحتدد الفترة اليت يلزم مثوهلم خالهلا تثبت أيقةتزود احملكمة الشهود بوث - ٢
 .وتسحب هذه الوثيقة قبل انقضاء مدهتا إذا مل يعد مثول الشاهد أمام احملكمة أو حضوره إىل مقر احملكمة الزما

بعد مخسة عشر  من هذه املادة ١يتوقف سريان االمتيازات واحلصانات والتسهيالت املشار إليها يف الفقرة  -٣
يوما متصلة من التاريخ الذي ال يكون فيه وجود الشاهد املعين مطلوبا من احملكمة، شريطة أن تكون لديه الفرصة 

 . ملغادرة الدولة املضيفة خالل هذه الفترة

 إقامة دائمة باحلصانات اأو من املقيمني فيهالدولة املضيفة رعاياها يتمتع الشهود الذين يكونون من  -٤
 : فقط بالقدر الالزم ملثوهلم أو أداء شهادهتم أمام احملكمةالتاليةوالتسهيالت المتيازات وا

  أو من أي قيود أخرى على حريتهم؛احلصانة من القبض أو االحتجاز الشخصيني )أ( 

احلصانة من اإلجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق مبا يصدر عنهم من أقوال منطوقة أو  )ب( 
أمام ومجيع ما يقومون به من أفعال أثناء اإلدالء بشهادهتم، ويستمر منح هذه احلصانة حىت بعد مثوهلم مكتوبة 
 ؛هتم بشهاداإلدالء واحملكمة 

 بشهادهتم؛مبثوهلم أمام احملكمة أو اإلدالء حرمة األوراق والوثائق أيا كان شكلها واملواد املتصلة  )ج( 

فيما يتصل و حماميهم كان شكلها، ألغراض االتصال باحملكمة واحلق يف تلقي وإرسال أوراق أيا )د( 
 .مبثوهلم أمام احملكمة أو اإلدالء بشهادهتم

 . ال خيضع الشهود، من جانب الدولة املضيفة، ألي إجراء ميس مثوهلم أمام احملكمة أو اإلدالء بشهادهتم -٥
 

 ٢٧املادة 
 الضحايا

 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ٩١ إىل ٨٩  منقا للمواد املشاركون يف الدعوى وفالضحايايتمتع  - ١
الوثيقة املشار إليها يف  احملكمة، رهنا بتقدميملثوهلم أمام باالمتيازات واحلصانات والتسهيالت التالية بالقدر الالزم 

 : من هذه املادة٢الفقرة 
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رى على حريتهم نظري أعمال أو  أو من أي قيود أخاحلصانة من القبض أو االحتجاز الشخصيني )أ( 
 أحكام سابقة لدخوهلم إقليم الدولة املضيفة؛

احلصانة من احلجز على أمتعتهم الشخصية، ما مل توجد أسباب جدية لالعتقاد بأهنا حتتوي على  )ب( 
 لة؛ استريادها أو تصديرها أو تكون خاضعة ألنظمة احلجر الصحي يف تلك الدواملضيفةمواد حيظر قانون الدولة 

احلصانة من اإلجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق مبا يصدر عنهم من أقوال منطوقة أو  )ج( 
، ويستمر منح هذه احلصانة حىت بعد مثوهلم أمام مثوهلم أمام احملكمةمكتوبة ومجيع ما يقومون به من أفعال أثناء 

 احملكمة؛
 فيما يتصل مبحاميهمغراض االتصال باحملكمة ووراق أيا كان شكلها، أل أاحلق يف تلقي وإرسال )د( 

 ؛بشهادهتممبثوهلم أمام احملكمة واإلدالء 
إىل احملكمة ألغراض املثول أمامها  األجانب حني يسافرون تسجيلاإلعفاء من قيود اهلجرة أو  )ه( 

 .ويعودون منها
 
 . هلذا االشتراكمة وحتدد الفترة  احملكاشتراكهم يف اإلجراءات أمام تثبت يقة بوثضحاياتزود احملكمة ال - ٢

 .وتسحب هذه الوثيقة قبل انقضاء مدهتا إذا مل يعد اشتراكهم يف اإلجراءات أو حضورهم إىل مقر احملكمة الزما
 
 من هذه املادة بعد مخسة عشر ١يتوقف سريان االمتيازات واحلصانات والتسهيالت املشار إليها يف الفقرة  -٣

لذي ال يكون فيه وجود الضحية املعنية مطلوبا من احملكمة، شريطة أن تكون لديه الفرصة يوما متصلة من التاريخ ا
 .ملغادرة الدولة املضيفة خالل هذه الفترة

يتمتع الضحايا الذين يكونون من مواطين الدولة املضيفة أو من املقيمني فيها إقامة دائمة بالقدر الالزم من  -٤
إلجراءات القانونية فيما يتعلق مبا يصدر  امن ملثوهلم أمام احملكمة، واحلصانة االمتيازات واحلصانات والتسهيالت

هذه منح ستمر يومثوهلم أمام احملكمة، عنهم من أقوال منطوقة أو مكتوبة ومجيع ما يقومون به من أفعال أثناء 
 .د مثوهلم أمام احملكمةاحلصانة حىت بع

 .ألي إجراء ميس مثوهلم أمام احملكمةال خيضع الشهود، من جانب الدولة املضيفة،  -٥

 ٢٨املادة 
 اخلرباء

 الذين يؤدون مهام للمحكمة االمتيازات واحلصانات ، مبا يف ذلك العاملون بال مقابل،مينح اخلرباء - ١
  من٢الوثيقة املشار إليها يف الفقرة   رهنا بتقدمي،والتسهيالت التالية بالقدر الالزم ألداء مهامهم على حنو مستقل

 :هذه املادة

 أو من أي قيود أخرى على حريتهم نظري أعمال أو احلصانة من القبض أو االحتجاز الشخصيني )أ( 
 أحكام سابقة لدخوهلم إقليم الدولة املضيفة؛

 احلصانة من احلجز على أمتعتهم الشخصية؛ ) ب( 
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م من أقوال منطوقة أو احلصانة من اإلجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق مبا يصدر عنه )ج( 
 ؛انتهاء مهامهم، ويستمر منح هذه احلصانة حىت لدى أداء مهامهم للمحكمةمكتوبة ومجيع ما يقومون به من أفعال 

 محكمة؛للمهامهم بأداء حرمة األوراق والوثائق أيا كان شكلها واملواد املتصلة  )د( 
مهامهم عن طريق بأداء ا واملواد املتصلة وثائق أيا كان شكلهالوراق واألاحلق يف تلقي وإرسال  )ه( 

  ، ألغراض االتصال باحملكمة؛الربيد أو يف حقائب خمتومة
 الشخصية من التفتيش، ما مل توجد أسباب جدية لالعتقاد بأهنا حتتوي على مواد تهمإعفاء أمتع )و( 

 ،مة احلجر الصحي يف تلك الدولةحيظر قانون الدولة املضيفة املعنية استريادها أو تصديرها أو تكون خاضعة ألنظ
 وجيرى التفتيش يف هذه احلالة يف حضور اخلبري املعين؛

ذات االمتيازات املتعلقة بتسهيالت العملة وسعر الصرف املمنوحة ملمثلي احلكومات األجنبية  )ز( 
 املوفدين يف مهام رمسية مؤقتة؛

ة املمنوحة للموظفني الدبلوماسيني ذات تسهيالت العودة إىل الوطن يف وقت األزمات الدولي )ح( 
 مبوجب اتفاقية فيينا؛

 األجانب فيما يتعلق مبهامهم على النحو املبني يف الوثيقة  تسجيلاإلعفاء من قيود اهلجرة أو )ط( 
 . من هذه املادة٢املشار إليها يف الفقرة 

 
 وتسحب . ألداء هذه املهامفترة حكمة وحتدد الم يؤدون مهام للم تثبت أهنيقة بوثرباءتزود احملكمة اخل - ٢

 .هذه الوثيقة قبل انقضاء مدهتا إذا مل يعد اخلبري يؤدي مهام للمحكمة أو مل يعد حضوره مبقر احملكمة الزما

 من هذه املادة بعد مخسة عشر ١يتوقف سريان االمتيازات واحلصانات والتسهيالت املشار إليها يف الفقرة  -٣
 ال يكون فيه وجود اخلبري املعين مطلوبا من احملكمة، شريطة أن تكون لديه الفرصة يوما متصلة من التاريخ الذي

 .ملغادرة الدولة املضيفة خالل هذه الفترة

يتمتع اخلرباء الذين يكونون من رعايا الدولة املضيفة أو من املقيمني فيها إقامة دائمة باالمتيازات  -٤
لالزم ألداء مهامهم بصورة مستقلة أو ملثوهلم أمام احملكمة واإلدالء واحلصانات والتسهيالت التالية فقط بالقدر ا

 :بشهادهتم

  أو من أي تقييد آخر حلريتهم؛احلصانة من القبض أو االحتجاز الشخصيني )أ( 
احلصانة من اإلجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق مبا يصدر عنهم من أقوال منطوقة أو  )ب( 

 يف همون به من أفعال يف أثناء أداء مهامهم، ويستمر منح هذه احلصانة حىت بعد انتهاء مهاممكتوبة ومجيع ما يقوم
 احملكمة؛

 حرمة األوراق والوثائق أيا كان شكلها واملواد املتصلة بشهادهتم؛ )ج( 
 .ألغراض االتصال باحملكمة احلق يف تلقي وإرسال أوراق أيا كان شكلها، )د( 
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 جانب الدولة املضيفة، ألي إجراء ميس حريتهم واستقالهلم يف أداء املهام املطلوبة ال خيضع اخلرباء، من -٥
 .للمحكمة

تنطبق هذه املادة، مع إجراء التعديالت الالزمة، على اخلرباء العاملني جبمعية الدول األطراف، مبا يف ذلك  -٦
دولة املضيفة، فيما يتصل بأعمال اجلمعية، اخلرباء العاملون مبكتبها وهيئاهتا الفرعية، الذين يلزم وجودهم يف ال

 .وأعمال مكتبها وهيئاهتا الفرعية

 ٢٩املادة 

 األشخاص اآلخرون الذين يلزم حضورهم يف مقر احملكمة

ي منح األشخاص اآلخرون الذين يلزم حضورهم يف مقر احملكمة، بالقدر الالزم حلضورهم يف مقر احملكمة،  - ١
الوثيقة املشار إليها  ا االتفاق، رهنا بتقدميهذمن  ٢٧املادة يالت املنصوص عليها يف االمتيازات واحلصانات والتسه

 : من هذه املادة٢يف الفقرة 

تثبت أن حضورهم مطلوب يف مقر احملكمة  يقةبوثاألشخاص املشار إليهم يف هذه املادة تزود احملكمة  - ٢
لوثيقة قبل انقضاء مدهتا إذا مل يعد وجودهم يف مقر  وتسحب هذه ا.اليت يكون حضورهم الزما فيهاوحتدد الفترة 
 .احملكمة الزما

 من هذه املادة بعد مخسة عشر ١يتوقف سريان االمتيازات واحلصانات والتسهيالت املشار إليها يف الفقرة  -٣
كون يوما متصلة من التاريخ الذي ال يكون فيه وجود مثل هذا الشخص اآلخر مطلوبا من احملكمة، شريطة أن ت

  .لديه الفرصة ملغادرة الدولة املضيفة خالل هذه الفترة

يتمتع األشخاص املشار إليهم يف هذه املادة الذين يكونون من مواطين الدولة املضيفة أو من املقيمني فيها  -٤
 مننة إقامة دائمة بالقدر الالزم فقط من االمتيازات أو احلصانات أو التسهيالت لوجودهم مبقر احملكمة، واحلصا

إلجراءات القانونية فيما يتعلق مبا يصدر عنهم من أقوال منطوقة أو مكتوبة ومجيع ما يقومون به من أفعال أثناء ا
 .دما ال يكون وجودهم مبقر احملكمة الزماهذه احلصانة حىت بعمنح ستمر ي و.وجودهم مبقر احملكمة

لدولة املضيفة، ألي إجراء ميس مثوهلم أمام ال خيضع األشخاص املشار إليهم يف هذه املادة، من جانب ا -٥
 .احملكمة
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  رفع االمتيازات واحلصانات    -الفصل الرابع 

 ٣٠املادة 
 ملوادااملنصوص عليها يف والتسهيالت رفع االمتيازات واحلصانات 

 ٢٩ و٢٨ و٢٧ و٢٦ و٢٥ و٢٤ و١٩ و١٨ و١٧ 

 و٢٦ و٢٥ و٢٤ و١٩ و١٨ و١٧ ملوادايف  املنصوص عليها  والتسهيالت متنح االمتيازات واحلصانات - ١
. ن هذا االتفاق، من أجل حسن إقامة العدل وليس من أجل املنفعة الشخصية لألفراد أنفسهمم ٢٩ و٢٨ و٢٧

 من النظام األساسي وألحكام هذه املادة، ومن ٤٨ من املادة ٥وجيوز رفع هذه االمتيازات واحلصانات وفقا للفقرة 
 حالة معينة ي رى فيها أن من شأهنا أن تعوق سري العدالة وأن من املمكن رفعها دون الواجب القيام بذلك يف أي

 .إخالل بالغرض الذي منحت من أجله

 :  والتسهيالتجيوز رفع االمتيازات واحلصانات - ٢

 :بأغلبية مطلقة من القضاة)   أ(
 ؛ أو املدعي العامضاةالقأحد يف حالة  ��١  

 :بقرار من هيئة الرئاسة)  ب(
 ؛يف حالة املسج ل ��١  
 ؛يف حالة احملامي واألشخاص الذين يساعدونه ��٢  
 والضحايا؛ أويف حالة الشهود  ��٣  
 ؛قر احملكمةمب وجودهميف حالة األشخاص اآلخرين الذين يلزم  ��٤  

 :بقرار من املدعي العام)  ج(
 ؛ املدعي العام وموظفي مكتب املدعي العامنوابيف حالة  ��١  
 يف حالة املتدربني الداخليني واملهنيني الزائرين ملكتب املدعي العام؛ ��٢  

 :بقرار من املسجل)  د(
 ؛يف حالة نائب املسجل وموظفي قلم احملكمة ��١  
٢يف حالـة املتدربني الداخليني واملهنيني الزائرين غري املشمولني بالفقرتني الفرعيتني  ��٢  
 دة؛من هذه املا) و(٢و � �٢)ج(   
بقرار من رئيس جهاز احملكمة الذي يعمل لديه املوظفون، يف حالة املوظفني املشار إليهم يف املادة )  ه( 

 من هذا االتفاق؛١٩
 بقرار من رئيس مجعية الدول األطراف، يف حالة مدير األمانة؛ )و( 
  واملهنيني الزائرين لألمانة؛بقرار من مدير األمانة، يف حالة املوظفني واخلرباء واملتدربني الداخليني )ز( 
 . حالة اخلرباء، يف بقرار من رئيس هيئة  احملكمة اليت عينت اخلبري )ح( 
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 ٣١املادة 

 املنصوص عليهاوالتسهيالت املمنوحة ملمثلي الدول وأعضاء املكتب رفع االمتيازات واحلصانات 
 ٢٣ و٢٢ و٢١ ادو يف امل

 من هذا االتفاق ملمثلي ٢٣ و٢٢ و٢١واد املنصوص عليها يف امل والتسهيالتاالمتيازات واحلصانات   متنح  
 من ولكن من أجل املنفعة الشخصية لألفراد أنفسهم، ليسواملنظمات احلكومية الدولية، وأعضاء املكتب الدول 

ية واألجهزة الفرعمبا يف ذلك مكتب اجلمعية  ، بعمل اجلمعيةةتصلملأجل ضمان االستقالل يف ممارستهم ملهامهم ا
، بل  يف اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا فإن من حق الدول األطرافذلكول. التابعة هلا واحملكمة

عن ممثليها يف أي حالة ترى فيها تلك الدول أن هذه والتسهيالت ومن واجبها، أن ترفع االمتيازات واحلصانات 
لعدالة، وأهنا ميكن أن ت رفع دون إخالل بالغرض الذي منحت من  سري ارقل تع من شأهنا أناالمتيازات واحلصانات

واملنظمات احلكومية الدولية يف اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وت منح الدول اليت ليست أطرافا . أجله
هنا تتعهد  من هذا االتفاق على أساس أ٢٣ و٢٢ و٢١اد و املنصوص عليها يف امل والتسهيالتاالمتيازات واحلصانات

 . والتسهيالترفع االمتيازات واحلصاناتفيما يتعلق ب الواجب بنفسبالنهوض 

 ٣٢املادة 
  والتسهيالت املمنوحة ألعضاء اهليئات الفرعية وللخرباء العاملني باجلمعية،فع االمتيازات واحلصاناتر

  املنصوص عليها مبا يف ذلك مكتب اجلمعية واألجهزة الفرعية التابعة هلا،
 ٢٨ من املادة ٦ و الفقرة ٢٣ادة  امل يف

من هذا  ٢٨ من املادة ٦ والفقرة ٢٣ادة املنصوص عليها يف املوالتسهيالت متنح االمتيازات واحلصانات   
 من ولكن من أجل املنفعة الشخصية لألفراد أنفسهم، ليس،  ألعضاء اهليئات الفرعية وللخرباء، على التوايل، االتفاق

ل يف ممارستهم ملهامهم املتصلة بعمل اجلمعية، مبا يف ذلك مكتب اجلمعية واألجهزة الفرعية االستقالأجل ضمان 
رفع االمتيازات واحلصانات ي أن  أيضابل ومن واجبهولذلك، ليس من حق رئيس اجلمعية . واحملكمة التابعة هلا،

 من شأهنا ذه االمتيازات واحلصاناترى فيها أن هييف أي حالة أعضاء األجهزة الفرعية أو اخلرباء عن والتسهيالت 
 . سري العدالة، وأهنا ميكن أن ت رفع دون إخالل بالغرض الذي منحت من أجلهرقل تعأن
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  التعاون بني احملكمة والدولة املضيفة      -الفصل اخلامس 
 عام:      ١القسم 

 
 ٣٣املادة 

 العام بني احملكمة والدولة املضيفةالتعاون 

ا االتفاق التزامات على السلطات املختصة، تكون املسؤولية النهائية عن الوفاء هبذه حينما يفرض هذ - ١
 .االلتزامات على حكومة الدولة املضيفة

تقوم الدولة املضيفة بإبالغ احملكمة على الفور باملكتب املعني للعمل كجهة اتصال رمسية واملسؤول بصفة  -٢
 .اق، وكذلك بأي تغيريات الحقة يف هذا الشأنأولية عن مجيع املسائل املتصلة هبذا االتف

 من النظام األساسي، يعمل ٤٢ من املادة ٢دون اإلخالل بسلطات املدعي العام املنصوص عليها يف الفقرة  -٣
املسجل، أو أي موظف باحملكمة يقوم املسجل بتعيينه، كجهة اتصال رمسية مع الدولة املضيفة، ويكون مسؤوال 

وت خطر الدولة املضيفة على الفور هبذا التعيني وبأي تغيريات .  املسائل املتصلة هبذا االتفاقبصفة أولية عن مجيع
 .الحقة يف هذا الشأن

دون اإلخالل بوظائف وسلطات اجلمعية، مبا يف ذلك مكتبها واألجهزة الفرعية التابعة هلا، تبذل احملكمة  -٤
 . من هذا االتفاق٣٢ و٣١ و٢٣ و٢٢ و٢١قصارى جهدها لتسهيل االمتثال للمواد 

توجه رسائل اجلمعية والدولة املضيفة املتعلقة برفع احلصانات واالمتيازات والتسهيالت املشار إليها يف   -٥
 . من هذا االتفاق عن طريق األمانة٣٢املادة 

 ٣٤املادة 

 التعاون مع السلطات املختصة

الدولة املضيفة وضمان االمتثال لنظم الشرطة ني تتعاون احملكمة مع السلطات املختصة لتسهيل إنفاذ قوان -١
 .هذا االتفاقمنوحة مبوجب المتيازات واحلصانات والتسهيالت املومنع حدوث أية إساءة استعمال ل

 .تتعاون احملكمة مع الدولة املضيفة يف املسائل األمنية، مع مراعاة النظام العام واألمن القومي للدولة املضيفة -٢

دون هذا والتسهيالت املنصوص عليها يف شخاص الذين يتمتعون باالمتيازات واحلصانات مجيع األعلى  -٣
أيضا  عدم م عليهو. املضيفة الدولة نظم، احترام قوانني واإلخالل باالمتيازات واحلصانات والتسهيالت املمنوحة هلم

 . املضيفةلدولةلالتدخل يف الشؤون الداخلية 
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 املسؤولة عن الصحة، والسالمة يف مكان العمل، واالتصاالت ت املختصةتتعاون احملكمة مع السلطا -٤
 .اإللكترونية، واتقاء احلرائق

تراعي احملكمة مجيع التوجيهات األمنية اليت يتفق عليها مع الدولة املضيفة، وكذلك مجيع التوجيهات  -٥
 .   الصادرة عن السلطات املختصة املسؤولة عن أنظمة اتقاء احلرائق

بذل الدولة املضيفة قصارى جهدها إلبالغ احملكمة بأي قوانني وأنظمة وطنية مقترحة أو صادرة تؤثر ت -٦
وللمحكمة احلق يف إبداء . مباشرة على امتيازات وحصانات وتسهيالت وحقوق والتزامات احملكمة وموظفيها

 .مالحظات بشأن القوانني واألنظمة الوطنية املقترحة

 ٣٥املادة 

 اإلخطار

 :تقوم احملكمة على الفور بإبالغ الدولة املضيفة مبا يلي -١ 

 أمساء األشخاص الذين يتم تعيينهم باحملكمة ووصوهلم ومغادرهتم النهائية أو انتهاء مهامهم؛ )أ(
وصول أفراد األسرة الذين يشكلون جزءا من األسرة املعيشية لألشخاص املشار إليهم يف الفقرة  )ب(

 ادرهتم النهائية، وعند االقتضاء توقف انتماء أحد األشخاص إىل األسرة املعيشية؛من هذه املادة ومغ) أ(١

من هذه املادة ) أ(١وصول اخلدم اخلاصني أو املرتليني لألشخاص املشار إليهم يف الفقرة  )ج(
 .ومغادرهتم النهائية، وعند االقتضاء تركهم للخدمة لدى هؤالء األشخاص

ل موظف من موظفي احملكمة وأفراد أسرهم الذين يشكلون جزءا من أسرهم تستخرج الدولة املضيفة لك -٢ 
وتستخدم هذه البطاقة لتعيني هوية حاملها . املعيشية واخلدم اخلاصني أو املرتليني بطاقة هوية حتمل صورة حاملها

 .لدى السلطات املختصة

ملادة أو عند توقف هؤالء األشخاص  من هذه ا٢عند املغادرة النهائية لألشخاص املشار إليهم يف الفقرة  -٣
 . من هذه املادة فورا إىل وزارة اخلارجية٢عن أداء عملهم، تعيد احملكمة بطاقة اهلوية املشار إليها يف الفقرة 

 ٣٦املادة 
 لضمان االجتماعينظام ا

ولذلك، . ضيفةيوفر نظام الضمان االجتماعي باحملكمة تغطية مماثلة للتغطية اليت يوفرها قانون الدولة امل -١
وال . تعفى احملكمة وموظفوها الذين ينطبق عليهم هذا النظام من اشتراكات الضمان االجتماعي يف الدولة املضيفة

. تشمل بالتايل التغطية من املخاطر املنصوص عليها يف قانون الضمان االجتماعي للدولة املضيفة هؤالء املوظفني
 .شريطة عدم اضطالعهم بنشاط بأجر يف الدولة املضيفةوينطبق اإلعفاء املذكور على املوظفني 
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 من هذه املادة، مع إجراء التعديالت الالزمة، على أفراد األسرة الذين يشكلون جزءا من ١تنطبق الفقرة  -٢
، شريطة عدم اضطالعهم بنشاط بأجر يف الدولة املضيفة، أو ١األسرة املعيشية لألشخاص املشار إليهم يف الفقرة 

 .م حلساهبم اخلاص، أو حصوهلم على إعانات الضمان االجتماعي من الدولة املضيفةعمله

 التأشريات والتراخيص والوثائق األخرى:    ٢القسم 

 ٣٧املادة 
 التأشريات ملوظفي احملكمة، والتأشريات ملمثلي الدول املشاركة يف إجراءات احملكمة،

  والتأشريات للمحامني واألشخاص الذين يساعدوهنم

يتمتع موظفو احملكمة، وممثلو الدول املشاركة يف إجراءات احملكمة، واحملامون واألشخاص الذين  -١
يساعدوهنم، بالصفة اليت خيطر هبا املسجل حكومة الدولة املضيفة عنهم، باحلق يف الدخول إىل الدولة املضيفة 

 . وصول بدون عقبات إىل مقر احملكمةواخلروج منها واالنتقال داخلها بدون عقبات، مبا يف ذلك احلق يف ال

 .متنح التأشريات، عند اللزوم، بغري مقابل وبأسرع ما ميكن -٢

تعاجل الدولة املضيفة طلبات احلصول على التأشريات  ألفراد األسرة الذين يشكلون جزءا من األسرة  -٣
 . بأسرع ما ميكن وبغري مقابل١املعيشية لألشخاص املشار إليهم يف الفقرة 

 ٣٨ملادة ا

 تأشريات الشهود، والضحايا، واخلرباء، واملتدربني الداخليني، واملهنيني الزائرين،
  واألشخاص اآلخرين املطلوب حضورهم مبقر احملكمة

 من هذا االتفاق، بالصفة اليت خيطر هبا ٢٩ و٢٨ و٢٧ و٢٦ و٢٤يتمتع األشخاص املشار إليهم يف املواد  -١
 عنهم، باحلق يف الدخول إىل الدولة املضيفة واخلروج منها بدون عقبات، ورهنا املسجل حكومة الدولة املضيفة

 . من هذه املادة، باالنتقال يف الدولة املضيفة حسب االقتضاء وألغراض احملاكمة٣بالفقرة 

ومتنح نفس التسهيالت لألشخاص الذين . متنح التأشريات، عند اللزوم، بغري مقابل وبأسرع ما ميكن -٢
 . الشهود والضحايا الذين يكون املسجل قد أخطر عنهم الدولة املضيفة هبذه الصفةيصاحبون

جيوز للدولة املضيفة أن تفرض الشروط أو القيود اليت تراها مناسبة ملنع انتهاك نظامها العام أو محاية سالمة  -٣
 .الشخص املعين

 .حظات احملكمة من هذه املادة، مال٣تلتمس الدولة املضيفة، قبل تطبيق الفقرة  -٤
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 ٣٩املادة 
 التأشريات لزوار األشخاص احملتجزين لدى احملكمة

تتخذ الدولة املضيفة الترتيبات الالزمة لتجهيز التأشريات املطلوبة لزوار األشخاص احملتجزين لدى احملكمة  -١
ة بسرعة، وحسب االقتضاء، وتعاجل التأشريات املطلوبة لزوار أفراد أسرة األشخاص احملتجزين لدى احملكم. بسرعة

 .بدون مقابل أو برسوم خمفضة

وجيوز .  من هذه املادة لقيود إقليمية١جيوز أن ختضع التأشريات املمنوحة للزوار املشار إليهم يف الفقرة  -٢
 :رفضها يف احلاالت التالية

 تربر الغرض من  من هذه املادة بتقدمي الوثائق اليت١عدم قيام الزوار املشار إليهم يف الفقرة  )أ(
اإلقامة املرجوة واألوضاع املتصلة هبا وإثبات أن لديهم موارد كافية للمعيشة يف الفترة اليت يعتزمون اإلقامة فيها 
وللعودة إىل بلدهم األصلي أو لالنتقال إىل بلد ثالث يؤكدون أهنم جيوز هلم الدخول فيه أو أهنم يف وضع يسمح هلم 

 نية؛بالدخول فيه بالطرق القانو

 حبقهم ألغراض منعهم من الدخول،تنبيه ر وصد )ب(

اعتبارهم هتديدا للنظام العام أو األمن القومي أو العالقات الدولية ألي طرف من األطراف  ) ج(
 بني حكومات دول احتاد بينيلوكس ١٩٨٥يونيه /حزيران ١٤نغن املؤرخ ياالتفاقية املنفذة التفاق شاملتعاقدة يف 

اإللغاء التدرجيي لنقاط املراقبة على حدودها واملتعلق ب رية أملانيا االحتادية واجلمهورية الفرنسيةاالقتصادي ومجهو
 .املشتركة

جيوز للدولة املضيفة أن تفرض الشروط أو القيود اليت تراها مناسبة ملنع انتهاك نظامها العام أو محاية سالمة  -٣ 
 .الشخص املعين

 . من هذه املادة، مالحظات احملكمة٣ أو ٢طبيق الفقرة تلتمس الدولة املضيفة، قبل ت -٤

 ٤٠املادة 

 اهليئات املستقلة لرابطات احملامني أو الرابطات القانونية، والصحفيون،
  واملنظمات غري احلكومية

 :يسلم الطرفان بدور كل من -١
 يف ذلك اهليئات املماثلة اليت اهليئات التمثيلية املستقلة لرابطات احملامني أو الرابطات القانونية، مبا )أ( 

 من ٢٠ من القاعدة ٣يتيسر إنشاؤها بفضل مجعية الدول األطراف، على النحو املشار إليه يف القاعدة الفرعية 
 القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛   

 ؛ الصحافة أو اإلذاعة أو التليفزيون أو وسائط اإلعالم األخرى اليت تقدم تقارير عن احملكمة )ب( 
   .املنظمات غري احلكومية اليت تقدم الدعم للوفاء بوالية احملكمة )  ج( 
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تتخذ الدولة املضيفة مجيع التدابري  لتسهيل دخول وإقامة وعمل ممثلي اهليئات أو الرابطات املشار إليها يف  -٢
وتتخذ الدولة . صلة باحملكمة من هذه املادة املوفدين إليها أو الذين يقومون بزيارهتا ألداء أنشطة ذات ١الفقرة 

املضيفة أيضا مجيع التدابري  لتسهيل دخول وإقامة أفراد األسرة   الذين يشكلون جزءا من األسرة املعيشية للممثلني 
 .املوفدين إليها

ألغراض تسهيل اإلجراءات املتعلقة بدخول وإقامة وعمل ممثلي اهليئات أو الرابطات املشار إليها يف الفقرة  -٣
ن هذه املادة بالدولة املضيفة، جترى الدولة املضيفة واحملكمة مشاورات، حسب االقتضاء، فيما بينهما ومع ممثلي  م١

. اهليئات التمثيلية املستقلة لرابطات احملامني أو الرابطات القانونية أو وسائط اإلعالم أو املنظمات غري احلكومية
 من هذه املادة بإبالغ الدولة املضيفة واحملكمة على الفور ١ الفقرة وتقوم كل جمموعة من اجملموعات املشار إليها يف

 . باملكتب املعني للعمل كجهة اتصال رمسية هلا يف تلك املشاورات، وبأي تغيريات الحقة يف هذا الشأن

ة للتحقق  من هذه املادة، بناء على املعلومات القابل٣تقوم احملكمة، بعد املشاورات املشار إليها يف الفقرة  -٤
املتوفرة لديها، باإلشارة إىل ما إذا كان من املمكن اعتبار املمثل املعين ممثال هليئة أو رابطة من اهليئات أو الرابطات 

 . من هذه املادة١املشار إليها يف الفقرة 

و محاية سالمة جيوز للدولة املضيفة أن تفرض الشروط أو القيود اليت تراها مناسبة ملنع انتهاك نظامها العام أ -٥
 .الشخص املعين

 متنح التأشريات وتراخيص اإلقامة لألشخاص املشار إليهم يف هذه املادة وفقا للقوانني والنظم املعمول هبا  -٦
 . من هذه املادة٢يف الدولة املضيفة، مع مراعاة التزامات الدولة املضيفة املشار إليها يف الفقرة 

  . ة اليت متنح مبوجب هذه املادة يف أسرع وقت ممكنتصدر التأشريات وتراخيص اإلقام -٧

 ٤١املادة 
 جوازات املرور

باعتبارها وثائق سفر حملكمة ملوظفيها  جبوازات املرور أو وثائق السفر اليت تصدرها اة املضيفةتعترف الدول 
 .صاحلة

 ٤٢املادة 
 ترخيص القيادة

 من أسرهم املعيشية وخدمهم اخلاصني أو املرتليني جيوز ملوظفي احملكمة وأفراد أسرهم الذين يشكلون جزءا 
احلصول على تراخيص قيادة من الدولة املضيفة عند تقدمي تراخيص القيادة األجنبية الصاحلة االستعمال اخلاصة هبم 
ون وجيوز هلم أيضا  مواصلة القيادة باستخدام تراخيص القيادة األجنبية الصاحلة االستعمال اخلاصة هبم شريطة أن يك

 من هذا ٣٥حامل الترخيص حائزا على بطاقة هوية صادرة من الدولة املضيفة على النحو املشار إليه يف املادة 
 .  االتفاق
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 األمن واملساعدة العملية:    ٣القسم 

 ٤٣املادة 

 أمن وسالمة ومحاية األشخاص املشار إليهم يف هذا االتفاق

واملالئمة الالزمة لتوفري القدر املناسب من األمن والسالمة تتخذ السلطات املختصة اإلجراءات الفعالة  -١
 .واحلماية لألشخاص املشار إليهم يف هذا االتفاق حلسن سري أعمال احملكمة ، بدون تدخل من أي نوع

تتعاون احملكمة مع السلطات املختصة لضمان امتثال مجيع األشخاص املشار إليهم يف هذا االتفاق  -٢
 .السالمة اخلاصة هبم، على النحو الصادر هلم من السلطات املختصةلتوجيهات  األمن و

على مجيع األشخاص املشار إليهم يف هذا االتفاق، دون اإلخالل باالمتيازات واحلصانات والتسهيالت  -٣
 . املمنوحة هلم، االمتثال للتوجيهات  الالزمة ألمنهم وسالمتهم، على النحو الصادر هلم من السلطات املختصة

 ٤٤املادة 

 نقل األشخاص املوضوعني رهن االحتجاز

عمال بالقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، تتوىل السلطات املختصة، بناء على طلب احملكمة وبالتشاور  -١
 .معها، نقل الشخص املوضوع رهن االحتجاز من نقطة الوصول يف الدولة املضيفة إىل مباين احملكمة

ية وقواعد اإلثبات، تتوىل السلطات املختصة، بناء على طلب احملكمة وبالتشاور عمال بالقواعد اإلجرائ -٢ 
 .معها، نقل الشخص املوضوع رهن االحتجاز من مباين احملكمة إىل نقطة املغادرة من الدولة املضيفة

تتوىل السلطات املختصة، بناء على طلب احملكمة وبالتشاور معها، نقل أي شخص موضوع رهن  -٣ 
 .ز بالدولة املضيفة خارج مباين احملكمةاالحتجا

توجه احملكمة قبل فترة معقولة إخطارا إىل السلطات املختصة بوصول األشخاص املشار إليهم يف هذه  -٤
 . ساعة من وصوهلم٧٢ويكون هذا اإلخطار، عند اإلمكان، قبل . املادة

 يف تنفيذه، جتري، دون تأخري، عندما تتلقى الدولة الطرف طلبا مبوجب هذه املادة وتواجه مشاكل -٥
 :وقد تشمل هذه املشاكل ما يلي. مشاورات مع احملكمة من أجل التوصل إىل حل للمسألة

 أو املعلومات لتنفيذ الطلب؛/عدم كفاية الوقت و )أ(
 
 عدم قدرهتا، رغم بذل قصارى جهدها، على اختاذ ترتيبات األمن املناسبة لنقل األشخاص؛ )ب(
 .للنظام العام واألمن يف الدولة املضيفةوجود هتديد  )ج(
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 من ٢ و ١ينقل الشخص املوضوع رهن االحتجاز مباشرة وبدون عقبات إىل املكان احملدد يف الفقرتني  -٦
  من هذه املادة؛٣هذه املادة أو إىل أي مكان تطلبه احملكمة مبوجب الفقرة 

ات العملية  لنقل األشخاص املوضوعني رهن تتخذ احملكمة والدولة املضيفة، حسب االقتضاء، الترتيب -٧
 . االحتجاز وفقا هلذه املادة

 ٤٥املادة 

 نقل األشخاص الذين حيضرون طواعية أمام احملكمة أو بناء على تكليف باحلضور

 من هذا االتفاق، مع إجراء التعديالت الالزمة، على نقل األشخاص الذين ٤٤تنطبق أحكام املادة  
 .احملكمة أو بناء على تكليف باحلضورحيضرون طواعية أمام 

 ٤٦املادة 
 التعاون يف مسائل االحتجاز

تتعاون الدولة املضيفة مع احملكمة لتسهيل احتجاز األشخاص والسماح للمحكمة بأداء مهامها يف مركز  -١
 .االحتجاز التابع هلا

ادة أو مساعدة أخرى عندما يكون حضور الشخص املوضوع رهن االحتجاز مطلوبا ألغراض أداء الشه -٢
للمحكمة وعندما ال ميكن، ألسباب أمنية، بقاء هذا الشخص باالحتجاز االحتياطي يف مركز االحتجاز التابع 
للمحكمة، تتشاور احملكمة مع الدولة املضيفة وتتخذ، عند االقتضاء، ترتيبات لنقل الشخص إىل أحد السجون أو 

 .   مكان آخر توفره الدولة املضيفة

 ٤٧ املادة
 اإلفراج املؤقت

تسهل الدولة املضيفة ترحيل األشخاص الذين يتم اإلفراج عنهم مؤقتا إىل دولة أخرى خالف الدولة  -١
 .املضيفة

تسهل الدولة املضيفة دخول األشخاص الذين يتم اإلفراج عنهم مؤقتا مرة أخرى إليها وبقائهم القصري  -٢
 .األجل فيها ألي غرض يتصل بإجراءات احملاكمة

 .تتخذ احملكمة والدولة الطرف الترتيبات العملية الالزمة لتنفيذ هذه املادة -٣
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 ٤٨املادة 
 اإلفراج بدون إدانة

 من هذه املادة، إذا أفرج عن الشخص املقدم إىل احملكمة من االحتجاز لعدم اختصاص ٢رهنا بالفقرة  -١
 من النظام األساسي، ١٧من املادة ) د(أو ) ج(أو ) ب( ١احملكمة، أو لكون الدعوى غري مقبولة مبوجب الفقرات 

 من النظام األساسي، أو للحكم برباءته يف املرحلة  االبتدائية أو مرحلة ٦١أو لعدم ثبوت التهم مبوجب املادة 
االستئناف، أو ألي سبب آخر، تتخذ احملكمة بأسرع ما ميكن الترتيبات اليت تراها مالئمة لنقل الشخص، بعد أخذ 

أيه، إىل الدولة امللزمة باستقباله، أو إىل دولة أخرى توافق على استقباله، أو إىل الدولة اليت طلبت تسليمه بعد ر
 .  موافقة الدولة اليت قدمته أصال

،    من النظام األساسي     ١٧ من املادة    ) أ(١قبول الدعوى مبوجب الفقرة         قرار بعدم     ر   صد إذا   -٢
لنقل الشخص إىل الدولة اليت كان التحقيق أو املالحقة القضائية لديها                     ما يلزم من ترتيبات       احملكمة  تتخذ 

 .أساسا لنجاح الطعن يف املقبولية، ما مل تطلب الدولة اليت قدمت الشخص أصال عودته                         

 من هذا االتفاق، مع إجراء التعديالت الالزمة، على نقل األشخاص املشار إليهم ٤٤تنطبق أحكام املادة  -٣
 .داخل الدولة املضيفةيف هذه املادة 

 ٤٩املادة 
 تنفيذ األحكام يف الدولة املضيفة

  . من النظام األساسي١٠٣ من املادة ١تسعى احملكمة إىل تعيني دولة التنفيذ وفقا للفقرة  -١

 من النظام األساسي، ختطر احملكمة الدولة ١٠٣ من املادة ١يف حالة عدم تعيني دولة التنفيذ وفقا للفقرة  -٢
 .  من النظام األساسي١٠٣ من املادة ٤فة بضرورة تنفيذ العقوبة يف سجن توفره الدولة املضيفة، وفقا للفقرة املضي

 من النظام األساسي، تواصل احملكمة مساعيها لتعيني ١٠٣ من املادة ٤بعد بدء تنفيذ العقوبة وفقا للفقرة  -٣
وختطر احملكمة الدولة املضيفة بالتطورات اليت تراها . ساسي من النظام األ١٠٣ من املادة ١دولة التنفيذ وفقا للفقرة 

وختطر احملكمة الدولة .  من النظام األساسي١٠٣ من املادة ١مناسبة فيما يتعلق بالقائمة املشار إليها يف الفقرة 
لنظام  من ا١٠٣ من املادة ١املضيفة مبجرد موافقة إحدى الدول على أن تقوم احملكمة بتعيينها، وفقا للفقرة 

 .األساسي، دولة للتنفيذ

خيضع تنفيذ العقوبة للنظام األساسي، وبوجه خاص ألحكام الباب العاشر، وللقواعد اإلجرائية وقواعد  -٤
وحيكم قانون الدولة املضيفة أوضاع السجن، . اإلثبات، وبوجه خاص لألحكام ذات الصلة من الباب الثاين عشر

 .   من النظام األساسي١٠٦ادة  من امل٢على النحو الوارد يف الفقرة 
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جيوز للدولة املضيفة أن ختطر احملكمة باملسائل اإلنسانية أو املسائل األخرى املتصلة بظروف التنفيذ أو  -٥
 .طرائقه الختاذ ما يلزم بشأهنا يف إطار اإلشراف على تنفيذ العقوبات واألوضاع يف السجون

ات أخرى،  للتنفيذ يف اتفاق منفصل بني احملكمة والدولة جيوز النص على شروط أخرى، وكذلك ترتيب -٦
وتتخذ احملكمة والدولة املضيفة الترتيبات العملية الالزمة للتنفيذ يف كل حالة من احلاالت املشار إليها يف . املضيفة
 . ٢الفقرة 

 ٥٠املادة 
 ترتيبات االحتجاز القصري األجل

 العقوبة بعد اإلدانة وصدور حكم هنائي أو بعد ختفيض العقوبة وفقا إذا كانت املدة املتبقية الستيفاء تنفيذ -١
 من النظام األساسي تقل عن ستة أشهر، تنظر احملكمة يف إمكانية تنفيذ العقوبة يف مركز االحتجاز ١١٠للمادة 

 .التابع للمحكمة

 أخرى للتنفيذ على ستة أشهر، عندما يلزم تغيري دولة التنفيذ وعندما ال تزيد فترة االنتظار للنقل إىل دولة -٢
تتشاور احملكمة والدولة الطرف بشأن يف إمكانية نقل الشخص احملكوم عليه يف سجن توفره الدولة املضيفة وفقا 

وإذا زادت فترة االنتظار للنقل على ستة أشهر، ينقل الشخص .  من النظام األساسي١٠٣ من املادة ٤للفقرة 
 من ١٠٣ من املادة ٤التابع للمحكمة إىل سجن توفره الدولة املضيفة وفقا للفقرة احملكوم عليه من مركز االحتجاز 

 .  النظام األساسي، بناء على طلب من احملكمة

 ٥١املادة 
 القيود على ممارسة االختصاص من جانب الدولة املضيفة

ى للمساعدة ال جيوز للدولة املضيفة أن متارس اختصاصها أو أن تنظر يف طلب مقدم من دولة أخر -١
القضائية أو التسليم فيما يتعلق باألشخاص املقدمني للمحكمة وفقا للباب التاسع من النظام األساسي، أو األشخاص 

املفرج عنهم مؤقتا، أو األشخاص  الذين ميثلون أمام احملكمة من تلقاء أنفسهم  أو بناء على تكليف باحلضور، نظري  
قبل التقدمي أو النقل أو املثول أمام احملكمة، باستثناء ما هو منصوص عليه يف أي عمل أو امتناع عن عمل أو إدانة 

 .  النظام األساسي والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

 من هذه املادة ألي سبب من األسباب، يستمر سريان ١عند اإلفراج عن الشخص املشار إليه يف الفقرة  -٢
 .من تاريخ اإلفراجهذه الفقرة فترة مخسة عشر يوما متصلة 
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    األحكام اخلتامية   -الفصل السادس 

 ٥٢املادة 
 الترتيبات واالتفاقات التكميلية

  .تستكمل أحكام هذا االتفاق بتبادل للرسائل لتأكيد التفسري املوحد ألحكامه من جانب الطرفني -١

سب االقتضاء لتنفيذ هذا االتفاق جيوز للمحكمة والدولة املضيفة إبرام اتفاقات وترتيبات تكميلية أخرى ح -٢
 . أو ملعاجلة املسائل اليت مل يتعرض هلا هذا االتفاق

 ٥٣املادة 
 احلكم اخلاص بعدم املعاملة بوجه أقل تفضيال 

إذا منحت الدولة املضيفة، أو يف أي وقت يف املستقبل، امتيازات وحصانات ومعاملة أكثر تفضيال  ألي 
نة باالمتيازات واحلصانات واملعاملة الواردة يف هذا االتفاق، تتمتع احملكمة أو أي منظمة أو حمكمة دولية باملقار

شخص حيق له التمتع باالمتيازات واحلصانات مبوجب هذا االتفاق هبذه االمتيازات واحلصانات واملعاملة األكثر 
 .مة أو احملكمة الدوليةتفضيال ، بقدر ما متنحه الدولة املضيفة من امتيازات وحصانات ومعاملة هلذه املنظ

 ٥٤املادة 
 تسوية املنازعات مع الغري

حتدد احملكمة، دون مساس بسلطات اجلمعية أو مسؤولياهتا طبقا للنظام األساسي، الطرق املناسبة لتسوية  
 :ما يلي

املنازعات الناشئة عن العقود وغريها من املنازعات املتعلقة بالقانون اخلاص اليت تكون احملكمة  )أ(
 طرفا فيها؛

 يف هذا االتفاق يتمتع مشار إليهمن األشخاص املاملنازعات اليت يكون طرفا فيها أي شخص  )ب(
 . هذه احلصانةترفع عنهما مل باحلصانة حبكم منصبه الرمسي أو مهمته الرمسية فيما يتصل باحملكمة، 
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 ٥٥املادة 
  أو الترتيباتاقتفسري أو تطبيق هذا االتفملنازعات املتعلقة بتسوية ا

  أو االتفاقات املكملة له

أو الترتيبات أو االتفاقات املكملة له فسري أو تطبيق هذا االتفاق املنازعات الناشئة بصدد تتتم تسوية مجيع  - ١
 . يتفق عليه للتسويةآخرعن طريق التشاور أو التفاوض أو أي طريق املضيفة دولة البني احملكمة و

طريف ي طرف من  من هذه املادة يف غضون ثالثة أشهر من تقدمي أ١وفقا للفقرة الرتاع  إذا مل تتم تسوية - ٢
 ا وفقهيئة حمكمني، بناء على طلب أي من الطرفني، إىل رتاع، حيال الابيا إىل الطرف اآلخرطلبا كتالرتاع 

 . من هذه املادة٥ إىل ٣املنصوص عليها يف الفقرات  اتإلجراءل

ويعني كل طرف حمكما واحدا، ويقوم احملكمان املعينان على هذا : من ثالثة أعضاءني هيئة احملكمتتكون  - ٣
غضون شهرين من تعيني ي من الطرفني بتعيني حمكم يف وإذا مل يقم أ. النحو بتعيني حمكم ثالث يكون رئيسا هلما

وإذا مل . التعيني الالزمجراء إإىل  رئيس حمكمة العدل الدولية يدعولطرف اآلخر أن لاآلخر، جيوز ممثل الطرف 
ألي كمان من التوصل، يف غضون لشهرين التاليني لتعيينهما، إىل اتفاق على اختيار احملكم الثالث، جيوز احملتمكن ي

 .إجراء التعيني الالزممن الطرفني أن يدعو رئيس حمكمة العدل الدولية إىل 

ن طرفاال ما مل يتفق وفقا لتقدير اهليئة،ن النفقات ويتحمل الطرفااإلجراءات اخلاصة هبا  التحكيم تقرر هيئة - ٤
 .الف ذلكعلى خ

والترتيبات أو االتفاقات الالحقة أحكام هذا االتفاق  بناء على قرارها بأغلبية األصوات  التحكيمتخذ هيئةت - ٥
 .طرفنيل التحكيم هنائيا وملزما لهيئةويكون قرار . الواجبة التطبيقوقواعد القانون الدويل له 

 ٥٦املادة 
  هذا االتفاقسريان 

 .، بالنسبة ململكة هولندا، إال على جزء اململكة الواقع يف أوروباهذا االتفاقينطبق ال  

 ٥٧املادة 
 التعديالت واإلهناء

 تعديل هذا االتفاق أو إهناؤه بالتراضي بني الطرفني؛جيوز  - ١

 .يتوقف العمل هبذا االتفاق بالتراضي بني الطرفني -٢
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 ٥٨ادة امل
 بدء النفاذ

يبدأ نفاذ هذا االتفاق يف اليوم األول من الشهر الثاين لقيام كل من الطرفني بإخطار الطرف اآلخر كتابة 
 .بأنه مت االمتثال للشروط القانونية لبدء نفاذه

 [...].حرر يف الهاي يف نصني متطابقني باللغة اإلنكليزية يف 

 

         عن مملكة هولندا

         وزير الشؤون اخلارجية)التوقيع (

 

  عن احملكمة اجلنائية الدولية

 الرئيس)  التوقيع(
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 املرفق الثالث

 توصيات بشأن متأخرات الدول األطراف
 ١التوصية 

أن يقوم بتزويد الدول األطراف، مرة كل ثالثة أشهر، مبذكرة ") القلم(" قلم احملكمة تطلب إىل 
الواردة من الدول األطراف منذ أن بدأ نفاذ نظام روما األساسي إعالمية حمدثة تتعلق باالشتراكات 

بالنسبة لكل دولة طرف، حبسب االنطباق، بغية إضفاء الشفافية على إدارة احملكمة وتزويد الدول 
وينبغي أن يوجه هذا اإلخطار إىل العواصم فضال  . األطراف مبعلومات حمدثة عن احلالة املالية للمحكمة

وللتأكد من تلقي األشخاص . لبعثات الدائمة ذات الشأن يف كل من الهاي ونيويوركعن السفارات وا
املعنيني للمعلومات الضرورية وتصرفهم وفقا  لتلك املعلومات، قد يلزم تبليغها إىل ممثلني متعددين لذات 

 .الدولة الطرف

 ٢التوصية 

 موضوع احلالة املالية املكتب وإىل كل دولة من الدول األطراف مواصلة مناقشةتطلب إىل  
للمحكمة فيما جيريانه من االتصاالت الثنائية مع الدول األطراف األخرى، حبسب االقتضاء، وإبراز أمهية 

ومن األمهية مبكان توعية ممثلي الدول . تسديد االشتراكات يف موعدها بالنسبة لكفاءة سري عمل احملكمة
 وباآلثار املمكن أن تلحق باحملكمة من جراء عدم تسديد األطراف اليت عليها اشتراكات مستحقة بالوقائع

 .االشتراكات أو التأخر يف تسديدها وتشجيعهم على التدخل لدى السلطات املختصة التابعة حلكوماهتم

 ٣التوصية 

تيسريا  للتواصل األفضل بني احملكمة والدول األطراف بشأن مسائل ،  الدول األطرافتطلب إىل 
ود قلم احملكمة، على أساس سنوي وبناء على طلب احملكمة، مبعلومات عن الشخص االشتراكات، أن تز

وميكن، على ). االسم والتفاصيل املتعلقة بكيفية االتصال به(املسؤول عن أداء املدفوعات للمحكمة 
أساس طوعي، أن تصحب هذه املعلومات معلومات تتعلق باملوعد الذي تعتزم فيه الدولة الطرف تسديد 

 .كها املايل للمحكمةاشترا

 ٤التوصية 

احملكمة أن تواصل تزويد الدول األطراف يف مرحلة مبكرة باملعلومات املتعلقة مبالئتها تطلب إىل  
ودون مساس بالتوصيات ذات العالقة املقدمة من . املالية وخبططها اجلارية بصدد ميزانية الفترة املالية التالية

ت مجعية الدول األطراف، يفترض يف هذه املعلومات، اليت يتم تقدميها يف جلنة امليزانية واملالية وبقرارا
الوقت املناسب، أن تسمح للدول األطراف باختاذ االحتياطات الالزمة اليت متكنها من تسديد اشتراكاهتا 

 .دون تأخري
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 ٥التوصية 

 ٨ بالفقرة أن على الدولة الطرف اليت تطلب إعفاءها من فقدان احلق يف التصويت عمال تقرر  
 من القرار ٤٢مبا يتفق والفقرة ( من نظام روما األساسي أن تقدم معلومات ووثائق ١١٢من املادة 

ICC/4/Res.4(  اليت تثبت وتؤيد تأييدا  شامال  دعوى أن العجز عن الوفاء باملدفوعات يعزى لظروف
 .خارجة عن سيطرة الدولة الطرف املعنية

 ٦التوصية 

. ه الدولة الطرف أن تقدم وثائق سبق تقدميها جلهات أخرى ألغراض مماثلةتقرر أنه جيوز هلذ 
وتضع اجلمعية يف احلسبان القرار الذي تتخذه منظمة أخرى فيما يتعلق بفقدان حقوق التصويت بسبب 

 .عدم تسديد املدفوعات، ولكن دون أن خيل ذلك بالقرار الذي تتخذه هي

 ٧التوصية 

ون الطلبات مصحوبة، عند اإلمكان، خبطة للدفع أو بأي شكل تقرر كذلك أنه ينبغي أن تك 
آخر من أشكال  االلتزام السياسي للدولة الطالبة مبعاجلة املوضوع بصورة عاجلة وبأن تتخذ خطوات 

وبينما يرجع القرار اخلاص بتقدمي خطة للدفع إىل الدولة املعنية، فإن . ملموسة للدفع يف أقرب وقت ممكن
 .د املتأخرات من شأنه أن يعزز حظوظ االستجابة للطلب املقدم لإلذن بالتصويتتقدمي خطة لتسدي

 ٨التوصية 

يناير ومنتصف /يف منتصف كانون الثاين( إىل األمانة أن تقوم مرتني يف السنة تطلب 
بإخطار الدول األطراف اليت تكون عرضة لفقدان حقوقها يف التصويت لتمكينها من اختاذ ) يونيه/حزيران
  .راءات الالزمة يف الوقت املناسب لتسديد متأخراهتااإلج

  ٩التوصية 

تقرر أنه ميكن جلمعية الدول األطراف أن تنظر يف طلبات اإلعفاء من فقدان حقوق التصويت  
يناير /  كانون الثاين١فيما يتعلق بأي دورة مستأنفة للجمعية أو اجتماع للمكتب يلتئمان يف الفترة ما بني 

 .ىل للجنة امليزانية واملالية يف أي سنة، وذلك دون سابق توصية من اللجنةوالدورة األو
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 ICC-ASP/5/Res.4القرار 

 
  بتوافق اآلراء٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١املعتمد يف اجللسة العامة السابعة املعقودة يف 

 
ICC-ASP/5/Res.4 

 
، وجدول األنصبة لتوزيع نفقات احملكمة ٢٠٠٧لعام ، وصندوق رأس املال العامل ٢٠٠٧امليزانية الربناجمية لعام 

 .٢٠٠٧اجلنائية الدولية، ومتويل االعتمادات لعام 
 

 إن مجعية الدول األطراف،
 

 للمحكمة اجلنائية الدولية واالستنتاجات والتوصيات ٢٠٠٧يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام وقد نظرت 
 انية واملالية عن أعمال دورهتا السابعة،ذات الصلة الواردة يف تقرير جلنة امليز

 
  ٢٠٠٧ امليزانية الربناجمية لعام � ألف

 :  يورو ألبواب االعتمادات التالية٨٨ ٨٧١ ٨٠٠على االعتمادات البالغ جمموعها توافق  -١
 

 باب االعتماد يورو

  القضائية-اهليئة  الربنامج الرئيسي األول ٩ ٩٩٩ر٢٠٠

  مكتب املدعي العام- ئيسي الثاينالربنامج الر ٢٣ ٣٧٠ر٩٠٠

  قلم احملكمة-الربنامج الرئيسي الثالث  ٤٨ ٨٤٠ر٩٠٠

 أمانة مجعية الدول األطراف الربنامج الرئيسي الرابع ٤ ٣٧٧ر٨٠٠       

  االستثمار يف مباين احملكمة-الربنامج الرئيسي اخلامس  ٢ ٢٨٣ر٠٠٠       

  اجملموع ٨٨ ٨٧١ر٨٠٠
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 :على جداول مالك املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله التاليةأيضا توافق   -٢ 
 

 اجملموع
 

االستثمار يف 
 مباين احملكمة

أمانة مجعية الدول 
 األطراف

مكتب املدعي  قلم احملكمة
 العام

  اهليئة القضائية

 وكيل أمني عام  ١    ١
 أمني عام مساعد  ٢ ١   ٣

 ٢-مد      
 ١-مد  ٢ ٥ ١  ٨
 ٥-ف ٣ ١٠ ١٤  ١ ٢٨
 ٤-ف ٢ ٢٥ ٢٨ ٢  ٥٧
 ٣-ف ٤ ٤١ ٦١ ١  ١٠٧
 ٢-ف ١٧ ٤١ ٤٥  ١ ١٠٤
 ١-ف ١ ١٣ ٥   ١٩
 اجملموع الفرعي ٢٧ ١٣٥ ١٥٩ ٤ ٢ ٣٢٧
 )الرتبة الرئيسية(اخلدمات العامة ١ ١ ١٨ ٣  ٢٣
 )رتب أخرى(اخلدمات العامة  ١٥ ٦٤ ٢١٥ ٢ ١ ٢٩٧
 ياجملموع الفرع ١٦ ٦٥ ٢٣٣ ٥ ١ ٣٢٠
 اجملموع ٤٣ ٢٠٠ ٣٩٢ ٩ ٣ ٦٤٧

 
  ٢٠٠٧ صندوق رأس املال العامل لعام -باء
 

 إن مجعية الدول األطراف،

للمسجل بتقدمي وتأذن  يورو ٧ ٤٠٥ ٩٨٣ مببلغ ٢٠٠٧صندوق لرأس املال العامل لعام  إنشاءتقرر 
 .محكمةسلف من الصندوق وفقا لألحكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد املالية لل

 جدول األنصبة لتوزيع نفقات احملكمة اجلنائية الدولية -جيم
 

 مجعية الدول األطراف،إن 

، جدول أنصبة األمم املتحدة الذي سيتم ٢٠٠٧ أن تعتمد احملكمة اجلنائية الدولية، فيما يتعلق بعام تقرر 
ية بني األمم املتحدة ومجعية الدول  مع إجراء التسويات الالزمة ملراعاة االختالف يف العضو٢٠٠٧تطبيقه يف عام 

 .األطراف يف نظام روما األساسي، عمال باملبادئ اليت يعتمد عليها جدول األمم املتحدة

أنه، باإلضافة إىل ذلك، سينطبق على جدول األنصبة للمحكمة اجلنائية الدولية أي حد أقصى تالحظ  
 .ة العادية لألمم املتحدةمقرر بالنسبة ألكرب املسامهني ومطبق بالنسبة للميزاني
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  ٢٠٠٧متويل االعتمادات لعام  -دال
 

 إن مجعية الدول األطراف،

 يورو، ورصيد ٨٨ ٨٧١ ٨٠٠، أن يتم متويل اعتمادات امليزانية البالغ قدرها ٢٠٠٧فيما يتعلق بعام تقرر 
 من ١عية مبوجب الفقرة  يورو، اللذين وافقت عليهما اجلم٧ ٤٠٥ ٩٨٣صندوق رأس املال املتداول البالغ قدره 

 من النظام املايل والقواعد ٦-٦ و ٢-٥ و ١-٥اجلزء ألف واجلزء باء، على التوايل، من هذا القرار، وفقا للقواعد 
 . املالية للمحكمة

 


