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جمعية الدول األطراف

عشرةالثانية الدورة 
٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب٢٨–٢٠،الهاي

المبادئمشروععنجمةالناالتقرير الثاني للمحكمة بشأن اآلثار المالية 
)*(لعالقات بين المحكمة والوسطاءلالناظمةة التوجيهي

مقدمة -أوالً 

، أخذت مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") يف القرار رقم ٢٠١٢-١
ICC-ASP/11/Res.8العالقات بني احملكمة والوسطاء نظميي ذعلما مبشروع املبادئ التوجيهية ال

هذه املبادئ مت إعدادقد ل)١(لوسطاء" أو "مشروع املبادئ التوجيهية").لجيهية ("مشروع املبادئ التو 
اً ممكنيكون من أجل توفري إطار للمعايري واإلجراءات يف املناطق حيث هلا التوجيهية والوثائق الداعمة 

مرة املكتببدعوة اجلمعية تقدمتيف ذلك القرار نفسه، و عالقة احملكمة مع الوسطاء. معايري توحيد 
)٢(زيد من املناقشات املتعمقة" مع احملكمة بشأن مسألة الوسطاء.مب"إىل املشاركةأخرى

اإلضافيةوكجزء من هذه املناقشة -٢
إىل عقد منوذجي، ومدونة ، مشروع املبادئ التوجيهية للوسطاء باإلضافة٢٠١٣العشرين يف نيسان/أبريل 

تنفيذ مشروع املبادئ عنالنامجةآلثار املالية اً لقواعد السلوك. باإلضافة إىل ذلك، قدمت احملكمة ملخص
يف هذه أبرزت احملكمة و )٤(قبل الدورة حول هذا املوضوع.املطروحة على األسئلة توأجاب)٣(،التوجيهية

).CBF/21/8صدر سابقاً حتت الرقم ((*) 
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة احلادية عشرة، الهاي، )١(

، الفقرة. )ICC-ASP / 11/Res.8(ول، اجلزء الثالث، ICC-ASP/11/20(٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢- ١٤
٥٠.

املرجع نفسه.)٢(
، مشروع املبادئ التوجيهية الناظمة للعالقات بني احملكمة ٢٠١٣جلنة امليزانية واملالية، الدورة العشرين، نيسان/أبريل ) ٣(

.٢٠١٣آذار/مارس CBF20/01S05( ،22والوسطاء: موجز اآلثار املالية (
٢٠١٣جلنة امليزانية واملالية، الدورة العشرين أبريل )٤(

CBF20/01S06) ،(15 ٢٠١٣نيسان/أبريل.



ICC-ASP/12/53

53-A-301013 2

بعد اعتمادها رمسيا، من أجل محاية ،وسطاءلللمبادئ التوجيهية لتنفيذ الكامل لإىل اسعى تابالوثائق 
ذا التنفيذ الكامل آثار مالية لعدد سيكون هلمصاحل احملكمة واألطراف واملشاركني والوسطاء. ومع ذلك، 

داخل احملكمة.األقسامحمدود من 
كان أينمامن هذه التكاليف اً آلثار املالية" عددلملخصالوثيقة املقدمة إىل اللجنة بعنوان "تبنيو -٣

أشارت احملكمة إىل أن فقد ، اآلثار حتديداً بتكاليف يصعب التنبؤه تالحظ أنيف حني. هاحتديدممكناً 
قسم مشاركة الضحايا و وقسم األمن والسالمة وحدة الضحايا والشهودعلى ؤثر تاآلثار املالية الرئيسية س

لوسطاء املبادئ التوجيهية عنالنامجةيد من التقييم لآلثار بانتظار مز و قلم احملكمة. يف وجرب األضرار
املوارد املطلوبة لعام ضمناستيعاب تكاليف تنفيذ املبادئ التوجيهية تعتزم احملكمة ، عملياً أنشطة احملكمة 

املوارد املطلوبة من قبل األقسام ذات مبراجعةاحملكمة ستقوم. وبناء على هذا التقييم الكامل، ٢٠١٤
ة.الصل

التوجيهية سيكون له املبادئأن تنفيذ مشروع )٥(عنالحظت اللجنة يف تقريرها -٤
ميزانية قلم احملكمة من حيث التوظيف والتدريب والسفر. ومع ذلك، خلصت اللجنة إىل أنه مل علىآثار 

التوجيهية املبادئتنفيذ مشروع نأإىلنظراً . لذلك، النامجة عنهامعلومات كافية لتقييم اآلثار ايكن لديه
م إليها تقريرا عن الدورة قدَ على املوارد املالية للمحكمة، أوصت اللجنة بأن يُ آثارسيكون له بال شك 

". وطلبت اللجنة أيضا امليزانيةالنامجة عنها علىواآلثاراحلادية والعشرين حول "اآلليات الرئيسية املختارة 
إذا كان األمر كذلك، و لوسطاء، لأجور أو تعويضات لدفع اعتمادعمللزمسيمعلومات حول ما إذا كان 

.ر أو التعويضو األجستوياتملجداولتوفري
التطوعية الذين اتمقدمي اخلدمدد الوسطاء حيمن مشروع املبادئ التوجيهية ٤,١القسم -٥

املبادئ تنص و )٦(يد النفقات املتفق عليها مسبقا.تسدبدون املساس بألي نوع من التعويض نيمؤهلواليس
تاالاحليف و فردي". متعاقدبكونه أجرالوسيط تلقى ال يالتوجيهية على أنه، كقاعدة عامة، "ينبغي أن

األجور كما ينبغي أن تكون شروطالتعاقد مع هؤالء الوسطاء،  ينبغيلوسيط، لأجراالستثنائية لدفع 
مع مدونة قواعد السلوك. مكتب هذه األجور توافق تجيب أن و العقد لكذحمددة بوضوح مبوجب شروط 

لوسطاء.الذي يدفع أجور للمحكمة لاملدعي العام هو اجلهاز الوحيد 
تعويض دفع الو التكاليفجهزة واألقسام ذات الصلة يف احملكمة لسداداأل-٦

أدناه.، مت سردهالوسطاءواألجور ل

)٥ (ICC-ASP/12/5/Rev.1) الفقرات. ٢٠١٣حزيران/يونيو ٧) يف ،
١٢٣-١٢١

الوسطاء تقدمي املساعدة، ينبغي من من مشروع املبادئ التوجيهية بأنه، عندما تطلب احملكمة أو حمامي ٤ينص القسم ) ٦(
تسمح به املوارد املالية للمحكمة. القسم ما

رفق باملبادئ التوجيهية ينظم تسديد النفقات اليت يتكبدها الوسطاء.من العقد النموذجي امل١١



ICC-ASP/12/53

3 53-A-301013

")أو "المكتب"مكتب المدعي العام ("مكتب المدعي العام-ياً ثان

كوسيط مافردتعيني يقرر رمسيا أن ملكتب املدعي العام جيوز ، املزايا/لمخاطرلبعد إجراء تقييم -٧
يدفع بدفع أجور لمكتب املدعي العام يقوم . متعاقد
الشهود أو تسهيل بطاء ألداء مهام حمددة على النحو املتفق عليه، مبا يف ذلك االتصال لوسأجور ل

من فسم التحقيقيتم حتديد موظف و الوسطاء التحقق من يتم ، ماقبل الدخول يف عقدو االجتماعات. 
" من قبل رئيس فريقاملشرف"ويتم اإلشراف علىوسيط. ال" لتسهيل االتصال مع مشرف"ليكون مبثابة 
.همصاريفوعلى السيطرة على استخدام الوسيطللتيقن منالتحقيقات 

انظر (، النموذجيةاخلاصةاتات اخلدمياتفاقمع الوسطاء عن طريقمكتب املدعي العام يتعاقد-٨
)، واليت يتم جتهيزها من قبل قسم املوارد ليزيةواإلجننموذجية يف اللغتني الفرنسية العقود لاملرفق األول ل

وظفني" امل"من بصفتهم الشخصية ين يعملونتعاقداملرية. وينص العقد على أن األفراد البش
-عبرتبة منعادةتكون (والدرجةعقد اخلدماتاللمحكمة". حيدد يسوا من "من املسؤولني الرمسيني لول
)٧((انظر املرفق الثاين).األمم املتحدة حددتهي ذاحمللية الجوراألوفقا جلدول ويكون األجر) ٤-عإىل ٢

، مثل األجر خالل العطالت املزاياول الوسطاء إىل ختلدفع للخدمات فقط، و ال على اهذه العقود تنص 
بشكل اخلدماتأداءبعد إال دفع اليتم ال التقاعد أو التأمني الصحي. باإلضافة إىل ذلك، ومسامهات

.مرضٍ 

لوسطاء من قبل مكتب املدعي العام ذي مت دفعه إىل االاملبلغ اإلمجايل ، بلغ ٢٠١٢خالل عام -٩
كتب املدعي العام ملالدفع من ميزانية التوظيف بتم هذا . يورو٤٩٠٥مبلغلخدماتبشكل أجور ل

امليزانية. يفبند مستقل تالوسطاء ليسأجوراألموال الالزمة لدفعحبيث أن (املساعدة املؤقتة العامة)، 
يتوقع مكتب املدعي العام زيادة يف عدد الشهود، مما قد يؤدي ، ٢٠١٤عام لة املقرتحة يف امليزانية الربناجميو 

اليت الوسطاءنفقاتديسدبتمكتب املدعي العام يقوم ر، و إىل زيادة يف عدد الوسطاء. باإلضافة إىل األج
املوافقة علىتم تن ، مثل تكاليف النقل واالتصاالت. جيب أتعاقدأثناء تنفيذ اخلدمات امل

ذه ل موارد هليتسجيتم ال و بعد تقدمي الفواتري. إال دفع تُ ال هذه التكاليف من قبل مكتب املدعي العام، و 
من أموال العمليات امليدانية، واليت هي جزء سحبهاامليزانية، ولكن يتم ضمنالتكاليف يف بند مستقل 

من ميزانية شعبة التحقيقات.

، انظر:األجورهذه من قبل األمم املتحدة وفقا إىل موقع العمل. جلميع جداول األجوريد جداول ديتم حت)٧(
un.org/depts/OHRM/salaries_allowances/salaries/gs.htmhttp://www..
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مةقلم المحك-ثالثاً 

قسم اإلعالم والتوثيق العام

أشارت وحدة التوعيةلقد للوسطاء. اتأو تعويضأجورقسم اإلعالم والتوثيق العامقدم يال -١٠
على مايل لوسطاء لن يكون له أثر للكامل ملشروع املبادئ التوجيهية التنفيذ اأنيف وقت سابق امليدانية

من خالل خدمات يعمل، بقدر ما هو ممكناً، م والتوثيق العامقسم اإلعالإن . قسم اإلعالم والتوثيق العام
وسطاء بتسديد نفقات القسم اإلعالم والتوثيق العاميقوم الشراء. اليت ختضع إىل إجراءاتتعاقدية رمسية 

هذه النفقات سحباملهام املتفق عليها. يتم تهملتغطية النفقات املتكبدة أثناء تأديالذين يتعاقد معهم
بعد تقدمي الفواتري، ويف هذه النفقاتويتم تسديد SRF-٣٤٤٠أو ٥٠٠٠رقمامليزانيةدبنمن

قسم اإلعالم يقوم يف املرفق الثالث. مبينة جداول السداد إن.(إيصاالت)احلاالت االستثنائية، بعد تقدمي 
أثناءن أن حيدث عن أي شيء ميكلةو كون مسؤ تللوسطاء أن احملكمة ال ميكن أن بالشرح والتوثيق العام

خماطر يواجهون قسم اإلعالم والتوثيق العامالذين يعملون لالوسطاء معظمإىل احملكمة. مساعدميتقد
قسم اإلعالم والتوثيق م أو لعالقتهم مع اخلاصبسبب طبيعة عملهم

حملكمة.مع او العام

قسم دعم احملامني
أو تعويض أجورالوسطاء، كما أنه ال يقدم معمباشرةبالتعاقد دعم احملامنيقسمال يقوم -١١

أشخاص أو )٨(امليدانينينيساعدامل، و نياخلارجينياماحملإن، قسم دعم احملامنييف سياق و للوسطاء. 
الذينددها نظام املساعدة القانونية للمحكمة) هم حياليت لألجوروفقا ُتدفع أجورهم(الذين )٩(املوارد

رمسيا من نظام املساعدة القانونية جزءاً ليسوا أنفسهمالوسطاءو وسطاء. يتفاعلون ويتعاقدون مع ال
تأثري ايكون هلسيتالةالوحيداملسألةعلى أساس طوعي. ونعملم يباملفرتض أنه منإذللمحكمة، 

ونخلاتديدها الوسطاء عندما تكبيالنفقات اليت مسألة يعلى ميزانية املساعدات القانونية للمحكمة ه
من نظام املساعدة القانونية للمحكمة.اليت تستفيدنيابة عن الفرق 

مل لضحايا ميزانية اقانونية ( ات الالتحقيقاملخصصة لفرق يتم خصم هذه النفقات من امليزانية-١٢
٠٠٦٧٣يدفاع هلميزانية اأن، يف حنييورو٧٥٢٤٣بقيمة هو مبلغ مقطوع القضائيةاإلجراءات

لتحقيق لاملناسبةاملبلغ املقطوععند تقييم ميزانيةالنفقات ملا النوع منهذإن ).)١٠(يورو

من وثيقة السياسة الواحدة لقلم احملكمة حول نظام املساعدة القانونية للمحكمة.٦٣و ٦٢انظر الفقرتني ) ٨(
رد"، املشار طلب من حمامي أن يتلقون التعويض إذا مت التعاقد معهم بصفة "شخص املوامبوجبجيوز للوسطاء املكلفون )٩(

من أنظمة قلم احملكمة.١٣٩إليه يف املادة 
وما يليها من "وثيقة سياسة املساعدات ٤٦االفرتاضات العامة اليت يقوم عليها هذا املبلغ املقطوع مبينة يف الفقرة ) ١٠(

الدفاع أو املمثل القانوين ) من أنظمة احملكمة، جيوز حملامي٣(٨٣القانونية الواحدة." وجتدر اإلشارة إىل أنه، وفقا للمادة 



ICC-ASP/12/53

5 53-A-301013

لقسم دعم مؤقت، ميكن مرحلي . ولذلك، كحل نيارجياخلةقانونيالفرق قلم احملكمة للاليت مينحها 
حالة على حدة عندما تكون "ضرورية كل لقبول هذه النفقات املضافة على أساس خمصص احملامني

قسم دعم يطبقه الذي هنفسهذا هو االختبار إن لتمثيل القانوين. ا)١١(بشكل معقول لفعالية وكفاءة"
مبوجب، عمومانظام املساعدة القانونية للمحكمة. مبوجباليت تسدد املصاريفعلى مجيع فئات احملامني
الرتمجة التحريرية و والتكاليف اإلدارية جبمع األدلةاملتعلقةفقات "النكمةأنظمة احمل) من ١(٨٣رقمالتنظيم

د النفقات يتسدعادة متال ي)١٢(غطيها نظام املساعدة القانونية للمحكمة.يوالشفوية وتكاليف السفر" 
.املتكبدةتقدمي اإليصاالت األصلية للتكاليف إال بعد

بالتنظيم رقملتحقيق عماللموارد إضافية طلبباحملامي يتقدملقد -١٣
فإن قسم دعم ،ضافيةاإلموارد للمثل هذهطلباتتقييم بقيامهيف و . من قوانني احملكمة التنظيمية)٣(٨٣

تضع واليت قد تسديد نفقات الوسطاءاإلضافية لالتكاليف يأخذ يف عني االعتبار هيف حني أناحملامني، 
نح موارد إضافية. مب، املربرةاحلقائقواستنادًا إىلقوم، عند الضرورة يالتحقيق، سعبئا إضافيا على ميزانية

وضع أفضل لقياس أثر هذه النفقات حيث يصبح يف من اخلربة اً مزيدقسم دعم احملامنييكتسب وكلما
ة لزيادة بدل املساعدمقرتحكون يف وضع ميكنه من تقدمي يسفاإلضافية على ميزانيات فرق التحقيق، 

القانونية مليزانية التحقيق.

وجرب األضرارقسم مشاركة الضحايا 
التنفيذ الكامل ملشروع املبادئ النامجة عنوجرب األضرارقسم مشاركة الضحايا ميزانية اآلثار على-١٤

. ٢٠١٣ابريل نيسان نيسان/، مبينةوسطاءللالتوجيهية 
أجور دفعأونفقات مل تكن لتسديد وجرب األضرارقسم مشاركة الضحايا هاأوجز املوارد اإلضافية اليت 

وجرب قسم مشاركة الضحايا عينهمالذينوسطاء اللوسطاء، بل ملوارد بشرية إضافية إلدارة ومراقبة ل
أمهية الدور إىل نظرا و حة، حدود املوارد املتاضمن. وعلى الرغم من استيعاب مسؤوليات إضافية األضرار
واإلشراف وسطاء التدريب مثلأخرىأمورضمن)١٣(،وجرب األضرارقسم مشاركة الضحايا لعبه سيالذي 

للضحية البحث عن وسائل إضافية من قلم احملكمة بشكل موارد إضافية للتحقيقات. والقرارات اليت يتخذها قلم احملكمة
استجابة هلذه الطلبات قابلة لالستئناف أمام الدوائر.

من أنظمة احملكمة.٨٣النظام رقم )١١(
هواتف قد وفركما أنه اهلاتف،  استخداماالستفادة منات املكتبية يف احملكمة مع يوفر قسم دعم احملامني املساح)١٢(

الشيء نفسه بالنسبة وينطبقالتواصل مع الضحايا. إذني ساعدين امليداناملاتف و هفواتري الصناعية ودفع األقمار
مبيوتر حممول واحد لكل جهاز كضحايا، و الو دفاع اللفرقيوفر قسم دعم احملامني مكاتب جمهزة جتهيزا كامال و للمعدات. 

فريق اللقسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتوفري املعدات إىل بعمل الرتتيبات قسم دعم احملامني أيضا ويقومفريق. 
عدة القانونية للعمل يف امليدان (مثل الكامريات الرقمية، اخل). ملزيد من املعلومات عن تسديد النفقات يف إطار نظام املسا

القانونية.للمساعدةوثيقة السياسة الواحدةوما يليها. من ٤٦، ١٣٩للمحكمة، انظر الفقرات. 
أيار/مايو ٢٨) (ICC-01/04-02/06الضحايا اتالدائرة التمهيدية الثانية؛ قرار إنشاء مبادئ حول إجراءات طلب)١٣(

يف قضية املدعي العام ضد بوسكو نتاغاندا.٢٠١٣
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البحث عن موارد حمددة يف انتظار مزيد من التقييم استنادا إىل اخلربة الفعلية املالئمقد يكون من ف، عليهم
التوجيهية.املبادئلتنفيذ مشروع 

للوسطاء. وفقا ملشروع اتأو تعويضيدفع أجور ال وجرب األضرارقسم مشاركة الضحايا إن -١٥
الوسطاء عندمابتسديد نفقاتوجرب األضرارقسم مشاركة الضحايا يقوم وسطاء، للاملبادئ التوجيهية 

دان بلتسديد النفقات للوسطاء لجداول . على أساس اتفاق مسبقو معينةبأنشطة ُيطلب منهم القيام 
مشاركة قسم ميزانية بند هذه املدفوعات منيتم دفع مجيعيف املرفق الرابع. احلاالت اخلمسة مبينة

املتعلقة نفقات ال)"، واليت تغطي ٥٩٠٠"اخلدمات التعاقدية األخرى (وجرب األضرار بالعنوانالضحايا 
إجراء أنشطتها امليدانية.ب

وحدة الضحايا والشهودو قسم األمن والسالمة
قسم األمن والسالمةو وحدة الضحايا والشهود بتفويض وسطاء للمشروع املبادئ التوجيهية يقوم -١٦

أمن الضحايا او يعرض، مللتيقن منتقييم الوسطاء لقيام بل
يفوضاملبادئ التوجيهية مشروعكما أن . إىل اخلطر

تحقيق أقصى قدر من لخاطراملتقييم أعمال ووحدة الضحايا والشهود إجراء قسم األمن والسالمة
عند االقتضاء. هناك حاجة إىل موارد إضافية من قبل كل من الالزمة تدابري اللوسطاء واختاذ لالسالمة 

وبشكل ، بكاملهمشروع املبادئ التوجيهية يذ تنفبلقياملقسم األمن والسالمةو وحدة الضحايا والشهود 
يفتقرير احملكمة إىل اللجنة قسم مشاركة الضحايا وجرب األضرار، تطلبهاياليت مماثل لتلك 

.٢٠١٣/مارسآذار

قسم األمن والسالمةوال وحدة الضحايا والشهودتقوم، الممبقيامهميف-١٧
قسم الوسطاء يكون دائما عرب جهاز احملكمة أو إن اتصاهلم باللهم. من أجمهام ألداء سطاء و بتعيني

أمانة الصندوق أووجرب األضرارقسم مشاركة الضحايا أوقسم اإلعالم والتوثيق العام(على سبيل املثال 
كما وسيطالتعينيبتقوم ) اليت مكتب املستشار القانوين العام لشؤون الضحاياأو االستئماين للضحايا 

/أو يف حالة طوارئ وكون يف حالة يورية". واالستثناء الوحيد هلذه املمارسة احملنقطة الدور "ونيلعب
(إذا كان وحدة الضحايا والشهودباالتصال مباشرة بوسيط اليقوموقوع حادث. يف مثل هذه احلاالت، 

ذه (جلميع الوسطاء اآلخرين). من والسالمةقسم األب) أو الشهادات بسببوسيط يف خطر ال
دفع أو تعويضأو تعاقد أوبتعينيقسم األمن والسالمةال و وحدة الضحايا والشهودال تقومالطريقة، 

وسطاء.أجر أو تسديد تكاليف لل

لوسطاء وتتطلع لالتوجيهية املبادئعلى هذا األساس تطلب احملكمة مشورة اللجنة بشأن مشروع و -١٨
لتنفيذ الكامل للمبادئ سيكون ل

التيقن اإلجراءات القضائية للمحكمة من خالل نزاهةعلى اً إجيابياً املوافقة عليه رمسيا، تأثري بعدالتوجيهية، 
سالمة الضحايا والشهود.أيضا يفواملسامهةمجيع الوسطاء علىالرقابة السليمة من القيام ب
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ضمناألقساملتنفيذ الكامل ملشروع املبادئ التوجيهية آثار مالية لعدد حمدود من سيكون ل-١٩
بكل عناية ومت تكوينها بشكل ٢٠١٤امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة لعام مت اعتبارقد لاحملكمة. 

جراء تقييم كامل لآلثار املرتتبة على املبادئ التوجيهية إنتظاروبايف ضوء املناخ املايل السائد. متواضع
املوارد املطلوبة لعام ضمنتعتزم احملكمة استيعاب تكاليف التنفيذ ، عملياً لوسطاء على أنشطة احملكمة ل

وسطاء، للللمحكمة يف تنفيذ مشروع املبادئ التوجيهية اتكاليف ال مفر منهتوجدهيف حني أنو . ٢٠١٤
ال من حيث التكلفة ؤكدتأن من املهمفإنه 

، مثل التواصل بأدائهاحملكمة لتقوم ايقوم للمحكمة. 
غري آمنة.تكون أحياناً اليت مع الضحايا والشهود يف مواقع نائية و 

دمي معلومات كاملة وشفافة حول مجيع جوانب مشروع املبادئ التوجيهية وتسعى احملكمة إىل تق-٢٠
ومشورة ربة خبترحب احملكمة و من قبل اللجنة. مراجعة وتقييم املشروع بشكل كامل من أجل تسهيل 

العالقات بني احملكمة والوسطاء.ينظمي ذاللجنة بشأن مشروع املبادئ التوجيهية ال
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المرفق األول

ت الخدمات الخاصة لوسطاء مكتب المدعي العاماتفاقياعقود 

فرديمتعاقدعقد ل

رقم العقد: الوضع: رقم التعديل: املكتب: 

:التخصيصرمز احلساب  رقم الفهرست: اجلنسية:

)الفرديمتعاقدبالو (يشار إليه فيما بعد المحكمة الجنائية الدوليةبني لقد مت إبرام العقد 

نوان:الع رقم اهلاتف: 

االختصاصات أو مهمة العمل-١

تفاصيل السفر:
(إذا كان موافق عليه)

مدة العقد:-٢
العقد قبل ذلك مبوجب شروط مرٍض، ولكن ليس يف موعد يتجاوز ذلك إال على حنو يبدأ هذا العقد وتنتهي مدته عند إكمال اخلدمات الواردة أعاله 

قد. خيضع هذا العقد للشروط الواردة يف الصفحة التالية. هذا الع
الفردي بعد تعاقدالفردي مبوجب شروط هذا العقد، يتعني على احملكمة أن تدفع إىل املتعاقدكامل للخدمات اليت يؤديها املمايل  تعويض ك–التعويض المالي-٣

.املصادقة بأن اخلدمات قد مت أدائها على حنو مرضٍ 
احلد 

٠٠،٠٠
العملة:  أسبوعي يومي بقيمةأجر 

مبلغ مقطوع شهري
 على حنو مرضٍ ة . للدفع بالتقسيط، يلزم املصادقة على إكمال أداء كل مرحلعند إكمال العقد على حنو مرضٍ يستحق دفع هذا األجر:

يف الصفحة التالية.الواردة أقر بأنين قرأت ووافقت على الشروط 

الفردي:                                     التوقيع:تعاقدامل التاريخ: 

توقيع موظف التصديق من املكتب الفين: 

(التاريخ) (التاريخ)
قسم امليزانية واملالية-قسم املوارد البشرية                 -املوظف الطالب              -ي               املتعاقد الفرد-:          التوزيع
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المستشارين/ الفرديينينمتعاقدال–اتشروط الخدم

الوضع القانوني-١

ي أليس كممثلني حلكومة أو مبوجب عقد ملقاول أو استشاري فردي بصفتهم الشخصية وليتم التعاقد معهماألفراد الذين 
"مسؤولني" لغرض وليسوانظام موظفي احملكمة مبوجب"موظفني" واليساحملكمة اجلنائية الدولية. أخرى من خارج سلطة 
.وحصانات احملكمة اجلنائية الدوليةمزايابشأن يةاالتفاق

االلتزامات-٢

احملكمة اجلنائية الدولية، وعدم طلب أو قبول أية تعليمات يةحياد واستقاللاحرتام الفردينيين واالستشارينيتعاقديتوجب على امل

يسيء لسمعة احملكمة وأن ال ميارسوا ين واالستشاريني األفراد االمتناع عن أي سلوك من شأنه أن تعاقدللمحكمة، يتعني على امل
يف السريّةممارسة أقصى قدر من الفرديني ين واملستشارين تعاقداملويتعني على 

املسؤول املختص يف املكتب املعين، ال جيوزيكون موافق عليه مسبقًا من قبلما مل و الرمسية للمحكمة. األعمالمجيع مسائل 
وسائل اإلعالم أو أي مؤسسة أو شخص أو حكومة أو سلطة كان إعطاء يف أي وقتين واالستشاريني الفردينيمتعاقدلل

ال جيوز مع احملكمة.تعاملهمبسبب وصلت إىل علمهم، واليت احملكمة أي معلومات مل يتم من خارجأخرى 
ين متعاقدين واالستشاريني الفرديني استخدام هذه املعلومات بدون إذن خطي من احملكمة. كما أنه ال جيوز للمتعاقدلل

احملكمة.واالستشاريني الفرديني استخدام هذه املعلومات لفائدة شخصية. إن هذه االلتزامات ال تزول بانتهاء اخلدمة مع 

حقوق الملكية-٣

والعالمات التجارية النشربراءات االخرتاع وحقوق وليس حصراً، لدولية مجيع حقوق امللكية، مبا يف ذلك حملكمة اجلنائية امتلك ا
أو تعاقداململنظمة من قبل إىل انتيجة للخدمات املقدمة عملها، أو يتمإىلعالقة مباشرةيكون هلافيما يتعلق باملواد اليت 

حقوق احلفاظ علىساعدة يف أو االستشاري الفردي املتعاقداملعلى يتعنياحملكمة،منبناء على طلبو . الفردياالستشاري
.املعمول بهنظمة وفقا ملتطلبات القانون املإىل وإحالتهاامللكية هذه 

السفر-٤

ان مكمسافة من أبعدمسافةإىللسفر ااحملكمة اجلنائية الدولية من قبل االستشاريني الفرديني وأين تعاقدملطُلب من اإذا 
١٠٠سلسلة العادل األحكام ذات الصلة من تشروط إىل خضع يسالسفر على حساب احملكمة هذا مثل فإن إقامتهم املعتادة، 

أجور السفر اجلويقدر من أسسبأدىن هذا السفر كلفة كون  جيب أن ت(الفصل السابع). و النظام اإلداري ملوظفي احملكمة من 
قلم من قبل أو نيابة عن، من األجورعلى مستوى أعلىمسبقًا جلو ما مل تتم املوافقة أو ما يعادهلا عن طريق اعادةاملتاح 
إال بعد تقدميأن ال يتم دفع هذه التكاليف جيب و السكك احلديدية. للسفر بواسطة الدرجة األوىل بأو املدعي العام، و احملكمة

.إذا كان ذلك ينطبقري الفردي، أو االستشاتعاقداملالسفر املستحقة من قبل مطالبات سداد تكاليف

التصريح الطبي-٥

تهم صحعن سالمةتقدمي بيان ، يتعني عليهم عمل يف أي من مكاتب احملكمةالمنهماملتوقعاالستشاريني الفرديني وأين تعاقدملا
بشكل كامل عن مأحاطتهتأنه متباملسؤولية عن دقة ذلك البيان، مبا يف ذلك تأكيد كامل وأن يتحملواقبل بدء العمل 

.إليهاللبلد أو البلدان اليت يؤذن السفرةطلوباملالتلقيحات

التأمين-٦
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احلياة التأمني علىنفقتهم اخلاصة، مثلعلىالتأمني اتعن ترتيباملسؤولية الكاملةالفردينياملتعاقدين واالستشارينييتحمل 
املتعاقدين واالستشارينيمناسبا. يرونهما وفقًا إىل يابة عن احملكمة، ةغطيلتوالصحة وغريها من أشكال التأمني 

مسؤولية احملكمة فقط قتصر تملوظفي احملكمة. املتوفرةالصحةاحلياة أو على التأمني برامجليسوا مؤهلني للمشاركة يفالفرديني
أدناه.٧لشروط املبينة يف الفقرة مبوجب اعلى دفع تعويض 

إلصابة أو المرض الناجم عن الخدمةالوفاة أو ا-٧

هذا مبوجب يتوجب عليهم بالسفر على نفقة احملكمة أو الذين نياملخولالفردينياملتعاقدين واالستشاريني
أداء نالناجم عاملرض بأو جبروحالوفاة أو اإلصابةةيف حالهلم، حيقكما هو مالئماً أتباعهمتب احملكمة، أو امكأحد يف 

احلصول على ، لمحكمةأعمال رمسية لألداء ملنظمة اتب امكأحد السفر أو العمل يف أثناء قيامهم بخدمات نيابة عن احملكمة 
للنظام اإلداري للموظفني، )دالامللحق (مبوجب اخلامسة،املسؤول األولدرجةيدفع ملوظف يف الذي تعويض يعادل التعويض 

.املهنيةستوى الفئة مب) ٤-ف(

التحكيم-٨

يقدم هذا العقد إىل أن تسوية عن طريق التفاوض، ال، جيب، إذا فشلت حماوالت ينشأ عن أوخالفأي 
م واحد اتفاق على حمكّ ويف حال عدم توصل الطرفني إىل وافق عليه كال الطرفني. يم واحد التحكيم يف الهاي من قبل حمكّ 

حيث يقوم املضي قدما يف تعيني حمكم واحد عند ذلك جيب على كل من الطرفني ب التحكيم، خالل ثالثني يوما من تاريخ طل
ل هذا االتفاق، جيوز ألي ن مت تعيينهما باالتفاق على تعيني حمكمًا ثالثاً. ويف حال اإلخفاق يف الوصول إىل مثاحملّكمان اللذا

عن قرار الصادر الو منظمة العمل الدولية. التابعة إىل داريةثالث من قبل رئيس احملكمة اإلحمكم من الطرفني أن يطلب تعيني 
.للخالفم النهائي يحكتالسيشكلالتحكيم هذا 

إنهاء العقد-٩

إعطاء إشعار خطي للطرف اآلخر. تكون مدة اإلخطار ب
وأربعة عشر يوما يف حالة العقود لفرتة أطول.،فرتة إمجالية تقل عن شهرينذاتمخسة أيام يف حالة العقود 

على أساس تناسيب ملدة ال تزيد الفردياالستشاريأو املتعاقدتعويض جيبئهقبل تاريخ انتهاالعقد يف حالة
مجةاليف اإلضافية اليت تتكبدها احملكمة النايرضي احملكمة. جيوز حجب التكعلى حنوعن املبلغ الفعلي للعمل املنجز 

من احملكمة.الفرديأو االستشاري لمتعاقدلمن أي مبلغ مستحق الفرديأو االستشاري املتعاقدالعقد من قبل 

الضرائب-١٠

الدفع من قبل املتعاقد الفردي تتوىل احملكمة اجلنائية الدولية أية مسؤولية عن الضرائب أو رسوم مجركية أو مسامهة أخرى مستحقة 
.للمتعاقد أو االستشاري الفرديعلى املبالغ املدفوعة إليه مبوجب هذا العقد. لن يتم إصدار بيان للدخل من قبل احملكمة 

الطوارئبدل -١١

احملكمة ملوظفيبدل رسوم العادية إذا كان يتم دفع هذا الاللتغطيةالفردينيلمتعاقدين واالستشارينيلبدل الطوارئجيوز دفع
ملقاولني واالستشارينيإىل اذلك مناسبا لدفع هذا البدل أن احملكمة، مع مراعاة مجيع الظروف، اآلخرين. وتعترب اجلنائية الدولية 

.الفرديني
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المرفق الثاني

األمم المتحدة المحلیةأجورجداول
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إلعالم والتوثيق العامقسم اجداول تسديد النفقات ل–المرفق الثالث 

مجهورية أفريقيا الوسطى مجهورية الكونغو الدميقراطية  كينيا  أوغندا كوت ديفوار
فرنك أفريقي ٠٠٠٣٠٠من 

٠٠٠٦٥يورو) إىل ٤٦٠(
يورو) يف ١٠٠فرنك أفريقي (

الشهر

دوالر أمريكي إىل ٢٠٠يف بونيا، من 
٤٥٠دوالر؛ يف كينشاسا، من ١٤٠٠

دوالر يف ١٥٠٠إىل دوالر أمريكي
الشهر. البدل األعلى يُدفع يف بعض 
األحيان فقط لفعاليات رفيعة املستوى 

أو تطورات قضائية كبرية.
يفدوالر أمريكي؛ و ٦٠٠يف بونيا، 
دوالر كل مرة. ١١٠٠كينشاسا، 

يتم الدفع جلميع اخلدمات عن 
طريق قسم الشراء.

يتم التعاقد من أجل البث على الراديو عن
طريق قسم الشراء.

عند االقتضاء، وعلى أسس استثنائية،  
البث اإلذاعي لرسائل احملكمة اجلنائية 

مرات يف البوم) خالل شهر يتم ٥الدولية (
دفعه نقداً. وتتفاوت املبالغ من 

) يورو١٦٠شيلينغ أوغندي (٠٠٠٥٠٠
٣٥٠شيلينغ أوغندي (٠٠٠١٢٠١إىل 
)يورو

ال ينطبق  لهواء اوقت البث على
الراديو والتلفزيونعلى

بث مواد المحكمة و 
الجنائية الدولية 
ومساحات في 

الصحف.

يطلب أصحاب القاعات دائماً 
فرنك ٠٠٠١٩٥الدفع نقداً: 

٣٠٠مجهورية أفريقيا الوسطى؛ 
يورو يف اليوم

دوالر ٣٠٠يف بونيا تتباين التكلفة من 
دوالر.٦٠٠أمريكي إىل 

٨٠٠لتكلفة من تتباين اويف كينشاسا، 
دوالر.١٢٠٠دوالر أمريكي إىل 

شيلينغ كيين لتغطية ٠٠٠٣٠٠
العربون الالزم يتم دفعه كل مرة 

% إىل ١٠يتم حجز قاعة (
% من جمموع قيمة الفاتورة). ١٥

شيلينغ أوغندي؛ ٠٠٠٣١٠كل مرة، 
يورو ١٠٠

فرنك أفريقي؛ ٠٠٠١٠٠كل مرة، 
يورو.١٥٠حوايل 

استئجار صالة / 
.اتعقا

فرنك مجهورية أفريقيا ٠٠٠٥٠
دوالر أمريكي) ٨٠(الوسطى

لكل نشاط.

يورو) ١٨٠دوالر أمريكي (٢٥٠
لكل نشاط. 

١١٠شيلينغ كيين (٠٠٠١٢
شيلينغ كيين ٠٠٠١٦يورو) إىل 

يورو) لكل نشاط.١٤٠(

٣٠شيلينغ أوغندي (٠٠٠١٠٠من 
شيلينغ أوغندي ٠٠٠٢٠٠يورو) إىل 

نشاط.يورو) لكل٦٠(

١٠٠فرنك أفريقي (حوايل ٠٠٠٦٥
يورو) كل مرة.

التعبئة والمساعدة في 
التيسير/ الرسوم 

لألحداث التوعية 
الميدانية.

فرنك مجهورية أفريقيا ٠٠٠٣٢٥
يورو) مرة يف ٥٠٠الوسطى (

السنة.

يورو) ٤٥٠ريكي (دوالر أم٦٠٠
ألحداث اخلاصة.مرتني يف السنة 

٩٠٠شيلينغ كيين (٠٠٠١٠٠
يورو)، مرتني يف السنة. 

٢٠٠(شيلينغ أوغندي٠٠٠٦٠٠
يورو)، مرة يف السنة. 

ال ينطبق طباعة الملصقات 
.واليافطات

ال ينطبق ٤٥(دوالر أمريكي٦٠من :بونيا
يورو) ١٥٠(دوالر٢٠٠إىل يورو)

لكل مشارك.

٤٠يلينغ كيين (ش٤٠٠٠من 
شيلينغ كيين ٦٠٠٠يورو) إىل 

مشارك.يورو) لكل٥٥(

يورو) ٥٠(شيلينغ أوغندي٠٠٠١٥٥
لكل مشارك.

كلليورو) ٨فرنك أفريقي (٥٠٠٠
مشارك.

نقل المشاركين إلى 
دورات التوعية 

الميدانية.
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دوالر أمريكي ٥٠من :كينشاسا
دوالر١٠٠إىل يورو)٣٥(

ال ينطبق ال ينطبق يورو يف اليوم٨٠ يورو) ٥٠شيلينغ أوغندي (٠٠٠١٦٥
اليوم.يف

ال ينطبق تكبير جهازاستئجار 
.الصوت

فرنك مجهورية أفريقيا ٣٧٣٤
لكل مشارك.يورو)٧الوسطى (

يف )يورو١٢(دوالر أمريكي١٦
دوالر أمريكي٢٦بونيا، ويف كينشاسا 

يورو) لكل مشارك.١٩(

يورو) ١٨شيلينغ كيين (٢٠٠٠
مشارك.لكل

كلليورو) ٣شيلينغ أوغندي (٠٠٠٤٠
شارك.م

) يورو٤،٥٠فرنك أفريقي (٠٠٠١٠
.مشارككلل

.الوجبات

ال ينطبق دوالر أمريكي٤٠يف بونيا فقط، من 
دوالر أمريكي١٠٠يورو) إىل ٣٠(
يورو) لكل مشارك.٧٠(

١٠٠شيلينغ كيين (٠٠٠١٢
مشارك.يورو) لكل

يورو) ١٠٠شيلينغ أوغندي (٠٠٠٣٠٠
مشارك.كلل

ال ينطبق اإلقامة.

ال ينطبق دوالر أمريكي٦٠٠يف بونيا فقط، 
يورو) للبث على الراديو.٤٥٠(

٢٧٠شيلينغ كيين (٠٠٠٣٠
نشاطيورو) لكل

ال ينطبق ال ينطبق خدمات الترجمة 
الشفوية/الخطية. 

ال ينطبق يورو) ٧٠(دوالر أمريكي١٠٠من 
يورو) ١٤٠(دوالر أمريكي٢٠٠إىل 

لكل من بونيا وكينشاسا.

٩٠شيلينغ كيين (٠٠٠١٠من 
شيلينغ كيين ٠٠٠١٥إىل يورو) 

يف اليوم، أحياناً.يورو) ١٣٠(

يورو)١٠٠شيلينغ أوغندي (٠٠٠٣٠٠
نادراً.

ال ينطبق عرض جهازاستئجار 
الصور/المولد.

يف الشهر.يورو٢٠٠ يورو) يف ٣٥(دوالر أمريكي٥٠
الشهر لكل من بونيا وكينشاسا.

٥٠ين (شيلينغ كي٠٠٠٥
يف الشهر.يورو)

٨٧شيلينغ أوغندي (٠٠٠٣٠٠من 
شيلينغ أوغندي ٠٠٠٤٠٠إىل يورو)

يف الشهر,يورو)١١٦(

) يورو٢٠٠فرنك أفريقي (٠٠٠١٣٠
مهمة.كلل

إمدادات مكتبية.

يورو كل ٥٠يورو إىل ٣٠ن م
مرة.

يورو كل مرة.٥٠يورو إىل ٣٠من  يورو كل ١٠٠يورو إىل ٥٠من 
مرة.

يورو كل مرة.٥٠يورو إىل ٣٠من  يورو كل مرة.٥٠يورو إىل ٣٠من  مكالمات هاتفية، نسخ 
الوثائق وبطاريات.
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وجبر األضرارقسم مشاركة الضحايا لجداول تسديد النفقات –الرابعالمرفق 

مجهورية أفريقيا الوسطى مجهورية الكونغو الدميقراطية  كينيا  أوغندا كوت ديفوار
فرنك ٢٠٠٠بانغي معدل السداد هو يف

للرحلة يورو) ٣(مجهورية أفريقيا الوسطى
ذهابا وإيابا إىل املكتب من موقع الوسيط. 

، احلد إىل املقاطعاتطول األلمسافات ل
فرنك مجهورية أفريقيا ٠٠٠٣٠األقصى هو

اجة دعت احلوإذا يورو)٤٥،٧(الوسطى
٠٠٠تكون التكلفة الستئجار دراجة نارية، 

٤٥،٧(فرنك مجهورية أفريقيا الوسطى٣٠
يف اليوم.يورو)

يورو) ٣(دوالر أمريكي٤من 
٦١(دوالر أمريكي٨٠إىل 

.وإياباً يورو) ذهاباً 

شيلينغ ٢٠٠منيتباين التسديد 
٣٠٠٠يورو) و ١،٧(كيين

يورو) يف اليوم ٢٦(شيلينغ كيين
لكل شخص. 

استئجار دراجة نارية ،بشكل رئيسي
شيلينغ أوغندي ٠٠٠٥٠قيمةب

تكلفة ) يف اليوم. الوقود (يورو١٥(حوايل
شيلينغ أوغندي ٠٠٠٥حوايل لرت واحد 

وتسدد على أساس عدد يورو)) ١،٥(
ويتم تتباين. تكاليف التصليح األميال

فاتورة.تقدميمبوجبسدادها 

جلسات تدريبية أو الدورات أثناء ال
سدد السفر، تُ تستلزماملعلومات اليت 
فرنك ٥٠٠٠حبدودتكاليف النقل 

كل ) ليورو٧،٣٥(حوايل أفريقي 
شخص.
تنظيم النقل بوسطاء يقوم العندما 

تكلفة منالد يتسديكون للضحايا، 
إىل )يورو٧،٦٣(فرنك أفريقي ٥٠٠٠
)  يورو٢٣(فرنك أفريقي ٠٠٠١٥

.جلميع الضحايا

النقليات 

٢٠٠٠السداد منألغراض التعبئة، تكون قيمة 
يورو) كحد ٣(فرنك مجهورية أفريقيا الوسطى

فرنك مجهورية أفريقيا ٠٠٠١٠أدىن، إىل 
كحد أقصى. الوسطى

ال يوجد سداد منتظم للبث 
على اهلواء. وإذا كان هناك أمر

من الدائرة يكون قضائي 
٥السداد من حد أدىن بقيمة 

يورو) ٣،٨٠دوالر أمريكي (
يف األسبوع.

يلينغ كيينش٣٠٠٠للتعبئة، 
يورو)؛ واحلد ٢٦(كحد أدىن 

الذي ميكن تسديده هو األقصى 
يورو) ٤٤(شيلينغ كيين٥٠٠٠

ملدة أقصاها أسبوعني. 

يعتمد تسديد تكاليف البث على اهلواء 
، تعبئتهمعلى عدد الضحايا الذين يلزم 

١٥(شيلينغ أوغندي٥٠٠٠من وذلك 
يورو) يف اليوم.٣(٠٠٠١٠يورو) إىل 

إىل فرنك أفريقي٥٠٠٠ن املبلغ من يتباي
٧،٦٣(حوايل فرنك أفريقي٠٠٠١٥

يورو)٢٢،٨٧يورو إىل 

االتصاالت 

فرنك مجهورية ٢٠٠٠سداد التكلفة من 
يف اليوم لكل يورو) ٣(أفريقيا الوسطى

فرنك ٠٠٠١٠شخص كحد أدىن إىل 
يورو)١١،٥٠(مجهورية أفريقيا الوسطى

كلفة تمتباين، حبيث أن 
لوجبات تكون عادة مشمولة ا

ضمن إجيار مكان عقد 
االجتماعات. تتباين الكلفة 

٢،٢٩دوالر أمريكي (٣من 
دوالر أمريكي ٧،٥يورو) إىل 

كلفة الوجبات تمتباين، حبيث أن 
تكون عادة مشمولة ضمن إجيار 

مكان عقد االجتماعات.

يتم سداد تكلفة الوجبات حبدود 
يورو)  ٣(يلينغ أوغنديش٠٠٠١٠

كحد أقصى يف اليوم لكل شخص 
مبوجب تقدمي فواتري. 

الطعام (لفرتات االسرتاحة مثال) تقوم 
بتوفريه شركات التموين الغذائي أو من 
قبل مرافق مكان االجتماع الذين ندفع 

ة حهلم الفاتورة. تكلفة فرتات االسرتا
فرنك أفريقي٢٠٠٠تكون بني حوايل

فرنك أفريقي٥٠٠٠يورو) و٣،٠٥(

الوجبات
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يورو) لكل شخص.٥،٧٤( يورو) لكل شخص.٧،٣٥(
فرنك مجهورية أفريقيا الوسطى٠٠٠١٥

يورو) لكل شخص يف اليوم. ٢٢,٨(
يعتمد على املوقع؛ املعدل هو 

يورو)٢٣دوالر أمريكي (٣٠
كحد أدىن شيلينغ كيين٣٠٠٠

لكل ليلة مبوجب يورو) ٢٥(
تقدمي فواتري.

اإلقامة ألغراض نادرا ما يتم دفع تكاليف
يف يعملون عادةتعبئة، ألن الوسطاء ال

إذا كان يلزم 
فإننا،لسفر إىل منطقة أخرىاوسيط ل

مبعدل يرتاوح بني سنقوم بتسديد التكلفة
يورو) و ٩(شيلينغ أوغندي٠٠٠٣٠
يورو) ١٥(شيلينغ أوغندي٠٠٠٥٠

لكل ليلة.

مجيع ث أن حبيال شيء حىت اآلن، 
املعنيني مقيمني يف أبيدجان.

اإلقامة

ال يتم سداد تكلفة الرتمجة الفورية للوسطاء. تكلفة الرتمجة الفورية يف اليوم حوايل 
٧,٦٠(شيلينغ أوغندي٠٠٠٢٥
يورو).

ال يتم سداد تكلفة الرتمجة الفورية 
للوسطاء. 

خدمات الترجمة 
الشفوية/الخطية. 

ت اإلدارية (مثل نسخ سداد تكلفة النفقا
الوثائق اخل) احملتمل بأن يصل إىل ما بني 

فرنك مجهورية أفريقيا الوسطى١٠٠٠حوايل 
فرنك مجهورية أفريقيا ٥٠٠٠يورو) و ١،٥(

يورو).٧،٦(الوسطى

سداد تكلفة النفقات اإلدارية 
اخل) (مثل نسخ الوثائق

واحملتمل بأن يصل إىل حوايل 
يورو) ١٥دوالر أمريكي (٢٠

يف الشهر.  

غير ذلك

___________


