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  مقدمة  -أوال

  وإقرار جدول األعمالافتتاح الدورة   -ألف

قرر الذي اختذته مجعية مإىل االنعقاد وفقا لل) "اللجنة"(للجنة امليزانية واملالية ادية عشرة احلدعيت الدورة   -١
ديسمرب /كانون األول ١٤ املعقودة يف السادسةدورا السابعة من يف اجللسة العامة ) "اجلمعية"(ف األطراالدول 
ى وألق. جلسة أربع عشرة، ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ١٢ إىل ٤ الفترة من يفاليت عقدت ، الدورة ختللتقد و. ٢٠٠٧

  .لمة ترحيب يف اجللسة االفتتاحية للدورة كش،، السيد فيليب كري)"احملكمة"(ولية  اجلنائية الدرئيس احملكمة

رينان اخلدمات املوضوعية للجنة، وعمل مديرها السيد ) "األمانة"(وقدمت أمانة مجعية الدول األطراف   -٢
  . أميناً للجنة،فيالسيز

  :)١(، جدول األعمال التايل األوىلوأقرت اللجنة، يف جلستها  -٣

  .افتتاح الدورة  -١
  .الإقرار جدول األعم  -٢
  .مشاركة املراقبني  -٣
 .تنظيم العمل  -٤

  .الدول املتأخرة يف تسديد اشتراكاا  -٥
  .٢٠٠٨بيانات األداء املايل مليزانية عام   -٦
  .٢٠٠٩النظر يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -٧
  :املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات  -٨
  اباتالتقارير املتعلقة مبراجعة احلس )أ( 

 
 كانون ١البيانات املالية املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية للفترة من  ‘١’ 

  ؛٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل /الثاين

 
 ١البيانات املالية املتعلقة بالصندوق االستئماين للضحايا للفترة من  ‘٢’ 

  ؛٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل /كانون الثاين
  تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات؛ ‘٣’  
  .تقرير جلنة مراجعة احلسابات  ‘٤’  
  اإلدارة )ب( 
  .مباين احملكمة  -٩
  .املساعدة القانونية  -١٠
   .صندوق الطوارئ  -١١
  .مسائل أخرى  -١٢

_________________________ 
)١(  ICC-ASP/7/CBF.2/L.1.  
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 :التاسعة الدورة للجنة التالية أمساؤهمأعضاء اوحضر   -٤

  )بوروندي(دافيد بانيانكا   -١
  )بنن(ملربت داه كيندجي   -٢
  )أستراليا(دافيد داتون   -٣
 )املكسيك(كارولينا ماريا فرنانديز أوبازو   -٤

  )فرنسا(ين تاجيل فينكلس  -٥
  )األردن(فوزي غرايبة   -٦
  )مجهورية كوريا(ياجي هان  - ميونغ  -٧
  )استونيا(جوهاين مليك   -٨
  )أملانيا (غريد سوب -٩
  )يطالياإ(أوغو سيسي  -١٠
  )سلوفاكيا(إيلينا سوبكوفا  -١١
  )أوروغواي(سانتياغو ويرت  -١٢

ة الرئاسة، هيئ: لتقدمي التقاريراللجنة  ودعيت أجهزة احملكمة التايل ذكرها إىل املشاركة يف جلسات  -٥
  . ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة

  مشاركة املراقبني  -باء

. من أجل احملكمة اجلنائية الدولية لإلدالء ببيان أمام اللجنةاالئتالف  من قررت اللجنة قبول الطلب املقدم  -٦
 إىل اإلدالء ببيان االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية ودعت اللجنة .لعرضذا ان تقديرها هلوأعربت اللجنة ع

   .مماثل يف دورا القادمة

  ادية عشرةاحلنة يف دورا النظر يف القضايا املدرجة يف جدول أعمال اللج  -ثانيا

  استعراض القضايا املالية  -ألف

  حالة تسديد االشتراكات  -١

  والحظت.)املرفق الثاين (٢٠٠٨سبتمرب / أيلول ١٠استعرضت اللجنة حالة تسديد االشتراكات حىت   -٧
ا يتمثل يف  على حني أن مبلغ٢٠٠٨املالية السنة   يورو عن٨٨ ٣٢٢ ٥٨١ما جمموعه  احملكمة تلقت  أناللجنة
منذ الدورة السابقة متثل احلالة العامة حتسنا و .السابقة يورو  مازال مستحقا عن السنوات املالية ١ ٩٥٨ ٦٢٥

   .٢٠٠٧ مقارنة بنفس الفترة من عام سددة غري املللجنة وقدراً أقل من االشتراكات

   اشتراكااتسديدالدول املتأخرة عن   -٢

يد باالتصال بالدول املتأخرة عن تسد ٢٠٠٨وليه ي/  متوز١٦مت يف قا األمانة أنالحظت اللجنة   -٨
 من نظام ١١٢ من املادة ٨ تطبيق الفقرة لعدموأبلغتها باشتراكاا املستحقة وبأدىن مبلغ يتعني تسديده  اشتراكاا

/ يلول أ٤ من لتصويت اعتبارا ل من الدول فقدت األهليةمثانوأبلغت األمانة اللجنة بأن . روما األساسي عليها
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وجزر  ،غينيا ودومينيكية،مهورية الاجلوومجهورية أفريقيا الوسطى،  ، بوليفيا: هي، وهذه الدول٢٠٠٨ سبتمرب
   .، وسرياليونوالنيجرمارشال، وناورو، 

اتباعه لطلب توصيات حتدد اإلجراء الواجب خلامسة أشارت اللجنة إىل أن اجلمعية اعتمدت يف دورا او  -٩
تنص على أنه ينبغي أن تقوم   ICC-ASP/4/Res.4 من القرار ٤٤وأن الفقرة  )٢(فقدان حقوق التصويتاإلعفاء من 

جلنة امليزانية واملالية بإسداء املشورة جلمعية الدول األطراف قبل بت اجلمعية يف أي طلب من الطلبات املتعلقة 
  .  من نظام روما األساسي١١٢ من املادة ٨باإلعفاء مبقتضى الفقرة 

 غري مؤهلة كونستأخرى  دولة ١٦والحظت اللجنة أنه مل ترد طلبات إعفاء للدورة السابعة وأن   -١٠
 من ١١٢ من املادة ٨ إضافية لتجنب تطبيق الفقرة سدد مبالغ إذا مل ت٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١للتصويت يف 
  . عليها)٣(النظام األساسي

مرة أخرى بأدىن مبلغ يتعني عن تسديد اشتراكاا  املتأخرة  الدولبلغ األمانة أن تإىلطلبت اللجنة و  -١١
   . للجمعيةبعة قبل الدورة الساتسديده

  الفوائض   -٣

فقا و ٢٠٠٩يناير /  كانون الثاين١ يف دي التقديري الواجب إعادته إىل الدول األطرافق الفائض النبلغي  -١٢
يورو وهو يشتمل على الفائض النقدي االحتياطي لعام  ٩,٩ حنو  من النظام املايل والقواعد املالية٦-٤للبند 
 .٢٠٠٨الدول األطراف يف عام احملكمة من  تلقتهاسابقة اليت املتعلقة بفترات  واالشتراكات املقررة ٢٠٠٧

حثت فيها احملكمة على إتاحة  يتال )٤(قريرها عن أعمال دورا العاشرةيف تبتوصيتها الواردة اللجنة ذكّرت و
يناير / كانون الثاين١يف النظام املايل والقواعد املالية  من ٧-٤وفقاً للبند الواجب إعادته إىل الدول قدي الفائض الن
اشتراكاا املقررة لعام أرصدا الدائنة و إجراء التسويات الالزمة بني يف الوقت املناسب لتمكينها من ٢٠٠٩
٢٠٠٩.   

  املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات  -باء

  ارير مراجعة احلساباتتق  -١

/  كانون األول٣١يناير إىل /  كانون الثاين١البينات املالية املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية للفترة من   )أ(
     .٢٠٠٧ديسمرب 

_________________________ 
 -نوفمرب/ تشرين الثاين٢٣ الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة، الهاي، )  ٢(
-ICCاجلزء الثالث، القرار           ) ICC-ASP/5/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٦ ديسمرب /كانون األول١

ASP/5/Res.3 الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة وأنظر أيضاً  . ٧ إىل ٥ ، املرفق الثالث، التوصيات من
-ICC منشور احملكمة اجلنائية الدولية،( ٢٠٠٥ديسمرب /  كانون األول٣ -نوفمرب/  تشرين الثاين٢٨، الهاي، اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة

ASP/4/32 (  اجلزء الثالث، القرارICC-ASP/4/Res.4 ٤٢، الفقرة.  
)۳  ( ا واملذكرة الشفوية اليت وجهت إىل الدول باإلضافة إىل املذكرتني الشفويتني اللتني وجهتهما األمانة إىل الدول املتأخرة عن تسديد اشتراكا

ديسمرب من السنة التالية، يقوم قلم احملكمة مرة كل ثالثة أشهر مبوافاة الدول مبذكرة /  كانون األول١اليت قد تصبح فاقدة ألهلية التصويت حبلول 
  .معلومات حمدثة عن االشتراكات املقررة اليت وردت من الدول األعضاء

  ).١٣، الفقرة ICC-ASP/7/3( امليزانية واملالية عن أعمال دورا العاشرة تقرير جلنة)   ٤(
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 كانون ٣١يناير إىل /  كانون الثاين١لفترة من لالبينات املالية املتعلقة بالصندوق اإلستئماين للضحايا   )ب(
  .٢٠٠٧مرب ديس/ األول  

 يف معرض تقدمي تقريريه املعنيني بالبيانات املالية املتعلقة باحملكمة ،أبلغ املراجع اخلارجي للحسابات اللجنة  -١٣
عيوب أو ه قد تبني له من مراجعة احلسابات عدم وجود أنب، )٦( اإلستئماين للضحاياندوقوالص) ٥( الدوليةاجلنائية

  بوجه مالئم،املوقف املايل لكل من احملكمة والصندوق اإلستئماين للضحايا  تقدم أن البيانات املالية و،أخطاء مادية
 ٢٠٠٧والحظت اللجنة أن جمموع النفقات لعام .  حسابات احملكمةبشأنحتفظ بدون بوسعه أن يقدم رأيا أن و

  يف املائة٨٧مه مما ميثل معدالً قوا ، يورو٨٨ ٨٧٢ ٠٠٠ تبلغيورو مقارنة مبيزانية معتمدة  ٧٧ ٤٦٤ ٠٠٠ بلغ 
  .لتنفيذ امليزانية

يبلغ مناقلة داخل امليزانية عملية  ٣٥٠بنحو  ٢٠٠٧يف عام  أن احملكمة قامتوالحظت اللجنة مع القلق   -١٤
نحت اللجنة أن احملكمة مالحظت وبينما  ). يف املائة من جمموع امليزانية١٠,٣(  تقريباً مليون يورو٩,٢  قدرها حنو

حجم أن من املراجع اخلارجي للحسابات قد أيدت ما ارتآه رونة فيما يتعلق مبناقلة االعتمادات، ففعالً قدراً من امل
 احملكمة بأن تعليقوالحظت اللجنة . يف السنة احلاليةاإلدارة املالية املقدمة بشأن املعلومات يثري الشك يف ناقالت امل

إطار ختطيط للمساعدة املؤقتة العامة يف الالزمة ختصيص األموال من أجل تقنية مناقالت ت نكثرية كامناقالت 
  . ٢٠٠٧تقرير األداء لعام قدم يف  تؤثر على العرض املالوأا  (SAP)بنظام  موارد املؤسسة

بلوغ  اليت أبداها املراجع اخلارجي للحسابات بشأن )٧(والحظت اللجنة أيضاً التعليقات والتوصيات  -١٥
 مليون ١٠,٩ وما نتج عن ذلك من وجود التزامات غري مصفاة بلغ جمموعها معا صوب اية ال ذروااملشتريات

عدم و ،٢٠٠٧ديسمرب / ماليني يورو يف كانون األول٣مببلغ وأعربت اللجنة عن قلقها لتقدمي طلبات شراء . يورو
يف اية الدفتري للنفقات بشأن اإلثبات باملعايري املنصوص عليها يف القواعد املالية والنظام املايل وفاء هذه  الطلبات 

طفرة يف عدم وجود بشأن لبيان املقدم من املراجع اخلارجي للحسابات أعربت اللجنة عن ارتياحها لوبينما . عامال
  احملكمةفقد أدرجت.  تدعو إىل القلق٢٠٠٧ جتربة عام قد رأت أن، ف يف اية العامالقرارات املتعلقة بإنفاق األموال

ورحبت . ٢٠٠٨ يف عام زيادة املوارد املتاحة هلال ٢٠٠٧ يف حسابات عام ٢٠٠٨ة بعام تعلقاملنفقات بعض ال
الداعية  وأيدت توصية املراجع اخلارجي للحسابات ٢٠٠٧اللجنة بإلغاء االلتزامات غري املصفاة يف حسابات عام 

قاً للنظام املايل والقواعد املالية  وبأن تتم هذه األنشطة وفتوزيعا متكافئا على طول السنةتوزيع أنشطة املشتريات إىل 
  .للمحكمة

، السيما فيما يتعلق ٢٠٠٧الرتفاع مستوى االلتزامات غري املصفاة يف اية عام  عن قلقها للجنةوأعربت ا  -١٦
يف املستقبل، مبا يتفق مع   ممكنإىل أدىن حدهذه االلتزامات تقليل مل على وطلبت إىل احملكمة أن تعبالسفر، 
  .ايل والقواعد املاليةالنظام امل

_________________________ 
)٥  (ICC-ASP/7/10و  Corr.1.  
)٦ (ICC-ASP/7/11.  
  ).Corr.1 وICC-ASP/7/10 (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية عن الفترة من )  ٧(
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والحظت اللجنة أيضاً توصية املراجع اخلارجي للحسابات بأن تصدر احملكمة قراراً باعتماد املعايري احملاسبية   -١٧
الفقرات  ()٨(٢٠٠٩ احملكمة يف امليزانية املقترحة لعام أشارتو. الدولية للقطاع العام وبأن تضع إستراتيجية لتنفيذها

املراجع  الداخلي واملراجع لعام وفقا لتوصياتتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع اا إىل اعتزامه) ٦٨-٦٦
إىل اجلمعية  احملكمة طلبت و.اخلارجي للحسابات ومبا يتماشى مع قرارات األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى

لوضع خطة للمشروع التمويل الالزم  توفريوم احملاسبية الدولية للقطاع العاعلى تنفيذ املعايري  املوافقةبالتايل 
   .٢٠٠٩يف ميزانية عام والتدريب ذي الصلة 

يف باحملكمة ع العام تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاالقرار الالزم ل اجلمعية تخذبأن ت وأوصت اللجنة  -١٨
 ٢٠٠٩يف عام طة للمشروع خلوضع  الالزم على التمويل باملوافقة خطوة أوىل،ك، وأوصت. األجل املتوسط

 إىل اجلمعية يف دورا الثامنة قريراً ت خالل اللجنة،، منضاً بأن تقدم احملكمةوأوصت أي).  يورو٢٠ ٠٠٠(
وبشأن خطة املشروع واخلطوات التالية لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، التقدم احملرز يف بشأن 

أن من اتفقت اللجنة على و .والتعديالت الالزمة يف النظام املايل والقواعد املاليةتنفيذها املترتبة على اآلثار املالية 
 بالتدريج املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام إىل احملكمةنتقل أن ترغوب فيه، نظراً لسرعة التطور يف احملكمة، امل

احملاسبية الدولية للقطاع العام  تنفيذ املعايري  منادةستفحملكمة من الدروس املباستفادة ا ذلك سمحوسي. وليس بسرعة
اللجنة  واقترحت. املعايري احملاسبيةللتغيري الذي سيتم يف  (SAP)نظام  بتهيئةما سيسمح كأيضاً أخرى يف منظمات 

ا يف تقريرهوصي ، وطلبت إىل احملكمة أن ت٢٠١٢ أو ٢٠١١باحملكمة هو عام  فيذنأن يكون التاريخ املستهدف للت
     .لتنفيذلتاريخ بالذي ستقدمه يف السنة القادمة 

 دونب املراجعة الصادر مرة أخرىلتقارير ورحبت برأي للنوعية اجليدة لوأعربت اللجنة عن تقديرها   -١٩
وبأن واردة يف تقريري املراجع اخلارجي للحسابات صت اللجنة بأن توافق اجلمعية على التوصيات الووأ. حتفظ

  .الًامتنفيذاً ك تنفيذمهالى عاحملكمة  عملت

  تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات  )ج(

  النتائج والتوصياتاللجنة وناقشت  . )٩(نظرت اللجنة يف تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات  -٢٠
  .حملكمةبااملسؤولني واملكتب احملددة مع مدير 

مال تغري أا أعربت عن قلقها لعدم اك. ٢٠٠٨ونيه ي/يف حزيرانتعيني مدير للمكتب ورحبت اللجنة ب  -٢١
. عشرة أشهر تقريباً مدة تبلغ ةشاغرظلت املدير ألن وظيفة  سنة واحدة ودة تزيد علىماملالك الوظيفي للمكتب 

 بالتقرير املقدم من رحبت اللجنةو. لمكتب املالك الوظيفي لالستيفاءوحثت احملكمة على بذل املزيد من اجلهود 
 اللجنة أن ودوال توجد قضايا حمددة ت.  على الرغم من النقص الناتج عن حالة املالك الوظيفي يف القدراتاملكتب

وتتطلع اللجنة إىل تلقي املزيد . القواعد املاليةالنظام املايل و من ١-١١٠تسترعي انتباه اجلمعية إليها وفقا للقاعدة 
من خالل جلنة مراجعة احلسابات، مبا يف ذلك تفاصيل عن من التقارير من مكتب املراجعة الداخلية حلسابات، 

  .التوصيات اليت أبديت يف تقارير مراجعة احلسابات اهلامة واإلجراءات اليت اختذت لتنفيذها

_________________________ 
  )).باالنكليزية فقط (Corr.2 و Corr.1 و ICC-ASP/7/9 (٢٠٠٩قترحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام امليزانية الربناجمية امل)  ٨(
)٩  (ICC-ASP/7/CBF.2/6و Corr.1. ICC-ASP/7/CBF.2/6/.  
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  اإلدارة  -٢

وأبلغت . )١١( دورا العاشرةبناء على طلبها يف )١٠(نظرت اللجنة يف التقرير املقدم بشأن الترتيبات اإلدارية  -٢٢
  إىلاقبة الداخليةرامل بشأن بيان إلضافة ها تقييم املخاطر، واخلطط اليت وضعتكمة اللجنة بالتقدم احملرز يف مشروعاحمل

يثاق املراجعة م تنقيح اختصاصات جلنة مراجعة احلسابات التابعة للمحكمة، وتنقيح، و٢٠٠٨عام لالبيانات املالية 
  .الداخلية للحسابات

 بشأن املراقبة ندبإلضافة  ها احملكمةاخلطط اليت وضعتباحملرز يف إدارة املخاطر وورحبت اللجنة بالتقدم   -٢٣
آخر التطورات املتصلة اتني يطها علماً بأن حتاحملكمة إىل  طلبتو. ٢٠٠٨البيانات املالية لعام  يفالداخلية 
   .   يف دورا الثالثة عشرةاملسألتني

  جلنة مراجعة احلسابات  )أ(

أغسطس / آب٤ اعتباراً من )١٢( اختصاصات جلنة مراجعة احلساباتنة أن احملكمة نقحت اللجالحظت  -٢٤
والحظت اللجنة أن االختصاصات املنقحة وضعت منوذجاً للجنة مراجعة احلسابات خيتلف عن . )١٣(٢٠٠٨

ه اللجنة اوختتوكان النموذج الذي . النموذج الذي أوصى به املراجع اخلارجي للحسابات وجلنة امليزانية واملالية
ختاذ قرارات بشأن تنفيذ االلجنة سلطة  يكن هلذه ومل.  من اخلارجاه من اخلارج ورئيسأغلبية أعضاؤهايتعلق بلجنة 
أعضاؤها أغلبية نة جلستؤدي يف الواقع و .اإلدارةأعمال  من بالضرورةالعمل  اهذألن  مراجعة احلسابات توصيات

اخلطط املتعلقة مبراجعة احلسابات مراجعة عن طريق  يف احملكمةبات احلسا وظيفة مراجعةإىل تعزيز   اخلارجمن
 إلدارة سهاماً قيماًإقدمها هذه اللجنة تس اليت ملتخصصةااملشورة  فروستو. وأدائها ونتائجها بطريقة دقيقة وحمايدة

  . إضافياً للجمعيةاحملكمة وستقدم ضماناً

وبينما . وعضوين من اخلارجباحملكمة  من رؤساء األجهزة احملكمة من ثالثة لنموذج الذي وضعتهتألف ايو  -٢٥
 مراجعة احلسابات، ستكون عمليةل مستقلة مراقبةقدم ملشورة لإلدارة وسيا النموذج الذي تدافع عنه اللجنة فرسيو
ي حق رئيس احملكمة واملدعويؤكد . اخلارجمن احملكمة جلنة إدارية مع بعض األعضاء اليت تتوخاها راجعة املنة جل

  .جنة صحة هذا القوللالعام يف االعتراض على قرارات ال

كمة ستوفر املزيد من املشورة  احملتتوخاهاوأقرت جلنة امليزانية واملالية بأن جلنة مراجعة احلسابات اليت   -٢٦
ال  للجنةاغري أن . قد تؤدي إىل حتسني نظر اإلدارة يف املسائل املتعلقة مبراجعة احلساباتبأا  لإلدارة واملتخصصة
فضل ألنه سيوفر لإلدارة مصدراً إضافياً للمشورة املستقلة األ هودافع عنه تبرأيها بأن النموذج الذي تمسكة تزال م

  هذهلن متلكو. احملكمةبراجعة احلسابات دقة وحياد عملية مضمانات أكرب بشأن لجمعية ل قدمملتخصصة وسياو
راجع اخلارجي للحسابات  احملكمة واملبدور الوساطة بني لقيامبالتايل اا ، وسيتاح هلختاذ قرارات إداريةاسلطة  جنةالل

_________________________ 
)١٠  (ICC-ASP/7/CBF.2/4.  
  ).٢٢، الفقرة ICC-ASP/7/3(تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا العاشرة )  ١١(
  ). املرفق الثاين،ICC-ASP/7.CBF.2/4(تقرير املقدم بشأن الترتيبات اإلدارية ال)  ١٢(
  .ملرجع نفسه) ١٣(
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اليت جلنة مراجعة احلسابات من اختصاصات ) ه(٤يف الفقرة على النحو املنصوص عليه (إذا وجد خالف بينهما 
  ). للحساباتارجي بني احملكمة واملراجع اخلات القائمةاالختالفالفصل يف احلق يف لجنة مراجعة احلسابات لختول 

 مراجعة ةت املنقحة للجناصاالختصايف هذا اجلانب من النظر  احملكمة عيدبأن ت  لذلكأوصت اللجنةو  -٢٧
  . تعيني األعضاء اخلارجيني يف أقرب وقت ممكنبأيضاً بأن تبادر  واحلسابات

  ذلك السلطاتسابات مناسبة، مبا يفوأقرت اللجنة بأن اجلوانب األخرى الختصاصات جلنة مراجعة احل  -٢٨
. واملسؤوليات املنصوص عليها فيها والعالقة بني مكتب املراجعة الداخلية للحسابات وجلنة مراجعة احلسابات
وتتوقع اللجنة أيضاً أن تؤدي جلنة مراجعة احلسابات مهامها مبا يتفق مع مسؤوليات املسجل والنظام املايل والقواعد 

  .املالية

  حساباتدور املراجع الداخلي لل  )ب(

 ٢٩بأن جلنة مراجعة احلسابات اعتمدت ميثاقاً منقحاً للمراجعة الداخلية للحسابات يف  اللجنة بلغتأُ  -٢٩
 باستقالل مكتب ةألحكام املتعلقا ذلك يفا مبوأعربت اللجنة عن ارتياحها للميثاق املنقح، . ٢٠٠٨أغسطس /آب

عدم غري أن اللجنة الحظت . مكتب واملوافقة عليهاولوضع خطة عمل لل ،يف عملهاملراجعة الداخلية للحسابات 
     .   املراجعة الداخلية للحسابات واجلمعيةمكتبوضوح التسلسل اإلداري بني 

الدول األطراف   مجعيةإىلأن يقدم املسجل سنوياً  باجلمعية يف دورا السادسةتوصية وأشارت اللجنة إىل   -٣٠
ويتضمن أهم االستنتاجات  طلع ا مكتب املراجعة الداخلية للحسابات يلخص األنشطة الرئيسية اليت اضتقريراً

، على مسجل احملكمة أن يتخذ عالوة على ذلكو .الواردة يف تقريره والتوجيهات والتوصيات اليت مت اعتمادها
 يعده اخلطوات املالئمة، حسب االقتضاء، لكفالة الوصول يف احملكمة إىل املعلومات الواردة يف أي تقرير معني

مكتب املراجع الداخلي للحسابات ألي دولة طرف إذا طُلب منه ذلك، وأن يتخذ يف أثناء ذلك التدابري املالئمة 
  .)١٤(لصون املعلومات السرية أو الشخصية

 من النظام املايل ١-١١٠القاعدة بتعديل ) ١٥(قرار اجلمعيةوالحظت اللجنة أن هذا الطلب يتعارض مع   -٣١ 
  :نص على ما يليتأيضاً لكي  والقواعد املالية

  (...)  

يقوم املراجع الداخلي للحسابات كل سنة، وعلى أساس حمدد حيثما يقتضي احلال، بتقدمي تقرير   )ب(
وحتيل جلنة  امليزانية واملالية إىل مجعية . إىل جلنة امليزانية واملالية عن طريق رئيس جلنة مراجعة احلسابات

  .  استرعاء نظر اجلمعية إليهاالدول األطراف أية مسألة تتطلب

_________________________ 
/  تشرين الثاين٣٠الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك، )  ١٤(

  .٤ جيم، الفقرة –، الد األول، اجلزء الثاين  )ICC-ASP/6/20 منشور احملكمة اجلنائية الدولية،( ٢٠٠٧مرب ديس/  كانون األول١٤ -نوفمرب
/  تشرين الثاين٣٠ الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك، ) ١٥(

-ICC، الد األول، اجلزء الثالث، القرار  )ICC-ASP/6/20 منشور احملكمة اجلنائية الدولية،( ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول١٤ -نوفمرب

ASP/6/Res.5.  
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راجع  كان اهلدف منها هو التأكيد على أن دور امل)١٦(توصياا يف دورا التاسعةأن إىل اللجنة أشارت و  -٣٢
املسؤول عن  املوظف  للمسجل، بوصفهستقلةضمانات واملشورة املتقدمي ال يتركز يفالداخلي للحسابات 

وكان موضع اهتمامها، بوجه خاص، هو تعزيز مسامهة . واإلدارة يف احملكمةم املراقبة ااحلسابات، بشأن فعالية نظ
 للحسابات يجتنب حالة يقوم فيها املراجع الداخل، وفعالةكمة بصورة املراجع الداخلي للحسابات يف إدارة احمل

  .  ساباتحاخلارجية للاملراجعة  املراجعة الداخلية و بنيمزدوجبدور 

إىل اجلمعية  سألةن تكون جلنة امليزانية واملالية هي اجلهة املسؤولة عن إحالة أية موأوصت اللجنة لذلك بأ  -٣٣
.  من النظام املايل والقواعد املالية املعدلة١-١١٠وفقاً للقاعدة إذا تطلبت هذه املسألة استرعاء نظر اجلمعية إليها 

 للحسابات وتنفيذها يف الوثائق العامة توصيات املراجعة الداخليةبتقدمي بيانات مفصلة عن وحذرت من املطالبة 
قليل الثقة يف وظيفة املراجعة الداخلية للحسابات  تمنذلك إليه  سيؤدي  ملاوالوثائق اليت تستعرضها اجلمعية

  .  باحملكمة

من أجل توضيح املوقف فيما يتعلق مرة أخرى  ألةاجلمعية يف هذه املسنظر وأوصت اللجنة بأن ت  -٣٤
   .التسلسل اإلداريب

  آلية املراقبة  )ج(

بشأن ُأبلغت اللجنة باملناقشات غري الرمسية اليت جرت مؤخراً بني احملكمة والفريق العامل يف نيويورك   -٣٥
سوء سلوك عرضت ل، وأا تكانت واسعة النطاقوالحظت اللجنة أن املناقشات ". لية مستقلة للمراقبةآ" إنشاء

واملساءلة عن السلوك مة، وسوء سلوك املوظفني املنتخبني يف احملكمة، املوظفني واإلجراءات التأديبية يف احملك
دف  ه ال علم هلا بوجودأااللجنة أضافت و. اإلجرامي واالستغالل اجلنسي، وتقييم األداء اإلداري يف احملكمة

  .التصدي هلايف حاجة إىل  مشكلة حمددة  بوجودال علم هلا أيضاًًواضح آللية املراقبة اجلديدة، و

والتصدي لتحقيق اآلليات القائمة لباستعراض زيد من التقدم يف املناقشات املحتقيق ميكن ه  اللجنة أنترىو  -٣٦
 حتديد الثغرات أو جوانب ذلكسيتاح بو. للمساءلة اإلداريةالقائم اهليكل اإلداري  النظر يفو ،لسوء السلوك
  . معاجلتهاتلزمالقصور اليت 

 ٢٠٠٧يونيو / حزيران٣٠ حىتملوظفني، الحظت اللجنة أنه أجريت باحملكمة وفيما يتعلق بسوء سلوك ا  -٣٧
مكتب أجريت هذه التحقيقات باالشتراك بني  و.سوء السلوك واالحتياليف اإلدعاءات املتعلقة بعدة حتقيقات 

ت  واختذت يف بعض احلاال،قسم األمن وقسم اخلدمات االستشارية القانونية واملراجعة الداخلية للحسابات
 كما وافقت لتحقيقاتلووافقت اللجنة على أمهية وضع بروتوكول . قواعد ونظام املوظفنيلإجراءات تأديبية وفقاً 

وأوصت اللجنة بإيالء االهتمام . احملكمةب واحدة إىل جهةذه التحقيقات هلاملسؤولية الرئيسية على أن يعهد ب
فعلى الرغم من وجود بعض .  ذه املهمةساباتمكتب املراجعة الداخلية للح تكليفملزايا وعيوب الواجب 

للعمل تم تعيينهم يوظفون الذين املزايا، فإن وظيفة التحقيق تتطلب مهارات ختتلف عن املهارات اليت يتمتع ا امل

_________________________ 
/  تشرين الثاين٣٠الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك، )  ١٦(

  . ٢٢، الفقرة ٢ -، الد الثاين، اجلزء باء )ICC-ASP/6/20 منشور احملكمة اجلنائية الدولية،( ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول١٤ -نوفمرب
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ة ر قسم املوارد البشرية أو قسم املشوتكليفمزايا  أن تنظر احملكمة أيضاٌ يف املهم أيضاًمن و. كمراجعني للحسابات
  .ء السلوك واملسائل التأديبية بسوقطعاًعملهما يتصل  ما دام ملهامالقانونية ذه ا

إعادة توزيع املوارد بأو يف احملكمة للتحقيقات حمددة موارد وفري كذلك، توقعت اللجنة أن يعتمد أي قرار ب  -٣٨
سوء السلوك حىت  أجريت بشأن التحقيقات اليت تبني من معدلبينما على االحتياج هلذه املوارد فعال هلذا الغرض 

أن بالتايل  اللجنة قترحتاو. حقيقاتلتاللقيام ذه توفري جهاز معني ما يربر ه ليس هناك يف حجم العمل اآلن أن
مذكرة تفاهم مع مكتب خدمات املراقبة الداخلية التابع لألمم املتحدة الذي يوفر  وضعتنظر احملكمة يف إمكانية 

تتيح الترتيبات اليت سيجوز للمحكمة مبقتضاها أن حتيل وس .عدد من املنظمات الدولية لفنيةخدمات التحقيق ال
ترفني احملققني االستفادة من خربات احملاإلدعاءات اخلطرية إىل مكتب خدمات املراقبة الداخلية التابع لألمم املتحدة 

    .  احملكمةبدمات ه اخلهذ اليت ستتكبدها يف حالة توفريتكلفة ستقلني بتكلفة تقل كثرياً عن املو

 أو املدعي العام أو نواب املدعي العام أو املسجل أو وفيما يتعلق باالدعاءات اليت قد توجه إىل القضاة  -٣٩
 من القواعد اإلجرائية ٢٥ و ٢٤نائب املسجل، استرعى نظر اللجنة إىل الفصل الثامن من الئحة احملكمة واملادتني 

   .  وقواعد اإلثبات

ويوفر املراجع .  لألداء اإلداري للمحكمةالئمةأن اهليكل احلايل لإلدارة يوفر مراقبة م للجنةرأت ا، رياًأخو  -٤٠
االت بعض اوم املايل للمحكمة اتقييم البيانات والنظواخلارجي للحسابات خدمات مستقلة ملراجعة احلسابات 

، على يف العملحسابات مبستوى مالئم من االستقالل ويتمتع مكتب املراجعة الداخلية لل. لألداء اإلداريختارة امل
 وبينما ترى اللجنة أنه ميكن .النحو الذي شهد به مؤخراً استعراض النظراء ورأي املراجع اخلارجي للحسابات

أنه ليس هناك ما يدعو ترى  ال فإا) انظر أعاله(إدخال بعض التحسينات على منوذج جلنة مراجعة احلسابات 
إذا وجدت مشاكل باهليكل اإلداري احلايل، من األفضل أن و.  لتقييم األداء اإلداريجديدة اتإنشاء آليإىل  منطقياً
بعناية يف نطاق املراجعة اخلارجية للحسابات وخطة املراجعة الداخلية للحسابات يف   أوال بالنظر هذه املشاكلتعاجل
   .ملشورة للجمعية يف هذا الشأناستعدادها لتقدمي املزيد من اعن  اللجنة عربت وأ .احملكمة

  امليزانيةاملتعلقة بسائل امل  -جيم

  ٢٠٠٧بيانات األداء املايل مليزانية عام   -١

 يف تنفيذللتفاوت الذي وقع الً إضافياً  حتلي، دورا العاشرة، تلبية للطلب الذي أعربت عنه يفتلقت اللجنة  -٤١
خلارجي للحسابات بإلغاء االلتزامات غري املصفاة اليت بلغت قيمتها قيام املراجع ابعد و. )١٧(٢٠٠٧عام يف يزانية امل

 لألداء يف عام حمدثة جداول إىل احملكمة أن تقدم  طلبت اللجنة)١٨(٢٠٠٧ ماليني يورو من حسابات عام ٣حنو 
ة للربنامج  يف املائة بالنسب١٠٠ يف املائة، مبا يف ذلك ٨٧,٢ حنو ٢٠٠٧وبلغ معدل التنفيذ املنقح يف عام . ٢٠٠٧

 وطلبت اللجنة. لثالربنامج الرئيسي الثل يف املائة ٩١,٨لربنامج الرئيسي الثاين، ول يف املائة ٧٨,٩الرئيسي األول، و

_________________________ 
     ).٢٥ و ٢٤، الفقرتان ICC-ASP/7/3 (تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا العاشرة   )١٧ (
  . من هذا التقرير١٥انظر الفقرة )   ١٨(
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إضافة لتقرير أداء الربنامج لعام معلومات منقحة عن األداء يف وثيقة منفصلة بوصفها أن تقدم إىل احملكمة 
٢٠٠٧.   

  ٢٠٠٨أغسطس /آب ٣١ حىت ٢٠٠٨نية عام  مليزابيانات األداء املايل  -٢

 ظتوالح. )١٩(٢٠٠٨أغسطس / آب٣١ أداء امليزانية حىت بشأنحملكمة اكان معروضاً على اللجنة تقرير   -٤٢
 ٥٤,٥وميثل ذلك نفقات تبلغ   يف املائة، ٦٠,٣يوليه /  متوز٣١ حىت بلغ ٢٠٠٨لعام عدل التنفيذ  مأناللجنة 

 ويبلغ املعدل املتوقع.  يف املائة١٠  بنسبة٢٠٠٧باملقارنة بنفس الفترة من عام زاد معدل التنفيذ  و.مليون يورو
 مليون ٨٥,٦٠٢ يف املائة، وميثل ذلك نفقات فعلية تبلغ ٩٤,٧ حنو ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١للتنفيذ حىت 

  عنر معلومات عدم توافيرجع ذلك أساساً إىل ويورو، مليون  ٤,٨ويعين ذلك نقص يف اإلنفاق يبلغ  . يورو
  .ات املقبلةاحملاكمأنشطة 

 صندوق الطوارئ وسيتحمل ، مليون يورو٢,٤ يبلغ قدرها توقعةق تقابله نفقات مااإلنفيف نقص البيد أن   -٤٣
عدم صندوق الطوارئ وتحميلها على لصدور اإلذن بلنفقات اتقرير يف نفقات وال تظهر هذه ال. هذه النفقات

هذه النفقات يف اية األمر لو فرض جدال أن امليزانية العادية ستتحمل و. ٢٠٠٨ادية لعام العيزانية امل علىحتميلها 
  . يف املائة٩٧,٣ عندئذ حنو كون سي ٢٠٠٨معدل التنفيذ لعام فإن ، )وليس صندوق الطوارئ(

 حتسن بشكل قدباحملكمة للجنة أن املوقف اإلمجايل لتعيني املوظفني تبني تعلق بتعيني املوظفني، يوفيما   -٤٤
 وظيفة ٦٧٥من أصل  وظيفة ٥٦٥أغسطس / آب٣١ت حىت شغلو. ٢٠٠٧ملحوظ باملقارنة بنفس الفترة من عام 

 وظيفة، ومت ٧٩، جاري التعيني يف الشاغرة ومن بني الوظائف . وظيفة١١٠وأصبح الباقي  ٢٠٠٨لعام معتمدة 
أن يبلغ عدد الوظائف املشغولة يف  احملكمة قعو وتت. وظيفة١٥ ومل يتم اإلعالن عن ،أخرىوظيفة  ١٦اإلعالن عن 

 الذي  يعادل تقريبا املعدل٢٠٠٨ والحظت اللجنة أن معدل الشغور لعام . وظيفة٦٤٠ ديسمرب/  كانون األول٣١
باملقارنة بأي سنة  ٢٠٠٨يف تكاليف املوظفني يف عام  وسيؤدي ذلك إىل زيادة كبرية ٢٠٠٨ لعامكان متوقعاً 

  .سابقة

 عدل العامة مبعدل يزيد كثرياً عن املال تزال تستخدم املساعدة املؤقتةأن احملكمة أيضاً  اللجنة والحظت  -٤٥
 يف املائة من ١٣٦أي ما يعادل  مليون يورو، ١٠,٣وتبلغ النفقات اليت تتوقعها احملكمة حنو . املعتمد يف امليزانية

املساعدة  إىلاللجوء بال ميكن تربيرها  املؤقتة العامة للجنة أن الزيادة يف نفقات املساعدةترى او.  املعتمدستوىامل
 اًعددأنشأت احملكمة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة غري املعتمدة قد ف. الثابتةوظائف ال لشغل اً مؤقتاملؤقتة العامة

مبكتب رغ التف أساسالعمل على تكافئ ا وظيفة ٣٢وبقلم احملكمة وظيفة  ٣٤ خاصةاً من الوظائف من بينها كبري
االحتياجات غري بلوفاء ل استخدام املساعدة املؤقتة العامة مبدأ املرونة يفوافق اللجنة على وبينما ت. املدعي العام

لذلك وتوصي . ينبغي أن تسعى احملكمة إىل استخدامها وفقا للميزانية املعتمدة بقدر اإلمكان املتوقعة، فإا ترى أنه
مرب، سدي/ كانون األول٣١قبل   املوافقة عليهاسبقاليت مل تؤقتة العامة املساعدة املالكف عن استخدام ب

   .٢٠٠٩يف عام مل تسبق املوافقة عليها وبضرورة احلصول على موافقة املسجل على أي مساعدة مؤقتة عامة 

_________________________ 
)١٩(  ICC-ASP/7/14.  
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  )٢٠(٢٠٠٨ية املقترحة لعام ناجمالنظر يف امليزانية الرب  -٢

  عرض امليزانية  )أ(

وجود على اللجنة واتفقت . )٢١( الثامنةا املتفق عليه يف دور بالشكللة عرض امليزانيةواصرحبت اللجنة مب  -٤٦
العديدة اليت أجريت بشأا من أجل إدخال  تصويباتال يف عرض امليزانية، على الرغم من اتمزيد من التحسين
  .من أجل تدقيقهاا القادمة وقررت اللجنة أيضاً مناقشة شكل امليزانية مع احملكمة يف دور. اتعديالت بسيطة 

   ٢٠٠٩االفتراضات واألنشطة لعام   )ب(

واليت تتمثل يف  ٢٠٠٩ امليزانية الربناجمية املقترحة لعامأحاطت اللجنة علماً باالفتراضات اليت تقوم عليها   -٤٧
بني هاتني ل تداخ، واحتمال وجود همنيتاملمن عام ملا يبلغ جمموعه ثالثة إجراء حماكمتني متتاليتني خالل ال

إضافية مرهونة بالقبض على األفراد الذين صدرت أوامر إمكانية إجراء حماكمات بأن اللجنة سلمت و. احملاكمتني
وأشارت اللجنة إىل التعليقات اليت  . القبض عليهم يتطلب تعاوناً فعاال من الدول، وبأنبالقبض عليهم وتسليمهم

توخي القدر األقصى من الكفاءة يف اإلجراءات وعلى يها احملكمة على اليت حثت فو ٢٠٠٨ ميزانية عام نأبدا بشأ
 واتفقت اللجنة على أن. )٢٢(جتنب تكاليف إضافية حيثما أمكن ذلكعلى النحو الذي يؤدي إىل برجمة احملاكمات 

اكمات بأسرع إىل إاء احملاحملكمة تسعى   ينبغي أنرأت أنه ومعقولة ألغراض امليزانيةاالفتراضات املذكورة تعترب 
  .وفورات يف امليزانيةلتحقيق  ميكن ام

، ما مل تنشأ حالة ٢٠٠٩حتقيقات جديدة يف عام أية وأُبلغت اللجنة بأن املدعي العام ال يعتزم البدء يف   -٤٨
  .إىل احملكمةحالة أخرى جديدة أو أحال جملس األمن 

  التحليل الكلي  )ج( 

 زيادةب  مليون يورو،١٠٢,٦يبلغ قدرها  ٢٠٠٩مقترحة لعام انية  ميزقدمتكمة اللجنة بأا أبلغت احمل  -٤٩
قدمت احملكمة بعد ذلك و. ٢٠٠٨ لعام مليزانية املعتمدةباملقارنة با يف املائة ١٣,٥ون يورو أو  ملي١٢,٢٤بلغ ت

ة عن تسليم احملتملة الناشئ مليون يورو لألنشطة التحضريية وأنشطة احملاكمة ٢,٥قدرها  بلغي )٢٣(ة ميزانية تكميلي
 حنو ٢٠٠٩ وأصبح بذلك جمموع امليزانية املقترحة لعام ،٢٠٠٨يوليه / متوز٣بيري مببا غومبو يف  -السيد جان
أن األسباب احملكمة بينت و. ٢٠٠٨ميزانية عام عن  يف املائة ١٦,٣٣ مليون يورو، بزيادة تبلغ ١٠٥,١٤٢

اكمتني الثانية والثالثة، ومحاية معدل الشغور، واحمل  يفاتريتغيال هي ٢٠٠٩الرئيسية لزيادة التكاليف يف عام 
  .الشهود، واملباين املؤقتة

_________________________ 
  )).باالنكليزية فقط (Corr.2 وCorr.1 وICC-ASP/7/9( للمحكمة اجلناية الدولية ٢٠٠٩امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   )٢٠(
/ الثاين تشرين ٣٠الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك،   )٢١(

 و ٢٢، الفقرتان ٢- ، الد الثاين، اجلزء باء )ICC-ASP/6/20 منشور احملكمة اجلنائية الدولية،( ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول١٤ -نوفمرب
٢٦.  
  .٣٥، الفقرة ١-املرجع نفسه، اجلزء باء  )٢٢(
-ICC)الوثيقة  ( بيري مببا غومبو- العام ضد السيد جانقضية املدعيامليزانية التكميلية املقترحة لألنشطة التحضريية للمحاكمة يف   )٢٣(

ASP/7/17.  
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، السيما فيما يتعلق بتحسني أوضاع قولة عموماًععلى أن امليزانية املقترحة تعترب مواتفقت احملكمة   -٥٠
 ذلك امليزانية بدقة وقدمت وفحصت اللجنة رغم. التوظيف والتكاليف اإلضافية املتعلقة باحملاكمتني الثانية والثالثة

  ). انظر التوصيات يف إطار كل برنامج رئيسي من الربامج أدناه (٢٠٠٩عدة توصيات لتحقيق وفورات يف عام 

اتفقت اللجنة على أن الوقت أصبح مناسباً يف حياة احملكمة لإلحاطة علماً وعلى املستوى االستراتيجي،   -٥١
لنمو يف احملكمة، وحتسني اإلنتاجية يف ا تؤدي إىل مزيد من نليت من احملتمل إحىت اآلن، والعوامل ارز بالتقدم احمل

 مرحلة إنشائها وأا ستدخل قريباً يف مرحلة التشغيل استكملت اآلنورأت اللجنة أن احملكمة . العمليات اإلدارية
ألوضاع القائمة ياسات واالسيلزم يف ضوء قد و.  موارد كبريةاآلنولدى احملكمة . البدء يف احملاكماتبالكامل 

وأوصت . اتفقت اللجنة على أنه يلزم أن تعيش احملكمة يف حدود املوارد املتاحة هلاولكن الوظائف تعزيز بعض 
التكاليف باحملكمة وإدارة عبء العمل العوامل املؤدية إىل زيادة للنظر يف الالزمة جراءات اإلباختاذ بالتايل اللجنة 

  .يةوإصالح اإلجراءات اإلدار

عن التكاليف تخفيض املتاح حاليا لال ا ، رأت اللجنة أنزيادة التكاليفاملؤدية إىل  عواملالوفيما يتعلق ب  -٥٢
القضائية وقرارات قرارات العزى باألحرى إىل تأصبح ضيقاً وأن الزيادة بدقة السنوية لتقديرات حتليل اطريق 

  أنرأت اللجنة يف هذا الصدد،  و.ا للجنة أو اجلمعيةا لمعثرياً دون ك يت تصدرالساسية األالسياسة العامة 
إحاطة اجلمعية علماً دون استمرار االجتاه الصعودي للتكاليف واليت تؤدي إىل احملكمة يت تصدرها القرارات ال

    . عملية خطرية تمويللاهذا ى عل تهاموافقدون وباألسباب الداعية إىل متويلها 

إلجراءات، واملساعدة القانونية للمتهمني، واملساعدة القانونية للضحايا، ومحاية للجنة أن طول اتبني و  -٥٣
ات والسوابق ضغوطاً كبرية على امليزانية وأن السياستفرض جماالت هي الشهود والضحايا، ومشاركة الضحايا 

على ىل آثار طويلة األجل تصدر بشأا إسوستؤدي القرارات اليت .  التطوير ال تزال يف مرحلةالقضائية املتعلقة ا
والحظت اللجنة أن . امليزانية وستكون بالطبع حيوية للغاية لتنفيذ النظام األساسي للمحكمة ورسالتها بنجاح

أن توليا اجلمعية جتري حالياً حوارات مع احملكمة بشأن عدد كبري من هذه املسائل، وشجعت احملكمة واجلمعية على 
  . علقة بالكفاءة والتكلفة يف هذه احلواراتاملتاالعتبار الالزم للمسائل 

أُبلغت و. أعربت اللجنة عن قلقها لعدم وضوح التكاليف املتعلقة بالقرارات القضائيةوباإلضافة على ذلك،   -٥٤
  فيهابتطعون مل يبوطويلة األجل على امليزانية، واألجل رارات قضائية ترتب آثاراً قصرية بقللجنة يف حاالت كثرية ا
بياناً عن  اللجنة بأن يقدم املسجل أوصتولتحسني الشفافية، . لمسجللدي إىل إلغاء قرارات أو سياسات ؤتقد و

وأوصت . ات بشأاقرار قبل اختاذأن يتم ذلك ومن األفضل اآلثار املالية للمسائل قيد البحث إىل الدوائر، 
وأوصت كذلك . االعتبار الالزم للتكاليف يف مداوالاضرورة أن تويل بهيئة الرئاسة الدوائر طر أيضاً بأن خت

مجيع بشأن ة واجلمعية، يف سياق تقارير األداء وامليزانيات السنوية املقترحة، نبأن يقدم املسجل تقريراً إىل اللج
  ).     للسريةلالزممع إيالء االعتبار ا( آثاراً مالية كبرية على امليزانية ترتبالقرارات القضائية اليت 

 يتعلق بإدارة عبء العمل وإصالح اإلجراءات اإلدارية، رحبت اللجنة باهلدف الرئيسي للمحكمة وفيما    -٥٥
وأعربت اللجنة عن قلقها للميل يف بعض جماالت العمل .  وهو التقليل من اإلجراءات البريوقراطية٢٠٠٩يف عام 

 الكامنة وراء الزيادة يفسات اإلدارية باحملكمة إىل املطالبة مبوارد إضافية كل عام دون التصدي لإلجراءات والسيا
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احملكمة عن إدارة عبء العمل وإصالح ب املديرين  تأكيد مسؤوليةلزمه يوترى اللجنة بشدة أن. عبء العمل
  .الدوامدون اإلخالل مبواعيد املمكنة اإلجراءات، لتحقيق أعظم النتائج 

ة اإلنتاجية سيؤدي إىل وفورات كبرية يف التكاليف زياداإلمكانيات املتاحة ليف ة أن النظر بدقة لجنورأت ال  -٥٦
وأوصت لذلك بأن . عدمية الفعاليةكثرية سياسات بريوقراطية حيث اعتمدت احملكمة يف السنوات األوىل من عملها 

اللجنة عالوة على ذلك، حثت  و.اإلجراءات اإلدارية من أجل إزالة العقبات البريوقراطيةتعيد احملكمة النظر يف 
من ت اجلديدة والزيادات يف التكاليف االستثمارامجيع ميزانية يتم فيها متويل  ٢٠١٠ أن تقدم يف عام على مةاحملك

تقريراً عن  يف دورتيها الثانية عشرة والثالثة عشرة وطلبت إىل احملكمة أن تقدم. الوفورات يف اإلجراءات اإلدارية
  .يف هذا الشأنلتقدم احملرز ا

  التضخم/ تصلة باملوظفنيالعامة املنفقات ال  )د(

اب التكاليف على سحب ٢٠٠٩عام يف املتصلة باملوظفني  خفضت النفقات العامةأن احملكمة أُبلغت اللجنة ب  -٥٧
 وأيدت اللجنة هذا النهج ورحبت . نيويوركيف جداول املرتباتوليس على أساس محكمة للالسابقة تجربة أساس ال

  .٢٠٠٩يزانية عام بالتخفيض الذي حتقق نتيجة لذلك يف م

  . ورأت أا معقولة٢٠٠٩ونظرت اللجنة يف الزيادة املقترحة يف تكاليف الطاقة يف عام   -٥٨ 

   التأخري يف التوظيف ومعدالت الشغور  )ه(

مع املعدل ا يتناسب  مب٢٠٠٨ الشغور لعام الت معدسوية تالسابقة بشأنا اأشارت اللجنة إىل توصي  -٥٩
، وتبني ٢٠٠٨أغسطس / آب٣١ العام املاضي وحىت يفاستعرضت بدقة التقدم احملرز ، و)٢٤(نياملتوقع لتعيني املوظف
 بزيادة عدد الوظائف الثابتة ٢٠٠٨أغسطس / آب٣١ إىل ٢٠٠٧يوليه / متوز٣٠يف الفترة من هلا أن احملكمة قامت 

اللجنة والحظت . ٢٠٠٨م  وظيفة يف عا٢٥البالغ  والباقي ،٢٠٠٧يف عام  منها ٦٧  وظيفة،٩٢ مبقدار املشغولة
 ولكنه اخنفض إىل ثالثة شهرياًبلغ سبعة موظفني  يف التعيني يف الوظائف الشاغرةلزيادة الصافية اأن معدل بالتايل 

    .٢٠٠٨موظفني شهرياً يف عام 

يف زيادة الوأعربت اللجنة عن قلقها الخنفاض معدل التوظيف وأحاطت علماً مبا ذكرته احملكمة بشأن   -٦٠
ل املوظفني الذين يتركون اخلدمة باحملكمة وبشأن اعتزامها الرجوع يف بعض التعديالت اإلجرائية اليت أدخلتها معد

بأن تنظر احملكمة يف وأوصت اللجنة . ٢٠٠٧على عملية التوظيف يف أعقاب التقرير املقدم من اللجنة يف عام 
، وأن تقدم تقريراً  التنبؤإمكانية العقود وطوليف و املوظفني دورانات اإلضافية اليت ميكن اختاذها لتقليل اخلطو

. بشأن املوارد البشرية عشرةالثانية  ايف دورالذي ستقدمه إليها بذلك إىل اللجنة يف سياق التقرير الشامل 
 وعلى أن تبحث  أيضاً على عملية التوظيفهاوحثت اللجنة احملكمة على عدم الرجوع يف التعديالت اليت أدخلت

واتفقت اللجنة على أن التوظيف، . دارية لتخفيض عبء العمل اإلداريعن ذلك عن مزيد من الكفاءات اإلعوضاً 

_________________________ 
/  تشرين الثاين٣٠الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك،   )٢٤(

   .٥١، الفقرة ٢ -، الد الثاين، اجلزء باء )ICC-ASP/6/20 لية،منشور احملكمة اجلنائية الدو( ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول١٤ -نوفمرب
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اإلنتاجية  واملكاسب يف الكفاءاتتحقيق ة لصبمن امليادين اخل، شأنه شأن العمليات األخرى املتصلة باملوارد البشرية
  .احملكمة يف الوقت احلايلاليت تقوم ا اإلدارية العديد من العمليات نظراًٍ لكثافة 

 على معدالت ٢٠٠٨ عام يفعدالت الشغور أنه ينبغي تطبيق نفس املبادئ املتعلقة مبواتفقت اللجنة على   -٦١
حيث مل تعد معدالت خمتلفة لكل برنامج رئيسي شغور  حساب معدالت أنه ينبغي و٢٠٠٩الشغور يف عام 
 اللجنة بتطبيق معدالت الشغور التالية لعام أوصتولذلك، . حالياًللمقارنة قابلة كل منها الشغور املتعلقة ب

٢٠٠٩:  

   يف املائة١٠  :الربنامج الرئيسي األول  -
   يف املائة١٠  :الربنامج الرئيسي الثاين  -
   يف املائة١٢  :الربنامج الرئيسي الثالث  -
   يف املائة١٥  :الربنامج الرئيسي الرابع  -
  ائة يف امل١٥ :الربنامج الرئيسي السادس  -

  .، بالنظر إىل معدالت التوظيف واملغادرة احملتملة٢٠٠٩واتفقت اللجنة على أن هذه املعدالت واقعية لعام   -٦٢

  عمليات إعادة التصنيف  )و(

 من ١٩ وأن هذه الوظائف يشغلها وظيفة عامة ١٤أُبلغت اللجنة بأن احملكمة تقترح إعادة تصنيف   -٦٣
لكايف الستعراض منهجية إعادة التصنيف ومزايا االقتراحات املقدمة من احملكمة ومل متلك اللجنة الوقت ا. املوظفني
على  وعضو آخر ، ونائب رئيس اللجنة،قررت اللجنة أن جيتمع فريق فرعي يتألف من رئيس اللجنةولذلك، . بدقة

وأذنت اللجنة . للجنة، بالتشاور مع األعضاء اآلخرين يف اهامش الدورة السابعة للجمعية للنظر يف املوضوع بأكمله
مباشرة لتمكينها من اختاذ قرار يف هذا الشأن وتطبيقه على ميزانية عام  تقريره إىل اجلمعية للفريق الفرعي بتقدمي

 ٢٠٠٩يف ميزانية عام وأوصت اللجنة بعدم إدراج اعتمادات مالية إضافية لعمليات إعادة التصنيف . ٢٠٠٩
 نفقات من المباشرةبعمليات إعادة التصنيف اليت ستوافق عليها اجلمعية استيعاب التكاليف املتعلقة  حيث ميكن

  .  العامة املتصلة باملوظفني
  استخدام املساعدة املؤقتة العامة والوظائف الثابتة  )ز(

تحويل وظائف ل تتضمن عدداً من املقترحات ٢٠٠٩الحظت اللجنة أن امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -٦٤
والحظت اللجنة عدم وجود معايري واضحة ومتسقة .  املساعدة املؤقتة العامة إىل وظائف ثابتةنمكانت متول 

مع و. لتحديد الوظائف اليت ينبغي متويلها من املساعدة املؤقتة العامة والوظائف اليت ينبغي متويلها من الوظائف الثابتة
ملساعدة املؤقتة العامة لعدم اوظائف من بعض ال متويل أحياناًلب  طُبسرعة يف السنوات األخرية،ع نطاق احملكمة اتسا

 ه ونظراً لزيادة االستقرار يف هياكل احملكمة حالياً، رأت اللجنة أن.معرفة ما إذا كان االحتياج إليها سيكون دائماً
    .   النظر يف املسألة بأكملهايلزم إعادة

. ملوارد البشريةيف ادورا القادمة، يف سياق نظرها على النظر يف هذه املسألة يف بالتايل للجنة اتفقت او  -٦٥
ذه الوظائف، وبوجه خاص التمويل هلوطلبت إىل احملكمة أن تقدم تقريراً يتضمن املبادئ العامة لتحديد أساس 
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، تتوقع باإلضافة إىل ذلكو. ، وأي اختالف بني النفقات األساسية والنفقات املتصلة باحلاالتيةمليدانالوظائف ا
لتمكني اللجنة من النظر يف العالقة ومدا نة أن تقدم احملكمة معلومات كافية عن سياستها املتعلقة بنوعية العقود اللج
اآلثار املترتبة على هاتني املسألتني بالنسبة عن رغبتها يف النظر يف اللجنة أعربت و.  العقدمدةساس التمويل وأبني 

  . للتوظيف واإلبقاء على املوظفني

  عوزينيارات األسرية للمحتجزين املالز  )ح(

يف دورا املقبلة، إيل اجلمعية  إىل أن تقدم )٢٥(يف دورا السادسةاحملكمة ذكّرت اللجنة بأن اجلمعية دعت   -٦٦
، لتقييم اجلوانب القانونية تقريراً حمدثاً عن الزيارات األسريةآخذة بعني االعتبار تعليقات جلنة امليزانية واملالية، 

انب املتعلقة بالسياسة العامة، يف مجلة أمور، فضال عن البعد املتعلق حبقوق اإلنسان واألثر املترتب يف امليزانية واجلو
لكي تنظر ناسب يف الوقت املاملطلوب قدمي التقرير ت لعدم هاأملعن خيبة اللجنة أعربت و. نتيجة للزيارات األسرية

  .يف دورا احلادبة عشرةاللجنة فيه 

تمويل الزيارات األسرية للمحتجزين ما إذا كان ينبغي أن تقوم احملكمة بت اللجنة رأيها بأن مسألة وكرر  -٦٧
وتدرك اللجنة أن اجلمعية ستراعي اآلثار املالية . املعوزين هي مسألة سياسية من الواجب أن تبت فيها اجلمعية

  . ا ستضع سابقة يف هذا الشأنوأ والطويلة األجل هلذه املسألة على ميزانية احملكمة وضوعيةامل

معايريها املتعلقة بالزيارات األسرية وبأن ذلك سيؤدي إىل ختفيض نقحت أن احملكمة وعلمت اللجنة   -٦٨
وأوصت اللجنة بتخفيض االعتماد املدرج .  يورو٤٠ ٥٠٠ يورو إىل ٨٤ ٣٠٠ من ٢٠٠٩التكاليف يف عام 

 ،بأن تسعى احملكمةاللجنة أيضاً أوصت و .معية يف هذا الشأن اجل منحني صدور قرارإىل  طبقا لذلك بامليزانية
التكاليف استبعاد  يف اجلمعيةوقد ترغب يف  .إىل متويل الزيارات من التربعاتصدور قرار اجلمعية، إىل حني 

دد مين احملنطاق الزاملوضوع الب من امليزانية إذا جتاوزت املناقشات املتعلقة ٢٠٠٩عام املتعلقة بالزيارات األسرية يف 
تطلب إىل احملكمة عوضا عن ذلك متويل الزيارات األسرية من التربعات إىل حني صدور قد  وللموافقة على امليزانية

  .قرار من اجلمعية

 ة على اجلمعيوافقت رغبتها يف مواصلة النظر يف هذه املسألة بناء على تقرير احملكمة إذا عن اللجنة عربتوأ  -٦٩
   .  ةذلك يف دورا السابع

  صندوق رأس املال العامل  )ط( 

 جممداً عند مستواه ٢٠٠٩ أن يظل صندوق رأس املال العامل لعام ) ٢٦(الحظت اللجنة أن احملكمة اقترحت  -٧٠
والحظت اللجنة أن صندوق رأس املال العامل ال يزال .  إىل حني وضع سياسة مالئمة هلذا الصندوق٢٠٠٧يف عام 

_________________________ 
/  تشرين الثاين٣٠الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك،   )٢٥(

-ICC، الد األول، اجلزء الثالث، القرار  )ICC-ASP/6/20 دولية،منشور احملكمة اجلنائية ال( ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول١٤ -نوفمرب

ASP/6/Res.2 ١٤، الفقرة.  
  
، )باالنكليزية فقط (Corr.2 وCorr.1 وICC-ASP/7/9( للمحكمة اجلناية الدولية ٢٠٠٩امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   )٢٦(

  ).٦٢الفقرة 
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تتأخر فيها االشتراكات العادية قد  احلاالت اليت طلوبة يفاحملكمة للتدفقات النقدية املآلية أساسية لضمان استجابة 
 من مستوى امليزانية السنوية  على أن مبدأ حتديد الصندوق جبزء من إثين عشر جزءاًاللجنة واتفقت .للدول األطراف

الوضع لصالبة ظراً نق يف هذه املرحلة الصندو جتميدإلغاء هو مبدأ معقول ولكنها رأت أنه ليس هناك ما يدعو إىل 
أن ب بأن تبقي اجلمعية صندوق رأس املال العامل عند مستواه احلايل واللجنةوأوصت .  حالياًالنقدي للمحكمة

  .٢٠١٠تعيد النظر يف هذه املسألة يف عام 

  قضائيةة الئ اهلي: الربنامج الرئيسي األول  )ي(

  ديل نظام املعاشات التقاعدية للقضاة الذي وافقت عليه اجلمعية يفأحاطت اللجنة علماً بأنه نتج عن تع  -٧١

ومتكن .  يورو٥٩٥ ٠٠٠ختفيض التكاليف املتعلقة باملعاشات التقاعدية للقضاة مبقدار )  ٢٧(دورا السادسة 
نمو يف عام عن معدل الاألدىن لنمو االمسي افيها معدل الربنامج الرئيسي األول نتيجة لذلك من اقتراح ميزانية يقل 

ورحبت اللجنة باجلهود املبذولة ملقابلة التكاليف اإلضافية يف الربنامج الرئيسي األول بتخفيضات يف البنود . ٢٠٠٨
  .األخرى للميزانية

بأي مقترحات إضافية تقدم اللمحكمة، قبل أنه ينبغي لوذكّرت اللجنة بأا اتفقت يف دورا الثامنة على   -٧٢
اتفقت على أن موافقتها على كما أا . قحاًنأن تقدم هيكال وظيفياً مدعم قانوين للدوائر، ن للزيادة فيما يوفر م
ا أن تشكل عامالً أساسياً يف النظر يف ن املساعدون من شأواملناصب اليت يشغلها املوظفون القانونيإعادة تصنيف 

وباإلضافة إىل ذلك، طلبت . )٢٨(لربناجمية املقبلة امقترح إضايف للزيادة يف مستوى التوظيف يف الدوائر يف امليزانيات
 اللجنة كجزء من على املوظفني بالدوائر هيكل أي تعديالت مقبلة يف عرضاللجنة يف دورا العاشرة أن ت

  .)٢٩(ستراتيجية واضحة للدوائرإ

 أعاله ورغتها ٦٥ اللجنة بشأن استخدام املساعدة املؤقتة العامة يف الفقرةاملقدمة من تعليقات الويف ضوء   -٧٣
بعدم املوافقة يف أوصت اللجنة يف احلصول على مزيد من املعلومات بشأن اهليكل اإلمجايل للموظفني يف الدوائر، 

 بالدوائر ٢-برتبة ف على حتويل وظيفة املوظف القانوين املساعد ،)الدوائر (١٢٠٠، يف الربنامج هذه املرحلة
 ٢- املوظف القانوين املساعد برتبة فة ووظيف٣-ني املساعدين برتبة فووظيفيت املوظفني القانونيالتمهيدية، 

   .من املساعدة املؤقتة العامة إىل وظائف ثابتة ،بالدوائر االبتدائية

_________________________ 
/  تشرين الثاين٣٠اف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطر  )٢٧(

-ICC، الد األول، اجلزء الثالث، القرار  )ICC-ASP/6/20 منشور احملكمة اجلنائية الدولية،( ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول١٤ -نوفمرب

ASP/6/Res.6.  
/  تشرين الثاين٣٠ الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية  )٢٨(

  .٧٣، الفقرة ١-، الد الثاين، اجلزء باء )ICC-ASP/6/20 منشور احملكمة اجلنائية الدولية،( ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول١٤ -نوفمرب
)٢٩(  ICC-ASP/7/3 ٥٧، الفقرة.  
  .٥٧املرجع نفسه، الفقرة   )٣٠(
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 ملدة إثين عشر ٢-على متويل املوظف القانوين املساعد برتبة فوأوصت اللجنة أيضاً بعدم املوافقة   -٧٤
دائرة تشكيل ورأت اللجنة أنه ميكن استيعاب الزيادة يف عبء العمل يف حالة . ة املساعدة املؤقتة العامشهراً من
  .املوارد القائمةب إضافية ابتدائية

منقحاً للموظفني  هيكالً ٢٠١٠وطلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم يف ميزانيتها املقترحة لعام   -٧٥
  .)٣٠(دوائربال

  اممكتب املدعي الع: الربنامج الرئيسي الثاين  )ك(

 ويف. رحبت اللجنة باجلهود املتواصلة اليت يبذهلا مكتب املدعي العام لتناوب املوارد بني احلاالت والقضايا  -٧٦
. ٢٠٠٩حملاكمات يف عام لألعمال املتصلة باهذا السياق، اتفقت اللجنة على وجود ما يربر املوارد اإلضافية املطلوبة 

 بالوفاء لهوأن ذلك ينبغي أن يسمح ، رئيسي الثاين بلغ حجماً كبرياًغري أن اللجنة الحظت أيضاً أن الربنامج ال
بأن يواصل مكتب املدعي العام تناوب  اللجنة توصولذلك، أ. بدون زيادة يف املواردالقادمة ت ابواليته يف السنو

لكي يظل  ،مكانوفورات إضافية عند اإلحيقق  وأن ،تهأنشطاليت تقع يف ت اريتغيمبا يتفق مع الاملوظفني واملوارد 
  . األعوام املقبلةيف  و٢٠١٠يف عام هو نفس املستوى  ٢٠٠٩عام يف ميزانية دد للاملستوى احمل

  قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث  )ل(

 يورو يف التكاليف املتعلقة باملباين املؤقتة يف عام ٧٠٠ ٠٠٠الحظت اللجنة أن احملكمة اقترحت زيادة تبلغ   -٧٧
تفاق املقر وأن اوت احملكمة على التأكد من اتفاق هذه التكاليف مع التزامات الدولة املضيفة وشجع. ٢٠٠٩

  . يف حالة عدم اتفاقها معهماتسترعي نظر اجلمعية

ة الزيادة املتوقعب ، فيما يتصلوالحظت اللجنة احلاجة إىل موارد إضافية للسفر يف الربنامج الرئيسي الثالث  -٧٨
مبالغ   مثال حبماية الشهود والترمجة الشفوية بامليدان، ولكنها رأت أن املوارد املطلوبةة املتعلقةيف أنشطة قلم احملكم

ملطلوبة يف الربنامج الرئيسي الثالث للسفر والبالغ اامليزانية على بعدم موافقة اجلمعية وأوصت اللجنة . فيها
. يورو ٢٤١ ٠٠٠ املائة أو مبقدار  يف١٠بنسبة وبتخفيض هذا املبلغ ،  بأكملها يورو٢ ٤١٨ ٤٠٠قدرها 

وأوصت اللجنة بأن يعيد املسجل توزيع املوارد املتعلقة بالسفر يف الربنامج الرئيسي الثالث مبا يتماشى مع 
    .األولويات

 فإا ترى أن العمل ؤهلنيتسلم اللجنة باحلاجة إىل موارد لتغطية مدفوعات العمل اإلضايف للموظفني املوإذ   -٧٩
يف مستواها  املوارد املخصصة للعمل اإلضايف  بأن تظلوأوصتستخدم بشكل مفرط يف قلم احملكمة  ياإلضايف
  .أن ال يكون هو القاعدةب و،العمل اإلضايف بصورة استثنائيةأن يستخدم وأوصت اللجنة ب. ٢٠٠٨عام احملدد ل

أت، يف ضوء الزيادة يف  ولكنها رنةمعييف جماالت رباء استشاريني احلاجة إىل االستعانة خبوالحظت اللجنة   -٨٠
املهام عن طريق هؤالء هذه بعض  أديةتاملساعدة املؤقتة العامة، أنه ميكن الذين يتم متويلهم من ميزانية املوظفني 

على م احملكمة عانة قتصر استتوأوصت اللجنة باستخدام اخلرباء االستشاريني بأقل قدر ممكن وبأن  .املوظفني
  .أساسية فيهاية اليت تكون اخلربة اخلارجية ااالت الرئيس

_________________________ 
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مع الترحيب بأن وظيفة مستشار العالقات أحاطت اللجنة علماً ، )مكتب املسجل (٣٢٠٠ويف الربنامج   -٨١
ذه الوظيفة لزيادة قدرة احملكمة على خدمة هوتأمل اللجنة يف أن تستخدم . اخلارجية يف ديوان املسجل ستشغل قريباً

مبا يف ذلك إلعداد تقارير جيدة النوعية ويف الوقت املناسب تلبية لطلب اجلمعيةا الفرعيةاجلمعية وهيئا ،.  

 ملساعدينا وظيفيتاملوافقة على  اللجنة بعدم أوصت، )قسم املوارد البشرية (٣٢٢٠ويف الربنامج    -٨٢
 وختفيض اتحتسني الكفاءق عن طريباملوارد القائمة ملطلوب منهما قيق احتملوارد البشرية إلمكان املكلفني با

ميع جبلبلدان غري املمثلة  ايفالقيام ببعثات للتوظيف بأن تنظر احملكمة يف أيضاً ت اللجنة وأوص. عبء العمل
 يورو ٧٥٠ ٠٠٠  طلب، بالنظر إىل املستوى اإلمجايل للميزانية،والحظت اللجنة أن احملكمة أجلت. املناطق

وفورات مساوية هلذا ، عن طريق زيادة الكفاءة اإلدارية،  احملكمةلتمسبأن تاللجنة وأوصت . إضافية للتدريب
  . ٢٠١٠مبادرة التدريب يف عام تنفيذ للبدء يف املبلغ 

الربنامج (رحبت اللجنة بإدماج مكتب املراقب املايل ، )قسم امليزانية واملالية (٣٢٤٠ويف الربنامج الفرعى  -٨٣
 وأكثر  جيداًاً أساستشكيلهذا السيوفر و. تشكيل وحدة غري قابلة للجزئةبوة يف قسم امليزانية واملالي) ٣١٥٠الفرعي 

غري أن اللجنة الحظت أن . الالزمة هلايقلل من النفقات سيف احملكمة وراقبة املالية كفاءة لألعمال املتصلة بامليزانية وامل
دم من أمانة الصندوق الطلب املقء يف ضوو.  غري طبيعي وال لزوم لهذا أمر حاليا وه٥-برتبة ف سم وظيفتنيقبال

برتبة السابقتني يفتني  الوظإحدىأوصت اللجنة بإعادة توزيع  ،٥-برتبة فوظيفة االستئماين للضحايا لتمويل 
مدى  النظر يف أن يعادأيضاً تود أن اللجنة  بيد .)٣١(٢٠٠٩ لعام  إىل أمانة الصندوق االستئماين للضحايا٥-ف

 والربنامج الرئيسي الثاين، وأمانة الصندوق االستئماين يف الربنامج الرئيسي األول،مالية وظائف االحتياج إىل 
امليزانية أن تعد تركيز الوظائف املالية يف قسم امليزانية واملالية وإىل احملكمة أن تنظر يف كيفية وطلبت . للضحايا

  .على هذا األساس ٢٠١٠املقترحة لعام 

يف ، رأت اللجنة أن الزيادة املتوقعة يف عبء العمل )م اخلدمات العامةقس (٣٢٥٠ويف الربنامج الفرعي   -٨٤
وأوصت اللجنة باملوافقة  .)٣٢(وحدة الضحايا والشهود ال تربر وجود سائقني إضافيني يف املقر الرئيسي للمحكمة

دورة الثالثة  الرتب األخرى وبأن يعاد النظر يف املوقف يف ال–على وظيفة سائق واحدة من فئة اخلدمات العامة 
  .عشرة للجنة

دون ختطيط سابق يف وببسرعة والحظت اللجنة أن املكاتب امليدانية للمحكمة زادت يف السنتني املاضيتني   -٨٥
وملا كانت املكاتب امليدانية اآلن جزءاً شبه دائم من تشكيل .  لالستجابة للضغوط املباشرة للعملحيانمعظم األ
  .زيادة االجتاه اإلستراتيجي يف السياسات النظر يف أعمال املكاتب امليدانية وكمة إعادةفقد رحبت باعتزام احملاحملكمة 

 ألنشطةات اجلارية يف اتطورال، الحظت اللجنة )قسم العمليات امليدانية (٣٢٨٠ويف الربنامج الفرعي   -٨٦
. )٣٣( سبعة سائقني إضافينيولكنها رأت أن الزيادة املتوقعة يف هذه األنشطة ال تربر تعيني لمحكمةامليدانية ل

_________________________ 
  . من هذا التقرير١٠٣انظر الفقرة   )٣١(
، ))باالنكليزية فقط (Corr.2 وCorr.1 وICC-ASP/7/9( للمحكمة اجلناية الدولية ٢٠٠٩امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   )٣٢(

  ).٢٣٦الفقرة 
  .٢٦٣املرجع نفسه، الفقرة   )٣٣(
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 الرتب –باملوافقة على املوارد الالزمة لثالثة وظائف للسائقني من فئة اخلدمات العامة بالتايل وأوصت اللجنة 
سني حت وكذلك األخرى وطلبت إىل احملكمة أن تفي باحتياجاا عن طريق حتسني استخدام املوارد القائمة

  .فة اليت يسافر موظفوها إىل امليدان وحيتاجون إىل هذه اخلدماتاألقسام املختل/التنسيق بني األجهزة

فترض أن ، الحظت اللجنة أن احملكمة ت)قسم إدارة احملكمة/مكتب الرئيس (٣٣١٠ويف الربنامج الفرعي   -٨٧
 يف ميزانية عام فترضاًًوهو نفس الرقم الذي كان م، )٣٤( يوما٢٠٠ًسيبلغ   ٢٠٠٩ عدد أيام العمل باحملكمة يف عام 

ه عقدت  يوماً وأن٥٣سبتمرب / أيلول٩ بلغ حىت ٢٠٠٨وعلمت اللجنة أن عدد أيام العمل باحملكمة يف عام . ٢٠٠٨
 عن كفاءة  ممكنةوأكدت اللجنة مرة أخرى على أمهية استخدام هذه الطاقة بأكرب .  جلسة٩٧ هذه الفترة خالل

  اللجنةونظراً للمستوى القائم من املوارد يف هذا القسم، فإن.  اإلجراءات بصورة فعالة وتنسيقهاةطريق جدول
.  وأوصت بعدم املوافقة عليها)٣٥(٢-قانوين املساعد برتبة فالملوظف اليست مقتنعة بوجود ما يربر وظيفة 

ني ات ه، أوصت اللجنة بتوفري)٣٦()اإلنكليزية (٢-لمحاضر برتبة فل نيختزل املطلوبتني ملوظيفتنيالوفيما يتعلق ب
 يف إعادة تصنيف وظائف خمتزيل احملاضر البتالوظيفتني من املساعدة املؤقتة العامة يف املرحلة احلالية لعدم 

  . حىت اآلن٢-اآلخرين باحملكمة إىل الرتبة ف

وازدياد  الترمجة املطبقة يف احملكمة سعاروأشارت اللجنة إىل أا أعربت يف دورا التاسعة عن قلقها أل  -٨٨
كاليف الترمجية على ميزانية احملكمة وأوصت بتقصي اخليارات املتعلقة باالعتماد على مصادر خارجية عبء الت

أقل  درجة للعمل الترمجي بغرض العثور على جهات توفر الترمجة بتكلفة أقل، خاصة فيما يتعلق بالعمل الذي يتسم ب
فعالية /مة وكذلك برأي احملكمة بشأن كفاءةبذهلا احملكتوأحاطت اللجنة علما باجلهود اليت . )٣٧(من احلساسية

ومل تتوصل اللجنة إىل استنتاجات يف هذه املرحلة ولكنها تشجع احملكمة على . املصادر اخلارجية للعمل الترمجي
اءة من حيث الفعالية قيد ف أكثر اخليارات كبصورة فعالة وعلى أن تبقىة التحريرية والشفوية ي الترمجاإدارة أعماهل
  .  اضاالستعر

مل أغسطس، األمر الذي ميثل طاقة إضافية كبرية، / آب٣١على الرغم من وجود مثاين وظائف شاغرة يف و  -٨٩
واتفقت اللجنة مع ذلك على أن هذه الزيادة . ٢٠٠٩تعترض اللجنة على املوارد اإلضافية املطلوبة لعام 

ولذلك فإا تأمل يف أن .  القليلة القادمةواتللسنالكافية التحريرية والشفوية ترمجية ستوفر للمحكمة الطاقة ال
  . املذكورةاملواردحدود  بطريقة فعالة ملواصلة تلبية احتياجاا يف اتستخدم أمواهلعماهلا واحملكمة أتدير 

، أقرت اللجنة بأمهية األنشطة اليت تقوم ا احملكمة )وحدة الضحايا والشهود (٣٣٥٠ويف الربنامج الفرعي   -٩٠
. اإلجراءات اليت تضطلع ا احملكمة  بالشهود والضحايا، مبا يف ذلك تيسري مشاركة الضحايا يففيما يتصل
غري أا .  هلا ما يربرها٢٠٠٩ يف امليزانية لعام ةحملكمة ورأت أن الزياداية اليت توفرها ا اللجنة زيادة احلمتوالحظ

_________________________ 
  .الثالثاملرجع نفسه، املرفق   )٣٤(
  .٢٧٧املرجع نفسه الفقرة   )٣٥(
  .٢٨٠املرجع نفسه، الفقرة   )٣٦(
/  تشرين الثاين٣٠الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك،   )٣٧(

  .٧٠، الفقرة ٢ -، الد الثاين، اجلزء باء )ICC-ASP/6/20 ة الدولية،منشور احملكمة اجلنائي( ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول١٤ -نوفمرب
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سياسات املسجل هذه الطعون  اآلن وقد تلغي حىتهناك طعون مل يبت فيها ن أبناء على ما ذكرته احملكمة الحظت 
وملا كانت محاية الشهود من . حلماية الشهود وترتب آثاراً مالية كبرية على امليزانية املقبلة للمحكمة وعملها

 جمال كمة أن توضح سياساا ومبادئها يفطلبت اللجنة إىل احملاملستمرة لزيادة التكاليف يف امليزانية، األسباب 
 يتعلق ماوفي. هذا الشأنأن حتاط علماً بصورة مستمرة بالتطورات يف  وقد ترغب اجلمعية يف ، الشهودمحاية

 عتمدة، أوصت اللجنة بتمويل هذه الوظيفة من األموال امل)٣٨(٣-بوظيفة األخصائي النفساين برتبة ف
  . يف دورا الثالثة عشرةللمساعدة املؤقتة العامة ملدة سنة واحدة، وقررت أن تعيد النظر يف هذه املسألة

 وظائف ١٠كانت هناك  القسم ، الحظت اللجنة أن)قسم اإلعالم والوثائق (٣٤٠٠ويف الربنامج الفرعي  -٩١
ونظرا ملستوى الطاقة غري . واسعة النطاق وظيفة ثابتة وميزانية ٣١ لديه حالياًًأغسطس و/ آب٣١شاغرة يف 

افقة على وظائف إضافية وعلى بقاء االعتمادات املخصصة أوصت اللجنة بعدم املو املستخدمة يف القسم،
سب حوأوصت اللجنة بإعادة توزيع قدرات القسم . ٢٠٠٨للمساعدة املؤقتة العامة عند مستواها لعام 

  .االقتضاء لتلبية االحتياجات املتغرية من املعلومات العامة

عدة ساملة ا احملكمة أعدت ميزانيناللجنة أ، الحظت )شعبة الضحايا والدفاع (٣٥٠٠ويف الربنامج الفرعي   -٩٢
املساعدة وتتضمن ميزانية . هذا العام حبساب احلد األقصى من األموال اليت قد حتتاج إليها يف ٢٠٠٩القانونية لعام 

 مليون ١,٧٥(ثالثة أفرقة للمساعدة القانونية الالزمة يف السنة بأكملها ل بالغامل ٢٠٠٩القانونية للدفاع يف عام 
وفيما يتعلق بالضحايا، ).  يورو٣١٨ ٠٧٠ (نيخصصني املاماحمل، و) يورو٢٥٠ ٠٣٠ (نينتدبني املاماحمل، و)ويور

 ٣٤ ٦٩٦ (نيخصصامل نياماحمل و،)و مليون يور١,٤٦(ستة أفرقة قانونية  الالزمة لعتماداتاالتتضمن امليزانية 
احتسبت هذه التكاليف نية للدفاع حيث خطأ يف حساب تكاليف األفرقة القانووجود والحظت اللجنة ). يورو

  ).    يورو٢١٩ ٠٠٠بزيادة تبلغ حنو 

الحتياج عدم االحتمال  يف إعداد ميزانية املساعدة القانونية  املتبععلى ج احلد األقصىومل توافق اللجنة   -٩٣
ول اإلجراءات ومن  أن التكاليف ستتوقف على طخاصةوالحظت اللجنة . ٢٠٠٩إىل املبلغ املقترح بأكمله يف عام 

 ة للمحامنينياملبالغ املدرجة يف امليزا الحظت أيضاً أن و.٢٠٠٩ عام يتم النظر يف احملاكمتني يفغري احملتمل أن 
 املقترحة يف مكتب ٤-الوظيفة برتبة فأن دون مراعاة قد أعدت بنهج احلد األقصى ني  املنتدب واحملامنيصصنياملخ

عدد الوالحظت أن عدد األفرقة القانونية للضحايا املقترح متويلها يتجاوز . نفس العملتتعلق  )٣٩(احملامي العام للدفاع
وهلذه .  للمحاكمة الثانيةفرقة وأن احملكمة تقوم حالياً بتمويل فريق واحد فقط لقضية لوبانغا وثالثة أاملوجود فعالً

ورأت اللجنة .  يورو٧٠٠ ٠٠٠قدار ساعدة القانونية مبطلوبة للم اململبالغااألسباب، أوصت اللجنة بتخفيض 
وأكدت .  من املخاطرعقولمستوى مملواجهة  ٢٠٠٩ من املوارد لعام الئمفر مستوى ماملبلغ املذكور يوأن 

  .ممكنفأ وجه  املخصصة للمساعدة القانونية بأكبالغعلى ضرورة أن تستخدم احملكمة امل

_________________________ 
، ))باالنكليزية فقط (Corr.2 وCorr.1 وICC-ASP/7/9( للمحكمة اجلناية الدولية ٢٠٠٩امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   )٣٨(

  ).٣٢٣الفقرة 
  .٣٦٦املرجع نفسه، الفقرة   )٣٩(
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وظيفة مستشار بتوفري  أوصت اللجنة ،)فاعمكتب احملامي العام للد (٣٥٤٠ويف الربنامج الفرعي   -٩٤
 إىل االحتياجوينبغي تقييم .  املساعدة املؤقتة العامة لسنة واحدة فقطعلى أساس )٤٠(٤-حمام برتبة ف/قانوين

 بعد نظر اجلمعية يف العالقة بني خمطط املساعدة القانونية ومكتب احملامي العام ٢٠٠٩هذه الوظيفة بعد عام 
  .نينتدبني املاماحمل ونيخصصامل نياماحملئل فعالية من حيث التكلفة لتوفري للدفاع وأكثر الوسا

  أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع  )م( 

يزانية الفترة املالية باملقارنة مب امليزانية املقترحة هلذا الربنامج الرئيسي مرة أخرى تخفيضرحبت اللجنة ب  -٩٥
 بالغ غري املنفقةمستويات املالرتفاع دقة منعاً بلتقدير التكاليف املزيد من اجلهود ا يف بذل السابقة وأعربت عن أمله

 التكاليف اإلضافية للدورتني املستأنفتني اللتني ستعقدان يف املقر ٢٠٠٩ويراعي التخفيض املقترح لعام  .كل عام
لجمعية والزيادة املتوقعة يف عدد الوثائق اليت ، باإلضافة إىل الدورة الثامنة ل٢٠٠٩الرئيس لألمم املتحدة يف عام 

  .سيلزم حتريرها وترمجتها ومراجعتها

أوصت ويف هذا الصدد، . ورأت اللجنة أنه ميكن حتقيق كفاءات ووفورات يف التكاليف يف جمال الوثائق  -٩٦
 الوثائق باللغات صدراللجنة بأن تنظر اجلمعية يف تعديل نظامها الداخلي، وكذلك النظام الداخلي للجنة، لكي ت

 الرمسية لدولة طرف واحدة على األقل من الدول األطراف يف نظام ةالرمسية لألمم املتحدة اليت هي أيضاً اللغ
وتتوقع  .روما األساسي، ما مل يقرر رئيس اجلمعية أو رئيس جلنة امليزانية واملالية، على التوايل، خالف ذلك

ة بتجنب ترمجة الوثائق ذات الطبيعة االنتقالية مبا يف ذلك امليزانية واألوراق وفورات كبرياللجنة أن يؤدي ذلك إىل 
غري أا تتوقع أيضاً أن يستمر صدور الوثائق ذات األمهية .  اللجنة بغري مقتضعرض علىاإلدارية األخرى اليت ت

نتيجة لذلك، و.  الست لألمم املتحدةالقانونية الدائمة، ومن بينها مثال الوثائق املتعلق جبرمية العدوان، جبميع اللغات
   . يورو٢٥٤ ٠٠٠ للترمجة مبقدار ددةاالعتمادات احملبتخفيض أوصت اللجنة 

مبا   احملكمةقدمة هلا للعرض علىاملأن تنظر اجلمعية يف حتديد طول التقارير بوأوصت اللجنة أيضا   -٩٧
  .)٤١(حدة إىل اجلمعية العامة للتقارير املقدمة من أمانة األمم املتيتماشى مع الطول احملدد

اللجنة أوصت ويف هذا الصدد،  . على إمكان حتقيق وفورات إضافية يف جمال السفركذلكفقت اللجنة توا  -٩٨
املنتخبني يف جلنة امليزانية واملالية قبل الدورة الثانية عشرة اجلدد  لألعضاء جلسات اإلحاطةاللجنة بأن تعقد 

  .  يورو٢١ ٠٠٠ تبلغمصاريف السفر وفورات يف  إذ سيؤدي ذلك إىل للجنة مباشرة

  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا: الربنامج الرئيسي السادس  ) ن(

 وأحاطت اللجنة علماً بزيادة . أنشطة الصندوق االستئماين للضحاياطويررحبت اللجنة بالتقدم احملرز يف ت  -٩٩
 يورو يف عام ٣ ٠٥١ ٧١١ إىل ٢٠٠٦ام  يورو يف ع٢ ٤٥٠ ٧٠٨من للضحايا االستئماين رصيد الصندوق 

  . األموال للصندوقجلمعأن الصندوق سيطلق قريباً نداءات أخرى مديرة الصندوق  بإعالنو ٢٠٠٧

_________________________ 
  .املرجع نفسه  )٤٠(
  .  طول التقرير بست عشرة صفحةA/RES/52/214 من القسم باء من وثيقة األمم املتحدة ٤دد الفقرة حت  )٤١(
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 يف السنة ها الصندوقباألموال اليت مجعتعترب عالية باملقارنة الصندوق تكاليف أمانة أن  والحظت اللجنة -١٠٠
من الواجب أن يعاد  ولكنمن عمل الصندوق  معقوال يف املرحلة األوىليعترب  هذا االرتفاعاتفقت على أن و. املاضية

االعتمادات ة زيادبألمانة، ستتوافر لواتفقت اللجنة أيضاً على أنه .  يف السنة القادمةدقةالنظر يف هذا الوضع ب
 اللجنة عدم مطالبة توقعوت. لتقدم يف مهمة الصندوق وعملهالالزمة لوارد امل، ٢٠٠٩يف ميزانية عام املدرجة 
عشرة ما دامت التربعات النقدية اليت يتلقاها تعادل ما بني مثانية إىل امليزانية العادية يف  ةإضافياعتمادات الصندوق ب

 النفقات العامة عند أدين حد نتيجة لذلك أن تبقىاللجنة توقع تو. ةامليزانية العادي منيتكبدها أضعاف التكاليف اليت 
   .ممكن

وبوجه  ،٢٠٠٨لتزام األمانة مبجاالت اإلنفاق املعنمدة يف ميزانية عام اعربت اللجنة عن قلقها لعدم وأ  -١٠١
 فقط من الوظائف نيوظيفت والحظت اللجنة أن .وافقت عليه اجلمعيةباألسلوب الذي ع الوظائف يتوزخاص لعدم 

. ئة من الوظائف باملساعدة املؤقتة العامة يف املا٧٠مبوظفني دائمني بينما شغلت مشغولتان املدرجة يف امليزانية 
ديسمرب وبضرورة موافقة املسجل على / كانون األول٣١يف موعد غايته  اللجنة بتصحيح هذا الوضع أوصتو

ويف هذا ).  أعاله٤٥يف الفقرة الواردة  يتماشى مع توصية اللجنة بشأن املساعدة املؤقتة العامة امب(أي استثناء 
  .٢٠٠٩يف عام هذا الوضع  معاجلةعتزم بإعالن مديرة الصندوق أا تالصدد، رحبت اللجنة 

املناقشات الداخلية بشأن العالقة بني أمانة الصندوق االستئماين أنه جتري حاليا بعض اللجنة بأُبلغت و  -١٠٢
  على أن الذي ينص  ) ٤٢( ICC-ASP/3/Res.7وأشارت اللجنة إىل القرار . للضحايا واملسجل  يف األعمال اإلدارية

تعمل األمانة حتت السلطة الكاملة لس اإلدارة يف املسائل املتعلقة بأنشطته إىل حني مواصلة النظر يف هذه "
ويعين ذلك أن املسجل هو . "تلحق األمانة وموظفوها بقلم احملكمة لألغراض اإلدارية"...وأن  ..." املسألة
 وكما هعن مجيع املسائل اإلدارية املتعلقة بالصندوق االستئماين ل، وفقا للنظام املايل والقواعد املالية، واملسؤ

حالياً ري جت اللجنة أنه توالحظ. مسؤول عن إدارة مجعية الدول األطراف ومكتب مشروع املباين الدائمة
 املعمول ا يفلترتيبات ساعد هذه املراجعة على توضيح اوأن من املتوقع أن ت  إلدارة احملكمةمراجعة داخلية 

وتتوقع اللجنة أن يقدم قلم احملكمة املوارد املالية والبشرية واخلدمات اإلدارية وتكنولوجيا االتصال . احملكمة
سؤول عن امليزانية هو املاملسجل وترى أن  كمةباحملاألخرى العمل االت يقدمها كما الصندوق ألمانة 

بعض  من األفضل أن يقوم  قلم احملكمة بة أنللجناالحظت ويف هذا الصدد، . واملراقبة الداخلية والنفقات
   . تعيد النظر يف هذه الترتيباتنوطلبت إىل احملكمة أ،  الصندوقمانةأالوظائف املنشأة ب

 بعض ، أوصت اللجنة باملوافقة على امليزانية املقترحة مع٢٠٠٩ لعام قترحةوفيما يتعلق باملوارد امل  -١٠٣
 ٨٣على النحو املبني يف الفقرة  ٥-برتبة فدى الوظيفتني الزائدتني إحبإعادة توزيع  أوصتف. الستثناءاتا

_________________________ 
سبتمرب / أيلول١٠- ٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي،   )٤٢(

  .ICC-ASP/3/Res.7اجلزء الثالث، القرار  ) ICC-ASP/3/25 منشور احملكمة اجلنائية الدولية،(٢٠٠٤
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وظيفة  و)٤٣(٥-ف برتبة بعدم املوافقة على متويل وظيفة املستشار األقدم للمالية واإلدارة أوصت وأعاله، 
  . من املساعدة املؤقتة العامة)٤٤(وظف املكلف بالرصد والتقييمامل

  بيري مببا غومبو-املدعي العام ضد جانحضريية للمحاكمة يف قضية امليزانية التكميلية لألنشطة الت  )س(

نشطة التحضريية لأل يورو ٢ ٥١٦ ٣٠٠البالغ قدرها  )٤٥(نظرت اللجنة يف امليزانية التكميلية املقترحة  -١٠٤
ليه يو/ متوز٣ يف تسليم املتهم بعد ، ٢٠٠٩ عام  يف بيري مببا غومبو-املدعي العام ضد جان للمحاكمة يف قضية 

٢٠٠٨.  

أوصت بعدم  ولكنها ٢٠٠٩وأوصت اللجنة بإدماج امليزانية التكميلية يف امليزانية الربناجمية لعام   -١٠٥
  . أدناه١٠٦قرة ف املبينة يف البالغاملوافقة على امل

أوصت اللجنة بأن السيد مببا ليس معوزاًً،  ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٥يف الصادر املسجل قرار لى عبناء ف  -١٠٦
.  ٢٠٠٩للمساعدة القانونية والزيارات األسرية هلذه القضية يف ميزانية عام  املطلوبة دراج املبالغإبعدم 

ما مل تكن هذه  )٣٣٠٠لربنامج ا(لشعبة خدمات احملكمة وأوصت أيضاً بعدم املوافقة على وظائف إضافية 
نامج يف امليزانية املقترحة الرئيسية موارد ذا الربهلاملطلوبة الزيادات ستوفر  ، إذالوظائف متصلة باألعمال امليدانية

يف شعبة الضحايا املشار إليها  )٤٦(٤-وأخرياً، الحظت اللجنة أن وظيفة احملامي برتبة ف. ٢٠٠٩كافية لعام 
من امليزانية التكميلية هلا وأوصت باستبعاد املوارد املقابلة ، بنوع اخلطأمدرجة ) ٣٥٠٠الربنامج (والدفاع 

 .أيضاً

   ٢٠٠٩يرادات املقدرة لعام اإل  )ع( 

ن احملكمة  يورو م٨٨ ١٠٠ والبالغة ٢٠٠٩ أحاطت اللجنة علما باإليرادات املقدرة للمحكمة لعام   -١٠٧
   .)٤٨(من الفوائد املكتسبة مليون يورو ٣,٧ و )٤٧(اخلاصة لسرياليون

  مباين احملكمة  -دال

بالعرض املقدم من  اللجنة ، ورحبت)٤٩(املراقبةة جلنكان معروضاً على اللجنة تقريراً مرحلياً عن أنشطة   -١٠٨
 اليت واجهت اللجنة عند الذي قدم معلومات عن املشاكل ،)املكسيك(رئيس جلنة املراقبة، السيد خورخي لوموناكو 

_________________________ 
، ))باالنكليزية فقط (Corr.2 وCorr.1 وICC-ASP/7/9( للمحكمة اجلناية الدولية ٢٠٠٩امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   )٤٣(

  ).٤٠٠الفقرة 
  .٤٠١املرجع نفسه، الفقرة   )٤٤(
                            بيري مببا غومبو-املدعي العام ضد جانطة التحضريية للمحاكمة يف قضية  األنش–امليزانية التكميلية املقترحة  )٤٥(

                     (ICC-ASP/7/17).  
  .١٥املرجع نفسه، الفقرة   )٤٦(
  ).أ (، املرفق العاشر)ICC-ASP/7/9( للمحكمة اجلناية الدولية ٢٠٠٩امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   )٤٧(
  .املرجع نفسه، املرفق التاسع  )٤٨(

  
  
  
  

)٤٩(  ICC-ASP/7/CBF.2/7.  
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 منذ اً كبرياًتقدم جلنة املراقبة أحرزت أنه اللجنة توالحظ. تمويل املشروعواملشاكل املتصلة ببتعيني مدير املشروع 
  .دورا السابقة

به  مهام منصسيتوىللمشروع، وأنه لمدير يف تعيني جلنة املراقبة بنجاح مع االرتياح علماً اللجنة أحاطت و    -١٠٩
  . لكنه بادر بتقدمي املشورة الفنية لكل من جلنة املراقبة واحملكمة و٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١يف 

، بعد موافقة الدولة وضعتالجنة أن جلنة املراقبة والدولة املضيفة وفيما يتعلق بتمويل املشروع، الحظت ال  -١١٠
لمشروع التمويل الالزم للضمان  اًمرن اًيمتويل خمططاً يف املائة، ٢,٥املضيفة على حتديد سعر الفائدة للقرض بنسبة 

لبديلة للتمويل مثل  دون استبعاد املصادر ا ،مليون يورو ٢٠٠عن طريق تأمني تسهيالت ائتمانية يصل مقدارها إىل 
 نصيبها املقرر بتسديد للدول األطراف يسمح املخططسباإلضافة إىل ذلك، و. التربعات املباشرة أو املنح اخلاصة

والحظت . جمموع الفائدة املستحقة على القرضمن بدوره وسيقلل ذلك بأكمله دفعة واحدة إذا رغبت يف ذلك، 
لى الدورة السابعة لعرضه يف مشروع قرار ع لمخطط الصيغة النهائية لدادإعب  حالياًقومتاللجنة أن جلنة املراقبة 

  .للجمعية

الذي جيمع بني املرونة املطلوبة للدول األطراف وجلنة املراقبة باملخطط الذي وضعته وأشادت اللجنة    -١١١
  .ومرونة الترتيبات املتعلقة بالتدفقات النقدية الالزمة لتلبية احتياجات املشروع

بشأن ألسئلة األربعة املوجهة من جلنة املراقبة، وقدمت تعليقات إضافية لأدناه فقت اللجنة على الردود اتو  -١١٢
هذه التوصيات بوصفها اجلهاز املسؤول عن م د تقوالحظت اللجنة أا. الترتيبات املتعلقة مبراجعة حسابات املشروع

   القانونية سيستمر احتياجهما إىل املشورةوجلنة املراقبة كمة احملأن جلنة املراقبة وتقدمي املشورة املالية للمحكمة و
   . للمخططوالتفصيلية بشأن بعض اجلوانب التقنية 

  )٥٠( الذي سيتم احلصول عليه من الدولة املضيفة وأصل القرض القرضاملستحقة على فوائد ال تسديد  )أ(

يف املتعلقة مبكتب مدير املشروع من الربنامج التكالاتفقت اللجنة على أن من املناسب أن يستمر متويل   -١١٣
  .الرئيسي السابع

على أن تسديد القرض على النحو املتوخى يف املخطط ميكن أن يتم إما بإنشاء برنامج اللجنة واتفقت   -١١٤
وية السنلالشتراكات املقررة ألنصبة منفصل يكون جزءاً من ابصندوق وإما ) الربنامج الرئيسي الثامن(رئيسي إضايف 
 الدول مع استبعاد معدل لألنصبة املقررةيلزم تقدير التكاليف وفقاً جلدول سويف كلتا احلالتني، . للدول األطراف

  .األطراف اليت اختارت تسديد نصيبها املقرر دفعة واحدة

شتراكات لال ألنصبة املقررةوإذا أنشئ برنامج رئيسي جديد، سيكون االشتراك يف املباين الدائمة جزءاً من ا  -١١٥
ألنصبة وسيلزم توضيح الفرق يف جداول ا. يناير مليزانية احملكمة/ يف كانون الثاينستحقةالسنوية للدول األطراف امل

لدول الشتراكات ايف القرار الذي تصدره اجلمعية سنوياً باملوافقة على امليزانية واألنصبة املقررة لالشتراكات املقررة 
   .األطراف

_________________________ 
  ). ١٧، الفقرة ICC-ASP/7/CBF.2/7(التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة املراقبة   )٥٠(
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لدول األطراف يف مشروع املباين ل وق منفصل، ميكن مع ذلك أن تصدر األنصبة املقررةوإذا أنشئ صند  -١١٦
 وسيلزم مع ذلك النظر يف كيفية . والقواعد املالية من النظام املايل٥وفقا للقاعدة كجزء من أنصبتها املقررة السنوية 

 عدم تسديد املدفوعات املستحقة تناول االشتراكات املتأخرة يف حساب منفصل، السيما إذا كان سيؤدي ذلك إىل
 من نظام روما ١١٢ملادة ا من ٨يضاً إىل مالحظاا السابقة بشأن قابلية الفقرة أاللجنة  وأشارت. للدولة املضيفة

أخذ ذا كذلك، إذا . )٥١( يف حساب منفصلا الواردةاشتراكاالدول املتأخرة يف تسديد األساسي للتطبيق على 
 أن يتم استعراض النظام املايل والقواعد املالية ذات الصلة بدقة وأن تدخل التعديالت الالزمة اخليار، من املستصوب

  .عليها
  )٥٢( املدفوعات اليت تسدد دفعة واحدة وإداراتلقي لالصندوق االستئماين   )ب(

ترد وستس. اتفقت اللجنة على ضرورة إنشاء حساب منفصل لتلقي املدفوعات اليت تسدد دفعة واحدة  -١١٧
. الفوائد إذا وردت املدفوعات املسددة على دفعة واحدة يف وقت مبكر من املشروع، وينبغي إضافتها إىل احلساب

  . من النظام املايل والقواعد املالية٥-٦وينبغي أن حتدد اجلمعية الغرض من هذا احلساب وفقاً للقاعدة 

   )٥٣(قدمة من الدولة املضيفةاململدفوعات تلقي ا  )ج(

 املضيفة تعتزم إتاحة األموال للمحكمة على أساس سنوي أو نصف سنوي وأن ةحظت اللجنة أن الدولال  -١١٨
مشكلة للمحكمة أو واتفقت اللجنة على أن ذلك ال ميثل . حتويلها إىل حساب احملكمةالفائدة ستستحق من تاريخ 

ا كان سعر الفائدة الذي ستفرضه  ومل.األموال املذكورةفوائد على على الدول األطراف إلمكان حصول احملكمة 
فإن الترتيب ، موجوداا النقدية يف فترة التشييدعلى الدولة املضيفة أقل من سعر الفائدة الذي سيتاح للمحكمة 

واتفقت اللجنة على إضافة هذا الدخل إىل أموال املشروع أو مقابلته . سيؤدي إىل دخل إضايف للمشروعاملذكور 
   ).  يف الربنامج الرئيسي الثامن أو احلساب املنفصل(يد الفائدة باألنصبة املقررة لتسد

  )٥٤(وضع نظام لإلذن باإلنفاق والتعاقد  )د( 

أُبلغت اللجنة بالوضع احلايل للمناقشات اجلارية يف جلنة املراقبة ويف احملكمة بشأن وضع نظام مناسب   -١١٩
جي للحسابات بشأن ضرورة النظر بدقة يف العالقة بني وأشري أيضاً إىل مالحظات املراقب اخلار. لإلذن باإلنفاق
 على النحو الوارد يف قرار اجلمعية ومسؤوليات املسجل الواردة  ومدير املشروع، وجملس إدارة املشروع،جلنة املراقبة

  .يف النظام املايل والقواعد املالية

 مع تفويض السلطات الذي متلكه جلنة  تبدو مناسبة ومتفقةواتفقت اللجنة على أن الترتيبات قيد البحث  -١٢٠
 العقود أو ضرورة موافقة اجلمعية علىواتفقت أيضاً على   .ICC-ASP/6/Res.1املراقبة وفقاً للمرفق الثاين من القرار

إىل هذه العقود أو النفقات أن حتيل جلنة املراقبة على أنه ينبغي ، والنفقات اليت تتجاوز امليزانية اإلمجالية للمشروع
  .معية عن طريق جلنة امليزانية واملاليةاجل

_________________________ 
)٥١(  ICC-ASP/7/3 ٧٨-٧٦، الفقرات.  
  ).٢٠، الفقرة ICC-ASP/7/CBF.2/7(التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة املراقبة   )٥٢(
  .٢٢ و ٢١املرجع نفسه، الفقرتان   )٥٣(
  .٢٣املرجع نفسه، الفقرة   )٥٤(
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واتفقت اللجنة على أن من املناسب ألغراض املشروع أن يوقع املسجل على العقود وأن يأذن    -١٢١
نفذ هذا النظام وفقا للقاعدة يوتتوقع اللجنة أن . أو جلنة املراقبة/بالنفقات بناء على توصية جملس إدارة املشروع و

وتتوقع اللجنة بالتايل .  والقواعد املالية اليت تنص على مسؤولية املسجل عن املراقبة الداخلية من النظام املايل١-١٠
 ةسجل من أداء مهامه وفقاً للنظام املايل والقواعد املاليامل وجملس إدارة املشروع إجراءات لتمكني سجلأن يضع امل
. ب، إذا وافقت عليه اجلمعية، بعد سنة واحدةوأوصت اللجنة بإعادة النظر يف هذا الترتي .دون تأخريببسرعة و

  .وإذا تسبب الترتيب يف تأخري بغري مقتض ، قد ترغب اجلمعية يف النظر يف تعديل النظام املايل والقواعد املالية

   الترتيبات املتعلقة مبراجعة احلسابات  )ه(

 املشروع سيخضع للمراجعة وأخرياً، اتفقت اللجنة على أن من املستصوب أن يوضح يف أي قرار أن  -١٢٢
 والحظت اللجنة أن ذلك قد يؤدي إىل .الداخلية واخلارجية للحسابات، مثل مجيع األعمال األخرى للمحكمة

وأوصت بأن تناقش احملكمة يف مرحلة مبكرة ترتيبات  زيادة األتعاب املستحقة للمراجع اخلارجي للحسابات
     .املراجعة مع املراجع اخلارجي للحسابات

  املساعدة القانونية  -اءه

 يف إطار القائمةاملختلفة آليات املساعدة القانونية كان معروضاً على اللجنة التقرير املؤقت للمحكمة بشأن  -١٢٣
 من ٥٧و  ٥٥املادتني يف نظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة يرد األساس القانوين لو. )٥٥(احملاكم اجلنائية الدولية

 من الئحة ٨٣  اإلجرائية وقواعد اإلثبات، والبند من القواعد١٣٢ و ١٣١اسي، والقاعدتني نظام روما األس
فعالية  بني جيدة  بصورةوتسعى احملكمة إىل املوازنة. قلم احملكمةالئحة  من ١٣٢ و ١٣١والبندين احملكمة، 

 .لقلم احملكمةاملتاحة املوارد قلة املساعدة القانونية و

أفادت و. مماثل لتشكيل أفرقة الدفاع يف احملاكم الدولية األخرىأن تشكيل أفرقة الدفاع بلغت اللجنة بوأُ  -١٢٤
أجريت حملاكم الدولية اليت باداول األقل تكلفة احملكمة هو ثاين اجللذي تستخدمه  األتعاب اجدولأن باحملكمة 

  .تحديد العوز يف مجيع احملاكم الدوليةامة لمن العناصر اهل اتوأُبلغت احملكمة أيضاً بأن تكاليف احملاكم.  معهاملقارنةا

بقرار صادر يف و.  الدعم لشعبة الضحايا والدفاعقدموأُبلغت اللجنة بأن مكتب احملامي العام للدفاع ي    -١٢٥
بأن أيضاً وأُبلغت اللجنة  .ملساعدة ألفرقة الدفاعتقدمي اكلفت الدائرة التمهيدية هذا املكتب ب، ٢٠٠٧أغسطس /آب

بينما ، ف احملامي العام للدفاع ال يتعارض مع وظيفة املساعدة القانونية اليت تقوم ا شعبة الضحايا والدفاعدور مكتب
    . ن متاما من الناحية الوظيفيةالملكتبان لقلم احملكمة لألغراض اإلدارية فإما مستقاخيضع 

 بشأن تصاعد تكاليف )٥٦(ا التاسعةتقريرها عن أعمال دوروأشارت اللجنة إىل التعليقات الواردة يف   -١٢٦
الحظت اللجنة أن و. املساعدة القضائية باحملكمة وما قد يؤدي إليه ذلك من خماطر مالية وخماطر على مسعة احملكمة

يزانية املقترحة لعام املندوق الطوارئ وص عن طريقلمساعدة القضائية موارد إضافية لذلك طلبت بعد كمة احمل

_________________________ 
)٥٥(  ICC-ASP/7/12.  
/  تشرين الثاين٣٠الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك،   )٥٦(

  .٧٢، الفقرة ٢ -، الد الثاين، اجلزء باء )ICC-ASP/6/20 شور احملكمة اجلنائية الدولية،من( ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول١٤ -نوفمرب
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الفريق العامل  يعتزماليت الدقيقة لدراسة باكما رحبت بالتقرير والعرض املقدمني من احملكمة ورحبت اللجنة . ٢٠٠٩
دف وقررت اللجنة تقدمي بعض املالحظات واالقتراحات . لنظام املساعدة القضائية باحملكمةالقيام ا يف الهاي 
أيضاً توصيات حمددة بشأن املوارد اللجنة وقدمت . الفريق العامل يف الهاييف املناقشات اليت سيجريها املساعدة 

  .٢٠٠٩الالزمة للمساعدة القانونية يف سياق استعراضها للميزانية املقترحة لعام 

ضرورة أن تنظر احملكمة يف الكفاءات والوفورات اليت ميكن رأيها القائل بوأكدت اللجنة من جديد على   -١٢٧
التناسب بني املساعدة القانونية ومستوى النشاط يف ضمان وضرورة   للمساعدة القانونية،ها احلايلحتقيقها يف نظام

، وتقييم العالقة بني مكتب احملامي العام )أن تدوم طويالإذا كان من املتوقع سيما ال( اكمةاحملكل مرحلة من مراحل 
  .للدفاع وأفرقة الدفاع

ن تبني هلا من األمثلة املقدمة محيث هم نظام القائم لتحديد العوز للمدعي عليوأعربت اللجنة عن قلقها لل  -١٢٨
 املشار إليها ٣ففي احلالة االفتراضية . قدراً كبرياً من األموالميلكون فراد أعوز على ميكن إضفاء صفة ال أنهاحملكمة 
 فقوابينما تو. عدة ماليني من اليورو معوزاً جزئياًقيمتها لغ موجودات تب وأمواالً ميتلك، اعترب فرد )٥٧(يف التقرير
 تعتقد أن من غري املعقول أن يتلقى ا فإاختبار العوز ارتفاع تكاليف الدفاع املالئم،يف أن يراعي مهية على أاللجنة 

وترجع املشكلة على ما يبدو إىل . مساعدة قانونية من ميزانية احملكمة األموالمثل هذا القدر من الذي لديه فرد ال
واقترحت اللجنة البحث عن . من ممتلكات الفرد وموجوداته" هري املتاحالدخل الش"الطريقة اليت يتم ا حساب 

جيوز لكات واملوجودات اليت ال ت للمممطلقة ومناقشتها، ومن املرغوب فيه أيضاً أن توضع عتبات بديلةأساليب 
 يطلب من الفرد  ورأت اللجنة أنه ليس من غري املعقول أن.قانونية يف حالة جتاوزهاالساعدة املوافقة على تقدمي امل

  .الذي لديه ممتلكات وأصول تقدر بعدة ماليني من اليورو أن يتنازل عن بعض األصول لتمويل دفاعه

 ديديف حت مؤخراً شرعتاليت ألحكام القضائية با اللجنة رحبتوفيما يتعلق باملساعدة القانونية للضحايا،   -١٢٩
لدعم  تكاليف احملتملةالتقدير صبح من املمكن بناء عليها  واليت أ يف اإلجراءات القضائيةطبيعة مشاركة الضحايا

على مسألة املساعدة  أن التقرير يركز بأكمله تقريباً ويف هذا الصدد، رأت اللجنة. لتمثيل القانوين للضحاياا
عدة الذي تعتزم إتباعه لتمويل املساألسلوب يف تقرير منفصل ااحملكمة بني من املفيد أن تأن وللدفاع القانونية 

 اًآثارترتب املسجل بشأن مشاركة الضحايا  الصادرة من الدوائر ولقراراتاوالحظت اللجنة أن . القانونية للضحايا
االقتراح الذي يدعو إىل متويل فريقني قانونيني للضحايا لكل متهم سيؤدي فعلى سبيل املثال، . مالية طويلة األجل

نة بأن تنظر احملكمة واجلمعية يف إمكانية توفري فريق قانوين واحد وأوصت اللج. على األرجح إىل آثار مالية كبرية
  مالية طويلة األجلاًآثارتواجه اجلمعية ن أمن املتوقع حباالت كثرية ضاً  أياللجنةأُبلغت و .للضحايا لكل قضية

ادئ قانونية مبنطوي على بأن هذه املسائل ت اللجنة أقرتو. بشأا نتيجة لألوامر القضائية اليت ستصدر فيها
زيادة  واهلامة لالطويلة األجل العوامل ة الضحايا من  املساعدة القانونية ملشاركوملا كانت.  هامةواعتبارات عملية

، فقد أوصت اللجنة بشدة بأن جتري اجلمعية حواراً تفصيلياً مع احملكمة بشأن اجلوانب القانونية التكاليف
 كافة اجلوانب املالية رغبتها يف مواصلة تقدمي املساعدة للجمعية يف  وأكدت اللجنة.واملالية ملشاركة الضحايا
  .  املتصلة باملساعدة القانونية

_________________________ 
  ).، املرفق اخلامسICC-ASP/7/12(تقرير مؤقت يتعلق بشىت آليات املساعدة القانونية القائمة يف إطار احملاكم اجلنائية الدولية   )٥٧(
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  صندوق الطوارئ  -واو

هذا التقرير  تضمن، وي)٥٨( استخدام صندوق الطوارئاملقدم من احملكمة بشأننظرت اللجنة يف التقرير   -١٣٠
صندوق الطوارئ بعد استمرار العمل ب ويقترح ٢٠٠٨عام معلومات عن استخدام صندوق الطوارئ باحملكمة يف 

  . جتديد موارده عند االقتضاءكما يقترح  ،٢٠٠٨عام 

   ٢٠٠٨استخدام صندوق الطوارئ يف عام 

ملواجهة  ٢٠٠٨يف عام الحظت اللجنة يف دورا العاشرة أن احملكمة تعتزم السحب من صندوق الطوارئ   -١٣١
 من النظام ٧-٦ وعمال بالقاعدة .)٥٩(األنشطة السابقة للمحاكمةنفقات ية، مبا يف ذلك النفقات املتعلقة مبحاكمة ثان

، بامليزانية التكميلية املطلوبة ٢٠٠٨مايو  / أيار١٥مؤرخة رسالة بأبلغ املسجل رئيس اللجنة،  املايل والقواعد املالية،
لتعليقات املالية للجنة قبل الدخول يف ، بغية احلصول على ا يورو٣ ٦٥٢ ٠٠٠من صندوق الطوارئ والبالغ قدرها 

ناشئة حتماً  الصندوق لتغطية التكاليف الأموالوأكد املسجل أن احملكمة يف حاجة إىل . لصندوقمع االتزامات مالية 
عندما وضعت  يكن متوقعاً وتسليمهما الذي ملماثيو نغودجولو شوي السيد جرمان كاتنغا ولقبض على السيد عن ا

  .٢٠٠٨ميزانية عام 

 رأتو.  إىل املسجلعليقات اللجنةت أرسل رئيس اللجنة ،)٦٠(٢٠٠٨يونيه / حزيران٢برسالة مؤرخة و  -١٣٢
نصوص الصندوق املصول على أموال  املعايري املتعلقة باحلتتفق معلسحب من صندوق الطوارئ أن دواعي االلجنة 

بذل قصارى جهودها شجعت اللجنة احملكمة على و. من النظام املايل والقواعد املالية) ب (٦-٦القاعدة عليها يف 
  .بقدر اإلمكان ،ستيعاب النفقاتأيضاً ال

 مليون يورو للتكاليف ٢,٤ ما يقرب من ٢٠٠٨وأبلغت احملكمة اللجنة بأا ستتكبد حىت اية عام   -١٣٣
مقابلة التكاليف املطلوبة عليها اكمة الثانية وبأا لن تسحب هذا املبلغ من صندوق الطوارئ إال إذا تعذر املتعلقة باحمل

وأيدت اللجنة هذا النهج، الذي سيؤدي إىل جتنب . من وفورات امليزانية العادية للربامج الرئيسية ذات الصلة
يف العتمادات املتاحة الباقية السحب من الصندوق ما مل تتجاوز التكاليف املتصلة باألنشطة غري املتوقعة ا

 ناقلة األموال بني الربامجوأوصت اللجنة أيضاً بأن تأذن اجلمعية للمحكمة مب. الربامج الرئيسية ذات الصلة
برنامج رئيسي معني وكانت هناك الرئيسية يف اية العام إذا تعذر استيعاب تكاليف األنشطة غري املتوقعة من 

املبالغ املعتمدة  استنفاد مجيع عندعدم السحب من الصندوق إال كفل ذلك وسي. فوائض يف برامج رئيسية أخرى
  .٢٠٠٨لعام 

_________________________ 
)٥٨(  ICC-ASP/7/16.  
  ).٣١، الفقرة ICC-ASP/7/3( واملالية عن أعمال دورا العاشرة تقرير جلنة امليزانية   )٥٩(
)٦٠(  ICC-ASP/7/16املرفق باء ،.  
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  مستقبل صندوق الطوارئ  -٢

، وقررت ) ٦١( يورو  ماليني١٠لطوارئ مببلغ ل اً صندوق٢٠٠٤ذكّرت اللجنة بأن اجلمعية أنشأت يف عام   -١٣٤
تضمن جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة للجمعية  يونتيجة لذلك،. أيضاً أن تكون مدة الصندوق أربع سنوات

 بشأن متديد العمل بالصندوق أو وقف أعماله وبشأن أي مسألة أخرى متصلة بالصندوق تعترب ضرورية يف ضوء بنداًًً
    .)٦٢( السابقة بةالتجر

ديد موارده عند جتالصندوق والعمل بواقترحت احملكمة يف تقريرها املقدم بشأن صندوق الطوارئ مواصلة   -١٣٥
وأكدت . واعد املاليةات غري املتوقعة على النحو املبني يف النظام املايل والقلتمكني احملكمة من مواجهة النفقاالقتضاء 
للطوارئ املطلوبة حتياطات  االركناً أساسياً من أركان النظام املايل للمحكمة وأنيعترب  الصندوق احملكمة أن

  .انت ستزيد كثرياً  يف حالة عدم وجود هذا الصندوق كمليزانية العاديةاب

بأن تقرر اجلمعية استمرار العمل وأوصت  لصندوق الطوارئ،دائم دعمها الإىل  اللجنةشارت وأ  -١٣٦
 ا متكنت نتيجة لوجود الصندوق من احملكمة من أوافقت اللجنة على ما ارتأته و .ألجل غري مسمىبالصندوق 

. ئ يف برامج امليزانية املختلفةحتياطيات للطواردون املطالبة باها االستجابة للتطورات الرئيسية وغري املتوقعة يف عمل
الخنفاض يف مستوى مرجعها االسحب من الصندوق يف زيادة بأن ال )٦٣(القولعلى مع ذلك مل توافق اللجنة و

صول على حلليس من األسباب الداعية إىل ا العجز النقدي ال أساس له من الصحة ألنهذا القول ف. االشتراكات
  .الصندوقمن أموال 

  .جنة ثالثة خيارات لتجديد موارد الصندوقوحددت الل   -١٣٧

ذا هلال حاجة و. األول، أن تقوم احملكمة بتجديد موارد الصندوق من وقت إىل آخر حسب االقتضاء  -١٣٨
    .٢٠٠٨ من الصندوق يف عام ةلغ كبرياسحب مبتوقع لعدم اإلجراء يف املرحلة احلالية 

 ٦-٦طريق تعديل اجلملة األخرية من القاعدة دوق تلقائياً عن والثاين، أن تقرر اجلمعية جتديد موارد الصن  -١٣٩
لدول الشتراكات ااألنصبة املقررة  من الصندوق إىل هسحبتم وسيضاف أي مبلغ ي. من النظام املايل والقواعد املالية

  .لسنة القادمةيف ااألطراف 

 السلطةعوضاً عن ذلك فوض وأن توالثالث، أن تقرر اجلمعية عدم االحتفاظ بأموال يف صندوق الطوارئ   -١٤٠
حتميل احلق يف   من النظام املايل والقواعد املالية٧-٦املنصوص عليها يف القاعدة املختصة بالدخول يف التزامات 

اعد املالية وويف هذه احلالة، سيلزم تعديل النظام املايل والق. التكاليف على الدول األطراف يف اية الفترة املالية
عالوة لسلطة تقوم ا ا األقصى من االلتزامات اليت جيوز للمحكمة أن ترتبط ا وإضافة أي نفقات لتحديد احلد

وسيوفر ذلك للمحكمة .  االلتزامات املالية التالية لسنة على الدول األطراف يف السنةعينةامليزانية املعتمدة لسنة معلى 
 ماليني ١٠تعطيل رصيد الصندوق الذي يبلغ  دون ها حاليااليت متلك نفس القدرة على مواجهة النفقات غري املتوقعة

_________________________ 
سبتمرب / أيلول١٠- ٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي،   )٦١(

  .١، الفقرة ICC-ASP/3/Res.4اجلزء الثالث، القرار  ) ICC-ASP/3/25 ،منشور احملكمة اجلنائية الدولية(٢٠٠٤
)٦٢(  ICC-ASP/7/1.  
  ).٩، الفقرة ICC-ASP/7/16(التقرير املقدم عن  استخدام صندوق الطوارئ  باحملكمة   )٦٣(
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االستفادة للجمعية بذلك  وسيسمح النظاملدعم هذا االحتياطي النقدي وسيبقى على األرجح قدر كاف من . يورو
يف أغراض خمتلفة أو بإعادته إىل الدول األطراف وفقا جلدول  حاليا يف الصندوق ود ماليني يورو املوج١٠مبلغ من 
   .ذي الصلةلالشتراكات نصبة املقررة األ

للمحكمة ملواجهة النفقات غري الالزمة صلة توفري املرونة اوعترب جيدة مل تةورأت اللجنة أن اخليارات الثالث  -١٤١
   . من النظام املايل والقواعد املالية٦-٦يف القاعدة نصوص عليها املتوقعة يف احلاالت امل

  مسائل أخرى  -زاي

 يف الوقت املناسبصدور الوثائق  -١

بدوره تأثرياً سلبياً يؤثر تقدمي بعض الوثائق يف وقت متأخر من احملكمة، مما بشأن أعربت اللجنة عن قلقها   -١٤٢
امليزانية وغريها من الوثائق بورود سلمت بيد أن اللجنة . للجمعيةتابعة الخرى  األفرعيةاليئات اهلعلى عمل اللجنة و

ونظراً ألمهية تقدمي الوثائق يف الوقت املناسب، .  اللجنةنعقاداحملدد الوعد املتقدمي رغم ، الوقت املناسب يفاهلامة 
تقدمي علقها على مرة أخرى عن األمهية اليت ت أعربتو. )٦٤( توصياا املقدمة إىل احملكمةدداًاللجنة جم أكدت

على اللجنة يف لكفالة توزيعها املناسب معية بانتظام ويف الوقت اجلتقارير احملكمة وغريها من الوثائق إىل أمانة 
اللجنة النظر يف الوثائق بطريقة دقيقة ذلك ألعضاء بح اوسيت .موعد ال يتجاوز ثالثة أسابيع سابقة النعقاد دوراا

  . بأكفاء وجه ممكنجلمعيةإىل ابتقدمي املشورة امهم املتعلقة مهء اقبل وصوهلم إىل الدورة وأدومفصلة 

 عتمد من بأن تلتزم احملكمة باملبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف دليل اإلجراءات املوأوصت اللجنة  -١٤٣
 من ٤ وأشارت بوجه خاص إىل الفقرة ،٢٠٠٦أغسطس / آب٣١مكتب مجعية الدول األطراف يف 

  .)٦٥(الدليل

_________________________ 
/  تشرين الثاين٣٠دورة السادسة، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ال  )٦٤(

، ١٠٦، الفقرة ٢ - ، الد الثاين، اجلزء باء )ICC-ASP/6/20 منشور احملكمة اجلنائية الدولية،( ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول١٤ -نوفمرب
   .١٠ و ٩، الفقرتان ICC-ASP/7/3والوثيقة 

     

رة لتيسري إعداد الوثائق الرمسية اليت تقدمها األجهزة املختلفة باحملكمة إىل األمانة، وتبسيط يتضمن دليل اإلجراءات احلايل املبادئ املقر"  )٦٥(
  :وفيما يلي املبادئ التوجيهية الرئيسية لتقدمي الوثائق. مجيع اإلجراءات املتعلقة خبدمات املؤمترات اليت تقدمها األمانة إىل اجلمعية وهيئاا الفرعية

ئق إىل أمانة اجلمعية تباعاً وبطريقة منتظمة وفقاً جلدول زمين تعده األمانة سنوياً من أجل تقدمي الوثائق للجمعية تقدم احملكمة الوثا )أ(
  .  وهيئاا الفرعية يف موعد ال يتجاوز ثالثة أسابيع سابقة النعقاد دوراا

  .اشية هلذه الوثيقةعند التأخري يف تقدمي إحدى الوثائق إىل األمانة، تبني أسباب التأخري يف ح  )ب(
  :تتضمن الوثيقة املقدمة من املكتب املختص إىل األمانة، عند االقتضاء، العناصر التالية  )ج(
  ملخص التقرير، مع حتديد اآلثار املالية املترتبة على امليزانية الربناجمية؛   ‘١’
  االستنتاجات املوحدة والتوصيات واإلجراءات األخرى املقترحة؛  ‘٢’
  .مات األساسية ذات الصلةاملعلو  ‘٣’
يف مجيع الوثائق اليت تعرض على اهليئات التشريعية للنظر واختاذ اإلجراءات الالزمة بشأا، ينبغي أن ترد االستنتاجات والتوصيات   )د(

  ".حبروف بارزة
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  االجتماعات املقبلة  -٢

، ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ إىل ٢٠فترة من ، يف اليف الهايالثانية عشرة قررت اللجنة، مؤقتا، عقد دورا   -١٤٤
   . يف الهاي٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٢ إىل ١٤ودورا الثالثة عشرة يف الفترة من 
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  املرفق األول

  قائمة الوثائق

 جلنة املزانية واملالية

ICC-ASP/7/1 جدول األعمال املؤقت  

ICC-ASP/7/1/Add.1  املؤقتعمال دول األجالقائمة املشروحة للبنود املدرجة يف  

ICC-ASP/7/2 جدول األعمال املؤقت  

  ICC-ASP/7/3 ا العاشرةأزانية واملالية عن يتقرير جلنة املعمال دور 

ICC-ASP/7/4  جراء التحقيقات املالية يف إطار برنامج املساعدة إلتقرير عن املوارد املالئمة
  القانونية للمحكمة

ICC-ASP/7/5  ت إسناد العمل الترمجي إىل مصادر خارجية خياراعنتقرير احملكمة 

ICC-ASP/7/6 تقرير مرحلي: تقرير احملكمة عن املوارد البشرية، وضع إستراتيجية للموارد البشرية  
ICC-ASP/7/7 ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١ة احملكمة اجلنائية الدولية حىت يزاني عن أداء متقرير  

ICC-ASP/7/8 ٢٠٠٧لعام  اجلنائية الدولية تقرير عن أداء برنامج احملكمة 

ICC-ASP/7/8/Add.1 إضافة-٢٠٠٧  لعامتقرير عن أداء برنامج احملكمة اجلنائية الدولية  

ICC-ASP/7/9 للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠٠٩ لعام ةامليزانية الربناجمية املقترح   
ICC-ASP/7/9/Corr.1 تصويب-اجلنائية الدولية للمحكمة ٢٠٠٩ لعام ةة الربناجمية املقترحيامليزان   
ICC-ASP/7/9/Corr.2 تصويب- للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠٠٩ لعام ةة الربناجمية املقترحيامليزان   

ICC-ASP/7/10 ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١لفترة من  لالبيانات املالية
٢٠٠٧  

ICC-ASP/7/10/Corr.1 ديسمرب /  كانون األول٣١يناير إىل /  كانون الثاين١ ات املالية للفترة مننايالب
   تصويب-٢٠٠٧

ICC-ASP/7/11  يناير إىل / كانون الثاين١ للفترة من املالية البيانات - الصندوق االستئماين للضحايا
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١

ICC-ASP/7/12  إطار احملاكم اجلنائية تقرير مؤقت يتعلق بشىت آليات املساعدة القانونية القائمة يف
 الدولية

ICC-ASP/7/13 ة الدول األطراف عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق تقم إىل مجعيرير مقد
 هيوني/ حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٧ هيولي/ متوز١اإلستئماين للضحايا خالل الفترة من 

٢٠٠٨   
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ICC-ASP/7/14  ٢٠٠٨أغسطس /آب ٣١حىت تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية  

ICC-ASP/7/CBF.2/L.1  جدول األعمال املؤقت 

ICC-ASP/7/CBF.2/L.2/Rev.1 القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت  

ICC-ASP/7CBF.2/1 تقرير عن التوظيف باحملكمة  

ICC-ASP/7/CBF.2/1/Corr.1  تصويب-تقرير عن التوظيف باحملكمة   

ICC-ASP/7/CBF.2/2  استعراض –تقرير عن الدراسة اليت أجريت لتقييم العمل يف الوظائف الثابتة 
   الفنية يف الفئةالوظائف املصنفة 

ICC-ASP/7/CBF.2/3 عن استخدام صندوق الطوارئ باحملكمةاملقدم تقرير ال  

ICC-ASP/7/CBF.2/4 الترتيبات اإلداريةاملقدم بشأنتقرير ال    

ICC-ASP/7/CBF.2/5  املدعي العام قضية   يف األنشطة التحضريية للمحاكمة–امليزانية التكميلية املقترحة
   بيري مببا غومبو-ضد  جان

ICC-ASP/7/CBF.2/6 للحساباتة الداخليةتقرير مكتب املراجع   

ICC-ASP/7/CBF.2/6/Corr.1 تصويب- للحسابات ة الداخليةتقرير مكتب املراجع   

ICC-ASP/7/CBF.2/7  شطة جلنة املراقبةتقرير مرحلي عن أن  
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 املرفق الثاين

  ٢٠٠٨سبتمرب /  أيلول١٠حالة تسديد االشتراكات حىت 
 

 

 

 

 

 الدول األطراف
 االشتراكات

  املقررة
  للسنوات
  السابقة

متحصالت 
السنوات 
 السابقة

االشتراكات 
غري املسددة عن 

السنوات 
 السابقة

االشتراكات 
املقررة لعام 

٢٠٠٨ 

ت متحصال
االشتراكات 

عن عام 
٢٠٠٨ 

االشتراكات 
غري املسددة عن 

٢٠٠٨عام   

جمموع 
االشتراكات غري 

 املسددة

٦ ٩٨٧ ٠٦٨ ١٠ أفغانستان ١  ٣ ٠٨١  ٤ ٤٢٧ ٣٤٦ ١ - ٣٤٦ ١  

٨ ٠٧٣ - ٠٥٠ ٣١ ٠٥٠ ٣١ ألبانيا ٢  ٨٠٧٣ - - 

٣٥ ٦٩٤ أندورا ٣  ١٠ ٧٦٤ - ٦٩٤ ٣٥  ١٠ ٧٦٤  - - 

 - - ٦٩١ ٢ ٦٩١ ٢ - ٦٨٠ ١٦ ٦٨٠ ١٦ أنتيغوا وبربودا ٤

٣ ٤٢٤ ٢٠٧ ٨١٥ ٠٤٩ ٥ األرجنتني ٥  ١ ٦٢٥ ٦٠٩  ٤٣٧ ٣٠٦  ٤٣٧ ٣٠٤ ٢  ٢ ٠٦٢ ٩١٣  

٢ ٤٠٤ ٥١١ - ٤٧٣ ٣٦٦ ١٠ ٤٧٣ ٣٦٦ ١٠ أستراليا ٦  ٢ ٤٠٤ ٥١١  - - 

١ ١٩٣ ٥٠٩ - ٣٨٩ ٥١٢ ٥ ٣٨٩ ٥١٢ ٥ النمسا ٧  ١ ١٩٣ ٥٠٩  - - 

٥٨ ٦٦٧ برببادوس ٨  ٥٢ ٥٨٥  ٦ ٠٨٢  ١٢ ١١٠  - ١٢ ١١٠  ١٨ ١٩٢  

٦ ٨٢٦ ٥٠١ بلجيكا ٩  ١ ٤٨٢ ٨٠٤ - ٥٠١ ٨٢٦ ٦  ١ ٤٨٢ ٨٠٤  - - 

 - - ٣٤٦ ١ ٣٤٦ ١ - ٣٠٠ ٦ ٣٠٠ ٦ بليز ١٠

 - - ٣٤٦ ١ ٣٤٦ ١ - ٩٩٨ ١٠ ٩٩٨ ١٠ بنن ١١

١٨ ١٦١ ٢٧٦ ٥١ بوليفيا ١٢  ٣٣ ١١٥  ٨ ٠٧٣  - ٨ ٠٧٣  ٤١ ١٨٨  

٨ ٠٧٣ - ٣٢٨ ٢٤ ٣٢٨ ٢٤ البوسنة واهلرسك ١٣  ٨ ٠٧٣  - - 

١٨ ٨٣٨ ٨٣٨ ١٨ - ٥٧٦ ٧٧ ٥٧٦ ٧٧ بوتسوانا ١٤  - - 

٩ ٠٤٦ ٩٥٥ ٩٥٦ ٠٤٦ ٩ الربازيل ١٥  - ١ ١٧٨ ٧٠٩  ٧ ٩٣٧  ١ ١٧٠ ٧٧٢  ١ ١٧٠ ٧٧٢  

٢٦ ٩١١ - ٤٤٣ ١٠٩ ٤٤٣ ١٠٩ بلغاريا ١٦  ٢٦ ٩١١  - - 

١ ٤٣٦ ٦٩١ ٢ - ٢٦٧ ١٠ ٢٦٧ ١٠ بوركينا فاصو ١٧  ١ ٢٥٥  ١ ٢٥٥  

٤ ٦٧٧ نديبورو ١٨  ١ ٤٩٠  ٣ ١٨٧  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٤ ٥٣٣  

١٠ ٩٩٨ كمبوديا ١٩  ١٠ ٩٩٨  - ١ ٣٤٦  ٤٦٠ ٤٦٠ ٨٨٦ 

١٧ ٨٣١ ٦٣٥ كندا ٢٠  ١٧ ٨٣١ ٦٣٥  - ٤ ٠٠٥ ٧٢٥  ٤ ٠٠٥ ٧٢٥  - - 

٦ ٣٠٠ مجهورية أفريقيا الوسطى ٢١  ٢ ٣٢٥  ٣ ٩٧٥  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٥ ٣٢١  

١ ٦٠٣ تشاد ٢٢  - ١ ٦٠٣  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٢ ٩٤٩  

٩٠٦ ٥٢٨ كولومبيا ٢٣  ٩٠٦ ٥٢٨  - ١٤١ ٢٨٤  ١٤١ ٢٨٤  - - 

١ ٨٧٠ جزر القمر ٢٤  - ١ ٨٧٠  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٣ ٢١٦  

٥ ٠٤٣ الكونغو ٢٥  ٥ ٠٤٣  - ١ ٣٤٦  ٨٨٤ ٨٨٤ ٤٦٢ 

١٨٦ ٠٣٩ كوستاريكا ٢٦  ١٨٦ ٠٣٩  - ٤٣ ٠٥٨  ٤٣ ٠٥٨    

٢٥٥ ١٨٨ كرواتيا ٢٧  ٢٥٥ ١٨٨  - ٦٧ ٢٧٨  ٦٧ ٢٧٨  - - 

٢٥٣ ١١١ قربص ٢٨  ٢٥٣ ١١١  - ٥٩ ٢٠٥  ٥٩ ٢٠٥  -  

مجهوريــة الكونغــو    ٢٩
 الدميقراطية

١٩ ٥١٩  

 

١٩ ٥١٩  - ٤ ٠٣٧  

 

٤ ٠٣٧  - 

 

- 

٤ ٥٧٧ ٤٤٠ الدامنرك ٣٠  ٤ ٥٧٧ ٤٤٠  - ٩٩٤ ٣٦٧  ٩٩٤ ٣٦٧  - - 

٦ ١٠٤ جيبويت ٣١  ٣ ٧٠٧  ٢ ٣٩٧  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٣ ٧٤٣  

٦ ٣٠٠ دومينيكا ٣٢  ٣ ٧٨٩  ٢ ٥١١  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٣ ٨٥٧  

١١٤ ٦١٠ رية الدومينيكيةاجلمهو ٣٣  ١٦ ٠٥٤  ٩٨ ٥٥٦  ٣٢ ٢٩٣  - ٣٢ ٢٩٣  ١٣٠ ٨٤٩  

١٢٦ ٦٢١ إكوادور ٣٤  ١٢٦ ٦٢١  - ٢٨ ٢٥٧  ١١ ٥٨٨  ١٦ ٦٦٩  ١٦ ٦٦٩  

٨٠ ٧٨٢ إستونيا ٣٥  ٨٠ ٧٨٢  - ٢١ ٥٢٩  ٢١ ٥٢٩  - - 

٢٣ ٥٩٩ فيجي ٣٦  ٢١ ٣٣٣  ٢ ٢٦٦  ٤ ٠٣٧  - ٤ ٠٣٧  ٦ ٣٠٣  

٣ ٤٠١ ٦٣٢ فنلندا ٣٧  ٣ ٤٠١ ٦٣٢  - ٧٥٨ ٨٩٥  ٧٥٨ ٨٩٥    

٣٨ ٧٠٣ ٠٠٦ فرنسا ٣٨  ٣٨ ٧٠٣ ٠٠٦  - ٨ ٤٧٨ ٣٥٩  ٨ ٤٧٨ ٣٥٩  - - 

٥٨ ١٨٨ غابون ٣٩  ٤٦ ٢٠١  ١١ ٩٨٧  ١٠ ٧٦٤  - ١٠ ٧٦٤  ٢٢ ٧٥١  

٦ ٣٠٠ غامبيا ٤٠  ٦ ٣٠٠  - ١ ٣٤٦  ٤٢٢ ٤٢٢ ٩٢٤ 

١٧ ٢٣٨ جورجيا ٤١  ١٧ ٢٣٨  - ٤ ٠٣٧  ٤ ٠٣٧  - - 

٥٥ ١٣٣ ٦٣٧ أملانيا ٤٢  ٥٥ ١٣٣ ٦٣٧  - ١١ ٥٤٠ ٨٤٩  ١١ ٥٤٠ ٨٤٩  - - 

٢٥ ٨١٩ غانا ٤٣  ٢٥ ٨١٩  - ٥ ٣٨٢  ٥ ٣٨٢  - - 

٣ ٤٥١ ١٩٣ اليونان ٤٤  ٣ ٤٥١ ١٩٣  - ٨٠١ ٩٥٢  ٨٠١ ٩٥٢  - - 

١٤ ٩٨٩ غينيا ٤٥  ٣ ٧٥٨  ١١ ٢٣١  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ١٢ ٥٧٧  
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 الدول األطراف
االشتراكات 

 املقررة
 للسنوات 
 السابقة

متحصالت 
 السنوات
  السابقة

 االشتراكات 
 املسددة عن غري

 السنوات
  السابقة

االشتراكات 
املقررة لعام 
٢٠٠٨ 

متحصالت 
االشتراكات عن 

٢٠٠٨عام   

االشتراكات غري 
املسددة عن عام 

٢٠٠٨ 

جمموع االشتراكات 
 غري املسددة

٤ ٦٧٧ غيانا ٤٦  ٤ ٦٧٧  - ١ ٣٤٦  ١ ٣٤٦  - - 

٣١ ٣٤٤ هندوراس ٤٧  ١٩ ٩٨١  ١١ ٣٦٣  ٦ ٧٢٨  - ٦ ٧٢٨  ١٨ ٠٩١  

٩٧٩ ٤٥٣ ياهنغار ٤٨  ٩٧٩ ٤٥٣  - ٣٢٨ ٣١٦  ٣٢٨ ٣١٦  - - 

٢١٨ ٤٠٤ آيسلندا ٤٩  ٢١٨ ٤٠٤  - ٤٩ ٧٨٦  ٤٩ ٧٨٦  - - 

٢ ٣٢٣ ٢٩٢ آيرلندا ٥٠  ٢ ٣٢٣ ٢٩٢  - ٥٩٨ ٧٧٣  ٥٩٨ ٧٧٣  - - 

٣١ ٢٠٥ ٦١٣ إيطاليا ٥١  ٣١ ٢٠٥ ٦١٣  - ٦ ٨٣٤ ٠٨٧  ٦ ٨٣٤ ٠٨٧  - - 

٤ ٨٨٧ ٩٤٩ اليابان ٥٢  ٤ ٨٨٧ ٩٤٩  - ١٩ ٨٨٤ ٠٦١  ١٩ ٨٨٤ ٠٦١  - - 

٦٩ ٠٥٤ األردن ٥٣  ٦٩ ٠٥٤  - ١٦ ١٤٧  ٦ ٥٩٣  ٩ ٥٥٤  ٩ ٥٥٤  

٣٧ ٦٨٢  كينيا ٥٤  ٣٧ ٦٨٢  - ١٣ ٤٥٦  ١٣ ٤٥٦  - - 

٩٦ ٢٢٦ التفيا ٥٥  ٩٦ ٢٢٦  - ٢٤ ٢٢٠  ٢٤ ٢٢٠  - - 

٦ ٣٠٠ ليسوتو ٥٦  ٦ ٣٠٠  - ١ ٣٤٦  ٦١٨ ٦١٨ ٧٢٨ 

٤ ٦٧٧ ليبرييا ٥٧  ٤ ٦٧٧  - ١ ٣٤٦  ٨٨٤ ٨٨٤ ٤٦٢ 

٤٠ ١٣٥ ليختنشتاين ٥٨  ٤٠ ١٣٥  - ١٣ ٤٥٦  ١٣ ٤٥٦  - - 

١٥٠ ٨٥٦ ليتوانيا ٥٩  ١٥٠ ٨٥٦  - ٤١ ٧١٢  ٤١ ٧١٢  - - 

٤٩٩ ٨٠٧ لكسمربغ ٦٠  ٤٩٩ ٨٠٧  - ١١٤ ٣٧٢  ١١٤ ٣٧٢  - - 

١ ٥٧٠ - - -  مدغشقر ٦١  - ١ ٥٧٠  ١ ٥٧٠  
٦ ٦٨١ مالوي ٦٢  ٦ ٦٨١  - ١ ٣٤٦  ٨٨٤ ٨٨٤ ٤٦٢ 

١٠ ٩٩٨ مايل ٦٣  ١٠ ٩٩٨  - ١ ٣٤٦  ١ ٣٤٦  - - 

٩٠ ٦٨١ مالطة ٦٤  ٩٠ ٦٨١  - ٢٢ ٨٧٤  ٢٢ ٨٧٤  - - 

٦ ٣٠٠ جزر مارشال ٦٥  ٢ ٢١٥  ٤ ٠٨٥  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٥ ٤٣١  

٦٩ ٣٠٤ موريشيوس ٦٦  ٦٩ ٣٠٤  - ١٤ ٨٠١  ١٤ ٨٠١  - - 

٦ ٦٢٩ ٣٠٠ املكسيك ٦٧  ٦ ٦٢٩ ٣٠٠  - ٣ ٠٣٦ ٩٢٣  ٣ ٠٣٦ ٩٢٣  - - 

٦ ٣٠٠ منغوليا ٦٧  ٦ ٣٠٠  - ١ ٣٤٦  ١ ٣٤٦  - - 

٢ ٥٣٦ اجلبل األسود ٦٩  ٢ ٥٣٦  - ١ ٣٤٦  ١ ٣٤٦  - - 

٣٨ ٤٢٠ ناميبيا ٧٠  ٣٨ ٤٢٠  - ٨ ٠٧٣  ٨ ٠٧٣  - - 

٦ ٣٠٠ ناورو ٧١  ٢ ٥١٥  ٣ ٧٨٥  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٥ ١٣١  

١٠ ٩٧٢ ٧٠٥ هولندا ٧٢  ١٠ ٩٧٢ ٧٠٥  - ٢ ٥٢٠ ٢٢٩  ٢ ٥٢٠ ٢٢٩  - - 

١ ٤٦١ ١٦٣ نيوزيلندا ٧٣  ١ ٤٦١ ١٦٣  - ٣٤٤ ٤٦٣  ٣٤٤ ٤٦٣  - - 

٦ ٣٠٠ النيجر ٧٤  ٥ ٥٦٨ ٧٣٢  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٦ ٩١٤  

٢٨٨ ٣٩٦ نيجرييا ٧٥  ٢٨٨ ٣٩٦  - ٦٤ ٥٨٧  ٢٤ ٥١٨  ٤٠ ٠٦٩  ٤٠ ٠٦٩  

٤ ٤٢٣ ٦٢٧ النرويج ٧٦  ٤ ٤٢٣ ٦٢٧  - ١ ٠٥٢ ٢٢٦  ١ ٠٥٢ ٢٢٦  - - 

١٢٥ ٥٠٢ بنما ٧٧  ١٢٥ ٠٥٨  ٣٠ ٩٤٨ ٤٤٤  - ٣٠ ٩٤٨  ٣١ ٣٩٢  

٦٦ ٨٥٥ باراغواي ٧٨  ٦٦ ٨٥٥ ٦ ٧٢٨ صفر   ٣ ٤٤٠  ٣ ٢٨٨  ٣ ٢٨٨  

٥٧٣ ٤١٦ بريو ٧٩  ٤٥٤ ٤٤١  ١١٨ ٩٧٤  ١٠٤ ٩٥٤  ١٠٤ ٩٥٣ ١  ٢٢٣ ٩٢٧  

٢ ٩٠٧ ٩٦٤ بولندا ٨٠  ٢ ٩٠٧ ٩٦٤  - ٦٧٤ ١٢٤  ٦٧٤ ١٢٤  - - 

٣ ٠٤٨ ٢٤٠ الربتغال ٨١  ٣ ٠٤٨ ٢٤٠  - ٧٠٩ ١٠٩  ٧٠٩ ١٠٩  - - 

١١ ٥٨٩ ٦٢٢ مجهورية كوريا ٨٢  ١١ ٥٨٩ ٦٢٢  - ٢ ٩٢٣ ٨٩٦  ٢ ٩٢٣ ٨٩٦  - - 

٣٩٢ ٩٧٦ رومانيا ٨٣  ٣٩٢ ٩٧٦  - ٩٤ ١٨٩  ٩٤ ١٨٩  - - 

١ ٨٧٠ سانت كيتس ونيفيس ٨٤  ١ ٨٧٠  - ١ ٣٤٦  ١ ٣٤٦  - - 

٦ ١٠٤ سان فنسنت وغرينادين ٨٥  ٦ ٠٨١  ١ ٣٤٦ ٢٣  ٩١٧ ٨٩٤ ٤٥٢ 

٦ ١٨٢ ساموا ٨٦  ٦ ١٨٢  - ١ ٣٤٦  ١ ٣٤٤  ٢ ٢ 

١٨ ٢٨٢ سان مارينو ٨٧  ١٨ ٢٨٢  - ٤ ٠٣٧  ٤ ٠٣٧  - - 

٢٩ ٨٩٩ السنغال ٨٨  ٢٩ ٨٩٩  - ٥ ٣٨٢  ٢ ٨٩٩  ٢ ٤٨٣  ٢ ٤٨٣  

١٢٣ ٥٣٢ صربيا ٨٩  ١٢٣ ٥٣٢  - ٢٨ ٢٥٧  ٢٨ ٢٥٧  - - 

٦ ٣٠٠ سرياليون ٩٠  ٢ ٧٤٧  ٣ ٥٥٣  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٤ ٨٩٩  

٣٣٥ ٦١٢ سلوفاكيا ٩١  ٣٣٥ ٦١٢  - ٨٤ ٧٧٠  ٨٤ ٧٧٠  - - 

٥٣٨ ٤٥٥ سلوفينيا ٩٢  ٥٣٨ ٤٥٥  - ١٢٩ ١٧٤  ١٢٩ ١٧٤  - - 

١ ٩٠٨ ٦٥٢ جنوب أفريقيا ٩٣  ١ ٩٠٨ ٦٥٢  - ٣٩٠ ٢١٢  ٣٩٠ ٢١٢  - - 

١٦ ٥٩٧ ٥٣٤ إسبانيا ٩٤  ١٦ ٥٩٧ ٥٣٤  - ٣ ٩٩٣ ٦١٥  ٣ ٩٩٣ ٦١٥  صفر - 

٦ ٤٢٣ ٨٦٧ السويد ٩٥  ٦ ٤٢٣ ٨٦٧  - ١ ٤٤١ ٠٩٢  ١ ٤٤١ ٠٩٢  - - 

٧ ٦١٩ ٥٨٦ سويسرا ٩٦  ٧ ٦١٩ ٥٨٦  - ١ ٦٣٦ ١٩٧  ١ ٦٣٦ ١٩٧  - - 

٦ ٣٠٠ طاجيكستان ٩٧  ٥ ٦٠١  ١ ٣٤٦ ٦٩٩  - ١ ٣٤٦  ٢ ٠٤٥  

ــدونيا   ٩٨ ــة مق مجهوري
 وغوسالفية السابقةالي

٣٦ ١٩٩  ٣٦ ١٩٩  - ٦ ٧٢٨  ٦ ٧٢٨  - - 

٦ ١٨٢  ليشيت-تيمور  ٩٩  ٦ ١٨٢  - ١ ٣٤٦  ١ ٣٤٦  - - 

١٤٢ ٩١٦ ترينيداد وتوباغو ١٠٠  ١٤٢ ٩١٦  - ٣٦ ٣٣٠  ٣٦ ٣٣٠  - - 
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 الدول األطراف

االشتراكات 
املقررة 

للسنوات 
 السابقة

متحصالت 
السنوات 

 السابقة

االشتراكات 
 عن غري املسددة
السنوات 

 السابقة

االشتراكات 
املقررة لعام 

٢٠٠٨ 

متحصالت 
االشتراكات 

عن عام 
٢٠٠٨ 

االشتراكات 
غري املسددة عن 

 ٢٠٠٨عام 

جمموع االشتراكات 
  غري

  املسددة

 - - ٤ ٠٣٧ ٤ ٠٣٧ - ٣٢ ٣٧٥ ٣٢ ٣٧٥ أوغندا ١٠١

٣٩ ٠٦٩ ٦٣٢ اململكة املتحدة ١٠٢  ٣٩ ٠٦٩ ٦٣٢  - ٨ ٩٣٧ ١٩٥  ٨ ٩٣٧ ١٩٥  - - 

٣٦ ٢٥٠ مجهورية ترتانيا املتحدة ١٠٣  ٣٦ ٢٥٠  - ٨ ٠٧٣  ٨ ٠٧٣  - - 

٢٨٨ ٦٨٥ أوروغواي ١٠٤  ٢٨٨ ٦٨٥  - ٣٦ ٣٣٠  ٣٦ ٣٣٠  - - 

١ ١٤٧ ٠٢٩ فرتويال ١٠٥  ١ ١٤٧ ٠٢٩  - ٢٦٩ ١١٢  ١٢٦ ٣٥٥  ١٤٢ ٧٥٧  ١٤٢ ٧٥٧  

١٠ ٦٠٤ زامبيا ١٠٦  ٧ ٩٤٥  ٢ ٦٥٩  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٤ ٠٠٥  

٣٢٠ ١٤٥ ٥٤٦ اموع   ٣١٨ ١٨٦ ٩٢١  ١ ٩٥٨ ٦٢٥  ٩٠ ٣٨٢ ١٠٠  ٨٨ ٣٢٢ ٥٨١  ٢ ٠٥٩ ٥١٩  ٤ ٠١٨ ١٤٣  

  

  

- - - 0 - - - 

  
 
 


