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 مجعية الدول األطراف  

  السابعة الدورة
  الهاي

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١٤
  

   *مصادر خارجيةإىل شأن خيارات إسناد العمل الترمجي تقرير احملكمة ب
  

  ١النقطة 
  

مصادر خارجية سعيا إلجياد من إىل جنة احملكمة بالبحث عن خيارات إلسناد العمل الترمجي أوصت الل"
يزود الترمجة بأسعار زهيدة والسيما فيما يتعلق بالترمجات األقل حساسية، وطلبت إليها أن تعد هلا تقريرا عن خيارات 

  ١."املصادر اخلارجية وتعرضه عليها خالل دورا املقبلة
  
  : من نظام روما األساسي على ما يلي٥٠ادة تنص امل -١
  

وتنشر . تكون اللغات الرمسية للمحكمة هي اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية"
باللغات الرمسية األحكام الصادرة عن احملكمة وكذلك القرارات األخرى املتعلقة حبسم مسائل أساسية 

 ."معروضة على احملكمة

 
 إىل اللغة العربية والصينية واإلسبانية والروسية، على ٥٠تمد يف ترمجة كل القرارات اخلاضعة للمادة يع -٢

ني من ذوي الكفاءة والتجربة، م إىل هذه اللغات إىل مترمجني خارجيترجوترسل الوثائق اليت ست. مصادر خارجية
ستخدم حمكمة العدل الدولية ومنظمة حظر وت. القانوينيختارون من بني املترمجني واملراجعني املتخصصني يف اال 

املعقدة العديد من هؤالء رفةاألسلحة الكيميائية والوكاالت التابعة لألمم املتحدة جبينيف لترمجة الوثائق القانونية الص 
الوثائق (عالية اجلودة ومبا أن القرارات القضائية تشكّل فقه قضاء احملكمة فال بد أن تكون ترمجتها ترمجةً . املترمجني

  ).البالغة األمهية، فقه القضاء، اإلصدارات
                                                      

 ICC-ASP/7/CBF.1/4 and Add1صدر سابقا يف الوثيقة  *
  ، نيويورك،ة السادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدور ١

 الثاين، الد، )ICC-ASP/6/20 منشور احملكمة اجلنائية الدولية،( ٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول١٤ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠
 .٧٠، الفقرة ٢-اجلزء باء
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وفيما خيص ترمجة الوثائق األقل تعقيدا وحساسية وهي يف معظمها وثائق إدارية أو وثائق املصادر املفتوحة  -٣

ية وقد حددت أسعار الترمجة العاد.  عروضها للترمجةمي دعوى ملكاتب الترمجة لتقد٢٠٠٣فقد وجهت يف عام 
ومل تتغري أسعار الترمجة اليت تدفعها احملكمة للمترمجني اخلارجيني منذ عام . والترمجة العاجلة يف إطار هذه العملية

 يوروا ٠،١٥: وقد حددت األسعار كاآليت). القسم( منذ إنشاء قسم الترمجة الشفوية والتحريرية يف احملكمة ٢٠٠٣
  .لترمجات العاجلةوروا للكلمة بالنسبة ل ي٠،٢٢ية، ولترمجات العادللكلمة بالنسبة ل

  
يتضمن امللحق األول املرفق ذا التقرير مقارنة بني أسعار الترمجة املعمول ا يف خمتلف املنظمات حبساب  -٤

  .ألف كلمة
  
٥- م اخلاص والذين العاملوننتجها املترمجون املتعاقدون وقد الحظ القسم أن الترمجة العالية اجلودة يحلسا 

والذين املراجعني اخلارجيني /بيد أن العثور على عدد كبري من املترمجني. ا بعد اختبارهم مقارنة مبكاتب ا لترمجةاختريو
كما أن املصادر اخلارجية األقل تكلفة لن تستطيع الزيادة يف .  لن يزيد الترمجة إنتاجيةيقبلون العمل بأسعار زهيدة

ج ترمجة أقل جودة يتعني مراجعتها مراجعة دقيقة  سينترجية زهيدةدر خاواستخدام احملكمة مصا. إنتاجية الترمجة
ج عن طريق موارد  الترمجة واملراجعة ويؤدي إىل تأخري يتعني بدوره أن يعالَ نسقزة يف الداخل، األمر الذي يعطّلمركّ

  .إضافية تكون قد كُرست أصالً لربامج أخرى
  
  :اسي على ما يلي من نظام روما األس٨٧ من املادة ٢تنص الفقرة  -٦
  

تقدم طلبات التعاون وأية مستندات مؤيدة للطلب إما بإحدى اللغات الرمسية للدولة املوجه إليها الطلب "
أو مصحوبة بترمجة إىل إحدى هذه اللغات وإما بإحدى لغيت العمل باحملكمة، وفقا ملا ختتاره تلك الدولة 

  ".عند التصديق أو القبول أو  املوافقة أو االنضمام
  
٧- احالي،األلبانية والعربية والبلغارية والصينية :  لغة هي٢١ترجم كل طلبات التعاون القضائي إىل  يتعني أن ت

والكرواتية واإلنكليزية والفرنسية واجلورجية واألملانية واليونانية واإليطالية واليابانية والكورية والالتفية والبولندية 
  ٢.السلوفينية واإلسبانيةولسلوفاكية والربتغالية والروسية والصربية وا

  
تشمل طلبات التعاون القضائي طلبات القبض والتسليم وأوامر القبض وطلبات جتميد األصول والقرارات  -٨

ترجم إىل رافق هذه الطلبات كذلك املذكرات الشفوية اليت يتعني أن توت. القضائية املتعلقة بالطلبات وغريها من الوثائق
 وأي مراسالت ترفق ات اليت ترسلها خمتلف البلدان بلغااويضم التعاون القضائي كذلك امللفّ. آنفااللغات املذكورة 

                                                      
من املنتظر أن يزيد عدد اللغات فيما يتعلق بالتعاون القضائي نظرا النضمام دول أطراف جديدة وختتار لغة التعاون القضائي نظرا ألن احملكمة هي  ٢

 . بالتكاليفتحملاليت ت
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كيالويقتضي هذا تدريب موظفي وحدات الترمجة على. اب ترمجة هذه املراسالت إىل  تتطلّ لغات التعاون القضائي ل
  ٣.اإلنكليزية أو إىل الفرنسية هي األخرى ترمجة خارجية

  
ف القسم يف معظم احلاالت مصادر خارجية لترمجتها  يتعلق بوثائق التعاون القضائي األولية، يكلّوفيما -٩

 عليها يف الترمجة  خارجية يعولوحىت تكون هناك موارد. نظرا ألن القسم ال يعمل باللغات املطلوب الترمجة إليها
 بناء ٢٠٠٧أكتوبر /مي عروض يف شهر تشرين األولباللغات املعنية وحىت ال تتأخر الترمجة، نظمت احملكمة دعوى تقد

  .على طلب القسم وشروطه
  

.  يعرض مكاتب الترمجة اليت أرسلت عروضها وردها على شروط القسميتضمن امللحق الثاين جدوالً -١٠
 . باختبار مكاتب الترمجة هذه على النحو املقررحالياويقوم القسم 

  
 مبعدل يتراوح بني ٢٠٠٦ الشفوية والتحريرية يف احملكمة سنة قُدر معدل الترمجة اخلارجية لقسم الترمجة -١١
وإذا قارننا هذا املعدل باملعدالت اليت سجلتها منظمات . ٢٠٠٧ يف املائة سنة ٢٣ و٢٢ يف املائة و بني ١٦ و١٥

  :٢٠٠٣أخرى سنة 
  

   يف املائة٢٠  مباين األمم املتحدة) أ(
   يف املائة٧  مكتب األمم املتحدة جبينيف) ب(
   يف املائة١٥  مكتب األمم املتحدة بفيينا) ج(
   يف املائة٢٤  املنظمة الدولية للطريان املدين) د(
   يف املائة٢٥  منظمة الصحة العاملية) هـ(
   يف املائة٣٥  اليونسكو) و(
   يف املائة٤٠  املنظمة الدولية لألرصاد اجلوية) ز(
  

يتباين تباينا كبريا من منظمة إىل )  االعتبار قدم التقريرحىت وإن أخذنا بعني(لتبني لنا أن معدل الترمجة اخلارجية 
  .أخرى

  
  

  ٢النقطة 

  
الحظت اللجنة أن احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة وغريها من املنظمات الدولية حقّقت بإسنادها العمل "

  ٤."الترمجي إىل مصادر خارجية توفريا كبرياً
                                                      

علق حبالة من احلاالت اليت تنظر فيها احملكمة بلغة ليست يف قائمة اللغات اليت يترجم منها مترمجو طرحت دولة طرف مؤخرا عدة تساؤالت فيما يت ٣
 .القسم
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١٢- وثيقة بأقسام اللغة التابعة للمنظمات الدولية الثالث األخرى املتمركزة يف ل القسم على ربط اتصاالتعم 

حمكمة العدل الدولية، احملكمة اجلنائية الدولية (اثنان منها من اهليئات القضائية والثالثة هيئة عالية التخصص . الهاي
نظمات فيما بينها أفضل املمارسات ومن مثة تبادلت هذه امل) ليوغسالفيا السابقة، منظمة حظر األسلحة الكيميائية

 .والتجارب

  
" التوفري"نتها من حتقيق وفيما يتعلق باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، فإن األسباب اليت مكّ -١٣

  :مل ختْف على إدارة قسم الترمجة التحريرية والشفوية وهي كاآليت" العمل الترمجي"الذي سجل يف 
  

  
فني غري مؤهلني لترمجة وثائق مكتب املدعي العام الذي احتاج إىل ترمجة أدلّة منح عقود مؤقتة ملوظ  )أ (

 ٩٠ففي هذه احلالة حتديدا، منح . حمتملة تتعلق مبسألة اآلجال احملددة املسموح ا لكشف املعلومات
عملوا يف آجال قصرية ) كتبة إدخال البيانات (٣ و٢عقدا من العقود املؤقتة برتب خدمات عامة 

لتها مصادر خارجية، أي من خارج امليزانية العادية للمحكمة اجلنائية الدولية إلاء املهمة اليت مو
بيد أن ظروف العمل اليت سمح ا آنذاك يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا . ليوغسالفيا السابقة

  ٥.السابقة لن يسمح ا اليوم يف احملكمة اجلنائية الدولية
لعمل يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة بنظام إدارة الوثائق إال بعد عشر سنوات  مل يبدأ ا )ب (

تقريبا من الترمجة، وبدأ العمل به تفاديا الزدواجية العمل اليت اجتاحت أقسام اللغة يف احملكمة اجلنائية 
وعندما كفّت ازدواجية العمل . الدولية ليوغسالفيا السابقة نظرا لغياب نظام موحد إلدارة الوثائق

 ٦.حتقّق بعض التوفري

 كما حتقق توفري يف ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة ملا استغين عن خدمات حمرر  )ج (
وال جيب أن ننسى . احملاضر باللغة الفرنسية نظرا ألن األطراف يف اإلجراءات ال تنطق باللغة الفرنسية

رير احملكمة، أي حماضر اجللسات، يندرج ضمن ميزانية قسم خدمات املؤمترات كذلك أن إعداد تقا
واللغة للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة، على عكس ما هو سارٍ يف احملكمة اجلنائية 

وفضال عن ذلك، فإن الوقت الفعلي الذي مل يستخدم فيه حمرر احملاضر باللغة الفرنسية يف . الدولية

                                                                                                                                                        
  ، نيويورك،ة السادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدور  ٤

 الثاين، الد، )ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧مربديس/ كانون األول١٤ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠
 .٧٠، الفقرة ٢-اجلزء باء

عدد من الكلمات جتاوز كل ) من طرف مترمجني غري مؤهلني( العمل خالل أيام عطل اية األسبوع ويف الليل من دون أي تعويض وترمجة ٥
 .املعايري

ة الدولية بنظام إدارة الوثائق يف شعبة خدمات احملكمة يف قسم الترمجة الشفوية والتحريرية يف احملكمة يف شهر بدأ العمل يف احملكمة اجلنائي ٦
وهو مكون (وقد أُنشأ نظام إدارة الترمجة . وقبل ذلك كان القسم يستخدم قاعدة بيانات للترمجة تضمن عدم ازدواجية العمل. ٢٠٠٧يوليو /متوز

املستخدم حاليا، وفقا الحتياجات اخلدمات اللغوية يف قلم احملكمة، وذلك بالتشاور وبالتعاون الكلي مع وحدة ) كمةمن مكونات نظام إدارة احمل
 .اخلدمات اللغوية ملكتب املدعي العام
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 يف حيث مل يكن هناك إال حمرر احملاضر باللغة اإلنكليزية(كمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة احمل
 ٧.سيستخدم يف احملكمة اجلنائية الدولية) الوقت الفعلي

  
و التحريرية يف احملكمة يبدو مستعدا التباع املمارسات اليت سنحت لغريها  رغم أن قسم الترمجة الشفوية -١٤

 اليت حتكم نظام اللغة يف احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة لقواعدت بتحقيق التوفري، فإن عددا من امن املنظما
  .ختتلف عن تلك املعمول ا يف احملكمة اجلنائية الدولية

  
  : من نظام روما األساسي على ما يلي٥٠ من املادة ٢تنص الفقرة 

  
وحتدد القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات احلاالت . ية والفرنسيةتكون لغات العمل باحملكمة اإلنكليز" 

  ."اليت جيوز فيها استخدام لغات رمسية أخرى كلغات عمل
  
، على نقيض احملكمة اجلنائية  أبدا حمكمة ثنائية اللغةمل تكن احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة -١٥

 حددته خطتها ثنائية اللغة عمالً مبا نص عليه النظام األساسي ومبا الدولية اليت لطاملا سعت جاهدة إىل أن تكون
 .تصدر كل مراسالا اخلارجية والداخلية، مثل التعليمات اإلدارية، باللغتني اإلنكليزية والفرنسيةو، ةاالستراتيجي

  
للغتني حنن نسلّم بأن بلوغ ثنائية اللغة جيب أن يقوم على استخدام موظفني قادرين على العمل با -١٦

 من النظام ٥٠حملكمة على حتقيق ما نصت عليه املادة ليس على قدرة موارد الترمجة يف ااإلنكليزية والفرنسية، و

خطة احملكمة حىت اآلن، فإن أهداف ثنائية اللغة املنصوص عليها يف النظام األساسي ـ ويف وومع ذلك، . األساسي
عاجل بإلقاء العبء على وحدات  أن نقص املوظفني ثنائيي اللغة ي ـ مل حتقق إىل حد كبري، كما لوحظاالستراتيجية

  .الترمجة يف القسم
  
 تبني أن استخدام موظفني ثنائيي اللغة قد خيلّ مببدأ التوزيع اجلغرايف، فإن األغلبية الساحقة للموظفني وملاّ -١٧

كمية الوثائق املطلوب ترمجتها إىل اإلنكليزية  ر هذا أثرا كبريا يفوقد أثّ. املستخدمني هم من الناطقني باللغة اإلنكليزية
على سبيل املثال، كل العقود املتعلقة بتأجري ف.  حترر مباشرة باللغة الفرنسيةقليلة هي الوثائق اإلدارية اليتف. أو الفرنسية

حىت وإن إلنكليزية،  إىل اللغة االسيارات للمكاتب امليدانية يف البلدان الناطقة باللغة الفرنسية يتعني أن تترجم أوالً
ملشتريات، امتعلق ب(كانت االتفاقات النهائية توقّع بالفرنسية، فإن العمل الذي مت القيام به لصياغة االتفاق النهائي 

 النظام األساسي  كل منوهذا النوع من التضارب بني ما يصبو إليه. يتعني أن يكون باللغة اإلنكليزية) يل، قانوينما
  . وواقع تنفيذمها هو السبب األساسي للعبء اإلضايف الواقع على موارد الترمجةاتيجيةوخطة احملكمة االستر

  

                                                      
ر  فيما يتعلق بالتحرير الفوري للمحاض٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ الصادر بتاريخ ICC-01/04-01/06-1091انظر القرار رقم  ٧

  .باللغة الفرنسية
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وضع القسم عالوة على ذلك عدة برامج ملساعدة موظفي احملكمة على العمل بكلتا اللغتني عن طريق  -١٨
ية يف احملكمة اجلنائية تنظيم اختبارات إلجادة اللغات تشرف عليها وحدة التعلم والتطوير التابعة لقسم املوارد البشر

قدمها هلم أحد كبار املوظفني يف القسم يتمتع خبربة  ي،، وتقدمي دروس يف اللغة الفرنسية التطبيقية للقضاة٨الدولية
وقد بدت هذه الدروس . ةطريقة قراءة القرارات والوثائق القضائية باللغة الفرنسيهم لقّنجامعية يف تعليم اللغات، ي

 . شك يف أا ستستمروالمفيدة للغاية 

 
  : من النظام األساسي على ما يلي٥٠ من املادة ٣تنص الفقرة  -١٩
  

بناء على طلب أي طرف يف الدعوى أو دولة يسمح هلا بالتدخل يف الدعوى، تأذن احملكمة باستخدام "
لغة خالف اإلنكليزية أو الفرنسية من جانب ذلك الطرف أو تلك الدولة، شريطة أن ترى احملكمة أن 

  ."هلذا اإلذن مربرا كافيا
  

  ). من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٤٢ و٤١ و٤٠انظر كذلك القواعد (
  
. تنظر كل من احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف حالة واحدة -٢٠

 ويعمل قسم اللغات التابع لقلم احملكمة بعدة لغات يف كل . حاالت٤أما احملكمة اجلنائية الدولية فإا تنظر حاليا يف 
  .حالة
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                      
ويدعم القسم . تنظم وحدة التعليم والتطوير يف احملكمة اجلنائية الدولية بالتعاون مع منظمات دولية أخرى يف الهاي، اختبارات إلجادة اللغات ٨

 .٢٠٠٤مرب ديس/االختبارات الشفوية اليت تسجل مث ترسل إىل مركز اختبارات موحد يف مقر األمم املتحدة منذ شهر كانون األول
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  . أدناه قائمة يف كل اللغات املستخدمة يف احملكمة اجلنائية الدولية١يعرض اجلدول 
  

  اللغات املستخدمة يف احملكمة: ١اجلدول 

  
رمز املنظمة الدولية للتوحيد 

  ٣ـ ٦٣٩القياسي 
  حملكمةاالستخدام يف ا  اللغة

AAE  ٨٧التعاون القضائي، املادة   األلبانية  
ACH  لغة حالة  أتشويل  
ALZ  لغة حالة  ألور  
APD  لغة حالة  العربية، الدارجة السودانية  
ARB  ٥٠لغة رمسية، املادة   العربية، الفصحى  
BUL  ٨٧التعاون القضائي، املادة   البلغارية  

CMN  ٥٠لغة رمسية، املادة   الصينية  
DEU  ٨٧التعاون القضائي، املادة   ملانيةاأل  
ENG  ٥٠لغة عمل، املادة   اإلنكليزية  
FRA  ٥٠لغة عمل، املادة   الفرنسية  
FVR  لغة حالة  الفور  
ELL  ٨٧التعاون القضائي، املادة   اليونانية  

HRV  ٨٧التعاون القضائي، املادة   الكرواتية  
ITA  ٨٧التعاون القضائي، املادة   اإليطالية  
JPN  ٨٧التعاون القضائي، املادة   ابانيةالي  

KAT  ٨٧التعاون القضائي، املادة   اجلورجية  
KDI  لغة حالة  الكومام  

KOR  ٨٧التعاون القضائي، املادة   الكورية  
LAV  ٨٧التعاون القضائي، املادة   الالتفية  
LED  لغة حالة  الليندو  
LIN  لغة حالة  اللينغاال  

MLS  لغة حالة  املساليت  
NLD  ٨٧التعاون القضائي، املادة   لنديةاهلو  
POL  ٨٧التعاون القضائي، املادة   البولندية  
POR  ٨٧التعاون القضائي، املادة   الربتغالية  
RUS  ٥٠لغة رمسية، املادة   الروسية  
SAG  لغة حالة  السانغو  
SLK  ٨٧التعاون القضائي، املادة   السلوفاكية  
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SLV  ٨٧ التعاون القضائي، املادة  السلوفينية  
SPA  ٥٠لغة رمسية، املادة   اإلسبانية  
SRP  ٨٧التعاون القضائي، املادة   الصربية  

SWC  لغة حالة  السواحيلية، كونغو  
SWH  لغة حالة  السواحيلية، تانزانيا  
TEO  لغة حالة  التيسو  
ZAG  لغة حالة  الزغاوة  

  
مهورية أفريقيا الوسطى بالنسبة جل(نغو جتدر اإلشارة هنا أنه من احملتمل أن تضاف لغتان تتعلقان حباالت، سا

  ).وهلجة األلور اخلاصة جبمهورية الكونغو الدميقراطية
  

   ٣ النقطة
  

عن قلقها إزاء اخنفاض معدل الترمجة يف احملكمة واسترتاف تكاليف الترمجة ميزانية " عربت اللجنة 
  ٩."احملكمة

  
٢١- أو" عبء العمل" "معدل الترمجة يف احملكمة"قصد بعبارة يعدد الكلمات املترج امة يومي  .بع ويف حني يت

نظمات  كلمة يوميا وهو املعدل املعمول به عادة يف امل١٥٠٠قسم الترمجة الشفوية والتحريرية يف احملكمة معدل 
املوضوع وحبسب ما إذا حبسب  حبسب درجة الصعوبة و كلمة٢٣٠٠ إىل ١٣٠٠ من يتفاوت هذا املعدل(الدولية 

رفة تقتضي فإن الترمجات اليت تطلب منه هي يف معظمها ترمجة لنصوص قانونية ص) ة أم الترمجة مراجعكانت الترمجة 
  .حبثا معمقا يف املراجع

  
 ، من دون حساب املالحق، عدد كلمات يربو عن ١٠حيتوي قرار اعتماد التهم: فعلى سبيل املثال -٢٢

 صفحة ١٥٩وميثل هذا . لمة يف احلواشي ك١٨،٣١٢ كلمة يف نص الوثيقة و٣٧،٩٩٢ كلمة، منها ٥٦،٣٠٤
 كلمة للصفحة مما يعطينا    ٣٠٠ كلمة على ٥٦،٣٠٤وللحصول على العدد الفعلي للصفحات العادية تقسم . مادية

 حاشية اقتضت ٥٥٩وكان هناك .  صفحة٣٠ للمجموع باحلواشي أُضيفنالحظ أن .  صفحة فعلية١٧٨،٦٨
صيغ القرار أصال باللغة الفرنسية واقتضى البحث يف النسخ . باتية وفقه القضاءالبحث يف إفادات الشهود واملواد اإلث

شر إىل املصدر يف احلواشي، األصلية احملررة باإلنكليزية لكل القرارات وإفادات املشاركني املقتبسة، وهذا حىت وإن مل ي
كر املصادر، إن مل نقل يستقي ويتعني على املترجم أن يتحقق من املصطلحات مع ذ. مثل موجز موقف االدعاء

                                                      
  ، نيويورك،ة السادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدور  ٩

 الثاين، الد، )ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول١٤ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠
 .٧٠ ، الفقرة٢-اجلزء باء

١٠ ICC-01/04-01/06-803 :قرار صادر  بشأن اعتماد التهم.  
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ويقوم معظم مترمجي القسم .  تنصيص واضحة عالميتإن مل تكن هناك من النص نفسه بكامله" فياخل"االقتباس 
فالقسم ال يستخدم إال موظفا واحدا مساعدا يف املراجع عني منذ . بعملية البحث هذه بأنفسهم خالل عملية الترمجة

وال يستخدم القسم ال طابعني على اآللة الكاتبة وال مصححني، مما يعين أن عملية . ٢٠٠٨يناير /شهر كانون الثاين
  .إدخال التصحيحات بعد املراجعة و علمية التصحيح تقعان على كاهل املترجم

  
  ٤ النقطة

  
  .بلغ اللجنة أن القسم يقدم خدمات ملختلف أجهزة احملكمة األخرى

  
  :٢٠٠٤أُقرت والية قسم الترمجة الشفوية والتحريرية يف احملكمة وأُقر إطارها التنظيمي يف عام  -٢٣
  

توفري خدمات لغوية عالية اجلودة لضمان حسن سري أعمال احملكمة وفعاليتها؛ يوفّر القسم خدمات 
حتريرها؛ الترمجة لغوية هليئة الرئاسة والدوائر وقلم احملكمة، أي ترمجة وثائق احملكمة ومراجعتها و

الشفوية التتابعية واملباشرة الالزمة خالل االجتماعات واجللسات واملؤمترات الصحفية واملؤمترات 
املتخصصة واالجتماعات اإلعالمية الدبلوماسية وغريها من املناسبات سواء أعقدت داخل مقر احملكمة 

يدانيني الالزمني للعمل مع مسؤويل قلم أم خارجه؛ التوظيف والتدريب وتعيني املترمجني الشفويني امل
 أو داخل مقر احملكمة؛ توفري املعلومات الالزمة ليتعود كل من حيتاج خدمات لغوية/احملكمة امليدانيني و

الوظائف ذات الصلة على اإلجراءات املتبعة ويطّلع على أنواع اخلدمات اللغوية املقدمة وعلى 
  .ومتطلباا

  
٢٤- م وحدة اخلدال تستخدراجع . راجعنيمات اللغوية التابعة ملكتب املدعي العام مواتفق القسمان على أال ت

ن مشارك يف هذه الترمجة أما يف حال طع. الوثائق اليت يترمجها مكتب املدعي العام وجيوز استخدامها داخل احملكمة
ضال عن ذلك، يف كل املناسبات اليت وف. يف احملكمة هو الذي يتوىل مراجعتهافإن قسم الترمجة الشفوية والتحريرية 

 النظر عن اجلهاز الذي ينظمها، فإن قسم الترمجة الشفوية والتحريرية م باسم احملكمة وتقتضي ترمجة شفوية، بغضتنظَّ
 .خدمات الترمجة الشفوية خالهلاتوفري يف احملكمة هو املسؤول عن 

  
وصحيح ) األمانة(نة مجعية الدول األطراف قد يقصد ا أما" أجهزة احملكمة األخرى"صحيح أن عبارة  -٢٥

أن القسم يوفر خدمات إدارية كبرية لألمانة، فهو الذي يتوىل تعيني املترمجني الشفويني باسم األمانة، ويتصل م 
نية مثال قسائم رواتب املوظفني اليت تتداول بني قسم امليزا(ويعىن بكل املسائل اإلدارية بعد انتهاء االجتماعات املعنية 
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طبقا كل ذلك ) واملالية عرب القسم، مسائل الرواتب، التأخريات واملدفوعات اإلضافية اليت يتعني أن تتواله
  . املتعلق بإنشاء األمانة الدائمة جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية١١  ICC-ASP/2/Res.3للقرار
  
  

  ٥النقطة 
  

تكون خدمات الترمجة الشفوية والتحريرية مركزة بأقصى قدر اتفقت اللجنة على أنه من األجدى أن "
وعليه أوصت اللجنة . ممكن، إال أا قدرت أن يكون املديرون الذين يطلبون خدمات ترمجة مسؤولني عن تكاليفها

أن ، و٢٠٠٩احملكمة بأن تنظر يف توزيع تكاليف هذا العمل على ااالت ذات الصلة يف امليزانية املقترحة لعام 
 ١٢."تضمن مسائلة املسؤولني على ما يصرف من هذه األموال

  
 العمالء الذي طلب القسم منهم قام القسم بصياغة مشروع امليزانيتني السابقتني على أساس احتياجات -٢٦

  .تقدمي قائمة فيها كتابةً وبلغته ردودهم عنها
  
٢٧- زود خبدمة جديدة فيما يتعوسيتموذلك ٢٠٠٩لق بطلبات الترمجة يف عام  تطوير نظام اإلدارة القضائية وي 

وسيبني هذا احلقل .  كل وحدة اليت تقدمهاوسيضاف إليه حقل جديد ملراقبة طلبات الترمجة. من أجل حتسني املسائلة
وكلما طلبت وحدة ترمجة يطرح عدد . الكمية السنوية للترمجة املسموح ا لكل وحدة، كل حبسب حاجتها

  .  بصفة آلية من جمموع عدد الكلمات املخصص هلذه الوحدةالكلمات املطلوب ترمجتها
  
٢٨- د القسم مع بداية كل عام لكل وحدة عدد الكلمات املخصص هلا، على أساس تكهنات إحصائيات حيد

صفحات أكثر من العدد املخصص هلا /وإذا استخدمت الوحدة عدد كلمات. العام السابق واالفتراضات ذات الصلة
 من املمكن طلب  يظلإال أنه مع ذلك) حنو السلب(فسيتحول لون الرقم يف احلقل إىل اللون األمحر خالل بداية العام، 

بيد أن . وسيتقرر الحقا مىت يتعني على الوحدات اليت تطلب خدمة ترمجة أن تدفع تكاليف الترمجة بنفسها. ترمجة
 تدريب اجلهات اليت تلجأ خلدماته فيما التجربة اليت مر القسم ا خالل السنوات اخلمس املاضية بينت أنه لدى

برجمتها يف يتعلق حبجم طلبات الترمجة، فإنه من األجدى التركيز على محلها على توخي الدقة يف توقيت الطلبات و

  .عوضا عن اتباع جمرد عملية مسائلة ستطبق ال حمالة كما هو مبني أعاله
  

                                                      
  ، نيويورك،ة الثانيةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدور ١١
 الثاين، اجلزء الد، ),ICC-ASP/2/10 E.03.V.13مطبوعات األمم املتحدة، رقم املبيعات، (  ٢٠٠٣ سبتمرب/ أيلول١٢-٨
 .٧٠، الفقرة ٢-باء

 
  ، نيويورك،ة السادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدور  ١٢

 الثاين، الد، )ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول١٤ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠
 .٦٨، الفقرة ٢-اجلزء باء



ICC-ASP/7/5 
Page 11 

  ٦النقطة 

  
"عن ) قسم الترمجة الشفوية والتحريرية يف احملكمة (٣٣٤٠رعي رت اللجنة لدى نظرها يف الربنامج الفعب

  ١٣."قلقها إزاء زيادة تكاليف الترمجة الشفوية والتحريرية على الرغم من أنه ليس هناك أية حماكمة
  
ويتفاوت الطلب خالل العام ـ . يعىن قسم الترمجة التابع لقلم احملكمة بترمجة الوثائق املطلوب ترمجتها -٢٩

وكقاعدة عامة ال يوفر القسم .  القبض على سبيل املثال سيكلف حجم عمل ال يتناسب مع موارد القسمإصدار أوامر
ه طلبا يف ذلك وجتأن  اجلهات اليت حتتاج خدمات ترمجة شفوية وحتريرية  يتعني علىخدمات لغوية بصفة تلقائية وإمنا
عنية حبسب أنشطة احملكمة، ولنضرب مثال على ذلك، وتتحدد حاجيات اجلهات امل. إىل القسم على النحو املبني أعاله

تتعلق أنشطة املرحلة التمهيدية بتحديد املسائل القانونية الرئيسية قبل احملاكمة وهذا ما . هو مثل املرحلة التمهيدية
فرز بدورها مزيدا من طلبات الترمجةيتطلب عددا كبريا من احلجج القانونية اليت ست. 

 
 قدرة احملكمة بقياس االحتياجات من الترمجة خالل مرحلة من مراحل اإلجراءات، عىن منوذجيف حني يو -٣٠

وهذا من شأنه أن يفسر املسألة املطروحة آنفا، فإنه من األمهية مبكان التشديد على أن منوذج قدرة احملكمة يقتصر على 
ءات القضائية اليت تبدأ مع التحقيقات مرحلة واحدة أال وهي احملاكمة، مستبعدا يف حساباته املراحل األخرى يف اإلجرا

جتاوز العدد احلايل للملفات املتعلقة .  مث املرحلة التمهيدية مث االستئناف مث النطق باحلكم مث جرب األضرار١٤مث التحليل
 حماكمات متتالية يف ٦باملرحلة التمهيدية يف أربع حاالت، من دون أن تكون هناك أي حماكمة، عدد امللفات يف 

 يف ٢٠ يف املائة من شهادات الشهود و٨٠وتتكون احملاكمة عموما من . مة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقةاحملك
ويف هذا السياق، تعىن . املائة فيما يتعلق مبؤمترات استعراض احلالة واحلجج القانونية والبيانات االستهاللية واخلتامية

 يف حني تناقش املسائل األساسية يف احملكمة، وتودع طلبات املشاركني، املرحلة التمهيدية أساسا باحلجج القانونية
ظر امللحق الثالث الذي يتضمن اهليكل ان. ويؤدي القسم خالل هذه املراحل، مهام أساسية. ويصدر القضاة أحكامهم

  .التنظيمي العملي للقسم
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

                                                      
 .٦٨املصدر نفسه، الفقرة  ١٣
األمن، وحدة اين (وحىت خالل هذه املراحل، يقدم القسم خدمات إىل وحدات قلم احملكمة واألقسام ذات الصلة أو اليت تدخل يف ذلك اإلطار  ١٤

 ).عليهم والشهود، املشتريات
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  اخلامتة

  
 يف املائة، وهذا يتماشى مع ٢٠صادر خارجية قرابة مبلغ معدل إسناد القسم العمل الترمجي إىل  -١

 .حجم املنظمة ومع احتياجاا

  
أُخذت جتربة احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة بعني االعتبار وجتارب املنظمات املماثلة  -٢

 .وستوظف النماذج املفيدة ملصلحة احملكمة اجلنائية الدولية. األخرى كذلك

  
.  القسم يوميا عددا من الكلمات يعادل املتوسط الذي يعمل به املترمجون الفنيونيترجم مترمجو -٣

 .وميكن حتسني هذا املعدل بتوظيف مصححني حمترفني

  
يعترب القسم قسم خدمات؛ ويعمل مبقتضى الوالية املنصوص عليها يف النظام األساسي ويف  -٤

 .صيل يف الئحة احملكمة والئحة قلم احملكمةالقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات واليت حددت بالتف

  
  

.  تقنياّ تكوين صورة عما ينفقه كل قسم على الترمجة يف أي وقت كان٢٠٠٩سيتسىن يف عام  -٥
 الترمجة على  املتخصصني يف اال القانوين على القرارات املتعلقة بنفقات العمالء مهمة اختاذال ميكن أن تبقىو

 .عاتق القسم

  
خالل كل مراحل اإلجراءات القضائية، وما الترمجة التحريرية والشفوية خالل يعمل القسم  -٦

 .احملاكمة إال مهمتان من بني املهام اليت يضطلع ا
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  امللحق األول

  أسعار الترمجة اخلارجية حبساب الكلمة

  
ون حلسام أو كما صرحت به األسعار اليت تدفع عادة للمترمجني املتعاقدين كما صرح ا مترمجون عامل

  ١).حبساب ألف كلمة(األقسام اللغوية املعنية 
السعر، مبا يف ذلك النسخ   املقر  املنظمة

  اإللكترونية
   يوروا١٣٤-١٢٠  سترازبورغ  جملس أوروبا

   دوالرا١٧٠-١٣٠  روما  منظمة األغذية والزراعة
   دوالرا١٦٣-١٥٣  فيينا  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

   دوالرا١٥٠  مونتريال  مة الطريان املدين الدويلمنظ
   دوالرا أو أكثر١٨٠/١٩٠/٢٠٠  الهاي  حمكمة العدل الدولية

   فرنكا سويسريا٣٠٠-٢٦٠  جينيف  جلنة الصليب األمحر الدولية
   دوالرا١٦٠-١٤٠  روما  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

   فرنكا سويسريا٢٥٠-٢١٠  جينيف  منظمة العمل الدولية
   دوالرا٢٠٠-١٧٠  واشنطن  صندوق النقد الدويل

   جنيها إسترلينيا٩٥  لندن  املنظمة البحرية الدولية
   يوروا١٣٠  ليون  اإلنتربول

   فرنكا سويسريا٢٤٠-٢٢٠  جينيف  املنظمة الدولية للهجرة
   فرنكا سويسريا٢٤٢  هامبورغ  حملكمة الدولية لقانون البحارا
   فرنكا سويسري٢٥٠-١٢٦  يفجين  الحتاد الدويل لالتصاالتا

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
  االقتصادي

 ٣٢٠على كل ( يوروا ٥١-٣٢  باريس
  )كلمة

   يوروا١٥٠  الهاي  منظمة حظر األسلحة الكيميائية

                                                      
١  http://www.aitc.ch 
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   يوروا١٥٠-١٣٠  باريس  اليونسكو
مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

  الالجئني
   دوالرا٢١٠  جينيف

   دوالرا١٨٠/١٩٠/٢٠٠  نيويورك  حدةمقر منظمة األمم املت
   دوالرا١٦٠-١٢٠  روما  برنامج األغذية العاملي
   فرنكا سويسريا٢٦٠-٢٢٠  جينيف  منظمة الصحة العاملية

   فرنكا سويسريا٢٦٤-١٣٨  جينيف  املنظمة العاملية للملكية الفكرية
   فرنكا سويسريا٢٦٠-٢٢٠  جينيف  ةاملنظمة العاملية لألرصاد اجلوي

   فرنكا سويسريا٢٥٣-١٩٨  جينيف  لتجارة العامليةمنظمة ا

  
مقر األمم املتحدة، منظمة األمم املتحدة جبينيف، منظمة األمم املتحدة (عادة ما ختصص األمم املتحدة  -١

والعديد من املنظمات األخرى حدا أدىن من الكلمات للترمجة اخلارجية ) بفيينا، منظمة األمم املتحدة بنيويورك
م الوثائق اليت تقتضي الترمجة، ولذلك فإا تضمن أسعارا منخفضة مقارنة بغريها من على أساس حج

أما الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة واملنظمات الدولية اليت تضاهي احتياجاا من الترمجة . املنظمات
من الكلمات للمترمجني احتياجات احملكمة اجلنائية الدولية، فإا ليست قادرة على ختصيص كمية معينة 

  .اخلارجيني الذين اعتادت العمل معهم، مما قد يسمح بتخفيض األسعار
  
وفضال عن ذلك، فإن األسعار اليت حتددها املنظمات العالية التخصص للترمجة اخلارجية هي أعلى من  -٢

 أو العلوم، أو براءات متخصصة يف القانون،(أسعار األمم املتحدة وذلك نظرا لطبيعة الوثائق املعروضة للترمجة 
ومقارنة باألسعار املعروضة يف اجلدول أعاله، يتراوح سعر الكلمة اليت يترمجها مترجم يعمل ). االختراع

 أو ٢كموظف يف احملكمة اجلنائية الدولية أو حمكمة العدل الدولية أو احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة
إال أن هذه األسعار تعكس كذلك مدى .  يوروا٠،٢٧ يوروا و٠،١٦ة، بني يف منظمة حظر األسلحة الكيميائي

استعداد املترمجني املوظَّفني على القيام بترمجات عاجلة، وما يقتضيه ذلك من عمل خارج أوقات العمل ويف 
تئناف يف مثال الناجتة عن اآلجال الزمنية احملددة اليت يتعني التقيد ا خالل االس(عطل اية األسبوع كذلك 

، وقدرم على استعمال األدوات اللغوية واملرجعية وقواعد البيانات والربامج اخلاصة )حالة هيئة قضائية
كما أن . ويترجم املترمجون املوظَّفون الوثائق البالغة السرية اليت كثريا ما تطلب احملاكم الدولية ترمجتها. باملنظمة

ويسهم االتصال بني حمرري . ئق أعدها موظفون من موظفي احملكمةجل الوثائق اليت تقتضي الترمجة هي وثا
وعالوة على ذلك، يعمل كبار املترمجني يف القسم . هذه الوثائق واملترمجني املوظفني يف توفري ترمجة عالية اجلودة

مع املوظفني واحملررون واملراجعون على مراجعة القرارات املهمة مراجعة عادية ومراجعة شبه قانونية، بالتعاون 
وال يضمن هذا النوع من املراجعة جودة الترمجات الحقا فحسب وإمنا كذلك جودة . القانونيني من الدوائر

 .القرارات القضائية اليت تصدرها احملكمة عموما

                                                      
 . يوروا للكلمة٠،١٧ يوروا و٠،١٥ أسعار احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة للترمجة اخلارجية بني  تتراوح ٢
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وتتميز احملكمة اجلنائية الدولية خباصية أخرى وهي أنه من الصعب العثور يف السوق على مترمجني  -٣

ة باللغات األفريقية اليت تستخدم يف احلاالت اليت تنظر فيها احملكمة اجلنائية الدولية حاليا خارجيني للترمج
ويدرب املترمجون املوظَّفون يف هذه اللغات بصفة ). سواحيلية مجهورية الكونغو الدميقراطية، لينغاال واألتشويل(

نائية الدولية ويف املصطلحات القانونية خاصة على املصطلحات واالستخدامات املعمول ا يف احملكمة اجل
وحىت إن استخدم . املتعلقة ببعض احلاالت واليت يتعني أن تحدد بالتعاون مع استشاريني أخصائيني يف اللغة

 .مترمجون خارجيون، فال بد من تدريبهم أوال بغض النظر عن اللغة املعنية
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