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  الدورة الثامنة
  الهاي
 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦-١٨

 

 
  

 ∗ ٢٠٠٩مارس / آذار٣١داء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت تقرير عن أ

  

    مة   مقد  -   ً أوالً

           تـشرين     ٢١            املـؤرخ    ICC0-ASP/7/Res.4              ، بقرارهـا      ")      اجلمعية  ("                           أقرت مجعية الدول األطراف       - ١
                                   ويقدم املسجل يف هـذه الوثيقـة،         .     ٢٠٠٩               يورو لعام       ١٠١       ٢٢٩,٩                  ، ميزانية مببلغ        ٢٠٠٨       نوفمرب   /     الثاين

   ")        احملكمـة   ("                 جلنائية الدولية                                        تقرير عن أداء ميزانية احملكمة ا       )١ (  ")      اللجنة  ("                        جلنة امليزانية واملالية                   استجابة لطلب   
   .    ٢٠٠٩                                  خالل فترة األشهر الثالثة األوىل من عام 

                                                 نظرة عامة عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية  -   باء

                          سيواصل خطواته التحقيقية             العام                                  على أساس افتراض أن املدعي         ٢٠٠٩                                تقوم امليزانية الربناجمية لعام       - ٢
        احملكمـة         جتـري                    ومن املرتقب أن      .                               وذلك يف سياق أربع من احلاالت                                        فيما جمموعه مخس قضايا على األقل     

                                                                       املدعي العام ضد توماس لوبانغا ديالو واملدعي العام ضد جريمني كاتانغا وماثيو            حماكمتني       ٢٠٠٩          خالل عام   
   .            نغودجولو شوي

     يف                                 ويتمثل املستوى الراهن للتنفيذ     .                                           استخدام موارد احملكمة حسب بند اإلنفاق       ١              ويعرض اجلدول     - ٣
     ٨,٥      يف         املتمثل      ٢٠٠٨                                                                                يف املائة وهو معدل يفوق معدل التنفيذ خالل األشهر الثالثة األوىل من عام                   ٣٢,٢
   .       يف املائة

                                                                                                      ومعظم االتفاقات السنوية قد مت االلتزام ا اعتبارا من بداية السنة وهذه حقيقة تنعكس يف اجلدول                  - ٤
                     مـصروفات التـشغيل     " و  "                  اخلدمات التعاقدية  "        مثل                                     بعض التكاليف غري املتصلة باملوظفني        أن              أدناه حيث      ١

                                                              أما ما خيص تكاليف املوظفني فقد واصلت احملكمة جهودهـا ذات الـصلة      .                     فاقت املتوسط الفصلي     "      العامة
                                                      

  .Add.1 وICC-ASP/8/CBF.1/10         ً               صدر سابقا  بوصفه الوثيقة   ∗
                                                                             الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة         الوثائق    ) ١ (

                حملكمة اجلنائيـة           منشور ا    (    ٢٠٠٥       ديسمرب   /              كانون األول   ٣  -       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٨                 الرابعة، الهاي،   
   .  ١٤         ، الفقرة  ) أ ( ٦-   باء-            ، اجلزء الثاين )ICC-ASP/4/32        الدولية،
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                                           يف املائة بالنسبة لنفس الفتـرة مـن             ١٩,١  ل                       يف املائة باملقابل         ٢٢,١                                         بالتوظيف وارتفع ا معدل التنفيذ إىل       
   .            السنة املاضية

                                  اموع اخلاص باحملكمة اجلنائيـة      -                                   استخدام املوارد حسب بند اإلنفاق        :     ٢٠٠٩                   أداء امليزانية يف      :  ١       اجلدول
   )           بآالف اليورو   (       الدولية

        األساسية
امليزانية املعتمدة 

  ٢٠٠٩لعام 
]١[ 

 ٣١النفقات حىت 
  )١(٢٠٠٩مارس /آذار

]٢[ 

 ٣١الرصيد احلر حىت 
  ٢٠٠٩مارس /آذار

]٣] = [٢ [-]١[ 

ذ بالنسبة املئوية معدل التنفي
  ٢٠٠٩مارس / آذار٣١حىت 

]٤] = [١]/[٢[ 
٥ ٨١٢       القضاة  ٢  ٥٤٩  ٣ ٢٦٣  ٤٣,٩ 

٥ ٨١٢                    اموع الفرعي للقضاة  ٢ ٥٤٩  ٣. ٢٦  ٤٣,٩ 

٥٥ ١٩١                       التكاليف اخلاصة باملوظفني  ١٢ ٢٢٣  ٤٢ ٩٦٨  ٢٢,١ 

٨ ٣٢٢                      املساعدة املؤقتة العامة  ٢ ٤٣٣  ٥ ٨٨٩  ٢٩,٢ 

ــة العامــ  ــساعدة املؤقت   ة                            امل
١ ٢٣٧          لالجتماعات  ١ ٠٧٣ ١٦٤  ١٣,٣ 

 ٢١,٠ ٢٧١ ٧٢ ٣٤٣            العمل اإلضايف

 ٦,٠ ٥٢٠ ٣٣ ٥٥٣                 اخلرباء االستشاريون

              التكـاليف   -               اموع الفرعي   
٦٥ ٦٤٥               املتصلة باملوظفني  ١٤ ٩٢٥  ٥٠ ٧٢٠  ٢٢,٧ 

٥ ٠٥٣      السفر  ١ ٠٦٥  ٣ ٩٨٨  ٢١,١ 

 ٢٠,١ ٥٦ ١٤ ٧٠        الضيافة

                                اخلدمات التعاقدية مبـا فيهـا      
٨ ٩٨٦     دريب   الت  ٤ ٩٠٢  ٤ ٠٨٤  ٥٤,٦ 

١٣ ٢٠٧                       مصروفات التشغيل العامة  ٧ ٨٠١  ٥ ٤٠٦  ٥٩,١ 

١ ٢٧٨               اللوازم واملواد  ٥٤,٨ ٥٧٨ ٧٠٠ 

١ ١٧٩              األثاث واملعدات  ٥٧,٦ ٥٠٠ ٦٧٩ 

              التكـاليف   -               اموع الفرعي   
٢٩ ٧٧٣                  غري املتصلة باملوظفني  ١٥ ١٦١  ١٤ ٦١٢  ٥٠,٩ 

١٠١ ٢٣٠                  اموع اخلاص باحملكمة  ٣٢ ٦٣٥  ٦٨ ٥٩٥  ٣٢,٢ 

   .            مليون يورو   ٢,٣                   يشمل التزامات مببلغ      ١  

              ً                                                             من املرفق مزيداً من التفاصيل عن امليزانية األساسية وامليزانية املتـصلة             )  ب ( ١ و  )  أ ( ١               ويعرض اجلدوالن     - ٥
   .      باحلاالت

                           ويتضح من خاللـه أن معـدالت     .                                                التايل أداء امليزانية حسب الربنامج الرئيسي       ٢              ويعرض اجلدول     - ٦
  )                           أمانة مجعية الدول األطراف    (                           والربنامج الرئيسي الرابع      )                   مكتب املدعي العام   (                                 لتنفيذ للربنامج الرئيسي الثاين      ا

            مكتب مشروع   (                           والربنامج الرئيسي السابع      )                                  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا    (                           والربنامج الرئيسي السادس    
           والنفقـات    .                                  يف املائة بعد األشهر الثالثـة األوىل   ٢٥                                   هي أقل من املخطط احلسايب املتمثل يف       )               املباين الدائمة 

                 يف املائة وهو       ١,٥                                            ً                                                   املبذولة يف الربنامج الرئيسي الثاين تساوي تقريباً ما هو مقرر ويبلغ احلياد اهلامشي مقدار               
                           حيدث يف كثري من األحيان                احليد الذي               ً                                                      ال يستوجب مزيداً من التحليل يف هذه املرحلة حبكم ضآلة مثل هذا             

                                                              ويتميز الربنامج الرئيسي الرابع باخنفاض معدل التنفيذ فيه الـذي     .                        ً     ً      كون النفقات ال تكون خطياً كلياً             نتيجة ل 
                              وال يتوقع أن يتكبد الربنامج       .                                                                              يعزى إىل ذروة يف اإلنفاق أثناء اجتماع مجعية الدول األطراف يف اية السنة            

      أمـا    .               يف تعيني مـوظفني        املشروع        مكتب   أ    يبد                                                            الرئيسي السابع تكاليف لغاية اجلزء األخري من السنة حينما        
                        فاملعدالت اخلاصـة مـا       )           قلم احملكمة  (                           والربنامج الرئيسي الثالث      )                اهليئة القضائية  (                        الربنامج الرئيسي األول    
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                                                                ويعزى هذا األمر، يف حالة قلم احملكمة، إىل أن أغلبية العقود             .                                          تفوق معدالت التنفيذ خالل السنة حىت اآلن      
                                                               اخلدمات والسلع ذات الصلة بكافة األجهزة والربامج الرئيـسية                                  مناطها قلم احملكمة ألجل                     اخلاصة باحملكمة و  

                                                                            والربنامج الرئيسي األول يفوق معدل التنفيذ فيه معدل احملكمة ككل وذلـك              .                                  يتم االلتزام ا يف بداية العام     
   .     يناير /     الثاين    نون                   اليت مت تسديدها يف كا                                  املتعلقة باملعاشات التقاعدية للقضاة                راجع إىل األقساط 

   )           بآالف اليورو (                               ملخص األداء حسب كل برنامج رئيسي   :     ٢٠٠٩                    أداء امليزانية يف عام   :  ٢      اجلدول 

 

  
امليزانية املعتمدة 

  ٢٠٠٩لعام 
]١[ 

  
 ٣١النفقات حىت 

  ٢٠٠٩مارس /آذار
]٢[ 

  
 ٣١الرصيد احلر حىت 

  ٢٠٠٩مارس /آذار
]٣] = [٢ [-]١[ 

معدل التنفيذ بالنسبة 
 ٣١املئوية حىت 

  ٢٠٠٩مارس /آذار
]٤] = [١]/[٢[ 

                      الربنامج الرئيسي األول
١٠ ٣٣٢               اهليئة القضائية  ٣ ٥٩٢  ٦ ٧٤٠  ٣٤,٨ 

                       الربنامج الرئيسي الثاين
٢٥ ٥٢٩                 مكتب املدعي العام  ٦ ٠١١  ١٩ ٥١٨  ٢٣,٥ 

                        الربنامج الرئيسي الثالث
٦٠ ٢٢٣          قلم احملكمة  ٢١ ٨٨٥  ٣٨ ٣٣٨  ٣٦,٣ 

                        الربنامج الرئيسي الرابع
٣ ٣٤٣                    ة مجعية الدول األطراف    أمان  ٢ ٥٧٠ ٧٧٣  ٢٣,١ 

                        الربنامج الرئيسي السادس
١ ٣٠١                               أمانة الصندوق االستئماين للضحايا  ١ ٠٣٠ ٢٧١  ٢٠,٨ 

                        الربنامج الرئيسي السابع
 ٢٠,٥ ٣٩٩ ١٠٣ ٥٠٢                         مكتب مشروع املباين الدائمة

١٠١ ٢٣٠                  اموع اخلاص باحملكمة  ٣٢ ٦٣٥  ٦٨ ٥٩٥  ٣٢,٢ 

  

         التوظيف  -   جيم

       ً                                                                                          اعتماداً على ما مت يف السنة املاضية من تشديد على صعيد احملكمة بأسرها على التوظيـف، كـان                  - ٧
        وظيفة   ٩٣                                                           أكثر الفصول إنتاجية يف تاريخ التوظيف لدى احملكمة، حيث مت ملء     ٢٠٠٩                   الربع األول من عام  

                              شهدته عمليات التوظيف الـيت                                              هذا العدد املثري لإلعجاب هو نتيجة ملا          .                                شاغرة خالل األشهر الثالثة األوىل    
                                                                                                         تتوخاها احملكمة من حتسن ونتيجة كذلك لدورة ميزانية احملكمة اليت هيأت الفرص املؤتلفة للتوظيف يف بداية              

                                                                                              وتوضح النتائج باستمرار التطورات اإلجيابية يف اجلهود اليت تبذهلا احملكمة من أجـل الوفـاء                 .     ٢٠٠٩     عام  
   .                          بأهدافها املدرجة يف امليزانية
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                  الفئة الفنية وفئة  (                                                      الوظائف املعتمدة مقابل الوظائف املشغولة حبسب فئة الوظيفة   :               املالك من املوظفني  :  ٣      اجلدول 
   )             اخلدمات العامة

 
الوظائف 
 *املعتمدة

الوظائف 
 املشغولة

الوظائف قيد  
 التعيني

الوظائف املعلن 
عنها اليت ليست 

 قيد التعيني

الشواغر 
غري املعلن 

 عنها

املتوقعة الوظائف 
 ٣١شغلها حبلول 

 ديسمرب /كانون األول
 ]٦=٥+٤+٣+٢[ ]٥[ ]٤[ ]٣[ ]٢[ ]١[ 

 ٤٣ ٢ صفر ٣ ٣٨ ٤٣ الربنامج الرئيسي األول

 ٢١٥ ٢ ١ ٦ ٢٠٦ ٢١٥ الربنامج الرئيسي الثاين

 ٤٦٢ ٨ ٧ ٤٧ ٤٠٠ ٤٦٢ الربنامج الرئيسي الثالث

 ٩ صفر صفر ٥ ٤ ٩ الربنامج الرئيسي الرابع

 ٨ ١ صفر ٣ ٤ ٨  الرئيسي السادسالربنامج

 ٣ صفر صفر ١ ٢ ٣ الربنامج الرئيسي السابع

 ٧٤٠ ١٣ ٨ ٦٥ ٦٥٤ ٧٤٠  اموع اخلاص باحملكمة

   .                        باستبعاد املسؤولني املنتخبني   *    

                       حالة التوظيف واجتاهاته

      ٢٠٠٩                  الربع األول من عام   

       يناير،  /               يف كانون الثاين  ٣٣  :              وظيفة شاغرة  ٩٣      شغل     ٢٠٠٩                        مت خالل الربع األول من عام    ) أ (
       مارس؛ /        يف آذار  ١٤       فرباير و /        يف شباط  ٤٦ و

    يف  ٤           فربايـر، و   /            يف شـباط    ٧        يناير،   /                  يف كانون الثاين    ٣  :                             حالة استغناء عن اخلدمات      ١٤   ) ب (
       مارس؛ /    آذار

     يف   ٣           ينـاير، و   /                  يف كانون الثاين    ٣  :                                         حاالت تنسيب داخلي مللء شواغر قائمة       ٨      سجلت     ) ج (
       مارس؛ /    آذار                  فرباير، ووظيفتان يف  /    شباط

   .      ً  موظفاً  ٦٧                            يف املوظفني خالل الربع األول يف  ة    صافي          الزيادة ال     متثلت    ) د (

                                                                         نبذة عن استخدام املوارد فيما يتعلق باألنشطة األساسية واألنشطة املتصلة باحلاالت  -   دال

                                                                                   أدناه مقارنة بني معدالت التنفيذ باحملكمة خالل الربع األول بالنسبة للـسنوات              ١              يتضمن الشكل     
   .    ٢٠٠٩   و    ٢٠٠٨   و ٧   ٢٠٠
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  -      ٢٠٠٩-    ٢٠٠٧                                                                            مقارنة بني معدالت التنفيذ باحملكمة خالل الربع األول بالنـسبة للـسنوات               :  ١       الشكل  
                   اموع اخلاص باحملكمة

  

                                             مليون يورو مما رفع معدل التنفيـذ إىل             ١٧,٥                      للمحكمة مبلغا قدره                                   أنفق عنصر امليزانية األساسية       - ٩
   .         يف املائة    ٣٥,٥

              ، ويف مجهورية    )            قضية دارفور  (                                                                 وتعكس ميزانية احملكمة املتصلة باحلاالت تواصل العمليات يف تشاد            -  ١٠
      ٢٠٠٩                                    وخالل األشهر الثالثة األوىل من عام         .                                                             الكونغو الدميقراطية ويف أوغندا ويف مجهورية أفريقيا الوسطى       

       والشطر   .            يف املائة      ٢٩,١        يذ إىل                                            مليون يورو فارتفع بذلك معدل التنف          ١٥,١   ا    قدره       نفقات                تكبدت احملكمة   
              نفقات التشغيل  " و  "                      املساعدة املؤقتة العامة " و  "                         بالتكاليف املتصلة باملوظفني "                            األكرب من هذه النفقات ذو عالقة 

    ".                اخلدمات التعاقدية " و  "       العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مارس/ آذار٣١معدالت التنفيذ حىت   

٢٠.٣ 
٢٣.٧ 

٣٢.٢ 

٠,٠ 
٥,٠ 

١٠,٠ 
١٥,٠ 

20.0 
٢٥,٠ 

30.0 
٣٥,٠ 

٢٠٠٨ 

(%) 

٢٠٠٩ ٢٠٠٧ 

٣٠,٠ 

٢٠,٠ 



ICC-ASP/8/12 
Page 6 

  

  املرفق األول

     بآالف  (                      امليزانية األساسية    -      نفاق                               استخدام املوارد حبسب بند اإل      :     ٢٠٠٩                        أداء امليزانية يف عام        ):  أ ( ١       اجلدول  
   )      اليورو

        األساسية

امليزانية 
املعتمدة لعام 

٢٠٠٩  
]١[ 

النفقات حىت 
مارس / آذار٣١

٢٠٠٩  
]٢[ 

الرصيد احلر حىت 
مارس / آذار٣١

٢٠٠٩  
]٣] = [٢ [-]١[ 

معدل التنفيذ بالنسبة 
 ٣١املئوية حىت 

  ٢٠٠٩مارس /آذار
]٤] = [١]/[٢[ 

٥ ٨١٢       القضاة  ٢ ٥٤٩  ٣ ٢٦٣  ٩�٤٣ 

٥ ٨١٢                    اموع الفرعي للقضاة  ٢ ٥٤٩  ٣ ٢٦٣  ٩�٤٣ 

٢٧ ٤٩٣                       التكاليف اخلاصة باملوظفني  ٦ ١٨٧  ٢١ ٣٠٦  ٥�٢٢ 

٢ ٤١٩                      املساعدة املؤقتة العامة  ١ ٠١٨  ١ ٤٠١  ١�٤٢ 

١ ١٦٦                                املساعدة املؤقتة العامة لالجتماعات  ١ ٠٤٦ ١٢٠  ٣�١٠ 

 ١�٢٩ ١٥٤ ٦٣ ٢١٧            العمل اإلضايف

 ٨�١٥ ٨٥ ١٦ ١٠١      اريون           اخلرباء االستش

٣١ ٣٩٦                          التكاليف املتصلة باملوظفني-             اموع الفرعي   ٧ ٤٠٤  ٢٣ ٩٩٢  ٦�٢٣ 

١ ٠٥٣      السفر  ٦�١٧ ٨٦٨ ١٨٥ 

 ١�٢٠ ٥٦ ١٤ ٧٠        الضيافة

٣ ١٢٥                                 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب  ١ ٣٩٩  ١ ٧٢٦  ٨�٤٤ 

٦ ٤٠٥                       مصروفات التشغيل العامة  ٥ ١١٥  ١ ٢٩٠  ٩�٧٩ 

 ٨�٥٧ ٣٥٩ ٤٩٢ ٨٥١      املواد         اللوازم و

 ٠�٥٧ ٢٧٧ ٣٦٧ ٦٤٤              األثاث واملعدات

١٢ ١٤٨                             التكاليف غري املتصلة باملوظفني-             اموع الفرعي   ٧ ٥٧٢  ٤ ٥٧٦  ٣�٦٢ 

٤٩ ٣٥٦                  اموع اخلاص باحملكمة  ١٧ ٥٢٥  ٣١ ٨٣١  ٣٥
٥ 
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               املتصلة باحلاالت               امليزانية   -   ق                                  استخدام املوارد حبسب بند اإلنفا      :     ٢٠٠٩                        أداء امليزانية يف عام        ):  ب ( ١       اجلدول  
   )           بآالف اليورو (

        األساسية

امليزانية 
املعتمدة 
لعام 
٢٠٠٩  

]١[ 

 ٣١النفقات حىت 
مارس /آذار

٢٠٠٩  
]٢[ 

الرصيد احلر حىت 
مارس / آذار٣١

٢٠٠٩  
]٣] = [٢ [-]١[ 

معدل التنفيذ بالنسبة 
 ٣١املئوية حىت 

  ٢٠٠٩مارس /آذار
]٤] = [١]/[٢[ 

       القضاة�� �� �� ٠�٠ 

                    اموع الفرعي للقضاة�� �� �� ٠�٠ 

٢٧ ٦٩٨                       التكاليف اخلاصة باملوظفني  ٦ ٠٣٦  ٢١ ٦٦٢  ٨�٢١ 

٥ ٩٠٣                      املساعدة املؤقتة العامة  ١ ٤١٥  ٤ ٤٨٨  ٠�٢٤ 

 ٩�٦١ ٢٧ ٤٤ ١�٧١                                املساعدة املؤقتة العامة لالجتماعات

 ١�٧ ١١٨ ٩ ٥�١٢٦            العمل اإلضايف

 ٨�٣ ٤٣٤ ١٧ ٢�٤٥١                 اخلرباء االستشاريون

٣٤ ٢٤٩                          التكاليف املتصلة باملوظفني-             اموع الفرعي   ٧ ٥٢١  ٢٦ ٧٢٩  ٠�٢٢ 

٣ ٩٩٩      السفر  ٣ ١١٩ ٨٨٠  ٠�٢٢ 

        الضيافة�� �� �� ٠�٠ 

٥ ٨٦١                                 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب  ٣ ٥٠٣  ٢ ٣٥٨  ٨�٥٩ 

٦ ٨٠٢                       مصروفات التشغيل العامة  ٢ ٦٨٦  ٤ ١١٦  ٥�٣٩ 

 ٧�٤٨ ٢١٩ ٢٠٨ ١�٤٢٧               اللوازم واملواد

٢ ٥٣٥              األثاث واملعدات  ٣�٥٨ ٢٢٣ ٣١٢ 

١٧ ٦٢٤                             التكاليف غري املتصلة باملوظفني-             اموع الفرعي   ٧ ٥٨٩  ١٠ ٠٣٥  ١�٤٣ 

٥١ ٨٧٤                  اموع اخلاص باحملكمة  ١٥ ١١٠  ٣٦ ٧٦٤  ٢٩
١ 
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∗املرفق الثاين
  

       مقدمة  -   ألف

                                  ً             ا السابعة، إىل املسجل أن يقدم تقريـراً إىل                       ، أثناء دور    ")      اجلمعية  ("                           طلبت مجعية الدول األطراف       - ١
                                                                                وإىل اجلمعية عن كافة القرارات القضائية اليت تترتب عليها آثـار مهمـة يف                 ")       اللجنة  ("                        جلنة امليزانية واملالية    

                                         هناك خماطر إذا ما كانت القرارات اليت                 ستكون      " ه                                              وجاءت التوصية استجابة ملالحظة اللجنة بأن       . )١ (        امليزانية
                      تفهم وقبول من جانب                باملقابل                                                                 صعيد احملكمة تواصل رفع سقف التكاليف دون أن يكون هناك                   تتخذ على 

    ".                               اجلمعية لضرورة متويل هذه التكاليف

                                                           القرارات القضائية املمكن أن تترتب عليها آثار مالية ذات بال  -   باء

                          اللجنة وإىل اجلمعية يف                                                                                تقوم احملكمة بالنظر يف أفضل السبل لتقدمي املعلومات الشاملة والشفافة إىل            - ٢
                        ً            ومن شأن هذا أن يشمل، أوالً وقبل         .                                                                               سياق التقارير املقبلة املتعلقة باألداء وامليزانية الربناجمية السنوية املقترحة        
                    وألغراض هذا التقرير،    ".           أثر ذو بال "                                                               كل شيء، حتديد املعايري الكفيلة بأن توضح بدقة املقصود من املصطلح     

        ينـاير   /               كانون الثاين   ١                                                                    ن القرارات القضائية التالية اليت اختذت خالل الفترة املمتدة من                                  تبلغ احملكمة اللجنة بأ   
   :       ذات بال                                ميكن أن تترتب عليها أثار مالية     ٢٠٠٩      أبريل  /       نيسان  ١٥   إىل 

                               القرار الصادر عن هيئة الرئاسة

            كمة، تبينت                                                                 ، وتلبية لطلب بإعادة النظر القضائي يف قرار اختذه قلم احمل              ٢٠٠٩      مارس   /       آذار   ١٠   يف    - ٣
                                                                                                                هيئة الرئاسة أن حق السيد ماثيو نغودجولو شوي يف تلقي الزيارات اليت يؤديها أفراد أسرته وفقا لالئحـة                  

  .                   ً                                                                   فرض التزاما مرتبطاً به على عاتق احملكمة بتمويل مثل هذه الزيارات على ضوء الظروف اليت مير ا ي      احملكمة 
                                                           تفصل مكان وجود أسرته عن مركز االحتجاز وعجز احملتجز                                                       وبالنظر إىل عوز احملتجز واملسافة الكبرية اليت      

                                                                                                                أو أسرته على تسديد تكاليف الزيارة، انتهت هيئة الرئاسة إىل أن حقه يف الزيارات األسرية ال ميكن إعماله                  
                                                    ولذلك اقتضت هيئة الرئاسة من قلم احملكمة العمل على       .                                                   على النحو الفعال وامللموس إال بتمويل من احملكمة       

                ويف الوقت نفـسه    .        ً                                                               رج خمصصاً يف ميزانية احملكمة لتمويل الزيارات األسرية عندما متلي الظروف ذلك         أن تد 
                                                                                           خلصت هيئة الرئاسة إىل أن ليس هناك أي حق يف متويل لألسر ال حد له وأن مدى االلتزام بتمويل مثل هذه  

   .     احلق                                                                  الزيارات مقيد باملوارد املتاحة ما مل تكن هناك أية قيود ينتفي معها هذا

                        اآلثار املالية التقديرية  
                  ً                                 يورو يف السنة أخذاً بعني االعتبار الظروف احلالية        ٨١     ٥٠٠                                           تبلغ التكاليف التقديرية املتوقعة مقدار        - ٤

   .                                                                                 لألشخاص احملتجزين املعوزين الثالثة مبركز االعتقال باحملكمة فضال عن تركيبة أسرة كل واحد منهم

 

 

                                                      
  .ICC-ASP/8/CBF.1/10/Add.1         ً               صدر سابقا  بوصفه الوثيقة   ∗

                                                                             الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة         الوثائق    ) ١ (
                                          منـشور احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة،        (      ٢٠٠٨         نـوفمرب    /                   تـشرين الثـاين      ٢٢-  ١٤          ، الهاي،        سابعة  ال

ICC-ASP/7/20(  ،   لد األول، اجلزء الثاين، الفقرة١٣                              ا  .   
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            دائية األوىل                             القرار الصادر عن الدائرة االبت

                                                                                                     انتهت الدائرة االبتدائية األوىل، يف قضية املدعي العام ضد توماس لوبانغا، إىل أن توفري حمام رمسي                  - ٥
      من    ٧٤                                                                                    من نظام روما األساسي الذي يوفر للشهود يف مواجهة جترمي النفس مبقتضى املادة                 ٥٥   ً          عمالً باملادة   

                                        غطيها برنـامج املـساعدة القانونيـة            أن ي              يكن متوقعا                   وهذه نفقات مل      .                                  القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات   
   .       للمحكمة

                        اآلثار املالية التقديرية  

                                                يورو حبسب الشاهد املواجه خلطر جترمي نفسي يف حماكمـة   ٤     ٢٠٠                                    تقدر اآلثار املالية املترتبة مببلغ        - ٦
   .                                                 ً      ً يبقى انتظار ما إذا كانت الدوائر األخرى ستعتمد حكماً مشااً  .        لوبانغا

                                   ذي اختذته هيئة القضاة جبميع أعضائها         القرار ال

                                                                                          على إثر انتخاب ستة قضاة أثناء االستئناف األول للدورة السابعة، انتظم القضاة يف صلب شـعب         - ٧
                                                                  ومت يف وقت الحق إسناد قاضيني إىل شعبة االستئناف القاضي أكـوا              .                      من النظام األساسي     ٣٩    ً          وفقاً للمادة   

                                                                   شاركا يف السابق يف قضايا بوصفهما عضوين من أعـضاء الـدائرة                                                     كوينييهيا والقاضية اميتا أوشواكا قد      
                                                                                            وقد تنشأ حاالت يتعذر فيها عليهما أن يكونا عضوين يف أي هيئة للطعون أثنـاء مـدة                   .                التمهيدية األوىل 

   .                        تعيينهما يف شعبة االستئناف

                        اآلثار املالية التقديرية  

   .                ة على هذا القرار                                            يتعذر يف هذه املرحلة تقدير اآلثار املالية املترتب  - ٨

- - - 0 - - - 


