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 تقارير جلنة امليزانية واملالية -٦

 *٢٠٠٦ابريل /تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا السادسة املعقودة يف نيسان )أ(

 احملتوياتاحملتويات

 الصفحةالصفحة الفقراتالفقرات 

 ٢٥٤٢٥٤ ١١١١-١١ ....................................................................مقدمةمقدمة -أوال أوالً
٢٥٤٢٥٤ ٩٩-١١ ..........................افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمالافتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال -ألفألف 
٢٥٥٢٥٥ ١٠١٠ ...............................................مشاركة املراقبنيمشاركة املراقبني -باءباء 
 ٢٥٥٢٥٥ ١١١١ .......................لبيانات اليت أدىل هبا ممثل الدولة املضيفةلبيانات اليت أدىل هبا ممثل الدولة املضيفةاا -جيمجيم 

 
 ٢٥٦٢٥٦ ٧٢٧٢-١٢١٢ ....النظر يف القضايا املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دورهتا السادسةالنظر يف القضايا املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دورهتا السادسة -ثانيا ثانياً

 ٢٥٦٢٥٦ ٢٠٢٠-١٢١٢ ........................................استعراض القضايا املاليةاستعراض القضايا املالية -ألفألف 
 ٢٥٦٢٥٦ ١٣١٣-١٢١٢ ...............................حالة تسديد االشتراكاتحالة تسديد االشتراكات -١١  
 ٢٥٦٢٥٦ ١٧١٧-١٤١٤ .....................الدول املتأخرة عن سداد اشتراكاهتاالدول املتأخرة عن سداد اشتراكاهتا -٢٢  
 ٢٥٧٢٥٧ ١٨١٨ .......................................صندوق الطوارئصندوق الطوارئ -٣٣  
 ٢٥٧٢٥٧ ٢٠٢٠-١٩١٩ ..................................استثمار فائض األموالاستثمار فائض األموال -٤٤  

 
 ٢٥٨٢٥٨ ٣٠٣٠-٢١٢١ .................................................مسائل امليزانيةمسائل امليزانية -باءباء 
 ٢٥٨٢٥٨ ٢٣٢٣-٢١٢١ ......................٢٠٠٥٢٠٠٥األداء الربناجمي مليزانية عام األداء الربناجمي مليزانية عام  -١١  
 الربع األول الربع األول : : ٢٠٠٦٢٠٠٦بـيانات األداء املـايل مليزانية عام        بـيانات األداء املـايل مليزانية عام         -٢٢  
 ٢٥٨٢٥٨ ٢٤٢٤ ................................................من السنةمن السنة   
 ٢٥٩٢٥٩ ٢٦٢٦-٢٥٢٥ ......٢٠٠٦٢٠٠٦ة بامليزانية الربناجمية لعام ة بامليزانية الربناجمية لعام االفتراضات املتعلقاالفتراضات املتعلق -٣٣  
 ٢٥٩٢٥٩ ٢٨٢٨-٢٧٢٧ ............٢٠٠٧٢٠٠٧إعداد امليزانية الربناجمية املقترحة لعام إعداد امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  -٤٤  
 ٢٥٩٢٥٩ ٢٩٢٩ ..................................خدمات موظفي األمنخدمات موظفي األمن -٥٥  
 ٢٦٠٢٦٠ ٣٠٣٠ .......................................تكاليف االحتجازتكاليف االحتجاز -٦٦  

 
 ٢٦٠٢٦٠ ٥٣٥٣-٣١٣١ ...................................................مباين احملكمةمباين احملكمة -جيمجيم 
 ٢٦٠٢٦٠ ٤٥٤٥-٣١٣١ ............................................املباين الدائمةاملباين الدائمة ))أأ((  
 ٢٦٤٢٦٤ ٥٣٥٣-٤٤٦٦ .............................................املباين املؤقتةاملباين املؤقتة ))بب((  

 
 ٢٦٦٢٦٦ ٥٩٥٩-٥٤٥٤ ..................................اخلطة االستراتيجية للمحكمةاخلطة االستراتيجية للمحكمة -دالدال 
 ٢٦٦٢٦٦ ٥٧٥٧-٥٤٥٤ ............................عملية التخطيط االستراتيجيعملية التخطيط االستراتيجي -١١  
 ٢٦٧٢٦٧ ٥٩٥٩-٥٨٥٨ ...................................منوذج طاقة للمحكمةمنوذج طاقة للمحكمة -٢٢  

 
 ٢٦٧٢٦٧ ٦٧٦٧-٦٠٦٠ ...................................................تقارير أخرىتقارير أخرى -هاءهاء 
 شـروط خدمـة وتعويض املدعي العام ونواب املدعي        شـروط خدمـة وتعويض املدعي العام ونواب املدعي         -١١  
 ٢٦٧٢٦٧ ٦٣٦٣-٦٠٦٠ .....................................................العامالعام   
 ٢٦٨٢٦٨ ٦٦٦٦-٦٤٦٤ ........................ة للقضاةة للقضاةنظام املعاشات التقاعدينظام املعاشات التقاعدي -٢٢  
 ٢٦٩٢٦٩ ٦٧٦٧ .....................اآلثار املترتبة على تغيري الفترة املاليةاآلثار املترتبة على تغيري الفترة املالية -٣٣  

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
 ..ICC-ASP/5/1سبق صدوره بوصفه الوثيقة سبق صدوره بوصفه الوثيقة  ** 
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 ٢٦٩٢٦٩ ٧٢٧٢-٦٨٦٨ ..................................................مسائل أخرىمسائل أخرى -واوواو 
 ٢٦٩٢٦٩ ٧٠٧٠-٨٦٨٦ .....................مكتب املراجع الداخلي للحساباتمكتب املراجع الداخلي للحسابات -١١  
 ٢٧٠٢٧٠ ٧١٧١ .............................تاريخ انعقاد الدورة السابعةتاريخ انعقاد الدورة السابعة -٢٢  
 ٢٧٠٢٧٠ ٧٢٧٢ ..................................................ققالوثائالوثائ -٣٣  

 
 ٢٧١٢٧١ ...........................................................حالة تسديد االشتراكاتحالة تسديد االشتراكات -املرفق األولاملرفق األول
 ٢٧٣٢٧٣ .........................................جمموع عدد األشخاص العاملني يف احملكمةجمموع عدد األشخاص العاملني يف احملكمة -املرفق الثايناملرفق الثاين
 ٢٧٤٢٧٤ .......................................................................قائمة بالوثائققائمة بالوثائق -املرفق الثالثاملرفق الثالث
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 مقدمةمقدمة -أوال أوالً
 

 افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمالافتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال -ألفألف
 
إىل االنعقاد وفقا  ملقرر اختذته مجعية الدول األطراف إىل االنعقاد وفقاً ملقرر اختذته مجعية الدول األطراف ) ) ةةاللجناللجن((د عيت الدورة السادسة للجنة امليزانية واملالية ُدعيت الدورة السادسة للجنة امليزانية واملالية   -١١
وعقدت اللجنة  وعقدت اللجنة  . . ٢٠٠٥٢٠٠٥ديسمرب  ديسمرب  // كانون األول   كانون األول  ٣٣يف اجللسة العامة الرابعة من دورهتا الرابعة املعقودة يف          يف اجللسة العامة الرابعة من دورهتا الرابعة املعقودة يف          ) ) اجلمعيةاجلمعية((

  أبريلأبريل// نيسان  نيسان ٢٦٢٦ إىل    إىل   ٢٤٢٤دورهتـا السادسـة اليت التأمت يف ست جلسات، مبقر احملكمة يف الهاي يف الفترة من                 دورهتـا السادسـة اليت التأمت يف ست جلسات، مبقر احملكمة يف الهاي يف الفترة من                 
 ..وألقى رئيس احملكمة، السيد فيليب كريش، كلمة ترحيب يف افتتاح الدورةوألقى رئيس احملكمة، السيد فيليب كريش، كلمة ترحيب يف افتتاح الدورة. . ٢٠٠٦٢٠٠٦

 
وتوىل السيد إدواردو كاالردو أباريثيو     وتوىل السيد إدواردو كاالردو أباريثيو     ). ). أملانياأملانيا((وتـوىل رئاسة هذه الدورة الرئيس، السيد كارل باشكي          وتـوىل رئاسة هذه الدورة الرئيس، السيد كارل باشكي            -٢٢
 ..ورةورةمقررا  للدمقرراً للد) ) أسترالياأستراليا((وعي نت اللجنة السيد دافيد داتون وعّينت اللجنة السيد دافيد داتون . . مهمة نائب للرئيسمهمة نائب للرئيس) ) بوليفيابوليفيا((

 
بتوفري اخلدمات املوضوعية للجنة وعمل مديرها املؤقت،       بتوفري اخلدمات املوضوعية للجنة وعمل مديرها املؤقت،       ) ) األمانةاألمانة((وتكفلت أمانة مجعية الدول األطراف      وتكفلت أمانة مجعية الدول األطراف        -٣٣

 ..السيد رينان فيالسيس، أمينا  للجنةالسيد رينان فيالسيس، أميناً للجنة
 
 ::(ICC-ASP/5/CBF.1/L.1)وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل جدول األعمال التايل وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل جدول األعمال التايل   -٤٤
 افتتاح الدورةافتتاح الدورة -١١  
 عمالعمالإقرار جدول األإقرار جدول األ -٢٢  
 مشاركة املراقبنيمشاركة املراقبني -٣٣  
 تنظيم العملتنظيم العمل -٤٤  
 ٢٠٠٥٢٠٠٥األداء الربناجمي مليزانية عام األداء الربناجمي مليزانية عام  -٥٥  
 الربع األول من السنةالربع األول من السنة: : ٢٠٠٦٢٠٠٦بيانات األداء املايل مليزانية عام بيانات األداء املايل مليزانية عام  -٦٦  
 ٢٠٠٦٢٠٠٦افتراضات ختص امليزانية الربناجمية لعام افتراضات ختص امليزانية الربناجمية لعام  -٧٧  
 ::مباين احملكمةمباين احملكمة -٨٨  

 املباين الدائمةاملباين الدائمة ))أأ(( 
 ؤقتةؤقتةاملباين املاملباين امل ))بب(( 
 خدمات موظفي األمنخدمات موظفي األمن -٩٩ 
 تكاليف االحتجازتكاليف االحتجاز -١٠١٠ 
 نظام املعاشات التقاعدية للقضاةنظام املعاشات التقاعدية للقضاة -١١١١ 
 شروط خدمة وتعويض املدعي العام ونائيب املدعي العامشروط خدمة وتعويض املدعي العام ونائيب املدعي العام -١٢١٢ 
 اخلطة االستراتيجية للمحكمةاخلطة االستراتيجية للمحكمة -١٣١٣ 
 اآلثار املترتبة على تغيري الفترة املاليةاآلثار املترتبة على تغيري الفترة املالية -١٤١٤ 
 الدول املتأخرة عن سداد اشتراكاهتاالدول املتأخرة عن سداد اشتراكاهتا -١٥١٥ 
 مسائل أخرىمسائل أخرى -١٦١٦ 
 املوافقة على تقرير الدورةاملوافقة على تقرير الدورة -١٧١٧ 
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 ::وحضر األعضاء التالية أمساؤهم الدورة السادسة للجنةوحضر األعضاء التالية أمساؤهم الدورة السادسة للجنة -٥٥
 
 ))بننبنن((المربت داه كيندجي المربت داه كيندجي  -١١
 ))أسترالياأستراليا((دافيد داتون دافيد داتون  -٢٢
 ))بوليفيابوليفيا((إدواردو كاالردو أباريثيو إدواردو كاالردو أباريثيو  -٣٣
 ))األردناألردن((غرايبة غرايبة . . فوزي أفوزي أ -٤٤
 ))يطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةيطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةاململكة املتحدة لرباململكة املتحدة لرب((بيتر لوفل بيتر لوفل  -٥٥
 ))أوغنداأوغندا((مووانغا مووانغا . . سس. . جون فجون ف -٦٦
 ))أملانياأملانيا((كارل باشكي كارل باشكي  -٧٧
 ))سلوفاكياسلوفاكيا((إيلينا سوبكوفا إيلينا سوبكوفا  -٨٨
 ))بلجيكابلجيكا(( إيتيان تيليمانس  إيتيان تيليمانس -ميشيل ميشيل  -٩٩
 ))أوروغوايأوروغواي((سانتياغو وينس سانتياغو وينس  -١٠١٠
 

 حضور الدورة ووجه     حضور الدورة ووجه    ))مجهورية كوريا مجهورية كوريا (( جا هان     جا هان    -وألسباب هلا عالقة بالشغل، تعذر على السيد ميونغ         وألسباب هلا عالقة بالشغل، تعذر على السيد ميونغ          -٦٦
 ..اعتذاراتهاعتذاراته

 
والحظت اللجنة مع األسف أن جمموعة أوروبا الشرقية مل تعني حىت اآلن مرشحا  ليحل حمل السيدة إينا                 والحظت اللجنة مع األسف أن جمموعة أوروبا الشرقية مل تعني حىت اآلن مرشحاً ليحل حمل السيدة إينا                  -٧٧

اليت استقالت ألسباب هلا عالقة بالشغل وحثت على أن يتم هذا التعيني ق بيل الدورة املقبلة               اليت استقالت ألسباب هلا عالقة بالشغل وحثت على أن يتم هذا التعيني قُبيل الدورة املقبلة               ) ) التفـيا التفـيا ((سـتاينبوكا   سـتاينبوكا   
 ..للجمعيةللجمعية

 
هيئة هيئة : : زة التابعة للمحكمة التايل ذكرها إىل االشتراك يف اجتماعات اللجنة لعرض التقارير           زة التابعة للمحكمة التايل ذكرها إىل االشتراك يف اجتماعات اللجنة لعرض التقارير           ود عيت األجه وُدعيت األجه  -٨٨

 ..الرئاسة، مكتب املدعي العام وقلم احملكمةالرئاسة، مكتب املدعي العام وقلم احملكمة
 
ولزمت اللجنة دقيقة صمت ترمحا  على روح الدكتور ميدارد رويالمريا، املدير السابق ألمانة مجعية الدول           ولزمت اللجنة دقيقة صمت ترمحاً على روح الدكتور ميدارد رويالمريا، املدير السابق ألمانة مجعية الدول            -٩٩

 ..وقد أدىل كل من الرئيس ورئيس احملكمة ببيانوقد أدىل كل من الرئيس ورئيس احملكمة ببيان. . ه املنية يف أوائل هذا العامه املنية يف أوائل هذا العاماألطراف وأمني اللجنة الذي وافتاألطراف وأمني اللجنة الذي وافت
 
 مشاركة املراقبنيمشاركة املراقبني -باءباء
 
 ..قبلت اللجنة طلب التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية أن يقدم بيانا  أمام اللجنةقبلت اللجنة طلب التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية أن يقدم بياناً أمام اللجنة -١٠١٠
 

 البيانات اليت أدىل هبا ممثل الدولة املضيفةالبيانات اليت أدىل هبا ممثل الدولة املضيفة -جيمجيم
 
، أدىل السفري إدموند ولينشتاين، املدير العام، فرقة        ، أدىل السفري إدموند ولينشتاين، املدير العام، فرقة        ٢٠٠٦٢٠٠٦أبريل  أبريل  // نيسان  نيسان ٢٤٢٤املعقودة يف   املعقودة يف   يف اجللسة الثانية    يف اجللسة الثانية     -١١١١

العمل اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية، بوزارة الشؤون اخلارجية يف هولندا ببيانات باسم الدولة املضيفة حول قضايا العمل اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية، بوزارة الشؤون اخلارجية يف هولندا ببيانات باسم الدولة املضيفة حول قضايا 
 ..املباين الدائمة واملباين املؤقتة وتكاليف االحتجازاملباين الدائمة واملباين املؤقتة وتكاليف االحتجاز
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 ظر يف القضايا املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دورهتا السادسةظر يف القضايا املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دورهتا السادسةالنالن -ثانيا ثانياً
 

 استعراض القضايا املاليةاستعراض القضايا املالية -ألفألف
 
 حالة تسديد االشتراكاتحالة تسديد االشتراكات -١١

 
والحظت أن  والحظت أن  ). ). املرفق األول املرفق األول  ( (٢٠٠٦٢٠٠٦أبريل  أبريل  // نيسان  نيسان ٢٧٢٧استعرضت اللجنة حالة تسديد االشتراكات حىت       استعرضت اللجنة حالة تسديد االشتراكات حىت        -١٢١٢

وأعربت عن قلقها من أن معدل      وأعربت عن قلقها من أن معدل      . . ترات املالية السابقة  ترات املالية السابقة   يورو ما زال مستحقا  عن الف       يورو ما زال مستحقاً عن الف      ١٠١٠  ٤٣٨٤٣٨  ٣٤١٣٤١مـا جمموعه    مـا جمموعه    
 يف املائة من     يف املائة من    ٥٥٥٥حيث أن   حيث أن   : :  عما كان عليه يف السنوات السابقة       عما كان عليه يف السنوات السابقة      ٢٠٠٦٢٠٠٦التسـديد قـد ازداد تدهـورا  يف عـام           التسـديد قـد ازداد تدهـوراً يف عـام           

 يف املائة    يف املائة   ٤٤٤٤ ولكن    ولكن   ٢٠٠٥٢٠٠٥ يف املائة عام      يف املائة عام     ٥٠٥٠، و ، و ٢٠٠٤٢٠٠٤االشـتراكات كانت قد وردت حبلول هذه الفترة من عام           االشـتراكات كانت قد وردت حبلول هذه الفترة من عام           
 يف املائة فقط من الدول هي اليت سددت          يف املائة فقط من الدول هي اليت سددت         ٣٠٣٠وأعربت اللجنة عن القلق من أن       وأعربت اللجنة عن القلق من أن       . . ة اجلارية ة اجلارية فقـط قد وردت يف السن     فقـط قد وردت يف السن     

 يورو مستحقا  عن كافة الفترات       يورو مستحقاً عن كافة الفترات      ٥٣٥٣  ٩٧٤٩٧٤  ٥٦٠٥٦٠كامـل ما عليهـا من االشتراكـات، وبذلك يبقى ما جمموعه          كامـل ما عليهـا من االشتراكـات، وبذلك يبقى ما جمموعه          
 ..املاليةاملالية

 
 املتأخرات مبا يف ذلك      املتأخرات مبا يف ذلك     والحظـت اللجنة أن الفريق العامل يف نيويورك التابع للمكتب سيواصل نظره يف            والحظـت اللجنة أن الفريق العامل يف نيويورك التابع للمكتب سيواصل نظره يف             -١٣١٣

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء احتمال حدوث وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء احتمال حدوث . . االقـتراحات املتعلقة بالتشجيع على تسديد االشتراكات يف حينها  االقـتراحات املتعلقة بالتشجيع على تسديد االشتراكات يف حينها  
نقـص نقـدي يف املسـتقبل سببه عدم تسديد الدول أألطراف الشتراكاهتا وشجعت اجلمعية والفريق العامل يف                  نقـص نقـدي يف املسـتقبل سببه عدم تسديد الدول أألطراف الشتراكاهتا وشجعت اجلمعية والفريق العامل يف                  

 ..ى الدفع يف حينهى الدفع يف حينهنيويورك على مواصلة وضع تدابري للتشجيع علنيويورك على مواصلة وضع تدابري للتشجيع عل
 
 الدول املتأخرة عن سداد اشتراكاهتاالدول املتأخرة عن سداد اشتراكاهتا -٢٢
 
، املتعلق بإجراءات تطبيق ، املتعلق بإجراءات تطبيق ICC-ASP/4/Res.4 من القرار    من القرار   ٤٧٤٧-٤٠٤٠أحاطـت اللجـنة علما  بالفقرات من        أحاطـت اللجـنة علماً بالفقرات من         -١٤١٤

وأحاطت اللجنة علما    وأحاطت اللجنة علماً   . .  من نظام روما األساسي على الدول املتأخرة عن سداد اشتراكاهتا           من نظام روما األساسي على الدول املتأخرة عن سداد اشتراكاهتا          ١١٢١١٢ من املادة     من املادة    ٨٨الفقرة  الفقرة  
 من  من ١١٢١١٢ من املادة  من املادة ٨٨اجلمعية القاضي بأن تنظر اللجنة يف الطلبات املقبلة املتعلقة باإلعفاء من تطبيق الفقرة           اجلمعية القاضي بأن تنظر اللجنة يف الطلبات املقبلة املتعلقة باإلعفاء من تطبيق الفقرة           مبقـرر   مبقـرر   

 ..نظام روما األساسي وأجرت مناقشة أولية حول الكيفية املثلى املمكن أن تؤدى هبا هذه املهمةنظام روما األساسي وأجرت مناقشة أولية حول الكيفية املثلى املمكن أن تؤدى هبا هذه املهمة
 
هبا اجلمعية على الوجه املالئم يف غضون       هبا اجلمعية على الوجه املالئم يف غضون       شددت اللجنة على أنه لن يتيسر هلا أن تؤدي املهمة اليت أناطتها             شددت اللجنة على أنه لن يتيسر هلا أن تؤدي املهمة اليت أناطتها              -١٥١٥

ويساور اللجنة القلق   ويساور اللجنة القلق   . . أكتوبر من كل عام   أكتوبر من كل عام   //الدورة اليت تدوم مخسة أيام واليت تعقدها اللجنة يف شهر تشرين األول           الدورة اليت تدوم مخسة أيام واليت تعقدها اللجنة يف شهر تشرين األول           
مـن أن عـبء العمل املتمثل يف النظر يف امليزانية واملباين واحلسابات املالية وطائفة من القضايا امليزانوية واإلدارية                   مـن أن عـبء العمل املتمثل يف النظر يف امليزانية واملباين واحلسابات املالية وطائفة من القضايا امليزانوية واإلدارية                   

ـ  ـ أص بح بالفعل عبئا  ثقيل الوطأة على اللجنة إىل احلد الذي جيعلها غري قادرة على توفري املشورة ذات اجلودة العالية            بح بالفعل عبئاً ثقيل الوطأة على اللجنة إىل احلد الذي جيعلها غري قادرة على توفري املشورة ذات اجلودة العالية            أص
بـيد أن اللجنة ترغب يف أن تتالىف، إن أمكن، متديد دورهتا لشهر تشرين              بـيد أن اللجنة ترغب يف أن تتالىف، إن أمكن، متديد دورهتا لشهر تشرين              . . إىل اجلمعـية وفقـا  الختصاصـاهتا      إىل اجلمعـية وفقـاً الختصاصـاهتا      

 ..أكتوبرأكتوبر//األولاألول
 

لب الرئاسة من ثالثة من أعضاء اللجنة أن جيتمعوا ملدة يوم أو يومني             لب الرئاسة من ثالثة من أعضاء اللجنة أن جيتمعوا ملدة يوم أو يومني             اتفقت اللجنة على أن تط    اتفقت اللجنة على أن تط    ،  ،  بناء عليه بناء عليه  -١٦١٦
وسوف جيتمع أعضاء وسوف جيتمع أعضاء . . خـالل الفترة اليت تسبق مباشرة دورهتا السابعة للنظر يف طلبات اإلعفاء وفقا  ملقرر اجلمعية          خـالل الفترة اليت تسبق مباشرة دورهتا السابعة للنظر يف طلبات اإلعفاء وفقاً ملقرر اجلمعية          

بدورها إىل اعتماد   بدورها إىل اعتماد   وتعمد اللجنة   وتعمد اللجنة   . . اللجنة الثالثة بصورة غري رمسية وسيقومون بعرض استنتاجاهتم على اللجنة ككل          اللجنة الثالثة بصورة غري رمسية وسيقومون بعرض استنتاجاهتم على اللجنة ككل          
 .. وي عاد النظر فيه بعد ذلك من قبل اللجنة وُيعاد النظر فيه بعد ذلك من قبل اللجنة٢٠٠٦٢٠٠٦وسوف ي طبق هذا الترتيب بداية يف عام وسوف ُيطبق هذا الترتيب بداية يف عام . . توصيات إىل اجلمعيةتوصيات إىل اجلمعية
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والحظت اللجنة كذلك أن الفريق العامل يف نيويورك التابع للمكتب ك لف ببحث مبادئ توجيهية ممكنة               والحظت اللجنة كذلك أن الفريق العامل يف نيويورك التابع للمكتب كُلف ببحث مبادئ توجيهية ممكنة                -١٧١٧
. .  أعاله  أعاله ١٤١٤ من قرار اجلمعية املشار إليه يف الفقرة          من قرار اجلمعية املشار إليه يف الفقرة         ٣٨٣٨ء وفقا  للفقرة    ء وفقاً للفقرة    بشـأن تقـدمي الوثائق املتعلقة بطلبات اإلعفا       بشـأن تقـدمي الوثائق املتعلقة بطلبات اإلعفا       

والحظت اللجنة أهنا سوف حتتاج إىل وضع إجراءات خاصة هبا للنظر يف طلبات اإلعفاء وستكون هذه اإلجراءات                 والحظت اللجنة أهنا سوف حتتاج إىل وضع إجراءات خاصة هبا للنظر يف طلبات اإلعفاء وستكون هذه اإلجراءات                 
 على علم    على علم   ولذلك طلبت اللجنة من األمانة إبقاءها     ولذلك طلبت اللجنة من األمانة إبقاءها     . . بالضـرورة مرتـبطة باملبادئ التوجيهية اليت يعتمدها املكتب        بالضـرورة مرتـبطة باملبادئ التوجيهية اليت يعتمدها املكتب        

بالـتطورات ذات الصلة اليت تستجد على صعيد الفريق العامل يف نيويورك واتفقت على أن يقوم األعضاء الثالثة                  بالـتطورات ذات الصلة اليت تستجد على صعيد الفريق العامل يف نيويورك واتفقت على أن يقوم األعضاء الثالثة                  
 ..املعينون لبحث طلبات اإلعفاء بالنظر أيضا  يف هذه املسألة يف وقت سابق للدورة السابعة للجنةاملعينون لبحث طلبات اإلعفاء بالنظر أيضاً يف هذه املسألة يف وقت سابق للدورة السابعة للجنة

 
 صندوق الطوارئصندوق الطوارئ -٣٣
 
 ماليني يورو    ماليني يورو   ١٠١٠من احملكمة بأن صندوق الطوارئ بقي عند مستوى         من احملكمة بأن صندوق الطوارئ بقي عند مستوى         أحاطت اللجنة علما  بالبيان املقدم      أحاطت اللجنة علماً بالبيان املقدم       -١٨١٨

وأعربت عن استحساهنا للفكرة القائلة بأن تسعى احملكمة        وأعربت عن استحساهنا للفكرة القائلة بأن تسعى احملكمة        . . ٢٠٠٤٢٠٠٤ومل ي ستخدم منذ إنشائه من قبل اجلمعية يف عام          ومل ُيستخدم منذ إنشائه من قبل اجلمعية يف عام          
اه احملكمة فيما اه احملكمة فيما إىل توخ ي املرونة القائمة يف إطار ميزانيتها قبل استخدام الصندوق وللتفسري املتشدد كذلك الذي تتبنإىل توّخي املرونة القائمة يف إطار ميزانيتها قبل استخدام الصندوق وللتفسري املتشدد كذلك الذي تتبن

واللجنة باقية، يف الوقت نفسه، على اعتقادها بأن صندوق الطوارئ ميثل           واللجنة باقية، يف الوقت نفسه، على اعتقادها بأن صندوق الطوارئ ميثل           . . خيـص متطلبات الوصول إىل الصندوق     خيـص متطلبات الوصول إىل الصندوق     
أداة مالـية قـي مة لـتوفري املوارد املالية اإلضافية غري املتوقعة يف بعض الظروف وتفادي إدراج اعتمادات خمصصة                أداة مالـية قـّيمة لـتوفري املوارد املالية اإلضافية غري املتوقعة يف بعض الظروف وتفادي إدراج اعتمادات خمصصة                

واتفقت، تبعا  لذلك، على أن قرار املدعي العام القاضي بعدم          واتفقت، تبعاً لذلك، على أن قرار املدعي العام القاضي بعدم          . . ظى باملوافقة ظى باملوافقة لطـوارئ غري حمتملة يف امليزانية اليت حت       لطـوارئ غري حمتملة يف امليزانية اليت حت       
، ولكن ت لتمس مثل هذه املوارد من       ، ولكن ُتلتمس مثل هذه املوارد من       ٢٠٠٦٢٠٠٦إدراج تكالـيف التحقـيقات اخلاصة بالطب الشرعي يف امليزانية لعام            إدراج تكالـيف التحقـيقات اخلاصة بالطب الشرعي يف امليزانية لعام            

  ..ق الطوارئق الطوارئالصـندوق االحتـياطي إذا دعت الضرورة إىل ذلك، ميثل استخداما  حسنا  لألداة املتجسدة يف صندو      الصـندوق االحتـياطي إذا دعت الضرورة إىل ذلك، ميثل استخداماً حسناً لألداة املتجسدة يف صندو      
وقـررت اللجـنة إبقـاء الصندوق قيد االستعراض يف ضوء جتربة استخدامه والحظت أن اجلمعية سوف تقوم                  وقـررت اللجـنة إبقـاء الصندوق قيد االستعراض يف ضوء جتربة استخدامه والحظت أن اجلمعية سوف تقوم                  

 ..٢٠٠٨٢٠٠٨باستعراض الصندوق عام باستعراض الصندوق عام 
 
 استثمار فائض األموالاستثمار فائض األموال -٤٤
 
والحظت أنه  والحظت أنه  . . (ICC-ASP/5/CBF.1/9)أحاطـت اللجـنة علما  بالتقرير عن استثمارات فائض األموال           أحاطـت اللجـنة علماً بالتقرير عن استثمارات فائض األموال            -١٩١٩

شاء جلنة استعراض االستثمارات داخل احملكمة إال أن املسجل هو املوظف املسؤول عن استثمار فائض  شاء جلنة استعراض االستثمارات داخل احملكمة إال أن املسجل هو املوظف املسؤول عن استثمار فائض  بالرغم من إن  بالرغم من إن  
والحظت اللجنة أن املسجل يعتزم استعراض الترتيبات الراهنة والحظت اللجنة أن املسجل يعتزم استعراض الترتيبات الراهنة . .  من النظام املايل والقواعد املالية من النظام املايل والقواعد املالية٩٩األموال وفقا  للبند األموال وفقاً للبند 
 يدره استثمار الصندوق العام وصندوق رأس املال         يدره استثمار الصندوق العام وصندوق رأس املال        والحظت اللجنة كذلك، أن الدخل الذي     والحظت اللجنة كذلك، أن الدخل الذي     . . يف املستقبل القريب  يف املستقبل القريب  

 من النظام املايل والقواعد      من النظام املايل والقواعد     ٤٤-١٠٩١٠٩العـامل سـيقي د حلساب الدخل املتنوع وفقا  ملا هو منصوص عليه يف القاعدة               العـامل سـيقّيد حلساب الدخل املتنوع وفقاً ملا هو منصوص عليه يف القاعدة               
 ..املاليةاملالية

 
ينبغي إعادة فائض األموال إىل الدول األطراف على أساس سنوي ما مل ت قرر ينبغي إعادة فائض األموال إىل الدول األطراف على أساس سنوي ما مل ُتقرر  أنه  أنه والحظـت اللجنة أيضا   والحظـت اللجنة أيضاً   -٢٠٢٠
 ..معية خالف ذلكمعية خالف ذلكاجلاجل
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 مسائل امليزانيةمسائل امليزانية -باءباء
 
 ٢٠٠٥األداء الربناجمي مليزانية عام  -١
 
-ICC) ٢٠٠٥كان معروضا  على اللجنة تقرير بشأن األداء الربناجمي للمحكمة اجلنائية الدولية عن عام  -٢١

ASP/5/CBF.1/4) . يف املائة من ٨٣,٤متثل يف  ٢٠٠٥وبي نت احملكمة أن معدل التنفيذ املايل الشامل أثناء عام 
 ونتج عن ذلك اخنفاض يف ٢٠٠٥وقد حتققت االفتراضات املتعلقة بنشاط احملاكمة أثناء عام . امليزانية املوافق عليها
 .تكاليف املوظفني

 
  ))١((وأشارت اللجنة إىل توصياهتا السابقة املتعلقة بامليزنة القائمة على أساس النتائج وصياغة مؤشرات األداء            وأشارت اللجنة إىل توصياهتا السابقة املتعلقة بامليزنة القائمة على أساس النتائج وصياغة مؤشرات األداء             -٢٢٢٢

وعلى وعلى . . والحظت، يف ذلك السياق، بعض التباين يف نوعية اإلجنازات اليت مت الوقوف عليها بالنسبة ملختلف الربامج               والحظت، يف ذلك السياق، بعض التباين يف نوعية اإلجنازات اليت مت الوقوف عليها بالنسبة ملختلف الربامج               
الرغم من أن اللجنة وافقت على أن هناك فيما يبدو تقدما  متواصال  يف تطبيق امليزنة القائمة على النتائج فإن العديد                    الرغم من أن اللجنة وافقت على أن هناك فيما يبدو تقدماً متواصالً يف تطبيق امليزنة القائمة على النتائج فإن العديد                    

 ..ويتوجب حتسينها مستقبال ويتوجب حتسينها مستقبالً) ) بدال  من نتائجبدالً من نتائج((كانت متثل نواتج كانت متثل نواتج من اإلجنازات اليت مت تعيينها يف التقرير من اإلجنازات اليت مت تعيينها يف التقرير 
 
 جاء أعلى مما كان متوقعا  بالنظر إىل أن   جاء أعلى مما كان متوقعاً بالنظر إىل أن  ٢٠٠٥٢٠٠٥والحظـت اللجـنة أن معـدل اسـتخدام ميزانية عام            والحظـت اللجـنة أن معـدل اسـتخدام ميزانية عام             -٢٣٢٣

والحظت اللجنة، بوجه خاص، أن جتاوزا  مهما        والحظت اللجنة، بوجه خاص، أن جتاوزاً مهماً       . . االفتراضـات املتعلقة باملرحلة املتصلة بنشاط احملاكمة مل تتحقق        االفتراضـات املتعلقة باملرحلة املتصلة بنشاط احملاكمة مل تتحقق        
وتعذر وتعذر . . ل يف النفقات املتعلقة باملساعدة املؤقتة العامة وجتاوزا  يف اإلنفاق أقل حجما  بالنسبة لبنود أخرى عديدة     ل يف النفقات املتعلقة باملساعدة املؤقتة العامة وجتاوزاً يف اإلنفاق أقل حجماً بالنسبة لبنود أخرى عديدة     س جُسج

. . على اللجنة حتليل أسباب أوجه جتاوز اإلنفاق هذه نظرا  ألن التقرير مل ينطو  إال على بيانات مالية إمجالية عن الفترةعلى اللجنة حتليل أسباب أوجه جتاوز اإلنفاق هذه نظراً ألن التقرير مل ينطِو إال على بيانات مالية إمجالية عن الفترة
، يف املستقبل، على تفصيل للنفقات حبسب الربنامج األمر الذي من شأنه أن ، يف املستقبل، على تفصيل للنفقات حبسب الربنامج األمر الذي من شأنه أن ولذلك طلبت اللجنة أن يشتمل التقريرولذلك طلبت اللجنة أن يشتمل التقرير

وأوصت احملكمة أخريا  بأن يتضمن التقرير يف املستقبل معلومات         وأوصت احملكمة أخرياً بأن يتضمن التقرير يف املستقبل معلومات         . . ي سه ل الرقابة األكثر صرامة على نفقات احملكمة      ُيسّهل الرقابة األكثر صرامة على نفقات احملكمة      
 ..كذلك عن مستويات التوظيف الفعلية مقابل املستويات املنصوص عليها يف امليزانيةكذلك عن مستويات التوظيف الفعلية مقابل املستويات املنصوص عليها يف امليزانية

 
 الربع األول من السنةالربع األول من السنة: : ٢٠٠٦٢٠٠٦يانات األداء املايل مليزانية عام يانات األداء املايل مليزانية عام بب -٢٢
 
  ٢٠٠٦٢٠٠٦مارس  مارس  // آذار  آذار ٣١٣١كان معروضا  على اللجنة التقرير املتعلق بأداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت             كان معروضاً على اللجنة التقرير املتعلق بأداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت              -٢٤٢٤

(ICC-ASP/5/CBF.1/10) . .      ألول من عام   ألول من عام    يف املائة من امليزانية قد أ نفق أثناء الربع ا          يف املائة من امليزانية قد أُنفق أثناء الربع ا         ٢١٢١والحظـت اللجنة أن حنو      والحظـت اللجنة أن حنو
) ) مبا يف ذلك املساعدة املؤقتة العامة والعمل اإلضايف واخلرباء االستشاريون         مبا يف ذلك املساعدة املؤقتة العامة والعمل اإلضايف واخلرباء االستشاريون         (( وأن بعـض بـنود اإلنفـاق          وأن بعـض بـنود اإلنفـاق         ٢٠٠٦٢٠٠٦

وكررت اللجنة قوهلا إهنا تتوقع أن تدبر شؤون اإلنفاق بعناية أكرب           وكررت اللجنة قوهلا إهنا تتوقع أن تدبر شؤون اإلنفاق بعناية أكرب           . . اسـتخدمت مبعدل فاق متوسط معدل التنفيذ      اسـتخدمت مبعدل فاق متوسط معدل التنفيذ      
عالوة على ذلك بي نت اللجنـة أهنا      عالوة على ذلك بّينت اللجنـة أهنا      . . ل وجه من أوجـه اإلنفـاق    ل وجه من أوجـه اإلنفـاق    لتجنب جتاوز املستويات املأذون هبا بالنسبة لك      لتجنب جتاوز املستويات املأذون هبا بالنسبة لك      

وأخريا  طلبت اللجنة وأخرياً طلبت اللجنة . . تتوقع أن ت دبر املوارد بعناية تتمشى مع ما ي حقق االفتراضات اليت قامت على أساسها امليزانية              تتوقع أن ُتدبر املوارد بعناية تتمشى مع ما ُيحقق االفتراضات اليت قامت على أساسها امليزانية              
 ..أن تشتمل التقارير اليت تقدم مستقبال  على بيانات تتعلق بشغل الوظائفأن تشتمل التقارير اليت تقدم مستقبالً على بيانات تتعلق بشغل الوظائف

 
 
 
 
 

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

 .٢٧، الفقرة )ب(٦-باء-، اجلزء الثاين)ICC-ASP/4/32شور احملكمة اجلنائية الدولية من (٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣ -نوفمرب /الثاين
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 ٢٠٠٦٢٠٠٦املتعلقة بامليزانية الربناجمية لعام املتعلقة بامليزانية الربناجمية لعام االفتراضات االفتراضات  -٣٣
 
أطلـع املدعـي العام اللجنة على آخر املستجدات املتعلقة بالتقدم احملرز يف حاالت ثالث يقوم بصددها                 أطلـع املدعـي العام اللجنة على آخر املستجدات املتعلقة بالتقدم احملرز يف حاالت ثالث يقوم بصددها                  -٢٥٢٥

فضال  عن االعتقال الذي مت     فضالً عن االعتقال الذي مت     ) ) هي حالة أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ودارفور      هي حالة أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ودارفور      ((بإجـراء حتقـيقات نشطة      بإجـراء حتقـيقات نشطة      
 إليه التهمة يف التحقيقات بشأن مجهورية الكونغو الدميقراطية ونقل هذا الشخص إىل              إليه التهمة يف التحقيقات بشأن مجهورية الكونغو الدميقراطية ونقل هذا الشخص إىل             مؤخـرا  لشـخص موجهة    مؤخـراً لشـخص موجهة    

 مزيدا  من العمل املتصل باحملاكمات       مزيداً من العمل املتصل باحملاكمات      ٢٠٠٦٢٠٠٦وقد بدأ بالفعل النشاط السابق للمحاكمة وسوف يشهد عام          وقد بدأ بالفعل النشاط السابق للمحاكمة وسوف يشهد عام          . . احملكمةاحملكمة
كما أنه ليس من كما أنه ليس من . . ٢٢٠٠٦٠٠٦ولكـن احملاكمـات يف حد ذاهتا قد ال تقع بالسرعة اليت كانت مفترضة يف ميزانية عام        ولكـن احملاكمـات يف حد ذاهتا قد ال تقع بالسرعة اليت كانت مفترضة يف ميزانية عام        

وهذه عوامل تؤثر بالضرورة على ميزانية وهذه عوامل تؤثر بالضرورة على ميزانية . . املؤكد ما إذا كان ستحدث اعتقاالت إضافية يف املستقبل وزمن حدوثها         املؤكد ما إذا كان ستحدث اعتقاالت إضافية يف املستقبل وزمن حدوثها         
 كما كان متوقعا  يف السابق يف     كما كان متوقعاً يف السابق يف    ٢٠٠٦٢٠٠٦وأبلـغ املدعي العام اللجنة بأن حالة رابعة ست فتح يف جمرى سنة             وأبلـغ املدعي العام اللجنة بأن حالة رابعة سُتفتح يف جمرى سنة             . . احملكمـة احملكمـة 

زانية الراهنة مالحظا  أن إعادة توزيع للموارد اليت ت خصص حلالة رابعة ميكن            زانية الراهنة مالحظاً أن إعادة توزيع للموارد اليت ُتخصص حلالة رابعة ميكن            االفتراضات اليت وضعت خبصوص املي    االفتراضات اليت وضعت خبصوص املي    
 ..أن حتدث رهنا  بالتقدم احملرز يف التحقيقات األخرىأن حتدث رهناً بالتقدم احملرز يف التحقيقات األخرى

 
وأعربت اللجنة عن تقديرها ملا تفضل به املدعي العام من حتديث لألعمال اليت قام هبا وما يترتب عن ذلك                   وأعربت اللجنة عن تقديرها ملا تفضل به املدعي العام من حتديث لألعمال اليت قام هبا وما يترتب عن ذلك                    -٢٦٢٦

 ..من آثار يف ميزانية احملكمةمن آثار يف ميزانية احملكمة
 
 ٢٠٠٧٢٠٠٧إعداد امليزانية الربناجمية املقترحة لعام إعداد امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  -٤٤
 
 ماليني يورو  ماليني يورو ١٠١٠ سيزداد فيما يرجح مبا ال يقل عن          سيزداد فيما يرجح مبا ال يقل عن         ٢٠٠٧٢٠٠٧أبلغت احملكمة اللجنة بأن مستوى ميزانية عام        أبلغت احملكمة اللجنة بأن مستوى ميزانية عام         -٢٧٢٧

  ٢٠٠٢٠٠٦٦بالنظر لكامل التكاليف املترتبة على الوظائف اليت متت املوافقة عليها سابقا  واليت قدرت تقديرا  جزئيا  يف عام بالنظر لكامل التكاليف املترتبة على الوظائف اليت متت املوافقة عليها سابقاً واليت قدرت تقديراً جزئياً يف عام 
وبالـنظر كذلك للتضخم وللمسؤوليات املترتبة عن املعاشات التقاعدية والتكاليف اجلديدة املتصلة باملباين املؤقتة              وبالـنظر كذلك للتضخم وللمسؤوليات املترتبة عن املعاشات التقاعدية والتكاليف اجلديدة املتصلة باملباين املؤقتة              

وبي نت وبّينت . .  هلا صلة مبرافق االحتجاز والنشاط املتعلق باحملاكمة        هلا صلة مبرافق االحتجاز والنشاط املتعلق باحملاكمة       ٢٠٠٧٢٠٠٧كما قد تنشأ تكاليف إضافية يف عام        كما قد تنشأ تكاليف إضافية يف عام        . . اإلضافيةاإلضافية
ذهتا سابقا  اجلمعية وعن عوامل خارجة عن سيطرة احملكمة ولكنها          ذهتا سابقاً اجلمعية وعن عوامل خارجة عن سيطرة احملكمة ولكنها          احملكمة أن هذه التكاليف ناشئة عن قرارات اخت       احملكمة أن هذه التكاليف ناشئة عن قرارات اخت       

  ٢٠٠٧٢٠٠٧وستعمد احملكمة بطبيعة احلال إىل القيام بدراسة فاحصة ملتطلباهتا لعام           وستعمد احملكمة بطبيعة احلال إىل القيام بدراسة فاحصة ملتطلباهتا لعام           . . ال تضـيف إىل طاقة احملكمة شيئا       ال تضـيف إىل طاقة احملكمة شيئاً      
 ..٢٠٠٧٢٠٠٧ خالل إعدادها للميزانية الربناجمية املقترحة لعام  خالل إعدادها للميزانية الربناجمية املقترحة لعام ٢٠٠٧٢٠٠٧وللتكاليف اإلضافية لعام وللتكاليف اإلضافية لعام 

 
حظت اللجنة أن احملكمة شهدت سنوات عديدة من النمو املتسارع مسح اآلن بتوفري جزء مكمل كبري                حظت اللجنة أن احملكمة شهدت سنوات عديدة من النمو املتسارع مسح اآلن بتوفري جزء مكمل كبري                الال -٢٨٢٨

  ٢٠٠٧٢٠٠٧وعلى حني تفهم اللجنة أن االفتراضات املتعلقة بامليزانية لعام          وعلى حني تفهم اللجنة أن االفتراضات املتعلقة بامليزانية لعام          . . من املوظفني وطاقة هائلة بالنسبة للمحكمة     من املوظفني وطاقة هائلة بالنسبة للمحكمة     
ن املدعي العام بأن االفتراضات اخلاصة بعام       ن املدعي العام بأن االفتراضات اخلاصة بعام       لن تتخذ صيغتها النهائية حىت وقت متأخر من السنة أحاطت علما  ببيا           لن تتخذ صيغتها النهائية حىت وقت متأخر من السنة أحاطت علماً ببيا           

وبالنظر إىل هذا، شددت    وبالنظر إىل هذا، شددت    . . ٢٠٠٦٢٠٠٦ لـن ختـتلف، فيما يرجح، اختالفا  بارزا  عن االفتراضات املتعلقة بعام               لـن ختـتلف، فيما يرجح، اختالفاً بارزاً عن االفتراضات املتعلقة بعام              ٢٠٠٧٢٠٠٧
 عند املستوى األدىن وتكون مستقاة من    عند املستوى األدىن وتكون مستقاة من   ٢٠٠٧٢٠٠٧اللجـنة عـلى أهنا تتوقع أن تبقى أي زيادات مقترحة مليزانية عام              اللجـنة عـلى أهنا تتوقع أن تبقى أي زيادات مقترحة مليزانية عام              

 ..قة عن افتراضات احملكمةقة عن افتراضات احملكمةالتغيريات املنبثالتغيريات املنبث
 
 خدمات موظفي األمنخدمات موظفي األمن -٥٥
 
كـان معروضـا  على اللجنة التقرير املتعلق بتكاليف وفوائد االستعانة مبصادر خارجية خبصوص بعض               كـان معروضـاً على اللجنة التقرير املتعلق بتكاليف وفوائد االستعانة مبصادر خارجية خبصوص بعض                -٢٩٢٩

، وهذا اجلدول يورد مقارنة بني تكاليف وفوائد        ، وهذا اجلدول يورد مقارنة بني تكاليف وفوائد        (ICC-ASP/5/CBF.1/3)اخلدمـات الـيت يوفرها موظفو األمن        اخلدمـات الـيت يوفرها موظفو األمن        
ة بالنسبة لبعض املهام األمنية اليت يؤديها حاليا  موظفون ت دفع أجورهم من أموال املساعدة              ة بالنسبة لبعض املهام األمنية اليت يؤديها حالياً موظفون ُتدفع أجورهم من أموال املساعدة              االستعانة مبصادر خارجي  االستعانة مبصادر خارجي  

واتفقت اللجنة يف الرأي مع االستنتاج الذي توصل إليه التقرير والقائل بأن هناك فوائد جتنيها احملكمة    واتفقت اللجنة يف الرأي مع االستنتاج الذي توصل إليه التقرير والقائل بأن هناك فوائد جتنيها احملكمة    . . املؤقتة العامة املؤقتة العامة 



ICC-ASP/5/32 
 

260  

ورحبت اللجنة مبقولة أن ورحبت اللجنة مبقولة أن . .  على الترتيبات الراهنة على الترتيبات الراهنة يف احلفاظ يف احلفاظ- من حيث الكفاءة وتوفري التكاليف على حد سواء  من حيث الكفاءة وتوفري التكاليف على حد سواء -
وتبعا  لذلك أوصت اللجنة بأن     وتبعاً لذلك أوصت اللجنة بأن     . . مكتـب املراقـبة الداخلية للحسابات قد حتقق من منهجية واستنتاجات التقرير           مكتـب املراقـبة الداخلية للحسابات قد حتقق من منهجية واستنتاجات التقرير           

تتواصـل االسـتعانة مبن تستخدمهم احملكمة على األساس الراهن من موظفني أمنيني الزمني للخدمات اليت جرى           تتواصـل االسـتعانة مبن تستخدمهم احملكمة على األساس الراهن من موظفني أمنيني الزمني للخدمات اليت جرى           
 ..تعيينهاتعيينها

 
 كاليف االحتجازكاليف االحتجازتت -٦٦
 

وأ بلغت اللجنة بأن   وأُبلغت اللجنة بأن   . . تلقت اللجنة مذكرات من ممثل الدولة املضيفة ومن احملكمة فيما يتعلق بتكاليف االحتجاز            تلقت اللجنة مذكرات من ممثل الدولة املضيفة ومن احملكمة فيما يتعلق بتكاليف االحتجاز             -٣٠٣٠
بيد أن املناقشات متواصلة    بيد أن املناقشات متواصلة    . .  يورو للزنزانة الواحدة يف اليوم الواحد       يورو للزنزانة الواحدة يف اليوم الواحد      ٢٨٩٢٨٩التكاليف الراهنة اليت حتم ل على احملكمة تتمثل يف         التكاليف الراهنة اليت حتّمل على احملكمة تتمثل يف         

وأعربت اللجنة عن أملها يف أن يتم التوصل إىل نتيجة وأعربت اللجنة عن أملها يف أن يتم التوصل إىل نتيجة . . فة واحملكمة وقد مت االتفاق على سعر هنائي  فة واحملكمة وقد مت االتفاق على سعر هنائي  بـني احلكومـة املضي    بـني احلكومـة املضي    
وسعت اللجنة كذلك للحصول على توضيحات خبصوص ما إذا كان السعر الذي حتم له احلكومة املضيفة يستند                وسعت اللجنة كذلك للحصول على توضيحات خبصوص ما إذا كان السعر الذي حتّمله احلكومة املضيفة يستند                . . مرضيةمرضية

والحظت اللجنة أن والحظت اللجنة أن . . لة املضيفة أو معونة منها لة املضيفة أو معونة منها إىل أسـاس اسـترجاع كامل التكلفة أو ما إذا كان يتضمن إما رحبا  للدو              إىل أسـاس اسـترجاع كامل التكلفة أو ما إذا كان يتضمن إما رحباً للدو              
تطبـيق مـبدأ استعادة كامل التكلفة ينبغي أن يسمح بإجياد تسوية للتكاليف على أساس تقين يرتكز على سياسة الدفتر                    تطبـيق مـبدأ استعادة كامل التكلفة ينبغي أن يسمح بإجياد تسوية للتكاليف على أساس تقين يرتكز على سياسة الدفتر                    

ثناء ثناء وقررت اللجنة أن تعود إىل هذه القضية أ       وقررت اللجنة أن تعود إىل هذه القضية أ       . . املفتوح اليت تنتهجها الدولة املضيفة، دون اشتراط مفاوضات متطاولة األمد         املفتوح اليت تنتهجها الدولة املضيفة، دون اشتراط مفاوضات متطاولة األمد         
 ..٢٠٠٧٢٠٠٧نظرها يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام نظرها يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

 
 مباين احملكمةمباين احملكمة -جيمجيم

 
 املباين الدائمةاملباين الدائمة ))أأ((
 

حتديث للمقارنة  حتديث للمقارنة  : : اسـتمتعت اللجنة إىل عرض للتقرير عن املباين الدائمة املقبلة للمحكمة اجلنائية الدولية            اسـتمتعت اللجنة إىل عرض للتقرير عن املباين الدائمة املقبلة للمحكمة اجلنائية الدولية             -٣١٣١
ى رأسه رئيس اللجنة املشتركة بني األجهزة املعنية        ى رأسه رئيس اللجنة املشتركة بني األجهزة املعنية         قدمه فريق عل    قدمه فريق عل   (ICC-ASP/5/CBF.1/1)املالية خليارات اإلسكان    املالية خليارات اإلسكان    

 .. بيتر كاول بيتر كاول-باملباين الدائمة، القاضي هانس باملباين الدائمة، القاضي هانس 
 
وأبلغت اللجنة املشتركة بني األجهزة املعنية باملباين الدائمة اللجنة بأن التقرير اجلديد املتعلق مبقارنة مالية               وأبلغت اللجنة املشتركة بني األجهزة املعنية باملباين الدائمة اللجنة بأن التقرير اجلديد املتعلق مبقارنة مالية                -٣٢٣٢

تقرير السنة املاضية، أ جري يف ضوء العرض اجلديد املقدم تقرير السنة املاضية، أُجري يف ضوء العرض اجلديد املقدم خلـيارات اإلسكان يوفر حتديثا  للمعلومات اليت يتضمنها   خلـيارات اإلسكان يوفر حتديثاً للمعلومات اليت يتضمنها   
 كانون   كانون  ٢٥٢٥مـن الدولـة املضـيفة خبصوص موقع ألكساندر كازيرن، وهو العرض املتضمن يف رسالتها املؤرخة                 مـن الدولـة املضـيفة خبصوص موقع ألكساندر كازيرن، وهو العرض املتضمن يف رسالتها املؤرخة                 

 العرض جعلته خيارا  العرض جعلته خياراً والشروط اليت يتضمنها هذا والشروط اليت يتضمنها هذا . . ))٢((٢٠٠٦٢٠٠٦يناير يناير //الثاينالثاين
االستمرار يف استخدام مبىن االستمرار يف استخدام مبىن ((ارين اآلخرين اللذين سبق تعيينهما ومها ارين اآلخرين اللذين سبق تعيينهما ومها لـه ميزة من وجهة النظر املالية أفضل من اخليلـه ميزة من وجهة النظر املالية أفضل من اخلي

وبي نت اللجنة املشتركة بني األجهزة     وبّينت اللجنة املشتركة بني األجهزة     ). ). األرك أو التهيـئة اجلديدة ملباين احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة          األرك أو التهيـئة اجلديدة ملباين احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة          
تناد إىل اتسامه بطابع البناء لغرض      تناد إىل اتسامه بطابع البناء لغرض      املعنية باملباين الدائمة أيضا  أهنا تفضل بكل تأكيد خيار الكساندر كازيرن باالس           املعنية باملباين الدائمة أيضاً أهنا تفضل بكل تأكيد خيار الكساندر كازيرن باالس           

 ..حمدد وبالوظيفية واألمان وإبراز هوية احملكمةحمدد وبالوظيفية واألمان وإبراز هوية احملكمة
 
وأبلغـت اللجنة املشتركة بني األجهزة املعنية باملباين الدائمة اللجنة بأن وضع منوذج طاقة للمحكمة من                وأبلغـت اللجنة املشتركة بني األجهزة املعنية باملباين الدائمة اللجنة بأن وضع منوذج طاقة للمحكمة من                 -٣٣٣٣

فالتقديرات فالتقديرات . . املباين الدائمةاملباين الدائمةشـأنه أن يوفر منهجية سليمة لتحديد مستويات التوظيف ت ستخدم يف تبيان احتياجات              شـأنه أن يوفر منهجية سليمة لتحديد مستويات التوظيف ُتستخدم يف تبيان احتياجات              
الـيت يـتم حتديثها بشكل متواصل وكذلك االفتراضات املتعلقة مبا تستلزمه من مرونة وتوزيع ميكن أن ت ستخدم                  الـيت يـتم حتديثها بشكل متواصل وكذلك االفتراضات املتعلقة مبا تستلزمه من مرونة وتوزيع ميكن أن ُتستخدم                  

                                                            
 ٢٧-٢٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة املستأنفة، نيويورك،  )٢(

 .، املرفق الرابع)ICC-ASP/4/37الدولية منشور احملكمة اجلنائية  (٢٠٠٦يناير /كانون الثاين
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وتبعا  لذلك تعتقد اللجنة املشتركة بني األجهزة وتبعاً لذلك تعتقد اللجنة املشتركة بني األجهزة . . كمدخل من مدخالت املنافسة الدولية على وضع تصميم معماريكمدخل من مدخالت املنافسة الدولية على وضع تصميم معماري
. .  احلاجة ال تدعو يف الظرف الراهن إىل اختاذ قرار هنائي بشأن التقديرات املتعلقة بالتوظيف       احلاجة ال تدعو يف الظرف الراهن إىل اختاذ قرار هنائي بشأن التقديرات املتعلقة بالتوظيف      املعنية باملباين الدائمة بأن   املعنية باملباين الدائمة بأن   

وحىت يف حالة التغيريات اليت تطرأ يف وقت الحق على العملية فإن تكلفة التعديالت اليت ت دخل أثناء مرحلة وضع                   وحىت يف حالة التغيريات اليت تطرأ يف وقت الحق على العملية فإن تكلفة التعديالت اليت ُتدخل أثناء مرحلة وضع                   
 ..روع لغاية توافر أرقام مؤكدةروع لغاية توافر أرقام مؤكدةالتصميم ستكون على ما يرجح أدىن بكثري من تكلفة تأجيل البدء يف املشالتصميم ستكون على ما يرجح أدىن بكثري من تكلفة تأجيل البدء يف املش

 
ووجهت اللجنة املشتركة بني األجهزة املعنية باملباين الدائمة نظر اللجنة إىل التكاليف اإلضافية احملتمل أن               ووجهت اللجنة املشتركة بني األجهزة املعنية باملباين الدائمة نظر اللجنة إىل التكاليف اإلضافية احملتمل أن                -٣٤٣٤

) ) ٢٠١٢٢٠١٢وهو الذي ينتهي يف عام   وهو الذي ينتهي يف عام   ((فبعد فترة اإلجيار اجملاين     فبعد فترة اإلجيار اجملاين     . . يتسـبب فيها تأخري يف البت هنائيا  بشأن املباين الدائمة         يتسـبب فيها تأخري يف البت هنائياً بشأن املباين الدائمة         
باإلضافة إىل تكاليف   باإلضافة إىل تكاليف   ) )  مليون يورو   مليون يورو  ٥,٣٥,٣ومقداره حاليا    ومقداره حالياً   ((ة تأخري ستكلف سنة من إجيار مبىن األرك         ة تأخري ستكلف سنة من إجيار مبىن األرك         فـإن كل سن   فـإن كل سن   

عالوة على ذلك، ومبا أن تكاليف البناء من شأهنا أن تزداد مبفعول عالوة على ذلك، ومبا أن تكاليف البناء من شأهنا أن تزداد مبفعول . . استئجار مباين مؤقتة إضافية هي اآلن قيد النظر    استئجار مباين مؤقتة إضافية هي اآلن قيد النظر    
دوالر واملعروض من الدولة املضيفة أن تتدىن دوالر واملعروض من الدولة املضيفة أن تتدىن  مليون  مليون ٢٠٠٢٠٠التضـخم، من شأن القوة الشرائية للقرض الذي مقداره   التضـخم، من شأن القوة الشرائية للقرض الذي مقداره   

 . . مع مرور الزمنمع مرور الزمن
 
واسـتمعت اللجـنة أيضـا  إىل بيان ألقاه السيد إدموند ولينشتاين، املدير العام لفرقة العمل املخصصة                 واسـتمعت اللجـنة أيضـاً إىل بيان ألقاه السيد إدموند ولينشتاين، املدير العام لفرقة العمل املخصصة                  -٣٥٣٥

لـلمحكمة اجلنائـية الدولية، بوزارة الشؤون اخلارجية يف هولندا الذي شدد على وجوب إيالء األولوية للمباين                 لـلمحكمة اجلنائـية الدولية، بوزارة الشؤون اخلارجية يف هولندا الذي شدد على وجوب إيالء األولوية للمباين                 
وقال إن مشروع عرض احملكمة اخلاص بألكساندر كازيرن يوفر أساسا  حسنا  النتقاء مهندس معماري              وقال إن مشروع عرض احملكمة اخلاص بألكساندر كازيرن يوفر أساساً حسناً النتقاء مهندس معماري              . . الدائمـة الدائمـة 

وبي ن أن احلكومة املضيفة ترغب يف      وبّين أن احلكومة املضيفة ترغب يف      . . ولكـن املطلوب من احملكمة أن توفر املزيد من املعلومات املتعلقة باملتطلبات           ولكـن املطلوب من احملكمة أن توفر املزيد من املعلومات املتعلقة باملتطلبات           
 .. من جوانب طرائق التمويل حيتاج إىل توضيح من جوانب طرائق التمويل حيتاج إىل توضيحاختاذ قرار واضح بشأن اخليارات مبا يف ذلك بيان أي جانباختاذ قرار واضح بشأن اخليارات مبا يف ذلك بيان أي جانب

 
 خيارات اإلسكانخيارات اإلسكان

 
 من التقرير عن     من التقرير عن    ٨٣٨٣أشـارت اللجـنة إىل توصياهتا السابقة املتعلقة خبيارات اإلسكان املتضمنة يف الفقرة              أشـارت اللجـنة إىل توصياهتا السابقة املتعلقة خبيارات اإلسكان املتضمنة يف الفقرة               -٣٦٣٦

ل م لّم  الصادر عن مجعية الدول األطراف قد س الصادر عن مجعية الدول األطراف قد سICC-ASP/4/Res.2وذك رت أيضا  بأن القرار وذكّرت أيضاً بأن القرار . . ))٣((أعمال الدورة اخلامسةأعمال الدورة اخلامسة
مقتضيات حمكمة دائمة من حيث احلجم والطابع       مقتضيات حمكمة دائمة من حيث احلجم والطابع       يتيح على األرجح املرونة األكرب لتلبية       يتيح على األرجح املرونة األكرب لتلبية       ""بأن ألكساندر كازيرن    بأن ألكساندر كازيرن    

وأن القرار الذي ي تخذ بشأن املباين الدائمة ستترتب عليه آثار مالية مهمة بالنسبة للدول              وأن القرار الذي ُيتخذ بشأن املباين الدائمة ستترتب عليه آثار مالية مهمة بالنسبة للدول              ". ". الوظيفي واألمن الوظيفي واألمن 
من ناحية أخـرى ويف غياب قرار من       من ناحية أخـرى ويف غياب قرار من       . . احلكماحلكموالعـرض املقدم من الدولة املضيفة يؤيد هذا         والعـرض املقدم من الدولة املضيفة يؤيد هذا         . . األطـراف األطـراف 

مواصلة العمل على وضع مقترحات بديلة الستئجار مواصلة العمل على وضع مقترحات بديلة الستئجار اجلمعية بانتقاء خيار ألكساندر كازيرن من واجب احملكمة    اجلمعية بانتقاء خيار ألكساندر كازيرن من واجب احملكمة    
لكي ت عرض  لكي ُتعرض  ) ) مبا يف ذلك موقع األرك وموقع احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة           مبا يف ذلك موقع األرك وموقع احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة           ((أماكن يف الهاي    أماكن يف الهاي    
 ..يارات حقيقيةيارات حقيقيةعلى اجلمعية خعلى اجلمعية خ

 
والحظـت اللجـنة أن اللجنة املشتركة بني األجهزة املعنية باملباين الدائمة والدولة املضيفة حيبذان خيار                والحظـت اللجـنة أن اللجنة املشتركة بني األجهزة املعنية باملباين الدائمة والدولة املضيفة حيبذان خيار                 -٣٧٣٧

ألكساندر كازيرن فيما خيص املباين الدائمة للمحكمة ومها ال يعتربان موقع األرك وال موقع احملكمة اجلنائية الدولية                 ألكساندر كازيرن فيما خيص املباين الدائمة للمحكمة ومها ال يعتربان موقع األرك وال موقع احملكمة اجلنائية الدولية                 
 ..ال  قابال  للبقاءالً قابالً للبقاءاخلاصة بيوغسالفيا السابقة بدياخلاصة بيوغسالفيا السابقة بدي

 
. . وأحاطت اللجنة علما  باملقولة اليت مفادها أن حاالت التأخري يف املشروع من شأهنا أن تزيد يف التكاليف                وأحاطت اللجنة علماً باملقولة اليت مفادها أن حاالت التأخري يف املشروع من شأهنا أن تزيد يف التكاليف                 -٣٨٣٨

وفـيما تسل م اللجنة هبذه اإلمكانية فهي تشدد على اآلثار املالية املهمة املترتبة على املشروع واملخاطر الكبرية اليت                  وفـيما تسلّم اللجنة هبذه اإلمكانية فهي تشدد على اآلثار املالية املهمة املترتبة على املشروع واملخاطر الكبرية اليت                  

                                                            
 تشرين ٢٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة، الهاي،  )٣(

 .٨٣، الفقرة )ب(٦-باء-ثاين، اجلزء ال)ICC-ASP/4/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية  (٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣ -نوفمرب /الثاين
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امل تربر النظر الفاحص يف كافة جوانب املشروع ومالزمة جانب احليطة يف عملية اختاذ           امل تربر النظر الفاحص يف كافة جوانب املشروع ومالزمة جانب احليطة يف عملية اختاذ           ومثل هذه العو  ومثل هذه العو  . . حتـف به  حتـف به  
 ..قرارقرار

 
 مستويات التوظيف ومواصفات املشروعمستويات التوظيف ومواصفات املشروع

 
أشـارت اللجـنة إىل تعليقاهتا السابقة بشأن أمهية وضع تقديرات ي عتد  هبا فيما خيص مستوى التوظيف                 أشـارت اللجـنة إىل تعليقاهتا السابقة بشأن أمهية وضع تقديرات ُيعتّد هبا فيما خيص مستوى التوظيف                  -٣٩٣٩

ك التقديرات عند النظر يف خيارات اإلسكان ووضع املواصفات اخلاصة          ك التقديرات عند النظر يف خيارات اإلسكان ووضع املواصفات اخلاصة          األقصى احملتمل للمحكمة بغية االهتداء بتل     األقصى احملتمل للمحكمة بغية االهتداء بتل     
والحظت احلجة اليت ساقتها اللجنة املشتركة بني األجهزة املعنية باملباين الدائمة القائلة بأن أعداد              والحظت احلجة اليت ساقتها اللجنة املشتركة بني األجهزة املعنية باملباين الدائمة القائلة بأن أعداد              . . ))٤((باملباين الدائمة باملباين الدائمة 

وظيف تأثريا  مباشرا  على    وظيف تأثرياً مباشراً على    املوظفـني ميكـن إدماجها يف مراحل الحقة من عملية التخطيط، مبي نة أن ملستويات الت              املوظفـني ميكـن إدماجها يف مراحل الحقة من عملية التخطيط، مبّينة أن ملستويات الت              
اسـتمرارية خـيارات اسـتخدام مبىن األرك أو مبىن احملكمة اجلنائية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة حيث أن هذين     اسـتمرارية خـيارات اسـتخدام مبىن األرك أو مبىن احملكمة اجلنائية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة حيث أن هذين     

. .  موظف  موظف ١١  ٣٠٠٣٠٠ موظفا  ولكن ميكن التوسيع فيهما بشكل يصل إىل ما مستواه             موظفاً ولكن ميكن التوسيع فيهما بشكل يصل إىل ما مستواه            ٨٥٠٨٥٠اخليارين مالئمان ملا جمموعه     اخليارين مالئمان ملا جمموعه     
يف املرفق الثاين، جمموع عدد األشخاص      يف املرفق الثاين، جمموع عدد األشخاص      ((عاملني حاليا  يف احملكمة الوارد بيانه       عاملني حالياً يف احملكمة الوارد بيانه       وأحاطـت اللجنة علما  أيضا  بعدد ال      وأحاطـت اللجنة علماً أيضاً بعدد ال      

أغطس أغطس //وبأن املتوقع أن يوفر منوذج طاقة للمحكمة، عندما يوضع يف صيغته النهائية يف آب             وبأن املتوقع أن يوفر منوذج طاقة للمحكمة، عندما يوضع يف صيغته النهائية يف آب             ) ) العـاملني باحملكمـة   العـاملني باحملكمـة   
 ..، تقديرات جديدة خبصوص مستويات املوظفني، تقديرات جديدة خبصوص مستويات املوظفني٢٠٠٦٢٠٠٦

 
 مقارنة مالية خليارات اإلسكانمقارنة مالية خليارات اإلسكان

 
ثت اللجنة املذكرة املقدمة من احملكمة واملتضمنة مقارنة مالية خليارات اإلسكان آخذة بعني االعتبـار              ثت اللجنة املذكرة املقدمة من احملكمة واملتضمنة مقارنة مالية خليارات اإلسكان آخذة بعني االعتبـار              حبحب -٤٠٤٠

، ، (ICC-ASP/5/CBF.1/1)العرض املقـدم من الدولة املضيفة لبنـاء مباين دائمـة على موقـع ألكساندر كازيرن العرض املقـدم من الدولة املضيفة لبنـاء مباين دائمـة على موقـع ألكساندر كازيرن 
 ٢٠٠٥٢٠٠٥فضـــال  عـــن الورقـــة األســـاس الـــيت قدمـــت أصـــال  يف عـــام        فضـــالً عـــن الورقـــة األســـاس الـــيت قدمـــت أصـــالً يف عـــام        

(ICC-ASP/4/23) . . والحظت اللجنة أن املنهجية اليت استخدمتها احملكمة قارنت بني اخليارات الثالثة املتعلقة باملباين والحظت اللجنة أن املنهجية اليت استخدمتها احملكمة قارنت بني اخليارات الثالثة املتعلقة باملباين
الدائمـة مـع افـتراض بعض التكاليف فيما خيص بناء مكاتب جديدة بكل من األرك واحملكمة اجلنائية اخلاصة                   الدائمـة مـع افـتراض بعض التكاليف فيما خيص بناء مكاتب جديدة بكل من األرك واحملكمة اجلنائية اخلاصة                   

وعلى حني رأت اللجنة أن وعلى حني رأت اللجنة أن . .  موظف موظف١١  ٣٠٠٣٠٠ه ه بيوغوسـالفيا السابقة لرفع طاقة هذين املوقعني لكي تسع ملا جمموع  بيوغوسـالفيا السابقة لرفع طاقة هذين املوقعني لكي تسع ملا جمموع  
الورقـة توفـر بعض البيانات املالية املقارنة املفيدة رأت أن نفس هذه الورقة تتضمن أساسا  غري كاف  ال يسمح                    الورقـة توفـر بعض البيانات املالية املقارنة املفيدة رأت أن نفس هذه الورقة تتضمن أساساً غري كاٍف ال يسمح                    

ورأت اللجنة، حتديدا ، أن الورقة ال      ورأت اللجنة، حتديداً، أن الورقة ال      . . حدةحدةمن اخليارات الثالثة على     من اخليارات الثالثة على     بـاخللوص إىل نتائج حمددة بشأن كل خيار         بـاخللوص إىل نتائج حمددة بشأن كل خيار         
ية تتاح للجمعية نظرا  ألن املكاتب اإلضافية ال ميكن أن تشيد ال على موقع األرك وال على     ية تتاح للجمعية نظراً ألن املكاتب اإلضافية ال ميكن أن تشيد ال على موقع األرك وال على     تعكـس خيارات حقيق   تعكـس خيارات حقيق   

 ..موقع احملكمة اجلنائية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقةموقع احملكمة اجلنائية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة
 
والحظت اللجنة أيضا  أن املقارنة املالية اليت أجرهتا احملكمة للخيارات تفترض امتالك احملكمة للمباين اليت               والحظت اللجنة أيضاً أن املقارنة املالية اليت أجرهتا احملكمة للخيارات تفترض امتالك احملكمة للمباين اليت                -٤١٤١

وقد أ بلغت بأن هذا اخليار رمبا      وقد أُبلغت بأن هذا اخليار رمبا      . .  ألكساندر كازيرن على حني حتتفظ احلكومة املضيفة مبلكية املوقع          ألكساندر كازيرن على حني حتتفظ احلكومة املضيفة مبلكية املوقع         تشيد على موقع  تشيد على موقع  
يـثري بعـض املصاعب يف ظل قانون امللكية للدولة املضيفة وطلبت اللجنة أن جيري توضيح هذه املسألة يف دورهتا       يـثري بعـض املصاعب يف ظل قانون امللكية للدولة املضيفة وطلبت اللجنة أن جيري توضيح هذه املسألة يف دورهتا       

 ..املقبلةاملقبلة
 
 فيما خيص مشروع ألكساندر كازيرن بغية إعداد         فيما خيص مشروع ألكساندر كازيرن بغية إعداد        وخلصـت اللجنة إىل أنه يلزم حتقيق املزيد من التقدم         وخلصـت اللجنة إىل أنه يلزم حتقيق املزيد من التقدم          -٤٢٤٢

وطلبت اللجنة إىل احملكمة قيامها، عند إعداد هذه وطلبت اللجنة إىل احملكمة قيامها، عند إعداد هذه . . تقديـرات أكـيدة وموثوقة جبملة التكاليف احملتملة للمشروع        تقديـرات أكـيدة وموثوقة جبملة التكاليف احملتملة للمشروع        
كما طلبت من   كما طلبت من   . . التقديرات، بتقصي خمتلف اإلمكانيات لتشييد وصيانة املباين الدائمة بالشراكة مع القطاع اخلاص           التقديرات، بتقصي خمتلف اإلمكانيات لتشييد وصيانة املباين الدائمة بالشراكة مع القطاع اخلاص           

                                                            
 .٣٤ و٣٣الفقرتان ) أ(٦-باء- واجلزء الثاين٨٢، الفقرة )ب(٦-باء-املرجع نفسه، اجلزء الثاين )٤(
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ن ت لقـي الضوء الكاشف على السمات األساسية للمباين الدائمة مبوقع ألكساندر كازيرن متييزا  هلا عن                ن ُتلقـي الضوء الكاشف على السمات األساسية للمباين الدائمة مبوقع ألكساندر كازيرن متييزاً هلا عن                احملكمـة أ  احملكمـة أ  
وطلبت اللجنة  وطلبت اللجنة  . . السـمات االختـيارية، لكـي تساعد اجلمعية على البت يف اخليار بشأن نطاق وتكلفة املشروع               السـمات االختـيارية، لكـي تساعد اجلمعية على البت يف اخليار بشأن نطاق وتكلفة املشروع               

من الشركات املعمارية أو شركات     من الشركات املعمارية أو شركات     باإلضافة إىل ذلك أن يستند وضع هذه التقديرات إىل مشاورات تضم جمموعة             باإلضافة إىل ذلك أن يستند وضع هذه التقديرات إىل مشاورات تضم جمموعة             
 ..البناء اليت تتمتع خبربة تنفيذ مشاريع كربى يف هولنداالبناء اليت تتمتع خبربة تنفيذ مشاريع كربى يف هولندا

 
 املكتب اخلاص باملشروع وترتيبات اإلدارة الرشيدةاملكتب اخلاص باملشروع وترتيبات اإلدارة الرشيدة

 
اتفقت اللجنة يف الرأي مع ما تذهب إليه اللجنة املشتركة بني األجهزة املعنية باملباين الدائمة من أن احملكمة                  اتفقت اللجنة يف الرأي مع ما تذهب إليه اللجنة املشتركة بني األجهزة املعنية باملباين الدائمة من أن احملكمة                   -٤٣٤٣

كما رأت اللجنة أنه يتحتم إنشاء      كما رأت اللجنة أنه يتحتم إنشاء      . . ب قدرة ختصصية أكرب للنهوض بأعماهلا املتصلة باملباين الدائمة        ب قدرة ختصصية أكرب للنهوض بأعماهلا املتصلة باملباين الدائمة        حباجة إىل اكتسا  حباجة إىل اكتسا  
ويفترض يف ترتيب كهذا أن يشتمل على القدرة التخصصية املالئمة اليت تتوفر          ويفترض يف ترتيب كهذا أن يشتمل على القدرة التخصصية املالئمة اليت تتوفر          . . إطار قوي لإلدارة يف مرحلة مبكرة     إطار قوي لإلدارة يف مرحلة مبكرة     

ن احلاجة تدعو إىل وضع ترتيبات      ن احلاجة تدعو إىل وضع ترتيبات      كما شددت اللجنة على أ    كما شددت اللجنة على أ    . . لـلمحكمة يدعمهـا خرباء استشاريون خارجيون      لـلمحكمة يدعمهـا خرباء استشاريون خارجيون      
لإلدارة الرشيدة مستمرة ومتينة تشتمل على خطوط واضحة لتحديد املسؤولية وجانب املساءلة داخل احملكمة وأمام لإلدارة الرشيدة مستمرة ومتينة تشتمل على خطوط واضحة لتحديد املسؤولية وجانب املساءلة داخل احملكمة وأمام 

ولذلـك طلبت اللجنة إىل احملكمة أن تستعرض ترتيباهتا اإلدارية الداخلية اخلاصة باملباين الدائمة جلعل               ولذلـك طلبت اللجنة إىل احملكمة أن تستعرض ترتيباهتا اإلدارية الداخلية اخلاصة باملباين الدائمة جلعل               . . اجلمعـية اجلمعـية 
ملسؤول عن املشروع داخل احملكمة وأن يكون مسنودا  بفريق توجيهي عايل املستوى مالئم أو          ملسؤول عن املشروع داخل احملكمة وأن يكون مسنوداً بفريق توجيهي عايل املستوى مالئم أو          املسجل هو املوظف ا   املسجل هو املوظف ا   
 . . بآلية أخرى للتنسيقبآلية أخرى للتنسيق

 
وتـبعا  لذلـك، دعت اللجنة املسجل إىل تقدمي مقترحات لكي تنظر فيها يف دورهتا املقبلة ت حدد األدوار                  وتـبعاً لذلـك، دعت اللجنة املسجل إىل تقدمي مقترحات لكي تنظر فيها يف دورهتا املقبلة ُتحدد األدوار                   -٤٤٤٤

وينبغي أن تغطي املقترحات، على وجه اخلصوص،       وينبغي أن تغطي املقترحات، على وجه اخلصوص،       . . لدائمةلدائمةواملسؤوليات واخلطوط العامة واملساءلة خبصوص املباين ا      واملسؤوليات واخلطوط العامة واملساءلة خبصوص املباين ا      
 ::اجملاالت احلامسة التايل ذكرهااجملاالت احلامسة التايل ذكرها

 
 ))اشتراطات العميلاشتراطات العميل((حتديد مواصفات التصميم حتديد مواصفات التصميم  ��  
 ))مبا يف ذلك مستويات السلطة املخولةمبا يف ذلك مستويات السلطة املخولة((املوافقة واإلذن بالتكليف املوافقة واإلذن بالتكليف  ��  
 ..زام بالنوعية والتكلفةزام بالنوعية والتكلفةتسليم املبىن مستوفيا  للمعايري املتفق عليها يف موعده مع االلتتسليم املبىن مستوفياً للمعايري املتفق عليها يف موعده مع االلت ��  
 ..فيما خيص حتديدا  القضايا املتصلة بتعيني وإدارة املخاطرفيما خيص حتديداً القضايا املتصلة بتعيني وإدارة املخاطر) ) مستقلمستقل((توفري تأمني توفري تأمني  ��  

 
 إجراء املزيد من النظرإجراء املزيد من النظر

 
وأخـريا  أوصت اللجنة بأن تقدم احملكمة حتديثا  إضافيا  يتعلق باملشروع لتنظر فيه يف دورهتا السادسة مبا يف                  وأخـرياً أوصت اللجنة بأن تقدم احملكمة حتديثاً إضافياً يتعلق باملشروع لتنظر فيه يف دورهتا السادسة مبا يف                   -٤٥٤٥

وطلبت اللجنة، بوجه خاص، من احملكمة أن تقدم تقديرات أكيدة وطلبت اللجنة، بوجه خاص، من احملكمة أن تقدم تقديرات أكيدة . . قاط اآلنفة الذكرقاط اآلنفة الذكرذلـك معلومـات تتعلق بالن   ذلـك معلومـات تتعلق بالن   
وموثوقـة بالتراوح احملتمل للتكاليف املرتبطة بتشييد مبىن على موقع ألكساندر كازيرن حىت يتوفر للجمعية أساس                وموثوقـة بالتراوح احملتمل للتكاليف املرتبطة بتشييد مبىن على موقع ألكساندر كازيرن حىت يتوفر للجمعية أساس                

 ..قوي للنظر يف كافة اآلثار املالية املترتبة على املشروعقوي للنظر يف كافة اآلثار املالية املترتبة على املشروع
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 ؤقتةؤقتةاملباين املاملباين امل ))بب((
 
أبريل أبريل // نيسان  نيسان ٢٠٢٠كـان معروضا  على اللجنة تقرير غري رمسي صادر عن املكتب، بصيغته اليت اعت مد هبا يف                 كـان معروضاً على اللجنة تقرير غري رمسي صادر عن املكتب، بصيغته اليت اعُتمد هبا يف                  -٤٦٤٦

ونظـر املكتب يف تقريره يف خيارات اإلسكان الثالثة بالنسبة للمحكمة علما  بأن خيارا  واحدا  يشتمل                ونظـر املكتب يف تقريره يف خيارات اإلسكان الثالثة بالنسبة للمحكمة علماً بأن خياراً واحداً يشتمل                . . ))٥((٢٠٠٦٢٠٠٦
 ::على متغريين اثننيعلى متغريين اثنني

 
 بينكهورستالنبينكهورستالن ::اخليار ألفاخليار ألف  
 مباين مبواد مسبقة الصنعمباين مبواد مسبقة الصنع ::اخليار باءاخليار باء  
 ساتورنوستراتساتورنوسترات�  �  ��١١اخليار الفرعي اخليار الفرعي   
 ويغاستراتويغاسترات�  �  ��٢٢اخليار الفرعي اخليار الفرعي   
 ليدشينداليدشيندا ::اخليار جيماخليار جيم  

 
 ::وتقدم املكتب بتوصيتني اثنتني مهاوتقدم املكتب بتوصيتني اثنتني مها -٤٧٤٧
 

 ١١توصية املكتب توصية املكتب 
 

 :]:]أوصى املكتب مبا يليأوصى املكتب مبا يلي[[ 
 

 ::رهنا  مبا يليرهناً مبا يلي) ) الصنعالصنعخيار املباين باملواد املسبقة خيار املباين باملواد املسبقة ((إقرار اخليار باء إقرار اخليار باء "" 
 

ال تعترب جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا السادسة، عند استعراض التكاليف املدرجة يف املرفق الرابع ال تعترب جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا السادسة، عند استعراض التكاليف املدرجة يف املرفق الرابع  ))أأ(( 
اآلثار احملتمل أن تترتب يف امليزانية بالنسبة للدول األطراف آثارا  أقل مقبولية مقارنة باخليارات              اآلثار احملتمل أن تترتب يف امليزانية بالنسبة للدول األطراف آثاراً أقل مقبولية مقارنة باخليارات                
 األخرى؛األخرى؛  

 
 ؛؛����٢٢أو اخليار الفرعي باءأو اخليار الفرعي باء� � ��١١ضيفة ما إذا كانت ستأخذ باخليار الفرعي باءضيفة ما إذا كانت ستأخذ باخليار الفرعي باءأن تقرر الدولة املأن تقرر الدولة امل ))بب(( 

 
 شخص كحد أقصى رهنا       شخص كحد أقصى رهناً     ٣٠٠٣٠٠مـن شأن املباين املؤقتة اجلديدة أن تسع يف البداية ملا جمموعه             مـن شأن املباين املؤقتة اجلديدة أن تسع يف البداية ملا جمموعه              ))جج(( 
 ".".بقرار ي تخذ مستقبال  ينبثق عن عملية التخطيط االستراتيجي بني الدول األطراف واحملكمةبقرار ُيتخذ مستقبالً ينبثق عن عملية التخطيط االستراتيجي بني الدول األطراف واحملكمة  

 
 ٢٢كتب كتب توصية املتوصية امل

 
 :]:]أوصى املكتب مبا يليأوصى املكتب مبا يلي[[ 

 

                                                            
 .يقوم التقرير غري الرمسي للمكتب على أساس العمل الذي أجنزه الفريق العامل يف الهاي التابع للمكتب بشأن قضية املباين الدائمة )٥(
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يف ضـوء الغموض الذي يكتنف الطاقة احلقيقية للجزء من مبىن األرك الذي حتتله احملكمة حاليا  ت سدي                 يف ضـوء الغموض الذي يكتنف الطاقة احلقيقية للجزء من مبىن األرك الذي حتتله احملكمة حالياً ُتسدي                 "" 
جلـنة امليزانية واملالية املشورة حول هذه املسألة ملساعدة الدول األطراف يف مداوالهتا مستقبال  بشأن قضايا املباين                 جلـنة امليزانية واملالية املشورة حول هذه املسألة ملساعدة الدول األطراف يف مداوالهتا مستقبالً بشأن قضايا املباين                 

 ".".الدائمةالدائمة
 

قبل أن قبل أن ) ) مبىن هوفتورنمبىن هوفتورن(( تقرير املكتب أيضا  حاجة احملكمة إىل أن حتتل بصورة مؤقتة املباين املؤقتة   تقرير املكتب أيضاً حاجة احملكمة إىل أن حتتل بصورة مؤقتة املباين املؤقتة  ويعكسويعكس 
 ..يتسىن تنفيذ اخليار باءيتسىن تنفيذ اخليار باء

 
 نظر اللجنة يف املسألةنظر اللجنة يف املسألة

 
حبثـت اللجنـة مسألة املباين املؤقتة اخلاصـة باحملكمـة يف ضـوء قـرار اجلمعيـة الوارد يف القرار               حبثـت اللجنـة مسألة املباين املؤقتة اخلاصـة باحملكمـة يف ضـوء قـرار اجلمعيـة الوارد يف القرار                -٤٨٤٨

ICC-ASP/4/Res.12 وباالستناد إىل التقرير غري  الرمسي الالحق الصادر عن املكتب واملتضمن لتقرير الفريق العامل ، وباالستناد إىل التقرير غري  الرمسي الالحق الصادر عن املكتب واملتضمن لتقرير الفريق العامل ،
 ..يف الهاييف الهاي

 
من مبىن األرك مل يعد متاحا  للمحكمة وذلك على من مبىن األرك مل يعد متاحاً للمحكمة وذلك على " " Bاجلناح اجلناح ""وأعربـت اللجـنة عن خيبة أملها لكون     وأعربـت اللجـنة عن خيبة أملها لكون      -٤٩٤٩

عهدت بأن توفر للمحكمة مباين بدون مقابل ملدة عهدت بأن توفر للمحكمة مباين بدون مقابل ملدة وأشارت إىل أن الدولة املضيفة قد توأشارت إىل أن الدولة املضيفة قد ت. . النقيض من التوقعات السابقةالنقيض من التوقعات السابقة
. .  مليون يورو إلنفاقها على املباين املؤقتة اإلضافية        مليون يورو إلنفاقها على املباين املؤقتة اإلضافية       ١٦,٥١٦,٥عشـر سنوات فرحبت بالتزام الدولة املضيفة بتوفري مبلغ          عشـر سنوات فرحبت بالتزام الدولة املضيفة بتوفري مبلغ          

 مليون   مليون  ١٦,٥١٦,٥والحظت اللجنة باإلضافة إىل ذلك أن التكاليف املنسوبة للدولة املضيفة ميكن أن تتجاوز ما مقداره                والحظت اللجنة باإلضافة إىل ذلك أن التكاليف املنسوبة للدولة املضيفة ميكن أن تتجاوز ما مقداره                
و عـلى مدى ما يتبقى من فترة اإلجيار اجملاين وهي تتوقع أن توقع الدولة املضيفة بتوفري هذه األموال حبسب                    و عـلى مدى ما يتبقى من فترة اإلجيار اجملاين وهي تتوقع أن توقع الدولة املضيفة بتوفري هذه األموال حبسب                    يـور يـور 

 ..مقتضى إيفائها بالتزامها بتوفري مباين جمانيةمقتضى إيفائها بالتزامها بتوفري مباين جمانية
 
. . ونظـرت اللجـنة يف الـنقاط اليت أحاهلا إليها الفريق العامل يف الهاي يف غضون الوقت احملدود املتاح      ونظـرت اللجـنة يف الـنقاط اليت أحاهلا إليها الفريق العامل يف الهاي يف غضون الوقت احملدود املتاح       -٥٠٥٠

نتيجة القائلة بأن اآلثار املترتبة يف امليزانية على املباين مبواد مسبقة الصنع ستستحبها الدول األطراف               نتيجة القائلة بأن اآلثار املترتبة يف امليزانية على املباين مبواد مسبقة الصنع ستستحبها الدول األطراف               وخلصت إىل ال  وخلصت إىل ال  
باإلضافة إىل ذلك الحظت اللجنة أن باإلضافة إىل ذلك الحظت اللجنة أن . . بقـدر ما تستحب اخليارات األخرى اليت نظر فيها الفريق العامل يف الهاي   بقـدر ما تستحب اخليارات األخرى اليت نظر فيها الفريق العامل يف الهاي   

واتفقت مع الرأي القائل بأن احملكمة تتطلب مباين واتفقت مع الرأي القائل بأن احملكمة تتطلب مباين ) )  الثاين الثايناملرفقاملرفق((بيان احملكمة بشأن االحتياجات احلالية من املكاتب بيان احملكمة بشأن االحتياجات احلالية من املكاتب 
 .. شخص وذلك على سبيل االستعجال إىل حد ما شخص وذلك على سبيل االستعجال إىل حد ما٣٠٠٣٠٠مؤقتة جديدة تسع ملا أقصاه مؤقتة جديدة تسع ملا أقصاه 

 
والحظت بيان  والحظت بيان  . . ونظرت اللجنة أيضا  يف طاقة كال اجلناحني من مبىن األرك اللذين حتتلهما حاليا  احملكمة             ونظرت اللجنة أيضاً يف طاقة كال اجلناحني من مبىن األرك اللذين حتتلهما حالياً احملكمة              -٥١٥١

وأشارت اللجنة إىل أن وأشارت اللجنة إىل أن . .  موظفا  موظفا٦٥٠٦٥٠ً، بتشكيلته الراهنة، ميكن أن يؤوي عددا  أقصاه       ، بتشكيلته الراهنة، ميكن أن يؤوي عدداً أقصاه       احملكمة القائل بأن مبىن األرك    احملكمة القائل بأن مبىن األرك    
مـبىن األرك كان قد مت ترميمه مؤخرا  لكي تستخدمه احملكمة فالحظت أنه يبدو أن هناك جماال  لتهيئة مبىن األرك                    مـبىن األرك كان قد مت ترميمه مؤخراً لكي تستخدمه احملكمة فالحظت أنه يبدو أن هناك جماالً لتهيئة مبىن األرك                    

اج القائل أن هتيئة مبىن األرك   اج القائل أن هتيئة مبىن األرك   بيد أن اللجنة خرجت باالستنت    بيد أن اللجنة خرجت باالستنت    . . على النحو الذي جيعله يبلغ طاقة أعلى بشكل طفيف        على النحو الذي جيعله يبلغ طاقة أعلى بشكل طفيف        
مـن جديـد ستكون عملية مكلفة ومسببة لالضطراب ولكنها لن ترتقي بطاقة مبىن األرك إىل مستوى يغين عن                   مـن جديـد ستكون عملية مكلفة ومسببة لالضطراب ولكنها لن ترتقي بطاقة مبىن األرك إىل مستوى يغين عن                   

 ..احلاجة إىل مباين مؤقتة إضافيةاحلاجة إىل مباين مؤقتة إضافية
 
. . املضيفةاملضيفةوأحاطت اللجنة علما  بالتقديرات املالية اليت قدمتها احملكمة والتقديرات البديلة اليت أعدهتا الدولة              وأحاطت اللجنة علماً بالتقديرات املالية اليت قدمتها احملكمة والتقديرات البديلة اليت أعدهتا الدولة               -٥٢٥٢

ومع ذلك فاللجنة على    ومع ذلك فاللجنة على    . . ومل يتح للجنة ما يكفي من الوقت لكي حتاول إجراء مقارنة بندا  ببند بني هذه التقديرات               ومل يتح للجنة ما يكفي من الوقت لكي حتاول إجراء مقارنة بنداً ببند بني هذه التقديرات               
 . .  والسنوات املالية الالحقة والسنوات املالية الالحقة٢٠٠٦٢٠٠٦قناعة من أن التكاليف اإلضافية من شأهنا أن تنشأ فيما خيص ميزانية احملكمة لعام قناعة من أن التكاليف اإلضافية من شأهنا أن تنشأ فيما خيص ميزانية احملكمة لعام 
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  ٢٠٠٦٢٠٠٦ائل بأن مستوى التمويل يف الربنامج الرئيسي اخلامس مليزانية عام ائل بأن مستوى التمويل يف الربنامج الرئيسي اخلامس مليزانية عام والحظت اللجنة رأي احملكمة القوالحظت اللجنة رأي احملكمة الق -٥٣٥٣
. .  يورو عن املبلغ الالزم للوفاء بالتكاليف اإلضافية للمباين املؤقتة          يورو عن املبلغ الالزم للوفاء بالتكاليف اإلضافية للمباين املؤقتة         ٢٠٠٢٠٠  ٠٠٠٠٠٠سـيكون يف حدود مقدار يقل بنحو        سـيكون يف حدود مقدار يقل بنحو        

خاصة وأن دورة   خاصة وأن دورة   والحظت اللجنة أن دعوة اجلمعية إىل االنعقاد فقط إلصدار اإلذن بتلك النفقات لن تكون مربرة                والحظت اللجنة أن دعوة اجلمعية إىل االنعقاد فقط إلصدار اإلذن بتلك النفقات لن تكون مربرة                
لذلك تتوقع اللجنة أن تسعى احملكمة إىل استيعاب التكاليف         لذلك تتوقع اللجنة أن تسعى احملكمة إىل استيعاب التكاليف           ..اسـتثنائية للجمعية ستكون يف حد ذاهتا أهبظ كلفة        اسـتثنائية للجمعية ستكون يف حد ذاهتا أهبظ كلفة        

اإلضافية يف إطار امليزانية احلالية مع االعتراف بأنه يف حالة ظروف استثنائية وغري متوقعة كهذه رمبا يغدو ضروريا                   اإلضافية يف إطار امليزانية احلالية مع االعتراف بأنه يف حالة ظروف استثنائية وغري متوقعة كهذه رمبا يغدو ضرورياً                  
وسوف تقوم اللجنة باستعراض أي مصاريف يف دورهتا        وسوف تقوم اللجنة باستعراض أي مصاريف يف دورهتا        . . ٢٠٠٦٢٠٠٦خلامس لسنة   خلامس لسنة   تكـبد عجز يف الربنامج الرئيسي ا      تكـبد عجز يف الربنامج الرئيسي ا      

. . ٢٠٠٦٢٠٠٦املقبلة وهي تتوقع من احملكمة أن تبقيها هي واجلمعية على علم بالتكاليف اإلضافية اليت تتكبد خالل عام                  املقبلة وهي تتوقع من احملكمة أن تبقيها هي واجلمعية على علم بالتكاليف اإلضافية اليت تتكبد خالل عام                  
 ..ة املقبلةة املقبلة وما بعده إلدراجها يف مقترحات امليزاني وما بعده إلدراجها يف مقترحات امليزاني٢٠٠٦٢٠٠٦وأخريا  طلبت اللجنة تكاليف إضافية بالنسبة لعام وأخرياً طلبت اللجنة تكاليف إضافية بالنسبة لعام 

 
 اخلطة االستراتيجية للمحكمةاخلطة االستراتيجية للمحكمة -دالدال
 
 عملية التخطيط االستراتيجيعملية التخطيط االستراتيجي -١١
 
 اســتمعت اللجــنة إىل عــرض للــتقرير عــن اخلطــة االســتراتيجية لــلمحكمة       اســتمعت اللجــنة إىل عــرض للــتقرير عــن اخلطــة االســتراتيجية لــلمحكمة        -٥٤٥٤

(ICC-ASP/5/CBF.1/5) . .            والحظـت احملكمـة بأن اخلطة االستراتيجية ص ممت بوصفها خطة مشتركة وشاملة            والحظـت احملكمـة بأن اخلطة االستراتيجية ُصممت بوصفها خطة مشتركة وشاملة
وسوف ت طع م اخلطة، عند االقتضاء، كما يف حالة مكتب املدعي          وسوف ُتطّعم اخلطة، عند االقتضاء، كما يف حالة مكتب املدعي          . . نشطتها بالكامل نشطتها بالكامل خاصة باحملكمة تغطي جمموعة أ    خاصة باحملكمة تغطي جمموعة أ    

وتشتمل اخلطة على بيان بالرسالة املناطة      وتشتمل اخلطة على بيان بالرسالة املناطة      . . العـام، باستراتيجيات خاصة هبذا اجلهاز متوافقة مع اخلطة االستراتيجية         العـام، باستراتيجيات خاصة هبذا اجلهاز متوافقة مع اخلطة االستراتيجية         
النسبة لكل هدف مع تبيان     النسبة لكل هدف مع تبيان     وت حدد اخلطة أهدافا  أو إجراءات حمددة ب      وُتحدد اخلطة أهدافاً أو إجراءات حمددة ب      . . وعـلى ثالثـة أهداف استراتيجية مترابطة      وعـلى ثالثـة أهداف استراتيجية مترابطة      

 ..الفارق بني األهداف اليت ست نجز يف غضون سنة إىل ثالث سنوات واألهداف األطول أجال الفارق بني األهداف اليت سُتنجز يف غضون سنة إىل ثالث سنوات واألهداف األطول أجالً
 
وأثنـت اللجـنة عـلى احملكمة على عرضها املتعلق بالتقدم احملرز صوب وضع الصيغة النهائية للخطة                 وأثنـت اللجـنة عـلى احملكمة على عرضها املتعلق بالتقدم احملرز صوب وضع الصيغة النهائية للخطة                  -٥٥٥٥

 جوهريا  على مدار السنة املاضية وأن هذا العمل  جوهرياً على مدار السنة املاضية وأن هذا العمل والحظت أن احملكمة حققت تقدما     والحظت أن احملكمة حققت تقدماً    . . االستراتيجية األوىل للمحكمة  االستراتيجية األوىل للمحكمة  
واتفقت اللجنة مع الرأي القائل بأن      واتفقت اللجنة مع الرأي القائل بأن      . . يستجيب استجابة فعلية لتوصيات اللجنة ذاهتا الصادرة يف الدورات السابقة         يستجيب استجابة فعلية لتوصيات اللجنة ذاهتا الصادرة يف الدورات السابقة         

وشددت، يف هذا الصدد، على أنه ينبغي للمحكمة وشددت، يف هذا الصدد، على أنه ينبغي للمحكمة   ..اخلطة ينبغي أن توفر أساسا  جيدا  لتوجيه وضبط أنشطة احملكمةاخلطة ينبغي أن توفر أساساً جيداً لتوجيه وضبط أنشطة احملكمة
 ..تتكف ل جبعل ميزانيتها السنوية وآحاد أ طر األداء اخلاصة باملوظفني ت حدد شكل اخلطة االستراتيجيةتتكفّل جبعل ميزانيتها السنوية وآحاد أُطر األداء اخلاصة باملوظفني ُتحدد شكل اخلطة االستراتيجيةأن أن 
 
واتفقـت اللجنة مع احملكمة يف الرأي القائل أنه من األساسي بقاء ملكية اخلطة االستراتيجية حكرا  على                 واتفقـت اللجنة مع احملكمة يف الرأي القائل أنه من األساسي بقاء ملكية اخلطة االستراتيجية حكراً على                  -٥٦٥٦

دها أن ت جري احملكمة حوارا  مع اللجنة واجلمعية دها أن ُتجري احملكمة حواراً مع اللجنة واجلمعية  ورحبت باملقولة اليت مفا ورحبت باملقولة اليت مفا..احملكمة وأن حتظى بدعم الدول األطرافاحملكمة وأن حتظى بدعم الدول األطراف
 ..وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن مشروع اخلطة االستراتيجية يف جمرى السنةوأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن مشروع اخلطة االستراتيجية يف جمرى السنة

 
) ) منوذج لإلدارة العامة  منوذج لإلدارة العامة   ( (٣٣واتفقت اللجنة مع الرأي القائل بأن التدابري املتسمة باألولوية احملددة يف اهلدف             واتفقت اللجنة مع الرأي القائل بأن التدابري املتسمة باألولوية احملددة يف اهلدف              -٥٧٥٧

حملكمة االنضباط امليزانوي الصارم والرقابة وتسعى لالرتقاء بإنتاجية موظفيها         حملكمة االنضباط امليزانوي الصارم والرقابة وتسعى لالرتقاء بإنتاجية موظفيها         ينبغي أن ينص أيضا  على أن تتوخى ا       ينبغي أن ينص أيضاً على أن تتوخى ا       
ودعت اللجنة احملكمة إىل النظر يف إدراج هذه املفاهيم يف اخلطة أثناء وضع صيغتها              ودعت اللجنة احملكمة إىل النظر يف إدراج هذه املفاهيم يف اخلطة أثناء وضع صيغتها              . . وعملـياهتا إىل أقصـى حد     وعملـياهتا إىل أقصـى حد     

 .. دورهتا املقبلة دورهتا املقبلةوأخريا  قالت اللجنة إهنا تتطلع للمزيد من النظر يف اخلطة االستراتيجية يفوأخرياً قالت اللجنة إهنا تتطلع للمزيد من النظر يف اخلطة االستراتيجية يف. . النهائيةالنهائية
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 منوذج طاقة للمحكمةمنوذج طاقة للمحكمة -٢٢
 
والحظت احملكمة والحظت احملكمة . . (ICC-ASP/5/CBF.1/6)استمعت اللجنة إىل عرض للتقرير عن منوذج طاقة للمحكمة استمعت اللجنة إىل عرض للتقرير عن منوذج طاقة للمحكمة  -٥٨٥٨

احملكمة عن األمل يف أن     احملكمة عن األمل يف أن     وأعربت  وأعربت  . . أن هذا النموذج يتوخى حماكاة وحساب املوارد والنواتج وفقا  الفتراضات شىت          أن هذا النموذج يتوخى حماكاة وحساب املوارد والنواتج وفقاً الفتراضات شىت          
 يف عملية التخطيط واختاذ القرارات خاصة فيما يتعلق باحلجم العام للمحكمة ويف أن يزيد من           يف عملية التخطيط واختاذ القرارات خاصة فيما يتعلق باحلجم العام للمحكمة ويف أن يزيد من          ي ساعد هذا النموذج  ُيساعد هذا النموذج  

ومن شأن  ومن شأن  . . الكفاءة من خالل تعيني اجملاالت اليت تشكو من فائض طاقة فيها مقارنة بغريها من الوحدات التنظيمية               الكفاءة من خالل تعيني اجملاالت اليت تشكو من فائض طاقة فيها مقارنة بغريها من الوحدات التنظيمية               
عب واألجهزة وي عزز عملية امليزنة  عب واألجهزة وُيعزز عملية امليزنة  الـنموذج أن يسـاعد احملكمة على تنسيق طاقة وناتج الوحدات واألقسام والش             الـنموذج أن يسـاعد احملكمة على تنسيق طاقة وناتج الوحدات واألقسام والشُ            

ومن شأن النموذج أن يساعد احملكمة      ومن شأن النموذج أن يساعد احملكمة      . . مبساعدة احملكمة يف تربير الطلبات املتعلقة بامليزانية من حيث النتائج املتوقعة          مبساعدة احملكمة يف تربير الطلبات املتعلقة بامليزانية من حيث النتائج املتوقعة          
). ).  أعاله، يف إطار الفرع جيم      أعاله، يف إطار الفرع جيم     ٣٩٣٩ و  و ٣٣٣٣انظر الفقرتني   انظر الفقرتني   ((أيضا  يف حتديد مستويات التوظيف خبصوص املباين الدائمة         أيضاً يف حتديد مستويات التوظيف خبصوص املباين الدائمة         

تحداث النموذج جبمع معلومات من كافة الوحدات اليت تتألف منها احملكمة وإدماج البيانات اجملمعة على تحداث النموذج جبمع معلومات من كافة الوحدات اليت تتألف منها احملكمة وإدماج البيانات اجملمعة على وقد مت اسوقد مت اس
هـذا الـنحو يف منـوذج يربط مجيع الوظائف بعوامل التبعية اخلاصة هبا وبإجراء عمليات حماكاة بغية تعيني شىت                    هـذا الـنحو يف منـوذج يربط مجيع الوظائف بعوامل التبعية اخلاصة هبا وبإجراء عمليات حماكاة بغية تعيني شىت                    

 ..إمكانيات املزج بني املوارد والنواتج على مدى إطار زمين بعينهإمكانيات املزج بني املوارد والنواتج على مدى إطار زمين بعينه
 
. . وأحاطـت اللجنة علما  مع االهتمام بالتقدم الذي أحرزته احملكمة يف استحداث منوذج طاقة للمحكمة              وأحاطـت اللجنة علماً مع االهتمام بالتقدم الذي أحرزته احملكمة يف استحداث منوذج طاقة للمحكمة               -٥٩٥٩

 ..وشجعت احملكمة على إمتام عملها املتعلق هبذا النموذج وقررت تقييم النموذج تقييما  دقيقا  يف دورهتا املقبلةوشجعت احملكمة على إمتام عملها املتعلق هبذا النموذج وقررت تقييم النموذج تقييماً دقيقاً يف دورهتا املقبلة
 
 تقارير أخرىتقارير أخرى -هاءهاء
 
 اب املدعي العاماب املدعي العامشروط خدمة وتعويض املدعي العام ونوشروط خدمة وتعويض املدعي العام ونو -١١
 
كـان معروضـا  على اللجنة التقرير املتعلق بشروط خـدمة وتعويض املدعي العام ونواب املدعي العام                كـان معروضـاً على اللجنة التقرير املتعلق بشروط خـدمة وتعويض املدعي العام ونواب املدعي العام                 -٦٠٦٠

(ICC-ASP/5/CBF.1/2) . .     من نظام روما األساسي اليت تنص على وجوب أن ت حدد            من نظام روما األساسي اليت تنص على وجوب أن ُتحدد           ٤٩٤٩وأشارت اللجنة إىل املادة     وأشارت اللجنة إىل املادة 
ني للمحكمة، والحظت أن اجلمعية اعتمدت شروط خدمة        ني للمحكمة، والحظت أن اجلمعية اعتمدت شروط خدمة        اجلمعـية املرتبات وبدالت ومصاريف املوظفني املنتخب      اجلمعـية املرتبات وبدالت ومصاريف املوظفني املنتخب      

بيد أن  بيد أن  . . ))٦((حمددة خاصة بالقضاة وقررت وجوب أن يعي ن املسجل برتبة أمني عام مساعد ألغراض شروط اخلدمة              حمددة خاصة بالقضاة وقررت وجوب أن يعّين املسجل برتبة أمني عام مساعد ألغراض شروط اخلدمة              
 وجتري معاملتهم على     وجتري معاملتهم على    ٤٩٤٩اجلمعية مل حتدد حىت اآلن شروط خدمة املدعي العام ونواب املدعي العام مبوجب املادة               اجلمعية مل حتدد حىت اآلن شروط خدمة املدعي العام ونواب املدعي العام مبوجب املادة               

بوصفهم وكيل األمني العام ومساعد األمني العام على التوايل، باالستناد إىل فقرة مستكملة حباشية              بوصفهم وكيل األمني العام ومساعد األمني العام على التوايل، باالستناد إىل فقرة مستكملة حباشية              أسـاس مؤقت    أسـاس مؤقت    
بيد أن اللجنة تفهم أنه مل توضع حىت هذه الساعة ترتيبات خاصة هبؤالء بيد أن اللجنة تفهم أنه مل توضع حىت هذه الساعة ترتيبات خاصة هبؤالء   ))٧((واردة يف ميزانـية الفـترة املالية األوىل       واردة يف ميزانـية الفـترة املالية األوىل       

اذ التدبري املالئم يف دورهتا املقبلة لتحديد شروط        اذ التدبري املالئم يف دورهتا املقبلة لتحديد شروط        وتـبعا لذلك أوصت اللجنة بأن تتكفل اجلمعية باخت        وتـبعا لذلك أوصت اللجنة بأن تتكفل اجلمعية باخت        . . املسـؤولني املسـؤولني 
 ..٤٩٤٩خدمة املدعي العام ونواب املدعي العام مبوجب املادة خدمة املدعي العام ونواب املدعي العام مبوجب املادة 

 
أوال ، بوسع اجلمعية أوالً، بوسع اجلمعية . . والحظت اللجنة أن هناك فيما يبدو ثالثة خيارات مالئمة على األقل متاحة للجمعيةوالحظت اللجنة أن هناك فيما يبدو ثالثة خيارات مالئمة على األقل متاحة للجمعية -٦١٦١

. . م برتبة وكيل األمني العام ومساعد األمني العام على التوايل    م برتبة وكيل األمني العام ومساعد األمني العام على التوايل    أن ت قـرر تأكيد تعيني املدعي العام ونواب املدعي العا         أن ُتقـرر تأكيد تعيني املدعي العام ونواب املدعي العا         

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

  . من املنطوق على التوايل٢٧، املرفق والفقرة ICC-ASP/3/Res.3، القرار )ICC-ASP/3/25منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٤
/  أيلول١٠-٣ جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك، الوثائق الرمسية )٧(

 من الوثيقة املذكورة ٥٥تبدأ الفقرة . ١٤، احلاشية ٥٥، اجلزء الثالث، الفقرة )ICC-ASP/1/3منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٢سبتمرب 
هذه الرتبة : " يف حد ذاهتا على ما يلي١٤وتنص احلاشية  ...". ١٤ا املكتب أن يشمل املدعي العام برتبة وكيل لألمني العامومن شأن هذ: "كما يلي

 ".اخلاصة باملدعي العام مبينة ألغراض التوضيح ودون املساس باملناقشات اليت جتري مستقبال  حول هذا املوضوع
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ثالثا ، بوسع اجلمعية أن تعتمد     ثالثاً، بوسع اجلمعية أن تعتمد     . . ثانـيا ، ميكـن للجمعية أن تطبق ترتيبات مماثلة شبيهة مبا تطبقه احملاكم املخصصة             ثانـياً، ميكـن للجمعية أن تطبق ترتيبات مماثلة شبيهة مبا تطبقه احملاكم املخصصة             
 هذا اخليار    هذا اخليار   وإذا ما اعتمدت اجلمعية   وإذا ما اعتمدت اجلمعية   . . ICC-ASP/3//12شـروط اخلدمـة اليت تقترحها احملكمة يف املرفق الثاين من            شـروط اخلدمـة اليت تقترحها احملكمة يف املرفق الثاين من            

الثالـث فإن اللجنة تعتقد أنه يتعني على اجلمعية النظر يف مستوى األجرة اليت ت دفع للمدعي العام ولنواب املدعي                   الثالـث فإن اللجنة تعتقد أنه يتعني على اجلمعية النظر يف مستوى األجرة اليت ُتدفع للمدعي العام ولنواب املدعي                   
والحظت اللجنة أن نظام روما األساسي مينح املدعي العام مسؤوليات موسعة وأن النهوض بتلك املسؤوليات               والحظت اللجنة أن نظام روما األساسي مينح املدعي العام مسؤوليات موسعة وأن النهوض بتلك املسؤوليات               ..العامالعام

وعلى هذا النحو رمبا يكون من األنسب أن ت دفع للمدعي العام أجرة وعلى هذا النحو رمبا يكون من األنسب أن ُتدفع للمدعي العام أجرة . . احملكمةاحملكمةي عترب عامال  من أهم العوامل يف جناح        ُيعترب عامالً من أهم العوامل يف جناح        
 يف املائة من  يف املائة من ٧٥٧٥تضاهي أجرة القضاة بدال  من أجرة أدىن من ذلك وأن ت حدد أجرة نواب املدعي العام عند مستوى تضاهي أجرة القضاة بدالً من أجرة أدىن من ذلك وأن ُتحدد أجرة نواب املدعي العام عند مستوى 

 ..تلك األجرةتلك األجرة
 

ملالئم أو الضروري تطبيق    ملالئم أو الضروري تطبيق     من ا   من ا  ٤٩٤٩وأخـريا  الحظـت اللجـنة أنه يف غياب مقرر سابق يف إطار املادة               وأخـرياً الحظـت اللجـنة أنه يف غياب مقرر سابق يف إطار املادة                -٦٢٦٢
الترتيـبات املـتعلقة باملرتبات واملعاشات التقاعدية هلؤالء املسؤولني على أساس رجعي يعود إىل بداية تعيينهم يف                 الترتيـبات املـتعلقة باملرتبات واملعاشات التقاعدية هلؤالء املسؤولني على أساس رجعي يعود إىل بداية تعيينهم يف                 

 سيتسب ب يف احلد  الفعلي من       سيتسّبب يف احلّد الفعلي من      ٤٩٤٩وبدون هذا اإلجراء الرجعي فإن التأخري يف اعتماد مقرر مبوجب املادة            وبدون هذا اإلجراء الرجعي فإن التأخري يف اعتماد مقرر مبوجب املادة            . . اخلدمـة اخلدمـة 
 ..احة هلؤالء املسؤولنياحة هلؤالء املسؤولنياملعاشات التقاعدية املتاملعاشات التقاعدية املت

 
ورجـت اللجـنة من املسجل أن يوايف اللجنة يف دورهتا املقبلة بتقديرات مالية ختص األجور اليت ت دفع                  ورجـت اللجـنة من املسجل أن يوايف اللجنة يف دورهتا املقبلة بتقديرات مالية ختص األجور اليت ُتدفع                   -٦٣٦٣

واتفقت اللجنة على أن توفري مثل واتفقت اللجنة على أن توفري مثل . . لـلمدعي العام ولنواب املدعي العام وفقا  لكل خيار من اخليارات احملددة أعاله      لـلمدعي العام ولنواب املدعي العام وفقاً لكل خيار من اخليارات احملددة أعاله      
 .. اجلمعية يف مداوالهتا اجلمعية يف مداوالهتاهذه املعلومات من شأنه أن يساعدهذه املعلومات من شأنه أن يساعد

 
 نظام املعاشات التقاعدية للقضاةنظام املعاشات التقاعدية للقضاة -٢٢
 
ــاة       -٦٤٦٤ ــتقاعدية للقض ــات ال ــنظام املعاش ــتعلق ب ــتقرير امل ــلماً بال ــنة ع ــت اللج ــاة      أحاط ــتقاعدية للقض ــات ال ــنظام املعاش ــتعلق ب ــتقرير امل ــلما  بال ــنة ع ــت اللج  أحاط

(ICC-ASP/5/CBF.1/8)                الذي بني أن نظام املعاشات التقاعدية للقضاة ال ميكن أن ي دار من قبل الصندوق املشترك                 الذي بني أن نظام املعاشات التقاعدية للقضاة ال ميكن أن ُيدار من قبل الصندوق املشترك 
واتفقت اللجنة على أن ت عيد النظر يف قضية جهة خارجية تتكفل           واتفقت اللجنة على أن ُتعيد النظر يف قضية جهة خارجية تتكفل           . . ظفي األمم املتحدة  ظفي األمم املتحدة  للمعاشـات الـتقاعدية ملو    للمعاشـات الـتقاعدية ملو    

باملعاشـات الـتقاعدية يف أعقاب إهناء العطاء الصادر عن احملكمة لتعيني مؤم ن قادر على الوفاء مبقتضيات نظام                  باملعاشـات الـتقاعدية يف أعقاب إهناء العطاء الصادر عن احملكمة لتعيني مؤمِّن قادر على الوفاء مبقتضيات نظام                  
 ..املعاشات التقاعديةاملعاشات التقاعدية

 
 أن ت نعم اللجنة     أن ُتنعم اللجنة    ICC-ASP/4/Res.9قرارها  قرارها   من    من   ٧٧ و  و ٦٦والحظـت اللجنة أن اجلمعية قررت يف الفقرتني         والحظـت اللجنة أن اجلمعية قررت يف الفقرتني          -٦٥٦٥

وقد أجرت اللجنة مناقشة أولية بشأن القضايا اليت وقد أجرت اللجنة مناقشة أولية بشأن القضايا اليت . . الـنظر يف قضـية نظام املعاشات التقاعدية املطبق على القضاة   الـنظر يف قضـية نظام املعاشات التقاعدية املطبق على القضاة   
ولتسريع خطى نظرها طلبت إىل املسجل أن ي قدم تقريرا  إضافيا  إىل           ولتسريع خطى نظرها طلبت إىل املسجل أن ُيقدم تقريراً إضافياً إىل           . . تنطوي عليها االستجابة الفعالة لقرار اجلمعية     تنطوي عليها االستجابة الفعالة لقرار اجلمعية     

واملفروض يف التقرير أن يوفر معلومات فيما يتعلق بإمكانيات السماح للقضاة بأن خيتاروا             واملفروض يف التقرير أن يوفر معلومات فيما يتعلق بإمكانيات السماح للقضاة بأن خيتاروا             . . ة املقبلة للجنة  ة املقبلة للجنة  الـدور الـدور 
وينبغي للتقرير أن يتضمن مقارنة مالية لنظام املعاشات التقاعدية         وينبغي للتقرير أن يتضمن مقارنة مالية لنظام املعاشات التقاعدية         . . صندوقا  توج ه إليه اشتراكاهتم املتعلقة باملعاشات     صندوقاً توّجه إليه اشتراكاهتم املتعلقة باملعاشات     
 يف املائة من     يف املائة من    ١٦,٥١٦,٥ أو    أو   ١٢,٥١٢,٥اشات التقاعدية بالنسبة للقضاة عند      اشات التقاعدية بالنسبة للقضاة عند      الـراهن باخليار املتمثل يف احلد من مستوى املع        الـراهن باخليار املتمثل يف احلد من مستوى املع        

فمثل هذا اخليار اإلضايف من شأنه أن يتيح للجمعية النظر يف اآلثار املالية املترتبة على               فمثل هذا اخليار اإلضايف من شأنه أن يتيح للجمعية النظر يف اآلثار املالية املترتبة على               . . مسـتوى األجـور النهائية    مسـتوى األجـور النهائية    
ك كنسبة  ك كنسبة  منـوذج للمعاشات التقاعدية يقوم على أساس مبدأ تلقي القضاة ملعاشات تتماشى مع اختصاصاهتم وذل              منـوذج للمعاشات التقاعدية يقوم على أساس مبدأ تلقي القضاة ملعاشات تتماشى مع اختصاصاهتم وذل              

ورأت اللجنة أن توفري معاش تقاعدي كامل لقاء تسع         ورأت اللجنة أن توفري معاش تقاعدي كامل لقاء تسع         . . معيـنة من جمموع ما كانوا يتلقونه خالل حياهتم العملية         معيـنة من جمموع ما كانوا يتلقونه خالل حياهتم العملية         
سنوات من اخلدمة يتيح للقضاة مستوى دخل من املعاش التقاعدي يكون مشطا  وال يتمشى مع املعاشات التقاعدية      سنوات من اخلدمة يتيح للقضاة مستوى دخل من املعاش التقاعدي يكون مشطاً وال يتمشى مع املعاشات التقاعدية      

 يف نظام املعاشات التقاعدية من شأنه أن يطبق فقط على            يف نظام املعاشات التقاعدية من شأنه أن يطبق فقط على           وسل مت بأن أي تغيري   وسلّمت بأن أي تغيري   . . املـتاحة لسـائر موظفي احملكمة     املـتاحة لسـائر موظفي احملكمة     
 ..القضاة الذين ينتخبون بعد اعتماد اجلمعية ألي قرارالقضاة الذين ينتخبون بعد اعتماد اجلمعية ألي قرار
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وأخـريا  رجت اللجنة من املقرر أن يدرج يف تقريره معلومات عن نظم املعاشات التقاعدية املطبقة على                 وأخـرياً رجت اللجنة من املقرر أن يدرج يف تقريره معلومات عن نظم املعاشات التقاعدية املطبقة على                  -٦٦٦٦
ستنساب حتديد معاشات تقاعدية ت سددها احملكمة      ستنساب حتديد معاشات تقاعدية ُتسددها احملكمة      القضـاة يف احملاكم الدولية األخرى وأن ي سدي مشورته بشأن ا          القضـاة يف احملاكم الدولية األخرى وأن ُيسدي مشورته بشأن ا          

وقررت اللجنة أن تعود إىل هذه القضية يف وقررت اللجنة أن تعود إىل هذه القضية يف . . آلحاد القضاة على أساس خدمتهم السابقة لدى منظمات دولية أخرى       آلحاد القضاة على أساس خدمتهم السابقة لدى منظمات دولية أخرى       
 ..دورهتا املقبلةدورهتا املقبلة

 
 اآلثار املترتبة على تغيري الفترة املاليةاآلثار املترتبة على تغيري الفترة املالية -٣٣
 
-ICC)املترتبة على تغيري السنة املالية للمحكمة       املترتبة على تغيري السنة املالية للمحكمة       أحاطـت اللجـنـة عـلما  بالتقريـر املتعلق باآلثـار          أحاطـت اللجـنـة عـلماً بالتقريـر املتعلق باآلثـار           -٦٧٦٧

ASP/5/CBF.1/7) . .              ومل تر  ومل تر  . . ))٨((وأشـارت إىل أهنا نظرت يف مسألة فترة السنة املالية بشكل مفصل يف دورهتا الثالثة              وأشـارت إىل أهنا نظرت يف مسألة فترة السنة املالية بشكل مفصل يف دورهتا الثالثة
وتبعا  لذلك أوصت اللجنة بأن تضع      وتبعاً لذلك أوصت اللجنة بأن تضع      . . اللجـنة أي سـبب يدعوها للحياد عن املشورة اليت قدمتها يف ذلك الوقت             اللجـنة أي سـبب يدعوها للحياد عن املشورة اليت قدمتها يف ذلك الوقت             

 اعتبارها، إن هي رغبت يف إعادة النظر يف هذه القضية، التوصيات الصادرة عن اللجنة يف التقرير املتعلق                 اعتبارها، إن هي رغبت يف إعادة النظر يف هذه القضية، التوصيات الصادرة عن اللجنة يف التقرير املتعلق                اجلمعية يف اجلمعية يف 
 ..بأعمال دورهتا الثالثة واملشورة املسداة من احملكمة اليت يتضمنها هذا التقريربأعمال دورهتا الثالثة واملشورة املسداة من احملكمة اليت يتضمنها هذا التقرير

 
 مسائل أخرىمسائل أخرى -واوواو
 
 مكتب املراجع الداخلي للحساباتمكتب املراجع الداخلي للحسابات -١١
 
 باملراجع الداخلي للحسابات وتلقي آخر ما استجد من معلومات خبصوص            باملراجع الداخلي للحسابات وتلقي آخر ما استجد من معلومات خبصوص           رحبت اللجنة بفرصة االلتقاء   رحبت اللجنة بفرصة االلتقاء    ٦٨٦٨

وذك رت اللجنة بأن التقرير الصادر عن دورهتا اخلامسة قد الحظ احلاجة إىل أن ي تاح للمراجع الداخلي وذكّرت اللجنة بأن التقرير الصادر عن دورهتا اخلامسة قد الحظ احلاجة إىل أن ُيتاح للمراجع الداخلي . . عمل مكتبهعمل مكتبه
 اليت يطلبها يف     اليت يطلبها يف    للحسـابات سبيل الوصول يف مجيع األوقات إىل املسؤولني التابعني للمحكمة وأن يتلقى املعلومات             للحسـابات سبيل الوصول يف مجيع األوقات إىل املسؤولني التابعني للمحكمة وأن يتلقى املعلومات             

ومع أن اللجنة مرتاحة لسماع بعض التحسينات اليت سجلت إال أهنا تظل قلقة من أن بعض                ومع أن اللجنة مرتاحة لسماع بعض التحسينات اليت سجلت إال أهنا تظل قلقة من أن بعض                . . الوقـت املناسـب   الوقـت املناسـب   
اجملـاالت تشكو من انعدام الوثائق الثبوتية لتدوين ما ي تخذ من قرارات ولتوفري اإلمكانيات املالئمة إلجراء مراجعة   اجملـاالت تشكو من انعدام الوثائق الثبوتية لتدوين ما ُيتخذ من قرارات ولتوفري اإلمكانيات املالئمة إلجراء مراجعة   

غياب الرد احلسن التوقيت يف بعض األمثلة من اجلهات اليت ت راجع           غياب الرد احلسن التوقيت يف بعض األمثلة من اجلهات اليت ُتراجع           ويسـاور اللجنة قلق أيضا  من       ويسـاور اللجنة قلق أيضاً من       . . للحسـابات للحسـابات 
 ..حساباهتا لتسريع خطى عملية مراجعة احلساباتحساباهتا لتسريع خطى عملية مراجعة احلسابات

 
بيد أهنا تظل بيد أهنا تظل . . وعـب رت اللجنة عن ارتياحها بأن جلنة اإلشراف قائمة وتؤدي دور جلنة مراجعة احلسابات  وعـّبرت اللجنة عن ارتياحها بأن جلنة اإلشراف قائمة وتؤدي دور جلنة مراجعة احلسابات   -٦٩٦٩

 .. التنفيذية التنفيذيةقلقة إزاء تشكيلة اللجنة واالفتقار إىل صاحب املصلحة غريقلقة إزاء تشكيلة اللجنة واالفتقار إىل صاحب املصلحة غري
 
واملفروض واملفروض . . وقالت اللجنة إهنا تتطلع لتلقي التقرير السنوي املقبل الصادر عن املراجع الداخلي للحسابات            وقالت اللجنة إهنا تتطلع لتلقي التقرير السنوي املقبل الصادر عن املراجع الداخلي للحسابات             -٧٠٧٠

أن يوجه هذا التقرير إىل الدورة املقبلة للجمعية ومن شأنه أن ميك ن الدول األطراف من احلصول على نظرة فاحصة             أن يوجه هذا التقرير إىل الدورة املقبلة للجمعية ومن شأنه أن ميكّن الدول األطراف من احلصول على نظرة فاحصة             
 وهذا اإلجراء يتفق مع املمارسة العادية الفضلى اليت تتوخاها سائر            وهذا اإلجراء يتفق مع املمارسة العادية الفضلى اليت تتوخاها سائر           ..كمةكمةعـن نوعية اإلدارة اليت ت مارس داخل احمل       عـن نوعية اإلدارة اليت ُتمارس داخل احمل       

 ..املنظمات الدولية فيما خيص مهام املراجعة الداخلية للحساباتاملنظمات الدولية فيما خيص مهام املراجعة الداخلية للحسابات
 
 
 
 
 

                                                            
سبتمرب / أيلول١٠-٦ف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطرا )٨(

 .٢٦-٢٤، الفقرات )ب(٨-ألف-، اجلزء الثاين)ICC-ASP/3/25منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٤
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 تاريخ انعقاد الدورة السابعةتاريخ انعقاد الدورة السابعة -٢٢
 
 ..٢٠٠٦٢٠٠٦وبر وبر أكتأكت/ /  تشرين األول تشرين األول١٣١٣ إىل  إىل ٩٩من من اتفقت اللجنة على أن تعقد دورهتا السابعة يف الهاي يف الفترة اتفقت اللجنة على أن تعقد دورهتا السابعة يف الهاي يف الفترة  -٧١٧١
 
 الوثائقالوثائق -٣٣
 
طلبت اللجنة من احملكمة أن تقدم الوثائق إىل األمانة يف مواعيد حسنة التوقيت، لكي تكفل تعميمها على                 طلبت اللجنة من احملكمة أن تقدم الوثائق إىل األمانة يف مواعيد حسنة التوقيت، لكي تكفل تعميمها على                  -٧٢٧٢

 ..اللجنة يف غضون أسابيع ثالثة على األقل سابقة على دوراهتااللجنة يف غضون أسابيع ثالثة على األقل سابقة على دوراهتا
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 املرفق األول

 *حالة تسديد االشتراكات
جمموع 

االشتراكات 
 غري املسددة

 االشتراكات
غري املسددة عن 

 ٢٠٠٦عام 

متحصالت 
االشتراكات عن 

 ٢٠٠٦عام 

االشتراكات 
املقررة لعام 
٢٠٠٦ 

االشتراكات غري 
املسددة عن 
 السنوات السابقة

متحصالت 
 السنوات السابقة

االشتراكات 
املقررة للسنوات 

 السابقة
 الدول األطراف

 ١ أفغانستان ٥ ٢٦٦ ٥ ٢٦٦ - ٣ ١٩٩ - ٣ ١٩٩ ٣ ١٩٩
 ٢ ألبانيا ١٣ ٤٣٦ ١٣ ٤٣٦ - ٧ ٩٩٦ - ٧ ٩٩٦ ٧ ٩٩٦
 ٣ أندورا ١٤ ٨٧٣ ١٤ ٨٧٣ - ٧ ٩٩٦ - ٧ ٩٩٦ ٧ ٩٩٦

 ٤ أنتيغوا وبربودا ٨ ٦٧٧ ٨ ٦٧٧ - ٤ ٧٩٨ ٤ ٨١٤ - -
 ٥ األرجنتني ٢ ٩٩٩ ٩٧٨ ١ ٦٧٨ ٢٠٦ ١ ٣٢١ ٧٧٢ ١ ٥٢٨ ٨٩٣ - ١ ٥٢٨ ٨٩٣ ٢ ٨٥٠ ٦٦٥

 ٦ سترالياأ ٤ ٩٥٥ ٩٥٣ ٤ ٩٥٥ ٩٥٣ - ٢ ٥٤٦ ٠٢٢ ٢ ٥٤٦ ٠٢٢ - -
 ٧ النمسا ٢ ٧١٦ ٧٩٧ ٢ ٧١٦ ٧٩٧ - ١ ٣٧٣ ٧٦٥ ١ ٣٧٣ ٧٦٥ - -
 ٨ بربادوس ٢٨ ٢٤٨ ٢٨ ٢٤٨ - ١٥ ٩٩٣ ١٥ ٩٣٣ - -

 ٩ بلجيكا ٣ ٣٥٠ ٤٢٩ ٣ ٣٥٠ ٤٢٩ - ١ ٧٠٩ ٦٠٩ - ١ ٧٠٩ ٦٠٩ ١ ٧٠٩ ٦٠٩
 ١٠ بليز ٣ ٠٩٩ ٣ ٠٩٩ - ١ ٥٩٩ ١ ٥٩٩ - -

 ١١ بنن ٦ ١٩٦ ٦ ١٩٦ - ٣ ١٩٩ - ٣ ١٩٩ ٣ ١٩٩
 ١٢ بوليفيا ٢٧ ٢٦٥ ٣ ٠٤٨ ٢٤ ٢١٧ ١٤ ٣٩٣ - ١٤ ٣٩٣ ٣٨ ٦١٠

 ١٣ البوسنة واهلرسك ٩ ٩١٢ ٩ ٩١٢ - ٤ ٧٩٨ ٤ ٧٩٨ - -
 ١٤ بوتسوانا ٣٥ ٩٤٢ ٣٥ ٩٤٢ - ١٩ ١٩١ - ١٩ ١٩١ ١٩ ١٩١
 ١٥ الربازيل ٥ ٢٠٧ ١٠٧ ١ ٤٣٨ ٤٠٢ ٣ ٧٦٨ ٧٠٥ ٢ ٤٣٥ ٦٧٣ - ٢ ٤٣٥ ٦٧٣ ٦ ٢٠٤ ٣٧٨

 ١٦ بلغاريا ٥٠ ١٩٧ ٥٠ ١٩٧ - ٢٧ ١٨٧ ٢٧ ١٨٧ - -
 ١٧ بوركينا فاسو ٣ ٨٦٣ - ٣ ٨٦٣ ٣ ١٩٩ - ٣ ١٩٩ ٧ ٠٦٢
 ١٨ بوروندي ١ ٤٧٤ ٩١ ١ ٣٨٣ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ٢ ٩٨٢
 ١٩ كمبوديا ٦ ١٩٦ ٥ ٥٩٨ ٥٩٨ ٣ ١٩٩ - ٣ ١٩٩ ٣ ٧٩٧

 ٢٠ كندا ٨ ٥٦٠ ٨٩٥ ٨ ٥٦٠ ٨٩٥ - ٤ ٤٩٨ ٧١٩ ٤ ٤٩٨ ٧١٩ - -
 ٢١ مجهورية أفريقيا الوسطى ٣ ٠٩٩ ١ ٥٢٧ ١ ٥٧٢ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ٣ ١٧١
 ٢٢ اكولومبي ٤٩٠ ٣٣٤ ٤٩٠ ٣٣٤ - ٢٤٧ ٨٨٥ ٢٤١ ٩٥٤ ٥ ٩٣١ ٥ ٩٣١
 ٢٣ الكونغو ١ ٨٤٠ - ١ ٨٤٠ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ٤ ٤٣٩
 ٢٤ كوستاريكا ٨٦ ٧٦٦ ١٣ ٩١٣ ٧٢ ٨٥٣ ٤٧ ٩٧٨ - ٤٧ ٩٧٨ ١٢٠ ٨٣١

 ٢٥ كرواتيا ١١٥ ٨٦٧ ١١٥ ٨٦٧ - ٥٩ ١٧٣ ٥٩ ١٧٣ - -
 ٢٦ قربص ١٢٠ ٢١٠ ١٢٠ ٢١٠ - ٦٢ ٣٧١ ٦٢ ٣٧١ - -

 ٢٧ مجهورية الكونغو الدميقراطية ٩ ٩١٢ ٢ ٠٢٦ ٧ ٨٨٦ ٤ ٧٩٨ - ٤ ٧٩٨ ١٢ ٦٨٤
 ٢٨ الدامنرك ٢ ٢٤٤ ٥٨٢ ٢ ٢٤٤ ٥٨٢ - ١ ١٤٨ ٢٦٩ - ١ ١٤٨ ٢٦٩ ١ ١٤٨ ٢٦٩
 ٢٩ جيبويت ٢ ٩٠٢ ٢ ٩٠٢ - ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ١ ٥٩٩
 ٣٠ ينيكادوم ٣ ٠٩٩ ٢ ٩٨٥ ١١٤ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ١ ٧١٣
 ٣١ اجلمهورية الدومينيكية ٢٠ ١٦٥ - ٢٠ ١٦٥ ٥٥ ٩٧٤ - ٥٥ ٩٧٤ ٧٦ ١٣٩
 ٣٢ إكوادور ٦٢ ٥٧٢ ٤٣ ٦١١ ١٨ ٩٦١ ٣٠ ٣٨٦ - ٣٠ ٣٨٦ ٤٩ ٣٤٧

 ٣٣ إستونيا ٣٥ ٩٤٢ ٣٥ ٩٤٢ - ١٩ ١٩١ ١٩ ١٩١ - -
 ٣٤ فيجي ١٢ ٣٩٢ ١٢ ٣٧٥ ١٧ ٦ ٣٩٧ - ٦ ٣٩٧ ٦ ٤١٤

 ٣٥ فنلندا ١ ٦٤٥ ١٥٦ ١ ٦٤٥ ١٥٦ - ٨٥٢ ٤٠٦ ٨٥٢ ٤٠٦ - -
 ٣٦ فرنسا ١٨ ٩٥٩ ٢٠١ ١٨ ٩٥٩ ٢٠١ - ٩ ٦٤٣ ٥٣٩ - ٩ ٦٤٣ ٥٣٩ ٩ ٦٤٣ ٥٣٩
 ٣٧ غابون ٣٠ ٩٧٢ ٢٥ ٣٤٧ ٥ ٦٢٥ ١٤ ٣٩٣ - ١٤ ٣٩٣ ٢٠ ٠١٨
 ٣٨ غامبيا ٣ ٠٩٩ ٣ ٠٩٩ - ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ١ ٥٩٩
 ٣٩ جورجيا ٧ ٦٣٢ - ٧ ٦٣٢ ٤ ٧٩٨ - ٤ ٧٩٨ ١٢ ٤٣٠
 ٤٠ أملانيا ٢٧ ٥٣٢ ٢٥٠ ٢٧ ٥٣٢ ٢٥٠ - ١٣ ٨٥٢ ٧٩٢ ٦ ٨٤٧ ٩٧٧ ٧ ٠٠٤ ٧٩٥ ٧ ٠٠٤ ٧٩٥

 ٤١ غانا ١٣ ٠١٠ ١٣ ٠١٠ - ٦ ٣٩٧ ١٠ ١٢٣ - -
 ٤٢ اليونان ١ ٦٤٨ ٢١٩ ١ ٦٤٨ ٢١٩ - ٨٤٧ ٦٠٨ - ٨٤٧ ٦٠٨ ٨٤٧ ٦٠٨
 ٤٣ غينيا ٨ ٥٨٩ - ٨ ٥٨٩ ٤ ٧٩٨ - ٤ ٧٩٨ ١٣ ٣٨٧
 ٤٤ غيانا ١ ٤٧٤ ١ ٤٧٤ - ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ١ ٥٩٩
 ٤٥ هندوراس ١٥ ٣٣٣ ٨١٢ ١٤ ٥٢١ ٧ ٩٩٦ - ٧ ٩٩٦ ٢٢ ٥١٧

 ٤٦ هنغاريا ٣٨٦ ٨١٩ ٣٨٦ ٨١٩ - ٢٠١ ٥٠٧ ٢٠١ ٥٠٧ - -
 ٤٧ آيسلندا ١٠٤ ٧١٩ ١٠٤ ٧١٩ - ٥٤ ٣٧٥ ٥٤ ٣٧٥ - -
 ٤٨ آيرلندا ١ ٠٥٠ ٢٣٢ ١ ٠٥٠ ٢٣٢ - ٥٥٩ ٧٤١ ٥٥٩ ٧٤١ - -

 ٤٩ طالياإي ١٥ ٢٥١ ٧٨٢ ١٠ ٨٩٠ ٣٣١ ٤ ٣٦١ ٤٥١ ٧ ٨١٢ ٣٨٦ - ٧ ٨١٢ ٣٨٦ ١٢ ١٧٣ ٨٣٧
 ٥٠ األردن ٣٢ ٢٢٧ ٣٢ ٢٢٧ - ١٧ ٥٩٢ - ١٧ ٥٩٢ ١٧ ٥٩٢

 ٥١ كينيا ٧ ٢٥٩ ٧ ٢٥٩ - ١٤ ٣٩٣ ١٤ ٣٩٣ - -
 ٥٢ التفيا ٤٣ ٣٨٣ ٤٣ ٣٨٣ - ٢٣ ٩٨٩ ٢٣ ٩٨٩ - -
 ٥٣ ليسوتو ٣ ٠٩٩ ٣ ٠٩٩ - ١ ٥٩٩ ٣ ١٠٨ - -

 ٥٤ ليبرييا ١ ٤٧٤ - ١ ٤٧٤ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ٣ ٠٧٣
 ٥٥ ليختنشتاين ١٦ ١٠٩ ١٦ ١٠٩ - ٧ ٩٩٦ ٧ ٩٩٦ - -

 .٢٠٠٦أبريل /حىت نيسان*   
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جمموع 

االشتراكات 
 غري املسددة

االشتراكات غري 
املسددة عن عام 

٢٠٠٥ 

متحصالت 
االشتراكات عن 

 ٢٠٠٥عام 

االشتراكات 
املقررة لعام 
٢٠٠٥ 

االشتراكات غري 
املسددة عن 
 السنوات السابقة

متحصالت 
السنوات 
 السابقة

االشتراكات 
قررة للسنوات امل

 السابقة
 الدول األطراف

 ٥٦ ليتوانيا ٦٢ ٧٨١ ٤٩ ٨٨١ ١٢ ٩٠٠ ٣٨ ٣٨٢ - ٣٨ ٣٨٢ ٥١ ٢٨٢
 ٥٧ لكسمربغ ٢٤٠ ٤١٢ ٢٤٠ ٤١٢ - ١٢٣ ١٤٣ - ١٢٣ ١٤٣ ١٢٣ ١٤٣
 ٥٨ مالوي ٣ ٤٧٩ - ٣ ٤٧٩ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ٥ ٠٧٨
 ٥٩ مايل ٦ ١٩٦ ٦ ١٩٦ - ٣ ١٩٩ - ٣ ١٩٩ ٣ ١٩٩
 ٦٠ مالطة ٤١ ٠٤١ ٤١ ٠٤١ - ٢٢ ٣٩٠ -- ٢٢ ٣٩٠ ٢٢ ٣٩٠
 ٦١ جزر مارشال ٣ ٠٩٩ ١ ٤١٦ ١ ٦٨٣ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ٣ ٢٨٢
 ٦٢ موريشيوس ٣٤ ٠٨٠ ٣٤ ٠٨٠ - ١٧ ٥٩٢ - ١٧ ٥٩٢ ١٧ ٥٩٢
 ٦٣ املكسيك - - - ٣ ٠١١ ٤٠٧ - ٣ ٠١١ ٤٠٧ ٣ ٠١١ ٤٠٧
 ٦٤ منغوليا ٣ ٠٩٩ ٣ ٠٩٩ - ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ١ ٥٩٩
 ٦٥ ناميبيا ١٩ ٢٠٧ ١٩ ٢٠٧ - ٩ ٥٩٦ - ٩ ٥٩٦ ٩ ٥٩٦
 ٦٦ ناورو ٣ ٠٩٩ ١ ٧١٦ ١ ٣٨٣ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ٢ ٩٨٢

 ٦٧ هولندا ٥ ٢٦٧ ٦٠٥ ٥ ٢٦٧ ٦٠٥ - ٢ ٧٠٢ ٧٥١ ٢ ٧٠٢ ٧٥٠ - -
 ٦٨ نيوزيلندا ٦٩٧ ٣٦٦ ٦٩٧ ٣٦٦ - ٣٥٣ ٤٣٧ ٣٥٣ ٤٣٧ - -

 ٦٩ النيجر ٣ ٠٩٩ - ٣ ٠٩٩ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ٤ ٦٩٨
 ٧٠ نيجرييا ١٤٤ ٢٨٥ ٨٦ ٣٨٨ ٥٧ ٨٩٧ ٦٧ ١٦٩ - ٦٧ ١٦٩ ١٢٥ ٠٦٦

 ٧١ النرويج ٢ ٠٨٤ ٢١٢ ٢ ٠٨٤ ٢١٢ - ١ ٠٨٥ ٨٩٨ ١ ٠٨٥ ٨٩٨ - -
 ٧٢ بنما ٥٨ ٢٤٧ ٤٠ ٤٦٩ ١٧ ٧٧٨ ٣٠ ٣٨٦ - ٣٠ ٣٨٦ ٤٨ ١٦٤
 ٧٣ باراغواي ٣٩ ٦٥٠ - ٣٩ ٦٥٠ ١٩ ١٩١ - ١٩ ١٩١ ٥٨ ٨٤١
 ٧٤ بريو ٣٠١ ٢٥٣ ٧٣ ٠٦٥ ٢٢٨ ١٨٨ ١٤٧ ١٣٢ - ١٤٧ ١٣٢ ٣٧٥ ٣٢٠

 ٧٥ بولندا ١ ٣٦٧ ٦٢٠ ١ ٣٦٧ ٦٢٠ - ٧٣٧ ٢٥٩ ٧٣٧ ٢٥٩ - -
 ٧٦ الربتغال ١ ٤٥١ ٨٢٦ ١ ٤٥١ ٨٢٦ - ٧٥١ ٦٥٢ ٧٥١ ٦٥٢ - -

 ٧٧ مجهورية كوريا ٥ ٢٣٤ ١٠٦ ٥ ٢٣٤ ١٠٦ - ٢ ٨٧٢ ٢٧١ - ٢ ٨٧٢ ٢٧١ ٢ ٨٧٢ ٢٧١
 ٧٨ رومانيا ١٨٤ ٨١٣ ١٨٤ ٨١٣ - ٩٥ ٩٥٦ ٩٥ ٩٥٦ - -

سانت فنسنت وجزر  ٢ ٩٠٢ ١ ٢٢٠ ١ ٦٨٢ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ٣ ٢٨١
 غرينادين

٧٩ 

 ٨٠ ساموا ٢ ٩٨٠ ٢ ٩٨٠ - ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ١ ٥٩٩
 ٨١ سان مارينو ٨ ٦٧٧ ٨ ٦٧٧ - ٤ ٧٩٨ - ٤ ٧٩٨ ٤ ٧٩٨
 ٨٢ السنغال ١٥ ٤٩١ ١٣ ٨٩٣ ١ ٥٩٨ ٧ ٩٩٦ - ٧ ٩٦٦ ٩ ٥٩٤
صربيا واجلبل  ٥٩ ٤٨٣ ٥٩ ٤٨٣ - ٣٠ ٣٨٦ - ٣٠ ٣٨٦ ٣٠ ٣٨٦

 األسود
٨٣ 

 ٨٤ سرياليون ٣ ٠٩٩ ١ ٩٢٥ ١ ١٧٤ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ٢ ٧٧٣
 ٨٥ سلوفاكيا ١٥٣ ٠٦٣ ١٥٣ ٠٦٣ - ٨١ ٥٦٢ ٨١ ٥٦٢ - -

 ٨٦ سلوفينيا ٢٥٣ ٤٣١ ٢٥٣ ٤٣١ - ١٣١ ١٣٩ - ١٣١ ١٣٩ ١٣١ ١٣٩
 ٨٧ جنوب أفريقيا ٩٧٦ ٨٠٨ ٩٧٦ ٨٠٨ - ٤٦٦ ٩٨٤ ٤٦٦ ٩٨٤ - -

 ٨٨ إسبانيا ٧ ٨٠٩ ٧٩٧ ٧ ٨٠٩ ٧٩٧ - ٤ ٠٣٠ ١٣٦ - ٤ ٠٣٠ ١٣٦ ٤ ٠٣٠ ١٣٦
 ٨٩ السويد ٣ ١١١ ٠٣٣ ٣ ١١١ ٠٣٣ - ١ ٥٩٦ ٠٦٢ ١ ٥٩٦ ٠٦٢ - -

 ٩٠ سويسرا ٣ ٧٥٦ ٠٧٠ ٣ ٧٥٦ ٠٧٠ - ١ ٩١٤ ٣١٤ ١ ٧٨٤ ٧٨٣ ١٢٩ ٥٣١ ١٢٩ ٥٣١
 ٩١ طاجيكستانطاجيكستان ٣ ٠٩٩ ٥٩٤ ٢ ٥٠٥ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ٤ ١٠٤
مجهورية مقدونيا  ١٨ ٥٨٩ ١٨ ٥٨٩ - ٩ ٥٩٦ - ٩ ٥٩٦ ٩ ٥٩٦

اليوغوسالفية 
 السابقة

٩٢ 

 ٩٣  ليشيت-تيمور  ٢ ٩٨٠ ٢ ٩٨٠ - ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ١ ٥٩٩
 ٩٤ ترينيداد وتوباغو ٦٤ ٤٥٣ ٥١ ٢٤٠ ١٣ ٢١٣ ٣٥ ١٨٤ - ٣٥ ١٨٤ ٤٨ ٣٩٧
 ٩٥ أوغندا ١٧ ٩٧١ ٣ ٧٠١ ١٤ ٢٧٠ ٩ ٥٩٦ - ٩ ٥٩٦ ٢٣ ٨٦٦

 ٩٦ اململكة املتحدة ١٨ ٦٢٤ ٠٨٤ ١٨ ٦٢٤ ٠٨٤ - ٩ ٧٩٨ ٦٦٧ ٩ ٧٩٨ ٦٦٧ - -
 ٩٧ مجهورية ترتانيا املتحدة ١٧ ٠٣٦ ١٧ ٠٣٦ - ٩ ٥٩٦ - ٩ ٥٩٦ ٩ ٥٩٦
 ٩٨ أوروغواي ١٦٨ ٦٤١ ٩ ٧٧٨ ١٥٨ ٨٦٣ ٧٦ ٧٦٤ - ٧٦ ٧٦٤ ٢٣٥ ٦٢٧
 ٩٩ فرتويال ٥٥٢ ٩٦٢ ٣٢٠ ٤٠٤ ٢٣٢ ٥٥٨ ٢٧٣ ٤٧٣ - ٢٧٣ ٤٧٣ ٥٠٦ ٠٣١
 ١٠٠ زامبيا ٥ ٨٠٢ ٢ ٦٢٠ ٣ ١٨٢ ٣ ١٩٩ - ٣ ١٩٩ ٦ ٣٨١
 اجملموع           ١٥٠ ٨٥٦ ٥٤٩ ١٤٠ ٤١٨ ٢٠٨ ١٠ ٤٣٨ ٣٤١ ٨٠ ٤١٧ ٢٠٠ ٣٦ ٨٨٦ ٢٢٨ ٤٣ ٥٣٦ ٢١٩ ٥٣ ٩٧٤ ٥٦٠
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 املرفق الثاين
 

 جمموع عدد األشخاص العاملني يف احملكمة
 

 ٢٠٠٦ميزانية عام 
/  نيسان١العدد الفعلي لغاية 

 ٢٠٠٦أبريل 
 

 القضاة املنتخبونالقضاة املنتخبون//املسؤولوناملسؤولون ٢٢ ٢٢
 املوظفون الشاغلون لوظائف ثابتةاملوظفون الشاغلون لوظائف ثابتة ٣٩٠ ٦٢١
 **وظائف قيد تعيني من يشغلهاوظائف قيد تعيني من يشغلها ١٢٠ صفر
 املساعدة املؤقتةاملساعدة املؤقتة ١١٤ ١٠٠
 اخلرباء االستشاريوناخلرباء االستشاريون//املتعاقدوناملتعاقدون ٤٥ ٤٠
 املهنيون الزائروناملهنيون الزائرون//املتدربون الداخليوناملتدربون الداخليون ٣٧ ٦٠
 اجملموعاجملموع ٧٢٨ ٨٤٣

 ٢٠٠٦٢٠٠٦أبريل أبريل // نيسان نيسان٢١٢١*  *  
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 املرفق الثالث
 

 قائمة بالوثائق
 

 جلنة امليزانية واملالية
 

 ICC-ASP/5/CBF.1/L.1 جدول األعمال املؤقت

 ICC-ASP/5/CBF.1/L.2/Rev.1 القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت

 حتديث للمقارنة -تقرير عن املباين الدائمة املقبلة للمحكمة اجلنائية الدولية 
 املالية خليارات اإلسكان

ICC-ASP/5/CBF.1/1 

 ICC-ASP/5/CBF.1/2 م ونواب املدعي العامتقرير عن شروط خدمة وتعويض املدعي العا

تقرير عن تكاليف وفوائد االستعانة مبصادر خارجية ألداء بعض خدمات 
 موظفي األمن

ICC-ASP/5/CBF.1/3 

 ICC-ASP/5/CBF.1/4 ٢٠٠٥تقرير عن األداء الربناجمي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام 

 ICC-ASP/5/CBF.1/5 تقرير عن اخلطة االستراتيجية للمحكمة

 ICC-ASP/5/CBF.1/6 تقرير عن منوذج طاقة للمحكمة

 ICC-ASP/5/CBF.1/7 تقرير عن تغيري السنة املالية للمحكمة

 ICC-ASP/5/CBF.1/8 تقرير عن نظام املعاشات التقاعدية للقضاة

 ICC-ASP/5/CBF.1/9 تقرير عن استثمارات فائض األموال

٢٠٠٦مارس / آذار٣١ة اجلنائية الدولية حىت تقرير عن أداء امليزانية للمحكم ICC-ASP/5/CBF.1/10 

  

تقرير إىل مجعية الدول األطراف عن املباين الدائمة املقبلة للمحكمة اجلنائية 
 خيارات اإلسكان: الدولية

ICC-ASP/4/1 

 ICC-ASP/4/14 تقرير املكتب عن متأخرات الدول األطراف

 ICC-ASP/4/22 عرض املشروع: بال  للمحكمة اجلنائية الدوليةتقرير عن املباين الدائمة مستق

مقارنة مالية : تقرير عن املباين الدائمة املقبلة للمحكمة اجلنائية الدولية
 خليارات اإلسكان

ICC-ASP/4/23 

 ICC-ASP/4/INF.2 تقرير عن املباين املؤقتة

 العام مشروع يتعلق بشروط خدمة وتعويض املدعي العام ونواب املدعي
 للمحكمة اجلنائية الدولية

ICC-ASP/3/12 annex II 
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 *٢٠٠٦أكتوبر /تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا السابعة املعقودة يف تشرين األول )ب(

 

 الفقرات الصفحة
 احملتويات

 -أوال ..........................................................................................مقدمة   ٢٧٧

  -ألف افتتاح الدورة وانتخاب أعضاء املكتب وإقرار جـدول األعمـال ٧-١ ٢٧٧

  -باء ................................................................مشاركة املراقبني ٨ ٢٧٩

  -جيم ......................................................بيان ممثل الدولة املضيفة ٩ ٢٧٩

 -ثانيا .........النظر يف القضايا املدرجة على جدول أعمال اللجنة يف دورهتا السابعة  ٢٧٩

  -ألف .......................................................استعراض القضايا املالية  ٢٧٩

   ...............................................حالة تسديد االشتراكات -١ ١٠ ٢٧٩

   ................................الدول املتأخرة عن تسديد اشتراكاهتا -٢ ٢١-١١ ٢٨٠

  -باء .....................................................تقارير مراجعة احلسابات  ٢٨٣

٢٨٣  
- 

/  كانون الثاين١لفترة من  البيانات املالية املتعلقة باحملكمة ل-١
 ...........................٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١ينايـر إىل 

  

٢٨٣  
٢٤-٢٢ 

 البيانات املالية املتعلقة بالصندوق االستئماين للضحايا للفترة من -٢
 ......٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١ينايـر إىل / كانون الثاين١

  

   .......................... املراجعة الداخلية للحساباتتقرير مكتب -٣ ٢٧-٢٥ ٢٨٣

  -جيم ..........................................خلطط اإلستراتيجية للمحكمة ا  ٢٨٤

   ......................................... اخلطة اإلستراتيجية للمحكمة -١ ٣٠-٢٨ ٢٨٤

   ...........................................ة للتوعيةاخلطة اإلستراتيجي  -٢  ٣٢-٣١ ٢٨٤

    .........اخلطة اإلستراتيجية لتكنولوجيات املعلومات واالتصال -٣  ٣٥-٣٣ ٢٨٥

   ....................................................  منوذج طاقة احملكمة-٤  ٣٧-٣٦ ٢٨٦

  -دال ..................................................................مسائل امليزانية   ٢٨٦

٢٨٦  
٤٢-٣٨ 

 ٣١ حىت تاريخ ٢٠٠٦     بيانات األداء املايل مليزانية عام -١
 ..................................................................أغسطس  /آب

  

   ............. ٢٠٠٧ناجمية املقترحة لعام       النظر يف امليزانية الرب-٢ ٨٢-٤٣ ٢٨٧

   ........................................توصيات ذات طابع عام  )       أ( ٥٢-٤٨ ٢٨٨

   ...........عرض امليزانية وامليزنة القائمة على أساس النتائج �      �١ ٥٠-٤٨ ٢٨٨

 ــــــــــ
  .Corr.1 وICC-ASP/5/23وثيقة سبق صدوره بوصفه ال         *       
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   ............................) التضخم(التكاليف احملددة مسبقا  �      �٢ ٥١ ٢٨٩

   ....................................................عملية التصنيف �      �٣ ٥٢ ٢٨٩

   ..........................التوصيات املتصلة بالربامج الرئيسية )      ب(  ٢٩٠

٢٩٠  
٥٦-٥٣ 

 هيئة الرئاسة �اهليئة القضائية : الربنامج الرئيسي األول� �١
 ..................................................................والدوائر  

  

   .....................مكتب املدعي العام : الربنامج الرئيسي الثاين�  �٢ ٦٩-٥٧ ٢٩١

   .............................قلم احملكمة : الربنامج الرئيسي الثالث�  �٣ ٨٢-٧٠ ٢٩٣

   .........أمانة مجعية الدول األطراف : الربنامج الرئيسي الرابع�  �٤ ٨٣ ٢٩٥

   ........االستثمار يف مباين احملكمة : الربنامج الرئيسي اخلامس�  �٥ ٨٤ ٢٩٦

   ..............................       نظام املعاشات التقاعدية للقضاة -٣ ٩٦-٨٥ ٢٩٦

   ...إعادة التوطني بعد إنتهاء اخلدمة :      شروط خدمة القضاة-٤ ١٠٠-٩٧ ٢٩٩

       شروط خدمة وتعويض املدعي العام ونواب املدعي  العـام-٥  ١٠٧ -١٠١ ٣٠٠

  -هاء .........................................................أماكن عمل  احملكمة   ٣٠٢

   .......................................................      املباين الدائمة -١ ١١٥ -١٠٨ ٣٠٢

   ........................................................      املباين املؤقتة -٢ ١٢١ -١١٦ ٣٠٣

  -واو ..................................................................تقارير أخرى   ٣٠٥

٣٠٥  
 
١٢٣ -١٢٢ 

     معايري طلبات الوصول إىل الصندوق االستئماين لتمكني     -١
 أقل البلدان منوا  وبلدان نامية أخرى من االشتراك فـي 

 ...................................................    أعمال اجلمعية 

  

    .............................    تعيني مراجع خارجي للحسابات -٢ ١٢٤ ٣٠٥

   .....................................    الطابع التنظيمي للمحكمة -٣ ١٢٥ ٣٠٥

  -زاي مسائل أخرى  ٣٠٦

   ........................ لسرياليون    العالقة مع احملكمة اخلاصة-١ ١٢٧  -١٢٦ ٣٠٦

   ...............................................   االجتماعات املقبلة -٢ ١٣٢ -١٢٨ ٣٠٦

   .....................................   حسن توقيت تقدمي الوثائق -٣ ١٣٣ ٣٠٧

 املرفقات 

 -األول ......................................................................................قائمة الوثائق  ٣٠٨

 -الثاين .....................٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣حىت  حالة تسديد االشتراكات ٣١٠

 -الثالث  .....................اآلثار املترتبة يف امليزانية على تنفيذ توصيات جلنة امليزانية واملالية  ٣١٢
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 مقدمة -أوال

 افتتاح الدورة وانتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال -ألف

إىل االنعقاد وفقا للمقرر الذي اختذته مجعية الدول ") اللجنة("د عيت الدورة السابعة للجنة امليزانية واملالية  -١
وقد . ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣ملعقودة يف يف اجللسة العامة الرابعة لدورهتا الرابعة ا") اجلمعية("األطراف 

وألقت نائبة . ، عشر جلسات٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣ إىل ٩تضمنت الدورة، اليت عقدت يف الفترة من 
 .رئيس احملكمة، السيدة أكوا كوينيهيا، كلمة ترحيب يف اجللسة االفتتاحية للدورة

رئيسا للدورة السابعة كما انتخبت السيدة ) استراليا(دوتون وانتخبت اللجنة بتوافق اآلراء السيد دافيد  -٢
اململكة املتحدة (وعينت اللجنة أيضا السيد بيتر لوفيل . نائبا للرئيس هلذه الدورة) سلوفاكيا(إيلينا سوبكوفا 

وبينما . سوناقشت اللجنة معايري انتخاب الرئيس ونائب الرئي. مقررا للدورة) لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
رأى بعض األعضاء أنه ينبغي إيالء االعتبار للتناوب اجلغرايف عند انتخاب رئيس اللجنة، رأى آخرون أن املعيار 

ووافقت اللجنة على مواصلة املمارسة غري الرمسية . الوحيد الذي ينبغي أن يكون موضعا لالعتبار هو اجلدارة
 .لتناوب منصب نائب الرئيس سنويا

السيد  اخلدمات املوضوعية للجنة، وعمل مديرها بالنيابة") األمانة("ة مجعية الدول األطراف وقدمت أمان -٣
 .رينان فيالسيز أمينا  للجنة

 ):ICC-ASP/5/CBF.2/L.1(وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل  -٤

 .افتتاح الدورة -١

 .انتخاب الرئيس ونائب الرئيس -٢

 .ألعمالإقرار جدول ا -٣

 .مشاركة املراقبني -٤

 .تنظيم العمل -٥

 .الدول املتأخرة يف تسديد اشتراكاهتا -٦

 .٢٠٠٦بيانات األداء املايل مليزانية عام  -٧

 .٢٠٠٧النظر يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  -٨

 .نظام املعاشات التقاعدية للقضاة -٩

 .املدعي العام شروط خدمة وتعويض املدعي العام ونواب  -١٠
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 :تقارير مراجعة احلسابات -١١

 ٣١يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية للفترة من  )أ(
 ؛٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول

 كانون ١البيانات املالية املتعلقة بالصندوق االستئماين للضحايا للفترة من  )ب(
 ؛٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١ ينايـر إىل/الثاين

 .تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات )ج(

 .تعيني املراجع اخلارجي للحسابات -١٢

 :مباين احملكمة -١٣

 املباين الدائمة؛ )أ(

 املباين املؤقتة؛ )ب(

 .اخلطة اإلستراتيجية للمحكمة -١٤

لتأمني مشاركة أقل البلدان منوا   معايري طلب احلصول على موارد من الصندوق االستئماين  -١٥
 .وغريها من البلدان النامية يف أعمال اجلمعية

 .الطبيعة التنظيمية للمحكمة -١٦

 .مسائل أخرى -١٧

 :وحضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم الدورة السابعة للجنة -٥

 )بنن(المربت داه كيندجي  -١

 )استراليا(دافيد دوتون  -٢

 )بوليفيا(باريثيو ادواردو غاياردو أ -٣

 )األردن(غرايبه . فوزي أ -٤

 )مجهورية كوريا( جاي هان �ميونغ  -٥

 )أوغندا(روزيت نريينكيندي كاتونغي  -٦

 )استونيا(جوهاين ليميك  -٧

 )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(بيتر لوفيل  -٨

 )أملانيا(كارل باشكي  -٩

 )وفاكياسل(إيلينا سوبكوفا  -١٠

 )بلجيكا( إيتيان تيلمانز -ميشيل  -١١

 )ايأوروغو(سنتياغو ويرت  -١٢
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والسيد   )أوغندا(ورحبت اللجنة بالعضوين اجلديدين يف اللجنة، السيدة روزيت نريينكيندي كاتونغي  -٦
 ).استونيا(جوهاين ليميك 

هيئة الرئاسة، : لتقدمي التقاريرود عيت أجهزة احملكمة التايل ذكرها إىل املشاركة يف جلسات اللجنة  -٧
 .ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة

 مشاركة املراقبني -باء

. قررت اللجنة قبول الطلب املقد م من التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية لإلدالء ببيان أمام اللجنة -٨
دمها التحالف بشأن العديد من املسائل اليت وأعربت اللجنة عن تقديرها هلذا العرض ورحبت بالنظرة املتعمقة اليت ق

 .تواجهها احملكمة

 بيان ممثل الدولة املضيفة -جيم

أكتوبر، أدىل السفري أدموند / تشرين األول١٢ و١٠ و٩يف اجللسات األوىل والرابعة والسابعة املعقودة يف  -٩
بوزارة اخلارجية اهلولندية، ببيانات نيابة عن ولينشتاين، املدير العام لقوة العمل اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية 

 . فيها القضايا اخلاصة باملباين املؤقتة واملباين الدائمة للمحكمة وتكاليف االحتجازالدولة املضيفة تناول

 النظر يف القضايا املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دورهتا السابعة -ثانيا

 استعراض القضايا املالية -ألف

 يد االشتراكاتحالة تسد -١

). املرفق الثاين (٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣استعرضت اللجنة حالة تسديد االشتراكات حىت  -١٠
 يورو من الفترة ١٢ ٦٤٤ ٢٤١ يورو من الفترات املالية السابقة و ٥ ٩٥٥ ٦٦٦والحظت أنه تبقى ما جمموعه 

ويتضح من احلالة العامة أن هناك حتسنا  . امل دولة سددت اشتراكاهتا بالك٥٣والحظت أيضا أن . ٢٠٠٦املالية 
. ٢٠٠٥منذ الدورة السابقة للجنة واخنفاضا  يف مستوى االشتراكات غري املسددة باملقارنة بنفس الفترة من عام 

ورأت اللجنة مع ذلك أن جمموع املتأخرات ال يزال كبريا  وأنه قد يعر ض التدفق النقدي للخطر إذا أدى ارتفاع 
شاط إىل ختفيض احلاجز النقدي الناشئ عن اإلنفاق بقدر أقل من املبالغ املعتمدة يف امليزانية احلالية مستوى الن

 . وامليزانيات السابقة
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 ل املتأخرة عن تسديد اشتراكاهتاالدو -٢

 طلبات اإلعفاء  املقدمة أثناء الدورة اخلامسة للجمعية

  تنص على أن تقوم جلنة امليزانية ICC-ASP/4/Res.4ار  من القر٤٤أحاطت اللجنة علما  بأن الفقرة  -١١
واملالية بإسداء املشورة جلمعية الدول األطراف قبل بت اجلمعية يف أي طلب من الطلبات املتعلقة باإلعفاء مبقتضى 

 .  من نظام روما األساسي١١٢ من املادة ٨الفقرة 

أكتوبر / تشرين األول٥ للتصويت اعتبارا من وأبلغت األمانة اللجنة بأن مخس دول أصبحت غري مؤهلة -١٢
و سحب الطلب املقدم من . وتلقت اللجنة طلبني لإلعفاء.  هي بوليفيا وغينيا ومالوي والنيجر وهندوراس٢٠٠٦

وقدمت بوليفيا طلبا . هندوراس بعد ذلك حيث سددت هندوراس مبلغا كافيا الستعادة حقوقها يف التصويت
والحظت اللجنة أنه يلزم أن . اعمة ويف وقت ال يسبق دورة اللجنة بشهر على األقللإلعفاء ولكن بدون وثائق د

 يورو فقط الستعادة حقوقها يف التصويت بينما أكدت على ضرورة أن تسدد اشتراكاهتا ٣٨تسدد بوليفيا 
 والدول وإزاء ما سلف، مل تواصل اللجنة النظر يف هذا الطلب ورجت من األمانة أن تبلغ بوليفيا. بالكامل

 باحلد األدىن للمدفوعات اليت يلزم أن تسددها قبل ١١٢ من املادة ٨األطراف الثالث األخرى اخلاضعة للفقرة 
 .الدورة اخلامسة للجمعية

 األهلية للتصويت إذا مل تقدم مدفوعات إضافية ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١ دولة أخرى يف ١١وستفقد  -١٣
وأوصت اللجنة بأن تكفل األمانة إحاطة الدول اليت .  من النظام األساسي١١٢دة  من املا٨لتجنب تطبيق الفقرة 

يناير علما هبذا االحتمال، مبا يف ذلك باملبلغ الكامل /كانون الثاين١من احملتمل أن تفقد حقوقها يف التصويت يف 
 .كل سنة تقوميية بعدة أشهراملستحق عليها وباحلد األدىن الالزم تسديده لتجنب تطبيق املادة عليها قبل هناية 

وطلبت اللجنة إىل األمانة أيضا أن تكفل إدراك أصحاب الطلبات يف املستقبل بأنه يلزم تقدمي املعلومات ذات الصلة 
 .بالكامل لتمكني اللجنة من تقييم الطلبات بوجه مناسب

 اإلجراءات املتعلقة بالنظر يف طلبات اإلعفاء

 من املادة ٨جراءات الواجبة ملعاجلة طلبات اإلعفاء املقدمة مبوجب الفقرة استأنفت اللجنة النظر يف اإل -١٤
الذي ) ICC-ASP/4/Res.4 من القرار ٤٧ إىل ٤٠الفقرات ( من نظام روما األساسي، وفقا ملقرر اجلمعية ١١٢

 .)١(يطلب من اللجنة النظر يف هذه الطلبات

 

 

ـ    ـــــــــــ

 .١٧ إىل ١٤، الفقـرات (ICC-ASP/5/1) عن أعمال دورهتا السادسة تقرير جلنة امليزانية واملالية )١( 
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 وأبلغت األمانة اللجنة بأن الفريق العامل يف نيويورك التابع للمكتب عقد مشاورات من أجل وضع  -١٥
ومل تتمكن اللجنة من تقدمي توصيات بشأن املبادئ . مبادئ توجيهية لتقدمي الوثائق املتعلقة بطلبات اإلعفاء

وقررت . توجيهية اليت قد يقدمها املكتب إىل اجلمعية يف دورهتا اخلامسة لعدم اكتمال تقرير املكتب حىت اآلنال
كما قررت العودة إىل  ICC-ASP/4/Res.4اللجنة مع ذلك النظر يف الدور الذي ينبغي أن تقوم به مبوجب القرار 

 . الذي سيقدمه املكتب والقرارات ذات الصلة للجمعيةهذه املسألة يف دورة قادمة، عند االقتضاء، يف ضوء التقرير

 توقيت تقدمي الطلبات املتعلقة باستعادة حقوق التصويت

ضوء اجلدول الزمين يف  ICC-ASP/4/Res.4 من القرار ٤٤نظرت اللجنة يف اآلثار املترتبة على الفقرة  -١٦
ايل الجتماعات اللجنة بالنظر يف تشرين ويسمح التوقيت احل. املتوقع لالجتماعات املقبلة للجمعية واملكتب

وال يسمح التوقيت احلايل للدولة . أكتوبر من كل عام يف الطلبات املقدمة قبل انعقاد الدورة اجلديدة للجمعية/األول
يناير من السنة بتقدمي طلب الستعادة حقوقها يف / كانون الثاين١الطرف اليت تصبح غري مؤهلة للتصويت يف 

يناير والدورة األوىل / كانون الثاين١ دورة مستأنفة للجمعية أو اجتماع للمكتب يتم عقدمها بني التصويت يف أي
 . للجنة يف تلك السنة

أكتوبر /وال ميكن للدول األطراف أن حتل مشكلة التوقيت بتقدمي طلبات مستقبلية يف تشرين األول -١٧
وأقرت اللجنة بأن املمارسة . يناير من العام املقبل/اين كانون الث١بدعوى احتمال أن تكون غري مؤهلة للتصويت يف 

 من ميثاق ١٩وتشري األحكام ذات الصلة من املادة . اجلارية يف األمم املتحدة هي عدم النظر إىل الطلبات املستقبلية
قدمة من الدول إىل الطلبات امل) املتماثلة يف الواقع( من نظام روما األساسي ١١٢ من املادة ٨األمم املتحدة والفقرة 

وال ". عدم الدفع ناشئ عن أسباب ال قبل للدول الطرف هبا"املتأخرة عن تسديد اشتراكاهتا وتتطلب االقتناع بأن 
يبدو ممكنا أن تعاد حقوق التصويت لدولة مل تصبح بعد غري مؤهلة للتصويت، وتشك اللجنة يف إمكان القول سلفا 

 .ال قبل هلا هبابأن الدولة مل تسدد اشتراكاهتا ألسباب 

 :   وحبثت اللجنة عدة خيارات قد ترغب اجلمعية يف النظر فيها -١٨

 كانون ١قد تعترف اجلمعية بأن الدول األطراف اليت تصبح غري مؤهلة للتصويت يف  )أ(
يناير من كل عام ليست لديها الفرصة لتقدمي طلبات لإلعفاء قبل الدورة األوىل للجنة يف /الثاين

خذ األمم املتحدة هبذه املمارسة حيث تنظر اجلمعية العامة عادة يف طلبات اإلعفاء تأ. (كل عام
 ).مرة واحدة فقط كل عام

قد تعدل اجلمعية اجلدول الزمين لالجتماعات لضمان اجتماع اللجنة قبل أي دورة مستأنفة  )ب(
إىل يناير وتشك اللجنة يف إمكان حتقيق ذلك ألن تقدمي دورة اللجنة من أبريل . للجمعية

وترغب اللجنة يف االحتفاظ بدورهتا اليت تعقد يف الفترة . سيعرقل األعمـال األخـرى للجنة
مايو ألهنا تقع قبل دورة امليزانية اليت تعقد يف /مارس ومنتصف أيار/الواقعة بني منتصف آذار

يت تعقب أكتوبر بستة أشهر تقريبا وتتيح الوقت الكايف لألعمال التحضريية ال/تشرين األول
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وسيؤدي ترحيل الدورات املستأنفة للجمعية إىل وقت الحق الجتماع . الدورة السابقة للجمعية
أبريل إىل عدم اتساق دورات اجلمعية مع املوعد احملدد النتخاب القضاة يف /اللجنة يف نيسان

 ).   مارس/حيث تبدأ خدمة القضاة يف آذار(بعض األعوام 

 .ت اإلعفاء الناشئة يف هذه احلالة دون احلصول على مشورة اللجنةقد تنظر اجلمعية يف طلبا )ج(

للدورات املستأنفة للجمعية اليت تعقد هبا ) ج(وترى اللجنة أن احلل األكثر واقعية هو استخدام اخليار  -١٩
يما يتعلق بأن الدول لن تتاح هلا الفرصة لتقدمي طلبات ف)) أ(كما ورد يف اخليار (انتخابات رئيسية مع االعتراف 

يناير والدورة األوىل للجنة /بالدورات األخرى للجمعية أو اجتماعات املكتب اليت تعقد يف الفترة بني كانون الثاين
 .يف كل عام

 املعلومات الداعمة

والحظت اللجنة أن . نظرت اللجنة يف مسألة املبادئ التوجيهية لتقدمي املعلومات الداعمة لطلبات اإلعفاء -٢٠
وال تعتقد .  ICC-ASP/4/Res.4 من القرار  ٤٢دمت بعض التوجيهات بشأن املسألة الواردة يف الفقرة اجلمعية ق

اللجنة أنه ميكن حتديد املعلومات اليت جيب تقدميها دعما لطلبات اإلعفاء بالتفصيل الختالف الظروف املؤدية إىل 
ت اللجنة على ضرورة تقدمي مجيع املعلومات ووافق. عدم قدرة الدولة على تسديد اشتراكاهتا من حالة إىل أخرى

 من املادة ٨ذات الصلة الداعمة لعدم قدرة الدولة على الدفع نتيجة ألسباب ال قبل هلا فيها واعترفت بأن الفقرة 
وأوصت اللجنة بأن ختطر األمانة .  من النظام األساسي تنص على معيار صارم الستعادة حقوق التصويت١١٢

 ترغب يف تقدمي طلبات لإلعفاء بضرورة تقدمي وثائق كافية لدعم ادعاء عدم القدرة على الدفع  الدول األطراف اليت
 .ألسباب ال قبل هلا فيها

 خطط الدفع

 �ناقشت اللجنة الفائدة املرجوة من خطط الدفع الطوعية ووافقت على ضرورة أن تشري هذه اخلطط  -٢١
وينبغي أن تتضمن خطط الدفع جدوال زمنيا لدفع . الة مجيع متأخراهتا إىل التزام الدولة بإز-وبالتايل شروط تنفيذها

املتأخرات يف أقل قدر ممكن من السنوات مع الوفاء يف نفس الوقت باالشتراكات السنوية املستحقة أثناء تنفيذ 
ة األجل للدفع ويف املرحلة احلالية من حياة احملكمة، مل تتراكم املتأخرات بالقدر الالزم لوجود خطط طويل. اخلطة

وتوصي اللجنة بأن تقدم األمانة . وشددت اللجنة على ضرورة أن تتجنب الدول تراكم قدر كبري من املتأخرات
وأخريا، تالحظ اللجنة أنه ال  .للجمعية، عن طريق اللجنة، تقريرا سنويا خلطط الدفع القائمة، وأداء هذه اخلطط

 من ٨ القرارات املتعلقة باستعادة حقوق التصويت مبوجب الفقرة ينبغي أن يؤثر تقدمي أو تنفيذ خطة الدفع على
 . من النظام األساسي١١٢املادة 
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 تقارير مراجعة احلسابات -باء

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية املتعلقة باحملكمة للفترة من  -١

 ٣١ينايـر إىل / كانون الثاين١ االستئماين للضحايا للفترة من البيانات املالية املتعلقة بالصندوق -٢
 ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول

أبلغ املراجع اخلارجي للحسابات اللجنة يف معرض تقدمي تقريريه املعنيني بالبيانات املالية املتعلقة باحملكمة  -٢٢
بأنه قد (ICC-ASP/5/3) وق االستئماين للضحايا  والبيانات املالية املتعلقة بالصند (ICC-ASP/5/2) اجلنائية الدولية

تبني من مراجعة احلسابات عدم وجود عيوب أو أخطاء مادية وأن البيانات املالية تقدم املوقف املايل لكل من 
وأعرب املراجع اخلارجي للحسابات عن . احملكمة والصندوق االستئماين للضحايا يف الفترة املعنية بصورة صحيحة

وأضاف أنه يرغب بوجه خاص يف تسليط الضوء . ن تقدمي رأي  بدون حتفظ بشأن حسابات احملكمةسروره إلمكا
 من البيانات املالية املتعلقة باحملكمة وطلب إىل احملكمة أن تعني أغلبية من املمثلني اخلارجيني ٧على التوصية 

نة بأن احملكمة تنظر حاليا يف كيفية تأمني وأبلغ املسجل اللج. املستقلني يف جلنة مراجعة احلسابات اجلاري تشكيلها
 .خدمات املرشحني املناسبني من اخلارج

وأوصت اللجنة بأن . وأعربت اللجنة عن تقديرها جلودة التقريرين ورحبت برأي املراجعة بدون حتفظ -٢٣
. ة تنفيذها بالكاملتوافق اجلمعية على التوصيات الواردة يف تقريري املراجع اخلارجي للحسابات وبأن تكفل احملكم

ووافقت اللجنة بوجه خاص على ضرورة إنشاء وتعزيز جلنة مراجعة احلسابات التابعة للمحكمة بتعيني أغلبية من 
   . املمثلني اخلارجيني املستقلني هبا وحثت احملكمة على القيام بذلك بدون تأخري

 التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات السابقة ورأت اللجنة أيضا أن إضافة جدول إىل التقارير املقبلة يبني -٢٤
 .  سيكون أداة مفيدة لكل من اللجنة واجلمعية

 تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات  -٣

نظرت اللجنة يف تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات بشأن أنشطة هذا املكتب يف السنة املاضية  -٢٥
. اليت أرسلت إىل مراجع احلسابات ردا على تقارير املراجعة السابقة) مسيةاملذكرات غري الر(ويف ردود اإلدارة 

وبينما أعربت اللجنة عـن ارتياحها الضطالع مكتب املراجعة الداخلية للحسابات مبهامه بالكامل حاليا على 
الذي تولد لديها هو النحو الذي أكدته مراجعة النظراء اليت قام هبا املكتب الوطين ملراجعة احلسابات فإن االنطباع 

أن العالقة بني احملكمة ومكتب املراجعة الداخلية للحسابات ليست على ما يرام لعدم فهم كل من اجلانبني لدور 
  .  املراجعة الداخلية للحسابات

ويبدو على موظفي احملكمة عموما عدم االرتياح حلق والتزام املراجع الداخلي للحسابات بإبالغ اللجنة  -٢٦
وال ينبغي للمراجع الداخلي . ية باستنتاجاته الرئيسية وتفضيلهم أن يكون املكتب جهازا للرقابة الداخلية فقطواجلمع
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للحسابات، من ناحية أخرى، أن يكتفي باكتشاف املخالفات وتقصي مواطن الضعف يف اجلهاز اإلداري ولكن 
 .ألداء الشامل للمحكمةينبغي له أيضا أن يسعى جديا، باالشتراك مع اإلدارة، إىل حتسني ا

وشعرت اللجنة بالتوتر القائم يف العالقة بني مراجع احلسابات واإلدارة ولكنها حثت كال اجلانبني على  -٢٧
و تدعى جلنة املراجعة الداخلية للحسابات التابعة للمحكمة خاصة . العمل على فهم دور الطرف اآلخر بوجه أفضل

ساعد املبادرة بتعيني اخلرباء اخلارجيني يف جلنة املراجعة الداخلية للحسابات وست. إىل العمل على حتقيق هذا اهلدف
 .   على حتقيق هذا اهلدف

 خلطط اإلستراتيجية للمحكمة ا -جيم

 اخلطة اإلستراتيجية للمحكمة -١

ورحبت اللجنة باستكمال اخلطة اليت . (ICC-ASP/5/6)نظرت اللجنة يف اخلطة اإلستراتيجية للمحكمة  -٢٨
واستمعت . توفر إطارا واجتاها مشتركا ألنشطة احملكمة الرامية إىل الوفاء بالتوقعات من نظام روما األساسيس

اللجنة أيضا إىل العرض املوجز الذي قدمه املدعي العام ألنشطة مكتب املدعي العام واخلطة اإلستراتيجية للمكتب 
  .واإلسهام الذي يقدمه املكتب يف اخلطة الشاملة للمحكمة

مثل املشاريع املتعلقة بالتوعية وبتكنولوجيات املعلومات (وأحاطت اللجنة علما بتحقيق بعض األهداف  -٢٩
 ٢٠٠٧وأحاطت اللجنة علما أيضا بالربط بني اخلطة وميزانية عام . وبأهنا سترتب آثارا على امليزانية) واالتصال

خذ ما سلف يف االعتبار، أقرت اللجنة بضرورة أن ت بقي ومع أ. وتتوقع املزيد من التطوير هلذا اجملال يف املسقبل
 . احملكمة اخلطة قيد االستعراض املنتظم لتعكس التغريات يف االفتراضات وغري ذلك من الظروف

      .وأعربت اللجنة عن رغبتها يف مواصلة النظر يف هذا املوضوع يف الدورات القادمة -٣٠

 اخلطة اإلستراتيجية للتوعية -٢

  واستفادت من العرض الق يم الذي قدمته  (ICC-ASP/5/12)ظرت اللجنة يف اخلطة اإلستراتيجية للتوعيةن -٣١
احملكمة، الذي أعطى بيانات تفصيلية شاملـة للنهج وقنوات االتصال اليت تعتزم احملكمة االعتماد عليها يف احلاالت 

ورأت اللجنة أنه ميكن االستفادة من التقرير . وعيةاملختلفة من أجل ضمان الوفاء بواليتها احلامسة يف جمال الت
واستمر مع ذلك شعورها بالقلق لعدم وجود نظام . والعرض بوجه خاص عند النظر يف اجلوانب املالية ذات الصلة

وعلى . واضح لتحديد مستويات وحجم االلتزام املطلوب للجمهور املستهدف أو أي إجراء لتقييم ما مت اجنازه
بيعة احلامسة هلذه املهمة واهتمام الدول واألطراف األخرى املعنية فقد رأت اللجنة أن من احملتمل أن الرغم من الط

 .يؤدي عدم القيام مبا سلف إىل آثار مالية كبرية يف املستقبل

وحثت اللجنة احملكمة على مواصلة تدقيق خطتها وأعربت عن رغبتها يف مواصلة إطالعها على   -٣٢
 . التطورات
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 طة اإلستراتيجية لتكنولوجيات املعلومات واالتصالاخل -٣

أقرت مجعية الدول األطراف، يف دورهتا الرابعة، توصية مراجع احلسابات اخلارجي وجلنة امليزانية واملالية  -٣٣
وترد . بأن تضع احملكمة إستراتيجية لتكنولوجيات املعلومات واالتصال تتوافق مع األهداف األساسية اليت تتوخاها

 .ICC-ASP/5/7تراتيجية احملكمة يف الوثيقة إس

" مؤسسة إلكترونية"ومن املالمح الرئيسية للخطة اإلستراتيجية الشاملة للمحكمة أن تتحول احملكمة إىل  -٣٤
وتقدم اخلطة اإلستراتيجية . وللمحكمة برنامج طموح لتحقيق هذا اهلدف. توفر مستوى عاليا من أمن املعلومات

ورحبت اللجنة بالفرصة املتاحة هلا  لالطالع مباشرة على العمل . ٢٠١٠روع حىت هناية عام برنامج عمل لكل مش
وال يرجع السبب الرئيسي لقلقها إىل الربنامج يف حد ذاته ولكن إىل أسلوب . اجلاري يف بعض هذه التكنولوجيات
علومات واالتصال يف النظام املايل وال تعاجل مشاريع تكنولوجيات امل. الربامج/الترخيص املايل ومراقبة املشاريع

للمشروع ولكن على أساس املتطلبات من املوارد يف " املدى العمري"والقواعد املالية ويف عملية امليزنة على أساس 
وسيعادل بل سيجاوز االستثمار يف تكنولوجيات املعلومات واالتصال على األرجح . كل سنة من السنوات املالية

ر٥ حاليا SAP-ERPويتجاوز االستثمار يف نظام . ئمة وسيمثل التزاما ماليا يستغرق عدة سنواتتكاليف املباين الدا
ومن املتوقع أن تستثمر اخلطط احلالية .  مليون يورو ومل يعترب يف أي وقت من األوقات مشروعا استثماريا منفردا ٤

كمة إىل االنتقال إىل نظام يعامل فيه وتوصي اللجنة بأن تسعى احمل. ٢٠١٠ -٢٠٠٦ مليون يورو يف الفترة ٣٧حنو  
كل مشروع أو برنامج رئيسي من مشاريع أو برامج تكنولوجيات املعلومات واالتصال كربنامج أو برنامج فرعي 
منفصل يف امليزانية، يكون فيه االلتزام املايل مدعما مبربرات رمسية وتقييم لالستثمار وخطة تكون قابلة بعد ذلك 

وسيؤدي أيضا بعض الوجود اخلارجي على املستوى غري التنفيذي يف اجملالس اإلدارية . ليت مت حتقيقهاللرصد للمزايا ا
 .    وجود حتديات كافية وعلى الصرامة يف اختاذ القرارات الرئيسيةعلى للربامج إىل توفري ضمانات للدول األطراف 

 : املالمح اخلاصة هلذه اإلستراتيجية، منها   نوتعرب اللجنة، على الرغم من ذلك القلق، عن سرورها لعدد م -٣٥

إقامة شراكات إستراتيجية مع جهات التزويد باملعدات والربامج احلاسوبية لكفالة احلصول على  )أ(
 أفضل قيمة ملا ينفق من أموال؛

استخدام جمموعات الربامج التجارية القائمة بدال من النظم املعلن عنها اليت يلزم مبالغ كبرية  )ب(
 حديثها؛ لت

االتصال هبيئات قضائية أخرى فيما يتعلق بتطوير النظم املتصلة باحملكمة بغية ختفيض تكاليف  )ج(
 التطوير؛

 وضع اخلطط الالزمة إلدارة املخاطر واستمرار العمل؛ )د(

 .تطوير القدرة على صيانة النظم بالداخل )ه(
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 منوذج طاقة احملكمة -٤

 واستفادت من العرض (ICC-ASP/5/10)قدم بشأن منوذج طاقة احملكمة نظرت اللجنة يف التقرير امل -٣٦
ويقوم النموذج مبحاكاة عدد املوظفني الذين حيتمل االحتياج . التفصيلي للنموذج الذي قدمه موظفون من احملكمة

على وميلك النموذج بوضوح القدرة . إليهم بأعداد معينة من احلاالت والتحقيقات واحملاكمات واالستئنافات
بيد أن اللجنة تعترف بأن عددا . املساعدة يف اختاذ قرارات مستنرية بشأن املسائل املتعلقة بامليزانية وطاقة احملكمة

كبريا من االفتراضات املتعلقة باالحتياجات من املوظفني واخلطوط الزمنية تعتمد إما على افتراضات نظرية لعبء 
وسيلزم لذلك املزيد من العمل ملقارنة . طة مل يتم االضطالع هبا حىت اآلنالعمل مل يتم اختبارها بعد، وإما على أنش

واختبار االحتياجات احلالية واالحتياجات املتوقعة وتدقيق اجملاالت، مثل وفورات احلجم، اليت ميكنها أن تضفي 
 . على النموذج مزيدا من الثقة عما تسمح به الظروف اآلن

ديث معلوماهتا سنويا  بشأن تطور النموذج واستخدامه يف عملية وتعرب اللجنة عن رغبتها يف حت -٣٧
 .التخطيط

 مسائل امليزانية -دال 

 أغسطس/ آب٣١ حىت تاريخ ٢٠٠٦بيانات األداء املايل مليزانية عام  -١

 ٢٠٠٦أغسطس / آب٣١نظـرت اللجنة يف التقريــر املتعلق باألداء املايل للمحكمة حىت تاريخ  -٣٨
(ICC-ASP/5/13)يف املائة ومن املوارد املتصلة باحلاالت ٥٤ر٤حظت أنه مل ينفق من املوارد األساسية سوى  وال 

 ١٤أغسطس، مما ترتب عليه نقص مسقط يف اإلنفاق بلغ جمموعه حنو / آب٣١ يف املائة حىت تاريخ ٣٦ر٦سوى 
باالستناد إىل (يف املائة  ٨٣ يف حدود ٢٠٠٦ويتوقع أن يكون معدل التنفيذ الشامل لعام . ٢٠٠٦مليون يورو عام 

 ). مليون يورو٨٠ر٤ مليون يورو من ميزانية مبلغها ٦٧إنفاق يقارب 

 وظيفة من أصل ٤٤١أغسطس يف / آب٣١وعلى صعيد التوظيف، متثل عدد الوظائف املشغولة حىت  -٣٩
، مت اإلعالن ١٨٣ومن أصل الوظائف الشاغرة الـ ).  يف املائة٢٩ر٣مبعدل شغور مقداره ( وظيفة معتمدة ٦٢٤
وأ بلغت اللجنة بأن عدم شغل الوظائف .  وظيفة أخرى تتصل مبحاكمة ثانية٢٥ وظيفة على حني مجدت ٣٥عن 

مجيعها نتج عنه اعتماد أكرب على املساعدة املؤقتة العامة وعلى اخلرباء االستشاريني ويف كلتا احلالتني هناك شطط 
 .كبري يف اإلنفاق

مايو / قامت على أساس افتراض حماكمتني تبدآن يف شهري أيار٢٠٠٦نية عام وبينت احملكمة أن ميزا -٤٠
 ماليني يورو يف شعبة الضحايا والدفاع ٩لكن كال االفتراضني مل يتحققا فأسفرا عن وفورات مبقدار . يوليه/ومتوز

ك بلغت الوفورات  مليون يورو على صعيد اهليئة القضائية ومكتب املدعي العام، بذل٧ر٩وشعبة خدمات احملكمة، و
 مليون يورو فحسب يفيد بأن هناك ١٤وكون إسقاطات احملكمة تبني وفرا  مبقدار .  مليون يورو١٧ما جمموعه حنو 

 ماليني يورو يف جماالت أخرى ويثري السؤال املتعلق مبعرفة ما إذا كان بوسع احملكمة ٣جتاوزا  يف اإلنفاق مبلغه حنو 
 .ا لو انعقدت احملاكمتان كما كان متوقعا أن تبقى يف حدود ميزانيتها فيم
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، مسألة ٢٠٠٤وأشارت اللجنة إىل أن مراجع احلسابات اخلارجي طرح، يف تقريره بشأن نفقات عام  -٤١
كما أن اللجنة قد ارتأت، يف تقريرها عن أعمال دورهتا اخلامسة، أن الرقابة . )٢ (ختطيط امليزانية ومراقبتها ورصدها

 .)٣ ( ستتحقق من خالل التوافق األوثق بني السند املعتمد واملسؤولية امليزانويةاملالية املتزايدة

والحظت اللجنة أن منط النقص امللحوظ يف اإلنفاق من جانب احملكمة متواصل، وأشارت إىل أن معدل  -٤٢
فاق راجع يف شطر وتبينت اللجنة أن نقص اإلن. ٢٠٠٥ يف املائة عام ٨٣ و٢٠٠٤ يف املائة عام ٨٢التنفيذ متثل يف 

كبري منه إىل أن االفتراضات املعلنة املتعلقة بامليزانية مل تتحقق بالنسبة ألي من الفترات املالية الثالث، وقدرت حقيقة 
ومع ذلك، هذا يعين أن قرارات اختذت . أن احملكمة مل تسع إلنفاق املبالغ املتاحة اليت مل تكن تعتقد أن إنفاقها الزم

إىل العناية اليت ت توخى عادة يف املسائل املالية، وأن احللول والقرارات ميكن أن ال ختضع للمستوى على أساس يفتقر 
وأعربت اللجنة عن قلقها، باإلضافة إىل ذلك، من أن جانبا  ال بأس به من . من الصرامة املتوقع يف مسائل امليزانية

عالوة على ذلك، أعربت . دون مربر أيا  كان نوعهالنفقات قد بذل يف أواخر السنة وحذرت احملكمة من اإلنفاق 
 .اللجنة عن قلقها أيضا  بصدد اإلنفاق الزائد يف جمال املساعدة املؤقتة العامة والسفر واخلرباء االستشاريني

 ٢٠٠٧النظر يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  -٢

، اليت تغطي املصاريف ٢٠٠٧مليزانية لعام استمعت اللجنة إىل عرض عام قدمته احملكمة عن تقديرات ا -٤٣
 .األساسية والتكاليف ذات الصلة باحلاالت وجماالت النمو الرئيسية يف امليزانية

وشددت احملكمة على أن نسبة كبرية من النمو الشامل يف األرقام هي انعكاس للقرارات اليت ات خذت  -٤٤
أما النمو الزائد على ذلك املستوى فقد  . نة يف السنة السابقةوأقرهتا مجعية الدول األطراف كجزء من عملية امليز

 .اقتصر على التكاليف ذات الصلة باحلاالت وسجل منو صفري يف النفقات األساسية املقترحة

واستنادا  . ٢٠٠٧وقامت امليزانية على أساس االفتراض القائل بأن حماكمة واحدة فقط ستجري خالل عام  -٤٥
 وسيتم متويل ٢٠٠٧ مل يطلب لعام ٢٠٠٦فإن جانبا  من املوارد اليت أدرجت يف ميزانية عام إىل ذلك االفتراض، 

 .ذلك اجلانب من صندوق الطوارئ إن لزمت احلاجة يف حالة إجراء حماكمة ثانية

 

 

ـ    ــــــــــــ

،   (ICC-ASP/4/9) ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين ١البيانات املالية عن الفترة من  )٢( 
 .٥٢ -١٨وبوجه خاص الفقرات   

 الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة،   )٣( 
 ،  (ICC-ASP/4/32)منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول ٣ �نوفمرب / تشرين الثاين٢٨الهاي،  
 .٢٨ و ١٤-١٢، الفقرات )باء (٦ � باء � اجلزء الثاين 
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وعرض املدعي العام امليزانية املقترحة الشاملة ملكتب املدعي العام وشدد على أن هذه امليزانية قد جرى  -٤٦
وقد استهدف املكتب االضطالع بأربعة من أصل مخسة . إعدادها وفق ما يتالءم واخلطة االستراتيجية للمحكمة

وإذا ما بوشر أي حتقيق جديد غري التحقيقات الثالثة اجلارية .  وبإجراء حماكمة واحدة٢٠٠٧يقات خالل عام حتق
. راهنا  فسيتم تطبيق منوذج أساسه التداول يف استخدام املوارد للتقليل إىل أدىن حد ممكن من احلاجة ملوارد إضافية

عت امليزانية املقترحة للحصول على موارد إضافية يف ذلك اجملال ويعترب التعاون مع الدول أمرا  ذا أمهية حامسة وقد س
ويعترب التعاون أساسيا  خالل كامل دورة عمل احملكمة، خاصة فيما يتعلق باالعتقال واالحتجاز وإعادة . الرئيسي

ثري كبري وشددت احملكمة، يف هذا الصدد، على أن مدى التعاون الذي تبديه الدول له تأ. التوطني ومحاية الشهود
 واألعوام املقبلة وأن املرجتى من االستثمار يف تأمني التعاون الفعال أن حيد من التكاليف يف ٢٠٠٧على ميزانية عام 

 .األجلني املتوسط والطويل

وبينت احملكمة أن جانبا من املوارد اإلضافية املطلوبة اقتضته األحكام األخرية الصادرة عن الدوائر، مما  -٤٧
ليات إضافية على عاتق مكتب املدعي العام، واقتضته كذلك احلدود الزمنية الصارمة والقصرية األجل ألقى مبسؤو

 .اليت تفرضها القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات والئحة احملكمة

 توصيات ذات طابع عام )أ(

 عرض امليزانية وامليزنة القائمة على أساس النتائج ��١

 عرض امليزانية من وضوح وبالترتيب الذي مت توخيه يف إعداد وثيقة امليزانية رحبت اللجنة مبا يتميز به -٤٨
وأعربت اللجنة مع ذلك عن . املقترحة ذاهتا، فالحظت التحسن املتواصل الذي شهده عمل احملكمة يف ذلك اجملال

 مبيزانية ٢٠٠٧لعام ففي كل برنامج وبرنامج فرعي قورنت مقترحات امليزانية . قلقها إزاء عمومية النهج املتوخى
، ٢٠٠٥ اليت وضعت على النحو الذي يفي بافتراضات حجم العمل كما هي واردة يف صائفة عام ٢٠٠٦عام 

 كانت تشكو من نقص اإلنفاق ٢٠٠٦ونتيجة لذلك فإن ميزانية عام . وهي افتراضات حتققت بشكل جزئي فقط
كذلك فإن الشطر الكبري من التعليق تناول . ٢٠٠٧عام وال ميكن لذلك اعتبارها خط أساس سليما  للنظر يف ميزانية 

وقررت اللجنة توخي هنج تفاعلي إزاء احملكمة ملعاجلة هذه املسألة . فقط النمو املشهود بدال  من تربير امليزانية ككل
 .ابريل/إما يف الفترة ما بني الدورات أو يف دورهتا لشهر نيسان

 مع ربط ٢٠٠٦ بالتنفيذ املسقط لعام ٢٠٠٧يف مقارنة ميزانية عام وهناك هنج كان يفضل إتباعه ويتمثل  -٤٩
 الذي تتوخاه احملكمة SAPوسلمت اللجنة بأن نظام ختطيط املوارد يف املؤسسة . الزيادات يف افتراضات عبء العمل

 ٤٠تبلغ حنو بيد أن هذا النهج من شأنه أن يربز فرقا  ينطوي على زيادة . ليس متطورا  بالشكل الكايف لذلك الغرض
 .٢٠٠٧ وميزانية عام ٢٠٠٦يف املائة ما بني التنفيذ املسقط لعام 
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. )٤ (وأشارت اللجنة إىل التعليقات اليت أبدهتا التقارير السابقة بشأن مسألة امليزنة القائمة على أساس النتائج -٥٠
 .ة، يظل التقدم احملرز بطيئا وبالرغم من بعض التحس نات اإلضافية، فيما خيص االرتباط باخلطة االستراتيجي

 )التضخم(التكاليف احملددة مسبقا   ��٢

ال متلك احملكمة " حمددة مسبقا " مليون يورو مقترح بوصفه تكاليف ٩ر١٧الحظت اللجنة أن ما جمموعه  -٥١
 ما يلزم للوفاء وفيما سلمت اللجنة باحلاجة إىل توفري. السيطرة عليها أو هي ناشئة عن قرارات سابقة اختذهتا اجلمعية
، واملعاشات التقاعدية للقضاة، واملباين املؤقتة ٢٠٠٥بالتكاليف املتزايدة املتعلقة بالوظائف اليت اعتمدت يف عام 

واعتبارا  لنموذج .  مليون يورو للتضخم١ر٤٩ومرافق االحتجاز، أوصت اللجنة بعدم املوافقة على ختصيص مبلغ 
ت الشواغر ارتفاعا  فاق ما هو مسقط قالت اللجنة إهنا تعتقد أن تزايد معدالت نقص اإلنفاق املنتظم وارتفاع معدال

 .٢٠٠٦األجور ميكن استيعابه يف نطاق مستويات التكاليف املتصلة باملوظفني لعام 

 عملية التصنيف �٣ �

 ١٨٥ ٠٠٠ وأهنا اقترحت ٢٠٠٧الحظت اللجنة أن احملكمة تعتزم إجراء عملية إعادة تصنيف يف عام  -٥٢
 يورو يف الربنامج ٢٠٠ ٠٠٠ يورو يف الربنامـج الرئيسـي الثاين و٩٨ ٠٠٠يورو يف الربنامـج الرئيسي األول و

وعلى حني . الرئيسي الثالث لتغطية الزيادات يف التكاليف الناشئة عن عمليات إعادة تصنيف الوظائف برفع رتبها
ملرونة فيما خيص ترفيع رتب بعض الوظائف يف إطار وافقت اللجنة على أن من املفروض أن تتاح للمحكمة بعض ا

فترات امليزانية إال  أهنا أعربت عن قلقها إزاء إمكان أن يكون هناك ضغط يستخدم من أجل إعادة تصنيف رتب 
وعربت اللجنة جمد دا  عن رأيها القائل بأن عملية إعادة . الوظائف وذلك كأداة لترقية بعض األفراد أو جملازاهتم

وأوصت . ف تربر فقط يف احلاالت اليت حيدث فيها تغيري جوهري يف املهام واملسؤوليات امللقاة على العاتقالتصني
اللجنـة بعدم املوافقة على إعـادة تصنيف أي من الوظائف رهنا  بدراسة كاملة للنهج الذي تقترحه احملكمة، مبا يف 

. ابريل اليت تعقدها اللجنة/ري هذه الدراسة يف دورة نيسانذلك التربير املقدم لكل وظيفة يقترح إعادة تصنيفها، وجت
ابريل على إعادة التصنيف حيثما تعتقد أن /وأوصت اللجنة بأن تأذن هلا اجلمعية يف أن توافق يف دورهتا لشهر نيسان

يت هلا ما ومن شأن هذا اإلجراء أن يسمح للمحكمة باملضي يف عمليات إعادة التصنيف ال. هناك مرب را  قويا  لذلك
 فيما يتيح للجمعية فرصة إعادة النظر يف الوظائف املعاد تصنيفها يف دورهتا ٢٠٠٧يربرها حبلول أواسط عام 

 نظرا  ألهنا ال تتوقع أن تسفر ٢٠٠٧وأوصت اللجنة أيضا  بعدم إدراج املبالغ املقترحة يف ميزانية عام . السادسة
 .دات حمددة عملية إعادة التصنيف عن تكاليف تستلزم إعتما

 

 

ـ    ــــــــــــ

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي،  )٤( 
، الفقرات )ب(�٨ألف-،اجلزء الثاينICC-ASP/3/25)منشور احملكمة اجلنائية الدولية، (٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠-٦ 
 ٤٨  -٤٣.( 
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 التوصيات املتصلة بالربامج الرئيسية )ب (

  هيئة الرئاسة والدوائر�اهليئة القضائية : الربنامج الرئيسي األول ��١

 هيئة الرئاسة: ١١٠٠الربنامج 

 اخلاصة مبستشار مساعد ٢-أوصت اللجنة بعدم املوافقة على الوظيفة املقترحة من الفئة الفنية ف  -٥٣
 اعتمدت لذلك الغرض يف ٣ �والحظت بأن وظيفة من الفئة الفنية ف  ).٤٥-٤٤الفقرتان (للعالقات اخلارجية 

 . وبأنه ينبغي بذل جهود لترشيد حجم العمل الذي ينطوي  عليه الرد على املراسالت اخلارجية٢٠٠٥عام 

 الدوائر: ١٢٠٠الربنامج 

ال ينطبق على األنشطة ... اء حتديد النتائج املتوقعة ومؤشرات األد"الحظت اللجنة أن امليزانية تذكر أن  -٥٤
 تضمنت بالفعل ٢٠٠٥ ولكن ميزانية عام ٢٠٠٦وأشارت إىل أن هذا التأكيد وارد يف ميزانية عام ". القضائية

فالقضاة يلعبون دورا  كبريا  يف إجناز األهداف االستراتيجية للمحكمة مثلما أهنم لعبوه . االجنازات املتوقعة واملؤشرات
، واللجنة ال تعتقد أن تعيني النتائج املتوقعة واملؤشرات بالنسبة للدوائر يشكل أي هتديد يف احملاكم املخصصة

ولذلك أوصت اللجنة بأن تقوم احملكمة . الستقاللية القضاة وللدور الذي يضطلعون به مبقتضى نظام روما األساسي
 .يزانيات املقبلةبتبيان النتائج املتوقعة املالئمة ومؤشرات األداء بالنسبة للدوائر يف امل

 ٣ �أوصت اللجنة بعدم املوافقة يف املرحلة الراهنة على املوظفني القانونيني الثالثة من الفئة الفنية ف  -٥٥
وفيما سلمت اللجنة بأن هذه الوظائف متوافقة مع اهليكل ). ٥١الفقرة (املقترح تعيينهم يف شعبة احملاكمات 
ومع . ، إال  أهنا أعربت يف الواقع عن بعض التحفظات يف ذلك الوقت٢٠٠٥م الوظيفي للدوائر املبني يف ميزانية عا

 ومبا أن الدوائـر ٣ � يف الدوائر إىل الرتبة ف ٢ �ما هو متوقع من إعادة تصنيف لبعض الوظائف من الرتبة ف 
املزيد من اخلربة ما تزال يف املراحل األوىل من نشاطها القضائي اجلوهري، تعتقد اللجنة أن هناك حاجة الكتساب 

وأوصت بأن تعيد احملكمة تربير اهليكل الوظيفي لدوائرها يف ميزانية عام . قبل العمل على إتاحة موارد إضافية
لتأمني الطاقة اليت متكن من ) ٥٣الفقرة (وأوصت كذلك باملصادقة على الزيادة يف املساعدة املؤقتة العامة . ٢٠٠٨

 .لعملاالستجابة لفترات الذروة يف عبء ا

 ال تشتمل على التكاليف ٢٠٠٧الحظت اللجنة أن التكاليف املدرجة يف امليزانية واملتعلقة بالقضاة لعام  -٥٦
والحظت اللجنة أيضا  أن . الالزمة للقضاة الواجب استدعاؤهم إىل احملكمة حاملا يربر عبء عملها هـذا االستدعاء

سيتم الوفاء هبا باالعتماد على صندوق الطوارئ إن شرع يف املرتب والتكاليف األخرى املتصلة بأولئك القضاة 
 .٢٠٠٧حماكمة ثانية أثناء عام 
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 مكتب املدعي العام: الربنامج الرئيسي الثاين ��٢

 املدعي العام: ٢١٠٠الربنامج 

ة الفقر( يورو واملخصصة للخرباء االستشاريني ٩٤ ٧٠٠أوصت اللجنة بعدم املوافقة على الزيادة البالغة  -٥٧
 .٢٠٠٦وبأن يبقى االعتماد يف مستواه لعام ) ٦٨

الحظت اللجنة أن االعتمادات املخصصة للسفر بالنسبة ملكتب املدعي العام هي اعتمادات طموحة  -٥٨
وبالنظر . وأوصت ببذل املزيد من اجلهود يف سبيل اجلمع بني أغراض متعددة يتم السعي لتحقيقها يف رحلة مفردة

، واحتمال اجلمع بني أغراضها يف عدد أقل من الرحالت، أوصت ٧١ املقترح يف الففرة إىل كرب عدد الرحالت
 ١٩ ١٠٠ مما ميثل ختفيضا  مبقدار � يورو ٦٤ ٢٠٠ (٢٠٠٦اللجنـة باإلبقاء على السفر األساسي يف مستواه لعام 

 ٧٢ورو املذكور يف الفقرة  ي٧ ٥٠٠وأوصت اللجنة باإلضافة إىل ذلك بعدم املوافقة على االعتماد البالغ ). يورو
 .واملكرس للمصورين وهو اعتماد يبدو بال طائل

، الحظت اللجنة حدوث زيادات سخية يف السنوات املاضية )قسم اخلدمات (٢١٢٠ويف الربنامج الفرعي  -٥٩
بت، وإن كان وبينت أن مبلغ املوارد اإلضافية ال يبدو متمشيا  مع التغيريات يف االفتراضات وال مع حجم العمل الثا

 لكنها ٧٧ و٧٦ و٧٥لذلك أوصت بعدم املوافقة على الوظائف املقترحة يف الفقرات . لبعض الزيادات ما يربرها
 يورو يف جمال املساعدة املؤقتة العامة وهي زيـادة من شأهنـا أن توفر بعض الطاقة ٢٧٠ ٠٠٠أيدت الزيادة البالغة 

باالقتصار على عدد أقل منها ) ٨٧ و٨٦الفقرتان (عدد الرحالت وأوصت باإلضافة إىل ذلك بترشيد . اإلضافية
ومل تقتنع اللجنة ).  يورو٩٥ ٦٠٠بتخفيض مقداره  (٢٠٠٦وأطول مدة وباملوافقة على االعتماد يف مستواه لعام 

ها لعام  يورو وأوصت باملوافقة على تلك املوارد يف مستوا٩٥ ٠٠٠باحلاجة إىل الزيادة يف املوارد التعاقدية مببلغ 
 ). ٩١ � ٨٨الفقرات  (٢٠٠٦

 شعبة االختصاص والتكامل والتعاون: ٢٢٠٠الربنامج 

استفسرت اللجنة عن مغزى عدد من اإلشارات الواردة يف اجلزء الوصفي املكرس لشعبة االختصاص  -٦٠
تابعة ملكتب والتكامل تعاون وهي إشارات ميكن تصور أهنا توحي بأن هلذه الشعبة دور املراقب على شعب أخرى 

وأبلغت اللجنة بأن مثل هذه القراءة للجزء الوصفي ليست صحيحة نظرا  ألن هذه الشعبة ال متلك أي . املدعي العام
بل إن الشعب ثالثتها مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام املدعي العام بالرغم من . دور تراقب مبوجبه الشعبتني األخريني
 .عديد من احلاالت تعاونا  وثيقا  يف صلب أفرق مشتركةتعاون موظفني من الشعب الثالث يف ال

أوصت اللجنة بعدم املوافقة على االعتمادات ) مكتب الرئيس (٢٢١٠وعلى صعيد الربنامج الفرعي  -٦١
 .واملخصصة للخربة االستشارية) ١٠٠الفقرة ( يورو ٣٢ ٠٠٠البالغة 



ICC-ASP/5/32 
 

292  

ادات املخصصة للسفر والوارد ذكرها يف الفقرتني وعربت اللجنة عن اتفاقها مع الرأي القائل بأن االعتم -٦٢
 تنطوي على عدد مبالغ فيه من الرحالت داخل أوروبا من أجل التفاوض بشأن اتفاقات وأوصت ١٠٢-١٠١

 ). يورو٣٣ ٥٠٠بتخفيض مقداره  (٢٠٠٦باإلبقاء على االعتمادات يف مستواها لعام 

أوصت اللجنة بعدم املوافقة على وظيفة حملل ) االتقسم حتليل احل (٢٢٢٠وعلى صعيد الربنامج الفرعي  -٦٣
-١٠٦الفقرتان (وباإلبقاء على االعتمادات املكرسة للسفر ) ١٠٣الفقرة  (٢ �مساعد للحاالت من الفئة ف 

نظرا  ألن الزيادة ليس هلا ما يربرها )  يورو٣٤ ٨٠٠عن طريق ختفيض مقداره  (٢٠٠٦يف مستوياهتا لعام ) ١٠٧
املذكورة يف ( يورو ٤٣ ٤٠٠كما أوصت بعدم املوافقة على املساعدة املؤقتة العامة البالغ مقدارها . تربيرا  كافيا 

 ).١٠٥الفقرة 

اقتنعت اللجنة باملنطق القائل بإنشاء وظيفتني ) قسم التعاون الدويل (٢٢٣٠وعلى صعيد الربنامج الفرعي  -٦٤
ولكنها أوصت ) ١٠٩-١٠٨الفقرتان ( التعاون الدويل  املكرستني خلبريين استشاريني يف جمال٤ �من الفئة ف 

ومل ختظ ). ١١٠الفقرة  (٣ �بعدم املوافقة على وظيفة اخلبري االستشاري يف جمال التعاون الدويل من الفئة ف 
مبا يكفي من التوضيح وعليه أوصت اللجنة بأن يبقى السفر يف مستواه ) ١١١الفقرة (الزيادات يف اعتمادات السفر 

 ). يورو٨٧ ٤٠٠من خالل ختفيض مبقدار  (٢٠٠٦لعام 

 شعبة التحقيقات : ٢٣٠٠الربنامج 

أوصت اللجنة بعدم املوافقة ) مكتب نائب املدعي العام للتحقيقات (٢٣١٠على صعيد الربنامج الفرعي  -٦٥
عتماد يعوزه نظرا  ألن هذا اال) ١١٦الفقرة ( يورو واملخصص للخرباء االستشاريني ٤٤ ٧٠٠على االعتماد البالغ 

 .التربير

وإىل ) قسم التخطيط والعمليات (٢٣٢٠وأقرت اللجنة باحلاجة إىل الزيادات املقترحة يف الربنامج الفرعي  -٦٦
بيد أن اللجنة مل تكن مقتنعة فيما خيص ). أفرقة التحقيقات (٢٣٣٠معظم الزيادات الواردة يف الربنامج الفرعي 

أو بالزيادة يف ) ١٣٤ � ١٣٣الفقرتان  (٣ �جة إىل موظف حملل من الفئة ف الربنامج الفرعي األخري هذا باحلا
ولذلك أوصت بعدم املوافقة على هذه الوظيفة وبضرورة اإلبقاء على ). ١٣٧الفقرة (املساعدة املؤقتة العامة 

رحبت اللجنة و).  يورو٧٣ ٤٠٠من خالل إجراء ختفيض مبقدار  (٢٠٠٦املساعدة املؤقتة العام ة يف مستواها لعام 
بتنقيح خطط السفر خلفض التكاليف دون خفض عدد األيام املقض اة يف امليدان والحظت أن جهودا  مماثلة يلزم بذهلا 

 .يف معظم جماالت عمل مكتب املدعي العام األخرى

 شعبة اإلدعاء : ٢٤٠٠الربنامج 

، الحظت اللجنة أن )إلدعاءمكتب نائب املدعي العام لشؤون ا (٢٤١٠على صعيد الربنامج الفرعي  -٦٧
ليس تربيرا  قويا  وأن هناك العديد من االعتمادات املخصصة ) ١٤٨-١٤٧الفقرتان (التربير الذي سيق بصدد السفر 

 .يف كثري من األقسام األخرى ألغراض مماثلة
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 . يورو١٧ ٠٠٠لذلك أوصت خبفض اجملموع مبقدار النصف ليصبح  

، أوصت اللجنة بعدم املوافقة على الوظيفة من الفئة )قسم اإلدعاء (٢٤٢٠وعلى صعيد الربنامج الفرعي  -٦٨
 الرتب � املكرسة ملدير واحد لشؤون القضايا، وموظف دعم واحد للمحاكمة من فئة اخلدمات العامة ١ �ف 

، )١٥٠الفقرة ( الرتب األخرى �شؤون اإلدعاء من فئة اخلدمات العامة /األخرى، ومساعد دعم احملاكمة
 وهي تتميز مبستوى أعلى من النشاط ٢٠٠٦ظت بأن اجلمعية كانت قد رفضت نفس هذه املقترحات يف عام والح

  ل٣ �ومل تقتنع اللجنة أيضا  باحلاجة إىل إنشاء وظيفتني من الفئة ف . وفقا  لالفتراضات

للمساعدة املؤقتة وأوصت بتحويل االعتمادات املخصصة للوظيفتني إىل اعتمادات تكرس ) ١٥٢الفقرة (قانونيني 
 .، رهنا  بتحديد حجم العمل املطلوب٢٠٠٦العام ة لعام 

أوصت اللجنة بعدم إنشاء وظيفة تكرس حملامي ) قسم االستئناف ( ٢٤٣٠وعلى صعيد الربنامج الفرعي  -٦٩
اية لكي نظرا  ألن حجم العمل املتعلق باالستئناف مل يثبت مبا فيه الكف ).١٥٤الفقرة  (٣ �االستئناف برتبة ف 

 .يربر احلاجة لوظيفة إضافية يف الظرف الراهن

 قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث ��٣

 مكتب املسجل: ٣١٠٠الربنامج 

أيدت اللجنة يف توصيتها إنشاء ) مكتب املراجع الداخلي للحسابات (٣١٢٠على صعيد الربنامج الفرعي  -٧٠
دعما  لوظيفة املراجعة الداخلية للحسابات لكنها ) ١٧٢لفقرة ا (٤ �وظيفة مراجع احلسابات األقدم برتبة ف 

عربت عن اعتقادها بأن من املفروض تصنيف هذه الوظيفة باعتبارها من املوارد األساسية وليست من املوارد املتصلة 
 .باحلاالت

 شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة: ٣٢٠٠الربنامج 

أوصت اللجنة بعدم املوافقة على الوظيفة )  املوارد البشريةقسم (٣٢٢٠على صعيد الربنامج الفرعي  -٧١
نظرا  ألن املفروض أن تكون هناك ) ١٩٢-١٩١الفقرتان  (٢ �املكرسة ملوظف مساعد للموارد البشرية برتبة ف 

أوصت بعدم املوافقة على وظيفة مساعد يف شؤون التدريب من فئة  كما. طاقة كافية لالضطالع باملهام املذكورة
نظرا  ألن هذا القسم ميلك فعال  عددا  كبريا  من املوظفني ) ١٩٩-١٩٨الفقرتان ( الرتب األخرى -دمات العامة اخل

 .ومن ضمنهم موظفون للتدريب

أوصت اللجنة بعدم املوافقة على وظيفة مساعد ) قسم اخلدمات العامة: (٣٢٥٠وعلى صعيد الربنامج  -٧٢
ولكنها أقرت املساعدة العامة املؤقتة ) ٢١٠الفقرة ( الرتب األخرى -لشؤون السفر من فئة اخلدمات العامة 

وأوصت خبفض .  الرتب األخرى تكرس للمهمة نفسها-اإلضافية بصدد وظيفة أخرى من فئة اخلدمات العامة 
على أن يتم متويل الطباعة من   يورو١٥ ٠٠٠مبا مقداره ) ٢١٩الفقرة (االعتمادات املخصصة للطباعة اخلارجية 

 .يزانية ثانية خمصصة حملاكمة ثانية إذا حدث أن انعقدت حماكمة ثانيةم
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 شعبة خدمات احملكمة: ٣٣٠٠الربنامج 

، أوصت اللجنة بعدم املوافقة على توظيف اخلرباء )مكتب الرئيس (٣٣١٠على صعيد الربنامج الفرعي  -٧٣
 ).٢٧١املقترح يف الفقرة (االستشاريني 

،  أبلغت اللجنة بأن الفرق بني تكاليف الزنزانة الواحدة اليت )قسم االحتجاز (٣٣٣٠ويف الربنامج الفرعي  - ٧٤
 يورو، على ٣٣٩ يورو و ٢١٦(تفرضها الدولة املضيفة على احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة 

 ٢٠(تالف يف عدد الزنزانات موظف إضايف للحراسة الليلية للمحكمة واالخ: يرجع إىل سببني رئيسيني) التوايل
، مما أدى إىل ارتفاع الثمن للزنزانة الواحدة ) للمحكمة١٢للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة مقابل 

وبينما الحظت اللجنة أنه ليس من الواضح ما إذا كانت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا . بالنسبة للمحكمة
سم مرافق االحتجاز مع احملكمة، فإهنا تستبعد هذا التقاسم بسبب النظام اخلاص لالحتجاز السابقة سترغب يف تقا
 .الذي اعتمدته احملكمة

بيد أهنا .   والحظت اللجنة أن الدولة املضيفة واحملكمة توصلتا إىل اتفاق بشأن مثن مناسب ملرافق االحتجاز- ٧٥
الذي ( بترتيبات االحتجاز، ال سيما إذا كان عدد احملتجزين باملرفق ال يزال يساورها القلق الرتفاع التكاليف املتعلقة

ال يتجاوز حمتجزا واحدا أو حمتجزين )  يطلب من احملكمة أن تدفع التكاليف املتعلقة بالزنزانات اإلثنيت عشرة مجيعها
 الذي سيقع على ولذلك ناشدت اللجنة الدولة املضيفة أن تنظر يف أي سبل ممكنة لتخفيف العبء املايل. إثنني

احملكمة وطلبت إىل احملكمة أن تبحث إمكانية إعادة النظر يف احتياجاهتا من مرافق االحتجاز لكي تتمكن احملكمة 
 .من االستفادة من أي حلول أكثر فعالية من حيث التكلفة

جنة بعدم أوصت الل) قسم الترمجة الفورية والترمجة التحريرية (٣٣٤٠وعلى صعيد الربنامج الفرعي  -٧٦
 املخصصة ٢ � ووظيفة من رتبة ف ٤ �املوافقة على إنشاء الوظيفتني املخصصتني ملراجعني من الفئة ف 

 الفئة الرئيسية وأشارت بزيادة �ألخصائيي مصطلحات مساعد وملساعد لشؤون املراجع من فئة اخلدمات العامة 
نظرا  ألن زيادات كبرية اقترحت دون )  يورو٥٤٣ ١٠٠بدال من ( يورو ٣٠٠ ٠٠٠املساعدة املؤقتة العامة مبقدار 

 .أن يكون هناك أساس واضح لالفتراضات وال حلجم العمل

أوصت اللجنة بعدم إنشاء الوظائف ) وحدة الضحايا والشهود (٣٣٥٠وعلى صعيد الربنامج الفرعي  -٧٧
يف املرحلة الراهنة بل ينبغي أن ) ٣٠٧ � ٣٠٦الفقرتان ( املتعلقة مبوظفني مساعدين للحماية ٢ �الثالث برتبة ف 

حتو ل املبالغ املكر سة هلا إىل مساعدة مؤقتة عامة وأوصت أيضا  بعدم املوافقة على وظيفة ملوظف عمليات مساعد 
وأوصت أيضا  بعدم املوافقة على الزيادة املقترحة يف ). ٣٠٩ � ٣٠٨الفقرتان ( لغرض احلالة الرابعة ٢ �برتبة ف 

 .٢٠٠٦ولكن نادت باملوافقة على األسفار يف مستواها لعام ) ٣١٢الفقرة ( يورو ١٧١ ٠٠٠السفر مببلغ 
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 قسم اإلعالم والوثائق: ٣٤٠٠الربنامج 

أوصت اللجنة بأن تتم املوافقة على وظيفة ) املكتبة ومركز الوثائق (٣٤٢٠على صعيد الربنامج الفرعي  -٧٨
 الرتب األخرى بدال من وظيفتني وبأن حتدد �مات العامة جديدة واحدة فقط ملساعد شؤون املكتبة برتبة اخلد

 .املهام وفقا  لألولويات يف القسم

أوصت اللجنة بعدم املوافقة على وظيفة منظم ) وحدة اإلعالم (٣٤٣٠وعلى صعيد الربنامج الفرعي  -٧٩
وتوكولية وهبذه الوظيفة بالنظر إىل أن املهام املتصلة بالشؤون الرب )٣٣١ � ٣٢٩الفقرات  (٣ �مؤمترات برتبة ف 

وأوصت اللجنة بعدم املوافقة على الوظيفتني املتصلتني مبساعد مسؤول عن . ٢٠٠٦قوبلت بالرفض يف ميزانية عام 
ومل تقتنع  نظرا  ألن هذا القسم ميلك فعال  موارد هائلة) ٣٣٧ � ٣٣٤الفقرات  (٢ �شؤون التوعية برتبة ف 

وأوصت اللجنة ايضا  بعدم املوافقة على املبلغ .  قد مت تربيرها من زاوية النتائجاللجنة بأن احلاجة إىل وظائف جديدة
نظرا  ) ٣٤١ � ٣٤٠الفقرتان ( يورو املتصل باملساعدة املؤقتة العامة لغرض املساعدة اإلدارية ٦٢ ٦٠٠الذي قدره 

 اخلدمات التعاقدية اخلاصة بالطباعـة ومل تقتنع اللجنة باحلاجة للزيادة يف. ألن هذه املساعدة مل تربر التربير الكايف
 . يورو٢٠٠ ٠٠٠ يورو وأوصت بزيادة مببلغ أقل مقداره ٤٣٨ ٠٠٠مبقدار ) ٣٤٥ � ٣٤٢الفقرات (

 شعبة الضحايا والدفاع: ٣٥٠٠الربنامج 

الفقرتان (أوصت اللجنة بإجراء ختفيض يف السفر ) قسم دعم الدفاع (٣٥٢٠على صعيد الربنامج الفرعي  -٨٠
 .٢٠٠٦ يورو حبيث يصبح يف مستواه لعام ١٠ ٠٠٠مقداره ) ٣٥٧ � ٣٥٦

أوصت اللجنة  بعدم املوافقة على ) قسم مشاركة وتعويض الضحايا (٣٥٣٠وعلى صعيد الربنامج الفرعي  -٨١
بداعي عدم التربير الكايف هلذا ) ٣٦٦الفقرة ( يورو ٣١ ٢٠٠االعتماد املخصص للمساعدة املؤقتة العامة والبالغ 

 .عتماداال

 أمانة الصندوق االستئماين للضحايا: ٣٦٠٠الربنامج 

أوصت اللجنة بإدماج امليزانية السنوية لألمانة يف امليزانيـات اليت تقترح مستقبال  للمحكمـة وأن ال يرد  -٨٢
للجنة كما أوصت ا. يف التقرير املقدم إىل اجلمعية عرض منفصل بأنشطة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا

والحظت اللجنة كذلك أن جمموع امليزانية السنوية .  يورو٤٩ ٠٠٠ مببلغ ٢٠٠٦بإبقاء السفر على مستواه لعام 
وما مل يتحقق تقدم مهم يف مجع التربعات . لألمانة جتاوزت نصف الرصيد املخصص للصندوق االستئماين للضحايا

 .فعالية الترتيبات الراهنة من حيث تكاليفهالتوزع على الضحايا الحظت اللجنة أنه رمبا يتحتم تقييم 

 أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع ��٤

وعلى حني عربت اللجنة عن . الحظت اللجنة أن املكتب يسعى حاليا  لتوظيف مدير جديد لألمانة -٨٣
أوصت بعدم إنشاء وظيفة جديدة اعتقادها أنه جيب التريث يف إدخال معظم التغيريات حلني تعيني مدير جديد و

 إال  أهنا اتفقت على القول بأن هناك حاجة إلنشاء قدرات أكثر متانة يف ٣ �ملوظف شؤون املؤمترات برتبة ف 
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 وبأن ٣ �وهلذا السبب أوصت اللجنة بإنشاء وظيفة ملوظف قانوين برتبة ف . جمال السياسات العامة داخل األمانة
يد الواجبات املنوطة بشاغل هذه الوظيفة، خدمة املناقشات املتزايدة املتعلقة بامليزانية تؤخذ بعني االعتبار، يف حتد

 .وبالشؤون اإلدارية داخل اجلمعية وهيئاهتا الفرعية

 االستثمار يف مباين احملكمة: الربنامج الرئيسي اخلامس ��٥

 املباين املؤقتة: ٥١٠٠الربنامج 

وارد املكرسة ملوظفي األمن إال وظيفة واحدة يشغلها موظف مساعد أوصت اللجنة بعدم املوافقة على امل -٨٤
وحثت الدولة املضيفة ) ٤٠٩مطلوب إنشاؤها يف الفقرة ( الرتب األخرى �للشؤون األمنية من فئة اخلدمات العامة 

إضافية بالنسبة على تنفيذ الترتيبات املالئمة املتعلقة مبوظفي أمن املباين املؤقتة واليت ال تترتب عليها تكاليف 
 .للمحكمة

 نظام املعاشات التقاعدية للقضاة -٣

 ٧ و٦ و٤يف الفقرات (أشارت اللجنة إىل أن اجلمعية قد طلبت منها تقدمي توصيات بشأن قضايا ثالث  -٨٥
هي اخليار األكفأ املتعلق بإدارة نظام املعاشات التقاعدية للقضاة؛ وأحكام  ): ICC-ASP/4/Res.9من القرار 

شات التقاعدية الواجب تطبيقها على قضاة احملكمة الذين يعينون مستقبال ؛ ووضع القضاة الذين عملوا يف أكثر املعا
واستأنفت اللجنة نظرها يف هذه القضايا باالستناد إىل التقارير املتعلقة بكل موضوع . من حمكمة دولية واحدة
 .والصادرة عن احملكمة

 عديةعطاءات لتوفري نظام للمعاشات التقا

. (ICC-ASP/5/18)حبثت اللجنة التقرير املتعلق بتقدمي عطاءات خاصة بنظام املعاشات التقاعدية للقضاة  -٨٦
وتعاقدت احملكمة مع شركة خارجية لتويل أمر تقدمي العطاءات ولتحديد اجلهة املناسبة اليت تقوم بتأمني نظام 

ومل يستجب لشروط احملكمة سوى . ICC-ASP/4/Res.9 من القرار ٤للمعاشات التعاقدية للقضاة وفقا  للفقرة 
عطاء واحد، هذه الشروط اليت تشمل وجوب تغطية كافة املخاطر ومبدأ تسديد املعاشات على أساس سنوي 

ومبقتضى عرض مقدم من . وانطواء العطاء على القدر األدىن من العمل اإلداري الذي يلقى على عاتق احملكمة
 كافة املعاشات Allianz/NLكمة بدفع أقساط سنوية من املعاشات وتسدد شركة  تقوم احملAllianz/NLشركة 

 يف املائة يف السنة يعود ٣وأي عائد يتأتى من االستثمارات يفوق ما نسبته . املؤمن عليها ذات الصلة بتلك األقساط
 بتحديد األقساط Allianz/NLوتقوم شركة .  يف املائة من األقساط٧إىل احملكمة ويتم تطبيق كلفة إدارية مقدارها 

 .على أساس فرادى القضاة باالستناد إىل تقييم للمخاطر

 هو وحده العرض الذي يستجيب الشتراطات Allianz/NLوالحظت اللجنة أن العرض املقدم من شركة  -٨٧
 البالغ احملكمة وسلمت بالصعوبة الكامنة يف احلصول على تأمني على نظام للمعاشات التقاعدية يتميز بصغره

ومبا أن نظام الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة ال يتمشى مع األحكام . وبطابعه الفريد
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 وحده العرض القابل للبقاء Allianz/NLاخلاصة بنظام املعاشات التقاعدية للقضاة، بدا العرض املقدم من شركة 
والحظت اللجنة أن من الصعوبة مبكان التأكيد بأن .  خارجيإلدارة نظام للمعاشات التقاعدية عن طريق طرف

العرض يعترب هو األكفأ مقارنة بتكاليفه متشيا  مع ما هو مطلوب يف قرار اجلمعية، واحلال أن اخليار املتاح واحد 
 ومع ذلك اتفقت اللجنة على القول بأن البحث عن حلول كان حبث  كافيا  وأن العرض املقدم من شركة. الغري

Allianz/NLولذلك أوصت اللجنة بأن تقبل احملكمة العطاء املقدم من شركة .  بات حال  معقوالAllianz/NL 
 .لتأمني نظام املعاشات التقاعدية للقضاة

 أحكام املعاش التقاعدي املطبقة على القضاة

 للجمعية ذك رت اللجنة بأن شروط خدمة وتعويض قضاة احملكمة اليت اعتمدت يف الدورة األوىل -٨٨
كانت قد صيغت على منوال األحكام اخلاصة بقضاة حمكمة ) ونقحت تنقيحا  جزئيا  يف الدورتني الثانية والثالثة(

ونظام املعاشات التقاعدية الوارد يف شروط اخلدمة قام على أساس عدم دفع اشتراكات عن تلك . العدل الدولية
سن الستني مقداره نصف املرتب النهائي بعد إهناء تسع اخلدمة وتسديد معاش تقاعدي للقضاة الذين يبلغون 

سنوات من اخلدمة ومع إجراء التخفيضات على أساس تناسيب بالنسبة للقضاة الذين عملوا فترة تتراوح ما بني 
 .ثالث وتسع سنوات ومعاش تقاعدي مقداره ربع اإليراد النهائي بالنسبة لألزواج الباقني على قيد احلياة

للجنة أن النظام بدا وكأنه يفترض أن احملكمة هي املصدر الوحيد لنظام املعاشات التقاعدية والحظت ا -٨٩
. للقضاة، وال يأخذ يف االعتبار املعاشات املستحقة أثناء العمل باحملاكم الدولية األخرى أو يف ظل النظم الوطنية

 غري دخل احملكمة بالنظر ملا يشترط يف ورأت اللجنة أنه من غري احملتمل أال يكون لقضاة احملكمة دخل تقاعدي
 .االنتخاب للمحكمة من مؤهالت عالية وخدمة طوال سنوات عديدة

والحظت اللجنة أيضا  أن مبدأ عدم دفع االشتراك عن سنوات اخلدمة وإمكانية كسب معاش كامل لقاء  -٩٠
اة ليس متساوقا  مع املعاشات التقاعدية العمل مدة ال تزيد على تسع سنوات معناه أن نظام املعاشات التقاعدية للقض

والحظت أن الكلفة السنوية اليت تتكبدها امليزانية نتيجة للمعاش التقاعدي لقاض . املتاحة لبقية موظفي احملكمة كافة
على حني أن الكلفة السنوية )  يف املائة من املرتب٨٤أي ما يعادل ( يورو ١٥٥ ٥٦٠من القضاة تصل إىل حنو 

ي ملوظف برتبة وكيل لألمني العام ضمن نظام املعاشات التقاعدية املشترك ملوظفي األمم املتحدة تتمثل ملعاش تقاعد
 يورو عن مستوى مرتب ٣٤ ٠٠٠بالرغم من أن مرتب وكيل األمني العام يقل بنحو ( يورو ٣١ ٥١٠يف 

 ال بأس هبا من تكاليـف والحظت اللجنة أن تكلفة نظام املعاشات التقاعدية للقضاة تستأثر حبصة). القضاة
 ٢ ٦٤٠ ٠٠٠ أدرج يف امليزانية اعتماد بنحو ٢٠٠٧يف عام : امليزانية السنوية املدرجة يف امليزانية واخلاصة بالقضاة

 . يف املائة من جمموع التكلفة اليت تتكبدها امليزانية يف سبيل القضاة٤٥يورو هلذا الغرض وهو ميثل 

، اتفقت اللجنة على أن املفروض يف نظام املعاشات التقاعدية للقضاة الذين استنادا  إىل هذه االعتبارات -٩١
يعينون مستقبال  أن يوفر مستوى من الدخل التقاعدي يتمشى مع سنوات العمل اليت يقضيها الفرد يف خدمة 

بقية املوظفني وهذا من شأنه أن يسو ي الفرق ما بني املعاشات التقاعدية للقضاة واملعاشات التقاعدية ل. احملكمة
واملسؤولني العاملني يف احملكمة ويسوي كذلك املشكلة املتأصلة يف النظام القائم حاليا  الذي ال يأخذ بعني االعتبار 
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وتعتقد اللجنة، عالوة على ذلك، أن ليس من املستحسن وال من باب . املعاشات التقاعدية األخرى املتاحة لألفراد
 اإلبقاء على مجلة منفصلة من شروط اخلدمة، مبا فيها نظام املعاشات التقاعدية، لعدد ما هو متسم بالفعالية والكفاءة

وسلمت اللجنة بأن . صغري من القضاة وهو وضع أفضى، يف مجلة ما أفضى إليه، إىل صعوبة احلصول على مؤم ن
 .هذا األمر يقتضي فصل الرابطة بشروط خدمة قضاة حمكمة العدل الدولية

ة، واضعة نصب عينيها ما تقدم، مناقشة أولية بشأن بدائل نظام املعاشات احلايل للقضاة وأجرت اللجن -٩٢
وشروط اخلدمة األعم اليت من شأهنا أن تعكس املبادئ احملددة أعاله وأن تتجنب، فيما حيبذ، اإلبقاء على شروط 

 املستقبل باالستناد إىل أي واتفقت اللجنة على مواصلة نظرها يف. خدمة منفصلة ختص عددا  ضئيال  من األشخاص
وللحصول على مساعدة يف جمال نظرها يف املوضوع طلبت إىل احملكمة أن . توجيه ميكن أن توفره هلا اجلمعيه

تتقصى أي اخليارات املالئمة املتعلقة باملعاشات التقاعدية املمكن أن تكون ميسرة يف األسواق التجارية واليت من 
ن يعينون يف املستقبل مسامهة تقاعدية تتمشى مع شروط خدمتهم وال تكون متسمة شأهنا أن توفر للقضاة الذي

كما طلبت . بتعقيد مبالغ فيه حبيث يصعب على احملكمة إدارته، وميكن أن يوفر بتكلفة معقولة للدول األطراف
 املطبقة على اللجنة من احملكمة أن جتري مقارنة تأيت يف شكل جدول بشروط اخلدمة اخلاصة بالقضاة والشروط

 . موظفي احملاكم األخرى يف ظل قواعد مستقاة من جلنة اخلدمة املدنية الدولية

 نظم املعاشات التقاعدية املطبقة على قضاة احملاكم الدولية

، والذي ICC-ASP/4/Res.9 من القرار ٧ الذي أعد طبقا  للفقرة (ICC-ASP/5/19)حبثت اللجنة التقرير  -٩٣
ىل اللجنة أن متعن النظر يف القضية املتعلقة مبا إذا كانت املعاشات التقاعدية احلالية اليت تدفع طلبت فيه اجلمعية إ

آلحاد القضاة الذين عملوا يف احملاكم واملنظمات الدولية األخرى ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان يف حتديد املعاشات 
 .اليت تدفعها احملكمة

ساسي للمعاشات التقاعدية اخلاصة مبحكمة العدل الدولية، واحملكمة وأفاد التقرير بأن كال من النظام األ -٩٤
اجلنائية الدولية يوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ينص على أال يدفع أي معاش تقاعدي لقاض 

حملاكم الثالث سابق عمل يف احملاكم اآلنفة الذكر والذي ينتخب يف وقت الحق قاضيا  يف حمكمة أخرى من تلك ا
والحظت اللجنة أن هذا الترتيب منع كل قاض من القضاة من أن يتلقى . إىل أن تنتهي مدة عمله يف تلك احملكمة

بيد أن هذا الترتيب مل يعمل به . يف آن واحد مرتبا  من حمكمة من احملاكم الثالث ومعاشا  تقاعديا  من حمكمة أخرى
كنا  لقاض من قضاة احملكمة أن يتلقى مرتبا  من احملكمة فيما هو يتلقى يف الوقت يف احملكمة اجلنائية الدولية وكان مم

وباملثل ليس هناك ما مينع يف الظرف الراهن قاضيا  سابقا  من قضاة . نفسه معاشا  تقاعديا  من حمكمة دولية أخرى
 .ن حمكمة دولية أخرىاحملكمة من أن يتلقى يف آن واحد معاشا  من احملكمة اجلنائية الدولية ومرتبا  م

وعلى الرغم من انتواء احملكمة النظر الفاحص يف نظام املعاشات التقاعدية بالنسبة للقضاة الذين يعينون يف  -٩٥
احملكمة مستقبال  أوصت اللجنة بأن يعدل النظام األساسي للمعاشات التقاعدية فورا  على النحو الذي حيول دون 

وأوصت اللجنة .  تقاعديا  من احملكمة فيما هو يعمل قاضيا  يف حمكمة دولية أخرىإمكانية تلقي أحاد القضاة معاشا 
كذلك بأن تقوم مجعية الدول األطراف بدعوة اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل النظر يف تعديل النظام األساسي 
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الفيا السابقة واحملكمة اجلنائية للمعاشات التقاعدية لقضاة حمكمة العدل الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوس
الدولية لرواندا على النحو الذي يؤم ن عدم تلقي أي قاض سابق من أي من احملاكم اآلنفة الذكر معاشا  تقاعديا  يف 

 .الوقت الذي يعمل فيه قاضيا  لدى احملكمة اجلنائية الدولية

ساسي للمعاشات التقاعدية لقضاة احملكمة اجلنائية واسترعى التقرير االنتباه أيضا  إىل أنه مبقتضى النظام األ -٩٦
الدولية وحمكمة العدل الدولية واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ميكن 

 اللجنة والحظت. لقاض عمل سابقا  يف حمكمة أو أكثر من احملاكم أن يتلقى معاشني تقاعديني أو أكثر يف آن واحد
أن الوضع املتعلق بتسديد أكثر من معاش تقاعدي واحد لفرد من األفراد ميكن إصالحه بواسطة تعديل يدخل على 
النظام األساسي للمعاشات التقاعدية للمحاكم األربع تتوىل إجراءه مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي 

حظت أيضا  أن مسألة األفراد الذين يتلقون أكثر من معاش تقاعدي بيد أن اللجنة ال. واجلمعية العامة لألمم املتحدة
والحظت اللجنة . كامل واحد من مؤسسات خمتلفة ال يقتصر معاشهم على اخلدمة السابقة يف حمكمة دولية أخرى

معرض أنه بالنظر إىل صعوبة تصميم نظام مقسط يأخذ بعني االعتبار الدخل التقاعدي املتأيت من كافة املصادر يف 
حتديد مستوى املعاش التقاعدي الواجب أن تسدده احملكمة، رمبا يكون من األنسب تعديل النظام األساسي 
للمعاشات التقاعدية على النحو الذي يوفر مستوى من الدخل التقاعدي يتناسب وعدد السنني اليت قض اها الفرد يف 

عد نظر هذه القضية يف عدد من املناسبات، رأت وب).  أعاله٨٩كما سبقت مناقشته يف الفقرة (خدمة احملكمة 
وقررت اللجنة أن تعود إىل النظر يف . اللجنة أن الظفر بأفضل حل يكمن يف التصدي لألسباب بدال من األعراض

املسألة يف سياق مناقشاهتا املتعلقة باألحكام اخلاصة باملعاشات التقاعدية املطبقة على القضاة الذين يعينون مستقبال  
 ).٩٠نظر الفقرة ا(

 إعادة التوطني بعد انتهاء اخلدمة: شروط خدمة القضاة -٤
 
 تتضمن اقتراحا بتعديل شروط اخلدمة والتعويض (ICC-ASP/5/14)عرضت احملكمة على اللجنة وثيقة  -٩٧

سبوعا من  أ٢٤لقضاة احملكمة من أجل زيادة بدل إعادة التوطني الذي يتلقاه القضاة الذين تنتهي مدة خدمتهم إىل 
صايف األجر األساسي السنوي بعد تسع سنوات من اخلدمة ومن أجل تقدمي هذا البدل للقضاة الذين تقل مدة 

وأ بلغت اللجنة بأن احملكمة تعتقد أنه يلزم تقدمي هذا التقرير إىل اجلمعية . خدمتهم  باحملكمة عن مخس سنوات أيضا
 شروط اخلدمة والتعويض لقضاة   تنص على تعديل ICC-ASP/3/Res.3ألن الفقرة الثالثة عشرة من مرفق القرار

احملكمة اجلنائية الدولية يف أقرب وقت ممكن عمليا  بعد قيام اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتعديل شروط اخلدمة 
عدل  بدل إعادة التوطني لقضاة حمكمة الوالحظت اللجنة أن اجلمعية العامة عد لت. لقضاة حمكمة العدل الدولية

 وأن التقرير قيد البحث قدم إليها قبل يومني فقط من أيام العمل السابقة لبداية ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٣الدولية يف 
 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١ونظرا  القتراح تعديل شروط اخلدمة لقضاة احملكمة بأثر رجعي اعتبارا  من . الدورة

د أعربت اللجنة عن رغبتها يف التعبري عن خيبة أملها للتأخري يف تقدمي هذا ولآلثار املالية املترتبة على هذا القرار، فق
 .التقرير
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 ال عالقة له بالتكاليف اليت - بشكله احلايل واملقترح�والحظت اللجنة أن بدل إعادة التوطني للقضاة  -٩٨
لتعيني وعند انتهاء اخلدمة مبلغا فيستحق القضاة عند ا. يتكبدها القضاة العائدين إىل بلدهم األصلي يف هناية اخلدمة

 ٥٠٠٠ يورو باإلضافة إىل ١٠ ٠٠٠ويستحق القاضي عند التعيني . نظري تكاليف السفر ونقل األمتعة الشخصية
وبينما أقرت اللجنة بأن من املرغوب فيه أن يتلقى القاضي مبلغا متواضعا  . يورو لزوجه ولكل طفل من أطفاله

يدة املترتبة على إعادة التوطني، فإهنا ال تعتقد أنه ينبغي أن يتوقف هذا املبلغ على طول لتغطية التكاليف الطارئة العد
للقاضي الذي خيدم (اخلدمة وال تعتقد أيضا أن من املناسب أن يكون مبلغا  مقطوعا  يصل إىل نصف الراتب السنوي 

 .نظرا لطبيعة تعيينات القضاة اليت تكون حمددة املدة) تسع سنوات
 
 يورو للفترة املنتهية يف عام ٣٠٠ ٠٠٠حظت اللجنة أن التكاليف اليت ستتحملها ميزانية احملكمة تبلغ وال -٩٩

 وامليزانيات الالحقة ٢٠٠٧ يورو يف ميزانية عام ١٢٥ ٠٠٠والحظت أيضا أن من املقترح أن يدرج مبلغ . ٢٠٠٦
 .لتغطية االلتزامات التراكمية يف حسابات احملكمة

حظات اليت أبدهتا اللجنة بشأن األساس الذي يقوم عليه بدل إعادة التوطني وحجم هذا ونظرا  للمال -١٠٠
البدل، توصي اللجنة بعدم موافقة اجلمعية على التعديل املقترح لشروط اخلدمة والتعويض لقضاة احملكمة وبعدم 

أشارت اللجنة، رهنا بالقرارات اليت وقد . املوافقة أيضا على إدراج مبالغ إضافية يف امليزانية لاللتزامات املتراكمة
ستتخذها اجلمعية، إىل رغبتها يف مواصلة النظر يف هذه املسألة يف السياق األوسع نطاقا لشروط خدمة القضاة الذين 

 ).٩٠ و ٨٩أنظر الفقرتني (يتم تعيينهم مستقبال 

 شروط خدمة وتعويض املدعي العام ونواب املدعي العام -٥

ظرها يف شروط خدمة وتعويض املدعي العام ونواب املدعي العام يف ضوء تقرير إضايف واصلت اللجنة ن -١٠١
وأحاطت اللجنة ). ٦٣-٦٠الفقرات ( ردا  على تقرير سابق صادر عن اللجنة (ICC-ASP/5/21)مقدم من احملكمة 

دمة الذي يوضع علما  بتكاليف كل خيار من اخليارات احملددة والصعوبات اليت يثريها النظام نظام شروط اخل
ووضعت اللجنة خيارين ميكن للجمعية أن ختتار ). كالنظام الذي وجد واخلاص بالقضاة(حسب مواصفات معينة 

 .أيا  منهما

 اخليار ألف

بوسع اللجنة أن تؤكد تعيني املدعي العام ونائيب املدعي العام برتبة وكيل لألمني العام ومساعد لألمني  -١٠٢
وذلك من شأنه جتنب وضع .  من نظام روما األساسي٤٩غراض شروط اخلدمة مبقتضى املادة العام، على التوايل، أل

بيد أنه يكون نظاما  غري متمش  مع شروط خدمة القضاة . شروط خدمة منفصلة ومن شأنه أن يكون يسري اإلدارة
من األجر الذي يتقاضاه وميكن أن يعاجل هذا األمر بالنص على تسديد أجر أعلى . ومستوى األجور اليت تدفع هلم

 .عادة وكيل األمني العام ومساعد األمني العام

االشتراك يف "وفيما يتعلق باملعاشات التقاعدية، ذكرت اللجنة مبالحظاهتا يف دورهتا اخلامسة القائلة بأن  -١٠٣
 وبالتايل ينبغي وضع الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة يكون اشتراكا  ال طائل من ورائه
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 وتلك املالحظة قامت على أساس النصح )٥("نظام أكثر معقولية باالعتماد على املشورة اليت يسديها مؤم ن خاص
 والقائلة بأن طبيعة الصندوق املشترك املذكور تفترض ICC-ASP/4/11الذي أسدته احملكمة والذي تضمنته الوثيقة 

لة األجل وأن مدة اخلدمة احملدودة املتاحة للمدعي العام ولنو اب املدعي العام االشتراك فيه على أساس اخلدمة الطوي
 والحظت اللجنة أن الوثيقة. يعين أن هؤالء األفراد سيتلقون معاشا  تقاعديا  أقل بكثري لقاء خدمتهم مما يتلقاه القضاة

ICC-ASP/5/21عام ونواب املدعي العام إىل الصندوق  حددت التكلفة اليت تتكبدها احملكمة فيما لو انضم املدعي ال
املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة وأشارت إىل أنه ميكن التفاوض على اشتراك املسؤولني احلاليني 

 .يف الصندوق بأثر رجعي ميتد إىل بداية خدمتهم

ونظام املعاشات التقاعدية وإذا ما قررت اجلمعية أن شروط خدمة املدعي العام ونواب املدعي العام  -١٠٤
اخلاص هبم هي نفس الشروط ونفس النظام الساريني على وكيل األمني العام ومساعد األمني العام، على التوايل، 

بيد أن . فإن ذلك سيفضي إىل استحقاقات تقاعدية ال تكون متمشية مع الشروط والنظام اخلاصني بالقضاة
ستحقاقات املسجل وغريه من موظفي احملكمة الذين قضوا جانبا  فقط من االستحقاقات من شأهنا أن تكون مماثلة ال

 .حياهتم املهنية يف العمل لدى املنظمات الدولية

 اخليار باء

بوسع اجلمعية أن تعدل شروط خدمة القضاة حبيث تشمل املدعي العام ونواب املدعي العام وأن تنظر بعد  -١٠٥
وهذا من . اعدية بالنسبة للمسؤولني الذين ينتخبون يف املستقبل ككلذلك يف شروط اخلدمة ويف املعاشات التق

شأنه أن جينب خلق نظام جديد من شروط اخلدمة اخلاصة مبسؤولني ثالثة وميكن أن يوفر ما يلزم لتحقيق التكافؤ 
 .مع القضاة يف جمال األجور واملعاشات التقاعدية

كنان ولكن اتفقت على أن مسألة مستوى األجور والتكافؤ وسل مت اللجنة بأن هذين اخليارين كليهما مم -١٠٦
مع القضاة مسألة سياسية من شأن اجلمعية أن تقدرها يف ضوء املسؤوليات املنوطة باملدعي العام يف نظام روما 

، اليت كانت قد ICC-ASP/5/21والتكاليف اليت ينطوي عليها كال اخليارين حمددة بوضوح يف الوثيقة  .األساسي
 .على احملكمةعرضت 

 

 

 ـــــــــــــ

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة،  )٥( 
، (ICC-ASP/4/32)منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣ �نوفمرب / تشرين الثاين٢٨الهاي،  
 .١٠٠، الفقرة )ب (٦- باء �اجلزء الثاين  
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وشد دت اللجنة على ضرورة اختاذ قرار بشأن شروط خدمة املدعي العام ونواب املدعي العام، السيما يف  -١٠٧
وحاملا يتخذ قرار فيما خيص . يتعلق  باملعاشات التقاعدية حيث مل تتحدد حىت اآلن استحقاقات تقاعدية

ك تأمني املدفوعات رجعية األثر عن اخلدمة لغاية التاريخ الذي يتخذ فيه استحقاقات املعاش التقاعدي سيتعني كذل
 .القرار

 أماكن عمل احملكمة -هاء 

 املباين الدائمة -١

(نظرت اللجنة يف التقريـر املرحلـي الشامل املتعلق باملباين الدائمة املقبلة للمحكمة اجلنائية الدولية  -١٠٨
ICC-ASP/5/16 (رتيبـات اإلدارة اخلاصـة باملباين الدائمـة للمحكمـة اجلنائية الدولية والتقرير املتعلق بت)
ICC-ASP/5/17 .( وأمكن للجنة أيضا  النظر يف امللخص غري الرمسي الذي أعده نواب رئيس الفريق العامل يف

 ٢٠٠٦سبتمرب /ل أيلو٢٢ و٢١الهاي التابع للمكتب عن اجتماع اخلرباء املتعلق باملباين الدائمة الذي التأم يومي 
وقد أفادت اللجنة من مناقشة للقضايا أجريت مع ممثلي احملكمة والدولة . والذي حضره عضو من أعضاء اللجنة

 .املضيفة ومع منسق الفريق العامل يف الهاي

وأحاطت اللجنة علما  بوجهة النظر اليت أبداها بوضوح اخلرباء والقائلة بأن املبىن اجلديد هو أفضل  -١٠٩
فذلك اخليار كفيل بتوفري أكرب قيمة يف األجل الطويل ومن شأن املبىن اجلديد، على وجه اخلصوص، أن . راتاخليا

يوفر أفضل حل يفي باحلاجة إىل املرونة والتدرج بالنظر إىل العوامل العديدة غري املعروفة احملتمل أن تؤثر يف حجم 
 .العمل املقبل للمحكمة

لنظر اليت كانت أبدهتا يف دورهتا اخلامسة والقائلة بأن خيار الكساندر كازيرن وأشارت اللجنة إىل وجهة ا -١١٠
ومنذ الوقت الذي اختذ فيه ذلك القرار . يتيح على األرجح أكرب مرونة ممكنة لالستجابة لشروط األطراف املهتمة

 مليون ٢٠٠وقرض بقيمة تقدمت الدولة املضيفة بعرضها احملسن املتمثل يف تقدمي قطعة األرض بألكساندر كازيرن 
وأوصت اللجنة بتركيز اجلهود على تشييد مبان جديدة مبوقع الكساندر كازيرن، وبتعليق العمل املتصل . يورو

 . باخليارات األخرى حلني اختاذ اجلمعية لقرار مبين على العلم خبصوص املضي يف مشروع الكساندر كازيرن

شادي مفصل يساعد على حتديد التكاليف احملتملة ويوفر والحظت اللجنة احلاجة إىل وضع موجز إر -١١١
األساس للقرارات اليت تتخذ مستقبال  وأوصت اللجنة بأن تبدأ احملكمة العمل يف وضع ذلك املوجز يف أبكر فرصة 

وذلك من شأنه أن . وهو ما من شأنه أن يسهل وضع التقديرات املالية باالستناد إىل شىت خيارات احلجم والطاقة
 .ن اللجنة من تقدمي توصيات إىل اجلمعية بشأن القرارات الرئيسية املتصلة باملباين الدائمةميك

ورحبت اللجنة بالتوضيح الذي قدمته الدولة املضيفة واملتعلق باملوقف القائل بامتالك احملكمة ملباين أماكن  -١١٢
 من األساسي أيضا  بالنسبة للدولة املضيفة أن واتفقت اللجنة على أن. العمل الدائمة وامتالك الدولة املضيفة لألرض

توضح الشروط املضبوطة املتعلقة بعرضها اإلضايف توفري موقع الكساندر كازيرن وطلبت بأن يوفر هذا التوضيح 
 .٢٠٠٧مارس / آذار٣١للدول وللجنة قبيل حلول 
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وبالرغم من أن .  الدائمة للمحكمةونظرت اللجنة أيضا  يف التقرير بشأن الترتيبات اخلاصة بإدارة املباين -١١٣
هذا التقرير مل يتناول إال بعض االشتراطات إال أنه سل م بأن احلاجة تدعو إىل املزيد من العمل وأشار إىل أن املقترح 

واللجنة ال تعتقد أن ذلك هو السبيل املالئم للمضي . ينبغي أن يكون مكمال  للمشروع حني تتقدم مراحل إجنازه
 .قدما 

واملفروض يف هذا اإلطار أن . وأوصت اللجنة بأن يوضع منذ البداية إطار شامل وال لبس فيه لإلدارة -١١٤
حيدد توزيع احلقوق واملسؤوليات على شىت أصحاب املصاحل واملشتركني وحيدد القواعد واإلجراءات الختاذ 

ورسم . ستناد إىل أهداف املشروعالقرارات ويرسم األهداف وينشئ نظاما  للرصد ولتقدمي تقارير عن األداء باال
ذلك اإلطار مع تقدم مراحل املشروع ليس من شأنه أن يوفر املستوى من االطمئنان ألصحاب املصلحة الذي سعى 

وشددت اللجنة على أن ترتيبات اإلدارة املتينة أساسية بالنسبة لنجاح املشروع وللسيطرة على . إطار اإلدارة لتوفريه
 ).أو بشأن أي جانب آخر من جوانب املشروع(اذ قرارات متسرعة هبذا الشأن تكاليفه وحذرت من اخت

والحظت اللجنة أيضا  أن تسلسال أفضل يف مراحل املشروع آخذ يف الربوز وأوصت احملكمة بإعداد  -١١٥
كيفية والحظت، يف هذا الصدد، أن القرار املتعلق ب. جدول زمين واضح للقرارات الواجب أن تتخذ لتقدم املشروع

واتفقت على أن حبث اخليارات . متويل املشروع ليس بالضروري اختاذه إىل أن يصبح املشروع جاهزا  لالنطالق
التمويلية ينبغي أن جيري على مدى السنتني التاليتني للتأكد من أن النظر يف اخليار جرى على الوجه الصحيح ومن 

. ناسب الواجب أن ينطلق فيه مشروع الكساندر كازيرانأن اجلمعية هي يف مركز يسمح هلا بالبت يف الوقت امل
وكخطوة أوىل، أوصت اللجنة بأن يتم، يف مرحلة مبكرة، توفري كامل تفاصيل العرض املقدم من الدولة املضيفة 

وتعتقد اللجنة أن اجلمعية ستحتاج ملعرفة مدى املرونة املتاحة خاصة فيما يتعلق . واملتعلق بقرض بتكلفة متدنية
وتوفري . بلغ املقترض وبشروط القرض مبا يف ذلك التفاصيل املتعلقة بكيفية السحب من القرض وكيفية سدادهبامل

مثل هذه املعلومات من شأنه أن يساعد اللجنة واجلمعية على املقارنة بني العرض املتعلق بقرض متدين الكلفة وبني 
وسيتعني إجراء تقييم لقيمة القرض . أو االقتراض اخلاصغريه من اخليارات التمويلية مثل األنصبة املقررة للدول 

 .املنخفض التكلفة املقدم للدول فضال  عن التقدير الثابت لكلفة القرض بالنسبة للدولة املضيفة

 املباين املؤقتة -٢

ورهتا السابقة أشار ممثل الدولة املضيفة إىل املناقشة املتعلقة بقضية املباين املؤقتة اليت أجرهتا اللجنة يف د -١١٦
والقرار الذي اختذته والقاضي بتأييد توصية املكتب بانتقاء خيار من اخليارات اليت تقترحها الدولة املضيفة إال وهو 

ووجد، لألسف، عدد من املشاكل فيما يتصل . خيار املباين املشيدة من مواد مصنوعة مقدما  باعتباره أنسب احللول
ويف األثناء، علمت الدولة املضيفة أن . مليا  يف الظرف الراهن على احللبذلك اخليار وهي مشاكل تستعصي ع

واحدا  من أصحاب املشاريع يعتزم تشييد مبىن جديد خمصص ملكاتب على مقربة من املكان الذي يوجد فيه املقر 
 .٢٠٠٨ويتوقع االنتهاء من بنائه يف أوائل عام ") اآلرك("املؤقت للمحكمة 

ـديد أقرب إىل اآلرك من اخليارات املتعلقة باملباين املشيدة من مواد مصنوعة مقدما  وهو وهذا املبىن اجل -١١٧
والعرض املايل املقدم من الدولة املضيفة واملتعلق بتوفري مأوى . ال يثري أية مصاعب فيما خيص الترتيبات األمنية
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املبىن اجلديد املخصص للمكاتب . آلخروالبديل التايل ممكن هو ا. مؤقت للمحكمة ينطبق على اخليار اجلديد هذا
يتميز بطاقة زائدة متثل ضعف الطاقة اليت تتطلبها احملكمة وأوروجست اليت تشترك حاليا  يف مبىن اآلرك مع احملكمة، 

وبالنظر إىل هذا التطور اقترحت . ٢٠٠٨أبلغت الدولة املضيفة بأهنا ستتطلب أماكن إضافية تؤويها اعتبارا  من عام 
املضيفة على أوروجست استخدام املبىن اجلديد بكامله كمبىن مؤقت ويكون بوسع احملكمة عندها أن الدولة 

وترى الدولة املضيفة أن مثل هذا احلل . من مبىن اآلرك للحصول على املتطلبات اإلضافية" ب"تستخـدم اجلناح 
احية ويتمشى، من ناحية أخرى مع مبدأ يكون هو األكثر اقتصادا  يف الوفاء مبتطلبات إيواء كلتا املنظمتني من ن

بيد أنه ينبغي مالحظة أن ذلك البديل مازال مرهونا مبوقف أوروجست ودول االحتاد األورويب ". احملكمة الواحدة"
 .األعضاء على الرغم من أن الدولة املضيفة حتبذه

ته اإلضافية للمحكمة، فهي قامت وأضافت الدولة املضيفة قوهلا إنه ريثما يتم االنتهاء من املباين املؤق -١١٨
بتوفري حيز مكتيب مؤقت للمحكمة يف طابقني اثنني مببىن هوفتورين وطابق ثالث، بناء على طلب احملكمة، بطاقة 

 ٢٠٠٧ حمطة عمل سيكون جاهزا لكي تستخدمه احملكمة يف عام ٤٠تسع حنو 

لوح به الدولة املضيفة، تدعو احلاجة إىل وشد د مسؤولو احملكمة على أنه حىت مع اخليار اجلديد الذي ت -١١٩
وأشاروا إىل أن الطابقني اإلضافيني املتاحني يف مبىن . ٢٠٠٨مارس /حيز إضايف للفترة املمتدة من اآلن وحىت آذار

رمبا ميثالن خطوة أولية ولكن ستدعو احلاجة إىل املزيد من ) باإلضافة إىل الطوابق الثالثة املمنوحة بالفعل(هوفتورن 
وأي حيز إضايف ينبغي ختصيصه يف املبىن نفسه نظرا  ألن ذلك من شأنه أن . يز يف األجل القصري مباشرة بعد ذلكاحل

وذلك بتفادي احلاجة إىل تكرار املرافق األساسية " املباين املؤقتة"حيد بشكل جوهري من التكلفة املتكبدة جراء 
وقد اتفق كل من ممثل الدولة املضيفة ومسؤويل احملكمة على . الالزمة، يف مجلة أمور، لألمن وتكنولوجيا املعلومات

جدوى وقوع أمانة مجعية الدول األطراف يف املباين نفسها اليت توجد فيها األجهزة الرئيسية التابعة للمحكمة وذلك 
لة املضيفة عالوة على ذلك، أوصت اللجنة بأن تبذل احملكمة والدو. بوصف هذه األمانة جزءا  ال يتجزأ من احملكمة

مساعي لتأمني احليز املكتيب ألفرقة الترمجة التابعة ألمانة اجلمعية، الذين يوظفون أثناء اجلزء الثاين من كل سنة 
اليت تستخدمها بقية احملكمة وذلك للحد من تكاليف تكرار " يف املباين املؤقتة"إلعداد وثائق اجلمعية واللجنة، 

 .املرافق األساسية الضرورية

رأى املسؤولون التابعون للمحكمة، فيما يتعلق بقضية األمن، أن درجة األمن اليت تشترطها احملكمة جيب و -١٢٠
أن تكون نفسها بالنسبة لكافة األجزاء املكو نة هلا، بالنظر إىل كون خفض مستوى األمن يف جمال من جماالت 

 .بسهولهاحملكمة ميكن أن جيعل الغري يرى يف ذلك اجملال ما ميكن استهدافه 

وعربت اللجنة عن دهشتها لبقاء قضية املباين املؤقتة دون حل  وأبدت قلقها إزاء األثر املترتب على ذلك  -١٢١
يف سري أعمال احملكمة على النحو الكفء واستمرار ضياع الوقت يف العمل اإلداري بسبب عدم التيقن الراهن 

بذل قصارى جهودها من أجل الظفر حبل سريع هلذه ودعت اللجنة الدولة املضيفة إىل . واالضطراب الناشئ
وطلبت اللجنة أيضا  من احملكمة من أن تنظر نظرة موضوعية وبراغماتية متكنها من كفالة متشي مستوى . القضية

 .األمن الفعلي املنصوص عليه مع درجة اخلطر املواجه
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 تقارير أخرى -واو 

 لتمكني أقل البلدان منوا  وبلدان نامية أخرى من معايري طلبات الوصول إىل الصندوق اإلستئماين -١
 االشتراك يف أعمال اجلمعية

إدخال تغيريات مؤقتة على اختصاصات الصندوق االستئماين املنشأ "قررت اجلمعية، يف دورهتا الرابعة،  -١٢٢
السحب من  مبا يسمح للبلدان النامية األخرى ب٢٠٠٦ لعام ICC-ASP/2/Res.6  من القرار ١مبوجب الفقرة 

الصندوق على النحو الذي يعزز إمكانية مشاركة هذه البلدان يف أنشطة مجعية الدول األطراف ويف اجتماعات 
تعقد يف الهاي، دون أن تقتصر على ذلك، وترجو من املكتب استعراض اختصاصات الصندوق االستئماين وأن 

ورة اخلامسة جلمعية الدول األطراف، من خالل يقدمي توصيات بشأن معايري طلبات الوصول إىل الصندوق إىل الد
 .  ) ٦(..."جلنة امليزانية واملالية بغية حتقيق احلد األقصى من فعاليته يف نطاق املوارد املتاحة 

ومع ذلك فإن من . ويف دورهتا السابعة، مل تتلق اللجنة بعد التقرير الرمسي الصادر عن املكتب هبذا الشأن -١٢٣
يقاته ميكن أن تقتصر على مالحظة أن قرار اجلمعية هو قرار سياسي الطابع وأن وجود صندوق رأي اللجنة أن تعل

مبفرده تسحب منه أقل البلدان منوا  وغريها من البلدان النامية على السواء ميكن أن يكون له تأثريه يف مستوى 
 .االت، لدعم أقل البلدان منوا حتديدا املسامهات املقدمة من اجلهات املاحنة املمكن أن توجه، يف خالف ذلك من احل

 تعيني مراجع خارجي للحسابات  -٢

فيمـا يتعلق بتعيني مراجـع خارجي للحسـابات، رأت اللجنـة أن التقرير الذي أعدته احملكمة   -١٢٤
(ICC-ASP/5/4) أداه ، واملتعلق بإعادة تعيني املراجع اخلارجي للحسابات، عرب عن تقديرها للعمل املثايل الذي

املراجع اخلارجي للحسابات ولذلك أوصت اللجنة بتعيني املكتب الوطين ملراجعة احلسابات يف اململكة املتحدة 
 ).٢٠١٠-٢٠٠٧(لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ملدة ثانية قوامها أربع سنوات 

 الطابع التنظيمي للمحكمة -٣

كمة، على أهنا أبقت هذه املسألة قيد االستعراض املنتظم شددت اللجنة، فيما خيص الطابع التنظيمي للمح -١٢٥
 .اعتبارا  لكون هذه املسألة تشكل جزءا   ال يتجزأ من مداوالهتا يف كل دورة

 

 

ـ    ـــــــــــ

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة،  )٦( 
، )ICC-ASP/4/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣ �نوفمرب /تشرين الثاين ٢٨الهاي،  
 .٣٨ الفقرة ICC-ASP/4/Res.4اجلزء الثالث، القرار  
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 مسائل أخرى -زاي 

 العالقة مع احملكمة اخلاصة لسرياليون -١

ية املتصلة بالترتيبات املالية املتعلقة باستخدام احملكمة دعت احملكمة اللجنة إىل النظر يف األوراق غري الرمس -١٢٦
. ومثة قضية حمددة تتصل باألساس املعتمد يف حتميل التكلفة. اخلـاصة لسرياليون ملـرافق احملكمـة اجلنائية الدولية

 تشري إىل ٢٠٠٦ابريل / نيسان١٢والحظت اللجنة أن الرسالة املوجهة من رئيس اجلمعية إىل رئيس احملكمة املؤرخة 
 من مذكرة التفاهم املربمة بني ٣واملادة ". أن يكون االستخدام بال تكلفة تتحملها احملكمة اجلنائية الدولية"طلب 

ما يتعلق جبميع التكاليف املباشرة وغري املباشرة القابلة "احملكمة اجلنائية الدولية واحملكمة اخلاصة أشارت إىل تسديد 
طوي هذه التكاليف على عنصر خيص أي اخنفاض يف القيمة يطرأ على أي معدات أو وتن. ..... للتحديد الواضح

 ...".ملك متلكه احملكمة اجلنائية الدولية 

وترتبت على هذا األمر مسألة ما إذا كانت التكاليف جيب أن تعكس يف طرف منها التكاليف اإلضافية  -١٢٧
.  يف الطرف املقابل القيمة االقتصادية الكلية للمرافق اليت توفرالقابلة للتحديد اليت من شأن احملكمة أن تتحملها أو

ووجهة نظر اللجنة هي أن توخي النهج التجاري ال يتمشى مع ما يلزم التحلي به من روح للتعاون بني املنظمات 
رة القابلة ومتثلت توصية اللجنة يف القول بأن املصاريف ينبغي أن تعكس التكاليف املباشرة وغري املباش. الدولية

 يف املائة ميثل التكلفة غري املقدرة كميا  ١٣للتحديد الواضح واليت تكبدهتا احملكمة، يضاف إليها رسم إدارة مقداره 
 .املتصلة باإلدارة اليت تتوالها احملكمة حني تتيح استخدام املرافق التابعة هلا

 االجتماعات املقبلة -٢

 ودورهتا التاسعة ٢٠٠٧ابريل / نيسان٢٦ إىل ٢٣ الهاي يف الفترة من قررت اللجنة عقد دورهتا الثامنة يف -١٢٨
 يف الهاي على أن يتم تأكيد هذين ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٢ إىل ٨يف موعد حدد مؤقتا  بالفترة من 

 .ابريل/التارخيني يف وقت الحق أثناء دورة اللجنة لشهر نيسان

. ٢٠٠٣له قد تزايد بصورة ملحوظة منذ دورهتا األوىل لعام الحظت اللجنة أن عبء العمل الذي تتحم -١٢٩
وقد أصبح من الصعوبة املتزايدة مبكان االستجابة لتوقعات اجلمعية، واألفرقة غري الرمسية العاملة التابعة للمكتب 

ات  عالوة على ذلك، ترتب على املناقش)٧(.وللمحكمة، يف الوقت الذي تضطلع فيه أيضا  باملهام املنوطة هبا
 املستفيضة اليت تدور يف نطاق األفرقة العاملة والزيادة يف الوقت الذي تستغرقه اجلمعية تداول حكومي دويل متزايد 

 

ـ    ـــــــــــــ

 .ICC-ASP/1/Res.4 لقرار املرفق با )٧( 
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 وشددت اللجنة على .وأث ر هذا االجتاه أيضا  يف دور اللجنة وعبء عملها. خبصوص ميزانية احملكمة وإدارهتا ومبانيها
رغبتهـا يف مواصلـة توفري مشورة عالية اجلودة للجمعية خبصوص طائفة متنوعة من القضايا املندرجة يف اختصاص 

واتفقت على القول بضرورة اختاذ تدابري للحفاظ على قدرة اللجنة على توفري مثل هذه املشورة واالستجابة . اللجنة
 .لتوقعات اجلمعية

ن اللجنـة تعتقد أن التمديد بشكل كبري يف الوقت املخصص لدوراهتا له ما يربره اتفقت على ولئن مل تك -١٣٠
وبالنظر إىل الوقت الذي تستغرقه . ابريل لتصبح أربعة أيام بدال  من ثالثة/ضرورة الزيادة يف دورهتا لشهر نيسان

ابريل توفر يف الظرف / تعقد يف نيساناالجراءات الرمسية وإعداد التقرير واعتماده يف كل دورة فإن الدورة اليت
ومن شأن يوم رابع أن يزيد يف الوقت الذي يتاح . الراهن أقل من يومني اثنني من الزمن إلجراء املناقشات املوضوعية

ع ومن شأن اآلثار يف امليزانية الربناجمية املترتبة بالنسبة للربنامج الرئيسي الراب: للمناقشات املوضوعية بتكلفة حمدودة
 . يورو ١١ ٨٠٠أن تصل إىل حنو 

ولئن كان هذا االجتاه . الحظت اللجنة وجود اجتاه حنو إدراج بعض القضايا يف جدول أعماهلا لكل دورة -١٣١
ضروريا  أو مستحبا  يف بعض احلاالت إال أن اللجنة بينت أهنا حتبذ النظر يف القضايا مرة واحدة كل سنة ما مل تكن 

واللجنة تركز عموما  على امليزانية الربناجمية املقترحة واملسائل ذات الصلة بامليزانية . غري ذلكهناك أسباب حتتم عمل 
أكتوبر من كل سنة، فيما تقوم بالنظر يف قضايا متنوعة هلا صلة بالسياسات العامة يف دورهتا /يف شهر تشرين األول

 بصورة غري رمسية مع كافة أعضاء اللجنة واتفقت اللجنة على ضرورة أن يتشاور الرئيس. ابريل/لشهر نيسان
واألمانة واحملكمة عند تشكيل جدول أعمال كل دورة يف وقت يسبق بكثري موعد انعقادها، متشيا  مع الوالية املنوطة 

 .باللجنة والتعليمات اليت ترد من اجلمعية

 لتحسني نوعية )٨ (عرض امليزانيةوبينت اللجنة، بالنسبة لدورهتا القادمة، أهنا ترغب يف النظر يف طريقة  -١٣٢
وقررت اللجنة أيضا  أن تنظر يف دورهتا املقبلة يف التقدم الذي حترزه احملكمة يف جمال تنفيذ . عملية املوافقة عليها

كما أهنا ترغب . النظم املتعلقة باملوارد البشرية ومدى مالءمة النظام املشترك الحتياجات احملكمة من املوارد البشرية
 داخل احملكمة والتقدم احملرز يف تشغيل نظام املساعدة SAPلنظر يف تنفيذ نظام ختطيط املوارد يف املؤسسة يف ا

 .القانونية منذ نظر اللجنة آخر مرة يف هذه املسألة

 حسن توقيت تقدمي الوثائق -٣

 التقرير املتعلق بأعمال  من٧٢أبدت اللجنة قلقها من أن توصيتها املقدمة إىل احملكمة والواردة يف الفقرة  -١٣٣
وهي ترغب يف أن تعرب مرة أخرى للمحكمة عن األمهية اليت توليها لتقدمي تقارير . دورهتا السادسة مل تنفذ بوجه عام

احملكمة وغريها من الوثائق بشكل حسن التوقيت ومتداخل ومنظم، وذلك لتأمني تعميمها على اللجنة يف موعد ال 
 النعقاد دوراهتا، فتتيح ألعضاء اللجنة، على هذا النحو، الوقت املعقول ليفحصوها يتجاوز ثالثة أسابيع سابقة

 .بشكل دقيق ومفصل قبل وصوهلم إىل الدورة

 ــــــــــــــ
 . من هذا التقرير٥٠ إىل ٤٨انظر الفقرات  )٨( 
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 املرفق األول

 قائمة الوثائق

 ICC-ASP/5/1 تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا السادسة

يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للفترة من 
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١

ICC-ASP/5/2 

يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للفترة من 
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١

ICC-ASP/5/2*Arabic only 

يناير / كانون الثاين١البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للفترة من 
  ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول٣١إىل 

 ICC-ASP/5/3 

 ICC-ASP/5/4 تقرير عن جتديد تعيني مراجع احلسابات اخلارجي

 ICC-ASP/5/5 تقرير مكتب املراجعة الداخلية

 ICC-ASP/5/6 ئية الدوليةاخلطة االستراتيجية للمحكمة اجلنا

 ICC-ASP/5/7  تقرير عن استراتيجية احملكمة املتعلقة بتكنولوجيات املعلومات واالتصال

تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة 
 إىل ٢٠٠٥أغسطس / آب١٦الصندوق االستئماين للضحايا خالل الفترة من 

 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠

ICC-ASP/5/8 

تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة 
 إىل ٢٠٠٥أغسطس / آب١٦الصندوق االستئماين للضحايا خالل الفترة من 

 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣٠

ICC-ASP/5/8/Corr.1 French only 

 ICC-ASP/5/9  للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠٠٧امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

 ICC-ASP/5/9/Corr.1* English only  تصويب- للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠٠٧امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

 ICC-ASP/5/9/Corr.2  تصويب- للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠٠٧امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

 ICC-ASP/5/10 تقرير بشأن منوذج طاقة للمحكمة

 ICC-ASP/5/10* English only رير بشأن منوذج طاقة للمحكمةتق

 ICC-ASP/5/11   جدول األعمال املؤقت 

 ICC-ASP/5/12 *اخلطة اإلستراتيجية املتعلقة بالتوعية واخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية

٢٠٠٦أغسطس / آب٣١حىت  تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية  ICC-ASP/5/13 
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 إعادة -تعديل شروط اخلدمة والتعويض لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية
 التوطني بعد انتهاء اخلدمة

ICC-ASP/5/14 

 

تقرير املسج ل عن نظم املعاشـات التقاعديـة املطب قة على القضاة يف 
 احملاكـم الدوليـة األخـرى

ICC-ASP/5/CBF.2/1 

 ICC-ASP/5/CBF.2/2  تقرير مرحلي شامل-بلة للمحكمة اجلنائية الدوليةتقرير عن املباين الدائمة املق

 ICC-ASP/5/CBF.2/3 للمحكمة اجلنائية الدولية تقرير عن ترتيبات اإلدارة اخلاصة باملباين الدائمة

تقدير : تقرير عن شروط خدمة وتعويض املدعي العام ونواب املدعي العام
 ت التقاعديةللتكاليف املالية بالنسبة للمعاشا

ICC-ASP/5/CBF.2/4 

 ICC-ASP/5/CBF.2/5 تقرير عن طلب تقدمي عطاءات ختص نظام املعاشات التقاعدية للقضاة

 ICC-ASP/5/CBF.2/L.1 جدول األعمال املؤقت

 ICC-ASP/5/CBF.2/L.2/Rev.1 القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت
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 املرفق الثاين

 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣حىت  تسديد االشتراكاتحالة 
جمموع 

االشتراكات 
 غري املسددة

االشتراكات 
غري املسددة عن 

 ٢٠٠٦عام 

متحصالت 
االشتراكات عن 

 ٢٠٠٦عام 

االشتراكات 
املقررة لعام 
٢٠٠٦ 

االشتراكات غري 
املسددة عن 
 السنوات السابقة

متحصالت 
 السنوات السابقة

االشتراكات 
 للسنوات املقررة

 السابقة
 الدول األطراف

 ١ أفغانستان   ٥ ٢٦٦ ٥ ٢٦٦ - ٣ ١٩٩ ٣٨١ ٢ ٨١٨ ٢ ٨١٨
 ٢ ألبانيا  ١٣ ٤٣٦ ١٣ ٤٣٦ - ٧ ٩٩٦ ٩٤٨ ٧ ٠٤٨ ٧ ٠٤٨

 ٣ أندورا  ١٤ ٨٧٣ ١٤ ٨٧٣ - ٧ ٩٩٦ ٧ ٩٩٦ - -
 ٤ أنتيغوا وبربودا     ٨ ٦٧٧ ٨ ٦٧٧ - ٤ ٧٩٨ ٤ ٧٩٨ - -

 ٥ األرجنتني   ٢ ٩٩٩ ٩٧٨ ١ ٨٧٦ ٣٩٢ ١ ١٢٣ ٥٨٦ ١ ٥٢٨ ٨٩٣ - ١ ٥٢٨ ٨٩٣ ٢ ٦٥٢ ٤٧٩
 ٦ أستراليا  ٤ ٩٥٥ ٩٥٣ ٤ ٩٥٥ ٩٥٣ - ٢ ٥٤٦ ٠٢٢ ٢ ٥٤٦ ٠٢٢ - -
 ٧ النمسا  ٢ ٧١٦ ٧٩٧ ٢ ٧١٦ ٧٩٧ - ١ ٣٧٣ ٧٦٥ ١ ٣٧٣ ٧٦٥ - -
 ٨ بربادوس   ٢٨ ٢٤٨ ٢٨ ٢٤٨ - ١٥ ٩٩٣ ١٥ ٩٣٣ - -
 ٩ بلجيكا   ٣ ٣٥٠ ٤٢٩ ٣ ٣٥٠ ٤٢٩ - ١ ٧٠٩ ٦٠٩ ١ ٧٠٩ ٦٠٩ - -
 ١٠ بليز  ٣ ٠٩٩ ٣ ٠٩٩ - ١ ٥٩٩ ١ ٥٩٩ - -

 ١١ بنن  ٦ ١٩٦ ٦ ١٩٦ - ٣ ١٩٩ ٣٨١ ٢ ٨١٨ ٢ ٨١٨
 ١٢ بوليفيا  ٢٧ ٢٦٥ ٤ ٩١٤ ٢٢ ٣٥١ ١٤ ٣٩٣ - ١٤ ٣٩٣ ٣٦ ٧٤٤

 ١٣ البوسنة واهلرسك    ٩ ٩١٢ ٩ ٩١٢ - ٤ ٧٩٨ ٤ ٧٩٨ - -
 ١٤ بوتسوانا   ٣٥ ٩٤٢ ٣٥ ٩٤٢ - ١٩ ١٩١ ١٩ ١٩١ - -

 ١٥ الربازيل  ٥ ٢٠٧ ١٠٧ ١ ٧٥٤ ١٣١ ٣ ٤٥٢ ٩٧٦ ٢ ٤٣٥ ٦٧٣ - ٢ ٤٣٥ ٦٧٣ ٥ ٨٨٨ ٦٤٩
 ١٦ بلغاريا ٥٠ ١٩٧ ٥٠ ١٩٧ - ٢٧ ١٨٧ ٢٧ ١٨٧ - -

 ١٧ بوركينا فاسو    ٣ ٨٦٣ ١٨٩ ٣ ٦٧٤ ٣ ١٩٩ - ٣ ١٩٩ ٦ ٨٧٣
 ١٨ بوروندي   ١ ٤٧٤ ٩١ ١ ٣٨٣ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ٢ ٩٨٢
 ١٩ كمبوديا   ٦ ١٩٦ ٦ ١٩٦ - ٣ ١٩٩ ٣ ٠١٦ ١٨٣ ١٨٣

 ٢٠ كندا  ٨ ٥٦٠ ٨٩٥ ٨ ٥٦٠ ٨٩٥ - ٤ ٤٩٨ ٧١٩ ٤ ٤٩٨ ٧١٩ - -
 ٢١ مجهورية أفريقيا الوسطى ٣ ٠٩٩ ١ ٧١٦ ١ ٣٨٣ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ٢ ٩٨٢

 ٢٢ كولومبيا   ٤٩٠ ٣٣٤ ٤٩٠ ٣٣٤ - ٢٤٧ ٨٨٥ ٢٤٧ ٨٨٥ - -
 ٢٣ الكونغو  ١ ٨٤٠ - ١ ٨٤٠ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ٣ ٤٣٩
 ٢٤ يكا كوستار ٨٦ ٧٦٦ ٥٧ ٤٩١ ٢٩ ٢٧٥ ٤٧ ٩٧٨ - ٤٧ ٩٧٨ ٧٧ ٢٥٣

 ٢٥ كرواتيا   ١١٥ ٨٦٧ ١١٥ ٨٦٧ - ٥٩ ١٧٣ ٥٩ ١٧٣ - -
 ٢٦ قربص  ١٢٠ ٢١٠ ١٢٠ ٢١٠ - ٦٢ ٣٧١ ٦٢ ٣٧١ - -

 ٢٧ مجهورية الكونغو الدميقراطية ٩ ٩١٢ ٢ ٥٢٥ ٧ ٣٨٧ ٤ ٧٩٨ - ٤ ٧٩٨ ١٢ ١٨٥
 ٢٨ الدامنرك  ٢ ٢٤٤ ٥٨٢ ٢ ٢٤٤ ٥٨٢ - ١ ١٤٨ ٢٦٩ ١ ١٤٨ ٢٦٩ - -

 ٢٩ جيبويت   ٢ ٩٠٢ ٢ ٩٠٢ - ١ ٥٩٩ ١٨٩ ١ ٤١٠ ١ ٤١٠
 ٣٠ دومينيكا  ٣ ٠٩٩ ٣ ٠٩٩ - ١ ٥٩٩ ٧٥ ١ ٥٢٤ ١ ٥٢٤
 ٣١ اجلمهورية الدومينيكية ٢٠ ١٦٥ - ٢٠ ١٦٥ ٥٥ ٩٧٤ - ٥٥ ٩٧٤ ٧٦ ١٣٩
 ٣٢ إكوادور  ٦٢ ٥٧٢ ٤٧ ٥٥٠ ١٥ ٠٢٢ ٣٠ ٣٨٦ - ٣٠ ٣٨٦ ٤٥ ٤٠٨

 ٣٣ إستونيا   ٣٥ ٩٤٢ ٣٥ ٩٤٢ - ١٩ ١٩١ ١٩ ١٩١ - -
 ٣٤ فيجي   ١٢ ٣٩٢ ١٢ ٣٩٢ - ٦ ٣٩٧ ٧٤٠ ٥ ٦٥٧ ٥ ٦٥٧

 ٣٥ فنلندا   ١ ٦٤٥ ١٥٦ ١ ٦٤٥ ١٥٦ - ٨٥٢ ٤٠٦ ٨٥٢ ٤٠٦ - -
 ٣٦ فرنسا  ١٨ ٩٥٩ ٢٠١ ١٨ ٩٥٩ ٢٠١ - ٩ ٦٤٣ ٥٣٩ ٩ ٦٤٣ ٥٣٩ - -

 ٣٧ غابون  ٣٠ ٩٧٢ ٢٧ ٢١٣ ٣ ٧٥٩ ١٤ ٣٩٣ - ١٤ ٣٩٣ ١٨ ١٥٢
 ٣٨ غامبيا ٣ ٠٩٩ ٣ ٠٩٩ - ١ ٥٩٩ ١٨٩ ١ ٤١٠ ١ ٤١٠
 ٣٩ جورجيا  ٧ ٦٣٢ ٧ ٦٣٢ - ٤ ٧٩٨ ٥١١ ٤ ٢٨٧ ٤ ٢٨٧

 ٤٠ أملانيا   ٢٧ ٥٣٢ ٢٥٠ ٢٧ ٥٣٢ ٢٥٠ - ١٣ ٨٥٢ ٧٩٢ ١٣ ٨٥٢ ٧٩٢ - -
 ٤١ غانا ١٣ ٠١٠ ١٣ ٠١٠ - ٦ ٣٩٧ ٦ ٣٩٧ - -
 ٤٢ اليونان   ١ ٦٤٨ ٢١٩ ١ ٦٤٨ ٢١٩ - ٨٤٧ ٦٠٨ ٨٤٧ ٦٠٨ - -

 ٤٣ غينيا  ٨ ٥٨٩ ٥٠٩ ٨ ٠٨٠ ٤ ٧٩٨ - ٤ ٧٩٨ ١٢ ٨٧٨
 ٤٤ غيانا  ١ ٤٧٤ ١ ٤٧٤ - ١ ٥٩٩ ١٣٨ ١ ٤٦١ ١ ٤٦١
 ٤٥ هندوراس  ١٥ ٣٣٣ ٩ ٧٠١ ٥ ٦٣٢ ٧ ٩٩٦ - ٧ ٩٩٦ ١٣ ٦٢٨

 ٤٦ هنغاريا ٣٨٦ ٨١٩ ٣٨٦ ٨١٩ - ٢٠١ ٥٠٧ ٢٠١ ٥٠٧ - -
 ٤٧ آيسلندا   ١٠٤ ٧١٩ ١٠٤ ٧١٩ - ٥٤ ٣٧٥ ٥٤ ٣٧٥ - -
 ٤٨ آيرلندا   ١ ٠٥٠ ٢٣٢ ١ ٠٥٠ ٢٣٢ - ٥٥٩ ٧٤١ ٥٥٩ ٧٤١ - -

 ٤٩ إيطاليا  ١٥ ٢٥١ ٧٨٢ ١٤ ٥٣٨ ٥٠٧ ٧١٣ ٢٧٥ ٧ ٨١٢ ٣٨٦ - ٧ ٨١٢ ٣٨٦ ٨ ٥٢٥ ٦٦١
 ٥٠ األردن  ٣٢ ٢٢٧ ٣٢ ٢٢٧ - ١٧ ٥٩٢ ١٧ ٥٩٢ - -
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جمموع 

االشتراكات 
 غري املسددة

االشتراكات غري 
املسددة عن عام 

٢٠٠٥ 

متحصالت 
االشتراكات عن 

 ٢٠٠٥عام 

االشتراكات 
املقررة لعام 
٢٠٠٥ 

االشتراكات غري 
املسددة عن 
 قةالسنوات الساب

متحصالت 
السنوات 
 السابقة

االشتراكات 
املقررة للسنوات 

 السابقة
 الدول األطراف

 ٥١ كينيا   ٧ ٢٥٩ ٧ ٢٥٩ - ١٤ ٣٩٣ ١٤ ٣٩٣ - -
 ٥٢ التفيا  ٤٣ ٣٨٣ ٤٣ ٣٨٣ - ٢٣ ٩٨٩ ٢٣ ٩٨٩ - -
 ٥٣ ليسوتو  ٣ ٠٩٩ ٣ ٠٩٩ - ١ ٥٩٩ ١ ٥٩٩ - -

 ٥٤ ليبرييا   ١ ٤٧٤ - ١ ٤٧٤ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ٣ ٠٧٣
 ٥٥ ليختنشتاين    ١٦ ١٠٩ ١٦ ١٠٩ - ٧ ٩٩٦ ٧ ٩٩٦ - -
 ٥٦ ليتوانيا   ٦٢ ٧٨١ ٦٢ ٧٨١ - ٣٨ ٣٨٢ ٣٨ ٣٨٢ - -
 ٥٧ لكسمربغ  ٢٤٠ ٤١٢ ٢٤٠ ٤١٢ - ١٢٣ ١٤٣ ١٢٣ ١٤٣ - -

 ٥٨ مالوي  ٣ ٤٧٩ ١٣٣ ٣ ٣٤٦ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ٤ ٩٤٥
 ٥٩ مايل ٦ ١٩٦ ٦ ١٩٦ - ٣ ١٩٩ ٣٨١ ٢ ٨١٨ ٢ ٨١٨

 ٦٠ مالطة ٤١ ٠٤١ ٤١ ٠٤١ - ٢٢ ٣٩٠ ٢٢ ٣٩٠ - -
 ٦١ جزر مارشال ٣ ٠٩٩ ١ ٦٢٣ ١ ٤٧٦ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ٣ ٠٧٥
 ٦٢ موريشيوس  ٣٤ ٠٨٠ ٣٤ ٠٨٠ - ١٧ ٥٩٢ ٢ ٠٨٨ ١٥ ٥٠٤ ١٥ ٥٠٤

 ٦٣ املكسيك  - - - ٣ ٠١١ ٤٠٧ ٣ ٠١١ ٤٠٧ - -
 ٦٤ منغوليا ٣ ٠٩٩ ٣ ٠٩٩ - ١ ٥٩٩ ١ ٥٩٩ - -

 ٦٥ يا  ناميب ١٩ ٢٠٧ ١٩ ٢٠٧ - ٩ ٥٩٦ ١ ١٤٠ ٨ ٤٥٦ ٨ ٤٥٦
 ٦٦ ناورو  ٣ ٠٩٩ ١ ٩٠٠ ١ ١٩٩ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ٢ ٧٩٨

 ٦٧ هولندا  ٥ ٢٦٧ ٦٠٥ ٥ ٢٦٧ ٦٠٥ - ٢ ٧٠٢ ٧٥١ ٢ ٧٠٢ ٧٥١ - -
 ٦٨ نيوزيلندا   ٦٩٧ ٣٦٦ ٦٩٧ ٣٦٦ - ٣٥٣ ٤٣٧ ٣٥٣ ٤٣٧ - -

 ٦٩ النيجر   ٣ ٠٩٩ ١٧٠ ٢ ٩٢٩ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ٤ ٥٢٨
 ٧٠ نيجرييا    ١٤٤ ٢٨٥ ٩٥ ٠٩٥ ٤٩ ١٩٠ ٦٧ ١٦٩ - ٦٧ ١٦٩ ١١٦ ٣٥٩

 ٧١ النرويج   ٢ ٠٨٤ ٢١٢ ٢ ٠٨٤ ٢١٢ - ١ ٠٨٥ ٨٩٨ ١ ٠٨٥ ٨٩٨ - -
 ٧٢ بنما  ٥٨ ٢٤٧ ٥٨ ٢٤٧ - ٣٠ ٣٨٦ ٢٣ ٦٤٦ ٦ ٧٤٠ ٦ ٧٤٠

 ٧٣ باراغواي  ٣٩ ٦٥٠ ٣٩ ٦٥٠ - ١٩ ١٩١ ١٩ ١٩١ - -
 ٧٤ بريو  ٣٠١ ٢٥٣ ٨٩ ١٩٠ ٢١٢ ٠٦٣ ١٤٧ ١٣٢ - ١٤٧ ١٣٢ ٣٥٩ ١٩٥

 ٧٥ بولندا   ١ ٣٦٧ ٦٢٠ ١ ٣٦٧ ٦٢٠ - ٧٣٧ ٢٥٩ ٧٣٧ ٢٥٩ - -
 ٧٦ الربتغال  ١ ٤٥١ ٨٢٦ ١ ٤٥١ ٨٢٦ - ٧٥١ ٦٥٢ ٧٥١ ٦٥٢ - -
 ٧٧ مجهورية كوريا   ٥ ٢٣٤ ١٠٦ ٥ ٢٣٤ ١٠٦ - ٢ ٨٧٢ ٢٧١ ٢ ٨٧٢ ٢٧١ - -
 ٧٨ رومانيا  ١٨٤ ٨١٣ ١٨٤ ٨١٣ - ٩٥ ٩٥٦ ٩٥ ٩٥٦ - -

سانت فنسنت وجزر  ٢ ٩٠٢ ١ ٤٢٧ ١ ٤٧٥ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ٣ ٠٧٤
 غرينادين

٧٩ 

 ٨٠ ساموا ٢ ٩٨٠ ٢ ٩٨٠ - ١ ٥٩٩ ١ ٥٩٩ - -
 ٨١ سان مارينو  ٨ ٦٧٧ ٨ ٦٧٧ - ٤ ٧٩٨ ٤ ٧٩٨ - -

 ٨٢ السنغال ١٥ ٤٩١ ١٤ ٩٣٠ ٥٦١ ٧ ٩٩٦ - ٧ ٩٦٦ ٨ ٥٥٧
 ٨٣ صربيا    ٥٩ ٤٨٣ ٥٩ ٤٨٣ - ٣٠ ٣٨٦ ٣٠ ٣٨٦ - -

 ٨٤ سرياليون   ٣ ٠٩٩ ٢ ١٣٢ ٩٦٧ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ٢ ٥٦٦
 ٨٥ سلوفاكيا   ١٥٣ ٠٦٣ ١٥٣ ٠٦٣ - ٨١ ٥٦٢ ٨١ ٥٦٢ - -
 ٨٦ سلوفينيا   ٢٥٣ ٤٣١ ٢٥٣ ٤٣١ - ١٣١ ١٣٩ ١٣١ ١٣٩ - -
 ٨٧ جنوب أفريقيا    ٩٧٦ ٨٠٨ ٩٧٦ ٨٠٨ - ٤٦٦ ٩٨٤ ٤٦٦ ٩٨٤ - -
 ٨٨ إسبانيا  ٧ ٨٠٩ ٧٩٧ ٧ ٨٠٩ ٧٩٧ - ٤ ٠٣٠ ١٣٦ ٤ ٠٣٠ ١٣٦ - -
 ٨٩ السويد  ٣ ١١١ ٠٣٣ ٣ ١١١ ٠٣٣ - ١ ٥٩٦ ٠٦٢ ١ ٥٩٦ ٠٦٢ - -
 ٩٠ سويسرا  ٣ ٧٥٦ ٠٧٠ ٣ ٧٥٦ ٠٧٠ - ١ ٩١٤ ٣١٤ ١ ٩١٤ ٣١٤ - -

 ٩١ طاجيكستانطاجيكستان ٣ ٠٩٩ ٢ ٣٥٨ ٧٤١ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ٢ ٣٤٠
مجهورية مقدونيا     ١٨ ٥٨٩ ١٨ ٥٨٩ - ٩ ٥٩٦ ١ ١٤٠ ٨ ٤٥٦ ٨ ٤٥٦

اليوغوسالفية   
 السابقة 

٩٢ 

 ٩٣  ليشيت �تيمور   ٢ ٩٨٠ ٢ ٩٨٠ - ١ ٥٩٩ ١٨٩ ١ ٤١٠ ١ ٤١٠
 ٩٤ ترينيداد وتوباغو     ٦٤ ٤٥٣ ٦٤ ٤٥٣ - ٣٥ ١٨٤ ٣٥ ١٨٤ - -

 ٩٥ أوغندا  ١٧ ٩٧١ ٤ ٩٤٥ ١٣ ٠٢٦ ٩ ٥٩٦ - ٩ ٥٩٦ ٢٢ ٦٢٢
 ٩٦ اململكة املتحدة     ١٨ ٦٢٤ ٠٨٤ ١٨ ٦٢٤ ٠٨٤ - ٩ ٧٩٨ ٦٦٧ ٩ ٧٩٨ ٦٦٧ - -

 ٩٧ مجهورية ترتانيا املتحدة  ١٧ ٠٣٦ ١٧ ٠٣٦ - ٩ ٥٩٦ ١ ١٤٠ ٨ ٤٥٦ ٨ ٤٥٦
 ٩٨ أوروغواي  ١٦٨ ٦٤١ ١١١ ٠٨٦ ٥٧ ٥٥٥ ٧٦ ٧٦٤ - ٧٦ ٧٦٤ ١٣٤ ٣١٩
 ٩٩ فرتويال   ٥٥٢ ٩٦٢ ٣٥٥ ٨٥٤ ١٩٧ ١٠٨ ٢٧٣ ٤٧٣ - ٢٧٣ ٤٧٣ ٤٧٠ ٥٨١
 ١٠٠ زامبيا  ٥ ٨٠٢ ٣ ٠٣٥ ٢ ٧٦٧ ٣ ١٩٩ - ٣ ١٩٩ ٥ ٩٦٦
 اجملموع            ١٥٠ ٨٥٦ ٥٤٩ ١٤٤ ٩٠٠ ٨٨٤ ٥ ٩٥٥ ٦٦٦ ٨٠ ٤١٧ ٢٠٠ ٦٧ ٧٧٢ ٩٥٩ ١٢ ٦٤٤ ٢٤١ ١٨  ٥٩٩ ٩٠٧

 



 

 

 املرفق الثالث
 ر املترتبة يف امليزانية على تنفيذ توصيات جلنة امليزانية واملالية اآلثا

 )التغيريات مبينة باللون الرمادي(مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية  
  مجيع الربامج الرئيسية�اجملموع 

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية
 )بآالف اليورو (

من جلنة امليزانية واملالية   ٢٠٠٧مليزانية املقترحة لعام ا
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت
 األساسية باحلاالت

 البند

 القضاة ٥ ٨٣٣ر١  ٥ ٨٣٣ر١ ٥ ٨٣٣ر١  ٥ ٨٣٣ر١    
 موظفو الفئة الفنية ١٧ ٠٩٣ر٤ ١٦ ١٠٩ر٨ ٣٣ ٢٠٣ر٢ ١٥ ٩٣١ر٧ ١٤ ٢٧٢ر٤ ٣٠ ٢٠٤ر١ ١ ١٦١ر٧- ١ ٨٣٧ر٤- ٢ ٩٩٩ر١- ٩ر٠-
 موظفو اخلدمات العامة ٩ ٥٣٥ر٧ ٨ ٠٦٥ر٠ ١٧ ٦٠٠ر٧ ٨ ٩٦٧ر٣    ٧ ٥٨١ر٤ ١٦ ٥٤٨ر٧ ٥٦٨ر٤- ٤٨٣ر٦- ١ ٠٥٢ر٠- ٦ر٠-
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٢٦ ٦٢٩ر١ ٢٤ ١٧٤ر٨ ٥٠ ٨٠٣ر٩ ٢٤ ٨٩٩ر٠ ٢١ ٨٥٣ر٨ ٤٦ ٧٥٢ر٨ ١ ٧٣٠ر١- ٢ ٣٢١ر٠- ٤ ٠٥١ر١- ٨ر٠-

 املساعدة املؤقتة العامة ٢ ٢٤٨ر٣ ٤ ٨٨٠ر٢ ٧ ١٢٨ر٥ ٢ ٣٥٠ر٤ ٤ ٩٥٣ر٣ ٧ ٣٠٣ر٧ ١٠٢ر١ ٧٣ر١ ١٧٥ر٢ ٢ر٥
 املساعدة املؤقتة لالجتماعات ١ ٦٢٦ر٩ ٤٥ر٠ ١ ٦٧١ر٩ ١ ٦٢٦ر٩ ٤٥ر٠ ١ ٦٧١ر٩    
 العمل اإلضايف ٢٣٩ر٧ ٨٤ر٣ ٣٢٤ر٠ ٢٣٩ر٧ ٨٤ر٣ ٣٢٤ر٠    

 اخلرباء االستشاريون ٧٢ر٠ ٣٤٨ر٣ ٤٢٠ر٣ ٦٢ر٠ ١٧٦ر٩ ٢٣٨ر٩ ١٠ر٠- ١٧١ر٤- ١٨١ر٤- ٤٣ر٢-
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٤ ١٨٦ر٩ ٥ ٣٥٧ر٨ ٩ ٥٤٤ر٧ ٤ ٢٧٩ر٠ ٥ ٢٥٩ر٥ ٩ ٥٣٨ر٥ ٩٢ر١ ٩٨ر٣- ٦ر٢- ٠ر١-
 السفر ١ ٠١٦ر٢ ٣ ٥٢٠ر٨ ٤ ٥٣٧ر٠ ٩٥٢ر٢ ٣ ١٠٦ر٠ ٤ ٠٥٨ر٢ ٦٤ر٠- ٤١٤ر٨- ٤٧٨ر٨- ١٠ر٦-

 الضيافة ٤٨ر٠  ٤٨ر٠ ٤٨ر٠  ٤٨ر٠    
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٣ ٣٥٧ر٦ ٤ ٣٠٢ر٥ ٧ ٦٦٠ر١ ٣ ٣٥٠ر١ ٣ ٩٥١ر٠ ٧ ٣٠١ر١ ٧ر٥- ٣٥١ر٥- ٣٥٩ر٠ ٤ر٧-

 لتشغيل العامةنفقات ا ٦ ٣٥٩ر٩ ٤ ٩٤٨ر٥ ١١ ٣٠٨ر٤ ٦ ٣٥٩ر٩ ٤ ٩٤٨ر٥ ١١ ٣٠٨ر٤    
 اللوازم واملواد ١ ٠٢٥ر٠ ٤٧٤ر٩ ١ ٤٩٩ر٩ ١ ٠٢٥ر٠ ٤٧٤ر٩ ١ ٤٩٩ر٩    
 األثاث واملعدات ١ ٦٤٤ر٢ ٥٧٩ر٠ ٢ ٢٢٣ر٢ ١ ٦٤٤ر٢ ٥٧٩ر٠ ٢ ٢٣٢ر٢    

 تصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري امل ١٣ ٤٥٠ر٩ ١٣ ٨٢٥ر٧ ٢٧ ٢٧٦ر٦ ١٣ ٣٧٩ر٤ ١٣ ٠٥٩ر٤ ٢٦ ٤٣٨ر٨ ٧١ر٥- ٧٦٦ر٣- ٨٣٧ر٨- ٣ر١-
 الصيانة  املوزعة          

 جمموع مجيع الربامج الرئيسية ٥٠ ١٠٠ر٠ ٤٣ ٣٥٨ر٣ ٩٣ ٤٥٨ر٣ ٤٨ ٣٩٠ر٥ ٤٠ ١٧٢ر٧ ٨٨ ٥٦٣ر٢ ١ ٧٠٩ر٥- ٣ ١٨٥ر٦- ٤ ٨٩٥ر١ ٥ر٢-
 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية

  جدول الوظائف
نة امليزانية واملالية من جل ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 

 جدول الوظائف
  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية

 جدول الوظائف
 األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %

 البند

 موظفو الفئة الفنية ١٦٠ ١٨١ ٣٤١ ١٥٦ ١٦٠ ٣١٦ ٤- ٢١- ٢٥- ٧ر٣-
 موظفو اخلدمات العامة ١٧٢ ١٦٣ ٣٣٥ ١٦٤ ١٥٦ ٣٢٠ ٨- ٧- ١٥- ٤ر٥-
 جمموع املوظفني ٣٣٢ ٣٤٤ ٦٧٦ ٣٢٠ ٣١٦ ٦٣٦ ١٢- ٢٨- ٤٠- ٥ر٩-
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 مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
 )التغيريات مبينة باللون الرمادي( 
  اهليئة القضائية�الربنامج الرئيسي األول  -١

 
 ات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملاليةالتغيري

 )بآالف اليورو (
 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 

 )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  موعاجمل األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 القضاة ٥ ٨٣٣ر١  ٥ ٨٣٣ر١ ٥ ٨٣٣ر١  ٥ ٨٣٣ر١    
 موظفو الفئة الفنية ٢ ٤٠٣ر٣ ٦٢٦ر٨ ٣ ٠٣٠ر١ ٢ ٠٩٥ر٠ ٣٨٢ر٨ ٢ ٤٧٧ر٨ ٣٠٨ر٣- ٢٤٤ر٠- ٥٥٢ر٣- ١٨ر٢-
 موظفو اخلدمات العامة ٧٨٣ر٠ ١٧٨ر٢ ٩٦١ر٢ ٧٥٥ر٨ ١٧١ر٩ ٩٢٧ر٧ ٢٧ر٢- ٦ر٣- ٣٣ر٥- ٣ر٥-
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٣ ١٨٦ر٣ ٨٠٥ر٠ ٣ ٩٩١ر٣ ٢ ٨٥٠ر٨ ٥٥٤ر٧ ٣ ٤٠٥ر٥ ٣٣٥ر٥-        ٢٥٠ر٣ ٥٨٥ر٨- ١٤ر٧-
 املساعدة املؤقتة العامة ٩٦ر٥ ٩٠ر٠ ١٨٦ر٥ ٩٦ر٥ ٩٠ر٠ ١٨٦ر٥    
 اخلرباء االستشاريون ٣٥ر٠  ٣٥ر٠ ٣٥ر٠  ٣٥ر٠    
 ، الرتب األخرىاجملموع الفرعي ١٣١ر٥ ٩٠ر٠ ٢٢١ر٥ ١٣١ر٥ ٩٠ر٠ ٢٢١ر٥    
 السفر ١٨٨ر٥ ٧٠ر٠ ٢٥٨ر٥ ١٨٨ر٥ ٧٠ر٠ ٢٥٨ر٥    
 الضيافة ١١ر٠  ١١ر٠ ١١ر٠  ١١ر٠    
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٣٠ر٧  ٣٠ر٧ ٣٠ر٧  ٣٠ر٧    
 نفقات التشغيل العامة ٤٧ر٠  ٤٧ر٠ ٤٧ر٠  ٤٧ر٠    
 اللوازم واملواد ٥ر٠  ٥ر٠ ٥ر٠  ٥ر٠    
 األثاث واملعدات ١٠ر٠  ١٠ر٠ ١٠ر٠  ١٠ر٠    
 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٢٩٢ر٢ ٧٠ر٠ ٣٦٢ر٢ ٢٩٢ر٢ ٧٠ر٠ ٣٦٢ر٢    

 الصيانة  املوزعة ١٥٧ر٤ ٢٩ر١ ١٨٦ر٥ ١٥٥ر٩ ٢١ر٠ ١٧٦ر٩ ١ر٥- ٨ر١- ٩ر٦- ٥ر١-
 جمموع الربنامج الرئيسي األول ٩ ٦٠٠ر٥ ٩٩٤ر١ ١٠ ٥٩٤ر٦ ٩ ٢٦٣ر٥ ٧٣٥ر٧ ٩ ٩٩٩ر٢ ٣٣٧ر٠- ٢٥٨ر٤ ٥٩٥ر٤- ٥ر٦-

           
 التغيريات بناء على اقتراح 

 جلنة امليزانية واملالية
 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 

 جدول الوظائف
  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية

 جدول الوظائف

املتصلة  وعاجملم األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية ٢٥ ٦ ٣١ ٢٤ ٣ ٢٧ ١- ٣- ٤- ١٢ر٩-
 موظفو اخلدمات العامة ١٣ ٣ ١٦ ١٣ ٣ ١٦    

 جمموع املوظفني ٣٨ ٩ ٤٧ ٣٧ ٧ ٤٣ ١- ٣- ٤- ٨ر٥-

IC
C

-A
SP

/5/32

313



 

  

 املاليةمقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية و
 )التغيريات مبينة باللون الرمادي( 
  هيئة الرئاسة � ١١٠٠الربنامج   ١-١
 

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية
 )بآالف اليورو (

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 لبندا

 القضاة ١ ٠٥٦ر٠  ١ ٠٥٦ر٠ ١ ٠٥٦ر٠  ١ ٠٥٦ر٠    
 موظفو الفئة الفنية ٨٩٩ر٩  ٨٩٩ر٩ ٨٠٧ر٠  ٨٠٧ر٠ ٩٢ر٩-  ٩٢ر٩- ١٠ر٣-
 موظفو اخلدمات العامة ٣٠٧ر٨  ٣٠٧ر٨ ٢٩٧ر٤  ٢٩٧ر٤ ١٠ر٤-  ١٠ر٤- ٣ر٤-
 اجملموع الفرعي، املوظفون ١ ٢٠٧ر٧  ١ ٢٠٧ر٧ ١١٠٤ر٤  ١١٠٤ر٤ ١٠٣ر٣-  ١٠٣ر٣- ٨ر٦-
 املساعدة املؤقتة العامة ٤٦ر٥  ٤٦ر٥ ٤٦ر٥  ٤٦ر٥    
 اخلرباء االستشاريون ٣٥ر٠  ٣٥ر٠ ٣٥ر٠  ٣٥ر٠    
  األخرىاجملموع الفرعي، الرتب ٨١ر٥  ٨١ر٥ ٨١ر٥  ٨١ر٥    
 السفر ٩٦ر٣  ٩٦ر٣ ٩٦ر٣  ٩٦ر٣    
 الضيافة ١٠ر٠  ١٠ر٠ ١٠ر٠  ١٠ر٠    
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ١٦ر٠  ١٦ر٠ ١٦ر٠  ١٦ر٠    
 نفقات التشغيل العامة ٤٧ر٠  ٤٧ر٠ ٤٧ر٠  ٤٧ر٠    
 اللوازم واملواد ٥ر٠  ٥ر٠ ٥ر٠  ٥ر٠    
 األثاث واملعدات          
 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ١٧٤ر٣  ١٧٤ر٣ ١٧٤ر٣  ١٧٤ر٣    
 الصيانة  املوزعة ٥٦ر٥  ٥٦ر٥ ٥٤ر٨  ٥٤ر٨ ١ر٧-  ١ر٧- ٣ر٠-
 جمموع الربنامج  ٢ ٥٧٦ر٠  ٢ ٥٧٦ر٠ ٢ ٤٧١ر٠  ٢ ٤٧١ر٠ ١٠٥ر٠-  ١٠٥ر٠- ٤ر١-

 
 

 التغيريات بناء على اقتراح 
 جلنة امليزانية واملالية

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧يزانية املقترحة لعام امل
 جدول الوظائف

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 جدول الوظائف

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 ة الفنيةموظفو الفئ ٩  ٩ ٨  ٨ ١-  ١- ١١ر١-
 موظفو اخلدمات العامة ٥  ٥ ٥  ٥    

 جمموع املوظفني ١٤  ١٤ ١٣  ١٣ ١-  ١- ٧ر١-
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 مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
 )التغيريات مبينة باللون الرمادي( 
  الدوائر� ١٢٠٠ الربنامج ٢-١
 

 اليةالتغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية وامل
 )بآالف اليورو (

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 القضاة ٤ ٧٧٧ر١  ٤ ٧٧٧ر١ ٤ ٧٧٧ر١  ٤ ٧٧٧ر١    
 موظفو الفئة الفنية ١ ٥٠٣ر٤ ٦٢٦ر٨ ٢ ١٣٠ر٢ ١ ٢٨٨ر٠  ٣٨٢ر٨ ١ ٦٧٠ر٨ ٢١٥ر٤- ٢٤٤ر٠- ٤٥٩ر٤- ٢١ر٦-
 موظفو اخلدمات العامة ٤٧٥ر٢ ١٧٨ر٢ ٦٥٣ر٤ ٤٥٨ر٤ ١٧١ر٩ ٦٣٠ر٣ ١٦ر٨- ٦ر٣- ٢٣ر١- ٣ر٥-
 اجملموع الفرعي، املوظفون ١ ٩٧٨ر٦ ٨٠٥ر٠ ٢ ٧٨٣ر٦ ١ ٧٤٦ر٤ ٥٥٤ر٧ ١ ٣٠١ر١ ٢٣٢ر٢- ٢٥٠ر٣- ٤٨٢ر٥ ١٧ر٣-
 املساعدة املؤقتة العامة ٥٠ر٠ ٩٠ر٠ ١٤٠ر٠ ٥٠ر٠ ٩٠ر٠ ١٤٠ر٠    
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٥٠ر٠ ٩٠ر٠ ١٤٠ر٠ ٥٠ر٠ ٩٠ر٠ ١٤٠ر٠    
 السفر ٩٢ر٢ ٧٠ر٠ ١٦٢ر٢ ٩٢ر٢ ٧٠ر٠ ١٦٢ر٢    
 الضيافة ١ر٠  ١ر٠ ١ر٠  ١ر٠    
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ١٤ر٧  ١٤ر٧ ١٤ر٧  ١٤ر٧    
 األثاث واملعدات ١٠ر٠  ١٠ر٠ ١٠ر٠  ١٠ر٠    
 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ١١٧ر٩ ٧٠ر٠ ١٨٧ر٩ ١١٧ر٩ ٧٠ر٠ ١٨٧ر٩    
 الصيانة  املوزعة ١٠٠ر٩ ٢٩ر١ ١٣٠ر٠ ١٠١ر١ ٢١ر٠ ١٢٢ر١ ٢ر٠ ٨ر١- ٧ر٩- ٦ر١-
 جمموع الربنامج  ٧ ٠٢٤ر٥ ٩٩٤ر١ ٨ ٠١٨ر٦ ٦ ٧٩٢ر٥ ٧٣٥ر٧ ٧ ٥٢٨ر٢ ٢٣٢ر٠- ٢٥٨ر٤ ٤٩٠ر٤- ٦ر١-
           

 
 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية

 جدول الوظائف
 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 

 جدول الوظائف
  ٢٠٠٧  لعاماملقترحة امليزانية

 جدول الوظائف

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية ١٦ ٦ ٢٢ ١٦ ٣ ١٩  ٣- ٣- ١٣ر٦-
 موظفو اخلدمات العامة ٨ ٣ ١١ ٨ ٣ ١١    

 املوظفنيجمموع  ٢٤ ٩ ٣٣ ٢٤ ٦ ٣٠  ٣- ٣- ٩ر١-
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 مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
 )التغيريات مبينة باللون الرمادي( 
  مكتب املدعي العام   �الربنامج الرئيسي الثاين  -٢

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية
 )بآالف اليورو (

 يزانية واملاليةمن جلنة امل ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت

 البند

 موظفو الفئة الفنية ٣ ٧٥٥ر٩ ١٠ ٤٣٠ر٤ ١٤ ٠٨٦ر٣ ٣ ٥٢٥ر١ ٩ ٣٧٠ر٠ ١٢ ٨٣٢ر٥ ٢٣٠ر٨- ٩٦٠ر٤- ١ ١٩١ر٢- ٨ر٥-
 موظفو اخلدمات العامة ٩٦٧ر٦ ٢ ٧٩٤ر٣ ٣ ٧٦١ر٩ ٩٣٣ر٧ ٢ ٦١٠ر٤ ٣ ٦٠٦ر٧ ٣٣ر٩- ١٨٣ر٩- ٢١٧ر٨- ٥ر٨-
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٤ ٧٢٣ر٥ ١٣ ١٢٤ر٧ ١٧ ٨٤٨ر٢ ٤ ٤٥٨ر٨ ١١ ٩٨٠ر٤ ١٦ ٤٣٩ر٢ ٢٦٤ر٧- ١ ١٤٤ر٣- ١ ٤٠٩ر٠- ٧ر٩-
 املساعدة املؤقتة العامة ٣٦ر١ ٣ ١٠٧ر١ ٣ ١٤٣ر٢ ٣٦ر١ ٣ ١٩٤ر٥ ٣ ٢٣٠ر٦  ٨٧ر٤ ٨٧ر٤ ٢ر٨
 العمل اإلضايف ١٥ر٠  ١٥ر٠ ١٥ر٠  ١٥ر٠    
 اخلرباء االستشاريون  ٢٤٩ر٣ ٢٤٩ر٣  ٧٧ر٩ ٧٧ر٩  ١٧١ر٤- ١٧١ر٤- ٦٨ر٨-
 رىاجملموع الفرعي، الرتب األخ ٥١ر١ ٣ ٣٥٦ر٤ ٣ ٤٠٧ر٥ ٥١ر١ ٣ ٢٧٢ر٤ ٣ ٣٢٣ر٥  ٨٤ر٠- ٨٤ر٠- ٢ر٥-
 السفر ٢١٢ر٧ ٢ ١٤٥ر٣ ٢ ٣٥٨ر٠ ١٧٥ر٧ ١ ٨٩٣ر٧ ٢ ٠٦٩ر٤ ٣٧ر٠- ٢٥١ر٦- ٢٨٨ر٦- ١٢ر٢-
 الضيافة ١٠ر٠  ١٠ر٠ ١٠ر٠  ١٠ر٠    
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٥٨ر٧ ٤٨٥ر٥ ٥٤٤ر٢ ٥١ر٢ ٣٩٠ر٥ ٤٤١ر٧ ٧ر٥- ٩٠ر٠- ١٠٢ر٥- ١٨ر٨-
 عامةنفقات التشغيل ال  ١٦٠ر٥ ١٦٠ر٥  ١٦٠ر٥ ١٦٠ر٥    
 اللوازم واملواد ٥٣ر٠ ٨٨ر٢ ١٤١ر٢ ٥٣ر٠ ٨٨ر٢ ١٤١ر٢    
 األثاث واملعدات  ٥٠ر٠ ٥٠ر٠  ٥٠ر٠ ٥٠ر٠    
 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٣٣٤ر٤ ٢ ٩٢٩ر٥ ٣ ٢٦٣ر٩ ٢٨٩ر٩ ٢ ٥٨٢ر٩ ٢ ٨٧٢ر٨ ٤٤ر٥- ٣٤٦ر٦- ٣٩١ر١- ١٢ر٠-
 الصيانة  املوزعة ١٩٧ر٩ ٥٢٩ر٧ ٧٢٧ر٦ ٢٠٢ر٣ ٥٣٣ر١ ٧٣٥ر٤ ٤ر٤ ٣ر٤ ٧ر٨ ١ر٠
 جمموع الربنامج الرئيسي الثاين ٥ ٣٠٦ر٩ ١٩ ٩٤٠ر٣ ٢٥ ٢٤٧ر٢ ٥ ٠٠٢ر١ ١٨ ٣٦٨ر٨ ٢٣ ٣٧٠ر٩ ٣٠٤ر٨- ١ ٥٧١ر٥-   ١ ٨٧٦ر٣- ٧ر٤-

  
 

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية
 جدول الوظائف

 انية واملاليةمن جلنة امليز ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 جدول الوظائف

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 جدول الوظائف

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية ٣١ ١١٣ ١٤٤ ٣١ ١٠٤ ١٣٥  ٩- ٩- ٦ر٣-
 موظفو اخلدمات العامة ١٧ ٥١ ٦٨ ١٧ ٤٨ ٦٥  ٣- ٣- ٤ر٤-
 جمموع املوظفني ٤٨ ١٦٤ ٢١٢ ٤٨ ١٥٢ ٢٠٠  ١٢- ١٢- ٥ر٧-
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 مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
 )التغيريات مبينة باللون الرمادي( 
  املدعي العام � ٢١٠٠الربنامج  ١-٢
 

 يةالتغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملال
 )بآالف اليورو (

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية ٢ ٠٩٩ر٦ ٣٨٦ر٨ ٢ ٤٨٦ر٤ ١ ٩٣٢ر٨ ٢٢٨ر٦ ٢ ١٦١ر٤ ١٦٦ر٨- ١٥٨ر٢- ٣٢٥ر٠- ١٣ر١- 
 موظفو اخلدمات العامة ٦٢٩ر٨ ٧٦٣ر٢ ١ ٣٩٣ر٠ ٦٠٧ر٩ ٧٠٥ر٩ ١ ٣١٣ر٨ ٢١ر٩- ٧٥ر٣- ٧٩ر٢- ٥ر٧- 
 فرعي، املوظفوناجملموع ال ٢ ٧٢٩ر٤ ١ ١٥٠ر٠ ٣ ٨٧٩ر٤ ٢ ٥٤٠٩ر٧ ٩٣٤ر٥ ٣ ٤٧٥ر٢ ١٨٨ر٧- ٢١٥ر٥- ٤٠٤ر٢-  ١٠ر٤- 

 املساعدة املؤقتة العامة ٣٦ر١ ٢ ٦٨٨ر٣ ٤ ٧٢٤ر٤ ٣٦ر١ ٢ ٦٨٨ر٣  ٢ ٧٢٤ر٤    
 العمل اإلضايف ١٥ر٠  ١٥ر٠ ١٥ر٠  ١٥ر٠    

 اخلرباء االستشاريون  ١٧٢ر٦ ١٧٢ر٦  ٧٧ر٩ ٧٧ر٩  ٩٤ر٧- ٩٤ر٧- ٥٤ر٩-
 موع الفرعي، الرتب األخرىاجمل ٥١ر١ ٢ ٨٦٠ر٩ ٢ ٩١٢ر٠ ٥١ر١ ٢ ٧٦٦ر٢ ٢ ٨١٧ر٣  ٩٤ر٧- ٩٤ر٧- ٣ر٣-
 السفر ١٠٩ر٨ ٥٠٦ر٩ ٦١٦ر٧ ٧٩ر٥ ٤٢٢ر٥ ٥٠٢ر٠ ٣٠ر٣- ٨٤ر٤- ١١٤ر٧- ١٨ر٦-

 الضيافة ١٠ر٠  ١٠ر٠ ١٠ر٠  ١٠ر٠    
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٥٨ر٧ ٣٧٧ر٥ ٤٣٦ر٢ ٥١ر٢ ٢٨٢ر٥ ٣٣٣ر٧ ٧ر٥- ٩٥ر٠- ١٠٢ر٥- ٢٣ر٥-

 لتشغيل العامةنفقات ا  ٣٠ر٠ ٣٠ر٠  ٣٠ر٠ ٣٠ر٠    
 اللوازم واملواد ٥٣ر٠ ٤٨ر٠ ١٠١ر٠ ٥٣ر٠ ٤٨ر٠ ١٠١ر٠    
 األثاث واملعدات  ٤٠ر٠ ٤٠ر٠  ٤٠ر٠ ٤٠ر٠    

 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٢٣١ر٥ ١ ٠٠٢ر٤ ١ ٢٣٣ر٩ ١٩٣ر٧ ٨٢٣ر٠ ١ ٠١٦ر٧ ٣٧ر٨- ١٧٩ر٤- ٢١٧ر٢- ١٧ر٦-
 الصيانة  املوزعة ١٢٥ر٢ ٦١ر٤ ١٨٦ر٦ ١٢٦ر٤ ٥٦ر١ ١٨٢ر٥ ١ر٢ ٥ر٣- ٤ر١- ٢ر٢-

 جمموع الربنامج  ٣ ١٣٧ر٢ ٥ ٠٧٤ر٧ ٨ ٢١١ر٩ ٢ ٩١١ر٩ ٤ ٥٧٩ر٨ ٧ ٤٩١ر٧ ٢٢٥ر٣- ٤٩٤ر٩- ٧٢٠ر٢- ٨ر٨-
           

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية
 جدول الوظائف

 ملاليةمن جلنة امليزانية وا ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 جدول الوظائف

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 جدول الوظائف

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية ١٩ ٥ ٢٤ ١٩ ٣ ٢٢  ٢- ٢- ٨ر٣-
 ظفو اخلدمات العامةمو ١١ ١٤ ٢٥ ١١ ١٣ ٢٤  ١- ١- ٤ر٠-
 جمموع املوظفني ٣٠ ١٩ ٤٩ ٣٠ ١٦ ٤٦  ٣- ٣- ٦ر١-
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 مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
 )التغيريات مبينة باللون الرمادي( 
  شعبة االختصاص والتكامل والتعاون     � ٢٢٠٠الربنامج   ٢-٢
 

 ليةالتغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملا
 )بآالف اليورو (

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية ٧١٣ر٠ ٩٩٠ر١ ١  ٧٠٣ر١ ٦٨٥ر٨ ٨٠٢ر٨ ١ ٤٨٨ر٦ ٢٧ر٢- ١٨٧ر٣- ٢١٤ر٥- ١٢ر٦-
 موظفو اخلدمات العامة ١١٢ر٦  ١١٢ر٦ ١٠٨ر٦  ١٠٨ر٦ ٤ر٠-  ٤ر٠- ٣ر٦-
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٨٢٥ر٦ ٩٩٠ر١ ١ ٨١٥ر٧ ٧٩٤ر٤ ٨٠٢ر٨ ١ ٥٩٧ر٢ ٣١ر٢- ١٨٧ر٣- ٢١٨ر٥- ١٢ر٠-
 املساعدة املؤقتة العامة  ٤٣ر٤ ٤٣ر٤     ٤٣ر٤- ٤٣ر٤- ١٠٠ر٠-
 اخلرباء االستشاريون  ٣٢ر٠ ٣٢ر٠     ٣٢ر٠- ٣٢ر٠- ١٠٠ر٠-
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى  ٧٥ر٤ ٧٥ر٤     ٧٥ر٤- ٧٥ر٤- ١٠٠ر٠-
    السفر ٧٧ر٥ ٣٩٤ر٠ ٤٧١ر٥ ٧٠ر٨ ٢٤٥ر٠ ٣١٥ر٨ ٦ر٧- ١٤٩ر٠- ١٥٥ر٧- ٣٣ر٠-
 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٧٧ر٥ ٣٩٤ر٠ ٤٧١ر٥ ٧٠ر٨ ٢٤٥ر٠ ٣١٥ر٨ ٦ر٧- ١٤٩ر٠- ١٥٥ر٧- ٣٣ر٠-

 الصيانة  املوزعة ٣٢ر٣ ٣٢ر٣ ٦٤ر٦ ٣٣ر٧ ٢٨ر١ ٦١ر٨ ١ر٤ ٤ر٢- ٢ر٨- ٤ر٦-
 جمموع الربنامج  ٩٣٥ر٤ ١ ٤٩١ر٨ ٢ ٤٢٧ر٢ ٨٩٨ر٩ ١ ٠٧٥ر٩ ١ ٩٧٤ر٨ ٣٦ر٥- ٤١٥ر٩- ٤٥٢ر٤- ١٨ر٦-

 
 
 

 راح جلنة امليزانية واملاليةالتغيريات بناء على اقت
 جدول الوظائف

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 جدول الوظائف

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 جدول الوظائف

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 ألساسيةا باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية ٦ ١٠ ١٦ ٦ ٨ ١٤  ٢- ٢- ١٢ر٥-
 موظفو اخلدمات العامة ٢  ٢ ٢  ٢    

 جمموع املوظفني ٨ ١٠ ١٨ ٨ ٨ ١٦  ٢- ٢- ١١ر١-
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 مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية

 )التغيريات مبينة باللون الرمادي( 
  شعبة التحقيقات� ٢٣٠٠  الربنامج ٣-٢
 

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية
 )بآالف اليورو (

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 )بآالف اليورو(

ة املتصل اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية ٤٧٦ر٥ ٦ ٦٥١ر٦ ٧ ٠٣٨ر١ ٤٦٠ر١ ٦ ٣٥٧ر٩ ٦ ٨١٨ر٠ ١٦ر٤- ٢٠٣ر٧- ٢٢٠ر١- ٣ر١-
 موظفو اخلدمات العامة ١١٢ر٦ ١ ٥٦٨ر١ ١ ٦٨٠ر٧ ١٠٨ر٦ ١ ٥١٦ر١ ١ ٦٢٤ر٧ ٤ر٠- ٥٢ر٠- ٥٦ر٠- ٣ر٣-
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٥٨٩ر١ ٨ ١٢٩ر٧ ٨ ٧١٨ر٨ ٥٦٨ر٧ ٧ ٨٧٤ر٠ ٨ ٤٤٢ر٧ ٢٠ر٤- ٢٥٥ر٧- ٢٧٦ر١- ٣ر٢-
 املساعدة املؤقتة العامة  ٣٧٥ر٤ ٣٧٥ر٤  ٣٠٢ر٠ ٣٠٢ر٠  ٧٣ر٤- ٧٣ر٤- ١٩ر٦-
 اخلرباء االستشاريون  ٤٤ر٧ ٤٤ر٧     ٤٤ر٧- ٤٤ر٧- ١٠٠ر٠-
 عي، الرتب األخرىاجملموع الفر  ٤٢٠ر١ ٤٢٠ر١  ٣٠٢ر٠ ٣٠٢ر٠  ١١٨ر١- ١١٨ر١- ٢٨ر١-
 السفر ٩ر٦ ١ ٠٨٩ر٣ ١ ٠٩٨ر٩ ٩ر٦ ١ ٠٨٩ر٣ ١ ٠٩٨ر٩    
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب  ١٠٨ر٠ ١٠٨ر٠  ١٠٨ر٠ ١٠٨ر٠    
 نفقات التشغيل العامة  ١٣٠ر٥ ١٣٠ر٥  ١٣٠ر٥ ١٣٠ر٥    
 اللوازم واملواد  ٤٠ر٢ ٤٠ر٢  ٤٠ر٢ ٤٠ر٢    
 األثاث واملعدات  ١٠ر٠ ١٠ر٠  ١٠ر٠ ١٠ر٠    
 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٩ر٦ ١ ٣٧٨ر٠ ١ ٣٨٧ر٦ ٩ر٦ ١ ٣٧٨ر٠ ١ ٣٨٧ر٦    
 الصيانة  املوزعة ٢٠ر٢ ٣٢٩ر٤ ٣٤٩ر٦ ٢١ر١ ٣٥٤ر٢ ٣٧٥ر٣ ٩ر٠ ٢٤ر٨ ٢٥ر٧ ٧ر٣
١٩ر٥- ٣٤٩ر٠- ٣٦٨ر٥- ٣ر٤-  الربنامج جمموع  ٦١٨ر٩ ١٠ ٢٥٧ر٢ ١٠ ٨٧٦ر١ ٥٩٩ر٤ ٩ ٩٠٨ر٢ ١٠ ٥٠٧ر٦
           

 
 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية

 جدول الوظائف
 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 

 جدول الوظائف
  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية

 جدول الوظائف

ة املتصل اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية ٣ ٧٤ ٧٧ ٣ ٧٣ ٧٦  ١- ١- ١ر٣-
 موظفو اخلدمات العامة ٢ ٢٨ ٣٠ ٢ ٢٨ ٣٠    

 جمموع املوظفني ٥ ١٠٢ ١٠٧ ٥ ١٠١ ١٠٦  ١- ١- ٠ر٩-
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 مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية

 )التغيريات مبينة باللون الرمادي( 
   شعبة اإلدعاء- ٢٤٠٠ الربنامج ٤ � ٢
 

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية
 )بآالف اليورو (

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 دالبن

 موظفو الفئة الفنية ٤٦٦ر٨ ٢ ٣٩١ر٩ ٢ ٨٥٨ر٧ ٤٤٦ر٤ ١ ٩٨٠ر٧ ٢ ٤٢٧ر١ ٢٠ر٤- ٤١١ر٢- ٤٩٤ر٢- ١٧ر٣-
 موظفو اخلدمات العامة ١١٢ر٦ ٤٦٣ر٠ ٥٧٥ر٦ ١٠٨ر٦ ٣٨٨ر٤ ٤٩٧ر٠ ٤ر٠- ٧٤ر٦- ١٦ر٠- ٢ر٨-
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٥٧٩ر٤ ٢ ٨٥٤ر٩ ٣ ٤٣٤ر٣ ٥٥٥ر٠ ٢ ٣٦٩ر١ ٢ ٩٢٤ر١ ٢٤ر٤- ٤٨٥ر٨- ٥١٠ر٢- ١٤ر٩-
 املساعدة املؤقتة العامة     ٢٠٤ر٢ ٢٠٤ر٢  ٢٠٤ر٢ ٢٠٤ر٢ 
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى     ٢٠٤ر٢ ٢٠٤ر٢  ٢٠٤ر٢ ٢٠٤ر٢ 
 السفر ١٥ر٨ ١٥٥ر١ ١٧٠ر٩ ١٥ر٨ ١٣٦ر٩ ١٥٢ر٧  ١٨ر٢- ١٨ر٢- ١٠ر٦-
 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ١٥ر٨ ١٥٥ر١ ١٧٠ر٩ ١٥ر٨ ١٣٦ر٩ ١٥٢ر٧  ١٨ر٢- ١٨ر٢- ١٠ر٦-
 الصيانة  املوزعة ٢٠ر٢ ١٠٦ر٦ ١٢٦ر٨ ٢١ر١ ٩٤ر٧ ١١٥ر٨ ٠ر٩ ١١ر٩- ١١ر٠- ٨ر٨-
 جمموع الربنامج  ٦١٥ر٤ ٣ ١١٦ر٦ ٣ ٧٣٢ر٠ ٥٩١ر٩ ٢ ٨٠٤ر٩ ٣ ٣٩٦ر٨ ٢٣ر٥- ٣١١ر٧- ٣٣٥ر٢- ٩ر٠-
           

 
 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية

 جدول الوظائف
 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 

 جدول الوظائف
  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية

 جدول الوظائف

املتصلة  اجملموع األساسية االتاملتصلة باحل اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية ٣ ٢٤ ٢٧ ٣ ٢٠ ٢٣  ٤- ٤- ١٤ر٨-
 موظفو اخلدمات العامة ٢ ٩ ١١ ٢ ٧ ٩  ٢- ٢- ١٨ر٢-
 جمموع املوظفني ٥ ٣٣ ٣٨ ٥ ٢٧ ٣٢  ٦- ٦- ١٥ر٨-
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 حة بتوصيات جلنة امليزانية واملاليةمقارنة للميزانية املقتر
 )التغيريات مبينة باللون الرمادي( 
  قلم احملكمة   �الربنامج الرئيسي الثالث  -٣

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية
 )بآالف اليورو (

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٧ لعام قترحةامل امليزانية
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت
 األساسية باحلاالت

 البند

 موظفو الفئة الفنية ١٠ ٢٤٦ر٩ ٥ ١٥٢ر٦ ١٥ ٣٩٩ر٥ ٩ ٦٩٠ر٤ ٤ ٥١٩ر٦ ١٤ ٢١٠ر٠ ٦٥٥ر٥- ٦٣٣ر٠- ١ ١٨٩ر٥- ٧ر٨-
 موظفو اخلدمات العامة ٧ ٢١٥ر٤ ٥ ٠٩٢ر٥ ١٢ ٣٠٧ر٩ ٦ ٩٦٦ر٢ ٤ ٧٩٩ر١ ١١ ٧٦٥ر٣ ٢٤٩ر٢- ٢٩٣ر٤- ٥٤٢ر٦- ٤ر٣-
 اجملموع الفرعي، املوظفون ١٧ ٤٦٢ر٣ ١٠ ٢٤٥ر١ ٢٧ ٧٠٧ر٤ ١٦ ٦٥٦ر٦ ٩ ٣١٨ر٧ ٢٥ ٩٧٥ر٣ ٨٠٥ر٧- ٩٢٦ر٤- ١ ٧٣٢ر١- ٦ر٣-
 املساعدة املؤقتة العامة ١ ٢٥٩ر٥ ١ ٦٨٣ر١ ٢ ٩٤٢ر٦ ١ ٢٥٩ر٥ ١ ٦٦٨ر٨ ٢ ٩٢٨ر٣  ١٤ر٣- ١٤ر٣- ٠ر٥-
 املساعدة املؤقتة لالجتماعات ٣١٢ر٥ ٤٥ر٠ ٣٧٥ر٥ ٣١٢ر٥ ٤٥ر٠ ٣٧٥ر٥    
 العمل اإلضايف ١٧٦ر١ ٨٤ر٣ ٢٦٠ر٤ ١٧٦ر١ ٨٤ر٣ ٢٦٠ر٤    
 اخلرباء االستشاريون ٣٧ر٠ ٩٩ر٠ ١٣٦ر٠ ٢٧ر٠ ٩٩ر٠ ١٢٦ر٠ ١٠ر٠-  ١٠ر٠- ٧ر٤-
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ١ ٧٨٥ر١ ١ ٩١١ر٤ ٣ ٦٩٦ر٥ ١ ٧٧٥ر١ ١ ٨٩٧ر١ ٣ ٦٧٢ر٢ ١٠ر٠- ١٤ر٣- ٢٤ر٣- ٠ر٧-
 السفر ٢٨٠ر٤ ١ ٣٠٥ر٥ ١ ٥٨٥ر٩ ٢٤١ر٦ ١ ١٤٢ر٣ ١ ٣٨٣ر٩ ٣٨ر٨- ١٦٣ر٢- ٢٠٢ر٠- ١٢ر٧-
 الضيافة ١٧ر٠  ١٧ر٠ ١٧ر٠  ١٧ر٠    
 تعاقدية مبا فيها التدريباخلدمات ال ١ ٨٧٠ر١ ٣ ٨١٧ر٠ ٥ ٦٨٧ر١ ١ ٨٧٠ر١ ٣ ٥٦٠ر٥ ٥ ٤٣٠ر٦  ٢٥٦ر٥- ٢٥٦ر٥- ٤ر٥-
 نفقات التشغيل العامة ٥ ٨٣٥ر٠ ٤ ٧٨٨ر٠ ١٠ ٦٢٣ر٠ ٥ ٨٣٥ر٠ ٤ ٧٨٨ر٠ ١٠ ٦٢٣ر٠    
 اللوازم واملواد ٧٨٦ر٣ ٣٨٦ر٧ ١ ١٧٣ر٠ ٧٨٦ر٣ ٣٨٦ر٧ ١ ١٧٣ر٠    
 األثاث واملعدات ٦٩١ر١ ٥٢٩ر٠ ١ ٢٢٠ر١ ٦٩١ر١ ٥٢٩ر٠ ١ ٢٢٠ر١    
 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٩ ٤٧٩ر٩ ١٠ ٨٢٦ر٢ ٢٠ ٣٠٦ر١ ٩ ٤١١ر١ ١٠ ٤٠٦ر٥ ١٩ ٨٤٧ر٦ ٣٨ر٨- ٤١٩ر٧- ٤٥٨ر٥- ٢ر٣-
 الصيانة  املوزعة ٤٤٢ر١- ٥٥٨ر٨- ١ ٠٠٠ر٩- ٤٠٨ر٧- ٥٥٤ر١- ٩٦٢ر٨- ٣٣ر٤ ٤ر٧ ٣٨ر١ ٣ر٨-
 الرئيسي الثالثجمموع الربنامج  ٢٨ ٢٨٥ر٢ ٢٢ ٤٢٣ر٩ ٥٠ ٧٠٩ر١ ٢٧ ٤٦٤ر١ ٢١ ٠٦٨ر٢ ٤٨ ٥٣٢ر٣ ٨٢١ر١- ١ ٣٥٥ر٧- ٢ ١٧٦ر٨- ٤ر٣-
           

 
 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية

 جدول الوظائف
 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 

 جدول الوظائف
  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية

 جدول الوظائف

املتصلة  اجملموع ساسيةاأل املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية ٩٧ ٦٢ ١٥٩ ٩٦ ٥٢ ١٤٨ ١- ١٠- ١١- ٦ر٩-
 موظفو اخلدمات العامة ١٢٨ ١٠٩ ٢٣٧ ١٢٨ ١٠٥ ٢٣٣  ٤- ٤- ١ر٧-
 جمموع املوظفني ٢٢٥ ١٧١ ٣٩٦ ٢٢٤ ١٥٧ ٣٨١ ١- ١٤- ١٥- ٣ر٨-
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 للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملاليةمقارنة 
 )التغيريات مبينة باللون الرمادي( 
  مكتب املسج ل� ٣١٠٠الربنامج  ١ � ٣
 

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية
 )بآالف اليورو (

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت

 البند

 موظفو الفئة الفنية ٢ ٢٢١ر٦ ١٥٨ر٩ ٢ ٣٨٠ر٥ ٢ ٠٠٩ر٨ ٨٥ر٧ ٢ ٠٩٥ر٥ ٢١١ر٨- ٧٣ر٢- ٢٨٥ر٠- ١١ر٩-
 موظفو اخلدمات العامة ٢ ٤٥٢ر٤ ١ ٢٢٨ر٧ ٣ ٦٨١ر١ ٢ ٣٦٦ر٧ ١ ٢٠٤ر٧ ٣ ٥٧١ر٤ ٨٥ر٧- ٢٤ر٠- ١٠٩ر٧- ٣ر٠-
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٤ ٦٧٤ر٠ ١ ٣٨٧ر٦ ٦ ٠٦١ر٦ ٤ ٣٧٦ر٥ ١ ٢٩٠ر٤ ٥ ٦٦٦ر٩ ٢٩٧ر٥- ٩٧ر٢- ٣٩٤ر٧- ٦ر٥-
 املساعدة املؤقتة العامة  ٨٠٣ر٤ ٢٠ر٠ ٨٢٣ر٤ ٨٠٣ر٤ ٢٠ر٠ ٨٢٣ر٤    
 العمل اإلضايف ١٢٤ر٤ ٥٤ر٣ ١٧٨ر٧ ١٢٤ر٤ ٥٤ر٣ ١٧٨ر٧    
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٩٢٧ر٨ ٧٤ر٣ ١ ٠٠٢ر١ ٩٢٧ر٨ ٧٤ر٣ ١ ٠٠٢ر١    
 السفر ٤٨ر١ ٤٣٥ر٨ ٤٨٣ر٩ ٤٨ر١ ٤٣٥ر٨ ٤٨٣ر٩    
 الضيافة ١٠ر٠  ١٠ر٠ ١٠ر٠  ١٠ر٠    
 ية مبا فيها التدريباخلدمات التعاقد ٢٠٦ر٢ ٢٤٤ر٥ ٤٥٠ر٧ ٢٠٦ر٢ ٢٤٤ر٥ ٤٥٠ر٧    
 نفقات التشغيل العامة ١١٧ر٠  ١١٧ر٠ ١١٧ر٠  ١١٧ر٠    
 اللوازم واملواد ٩٦ر٥ ٢١ر٨ ١١٨ر٣ ٩٦ر٥ ٢١ر٨ ١١٨ر٣    
 األثاث واملعدات ١٠٣ر٠  ١٠٣ر٠ ١٠٣ر٠  ١٠٣ر٠    
 وظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بامل ٥٨٠ر٨ ٧٠٢ر١ ١ ٢٨٢ر٩ ٥٨٠ر٨ ٧٠٢ر١ ١ ٢٨٢ر٩    
 الصيانة  املوزعة ٢٤٦ر٣ ٥٤ر٩ ٣٠١ر٢ ٢٥٧ر١ ٥٢ر٦ ٣٠٩ر٧ ١٠ر٨ ٢ر٣- ٨ر٥ ٢ر٨
 جمموع الربنامج  ٦ ٤٢٨ر٩ ٢ ٢١٨ر٩ ٨ ٦٤٧ر٨ ٦ ١٤٢ر٢ ٢ ١١٩ر٤ ٨ ٢٦١ر٦ ٢٨٦ر٧- ٩٩ر٥- ٣٨٦ر٢- ٤ر٥-
           

 
 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية

 جدول الوظائف
 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧قترحة لعام امليزانية امل

 جدول الوظائف
  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية

 جدول الوظائف

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية  ١٧ ٢ ١٩ ١٨ ١ ١٩ ١ ١-  
 موظفو اخلدمات العامة ٤٣ ١٤ ٥٧ ٤٣ ١٤ ٥٧    
 جمموع املوظفني ٦٠ ١٦ ٧٦ ٦١ ١٥ ٧٦ ١ ١-  
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 مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
 )التغيريات مبينة باللون الرمادي( 
  شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة� ٣٢٠٠الربنامج   ٢ � ٣
 

 تراح جلنة امليزانية واملاليةالتغيريات بناء على اق
 )بآالف اليورو (

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية حلاالتبا
 البند

 موظفو الفئة الفنية ٣ ٢٠٠ر٧ ٨٩٩ر٣ ٤ ١٠٠ر٠ ٣ ٠٥٩ر١ ٨٧١ر٩ ٣ ٩٣١ر٠ ١٤١ر٦- ٢٧ر٤- ١٦٩ر٠- ٤ر١-
 موظفو اخلدمات العامة ٣ ٧٣٢ر٨ ١ ٢٦٨ر٩ ٥ ٠٠١ر٧ ٣ ٦٠٣ر٢ ١ ١٧٣ر٢ ٤ ٧٧٦ر٤ ١٢٩ر٦- ٩٥ر٧- ٢٢٥ر٣- ٤ر٥-
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٦ ٩٣٣ر٥ ٢ ١٦٨ر٢ ٩ ١٠١ر٧ ٦ ٦٦٢ر٣ ٢ ٠٤٥ر١ ٨ ٧٠٧ر٤ ٢٧١ر٢- ١٢٣ر١- ٣٩٤ر٣- ٤ر٣-
 املساعدة املؤقتة العامة ١٨٧ر٥ ٧٠٢ر٤ ٨٨٩ر٩ ١٨٧ر٥ ٧٦٤ر٩ ٩٥٢ر٤  ٦٢ر٥ ٦٢ر٥ ٧ر٠
 املساعدة املؤقتة لالجتماعات ٣٢ر٥  ٣٢ر٥ ٣٢ر٥  ٣٢ر٥    
 العمل اإلضايف ٥١ر٧  ٥١ر٧ ٥١ر٧  ٥١ر٧    
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٢٧١ر٧ ٧٠٢ر٤ ٩٧٤ر١ ٢٧١ر٧ ٧٦٤ر٩ ١ ٠٣٦ر٦  ٦٢ر٥ ٦٢ر٥ ٦ر٤
 السفر ٨٩ر٧ ١٠٧ر٦ ١٩٧ر٣ ٨٩ر٧ ١٠٧ر٦ ١٩٧ر٣    
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ١ ١١٠ر١ ١ ٠٤٣ر٣ ٢ ١٥٣ر٤ ١ ١١٠ر١ ١ ٠٢٤ر٨ ٢ ١٣٤ر٩  ١٨ر٥- ١٨ر٥- ٠ر٩-
 ل العامةنفقات التشغي ٤ ١٣٣ر١ ٢ ٧٦٦ر٠ ٦ ٨٩٩ر١ ٤ ١٣٣ر١ ٢ ٧٦٦ر٠ ٦ ٨٩٩ر١    
 اللوازم واملواد ٤٢٥ر٩ ٢٦١ر٥ ٦٨٧ر٤ ٤٢٥ر٩ ٢٦١ر٥ ٦٨٧ر٤    
 األثاث واملعدات ٥٣٦ر٩ ٣١٤ر٠ ٨٥٠ر٩ ٥٣٦ر٩ ٣١٤ر٠ ٨٥٠ر٩    
 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٦ ٢٩٥ر٧ ٤ ٤٩٢ر٤ ١٠ ٧٨٨ر١ ٦ ٢٩٥ر٧ ٤ ٤٧٣ر٩ ١٠ ٧٦٩ر٦  ١٨ر٥- ١٨ر٥- ٠ر٢-
 الصيانة  املوزعة ٩٥٥ر٠- ٩٧٨ر٨- ١ ٩٣٣ر٨- ٩٣٩ر٦- ٩٧٤ر٩- ١ ٩١٤ر٥- ١٥ر٤ ٣ر٩ ١٩ر٣ ١ر٠-
 جمموع الربنامج  ١٢ ٥٤٥ر٩ ٦ ٣٨٤ر٢ ١٨ ٩٣٠ر١ ١٢ ٢٩٠ر١ ٦ ٣٠٩ر٠ ١٨ ٥٩٩ر١ ٢٥٥ر٨- ٧٥ر٢- ٣٣١ر٠- ١ر٧-

  
 

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية
 جدول الوظائف

 ن جلنة امليزانية واملاليةم ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 جدول الوظائف

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 جدول الوظائف

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية ٣٣ ٩ ٤٢ ٣٢ ٩ ٤١ ١-  ١- ٢ر٤-
 موظفو اخلدمات العامة ٦٦ ٣٠ ٩٦ ٦٦ ٢٨ ٩٤  ٢- ٢- ٢ر١-
 جمموع املوظفني ٩٩ ٣٩ ١٣٨ ٩٨ ٣٧ ١٣٥ ١- ٢- ٣- ٢ر٢-
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 مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
 )التغيريات مبينة باللون الرمادي( 
  شعبة خدمات احملكمة� ٣٣٠٠ الربنامج   ٣-٣ 

 امليزانية واملاليةالتغيريات بناء على اقتراح جلنة 
 )بآالف اليورو (

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 ساسيةاأل باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية ٢ ٧١٠ر٥ ٣ ١١٠ر١ ٥ ٨٢٠ر٦ ٢ ٦٢٦ر٩ ٢ ٦٨٦ر٥ ٥ ٣١٣ر٤ ٨٣ر٦- ٤٢٣ر٦- ٥٠٧ر٢- ٨ر٧-
 موظفو اخلدمات العامة ٣٣٧ر٨ ١ ٩٣٦ر٤ ٢ ٢٧٤ر٢ ٣٢٥ر٨ ١ ٨٢٩ر٠ ٢ ١٥٤ر٨ ١٢ر٠- ١٠٧ر٤- ١١٩ر٤- ٥ر٣-
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٣ ٠٤٨ر٣ ٥ ٠٤٦ر٥ ٨ ٠٩٤ر٨ ٢ ٩٥٢ر٧ ٤ ٥١٥ر٥ ٧ ٤٦٨ر٢ ٩٥ر٦- ٥٣١ر٠- ٦٢٦ر٦- ٧ر٧-
 املساعدة املؤقتة العامة ١١٤ر٦ ٨٦٦ر٩ ٩٨١ر٥ ١١٤ر٦ ٨٨٣ر٩ ٩٩٨ر٥  ١٧ر٠ ١٧ر٠ ١ر٧
 املساعدة املؤقتة لالجتماعات ٢٨٠ر٠ ٤٥ر٠ ٣٢٥ر٠ ٢٨٠ر٠ ٤٥ر٠ ٣٢٥ر٠    
 العمل اإلضايف  ٣٠ر٠ ٣٠ر٠  ٣٠ر٠ ٣٠ر٠    
 اخلرباء االستشاريون ٢١ر٠ ٩٩ر٠ ١٢٠ر٠ ١١ر٠ ٩٩ر٠ ١١٠ر٠ ١٠ر٠-  ١٠ر٠- ٨ر٣-
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٤١٥ر٦ ١ ١٤٠ر٩ ١ ٤٥٦ر٥ ٤٠٥ر٦ ١ ٠٥٧ر٩ ١ ٤٦٣ر٥ ١٠ر٠- ١٧ر٠ ٧ر٠ ٠ر٥
 السفر ٤٢ر٠ ٦١٦ر٦ ٦٥٨ر٦ ٢٨ر٠ ٤٥٩ر٦ ٤٨٧ر٦ ١٤ر٠ ١٥٧ر٠- ١٧١ر٠- ٢٦ر٠-
 يها التدريباخلدمات التعاقدية مبا ف ٣٧٦ر٢ ٣٣٤ر٩ ٧١١ر١ ٣٧٦ر٢ ٣٣٤ر٩ ٧١١ر١    
 نفقات التشغيل العامة ١ ٤٩٤ر٩ ١ ٨٤٣ر٤ ٣ ٣٣٨ر٣ ١ ٤٩٤ر٩ ١ ٨٤٣ر٤ ٣ ٣٣٨ر٣    
 اللوازم واملواد ٣٠ر٦ ١٠٣ر٤ ١٣٤ر٠ ٣٠ر٦ ١٠٣ر٤ ١٣٤ر٠    
 األثاث واملعدات ٥١ر٢ ١٧٠ر٠ ٢٢١ر٢ ٥١ر٢ ١٧٠ر٠ ٢٢١ر٢    
 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ١ ٩٩٤ر٩ ٣ ٠٦٨ر٣ ٥ ٠٦٣ر٢ ١ ٩٨٠ر٩ ٢ ٩١١ر٣ ٤ ٨٩٢ر٢ ١٤ر٠- ١٥٧ر٠- ١٧١ر٠- ٣ر٤-
 الصيانة  املوزعة ١٢٩ر٢ ٢٥١ر٩ ٣٨١ر١ ١٣٤ر٨ ٢٥٦ر٠ ٣٩٠ر٨ ٥ر٦ ٤ر١ ٩ر٧ ٢ر٥
 جمموع الربنامج  ٥ ٥٨٨ر٠ ٩ ٤٠٧ر٦ ١٤ ٩٩٥ر٦ ٥ ٤٧٤ر٠ ٨ ٧٤٠ر٧ ١٤ ٢١٤ر٧ ١١٤ر٠- ٦٦٦ر٩-  ٧٨٠ر٩- ٥ر٢-

  
 

 نة امليزانية واملاليةالتغيريات بناء على اقتراح جل
 جدول الوظائف

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 جدول الوظائف

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 جدول الوظائف

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 ةاألساسي باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية ٢٦ ٣٨ ٦٤ ٢٦ ٣١ ٥٧  ٧- ٧- ١٠ر٩-
 موظفو اخلدمات العامة ٦ ٤٣ ٤٩ ٦ ٤٢ ٤٨  ١- ١- ٢ر٠-
IC جمموع املوظفني ٣٢ ٨١ ١١٣ ٣٢ ٧٣ ١٠٥  ٨- ٨- ٧ر١-
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 مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
 )التغيريات مبينة باللون الرمادي( 
  شعبة اإلعالم والوثائق� ٣٤٠٠ربنامج ال  ٤ � ٣
 

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية
 )بآالف اليورو (

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع ساسيةاأل املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية ٦٠١ر٩ ١٨٠ر٤ ٧٨٢ر٣ ٥٣٨ر٠ ٩٣ر٦ ٦٣١ر٦ ٦٣ر٩- ٨٦ر٨- ١٥٠ر٧- ١٩ر٣-
 موظفو اخلدمات العامة ٢٩٨ر٣ ٢١٧ر٣ ٥١٥ر٦ ٢٩٠ر٤ ١٦٨ر٥ ٤٥٨ر٩ ٧ر٩- ٤٨ر٨- ٥٦ر٧- ١١ر٠-
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٩٠٠ر٢ ٣٩٧ر٧ ١ ٢٩٧ر٩ ٨٢٨ر٤ ٢٦٢ر١ ١ ٠٩٠ر٥ ٧١ر٨- ١٣٥ر٦- ٢٠٧ر٤- ١٦ر٠-
 املساعدة املؤقتة العامة ٦٢ر٥ ٦٢ر٦ ١٢٥ر١ ٦٢ر٥  ٦٢ر٥  ٦٢ر٦- ٦٢ر٦- ٥٠ر٠-
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٦٢ر٥ ٦٢ر٦ ١٢٥ر١ ٦٢ر٥  ٦٢ر٥  ٦٢ر٦- ٦٢ر٦- ٥٠ر٠-
 سفرال ١١ر٦ ٤٦ر٦ ٥٨ر٢ ١١ر٦ ٤٦ر٦ ٥٨ر٢    
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٧٥ر٠ ٦٥٥ر٠ ٧٣٠ر٠ ٧٥ر٠ ٤١٧ر٠ ٤٩٢ر٠  ٢٣٨ر٠- ٢٣٨ر٠- ٣٢ر٦-
 نفقات التشغيل العامة ٧ر٠ ١٥٠ر٠ ١٥٧ر٠ ٧ر٠ ١٥٠ر٠ ١٥٧ر٠    
 اللوازم واملواد ٢٢٣ر٣  ٢٢٣ر٣ ٢٢٣ر٣  ٢٢٣ر٣    
 األثاث واملعدات  ٤٥ر٠ ٤٥ر٠  ٤٥ر٠ ٤٥ر٠    
 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٣١٦ر٩ ٨٩٦ر٦ ١ ٢١٣ر٥ ٣١٦ر٩ ٦٥٨ر٦ ٩٧٥ر٥  ٢٣٨ر٠- ٢٣٨ر٠- ١٩ر٦-
 الصيانة  املوزعة ٥٢ر٦ ٥١ر٧ ١٠٤ر٣ ٥٠ر٦ ٤٥ر٦ ٩٦ر٢ ٢ر٠- ٦ر١- ٨ر١- ٧ر٨-
٧٣ر٨- ٤٤٢ر٣- ٥١٦ر١- ١٨ر٨-  جمموع الربنامج  ١ ٣٣٢ر٢ ١ ٤٠٨ر٦ ٢ ٧٤٠ر٨ ١ ٢٥٨ر٤ ٩٦٦ر٣ ٢ ٢٢٤ر٧

  
 

 لتغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملاليةا
 جدول الوظائف

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 جدول الوظائف

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 جدول الوظائف

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  وعاجملم األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية ٧ ٤ ١١ ٦ ٢ ٨ ١- ٢- ٣- ٢٧ر٣-
 موظفو اخلدمات العامة ٦ ١٢ ١٨ ٦ ١١ ١٧  ١- ١- ٥ر٦-   

 جمموع املوظفني ١٣ ١٦ ٢٩ ١٢ ١٣ ٢٥ ١- ٣- ٤- ١٣ر٨-
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 مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
 )ينة باللون الرماديالتغيريات مب( 
  شعبة الضحايا والدفاع� ٣٥٠٠الربنامج   ٥ � ٣
 

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية
 )بآالف اليورو (

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت

 البند

 موظفو الفئة الفنية ١ ١٤٨ر٣ ٨٠٣ر٩ ١ ٩٥٢ر٢ ١ ١٠٦ر٩ ٧٨١ر٩ ١ ٨٨٨ر٨ ٤١ر٤- ٢٢ر٠- ٦٣ر٤ - ٣ر٢-
 و اخلدمات العامةموظف ٢٨١ر٥ ٤٤١ر٢ ٧٢٢ر٧ ٢٧١ر٥ ٤٢٣ر٧ ٦٩٥ر٢ ١٠ر٠- ١٧ر٥- ٢٧ر٥- ٣ر٨-
 اجملموع الفرعي، املوظفون ١ ٤٢٩ر٨ ١ ٢٤٥ر١ ٢ ٦٧٤ر٩ ١ ٣٧٨ر٤ ١ ٢٠٥ر٦ ٢ ٥٨٤ر٠ ٥١ر٤- ٣٩ر٥- ٩٠ر٩- ٣ر٤-
 املساعدة املؤقتة العامة ٩١ر٥ ٣١ر٢ ١٢٢ر٧ ٩١ر٥  ٩١ر٥  ٣١ر٢- ٣١ر٢- ٢ر٤-
 اخلرباء االستشاريون ١٦ر٠  ١٦ر٠ ١٦ر٠  ١٦ر٠    
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ١٠٧ر٥ ٣١ر٢ ١٣٨ر٧ ١٠٧ر٥  ١٠٧ر٥  ٣١ر٢- ٣١ر٢- ٢٢ر٥-
 السفر ١٩ر٠ ٩٨ر٩ ١١٧ر٩ ١٥ر٢ ٩٢ر٧ ١٠٧ر٩ ٣ر٨- ٦ر٢- ١٠ر٠- ٨ر٥-
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ١٢ر٦ ١ ٥٣٩ر٣ ١ ٥٥١ر٩ ١٢ر٦ ١ ٥٣٩ر٣ ١ ٥٥١ر٩    
 نفقات التشغيل العامة  ٢٨ر٦ ٢٨ر٦  ٢٨ر٦ ٢٨ر٦    
 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٣١ر٦ ١ ٦٦٦ر٨ ١ ٦٩٨ر٤ ٢٧ر٨ ١ ٦٦٦ر٦ ١ ٦٨٨ر٤ ٣ر٨- ٦ر٢- ١٠ر٠- ٠ر٦-
 الصيانة  املوزعة ٦٤ر٦ ٦١ر٥ ١٢٦ر١ ٦٧ر٣ ٦٦ر٦ ١٣٣ر٩ ٢ر٧ ٥ر١ ٧ر٨ ٦ر٢
١٢٤ر٣ ٢ر٧- ٥٢ر٥- ٧١ر٨-  جمموع الربنامج  ١ ٦٣٣ر٥ ٣ ٠٠٤ر٦ ٤ ٦٣٨ر١ ١ ٥٨١ر٠ ٢ ٩٣٢ر٨ ٤ ٥١٣ر٨

  
 

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية
 جدول الوظائف

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 جدول الوظائف

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 جدول الوظائف

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  موعاجمل األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية ١١ ٩ ٢٠ ١١ ٩ ٢٠    
 موظفو اخلدمات العامة ٥ ١٠ ١٥ ٥ ١٠ ١٥    
 جمموع املوظفني ١٦ ١٩ ٣٥ ١٦ ١٩ ٣٥    
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 مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
 )التغيريات مبينة باللون الرمادي( 
  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا� ٣٦٠٠لربنامج  ا ٦ � ٣

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية
 )بآالف اليورو (

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع األساسية احلاالتاملتصلة ب اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية ٣٦٣ر٩  ٣٦٣ر٩ ٣٤٩ر٧  ٣٤٩ر٧ ١٤ر٢-  ١٤ر٢- ٣ر٩-
 موظفو اخلدمات العامة ١١٢ر٦  ١١٢ر٦ ١٠٨ر٦  ١٠٨ر٦ ٤ر٠-  ٤ر٠- ٣ر٦-
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٤٧٦ر٥  ٤٧٦ر٥ ٤٥٨ر٣  ٤٥٨ر٣ ١٨ر٢-  ١٨ر٢- ٣ر٨-
 املساعدة املؤقتة العامة          
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى          
 السفر ٧٠ر٠  ٧٠ر٠ ٤٩ر٠  ٤٩ر٠ ٢١ر٠-  ٢١ر٠- ٣٠ر٠-
 الضيافة ٧ر٠  ٧ر٠ ٧ر٠  ٧ر٠    
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٩٠ر٠  ٩٠ر٠ ٩٠ر٠  ٩٠ر٠    
 نفقات التشغيل العامة ٨٣ر٠  ٨٣ر٠ ٨٣ر٠  ٨٣ر٠    
 اللوازم واملواد ١٠ر٠  ١٠ر٠ ١٠ر٠  ١٠ر٠    
 األثاث واملعدات          
 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٢٦٠ر٠  ٢٦٠ر٠ ٢٣٩ر٠  ٢٣٩ر٠ ٢١ر٠-  ٢١ر٠- ٨ر١-
 الصيانة  املوزعة ٢٠ر٢  ٢٠ر٢ ٢١ر١  ٢١ر١ ٩ر٠  ٩ر٠ ٤ر٥
 جمموع الربنامج  ٧٥٦ر٧  ٧٥٦ر٧ ٧١٨ر٤  ٧١٨ر٤ ٣٨ر٣-  ٣٨ر٣- ٥ر١-

  
 

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية
 جدول الوظائف

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 جدول الوظائف

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 جدول الوظائف

املتصلة  اجملموع األساسية لة باحلاالتاملتص اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية ٣  ٣ ٣  ٣    
 موظفو اخلدمات العامة ٢  ٢ ٢  ٢    
 جمموع املوظفني ٥  ٥ ٥  ٥    
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 مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
 )لتغيريات مبينة باللون الرماديا( 
  أمانة مجعية الدول األطراف�الربنامج الرئيسي الرابع  - ٤
 

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية
 )بآالف اليورو (

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية ٥٠٧ر٢  ٥٠٧ر٢ ٤٤١ر١  ٤٤١ر١ ٦٦ر١-  ٦٦ر١- ١٣ر٠-
 موظفو اخلدمات العامة ٢٨٨ر٠  ٢٨٨ر٠ ٢٨٠ر٣  ٢٨٠ر٣ ٧ر٧-  ٧ر٧- ٢ر٧-
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٧٩٥ر٢  ٧٩٥ر٢ ٧٢١ر٤  ٧٢١ر٤ ٧٣ر٨-  ٧٣ر٨- ٩ر٣-
 املساعدة املؤقتة العامة ٦٠٦ر٢  ٦٠٦ر٢ ٧٠٨ر٣  ٧٠٨ر٣ ١٠٢ر١  ١٠٢ر١ ١٦ر٨
 املساعدة املؤقتة لالجتماعات ١ ٣١٤ر٤  ١ ٣١٤ر٤ ١ ٣١٤ر٤  ١ ٣١٤ر٤    
 العمل اإلضايف ٤٨ر٦  ٤٨ر٦ ٤٨ر٦  ٤٨ر٦    
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ١ ٩٦٩ر٢  ١ ٩٦٩ر٢ ٢ ٠٧١ر٣  ٢ ٠٧١ر٣ ١٠٢ر١  ١٠٢ر١ ٥ر٢
 السفر ٣٢٣ر٢  ٣٢٣ر٢ ٣٣٥ر٠  ٣٣٥ر٠ ١١ر٨  ١١ر٨ ٣ر٧
 الضيافة ١٠ر٠  ١٠ر٠ ١٠ر٠  ١٠ر٠    
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ١ ٠٤٤ر١  ١ ٠٤٤ر١ ١ ٠٤٤ر١  ١ ٠٤٤ر١    
 فقات التشغيل العامةن ٥٥ر٠  ٥٥ر٠ ٥٥ر٠  ٥٥ر٠    
 اللوازم واملواد ٢٣ر١  ٢٣ر١ ٢٣ر١  ٢٣ر١    
 األثاث واملعدات ٨٠ر٠  ٨٠ر٠ ٨٠ر٠  ٨٠ر٠    
 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ١ ٥٣٥ر٤  ١ ٥٣٥ر٤ ١ ٥٤٧ر٢  ١ ٥٤٧ر٢ ١١ر٨  ١١ر٨ ٠ر٨
 عةالصيانة  املوز ٤٢ر٤  ٤٢ر٤ ٣٧ر٩  ٣٧ر٩ ٤ر٥-  ٤ر٥- ١٠ر٦-
 جمموع الربنامج الرئيسي الرابع ٤ ٣٤٢ر٢  ٤ ٣٤٢ر٢ ٤ ٣٧٧ر٨  ٤ ٣٧٧ر٨ ٣٥ر٦  ٣٥ر٦ ٠ر٨

 
 

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية
 جدول الوظائف

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 جدول الوظائف

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 ظائفجدول الو

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية ٥  ٥ ٤  ٤ ١-  ١- ٢٠ر٠-
 موظفو اخلدمات العامة ٥  ٥ ٥  ٥    

 جمموع املوظفني ١٠  ١٠ ٩  ٩ ١-  ١- ١٠ر٠-
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  املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملاليةمقارنة للميزانية
 )التغيريات مبينة باللون الرمادي( 
  االستثمار يف مباين احملكمة�الربنامج الرئيسي اخلامس   - ٥
 

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية
 )بآالف اليورو (

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية ١٨٠ر١  ١٨٠ر١ ١٨٠ر١  ١٨٠ر١ ٠ ر٠  ٠ ر٠ ٠ ر٠
 موظفو اخلدمات العامة ٢٨١ر٧  ٢٨١ر٧ ٣١ر٣  ٣١ر٣ ٢٥٠ر٤-  ٢٥٠ر٤- ٨٨ر٩-
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٤٦١ر٨  ٤٦١ر٨ ٢١١ر٤  ٢١١ر٤ ٢٥٠ر٤-  ٢٥٠ر٤- ٥٤ر٢-
 املساعدة املؤقتة العامة ٢٥٠ر٠  ٢٥٠ر٠ ٢٥٠ر٠  ٢٥٠ر٠    
 اجملموع الفرعي، الرتب األخرى ٢٥٠ر٠  ٢٥٠ر٠ ٢٥٠ر٠  ٢٥٠ر٠    
 السفر ١١ر٤  ١١ر٤ ١١ر٤  ١١ر٤    
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٣٥٤ر٠  ٣٥٤ر٠ ٣٥٤ر٠  ٣٥٤ر٠    
 نفقات التشغيل العامة ٤٢٢ر٩  ٤٢٢ر٩ ٤٢٢ر٩  ٤٢٢ر٩    
 اللوازم واملواد ١٥٧ر٦  ١٥٧ر٦ ١٥٧ر٦  ١٥٧ر٦    
 األثاث واملعدات ٨٦٣ر١  ٨٦٣ر١ ٨٦٣ر١  ٨٦٣ر١    
 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ١ ٨٠٩ر٠  ١ ٨٠٩ر٠ ١ ٨٠٩ر٠  ١ ٨٠٩ر٠    
 الصيانة  املوزعة ٤٤ر٤  ٤٤ر٤ ١٢ر٦  ١٢ر٦ ٣١ر٨-  ٣١ر٨- ٧١ر٦-
 جمموع الربنامج الرئيسي اخلامس ٢ ٥٦٥ر٢  ٢ ٥٦٥ر٢ ٢ ٢٨٣ر٠  ٢ ٢٨٣ر٠ ٢٨٢ر٢-  ٢٨٢ر٢- ١١ر٠-

  
 

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية
 الوظائفجدول 

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 جدول الوظائف

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 جدول الوظائف

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 ئة الفنيةموظفو الف ٢  ٢ ٢  ٢    
 موظفو اخلدمات العامة ٩  ٩ ١  ١ ٨-  ٨- ٨٨ر٩-
 جمموع املوظفني ١١  ١١ ٣  ٣ ٨-  ٨- ٧٢ر٧-
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 مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
 )التغيريات مبينة باللون الرمادي( 
  املباين املؤقتة� ٥١٠٠الربنامج   ١ � ٥
 

 ح جلنة امليزانية واملاليةالتغيريات بناء على اقترا
 )بآالف اليورو (

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية االتباحل

 البند

 موظفو اخلدمات العامة ٢٨١ر٧  ٢٨١ر٧ ٣١ر٣  ٣١ر٣ ٢٥٠ر٤-  ٢٥٠ر٤- ٨٨ر٩-
 اجملموع الفرعي، املوظفون ٢٨١ر٧  ٢٨١ر٧ ٣١ر٣  ٣١ر٣ ٢٥٠ر٤-  ٢٥٠ر٤- ٨٨ر٩-
 املساعدة املؤقتة العامة ٢٥٠ر٠  ٢٥٠ر٠ ٢٥٠ر٠  ٢٥٠ر٠    
 لرتب األخرىاجملموع الفرعي، ا ٢٥٠ر٠  ٢٥٠ر٠ ٢٥٠ر٠  ٢٥٠ر٠    
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٤٤ر٠  ٤٤ر٠ ٤٤ر٠  ٤٤ر٠    
 نفقات التشغيل العامة ٤٢٢ر٩  ٤٢٢ر٩ ٤٢٢ر٩  ٤٢٢ر٩    
 اللوازم واملواد ١٥٧ر٦  ١٥٧ر٦ ١٥٧ر٦  ١٥٧ر٦    
 األثاث واملعدات ٨٦٣ر١  ٨٦٣ر١ ٨٦٣ر١  ٨٦٣ر١    
 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ١ ٤٨٧ر٦  ١ ٤٨٧ر٦ ١ ٤٨٧ر٦  ١ ٤٨٧ر٦    
 الصيانة  املوزعة ٣٦ر٣  ٣٦ر٣ ٤ر٢  ٤ر٢ ٣٢ر١-  ٣٢ر١- ٨٨ر٤-
 جمموع مجيع الربامج الرئيسية ٢ ٠٥٥ر٦  ٢ ٠٥٥ر٦ ١ ٧٧٣ر١  ١ ٧٧٣ر١ ٢٨٢ر٥-  ٢٨٢ر٥- ١٣ر٧-

  
 

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية
 جدول الوظائف

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 جدول الوظائف

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 جدول الوظائف

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية          
 موظفو اخلدمات العامة ٩  ٩ ١  ١ ٨-  ٨- ٨٨ر٩-
 جمموع املوظفني ٩  ٩ ١  ١ ٨-  ٨- ٨٨ر٩-
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 مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
 )التغيريات مبينة باللون الرمادي( 
  املباين الدائمة� ٥٢٠٠الربنامج   ٢ � ٥
 

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام  )بآالف اليورو(زانية واملالية التغيريات بناء على اقتراح جلنة املي
 )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 )بآالف اليورو(

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية ١٨٠ر١  ١٨٠ر١ ١٨٠ر١  ١٨٠ر١    
 اجملموع الفرعي، املوظفون ١٨٠ر١  ١٨٠ر١ ١٨٠ر١  ١٨٠ر١    
 السفر ١١ر٤  ١١ر٤ ١١ر٤  ١١ر٤    
 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب ٣١٠ر٠  ٣١٠ر٠ ٣١٠ر٠  ٣١٠ر٠    
 كاليف غري املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للت ٣٢١ر٤  ٣٢١ر٤ ٣٢١ر٤  ٣٢١ر٤    
 الصيانة  املوزعة ٨ر١  ٨ر١ ٨ر٤  ٨ر٤ ٣ر٠  ٣ر٠ ٣ر٧
 جمموع الربنامج  ٥٠٩ر٦  ٥٠٩ر٦ ٥٠٩ر٩  ٥٠٩ر٩ ٣ر٠  ٣ر٠ ٠ر١

  
 

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية
 جدول الوظائف

 من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٧امليزانية املقترحة لعام 
 جدول الوظائف

  ٢٠٠٧ لعام املقترحة امليزانية
 جدول الوظائف

املتصلة  اجملموع األساسية املتصلة باحلاالت اجملموع %
املتصلة  اجملموع األساسية باحلاالت

 األساسية باحلاالت
 البند

 موظفو الفئة الفنية ٢  ٢ ٢  ٢    
 موظفو اخلدمات العامة          
 ملوظفنيجمموع ا ٢  ٢ ٢  ٢    

IC
C

-A
SP

/5/32

331



ICC-ASP/5/32 
 

332 

 الوثائق ذات الصلة -هاء 
 *٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية للفترة من  -١

  الصفحة          احملتويات

٣٣٤  خطاب اإلحالة ....................................................................................
٣٣٥  رأي مراجــع رأي مراجــع  ..........................................................................احلسابات

 
 البيانات

٣٥٠
  ٣١٣١اديق للفترة املنتهية يف     اديق للفترة املنتهية يف     بـيان اإليـرادات والنفقات والتغريات يف أرصدة الصن        بـيان اإليـرادات والنفقات والتغريات يف أرصدة الصن        

 .....................................................  ٢٠٠٥٢٠٠٥ديسمرب ديسمرب //كانون األولكانون األول
 :البيان األول

٣٥١
 كانون   كانون  ٣١٣١بـيان األصـول واخلصـوم واالحتياطـيات وأرصدة الصناديق يف            بـيان األصـول واخلصـوم واالحتياطـيات وأرصدة الصناديق يف            

 .............................................................٢٠٠٥٢٠٠٥ديسمرب ديسمرب //األولاألول
 :البيان الثاين

٣٥٢  :البيان الثالث .........................٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١بيان التدفق النقدي يف 
٣٥٣ ديسمرب ديسمرب // كانون األول كانون األول٣١٣١يناير  إىل يناير  إىل // كانون الثاين كانون الثاين١١ ات للفترة منات للفترة منبـيان االعتماد بـيان االعتماد 

٢٠٠٥٢٠٠٥............................................................................ 
 :البيان الرابع

٣٥٤ ...٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١حالة تسديد االشتراكات حىت   :١اجلدول 
٣٥٩ ديسمرب ديسمرب // كانون األول   كانون األول  ٣١٣١حالـة صـندوق رأس املال العامل يف         حالـة صـندوق رأس املال العامل يف         

٢٠٠٥٢٠٠٥..............................................................
 :٢اجلدول 

٣٦٠  كانون   كانون  ٣١٣١وق رأس املال العامل يف      وق رأس املال العامل يف      حالة السلف املقدمة إىل صند    حالة السلف املقدمة إىل صند    
...............................................٢٠٠٥٢٠٠٥ديسمرب ديسمرب //األولاألول

 :٣اجلدول 

٣٦٣ ......... ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١حالة الفائض النقدي يف   :٤اجلدول 
٣٦٤ ............. ٢٠٠٤أنصبة الدول األطراف من الفائض النقدي لعام   :٥اجلدول 
٣٦٧ ............... ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١حالة التربعات يف   :٦اجلدول 
٣٦٨ ... ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١حالة الصناديق االستئمانية يف   :٧اجلدول 

 مالحظات ملحقة بالبيانات املالية

٣٦٩ ..............................................................احملكمة اجلنائية الدولية وأهدافها  ١- 
٣٧٠ ............................................موجز السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املالية  ٢- 
٣٧٥ ........................................)  الرابعالبيانات من األول إىل(احملكمة اجلنائية الدولية  ٣- 
٣٧٧ ....................................................الصندوق العام وصندوق رأس املال العامل ٤- 
٣٧٧ ......................................................تقاصيل اإليرادات املتنوعة:   ١اجلدول   
٣٧٨ .............................................................تفاصيل النفقات :     ٢اجلدول   
٣٧٩ ....................................تفاصيل احلسابات األخرى قيد التحصيل :     ٣احلدول   
٣٨٠ ....................................تفاصيل احلسابات األخرى مستحقة الدفع:     ٤اجلدول   
٣٨٠ .........................................................................الصناديق االستئمانية  ٥- 
٣٨١ .....................................................................املمتلكات غري املستهلكة  ٦- 
٣٨١ .............................................ملخص املمتلكات غري املستهلكة  :   ٥اجلدول   
٣٨١ .........ملخص املمتلكات غري القابلة لالستهالك املمولة من مصادر أخرى :     ٦اجلدول   

 ــــــــــــ
 .*ICC-ASP/5/2سبق صدورها بوصفها الوثيقة         *       
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الصفحة   
٣٨١  -٧ .........................................................................مدفوعات اجملاملة 
٣٨٢  -٨ ......................................................................العاملون بدون مقابل
٣٨٢  -٩ .......................................................................االلتزامات العرضية 
٣٨٢  -١٠ ........................................................................اإلصابة أثناء خلدمة
٣٨٢  -١١ ..........................................................................التربعات العينية 
٣٨٣  -١٢ ...................................................التربعات للصندوق االستئماين للضحايا
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 خطاب االحالة

 ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠

 

 

 من النظام املايل، أتشرف بأن أقدم البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن الفترة ١-١١ادة وفقا للم
 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول ٣١يناير اىل / كانون الثاين١من 

 

 برونو كاتاال) التوقيع(
 املسجل

 

 

 

 

 

 سري جون بورن
 املراقب واملراجع العام

 املكتب الوطين ملراجعة احلسابات
 ملكة املتحدةامل

157-197 Buckingham Palace Road 
Victoria 

London SW1W 9 SP 
United Kingdom 
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 البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية
 ٢٠٠٥ديسمرب /  كانون األول٣١للسنة املنتهية يف 

 رأي مراجع احلسابات

 إىل أمانة الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية

 كانون ٣١ة البيانات املالية املرفقة للمحكمة اجلنائية الدولية عن الفترة املالية املنتهية يف قمت مبراجع
، واملالحظات ٧ اىل ١ وتتألف هذه البيانات من البيانات من األول اىل الرابع، واجلداول ٢٠٠٥ديسمرب /األول

 .١٢ اىل ١امللحقة بالبيانات املالية من 

 توزيع املسؤوليات

وتتمثل مسؤولييت .  من النظام املايل حتت مسؤولية املسجل١-١١ البيانات املالية وفقا للمادة تندرج هذه
 . من النظام املايل١٢يف التعبري عن الرأي بشأن هذه البيانات املالية إستنادا إىل املراجعة اليت قمت هبا وفقا للمادة 

 أساس الرأي

 احلسابات لفريق املراجعني اخلارجيني حلسابات األمم أجريت املراجعة وفقا للمعايري املوحدة ملراجعة
وتتطلب . املتحدة والوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفقا للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات

ي خطأ هذه املعايري أن أقوم بتخطيط واعداد املراجعة للتوصل اىل تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية ختلو من أ
وتتضمن أي مراجعة للحسابات القيام، على أساس االختبار ووفقا ملا يعتربه مراجع احلسابات ضروريا يف . مادي

وتشمل عملية املراجعة أيضا . الظروف املعنية، بفحص األدلة اليت تؤيد املبالغ والعبارات الواردة يف البيانات املالية
. ات اهلامة الصادرة عن املسجل وكذلك تقييم العرض العام للبيانات املاليةتقييم مبادئ احملاسبة املستعملة والتقدير

 .واعتقد أن املراجعة اليت قمت هبا تتيح أساسا معقوال للتوصل اىل الرأي بشأن املراجعة

 الرأي

 كانون ٣١أرى أن هذه البيانات املالية تعرض بصورة صحيحة املوقف املايل من كل جوانبه املادية حىت 
 ونتائج العمليات والتدفقات املالية للفترة املنتهية يف هذا التاريخ وفقا لسياسات احملاسبة املعلنة ٢٠٠٥ديسمرب /األول

 . من املالحظات امللحقة بالبيانات املالية٢للمحكمة اجلنائية الدولية املعروضة يف البند 

ليت اختربهتا يف إطار املراجعة متت من وباإلضافة إىل ذلك فإين أرى أن عمليات احملكمة اجلنائية الدولية ا
 .مجيع جوانبها اهلامة وفقا للنظام املايل والسند التشريعي

 . من النظام املايل بإصدار تقرير طويل عن عملية املراجعة اليت قمت هبا١٢وقمت أيضا وفقا للمادة 

  سري جون بورن)التوقيع(
 املراقب واملراجع العام للحسابات

 ة املتحدةاململك          
 املراجع اخلارجي للحسابات

 ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٥لندن، 
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 ٢٠٠٥تقرير املراجع اخلارجي للحسابات لعام 

 احملكمة اجلنائية الدولية

 

 احملتويات

  الفقرات
 ملخص تنفيذي ١٥-١
 النتائج التفصيلية للتقرير ٤٢-١٦
 النتائج املالية 
   اإليرادات والنفقات - 
 تراكات  حتصيل االش- 
 املسائل املتعلقة باإلدارة املالية 
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 ملخص تنفيذي

 :يشمل هذا القسم من التقرير ما يلي

 . رأي املراجعة بدون حتفظ�النتائج الشاملة ملراجعة احلسابات  •
 .النتائج املالية •

 .القضايا املتعلقة باإلدارة املالية •

 .معايري التقارير املالية •

 .التقدم احملرز يف توصيات السنة املاضية •

 ملة ملراجعة احلساباتالنتائج الشا

راجعنا البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية وفقا للنظام املايل ومعايري املراجعة املوحدة لفريق املراجعني  -١
اخلارجيني حلسابات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفقا للمعايري الدولية 

 .وقدمت رأيا منفصال للمراجعة فيما يتعلق بالبيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا. ملراجعة احلسابات

وتبني من مراجعة احلسابات عدم وجود عيوب أو أخطاء نعتربها مؤثرة يف دقة واكتمال وصحة  -٢
 الدولية للسنة البيانات املالية برمتها وقدمت رأي مراجعة بدون حتفظ عن البيانات املالية للمحكمة اجلنائية

  .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١املنتهية يف 

ويرد حتليل أكثر تفصيال . وترد املالحظات والتوصيات الناشئة عن مراجعة احلسابات يف املوجز أدناه -٣
 .للمسائل الرئيسية يف القسم املعنون النتائج التفصيلية للتقرير

 النتائج والتوصيات الرئيسية

 النتائج املالية

 ٣١ففي السنة املالية املنتهية يف . تقدم النتائج التفصيلية هلذا التقرير تعليقا بشأن الوضع املايل للمحكمة -٤
 مليون يورو مقابل الفائض الذي حققته يف عام ٤ر٢، سجلت احملكمة فائضا يبلغ ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول

 االعتماد املخصص لنظام ٢٠٠٥جل يف عام وال يتضمن الفائض املس.  مليون يورو١٠ر٤ والبالغ قدره ٢٠٠٤
وزادت إيرادات ونفقات احملكمة مبا يتماشى مع النمو يف .  ماليني يورو٨املعاشات التقاعدية للقضاة البالغ قدره 

وزاد الدخل نتيجة لزيادة االشتراكات املقررة للدول األطراف وزيادة الدخل من إيرادات الفائدة . أنشطتها
الزيادة يف النفقات إىل الزيادة يف تكاليف املوظفني، مبا يف ذلك إىل االعتماد املخصص لنظام وترجع . املصرفية

 .  املعاشات التقاعدية للقضاة

وترجع الزيادة أساسا إىل الزيادة يف الودائع .  مليون يورو١٧ر٢وزاد جمموع األصول مبا يبلغ قدره  -٥
 ٤ر٨ورو والزيادة يف االشتراكات املقررة قيد التحصيل اليت بلغت  مليون ي١١ر٢النقدية والودائع بأجل اليت بلغت 
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 يورو نتيجة إلضافة بند بشأن نظام املعاشات التقاعدية ٨ر١وزاد جمموع االلتزامات مبا يبلغ قدره . مليون يورو
 . ماليني يورو، عالوة على ارتفاع مستوى االلتزامات غري املصفاة٨للقضاة يبلغ 

 اإلدارة املاليةالقضايا املتعلقة ب

 قرارا بأن تستخدم احملكمة ٢٠٠٥أصدرت مجعية الدول األطراف يف دورهتا الرابعة املعقودة يف عام  -٦
 لتمويل االلتزامات التراكمية للمعاشات التقاعدية للقضاة حيت هناية عام ٢٠٠٥الفائض املتوفر لديها يف هناية عام 

مة على تقديرات اكتوارية هلذه االلتزامات، وأنشأت بندا وحصلت احملك. ، على التوايل٢٠٠٦ ويف عام ٢٠٠٥
 عالوة على مبلغ احتياطي لتمويل االلتزامات التراكمية التقديرية ٢٠٠٥بشأن االلتزامات التراكمية حىت هناية عام 

وفقا  لتمويل كل من البند واالحتياطي ٢٠٠٥واستخدمت احملكمة الفائض املتوفر لديها يف هناية عام . ٢٠٠٦لعام 
 .للقرار أعاله

ووجدنا إمجاال أن أدوات الرقابة . وقمنا يف نطاق مراجعتنا للحسابات مبراجعة أدوات الرقابة املالية عموما -٧
املالية الداخلية تعمل يف كل جمال من اجملاالت احملاسبية اليت قمنا مبراجعتها بصورة فعالة، وتبني لنا من التأكيدات اليت 

وترد يف الفقرات . ارات التفصيلية اليت قمنا هبا أن هناك أدلة موثوقة كافية تؤيد هذا الرأيحصلنا عليها من االختب
 . التحسينات اليت يلزم إدخاهلا لتعزيز أدوات الراقبة الداخلية٢٩ إىل ٢٦

  SAPوترتب على إدخال نظام . وأحرزت احملكمة تقدما حمدودا يف حتسني عمليات وضع امليزانية ورصدها -٨
سبة املالية وإدارة املعلومات يف احملكمة تركيز املوارد على نقل البيانات إىل النظام اجلديد بدقة وتأجل بالتايل يف احملا

غري أن احملكمة تضع اآلن نظاما سيسمح بتحليل امليزانية وانتقال . وضع امليزانية ورصدهاإعداد الوحدات املعيارية ل
 .  التفصيلي للمعامالتالبيانات من اجملاميع الكلية إىل املستوى 

ويواصل مكتب املراجعة الداخلية للحسابات باحملكمة تقدمه وأعد حىت اآلن ثالثة تقارير شاملة لألداء يف  -٩
وهناك بعض . ٢٠٠٥ووضع املكتب برنامج عمل يتماشى مع تقييم املخاطر املقدم يف عام . جمال مراجعة احلسابات

وأثارت كل مراجعة من املراجعات اليت قام هبا املكتب قضايا هامة . يع التقاريرالتأخري يف إعداد الصيغة النهائية ملشار
ونشجع احملكمة على وضع خطة عمل للنظر يف النتائج اليت . وحددت جماالت املراقبة الداخلية اليت ميكن تعزيزها

 . توصلت إليها كل عملية من عمليات املراجعة

 معايري التقارير املالية

وتطبق . القارير املالية وسالمتها، وبالتايل القابلية للمساءلة، عنصر هام يف اإلدارة الرشيدةإن فعالية  -١٠
ويف تشرين . (UNSAS)احملكمة، فيما يتعلق بإطار التقارير املالية، املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة 

املعايري احملاسبية اعتماد  ة لألمني العام لألمم املتحدةالتابعاإلدارية الرفيعة املستوى ، قررت اللجنة ٢٠٠٥نوفمرب /الثاين
، رهنا مبوافقة اجلمعية ٢٠١٠ يف إعداد البيانات املالية لألمم املتحدة اعتبارا من عام  (IPSAS)الدولية للقطاع العام

ملالية املقدمة وسيؤدي هذا إىل حتسني، وزيادة اكتمال وشفافية واتساق، التقارير ا. ٢٠٠٦العامة على ذلك يف عام 
ومن اجلدير بالذكر أن متطلبات التقارير املالية الواردة يف املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام . إىل الدول األطراف
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وقد ترغب احملكمة يف النظر يف اعتماد معايري احملاسبة الدولية للقطاع . أشد صرامة من املعايري احملاسبية لألمم املتحدة
ينا بأن تعد احملكمة استراتيجية وخطة عمل تفصيلية لالنتقال إىل معايري احملاسبة الدولية للقطاع العام العام، وأوص

 .٢٠١٠اعتبارا من عام 

 التقدم احملرز بشأن توصيات السنة املاضية

 ، ال يوجد هبذه اللجنة٢٠٠٥فيما يتعلق بقضايا اإلدارة، وبينما أنشأت احملكمة جلنة لإلشراف يف عام  -١١
متثيل خارجي مستقل طبقا للمارسة املتبعة يف جلان مراجعة احلسابات، ولن ختتلف مدخالت هذه اللجنة عن 

ونشجع احملكمة على  تطوير جلنة اإلشراف لتكون األغلبية . مدخالت جملس التنسيق الذي يتكون من تشكيل مماثل
 .فيها لألعضاء اخلارجيني املستقلني

ذي يوجد به ممثلون لرئيس احملكمة واملدعي العام واملسجل، يف التصدي لقضايا وساعد جملس التنسيق، ال -١٢
، وال سيما يف حتديد مسؤولية املسجل فيما يتعلق بوضع ٢٠٠٤املساءلة اليت أثريت يف تقريرنا الذي قدمناه يف عام 
 .امليزانية ورصدها وتقدمي تقاير عنها مبزيد من الوضوح

 توصيات الختاذ ترتيبات منهجية إلدارة املخاطر، وتقدمي بيان للرقابة  ٢٠٠٤وقدمنا يف تقريرنا لعام  -١٣
 . ويلزم إحراز املزيد من التقدم يف هذه اجملاالت. الداخلية، ووضع سياسة لإلبالغ عن املخالفات

م  بأن تضع احملكمة خطة للمشتريات لتمكينها من استخدا٢٠٠٤أوصينا يف تقريرنا الذي قدمناه يف عام و -١٤
وال تزال . وحققت احملكمة فيما يتعلق خبطة املشتريات تقدما حمدودا. املوارد يف مجيع أوقات السنة بوجه أفضل

وقد يؤدي هذا إىل أعباء إدارية إضافية كما يؤدي إىل قرارات . املشتريات يف احملكمة تبلغ ذروهتا يف هناية العام
تريات مبزيد من الفعالية لتجنب االرتفاع البالغ يف النفقات يف هناية ونشجع احملكمة على إدارة املش. شرائية غري جمزية
 .العام بغري مقتض

ونرحب بإنشاء جملس مراقبة املمتلكات لإلذن بشطب األصول الفاقدة أو التالفة وكذلك ملراقبة أصول  -١٥
 .احملكمة ومحايتها

 النتائج التفصيلية

 :يقدم هذا القسم موجزا ملا يلي

 ٢٠٠٥لية لعام النتائج املا •

 مخس توصيات بشأن قضايا اإلدارة املالية •

 توصية واحدة بشأن استخدام املعايري احملاسبية الدولية •

ثالث توصيات لالستفادة من التقدم الذي أحرزته احملكمة فيما يتعلق باملالحظات السابقة ملراجعة  •
 احلسابات
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 النتائج املالية

 اإليرادات والنفقات 

 مليون ٦٨ مليون يورو إىل ٥٣ر٩، من ٢٠٠٥دات، على النحو املبني يف البيانات املالية لعام  زادت اإليرا -١٦
 مليون ٥٣ر١وترجع هذه الزيادة الكبرية إىل الزيادة يف االشتراكات املقررة من .  يف املائة٢٦يورو ، أي بنسبة تبلغ 

.  مليون يورو١ر١ يورو إىل ٧١٩ ٠٠٠ من  مليون يورو، والزيادة يف إيرادات الفائدة املصرفية٦٧ر٩يورو إىل 
 .وحتدد مجعية الدول األطراف مستوى االشتراكات املقررة باالستناد إىل نفقات احملكمة املدرجة بامليزانية

 مليون يورو ٤٣ر٥ مقابل ٢٠٠٥ مليون يورو يف عام ٦٣ر٨وبلغ جمموع النفقات اليت تكبدهتا احملكمة  -١٧
 ٢٠٠٤ مليون يورو يف عام ٢٢ر٥ يف النفقات إىل الزيادة يف تكاليف املوظفني من وترجع الزيادة. ٢٠٠٤يف عام 

.  نتيجة الستمرار تعيني املوظفيني ألداء اجملموعة الكاملة من مهام احملكمة٢٠٠٥ مليون يورو يف عام ٣٢ر٩إىل 
ذا البند وسنقدم أدنه تعليقنا وترجع الزيادة الباقية إىل إضافة بند جديد للمعاشات التقاعدية للقضاة، وقد فحصنا ه

 .عليه بالتفصيل

 مليون يورو يف عام ٢ر٦ إىل ٢٠٠٤ مليون يورو يف عام ١ر١وزادت تكاليف السفر والضيافة من  -١٨
، ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل التكاليف اإلضافية املتكبدة إلنشاء املكاتب امليدانية يف أوغندا وتشاد ٢٠٠٥

 .  يورو  مبا يتماشى مع استمرار التوسع يف احملكمة٨٠٠ ٠٠٠ات التشغيل مبقدار وزادت أيضا نفق. والسودان

وقمنا يف نطاق مراجعتنا بفحص مجيع أرصدة االيرادات والنفقات اهلامة وتأكدنا من وجود أدلة كافية  -١٩
 والنفقات بني عامي وموثوقة لدعم االيرادات واملدفوعات املسجلة يف البيانات املالية للمحكمة وحركات االيرادات

 .٢٠٠٥ و ٢٠٠٤

 حتصيل االشتراكات

 يف املائة يف عام ٨١ مقابل ٢٠٠٥ يف املائة من االشتراكات املقررة يف عام ٨٢ر٣قامت احملكمة بتحصيل  -٢٠
 يف املائة من متأخرات االشتراكات غري املسددة ٦٤ مليون يورو أو ٦ر٦وقامت احملكمة أيضا بتحصيل . ٢٠٠٤

 . مليون يورو١٥ر١ديسمرب / كانون األول٣١وبلغ جمموع املتأخرات غري املسددة حيت . ٢٠٠٥م يف بداية عا

 ما قد يرتبه عدم حتصيل االشتراكات فورا ٢٠٠٤وأبرزنا يف تقرير املراجع اخلارجي للحسابات يف عام  -٢١
ية التحصيل فإن وعلى الرغم من وجود حتسن هامشي يف عمل. من آثار ضارة على التدفق النقدي للمحكمة

 .املستوى اإلمجايل للتحصيل اليزال من اجلوانب اليت نعتقد أهنا تستحق الرصد املتواصل
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 القضايا املتعلقة باإلدارة املالية

 نظام املعاشات التقاعدية للقضاة

يتم  قرارا بأن ٢٠٠٥ديسمرب /أصدرت مجعية الدول األطراف يف دورهتا الرابعة املعقودة يف كانون األول -٢٢
وحصلت احملكمة بعد ذلك على تقديرات . حساب نظام املعاشات التقاعدية للقضاة ومتويله على أساس تراكمي

بي ن أن االلتزامات التراكمية للمعاشات التقاعدية من بداية النظام يف ت Ernest & Youngاكتوارية من شركة 
يون يورو وأن االلتزامات التقديرية للسنة  مل٥ر٦ تبلغ ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٣مارس /آذار

وطلب القرار من احملكمة أن تستخدم .  مليون يورو أخرى٢ر٤ تبلغ ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١املنتهية يف 
 . ٢٠٠٦ لتمويل االلتزامات التراكمية حىت هناية عام ٢٠٠٥الفائض الذي حققته يف عام 

وقررت مجعية .  وأنشئ بند بامليزانية هلذا املبلغ٢٠٠٥ات لعام  يورو يف بيان اإليراد٥ر٦وأدرج مبلغ  -٢٣
 من الفائض الذي ستحققه احملكمة ٢٠٠٦الدول األطراف متويل االلتزامات التقديرية للمعاشات التقاعدية يف عام 

أدرج ، ٢٠٠٦ مليون يورو لعام ٢ر٤ونتيجة لذلك، متشيا مع التقديرات االكتوارية البالغ قدرها . ٢٠٠٥يف عام 
، وجرى بذلك استخدم الفائض الذي ستحققه احملكمة يف عام ٢٠٠٥هذا املبلغ أيضا يف بيان اإليرادات لعام 

 عندما سيصبح هذا ٢٠٠٦وأعتمد مبلغ احتياطي يف امليزانية إلمكان ترحيل هذا املبلغ إىل عام .  هلذا الغرض٢٠٠٥
 .البند اعتمادا مستقال بامليزانية

ومن دواعي . لتقديرات االكتوارية لاللتزامات التراكمية واالفتراضات اليت تقوم عليهاوقمنا مبراجعة ا -٢٤
 وااللتزامات ٢٠٠٥ارتياحنا أن التقديرات املتعلقة بااللتزامات التراكمية للمعاشات التقاعدية حىت هناية عام 

اعي ارتياحنا أنه أنشئ اعتماد وقمنا أيضا باستعراض املعاملة احملاسبية ومن دو.  معقولة٢٠٠٦التراكمية لعام 
 .لاللتزامات املقبلة بالوجه املناسب وأنه مت الكشف عنها يف البيانات املالية

واحملكمة يف سبيلها اآلن إىل اختاذ قرار بشأن كيفية إدارة نظام املعاشات التقاعدية ومن املتوقع أن تقدم  -٢٥
وستقرر احملكمة ما إذا كانت .  يف هذا الشأن٢٠٠٦سمرب دي/اقتراحا إىل مجعية الدول األطراف يف كانون األول
وسنراقب نتيجة هذا القرار ونتأكد من التعبري عنها بالوجه . اإلدارة ستتم بالداخل أم باالستعانة مبصادر خارجية

اكات املناسب يف البيانات املالية للسنوات القادمة لتقدمي تقارير سليمة بشأن كيفية إدارة النظام وقيمة االشتر
 .واملدفوعات املتعلقة بالنظام

 :١التوصية 

نظرا ملضي الوقت بدون توقف، نوصي بأن تبذل احملكمة قصارى جهدها الستكمال الترتيبات الالزمة  
إلدارة نظام املعاشات التقاعدية للقضاة وبأن تتخذ الترتيبات الالزمة إلجراء تقييم اكتواري كامل عند تعيني مدير 

 .  للنظام
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 ابة املاليةالرق

قمنا يف نطاق عملنا املعتاد باستعراض األدوات الداخلية للرقابة املالية واستنتجنا إمجاال أهنا قامت بعملها يف  -٢٦
والحظنا وجود بعض اجملاالت اليت ميكن إدخال حتسينات عليها من أجل تعزيز . العام قيد البحث بطريقة فعالة

 .أدوات الرقابة القائمة حاليا

لى سبيل املثال، أجرى املوظفون املعنيون بالشؤون املالية حسابات يدوية باستخدام جدول بيانات دون فع -٢٧
ومل يوجد أيضا ما يدل . ووجدنا أخطاء بسيطة باحلسابات. مراجعة رمسية من جانب اإلدارة للصيغة املستخدمة

وأوصينا .  يف البيانات الواردة باجلدولعلى مراجعة هذه احلسابات للتأكد من وجود ترخيص للتغيريات اليت أجريت
 .باستكمال املراجعة على مستوى مناسب للتأكد من دقة التعديالت اليدوية ومن مطابقتها للترخيص الصادر بشأهنا

وتبني .  عليهاSAPوقمنا باستعراض اإلجراءات اجلديدة املعمول هبا يف كشوف املرتبات بعد تطبيق نظام  -٢٨
وجود أدوات عديدة للمراقبة، أنه ال توجد يف حاالت كثرية أدلة تبني أنه هذه األدوات تعمل لنا، على الرغم من 

فعلى سبيل املثال، ال يوجد تصنيف لإلجراءات املتعلقة بالتحقق من مدخالت البيانات األولية . بصورة فعالة
 .واعتمادها

عن طريق مراجعة إعداد التقارير وباملثل، يلزم تعزيز إجراءات التأكد من سالمة البيانات الدائمة  -٢٩
والحظنا أن هذا اخليار من التقارير ال يدخل يف الوحدة املعيارية لكشوف املرتبات اليت تعد . االستثنائية وإدارهتا

 .   وأن اإلدارة ال متلك بالتايل تقارير مناسبة ملراجعتهاSAPبنظام 

 :٢التوصية 

لتحقق من دقة البيانات املدخلة يف جداول البيانات والنظم نوصي بتنفيذ سلسلة من املراجعات اإلدارية ل 
 .SAPاألخرى مثل كشوف املرتبات اليت تعد بنظام 

 :٣التوصية 

نوصي بأن تكفل احملكمة مراجعة التقارير االستثنائية روتينيا من جانب اإلدارة للتحقق من التغيريات يف  
 .البيانات الدائمة وتأكيد دقتها

 صدهاوضع امليزانية ور

بأن تضع احملكمة إطارا واضحا ومنهجيا ملراقبة ورصد  ٢٠٠٤أوصينا يف تقريرنا الذي قدمناه يف عام  -٣٠
 .امليزانية وإلتاحة التقارير الشاملة عن امليزانية وحتليل التباين
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نصف الثاين للمعلومات يف اإلدارة املالية وشرع قسم امليزانية يف تنفيذه يف ال SAPوأدخلت احملكمة نظام  -٣١
وتبني لنا لدى مراجعة احلسابات أن فريق امليزانية اليزال، مع الشركة صاحبة النظام، يف مرحلة . ٢٠٠٥من عام 

 .إعداد التقارير الالزمة لتمكني مديري الربنامج من النفاذ اإللكتروين املباشر إىل النظام

للعمل فإهنا تعتمد على البيانات املالية  SAPوعلى الرغم من صالحية بعض التقارير اليت وضعت بنظام  -٣٢
 SAP نظام ويعمل. ٢٠٠٦ قبل عام SAPولن يكتمل الدفتر األستاذ لنظام . SAPالواردة يف الدفتر األستاذ لنظام 

وملا كانت .  ويعتمد على البيانات اليت يقدمها له هذا النظامSUN بالتوازي مع النظام السابق ٢٠٠٥يف عام 
 غري مناسبة دائما من حيث التوقيت فإنه ال ميكن االعتماد عليها لتقدمي تقارير SUNدمها نظام املدخالت اليت يق

 . SAPدقيقة لنظام 

 تبني لنا أن األولية SAPوبالتحقيق يف أسباب التأخري يف احلصول على تقارير مالية مفيدة من نظام  -٣٣
، لترحيل الرصيد االفتتاحي للبيانات بدقة من نظام ٢٠٠٥ إدخال النظام يف احملكمة بأكملها يف عام أعطيت، عند

SUN  إىل نظام  SAP .  وركزت احملكمة على حتقيق هذا اهلدف األساسي ووجد نتيجة لذلك بعض التفاوت يف
SAPم لعدم اكتمال التقارير املالية بنظاونتيجة . نقل القدر الكايف من البيانات املالية إلعداد التقارير املتعلقة بامليزانية

 .، قام فريق امليزانية يف السنة احلالية برصد إضايف لألداء باملقارنة بامليزانية

وعالوة على ذلك، أصدر القسم املايل تقارير شهرية ملديري الربامج بشأن خمصصات امليزانية واإلنفاق  -٣٤
 .ولكنه مل يطالب املديرين مبراجعة التباين بني امليزانية واإلنفاق الفعلي

تعد احملكمة حاليا نظاما للميزانية سيسمح مبقارنة امليزانيات بنتائج السنة املاضية وحصيلة السنة اجلارية و -٣٥
وسيسمح هذا للمسؤولني عن رصد امليزانية برصدها من حيث اجملاميع الكلية . حىت تاريخ القيام هبذه املقارنة
 . للربامج ومستوى املعامالت

لتجريبية حاليا وتأمل احملكمة يف أن يكون متاحا لتطبيقه عمليا يف تشرين وهذا التطور يف املرحلة ا -٣٦
ونرحب هبذا التطور وسنبحث التقدم احملرز والنتائج اليت سيتم حتقيقها عند مراجعتنا للبيانات . ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

 .٢٠٠٦املالية للمحكمة لعام 

 :٤التوصية 

صد امليزانية لتمكني املسؤولني عن إدارة امليزانية من نشجع احملكمة على اإلسراع يف تطوير نظام ر 
وسيسمح هذا ملديري امليزانية باستخدام مواردهم مبزيد من الفعالية . ٢٠٠٦االستفادة من هذا النظام قبل هناية عام 

 .عن طريق رصد امليزانية مبزيد من التفصيل
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 املراقبة الداخلية

 إىل التقدم الذي أحرزته احملكمة يف إنشاء مكتب املراجعة ٢٠٠٤يف تقريرنا الذي قدمناه يف عام أشرنا  -٣٧
، وضع مكتب املراجعة ٢٠٠٥يونيو /ويف حزيران. الداخلية للحسابات ويف وضع برنامج عمل قائم على املخاطر

الداخلية للحسابات برنامج عمل قائم على املخاطر حمدث لفترة تبلغ مثانية عشر شهرا تنتهي يف كانون 
 .، وصادقت جلنة اإلشراف على هذا الربنامج٢٠٠٦رب ديسم/األول

 :وقام مكتب املراجعة الداخلية للحسابات باستعراض شامل لألداء يف اجملاالت التالية -٣٨

 املوارد البشرية •

 SAPنظام  •

 ترتيبات األمن الداخلي •

وحدد كل . باتوالحظنا بعض التأخري يف إعداد الصيغة النهائية ملشاريع تقارير املراجعة الداخلية للحسا -٣٩
استعراض من االستعراضات اليت قام هبا مكتب املراجعة الداخلية للحسابات القضايا اهلامة وجوانب املراقبة اليت 

ومن املهم أن تنظر احملكمة يف القضايا املذكورة وأن تعمل على اختاذ اإلجراءات املناسبة لتعزيز املراقبة . ميكن تعزيزها
ونشجع احملكمة على وضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات املقدمة من .  الوقت املناسبالداخلية حسب االقتضاء ويف

 .مكتب املراجعة الداخلية للحسابات

 :٢٠٠٦ويعتزم مكتب املراقبة الداخلية العمل يف اجملاالت التالية يف عام  -٤٠

 إنشاء مكاتب ميدانية •

 إدارة األصول •

 السرية •

مكتب املراجعة الداخلية للحسابات للحصول على وعند اإلمكان، سنستخدم العمل الذي يقوم به  -٤١
 مثال مراجعة احلسابات املتعلقة ٢٠٠٦فنعتزم يف عام . تأكيدات بشأن املعلومات الواردة يف البيانات املالية

وسنستند يف .  هبذا النظام٢٠٠٦حيث ستعد البيانات املالية لعام  SAPم بتكنولوجيات املعلومات املستخدمة يف نظا
ألعمال املراجعة على النتائج اليت سيتوصل إليها مراجع احلسابات الداخلي وسنستعرض ورقات عمله ختطيطنا 

 . لتجنب أي ازدواج يف اجلهود

ونعرب عن ارتياحنا لوجود جهاز للمراجعة الداخلية للحسابات باحملكمة اآلن ميكنه املساعدة يف التصدي  -٤٢
 االتصال مبكتب املراجعة الداخلية للحسابات إلبالغه بالعمل الذي نقوم وسنواصل. للقضايا املتعلقة باملراقبة الداخلية

 .به ولإلستفادة عند اإلمكان على املعلومات اليت يقوم بتجميعها يف عمليات املراجعة اليت يضطلع هبا
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 :٥التوصية 

 األجهزة نوصي بأن يضع املسجل خطة عمل لكل مراجعة يقوم هبا املراجع الداخلي للحسابات وبأن ختطر 
 .ذات الصلة باحملكمة املعنية بنتائج املراجعة مبضمون هذه اخلطة

 معايري التقارير املالية

ويف تشرين .  (UNSAS)تعد التقارير املالية للمحكمة وفقا للمعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة  -٤٣
املعايري اعتماد  ة لألمني العام لألمم املتحدةالتابعاإلدارية الرفيعة املستوى ، قررت اللجنة ٢٠٠٥نوفمرب /الثاين

، رهنا ٢٠١٠ يف إعداد البيانات املالية لألمم املتحدة اعتبارا من عام (IPSAS) احملاسبية الدولية للقطاع العام
 ومن اجلدير بالذكر أن متطلبات التقارير املالية الواردة يف املعايري. ٢٠٠٦مبوافقة اجلمعية العامة عليها يف عام 

 . احملاسبية الدولية للقطاع العام أشد صرامة من املعايري احملاسبية لألمم املتحدة

واعتماد إطار حماسيب مستقل ومعترف به ومقبول من الكافة يف الكيانات التابعة لألمم املتحدة تطور  -٤٤
املالية للكيانات التابعة ملنظومة وسيكفل االمتثال ملعايري دولية مستقلة املقارنة بني املوارد . مفيد وجدير بالترحيب

األمم املتحدة ونتائجها املالية بوجه أفضل، وسيؤدي إىل مزيد من االتساق والفهم واملعلومات للتقارير املالية 
وسيساهم االمتثال ملمارسة حماسبية مستقلة ومقبولة من الكافة ومعايري موحدة لتقدمي . املقدمة من املنظمة املعنية

 .إثبات ارتفاع مستوى االدارة املالية بوضوح، وسيعزز الشفافية والقابلية للمحاسبة واإلدارة الرشيدةالبالغات يف 

  ويسلم فريق العمل التابع لألمم املتحدة واملعين باملعايري احملاسبية، الذي يضم ممثلني للكيانات التابعة  -٤٥
 املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامة الذرية، بأن اعتماد لوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقلألمم املتحدة وا

سيؤدي أيضا إىل زيادة االستفادة من املعلومات املالية، وحتسني الدعم املقدم لإلدارات املالية، وحتسني اإلدارة القائمة 
 .على النتائج عند االنطباق، وحتسني نوعية ومصداقية التقارير املالية

و احلسابات اخلارجيون ملنظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك املكتب الوطين ملراجعة احلسابات ويؤكد مراجع -٤٦
 واستعدادهم املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاميف اململكة املتحدة، تأييدهم للمنظمات فيما يتعلق باإلنتقال إىل 

 .لمراجع اخلارجي للحساباتلتقدمي املشورة والدعم املتفقان مع الدور الرقايب املستقل ل

، وينبغي أن تنظر يف وضع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وقد ترغب احملكمة يف النظر يف اعتماد -٤٧
خطة مناسبة للمشروع ويف تقييم املتطلبات واملوارد الالزمة، السيما فيما يتعلق باملعارف واملهارات وتكنولوجيات 

 .ب االقتضاءاملعلومات والتدريب، حس

 :٦التوصية 

 يف (IPSAS) املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاماملستقلة اليت توفرها عايري احملاسبية نوصي باعتماد امل 
 .، ونوصي احملكمة بأن تعد استراتيجية مفصلة لتنفيذ هذا التطوراحملكمة بوصفها إطارا مناسبا لتقدمي التقارير املالية
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  توصيات السنة املاضيةالتقدم احملرز يف

 جلنة مراجعة احلسابات

وأنشأت .  بأن تنشئ احملكمة جلنة مستقلة ملراجعة احلسابات٢٠٠٤أوصينا يف تقريرنا الذي قدمناه يف عام  -٤٨
احملكمة اجلنائية الدولية جلنة إشراف تتألف من رئيس احملكمة واملدعي العام واملسجل ومدير املراجعة الداخلية 

وال تتضمن هذه اللجنة متثيال خارجيا مستقال وال تشارك مباشرة يف عملية املراجعة . بوصفه أمينا للجنةللحسابات 
. ولذلك فإهنا ال تفي بالدور الكامل الذي ميكن أن تقوم به جلنة مستقلة ملراجعة احلسابات. اخلارجية للحسابات

وعند قيامنا باملراجعة، مل يكن .  ونرحب هبذا التقدموتستعرض احملكمة اآلن الترتيبات القائمة النشاء جلنة مستقلة
من الواضح ما إذا كان سيتم توسيع نطاق جلنة اإلشراف احلالية وحتويلها إىل جلنة مستقلة ملراجعة احلسابات أو كان 

 .سيتم تشكيل جلنة جديدة

 :٧التوصية 

وينبغي . ثلني اخلارجيني املستقلنينوصي بأن تنشئ احملكمة جلنة مستقلة للحسابات تكون أغلبيتها من املم 
أن تركز جلنة مراجعة احلسابات على تعزيز املراقبة الداخلية الفعالة، وأن تعمل على االستفادة من املوارد املأمونة 
بأفضل وجه ممكن، وأن ترصد  النواتج الداخلية واخلارجية ملراجعة احلسابات، وأن جتري تقييما لفعالية إدارة 

 .املخاطر

 ة املخاطرإدار

وتفتقر احملكمة إىل هنج شامل .  بتحسني إدارة املخاطر٢٠٠٤أوصينا أيضا يف تقريرنا الذي قدمناه يف عام  -٤٩
وتساهم عملية رمسية إلدارة املخاطر عموما يف تيسري اضطالع . ومنتظم إلدارة املخاطر على املستوى االستراتيجي

واإلدارة الرشيدة وميكن استخدامها لتوفري التأكيدات جلمعية الدول األطراف اإلدارة مبهامها يف جمال املراقبة الداخلية 
 يف وضع ٢٠٠٦وقد شرعت احملكمة يف عام . بأن اإلدارة جتري تقييما للمخاطر التنظيمية وتديرها بصورة فعالة

نظر يف التطورات وسنواصل ال. نظام لتحسني التخطيط االستراتيجي وإدارة املخاطر جزء ال يتجزأ من هذه العملية
 .٢٠٠٦عند مراجعتنا للبيانات املالية لعام 

 :٨التوصية 

نوصي بأن تقوم احملكمة، يف نطاق عملية التخطيط االستراتيجي، بتحديد املخاطر وأن تنشئ سجال 
يضا وينبغي أن حتدد احملكمة أ. للمخاطر لالعتماد عليه يف إدارة احتماالت جتسد املخاطر واآلثار املترتبة عليها

 .وينبغي مراجعة سجل املخاطر بانتظام وحتديثه. اجلهات املسؤولة عن إدارة املخاطر إلمكان إدارهتا مبستوى مقبول

 بيان املراقبة الداخلية

بيد أهنا تقوم  اآلن باستعراض النظم .  بيانا للرقابة الداخلية٢٠٠٥مل تقدم احملكمة اجلنائية الدولية يف عام  -٥٠
وينبغي أن تتأكد احملكمة، لدى قيامها بذلك، من . ٢٠٠٦لضمانات الالزمة لدعم هذا البيان يف عام القائمة لتوفري ا
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ونرحب بالعمل الذي يتم اآلن إلعداد هذا البيان وتطوير النظم ذات الصلة، . وجود إجراءات فعالة إلدارة املخاطر
 . ٢٠٠٦الية لعام وسنبدي رأينا ونستعرض التقدم احملرز أثناء مراجعتنا للبيانات امل

  اإلبالغ عن املخالفات سياسة

وناقشنا .  بأن تضع احملكمة سياسة لإلبالغ عن املخالفات٢٠٠٤أوصينا يف التقرير الذي قدمناه يف عام  -٥١
لدى مراجعة احلسابات هذه املسألة مع احملكمة مبزيد من التفصيل، وال تزال احملكمة تنظر يف مدى مالءمة هذه 

 .رتيبات اليت يلزم اختاذها إلدارة هذه العملية بصورة فعالةالسياسة والت

 اإلجراءات املتعلقة باملشتريات 

متعق لة للمشتريات الستخدام املوارد املالية   بوضع خطة٢٠٠٤أوصينا يف التقرير الذي قدمناه يف عام  -٥٢
وكشفت مراجعتنا لعمليات الشراء . املتاحة سنويا بوجه أفضل وجتنب ارتفاع مستويات االلتزامات يف هناية العام

عوجلت ( مرة أخرى عن وجود نسبة عالية من املشتريات اليت تتم مباشرة قبل هناية العام ٢٠٠٥اليت متت يف عام 
 ).  ديسمرب/ يف املائة تقريبا من جمموع اإلنفاق السنوي يف كانون األول٤٠طلبات الشراء اليت ختص 

ملشتريات خططا للمشتريات من مجيع أقسام احملكمة من أجل جتنب ، طلبت إدارة ا٢٠٠٥ويف عام  -٥٣ 
وإزاء . االندفاع الذي يقع يف هناية كل عام إلنفاق املبالغ املدرجة يف امليزانية ولكن مل تتلق اإلدارة اخلطط املطلوبة

 كانون �نوفمرب /ذلك، قد يؤدي العبء اإلضايف الذي يقع على عاتق إدارة املشتريات يف تشرين الثاين
ديسمرب نتيجة للمستويات العالية من املشتريات يف هناية العام إىل قرارت غري مالئمة وإىل عدم مراعاة /األول

 .وقد يؤدي هذا أيضا إىل شراء مواد ليست احملكمة حقا يف حاجة إليها. اإلجراءات احملددة للمشتريات

نا هبا أن الرقابة متارس فعال على املشتريات يف وأكدت الفحوص الدقيقة واالختبارات املوضوعية اليت قم -٥٤
ونعرب عن ارتياحنا لعدم تأثر الرقابة على املشتريات عكسيا . هناية العام رغم الزيادة غري العادية يف عدد الطلبات
 .باالرتفاع الكبري يف عمليات الشراء يف هناية العام

 :٩التوصية 

ارة املشتريات لتمكينها من إدارة املشتريات مبزيد من نوصي بإعداد خطط للمشتريات وتقدميها إىل إد
وينبغي أن يكون اهلدف من هذه اخلطط هو القضاء على االرتفاع البالغ للمشتريات . الفعالية والتوازن طوال العام

 .يف هناية العام

 جملس مراقبة املمتلكات 

 البنود املدرجة يف سجالت  لشطب٢٠٠٥ديسمرب /أنشئ جملس مراقبة املمتلكات يف كانون األول -٥٥
وتتألف هذه . وأنشئت أمانة لدعم جملس مراقبة املمتلكات. اجلرد للممتلكات الفاقدة أو املسروقة أو التالفة

األمانة من رؤساء الوحدات املعنية مثل وحدات الشؤون املالية وتكنولوجيات املعلومات واخلدمات العامة 
 .  شطبها من سجالت اجلرد واملوافقة عليهاومهمتها هي استعراض البنود اليت جيب 
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وقد تعرضت احملكمة يف املاضي ملشاكل نتيجة للسرقة وفقدان األصول من املكاتب امليدانية ومن الهاي  -٥٦
ووضع جملس مراقبة احلسابات إجراءات جديدة للردع وملنع الفاقد أو ختفيضه من بينها إمكانية اختاذ . أيضا

ويف حاالت استثنائية، جيوز خصم قيمة .  يتعرض املوظف لعمليتني من عمليات الفقدإجراءات تأديبية عندما
 .املمتلكات الفاقدة أو املسروقة من مرتب املوظف إذا رأى اجمللس ذلك

 يورو تنتنظر الشطب ١٣ ٥١٨، كانت أصول تبلغ قيمتها ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١ويف  -٥٧
 بندا ١١إىل السرقة و)  يورو١١ ٧٧٢جمموعها يبلغ  ( بندا ١٥شطب ويرجع  . ٢٠٠٥وشطبت مجيعها يف عام 

 .وشطبت أربعة بنود فقط بسبب تلف املمتلكات. إىل الفقد

ونعرب عن ارتياحنا لوجود أساليب مراقبة مناسبة لرصد أصول احملكمة والتباع اإلجراءات املقررة قبل  -٥٨
 . املوافقة على شطب البنود من السجالت

 شكر وتقدير

نعرب عن االمتنان الستمرار املساعدة والتعاون املقدمني من املسج ل ومن مجيع املوظفني يف احملكمة  -٥٩
 .اجلنائية الدولية أثناء املراجعة اليت قمنا هبا للحسابات

 السري جون بورن) التوقيع(
 املراقب ومراجع احلسابات العام، اململكة املتحدة
 املراجع اخلارجي للحسابات
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 فق األولاملر

 نطاق وهنج مراجعة احلسابات

 نطاق وأهداف مراجعة احلسابات 

فحصت مراجعة احلسابات اليت قمنا هبا البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن الفترة املنتهية يف 
 والغرض األساسي من مراجعة.  ووفقا ملا هو منصوص عليه يف النظام املايل٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١

احلسابات هو متكيننا من اخللوص إىل رأي بشأن ما إذا كانت البيانات املالية املقدمة تعكس بدقة املوقف املايل 
؛ ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١للمحكمة، والفائض املتوفر لديها، والتدفقات املالية والنقدية للسنة املنتهية  يف 

 .ئق وفقا للنظام املايلوما إذا كانت البيانات املالية قد أعدت بوجه ال

 معايري مراجعة احلسابات 

أجريت مراجعة احلسابات وفقا للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات اليت أصدرها اجمللس الدويل ملعايري 
وتتطلب هذه املعايري ختطيط واعداد املراجعة للتوصل اىل تأكيدات معقولة بأن . مراجعة احلسابات والضمان

فاإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات املالية، واملراجع اخلارجي للحسابات . ختلو من أي خطأ ماديالبيانات املالية 
 .مسؤول عن إبداء الرأي بشأهنا، بناء على األدلة اليت يتم احلصول عليها أثناء املراجعة

 هنج مراجعة احلسابات

 للتحقق من دفاتر احملاسبة تضمنت مراجعتنا للحسابات استعراضا عاما للنظم احملاسبية واختبارات
واهلدف األساسي من مراجعة . وإجراءات املراقبة الداخلية حبسب ما رأيناه ضروريا يف الظروف السائدة

ولذلك، مل يتضمن العمل الذي قمنا به . احلسابات هو إبداء الرأي بشأن البيانات املالية املقدمة من احملكمة
ملايل ونظام امليزانية من منظور إداري، وال ينبغي النظر إىل النتائج استعراضا تفصيليا لكافة جوانب النظام 

 .باعتبارها بيانا شامال جلميع أوجه الضعف القائمة أو التحسينات اليت ميكن إدخاهلا

وتضمنت مراجعتنا للحسابات أيضا فحصا دقيقا خضعت فيه مجيع اجملاالت املادية للبيانات املالية 
وأجري حتليل هنائي للتأكد من أن البيانات املالية تعكس بدقة دفاتر احملاسبة لدى . الختبار موضوعي مباشر

احملكمة وأن املعامالت تتفق مع القواعد املالية ذات الصلة وتوجيهات اجلهاز اإلداري، وأن احلسابات اليت متت 
 .مراجعتها قد عرضت بوجه مناسب

 



 

 

 البيان األول
 احملكمة اجلنائية الدولية

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصناديق للفترة املنتهية يف بيان 
 )بآالف اليورو(

 اجملموع
 أرقام

 الصناديق االستئمانية املالحظات
 أرقام

 املالحظات
 الصندوق العام وصندوق

  رأس املال العامل
٢٠٠٥ ٢٠٠٤  ٢٠٠٥ ٢٠٠٤  ٢٠٠٥ ٢٠٠٤  

 اإليرادات        
 االشتراكات املقررة ٦٦ ٨٩١ ٥٣ ٠٧٢ ٤,١ - -  ٦٦ ٨٩١ ٥٣ ٠٧٢
 التربعات - -  ٢ ٢٦٠ ١ ٢٣٥ ٥,١ ٢ ٢٦٠ ١ ٢٣٥
 إيرادات الفائدة املصرفية ١ ٠٧٤  ٧١٩ ٤,٢ ٢٢ ٢٠ ٥,٢ ١ ٠٩٦ ٧٣٩
 متنوعة/إيرادات أخرى ٤١ ٨٢ ٤,٣ - -  ٤١ ٨٢

 جمموع اإليرادات ٦٨ ٠٠٦ ٥٣ ٨٧٣  ٢ ٢٨٢ ١ ٢٥٥  ٧٠ ٢٨٨ ٥٥ ١٢٨
 النفقات        

 النفقات املصروفة ٤٢ ٥٩٧ ٣١  ٧١٤ ٤,٤ ١ ٣٠٤ ٥٩٠ ٧ ٤٣ ٩٠١ ٣٢ ٣٠٤
 االلتزامات غري املصفاة ١٣ ٢٣٢ ١١  ٧٩٦ ٤,٤ ٢٢٣ ٤٨ ٧ ١٣ ٤٥٥ ١١ ٨٤٤

 االلتزامات املتعلقة باملعاشات التقاعدية ٨ ٠٠٠ - ٤,٥ - -  ٨ ٠٠٠ -
 جمموع النفقات ٦٣ ٨٢٩ ٤٣ ٥١٠  ١ ٥٢٧ ٦٣٨  ٦٥ ٣٥٦ ٤٤ ١٤٨
 اإليرادات عن النفقات) نقص/(زيادة ٤ ١٧٧ ١٠ ٣٦٣  ٧٥٥ ٦١٧  ٤ ٩٣٢ ١٠ ٩٨٠
 الوفورات يف التزامات الفترة السابقة أو إلغاؤها ١ ٤٦٩ ١ ٠٧٥ ٤,٦ ١٥ -  ١ ٤٨٤ ١ ٠٧٥

 مبالغ معادة إىل املتربعني - -  )١( )٥( ٦،  ٥ر٣ )١( )٥(
 صايف الزيادة يف صندوق رأس املال العامل ١ ١٤٩ ٢ ٥٠٩ ٤,٧ - -  ١ ١٤٩ ٢ ٥٠٩

 احتياطي املعاشات التقاعدية للقضاة ٢ ٤٠٠ - ٤,٥ - -  ٢ ٤٠٠ -
 أرصدة الصناديق يف بداية الفترة املالية ٢٥ ٧٩٩ ١١ ٨٥٢  ٦٨٥ ٧١  ٢٦ ٤٨٤ ١١ ٩٢٣
 ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٣١أرصدة الصناديق يف  ٣٤ ٩٩٤ ٢٥ ٧٩٩  ١ ٤٥٤ ٦٨٣  ٣٦ ٤٤٨ ٢٦ ٤٨٢

 
 )ماريان كاشو(التوقيع 
 .......................................املديرة املالية     
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 البيان الثاين

 احملكمة اجلنائية الدولية
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١بيان األصول واخلصوم واالحتياطات وأرصدة الصناديق يف 

 )بآالف اليورو(

 اجملموع
 أرقام

 الصناديق االستئمانية املالحظات
 أرقام

 املالحظات
 الصندوق العام وصندوق

  رأس املال العامل
٢٠٠٥ ٢٠٠٤  ٢٠٠٥ ٢٠٠٤  ٢٠٠٥ ٢٠٠٤  

 األصول        
 النقد والودائع بأجل ٤٠ ٨٦٥ ٢٩ ٦٧٣  ١ ٨٥١ ٩٠٤  ٤٢ ٧١٦ ٣٠ ٥٧٧
 يد التحصيلاالشتراكات املقررة ق ١٥ ١٤٦ ١٠ ٢٥٨ ٤,٨ - -  ١٥ ١٤٦ ١٠ ٢٥٨
 التربعات قيد التحصيل  -  ٤ ١٠  ٤ ١٠
 املسامهات األخرى قيد التحصيل ٢٩٨ ٢١٨ ٤,٩ - -  ٢٩٨ ٢١٨
 األرصدة بني الصناديق قيد التحصيل ١٨٨ ٥ ٤,١٠ - -  ١٨٨ ٥

 احلسابات األخرى قيد التحصيل ٢ ٣٥٦ ١ ٥٢٢ ٤,١١ ٧ ٤ ٥,٤ ٢ ٣٦٣ ١ ٥٢٦
  منح التعليم�باء املؤجلة األع ١٦٩ ١٠٦ ٤,١٢ - -  ١٦٩ ١٠٦
 جمموع األصول ٥٩ ٠٢٢ ٤١ ٧٨٢  ١ ٨٦٢ ٩١٨  ٦٠ ٨٨٤ ٤٢ ٧٠٠

 اخلصوم        
 املدفوعات الواردة مقدما /املسامهات ٣ ٥٧١ ٣ ٨٨٠ ٤,١٣ - ١٦٥  ٣ ٥٧١ ٤ ٠٤٥
 االلتزامات غري املصفاة ١٣ ٢٣٢ ١١ ٧٩٦  ٢٢٣ ٤٨  ١٣ ٤٥٥ ١١ ٨٤٤
 رصدة املستحقة بني الصناديقاأل - -  ١٨٥ ٢٢ ٥,٥ ١٨٥ ٢٢
 االلتزامات املتعلقة باملعاشات التقاعدية ٥ ٦٠٠ - ٤,٥ - -  ٥ ٦٠٠ -

 احلسابات األخرى املستحقة ١ ٦٢٥ ٣٠٧ ٤,١٤ - -  ١ ٦٢٥ ٣٠٧
 جمموع اخلصوم ٢٤ ٠٢٨ ١٥ ٩٨٣  ٤٠٨ ٢٣٥  ٢٤ ٤٣٦ ١٦ ٢١٨

 االحتياطي وأرصدة الصناديق        
 صندوق رأس املال العامل ٥ ٥٧٤ ٤ ٤٢٥ ٤,٧ - -  ٥ ٥٧٤ ٤ ٤٢٥

 صندوق الطوارئ ٩ ١٦٩ - ٤,١٥ -   ٩ ١٦٩ 
 احتياطي املعاشات التقاعدية للقضاة ٢ ٤٠٠ - ٤,٥ -   ٢ ٤٠٠ 

 احتياطي االشتراكات غري املدفوعة ٣ ٦٥١ ١ ٨٤٣ ٤,١٦ - -  ٣ ٦٥١ ١ ٨٤٣
 ميالفائض التراك ١٤ ٢٠٠ ١٩ ٥٣١ ٤ ١ ٤٥٤ ٦٨٣  ١٥ ٦٥٤ ٢٠ ٢١٤
 جمموع االحتياطي وأرصدة الصناديق ٣٤ ٩٩٤ ٢٥ ٧٩٩  ١ ٤٥٤ ٦٨٣  ٣٦ ٤٤٨ ٢٦ ٤٨٢
 جمموع اخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق ٥٩ ٠٢٢ ٤١ ٧٨٢  ١ ٨٦٢ ٩١٨  ٦٠ ٨٨٤ ٤٢ ٧٠٠

 )ماريان كاشو(التوقيع 
 .....................................       املديرة املالية     
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 الثالبيان الث
 احملكمة اجلنائية الدولية

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١بيان التدفق النقدي يف 
 )بآالف اليورو(

 الصناديق االستئمانية اجملمـــوع
 الصندوق العام وصندوق

  رأس املال العامل
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤  

 التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية      
البيان (اإليرادات عن النفقات ) عجز/(صايف فائض ٤ ١٧٧ ١٠ ٣٦٣ ٧٥٥ ٦١٧ ٩٣٢ ١٠ ٩٨٠

 )األول
 نقص املسامهات قيد التحصيل)/زيادة( )٤ ٩٦٨( )٧ ٣٣٠( ٦ ٢١٠ )٤ ٩٦٢( )٧ ١٢٠(

 نقص األرصدة قيد التحصيل)/زيادة( )١٨٣( ٢ ٥٢٥ - ٣٠ )١٨٣( ٢ ٥٥٥
 ت األخرى قيد التحصيلنقص احلسابا)/زيادة( )٨٣٤( )٧٦٢( )٢( )٤( )٨٣٦( )٧٦٦(
 األعباء املؤجلة ) نقص/(زيادة )٦٣( )٥٠( - - )٦٣( )٥٠(

 املسامهات الواردة مقدما) نقص/(زيادة )٣٠٩( ٤٥٤ )١٦٥( )٢٢٠( )٤٧٤( ٢٣٤
 االلتزامات غري املصفاة) نقص/(زيادة ١ ٤٣٦ ٥ ٤٥٤ ١٧٥ ٤٨ ١ ٦١١ ٥ ٥٠٢

  احملققة يف صرف العمالتاخلسارة غري) نقص/(زيادة - )١٠٠٠( - - - )١٠٠٠(
 األرصدة املستحقة بني الصناديق) نقص/(زيادة - - ١٦٤ ٢٢ ١٦٤ ٢٢
 االلتزامات املتعلقة باملعاشات التقاعدية) نقص/(زيادة ٥ ٦٠٠ - - - ٥ ٦٠٠ -
 احلسابات املستحقة) نقص/(زيادة ١ ٣١٨ )٧٩٢( - - ١ ٣١٨ )٧٩٢(
 إيرادات الفائدة املصرفية: خمصوما منها )١ ٠٧٤( )٧١٩( )٢٢( )٢٠( )١ ٠٩٦( )٧٣٩(

 صايف النقد من األنشطة التشغيلية ٥ ١٠٠ ٨ ١٤٣ ٩١١ ٦٨٣ ٦ ٠١١ ٨ ٨٢٦
 التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية والتمويلية      

 إيرادات الفائدة املصرفية: مضافا إليه ١ ٠٧٤ ٧١٩ ٢٢ ٢٠ ١ ٠٩٦ ٧٣٩
 لنقد من األنشطة االستثمارية والتمويليةصايف ا ١ ٠٧٤ ٧١٩ ٢٢ ٢٠ ١ ٠٩٦ ٧٣٩

 التدفق النقدي من مصادر أخرى      
 يف صندوق رأس املال العامل) النقص/(صايف الزيادة ١ ١٤٩ ٢ ٥٠٩ - - ١ ١٤٩ ٢ ٥٠٩
 الوفورات يف التزامات الفترات السابقة أو إلغاؤها ١ ٤٦٩ ١ ٠٧٥ ١٥ - ١ ٤٨٤ ١ ٠٧٥

  املعاشات التقاعدية للقضاةاحتياطي ٢ ٤٠٠ - - - ٢ ٤٠٠ -
  املبالغ املعادة إىل املتربعني - - )١( )٥( )١( )٥(

 صايف النقد من مصادر أخرى ٥ ٠١٨ ٣ ٥٨٤ ١٤ )٥( ٥ ٠٣٢ ٣ ٥٧٩
 يف النقد والودائع بأجل) النقص/(صايف الزيادة ١١ ١٩٢ ١٢ ٤٤٦ ٩٤٧ ٦٩٨ ١٢ ١٣٩ ١٣ ١٤٤
 نقد والودائع بأجل يف بداية الفترة املاليةال ٢٩ ٦٧٣ ١٧ ٢٢٧ ٩٠٤ ٢٠٦ ٣٠ ٥٧٧ ١٧ ٤٣٣
يسمرب / كانون األول٣١النقد والودائع بأجل يف  ٤٠ ٨٦٥ ٢٩ ٦٧٣ ١ ٨٥١ ٩٠٤ ٤٢ ٧١٦ ٣٠ ٥٧٧

 )البيان الثاين (٢٠٠٥
 )ماريان كاشو(التوقيع 

...................................................املديرة املالية     
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 البيان الرابع
 

 احملكمة اجلنائية الدولية
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١بيان االعتمادات للفترة من 

 )بآالف اليورو(
 

األرصدة غري 
 املربوطة

جمموع النفقات االلتزامات املتعلقة 
 باملعاشات التقاعدية

االلتزامات 
 غري املصفاة

 املصروفات
جمموع 
 االعتمادات

 االعتمادات
 )أ(املنقولة 

 االعتمادات اليت
 الربنامج متت املوافقة عليها

 اهليئة القضائية ٧ ٣٠٤ )٢ ٠٠٠( ٥ ٣٠٤ ٥ ١٦٦ ٦١ - ٥ ٢٢٧ ٧٧

- ٨ ٠٠٠ ٨ ٠٠٠ - - ٨ ٠٠٠ ٨ ٠٠٠ - 
 االلتزامات املتعلقة

 باملعاشات التقاعدية 
 )للقضاة(

 القضائيةجمموع اهليئة  ٧ ٣٠٤ ٦ ٠٠٠ ١٣ ٣٠٤ ٥ ١٦٦ ٦١ ٨ ٠٠٠ ١٣ ٢٢٧ ٧٧
 مكتب املدعي العام ١٧ ٠٢٢ )٢ ٠٠٠( ١٥ ٠٢٢ ١٢ ٠٥٠ ٢ ٠٣٦ - ١٤ ٠٨٦ ٩٣٦
 قلم احملكمة ٣٧ ٣١٢ )٤ ٨٠٠( ٣٢ ٥١٢ ٢٣ ٤٣٣ ٧ ٥٥١ - ٣٠ ٩٨٤ ١ ٥٢٨
 أمانة مجعية الدول األطراف ٣ ١٨٨ - ٣ ١٨٨ ١ ٧٦٧ ٩٢٥ - ٢ ٦٩٢ ٤٩٦
 ين احملكمةاالستثمار يف مبا ٢ ٠٦٥ ٨٠٠ ٢ ٨٦٥ ١٨١ ٢ ٦٥٩ - ٢ ٨٤٠ ٢٥

 اجملمــوع ٦٦ ٨٩١ - ٦٦ ٨٩١ ٤٢ ٥٩٧ ١٣ ٢٣٢ ٨ ٠٠٠ ٦٣ ٨٢٩ ٣ ٠٦٢
بلــغ  يورو من مكتب املدعي العام وقلم احملكمة إىل اهليئة القضائية لتمويل التزامات املعاشات التقاعدية للقضاة كما نقل م  ٦ ٠٠٠ ٠٠٠ نقل مبلغ ICC-ASP/4/Res.11 و ICC-ASP/4/Res.9عمال بالقرارين )   ا(

 . يورو من قلم احملكمة إىل االستثمار يف مباين احملكمة لتغطية التكاليف املتعلقة ببناء قاعة ثانية للمحاكمات  ٨٠٠ ٠٠٠
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 ١اجلدول 
 احملكمة اجلنائية الدولية

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١حالة تسديد االشتراكات حىت 
 )باليورو(

متحصالت 
متعلقة بعام 
٢٠٠٦ 

ائتمانات 
على 

متحصالت 
٢٠٠٥ 

جمموع املبالغ 
 ائتمانات التحصيالت املبلغ الباقي الباقية

 التحصيالت املبلغ الباقي االشتراك املقرر ٢٠٠٤من 
 كانون ١حىت 
يناير /الثاين

٢٠٠٥ 

 الدول األطراف

  السنوات السابقة  ٢٠٠٥  
 أفغانستان ١ ٩٦٢ ١ ٩٦٢ - ٢ ٧٦٥ - ٢ ٧٦٥ - - ٢ -
 ألبانيا - - - ٦ ٩١٤ - - ٦ ٩١٤ ٦ ٩١٤ - -
 أندورا ٥ ٤٩٢ ٥ ٤٩٢ - ٦ ٩١٤ - ٦ ٩١٤ - - ٣ -
 أنتييغوا وباربودا ٤ ٥٢٩ - ٤ ٥٢٩ ٤ ١٤٨ - - ٤ ١٤٨ ٨ ٦٧٧ - -
 األرجنتني ١ ٣٠٨ ٨٢٢ ٢٥٩ ٥١٧ ١ ٠٤٩ ٣٠٥ ١ ٣٢١ ٨٧٢ - - ١ ٣٢١ ٨٧٢ ٢ ٣٧١ ١٧٧ - -
 استراليا - - - ٢ ٢٠١ ٢٧٧ ٧٨ ٢ ٢٠١ ١٩٩ - - ١ ١٤٧ -
 النمسا ١٧٨ ٥١٣ ١٧٨ ٥١٣ - ١ ١٨٧ ٧٤٩ - ١ ١٨٧ ٧٤٩ - - ٥٧٧ -
 بربادوس - - - ١٣ ٨٢٧ ١ ١٣ ٨٢٦ - - ٨ -
 بلجيكا ٦٨٤ ٧٠٦ ٦٨٤ ٧٠٦ - ١ ٤٧٨ ١١٩ - ١ ٤٧٨ ١١٩ - - ٧٧١ -
 بليز ١ ٧١٥ ١ ٧١٥ - ١ ٣٨٣ - ١ ٣٨٣ - - ١ ٨٠٧ -
 بنني - - - ٢ ٧٦٥ - ٢ ٧٦٥ - - ٢ -
 بوليفيا ١١ ٧٧٣ - ١١ ٧٧٣ ١٢ ٤٤٤ - - ١٢ ٤٤٤ ٢٤ ٢١٧ - -
 البوسنه واهلرسك - - - ٤ ١٤٨ - ٤ ١٤٨ - - ٢ -
 بوتسوانا ١٣ ٢٥٦ ١٣ ٢٥٦ - ١٦ ٥٩٣ - ١٦ ٥٩٣ - - ٢٧ -
 الربازيل ٣ ١٠١ ٢٣٩ ١ ٤١٧ ٥٧٥ ١ ٦٨٣ ٦٦٤ ٢ ١٠٥ ٨٦٩ - - ٢ ١٠٥ ٨٦٩ ٣ ٧٨٩ ٥٣٣ - -
 بلغاريا ٨ ٤٥٧ ٨ ٤٥٧ - ٢٣ ٥٠٦ - ٢٣ ٥٠٦ - - ١٢ -
 بوركينا فاسو ١ ٠٩٨ - ١ ٠٩٨ ٢ ٧٦٥ - - ٢ ٧٦٥ ٣ ٨٦٣ - -
 بورندي ٩١ ٩١ - ١ ٣٨٣ - - ١ ٣٨٣ ١ ٣٨٣ - -
 كمبوديا ٦٠١ ٦٠١ - ٢ ٧٦٥ - ٢ ١٦٧ ٥٩٨ ٥٩٨ - -
 كندا - - - ٣ ٨٨٩ ٥٦٦ ١٤٠ ٣ ٨٨٩ ٤٢٦ - - ٢ ٠٣٢ -
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متحصالت 
متعلقة بعام 
٢٠٠٦ 

ائتمانات 
على 

متحصالت 
٢٠٠٥ 

جمموع املبالغ 
 ائتمانات التحصيالت املبلغ الباقي ةالباقي

 التحصيالت املبلغ الباقي االشتراك املقرر ٢٠٠٤من 
 كانون ١حىت 
يناير /الثاين

٢٠٠٥ 

 الدول األطراف

  السنوات السابقة  ٢٠٠٥ 
 مجهورية أفريقيا الوسطى ١ ٧١٥ - ١ ٧١٥ ١ ٣٨٣ - - ١ ٣٨٣ ٣ ٠٩٨ - -
 كولومبيا ١٣٠ ٨٦٥ ١٣٠ ٨٦٥ - ٢١٤ ٣٢٠ - ٢١٤ ٣٢٠ - - ١٠ ٢١٩ -
 الكونغو ٤٥٧ - ٤٥٧ ١ ٣٨٣ - - ١ ٣٨٣ ١ ٨٤٠ - -
 كوستاريكا ٤٠ ٦٢٥ ٩ ٢٥٣ ٣١ ٣٧٢ ٤١ ٤٨١ - - ٤١ ٤٨١ ٧٢ ٨٥٣ - -
 كرواتيا - - - ٥١ ١٦٠ ٩ ٢٤٦ ٤١ ٩١٤ - - ٢٦ -
 قربص - - - ٥٣ ٩٢٦ ٢ ٥٣ ٩٢٤ - - ٢٩ -
 لكونغو الدميقراطيةمجهورية ا ٣ ٧٣٩ - ٣ ٧٣٩ ٤ ١٤٨ - - ٤ ١٤٨ ٧ ٨٨٧ - -
 الدامنرك - - - ٩٩٢ ٧٨٧ ٤٥ ٣٣٦ ٩٤٧ ٤٥١ - - ٤٥ ٨١٨ -
 جيبويت ١ ٠٩٨ ١ ٠٩٨ - ١ ٣٨٣ - ١ ٣٨٣ - - - -
 دومينكا ١ ٧١٥ - ١ ٧١٥ ١ ٣٨٣ - - ١ ٣٨٣ ٣ ٠٩٨ - -
 اجلمهورية الدومينيكية - - - ٢٠ ١٦٥ - - ٢٠ ١٦٥ ٢٠ ١٦٥ - -
 إكوادور  ١١ ٨٢٣ ٩ ٧٧٦ ٢ ٠٤٧ ٢٦ ٢٧٢ - - ٢٦ ٢٧٢ ٢٨ ٣١٩ - -
 استونيا - - - ١٦ ٥٩٣ ١ ١٦ ٥٩٢ - - ٨ -
 فيجي ١ ١ - ٥ ٥٣١ - ٥ ٥١٤ ١٧ ١٧ - -
 فنلندا - - - ٧٣٦ ٩٨٥ ٢٩ ٧٣٦ ٩٥٦ - - ٣٨٧ -
 فرنسا - - - ٨ ٣٣٧ ٧٤٩ ٢٩٧ ٨ ٣٣٧ ٤٥٢ - - ٤ ٣٥٢ -
 غابون ٥ ٦٣٢ ٥ ٦٣٢ - ١٢ ٤٤٤ - ٦ ٨١٩ ٥ ٦٢٥ ٥ ٦٢٥ - -
 غامبيا ١ ٠٩٧ ١ ٠٩٧ - ١ ٣٨٣ - ١ ٣٨٣ - - - -
 جورجيا ٣ ٤٨٤ - ٣ ٤٨٤ ٤ ١٤٨ - - ٤ ١٤٨ ٧ ٦٣٢ - -
 أملانيا - - - ١١ ٩٧٧ ٠٤٥ ٣٣٠ ١ ٩٧٦ ٧١٥ - - ٥ ٨٢٤ -
 غانا ٤ ٣٩٠ ٤ ٣٩٠ - ٥ ٥٣١ - ٥ ٥٣١ - - ٥ ٤٤٥ -
 اليونان - - - ٧٣٢ ٨٣٧ ١٨٥ ٨٧٤ ٥٦ ٥٤٦ ٩٠٧ ٥٤٦ ٩٠٧ - -
 غينيا ٤ ٤٤١ - ٤ ٤٤١ ٤ ١٤٨ - - ٤ ١٤٨ ٨ ٥٨٩ - -
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متحصالت 
متعلقة بعام 
٢٠٠٦ 

ائتمانات على 
متحصالت 
٢٠٠٥ 

جمموع املبالغ 
 ائتمانات التحصيالت املبلغ الباقي الباقية

 التحصيالت املبلغ الباقي االشتراك املقرر ٢٠٠٤من 
 كانون ١حىت 
يناير /الثاين

٢٠٠٥ 

 الدول األطراف

  السنوات السابقة ٢٠٠٥
 غيانا ٩١ ٩١ - ١ ٣٨٣ - ١ ٣٨٣ - - ١٣٩ -

 هندوراس ٨ ٤١٩ ٨١١ ٧ ٦٠٨ ٦ ٩١٤ - - ٦ ٩١٤ ١٤ ٥٢٢ - -
 هنغاريا - - - ١٧٤ ٢٢٢ ٥ ١٧٤ ٢١٧ - - ٨٩ -
 أيسلندا - - - ٤٧ ٠١٢ ٣ ٤٧ ٠٠٩ - - ٢٦ -
 أيرلندا - - - ٤٨٣ ٩٤٩ ١٨ ٤٨٣ ٩٣١ - - ٢٥٣ -
 إيطاليا ٣ ١١٤ ٢٠١ ٢ ٥٠٨ ٦٨٥ ٦٠٥ ٥١٦ ٦ ٧٥٤ ٥٤٤ - - ٦ ٧٥٤ ٥٤٤ ٧ ٣٦٠ ٠٦٠ - -
 األردن  - - - ١٥ ٢١٠ - ١٥ ٢١٠ - - ٧ -
 كينيا - - - ٧ ٢٥٩ - ٧ ٢٥٩ - - - -
 التفيا - - - ٢٠ ٧٤١ ١ ٢٠ ٧٤٠ - - ١١ -
 ليسوتو ١ ٦٧٦ ١ ٦٧٦ - ١ ٣٨٣ - ١ ٣٨٣ - - - -
 ليبرييا ٩١ - ٩١ ١ ٣٨٣ - - ١ ٣٨٣ ١ ٤٧٤ - -
 ختنشتاينلي ١ ١ - ٦ ٩١٤ - ٦ ٩١٤ - - ٢ -
 ليتوانيا ٨ ٥٨٣ ٨ ٥٨٣ - ٣٣ ١٨٥ - ٢٠ ٢٨٥ ١٢ ٩٠٠ ١٢ ٩٠٠ - -
 لكسمبورغ - - - ١٠٦ ٤٦٩ ٤ ١٠٦ ٤٦٥ - - ٥٥ -
 مالوي ٢ ٠٩٦ - ٢ ٠٩٦ ١ ٣٨٣ - - ١ ٣٨٣ ٣ ٤٧٩ - -
 مايل ١٩٧ ١٩٧ - ٢ ٧٦٥ - ٢ ٧٦٥ - - ٢ -
 مالطة ١٤ ٨١٢ ١٤ ٨١٢ - ١٩ ٣٥٨ - ٩ ٥٠٣ ٩ ٨٥٥ ٩ ٨٥٥ - -
 جزر مارشال ٣٠١ - ٣٠١ ١ ٣٨٣ - - ١ ٣٨٣ ١ ٦٨٤ - -
 موريشيوس ٣ ٣٠٩ ٣ ٣٠٩ - ١٥ ٢١٠ - ١٥ ٢١٠ - - ٧ -
 منغوليا - - - ١ ٣٨٣ - ١ ٣٨٣ - - - -
 ناميبيا - - - ٨ ٢٩٦ - ٨ ٢٩٦ - - ٥ -
 ناورو ١ ٠٩٧ - ١ ٠٩٧ ١ ٣٨٣ - - ١ ٣٨٣ ٢ ٤٨٠ - -

 هولندا - - - ٢ ٣٣٦ ٧٨٢ ٨٥ ٢ ٣٣٦ ٦٩٧ - - ١ ٢٢١ ٢ ٧٠٢ ٧٥٠
 نيوزيلندا - - - ٣٠٥ ٥٧٩ ١٢ ٣٠٥ ٥٦٧ - - ١٦١ -
 النيجر ١ ٧١٥ - ١ ٧١٥ ١ ٣٨٣ - - ١ ٣٨٣ ٣ ٠٩٨ - -
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متحصالت 
متعلقة بعام 
٢٠٠٦ 

ائتمانات على 
متحصالت 
٢٠٠٥ 

جمموع املبالغ 
 ائتمانات التحصيالت املبلغ الباقي الباقية

 حصيالتالت املبلغ الباقي االشتراك املقرر ٢٠٠٤من 
 كانون ١حىت 
يناير /الثاين

٢٠٠٥ 

 الدول األطراف

  السنوات السابقة ٢٠٠٥
 نيجرييا ٤٦ ٠٩٩ ٤٦ ٠٩٩ - ٥٨ ٠٧٤ - ١٧٦ ٥٧ ٨٩٨ ٥٧ ٨٩٨ - -
 النرويج - - - ٩٣٨ ٨٦١ ٣٥ ٩٣٨ ٨٢٦ - - ٤٩١ -
 بنما ٢١ ٥٧٩ ٢١ ٥٧٩ - ٢٦ ٢٧٢ - ٨ ٤٩٤ ١٧ ٧٧٨ ١٧ ٧٧٨ - -
 باراغواي ٢٣ ٠٥٦ - ٢٣ ٠٥٦ ١٦ ٥٩٣ - - ١٦ ٥٩٣ ٣٩ ٦٤٩ - -
 بريو ١٧ ٠٤٤ ٧٣ ٠٦٥ ١٠٠ ٩٧٩ ١٢٧ ٢٠٩ - - ١٢٧ ٢٠٩ ٢٢٨ ١٨٨ - -

 بولندا - - - ٦٣٧ ٤٣٠ ٢٣ ٦٣٧ ٤٠٧ - - ٣٣٢ ٧٣٧ ٢٥٩
 الربتغال - - - ٦٤٩ ٨٧٤ ٢٤ ٦٤٩ ٨٥٠ - - ٣٤٠ -
 مجهورية كوريا ٨٢٣ ١٦٢ ٨٢٣ ١٦٢ - ٢ ٤٨٣ ٣٥٠ - ٢ ٤٨٣ ٣٥٠ - - ١ ٢٠٧ -
- ٨٢ ٩٦٣ - ٨٢ ٩٦٣ - - ٤٠ V- رومانيا ٤٢ ٧٢٤ ٤٢ ٧٢٤ 
 سانت فنسنت وغرينادين ٣٠٠ - ٣٠٠ ١ ٣٨٣ - - ١ ٣٨٣ ١ ٦٨٣ - -
 ساموا - - - ١ ٣٨٣ - ١ ٣٨٣ - - ٧٤٧ -
 سان مارينو ٣ ٢٩٣ ٣ ٢٩٣ - ٤ ١٤٨ - ٤ ١٤٨ - - ٢ -
 السنغال ١ ٦٠١ ١ ٦٠١ - ٦ ٩١٤ - ٥ ٣١٦ ١ ٥٩٨ ١ ٥٩٨ - -
 صربيا واجلبل األسود ١٣ ٩٨٥ ١٣ ٩٨٥ - ٢٦ ٢٧٢ - - ٢٦ ٢٧٢ ٢٦ ٢٧٢ - -
 سرياليون ١ ٠٩٧ - ١ ٠٩٧ ١ ٣٨٣ - - ١ ٣٨٣ ٢ ٤٨٠ - -
 سلوفاكيا - - - ٧٠ ٥١٨ - ٧٠ ٥١٨ - - ٣٤ -
 سلوفينيا ٩٠ ٠٠٣ ٩٠ ٠٠٣ - ١١٣ ٣٨٢ - ١١٣ ٣٨٢ - - ٦٠ -
 جنوب أفريقيا ١١ ١٩٨ ١١ ١٩٨ - ٤٠٣ ٧٥٢ - ٤٠٣ ٧٥٢ - - ١٩٦ -
 أسبانيا - - - ٣ ٤٨٤ ٤٣٢ ١٢٤ ٣ ٤٨٤ ٣٠٨ - - ١ ٨١٧ -
 السويد - - - ١ ٣٧٩ ٩٤٦ ٥٠ ١ ٣٧٩ ٨٩٦ - - ٧٢١ -
 سويسرا - - - ١ ٦٥٥ ١٠٦ ٥٨ ١ ٦٥٥ ٠٤٨ - - ٨٠٣ -
 طاجيكستان ١ ٧١٥ ٥٩٣ ١ ١٢٢ ١ ٣٨٣ - - ١ ٣٨٣ ٢ ٥٠٥ - -
مجهورية مقدونيا  ٤ ٠٥٢ ٤ ٠٥٢ - ٨ ٢٩٦ - ٢ ٠٥٨ ٦ ٢٣٨ ٦ ٢٣٨ - -

 اليوغوسالفية السابقة
 تيمور الشرقية ١ ٠٩٩ - ١ ٠٩٩ ١ ٣٨٣ - - ١ ٣٨٣ ٢ ٤٨٢ - -
 ترينيداد وتوباغو ٦ ٤٦٩ ٦ ٤٦٩ - ٣٠ ٤٢٠ - ١٧ ٢٠٧ ١٣ ٢١٣ ١٣ ٢١٣ - -
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متحصالت 
متعلقة بعام 
٢٠٠٦ 

ائتمانات 
على 

متحصالت 
٢٠٠٥ 

جمموع املبالغ 
 ائتمانات التحصيالت املبلغ الباقي الباقية

 كانون ١حىت  التحصيالت املبلغ الباقي االشتراك املقرر ٢٠٠٤من 
 ٢٠٠٥يناير /الثاين

 الدول األطراف

 ٢٠٠٥                                                              السنوات السابقة                                                  
 أوغندا ٥ ٩٧٤ - ٥ ٩٧٤ ٨ ٢٩٦ - - ٨ ٢٩٦ ١٤ ٢٧٠ - -
 اململكة املتحة - - - ٨ ٤٧١ ٨٧٢ ٣٠٤ ٨ ٤٧١ ٥٦٨ - - ٤ ٤٢٦ -
 مجهورية ترتانيا املتحدة  ٦ ٥٨٦ - ٦ ٥٨٦ ٨ ٢٩٦ - - ٨ ٢٩٦ ١٤ ٨٨٢ - -
 أوروغواي ١٠٢ ٢٧١ ٩ ٧٧٨ ٩٢ ٤٩٣ ٦٦ ٣٧٠ - - ٦٦ ٣٧٠ ١٥٨ ٨٦٣ - -
 ينيزوال ف ١٨٧ ٦٩١ ١٨٧ ٦٩١ - ٢٣٦ ٤٤٤ - ٣ ٨٨٦ ٢٣٢ ٥٥٨ ٢٣٢ ٥٥٨ - -
 زامبيا ٤١٧ - ٤١٧ ٢ ٧٦٥ - - ٢ ٧٦٥ ٣ ١٨٢ - -

 ) دولة طرف٩٩(اجملموع  ١٠ ٢٥٨ ٣٤٠ ٦ ٦٠٧ ٤٥٤ ٣ ٦٥٠ ٨٨٦ ٦٦ ٨٩١ ٢٠٠ ٢٤٢ ٠٨٠ ٥٥ ١٥٤ ٣٢٣ ١١ ٤٩٤ ٧٩٧ ١٥ ١٤٥ ٦٨٣ ٩١ ٦٩٢ ٣ ٤٤٠ ٠٠٩
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 ٢اجلدول 

 احملكمة اجلنائية الدولية
 ٢٠٠٥ديسمرب /ل كانون األو٣١حالة صندوق رأس املال العامل يف 

 )باليورو(

٢٠٠٥ ٢٠٠٤  

 الرصيد يف بداية الفترة املالية ٤ ٢٠٧ ١٧٠ ١ ٧٦٦ ٢٨٤

 )التسديدات/(املتحصالت  
 متحصالت من الدول األطراف ١ ٠٦٩ ٦١٣ ٢ ٤٤٠ ٨٨٦

 مسحوبات - -

 ديسمرب/ كانون األول٣١الرصيد يف  ٥ ٢٧٦ ٧٨٣ ٤ ٢٠٧ ١٧٠

 دداملستوى احمل ٥ ٥٧٤ ٣٠٠ ٤ ٤٢٥ ٠٠٠

 )٣اجلدول (مستحق من الدول األطراف : خمصوما منه ٢٩٧ ٥١٧ ٢٩٧ ٨٣٠

  ديسمرب/ كانون األول٣١الرصيد يف  ٥ ٢٧٦ ٧٨٣ ٤ ٢٠٧ ١٧٠
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 ٣اجلدول 

  احملكمة اجلنائية الدولية
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١حالة السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال العامل يف  •

 )باليورو(

 ملتعلقةاملتحصالت ا
 الدول األطراف صندوق املال العامل ات التراكميةاملدفوع الباقي ٢٠٠٦بعام 

  أفغانستان ٢٣٠ ٢٣٠ - -
 ألبانيا ٥٧٥ ٤٥٨ ١١٧ -
 أندورا ٥٧٥ ٥٧٥ - -
 أنيتغوا وباربودا ٣٤٦ - ٣٤٦ -
  األرجنتني ١١٠ ١٠٢ ٤٣ ٧٤٠ ٦٦ ٣٦٢ -
 استراليا ١٨٣ ٣٥٠ ١٨٣ ٣٥٠ - -
 النمسا ٩٨ ٩٣٢ ٩٨ ٩٣٢ - -
  بربادوس ١ ١٥٢ ١ ١٥٢ - -
 بلجيكا ١٢٣ ١١٧ ١٢٣ ١١٧ - -
 بليز ١١٥ ١١٥ - -
 بنني ٢٣٠ ٢٣٠ - -
 بوليفيا ١ ٠٣٦ ٣٠٢ ٧٣٤ -
 البوسنه واهلرسك ٣٤٥ ٣٤٥ - -
 بوتسوانا ١ ٣٨٢ ١ ٣٨٢ - -
 الربازيل ١٧٥ ٤٠٤ ٧٨ ٩٩٢ ٩٦ ٤١٢ -
 بلغاريا ١ ٩٥٧ ١ ٩٥٧ - -
 ركينا فاسوبو ٢٣٠ - ٢٣٠ -
 بوروندي ١١٥ ٩٢ ٢٣ -
 كمبوديا ٢٣٠ ٢٣٠ - -
 كندا ٣٢٣ ٩٧٢ ٣٢٣ ٩٧٢ - -
  الوسطىأفريقيامجهورية  ١١٥ - ١١٥ -
  كولومبيا ١٧ ٨٥١ ١٧ ٨٥١ - -
 الكونغو ١١٥ - ١١٥ -
 كوستاريكا ٣ ٤٥٥ ٢ ٧٤٥ ٧١٠ -
 كرواتيا ٤ ٢٦١ ٤ ٢٦١ - -
 قربص ٤ ٤٩١ ٤ ٤٩١ - -
 مجهورية الكونغو الدميقراطية ٣٤٥ ١٥٠ ١٩٥ -
 الدامنرك ٨٢ ٦٩٢ ٨٢ ٦٩٢ - -
 جيبوتى ١١٥ ١١٥ - -
 دومينكا ١١٥ - ١١٥ -
 اجلمهورية الدومينيكية ٤ ٠٣١ - ٤ ٠٣١ -
 إكوادور ٢ ١٨٨ ١ ٧٣٩ ٤٤٩ -
- - ٣٨٢١ ٣٨٢١  استونيا
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 ملتعلقةاملتحصالت ا
 الدول األطراف صندوق املال العامل ات التراكميةاملدفوع الباقي ٢٠٠٦بعام 

- - ٤٦١ ٤٦١  فيجى
- - ٣٨٦٦١ ٣٨٦٦١  فنلندا
- - ٤٧٠٦٩٤ ٤٧٠٦٩٤  سافرن
- - ٠٣٦١ ٠٣٦١  غابون
 غامبيا ١١٥ ١١٥ - -
- ٣٤٥ - ٣٤٥  جورجيا
- - ٥٩٧٩٩٧ ٥٩٧٩٩٧  أملانيا
- - ٤٦١ ٤٦١  غانا
- - ٠٣٩٦١ ٠٣٩٦١  اليونان
- ٣٤٦ - ٣٤٦  غينيا
- - ١١٥  غيانا ١١٥
- ١٥١ ٤٢٤ ٥٧٥  هندوراس
- - ٥١١١٤ ٥١١١٤  هنغاريا
- - ٩١٦٣ ٩١٦٣  اأيسلند
- - ٣١٠٤٠ ٣١٠٤٠  أيرلندا
- ١١٥ ٥٩١ ٠١١٤٤٧ ٦٠٢٥٦٢  إيطاليا
- - ٢٦٦١ ٢٦٦١  األردن
- - ٠٣٧١ ٠٣٧١  كينيا
- - ٧٢٧١ ٧٢٧١  التفيا
- - ١١٥ ١١٥  ليسوتو
- ١١٥ -  ليبرييا ١١٥
- - ٥٧٥ ٥٧٥  ليخنشتاين
- - ٧٦٤٢ ٧٦٤٢  ليتوانيا
- - ٨٦٨٨ ٨٦٨٨  لكسمبورغ
- ١١٥ - ١١٥   مالوي
- - ٢٣٠ ٢٣٠  مايل
- - ٦١٢١ ٦١٢١   مالطة
- ٩١ ٢٣ ١١٤  جزر مارشال
- - ٢٦٦١ ٢٦٦١  موريشيوس
- - ١١٥ ١١٥  منغوليا
- - ٦٩١ ٦٩١  ناميبيا
- ٣٨ ٧٧ ١١٥  ناورو

٦٣٦١٩٤ - ٣٠ ٥٩٢ ٦٣٦١٩٤  هولندا
- - ٤٥٢٢٥ ٤٥٢٢٥  نيوزيلندا
- ١١٥ - ١١٥  النيجر
- - ٨٣٧٤ ٨٣٧٤  نيجرييا
- - ٢٠١٧٨ ٢٠١٧٨  النرويج
  ابنم ٢ ١٨٨ ٢ ١٨٨ - -
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 ملتعلقةاملتحصالت ا
 الدول األطراف صندوق املال العامل ات التراكميةاملدفوع الباقي ٢٠٠٦بعام 

 باراغواى ١ ٣٨٢ - ١ ٣٨٢ -

- ٤٧١٥ ٥ ١٢٤ ٥٩٥١٠  بريو
٠٩٣٥٣ - ٨ ٣٤٥ ٠٩٣٥٣  بولندا

- - ١٣٠٥٤ ١٣٠٥٤  الربتغال
- - ٨٤٥٢٠٦ ٨٤٥٢٠٦  مجهورية كوريا
 رومانيا ٦ ٩١١ ٦ ٩١١ - -
- ٩٢ ٢٣ ١١٥  نت وغرينادينسانت فنس
- - ١١٥ ١١٥    ساموا
- - ٣٤٥ ٣٤٥  سان مارينو
- - ٥٧٥ ٥٧٥  السنغال
- ٧٣٧١ ٤٥١ ١٨٨٢  واجلبل األسودصربيا 
- ٣٨ ٧٧ ١١٥  سرياليون
- - ٨٧٣٥ ٨٧٣٥  سلوفاكيا
-  ٤٤٣٩ ٤٤٣٩  سلوفينيا
- - ٦٢٩٣٣ ٦٢٩٣٣  جنوب أفريقيا
- - ٢٢٨٢٩٠ ٢٢٨٢٩٠  أسبانيا
- - ٩٤٠١١٤ ٩٤٠١١٤  السويد
- - ٨٥٨١٣٧ ٨٥٨١٣٧  سويسرا
- ٣٨ ٧٧ ١١٥  طاجيكستان
- - ٦٩١ ٦٩١ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
- ٣٨ ٧٧ ١١٥  تيمور الشرقية
- - ٥٣٤٢ ٥٣٤٢  ترينيداد وتوباغو
- ٥٤٩ ١٤٢ ٦٩١  أوغندا
- - ٦٤١٧٠٥ ٦٤١٧٠٥  اململكة املتحدة
- ١٥١ ٥٤٠ ٦٩١  مجهورية ترتانيا املتحدة
- ٠٥٧٣ ٢ ٤٧١ ٥٢٨٥  أوروغواى
- - ٦٩٤١٩ ٦٩٤١٩  فرتويال
- ١٨٢ ٤٨ ٢٣٠   زامبيا

 ) دولة طرف٩٩(اجملموع  ٥ ٥٧٤ ٣٠٠ ٥ ٢٧٦ ٧٨٣ ٢٩٧ ٥١٧ ٣٨ ٩٣٧
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 ٤اجلدول 
 

 احملكمة اجلنائية الدولية
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١حالة الفائض النقدي يف 

 )يوروبال(

٢٠٠٥ ٢٠٠٤  
 السنة اجلارية  

 اإلئتمانات  
 متحصالت االشتراكات املقررة ٥٥ ٣٩٦ ٤٠٣ ٤٤ ٦٥٦ ١٧٦
 إيرادات متنوعة ١ ١١٤ ٨٣٩ ٨٠٠ ٨٨١
٥٦ ٥١١ ٢٤٢ ٤٥ ٤٥٧ ٠٥٧  

 األعباء
 نفقات مصروفة ٤٢ ٥٩٧ ٢٨٠ ٣١ ٧١٣ ٨٨٩
 التزامات غري مصفاة ١٣ ٢٣٢ ٤٠٦ ١١ ٧٩٦ ٢٢٨

 اللتزامات املتعلقة باملعاشات التقاعديةا ٨ ٠٠٠ ٠٠٠ -
٦٣ ٨٢٩ ٦٨٦ ٤٣ ٥١٠ ١١٧  
 النقدي املؤقت) العجز/ (الفائض )٧ ٣١٨ ٤٤٤( ١ ٩٤٦ ٩٤٠

 اشتراكات قيد التحصيل ١١ ٤٩٤ ٧٩٦ ٨ ٤١٥ ٦٧٠
 )البيان األول(اإليرادات عن النفقات ) النقص/(زيادة ٤ ١٧٦ ٣٥٢ ١٠ ٣٦٢ ٦١٠

 ملؤقت للسنة املاضيةا) العجز/(تسوية الفائض  
 املؤقت للسنة املاضية) العجز/(الفائض ١ ٩٤٦ ٩٤٠ ٦ ٩٣٩ ٥٩٩

 متحصالت االشتراكات املقررة للفترات املاضية: مضافا إليه ٦ ٦٠٧ ٤٥٤ ١ ١٥٤ ٠٣٧
 الوفورات من التزامات الفترات املاضية أو إلغاؤها ١ ٤٦٩ ٤٨١ ١ ٠٧٤ ٩٣١
 النقدي للسنة املاضية) زالعج/(الفائض ١٠ ٠٢٣ ٨٧٥ ٩ ١٦٨ ٥٦٧
 )البيان الثاين(جمموع الفائض النقدي  ١٤ ٢٠٠ ٢٢٧ ١٩ ٥٣١ ١٧٧
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 ٥اجلدول 

  احملكمة اجلنائية الدولية
 ٢٠٠٤أنصبة الدول األطراف من الفائض النقدي لعام 

 )باليورو(

جدول االشتراكات يف  الفائض
 الدول األطراف ٢٠٠٤

 أفغانستان ٠,٠٠٤١٤ ٤١٥
 ألبانيا ٠,٠١٠٣٤ ٠٣٧١
 أندورا ٠,٠١٠٣٤ ٠٣٧١
 أنيتغوا وباربودا ٠,٠٠٦٢٠ ٦٢٢
 األرجنتني ١,٩٧٧١٤ ١٨٦١٩٨
 استراليا ٣,٢٩٢٤٨ ٠٣٤٣٣٠
 النمسا ١,٧٧٦٥٣ ٠٧٧١٧٨
  بربادوس ٠,٠٢٠٦٨ ٠٧٣٢
 بلجيكا ٢,٢١٠٨٤ ٦١٢٢٢١
 بليز ٠,٠٠٢٠٧ ٢٠٧
 بنني ٠,٠٠٤١٤ ٤١٥
 بوليفيا ٠,٠١٨٦١ ٨٦٦١
 البوسنه واهلرسك ٠,٠٠٦٢٠ ٦٢٢
 بوتسوانا ٠,٠٢٤٨٢ ٤٨٨٢
 الربازيل ٣,١٤٩٧٧ ٧٢٩٣١٥
 بلغاريا ٠,٠٣٥١٦ ٥٤٢٣
 بوركينا فاصو ٠,٠٠٢٠٧ ٢٠٧
١٧  بوروندي ٠,٠٠٠١٧
 كمبوديا ٠,٠٠٤١٤ ٤١٥
 كندا ٥,٨١٧٦٧ ١٥٦٥٨٣
 الوسطىأفريقيامجهورية  ٠,٠٠٢٠٧ ٢٠٧
  كولومبيا ٠,٣٢٠٥٦ ١٣٣٣٢
٨٦  الكونغو ٠,٠٠٠٨٦
 كوستاريكا ٠,٠٦٢٠٤ ٢١٩٦
 كرواتيا ٠,٠٧٦٥٢ ٦٧٠٧
 قربص ٠,٠٨٠٦٦ ٠٨٥٨
مجهورية الكونغو الدميقراطية ٠,٠٠٦٢٠ ٦٢٢
١,٤٨٩٢ ٨٤٧١٤٨  الدامنرك
 جيبوتى ٠,٠٠٢٠٧ ٢٠٧
 دومينكا ٠,٠٠٢٠٧ ٢٠٧
 إكوادور ٠,٠٣٩٢٩ ٩٣٩٣
 استونيا ٠,٠٢٤٨٢ ٤٨٨٢
 فيجى ٠,٠٠٨٢٧ ٨٢٩
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جدول االشتراكات يف  ضالفائ
 الدول األطراف ٢٠٠٤

 فنلندا ١,١٠٢٣٢ ٤٩٥١١٠
 فرنسا ١٢,٤٧٠٨٧ ١ ٠٦٥٢٥٠
 غابون ٠,٠١٨٦١ ٨٦٦١
 غامبيا ٠,٠٠٢٠٧ ٢٠٧
 جورجيا ٠,٠٠٦٢٠ ٦٢٢
 أملانيا ١٧,٩١٤٢١ ١ ٦٩٨٧٩٥
 غانا ٠,٠٠٨٢٧ ٨٢٩
 اليونان ١,٠٩٦١١ ٨٧٣١٠٩
 غينيا ٠,٠٠٦٢٠ ٦٢٢
١٧  ناغيا ٠,٠٠٠١٧
 هندوراس ٠,٠١٠٣٤ ٠٣٧١
 هنغاريا ٠,٢٦٠٥٩ ١٢١٢٦
 اأيسلند ٠,٠٧٠٣٢ ٠٤٨٧
 أيرلندا ٠,٧٢٣٨٥ ٥٥٨٧٢
 إيطاليا ١٠,١٠٢٨٦ ١ ٦٩٨٠١٢
 األردن ٠,٠٢٢٧٥ ٢٨٠٢
 التفيا ٠,٠٣١٠٢ ١١٠٣
 ليسوتو ٠,٠٠٢٠٧ ٢٠٧
١٧  ليبرييا ٠,٠٠٠١٧
 ليخنشتاين ٠,٠١٠٣٤ ٠٣٧١
 اليتواني ٠,٠٤٩٦٤ ٩٧٥٤
 لكسمبورغ ٠,١٥٩٢٥ ٩٦٣١٥
  مالوي ٠,٠٠٢٠٧ ٢٠٧
 مايل ٠,٠٠٤١٤ ٤١٥
  مالطة ٠,٠٢٨٩٥ ٩٠٢٢
 جزر مارشال ٠,٠٠٢٠٧ ٢٠٧
 موريشيوس ٠,٠٢٢٧٥ ٢٨٠٢
 منغوليا ٠,٠٠٢٠٧ ٢٠٧
 ناميبيا ٠,٠١٢٤١ ٢٤٤١
 ناورو ٠,٠٠٢٠٧ ٢٠٧
 هولندا ٣,٤٩٥١٥ ٣٥٠٣٥٠
 نيوزيلندا ٠,٤٥٧٠٦ ٨١٥٤٥
 النيجر ٠,٠٠٢٠٧ ٢٠٧
 نيجرييا ٠,٠٨٦٨٦ ٧٠٧٨
 النرويج ١,٤٠٤٢٧ ٧٦٢١٤٠
   بنما ٠,٠٣٩٢٩ ٩٣٩٣
 باراغواى ٠,٠٢٤٨٢ ٤٨٨٢
 بريو ٠,١٩٠٢٧ ٠٧٢١٩
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جدول االشتراكات يف  الفائض
 الدول األطراف ٢٠٠٤

 بولندا ٠,٩٥٣٤١ ٥٦٩٩٥
 الربتغال ٠,٩٧٢٠٢ ٤٣٥٩٧
 مجهورية كوريا ٣,٧١٤٣٨ ٣٢٤٣٧٢
 رومانيا ٠,١٢٤٠٩ ١٢ ٤٣٨
سانت فنسنت وغرينادين ٠,٠٠٢٠٧ ٢٠٧
   ساموا ٠,٠٠٢٠٧ ٢٠٧
 سان مارينو ٠,٠٠٦٢٠ ٦٢٢
 السنغال ٠,٠١٠٣٤ ٠٣٧١
واجلبل األسودصربيا  ٠,٠٣٩٢٩ ٩٣٩٣
 سرياليون ٠,٠٠٢٠٧ ٢٠٧
 سلوفاكيا ٠,١٠٥٤٨ ٥٧٣١٠
 سلوفينيا ٠,١٦٩٥٩ ٩٩٩١٦
 ياجنوب أفريق ٠,٦٠٣٩٠ ٥٣٤٦٠
 أسبانيا ٥,٢١١٧١ ٤١٥٥٢٢
 السويد ٢,٠٦٤٠٠ ٨٩٣٢٠٦
 سويسرا ٢,٤٧٥٥٦ ١٤٧٢٤٨
 طاجيكستان ٠,٠٠٢٠٧ ٢٠٧
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ٠,٠١٢٤١ ٢٤٤١
 تيمور الشرقية ٠,٠٠٢٠٧ ٢٠٧
 ترينيداد وتوباغو ٠,٠٤٥٥٠ ٥٦١٤
 أوغندا ٠,٠١٢٤١ ٢٤٤١
 لكة املتحدةاملم ١٢,٦٧١٤٨ ١ ١٧٤٢٧٠
مجهورية ترتانيا املتحدة ٠,٠١٢٤١ ٢٤٤١
 أوروغواى ٠,٠٩٩٢٧ ٩٥١٩
 فرتويال ٠,٣٥٣٦٥ ٤٥٠٣٥
  زامبيا ٠,٠٠٤١٤ ٤١٥
) دولة طرف٩٧(اجملموع  ١٠٠,٠٠٠٠٠ ١٠ ٨٧٥٠٢٣
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 ٦اجلدول 

 احملكمة اجلنائية الدولية
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١حالة التربعات يف 

 )باليورو(

ملبالغ املعادة ا
التربعات  الباقي للمتربعني

 املشروع املتربع التربعات املعقودة الورادة

 
- 

 
٤ ٠٢٧ 

 
١ ٤٢٢ ٠٣٢ 

 
١ ٤٢٦ ٠٥٩ 

االحتاد 
 األورويب

التدريب الداخلي وبرنامج 
 الزائرين املهنيني

  فنلندا ٧٩ ٨١٨ ٧٩ ٨١٨ - -
  النرويج ١٦٤ ٦٩١ ١٦٤ ٦٩١ - -
  كندا - - - )١ ٣٩٩(
)١ ٦٧٠ ٥٦٨ ١ ٦٦٦ ٥٤١ ٤ ٠٢٧ )١ ٣٩٩   

 أقل البلدان منو ا املكسيك - ٧ ٦٩٢ - --
ترينيداد  - ٨ ٢٧٠ - -

 وتوباغو
 

  اململكة املتحدة - ٢١ ٩٦٣ - -
  إيرلندا - ١٥ ٠٠٠ - -
  سويسرا - ٩ ٩٩٠ - -
- - ٦٢ ٩١٥ -   
 
- 

 
- 

 
١٤٩ ٥٩٠ 

 
١٤٩ ٥٩٠ 

 
 كندا

املساعدة لعمليات التحليل 
حقيق اليت جتريها احملكمة يف والت

 دارفور، السودان 
 دعم التحقيق يف دارفور، السودان الدامنرك ٢٦٧ ٧٤٦ ٢٦٧ ٧٤٦ - -
 
- 

 
- 

 
١٥ ٠٠٠ 

 
١٥ ٠٠٠ 

 
 هولندا

الربنامج التعليمي القضائي 
 )الصندوق االستئماين العام(

 
- 

 
- 

 
٩٤ ٠٦٣ 

 
٩٤ ٠٦٣ 

مشروع األدوات القانونية التابع  
 )وفة القضايامصف(للمحكمة 

 جمموع التربعات   ٢ ١٩٦ ٩٦٧ ٢ ٢٥٥ ٨٥٥ ٤ ٠٢٧ )١ ٣٩٩(



 

 

 ٧اجلدول 
 احملكمة اجلنائية الدولية

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١حالة الصناديق االستئمانية يف 
 )باليورو(

األرصدة غري 
 املربوطة

املبالغ املعادة 
 للمتربعني

الوفورات يف 
التزامات الفترة 

السابقة أو 
 لغاؤهاإ

إيرادات الفائدة 
 املصرفية

 جمموع النفقات
االلتزامات غري 

 املصفاة
 املتحصالت املنصرف

األرصدة 
 ١املرحلة يف 
كانون 

 )ا(يناير /الثاين

 الصندوق االستئماين

 الصندوق االستئماين العام ٣٠ ٠٩٦ ١٥ ٠٠٠ ١٥ ٠٢١ - ١٥ ٠٢١ ٧٣٩ - - ٣٠ ٨١٤
 التدريب الداخلي وبرنامج املهنيني الزائرين ٣٣٥ ١٥٧ ١ ٦٦٦ ٥٤١ ١ ٠٣٣ ٢٤٤ ٣١ ١٧٩ ١ ٠٦٤ ٤٢٣ ١٠ ١٠٧ ١١ ٥٨١ ١ ٣٩٩ ٩٥٧ ٥٦٤
 الفيديو املؤسسي للمحكمة ٣٥ ٣٠٥ - - - - ٧٧٢ - - ٣٦ ٠٧٧
 مكتبة الضحايا والشهود ١٢ ٤٦٩ - ١٣ ٨٨٨ - ١٣ ٨٨٨ ٢٤٥ ٢ ٥٨٥ - ١ ٤١١
 التوعية بوالية الضحايامحلة  ١٠٦ ٣٢٦ - ١٨ ٤١٨ ١٧ ٢٥٢ ٣٥ ٦٧٠ ٢ ١٣٩ - - ٧٢ ٧٩٥
 أقل البلدان منوا ١٥٥ ٣٦٤ ٩١٥ ٥٧ ٣٧١ ٣١ ٧٥٢ ٨٩ ١٢٣ ٣ ٧٣٧ ١٢٠٠ - ١٣٤ ٠٩٣

 
)١٥ ٨٣٠( 

 
- 

 
- 

 
١ ١٦٦ 

 
١٦٦ ٥٨٦ 

 
٣٦ ٥٥٢ 

 
١٣٠ ٠٣٤ 

 
١٤٩ ٥٩٠ 

 
- 

املساعدة لعمليات التحليل والتحقيق اليت 
 جتريها احملكمة يف دارفور، السودان

 دعم التحقيق يف دارفور، السودان - ٢٦٧ ٧٤٦ ٣٦ ١٦٦ ١٠٦ ٠٥٠ ١٤٢ ٢١٦ ٢ ٢٦٣ - - ١٢٧ ٧٩٣
 
٩٤ ٤٣٧ 

  
- 

٣٧٤  
- 

 
- 

 
- 

 
٩٤ ٠٦٣ 

 
- 

مشروع األدوات القانونية التابع للمحكمة 
 )مصفوفة القضايا(

 اجملمـــوع ٦٧٤ ٧١٧  ١ ٣٠٤ ١٤٢ ٢٢٢ ٧٨٥ ١ ٥٢٦ ٩٢٧ ٢١ ٥٤٢ ١٥ ٣٦٦ ١ ٣٩٩ ١ ٤٣٩ ١٥٤

 . يورو٢٠ ٤٨٦ البالغ قدرها ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١عكس إيرادات الفائدة املصرفية يف ع د لت األرصدة املرح لة لت  )أ(
 مبالغ  ٢٠٠٦فرباير /ووردت من املتربعني يف شباط .  إىل دخول االلتزامات غري املصفاة يف جمموع النفقات   ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول ٣١ يرجع الرصيد السليب لألرصدة غري املربوطة يف    )ب(

 . يورو٢٩٥ ٨٩٤ عند إغالقه ٢٠٠٦مارس / آذار٣١وبلغ جمموع نفقات الصندوق االستئماين يف .  يورو طبقا لالتفاق ١٦٢ ٨٢٢ بلغت إضافية
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 مالحظات ملحقة بالبيانات املالية

 احملكمة اجلنائية الدولية وأهدافها -١

سة اختصاصاها على مرتكيب أشد أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية لتكون مؤسسة دائمة وتتمتع بسلطة ممار ١-١
اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد البشرية وجرائم احلرب وجرائم العدوان بعد (اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل 

املتألفة من شعبة االستئناف والشعبة (وتتكون احملكمة من أربعة أجهزة هي هيئة الرئاسة والدوائر ). تعريفها رمسيا
وقد أنشأت مجعية الدول األطراف، يف قرارها . ومكتب املدعى العام وقلم احملكمة) شعبة التمهيديةاالبتدائية وال

ICC-ASP/2/Res.3١لتبدأ عملياهتا يف ) األمانة(، أمانة مجعية الدول األطراف ٢٠٠٣سبتمرب / املعتمد يف أيلول 
طار املبي ن يف نظام روما األساسي والقواعد وتسترشد احملكمة عند القيام مبهامها باإل. ٢٠٠٤يناير /كانون الثاين

 .اإلجرائية وقواعد اإلثبات وغريمها من الصكوك ذات الصلة

 :وفيما يلي األهداف اليت يسعى لتحقيقها كل جهاز من أجهزة احملكمة

 هيئة الرئاسة )أ(

 كفالة اإلدارة السليمة للمحكمة باستخدام أساليب اإلشراف  ��١   
 يق والتعاون؛اإلداري والتنس    

 مراقبة ودعم سري اإلجراءات بطريقة منصفة وشفافة وفعالة وأداء  ��٢   
 مجيع الوظائف القضائية اخلاصة اليت تكلف هبا هيئة الرئاسة؛    

 توسيع نطاق الفهم والدعم على الصعيد العاملي ألعمال احملكمة  ��٣   
 .دوليةاجلنائية الدولية بتمثيل احملكمة يف احملافل ال    

 الدوائر )ب(  

  كفالة سري اإلجراءات بطريقة منصفة وفعالة وشفافة ومحاية  ��١   
 .حقوق مجيع األطراف    

 مكتب املدعى العام )ج(  

 واجلرائمتعزيز اجلهود الوطنية والتعاون الدويل ملنع اإلبادة اجلماعية  ��١   
 ضد اإلنسانية وجرائم احلرب واملعاقبة عليها؛    

 ضد اإلنسانية وجرائم م اجلماعية واجلرائاإلبادةالتحقيق يف جرائم  ��٢   
 احلرب وتقدميها للمحاكمة؛    

 .بناء توافق عاملي بشأن مبادئ وأغراض نظام روما األساسي ��٣   
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 قلم احملكمة )د(

 والفعالية  تقدمي خدمات الدعم القضائية واإلدارية اليت تتسم بالكفاءة  ��١   
 ودة إىل هيئة الرئاسة والدوائر ومكتب املدعى العام والدفاع واجل    
 .والضحايا الشهود    

 أمانة مجعية الدول األطراف )ه(  

تنظيم مؤمترات اجلمعية واجتماعات هيئاهتا الفرعية مبا فيها املكتب  ��١   
 وجلنة امليزانية واملالية؛    

يئات الفرعية، يف مجيع مساعدة اجلمعية، مبا يف ذلك املكتب واهل ��٢   
املوضوعات املتصلة بأعماهلا، مع التشديد بصفة خاصة على فعالية     
اجلداول الزمنية وإجراء االجتماعات واملشاورات وفقا لإلجراءات     
 الصحيحة؛    

متكني اجلمعية وهيئاهتا الفرعية من تنفيذ واليتها بفعالية وذلك  ��٣   
ة من خدمات ودعم األمانة، مبا يف ذلك بتزويدها بنوعية عالي    
 .خدمات األمانة التقنية    

 موجز السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املالية -٢

متسك حسابات احملكمة اجلنائية الدولية وفقا للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية ُ ١-٢
وتتفق .  وتعديالهتما٢٠٠٢سبتمرب / األوىل يف أيلولالدولية اليت اعتمدهتا مجعية الدول األطراف يف دورهتا

ومتثل هذه احلواشي جزءا ال يتجزأ . األمم املتحدةحسابات احملكمة حاليا مع معايري احملاسبة يف منظومة 
 .من البيانات املالية للمحكمة

وجيوز .  أساس احملاسبة اخلاصة بكل صندوقىمتسك حسابات املنظمة علُ: حماسبة الصناديق ٢-٢
وجيوز للمسجل إنشاء وقفل . معية الدول األطراف أن تنشئ صناديق منفصلة ألغراض عامة أو خاصةجل

 .صناديق ائتمانية وحسابات خاصة ممولة بالكامل من التربعات

الفترة املالية للمنظمة هي سنة تقوميية واحدة ما مل تقرر مجعية الدول األطراف : الفترة املالية ٣-٢
 .خالف ذلك

أدناه يتم إثبات ) ب(١٥-٢باستثناء التربعات احملددة يف الفقرة : قاقياألساس االستح ٤-٢
 .اإليرادات والنفقات واألصول واخلصوم استنادا إىل األساس االستحقاقي املعدل من أسس احملاسبة

تعد احلسابات استنادا إىل أساس التكاليف التارخيية املستعمل يف : أساس التكاليف التارخيية ٥-٢
 .م تعديلها لتوضيح آثار تغري أسعار السلع واخلدماتاحملاسبة وال يت
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ويتم حتويل . تعرض حسابات املنظمة باليورو: عملة احلسابات ومعاملة حتركات سعر الصرف ٦-٢
 يف األمم املتحدةسجالت احملاسبة املوضوعة بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي يف 

مليات اجلارية بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف ويتم حتويل الع. تاريخ البيان املايل
 . يف تاريخ العمليةلألمم املتحدةالتشغيلي 

 :وتعامل مكاسب وخسائر سعر الصرف على النحو التايل  

تسجل املكاسب واخلسائر احملققة نتيجة شراء عمالت أخرى بوصفها إيرادات  )أ( 
 متنوعة؛

  نفقات الربنامج الرئيسي؛يتم توضيح اخلسائر احملققة للعمليات يف )ب( 

يتم تسجيل املكاسب واخلسائر غري احملققة نتيجة إعادة تقييم النقد وغري ذلك من  )ج( 
وىف هناية السنة يترك صايف . األصول واخلصوم بوصفها اعتمادا يف صحيفة املوازنة

املكسب التراكمي كاعتماد يف صحيفة املوازنة يف حني يتم وضع اعتماد حمدد لصاىف 
 ة وتسجيلها بوصفها نفقات؛اخلسار

تسجل املكاسب واخلسائر غري احملققة املتصلة بإعادة تقييم االلتزامات غري املصفاة  )د( 
 .بوصفها نفقات ويتم تعديلها يف امليزانيات الربناجمية املناظرة

ويشمل الصندوق العام االشتراكات . أنشئ لألغراض احملاسبية لنفقات احملكمةالصندوق العام  ٧-٢
 والتربعات واإليرادات املتنوعة والسلف املقدمة من صندوق األمم املتحدةواألموال املقدمة من املقررة 

 .رأس املال العامل لتمويل النفقات

 هو الصندوق املنشأ لكفالة توفر رأس املال للمحكمة ملواجهة صندوق رأس املال العامل ٨-٢
وحتدد مجعية الدول األطراف مبلغ . قررةمشاكل السيولة قصرية األجل يف انتظار استالم االشتراكات امل

صندوق رأس املال العامل لكل فترة مالية ويتم تقرير االشتراك فيه وفقا جلدول االشتراكات املستعمل يف 
 . من النظام املايل٢-٦حتديد اعتمادات احملكمة وذلك وفقا للمادة 

وقفلها ويتم تقدمي تقارير ويقوم املسجل بإنشائها الصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة  ٩-٢
ويتم متويلها بالكامل من . عنها إىل هيئة الرئاسة واىل مجعية الدول األطراف عن طريق جلنة امليزانية واملالية

 .التربعات، وفقا ألحكام حمددة واتفاقات مع املتربعني

و جزئيا من وجيوز جلمعية الدول األطراف أن تنشئ حسابات احتياطية وحسابات خاصة ممولة كليا أ
 .االشتراكات املقررة

 ٢٠٠٤سبتمرب /هو الصندوق الذي أنشأته مجعية الدول األطراف يف أيلولصندوق الطوارئ  ١٠-٢
 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١ يورو والذي أصبح نافذا اعتبارا من ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠برصيد يصل إىل  

 : لتمكني احملكمة من تغطية ما يلي
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 الة غري متوقعة تلي أمر املدعي العام بفتح باب التحقيق؛ أوالتكاليف املتعلقة حب )أ(

النفقات اليت ال ميكن تفاديها بسبب التطورات الطارئة على احلاالت القائمة واليت مل  )ب(
 يكن من املمكن توقعها، أو مل يكن من املمكن تقييمها بدقة حني اعتماد امليزانية؛ أو

 .توقع جلمعية الدول األطرافالتكاليف املرتبطة باجتماع غري م )ج(

وحتدد مجعية الدول األطراف مستوى صندوق الطوارئ ويتم متويله من االشتراكات املقررة أو  
 .من الفائض النقدي على النحو الذي حتدده مجعية الدول األطراف

 : االشتراكات املقررة ١١-٢

االعتمادات  من النظام املايل يتم تقدير نصيب الدول األطراف يف ٢-٥وفقا للمادة  )أ( 
 مليزانيتها العادية بعد تعديله للتعبري األمم املتحدةوفقا جلدول االشتراكات الذي تعتمده 

  واحملكمة؛األمم املتحدةعن االختالفات يف العضوية بني 

 من النظام املايل يتم حتويل املدفوعات املقدمة من أي دولة طرف ٨-٥ووفقا للمادة  )ب( 
مل مث وضعها يف حساب االشتراكات املستحقة ويف أوال إىل صندوق رأس املال العا

 صندوق الطوارئ باملبلغ الذي مت تقديره كاشتراك مقرر على الدولة الطرف؛

ويتم حتويل االشتراكات املدفوعة بعمالت أخرى إىل عملة اليورو بسعر الصرف  )ج( 
 الساري يف تاريخ الدفع؛

 يتم تقدير اشتراكها يف وىف حالة الدول األطراف اجلديدة يف نظام روما األساسي )د( 
صندوق رأس املال العامل وامليزانية العادية عن السنة اليت تنضم فيها إىل الدول 

 . من النظام املايل١٠-٥األطراف وفقا للمادة 

 :عن أي فترة مالية معينة هي األموال الناشئة عنالفوائض املستحقة للدول األطراف  ١٢-٢

 مادات؛األرصدة غري املربوطة الباقية من االعت )أ( 
 الوفورات املتحققة عن التزامات الفترات السابقة أو عن إلغاء هذه االلتزامات؛ )ب( 
 االشتراكات الناشئة عن دخول دول أطراف جديدة؛ )ج( 
 تنقيح جدول االشتراكات عندما يسرى مفعول هذا التنقيح أثناء السنة املالية؛ )د( 

 .أدناه) د (١٥-٢اإليرادات املتنوعة احملددة يف الفقرة  )ه(  
وما مل تقرر مجعية الدول األطراف خالف ذلك، يتم توزيع الفوائض املتحققة يف هناية الفترة   

املالية بعد خصم أي مسامهات مقررة غري مدفوعة عن تلك الفترة على الدول األطراف استنادا إىل جدول 
يناير الذي يلي السنة اليت /الثاين كانون ١وىف . االشتراكات املنطبق يف الفترة املالية اليت تتصل هبا هذه الفوائض

يتم فيها استكمال مراجعة حسابات الفترة املالية يتم دفع املبلغ املخصص ألي دولة طرف من الفائض إذا 
وىف هذه احلاالت تستعمل هذه االعتمادات . كانت قد دفعت اشتراكها عن تلك الفترة املالية بالكامل
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ملستحقة لصندوق رأس املال العامل واالشتراكات املقررة املستحقة للتعويض كليا أو جزئيا عن االشتراكات ا
 .عن السنة التقوميية اليت تلي الفترة املالية اليت تتصل هبا هذه الفوائض

يتم إدماج احتياطي مبقدار االشتراكات املقررة اليت : احتياطي االشتراكات املقررة غري املدفوعة ١٣-٢
 .لسابقة يف صحيفة املوازنة كخصم من الفائض التراكميظلت غري مدفوعة عن الفترات املالية ا

تظهر الواردات الواردة مسبقا يف صحيفة املوازنة يف عمود : االشتراكات الواردة مسبقا ١٤-٢
وتطب ق االشتراكات الواردة سلفا يف الفترة املالية التالية، وذلك بإدراجها أوال مقابل أي سلف . اخلصوم

 .مل مث مقابل االشتراكات املقررةمستحقة لصندوق رأس املال العا

 :تتألف إيرادات املنظمة مما يلي: اإليرادات ١٥-٢

ألغراض البيانات املالية يتم إثبات اإليرادات بعد موافقة مجعية : االشتراكات املقررة )أ( 
الدول األطراف على االشتراكات املقررة على الدول األطراف يف امليزانية الربناجمية 

 املعتمدة؛

جل التربعات بوصفها إيرادات استنادا إىل التزام مكتوب بدفع مسامهات تس: التربعات )ب( 
وبالنسبة . مالية أثناء السنة املالية اجلارية باستثناء التربعات اليت ال يسبقها تعهد بالدفع
 هلذه األموال يتم تسجيل اإليرادات عند تلقى التربعات فعال من املتربعني؛

 من اتفاق ١١٥من املادة ) ب( وفقا للفقرة الفرعية األمم املتحدةاألموال املقدمة من  )ج( 
 روما األساسي؛

 :تشمل اإليرادات املتنوعة ما يلي )د( 

 مبالغ مستردة من نفقات فعلية متكبدة يف الفترات املالية السابقة؛ ��١   

وتشمل كل الفائدة املتحققة على الودائع يف : إيرادات الفائدة املصرفية ��٢   
 بفائدة وعلى الودائع بأجل؛حسابات مصرفية     

اإليرادات املستمدة من استثمارات الصندوق العام وصندوق رأس املال  ��٣   
 العامل؛    

يف هناية الفترة املالية يتم تسجيل الرصيد اإلجيايب الصايف للحساب الناشئ  ��٤   
عن اخلسارة أو الكسب يف عمليات التحويل نتيجة صرف العمالت أو     
. دة تقييمها أو ختفيض قيمتها بوصفها اعتمادات يف اإليرادات املتنوعةإعا    
 ويتم حتويل أي رصيد سليب صايف إىل حساب النفقات ذي الصلة؛    

 عوائد بيع املمتلكات؛ ��٥   

 .التربعات املقدمة بدون غرض حمدد ��٦   
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 النفقات ١٦-٢

. ١-١٠٤املالية ت درج النفقات يف حساب املخصصات املصرح هبا وفقا للقاعدة  )أ( 
 ويشمل جمموع النفقات املبلغ عنه النفقات املصروفة وااللتزامات غري املصفاة؛

تقيد النفقات املتكبدة للحصول على املمتلكات غري القابلة لإلستهالك يف ميزانية الفترة  )ب( 
ويوضع كشف جرد هذه املمتلكات غري . اليت يتم فيها حيازة املمتلكات دون رمسلتها

 بالتكلفة التارخيية؛املستهلكة 

حتم ل االلتزامات املتصلة بالفترات املالية املقبلة على حساب أعباء مؤجلة وفقا للقاعدة  )ج( 
 .٧-١١١املالية 

. هي التعهدات اليت يتم الدخول فيها دون صرفها أثناء الفترة املالية: االلتزامات غري املصفاة ١٧-٢
فاقات أو أوامر الشراء أو غري ذلك من أشكال وتستند االلتزامات إىل شكل رمسي من العقود أو االت

 شهرا بعد هناية ١٢وتظل التزامات الفترة اجلارية قائمة ملدة . التعهدات أو إىل مديونية تعترف هبا احملكمة
 .السنة املالية اليت تتصل هبا

 تحقة لنظام يتعلق هذا البند باملبالغ املس:  للقضاةملعاشات التقاعديةااللتزامات املتعلقة با  ١٨-٢ 
 .املعاشات التقاعدية للقضاة ويرد يف بيان اإليرادات والنفقات حتت بند النفقات 

ويشمل ذلك األموال املوجودة يف حسابات مصرفية بفائدة والودائع النقد والودائع بأجل،  ١٩-٢
 .بأجل واحلسابات حتت الطلب

  :تتألف مناألعباء املؤجلة  ٢٠-٢

لية اليت تتصل هبا ويتم تسجيلها كأعباء مؤجلة حتم ل االلتزامات املقررة قبل الفترة املا )أ( 
 على االعتمادات والصناديق ذات الصلة عند توفرها؛

 بنود النفقات اليت ال ميكن حتميلها بصورة صحيحة يف الفترة املالية اجلارية واليت سيتم  )ب( 
 تقييدها كنفقات يف الفترة املالية التالية؛

 اتصاله بالسنة الدراسية املكتملة يف تاريخ  أي جزء من سلف منحة التعليم يفترض )ج( 
وحيتفظ . البيان املايل ويتم تقييده كأعباء مؤجلة ألغراض بيان صحيفة املوازنة فقط

باملبلغ الكامل لسلفة منحة التعليم يف احلسابات مستحفة التحصيل للموظفني واملسؤولني 
 يتم حتميل املبلغ على يف احملكمة حىت يتم تقدمي إثبات االستحقاق املطلوب وعندئذ

 .حساب امليزانية وتسوية السلفة

 

 وتشمل التربعات املعقودة للفترات املالية املقبلة واإليرادات األخرى اليت ترد اإليرادات املؤجلة ٢١-٢
 .ولكن مل يتم بعد احلصول عليها
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.  مصفاةاحملكمة املتصلة بالفترات املالية السابقة واجلارية تظهر بوصفها التزامات غريتعهدات  ٢٢-٢
أما التعهدات .  شهرا بعد هناية الفترة املالية اليت تتصل هبا١٢وتظل التزامات الفترة اجلارية قائمة ملدة 

 .للفترات املالية املقبلة فيتم تسجيلها بوصفها أعباء مؤجلة

 ويتم التعبري  عنها، إن وجدت، يف املالحظات امللحقة بالبيانات اخلصوم احملتملة ٢٣-٢
 .املالية

مجعية الدول  وفقا ملقرر: األمم املتحدةالصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي  ٢٤-٢ 
 كانون ٢٣ املعتمد يف ٥٨/٢٦٢ وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ICC-ASP/1/Decision 3األطراف  
لتقاعدية ، أصبحت احملكمة الدولية منظمة عضوا يف الصندوق املشترك للمعاشات ا٢٠٠٣ديسمرب /األول 
ويقدم الصندوق ملوظفي احملكمة  . ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١ اعتبارا من األمم املتحدةملوظفي  
 .استحقاقات املعاش التقاعدي والوفاة والعجز وغري ذلك من االستحقاقات ذات الصلة 

ايل للمنظمة ويتألف االلتزام امل. وصندوق املعاشات التقاعدية نظام يتم متويله باستحقاقات حمددة 
 يف ١٥ر٨جتاه الصندوق من مسامهتها املفروضة باملعدل الذي حتدده اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنسبة 

املائة من األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي إىل جانب أي حصة من مدفوعات العجز االكتواري 
ت هذا العجز مستحقة إال إذا جلأت وال تكون مدفوعا.  من النظام األساسي للصندوق٢٦مبوجب املادة 

 بعد أن تتوصل إىل وجود حاجة إىل هذه املدفوعات ٢٦اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل أحكام املادة 
 .استنادا إىل تقدير للعجز االكتواري للصندوق يف تاريخ تقييم الصندوق

 .ر إىل هذا احلكمومل تلجأ اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل حني صياغة هذا التقري  

 )البيانات من األول إىل الرابع (احملكمة اجلنائية الدولية -٣

 ١٧ مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف احملكمة اجلنائية الدوليةأنشئت  ١-٣
عىن  الدبلوماسي للمفوضني املاألمم املتحدةمؤمتر " دولة مشاركة يف ١٢٠ عندما قامت ١٩٩٨يوليو /متوز

واحملكمة مؤسسة قضائية دائمة مستقلة تتكون من . باعتماد النظام األساسي" بإنشاء حمكمة جنائية دولية
 :األجهزة التالية

 هيئة الرئاسة، وتتألف من الرئيس والنائبني األول والثاين للرئيس؛ )أ( 

 .دوائر احملكمة، وتتكون من شعبة االستئناف والشعبة االبتدائية والشعبة التمهيدية )ب( 
وتتألف شعبة االستئناف من الرئيس وأربعة قضاة آخرين، وتتألف الشعبة االبتدائية من 

 .عدد ال يقل عن ستة قضاة مثلها مثل الشعبة التمهيدية

مكتب املدعى العام، الذي يعمل مستقال بوصفه جهازا منفصال من أجهزة احملكمة،  )ج( 
 كمة وتقدميها للمحاكمة؛املسؤول عن التحقيق يف اجلرائم الواقعة يف اختصاص احمل

 :قلم احملكمة، املسؤول عن )د( 
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 خدمات الدعم واخلدمات اإلدارية غري القضائية للمحكمة؛ ��١   

 توفري الدعم القضائي خلدمات احملكمة؛ ��٢   

 إدارة األمن الداخلي للمحكمة؛ ��٣   

 تنفيذ آليات مساعدة الضحايا والشهود والدفاع ومحاية حقوقهم ��٤   

 األمانة اليت تقدم خدمات موضوعية مستقلة ومساعدة إدارية وتعزيزية إىل مجعية  )ه(  
الدول األطراف، ومكتب اجلمعية، وجلنة وثائق التفويض، والفريق اخلاص املعين جبرمية    
العدوان كما تقدمها، بناء على إقرار صريح من اجلمعية، إىل أي هيئة فرعية تنشئها    
 .اجلمعية   

وأنشأت  احملكمة أيضا .  من نظام روما األساسي يف الهاي٣قر احملكمة وفقا للمادة ويقع م  
وتعمل هذه املكاتب يف أوغندا ومجهورية . أربعة مكاتب ميدانية لتمكينها من أداء عملياهتا يف امليدان 
 .  الكونغو الدميقراطية وتشاد 

هيئة (القضاة : ة برامج رئيسية، قسمت االعتمادات إىل مخس٢٠٠٥وألغراض الفترة املالية  
، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة، وأمانة مجعية الدول األطراف، واالستثمار )الرئاسة ودوائر احملكمة

 .يف مباين احملكمة

 . والفترة املالية للمنظمة هي سنة تقوميية واحدة ما مل تقرر مجعية الدول األطراف خالف ذلك ٢-٣

رادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصناديق أثناء  اإليالبيان األولويتضمن  ٣-٣
ويشمل حساب فائض اإليرادات عن النفقات يف الفترة اجلارية وتعديالت ما قبل الفترة يف . الفترة املالية

 .اإليرادات أو النفقات

 كانون ٣١ األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق يف البيان الثاينويوضح  ٤-٣
١٦-٢أنظر احلاشية (وقد استبعدت قيمة املمتلكات غري املستهلكة من األصول . ٢٠٠٥ديسمرب /ولاأل
 ).ب(

 هو ملخص التدفق النقدي ومت إعداده باستعمال األسلوب غري املباشر ملعيار البيان الثالثو ٥-٣
 .احملاسبة الدولية السابع

 .ت املوافقة عليها للفترة املالية بيان النفقات مقابل االعتمادات اليت متالبيان الرابعويتضمن  ٦-٣
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 الصندوق العام وصندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ -٤

 على رصد ICC-ASP/3/Res.4وافقت مجعية الدول األطراف يف قرارها : االشتراكات املقررة ١-٤ 
 كانون ٣١ىل يناير إ/ كانون الثاين١ يورو لتمويل الفترة املالية من ٦٦ ٧٨٤ ٢٠٠اعتماعات جمموعها 

 ١٠٧ ٠٠٠ووافقت مجعية الدول األطراف أيضا على رصد اعتمادات جمموعها . ٢٠٠٥ديسمرب /األول
ونتيجة لذلك أصبح . ICC-ASP/3/Res.3 من القرار  ٣٧يورو لتمويل النفقات املترتبة على تنفيذ الفقرة 

 كان عدد الدول ،٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١وىف .  يورو٦٦ ٨٩١ ٢٠٠جمموع االعتمادات  
 . دولة٩٩األطراف يف نظام روما األساسي 

 يورو الفوائد ١ ٠٧٣ ٥٦٣متثل الفائدة املصرفية البالغ قدرها : إيرادات الفائدة املصرفية ٢-٤
املكتسبة من احلسابات املصرفية للمحكمة اخلاصة بالصندوق العام، وصندوق رأس املال العامل، 

 .وصندوق الطوارئ

 :  يورو متثل ما يلي٤١ ٢٧٥بلغ جمموع اإليرادات املتنوعة : ةإيرادات متنوع ٣-٤

 تفاصيل اإليرادات املتنوعة: ١اجلدول 

 االيرادات املتنوعة )باليورو(املبلغ 

 تسديد النفقات املتكبدة يف الفترات السابقة ٣٧ ٩٨٣

 املكسب الصايف من صرف العمالت وإعادة تقييم أو ختفيض العمالت، والتقريب  ٣ ٢٩٢

 اجملموع  ٤١ ٢٧٥

 

 يورو تشمل جمموع النفقات املصروفة ٦٣ ٨٢٩ ٦٨٦بلغ جمموع النفقات : النفقات ٤-٤
 يورو، واعتماد ١٣ ٢٣٢ ٤٠٦ يورو، وااللتزامات غري املصروفة وتبلغ ٤٢ ٥٩٧ ٢٨٠وتبلغ 

وترد تفاصيل .  يورو٨ ٠٠٠ ٠٠٠لاللتزامات التراكمية للمعاشات التقاعدية للقضاة يبلغ 
 . أدناه٢ت يف اجلدول النفقا
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 )باليورو(تفاصيل النفقات  : ٢اجلدول 

 جمموع النفقات
االلتزامات املتعلقة 
 باملعاشات التقاعدية

االلتزامات غري 
 املصفاة

 فئة النفقات مبلغ االعتماد املبالغ املصروفة

٤١ ٧٤٣ ٠٠٠ ٣٢ ٩٨٨ ٩٠٥ ٧٦٤ ٣٧٩ ٨ ٠٠٠ ٠٠٠ ٤١ ٧٥٣ ٢٨٤ 
املرتبات والتكاليف 

 اخلاصة باملوظفنياألخرى 
 السفر والضيافة ٢ ٦٠٩ ٠٠٠ ٢ ٣٢٤ ٧٠٧ ٤٥٣ ٠٦١ - ٢ ٧٧٧ ٧٦٨
 اخلدمات التعاقدية ١١ ٥٣٥ ٠٠٠ ٢ ٩٥٦ ٧٥٧ ٧ ٤١٣ ٤٢٤ - ١٠ ٣٧٠ ١٨١
 مصروفات التشغيل ٦ ٠٤٧ ٠٠٠ ٢ ٠٦١ ٩٣٠ ١ ٦٧٣ ٧٩٣ - ٣ ٧٣٥ ٧٢٣
 احليازات ٤ ٩٥٧ ٠٠٠ ٢ ٢٦٤ ٩٨١ ٢ ٩٢٧ ٧٤٩ - ٥ ١٩٢ ٧٣٠

 اجملموع ٦٦ ٨٩١ ٠٠٠ ٤٢ ٥٩٧ ٢٨٠ ١٣ ٢٣٢ ٤٠٦ ٨ ٠٠٠ ٠٠٠ ٦٣ ٨٢٩ ٦٨٦

قررت مجعيـة الدول األطـراف يف قرارهــا : االلتزامات املتعلقة باملعاشات التقاعدية ٥-٤
ICC-ASP/4/Res.9وقررت .   أن يتم حساب نظام املعاشات التقاعدية للقضاة ومتويله على أساس تراكمي

 إىل ٢٠٠٣مارس  / آذار١١ن يتم  متويل االلتزامات التراكمية التقديرية للفترة من مجعية الدول األطراف أيضا أ
 ماليني يورو باستخدام الوفورات املؤقتة مليزانية عام ٨ مببلغ يصل إىل ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١

 كانون ٣١ يف  يورو الذي ميثل جمموع االلتزامات التراكمية للفترة املنتهية٥ ٦٠٠ ٠٠٠وأ درج مبلغ . ٢٠٠٥
 يورو والذي ٢ ٤٠٠ ٠٠٠ بامليزانية حتت بند النفقات بينما أ درج الباقي البالغ قدره  ٢٠٠٥ديسمرب /األول

 طبقا للتقديرات االكتوارية حتت بند االحتياطي ٢٠٠٦ميثل جمموع االلتزامات التراكمية التقديرية لعام 
 .الواجب اخلصم من الفائض التراكمي

 اخنفضت املصروفات الفعلية اللتزامات :التزامات الفترات السابقة أو إلغاؤهاالوفورات من  ٦-٤
 يورو بسبب الوفورات أو االلتزامات امللغاة ١٠ ٣٢٦ ٧٤٦ يورو إىل ١١ ٧٩٦ ٢٢٨بقة من  الساالفترات

 . يورو١ ٤٦٩ ٤٨٢اليت بلغ قدرها 

 ICC/ASP/3/Res.4 انشأت مجعية الدول األطراف مبوجب قرارها: صندوق رأس املال العامل ٧-٤
 مببلغ ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١صندوق رأس العامـل للفتـرة املاليـة 

وعد ل هذا املبلغ ليعكس االعتماد اإلضايف الذي وافقت عليه مجعية الدول األطراف .  يورو٥ ٥٦٥ ٤٠٠
 يورو، بزيادة ٥ ٥٧٤ ٣٠٠أس املال العامل  يورو وبلغ املستوى اجلديد لصندوق ر١٠٧ ٠٠٠والبالغ قدره 
 .  يورو عن الفترة املالية السابقة١ ١٤٩ ٣٠٠صافية تبلغ 

 بلغ الرصيـد غري املدفوع مـن االشتراكات :االشتراكـات املقـررة قيـد التحصيـل ٨-٤
 يورو عن ١١ ٤٩٤ ٧٩٧ يورو عن الفترات املالية السابقةو ٣ ٦٥٠ ٨٨٦ يورو منها ١٥ ١٤٥ ٦٨٣ ٣٤٠

وبلغت االشتراكات الواردة من الدول األطراف زيادة عن االشتراكات املقررة ). ١اجلدول  (٢٠٠٥ام ع
 ). أدناه١٣ -٤أنظر احلاشية ( يورو ومت تسجيلها بوصفها اشتراكات واردة مقدما ٩١ ٦٩٢
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تشري إىل الرصيد غري املدفوع املستحق لصندوق رأس املال االشتراكات األخرى قيد التحصيل  ٩-٤
 ).٣ و ٢اجلدوالن ( يورو ٢٩٧ ٥١٧ بلغ الرصيد غري املدفوع ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١ويف . املالع

 كانون ٣١ يورو يف ١٨٨ ١٤٨ بلغت املستحقة بني الصناديق األرصدة قيد التحصيل ١٠-٤
 يورو من الصندوق ٣ ٠٠٠ يورو من الصناديق االستئمانية و ١٨٥ ١٤٨، منها ٢٠٠٥ديسمرب /األول

 . للضحايا الذي توجد بالنسبة له حسابات منفصلةاالستئماين

 . أدناه٣ ترد تفاصيل هذه احلسابات يف اجلدول احلسابات األخرى قيد التحصيل ١١-٤

 تفاصيل احلسابات األخرى قيد التحصيل : ٣اجلدول  

 احلسابات قيد التحصيل )يورو(املبلغ 

 )ضريبة القيمة املضافة(احلكومات  ١ ١٧٣ ٣٠٤
 املوظفون ٨٠٣ ٩٨٠
 البائعون ١٤١ ٧٨٥
 الفائدة املصرفية املتجمعة ٢٣٤ ٤٨٩
 حسابات أخرى ٢ ٧٥٣

 اجملموع ٢ ٣٥٦ ٣١١

 الذي ميثل جزءا من سلفة يورو ١٦٩ ٤١٩تتضمن األعباء املؤجلة مبلغ : سلف منحة التعليم ١٢-٤
 .٢٠٠٥مرب ديس/ كانون األول٣١منحة التعليم املتصلة بالسنوات الدراسية السابقة حىت 

 ومت يورو ٣ ٥٧٠ ٦٣٨ مبلغ  الدول األطرافورد من : اشتراكات أو مدفوعات واردة مقدما ١٣-٤
 :ويتألف ذلك مما يلي. توجيهه إىل الفترة املالية القادمة

 الذي ورد من الدول األطراف مقدما عن االشتراكات املقررة يورو ٣ ٤٤٠ ٩٠٠مبلغ  )أ( 
 ؛)١اجلدول  (٢٠٠٦لعام 

 الذي ورد من الدول األطراف لتوجيهه إىل صندوق رأس املال  يورو٣٨ ٩٣٧مبلغ  )ب( 
 ؛)٣اجلدول (العامل 

 الذي ميثل اشتراكات واردة زيادة عن االشتراكات املقررة لعام رو يو٩١ ٦٩٢مبلغ  )ج( 
 . اجلديدة أو مدفوعات زائدةالدول األطراف بعد حتديد اشتراكات ٢٠٠٥
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 . أدناه٤ذه احلسابات يف اجلدول ترد تفاصيل ه: حلسابات األخرى مستحقة الدفع ١٤-٤

 تفاصيل احلسابات األخرى مستحقة الدفع: ٤اجلدول  

 احلسابات مستحقة الدفع )يورو(املبلغ  

 املوظفون ١٣ ٠٩١

 البائعون ٧٩٨ ٧٨٩

 )أ(استحقاقات منح إعادة التوطني  ٨١٣ ٠٤٢

 حسابات أخرى ٤٢٥

 اجملموع ١ ٦٢٥ ٣٤٧

 ــــــــــــــــ

حيق للموظفني املعنيني دوليا يف احملكمة عند انتهاء خدمتهم : استحقاقات منح إعادة التوطني ) أ( 
 يورو  ٨١٣ ٠٤٢وميثل مبلغ . احلصول على منح إعادة التوطني بعد عودهتم على أساس عدد سنوات اخلدمة  

 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول ٣١جمموع استحقاقات منح إعادة التوطني يف 

 يورو ٩ ١٦٨ ٥٦٧باء،  قيد مبلغ : ICC-ASP/1/Res.4 عمال بالقرار: طوارئصندوق ال ١٥-٤
 .  حلساب إنشاء صندوق الطوارئ٢٠٠٣ � ٢٠٠٢الذي ميثل الفائض النقدي للفترة املالية 

 ٣ ٦٥٠ ٨٨٦خيصم من الفائض التراكمي مبلغ : احتياطي االشتراكات املقررة غري املدفوعة ١٦-٤
، للحصول على )١اجلدول (ت املقررة غري املدفوعة عن الفترات املالية السابقة يورو، وهو مقدار االشتراكا

 ).٥ و ٤اجلدوالن ( الواجب التوزيع على الدول األطراف ٢٠٠٤الفائض النقدي لعام 

    الصناديق االستئمانية-٥

 .  يورو٢ ٢٥٩ ٨٨٣ تربعات بلغت ٢٠٠٥ع قدت أو وردت ملشاريع عام : التربعات ١-٥

 يورو متثل الفائدة املتجمعة على ٢١ ٥٤٢الفائدة املصرفية مببلغ : الفائدة املصرفيةإيرادات  ٢-٥
 .حساب احملكمة املصريف للصناديق االستئمانية

 يورو إىل متربعني لزيادته عن متطلبات املشاريع ١ ٣٩٩أعيد ميبغ : مبالغ معادة إىل املتربعني ٣-٥
 .احملددة املستكملة

 يورو هو الفائدة املصرفية املستحقة على ٦ ٥٧٥ مبلغ :احلسابات األخرى قيد التحصيل ٤-٥
 .احلساب املصريف للصناديق اإلستئمانية ولكن مل يتم استالمه بعد
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، كان الرصيد بني ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١يف : أرصدة بني الصناديق مستحقة الدفع ٥-٥
 .  يورو١٨٥ ١٤٨الصندوق اإلستئماين والصناديق األخرى املستحق الدفع هو 

    املمتلكات غري املستهلكة-٦

 كانون ٣١ أدناه موجز املمتلكات غري املستهلكة بالتكلفة التارخيية يف ٥يتضمن اجلدول  ١-٦
، ال يتم إدراج املمتلكات غري املستهلكة يف احملكمةووفقا لسياسات احملاسبة اجلارية يف . ٢٠٠٥ديسمرب /األول

 .باشرة على امليزانية مبجرد حيازهتااألصول الثابتة للمنظمة ولكنها حتم ل م

 )باليورو( ملخص املمتلكات غري املستهلكة: ٥اجلدول 

الرصيد اخلتامي يف 
 كانون ٣١
ديسمرب /األول

٢٠٠٥ 
 )أ(البنود املشطوبة 

بنود تنتظر الشطب حىت 
 كانون ٣١

 ٢٠٠٤ديسمرب /األول
 التسويات/احليازات

الرصيد االفتتاحي يف 
سبتمرب / أيلول١

٢٠٠٥ 
 ئة إدارة األصولف

معدات تكنولوجيات  ٦٣٩ ٠٥٨ ١ ٣٣٩ ٤٨٩ ٢ ٨٣٦ )٣ ٤٧٦( ١ ٩٧٧ ٩٠٧
 االتصال/ املعلومات

٢ ١٢١ ٢٦٠ 
)١١ ١٨٠( 

١ ٤٧٢ ١٢٩ ٦٥٣ ٥٨٤ ٦ ٧٢٧ 
معدات تكنولوجيات 

جتهيز / املعلومات
 البيانات

 معدات األمن ٥٠٣ ٦٦٢ ١٢٢ ٢١٣ - - ٦٢٥ ٨٧٥

معدات اخلدمات  ٥٤٤ ٣٢٥ ١٩٥ ٠٠٩ ٣ ٧٩٧ )٣ ٧٩٧( ٧٣٩ ٣٣٤
 العامة

املركبات ومعدات  ٢٤٧ ٥٨٥ ٥٥٩ ١٧٦ ١٥٩ )١٥٩( ٨٠٦ ٧٦١
 النقل

 معدات أخرى ١٠٦ ٢٤٥ ٣٤٥ ٦٢١ - )٥٠١( ٤٥١ ٣٦٥
 اجملموع ٣ ٥١٣ ٠٠٤ ٣ ٢١٥ ٠٩٢ ١٣ ٥١٩ )١٩ ١١٣( ٦ ٧٢٢ ٥٠٢

 : اليت متت حيازهتا من خالل تربعاتاملمتلكات غري املستهلكة التاليةاحملكمة  ما سبق، تشمل سجالت إىلوباإلضافة 

 )باليورو(ملخص املمتلكات غري القابلة لإلستهالك املمولة من مصادر أخرى : ٦اجلدول 

 كانون ٣١الرصيد اخلتامي يف 
 ١الرصيد االفتتاحي يف  التسويات/احليازات )أ(البنود املشطوبة  ٢٠٠٤ديسمرب /األول

 صولفئة إدارة األ ٢٠٠٥يناير /كانون الثاين 

 ميزانية الفريق االستطالعي ٢٠ ٩٥٩ ٧١٧ )٤ ٣٩٢( ١٧ ٢٨٤
 تربعات الدولة املضيفة  ١٤٨ ٩٦٠ - - ١٤٨ ٩٦٠

 تربعات أخرى - ٢٤٨ - ٢٤٨
 اجملموع ١٦٦ ٩١٩ ٩٦٥ )٤ ٣٩٢( ١٦٦ ٤٩٢

عمال بالقاعدة املالية و.  يورو١٣ ٥١٩ حنو  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون الثاين٣١بلغ اجملموع التقديري للبنود قيد الشطب حىت  )أ(
 بشطبنود بلغ  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١ جملس مراقبة املمتلكات وقام هذا اجمللس حىت ٢٠٠٥، أنشئ يف عام ٢٢-١١٠

 .  يورو٢٣ ٥٠٥جمموعها 

 مدفوعات اجملاملة -٧

 .مل تصدر عن احملكمة أية مدفوعات جماملة أثناء الفترة املالية ١-٧
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 العاملون بدون مقابل -٨

 .مل تتلق احملكمة أية خدمات من العاملني بدون مقابل أثناء الفترة املالية ١-٨

 االلتزامات العرضية -٩

 مببلغ جمموعه ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١التزامات مدفوعات هناية اخلدمة للموظفني حىت  ١-٩
قة ملوظفي احملكمة  يورو هي التكاليف التقديرية للتعويض عن اإلجازات السنوية املستح١ ٤٢٠ ٩٠٦

 .واملوظفني املنتخبني

 دعوى ضد احملكمة أمام احملكمة ٢٠٠٥ورفع موظف سابق باحملكمة اجلنائية الدولية خالل عام  ٢-٩
وقد . ومل تفصل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية حىت اآلن يف هذه الدعوى. اإلدارية ملنظمة العمل الدولية

 . يورو نظري النعويض واملصاريف١٦٧ ٥٦٠حلكم لصاحل املدعي مايبلغ قدره تتكبد احملكمة يف حالة ا

 :   اإلصابة أثناء اخلدمة-١٠

دخلت احملكمة اجلنائية الدولية يف اتفاق مع شركة تأمني لتوفري التغطية التأمينية لإلصابات أثناء  ١-١٠
ويدفع قسط التأمني، وهو .  يف احملكمةاخلدمة للموظفني والقضاة واخلرباء االستشاريني واملساعدين املؤقتني

حمسوب كنسبة مئوية من املرتب الداخل يف حساب املعاش للموظفني ونسبة مئوية مشاهبة يف حالة القضاة 
وقد بلغ .  ويظهر يف احلسابات حتت بند النفقاتاملنظمةواخلرباء االستشاريني واملساعدين املؤقتني، من ميزانية 

 . يورو٤٢٠ ٧٩٣ ألغراض هذا التأمني ٢٠٠٥ عام جمموع القسط املدفوع يف

 )غري مراجعة (التربعات العينية -١١

اليت وردت إىل احملكمة أثناء الفترة )  يورو٢٥ ٠٠٠أكثر من (فيما يلي التربعات العينية الكبرية  ١-١١
 :املالية

عات كما ذكر يف البيانات املالية للفترات املالية السابقة، ال تزال احملكمة تتلقى الترب  )أ(
 :التالية من الدولة املضيفة

٢٠٠٢يوليه / متوز١مباين احملكمة بدون إجيار ملدة تبلغ عشرة سنوات ابتداء من  ��١
 ؛

 مليون يورو، مبا يف ٣٣التكاليف املرتبطة باملباين املؤقتة للمحكمة مببلغ أقصاه  ��٢
 .ذلك تكاليف بناء قاعة للمحاكمات
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  للضحاياتربعات للصندوق االستئماينال -١٢

 الصندوق االستئماين ICC-ASP/1/Res.6أنشأت مجعية الدول األطراف مبوجب قرارها  ١-١٢
 .للضحايا لصاحل ضحايا اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة وأسرهم

يتوىل  وقرر أنلصندوق لجملس إدارة وأنشأت مجعية الدول األطراف يف مرفق هذا القرار 
مي ما يلزم من مساعدة حلسن سري عمل جملس اإلدارة يف قيامه مبهمته مسجل احملكمة مسؤولية تقد

 .ويشارك أيضا يف جلسات جملس اإلدارة بصفة استشارية

ويقدر جمموع تكاليف املوظفني اليت تكبدهتا احملكمة للدعم اإلداري للمجلس واجتماعاته   
 . يورو١٠٤ ٦٥٠وإلدارة الصندوق خالل الفترة املالية ما يبلغ قدره 
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 كانون ٣١يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للفترة من  -٢
 *٢٠٠٥ديسمرب /األول 

 
  الصفحةاحملتويات                                                                                                    

 ........................................................................................................................................... خطاب اإلحالة ٣٨٥
 ................................................................................................................................ رأي مراجع احلسابات ٣٨٦

 البيانات املالية 
 

٣٩٤ 
 بيان اإليرادات والنفقات والتغي ر يف األرصدة املالية للفترة املنتهية :   البيان األول

 ..............................................................................٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١                  يف 
 

٣٩٥ 
 بيان األصول واخلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق:    البيان الثاين

 .............................................................................٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١                  يف 
 ...........................................٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١ة يف بيان التدفقات النقدي:   البيان الثالث ٣٩٦

 مالحظات ملحقة بالبيانات املالية 
 ......................................................................                  الصندوق االستئماين للضحايا وأهدافه-١ ٣٩٧
 .....................................................        موجز السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املالية          -٢ ٣٩٧

 .........................................)البيانات األول إىل الثالث(                الصندوق االستئماين للضحايا -٣ ٣٩٨
 ــــــــــــ

 .ICC-ASP/5/3      سبق صدورها بوصفها الوثيقة             * 
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 خطاب اإلحالة
 

 ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠      
 

 من النظام املايل، أتشر ف بأن أقد م البيانات املالية للصندوق االستئماين ١-١١وفقا للقاعدة 
 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١للضحايا عن الفترة املالية من 

 
 

 برونو كاتاال) التوقيع(       
 املسج ـل        

 
 
 

 سري جون بورن
 املراقب واملراجع العام

 املكتب الوطين ملراجعة احلسابات
157-197 Buckingham Palace Road 

Victoria 
London SW1W 9SP 

 اململكة املتحدة

 

 



ICC-ASP/5/32 
 

386 

 البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون الثاين٣١هية يف عن السنة املنت

 رأي مراجع احلسابات

 .إىل جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا ومجعية الدول األطراف

قمـت مبراجعة البيانات املالية املرفقة للصندوق االستئماين للضحايا يف احملكمة اجلنائية الدولية             قمـت مبراجعة البيانات املالية املرفقة للصندوق االستئماين للضحايا يف احملكمة اجلنائية الدولية             
، وهذه البيانات تتألف من البيانات من       ، وهذه البيانات تتألف من البيانات من       ٢٠٠٥٢٠٠٥يسمرب  يسمرب  دد// كانون األول   كانون األول  ٣١٣١عن الفترة املالية املنتهية يف      عن الفترة املالية املنتهية يف      

 ..األول إىل الثالث واملالحظات الداعمةاألول إىل الثالث واملالحظات الداعمة
 توزيع املسؤوليات

تـندرج هذه البيانات املالية حتت مسؤولية مسجل احملكمة اجلنائية الدولية على النحو احملد د يف    تـندرج هذه البيانات املالية حتت مسؤولية مسجل احملكمة اجلنائية الدولية على النحو احملّدد يف    
قا ملعايري احملاسبة يف منظومة     قا ملعايري احملاسبة يف منظومة     ، ومت إعدادها وف   ، ومت إعدادها وف   ICC-ASP/1/Res.6، املرجع   ، املرجع   ٦٦ من مرفق القرار      من مرفق القرار     ٥٥الفقرة  الفقرة  

وتتمثل مسؤولييت يف التعبري عن رأيي بشأن هذه البيانات املالية استنادا إىل املراجعة اليت              وتتمثل مسؤولييت يف التعبري عن رأيي بشأن هذه البيانات املالية استنادا إىل املراجعة اليت              . . األمم املتحدة األمم املتحدة 
 ..قمت هباقمت هبا

 أساس الرأي
قمـت هبـذه املـراجعة وفقا للمعايري املوحدة ملراجعة احلسابات لفريق املراجعني اخلارجيني              قمـت هبـذه املـراجعة وفقا للمعايري املوحدة ملراجعة احلسابات لفريق املراجعني اخلارجيني              

 والوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومبا يتطابق مع املعايري            والوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومبا يتطابق مع املعايري           حلسـابات األمم املتحدة   حلسـابات األمم املتحدة   
وتقتضي هذه املعايري أن أقوم بتخطيط وأداء املراجعة وصوال إىل تأكيد   وتقتضي هذه املعايري أن أقوم بتخطيط وأداء املراجعة وصوال إىل تأكيد   . . الدولـية ملـراجعة احلسابات    الدولـية ملـراجعة احلسابات    

وتشمل أية عملية مراجعة القيام على أساس       وتشمل أية عملية مراجعة القيام على أساس       . . معقـول بـأن البيانات املالية ختلو من أي خطأ مادي          معقـول بـأن البيانات املالية ختلو من أي خطأ مادي          
تباري، ووفقا ملا يعتربه مراجع احلسابات ضروريا يف الظروف املعنية، بفحص األدلة اليت تؤيد املبالغ               تباري، ووفقا ملا يعتربه مراجع احلسابات ضروريا يف الظروف املعنية، بفحص األدلة اليت تؤيد املبالغ               اخاخ

وتشمل عملية املراجعة أيضا تقييم مبادئ احملاسبة املستعملة        وتشمل عملية املراجعة أيضا تقييم مبادئ احملاسبة املستعملة        . . والكشـوفات الواردة يف البيانات املالية     والكشـوفات الواردة يف البيانات املالية     
وأعتقد أن مراجعيت وأعتقد أن مراجعيت . . نات املاليةنات املاليةوالتقديرات اهلامة الصادرة عن املسجل وكذلك تقييم العرض العام للبياوالتقديرات اهلامة الصادرة عن املسجل وكذلك تقييم العرض العام للبيا

 ..تتيح أساسا معقوال يقوم عليه الرأي املتعلق باملراجعةتتيح أساسا معقوال يقوم عليه الرأي املتعلق باملراجعة
 الرأي

  ٣١٣١أرى أن هذه البيانات املالية تعرض بصورة صحيحة املوقف املايل، من كل جوانبه املادية، حىت أرى أن هذه البيانات املالية تعرض بصورة صحيحة املوقف املايل، من كل جوانبه املادية، حىت  
 هذا التاريخ وفقا     هذا التاريخ وفقا     ونتائج العمليات والتدفقات املالية للفترة املنتهية يف        ونتائج العمليات والتدفقات املالية للفترة املنتهية يف       ٢٠٠٥٢٠٠٥ديسمرب  ديسمرب  //كـانون األول  كـانون األول  

 .. املرفقة بالبيانات املالية املرفقة بالبيانات املالية٢٢لسياسات احملاسبة املعلنة للمحكمة اجلنائية الدولية املعروضة يف املالحظة لسياسات احملاسبة املعلنة للمحكمة اجلنائية الدولية املعروضة يف املالحظة 
وباإلضـافة إىل ذلك، فإين أرى أن معامالت الصندوق االستئماين للضحايا اليت اختربهتا يف إطار               وباإلضـافة إىل ذلك، فإين أرى أن معامالت الصندوق االستئماين للضحايا اليت اختربهتا يف إطار                

ملايل والسند التشريعي اللذين حيكمان تلك      ملايل والسند التشريعي اللذين حيكمان تلك      املـراجعة متـت مـن مجيع جوانبها اهلامة وفقا للنظام ا           املـراجعة متـت مـن مجيع جوانبها اهلامة وفقا للنظام ا           
 ..املعامالتاملعامالت

 من النظام املايل، بإصدار تقرير مفص ل وسر ي عن عملية املراجعة    من النظام املايل، بإصدار تقرير مفّصل وسّري عن عملية املراجعة   ١٢١٢وقمـت أيضا، وفقا للمادة      وقمـت أيضا، وفقا للمادة       
 ..اليت قمت هبااليت قمت هبا

 سري جون بورن) التوقيع(
 املفت ش واملراجع العام
 اململكة املتحدة

 مراجع احلسابات اخلارجي
 

 ٢٠٠٦يه يول/ متوز٢٥لندن، 
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 ٢٠٠٥تقرير املراجع اخلارجي للحسابات لسنة 

 احملكمة اجلنائية الدولية
 الصندوق االستئماين للضحايا

 
 احملتويات

  الفقرات
 ملخص تنفيذي ٧-١
 استنتاجات التقرير املفصلة ١٨-٨

 النتائج املالية 
  النتائج املالية-       
 ٢٠٠٤ التقدم احملرز بصدد توصيات عام -       
 تقدير وامتنان ١٩

 نطاق وهنج مراجعة احلسابات املرفق األول
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 ملخص تنفيذي

 :يلخص هذا القسم من التقرير ما يلي 

 . رأي مراجعة ال متحفظ�النتائج الشاملة للمراجعة  •

 .النتائج املالية •

 .التقدم احملرز بصدد توصيات السنوات السابقة •

 النتائج الشاملة للمراجعة

اجعة البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا طبقا للنظام املايل ووفقا للمعايري املوحدة ملراجعة قمنا مبر -١
احلسابات لفريق املراجعني اخلارجيني حلسابات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة والوكالة الدولة للطاقة الذرية 

 . وللمعايري الدولية ملراجعة احلسابات

عة للحسابات مل تكشف عن أي جانب من جوانب الضعف أو اخلطإ اليت نرى أهنا تنال وهذه املراج -٢
من دقة ومشولية وصحة البيانات املالية ككل وقد أبديت رأي مراجعة المتحفظ بشأن البيانات املالية للصندوق 

 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١عن السنة املنتهية يف 

ئة عن عملية املراجعة يف امللخص أدناه ويف القسم من هذا التقرير وترد املالحظات والتوصيات الناش -٣
 .املعنون استنتاجات التقرير املفص لة

 االستنتاجات والتوصيات الرئيسية

 النتائج املالية

 ونتيجة لألرصدة النقدية احملتازة ٢٠٠٥ يورو يف عام ١ ٠٢٤ ٣٦٧تلقى الصندوق تربعات مبقدار  -٤
ومبا أن الصندوق مل يضطلع حىت اآلن بأي أنشطة هلا .  يورو١٤ ٦٥٤ن الفائدة فوصل إىل األوفر ازداد اإليراد م

 . يورو٦ ٠٨٦صلة بالضحايا ظلت النفقات يف مستوى متدن  جد ا  قدره 

 التقدم احملرز بصدد توصيات السنوات السابقة

ة على اإليرادات املتأتية من ، نواحي الضعف يف ممارسة الرقاب٢٠٠٤ و ٢٠٠٣الحظنا، يف تقريرينا لعامي  -٥
 أعطانا الدليل الكايف على أن للصندوق مستوى مالئما من ٢٠٠٥وفحصنا هلذه اإليرادات يف عام . التربعات

الرقابة الداخلية على اإليرادات املتأتية من التربعات وأن هذه اإليرادات مبينة طبيعتها بيانا  سليما  وأن اجلهات 
 .بكل وضوحاملتربعة حمد دة هويتها 

وفيما يتعلق باإلطار التنظيمي، للصندوق اآلن نظام مايل وافقت عليه مجعية الدول األطراف يف كانون  -٦
باإلضافة إىل ذلك، يسعى الصندوق اآلن إىل إنشاء أمانة مسؤولة عن إدارة أنشطته بدعم . ٢٠٠٥ديسمرب /األول

 .من مسجل احملكمة اجلنائية الدولية
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 وسيظل مسؤوال عن تعيني ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ارة بتعيني املراجع اخلارجي للحسابات لعامي وقام جملس اإلد -٧
 .املراجع اخلارجي للحسابات بالنسبة لألعوام املقبلة

 استنتاجات التقرير املفص لة

 :يلخص هذا القسم من التقرير ما يلي 

 .النتائج املالية •

 .التقدم املرحز بصدد توصيات السنوات السابقة •

 ملاليةالنتائج ا

، حيث بلغ جممـوع التربعـات مقـدار  ٢٠٠٥منت املوارد الداخلة للصندوق منو ا كبريا  أثناء عام  -٨
 ١٤ ٦٥٤كما ازداد اإليراد من الفوائد فبلغ .  يورو يف السنة السابقة٢٣٤ ٣١٨ يورو مقارنة مببلغ ١ ٠٢٤ ٣٦٧
 يورو ناشئة عن إعادة حتديد قيم ١ ٩٧٩ار باإلضافة إىل ذلك، أبلغ الصندوق عن إيرادات أخرى مبقد. يورو

، ويشمل ٢٠٠٤ يورو يف عام ٣ ٢٩٤ يورو مقارنة مببلغ ٦ ٠٨٦ومتثل جمموع النفقات عن السنة يف . العمالت
 . كما يشمل الرسوم املصرفية٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ذلك املبلغ الرسوم املتعلقة مبراجعة احلسابات عن سنيت 

 يورو يف عام ١ ٢٨٣ ٦٦١ إىل ٢٠٠٤ يورو يف عام ٢٤٨ ٧٤٧ وزاد الرصيد الشامل للصندوق من -٩
 .وتعود هذه الزيادة بصورة مباشرة إىل الزيادة يف التربعات. ٢٠٠٥

ومع الزيادات اليت يشهدها الصندوق، نواصل حض  مديري الصندوق على إعادة النظر يف الترتيبات  -١٠
 والتقييم املنتظمني للعوائد على موجودات الصندوق مث إن الرصد. االستثمارية املستخدمة لكفالة أفيد عائد

 .سيضمنان حتقيق أفضل القيم ويؤمنان اإلدارة السليمة للمخاطر االستثمارية

 :١التوصية 

نوصي بإبقاء االستثمارات النقدية للصندوق قيد االستعراض املباشر وباإلدارة الناجعة للمخاطر  
 .االستثمارية
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 ت السنوات السابقةالتقدم احملرز بصدد توصيا

 اإليراد املترب ع به

. الحظنا يف تقاريرنا السابقة أنه مل يكن بوسع الصندوق أن حيدد على الوجه الصحيح مصدر التربعات -١١
وقد واصل الصندوق تطوير هياكله اإلدارية واستعرضنا أدوات املراقبة الداخلية القائمة اخلاصة بالتربعات واقتنعنا 

واستعرضنا كذلك الترتيبات القائمة . ٢٠٠٥بة هذه أدت وظيفتها على النحو الفع ال يف عام بأن أدوات املراق
املتعلقة بتلقي املسامهات وإجراءات التسوية املصرفية، فتبي ن لنا أن هذه الترتيبات فعالة وأن عمليات التسوية املصرفية 

 .أهنيت يف املوعد احملدد هلا

 امللتزم هبا اليت سد دها املتربعون يف وقت الحق وهبات مبقدار أصغر واردة وتنطوي التربعات على املبالغ -١٢
وأكدنا أن عملية التسوية املصرفية تؤدي وظيفتها على النحو الصحيح وهي تتمثل يف تعيني . من أفراد خواص 

وحنن على قناعة . در بتقدميهامصدر اهلبات املقدمة من أصحاهبا واملقارنة بني املبالغ املتلقاة واملبالغ اليت تعهدت املصا
 .بأن احتمال بقاء بعض اهلبات جمهولة املصدر احتمال غري وارد

 اإلطار التنظيمي

ويسودنا .  أبرزنا حاجة الصندوق إىل أن يضع نظاما ماليا حيظى باملوافقة٢٠٠٤يف تقريرنا عن عام  -١٣
 ليقوم الصندوق بتنفيذه يف كانون االرتياح أن نالحظ بأن مجعية الدول األطراف أقر ت مشروع النظام

-ICCوقد وافقت مجعية الدول األطراف على نظام الصندوق االستئماين مبوجب القرار . ٢٠٠٥ديسمرب /األول

ASP/4/Res.3الذي يوفر للصندوق إطارا لتنظيم أنشطته املالية وهذا تطو ر حمل  ترحيب . 

لوضوح الذي يكتنف أمر املساءلة والترتيبات اإلدارية والحظنا يف تقريرنا السابق أيضا االفتقار إىل ا -١٤
أنشأ أمانة   الذيICC-ASP/3/Res.7، اعتمدت مجعية الدول األطراف القرار ٢٠٠٤ويف عام . اخلاص ة بالصندوق

، طلب جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا من مسج ل ٢٠٠٥ويف عام . الصندوق االستئماين للضحايا
وقد أنشئت وظائف لألمانة اشتملت على موظف جلمع .  يف عملية توظيف أفراد مالك األمانةاحملكمة أن يشرع

 .األموال وموظف قانوين وموظف إداري

. وأ نشئت األمانة بقصد توفري املساعدة لسري عمل جملس اإلدارة على الوجه السليم حني اضطالعه مبهام ه -١٥
وتؤدي األمانة وظائفها يف . ٢٠٠٥ن امليزانية العادية للمحكمة لعام وقررت مجعية الدول األطراف متويل األمانة م

ظل السلطة الكاملة جمللس اإلدارة بصدد املسائل املتعلقة بأنشطتها على أن هذه األمانة، شأهنا كشأن مالكها، 
اجمللس وللمسجل أن يقدم ما يلزم من مساعدة لكي يؤدي كل من .  بقلم احملكمة� لألغراض اإلدارية -ملحقة 

 .واألمانة مهامهما على الوجه الصحيح

، وضع الصندوق االستئماين للضحايا يف االعتبار احتمال ازدياد النشاط يف ٢٠٠٦وبالنسبة مليزانية عام  -١٦
وهذا يشمل الوظائف الوارد . نطاق الصندوق ومتت الزيادة يف مستويات التوظيف املقترحة إىل مخس وظائف
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إىل أخصائي يف تكنولوجيا املعلومات ومدير تنفيذي يشرف على الصندوق االستئماين ذكرها أعاله باإلضافة 
 .للضحايا ككل  ويوجه أعماله وينسقها مبا يؤمن قيام األمانة بتحقيق أهداف الصندوق والوفاء مبتطلباته

. املساءلةوقد أحرز الصندوق على تقد م كبري يف جمال وضع نظام مايل وتوضيح الترتيبات املتعلقة ب -١٧
 .وسوف نبقي هذه الترتيبات قيد االستعراض مع تطو ر أنشطة الصندوق

 تعيني مراجعني خارجيني

، أن جملس اإلدارة مل يعي ن رمسيا مراجعا  خارجيا  حلسابات ٢٠٠٤ و٢٠٠٣الحظنا، يف تقريرينا لعامي  -١٨
ايا بناء على طلب رئيس جملس اإلدارة وقد قمنا فيما مضى مبراجعة حسابات الصندوق االستئماين للضح. الصندوق

ويف عام . يف إطار الوالية املنوطة بنا بوصفنا مراجعني خارجيني للحسابات بالنسبة للمحكمة اجلنائية الدولية
 .٢٠٠٦ والسنة ٢٠٠٥ قام جملس اإلدارة رمسيا بتعيني مراجع خارجي للحسابات للسنة ٢٠٠٥

 تقدير وامتنان  

 حظينا به من مساعدة وتعاون من طرف الصندوق االستئماين للضحايا التابع نعب ر عن االمتنان ملا -١٩
 .للمحكمة اجلنائية الدولية، خاص ة من املسجل واملوظفني العاملني معه أثناء قيامنا بعملية مراجعة احلسابات

 

 السريجون بورن) التوقيع         (
 املراقب واملراجع العام للحسابات، اململكة املتحدة

      املراجع اخلارجي للحسابات   
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 املرفق األول

 نطاق وهنج مراجعة احلسابات

 نطاق مراجعة احلسابات وأهدافها

إن الغرض األساسي من مراجعة احلسابات املالية هو متكني املراجع اخلارجي للحسابات من اخللوص إىل  
 قد أ نفقت يف األغراض اليت و وفق عليها ٢٠٠٥ رأي بشأن ما إذا كانت املصروفات الواردة يف البيانات املالية لعام

من طرف مجعية الدول األطراف وجملس إدارة الصندوق؛ وما إذا كانت اإليرادات واملصروفات قد ص ن فت 
التصنيف السليم وس ج لت وفقا للنظام املايل للمحكمة، بقدر ما نراه منطبقا من هذا النظام على الصندوق، وما إذا 

 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١املالية تعكس بدقة املوقف املايل يف تاريخ كانت البيانات 

 معايري مراجعة احلسابات

وقمنا بعملية مراجعة حسابات الصندوق االستئماين للضحايا التابع للمحكمة اجلنائية الدولية وفقا ملعايري  
عايري تقتضي منا أن نقوم بتخطيط وإعداد وهذه امل. مراجعة احلسابات الدولية الصادرة عن جملس مراجعي احلسابات

ومسج ل احملكمة مسؤول عن . املراجعة وصوال إىل تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية ختلو من أي  خطإ مادي
إعداد البيانات املالية وحنن مسؤولون عن إبداء رأي فيها، مستندين يف ذلك إىل ما يتكشف من األدلة أثناء عملية 

 .اباتمراجعة احلس

 هنج مراجعة احلسابات 

أ جري الفحص على أساس اختباري، حيث خضعت مجيع جماالت البيانات املالية الختبار موضوعي  
ونضطلع كذلك باختبار أدوات الرقابة الداخلية الرئيسية اليت تطبقها احملكمة ويطبقها . للمعامالت املسجلة

وأخريا قمنا بفحص لنتأك د من تعبري البيانات املالية تعبريا . ناالصندوق بغرض التوصل إىل الرأي الصادر عن مراجعت
 .دقيقا عن سجالت احملاسبة يف الصندوق ومن عرضها بطريقة صحيحة

ومشل هذا الفحص ألغراض املراجعة استعراضا عاما إىل جانب االختبارات املطلوبة يف سجالت احملاسبة  
وهتدف إجراءات املراجعة اليت نقوم هبا . ريا يف هذه الظروفواألدلة الداعمة األخرى حسب ما اعتربناه ضرو

وتبعا لذلك، فإن العمل مل يشمل استعراضا مفصال لكل . أساسا إىل تشكيل رأي عن البيانات املالية للصندوق
نتائج بيانا جوانب ميزانية الصندوق وملا يتوخاه من نظم املعلومات املالية وأدوات الرقابة الداخلية وال ينبغي اعتبار ال

 .شامال بشأهنا
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 نتيجة مراجعة احلسابات

هذا، ومل تؤثر أي  من املسائل . يتضمن تقريرنا مالحظات وتوصيات املقصود منها إفادة أمانة الصندوق 
هذه تأثريا ماديا على رأي املراجعة الذي أبديناه بشأن البيانات املالية عن السنة املعنية، وبالرغم من املالحظات 

واردة يف هذا التقرير، فإن عملية الفحص اليت قمنا هبا مل تكشف عن أي جانب من جوانب الضعف أو اخلطأ ال
وبناء عليه، أبدينا رأي مراجعة . املمكن اعتباره ميس  مساسا ماديا بدقة ومشولية وصحة البيانات املالية ككل 

 .المتحفظ بشأن البيانات املالية للصندوق
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 البيان األول

 وق االستئماين للضحاياالصند
 بيان اإليرادات والنفقات والتغي ر يف األرصدة املالية

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١للفترة املنتهية يف 
 )باليورو(

 
  ٢٠٠٥ رقم املالحظة ٢٠٠٤

 اإليرادات   

 التربعات ١ ٠٢٤ ٣٦٧ ٤-٣ ٢٣٤ ٣١٨
 إيرادات الفائدة املصرفية ١٤ ٥٦٤  ٥٥٥

 متنوعة/ أخرىإيرادات ١ ٩٧٩  -
 جمموع اإليرادات ١ ٠٤١ ٠٠٠  ٢٣٤ ٨٧٣

 النفقات   

 النفقات ٣ ٠٨٦ ٥-٣ ٣ ٢٩٤
 النفقات غري املصفاة ٣ ٠٠٠ ٥-٣ 

 جمموع النفقات ٦ ٠٨٦  ٣ ٢٩٤
 اإليرادات عن النفقات) نقص/(زيادة ١ ٠٣٤ ٩١٤  ٢٣١ ٥٧٩
 أرصدة الصندوق يف بداية الفترة املالية  ٢٤٨ ٧٤٧  ١٧ ١٦٨
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١أرصدة الصندوق يف  ١ ٢٨٣ ٦٦١  ٢٤٨ ٧٤٧

    
 

 )ماريان كاشو(توقيع 
 .....................................املديرة املالية
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 البيان الثاين

 الصندوق االستئماين للضحايا
 بيان األصول واخلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق

 ٢٠٠٥ديسمرب /ل كانون األو٣١يف 
 )باليورو(

 
 رقم ٢٠٠٤

 املالحظة
٢٠٠٥  

 األصول   

 الودائع النقدية والودائع ألجل ١ ٢٨٤ ٢٦٣  ٢٣١ ٨١٤
 األرصدة بني الصناديق قيد التحصيل -  ١٦ ٤٠٦
 احلسابات األخرى قيد التحصيل ٥ ٣٩٨ ٦-٣ ٥٢٧
 جمموع األصول ١ ٢٨٩ ٦٦١  ٢٤٨ ٧٤٧

 اخلصوم   
 زامات غري املصفاةااللت ٣ ٠٠٠  -
 األرصدة املستحق ة بني الصناديق ٣ ٠٠٠ ٧-٣ -
 جمموع اخلصوم ٦ ٠٠٠  -

 األرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق   
 الفائض التراكمي  ١ ٢٨٣ ٦٦١  ٢٤٨ ٧٤٧
 جمموع األرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق ١ ٢٨٣ ٦٦١  ٢٤٨ ٧٤٧

     
 وم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوقجمموع اخلص ١ ٢٨٩ ٦٦١  ٢٤٨ ٧٤٧

 
 )ماريان كاشو(توقيع 

 املديرة املالية
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 البيان الثالث

 الصندوق االستئماين للضحايا
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١بيان التدفقات النقدية يف 

 )باليورو(
 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤  

  
 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 )البيان األول(اإليرادات عن النفقات ) نقص/(دةصايف زيا ١ ٠٣٤ ٩١٤ ٢٣١ ٥٧٩
 األرصدة املستحقة بني الصناديق) نقص/(زيادة ١٦ ٤٠٦ )١١ ٩٨٢(
 احلسابات األخرى قيد التحصيل) نقص)/(زيادة( )٤ ٨٧١( )٥٢٧(
 اإللتزامات غري املصفاة) نقص/(زيادة ٣ ٠٠٠ -
 احلسابات املستحقة بني الصناديق) نقص/(زيادة ٣ ٠٠٠ -
 إيرادات الفائدة املصرفية: خمصوما منها )١٤ ٦٥٤( )٥٥٥(

 الصايف النقدي من األنشطة التشغيلية ١ ٠٣٧ ٧٩٥ ٢١٨ ٥١٥
  

 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل

 إيرادات الفائدة املصرفية: مضافا  إليها ١٤ ٦٥٤ ٥٥٥
 ثمار والتمويلصايف التدفقات النقدية من أنشطة االست ١٤ ٦٥٤ ٥٥٥

 

- 

 

- 

 التدفقات النقدية من مصادر أخرى

 ) النقص/(صايف الزيادة
 الصايف النقدي من مصادر أخرى - 

٢١٩ ٠٧٠ 
١٢ ٧٤٤ 

١ ٠٥٢ ٤٤٩ 
٢٣١ ٨١٤ 

 الودائع النقدية والودائع ألجل) نقص/(صايف زيادة
 الودائع النقدية والودائع ألجل يف بداية الفترة

 )البيان الثاين (٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١ائع النقدية والودائع ألجل يف الود ١ ٢٨٤ ٢٦٣ ٢٣١ ٨١٤
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 مالحظات ملحقة بالبيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا

 الصندوق االستئماين للضحايا وأهدافه -١

أنشـأت مجعية الدول األطـراف الصنـدوق االستئـماين للضحايــا، مبوجــب  ١-١
لصاحل ضحايا اجلرائم املشمولة باختصاص احملكمة اجلنائية الدولية وأسر ) ICC-ASP/1/Res.6(قرارها 

، جملس إدارة مسؤوال عن ٦كما أنشأت مجعية الدول األطراف، يف إطار مرفق القرار . هؤالء الضحايا
 .إدارة الصندوق االستئماين

 موجز السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املالية -٢

مسك حسابـات الصنـدوق االستئماين للضحايـا وفقا للنظام املايل والقواعد املالية جيري  ١-٢
، ولذلك تتفق حسابات )ICC-ASP/1/Res.6(للمحكمة اجلنائية الدولية وملا هو وارد يف مرفق القرار 

ات هي وهذه املالحظ. الصندوق االستئماين للضحايا حاليا مع معايري احملاسبة يف منظومة األمم املتحدة
 .جزء ال يتجزأ من البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا

 جيري حماسبة الصندوق االستئماين للضحايا على أساس احملاسبة اخلاصة بكل :حماسبة الصندوق ٢-٢
 .صندوق

ر ر قوام الفترة املالية للصندوق االستئماين للضحايا سنة تقوميية واحدة، ما مل تق: الفترة املالية ٣-٢
 .مجعية الدول األطراف خالف ذلك

تعد  احلسابات استنادا  إىل أساس التكاليف التارخيية وال جيري : أساس التكاليف التارخيية ٤-٢
 .تعديلها لتعكس آثار تغري أسعار السلع واخلدمات

ويتم  حتويل سجالت .  تعرض حسابات الصندوق االستئماين للضحايا باليورو:عملة احلسابات ٥-٢
اسبة املوضوعة بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي لألمم املتحدة يف تاريخ البيان احمل

ويتم  حتويل املعامالت اجلارية بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي لألمم . املايل
 .املتحدة السائد يف تاريخ املعاملة

 :تئماين للضحايا من خالل ما يلي يتم  متويل الصندوق االس:التمويل ٦-٢

تربعات احلكومات واملنظمات الدولية واألفراد، والشركات والكيانات األخرى،  )أ(
 وفقا للمعايري ذات الصلة اليت اعتمدهتا مجعية الدول األطراف؛
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األموال وغريها من املمتلكات اليت يتم  حتصيلها عن طريق الغرامات أو املصادرة واليت  )ب(
إىل الصندوق االستئماين للضحايا إذا أمرت بذلك احملكمة اجلنائية الدولية عمال  حتو ل 

  من نظام روما األساسي؛٧٩ من املادة ٢بالفقرة 

املوارد احملص لة عن طريق التربعات املقد مة جلرب األضرار، إذا أمرت بذلك احملكمة  )ج(
 ية وقواعد اإلثبات؛ من القواعد اإلجرائ٩٨اجلنائية الدولية عمال بالقاعدة 

 .املوارد اليت قد تقرر مجعية الدول األطراف ختصيصها هلذا الغرض )د(

ذ تسج ل التربعات بوصفها إيرادات استنادا  إىل التزام مكتوب بدفع مسامهات نقدية :اإليرادات ٧-٢
سبة هلذه األموال يتم  تسجيل وبالن. أثناء السنة املالية اجلارية، باستثناء التربعات اليت ال يسبقها تعه د بالدفع

 .اإليرادات عند تلقي التربعات فعال من املتربعني

 وهي تشمل األموال املودعة يف احلسابات املصرفية والودائع الودائع النقدية والودائع ألجل ٨-٢
 .ألجل واحلسابات حتت الطلب اليت تترتب عليها فوائد مصرفية

 )نات األول إىل الثالثالبيا(الصندوق االستئماين للضحايا  -٣

اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصندوق أثناء الفترة البيان األول يعرض  ١-٣
ويشمل حساب زيادة اإليرادات عن النفقات خالل الفترة اجلارية وتعديالت ما قبل الفترة يف . املالية

 .اإليرادات أو النفقات

 كانون ١صول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصندوق يف  األالبيان الثاينويعرض  ٢-٣
 .٢٠٠٥ديسمرب /األول

 هو ملخ ص للتدفق النقدي ومت  إعداده باستعمال األسلوب غري املباشر للمعيار البيان الثالثو ٣-٣
 .احملاسيب الدويل السابع

 ذلك من ورد من التربعات املقد مة من احلكومات واألفراد واملنظمات وغري: التربعات ٤-٣
 . يورو١ ٠٢٤ ٣٦٧الكيانات ما جمموعه 

 يورو ٣ ٠٨٦ يورو من النفقات على مصاريف مقدارها ٦ ٠٨٦ ينطوي ما جمموعه النفقات ٥-٣
 . يورو٣ ٠٠٠والتزامات مستحقة مببلغ 

 يورو ومتثل فائدة مكتسبة ولكنها مل تسد د حىت ٥ ٣٩٨ مببلغ األرصدة املستحقة بني الصناديق ٦-٣
 .ديسمرب / كانون األول٣١تاريخ 
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 وهي متثل مبلغا مستحقا للصندوق العام للمحكمة اجلنائية األرصدة املستحقة بني الصناديق ٧-٣
 .الدولية

، قررت ICC-ASP/1/Res.6 بالقرار ٦يف املرفق : املسامهات املقدمة من احملكمة اجلنائية الدولية ٨-٣
وال عن توفري ما تدعو احلاجة إليه من مساعدة لسري  مجعية الدول األطراف أن يكون مسجل احملكمة مسؤ

عمل جملس إدارة الصندوق على النحو السليم أثناء اضطالع اجمللس مبهامه، وأن يشارك املسجل أيضا يف 
وجمموع تكاليف املوظفني اليت تتكبدها احملكمة ألجل تقدمي . اجتماعات جملس اإلدارة بصفته مستشارا

جتماعاته، فضال عن إدارة الصندوق ذاته أثناء الفترة املالية، يقـد ر مببلـغ الدعم اإلداري للمجلس وال
 . يورو١٠٤ ٦٥٠

 
 


