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  اجلزء األول

  الوقائع
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  مقدمة  -ألف
يف نظام روما األساسي ") اجلمعية"ب                  ي شار إليها أدناه (وفقا للمقرر الذي اختذته مجعية الدول األطراف   -١

عقدت اجلمعية دورا  ،)١(٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠للمحكمة اجلنائية الدولية يف جلستها السادسة، املعقودة يف 
  .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٨بعة يف مدينة الهاي يف الفترة املمتدة من الرا

 دعا رئيس اجلمعية كافة الدول األطراف يف نظام روما األساسي إىل ،)٢(وطبقا للنظام الداخلي للجمعية  -٢
لدول األخرى اليت وقعت على النظام                                          كما د عيت إىل املشاركة يف الدورة بصفة مراقب ا. املشاركة يف الدورة

  .األساسي أو على الوثيقة اخلتامية

 من النظام الداخلي للجمعية، وجهت كذلك دعوات للمشاركة يف الدورة بصفة ٩٢ووفقا للمادة   -٣
مراقب إىل ممثلي املنظمات احلكومية الدولية وسائر الكيانات اليت تلقت دعوة دائمة من اجلمعية العامة عمال 

                                وسائر اهليئات الدولية اليت د عيت اإلقليمية فضال عن ممثلي املنظمات احلكومية الدولية )٣(اراا ذات الصلةبقر
 –يونيه /روما، حزيران(حلضور مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية 

  .                                               محكمة اجلنائية الدولية أو اليت ت دعى من قبل اجلمعيةأو املعتمدة لدى اللجنة التحضريية لل) ١٩٩٨يوليه /متوز

 من النظام الداخلي، حضرت وشاركت يف أعمال اجلمعية ٩٣وفضال عن ذلك، وعمال باملادة   -٤
املنظمات غري احلكومية املدعوة إىل مؤمتر روما، واملسجلة لدى اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية أو اليت 

استشاري لدى الس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة واليت تتصل أنشطتها بأنشطة تتمتع مبركز 
  .)٤(احملكمة أو اليت دعتها مجعية الدول األطراف

بابوا غينيا :                                                                 من النظام الداخلي، د عيت الدول التالية إىل حضور أعمال اجلمعية وهي٩٤ووفقا للمادة   -٥
كمانستان، توفالو، تونغا، جزر كوك، مجهورية كوريا الشعبة الدميقراطية، مجهورية الو اجلديدة، باالو، بوتان، تر

الدميقراطية الشعبية، رواندا، سانت كيتس ونيفس، سوازيلند، سورينام، الصومال، غرينادا، غينيا االستوائية، 
  .، نيوي)حدةاملو-واليات(فانواتو، كرييبايت، لبنان، ملديف، موريتانيا، ميامنار، مكرونيزيا 

  .ICC-ASP/4/INF.1/Rev.1وترد قائمة الوفود املشاركة يف الدورة يف الوثيقة   -٦

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

 .٥٢ اجلزء األول، الفقرة )ICC-ASP/3/25منشورات احملكمة اجلنائية الدولية،(، ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠- ٦
رة األوىل، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدو  )٢(

اجلزء )  والتصويبE.03.V.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢ سبتمرب/ أيلول١٠- ٣نيويورك، 
  . جيم- الثاين 

 ٣٢٣٧و ) ٢٩  -  د (٣٢٠٨و ) ٢٠- د (٢٠١١و ) ٥ - د  (٤٧٧و ) ٣–د  (٢٥٣قرارات اجلمعية العامة   )٣(
 ٤٤/٦ و ٤٣/٦ و٤٢/١٠ و ٣٦/٤ و ٣٥/٣  و٣٥/٢ و ٣٣/١٨ و٣١/٣و ) ٣٠- د (٣٣٦٩و ) ٢٩- د(
 ٤٩/١  و٤٨/٢٦٥ و٤٨/٢٣٧ و ٤٨/٥ و ٤٨/٤ و ٤٨/٣  و٤٨/٢ و ٤٧/٤ و ٤٦/٨ و٤٥/٦ و
 ٥٤/٥ و ٥٣/٢١٦ و ٥٣/٦ و ٥٣/٥ و ٥٢/٦ و ٥١/٢٠٤ و ٥١/٦ و ٥١/١  و٥٠/٢ و ٤٩/٢ و
  ٥٧/٣٠ و ٥٧/٢٩  و٥٦/٩٢  و٥٦/٩١   و٥٦/٩٠ و٥٥/١٦١ و ٥٥/١٦٠ و٥٤/١٩٥ و ٥٤/١٠ و

، ٥٩/٥١، ٥٩/٥٠، ٥٩/٤٩ ٥٩/٤٨، ٥٨/٨٦، ٥٨/٨٥، ٥٨/٨٤، ٥٨/٨٣، ٥٧/٣٢ و ٥٧/٣١و 
  .٥٦/٤٧٥ومقرر اجلمعية  ٥٩/٥٣، ٥٩/٥٢

نوفمرب، أن تدعو املنظمات غري احلكومية / تشرين الثاين٢٨قررت اجلمعية ، يف جلستها األوىل املعقودة يف   )٤(
  .حامني األسبان ونقابة احملامني اجلنائية الدوليةمركز العدالة واملصاحلة، والس العام للم: التالية أمساؤها
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الذي انتخب ) كوستاريكا(وافتتح الدورة رئيس مجعية الدول األطراف السيد برونو ستانغنيو أوغريت   -٧
 وألقى السفري أدموند )٥(.جمعيةبالتزكية رئيسا للجمعية للدورات من الرابعة إىل السادسة أثناء الدورة الثالثة لل

ولنستاين، املدير العام لفرقة العمل التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية، بوزارة اخلارجية يف هولندا، كلمة ترحيب يف 
  .افتتاح الدورة

نوفمرب، األعضاء اآلخرين ملكتبها / تشرين الثاين٢٨وانتخبت اجلمعية، يف جلستها األوىل املعقودة يف   -٨
  : أصبح تشكيله، على هذا النحو، كاآليتالذي

  :الرئيس  

  )كوستاريكا(السيد برونو ستاغنيو أوغريت     

  :نائبا الرئيس  
  )النمسا(السيد اروين كوبيش     
  )جنوب أفريقيا(السيدة هلن غيوي نكيزي     

  املقررة  
  )رومانيا(السيدة ألينا أوروسان     

  : أعضاء املكتب اآلخرون  

ز، بوليفيا، بريو، مجهورية كوريا، مجهورية الكنغو الدميقراطية، الدامنرك، ، بليإستونيااألردن، 
رومانيا، ساموا، صربيا واجلبل األسود، غامبيا، فرنسا، قربص، كرواتيا، كينيا، النيجر، 

  .نيوزيلندا وهولندا

            لداخلي ع ينت  من النظام ا٢٥نوفمرب، ووفقا للمادة / تشرين الثاين٢٨ويف جلستها األوىل املعقودة يف   -٩
  :الدول التالية يف عضوية جلنة وثائق التفويض وهي

  .، باراغواي، بنن، سلوفينيا، صربيا واجلبل األسود، فرنسا، وهندوراسأيرلنداأوغندا، 

  .وقدمت األمانة خدماا إىل اجلمعية. واضطلع مدير أمانة اجلمعية، السيد ميدار رويالمريا، مبهام أمني اجلمعية  -١٠

  . من النظام الداخلي للجمعية٤٣ اجللسة األوىل، التزمت اجلمعية دقيقة صمت للصالة والتأمل وفقا للمادة ويف  -١١

  ):ICC-ASP/4/18(وأقرت اجلمعية يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل   -١٢

  .افتتاح الدورة من طرف الرئيس  -١
  .دقيقة صمت للصالة أو التأمل  -٢
  .إقرار جدول األعمال  -٣
  .الدول املتأخرة عن سداد اشتراكاا  -٤

                                                   
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي،   )٥(

  .٤٥اجلزء األول، الفقرة ) ICC-ASP/3/25منشورات احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠- ٦
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  .     ً         عضوا  يف املكتب١٨انتخاب نائبني للرئيس و  -٥
  :وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة الرابعة  -٦

  تعيني جلنة وثائق التفويض وأعضائها التسعة؛  )أ(  
  .تقرير جلنة وثائق التفويض  )ب(  

  .تنظيم األعمال  -٧
  .بتقرير عن أنشطة املكت  -٨
  .تقرير عن أنشطة احملكمة  -٩

  .النظر يف ميزانية السنة املالية الرابعة واعتمادها  -١٠
  .النظر يف تقارير مراجعي احلسابات  -١١
  .                                                  مد ة عضوية أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا  -١٢
  .تقرير جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا  -١٣
  .                    اص  املعين جبرمية العدوانتقرير الفريق العامل اخل  -١٤
  .                                         مشروع مدو نة قواعد السلوك املهين حملامي الدفاع  -١٥
  :الصندوق االستئماين للضحايا  -١٦

  مشروع النظام األساسي للصندوق االستئماين للضحايا؛  )أ(  
  .معايري إلدارة الصندوق االستئماين للضحايا  )ب(  

  . التقاعدية للقضاةنظام املعاشاتة عن اآلثار الطويلة األجل يف امليزانية النامج  -١٧
  .شروط خدمة وتعويض املدعي العام ونواب املدعي العام  -١٨
  . توجيهية بشأن املوظفني العاملني دون مقابلخطوطمشروع   -١٩
  .مكتب نيويورك لالتصال التابع للمحكمة اجلنائية الدولية  -٢٠
  .املباين الدائمة  -٢١
  .ان عقد الدورة املقبلة جلمعية الدول األطرافمقررات تتعلق مبواعيد ومك  -٢٢
  .مقررات تتعلق مبواعيد ومكان عقد الدورة املقبلة للجنة امليزانية واملالية  -٢٣
  .مسائل أخرى  -٢٤

 القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف ]ICC-ASP4/18/Add.1[وتضمنت مذكرة مقدمة من األمانة   -١٣
  .جدول األعمال املؤقت

 اجلمعية يف جلستها األوىل أيضا، على برنامج للعمل وقررت أن تلتئم يف جلسة عامة ويف ووافقت  -١٤
 ICC-ASP/1/Res.1وقام الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان املنشأ عمال بقرار اجلمعية . شكل أفرق عاملة

اجلمعية يف اجللسة الثامنة من اليت توصلت إليها  للرتيبات بعقد اجتماع وفقا ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٩املؤرخ 
 من القرار اآلنف الذكر، كان الفريق العامل ٢ ووفقا للفقرة )٦(.٢٠٠٣فرباير / شباط٧دورا األوىل املعقودة يف 

                                                   
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل   )٦(

 ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٣- ٢١فرباير و / شباط٧- ٣، نيويورك، ) الدورتان املستأنفتان األوىل والثانية(
  .٣٩ و٣٨اجلزء األول الفقرتان ) E.03V.8منشورات األمم املتحدة رقم املبيع (
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اخلاص مفتوحا على قدم من املساواة أمام كافة الدول األعضاء يف األمم املتحدة أو األعضاء يف الوكاالت 
  .دولية للطاقة الذريةاملتخصصة أو يف الوكالة ال

، وفريقا عامال معنيا ٢٠٠٦باإلضافة إىل ذلك، أنشأت اجلمعية فريقا عامال معنيا بامليزانية الربناجمية لعام   -١٥
بالصندوق االستئماين للضحايا، وفريقا عامال معنيا مبشروع مدونة قواعد السلوك املهين للمحامني، وفريقا عامال 

  .ويورك التابع للمحكمة اجلنائية الدولية، وفريقا عامال معنيا باملباين الدائمة للمحكمةمعنيا مبكتب االتصال يف ني

لرئاسة الفريق ) خلتنشتاين(وعني الرئيس، بعد مشاورات أجراها مع املكتب، السيد كريستيان ويناويسر   -١٦
لفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية لعام لرئاسة ا) آيرلندا(العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان، والسيد ريتشارد رايان 

لرئاسة الفريق العامل املعين بالصندوق االستئماين للضحايا، ) املكسيك(روبليدو -، والسيد خوان مانويل غوميز٢٠٠٦
السيد لرئاسة الفريق العامل املعين مبشروع مدونة قواعد السلوك املهين للمحامني، و) فرنسا(والسيدة ميشيل دوبروكار 

لرئاسة الفريق العامل املعين مبكتب االتصال يف نيويورك التابع للمحكمة اجلنائية الدولية، ) جنوب أفريقا(سيفو ماكنغو 
  .لرئاسة الفريق العامل املعين باملباين الدائمة للمحكمة) الربازيل(والسيد جيلربتو فارنيي سابويا 

  . روما األساسينظامليكون جهة االتصال املعنية باستعراض ) ويجالنر(وعينت اجلمعية أيضا السيد رولف فيفي   -١٧

ديسمرب، ألقيت / كانون األول٣نوفمرب و/ تشرين الثاين٢٨ويف اجللستني األوىل والرابعة، املعقودتني يف   -١٨
لندا، بريو، األرجنتني، أفغانستان، إكوادور، أملانيا، أوغندا، الربازيل، بو: بيانات أدىل ا ممثلو الدول التالية

ترينيداد وتوباغو، مجهورية كوريا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، ساموا، 
كوبا، كولومبيا، كينيا، ليختنشتاين، ) باسم كندا وأستراليا ونيوزيلندا(سويسرا، سرياليون، فرنسا، فنلندا، كندا 

وأدلت نيجرييا . طانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ناميبيا، النرويج، نيجرييامالطة، املكسيك، اململكة املتحدة لربي
بيان باسم االحتاد األفريقي على حني أن اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية أدلت ببيان باسم 

ونيا اليوغسالفية السابقة االحتاد األورويب، وتبنت هذا البيان كل من آيسلندا والبوسنة واهلرسك ومجهورية مقد
كما ألقيت بيانات أدىل ا ممثلو املنظمات غري . ومجهورية مولدوفيا وصربيا واجلبل األسود وكرواتيا والنرويج

 منظمة السودان ملناهضة التعذيب، –التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية، احتاد دارفور : احلكومية التالية
  .، املبادرات النسائية من أجل العدالة بني اجلنسنياإلنساناد الدويل حلقوق مرصد حقوق اإلنسان، االحت

  النظر يف املسائل املدرجة يف جدول أعمال اجلمعية يف دورا الرابعة  -باء
  الدول املتأخرة يف سداد اشتراكاا  -١

عية مناشدته الدول ، جدد رئيس اجلم٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٨يف اجللسة األوىل، املعقودة يف   -١٩
وناشد الرئيس أيضا .                                                                         األطراف املتأخرة يف سداد اشتراكاا أن تسو ي حساباا مع احملكمة يف أقرب أوقت ممكن

  .)٧( يف الوقت املناسب٢٠٠٦كافة الدول األطراف أن تسدد اشتراكاا لعام 

                                                   
  . يف اجلزء الثالث من هذا التقريرICC-ASP/4/Res.4 من منطوق القرار ٤٧ إىل ٤٠ و١٨انظر أيضا الفقرات   )٧(
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  وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف الدورة الرابعة  -٢

، اعتمدت اجلمعية تقرير جلنة وثائق ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣ الرابعة ، املعقودة يف يف اجللسة  -٢٠
  ).انظر املرفق األول ذا التقرير(التفويض 

  التقرير املتعلق بأنشطة املكتب  -٣

، بالتقرير ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٨أحاطت اجلمعية علما، يف جلستها األوىل، املعقودة يف   -٢١
والحظ . ، عن أنشطة املكتب)األردن(الذي قدمه رئيسها املنتهية واليته، األمري زيد رعد زيد احلسني الشفوي 

نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ و٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١١الرئيس، يف تقريره، أن املكتب اجتمع يف الفترة ما بني 
 قرارات تتمشى مع التزاماا املسلم  تسع عشرة مرة بغية تقييم مدى ما أحرزته احملكمة من تقدم والختاذ٢٠٠٥

    ICC-ASP/3/Res.8                                    وبي ن الرئيس أن املكتب أنشأ، عمال بالقرار . ا واستعراض القضايا اليت أناطتها ا اجلمعية
، فريقني عاملني غري رمسيني متساويني أحدمها يتخذ من الهاي مركزا له ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١وبتاريخ 

  ُ                                                                             وط لب من الفريق العامل التابع للمكتب يف نيويورك أن ينظر يف القضايا املتصلة بالعالقة . وركواآلخر مركزه نيوي
) مبا يف ذلك مسألة إنشاء مكتب لالتصال تابع للمحكمة اجلنائية الدولية يف األمم املتحدة(مع األمم املتحدة 

ودعا . ستحقة عليها للمحكمةومشروع نظام الصندوق االستئماين للضحايا ومتأخرات الدول األطراف امل
                                       املباين الدائمة للمحكمة؛ قضايا ختص  الدولة : املكتب الفريق العامل يف الهاي إىل النظر يف القضايا التايل ذكرها

  .املضيفة مبا يف ذلك اتفاق املقر حيثما تكون له عالقة باجلمعية ومشروع مدونة قواعد السلوك املهين للمحامني

                             ُ                                               قضايا اخلاصة بالدولة املضيفة، أ بلغ املكتب بأن مفاوضات ما زالت جارية وأنه مل يتم  وفيما يتعلق بال  -٢٢
عالوة على ذلك، عمد املكتب إىل تقدمي عدد من . التوصل حىت اآلن إىل اتفاق ائي بشأن بعض القضايا العالقة

ن تدعو احملكمة إىل تقدمي مقترحات ورأى املكتب أن من املالئم بالنسبة للجمعية أ. التوصيات احملددة إىل اجلمعية
وأوصى املكتب بأن تعتمد . ١١٢املادة  من ٤للرقابة، كما هو متوخى يف الفقرة  بشأن إنشاء سلطة مستقلة

اجلمعية آلية يتم مبوجبها تفويض املكتب بشغل الشواغر يف اهليئات الفرعية للجمعية، ويتوىل بالنيابة عنها إجراء 
وأخريا، .                                                                 الذي ي نتخب على هذا النحو الشاغر طيلة املدة املتبقية من والية سلفهاالنتخابات وميأل الشخص

استحسن املكتب فكرة صياغة مبادئ توجيهية تتعلق بتقدمي الوثائق وتوجيهات حتريرية خبصوص الوثائق ذات 
  .الصلة باجلمعية

  قرير عن أنشطة احملكمةت  -٤

، إىل بيانات أدىل ا ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ودة يف استمعت اجلمعية، يف جلستها األوىل املعق  -٢٣
وأحاطت .  أوكامبو، املدعي العام للمحكمة-القاضي فيليب كريش، رئيس احملكمة، والسيد لويس مورينو

  .(ICC-ASP/4/16)اجلمعية علما، يف اجللسة نفسها، بتقرير احملكمة اجلنائية الدولية املقدم إىل اجلمعية 

   ميزانية السنة املالية الرابعة واعتمادهاالنظر يف  -٥

 على أساس املشروع املقترح ٢٠٠٦نظرت اجلمعية، من خالل فريقها العامل، يف امليزانية الربناجمية لعام   -٢٤
  .املقدم من املسجل وتقارير جلنة امليزانية واملالية وتقارير املراجع اخلارجي للحسابات

، يف امليزانية الربناجمية ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣ابعة، املعقودة يف ونظرت اجلمعية، يف جلستها الر  -٢٥
  ).أنظر اجلزء الثاين من هذا التقرير( واعتمدا بتوافق اآلراء ٢٠٠٦لعام 



ICC-ASP/4/32 
 

7 

 املتعلق بامليزانية ،ICC-ASP/4/Res.8ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اجلمعية، بتوافق اآلراء القرار   -٢٦
  : ا يليالربناجمية فيما يتصل مب

 يورو اخلاصة ٨٠ ٤١٧ ٢٠٠، مبا يف ذلك االعتمادات البالغ جمموعها ٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لعام   )أ(
                                          ّ              بالربامج الرئيسية وجداول املالك الوظيفي لكل  برنامج رئيسي؛

  ؛٢٠٠٦صندوق رأس املال العامل لعام   )ب(
  ولية؛جدول االشتراكات لتوزيع تكاليف احملكمة اجلنائية الد  )ج(
  ).أنظر اجلزء الثالث من هذا التقرير (٢٠٠٦متويل االعتمادات لعام   )د(

 املتعلق بنقل اعتمادات من ICC-ASP/4/Res.11ويف تلك اجللسة أيضا، اعتمدت اجلمعية القرار   -٢٧
ظر اجلزء للثالث أن (٢٠٠٥الربنامج الرئيسي الثالث إىل الربنامج الرئيسي اخلامس يف إطار امليزانية الربناجمية لعام 

  .).من هذا التقرير

  النظر يف تقارير مراجعة احلسابات  -٦

، تقرير الفريق العامل ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣اعتمدت اجلمعية، يف جلستها الرابعة املعقودة يف   -٢٨
  : الذي متت فيه يف مجلة أمور (ICC-ASP/4/WGPB/1) ٢٠٠٦املعين بامليزانية الربناجمية لعام 

اإلحاطة علما مع التقدير بتقارير املراجع اخلارجي للحسابات بشأن مراجعة البيانات املالية للمحكمة عن   )أ(
والبيانات املالية ) ICC-ASP/4/9 (٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١الفترة من 

  ؛)ICC-ASP/4/10(للصندوق االستئماين للضحايا عن نفس الفترة 
-١٣ة اجلمعية بأن تطلب من مراجع احلسابات القيام، عند االقتضاء، مبتابعة املسائل احملددة يف الفقرتني توصي  )ب(

  ).أنظر اجلزء الثاين، ألف، من هذا التقرير( من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا اخلامسة ١٤
 من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا ٢٠                                                واإليصاء بأن تقر  اجلمعية التوصية الواردة يف الفقرة   )ج(

فيما يتعلق بإدراج الصندوق االستئماين للضحايا وأمانته ) من هذا التقرير ألف –نظر اجلزء الثاين ا(الرابعة 
  .يف نطاق ترتيبات املراجعة السارية على احملكمة

  مدة والية أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا  -٧

 قررت اجلمعية، بناء على توصية ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣ويف جلستها الرابعة، املعقودة يف   -٢٩
املكتب، أنه إذا ما كانت والية أعضاء جملس إدارة الصندوق ستنتهي يف تاريخ سابق للدورة، حني تشرع اجلمعية 

القرار (اصبهم حىت تاريخ إجراء االنتخابات يف إجراء انتخابات تتعلق بأعضاء الس، يتعني بقاء األعضاء يف من
ICC-ASP/4/Res.7منطوق القرار، أنظر اجلزء الثالث من هذا التقرير ،(.  

  تقرير جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا   -٨

، استمعت اجلمعية إىل بيان أدلت به ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ويف جلستها األوىل املعقودة يف   -٣٠
ونظرت اجلمعية، من خالل .  سيمون فايل بصفتها رئيسة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحاياالسيدة

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤فريقها العامل، يف التقرير بشأن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا 
)ICC-ASP/4/12و Corr.1 .( وقررت اإلحاطة علما بذلك التقرير)القرار. ICC-ASP/4/Res.3 الفقرة الثالثة من ،

  ).نظر اجلزء الثالث من هذا التقريراالديباجة، 
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  تقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان  -٩

، أحاطت اجلمعية علما بتقرير الفريق ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢يف جلستها الثالثة، املعقودة يف   -٣١
وقررت، بناء على توصية الفريق العامل اخلاص، ) ICC-ASP/4/SWGCA/1(العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان 

 بوقائع الدورة ICC-ASP/4/SWGCA/INF.1أن ترفق التقرير املتعلق باجتماع ما بني الدورتني الوارد يف الوثيقة 
 حتت عنوان                                                                                             الرابعة للجمعية، فضال عن الوثائق املعروضة على الفريق العامل اخلاص  أثناء الدورة الرابعة للجمعية،

 كانون ٣وسلمت اجلمعية، يف جلستها الرابعة املعقودة يف . ٣ ورقم ٢ ورقم ١رقم " ورقات املناقشة"
، بأن الفريق العامل اخلاص حباجة إىل أن خيتتم أعماله يف موعد يسبق باثين عشر شهرا على ٢٠٠٥ديسمرب /األول

 من نظام روما األساسي، لكي يكون يف ١٢٣املادة  من ١األقل املؤمتر االستعراضي الذي سيعقد طبقا للفقرة 
 من نظام روما ٥ من املادة ٢مركز يسمح له بتقدمي مقترحات ختص حكما يتعلق بالعدوان، طبقا للفقرة 

                                                              ، إىل اجلمعية لكي تنظر فيها أثناء املؤمتر االستعراضي، وقررت أن ختص ص ICC-ASP/1/Res.1األساسي وللقرار 
                                                   ما ال يقل عن عشرة من األيام املكرسة حصرا جللسات ت عقد ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٦ يف األعوام للفريق العامل اخلاص

  يف مدينة نيويورك، أثناء الدورات املستأنفة، وعقد اجتماعات فيما بني الدورتني، حبسب االقتضاء
)ICC-ASP/4/Res.4 ٨().؛ أنظر اجلزء الثالث من هذا التقرير٣٧، الفقرة(  

  عد السلوك املهين للمحامنيمشروع مدونة قوا  - ١٠

، أحاطت اجلمعية علما بتقرير الفريق ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣يف جلستها الرابعة، املعقودة يف   -٣٢
واعتمدت هذه املدونة ) ICC-ASP/4/WGCPC/1(العامل عن مشروع مدونة قواعد السلوك املهين للمحامني 

  ).ن هذا التقريرأنظر اجلزء الثالث م: ICC-ASP/4/Res.1القرار (

  الصندوق االستئماين للضحايا  - ١١

، أحاطت مجعية الدول األطراف علما ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣يف جلستها الرابعة، املعقودة يف   -٣٣
واعتمدت نظام ) ICC-ASP4/WGTFV/CRP.1(بتقرير الفريق العامل املعين بالصندوق االستئماين للضحايا 

                                                                  وقررت أن تقي م بدقة أكرب تنفيذ النظام يف موعد ال يتجاوز دورا العادية . ياالصندوق االستئماين للضحا
                                                                                      وقررت اجلمعية أيضا، مع عدم املساس باملزيد من التقييم الذي جتريه مجعية الدول األطراف، أن متو ل . السابعة

 واملرفق؛ أنظر ٣ إىل ١ات من ، الفقرICC-ASP/4/Res.3القرار (نفقات جملس اإلدارة وأمانته من امليزانية العادية 
  ).اجلزء الثالث من هذا التقرير

   الطويلة األجل يف امليزانية املترتبة على نظام املعاشات التقاعدية للقضاةاآلثار  - ١٢

،  أحاطت اجلمعية علما بتقرير الفريق ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول٣يف جلستها الرابعة، املعقودة يف   -٣٤
أن : انية الربناجمية وفيما خيص قضية نظام املعاشات التقاعدية للقضاة اتفقت على أمور منهاالعامل املعين بامليز

                                                                                                 ي مو ل نظام املعاشات للقضاة على أساس تراكمي؛ وأن ي دار نظام املعاشات التقاعدية من قبل جهة خارجية؛ وأن 
عالية من حيث التكلفة إلدارة نظام املعاشات تقدم احملكمة تقريرا إىل جلنة امليزانية واملالية بشأن أكثر اخليارات ف

التقاعدية، مبا يف ذلك اخليار املتمثل يف إدارة الصندوق عن طريق الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي 
 نظام املعاشات التقاعدية الساري ٢٠٠٦                                                              األمم املتحدة، وأن ت طبق بصفة مؤقتة على القضاة الذين ينتخبون عام 

 القضاة الذين هم يف اخلدمة؛ وأن حتال إىل جلنة امليزانية واملالية الشروط املتعلقة باملعاشات التقاعدية حاليا على
  .املطبقة على القضاة لكي تنظر فيها اللجنة وتقدم تقريرا عن ذلك

                                                   
  . أدناه٤١ و٤٠ من نفس القرار والفقرتني ٥٣نظر أيضا الفقرة ا  )٨(
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 كانت باإلضافة إىل ذلك، طلبت اجلمعية إىل جلنة امليزانية واملالية املزيد من النظر يف مسألة ما إذا  -٣٥
                                                                                               املعاشات التقاعدية القائمة اليت ت دفع لكل قاض من القضاة الذين عملوا يف حماكم ومنظمات دولية أخرى، جيب 
                                                                                                  أن ت ؤخذ يف احلسبان يف حتديد املعاشات اليت تدفعها احملكمة وأن ت قدم تقريرا عما تتوصل إليه من نتائج إىل الدول 

                                                    عالوة على ذلك، قررت اجلمعية أن متو ل التكاليف التقديرية . يةاألطراف يف وقت يسبق الدورة اخلامسة للجمع
 ماليني يورو باستخدام ٨ البالغة ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٣للمراكم خالل الفترة من 

  ).، أنظر اجلزء الثالث من هذا التقريرICC-ASP/4/Res.9القرار  (٢٠٠٥الوفورات املؤقتة من ميزانية عام 

  خدمة وتعويض املدعي العام ونواب املدعي العامشروط   - ١٣

، بتقرير مكتب ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣أحاطت اجلمعية علما، يف جلستها الرابعة، املعقودة يف   -٣٦
، املرفق ICC-ASP/3/12الوثيقة (املدعي العام بشأن شروط خدمة وتعويض املدعي العام ونواب املدعي العام 

كذلك بطلب جلنة امليزانية واملالية إىل احملكمة أن تقدم تقريرا يف هذا الشأن، يتضمن بعض ، وأحاطت علما )الثاين
اخليارات املقدرة التكاليف، إىل الدورة القادمة وطلبت إىل اللجنة تقدمي تقرير عن ذلك قبيل الدورة اخلامسة 

  ).التقرير؛ أنظر اجلزء الثالث من هذا ٣٤، الفقرة ICC-ASP/4/Res.4القرار (للجمعية 

  مشروع اخلطوط التوجيهية للعاملني بدون مقابل  - ١٤

، وضعت مجعية ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول ٣يف جلستها الرابعة من دورا الرابعة، املعقودة يف   -٣٧
 من ٤الدول األطراف اخلطوط التوجيهية املتعلقة باختيار وتوظيف العاملني بدون مقابل يف احملكمة وفقا للفقرة 

، واملرفق الثاين؛ أنظر اجلزء الثالث من ٣٣، الفقرة ICC-ASP/4/Res.4القرار ( من نظام روما األساسي ٤٤دة املا
  .)هذا التقرير

  مكتب االتصال يف نيويورك التابع للمحكمة اجلنائية الدولية  - ١٥

تقرير الفريق ، أحاطت اجلمعية علما ب٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢يف جلستها الثالثة، املعقودة يف   -٣٨
ديسمرب، قررت اجلمعية / كانون األول٣ويف جلستها الرابعة، املعقودة يف . العامل املعين مبكتب االتصال يف نيويورك

إنشاء مكتب لالتصال يف نيويورك خلدمة الغرض واملهام األساسية املبينة يف تقرير املكتب ذا الصدد ويكون له 
  ).؛ أنظر اجلزء الثالث من هذا التقرير٢٥، الفقرة ICC-ASP/4/Res.4رار الق(اهليكل املبني يف ذلك التقرير 

  املباين الدائمة  - ١٦

، أدىل ممثل الدولة املضيفة ببيان يتعلق ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢يف جلستها الثالثة، املعقودة يف   -٣٩
، أحاطت اجلمعية ٢٠٠٥ديسمرب /ل كانون األو٣ويف جلستها الرابعة، املعقودة يف . باملباين الدائمة للمحكمة

وشددت اجلمعية، يف مجلة أمور، . (ICC-ASP/4/WGPP/1)العامة علما بتقرير الفريق العامل املعين باملباين الدائمة 
على أن احملكمة، بوصفها مؤسسة قضائية دائمة، تتطلب مباين دائمة عملية؛ وسلمت باإلضافة إىل ذلك بأن 

 ا على النحو األفضل، فيما يرج ح، مبىن خمصص الغرض يقام يف موقع ألكسندر متطلبات حمكمة دائمة يفي                                                                
كازيرن؛ ورحبت بالعرض املايل اإلضايف املقدم من ممثل الدولة املضيفة، ودعت احملكمة إىل إمتام تقديراا املتعلقة 

عالوة على ذلك، . اين الدائمةباملوظفني وختطيطها االستراتيجي ومواصلة عملها املتعلق باملتطلبات التفصيلية للمب
  قررت اجلمعية أن تبقي املسألة قيد نظر املكتب وجلنة امليزانية واملالية وأن يقدما تقريرا إىل دورا اخلامسة

)ICC-ASP/4/Res.2 ،نظر اجلزء الثالث من هذا التقريرا(.  
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   األطرافاملقررات املتعلقة مبواعيد ومكان انعقاد الدورة القادمة جلمعية الدول  - ١٧

، قررت اجلمعية أن تعقد دورا ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣يف جلستها الرابعة، املعقودة يف   -٤٠
 يف مدينة الهاي، على أن تعقد ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول–نوفمرب /اخلامسة ملدة مثانية أيام يف تشرين الثاين

 يف نيويورك ٢٠٠٧خلاص املعين جبرمية العدوان عام دورة مستأنفة ال تقل مدا عن ثالثة أيام للفريق العامل ا
  ).؛ أنظر اجلزء الثالث من هذا التقرير٥٣، الفقرة ICC-ASP/4/Res.4القرار (

باإلضافة إىل ذلك، قررت اجلمعية العامة أيضا، إثر مشاورات مكثفة، أن حتدد مواعيد وأماكن انعقاد   -٤١
  :دورتيها السادسة والسابعة على النحو التايل

 يف نيويورك بالنسبة إىل دورا السادسة، مبا يف ذلك ٢٠٠٧مدة ال تقل عن أحد عشر يوما عام   -
                                                                        مدة ال تقل عن ثالثة أيام ت كر س حصرا للفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان؛

تقل عن  يف مدينة الهاي بالنسبة إىل دورا السابعة ومدة ال ٢٠٠٨مدة ال تقل عن مثانية أيام عام   -
  القرار(                                                         يف مدينة نيويورك بالنسبة إىل دورة مستأنفة ت كر س لالنتخابات ٢٠٠٩يومني عام 

ICC-ASP/4/Res.4 نظر اجلزء الثالث من هذا التقريرا؛ ٥٣، الفقرة.(  

  مقررات تتعلق مبواعيد ومكان انعقاد الدورة القادمة للجنة امليزانية واملالية  - ١٨

، قررت اجلمعية أن جتتمع جلنة امليزانية ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣عقودة يف يف جلستها الرابعة، امل  -٤٢
 وأن تعقد دورة إضافية مدا مخسة أيام ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٦ إىل ٢٤واملالية يف مدينة الهاي، يف الفترة من 

  ).من هذا التقريرالثالث .اجلزء  أنظر ؛ ٥١، الفقرة ICC-ASP/4/Res.4القرار (ستحددها اللجنة فيما بعد 

  مسائل أخرى  - ١٩

، اعتمدت اجلمعية التعديالت املدخلة ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣يف جلستها الرابعة، املعقودة يف   -٤٣
؛ أنظر اجلزء الثالث ICC-ASP/4/Res.11القرار (على النظام املايل والقواعد املالية نتيجة إلنشاء صندوق الطوارئ 

  ).من هذا التقرير
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   الثايناجلزء
  ، والوثائق ذات الصلة٢٠٠٦املراجعة اخلارجية للحسابات، وامليزانية الربناجمية لعام 
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  املراجعة اخلارجية للحسابات  -ألف

أحاطت اجلمعية علما مع التقديــر بتقريري مراجــع احلسابـات الوارديــن يف الوثيقتني   -١
ICC-ASP/4/9 و ICC-ASP/4/10ا جلنة امليزانية واملالية والواردة يف الفقرات ، والتعليقات ذات الصلة اليت أبد

وقررت اجلمعية أن تطلب إىل مراجع .  من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا اخلامسة١٤ إىل ١٢
الية  من تقرير جلنة امليزانية وامل١٤ و١٣احلسابات القيام، حسب االقتضاء، مبتابعة املسائل احملددة يف الفقرتني 

  .عن أعمال دورا اخلامسة) اللجنة(

                                                                                    والحظت اجلمعية أن اللجنة أيدت التوصيات اليت تقد م ا املراجع اخلارجي للحسابات، وهي توصيات   -٢
يتوافق العديد منها مع النتائج اليت خلصت إليها اللجنة، خاصة يف ااالت املتعلقة بتخطيط ومراقبة امليزانية 

  .الربامج، وبالترتيبات املتعلقة باحملاسبة وإنشاء جلنة ملراجعة احلسابات تتمتع باالستقالل التاموبالتحويالت داخل 

 من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا الرابعة ٢٠وأيدت اجلمعية التوصية الواردة يف الفقرة   -٣
  .رتيبات املراجعة السارية على احملكمة                                                       فيما خيص  إدراج الصندوق االستئماين للضحايا وأمانته يف نطاق ت

  ٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لعام   -باء

التوصيات ذات الطبيعة العامة، : والحظت اجلمعية أن توصيات جلنة امليزانية واملالية تقع يف فئتني واسعتني  -٤
  .على برامج عمل معينةاليت تنطبق على مجيع الربامج الرئيسية، والتوصيات ذات الطبيعة احملددة، اليت تنطبق 

  التوصيات ذات الطابع العام  -١

  حالة االشتراكات  )أ(

  .  من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا الرابعة٩تؤيد اجلمعية التوصيات الواردة يف الفقرة   -٥

  حتويل األرصدة داخل الربامج الرئيسية  )ب(

 من ١٣لحسابات وجلنة امليزانية واملالية، الواردة يف الفقرة نظرت اجلمعية يف توصية املراجع اخلارجي ل  -٦
تقريرها عن أعمال دورا اخلامسة، بالنظر يف موضوع تقييد حتويل األرصدة داخل الربامج الرئيسية وبني 

 وأحاطت اجلمعية علما أيضا باحلجج املقدمة من احملكمة. خمصصات املوظفني وغري املوظفني املدرجة يف امليزانية
لإلبقاء على املرونة التشغيلية داخل الربامج الرئيسية وبالتوضيحات املقدمة من رئيس جلنة امليزانية واملالية 

واستنتجت اجلمعية أنه نظرا حلداثة عهد احملكمة نسبيا ومنو دورها التشغيلي، هناك ما يربر اإلبقاء . لتوصيات اللجنة
داخل الربامج الرئيسية، رهنا مبواصلة تطوير اآلليات الالزمة لضمان على املرونة القائمة فيما يتعلق بالتحويالت 

الشفافية واملساءلة، وبوجه خاص إبالغ جلنة امليزانية واملالية والدول األطراف بأي حتويالت هامة وفقا لتوصية جلنة 
ة التقيد بتدابري الرقابة واستنتجت اجلمعية أيضا أنه ينبغي مواصل. امليزانية واملالية واملراجع اخلارجي للحسابات

 .والفحص الداخلية وينبغي إيالء االحترام الواجب لتوصيات جلنة امليزانية واملالية اليت تصادق عليها اجلمعية

  عرض امليزانية  )ج(

 من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن ٢٧أيدت اجلمعية التوصيات املتعلقة بعرض امليزانية الواردة يف الفقرة   -٧
 املتوقعة ومؤشرات األداء اإلجنازاتوتتعلق هذه التوصيات، يف مجلة أمور، بتحديد . ل دورا اخلامسةأعما
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وطلبت اجلمعية إىل . وإعادة توزيع التكاليف املتعلقة باملوظفني والتكاليف غري املتعلقة باملوظفني بوجه أفضل
  .٢٠٠٧لعام احملكمة أن تراعي هذه التحسينات عند إعداد امليزانية القادمة 

 من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا اخلامسة ٢٩                                      وأي دت اجلمعية التوصية الواردة يف الفقرة   -٨
وبوجه خاص على إدراج التكاليف الكاملة للوظائف اجلديدة وأي نفقات أخرى جديدة يصرح ا يف امليزانيات 

  .مات أفضل للدول األطراف عن االلتزامات املقبلةوسيوفر هذا املزيد من الشفافية ومعلو. املقبلة

                                                                                        وشج عت اجلمعية احملكمة على النظر يف إمكانية إعادة هيكلة امليزانية بغية توزيع التكاليف مبزيد من   -٩
 من تقريرها عن أعمال ٢٨الدقة بني األجهزة املختلفة، على النحو الذي أوصت به جلنة امليزانية واملالية يف الفقرة 

ا اخلامسةدور.  

 باالستعانة مبشورة اخلرباء الالزمة، حسب -وطلبت اجلمعية إىل جلنة امليزانية واملالية أيضا أن تنظر  -١٠
 يف الطبيعة التنظيمية للمحكمة من أجل تقييم ما إذا كانت اهلياكل احلالية، وتقسيم الوظائف بني -االقتضاء 

  .األجهزة املختلفة، يوفران أفضل كفاءة ممكنة

والحظت اجلمعية عدم وضوح األرقام املتعلقة باملساعدة املؤقتة العامة واملتدربني الذين تستخدمهم   -١١
احملكمة بقدر كاف يف امليزانية املقترحة وطلبت توفري املزيد من املعلومات عن األشخاص الذين تستخدمهم 

  .احملكمة والتكاليف املتصلة م يف امليزانيات املقبلة

 من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا ١٦جلمعية املالحظات الواردة يف الفقرة وأيدت ا  -١٢
اخلامسة بشأن أمهية الدور الذي يقوم به مراجع احلسابات الداخلي واستقالله وشجع احملكمة على تعزيز هذا 

  .الدور

نة امليزانية واملالية الواردة يف واستعرضت اجلمعية توصيات املراجع اخلارجي للحسابات اخلارجي وجل  -١٣
. من تقريرها عن أعمال دورا اخلامسة بشأن الربط بني امليزانية واألهداف االستراتيجية للمحكمة٢٤الفقرة 

وأيدت اجلمعية هذه التوصيات وطلبت إىل احملكمة أن تستخدم اخلطة االستراتيجية املقبلة للمحكمة كنقطة 
ورحبت اجلمعية بالقرار الذي اختذته احملكمة بوضع منوذج لطاقة احملكمة . قبالانطالق لتخطيط امليزانية مست

 متعددة إسقاطاتوشجعت اجلمعية احملكمة أيضا على إعداد . وتتطلع إىل نظر الدول األطراف يف هذا النموذج
سنوات يف أقرب السنوات للربامج الرئيسية أو داخل هذه الربامج عند اإلمكان بغية إعداد ميزانيات متعددة ال

  . وقت ممكن

  التوصيات احملددة بشأن كل برنامج من الربامج الرئيسية  -٢

  الربنامج الرئيسي األول
   هيئة الرئاسة ودوائر احملكمة–اهليئة القضائية 

 من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا ٣٥أيدت اجلمعية التوصيات الواردة يف الفقرة   -١٤
  . اخلامسة
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  الربنامج الرئيسي الثاين
  مكتب املدعي العام

  ٤٣، أيدت اجلمعية التوصيات الواردة يف الفقرات ٢٤٠٠ و٢٣٠٠ و٢٢٠٠فيما يتعلق بالربامج   -١٥
  .  من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا اخلامسة٤٥ و٤٤و

 من تقرير جلنة ٤٦الواردة يف الفقرة وفيما يتعلق بنفقات السفر األساسية، أيدت اجلمعية التوصيات   -١٦
  .امليزانية واملالية عن أعمال دورا اخلامسة

  الربنامج الرئيسي الثالث 
  قلم احملكمة

 من تقريرها عن أعمال دورا اخلامسة بتخفيض جمموع ٥٠أوصت جلنة امليزانية واملالية يف الفقرة   -١٧
 يف املائة ٣٠بنسبة )  يورو٣٦٣ ٢٠٠البالغ قدرها (وارد األساسية ميزانية السفر لقلم احملكمة املدرجة يف إطار امل

  .ووافقت اجلمعية على هذه التوصية. وطلبت إىل املسجل أن يعيد توزيع املبلغ املتبقي طبقا لألولويات

، أحاطت اجلمعية علما باالقتراح املتعلق بإنشاء وظيفة نائب مسجل ٣١٠٠وفيما يتعلق بالربنامج   -١٨
افقت اجلمعية على إنشاء هذه الوظيفة وأيدت الرأي الذي أعربت عنه جلنة امليزانية واملالية بأنه ينبغي وو. جديدة

ووافقت اجلمعية أيضا على االقتراح الوارد يف . أن يتمتع من يشغل هذه الوظيفة مبهارة عالية يف الوظائف اإلدارية
ورا اخلامسة بأنه ال ينبغي أن يتمتع نائب املسجل مبكتب  من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال د٥١الفقرة 

  .مستقل وإمنا ينبغي أن يكون جزءا من املكتب املباشر للمسجل

 ٥٣ و٥٢ الواردة يف الفقرات ٣١٠٠وعالوة على ذلك، أيدت اجلمعية التوصيات املتعلقة بالربنامج   -١٩
  .ال دورا اخلامسة من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعم٥٧ و٥٥ و ٥٤و

 من ٦٣ و ٦٢ و٦١ و ٥٨، أيدت اجلمعية التوصيات الواردة يف الفقرات ٣٢٠٠وفيما يتعلق بالربنامج   -٢٠
  .تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا اخلامسة

عبة وأحاطت اجلمعية علما بتوصيات جلنة امليزانية واملالية بشأن ختفيض االعتمادات املطلوبة لش  -٢١
وسلمت اجلمعية بأمهية توفري الدعم املناسب للعاملني . اخلدمات اإلدارية العامة وبرأي احملكمة يف هذا الشأن

املشاركني يف العمليات امليدانية ولكنها تعتقد أنه ميكن لقلم احملكمة أن يتحمل التخفيضات املقترحة دون التأثري 
سماح للمسجل بتحديد املواضع اليت يتم فيها التخفيض يف حدود بطريقة سلبية على األنشطة امليدانية شريطة ال

  .املخصصات املعتمدة

وعالوة على ذلك، استعرضت اجلمعية امليزانية املقترحة لقسم تكنولوجيات املعلومات واالتصال   -٢٢
ا عن أعمال دورا  من تقريره٦٢وتناولت بدقة التعليقات والتوصيات املقدمة من جلنة امليزانية واملالية يف الفقرة 

  . أعربت عنها احملكمة بشأن هذه املسألةاألخرىوأحاطت اجلمعية علما أيضا باآلراء .  اخلامسة

والحظت اجلمعية األمهية اخلاصة لالتصاالت فيما يتعلق بالعمليات امليدانية وتكلفتها العالية يف أحيان   -٢٣
لومات واالتصال قد ارتفعت بسرعة وأنه ينبغي كثرية ولكنها استنتجت أن تكاليف قسم تكنولوجيات املع

وأيدت اجلمعية أيضا توصية املراجع اخلارجي للحسابات . ختفيضها مبا يتماشى مع توصيات جلنة امليزانية واملالية
وجلنة امليزانية واملالية بأن تضع احملكمة استراتيجية لقسم تكنولوجيات املعلومات واالتصال تتفق اتفاقا وثيقا مع 
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واقترحت اجلمعية أن تنظر جلنة امليزانية واملالية يف هذه االستراتيجية إلمكان مواصلة . دافه العملية الرئيسيةأه
  . النظر يف احتياجات هذا القسم يف الدورة اخلامسة للجمعية

  من تقرير جلنة٦٥ و ٦٤، أيدت اجلمعية التوصيات الواردة يف الفقرتني ٣٣٠٠وفيما يتعلق بالربنامج   -٢٤
  .امليزانية واملالية عن أعمال دورا اخلامسة

والحظت االختالف بني املبالغ اليت تطلبها الدولة . ونظرت اجلمعية يف امليزانية املقترحة لالحتجاز  -٢٥
 املضيفة من احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا سابقا واحملكمة اجلنائية الدولية وتوصيات جلنة امليزانية واملالية يف

  . من تقريرها عن أعمال دورا اخلامسة٦٦هذا الشأن الواردة يف الفقرة 

وبعد االستماع إىل آراء الدولة املضيفة واحملكمة ذات الصلة، طلبت اجلمعية إىل احملكمة والدولة املضيفة   -٢٦
اجلنائية مواصلة وتكثيف احلوار الدائر بينهما وطلبت أيضا إىل احملكمة أن جتري مشاورات مع احملكمة 

ليوغوسالفيا سابقا من أجل االتفاق على أكثر الوسائل فعالية من حيث التكلفة لتوفري مرافق االحتجاز الالزمة 
  .والحظت اجلمعية ضرورة توفري مجيع املعلومات املتعلقة ذه املسألة للدول األطراف بطريقة شفافة. للمحكمة

قريرا عن التطورات الواقعة يف هذه املسألة للدورة السادسة وطلبت اجلمعية إىل احملكمة أيضا أن تقدم ت  -٢٧
ووافقت اجلمعية على التخفيضات اليت توصي ا . ٢٠٠٦أبريل /للجنة امليزانية واملالية املقرر عقدها يف نيسان

  . ٢٠٠٦جلنة امليزانية واملالية يف عام 

تفصيلية من احملكمة والدولة املضيفة والحظت اجلمعية اهتمام عدد من الوفود باحلصول على معلومات   -٢٨
لالحتجاز احملتمل يف أماكن عن طرائق وتكاليف االحتجاز يف تلك الدولة ملا قد تتسم به هذه املعلومات من أمهية 

  .أخرى

، ناقشت اجلمعية مسألة التوعية وأقرت باألمهية العالية هلذا النشاط، ٣٤٠٠وفيما يتعلق بالربنامج   -٢٩
  .ان، لتوفري الدعم الالزم للمحكمة بني الدول واتمع املدين واألفراد،، وإسهامه أيضا يف الردعالسيما يف امليد

وإذ تسلم اجلمعية بضرورة احلد من اإلنفاق، فإا توافق على توصيات جلنة امليزانية واملالية الواردة يف   -٣٠
ال ولكنها تطلب إىل املسجل أن حيدد  من تقريرها عن أعمال دورا اخلامسة يف هذا ا٦٨ و ٦٧الفقرتني 

وطلبت اجلمعية . ٢٠٠٦األولويات داخل الربنامج الرئيسي الثالث لضمان إجناز أنشطة التوعية املتوقعة يف عام 
إىل احملكمة أن تعد خطة استراتيجية تفصيلية ألنشطة التوعية، مبا يف ذلك مؤشرات لألداء، لكي تنظر فيها جلنة 

ية والدول األطراف قبل انعقاد الدورة اخلامسة للجمعية، لتمكينها من النظر يف هذه املسألة اهلامة امليزانية واملال
  .بالتفصيل

، أحاطت اجلمعية علما بالتخفيضات اليت أوصت ا جلنة امليزانية واملالية ٣٥٠٠وفيما يتعلق بالربنامج   -٣١
واتفقت اجلمعية .  من تقريرها عن أعمال دورا اخلامسة٦٩يف ميزانية شعبة الضحايا والدفاع والواردة يف الفقرة 

 ولذلك فإا ترى أن ٢٠٠٦مع جلنة امليزانية واملالية على املبالغة إىل حد ما يف األهداف املراد حتقيقها يف عام 
 وأكدت اجلمعية على احلاجة إىل توفري اعتمادات كافية لتمكني.  يف املائة١٠هناك ما يربر ختفيضها بنسبة 

احملكمة من تقدمي مستوى عال من الدعم واحلماية للضحايا مع بداية احملاكمات، والحظت أن من احملتمل أن 
  . القضائية بسرعة تفوق السرعة املتوقعةاإلجراءاتتلجأ احملكمة إىل صندوق الطوارئ إذا تطورت 
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 من تقرير جلنة امليزانية ٧٠ة ، أيدت اجلمعية التوصيات الواردة يف الفقر٣٦٠٠وفيما يتعلق بالربنامج   -٣٢
 .واملالية عن أعمال دورا اخلامسة

  الربنامج الرئيسي الرابع
 أمانة مجعية الدول األطراف

 من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا ٧٥أيدت اجلمعية التوصيات الواردة يف الفقرة   -٣٣
تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول "ى تنفيذ القرار املعنون   ُ                                وأ بلغت اجلمعية بأن اآلثار املترتبة عل. اخلامسة

 ٢٥٠ ٠٠٠ تبلغ )، أنظر اجلزء الثالث من هذا التقريرICC-ASP/4/Res.4القرار (يف امليزانية الربناجمية " األطراف
، ICC-ASP/4/Res.8ر القرا(يورو، وقد أدرج هذا املبلغ يف القرار ذي الصلة يف إطار الربنامج الرئيسي الرابع 

  ).نظر اجلزء الثالث من هذا التقريرا

  الربنامج الرئيسي اخلامس
 االستثمار يف مباين احملكمة

 من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا اخلامسة ٧٩ اجلمعية التوصيات الواردة يف الفقرة أيدت  -٣٤
  .)١(٢٠٠٦فيما يتعلق بامليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

وناقشت اجلمعية موضوع املباين املؤقتة للمحكمة وأحاطت علما بعدم وجود مكان كاف يف املباين   -٣٥
من مبين " باء"والحظت اجلمعية أن االنتقال املزمع إىل اجلناح . احلالية الستيعاب الزيادة املتوقعة يف عدد املوظفني
  . دة إىل توفري مكان بديل مناسب للموظفني اإلضافينياآلرك مل يعد ممكنا وأن الدولة املضيفة تسعي جاه

 بامليزانية ملواجهة التكاليف اإلضافية احملتملة نتيجة                                      ًوعلمت اجلمعية من احملكمة أا مل تدرج بندا   -٣٦
وعلمت اجلمعية أيضا أن الدولة املضيفة مل حتدد وتعرض على احملكمة حىت اآلن . لالزدواج املتوخي ملقر احملكمة

ومن املتوقع أن تنشأ تكاليف .  مبىن واحدا حمتمال وأن التكاليف اإلضافية التقديرية هلذا املبىن ليست متاحة بعدإال
  .إضافية لتزويد هذا املبىن باملوظفني الالزمني للخدمات العامة وتكنولوجيا املعلومات واألمن

رة عاجلة على التوصل إىل حل هلذه وطلبت اجلمعية إىل الدولة املضيفة واحملكمة مواصلة العمل بصو  -٣٧
املسألة، وتقدير التكاليف اإلضافية ذات الصلة، وبيان مدى لزوم تغطية أي عنصر من هذه العناصر من ميزانية 

وتترقب . احملكمة، وتقدمي تقرير إىل جلنة امليزانية واملالية يف أقرب وقت ممكن لتمكينها من إجراء التقييم الالزم
 .افاا على سبيل االستعجال بتقرير جلنة امليزانية واملاليةالدول األطراف مو

                                                   
رئيسي اخلامس يف عام فيما يتعلق بطلب الترخيص بنقل االعتمادات من الربنامج الرئيسي الثالث إىل الربنامج ال  )١(

 يف اجلزء الثالث من ICC-ASP/4/Res.11 والقرار ٤٨، وهو األمر الذي وافقت عليه اللجنة يف الفقرة ٢٠٠٥
  .هذا التقرير
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  املسائل األخرى  -٣

  )٢(اآلثار الطويلة األجل املترتبة على نظام املعاشات التقاعدية اخلاص بالقضاة يف امليزانية  )أ(

 إىل ٩٠نظرت اجلمعية يف موضوع نظام املعاشات التقاعدية اخلاص بالقضاة باالعتماد على الفقرات   -٣٨
                                            وبعد مناقشة بن اءة، مت االتفاق على ما يلي فيما .  من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا اخلامسة٩٩

  :يتعلق مبوضوع املعاشات التقاعدية

أيدت اجلمعية توصية جلنة امليزانية واملالية املتعلقة بتمويل نظام املعاشات التقاعدية للقضاة   ‘١‘
  .ميباألسلوب التراك

وافقت اجلمعية على توصية جلنة امليزانية واملالية بأن يدار نظام املعاشات التقاعدية للقضاة من   ‘٢‘
وطلبت اجلمعية إىل احملكمة أن تقدم تقريرا إىل جلنة امليزانية واملالية عن . قبل طرف خارجي

ارته عن طريق أكثر اخليارات فعالية من حيث التكلفة إلدارة الصندوق، مبا يف ذلك خيار إد
  .الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة

رأت اجلمعية أن األحكام اليت تنطبق حاليا على القضاة العاملني ينبغي أن تنطبق مؤقتا على   ‘٣‘
ويف ضوء املالحظات اليت أبدا جلنة امليزانية واملالية . ٢٠٠٦القضاة الذين سينتخبون يف عام 

 من تقريرها عن أعمال دورا اخلامسة، قرر اجلمعية إحالة موضوع أحكام ٩٨ة يف الفقر
املعاشات التقاعدية اليت تنطبق على القضاة إىل جلنة امليزانية واملالية للنظر وتقدمي تقرير بشأا 

 مع مراعاة ما جاء يف الفقرة أعاله ونظم املعاشات التقاعدية اليت تنطبق على القضاة يف –
                                               ّ         من أجل توفري األدوات الالزمة للجمعية الختاذ قرار مط لع بشأن -م الدولية األخرىاحملاك

  .أحكام املعاشات التقاعدية الواجبة التطبيق على القضاة

طلبت اجلمعية إىل جلنة امليزانية واملالية أن تنظر أيضا فيما إذا كان من الواجب أن تؤخذ   ‘٤‘
لذين سبقت هلم اخلدمة يف حماكم أو منظمات دولية املعاشات التقاعدية املستحقة للقضاة ا

 مع النظر يف نفس الوقت -أخرى يف االعتبار عند حتديد املعاشات اليت يستحقوا من احملكمة
 وتقدمي تقرير عن النتائج اليت -يف ممارسة هذه احملاكم واملنظمات بالنسبة هلذه املسألة 

  . اخلامسة للجمعيةستتوصل إليها إىل الدول األطراف قبل الدورة

، واليت يبلغ جمموعها ٢٠٠٥قررت اجلمعية ختصيص املبالغ اليت مل يتم صرفها من ميزانية عام   ‘٥‘
 ماليني يورو، للوفاء بالتكاليف التقديرية لاللتزامات التراكمية للمعاشات التقاعدية من ٨حنو 
  .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٣عام 

  اح املتعلق بشروط اخلدمة والتعويضات للمدعي العام ونواب املدعي العامالنظر يف االقتر  )ب(

 من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا اخلامسة بأن ١٠٠تؤيد اجلمعية الطلب الوارد يف الفقرة   -٣٩
مع بيان ) مة األخرىوشروط اخلد(تعد احملكمة خيارات للبند املتعلق مبعاشات املدعي العام ونواب املدعي العام 

 .التكاليف املتصلة بكل منها يف الدورة القادمة للجنة

                                                   
 . يف اجلزء الثالث من هذا التقريرICC-ASP/4/Res.9القرار   )٢(
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  إنشاء مكتب اتصال للمحكمة يف نيويورك  )ج(

أحاطت اجلمعية علما بأن إنشاء مكتب اتصال للمحكمة يف نيويورك، سريتب آثارا يف امليزانية الربناجمية   -٤٠
القرار ( القرار ذي الصلة يف إطار الربنامج الرئيسي األول وقد أدرج هذا املبلغ يف.  يورو٣٣٩ ٥٠٠يبلغ قدرها 

ICC-ASP/4/Res.8أنظر اجلزء الثالث من هذا التقرير ،(.  

  مدونة قواعد السلوك املهين للمحامني  )د(

املهين للمحامني، سريتب آثارا  كذلك، أحاطت اجلمعية علما بأن اعتماد مشروع مدونة قواعد السلوك  -٤١
وقد أدرج هذا املبلغ يف القرار ذي الصلة يف إطار الربنامج .  يورو٦٠ ٣٠٠لربناجمية يبلغ قدرها يف امليزانية ا
  ).، أنظر اجلزء الثالث من هذا التقريرICC-ASP/4/Res.8القرار (الرئيس الثالث

  تعديل النظام املايل والقواعد املالية  )ه(

تقرير بشأن التغيريات الطارئة على " الوثيقة املعنونة اعتمدت اجلمعية التعديالت اليت اقترحتها احملكمة يف  -٤٢
" ICC-ASP/3/Res.4 من القرار ٢النظام املـايل والقواعد املالية نتيجة إلنشاء صندوق الطوارئ عمال بالفقرة 

)ICC-ASP/4/7 من تقرير جلنة ١٠٩ التوصية الواردة يف الفقرة بناء على) نظر اجلزء الثالث من هذا التقريرا؛ 
  ).، أنظر اجلزء الثالث من هذا التقريرICC-ASP/4/Res.10القرار (مليزانية واملالية عن أعمال دورا اخلامسة ا

نقل االعتمادات من الربنامج الرئيسي الثالث إىل الربنامج الرئيسي اخلامس يف إطار امليزانية   )و(
   ٢٠٠٥الربناجمية لعام 

، ٢٠٠٥ذته احملكمة بالشروع يف بناء قاعة ثانية للمحكمة يف عام أحاطت اجلمعية علما بالقرار الذي اخت  -٤٣
وخلصت اجلمعية إىل أن احملكمة قد أصابت عند . رغم عدم توفري االعتماد الالزم لذلك يف الربنامج الرئيسي اخلامس

 من تقرير ٧٩قرة وأيدت التوصية الواردة يف الف. الشروع يف هذا العمل اهلام ملا نتج عن ذلك من وفورات يف التكلفة
جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا اخلامسة باملوافقة على نقل االعتماد املخصص لقلم احملكمة والذي يبلغ جمموع 

 يورو من الربنامج الرئيسي الثالث إىل الربنامج الرئيسي اخلامس ، يف إطار امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام ٨٠٠ ٠٠٠
  . )، أنظر اجلزء الثالث من هذا التقريرICC-ASP/4/Res.11القرار (قيام ذا العمل ، من أجل ال٢٠٠٥

   ٢٠١٠-٢٠٠٧تعيني املراجع اخلارجي للحسابات لفترة السنوات األربع   )ز(

بناء على طلب املكتب، نظرت اجلمعية بصفة أولية يف تعيني املراجع اخلارجي للحسابات لفترة   -٤٤
  ُ                                                                 وأ بلغت اجلمعية بأنه وفقا لشروط التعيني املعمول ا حاليا، سيقوم املراجع . ٢٠١٠-٢٠٠٧السنوات األربع 

 ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ -٢٠٠٢(اخلارجي للحسابات مبراجعة احلسابات املتعلقة بأربع فترات مالية 
لية من ونتيجة لذلك، سيغطي املراجع اخلارجي للحسابات لفترة السنوات األربع الثانية الفترات املا). ٢٠٠٦و

  .٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٧عام 

وأحاطت اجلمعية علما بأنه جيوز هلا أن تطلب إىل الدول األطراف تقدمي مرشحني هلذا املنصب كما   -٤٥
جيوز هلا أن تعلن أا متيل، من حيث املبدأ، إىل جتديد تعيني املراجع اخلارجي للحسابات احلايل لفترة أربع سنوات 

فضيلها للخيار الثاين وقررـ إدراج بند مؤقت يف جدول أعمال دورا اخلامسة وأعربت اجلمعية عن ت. أخرى
وطلبت إىل احملكمة أن تقدم تقريرا إىل اجلمعية، عن طريق جلنة " تعيني املراجع اخلارجي للحسابات"بعنوان 

  .امليزانية واملالية، بشأن قواعد وشروط التجديد، قبل تلك الدورة
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 القرارات  -٤

، بتوافق اآلراء، ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣جلمعية يف جلستها الرابعة، املعقودة يف اعتمدت ا  -٤٦
  ):                                                      لالطالع على نص  القرارات، أنظر اجلزء الثالث من هذا التقرير(القرارات التالية املتعلقة بامليزانية 

املال ، وصندوق رأس ٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لعام  " بعنوان ICC-ASP/4/Res.8القرار   -
، وجدول األنصبة لتوزيع نفقات احملكمة اجلنائية الدولية، ومتويل ٢٠٠٦العامل لعام 

  ؛"٢٠٠٦االعتمادات لعام 
  ؛"نظام املعاشات التقاعدية للقضاة" بعنوان ICC-ASP/4/Res.9القرار   -
  ؛"تعديل النظام املايل والقواعد املالية" بعنوان ICC-ASP/4/Res.10القرار   -
 نقل االعتمادات من الربنامج الرئيسي الثالث إىل " بعنوان ICC-ASP/4/Res.11القرار   -

  ".٢٠٠٥الربنامج الرئيسي اخلامس يف إطار امليزانية الربناجمية لعام 
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  *       املسج لا أعدهاليت ٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لعام   -٥

 احملتويات

  الصفحة  الفقرات  
  ٢٢  ٢٠-١  ........................................................................مقدمة  -أوال
  ٢٦  ٥٠٢-٢١  ...........................................٢٠٠٦ربناجمية املقترحة لعام امليزانية ال  ثانيا

  ٢٦  ٣٨-٢١  ..................................اهليئة القضائية:  رئيسي األولالربنامج ال  -ألف
  ٢٧  ٣١-٢٤  .................................... هيئة الرئاسة:١١٠٠الربنامج   -١
  ٢٩  ٣٨-٣٢  ...................................دوائر احملكمة: ١٢٠٠الربنامج   -٢

  ٣٢  ٢٠٠-٣٩  ..............................مكتب املدعي العام: الثاينالربنامج الرئيسي   -باء
  ٣٣  ٩٩-٤٥  ...................................املدعي العام:  ٢١٠٠الربنامج   -١

  ٣٤  ٦٢-٤٨ ................ديوان املدعي العام: ٢١١٠الربنامج الفرعي   )أ(
  ٣٧  ٩١-٦٣  ...................قسم اخلدمات: ٢١٢٠الربنامج الفرعي   )ب(
  ٤٣  ٩٩-٩٢  .............قسم املشورة القانونية: ٢١٣٠الربنامج الفرعي   )ج(

  ٤٦  ١٢٦-١٠٠  .............شعبة االختصاص والتكامل والتعاون: ٢٢٠٠الربنامج   -٢
  ٤٧  ١٠٧-١٠٢  ...................مكتب الرئيس: ٢٢١٠مج الفرعي الربنا  )أ(
  ٤٨  ١١٩-١٠٨  ...............قسم حتليل احلاالت: ٢٢٢٠الربنامج الفرعي   )ب(
  ٥١  ١٢٦-١٢٠  ..............قسم التعاون الدويل:  ٢٢٣٠الربنامج الفرعي   )ج(

  ٥٤  ١٧٤-١٢٧  ................................شعبة التحقيقات: ٢٣٠٠ربنامج ال  -٣
  ٥٤  ١٣٦-١٢٩  اتمكتب نائب املدعي العام للتحقيق:  ٢٣١٠الربنامج الفرعي   )أ(
  ٥٦  ١٤٩-١٣٧  .........قسم التخطيط والعمليات: ٢٣٢٠الربنامج الفرعي   )ب(
  ٦١  ١٧٤-١٥٠  ....................أفرقة التحقيق: ٢٣٣٠الربنامج الفرعي   )ج(

  ٦٦  ٢٠٠-١٧٥  ...................................شعبة االدعاء: ٢٤٠٠الربنامج   -٤
  ٦٧  ١٨٦-١٧٨  مكتب نائب املدعي العام لشؤون االدعاء: ٢٤١٠الربنامج الفرعي   )أ(
  ٦٨  ١٩٥-١٨٧  .....................قسم االدعاء: ٢٤٢٠الفرعي الربنامج   )ب(
  ٧١  ٢٠٠-١٩٦  ..................قسم االستئناف: ٢٤٣٠الربنامج الفرعي   )ج(

  ٧٤  ٤٧٩-٢٠١  .....................................م احملكمةلق: الربنامج الرئيسي الثالث  -جيم
  ٧٦  ٢٦٤-٢١٢  .................................مكتب املسجل: ٣١٠٠الربنامج   -١

  ٧٦  ٢٢٣-٢١٣  ...................ديوان املسجل: ٣١١٠: الربنامج الفرعي  )أ(
  ٧٩  ٢٣٠-٢٢٤  مكتب املراجعة الداخلية للحسابات: ٣١٢٠: الربنامج الفرعي  )ب(
  ٨٠  ٢٣٨-٢٣١  قسم اخلدمات االستشارية القانونية: ٣١٣٠: الربنامج الفرعي  )ج(
  ٨٣  ٢٥٧-٢٣٩  .............قسم األمن والسالمة: ٣١٤٠: الربنامج الفرعي  )د(
  ٨٨  ٢٦٤-٢٥٨  ..............مكتب املراقب املايل: ٣١٥٠الربنامج الفرعي   )ه(

  ٩١  ٣٣٣-٢٦٥  ................ املشتركة  شعبة اخلدمات اإلدارية:٣٢٠٠الربنامج   -٢
  ٩٣  ٢٧٣-٢٦٨  .....................مكتب املدير: ٣٢١٠الربنامج الفرعي   )أ(
  ٩٤  ٢٨٧-٢٧٤  ...............املوارد البشريةقسم : ٣٢٢٠الربنامج الفرعي   )ب(
  ٩٧  ٢٨٨  ..............قسم امليزانية واملراقبة: ٣٢٣٠الربنامج الفرعي   )ج(
  ٩٧  ٢٩٤-٢٨٩  ...............ليةقسم امليزانية واملا: ٣٢٤٠الربنامج الفرعي   )د(
  ١٠٠  ٣٠٥-٢٩٥  ..............قسم اخلدمات العامة: ٣٢٥٠الربنامج الفرعي   )ه(
  ١٠٣  ٣٢١-٣٠٦  قسم تكنولوجيات املعلومات واالتصال: ٣٢٦٠الربنامج الفرعي   )و(
______________  

  .*ICC-ASP/4/5/Corr.1و ICC-ASP/4/5 الوثيقة ا سابقا بوصفهتصدر  *
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  ١٠٨  ٣٢٦-٣٢٢  ...................شترياتقسم امل: ٣٢٧٠الربنامج الفرعي   )ز(
  ١٠٩  ٣٣٣-٣٢٧  ............قسم العمليات امليدانية: ٣٢٨٠الربنامج الفرعي   )ح( 
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  ١١٣  ٣٥٢-٣٣٩ ................ةقسم إدارة احملكم: ٣٣٢٠الربنامج الفرعي   )ب(
  ١١٦  ٣٦٥-٣٥٣  ...................قسم االحتجاز: ٣٣٣٠فرعي الربنامج ال  )ج(
  قسم الترمجة الفورية والتحريرية: ٣٣٤٠الربنامج الفرعي   )د(
  ١٢٠  ٣٧٨-٣٦٦  ..........................................التابع للمحكمة   
  ١٢٣  ٣٩٣-٣٧٩  ..........وحدة الضحايا والشهود: ٣٣٥٠الربنامج الفرعي   )ه( 

  ١٢٨  ٤١٩-٣٩٤  ...........................قسم اإلعالم والوثائق: ٣٤٠٠الربنامج   -٤
  ١٢٨  ٣٩٨-٣٩٥  ...................مكتب الرئيس: ٣٤١٠ الربنامج الفرعي  )أ(
  ١٣٠  ٤٠٤-٣٩٩  .............املكتبة ومركز الوثائق: ٣٤٢٠الربنامج الفرعي   )ب( 
  ١٣٢  ٤١٩-٤٠٥  ....................وحدة اإلعالم: ٣٤٣٠الربنامج الفرعي   )ج(

  ١٣٦  ٤٧٣-٤٢٠  ..........................شعبة الضحايا والدفاع: ٣٥٠٠الربنامج   -٥
  ١٣٧  ٤٢٨-٤٢٣  ...................مكتب الرئيس: ٣٥١٠الربنامج الفرعي   )أ(
  ١٣٩  ٤٣٤-٤٢٩  .................قسم دعم الدفاع: ٣٥٢٠نامج الفرعي الرب  )ب(
  ١٤١  ٤٥٥-٤٣٥  ...قسم مشاركة وتعويض الضحايا: ٣٥٣٠الربنامج الفرعي   )ج(
  ١٤٤  ٤٦٣-٤٥٦  ........مكتب احملامي العام للدفاع: ٣٥٤٠الربنامج الفرعي   )د(
  ١٤٦  ٤٧٣-٤٦٤  ......مكتب احملامي العام للضحايا: ٣٥٥٠الربنامج الفرعي   )ه(

  ١٤٨  ٤٧٩-٤٧٤  ................أمانة الصندوق االستئماين للضحايا:  ٣٦٠٠ الربنامج -٦
  ١٥١  ٤٩٠-٤٨٠  ......................أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع  -دال
  ١٥٤  ٥٠٢-٤٩١  .....................االستثمار يف مباين احملكمة: الربنامج الرئيسي اخلامس  -هاء

  ١٥٤  ٤٩٦-٤٩٣  ...................................املباين املؤقتة:  ٥١٠٠الربنامج   -١
  ١٥٥  ٥٠١-٤٩٧  ..................................  املباين الدائمة:٥٢٠٠الربنامج   -٢
  ١٥٧  ٥٠٢  ................................مركز االحتجاز:  ٥٣٠٠الربنامج   -٣

  ١٥٩  ...............................................................................................املرفقات

  وصنـدوق رأس ٢٠٠٦بشأن امليزانية الربناجمية املقترحة لعام مجعية الدول األطراف مشروع قرار   -األول
  ١٦١  ......................................................................٢٠٠٦ لعام العاملاملال   

  ١٦٢  .........................................................................اهليكل التنظيمي للمحكمة  -الثاين
  ١٦٣  ..........................................٢٠٠٦                                           افتراضات ختص  امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -الثالث

  ١٦٤  .......................................................................:معلومات بشأن املالك  -لرابعا
  ١٦٤  ......................٢٠٠٦ احلايل واملالك املقترح لعام ٢٠٠٥مالك عام   )أ( 
  ١٧٣  .......................................................تصنيف الوظائف  )ب( 
  ١٧٥ ......................................التغيريات يف جدول مالك املوظفني  )ج( 
  ١٧٦  ............................قضاة ال-٢٠٠٦املرتبات واالستحقاقات لعام   )د( 
  وفئة اخلدمات  موظفو الفئة الفنية-٢٠٠٦تكاليف املرتبات املعيارية لسنة   )ه( 
  ١٧٧  ...........................................................)املقر( العامة   

  ١٧٨  .........................................................جدول تلخيصي حسب أوجه اإلنفاق  -اخلامس
  ١٧٩ ......................................................................سرد مصطلحات امليزانية -السادس
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  مقدمـة  -أوال
 من النظام األساسي املايل والقاعدة ١-٣ند  وفقا للب٢٠٠٦                                     ي قدم املسج ل هذه امليزانية املقترحة لعام   -١

  . من النظام اإلداري املايل٢-١٠٣

  من هذا اموع،.  مليون يورو٨٢,٤٦ويبلغ جمموع امليزانية املعروضة   -٢

  للمحكمة ذاا؛) ٪٩٥,٤( مليون يورو ٧٨،٦٣مبلغ   •
  .ألمانة مجعية الدول األطراف) ٪٤,٦( مليون يورو ٣,٨٣مبلغ   •

  :على النحو التايل، يزانية، داخل احملكمة        وتوز ع امل  
  ؛)الرئاسة والدوائر(للهيئة القضائية ) ٪٩,٠( مليون يورو٧,٤١و  •
  ملكتب املدعي العام؛) ٪٢٥,٧( مليون يورو ٢١,٢١و  •
  لقلم احملكمة ؛ )٪٥٩,٣( مليون يورو ٤٨,٩٠و  •
  .                        مبلغ ي ستثمر يف مباين احملكمة) ٪١,٤( مليون يورو ١,١١و  •

وأهم الزيادات، . ٢٠٠٥مجايل لعام  على املبلغ اإل٪٢٣,٣ هذا اموع زيادة قدرها ويعكس  
  .جراءات القانونيةكما هو مبني أدناه، تشهدها جماالت اللغات واالتصاالت واألمن وسري اإل

  األساسية  
  )بآالف اليورو(

  املتصلة باحلاالت
  )بآالف اليورو(

  اموع
  )بآالف اليورو(

  ٣ ٧٨٥،٣    ٣ ٧٨٥،٣  القضـاة
  ٥١ ٣٧٧،٠  ٢٣ ٢٠٤،٣  ٢٨ ١٧٢،٧  التكاليف املتصلة باملوظفني

  ٢٧ ٣٠٢،١  ١٤ ٢٤٤،٦  ١٣ ٠٥٧،٥  التكاليف غري املتصلة باملوظفني
  ٨٢ ٤٦٤،٤  ٣٧ ٤٤٨،٩  ٤٥ ٠١٥،٥  امــوع

  السيــاق

   اليوماحملكمة

. واحدة أحاهلا جملس األمنثالث منها أحالتها دول أطراف وحالة :   ُ                        أ حيلت إىل احملكمة أربع حاالت  -٣
وقد عززت .                              ً                                             ويضطلع مكتب املدعي العام حاليا  بتحقيقات يف حاالت ثالث ويتوىل حتليل مثاين حاالت أخرى

وشرعت الشعبة التمهيدية التابعة للدوائر يف . احملكمة أوىل عملياا يف امليدان فيما يتصل باحلاالت قيد التحقيق
ويقوم قلم احملكمة بتوفري الدعم اإلداري للعمليات امليدانية للمحكمة . ائيةاالضطالع بأوىل إجراءاا القض

وإجراءات احملاكمة ويسعى لتنفيذ الوالية احملددة املنوطة به يف ااالت اخلاصة بالضحايا والشهود والدفاع 
مل تزل يف مرحلة وهي .                                                   وتواجه احملكمة على صعيد هذه األنشطة حتديات ال ي ستهان ا. واالتصال والتوعية

  .مبكرة من تطورها املؤسسي وتتعلم باستمرار من التجارب اجلديدة

  حتديات العمليات امليدانية

تشمل األنشطة امليدانية اليت تضطلع ا احملكمة التحقيقات اليت جيريها مكتب املدعي العام   -٤  
 الضحايا والشهود وتأمني الدفاع املالئم ضطالع باملهام احلرجة املتصلة مبشاركة الضحايا وتعويضهم ومحايةالوا

  .للمتهمني والتمثيل القانوين الالزم للضحايا والسعي للتوعية على مستوى السكان املتضررين
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وطبيعة الرتاعات الدائرة واجلغرافيا احمللية واملتطلبات اللغوية واملقتضيات اللوجستية واألمنية بعيدا عن   -٥
وهذه املميزات اخلاصة بكل حالة تؤثر على . احلاالت اليت جيري التحقيق فيهااملقر ختتلف حبسب كل حالة من 

ويف ظل هذه الظروف، يتطلب العمل يف امليدان تعاون . الكيفية اليت ميكن ا تفعيل وإدارة أوجه حضور احملكمة
حلاالت اليت تفضي وقد توضع قيود على هذا التعاون حبكم تنازع املصاحل، كما يف ا. الدول واملنظمات الدولية

  .فيها أنشطة احملكمة إىل خماطر إضافية يواجهها شركاؤها

وإن التصدي للتحديات اليت تطرحها العمليات امليدانية يقتضي متهيد السبل بشكل جوهري ودعم   -٦
املناطق وترتيب عمليات النقل إىل . الترتيبات اليت تكفل، يف مجلة أمور، اللوجستيات املالئمة واألمن واالتصاالت

فمعدات النقل بالنسبة إىل منطقة عمليات واحدة ميكن أن . املتضررة والنقل منها وداخلها يشكل عملية معقدة
                                   ّ       ً          ويشكل أمن املوظفني والضحايا والشهود مه ا دائما  يف امليدان .  ألف يورو ٣٥٠يكلف مبلغا يصل إىل ما مقداره 

ى احملكمة أن حتافظ على أمان وموثوقية االتصاالت يف امليدان كما أن عل. تترتب عليه تكاليف تفوق املليون يورو
وتقدر التكاليف . وما بني امليدان واملقر يف سبيل دعم أنشطة مكتب املدعي العام وقلم احملكمة واهليئة القضائية

  . يورو١ ٢٠٠ ٠٠٠ بنحو ٢٠٠٦املتعلقة باالتصاالت لعام 

  ادها                                      التحديات اليت ت طرح على احملكمة أثناء انعق

 ، مرحلة جديدة من اإلجراءات مع بداية أوىل إجراءات احملاكمة ٢٠٠٦سوف تدخل احملكمة، يف عام   -٧
جراءات واإلثبات نظاما فريدا من نوعه ذا صلة باإلجراءات وقد وضع نظام روما األساسي وقواعد اإل. املزمعة

                                    روما األساسي التزامات حمددة فيما خيص  كما ينشئ نظام. ىت اآلن اجلانب الكبري منهح                 واالختصاص، مل ي طبق 
  .                                                                             الضحايا والشهود سوف تؤثر يف سري اإلجراءات ويكون هلا بالتايل تأثري مهم  على امليزانية

وقد مسحت أوىل اإلجراءات التمهيدية فعال بإلقاء ضوء كاشف على املوارد الالزمة إلجراء احملاكمات   -٨
 يف املائة من النمو الكلي يف امليزانية، مرجعها املقتضيات اللغوية اليت تسببت يف ٨وأهم تكلفة، ومقدارها حنو . وتعزيزها

وهذا ناتج .  ماليني يورو١٠إىل أكثر من ) مبا يف ذلك العمليات امليدانية(الزيادة يف جمموع التكاليف املرتبطة باللغات 
وينطوي جمال الضحايا والشهود .  واإلثباتمباشرة عن األحكام الواردة يف نظام روما األساسي وقواعد اإلجراءات

  ).مبا يف ذلك العمليات امليدانية( يورو ١ ٤٠٠ ٠٠٠كذلك على زيادات ذات بال تصل إىل حنو 

  االفتراضات

ترتكز امليزانية بالضرورة على افتراضات وتقديرات تقترن بدرجة كبرية من عدم التيقن، مما جيعل من   -٩
اص املتهمني خوهناك عوامل عديدة منها الوقت الالزم للقبض على األش. يقةالصعوبة مبكان وضع تنبؤات دق

ولتسليمهم أنفسهم وهي عوامل خارجة عن سيطرة احملكمة وتعتمد باألساس على تعاون الدول وغريها من 
  .اجلهات الفاعلة

 حتقيق وسوف يواصل مكتب املدعي العام رصد عدد من احلاالت يصل إىل مثان ويتوقع الشروع يف  -١٠
 اخلاصة مبكتب املدعي العام ينتظر ٢٠٠٥ووفقا لالفتراضات املنقحة لعام . ٢٠٠٦ اجلزء األخري يف عام أثناءرابع 

 يف ٢٠٠٦مايو /وتفترض احملكمة باإلضافة إىل ذلك الشروع يف أيار.  أوامر بالقبض٢٠٠٥أن تصدر يف عام 
وإىل أن تبدأ احملاكمات . ٢٠٠٦ هيولي/رى يف متوزحماكمة بالنسبة حلالة واحدة وحماكمة بالنسبة حلالة أخ
  .ستتواصل التحقيقات واألنشطة التمهيدية ورمبا تثار طعون

وحرصا من احملكمة على وضع افتراضات واقعية فهي مل تدرج يف امليزانية سوى البنود اليت سوف   -١١
 ولو بدون حتقيقات ٢٠٠٧عام وسوف يسفر هذا األمر عن تكاليف متزايدة يف . ٢٠٠٦تتطلب نفقات يف عام 

  .جراءات القانونية على مدار السنة على سبيل املثالأو حماكمات إضافية، من أجل االضطالع باإل



ICC-ASP/4/32 
 

24 

  عدادالنسق واإل

  النسق

  .زة الست التالية لسري األعمال القضائيةعدادها هلذه امليزانية، املراحل املميإعينت احملكمة، يف معرض   -١٢

  
التكاليف "و" التكاليف األساسية" ة اجلديدة اقترنت مبصطلحات جديدة متيز بوضوح بني هذه املنهجي  -١٣

  ".املتصلة باحلاالت

فالتكاليف األساسية تشمل أنشطة احملكمة اليت تتواصل لغاية قيام املدعي العام أو الشعبة التمهيدية   -١٤
وتندرج فيها كافة األنشطة . الة من احلاالتالتابعة للدوائر باختاذ القرار القاضي بالشروع يف التحقيق يف ح

وهذه هي التكاليف اليت جيب على احملكمة أن . الالزمة إلنشاء احملكمة ولكفالة استعدادها للتعامل مع احلاالت
  .تتحملها ولو مل جتر أية حتقيقات أو حماكمة

نفقات املتصلة مبا جيري من وخالفا للتكاليف األساسية، تتمثل التكاليف املرتبطة باحلاالت يف كافة   -١٥
) امليدانية(وتشمل التكاليف املتصلة باحلاالت يف آن واحد العمليات . حتقيق ومقاضاة  يف حاالت بعينها

  .والتكاليف النامجة عن سري اإلجراءات القانونية، أي انعقاد احملكمة

ليف املتصلة بالعمليات وقد عمدت احملكمة، فيما خيص كل حالة هي قيد التحقيق، إىل حساب التكا  -١٦
                      ّ                                              واحملكمة اليوم يف مركز ميك نها من حتديد التكاليف اليت تنطوي عليها كل مرحلة .                            ًامليدانية وبانعقاد احملكمة معا 

غري أن هذا املسعى غري املسبوق ال ينعكس . من مراحل عملياا بشكل منفصل فيما خيص كل حالة على حدة
ىل مجيع إمجالية بالنسبة إجراءات استخدمت تكلفة نا لسرية التحقيقات واإلوضما. انعكاسا كامال يف امليزانية

  . احلاالت

    

  األساسیةاألساسیة

 ٦ املرحلة
 التنفيذ

 ٥ املرحلة
  االستئناف

 ٤ املرحلة
  االبتدائية

  ٣ املرحلة
 ديةالتمهي

  ٢ املرحلة
 ١املرحلة  التحقيق

 التحليل

    سیر األعمال القضائیةسیر األعمال القضائیة
  

  انعقاد المحكمةانعقاد المحكمة

  األساسیةاألساسیة

العملیاتالعملیات                           
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  عدادإلا

تندرج امليزنة ضمن عملية ختطيط استراتيجي على صعيد احملكمة بكاملها تشتمل على خطة قوامها   -١٧
خلطة االستراتيجية مل وعلى الرغم من أن ا )١(.مخس سنوات، ومنوذج لطاقة احملكمة ونظام مؤشر أداء متكامل

تزل يف مرحلة التحضري اجلاري إال أن وضع هذه اخلطة بداية قد ساهم يف ضمان التناسق اهليكلي هلذه امليزانية 
وقد استخدم مشروع اخلطة االستراتيجية .                                                     وأم ن هلا مكانتها يف إطار االستراتيجية األطول أجال للمحكمة

ام والشعب واألجهزة يف حتديد أهدافها والنتائج اليت تتوخاها بالنسبة كمبادئ توجيهية بالنسبة إىل مجيع األقس
  .٢٠٠٦لعام 

جنازات ويف معرض وضع ميزانية عتيدة تستند إىل النتائج، ركزت احملكمة مؤشراا لألداء على اإل  -١٨
للقياس وممكنة إذ إن احملكمة بذلت جهدا واعيا لصقل مؤشراا لألداء جاعلة إياها حمددة وقابلة . امللموسة

وسوف يتم وضع مؤشرات استراتيجية بالتركيز على حصيلة عمل . التحقيق وذات صلة باملوضوع وحمددة بأجل
  . احملكمة وذلك كجزء من اخلطة االستراتيجية

                                                                                        ومبا أن تكاليف املوظفني متثل نسبة ال ي ستهان ا من امليزانية تقوم احملكمة بتقييم لكافة املناصب من   -١٩
 باملائة من الوظائف املصنفة البالغ عددها ٩١         وي الحظ أن .                                     تصنيف منهجي يس ره خبري استشاري خارجيخالل
  . وظيفة مت تأكيدها يف مستواها احملدد يف امليزانية٣٥٢

 من ممثلني رفيعي املستوى لكافة املتآلفةوأشرفت على إعداد هذه امليزانية اللجنة التوجيهية للميزانية   -٢٠
  .األجهزة

                                                   
اتيجي لتنظر فيه هذه اللجنة يف دورا                                                            ع رض على جلنة امليزانية واملالية تقرير منفصل بشأن التخطيط االستر  )١(

  .٢٠٠٥أكتوبر /                            اخلامسة اليت ت عقد يف تشرين األول
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  ٢٠٠٦امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -ثانيا
  اهليئة القضائية: الربنامج الرئيسي األول  -ألف

  مقدمــة

                             إىل الربناجمني التاليني يت صل كل ٢٠٠٦تنقسم امليزانية الربناجمية الرئيسية املقترحة للهيئة القضائية لعام   -٢١
  : نظام روما األساسي من٣٤منهما جبهاز من أجهزة احملكمة وفقا للمادة 

  هيئة الرئاسة؛   -١
  .الدوائر  -٢

  .                                                تبي ن أدناه األهداف واملتطلبات من املوارد لكل برنامج  -٢٢

   ٢٠٠٦-٢٠٠٤مقارنة ميزانية ونفقات الفترة   -٢٣
  نفقات

  ٢٠٠٤عام 
  ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٦يزانية املقترحة لعام امل

  )بآالف اليورو(
 اهليئة -الربنامج الرئيسي األول

  القضائية
  
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  اموع  

  اموع  باحلاالت
  ٣ ٧٨٥,٣    ٣ ٧٨٥,٣  ٤ ٠١١    ٤ ٠١١  ٢ ٧٩٨,٩  القضاة

  ٢ ٤١٥,٩  ٣٨٣,١  ٢ ٠٣٢,٨  ٢ ٠٧٠    ٢ ٠٧٠  موظفو الفئة الفنية
  ٨٤٣,١  ١٧١,٨  ٦٧١,٣  ٦٨٨    ٦٨٨  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ٣ ٢٥٩,٠  ٥٥٤,٩  ٢ ٧٠٤,١  ٢ ٧٥٨    ٢ ٧٥٨  ١ ٤٧٧,٣  اموع الفرعي، املوظفون
  ٨٠,٠    ٨٠,٠  ٣٠٠  ٢٠٠  ١٠٠  ١٢٩,٠  املساعدة املؤقتة العامة

        ٥    ٥    العمل اإلضايف
  ٣٥,٠    ٣٥,٠  ٥٠    ٥٠  ٣٥,٩  اخلرباء االستشاريون

  ١١٥,٠    ١١٥,٠  ٣٥٥  ٢٠٠  ١٥٥  ١٦٤,٩  اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ٢٢٦,٤  ١٠١,٤  ١٢٥,٠  ١٤٠    ١٤٠  ١٤٢,٨  السفر

  ١١,٠    ١١,٠  ١١    ١١  ٩,٣  الضيافة
  ١٥,٠    ١٥,٠  ٢٥    ٢٥  ٠,٩  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

        ٤    ٤    اللوازم واملواد 
                                 اموع الفرعي، التكـاليف غـري      

                املتصلة باملوظفني
٢٥٢,٤  ١٠١,٤  ١٥١,٠  ١٨٠    ١٨٠  ١٥٣,٠  

  ٧ ٤١١,٧  ٦٥٦,٣  ٦ ٧٥٥,٤  ٧ ٣٠٤  ٢٠٠  ٧ ١٠٤  ٤ ٥٩٤,١  ع، الربنامج الرئيسي األولامو

ferle-rilovic
Line
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  هيئة الرئاسة : ١١٠٠الربنامج   -١

  مقدمـة
مهام إدارية ومهام قضائية ومهام متصلة : مت جتميع مهام هيئة الرئاسة يف فئات رئيسية ثالث هي  -٢٤

  .بالعالقات اخلارجية

، كفالة اإلدارة السليمة ٢٠٠٦ ممارستها ملهامها اإلدارية يف عام سوف تواصل هيئة الرئاسة، يف  -٢٥
  .من خالل اإلشراف اإلداري والتنسيق والتعاون بني األجهزة" احملكمة الواحدة"للمحكمة وستعزز مبدأ 

وسوف تواصل هيئة الرئاسة، يف ممارستها ملهامها القضائية، توفري الدعم اإلداري للعمل القضائي الذي   -٢٦
وسوف تشمل هذه املهام األخرية القيام على حنو . م به الدوائر وألداء مهامها القضائية احملددة اخلاصة اتقو

منتظم بتنقيح وحتديث النصوص القانونية للمحكمة، وإنفاذ األحكام الصادرة وغري ذلك من املهام املنوطة يئة 
اعد اإلثبات والئحة احملكمة والئحة قلم احملكمة الرئاسة وفقا لنظام روما األساسي وللقواعد اإلجراءات وقو

  .وسائر الصكوك

وسوف تواصل هيئة الرئاسة، يف ممارستها ملهامها املتصلة بالعالقات اخلارجية، تعزيز العالقات بالدول   -٢٧
ور واملنظمات الدولية واملنظمات احلكومية وغري ذلك من اجلهات الفاعلة بغية توسيع نطاق التفهم للعمل والد

كما ستسعى هذه اهليئة إىل تعزيز استراتيجية مشتركة للمحكمة بشأن العالقات . اللذين تقوم ما احملكمة
  . عالم واالتصال والتوعيةاخلارجية واإل

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٢٨
  نفقات

  ٢٠٠٤عام 
  ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٦ملقترحة لعام امليزانية ا
  )بآالف اليورو(

  هيئة الرئاسة
  
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  اموع  

  اموع  باحلاالت
  ٦٢٩,٢    ٦٢٩,٢  ٧٠١    ٧٠١  ٥٩٨,٩  القضاة

  ٥٨٢,٦    ٥٨٢,٦  ٤٦٧    ٤٦٧  موظفو الفئة الفنية
  ٢١٣,٢    ٢١٣,٢  ١٦٠    ١٦٠  بدون تقسيم  موظفو اخلدمات العامة

  ٧٩٥,٨    ٧٩٥,٨  ٦٢٧    ٦٢٧  ٥٦٧,٨  وظفوناموع الفرعي، امل
  ٣٠,٠    ٣٠,٠  ١٠٠    ١٠٠  ٧٢,٣  املساعدة املؤقتة العامة

        ٥    ٥    العمل اإلضايف
  ٣٥,٠    ٣٥,٠  ٥٠    ٥٠  ٢٩,٧  اخلرباء االستشاريون

اموع الفرعي، الرتب األخرى من 
  املوظفني

٦٥,٠    ٦٥,٠  ١٥٥    ١٥٥  ١٠٢,٠  

  ٧٠,٠    ٧٠,٠  ٨٠    ٨٠  ٢٩,٦  السفر
  ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠    ١٠  ٩,٣  فةالضيا

                                اموع الفرعي، التكـاليف غـري     
                املتصلة باملوظفني

٨٠,٠    ٨٠,٠  ٩٠    ٩٠  ٣٨,٩  

  ١ ٥٧٠,٠    ١ ٥٧٠,٠  ١ ٥٧٣    ١ ٥٧٣  ١ ٣٠٧,٦  جمموع الربنامج
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  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -٢٩

  املالك املقترح 
وكيل 

  أمني
  عام

  مساعد
  أمني
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

  اخلدمات
  العامة
الرتبة 
  الرئيسية

  اخلدمات
  العامة
  الرتب
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ١٠  ٤  ٣  ١  ٦  ١  ١  ٣    ١          ةاألساسي
         املتصــلة 

        باحلاالت
                            

       جممــوع 
      املالك

        ١٠  ٤  ٣  ١  ٦  ١  ١  ٣    ١  

  األهداف
  

  املهام اإلدارية
  .تعزيز اآلليات اخلاصة باإلشراف اإلداري إلدارة احملكمة  •
 .احملكمة الواحدةأ تعزيز مبد  •

  املهام القضائية
  .ضمان كون النصوص القانونية للمحكمة تنقح وتستحدث بانتظام  •
  .ضمان أداء احملكمة عملها من حيث إنفاذ األحكام الصادرة  •

  .املهام املتصلة بالعالقات اخلارجية
  .بقاء على الدعم القوي املقدم من الدول واملنظمات الدولية وسائر اجلهات الفاعلة وتعزيز التعاون معهااإل  •
 .على صعيد العالقات اخلارجية" احملكمة الواحدة "مبدأتقوية   •

  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
تقدمي تقارير منتظمة عن ااالت اإلدارية الرئيسية   •

ز من تقدم يف ااالت اليت تتطلب                للمحكمة وما ي حر
  .التحسني

آليات متطورة الختاذ القرارات خاصة باملسائل اإلدارية   •
  .داخل احملكمة

                                                أن ت قدم التقارير يف وقت يسع لقيام اهليئة الرئاسية   •
  .مبمارسة مهمتها اإلشرافية

                                                  أن ت نفذ على النحو املتفق عليه التدابري اليت يتم البت   •
  .فيها

  .املنقح" يكل اختاذ القرارات"يذ املشروع املتعلق تنف  •
تقدمي الدعم لوضع الصيغة النهائية للخطة االستراتيجية   •

  .للمحكمة
التنسيق املعزز بني خمتلف األجهزة فيما يتعلق بالقضايا   •

  .ذات االهتمام املشترك

موافقة جملس التنسيق على مجيع التقارير املرحلية نصف   •
  .خطيط املستكملالشهرية والت

مجيع خطط العمل املنسقة يوافق عليها جملس التنسيق   •
  .وتنفذ

اللجنة االستشارية املعنية بالنصوص القانونية عاملة على   •
 .النحو التام

إبرام اتفاقات ثنائية مع الدول الراغبة يف التعاون على   •
  .نفاذ األحكام الصادرةإ

  .وضع النظام الداخلي للجنة  •
 
- ال جبميع الدول األطراف ووضع قائمة بالبلداناالتص  •

 راغبة يف التعاون - من ثالثة أقاليم جغرافية على األقل
 .على إنفاذ األحكام الصادرة

                            ُ                   املفاوضات جارية أو االتفاقات أ برمت مع البلدان من   •
  .أكثر من منطقة جغرافية واحدة

 على احلوار املنظم ٢٠٠٥احملافظة يف مستواه لعام   •
ثنائي الرامي إىل تعزيز التعاون وحتسني الفهم لسري وال

 .عمل احملكمة
  
 
حفاظ على املشاركة يف املؤمترات واحللقات الدراسية   •

  .٢٠٠٥يف مستواها لعام 
 
تنفيذ بالكامل االستراتيجية املشتركة بشأن العالقات   •

  .اخلارجية واإلعالم ومحالت االتصال والتوعية

لقيام بإحاطات إعالمية لدى أن يرى املشاركون أن ا  •
 .الدوائر الدبلوماسية مفيد

إبقاء على عدد من االجتماعات مع من حتاورهم   •
  .٢٠٠٥حملكمة يف مستواه لعام 

 
د املؤمترات واحللقات الدراسية املشاركة باق يف   •

  ٢٠٠٥.مستوى 
 
وضع إجراءات فيما خيص الرسائل العامة وتقاسم   •

  .عني االعتبار استقاللية األجهزةاملعلومات والتنسيق أخذا ب
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  املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني   ‘١‘

  املوارد األساسية

  )الدعم الشامل(الرتب الرئيسية -مساعد إداري من فئة اخلدمات العامة

وسوف .                                                                              ي قترح إنشاء وظيفة جديدة ملساعد إداري يف ضوء العبء املتزايد على صعيد ديوان الرئيس  -٣٠
 املساعد اإلداري، إىل جانب مساعدي الرئيس ونائيب الرئيس ومدير الديوان، بتوفري الدعم اإلداري يقوم هذا

للموظفني العاملني يف ديوان الرئيس وللموظف اإلداري على وجه اخلصوص يف جمال مراقبة نفقات الشهرية 
  .لى صعيد الرئاسة والدوائرواملساعدة يف تنسيق برنامج الزماالت الداخلية والزائرين من الفئة الفنية ع

  املساعدة املؤقتة العامة

 بالنظر إىل حمدودية الطاقة االستيعابية للموارد القائمة من املوظفني عمدت الرئاسة إىل توفري ما يلزم   -٣١
  .لتغطية إجازة األمومة واإلجازة املرضية املمتدة فقط 

  دوائر احملكمة: ١٢٠٠الربنامج   -٢

  مقدمة

جراءات ابتدائية مع ما يتصل بذلك من إجراءات متهيدية وإ ٢٠٠٦كمة أن يشهد عام تفترض احمل  -٣٢
وعليه يتعني أن تكون الشعب الثالث عاملة على النحو الكامل واملتوقع من القضاة مجيعهم أن يكونوا . استئنافات

  .متفرغني كلية للعمل مبقر احملكمة

وسيظل موظفو . لدعم القانوين للقضاة خالل السنة املقبلةوال تتجه النية إىل الزيادة يف عدد موظفي ا  -٣٣
الدعم حمصورين يف موظف قانوين مساعد لكل قاض ومستشار قانوين أقدم لدعم كل شعبة من الشعب الثالث 

  .يف الدوائر

وستتوفر للمحكمة . ٢٠٠٦باإلضافة إىل ذلك قد تقرر الدوائر االضطالع بزيارات موقعية يف عام   -٣٤
  .ى تنظيم زيارة موقعية بالنسبة لكل حالة من احلاالت الثالث املتوخى النظر فيهاالقدرة عل



ICC-ASP/4/32 
 

30 

 ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٣٥

نفقات عام 
٢٠٠٤  

  ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

  الدوائر
  
املتصلة   األساسية  عامو  الشرطية  اجلوهرية  اموع  

  اموع  باحلاالت
  ٣ ١٥٦,١    ٣ ١٥٦,١  ٣ ٣١٠    ٣ ٣١٠  ٢ ٢٠٠,٠  القضاة

  ١ ٨٣٣,٣  ٣٨٣,١  ١ ٤٥٠,٢  ١ ٦٠٣    ١ ٦٠٣                    موظفو الفئة الفنية
  ٦٢٩,٩  ١٧١,٨  ٤٥٨,١  ٥٢٨    ٥٢٨  بدون تقسيم                     موظفو اخلدمات العامة

  ٢ ٤٦٣,٢  ٥٥٤,٩  ١ ٩٠٨,٣  ٢,١٣١    ٢,١٣١  ٩٠٩,٥                       اموع الفرعي، املوظفون
  ٥٠,٠    ٥٠,٠  ٢٠٠  ٢٠٠    ٥٦,٧                       املساعدة املؤقتة العامة

              ٦,٢                  اخلرباء االستشاريون
ــب                            امــوع الفرعــي، الرت

       األخرى
٥٠,٠    ٥٠,٠  ٢٠٠  ٢٠٠    ٦٢,٩  

  ١٥٦,٤  ١٠١,٤  ٥٥,٠  ٦٠    ٦٠  ١١٣,٢       السفر
  ١,٠    ١,٠  ١    ١           الضيافة

                               اخلدمات التعاقدية مبـا فيهـا     
         التدريب

١٥,٠    ١٥,٠  ٢٥    ٢٥  ٠,٩  

        ٤    ٤                  اللوازم واملواد
                             اموع الفرعي، التكاليف غري    

                املتصلة باملوظفني
١٧٢,٤  ١٠١,٤  ٧١,٠  ٩٠    ٩٠  ١١٤,١  

  ٥ ٨٤١,٧  ٦٥٦,٣  ٥ ١٨٥,٤  ٥ ٧٣١  ٢٠٠  ٥ ٥٣١  ٣ ٢٨٦,٥              جمموع الربنامج

  ٢٠٠٦  املالك املقترح من املوظفني لعام -٣٦

وكيل   الدوائر
أمني 
  عام

مساعد  
أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-دم

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  العامة
  الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
  العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٢٦  ٨  ٨    ١٨    ١٨                ةاألساسي
           املتصــــلة 

        باحلاالت
        ٦  ٣  ٣    ٣        ٢  ١  

  ٣٢  ١١  ١١    ٢١    ١٨    ٢  ١          جمموع املالك

  األهداف

 .                                                                                      إجراء حماكمات عادلة وفع الة ومفتوحة وفقا للنظام األساسي ولسائر الصكوك القانونية ذات الصلة  •

  مؤشرات األداء    النتائج املتوقعة
  ال ينطبق على األنشطة القضائية  ال ينطبق على األنشطة القضائية 

                               ّ  املوارد اجلديدة املقترحة من املوظ فني  ‘ ١‘

   األساسيةاملوارد

  املساعدة املؤقتة العامة

بالنظر إىل حمدودية الطاقة االستيعابية للموارد القائمة من املوظفني اختذت الدوائر ما يلزم من تدابري   -٣٧
  .لتغطية إجازة األمومة واإلجازات املرضية املمتدة فقط
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   من غري املوظفنياملقترحةاملوارد اجلديدة   ‘٢‘

  تاملوارد املتصلة باحلاال

  السفر

وتتجه النية إىل القيام بزيارات ثالث من . ٢٠٠٦قد تقرر الدوائر االضطالع بزيارات موقعية يف عام   -٣٨
. هذا القبيل وستضم كل زيارة ثالثة قضاة يرافقهم موظفو الدعم القانوين من الشعبة التمهيدية أو الشعبة االبتدائية

                                               لة األساسية اليت هي عرضة للتلف جتم ع مع ما يلزم من والغرض من هذه الزيارات هو التأكد من أن األد
، )ج)(٣(٥٧، و٥٦ باملـواد عمــال(الضمانات حبيث تؤمن مقبوليتها يف أي مرحلة الحقة من اإلجراءات 

  .، أو ألغراض أخرى تراها الدوائر مناسبة)من النظام األساسي) ١١(٦١و ) أ()٦(٦٤و



ICC-ASP/4/32 
 

32 

  ملدعي العاممكتب ا: الربنامج الرئيسي الثاين  -باء

   ٢٠٠٦-٢٠٠٤مقارنة امليزانية والنفقات يف الفترة   -٣٩
نفقات عام 

٢٠٠٤  
  ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 

  )بآالف اليورو(
  –                           الربنامج الرئيسي الثـاين     

                  مكتب املدعي العام
  
  

املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  اموع
  باحلاالت

  اموع

  ١١ ٤٦٥,٢  ٧ ٩٣٨,٨  ٣ ٥٢٦,٤  ٩ ٣٨٥  ٧٠٥  ٨ ٦٨٠                    موظفو الفئة الفنية
  ٣ ١٩٤,٠  ٢ ٢٦٠,٦  ٩٣٣,٤  ٢ ٢٤١  ٤٦٩  ١ ٧٧٢  بدون تقسيم                     موظفو اخلدمات العامة

  ١٤ ٦٥٩,٢  ١٠ ١٩٩,٤  ٤ ٤٥٩,٨  ١١ ٦٢٦  ١ ١٧٤  ١٠ ٤٥٢  ٤ ٢١٥,٢                       اموع الفرعي، املوظفون
  ٣ ١٥٩,٠  ٢ ٩٢٤,٠  ٢٣٥,٠  ١ ٨٢٦  ١ ٤٢٨  ٣٩٨  ٨٤٩,٦          العامة              املساعدة املؤقتة

              ٣,٩                          املساعدة املؤقتة لالجتماعات
        ٣٠  ١٥  ١٥               العمل اإلضايف

  ٧٧,٩  ٧٧,٩    ١٧٥    ١٧٥  ١٢٣,٥                  اخلرباء االستشاريون
                          اموع الفرعـي، الرتـب     

        األخرى 
٣ ٢٣٦,٩  ٣ ٠٠١,٩  ٢٣٥,٠  ٢ ٠٣١  ١ ٤٤٣  ٥٨٨  ٩٧٧,٠  

  ٢ ٣٨٨,٧  ٢ ١٨٦,٧  ٢٠٢,٠  ١ ٧١٩  ٩٥٧  ٧٦٢  ٦١٦,٥       السفر
  ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠    ١٠  ١١,٧         الضيافة

                              اخلدمات التعاقدية مبا فيهـا     
         التدريب

٣٢١,٢  ٢٦٢,٥  ٥٨,٧  ٧٤١  ٥٢٤  ٢١٧  ٣٩٢,٨  

  ٥٨,٤  ٥٨,٤    ٥٠    ٥٠  ٣,٨                      نفقات التشغيل العامة
  ١٥٦,٢  ١١٨,٢  ٣٨,٠  ٥٢  ٢٥  ٢٧  ٧٦,٤                اللوازم واملواد

  ٣٨٤,٠  ٢٦٤,١  ١١٩,٩  ٧٩٣  ٢٧٥  ٥١٨  ١ ٧٠٥,٤               األثاث واملعدات
                           اموع الفرعي، التكـاليف    

                   غري املتصلة باملوظفني
٣ ٣١٨,٥  ٢ ٨٨٩,٩  ٤٢٨,٦  ٣ ٣٦٥  ١ ٧٨١  ١ ٥٨٤  ٢ ٨٠٦,٦  

                         جمموع الربنامج الرئيسـي    
       الثاين

٢١ ٢١٤,٦  ١٦ ٠٩١,٢  ٥ ١٢٣,٤  ١٧ ٠٢٢  ٤ ٣٩٨  ١٢ ٦٢٤  ٧ ٩٩٨,٨  

وتضطلع باملهام التنفيذية ثالث شعب . ٢٠٠٦ية عام اكتمل مكتب املدعي العام باكتمال بنود ميزان  -٤٠
ويقوم قسم اخلدمات وقسم املشورة . شعبة االختصاص والتكامل والتعاون، وشعبة التحقيق وشعبة املقاضاة: هي

  .القانونية بتوفري الدعم احلاسم ويتوىل ديوان املدعي العام تنسيق عمل املكتب

  اهليكل

مجعية الدول األطراف، طرأ تعديل طفيف  ومن) ٢(من جلنة امليزانية واملالية على ضوء التعليقات الواردة   -٤١
وحيث أن املرحلة األولية من وضع السياسيات واملبادئ التوجيهية اخلاصة ). املدعي العام (٢١٠٠على الربنامج 

فها وحدة منفصلة باملوظفني قد شارفت على االنتهاء مل تعد هناك حاجة لقيام وحدة الستراتيجية املوظفني بوص

                                                   
  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي،  )٢(

   .٦٤ و٦١، الفقرتان )ب (٨-ألف(زء الثاين اجل) منشورات احملكمة اجلنائية الدولية (٢٠٠٤ أيلول سبتمرب ١٠-٦

ferle-rilovic
Line

ferle-rilovic
Line
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والشطر الكبري من العمل اإلداري يتواله قلم احملكمة ). ٢١٤٠الربنامج الفرعي : ٢٠٠٥امليزانية الربناجمية لعام (
وهناك وظيفتان اثنتان تركتا يف قسم اخلدمات التابع للمكتب من أجل التنسيق مع اجلهات املقدمة للخدمات 

أما الوظيفة املكرسة سابقا ملستشار أقدم معين ). قسم املوارد البشريةمنها على وجه اخلصوص (ضمن قلم احملكمة 
ومثل هذا اإلجراء يسمح بفصل مهام مدير شعبة . فنقلت إىل ديوان املدعي العام) ٥-ف(باملوارد البشريـة 

ه اآلن أما دور مدير الديوان فيتوال. االختصاص والتكامل والتعاون، الذي كان يؤدي سابقا مهمة مدير الديوان
إىل ) ٣-ف(يشغلها موظف االنتقاء والتنمية                   ون قلت الوظيفة اليت.  املنقولة٥-شاغل الوظيفة من الفئة الفنية ف

  .)٣(               ً                                        قسم اخلدمات وفقا  للتوصيات املقدمة من جلنة امليزانية واملالية

 مل يعد له ٢١٥٠فرعي وتبعا لذلك فإن الربنامج ال. عالم يف ديوان املدعي العام                    وسي عاد إدماج وحدة اإل  -٤٢
  .وجود

  صندوق الطوارئ

 لوضع ميزانية برناجمية مقترحة تتسم بأقصى – شأنه كشأن احملكمة بأسرها يف الواقع -سعى املكتب  -٤٣
درجات القابلية للتنبؤ لتفادي حاالت طارئة بالغة األمهية يف امليزانية مما من شأنه أن يفضي إىل فائض يف األموال 

  . بوجه خاص على الوظائف كثيفة املوارد يف امليزانيةاملبدأ وينطبق هذا .يف اية السنة

ولذلك قرر املكتب عدم إدراج بند يف امليزانية خيص أنشطة الطب الشرعي مثل استخراج اجلثث وعمليات   -٤٤
، فإن احتمال املبدأحيث وبالرغم من أن هذه األنشطة املتعلقة بالتحقيق ميكن التنبؤ ا من . التحقيق يف املقابر اجلماعية

إجرائها فعال يف غضون السنة املالية املقبلة ليس احتماال واردا بدرجة عالية تكفي لتربير إدراج بند يف امليزانية هلذه 
                                                                       وقد أعد املكتب حسابات مالية مفصلة تتعلق بأنشطة الطب الشرعي سوف ت عرض على . التدابري كثيفة التكاليف

                                                                        وإذا ما ظهرت احلاجة إىل بعثات تكر س للطب الشرعي، فإن املكتب سوف يطلب موافقة . املاليةأعضاء جلنة امليزانية و
جلنة امليزانية واملالية على حتميل هذه التكاليف على صندوق الطوارئ استنادا إىل احلسابات املقدمة بعد تعديلها حبيث 

  .ل األطراف على هذه اخلطةويطلب املكتب موافقة مجعية الدو. توافق خصوصيات احلالة احملددة
  املدعي العام: ٢١٠٠الربنامج   -١

  مقدمة

ويقتصر املكتب . الوحدات غري التنفيذية التابعة للمكتب) ديوان املدعي العام (٢١٠٠يضم الربنامج   -٤٥
   )٤(على املوظفني الذين يسدون ما يلزم من خدمات إدارية ومشورة قانونية وتقنية ودعم تنفيذي للمكتب بأسره 

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

   .٦٤، الفقرة )ب (٨- اجلزء الثاين ألف) منشورات احملكمة اجلنائية الدولية( ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠-٦
يف ديوان املدعي العام ) ٢١٥٠(ووحدة اإلعالم ) ٢١٤٠(ماج وحدة استراتيجية املوظفني سابقا إدسيتم   )٤(

  ).٢١٢٠(وشعبة اخلدمات ) ٢١١٠(

 ديوان املدعي العام

 قسم املشورة القانونية قسم اخلدمات
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  .ورؤساء األقسام مسؤولون أمام املدعي العام بوصفه رئيس هذا الربنامج  -٤٦
  . اخلاصة باملدعي العام٢٠٠٦ترد أدناه امليزانية املقترحة لعام   -٤٧

نفقات عام 
٢٠٠٤  

  ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

             املدعي العام
  
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  اموع  

  باحلاالت
  اموع

  ٢ ٠٩٥,٢  ١٦١,١  ١ ٩٣٤,١  ١ ٩٧٢    ١ ٩٧٢                    موظفو الفئة الفنية
                     موظفو اخلدمات العامة

بدون 
  ١ ١٦٨,٢  ٥٦٠,٦  ٦٠٧,٦  ٨٤٤  ٨٣  ٧٦١  تقسيم

  ٣ ٢٦٣,٤  ٧٢١,٧  ٢ ٥٤١,٧  ٢ ٨١٦  ٨٣  ٢ ٧٣٣  ١ ٦٢٢,٥                       اموع الفرعي، املوظفون
  ٢ ٦٥٣,٠  ٢ ٤١٨,٠  ٢٣٥,٠  ١ ٠٧٤  ٧٤٤  ٣٣٠  ٥٥٥,٦                       املساعدة املؤقتة العامة

              ٣,٩                          املساعدة املؤقتة لالجتماعات
        ٣٠  ١٥  ١٥               العمل اإلضايف

  ٧٧,٩  ٧٧,٩    ١٧٥    ١٧٥  ١٢٣,٥                  اخلرباء االستشاريون
  ٢ ٧٣٠,٩  ٢ ٤٩٥,٩  ٢٣٥,٠  ١ ٢٧٩  ٧٥٩  ٥٢٠  ٦٨٣,٠                           اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ٤٩٧,١  ٤٠٩,٠  ٨٨,١  ١٩٤  ٥٣  ١٤١  ١٥٢,٦       السفر
  ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠    ١٠  ١١,٧         الضيافة

                                  اخلدمات التعاقديـة مبـا فيهـا       
         التدريب

٣٢١,٢  ٢٦٢,٥  ٥٨,٧  ٦٤١  ٤٢٤  ٢١٧  ٣٧٨,٤  

  ٤٠,٠  ٤٠,٠    ٥٠    ٥٠                        نفقات التشغيل العامة
  ٦٦,٠  ٢٨,٠  ٣٨,٠  ٥٢  ٢٥  ٢٧  ٥١٢                اللوازم واملواد

  ٣٧٤,٠  ٢٥٤,١  ١١٩,٩  ٣٥٠    ٣٥٠  ٦٩٤,٧               األثاث واملعدات
                             اموع الفرعي، التكاليف غري    

                املتصلة باملوظفني
١ ٣٠٨,٣  ٩٩٣,٦  ٣١٤,٧  ١ ٢٩٧  ٥٠٢  ٧٩٥  ١ ٢٨٨,٦  

  ٧ ٣٠٢,٦  ٤ ٢١١,٢  ٣ ٠٩١,٤  ٥ ٣٩٢  ١ ٣٤٤  ٤ ٠٤٨  ٣ ٥٩٤,١               جمموع الربنامج 

  ديوان املدعي العام: ٢١١٠الربنامج الفرعي   )أ(

  مقدمة

 العام من فرقة صغرية من املوظفني الفنيني واإلداريني الذين يساعدون بصورة يتألف ديوان املدعي  -٤٨
مباشرة املدعي العام على االضطالع بأنشطته احملددة مثل التنسيق فيما بني أنشطة الشعب واألقسام؛ ورسم 

 مع سائر سياسات مكتب املدعي العام وتقييم كفاءا من خالل عمليات استيعاب الدروس الشاملة؛ والتنسيق
هيئات احملكمة؛ واإلشراف املباشر على استراتيجية االتصاالت للمدعي العام؛ وتسجيل القرارات اليت يتخذها 

  .املدعي العام ومتابعة تنفيذ تلك القرارات

   والتغريات يف الربنامجاالجتاهات

  . هيكل مكتب املدعي العام                                                  ، إدماج وحدة اإلعالم، يف صلب الديوان ب غية زيادة تعزيز٢٠٠٦           سيتم  يف عام   -٤٩

. ٢٠٠٥وسيكون الشطر األكرب من املبادئ التوجيهية األساسية اخلاصة باملوظفني قد اعتمد حبلول اية عام   -٥٠
وسيتم نقل بعض املوظفني إىل .                                                                         وتبعا لذلك ستغلق وحدة االستراتيجية اخلاص ة باملوظفني التابعة ملكتب املدعي العام

فاء على النحو األفضل باحتياجات املكتب وتوفري ما يلزم لتحقيق التناسق يف جتميع املسؤوليات                ً    قسم اخلدمات سعيا  للو
أما الوظيفة الشاغرة اليت كان حيتلها سابقا املدير األقدم . املتصلة بإدارة شؤون املوظفني التابعني ملكتب املدعي العام

  .                             ان حبيث ي نشأ منصب مدير الديوانفستنقل إىل الديو)                               وحدة االستراتيجية اخلاص ة باملوظفني(

وسوف يضطلع مدير الديوان مبسؤولية حتسني العالقات الداخلية وفيما بني األجهزة؛ وتنسيق التفاعل   -٥١
                                                                                         االستراتيجي مع سائر هيئات احملكمة؛ وزيادة حتسني جو  العمل داخل املكتب من خالل أنشطة النهوض ببناء 

  .عام يف جمال اضطالعه جبدول أعماله         ً                   الفرق فضال  عن مساعدة املدعي ال
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ووفاء على النحو األيسر باحتياجات املدعي العام يف جمال اإلعالم والتوعية يقوم املستشار اإلعالمي   -٥٢
بتوفري املشورة االستراتيجية للمدعي العام فيما خيص بوجه خاص مشاكل االتصال الصعبة اليت تثريها احلاالت 

  .ويقوم الناطق باسم املكتب بتمثيله يف التعامل مع وسائط اإلعالم. ة على املكتبوالقضايا احملددة املعروض

ويواصل املساعدون اخلاصون تقدمي العون يف جمال مجع وتوحيد املعلومات من الشعب واألقسام اليت   -٥٣
اإلضافة إىل ذلك ب. ستسهم يف التمارين املتعلقة بالدروس املستفادة والعمل املتواصل على حتسني سياسات املكتب

سيقوم املساعدون اخلاصون بتسجيل القرارات اليت يتخذها املدعي العام وأثناء االجتماعات اليت يعقدها املدعي 
  .العام واملديرون األقدمون ومتابعة تنفيذ تلك القرارات وإعداد تقرير بشأا

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٥٤
  (*) ٢٠٠٥ملعتمدة املعدلة لعام امليزانية ا

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ديوان املدعي العام  النمو يف املوارد

  
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ٢  ١٢,١  ٦٨٧,١    ٦٨٧,١  ٦٧٥    ٦٧٥  موظفو الفئة الفنية

  ٨  ١٧,٨  ٢٢٧,٨    ٢٢٧,٨  ٢١٠    ٢١٠  موظفو اخلدمات العامة
  ٣  ٢٩,٩  ٩١٤,٩    ٩١٤,٩  ٨٨٥    ٨٨٥  اموع الفرعي، املوظفون

  ٥٥-  ٩٧,١-  ٧٧,٩  ٧٧,٩    ١٧٥    ١٧٥  اخلرباء االستشاريون
اموع الفرعي، الرتب 

  األخرى 
٥٥-  ٩٧,١-  ٧٧,٩  ٧٧,٩    ١٧٥    ١٧٥  

  ٥-  ٥,٨  ١٠٧,٢  ٣٧,٩  ٦٩,٣  ١١٣    ١١٣  السفر
  ١٠٠  ١٠,٠  ١٠,٠    ١٠,٠        الضيافة

اخلدمات التعاقدية مبا فيها 
  التدريب

٧٢-  ١٩,٥  ٧,٥    ٧,٥  ٢٧    ٢٧  

اموع الفرعي، التكاليف 
  غري املتصلة باملوظفني

١١-  ١٥,٣-  ١٢٤,٧  ٣٧,٩  ٨٦,٨  ١٤٠    ١٤٠  

  ٧-   ٨٢,٥-   ١ ١١٧,٥  ١١٥,٨  ١ ٠٠١,٧  ١ ٢٠٠    ١ ٢٠٠  جمموع الربنامج الفرعي
، وحدة اإلعالم اليت مت نقلها إىل ديوان ٢١٥٠، وحدة االستراتيجية املتعلقة بشؤون املوظفني، و٢١٤٠ج الفرعي  يورو من الربنام٤٩١ ١٠٠تشمل امليزانية   * 

  .٢٠٠٦املدعي العام بالنسبة للميزانية املقترحة لعام 

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -٥٥

املالك 
  املقترح

وكيل 
أمني 
  عام

مساعد 
أمني 
  العام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد
جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة

  الرتب
  الرئيسية

اخلدمات 
  العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ١٠  ٤  ٣  ١  ٦  ١  ١  ١  ١  ١        ١  األساسية
ـلة           املتصـ

        باحلاالت
                            

ــوع         جمم
      املالك

١٠  ٤  ٣  ١  ٦  ١  ١  ١  ١  ١        ١  

  األهداف
   برمتها؛٢٠٠٦از أهداف املكتب لعام كفالة إجن  •
من خالل حتسني تنسيق إدارة شؤون املوظفني (العمل على خلق مناخ عمل موات ومساعد على اإلنتاجية   •

  ؛)يف مكتب املدعي العام فضال عن التنسيق املتزايد على صعيد األجهزة األخرى التابعة للمحكمة
  االت؛رسم وتنفيذ استراتيجيات إعالمية خمتصة باحل  •
  .زيادة صقل سياسات املكتب من خالل عمليات استيعاب الدروس الشاملة  •
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  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
  من أهداف املكتب ٪٨٥حتقيق ما ال يقل عن   •

  )٢٠٠٦لعام (
  ٢٠٠٦إجناز اجلانب احملدد من األهداف لعام   •

حتسني املناخ الذي يعمل فيه املوظفون مقارنة   •
  ٢٠٠٥بعام 

مقارنة النتائج اليت يسفر عنها االستبيان املتعلق   •
  ٢٠٠٥مبناخ عمل املوظفني مبثيلتها لعام 

حتسني التنسيق داخليا وفيما بني األجهزة مقارنة   •
  ٢٠٠٥بعام 

االستعراض الدوري لعملية التنسيق من قبل جهاز   •
  مستقل

االتصال العام املالئم فيما يتعلق باحلاالت قيد   •
  قالتحقي

املوافقة الدورية على خطة االتصال املكرس   •
                            حلاالت حمد دة ومدى ما مت تنفيذه

حتسني كافة السياسات ذات الصلة باالستناد إىل   •
  حصائل الدروس املستفادة 

نسبة ما جرى تنفيذه من التوصيات املتعلقة   •
  )٢٠٠٦(بتحسني السياسات لعام 

  فني                             ّاملوارد اجلديدة املقترحة من املوظ   ‘١‘

  املوارد األساسية  

  إعادة توزيع الوظائف  

والزيادة يف الوظائف تعكس إعادة توزيع . ٢٠٠٦                       ُ                ليست هناك وظائف جديدة ط لب إنشاؤها لعام    -٥٦
  .                                                                       املوظفني الذين ن قلوا من وحدة االستراتيجية املتعلقة بشؤون املوظفني ووحدة اإلعالم

  اخلرباء االستشاريون

واخلرباء . ة املتعلقة باملشورة واخلاصة مبكتب املدعي العام يف ديوان املدعي العامتتركز كامل امليزاني  -٥٧
 مت التخفيض يف امليزانية وقد. االستشاريون ال يعينون إال بقرار من املدعي العام أو من طرف واحد من وكالئه

)   يورو٧٩ ٠٠٠( لتعكس تثبيت هيكل مالك املكتب من املوظفني واملنتظر أن تصل ٢٠٠٦املخصصة لعام 
  .فتغطي تكاليف الشهادات اليت يديل ا خرباء يف كل حالة من احلاالت

  املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني  ‘٢‘

  املوارد األساسية

  السفر

 املتحدث باسم املكتب يف جمال اإلعالم بسفر املدعي العام وسفر املستشار ٢٠٠٦تتصل تكاليف عام   -٥٨
  . املتصلة باإلعالمللنهوض باألهداف

. والغرض األساسي من السفر الذي يقوم به املدعي العام هو تعزيز التعاون والتفاهم فيما خيص مكتبه  -٥٩
وسوف يصحب الناطق باسم املكتب املدعي العام يف البعض من البعثات اليت يؤديها لتأمني االتصال البناء 

ذي يقوم به فريق اإلعالم هو تعزيز الثقة والتفهم لدى وسوف يكون الغرض األساسي من السفر ال. بالصحافة
  .بعض اجلماعات احملددة عرب أحناء العامل

.  بعثة خارجها١٢ بعثة داخل أوروبا و١٤ويقدر أن تتمثل البعثات اليت سيقوم ا املدعي العام يف   -٦٠
اين بعثات داخل أوروبا وأربع بعثات                                                                 وبالنسبة للناطق الرمسي أو املستشار اإلعالمي ي توقع أن يتمثل السفر يف مث

  .خارجها بالنسبة للجانب األساسي من العمل اإلعالمي
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  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

                                                                                           ت طلب أموال من أجل التعاقد مع مصورين أو أفرقة تصوير تلفزيوين لتغطية األنشطة العام ة اليت ي نظمها   -٦١
زيع املواد؛ والستئجار املرافق املناسبة للندوات الصحفية يف اخلارج والسيما املدعي العام خارج املقر؛ وملعاجلة وتو

  .على أرض البلدان اليت يتم االضطالع فيها بالتحقيقات

  املوارد املتصلة باحلاالت

من املقرر تنظيم أربع بعثات لكل منطقة تنطوي على حالة من احلاالت بغية النهوض باألهداف اإلعالمية   -٦٢
  . باحلاالت الثالث وسفر املدعي العام حبسب ما تدعو إليه الضرورة لكفالة االتفاقات والتعاونذات الصلة

  قسم اخلدمات: ٢١٢٠الربنامج الفرعي   )ب(

  مقدمة

                                                                                      ي قد م قسم اخلدمات الدعم ملكتب املدعي العام يف كافة املسائل اإلدارية والتكنولوجية ويوفر لنقطة   -٦٣
ويتألف القسم من وحدات أربع توفر اخلدمة . عة للمكتب ما يلزم بصدذ هذه املسائلاالتصال بقلم احملكمة التاب
  :ملكتب املدعي العام برمته

  وحدة اإلدارة العامة

تقوم هذه الوحدة بالتنسيق مع األقسام ذات الصلة التابعة لقلم احملكمة، بوضع ميزانية مكتب املدعي   -٦٤
؛ وتستخدم كجهة وصل بقلم احملكمة فيما يتعلق بالعنصر اإلداري من العام واإلشراف على تنفيذ هذه امليزانية

خدمات املوارد البشرية املقدمة ملكتب املدعي العام؛ وتدير شؤون الكتبة وبرنامج الفنيني الزائرين؛ وتنسق إجراء 
  .االنتقاء والتدريب للوفاء باحتياجات املكتب

  وحدة اخلدمات اللغوية

ري خدمات الترمجة الالزمة واليت حيتاجها املكتب أثناء مراحل التحليل والتحقيق تقوم هذه الوحدة بتوف  -٦٥
ضافة إىل ذلك، فإن مجيع خدمات الترمجة الفورية امليدانية والتدوين بلغة غري لغيت إلبا. واحملاكمة واالستئناف

 من ١١٢ و ٤٢دتني  من نظام روما األساسي والقاع٥٥العمل الالزمة لدعم مراحل التحقيق مبقتضى املادة 
ـ نسق من قبل هذه الوحدة سدى وت ـ  ُ        ُ                     القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ت                                 .  

  )٥(وحدة قاعدة املعارف

                                                                                   توفر وحدة قاعدة املعارف خدمات ختص  مكتب املدعي العام قائمة على التكنولوجيا وتدير قاعدة   -٦٦
وتقوم قاعدة املعارف بتخزين املعارف . ومستقلةالبيانات التابعة للمكتب دف بناء موارد معرفية طويلة األجل 
وتتوىل الوحدة املسؤولية الرئيسية عن . اإلجراءاتاملتعلقة بكافة املسائل املتصلة بالكشف عن املواد توخيا لعدالة 

.                                                                                         كافة نظم املعلومات اليت ختص  مكتب املدعي العام والداعمة لتحليل احملتويات واملرافعات يف قاعة احملكمة

                                                   
 والقضايا مصدر دائم للمعلومات املتعلقة مبسائل االختصاص واملقبولية واخللفيات الوقائعية" قاعدة املعارف"  )٥(

  .دية والسكانية واللغويةالثقافية والعرقية واالجتماعية االقتصا
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اعد باإلضافة إىل ذلك احملللني واحملققني واملستشارين القانونيني وأخصائيي احملاكمة يف اإلدارة الكفأة اجلارية وتس
  .والفعلية للرباجميات وملهام الدعم

  وحدة املعلومات واألدلة

مة تكفل هذه الوحدة توفري الظروف اآلمنة لتلقي مجيع األدلة املادية واملعروضات احملتملة للمحاك  -٦٧
وتقوم الوحدة ). مبا يف ذلك ختزينها إلكترونيا(                                                         وتسجيلها الكامل ومناولتها على النحو السر ي واملالئم وختزينها 

 من نظام روما األساسي، بتلقي املراسالت املوجهة إىل ١٥بوصفها اجلهة الوديعة لألدلة، مبوجب بوصفها املادة 
  . تتلقى إحاالت القضايا من الدول أو من جملس األمناملدعي العام وترسل إشعارا بتسلمها وختزا كما

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٦٨

   (*)٢٠٠٥امليزانية املعتمدة املعدلة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

             شعبة اخلدمات  النمو يف املوارد
  
ة املتصل  األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  ١١  ١٠٤,٤  ١ ٠٨٥,٤  ١٦١,١  ٩٢٤,٣  ٩٨١    ٩٨١                    موظفو الفئة الفنية
  ٥٢  ٣٠٢,١  ٨٨٦,١  ٥٦٠,٦  ٣٢٥,٥  ٥٨٤  ٨٣  ٥٠١                     موظفو اخلدمات العامة

  ٢٦  ٤٠٦,٥  ١ ٩٧١,٥  ٧٢١,٧  ١ ٢٤٩,٨  ١ ٥٦٥  ٨٣  ١ ٤٨٢                       اموع الفرعي، املوظفون
  ١٨٧  ١ ٥٧٥,٠  ٢ ٤١٨,٠  ٢ ٤١٨,٠    ٨٤٣  ٧٤٤  ٩٩                       املساعدة العامة املؤقتة

  ١٠٠-  ٣٠,٠-        ٣٠  ١٥  ١٥             العمل اإلضايف
                        اموع الفرعي، الرتـب    

        األخرى 
١٧٧  ١ ٥٤٥,٠  ٢ ٤١٨,٠  ٢ ٤١٨,٠    ٨٧٣  ٧٥٩  ١١٤  

  ٤٢٣  ٣٠٩,٠  ٣٨٢,٠  ٣٧١,١  ١٠,٩  ٧٣  ٥٣  ٢٠       السفر
  ١٠٠-  ١٠,٠-        ١٠    ١٠         الضيافة

                              اخلدمات التعاقدية مبا فيهـا     
         التدريب

٤٩-  ٣٠٠,٣-  ٣١٣,٧  ٢٦٢,٥  ٥١,٢  ٦١٤  ٤٢٤  ١٩٠  

  ٢٠-  ١٠,٠-  ٤٠,٠  ٤٠,٠    ٥٠    ٥٠                      نفقات التشغيل العامة
  ٢٧  ١٤,٠  ٦٦,٠  ٢٨,٠  ٣٨,٠  ٥٢  ٢٥  ٢٧                اللوازم واملواد

  ٧  ٢٤,٠  ٣٧٤,٠  ٢٥٤,١  ١١٩,٩  ٣٥٠    ٣٥٠               األثاث واملعدات
                         اموع الفرعي، التكاليف   

                   املتصلة بغري املوظفني
٢  ٢٦,٧  ١ ١٧٥,٧  ٩٥٥,٧  ٢٢٠,٠  ١ ١٤٩  ٥٠٢  ٦٤٧  

  ٥٥  ١ ٩٧٨,٢  ٥ ٥٦٥,٢  ٤ ٠٩٥,٤  ١ ٤٦٩,٨  ٣ ٥٨٧  ١ ٣٤٤  ٢ ٢٤٣                     جمموع الربنامج الفرعي
  .٢٠٠٦ مت نقلها إىل قسم اخلدمات بالنسبة للميزانية املقترحة لعام ،٢١٤٠ يورو من الربنامج الفرعي ٢١٨ ٩٠٠تشمل امليزانية    * 

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -٦٩

املالك 
  املقترح

كيل و
أمني 
  عام

مساعد 
أمني 
  العام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتب
  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ١٦  ٦  ٦    ١٠    ٣  ٥  ١  ١                 األساسية
ــلة           املتص

        باحلاالت
              ١٦  ١٣  ١٣    ٣  ٢  ١  

ــوع         جمم
      املالك

        ٣٢  ١٩  ١٩    ١٣  ٢  ٤  ٥  ١  ١  
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  األهداف

  :مجيع الوحدات
 ذات الصلة وبالتنسيق واإلجراءاتالعمل على توفري كافة اخلدمات يف الوقت املناسب ووفقا لللوائح   •

  .مع األجهزة األخرى التابعة للمحكمة بغية ترشيد اخلدمات

  وحدة اإلدارة العامة
  ؛ سليمة والتنفيذ املسؤول هلذه امليزانيةكفالة وضع ميزانية  •

اإلشراف على وضع خطط التوظيف والتطوير اخلاصة مبكتب املدعي العام وتنفيذ هذه اخلطط يف   •
  .الوقت املناسب

  وحدة اخلدمات اللغوية
  ؛                                 بعلو  جودا وتقد م يف الوقت املناسبم                                        تزويد املكتب خبدمات ترمجة ونسخ للتسجيالت تت س  •

                                                                             الدعم للمحققني بتزويدهم خبدمات الترمجة الشفوية الكفأة يف امليدان ويف مقر  احملكمة عند توفري   •
  .اللزوم

  وحدة قاعدة املعارف
صيانة قواعد البيانات ذات الصلة باحلاالت واخلاصة مبكتب املدعي العام وتيسري التدريب على   •

  ؛التكنولوجيا بالنسبة للعاملني يف هذا املكتب

  . ودعم نظم إدارة املعلومات اخلاصة مبكتب املدعي العامزيادة صقل  •

  وحدة املعلومات واألدلة
تلقي مجيع املعلومات اخلاصة باحلاالت اليت ترد إىل مكتب املدعي العام وتسجيلها ومعاجلتها على النحو   •

  ؛الصحيح

ناء مرحليت التحقيق توفري ما يلزم من مجع للبيانات الضرورية ودعم جتهيز البيانات يف امليدان أث  •
 .واحملاكمة
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  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة

    مجيع الوحدات
وضع الصيغة النهائية لالتفاقات الرئيسية على   •

مستوى اخلدمات الواجب تقدميها مع سائر 
اجلهات اليت تقدم خدماا إىل احملكمة وإىل قسم 
اخلدمات، واملوافقة على هذه االتفاقات 

  وعرضها

                              ة ما و ضع من االتفاقات املخطط هلا نسب  •
  واملتصلة مبستوى اخلدمات الواجب تقدميها

تنفيذ املستوى املذكور على األقل من اخلدمات   •
  .ذات الصلة الواجب تقدميها

مستويات اخلدمة الفعلية مقارنة مبستويات   •
  اخلدمة املعلنة

    وحدة اإلدارة العامة
املدعي العام وفقا التنفيذ املالئم مليزانية مكتب   •

الشراءات والتنبؤات املتعلقة /خلطط التوظيف
بذلك أخذا بعني االعتبار االحتياجات التشغيلية 

  املتغرية

معدالت احنراف التنفيذ الشهري للميزانية عن   •
  خطط التنفيذ والتنبؤات الفصلية

التنفيذ الكامل خلطط التوظيف والتطوير لعام   •
٢٠٠٦  

التوظيف / من خطط الشراءاتنسبة ما مت تنفيذه  •
  املعتمدة

    وحدة اخلدمات اللغوية
تقدمي ما يكفي من الدعم يف جمال الترمجة   •

الفورية جلميع عمليات التحقيق يف امليدان ويف 
                  املقر  حسب االقتضاء

نسبة املقابالت امللغاة بسبب االفتقار إىل الترمجة   •
أخذا بعني االعتبار الوقت املعقول (الفورية 

  )لتنظيم هذه املقابالت
إكمال نسخ تسجيالت املقابالت مع املتهمني   •

اليت تتم بلغة غري لغيت العمل وأي أدلة 
  )من األحجام التقديرية(بصرية إضافية /مسعية

متوسط معدالت نسخ التسجيالت والترمجة   •
أخذا بعني  (٢٠٠٥مقارنة مبتوسطها لعام 
  )االعتبار حالة املواد األساس

متوسط نوعية نسخ التسجيالت والترمجات وفقا   •  مجات الكاملة والعالية اجلودةالتر  •
  لتقييمات املراجعني

    وحدة قاعدة املعارف
التمثيل الرقمي لألدلة املسجلة مجيعها متاح   •

  ضمن نظام حتليل األدلة
  التنفيذ  •

مجيع حمتويات مستندات مكتب املدعي العام   •
صلة مأمونة ميكن البحث عنها من خالل و

  ام على الويباالستخد

  التنفيذ  •

إجراءات فعالة تتعلق بأمن األدلة والكشف عنها   •
  يف الوقت املناسب

   باألمناإلخاللعدد احلاالت اليت مت فيها   •

  .جانب من مت الكشف عنه يف الوقت املناسب  •  
    وحدة املعلومات واألدلة

 جتري مع توفري الدعم التقين لكافة املقابالت اليت  •
باالعتماد على أربع فرق فرعية (املشتبه م 

  )للتحقيق تعمل يف آن واحد

  نسبة مقابالت املشتبه م اليت قدم فيها الدعم  •

تقدمي الدعم يف جمال إيداع األدلة امعة يف   •
امليدان ويف مقر احملكمة الذي يتجنب اخلسارة 

  .املادية والشكاوي

  نسبة ما يفقد من املواد  •

ذه ــمدخالت بيانات عالية اجلودة وترقيم ه  •
  )بشكاوي يف املائة مقرونة ٥ <أقـل (البيانات 

النسبة املئوية من الوثائق املقرونة بشكوى واحدة   •
  أو أكثر
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  املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني  ‘١‘

  املوارد املتصلة باحلاالت

  ١-منسقان لقاعدة البيانات من الفئة الفنية ف

                                                                                    ي طلب توفري موظفني مؤهلني مهنيا لتقدمي الدعم حفاظا على قاعدة املعارف وضمان املعاجلة الفعالة   -٧٠
                                                           وسوف ي قدم هؤالء األشخاص مساعدم لشعبة االدعاء يف املسائل املتصلة . للتعقيدات الناجتة عن تعدد اللغات

  . عن املعلوماتاإلفصاحبالتزامات 

  الرتب األخرى لنسخ التسجيالت-منسق من فئة اخلدمات العامة

 ُ                                                                                 ط لبت هذه الوظيفة لإلشراف على انتقاء أشخاص ذوي مؤهالت مناسبة لتويل عملية نسخ التسجيالت   -٧١
  .وضمان فعالية توزيع أفراد فرقة نسخ التسجيالت وإدارة ما يتدفق من معلومات وفقا لألولويات احملددة

  لنسخ التسجيالت الرتب األخرى -مساعد من فئة اخلدمات العامة

املساعد يف نسخ التسجيالت مطلوب ليقدم العون ملنسق نسخ التسجيالت يف جمال توظيف وتوجيه   -٧٢
  .وتدريب القائمني بنسخ التسجيالت؛ وتوزيع املهام؛ ورصد تنفيذ خطط العمل

  الرتب األخرى لتخزين املعلومات-ثالثة مساعدين من فئة اخلدمات العامة

 بعثة تنوي االضطالع ا ٢٧ ون مطلوبون لتوفري املوارد الالزمة لتقدمي الدعم التقين لـهؤالء املساعد  -٧٣
وسوف يرافق هؤالء األشخاص احملققني إىل املواقع امليدانية البعيدة ضمانا لألداء األمثل للتجهيزات . شعبة التحقيق

  .قروالسلسلة املالئمة من اجلهات الوديعة اليت تقوم بنقل األدلة إىل امل

   الرتب األخرى-مساعد لغوي من فئة اخلدمات العامة

هناك مساعد لغوي ثالث مطلوب لتوفري ما يلزم من دعم يف جمال انتقاء وتوزيع املترمجني الفوريني يف   -٧٤
  .امليدان ومعاجلة طلبات اخلدمة اللغوية املتصلة حبالة السودان

  املساعدة املؤقتة العامة

املؤقتة العامة إلتاحة املرونة والتدرج الضروريني للتعامل مع الزيادات الدورية يف يلزم توفري املساعدة   -٧٥
االحتياجات من الترمجة ونسخ الوثائق والترمجة الفورية اليت تقترن ا أنشطة التحقيق واالدعاء ملكتب املدعي 

ما يلزم لتوظيف ثالثة مترمجني من الفئة ومت إدراج . العام واليت ال ميكن الوفاء ا باالعتماد على املوظفني الدائمني
  . لتقدمي الدعم يف حاليت مجهورية الكونغو الدميقراطية والسودان٣-الفنية ف

بناء ( ساعة املتوقعة من التسجيالت ملقابالت املشتبه م بالنسبة لكل حالة ٣٠٠-٢٠٠وبالنظر إىل الـ  -٧٦
 من األشخاص املكلفني بنسخ ٧           ي طلب توظيف ) يخعلى التجربة املكتسبة من حالة أوغندا حىت هذا التار

. الرتب األخرى لكل حالة من احلاالت بغية توفري النسخ بغري لغة العمل-تسجيالت من فئة اخلدمات العامةال
الرتب األخرى لتقدمي الدعم يف جمال نسخ تسجيالت -                                                وي طلب باإلضافة إىل ذلك ناسخان من فئة اخلدمات العامة

  .البصرية املتعلقة باحلالة األوغندية/ ساعة من األدلة السمعية٢٢٠ثنية املعنية وتقدر بنحو بلغة تتكلمها اال
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الرتب - من أشهر عمل املترمجني الفوريني من فئة اخلدمات العامة٣٢ و٢٠ و٨               وي طلب ما جمموعه   -٧٧
كل من أوغندا ومجهورية الكونغو األخرى لتوفري الدعم الالزم يف جمال الترمجة الفورية لفرق احملققني يف امليدان يف 

ديات اللغوية ح إىل عدد وحجم البعثات املقررة والتاإلسقاطاتوتستند هذه . الدميقراطية والسودان على التوايل
  .اليت تتوقع يف كل من مجهورية الكونغو الدميقراطية والسودان

  املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني  ‘٢‘

  املوارد األساسية

  السفر

. داري األقدمإلا                                                                             ي توقع تأدية ما يعادل مخس بعثات إىل أوروبا وبعثتني اثنتني إىل خارجها يقوم ا املدير   -٧٨
أو رؤساء الوحدات حلضور /داري األقدم وإلاواملتوقع االضطالع بأربع بعثات إىل أوروبا سيؤديها املدير 

  .اجتماعات ومؤمترات رئيسية

  ريباخلدمات التعاقدية مبا فيها التد

تتركز امليزانية املكرسة لتدريب مالك مكتب املدعي العام بأسره داخل قسم اخلدمات ويديرها موظف االنتقاء   -٧٩
  . يورو لتدريب حمامي االستئناف٢٦ ٢٢٠واملنتظر تكريس ما مبلغه . والتطوير وفقا للخطة التدريبية السنوية املعتمدة

لتكليف جهات خارجية بترمجة الرسائل الواردة مبوجب  يورو ٢٥ ٠٠٠             ّ         وي طلب مبلغ خمف ض مقداره   -٨٠
 . اإلنكليزية من النظام األساسي لروما بغري إحدى اللغتني الفرنسية أو ١٥املادة 

  . يورو لصيانة معدات وبرامج حاسوبية خاصة مبكتب املدعي العام٤٣ ٠٠٠ويطلب مبلغ   -٨١

  اللوازم واملواد

املنشورات اخلاصة مبكتب املدعي العام ونسخ /ت يف قواعد البياناتيلزم توفري أموال لدعم االشتراكا  -٨٢
  .من كتب مرجعية أساسية

  األثاث واملعدات

 يورو لوضع املواصفات احملددة وإلدماج منصات الرباجميات اخلاصة ٧٥ ٠٠٠ هيتوقع لزوم مبلغ مقدار  -٨٣
 يورو لتوسيع ٢٥ ٠٠٠سق الوثائق؛ و يورو لرباجميات حتويل ن١٠ ٠٠٠ .همقدارمبكتب املدعي العام؛ ومبلغ 

  . يورو للمعدات السمعية البصرية الزمة ملهام دعم احملاكمات١٠ ٠٠٠نطاق جتهيز البيانات؛ و 

  املوارد ذات الصلة باحلاالت

  السفر

يقوم ا املنسق اللغوي واملساعد ) قوام كل بعثة منها ستة أيام(                            ي طلب ختصيص موارد لثماين بعثات   -٨٤
جراء مقابالت واختبارات النتقاء مترمجني فوريني بغية وضع قائمة بشأن كل حالة واالحتفاظ ذه اللغوي إل

  .القائمة
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)  أيام٧( بعثة ٦٣                                                                        ومتشيا مع عدد وتواتر البعثات املرتقبة اليت ستضطلع ا فرق التحقيق ي طلب ختصيص   -٨٥
 بعثة لكل من حالة ٢٧(حملي السفر إىل امليدان                                                   ليتيس ر لثالثة من املترمجني الشفويني املوظفني على أساس غري 

  ).مجهورية الكونغو الدميقراطية وحالة السودان

 بعثة ٣١مرة أخرى ومتشيا مع تواتر البعثات املقرر أن تضطلع ا أفرق التحقيق يتوقع االضطالع بـ  -٨٦
على حدة من أجل توفري الدعم األدلة اخلاصة بكل حالة /تكرس للمساعدين املعنيني بتخزين املعلومات)  أيام٧(

  .التقين الالزم لفرق التحقيق يف امليدان

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

 ١٦ ٠٠٠(                                                                   خ صص اعتماد للتدريب املتصلة باحلاالت فيما خيص التدريب يف جمال الطب الشرعي   -٨٧
ة البصرية ـاملهارات السمعيوالتدريب على )  يورو٢٠ ٠٠٠(؛ والتدريب على براجميات حتليل األدلة )يورو

؛ والتوجيه املعنوي للمصابني باإلجهاد أو بصدمات بالنسبة للموظفني املعنيني مباشرة بإفـادات ) يورو٥ ٠٠٠(
  ) . يورو٧ ٠٠٠(وتدريب احملققني الوسيطني )  يورو١٢ ٠٠٠(الضحايا والشهـود 

ارجية املتصلة بالبالغات اخلاصة  يورو لكل حالة لدعم الترمجات اخل٥٠ ٠٠٠ويطلب ختصيص مبلغ   -٨٨
 .بكل حالة على حدة ترد بلغات غري لغيت عمل احملكمة

التمثيل الرقمي الالزمة إلدخال األدلة يف / يورو لتغطية خدمات املسح٩ ٥٠٠واملطلوب ختصيص مبلغ   -٨٩
  .                    ملف  الوثائق اإللكتروين

  نفقات التشغيل العامة

نفقات التشغيل املتكبدة أثناء التحقيقات يف امليدان مبا يف ذلك ما  يورو للوفاء ب٤٠ ٠٠٠          ي طلب مبلغ   -٩٠
  .يلزم من نفقات إجراء املقابالت يف املواقع النائية

  األثاث واملعدات

؛ ) يورو٤٠ ٠٠٠(                                                               خ ص ص اعتماد ملشروع نشر بيانات قاعدة املعارف بقسم املشورة القانونية   -٩١
 يورو ٤٠ ٠٠٠ومبلغ إضايف قوامه )  يورو٣٣ ٠٠٠(كتب املدعي العام والتراخيص املتعلقة بالرباجميات اخلاصة مب

                                                                                             لتجهيز الرباجميات ذات املواصفات احملد دة الالزمة لتوفري  فهرس بالنصوص املدرجة يف امللف اإللكتروين للوثائق 
  .مما ميكن من البحث فيه بشكل دقيق وفعال

  قسم املشورة القانونية: ٢١٣٠الربنامج الفرعي   )ج(

  قدمةم

ويهدف إىل . وفر هذا القسم املشورة القانونية للمدعي العام وللشعب التنفيذية الثالث التابعة للمكتبي  -٩٢
ويتوىل تنسيق شؤون الشبكة اجلامعية اخلارجية . توفري التدريب القانوين املالئم والعملي وامللتزم ملالك املكتب

  . إلكترونية قانونيةوأخريا يقوم بتطوير وصيانة أدوات وخدمات. للمكتب
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  االجتاهات والتغيريات يف الربنامج الفرعي

ومع .  مذكرة قانونية، تشكل مئات عديدة من الصفحات٦٠قام هذا القسم بإعداد ما يزيد على   -٩٣
انتقال عمليات مكتب املدعي العام بشكل حثيث إىل اإلجراءات، من احملتمل أن تشتد احلاجة إىل البحث 

                  ّ                                                             ولذلك ي توقع أن تظل  هناك حاجة إىل دعم اموعة الصغرية من اخلرباء ذوي الكفاءة العالية . نينيواملشورة القانو
باملساعدة املؤقتة العامة وبقائمة من األخصائيني القانونيني اخلارجيني بغية تلبية احتياجات مماثلة الحتياجات عام 

  . دون املخاطرة جبودة املشورة القانونية املعدة٢٠٠٥

وسعيا إىل متهيد السبيل لقدرة أكرب على توفري مشورة قانونية عالية اجلودة ويف الوقت املناسب وحيث   -٩٤
                                                                                             تشارف الصيغة األوىل ملشروع األدوات القانونية اخلاص  باخلدمات القانونية اإللكترونية على االكتمال يف عام 

 احلرص على املساعدة الفعالة وعن كثب، من                                                    ، يفض ل أن يلجأ القسم إىل التعاقد مع اجلهات اخلارجية مع٢٠٠٥
  .أجل زيادة تطوير وحتديث وتعهد اخلدمات يف نطاق مشروع اخلدمات القانونية

 على إقامة االتصاالت مع عدد أكرب من املؤسسات ٢٠٠٦وسوف يتجه املزيد من التشديد يف عام   -٩٥
 .سيما خارج جمموعة أوروبا الغربية وبلدان أخرىاجلامعية القانونية واخلرباء القانونيني يف مجيع القارات وال

فرادية يف جمال القانون اجلنائي الدويل وسوف يتطلب هذا املسعى رصد ما ينشر من املقاالت والدراسات اإل
أداة (                                                                                     وتطوير قاعدة معارف تضم  األساتذة يف جمال القانون اجلنائي الدويل حتاكي مصفوفة األمساء اليت و ضعت 

  ).القائمة باخلرباء القانونيني اخلارجينيلتدبري شؤون 

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٩٦

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة املعدلة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

                      قسم املشورة القانونية  النمو يف املوارد
  
  
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  املبلـغ  اموع  باحلاالت

  ٢  ٦,٧  ٣٢٢,٧    ٣٢٢,٧  ٣١٦    ٣١٦                    موظفو الفئة الفنية
  ٩  ٤,٣  ٥٤,٣    ٥٤,٣  ٥٠    ٥٠                     موظفو اخلدمات العامة

  ٣  ١١,٠  ٣٧٧,٠    ٣٧٧,٠  ٣٦٦    ٣٦٦                       اموع الفرعي، املوظفون
  ٢  ٤,٠  ٢٣٥,٠    ٢٣٥,٠  ٢٣١    ٢٣١                       املساعدة العامة املؤقتة

ــب                            امــوع الفرعــي، الرت
     رى    األخ

٢  ٤,٠  ٢٣٥,٠    ٢٣٥,٠  ٢٣١    ٢٣١  

  ١-  ٠,١-  ٧,٩    ٧,٩  ٨    ٨       السفر
                           اموع الفرعي غري املتصـل     

         باملوظفني
١-  ٠,١-  ٧,٩    ٧,٩  ٨    ٨  

  ٢  ١٤,٩  ٦١٩,٩    ٦١٩,٩  ٦٠٥    ٦٠٥              اموع الفرعي

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -٩٧

  املالك املقترح
وكيل 
أمني 
  عام

مساع
د أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد
جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتب
  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
ة   العاـم

جمموع 
  املوظفني

  ٤  ١  ١    ٣    ١    ١  ١          األساسية
         املتصــلة 
        باحلاالت

                            

ــوع         جمم
      املالك

        ٤  ١  ١    ٣    ١    ١  ١  
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  األهداف

   املشورة القانونية للشعب التنفيذية التابعة للمدعي العام بناء على طلبها؛توفري  •
  توفري التدريب القانوين داخل مكتب املدعي العام بناء على الطلب؛  •
بالتشديد املتزايد (تنسيق وزيادة تطوير شبكة املكتب اجلامعية القانونية بالتعاون الوثيق مع املدعي العام   •

  ؛)٢٠٠٥-٢٠٠٤هجي واألكرب مما أمكن يف الفترة على التطوير املن
مساعدة الوكاالت اليت تسدي اخلدمات اخلارجية بتحديث وتعهد وزيادة تطوير مشروع األدوات   •

  .القانونية للخدمات القانونية اإللكترونية بالتعاون مع قسم اخلدمات

  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
نونية مبا يتفق أن توفر مجيع ضروب املشورة القا •

واملرافق األساسية القانونية للمحكمة اجلنائية 
                                       الدولية وأن تتصد ى هذه املشورة على النحو 
الشامل للطلبات املقدمة من عمالء مكتب 

  .املدعي العام

مدى اعتراف عمالء املكتب بأن هذه املشورة  •
         ً                 تسدى وفقا  للمرافق األساسية ) أ(القانونية 

 تتناول على النحو )ب(القانونية للمحكمة و
  .الشامل الطلبات املقدمة من عمالء املكتب

كل ما يسدى من مشورة قانونية يكون حسن  •
  .التوقيت

نسبة ما يتم الوفاء به من الطلبات يف املوعد  •
  .احملدد ومتوسط مدى التأخري الذي حيدث

االستمرار يف القيام، على أساس شهري، بتنظيم  •
 ضيوف مكتب سلسلة احملاضرات اليت يلقيها

املدعي العام التابع للمحكمة، على أن حيضرها 
 مشاركا وأن حتظى ٤٠        ّ       ما ال يقل  عن الـ

                                         باهتمام األوساط اجلامعية القانونية اخلارجي ة 
  .بشكل متزايد

 .                        عدد احملاضرين الضيوف املقر ر •
 .معدالت احلضور •
  .٢٠٠٥مستوى االهتمام اخلارجي مقارنة بعام  •

ئم للمتدربني والعملي التدريب القانوين املال •
وامللتزم واملكرس ألفراد مكتب املدعي العام 

                                  يقي م يف املتوس ط من طرف من حيضره بأنه (
  ).حسن على األقل

                                    ّ   متوس ط تقييم التدريب القانوين الذي يوف ره  •
  .القسم عن طريق إجراءات التقييم

املوافقة على خطة التطوير املنهجي للشبكة  •
 ٢٠٠٦فيذ عناصر عام اجلامعية القانونية وتن

  .بالكامل

 املندرجة يف ٢٠٠٦نسبة ما ينفذ من عناصر  •
  .خطة التطوير

تقدمي املساعدة الفعالة وحسنة التوقيت لوكالة  •
اخلدمة اخلارجية وفقا التفاقات ) وكاالت(

  .اخلدمة وبروتوكوالا

  .نسبة ما يتم الوفاء به من التزامات املساعدة •
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  ترحة من املوظفنياملوارد اجلديدة املق  ‘١‘
  املوارد األساسية

  املساعدة املؤقتة العامة
متشيا مع القرار القاضي خبفض عدد املوظفني ذا القسم إىل احلد الذي يبقي على جمموعة أساسية صغرية   -٩٨

 مسامهة يف عمل ٢- شهر عمل موظفني برتبة ف١٨ و ٤- أشهر عمل موظفني برتبة ف١٠مت توفري ما يلزم لـ 
  .قسم على أساس قصري األجل وموجه حنو املشاريع حبسب احتياجات مكتب املدعي العام اليت تنشأهذا ال

  السفـر

                                                                                       ي توقع تنظيم بعثتني اثنتني داخل أوروبا وثالث بعثات خارجها يضطلع ا ممثلون أقدمون للقسم وذلك   -٩٩
ب ولتعهد وزيادة توسيع شبكة ألغراض حضور املؤمترات القانونية وزيارة املؤسسات واالضطالع بالتدري

   .األساتذة القانونيني
  شعبة االختصاص والتكامل والتعاون:  ٢٢٠٠الربنامج   -٢

  مقدمة
توفر شعبة االختصاص والتكامل والتعاون التحاليل واملشورة القانونية املتعلقة بقضايا االختصاص   -١٠٠

وتقوم الشعبة بتحليل . دعاء املتسمني بالكفاءة والفعاليةوالتكامل والتعاون اليت تعترب متطلبات أساسية للتحقيق واال
                                        من نظام روما األساسي وتعد  التقارير اليت ٥٣ و١٥اإلحاالت والبالغات اليت تردها وفقا ملا تقتضيه املادتان 

وتسعى الشعبة للحصول على معلومات إضافية وتتوخى التحليل املنهجي لقضايا . ترفعها إىل اللجنة التنفيذية
وتعمل الشعبة أيضا على . التكامل ومصاحل العدل حىت أثناء مرحلة التحقيق كما يقتضيه نظام روما األساسي

حشد وتعهد الدعم والتعاون الالزمني للتحقيق من خالل التفاوض على اتفاقات التعاون وتوجيه طلبات املساعدة 
  .مات والتعاونعرب القنوات الالزمة وإقامة االتصاالت والشبكات لتوفري املعلو

  . لشعبة االختصاص والتكامل والتعاون٢٠٠٦وترد يف اجلدول أدناه امليزانية املقترحة لعام   -١٠١
نفقات عام 

٢٠٠٤  
  ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 

  )بآالف اليورو(
                            شـعبة االختصـاص والتكامــل   

          والتعاون
  
  

املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  يةاجلوهر  اموع
  باحلاالت

  اموع

  ١ ٢٢٦,٩  ٥٤١,٠  ٦٨٥,٩  ١ ٠٤٤    ١ ٠٤٤                    موظفو الفئة الفنية
  ١٠٨,٦    ١٠٨,٦  ١٠٠    ١٠٠  بدون تقسيم                     موظفو اخلدمات العامة

  ١ ٣٣٥,٥  ٥٤١,٠  ٧٩٤,٥  ١ ١٤٤    ١ ١٤٤  ٦٠٠,٢                       اموع الفرعي، املوظفون
  ١٦٩,٠  ١٦٩,٠    ٦٨    ٦٨                         املساعدة املؤقتة العامة

  ١٦٩,٠  ١٦٩,٠    ٦٨    ٦٨                             اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ٣٣٢,١  ٢٨٦,٦  ٤٥,٥  ٢٩٩    ٢٩٩  ١٢٦,٢       السفر

                               اموع الفرعـي غـري املتصـل       
         باملوظفني

٣٣٢,١  ٢٨٦,٦  ٤٥,٥  ٢٩٩    ٢٩٩  ١٢٦,٢  

  ١ ٨٣٦,٦  ٩٩٦,٦  ٨٤٠,٠  ١ ٥١١    ١ ٥١١  ٧٢٦,٤               جمموع الربنامج 
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  مكتب الرئيس: ٢٢١٠الربنامج الفرعي   )أ(

  مقدمة

يقوم مكتب الرئيس بإدارة شعبة االختصاص والتكامل والتعاون ويشرف على األنشطة اليت تضطلع ا   -١٠٢
ويوفر املكتب املشورة القانونية واالستراتيجية للمدعي العام وللجنة التنفيذية بشأن قضايا . هذه الشعبة

ل الشعبة ويكفل التنسيق السليم مع بقية الشعب واألقسام وينسق املكتب عم. االختصاص والتكامل والتعاون
وتشمل املسؤوليات املنوطة به املشاركة يف رسم وتنفيذ سياسات مكتب املدعي العام . فضال عن أجهزة احملكمة

  .واستراتيجياته إىل جانب االستراتيجية العامة للمحكمة بأسرها واالستراتيجية املكرسة للعالقات اخلارجية

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -١٠٣

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

  مكتب الرئيس  النمو يف املوارد
  
  
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  %  املبلـغ  اموع  باحلاالت

  ١٠  ١٣,٩  ١٥٦,٩    ١٥٦,٩  ١٤٣    ١٤٣  موظفو الفئة الفنية
  ٩  ٤,٣  ٥٤,٣    ٥٤,٣  ٥٠    ٥٠  موظفو اخلدمات العامة

  ٩  ١٨,٢  ٢١١,٢    ٢١١,٢  ١٩٣    ١٩٣  اموع الفرعي، املوظفون
  ١٣٧  ٢٠,٦  ٣٥,٦  ٢٨,٥  ٧,١  ١٥    ١٥  السفر

  ١٣٧  ٢٠,٦  ٣٥,٦  ٢٨,٥  ٧,١  ١٥    ١٥  اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ١٩  ٣٨,٨  ٢٤٦,٨  ٢٨,٥  ٢١٨,٣  ٢٠٨    ٢٠٨  جمموع الربنامج الفرعي

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -١٠٤

  املالك املقترح
وكيل 
أمني 
  عام

مساع
د أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
ة   العاـم

جمموع 
  املوظفني

  ٢  ١  ١    ١            ١        األساسي
           املتصــــلة 

        باحلاالت
                            

  ٢  ١  ١    ١            ١                 جمموع املالك

  األهداف

  توجيه وتدبري أنشطة الشعبة على النحو الفعال؛  •
                                       ّ                                                   توفري حتليل وقائعي سليم ومشورة قانونية ميك نان املدعي العام من اختاذ قرارات مبنية عن دراية وفقا   •

  ؛لنظام روما األساسي
  .توطيد العالقات البناءة مع الدول واملنظمات  •
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  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة

من أهداف الشعبة ٪٨٥الوفاء مبا ال يقل عن  •
 ٢٠٠٦لعام 

مجيع التقارير املتعلقة باحلاالت املطلوبة واملرحلية  •
 تقدم يف وقتها

تأكيد كافة التقارير املتعلقة باحلاالت كما أثبتت  •
 نة التنفيذيةصحتها اللج

خطط العمل املتعلقة بالعالقات اخلارجية اليت مت  •
إقرارها فيما يتعلق باحلاالت واملشاريع الرئيسية 

 مشفوعة باألنشطة واجلداول الزمنية
  التنفيذ الكامل خلطط العمل  •

النسبة املئوية ملا أجنز من أهداف الشعبة لعام   •
٢٠٠٦  

حلاالت النسبة املئوية من التقارير املتعلقة با •
 املطلوبة واملرحلية املقدمة يف وقتها

النسبة املئوية من تقارير احلاالت املؤكدة على  •
 ثباتهإحنو ما مت 

موافقة املدعي العام على خطط العمل لتطوير  •
 الدعم والتعاون يف جمال التحقيقات

 
  مدى ما مت تنفيذه من خطط العمل •

  املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني  ‘١‘

   األساسيةاملوارد 

  السفر

بالنسبة لكافة اإلشارات املتعلقة بالسفر والواردة أدناه تقدر أن تستغرق البعثات داخل أوروبا أربعة أيام   -١٠٥
  .                                            يف املتوسط ست ة أيام بالنسبة للبعثة خارج أوروبا

حليل بعثتني داخل أوروبا                                                                   ي توقع أن تتطلب العالقات اخلارجية العامة مجع املعلومات اليت ست تناول بالت  -١٠٦
  .وبعثتني خارجها

  املوارد املتصلة باحلاالت 

  السفر

سعيا لتأمني التعاون واالتفاقات فيما خيص العديد من التحقيقات يتوقع لزوم القيام ببعثتني داخل أوروبا   -١٠٧
اقات التعاون ولضمان التعاون فيما خيص احلاالت ذاا ومن أجل التفاوض على اتف. وثالث بعثات خارجها

  ).خارج أوروبا(ومخس بعثات ) أوروبا( ّ                            مت  توفري ما يلزم ألداء ست بعثات . اخلاصة باحلاالت

  قسم حتليل احلاالت: ٢٢٢٠ربنامج الفرعي ال  )ب(

  مقدمــة

يوفر قسم حتليل احلاالت التحليل املوضوعي واملنهجي للحاالت حمل االهتمام، عمال مبا تقتضيه املادتان   -١٠٨
                    ً      ً                                  وي جري القسم استعراضا  أوليا  للرسائل الواردة باالشتراك مع وحدة .  من نظام روما األساسي٥٣ و١٥

  .املعلومات واألدلة ويعد تقارير وتوصيات يرفعها إىل اللجنة التنفيذية
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ويقوم القسم، حيثما تنشأ حالة جديدة تثري القلق، جبمع املعلومات اإلضافية حبسب املقتضى، من خالل   -١٠٩
والتقارير الدورية . صادر املفتوحة واالتصاالت احملددة ويضطلع بتحليل متعمق لقضايا املقبولية وملصاحل العدالةامل

                   ّ                                                                                  اليت يقدمها القسم متك ن اللجنة التنفيذية من اختاذ قرارات مبنية عن دراية بشأن مباشرة التحقيق يف كنف التقيد 
  .الصارم بنظام روما األساسي

حتقيق يستمر احمللل حلالة بعينها يف مجع املعلومات وتوفري التحليل بشأن املقبولية ومصاحل وحاملا يباشر   -١١٠
ويسدي القسم املشورة حول . من نظام روما األساسي) ٢ (٥٣العدالة وذلك للوفاء بااللتزام الوارد يف املادة 

ساعدة يف الرد على الطعون احملتملة من هذه القضايا بغية إنارة السبيل أمام استراتيجية وأنشطة فرقة التحقيق وللم
  .                    اليت متس  ممارسة االختصاص قبيل الطعون اليت توجه للمقبولية أو

  االجتاهات والتغريات يف الربنامج الفرعي

اإلجراءات الوطنية (                                               ي ستخدم لإلشارة إىل التحليل املتصل بقضايا املقبولية " حتليل احلاالت"إن مصطلح   -١١١
مبا يف ذلك مصاحل الضحايا، وانعكاسات التحقيقات وعمليات املقاضاة يف (ومصاحل العدالة ) يةنظم العدالة الوطن

ولذلك يتمتع حمللو ). قامة العدلسياق الصراعات اجلارية أو اليت انتهت مؤخرا؛ وطبيعة أي آليات وطنية بديلة إل
  . شعبة التحقيقاحلاالت مبهارات متنوعة ويؤدون مهاما ختتلف عن مهام حمللي اجلرائم يف

الناشئة عن بالغات أو إحاالت واليت (ويشمل عمل هذا القسم أيضا حتليل احلاالت حمل االهتمام   -١١٢
ويعمد القسم، يف احلالة اليت يبدو أا تربر إجراء حتليل . وإعداد التوصيات)تالحظ من خالل الرصد الوقائي

  . شعبة التحقيق تفاديا لالزدواجيةمنهجي جلرمية من اجلرائم، إىل إحالة هذه املهمة إىل

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -١١٣

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

                قسم حتليل احلاالت  النمو يف املوارد
  
  
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  ملبلـغا  اموع  باحلاالت

  ١٧  ٧٠,٧  ٤٧٧,٧  ١٩٥,١  ٢٨٢,٦  ٤٠٧    ٤٠٧                    موظفو الفئة الفنية
  ١٧  ٧٠,٧  ٤٧٧,٧  ١٩٥,١  ٢٨٢,٦  ٤٠٧    ٤٠٧                       اموع الفرعي، املوظفون

  ١٢٩  ٤٤,٠  ٧٨,٠  ٧٨,٠    ٣٤    ٣٤                       املساعدة العامة املؤقتة
  ١٢٩  ٤٤,٠  ٧٨,٠  ٧٨,٠    ٣٤    ٣٤                           اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ١٤  ١٤,٦  ١١٦,٦  ٧٨,٢  ٣٨,٤  ١٠٢    ١٠٢       السفر
                             اموع الفرعي، التكاليف غري    

                املتصلة باملوظفني
١٤  ١٤,٦  ١١٦,٦  ٧٨,٢  ٣٨,٤  ١٠٢    ١٠٢  

  ٢٤  ١٢٩,٣  ٦٧٢,٣  ٣٥١,٣  ٣٢١,٠  ٥٤٣    ٥٤٣                     جمموع الربنامج الفرعي

  ٢٠٠٦ لعام املقترحاملالك   -١١٤

  املالك املقترح
  

  

وكيل 
أمني 
  عام

مساع
د أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
ة   العاـم

جمموع 
  املوظفني

  ٣        ٣    ١  ١  ١            األساسية
ــلة            املتصـ

        باحلاالت
              ٣        ٣    ٣  

  ٦        ٦    ٤  ١  ١                     جمموع املالك
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  األهداف

  رد من البالغات وإعداد التوصيات للمدعي العام؛حتليل ما ي  •
                                                                 ّ                      توفري تقارير حسنة التوقيت ومسب بة إىل اللجنة التنفيذية بشان احلاالت حمل  االهتمام وفقا ملنهجيات   •

  سليمة؛
 .لكل حالة من احلاالت أثناء التحقيق) وجهة نظر املقبولية، مصاحل العدالة(توفري حتليل رصني من   •

 
  مؤشرات األداء  وقعةالنتائج املت

٪ من ٩٠                           الرد  يف غضون مخسة أسابيع على  •
 .البالغات الواردة بإحدى لغيت عمل احملكمة

٪ أو أكثر من التقارير املطلوبة أو ٨٥إعداد  •
                   ّ                  الدورية عن احلاالت حمل  االهتمام يف موعدها 

 .      ومسب بة
منهجية متطورة لتقييم مصاحل العدالة تقرها  •

 .اللجنة التنفيذية وتنفذ 
إعداد كافة املنتجات التحليلية املطلوبة والدورية  •

بشأن املقبولية ومصاحل العدالة يف موعدها فيما 
  .                    خيص  احلاالت قيد التحقيق

                                           النسبة املئوية للبالغات اليت يتم حتليلها والرد   •
 .عليها يف غضون اإلطار الزمين املذكور

النسبة املئوية من املنتجات التحليلية املطلوبة أو  •
لدورية اليت تنجز يف موعدها والنسبة املئوية اليت ا

      مسب بة.                  يتم  تأكيدها بوصفها
املوافقة على املنهجية ومدى التقدم احملرز يف تنفيذ  •

 .اخلطة
النسبة املئوية من املنتجات التحليلية املطلوبة  •

  .والدورية اليت تنجز يف موعدها 

  املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني  ‘١‘

  رد املتصلة باحلاالتاملوا

  ٢-حملل مساعد معين باحلاالت من الفئة ف

                                                                                     يلزم توفري حملل إضايف للحاالت جلمع املعلومات وإعداد التحاليل املتعلقة بقضايا املقبولي ة ومصاحل   -١١٥
 أن       وي توقع. من نظام روما األساسي) ٢(٥٣القتضاء وفاء مبقتضيات املادة  حبسب ا٣العدالة الناشئة عن احلالة 

  .٣جراءات القانونية الوطنية والنظم الوطنية على درجة كبرية من األمهية يف احلالة يكون حتليل اإل

من نظام روما األساسي واالستجابة للعناصر ) ٢ (٥٣وسوف يتعذر على املكتب االمتثال للمادة   -١١٦
بدون هذا املورد ) القرار من منطوق هذا ٥ و٤ و٣الفقرات ) (٢٠٠٥ (١٥٩٣احملددة يف قرار جملس األمن 

واألهم من ذلك أن القسم سيتعذر عليه مجع املعلومات والبت على النحو السليم يف . اإلضايف اخلاص ذه احلالة
  .                                                  املقبولية والرد  على الطعون احملتملة املتعلقة باملقبولية

  املساعدة املؤقتة العامة

                         ؛ ستضمن ست ة من هذه األشهر ٢-شهر العمل برتبة فأدرج يف امليزانية اعتماد ألحد عشر شهرا من أ  -١١٧
؛ أما األشهر ٢-                                      ريثما يتم  شغل الوظيفة اجلديدة برتبة ف٣توفر القدرة التحليلية الالزمة للقسم فيما خيص احلالة 

  . اخلمسة املتبقية فستوفر املوارد الكفيلة باملساعدة على مجع املعلومات بصدد الطعون احملتملة يف املقبولية
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  املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني  ‘٢‘

  املوارد األساسية

  السفر

 من نظام ٥٣ و١٥ساسية، والسيما االضطالع بالعمل التحليلي الالزم مبوجب املادتني إن األنشطة األ  -١١٨
وتسع ) نيومان اثنا( بعثة داخل أوروبا ٢١روما األساسي والتماس املعلومات اإلضافية، سوف يتطلب القيام بـ 

  ).مخسة أيام(بعثات خارجها 

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

إقليم /أو لتكملته يف بلد/                    ّ                                             إدراج اعتماد خاص  مبحل لي احلاالت املعينة ألجل االنضمام إىل فريق التحقيق و  -١١٩
  .بصدد احلاالت الثالث) سبعة أيام يف املتوسط( بعثة ٢٣                 وي توقع االضطالع بـ . العملية

  قسم التعاون الدويل: ٢٢٣٠ربنامج الفرعي ال  )ج(

  مقدمة

يقوم قسم التعاون الدويل ببناء شبكات الدعم والتعاون الالزمة للمكتب لالضطالع بواليته على النحو   -١٢٠
ويتوىل القسم التفاوض بشأن اتفاقات التعاون مع الدول واملنظمات؛ وبناء شبكات الدعم وتقاسم . الكفء والفعال

ويقوم املكتب بتنسيق وتوجيه كافة الطلبات املتعلقة . ويوفر املشورة القانونية بشأن التكامل والتعاوناملعلومات، 
. باملساعدة ويتأكد يف هذا املضمار من االتساق مع اإلجراءات واملعايري ذات الصلة واالمتثال ملتطلبات التعقب

  .ية إجياد بيئة داعمة ومتكينية لعمل املكتبويضطلع هذا القسم أيضا بأنشطة العالقات اخلارجية واحلوار بغ

ويستخدم القسم مستشارا واحدا لشؤون التعاون بالنسبة لكل حالة للمساعدة يف التحقيق عن طريق   -١٢١
                                                                                              إقامة وتعه د عالقات الثقة والتعاون مع الشركاء الرئيسيني ذوي الصلة باحلالة مبا يف ذلك الدول واملنظمات 

هذا يشمل تأمني التعاون وتوضيح األنشطة وتأمني تغذية مرتدة وفهم السياق احمللي وتوفري و. واتمعات احمللية
  .املشورة بشأن استراتيجيات التحقيق توخيا ألقصى قدر من الدعم والتعاون من كافة اجلهات الفاعلة ذات الصلة

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -١٢٢

   ٢٠٠٥دة لعام امليزانية املعتم
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

                   قسم التعاون الدويل  النمو يف املوارد
  
  
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ٢٠  ٩٨,٣  ٥٩٢,٣  ٣٤٥,٩  ٢٤٦,٤  ٤٩٤    ٤٩٤                    موظفو الفئة الفنية

  ٩  ٤,٣  ٥٤,٣    ٥٤,٣  ٥٠    ٥٠                     موظفو اخلدمات العامة
  ١٩  ١٠٢,٦  ٦٤٦,٦  ٣٤٥,٩  ٣٠٠,٧  ٥٤٤    ٥٤٤                       اموع الفرعي، املوظفون

  ١٦٨  ٥٧,٠  ٩١,٠  ٩١,٠    ٣٤    ٣٤                       املساعدة املؤقتة العامة
                          اموع الفرعـي، الرتـب     

        األخرى 
١٦٨  ٥٧,٠  ٩١,٠  ٩١,٠    ٣٤    ٣٤  

  ١-  ٢,١-  ١٧٩,٩  ١٧٩,٩    ١٨٢    ١٨٢       السفر
                           اموع الفرعي، التكاليف غري  

      وظفني          املتصلة بامل
١-  ٢,١-  ١٧٩,٩  ١٧٩,٩    ١٨٢    ١٨٢  

  ٢١  ١٥٧,٥  ٩١٧,٥  ٦١٦,٨  ٣٠٠,٧  ٧٦٠    ٧٦٠                     جمموع الربنامج الفرعي
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  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -١٢٣

املالك 
  املقترح

وكيل 
أمني 
  عام

مساعد 
أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد
جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة
  ةالرئيسي

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
ة   العاـم

جمموع 
  املوظفني

  ٣  ١  ١    ٢        ١  ١          األساسية
         املتصــلة 

        باحلاالت
          ٤        ٤      ٣  ١  

       جممـوع  
      املالك

        ٧  ١  ١    ٦      ٣  ٢  ١  

  األهداف

ات واألنشطة اليت يضطلع برام هذه االتفاقات الالزمة دعما للتحقيقإالتفاوض بشأن اتفاقات التعاون و  •
  ا املكتب؛

جراءات واملعايري وتقصي توجيه كل طلبات املساعدة على النحو الفعال والتأكد من االمتثال لإل  •
  االمتثال؛

 .                                                   ّ                        إقامة وتعزيز عالقات الدعم والتعاون يف حاالت حمددة ويف ظل  البيئة التمكينية العامة  •

  
  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة

رام كافة اتفاقات التعاون اليت مت تعيينها إب  •
  ٢٠٠٦بوصفها أولويات لعام 

  
صدور كافة الطلبات مبا يتمشى مع   •

  جراءات املكتب إ
من طلبات املساعدة املستعرضة ٪ ٨٥جتهيز   •

  يف غضون يومني اثنني
  تنفيذ نظام تقصي االمتثال  •
 من خطط العمل املتعلقة ٪٨٥تنفيذ   •

فيما خيص احلاالت بالعالقات اخلارجية 
واملشاريع الرئيسية وفقا للجدول الزمين 

  احملدد

عدد االتفاقات اليت أبرمت على النحو املرضي مقابل   •
 عدد ما مت حتديده بوصفه أولويات 

 مدى التقدم احملرز على صعيد االتفاقات األخرى  •
جراءات النسبة املئوية من الطلبات الصادرة وفقا إل  •

 املكتب 
                                 ّ           املئوية من الطلبات املستعرضة اليت مت  جتهيزها يف النسبة  •

                      حدود اإلطار الزمين احملد د
 التخطيط باملقابل لتنفيذ النظام  •
ـ فذ من خطط العمل   • ُ                 مدى ما ن           

  املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني  ‘١‘

  املوارد املتصلة باحلاالت

  ٣-مستشار تعاون دويل واحد من الفئة الفنية ف

املكتب وعلى وجه   إجراء التحقيقات يف سياقات متسمة بالتعقيد كالسياقات اليت يواجههاإن  -١٢٤
.  يستلزم اتصاالت مستدامة مع كافة الشركاء املتعاونني ذوي العالقة٣اخلصوص يف سياق كالذي متثله احلالة 
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 السياق والبيئة التعاونية وسبل وباإلضافة إىل قيامه ببناء تعاون ودعم قويني يوفر املستشار املشورة للفريق بشأن
. سترجاعية الواردة من اجلهات الفاعلة األخرىتدبري وتبيان وتنسيق األنشطة مع اآلخرين وينقل املعلومات اال

                                                                                      وبدون هذا املستشار ستقو ض قدرة املكتب على التحقيق بشكل ناجح وجمد من حيث التكلفة شأا كشأن 
فريقي ودعم مثل العمل مع االحتاد األ(اصر احملددة يف قرار جملس األمن قدرته على االستجابة ملقتضيات العن

  ).التعاون الدويل

  املساعدة املؤقتة العامة

؛ ستة من هذه األشهر الزمة لضمان ٣- مت توفري ما يلزم ألحد عشر شهرا من أشهر العمل برتبة ف  -١٢٥
                                         يثما ي عني املوظف اجلديد املطلوب توظيفه برتبة  ر٣قدرة القسم على تأمني التعاون خبصوص التحقيق يف احلالة 

؛ واألشهر اخلمسة املتبقية مطلوبة لدعم فترات الذروة املتوقعة بالنظر إىل التعقيد الذي تتسم به بيئة التعاون ٣-ف
 .٣على صعيد احلالة 

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني  ‘٢‘

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

يومان ( توفري اعتماد للسفر املتصل بتحقيقات متعددة تستدعي االضطالع بعشر بعثات داخل أوروبا مت  -١٢٦
 بعثة داخل ٢٨ويقتضي السفر املتصل حتديدا باحلاالت القيام بـ ). سبعة أيام(وتسع بعثات خارج أوروبا ) اثنان

  ).مخسة أيام(يقات  بعثة إىل املناطق اليت جتري فيها حاليا حتق٣٤و) ثالثة أيام(أوروبا 
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  شعبة التحقيقات: ٢٣٠٠الربنامج   -٣

  مقدمة

تشارك شعبة التحقيقات يف التحليل الذي يسبق التحقيق من املنظور اجلنائي وتقود كل مراحل األعمال   -١٢٧
                                               وتتألف الشعبة من موظفني متعددي االختصاصات يف املقر . التحقيقية وتتعاون مع شعبة االدعاء أثناء احملاكمة

وتنسق الشعبة التعاون مع احملققني .                                                           ويدعمون أعمال األفرقة املتخص صة املؤلفة لتراعي كل حالة على حدة
  .واملدعني الوطنيني وفقا الحتياجات القضية

  . يف اجلدول أدناه٢٠٠٦امليزانية املقترحة لشعبة التحقيقات يف  وترد  -١٢٨
نفقات عام 

٢٠٠٤  
  ٢٠٠٥تمدة لعام امليزانية املع

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 

  )بآالف اليورو(
                شعبة التحقيقات

  
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  اموع  

  اموع  باحلاالت
  ٥ ٨٠٧,٠  ٥ ٣٤٧,٠  ٤٦٠,٠  ٤ ٦٦٣  ٧٠٥  ٣ ٩٥٨                    موظفو الفئة الفنية

                         موظفو فئة اخلدمات العامة
  بدون تقسيم

١ ٤٥٩,٠  ١ ٣٥٠,٤  ١٠٨,٦  ١ ٠٩٧  ٣٨٦  ٧١١  
  ٧ ٢٦٦,٠  ٦ ٦٩٧,٤  ٥٦٨,٦  ٥ ٧٦٠  ١ ٠٩١  ٤ ٦٦٩  ١ ٥٤٧,٧                       اموع الفرعي، املوظفون

  ١٤٥,٠  ١٤٥,٠    ٦٨٤  ٦٨٤    ٢٦٥,٢                       املساعدة املؤقتة العامة
  ١٤٥,٠  ١٤٥,٠    ٦٨٤  ٦٨٤    ٢٦٥,٢                             اموع الفرعي ، الرتب األخرى 

ـر   ١ ٣٣٥,٥  ١ ٣١١,٥  ٢٤,٠  ١ ١٢٥  ٨٥٥  ٢٧٠  ٢٨٩,٥         السـف
        ١٠٠  ١٠٠    ١٤,٤                                  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

  ١٨,٤  ١٨,٤          ٣,٨                      نفقات التشغيل العامة
  ٩٠,٢  ٩٠,٢          ٢٥,٢                اللوازم واملواد

  ١٠,٠  ١٠,٠    ٤٤٣  ٢٧٥  ١٦٨  ١ ٠١٠,٧               األثاث واملعدات
                                 اموع الفرعي، التكـاليف غـري      

                املتصلة باملوظفني
١ ٤٥٤,١  ١ ٤٣٠,١  ٢٤,٠  ١ ٦٦٨  ١ ٢٣٠  ٤٣٨  ١ ٣٤٣,٦  

  ٨ ٨٦٥,١  ٨ ٢٧٢,٥  ٥٩٢,٦  ٨ ١١٢  ٣ ٠٠٥  ٥ ١٠٧  ٣ ١٥٦,٥               جمموع الربنامج 

 مكتب نائب املدعي العام للتحقيقات: ٢٣١٠الربنامج الفرعي   )أ(

  مقدمة

يضطلع مكتب نائب املدعي العام باملسؤولية عن تطوير وتنظيم شعبة التحقيقات وعن التحقيقات   -١٢٩
ب مسؤولية إضافية عن تطوير الشبكات املطلوبة لدعم أعمال التحقيق اليت تقوم ا الشعبة ويتحمل املكت. اجلارية
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ويتلقى نائب املدعي العام . ومنها على سبيل املثال وكاالت الشرطة واملدعون والطب الشرعي واخلرباء النفسيون
 .عاونيف قيامه ذه املهمة الدعم التقين الالزم من شعبة االختصاص والتكامل والت

ويقدم نائب املدعي العام بوصفه عضوا يف اللجنة التنفيذية املشورة إىل املدعي العام بشأن مجيع قرارات   -١٣٠
 .السياسة العامة واالستراتيجية اليت يتخذها املكتب

ويشرف مكتب نائب املدعي العام على صياغة وتنفيذ خطط التحقيقات واألهداف االستراتيجية لشعبة   -١٣١
 .قاتالتحقي

   والتغيريات يف الربنامج الفرعياالجتاهات

مقارنة بامليزانية املاضية عهد املدعي العام إىل نائب املدعي العام للتحقيقات مهمة حمددة تتمثل يف   -١٣٢
وهذه الشبكة تسمح للشعبة بتحسني تنظيم وأداء التحقيقات . املسؤولية عن تطوير شبكة لدعم التحقيقات

 .لكفاءةولزيادة التأثري وا

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -١٣٣

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

                            نائب الدعي العام للتحقيقات  النمو يف املوارد
  

  
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ٤  ٦,٥  ١٨٦,٥    ١٨٦,٥  ١٨٠    ١٨٠             لفئة الفنية       موظفو ا

  ٩  ٤,٣  ٥٤,٣    ٥٤,٣  ٥٠    ٥٠                         موظفو فئة اخلدمات العامة
  ٥  ١٠٨  ٢٤٠,٨    ٢٤٠,٨  ٢٣٠    ٢٣٠                       اموع الفرعي، املوظفون

  ١٧٥  ٤٣,٨  ٦٨,٨  ٦٤,٨  ٤,٠  ٢٥  ١٥  ١٠       السفر
ـلة                                                 اموع الفرعي، التكاليف غـري املتص

         باملوظفني
١٧٥  ٤٣,٨  ٦٨,٨  ٦٤,٨  ٤,٠  ٢٥  ١٥  ١٠  

  ٢١  ٥٤,٦  ٣٠٩,٦  ٦٤,٨  ٢٤٤,٨  ٢٥٥  ١٥  ٢٤٠                     جمموع الربنامج الفرعي

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -١٣٤

املالك 
  املقترح

وكيل 
أمني 
  عام

مساع
د أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 
  العامـة

جمموع 
  املوظفني

  ٢  ١  ١    ١                ١    األساسية 
ـلة           املتصـ

        باحلاالت
                            

ــم    وع     جم
      املالك

  ٢  ١  ١    ١                ١  

  األهداف

  ؛٢٠٠٦كفالة أداء التحقيقات املتوخاة لعام   •
  زيادة االستعمال األمثل للموارد داخل شعبة التحقيقات؛  •
  .ة إلنفاذ القوانني تستطيع دعم أعمال التحقيقإقامة شبك  •
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  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
استكمال حتقيق واحد وتنفيذ ثالثة حتقيقات   •

حسب اخلطة، على أساس بقاء مجيع 
 االفتراضات دون تغيري

 
زيادة الكفاءة يف استعمال املوارد داخل شعبة   •

 التحقيقات 
  
نفاذ القوانني إة إحراز التقدم يف صياغة شبك  •

  لعمل التحقيقات

املوافقة نصف الشهرية على التقدم احملرز وعلى   •
 خطة التحقيقات املستعرضة

إجناز خطوات التحقيق وفقا للخطة نصف   •
 الشهرية

 التنفيذ الكامل لصك ختطيط املوارد   •
حتسني متوسط تكاليف السفر مقارنة بعام   •

٢٠٠٥ 
املربمة (ذات األولوية تنفيذ مجيع اتفاقات التعاون   •

) بدعم من شعبة االختصاص والتكامل والتعاون
 .٢٠٠٦من خالل خطة عمل متفق عليها لعام 

القيام حسب اخلطة املوضوعة بتنفيذ مشروع    •
دويل عن جتارة األسلحة فيما يتعلق بالتحقيقات 

  اجلارية

 املوارد املقترحة اجلديدة من غري املوظفني  ‘١‘
   باحلاالت املوارد املتصلة

  السفر

من املتوقع أن يكون معظم السفر لدعم مشروع الشبكة وذلك للحصول على املعلومات وتوفري الدعم   -١٣٥
وهلذا الغرض وضع اعتماد لتسع مهمات يف أوروبا وتسع مهمات . التحقيقي والتشغيلي للتحقيقات اجلارية

 .خارج أوروبا

، وبعثتني إىل منطقة احلالة ١العام ببعثة واحدة إىل منطقة احلالة وباإلضافة إىل ذلك سيقوم نائب املدعي   -١٣٦
، لغرض إجراء عمليات احلصول على املعلومات عملية الدروس املكتسبة يف ٣، وثالث بعثات إىل منطقة احلالة ٢

ين اية مرحلة التحقيق ودعم املناقشات مع خمتلف السلطات فيما يتعلق بالدعم الالزم على الصعيدين الوط
 .والدويل للتحقيقات

 قسم التخطيط والعمليات: ٢٣٢٠الربنامج الفرعي   )ب(

  مقدمـة

وتتوزع مسؤوليات . يواصل قسم التخطيط والعمليات كفالة التخطيط املالئم للتحقيقات ودعمها  -١٣٧
  :القسم على ثالث وحدات

يجيات واضحة لوحدات املسؤوليات الرئيسية لرئيس القسم هي كفالة صياغة تنفيذ أهداف واسترات  •
عداد ورصد تنفيذ خطط الشعبة؛ وتنسيق إعداد خطط التحقيقات، وتوزيع املوارد بني إالقسم؛ و

  .دات وأفرقة التحقيقحو

وتقيم االتصال ) بالتعاون مع قلم احملكمة(تقوم وحدة الدعم التشغيلي بدعم ورصد العمليات امليدانية   •
جراءات األمن الالزمة فيما إ يف امليدان وتكفل وضع وتطبيق مع أفرقة التحقيق وغريهم من املوظفني
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بلغات العمل (يتصل بالتحقيقات؛ وجتهز نصوص املقابالت وغريها من عمليات دعم إدخال البيانات
                     ً                                                        وتضم الوحدة أيضا قسما  للطب الشرعي يقدم اخلربة املتخصصة والدعم املتخصص فيما يتعلق ). فقط

  .كمةباحتياجات الطب الشرعي للمح

مثل التقييم (الشهود /وتوفر وحدة املرأة والطفل املشورة والدعم املتخصصني فيما يتعلق مبسائل الضحايا  •
النفسي قبل املقابلة للشهود احملتملني؛ وتقدمي املساعدة للمقابالت مع الشهود الذين تعرضوا لتجارب 

قيق فيما يتعلق بالعنف ضد املرأة مؤملة إىل حد كبري؛ ووضع السياسات بشأن منهجيات التحليل والتح
  ).والعنف اجلنسي والعنف ضد األطفال وتنفيذ هذه املنهجيات

وأخريا تقوم وحدة استراتيجيات التحقيق والتحليالت بتصميم وتنفيذ استراتيجيات جديدة للقيام   •
 مكتب وجتري إىل جانب ذلك حتليل اجلرائم لدعم الشعب وأفرقة التحقيق األخرى يف. بالتحقيقات

املدعي العام؛ وتعمل على إنشاء وتشغيل شبكة تربط مكتب املدعي العام باملنظمات غري احلكومية 
؛ وتضطلع باملسؤولية )مشروع شبكة نائب املدعي العام(ومنظمات إنفاذ القوانني يف األنظمة الوطنية 

 .عن صياغة معايري التشغيل للتحقيقات والتحليالت

  لربنامج الفرعياالجتاهات والتغريات يف ا

 وتنقيحيقترح القسم تنفيذ بعض التغريات اهليكلية، باإلضافة إىل إنشاء عدد من الوظائف اإلضافية   -١٣٨
قسم " القسم إىل اسمفاملقترح األول هو تغيري . بعض أمساء الوظائف للتعبري بصورة أفضل عن الوظائف اجلارية

ثنني من موظفي التحليالت املساعدين الذين يقومون حاليا واالقتراح الثاين هو نقل ا". التخطيط والعمليات
وأخريا أثبتت اخلربة املكتسبة يف وحدة استراتيجيات . بالدعم املباشر للتحقيقات اجلارية إىل أفرقة التحقيقات

التحقيق وحتليالته أن الكفاءة النامجة عن جتميع بعض الوظائف واألدوار ستمكن من ختفيض حجم الوحدة 
 ). إىل أقسام أخرى٤-قل ثالثة حمللني برتبـة فجيري ن(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -١٣٩

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

                        قسم التخطيط والعمليات   النمو يف املوارد
  
  
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  حلاالتبا
  ١٥-  ٣١٧,٧-  ١ ٨٦١,٣  ١ ٥٨٧,٨  ٢٧٣,٥  ٢ ١٧٩  ٨٢  ٢ ٠٩٧              الفئة الفنية

  ٩١  ٤١١,٢  ٨٦٢,٢  ٨٠٧,٩  ٥٤,٣  ٤٥١  ١١١  ٣٤٠                   فئة اخلدمات العامة
  ٤  ٩٣,٥  ٢ ٧٢٣,٥  ٢ ٣٩٥,٧  ٣٢٧,٨  ٢ ٦٣٠  ١٩٣  ٢ ٤٣٧                       اموع الفرعي، املوظفون

  ١٠٠  ٤٥,٠  ٤٥,٠  ٤٥,٠                               املساعدة املؤقتة العامة
                          اموع الفرعـي، الرتـب     

       األخرى
        ١٠٠  ٤٥,٠  ٤٥,٠  ٤٥,٠  

  ٢  ٤,٣  ٢٦٤,٣  ٢٤٤,٣  ٢٠,٠  ٢٦٠    ٢٦٠       السفر
  ١٠٠  ٥٠,٠  ٥٠,٠  ٥٠,٠                        اللوازم واملواد

  ١٠٠-  ١١٨,٠-        ١١٨    ١١٨               األثاث واملعدات
                           اموع الفرعي، التكـاليف    

                   غري املتصلة باملوظفني
١٧-  ٦٣,٧-  ٣١٤,٣  ٢٩٤,٣  ٢٠,٠  ٣٧٨    ٣٧٨  

  ٢  ٧٤,٨  ٣ ٠٨٢,٨  ٢ ٧٣٥,٠  ٣٤٧,٨  ٣ ٠٠٨  ١٩٣  ٢ ٨١٥                     جمموع الربنامج الفرعي
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  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -١٤٠

  املالك املقترح
وكيل 
أمني 
  عام

مساعد  
أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد
جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
  العامة

لرتب ا
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٣  ١  ١    ٢        ١    ١                األساسية 
ــلة            املتصـ

        باحلاالت
        ٣٦  ١٨  ١٨    ١٨  ١  ٨  ٢  ٦  ١  

        جممـــوع 
      املالك

      ٣٩  ١٩  ١٩    ٢٠  ١  ٨  ٢  ٧  ١  ١  

  األهداف

  :رئيس القسم
  إعداد وحتديث خطة تطويرية وخطة حتقيقية للشعبة وكفالة تنفيذمها؛  •
  ) .املعروضة أدناه(جناز أهدافها إكفالة جناح مجيع وحدات القسم يف   •
  

  وحدة الدعم التشغيلي
  تقدمي الدعم يف الوقت املناسب جلميع التحقيقات امليدانية وكفالة التنسيق الفعال مع قلم احملكمة؛  •
أو  /                      ات املالئمة وقيام املقر  وجراء مجيع البعثات امليدانية وفقا ملعايري األمن ذات الصلة وباملعدإكفالة   •

  املكتب امليداين بإدارة البعثات على النحو الصحيح؛
  إقامة شبكة من األطباء الشرعيني لدعم التحقيقات؛  •
  .جراءات علمية موحدة ألنشطة الطب الشرعيإمواصلة وضع وتنفيذ   •
 

  وحدة املرأة والطفل
  ع الشهود؛إقامة شبكة من اخلرباء للقيام بتقييم نفسي جلمي  •
  تنفيذ تقنيات املقابالت املتخصصة مع األطفال؛  •
  .تنفيذ سياسة تكفل تطبيق ج مالئم يف مكتب املدعي العام بشأن العنف اجلنسي والعنف ضد املرأة  •
  

  وحدة استراتيجيات التحقيق وحتليالته
تعاون أو شعبة التحقيقات أو كفالة إصدار التحاليل اجلنائية املطلوبة لدعم وحدة االختصاص والتكامل وال  •

  شعبة االدعاء يف الوقت املطلوب وتوفر النوعية املرغوبة يف هذه التحليالت؛
الشرطة واجلهات (نشاء شبكة مع الوكاالت الوطنية إدعم جتميع املعلومات عن اجلرمية من خالل   •

تفاق التعاون الذي تضعه ومع املنظمات غري احلكومية يف إطار ا) العسكرية واملخابرات وجهات االدعاء
  عند اللزوم شعبة االختصاص والتكامل والتعاون؛

  جراءات تشغيلية موحدة لشعبة التحقيقات؛إصياغة وتنفيذ   •
  .صياغة صك لتخطيط املوارد يسمح بتوزيع املوارد توزيعا مرنا  •

 



ICC-ASP/4/32 
 

59 

  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
    رئيس القسم

لتحقيق للشعبة ٪ من خطط التطوير وا٨٥تنفيذ   •
  .حسب اخلطة

  مدى التنفيذ  •

  نسبة األهداف احملرزة  •  ٪ أو أكثر  من مجيع أهداف القسم٨٥إحراز   •
    وحدة الدعم التشغيلي

 ٪ على األقل من اخلطط ذات الصلة ٨٠تنفيذ   •
  بالتواجد امليداين ومحاية الشهود وأمن املوظفني

  نسبة اخلطط املنفذة من اخلطط ذات الصلة  •

  نسبة البعثات اليت ال متتثل ملعايري األمن  •  إجراء مجيع البعثات وفقا ملعايري األمن  •
قيام شبكة الطب الشرعي اخلارجية بدعم مجيع   •

  جماالت دعم اخلرباء املطلوبة مسبقا بوقت كاف
  نسبة الطلبات اليت يتم  الوفاء ا يف الوقت املناسب  •

جراءات العلمية قيام جهات خارجية بإثبات صحة اإل  •
  املوحدة املقترحة وقيام املدعي العام باملوافقة عليها

  جراءات واملوافقة عليهادرجة إثبات صحة اإل  •

    وحدة املرأة والطفل
قيام أخصائي تقييم مدرب بوضع تقييم قبل إجراء   •

  ٪ على األقل من مقابالت الشهود٩٠
  نسبة مقابالت الشهود اليت يسبقها تقييم نفسي  •

  نسبة املقابالت املدققة اليت تتفق مع األسلوب اجلديد  •  مقابلة مجيع األطفال وفقا لألسلوب اجلديد  •
سياسة يوافق عليها املدعي العام بشأن حتليل العنف   •

اجلنسي والعنف ضد املرأة والتحقيق فيه والوفاء 
  ٢٠٠٦بأهداف التنفيذ يف عام 

  تنفيذ املشروع حسب خطة  •

    وحتليالتهجيات التحقيق وحدة استراتي
٪ على األقل من منتجات التحليل ٨٥تسليم   •

  املطلوبة مع حتقيق السرعة والنوعية الواجبتني
نسبة مجيع املنتجات التحليلية املسلمة يف الوقت   •

  املناسب واليت يوافق عليها املستعملون النهائيون
٪ من خطط تبليغ ٨٠قيام حسب اخلطة بتنفيذ   •

  عن اجلرمية عن طريق الشبكة املنشأةاملعلومات 
  درجة التنفيذ  •

 تشغيلية موحدة ألعمال التحقيق إجراءاتوضع   •
  والتحليل والعمليات امليدانية

موافقة املدعي العام ونواب املدعي العام على دليل   •
            ّ                     احملققني واحملل لني والعمليات امليدانية

 وضع صك لتخطيط املوارد ليكفل ختصيص املوارد  •
مبرونة وعلى حنو أمثل والوصول إىل الدرجة املثلى 

  من ميزانية السفر

درجة تنفيذ النظام املوضوع لتحقيق احلد األمثل ) أ(  •
من استعمال املوارد يف إطار األفرقة والوحدات 

  وفيما بينها داخل الشعبة
  ٢٠٠٥متوسط تكلفة السفر مقارنة بعام ) ب(  

 ن املوظفنياملوارد اجلديدة املقترحة م  ‘ ١‘

  املوارد املتصلة باحلاالت

  ٣-موظف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض الطب الشرعي بدرجة ف

ينضم شاغل هذه الوظيفة إىل قسم الطب الشرعي يف وحدة الدعم التشغيلي لتوفري اخلربة يف ميدان   -١٤١
تت التجربة ضرورة وجود هذه اخلربة وقد أثب. الطب الشرعي القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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الشرائط السمعية، والربيد االلكتروين /داخليا كي ميكن تعزيز نوعية التحقيق باستخدام التنصت االعتراضي
وزيادة قدرات الطب الشرعي هلا ما يربرها بصفة . ومواقع شبكة الويب، وإثبات صحة الشرائط السمعية اخل

ة االستشارية يف جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض خاصة يف ضوء منو احلاجة إىل اخلرب
؛ )زيادة حجم العمليات امليدانية(الطب الشرعي؛ ويف ضوء حترك أعمال الطب الشرعي حنو املرحلة التشغيلية 

 .دلة الناجتة عن فتح حتقيقات جديدةوالزيادة يف األ

  ٢-موظف مسؤول عن املعايري والتطوير بدرجة ف

سيكون شاغل هذه الوظيفة مسؤوال عن تطوير إجراءات تشغيل موحدة بشعبة التحقيقات وصياغة   -١٤٢
صك ختطيط املوارد يسمح بتوزيع املوارد بطريقة مرنة؛ ومساعدة نائب املدعي العام يف صياغة وتنفيذ سياسة 

 .بشأن الشبكات املنشأة مع وكاالت إنفاذ القوانني

   ٢- برتبة فخبري مساعد بشأن الضحايا

 مع أداء واجبات مشاة ٣يلتحق شاغل هذه الوظيفة بوحدة املرأة والطفل ليكون نقطة تنسيق للحالة   -١٤٣
لواجبات اخلرباء املساعدين يف موضوع الضحايا املوجودين حاليا لدعم سياسة مكتب املدعي العام يف التقييم 

 .النفسي جلميع الشهود الضحايا قبل املقابلة

  الرتب األخرى-بة إلدخال البيانات من فئة اخلدمات العامةسبعة كت

  .٣فريق إدخال البيانات امللحق باحلالة لاملطلوب تعيني سبعة كتبة إضافيني إلدخال البيانات لتوفري املوارد الالزمة   -١٤٤

 املساعدة املؤقتة العامة

. ألخرى لكل حالة من احلاالتالرتب ا-طلب موارد تعادل ثالثة أشهر من عمل اخلدمات العامة ت   -١٤٥
 . التحقيقاتبالتغريات يف أنشطةوالغرض من ذلك دعم أعمال نسخ التسجيالت وإدخال البيانات املرتبطة 

 املوارد اجلديدة املقترحة غري املتصلة باملوظفني  ‘٢‘

  املوارد األساسية

  السفر

) يومان( بعثة داخل أوروبا  ١٥لك لرئيس القسم وكذ) يومان(                               ي درج اعتماد خلمس بعثات يف أوروبا   -١٤٦
للمحللني فيما يتصل بتبادل املعلومات ألغراض التحقيقات وصياغة أدوات حتليلية مع اجلهات اليت يتم التعامل 

 .معها مثل االنتربول واالحتاد األورويب ووحدات جرائم احلرب

  اللوازم واملواد

كية للطب الشرعي جتديدا كامال ملرة واحدة، وهو  يورو لتجديد املواد االستهال٥٠ ٠٠٠          ي طلب مبلغ   -١٤٧
  .ما يلزم الستمرار وجود أدوات الطب الشرعي يف حاالت الطوارئ وأدوات الطب الشرعي الالزمة للمحققني
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 املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

ا لكل حالة خلبريين مساعدين يف موضوع الضحاي) سبعة أيام لكل منها(من املتوخى القيام بست بعثات   -١٤٨
الشهود والذين /أو للمساعدة يف مقابالت احملققني مع الضحايا/وذلك ألداء التقييمات السابقة للمقابالت و

 .يتعرضون إلصابات مؤملة إىل درجة كبرية

إلثنني أو ) مخسة أيام لكل منها( بعثة ١٦ومن املتوخى لكفالة الدعم الكايف للعمليات امليدانية إجراء   -١٤٩
 . موظفي وحدة الدعم التشغيلي إىل البلدان موضوع التحقيقثالثة من

 أفرقة التحقيق:  ٢٣٣٠لربنامج الفرعي ا  )ج(

  مقدمة

ويتم جتميع األفرقة وتوزيع املهام .  ثالثة أفرقة حتقيقات تعمل بالكامل٢٠٠٦سيكون لدى احملكمة عام   -١٥٠
وتعمل األفرقة من .  مبهمة تنفيذ خطة حتقيقاتعليها وفقا حلالة حمددة قد تشمل أكثر من قضية واحدة، وتكلف

وأثناء مرحلة احملاكمة االبتدائية يبقى . مقر املدعي العام وكذلك يف امليدان ويدعمها قسم التخطيط والعمليات
ثالثة أعضاء من األفرقة ملحقني بالقضية ملساعدة شعبة التحقيقات يف إعداد القضية يف حني ميكن توزيع بقية 

  .يق بالتناوب لتعزيز عدد العاملني يف أي حالة قائمة أو لبدء حتقيقات أولية يف حالة جديدةأفراد الفر

  االجتاهات والتغيريات يف الربنامج الفرعي

وأول نقطة . متكنت شعبة التحقيقات بفضل جتارا من صياغة منوذج يستعمل لتخطيط موارد التحقيقات  -١٥١
واآلخر فريق  )١٥(أحدمها فريق صغري ": تشكيالن معياريان"           وهنا ي قترح . متييز تالحظ هي حجم الفريق املطلوب

مثل زيادة (ويتم توزيع الفريق الثاين ألعمال التحقيقات اليت تشمل قضايا متعددة أو تتسم بتعقيد كبري ). ٢٤(     موس ع 
. صل مبستوى كثافة التحقيقوهناك متييز آخر وهو يت. عدد اموعات اليت يتم التحقيق فيها أو اخنفاض درجة التعاون

فمن املفترض أن مرحلة التحقيقات األولية اليت تستمر ملدة أربعة أشهر ال حتتاج سوى طاقة منخفضة من أعضاء الفريق 
وتتطلب مرحلة التحقيقات املتقدمة أفرقة ).          فريق موس ع(أو عشرة أشخاص ) فريق صغري(تتألف من سبعة أشخاص 

وبعد دخول التحقيقات مرحلة احملاكمة االبتدائية .  شهرا١٣ملدة ) ضوا  يف الفريق ع٢٤ أو ١٥أي (بطاقة كاملة 
  .تنخفض طاقة الفريق مرة أخرى إىل عدد أقل من األشخاص لدعم فريق احملاكمة

ولدعم هذه النماذج تطلب ".            فريقا موس عا "٣ و٢بينما تتطلب احلالتان " فريقا صغريا "١وتتطلب احلالة   -١٥٢
  . على التوايل٢ و١ية وسيتم نقل اثنني من احملللني املساعدين من قسم التخطيط والعمليات إىل الفريقني وظائف إضاف

؛ )رهنا بالقبض والتسليم (٢٠٠٦ ستدخل مرحلة احملاكمة االبتدائية يف عام ١ومن املفترض أن احلالة   -١٥٣
 ٣ و٢يف هذه املرحلة لدعم فريقي احلالة وسيتم استعمال املوارد اليت ستكون غري مستخدمة مؤقتا بعد الدخول 

وبالنسبة . واستعماهلا بعد ذلك لبدء التحقيق يف حالة رابعة)                                         مع االستمرار يف عملية التعيني لألفرقة املوس عة(
                                                                                        ي فترض أن القضيتني ستدخالن مرحلة احملاكمة االبتدائية أثناء العام حيث تدخل القضية األوىل مرحلة ٢للحالة 

رهنا بالقبض ( اية الربع األول من السنة أما القضية الثانية فتدخل مرحلة احملاكمة يف منتصف العام احملاكمة يف
  .٢٠٠٦ موضع التحقيق الكامل طوال عام ٣وستكون احلالة ). والتسليم
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   ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -١٥٤
   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 

  )بآالف اليورو(
                أفرقة التحقيق   النمو يف املوارد

  
  
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ٦٣  ١ ٤٥٥,٢  ٣ ٧٥٩,٢  ٣ ٧٥٩,٢    ٢ ٣٠٤  ٦٢٣  ١ ٦٨١                    موظفو الفئة الفنية

  ٩-  ٥٣,٥-  ٥٤٢,٥  ٥٤٢,٥    ٥٩٦  ٢٧٥  ٣٢١                         موظفو فئة اخلدمات العامة
  ٤٨  ١ ٤٠١,٧  ٤ ٣٠١,٧  ٤ ٣٠١,٧    ٢ ٩٠٠  ٨٩٨  ٢ ٠٠٢                       اموع الفرعي، املوظفون

  ٨٥-  ٥٨٤,٠-  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠    ٦٨٤  ٦٨٤                         املساعدة املؤقتة العامة
  ٨٥-  ٥٨٤,٠-  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠    ٦٨٤  ٦٨٤                             اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ١٩  ١٦٢,٤  ١ ٠٠٢,٤  ١ ٠٠٢,٤    ٨٤٠  ٨٤٠         السفر
  ١٠٠-  ١٠٠,٠-        ١٠٠  ١٠٠                   يف ذلك التدريب                   اخلدمات التعاقدية مبا
  ١٠٠  ١٨,٤  ١٨,٤  ١٨,٤                              نفقات التشغيل العامة

  ١٠٠  ٤٠,٢  ٤٠,٢  ٤٠,٢                        اللوازم واملواد
  ٩٧-  ٣١٥,٠-  ١٠,٠  ١٠,٠    ٣٢٥  ٢٧٥  ٥٠               األثاث واملعدات

                                     اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة     
         باملوظفني

١٥-  ١٩٤,٠-  ١ ٠٧١,٠  ١ ٠٧١,٠    ١ ٢٦٥  ١ ٢١٥  ٥٠  

  ١٣  ٦٢٣,٧  ٥ ٤٧٢,٧  ٥ ٤٧٢,٧  ٠,٠  ٤ ٨٤٩  ٢ ٧٩٧  ٢ ٠٥٢                     جمموع الربنامج الفرعي

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -١٥٥

  املالك املقترح
وكيل 
أمني 
  عام

مساع
د أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

  جمموع
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
  العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

                              األساسية 
ــلة            املتصـ

        باحلاالت
          ٦٣  ١٠  ١٠    ٥٣  ٦  ١٨  ٢٦  ٣  

        جممـــوع 
      املالك

          ٦٣  ١٠  ١٠    ٥٣  ٦  ١٨  ٢٦  ٣  

  األهداف

  ؛٢٠٠٦جتميع أدلة الرباءة أو اإلدانة من التحقيقات اجلارية يف   •
  دابري املالئمة لكفالة محاية الشهود؛ اختاذ مجيع الت  •
  .إجراء مجيع أنشطة التحقيق وفقا إلجراءات العمل املعينة  •
 

  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
املوافقة نصف الشهرية على التقدم احملرز وعلى   •  إحراز التقدم يف جتميع املعلومات واألدلة  •

  خطة التحقيق بعد استعراضها
التحقيق  وفقا للخطة نصف إجناز خطوات   •  

   من االستعراضات٪ ٨٠الشهريـة يف 
إجراء مجيع االتصاالت بالشهود وفقا لنظام   •

  احلماية أو املوضوع للحالة املعنية
نسبة نتائج عينات التدقيق اليت تتفق مع نظام   •

  احلماية
   التدقيق اليت يثبت امتثاهلا للمعايرينسبة نتائج عينات  •  امتثال مجيع أنشطة التحقيق إلجراءات العمل املتبعة  •

إدخال مجيع التحسينات املطلوبة يف اإلطار الزمين   •  
  احملدد
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 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني  ‘١‘

  املوارد املتصلة باحلاالت

                           عضوا، وت طلب وظيفة إضافية ١٥، من املتوخى وجود فريق بتشكيل عادي من ١بالنسبة للحالة   -١٥٦
  :واحدة

    ٣-برتبة ف) اجلرمية(حمقق 

يتبني من التجربة أن متطلبات جتميع األدلة يف ظل احلجم احلايل لألفرقة ال ميكن حتقيقها وفقا ملعايري   -١٥٧
فكان التدبري األول . ٢٠٠٥النوعية املطلوبة إال يف حالة اختاذ تدابري استثنائية؛ وقد اختذ تدبريان استثنائيان يف عام 

قني بقضاء فترات ممتدة يف امليدان مما أدى إىل عدم كفاية الوقت بني البعثات؛ وإىل امتداد فترات هو قيام احملق
وكان التدبري . الضغط الشديد على املوظفني؛ وإىل االفتقار إىل الوقت الالزم لالستيعاب والتحضري للبعثات التالية

. حقيق مما أدى إىل تأخر أعماهلم األساسيةالثاين هو اللجوء إىل موظفني من وحدات وأقسام أخرى لدعم الت
                                              وي ربر تعقيد القضية زيادة عدد كبار املوظفني الذين ). ٣-ف(                                      ولتجنب تكرار هذه املشاكل ي طلب حمقق إضايف 

 .يتمتعون باملهارات الالزمة إلجراء أعمال حتقيق دقيقة بصورة مستقلة واإلشراف على صغار احملققني

 : عضوا وهو ما يتطلب الوظائف اجلديدة التالية٢٤وخى وجود فريق بتشكيل متسع من ، يت٢وبالنسبة للحالة   ١٥٨

) القيادة املسؤولة(؛ وحمقق مساعد ٣-برتبة ف) القيادة املسؤولة(؛ وثالثة حمققني ٣-برتبة ف) اجلرمية(حمققان 
 ٢-بدرجة ف) جتارة األسلحة/املسائل املالية (٢-لل مساعد برتبة ف؛  حم٢-برتبة ف

                                             ُّ                                             أثبتت التجربة أن الطاقة احلالية ال تكفي وأن تعق د احلالة مقترنا مبستوى الدعم املتاح يف البلد يربر   -١٥٩
مسؤولية أعلى ) ب(، )اجلرمية(اجلرائم املرتكبة ) أ: (ويركز التحقيق على ثالثة عناصر. إرسال فريق متسع

املسائل املالية وجتارة األسلحة واملساعدة (ين للجرمية اجلانب املايل والتق) ج(، و) القيادة املسؤولة(األشخاص رتبة 
والتشكيل احلايل لفريق التحقيق ال يسمح بأي فحص متعمق الزم هلذه العناصر الثالثة يف وقت ). اللوجستية

وتعزيز الفريق بالوظائف املذكورة أعاله يسمح للفريق بتحسني تغطية العناصر الثالثة من التحقيق وفقا . واحد
 .يري املرغوبة ويف إطار احلدود الزمنية املتوخىللمعا

  ٣-موظف عمليات ميداين برتبة ف

يوجد يف الفريق يف الوقت احلاضر موظف عمليات ميداين واحد وموظف عمليات ميداين مساعد   -١٦٠
بالت؛ واحد مهمتهما مساعدة احملققني بتحديد مكان الشهود واالتصال م؛ ويئة الظروف اآلمنة إلجراء املقا

وحيتاج األمر أن يكون . والعمل كنقطة تنسيق أولية حلماية الشهود؛ واملساعدة يف أعمال التنظيم يف امليدان
وتستدعي املسافات . التواجد يف امليدان دائما حىت ميكن إقامة الشبكة التشغيلية والداعمة الالزمة يف املواقع البعيدة

إرسال ) وما يصحب ذلك االتصال بالشهود(من البعثات املخططة  وكذلك العدد الكبري ٢الكبرية يف احلالة 
  .موظفني ميدانيني إضافيني

   ٢-موظف ختطيط ومراقبة بدرجة ف

يقوم شاغل الوظيفة بدعم رئيس الفريق يف إعداد اخلطط التفصيلية جلميع أنشطة التحقيق؛ وتنظيم   -١٦١
  .لني يف الفريق؛ وإعداد التقارير املرحلية الدوريةومتابعة جتهيز مجيع املعلومات من جانب احملققني واحملل
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                          وت قترح نفس الوظائف اجلديدة .  عضوا٢٤                                 ي توخى وجود فريق بتشكيل موس ع من ٣وبالنسبة للحالة   -١٦٢
 :٢املقترحة للحالة 

) ؤولةالقيادة املس( وحمقق مساعد ٣-برتبة ف) القيادة املسؤولة( وثالثة حمققني ٣-بدرجة ف) اجلرمية(حمققان 
   وموظف عمليات ميدان برتبة٢-رتبة ف) جتارة األسلحة/املسائل املالية( وحملالن مساعدان ٢-برتبـة ف

 ٢-رتب أخرى؛ وموظف ختطيط ومراقبة برتبة ف- وموظف عمليات ميداين من فئة خ ع٣-ف

 . أعاله٢                                            وملعرفة مربر هذه الوظائف ي رجى الرجوع إىل احلالة   -١٦٣

   ٢-برتبة ف)  املسؤولةالقيادة(حملل مساعد 

     ّ           وقد مت  احلصول على ). القيادة املسؤولة(                                                يشمل التشكيل العادي للفريق املوس ع حملل مساعد واحد   -١٦٤
                                                             من خالل إعادة التوزيع من قسم التخطيط والعمليات؛ وت طلب وظيفة ٢ و ١الوظائف املناظرة يف الفريقني 

 .٣جديدة للحالة 

  املساعدة املؤقتة العامة

 .لكل حاجة) حمقق (٣-وضع اعتماد ألربعة أشهر لعمل موظف بدرجة ف  -١٦٥

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني  ‘٢‘

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

 ، وبعد ذلك مت ٢٠٠٥-٢٠٠٤حسبت ميزانيات السفر على أساس السفر الفعلي لألفرقة يف عامي   -١٦٦
  .التحقيق املختلفة" مراحل"تشكيل اجلديد لألفرقة وتعديل املعلومات حسب استقراء هذه املعلومات لتوضيح ال

 . أيام٧              ّ                         وقـد ر متوسط كل  بعثة من مجيع البعثات مبدة   -١٦٧

.                                                                        ي توخى القيام بتسع بعثات خلمسة أعضاء من الفريق ملواصلة املقابالت ومجع األدلة١وبالنسبة للحالة   -١٦٨
 .  ّ                     دل  على بدء مرحلة احملاكمةوالتخفيض الكبري يف نشاط السفر ي

 ١٨لـ  عضوا من أعضاء الفريق وثالث بعثات ٢٢لـ                     ي توخى القيام ببعثتني ، ٢وبالنسبة للحالة   -١٦٩
 ١ويوضح احلجم املتغري لألفرقة املراحل املختلفة اليت ينتظر أن تبلغها القضيتان .  أعضاءلثمانيةبعثات  ٤ وعضوا 

 .عروض يف مقدمة هذا الربنامج الفرعي على النحو امل٢٠٠٦ أثناء عام ٢و

 فردا ١٤ بعثات من مثانية فردا من أفراد الفريق و١١                              ، ي توخى القيام ببعثة واحدة من ٣وبالنسبة للحالة   -١٧٠
من أفراد الفريق وهو ما يوضح التقدم يف التحقيق من املرحلة األولية إىل مرحلة التحقيق املتقدمة منذ 

 .٢٠٠٦مارس /آذار-فرباير/شباط

 .ويدخل يف هذه التقديرات أيضا سفر موظفي العمليات امليدانية  -١٧١
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  نفقات التشغيل العامة

  ُ                                                                                          ط لبت األموال للحاالت الثالثة يف صدد توفري االنتقال والطعام واإلقامة اليت سيتكبدها الشهود بالضرورة -١٧٢
 .هود لكل فريق حتقيق فرعي لكل بعثةوتستند التكاليف إىل تقدير عدد الشهود خبمسة ش. حلضور املقابالت

  اللوازم واملواد

                                                                                       ت طلب املواد بالنسبة للحاالت الثالث لتغيري املالبس امليدانية البالية ألعضاء فريق التحقيق املشترك   -١٧٣
  .                                                                     وكذلك لشراء مالبس ميدانية جديدة ومعد ات ميدانية شخصية ألعضاء الفريق اجلدد

 األثاث واملعدات

 من أجل شراء جمموعات مسعية بصرية إضافية لدعم املقابالت ٣ و٢موال مطلوبة للحالتني ستكون األ  -١٧٤
  .                                                            اليت جتريها األفرقة الفرعية اإلضافية املنشأة يف إطار األفرقة املوس عة
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  شعبة االدعاء:  ٢٤٠٠الربنامج   -٤

  مقدمة

طوي على جرائم تندرج يف اختصاص متلك شعبة االدعاء االختصاص األويل عن مقاضاة احلاالت اليت تن  -١٧٥
رشاد وتوفر الشعبة أيضا اإل. احملكمة يف مرحليت احملاكمة التمهيدية واحملاكمة االبتدائية ويف مرحلة االستئناف

 .القانوين أثناء مرحليت التحليل والتحقيق للشعب األخرى يف املكتب

ويف الوقت احلاضر تعمل الشعبة . كبرية  طرأ على عبء عمل الشعبة زيادة ٢٠٠٥ومنذ تقدمي ميزانية   -١٧٦
                     وما من املقر ر أن يبدأ . يف حتقيقني جاريني يتحركان قدما مع توقع إصدار أوامر القبض قريبا أثناء العام احلايل

وباإلضافة إىل ذلك يضطلع املكتب .  عن احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية٢٠٠٦حتقيق ثان أثناء عام 
 كما يضطلع بتحليل حالة رابعة مع احتمال التحقيق ٢٠٠٦تني تتصالن حبالة ثالثة أثناء عام بالتحقيق يف قضي

                                                                                         وهذه الزيادة يف عبء عمل املكتب، مقترنة بالتطو ر املتوقع يف التحقيقات اجلارية، يتطلب ختصيص موارد . فيها
تعداد للمحاكمة مع االستمرار يف إضافية للشعبة لكفالة حصوهلا على املوارد املطلوبة للتوصل إىل مرحلة االس

 .قدرا على التدخل يف مرحليت التحليل والتحقيق

  . يف اجلدول أدناه٢٠٠٦وترد امليزانية املقترحة لشعبة االدعاء يف عام   -١٧٧
نفقات عام 

٢٠٠٤  
  ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 

  )ف اليوروبآال(
             شعبة االدعاء

  
  

املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  اموع
  اموع  باحلاالت

  ٢ ٣٣٦,١  ١ ٨٨٩,٧  ٤٤٦,٤  ١ ٧٠٦    ١ ٧٠٦                    موظفو الفئة الفنية
  ٤٥٨,٢  ٣٤٩,٦  ١٠٨,٦  ٢٠٠    ٢٠٠  بدون تقسيم                     موظفو اخلدمات العامة

  ٢ ٧٩٤,٣  ٢ ٢٣٩,٣  ٥٥٥,٠  ١ ٩٠٦    ١ ٩٠٦  ٤٤٤,٨                       اموع الفرعي، املوظفون
  ١٩٢,٠  ١٩٢,٠          ٢٨,٨                       املساعدة املؤقتة العامة

  ١٩٢,٠  ١٩٢,٠          ٢٨,٨                             اموع الفرعي ، الرتب األخرى 
ـر   ٢٢٤,٠  ١٧٩,٦  ٤٤,٤  ١٠١  ٤٩  ٥٢  ٤٨,٢         السـف

                                     اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة     
         باملوظفني

٢٢٤,٠  ١٧٩,٦  ٤٤,٤  ١٠١  ٤٩  ٥٢  ٤٨,٢  

  ٣ ٢١٠,٣  ٢ ٦١٠,٩  ٥٩٩,٤  ٢ ٠٠٧  ٤٩  ١ ٩٥٨  ٥٢١,٨               جمموع الربنامج 
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 مكتب نائب املدعي العام لشؤون االدعاء: ٢٤١٠الربنامج الفرعي   )أ(

  مقدمة

شراف يقوم مكتب نائب املدعي العام لشؤون االدعاء بتنسيق وتنفيذ مجيع أنشطة شعبة االدعاء واإل  -١٧٨
كمة االبتدائية واالستئناف اليت يقوم ا مكتب املدعي عليها مبا يف ذلك تنفيذ مجيع عناصر احملاكمة التمهيدية واحملا

 .العام

وأعضاء فريقه للتحقيق ومع السلطات الوطنية ) التحقيقات(ويتفاعل املكتب مع نائب املدعي العام   -١٧٩
والدولية وكذلك مع املنظمات واهليئات احلكومية الدولية وغريها من اهليئات واملنظمات ذات الصلة يف املسائل 

 .ملتصلة بسائر أعمال احملاكمة التمهيدية واحملاكمة االبتدائية واالستئناف ومسائل التعاون حسب االقتضاءا

واملكتب يتفاعل ويتعاون أيضا مع الشعب األخرى يف مكتب املدعي العام وكذلك مع األجهزة   -١٨٠
 .ي العاماألخرى يف احملكمة حسب االقتضاء لكفالة التنفيذ الفعال لوالية مكتب املدع

  االجتاهات والتغيريات يف الربنامج الفرعي

يسعى مكتب نائب املدعي العام إىل كفالة فعالية السياسة اجلارية ملكتب املدعي العام من ناحية صغر حجم   -١٨١
 .ويسمح ذلك باعتناق ج مركز وزيادة التفاعل بني شعب املكتب. أفرقة احملاكمات واعتناق ج األفرقة املشتركة

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -١٨٢

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

نائب املدعي العام لشؤون   النمو يف املوارد
  االدعاء 

  
  
  

املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  ٤  ٦,٥  ١٨٦,٥    ١٨٦,٥  ١٨٠    ١٨٠  ة الفنيةموظفو الفئ
  ٩  ٤,٣  ٥٤,٣    ٥٤,٣  ٥٠    ٥٠  موظفو فئة اخلدمات العامة
  ٥  ١٠,٨  ٢٤٠,٨    ٢٤٠,٨  ٢٣٠    ٢٣٠  اموع الفرعي، املوظفون

  ٤٥  ١١,٣  ٣٦,٣  ٢١,٢  ١٥,١  ٢٥  ١٥  ١٠  السفر
اموع الفرعي، التكاليف غري 

  املتصلة باملوظفني
٤٥  ١١,٣  ٣٦,٣  ٢١,٢  ١٥,١  ٢٥  ١٥  ١٠  

  ٩  ٢٢,١  ٢٧٧,١  ٢١,٢  ٢٥٥,٩  ٢٥٥  ١٥  ٢٤٠  جمموع الربنامج الفرعي

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -١٨٣

املالك 
  املقترح

وكيل 
أمني 
  عام

مساعد  
أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
  العامة

الرتب 
  األخرى

موع جم
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٢  ١  ١    ١                ١     األساسية
ـلة           املتصـ

        باحلاالت
                            

       جممــوع 
      املالك

  ٢  ١  ١    ١                ١  
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  األهداف

  توجيه وتنظيم مجيع أنشطة شعبة االدعاء بفعالية؛  •
  اضاة ووالية مكتب املدعي العام؛أداء مجيع املهام اليت يطلبها املدعي العام لدعم التحقيقات واملق  •
 

  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
٪ على األقل من األهداف ٨٥الوفاء بنسبة   •

  ٢٠٠٦احملددة لشعبة االدعاء يف 
  ٢٠٠٦النسبة احملرزة من أهداف   •

  نسبة البعثات املنفذة حسب اخلطة  •  تنفيذ مجيع البعثات حسب اخلطة  •

 قترحة من غري املوظفنياملوارد اجلديدة امل   ‘١‘

  املوارد األساسية

  السفر

 ).مخسة أيام(وثالث بعثات خارج أوروبا ) يوم واحد(مخس بعثات يف أوروبا   -١٨٤

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني  ‘٢‘

  املوارد املتصلة باحلاالت 

  السفر

وقد تلقى مؤخرا . ية الكونغو الدميقراطيةال يزال مكتب املدعي العام يقوم بالتحقيق يف أوغندا ومجهور  -١٨٥
وتقوم احلاجة إىل السفر إىل . إحالة من جملس األمن لألمم املتحدة وفتح اآلن حتقيقات يف منطقة دارفور بالسودان

هذه البلدان والبلدان ااورة هلا بغرض االلتقاء بالسلطات على أعلى مستوى من أجل تسهيل االتصال والتعاون 
 .لتحقيق واملقاضاةيف أعمال ا

. فريقيوحتث اإلحالة من جملس األمن بالتحديد على أن تتعاون احملكمة اجلنائية الدولية مع االحتاد األ  -١٨٦
ومن املتوقع أن يسافر . بتسهيل االتصاالت األولية والتعاون املستمر) شؤون االدعاء(ويقوم نائب املدعي العام 

والسفر املتصل حبالة حمددة يصل إىل . يف تقدمي تقرير مرحلي إىل جملس األمننائب املدعي العام من أجل املساعدة 
 ).مخسة أيام(وثالث بعثات إىل مناطق حتقيق ) مخسة أيام(بعثتني خارج أوروبا 

 قسم االدعاء: ٢٤٢٠الربنامج الفرعي    ) ب(

  مقدمة

ائية ويقدم املشورة إىل شعبة التحقيقات يقوم قسم االدعاء بالترافع أمام الشعبة التمهيدية والشعبة االبتد  -١٨٧
ويضطلع القسم أيضا باملسؤولية عن صياغة الوثائق اليت تتضمن التهم . بشأن أنشطة التحقيق وحتضري القضية

وأخريا يتحمل القسم مسؤولية العروض القانونية . من النظام األساسي) أ)(٣(٦١من املادة ) أ (٣مبوجب الفقرة 
 .دلة واإلجراءاتوخاصة بشأن مسائل األ
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  االجتاهات والتغريات يف الربنامج الفرعي

 اعتمدت الشعبة منوذجا هيكليا يسمح هلا بإعادة توزيع املوارد من خالل التناوب بني أعضاء أفرقة   -١٨٨
واملوارد اإلضافية املطلوبة ستجدد وتواصل . احملاكمة التمهيدية واحملاكمة االبتدائية حسب زيادة تدفق القضايا

وينهض ) الذي ال يوجد فيه العدد الكايف من املوظفني يف الوقت احلاضر(عزيز هيكل فريق احملاكمة التمهيدية ت
بتشكيل فريق حماكمة ابتدائية ثالث جيمع عناصر فريق احملاكمة التمهيدية املوزعة على التحقيق الثالث مع 

جلديد القدرة الالزمة للتدخل يف أي حتليل جديد أو وسيوفر فريق احملاكمة التمهيدية ا. الوظائف اجلديدة املطلوبة
                             وقد و ضع هذا النموذج على أساس . حتقيق جديد سواء نشأ ذلك عن حالة جديدة أو عن احلاالت اجلارية

وهذا النموذج املتحفظ يتطلب تعديل يف حالة . افتراض وجود حماكمات مشتركة يف املستقبل ملتهمني متعددين
 .كان يتعني حماكمتهم حماكمة مشتركةاعتقال وتسليم أشخاص 

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -١٨٩

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

             قسم االدعاء   النمو يف املوارد
  
  
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  غاملبل  اموع  باحلاالت
  ٥٤  ٦١٣,٦  ١ ٧٥٠,٦  ١ ٦٢٠,٦  ١٣٠,٠  ١ ١٣٧    ١ ١٣٧                    موظفو الفئة الفنية

  ٢٥٠  ٢٤٩,٦  ٣٤٩,٦  ٣٤٩,٦    ١٠٠    ١٠٠                         موظفو فئة اخلدمات العامة
  ٧٠  ٨٦٣,٢  ٢ ١٠٠,٢  ١ ٩٧٠,٢  ١٣٠,٠  ١ ٢٣٧  صفر  ١ ٢٣٧                       اموع الفرعي، املوظفون

  ١٠٠  ١٩٢,٠  ١٩٢,٠  ١٩٢,٠    صفر                           املساعدة العامة املؤقتة
١٠٠  ١٩٢,٠  ١٩٢,٠  ١٩٢,٠    صفر  صفر  صفر                       موع الفرعي، فئات أخرى  ا  

  ١٩٣  ١١٦,٠  ١٧٦,٠  ١٥٨,٤  ١٧,٦  ٦٠  ٢٤  ٣٦       السفر
ـاليف                                اموع الفرعي، التك

                   غري املتصلة باملوظفني
١٩٣  ١١٦,٠  ١٧٦,٠  ١٥٨,٤  ١٧,٦  ٦٠  ٢٤  ٣٦  

  ٩٠  ١ ١٧١,٢  ٢ ٤٦٨,٢  ٢ ٣٢٠,٦  ١٤٧,٦  ١ ٢٩٧  ٢٤  ١ ٢٧٣                     جمموع الربنامج الفرعي

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -١٩٠

املالك 
  املقترح

وكيل 
أمني 
  عام

مساعد  
أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

  جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة

  الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
  العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ١        ١          ١          األساسية
ــلة           املتص

        باحلاالت
        ٢٩  ١٠  ١٠    ١٩  ٣  ٥  ١  ٧  ٣  

ــوع         جمم
      املالك

        ٣٠  ١٠  ١٠    ٢٠  ٣  ٥  ١  ٧  ٤  
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  األهداف
                                 ّ                                                          كفالة تركيز التحقيقات اليت حتترم كل  االلتزامات القانونية من خالل حتديد نقطة تركيز القضية وإعطاء   •

  اإلرشاد القانوين واستعراض خطوات التحقيق؛
  رة القانونية يف الوقت املناسب ألفرقة التحقيق؛تقدمي املشو  •
  كفالة سرعة وكفاية تقدمي طلبات أوامر االعتقال أو االستدعاء للظهور بعد استكمال أي حتقيق؛  •
  .كفاءة الترافع يف القضايا واملسائل املتصلة بالقضايا اليت تعاجلها الشعبة التمهيدية والشعبة االبتدائية  •
 

  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
كفالة تركيز مجيع التحقيقات على املوضوع   •

  مكانوبالتايل سرعتها بقدر اإل
موافقة املدعي العام نصف الشهرية على التقدم احملرز   •

  واخلطط املنقحة
احترام مجيع االلتزامات القانونية يف مجيع   •

٪ من االستعراضات حتقق ٨٠(التحقيقات 
  )يناتأغراضها؛ تنفيذ مجيع التحس

نسبة االستعراضات اليت يقوم ا قسم االدعاء واليت   •
  تعترب جمدية

درجة تنفيذ التحسينات املطلوبة يف اإلطار الزمين   •  
  املتفق عليه

الرد على مجيع طلبات احلصول على   •
  إرشادات يف املوعد احملدد

                                              نسبة الطلبات اليت يتم  الرد عليها يف الوقت احملدد  •

ت حمكمة ومن نوعية عالية يف تقدمي طلبا  •
 واملوافقة ٪٦٠أكثر من (اإلطار الزمين احملدد 

من جانب /عليها يف استعراضات األنداد
  )نائب املدعي العام

نسبة مشاريع املذكرات اليت يوافق عليها جملس   •
  استعراض األنداد

نسبة املذكرات املنتهية يف حدود اإلطار الزمين   •  
  املنصوص عليه

 عرض األدلة أمام الشعبتني التمهيدية كفاءة  •
  واالبتدائية

نسبة االستعراضات نصف الشهرية لتقدم القضايا   •
وموافقة املدعي العام ونائب املدعي العام على آخر 

  ضافات لنهج القضيةاإل

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني  ‘١‘

  املوارد املتصلة باحلاالت

الرتب - ومساعد ادعاء من فئة اخلدمات العامة٢-ف قانوين بدرجة ف؛ وموظ٣-موظف قانوين بدرجة ف
 األخرى

                                                                                     لتغذية القدرة على التصرف حيال حالة رابعة ي قترح تعزيز فريق احملاكمة التمهيدية ليضم حمامي   -١٩١
 .                         ويضم  الوظائف املذكورة أعاله) ٢٣٢٠منقول من الربنامج الفرعي  (٤-حماكمات بدرجة ف

من فئة اخلدمات ) ١احلالة ( واثنان من موظفي دعم القضية لفريق احملاكمة االبتدائية ١- فمدير قضية بدرجة
 الرتب األخرى-العامة

  الرتب األخرى-من فئة اخلدمات العامة) ٢احلالة  (٢اثنان من موظفي بعد احملاكمة لفريق احملاكمة االبتدائية 
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أحدمها منقول من  (٤- وحماميان بدرجة ف؛٥-جة فحمام رئيسي بدر: ٣فريق حماكمة ابتدائية كامل للحالة 
 وموظفا دعم من فئة اخلدمات ١- ومدير قضية بدرجة ف٢-؛ وحمام معاون بدرجة ف)٢٣٢٠الربنامج الفرعي 

 الرتب األخرى-الرتب األخرى ومساعد ادعاء من فئة اخلدمات العامة-العامة

  املساعدة املؤقتة العامة

جراءات احملاكمة التمهيدية واالبتدائية تطلب إواملتطلبات املتوقعة الناشئة عن يف ضوء اخلربة املتجمعة   -١٩٢
 ليتيح تعيني ٢-وأدرج االعتماد لعشرة أشهر عمل برتبة ف. الشعبة للمرة األوىل متويال للمساعدة املؤقتة العامة

 .موظفني إضافيني ملشاريع خمتلفة ناشئة عن القضايا اجلارية

 ملقترحة من غري املوظفنياملوارد اجلديدة ا  ‘٢‘

  املوارد األساسية

  السفر

لكل واحد من احملامني ) مخسة أيام(وبعثتني خارج أوروبا ) يومان(أدرج اعتماد لبعثتني يف أوروبا   -١٩٣
 .الرئيسيني أو املختصني باحملاكمات االبتدائية

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

وقد أوضحت اخلربة ضرورة العديد من . ر للحاالت الثالث مجيعاهناك زيادة كبرية يف ميزانية السف  -١٩٤
وتستتبع هذه البعثات املشاركة يف خطوات حتقيق حامسة مثل . البعثات امليدانية اليت تشمل موظفي القسم

  .مقابالت الشهود وفحص الوثائق وجتميع األدلة وغري ذلك من املهام اليت تتصل بصلب والية الشعبة

 وتسع ١                                                                       األنشطة اليت تتوقعها شعبة التحقيقات ي توخى إجراء سبع بعثات لبلدان احلالة وبناء على  -١٩٥
حمامي ( تستمر كل منها ملدة سبعة أيام وتشمل شخصني ٣ وتسع بعثات لبلدان احلالة ٢بعثات لبلدان احلالة 

 ).أو حمامي حماكمة/رئيسي

 قسم االستئناف:  ٢٤٣٠الربنامج الفرعي   )ج(

  مقدمة

يقدم قسم االستئناف املشورة لألفرقة العاملة يف التحقيق ويف التمهيد للمحاكمات ويف احملاكمات     -١٩٦
                                                                                      ويرافع يف احملاكمات االستئنافية أمام شعبة االستئناف ويعد  العروض القانونية املتعلقة باحملاكمات . االبتدائية

  .عن تقدمي احلجج الشفوية بشأن االستئنافاالستئنافية التمهيدية والنهائية ويضطلع باملسؤولية األساسية 

  االجتاهات والتغيريات يف الربنامج الفرعي

ظل قسم االستئناف يشترك منذ البداية يف تقدمي املشورة القانونية والدعم القانوين وأفرقة التحقيق   -١٩٧
ترك باإلضافة إىل ذلك يف وقد اشترك فعال يف املرافعات، كما اش. وأعضاء قسم االدعاء أثناء التحقيقات اجلارية
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إعداد اخلطوط التوجيهية العامة والربوتوكوالت العامة ويف العديد من املناقشات بني األجهزة بشأن املشاريع 
 على أساس أن تشكيله احلايل قد يكفي ٢٠٠٦وال يعتزم القسم إجراء أي زيادة يف هيكله يف عام . املختلفة

-وإذا تبني غري ذلك بسبب ظروف غري متوقعة. هيدية والنهائية على السواءلالستجابة لالستئنافات املتوقعة التم
                                                                                        مثل فصل حماكمات األشخاص الذين و جهت إليهم التهم بصورة مشتركة أصال أو حدث يف اية األمر اعتقال 
وتسليم أشخاص كان مكتب املدعي العام يتوقع حماكمتهم بصورة مشتركة، فقد يضطر القسم إىل اللجوء إىل 

  .أموال طارئة للحصول على موارد إضافية

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -١٩٨

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

               قسم االستئناف   النمو يف املوارد
  
  
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ٣  ١٠,٠  ٣٩٩,٠  ٢٦٩,١  ١٢٩,٩  ٣٨٩    ٣٨٩                    موظفو الفئة الفنية

  ٩  ٤,٣  ٥٤,٣    ٥٤,٣  ٥٠    ٥٠                         موظفو فئة اخلدمات العامة
  ٣  ١٤,٣  ٤٥٣,٣  ٢٦٩,١  ١٨٤,٢  ٤٣٩    ٤٣٩                       اموع الفرعي، املوظفون

  ٢٧-  ٤,٣-  ١١,٧    ١١,٧  ١٦  ١٠  ٦       السفر
                               اموع الفرعي، التكاليف غـري     

                املتصلة باملوظفني
٢٧-  ٤,٣-  ١١,٧    ١١,٧  ١٦  ١٠  ٦  

  ٢  ١٠,٠  ٤٦٥,٠  ٢٦٩,١  ١٩٥,٩  ٤٥٥  ١٠  ٤٤٥                     جمموع الربنامج الفرعي

  ٢٠٠٦مالك املوظفني املقترح لعام   -١٩٩

  املالك املقترح
وكيل 
  األمني
  العام

مساعد  
أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة

  يسيةالرئ

اخلدمات 
  العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٢  ١  ١    ١          ١          األساسية 
  ٣        ٣  ١  ١    ١            املتصلة باحلاالت

  ٥  ١  ١    ٤  ١  ١    ١  ١          جمموع املالك

  األهداف

  تقدمي املشورة القانونية يف الوقت املناسب ألفرقة التحقيق واحملاكمات؛  •
  إعداد املذكرات القانونية الكافية يف الوقت املناسب؛  •
  ستئنافات التمهيدية بكفاءة؛الإعداد وإجراء االستئنافات وا  •
تقدمي الفتوى القانونية الصحيحة يف الوقت املناسب للمدعي ونائب املدعي العام بشأن االستئنافات املمكنة   •

  .والفعلية
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  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة

عدد النصائح املقدمة يف الوقت الواجب مقابل   •  تقدمي كل املشورة القانونية يف املوعد احملدد  •
  جمموع عدد النصائح

تقدمي مذكرات حمكمة بنوعية عالية يف اإلطار   •
  الزمين احملدد

نسبة مشاريع املذكرات اليت وافق عليها جملس   •
  النظراء

الزمين املنصوص نسبة املذكرات املقدمة يف اإلطار   •  
  عليه

نسبة ما يوافق عليه املدعي العام ونائب املدعي   •  عروض حمكمة وفعالة لألدلة أمام غرفة االستئناف  •
العام من استعراضات تقدم القضية نصف 

  الشهرية واإلضافات لسري القضية
   املوعدنسبة الفتاوى القانونية املقدمة يف  •  تقدمي مجيع الفتاوى القانونية يف موعدها  •

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني   ‘١‘

  املوارد األساسية

  السفر

  ).مخسة أيام(وبعثتني خارج أوروبا ) يومان(أدرج اعتماد لبعثتني يف أوروبا   -٢٠٠
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  م احملكمةقل:  الربنامج الرئيسي الثالث  -مجي

  مقدمة

:  إىل جماالت ثالثة هي٢٠٠٦بها قلم احملكمة لعام                                         ميكن أن تقس م ، بصفة عامة، املوارد اليت يتطل  -٢٠١
 .                                                                               مواصلة عملية اإلنشاء؛ دعم األنشطة والعمل يف امليدان؛ وتيسري إجراءات احملاكمة مبقر  احملكمة

فيما يتعلق بعملية اإلنشاء، يواصل قلم احملكمة تشييد املرافق الضرورية مجيعها ووضع النظم واإلجراءات   -٢٠٢
فبالرغم من أن احملكمة ما زالت منظمة . إرساء األسس اليت ستقوم عليها هذه املؤسسة الناشئةوالسياسات بغية 

وتبلغ حصة اإلدارة ما مقداره . حديثة العهد يظل من املمكن ختفيض تكاليف اإلدارة مقارنة بغريها من التكاليف
 . يف املائة مقارنة باموع الكلي مليزانية قلم احملكمة٣٧,٩

وحيثما . م أن تدعم األسس اآلنفة الذكر احتياجات منظمة دولية ومتطلبات حمكمة جنائية دوليةويلز  -٢٠٣
يتعلق األمر بنظم املعلومات على سبيل املثال، تقوم احملكمة بإرساء نظم إدارية متينة توفر األساس لإلدارة 

ومن األمهية مبكان مالحظة . ةواإلشراف السليمني إىل جانب وضع النظم القضائية لكي تصبح حمكمة إلكتروني
             ، ت طلب موارد ٢٠٠٥أنه بالرغم من أن قلم احملكمة بصدد إنشاء وتنفيذ كافة النظم على النحو املقرر يف عام 

وفضال عن إنشاء .                                                                             لغرض الصيانة واالستمرار يف التحسني بالنظر إىل تغري املسائل وتطو ر اإلجراءات القضائية
 تطوير وتنفيذ السياسات الرئيسية ٢٠٠٦مها على النحو الفعال سيتواصل يف عام أساس متني ألداء احملكمة مها

 .                                  وخباص ة يف ميدان األمن واملوارد البشرية

 .أما فيما يتعلق باحلضور يف امليدان فهناك مقومان اثنان للعمل الذي يقوم به قلم احملكمة  -٢٠٤

جهزة التابعة للمحكمة من منظور إداري فسيواصل قلم احملكمة، من ناحية، دعم أنشطة كافة األ  -٢٠٥
وتترتب على هذا الدعم أمور منها توفري األمن وإجياد مبان مالئمة ومأمونة ولوجستيات موثوقة . وتشغيلي

  .واتصاالت مأمونة وقابلة للبقاء تسمح للمحكمة باالضطالع بعملياا على أرض الواقع

 األداء السليم لواليته يف ااالت املتصلة بالدفاع ومن ناحية أخرى سوف يسعى قلم احملكمة إىل  -٢٠٦
وتعكس هذه امليزانية املطروحة، فيما خيص الوجود . والضحايا والشهود واالتصال والتوعية ضمن السياق احمللي

 . على شبكة فعالة من اجلهات الفاعلة احمللية-مكانقدر اإل-امليداين بالذات، فلسفة احملكمة املتمثلة يف االعتماد

                                                                                        وأخذا بعني االعتبار االفتراضات اليت ب نيت عليها امليزانية، على قلم احملكمة أن يتهي أ لتسهيل السري   -٢٠٧
وهذا يعين، أوال وقبل كل شيء، وجود قاعة للمحاكمة تؤدي وظيفتها . السلس حملاكمتني اثنتني يف آن واحد

وعلى هذه الفرق أن تعتين حبفظ السجالت . على النحو التام مع وجود فرق سريعة االستجابة تسري شؤوا
                                                                                              وأرشيفات اإلجراءات القانونية، واخلدمات اليت ت قد م داخل احملكمة، والدعم التقين واألمن على سبيل ذكر بعض 
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ثانيا جيب أن تكون دوائر الترمجة الشفوية والتحريرية قادرة على االضطالع بعبء العمل املتزايد . املهام ال احلصر
 نتيجة الحتمال إجراء حماكمتني يف آن واحد، حيث يكون الشهود والضحايا ناطقني بلغات خمتلفة ونادرة واملعقد

 .االستعمال

                                                                                           ثالثا، ي دعى قلم احملكمة إىل متكني الدفاع والضحايا من املمارسة الكاملة حلقوقهم القانونية عن طريق -٢٠٨
 .تنظيم املشورة القانونية وإتاحة خدمات وآليات الدعم

                                                                                      وأخريا يقتضي قيام احملاكمات أيضا من قلم احملكمة أن يوفر مرافق للحجز ويتعه د هذه املرافق وفقا   -٢٠٩
 .للمعايري الدولية

استنادا إىل هذه اخللفية يتضح أن مجيع التحديات اليت سيتصدى هلا قلم احملكمة تتطلب، يف مجلة أمور،   -٢١٠
 .ائي يف تفاعل قلم احملكمة مع خمتلف أصحاب املصلحةالتنسيق فيما بني األجهزة واتباع ج وق

  ٢٠٠٦-٢٠٠٤مقارنة امليزانية والنفقات للفترة   -٢١١

نفقات عام 
٢٠٠٤  

  ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

    قلم -                        الربنامج الرئيسي الثالث  
       احملكمة

  
  

املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  اموع
  باحلاالت

  اموع

  ١٣ ٩٨٩,٤  ٤ ٤٥٢,٥  ٩ ٥٣٦,٩  ١١ ٠١١  ١ ٢١٩  ٩ ٧٩٢                    موظفو الفئة الفنية
  ١١ ٣١٧,٥  ٤ ٣٨٨,٠  ٦ ٩٢٩,٥  ٧ ٧٠٥  ٥٨٥  ٧ ١٢٠  بدون تقسيم                     موظفو اخلدمات العامة

  ٢٥ ٣٠٦,٩  ٨ ٨٤٠,٥  ١٦ ٤٦٦,٤  ١٨ ٧١٦  ١ ٨٠٤  ١٦ ٩١٢  ١٠ ١٤٦,٦                       اموع الفرعي، املوظفون
  ١ ٣٤٣,١  ٤٣٣,١  ٩١٠,٠  ٥٢١  ١٥٠  ٣٧١  ٧٣٥,٣                       املساعدة املؤقتة العامة

  ٣١٢,٥    ٣١٢,٥  ٣٠٠    ٣٠٠  ١٥٧,٤                           املساعدة املؤقتة لالجتماعات 
  ٢٦٩,٦  ١٠٩,٥  ١٦٠,١  ٣١٢  ٦٨  ٢٤٤  ١٠٢,٣             العمل اإلضايف

  ١٤٢,٠  ٦٥,٠  ٧٧,٠  ٢٠٩    ٢٠٩  ٥٩٦,٩                  اخلرباء االستشاريون
        الرتـب                    اموع الفرعي ،    

        األخرى 
٢ ٠٦٧,٢  ٦٠٧,٦  ١ ٤٥٩,٦  ١ ٣٤٢  ٢١٨  ١ ١٢٤  ١ ٥٩١,٩  

  ١ ٤٢٠,٩  ١ ٠٥٧,٧  ٣٦٣,٢  ٥٨٥  ٢٧٧  ٣٠٨  ٤٠٤,٠         السفــر
  ١٧,٠    ١٧,٠  ١٧    ١٧  ١٠,٢         الضيافة

                              اخلدمات التعاقدية مبا فيهـا     
         التدريب

٧ ٢٨٩,٥  ٥ ٠٢٢,٢  ٢ ٢٦٧,٣  ٧ ٥٤٩  ٢ ٩٧٤  ٤ ٥٧٥  ٥ ٩٣١,٨  

  ١٠ ٥٠٨,٣  ٤ ٣١٠,٦  ٦ ١٩٧,٧  ٥ ٩١٣  ١ ٥٤٨  ٤ ٣٦٥  ١ ٨٦٦,٢                      نفقات التشغيل العامة
  ١ ٠٦٨,٣  ٣٨٦,٥  ٦٨١,٨  ٧٧٢  ٨  ٧٦٤  ١ ٠٣٥,٧                اللوازم واملواد

  ١ ٢٢٨,٦  ٤٧٦,٣  ٧٥٢,٣  ٢ ٤١٨    ٢ ٤١٨  ٧ ٩٨٦,٥               األثاث واملعدات
                           اموع الفرعي، التكـاليف    

                   غري املتصلة باملوظفني
٢١ ٥٣٢,٦  ١١ ٢٥٣,٣  ١٠ ٢٧٩,٣  ١٧ ٢٥٤  ٤ ٨٠٧  ١٢ ٤٤٧  ١٧ ٢٣٤,٤  

                         جمموع الربنامج الرئيسـي    
        الثالث

٤٨ ٩٠٦,٧  ٢٠ ٧١٠,٤  ٢٨ ٢٠٥,٣  ٣٧ ٣١٢  ٦ ٨٢٩  ٣٠ ٤٨٣  ٢٨ ٩٧٢,٩  

  



ICC-ASP/4/32 
 

76 

            مكتب املسج ل: ٣١٠٠الربنامج   -١

  مقدمة

  يرد يف اجلدول أدناه امليزانية املقترحة ملكتب املسجل  -٢١٢

نفقات عام 
٢٠٠٤ )*(  

  )*( ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة املعدلة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

            مكتب املسجل
  
  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  اموع  

  ٢ ٠٠٦,٩  ٤٧,٦  ١ ٩٥٩,٣  ١ ٨٤١    ١ ٨٤١                    موظفو الفئة الفنية
  بدون تقسيم                     موظفو اخلدمات العامة

٣ ٥٤٦,٥  ١ ١٨٠,١  ٢ ٣٦٦,٤  ٢ ٣٠٣  ١٣٩  ٢ ١٦٤  
  ٥ ٥٥٣,٤  ١ ٢٢٧,٧  ٤ ٣٢٥,٧  ٤ ١٤٤  ١٣٩  ٤ ٠٠٥  ٢ ٥٩١,٧                       اموع الفرعي، املوظفون

  ٧٩٠,٠  ٣٠,٠  ٧٦٠,٠  ٤    ٤  ٩٠,٣                       املساعدة املؤقتة العامة
  ١٦٧,٩  ٤٣,٥  ١٢٤,٤  ٩٧    ٩٧  ٨١,٥             العمل اإلضايف

              ٢٠,١                  اخلرباء االستشاريون
  ٩٥٧,٩  ٧٣,٥  ٨٨٤,٤  ١٠١    ١٠١  ١٩١,٩                             اموع الفرعي ، الرتب األخرى 

ـر   ٣٣٣,٩  ٢٥٧,٤  ٧٦,٥  ٢٠٩  ١٥٢  ٥٧  ١٤٥,٤         السـف
  ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠    ١٠  ٧,٨         الضيافة

  ٢٩٤,٠  ١٠٥,٥  ١٨٨,٥  ١ ١٠١  ٦  ١ ٠٩٥  ١ ٠٣٦,٢                                  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
  ١٥٢,٠  ٣٠,٠  ١٢٢,٠  ٨٠    ٨٠  ٢٧,٧                      نفقات التشغيل العامة

  ٢٠٣,٣  ٨٤,١  ١١٩,٢  ٧٦  ٨  ٦٨  ١١٧,٣                اللوازم واملواد
  ٢٠٥,١  ١٠٧,١  ٩٨,٠  ١٢٢    ١٢٢  ٤٧٥,٤               األثاث واملعدات

                                اموع الفرعي، التكاليف غـري      
                املتصلة باملوظفني

١ ١٩٨,٣  ٥٨٤,١  ٦١٤,٢  ١ ٥٩٨  ١٦٦  ١ ٤٣٢  ١ ٨٠٩,٨  

  ٧ ٧٠٩,٦  ١ ٨٨٥,٣  ٥ ٨٢٤,٣  ٥ ٨٤٣  ٣٠٥  ٥ ٥٣٨  ٤ ٥٩٣,٤               جمموع الربنامج 
  . من قسم امليزانية واملراقبة املالية سابقا٢٠٠٥عتمدة لعام  وامليزانية امل٢٠٠٤يشمل نفقات عام    * 

 ديوان املسجل: ٣١١٠الربنامج الفرعي   )أ(

  مقدمة

أنيطت باملسجل مسؤوليات متعددة يف جماالت خمتلفة مثل اإلدارة وخدمة احملكمة والدفاع والضحايا   -٢١٣
 .والشهود واألمن واالتصاالت

ومن األمهية . ضطالع ذه املهام، لالعتماد على دعم كفء ومتجاوبواملسجل مضطر، يف سعيه لال  -٢١٤
                                                                                        احلامسة مبكان أيضا أن ي تاح للمسجل هيكل متني يسمح له باالتصال الفع ال داخل احملكمة فضال عن االتصال 

 لذلك يتعني على ديوان املسجل. بالدول األطراف وغريها من الشركاء وأصحاب املصلحة الرئيسيني اخلارجيني
  .                                                                          أن يكفل اإلدارة السليمة لقلم احملكمة ويعزز االتصال الداخلي واخلارجي على حد  سواء
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  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٢١٥

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

             ديوان املسجل  النمو يف املوارد
  
  
املتصلة   األساسية  اموع  يةالشرط  اجلوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  ٣٧  ١٦١,٦  ٥٩٨,٦    ٥٩٨,٦  ٤٣٧    ٤٣٧              الفئة الفنية
  ٣٥  ٣٨,٤  ١٤٩,٤    ١٤٩,٤  ١١١    ١١١                   فئة اخلدمات العامة

  ٣٦  ٢٠٠,٠  ٧٤٨,٠    ٧٤٨,٠  ٥٤٨    ٥٤٨                       اموع الفرعي، املوظفون
  ١٠٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠    ١٠٠,٠                             املساعدة املؤقتة العامة

  ١٠٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠    ١٠٠,٠                                 اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ٩٤  ٢٥,٥  ٥٢,٥  ١٧,٥  ٣٥,٠  ٢٧    ٢٧       السفر

  صفر    ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠    ١٠         الضيافة
               التكاليف غـري   -             اموع الفرعي 
                املتصلة باملوظفني

٦٩  ٢٥,٥  ٦٢,٥  ١٧,٥  ٤٥,٠  ٣٧    ٣٧  

  ٥٦  ٣٢٥,٥  ٩١٠,٥,٠  ١٧,٥  ٨٩٣,٠  ٥٨٥    ٥٨٥                     جمموع الربنامج الفرعي

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -٢١٦

املالك 
  املقترح

وكيل 
أمني 
  عام

مساعد 
أمني 
  العام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد
جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
  العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٩  ٣  ٢  ١  ٦  ١  ٢      ١  ١    ١    األساسية 
ـلة           املتصـ

        باحلاالت
                            

ــوع         جمم
      املالك

  ٩  ٣  ٢  ١  ٦  ١  ٢      ١  ١    ١  

  األهداف
  ضمان اإلدارة الشاملة السليمة لقلم احملكمة؛  •
  .مع إيالء االهتمام اخلاص لتوطيد احلضور يف امليدان-تعزيز العالقات اخلارجية والتعاون  •

  داءمؤشرات األ  النتائج املتوقعة
مجيع االجتماعات نصف الشهرية وعملية استعراض   •  األساسي نافذا متاما" نظام قياس األداء"أن يكون   •

األداء استندت إىل معلومات كاملة وأتيحت يف 
  .الوقت املناسب

٪ من مجيع التدابري اليت تقررت بشأن حتسني ٨٠  •  
األداء واليت اختذت أثناء االجتماع االستعراض 

  النحو املقررنفذت على 
 باملائة على األقل من القرارات املقترحة تفضي ٨٠  •

  إىل اختاذ قرار
عدد القرارات اليت اختذت مقابل ااالت املزمع   •

  فيها اختاذ قرار حبسب كل اجتماع
التقدم احملرز يف عدد املديرين الذين يؤكدون أن   •

  ٢٠٠٥االتصال قد حتسن مقارنة بعام 
                      ذين يؤكدون حتس ن االتصال عدد املديرين ال  •

  الداخلي مقابل العدد اإلمجايل للمديرين
تنظيم كافة االجتماعات املنتظر عقدها يف سبيل   •

التحاور مع الدول األطراف والشركاء الرئيسيني 
                                   وأصحاب املصلحة تتم  على النحو املقرر

  قرار وتنفيذ اخلطة نصف الشهرية لالتصال  •

ات اليت نظمت على النحو نسبة االجتماع: البديل  •  
       املقر ر

اإلبقاء على معدالت املوافقة بالنسبة لالجتماعات   •
  ٢٠٠٥يف مستواها لعام 

نسبة املشاركني الذين يرون أن االجتماعات مفيدة   •
  يف جمال الفهم األفضل لسري عمل احملكمة
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 ديدة من املوظفنياملوارد اجل  ‘١‘

 املوارد األساسية

  ١-بة مدنائب مسجل واحد برت

فإن . جيوز للمسجل أن يتقدم، إذا دعت احلاجة إىل نائب للمسجل، بتوصية إىل الرئيس ذا املعىن  -٢١٧
وجيب أن ينتخب نائب املسجل . قررت احملكمة انتخاب نائب للمسجل قام املسجل بتقدمي قائمة باملرشحني

 .)٦(                                 بالطريقة نفسها اليت ي نتخب ا املسجل

وهذه الزيادة راجعة، يف  . ٢٠٠٦زايد عبء العمل يف ديوان املسجل زيادة متدرجة عن واملتوقع أن يت  -٢١٨
جزء منها، إىل ارتفاع عدد املوظفني، وباألساس إىل املستوى األعلى من النشاط القضائي وحضور احملكمة الدائم، 

 .حبلول ذلك الوقت، يف بلدان ثالثة على األقل

 .جل يف اضطالعه مبهامه من خالل متثيل املسجل داخليا بوجه خاصويقدم نائب املسجل العون للمس  -٢١٩

 ٢-مساعد خاص لنائب املسجل من الفئة ف

من شأن املساعد اخلاص أن يعمل حتت اإلمرة املباشرة لنائب املسجل ويضطلع باملهام اليت أسندا إليه   -٢٢٠
 . يف اضطالعه بأنشطته اليوميةويقوم املساعد اخلاص بتوفري الدعم املهين لنائب املسجل .احملكمة

 الرتب األخرى-مساعد إداري واحد من فئة اخلدمات العامة

 .يقوم املساعد اإلداري بتوفري الدعم اإلداري لنائب املسجل  -٢٢١

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني  ‘٢‘

  املوارد األساسية

  السفر

د، السفر لغرض إمناء الدعم املقدم من الدول األطراف                                      ي طلب من املسجل، أو من ممثله مرفوقا مبساع  -٢٢٢
باإلضافة إىل ذلك سوف تسمح هذه املوارد للمسجل بأن ينجز واليته بطرق . والشركاء الرئيسيني اخلارجيني

الشهود والدفاع من خالل املشاركة يف املؤمترات ويف األنشطة التربوية /أخرى خاصة فيما يتعلق بالضحايا
 . تعلقة ذه املواضيعوالتدريبية امل

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

سوف تتطلب من املسجل أن يزور  إن العمليات املتزايدة اليت تضطلع ا احملكمة يف بلدان خمتلفة  -٢٢٣
  .تعزيز التعاونالشركاء احملليني يف امليدان لكسب دعمهم و

                                                   
   .من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات) ٥(و ) ٤ (١٢انظر القاعدة   )٦(
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 اباتمكتب املراجعة الداخلية للحس:  ٣١٢٠الربنامج الفرعي   )ب(

  مقدمـة

تتمثل املهمة األولية ملكتب املراجعة الداخلية للحسابات يف فحص واستعراض وتقييم املعامالت املالية   -٢٢٤
                                                                                                والنظم اإلدارية اليت تقوم على أساسها تلك املعامالت على صعيد احملكمة لتبني ما إذا كانت ت ستخدم على النحو 

لتشريعي الواجب التطبيق واللوائح واملواد املتعلقة بالربامج اليت متت االقتصادي والكفء والفعال وتقيدا بالسند ا
 .املوافقة عليها

 التوجهات والتغريات يف الربنامج الفرعي

واملكتب . مت تزويد مكتب املراجعة الداخلية للحسابات بكل ما حيتاجه من موظفني وهو عامل حاليا  -٢٢٥
ألساسي ويف النظامني األساسي واإلداري املاليني فضال عن القرار يتصرف وفقا لألحكام الواردة يف نظام روما ا

وجيري عمل املكتب وفقا للمعايري . ذات الصلة الصادرة عن مجعية الدول األطراف وتوصيات جلنة امليزانية واملالية
  .املوحدة ملراجعة احلسابات املقبولة عموما

 ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٢٢٦

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

                  لداخلية للحسابات              مكتب املراجعة ا  النمو يف املوارد
  
  
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ٦  ١٤,٧  ٢٤٦,٧    ٢٤٦,٧  ٢٣٢    ٢٣٢                    موظفو الفئة الفنية

  ٩  ٤,٣  ٥٤,٣    ٥٤,٣  ٥٠    ٥٠            مات العامة         موظفو اخلد
  ٧  ١٩,٠  ٣٠١,٠    ٣٠١,٠  ٢٨٢    ٢٨٢                       اموع الفرعي، املوظفون

  ١٠٠  ١٥,٠  ١٥,٠  ١٠,٠  ٥,٠             السفر
  ١٠٠  ٢٥,٠  ٢٥,٠    ٢٥,٠                                        اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

                                 اموع الفرعي، التكـاليف غـري      
                املتصلة باملوظفني

      ١٠٠  ٤٠,٠  ٤٠,٠  ١٠,٠  ٣٠,٠  

  ٢١  ٥٩,٠  ٣٤١,٠  ١٠,٠  ٣٣١,٠  ٢٨٢    ٢٨٢                     جمموع الربنامج الفرعي

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -٢٢٧

  املالك املقترح
وكيل 
أمني 
  عام

مساع
د أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
  العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
ظفي مو

اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٣  ١  ١    ٢      ١      ١        األساسي 
ــلة            املتصـ

        باحلاالت
                            

        جممـــوع 
      املالك

      ٣  ١  ١    ٢      ١      ١  

  األهداف

أن تتاح للرؤساء التنفيذيني للمحكمة معلومات موضوعية وحسنة التوقيت وتأكيدات ونصائح فيما   •
داخلية ونظم اإلدارة واملمارسات املتوخاة يف املنظمة مصممة على النحو يتعلق مبا إذا كانت الضوابط ال
  ٠                            املالئم وتنفذ على النحو الفع ال
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  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة 
تتمثل النتيجة املتوخاة من استراتيجية املكتب   •

                                     يف اإلسهام يف قيام حمكمة ت دار إدارة حسنة 
  .وختضع للمساءلة

 أصحاب املصلحة الذين يتم النسبة املئوية من  •
استطالع آرائهم ويرون أن عملنا له تأثري 

  .إجيايب على احملكمة
داء عمليات املراجعة املستقلة للحسابات، أ  •

  .تقدمي معلومات موضوعية وإسداء املشورة
أمثلة تبني الكيفية اليت يسهم ا عمل املكتب   •

  .يف حسن إدارة احملكمة وخضوعها للمساءلة
 وتقييم التقدم احملرز على صعيد اإلدارة رصد  •

  .يف تنفيذ التوصيات
التقدم الذي حترزه اإلدارة صوب حتقيق   •

  .مضمون التوصيات

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني  ‘١‘

  املوارد األساسية

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

ويعترب رصد مبلغ حمدود . دريب وال للخدمات التعاقدية أية اعتمادات للت٢٠٠٥مل ختصص ميزانية عام   -٢٢٨
للتدريب أمرا على جانب كبري من األمهية بالنسبة للموظفني لتمكينهم من مواكبة ما يستجد من تطورات مهنية 

 .وحفاظا على تأهيلهم املهين املصدق

ل تكنولوجيا املعلومات على                                                              وسيلزم بعض األموال للخدمات التعاقدية القتناء اخلربة التخص صية يف جما  -٢٢٩
 .سبيل املثال

                      املوارد املت صلة باحلاالت

    السفر

  . يلزم رصد أموال للسفر لدعم األنشطة املوقعية ملراجعة احلسابات خارج الهاي  -٢٣٠

 قسم اخلدمات االستشارية القانونية: ٣١٣٠الربنامج الفرعي   )ج(

  مقدمة

الستشارية القانونية يف إسداء املشورة القانونية للمسجل ولسائر تتمثل املهمة األساسية لقسم اخلدمات ا  -٢٣١
ويوفر القسم، . أجهزة احملكمة فيما خيص املسائل القانونية ومسائل السياسات العامة املتصلة بأداء احملكمة لواليتها

سات العامة مع محاية يف هذا الصدد، جا موحدا ومنسقا ملعاجلة تلك القضايا القانونية والقضايا املتعلقة بالسيا
 .                                                                   مصاحل احملكمة وموظفيها والتقليل إىل أدىن حد  من تعرضهم للتتبعات القانونية

تشمل املهام اليومية اليت يؤديها القسم إعداد الصكوك القانونية والتفاوض عليها مثل العقود واالتفاقات   -٢٣٢
باإلضافة إىل ذلك يتوىل .  التوجيهية للمحكمةومذكرات التفاهم وصياغة واستعراض السياسات الداخلية واملبادئ

                                                                                                  القسم عملية التنسيق بني احملكمة والدولة املضي فة بصدد تنفيذ اتفاق املقر ، وميثل احملكمة يف االجتماعات اخلارجية 
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                                                     وأخريا يتوىل القسم إقامة وتعه د العالقات مع الدول األطراف . جراءات القانونية كذلكوعند الضرورة يف اإل
 .                                                                     ما خيص  التعاون مع احملكمة ويرصد ما تسن ه الدول األطراف من تشريعات تنفيذيةفي

  االجتاهات والتغريات يف الربنامج الفرعي

إن املهام األساسية املنوطة بقسم اخلدمات االستشارية القانونية تستتبع توفري املشورة واخلدمات القانونية   -٢٣٣
ن القضايا ابتداء من املسائل اإلدارية وإنشاء احملكمة وانتهاء باملسائل ألجهزة احملكمة بشأن جمموعة عريضة م

، يشارك يف وضع اإلطار القانوين ٢٠٠٥ومل يربح هذا القسم، منذ امليزانية الربناجمية لعام . القضائية والتنفيذية
ف وسائر املنظمات لعمليات احملكمة يف امليدان مبا يف ذلك التفاوض على اتفاقات التعاون مع الدول األطرا

وفيما يتصل بتنفيذ األطر التنظيمية لعمليات احملكمة اشترك هذا القسم باستمرار يف . وصياغة تلك االتفاقات
                                                                                     أو استعراض مجيع السياسات الداخلية واملبادئ التوجيهية اليت و ضعت لتسهيل سري عمل احملكمة بشكل /صياغة و

 .    فع ال

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٢٣٤
   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 

  )بآالف اليورو(
                         شعبة اخلدمات االستشـارية     النمو يف املوارد

           القانونية
  
  
  

  املتصلة  األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  ٢٠  ٩٣,٥  ٥٧١,٥    ٥٧١,٥  ٤٧٨    ٤٧٨                    موظفو الفئة الفنية
  ٩  ٨,٥  ١٠٨,٥    ١٠٨,٥  ١٠٠    ١٠٠                     موظفو اخلدمات العامة

  ١٨  ١٠٢,٠  ٦٨٠,٠    ٦٨٠,٠  ٥٧٨    ٥٧٨                       اموع الفرعي، املوظفون
  ٥٤  ٧,٠  ٢٠,٠  ١٠,٠  ١٠,٠  ١٣    ١٣       السفر

                              اخلدمات التعاقدية مبا فيهـا     
         التدريب

٠  ٠  ١٠,٠  ١٠,٠    ١٠    ١٠  

                           اموع الفرعي، التكـاليف    
                   غري املتصلة باملوظفني

٣٠  ٧,٠  ٣٠,٠  ٢٠,٠  ١٠,٠  ٢٣    ٢٣  

  ١٨  ١٠٩,٠  ٧١٠,٠  ٢٠,٠  ٦٩٠,٠  ٦٠١    ٦٠١                     جمموع الربنامج الفرعي

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -٢٣٥

  املالك املقترح
وكيل 
أمني 
  عام

مساعد 
أمني 
  العام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة

  الرئيسية

دمات اخل
  العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٨  ٢  ٢    ٦    ٢  ١  ٢  ١          األساسية 
           املتصــــلة 

        باحلاالت
                            

  ٨  ٢  ٢    ٦    ٢  ١  ٢  ١                   جمموع املالك

  األهداف

  توفري خدمات ومشورة قانونية فعالة للمحكمة ككل ولسائر أجهزا وأقسامها؛  •
  تعهد شبكة من الدول وسائر املنظمات الراغبة يف التعاون مع احملكمة؛وضع و  •
إنشاء وصيانة قاعدة بيانات إلكترونية مستكملة تتعلق بالتشريع التنفيذي لتستخدم من قبل احملكمة   •

  واتمع الدويل؛
  .                                                           تنفيذ اتفاق املقر  واحلفاظ على عالقة عمل وثيقة مع الدولة املضيفة  •
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  مؤشرات األداء  توقعة النتائج امل

اقتصار الوقت الالزم لتوفري اخلدمات القانونية   •
  على مخسة أيام

 يف املائة من اخلدمات القانونية يف ٩٠تقدمي   •
  غضون مخسة أيام

أن يتم التفاوض على ما ال يقل عن ثالثة   •
اتفاقات تعاون وصياغتها ووضع الصيغة النهائية 

  هلا مبشاركة الدول األطراف

عدد اتفاقات التعاون اليت توضع يف صيغتها   •
  النهائية

احتواء ملف مركزي على التشريع التنفيذي   •
                 ًلثالثني دولة طرفا 

عدد التشريعات التنفيذية اليت يتم إدراجها   •
  بصورة كاملة يف قاعدة البيانات

 باملائة من التعاون مع ٩٠إجناز جانب متمثل يف   •
ايا املتصلة بتنفيذ الدولة املضيفة وتسوية القض

                             اتفاق املقر  يف غضون يومني اثنني

القيام يف غضون يومني اثنني بتسوية القضايا   •
                          املتصلة بتنفيذ اتفاق املقر 

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني ‘١‘

  املوارد األساسية

  ٢-موظف قانوين مبتدئ من فئة ف

.                                                       زمة ألداء احملكمة ملهامها على النحو الفع ال، وخاصة يف امليدانيتحتم كفالة إنشاء اآلليات القانونية الال  -٢٣٦
وعليه، هذه الوظيفة الزمة ملساعدة املستشار القانوين األقدم يف إنشاء هذا اإلطار القانوين يف خمتلف البلدان اليت جتري 

سؤولني احلكوميني وممثلي ويقوم شاغل هذه الوظيفة باملساعدة يف التفاوض على االتفاقات مع امل. فيها حتقيقات
املنظمات يف املناطق اليت جتري فيها التحقيقات أو فيما يتصل باحلاالت املزمع فيها إجراء حماكمة ما، وإبرام هذه 
االتفاقات؛ يقوم ببحث وتوفري املشورة القانونية بشأن القانون اإلداري احمللي للدولة اليت جتري فيها حتقيقات أو يزمع 

حقيقات فيها؛ ويساعد يف إقامة عالقة عمل مع املستشارين القانونيني يف الوزارات حيث يكون إجراء تلك الت
للمحكمة مكاتب ميدانية؛ ويوفر املشورة القانونية لوحدة الضحايا والشهود، وقسم مشاركة وتعويض الضحايا؛ 

                                 جتري فيها حتقيقات أو ي نتوى إجراء                                                                     ويساعد يف صياغة اتفاقات التعاون اليت ت عقد مع رؤساء احلكومات يف الدول اليت
                                                                                               هذه التحقيقات فيها، ويشارك يف املفاوضات املتصلة بتلك االتفاقات، وحيضر االجتماعات اليت ت عقد مع املسؤولني 
الرفيعي املستوى التابعني للدولة بشأن املسائل املتصلة بنقل الشهود إىل مكان آخر وتنفيذ األحكام الصادرة، ويساعد 

 .ار القانوين األقدم يف إصدار الفتاوى القانونية واملشورة بشأن التبعات القانونية لعمليات احملكمةاملستش

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني  ‘٢‘

  املوارد األساسية

  السفر

                                                                                  سي طلب من موظفي قسم اخلدمات االستشارية القانونية السفر إىل أحناء خمتلفة من العامل من أجل   -٢٣٧
فاوض على اتفاقات تعاون من قبيل االتفاقات املتعلقة بنقل الشهود إىل مكان آخر وتنفيذ األحكام، ومذكرات الت

وسيلزم السفر إىل هذه البلدان كذلك ملعاجلة . التفاهم يف الدول اليت توجد فيها مكاتب ميدانية تابعة للمحكمة
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                    ّ                     وخ ى أيضا السفر إىل كل  من نيويورك وجنيف من ومن املت. أي مشكلة قانونية تنشأ يف سياق عمليات احملكمة
أجل التنسيق والتفاوض مع األمم املتحدة حول القضايا التنفيذية املتصلة باتفاق العالقة وإقامة ومداومة االتصال 

د                                                                                                اجليد باحملكمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية واملكاتب ذات الصلة املعنية بنظام األمم املتحدة املوح 
 .للمرتبات والبدالت واالستحقاقات

  املوارد املتصلة باحلاالت

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

ستتولد عن أنشطة احملكمة أعمال إضافية يف جمال البحث والصياغة فضال عن الدعم العام املتصل   -٢٣٨
رية القانونية من حني آلخر مساعدة وقد يتطلب قسم اخلدمات االستشا. باملسائل القانونية والتشغيلية واإلدارية

خبري خارجي بشأن املسائل اليت ال ميلك فيها القسم خربة أو معرفة السيما القانون اإلداري احمللي يف البلدان اليت 
 .جتري فيها احملكمة حتقيقات أو تكون فيها حاالت قائمة

 قسم األمن والسالمة: ٣١٤٠الربنامج الفرعي   )د(

  مقدمة

م األمن والسالمة حتت اإلشراف املباشر ملسجل احملكمة اجلنائية الدولية وهو مسؤول مسؤولية يعمل قس  -٢٣٩
يكون "                                                     من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اليت تنص  على ما يلي ) ٢ (١٣مباشرة أمامه وذلك طبقا للبند 

  ".                           العام والدولة املضي فة كذلكاملسجل مسؤوال أيضا عن األمن الداخلي للمحكمة بالتشاور مع الرئاسة واملدعي

وأمن املعلومات وأمن ) مبا ذلك احتجاز املتهم ارا(وقسم األمن والسالمة مسؤول عن األمن املادي   -٢٤٠
املوظفني واألمن يف امليدان وأمن االتصال مع الدولة املضيفة والدول األطراف ومسؤول كذلك عن توفري املشورة 

 .مة عموماواإلجراءات املتعلقة بالسال

 االجتاهات والتغريات يف الربنامج الفرعي 

 :                                                                  مت حتديد جماالت العمل التالية بوصفها جماالت رئيسي ة لدورة امليزانية املقبلة  -٢٤١

  أمن املعلومات  -١

هناك عامالن خارجيان اثنان يربزان أمهية أمن املعلومات وضرورة هذا األمن أال ومها نظام 
واالتفاقات املتعلقة بتقاسم املعلومات   ISO/IEC 17799ي يرقى إىل مستوىاملعلومات الذإدارة أمن 

وتقوم احملكمة اجلنائية الدولية حاليا والسيما مكتب . بني احملكمة اجلنائية الدولية وغريها من الوكاالت
اجلنائية املدعي العام بعقد اتفاقات لتقاسم املعلومات بينها وبني غريها من الوكاالت مثل منظمة الشرطة 

  .وغريمها) الناتو(ورمبا منظمة حلف مشال األطلسي ) اإلنتربول(الدولية 

  التدقيق يف شأن املوظفني  -٢

لقد مت تعيني التدقيق يف شأن املوظفني، سواء أفراد املالك أو املتعاقدون، بوصفه جماال حامسا إلدارة 
ن ااالت الرئيسية بالنسبة إىل الوكاالت       ّ                           كما أن  التدقيق يف شأن املوظفني جمال م. خماطر األمن عموما
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                          وقد تبن ى قسم األمن والسالمة . اخلارجية اليت تفكر يف تقاسم املعلومات مع احملكمة اجلنائية الدولية
  .نظاما ذا ثالث شعب للتدقيق يف شأن املوظفني يشمل العمليات الداخلية واحلكومية والتجارية

  األمن امليداين  -٣

جلنائية الدولية أوىل حتقيقاا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا واستهلت باشرت احملكمة ا
وجتاوب . وقامت احملكمة أيضا بافتتاح أول مكتب ميداين هلا يف كمباال بأوغندا. حتقيقات يف دارفور

ني                                                                               قسم األمن والسالمة مع ذلك بتوزيع موظفي أمن يف امليدان وتوفري محاية مشد دة لكبار املوظف
كما اخنرطت احملكمة يف نظام إدارة األمن . العاملني يف األجهزة الثالثة التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية

ويلزم توفري . التابع لألمم املتحدة وهي تعمل بشكل وثيق مع األمم املتحدة وسائر الوكاالت يف امليدان
  .                  د  سواء وموارد أخرىموظفني إضافيني من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة على ح

  أمن احملكمة  -٤

                                                                                               ي فترض أن تبدأ جلسات احملكمة يف االنعقاد مبقر احملكمة اجلنائية الدولية أثناء فترة امليزانية املقبلة وعليه 
 .يلزم توفري موارد إضافية

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٢٤٢

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )الف اليوروبآ(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

                  قسم األمن والسالمة  النمو يف املوارد
  
  
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ٤-  ١٩,٨-  ٤٦٠,٢  ٤٧,٦  ٤١٢,٦  ٤٨٠    ٤٨٠                    موظفو الفئة الفنية

  ٥٩  ١ ١٧٠,١  ٣ ١٦٢,١  ١ ١٤٤,٠  ٢ ٠١٨,١  ١ ٩٩٢  ١٣٩  ١ ٨٥٣                     موظفو اخلدمات العامة
  ٤٧  ١ ١٥٠,٣  ٣ ٦٢٢,٣  ١ ١٩١,٦  ٢ ٤٣٠,٧  ٢ ٤٧٢  ١٣٩  ٢ ٣٣٣                       اموع الفرعي، املوظفون

  ١٠٠  ٦٩٠,٠  ٦٩٠,٠  ٣٠,٠  ٦٦٠,٠                             املساعدة املؤقتة العامة
  ٧٣  ٧٠,٩  ١٦٧,٩  ٤٣,٥  ١٢٤,٤  ٩٧    ٩٧             العمل اإلضايف

  ٧٨٤  ٧٦٠,٩  ٨٥٧,٩  ٧٣,٥  ٧٨٤,٤  ٩٧    ٩٧                           اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ٤٠  ٦٦,٤  ٢٣١,٤  ٢١٩,٩  ١١,٥  ١٦٥  ١٥٢  ١٣       السفر

ـا فيهـا        ـة مب                                   اخلدمات التعاقدي
         التدريب

٧٧-  ٨٤٢,٠-  ٢٤٩,٠  ٩٥,٥  ١٥٣,٥  ١ ٠٩١  ٦  ١ ٠٨٥  

  ٩٠  ٧٢,٠  ١٥٢,٠  ٣٠,٠  ١٢٢,٠  ٨٠    ٨٠                      نفقات التشغيل العامة
  ١٦٨  ١٢٧,٣  ٢٠٣,٣  ٨٤,١  ١١٩,٢  ٧٦  ٨  ٦٨                اللوازم واملواد

  ٦٨  ٨٣,١  ٢٠٥,١  ١٠٧,١  ٩٨,٠  ١٢٢    ١٢٢               األثاث واملعدات
               التكاليف غـري   -             اموع الفرعي 
                املتصلة باملوظفني

٣٢-  ٤٩٣,٢-  ١ ٠٤٠,٨  ٥٣٦,٦  ٥٠٤,٢  ١ ٥٣٤  ١٦٦  ١ ٣٦٨  

  ٣٥  ١ ٤١٨,٠  ٥ ٥٢١,٠  ١ ٨٠١,٧  ٣ ٧١٩,٣  ٤ ١٠٣  ٣٠٥  ٣ ٧٩٨                     جمموع الربنامج الفرعي

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -٢٤٣

املالك 
  املقترح

وكيل 
أمني 
  عام

د مساع
أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
  العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٤١  ٣٧  ٣٦  ١  ٤    ١  ١  ١  ١          األساسية 
ــلة           املتص

        باحلاالت
            ٢٥  ٢٤  ٢٤    ١      ١  

ــوع         جمم
   ك   املال

        ٦٦  ٦١  ٦٠  ١  ٥    ١  ٢  ١  ١  
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  األهداف

  إجياد مناخ عمل باملقر يسوده األمن والطمأنينة؛  •
  كفالة توافر املعلومات وسالمتها وسريتها؛  •
  .الوفاء مبا يلزم من متطلبات األمن للعمليات امليدانية  •

  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة 
 يف املائة من التدابري األمنية ٩٥ما ال يقل عن   •  يريمجيع التدابري األمنية متوافقة مع املعا  •

  تثبت مطابقتها للمعايري عند التفتيش
أن تنفذ على النحو املخطط له كافة التدابري اليت   •  

  تقررت لتحسني ااالت املذكورة
مجيع األحداث املتعلقة باألمن جيري التحقيق   •  نسبة ما يتم التحقيق فيه يف حينه من األحداث  •

 فيها يف حينه وتنفيذ مجيع التوصيات املعتمدة
يومان؛ واألحداث : األحداث القليلة األمهية(

  )أسبوعان:      املهم ة

                                  نسبة ما ي نفذ من التوصيات املعتمدة  •

مجيع املوظفني أوا تدريبهم يف جمال األمن   •
  والسالمة

  نسبة من يتم تدريبهم من املوظفني  •

الرئيسية لسياسة وإجراءات اعتماد كافة اجلوانب   •
  األمن واخلطة التنفيذية

                           نسبة ما ي عتمد من املقترحات  •

أن تنفذ على النحو املقرر التدابري املعتمدة لعام   •  نسبة التدابري املنفذة  •
                                         مراجعة أوضاع األمن مبا يفضي إىل تبي ن التقي د   •  ٢٠٠٦

 وإمتام ١٧٧٩٩مبعيار منظمة التقييس الدولية 
  قةاملصاد

معايري إدارة (مجيع تدابري األمن تتفق مع املعايري   •
األمن والسالمة التابعة لألمم املتحدة أو القرار 

  قبل العملية امليدانية) الصادر عن رئيس اجلهاز

  نسبة ما أجنز من التدابري  •

االستجابة يف الوقت املناسب ملا ال يقل عن   •
خاطر، احلماية، تقييم امل(٪ من طلبات الدعم ٩٧

  )االستجابة ملقتضيات األمن يف امليدان

نسبة ما تتم االستجابة له يف الوقت املناسب من   •
  الطلبات

إاء مجيع املوظفني الذين يسافرون إىل امليدان   •
لتدريبهم املتعلق بالوعي ملقتضيات األمن 

  واالستعداد هلا

  النسبة املئوية من املوظفني الذين يتم تدريبهم  •
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 ملالك اجلديد املقترح من املوظفنيا  ‘١‘

  املوارد األساسية

  املساعدة املؤقتة العامة

مت، نتيجة إلفالس اجلهة اخلارجية اليت كانت تقدم فيما مضى خدمات األمن، حتويل األموال اليت كانت   -٢٤٤
 أغلبية ب مت انتدا                                                                             خمصصة للعقود املتعلقة باخلدمات اخلارجية إىل أموال مكر سة للمساعدة املؤقتة العامة وقد

ومت . موظفي األمن الذين كانوا تابعني للجهة اليت كانت توفر اخلدمة وذلك من أجل عملهم كموظفني مؤقتني
.  وسيجري عندها مسح للسوق واختاذ قرار ائي٢٠٠٦االتفاق على االستمرار يف املمارسة الراهنة لغاية عام 

للتكاليف مقارنة بالفائدة ومت االنتهاء إىل أن األمن الذي توفره وقد أجري، قبل الدخول يف ترتيب مؤقت، حتليل 
 .احملكمة يكون أقل مثنا نسبيا ومن شأنه أن يوفر خدمات أفضل قيمة

  العمل اإلضايف

 يلزم توفري العمل اإلضايف لتغطية اإلجازات الرمسية وساعات العمل املمتدة على حنو يتعذر التنبؤ به،   -٢٤٥
 يف املائة من مستحقات ١٠وتشمل التكلفة أيضا . ديها كبار الشخصيات واحلماية اليت توفر هلموالزيارات اليت تؤ

 .العمل الليلي نظرا ألن أمن احملكمة الزم توفريه على مدار الساعة وكامل أيام األسبوع

  املوارد املتصلة باحلاالت

الرتب -لألمن من فئة اخلدمات العامةالرتب األخرى، موظفان -مشرف على األمن واحد من فئة اخلدمات العامة
 .الرتب األخرى-األخرى، مشغل واحد ملركز املراقبة حتت األرضي من فئة اخلدمات العامة

منها وظيفة يف (الرتب األخرى - هناك حاجة ماسة إلجياد مخس وظائف إضافية من فئة اخلدمات العامة  -٢٤٦
وهذه الوظائف الزمة لتوفري املوظفني . ديد التابع للمحكمة اجلنائية الدوليةمببىن احملكمة اجل) جمال املساعدة املؤقتة العامة

 .اإلشرافيني وشغل الوظائف الالزمة ضمانا ألمن وسالمة مبىن احملكمة مبا يف ذلك مكتبة احملكمة واملركز اإلعالمي

لها إال أثناء انعقاد جلسات                                                                  والوظيفة املخص صة ملشغ ل مركز املراقبة حتت األرضي وظيفة إلزامية ال يتم شغ  -٢٤٧
 .                                               هذه الوظيفة تقد م اخلدمة لكافة جلسات االستماع أيضا. احملكمة أو حني يكون هناك متهم موجود يف املباين

   ٣-موظف دعم ميداين لألمن من فئة ف

                                                                                  سيعمل قسم األمن والسالمة على أساس املمارسة املت بعة واملتمثلة يف وجود موظف أمن واحد ي عي ن  -٢٤٨
 تتمشى ٣-والرتبة ف. للعمل يف املكتب امليداين ألغراض االتصال واإلحاطة اإلعالمية ومتابعة شؤون املوظفني

 بشأن استعراض األمن اخلاص ٢٠٠٥ابريل /مع التوصيات اليت يتضمنها تقرير فريق اخلرباء الصادر يف نيسان
 .باحملكمة اجلنائية الدولية

  الرتب األخرى-عامة موظفا لألمن من فئة اخلدمات ال١٥

الرتب األخرى أن يؤدوا واجبام يف املكاتب -  يتوقع من موظفي األمن من فئة اخلدمات العامة  -٢٤٩
امليدانية وأن يتولوا اإلشراف على موظفي األمن احملليني؛ كما أم سوف يقدمون الدعم لبعثات احملكمة اجلنائية 

حملكمة قضية من القضايا وتقوم وحدة الضحايا والشهود ووحدة الدفاع وحاملا تتسلم ا. الدولية املتعلقة باحلاالت
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وهذا األمر يتمشى مع التوصية . مبباشرة عملياا يف حالة من احلاالت قد يقتضي األمر توفري موظفي أمن إضافيني
 .الواردة يف التقرير بشأن استعراض األمن الذي أعده فريق اخلرباء

  املساعدة املؤقتة العامة

                                                                                        عمال بالسياسة املتبعة يف جمال التوظيف وتوزيع العمل حيث يقوم موظف معي ن يف إطار املساعدة املؤقتة   -٢٥٠
العامة بأداء مهام الفحص ومراقبة املداخل، يلزم توفري مساعدة مؤقتة عامة إضافية للوفاء باملهام الواجب أداؤها 

 .عة يف ناحية اخللفية من املبىنمبقصورة املدخل الرئيسي للجمهور ولوسائط اإلعالم الواق

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني  ‘٢‘

  املوارد األساسية

  التكاليف التشغيلية العامة

لقد تزايدت التكاليف على هذا الصعيد بسبب احلاجة إىل مراجعة أمن املعلومات والتصديق عليها   -٢٥١
 .تحدةوالعضوية يف نظام إدارة األمن التابع لألمم امل

  اللوازم واملواد

                                                                                  يلزم توفري أموال ختص ص للوازم األمن والسالمة ولألزياء على حنو يشمل الدروع الواقية لألبدان   -٢٥٢
 .موظفي مركز االحتجاز

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

 للمسؤولني الرمسيني                                      قوامها تعزيز األمن وتوفري احلماية املشد دة: يلزم توفري أموال لبعثات احلماية اخلاصة  -٢٥٣
األقدم التابعني للمحكمة اجلنائية الدولية الذين يسافرون إىل مناطق تسودها االضطرابات من أجل عقد 

من أجل اإلبقاء على موظفني ثالثة يف امليدان على النحو الذي -اجتماعات وأنشطة أخرى، ولسفر موظفي األمن
                                                    املعلومات مر ة كل ثالثة أشهر باملقر؛ ولعمليات التقييم يغطي التعويض والتدريب وإسناد املهام واستخالص

 .أو موظف األمن امليداين، ولغرض االجتماعات املكرسة لألمن/امليداين اليت يقوم ا رئيس قسم األمن و

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

خذ الرهائن واملهارات الضامنة يلزم توفري أموال ألغراض التدريب على العناية الطبية وإدارة حاالت أ  -٢٥٤
سعافات األولية وللتدريب األساسي على سياقة للبقاء على قيد احلياة والتدريب على كفالة السالمة وتقدمي اإل

كخدمات : ويلزم توفري أموال كذلك من أجل اخلدمات املقدمة من خرباء خارجيني. العربات ذات الدفع الرباعي
 .نية والدعم املقدم من الشرطة والعسكر حمليااألمن احمللي باملكاتب امليدا
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  نفقات التشغيل العامة

يوفر اعتماد لتسديد تكاليف الترتيبات األمنية املتصلة بأماكن إقامة املوظفني الذين يكلفون مبهام ميدانية   -٢٥٥
 ).معايري العمل األمنية الدنيا ألماكن اإلقامة اليت وضعتها األمم املتحدة(

  اداللوازم واملو

  .يتعني توفري أموال لغرض لوازم حمددة خاصة باألمن مثل الذخرية والدروع الواقية واألزياء  -٢٥٦

 األثاث واملعدات

                                                                                        يلزم أن توفر أموال تكر س للمعدات اخلاصة باألمن من قبيل نظام حتديد املواقع ونظم اإلنذار احملمولة   -٢٥٧
تظم إىل امليدان؛ والعربات وأجهزة الالسلكي احملمولة الشخصية بالنسبة للموظفني الذين يسافرون بشكل من

 يف مجيع العربات امليدانية اخلاصة باحملكمة اجلنائية Kodanوشراء وتركيب النظام الالسلكي املعروف باسم 
 .الدولية

 مكتب املراقب املايل:  ٣١٥٠الربنامج الفرعي   )ه(

  مقدمة

، ٢٠٠٤أغسطس /رها عن أعمال دورا الثالثة، املعقودة يف آب يف تقري)٧(أوصت جلنة امليزانية واملالية  -٢٥٨
بأن يعمد املقرر إىل النظر يف نقل قسم امليزانية واملراقبة املالية من شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة إىل ديوانه 

والحظت . ية من أمهيةلتوثيق عالقته ذا القسم، وذلك بالنظر ملا تتسم به وظائف التخطيط وامليزانية واملراقبة املال
 .اللجنة أيضا احتمال احلاجة إىل تعزيز هذا القسم مستقبال

ويف أعقاب استعراض أجراه مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة اختذ القرار القاضي بنقل إعداد   -٢٥٩
داث مكتب جديد وثيقة امليزانية السنوية إىل قسم املالية ونقل وظيفة مراقب امليزانية إىل مكتب املسجل وإح

وسوف يقوم هذا املكتب اجلديد بتوفري خدمات مركزية للمحكمة بأسرها فيما خيص مسائل . للمراقب املايل
ويف حالة وجود تربعات، . املراقبة املالية الداخلية املتعلقة بامليزانية، مبا يف ذلك التقيد بامليزانية الربناجمية املعتمدة

ألموال اخلارجة عن امليزانية واألموال اخلاصة تستخدم وفقا للغرض من هذه                   ّ         يتكفل املكتب بالتأك د من أن ا
 واهلدف النهائي الذي يتوخاه املكتب هو ضمان حمافظة احملكمة )٨(.التربعات وللقواعد واالتفاقات اليت حتكمها

 .على نظام كفء منطوي على ضوابط داخلية للميزانية

  االجتاهات والتغريات يف الربنامج الفرعي

بناء على القرار الذي اختذه املسجل، أنشئ مكتب املراقب املايل بوصفه برناجما فرعيا جديدا داخل   -٢٦٠
سوف يعمل هذا املكتب اجلديد وفقا للنظامني األساسي واإلداري املاليني ووفقا كذلك . مكتب املسجل

وسوف . رة عن جلنة امليزانية واملاليةللقرارات ذات الصلة اليت اعتمدا مجعية الدول األطراف والتوصيات الصاد

                                                   
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي،   )٧(

  .٨١الفقرة ) ب (٨-ألف- ، اجلزء ثانيا)ليةمنشورات احملكمة اجلنائية الدو( ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠-٦
)٨(  ICC-ASP/3/CBF.1/L.2 املرفق الثالث باء٤ ،.  
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وسيخصص . يقوم املكتب بوجه خاص بتقدمي املساعدة لكفالة املراقبة املالية املالئمة للموارد املالية املتاحة للمنظمة
من الوظيفة              وسوف يتم  نقل .  وموظفان من فئة اخلدمات العامة٥-للمكتب يف البداية موظف واحد من فئة ف

  .م امليزانية واملراقبة املالية السابق إىل مكتب املراقب املايل من قس٥-الفئة ف

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٢٦١

   (*)٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

                   مكتب املراقب املايل   النمو يف املوارد
  
  
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ٣٩-  ٨٤,١-  ١٢٩,٩    ١٢٩,٩  ٢١٤    ٢١٤              الفئة الفنية

  ٤٤  ٢٢,٢  ٧٢,٢  ٣٦,١  ٣٦,١  ٥٠    ٥٠                   فئة اخلدمات العامة
  ٢٣-  ٦١,٩-  ٢٠٢,١  ٣٦,١  ١٦٦,٠  ٢٦٤    ٢٦٤                       اموع الفرعي، املوظفون

  ١٠٠-  ٤,٠-        ٤    ٤                       املساعدة العامة املؤقتة
  ١٠٠-  ٤,٠-        ٤    ٤                رعي، فئات أخرى         اموع الف

  ٢٧٥  ١١,٠  ١٥,٠    ١٥,٠  ٤    ٤       السفر
  ١٠٠  ١٠,٠  ١٠,٠    ١٠,٠                                        اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

                                     اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة     
         باملوظفني

٥٢٥  ٢١,٠  ٢٥,٠    ٢٥,٠  ٤    ٤  

  ١٧-  ٤٤,٩-  ٢٢٧,١  ٣٦,١  ١٩١,٠  ٢٧٢    ٢٧٢                     جمموع الربنامج الفرعي
  . هي من قسم امليزانية واملراقبة املالية سابقا٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام *  

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -٢٦٢

  املالك املقترح
وكيل 
أمني 
  عام

مساعد 
أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
  العامة

رتب ال
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٣  ٢    ٢  ١          ١          األساسية 
                              املتصلة باحلاالت

  ٣  ٢    ٢  ١          ١          جمموع املالك

  األهداف

 ومع                                 متشيا مع ما تشهده احملكمة من تطو ر-كما اعتمدا احملكمة-مواصلة وتعزيز املراقبة املالية للميزانية  •
  سري عملها؛

  ؛)٩(رصد تنفيذ امليزانية الربناجمية املعتمدة وتقدمي تقرير عن أدائها الشامل  •
 .                                                                       املساعدة يف ضمان حفاظ احملكمة على نظام فع ال لعمليات املراقبة املالية الداخلية  •

                                                   
)٩(  ICC-ASP/3/CBF.1/L.2  تقرير مقدم من احملكمة، اجلزء الثاين جيم ،)باء- ، واملرفق الثالث١٩٥، الفقرة )ب.  
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  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة  
إجراءات واضحة فيما يتعلق بتدفقات حجم   •

 اليت -كما أقرا احملكمة-املسؤولياتالعمل و
                      ي بلغ ا مدراء الربامج

مستوى القبول على صعيد احملكمة للمبادئ   •
التوجيهية املتعلقة بتنفيذ امليزانية وبشأن 
مسؤوليات مدراء الربامج وحول املراقبة املالية 
للميزانية واهليكل املتعلق بالسلطة الذي مت إقراره 

  داخل احملكمة
                                      االتفاق بشأن مستوى مطلوب من  اخلدمة يتم    •  د سلطة واضحة للمكتب تقرها احملكمةحتدي  •

  إبرامه بني املكتب ومكتب املدعي العام
اتفاق النفقات بشكل عايل الدرجة مع   •

                 عتمادات اليت صو تت املخصصات وغريها من اال
عليها مجعية الدول األطراف أو مع األغراض 

  املتصلة بالتربعات

راف األدىن عن املخصصات أو يف حالة االحن  •
 األموال املخصصة حبسب ما يؤكده -التربعات

  ٢٠٠٦التقرير املتعلق بأداء امليزانية لعام 

إبرام اتفاقات بشأن تربعات تتمشى مع   •
  سياسات احملكمة وإجراءاا

عدد مدراء الربامج الذين يستخدمون التقارير   •
شاركة يف املتعلقة باملراقبة املالية وامل

االستعراضات الداخلية اليت جتري يف منتصف 
  السنة ويف ايتها

مناء الفهم لدى مديري الربامج ملسؤوليام فيما   •
يتعلق باستخدام املوارد ونواحي املراقبة املالية 

  الداخلية

عدد مدراء الربامج الذين حيضرون على سبيل   •
  املاليةاملثال احلصص التدريبية املتعلقة باملراقبة 

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني  ‘١‘

 موارد أساسية وذات صلة باحلاالت

 الرتبة الرئيسية مسؤوالن عن املراقبة املالية للميزانية-مساعدان من فئة اخلدمات العامة

حتليل وضع : سوف تشمل املسؤوليات املنوطة باملساعدين يف املراقبة املالية للميزانية األنشطة التالية  -٢٦٣
                  تسو ي حاالت التأخري، /برامج العمل وامليزانيات؛ تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ وتقدمي مشاريع اقتراحات تتناول

 الزائد والنفقات غري املدرجة يف امليزانية؛ وحتليل واقتراح خيارات تتعلق باإلنفاق وحتديد اإلنفاقوحاالت 
 .إلبالغ توفر ملديري الربامج معلومات شفافة ودقيقةخيارات بديلة للتمويل؛ ووضع وتعهد مناهج ل

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني  ‘ ٢‘

 املوارد األساسية

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

      ّ                على أن  توفري مبلغ حمدود .  اعتماد ألية مبالغ مالية خمصصة للتدريب٢٠٠٥مل يدرج يف ميزانية   -٢٦٤
  .                                                                ا بالنسبة للموظفني لتمكينهم من مواكبة ما يستجد  من التطو رات املهنية                  للتدريب أمر مهم  جد 
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   املشتركةشعبة اخلدمات اإلدارية: ٣٢٠٠الربنامج   -٢

 مقدمة

تقدم شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة مجيع اخلدمات غري القضائية لكل احملكمة وتتألف من مكتب   -٢٦٥
يزانية واملالية، واخلدمات العامة، وتكنولوجيات املعلومات واالتصال، املدير وأقسام املوارد البشرية، وامل

ودف الشعبة إىل تقدمي اخلدمات التشغيلية واإلدارية بنوعية عالية ويف الوقت . واملشتريات، والعمليات امليدانية
 .                                                          املناسب وعلى حنو موثوق وبطريقة فع الة للوفاء باحتياجات العمالء

  ت يف الربنامج االجتاهات والتغيريا

  .أدائها بثالثة تغيريات تنظيمية دف إىل زيادة حتسني ٢٠٠٥                                    بدأت الشعبة متر  يف النصف الثاين من عام   -٢٦٦

  املراقبة  )أ(

  .)١٠(انتقلت مراقبة امليزانية إىل مكتب املسجل استجابة لتوصية من جلنة امليزانية واملالية  

  امليزانية واملالية  )ب(

. استجابة للتوصية املذكورة أعاله سيقوم قسم امليزانية واملالية بتناول إعداد امليزانيةمبادرة أخرى يف   
                                                                     ّ             واهلدف هو تعزيز قدرة احملكمة على التخطيط وحتسني نوعية العملية بفضل حتقيق كل  نقاط التآزر 

  .املتاحة

  العمليات امليزانية  )ج(

 جديدا للعمليات امليدانية سريكز بطريقة حصرية استجابة إىل االحتياجات املتزايدة أنشأت الشعبة قسما  
على تنسيق مجيع األنشطة امليدانية للشعبة كما سيكون مبثابة نقطة تنسيق للشعب األخرى يف قلم 

 .السجل وألجهزة احملكمة

  
                                                   

كمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي، الدول األطراف يف اتفاق روما األساسي للمح الوثائق الرمسية جلمعية  )١٠(
  .٨١، الفقرة )ب (٨-ألف- ، اجلزء الثاين)منشورات احملكمة اجلنائية الدولية (٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠-٦
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  ٢٠٠٦وترد يف اجلدول أدناه امليزانية املقترحة لشعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة يف عام   -٢٦٧

نفقات عام 
٢٠٠٤ )*(  

  )*( ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة املعدلة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

                    ات اإلدارية املشتركة         شعبة اخلدم
  

متصلة   أساسية  اموع  شرطية  جوهرية  اموع  
  باحلاالت

  اموع

  ٣ ٧٤٣,٤  ٦٩١,٢  ٣ ٠٥٢,٢  ٣ ٢٢٨    ٣ ٢٢٨                    موظفو الفئة الفنية
  ٤ ٣٢٦,٤  ٨١١,٣  ٣ ٥١٥,١  ٣ ٢٧٤    ٣ ٢٧٤  بدون تقسيم                     موظفو اخلدمات العامة

  ٨ ٠٦٩,٨  ١ ٥٠٢  ٦ ٥٦٧,٣  ٦ ٥٠٢  ٠  ٦ ٥٠٢  ٤ ٣٠٩,٣                       اموع الفرعي، املوظفون
  ١٥٠,٠    ١٥٠,٠  ٢١٢  ٩٠  ١٢٢  ٣١٢,٧                       املساعدة املؤقتة العامة

  ٣٢,٥    ٣٢,٥                                  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
  ٧١,٧  ٣٦,٠  ٣٥,٧  ٢٠٥  ٥٨  ١٤٧  ٢٠,٨             العمل اإلضايف

  ٨٥,٠  ٣٥,٠  ٥٠,٠  ١٦٠    ١٦٠  ٤٤٣,٧                  اخلرباء االستشاريون
  ٣٣٩,٢  ٧١,٠  ٢٦٨,٢  ٥٧٧  ١٤٨  ٤٢٩  ٧٧٧,٢                             اموع الفرعي ، الرتب األخرى 

ـر   ١٥٨,٥  ٥٦,٠  ١٠٢,٥  ٦٦    ٦٦  ٦١,١         السـف
  ١ ٨٥٦,٤  ٢٩٢,٠  ١ ٥٦٤,٤  ٢ ٤٣٨    ٢ ٤٣٨  ٤ ٢٣٢,٨                                  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

  ٦ ٧٧٣,٢  ٢ ٤٥١,١  ٤ ٣٢٢,١  ٢ ٩٩٣  ١١٥  ٢ ٨٧٨  ١ ٨٣٠,٧                      نفقات التشغيل العامة
  ٥١٢,٦  ٢٠٢,٦  ٣١٠,٠  ٤٧٦    ٤٧٦  ٢٩٣,١                اللوازم واملواد

  ٨٥٦,٧  ٣٣٦,٠  ٥٢٠,٧  ٢ ٢٥٥    ٢ ٢٥٥  ٧ ٣٤٤,٤               األثاث واملعدات
                                اموع الفرعي، التكـاليف غـري     

                املتصلة باملوظفني
١٠ ١٥٧,٤  ٣ ٣٣٧,٧  ٦ ٨١٩,٧  ٨ ٢٢٨  ١١٥  ٨ ١١٤  ١٣ ٧٦٢,١  

  ١٨ ٥٦٦,٤  ٤ ٩١١,٢   ١٣ ٦٥٥,٢  ١٥ ٣٠٧  ٢٦٣  ١٥ ٠٤٤  ١٨ ٨٤٨,٦               جمموع الربنامج 
  . من قسم امليزانية واملراقبة السابق٢٠٠٥ وامليزانية املعتمدة لعام ٢٠٠٤مع استبعاد نفقات  *   

  األهداف

                            ّ يف حدود الوقت املطلوب وحتقيق كل  إنشاء بيئة تنظيمية تتيح االستجابة لكل احتياجات احملكمة   •
  أهداف النوعية؛

إنشاء بيئة آمنة لنظام املعلومات تتيح للمحكمة كل احتياجاا من االتصاالت وتسمح لإلدارة   •
  باستجالب مجيع املعلومات الالزمة ألداء واجباا التشغيلية؛ 

لمحكمة بالوفاء جبميع متطلبات نظام إنشاء بيئة لإلدارة تتيح كل وسائل الرقابة الالزمة مبا يسمح ل  •
  .روما األساسي ومتطلبات النظام املايل والقواعد املالية

 
  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة

جمموعة كاملة من اتفاقات مستوى اخلدمة   •
  مع العمالء يف إطار احملكمة

  عدد اتفاقات مستوى اخلدمة املتاحة  •

ات استكمال تنفيذ مجيع نظم املعلوم  •
  الرئيسية

  عدد النظم الرئيسية املنفذة بالكامل  •

  عدد التقارير املتاحة بنوعية جيدة  •  النظام الكامل لنظام معلومات اإلدارة  •
عدم إدراج أية توصيات يف البيان السنوي   •

  للرقابة الداخلية 
  عدد توصيات املراجعة املتصلة بالرقابة  •
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 ملديرمكتب ا: ٣٢١٠الربنامج الفرعي   )أ(

  مقدمة
يوفر مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة اإلرشاد والقيادة ملختلف أقسام الشعبة كما يوفر   -٢٦٨

                                                                                          املشورة والدعم لرؤساء األجهزة يف سعيهم لتحقيق األهداف االستراتيجية وأهداف احملكمة يف األجلني املتوس ط 
ة يف كفالة وجود بيئة تضم كلما يلزم من اهلياكل والنظم واملوارد ويتمثل أحد العناصر التشغيلية الرئيسي. والقصري

اليت متكن أقسام الشعبة من الوفاء باحتياجات العمالء مع تشجيع حتقق الكفاءة والفعالية واملرونة يف االستعمال 
 .األمثل للموارد املتاحة

  االجتاهات والتغريات يف الربنامج

 بدأ مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية ٢٤٠٠بة وظيفته يف اية مع استالم املدير اجلديد للشع  -٢٦٩
 كان هدف املدير هو القيام بتنظيم كامل للمكتب وإقامة تنسيق بني ٢٠٠٥وطوال عام . املشتركة يف التطور

 .٢٠٠٦لعام ) ٢-ف(ومشل تنظيم املكتب إضافة موظف إداري مساعد . أقسام الشعبة

   ٢٠٠٦ امليزانية املقترحة لعام  -٢٧٠

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

  مكتب املدير   النمو يف املوارد
  
  
متصلة   أساسية  اموع  شرطية  جوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ٦٣  ٩٠,٢  ٢٣٣,٢    ٢٣٣,٢  ١٤٣    ١٤٣  الفئة الفنية

  ٩  ٤,٣  ٥٤,٣    ٥٤,٣  ٥٠    ٥٠  فئة اخلدمات العامة
  ٤٩  ٩٤,٥  ٢٨٧,٥    ٢٨٧,٥  ١٩٣    ١٩٣  اموع الفرعي، املوظفون

  ١٠٠  ١٥٠,٠  ١٥٠,٠    ١٥٠,٠        املساعدة العامة املؤقتة
  ١٠٠  ١٥٠,٠  ١٥٠,٠    ١٥٠,٠        اموع الفرعي، فئات أخرى

  ١٠٠  ٣٠,٠  ٣٠,٠    ٣٠,٠        السفر
اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 

  ظفنيباملو
      ١٠٠  ٣٠,٠  ٣٠,٠    ٣٠,٠  

  ١٤٢  ٢٧٤,٥  ٤٦٧,٥  ٠,٠  ٤٦٧,٥  ١٩٣    ١٩٣  جمموع الربنامج الفرعي

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -٢٧١

  املالك املقترح
وكيل 
أمني 
  عام

مساعد 
أمني 
  العام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة

  الرئيسية

ت اخلدما
  العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٣  ١  ١    ٢    ١        ١        األساسية 
ــلة            املتصـ

        باحلاالت
                            

ــوع          جممـ
      املالك

      ٣  ١  ١    ٢    ١        ١  
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  األهداف

  حتديد سياق أولويات الشعبة بطريقة منسقة بني أقسام الشعبة؛  •
دم بكفاءة مجيع املعلومات الالزمة لألقسام واألجهزة وتتيح تبادل هذه املعلومات إقامة بيئة معلوماتية تق  •

  بينها؛
  .تقليل عدد االجتماعات نتيجة وجود بيئة معلوماتية متكاملة متاما وراسخة بالكامل  •

  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
 النهائية اليت يتم دالنسبة املئوية من املواعي  •  هيكل أولويات متكامل متاما للشعبة  •

  االتزان ا
عدد االجتماعات يف بداية السنة مقارنة   •  هيكل متكامل متاما لتقدمي التقرير  •

  بعددها يف اية السنة

  املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني  ‘١‘

  املوارد األساسية 

  املساعد املؤقتة العامة

العامة ألي ظروف غري متوقعة يف أي مكان يف شعبة اخلدمات تقوم احلاجة إىل أموال للمساعدة املؤقتة   -٢٧٢
وميكن أن تشمل هذه الظروف موارد إضافية غري متوقعة تقوم احلاجة إليها الستكمال مشاريع . اإلدارية املشتركة

  .والعمليات امليدانية واملشتريات دون أن تقتصر عليها، TRIM ونظام SAP تشمل نظام

 قترحة من غري املوظفنياملوارد اجلديدة امل  ‘٢‘

 املوارد األساسية

  السفر

 .تقوم احلاجة إىل األموال لتمويل السفر إىل املؤمترات يف نيويورك ويف كل أحناء أوروبا  -٢٧٣

 قسم املوارد البشرية : ٣٢٢٠الربنامج الفرعي   )ب(

  مقدمة

ت والتطوير الوظيفي وعن يضطلع قسم املوارد البشرية باملسؤولية عن التوظيف وإدارة االستحقاقا  -٢٧٤
ويدير القسم الرئيس ويتألف القسم من وحدة التوظيف . أنشطة التعلم واخلدمات الصحية واخلدمة االجتماعية

. والتعيني ووحدة إدارة ومراقبة شؤون املوظفني ووحدة التدريب والتنمية ووحدة الصحة والرعاية االجتماعية
  .لتعاون والدعم من كيانات أخرى يف احملكمة اجلنائية الدوليةويتوقف إحراز أهداف ونتائج القسم على ا
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 االجتاهات والتغريات يف الربنامج الفرعي

سيظل توظيف املوظفني ملواجهة االحتياجات املتزايدة يف احملكمة وصياغة سياسات إدارة املوارد البشرية   -٢٧٥
وباإلضافة إىل ذلك سيواصل القسم . ٢٠٠٦ل عام يف احملكمة مها األنشطة احلامسة يف قسم املوارد البشرية طوا

 .تطوير برناجمه للتدريب والتطوير مع إيالء اهتمام خاص لكفالة صحة املوظفني ورعايتهم

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٢٧٦

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )ليوروبآالف ا(

             مكتب املدير   النمو يف املوارد
  
  
متصلة   أساسية  اموع  شرطية  جوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ٢٦  ١٣٧,٦  ٦٧٤,٦    ٦٧٤,٦  ٥٣٧    ٥٣٧                    موظفو الفئة الفنية

  ٣٥  ١٨٤,٠  ٧٠٤,٠  ١٢٠,٦  ٥٨٣,٤  ٥٢٠    ٥٢٠                         موظفو فئة اخلدمات العامة
  ٣٠  ٣٢١,٦  ١ ٣٧٨,٦  ١٢٠,٦  ١ ٢٥٨,٠  ١ ٠٥٧    ١ ٠٥٧                       اموع الفرعي، املوظفون

  ١٠٠-  ٢٠,٠-        ٢٠  ٢٠                         املساعدة العامة املؤقتة
  ١٦٥٠  ٣٣,٠  ٣٥,٠  ٣٥,٠    ٢    ٢                  اخلرباء االستشاريون

  ٥٩  ١٣,٠  ٣٥,٠  ٣٥,٠    ٢٢  ٢٠  ٢                         اموع الفرعي، فئات أخرى
  ٢١٧  ٦,٥  ٩,٥  ٣,٠  ٦,٥  ٣    ٣       السفر

                                اخلدمات التعاقدية مبـا فيهـا      
         التدريب

١  ٧,٤  ٦٠٤,٤  ٢٩٢,٠  ٣١٢,٤  ٥٩٧    ٥٩٧  

  ١٠٠-  ٥١,٠-        ٥١    ٥١                      نفقات التشغيل العامة
  ١٠٠  ٥٤,٠  ٥٤,٠    ٥٤,٠                      اللوازم واملواد

                         اموع الفرعي، التكاليف   
                   غري املتصلة باملوظفني

٣  ١٦,٩  ٦٦٧,٩  ٢٩٥,٠  ٣٧٢,٩  ٦٥١    ٦٥١  

  ٢٠  ٣٥١,٥  ٢ ٠٨١,٥  ٤٥٠,٦  ١ ٦٣٠,٩  ١ ٧٣٠  ٢٠  ١ ٧١٠                     جمموع الربنامج الفرعي

  ٢٠٠٦ترح لعام املالك املق  -٢٧٧

املالك 
  املقترح

وكيل 
أمني 
  عام

مساعد 
 أمني
  العام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتب
  الرئيسية

اخلدمات 
  العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ١٨  ١١  ١٠  ١  ٧    ١  ٣  ٢  ١          األساسية 
       تصـلة    امل

        باحلاالت
                      ٤  ٤  ٤  

     جمموع 
      املالك

        ٢٢  ١٥  ١٤  ١  ٧    ١  ٣  ٢  ١  

  األهداف

 ضرورة متثيل األنظمة القانونية يف ةكفالة ارتفاع مستويات الكفاءة والرتاهة لدى املوظفني مع مراعا  •
  العامل والتمثيل اجلغرايف املنصف ومتثيل املرأة والرجل متثيال منصفا؛

  اع مستوى الكفاءة يف أداء وظائف املوارد البشرية؛كفالة ارتف  •
  .كفالة وجود جمموعة شاملة من القواعد الضرورية  •
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  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة

زيادة عدد وتنوع املتقدمني لشغل الوظائف مقارنة  •
  ٢٠٠٥بعام 

 ٢٠٠٦عدد وتنوع الطلبات املقدمة يف عام  •
  ٢٠٠٥مقارنة بعام 

يف املائة من التمثيل املثايل للمرأة  ٨٥إحراز نسبة  •
  بني املوظفني

  النسب الفعلية لتمثيل اجلنسني •

                   متوس ط وقت التوظيف •                             متوس ط وقت التوظيف ستة أشهر  •
  عدد اإلصدارات اإلدارية املنشورة •  نشر مخس إصدارات إدارية رئيسية •

 
 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني ‘١‘

  املوارد األساسية

  ٢-ساعد للموارد البشرية بدرجة فموظف م

 ٢-تتطلب صياغة أدوات إدارة املوارد البشرية والزيادة يف عدد املوظفني وظيفة إضافية بدرجة ف  -٢٧٨
ملعاجلة عبء العمل اجلديد الناجم عن إنشاء جلنة املعاشات التعاقدية وجملس طعون املوظفني والس االستشاري 

 وعن إنشاء نظام تقييم الوظائف وإدارة النظام اجلديد لتقييم أداء املوظفني وتطوير التأدييب وهيئة متثيل املوظفني
 .وتعديل سياسات املوارد البشرية

  الرتب األخرى-مساعد للرعاية االجتماعية للموظفني من فئة اخلدمات العامة

جة الطابع اخلاص ألعمال ستزيد متطلبات الرعاية االجتماعية للموظفني أثناء التحقيقات واحملاكمات نتي  -٢٧٩
وهذه املتطلبات ستجعل من الضروري تعيني مساعد للرعاية االجتماعية . احملكمة اليت تعرض املوظفني للفظائع

 .دمة املوظفني املتصلني باحلاالتخلدمة املوظفني األساسيني وخل

 املوارد املتصلة باحلاالت 

  الرتب األخرى-امةأربعة مساعدين للموارد البشرية من فئة اخلدمات الع

عداد موظفي احملكمة املتصلني باحلاالت الوظائف اإلضافية التالية يف قسم إتستدعي الزيادة املتوخاة يف  -٢٨٠
  :املوارد البشرية من أجل إدارة عبء العمل املتزايد

  مساعد ليساعد يف توظيف املوظفني اجلدد املتصلني باحلاالت؛  •
  تحقاقات اخلاصة باملوظفني املتصلني باحلاالت؛مساعدان إلدارة املزايا واالس  •
 .مساعد ملعاجلة املسائل املتصلة باملوظفني املؤقتني ملدة قصرية الذين يعينون ألغراض التحقيق واحملاكمة  •

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني ‘٢‘

 املوارد األساسية

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

تقوم احلاجة إىل أموال لتمويل األنشطة املطلوبة لالمتثال ملتطلبات ومتطلبات : عاقد اخلارجيخدمات الت  -٢٨١
 ..)سعافات األولية اخلالرعاية الصحية واإل(الصحة املهنية 
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  اللوازم واملعدات

يانة مواد العيادة الطبية والص(تقوم احلاجة إىل أموال لتمويل احتياجات وحدة الشؤون الصحية والرعاية   -٢٨٢
 ).واملنتجات الصيدالنية

 املوارد املتصلة باحلاالت

  اخلرباء االستشاريون

يف ضوء تزايد األنشطة امليدانية للمحكمة تقوم احلاجة إىل مشورة خبري استشاري لتنقيح تعديالت   -٢٨٣
 .الترتيبات التعاقدية اليت تدخل فيها احملكمة بشأن األنشطة امليدانية وإلسداء املشورة بشأا

  السفر

حيتاج املسؤول الطيب للمحكمة إىل السفر إىل املكاتب امليدانية لتقييم اخلدمات الطبية املتاحة واختاذ   -٢٨٤
 .الترتيبات الالزمة الحتياجات الطوارئ

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

 إىل املناطق اخلطرة وغري                                                         يتعني على احملكمة أن توفر تدريبا خاص ا للموظفني الذين يسافرون: التدريب  -٢٨٥
 .املأمونة

التلقيحات (تقوم احلاجة إىل أموال لتوفري املتطلبات الطبية للمسافرين : خدمات التعاقد اخلارجي  -٢٨٦
 )وجمموعات اللوازم الطبية اخل

 املبلغ املطلوب ضروري لتمويل تغطية اإلخالء الطيب للموظفني املسافرين: اخلدمات التعاقدية األخرى  -٢٨٧
 .إىل املناطق اخلطرة وغري املأمونة

 قسم امليزانية واملراقبة: ٣٢٣٠الربنامج الفرعي   )ج(

  مقدمة

وتنتقل املراقبة إىل . مت إاء قسم امليزانية واملراقبة وبدال من هذا القسم سيتم إدماج امليزانية يف قسم املالية  -٢٨٨
 .مكتب املراقب يف إطار مكتب املسجل

 قسم امليزانية واملالية: ٣٢٤٠عي الربنامج الفر  )د(

  مقدمة

املهام الرئيسية لقسم امليزانية واملالية هي يف إعداد امليزانية وإنتاج البيانات املالية للمحكمة وكذلك   -٢٨٩
الصندوق االستئماين للضحايا وتقرير االشتراكات ووضع توقعات للتدفقات املالية وكشف املرتبات والنفقات 

  .ا يف ذلك استثمارات فوائض األموال وإعداد تقارير اإلدارة وتشغيل ومراقبة نظام احملاسبةوإدارة اخلزينة مب
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  االجتاهات والتغريات يف الربنامج الفرعي

 وجيري العمل حاليا لتنفيذه ٢٠٠٥يف ) ERP( ّ                                      مت  تنفيذ جانب من نظام ختطيط موارد املؤسسة   •
  بالكامل؛

 ذلك أنشطة املكاتب امليدانية وهو ما يؤدي إىل ارتفاع العمليات الوفاء مبطالب منظمة متنامية مبا يف  •
  النقدية وتسديد نفقات السفر؛

الرصد الدقيق للتدفق النقدي الناجم عن ارتفاع مستوى العمليات ونفقات احملكمة مع بقاء مستوى   •
  .املسامهات غري املسددة مرتفعا نسبيا

  .استمرار تطوير اهليكل اجلديد للميزانية  •

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٢٩٠

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

  قسم امليزانية واملالية  النمو يف املوارد
  
  
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ١٥  ٨٥,٣  ٦٦٨,٣    ٦٦٨,٣  ٥٨٣    ٥٨٣  موظفو الفئة الفنية

  ٣٧  ١٨٦,١  ٦٨٧,١  ١٦٨,٨  ٥١٨,٣  ٥٠١    ٥٠١  موظفو اخلدمات العامة
  ٢٥  ٢٧١,٤  ١ ٣٥٥,٤  ١٦٨,٨  ١ ١٨٦,٦  ١ ٠٨٤    ١ ٠٨٤  اموع الفرعي، املوظفون

  ١٠٠-  ٧٠,٠-        ٧٠  ٧٠    املساعدة املؤقتة العامة
  ١٠٠-  ٤,٠-        ٤    ٤  اخلرباء االستشاريون

  ١٠٠-  ٧٤,٠-        ٧٤  ٧٠  ٤  رعي، الرتب األخرىاموع الف
  ١٠٠  ٥,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  ٥    ٥  السفر

  ٢  ١,٠  ٦٠,٠    ٦٠,٠  ٥٩    ٥٩  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
  ٠  ٠,٠  ٥٠,٠  ٣٠,٠  ٢٠,٠  ٥٠    ٥٠  نفقات التشغيل العامة

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
  باملوظفني

٥  ٦,٠  ١٢٠,٠  ٣٠,٠  ٩٠,٠  ١١٤    ١١٤  

  ١٦  ٢٠٣,٤  ١ ٤٧٥,٤  ١٩٨,٨  ١ ٢٧٦,٦  ١ ٢٧٢  ٧٠  ١ ٢٠٢  جمموع تكاليف الربنامج الفرعي

  ٢٠٠٦ املقترح لعام كاملال -٢٩١

املالك 
  املقترح

وكيل 
أمني 
  عام

مساعد  
أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  العامة
  الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
  العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ١٧  ١٠  ١٠    ٧    ٢  ٣  ١  ١          األساسية
ـلة           املتصـ

        باحلاالت
                      ٤  ٤  ٤  

ــوع         جمم
      املالك

        ٢١  ١٤  ١٤    ٧    ٢  ٣  ١  ١  

  األهداف

  تقدمي خدمات مالية تتسم بالفعالية والكفاءة للمحكمة؛  •
  داد امليزانية ونظام لتقدمي التقارير؛وضع عملية متكاملة وموحدة إلع  •
بالكامل وإدماجه متاما يف وحدات امليزانية واملشتريات ) ERP(تنفيذ نظام ختطيط موارد املؤسسة   •

  .والسفر يف املوارد البشرية وإدارة األصول



ICC-ASP/4/32 
 

99 

  
  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة

وضع بيانات مالية دقيقة يف الوقت املناسب  •
املايل والقواعد املالية للمحكمة وفقا للنظام 

  ولسياسات احملاسبة

                                      ّ    صدور تقارير املراجعة اخلارجية متضمنة أقل  من  •
توصيات تتعلق باحلسابات /أربع مالحظات

  والبيانات املالية
 يف املائة من الفواتري ومطالبات ٩٠معاجلة  •

   يوما من استالمها ٣٠السفر الواردة يف خالل 
اتري ومطالبات السفر النسبة الفعلية من الفو •

   يوما من استالمها٣٠املعاجلة يف غضون 
 ERPتشغيل نظام ختطيط موارد املؤسسة  •

بالكامل تقدمي مجيع تقارير اإلدارة على أن 
تكون مجيعا بنوعية عالية، وإلغاء النظم املالية 

  املوازية/األخرى

جتهيز مجيع املعامالت املالية والتقارير املالية أو  •
  ERP خالل نظام إصدارها من

  عدد التقارير •

  طول فترة امليزانية •  انتهاء عملية امليزانية يف أربعة أشهر •

  املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني ‘١‘

  املوارد األساسية

  الرتب األخرى-مساعد ميزانية من فئة اخلدمات العامة

  .عدة يف إعداد وثيقة امليزانيةتقوم احلاجة إىل وظيفة ثانية ملساعد امليزانية من أجل املسا  -٢٩٢

  املوارد املتصلة باحلاالت

  الرتب األخرى-من فئة اخلدمات العامة) وحدة التسديدات(مساعد مايل 

 ٢٠٠٦ويف عام . يف الوقت احلاضر تعاجل هذه الوحدة مدفوعات الفواتري املدفوعة املتصلة بالسفر  -٢٩٣
تصلة باحملاكمة االبتدائية مثل النفقات املتصلة مبستشار ستتسع مسؤوليات هذه الوحدة لتشمل املدفوعات امل

ومن املقدر أن يصل عدد املعامالت اليت ستعاجلها الوحدة شهريا إىل . الدفاع والشهود وموظفي املؤمترات اخل
ويوجد يف .  معاملة فإن الوحدة حتتاج إىل ستة موظفني٢٥٠وإذا كان متوسط الشخص هو .  معاملة١٥٠٠

  . أربعة موظفني يف الوحدةالوقت احلاضر

  الرتب األخرى-من فئة اخلدمات العامة) وحدة احلسابات(مساعد مايل 

تتطلب األنشطة امليدانية واملكاتب امليدانية للمحكمة حسابات مصرفية جديدة ومدفوعات عن طريق   -٢٩٤
يات إضافية من وحدة ويتطلب ذلك مسؤول. أطراف أخرى مثل املكاتب امليدانية لألمم املتحدة وما إىل ذلك

احلسابات تشمل توفيق احلسابات املصرفية وتوفيق احلسابات مع املكاتب األخرى ومتابعة سلف السفر وتوفيق 
حسابات السلف واملدفوعات النقدية الصغرية يف امليدان واألموال اخلاصة بنفقات الشهود ومطالبات ضريبة القيمة 

 يف امليدان لتقدميها إىل السلطات احمللية ورصد استالم األموال املضافة على السلع واخلدمات اليت تشترى
الرتب األخرى ملعاجلة هذه املسؤوليات -واملطلوب مساعد مايل إضايف من فئة اخلدمات العامة. ومتابعتها
  .اإلضافية
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  قسم اخلدمات العامة: ٣٢٥٠الربنامج الفرعي   )ه(

  مقدمة

عم اإلداري ملوظفي احملكمة اجلنائية الدولية يف مناطق السفر وإدارة يقدم قسم اخلدمات العامة خدمات الد  -٢٩٥
  .التسهيالت واللوجستيات والنقل وإدارة السجالت وذلك من أجل الوفاء بأنشطة الدعم التشغيلية واألساسية

شطة  سيكون تركيز األنشطة على استمرار تقدمي اخلدمات القائمة مببىن اآلرك، ودعم األن٢٠٠٦ويف عام   -٢٩٦
وسيسعى القسم أيضا إىل حتسني . املخططة للمحكمة واستمرار تقدمي املساعدة لتشغيل املكاتب امليدانية احلالية

  .كفاءة اخلدمات املقدمة إىل موظفي احملكمة من خالل استعراض وحتسني اخلطط واإلجراءات ونظم املعلومات

  االجتاهات والتغيريات يف الربنامج الفرعي

 هو استكمال املشاريع املرتبطة باألماكن احلالية وإقامة ٢٠٠٦ركيز الرئيسي للقسم أثناء عام سيكون الت  -٢٩٧
. الدعم لألنشطة الشاملة وتأكيد عقود اخلدمات األساسية ووضع اخلطط واإلجراءات ألنشطة الدعم املستمرة

  .ناشئة إىل دعم إىل كيان عامل يتمثل يف االنتقال من مرحلة دعم منظمة ٢٠٠٦والتغيري الرئيسي يف األنشطة يف 

 ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٢٩٨

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

   ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

                   قسم اخلدمات العامة  النمو يف املوارد
  
  
  املتصلة  األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  بلغامل  اموع  باحلاالت
  ١١-  ٦٨,١-  ٥٥١,٩    ٥٥١,٩  ٦٢٠    ٦٢٠                    موظفو الفئة الفنية

  ٢٩  ٣٤٤,٥  ١ ٥٣٤,٥  ٩٠,٤  ١ ٤٤٤,١  ١ ١٩٠    ١ ١٩٠                     موظفو اخلدمات العامة
  ١٥  ٢٧٦,٤  ٢ ٠٨٦,٤  ٩٠,٤  ١ ٩٩٦,٠  ١ ٨١٠    ١ ٨١٠                       اموع الفرعي، املوظفون

  ١٠٠-  ١٢,٠-        ١٢    ١٢                       املساعدة املؤقتة العامة
  ٤٦-  ١٨,٣-  ٢١,٧  ٦,٠  ١٥,٧  ٤٠    ٤٠             العمل اإلضايف

  ١٠٠-  ٤,٠-        ٤    ٤                  اخلرباء االستشاريون
  ٦١-  ٣٤,٣-  ٢١,٧  ٦,٠  ١٥,٧  ٥٦    ٥٦                           اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ٢٤٠  ١٢,٠  ١٧,٠  ١٤,٠  ٣,٠  ٥    ٥       السفر
  ٣  ٩,٨  ٣٣١,٨    ٣٣١,٨  ٣٢٢    ٣٢٢                                  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

  ٢٧  ٤٩٧,٦  ٢ ٣٢٥,٦  ٤٣٦,١  ١ ٨٨٩,٥  ١ ٨٢٨  ١١٥  ١ ٧١٣                      نفقات التشغيل العامة
  ٥-  ١٧,٤-  ٣١٥,٦  ١٠٢,٦  ٢١٣,٠  ٣٣٣    ٣٣٣                اللوازم واملواد

  ٧٧-  ٥١٧,٣-  ١٥٠,٧  ٤٠,٠  ١١٠,٧  ٦٦٨    ٦٦٨               األثاث واملعدات
                              اموع الفرعي للتكاليف غـري     

                املتصلة باملوظفني
٠  ١٥,٣-  ٣ ١٤٠,٧  ٥٩٢,٧  ٢ ٥٤٨,٠  ٣ ١٥٦  ١١٥  ٣ ٠٤١  

  ٥  ٢٢٦,٨  ٥ ٢٤٨,٨  ٦٨٩,١  ٤ ٥٥٩,٧  ٥ ٠٢٢  ١١٥  ٤ ٩٠٧              ربنامج الفرعي              جمموع تكاليف ال

  ٢٠٠٦  املالك املقترح من املوظفني لعام -٢٩٩

  املالك املقترح
وكيل 
أمني 
  عام

 مساعد
أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  العامة
  الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
  العامة

الرتب 
  ألخرىا

اموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٣٤  ٢٨  ٢٦  ٢  ٦    ٢  ٣    ١                 األساسية
ــلة             املتصــ

        باحلاالت
                      ٣  ٣  ٣  

  ٣٧  ٣١  ٢٩  ٢  ٦    ٢  ٣    ١                   جمموع املالك
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  األهداف

 تقدمي اخلدمات ألنشطة احملكمة بطريقة تتصف بالسرعة واملوثوقية والفعالية ومراعاة العمالء؛  •
 تنفيذ سياسات وإجراءات واضحة للمساءلة وللتنبؤ باخلدمات املقدمة من القسم؛  •
  .                                تبسيط الدعم املقد م لألنشطة الشاملة  •
 

  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
 ٪على األقل من وقت ٨٠الوفاء بنسبة  •

 :استكمال العمل يف كل جمال
استكمال أعمال االستالم والفحص خالل  §

 .الم البضائع ساعة من است٤٨
على (جتهيز أذون السفر خالل أربعة أيام  §

أساس املواعيد النهائية التفاقات مستوى 
 ).اخلدمة

الرد على االستفسارات املوجهة ملكتب  §
االستعالمات يف وحدة إدارة املرافق يف 

 . ساعة٢٤غضون 
الرد على الطلبات املتصلة باجللسات يف  §

 . ساعة٢٤غضون 
على أساس املواعيد  (تنفيذ املكتب امليداين §

  )  النهائية التفاق مستوى اخلدمة

                                                   النسبة املئوية من وقت استكمال العمل اليت يتم  حتقيقها •

  .النسبة املئوية من نتائج االستقصاء االجيابية •   ٪ من العمالء٨٠رضاء  •
 ٪ أو أقل بني اعتمادات ٥اختالف بنسبة  •

  .قسم اخلدمات العامة والنفقات الفعلية
ملئوية لالختالف بني اعتمادات قسم اخلدمات النسبة ا •

  .العامة والنفقات الفعلية

  املوارد اجلديدة املقترحة ‘١‘

  املوارد األساسية

  الرتب األخرى-مساعدان إلدارة السجالت واألرشيف من فئة اخلدمات العامة

ت واألرشيف، وهذه هناك عدة عوامل ستؤدي إىل زيادة احلاجة إىل مساعدين إضافيني إلدارة السجال  -٣٠٠
  :العوامل تتمثل فيما يلي

وهو ما يؤدي إىل زيادة متطلبات املوارد لتقدمي (                 ّ             زيادة املوظفني يف كل  أقسام احملكمة   •
التدريب وإنشاء وتشكيل املعدات للمستعملني اجلدد وإنشاء مكتب لالستعالمات ودعم 

  ).ئلةأعمال املسح للمستعملني وتشغيل وصيانة نظام الرد على األس
زيادة حجم السجالت واملراسالت الناشئة عن املوظفني اإلضافيني وعن وصول احملاكمات   •

  .إىل مرحلة متقدمة
زيادة عدد االستفسارات املوجهة إىل مكتب االستعالمات واملتعلقة بإدارة السجالت نظرا إىل   •

 يتغري طابع  ومن املرجح أن٢٠٠٦ حبلول عام TRIMأن مجيع املوظفني سيستعملون نظام 
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                                                   اليت يرد  عليها فريق دعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (االستفسارات من األسئلة الفنية 
Getronics .(لتنصب  على إدارة السجالت                      .  

 والذي يتمثل يف دعم مكتب Getronicsسينتقل الدعم احلايل الذي يقدمه فريق مشروع   •
إاء املستعملني /مثل إضافة (٢٠٠٥يف اية االستعالمات واملهام اإلدارية إىل احملكمة 

املغادرين، وإقامة أدوات رقابة أمنية للسيطرة على النفاذ للمستعملني واحلفاظ على /اجلدد
 ).                                                            املواقع واألدوار واموعات ونقل السجالت اليت و ضعت يف املكان اخلطأ اخل

  الرتب األخرى-كاتب خدمات مرافق من فئة اخلدمات العامة

سوف تستدعي الزيادة يف عبء عمل وحدة املرافق نتيجة توسع احملكمة وإنشاء مكتب املساعدة وجود   -٣٠١
كاتب إضايف للمساعدة يف إعداد الطلبات وجتهيز الفواتري وجتهيز ردود مكتب املساعدة بالربيد أو الربيد 

ق وتوزيع املفاتيح من نقطة توزيع اإللكتروين أو اهلاتف وإبقاء البيانات يف نظام معلومات وحدة إدارة املراف
وسيزيد التوسع اإلضايف للمحكمة من . املفاتيح ومراقبة غرف االجتماعات واملساعدة يف األحداث اخلاصة إخل

  .اخلدمات اليومية املقدمة للمحكمة وستقع هذه الوظيفة على هذا املوظف أيضا

  الرتب األخرى-كاتب إمدادات لوجستية من فئة اخلدمات العامة

ويتزايد .                                                                            تستمر املسؤوليات اللوجستية وعبء العمل اللوجسيت يف التوس ع مع اتساع قاعدة العمالء  -٣٠٢
ويستلزم ذلك تنسيق عملياتنا مع املعايري التجارية، مبا يف ذلك .                                         حجم السلع الواردة إىل احملكمة مع توس ع احملكمة

وسوف تشمل املتطلبات . يم وتتبع املمتلكات غري االستهالكيةاحملاسبة املادية لكل املواد الواردة يف نفس يوم التسل
                                                                                   ّ       أيضا معرفة قيمة السلع يف املخازن يف أي وقت؛ وحتديد تكاليف تشغيل املخزن على أساس تكلفة كل  مساحة 

  .رك واحتمال استخدام احملكمة مكانا ثانياللمنصات النقالة؛ وفعالية توزيع اللوازم يف مبىن اآل

  ة باحلاالتاملوارد املتصل

  الرتب األخرى-مساعد إدارة السجالت واألرشيف من فئة اخلدمات العامة

  . أعاله حتت بند املوارد األساسيةأنظر  -٣٠٣

  الرتب األخرى-كاتبان من فئة اخلدمات العامة/سائقان

 مجيع طلبات النقل املقدمة من وحدة الضحايا باستيعاأدت زيادة عبء العمل على النقل نتيجة   -٣٠٤
. وسيساهم السائقون اإلضافيون يف ختفيض العمل اإلضايف. والشهود إىل ضرورة وجود سائقني إضافيني

أي يف املساء (وخدمات النقل اليت تطلبها وحدة الضحايا والشهود تكون عادة خارج ساعات العمل يف احملكمة 
وبسبب طبيعة . ل على أساس التناوب؛ ولذلك فإن السائقني اآلخرين قد يتعني عليهم العم)وعطلة اية األسبوع

وسيتعني على السائقني أيضا املساعدة يف . هذا العمل فإن هذا االحتياج ال ميكن الوفاء باستعمال سيارات األجرة
خمتلف املهام األخرى أثناء األوقات اليت ال يقومون فيها بقيادة سيارات مثل إعداد ترتيبات اإليواء اليت تقوم ا 

أو املهام أو الواجبات األخرى ) التأشريات والسكن إخل( والشهود وغري ذلك من األعمال املكتبية وحدة الضحايا
  .اخلاصة بقلم احملكمة اليت حتتاجها وحدة النقل من أجل االستفادة من الوقت الكامل للسائقني



ICC-ASP/4/32 
 

103 

  املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني ‘٢‘

  املوارد غري املتصلة باحلاالت

هذا التقدير للدعم التشغيلي مطلب جديد ويرجع إىل خطة عقد جلسات احملكمة ابتداء من عام   -٣٠٥
  .                                         واألموال املطلوبة ستسه ل تنظيم اجللسات العامة. ٢٠٠٦

  قسم تكنولوجيات املعلومات واالتصال: ٣٢٦٠الربنامج الفرعي   ) و(

  مقدمة

                                     لومات واالتصال إىل حد  كبري على احتياجات تتوقف كفاءة وفعالية تنفيذ خدمات تكنولوجيات املع  -٣٠٦
والغرض من هذا الربنامج الفرعي هو توفري املالئم من العتاد والربجميات والتطبيقات . األجهزة املنفردة وبراجمها

ويدعم قسم تكنولوجيات . وبيئة االتصال واملعايري ومستويات اخلدمة للوفاء باحتياجات املنظمة احلالية والناشئة
 مستعمل مع احتياج كثري من جماالت الربامج إىل متطلبات خمتلفة وفريدة ٧٠٠ومات واالتصال أكثر من املعل

  .حسب والية كل منها

                                                                                    ومن خالل هذا الربنامج الفرعي تستطيع احملكمة أن تطو ر وتدعم نظم املعلومات وتطبيقاا بطريقة   -٣٠٧
واملشاريع . للعمالء وتوفر خدمات من نوعية عاليةمنسقة وتتحاشى مشاكل التوافق وتكفل الرعاية اجليدة 

األساسية إلدارة احملكمة واحملكمة الرقمية ونظم إدارة الوثائق اإللكترونية والشبكات اخلارجية ونظام ختطيط موارد 
ثل املؤسسة، مقترنة باألدوات الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جماالت التحقيق والقضاء والدفاع مت

العناصر الكربى يف مبادرة مشتركة تغطي احملكمة لتنفيذ حلول إلكترونية للمسامهة يف اخلطة االستراتيجية الشاملة 
  .للمحكمة

  االجتاهات والتغريات يف الربنامج الفرعي

                                                                                       ستتغري نقطة تركيز برنامج تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف املقر  من إقامة البنية التحتية إىل  -٣٠٨
ويشمل ذلك خدمات داخل احملكمة وخدمات . صيانة هذه البنية وأداء األنشطة التشغيلية املطلوبة من العمالء

ويتمثل تغيري كبري يف األنشطة يف تسيري أنشطة املكاتب امليدانية وإقامة وصالت االتصال بني مقر . للعمليات
دمة من ناحية أمن املعلومات وسريتها وسالمتها احملكمة وخمتلف املكاتب امليدانية مع احلفاظ على نوعية اخل

  .وتوفرها
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  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٣٠٩

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

                    وحــدة تكنولوجيــات       قســم   النمو يف املوارد
                  املعلومات واالتصال

  
املتصلة   األساسية  موعا  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ١٧  ١٨٠,٩  ١ ٢٤٦,٩  ٤١٢,٥  ٨٣٤,٤  ١ ٠٦٦    ١ ٠٦٦                    موظفو الفئة الفنية

  ٣٥  ٢٧٧,٠  ١ ٠٧٩,٠  ٣٩١,٨  ٦٨٧,٢  ٨٠٢    ٨٠٢                     موظفو اخلدمات العامة
  ٢٥  ٤٥٧,٩  ٢ ٣٢٥,٩  ٨٠٤,٣  ١ ٥٢١,٦  ١ ٨٦٨    ١ ٨٦٨                       اموع الفرعي، املوظفون

  ١٠٠-  ١٠٠,٠-        ١٠٠    ١٠٠           تة العامة            املساعدة املؤق
  ١٠٠  ٣٢,٥  ٣٢,٥    ٣٢,٥                 لالجتماعات               املساعدة املؤقتة 

  ٧٠-  ١١٥,٠-  ٥٠,٠  ٣٠,٠  ٢٠,٠  ١٦٥  ٥٨  ١٠٧             العمل اإلضايف
  ٦٧-  ١٠٠,٠-  ٥٠,٠    ٥٠,٠  ١٥٠    ١٥٠                  اخلرباء االستشاريون

  ٦٨-  ٢٨٢,٥-  ١٣٢,٥  ٣٠,٠  ١٠٢,٥  ٤١٥  ٥٨  ٣٥٧                           اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ٥٨  ٣١,٠  ٨٤,٠  ٣٤,٠  ٥٠,٠  ٥٣    ٥٣       السفر

ـا فيهـا        ـة مب                                   اخلدمات التعاقدي
         التدريب

٤١-  ٥٩٩,٨-  ٨٦٠,٢    ٨٦٠,٢  ١ ٤٦٠    ١ ٤٦٠  

  ٣١٣  ٣ ٣٣٣,٦  ٤ ٣٩٧,٦  ١ ٩٨٥,٠  ٢ ٤١٢,٦  ١ ٠٦٤    ١ ٠٦٤                      نفقات التشغيل العامة
  ٠    ١٤٠,٠  ١٠٠,٠  ٤٠,٠  ١٤٠    ١٤٠                اللوازم واملواد

  ٥٦-  ٨٨١,٠-  ٧٠٦,٠  ٢٩٦,٠  ٤١٠,٠  ١ ٥٨٧    ١ ٥٨٧               األثاث واملعدات
                              اموع الفرعي للتكاليف غـري     

                املتصلة باملوظفني
٤٤  ١ ٨٨٣,٨  ٦ ١٨٧,٨  ٢ ٤١٥,٠  ٣ ٧٧٢,٨  ٤ ٣٠٤    ٤ ٣٠٤  

  ٣١  ٢ ٠٥٩,٢  ٨ ٦٤٦,٢  ٣ ٢٤٩,٣  ٥ ٣٩٦,٩  ٦ ٥٨٧  ٥٨  ٦ ٥٢٩                            جمموع تكاليف الربنامج الفرعي

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -٣١٠

  املالك املقترح
يل وك

أمني 
  عام

مساع
أمني د 

  عام
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  العامة
  الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
  العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٢٣  ١٤  ١٤    ٩    ٣  ٤  ١  ١          األساسية
ـلة           املتصـ

        باحلاالت
          ١٣  ٩  ٩    ٤      ٢  ٢  

ــوع         جمم
      املالك

        ٣٦  ٢٣  ٢٣    ١٣    ٣  ٦  ٣  ١  

  األهداف

  كفالة أمن نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستقرارها وموثوقيتها؛  •
استعمال ج تنفيذ املشاريع وتطوير التطبيقات اجلديدة والقائمة مع احلفاظ على خمتلف املتطلبات   •

  الوظيفية والتشغيلية للعمالء؛
  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بنوعية عالية مستمرة لدعم برامج احملكمة؛تقدمي خدمات   •
  .االندماج يف اإلطار االستراتيجي باملنظمة  •
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  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة

متوسط (توفر وأداء وسالمة وأمن النظم املستقرة  •
  ) يف املائة٩٩,٢وقت التشغيل 

ظام بدون نفاذ النسبة املئوية ملتوسط وقت تشغيل الن •
  خارجي غري خمطط 

ى ـــمتوسط االستجابة لطلبات احلصول عل •
 يف ٨٠نسبة االمتثال تبلغ ( ساعات ٤: املساعدة

  )املائة

 معدل االستجابة الفعلية •
                                                 النسبة املئوية من عدد البطاقات اليت يتم الرد  عليها  •

  يف حدود النتائج املتوقعة
ع ـــاإلدارة السليمة لتنفيذ ونفقات مشاري •

  تكنولوجيات املعلومات واالتصال
ب ــالنسبة املئوية من املشاريع املستكملة حس •

  التكاليف واملواعيد املخططة 
ات ـــتناسق اإلطار االستراتيجي لتكنولوجي •

  املعلومات واالتصال مع اخلطة االستراتيجية للمنظمة 
ي ــار االستراتيجــموافقة األجهزة على اإلط •

  ومات واالتصاللتكنولوجيات املعل

  املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني ‘١‘

  املوارد األساسية

  الرتب األخرى-مساعد تقين لقاعدة البيانات من فئة اخلدمات العامة

ويدعم قسم . يوجد لدى احملكمة يف الوقت احلاضر موظف خمصص للبنية التحتية لقاعدة بيانات احملكمة  -٣١١
. Oracle وSQLتصال يف الوقت احلاضر عشر قواعد بيانات بنظام ميكروسوفت تكنولوجيات املعلومات واال

ومن اجلوهري . وتتطلب قواعد البيانات هذه سالمة التخطيط والتنظيم والصيانة والتشغيل األمثل والدعم اليومي
مد احملكمة وتعت. وجود خطط وعمليات مراقبة احتياطية كاملة وشاملة مع ارتفاع مستويات اإلتاحة واملوثوقية

اعتمادا كبريا على بنيتها التحتية للمعلومات؛ ومع مستويات قواعد البيانات احلالية فإن وجود موظف واحد ميثل 
وسيصبح حجم العمل خارج نطاق السيطرة عندما تصل . بالفعل خماطرة للمنظمة من ناحية توفر املعلومات

  .لب وظيفة ثانيةولذلك جيري ط. قواعد البيانات إىل مستوياا املخططة

  الرتب األخرى-مساعدان يف تكنولوجيا املعلومات من فئة اخلدمات

واملستوى .  يعمل يف مكتب خدمة تكنولوجيات املعلومات واالتصال حاليا ثالثة موظفني بدوام كامل-٣١٢
راض وجود ومع افت.  من املستعملني٧٥املتبع يف جهات الصناعة هلذا النوع من الدعم هو وضع دعم واحد لكل 

ولكن إذا أخذ .  مستعمل فإن ذلك يعين احلاجة إىل مخسة مساعدين٥٠٠ يبلغمستوى أساسي من املوظفني 
برنامج املتدربني واخلرباء االستشاريني يف االعتبار، فإن تقدير عدد املستعملني الذين يدعمهم النظام بصورة 

دعم احلواسيب احملمولة واملعينات الرقمية مبا يف ذلك ( مستعمل ٦٠٠منتظمة ميكن أن يصل إىل أكثر من 
ويطلب قسم تكنولوجيات املعلومات واالتصال . ، وهو ما يستلزم ستة موظفي دعم)اخل) PDA(الشخصية 

  . موظفا١٢٠ إىل ١أي بنسبة -وظيفتني أساسيتني إضافيتني ليصل عدد أفراد اموعة إىل مخسة موظفني
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  املوارد املتصلة باحلاالت 

  الرتب األخرى-م األنظمة من فئة اخلدمات العامةتقين لدع

. حتميل البيانات خدمة جوهرية للمنظمة/ميثل الربيد اإللكتروين ونشاط الشبكة اخلارجية وطاقة ترتيل  -٣١٣
وستستدعي زيادة املوظفني مزيدا من املوارد على صعيد إدارة النظام مع إضافة مستعملني جدد إىل خمدمات 

                         والنمو  املخطط لشبكة منطقة . ن تكون عملية إرسال الربيد من وإىل املكاتب امليدانية عملية آمنةويتعني أ. احملكمة
وسيكون .  وزيادة مقدار البيانات املخزنة يؤدي إىل زيادة أمهية وتنمية عمليات الدعم االحتياطي(SAN)التخزين 

وير ويدعمها يف الوقت احلاضر موظفان  خمدما تشمل بيئات االختبار والتط٨٠) ٢٠٠٥يف اية (لدى احملكمة 
 CMS وTRIM وSAPوهي (وسيكون لدى احملكمة مخسة تطبيقات خاصة بالبعثات ومتوفرة بدرجة عالية . اثنان

ومع أن القسم قد وضع كل ما ميكن من نظم التكرار والسالمة يف بيئة العمل فإن )  والربيد اإللكتروين ECSو
  . من عدد األشخاص العاملني                         األمر ال يزال يتطلب حد ا أدىن

والعدد املعياري املطلوب من مديري النظام هو شخص واحد خمصص إلدارة نظام الربيد اإللكتروين   -٣١٤
ونظرا ألن املنظمة ستحتاج إىل إدارة نظم إدارة الوثائق ونظم إدارة ).  شخصا٣٥٠إذا كانت املنظمة أكثر من (

  .ثة مديري نظم هلذه املهام فإن األمر يتطلب ثالSAPاحملكمة ونظام 

  الرتب األخرى-تقين دعم اتصاالت من فئة اخلدمات العامة

أحدمها موظف : يوجد يف قسم تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف الوقت احلاضر موظفا اتصاالت  -٣١٥
يف ذلك مبا ( وهو مسؤول عن وضع مجيع حلول االتصاالت يف املقر يف شارع ساتورنوس ٣-اتصاالت برتبة ف

الرتب -ويف املكاتب امليدانية؛ وموظف واحد من فئة اخلدمات العامة) مجيع خدمات اهلواتف الثابتة واملتنقلة
األخرى يساعد يف األعمال من خالل تقدمي الدعم الوثيق ملتطلبات االتصال ألفرقة التحقيق واملوظفني اآلخرين يف 

 دعم االتصاالت املوجود حاليا من أجل مواجهة زيادة وجيري طلب وظيفة إضافية للعمل مع تقين. البعثات
  : وذلك للمساعدة يف املهام التالية) يف املقر وامليدان معا(احتياجات احملكمة من اخلدمات اهلاتفية 

اهلواتف الساتلية واملعدات الطرفية () GMPCS (نشر ودعم معدات األنظمة العاملية لالتصاالت الشخصية املتنقلة
 وهي ضرورة لألشخاص العاملني بصورة متنقلة يف –)  )GPS( معدات النظام العاملي لتحديد املوقعللبيانات و

؛ ونشر ودعم خدمات االتصاالت اآلمنة )احملققون وموظفو األمن وموظفو وحدة الضحايا والشهود(امليدان 
عملية  تواجدا فعليا يف املوقع أثناء ويتطلب هذا العمل .للمكاتب امليدانية) املواصالت الساتلية واخلطوط اهلاتفية(

اإلنشاء؛ ونشر اخلدمات الالسلكية يف امليدان باالقتران مع املنظمات األخرى املرتبطة بالنظام التنسيقي لألمم 
  .UNSECOORD املتحدة

  الرتب األخرى-مساعد تقين لدعم التطبيقات من فئة اخلدمات العامة

ومن .  تطبيقا وما يدعمها من قواعد البيانات١٥تصال حاليا بدعم يقوم قسم تكنولوجيا املعلومات واال -٣١٦
وستؤثر .                 تطبيقا كحد  أدىن٢١املتوقع أن يؤدي الطلب املخطط على التطبيقات إىل زيادة مكتبة التطبيقات إىل 

م اليومي واملهارات املطلوبة لتوفري الدع. هذه الزيادات على موارد املوظفني املطلوبني لتوفري دعم التطبيقات
 وسيكون مطلوبا أن يتحلى هذا املوظف مبجال واسع من ٠موعة واسعة من التطبيقات مهارات عالية ومتنوعة

  .اخلربة واملعرفة لتوفري مستوى الدعم املتوقع منه
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  الرتب األخرى-يف األجهزة السمعية البصرية بقاعة احملكمة من فئة اخلدمات العامة تقين

                                  وجيب أن تكون املعد ات يف هاتني القاعتني . اعتني رقميتني تتسمان بالتقدم التقينأنشأت احملكمة ق -٣١٧
ويوجد يف قسم تكنولوجيات املعلومات . متوفرة على الدوام لكفالة عدم أي تأخري أثناء جلسات احملكمة

ات اخلدمة وللحفاظ على مستوي. واالتصال يف الوقت احلايل مساعد تقين واحد يف األجهزة السمعية البصرية
ألي مشكلة فإن هذه اخلدمة تتطلب وظيفة أخرى لكفالة ) االستجابة الفورية(املطلوبة من شعبة خدمات احملكمة 

وباإلضافة إىل ذلك تعتزم احملكمة تنفيذ خدمة نقل املداوالت . استمرار اخلدمة يف قاعة احملكمة ألي حالة إضافية
ايف ملساعدة التقين املتقدم يف األجهزة السمعية البصرية يف التشغيل وتطلب وظيفة إض. بالفيديو على شبكة احملكمة

  .اليومي هلذه اخلدمات

  املوارد املقترحة اجلديدة من غري املوظفني  ‘٢‘

  املوارد األساسية

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

اعات احملكمة وشعبة احملاكمة التحتية التقنية يف ق تشمل هذه اخلدمات التكاليف السنوية لصيانة البنية -٣١٨
التمهيدية ورسوم ترخيص قواعد بيانات احملكمة وبرجميات احملكمة اإللكترونية املشتراة جتاريا وأدوات حتليل 

ونظم إدارة الوثاق اإللكترونية يف ) ERP (التحقيقات واحملاكمات والنظم اإلدارية لنظام ختطيط موارد املؤسسة
  .احملكمة

  عامةنفقات التشغيل ال

تقوم احلاجة إىل التمويل لتغطية إجيار خطوط انترنت وتشغيل املسح الداخلي للبيانات وختزين الشرائط  -٣١٩
املشفرة خارج املوقع وصيانة البنية التحتية لتخزين البيانات املشفرة وتكاليف االتصال مبا فيها شبكة اهلاتف احمللية 

  .سلكي ثنائي االجتاهوتكاليف اهلواتف املتنقلة ونظم االتصال الال

  املوارد املتصلة باحلاالت 

  السفر

                                                                                     السفر إىل املكاتب امليدانية لصيانة الشبكات وتركيب معد ات االتصال وتسوية املسائل مع املوردين   -٣٢٠
  .احملليني

  نفقات التشغيل العامة

ويؤدي مطلب قيام قسم .                                                                ت طلب املوارد لشراء وصيانة املعدات الالزمة لزيادة النشاط يف كل احلاالت -٣٢١
. تكنولوجيات املعلومات واالتصال بتقدمي خدمات متتثل للمعايري الدنيا لألمن التشغيلي إىل زيادة تكاليف االتصال

وتشمل التكاليف العامة اهلواتف املتنقلة والساتلية وما يتصل ا من نفقات والبنية التحتية السمعية البصرية وإنشاء 
  .قرب منطقة تشغيلية يوجد ا كابل فعلي لربط أفريقيا بأوروباوصالت اتصال عام أل
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  قسم املشتريات: ٣٢٧٠الربنامج الفرعي   )ز(

  مقدمة

  .                                                                         يضطلع قسم املشتريات باملسؤولية عن عملية حيازة وشراء اللوازم واملعد ات واخلدمات  -٣٢٢

  االجتاهات والتغريات يف الربنامج الفرعي

  ).أوغندا، مجهورية الكونغو الدميقراطية والسودان(لنشاط يف املكاتب امليدانية حدثت زيادة كبرية يف ا  -٣٢٣

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٣٢٤

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

              قسم املشتريات  النمو يف املوارد
  
  
املتصلة   األساسية  وعام  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ٦٨-  ١٨٩,٢-  ٨٩,٨    ٨٩,٨  ٢٧٩    ٢٧٩                    موظفو الفئة الفنية

  ٢٢  ٤٦,٩  ٢٥٧,٩  ٣٠,١  ٢٢٧,٨  ٢١١    ٢١١                     موظفو اخلدمات العامة
  ٢٩-  ١٤٢,٣-  ٣٤٧,٧  ٣٠,١  ٣١٧,٦  ٤٩٠    ٤٩٠                       اموع الفرعي، املوظفون

  ١٠٠-  ١٠,٠-        ١٠    ١٠                       املساعدة املؤقتة العامة
  ١٠٠-  ١٠,٠-        ١٠    ١٠                           اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ١٠٠  ٣,٠  ٣,٠    ٣,٠             السفر
  .    ٣,٠    ٣,٠  ٣    ٣                اللوازم واملواد

                               اموع الفرعي للتكاليف غـري      
                املتصلة باملوظفني

١٠٠  ٣,٠  ٦,٠    ٦,٠  ٣    ٣  

  ٣٠-  ١٤٩,٣-  ٣٥٣,٧  ٣٠,١  ٣٢٣,٦  ٥٠٣    ٥٠٣                            جمموع تكاليف الربنامج الفرعي

  ٢٠٠٦ املقترح لعام املالك  -٣٢٥

  املالك املقترح
وكيل 
أمني 
  عام

 مساعد
أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  العامة
  الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
  العامة

الرتب 
  األخرى

اموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٥  ٤  ٣  ١  ١      ١              األساسية
ـلة             املتصـــ

        باحلاالت
                      ١  ١  ١  

  ٦  ٥  ٤  ١  ١      ١                       جمموع املالك

  األهداف
  احلصول على أفضل األسعار للمحكمة؛  •
 .االمتثال للنظام املايل والقواعد املالية  •

  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
جتهيز مجيع طلبات الشراء الداخلية وتقدمي طلبات  •

و العقود املناظرة اخلاصة باملقر الشراء املناظرة أ
  واملكاتب امليدانية

عدم وجود طلبات شراء غري منفذة يف اية السنة  •
  املالية 

تنفيذ أوامر وعقود املشتريات يف حدود امليزانية أو  •
  أقل منها

  النفقات السنوية مقارنة بامليزانية •
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  املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني ‘١‘

  باحلاالتاملوارد املتصلة 

  الرتب األخرى-مساعد إداري من فئة اخلدمات العامة

نظرا يف الزيادة الكبرية يف أنشطة املشتريات للدعم امليداين فإن احلاجة ستقوم إىل مساعد إداري     -٣٢٦
  .إضايف

  قسم العمليات امليدانية: ٣٢٨٠الربنامج الفرعي   )ح(

  مقدمة

. ولية عن مجيع األنشطة امليدانية لشعبة اخلدمات اإلدارية املشتركةيضطلع قسم العمليات امليدانية باملسؤ  -٣٢٧
وباإلضافة إىل ذلك سيعمل القسم بوصفة جهة تنسيق بني الشعبة وكل الشعب األخرى يف قلم احملكمة وكذلك 

. مكاتبهم وسيكون مكتب رئيس القسم يف املقر مع توزيع مديري املكاتب امليدانية على. يف أجهزة احملكمة
سيتم تفويض السلطة اإلدارية من رئيس القسم إىل مديري املكاتب امليدانية للتشجيع على حتقيق الكفاءة و

وينبغي أن يتيح هذا اهليكل تدفقا مستمرا من املعلومات بني املوظفني امليدانيني . والفعالية يف العمليات امليدانية
  .                        ّ           ورئيس القسم وبالتايل يف كل  أحناء احملكمة

   والتغريات يف الربنامج الفرعياالجتاهات

والغرض من هذا القسم هو تسهيل عملية تنسيق مجيع . ٢٠٠٦هذا الربنامج الفرعي جديد يف عام   -٣٢٨
  .الوظائف اإلدارية واللوجستية لكل األنشطة امليدانية

 ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٣٢٩

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

                       قسم العمليات امليدانية  النمو يف املوارد
  
  
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  ١٠٠  ٢٧٨,٧  ٢٧٨,٧  ٢٧٨,٧                      موظفو الفئة الفنية
  ١٠٠  ٩,٦  ٩,٦  ٩,٦                       موظفو اخلدمات العامة

  ١٠٠  ٢٨٨,٣  ٢٨٨,٣  ٢٨٨,٣               عي، املوظفون          اموع الفر
  ١٠٠  ٥,٠  ٥,٠  ٥,٠         السفر

                              اموع الفرعي للتكاليف غـري     
                املتصلة باملوظفني

  ١٠٠  ٥,٠  ٥,٠  ٥,٠  

                            جمموع تكاليف الربنامج الفرعي

  ال ينطبق

  ١٠٠  ٢٩٣,٣  ٢٩٣,٣  ٢٩٣,٣  
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  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -٣٣٠

املالك 
  املقترح

وكيل 
أمني 
  عام

مساعد  
أمني 

  امع
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  العامة
  الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
  العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

                              األساسية
ـلة           املتصـ

        باحلاالت
          ٥  ١    ١  ٤      ٣  ١  

ــوع         جمم
      املالك

          ٥  ١    ١  ٤      ٣  ١  

  األهداف
  تنسيق مجيع جوانب اإلدارة والشؤون اللوجستية فيما يتصل جبميع األنشطة امليدانية؛  •
  أقامة تدفق منظم ومستمر للمعلومات بني املوظفني امليدانني ومكتب القسم يف املقر؛  •
 .إتاحة املعلومات والتقارير جلميع الشعب داخل قلم احملكمة وكذلك خمتلف أجهزة احملكمة  •

  مؤشرات األداء  ائج املتوقعةالنت
± وقت استكمال إنشاء املكتب امليداين يف حدود  •

  ٪ من اتفاق مستوى اخلدمة مع مكتب املدعي العام ١٠
  وقت استكمال التنفيذ •

االتصال املوثوق بني املكاتب امليدانية وشعب قلم  •
  احملكمة وأجهزة احملكمة 

  عدد حوادث فشل االتصال •

 ملقترحة من املوظفنياملوارد اجلديدة ا ‘١‘

 املوارد املتصلة باحلاالت 

  ٣-ثالثة مديري مكاتب ميدانية بدرجة ف

.                                      ّ     وسيوجد مدير واحد للمكاتب امليدانية لكل  حالة. هذه الوظائف مطلوبة لرئاسة املكاتب امليدانية  -٣٣١
وض لكل مدير من مديري وسيف. وسيؤدي شاغلو هذه املراكز الوظائف اإلدارية العامة داخل املكاتب امليدانية

  .                                                                            املكاتب امليدانية سلطة إدارية من رئيس القسم يف املقر  لتسيري األنشطة بكفاءة وفعالية

  الرتب الرئيسية-مدير مكتب ميداين من فئة اخلدمات العامة

ة                                            وسي ؤدي شاغل هذا املركز الوظائف اإلدارية العام. هذه الوظيفة مطلوبة إلدارة مكتب ميداين رابع  -٣٣٢
وسيتم تفويض السلطة اإلدارية ملدير املكتب امليداين من رئيس القسم يف املقر لتسيري . داخل املكتب امليداين 

  .األنشطة امليدانية بكفاءة وفعالية

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني ‘٢‘

 املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر
  . خمتلف املكاتب امليدانيةتطلب موارد لتمويل سفر رئيس القسم إىل  -٣٣٣
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  شعبة خدمات احملكمة:  ٣٣٠٠الربنامج   -٣

  مقدمة

  ٢٠٠٦يبني اجلدول أدناه امليزانية املقترحة لشعبة خدمات احملكمة لعام   -٣٣٤

نفقات عام 
٢٠٠٤   

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

                   شعبة خدمات احملكمة 
  
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  اموع  

  باحلاالت
  اموع

  ٥ ٧١٦,٥  ٣ ٠٤٥,٨  ٢ ٦٧٠,٧  ٤ ٠٤٧  ٩٤٩  ٣ ٠٩٨                    موظفو الفئة الفنية
                     موظفو اخلدمات العامة

بدون 
  ٢ ٤٠٤,٥  ٢ ٠٧٨,٨  ٣٢٥,٧  ١ ٥١٧  ٣٩٠  ١ ١٢٧  تقسيم

  ٨ ١٢١,٠  ٥ ١٢٤,٦  ٢ ٩٩٦,٤  ٥ ٥٦٤  ١ ٣٣٩  ٤ ٢٢٥  ٢ ١٢٢,٧                       اموع الفرعي، املوظفون
  ٣٨٦,٤  ٣٨٦,٤    ٦٠  ٣٠  ٣٠  ٥٣,٠                       املساعدة املؤقتة العامة

  ٢٨٠,٠    ٢٨٠,٠  ٣٠٠    ٣٠٠  ١٥٢,٠                          املساعدة املؤقتة لالجتماعات
  ٣٠,٠  ٣٠,٠    ١٠  ١٠                 العمل اإلضايف

  ٤١,٠  ٣٠,٠  ١١,٠  ٢٦    ٢٦  ٨١,١                  اخلرباء االستشاريون
                            اموع الفرعـي ، الرتـب      

     رى    األخ
٧٣٧,٤  ٤٤٦,٤  ٢٩١,٠  ٣٩٦  ٤٠  ٣٥٦  ٢٨٦,١  

  ٧٠٣,٨  ٦٦١,٠  ٤٢,٨  ١٩٣  ١٢٠  ٧٣  ٧٢,٨         السفــر
                              اخلدمات التعاقدية مبا فيهـا     

         التدريب
١ ٣٤٩,٠  ١ ٠٤١,٠  ٣٠٨,٠  ٥٠٢  ١٦٧  ٣٣٥  ٣٣٣,٥  

  ٣ ٤٩٣,١  ١ ٨٢٩,٥  ١ ٦٦٣,٦  ٢ ٦٤٣  ١ ٣٢٩  ١ ٣١٤  ٦,٤                      نفقات التشغيل العامة
  ١٠٦,٥  ٨٣,٨  ٢٢,٧        ٤,٦                اللوازم واملواد

  ١٣٨,٨  ٥,٢  ١٣٣,٦        ٢٧,٢               األثاث واملعدات
                           اموع الفرعي، التكـاليف    

                   غري املتصلة باملوظفني
٥ ٧٩١,٢  ٣ ٦٢٠,٥  ٢ ١٧٠,٧  ٣ ٣٣٨  ١ ٦١٦  ١ ٧٢٢  ٤٤٤,٥  

  ١٤ ٦٤٩,٦  ٩ ١٩١,٥  ٥ ٤٥٨,١  ٩ ٢٩٨  ٢ ٩٩٥  ٦ ٣٠٣  ٢ ٨٥٣,٣               جمموع الربنامج 

 مكتب الرئيس: ٣٣١٠الربنامج الفرعي   )أ(

  مةمقد

تتوىل شعبة خدمات احملكمة، حتت إشراف مدير الرئيس، املسؤولية عن الدعم التنظيمي جللسات احملكمة   -٣٣٥
                                                                                                  وتأمني تلقي وتسجيل وتوزيع املعلومات؛ وتوفري خدمات الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية الفع الة بكلتا لغيت 

تخدمة يف احملكمة؛ واملسؤولية كذلك عن تشغيل نظام العمل للمحكمة فضال عن اخلدمات باللغات الرمسية املس
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كفء لالحتجاز يشمل استقدام املتهم إىل الهاي واإلفراج املؤقت، والتنسيق مع السلطات ذات العالقة التابعة 
للدولة املضيفة والدولة املتحفظة ودولة التنفيذ، ومسؤولة عن توفري الدعم واحلماية واخلدمات اللوجستية وغريها 

  .اخلدمات املالئمة للضحايا الذين ميثلون أمام احملكمة والشهود وغريهم من األشخاص املعرضني ملخاطرمن 

  االجتاهات والتغريات يف الربنامج الفرعي

                                                                                   ي توقع حدوث زيادة كبرية يف حجم عمل مكتب الرئيس فيما يتصل بأنشطة كل قسم من األقسام بصدد   -٣٣٦
دد املتهمني والضحايا والشهود املوجودين يف الهاي والزيادة احملتملة يف الطلبات اجللسات اليت تعقدها احملكمة وع

على الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية، واألنشطة امليدانية والطلبات املتعلقة باملشورة اإلجرائية املسداة إىل 
  .                                   القضاة وأنشطة الدعم كما حيد دها املسجل

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٣٣٧

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

             مكتب الرئيس  النمو يف املوارد
  
  
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  ٨٧  ١٠٨,٢  ٢٣٣,٢  ٧٦,٣  ١٥٦,٩  ١٢٥    ١٢٥                    موظفو الفئة الفنية
  ٩  ٤,٣  ٥٤,٣    ٥٤,٣  ٥٠    ٥٠               اخلدمات العامة      موظفو 

  ٦٤  ١١٢,٥  ٢٨٧,٥  ٧٦,٣  ٢١١,٢  ١٧٥    ١٧٥                       اموع الفرعي، املوظفون
  ١٠٠-  ٦٠,٠-        ٦٠  ٣٠  ٣٠                       املساعدة املؤقتة العامة

  ١٠٠-  ٦٠,٠-        ٦٠  ٣٠  ٣٠                           اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ٩-  ١,٠-   ١٠,٠    ١٠,٠  ١١    ١١       السفر

         يف غـري                          اموع الفرعي للتكـال   
                املتصلة باملوظفني

٩-  ١,٠-   ١٠,٠    ١٠,٠  ١١    ١١  

  ٢١  ٥١,٥  ٢٩٧,٥  ٧٦,٣  ٢٢١,٢  ٢٤٦  ٣٠  ٢١٦                            جمموع تكاليف الربنامج الفرعي

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -٣٣٨

املالك 
  املقترح

وكيل 
أمني 
  عام

مساعد  
أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٢  ١  ١                ١        األساسية
ـلة           املتصـ

        باحلاالت
              ١        ١    ١  

ــوع         جمم
      املالك

      ٣  ١  ١    ٢    ١        ١  

  األهداف

دمات الترمجة التحريرية والترمجة الفورية ضمان السري السلس للجلسات اليت تعقدها احملكمة لتوفري خ  •
                                                                        املتسمة بعلو  جودا وكفاءا فضال عن املسائل املتعلقة باالحتجاز ومحاية الشهود؛

  ضمان اإلدارة السليمة للشعبة  •
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  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
عدم حدوث أي تأخريات أو انقطاعات يف  •

  كمةإجراءات احملكمة سببها شعبة خدمات احمل
عدد حاالت التأخري واالنقطاع اليت تتسبب فيها  •

  شعبة خدمات احملكمة 
عدم ورود شكاوى هلا ما يربرها من األطراف  •

  الداخليني واخلارجيني تتعلق بعمل الشعبة
  عدد الشكاوي اليت هلا ما يربرها •

  نسبة األهداف اليت تنجزها األقسام  •  الوفاء جبميع أهداف الشعبة  •

 قسم إدارة احملكمة:  ٣٣٢٠لفرعي الربنامج ا )ب(

  مقدمة
وهذا يقتضي . جراءات بشكل سلسيضطلع قسم إدارة احملكمة بتنظيم جلسات احملكمة وضمان سري اإل  -٣٣٩

بالتعاون مع قسم تكنولوجيات املعلومات (توفري قاعات حماكمة جاهزة متاما للعمل من حيث التكنولوجيا 
ويقتضي هذا كذلك توفري الدعم . رية فضال عن املوارد من املوظفني، واخلدمات السمعية البص)واالتصاالت

  .التشغيلي للزيارات املوقعية اليت تنظم وللمحاكمات اليت جتري بعني املكان وعمليات الربط الفيديوي

من ) ١ (١٣كما يضطلع قسم إدارة احملكمة مبسؤولية تلقي وتسجيل املعلومات واإلبالغ ا وفقا للبند   -٣٤٠
                                                                    وهذا يستتبع التنظيم السليم للمعروضات، وتلقي املستندات اليت ت رسل أثناء . واعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتالق

اجللسات، وإعداد وقائع اجللسات، وحتديث اجلدول الزمين املتعلق باجللسات، ونسخ تسجيالت اجللسات، 
فة وفهرسة وتوزيع املستندات املتعلقة وضمان اإلفراج عن السجالت العامة مع احترام متطلبات السرية، وأرش

  .وحيتفظ هذا القسم خبتم احملكمة هو منوط باإلشهاد بصحة املستندات املسجلة واملصنفة. بالقضايا

  االجتاهات والتغريات يف الربنامج الفرعي
 الزيادة من املتوقع أن حتدث زيادة يف عبء العمل راجعة إىل التطورات يف اإلجراءات القضائية من قبيل -٣٤١

يف عدد اجللسات اليت تعقدها احملكمة وامللفات واإلخطارات واملناقشات اليت تدور مع القضاة بشأن املسائل 
  . من الئحة احملكمة، يف مجلة أمور٢٦                                                           اإلجرائية والتطو رات اليت تشهدها اإلدارة اإللكترونية وفقا للبند 

 ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام  -٣٤٢
   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 

  )بآالف اليورو(
    مة             قسم إدارة احملك  النمو يف املوارد

  
  
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ٢٩  ١١٦,٠  ٥١٢,٠  ٢١٦,٠  ٢٩٦,٠  ٣٩٦    ٣٩٦                    موظفو الفئة الفنية

  ٧٧  ٤٩٥,٤  ١ ١٣٨,٤  ١ ٠٨٤,١  ٥٤,٣  ٦٤٣    ٦٤٣     امة                موظفو اخلدمات الع
  ٥٩  ٦١١,٤  ١ ٦٥٠,٤  ١ ٣٠٠,١  ٣٥٠,٣  ١ ٠٣٩    ١ ٠٣٩                       اموع الفرعي، املوظفون

  ٢٠٠  ٢٠,٠  ٣٠,٠  ٣٠,٠    ١٠  ١٠               العمل اإلضايف
  ٢٧٣  ٣٠,٠  ٤١,٠  ٣٠,٠  ١١,٠  ١١    ١١                  اخلرباء االستشاريون

                          اموع الفرعـي، الرتـب     
       األخرى

٢٣٨  ٥٠,٠  ٧١,٠  ٦٠,٠  ١١,٠  ٢١  ١٠  ١١  

  ١٧٦  ١٢٩,٩  ٢٠٣,٩  ١٩٩,٩  ٤,٠  ٧٤  ٧٤         السفر
                              اخلدمات التعاقدية مبا فيهـا     

         التدريب
  ١٠٠-  ١٠٧,٠-        ١٠٧  ١٠٧  

  ١٠٠  ٣٠,٠  ٣٠,٠    ٣٠,٠                            نفقات التشغيل العامة
  ١٠٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠    ١٠٠,٠                     األثاث واملعدات

                          اموع الفرعي للتكـاليف    
                   غري املتصلة باملوظفني

  ٨٤  ١٥٢,٩  ٣٣٣,٩  ١٩٩,٩  ١٣٤,٠  ١٨١  ١٨١  

                        جمموع تكاليف الربنـامج    
        الفرعي

٦٦  ٨١٤,٣  ٢ ٠٥٥,٣  ١ ٥٦٠,٠  ٤٩٥,٣  ١ ٢٤١  ١٩١  ١ ٠٥٠  
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  ٢٠٠٦املالك املقترح من املوظفني لعام  -٣٤٣

املالك 
  املقترح

وكيل 
أمني 
  عام

مساع
د أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

ت اخلدما
  -العامة

  الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٤  ١  ١    ٣    ١  ١    ١          األساسية
          املتصـــلة 

        باحلاالت
            ٢٦  ٢٣  ١٤  ٩  ٣    ١  ٢  

ــوع         جمم
      املالك

        ٣٠  ٢٤  ١٥  ٩  ٦    ٢  ٣    ١  

  األهداف

  ّ                                                   كل  ما يلزم من املعلومات التكنولوجية وغري ذلك من املوارد توفري الدعم للمحاكمات من خالل توافر   •
  يف امليدان ويف املكتب الرئيسي؛

  .                                              تنفيذ نظام معلومات مركزي يلب ي كافة مطالب احملكمة  •

  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
                                       جيب أن تكون قاعات احملكمة الثالث مزو دة بكل  •

  ٢٠٠٦                                   املعد ات وجاهزة للعمل حبلول أواخر عام 
  التنفيذ يف اآلجال احملددة •

                                      املعد ات الالزمة للربط الفيدوي، وأن تكون  •
اإلفادات وغريها من اإلجراءات الواجب أن تتخذ 

  ٢٠٠٦خارج احملكمة جاهزة حبلول أواخر عام 

  التنفيذ يف اآلجال احملددة •

جيب أن يكون نظام إدارة احملكمة اإللكتروين قد  •
  ٢٠٠٦ عام مت تركيبه وعامال حبلول أواخر

  التنفيذ يف اآلجال احملددة •

جيب أن يكون مجيع مستخدمي نظام إدارة  •
احملكمة اإللكتروين عارفني متام املعرفة بتشغيل هذا 

  النظام 

                                          نسبة من يتم  تدريبهم من مستخدمي نظام إدارة  •
  احملكمة اإللكتروين

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني ‘١‘

 التاملوارد املتصلة باحلا

  ٣-منسق قانوين واحد من فئة ف

  ّ                                                                               إن  املنسق القانوين الزم لكي يتوىل تنسيق اجلوانب اإلجرائية لكل حالة مع شعبة خدمات احملكمة  -٣٤٤
 .وشعبة الضحايا والدفاع والدوائر ومكتب املدعي العام

  الرتبة الرئيسية-مساعد أقدم يف اال السمعي البصري من فئة اخلدمات العامة

إن املنسق األقدم يف اال السمعي البصري الزم لكي يتوىل التنسيق واإلشراف على إنتاج التسجيالت   -٣٤٥
 .السمعية البصرية للجلسات ولتنفيذ األوامر اليت تصدر عن دوائر احملكمة فيما يتعلق باجللسات
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  الرتب األخرى-مساعد واحد يف اال السمعي البصري من فئة اخلدمات العامة

سوف يعاون املساعد يف اال السمعي البصري املساعد األقدم يف هذا اال فيما يقوم به من مهام  -٣٤٦
متصلة بإنتاج التسجيالت السمعية البصرية للجلسات وتنفيذ ما يصدر عن دوائر احملكمة من أوامر تتعلق جبلسات 

ية أثناء جلسات احملاكمة ويساعد على صعيد كما أنه سيقوم بتوفري املساعدة التقن. احملاكمة يف الوقت املناسب
 .                                                                 املسائل التقنية يف حالة وجود ربط فيدوي واتصاالت غري تلك اليت تتم  كتابة

  الرتبة الرئيسية-ثالثة مدوين حماضر تابعني للمحكمة من فئة اخلدمات العامة

مان لكل لغة من لغيت تدعو احلاجة لثالثة مدوين حماضر تابعني للمحكمة ألن مدونني منهما سيلز -٣٤٧
                                         وتنص  الئحة احملكمة على ضرورة توفري النس خ اآلين . العمل،  لضرورة تناوما على العمل مرة كل ثالثني دقيقة

           ّ                                                                            للتسجيالت، مث  إن األجدى من حيث التكلفة أن يكون للمحكمة حمرروها اخلاصون ا بدال من تكليف جهات 
ملدونني يف نسخ ما يتم اإلدالء به أثناء جلسات االستماع وأثناء غري وتتمثل واجبات هؤالء ا. خارجية باملهمة

ذلك من املداوالت حسب االقتضاء وذلك وفقا لنظام روما األساسي وللقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 
.                                                                                       ولالئحة احملكمة ؛ ولتوفر ملنسق نس خ التسجيالت األقدم الصيغة النهائية هلذه النسخ يف الوقت املناسب

 .                                                                                  وسيؤدون عند اللزوم واإلمكان مهام أخرى مثل التحرير وقراءة ما ي نسخ لتنقيته من الشوائب

  الرتب األخرى مكلفني بتجيهز النصوص -ثالثة مساعدين من فئة اخلدمات العامة

                                                                                ستتمثل مهمة املساعدين املكلفني بتجهيز النصوص يف مراجعة نسخ التسجيالت اليت ي عد ها مدونو  -٣٤٨
ر التابعون للمحكمة ويف تنقية تلك النسخ من الشوائب وتصحيحها لكي تكون تلك النسخ جاهزة احملاض

                                                            واملساعدون املكلفون بتجهيز النصوص هم، يف الواقع، املكم ل الضروري . بصيغتها النهائية يف الوقت املناسب
 يقومون باستعراض وثائق وسوف. ملدوين احملاضر التابعني للمحكمة إن أريد إنتاج نسخ تسجيالت يف حينها

ومثلما تقدم بيانه أعاله فإن وجود موظفني من هذه الفئة تابعني للمحكمة يكون أمرا . أخرى حبسب اللزوم
  .أجدى من حيث التكلفة

  الرتب األخرى تابع للمحكمة مكلف بالسجالت -مساعد من فئة اخلدمات العامة

بتوخي عمليات املسح (مة بطريقة إلكترونية هذا املنصب ضروري إلدارة وتنظيم ملفات احملك  -٣٤٩
املعلومات ذات الصلة اليت يتضمنها نظام اإلدارة /وإجراءات التسجيل، واستخالص املعلومات واستحضار البيانات

                                                                     ، واحلفاظ على سالمة وأمن وسر ية الوثائق والنصوص القانونية املقد مة يف إطار )اإللكتروين التابع للمحكمة
ا، واالحتفاظ بأرشيف يتضمن سجالت احملكمة، ومواد اإلثبات، واملواد السمعية البصرية، والقيام القضاي/احلاالت

بدور جهة التنسيق بالنسبة لالستفسارات والبحوث والتوضيحات املتعلقة مبلفات القضايا واملواد احملتفظ ا يف 
 .األرشيف

  الرتب األخرى-حاجب من فئة اخلدمات العامة

ة حلاجب يقوم بتحضري قاعات احملكمة قبل بدء جلساا، وبالتأكد من أن كافة األجهزة تدعو احلاج -٣٥٠
تشتغل على النحو السليم، والتصرف على النحو السريع والكفء قصد االستجابة للطلبات الواردة من داخل 

ت يف املكان  أو نسخ كافة الوثائق أو املعروضات واالحتفاظ باملعروضاوتقصيقاعة احملكمة ومن خارجها، 
  .املخصص هلا يف قلم احملكمة
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 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني ‘٢‘

 املوارد األساسية

  نفقات التشغيل العامة

وهذا يعين أنه جيب . يتوىل قسم إدارة احملكمة مسؤولية تبليغ الوثائق وتنفيذ القرارات. تكاليف اإلشعار -٣٥١
باألوامر ) مبا يف ذلك األفراد واحلكومات وأية هيئة أخرى ذات صلة( كيان أن يكون القسم قادرا على إشعار أي

ووفقا لالئحة احملكمة جيب إشعار األشخاص املعنيني عن طريق . احملددة الصادرة عن احملكمة واليت تتطلب اإلنفاذ
رافقه مترجم وهذا يعين أن موظفا تابعا لقسم إدارة احملكمة يقوم بالسفر بصدد كل إشعار ي. خدمة شخصية

 .شفوي ميداين

  األثاث واملعدات

سيلزم التوقيع إلكترونيا على )  من الئحة احملكمة٢٦أي البند (تبعا ملا تقتضيه فكرة احملكمة اإللكترونية   -٣٥٢
واحملكمة حباجة إىل إنفاذ مثل هذا النظام بنفسها ألا ال تستطيع االعتماد كليا على توافر وموثوقية . الوثائق

باإلضافة إىل ذلك فإن إنشاء بنية حتتية للمفتاح العام للمحكمة اجلنائية . ت اخلارجية املقدمة للخدماتاجلها
فإن مت شراؤه من جهات خارجية لزم كل سنة . الدولية سيدعم مجيع ما حتتاجه احملكمة مستقبال لقدراا الوظيفية

يف التكاليف اإلمجالية للملكية مقارنة باملبلغ وهذا من شأنه أن يزيد .                                 أن ي جدد كافة ما يصدر من الشهادات
  .                                   املخص ص إلنشائه بداية يف احملكمة ولصيانته

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

 يف أوغندا ومخسة ٢٠٠٦يغطي املبلغ التقديري عددا من اإلشعارات أقصاه سبعة بالنسبة لعام : اإلشعار  •
  .ميقراطية يف مجهورية الكونغو الد٢٠٠٦إشعارات يف عام 

                                                            جيب كذلك أن ت ؤخذ بعني االعتبار تكاليف السفر فيما يتصل باملؤمترات : املؤمترات املعقودة عن بعد  •
وسوف يتوافر القسم على املؤمترات املعقودة عن بعد يف وقت ).                   سبعة أيام يف املتوس ط(املعقودة عن بعد 

 يقوم به موظف واحد من احملكمة وتشمل التكاليف السفر الذي. مبكر يبدأ خالل مرحلة التحقيق
  .ومساعد يف اال السمعي البصري

                                                                     يلزم أن ت درج يف امليزانية تكاليف السفر ملوظف من قلم احملكمة وموظف واحد من : الزيارات املوقعية  •
 ١٠قوامها (مكتب املدعي العام ومترجم شفوي وتقين يف حالة قيام الدائرة االبتدائية بزيارات موقعية 

  ). يف املتوسطأيام

  قسم االحتجاز:  ٣٣٣٠الربنامج الفرعي  )ج(

  مقدمة

سوف يقوم قسم االحتجاز باالحتفاظ اآلمن واإلنساين الطابع لألشخاص احملتجزين الذين هم حتت  -٣٥٣
                                                                                         سلطة احملكمة وسوف يسهر القسم على رفاه هؤالء األشخاص يف الوقت الذي ينفذ فيه نظاما فع اال لالحتجاز 

  . من الئحة احملكمة٩٠ند وفقا للب



ICC-ASP/4/32 
 

117 

                                                                                      وسوف يعمل القسم جاهدا على أن ي عترف به بوصفه منوذجا للممارسة احلسنة املتمثل يف توفريه مركزا  -٣٥٤
                                                                                                   لالحتجاز حسن التنظيم وي عامل فيه املعتقلون معاملة إنسانية وشريفة طبقا للشرعية وحيث ي عامل احترام الشخص 

 من الئحة احملكمة وسوف يكفل يف مجيع األوقات التقيد ٩١ة وفقا للبند اإلنساين بوصفه قيمة بالغة األمهي
  ).قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء(باملعايري الدولية وبشروط االحتجاز 

   ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام  -٣٥٥

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦زانية املقترحة لعام املي
  )بآالف اليورو(

             قسم االحتجاز  النمو يف املوارد
  
  
  املتصلة  األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  ٢  ٥,٢  ٢٦٩,٢  ٧٦,٣  ١٩٢,٩  ٢٦٤    ٢٦٤                    موظفو الفئة الفنية
  ١٨٩  ٩٤,٧  ١٤٤,٧  ٩٠,٤  ٥٤,٣  ٥٠    ٥٠                     موظفو اخلدمات العامة
  ٣٢  ٩٩,٩  ٤١٣,٩  ١٦٦,٧  ٢٧٤,٢  ٣١٤    ٣١٤    ون                   اموع الفرعي، املوظف

  ١٠٠  ٥٧,٠  ٥٧,٠  ٥٧,٠                               املساعدة املؤقتة العامة
                         اموع الفرعـي، الرتـب    

       األخرى
        ١٠٠  ٥٧,٠  ٥٧,٠  ٥٧,٠  

  ١٠٠  ٩١,٣  ٩١,٣  ٨٨,٥  ٢,٨             السفر
                            اخلدمات التعاقدية مبا فيها    

         التدريب
٦٠  ٣,٠  ٨,٠    ٨,٠  ٥    ٥  

  ٣١  ٤١٣,٩  ١ ٧٢٧,٩  ٩٤,٣  ١ ٦٣٣,٦  ١ ٣١٤    ١ ٣١٤                      نفقات التشغيل العامة
  ١٠٠  ٢٤,٩  ٢٤,٩  ٢,٢  ٢٢,٧                      اللوازم واملواد

  ١٠٠  ٣٣,٦  ٣٣,٦    ٣٣,٦                     األثاث واملعدات
                          اموع الفرعي للتكـاليف    

                   غري املتصلة باملوظفني
٤٣  ٥٦٦,٧  ١ ٨٨٥,٧  ١٨٥,٠  ١ ٧٠٠,٧  ١ ٣١٩    ١ ٣١٩  

                        جمموع تكاليف الربنـامج    
        الفرعي

٤٤  ٧٢٣,٦  ٢ ٣٥٦,٦  ٤٠٨,٧  ١ ٩٤٧,٩  ١ ٦٣٣    ١ ٦٣٣  

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام  -٣٥٦

  املالك املقترح
وكيل 
أمني 
  عام

مساعد  
أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  ملوظفنيا

  ٣  ١  ١    ٢    ١    ١            األساسية
ـلة            املتصــ

        باحلاالت
              ٤  ٣  ٣    ١    ١  

        جممـــوع 
      املالك

          ٧  ٤  ٤    ٣    ٢    ١  

  األهداف

  ؛االحتجازاالحترام التام لسالمة األشخاص احملتجزين عند تنفيذ شروط   •
تجاز وفقا للنظام االحترام الكامل حلقوق األشخاص احملتجزين وضمان رفاههم يف ظل أوضاع االح  •

األساسي للمحكمة ولالئحة احملكمة والئحة قلم احملكمة وقواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة 
  .السجناء
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  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
 حسن التنظيم يشعر فيه لالحتجازإجياد مكان  •

  اص احملتجزون مجاعيا باألمان من األذى٠األشخ
ادث اليت تنطوي على إصابات أن يكون عدد احلو •

                       يف املائة من متوس ط عدد ١٠خطرية يقل عن 
  ïاحملتجزين

                               خلو  مركز االحتجاز من حوادث هروب  •
  األشخاص احملتجزين

  انعدام حاالت اهلروب •

 يف املائة من املوظفني يكونون مدربني على كافة ٩٠ •
  نواحي إدارة األشخاص احملتجزين يف سياق دويل

  ملدربنينسبة املوظفني ا •

إجيابية مجيع التقارير الواردة من جلنة الصليب األمحر  •
  الدولية بشأن مجيع جوانب إدارة األشخاص احملتجزين

  نسبة االستعراضات اإلجيابية •

 يف املائة من الشكاوي اليت يتقدم ا ١٠٠ •
األشخاص احملتجزون عن طريق اإلجراءات الرمسية 

 بتسلمها خطيا املتعلقة بتقدمي الشكاوي يتم اإلبالغ
  يف غضون ثالثة أيام

نسبة الشكاوي اليت يتم اإلعالم بتسلمها يف األجل  •
      احملد د

  نسبة الشكاوي اليت هلا ما يربرها •                                        يف املائة من الشكاوي ت عترب هلا ما يربرها ١٠أقل من  •

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني ‘١‘

 املوارد املتصلة باحلاالت

  الرتب األخرى-دمات العامةممرضة من فئة اخل

وستتمثل مهمة شاغلة هذه الوظيفة يف . من الئحة احملكمة) ٤ (١٠٣هذا البند مطلوب وفقا للبند  -٣٥٧
                           وسوف ي طلب منها بوجه خاص أن . القيام، حتت إشراف املوظف الطيب، بالسهر على عافية األشخاص احملتجزين

الالزمة للحصول على التشخيص املالئم ويف املناولة السليمة تساعد املوظف الطيب يف االضطالع باإلجراءات 
للتجهيزات، واالضطالع بأساليب وإجراءات متريض متنوعة وفقا للتعليمات الصادرة عن املوظف الطيب مساعدة 

ى املريض على استعادة صحته بسرعة، وتقدمي تقارير دقيقة ومعاجلة البيانات املتعلقة بالعمل املنجز، واإلشراف عل
  .                                                        اللوازم الضرورية واملتاحة، وأداء أية مهام أخرى ت سند إليها

  الرتب األخرى-مساعدان لغويان اثنان من فئة اخلدمات العامة

وتشمل املهام املنوطة . هاتان الوظيفتان الزمتان لتوفري الدعم اللغوي الذي يكفل كفاءة عمل الوحدة -٣٥٨
زين وتفسري املراسالت والوثائق والطلبات املقدمة من األشخاص                                   ترمجة الوثائق املقد مة من األشخاص احملتج

احملتجزين إىل أجهزة احملكمة، ومساعدة كبري موظفي االحتجاز أو املوظفني على التخاطب بينهم وبني األشخاص 
 .احملتجزين

                                                   
                                  ولذلك فإن املبلغ الكم ي املذكور أعاله .  عدد األشخاص احملتجزين أرقاما بسيطة٢٠٠٦من املتوقع أن ال يتجاوز يف عام   *

  .                                          ون قيمة مشو هة بسبب صغر حجم اموعة املستهدفةقد يك
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  املساعدة املؤقتة العامة

 أساس أا حاجة تنشأ حبسب احلاالت أو خدمات التحليل النفساين على/                         ست عامل اخلدمات النفسانية و -٣٥٩
                                                     وجرى األخذ مبعد ل معني حيث ي فترض أن األشخاص احملتجزين ليسوا . وتقتضيها عافية األشخاص احملتجزين

 .مجيعهم حباجة إىل هذه اخلدمات

ي مركز  احمللي سيلزم أن تتوفر ملوظفباالحتجازومت تبين االفتراض بأن املساعدة املؤقتة العامة املتعلقة  -٣٦٠
 .االحتجاز يف امليدان

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني ‘٢‘

 املوارد األساسية

  نفقات التشغيل العامة

                           وي فترض أن تدعو احلاجة إىل ما . سيتعني استئجار زنزانات ريثما يتم تشييد مركز االحتجاز الدائم -٣٦١
 .٢٠٠٦ زنزانة يف عام ١٢جمموعه 

  اللوازم واملواد

 .سريتدي موظفو احلراسة أزياء للمحكمة اجلنائية الدولية: األزياء -٣٦٢

  األثاث واملعدات

                                                                                يلزم معد ات لالتصال بشرطة النقل اليت ستتوىل نقل األشخاص احملتجزين وهم يف طريقهم من مركز  -٣٦٣
 .االحتجاز إىل مقر احملكمة واالتصال كذلك باخلدمات األمنية يف مقر احملكمة

 .كذلك للربط الفيدوي بني مركز االحتجاز واحملكمةوتلزم  -٣٦٤

 املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

ويلزم ختصيص أموال .                                                                 تكاليف نقل األشخاص املتهمني واحلر اس يف امليدان ومن امليدان إىل مقر  احملكمة  •
  .هلذا الغرض يف حالة عجز البلد الذي ينتمي إليه احملتجز عن الوفاء بالتكاليف الالزمة

أو لتدريب املوظفني املسؤولني /تكاليف سفر املوظفني إىل مركز االحتجاز لرصد ظروف االحتجاز و  •
 .عن االحتجاز

  نفقات التشغيل العامة

يلزم ختصيص أموال ملراكز االحتجاز امليدانية تفي بتكاليف املالبس واألغطية واألغذية واألدوية وما إىل  -٣٦٥
باإلضافة إىل ذلك يلزم رصد . وظفني الذين يعينون حمليا واملسؤولني عن االحتجازذلك اخلاصة باحملتجزين وبامل

 .                                                      أموال للمعد ات من قبيل اهلواتف واحلواسيب احملمولة والطابعات
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 قسم الترمجة الفورية والتحريرية التابع للمحكمة   :٣٣٤٠الربنامج الفرعي  )د(

  مقدمة

  :لتابع للمحكمة منوط بالوالية التاليةإن قسم الترمجة الفورية والتحريرية ا  -٣٦٦

جللسات احملكمة؛ أنشطة احملكمة؛ ) ترمجة حتريرية وترمجة فورية(توفري اخلدمات اللغوية   •
شعبة خدمات احملكمة وشعبة الضحايا (البعثات امليدانية اليت  يضطلع ا قلم احملكمة 

ملشورة القانونية؛ قسم اخلدمات هيئة الرئاسة؛ ديوان قلم احملكمة؛ قسم ا/الدوائر)/والدفاع
  .األمنية؛ شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة؛ قسم اإلعالم والوثائق

ضمان اإلطالع الكايف بالنسبة للمنتفعني ذه اخلدمات على إجراءات وأنواع اللغة واخلدمات   •
 .اليت توفر مع االحتفاظ بسجالت مفصلة جلميع األعمال املنجزة

  ت يف الربنامج الفرعياالجتاهات والتغريا

حالة مجهورية الكونغو (الزيادة اهلائلة يف عبء عمل القسم بالنظر إىل انعقاد جلسات االستماع األوىل   •
  ؛)قضية أوغندا(وإيداع أوىل امللفات ) الدميقراطية

من قبيل : ريةالزيادات اهلائلة يف تواتر ومدة أنشطة احملكمة اليت تستدعي الترمجة الفورية والترمجة التحري  •
  احللقات الدراسية واحملاضرات واإلحاطات اإلعالمية وحصص التدريب والزيارات الرمسية؛

                                                                           أو نشاط يتم إعداد الترمجة املتعلقة به ت قد ر تكلفته وي قدر كم ه توخ يا لنظرة عامة /وكل إيداع مللف و  •
 .أحسن

  ٢٠٠٦مليزانية املقترحة لعام   -٣٦٧

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

ــم الترمجــة الفوريــة   النمو يف املوارد                          قس
                        تحريرية التابع للمحكمة   وال
  

  املتصلة  األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  ٣٩  ١ ١١٨,٠  ٣ ٩٩٦,٠  ٢ ٤٨٩,٠  ١ ٥٠٧,٠  ٢ ٨٧٨  ٩٤٩  ١ ٩٢٩                    موظفو الفئة الفنية
  ٩٣  ٩٣,١  ١٩٣,١  ٨٤,٦  ١٠٨,٥  ١٠٠    ١٠٠                     موظفو اخلدمات العامة

  ٤١  ١ ٢١١,١  ٤ ١٨٩,١  ٢ ٥٧٣,٦  ١ ٦١٥,٥  ٢ ٩٧٨  ٩٤٩  ٢ ٠٢٩                       اموع الفرعي، املوظفون
  ١٠٠  ٢٥٥,٠  ٢٥٥,٠  ٢٥٥,٠                               املساعدة املؤقتة العامة

  ٧-  ٢٠,٠-  ٢٨٠,٠    ٢٨٠,٠  ٣٠٠    ٣٠٠           لالجتماعات               املساعدة املؤقتة 
  ١٠٠-  ١٥,٠-        ١٥    ١٥                  اخلرباء االستشاريون

                          اموع الفرعـي، الرتـب     
       األخرى

٧٠  ٢٢٠,٠  ٥٣٥,٠  ٢٥٥,٠  ٢٨٠,٠  ٣١٥    ٣١٥  

  ٥٩٢  ٧٧,٠  ٩٠,٠  ٨٠,٠  ١٠,٠  ١٣  ٤  ٩       السفر
ـا                                    اخلدمات التعاقدية مبا فيه

         التدريب
٢٦٧  ٩٦٠,٠  ١ ٣٢٠,٠  ١ ٠٢٠,٠  ٣٠٠,٠  ٣٦٠  ٦٠  ٣٠٠  

                               اموع الفرعي للتكاليف غـري    
                املتصلة باملوظفني

٢٧٨  ١ ٠٣٧,٠  ١ ٤١٠,٠  ١ ١٠٠,٠  ٣١٠,٠  ٣٧٣  ٦٤  ٣٠٩  

                          جممـوع تكــاليف الربنــامج  
        الفرعي

٦٧  ٢ ٤٦٨,١  ٦ ١٣٤,١  ٣ ٩٢٨,٦  ٢ ٢٠٥,٥  ٣ ٦٦٦  ١ ٠١٣  ٢ ٦٥٣  
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  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -٣٦٨

  املالك املقترح
وكيل 
أمني 
  عام

مساع
د أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

موع جم
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ١٧  ٢  ٢    ١٥    ١  ٨  ٥  ١          األساسية
           املتصــــلة 

        باحلاالت
          ٣٧  ٥  ٥    ٣٢  ٤  ٨  ١٤  ٦  

  ٥٤  ٧  ٧    ٤٧  ٤  ٩  ٢٢  ١١  ١                   جمموع املالك

  األهداف

فالة احملاكمات العادلة والفعالة بفضل الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية الدقيقتني من اللغات اليت ك  •
الضحايا وإىل هذه اللغات وسري أعمال احملكمة على النحو الكفء باللغتني /الشهود/ينطق ا املتهمون

  ؛واإلنكليزيةالفرنسية 
فري خدمات الترمجة الفورية والترمجة التحريرية ضمان سري أنشطة احملكمة على النحو الكفء بتو  •

  .واإلنكليزيةباللغتني الفرنسية 
  

  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
توفري الترمجة الشفوية اآلنية الدقيقة من اللغات  •

اليت تنطق ا اموعات اإلثنية إىل اللغتني الفرنسية 
 ومن هاتني اللغتني إىل تلك اللغات واإلنكليزية

  انب الترمجة الدقيقة لوثائق احملكمة جب

ال نزاع له ما يربره يف دقة الترمجتني الفورية  •
 والتحريرية

ال تأخري يف إجراءات احملكمة راجع إىل االفتقار إىل  •
  القدرة على الترمجة الفورية والترمجة التحريرية

 يف املائة من الدقة ٩٠ يف املائة إىل ٨٥حتقيق من  •
ستخدمني فهما يكون مستواه ضمانا لفهم كافة امل

               من حسن إىل جي د

                                             عدد القضايا املتصلة باللغات اليت ت ثار أثناء سري  •
  اإلجراءات القانونية

 يف املائة أو أكثر من الترمجات ذات ٩٠إجناز  •
  األولوية املطلوبة يف غضون اآلجال املتفاوض عليها

                                          نسبة ما ي نجز يف اآلجال احملد دة من الترمجات ذات  •
  ويةاألول

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني  ‘١‘

 املوارد املتصلة باحلاالت

  ٤-                              حمر ران باللغة الفرنسية من فئة ف/مراجعان

                                                                                             إن املبلغ املقيد االستعمال من املواد اليت يتم  تنقيحها أو مراجعتها يتطلب احلضور بقسم الترمجة الشفوية   -٣٦٩
راجعني إضافيني اثنني متفرعني نظرا ألن املراجع الرئيسي باللغة الفرنسية والترمجة التحريرية التابع للمحكمة مل

يغدو منهمكا بصورة مطردة يف أداء الواجبات اإلدارية املنوطة برئيس قسم الترمجة علما بأن عبء العمل يقتضي 
  .لنهائيني باملائة من الوقت الفعلي لتحديد األولويات والتوزيع واالتصاالت مع املستخدمني ا٥٠تكريس 
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 ٤-حمرر باللغة اإلنكليزية من فئة ف/مراجع

                                                                                        هناك مقدار ال ي ستهان به من املواد  املتصلة جبمهورية الكونغو الدميقراطية سيكون باللغة الفرنسية   -٣٧٠
 واملترمجون واملراجعون احلاليون باللغة. وسيتطلب الترمجة الداخلية باللغة اإلنكليزية واملراجعة إىل هذه اللغة

 مجيعهم يعملون أيضا كمترمجني شفويني وهذا ترتيب ميثل استراتيجية اقتضتها املراحل األولية اإلنكليزية
                                    املعني ن قل بوصفه منس قا لشؤون املترمجني ٤-                                احملر ر باللغة اإلنكليزية من الفئة ف/للمحكمة على حني أن املراجع

حمررا /ية والترمجة التحريرية التابع للمحكمة مراجعاوتتطلب خدمات قسم الترمجة الشفو. الشفويني امليدانيني
 .                                                               واحدا على األقل باللغة اإلنكليزية متفرغا دون أن ت ناط به مهام أخرى

  ٣-مترمجان باللغة الفرنسية من الفئة ف

                                                                                        تدعو احلاجة إىل هذين املترمجني لتنمية قدرة الفرقة بالنسبة لوحدة الترمجة الفرنسية ليتيس ر إعداد   -٣٧١
                ّ   أو املتضمنة يف ملف ات /                                                               ّ               لترمجات باللغة الفرنسية يف موعدها فيما يتصل حبالة أوغندا حيث إن كل  املواد املقد مة وا

 .هي باللغة اإلنكليزية

  ٣-مترجم باللغة اإلنكليزية من الفئة ف

         س ر إعداد تدعو احلاجة إىل هذا املترجم لتنمية قدرة الفرقة بالنسبة لوحدة الترمجة اإلنكليزية ليتي  -٣٧٢
                                                                                                    الترمجات باللغة اإلنكليزية يف موعدها فيما يت صل حبالة مجهورية الكونغو الدميقراطية حيث إن معظم املواد املقد مة 

ويعمل املترمجون واملراجعون باللغة اإلنكليزية حاليا .                                               هي باللغة الفرنسية وت ضم ن يف امللفات بكلتا اللغتني
العربية (جة إىل املزيد من املترمجني باللغة اإلنكليزية الناطقني بلغات أخرى بوصفهم مترمجني شفويني وتدعو احلا

 ).والروسية والصينية

  ٣-مترمجان شفويان تابعان للمحكمة من اللغة الفرنسية إىل اللغة اإلنكليزية من الفئة ف

 من املوارد الترمجية مع بداية النظر يف حالة مجهورية الكونغو الدميقراطية، ستدعو احلاجة إىل املزيد  -٣٧٣
                                         ً              ووجود مترمجني شفويني اثنني يشكل حد ا أدىن مطلقا  لتحقق اإلضافة . اإلضافية لضمان حماكمتني إجراء بالتوازي

 .إىل موارد القسم احلالية

  الرتب األخرى-مساعدان إداريان من فئة اخلدمات العامة

ضمان االتساق يف ) ١: (الفرنسية إىل القيام مبا يلي                                                سي دعى املساعدان على تدبري الوثائق الناطقان باللغة   -٣٧٤
                                             ضمان خلو  الصيغ النهائية للترمجات الفرنسية اليت ) ٣(احلفاظ على كفاءة سري العمل بالقسم؛ ) ٢(املصطلحات؛ 

 .ستتضمنها امللفات من كل العيوب

  الرتب األخرى-ثالثة مساعدين ميدانيني من فئة اخلدمات العامة

 ومن هذه اللغات إىل حملية والترمجة الشفوية من حني آلخر من اللغة اإلنكليزية إىل لغات توفري الدعم  -٣٧٥
 .وجيب أن يكون املترجم الشفوي امليداين مترمجا معتمدا. اللغة اإلنكليزية
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  املساعدة املؤقتة العامة

ات األخرى ميكن أو حمررين إضافيني جييدون اللغات احملكمة فضال عن اللغ/يلزم وجود مراجعني و  -٣٧٦
وسيتعني استقدام . استقدامهم على أساس قصري األجل ملراجعة املواد والوثائق السرية فيما يتصل حبالة بعينها

                                                                                                  مراجعني باللغات اليت تنطق ا جمموعات إثنية معي نة من أجل وضع الصيغ النهائية بلغات هذه اإلثنيات للوثائق 
 .كما أن الترمجات اليت يتطلبها عمل الدفاع ستتم داخليا. والشهودالرمسية املتعلقة باملتهمني والضحايا 

 املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني  ‘٢‘

 املوارد غري املتصلة باحلاالت

  السفر

  . يلزم توفري أموال للسفر لغرض البحث عن مترمجني شفويني ميدانيني حتضريا للعمليات امليدانية  -٣٧٧

 ا فيها التدريباخلدمات التعاقدية مب

  :تلزم أموال لألغراض التالية  -٣٧٨

  .تدريب ذو صلة باملهارات اللغوية يوفر للمترمجني الشفويني امليدانيني وملوظفي احملكمة: التدريب  •
 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات سيتعني ترمجة ٤٠وفقا للقاعدة : الترمجة اخلارجية  •

ايا األساسية املطروحة على احملكمة إىل مجيع اللغات الرمسية القرارات املتعلقة بتسوية القض
عالوة على ذلك وفيما خيص اللغات اليت تنطق ا جمموعات إثنية معينة واللغات . للمحكمة
باإلضافة إىل ذلك .                                        سيتعي ن توظيف مترمجني شفويني لغرض احملاكماتاالستعمالالنادرة 

 .رمجني لغرض الدفاعسيلزم االستعانة مبترمجني مستقلني ومت

 وحدة الضحايا والشهود:  ٣٣٥٠الربنامج الفرعي   )ه(

  مقدمة

تعمل وحدة الضحايا والشهود على النهوض باألهداف االستراتيجية للمحكمة املتمثلة يف التحقيق   -٣٧٩
فره من واملقاضاة وإجراء حماكمات عادلة عن طريق تسهيل تفاعل الضحايا والشهود مع احملكمة من خالل ما تو

 .دعم ومحاية وخدمات تشغيلية ولوجستية يف مجيع مراحل اإلجراءات القانونية

أو املشاركة يف اإلجراءات القانونية /                          ّ                          إن وحدة الضحايا والشهود متك ن هؤالء من اإلدالء بشهادام و  -٣٨٠
  :                                    وحتد  مما ميكن أن يلحق م من ضرر عن طريق

منية وإسداء املشورة وغريها من ضروب املساعدة توفري إجراءات احلماية والترتيبات األ  •
املالئمة للشهود والضحايا الذين ميثلون أمام احملكمة وغريهم من األشخاص املعرضني ملخاطر 

   من نظام روما األساسي؛٤٣بسبب اإلدالء بشهادة وذلك وفقا للمادة 
 البدنية والنفسية وكرامتهم اختاذ اإلجراءات املالئمة حلماية سالمة الضحايا والشهود وعافيتهم  •

   من نظام روما األساسي؛٦٨وخصوصيام، وذلك وفقا للمادة 



ICC-ASP/4/32 
 

124 

إسداء املشورة للمدعي العام وللمحكمة بشأن التدابري احلمائية املالئمة والترتيبات األمنية   •
 . من نظام روما األساسي٦٨وتقدمي املشورة واملساعدة وفقا للمادة 

  ٢٠٠٦لعام امليزانية املقترحة   -٣٨١

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

                      وحدة الضحايا والشهود  النمو يف املوارد
  
  
  املتصلة  األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ٨٤  ٣٢٢,١  ٧٠٦,١  ١٨٨,٢  ٥١٧,٩  ٣٨٤    ٣٨٤                    موظفو الفئة الفنية

  ٣٠  ٢٠٠,٠  ٨٧٤,٠  ٨١٩,٧  ٥٤,٣  ٦٧٤  ٣٩٠  ٢٨٤                     موظفو اخلدمات العامة
  ٤٩  ٥٢٢,١  ١ ٥٨٠,١  ١ ٠٠٧,٩  ٥٧٢,٢  ١ ٠٥٨  ٣٩٠  ٦٦٨                       اموع الفرعي، املوظفون

  ١٠٠  ٧٤,٤  ٧٤,٤  ٧٤,٤                               املساعدة املؤقتة العامة
  ١٠٠  ٧٤,٤  ٧٤,٤  ٧٤,٤                                   اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ٢٢٥  ٢١٣,٦  ٣٠٨,٦  ٢٩٢,٦  ١٦,٠  ٩٥  ٤٢  ٥٣       السفر
  ٣٠-  ٩,٠-  ٢١,٠  ٢١,٠    ٣٠    ٣٠                                  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

  ٣١  ٤٠٦,٢  ١ ٧٣٥,٢  ١ ٧٣٥,٢    ١ ٣٢٩  ١ ٣٢٩                        نفقات التشغيل العامة
  ١٠٠  ٨١,٦  ٨١,٦  ٨١,٦                        اللوازم واملواد

  ١٠٠  ٥,٢  ٥,٢  ٥,٢                       األثاث واملعدات
ـ      ري                             اموع الفرعي للتكـاليف غ

                املتصلة باملوظفني
٤٨  ٦٩٧,٦  ٢ ١٥١,٦  ٢ ١٣٥,٦  ١٦,٠  ١ ٤٥٤  ١ ٣٧١  ٨٣  

  ٥٢  ١ ٢٩٤,١  ٣ ٨٠٦,١  ٣ ٢١٧,٩  ٥٨٨,٢  ٢ ٥١٢  ١ ٧٦١  ٧٥١                            جمموع تكاليف الربنامج الفرعي

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام  -٣٨٢

املالك 
  املقترح

  

وكيل 
أمني 
  عام

مساعد  
أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

ع جممو
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٧  ١  ١    ٦    ٢  ٣    ١          األساسية
          املتصـــلة 

        باحلاالت
            ٢٨  ٢٤  ٢٤    ٤    ٢  ٢  

ــوع         جمم
      املالك

        ٣٥  ٢٥  ٢٥    ١٠    ٤  ٥    ١                      

  األهداف

 النحو املالئم بتسهيل ودعم عمل الدوائر ومكتب املدعي العام وقسم القيام يف الوقت املناسب وعلى  •
مشاركة وتعويض الضحايا والدفاع من خالل توفري املشورة والتدريب واحلماية والدعم واخلدمات 

  اللوجستية؛  - التشغيلية
املني مع احملكمة اللوجستية للضحايا والشهود املتع-توفري احلماية املالئمة والدعم واملساعدة التشغيلية  •

  بعد اإلحالة إىل وحدة الضحايا والشهود والتقييم الذي جتريه هذه الوحدة؛
                                                                                النهوض بأفضل املمارسات على صعيد احملكمة بأسرها ب غية زيادة محاية أمن الضحايا والشهود   •

  وعافيتهم البدنية والنفسية وكرامتهم وخصوصيام؛
 .محاية الضحايا والشهوداملسامهة يف بناء القدرات يف ميدان   •
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  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة

 يف املائة من الطلبات ٧٥أن يتم تقييم ما ال يقل عن  •
                                   ويقع الرد  عليها يف غضون أسبوع واحد

  نسبة الطلبات اليت يتم تقييمها يف الوقت املناسب •

أن تقيم كافة الطلبات املتعلقة بالدخول يف برنامج  •
   ساعة٤٨ عليها يف غضون                 احلماية ويتم الرد 

                                                نسبة الطلبات اليت يقع الرد  عليها يف الوقت املناسب •

                                            ضمان فعالي ة اإلجراءات القانونية اليت تضطلع ا  •
احملكمة من خالل جتنب كافة حاالت التأخري يف 

  مثول الشهود أمام احملكمة

نسبة الشهود الذين ميثلون أمام احملكمة وفقا للجدول  •
  الزمين احملدد

سالمة الشهود من الصدمات واألذى اجلسدي  •
  وعدم تعرضهم للقتل نتيجة لعدم كفاية احلماية 

  عدد احلوادث الراجعة لعدم كفاية احلماية  •

 يف املائة من الضحايا والشهود ٧٥ما ال يقل عن  •
الذين توفر هلم خدمات وحدة الضحايا والشهود 

" حسنة جدا"أو " حسنة"                       يقي مون تلك اخلدمات بأا 
  يف استمارة التقييم

  نسبة استمارات التقييم اليت تفي بالعالمات املطلوبة  •

مت التشجيع على استخدام معيار موحد للمحكمة  •
بأسرها بشأن سالمة وعافية الضحايا والشهود 
ِ                                         ور وع ي  هذا املعيار يف إجراءات التشغيل القياسية     

                ّ     ذات العالقة لكل  جهاز

                لكل جهاز يشج ع نسبة إجراءات التشغيل القياسية •
  على أفضل املمارسات

حتلي السلطات احمللية بالقدرة على أداء احلماية  •
            ّ           والدعم احملل يني األساسيني 

  ٢٠٠٦                                   اجلانب الذي ي نفذ من مشروع اخلطة لعام  •

 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني  ‘١‘

 املوارد األساسية

  ٢-موظف محاية مساعد من الفئة ف

                                                   من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، ي قتضى من وحدة ١٧من البند ‘ ١‘) أ (٢بند الفرعيمبقتضى ال  -٣٨٣
                                                                                           الضحايا والشهود أن تتخذ التدابري احلمائية واألمنية املالئمة اخلاص ة بالضحايا والشهود وأن تضع خططا 

ويتوىل . داية نشاط التحقيق الفعليويقوم موظف احلماية املساعد بتنفيذ هذه التدابري يف امليدان قبيل ب. حلمايتهم
شاغل هذه الوظيفة إسداء املشورة والتدريب لفرق التحقيق فيما يتعلق باملمارسات احلسنة ويضع بروتوكوالت 
احلماية فيما يتصل باملساعدة املقدمة للتحقيقات اليت جيريها مكتب املدعي العام خالل املرحلتني التحليلية 

                                                                         ذلك ي قتضى من موظف احلماية املساعد أن ي جري تقييمات للتهديدات اليت يتعرض هلا باإلضافة إىل. والتقييمية
 .فرادى الضحايا واملتهمني ويعمل على إعادة نقلهم داخليا أو خارجيا

 املوارد املتصلة باحلاالت

  ٣-موظفان ميدانيان معنيان بالشهود من الفئة ف/منسقان للعمليات واحلماية امليدانية

 املوظفون بتنسيق ومراقبة كافة أنشطة وحدة الضحايا والشهود واملوظفني يف البلد الذي يشهد سيقوم  -٣٨٤
                                                                                           عملية من العمليات، ويضعون برامج ختص  إعادة توطني الشهود احملليني وبروتوكوالت بصدد احلماية الداخلية 

ية حمليا ويوفرون التدريب وجيرون لألطراف اليت جتري حتقيقات يف امليدان ويساعدون يف توفري القدرة على احلما
تقييمات للتهديدات اليت يتعرض هلا الشهود إلدراجها يف برنامج محاية الشهود التابع للمحكمة اجلنائية الدولية، 
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وينسقون حتركات الشهود يف اإلقليم ويضطلعون باالتصال بالسلطات احمللية على النحو املطلوب ويعملون على 
 .                                                               احمللية ويقيمون روابط معها ب غية املساعدة يف حتديد مهام للدعم واحلمايةالتعرف على اتمعات 

  ٢-موظفان دعم مساعدان من الفئة ف

                                                                                      سي طلب من موظف الدعم املساعد أن يوفر خدمات الدعم واملشورة للضحايا الذين ميثلون أمام احملكمة   -٣٨٥
                                     رق التحقيق بشأن املمارسات احلسنة ويطو ر ويقوم بتطوير شبكة داعمة حملية يف امليدان ويسدي النصح لف

باإلضافة إىل ذلك، . بروتوكوالت الدعم مساعدة منه ملكتب املدعي العام ولعمليات التحقيق اليت جيريها الدفاع
                                                                                         ي قتضى من موظف الدعم املساعد أن ي جري تقييمات لالحتياجات لفرادى الضحايا والشهود وأن حييلهم إىل 

                                                                    كما سي طلب من شاغل هذه الوظيفة أن يوفر موارد إضافية خاصة بالعمليات يف . ماتشبكات التزويد باخلد
 .امليدان

  الرتب األخرى-مساعد ميداين من فئة اخلدمات العامة

                                                                                     سي طلب من املساعد امليداين أن ينس ق كافة أنشطة وحدة الضحايا والشهود يف جمال العمليات ويضطلع   -٣٨٦
. ة لوحدة الضحايا والشهود يف جمال وضع خطط العمليات امليدانية املتعلقة بالشهودبدور اخلبري امليداين بالنسب

ويقوم املساعد امليداين مبهمة االتصال بالسلطات احمللية؛ ويعمل على توفري املعارف املتصلة باتمعات احمللية ويقيم 
                                  ودعم؛ وجيري تقييمات للتهديدات ويعد  معها الروابط ويتابع احلالة االجتماعية السياسية؛ ويضطلع مبهام محاية 

                                                                                                  التقارير بشأن االحتياجات األمنية للشهود، ويرافق الشهود حمليا وأثناء سفرهم إىل اخلارج ويضمن أن ت ؤخذ بعني 
 .                                             ّ                                   االعتبار االحتياجات البدنية والنفسية للشهود وخيط ط هلذه االحتياجات قبيل التنقل وأثناءه

  الرتب األخرى-ماية من فئة اخلدمات العامةمساعدان حمليان للعمليات واحل

يقوم املساعد احمللي للعمليات واحلماية بتنفيذ تدابري احلماية حتت إشراف املنسق امليداين للعمليات   -٣٨٧
واحلماية، ويوفر املساعدة اللوجستية واملتصلة بالعمليات أثناء تنقل الشهود ألغراض التحقيق وإجراء املقابالت أو 

بإفادات ويساعد يف تنفيذ بروتوكوالت احلماية إىل جانب السلطات احمللية، ويساعد يف إنشاء قدرة محائية اإلدالء 
حملية ويقوم بتبصري املوظفني الدوليني بالسياق الثقايف واالجتماعي، ويوفر املساعدة اإلدارية على النحو املطلوب 

 .مبا يف ذلك واجبات السياقة-ويقدم العون اللوجسيت ملوظفي احملكمة اجلنائية الدولية

  الرتب األخرى-مساعد دعم حملي واحد من فئة اخلدمات العامة

                                                                                          سي طلب من مساعد الدعم احمللي أن يتخذ إجراءات الدعم ويقد م الدعم واملساعدة اللوجستية والتنفيذية   -٣٨٨
عد يف تنفيذ بروتوكوالت عند تنقل الشهود ألغراض التحقيقات وإجراء املقابالت أو اإلدالء بشهادات ويسا

الدعم إىل جانب السلطات احمللية ويساعد كذلك خلق قدرة حملية على الدعم ويقوم بتبصري املوظفني الدوليني 
 .                             ّ                            بالسياق الثقايف واالجتماعي ويوف ر اخلدمات اإلدارية حبسب االقتضاء

  املساعدة املؤقتة العامة

موظف / ستة أشهر يسديها منسق ميداين للعمليات واحلمايةتشمل املساعدة املؤقتة العامة خدمات ملدة  -٣٨٩
  .               فيما خيص  السودان) ٣-ف(ميداين معين بالشهود 
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 املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني  ‘٢‘

 املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

  .ة الشهودالسفر املتصل بالعمليات لغرض توفري خدمات محاية ودعم للشهود مبا يف ذلك السفر ملرافق  -٣٩٠

 اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

يلزم توفري التدريب ألغراض محاية الشهود وتقدمي الدعم هلم وتوفري التدريب الذي يراعي متطلبات   -٣٩١
 .اجلنسني

  نفقات التشغيل العامة

يارات لغرض تكاليف التشغيل املتصلة بالشهود واليت تشمل االستئجار املؤقت ملنازل آمنة واستئجار س  -٣٩٢
                                                                                              العمليات احلس اسة والتكاليف املتصلة بالوثائق ونفقات النقل إىل مكان آخر حمليا وإىل اخلارج ونفقات طبية 

 .طارئة ذات صلة بالضحايا والشهود

  اللوازم واملواد

  .                                                              خرائط املساحة الرمسية الرقمية، ومعد ات األمن وجمموعة لوازم ميدانية  -٣٩٣
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  م اإلعالم والوثائققس: ٣٤٠٠الربنامج   -٤

  مقدمة

  .ترد يف اجلدول أدناه امليزانية املقترحة لقسم اإلعالم والوثائق  -٣٩٤
نفقات عام 

٢٠٠٤  
  ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 

  )بآالف اليورو(
                    قسم اإلعالم والوثائق

   
املتصلة   ساسيةاأل  اموع  الشرطية  اجلوهرية  اموع  

  باحلاالت
  اموع

  ٥٨٨,٣    ٥٨٨,٣  ٥٣١    ٥٣١                    موظفو الفئة الفنية
  ٣٨٢,٨  ١٢٤,٨  ٢٥٨,٠  ٢١٠    ٢١٠  بدون تقسيم                     موظفو اخلدمات العامة

  ٩٧١,١  ١٢٤,٨  ٨٤٦,٣  ٧٤١    ٧٤١  ٥٦٤,١                       اموع الفرعي، املوظفون
        ١٥٠    ١٥٠  ١٦١,٤                       املساعدة املؤقتة العامة

        ٧    ٧  ٣٥,٢   ن               اخلرباء االستشاريو
        ١٥٧    ١٥٧  ١٩٦,٦                           اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ٤٧,٥  ٣٠,٠  ١٧,٥  ١٦  ٢  ١٤  ٧٥,٩       السفر
              ٢,٤         الضيافة

  ٣٠٨,٠  ٢١٠,٠  ٩٨,٠  ٢٦٧  ٤٠  ٢٢٧  ٢٩٧,٥                                  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
  ٧,٠    ٧,٠        ١,٤                      نفقات التشغيل العامة

  ٢١٩,٩    ٢١٩,٩  ٢١٦    ٢١٦  ٦٢٠,٧                اللوازم واملواد
              ١٣٩,٥               األثاث واملعدات

                                       اموع الفرعي، التكاليف غري املتصـلة      
         باملوظفني

٥٨٢,٤  ٢٤٠,٠  ٣٤٢,٤  ٤٩٩  ٤٢  ٤٥٧  ١ ١٣٧,٤  

  ١ ٥٥٣,٥  ٣٦٤,٨  ١ ١٨٨,٧  ١ ٣٩٧  ٤٢  ١ ٣٥٥  ١ ٨٩٨,١                     جمموع تكاليف الربنامج

  مكتب الرئيس: ٣٤١٠الربنامج الفرعي   )أ(

  مقدمة

 رئيس قسم اإلعالم والوثائق املسؤولية عن التخطيط وإدارة وتنسيق شؤون املكتبة ومركز يتوىل مكتب  -٣٩٥
ويشرف رئيس هذا القسم . الوثائق ووحدة اإلعالم، وضمان األداء بأعلى مستوياته يف تلبية احتياجات احملكمة

 اللزوم، ويساعده يف ذلك                                                                      على سري عمل كيانني اثنني ويقي م األثر املترتب ويعتمد اإلجراءات التصحيحية عند
  .إداري وهو يقدم تقاريره إىل مسجل احملكمة
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  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٣٩٦

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

                 مكتب الرئيس  النمو يف املوارد
  
  
  املتصلة  يةاألساس  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  صفر  ٠,٥-  ١١٦,٥    ١١٦,٥  ١١٧    ١١٧                    موظفو الفئة الفنية

  ٩  ٤,٣  ٥٤,٣    ٥٤,٣  ٥٠    ٥٠                     موظفو اخلدمات العامة
  ٢  ٣,٨  ١٧٠,٨    ١٧٠,٨  ١٦٧    ١٦٧                       اموع الفرعي، املوظفون

  ٢٠٠  ١٠,٠  ١٥,٠    ١٥,٠  ٥    ٥       السفر
                                     اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة    

         باملوظفني
٢٠٠  ١٠,٠  ١٥,٠    ١٥,٠  ٥    ٥  

  ٨  ١٣,٨  ١٨٥,٨    ١٨٥,٨  ١٧٢    ١٧٢                            جمموع تكاليف الربنامج الفرعي

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -٣٩٧

  املالك املقترح
وكيل 
أمني 
  عام

مساعد  
أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة
  ةالرئيسي

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٢  ١  ١    ١        ١            األساسية
ـلة            املتصــ

        باحلاالت
                            

  ٢  ١  ١    ١        ١                     جمموع املالك

  األهداف

  ؛٢٠٠٦ضمان أن يتمكن هذا القسم من إجناز األهداف احملددة لعام   •
  العام باحملكمة اجلنائية الدولية من خالل خطة إعالمية مشتركة بني األجهزة؛رفع مستوى الوعي   •
خلق الفهم الصحيح للدور الذي تضطلع به احملكمة اجلنائية الدولية وإلمكانياا واستراتيجيتها يف سياق   •

  احلاالت الثالث املطروحة وذلك عن طريق استراتيجية للتوعية مشتركة بني األجهزة؛
  .جهزة احملكمة من احلصول على املوارد اإلعالمية عن طريق املكتبةمتكني أ  •
 

  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
                                      األهداف املنجزة مقابل ما ح د د من األهداف •   يف املائة من األهداف٩٠إجناز ما ال يقل عن  •

أن تنفذ على النحو املخطط له كافة مبادرات  •  ملوافقة نصف الشهرية على خطة االتصال املنسقةا •
نسبة التدابري املتوقعة يف إطار اخلطة نصف الشهرية  •              ّ               االتصال اليت مت ت املوافقة عليها

  اليت نفذت
                                        كافة مبادرات التوعية اليت ن فذت على النحو  •  املوافقة نصف الشهرية على خطة االتصال املنسقة •

نسبة التدابري املتوقعة يف إطار اخلطة نصف الشهرية  •  املخطط له 
  تنفيذها    ّ ليت مت  ا

املوافقة على أغراض واستراتيجية املكتبة وتنفيذ  •  موافقة األجهزة •
  ٢٠٠٦نسبة ما أجنز من أهداف عام  •  ٢٠٠٦خطة العمل لعام 
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  االحتياجات اجلديدة املقترحة من غري املوظفني  ‘١‘

  السفر

                             ة رمسية إىل اخلارج ي توقع أن حتظى                                                             تشمل نفقات السفر رحلة واحدة ملرافقة الرئيس أو املسج ل أثناء بعث  -٣٩٨
                                                                              ّ           باهتمام وسائط اإلعالم وثالث رحالت حلضور حلقات دراسية ومؤمترات أو اجتماعات يتعني أن ميث ل فيها قسم 

  .اإلعالم والوثائق

  املكتبة ومركز الوثائق:   ٣٤٢٠الربنامج الفرعي   )ب(

  مقدمة

 املوارد اإلعالمية القانونية املطبوعة وغري املطبوعة تتمثل أغراض املكتبة يف انتقاء جمموعة عريضة من  -٣٩٩
  .واإللكترونية واحتيازها وإدارا وحفظها وإتاحة الوصول إليها

  االجتاهات والتغريات يف الربنامج الفرعي

وشهدت جمموعة .                                                                    ختطت املكتبة مرحلة اإلنشاء وي توقع منها أن توفر اآلن خدمات كاملة للمحكمة  -٤٠٠
وتقوم املكتبة .  جملد حيتاج الشطر الكبري منها للتصنيف١٠ ٠٠٠ة يف املكتبة زيادة ملحوظة بلغت الكتب املتوفر

  .أيضا باستحداث أدوات لضمان حصول موظفي احملكمة على املوارد اإلعالمية بيسر

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٤٠١

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )ف اليوروبآال(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

                      املكتبة ومركز الوثائق  النمو يف املوارد
  
  املتصلة  األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ٢  ٣,١  ١٦٦,١    ١٦٦,١  ١٦٣    ١٦٣                    موظفو الفئة الفنية

  ٦٩  ٣٤,٤  ٨٤,٤  ٣٠,١  ٥٤,٣  ٥٠    ٥٠                     موظفو اخلدمات العامة
  ١٨  ٣٧,٥  ٢٥٠,٥  ٣٠,١  ٢٢٠,٤  ٢١٣    ٢١٣           ، املوظفون            اموع الفرعي

  ١٠٠  ٢,٥  ٢,٥    ٢,٥             السفر
                              اخلدمات التعاقدية مبا فيهـا     

         التدريب
      ١٠٠  ١٨,٠  ١٨,٠    ١٨,٠  

  ١٠٠  ٧,٠  ٧,٠    ٧,٠                            نفقات التشغيل العامة
  ٢  ٣,٩  ٢١٩,٩    ٢١٩,٩  ٢١٦    ٢١٦                اللوازم واملواد

                          اموع الفرعي للتكـاليف    
        املوظفني           غري املتصلة ب

١٥  ٣١,٤  ٢٤٧,٤    ٢٤٧,٤  ٢١٦    ٢١٦  

                        جمموع تكاليف الربنـامج    
        الفرعي

١٦  ٦٨,٩  ٤٩٧,٩  ٣٠,١  ٤٦٧,٨  ٤٢٩    ٤٢٩  

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -٤٠٢

املالك 
  املقترح

وكيل 
أمني 
  عام

مساعد  
أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٣  ١  ١    ٢    ١  ١              األساسية
ـلة           املتصـ

        باحلاالت
                      ١  ١  ١  

ــوع         جمم
      املالك

            ٤  ٢  ٢    ٢    ١  ١  
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  األهداف

                                                   إتاحة احلصول على املوارد اإلعالمية بصورة ميس رة وسريعة؛  •
خلدمات التدريبية ملوظفي احملكمة يف جمال البحث الفعال عن املعلومات اليت تتضمنها قواعد توفري ا  •

  .البيانات اإللكترونية

  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
تنفيذ مشروع الزيادة يف سهولة احلصول على  •

  املعلومات طبقا ملا هو خمطط له 
  نسبة ما مت تنفيذه من اخلطة •

 املائة من الطلبات على  يف٩٠االستجابة لـ  •
  املعلومات على النحو املرضي

نسبة الردود اإلجيابية استنادا إىل عينة خاصة  •
  باملستخدمني

                                       متوس ط عدد الطلبات الشهرية للشخص الواحد  •
  ٢٠٠٥مقارنة بعددها عام 

متوسط عدد الطلبات الشهرية مقارنة له مبستوى عدد  •
  املوظفني العام للمحكمة اجلنائية الدولية

 باملائة من املوظفني ٣٠                 تطو ع ما ال يقل عن  •
  لتلقي التدريب 

  نسبة املتطوعني من املوظفني الذين تلقوا التدريب  •

 يف املائة على األقل من املوظفني كانوا راضني ٩٠ •
  عن التدريب

   الذين يرون أن التدريب كان مفيدااملشاركنينسبة  •

  املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني  ‘١‘

  ملوارد املتصلة باحلاالتا

  الرتب األخرى-مساعد لشؤون املكتبة من فئة اخلدمات العامة

ما تزايد عبء العمل الناتج عن عمليات التحقيق اجلديدة واإلجراءات القضائية يلزم توظيف شخص   -٤٠٣
 ٤٠٠ملا يزيد على واحد ليساعد يف جمال الفهرسة ملا يرد من املقتنيات وضبطها ووضع أرقام التعريف املتسلسلة 

وحيتاج شاغل هذه الوظيفة ملعرفة كيفية . اشتراك وجتليد املقتنيات واإلشراف على خدمات التوزيع والتوثيق
 OPACاستخدام أرقام التعريف املتسلسلة واقتناء الوثائق وفهرستها وتوزيعها ومناذج التوثيق وكيفية التعامل مع 

وهذه الوظيفة مرتبطة . ويشارك شاغل هذه الوظيفة يف توفري خدمة مرجعية. Sirsiيف سياق نظام املكتبة املتكامل 
                                          ويؤدي هذه املهم ة حاليا شخص يعمل مبوجب اتفاق . يف الوقت الراهن مبهام املكتيب املكلف باخلدمات التقنية

  .قائم على أساس املساعدة املؤقتة العامة

  املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني  ‘٢‘

  د األساسيةاملوار

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

تغطي التكاليف خدمات التوثيق والتجليد وتعزيز سجالت الفهرسة وأدوات الفهرسة اليت حيتاجها   -٤٠٤
  .املوظفني
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  وحدة اإلعالم:  ٣٤٣٠الربنامج الفرعي   )ج(

  مقدمة

عريف بأنشطة احملكمة وتعزيز الفهم هذه الوحدة مسؤولة، من خالل أنشطة اإلعالم والتوعية، عن الت  -٤٠٥
            وت ستخدم هذه . األفضل ملبادئها وإقامة حوار بني هذه املؤسسة واتمعات احمللية اليت تقوم فيها احملكمة بنشاط

الوحدة كأداة ملساعدة احملكمة اجلنائية الدولية يف التماس الدعم والتعاون من الشركاء األساسيني واجلهات املهتمة 
  .ية متكني احملكمة من أداء املهام املنوطة ابعملها بغ

  االجتاهات والتغريات يف الربنامج الفرعي

  :أعيد تسمية الوظائف التالية داخل الوحدة لتعكس على النحو األفضل طبيعتها ومهام شاغلها  -٤٠٦

  أصبح املنسق لشؤون التوعية رئيسا لوحدة اإلعالم ومنسق شؤون التوعية؛  •
  لشؤون التوعية مديرا حملتويات املوقع على الويب؛أصبح املساعد   •
 .أصبح املساعد لشؤون التحرير مساعدا أقدم لشؤون اإلعالم  •

، أخذا بعني االعتبار وثيقة هي حاليا قيد املبدأومت حتديد اخلطوط العريضة املتعلقة بالوظائف، من حيث   -٤٠٧
وهذه الوثيقة اليت تنتظر . قات اخلارجية واإلعالم والتوعيةاإلعداد تتضمن استراتيجية احملكمة بأسرها خاصة بالعال

املوافقة عليها من قبل كبار املسؤولني يف احملكمة يقوم بإعدادها فريق عامل مشترك بني األجهزة يتألف من أعضاء 
طة بقلم ومت يف ذلك السياق توصيف املسؤوليات املنو. تابعني لقلم احملكمة وهليئة الرئاسة ومكتب املدعي العام

وسوف تشارك . وسوف يكون قسم اإلعالم والوثائق مسؤوال عن تنسيق كافة األنشطة املتعلقة بالتوعية. احملكمة
  .الوحدة يف عملية التوعية بصدد احلاالت الثالث

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٤٠٨

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦املقترحة لعام امليزانية 
  )بآالف اليورو(

            وحدة اإلعالم  النمو يف املوارد
  
  املتصلة  األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  ٢٢  ٥٤,٧  ٣٠٥,٧    ٣٠٥,٧  ٢٥١    ٢٥١                    موظفو الفئة الفنية
  ١٢٢  ١٣٤,١  ٢٤٤,١  ٩٤,٧  ١٤٩,٤  ١١٠    ١١٠                     موظفو اخلدمات العامة

  ٥٢  ١٨٨,٨  ٥٤٩,٨  ٩٤,٧  ٤٥٥,١  ٣٦١    ٣٦١                       اموع الفرعي، املوظفون
  ١٠٠-  ١٥٠,٠-        ١٥٠    ١٥٠                       املساعدة املؤقتة العامة
  ١٠٠-  ٧,٠-        ٧    ٧                  اخلرباء االستشاريون
           الرتـب   -               اموع الفرعـي  

       األخرى
١٠٠-  ١٥٧,٠-        ١٥٧    ١٥٧  

  ١٧٣  ١٩,٠  ٣٠,٠  ٣٠,٠    ١١  ٢  ٩       السفر
                                اخلدمات التعاقدية مبـا فيهـا      

         التدريب
٩  ٢٣,٠  ٢٩٠,٠  ٢١٠,٠  ٨٠,٠  ٢٦٧  ٤٠  ٢٢٧  

                التكاليف غري   -             اموع الفرعي 
                املتصلة باملوظفني

١٥  ٤٢,٠  ٣٢٠,٠  ٢٤٠,٠  ٨٠,٠  ٢٧٨  ٤٢  ٢٣٦  

ـاليف الربنـامج                                جمموع تك
        الفرعي

٩  ٧٣,٨  ٨٦٩,٨  ٣٣٤,٧  ٥٣٥,١  ٧٩٦  ٤٢  ٧٥٤  
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  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -٤٠٩

  املالك املقترح
وكيل 
أمني 
  عام

مساع
 أمني د

  عام
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٧  ٣  ٢  ١  ٤    ١  ٣              األساسية
ـلة             املتصـــ

        باحلاالت
                    ١١  ١١  ٨  ٣  

  ١٨  ١٤  ١٠  ٤  ٤    ١  ٣                       جمموع املالك
  األهداف

  مساعدة يف وضع وتنفيذ استراتيجية لإلعالم العام؛  •
  املساعدة يف وضع وتنفيذ استراتيجيات لإلعالم ذات صلة باحلاالت؛  •
  .صقل أدوات اإلعالم  •

  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
                       نسبة التدابري اليت ن فذت •  مجيع التدابري تنفذ كما هو خمطط هلا •
ت اليت تتناول تطور احملكمة اجلنائية تزايد عدد املقاال •

  ٢٠٠٥الدولية مقارنة بعدد مقاالت عام 
 مقابل عددها عام ٢٠٠٦عدد مقاالت عام  •

٢٠٠٥  
عالمية                                           احملافظة على عدد األفراد الذين تتم  إحاطتهم اإل •

  ٢٠٠٥من قبل احملكمة مقارنة بعددهم عام 
 ٢٠٠٦عدد األشخاص الذين متت إحاطتهم عام  •

  ٢٠٠٥م عام مقابل عدده
 باملائة من األشخاص الذين حيضرون ٨٠ما ال يقل عن  •

  االجتماعات يؤكدون بأن معرفتهم قد تعمقت 
نسبة التأكيدات اليت تتضمنها استبيانات التغذية  •

  املرتدة واليت تفيد تزايد املعرفة
تزايد متوسط الزيارات الشهرية الناجحة ملوقع احملكمة  •

  ٢٠٠٥على االنترنت مقارنة بعام 
 مقابل ٢٠٠٦عدد الزيارات الشهرية الناجحة عام  •

  ٢٠٠٥عددها عام 
  نسبة التدابري اليت نفذت •                         ّ     مجيع التدابري تنفذ كما خ ط ط هلا  •

مدى ما حيظى به املوقع على شبكة االنترنت  •
  اجلديد من قبول

                                        موقع على الويب يتضمن آخر املعلومات وميس ر  •
     ّ  وجذ اب

  .               ترنت كما خ طط لهتنفيذ املوقع على شبكة االن •

  االحتياجات اجلديدة املقترحة من املوظفني  ‘١‘

  املوارد األساسية 

  ٣-موظف شؤون الربوتوكول واملؤمترات من فئة ف

وهذه . تشهد احملكمة عددا متزايدا من الزيارات اليت تؤديها شخصيات مرموقة تشمل رؤساء الدول  -٤١٠
وقد أسندت للوحدة مهمة تنظيم املؤمترات . لربوتوكولالزيارات تقتضي وجود شخص متخصص يف مسائل ا

                                                                                         واألنشطة واالجتماعات عالية املستوى واإلحاطات اإلعالمية واجلوالت الدراسية مبقر  احملكمة أو مبواقع أخرى 
  .وهذه وظيفة تؤدى على سبيل التفرغ وينبغي االضطالع ا يف كنف االحترام الكامل لإلجراءات الربوتوكولية
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                             ّ                                                          تقوم احملكمة اجلنائية الدولية كل  سنة بتنظيم ثالث حلقات إعالمية ذات التوج ه الدبلوماسي، وثالثة و  -٤١١
ف املنظمات غري احلكومية، وحلقات دراسية وغريها من اجتماعات التشاور مع الشركاء داجتماعات تسته

  .الرئيسيني كما تنظم لقاءات على أساس دائم

د الطلبات الواردة من الشخصيات املرموقة مبن فيهم رؤساء الدول بشأن باإلضافة إىل ذلك يشهد عد  -٤١٢
  .ماع بكبار املسؤولني باحملكمة زيادة مطردةالجتالزيارات إىل احملكمة وا

  الرتب األخرى-كاتب للمحكمة من فئة اخلدمات العامة

ؤمترات، مرة كل يقوم الكاتب املساعد، حتت إشراف املوظف املسؤول عن شؤون الربوتوكول وامل  -٤١٣
وقد عمدت احملكمة إىل استحداث نظام لتلقي الطلبات . أسبوع بتنظيم ما ال يقل عن أربع حلقات إعالمية

وتنطوي هذه املهمة على . وتنظيم الزيارات اجلماعية والبحث عن املتكلمني املالئمني واستخدام العروض املعيارية
لزيارات وإعداد جمموعات املواد اإلعالمية واستقبال جمموعات االتصال بالزائرين احملتملني وتقرير مواعيد ا

                                                                                             األشخاص ومرافقتهم داخل مباين احملكمة اجلنائية الدولية حىت خروجهم منها مع ضمان التقي د يف كافة األوقات 
 وهذا الشخص مسؤول أيضا عن حتديث اإلحصاءات. بالسياسات األمنية اليت تتوخاها احملكمة اجلنائية الدولية

وتوىل هذه . املتعلقة بالزيارات وتوزيع املنتجات اإلعالمية والزيارات ذات الصدى اإلعالمي واجلوالت الدراسية
وهذه وظيفة كانت وستظل وظيفة دائمة . الوظيفة حىت اآلن شخص بعقد قائم على أساس املساعدة املؤقتة العامة

  .تؤديها الوحدة

  املوارد املتصلة باحلاالت

  الرتبة الرئيسية- من فئة اخلدمات العامةميدانيني لشؤون اإلعالم والتوعيةثالثة منسقني 

يتوىل املنسق مسؤولية تنفيذ برنامج اإلعالم والتوعية وإدارة شؤون املوظفني امليدانيني التابعني لوحدة   -٤١٤
وحدة، ويشرف على وهو يقوم بدور املتكلم باسم ال. اإلعالم وتقدمي مدخالت تتعلق بامليزانية على أساس سنوي

وستناط به مسؤوليات تنفيذية فيما . الربنامج الصحفي واإلعالمي ويضع االستراتيجيات املتعلقة باإلعالم والتوعية
خيص املطبوعات واإلذاعة وفيما خيص كذلك البث التلفزي عند اللزوم والتغطية التصويرية لألحداث والنشاط 

 اإلعالم احمللية والدولية على اكتساب فهم دقيق ومتعمق للمحكمة وستتمثل مهمته يف مساعدة وسائط. التوعوي
وسيقوم بتمثيل كافة األجهزة يف االتصاالت املتعلقة باإلعالم ووسائطه يف امليدان وسوف يؤدي . اجلنائية الدولية

مع قسم ويقوم بالتشاور يوميا . وظيفته بناء  على تعليمات من قسم اإلعالم والوثائق ومكتب املدعي العام
  .اإلعالم والوثائق ومكتب املدعي العام

   الرتب األخرى–اإلنتاج من فئة اخلدمات العامة /مخسة مساعدين ميدانيني أقدم يف جمال اإلعالم

يكون املساعد مسؤوال عن إنتاج الربامج اإلذاعية وبثها وإنتاج امللصقات والنشرات اإلعالمية وغريها   -٤١٥
                                                                   جهه احملكمة من رسائل وترتيب االجتماعات اليت ت عقد مع وسائط اإلعالم واتمع من املطبوعات لتعزيز ما تو

الدويل وغريمها من الشركاء األساسيني وترتيب الزيارات اليت يضطلع ا موظفو احملكمة العاملون يف الهاي إىل 
، االجتماعاتريها من امليدان وترتيب زيارات الشركاء من امليدان إىل الهاي لغرض اإلحاطات اإلعالمية وغ

  .                                                    ويصلح ما ي بث من معلومات مغلوطة ويدحض كل دعاية معادية
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   الرتب األخرى–اإلدارة من فئة اخلدمات العامة /ثالثة مساعدين ميدانيني لشؤون السكرتارية

يكون هذا املساعد مسؤوال حتت إشراف املوظف املسؤول عن شؤون اإلعالم التوعية عن كل املهام   -٤١٦
وسوف يقوم شاغل هذه الوظيفة بتحرير املراسالت ومسك احملفوظات والسجالت املتعلقة . رتارية واإلداريةالسك

                                                                                         باألنشطة واملواد؛ ويدو ن املالحظات ويضع ملخصات للحلقات اإلعالمية وغريها من االجتماعات، ويضع وينفذ 
مة، وينسق مع املترمجني وحيفظ خمزونات خطط التوزيع وحيتفظ بسجالت لكافة ما يبث من املواد هلا صلة باحملك

  .املواد اإلعالمية ويتوىل عملية حتديث دليل اهلاتف والعناوين

  املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني  ‘٢‘

  املوارد األساسية

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

املتعلقة باحملكمة والقرارات تنطوي التكاليف على الطباعة اخلارجية للمنتجات اإلعالمية العامة   -٤١٧
القضائية، وجتميع القصاصات املتعلقة باحملكمة وإعداد االستعراض اليومي للصحفي، وإنتاج املواد التصويرية 

  .والفيدوية

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

  .تشمل التكاليف البعثات اليت يقوم ا موظفو اإلعالم والتوعية  -٤١٨

   فيها التدريباخلدمات التعاقدية مبا

 شخص واالجتماعات العادية اليت ١٠٠تغطي هذه التكاليف ثالث حلقات دراسية يف السنة مبشاركة   -٤١٩
 ٥٢وعوية، وتكاليف إنتاج ت                      ّ                                                 ت عقد مع قادة اتمع احملل ي والصحفيني، والطباعة اخلارجية للمنتجات اإلعالمية وال

  .ية خمتلفة                                  ّ       برناجما إذاعيا ورسوم البث يف أربع حمط ات إذاع
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  شعبة الضحايا والدفاع: ٣٥٠٠الربنامج   -٥

  مقدمة

وفقا لنظام روما األساسي وللقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات تركز الشعبة على كفالة إدراك الضحايا   -٤٢٠
لة وباإلضافة إىل ذلك تقع على عاتق الشعبة كفا. املشتبه فيهم حلقوقهم وممارستها بالكامل/واألشخاص املتهمني

وهلذا الغرض تدير الشعبة . حصول الدفاع والضحايا على الوسائل الالزمة للمشاركة يف املداوالت يف احملكمة
املشتبه فيهم من /برنامج احملكمة للمساعدة القانونية من أجل متكني املعوزين من الضحايا واألشخاص املتهمني

  .م بفعالية وكفاءةاحلصول على موارد كافية ومعقولة بغرض االستعداد لقضاياه

  االجتاهات والتغيريات يف الربنامج

 إىل االنتقال حنو أنشطة تتسم بطابع ٢٠٠٦سيؤدي بدء احملاكمات حسب اجلدول الزمين يف عام   -٤٢١
وستواجه الشعبة حتديا أساسيا . املشتبه فيهم/تشغيلي أكرب فيما يتعلق حبقوق الضحايا واألشخاص املتهمني

ملداوالت أمام احملكمة وهذا التحدي ناجم عن بدء احملاكمات مقترنا يف مجلة أمور باإلنشاء للمسامهة يف نزاهة ا
 إىل جانب بدء ٢٠٠٥الفعلي مبكتب احملامي العام للدفاع ومكتب احملامي العام للضحايا يف الربع الثالث يف عام 

  .٢٠٠٦التحقيقات املتصلة بتطبيق املعونة القانونية يف عام 

  األهداف
ظيم التوقعات بتوسيع برامح وورش العمل واحللقات الدراسية للتوعية املستهدفة املوجهة لصاحل تن  •

املنظمات غري احلكومية وأعضاء املهن القانونية واملوظفني القضائيني والدينيني لكي تصل إىل مزيد من 
  املناطق يف بلدان اإلحالة؛

  املشتبه فيهم؛/ص املتهمنيصياغة برنامج املعونة القانونية للضحايا واألشخا  •
  كفالة معرفة احملامني معرفة كاملة بالنظام األساسي والقواعد وأساليب العمل يف احملكمة؛  •
  .كفالة االتصال والتفاعل بكفاءة مع خمتلف األطراف داخل وخارج احملكمة  •

  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
صياغة إطار أساسي فعال جلميع جوانب إدارة  •

  .بةالشع
  .إزالة إمكانية الفشل يف جتهيز الطلبات •

جناح االتصال والتعاون مع األطراف الداخلية  •
  . واخلارجية

إزالة إمكانيات عدم الكفاءة يف برنامج املعونة  •
  .القانونية

زيادة الوعي بأعمال احملكمة فيما يتصل مبسائل  •
  ..املشتبه فيهم/الضحايا واألشخاص املتهمني

ن املستفيدين للحصول على دراسة استقصائية ع •
معلومات عما إن كان االتصال يتسم بالكفاءة 

  .والفعالية
زيادة التعاون من جانب املنظمات غري احلكومية  •  تنظيم حلقات التدريب  •

  .وأعضاء املهن القانونية وجمموعات الضحايا احملتملني
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  .دفاعوترد يف اجلدول أدناه امليزانية املقترحة لشعبة الضحايا وال  -٤٢٢

نفقات عام 
٢٠٠٤   

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة املعدلة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

                       شعبة الضحايا والدفاع 
  
متصلة   أساسية  اموع  شرطية  جوهرية  اموع  

  باحلاالت
  اموع

  ١ ٧٧٥,٤  ٦٦٧,٩  ١ ١٠٧,٥  ١ ٢٧٣  ٢٧٠  ١ ٠٠٣                    موظفو الفئة الفنية
  ٦٠٣,٠  ١٩٣,٠  ٤١٠,٠  ٣٦٢  ٥٦  ٣٠٦  بدون تقسيم                     موظفو اخلدمات العامة

  ٢ ٣٧٨,٤  ٨٦٠,٩  ١ ٥١٧,٥  ١ ٦٣٥  ٣٢٦  ١ ٣٠٩  ٥٥٨,٨                       اموع الفرعي، املوظفون
  ١٦,٧  ١٦,٧    ٦٠  ٣٠  ٣٠  ١١٧,٩                       املساعدة املؤقتة العامة

              ٥,٤                          املساعدة املؤقتة لالجتماعات
  ١٦,٠    ١٦,٠  ١٦    ١٦  ١٦,٨                  اخلرباء االستشاريون

  ٣٢,٧  ١٦,٧  ١٦,٠  ٧٦  ٣٠  ٤٦  ١٤٠,١                             اموع الفرعي ، الرتب األخرى 
  ١٠٧,٢  ٥٣,٣  ٥٣,٩  ٣١  ٣  ٢٨  ٤٨,٨         السفــر

ـا يف ذلـك                                          اخلدمات التعاقدية مب
         التدريب

٣ ٣٩٢,١  ٣ ٣٧٣,٧  ١٨,٤  ٣ ١٥١  ٢ ٧٦١  ٣٩٠  ٣١,٨  

        ١٠٤  ١٠٤                          نفقات التشغيل العامة
  ١٦,٠  ١٦,٠                          اللوازم واملواد

  ٢٨,٠  ٢٨,٠                         األثاث واملعدات
                               اموع الفرعي، التكاليف غـري     

                املتصلة باملوظفني
٣ ٥٤٣,٣  ٣ ٤٧١,٠  ٧٢,٣  ٣ ٢٨٦  ٢ ٨٦٨  ٤١٨  ٨٠,٦  

  ٥ ٩٥٤,٤  ٤ ٣٤٨,٦  ١ ٦٠٥,٨  ٤ ٩٩٧  ٣ ٢٢٤  ١ ٧٧٣  ٧٧٩,٥               جمموع الربنامج 

  مكتب الرئيس:   ٣٥١٠الربنامج الفرعي   )أ(

  مقدمة

ب رئيس شعبة الضحايا والدفاع على أنشطة قسم مشاركة وتعويض الضحايا وقسم دعم يشرف مكت  -٤٢٣
عمال الكامل لوالية احملكمة اجلنائية الدولية يف صدد ولذلك فهو يضطلع باملسؤولية عن كفالة األ. الدفاع

. اكمتهممشاركة الضحايا وتعويضهم وعن توفري التسهيالت الكافية لألشخاص املتهمني من أجل التحضري حمل
  .                                                                     وسيكفل املكتب التنسيق الفعال مع مكتيب احملامي العام ني لتنفيذ والية كل منهما

  االجتاهات والتغريات يف الربنامج الفرعي

تعتنق الشعبة جا عمليا يستند إىل ضرورة تزويد املشاركني يف املداوالت باملوارد الكافية لتمكينهم من   -٤٢٤
 سيبدأ مكتيب احملامي ٢٠٠٦ويف عام . ب النصوص القانونية اليت حتكم عمل احملكمةممارسة حقوقهم بالكامل مبوج

العام للضحايا واحملامي العام للدفاع أعماهلما، وسيؤدي بدء احملاكمات إىل التنفيذ الفعلي لنظام املعونة القانونية 
قق مايل سيكون مسؤوال  حمل٣-وتطلب ذلك وظيفة جديدة بدرجة ف.                                الذي و ضع ملن يثبت أم من املعوزين

  .عن حبث ورصد موارد األشخاص الذين يقدمون طلبات للحصول على املعونة القانونية
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  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٤٢٥

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

             مكتب الرئيس  النمو يف املوارد
  
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  وهريةاجل  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ٤٤  ٥٤,٨  ١٧٩,٨  ٤٩,٩  ١٢٩,٩  ١٢٥    ١٢٥                    موظفو الفئة الفنية

  ٣٩  ١٥,٣  ٥٤,٣    ٥٤,٣  ٣٩    ٣٩                     موظفو اخلدمات العامة
  ٤٣  ٧٠,١  ٢٣٤,١  ٤٩,٩  ١٨٤,٢  ١٦٤  ٠  ١٦٤                       اموع الفرعي، املوظفون

  ٨١-  ٤٨,٧-  ١١,٣  ١١,٣    ٦٠  ٣٠  ٣٠                       املساعدة املؤقتة العامة
  ٨١-  ٤٨,٧-  ١١,٣  ١١,٣    ٦٠  ٣٠  ٣٠               الرتب األخرى-            اموع الفرعي

  ٢٢٠  ١١,٠  ١٦,٠  ٨,٠  ٨,٠  ٥    ٥       السفر
                  التكاليف غـري    -             اموع الفرعي 
                املتصلة باملوظفني

٢٢٠  ١١,٠  ١٦,٠  ٨,٠  ٨,٠  ٥    ٥  

  ١٤  ٣٢,٤  ٢٦١,٤  ٦٩,٢  ١٩٢,٢  ٢٢٩  ٣٠  ١٩٩                            جمموع تكاليف الربنامج الفرعي

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -٤٢٦

  املالك املقترح
  

  

وكيل 
أمني 
  عام

مساعد  
أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٢  ١  ١    ١          ١          األساسية
ـلة            املتصــ

        باحلاالت
            ١        ١      ١  

ــوع          جممـ
      املالك

        ٣  ١  ١    ٢      ١    ١  

  األهداف

  كفالة اإلدارة السليمة للشعبة؛  •
  املشتبه فيهم؛/إقامة تنظيم قادر على تقدمي الدعم بكفاءة للضحايا واألشخاص املتهمني  •
 .الضحاياتقدمي املشورة بشأن املسائل املتعلقة بالدفاع و  •

  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
  نسبة األهداف اليت تنجزها األقسام  •   يف املائة أو أكثر من أهداف الشعبة ٩٠حتقيق  •
تنفيذ السياسات والنظم ملعاجلة الطلبات املقدمة من  •

  املشتبه فيهم/الضحايا واألشخاص املتهمني
  نسبة ما يتم تنفيذه من السياسات والنظم املخططة •

  نسبة ما يتم تنفيذه من السياسات والنظم املخططة •  نفيذ السياسات والنظم لتقدمي املعونة القانونيةت •
عدم وجود حاالت من سوء استعمال نظام املعونة  •  

  القانونية 
  دقة التوصيات واملشورة واآلراء القانونية املقدمة •  الرد على مجيع الطلبات يف الوقت املناسب •
 على األقل من املشورة ذات  يف املائة٩٥اعتبار  •

  نوعية عالية
نسبة حاالت املشورة اليت تؤدي إىل أسئلة تتطلب  •

  توضيحات
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  املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني  ‘١‘

  :املوارد املتصلة باحلاالت

  ٣-حمقق مايل بدرجة ف

 والتحقيق يف أي حبث ورصد موارد األشخاص الذين يقدمون طلبات للحصول على املعونة القانونية  -٤٢٧
  .حاالت تدليس يف استعمال املعونة القانونية

  املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني  ‘٢‘

  :املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

                                                                                         لتغطية بعثات تقص ي احلقائق اليت يقوم ا احملقق املايل يف البلدان اليت توجد فيها أصول لألشخاص الذين   -٤٢٨
  .صول على املعونة القانونيةيقدمون طلبات للح

  قسم دعم الدفاع:  ٣٥٢٠الربنامج الفرعي   )ب(

  مقدمة

يساعد قسم دعم الدفاع املسجل يف تنفيذ مسؤولياته يف صدد الدفاع من خالل مساعدة األشخاص   -٤٢٩
 ٢٢ إىل ٢٠ من النظام األساسي والقواعد من ٦٧الذين يلتمسون املساعدة القانونية ألفرقة الدفاع وفقا للمادة 

ويكفل القسم أيضا االتصال اليومي مع األجهزة واجلهات املخاطبة . من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات
  .األخرى خارج احملكمة يف صدد املسائل املتصلة بالدفاع

وتشمل اهتمامات القسم كفالة حصول أفرقة الدفاع مبا فيها مكتب احملامي العام للدفاع، اليت ستعمل   -٤٣٠
  .بصورة مستقلة، على املوارد الكافية إلجراء الدفاع بفعالية

  االجتاهات والتغريات يف الربنامج الفرعي

يتمثل أحد التحديات الكربى للقسم يف التنفيذ الفعلي لنظام املعونة القانونية وتزويده بالقدرات   -٤٣١
ويتمثل أحد . فعلية ألفرقة الدفاعحتياجات الالاألساسية لوضع تقييم صحيح عن كفاية النظام لالستجابة ل

 يف بداية أعمال مكتب احملامي العام للدفاع الذي انفصل عن ميزانية قسم ٢٠٠٦التغريات اهلامة األخرى أثناء 
  .                                          دعم الدفاع وذلك ملنع أي تدخ ل يف استقالل املكتب
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  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٤٣٢

   ٢٠٠٥ام امليزانية املعتمدة لع
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

                قسم دعم الدفاع  النمو يف املوارد
  
  
  املتصلة  األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ٤٠-  ١٢٩,٢-  ١٩٢,٨    ١٩٢,٨  ٣٢٢  ٤١  ٢٨١                    موظفو الفئة الفنية

  ٩  ٤,٣  ٥٤,٣    ٥٤,٣  ٥٠    ٥٠                     موظفو اخلدمات العامة
  ٣٤-  ١٢٤,٩-  ٢٤٧,١    ٢٤٧,١  ٣٧٢  ٤١  ٣٣١                       اموع الفرعي، املوظفون

  ٠    ٨,٠    ٨,٠  ٨    ٨                  اخلرباء االستشاريون
  ٠    ٨,٠    ٨,٠  ٨    ٨                           اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ١٠٠  ٥,٣  ٥,٣  ٥,٣               السفر
  ٢٢-  ٦٢٦,٧-  ٢ ١٧٤,٣  ٢ ١٧٤,٣    ٢ ٨٠١  ٢ ٧٦١  ٤٠                                  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

موع الفرعي للتكاليف غـري       ا                            
                املتصلة باملوظفني

٢٢-  ٦٢١,٤-  ٢ ١٧٩,٦  ٢ ١٧٩,٦    ٢ ٨٠١  ٢ ٧٦١  ٤٠  

  ٢٣-  ٧٤٦,٣-  ٢ ٤٣٤,٧  ٢ ١٧٩,٦  ٢٥٥,١  ٣ ١٨١  ٢ ٨٠٢  ٣٧٩                            جمموع تكاليف الربنامج الفرعي

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -٤٣٣

  املالك املقترح
وكيل 
أمني 
  عام

مساعد  
أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٣  ١  ١    ٢    ١    ١            األساسية
           املتصــــلة 

        باحلاالت
                            

  ٣  ١  ١    ٢    ١    ١                     جمموع املالك

  األهداف
من القواعد ) ٢ (١٤                ّ                                                 حماميي  الدفاع بكل  املساعدة اإلدارية الالزمة حسب االقتضاء وفقا للقاعدة تزويد   •

  اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛
مساعدة األشخاص املؤهلني لتلقي املساعدة القانونية مبوجب النظام األساسي والقواعد حصوهلم على   •

، مبا يف ذلك دفع مقابل هذه املساعدة )١ (٢١ للقاعدة املشورة القانونية ومساعدة احملامي القانوين وفقا
  ؛)ب) (١ (٦٧إذا مل تتوفر لديهم اإلمكانيات الكافية لدفع هذه األتعاب وفقا للمادة 

  ).٣ (٢٠كفالة االتصال مع اهليئات التمثيلية املستقلة للدفاع أو الرابطات القانونية وفقا للقاعدة   •

  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
ينبغي الرد على مجيع الطلبات جلميع القوائم اليت  •

  )  ٪٩٠(يديرها القسم خالل ثالثة أيام 
                                               نسبة الطلبات اليت يتم  الرد عليها خالل ثالثة أيام •

نسبة الطلبات اليت يتم معاجلتها يف غضون اإلطار  •   ٪ من الطلبات يف الوقت املناسب٩٠معاجلة  •
                              الزمين املشار إليه يف خطاب الرد 

اخنفاض عدد الشكاوى املربرة من اإلجابة عن  •
   ٪ من مجيع الطلبات الواردة ٥نسبة 

  نسبة الشكاوى املربرة •

ينبغي اختاذ قرار بشأن الطلبات املقدمة إىل القوائم  •
اليت يديرها القسم خالل سبعة أيام بعد استكمال 

  ) ٪٩٠(ب الطل

                                               نسبة الطلبات اليت يتم الرد  عليها خالل سبعة أيام •
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                                          الوفاء جبميع الطلبات اليت يتم  املوافقة عليها  •
لالستفادة من احملامي املكلف بالدفاع حسب 

  )الوقت واملكان(االحتياجات 

  نسبة اإلجابات حسب االحتياجات •

ينبغي اإلجابة على مجيع الطلبات للحصول على  •
املساعدة القانونية اليت تدفعها احملكمة يف خالل شهر 

  م مجيع املعلومات املتصلةواحد بعد استالم القس

  نسبة الطلبات اليت يتم الرد عليها خالل شهر واحد •

  نسبة االتصاالت اليت متتثل للقواعد •  )٣ (٢٠ مجيع االتصاالت وفقا للقاعدة إجراء •

  املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني  ‘١‘

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

 بالدفاع واملترمجني الشفويني امليدانيني واملوظفني الذين ينتقلون من تشمل تكاليف سفر احملامي املكلف  -٤٣٤
  .الهاي

  قسم مشاركة وتعويض الضحايا :  ٣٥٣٠الربنامج الفرعي   )ج(

  مقدمة

قسم مشاركة وتعويض الضحايا وحدة متخصصة يف إطار قلم احملكمة ملعاجلة مشاركة الضحايا   -٤٣٥
 من ٩ الضحايا وجمموعات الضحايا على النحو املتوخى يف الفقرة وتعويضهم ويضطلع باملسؤولية عن مساعدة

  . من الئحة احملكمة٨٦املادة 

واهلدف االستراتيجي الشامل الذي جيري السعي لتحقيقه هو متكني ضحايا اجلرائم الداخلة يف   -٤٣٦
  .لاختصاص احملكمة من إدراك حقوقهم مبوجب نظام روما األساسي وممارسة هذه احلقوق بالكام

وتشمل اهتمامات القسم مساعدة الضحايا يف احلصول على املساعدة القانونية والتمثيل القانوين مبا يف   -٤٣٧
  .ذلك من مكتب احملامي العام للضحايا، حسب االقتضاء، وهو مكتب يعمل باستقالل كامل

لقسم يف تنفيذ األوامر ويقيم القسم أيضا االتصال مع أمانة الصندوق االستئماين للضحايا بشأن دور ا  -٤٣٨
  .املتصلة بالتعويض

وتشمل املشاكل املتوقعة ارتفاع مستوى التوقعات اليت قد تظهر بني الضحايا وصعوبات الوصول إىل   -٤٣٩
  .كثري من الضحايا وخاصة من يوجد منهم يف مناطق وعرة أو نائية

  االجتاهات والتغريات يف الربنامج الفرعي

تعراض مجيع إجراءات العمل واستمارات الطلبات النموذجية وغري ذلك من سيضع القسم قيد االس  -٤٤٠
  .النظم واإلجراءات



ICC-ASP/4/32 
 

142 

واستراتيجيات إعالم الضحايا وتوزيع استمارات طلبات منوذجية وكفالة املساعدة املالئمة للضحايا يف   -٤٤١
لوسطاء يف املوقع كما تتوقف تقدمي طلبام وطوال املداوالت تتوقف بالضرورة على تطوير وإقامة العالقات مع ا

  .على االستفادة الفعالة من املكاتب امليدانية

ونظرا ألن الضحايا يستطيعون طلب املشاركة من أول مراحل املداوالت فإن األعمال اليت جتري يف   -٤٤٢
 بدأت قبل  إذا-املوقع إلبالغ الضحايا وحتضري الوسطاء يتعني بالضرورة أن تبدأ من وقت فتح التحقيق أو تبدأ 

  . من الوقت الذي يصبح معروفا فيه أن احملكمة ستقوم برصد حالة ما-ذلك

  . سيدخل مكتب احملامي العام للضحايا مرحلة التنفيذ الكامل وسيعمل بصورة مستقلة٢٠٠٦ويف عام   -٤٤٣

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٤٤٤

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

                      قسم مشاركة وتعـويض      النمو يف املوارد
          الضحايا 

  املتصلة  األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  
  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت

  ٣٥-  ٢٩٠,٥-  ٥٣٥,٥  ٨٦,٨  ٤٤٨,٧  ٨٢٦  ٢٢٩  ٥٩٧                    موظفو الفئة الفنية
  ٢٨  ٧٦,٨  ٣٤٩,٨  ١٣٢,٨  ٢١٧,٠  ٢٧٣  ٥٦  ٢١٧                     موظفو اخلدمات العامة

  ١٩-  ٢١٣,٧-  ٨٨٥,٣  ٢١٩,٦  ٦٦٥,٧  ١ ٠٩٩  ٢٨٥  ٨١٤                       اموع الفرعي، املوظفون
  ٠  ٠,٠  ٨,٠    ٨,٠  ٨    ٨                  اخلرباء االستشاريون

                        اموع الفرعي، الرتـب    
       األخرى

٠  ٠,٠  ٨,٠    ٨,٠  ٨    ٨  

  ١٦٩  ٤٣,٩  ٦٩,٩  ٣٢,٠  ٣٧,٩  ٢٦  ٣  ٢٣       السفر
                           اخلدمات التعاقدية مبا فيها   

         التدريب
٢٤٨  ٨٦٧,٨  ١ ٢١٧,٨  ١ ١٩٩,٤  ١٨,٤  ٣٥٠    ٣٥٠  

  ١٠٠-  ١٠٤,٠-        ١٠٤  ١٠٤                        نفقات التشغيل العامة
  ١٠٠  ١٦,٠  ١٦,٠  ١٦,٠                        اللوازم واملواد

  ١٠٠  ٢٨,٠  ٢٨,٠  ٢٨,٠                       األثاث واملعدات
                        اموع الفرعي للتكاليف   

                   غري املتصلة باملوظفني
١٧٧  ٨٥١,٧  ١ ٣٣١,٧  ١ ٢٧٥,٤  ٥٦,٣  ٤٨٠  ١٠٧  ٣٧٣  

                تكاليف الربنامج        جمموع  
        الفرعي

٤٠  ٦٣٨,٠  ٢ ٢٢٥,٠  ١ ٤٩٥,٠  ٧٣٠,٠  ١ ٥٨٧  ٣٩٢  ١ ١٩٥  

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -٤٤٥

  املالك املقترح
وكيل 
أمني 
  عام

مساعد  
أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  ألخرىا

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٩  ٤  ٤    ٥    ٢  ٢  ١            األساسية
          املتصـــلة 

        باحلاالت
              ٧  ٥  ٥    ٢    ٢  

        جممـــوع 
      املالك

          ١٦  ٩  ٩    ٧    ٤  ٢  ١  

  األهداف

ات إعالم الضحايا وجمموعات الضحايا حبقوقهم من خالل الوسائل املالئمة مثل القيادات اتمعية وجمموع  •
  اتمع املدين ووسائط اإلعالم؛

  متكني الضحايا من تقدمي طلبات إىل احملكمة ومتكني احملكمة من معاجلة طلبام؛  •
  .متكني الضحايا من احلصول على متثيل فعال    •
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  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
 موافقة رؤساء األجهزة مرتني شهريا على خطة •  وضع وتنفيذ خطط تفصيلية منتظمة •

  توعية الضحايا
 ٪ على األقل من الطلبات املقدمة من ٩٠الرد على  •

  الضحايا خالل سبعة أيام من استالمها 
  النسبة املئوية لالمتثال •

 ٪ على األقل من التقارير على الغرفة ٩٠عرض  •
  ذات الصلة يف غضون شهر من استالم الطلب 

  النسبة املئوية لالمتثال •

ل على املساعدة ستجابة جلميع طلبات احلصوالا •
  الختيار املمثل القانوين يف خالل سبعة أيام

  النسبة املئوية لالمتثال •

ستجابة جلميع طلبات احلصول على املساعدة الا •
  القانونية اليت تدفعها احملكمة يف خالل شهر

  النسبة املئوية لالمتثال •

  املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني   ‘١‘

  تاملوارد املتصلة باحلاال

  ٢-موظفان ميدانيان برتبة ف

يقدم املوظف امليداين تقاريره إىل رئيس قسم مشاركة وتعويض الضحايا وتشمل مسؤولياته تعيني   -٤٤٦
جمموعات الضحايا احملتملني وتعيني وإقامة العالقات مع وسطاء الضحايا واملساعدة يف توفري الدعم والتدريب 

 املهن القانونية وإقامة االتصال مع املمثلني القانونيني للضحايا ومكتب هلؤالء الوسطاء وإقامة عالقات مع جمتمع
احملامي العام للضحايا واالتصال بالضحايا وممثليهم القانونيني يف امليدان حسب اللزوم، مبا يف ذلك بصدد الطلبات 

  .شعاراتالوا

  الرتب األخرى-ثالثة مساعدين إداريني ميدانني من فئة اخلدمات العامة

الرتب األخرى تقريره إىل املوظف امليداين ويساعد -يقدم املساعد اإلداري من فئة اخلدمات العامة  -٤٤٧
وتشمل . املوظف امليداين يف كل الوظائف املذكورة أعاله ويوفر الدعم اإلداري واللغوي واملعرفة بالسياق احمللي

 ومجع الطلبات من الضحايا وتنظيم الوظائف اخلاصة وضع ترتيبات لتوزيع استمارات الطلبات النموذجية
  .وسيتم تعيني املساعدين اإلداريني حمليا. التدريب

  املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني  ‘٢‘

  املوارد األساسية

  السفر

يشمل هذا البند تكلفة تنظيم حلقتني دراسيتني يف احملكمة للخرباء كما يشمل تكاليف سفر املوظفني   -٤٤٨
  . امليدانإىل أماكن غري
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  اخلدمات التعاقدية مبا يف ذلك التدريب

الطباعة اخلارجية الستمارات الطلبات النموذجية وكتيبات التوجيهات واملواد اإلعالمية األخرى املتصلة   -٤٤٩
  .مبشاركة الضحايا وتعويضهم الستعماهلا ألغراض غري احلاالت الثالث

  املوارد املتصلة باحلاالت 

  السفر

ظفي القسم من الهاي إىل امليدان والسفر الذي يقوم به املوظفون امليدانيون داخل امليدان وإىل سفر مو  -٤٥٠
  .مقر احملكمة

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

وسوف تستهدف هذه احللقات منظمات غري حكومية حملية . ستشمل املوارد ثالث حلقات تدريبية  -٤٥١
القانونيني احملتملني للضحايا ومنظمات الضحايا بغرض إعالمهم بوالية احملكمة فيما وممثلي اتمع احمللي واملمثلني 

  .وسيتم تنسيق هذه األنشطة مع وحدة اإلعالم. يتصل باملشاركة والتعويض عن األضرار

ضحايا                  ّ                                                                وباإلضافة إىل ذلك مت  إدراج املوارد لقيام احملامني واحملامني املكلفني بالعمل كممثلني قانونيني لل  -٤٥٢
وتستند األرقام إىل افتراض وجود فريقني خارجيني من املمثلني القانونيني للضحايا يف كل حالة وقيام . يف احلالتني

  .مكتب احملامي العام للضحايا بتمثيل الضحايا اآلخرين وجمموعات الضحايا األخرى

النموذجية والكتب اإلرشادية                  ّ                                         وباإلضافة إىل ذلك مت  توخي بعض املوارد لطباعة استمارات الطلبات   -٤٥٣
  .وغريها من املواد اإلعالمية املتصلة مبشاركة وتعويض الضحايا الستعماهلا يف كل حالة

  اللوازم واملواد

يشمل ذلك جمموعة من معدات احلماية الشخصية اليت ستكون ضرورية ألمن املوظفني يف املكتب   -٤٥٤
  .امليداين

  األثاث واملعدات

 مسح للصور الفوتوغرافية لكل مكتب ميداين، وسيكون هذا اجلهاز مطلوبا ملسح يشمل ذلك جهاز  -٤٥٥
الطلبات الواردة من الضحايا؛ ومعدات التسجيل الصويت ومعدات مسعية بصرية متعددة املستويات، وستكون هذه 

 الضحايا يف                                                                                املعد ات مطلوبة لغرض توفري املعلومات للمجتمعات احمللية وألغراض التعليم والتدريب ولتمكني
  .امليدان من مشاهدة املداوالت يف احملكمة مما يسهل نفاذهم إىل هذه املداوالت

  مكتب احملامي العام للدفاع:  ٣٥٤٠الربنامج الفرعي   )د(

  مقدمة

                                            من الئحة احملكمة لتوفري الدعم واملساعدة للمد عي ٧٧أنشأ مكتب احملامي العام للدفاع وفقا للبند   -٤٥٦
  .الدفاع وكذلك لدائرتنيعليهم وأفرقة 
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واملكتب مستقل يف عمله عن املسجل ومستقل بالتحديد عن قسم دعم الدفاع الذي تشبه عالقاته   -٤٥٧
ويندرج هذا املكتب يف نطاق . مبكتب احملامي العام للدفاع عالقاته بأي حمامي آخر ومبكتب احملامي العام للضحايا

  .قلم احملكمة لألغراض اإلدارية

   والتغيريات يف الربنامج الفرعياالجتاهات

من املرجح أن يكون التحدي الرئيسي الذي يواجهه املكتب هو تعيني موظفني مؤهلني لتنفيذ والية   -٤٥٨
املكتب؛ ولكنه سريكز على مسائل أخرى إىل جانب ذلك، مثل ضمان استقالله وإنشاء شراكة حقيقية مع 

  . بني املدعى عليهمأعضاء املهنة القانونية وإثبات مسعته الطيبة
  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٤٥٩

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

                         مكتب احملامي العام للدفاع  النمو يف املوارد
  
  
  املتصلة  األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ١٠٠  ٢٠٦,٢  ٢٠٦,٢  ٧٦,٣  ١٢٩,٩                    موظفو الفئة الفنية

  ١٠٠  ٦٠,٢  ٦٠,٢  ٣٠,١  ٣٠,١                     موظفو اخلدمات العامة
  ١٠٠  ٢٦٦,٤  ٢٦٦,٤  ١٠٦,٤  ١٦٠,٠                       اموع الفرعي، املوظفون

  ١٠٠  ٨,٠  ٨,٠  ٨,٠         السفر
                        اموع الفرعي للتكاليف   

                   غري املتصلة باملوظفني
  ١٠٠  ٨,٠  ٨,٠  ٨,٠  

                    تكاليف الربنامج        جمموع
        الفرعي

  ال ينطبق

١٠٠  ٢٧٤,٤  ٢٧٤,٤  ١١٤,٤  ١٦٠,٠  

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -٤٦٠

املالك 
  املقترح

وكيل 
أمني 
  عام

مساعد  
أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
 موظفي

اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٢  ١  ١    ١          ١          األساسية
ـلة           املتصـ

        باحلاالت
              ٢  ١  ١    ١    ١  

ــوع         جمم
      املالك

        ٤  ٢  ٢    ٢    ١      ١  

  األهداف
  .                                                                                   دعم حمامي ي الدفاع واملدعى عليهم مبا يف ذلك متثيل ومحاية حقوق الدفاع يف املراحل األوىل للتحقيق  •

  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
 ٪ على األقل من مجيع الطلبات يف ٩٠الرد على   •

   أيام٧غضون 
   أيام٧نسبة الطلبات اليت يتم الرد عليها يف غضون   •

 ٪ من الطلبات حسب االتفاق ٩٠التعامل مع   •
  )من ناحية املادة والتوقيت(

  نسبة الطلبات اليت يتم التعامل معها حسب االتفاق  •

 اليت يقوم اإلجراءاتعدم وجود ادعاءات مربرة ضد   •   الدعم املقدمالرضاء عن كل  •
  ا املكتب نيابة عن أفرقة الدفاع
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  املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني  ‘١‘

  املوارد األساسية

  الرتب األخرى-مساعد إداري من فئة اخلدمات العامة

 باملكتب ليكون منفصال بصورة واضحة يستدعي استقالل املكتب ضرورة تعيني مساعد إداري خاص  -٤٦١
  .عن قسم دعم الدفاع

  املوارد املتصلة باحلاالت

  الرتب األخرى-مدير قضايا من فئة اخلدمات العامة

  .تتطلب إدارة أنشطة املكتب املتصلة بأداء واليته وجود شخص مسؤول عن تنظيم ملفات القضايا  -٤٦٢

  نياملوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظف  ‘٢‘

  املوارد املتصلة باحلاالت

  السفر

يتعني ألداء والية املكتب بالطريقة الصحيحة أن يسافر موظفو املكتب لالجتماع باحملامني وغريهم من   -٤٦٣
  .األشخاص املتصلني اتصاال مباشرا بأعمال املكتب

  مكتب احملامي العام للضحايا: ٣٥٥٠الربنامج الفرعي   )ه(

  مقدمة

 من الئحة احملكمة بغرض تقدمي ٨١لعام للضحايا هو مكتب سينشئه املسجل وفقا للبند مكتب احملامي ا  -٤٦٤
  .الدعم واملساعدة للمثلني القانونيني للضحايا ولتوفري التمثيل القانوين للضحايا

 من اللوائح على أن املكتب يندرج يف نطاق قلم احملكمة لألغراض اإلدارية فقط وعلى ٦١وتنص املادة   -٤٦٥
  .عمل خالف ذلك بوصفه مكتبا مستقال بالكاملأنه ي

واملكتب مستقل متاما يف عمله عن املسجل ومستقل بالتحديد عن قسم مشاركة وتعويض الضحايا   -٤٦٦
ويندرج . الذي تشبه عالقاته باملكتب عالقاته مع أي ممثلني قانونيني آخرين للضحايا ومبكتب احملامي العام للدفاع

  .ألغراض اإلدارية وحدهايف نطاق قلم احملكمة ل

  االجتاهات والتغريات يف الربنامج الفرعي 

والتحديات  . ٢٠٠٦ وسيعمل بالكامل يف عام ٢٠٠٥هذا املكتب مكتب جديد جيري إنشاؤه يف   -٤٦٧
الكربى اليت يواجهها املكتب تتمثل يف طريقة إرساء استقالله الوظيفي مع وجوده يف إطار قلم احملكمة لألغراض 

  .يةاإلدار
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  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٤٦٨

   ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

                          مكتب احملامي العام للضحايا  النمو يف املوارد
  
  
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  

  ٪  املبلغ  اموع  باحلاالت
  ١٠٠  ٦٦١,١  ٦٦١,١  ٤٥٤,٩  ٢٠٦,٢          الفنية           موظفو الفئة

  ١٠٠  ٨٤,٤  ٨٤,٤  ٣٠,١  ٥٤,٣                     موظفو اخلدمات العامة
  ١٠٠  ٧٤٥,٥  ٧٤٥,٥  ٤٨٥,٠  ٢٦٠,٥                       اموع الفرعي، املوظفون

  ١٠٠  ٥,٤  ٥,٤  ٥,٤                         املساعدة املؤقتة العامة
  ١٠٠  ٥,٤  ٥,٤  ٥,٤                             اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ١٠٠  ٨,٠  ٨,٠    ٨,٠       السفر
                              اموع الفرعي للتكاليف غـري     

                املتصلة باملوظفني
١٠٠  ٨,٠  ٨,٠    ٨,٠  

                            جمموع تكاليف الربنامج الفرعي

  ال ينطبق

١٠٠  ٧٥٨,٩  ٧٥٨,٩  ٤٩٠,٤  ٢٦٨,٥  

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -٤٦٩

  املالك املقترح

وكيل 
أمني 
  عام

مساعد 
أمني 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  عام

جمموع 
موظفي 
الفئة 

  فنيةال

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة
جمموع 
  املوظفني

  ٣  ١  ١    ٢    ١      ١          األساسية
ـلة            املتصــ

        باحلاالت
          ٦  ١  ١    ٥    ١  ٢  ٢  

  ٩  ٢  ٢    ٧    ٢  ٢  ٢  ١                   جمموع املالك

  األهداف

  لضحايا، مبا يف ذلك األحباث واملشورة القانونية؛توفري الدعم للمثلني القانونيني ل  •
 .العمل كممثل قانوين للضحايا أو جمموعات الضحايا أمام احملكمة  •

  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
ستجابة جلميع طلبات احلصول على الدعم يف الا •

  الوقت املناسب
  نسبة االستجابات يف الوقت املناسب •

قارير األحباث واملشورة ٪ على األقل من ت٩٥اعتبار  •
  املقدمة عالية النوعية

  نسبة التعليقات اإلجيابية على التقارير •

متثيل أحد الضحايا أو إحدى جمموعات الضحايا  •
  على األقل فيما يتعلق بكل قضية

  عدد حاالت التمثيل يف كل قضية •

 يقوم عدم وجود ادعاءات مربرة ضد اإلجراءات اليت •  اعتبار كل حاالت التمثيل مرضية •
  ا املكتب نيابة عن أفرقة الدفاع
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  املوارد اجلديدة املقترحة من املوظفني  ‘١‘

  املوارد املتصلة باحلاالت

  ٢-حمام مساعد بدرجة ف

ويعمل احملامي املساعد بوصفه مستشارا . هذه الوظيفة مطلوبة لتشكيل الفريق القانوين إلحدى احلاالت  -٤٧٠
  .اء اآلخرين يف الفريق القانوينقانونيا للمحامي األقدم واألعض

  الرتب األخرى-مدير قضايا من فئة اخلدمات العامة

ويعمل مدير القضايا بوصفه مساعدا . هذه الوظيفة مطلوبة لتشكيل الفريق القانوين ألحدى احلاالت  -٤٧١
  .لغويا للفريق القانوين/إداريا/قانونيا

  املساعدة املؤقتة العامة

  .يدانية لكل حالةالترمجة الشفوية امل  -٤٧٢

  املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني  ‘٢‘

  املوارد األساسية

  السفر

  .من املتوقع أن حيتاج أعضاء مكتب احملامي العام للضحايا إىل السفر من أجل القيام بوظائفهم  -٤٧٣

  (+)أمانة الصندوق االستئماين للضحايا: ٣٦٠٠الربنامج   -٦

  مقدمة

 على إنشاء أمانة الصندوق ٢٤٠٠لدول األطراف يف دورا الثالثة املعقودة يف الهاي يف وافقت مجعية ا  -٤٧٤
وأنشئت األمانة لتوفري املساعدة الالزمة ).  من املنطوق١، الفقرة ICC-/ASP/3/Res.7القرار (االستئماين للضحايا 

ند القيام مبهامه لصاحل ضحايا لتسيري أعمال جملس مديري الصندوق االستئماين للضحايا على النحو الصحيح ع
وينص القرار على أن تعمل األمانة حتت السلطة . اجلرائم املندرجة يف اختصاص احملكمة وأسر هؤالء الضحايا

  .                                                                                               الكاملة لس املديرين يف املسائل املتعلقة بأنشطته وأن ت لحق األمانة وموظفيها بقلم احملكمة لألغراض اإلدارية

وقررت أيضا . ٢٠٠٥ول األطراف متويل األمانة من امليزانية العادية للمحكمة يف عام وقررت مجعية الد  -٤٧٥
ستئماين الستئماين النظر يف إنشاء قدرة موسعة ويف دفع نفقات الصندوق االأنه ميكن مع زيادة عمل الصندوق ا

  .)٦املرفق، الفقرة ، ICC-/ASP/1/Res.6 القرار(من التربعات 

  ـــــــــــ
مليزانية املقترحة املقدمة من جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا يف املرفق اخلامس للوثائق الرمسية للدورة الرابعة جلمعية ترد ا  (+)

  .٤٧٩ إىل ٤٧٤   ّ             ّ         وحيل  هذا املرفق حمل  الفقرات . الدول األطراف
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  االجتاهات والتغريات يف الربنامج

الذي   ICC-/ASP/3/Res.7 استنادا للقرار القرار ٢٠٠٥ يف  للضحايااالستئماينأنشئت أمانة الصندوق   -٤٧٦
وقدم جملس املديرين إىل مجعية الدول األطراف يف دورا الثالثة . اعتمدته مجعية الدول األطراف يف دورا الثالثة

أين األول ومت اعتماد اجلز.  الذي جيب أن توافق عليه اجلمعيةاالستئماينمشروع النظام األساسي إلدارة الصندوق 
 ٥، الفقرة ICC-/ASP/3/Res.7القرار (والثاين مؤقتا واإلقرار بأن اجلزء الثالث هو نقطة إرشادية ملواصلة العمل 

  ).من املنطوق

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام   -٤٧٧

نفقات عام 
٢٠٠٤  

  امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو (٢٠٠٥

  )*(٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

                                أمانة الصندوق االستئماين للضحايا
  
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  اموع  

  باحلاالت
  اموع

  ١٥٨,٩    ١٥٨,٩  ٩١    ٩١                    موظفو الفئة الفنية
  ٥٤,٣    ٥٤,٣  ٣٩    ٣٩                     موظفو اخلدمات العامة

  ٢١٣,٢    ٢١٣,٢  ١٣٠    ١٣٠                       اموع الفرعي، املوظفون
        ٣٥    ٣٥                        املساعدة العامة املؤقتة 

        ٣٥    ٣٥                           اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ٧٠,٠    ٧٠,٠  ٧٠    ٧٠       السفر

  ٧,٠    ٧,٠  ٧    ٧         الضيافة
  ٩٠,٠    ٩٠,٠  ٩٠    ٩٠                                   اخلدمات التعاقدية مبا يف دلك التدريب

  ٨٣,٠    ٨٣,٠  ٩٣    ٩٣                        مصروفات التشغيل العامة
  ١٠,٠    ١٠,٠  ٤    ٤                اللوازم واملواد

        ٤١    ٤١               األثاث واملعدات
ـلة                                              اموع الفرعي، التكاليف غري املتص

         باملوظفني
٢٦٠,٠    ٢٦٠,٠  ٣٠٥    ٣٠٥  

                     جمموع تكاليف الربنامج

  ال ينطبق
  

٤٧٣,٢    ٤٧٣,٢  ٤٧٠    ٤٧٠  
 وعندئذ ستنظر فيه جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦ينبغي معاملة هذا النص بوصفه نصا مؤقتا نظرا ألن جملس املديرين سيقدم مشروع امليزانية اخلاص به لعام     * 

  .وهلذا السبب قررنا أن نفترض منطقيا أن األمانة ستستمر حبجمها احلايل مؤقتا انتظارا ألي قرارات تتخذها اجلمعية. ومجعية الدول األطراف

  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام   -٤٧٨

املالك 
  املقترح

وكيل 
أمني 
  عام

مساعد  
أمني 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-دم  ٢-مد  عام

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة
جمموع 
  املوظفني

  ٣  ١  ١    ٢    ١    ١            األساسية
ـلة           املتصـ

        باحلاالت
                            

ــوع         جمم
      املالك

          ٣  ١  ١    ٢    ١    ١  

  األهداف

  توفري املساعدة الالزمة لس املديرين؛  •
  تعزيز القدرة على مجع التربعات؛  •
  .املساعدة يف مجيع التربعات للصندوق االستئماين للضحايا  •
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  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
وضع مجيع إجراءات العمل لتسهيل أعمال أمانة  •

  الصندوق االستئماين وجملس املديرين
رين على إجراءات العمل موافقة جملس املدي •

  املقترحة
نظرة أغلبية أعضاء جملس املديرين إىل مجيع  •

اجتماعات الس بوصفها مفيدة ومنظمة تنظيما 
  جيدا

  التعليقات اإلجيابية من املديرين بعد أي اجتماع •

  تنفيذ اآلليات اليت يوافق عليها جملس املديرين •  وضع آليات التحقق من مصادر األموال الواردة •
اعتماد معايري التجنب عدم اإلنصاف الواضح يف  •

  توزيع األموال بني خمتلف جمموعات الضحايا 
  تنفيذ املعايري اليت يوافق عليها جملس املديرين •

تنفيذ خطة العمل لزيادة عدد املسامهات حسب  •
  اخلطة

  النسبة املنفذة من اخلطة •

زيادة عدد الدول األطراف والفعاليات اخلارجية اليت  •
  م يف الصندوق االستئماين للضحايا تساه

  عدد الدول والفعاليات املسامهة •

  املوارد اجلديدة  املقترحة من املوظفني  ‘١‘

  املوارد األساسية

  ٢-موظف قانوين مساعد بدرجة ف

 نتيجة توصيات قدمها إىل مجعية الدول األطراف الفريق العامل ٢٠٠٥أنشئت هذه الوظيفة يف ميزانية   -٤٧٩
وسيكون هذا الشخص مسؤوال عن توفري املشورة القانونية لس املديرين . لصندوق االستئماين للضحايااملعين با

وإجراء األحباث املوضوعية عن املسائل القانونية املعقدة املتصلة بالتعويضات وعن املسائل املتصلة بالعالقة بني 
. االستئماين مبا فيها استالم األموال وإنفاقهااحملكمة والصندوق االستئماين وكذلك عن مهام وأنشطة الصندوق 

                                                                                                  ورهنا بأي قرار تتخذه مجعية الدول األطراف يف دورا الرابعة، ي فترض ألغراض مشروع امليزانية أن هذه الوظيفة 
  .٢٠٠٦ستكون بدوام كامل يف 
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  أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع  -دال

  مقدمة

ومكتبها وهيئاا الفرعية املساعدة اإلدارية والتقنية يف ) اجلمعية(ة جلمعية الدول األطراف توفر األمان  -٤٨٠
ختطيط اجتماعات مجعية الدول : وتشمل مهام األمانة يف خدمة املؤمترات. أداء مهامها مبوجب النظام األساسي

 وإصدار واستنساخ وتوزيع الوثائق األطراف وهيئاا الفرعية والتحضري هلا وتنسيقها؛ واستالم وحترير وترمجة
  .الرمسية والتقارير والقرارات الصادرة عن اجلمعية وهيئاا الفرعية

وتشمل مهام اخلدمة . وباإلضافة إىل ذلك تتيح األمانة اخلدمة املوضوعية للجمعية وهيئاا الفرعية  -٤٨١
الوثائق والتقارير واملالحظات التحليلية؛ وتقدمي توفري أدوات األمانة القانونية واملوضوعية مثل توفري : املوضوعية

وتشمل املهام األخرى تقدمي . املشورة داخل األمانة بشأن املسائل القانونية واملوضوعية املتصلة بأعمال اجلمعية
  .يزانيةاملشورة بشأن النظام املايل والقواعد املالية وإعداد مشاريع القرارات بشأن االحتياجات املالية واحتياجات امل

  ٢٠٠٦-٢٠٠٤مقارنة امليزانية والنفقات يف   -٤٨٢
نفقات عام 

٢٠٠٤  
  *٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 

  )بآالف اليورو(
      أمانة   :                         الربنامج الرئيسي الرابع  

                الدول األطراف
املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  اموع  

  احلاالتب
  اموع

  ٣٨٩,٩    ٣٨٩,٩  ٣٧٧    ٣٧٧                    موظفو الفئة الفنية
  ٢٤٩,٢    ٢٤٩,٢  ٢١٧    ٢١٧  بدون تقسيم                     موظفو اخلدمات العامة

  ٦٣٩,١    ٦٣٩,١  ٥٩٤    ٥٩٤  ٣٩٧,٧                       اموع الفرعي، املوظفون
  ١٣٢,٤    ١٣٢,٤  ٢٠٢    ٢٠٢  ١٧٣,٨                        املساعدة املؤقتة العامة 

  ١ ٩١٩,٣    ١ ٩١٩,٣  ١ ٠٦٧    ١ ٠٦٧  ٧٨٤,١                          املساعدة املؤقتة لالجتماعات
  ٤٢,٠    ٤٢,٠  ٤٠    ٤٠  ٣١,١             العمل اإلضايف

                          اموع الفرعـي، الرتـب     
       األخرى

٢ ٠٩٣,٧    ٢ ٠٩٣,٧  ١ ٣٠٩    ١ ٣٠٩  ٩٨٩,٠  

  ١٤٠,٥    ١٤٠,٥  ١٢٨    ١٢٨  ٨٤,٠       السفر
  ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠    ١٠  ٣,٦         الضيافة

                          اخلدمات التعاقدية مبا يف دلك 
         التدريب

٤٢٠,٢    ٤٢٠,٢  ٩٠٠    ٩٠٠  ٣٧٤,٣  

  ٤٦١,٩    ٤٦١,٩  ٤٠    ٤٠  ٢٧,٧                        مصروفات التشغيل العامة
  ١٣,٠    ١٣,٠  ٤٤    ٤٤  ١٣,١                اللوازم واملواد

  ٤٧,٢    ٤٧,٢  ١٦٣    ١٦٣  ٥٤,٣               األثاث واملعدات
                           اموع الفرعي، التكـاليف    

                   غري املتصلة باملوظفني
١ ٠٩٢,٨    ١ ٠٩٢,٨  ١ ٢٨٥    ١ ٢٨٥  ٥٥٧,٠  

  ٣ ٨٢٥,٦    ٣ ٨٢٥,٦  ٣ ١٨٨    ٣ ١٨٨  ١ ٩٤٣,٧                     جمموع تكاليف الربنامج
املعتمدة التعديالت يف أمانة مجعية الدول األطراف لتعكس بوجه أفضل االحتياجات يف امليزانية ومقررات مجعية الدول تراعي امليزانية *  

  .األطراف
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  ٢٠٠٦مالك املقترح لعام   -٤٨٣

املالك 
  املقترح

وكيل 
أمني 
  عام

مساعد  
أمني 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  عام

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة
  الرتبة

  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة
جمموع 
  املوظفني

  ٧  ٤  ١  ٣  ٣        ٢    ١        األساسية
ـلة           املتصـ

        باحلاالت
                            

ــوع         جمم
      املالك

      ٧  ٤  ١  ٣  ٣        ٢    ١  

  األهداف

تنظيم دورة مستأنفة للدورة الرابعة للجمعية يف نيويورك ملدة يومني، وكذلك : م مؤمترات جيدةتنظي  •
وباإلضافة إىل ذلك ستوفر . تنظيم الدورة اخلامسة للجمعية ودورتني للجنة امليزانية واملالية يف الهاي

امل اخلاص املعين جبرمية األمانة اخلدمات الجتماعات عدد من اهليئات الفرعية للجمعية وخاصة الفريق الع
  العدوان؛

متكني اجلمعية وأجهزا الفرعية من تنفيذ واليتها بطريقة أكثر فعالية من خالل تزويدها خبدمات ودعم     •
من نوعية عالية مثل خدمات ختطيط وتنسيق املؤمترات؛ وإعداد الوثائق وتنسيقها وترمجتها وإصدارها 

احملكمة للوائح اليت حتكم إعداد وتقدمي الوثائق يف موعدها؛ وحتديد وتقدميها؛ ورصد امتثال خمتلف أجهزة 
املوارد اإلضافية وحيازا لتمكني األمانة من تنفيذ واليتها بفعالية وكفاءة؛ وكفالة حصول الدول 

  .األطراف على خدمات املؤمترات والوثائق وفقا للنظام األساسي
بشأن تطبيق وتفسري أحكام نظام روما األساسي املتعلقة إجراء األحباث وإعداد الدراسات التحليلية   •

 باجلمعية وهيئاا الفرعية؛

  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة 

رضاء املشاركني يف املؤمترات والدورات عن  •  عقد املؤمترات وفقا للخطة  •
  الترتيبات واملعلومات املقدمة

إخراج وثائق رمسية حمررة ومترمجة بنوعية عالية  •
  يزها وإنتاجها وتوزيعها يف املواعيد املناسبةلتجه

عدد الدول األطراف اليت تطلب معلومات من  •
  األمانة بشأن أنشطة احملكمة

تقدمي مشورة قانونية جيدة للجمعية وهيئاا  •
  الفرعية

عدد الدول األطراف اليت تطلب من األمانة تقدمي  •
  املساعدة وخاصة يف شكل وثائق

  ملقترحة من املوظفنياملوارد اجلديدة ا  ‘١‘

  املوارد األساسية

  املساعدة املؤقتة لالجتماعات

                                                                                 ارتفعت مرتبات املترمجني واملراجعني متشيا مع معد الت األمم املتحدة اليومية والشهرية للمترمجني   -٤٨٤
 ٢٠٠٥                                                                   وأد ى ذلك، مقترنا بارتفاع البدل اليومي، إىل متوس ط جمم ع حمسوب للزيادة يف. ٢٠٠٥واملراجعني يف 

وباإلضافة إىل ذلك، ولتغطية الفترة الكاملة لترمجة وثائق جلنة امليزانية واملالية .  ٪١٠ بنسبة تقارب ٢٠٠٤عن 
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ومجعية الدول األطراف وللوفاء باملواعيد احملددة مبوجب النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف وجلنة امليزانية 
  .٢٠٠٥ /٢٠٠٤ يوما يف ١٢٠ يوما بدال من ١٣٥ات ملدة واملالية سيكون من الضروري تعيني موظفي لغ

اجتماع واحد ملدة ثالثة أيام للجنة امليزانية :  يوما من الترمجة الشفوية الالزمة ألغراض١٤ولتغطية   -٤٨٥
. فواملالية؛ واجتماع واحد ملدة مخسة أيام للجنة امليزانية واملالية؛ ودورة واحدة من ستة أيام جلمعية الدول األطرا

وأشار . وقام قسم الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية يف احملكمة حبساب هذا املبلغ استنادا إىل التكاليف اجلارية
القسم إىل أن األمم املتحدة تقوم حاليا بالتفاوض مع الرابطة الدولية للمترمجني الشفويني املختصني خبدمة 

 تكلفة تنقيحت املترمجني الشفويني ولذلك فقد يستلزم األمر                          إعادة النظر يف أحكام ومعد ال) AIIC(املؤمترات 
  .املتطلبات املوضوعة لزيادا

  املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني  ‘٢‘

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

ة إضافية  صفح١٥٠تستند تكلفة الترمجة اخلارجية إىل -التعاقد اخلارجي على الترمجة: الترمجة اخلارجية  -٤٨٦
ترمجتها بسبب زيادة الوثائق لتغطية احتمال زيادة /تقريبا من النصوص اليت سيتم التعاقد عليها خارجيا لتحريرها

التقارير املقدمة من احملكمة إىل اجلمعية وتقارير جلنة امليزانية واملالية بشأن املوضوعات املتصلة بأعمال احملكمة 
  .لبات النشر يف األمانة مثل النصوص القانونية والتجميعات وأدلة الوثائقوكذلك زيادة االتصال والوثائق ومتط

ونظرا ألن النفقات الفعلية .  يف فئة اخلدمات التعاقدية األخرى٢٠٠٥تندرج ميزانية : الطباعة اخلارجية  -٤٨٧
توقعة يف عدد                        يورو ي راعي الزيادة امل٨٤ ٠٠٠ يورو، فإن حتديد امليزانية مببلغ ٧٩ ٥٢١ بلغت ٢٠٠٤يف عام 

  .الصفحات

 يورو املقدم من أمن احملكمة اجلنائية ٨٣ ١٥٨استنادا إىل مبلغ : اخلدمات األمنية املتعاقد عليها خارجيا  -٤٨٨
 يورو التقديري ٥ ٠٠٠؛ ومبلغ )اجتماع ملدة ستة أيام(الدولية كتقدير للدورة الرابعة جلمعية الدول األطراف 

                                                                     احد ملدة ثالثة أيام واجتماع واحد ملدة مخسة أيام سي عقدان خارج أماكن احملكمة حلارسني اثنني لتغطية اجتماع و
  ) أيام٨ X حارس ٢ X ساعات ١٠ X يورو متوسط معدل الساعة للتعاقد اخلارجي ٣٠(

  مصروفات التشغيل العامة

  .٢٠٠٦قيمة إجيار قاعة املؤمترات للدورة اخلامسة جلمعية الدول األطراف يف   -٤٨٩

 مكاتب ٦:  أشهر على النحو التايل٤,٥ مكاتب ملدة ١٠استئجار -ار أماكن للمترمجنيإجي  -٤٩٠
ومكتب مشترك ملساعد شؤون املراجع وكاتب ) ثالثة مكاتب(ثالثة مترمجني يف كل مكتب؛ كاتبو النسخ /الثنني

  .ويرجع ذلك إىل توقعات زيادة الضغط على األماكن يف احملكمة. األرشيف
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  االستثمار يف مباين احملكمة: لرئيسي اخلامسالربنامج ا  -هاء

  مقدمة

رغم أن هدف توفري أماكن مالئمة للمحكمة يف األجلني القصري والطويل يظل دون تغيري فقد حدث   -٤٩١
  :٢٠٠٦تغري كبري يف برناجمني فرعيني يف 

ب   ينتقل التركيز من تعديل مبىن اآلرك إىل حيازة أماكن مكات-٥١٠٠الربنامج الفرعي   •
  إضافية الستيعاب التوسع املستمر يف احملكمة؛

  تدخل عملية بناء املوقع الدائم للمحكمة مرحلة جديدة مع زيادة -٥٢٠٠الربنامج الفرعي   •
 .األعمال امللموسة يف التخطيط ووضع طرائق مالية مالئمة وحتضري مسابقة التصميم املعماري

  ٢٠٠٦ -٢٠٠٤ والنفقاتمقارنة امليزانية   -٤٩٢

نفقات عام 
٢٠٠٤  

  ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

ـتثمار يف  -                      لربنامج الرئيسي اخلامس   ا                االس
            مباين احملكمة

  
  

املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  اموع
  باحلاالت

  اموع

        ١٠٣    ١٠٣                    اخلرباء االستشاريون
        ١٠٣    ١٠٣                             اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ٦٣١,٠    ٦٣١,٠  ١ ٢٠٠    ١ ٢٠٠                                     اخلدمات التعاقدية مبا يف دلك التدريب
  ٢٧٨,٨    ٢٧٨,٨                                مصروفات التشغيل العامة

  ٢٩,٨    ٢٩,٨                        اللوازم واملواد
  ١٦٦,٢    ١٦٦,٢  ٧٦٢    ٧٦٢                 األثاث واملعدات

ـلة                                  اموع الفرعي، التكاليف غري امل            تص
         باملوظفني

  ١ ١٠٥,٨    ١ ١٠٥,٨  ١ ٩٦٢    ١ ٩٦٢  

                                   جمموع تكاليف الربنـامج الرئيسـي      
       اخلامس

  ١ ١٠٥,٨    ١ ١٠٥,٨  ٢ ٠٦٥    ٢ ٠٦٥  

  املباين املؤقتة: ٥١٠٠الربنامج   -١

  مقدمة

 من املنتظر أن يصل املبىن املؤقت والذي يستوعب احملكمة اجلنائية الدولية يف الوقت احلاضر إىل أقصى  -٤٩٣
والتقدير . ٢٠٠٦ولذلك سيكون من الضروري تعيني وتوسيع أماكن إضافية يف . ٢٠٠٥طاقته يف اية عام 

  .                                                 املوضوع هلذا الربنامج يهدف إىل توفري املوارد هلذا التوس ع
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  االجتاهات والتغريات يف الربنامج

 Dاجلناح : ة هلذا الربنامج                                               استكمل مشروعان كبريان ممو الن من االعتمادات املوضوع٢٠٠٥أثناء عام   -٤٩٤
 سيتم التشديد على توسيع ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ومع زيادة مستويات املوظفني املتوقعة يف . وقاعة احملكمة الثانية

وسيكون من املطلوب اختاذ قرار يف . احملكمة اجلنائية الدولية يف مرافق إضافية وجتهيز هذه املباين ألنشطة احملكمة
املباين وبشأن املوظفني الذين سينقلون إليها ومستوى اخلدمات ا وذلك لكفالة مرحلة مبكرة بشأن موقع هذه 

  .وسيتعني أيضا املوافق على التمويل الكايف للنشاط. استكمال مجيع األنشطة قبل شغل هذه املباين

  :٢٠٠٦وترد يف اجلدول أدناه امليزانية املقترحة للمباين املؤقتة يف عام   -٤٩٥

نفقات عام 
٢٠٠٤  

  ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

              املباين املؤقتة
  
  
  

املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  اموع
  باحلاالت

  اموع

        ١٣    ١٣                    اخلرباء االستشاريون
        ١٣    ١٣                             اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ٤١٥,٠    ٤١٥,٠  ١ ٠٥٠    ١ ٠٥٠                             لتعاقدية مبا يف دلك التدريب        اخلدمات ا
  ٢٧٨,٨    ٢٧٨,٨                                مصروفات التشغيل العامة

  ٢٩,٨    ٢٩,٨                        اللوازم واملواد
  ١٦٦,٢    ١٦٦,٢  ٧٦٢    ٧٦٢                 األثاث واملعدات

                                         اموع الفرعي، التكاليف غـري املتصـلة       
         باملوظفني

  ٨٨٩,٨    ٨٨٩,٨  ١ ٨١٢    ١ ٨١٢  

  ٨٨٩,٨    ٨٨٩,٨  ١ ٨٢٥    ١ ٨٢٥                           الربنامج الرئيسي اخلامس           جمموع تكاليف

  اهلدف

  .التشغيلي ألنشطة احملكمة/إعداد مرافق التوسيع الستمرار الدعم اإلداري  •

  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
اخلدمات والعقود قبل التاريخ /٪ من السلع٩٠تنفيذ  •

  املتفق عليه لشغل األماكن
اخلدمات والعقود من القسم /النسبة املئوية من السلع •

  املختص اليت يتم تنفيذها قبل شغل األماكن
 ٪ من املوظفني واملهام للنقل قبل االنتقال ٩٥حتديد  •

  بستة أشهر على األقل
النسبة املئوية من املوظفني الذين يتم حتديدهم  •

  لالنتقال

  املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني  ‘١‘

  امةمصروفات التشغيل الع

  .ستستخدم املوارد املطلوبة أساسا لصيانة املباين  -٤٩٦

  املباين الدائمة: ٥٢٠٠الربنامج   -٢
  مقدمة

تظل احملكمة منخرطة يف جهد شامل متوسط األجل من التخطيط واألعمال التحضريية فيما يتعلق   -٤٩٧
تكمال هذه املباين يف ألكسندر والتاريخ املستهدف الس. باملبىن الدائم املقبل الذي سينشأ ألغراضها اخلاصة

  .، أي بعد عشر سنوات من االنتقال إىل املبىن املؤقت احلايل٢٠١٢كازيرن يف الهاي هو 
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 فرباير ٢٢ومن الضروري، استنادا إىل املبادئ واملتطلبات املعروضة يف عرض املشروع املؤرخ يف   -٤٩٨
٢٠٠٥ïء من املوجز املعماري وتعيني خيارات التمويل ، مواصلة التخطيط واألعمال التحضريية وخاصة لالنتها

  .املالئمة وطرائقه ألغراض املباين وموقع املباين الدائمة وإعداد املسابقة الدولية للتصميم املعماري

  االجتاهات والتغريات يف الربنامج

ة وبدال من ذلك ستتوىل شركة خارجية إلدار. مل يعد من املطلوب وجود خبري استشاري داخلي  -٤٩٩
  .املشروع هذه املسؤوليات

   للمباين الدائمة ٢٠٠٦ترد يف اجلدول أدناه امليزانية املقترحة  لعام   -٥٠٠
نفقات عام 

٢٠٠٤  
  ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 

  )بآالف اليورو(
  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 

  )بآالف اليورو(
  املباين الدائمة

  
  
  

املتصلة   ألساسيةا  اموع  الشرطية  اجلوهرية  اموع
  باحلاالت

  اموع

        ٩٠    ٩٠    اخلرباء االستشاريون
        ٩٠    ٩٠    اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ٢١٦,٠    ٢١٦,٠  ١٥٠    ١٥٠    اخلدمات التعاقدية مبا يف دلك التدريب
اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 

  باملوظفني
  ٢١٦,٠    ٢١٦,٠  ١٥٠    ١٥٠  

نامج الرئيسي جمموع تكاليف الرب
  اخلامس

  ٢١٦,٠    ٢١٦,٠  ٢٤٠    ٢٤٠  

  اهلدف

  .كفالة استمرار العمل على النحو الصحيح مبا يؤدي إىل بناء مباين دائمة مصممة ألغراض احملكمة اخلاصة  •

  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة
 :تنفيذ مجيع العالمات البارزة من مراحل املشروع •

o املوافقة على املوجز املعماري 
o وضيح طرائق التمويلت 
o مسابقة التصميم الدولية حسب اجلدول الزمين  

  نسبة األعمال املنفذة من املشروع يف املوعد •

  املوارد اجلديدة املقترحة من غري املوظفني  ‘١‘

  املوارد األساسية

  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

لفنية لدى شركة إدارة املشروع لضمان املساعدة تستمر احلاجة قائمة إىل األموال لكفالة توفر اخلربة ا  -٥٠١
املتخصصة يف أعمال التخطيط واإلعداد املقبلة للمباين الدائمة ولضمان املوافقة املستقلة املالئمة على مجيع األعمال 

  .املتصلة، مبا يف ذلك اجلوانب التقنية للتصميم واإلنشاء

                                                   
ï  الوثيقة ICC-ASP/4/CBF.1/3. 
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  مركز االحتجاز: ٥٣٠٠الربنامج   -٣

  مقدمة

وأي متويل ملركز االحتجاز الدائم هو متويل .  احملكمة أن حتصل على مركز احتجاز دائم خاص اتعتزم  -٥٠٢
 يورو حتت الربنامج ١ ٦٢٧,٦٠٠مستقل عن متويل اإلجيار احلايل لزنازن االحتجاز املدرج يف امليزانية مببلغ 

  .قسم االحتجاز: ٣٣٣٠الفرعي 
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  املرفقـات
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  املرفق األول
  ٢٠٠٦ية الدول األطراف بشأن امليزانية الربناجمية املقترحة لعام مشروع قرار مجع

  ٢٠٠٦ لعام العاملوصندوق رأس املال 
  

  إن مجعية الدول األطراف،  

 للمحكمة اجلنائية الدولية ويف االستنتاجات والتوصيات ٢٠٠٦                                   يف امليزانية الربناجمي ة املقترحة لعام وقد نظرت  
  الية الواردة يف تقرير اللجنة،ذات الصلة للجنة امليزانية وامل

  : يورو ألبواب االعتمادات التالية الذكر٨٢ ٤٦٤ ٤٠٠ على االعتمادات البالغ جمموعها توافق  -١

  يورو  باب االعتماد
  الربنامج الرئيسي األول

  اهليئة القضائية
  

٧ ٤١١ ٧٠٠  
  الربنامج الرئيسي الثاين
  مكتب املدعي العام

  
٢١ ٢١٤ ٦٠٠  

  ئيسي الثالثالربنامج الر
  قلم احملكمة

  
٤٨ ٩٠٦ ٧٠٠  

  الربنامج الرئيسي الرابع
  أمانة مجعية الدول األطراف

  
٣ ٨٢٥ ٦٠٠  

  الربنامج الرئيسي اخلامس
  االستثمار يف مباين احملكمة

  
١ ١٠٥ ٨٠٠  

  ٨٢ ٤٦٤ ٤٠٠  اموع

ن يقدم سلفا من                  وتأذن للمسج ل بأصندوق رأس املال العامل يورو ل٦ ٨٧٢ ٠٠٠توافق على مستوى   -٢
  .الصندوق وفقا لألحكام ذات الصلة من النظام املايل
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  املرفق الثاين

  اهليكل التنظيمي للمحكمة
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 املرفق الثالث

 ٢٠٠٦                                           افتراضات ختص  امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

  ٢٠٠  عدد أيام احملكمة
  :عدد الشهود

  أثناء عمليات التحقيق واملرحلة التمهيدية -١
 ةاحملاكم -٢
  الشهود اخلرباء -٣

  
١٠  

١٤٥  
١٥  

  ٣٠  عدد أشخاص الدعم
   أيام١٠  املدة القصوى اليت يبقاها كل شاهد

  ٤  عدد املتهمني حبسب كل قضية
  ٤  عدد أفرقة الدفاع حبسب كل قضية

  )تدفع نفقام من خالل املساعدة القانونية (٢  عدد ممثلي الضحايا
  ١٢  ٢٠٠٦عدد الزنزانات املطلوبة عام 

  ٣                                    الزيارات املوقعية اليت يؤد يها القضاةعدد 
  ٢٠٠٦مايو /ليس قبل أيار  ١بداية اجللسة 
  ٢٠٠٦يولية /ليس قبل متوز  ٢بداية اجللسة 

  ٤  عدد املوظفني امليدانيني
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  معلومات بشأن املالك
 ٢٠٠٦ احلايل واملالك املقترح لعام ٢٠٠٥مالك عام 

  
                              جمموع مالك احملكمة

وكيل   املالك املقترح
  أمني عام

مساعد  
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية
  فما فوق

اخلدمات 
  -العامة

  الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٤١٩  ١٩٨  ١٧٨  ٢٠  ٢٢١  ١٠  ٧٣  ٥٧  ٥١  ٢٢  ٤    ٣  ١  ريةاجلوه-٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 
  ٧٠  ٣٣  ٢٩  ٤  ٣٧  ٦  ١٠  ١٥  ٦            الشرطية-٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 

  ٤٨٩  ٢٣١  ٢٠٧  ٢٤  ٢٥٨  ١٦  ٨٣  ٧٢  ٥٧  ٢٢  ٤    ٣  ١  ٢٠٠٥ الوظائف املعتمدة لعام -اموع الفرعي
  صفر  صفر  ١  ١-  صفر    ٣-  ٣  ٥-  ٣  ٢        األساسية -٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية لعام 

 املتصلة -٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية  لعام 
  باحلاالت

                            

  ٨٩-  ٢٥-  ٢٣-  ٢-  ٦٤-  ٧-  ٢٣-  ١٢-  ١٩-  ٣-           األساسية-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 
  ٨٩    ٢٥      ٢٩    ٤-  ٦٤      ٧    ٢٣    ١٢    ١٩     ٣             املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 

  املنقولة /املتغرية/اموع الفرعي للوظائف املصنفة
  ٢٠٠٦لعام 

  صفر  صفر  ٧    ٧-  صفر  صفر  ٣-  ٣    ٥-  ٣    ٢      

  ٢١    ١٤    ١٣    ١    ٧      ٥    ١        ١        األساسية-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 
  ١٥١    ٩٥    ٨٦    ٩    ٥٦    ٤    ١٩    ٢٨    ٤    ١            املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 

  ١٧٢    ١٠٩    ٩٩    ١٠    ٦٣    ٤    ٢٤    ٢٩    ٤    ١    ١        ٢٠٠٦اموع الفرعي للوظائف اجلديدة لعام 
  ٦٦١    ٣٤٠   ٣١٣    ٢٧    ٣٢١    ٢٠    ١٠٤    ١٠٤    ٥٦    ٢٦    ٧    ٣  ١  ٢٠٠٦جمموع املالك املقترح لعام 

        ّ  ازداد دق ة " الشرطية"وعبارة " اجلوهرية" بني عبارة ٢٠٠٦فالتمييز يف امليزانية املقترحة لعام . ٢٠٠٥بصيغتهما املستخدمة يف امليزانية الربناجمية لعام " الشرطية"و" اجلوهرية" ّ                    مت  تعديل تعريف املصلحني :  مالحظة
  .يزانية الوارد يف املرفق السادس                              وي رجى الرجوع إىل شرح مصطلحات امل". املتصلة باحلاالت"األساسية و"باالستعاضة عنهما باملصطلحني 
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                                اهليئة القضائية -  الربنامج الرئيسي األول

  املالك املقترح
وكيل 
أمني 
  عام

مساعد  
أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد
جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوق

اخلدمات 
  -العامة

  الرتبة
  ةالرئيسي

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٤١  ١٤  ١٣  ١  ٢٧  ١  ١٩  ٣  ٢  ٢          اجلوهرية-٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 
                              الشرطية-٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 

  ٤١  ١٤  ١٣  ١  ٢٧  ١  ١٩  ٣  ٢  ٢          ٢٠٠٥ الوظائف املعتمدة لعام -اموع الفرعي
                              األساسية -٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية لعام 
                               املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية  لعام 

  ٦-  ٣-  ٣-    ٣-        ٢-  ١-           األساسية-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 
  ٦  ٣  ٣    ٣        ٢  ١           املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 

  ضفر  صفر  صفر    صفر        صفر  صفر          ٢٠٠٦املنقولة لعام /املتغرية/اموع الفرعي للوظائف املصنفة
  ١  ١  ١                        األساسية-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 
                              املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 

  ١  ١  ١                        ٢٠٠٦اموع الفرعي للوظائف اجلديدة لعام 
  ٤٢  ١٥  ١٤  ١  ٢٧  ١  ١٩  ٣  ٢  ٢          ٢٠٠٦جمموع املالك املقترح لعام 

  
                               هيئة الرئاسة-١١٠٠الربنامج 

  املالك املقترح
وكيل 
أمني 
  عام

مساعد  
أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد
جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوق

اخلدمات 
  -العامة

  الرتبة
  رئيسيةال

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٩  ٣  ٢  ١  ٦  ١  ١  ٣    ١          اجلوهرية-٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 
                    ١          الشرطية-٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 

  ٩  ٣  ٢  ١  ٦  ١  ١  ٣              ٢٠٠٥ الوظائف املعتمدة لعام -اموع الفرعي
                              األساسية -٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية لعام 

                              املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية  لعام 
                              األساسية-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 
                               املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 

                              ٢٠٠٦املنقولة لعام /املتغرية/للوظائف املصنفةاموع الفرعي 
  ١  ١  ١                        األساسية-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 
                              املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 

  ١  ١  ١                        ٢٠٠٦اموع الفرعي للوظائف اجلديدة لعام 
  ١٠  ٤  ٣  ١  ٦  ١  ١  ٣    ١          ٢٠٠٦جمموع املالك املقترح لعام 
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  )تابع(  )أ(املرفق الرابع   
                               الدوائر-  ١٢٠٠الربنامج 

  املالك املقترح
وكيل 
أمني 
  عام

مساعد  
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي الفئة 

  الفنية
  فما فوق

اخلدمات 
  -العامة

  الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

تب الر
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٣٢  ١١  ١١    ٢١    ١٨    ٢   ١            اجلوهرية- ٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 
                               الشرطية- ٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 

  ٣٢  ١١  ١١    ٢١    ١٨    ٢   ١           ٢٠٠٥ الوظائف املعتمدة لعام -اموع الفرعي
                               األساسية – ٢٠٠٦نفة واملتغرية لعام الوظائف املص

                               املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية لعام 
  ٦-  ٣-  ٣-    ٣-        ٢-  ١-            األساسية- ٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 
  ٦    ٣     ٣       ٣          ٢    ١             املتصلة باحلاالت- ٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 

املنقولة لعام /املتغرية/اموع الفرعي للوظائف املصنفة
٢٠٠٦  

  صفر  صفر  صفر    صفر        صفر  صفر        

                               األساسية-  ٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 
                              املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 

                              ٢٠٠٦اموع الفرعي للوظائف اجلديدة لعام 
  ٣٢  ١١  ١١    ٢١    ١٨    ٢  ١          ٢٠٠٦جمموع املالك املقترح لعام 

  
                              مكتب املدعي العام -  الربنامج الرئيسي الثاين

  املالك املقترح
وكيل 
أمني 
  عام

مساعد  
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوق

اخلدمات 
  -العامة

  لرتبةا
  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ١٢٤  ٣٥  ٣٢  ٣  ٨٩  ٨  ٢٧  ١٨  ٢٢  ١٠  ١    ٢  ١   اجلوهرية- ٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 
  ٢٣  ١٢  ٨  ٤  ١١  ٢  ٣  ٥  ١             الشرطية- ٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 

  ١٤٧  ٤٧  ٤٠  ٧  ١٠٠  ١٠  ٣٠  ٢٣  ٢٣  ١٠  ١    ٢  ١  ٢٠٠٥دة لعام  الوظائف املعتم-اموع الفرعي
                    ١-  ١         األساسية - ٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية لعام 

                               املتصلة باحلاالت- ٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية لعام 
  ٧٦-  ١٨-  ١٦-  ٢-  ٥٨-  ٧-  ٢١-  ١١-  ١٦-  ٣-           األساسية- ٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 
  ٧٦    ١٨    ٢٢    ٤-  ٥٨    ٧    ٢١    ١١    ١٦    ٣             املتصلة باحلاالت- ٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 

  صفر  صفر  ٦  ٦-  صفر          ١-  ١        ٢٠٠٦املنقولة لعام /املتغرية/اموع الفرعي للوظائف املصنفة
                               األساسية-  ٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 

  ٥٥  ٢١  ٢١    ٣٤  ٤  ١٢  ١٦  ١  ١           املتصلة باحلاالت-  ٢٠٠٦ف اجلديدة لعام الوظائ
  ٥٥  ٢١  ٢١    ٣٤  ٤  ١٢  ١٦  ١  ١          ٢٠٠٦اموع الفرعي للوظائف اجلديدة لعام 

  ٢٠٢  ٦٨  ٦٧  ١  ١٣٤  ١٤  ٤٢  ٣٩  ٢٤  ١٠  ٢    ٢  ١  ٢٠٠٦جمموع املالك املقترح لعام 
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                              املدعي العام -  ٢١٠٠الربنامج 

وكيل   املالك املقترح
  أمني عام

مساعد  
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوق

اخلدمات 
  -العامة

  الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٣٥  ١٥  ١٤  ١  ٢٠  ١  ٦  ٦  ٣  ٣        ١  اجلوهرية-٢٠٠٥ لعام الوظائف املعتمدة
  ٣  ٣  ٣                        الشرطية-٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 

  ٣٨  ١٨  ١٧  ١  ٢٠  ١  ٦  ٦  ٣  ٣        ١  ٢٠٠٥ الوظائف املعتمدة لعام -اموع الفرعي
                              األساسية -٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية لعام 

 املتصلة -٢٠٠٦تغرية لعام الوظائف املصنفة وامل
  باحلاالت

                            

  ٥-  ٤-  ٤-    ١-    ١-                 األساسية-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 
  ٥    ٤    ٤      ١      ١                   املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 

  املنقولة /املتغرية/اموع الفرعي للوظائف املصنفة
  ٢٠٠٦لعام 

  صفر  صفر  صفر    صفر    رصف              

                              األساسية-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 
  ٨  ٦  ٦    ٢  ٢                  املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 

  ٨  ٦  ٦    ٢  ٢                  ٢٠٠٦اموع الفرعي للوظائف اجلديدة لعام 
  ٤٦  ٢٤  ٢٣  ١  ٢٢  ٣  ٦  ٦  ٣  ٣        ١  ٢٠٠٦جمموع املالك املقترح لعام 

  
   شعبة االختصاص والتكامل والتعاون-٢٢٠٠الربنامج 

  املالك املقترح
وكيل 
أمني 
  عام

مساعد  
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوق

اخلدمات 
  -العامة

  الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  فنياملوظ

  ١٣  ٢  ٢    ١١    ٤  ٣  ٢  ١  ١        اجلوهرية-٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 
                              الشرطية-٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 

  ١٣  ٢  ٢    ١١    ٤  ٣  ٢  ١  ١        ٢٠٠٥ الوظائف املعتمدة لعام -اموع الفرعي
                              األساسية -٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملغرية لعام 

                               املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦صنفة واملتغرية لعام الوظائف امل
  ٥-        ٥-    ٣-  ٢-               األساسية-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 
  ٥          ٥      ٢    ٢    ١             املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 

  صفر        صفر    ١-    ١            ٢٠٠٦املنقولة لعام /املتغرية/اموع الفرعي للوظائف املصنفة
                              األساسية-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 
  ٢          ٢      ١    ١                املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 

  ٢          ٢      ١    ١                ٢٠٠٦اموع الفرعي للوظائف اجلديدة لعام 
  ١٥  ٢  ٢    ١٣      ٤  ٤  ٣  ١  ١        ٢٠٠٦جمموع املالك املقترح لعام 
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                               شعبة التحقيق-  ٢٣٠٠الربنامج 

وكيل   املالك املقترح
  أمني عام

مساعد  
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوق

اخلدمات 
  -العامة

  الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

 جمموع
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٥٦  ١٤  ١٢  ٢  ٤٢  ٥  ١٣  ٩  ١٢  ٢      ١    اجلوهرية-٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 
  ٢٠  ٩  ٥  ٤  ١١  ٢  ٣  ٥  ١            الشرطية-٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 

  ٧٦  ٢٣  ١٧  ٦  ٥٣  ٧  ١٦  ١٤  ١٣  ٢      ١    ٢٠٠٥ الوظائف املعتمدة لعام -اموع الفرعي
                    ١-  ١        األساسية -٢٠٠٦فة واملتغرية لعام الوظائف املصن

                               املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية لعام 
  ٥١-  ١٢-  ١٠-  ٢-  ٣٩-  ٥-  ١٣-  ٩-  ١١-  ١-           األساسية-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 
  ٤٩    ١٢    ١٦    ٤-  ٣٧    ٥    ١٤    ٩    ٨    ١             املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 

  ٢-  صفر  ٦    ٦-  ٢-  صفر  ١      صفر  ٣-  ١-  ١        ٢٠٠٦لعام  املنقولة/املتغرية/اموع الفرعي للوظائف املصنفة
                              األساسية-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 
  ٣٠  ٧  ٧    ٢٣    ٩  ١٤              املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 

  ٣٠  ٧  ٧    ٢٣    ٩  ١٤              ٢٠٠٦موع الفرعي للوظائف اجلديدة لعام ا
  ١٠٤  ٣٠  ٣٠    ٧٤  ٧  ٢٦  ٢٨  ١٠  ١  ١      ١    ٢٠٠٦جمموع املالك املقترح لعام 

  
                               شعبة االدعاء-  ٢٤٠٠الربنامج 

  املالك املقترح
وكيل 
أمني 
  عام

مساعد  
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

 جمموع
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوق

اخلدمات 
  -العامة

  الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٢٠  ٤  ٤    ١٦  ٢  ٤    ٥  ٤      ١    اجلوهرية-٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 
                              الشرطية-٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 

  ٢٠  ٤  ٤    ١٦  ٢  ٤    ٥  ٤      ١    ٢٠٠٥ الوظائف املعتمدة لعام -عياموع الفر
                              األساسية -٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية لعام 
                               املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية لعام 

  ١٥-  ٢-  ٢-    ١٣-  ٢-  ٤-    ٥-  ٢-           األساسية-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 
  ١٧    ٢    ٢      ١٥    ٢  ٤    ٧  ٢             املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 

  ٢    صفر  صفر    ٢  صفر  صفر    ٢  صفر         ٢٠٠٦املنقولة لعام /املتغرية/اموع الفرعي للوظائف املصنفة
                              األساسية-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 
  ١٥  ٨  ٨    ٧  ٢  ٢    ١  ١          لة باحلاالتاملتص-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 

  ١٥  ٨  ٨    ٧  ٢  ٢    ١  ١          ٢٠٠٦اموع الفرعي للوظائف اجلديدة لعام 
   ٣٧  ١٢  ١٢    ٢٥  ٤  ٦    ٨  ٥      ١    ٢٠٠٦جمموع املالك املقترح لعام 
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                                قلم احملكمة  -الربنامج الرئيسي الثالث

وكيل   قترحاملالك امل
  أمني عام

مساعد  
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوق

اخلدمات 
  -العامة

  الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٢٤٧  ١٤٥  ١٣٢  ١٣  ١٠٢  ١  ٢٧  ٣٦  ٢٥  ١٠  ٢    ١    اجلوهرية-٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 
  ٤٧  ٢١  ٢١    ٢٦  ٤  ٧  ١٠  ٥            الشرطية-٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 

  ٢٩٤  ١٦٦  ١٥٣  ١٣  ١٢٨  ٥  ٣٤  ٤٦  ٣٠  ١٠  ٢    ١    ٢٠٠٥ الوظائف املعتمدة لعام -اموع الفرعي
  صفر  صفر  ١  ١-  صفر    ٣-  ٣  ٥-  ٤  ١        األساسية -٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية لعام 

                               املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦املصنفة واملتغرية لعام الوظائف 
  ١٣-  ٧-  ٧-    ٦-    ٢-  ١-  ٣-             األساسية-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 
  ١٣    ٧  ٧      ٦      ٢    ١    ٣               املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 

  صفر  صفر  ١  ١-  صفر    ٣-  ٣  ٥-  ٤  ١        ٢٠٠٦ لعام املنقولة/املتغرية/اموع الفرعي للوظائف املصنفة
  ٢٠  ١٣  ١٢  ١  ٧    ٥    ١      ١        األساسية-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 
  ٩٦  ٧٤  ٦٥  ٩  ٢٢    ٧  ١٢  ٣            املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 

  ١١٦  ٨٧  ٧٧  ١٠  ٢٩    ١٢  ١٣  ٣    ١        ٢٠٠٦اموع الفرعي للوظائف اجلديدة لعام 
  ٤١٠  ٢٥٣  ٢٣١  ٢٢  ١٥٧  ٥  ٤٣  ٦٢  ٢٨  ١٤  ٤        ٢٠٠٦ع املالك املقترح لعام جممو

  
                                مكتب املسجل-٣١٠٠الربنامج 

وكيل   املالك املقترح
  أمني عام

مساعد  
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوق

اخلدمات 
  -العامة

  الرتبة
  الرئيسية

ت اخلدما
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٥٧  ٤٢  ٤٠  ٢  ١٥  ١  ٥  ٢  ٢  ٣  ١    ١    األساسية-٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 
  ٥  ٥  ٥                        الشرطية-٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 

  ٦٢  ٤٧  ٤٥  ٢  ١٥  ١  ٥  ٢  ٢  ٣  ١    ١    ٢٠٠٥ الوظائف املعتمدة لعام -اموع الفرعي
  صفر        صفر    ٢-  ١  ١            األساسية -٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية لعام 
                               املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية لعام 

  ١        ١          ١           األساسية-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 
                               املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 

  ١        ١    ٢-  ١  ١  ١          ٢٠٠٦املنقولة لعام /املتغرية/اموع الفرعي للوظائف املصنفة
  ٥  ٢  ١  ١  ٣    ٢          ١        األساسية-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 
  ٢١  ٢٠  ١٩  ١  ١      ١              املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 

  ٢٦  ٢٢  ٢٠  ٢  ٤    ٢  ١      ١        ٢٠٠٦اموع الفرعي للوظائف اجلديدة لعام 
  ٨٩  ٦٩  ٦٥  ٤  ٢٠  ١  ٥  ٤  ٣  ٤  ٢    ١    ٢٠٠٦جمموع املالك املقترح لعام 
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   شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة-٣٢٠٠الربنامج 

وكيل   املالك املقترح
  أمني عام

مساعد  
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوق

اخلدمات 
  -العامة

  الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ١٠٢    ٦٦    ٦١  ٥    ٣٦      ٩    ١٤    ٨      ٤    ١          اجلوهرية-٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 
  ١          ١        ١                الشرطية-٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 

  ١٠٣    ٦٦      ٦١  ٥    ٣٧    ٩    ١٥    ٨    ٤      ١          ٢٠٠٥ الوظائف املعتمدة لعام -اموع الفرعي
  صفر  صفر  ١  ١-  صفر    ١-    ١    ١-  ١            األساسية -٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية لعام 
                               املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية لعام 

  ١٢-  ٧-  ٧-    ٥-      ١-  ٣-  ١-           األساسية-٢٠٠٦ئف املنقولة لعام الوظا
  ١١    ٧    ٧      ٤        ١    ٣               املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 

  ١-  صفر  ١    ١-  ١-    ١-    ١-  صفر          ٢٠٠٦لعام  املنقولة/املتغرية/اموع الفرعي للوظائف املصنفة
  ١٠    ٩    ٩      ١      ١                  األساسية-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 
  ١٨    ١٥    ١٤    ١    ٣        ٣              املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 

  ٢٨    ٢٤    ٢٣    ١    ٤      ١    ٣              ٢٠٠٦اموع الفرعي للوظائف اجلديدة لعام 
  ١٣٠    ٩٠    ٨٥    ٥    ٤٠         ٩    ١٩  ٧    ٤     ١          ٢٠٠٦جمموع املالك املقترح لعام 

  
                               شعبة خدمات احملكمة-٣٣٠٠الربنامج 

وكيل   املالك املقترح
  أمني عام

مساعد  
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوق

اخلدمات 
  -العامة

  الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
ي موظف

اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٥٨    ٢٥    ٢٠    ٥    ٣٣      ٧    ١٥    ١٠    ١            اجلوهرية-٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 
  ٣٤    ١٤    ١٤      ٢٠    ٤    ٦    ٧    ٣              الشرطية-٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 

  ٩٢    ٣٩    ٣٤    ٥    ٥٣    ٤    ١٣    ٢٢    ١٣    ١            ٢٠٠٥ الوظائف املعتمدة لعام -اموع الفرعي
  صفر        صفر      ١    ٤-  ٢    ١          األساسية -٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية لعام 
                               املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية لعام 

  ٢-        ٢-    ٢-                 األساسية-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 
  ٢          ٢      ٢                   املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦لعام الوظائف املنقولة 

  صفر        صفر      صفر  ١    ٤-  ٢    ١          ٢٠٠٦املنقولة لعام /املتغرية/اموع الفرعي للوظائف املصنفة
  ١          ١      ١                  األساسية-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 
  ٣٦    ٢٢    ١٨    ٤    ١٤      ٤    ٧    ٣              املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 

  ١٧    ٢٢    ١٨    ٤    ١٥      ٥    ٧    ٣                ٢٠٠٦اموع الفرعي للوظائف اجلديدة لعام 
  ١٢٩    ٦١    ٥٢    ٩    ٦٨    ٤    ١٨    ٣٠    ١٢    ٢    ١          ٢٠٠٦جمموع املالك املقترح لعام 
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                               اإلعالم والوثائق قسم-  ٣٤٠٠الربنامج 

وكيل   املالك املقترح
  أمني عام

مساعد  
أمني 
  عام

  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد
جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوق

اخلدمات 
  -العامة

  الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ١٠    ٤    ٣    ١    ٦      ٢    ٣       ١              اجلوهرية-٢٠٠٥عتمدة لعام الوظائف امل
                              الشرطية-٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 

  ١٠    ٤    ٣    ١    ٦      ٢    ٣       ١              ٢٠٠٥ الوظائف املعتمدة لعام -اموع الفرعي
                              األساسية -٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية لعام 
                               املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية لعام 

                                األساسية-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 
                               املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 

املنقولة لعام /املتغرية/اموع الفرعي للوظائف املصنفة
٢٠٠٦  

                            

  ٢    ١    ١      ١        ١                األساسية-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 
  ١٢    ١٢    ٩    ٣                        املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 

  ١٤    ١٣    ١٠    ٣    ١        ١                ٢٠٠٦اموع الفرعي للوظائف اجلديدة لعام 
  ٢٤    ١٧    ١٣    ٤    ٧      ٢    ٤    ١              ٢٠٠٦جمموع املالك املقترح لعام 

  
   شعبة الضحايا والدفاع-  ٣٥٠٠الربنامج 

وكيل   املالك املقترح
  أمني عام

مساعد  
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوق

اخلدمات 
  -العامة

  الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
ظفي مو

اخلدمات 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ١٨    ٧     ٧      ١١      ٤    ٢    ٣    ٢            اجلوهرية-٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 
  ٧    ٢    ٥      ٥      ١    ٢    ٢              الشرطية-٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 

  ٢٥    ٩    ٩      ١٦      ٥    ٤    ٥    ٢            ٢٠٠٥ الوظائف املعتمدة لعام -اموع الفرعي
  صفر          صفر        ١-  ١            األساسية -٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية لعام 
                               املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية لعام 

                                األساسية-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 
                               املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 

  املنقولة /املتغرية/اموع الفرعي للوظائف املصنفة
  ٢٠٠٦لعام 

  صفر          صفر        ١-  ١          

  ١    ١    ١                          األساسية-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 
  ٩    ٥    ٥      ٤      ٣    ١                املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 
  ١٠    ٦    ٦      ٤      ٣    ١                ٢٠٠٦ف اجلديدة لعام اموع الفرعي للوظائ

  ٣٥    ١٥    ١٥      ٢٠      ٨    ٥    ٤    ٣            ٢٠٠٦جمموع املالك املقترح لعام 
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   أمانة الصندوق االستئماين للضحايا-  ٣٦٠٠الربنامج 

وكيل   املالك املقترح
  أمني عام

مساعد  
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوق

اخلدمات 
  -العامة

  الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٢    ١    ١      ١          ١              اجلوهرية - ٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 
                              الشرطية - ٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 

  ٢    ١    ١      ١          ١              ٢٠٠٥ الوظائف املعتمدة لعام -اموع الفرعي
                              األساسية  - ٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية لعام 
                               املتصلة باحلاالت- ٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية لعام 

                                األساسية-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 
                               املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 

                              ٢٠٠٦املنقولة لعام /املتغرية/اموع الفرعي للوظائف املصنفة
  ١          ١      ١                  األساسية -٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 
                              ة باحلاالتاملتصل -٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 

          ١      ١                  ٢٠٠٦اموع الفرعي للوظائف اجلديدة لعام 
  ٣    ١    ١      ٢      ١      ١              ٢٠٠٦جمموع املالك املقترح لعام 

  
   أمانة مجعية الدول األطراف -  الربنامج الرئيسي الرابع

وكيل   املالك املقترح
  أمني عام

مساعد  
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  أمني عام

جمموع 
موظفي 
  الفئة الفنية
  فما فوق

اخلدمات 
  -العامة

  الرتبة
  الرئيسية

اخلدمات 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدمات 

  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٧    ٤    ١    ٣    ٣          ٢      ١          اجلوهرية - ٢٠٠٥الوظائف املعتمدة لعام 
                              الشرطية - ٢٠٠٥ام الوظائف املعتمدة لع

  ٧    ٤    ١    ٣    ٣          ٢      ١          ٢٠٠٥ الوظائف املعتمدة لعام -اموع الفرعي
                              األساسية  - ٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية لعام 

                               املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف املصنفة واملتغرية لعام 
                               األساسية-٢٠٠٦قولة لعام الوظائف املن

                               املتصلة باحلاالت-٢٠٠٦الوظائف املنقولة لعام 
                              ٢٠٠٦املنقولة لعام /املتغرية/اموع الفرعي للوظائف املصنفة

                              األساسية -  ٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 
                              تصلة باحلاالتامل -  ٢٠٠٦الوظائف اجلديدة لعام 

                              ٢٠٠٦اموع الفرعي للوظائف اجلديدة لعام 
  ٧    ٤    ١    ٣    ٣          ٢      ١          ٢٠٠٦جمموع املالك املقترح لعام 



ICC-ASP/4/32 

173 

  )ب(املرفق الرابع 
  تصنيف الوظائف

سبتمرب / أيلول١٢ألطراف يف  من النظام األساسي للموظفني الذي اعتمدته مجعية الدول ا١-٢وفقا للمادة   
وكان اهلدف إجراء عملية . ،  اضطلعت احملكمة بعملية تقييم شاملة للوظائفICC-ASP/2/Res.2 مبوجب القرار ٢٠٠٣

 .تصنيف لوظائف احملكمة مث تطبيق نظام للتقييم املستمر للعمل

والغرض هو وضع معايري . ملتساويةواتسمت هذه العملية مببدأ كفالة األجر املتساوي مقابل العمل ذي القيمة ا  
وباإلضافة إىل ذلك دف العملية إىل كفالة . موحدة لتوحيد القيمة النسبية للعمل وبالتايل وضع إطار رشيد إلدارة املرتبات

مة واستندت العملية إىل منهجية وضعتها جلنة اخلد. وجود إحساس باإلنصاف يف مكان العمل مع التعبري عن املسؤولية املالية
  .املدنية الدولية

فمن ناحية كانت احملكمة ال تزال يف مراحلها األوىل .  الوقت املثايل إلجراء هذه العملية٢٠٠٤وقد اعترب عام   
كمنظمة ومن ناحية أخرى كانت احملكمة قد تطورت تنظيميا بقدر كاف ميكنها من ترشيد استعمال مواردها املتاحة يف 

  .صدد ختطيط وتصميم الوظائف

واستعانت احملكمة خبدمات خبري خارجي مستقل يف تقييم الوظائف . ٢٠٠٤أبريل /دأت هذه العملية يف نيسانوب  
واشترك املوظفون طوال مراحل املشروع يف ورش عمل بشأن هذا . ليقوم باملشروع الذي استمر طوال سنة واحدة

وأجريت مقابالت مع . شرفون على بياناااملوضوع؛ وقام شاغلو الوظائف مبلء استمارات استقصاء العمل ووافق امل
.                                                                                                      املوظفني واملديرين للحصول على فهم أكرب لعملهم؛ ويف مجيع املراحل استمر  إعالم املوظفني بالتقدم احملرز يف هذه العملية

  .  ّ                                                                                        ومت  تصنيف املناصب اليت خضعت للتحليل وذلك باستعمال املنهجية اليت وضعتها جلنة اخلدمة املدنية الدولية

                               ّ          على الدرجة احلالية يف امليزانية ومت  رفع درجة )  ٪٩١ (٣٢٢                          ّ        منصبا مشلتها هذه العملية مت  تأكيد ٣٥٢ومن بني   
  :ويوضح اجلدول التايل تفاصيل النتائج حسب الرتب) .  ٪٣( منصبا ١١ومت ختفيض درجة )  ٪٦( منصبا ١٩

  جمموع املناصب املصنفة  ختفيض الدرجة  رجةرفع الد  إقرار الدرجة احلالية  الفئة  عدد املناصب ونسبتها 
  ١٦٤   ٪٣  ٥   ٪٥  ٨   ٪٩٢  ١٥١  فئة اخلدمات العامة

  ١٨٨   ٪٣  ٦   ٪٦  ١١   ٪٩١  ١٧١  الفئة الفنية
  ٣٥٢   ٪٣  ١١   ٪٦  ١٩   ٪٩١  ٣٢٢  اموع

تأثرت وتعتزم احملكمة تنفيذ استنتاجات العملية وتصنيف الوظائف يف املستوى املالئم باستثناء أربعة مناصب   
ولبدء عملية التنفيذ قامت احملكمة بإدماج النتائج يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام . بعملية إعادة تنظيم العمل اجلارية

ويأيت بعد ذلك تلخيص للتغريات يف الوظائف نتيجة عملية تقييم .  يف حالة الوظائف اليت ستؤثر على امليزانية٢٠٠٦
فيض الدرجة مت االحتفاظ باملستوى األعلى احلايل املدرج يف امليزانية بسبب االلتزام القانوين ويف بعض حاالت خت. الوظائف

              ّ وسيتضح ختفيض كل  .                                                                                    للمحكمة بضمان معد ل املرتبات لشاغل الوظيفة احلايل وفقا للمستوى احلايل الذي مت التعاقد عليه
                                         وإىل جانب ذلك مل يتم  توضيح التغريات يف جمموعة .  خاليةوظيفة لدورة امليزانية اليت تأيت مباشرة بعد أن تصبح الوظيفة

  .الرتب األخرى نظرا ألا ال تؤثر على املستوى املدرج يف امليزانية-الدرجات املدرجة يف امليزانية لفئة اخلدمات العامة
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  قائمة تغيريات الوظائف املصنفة اليت تؤثر يف امليزانية

 يف مستوى الوظيفة  الباب   الوظيفةاسم  #
٢٠٠٥  

مستوى الوظيفة يف 
٢٠٠٦  

  )املقترح(
           ختفيض الدرجة

               الرتب األخرى-   خ ع                   الرتبة الرئيسية-   خ ع                           قلم احملكمة، املوارد البشرية                   مساعد موارد بشرية  ١
               الرتب األخرى-   خ ع                   الرتبة الرئيسية-   خ ع                            قلم احملكمة ، املوارد البشرية                   مساعد موارد بشرية  ٢
   ٢- ف   ٣- ف                    قلم احملكمة ، املالية       رتبات          موظف كشف م  ٣
                          منسق املتـرمجني الشـفويني       ٤

          امليدانيني
                                 قلم احملكمـة ، قسـم الترمجـة        
                                 الشفوية والترمجة التحريريـة يف     

       احملكمة

   ٣- ف   ٤- ف

   ٣- ف   * ٤- ف                    قلم احملكمة ، املالية             موظف حسابات  ٥
   ٤- ف   * ٥- ف                    قلم احملكمة ، املالية                  موظف مالية رئيسي  ٦

          ع الدرجة  رف                    
                   الرتبة الرئيسية-   خ ع               الرتب األخرى-   خ ع                           قلم احملكمة ، اخلدمات العامة             مساعد مرافق  ٧
   ٣- ف   ٢- ف                          قلم احملكمة ، األمن والسالمة                   املوظف اإلداري لألمن  ٨
                              قلم احملكمـة ، تكنولوجيـات                         مدير قاعدة بيانات  ٩

                  املعلومات واالتصال
   ٣- ف   ٢- ف

                          موظف أمـن تكنولوجيـات       ١٠
              ومات واالتصال    املعل

                              قلم احملكمـة ، تكنولوجيـات      
                  املعلومات واالتصال

   ٣- ف   ٢- ف

   ٣- ف   ٢- ف                               قلم احملكمة ، املشورة القانونية                   موظف قانوين مساعد  ١١
   ٤- ف   ٣- ف                              قلم احملكمة ، املشورة القانونية            موظف قانوين  ١٢
   ٥- ف   ٤- ف                           قلم احملكمة ، اخلدمات العامة                    رئيس اخلدمات العامة  ١٣
ــيس ا  ١٤ ــفوية         رئ ــة الش                   لترمج

                   والترمجة التحريرية
                                  قلم احملكمة ، الترمجـة الشـفوية      

                   والترمجة التحريرية
   ٥- ف   ٤- ف

   ٥- ف   ٤- ف                             قلم احملكمة ، الضحايا والشهود                          رئيس قسم الضحايا والشهود  ١٥
   ٥- ف   ٤- ف                         قلم احملكمة ، إدارة احملكمة                      رئيس قسم إدارة احملكمة  ١٦
                        كمة ، شـعبة خـدمات             قلم احمل                        رئيس شعبة خدمات احملكمة  ١٧

       احملكمة
   ١-  مد   ٥- ف

                         قسـم ختطــيط التحقيقــات    ١٨
        ودعمها

                               مكتب املدعي العام، قسم ختطيط     
                  التحقيقات ودعمها

   ١-  مد   ٥- ف

 بسبب إعادة هيكلة جمال امليزانية واملالية، أي نقل عملية إعداد امليزانية من قسم امليزانية واملراقبة السابق إىل قسم املالية سيتم تنفيذ*  
 ستظل ٥-ونتيجة لذلك فإن الوظيفة احلالية بدرجة ف. تصنيف موظف املالية الرئيسي وموظف احلسابات باستعمال الوظائف الشاغرة
  . احلالية ملوظف املالية الرئيسي٤-متاحة لتعيني رئيس قسم امليزانية واملالية اجلديد يف املستقبل كما ستظل وظيفة ف
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  )ج(املرفق الرابع 
   جدول مالك املوظفنيالتغيريات يف

عدد 
  ٢٠٠٦إىل ميزانية   ٢٠٠٥من ميزانية   الرتبة  الوظائف

  مكتب املدعي العام
  األساسية

  املكتب املباشر للمدعي العام  وحدة استراتيجية املوظفني  ٥-ف  ١
  املكتب املباشر للمدعي العام  وحدة اإلعالم  ٤-ف  ١
  ماملكتب املباشر للمدعي العا  وحدة اإلعالم  ٣-ف  ١
  املكتب املباشر للمدعي العام  عالمإلوحدة ا  رتب أخرى- خ ع  ١
  املكتب املباشر للمدعي العام  وحدة استراتيجية املوظفني  رتب أخرى- خ ع  ١
  قسم اخلدمات  وحدة استراتيجية املوظفني  ٣-ف  ١
٦        

  املتصلة باحلاالت
  قسم التعاون الدويل  قسم ختطيط التحقيقات ودعمها  ٤-ف  ١
  قسم االدعاء  قسم ختطيط التحقيقات ودعمها  ٤-ف  ٢
  أفرقة التحقيق  قسم ختطيط التحقيقات ودعمها  ٣-ف  ١
  قسم التخطيط والعمليات  قسم التعاون الدويل  ٢-ف  ١
  أفرقة التحقيق  فسم ختطيط التحقيقات ودعمها  ٢-ف  ٢
  الرتبة الرئيسية - خ ع  ٢

  رتب أخرى - إىل خ ع
  أفرقة التحقيق

  
  لعمليات قسم التخطيط وا

٩        
  قسم السجل

  األساسية
  مكتب املراقب  قسم امليزانية واملراقبة  ٥-ف  ١
  مكتب احملامي العام للضحايا  قسم  مشاركة وتعويض الضحايا  ٥-ف  ١
  مكتب احملامي العام للدفاع  قسم دعم الدفاع   ٥- إىل ف٤-ف  ١
  )أساسية(شرية قسم املوارد الب  )متصلة باحلاالت(قسم اخلدمات العامة   ٣-ف  ١
  قسم امليزانية واملالية  قسم امليزانية واملراقبة   ٣-ف  ١
  )شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة(مكتب املدير   قسم املشتريات  ٢-ف  ١
  وحدة الضحايا والشهود  قسم الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية يف احملكمة  ٢-ف  ١
  امي العام للضحايامكتب احمل  قسم مشاركة وتعويض الضحايا   ٢-ف  ١
  مكتب احملامي العام للضحايا  قسم  مشاركة وتعويض الضحايا   رتب أخرى- خ ع  ١
٩        

  املتصلة باحلاالت
  )متصلة باحلاالت(قسم العمليات امليدانية   )أساسية(قسم املشتريات   ٤-ف  ١
  مكتب احملامي العام للضحايا  قسم مشاركة وتعويض الضحايا  ٤-ف  ٢
  مكتب احملامي العام للضحايا  اركة وتعويض الضحاياقسم مش  ٣-ف  ٢
قسم الترمجة الشفوية والترمجة التحريرية يف احملكمة   ٢-ف  ١

  )أساسية(
متصلة ) (شعبة خدمات احملكمة(مكتب الرئيس  

  )باحلاالت
  مكتب احملامي العام للدفاع  قسم دعم الدفاع  ٢-ف  ١
  )متصلة باحلاالت(قسم امليزانية واملالية   )سيةأسا(قسم امليزانية واملراقبة   رتب أخرى- خ ع  ١
٨        

  ٣٢=  اموع 
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  )د(املرفق الرابع 
  ٢٠٠٦املرتبات واالستحقاقات لعام 

  القضاة

  )بآالف اليورو(

      التكاليف   قضاة٣: الرئاسة
  ٥٤٠,٠  تكاليف املرتبات املعيارية

  ٣٨,٠  البدالت اخلاصة للرئيس ونائب الرئيس
  ٥١,٢   األخرىاالستحقاقات

  ٦٢٩,٢  الرئاسة-اموع الفرعي
   قاضيا١٥: الدوائر 

  ٢ ٧٠٠,٠  تكاليف املرتبات املعيارية
  ١١,٧  البدالت اخلاصة لثالثة قضاة غري متفرغني

  ٤٤٤,٤  االستحقاقات األخرى
  ٣ ١٥٦,١   الدوائر-اموع الفرعي

  ٣ ٧٨٥,٣  القضاة-اموع
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  )ه(املرفق الرابع 
  ٢٠٠٦رتبات املعيارية لسنة تكاليف امل

  )املقر(موظفو الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة 

  )بآالف اليورو(
صايف املرتبات   رتبة الوظيفة

  األساسية
  

)١(  

تسويات مقر 
 العمل
  

)٢(  

جمموع صايف 
  املرتبات

)٢)+(١=( 
)٣(  

التكاليف 
املشتركة اخلاصة 

  باملوظفني 
   )٤(  

  بدل التمثيل
 
  

)٥(  

  اموع
)٥)+(٤+()٣=( 

 
)٦(  

  ٢٢٠,٣  ٣,٢  ٦٩,٩  ١٤٧,٢  ٤٦,٠  ١٠١,٢  وكيل أمني عام
  ٢٠٧,٣  ٢,٤  ٦٦,٠  ١٣٨,٨  ٤٣,٤  ٩٥,٥  أمني عام مساعد

  ١٨١,٤  ٠,٥  ٥٨,٣  ١٢٢,٦  ٣٨,٣  ٨٤,٣  ٢-مد
  ١٧٤,٤  ٠,٠  ٥٦,٢  ١١٨,٢  ٣٦,٩  ٨١,٣  ١-مد
  ١٤٤,٤  ٠,٠  ٤٦,٥  ٩٧,٩  ٣٠,٦  ٦٧,٣  ٥-ف
  ١٢٩,٥  ٠,٠  ٤١,٧  ٨٧,٨  ٢٧,٤  ٦٠,٤  ٤-ف
  ٩٩,٧  ٠,٠  ٣٢,١  ٦٧,٦  ٢١,١  ٤٦,٥  ٣-ف
  ٨٤,٨  ٠,٠  ٢٧,٣  ٥٧,٥  ١٨,٠  ٣٩,٥  ٢/١-ف

  ٧٢,٢  ٠,٠  ٢٣,٣  ٤٨,٩  ٠,٠  ٤٨,٩  الرتبة الرئيسية(اخلدمات العامة 
  ٦٠,٣  ٠,٠  ١٩,٤  ٤٠,٩  ٠,٠  ٤٠,٩  )رتب أخرى(اخلدمات العامة 

 
  :عوامل تأخري التعيني

  ٪١٠   امة، باستثناء القضاة الوظائف احلالية من الفئة الفنية وفئة اخلدمات الع  •
  ٪٥    الوظائف احلالية من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة، القضاة فقط  •
  ٪٥٠      الوظائف اجلديدة من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة  •
  

  رتبة الوظيفة
  عوامل تأخري التعيني

  الوظائف املوجودة  التكاليف األساسية
)١٠٪ (  

  الوظائف املوجودة
)٥٠٪ (  

  الوظائف اجلديدة
)٥٠٪ (  

  ١١٠,١  ٢٠٩,٣  ١٩٨,٣  ٢٢٠,٣  وكيل أمني عام
  ١٠٣,٦  ١٩٦,٩  ١٨٦,٥  ٢٠٧,٣  أمني عام مساعد

  ٩٠,٧  ١٧٢,٣  ١٦٣,٣  ١٨١,٤  ٢-مد
  ٨٧,٢  ١٦٥,٧  ١٥٦,٩  ١٧٤,٤  ١-مد
  ٧٢,٢  ١٣٧,٢  ١٢٩,٩  ١٤٤,٤  ٥-ف
  ٦٤,٧  ١٢٣,٠  ١١٦,٥  ١٢٩,٥  ٤-ف
  ٤٩,٩  ٩٤,٧  ٨٩,٨  ٩٩,٧  ٣-ف
  ٤٢,٤  ٨٠,٦  ٧٦,٣  ٨٤,٨  ٢/١-ف

  ٣٦,١  ٦٨,٦  ٦٥,٠  ٧٢,٢  الرتبة الرئيسية(اخلدمات العامة 
  ٣٠,١  ٥٧,٣  ٥٤,٣  ٦٠,٣  )رتب أخرى(اخلدمات العامة 

 يورو لدوالر الواليات املتحدة وما ٠,٧٩٧ وهو ٢٠٠٥ هيوني/تستند احلسابات الواردة أعاله إىل سعر الصرف يف األمم املتحدة لشهر حزيران
  ٪٤٧,٥٢                                           وت حسب التكاليف املشتركة اخلاصة باملوظفني بنسبة .  ٪ من صايف املرتب األساسي٤٥,٤مقر العمل احملسوبة بنسبة يناظره من تسوية 

  .من جمموع صايف املرتب
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  املرفق اخلامس
  جدول تلخيصي حسب أوجه اإلنفاق

نفقات  عام 
٢٠٠٤  

   **٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦ة املقترحة لعام امليزاني
    )بآالف اليورو(

املتصلة   األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  اموع       البند
  باحلاالت

  اموع

  ٣ ٧٨٥,٣    ٣ ٧٨٥,٣  ٤ ٠١١    ٤ ٠١١  ٢ ٧٩٨,٩        القضاة
  ٢٨ ٢٦٠,٤  ١٢ ٧٧٤,٤  ١٥ ٤٨٦,٠  ٢٢ ٨٤٣  ١ ٩٢٤  ٢٠ ٩١٩                    موظفو الفئة الفنية

  ١٥ ٦٠٣,٨  ٦ ٨٢٠,٤  ٨ ٧٨٣,٤  ١٠ ٨٥١  ١ ٠٥٤  ٩ ٧٩٧  بدون تقسيم                     موظفو اخلدمات العامة
  ٤٣ ٨٦٤,٢  ١٩ ٥٩٤,٨  ٢٤ ٢٦٩,٤  ٣٣ ٦٩٤  ٢ ٩٧٨  ٣٠ ٧١٦  ١٦ ٢٣٦,٨                       اموع الفرعي، املوظفون

  ٤ ٧١٤,٥  ٣ ٣٥٧,١  ١ ٣٥٧,٤  ٢ ٨٤٩  ١ ٧٧٨  ١ ٠٧١  ١ ٨٨٧,٧                        املساعدة العامة املؤقتة 
  ٢ ٢٣١,٨    ٢ ٢٣١,٨  ١ ٣٦٧    ١ ٣٦٧  ٩٤٥,٤                          املساعدة املؤقتة لالجتماعات

  ٣١١,٦  ١٠٩,٥  ٢٠٢,١  ٣٨٧  ٨٣  ٣٠٤  ١٣٣,٤             العمل اإلضايف
  ٢٥٤,٩  ١٤٢,٩  ١١٢,٠  ٥٣٧    ٥٣٧  ٧٥٦,٣                  اخلرباء االستشاريون

  ٧ ٥١٢,٨  ٣ ٦٠٩,٥  ٣ ٩٠٣,٣  ٥ ١٤٠  ١ ٨٦١  ٣ ٢٧٩  ٣ ٧٢٢,٨                           اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ٤ ١٧٦,٥  ٣ ٣٤٥,٨  ٨٣٠,٧  ٢ ٥٧٢  ١ ٢٣٤  ١ ٣٣٨  ١ ٢٤٧,٣       السفر

  ٤٨,٠    ٤٨,٠  ٤٨    ٤٨  ٣٤,٨         الضيافة
                                اخلدمات التعاقدية مبا يف دلـك      

         التدريب
٨ ٦٧٦,٩  ٥ ٢٨٤,٧  ٣ ٣٩٢,٢  ١٠ ٤١٥  ٣ ٤٩٨  ٦ ٩١٧  ٦ ٦٩٩,٨  

  ١١ ٣٠٧,٤  ٤ ٣٦٩,٠  ٦ ٩٣٨,٤  ٦ ٠٠٣  ١ ٥٤٨  ٤ ٤٥٥  ١ ٨٩٧,٧                      نفقات التشغيل العامة
  ١ ٢٦٧,٣  ٥٠٤,٧  ٧٦٢,٦  ٨٧٢  ٣٣  ٨٣٩  ١ ١٢٥,٢                اللوازم واملواد

  ١ ٨٢٦,٠  ٧٤٠,٤  ١ ٠٨٥,٦  ٤ ١٣٦  ٢٧٥  ٣ ٨٦١  ٩ ٧٤٦,٢               األثاث واملعدات
                              اموع الفرعي، التكاليف غـري    

                املتصلة باملوظفني
٢٧ ٣٠٢,١  ١٤ ٢٤٤,٦  ١٣ ٠٥٧,٥  ٢٤ ٠٤٦  ٦ ٥٨٨  ١٧ ٤٥٨  ٢٠ ٧٥١,٠  

  ٨٢ ٤٦٤,٤  ٣٧ ٤٤٨,٩  ٤٥ ٠١٥,٥  ٦٦ ٨٩١  ١١ ٤٢٧  ٥٥ ٤٦٤  ٤٣ ٥٠٩,٥                     جمموع تكاليف الربنامج
  

نفقات عام 
٢٠٠٤  

  مليزانية املعتمدة لعام ا
  )بآالف اليورو (٢٠٠٥

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

  
  البند

  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  اموع
  ٦٥٤,٧  ٢٦٦,٢  ٣٨٨,٥  ٦٩٠  ٦٦  ٦٢٤  ٦٩٠,٩  التدريب فقط

______________________  
دة التعديالت يف أمانة مجعية الدول األطراف لتعكس بوجه أفضل االحتياجات يف امليزانية ومقررات مجعية  تراعي امليزانية املعتم  **

  .الدول األطراف
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  املرفق السادس
  سرد مصطلحات امليزانية

                                                                      املبلغ الذي تصو ت عليه مجعية الدول األطراف ألغراض حمد دة لفترة مالية ما وميكن   االعتماد
                                                 ّ         هذا املبلغ أو لتلك األغراض مبا ال يتجاوز املبالغ اليت مت  التصويت                     تكب د التزامات مقابل 

  .عليها
أكرب تقسيم فرعي مليزانية أي منظمة وميكن يف داخل الباب إجراء عمليات نقل أموال   باب االعتماد

  .دون موافقة مسبقة من مجعية الدول األطراف
احملكمة اجلنائية الدولية كمنظمة تتمتع بطاقة أساسية التكاليف املطلوبة إلنشاء وتشغيل   التكاليف األساسية

وتشمل التكاليف األساسية .                                              كي تكون مستعد ة للتصر ف يف احلاالت قبل فتح التحقيق
القضاة واملوظفني املنتخبني ودعمهم واخلدمات اجلوهرية لتسيري الوظائف اإلدارية 

يل األويل وأداء مهام التحقيق األساسية للمحكمة وأماكنها والطاقة الالزمة ألداء التحل
  .واالدعاء والقضاء قبل فتح أي حتقيق

  .خطة بتعبريات مالية للقيام بربنامج أنشطة لفترة حمددة  امليزانية
مراقبة املنظمة أو إدارا وفقا مليزانية معتمدة بغرض إبقاء النفقات يف حدود   مراقبة امليزانية 

  .حةاالعتمادات املتاحة واإليرادات املتا
  .أي تكاليف خالف تكاليف املرتبات تنشأ عن شروط استخدام املوظفني  التكاليف املشتركة اخلاصة باملوظفني

  .الطاقة اإلضافية يف احملكمة لتمكينها من متابعة كل قضاياها املفترضة  التكاليف الشرطية
  .صندوق لتمويل النفقات غري املتوقعة  صندوق الطوارئ

                                                                      احلد  األدىن من الطاقة لدى احملكمة لتمكينها من العمل مع افتراض عدم وجود أية   التكاليف اجلوهرية
قضايا، ولكن مع القدرة على التعامل مع احلاالت اجلديدة اليت تنشأ حىت مستوى 

  .إجرائي معني
  .مجيع املوارد اليت تديرها املنظمة، خالف موارد امليزانية العادية  املوارد اخلارجة عن امليزانية

  .ديسمرب وتشمل هذين التارخيني/ كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١الفترة من   السنة املالية
  .مهمة رئيسية للمنظمة وميكن حتديد هدف أو أكثر هلا  الربنامج الرئيسي

                                                         حالة ي رجى الوصول إليها أو استمرارها من خالل نشاط أو أكثر  اهلدف
  لسلة من األشخاص ألداء العمل املطلوب من املنظمةتصريح بتعيني شخص أو س  الوظيفة
 .                                            جمموعة من األنشطة املوجهة إلحراز هدف حمد د أو أكثر  )أ(  الربنامج

 يف هيكل الربامج يكون الربنامج هو التقسيم الفرعي األقل والتايل يف برنامج  )ب(
  .رئيسي ويساهم يف هدف أو أهداف ذلك الربنامج الرئيسي

ميزانية تركز على األعمال اليت يتعني القيام ا األهداف املرسومة من خالل تلك   اجميةامليزانية الربن
وهي تؤكد على األهداف اليت يتعني حتقيقها وتترجم ذلك إىل تكاليف : األعمال

مطلوبة لتنفيذها؛ وتتصل القرارات مبستويات املوارد وبالنتائج اليت يتعني حتقيقها على 
  .السواء

مثال الربامج الرئيسية فالربامج فالربامج الفرعية فالعناصر (هو ترتيب هرمي للربامج   هيكل الربامج
  ).الربناجمية

  :عملية لوضع امليزانية تتسم مبا يلي  امليزنة على أساس النتائج
تضع الوحدات التنظيمية امليزانيات على أساس جمموعة من األهداف   ) أ(

  والنتائج املتوقعة احملددة سلفا؛
تربر النتائج املتوقعة متطلبات املوارد املستمدة من نواتج مطلوبة إلحراز هذه   )ب(

  النتائج ومرتبطة ذه النواتج؛
  .                                                    ي قاس األداء الفعلي إلحراز النتائج املتوقعة مبؤشرات األداء  )ج(
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ا األهداف أو املبالغ املستعملة ألغراض وضع امليزانية ومراقبة امليزانية وهي متثل إم  التكاليف املعيارية
  .                              املتوس ط التقديري لتكاليف الوحدة

سواء من (التكاليف املتولدة عن األنشطة عند اختاذ قرار بفتح حتقيق يف إحدى احلاالت   التكاليف املتصلة باحلاالت
 ٤ أو من جانب الدائرة التمهيدية مبوجب الفقرة ٥٣جانب املدعي العام مبوجب املادة 

  ).ا األساسي من نظام روم١٥من املادة 
يف هيكل الربامج هو التقسيم الفرعي األقل التايل يف أحد الربامج ويساهم يف حتقيق   الربنامج الفرعي

  .هدف أو أهداف ذلك الربنامج
                                                                             وظائف ملدة حمد دة توافق عليها السلطة املالئمة يف حدود املبالغ املدرجة يف امليزانية هلذا   الوظائف املؤقتة

  .الغرض
حساب ينشأ باختصاصات حمددة ومبوجب اتفاقات حمددة لتسجيل إيرادات ونفقات   الستئماين الصندوق ا

التربعات بغرض متويل تكلفة أنشطة كليا أو جزئيا مبا يتمشى مع أهداف وسياسات 
  .املنظمة

الستالم صندوق ينشئه اجلهاز التشريعي املالئم لتمويل اعتمادات امليزانية انتظارا   صندوق رأس املال العامل
  .                                                       االشتراكات من الدول األطراف وألي أغراض أخرى يتم  التصريح ا
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  تقارير جلنة امليزانية واملالية  -٦
  *٢٠٠٥أبريل / املعقودة يف شهر نيسانتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا الرابعة  ) أ(

  احملتويات

  الصفحة  الفقرات  

  ١٨٣  ٧-١  .............................................................................مقدمة  -   ًأوال 
  ١٨٣  ٦-١   .......................................تاح الدورة وإقرار جدول األعمالافت  -ألف

  ١٨٤  ٧  ..........................................................مشاركة املراقبني  -باء
  ١٨٤  ٢٥-٨  ...................النظر يف القضايا املدرجة على جدول أعمال اللجنة يف دورا الرابعة  -     ًثانيا 

  ١٨٤  ٩-٨  ......................................................استعراض احلالة املالية  -ألف
  ١٨٥  ٢٥-١٠  ............................................................مسائل امليزانية  -باء

  ١٨٥  ١١-١٠  ..٢٠٠٤سنة   للمحكمة اجلنائية الدولية يفتقرير أويل عـن األداء الربناجمي  -١
  ١٨٥  ١٤-١٢  ............٢٠٠٥االفتراضات املنقحة اخلاصة بامليزانية الربناجمية لسنة   -٢
  ١٨٦  ١٨-١٥  ..٢٠٠٦لسنة  حتديث للمعلومات املتعلقة بإعداد مشروع امليزانية الربناجمية  -٣
  ١٨٧  ٢١-١٩  االستئماين ضحايا                       اخلاص ة بأمانة صندوق ال٢٠٠٥مشروع امليزانية لسنة   -٤
  اآلثار الطويلة األجل املترتبة يف امليزانيـة على معاشات املسؤولني  -٥

  ١٨٧  ٢٥-٢٢  ..........................................................املنتخبني  
  ١٨٨  ٣٩-٢٦  ..............................................................مباين احملكمة  -جيم

  ١٨٨  ٢٨-٢٦  ............................................................مقدمة  -١
  ١٨٩  ٣١-٢٩  ..................................................خيارات اإلسكان  -٢
  ١٨٩  ٣٦-٣٢  ................................مواصفات حمددة ختص املباين الدائمة  -٣
  ١٩٠  ٣٩-٣٧  ...........................................................التمويل  -٤

  ١٩١  ٤٥-٤٠  ..............................................اخلطة االستراتيجية للمحكمة  -دال

  ١٩١  ٤٢-٤٠  .................................................اخلطة االستراتيجية  -١
  ١٩٢  ٤٤-٤٣  ......................أنشطة االتصال والتوعية اليت تضطلع ا احملكمة  -٢

  ١٩٢  ٤٦-٤٥  ............................................................املوارد البشرية  -هاء

  ١٩٣  ٥٣-٤٧  .........................................................املساعدة القانونية  -واو
_______________  

  .ICC-ASP/4/2ة  صدوره بوصفه الوثيقسبق*   
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  الصفحة  الفقرات  

  ١٩٤  ٥٧-٥٤  .............................................................تقارير أخرى  -زاي
  ١٩٤  ٥٥-٥٤  ..............................ترشيد قدرات الترمجة اخلاصة باحملكمة  -١  
  ١٩٤  ٥٧-٥٦  .........................................................الشراءات  -٢  

  ١٩٥  ٦١-٥٨  .............................................................مسائل أخرى  -حاء
  ١٩٦    ..............................................................................  املرفقات
  ١٩٦    ..................................................االشتراكاتتسديد حالة   -األول  

  ١٩٨    .............................................................قائمة بالوثائق  -الثاين  
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   ة    مقدم  -   ً أوالً
                                  افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال  -   ألف

               ً                              إىل االنعقاد وفقا  ملقرر اختذته مجعية الدول األطراف ) اللجنة(                                           د عيت الدورة الرابعة للجنة امليزانية واملالية   -١
وعقدت اللجنة . ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠يف اجللسة العامة السادسة املعقودة يف دورا الثالثة يف ) اجلمعية(

أبريل / نيسان٦ إىل ٤ا الرابعة، اليت اشتملت على ست جلسات مبقر احملكمة يف الهاي، يف الفترة من دور
  .                                                                وألقى رئيس احملكمة، السي د فيليب كريش كلمة ترحيب أثناء افتتاح الدورة. ٢٠٠٥

) وغنداأ(موانغا . س. وقام السيد دجون ف) أملانيا(وتوىل رئاسة الدورة الرئيس، السيد كارل باشكي   -٢
  .     ً       مقررا  للدورة) أستراليا(وعينت اللجنة السيد ديفيد داتون . بدور نائب الرئيس

بأداء اخلدمات املوضوعية للجنة، وعمل مديرها السيد ) األمانة(واضطلعت أمانة مجعية الدول األطراف   -٣
  .                   ً      ميدار رويالمريا أمينا  للجنة

 من جدول ٧لتايل وعمدت إىل إحالل البند وأقرت اللجنة، يف أوىل جلساا، جدول األعمال ا  -٤
  :٦   ّ        حمل  البند (ICC-ASP/4/CBF.1/L.1)األعمال املؤقت 

               افتتاح الدورة  - ١
                   إقرار جدول األعمال  - ٢
                مشاركة املراقبني  - ٣
             تنظيم العمل  - ٤
            مباين احملكمة  - ٥
                                   تقرير عن اخلطة االستراتيجية للمحكمة  - ٦
                             تقرير عن ترشيد قدرات الترمجة  - ٧
                                    رير عن سياسات إدارة املوارد البشرية  تق  - ٨
                            تقرير عن تقييم أداء املوظفني  - ٩

                              تقرير يتعلق باخلرباء االستشاريني  -  ١٠
                                                        تقرير عن اخليارات لتأمني حمامي الدفاع الكفؤ لألشخاص املتهمني  -  ١١
                       تقرير عن أنشطة الشراء  -  ١٢
      ٢٠٠٤                                       إحاطة إعالمية تتعلق بأداء ميزانية عام   -  ١٣
      ٢٠٠٥       ّ                                   ات املنقّحة املتعلقة بامليزانية الربناجمية لعام        االفتراض  -  ١٤
      ٢٠٠٦                                                                                     حتديث للمعلومات املتعلقة بعملية إعداد امليزانية بالنسبة إىل مشروع امليزانية الربناجمية لعام   -  ١٥
          االستئماين                      ألمانة صندوق الضحايا     ٢٠٠٥                             استعراض امليزانية املخصصة لعام   -  ١٦
                                          تبة يف امليزانية عن معاشات املسؤولني املنتخبني                       اآلثار الطويلة األجل املتر  -  ١٧
                          املوافقة على تقرير الدورة  -  ١٨
            مسائل أخرى  -  ١٩
               اختتام الدورة  -  ٢٠
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   :                                               وحضر الدورة الرابعة للجنة األعضاء التالية أمساؤهم  - ٥

   )   بنن (                  المبورت داه كيندجي   - ١
   )        أستراليا (            دافيد داتون   - ٢
   )       بوليفيا (                        ادواردو غاالردو اباريثيو   - ٣
   )     األردن (       غرايبة   .       فوزي أ  - ٤
   )            مجهورية كوريا (         جا هان -      ميونغ   - ٥
   )                                               اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (          بيتر لوفل   - ٦
   )      أوغندا (       موانغا   .  س  .       دجون ف  - ٧
   )      أملانيا (           كارل باشكي   - ٨
   )        سلوفاكيا (               ايلينا سوبكوفا   - ٩

   )     التفيا (              إينا ساينبوكا   -  ١٠
   )      بلجيكا (           تيليمانز         ايتيان-      ميشيل   -  ١١

الرئاسة، : ودعيت أجهزة احملكمة التايل ذكرها إىل املشاركة يف جلسات اللجنة من أجل عرض التقارير  -٦
  .مكتب املدعي العام وقلم احملكمة

  مشاركة املراقبني  -باء
  .نة                                                                                قررت اللجنة قبول طلب التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية أن تتوج ه ببيان إىل اللج  -٧

  النظر يف القضايا املدرجة على جدول أعمال اللجنة يف دورا الرابعة  -     ًثانيا 
  استعراض احلالة املالية  -ألف

 والحظت أن ما جمموعه. ٢٠٠٥أبريل / نيسان٥استعرضت اللجنة حالة االشتراكات املقررة لغاية   -٨
 يورو عن سنة ٤ ٦٨٣ ٩٦٦موعه     ً       فضال  عما جم٢٠٠٣-٢٠٠٢                               يورو مل ي سدد عن الفترة املالية ١ ١٥٢ ١٠٥

 يف ٥٠، حيث إن ٢٠٠٥                ً                                              والحظت كذلك اجتاها  يبعث على القلق يف تسديد االشتراكات املقررة لسنة . ٢٠٠٤
 يف املائة يف الفترة نفسها من سنة ٥٥املائة فقط من االشتراكات املقررة قد مت حتصيلها لغاية تارخيه مقابل حنو 

          ً                                                  دولة طرفا  فقط سددت بالكامل حىت اآلن اشتراكاا املقررة عن سنة ٢١ألن وأعربت اللجنة عن القلق . ٢٠٠٤
  .٢٠٠٥                                              يورو ي مثل االشتراكات املقررة غري املسددة عن سنة ٣٣ ٤٧٢ ٠٠٠، وعلى هذا النحو يبقى مبلغ ٢٠٠٥

ملقررة عن           ً                  ً                دولة طرفا  مل ت سدد حىت اآلن أيا  من اشتراكاا ا١١                           ً      وأعربت اللجنة عن القلق أيضا  لكون   -٩
والحظت أن اجلمعية قد طلبت من أمانتها توجيه خطاب إىل الدول األطراف املمكن أن تفقد . أي فترة مالية

واللجنة توصي أن تطلب اجلمعية .  من نظام روما األساسي١١٢ من املادة ٨                     ً        حقوقها يف التصويت وفقا  للفقرة 
يناير واجلمعية يف افتتاح كل دورة بالدول /انون الثاين                                 ً               من األمانة إحاطة الدول األطراف علما  كل سنة يف شهر ك

                             ً                                            وينبغي أن ي طلب من األمانة أيضا  إبالغ الدول األطراف بصورة دورية بالدول اليت مل . فاقدة األهلية للتصويت
وتوصي اللجنة باإلضافة إىل ذلك احملكمة بأن تتخذ . تسترد حقوقها يف التصويت نتيجة ملا بذمتها من متأخرات

  .                                                                ية تدابري إضافية من شأا أن ت شج ع الدول على تسديد اشتراكاا املقررةأ



ICC-ASP/4/32 

185 

  مسائل امليزانية  -باء
  ٢٠٠٤تقرير أويل عن األداء الربناجمي للمحكمة اجلنائية الدولية يف سنة   -١

  ٢٠٠٤          ً                                                                     كان معروضا  على اللجنة تقرير أويل عن األداء الربناجمي للمحكمة اجلنائية الدولية يف سنة   -١٠
(ICC-ASP/4/CBF.1/9) . يف ٨١,٤ متثل يف ٢٠٠٤ومت بيان أن معدل التنفيذ املايل الشامل للمحكمة خالل سنة 

وهذا النقص يف اإلنفاق راجع بالدرجة األوىل إىل التغيريات اليت طرأت . املائة من امليزانية اليت متت املوافقة عليها
ستوى التحقيقات وأنشطة احملاكمة، مما أسفر عن مستوى أدىن على افتراضات املدعي العام املقررة فيما خيص م

                                                                           وهذا التدين عو ض يف جزء منه بإعادة ختصيص موارد إلنشاء مكاتب ميدانية، ولكنه أسفر . من تكاليف املوظفني
ن كما أسفر انعدام النشاط املتصل باحملاكمات ع. مع ذلك عن رصيد هائل غري مربوط يف الربنامج الرئيسي الثاين

وفورات إضافية يف الربنامج الرئيسي األول وذلك ألن استالم بعض القضاة ملهامهم على أساس التفرغ يف مدينة 
              ً                                                                       وكان هناك أيضا  رصيد غري مربوط يف الربنامج الرئيسي الرابع بسبب التوظيف املؤخر أثناء السنة .          ُ   الهاي قد أ رجئ

.                                                رن خبصم مل ي درج يف امليزانية يتعلق بأماكن عمل املؤمتراألوىل من بدء عمل أمانة مجعية الدول األطراف، اقت
 يورو أشارت على قلم ٩ ٨٧٦ ٠٠٠      ُ                ً                                   وحيث أ حيطت اللجنة علما  بأن الرصيد اإلمجايل غري املربوط وصل إىل 

 . من اللوائح والقواعد املالية٧-٤                                                        ً        احملكمة بوجوب ختصيص هذا الفائض وتوزيعه بني الدول األطراف وفقا  للمادة 

 ٥٠     ً        ووفقا  للفقرة . ٢٠٠٤                  ً                                                  وأحاطت اللجنة علما  بالتقرير األويل عن األداء الربناجمي خالل الفترة املالية   -١١
                                                            ً           اليت أوصت فيها اللجنة بأن تعمد احملكمة إىل تضمني تقاريرها مستقبال  عن األداء )١(من التقرير عن دورا الثالثة

                                                            وصي اللجنة احملكمة بأن ت قد م تقارير سنوية عن األداء إىل اللجنة يف بيانات تتعلق باألداء املايل والنتائج احملرزة، ت
  .دوراا الربيعية

  ٢٠٠٥              ّ                                 االفتراضات املنق حة اخلاصة بامليزانية الربناجمية لسنة   -٢

اطلع املدعي العام اللجنة على أحدث املعلومات املتصلة بالتقدم احملرز يف عمله املتعلق باحلالتني يف   -١٢
 والنشاط )٢(٢٠٠٥                                                 وقد مت تنقيح االفتراضات اليت ب نيت عليها ميزانية سنة .هورية الكونغو الدميقراطيةأوغندا ومج

مايو وبالنسبة لقضية واحدة يف مجهورية /أبريل أو أيار/التمهيدي املتوقع اآلن بالنسبة حلالة أوغندا يف نيسان
وحىت تاريخ هذا العرض، مل يتلق بعد القائمة . توبرأك/سبتمرب أو تشرين األول/الكونغو الدميقراطية يف شهر أيلول

                                                                                               املختومة بأمساء من ي دعى أم اقترفوا جرائم يف دارفور حيث إن إحالة هذه املسألة من جانب جملس األمن وقعت 
  .وعليه، من السابق ألوانه التنبؤ بكيفية انطالق العمل على ذلك الصعيد. يف األسبوع السابق

ن تقديرها للتحديث الذي قدمه املدعي العام واملتعلق بعمله واآلثار املترتبة عليه وأعربت اللجنة ع  -١٣
والحظت اللجنة أن دارفور ستكون احلالة الثالثة اليت ستتناوهلا احملكمة وأن . بالنسبة إىل االفتراضات وإىل امليزانية

والحظت أن التعقيدات اليت ظهرت . لثة                                                               اجلمعية قد أقرت بالفعل موارد ست كرس لعمليات التحقيق اخلاصة حبالة ثا
خبصوص أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية هي واملسؤوليات اإلضافية املترتبة على إحالة مسألة دارفور إليها، 

ٍ     ت شكل أجندة تنطوي على حتد  كبري                        . والواقع أن احملكمة قد تلقت أربع إحاالت قبل أن تتهيأ أي حتقيقات
وطلبت . تمل أن متر بعض السنوات قبل أن تفصل يف أي من احلاالت الثالث قيد التحقيقللمحاكمة وأن من احمل

                                                   
                                   الوثائق الرمسيـة جلمعيـة الـدول         ،      ٢٠٠٤       أغسطس   /                                                               تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورتاها الثالثة، آب           ) ١ (

        سـبتمرب   /          أيلـول    ١٠- ٦    ي،                                                                                    األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهـا           
    ). ب ( ٨–      ألف –             اجلزء الثاين  ،    ٢٠٠٤

   .  ٣٥                   املرجع نفسه، الفقرة    ) ٢ (
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 اليت تقوم احملكمة باستحداثها لتتمكن من Extranetاللجنة إبقاءها على علم بشكل منتظم، بوسائل منها شبكة 
يف كل حالة وبأي قرار التخاطب مع أعضاء اللجنة وليتمكن األعضاء من التخاطب فيما بينهم، بالتقدم احملرز 

  .                                               ي تخذ للشروع يف التحقيقات يف مجهورية أفريقيا الوسطى

                                                                                        توصي اللجنة احملكمة بأن توفر هلا افتراضات كمي ة ومؤشرات أساسية خاصة بامليزانية بالنسبة للسنة   -١٤
  .املالية اجلارية يف دوراا الربيعية

  ٢٠٠٦ية الربناجمية لسنة حتديث للمعلومات املتعلقة بإعداد مشروع امليزان  -٣

. ٢٠٠٦استمتعت اللجنة إىل عرض قدمه قلم التسجيل بشأن إعداد مشروع امليزانية الربناجمية لسنة   -١٥
                                 ّ                                        ً                   والحظت احملكمة أا تؤدي وظيفتها يف ظل  قيود مفروضة على املوارد ولكنها حباجة أيضا  إىل االستجابة بسرعة 

لك كانت احملكمة بصدد استحداث منوذج لتحديد التكلفة من شأنه أن ولذ. للحاالت املتغرية يف بيئات معقدة
" اهليكل األساسي"                   ي صطلح عليها بعبارة (                                                                  ي مي ز بني املوارد الالزمة للحفاظ على املرافق اهليكلية التشغيلية األساسية 

ن شأنه أن يكون ذا صلة واهليكل األساسي م. وبني املوارد املتصلة حباالت حمددة تتصدى هلا احملكمة") اجلوهر"أو 
                                                                                             مباشرة بقدرة م علنة للمحكمة وإذا ما فاق النشاط ذلك املستوى لزم أن يكون هناك تغري تدرجيي يف املوارد 

  . األساسية

لكل مرحلة من ") لبنات بناء("كما كانت احملكمة بصدد وضع متطلبات افتراضية حمددة للموارد   -١٦
                                                             ً     ن احملكمة من امليزنة باالستناد إىل كل حالة على حدة وهي تنطلق ابتداء  من                                 ّمراحل حالة بعينها من شأا أن ت مك 

.              ً                  ً                                                                 التحليل مرورا  بالتحقيقات وانتهاء  باحملاكمة التمهيدية واحملاكمة واالستئناف على مدى فترات ميزنة متعاقبة
نية احملكمة ومن شأنه                                     ً                                         ومثل هذا النهج من شأنه أن يوفر أساسا  أوضح بكثري للجمعية لكي تقوم باستعراض ميزا

  .وذكرت احملكمة أن هذا العمل النظري مل ينته بعد.       ّ                                   أن ي مك ن احملكمة من بيان مآل كل حالة على حدة

                                                                                     وحصل لدى اللجنة انطباع بأن النهج الذي خلصته احملكمة ي شكل عملية للتخطيط وامليزنة والتبليغ   -١٧
هود احملكمة الرامية إىل تعقب النفقات املتصلة بكل حالة،               ورح بت اللجنة جب.                          أفضل من أي ج ات بع حىت اآلن

                                             ً     ً        والحظت اللجنة أن النهج اجلديد، إن هو ن فذ تنفيذا  حسنا ، سيعود . )٣(تلبية لطلب اللجنة يف تقريرها السابق
                     ً                                وقد أملت اللجنة خصوصا  يف أن تتمكن احملكمة من وضع تعاريف . بالنفع على احملكمة وعلى اللجنة واجلمعية

متينة للتمييز بني النفقات األساسية والنفقات ذات الصلة باحلاالت، وأن يتيسر حبث هذه التعاريف من قبل اللجنة 
                 ً                                                                  وأملت اللجنة أيضا  يف أن تضع احملكمة أنظمة معيارية للتكاليف بالنسبة لكل مرحلة من مراحل . يف سياق امليزانية

" لبنات بناء"ن هذه األنظمة عامة بشكل يكفي الستخدامها                                          النشاط الذي ي ضطلع به يف حالة من احلاالت وتكو
وميكن للجنة .                      ّ                                                     تتميز مبرونة كافية ت مك ن احملكمة من النهوض بأعماهلا على النحو الفعال يف شىت احلاالت

                                                                                              وللجمعية أن تدرسا ن ظم التكاليف تلك للحصول على ضمانات فيما يتعلق بالقيمة ملا يوظف من أموال، على 
دى البحث على املستوى اجلزئي الذي ال موجب لـه، مما ميكنهما من أداء املزيد من االستعراض        حني ي تفا

وميكن، عالوة على ذلك، أن يكفل النظام الشفافية يف استخدام احملكمة .                                  ًاالستراتيجي ملشاريع امليزانية مستقبال 
داد امليزانية يقتضي إدماجه بشكل فعال يف                  ً                        والحظت اللجنة أخريا  أن هذا العمل املتعلق بإع. للموارد يف كل حالة

  ). أدناه٤٢-٤٠انظر الفقرات (صلب جهود التخطيط االستراتيجي للمحكمة 

                                                   
   .  ٤٢-  ٣٩                    املرجع نفسه، الفقرات    ) ٣ (
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 من التقرير عن دورا ٤٩ إىل ٤٣                    ً                                        واستذكرت اللجنة أيضا  تعليقاا وتوصياا الواردة يف الفقرات من   -١٨
مليزانية وخاصة ضرورة توفر بيانات مقارنة من فترة ميزنة إىل  بشأن امليزنة القائمة على النتائج وتقدمي ا)٤(الثالثة

  .الفترة اليت تليها

   اخلاصة بأمانة صندوق الضحايا االستئماين٢٠٠٥مشروع امليزانية لسنة   -٤

  ٢٠٠٥                 ً                                                    قد مت احملكمة تقريرا  عن مشروع ميزانية أمانة صندوق الضحايا االستئماين لسنة   -١٩
(ICC-ASP/4/CBF,1/4) . خيص العالقة بني قلم احملكمة وأمانة الصندوق االستئماين، بي ن قلم احملكمة أنه، وفيما                                                                   

على الرغم من توليه مسؤولية متثيل ومؤازرة جملس إدارة الصندوق االستئماين، إال أنه يفهم أن هذا الترتيب 
ة بني عمل أمانة صندوق وفيما يتعلق باملمايز. مؤقت باعتبار أن الصندوق االستئماين صندوق مستقل عن احملكمة

                                                                           ً                   احملكمة وبني العمل الذي يضطلع به قسم مشاركة وتعويض الضحايا، ستقدم احملكمة تقريرا  إىل اللجنة يف دورا 
  .                                                بي نت احملكمة أن هذه مسألة ينبغي أن يبت فيها القضاة" الضحية"    ً                        وردا  على استفسار بشأن تعريف . اخلامسة

جلمعية القاضي بإنشاء أمانة صندوق الضحايا االستئماين وذكرت أنه ال                   ً        وأحاطت اللجنة علما  بقرار ا  -٢٠
وقررت أن تستأنف النظر يف هذا البند يف دورا املقبلة، عندما . ٢٠٠٥اعتراض هلا على االستخدام املقرر مليزانية 

عمل ا األمانة وقسم                    ً                                                           تكون قد تلقت تقريرا  عن املسائل املتعلقة بالضحايا يوضح، يف مجلة أمور، الكيفية اليت ت
وتوصي اللجنة ببقاء الصندوق االستئماين وأمانته ضمن ترتيبات مراجعة احلسابات . مشاركة وتعويض الضحايا

 . املطبقة على احملكمة

، الحظت )٥(وفيما يتعلق بطلب اجلمعية إىل اللجنة أن تستعرض مشروع لوائح الصندوق االستئماين  -٢١
لتابع ملكتب اجلمعية يف نيويورك بدأ النظر يف مشروع اللوائح، وقررت التشاور معه بغية اللجنة أن الفريق العامل ا

                                                                                           حتديد الكيفية اليت ميكن ا للجنة أن ت سهم يف االستعراض، من خالل التراسل بصورة غري رمسية أثناء ما بني 
  .اخلامسة للجنة                                                     ُ           الدورات بني أعضائها، حبيث يتسىن هلا تقدمي تقرير إىل املكتب ق بيل الدورة 

  اآلثار الطويلة األجل املترتبة يف امليزانية على معاشات املسؤولني املنتخبني  -٥

 فتحت اللجنة باب الناقش األويل املتعلق باآلثار الطويلة األجل يف امليزانية )٦(بناء على طلب اجلمعية  -٢٢
أبلغت احملكمة اللجنة أن البحث االكتواري و. املترتبة على النظام األساسي للمعاشات التقاعدية اخلاص بالقضاة

 يورو سنة ٤٠٠ ٠٠٠األويل كشف عن أن صايف اإليراد النقدي السنوي ملعاشات القضاة سريتفع إىل حنو 
                            وبي نت احملكمة أن هذه التكاليف . ٢٠١٩ يورو سنة ١ ٩٠٠ ٠٠٠ و٢٠١٥ يورو سنة ١ ٤٠٠ ٠٠٠ و٢٠٠٩

                                                  ً    سنوي، وكبديل لذلك، ميكن مراكمة االحتياطي كل سنة متشيا  مع ميكن ميزنتها على أساس صايف إيراد نقدي 
  .ما يتراكم من االلتزامات

والحظت اللجنة أن املقترح املتعلق بشروط خدمة وتعويض القضاة واملسؤولني املنتخبني مل يقدم إليها   -٢٣
                       التقين ألي وثيقة ت قدم إىل البحث " أناط املسؤولية باللجنة عن ICC-ASP/1.Res.4 من القرار ٣برغم أن الفقرة 

                                                   
   .          املرجع نفسه   ) ٤ (
                                                                                                                  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي،                  ) ٥ (

   . ٨         ، الفقرة ICC-ASP/3/Res.7               اجلزء الثالث،  ،    ٢٠٠٤  رب     سبتم /       أيلول  ١٠- ٦
                                                                                                                  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي،                  ) ٦ (

   .  ٢٥         ، الفقرة ICC-ASP/3/Res.3               اجلزء الثالث،  ،    ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ١٠- ٦
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                                                   ولذلك تعذر على اللجنة أن توفر للجمعية الن صح الواجب ". اجلمعية تنطوي على آثار مالية أو آثار يف امليزانية
والحظت اللجنة باإلضافة إىل ذلك أن املقترح، واإلجراء الذي اختذته اجلمعية . قبيل انعقاد دورا األخرية

ت شأن يف امليزانية وميكن أن تكون لـه آثار بالنسبة لسياسات احملكمة املتصلة بصدده، ترتبت عليه آثار ذا
  .بشروط خدمة موظفني آخرين مبا يف ذلك التعويض والسفر واملعاشات

الحظت اللجنة أنه مل توفر هلا املعلومات الكافية املتعلقة باخليارات املتاحة للوفاء مبقتضيات اآلثار   -٢٤
                                     ً                             ولذلك فهي تطلب من احملكمة أن ت عد تقييما  للخيارات وأن تقدم تقريرا إىل . شات القضاةامليزانوية لنظام معا

  .اللجنة يف دورا املقبلة

                ً                                                                 وقررت احملكمة أيضا  أن تبحث املقترح املتعلق بشروط خدمة وتعويض املدعي العام ونواب املدعي   -٢٥
  . يف دورا املقبلة)٧(العام تلبية ملا طلبته اجلمعية

  مباين احملكمة  -جيم
  مقدمة  -١

 بيتر –                                                                ً                     تلقت اللجنة تقريرين اثنني يتعلقان مبسألة مباين احملكمة الدائمة مستقبال ، قدمهما القاضي هانس   -٢٦
  تقرير يتعلـق خبيارات اإلسكان: كول، رئيس اللجنة املشتركة بني األجهزة املعنية باملباين الدائمة

(ICC-ASP/4/1)مشروع                   ً    وتقرير يتضمن عرضا  لل(ICC-ASP/4/CBF.1/3) . ،وفيما يتعلق خبيارات اإلسكان
؛ (Arc)االستمرار يف استخدام أماكن العمل احلالية، أي املباين املؤقتة : جرى النظر يف اخليارات التايل ذكرها

ٍ                    استخدام أماكن عمل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة؛ وتشييد مبان  دائمة جديدة يف موقع                                                                        
ومت النظر يف حماسن ومساوئ كل خيار على ضوء عدد من املتطلبات اليت قامت احملكمة . ألكساندركازيرن

املتطلبات املكانية، املقتضيات الوظيفية، متطلبات األمن، التكاليف، ومتطلبات : بعملية الترجيح بينها وهي
                                       إىل االستنتاج القائل بأن اخليار احملب ذ يكمن وأفضى تقييم احملكمة . الصورة العامة للمحكمة، واجلدوى القانونية

ٍ                             يف تشييد مبان  جديدة يف موقع ألكساندركازيرن            .  

ومت التأكيد على احلاجة .                                                                وتضم ن عرض املشروع حملة عامة عن متطلبات احملكمة بصدد مبانيها الدائمة  -٢٧
ٍ                                                    لتوفري مبان  دائمة تعكس طابع احملكمة، واختيار موقع ملدة زمنية ال حد  هلا، وإيواء كافة األجهزة يف موقع واحد،          

                         ً      ً                                                             وضمان وفاء مباين احملكمة وفاء  تاما  باحتياجات احملكمة العامة الوظيفية والتنظيمية واألمنية وغريها من 
                                       ً                                             ومت بيان أن حجم املباين سيتعني أن يكون مرنا  مبا فيه الكفاية حبيث يؤوي املوظفني الذين يتراوح . االحتياجات
وينبغي استخدام .  من منظور كامل القدرة١ ٣٠٠      ً                           موظفا  من منظور القدرة الدائمة و٩٥٠ ً       ا  ما بني عددهم حالي

                                       ً           وسيلزم أن تكون املباين الدائمة مؤمنة متاما  مع بقائها .                                                     مواد عالية اجلودة ومتدنية تكاليف الصيانة يف ام ع بأسره
إىل ما تقدم وإىل غري ذلك من املعايري املذكورة يف عرض         ً واستنادا  .                                       يف الوقت نفسه منفتحة وت رحب مبن يأيت إليها

 موقع مالئم أفضلاملشروع، توصلت احملكمة والدولة املضيفة إىل االستنتاج القائل بأن موقع ألكساندركازيرن هو 
 ٢٠٠٥                                                                       وأعربت احملكمة عن األمل يف أن ت بدي مجعية الدول األطراف موافقتها العامة يف عام . للمباين الدائمة

 ويسمح بإجناز ٢٠٠٦                                 ّ                                         على املشروع املقدم يف التقرير، مما ميك ن من تنظيم مسابقة دولية الختيار تصميم سنة 
 عندما ينتهي الترتيب اخلاص باالستئجار ااين الذي مدته عشر سنوات للمباين ٢٠١٢املشروع حبلول عام 

  .(Arc)املؤقتة 

                                                   
   .  ٢٦         ، الفقرة ICC/ASP/3/Res.3            املرجع نفسه،    ) ٧ (
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ذج التمويلية اليت أعدا، كما أوضح ذلك السيد واستمتعت اللجنة كذلك إىل عرض يتناول النما  -٢٨
إدموند ولينستاين، املدير العام، قوة العمل اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية، وزارة الشؤون اخلارجية اهلولندية، 

وكان القصد من وراء هذه الوثيقة هو إثارة النقاش حول هذه .              ً                       شركة خاصة بناء  على طلب الدولة املضيفة
االستئجار من كيان جتاري، االستئجار من الدولة :  وقد مت حتديد أربعة مناذج متويل خاصة باملباين الدائمة.القضية

ومت تقييم امليزات .  التشغيل– الصيانة – التمويل – البناء –املضيفة، ملكية احملكمة، وج متكامل قوامه التصميم 
إمكانية إدارة املخاطر اليت تتحملها احملكمة، مدى : التايل ذكرهاوالعيوب النسبية لكل خيار باالستناد إىل املعايري 

  .تأثري احملكمة يف املشروع، والعبء التنظيمي واملرونة التعاقدية

  خيارات اإلسكان  -٢

، اللتني استرعي فيهما االنتباه )٨( من التقرير عن دورا الثالثة١٠٢ و١٠١أشارت اللجنة إىل الفقرتني   -٢٩
ٍ                                    ت بي ن اجلمعية وجهات نظرها بشأن إمكان تشييد مبان  دائمة واقترحت أن تقوم احملكمة وكذلك إىل ضرورة أن                                              

                  ً      وأحاطت اللجنة علما  كذلك . اجلمعية بالنظر يف إمكان االستمرار يف استخدام املباين احلالية يف األمد األطول
أعربت عن تطلعها ملساعدة الفريق العامل يف بإنشاء الفريق العامل التابع ملكتب اجلمعية للنظر بإمعان يف املسألة و

  .مداوالته

                                                                                          وأقرت اللجنة بأن هناك نقائص تشوب املباين احلالية، خاصة ما يتعلق باالفتقار إىل احلي ز املكاين الكايف   -٣٠
ية واتفقت على أن مباين احملكمة اجلنائية الدول. والصعوبات اليت تواجه يف السهر على األمن على النحو املالئم

ليوغوسالفيا السابقة ليست مالئمة للمحكمة اجلنائية الدولية بالنظر لعمر املباين احلالية، وبالنظر كذلك إىل أن 
ٍ                              ًاملوظفني مشتتون يف مبان  عدة وأن قاعات احملكمة صغرية جدا                                        ً إضافة إىل ذلك رأت اللجنة أنه مبا أن جممعا  .                    

                                               احملكمة وبطابعها فإن هذا ام ع هو، يف األجل الطويل،                                          خمصص الغرض سي صمم للوفاء باالحتياجات اخلاصة ب
  .أحسن احللول

                                                                                       بيد أن القلق يساور اللجنة ألن التقرير املتعلق خبيارات اإلسكان خيلص إىل أن بناء جمم ع خمصص الغرض   -٣١
   ً      ً صيال  كافيا                                                                           ً     ً   يف موقع ألكساندركازيرن ي عترب اخليار األفضل بالنسبة للمحكمة دون أن يوفر تقييما  مفصال  تف

فاالفتقار للمعلومات املتعلقة بالتكاليف احملتملة ليس . للتكاليف احملتملة النامجة عن كل خيار من اخليارات الثالثة
                             ً      ً                                                              من شأنه أن يوفر للجمعية أساسا  كافيا  ترتكز عليه يف التوصل إىل قرار، بالنظر إىل إمكان التباين الكبري يف 

ٍ            تكاليف تشييد مبان  جديدة مقار  أو تزويق مباين احملكمة اجلنائية (Arc)نة باالستمرار يف احتالل املباين املؤقتة                 
ولذلك فإن اللجنة توصي احملكمة بإعداد تقرير يتضمن تقديرات بالتراوح املمكن . الدولية ليوغوسالفيا السابقة

ملتصلة بالطاقة على مدى فترة لتكاليف كل خيار من اخليارات الثالثة املطروحة، مبا يف ذلك الصيانة والتكاليف ا
وينبغي أن يقدم هذا التقرير .  مع بيان القيمة الراهنة الصافية لكل خيار٢٠١٢       ً                   ً    متتد مخسا  وعشرين سنة اعتبارا  من 

  .إىل اجلمعية من خالل اللجنة

  مواصفات حمددة ختص املباين الدائمة  -٣

املتطلبات الالزمة لتشييد جممع خمصص الغرض يف                         ً     ً     ُ           أشارت اللجنة إىل أن تقدما  كبريا  قد أ حرز يف حتديد   -٣٢
                           ً                                            والحظت أن احملكمة تتوخى ترتيبا  على شاكلة احلرم اجلامعي من شأنه كفالة اإليواء . موقع ألكساندركازيرن

                                                   
لوثائق الرمسية جلمعية الدول ، ا٢٠٠٤أغسطس /تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا الثالثة، آب  )٨(

سبتمرب / أيلول١٠- ٦األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي، 
  ).ب(٨ – ألف – اجلزء الثاين ،٢٠٠٤
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ومن شأن املباين أن تسع لعقد ست جلسات حماكمة يف اليوم الواحد . املالئم لكل جهاز من األجهزة  الرئيسية
 حبضور الشهود والضحايا ومن يتوىل الدفاع عنهم ومع توفري التسهيالت الالزمة لوسائط يف ثالث قاعات،

ٍ     ً                                               وسيتوفر مستوى عال  جدا  من األمن مع إتاحة السبيل لوصول اجلمهور إىل اجللسات. اإلعالم الدولية باإلضافة إىل .                 
ٍ                                             ذلك تتوخى احملكمة مبان  من شأا أن تعكس صورة احملكمة ودورها على صعيد  واللجنة . العدالة اجلنائية الدولية                   

ترى أن مداوالت اجلمعية بشأن مسألة املباين ينبغي أن تشتمل على هذه الرؤية للمحكمة جبانب االعتبارات املتعلقة 
  .باحلاجات الوظيفية والسري املتوقع لنشاط احملكمة والتكاليف اليت ستتكبد يف األجلني القصري والطويل

ول على توضيحات من احملكمة فيما يتعلق بالعدد التقديري للموظفني ضمن وسعت اللجنة للحص  -٣٣
      ً  موظفا  ٩٥٠                                    ً              ونوهت احملكمة بأن املواصفات تغطي تراوحا  مقداره ما بني . املواصفات احملددة للمباين الدائمة

ل                                                                 ً               موظف وأن املباين ست صمم على النحو الذي يسمح بفتح أي حيز وغلقه وفقا  الحتياجات العم١ ٣٠٠و
 موظف ١ ٣٠٠      ً             ً                  موظفا  للمحكمة وفقا  للطاقة الدائمة و٩٥٠والتقديرات اليت مفادها . وحلجم قوة العمل املتغري

    ً                                                                                           وفقا  للطاقة الكاملة هي نتيجة لتخطيط داخلي دقيق بالرغم من أن احملكمة ما زالت يف طور النشوء وليس من 
  .٢٠١٢املمكن التنبؤ حبجمها بدقة بالنسبة ملا بعد سنة 

والحظت اللجنة أن األرقام متثل فقط أماكن عمل وليس مالك املوظفني بكامل أفراده الذي تتوخاه   -٣٤
مبن فيهم (          ً                                                                     احملكمة نظرا  ألن هذه األرقام ال تعكس عدد املوظفني يف امليدان واملوظفني غري العاملني يف مكاتب 

ورها يف السنوات املقبلة ورمبا تتجاوز                  ّ                           ومع أن اللجنة ت سل م بأن احملكمة ستواصل منوها وتط). موظفو األمن
ولذلك . التوقعات أو اخلطط احلالية إال أا تالحظ أن التقديرات ال تبدو متفقة مع مستويات التوظيف الراهنة

طلبت اللجنة من احملكمة توفري املزيد من املعلومات املفصلة بشأن تكوين تقديراا من املوظفني أثناء الدورة املقبلة 
    ّ                                                                                     وسل مت اللجنة، عالوة على ذلك، مبقولة إنه مبا أن التخطيط للمباين سيستغرق بعض السنوات، فسيتسىن .للجنة

  .تعديل املواصفات باالعتماد على أساس من التقديرات األكثر دقة

. والحظت اللجنة أنه مل يراع يف املواصفات، فيما يبدو، متطلبات إيواء أمانة مجعية الدول األطراف  -٣٥
 اللجنة على أن املواصفات املتعلقة باملباين الدائمة ينبغي أن تشمل احليز الكايف الذي يفي باحتياجات أمانة واتفقت

اجلمعية وترتئي ما يلزم لالجتماعات املتوسطة احلجم والصغرية احلجم اليت يعقدها املكتب واللجنة وغريمها من 
  .ضع احملكمة هذا األمر يف االعتبار يف التخطيط املستقبليوتوصي اللجنة بأن ت. اهليئات الفرعية التابعة للجمعية

والحظت اللجنة كذلك أن نظرها يف املواصفات املتعلقة باملباين الدائمة سيقتصر، بالنظر إىل والية اللجنة   -٣٦
ٍ         مبان  دائمة وتوصي اللجنة بأنه إذا ما قررت اجلمعية تبين تشييد. وتكوينها، على تقييم املتطلبات الوظيفية والتكاليف     

                 وميكن أن ي سدي مثل . يتعني عليها كذلك احلصول على التأكيد املستقل املناسب للجوانب التقنية وللتصميم وللبناء
  .هذه املشورة مراجع احلسابات اخلارجي وميكن توظيف خبري استشاري مستقل يتمتع باخلربة املالئمة

  التمويل  -٤

بذولة حىت اآلن اجتهت بالدرجة األوىل إىل املواصفات املتعلقة   ّ                           سل مت اللجنة بأن جهود احملكمة امل  -٣٧
لكن، على حني أن . باملباين الدائمة املخصصة الغرض وأن احملكمة مل تضع حىت اآلن خيارات متويل للمشروع

 اختاذ اجلمعية لقرار بشأن متويل املشروع لن يتوجب إال يف مرحلة الحقة شددت اللجنة على أنه يلزم أن تتوفر
. صورة أوضح عن التكاليف وقضايا التمويل قبل أن تتهيأ اجلمعية لألخذ خبيار املباين الدائمة املخصصة الغرض

ٍ                                               باإلضافة إىل ذلك فإن ما ميكن أن يترتب على تشييد مبان  جديدة من أثر هائل يف ميزانية احملكمة ي حتم النظر                                                  
  .الباكر يف قضايا التمويل
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لعرض الذي قدمته الدولة املضيفة والذي يتناول خيارات التمويل فالحظت أن                   ً   وأحاطت اللجنة علما  با  -٣٨
كل خيار من اخليارات البديلة املطروحة متوقف على افتراض أن األرض والبناء والصيانة فيما خيص املباين الدائمة 

 خيارات توأبدت اللجنة شكوكها فيما إذا كان.                                              يف موقع ألكساندركازيرن جوانب ستمو ل بشروط جتارية
التمويل بشروط جتارية سترقى إىل مستوى التوقعات لدى اجلمعية فيما يتصل باملستوى املالئم من الدعم املقدم 

  .من الدولة املضيفة

                                              ً                                            لذلك توصي اللجنة بأن ت عد احملكمة تقريرا  عن مناذج التمويل اليت است خدمت بصدد أماكن العمل اجلديدة   -٣٩
وتطلب اللجنة من احملكمة أن . دولية الرئيسية مبا فيها املؤسسات القضائية الدولية املماثلةاليت أخذت ا املنظمات ال

         ً                                                                                          تنظر أيضا  يف خيارات متويل مبتكرة مثل إمكان دعوة الدول األطراف إىل التفكري يف تقدمي هبات منها لتشييد املباين 
 إىل اللجنة يف دورا املقبلة لتسهيل إجراء نقاش مبين وينبغي أن يقدم التقرير). قاعات حمكمة معينة أو قاعات مؤمترات(

  .على العلم داخل اجلمعية حول مناذج التمويل

  اخلطة االستراتيجية للمحكمة  -دال
  اخلطة االستراتيجية  -١

.                          ً                                                         قدمت احملكمة إىل اللجنة عرضا  يتعلق باخلطوات اليت اختذا يف إعداد اخلطة االستراتيجية للمحكمة  -٤٠
، )٩( من التقرير عن دورا الثالثة٤٨-٤٣شكل استجابة جزئية لتوصيات اللجنة الواردة يف الفقرات        واخلطة ت 

                                                                                 ً                   والقائلة بأن ت عد احملكمة أهدافا  عامة شاملة ألعماهلا، وأن ت حس ن تطبيق امليزنة القائمة على النتائج وأن ت عزز 
                                           طة أن ت شكل أداة أساسية لإلدارة وت سهل التحسني ومن شأن اخل. االتفاق يف األنشطة اليت يضطلع ا كل جهاز

                                                  ً                                        املستمر يف التخطيط الذي تقوم به احملكمة، ومن شأا أيضا  أن تضمن االتساق بني الغايات الطويلة األجل 
وشددت اللجنة على أن اخلطة . والعمل القصري األجل فيما حتترم الطبيعة احملددة لكل جهاز والدور املنوط به

ٍ   عمل جار  ا  يونيه/                               ً                                               الضطالع به وختضع للتحسني وأن تقريرا  بشأن أول خطة استراتيجية سينتهي إعداده يف حزيران      
  .                                                                         ، ويشفع التقرير مبقترحات عن عملية ختطيط حمسنة ت قدم إىل اللجنة يف دورا اخلريفية٢٠٠٥

ة استراتيجية ورحبت اللجنة بالعرض املتعلق بالعمل املفاهيمي للمحكمة اهلادف إىل استحداث خط  -٤١
.                                                                                              للمحكمة ككل واتفقت على أن هذا العمل ي حتمل فيما يبدو، أن يتناول الشواغل اليت سبق أن أبدا احملكمة

     ُ                                    ُ                                                  وقد أ عجبت اللجنة بصورة خاصة بالعمل الذي أ جنز يف سبيل حتديد معوقات القدرة على صعيد العملية اليت 
   ً                                               عدا  شددت اللجنة على أن هذا اإلطار حيتاج إىل ترمجته إىل وفيما بدا اإلطار املفاهيمي وا. تتوخاها احملكمة

جمموعة هلا مغزاها من األهداف االستراتيجية املترابطة واإلجنازات املتوقعة ومؤشرات األداء املمكن أن تستخدمها 
املخاطر كما أنه سوف يساعد يف حتديد . احملكمة لتركيز عملها يف األجل القصري إىل الطويل على حتقيق النتائج

  .الرئيسية والتدابري املضادة لترتيبات اإلدارة املؤسسية للمحكمة

وأعربت اللجنة عن قلقها ألن القيود املفروضة على املوارد تؤثر فيما يبدو يف خطى إجناز هذا املشروع   -٤٢
  ً      ً         اال  فعليا  بعمليات                                                                     ً    وهي توصي احملكمة بأن تعمل على بقاء العمل املتعلق باخلطة االستراتيجية متصال  اتص. احلاسم

 وأن يشترك مسؤولون إداريون كبار مشاركة ٢٠٠٦التخطيط وامليزنة اليت تقوم ا احملكمة وإعداد ميزانية سنة 
                                    ً                              وطلبت اللجنة من احملكمة أن تقدم تقريرا  عن أعماهلا الرامية إىل وضع خطة . عن كثب يف كلتا العمليتني

  .٢٠٠٦حة لسنة استراتيجية تكون مكملة للميزانية املقتر

                                                   
  .جع نفسهاملر  )٩(
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  أنشطة االتصال والتوعية اليت تضطلع ا احملكمة  -٢

                                        ً      ً                                      بي نت احملكمة، يف العرض الذي قدمته، أن فريقا  معنيا  بوضع استراتيجية للعالقات اخلارجية قد مت   -٤٣
طة                                                ً      ويشكل املشروع املتعلق بأنشطة التوعية واالتصال جزءا  من اخل. تشكيله ويضم ممثلني عن األجهزة الثالثة

                                                           ً                                   االستراتيجية للمحكمة وبعد مزيد من املناقشة والصقل سيكون جاهزا  حبلول الوقت الذي تكون فيه امليزانية 
                 ً                         والحظت اللجنة أيضا  أن مفاهيم حمددة قد أوليت .                          قد و ضعت يف شكلها النهائي٢٠٠٦الربناجمية املقترحة لسنة 

تشري إىل االتصاالت مع احلكومات، " رجيةالعالقات اخلا: "لكل مصطلح من املصطلحات التايل ذكرها
                                   مفاده اجلهود اليت ت بذل لنشر رسائل ختص " اإلعالم العام"واملنظمات الدولية وغريها من اجلهات الفاعلة الرئيسية؛ 

  .                             ي شري إىل أنشطة خاصة حباالت بعينها" االتصال والتوعية"احملكمة جلمهور عريض وغري متجانس و

 بالعرض الذي قدمته احملكمة حول جهودها الرامية إىل وضع استراتيجية متكاملة                  ًورحبت اللجنة أيضا   -٤٤
ويبدو أن هذه . للعالقات اخلارجية، واإلعالم العام وأنشطة االتصال والتوعية ووصف الدور املنوط بكل جهاز

عمل وضرورة  فيما خيص بشرذمة وازدواجية مثل هذا ال)١٠(اجلهود تتصدى لشواغل سبق أن أعربت عنها اللجنة
وطلبت اللجنة إىل احملكمة أن توفر هلا تفاصيل حول االستراتيجية املتكاملة للجنة يف  .وضع أهداف وتدابري لألداء

  .٢٠٠٦سياق ميزانية سنة 

  املوارد البشرية  -هاء

ت املؤشرا:                ً                                                             قدمت احملكمة عرضا  لسياساا املتعلقة بإدارة املوارد البشرية تضمنت معلومات عما يلي  -٤٥
؛ والتوزيع اجلغرايف على خمتلف املناطق؛ والتوازن بني ٢٠٠٥ و٢٠٠٤املقارنة لنمو املوظفني يف الفترة ما بني 

. اجلنسني؛ وعملية التوظيف؛ ومتطلبات املوظفني إلدارة عملية التوظيف؛ وبرامج املتدربني والفنيني الزائرين
 يف ١٥٢(     ً                     فردا  من أفراد املالك فيها ٢٩٩فت احملكمة  وظ٢٠٠٥أبريل / نيسان١  ُ                          وأ بلغت اللجنة بأنه حىت تاريخ 

عالوة على ذلك كان .  وظيفة ثابتة مدرجة يف امليزانية٤٨٩مقابل )  يف فئة اخلدمات العامة١٤٧الفئة الفنية و
 ٦ يف فئة اخلدمات العامة و٦٥ يف الفئة الفنية و٢٦(      ً                                       موظفا  مستخدمني يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ٩٧هناك 

     ً        شخصا  ملحقني ٤٦١     ً                        وتبعا  لذلك كان هناك ما جمموعه .  زائرين فنيني٤       ً   متدربا  و٦١و) مترمجني شفويني
مدع عام، ومدعيان عامان مساعدان ( موظفني منتخبني ٤      ً   قاضيا  و١٨باإلضافة إىل ذلك، كان . باحملكمة
ومن شأن هذا النظام أن يرتكز                    ً                                        كما قدمت احملكمة عرضا  يتعلق بنظام تقييم األداء الذي استحدثته؛ ). ومسجل

وللمساعدة يف هذه العملية، متت استعارة خبري استشاري إلجراء تصنيف لكافة . على سبع مؤهالت أساسية
  .٢٠٠٦                                                                     وبي نت احملكمة أن مجيع الوظائف ستصنف لغرض امليزانية الربناجمية املقترحة لعام . الوظائف

عروض ولكنها الحظت أنه رمبا كان يستصوب إدراج املزيد ورحبت اللجنة باملعلومات اليت تضمنتها ال  -٤٦
، الذي أشار كذلك إىل (ICC-ASP/4/CBF.1/1)من املعلومات يف التقرير املتعلق بسياسات إدارة املوارد البشرية 

         ُ                    ومع ذلك أ عجبت اللجنة بالتقدم . (ICC-ASP/3/23)استحداث نظام تقييم لألداء، والتقرير املتعلق باملستشارين 
وقررت اللجنة أن تبقي .                                                                         ًحملرز يف تطوير نظام للموارد البشرية مسلمة بأمهيته بالنسبة لنجاح احملكمة مستقبال ا

  .قضية املوارد البشرية قيد نظرها

                                                   
  .١٠٨ و١٠٧املرجع نفسه، الفقرتان   )١٠(
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  املساعدة القانونية  -واو
 وحتديث (ICC-ASP/3/CBF.2/3)كان أمام اللجنة تقرير يتعلق خبيارات ضمان حمامي دفاع مالئم   -٤٧

                                                    وبي نت اللجنة أن املخطط املقترح، الذي مت تصميمه يف أعقاب . (ICC-ASP/4/CBF.1/8) لتلك الوثيقة ٢للمرفق 
         ُ                            ً                                                    مشاورات أ جريت مع املهنيني القانونيني فضال  عن احملاكم املتخصصة واحملكمة اخلاصة بسرياليون، كان يستهدف 

          وكان ي راد .  إبقاء التكاليف عند أدىن مستواهاكفالة االحترام ملبدأ املساواة يف املعاملة مع احلرص الواجب على
حتقيق هذا اهلدف األخري بوجه خاص عن طريق دفع رسوم شهرية أو من خالل الشرط الذي يفرض على حمامي 

  .مرحلية إىل قلم احملكمة/الدفاع تقدمي خطة عمل

لعوز ألغراض املساعدة            ً                ً                                      وكان معروضا  على اللجنة أيضا  تقرير يتعلق مببادئ ومعايري حتديد مفهوم ا  -٤٨
                                                             وبي نت احملكمة يف عرضها للتقرير بأن النظام املقترح استند إىل مبادئ . (ICC-ASP/4/CBF.1/2)القانونية 

وهو . املوضوعية واملرونة والبساطة وأخذ يف االعتبار التزامات الشخص الطالب للمساعدة القانونية لـه أو ملعاليه
  .تسديد املساعدة القانونية          ً                   يتمشى أيضا  مع النظام املقترح ل

. وشددت اللجنة على أن إيتاء املساعدة القانونية جمال ينطوي على خطر كبري بالنسبة للمحكمة  -٤٩
                                                                                             فتجارب احملاكم اخلاصة بي نت أن التصرف يف املساعدة القانونية بدون ضوابط صارمة ميكن أن ي سفر عن تكاليف 

        ّ                وفيما سل مت اللجنة بأمهية . من قبل بعض احملامني واملدعى عليهمعالية بشكل غري معقول وعن جتاوزات ترتكب 
نظام فعال للمساعدة القانونية من أجل كفالة حقوق الشخص املعوز رأت من ناحية أخرى أن املساعدة القانونية 

  .                              ً                                  جيب أن ت دار بعناية بالغة تفاديا  للتجاوزات ومن أجل احتواء التكاليف

ديد مفهوم العوز ينبغي أن جيري بطريقة موضوعية على أساس البحث التام ووافقت اللجنة على أن حت  -٥٠
ولذلك شجعت احملكمة على اقتراح املوارد املالئمة لتمويل . لألصول واإليرادات املالية لكل طالب على حدة

مي هو األساس ومل تكن اللجنة مقتنعة بأن بدل اإلقامة اليو. قدرة على التحقيق بشأن التعرف على األصول املالية
                                                       ً                                       األفضل الذي ي عتمد عليه يف إجراء تقييم لتكاليف املعيشة نظرا  ألن الغرض من هذا البدل هو تغطية تكاليف 

ولذلك توصي اللجنة ). ومن مث فهي تكاليف أعلى من التكاليف اجلارية املعقولة للمعيشة(السفر القصرية األجل 
يشة ميكنها من احلصول على تلك البيانات إما من خالل القطاع بأن تستخدم احملكمة مقياسا آخر لتكاليف املع

اخلاص أو باالستناد إىل البيانات الدولية كتلك اليت حتتفظ ا جلنة اخلدمة املدنية الدولية ألغراض حتديد مرتبات 
رات من كما مل تكن اللجنة مقتنعة باستبعاد بعض األصول من قبيل املساكن واألثاث والسيا. النظام املشترك

  .التقييم حيث تكون  تلك األصول من الكماليات أو فاخرة ألغراض حتديد مفهوم العوز

                                                                 ً                   والحظت اللجنة أن نظام السقف الشهري املقترح من احملكمة قد ال يكون كافيا  الستبعاد خماطر قيام   -٥١
اللجنة بأن قلم التسجيل سيسعى    ّ   وسل مت .                                             ً                بعض احملامني بتطويل أمد اإلجراءات القانونية جريا  وراء الربح املايل

بيد . للسيطرة على التكاليف اليت تتولد عن املهام اليت يؤديها حمامي الدفاع عن طريق آلية خطط العمل الفصلية
                                                                                                أن اللجنة أعربت عن قلقها من أن مثل هذا النهج قد ي ثبت عدم جدواه وأن قلم احملكمة سيجد نفسه يف مواجهة 

                                                                      وتوصي اللجنة بأن ت نعم احملكمة النظر فيما إذا كان دفع مبالغ ثابتة ميكن أن . الدفاعضغوط قوية ميارسها حمامي 
                                                                                         ي ستخدم بالنسبة لبعض مراحل اإلجراءات لكي يتالىف خلق حوافز على العمل الذي ال ضرورة لـه وتأخريات 

  .يف اإلجراءات

أي الرسوم (صصة لتكاليف الدفاع وفيما يتعلق باملعدالت املقترحة، الحظت اللجنة أن املصاريف املخ  -٥٢
 يوروات ملرحلة ٣٦ ٥٠٩ يورو بالنسبة للمرحلة األولية، و١٩ ٨٦٤الشهرية لكل مدع عليه اليت مقدارها 



ICC-ASP/4/32 

194 

     ً     يوما  من ٩٠      ً      يوروا  ملدة ٥٥ ٣١٥      ً                   ً                يوروا  ملرحلة االستئناف فضال  عن رسم مقداره ٢٦ ٤٥١احملاكمة و
والحظت أن احملكمة اقترحت حساب املرتبات .  ميزانية قلم احملكمة            ً      ً     ً  سيمثل مستقبال  مبلغا  هائال  يف) التحقيقات

 يف املائة للتعويض عن خمتلف العوامل ٤٠على أساس املقارنة مع مكتب املدعي العام مع إضافة زيادة مقدارها 
تجربة                                                                     ً         ورأت اللجنة أنه ال ميكن سوى التأكد مما إذا كان هذا املستوى من األجر مالئما  يف ضوء ال. املهنية

  .العملية

وبالنظر إىل هذا، وضرورة إدارة املخاطر اليت حتف مبوثوقية احملكمة من جراء اتباع نظام مساعدة قانونية   -٥٣
يوصف إما باهلوس أو بعدم الفاعلية، توصي اللجنة احملكمة بوضع إجراء رمسي لتقييم نظام املساعدة القانونية 

. ملة واملوضوعية والشفافية واالستمرارية واالقتصاد بشكل متوازن وحصيفوضمان الوفاء مبعايري املساواة يف املعا
 وأن تناقش يف ذلك الوقت ٢٠٠٦وقررت كذلك العودة إىل مسألة املساعدة القانونية يف سياق ميزانية سنة 

  .مناقشة إضافية دور مكتب احملامي العام للدفاع وتعيني حمام للمتهم املعوز

  تقارير أخرى  -زاي
  يد قدرات الترمجة اخلاصة باحملكمةترش  -١

 ذكر أنه مل (ICC-ASP/4/CBF.1/7)كان أمام اللجنة تقرير عن ترشيد قدرات الترمجة اخلاصة باحملكمة   -٥٤
حتدث أي ازدواجية فقط حبكم أن خدمات الترمجة كانت تؤدى على صعيد أكثر من جهاز واحد حيث هناك 

ائق احملكمة من جهة وينفرد مبسؤوليتها قلم احملكمة وهناك من ناحية ثانية متييز واضح ما بني الترمجات الرمسية لوث
. الترمجات املتصلة بأنشطة التحقيق العملية اليت تعني تأديتها، لدواعي السرية، حتت إشراف مكتب املدعي العام

ة وذلك من خالل ووقفت اللجنة على اجلهود املضطلع ا لتفادي االزدواجية وإتالف املوارد يف ميدان الترمج
توخي املركزية داخل قلم احملكمة يف جمال مراجعة الترمجات واستخدام نظام تكنولوجيا املعلومات نفسه لغرض 

. الدعم الترمجي وإدارة املوارد يف ظل سجل عام والتوظيف املشترك للمترمجني واملترمجني الشفويني امليدانيني
  .فر  ُ                                   وذ كر أن أية مركزية إضافية لن حتقق أي و

وقبلت احملكمة باألسباب اليت سيقت لالحتفاظ بقدرات ترمجية منفصلة بقلم احملكمة ومبكتب املدعي   -٥٥
العام والحظت أن القدرة الترمجية ملكتب املدعي العام ستقتصر على مواد التحقيق وإفادات الشهود وبعض 

بيد أنه بالرغم من احلاجة إىل السرية يف . هاملستندات الداعمة املتعلقة بالطلبات اخلاصة بالتهم الواجب أن توج
                                                                                              مناولة بعض املستندات، تتوقع احملكمة أن تقوم وحدتا الترمجة كلتامها باستخدام نفس الن ظم وتساعد إحدامها 
                                                                                               األخرى عند االقتضاء وتستخدم ن ظم إدارة الوثائق اليت من شأا أن ت قلل إىل أدىن حد من خماطر تعدد الترمجات 

  .الواحد نفسهللمستند 

  الشراءات  -٢

                                 ً والحظت بأن التحديات املطروحة مستقبال  .                ً                                قد مت احملكمة عرضا  يتعلق بعملية الشراء اليت تتوخاها  -٥٦
تشمل حتسني ختطيط الشراءات وتنفيذ عملية الشراء احمللي بالنسبة للمكاتب امليدانية وخفض عدد املوردين 

  . واجتناب التكاليف اليت ال مربر هلا

  .(ICC-ASP/3/CBF.2/3)                  ً                                      وأحاطت اللجنة علما  بالعرض وبالتقرير املقدم عن هذه املسألة   -٥٧
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  مسائل أخرى  -حاء
الحظت اللجنة أن دورتيها الثالثة والرابعة أصبحتا مثقلتني بالنظر إىل تزايد النشاط الذي تضطلع به   -٥٨

. اللجنة أن تنظر فيها بالتحاور مع احملكمةاحملكمة وما يستتبع ذلك من تعدد وتعقد القضايا اليت يلزم على 
                                                                                           وجدول األعمال املثقل والوقت الذي ي نفق يف سبيل االستماع إىل العروض قد حاال دون إجراء مناقشة كاملة 

ولذلك شددت اللجنة على وجوب انتقاء األولويات .                                                   ًلبعض القضايا اليت تستدعي النظر فيها بشكل أكثر تعمقا 
                        ً       ً                                            كل دورة من الدورات انتقاء  مسبقا  وطلبت من رئيس اللجنة أن ي نسق مع األمانة ومع اخلاصة جبدول أعمال 

  .احملكمة لضمان أقصى درجات الصرامة يف إدارة الوقت

                                                             ً                     باإلضافة إىل ذلك الحظت اللجنة نزوع احملكمة إىل تقدمي تقارير قصرية جدا  حول بعض القضايا اليت   -٥٩
وشددت اللجنة على أا ترغب يف التقليل إىل أدىن حد من الوقت . وهريةيتم تكملتها أثناء الدورة بعروض ج

الذي يكرس للعروض أثناء الدورات املقبلة ختصيص أقصى قدر من الوقت للحوار مع املسؤولني يف احملكمة 
كون ولذلك تطلب من احملكمة املزيد من االقتصاد يف عروضها واجتناب العروض اليت ت. والتداول بشأن توصياا

  .                          ً                        املعلومات ذات الصلة ا ممكنا  توفريها للجنة يف وقت مسبق

 اليت من Extranetوعربت اللجنة عن تقديرها للعمل املتواصل الذي تضطلع به احملكمة على شبكة   -٦٠
واتفقت اللجنة على أنه ينبغي أن توفر .                                                           شأا أن ت سهل االتصال فيما بني أعضاء اللجنة وبني اللجنة واحملكمة

  .                                                                            أداة لنشر املعلومات خارج الدورات فت خفف بذلك من الضغط املسلط على دورات اللجنةExtranetشبكة 

 تشرين ١٤ إىل ١٠     ً                                                       وأخريا  قررت اللجنة عقد دورا اخلامسة يف مدينة الهاي يف الفترة من   -٦١
  .٢٠٠٥أكتوبر /األول
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  املرفق األول

  ٢٠٠٥أبريل /نيسان ٥حالة تسديد االشتراكات حىت 

 الدول األطراف
االشتراكات 

املقررة للسنوات 
 السابقة

متحصالت 
السنوات 
 السابقة

االشتراكات غري 
املسددة عن 
 السنوات السابقة

االشتراكات 
املقررة لعام 
٢٠٠٥ 

متحصالت 
االشتراكات عن 

 ٢٠٠٥عام 

االشتراكات غري 
املسددة عن عام 
٢٠٠٥ 

جمموع 
االشتراكات غري 
 املسددة

 ٤ ٧٢٩ ٢ ٧٦٧ - ٢ ٧٦٧ ١ ٩٦٢ ٥٣٩ ٢ ٥٠١ أفغانستان ١
 ٦ ٩١٦ ٦ ٩١٦ - ٦ ٩١٦ - ٦ ٥٢٢ ٦ ٥٢٢ ألبانيا ٢
 ٦ ٩١٦ ٦ ٩١٦ - ٦ ٩١٦ - ٧ ٩٥٩ ٧ ٩٥٩ أندورا ٣
 ٨ ٦٧٩ ٤ ١٥٠ - ٤ ١٥٠ ٤ ٥٢٩ - ٤ ٥٢٩ أنتيغوا وبربودا ٤
 ٢ ٦٣١ ٢٣٩ ١ ٣٢٢ ٤١٤ - ١ ٣٢٢ ٤١٤ ١ ٣٠٨ ٨٢٥ ٢٨٢ ٣٦٩ ١ ٦٧٨ ١٠٧ األرجنتني ٥
 - - ٢ ٢٠٢ ٢٥٦ ٢ ٢٠٢ ١٧٩ - ٢ ٧٥٤ ٦٧٧ ٢ ٧٥٤ ٦٧٧ الياأستر ٦
 ٥١٣ ١٧٨ ٥١٣ ١٧٨ ١ ٠٠٩ ٧٢٣ ١ ١٨٨ ٢٣٦ - ١ ٥٢٩ ٠٤٩ ١ ٥٢٩ ٠٤٩ النمسا ٧
 - - ١٣ ٨٣٤ ١٣ ٨٣٣ - ١٤ ٤٢١ ١٤ ٤٢١ بربادوس ٨
 ١ ٤٧٨ ٧٢٥ ١ ٤٧٨ ٧٢٥ - ١ ٤٧٨ ٧٢٥ - ١ ٨٧٢ ٣١٠ ١ ٨٧٢ ٣١٠ بلجيكا ٩

 ٣ ٠٩٩ ١ ٣٨٣ - ١ ٣٨٣ ١ ٧١٦ - ١ ٧١٦ بليز ١٠
 ٢ ٧٦٧ ٢ ٧٦٧ - ٢ ٧٦٧ - ٣ ٤٣١ ٣ ٤٣١ بنن ١١
 ٢٤ ٢٢٣ ١٢ ٤٥٠ - ١٢ ٤٥٠ ١١ ٧٧٣ ٣ ٠٤٨ ١٤ ٨٢١ بوليفيا ١٢
 ٤ ١٥٠ ٤ ١٥٠ - ٤ ١٥٠ - ٥ ٧٦٤ ٥ ٧٦٤ البوسنة واهلرسك ١٣
 ١٣ ٩٧٧ ١٣ ٩٧٧ ٢ ٦٢٢ ١٦ ٥٩٩ - ١٩ ٣٤٩ ١٩ ٣٤٩ بوتسوانا ١٤
 ٤ ٥٣٠ ٥٣٣ ٢ ١٠٦ ٧٣٣ - ٢ ١٠٦ ٧٣٣ ٢ ٤٢٣ ٨٠٠ ٦٧٧ ٤٣٩ ٣ ١٠١ ٢٣٩ الربازيل ١٥
 ٨ ٤٥٧ ٨ ٤٥٧ ١٥ ٠٥٩ ٢٣ ٥١٦ - ٢٦ ٦٩١ ٢٦ ٦٩١ بلغاريا ١٦
 ٣ ٨٦٥ ٢ ٧٦٧ - ٢ ٧٦٧ ١ ٠٩٨ - ١ ٠٩٨ بوركينا فاسو ١٧
 ١ ٣٨٣ ١ ٣٨٣ - ١ ٣٨٣ - ٩١ ٩١ بوروندي ١٨
 ٣ ٣٦٨ ٢ ٧٦٧ - ٢ ٧٦٧ ٦٠١ ٢ ٨٣٠ ٣ ٤٣١ كمبوديا ١٩
 - - ٣ ٨٩١ ٣٠٤ ٣ ٨٩١ ١٦٣ - ٤ ٦٧١ ٣٢٩ ٤ ٦٧١ ٣٢٩ كندا ٢٠
 ٣ ٠٩٩ ١ ٣٨٣ - ١ ٣٨٣ ١ ٧١٦ - ١ ٧١٦ فريقيا الوسطىأمجهورية  ٢١
 ٣٤٥ ٢٧٣ ٢١٤ ٤٠٨ - ٢١٤ ٤٠٨ ١٣٠ ٨٦٥ ١٤٥ ١٤٩ ٢٧٦ ٠١٤ اكولومبي ٢٢
 ١ ٨٤٠ ١ ٣٨٣ - ١ ٣٨٣ ٤٥٧ - ٤٥٧ الكونغو ٢٣
 ٨٢ ١٢٢ ٤١ ٤٩٨ - ٤١ ٤٩٨ ٤٠ ٦٢٤ ٤ ٦٦١ ٤٥ ٢٨٥ كوستاريكا ٢٤
 ٤٢ ٨١٥ ٤٢ ٨١٥ ٨ ٣٦٦ ٥١ ١٨١ - ٦٤ ٧٠٧ ٦٤ ٧٠٧ كرواتيا ٢٥
 - - ٥٣ ٩٥١ ٥٣ ٩٤٩ - ٦٦ ٢٨٤ ٦٦ ٢٨٤ قربص ٢٦
 ٧ ٨٨٨ ٤ ١٥٠ - ٤ ١٥٠ ٣ ٧٣٨ ٢ ٠٢٦ ٥ ٧٦٤ مجهورية الكونغو الدميقراطية ٢٧
 - - ١ ٠٣٨ ٥٣١ ٩٩٣ ١٩٤ - ١ ٢٥١ ٧٩٥ ١ ٢٥١ ٧٩٥ الدامنرك ٢٨
 ٢ ٤٨١ ١ ٣٨٣ - ١ ٣٨٣ ١ ٠٩٨ ٤٢١ ١ ٥١٩ جيبويت ٢٩
 ٣ ٠٩٩ ١ ٣٨٣ - ١ ٣٨٣ ١ ٧١٦ - ١ ٧١٦ دومينيكا ٣٠
 ٣٨ ١٠٥ ٢٦ ٢٨٢ - ٢٦ ٢٨٢ ١١ ٨٢٣ ٢٤ ٤٧٧ ٣٦ ٣٠٠ إكوادور ٣١
 - - ١٦ ٦٠٠ ١٦ ٥٩٩ - ١٩ ٣٤٩ ١٩ ٣٤٩ إستونيا ٣٢
 ٥ ٥٣٣ ٥ ٥٣٣ - ٥ ٥٣٣ - ٦ ٨٦١ ٦ ٨٦١ فيجي ٣٣
 - - ٧٣٧ ٣١٦ ٧٣٦ ٢٨٧ - ٩٠٨ ١٧١ ٩٠٨ ١٧١ فنلندا ٣٤
 - - ٨ ٣٤١ ٤٦٩ ٨ ٣٤١ ١٧١ - ١٠ ٦٢١ ٤٥١ ١٠ ٦٢١ ٤٥١ فرنسا ٣٥
 ١٨ ٠٨١ ١٢ ٤٥٠ - ١٢ ٤٥٠ ٥ ٦٣١ ١٢ ٨٩٧ ١٨ ٥٢٨ غابون ٣٦
 ٢ ٤٨١ ١ ٣٨٣ - ١ ٣٨٣ ١ ٠٩٨ ٦١٨ ١ ٧١٦ غامبيا ٣٧
 ٧ ٦٣٤ ٤ ١٥٠ - ٤ ١٥٠ ٣ ٤٨٤ - ٣ ٤٨٤ جورجيا ٣٨
 ٦ ٠٩٣ ٥٨٥ ٦ ٠٩٣ ٥٨٥ ٥ ٨٨ ٣٧٥ ١١ ٩٨١ ٩٦٠ - ١٥ ٥٥٥ ٢٠٥ ١٥ ٥٥٥ ٢٠٥ أملانيا ٣٩
 ٩ ٩٢٣ ٥ ٥٣٣ - ٥ ٥٣٣ ٤ ٣٩٠ ٣ ٠٨٩ ٧ ٤٧٩ غانا ٤٠
 ٥٤٧ ٢٦٤ ٥٤٧ ٢٦٤ ١٨٥ ٨٧٤ ٧٣٣ ١٣٨ - ٩١٥ ٣٨٢ ٩١٥ ٣٨٢ اليونان ٤١
 ٨ ٥٩١ ٤ ١٥٠ - ٤ ١٥٠ ٤ ٤٤١ - ٤ ٤٤١ غينيا ٤٢
 ١ ٤٧٤ ١ ٣٨٣ - ١ ٣٨٣ ٩١ - ٩١ غيانا ٤٣
 ١٥ ٣٣٥ ٦ ٩١٦ - ٦ ٩١٦ ٨ ٤١٩ - ٨ ٤١٩ هندوراس ٤٤
 - - ١٧٤ ٢٩٩ ١٧٤ ٢٩٣ - ٢١٢ ٥٩٧ ٢١٢ ٥٩٧ هنغاريا ٤٥
 - - ٤٧ ٠٣٤ ٤٧ ٠٣١ - ٥٧ ٧٠٧ ٥٧ ٧٠٧ آيسلندا ٤٦
 - - ٤٨٤ ١٦٥ ٤٨٤ ١٤٧ - ٥٦٦ ٢٨٣ ٥٦٦ ٢٨٣ آيرلندا ٤٧
 ٧ ٣٦٢ ٨٣٣ ٦ ٧٥٧ ٣١٦ - ٦ ٧٥٧ ٣١٦ ٦٠٥ ٥١٧ ٧ ٨٩١ ٧٢٠ ٨ ٤٩٧ ٢٣٧ إيطاليا ٤٨
 ١٥ ٢١٦ ١٥ ٢١٦ - ١٥ ٢١٦ - ١٧ ٠١٧ ١٧ ٠١٧ األردن ٤٩
 - - ٢٠ ٧٥٠ ٢٠ ٧٤٩ - ٢٢ ٦٤٢ ٢٢ ٦٤٢ التفيا ٥٠
 ٣ ٠٦٠ ١ ٣٨٣ - ١ ٣٨٣ ١ ٦٧٧ ٣٩ ١ ٧١٦ ليسوتو ٥١
 ١ ٤٧٤ ١ ٣٨٣ - ١ ٣٨٣ ٩١ - ٩١ ليبرييا ٥٢
 - - ٦ ٩١٧ ٦ ٩١٦ - ٩ ١٩٥ ٩ ١٩٥ ليختنشتاين ٥٣
 ٤١ ٧٨٢ ٣٣ ١٩٩ - ٣٣ ١٩٩ ٨ ٥٨٣ ٢١ ٠١٣ ٢٩ ٥٩٦ ليتوانيا ٥٤
 - - ١٠٦ ٥١٦ ١٠٦ ٥١٢ - ١٣٣ ٩٤٣ ١٣٣ ٩٤٣ ربغلكسم ٥٥
 ٣ ٤٧٩ ١ ٣٨٣ - ١ ٣٨٣ ٢ ٠٩٦ - ٢ ٠٩٦ مالوي ٥٦
 ٢ ٩٦٤ ٢ ٧٦٧ - ٢ ٧٦٧ ١٩٧ ٣ ٢٣٤ ٣ ٤٣١ مايل ٥٧
 ٣٤ ١٧٩ ١٩ ٣٦٦ - ١٩ ٣٦٦ ١٤ ٨١٣ ٦ ٨٧٠ ٢١ ٦٨٣ مالطة ٥٨
 ١ ٦٨٤ ١ ٣٨٣ - ١ ٣٨٣ ٣٠١ ١ ٤١٥ ١ ٧١٦ جزر مارشال ٥٩
 ١٨ ٥٢٤ ١٥ ٢١٦ - ١٥ ٢١٦ ٣ ٣٠٨ ١٥ ٥٦٢ ١٨ ٨٧٠ موريشيوس ٦٠
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 الدول األطراف
االشتراكات 

املقررة للسنوات 
 السابقة

متحصالت 
السنوات 
 السابقة

االشتراكات غري 
املسددة عن 
 السنوات السابقة

االشتراكات 
املقررة لعام 
٢٠٠٥ 

متحصالت 
االشتراكات عن 

 ٢٠٠٥عام 

االشتراكات غري 
املسددة عن عام 
٢٠٠٥ 

جمموع 
تراكات غري االش

 املسددة
 ٧٨٨ ٧٨٨  ٥٩٥ ١ ٣٨٣ - ١ ٧١٦ ١ ٧١٦ منغوليا ٦١
 - - ٨ ٣٠١ ٨ ٣٠٠ - ١٠ ٩١١ ١٠ ٩١١ ناميبيا ٦٢
 ٢ ٤٨١ ١ ٣٨٣ - ١ ٣٨٣ ١ ٠٩٨ ٦١٨ ١ ٧١٦ ناورو ٦٣
 - - ٢ ٣٣٧ ٨٢٦ ٢ ٣٣٧ ٧٤١ - ٢ ٩٣٠ ٨٢٣ ٢ ٩٣٠ ٨٢٣ هولندا ٦٤
 - - ٧١٧ ٣٠٥ ٣٠٥ ٧٠٥ - ٣٩١ ٧٨٧ ٣٩١ ٧٨٧ نيوزيلندا ٦٥
 ٣ ٠٩٩ ١ ٣٨٣ - ١ ٣٨٣ ١ ٧١٦ - ١ ٧١٦ النيجر ٦٦
 ٥٧ ٩٢٦ ٥٧ ٩٢٦ ١٧٢ ٥٨ ٠٩٨ - ٨٦ ٢١١ ٨٦ ٢١١ نيجرييا ٦٧
 - - ٩٣٩ ٢٨١ ٩٣٩ ٢٤٦ - ١ ١٤٥ ٣٥١ ١ ١٤٥ ٣٥١ النرويج ٦٨
 ٤٧ ٨٦١ ٢٦ ٢٨٢ - ٢٦ ٢٨٢ ٢١ ٥٧٩ ١٠ ٣٩٦ ٣١ ٩٧٥ بنما ٦٩
 ٣٩ ٦٥٦ ١٦ ٥٩٩ - ١٦ ٥٩٩ ٢٣ ٠٥٧ - ٢٣ ٠٥٧ باراغواي ٧٠
 ٢٩٨ ٢٤٠ ١٢٧ ٢٦٢ - ١٢٧ ٢٦٢ ١٧٠ ٩٧٨ ٣ ٠٦٦ ١٧٤ ٠٤٤ بريو ٧١
 - - ٦٣٧ ٧١٤ ٦٣٧ ٦٩١ - ٧٣٠ ١٩٠ ٧٣٠ ١٩٠ بولندا ٧٢
 ٦٥٠ ١٤١ ٦٥٠ ١٤١ - ٦٥٠ ١٤١ - ٨٠١ ٩٥٢ ٨٠١ ٩٥٢ الربتغال ٧٣
 ٣ ١٦٠ ٣٤١ ٢ ٤٨٤ ٣٦٨ - ٢ ٤٨٤ ٣٦٨ ٦٧٥ ٩٧٣ ٢ ٠٧٤ ٧٨٣ ٢ ٧٥٠ ٧٥٦ مجهورية كوريا ٧٤
 ٤٢ ٧٢٤ ٤٢ ٧٢٤ ٤٠ ٢٧٣ ٨٢ ٩٩٧ - ١٠١ ٨٥٠ ١٠١ ٨٥٠ انياروم ٧٥
 ٧٤٧ ٧٤٧ ٦٣٦ ١ ٣٨٣ - ١ ٥٩٧ ١ ٥٩٧ ساموا ٧٦
 ٧ ٤٤٣ ٤ ١٥٠ - ٤ ١٥٠ ٣ ٢٩٣ ١ ٢٣٦ ٤ ٥٢٩ سان مارينو ٧٧
 ٨ ٥١٥ ٦ ٩١٦ - ٦ ٩١٦ ١ ٥٩٩ ٦ ٩٧٨ ٨ ٥٧٧ السنغال ٧٨
 ٤٠ ٢٦٧ ٢٦ ٢٨٢ - ٢٦ ٢٨٢ ١٣ ٩٨٥ ١٩ ٢٢٦ ٣٣ ٢١١ صربيا واجلبل األسود ٧٩
 ٢ ٤٨١ ١ ٣٨٣ - ١ ٣٨٣ ١ ٠٩٨ ٦١٨ ١ ٧١٦ سرياليون ٨٠
 - - ٧٠ ٥٤٧ ٧٠ ٥٤٧ - ٨٢ ٥٤٥ ٨٢ ٥٤٥ سلوفاكيا ٨١
 ١١٣ ٤٢٩ ١١٣ ٤٢٩ - ١١٣ ٤٢٩ - ١٤٠ ٠٤٩ ١٤٠ ٠٤٩ سلوفينيا ٨٢
 ٤١٥ ١١٥ ٤٠٣ ٩١٧ - ٤٠٣ ٩١٧ ١١ ١٩٨ ٥٦١ ٨٥٨ ٥٧٣ ٠٥٦ جنوب أفريقيا ٨٣
 ٣ ٤٨٥ ٨٦٢ ٣ ٤٨٥ ٨٦٢ - ٣ ٤٨٥ ٨٦٢ - ٤ ٣٢٥ ٣٦٤ ٤ ٣٢٥ ٣٦٤ سبانياإ ٨٤
  ١ ٦٨٣  ١ ٣٨٣  -  ١ ٣٨٣  ٣٠٠  ١ ٢١٩  ١ ٥١٩  سانت فنسنت وغرينادين  ٨٥
 - - ١ ٣٨٠ ٥٦٢ ١ ٣٨٠ ٥١٢ - ١ ٧٣١ ٠٨٧ ١ ٧٣١ ٠٨٧ السويد ٨٦
 ١٨٤ ١٧٦ ١٨٤ ١٧٦ ١ ٤٧١ ٦٠٨ ١ ٦٥٥ ٧٨٤ - ٢ ١٠٠ ٩٦٤ ٢ ١٠٠ ٩٦٤ سويسرا ٨٧
 ٣ ٠٩٩ ١ ٣٨٣ - ١ ٣٨٣ ١ ٧١٦ - ١ ٧١٦ طاجيكستان ٨٨
                  مجهورية مقـدونيا    ٨٩

                    اليوغوسالفية السابقة
١٢ ٣٥١ ٨ ٣٠٠ - ٨ ٣٠٠ ٤ ٠٥١ ٦ ٢٤٢ ١٠ ٢٩٣ 

 ٢ ٤٨٢ ١ ٣٨٣ - ١ ٣٨٣ ١ ٠٩٩ ٤٩٨ ١ ٥٩٧  ليشيت -تيمور  ٩٠
 ١٣ ٢٢٧ ١٣ ٢٢٧ ١٧ ٢٠٥ ٣٠ ٤٣٢ - ٣٤ ٠٣٣ ٣٤ ٠٣٣ ترينيداد وتوباغو ٩١
 ١٤ ٢٧٤ ٨ ٣٠٠ - ٨ ٣٠٠ ٥ ٩٧٤ ٣ ٧٠١ ٩ ٦٧٥ أوغندا ٩٢
اململكة املتحدة لربيطانيا  ٩٣

 العظمة وآيرلندا الشمالية
٦ ٤٦٥ ٤٢٢ ٦ ٤٦٥ ٤٢٢ ٢ ٠٠٩ ٩٢٧ ٨ ٤٧٥ ٣٤٩ - ١٠ ١٥٢ ٢١١ ١٠ ١٥٢ ٢١١ 

 ١٤ ٨٨٥ ٨ ٣٠٠ - ٨ ٣٠٠ ٦ ٥٨٥ ٢ ١٥٥ ٨ ٧٤٠ مجهورية ترتانيا املتحدة ٩٤
 ١٥٨ ٨٩٠ ٦٦ ٣٩٧ - ٦٦ ٣٩٧ ٩٢ ٤٩٣ ٩ ٧٧٨ ١٠٢ ٢٧١ أوروغواي ٩٥
 ٤٢٤ ٢٣٠ ٢٣٦ ٥٤١ - ٢٣٦ ٥٤١ ١٨٧ ٦٨٩ ١٢٨ ٨٢٩ ٣١٦ ٥١٨ فرتويال ٩٦
 ٣ ١٨٤ ٢ ٧٦٧ - ٢ ٧٦٧ ٤١٧ ٢ ٦٢٠ ٣ ٠٣٧ مبيااز ٩٧

 ٣٩ ٣٠٨ ٣٧٦ ٣٣ ٤٧٢ ٠٠٠ ٣٣ ٤٦٥ ٣٢٥ ٦٦ ٨٩١ ٢٠٠ ٥ ٨٣٦ ٣٧٦ ٧٨ ١٢٨ ٩٧٣ ٨٣ ٩٦٥ ٣٤٩ اموع          
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  املرفق الثاين
  قائمة بالوثائق

  يةجلنة امليزانية واملال

ICC-ASP/4/1  تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف عن املباين الدائمة مستقبال  اخلاصة باحملكمة اجلنائية                      ً                                                       
 خيارات اإلسكان: الدولية

ICC-ASP/4/CBF.1/L.1 جدول األعمال املؤقت 

ICC-ASP/4/CBF.1/L.2/Rev.1 القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت 

ICC-ASP/4/CBF.1/L.3 ا الرابعةمشروع تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعماهلا دور 

ICC-ASP/4/CBF.1/1 تقرير عن سياسات إدارة املوارد البشرية للمحكمة  
ICC-ASP/4/CBF.1/2 تقرير عن املبادئ واملعايري اخلاصة بتحديد مفهوم العوز ألغراض تقدمي املساعدة القانونية 

ICC-ASP/4/CBF.1/3 عرض املشروع:                              ً                             تقرير عن املباين الدائمة مستقبال  اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية 

ICC-ASP/4/CBF.1/4  ٢٠٠٥ لسنة االستئماينتقرير عن مشروع ميزانية أمانة صندوق الضحايا 

ICC-ASP/4/CBF.1/5 تقرير عن اخلطة االستراتيجية للمحكمة 

ICC-ASP/4/CBF.1/6/Rev.1 ر عن أنشطة احملكمة لالتصال والتوعيةتقري 

ICC-ASP/4/CBF.1/7 تقرير عن ترشيد قدرات الترمجة اخلاصة باحملكمة 

ICC-ASP/4/CBF.1/8/Corr.1  تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف بشأن اخليارات املتعلقة بضمان توفري دفاع مناسب
  عن األشخاص املتهمني

 عات يف نظام املساعدة القانونية للمحكمة اجلنائية الدوليةتفاصيل املدفو: ٢حتديث للمرفق 

ICC-ASP/4/CBF.1/9  ٢٠٠٤تقرير أويل عن األداء الربناجمي للمحكمة اجلنائية الدولية لسنة 

ICC-ASP/4/CBF.1/INF.1 مناذج التمويل:                     ً                             املباين الدائمة مستقبال  اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية 

ICC-ASP/3/12, annex II مقترح يتعلق بشروط خدمة وتعويض القضاة واملسؤولني املنتخبني 

ICC-ASP/3/23 تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف يتعلق باخلرباء االستشاريني 

ICC-ASP/3/CBF.2/3  تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف عن خيارات تأمني الدفاع املناسب لألشخاص
 املتهمني

ICC-ASP/3/CBF.2/13 نيسان٣٠ إىل ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١: أنشطة الشراء للجنة استعراض الشراءات / 
 .٢٠٠٤أبريل 
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  *٢٠٠٥أكتوبر /تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا اخلامسة املعقودة يف شهر تشرين األول  )ب(

  احملتويات
  الصفحة  الفقرات  

  ٢٠٢  ٩-١  .......................................................................مقدمة  -أوال
  ٢٠٢  ٧-١  ..........الدورة وانتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمالافتتاح   -ألف  
  ٢٠٤  ٨  ....................................................مشاركة املراقبني  -باء  
  ٢٠٤  ٩  ..........................................بيان من ممثل الدولة املضيفة  -جيم  

  ٢٠٤  ١١٤-١٠  ............النظر يف القضايا املدرجة على جدول أعمال اللجنة يف دورا اخلامسة  -ثانيا
  ٢٠٤  ١٦-١٠  ......................................للمحكمةالوظيفي األداء املايل و  -ألف  
  ٢٠٥  ١٧  ............................................حالة تسديد االشتراكات  -باء  
  ٢٠٦  ٢١-١٨  ........................٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لعام مشروع النظر يف   -جيم  
  ٢٠٦    ...................................التوصيات ذات الطابع العام  -١    
  ٢٠٦  ٢٣-٢٢  ........................................ عامةمالحظات  )أ(      
  ٢٠٦  ٢٥-٢٤  .....................................اخلطة االستراتيجية  )ب(      
  ٢٠٧  ٢٩-٢٦  ................زانيةالقائمة على النتائج وتقدمي امليامليزانية   )ج(      
  ٢٠٨    ............................املتعلقة بالربامج الرئيسيةالتوصيات   -٢    
  ٢٠٨    ...................ر هيئة الرئاسة والدوائ–اهليئة القضائية   )أ(      
   هيئة–اهليئة القضائية : الرئيسي األول تقدمي الربنامج        
  ٢٠٨  ٣٤-٣٠  ........................................الرئاسة والدوائر        
  ٢٠٨  ٣٥  ............................مالحظات وتوصيات اللجنة        
  ٢٠٨    ....................................دعي العاممكتب امل  )ب(      
  ٢٠٨  ٤٢-٣٦  ........مكتب املدعي العام: تقدمي الربنامج الرئيسي الثاين        
  ٢٠٩  ٤٦-٤٣  ............................مالحظات وتوصيات اللجنة        
  ٢١٠    ............................................قلم احملكمة  )ج(      
  ٢١٠  ٤٩-٤٧  ...............قلم احملكمة: تقدمي الربنامج الرئيسي الثالث        
  ٢١١  ٧٠-٥٠  ..................................مالحظات وتوصيات اللجنة      
  ٢١٥    ...................................الدول األطرافمجعية أمانة   )د(    
  ٢١٥  ٧٣-٧١  ......أمانة مجعية الدول األطراف: تقدمي الربنامج الرئيسي الرابع      
  ٢١٥  ٧٥-٧٤  ..................................مالحظات وتوصيات اللجنة      

  ـــــــــــــــ
  .ICC-ASP/4/27/Corr.2 وICC-ASP/4/27 ،ICC-ASP/4/27/Add.1 ،ICC-ASP/4/27/Corr.1  سبق صدوره بوصفه الوثيقة *
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  الصفحة  الفقرات  

  ٢١٦    ..............................االستثمار يف مباين احملكمة  )ه(      
  ٢١٦  ٧٨-٧٦  احملكمة االستثمار يف مباين: تقدمي الربنامج الرئيسي اخلامس        
  ٢١٦  ٧٩  ............................الحظات وتوصيات اللجنةم        
  ٢١٦  ٨٧-٨٠  .............................................املباين الدائمة للمحكمة  -دال  
  ٢١٨  ٨٩-٨٨  ........................................................املباين املؤقتة  -هاء  
  ٢١٨  ١٠٦-٩٠  ........................... ترتب آثارا يف امليزانيةالتقارير األخرى اليت  -واو  
  اآلثار الطويلة األجل املترتبة على نظام املعاشات اخلاص بالقضاة  -١    
  ٢١٨  ٩٩-٩٠  ...................................................يف امليزانية      
  النظر يف االقتراح املتعلق بشروط اخلدمة والتعويضات للمدعي  -٢    
  ٢٢٠  ١٠٠  .....................................العام ونواب املدعي العام      
  ٢٢٠  ١٠٢-١٠١  ............................................املساعدة القانونية  -٣    
  ٢٢٠  ١٠٤-١٠٣  ...........تقرير عن إنشاء مكتب اتصال للمحكمة يف نيويورك  -٤    
  تقرير عن تأثري الزيادات يف عدد املوظفني على قسـم تكنولوجيا  -٥    
  ٢٢٠  ١٠٥  ...................................................املعلومات      
  ٢٢٠  ١٠٦  .................مشروع مدونة قواعد السلوك املهين للمحامني  -٦    
  ٢٢١  ١١٢-١٠٧  .......................................................تقارير أخرى  -زاي  
   عن العالقة بني أمانة الصندوق االستئماين للضحايا وقسمتقرير  -١    
  ٢٢١  ١٠٨-١٠٧  .....مشاركة الضحايا وتعويضهم  عن األضرار التابع للمحكمة      
  ٢٢١  ١٠٩  ....................تقرير عن تعديل النظام املايل والقواعد املالية  -٢    
  ٢٢١  ١١٠  .........مشروع النظام األساسي للصندوق االستئماين للضحايا  -٣    
  ٢٢١  ١١١  ......... إجراءات العمل املوحدة لسفر أعضاء اللجنة تقرير عن  -٤    
  مبا يف ذلك االستراتيجية املتكاملة(اخلطة االستراتيجية للمحكمة   -٥    
  ٢٢١  ١١٢  .........................)للعالقات اخلارجية واإلعالم والتوعية      
  ٢٢٢  ١١٤-١١٣  ......................................................مسائل أخرى  -حاء  
  تقرير عن مشروع اخلطوط التوجيهية الختيار وتعيني العاملني  -١    
  ٢٢٢  ١١٣  ........................بدون مقابل يف احملكمة اجلنائية الدولية       
  ٢٢٢  ١١٤  ...........................................االجتماعات املقبلة  -٢    
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  الصفحة    

  اتـاملرفق

  ٢٢٢  ...............................................................قائمة الوثائق  -األول
  ٢٢٦  .................................... اجلنائية الدولية اهليكل التنظيمي للمحكمة  -الثاين
  ٢٢٧  ................ واملاليةاآلثار املترتبة يف امليزانية على تنفيذ توصيات جلنة امليزانية  -الثالث
  ٢٤٥  ......................)٢٠٠٥ ميزانية - سب فئات التكاليفحب(حالة النفقات   -الرابع

  ٢٤٦  ...............٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٤ حىت حالة تسديد االشتراكات  -اخلامس
  ٢٤٨  ....................................................متويل قاعة احملكمة الثانية  -السادس
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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 اخلامسة للجنة امليزانية واملالية   -١
وعقدت . ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠يف اجللسة العامة اخلامسة لدورا الثالثة املعقودة يف ) اجلمعية(األطراف 

. ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٤ إىل ١٠ الفترة من اللجنة دورا اخلامسة، اليت اشتملت على عشر جلسات يف
  .وألقى رئيس احملكمة، السيد فيليب كورش، كلمة ترحيب يف اجللسة االفتتاحية للدورة

رئيسا، والسيد إدواردو ) أملانيا(ويف الدورة اخلامسة، أعادت اللجنة انتخاب السيد كارل باشكي   -٢
 وأيرلندااململكة املتحدة لربيطانيا العظمى (وعينت السيد بيتر لوفيل . نائبا للرئيس) بوليفيا(غاالردو أباريثيو 

  .مقررا للدورة) الشمالية

اخلدمات املوضوعية للجنة، وعمل مديرها السيد ميدار ) األمانة(وقدمت أمانة مجعية الدول األطراف   -٣
  .             ً      رويالمريا أمينا  للجنة

  :(ICC-ASP/4/CBF.2/L.1)التايل وأقرت اللجنة، يف أول جلساا، جدول األعمال   -٤

  .افتتاح الدورة  -١
  .انتخاب الرئيس ونائب الرئيس  -٢
  .أقرار جدول األعمال  -٣
  .مشاركة املراقبني  -٤
  .تنظيم العمل  -٥
  :املسائل املتعلقة بامليزانية  -٦

  ؛٢٠٠٥ و٢٠٠٤بيانات تقارير األداء عن األداء املايل والنتائج للسنتني   )أ(
  ؛٢٠٠٦مليزانية الربناجمية املقترحة لعام النظر يف ا  )ب(
  تقرير عن اآلثار الطويلة األجل يف امليزانية املترتبة على نظام املعاشات اخلاص بالقضاة؛  )ج(
النظر يف االقتراح املتعلق بشروط اخلدمة والتعويضات للمدعي العام ونواب املدعي   )د(

  العام؛
   نيويورك؛تقرير عن إنشاء مكتب اتصال للمحكمة يف  )ه(
  تأثري الزيادات يف عدد املوظفني على قسم تكنولوجيا املعلومات؛ تقرير عن  )و(
  تقرير عن تنفيذ األنشطة اليت ميوهلا صندوق الطوارئ؛  )ز(
 .تقرير عن تعديل النظام املايل والقواعد املالية  ) ح(

  :تقارير مراجعة احلسابات  -٧
 ٣١ يناير إىل/ كانون الثاين١ عن الفترة من البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية  )أ(

  ؛٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول
يناير إىل / كانون  الثاين١البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا عن الفترة من   )ب(

  ؛٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١
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  .تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات  ) ج(
  :املباين الدائمة للمحكمة  -٨

  عاما؛٢٥التكاليف التقديرية لفترة تبلغ : ير عن املباين الدائمةتقر  )أ(
أساليب التمويل املستخدمة للمباين اجلديدة ملنظمات : تقرير عن املباين الدائمة  )ب(

  دولية أخرى؛
  .االحتياجات التقديرية من املوظفني للمباين الدائمة: تقرير عن املباين الدائمة  )ج(

مبا يف ذلك االستراتيجية املتكاملة للعالقات اخلارجية واإلعالم (لمحكمة اخلطة االستراتيجية ل  -٩
  ).والتوعية

 .املساعدة القانونية -١٠
  .تقرير عن اإلجراءات الرمسية لتقييم نظام املساعدة القانونية  

  :تقارير أخرى  -١١
الضحايا  مشاركة تقرير عن العالقة بني أمانة الصندوق االستئماين للضحايا وقسم  )أ(

  تعويضهم عن األضرار التابع للمحكمة؛و
 مشروع النظام األساسي للصندوق االستئماين للضحايا؛  )ب(
 . إجراءات العمل املوحدة لسفر أعضاء اللجنة تقرير عن  ) ج(

  .مسائل أخرى  -١٢
  .اعتماد تقرير الدورة  -١٣
  .اختتام الدورة  -١٤

  :وحضر الدورة اخلامسة للجنة األعضاء التالية أمساؤهم  -٥

  )بنن(المربت داه كيندجي   -١
  )بوليفيا(ادواردو غاالردو اباريثيو   -٢
  )األردن(غرايبة . فوزي أ  -٣
  )مجهورية كوريا( جاهان -ميونغ   -٤
  )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(بيتر لوفيل   -٥
  )أوغندا(موانغا . س. دجون ف  -٦
  )أملانيا(كارل باشكي   -٧
  )سلوفاكيا(كوفا ايلينا سوب  -٨
  )بلجيكا( إيتيان تيلمانز -ميشيل   -٩

 )أوروغواي(سنتياغو ويرت   -١٠

وأحاطت اللجنة علما باستقالة السيدة إينا شتاينبوكا من عضويتها يف اللجنة بعد تعيينها مديرة إدارة   -٦
لسيد دافيد دوتون واعتذر ا. اإلحصاءات االقتصادية واإلقليمية يف املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية

  .عن احلضور يف الدورة) أستراليا(
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الرئاسة :                                                                           ود عيت أجهزة احملكمة التايل ذكرها إىل املشاركة يف جلسات اللجنة من أجل تقدمي تقارير  -٧
  .ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة

  مشاركة املراقبني  -باء

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

  .املسائل اليت تواجهها احملكمة

  بيان ممثل الدولة املضيفة  -جيم

م السفري أدموند ولينشتاين، املدير العام لقوة أكتوبر قا/ تشرين األول١٠يف اجللسة األوىل املعقودة يف   -٩
العمل اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية بوزارة اخلارجية اهلولندية، بتقدمي بيان نيابة عن الدولة املضيفة ركز فيه 

ة على التطورات األخرية بشأن إرسال املواد بواسطة احلقيبة الدبلوماسية، وزنزانات االحتجاز، واملباين املؤقت
  .والدائمة

  النظر يف القضايا املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دورا اخلامسة  -ثانيا
  األداء املايل والوظيفي للمحكمة  -ألف

  : وهي كالتايل٢٠٠٥ و٢٠٠٤نظرت اللجنة يف مخسة تقارير بشأن أداء احملكمة وإجنازاا يف عامي   -١٠

  ؛)ICC-ASP/4/16 (تقرير عن أنشطة احملكمة  •

  ؛)ICC-ASP/4/13 (٢٠٠٤رير عن أداء برامج احملكمة اجلنائية الدولية لعام تق  •

مبا يف  (٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية للفترة من   •
  ؛)ICC-ASP/4/9 ()ذلك تقرير مراجع احلسابات اخلارجي

أغسطـس / آب٣١لدوليـة حىت تقريــر علـن أداء ميزانيـة احملكمـة اجلنائيـة ا  •
٢٠٠٥) ICC-ASP/4/20(؛  

 .)ICC-ASP/4/4 (تقرير مكتب املراجع الداخلي للحسابات  •

ويستعرض التقريران األوالن بإجياز أنشطة احملكمة وأداء براجمها واخلطوات الكبرية اليت اختذا يف تطوير   -١١
                                 ً فقد أتاح ذلك للمحكمة أن حترز تقد ما  .  الثناء، اليت تستحق عليها٢٠٠٥ وبداية عام ٢٠٠٤قدراا يف عام 

  .كبريا يف أنشطتها التشغيلية اليت تقوم ا يف الوقت احلايل

ونظرت اللجنة يف تقرير مراجع احلسابات اخلارجي، وخاصة يف التوصيات الواردة فيه بشأن املسائل   -١٢
  :التالية

  املشتريات؛  •
  مراقبة ورصد ختطيط امليزانية؛  •
  ويالت فيما بني الربامج الرئيسية وبني االعتمادات اخلاصة باملوظفني وبغري املوظفني؛التح  •
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  إنشاء جملس حلصر املمتلكات وفقا للنظام املايل والقواعد املالية؛  •
  انعدام الوضوح يف ترتيبات املساءلة؛  •
  وضع بيان للمراقبة املالية؛  •
  إنشاء جلنة ملراجعة احلسابات؛  •
  قييم املخاطر؛وضع إطار لت  •
  تكييف استراتيجية تكنولوجيا املعلومات لكي تتطابق مع أعمال احملكمة األساسية؛  •
 .خطة استعراض ورصد كيفية معاجلة توصيات مراجع احلسابات  •

                          ُ                                                       ورحبت اللجنة بالفرصة اليت أ تيحت هلا ملناقشة التقرير مع مراجع احلسابات اخلارجي واعتمدت   -١٣
 التقرير واليت يطابق العديد منها استنتاجات اللجنة، خاصة يف جماالت ختطيط امليزانية ومراقبتها، التوصيات الواردة يف

  .والتحويالت فيما بني الربامج، وترتيبات املساءلة، وإنشاء جلنة مستقلة استقالال تاما ملراجعة احلسابات

 ٣١انيتها الربناجمية حىت  يف املائة من جمموع ميز٤٨,٤والحظت اللجنة أن احملكمة قد صرفت   -١٤
وإذ تقدر اللجنة . ٢٠٠٥ يف املائة من جمموع ميزانيتها لعام ٨٣وكانت احملكمة تتوقع أن تصرف . أغسطس/آب

النهج الذي اتبعته احملكمة إلبقاء النفقات احلقيقية يف حدها األدىن، فهي ترى أن هناك جماال لتحسني األنشطة 
  .كما أبرز ذلك مراجع احلسابات اخلارجياملتعلقة  بالتخطيط واملشتريات، 

واستمعت اللجنة إىل العرض الذي قدمه املراجع الداخلي للحسابات وتلقت معلومات عن اخلطة   -١٥
ورحبت اللجنة بالتقدم احملرز يف إنشاء مكتب املراجع . ٢٠٠٦-٢٠٠٥التشغيلية ملراجعة احلسابات للفترة 

  . احلساباتالداخلي للحسابات واعتماد ميثاق مراجعة

وتوصي اللجنة بأن تكون التقارير املقبلة ملكتب املراجع الداخلي للحسابات مدعمة مبزيد من الوثائق   -١٦
                           والحظت اللجنة ضرورة أن ت تاح . وبأن تتضمن معلومات ملموسة مع االحتفاظ يف نفس الوقت بالسرية الالزمة

مبوظفي احملكمة واحلصول يف الوقت املناسب على للمراجع الداخلي للحسابات إمكانية االتصال يف كل وقت 
وتكرر اللجنة أنه ينبغي أن يكون املراجع الداخلي للحسابات مستقال استقالال تاما يف . املعلومات اليت يلتمسها

  .اختيار املواضيع اليت جيب مراجعتها، مع التركيز بقدر أكرب على ج املراجعة القائمة على املخاطر

  د االشتراكاتحالة تسدي  -باء

والحظت أنه تبقى ما . ٢٠٠٥أغسطس / آب٣١استعرضت اللجنة حالة تسديد االشتراكات حىت   -١٧
)  يف املائة٦,٧٩( يورو ٣ ٦٠٦ ٠٠٠، و٢٠٠٢/٢٠٠٣من الفترة )  يف املائة٢,٨٨( يورو ٨٩٠ ٠٠٠جمموعه 
وأعربت اللجنة عن .  حىت اآلن٢٠٠٥من الفترة )  يف املائة١٩,١١( يورو ١٣ ٣٠٠ ٠٠٠ و٢٠٠٤من سنة 

وبانتقال احملكمة من مرحلة اإلنشاء إىل قدرة التشغيل الكاملة، ستزداد املسائل املتعلقة . قلقها بشأن هذه املسألة
بامليزانية وضوحا وسيقل احتمال اإلنفاق بقدر أقل من املبالغ املعتمدة الذي أتاح للمحكمة التغلب على النقص 

) ICC-ASP/4/14(اللجنة يف تقرير املكتب عن متأخرات الدول األطراف ونظرت . يف تسديد االشتراكات
 ٨ و٧وستنظر اللجنة يف كيفية القيام بالدور املنصوص عليه يف التوصيتني . وأحاطت علما بالتوصيات الواردة فيه

  .، تبعا للمقرر ذي الصلة الذي ستتخذه اجلمعية يف هذا الشأن٢٠٠٦يف دورا املقبلة يف 
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  ٢٠٠٦نظر يف مشروع امليزانية الربناجمية لعام ال  -جيم

 املتعلقة بالنفقات ٢٠٠٦استمعت اللجنة إىل عرض عام قدمته احملكمة بشأن تقديرات امليزانية لعام   -١٨
  .األساسية، والتكاليف املتعلقة باحلاالت، وااالت الرئيسية يف منو امليزانية

ستراتيجية للمحكمة ال تزال جارية وأا ستنتهي يف عام وكان من املفهوم أن عملية وضع اخلطة اال  -١٩
 ودعت احملكمة إىل السعي إىل حتقيق مزيد من ٢٠٠٦غري أن هذه العملية أثرت على حتضري امليزانية لعام . ٢٠٠٦

ولتحقيق هذه الغاية، أنشئت جلنة لتنسيق امليزانية وتضافرت جهود ممثلي مجيع اهليئات فيها لضمان . االتساق
  .شفافية والتنبؤ وحتديد التكاليف األساسية والتكاليف املتصلة باحلاالت بوضوحال

                                                           ً ، أشري إىل أنه سيتوقف إحراز املزيد من التقدم يف احلالة األوىل كثريا  ٢٠٠٦وبالنسبة لالفتراضات لعام   -٢٠
الف احلالة األوىل اليت وأبلغت اللجنة أيضا بأنه خب. على القبض على املتهمني وما يتبع ذلك من إجراءات قضائية

ومن . يتم فيها التحقيق مع جمموعة واحدة فقط من األشخاص، يتعلق التحقيق يف احلالة الثانية بعدة جمموعات
  .احملتمل أن تؤدي احلالة الثالثة إىل حتقيقني

 وأشري إىل .وأبرز العرض أيضا املصاعب والتحديات اخلاصة اليت تنطوي عليها عمليات احملكمة يف امليدان  -٢١
أن هذه املصاعب تؤدي إىل تكاليف كبرية يف خمتلف األنشطة اليت يتم إجنازها، مثل اإلصالحات األساسية يف املباين 
                                                                                                         احمللية املؤقتة، وترمجة األدلة اليت يتم  جتميعها يف امليدان وكتابتها، وشراء السيارات املناسبة للسري يف الطرق احمللية غري 

  .قت الالزم للبث الساتلي لالتصاالت، وضمان أمن املوظفني والشهود يف بيئة غري مواتيةالالئقة، وشراء الو

  التوصيات ذات الطابع العام  -١

  مالحظات عامة  )أ(  

رحبت اللجنة باملعلومات احملدثة اليت قدمها املدعي العام بشأن تقدم أعماله املتعلقة باحلاالت يف دارفور   -٢٢
. لكونغو الدميوقراطية وأوغندا، وكذلك بشأن اآلثار املترتبة على هذه األعمال يف امليزانية، ويف مجهورية ا)السودان(

، وستشرع يف احملاكمات يف النصف ٢٠٠٦واستندت االفتراضات على أن احملكمة ستنظر يف أربع حاالت يف عام 
  .قد بدأت فعال، وهي أنشطة ٢٠٠٦، وستزداد كثافة األنشطة التمهيدية يف عام ٢٠٠٦األول من عام 

، إىل أن االفتراضات، وإن ٢٠٠٥وخلصت اللجنة، كما فعلت يف استعراضها للميزانية الربناجمية لعام   -٢٣
كانت معقولة، فهي ما تزال تتوقف على تعاون السلطات الوطنية والدولية بشكل مناسب مع احملكمة؛ وعلى 

  .ني ودخوهلم يف حوزة احملكمةالظروف السائدة، وعلى ما إذا كان سيتم القبض على املتهم

  اخلطة االستراتيجية  )ب(  

                                        بأن تعد  احملكمة جمموعة من األهداف الشاملة ٢٠٠٤  ّ                                      ذك رت اللجنة بأا أوصت يف دورا الثالثة يف   -٢٤
                                                                                            واإلجنازات املتوقعة من احملكمة ككل، تعكس اخلطط اجلماعية الالزمة إلحراز تقد م يف الغايات اليت يرمي إليها 

م روما األساسينظا
)١(

 وواصلت اللجنة النظر يف هذه املسألة يف دورا الرابعة واعتمدت النهج الذي حددته 
ومل . والحظت اللجنة أن التقدم يف وضع هذه اخلطة كان بطيئا بصورة خميبة لألمل أثناء السنة املاضية. احملكمة

                                                   
)١(  ICC-ASP/3/25٨-  اجلزء الثاين، ألف) ٤٦، الفقرة )ب.  
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إال جمموعة مؤقتة من ثالثة أهداف استراتيجية)  أدناه١١٢انظر الفقرة (يتضمن التقرير الذي أحاطت به علما 
)٢(

ويف . 
  .هذا الصدد رأت اللجنة أنه يصعب الربط بني مشروع امليزانية املقترحة واألهداف االستراتيجية

وبالتايل توصي اللجنة جمددا بإيالء مسألة وضع اخلطة االستراتيجية أولوية أكرب ومشاركة أكرب من   -٢٥
  . احملكمةطرف املسؤولني الكبار يف

  امليزنة القائمة على النتائج وتقدمي امليزانية  )ج(

رحبت اللجنة بتنفيذ توصيتها املتعلقة بتصنيف املوارد يف مشروع امليزانية الربناجمية الذي استخدم فئيت   -٢٦
يا واملوارد للتفرقة بني التكاليف األساسية اليت من احملتمل أن تظل كما هي نسب" املتصلة باحلاالت"و" األساسية"

وركزت اللجنة من جديد . األخرى اليت من احملتمل أن ختتلف حسب عدد احلاالت ومراحل العمل يف كل حالة
                                                                                   ً     على أنه ال ينبغي استخدام املوارد املتصلة باحلاالت إال يف احلاالت اليت يوجد فيها ما يستوجب فعال  هذا 

  .االستخدام

               ّ                                ية الذي كان أقل  طوال وأكثر دقة وأحاطت علما ببعض                                  ورحبت اللجنة بوجه خاص  بعرض امليزان  -٢٧
وبوجه عام، كانت مؤشرات األداء أقل عددا وكانت . التحسينات يف اإلجنازات املتوقعة املتعلقة بالربامج الفرعية

هناك أمثلة جيدة من الترتيبات احلسنة وما يتصل ا من أهداف خاصة فيما يتعلق بالتوقيت وحجم األنشطة وإن 
يكن ذلك متسقا يف امليزانية كلها فإن اللجنة تأمل بأن هذه األمثلة اجليدة ستساعد على حتسني النوعية يف مل 

اإلجنازات املتوقعة ومؤشرات األداء بوجه أفضل وأن تكون هذه املؤشرات  وتطلب اللجنة حتديد. األعوام املقبلة
من دواعي امتنان اللجنة أن تشري عروض امليزانيات يف وباملثل، سيكون .  املتوقعةلإلجنازاتمعايري قابلة للقياس 

                                  ّ                                                           املستقبل بوضوح يف اجلداول املقارنة لكل  من الربامج والربامج الفرعية إىل إعادة توزيع التكاليف املتعلقة 
  .                                                                              باملوظفني وبغري املوظفني يف السنة قيد البحث وأن تقد م بيانات عن مستويات املوظفني اجلارية

                                                                           جنة أيضا بتوصيتها بأن تسعى احملكمة يف األجل املتوس ط إىل تنظيم امليزانية حسب احلاالت    ّ      وتذ كر الل  -٢٨
٣(                            بإنشاء نظام حماسبة أكثر تطو را

٣

     ّ                                                           وتذك ر اللجنة بتوصية مراجع احلسابات اخلارجي املتعلقة بالتحويالت بني )
هيكل احملكمة التنظيمي، نتيجة لتقدم امليزانيات ونظرت يف احتمال احلاجة إىل مراجعة هيكل الربامج الذي يعكس 

                                                                                وقد بدا واضحا للجنة أنه يف جماالت مثل اهلاتف احملمول، واحلواسيب املكتبية، ي توقع من مورد . احملكمة يف أعماهلا 
. باإلنفاقاخلدمات أن يكون هو الشخص الذي يتحكم يف اآلثار املترتبة على امليزانية، وليس الشخص الذي يأذن 

  .ة أنه ميكن حتقيق املزيد من املراقبة املالية مبزيد من االتساق بني السلطة واملسؤولية عن امليزانيةوترى اللجن

                                                                                       وإذ يرح ب أعضاء اللجنة بالنهج الواقعي ملواعيد شغل الوظائف اجلديدة، الذي يؤدي إىل عدم إدراج   -٢٩
ية، فقد أعربوا عن قلقهم الحتمال أن يلقي هذا  يف املائة من التكاليف السنوية للوظائف اإلضافية يف امليزان٥٠حنو 

فسيؤدي جمموع التكاليف السنوية للوظائف اإلضافية .                                                     ستارا على مدى االلتزام املايل الذي يتم  االرتباط به فعليا
 مليون يورو يف امليزانية احلالية، وسيؤدي أيضا جمموع ٢,٨ إىل زيادة يبلغ قدرها ٢٠٠٥املعتمدة يف ميزانية 

، ٢٠٠٧ مليون يورو يف عام ٥، إىل زيادة يبلغ قدرها حنو ٢٠٠٦ف الوظائف اإلضافية املعتمدة يف عام تكالي
.                                                                                     وترى اللجنة أن من املفيد أن ي درج يف امليزانية جمموع التكاليف السنوية للوظائف اجلديدة أيضا. وهكذا تباعا

                                                   
التحقيق واملقاضاة وإجراء حماكمات عادلة، بطريقة فعالة وحمايدة، ومبا يتفق مع أمسى املعايري القانونية؛ )  ١(  )٢(

اإلسهام يف االحترام ) ٣(اعمة هلا، بطريقة شفافة وفعالة؛ الوفاء بأنشطتها القضائية، وكذلك باألنشطة الد) ٢(
  .الدائم للعدالة اجلنائية الدولية وإنفاذها، ومنع اجلرمية، ومكافحة اإلفالت من العقاب

)٣(  ICC-ASP/3/25،٨- ألف ، اجلزء الثاين) ٤٢، الفقرة )ب.  
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 واملساعدة املؤقتة العامة، واخلدمات التعاقدية كما ترى أنه يلزم، عندما يتعلق األمر بطلب مبالغ كبرية للسفر،
  .وتطلب اللجنة اعتماد هذين التعديلني يف امليزانيات املقبلة. والنفقات التشغيلية العامة، تقدمي بيان تفصيلي بشأا

٤(التوصيات املتعلقة بالربامج الرئيسية  -٢
٤

(  

   الرئاسة والدوائر هيئة-اهليئة القضائية   )أ(

   هيئة الرئاسة والدوائر–اهليئة القضائية : مج الرئيسي األولناربتقدمي ال

ويتعلق الطلب الوحيـد بوظيفة . أحاطت اللجنة علما بعدم املطالبة بوظائف جديدة من الفئة الفنية  -٣٠
 وأشري أيضا إىل. جديدة من فئة اخلدمات العامة لتوفري الدعم اإلداري للموظفني التابعني للديوان املباشر للرئيس

أنه على الرغم من الزيادة العامة يف الربنامج الرئيسي األول فإن هذه الزيادة تقابلها عموما بعض التخفيضات مثل 
  .التخفيضات املتعلقة بأجور القضاة والتقليل من اخلدمات االستشارية

اكمة، ليس وأبلغت اللجنة أيضا حبدوث زيادة كبرية يف نشاط اهليئة القضائية يف مرحلة ما قبل احمل  -٣١
بسبب الطلبات املتكررة للمدعي العام والضحايا للمشاركة يف اإلجراءات فحسب، ولكن بسبب القرارات اليت 

 كذلك اجتماعات االستئنافيةوعقدت الدوائر . تعني على الدوائر أن تتخذها ألول مرة بشأن مسائل خمتلفة أيضا
تباع إلدارة اجللسات يف القضايا املقبلة واملبادئ اليت ينبغي منتظمة ملناقشة بعض املسائل مثل القواعد الواجبة اإل

  . االسترشاد ا عند صياغة األحكام

وفيما يتعلق باملوارد املطلوبة يف امليزانية للقيام بزيارات موقعية، أشري إىل أن الغرض من هذه الزيارات   -٣٢
الة قيد البحث وكذلك احلاجة إىل التأكد من أن هو حاجة الدوائر إىل اإلطالع بنفسها على الظروف احمليطة باحل

  .األدلة األساسية املعرضة للتلف يتم مجعها وتوفريها مع ما يلزم من ضمانات يف أي مرحلة الحقة من اإلجراءات

يف الداخل " احملكمة الواحدة"وأحاطت اللجنة علما أيضا بأن ما تسعى إليه هيئة الرئاسة هو تعزيز مبدأ   -٣٣
ا اخلارجية أيضا وأعربت عن أملها يف حتقيق هذا اهلدف حتقيقا كامال يف غضون الفترة املالية املقبلةويف عالقا .  

ورحبت اللجنة بالتعاون الوثيق بني احملكمة واملنظمات الدولية، وبوجه خاص بني احملكمة واألمم   -٣٤
  .من والنقل، وكذلك باملشترياتاملتحدة واالحتاد األفريقي، فيما يتعلق باللوجستيات واالتصاالت واأل

  مالحظات وتوصيات اللجنة

وترى أن االقتراحات الواردة يف . رحبت اللجنة بالعرض احملكم واملختصر املقدم هلذا الربنامج الرئيسي  -٣٥
  .الربنامج الرئيسي األول تقوم على أساس سليم وتوصي باملوافقة عليها

  مكتب املدعي العام  )ب(

  مكتب املدعي العام: ئيسي الثاينتقدمي الربنامج الر

ولدى تقدمي الربنامج الرئيسي الثاين، . مكتب املدعي العام: استعرضت اللجنة الربنامج الرئيسي الثاين  -٣٦
  .أكد مكتب املدعي العام أن املكتب يعمل حاليا بطاقته الكاملة يف التحقيقات املتعلقة بثالث حاالت

                                                   
) ه(إىل ) أ (٢ جيم - ة إىل الفقرات ثانيا فيما عدا احلاالت اليت يشار فيها إىل مصادر أخرى، تتعلق اإلشار  )٤(

  ).Corr.1 وICC-ASP/4/5 (٢٠٠٦بامليزانية الربناجمية املقترحة لعام 
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ء التغيريات املنبثقة من ريات جوهرية يف هيكل مكتب املدعي العام باستثناوأشري أيضا إىل عدم اقتراح تغي  -٣٧
ويف هذا الصدد، أبلغت اللجنة بإلغاء وحدة . تنفيذ توصيات جلنة امليزانية واملالية ومجعية الدول األطراف

استراتيجية املوظفني حيث شارفت املرحلة األولية لوضع السياسات واملبادئ التوجيهية اخلاصة باملوظفني على 
 مهام مدير شعبة االختصاص والتكامل والتعاون ومهام رئيس الديوان وسيتوىل وباملثل، سيتم الفصل بني. االنتهاء

  . املنقولة من الوحدة امللغاة٥ -هذه املهام شاغل الوظيفة من الرتبة ف 

وأبلغت اللجنة أيضا بأن الزيادة الكبرية يف امليزانية الربناجمية املقترحة للربنامج الرئيسي الثاين تتعلق   -٣٨
ويف هذا الصدد، أشري إىل أن بعض الوظائف اجلديدة املقترحة يربرها . ات املتصلة باحلاالتبوضوح بالنفق

  .التحقيق بصورة كاملة يف بعض احلاالت يف نفس الوقت

 وفيما يتعلق بالزيادات املقترحة يف زيارات العمل، فالغرض من بعض الزيارات يف أوروبا هو احلصول   -٣٩
للمحكمة، وتنظيم لقاءات إعالمية بشأن عملها، وتوليد الشراكات، وتنفيذ على تأييد دويل واسع النطاق 

وتتعلق نفقات السفر . مشاريع مشتركة للبحث واألدوات القانونية، وإقامة شبكات مع املؤسسات األكادميية
مثل (دلة املقترحة األخرى خارج أوروبا باحلاجة إىل وجود حمامني يف امليدان منذ بداية التحقيق لضمان مجع األ

ومن األمور اليت تربر هذه الزيادات أيضا الصعوبات . بطريقة مناسبة وصاحلة للمحاكمة) أقوال الشهود
  .والتكاليف املتصلة بالسفر إىل املناطق النائية اليت جتري فيها معظم التحقيقات

للمكتب وبأن االختالفات وأبلغت اللجنة بأنه اكتمل فيما يتعلق باملستقبل القريب تنفيذ اهليكل اجلديد   -٤٠
  .املقبلة يف مالك املوظفني ستتعلق فقط باحتياجات احلاالت الراهنة

. ورحبت اللجنة بالعروض املقدمة من مكتب املدعي العام لتوضيح العمل الذي تقوم به أفرقة التحقيق  -٤١
 عند قيامها بأداء عملها وأعطت هذه العروض صورة حية للجنة عن املشاكل العملية اليت تواجه أفرقة التحقيق

  .وأعربت اللجنة عن إعجاا لتفاين هذه األفرقة يف عملها الذي يتم كثريا  يف ظروف قاسية للغاية. احلاسم

وأعربت اللجنة عن تقديرها لتنفيذ التوصيات املقدمة يف دورا السابقة بشأن إعادة تنظيم املكتب   -٤٢
  .مقتض على القدرة التشغيلية للربنامجولتنفيذ هذه التوصيات دون التأثري بغري 

  مالحظات وتوصيات اللجنة 

  شعبة االختصاص والتكامل والتعاون: ٢٢٠٠الربنامج 

حملل  (٢-نظرت اللجنة يف الطلب املقدم من الشعبة إلنشاء وظيفتني إضافيتني، إحدامها من الرتبة ف  -٤٣
مستشار تعاون  (٣-، واألخرى من الرتبة ف)١١٥، الفقرة ٢٢٢٠الربنامج الفرعي ) (مساعد معين باحلاالت

وبعد النظر بعناية يف املربرات، قررت اللجنة التوصية بإنشاء الوظيفة ). ١٢٤، الفقرة ٢٢٣٠الربنامج الفرعي ) (دويل
، فإا توصي بتحويل الوظيفة املقترحة يف هذه ٢-وفيما يتعلق بالوظيفة من الرتبة ف . ٣-اإلضافية من الرتبة ف

  . يف وقت الحق، إذا اقتضت احلالة ذلكاالقتراحة إىل مساعدة مؤقتة، دون اإلخالل بإمكانية إعادة تقدمي املرحل

  شعبة التحقيقات: ٢٣٠٠الربنامج 

. أعربت اللجنة عن إعجاا بالعرض املقدم هلذا الربنامج وتوصي باملوافقة على االقتراحات املقدمة فيه  -٤٤
لما بالتصويب الذي أجراه مكتب املدعي العام لعدد الكتبة اإلضافيني ويف نفس الوقت، أحاطت اللجنة ع

، ولكنها رأت أن من )١٤٤، الفقرة ٢٣٢٠الربنامج الفرعي ) (من مخسة إىل سبعة(املطلوبني إلدخال البيانات 



ICC-ASP/4/32 

210 

ياجات ويف مفهوم اللجنة أيضا أن االحت. املستصوب أن يظل عدد الكتبة اإلضافيني املطلوبني عند مخسة موظفني
ويف نفس الوقت، تتوقع اللجنة أن تتم تغطية التطورات اجلديدة . الكبرية للشعبة يف امليزانية مؤشر للتقدم احملرز

  .الناشئة يف نطاق اختصاص الشعبة بقدر كاف يف املستقبل القريب من املوارد املخصصة هلا حاليا

  االدعاءشعبة : ٢٤٠٠الربنامج 

 أنشطة إضافية للمحاكمة يف الفترة املالية ٣تمل أن يواجه فريق التحقيق رأت اللجنة أن من غري احمل  -٤٥
ٍ        ، توصي اللجنة بإنشاء وظيفة حمام  واحدة )١٩١الفقرة  (٢٤٢٠ولذلك، فيما يتعلق بالربنامج الفرعي . القادمة                              

مات العامة ، وبعدم إنشاء وظيفة حمام مساعد من فئة اخلد٢- ووظيفة حمام واحدة من الرتبة ف٣-من الرتبة ف
، ووظيفة واحدة من الوظيفتني ١-وتوصي اللجنة أيضا بإنشاء وظيفة مدير قضية من الرتبة ف.  الرتب األخرى-

، ووظيفة )احلالة األوىل(١ الرتب األخرى لفريق احملاكمة – من فئة اخلدمات العامة االدعاءاملطلوبتني ملساعد 
احلالة (٢ الرتب األخرى لفريق احملاكمة – من فئة اخلدمات العامة االدعاءواحدة من الوظيفتني املطلوبتني ملساعد 

، توصي اللجنة بإنشاء وظيفة حمام رئيسي واحدة ٣وفيما يتعلق بفريق احملاكمة الكامل املطلوب للحالة ). الثانية
لفرعي يعاد توزيعها من الربنامج ا (٤-، وظيفة حمام واحد للمحاكمة من الرتبة ف٥-للمحاكمة من الرتبة ف

 -  ، ووظيفتني ملساعدين للمحاكمات من فئة اخلدمات العامة٢-، ووظيفة حمام مساعد من الرتبة ف)٢٣٢٠
 ةووظيف، ٤-وتوصي اللجنة بعدم إنشاء الوظيفة األخرى حملامي احملاكمة التمهيدية من الرتبة ف. الرتب األخرى

  . الرتب األخرى–مات العامة ، ووظيفة مساعد االدعاء من فئة اخلد١-مدير قضية من الرتبة ف

  السفر

مل تقتنع اللجنة متاما بالفكرة الكامنة وراء بعض نفقات السفر املقترحة ورأت عدم وجود مربرات كافية   -٤٦
 ٥٠ ٠٠٠وتوصي اللجنة بتخفيض نفقات السفر األساسية يف مكتب املدعي العام مبقدار . لبعض هذه النفقات

  .فيض أن ينطبق على السفر املتصل باحلاالتوليس املقصود من هذا التخ. يورو

  قلم احملكمة  )ج(

  قلم احملكمة: تقدمي الربنامج الرئيسي الثالث

نظرت اللجنة بالتفصيل يف االقتراحات ورحبت بالفرصة اليت أتيحت هلا ملناقشتها بدقة مع املسجل ومع   -٤٧
أعربت اللجنة بوجه خاص عن تقديرها و. كل مدير من مديري الشعب ورئيس من رؤساء األقسام التابعني له

  .للحوار الذي مت معهم وللتوضيحات املقدمة من مجيع األشخاص املعنيني

واستنتجت اللجنة أن الزيادات قي بعض ااالت ضرورية لعمل احملكمة بصورة فعالة، السيما يف   -٤٨
ة ملكتب املدعي العام يف امليدان مثل األمن، األقسام اليت ختدم اإلجراءات واألنشطة والعمليات التمهيدية واإلبتدائي

  .واملعلومات وتكنولوجيات االتصال، وإدارة احملاكم، والترمجة الفورية والترمجة التحريرية، والضحايا والشهود

غري أن اللجنة أعربت عن قلقها ملعدل الزيادة يف املوظفني، والسفر الذي ال عالقة له باحلاالت،   -٤٩
والحظت وجود ثغرات يف بعض احلاالت كما . ية، واملوظفني املؤقتني، ونفقات التشغيل العامةواخلدمات التعاقد

الحظت اعتماد بعض االقتراحات على افتراضات طموحة للغاية فيما يتعلق بأنشطة قلم احملكمة والدعم الالزم 
عمليات امليدانية وإجراءات ورأت اللجنة أن مثة حاجة إىل التجربة فيما يتعلق بال. ألقسام أخرى من احملكمة

ورأت اللجنة أن الزيادة يف عبء العمل املتوقع ال ينبغي أن . احملاكمة لتحديد املستوى الالئق للموارد املطلوبة
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ومع ذلك، راعت اللجنة احلاجة إىل إعطاء هامش كاف للمسجل . تؤدي تلقائيا إىل زيادة مفرطة يف املوارد
   .٢٠٠٦كمة يف عام لتمكينه من تلبية احتياجات احمل

  مالحظات وتوصيات اللجنة

الحظت اللجنة، كما حدث يف امليزانيات الربناجمية السابقة، أن املوارد املطلوبة للسفر داخل أوروبا   -٥٠
ال مربر هلا أو أن املربرات املقدمة بشأا ) املتصلة باحلاالت(وخارجها لبعثات ال عالقة هلا بالعمليات امليدانية 

.  أحيان كثرية وأن االعتياد على توزيع مبالغ صغرية لتكاليف السفر على كل قسم ال يزال مستمراحمدودة يف
 ٢٠٠أي (وتوصي اللجنة بالتايل بتخفيض جمموع ميزانية السفر لقلم احملكمة املدرجة يف إطار املوارد األساسية 

  ).لغ املتبقي طبقا لألولويات يف املائة وتطلب إىل املسجل أن يعيد توزيع املب٣٠بنسبة )  يورو٣٦٣

  مكتب املسجل : ٣١٠٠

 ١-أبلغت اللجنة بأن املسجل سيقدم توصية إىل الرئيس إلنشاء وظيفة نائب للمسجل من الرتبـة د  -٥١
وليس للجنة اعتراض على إنشاء هذه الوظيفة شريطة أن يشغلها ). ٢١٧، الفقرة ٣١١٠الربنامج الفرعي (

والحظت  .ة يف الوظائف اإلدارية، من أجل تعزيز القدرات ذات الصلة لقلم احملكمةموظف فين يتمتع مبهارة عالي
  .اللجنة أنه ينبغي قيام القضاة بانتخاب نائب املسجل بنفس األسلوب الذي يتم به انتخاب املسجل

ولذلك ال ينبغي أن يتمتع نائب املسجل . وسيقدم نائب املسجل املساعدة للمسجل يف أداء مهامه  -٥٢
. كتب مستقل وإمنا ينبغي أن يكون جزءا من املكتب املباشر للمسجل، الذي يتكون حاليا من مخسة موظفنيمب

 وكذلك على ٢-ولذلك، توصي اللجنة بعدم املوافقة على وظيفة مساعد خاص لنائب املسجل من الرتبة ف
، يف ٣١١٠الربنامج الفرعي  الرتب األخرى املشار إليهما يف –وظيفة مساعد إداري من فئة اخلدمات العامة 

  .٢٢١ و ٢٢٠الفقرتني 

 يف إطار املوارد ٢-يقترح يف قسم اخلدمات االستشارية القانونية إنشاء وظيفة إضافية من الرتبة فُُ  و  -٥٣
والحظت اللجنة أن مواصفات هذه الوظيفة مطابقة ). ٢٣٦، الفقرة ٣١٣٠الربنامج الفرعي (األساسية 

ومل تقتنع اللجنة باحلاجة إىل وظيفة . القسم الذي يتكون حاليا من سبعة موظفنيللمواصفات العامة ألنشطة 
ولذلك، .  نظرا لوجود عدد كبري من املوظفني الذين يؤدون عمال قانونيا مماثال٢٠٠٦دائمة إضافية يف عام 

  . يف إطار املساعدة املؤقتة العامة٢-توصي اللجنة بتوفري الوظيفة املطلوبة من الرتبة ف

املختص ) ٣١٤٠الربنامج الفرعي (وأبدت اللجنة اهتماما خاصا باملوارد املطلوبة لقسم األمن والسالمة   -٥٤
باألمن يف املباين املؤقتة واملكاتب امليدانية وحبماية املوظفني الذين يسافرون إىل البلدان املختلفة اليت جتري فيها 

لألمن مببىن احملكمة )  الرتب األخرى–ئة اخلدمات العامة من ف(وطلب الربنامج مخسة موظفني إضافيني . حتقيقات
 الرتب األخرى –وتوصي اللجنة باملوافقة على وظيفة واحدة من فئة اخلدمات العامة ). ٢٤٦الفقرة (اجلديد 

كذلك، طلب  .وعلى توفري الوظائف األربع األخرى يف إطار املساعدة املؤقتة العامة) مشرف على األمن(
 موظفا لألمن امليداين من فئة ١٥و ) ٢٤٨الفقرة  (٣-ف للدعم امليداين لألمن من الرتبة فالربنامج موظ

 وعلى ٣-وتوصي اللجنة باملوافقة على الوظيفة من الرتبة ف). ٢٤٩الفقرة ( الرتب األخرى -اخلدمات العامة
 -ة من فئة اخلدمات العامة  الرتب األخرى مع توفري الوظائف الثالث الباقي– وظيفة من فئة اخلدمات العامة ١٢

  .الرتب األخرى يف إطار املساعدة املؤقتة العامة
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 –تعيني مساعدين إثنني من فئة اخلدمات العامة ) ٣١٥٠الربنامج الفرعي (ويقترح مكتب املراقب املايل   -٥٥
فقة على وظيفة واحدة وتوصي اللجنة باملوا). ٢٦٣الفقرة (الرتب الرئيسية مسؤولني عن املراقبة املالية للميزانية 

 – الرتب الرئيسية يف إطار املوارد الرئيسية ووظيفة أخرى من فئة اخلدمات العامة –من فئة اخلدمات العامة 
  .الرتب الرئيسية يف إطار املوارد املتصلة باحلاالت

دمات األمن وأبلغت اللجنة بأنه أجري حتليل للمقارنة بني تكاليف ومزايا االستعانة مبصادر خارجية خل  -٥٦
  .وتكاليف ومزايا قيام احملكمة مباشرة باستخدام موظفني لألمن وكانت النتيجة هي أن احلل األخري أقل تكلفة بقليل

، ٢٠٠٦ونظرا لضرورة اختاذ قرار ائي بشأن أكثر الطرق فعالية لتزويد احملكمة مبوظفني لألمن يف عام   -٥٧
  .ادسة دراسة استقصائية للسوقتوصي اللجنة بأن تعرض عليها يف دورا الس

  شعبة اخلدمات اإلدارية: ٣٢٠٠

، الفقرة ٣٢١٠الربنامج الفرعي ( يف إطار مكتب املدير ٢-يقترح إنشاء وظيفة يف هذه الشعبة برتبة ف  -٥٨
الربنامج ( يف إطار قسم العمليات امليدانية اجلديد ٣-وثالث وظائف ملديري املكاتب امليدانية من الرتبة ف) ٢٦٩

 يف ٢-وتقترح وظيفة إضافية من الرتبة ف. وتوصي اللجنة باملوافقة على هذه الوظائف). ٣٣١، الفقرة ٣٢٨٠
. فيما يتصل بإنشاء عدة جلان وجمالس داخلية) ٢٧٨، الفقرة  ٣٢٢٠الربنامج الفرعي (قسم املوارد البشرية 

ولذلك، توصي اللجنة . إضايف من الفئة الفنيةوترى اللجنة أن املهام املوصوفة هلذه الوظيفة ال تربر تعيني موظف 
  .بعدم املوافقة على هذه الوظيفة

 الرتب األخرى يف إطار املوارد البشرية – وظيفة من فئة اخلدمات العامة ١٦                ُ    ويف نفس الشعبة، ط لبت   -٥٩
 ٢٩٢فقرات ، ال٣٢٤٠الربنامج الفرعي (، وامليزانية واملالية )٨٠ و٢٧٩، الفقرتان ٣٢٢٠الربنامج الفرعي (
، )٣٠٤ و٣٠٣ و٣٠٢ و٣٠١ و٣٠٠، الفقرات ٣٢٥٠الربنامج الفرعي (، واخلدمات العامة )٢٩٤ و٢٩٣و

وبعد استعراض كل منها، توصي اللجنة باملوافقة على تسع ). ٣٢٦، الفقرة ٣٢٧٠الربنامج الفرعي (واملشتريات 
ن يقوم بتوزيع هذه الوظائف طبقا  الرتب األخرى، وتطلب إىل املسجل أ–وظائف من فئة اخلدمات العامة 

  .لألولويات

وأبدت اللجنة اهتماما خاصا الحتياجات قسم تكنولوجيات املعلومات واالتصال من املوظفني وغري   -٦٠
وكانت املعلومات اليت قدمها قلم احملكمة إىل اللجنة دقيقة وتضمنت بيانا ). ٣٢٦٠الربنامج الفرعي (املوظفني 

  . لوجيات املعلومات واالتصال اليت تغطيها نفقات التشغيل العامةتفصيليا للتكاليف تكنو

الربنامج الفرعي ( الرتب األخرى –والحظت اللجنة طلب سبع وظائف إضافية من فئة اخلدمات العامة   -٦١
وتوصي اللجنة باملوافقة على مخس وظائف ). ٣١٧ و ٣١٦ و ٣١٥ و ٣١٣ و ٣١٢ و ٣١١، الفقرات ٣٢٦٠

 – الرتب األخرى وبتأجيل النظر يف إنشاء الوظيفيتني الباقيتني من فئة اخلدمات العامة –العامة من فئة اخلدمات 
  .الرتب األخرى إىل امليزانية الربناجمية القادمة، بناء على مؤشرات عبء العمل

وفيما يتعلق بتكاليف االحتياجات من غري املوظفني، الحظت اللجنة أن تكاليف تكنولوجيات   -٦٢
كذلك، سيظل االعتماد ).  يف املائة٣١٣( مليون يورو ٤ر٤مات واالتصال ستزيد من مليون يورو إىل املعلو

 يورو قائما للنفقات واملشتريات املتصلة بتكنولوجيات املعلومات واالتصال يف إطار ٨٦٠ ٠٠٠الذي يبلغ قدره 
تعلقة باألجهزة والربجميات والصيانة وأقرت اللجنة بأن النفقات امل). مبا يف ذلك التدريب(اخلدمات التعاقدية 

اخلاصة بتكنولوجيات املعلومات واالتصال هي نفقات ثابتة عموما وال ميكن ضغطها دون اإلخالل باخلدمات 
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ومع ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها . املقدمة للموظفني وأنشطة احملكمة أو تأجيل تطوير املشاريع يف هذا اال
وباملثل، ). ، اخلOracle وe-court وTRIM وSAP(ليف املتصلة بتطبيقات الربجميــات للزيادة احلادة يف التكا

بيد أن . الحظت اللجنة أن الزيادة يف تكاليف االتصال ترجع أساسا إىل االحتياجات امليدانية، اليت تعترب أساسية
ل بواسطة اهلواتف احملمولة اللجنة الحظت أيضا أن قدرا كبريا من تكاليف االتصال هذه متكبدة  نتيجة لالتصا

وتدرك اللجنة أنه ال . أو اخلطوط الثابتة بني املقر وامليدان ومواقع أخرى حول العامل وبني هذه املواقع والهاي
ميكن فرض قيود على اتصال املوظفني ألغراض العمل وبأنه جيري بصورة منتظمة تزويد املوظفني الذين يقومون 

 أنه يلزم االلتزام باحلذر يف النفقات مع احلفاظ يف نفس الوقت على الروح املعنوية والحظت اللجنة. مبهام واتف
ومع ذلك، ال تزال اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء تكاليف . للموظفني الذين يعملون بامليدان يف ظروف غري مواتية

ولذلك، . كن التحكم فيه اليت قد تتصاعد بقدر ال مي٢٠٠٦تكنولوجيات املعلومات واالتصال املتوقعة يف عام 
 يورو يف إطار نفقات ٦٠٠ ٠٠٠توصي اللجنة بتخفيض ميزانية قسم تكنولوجيات املعلومات واالتصال مبقدار 

التشغيل العامة واخلدمات التعاقدية، وتطلب إىل املسجل أن يضع على وجه السرعة، مبساعدة املراقب املايل، 
املوظفني يف مجيع األقسام باملقر الرئيسي للمحكمة وعند السفر إجراءات الستعمال أدوات االتصال من جانب 

  . بامليدان، من أجل السيطرة على تلك التكاليف وحتقيق أقصى كفاءة ممكنة

 يورو للمساعدة ١٥٠ ٠٠٠مبلغ ) ٢٧٢، الفقرة ٣٢١٠الربنامج الفرعي (وأدرج يف مكتب املدير   -٦٣
 ذلك التكاليف اإلضافية لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصال املؤقتة العامة للظروف غري املتوقعة، مبا يف

وينبغي جتنب . وترى اللجنة أن هذا ليس مربرا مالئما الستخدام املساعدة املؤقتة العامة. والعمليات امليدانية
 موارد وسيلزم توفري. التكاليف اإلضافية وهناك طرق أخرى يف متناول احملكمة لتغطية األحداث غري املتوقعة
وتشري اللجنة أيضا إىل . إضافية هلذه األحداث كملجأ أخري فقط وعند وجود ظروف تربر ذلك تربيرا كامال

ولذلك توصي اللجنة .  يورو للمساعدة املؤقتة العامة يف إطار املكتب املباشر للمسجل١٠٠ ٠٠٠اعتماد مبلغ 
  . يورو١٥٠ ٠٠٠بعدم املوافقة على مبلغ 

  كمةشعبة خدمات احمل: ٣٣٠٠

 إلدارة ٢- وثالث وظائف من الرتبة ف٤- ُ                                           ط لبت يف إطار هذه الشعبة ثالث وظائف من الرتبة ف  -٦٤
، ووحدة الضحايا )٣٣٤٠الربنامج الفرعي (، والترمجة الفورية والتحريرية )٣٣٢٠الربنامج الفرعي (احملكمة 

  :وظائف، باستثناء ما يليوتوصي اللجنة باملوافقة على هذه ال). ٣٣٥٠الربنامج الفرعي (والشهود 

 للترمجة الفورية والتحريرية ٣- ووظيفة واحدة من الفئة ف٤-وظيفة واحدة من الرتبة ف  •
ويلزم اكتساب مزيد من اخلربة فيما يتعلق . وحتويل الوظيفتني إىل مساعدة مؤقتة عامة

لمحكمة قبل إنشاء باالحتياجات احملددة من املوارد يف هذا القسم بالنظر إىل األعمال الراهنة ل
  .مجيع الوظائف املطلوبة

 يف وحدة الضحايا والشهود نظرا إلنشاء وظيفتني ميدانيتني من ٢-وظيفتان من الرتبة ف  •
، يف إطار قسم ٣٥٣٠الربنامج الفرعي ( يف قسم مشاركة وتعويض الضحايا ٢-الرتبة ف

خمتلفتني وأن مسؤوليات وبينما تقع هاتان الوحدتان يف شعبتني ). مشاركة وتعويض الضحايا
كل منهما حمددة بدقة ومنفصلة عن األخرى فإن من الواجب على املوظفني التابعني هلما 

 .العمل بالتعاون الوثيق بينهم وتنسيق جهودهم وأنشطتهم
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 – الرتب الرئيسية واخلدمات العامة – وظيفة من فئة اخلدمات العامة ٢١  ُ                      وط لبت يف إطار نفس الشعبة   -٦٥
وتوصي ). ٣٨٨ إىل ٣٨٦ و ٣٧٥ و ٣٥٨ و ٣٥٧ و ٣٥٠ إىل ٣٤٥الفقرات (ألخرى جلميع األقسام الرتب ا

 الرتب األخرى - الرتب الرئيسية واخلدمات العامة– وظيفة من فئة اخلدمات العامة ١٥اللجنة باملوافقة على 
 وتطلب اللجنة . الرتب األخرى إىل مساعدة مؤقتة عامة-وبتحويل ست وظائف من فئة اخلدمات العامة 

  .ختصيص الوظائف املنشأة أوال لقسم إدارة احملكمة ووحدة الضحايا والشهود

 يورو  لتكاليف االحتجاز ١ ٦٣٣ ٦٠٠، أدرج مبلغ )٣٣٣٠الربنامج الفرعي (ويف قسم االحتجاز   -٦٦
واحدة يف  يورو للزنزانة ال٣٧٨ر٨٢ زنزانة من الدولة املضيفة مبعدل ١٢وبوجه خاص الستئجار جناح يضم 

وال يعادل هذا املبلغ األسعار اليت تطبقها الدول املضيفة على احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا . اليوم الواحد
وتوصي اللجنة بأن تشجع اجلمعية احملكمة والدولة املضيفة على إبرام اتفاق يتماشى مع األسعار املطبقة . السابقة

وأن يدرج املبلغ )  يورو للزنزانة الواحدة يف اليوم الواحد٢١٦(غوسالفيا السابقة على احملكمة اجلنائية الدولية ليو
  .املقابل لذلك يف هذا القسم

  قسم اإلعالم والوثائق: ٣٤٠٠

الربنامج  (٣-يقترح هذا القسم وظيفة موظف مسؤول عن شؤون الربوتوكول واملؤمترات من الرتبة ف  -٦٧
 الرتب األخرى –اتب مساعد للمحكمة من فئة اخلدمات العامة ، ووظيفة ك)٤١٠، الفقرة ٣٤٣٠الفرعي 

 الرتب األخرى –، ووظيفة مساعد لشؤون املكتبة من فئة اخلدمات العامة )٤١٣، الفقرة ٣٤٣٠الربنامج (
 وظيفة من فئة ٣-واللجنة غري مقتنعة بوجوب إنشاء وظيفة من الرتبة ف).٤٠٣، الفقرة ٣٤٢٠الربنامج (

وترى اللجنة أيضا أنه ينبغي إرجاء النظر يف وظيفة املساعد .  الرتب األخرى يف الوقت احلايل–اخلدمات العامة 
 ٣-، توصي اللجنة بعدم إنشاء الوظيفة من الرتبة فولذلك. لشؤون املكتبة إىل امليزانية الربناجمية املقبلة

  . الرتب األخرى يف الوقت احلايل-والوظيفتني من فئة اخلدمات العامة

 الرتب الرئيسية للمنسقني امليدانيني –من املقترح إنشاء ثالث وظائف جديدة من فئة اخلدمات العامة و  -٦٨
، ومثانية وظائف جديدة من فئة اخلدمات العامة )٤١٤، الفقرة ٣٤٣٠الربنامج الفرعي (لشؤون اإلعالم والتوعية 

الربنامج الفرعي ( امليدانيني لشؤون اإلدارة  الرتب األخرى للمساعدين امليدانيني يف جمال اإلعالم واملساعدين–
وفيما يتعلق باألنشطة امليدانية، تقر اللجنة بأن التوعية أساسية لإلملام بعمل ). ٤١٦ و٤١٥، الفقرتان ٣٤٣٠

وأبلغت اللجنة بأن العمل يف هذا القسم . احملكمة وللحصول على الدعم من البلدان اليت تتم فيها التحقيقات
 بعيد على املنظمات غري احلكومية املوجودة يف امليدان وأن أنشطة التوعية ستركز أساسا على سيعتمد إىل حد

ويلزم االلتزام مبزيد من احلذر، نظرا للظروف الصعبة يف . السكان احملليني يف البلدان اليت توجد ا مكاتب ميدانية
. املتاحة للوصول إىل السكان احمللينيامليدان وضرورة احلصول على مزيد من اخلربة بشأن الطرق والوسائل 

 الرتب الرئيسية ومخس وظائف من فئة –وتوصي اللجنة باملوافقة على ثالث وظائف من فئة اخلدمات العامة 
 الرتب األخرى لألنشطة امليدانية كما توصي باستعراض عبء العمل اخلاص باملوظفني –اخلدمات العامة 

  .لربناجمية املقبلةواملساعدين امليدانيني للميزانية ا

  شعبة الضحايا والدفاع: ٣٥٠٠

. ليس لدى اللجنة اعتراض على االقتراحات املتعلقة باملوظفني من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة  -٦٩
 يورو  قد أدرج يف التكاليف املتعلقة بغري املوظفني ٣ ٣٩٢ ١٠٠وتالحظ اللجنة مع ذلك أن مبلغا كبريا  قوامه 

وقد وافقت اللجنة على جزء كبري من التكاليف املذكورة  يف ). مبا يف ذلك التدريب(اخلدمات التعاقدية حتت بند 
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غري أن اللجنة ترى . إطار امليزانية الربناجمية السابقة وقد تلزم هذه املبالغ لتقدمي الدفاع والتمثيل القانوين للضحايا
لتوايل، ينبغي أن تكون أكثر اعتداال وأن املبلغ املدرج يف إطار أن املبالغ املخصصة للدفاع ومتثيل الضحايا، على ا

 ٢٠٠٦اخلدمات التعاقدية مبالغ فيه قليال ويعتمد على افتراضات طموحة ملشاركة الضحايا والشهود يف عام 
بلغ بنسبة ولذلك، توصي اللجنة بتخفيض هذا امل).  ٢٠٠٦انظر املرفق الثالث من امليزانية الربناجمية املقترحة لعام (

  . يف املائة١٠

  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا: ٣٦٠٠

توصي اللجنة باملوافقة على امليزانية الربناجمية املقترحة للصندوق االستئماين للضحايا الواردة يف املرفق   -٧٠
 ١٥ إىل ٢٠٠٤يوليو / متوز١٦رة من ـألف من تقرير جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا للفت

  .(ICC-ASP/4/12) ٢٠٠٥س ـأغسط/آب

   مجعية الدول األطرافأمانة  ) د(

  أمانة مجعية الدول األطراف: تقدمي الربنامج الرئيسي الرابع

 ٢٠٠٦استمعت اللجنة إىل العرض الذي قدمه مدير األمانة بشأن امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -٧١
  .عية الدول األطراف الرابع املتعلق بأمانة مجالرئيسيللربنامج 

  ُ                                                                                            وأ بلغت األمانة بأن امليزانية املقترحة بشأن الربنامج الرئيسي الرابع قد أعدت بافتراض أنه ستعقد دورة   -٧٢
 وبأنه سيلزم أن توفر األمانة ٢٠٠٦ الدول األطراف ودورتني للجنة امليزانية واملالية يف عام جلمعيةواحدة 

  .ة اليت أنشأا اجلمعيةاخلدمات الجتماعات بعض الفرق العامل

 يف املائة وبأن هذا املعدل يتضمن الزيادات الناجتة عن ٢٠وأبلغت اللجنة بأن معدل النمو احلقيقي يبلغ   -٧٣
ارتفاع البدل اليومي للمترمجني، وارتفاع تكاليف السفر للتذاكر بدرجة رجال األعمال ألعضاء اللجنة، 

  . لعامة للتشغيل، وما إىل ذلكواملؤشرات القياسية لألسعار للتكاليف ا

  مالحظات وتوصيات اللجنة

الحظت اللجنة أنه يلزم مبقتضى النظام املايل وقواعد احملكمة تقدمي امليزانية الربناجمية املقترحة إىل اللجنة   -٧٤
ية، كان ونظرا للموعد احلايل لدورة اجلمع.  يوما على األقل٤٥والدول األطراف قبل انعقاد دورة اللجنة مبقدار 

يوليو إلمكان إحالتها إىل مجعية /من الواجب على احملكمة أن تستكمل إعداد الصيغة النهائية للميزانية يف متوز
ويف هذا الصدد، الحظت اللجنة أيضا توصية مراجع احلسابات . الدول األطراف قبل املوعد احملدد بقدر كاف

موعد تقدمي مشروع امليزانية لتوفري الوقت الكايف اخلارجي الذي شجع فيها احملكمة على النظر يف تأجيل 
وأقرت اللجنة أيضا بضرورة تقدمي امليزانية يف الوقت املناسب لتمكني األمانة من . ملراجعتها من الناحية اإلدارية

يف ولذلك طلبت اللجنة من األمانة مؤشرا للتكال. اختاذ اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق بالتحرير والترمجة والطبع
.  يوما تقومييا٢٢اإلضافية اليت قد تتكبدها الختصار فترة إعداد امليزانية وبوجه خاص الستكمال ترمجة الوثيقة يف 

  .                                                                وسي تاح للجنة نتيجة لذلك أن تقدم التوصيات املناسبة يف دورا القادمة

  .  الرابعتوصي اللجنة باملوافقة على االقتراحات املالية الواردة يف الربنامج الرئيسي  -٧٥
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  االستثمار يف مباين احملكمة  )ھ(

  االستثمار يف مباين احملكمة: تقدمي الربنامج الرئيسي اخلامس

 ٢٠٠٦استمعت اللجنة إىل العرض الذي قدمه مسجل احملكمة بشأن امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -٧٦
  . اخلامس، االستثمار يف مباين احملكمةالرئيسيللربنامج 

لغت اللجنة بأن احملكمة تعتزم بناء القاعة الثانية للمحاكمات اليت وافقت عليها مجعية الدول وأب  -٧٧
والحظت اللجنة أن االعتماد الذي تطلبه احملكمة هلذا البناء ال يرتب آثارا مالية جديدة . ٢٠٠٦األطراف يف عام 

 حيث سيلزم نقل )٥٥(افقة اجلمعيةوأبلغت اللجنة بأنه سيلزم مع ذلك احلصول على مو. على الدول األطراف
وسيؤدي فعال تنفيذ عملية . إىل الربنامج الرئيسي اخلامس) قلم احملكمة(االعتماد من الربنامج الرئيسي الثالث 

  .البناء للقاعتني يف نفس الوقت إىل حتقيق وفورات

ة التخطيط اليت تتضمن، يف مجلة أبلغت اللجنة بأن احملكمة ال تزال يف مرحلُ وفيما يتعلق باملباين الدائمة،   -٧٨
أمور، االنتهاء من إعداد املوجز املعماري، وتعيني خيارات التمويل املالئمة وطرائقه ألغراض املباين وموقع املباين 

ويف هذا الصدد، الحظت اللجنة أمهية أن تلتمس احملكمة . الدائمة، وإعداد املسابقة الدولية للتصميم املعماري
 على موافقة مالئمة ومستقلة وحمايدة لالعتماد مرحلة التخطيط ملشروع املباين الدائمة واإلعداد هلا اخلربة الفنية يف

  .جلميع األعمال املتصلة ا، وعلى وجه اخلصوص على اجلوانب ذات الطبيعة التقنية للتصميم واإلنشاء

  مالحظات وتوصيات اللجنة

ا الربنامج يقل كثريا عن املستوى املطلوب يف عام الحظت اللجنة أن مستوى التمويل املطلوب هلذ  -٧٩
وتوصي اللجنة باملوافقة على هذا الربنامج الرئيسي .  وأقرت حباجة احملكمة إىل مشورة خرباء مستقلني٢٠٠٥

   .وعلى نقل االعتماد من الربنامج الرئيس الثالث إىل الربنامج الرئيسي اخلامس

  املباين الدائمة للمحكمة  - دال

 كل من السفري إدموند فيلينشتاين، املدير العام لقوة العمل اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية بوزارة ألقى  -٨٠
، منسق الفريق العامل يف الهاي التابع للمكتب، )الربازيل(خارجية الدولة املضيفة، والسفري غيلربتو فرين سابويا 

ات على التقارير الثالثة املقدمة من احملكمة بناء على وركزت املناقش. ومسجل احملكمة وموظفيه كلمة أمام اللجنة
٦(طلب اللجنة يف دورا الرابعة

٦

  : وتغطي هذه التقارير)

  ؛(ICC-ASP/4/23)مقارنة مالية للخيارات الثالثة لإلسكان   •
  ؛(ICC-ASP/4/25)طرائق  التمويل املستعملة لتشييد مباين املنظمات الدولية األخرى   •
 .(ICC-ASP/4/24) التوظيف التقديرية تكوين مستويات  •

  

                                                   
  .نظر أيضا املرفق السادسا  )٥(
                                                                                                  قررت اللجنة إحالة التقارير الثالثة املذكورة وكذلك التقرير الرابع الذي ع رض عليها يف دورا الرابعة اليت   )٦(

  ICC-ASP/4/CBF.2/6 وICC-ASP/4/CBF.2/5 وICC-ASP/4/CBF.2/4ا الوثائق صدرت أصال بوصفه
  .، على التوايل، إىل اجلمعيةICC-ASP/4/CBF.1/3و
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ويف البداية، أفادت احملكمة بأا لن تلتمس توصيات أو مقررات ائية بشأن املباين الدائمة هذا العام من   -٨١
  :وتلتمس احملكمة يف هذه املرحلة ما يلي. اللجنة أو اجلمعية

  توصيات بشأن خيار من اخليارات الثالثة لإلسكان؛  •
  شأن قضايا التمويل؛تعليقات ب  •
  التوعية بآثار اجلدول الزمين؛  •
 .الدعم لألعمال التحضريية وعمليات التخطيط الالزمة  •

والحظت اللجنة أن احملكمة مل تقدم حىت اآلن ردا موضوعيا على الطلب املقدم يف دورا الرابعة لتوفري   -٨٢
أفادت احملكمة بأا ستوفر هذه املعلومات كجزء من و. مزيد من املعلومات املفصلة بشأن تقديراا من املوظفني

وجيري حاليا إعداد هذا النموذج جبانب اخلطة االستراتيجية اليت . العمل املتعلق بوضع منوذج لقدرات احملكمة
  .ولن يستكمل مشروع اخلطة االستراتيجية قبل العام القادم. ستبني استراتيجية احملكمة لتحقيق أهدافها

                                                                              لك، رأت اللجنة أنه ال ميكن حاليا إحراز تقد م يفوق التقد م املبني يف تقريرها عن أعمال ونظرا لذ  -٨٣
ورأت اللجنة أن خيار ألكسندر كازيرن على األرجح هو اخليار الذي يقدم أقصى قدر من املرونة . دورا الرابعة

 بشأن مستويات التوظيف واخلطة ومع ذلك، وإىل حني استكمال العمل. لتلبية احتياجات مجيع األطراف املعنية
وعلى وجه . االستراتيجية للمحكمة، وموافقة اجلمعية عليهما، لن تتمكن اللجنة من إحراز تقدم بالقدر املطلوب

اخلصوص، سيلزم أن يؤخذ يف االعتبار احتمال أن تعقد احملكمة جلساا يف مكان آخر يف املستقبل، على النحو 
  .  من نظام روما األساسي٣دة  من املا٣الوارد يف الفقرة 

وفيما يتعلق مبسألة متويل املباين الدائمة، الحظت اللجنة أنه ال يوجد تقدم واضح يف موقف الدولة   -٨٤
. املضيفة فيما يتعلق بتكاليف األرض والبناء والصيانة وأنه ال يزال من الواجب متويل هذه اجلوانب بشروط جتارية

وتأمل اللجنة . دمة بشأن أساليب التمويل املعتمدة للمنظمات الدولية األخرى املماثلةونظرت اللجنة يف الورقة املق
وبعد السماح بأي . يف أن يساعد هذا على التقدم يف هذه املسألة للتوصل إىل نتيجة مقبولة جلميع األطراف

بريا سيؤدي إىل تغري عميق يف مساعدة ترى الدولة املضيفة أن بإمكاا أن تقدمها، متثل املباين الدائمة التزاما ك
ونظرا لذلك، ترى اللجنة أنه ينبغي أن تنظر الدول األطراف املعنية األخرى أيضا يف إمكانية . ميزانية احملكمة

  .تغطية بعض تكاليف املباين الدائمة بالتربعات والقروض بدون فوائد

  .دارة والتأمني ونظرت اللجنة أيضا يف الترتيبات اليت سيلزم اختاذها حلسن اإل  -٨٥

وسيكون . وستمثل املباين الدائمة أعظم استثمار منفرد للدول األطراف يف احملكمة يف املستقبل القريب  -٨٦
ولذلك . تصميمها واإلمكانيات املتاحة هلا من عناصر التمكني الرئيسية لتحقيق األهداف االستراتيجية للمحكمة

. ناشئة بصورة فعالة كما سيلزم توفري الضمانات للدول األطرافسيلزم مواجهة التحديات واملخاطر الكبرية ال
  .وتوصي اللجنة بأن تنظر اجلمعية يف إنشاء جلان خرباء معنية باملباين وبالتمويل لتلبية هذه االحتياجات

وأقرت بأن مواصلة تأجيل القرار اخلاص باملباين . واستعرضت اللجنة اجلدول الزمين للمباين الدائمة  -٨٧
ئمة سيؤثر على قدرة احملكمة على إخالء املباين املؤقتة عندما ستنتهي الفترة احملددة الستخدامها بدون مقابل الدا

وعلى الرغم من األمهية اليت يتسم ا هذا اجلانب وأنه يلزم أن يؤخذ يف االعتبار فقد رأت اللجنة . ٢٠١٢يف عام 
  .سن اإلطالع ويف الوقت املناسب طبقا لألصولأنه ال ينبغي أن مينع اجلمعية من اختاذ قرار بعد ح
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  املباين املؤقتة  -هاء

وعالوة على النظر يف تأثري القرار اخلاص باملباين الدائمة على مواصلة استخدام املباين املؤقتة، نظرت   -٨٨
اجة إىل ونظرا لبدء دخول أعمال احملكمة يف املرحلة القضائية فقد زادت احل. اللجنة أيضا يف الوضع الراهن

 موظفا، مبا يف ٥٦٠يبلغ جمموع عدد املوظفني الذين يعملون يف احملكمة يف الوقت احلايل(االستعانة باملباين املؤقتة 
ذلك املوظفني املؤقتني، وموظفي املساعدة املؤقتة العامة، واخلرباء االستشاريني، واملوظفني من فئة اخلدمات العامة 

وعلى . ة إىل كلمات السفري إدموند فلنشتاين ومسؤولني يف احملكمة يف هذا الشأنواستمعت احملكم). والفئة الفنية
الرغم من االنطباع الذي أعطته املشاورات مع الدولة املضيفة بأن املسألة ستحل بتمكني احملكمة من استعمال 

، فقد ٢٠٠٥ة عام بعض األدوار يف اجلناح باء من مبىن اآلرك الذي يعتزم مكتب اليوروجوست إخالؤه قبل اي
ورحبت اللجنة باحلوار الدائم القائم بني احملكمة والدولة املضيفة . أبلغت احملكمة بأن هذا احلل مل يعد قائما حالياۥ

 موظف يف ٦٠٠ و ٥٠٠الذي يؤكد معرفة هذه الدولة بالتخطيط القائم لزيادة عدد املوظفني مبا يتراوح بني 
ورغم ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها للطريق املسدود . ستيعاب هذه الزيادةاية هذا العام وضرورة التخطيط ال

 ّ                                       ذ كرت اللجنة بالتزام الدولة املضيفة السخي ُ و. القائم على ما يبدو حاليا فيما يتعلق باملرحلة القادمة لنمو احملكمة
 بني احملكمة والدولة املضيفة  وبالترتيبات اليت مت االتفاق عليها٢٠١٢بدعم احملكمة مبباين مؤقتة مأمونة حىت عام 

وتأمل اللجنة يف توصل الدولة املضيفة إىل حل بشأن متكني مكتب اليوروجوست من إخالء . لشغل اجلناح باء
  .اجلناح باء طبقا لالتفاق السابق

وحتث اللجنة الدولة املضيفة على بذل قصارى جهودها لتمكني احملكمة من التوسع، حبلول عام   -٨٩
  .لتقديرات املوظفني املقدمة، وفقا ٢٠٠٦

  التقارير األخرى اليت ترتب آثارا يف امليزانية  -واو

  اآلثار الطويلة األجل املترتبة على نظام املعاشات اخلاص بالقضاة يف امليزانية  -١

وافقت مجعية الدول األطراف يف دورا الثالثة على نظام املعاشات التقاعدية لقضاة احملكمة اجلنائية   -٩٠
ومبوجب هذا القرار، قررت اجلمعية عدم ).  من املنطوق٢٥ إىل ٢٢، الفقرات ICC-ASP/3/Res.3(دولية ال

وطلبت اجلمعية إىل اللجنة أن . وسيؤدي هذا إىل آثار مالية بالغة. إسهام القضاة يف متويل نظام املعاشات التقاعدية
اخلاص بالقضاة يف امليزانية وأن تقدم تقريرا يف هذا تنظر يف  اآلثار الطويلة األجل املترتبة على نظام املعاشات 

  .الشأن قبل الدورة الرابعة للجمعية الختاذ الترتيبات املالية املناسبة

وأقرت بأن نظام املعاشات التقاعدية سخي . ونظرت اللجنة يف هذه املسألة يف دورتيها الرابعة واخلامسة  -٩١
ويف انتظار وضع أساس دائم للتمويل، رصدت احملكمة مبلغ . ل األطرافللغاية ويرتب آثارا مالية بالغة على الدو

  . يورو سنويا للوفاء بأي مدفوعات قد تنشأ يف هذا الشأن٧٥ ٠٠٠

٧(ونظرت اللجنة يف التقرير الذي أعدته احملكمة بناء على طلبها  -٩٢
٧

وقررت أن هناك خيارين رئيسيني ) 
  :خلياران كما يليوهذان ا. لتمويل نظام املعاشات التقاعدية

  )اخليار النقدي(الوفاء مبدفوعات املعاشات التقاعدية الناشئة تباعا من امليزانية السنوية   •

                                                   
  التقرير بشأن اآلثار الطويلة األجل املترتبة على نظام املعاشات اخلاص بالقضاة يف امليزانية  )٧(

)ICC-ASP/4/CBF.2/7 .( إىل اجلمعيةوقررت اللجنة إحالة هذا التقرير.  
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تنحية االستحقاقات املتراكمة سنويا، مع وضعها يف صندوق للوفاء مبدفوعات املعاشات   •
 ) خيار املدفوعات التراكمية(التقاعدية عند وجودها 

بني اخليارين هو أن املدفوعات يف اخليار النقدي ستكون منخفضة يف البداية واالختالف الرئيسي   -٩٣
ويتبني من اإلسقاطات اليت أسفرت عنها . ولكنها ستزيد مع تقاعد القضاة واستحقاقهم ملعاشام التقاعدية

تزيد بعد  ولكنها س٢٠٠٨الدراسات اإلكتوارية اليت قامت ا احملكمة أن املدفوعات ستكون منخفضة حىت عام 
 ماليني يورو بقليل سنويا ٤ مث تستوي عند ما يزيد على ٢٠٢٦ مليون يورو يف عام ٢ر٥ذلك بانتظام وتبلغ حنو 

وستبلغ تكلفة خيار املدفوعات التراكمية حنو مليوين يورو سنويا يف البداية مث تستوي عند .  تقريبا٢٠٤٠يف عام 
وسيعين خيار املدفوعات التراكمية أيضا، نتيجة للوفاء . ٢٠٠٨ مليون يورو سنويا يف عام ٢ر٥ما يقرب من 

باملدفوعات من األموال املتراكمة، أنه سيمكن التنبؤ بالتمويل الالزم بوجه أفضل، حيث سيتم الوفاء باملدفوعات 
  .غري املتوقعة من الصندوق

كن باملقارنة بني اخليارين فإن ورأت اللجنة أن كال اخليارين يرتبان آثارا مالية كبرية على امليزانية، ول  -٩٤
وتقدم اللجنة هذه التوصية على أساس أن النهج . النهج التراكمي هو األفضل وهو النهج الذي توصي به اللجنة

التراكمي سيضمن توفري األموال املناسبة للوفاء بالتزامات احملكمة عند نشأا بدال من تأجيلها عدة سنوات، 
وسيؤدي هذا اخليار أيضا إىل جتنب عدم القدرة على . تثريها االشتراكات التقديريةوعلى أساس املشاكل اليت قد 

  .التنبؤ اليت ميكن أن يؤدي إليها نظام التدفقات النقدية

وإذا وافقت اجلمعية على هذه التوصية، سيلزم أيضا النظر فيما إذا كان ينبغي أن يدار الصندوق من   -٩٥
وسيفرض املتعهد اخلارجي رسوما تتراوح . جي للمعاشات التقاعدية بذلكالداخل أم ينبغي تكليف متعهد خار

 يف املائة لالستثمار واإلدارة تبعا للصفقة احملددة، ولكن ستتكبد احملكمة أيضا يف حالة اإلدارة من ١٨ و ١٠بني 
 الداخل تكاليف حيث سيلزم استخدام موظفني متخصصني إلدارة صندوق يعترب صغريا نسبيا للمعاشات

وسيفرض ج اإلدارة من الداخل أيضا أعباء إضافية على الرئيس واملسجل حيث سيتطلب منهما ذلك . التقاعدية
  .اإلشراف على جمال ختصصي يبعد كثريا عن العمل الرئيسي للمحكمة

وإزاء ما سلف ترى اللجنة أن اللجوء إىل متعهد خارجي هو أفضل اخليارات بالنظر إىل الطبيعة   -٩٦
  .ر املميزة اليت سيلزم أن تديرها احملكمةواملخاط

وإذا اعتمدت اجلمعية هذه التوصيات فإا ستثري مسألة االستحقاقات املتراكمة حىت اآلن يف املعاشات   -٩٧
وتوصي اللجنة . ٢٠٠٦التقاعدية منذ تعيني القضاة واليت متت تنحية مبالغ ضئيلة فقط بشأا يف ميزانية عام 

 للوفاء بااللتزامات القائمة واملستقبلة إىل حني ٢٠٠٥ليت مل تستخدم بالكامل من ميزانية عام باستخدام املبالغ ا
وترى اللجنة أن هذا احلل استثنائي وأنه ال ينبغي أن يكون األسلوب . ٢٠٠٧إدراج املبالغ املطلوبة يف ميزانية عام 

  .املعتاد للوفاء بالتزامات احملكمة

ملطلوبة يف امليزانية اإلمجالية ملرتبات اهليئة القضائية من أجل تنفيذ الترتيبات القائمة ونظرا للزيادة العالية ا  -٩٨
للمعاشات التقاعدية للقضاة احلاليني، قد ترغب اجلمعية يف النظر فيما إذا كانت تريد مواصلة النظام احلايل وما 

  .يوفره من مستويات عالية من االستحقاقات للقضاة املقبلني

 اللجنة عدم معاجلة املعاشات التقاعدية للقضاة الذين خدموا يف حماكم أو منظمات دولية والحظت  -٩٩
 قد ترغب اجلمعية ولذلك،. أخرى من قبل والذين يتلقون معاشات تقاعدية منها بينما يعملون كقضاة يف احملكمة
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كمة يف هذا الشأن وأن تنظر أيضا يف يف إعادة النظر يف مسألة القواعد املتعلقة بنظام املعاشات التقاعدية لقضاة احمل
  . ختفيض نسيب للمعاشات التقاعدية اليت تدفعها احملكمة

  النظر يف االقتراح املتعلق بشروط اخلدمة والتعويضات للمدعي العام ونواب املدعي العام  -٢

العام ونواب تقرير عن شروط اخلدمة والتعويض للمدعي "بعد اإلحاطة علما بتقرير احملكمة املعنون   -١٠٠
، اقتنعت احملكمة بأن احلل ICC-ASP/3/Res.3  "(ICC-ASP/4/11) من القرار٢٦املدعي العام عمال بالفقرة 

 غري مالئم وبالتايل األمم املتحدة الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفيالذي يتمثل يف االشتراك يف  
وتطلب اللجنة إىل احملكمة أن تقدم تقريرا . ة خاصة للتأمنيينبغي وضع نظام أكثر اعتداال مع استطالع رأي شرك

  .يف هذا الشأن، وان يتضمن هذا التقرير بعض اخليارات احملددة والتكاليف املتصلة ا يف دورا القادمة

  املساعدة القانونية  -٣

بشأن اإلجراءات                         تقرير مقد م من قلم احملكمة "بشأن  استمعت اللجنة إىل العرض املقدم من احملكمة  -١٠١
وشدد التقرير على آليات . (ICC-ASP/4/CBF.2/3) "الرمسية لتقييم ورقابة نظام املساعدة القانونية للمحكمة

وتشمل هذه اآلليات ترتيبات إعداد الفواتري اليت يتوخاها الدفاع، وقاعدة بيانات مالية . التقييم الداخلية واخلارجية
                                    ّ                      لذي خيص ص آلحاد أفرقة الدفاع، فضال عن حمق ق مايل مقترح للتحقق من حموسبة للتأكد من املبلغ الشهري ا

  .                                                واقعية وصح ة طلبات الذين يد عون العوز وفواتري احملامني

  .وأحاطت اللجنة علما بالتقرير  -١٠٢

  حكمة يف نيويوركمتقرير عن إنشاء مكتب اتصال لل  -٤

ورقة خيار أعدها املكتب بشأن إنشاء "نوان  يف التقرير الذي أعده مكتب اجلمعية بعاللجنةنظرت   -١٠٣
 وأجرت تبادال لآلراء مع مسؤولني باحملكمة بشأن كل من احلاجة  (ICC-ASP/4/6)"مكتب اتصال يف نيويورك

  .إىل مثل هذا املكتب وبشأن بعض الطرائق املمكنة إلنشائه

شاء مثل هذا املكتب سيساعد والحظت أن إن.  أن االقتراح متواضع وميكن قبوله عمومااللجنةورأت   -١٠٤
  .على االستجابة الحتياجات حقيقية للمحكمة وأن التكاليف املتصلة بإنشائه تبدو معقولة

  تقرير عن تأثري الزيادات يف عدد املوظفني على قسم تكنولوجيا املعلومات  -٥

فني على قسم تكنولوجيا تقرير عن تأثري الزيادات يف عدد املوظ" علما بالوثيقة املعنونة اللجنةأحاطت   -١٠٥
   من اجلزء الثاين من الوثائق الرمسية للدورة الثالثة جلمعية الدول األطراف١٨املعلومات عمال بالفقرة 

(ICC-ASP/4/8)."  

  مشروع مدونة قواعد السلوك املهين للمحامني  -٦

 السلوك املهين تقرير املكتب بشأن مشروع مدونة قواعد" علما بالوثيقة املعنونة اللجنةأحاطت   -١٠٦
 ورأت أن تقدمي خدمات األمانة لس التأديب وجملس دعاوى االستئناف التأديبية (ICC-ASP/4/21)" للمحامني

، من مشروع املدونة سريتب آثارا ٤٤ من املادة ١٢، والفقرة ٣٦ من املادة ١٢على النحو املتوخى يف الفقرة 
  .هذا الشأنمالية وطلبت إىل األمانة أن تقدم معلومات يف 
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  تقارير أخرى  -زاي
مشاركة الضحايا وتعويضهم عن  تقرير عن العالقة بني أمانة الصندوق االستئماين للضحايا وقسم  -١

  األضرار التابع للمحكمة

تقرير عن العالقة بني أمانة جملس مديري الصندوق " إىل العرض املقدم من احملكمة بشأن اللجنةاستمعت   -١٠٧
ا وقسم مشاركة الضحايا وتعويضهم التابع لقلم احملكمة ومسؤوليات كل منهما عمال بالفقرة االستئماين للضحاي

وأوضح التقرير االختالف . (ICC-ASP/4/CBF.2/8)"  من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا الثالثة٢٩
وق االستئماين للضحايا وأبرز بني طبيعة مسؤوليات قسم مشاركة الضحايا وتعويضهم ومسؤوليات أمانة الصند

يف نفس الوقت بعض ااالت املشتركة ملسؤوليات القسم وأمانة الصندوق أو جماالت التقارب بينهما اليت 
  .تستوجب التنسيق والتعاون

  . علما بالتقريراللجنةوأحاطت   -١٠٨

  تقرير عن تعديل النظام املايل والقواعد املالية  -٢

تقرير بشأن التغيريات الطارئة على النظام املـايل والقواعد املالية "التقرير املعنون  علما باللجنةأحاطت   -١٠٩
توصي و ICC-ASP/3/Res.4" ،(ICC-ASP/4/7) من القرار ٢نتيجة إلنشاء صندوق الطوارئ عمال بالفقرة 

  .باعتماد التعديالت املقترحة

  مشروع النظام األساسي للصندوق االستئماين للضحايا  -٣

طلبت مجعية الدول األطراف يف دورا الثالثة إىل املكتب أن يواصل النظر يف مشروع النظام األساسي   -١١٠
وعالوة على ذلك، طلبت اجلمعية إىل اللجنة أن . للصندوق االستئماين للضحايا وأن حيدد معايري إلدارة الصندوق

ونظرا لعدم قيام املكتب .)٨٨(ب يف هذا الشأنتستعرض مشروع النظام األساسي للصندوق وأن تقدم تقريرا إىل املكت
بوضع الصيغة النهائية للتقرير الذي سيقدم إىل اجلمعية بشأن مشروع النظام األساسي قبل انعقاد دورا اخلامسة، 
قررت اللجنة أن جتري مشاورات معه من أجل حتديد الكيفية اليت ميكن ا أن تسهم يف االستعراض، وإمكانية القيام 

  .  عن طريق االتصال بصورة غري رمسية فيما بني الدورات بني أعضائها، قبل الدورة الرابعة للجمعيةبذلك

   إجراءات العمل املوحدة لسفر أعضاء اللجنة تقرير عن  -٤

 إجراءات العمل املوحدة لسفر أعضاء جلنة امليزانية  تقرير عن" علما بالوثيقة املعنونة اللجنةأحاطت   -١١١
  ).Corr.1و ICC-ASP/4/17(واملالية 

  )مبا يف ذلك االستراتيجية املتكاملة للعالقات اخلارجية واإلعالم والتوعية(اخلطة االستراتيجية للمحكمة   -٥

تقرير بشأن االستراتيجية املتكاملة للعالقات اخلارجية "  علما بالوثيقتني املعنونتني اللجنةأحاطت   -١١٢
 (ICC-ASP/4/CBF.2/1) " من تقرير اللجنة عن أعمال دورا الرابعة٤٤واإلعالم والتوعية عمال بالفقـرة 

تقرير عن التقدم احملرز يف املشروع اخلاص بوضع خطة : الفريق املعين مبشروع التخطيط االستراتيجي"و
                                                   

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة،   )٨(
، اجلزء الثالث، )ICC-ASP/3/25منشورات احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠- ٦الهاي، 

  .نطوق من امل٨ و ٦، الفقرتان ICC-ASP/3/Res.7القرار 
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ويسترعى . (ICC-ASP/4/CBF.2/2) " من تقرير اللجنة عن أعمال دورا الرابعة٤٢استراتيجية عمال بالفقرة 
  .  أعاله٢٤ظر يف هذا الصدد أيضا إىل الفقرة الن

            مسائل أخرى  -   حاء
 ابل يف احملكمة اجلنائية الدوليةتقرير عن مشروع اخلطوط التوجيهية الختيار وتعيني العاملني بدون مق  -١

تقرير عن مشروع اخلطوط التوجيهية الختيار وتعيني العاملني " علما بالوثيقة املعنونة اللجنةأحاطت   -١١٣
 من ٤٤ من املادة ٤عمال بالفقرة (اليت قامت احملكمة  (ICC-ASP/4/15) "دون مقابل يف احملكمة اجلنائية الدوليةب

بإعدادها بشأن إمكانية استخدام موظفني بدون مقابل وفقا ملبادئ توجيهية تقررها مجعية ) نظام روما األساسي
  .)٩٩(الدول األطراف

                   االجتماعات املقبلة   - ٢

  .٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٦ إىل ٢٤ الفترة من  عقد دورا السادسة يف مدينة الهاي يفاللجنةقررت   -١١٤

                                                   
يونيو / حزيران١٥ة دولية، املعين بإنشاء حمكمة جنائي ؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضنيالوثائق الرمسية مل  )٩(

  ).، الد األولA/CONF.183/13وثيقة األمم ملتحدة رقم ( ١٩٩٨يوليو / متوز١٧ –



ICC-ASP/4/32 

223 

  املرفق األول

  قائمة الوثائق

  وثائق الدورة اخلامسة للجنة امليزانية واملالية

ICC-ASP/4/CBF.2/L.1 جدول األعمال املؤقت  
ICC-ASP/4/CBF.2/L.2 األعمال املؤقتالقائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول   
ICC-ASP/4/CBF.2/1  تقرير بشأن االستراتيجية املتكاملة للعالقات اخلارجية واإلعالم والتوعية عمال

   من تقرير اللجنة عن أعمال دورا الرابعة٤٤بالفقرة 
ICC-ASP/4/CBF.2/2 تقرير عن التقد م احملرز يف املشروع: الفريق املعين مبشروع التخطيط االستراتيجي                              

 من تقرير اللجنة عن أعمال ٤٢اخلاص بوضع خطة استراتيجية عمال بالفقرة 
  دورا الرابعة

ICC-ASP/4/CBF.2/3  تقرير مقد م من قلم احملكمة بشأن اإلجراءات الرمسية لتقييم ورقابة نظام املساعدة                                                                        
  القانونية للمحكمة

ICC-ASP/4/CBF.2/3/Corr.1 ءات الرمسية لتقييم مراقبة نظام احملكمة تقرير من قلم احملكمة بشأن اإلجرا
   تصويب-للمساعدة القانونية 

ICC-ASP/4/CBF.2/4*  مقارنة مالية خليارات -تقرير عن املباين الدائمة املقبلة للمحكمة اجلنائية الدولية 
  اإلسكان

ICC-ASP/4/CBF.2/5*  قرير مؤقت عن  ت-تقرير عن املباين الدائمة املقبلة للمحكمة اجلنائية الدولية
  مستويات التوظيف التقديرية

ICC-ASP/4/CBF.2/6*  طرائق التمويل -تقرير عن املباين الدائمة املقبلة للمحكمة اجلنائية الدولية 
  املستعملة لتشييد مباين املنظمات الدولية األخرى

ICC-ASP/4/CBF.2/7 تقاعدية للقضاةتقرير عن اآلثار املالية يف األجل الطويل لنظام املعاشات ال  
ICC-ASP/4/CBF.2/8  تقرير عن العالقة بني أمانة جملس مديري الصندوق االستئماين للضحايا وقسم

مشاركة وتعويض الضحايا التابع لقلم احملكمة ومسؤوليات كل منهما عمال 
   من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا الثالثة٩٩بالفقرة 

لدورة الرابعة جلمعية الدول األطرافوثائق خمتارة من ا  

ICC-ASP/4/1  ًتقرير مقد م إىل مجعية الدول األطراف عن املباين الدائمة مستقبال                                                         
  خيارات اإلسكان: اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية

ICC-ASP/4/2 ا الرابعةمشروع تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور  
ICC-ASP/4/3 رفق للوثيقة م(داري ملوظفي احملكمة اجلنائية الدولية النظام اإلICC/AI/2005/003(  
ICC-ASP/4/4 تقرير مكتب املراجعة الداخلية  
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ICC-ASP/4/5  للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠٠٦امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   
ICC-ASP/4/6 ورقة خيار أعدها املكتب بشأن إنشاء مكتب ات صال يف نيويو                                                   رك  
ICC-ASP/4/7  تقرير بشأن التغيريات الطارئة على الن ظام املـايل والقواعد املالية نتيجة إلنشاء                                                                         

  ICC-ASP/3/Res.4 من القرار ٢صندوق الطوارئ عمال بالفقرة 
ICC-ASP/4/8  تقرير عن تأثري الزيادة يف عدد املوظفني على قسم تكنولوجيات املعلومات

من اجلزء الثاين من الوثائق الرمسية للدورة الثالثة  ١٨واالتصال عمال بالفقرة 
  جلمعية الدول األطراف

ICC-ASP/4/9  ديسمرب /  كانون األول٣١يناير إىل /  كانون الثاين١البيانات املالية للفترة من
٢٠٠٤  

ICC-ASP/4/10  ىل يناير إ/ كانون الثاين١الصندوق االستئماين للضحايا البيانات البيانية للفترة من
  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١

ICC-ASP/4/11  تقرير عن شروط اخلدمة والتعويض للمدعي العام ونواب املدعي العام  
    ICC-ASP/3/Res.3 من القرار ٢٦عمال بالفقرة 

ICC-ASP/4/12 تقرير عن أنشطة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا ومشاريعه  
  ٢٠٠٥أغسطس / آب١٥ إىل ٢٠٠٤يوليو / متوز١٦

ICC-ASP/4/13  ٢٠٠٤تقرير عن أداء برامج احملكمة اجلنائية الدولية لعام  
ICC-ASP/4/14 تقرير املكتب عن متأخرات الدول األطراف  
ICC-ASP/4/15  تقرير عن مشروع اخلطوط التوجيهية الختيار وتعيني العاملني بدون مقابل يف

  احملكمة اجلنائية الدولية
ICC-ASP/4/17 قرير عن إجراءات العمل النموذجية لسفر أعضاء جلنة امليزانية واملاليةت  
ICC-ASP/4/17/Corr.1  تصويب-تقرير عن إجراءات العمل النموذجية لسفر أعضاء جلنة امليزانية واملالية   
ICC-ASP/4/20  ٢٠٠٥أغسطس / آب٣١تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت  
ICC-ASP/4/21 تقرير املكتب بشأن مشروع مدونة قواعد السلوك املهين للمحامني  

  وثائق خمتارة من الدورة الرابعة للجنة امليزانية واملالية

ICC-ASP/4/CBF.1/2  تقرير عن املبادئ واملعايري اخلاصة بتحديد مفهوم العوز ألغراض تقدمي املساعدة
/  آب١٣ امليزانية واملالية املؤرخ  من تقرير جلنة١١٦   ً         عمال  بالفقرة  (القانونية

  )٢٠٠٤أغسطس 
ICC-ASP/4/CBF.1/3  عرض املشروع:  املقبلة للمحكمة اجلنائية الدوليةاملباين الدائمةتقرير عن 

ICC-ASP/4/CBF.1/8  تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف بشأن اخليارات املتعلقة بضمان توفري دفاع
: ٢ حتديث للمرفق (ICC-ASP/3/CBF.2/3)مناسب عن األشخاص املتهمني 

  تفاصيل املدفوعات يف نظام املساعدة القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية
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ICC-ASP/4/CBF.1/8/Corr.1  تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف بشأن اخليارات املتعلقة بضمان توفري دفاع
: ٢يث للمرفق  حتد(ICC-ASP/3/CBF.2/3)مناسب عن األشخاص املتهمني 

  تفاصيل املدفوعات يف نظام املساعدة القانونية للمحكمة اجلنائية الدولية
ICC-ASP/4/CBF.1/INF.1 مناذج التمويل:                     ً                             املباين الدائمة مستقبال  اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية  

  وثائق خمتارة من الدورة الثالثة جلمعية الدول األطراف

ICC-ASP/3/6 وأمانة مجعية الدول  تصال يف نيويورك للمحكمة اجلنائية الدوليةإنشاء مكتب ا
  ICC-ASP/2/Res.7 من القــرار ١١                 ً           تقريـر مقد م عمـال  بالفقـرة –األطراف 

ICC-ASP/3/12(annex II)  املنتخبنيواملوظفنياقتراح بشأن شروط اخلدمة والتعويضات للقضاة   
ICC-ASP/3/18 ليةتقرير جلنة امليزانية واملا  

  وثائق خمتارة من الدورة الثالثة للجنة امليزانية واملالية

ICC-ASP/3/CBF.2/2  من ٤٩مقدم عمال بالفقرة (مشاركة الضحايا وتعويضهم عن األضرار تقرير عن 
   )٢٠٠٣أغسطس / آب٨تقرير جلنة امليزانية واملالية املؤرخ 

ICC-ASP/3/CBF.2/3  تقرير مقد م جلمعية الدول األطراف                              توفري دفاع  بضمان بشأن اخليارات املتعلقة
تقرير جلنة امليزانية واملالية   من٥٢   ً         عمال  بالفقرة (مناسب عن األشخاص املتهمني 

  )٢٠٠٣أغسطس / آب٨املؤرخ 

  وثائق أخرى

ICC-BD/01-01-04 لوائح احملكمة 
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  توصيات جلنة امليزانية واملاليةاآلثار املترتبة يف امليزانية على تنفيذ 

  مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
  ) التغيريات مبينة باللون الرمادي(

   مجيع الربامج الرئيسية–اموع 
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  )بآالف اليورو(

  اليةمن جلنة امليزانية وامل ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

   بناء على اقتراحالتغيريات 
  البند  جلنة امليزانية واملالية

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
      ٣ ٧٨٥,٣    ٣ ٧٨٥,٣  ٣ ٧٨٥,٣    ٣ ٧٨٥,٣  القضاة

  ١,٦-  ٤٣٨,٨-  ٢٧ ٨٢١,٦  ١٢ ٤٢٥,٥  ١٥ ٣٩٦,١  ٢٨ ٢٦٠,٤  ١٢ ٧٧٤,٤  ١٥ ٤٨٦,٠  موظفو الفئة الفنية
  ٥,٤-  ٨٣٩,٨-  ١٤ ٠,٧٦٤  ٦ ٥,١٠١  ٨ ٥,٦٦٢  ١٥ ٦٠٣,٨  ٦ ٨٢٠,٤  ٨ ٧٨٣,٤  موظفو اخلدمات العامة

  ٢,٩-  ١ ٢٧٨,٦-  ٤٢ ٥٨٥,٦  ١٨ ٥٢٧,٠  ٢٤ ٠٥٨,٦  ٤٣ ٨٦٤,٢  ١٩ ٥٩٤,٨  ٢٤ ٢٦٩,٤  اموع الفرعي، املوظفون
  ٨,٠  ٣٧٥,٧  ٥ ٠٩٠,٢  ٣ ٧٢٥,٨  ١ ٤,٣٦٤  ٤ ٧١٤,٥  ٣ ٣٥٧,١  ١ ٣٥٧,٤  املساعدة املؤقتة العامة

      ٢ ٢٣١,٨    ٢ ٢٣١,٨  ٢ ٢٣١,٨    ٢ ٢٣١,٨  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
      ٣١١,٦  ١٠٩,٥  ٢٠٢,١  ٣١١,٦  ١٠٩,٥  ٢٠٢,١  العمل اإلضايف

      ٢٥٤,٩  ١٤٢,٩  ١١٢,٠  ٢٥٤,٩  ١٤٢,٩  ١١٢,٠  اخلرباء االستشاريون
  ٥,٠  ٣٧٥,٧  ٧ ٨٨٨,٥  ٣ ٩٧٨,٢  ٣ ٩١٠,٣  ٧ ٥١٢,٨  ٣ ٦٠٩,٥  ٣ ٩٠٣,٣  اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ٣,٨-  ١٥٨,٩-  ٤ ٠١٧,٦  ٣ ٣٤٥,٨  ٦٧١,٨  ٤ ١٧٦,٥  ٣ ٣٤٥,٨  ٨٣٠,٧  السفر
      ٤٨,٠    ٤٨,٠  ٤٨,٠    ٤٨,٠  الضيافة

  ٣,٩-  ٣٣٩,٢-  ٨ ٣٣٧,٧  ٤ ٩٤٧,٣  ٣ ٣٩٠,٤  ٨ ٦٧٦,٩  ٥ ٢٨٤,٧  ٣ ٣٩٢,٢  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
  ١١,٥-  ١ ٢٩٦,١-  ١٠ ٣,٠١١  ٤ ٠٠٦٩,  ٥ ٣,٩٤٢  ١١ ٣٠٧,٤  ٤ ٣٦٩,٠  ٦ ٩٣٨,٤  نفقات التشغيل العامة

      ١ ٢٦٧,٣  ٥٠٤,٧  ٧٦٢,٦  ١ ٢٦٧,٣  ٥٠٤,٧  ٧٦٢,٦  اللوازم واملواد
      ١ ٨٢٦,٠  ٧٤٠,٤  ١ ٠٨٥,٦  ١ ٨٢٦,٠  ٧٤٠,٤  ١ ٠٨٥,٦  األثاث واملعدات

  ٦,٦-  ١ ٧٩٤,٢-  ٢٥ ٥٠٧,٩  ١٣ ٦٠٧,٢  ١١ ٩٠٠,٧  ٢٧ ٣٠٢,١  ١٤ ٢٤٤,٦  ١٣ ٠٥٧,٥  اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
   ٣,٣-  ٢ ٦٩٧,١-   ٧٩ ٧٦٧,٣  ٣٦ ١١٢,٤  ٤٣ ٦٥٤,٩  ٨٢ ٤٦٤,٤  ٣٧ ٤٤٨,٩  ٤٥ ٠١٥,٥  جمموع مجيع الربامج الرئيسية

   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  جدول الوظائف

  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  ائفجدول الوظ

   بناء على اقتراحالتغيريات 
  البند  جلنة امليزانية واملالية

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
  ٣,١-  ١٠-  ٣١١  ١٥٨  ١٥٣  ٣٢١  ١٦٥  ١٥٦  موظفو الفئة الفنية

  ٨,٨-  ٣٠-  ٣١٠  ١٤٩  ١٦١  ٣٤٠  ١٧٥  ١٦٥  اخلدمات العامةموظفو 
  ٦,١-   ٤٠-   ٦٢١  ٣٠٧  ٣١٤  ٦٦١  ٣٤٠  ٣٢١  جمموع املوظفني
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  ) التغيريات مبينة باللون الرمادي(

   اهليئة القضائية–الربنامج الرئيسي األول   -١
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  )بآالف اليورو(

  نة امليزانية واملاليةمن جل ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

   بناء على اقتراحالتغيريات 
  البند  جلنة امليزانية واملالية

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
  ٣ ٧٨٥,٣    ٣ ٧٨٥,٣  ٣ ٧٨٥,٣    ٣ ٧٨٥,٣      

      ٢ ٤١٥,٩  ٣٨٣,١  ٢ ٠٣٢,٨  ٢ ٤١٥,٩  ٣٨٣,١  ٢ ٠٣٢,٨  موظفو الفئة الفنية
      ٨٤٣,١  ١٧١,٨  ٦٧١,٣  ٨٤٣,١  ١٧١,٨  ٦٧١,٣  موظفو اخلدمات العامة

      ٣ ٢٥٩,٠  ٥٥٤,٩  ٢ ٧٠٤,١  ٣ ٢٥٩,٠  ٥٥٤,٩  ٢ ٧٠٤,١  اموع الفرعي، املوظفون
      ٨٠,٠    ٨٠,٠  ٨٠,٠    ٨٠,٠  املساعدة املؤقتة العامة

      ٣٥,٠    ٣٥,٠  ٣٥,٠    ٣٥,٠  اخلرباء االستشاريون
      ١١٥,٠    ١١٥,٠  ١١٥,٠    ١١٥,٠  ي، الرتب األخرىاموع الفرع

      ٢٢٦,٤  ١٠١,٤  ١٢٥,٠  ٢٢٦,٤  ١٠١,٤  ١٢٥,٠  السفر
      ١١,٠    ١١,٠  ١١,٠    ١١,٠  الضيافة

      ١٥,٠    ١٥,٠  ١٥,٠    ١٥,٠  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
      ٢٥٢,٤  ١٠١,٤  ١٥١,٠  ٢٥٢,٤  ١٠١,٤  ١٥١,٠  اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
      ٧ ٤١١,٧  ٦٥٦,٣  ٦ ٧٥٥,٤  ٧ ٤١١,٧  ٦٥٦,٣  ٦ ٧٥٥,٤  جمموع، الربنامج الرئيسي األول

 
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية

  جدول الوظائف
  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 

  جدول الوظائف
   بناء على اقتراحالتغيريات 

  البند  يةجلنة امليزانية واملال
  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية

      ٢٧  ٣  ٢٤  ٢٧  ٣  ٢٤  موظفو الفئة الفنية
      ١٥  ٣  ١٢  ١٥  ٣  ١٢  اخلدمات العامةموظفو 

      ٤٢  ٦  ٣٦  ٤٢  ٦  ٣٦  جمموع املوظفني
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  ) التغيريات مبينة باللون الرمادي(

  هيئة الرئاسة  – ١١٠٠الربنامج   ١-١
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  )بآالف اليورو(

  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

   بناء على اقتراحالتغيريات 
  البند  جلنة امليزانية واملالية

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  لة باحلاالتاملتص  األساسية
      ٦٢٩,٢    ٦٢٩,٢  ٦٢٩,٢    ٦٢٩,٢  القضاة

      ٥٨٢,٦    ٥٨٢,٦  ٥٨٢,٦    ٥٨٢,٦  موظفو الفئة الفنية
      ٢١٣,٢    ٢١٣,٢  ٢١٣,٢    ٢١٣,٢  موظفو اخلدمات العامة

      ٧٩٥,٨    ٧٩٥,٨  ٧٩٥,٨    ٧٩٥,٨  اموع الفرعي، املوظفون
      ٣٠,٠    ٣٠,٠  ٣٠,٠    ٣٠,٠  اعدة املؤقتة العامةاملس

      ٣٥,٠    ٣٥,٠  ٣٥,٠    ٣٥,٠  اخلرباء االستشاريون
      ٦٥,٠    ٦٥,٠  ٦٥,٠    ٦٥,٠  اموع الفرعي، الرتب األخرى

      ٧٠,٠    ٧٠,٠  ٧٠,٠    ٧٠,٠  السفر
      ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  الضيافة

      ٨٠,٠    ٨٠,٠  ٨٠,٠    ٨٠,٠  اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
      ١ ٥٧٠,٠    ١ ٥٧٠,٠  ١ ٥٧٠,٠    ١ ٥٧٠,٠  جمموع الربنامج

 
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية

  جدول الوظائف
  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 

  جدول الوظائف
   بناء على اقتراحالتغيريات 

  البند  جلنة امليزانية واملالية
  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية

      ٦    ٦  ٦    ٦  موظفو الفئة الفنية
      ٤    ٤  ٤    ٤  اخلدمات العامةموظفو 

      ١٠    ١٠  ١٠    ١٠  جمموع املوظفني
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  ) ديالتغيريات مبينة باللون الرما(

   الدوائر – ١٢٠٠الربنامج   -٢-١
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  )بآالف اليورو(

  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

   بناء على اقتراحالتغيريات 
  البند  جلنة امليزانية واملالية

  ٪  املبلغ  اموع  تصلة باحلاالتامل  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
      ٣ ١٥٦,١    ٣ ١٥٦,١  ٣ ١٥٦,١    ٣ ١٥٦,١  القضاة

      ١ ٨٣٣,٣  ٣٨٣,١  ١ ٤٥٠,٢  ١ ٨٣٣,٣  ٣٨٣,١  ١ ٤٥٠,٢  موظفو الفئة الفنية
      ٦٢٩,٩  ١٧١,٨  ٤٥٨,١  ٦٢٩,٩  ١٧١,٨  ٤٥٨,١  موظفو اخلدمات العامة

      ٢ ٤٦٣,٢  ٥٥٤,٩  ١ ٩٠٨,٣  ٢ ٤٦٣,٢  ٥٥٤,٩  ١ ٩٠٨,٣  اموع الفرعي، املوظفون
      ٥٠,٠    ٥٠,٠  ٥٠,٠    ٥٠,٠  املساعدة املؤقتة العامة

      ٥٠,٠    ٥٠,٠  ٥٠,٠    ٥٠,٠  اموع الفرعي، الرتب األخرى
      ١٥٦,٤  ١٠١,٤  ٥٥,٠  ١٥٦,٤  ١٠١,٤  ٥٥,٠  السفر

      ١,٠    ١,٠  ١,٠    ١,٠  الضيافة
      ١٥,٠    ١٥,٠  ١٥,٠    ١٥,٠  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

١٧٢,٤  ١٠١,٤  ٧١,٠  ١٧٢,٤  ١٠١,٤  ٧١,٠  موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفنيا      
      ٥ ٨٤١,٧  ٦٥٦,٣  ٥ ١٨٥,٤  ٥ ٨٤١,٧  ٦٥٦,٣  ٥ ١٨٥,٤  جمموع الربنامج

 
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية

  جدول الوظائف
  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 

  ظائفجدول الو
   بناء على اقتراحالتغيريات 

  البند  جلنة امليزانية واملالية
  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية

      ٢١  ٣  ١٨  ٢١  ٣  ١٨  موظفو الفئة الفنية
      ١١  ٣  ٨  ١١  ٣  ٨  اخلدمات العامةموظفو 

      ٣٢  ٦  ٢٦  ٣٢  ٦  ٢٦  جمموع املوظفني
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  ) التغيريات مبينة باللون الرمادي(

   مكتب املدعي العام – الربنامج الرئيسي الثاين   -٢
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  )بآالف اليورو(

  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

   بناء على اقتراحلتغيريات ا
  البند  جلنة امليزانية واملالية

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
  ١,٣-  ١٤٩,٥-  ١١ ٣١٥,٧  ٧ ٧٨٩,٣  ٣ ٥٢٦,٤  ١١ ٤٦٥,٢  ٧ ٩٣٨,٨  ٣ ٥٢٦,٤  موظفو الفئة الفنية

  ٥,٧-  ١٨١,٢-  ٣ ٠١٢,٨  ٢ ٠٧٩,٤  ٩٣٣,٤  ٣ ١٩٤,٠  ٢ ٢٦٠,٦  ٩٣٣,٤  موظفو اخلدمات العامة
  ٢,٣-  ٣٣٠,٧-  ١٤ ٣٢٨,٥  ٩ ٨٦٨,٧  ٤ ٤٥٩,٨  ١٤ ٦٥٩,٢  ١٠ ١٩٩,٤  ٤ ٤٥٩,٨  اموع الفرعي، املوظفون

  ١,٣  ٤٢,٤  ٣ ٢٠١,٤  ٢ ٩٦٦,٤  ٢٣٥,٠  ٣ ١٥٩,٠  ٢ ٩٢٤,٠  ٢٣٥,٠  املساعدة املؤقتة العامة
      ٧٧,٩  ٧٧,٩  صفر  ٧٧,٩  ٧٧,٩  صفر  اخلرباء االستشاريون

١,٣  ٤٢,٤  ٣ ٢٧٩,٣  ٣ ٠٤٤,٣  ٢٣٥,٠  ٣ ٢٣٦,٩  ٣ ٠٠١,٩  ٢٣٥,٠  موع الفرعي، الرتب األخرىا  
  ٢,١-  ٥٠,٠-  ٢ ٣٣٨,٧  ٢ ١٨٦,٧  ١٥٢,٠  ٢ ٣٨٨,٧  ٢ ١٨٦,٧  ٢٠٢,٠  السفر

      ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  الضيافة
      ٣٢١,٢  ٢٦٢,٥  ٥٨,٧  ٣٢١,٢  ٢٦٢,٥  ٥٨,٧  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

      ٥٨,٤  ٥٨,٤  صفر  ٥٨,٤  ٥٨,٤  صفر  غيل العامةنفقات التش
      ١٥٦,٢  ١١٨,٢  ٣٨,٠  ١٥٦,٢  ١١٨,٢  ٣٨,٠  اللوازم واملواد

      ٣٨٤,٠  ٢٦٤,١  ١١٩,٩  ٣٨٤,٠  ٢٦٤,١  ١١٩,٩  األثاث واملعدات
  ١,٥-  ٥٠,٠-  ٣ ٢٦٨,٥  ٢ ٨٨٩,٩  ٣٧٨,٦  ٣ ٣١٨,٥  ٢ ٨٨٩,٩  ٤٢٨,٦  اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

  ١,٦-  ٣٣٨,٣-   ٢٠ ٨٧٦,٣  ١٥ ٨٠٢,٩  ٥ ٠٧٣,٤  ٢١ ٢١٤,٦  ١٦ ٠٩١,٢  ٥ ١٢٣,٤  الربنامج الرئيسي الثاينع جممو
 

   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  جدول الوظائف

  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  جدول الوظائف

   بناء على اقتراحالتغيريات 
  البند  اليةجلنة امليزانية وامل

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
  ٢,٢-  ٣-  ١٣١  ١٠٠  ٣١  ١٣٤  ١٠٣  ٣١  موظفو الفئة الفنية

  ٨,٨-  ٦-  ٦٢  ٤٥  ١٧  ٦٨  ٥١  ١٧  اخلدمات العامةموظفو 
  ٤,٥-   ٩-   ١٩٣  ١٤٥  ٤٨  ٢٠٢  ١٥٤  ٤٨  جمموع املوظفني
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   بتوصيات جلنة امليزانية واملاليةمقارنة للميزانية املقترحة
  ) التغيريات مبينة باللون الرمادي(

   املدعي العام – ٢١٠٠الربنامج   ١-٢
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  )بآالف اليورو(

  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

   بناء على اقتراحالتغيريات 
  البند  مليزانية واملاليةجلنة ا

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
      ٢ ٠٩٥,٢  ١٦١,١  ١ ٩٣٤,١  ٢ ٠٩٥,٢  ١٦١,١  ١ ٩٣٤,١  موظفو الفئة الفنية

      ١ ١٦٨,٢  ٥٦٠,٦  ٦٠٧,٦  ١ ١٦٨,٢  ٥٦٠,٦  ٦٠٧,٦  موظفو اخلدمات العامة
      ٣ ٢٦٣,٤  ٧٢١,٧  ٢ ٥٤١,٧  ٣ ٢٦٣,٤  ٧٢١,٧  ٢ ٥٤١,٧  اموع الفرعي، املوظفون

      ٢ ٦٥٣,٠  ٢ ٤١٨,٠  ٢٣٥,٠  ٢ ٦٥٣,٠  ٢ ٤١٨,٠  ٢٣٥,٠  املساعدة املؤقتة العامة
      ٧٧,٩  ٧٧,٩  صفر  ٧٧,٩  ٧٧,٩  صفر  اخلرباء االستشاريون

      ٢ ٧٣٠,٩  ٢ ٤٩٥,٩  ٢٣٥,٠  ٢ ٧٣٠,٩  ٢ ٤٩٥,٩  ٢٣٥,٠  اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ١,٨-    ٨,٩-  ٤٨٨,٢  ٤٠٩,٠  ٧٩,٢  ٤٩٧,١  ٤٠٩,٠  ٨٨,١  السفر

      ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  الضيافة
      ٣٢١,٢  ٢٦٢,٥  ٥٨,٧  ٣٢١,٢  ٢٦٢,٥  ٥٨,٧  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

      ٤٠,٠  ٤٠,٠    ٤٠,٠  ٤٠,٠    نفقات التشغيل العامة
      ٦٦,٠  ٢٨,٠  ٣٨,٠  ٦٦,٠  ٢٨,٠  ٣٨,٠  اللوازم واملواد

      ٣٧٤,٠  ٢٥٤,١  ١١٩,٩  ٣٧٤,٠  ٢٥٤,١  ١١٩,٩  األثاث واملعدات
  ٠,٧-    ٨,٩-  ١ ٢٩٩,٤  ٩٩٣,٦  ٣٠٥,٨  ١ ٣٠٨,٣  ٩٩٣,٦  ٣١٤,٧  اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

  ٠,١-     ٨,٩-   ٧ ٢٩٣,٧  ٤ ٢١١,٢  ٣ ٠٨٥,٥  ٧ ٣٠٢,٦  ٤ ٢١١,٢  ٣ ٠٩١,٤  الربنامج جمموع 
 

   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  ظائفجدول الو

  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  جدول الوظائف

   بناء على اقتراحالتغيريات 
  البند  جلنة امليزانية واملالية

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
      ٢٢  ٣  ١٩  ٢٢  ٣  ١٩  موظفو الفئة الفنية

      ٢٤  ١٣  ١١  ٢٤  ١٣  ١١   العامةاخلدماتموظفو 
      ٤٦  ١٦  ٣٠  ٤٦  ١٦  ٣٠  جمموع املوظفني
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  ) التغيريات مبينة باللون الرمادي(

  شعبة االختصاص والتكامل والتعاون  – ٢٢٠٠الربنامج   ٢-٢
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  )ليوروبآالف ا(

  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

   بناء على اقتراحالتغيريات 
  البند  جلنة امليزانية واملالية

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
  ٣,٥-  ٤٢,٤-  ١ ١٨٤,٥  ٩,٦٤٨  ٦٨٥,٩  ١ ٢٢٦,٩  ٥٤١,٠  ٦٨٥,٩  موظفو الفئة الفنية

      ١٠٨,٦    ١٠٨,٦  ١٠٨,٦    ١٠٨,٦  موظفو اخلدمات العامة
  ٣,٢-  ٤٢,٤-  ١ ٢٩٣,١  ٤٩٨,٦  ٧٩٤,٥  ١ ٣٣٥,٥  ٥٤١,٠  ٧٩٤,٥  اموع الفرعي، املوظفون

  ٢٥,١  ٤٢,٤  ٢١١,٤  ٢١١,٤    ١٦٩,٠  ١٦٩,٠    املساعدة املؤقتة العامة
  ٢٥,١  ٤٢,٤  ٢١١,٤  ٢١١,٤    ١٦٩,٠  ١٦٩,٠    اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ٤,٩-  ١٦,٣-  ٣١٥,٨  ٢٨٦,٦  ٢٩,٢  ٣٣٢,١  ٢٨٦,٦  ٤٥,٥  السفر
  ٤,٩-  ١٦,٣-  ٣١٥,٨  ٢٨٦,٦  ٢٩,٢  ٣٣٢,١  ٢٨٦,٦  ٤٥,٥  اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

  ٠,٩-   ١٦,٣-   ١ ٨٢٠,٣  ٩٩٦,٦  ٨٢٣,٧  ١ ٨٣٦,٦  ٩٩٦,٦  ٨٤٠,٠  الربنامج جمموع 
 

   ٢٠٠٦ لعام رحةاملقت امليزانية
  جدول الوظائف

  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  جدول الوظائف

   بناء على اقتراحالتغيريات 
  البند  جلنة امليزانية واملالية

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
  ٧,٧-  ١-  ١٢  ٦  ٦  ١٣  ٧  ٦  موظفو الفئة الفنية

      ٢    ٢  ٢    ٢  اخلدمات العامةموظفو 
  ٦,٧-   ١-   ١٤  ٦  ٨  ١٥  ٧  ٨  جمموع املوظفني
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  مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
  ) التغيريات مبينة باللون الرمادي(

   شعبة التحقيقات– ٢٣٠٠الربنامج   ٣-٢
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  )ف اليوروبآال(

  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

   بناء على اقتراحالتغيريات 
  البند  جلنة امليزانية واملالية

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
      ٥ ٨٠٧,٠  ٥ ٣٤٧,٠  ٤٦٠,٠  ٥ ٨٠٧,٠  ٥ ٣٤٧,٠  ٤٦٠,٠  موظفو الفئة الفنية

  ٤,١  ٦٠,٤-  ١ ٣٩٨,٦  ١ ٢٩٠,٠  ١٠٨,٦  ١ ٤٥٩,٠  ١ ٣٥٠,٤  ١٠٨,٦  موظفو اخلدمات العامة
  ٠,٨  ٦٠,٤-  ٧ ٢٠٥,٦  ٦ ٦٣٧,٠  ٥٦٨,٦  ٧ ٢٦٦,٠  ٦ ٦٩٧,٤  ٥٨٦,٦  اموع الفرعي، املوظفون

      ١٤٥,٠  ١٤٥,٠    ١٤٥,٠  ١٤٥,٠    املساعدة املؤقتة العامة
      ١٤٥,٠  ١٤٥,٠    ١٤٥,٠  ١٤٥,٠    خرىاموع الفرعي، الرتب األ

  ١,١  ١٥,٠-  ١ ٣٢٠,٥  ١ ٣١١,٥  ٩,٠  ١ ٣٣٥,٥  ١ ٣١١,٥  ٢٤,٠  السفر
      ١٨,٤  ١٨,٤    ١٨,٤  ١٨,٤    نفقات التشغيل العامة

      ٩٠,٢  ٩٠,٢    ٩٠,٤  ٩٠,٢    اللوازم واملواد
      ١٠,٠  ١٠,٠    ٩٠,٢  ١٠,٠    األثاث واملعدات

  ١,٠  ١٥,٠-  ١ ٤٣٩,١  ١ ٤٣٠,١  ٩,٠  ١٠,٠  ١ ٤٣٠,١  ٢٤,٠  املوظفنياموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب
  ٠,٩  ٧٥,٤-   ٨ ٧٨٩,٧  ٨ ٢١٢,١  ٥٧٧,٦  ٨ ٨٦٥,١  ٨ ٢٧٢,٥  ٥٩٢,٦  الربنامج جمموع 

 
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية

  جدول الوظائف
  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 

  جدول الوظائف
   بناء على اقتراحت التغيريا

  البند  جلنة امليزانية واملالية
  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية

      ٧٤  ٧١  ٣  ٧٤  ٧١  ٣  موظفو الفئة الفنية
  ٦,٧-  ٢-  ٢٨  ٢٦  ٢  ٣٠  ٢٨  ٢  اخلدمات العامةموظفو 

  ١,٩-   ٢-   ١٠٢  ٩٧  ٥  ١٠٤  ٩٩  ٥  جمموع املوظفني
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  ) التغيريات مبينة باللون الرمادي(

  االدعاءشعبة   – ٢٤٠٠الربنامج   ٤-٢
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  )بآالف اليورو(

  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

   ء على اقتراحبناالتغيريات 
  البند  جلنة امليزانية واملالية

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
  ٤,٦-  ١٠٧,١-  ٢ ٢٢٩,٠  ١ ٧٨٢,٦  ٤٤٦,٤  ٢ ٣٣٦,١  ١ ٨٨٩,٧  ٤٤٦,٤  موظفو الفئة الفنية

  ٢٦,٤-  ١٢٠,٨-  ٣٣٧,٤  ٢٢٨,٨  ١٠٨,٦  ٤٥٨,٢  ٣٤٩,٦  ١٠٨,٦  موظفو اخلدمات العامة
  ٨,٢-  ٢٢٧,٩-  ٢ ٥٦٦,٤  ٢ ٠١١,٤  ٥٥٥,٠  ٢ ٧٩٤,٣  ٢ ٢٣٩,٣  ٥٥٥,٠  اموع الفرعي، املوظفون

      ١٩٢,٠  ١٩٢,٠    ١٩٢,٠  ١٩٢,٠    املساعدة املؤقتة العامة
      ١٩٢,٠  ١٩٢,٠    ١٩٢,٠  ١٩٢,٠    اموع الفرعي، الرتب األخرى

  ٤,٤-  ٩,٨-  ٢١٤,٢  ١٧٩,٦  ٣٤,٦  ٢٢٤,٠  ١٧٩,٦  ٤٤,٤  السفر
٤,٤-  ٩,٨-  ٢١٤,٢  ١٧٩,٦  ٣٤,٦  ٢٢٤,٠  ١٧٩,٦  ٤٤,٤  موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفنيا  

  ٧,٤-   ٢٣٧,٧-   ٢ ٩٧٢,٦  ٢ ٣٨٣,٠  ٥٨٩,٦  ٣ ٢١٠,٣  ٢ ٦١٠,٩  ٥٩٩,٤  الربنامج جمموع 
 

   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  جدول الوظائف

  ة واملاليةمن جلنة امليزاني ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  جدول الوظائف

   بناء على اقتراحالتغيريات 
  البند  جلنة امليزانية واملالية

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
  ٨,٠-  ٢-  ٢٣  ٢٠  ٣  ٢٥  ٢٢  ٣  موظفو الفئة الفنية

  ٣٣,٣-  ٤-  ٨  ٦  ٢  ١٢  ١٠  ٢  اخلدمات العامةموظفو 
  ١٦,٢-   ٦-   ٣١  ٢٦  ٥  ٣٧  ٣٢  ٥  نيجمموع املوظف
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  مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
  ) التغيريات مبينة باللون الرمادي(

    قلم احملكمة–الربنامج الرئيسي الثالث   -٣
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  )بآالف اليورو(

  يزانية واملاليةمن جلنة امل ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

   بناء على اقتراحالتغيريات 
  البند  جلنة امليزانية واملالية

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
  ٢,١-  ٢٨٩,٣-  ١٣ ٧٠٠,١  ٤ ٢٥٣,١  ٩ ٤٤٧,٠  ١٣ ٩٨٩,٤  ٤ ٤٥٢,٥  ٩ ٥٣٦,٩  موظفو الفئة الفنية

  ٥,٨-  ٦٥٨,٦  ١٠ ٦٥٨,٩  ٣ ٨٥٠,٣  ٦ ٨٠٨,٦  ١١ ٣١٧,٥  ٤ ٣٨٨,٠  ٦ ٩٢٩,٥  ت العامةموظفو اخلدما
  ٣,٧-  ٩٤٧,٩-  ٢٤ ٣٥٩,٠  ٨ ١٠٣,٤  ١٦ ٢٥٥,٦  ٢٥ ٣٠٦,٩  ٨ ٨٤٠,٥  ١٦ ٤٦٦,٤  اموع الفرعي، املوظفون

  ٢٤,٨  ٣٣٣,٣  ١ ٦٧٦,٤  ٧٥٩,٤  ٩١٧,٠  ١ ٣٤٣,١  ٤٣٣,١  ٩١٠,٠  املساعدة املؤقتة العامة
      ٣١٢,٥    ٣١٢,٥  ٣١٢,٥    ٣١٢,٥  الجتماعاتاملساعدة املؤقتة  ل

      ٢٦٩,٦  ١٠٩,٥  ١٦٠,١  ٢٦٩,٦  ١٠٩,٥  ١٦٠,١  العمل اإلضايف
      ١٤٢,٠  ٦٥,٠  ٧٧,٠  ١٤٢,٠  ٦٥,٠  ٧٧,٠  اخلرباء االستشاريون

  ١٦,١  ٣٣٣,٣  ٢ ٤٠٠,٥  ٩٣٣,٩  ١ ٤٦٦,٦  ٢ ٠٦٧,٢  ٦٠٧,٦  ١ ٤٥٩,٦  اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ٧,٧-  ١٠٨,٨-  ١ ٣١٢,١  ١ ٠٥٧,٧  ٢٥٤,٤  ١ ٤٢٠,٩  ١ ٠٥٧,٧  ٣٦٣,٢  السفر

      ١٧,٠    ١٧,٠  ١٧,٠    ١٧,٠  الضيافة
  ٤,٧-  ٣٣٩,٢-  ٦ ٩٥٠,٣  ٤ ٦٨٤,٨  ٢ ٢٦٥,٥  ٧ ٢٨٩,٥  ٥ ٠٢٢,٢  ٢ ٢٦٧,٣  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

  ١٢,٣-  ١ ٢٩٦,١-  ٩ ٢١٢,٢  ٤ ٠١٠,٦  ٥ ٢٠١,٦  ١٠ ٥٠٨,٣  ٤ ٣١٠,٦  ٦ ١٩٧,٧  نفقات التشغيل العامة
      ١ ٠٦٨,٣  ٣٨٦,٥  ٦٨١,٨  ١ ٠٦٨,٣  ٣٨٦,٥  ٦٨١,٨  لوازم واملوادال

      ١ ٢٢٨,٦  ٤٧٦,٣  ٧٥٢,٣  ١ ٢٢٨,٦  ٤٧٦,٣  ٧٥٢,٣  األثاث واملعدات
  ٨,١-  ١ ٧٤٤,٢-  ١٩ ٧٨٨,٤  ١٠ ٦١٥,٩  ٩ ١٧٢,٦  ٢١ ٥٣٢,٦  ١١ ٢٥٣,٣  ١٠ ٢٧٩,٣  اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

  ٤,٨-   ٢ ٣٥٨,٧-   ٤٦ ٥٤٨,٠  ١٩ ٦٥٣,٢  ٢٦ ٨٩٤,٨  ٤٨ ٩٠٦,٧  ٢٠ ٧٠١,٤  ٢٨ ٢٠٥,٣  الث الربنامج الرئيسي الثجمموع 
 

   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  جدول الوظائف

  ية واملاليةنمن جلنة امليزا ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  جدول الوظائف

   بناء على اقتراحالتغيريات 
  البند  جلنة امليزانية واملالية

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  ملتصلة باحلاالتا  األساسية
  ٤,٥-  ٧-  ١٥٠  ٥٥  ٩٥  ١٥٧  ٥٩  ٩٨  موظفو الفئة الفنية

  ٩,٥-  ٢٤-  ٢٢٩  ١٠١  ١٢٨  ٢٥٣  ١٢١  ١٣٢  اخلدمات العامةموظفو 
  ٧,٦-   ٣١-   ٣٧٩  ١٥٦  ٢٢٣  ٤١٠  ١٨٠  ٢٣٠  جمموع املوظفني
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  ) التغيريات مبينة باللون الرمادي(

                مكتب املسج ل– ٣١٠٠الربنامج   ١-٣
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  )بآالف اليورو(

  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

   بناء على اقتراحالتغيريات 
  البند  املاليةجلنة امليزانية و

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
  ٤,٢-  ٨٤,٨-  ١ ٩٢٢,١  ٤٧,٦  ١ ٨٧٤,٥  ٢ ٠٠٦,٩  ٤٧,٦  ١ ٩٥٩,٣  موظفو الفئة الفنية

  ٦,٨-  ٢٤١,٦-  ٣ ٣٠٤,٩  ٩٦٨,٧  ٢ ٣٣٦,٢  ٣ ٥٤٦,٥  ١ ١٨٠,١  ٢ ٣٦٦,٤  موظفو اخلدمات العامة
  ٥,٩-  ٣٢٦,٤-  ٥ ٢٢٧,٠  ١ ٠١٦,٣  ٤ ٢١٠,٧  ٥ ٥٥٣,٤  ١ ٢٢٧,٧  ٤ ٣٢٥,٧   املوظفوناموع الفرعي،

  ٣٢,١  ٢٥٣,٨  ١ ٠٤٣,٨  ٢٤١,٤  ٨٠٢,٤  ٧٩٠,٠  ٣٠,٠  ٧٦٠,٠  املساعدة املؤقتة العامة
      ١٦٧,٩  ٤٣,٥  ١٢٤,٤  ١٦٧,٩  ٤٣,٥  ١٢٤,٤  العمل اإلضايف

  ٢٦,٥  ٢٥٣,٨  ١ ٢١١,٧  ٢٨٤,٩  ٩٢٦,٨  ٩٥٧,٩  ٧٣,٥  ٨٨٤,٤  اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ٦,٨-  ٢٢,٨-  ٣١١,١  ٢٥٧,٤  ٥٣,٧  ٣٣٣,٩  ٢٥٧,٤  ٧٦,٥  السفر

      ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  الضيافة
      ٢٩٤,٠  ١٠٥,٥  ١٨٨,٥  ٢٩٤,٠  ١٠٥,٥  ١٨٨,٥  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

      ١٥٢,٠  ٣٠,٠  ١٢٢,٠  ١٥٢,٠  ٣٠,٠  ١٢٢,٠  نفقات التشغيل العامة
      ٢٠٣,٣  ٨٤,١  ١١٩,٢  ٢٠٣,٣  ٨٤,١  ١١٩,٢  اللوازم واملواد

      ٢٠٥,١  ١٠٧,١  ٩٨,٠  ٢٠٥,١  ١٠٧,١  ٩٨,٠  األثاث واملعدات
  ١,٩-  ٢٢,٨-  ١ ١٧٥,٥  ٥٨٤,١  ٥٩١,٤  ١ ١٩٨,٣  ٥٨٤,١  ٦١٤,٢  اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

  ١,٢-   ٩٥,٤-   ٧ ٦١٤,٢  ١ ٨٨٥,٣  ٥ ٧٢٨,٩  ٧ ٧٠٩,٦  ١ ٨٨٥,٣  ٥ ٨٢٤,٣  الربنامج جمموع 
 

   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  جدول الوظائف

  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  جدول الوظائف

   بناء على اقتراحالتغيريات 
  البند  جلنة امليزانية واملالية

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
  ١٠,٠-  ٢-  ١٨  ١  ١٧  ٢٠  ١  ١٩  و الفئة الفنيةموظف

  ١١,٦-  ٨-  ٦١  ١٨  ٤٣  ٦٩  ٢٥  ٤٤  اخلدمات العامةموظفو 
  ١١,٢-   ١٠-   ٧٩  ١٩  ٦٠  ٨٩  ٢٦  ٦٣  جمموع املوظفني
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  مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
  ) التغيريات مبينة باللون الرمادي(

  دمات اإلدارية املشتركة   شعبة اخل– ٣٢٠٠الربنامج   ٢-٣
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  )بآالف اليورو(

  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

   بناء على اقتراحالتغيريات 
  البند  جلنة امليزانية واملالية

  ٪  املبلغ  اموع  التاملتصلة باحلا  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
  ١,١-  ٤٢,٤-  ٣ ٧٠١,٠  ٦٩١,٢  ٣ ٠٠٩,٨  ٣ ٧٤٣,٤  ٦٩١,٢  ٣ ٠٥٢,٢  موظفو الفئة الفنية

  ٦,٣-  ٢٧١,٨-  ٤ ٠٥٤,٦  ٦٦٠,٣  ٣ ٣٩٤,٣  ٤ ٣٢٦,٤  ٨١١,٣  ٣ ٥١٥,١  موظفو اخلدمات العامة
  ٣,٩-  ٣١٤,٢-  ٧ ٧٥٥,٦  ١ ٣٥١,٥  ٦ ٤٠٤,١  ٨ ٠٦٩,٨  ١ ٥٠٢,٥  ٦ ٥٦٧,٣  اموع الفرعي، املوظفون

  ١٠٠,٠-  ١٥٠,٠-  ٠,٠    ٥,٥  ١٥٠,٠    ١٥٠,٠  املساعدة املؤقتة العامة
      ٣٢,٥    ٣٢,٥  ٣٢,٥    ٣٢,٥  املساعدة املؤقتة لالجتماعات

      ٧١,٧  ٣٦,٠  ٣٥,٧  ٧١,٧  ٣٦,٠  ٣٥,٧  العمل اإلضايف
      ٨٥,٠  ٣٥,٠  ٥٠,٠  ٨٥,٠  ٣٥,٠  ٥٠,٠  اخلرباء االستشاريون

  ٤٤,٢-  ١٥٠,٠-  ١٨٩,٢  ٧١,٠  ١١٨,٢  ٣٣٩,٢  ٧١,٠  ٢٦٨,٢  اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ١٩,٤-  ٣٠,٨-  ١٢٧,٨  ٥٦,٠  ٧١,٨  ١٥٨,٥  ٥٦,٠  ١٠٢,٥  السفر

      ١ ٨٥٦,٤  ٢٩٢,٠  ١ ٥٦٤,٤  ١ ٨٥٦,٤  ٢٩٢,٠  ١ ٥٦٤,٤  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
  ٨,٩-  ٦٠٠,٠-  ٦ ١٧٣,٢  ٢ ١٥١,١  ٤ ٠٢٢,١  ٦ ٧٧٣,٢  ٢ ٤٥١,١  ٤ ٣٢٢,١  نفقات التشغيل العامة

      ٥١٢,٦  ٢٠٢,٦  ٣١٠,٠  ٥١٢,٦  ٢٠٢,٦  ٣١٠,٠  اللوازم واملواد
      ٨٥٦,٧  ٣٣٦,٠  ٥٢٠,٧  ٨٥٦,٧  ٣٣٦,٠  ٥٢٠,٧  األثاث واملعدات

  ٦,٢-  ٦٣٠,٨-  ٩ ٥٢٦,٧  ٣ ٠٣٧,٧  ٦ ٤٨٩,٠  ١٠ ١٥٧,٤  ٣ ٣٣٧,٧  ٦ ٨١٩,٧  اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
  ٥,٩-   ١ ٠٩٥,٠-   ١٧ ٤٧١,٥  ٤ ٤٦٠,٢  ١٣ ٠١١,٣  ١٨ ٥٦٦,٤  ٤ ٩١١,٢  ١٣ ٦٥٥,٢  الربنامج جمموع 

 
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية

  جدول الوظائف
  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 

  جدول الوظائف
   بناء على اقتراحالتغيريات 

  البند  جلنة امليزانية واملالية
  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  سيةاألسا  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية

  ٢,٥-  ١-  ٣٩  ٨  ٣١  ٤٠  ٨  ٣٢  موظفو الفئة الفنية
  ١٠,٠-  ٩-  ٨١  ١٧  ٦٤  ٩٠  ٢٢  ٦٨  اخلدمات العامةموظفو 

  ٧,٧-   ١٠-   ١٢٠  ٢٥  ٩٥  ١٣٠  ٣٠  ١٠٠  جمموع املوظفني
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  ) اللون الرماديالتغيريات مبينة ب(

    شعبة خدمات احملكمة – ٣٣٠٠الربنامج   ٣-٣
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  )بآالف اليورو(

  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

   بناء على اقتراحالتغيريات 
  البند  جلنة امليزانية واملالية

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  تاملتصلة باحلاال  األساسية
  ٣,٥-  ١٩٩,٤-  ٥ ٥١٧,١  ٢ ٨٤٦,٤  ٢ ٦٧٠,٧  ٥ ٧١٦,٥  ٣ ٠٤٥,٨  ٢ ٦٧٠,٧  موظفو الفئة الفنية

  ٤,٨-  ١١٤,٩-  ٢ ٢٨٩,٦  ١ ٩٦٣,٩  ٣٢٥,٧  ٢ ٤٠٤,٥  ٢ ٠٧٨,٨  ٣٢٥,٧  موظفو اخلدمات العامة
  ٣,٩-  ٣١٤,٣-  ٧ ٨٠٦,٧  ٤ ٨١٠,٣  ٢ ٩٩٦,٤  ٨ ١٢١,٠  ٥ ١٢٤,٦  ٢ ٩٩٦,٤  اموع الفرعي، املوظفون

  ٥٩,٤  ٢٢٩,٥  ٦١٥,٩  ٥٠١,٣  ١١٤,٦  ٣٨٦,٤  ٣٨٦,٤    املساعدة املؤقتة العامة
      ٢٨٠,٠    ٢٨٠,٠  ٢٨٠,٠    ٢٨٠,٠  املساعدة املؤقتة لالجتماعات

      ٣٠,٠  ٣٠,٠  صفر  ٣٠,٠  ٣٠,٠    العمل اإلضايف
      ٤١,٠  ٣٠,٠  ١١,٠  ٤١,٠  ٣٠,٠  ١١,٠  اخلرباء االستشاريون

  ٣١,١  ٢٢٩,٥  ٩٦٦,٩  ٥٦١,٣  ٤٠٥,٦  ٧٣٧,٤  ٤٤٦,٤  ٢٩١,٠  اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ١,٨-  ١٢,٨-  ٦٩١,٠  ٦٦١,٠  ٣٠,٠  ٧٠٣,٨  ٦٦١,٠  ٤٢,٨  السفر

  ١٩,٩-    ١ ٣٤٩,٠  ١ ٠٤١,٠  ٣٠٨,٠  ١ ٣٤٩,٠  ١ ٠٤١,٠  ٣٠٨,٠  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
    ٦٩٦,١-  ٢ ٧٩٧,٠  ١ ٨٢٩,٥  ٩٦٧,٥  ٣ ٤٩٣,١  ١ ٨٢٩,٥  ١ ٦٦٣,٦  نفقات التشغيل العامة

      ١٠٦,٥  ٨٣,٨  ٢٢,٧  ١٠٦,٥  ٨٣,٨  ٢٢,٧  اللوازم واملواد
      ١٣٨,٨  ٥,٢  ١٣٣,٦  ١٣٨,٨  ٥,٢  ١٣٣,٦  األثاث واملعدات

  ١٢,٢-  ٧٠٨,٩-  ٥ ٠٨٢,٣  ٣ ٦٢٠,٥  ١ ٤٦١,٨  ٥ ٧٩١,٢  ٣ ٦٢٠,٥  ٢ ١٧٠,٧  اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
  ٥,٤-   ٧٩٣,٧-   ١٣ ٨٥٥,٩  ٨ ٩٩٢,١  ٤ ٨٦٣,٨  ١٤ ٦٤٩,٦  ٩ ١٩١,٥  ٥ ٤٥٨,١  الربنامج  جمموع

 
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية

  جدول الوظائف
  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 

  جدول الوظائف
   بناء على اقتراحالتغيريات 

  البند  جلنة امليزانية واملالية
  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  ملتصلة باحلاالتا  األساسية

  ٥,٩-  ٤-  ٦٤  ٣٧  ٢٧  ٦٨  ٤١  ٢٧  موظفو الفئة الفنية
  ٩,٨-  ٦-  ٥٥  ٤٩  ٦  ٦١  ٥٥  ٦  اخلدمات العامةموظفو 

  ٧,٨-   ١٠-   ١١٩  ٥٥  ٣٣  ١٢٩  ٩٦  ٣٣  جمموع املوظفني
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  واملاليةمقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية 
  ) التغيريات مبينة باللون الرمادي(

    قسم اإلعالم والوثائق – ٣٤٠٠الربنامج   ٤-٣
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  )بآالف اليورو(

  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

   بناء على اقتراحالتغيريات 
  البند  يةجلنة امليزانية واملال

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
  ٨,٥-  ٤٩,٩-  ٥٣٨,٤    ٥٣٨,٤  ٥٨٨,٣    ٥٨٨,٣  موظفو الفئة الفنية

  ١٥,٨-  ٦٠,٤-  ٣٢٢,٤  ٦٤,٤  ٢٥٨,٠  ٣٨٢,٨  ١٢٤,٨  ٢٥٨,٠  موظفو اخلدمات العامة
  ١١,٤-  ١١٠,٣-  ٨٦٠,٨  ٦٤,٤  ٧٩٦,٤  ٩٧١,١  ١٢٤,٨  ٨٤٦,٣  اموع الفرعي، املوظفون

  ١١,١-  ٥,٣-  ٤٢,٣  ٣٠,٠  ١٢,٣  ٤٧,٥  ٣٠,٠  ١٧,٥  السفر
      ٣٠٨,٠  ٢١٠,٠  ٩٨,٠  ٣٠٨,٠  ٢١٠,٠  ٩٨,٠  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب

      ٧,٠    ٧,٠  ٧,٠    ٧,٠  نفقات التشغيل العامة
      ٢١٩,٩    ٢١٩,٩  ٢١٩,٩    ٢١٩,٩  اللوازم واملواد

  ٠,٩-  ٥,٣-  ٥٧٧,٢  ٢٤٠,٠  ٣٣٧,٢  ٥٨٢,٤  ٢٤٠,٠  ٣٤٢,٤  ف غري املتصلة باملوظفنياموع الفرعي للتكالي
  ٧,٤-   ١١٥,٦-   ١ ٤٣٨,٠  ٣٠٤,٤  ١ ١٣٣,٦  ١ ٥٥٣,٥  ٣٦٤,٨  ١ ١٨٨,٧  الربنامج جمموع 

 
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية

  جدول الوظائف
  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 

  لوظائفجدول ا
   بناء على اقتراحالتغيريات 

  البند  جلنة امليزانية واملالية
  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية

  ١٤,٣-  ١-  ٦    ٦  ٧    ٧  موظفو الفئة الفنية
  ١١,٨-  ٢-  ١٥  ١٠  ٥  ١٧  ١٢  ٥  اخلدمات العامةموظفو 

  ١٢,٥-   ٣-   ٢١  ١٠  ١١  ٢٤  ١٢  ١٢  جمموع املوظفني
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  ) التغيريات مبينة باللون الرمادي(

    شعبة الضحايا والدفاع – ٣٥٠٠الربنامج   ٥-٣
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  )بآالف اليورو(

  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

   بناء على اقتراحالتغيريات 
  البند  جلنة امليزانية واملالية

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
      ١ ٧٧٥,٤  ٦٦٧,٩  ١ ١٠٧,٥  ١ ٧٧٥,٤  ٦٦٧,٩  ١ ١٠٧,٥  موظفو الفئة الفنية

      ٦٠٣,٠  ١٩٣,٠  ٤١٠,٠  ٦٠٣,٠  ١٩٣,٠  ٤١٠,٠  موظفو اخلدمات العامة
      ٢ ٣٧٨,٥  ٨٦٠,٩  ١ ٥١٧,٥  ٢ ٣٧٨,٤  ٨٦٠,٩  ١ ٥١٧,٥  اموع الفرعي، املوظفون

      ١٦,٧  ١٦,٧    ١٦,٧  ١٦,٧    املساعدة املؤقتة العامة
      ١٦,٠    ١٦,٠  ١٦,٠    ١٦,٠  اخلرباء االستشاريون

      ٣٢,٧  ١٦,٧  ١٦,٠  ٣٢,٧  ١٦,٧  ١٦,٠  اموع الفرعي، الرتب األخرى
  ١٥,١-  ١٦,٢-  ٩١,٠  ٥٣,٣  ٣٧,٧  ١٠٧,٢  ٥٣,٣  ٥٣,٩  السفر

  ١٠,٠-  ٣٣٩,٢-  ٣ ٠٥٢,٩  ٣ ٠٣٦,٣  ١٦,٦  ٣ ٣٩٢,١  ٣ ٣٧٣,٧  ١٨,٤  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
      ١٦,٠  ١٦,٠    ١٦,٠  ١٦,٠    اللوازم واملواد

      ٢٨,٠  ٢٨,٠    ٢٨,٠  ٢٨,٠    األثاث واملعدات
  ١٠,٠-  ٣٥٥,٤-  ٣ ١٨٧,٩  ٣ ١٣٣,٦  ٥٤,٣  ٣ ٥٤٣,٣  ٣ ٤٧١,٠  ٧٢,٣  اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

  ٦,٠-   ٣٥٥,٤-   ٥ ٥٩٩,٠  ٤ ٠١١,٢  ١ ٥٨٧,٨  ٥ ٩٥٤,٤  ٤ ٣٤٨,٦  ١ ٦٠٥,٨  الربنامج جمموع 
 

   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  جدول الوظائف

  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  جدول الوظائف

   بناء على اقتراحيريات التغ
  البند  جلنة امليزانية واملالية

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
      ٢٠  ٩  ١١  ٢٠  ٩  ١١  موظفو الفئة الفنية

      ١٥  ٧  ٨  ١٥  ٧  ٨  اخلدمات العامةموظفو 
      ٣٥  ١٦  ١٩  ٣٥  ١٦  ١٩  جمموع املوظفني
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  ة املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملاليةمقارنة للميزاني
  ) التغيريات مبينة باللون الرمادي(

    أمانة الصندوق االستئماين للضحايا – ٣٦٠٠الربنامج   ٦-٣
١٠ (٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية

١

(   
  )بآالف اليورو(

  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )روبآالف اليو(

   بناء على اقتراحالتغيريات 
  البند  جلنة امليزانية واملالية

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
  ٥٤,٩  ٨٧,٢  ٢٤٦,١    ٢٤٦,١  ١٥٨,٩    ١٥٨,٩  موظفو الفئة الفنية

  ٥٥,٤  ٣٠,١  ٨٤,٤    ٨٤,٤  ٥٤,٣    ٥٤,٣  موظفو اخلدمات العامة
  ٥٥,٠  ١١٧,٣  ٣٣٠,٥    ٣٣٠,٥  ٢١٣,٢    ٢١٣,٢  رعي، املوظفوناموع الف

  ٣٠,٠-  ٢١,٠-  ٤٩,٠    ٤٩,٠  ٧٠,٠    ٧٠,٠  السفر
      ٧,٠    ٧,٠  ٧,٠    ٧,٠  الضيافة

      ٩٠,٠    ٩٠,٠  ٩٠,٠    ٩٠,٠  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
      ٨٣,٠    ٨٣,٠  ٨٣,٠    ٨٣,٠  العامةمصروفات التشغيل 

      ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  اللوازم واملواد
  ٨,١-  ٢١,٠-  ٢٣٩,٠    ٢٣٩,٠  ٢٦٠,٠    ٢٦٠,٠  اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

  ٢٠,٤  ٩٦,٣  ٥٦٩,٥    ٥٦٩,٥  ٤٧٣,٢    ٤٧٣,٢  الربنامج جمموع 
 

   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  جدول الوظائف

  ةمن جلنة امليزانية واملالي ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  جدول الوظائف

   بناء على اقتراحالتغيريات 
  البند  جلنة امليزانية واملالية

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
  ٥٠,٠  ١  ٣    ٣  ٢    ٢  موظفو الفئة الفنية

  ١٠٠,٠  ١  ٢    ٢  ١    ١  اخلدمات العامةموظفو 
  ٦٦,٧  ٢  ٥    ٥  ٣    ٣  جمموع املوظفني

  

                                                   
 الواردة يف العمود املعنون أما األرقام). ٤٧٧، الفقرة ICC-ASP/4/5 (٢٠٠٦مؤقتة من أرقام تضمنتها امليزانية الربناجمية املقترحة لعام                                             ُ         إن األرقام الواردة يف هذا العمود تستند إىل ما ق د م بصورة   ) ١٠(

ق ألف من التقرير املقدم إىل مجعية الدول األطراف عن أنشطة  والواردة يف املرف٢٠٠٦ من جلنة امليزانية واملالية فهي تستند إىل امليزانية الربناجمية املقترحة لعام ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام "
   )٨، املرفق ألف، الفقرة ICC-ASP/4/12 (٢٠٠٥أغسطس / آب١٥ إىل ٢٠٠٤يولية / متوز١٦ومشاريع جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا خالل الفترة من 
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  ) التغيريات مبينة باللون الرمادي(

   أمانة مجعية الدول األطراف –الربنامج الرئيسي الرابع   -٤
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  )بآالف اليورو(

  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

   بناء على اقتراحالتغيريات 
  البند  جلنة امليزانية واملالية

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
      ٣٨٩,٩    ٣٨٩,٩  ٣٨٩,٩    ٣٨٩,٩  موظفو الفئة الفنية

      ٢٤٩,٢    ٢٤٩,٢  ٢٤٩,٢    ٢٤٩,٢  موظفو اخلدمات العامة
      ٦٣٩,١    ٦٣٩,١  ٦٣٩,١    ٦٣٩,١  رعي، املوظفوناموع الف

      ١٣٢,٤    ١٣٢,٤  ١٣٢,٤    ١٣٢,٤  املساعدة املؤقتة العامة
      ١ ٩١٩,٣    ١ ٩١٩,٣  ١ ٩١٩,٣    ١ ٩١٩,٣  املساعدة املؤقتة لالجتماعات

      ٤٢,٠    ٤٢,٠  ٤٢,٠    ٤٢,٠  العمل اإلضايف
      ٢ ٠٩٣,٧    ٢ ٠٩٣,٧  ٢ ٠٩٣,٧    ٢ ٠٩٣,٧  اموع الفرعي، الرتب األخرى

      ١٤٠,٥    ١٤٠,٥  ١٤٠,٥    ١٤٠,٥  السفر
      ١٠,٠    ١٠,٠  ١٠,٠    ١٠,٠  الضيافة

      ٤٢٠,٢    ٤٢٠,٢  ٤٢٠,٢    ٤٢٠,٢  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
      ٤٦١,٩    ٤٦١,٩  ٤٦١,٩    ٤٦١,٩  نفقات التشغيل العامة

      ١٣,٠    ١٣,٠  ١٣,٠    ١٣,٠  اللوازم واملواد
      ٤٧,٢    ٤٧,٢  ٤٧,٢    ٤٧,٢  األثاث واملعدات

      ١ ٠٩٢,٨    ١ ٠٩٢,٨  ١ ٠٩٢,٨    ١ ٠٩٢,٨  اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
      ٣ ٨٢٥,٦    ٣ ٨٢٥,٦  ٣ ٨٢٥,٦    ٣ ٨٢٥,٦  الربنامج الرئيسي الرابعجمموع 

 
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية

  جدول الوظائف
  مليزانية واملاليةمن جلنة ا ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 

  جدول الوظائف
   بناء على اقتراحالتغيريات 

  البند  جلنة امليزانية واملالية
  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية

      ٣    ٣  ٣    ٣  موظفو الفئة الفنية
      ٤    ٤  ٤    ٤  اخلدمات العامةموظفو 

      ٧    ٧  ٧    ٧  جمموع املوظفني
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  ) التغيريات مبينة باللون الرمادي(

   االستثمار يف مباين احملكمة –الربنامج الرئيسي اخلامس   -٥
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  )بآالف اليورو(

  ةواملاليمن جلنة امليزانية  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

   بناء على اقتراحالتغيريات 
  البند  جلنة امليزانية واملالية

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
      ٦٣١,٠    ٦٣١,٠  ٦٣١,٠    ٦٣١,٠  اخلدمات التعاقدية مبا يف ذلك التدريب

      ٢٧٨,٨    ٢٧٨,٨  ٢٧٨,٨    ٢٧٨,٨  نفقات التشغيل العامة
      ٢٩,٨    ٢٩,٨  ٢٩,٨    ٢٩,٨  اللوازم واملواد

      ١٦٦,٢    ١٦٦,٢  ١٦٦,٢    ١٦٦,٢  األثاث واملعدات
      ١ ١٠٥,٨    ١ ١٠٥,٨  ١ ١٠٥,٨    ١ ١٠٥,٨  املوظفنيب  التكاليف غري املتصلةاموع الفرعي،

      ١ ١٠٥,٨    ١ ١٠٥,٨  ١ ١٠٥,٨    ١ ١٠٥,٨  الربنامج الرئيسي اخلامسجمموع 
  
   املباين املؤقتة – ٥١٠٠مج الربنا  ١-٥

   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  )بآالف اليورو(

  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

   بناء على اقتراحالتغيريات 
  البند  جلنة امليزانية واملالية

  ٪  املبلغ  اموع  االتاملتصلة باحل  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
      ٤١٥,٠    ٤١٥,٠  ٤١٥,٠    ٤١٥,٠  اخلدمات التعاقدية مبا يف ذلك التدريب

      ٢٧٨,٨    ٢٧٨,٨  ٢٧٨,٨    ٢٧٨,٨  نفقات التشغيل العامة
      ٢٩,٨    ٢٩,٨  ٢٩,٨    ٢٩,٨  اللوازم واملواد

      ١٦٦,٢    ١٦٦,٢  ١٦٦,٢    ١٦٦,٢  األثاث واملعدات
      ٨٨٩,٨    ٨٨٩,٨  ٨٨٩,٨    ٨٨٩,٨  ملتصلة باملوظفنيالتكاليف غري ااموع الفرعي، 

      ٨٨٩,٨    ٨٨٩,٨  ٨٨٩,٨    ٨٨٩,٨  الربنامج جمموع 
  

   املباين الدائمة – ٥٢٠٠الربنامج   ٢-٥
   ٢٠٠٦ لعام املقترحة امليزانية
  )بآالف اليورو(

  من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

   بناء على اقتراحريات التغي
  البند  جلنة امليزانية واملالية

  ٪  املبلغ  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية
      ٢١٦,٠    ٢١٦,٠  ٢١٦,٠    ٢١٦,٠  اخلدمات التعاقدية مبا يف ذلك التدريب

      ٢١٦,٠    ٢١٦,٠  ٢١٦,٠    ٢١٦,٠  التكاليف غري املتصلة باملوظفنياموع الفرعي، 
      ٢١٦,٠    ٢١٦,٠  ٢١٦,٠    ٢١٦,٠  الربنامج جمموع 
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  املرفق الرابع
  )٢٠٠٥ ميزانية عام – فئات التكاليفحبسب (حالة النفقات 

  ٢٠٠٥أغسطس / آب٣١ احلالة يف –مقارنة بني االعتمادات والنفقات 
  )بآالف اليورو(

  امليزانية املعتمدة
١١(٢٠٠٥لسنة 

١

(  
 ٣١النفقات حىت 

  ٢٠٠٥أغسطس /بآ
الرصيد غري املربوط 

  / آب٣١حىت 
  ٢٠٠٥أغسطس 

معدل التنفيذ حىت 
أغسطس /آب ٣١

  البند   بالنسبة املئوية٢٠٠٥
]٤[  ]٣]=[٢[-]١[  ]٢[  ]١[  

  ٤٨,٢  ٢ ٠٧٨  ١ ٩٣٣  ٤ ٠١١  القضاة
  ٤٨,٢  ٢ ٠٧٨  ١ ٩٣٣  ٤ ٠١١  اموع الفرعي، القضاة

  ٤٣,٥  ١٩ ٠٢٥  ١٤ ٦٦٩  ٣٣ ٦٩٤  تكاليف املوظفني
  ١٣٠,٤  )٨٦٥(  ٣ ٧١٤  ٢ ٨٤٩  اعدة املؤقتة العامةاملس

  ٧,٨  ١ ٢٦٠  ١٠٧  ١ ٣٦٧  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
  ١٧,٨  ٣١٨  ٦٩  ٣٨٧  العمل اإلضايف

  ٢٥,٩  ٣٩٨  ١٣٩  ٥٣٧  اخلرباء االستشاريون
  ٤٨,٢  ٢٠ ١٣٦  ١٨ ٦٩٨  ٣٨ ٨٣٤  اموع الفرعي، تكاليف املوظفني

  ٦٣,٧  ٩٣٤  ١ ٦٣٨  ٢ ٥٧٢  السفر
  ٥٠,٠  ٢٤  ٢٤  ٤٨  ةالضياف

  ٤٩,٦  ٥ ٢٥٠  ٥ ١٦٥  ١٠ ٤١٥  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
  ٤٤,٣  ٣ ٣٤٤  ٢ ٦٥٩  ٦ ٠٠٣  نفقات التشغيل العامة

  ٥٢,٩  ٤١١  ٤٦١  ٨٧٢  اللوازم واملواد
  ٤٢,٧  ٢ ٣٧٢  ١ ٧٦٤  ٤ ١٣٦  األثاث واملعدات

  ٤٨,٧  ١٢ ٣٣٥  ١١ ٧١١  ٢٤ ٠٤٦  اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة باملوظفني
  ٤٨,٤  ٣٤ ٥٤٩  ٣٢ ٣٤٢  ٦٦ ٨٩١  اموع بالنسبة إىل احملكمة اجلنائية الدولية

  

  ملخص حبسب الربنامج الرئيسي: ٢٠٠٥داء امليزانية لعام أ
  )بآالف اليورو(

  امليزانية املعتمدة  البند
  ٢٠٠٥لسنة 

 ٣١النفقات حىت 
  ٢٠٠٥أغسطس /آب

الرصيد غري املربوط 
  / آب٣١حىت 

  ٢٠٠٥أغسطس 

معدل التنفيذ حىت 
  /آب ٣١

 ٢٠٠٥أغسطس 
  بالنسبة املئوية

  ]٤[  ]٣]=[٢[-]١[  ]٢[  ]١[  
  األول الربنامج الرئيسي

  اهليئة القضائية
٤٦,٠  ٣ ٩٤٧  ٣ ٣٥٧  ٧ ٣٠٤  

  الثاين الربنامج الرئيسي 
  مكتب املدعي العام

٤٤,٧  ٩ ٤١٢  ٧ ٦١٠  ١٧ ٠٢٢  

  الربنامج الرئيسي الثالث
  قلم احملكمة

٤٩,٠  ١٩ ٠٢٤  ١٨ ٢٨٨  ٣٧ ٣١٢  

  الرابع الربنامج الرئيسي
  أمانة مجعية الدول األطراف

٣٨,٧  ١ ٩٥٤  ١ ٢٣٤  ٣ ١٨٨  

  الربنامج الرئيسي اخلامس
  االستثمار يف مباين احملكمة

٨٩,٧  ٢١٢  ١ ٨٥٣  ٢ ٠٦٥  

  ٤٨,٤  ٣٤ ٥٤٩  ٣٢ ٣٤٢  ٦٦ ٨٩١  اموع بالنسبة إىل احملكمة اجلنائية الدولية

                                                   
خل أمانة مجعية الدول األطراف حبيث تعكس على النحو تضع امليزانية املعتمدة يف االعتبار التسويات اليت تتم دا  )١١(

  .األفضل متطلبات امليزانية وقرارات مجعية الدول األطراف
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  املرفق اخلامس
  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٤االشتراكات حىت تسديد لة حا

  الدول األطراف

االشتراكات 
املقررة 

للسنوات 
  السابقة

متحصالت 
السنوات 
  السابقة

االشتراكات 
غري املسددة 
عن السنوات 
  السابقة

االشتراكات 
املقررة لعام 
٢٠٠٥  

متحصالت 
االشتراكات 

عن عام 
٢٠٠٥  

االشتراكات 
غري املسددة 

عن عام 
٢٠٠٥  

جمموع 
 االشتراكات
  غري املسددة

  ٤ ٧٢٧  ٢ ٧٦٥  -  ٢ ٧٦٥  ١ ٩٦٢  ٥٣٩  ٢ ٥٠١  أفغانستان  ١
  ٦ ٩١٤  ٦ ٩١٤  -  ٦ ٩١٤  -  ٦ ٥٢٢  ٦ ٥٢٢  ألبانيا  ٢
  ٦ ٩١٤  ٦ ٩١٤  -  ٦ ٩١٤  -  ٧ ٩٦٠  ٧ ٩٥٩  أندورا  ٣
  ٨ ٦٧٧  ٤ ١٤٨  -  ٤ ١٤٨  ٤ ٥٢٩  -  ٤ ٥٢٩  أنتيغوا وبربودا  ٤
   ٢ ٣٧١ ١٧٦  ١ ٣٢١ ٨٧١  -  ١ ٣٢١ ٨٧١  ١ ٠٤٩ ٣٠٥  ٦٢٨ ٨٠٢  ١ ٦٧٨ ١٠٧  األرجنتني  ٥
  -  -  ٢ ٢٠٢ ٤٢٣  ٢ ٢٠١ ٢٧٦  -  ٢ ٧٥٤ ٧٥٥  ٢ ٧٥٤ ٦٧٧  أستراليا  ٦
  -  -  ١ ١٨٨ ٣٢٦  ١ ١٨٧ ٧٤٨  -  ١ ٥٢٩ ٠٨٠  ١ ٥٢٩ ٠٤٩  النمسا  ٧
  -  -  ١٣ ٨٣٥  ١٣ ٨٢٧  -  ١٥ ٠٩٩  ١٤ ٤٢١  بربادوس  ٨
  -  -  ١ ٤٧٨ ٨٩٠  ١ ٤٧٨ ١١٩  -  ١ ٨٧٢ ٣١٠  ١ ٨٧٢ ٣١٠  بلجيكا  ٩

  -  -  ٣ ١٩٠  ١ ٣٨٣  -  ١ ٧١٦  ١ ٧١٦  بليز  ١٠
  -  -  ٢ ٧٦٨  ٢٧٦٥  -  ٣ ٤٣١  ٣ ٤٣١  بنن  ١١
  ٢٤ ٢١٧  ١٢ ٤٤٤  -  ١٢ ٤٤٤  ١١ ٧٧٣  ٣ ٠٤٨  ١٤ ٨٢١  بوليفيا  ١٢
  -  -  ٤ ١٥٠  ٤ ١٤٨  -  ٥ ٨٢٩  ٥ ٧٦٤  البوسنة واهلرسك  ١٣
  -  -  ١٦ ٦٢٠  ١٦ ٥٩٣  -  ١٩ ٣٥٠  ١٩ ٣٤٩  بوتسوانا  ١٤
  ٤ ٥٢٩ ٦٦٨  ٢ ١٠٥ ٨٦٨  -  ٢ ١٠٥ ٨٦٨  ٢ ٤٢٣ ٨٠٠  ٦٧٧ ٤٣٩  ٣ ١٠١ ٢٣٩  الربازيل  ١٥
  -  -  ٢٣ ٥١٨  ٢٣ ٥٠٦  -  ٢٦ ٨٨٣  ٢٦ ٦٩١  بلغاريا  ١٦
  ٣ ٨٦٣  ٢ ٧٦٥  -  ٢ ٧٦٥  ١ ٠٩٨  -  ١ ٠٩٨  بوركينا فاسو  ١٧
  ١ ٣٨٣  ١ ٣٨٣  -  ١ ٣٨٣  -  ٩١  ٩١  يبوروند  ١٨
  ٥٩٨  ٥٩٨  ٢ ١٦٧  ٢ ٧٦٥  -  ٣ ٤٣١  ٣ ٤٣١  كمبوديا  ١٩
  -  -  ٣ ٨٩١ ٥٩٨  ٣ ٨٨٩ ٥٠٦  -  ٤ ٧١٩ ٠٠٧  ٤ ٦٧١ ٣٢٩  كندا  ٢٠
  ٣ ٠٩٩  ١ ٣٨٣  -  ١ ٣٨٣  ١ ٧١٦  -  ١ ٧١٦   الوسطىأفريقيامجهورية   ٢١
  -  -  ٢٢٤ ٥٣٩  ٢١٤ ٣٢٠  -  ٢٧٦ ٠١٤  ٢٧٦ ٠١٤  اكولومبي  ٢٢
  ١ ٨٤٠  ١ ٣٨٣  -  ١ ٣٨٣  ٤٥٧  -  ٤٥٧  الكونغو  ٢٣
  ٨٢ ١٠٥  ٤١ ٤٨١  -  ٤١ ٤٨١  ٤٠ ٦٢٤  ٤ ٦٦١  ٤٥ ٢٨٥  كوستاريكا  ٢٤
  -  -  ٥١ ١٨٥  ٥١ ١٦٠  -  ٧٤ ٠٠٨  ٦٤ ٧٠٧  كرواتيا  ٢٥
  -  -  ٥٣ ٩٥٥  ٥٣ ٩٢٦  -  ٦٦ ٢٨٨  ٦٦ ٢٨٤  قربص  ٢٦
  ٧ ٨٨٦  ٤ ١٤٨  -  ٤ ١٤٨  ٣ ٧٣٨  ٢ ٠٢٦  ٥ ٧٦٤  مجهورية الكونغو الدميقراطية  ٢٧
  -  -  ١ ٠٣٨ ٦٠٦  ٩٩٢ ٢٨٧  -  ١ ٣١٣ ٩٣٧  ١ ٢٥١ ٧٩٥  الدامنرك  ٢٨
  ٢ ٤٨١  ١ ٣٨٣  -  ١ ٣٨٣  ١ ٠٩٨  ٤٢١  ١ ٥١٩  جيبويت  ٢٩
  ٣ ٠٩٩  ١ ٣٨٣  -  ١ ٣٨٣  ١ ٧١٦  -  ١ ٧١٦  يكادومين  ٣٠
  ٢٠ ١٦٥  ٢٠ ١٦٥  -  ٢٠ ١٦٥  -  -  -  اجلمهورية الدومينيكية  ٣١
  ٢٨ ٣١٩  ٢٦ ٢٧٢  -  ٢٦ ٢٧٢  ٢ ٠٤٧  ٣٤ ٢٥٣  ٣٦ ٣٠٠  إكوادور  ٣٢
  -  -  ١٦ ٦٠١  ١٦ ٥٩٣  -  ١٩ ٥٣٦  ١٩ ٣٤٩  إستونيا  ٣٣
  ٥ ٥٣١  ٥ ٥٣١  -  ٥ ٥٣١  -  ٦ ٨٦١  ٦ ٨٦١  فيجي  ٣٤
  -  -  ٧٣٧ ٣٧٢  ٧٣٦ ٩٨٥  -  ٩١٩ ٢٧٤  ٩٠٨ ١٧١  فنلندا  ٣٥
  -  -  ٨ ٣٤٢ ١٠١  ٨ ٣٣٧ ٧٥٠  -  ١٠ ٧٥٠ ٦٠٩  ١٠ ٦٢١ ٤٥١  فرنسا  ٣٦
  ١٨ ٠٧٥  ١٢ ٤٤٤  -  ١٢ ٤٤٤  ٥ ٦٣١  ١٢ ٨٩٧  ١٨ ٥٢٨  غابون  ٣٧
  ٢ ٤٨١  ١ ٣٨٣  -  ١ ٣٨٣  ١ ٠٩٨  ٦١٨  ١ ٧١٦  غامبيا  ٣٨
  ٧ ٦٣٢  ٤ ١٤٨  -  ٤ ١٤٨  ٣ ٤٨٤  -  ٣ ٤٨٤  جورجيا  ٣٩
  -  -  ١١ ٩٨٢ ٨٦٨  ١١ ٩٧٧ ٠٤٥  -  ١٥ ٧٥١ ٠٧٤  ١٥ ٥٥٥ ٢٠٥  أملانيا  ٤٠
  -  -  ٥ ٥٣٣  ٥ ٥٣١  -  ٧ ٤٧٩  ٧ ٤٧٩  غانا  ٤١
  ٥٤٦ ٩٠٧  ٥٤٦ ٩٠٧  ١٨٥ ٩٣٠  ٧٣٢ ٨٣٧  -  ١ ٣٠٩ ٧١٣  ٩١٥ ٣٨٢  اليونان  ٤٢
  ٨ ٥٨٩  ٤ ١٤٨  -  ٤ ١٤٨  ٤ ٤٤١  -  ٤ ٤٤١  غينيا  ٤٣
  ١ ٤٧٤  ١ ٣٨٣  -  ١ ٣٨٣  ٩١  -  ٩١  غيانا  ٤٤
  ١٤ ٥٢٢  ٦ ٩١٤  -  ٦ ٩١٤  ٧ ٦٠٨  ٨١١  ٨ ٤١٩  هندوراس  ٤٥
  -  -  ١٧٤ ٣١٢  ١٧٤ ٢٢٢  -  ٢١٦ ٩١٨  ٢١٢ ٥٩٧  هنغاريا  ٤٦
  -  -  ٤٧ ٠٣٧  ٤٧ ٠١٢  -  ٥٧ ٧١١  ٥٧ ٧٠٧  آيسلندا  ٤٧
  -  -  ٤٨٤ ٢٠٢  ٤٨٣ ٩٤٩  -  ٥٧٤ ٠٦٠  ٥٦٦ ٢٨٣  آيرلندا  ٤٨
  ٧ ٣٦٠ ٠٦٢  ٦ ٧٥٤ ٥٤٥  -  ٦ ٧٥٤ ٥٤٥  ٦٠٥ ٥١٧  ٧ ٨٩١ ٧٢٠  ٨ ٤٩٧ ٢٣٧  إيطاليا  ٤٩
  -  -  -  ١٥ ٢١٠  -  ١٧ ٠٢٨  ١٧ ٠١٧  األردن  ٥٠
  ٧ ٢٥٩  ٧ ٢٥٩  -  ٧ ٢٥٩  -  -  -  كينيا  ٥١
  -  -  ٢٠ ٧٥٢  ٢٠ ٧٤١  -  ٢٢ ٨٣٠  ٢٢ ٦٤٢  التفيا  ٥٢
  ٣ ٠٦٠  ١ ٣٨٣  -  ١ ٣٨٣  ١ ٦٧٧  ٣٩  ١ ٧١٦  ليسوتو  ٥٣
  ١ ٤٧٤  ١ ٣٨٣  -  ١ ٣٨٣  ٩١  -  ٩١  ليبرييا  ٥٤
  -  -  ٦ ٩١٦  ٦ ٩١٤  -  ٩ ١٩٥  ٩ ١٩٥  ليختنشتاين  ٥٥
  ٣٣ ١٨٥  ٣٣ ١٨٥  -  ٣٣ ١٨٥  -  ٢٩ ٥٩٧  ٢٩ ٥٩٦  ليتوانيا  ٥٦
  -  -  ١٠٦ ٥٢٤  ١٠٦ ٤٦٩  -  ١٣٣ ٩٤٧  ١٣٣ ٩٤٣  لكسمربغ  ٥٧
  ٣ ٤٧٩  ١ ٣٨٣  -  ١ ٣٨٣  ٢ ٠٩٦  -  ٢ ٠٩٦  مالوي  ٥٨
  ٢ ٩٦٢  ٢ ٧٦٥  -  ٢ ٧٦٥  ١٩٧  ٣ ٢٣٤  ٣ ٤٣١  مايل  ٥٩
  ١٩ ٧٨٦  ١٩ ٣٥٨  -  ١٩ ٣٥٨  ٤٢٨  ٢١ ٢٥٥  ٢١ ٦٨٣  مالطا  ٦٠
  ١ ٦٨٤  ١ ٣٨٣  -  ١ ٣٨٣  ٣٠١  ١ ٤١٥  ١ ٧١٦  جزر مارشال  ٦١
  -  -  ١٥ ٢١٧  ١٥ ٢١٠  -  ١٩ ٠٧٣  ١٨ ٨٧٠  موريشيوس  ٦٢
  -  -  ١ ٣٨٣  ١ ٣٨٣  -  ٢ ٠٧٩  ١ ٧١٦  منغوليا  ٦٣
  -  -  ٨ ٣٠١  ٨ ٢٩٦  -  ١٠ ٩١١  ١٠ ٩١١  ناميبيا  ٦٤
  ٢ ٤٨١  ١ ٣٨٣  -  ١ ٣٨٣  ١ ٠٩٨  ٦١٨  ١ ٧١٦  ناورو  ٦٥
  -  -  ٢ ٣٣٨ ٠٠٣  ٢ ٣٣٦ ٧٨٢  -  ٢ ٩٨٤ ٣٠٩  ٢ ٩٣٠ ٨٢٣  هولندا  ٦٦
  -  -  ٣٠٥ ٧٤١  ٣٠٥ ٥٧٩  -  ٣٩١ ٨٠٦  ٣٩١ ٧٨٧  يلندانيوز  ٦٧
  ٣ ٠٩٩  ١ ٣٨٣  -  ١ ٣٨٣  ١ ٧١٦  -  ١ ٧١٦  النيجر  ٦٨
  ٥٧ ٨٩٧  ٥٧ ٨٩٧  ١٧٧  ٥٨ ٠٧٤  -  ٨٧ ٤٢٤  ٨٦ ٢١١  نيجرييا  ٦٩
  -  -  ٩٣٩ ٣٥٢  ٩٣٨ ٨٦١  -  ١ ١٥٧ ٣٩١  ١ ١٤٥ ٣٥١  النرويج  ٧٠
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  ١٧ ٧٧٨  ١٧ ٧٧٨  ٨ ٤٩٤  ٢٦ ٢٧٢  -  ٣١ ٩٧٦  ٣١ ٩٧٥  بنما  ٧١
  ٣٩ ٦٥٠  ١٦ ٥٩٣  -  ١٦ ٥٩٣  ٢٣ ٠٥٧  -  ٢٣ ٠٥٧  غوايبارا  ٧٢
  ٢٩٨ ١٨٧  ١٢٧ ٢٠٩  -  ١٢٧ ٢٠٩  ١٧٠ ٩٧٨  ٣ ٠٦٦  ١٧٤ ٠٤٤  بريو  ٧٣
  -  -  ٦٣٧ ٧٦٢  ٦٣٧ ٤٣٠  -  ٧٤٣ ٢٤٥  ٧٣٠ ١٩٠  بولندا  ٧٤
  -  -  ٦٥٠ ٢١٤  ٦٤٩ ٨٧٤  -  ٨٠٢ ٢٢٠  ٨٠١ ٩٥٢  الربتغال  ٧٥
  ١ ٥٩٨ ٩٤٦  ١ ٥٩٨ ٩٤٦  ٨٨٤ ٤٠٤  ٢ ٤٨٣ ٣٥٠  -  ٢ ٧٥٠ ٧٥٦  ٢ ٧٥٠ ٧٥٦  مجهورية كوريا  ٧٦
  -  -  ٨٣ ٠٠٣  ٨٢ ٩٦٣  -  ١٠١ ٨٥٠  ١٠١ ٨٥٠  رومانيا  ٧٧
  -  -  -  ١ ٣٨٣  -  ١ ٥٩٧  ١ ٥٩٧  ساموا  ٧٨
  -  -  ٢ ١٣٠  ١ ٣٨٣  -  ٤ ٥٢٩  ٤ ٥٢٩  سان مارينو  ٧٩
  ١ ٣٨٣  ١ ٣٨٣  ٤ ١٥٠  ٤ ١٤٨  -  ٨ ٥٧٧  ٨ ٥٧٧  السنغال  ٨٠
  ١٥ ٥٨٣  ١ ٥٩٨  ٥ ٣١٦  ٦ ٩١٤  ١٣ ٩٨٥  ١٩ ٢٢٦  ٣٣ ٢١١  صربيا واجلبل األسود  ٨١
  ٢٧ ٣٦٩  ٢٦ ٢٧٢  -  ٢٦ ٢٧٢  ١ ٠٩٧  ٦١٩  ١ ٧١٦  سرياليون  ٨٢
  ١ ٣٨٣  ١ ٣٨٣  -  ١ ٣٨٣  -  ٨٢ ٥٤٥  ٨٢ ٥٤٥  سلوفاكيا  ٨٣
  -  -  ٧٠ ٥٥٢  ٧٠ ٥١٨  -  ١٤٠ ٠٤٩  ١٤٠ ٠٤٩  سلوفينيا  ٨٤
  -  -  ١١٣ ٤٤١  ١١٣ ٣٨٢  -  ٥٧٣ ٠٥٦  ٥٧٣ ٠٥٦  جنوب أفريقيا  ٨٥
  ١١ ٠٠٢  ١١ ٠٠٢  ٣٩٢ ٧٥٠  ٤٠٣ ٧٥٢  -  ٤ ٣٢٥ ٣٦٤  ٤ ٣٢٥ ٣٦٤  إسبانيا  ٨٦
  ٣٠٠  -  ٣ ٤٨٦ ٢٥٠  ٣ ٤٨٤ ٤٣٣  ٣٠٠  ١ ٢١٩  ١ ٥١٩  سانت فنسنت وجزر غرينادين  ٨٧
  -  -  ١ ٣٨٠ ٦٦٧  ١ ٣٧٩ ٩٤٦  -  ١ ٧٣١ ١٦٩  ١ ٧٣١ ٠٨٧  السويد  ٨٨
  -  -  ١ ٦٥٥ ٩١٠  ١ ٦٥٥ ١٠٦  -  ٢ ١٠١ ٠٦٣  ٢ ١٠٠ ٩٦٤  سويسرا  ٨٩
  ٢ ٥٠٦  ١ ٣٨٣  -  ١ ٣٨٣  ١ ١٢٣  ٥٩٣  ١ ٧١٦  طاجيكستان  ٩٠
ــدونيا   ٩١ ــة مق                    مجهوري

                     اليوغوسالفية السابقة
٨ ٢٩٦  ٨ ٢٩٦  -  ٨ ٢٩٦  -  ١٠ ٢٩٤  ١٠ ٢٩٣  

     ليشيت   -               مجهورية تيمور   ٩٢
            الدميقراطية

٢ ٤٨٢  ١ ٣٨٣  -  ١ ٣٨٣  ١ ٠٩٩  ٤٩٨  ١ ٥٩٧  
  ١٣ ٢١٣  ١٣ ٢١٣  ١٧ ٢٠٧  ٣٠ ٤٢٠  -  ٣٤ ٠٣٣  ٣٤ ٠٣٣  ترينيداد وتوباغو  ٩٣
  ١٤ ٢٧٠  ٨ ٢٩٦  -  ٨ ٢٩٦  ٥ ٩٧٤  ٣ ٧٠١  ٩ ٦٧٥  أوغندا  ٩٤
اململكة املتحدة لربيطانيا   ٩٥

  العظمة وآيرلندا الشمالية
٨ ٤٧٦ ٢٩٦  ٨ ٤٧١ ٨٧٣  -  ١٠ ٢٦٢ ٤٢٨  ١٠ ١٥٢ ٢١١  -  -  

  ١٤ ٨٨١  ٨ ٢٩٦  -  ٨ ٢٩٦  ٦ ٥٨٥  ٢ ١٥٥  ٨ ٧٤٠  مجهورية ترتانيا املتحدة  ٩٦
  ١٥٨ ٨٦٣  ٦٦ ٣٧٠  -  ٦٦ ٣٧٠  ٩٢ ٤٩٣  ٩ ٧٧٨  ١٠٢ ٢٧١  أوروغواي  ٩٧
  ٢٣٢ ٥٥٨  ٢٣٢ ٥٥٨  ٣ ٨٨٦  ٢٣٦ ٤٤٤  -  ٣١٦ ٥١٩  ٣١٦ ٥١٨  فرتويال  ٩٨
  ٣ ١٨٢  ٢ ٧٦٥  -  ٢ ٧٦٥  ٤١٧  ٢ ٦٢٠  ٣ ٠٣٧  زمبيا  ٩٩

  ١٧ ٦٧٠ ٦٠٢  ١٣ ١٧٤ ١٥٧  ٥٣ ٧٨٦ ٥٢٤  ٦٦ ٨٩١ ٢٠٠  ٤ ٤٩٦ ٤٤٥  ٨٠ ٥٢٣ ٠٧٧  ٨٣ ٩٦٥ ٣٤٩  اموع          
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  املرفق السادس
متويل قاعة احملكمة الثانية

)١٢٢(  

، أثريت مسألة بناء قاعة ٢٠٠٤أغسطس /الثة للجنة امليزانية واملالية، اليت التأمت يف شهر آبخالل الدورة الث  
إذا ما قررت مجعية الدول األطراف أن احملكمة اجلنائية "     ّ                                           وقد مت  تلقي بيان واضح من الدولة املضي فة مفاده أنه . حمكمة ثانية

 وسعت احملكمة، يف تقريرها الذي رفعته )١٣٣(".ن على نفقة احملكمةالدولية حباجة إىل قاعة حمكمة ثانية فإن إنشاءها سيكو
إنه إذا ما أمكن إدماج بنائها يف أنشطة البناء الراهنة "إىل اللجنة، للحصول على املوافقة على بناء قاعة حمكمة ثانية قائلة 

  )١٤٤(".فسيكون لذلك اإلدماج أثره البالغ اإلجيابية يف التكلفة

 يف املائة ٥٠أو ( مليون يورو ١,٨ مبلغا مقداره ٢٠٠٥جت احملكمة اعتمادا يف امليزانية املقترحة لعام وتبعا لذلك، أدر  
                    ، فكان سيمو ل من خالل ٢٠٠٤أما املقدار املتبقي، واملفروض تكبده يف عام ).  مليون يورو٣,٦من التكلفة التقديرية البالغة 

  . مل يكن هناك برنامج رئيسي خامس منفصل بعنوان االستثمار يف مباين احملكمة                                       وفورات يف امليزانية اخلاص ة بقلم احملكمة، حيث

، مضت احملكمة يف ٢٠٠٥، وعلى إثر موافقة مجعية الدول األطراف على ميزانية عام ٢٠٠٤سبتمرب /ويف أيلول  
 مقارنة بالتكاليف واملتمثلة يف اجلمع سبيل البناء املقترح لقاعة احملكمة الثانية آخذة بعني االعتبار الواجب الفعالية اليت تتحقق

  .بني هذا البناء وبناء قاعة احملكمة األوىل

 رصد مبلغ إضايف ٢٠٠٥ومت يف عام .  يورو هلذا املشروع٦٠٠ ٠٠٠، رصدت احملكمة مبلغ ٢٠٠٤ويف عام   
  .مليون يورو١,٨مبقدار 

وحتتاج .  مليون يورو٣,٢ون يورو إىل  ملي٣,٦وجرى منذئذ التخفيض يف التكلفة التقديرية هلذا املشروع من   
  ّ                             إال  أن احملكمة قد استنفذت االعتماد .  لتمويل بناء هيكل قاعة احملكمة الثانية٢٠٠٥ يورو عام ٨٠٠ ٠٠٠احملكمة ملبلغ 

  . االستثمار يف مباين احملكمة–املرصود يف إطار الربنامج الرئيسي اخلامس 

 قلم احملكمة إىل الربنامج –رو الالزم من الربنامج الرئيسي الثالث  يو٨٠٠ ٠٠٠لذلك، تقترح احملكمة نقل مبلغ   
  . االستثمار يف مباين احملكمة–الرئيسي اخلامس 

 من ٨-٤وعمال بالبند .  من النظام املايل، يتطلب هذا النقل موافقة من مجعية الدول األطراف)١٥٥(٨-٤ومبقتضى البند 
 يورو من االعتماد املخصص للربنامج الرئيسي ٨٠٠ ٠٠٠يزانية واملالية طلب نقــل النظام املايل تقدم احملكمة إىل جلنة امل

 االستثمار يف مباين احملكمة، وذلك ابتغاء احلصول على موافقة مجعية – قلم احملكمة إىل الربنامج الرئيسي اخلامس –الثالث 
  .الدول األطراف على هذا الطلب

  :خالصة القول  

تشديد على أن هذا الطلب، فيما حيظى بكفالة السند املايل الالزم، ال يترتب عليه أي أثر إن من األمهية مبكان ال  
  .                                                         ًبل حتققت وفورات يف التكلفة عن طريق بناء قاعيت احملكمة يف آن معا . مايل بالنسبة للدول األطراف

                                                   
مذكرة قدمتها احملكمة إىل جلنة امليزانية واملالية تتعلق بطلبها اإلذن بنقل أموال من الربنامج الرئيسي الثالث إىل   )١٢(

  .الربنامج الرئيسي اخلامس
  .٣ وزارة الشؤون اخلارجية، الفقرة – ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٧رخة رسالة مؤ  )١٣(
)١٤(  ICC-ASP/3/CBF.2/7 القسم األخري٥، الفقرة ،.  
 ٣الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل، نيويورك،   )١٥(

  .اجلزء الثاين، دال)  والتصويبE.03.V.2ألمم املتحدة، رقم املبيع منشورات ا( ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠ –
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  الوثائق املتعلقة بامليزانية  -جيم
  *٢٠٠٤ديسمرب /  كانون األول٣١ يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية للفترة من   -١

 احملتويات
  الصفحة

  ٢٥٠  ........................................................................................خطاب اإلحالة
  ٢٥١  ........................................................................................رأي مراجع احلسابات

  
  البيانات

  ٢٦٩  .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١بيان اإليرادات والنفقات والتغريات يف أرصدة الصناديق للفترة املنتهية يف  :البيان األول
  ٢٧٠  .....٢٠٠٤ ديسمرب/ كانون األول٣١خلصوم واالحتياطيات وأرصدة الصناديق يف بيان األصول، وا :البيان الثاين
  ٢٧١  ....................................... ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١بيان التدفق النقدي يف  :البيان الثالث
  ٢٧٢  ..............................٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ١بيان االعتمادات للفترة من  :البيان الرابع

  ٢٧٣  ................................٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١حالة تسديد االشتراكات حىت  :١اجلدول 
  ٢٧٧  .............................٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١حالة صندوق رأس املال العامل يف  :٢اجلدول 
  ٢٧٨  ...........٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١حالة السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال العامل يف  :٣اجلدول 
  ٢٨١  ......................................٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١ النقدي يف ضحالة الفائ :٤اجلدول 
  ٢٨٢  ..........................................٢٠٠٣أنصبة الدول األطراف من الفائض النقدي لعام  :٥اجلدول 
  ٢٨٥  ............................................٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١حالة التربعات يف  :٦اجلدول 
  ٢٨٦  ............................................٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١يف التربعات حالة  :٧اجلدول 

  
  حواشي البيانات املالية

  ٢٨٧  ...............................................................احملكمة اجلنائية الدولية وأهدافها - ١
  ٢٨٨  ............................................... السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املاليةموجز - ٢
  ٢٩٢  ...........................................)البيانات من األول إىل الرابع(احملكمة اجلنائية الدولية  - ٣
  ٢٩٣  .....................................................الصندوق العام وصندوق رأس املال العامل - ٤

  ٢٩٣  ...................................................تفاصيل اإليرادات املتنوع:  ١اجلدول   
  ٢٩٤  ...........................................................تفاصيل النفقات:  ٢اجلدول     
  ٢٩٥  .....................................حلسابات األخرى قيد التحصيلتفاصيل ا:  ٣اجلدول     
  ٢٩٥  ...................................تفاصيل احلسابات األخرى مستحقة الدفع:  ٤اجلدول     

  ٢٩٦  ..........................................................................الصناديق االستئمانية - ٥
  ٢٩٦  ......................................................................املمتلكات غري املستهلكة - ٦

  ٢٩٧  ............................................ملخص املمتلكات غري املستهلكة:  ٥اجلدول   
  ٢٩٧  ............صادر أخرى ملخص املمتلكات غري القابلة لالستهالك املمولة من م:  ٦اجلدول    

  ٢٩٧  ............................................................................مدفوعات ااملة - ٧
  ٢٩٧  .........................................................................العاملون بدون مقابل - ٨
  ٢٩٨  ...........................................................................االلتزامات العرضية  - ٩

  ٢٩٨  ..........................................................................اإلصابة أثناء اخلدمة  - ١٠
  ٢٩٨  ................................................................................تربعات عينية  - ١١

________________  
  .ICC-ASP/4/9صدرت سابقا بالوثيقة *     
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  اإلحالةخطاب 
  ٢٠٠٥يونيو /  حزيران١٠

  
  

 كانون ١ من النظام املايل أتشرف بأن أقدم البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن الفترة من ١-١١وفقا للمادة 
  .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول ٣١ إىليناير /الثاين

  

 

  )التوقيع(

  برونو كاتاال
  املسجل

  

  

  

  

  

  

  سري جون بورن
  جع العامااملراقب واملر

  املكتب الوطين ملراجعة احلسابات
157-197 Buckingham Palace Road 

Victoria 

London SW1W 9 SP 
  اململكة املتحدة
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  رأي مراجع احلسابات
  إىل أمانة الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية

 ،٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١قمت مبراجعة البيانات املالية املرفقة للمحكمة اجلنائية الدولية عن الفترة املالية املنتهية يف 
  .١٠ إىل ١ واحلواشي الداعمة ٧ إىل ١وتتألف هذه البيانات من البيانات من األول إىل الرابع واجلداول 

  توزيع املسؤوليات

وتتمثل مسؤولييت يف التعبري عن .  من النظام املايل حتت مسؤولية املسجل١-١١تندرج هذه البيانات املالية وفقا للمادة 
  . من النظام املايل١٢ إىل املراجعة اليت قمت ا وفقا للمادة استنادا الرأي بشأن هذه البيانات املالية

  أساس الرأي

قمت بإجراء املراجعة وفقا للمعايري املوحدة ملراجعة احلسابات لفريق املراجعني اخلارجيني حلسابات األمم املتحدة 
 أن أقوم بتخطيط وإعداد املراجعة للتوصل إىل وتتطلب هذه املعايري. والوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

وتتضمن أي مراجعة للحسابات القيام، على أساس االختبار . تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية ختلو من أي خطأ مادي
ة يف البيانات ووفقا ملا يعتربه مراجع احلسابات ضروريا يف الظروف املعنية، بفحص األدلة اليت تؤيد املبالغ والعبارات الوارد

وتشمل عملية املراجعة أيضا تقييم مبادئ احملاسبة املستعملة والتقديرات اهلامة الصادرة عن املسجل وكذلك تقييم . املالية
  .واعتقد أن املراجعة اليت قمت ا تتيح أساسا معقوال للتوصل إىل الرأي بشأن املراجعة. العرض العام للبيانات املالية

  الرأي

ديسمرب / كانون األول٣١ البيانات املالية تعرض بصورة صحيحة املوقف املايل من كل جوانبه املادية حىت أرى أن هذه
 ونتائج العمليات والتدفقات املالية للفترة املنتهية يف هذا التاريخ وفقا لسياسات احملاسبة املعلنة للمحكمة اجلنائية ٢٠٠٤

  .لية للبيانات املا٢الدولية املعروضة يف احلاشية 

وباإلضافة إىل ذلك فإين أرى أن عمليات احملكمة اجلنائية الدولية اليت اختربا يف إطار املراجعة متت من مجيع جوانبها اهلامة 
  .وفقا للنظام املايل والسند التشريعي

  . من النظام املايل بإصدار تقرير طويل عن عملية املراجعة اليت قمت ا١٢وقمت أيضا وفقا للمادة 

  
  )التوقيع(  
  سري جون بورن  
  املراقب واملراجع العام للحسابات  
  اململكة املتحدة  
  مراجع احلسابات اخلارجي  

  ٢٠٠٥يوليه / متوز١٥لندن، 
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  تقرير املراجع اخلارجي للحسابات

  احملكمة اجلنائية الدولية

  احملتويات
  الصفحة  الفقرات  

  ٢٥٣  ١٠-١  ملخص تنفيذي

  استنتاجات تفصيلية

  ٢٥٥  ٣٦-١١   املايل   األداء○  

  ٢٦٠  ٦٢-٣٧  اإلدارةسائل    م○  

  ٢٦٧  ٦٤-٦٣  توصيات السنة املاضية   ○  

  ٢٦٧  ٦٥  شكر وتقدير   ○  

  ٢٦٨  ١املرفق   نطاق وج مراجعة احلسابات
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  ملخص تنفيذي
 :يشمل هذا القسم من التقرير ما يلي

  . رأي مراجعة بدون حتفظ–النتائج الشاملة للمراجعة  §
  . الرئيسية الناشئة عن املراجعةاملسائل املالية §
 .القضايا اليت مت تعيينها نتيجة لترتيبات اإلدارة الرئيسية يف احملكمة §

  النتائج العامة للمراجعة

 نتائج مرضية وأظهرت عدم وجود أي عيوب أو أخطاء مادية يف دقة واكتمال وصحة البيانات إىلأدت مراجعتنا املالية   -١
  .٢٠٠٤اجع اخلارجي رأي مراجعة بدون حتفظ عن البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية لسنة املالية برمتها؛ ووضع املر

وراجع املراجع اخلارجي حسابات احملكمة وفقا للنظام املايل؛ ووفقا ملعايري املراجعة املوحدة لفريق املراجعني   -٢
. جعة احلساباتاالدولية للطاقة الذرية واملعايري الدولية ملراخلارجيني حلسابات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة والوكالة 

ويتضمن املرفق األول هلذا التقرير ملخصا . وقد مت إبالغ اإلدارة بنطاق وج املراجعة يف استراتيجية تفصيلية للمراجعة
  .للجوانب الرئيسية هلذه االستراتيجية

دا من املالحظات عن املسائل املالية ومسائل اإلدارة اليت وباإلضافة إىل مراجعة البيانات املالية نقدم أيضا عد ٣
واستعرضنا أيضا التقدم الذي أحرزته احملكمة يف تنفيذ التوصيات اليت قدمها . نشأت عن أعمال املراجعة اجلارية يف احملكمة

. زيد من التحسينات مإدخال وقمنا بتعيني عدد من ااالت اليت ميكن فيها ٢٠٠٣املراجع اخلارجي يف تقريره لعام 
 . للضحايااالستئماينوأصدرنا تقريرا منفصال يتعلق بالصندوق 

  يف املسائل املالية

والحظنا اخنفاض . يف نطاق أعمال مراجعتنا قدمنا عددا من املالحظات بشأن املسائل املالية اليت تؤثر على احملكمة  -٤
، ونشجع ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١طراف حىت اليت وردت من الدول األ) ٪٨١(مستوى االشتراكات املقررة 

وكانت النفقات . الدول على الوفاء بالتزاماا يف املوعد املناسب ملنع حدوث ضغوط معاكسة على التدفق نقدي للمحكمة
 يشري ، وإذا اقترن ذلك ارتفاع مستويات النفقات يف الربع األخري من السنة فإن ذلك) ٪٨١(تقل عن امليزانية بقدر كبري 

 ٪ من جمموع ٢٧وكانت النفقات امللتزم ا يف اية السنة متثل .  التخطيط ومراقبة امليزانيةإىل االفتقار إىلباستمرار 
 ضغطا ال لزوم له على مراقبة املشتريات وميكن أن يؤدي إىل سوء قيمة لإلنفاقوتفرض هذه الصورة العامة . النفقات

  . أخرى على ضرورة ختطيط املشتريات ختطيطا صحيحا وحتديد مالمح النفقاتونتيجة لذلك أكدنا مرة. املشتريات

ونتيجة الخنفاض مستوى استخدام األموال وارتفاع مستوى النفقات امللتزم ا، فقد قمنا باستعراض عملية   -٥
 كانت ضعيفة، مع ٢٠٠٤انية يف وتوصلنا إىل أن عمليات مراقبة امليز. امليزانية وآليات مراقبة امليزانية املستعملة يف احملكمة

وتقارير التباينات حامسة لتنبيه ماسكي امليزانية إىل اختالفات ناشئة كبرية بني . قلة الوثائق اليت تبلغ اإلدارة العليا بالتباينات
. دام املواردامليزانية والناتج ويكمن أن تستعمل اإلدارة العليا هذه التقارير لتعيني ااالت اليت ميكن فيها حتسني استخ

  .ونشجع احملكمة على وضع آلية سليمة لتقدمي التقارير عن امليزانية من أجل تعزيز الرقابة على استعمال موارد احملكمة

وقمنا بتعيني عدد من املسائل املتصلة بعملية التحويالت يف امليزانية ونوصي بأن يتم إبالغ الدول األطراف  -٦
وفحص تقريرنا أيضا .  بني الربامج والربامج الفرعية، وبتحسني الشفافية يف استعمال األموالباملوارد اهلامة اليت يعاد توزيعها

  . الذي يوفر للمحكمة قدرة معززة إلنتاج املزيد من التقارير املالية التفصيليةSAPتنفيذ نظام 
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ة جتميع افتراضات امليزانية واستعرضنا أيضا ترتيبات احملكمة إلعداد امليزانية السنوية وقدمنا توصيات لتحسني عملي -٧
وأوصينا أيضا باعتناق ج استراتيجي بقدر أكرب يف عملية امليزانية؛ وإدراج . وإلتاحة أطول فترة زمنية إلنتاج وثيقة امليزانية

  . األهداف يف امليزانية بطريقة ميكن قياسها، وتبليغ الدول األطراف يف اية الفترة باألداء مقابل األهداف

  عات اإلدارة يف موضو

وعند . اإلدارة السليمة عنصر جوهري يف تزويد الدول األطراف بتأكيدات عن استعمال األموال وإدارة املوارد -٨
. القيام باستعراض أعمال اإلدارة قمنا بالنظر يف ترتيبات املساءلة والرقابة الداخلية واإلشراف وإدارة املخاطر يف احملكمة

  :ية التاليةوتوصلنا إىل التعليقات الرئيس

 ينبغي أن تنظر مجعية الدول األطراف إمكانات التضارب بني أدوار رؤساء األجهزة بصدد – املساءلة •
 .املساءلة عن استعمال املوارد داخل احملكمة

 هناك مواد يف النظام املايل تنطوي على إمكانية التضارب وهي تقلل مساءلة – أدوات الرقابة الداخلية •
 .ف املسؤول عن إقامة أنظمة كافية للرقابة الداخليةاملسجل بوصفه املوظ

 الحظنا التقدم الذي أحرزته احملكمة يف وضع ترتيبات للمراجعة ونرحب بإنشاء برنامج – املراجعة الداخلية •
ونعترب املراجعة الداخلية مصدرا للتأكيد الثمني .  على أساس املخاطر٢٠٠٥لربنامج ألعمال املراجعة يف 

 . اجلديد وما يقترن به من أدوات للرقابةSAP يف سياق تنفيذ نظام لإلدارة وخاصة

منوها ونشر املوظفني يف املواقع سيتزايد تعرض احملكمة ملخاطر جديدة نتيجة استمرار  -إدارة املخاطر •
ا ولذلك نعتقد أنه من املهم أن تضع احملكمة عملية منهجية لتعيني املوارد وحتديد أولويات توزيعه. امليدانية

 .على أهم املخاطر التشغيلية

والحظنا وجود كثري من عناصر املمارسة السليمة . وفحصنا يف مراجعتنا أيضا إدارة احملكمة لتكنولوجيا املعلومات -٩
. ولكننا شعرنا بالقلق لنقص التقارير عالية املستوى املقدمة إىل اإلدارة العليا بشأن تقدم مشاريع تكنولوجيا املعلومات بإجياز

 مع األهداف اجلوهرية ألعمال احملكمة وحنن نشجع على قال تتسحظنا أيضا أن اخلطط احملددة لتكنولوجيا املعلومات وال
وميكن حتقيق ذلك بوضع استراتيجية شاملة لتكنولوجيا . زيادة اشتراك املستعملني للتعبري بصورة حمددة عن احتياجام

  .لنشاط لكفالة تركيز املوارد على ااالت األشد حاجةاملعلومات يف احملكمة حبيث تتسق مع أولويات ا

  توصيات السنة املاضية

ميثل عدد من املالحظات الواردة يف تقرير هذا العام متابعة للتعليقات اليت أعرب عنها املراجع اخلارجي يف تقريره  -١٠
وتتيح هذه .  مع جلنة امليزانية واملاليةوحنن نشجع اإلدارة على تقاسم تفاصيل تنفيذ توصيات املراجعة اخلارجية. ٢٠٠٣لعام 

 .العملية أساسا الستجابة اإلدارة وتعطي تأكيدا للدول األطراف بشأن تنفيذ التوصيات
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  استنتاجات تفصيلية

  املسائل املالية

 :يشمل هذا القسم من التقرير ما يلي

  استعراض األداء املايل وخاصة فيما يتصل بنفقات احملكمة؛ §
  عة عن اإلدارة املالية العامة، مبا يف ذلك كفاية الرصد املايل وعملية إعداد امليزانية؛مالحظات املراج §
 .استعراض اخلسائر واملدفوعات اخلاصة §

  األداء املايل

  البيانات املالية

 ويف مراجعتنا مت تعيني عدد صغري من. جنحت احملكمة مرة أخرى احترام املوعد النهائي لتقدمي بياناا املالية  -١١
 يقضي بإعداد املايلوالحظنا مرة أخرى أن النظام . التغيريات يف العرض وبعض التعديالت غري املادية يف أرصدة احلسابات

احلسابات وفقا ملمارسة احملاسبة املقبولة عموما يف حني أن احلسابات مت إعدادها وفقا ملعايري احملاسبة ملنظمة األمم املتحدة 
وعموما فإننا نثين مرة أخرى على احملكمة إلعداد بيانات . ٢٠٠٣دول األطراف يف عام وهي مالحظة عرضناها على ال

  .مالية دقيقة ويف املوعد احملدد

 مليون يورو يف فترا املالية الثانية وكان لديها ٢٥ ٨وحققت احملكمة فائضا يف اإليرادات عن النفقات مببلغ  -١٢
ة يف حدود ميزانياا املعتمدة يف مجيع ااالت الربناجمية الكربى وعملت احملكم.  مليون يورو٢٩ ٧رصيد نقدي يبلغ 

  .ويظل املركز املايل الشامل للمحكمة سليما مع وجود أصول كافية لتغطية اخلصوم التقديرية

  اإليرادات

قق  حتالذي ٪، وه وأقل بكثري عن املعدل ٨١ كان ٢٠٠٤الحظنا أن معدل حتصيل االشتراكات املقررة يف عام   -١٣
ونظل ننصح بتحصيل االشتراكات املقررة يف املوعد حيث أن ذلك أمر جوهري لدعم إجناز .  ٪٩٠ وكان ٢٠٠٣يف عام 

ولذلك نواصل تشجيع احملكمة على إعداد تقارير منتظمة عن حتصيل االشتراكات املقررة للحفاظ على . أهداف احملكمة
  .الشفافية وتشجيع دفع االشتراكات بطريقة أسرع

  قاتالنف

من التحسن عن ث ورغم أنه قد حد).  ٪٦٩ ٥( مستوى استخدام امليزانية ضاخنفايف تقرير العام املاضي الحظنا   -١٤
ومستوى اخنفاض االستخدام ال يزال يربز وجود . ٢٠٠٤ ٪ من ميزانيتها لعام ٨١العام املاضية فإن احملكمة مل تنفق سوى 

نها اإلدارة إلغراض وضع امليزانية وقدرا على استخدامها استخداما كامال أثناء اختالف كبري بني متطلبات املوارد اليت تعي
  .الفترة املالية

وال تزال هناك نسبة عالية إىل حد كبري من النفقات املتكبدة يف الربع األخري من السنة املالية مما يعين االفتقار إىل   ١٥
عدم وجود عملية متماسكة لتخطيط املشتريات وعن احلاجة إىل وقد ينشأ ذلك عن . التخطيط من جانب ماسكي امليزانية

وميكن أن تؤدي . وبالتايل فقد أوردنا توصيات لتحسني عملية مراقبة امليزانية. زيادة فعالية الرصد املايل ومراقبة امليزانية
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. حلصول على أحسن األسعارالضغوط إلنفاق امليزانية يف اية السنة إىل تضييق الوقت أمام موظفي املشتريات لكفالة ا
  .وميثل ذلك أيضا ضغطا على موظفي املالية ملعاجلة كميات هائلة من املعامالت يف اية الفترة

ويف إطار املراجعة استعرضنا مستوى االلتزامات غري املصفاة اليت متثل التزامات قانونية أو عقودا أبرمتها احملكمة  -١٦
ونظل نشعر بالقلق ألن مستوى . الم السلع أو اخلدمات مل حيدث إال يف السنة التاليةأثناء الفترة املالية ولكن الدفع واست

 ٪ من جمموع نفقات ٢٧ مليون يورو، أي ما ميثل قرابة ١١ ٧النفقات امللتزم ا ال يزال مرتفعا حيث يصل إىل مبلغ 
 األخرى وحنن نشجع احملكمة على ختفيض وهذا املستوى من االلتزامات مرتفع نسبيا بالنسبة للمنظمات الدولية. احملكمة

  . مالمح النفقات بالشهر ونسبة النفقات اليت متثلها االلتزامات١ويوضح الشكل . مستوى هذه االلتزامات يف املستقبل

 ٢٠٠٤ مالمح نفقات احملكمة أثناء:  ١الشكل 

  تقارير خمصصات احملكمة: املصدر

 ٪ من ١٧وأوضح ذلك أن . ٢٠٠٤ أثناء ٢٠٠٣صفاة املتعلقة بعام واستعرضنا مدى تصفية االلتزامات غري امل  ١٧
مل يتم تصفيتها ولذلك سيتم إعادا إىل الدول األطراف من خالل الفوائض النقدية )  مليون يورو١ ٠٨قرابة (االلتزامات 

 أثناء ٢٠٠٤ املعقودة يف وسنواصل رصد املوقف يف السنوات التالية ومدى تصفية االلتزامات).  للبيانات املالية٤اجلدول (
 حيث إن ارتفاع مستويات االلتزامات املعادة قد يوحي باحليطة املفرطة يف االلتزام بالنفقات وهو ما ميثل عدم ٢٠٠٥

  .القدرة على استعمال املوارد

  :١التوصية 

ل السنة وجتنب نوصي بأن تضع احملكمة خطة متعلقة للمشتريات تسمح هلا بتحسني استخدام املوارد املالية طوا  
  .من االرتفاع الكبري احلايل يف مستويات النفقات امللتزم ا، وأن تظل اخلطة موضع االستعراض الدقيق

  أدوات املراقبة املالية

نتيجة لقلقنا من مستويات استخدام املوارد ومستوى االلتزامات يف اية السنة أثناء السنتني األوليني من النشاط  -١٨
ومشل . وميثل ذلك جانبا جوهريا من إطار الرقابة الداخلية. حملكمة لرصد ومراقبة استعمال املوارد املاليةاستعرضنا ترتيبات ا

  .استعراضنا توجيه استفسارات يف إطار املراجعة إىل املوظفني الرئيسيني واستعراض ترتيبات التبليغ عن استعمال هذه األموال
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نسبيا يف احملكمة وكانت تستند أساسا إىل جمموعة من تقارير  كانت أدوات املراقبة ضعيفة ٢٠٠٤وأثناء عام  -١٩
واألرصدة ) اليت عينت املخصصات املعتمدة والنفقات املصروفة سواء يف حاسب النقدية أو االلتزامات املقبلة(املخصصات 

ية على مستوى اإلدارة ورغم أن هذه املعلومات مفيدة فلم يكن لدى احملكمة إجراءات رمس. الباقية املتاحة ملاسكي األموال
ووجود نظام من تقدمي التقارير عن التباينات ومن . العليا الستعراض األداء املايل؛ وال للمتابعة املنهجية ألي تباينات

  .التحليل، مقترنا مبدخالت ومالحظات اإلدارة العليا، يتيح مستوى أفضل من الرقابة على استعمال املوارد املالية

 من ناحية SAP يف وظيفة تقدمي التقارير املتاحة من خالل نظام ٢٠٠٥حدث حتسن أثناء عام وقد فهمنا أنه   -٢٠
 –ولكن تظل هناك مشكلة . SAP. إىل نظام SUNالتكاليف غري املتصلة باملرتبات، وذلك بسبب التحول عن نظام 

 من أجل حتويلها يف SUNيف نظام  يف حتويل البيانات املشفرة حاليا –وخاصة بالنسبة لكشف املرتبات وتكاليف السفر 
ونفهم أن احملكمة تعمل . ونتيجة لذلك ال ميكن االستفادة متاما من حتسني معلومات امليزانية وأدوات التقارير. النظام اجلديد

، بعد، ومن املهم استخدام وظائف تقارير امليزانية إقامتها. حاليا إلقامة برنامج ربط بيين لتسهيل وظيفة التقارير املطلوبة
  .بطريقة منهجية لتسمح بالتبليغ عن التباينات واختاذ اإلجراءات الالزمة

 SUNويف ظل النظام . وأفضل طريقة ملمارسة مراقبة امليزانية جتري يف ظل السيطرة على إطار توزيعات املوارد -٢١
 سيتيح رقابة أقوى وذلك SAPمل تكن هناك آليات ملنع زيادة النفقات عن املخصصات املعتمدة؛ ولكننا نفهم أن النظام 

اليت تغطي هيئة (وتتمتع احملكمة مبرونة كبرية يف صدد نقل األموال داخل الربامج الرئيسية . مبنع اإلنفاق أكثر من الالزم
ويتمتع املسجل بسلطة اعتماد ). الرئاسة والقضاة وقلم احملكمة ومكتب املدعي العام وأمانة مجعية الدول األطراف واملباين

 .يات التحويل دون حدود بني الربامج والربامج الفرعية داخل جماالت الربامج الرئيسيةعمل

ولكنه ميكن أن يقلل من . والتصريح غري املقيد لنقل األموال قد يكون مفيدا يف منظمة جديدة تتطور بسرعة -٢٢
ويف كثري من املنظمات يتم . خططةاالنضباط املايل املفروض على املديرين يف استخدام األموال بكفاءة ووفقا لألهداف امل

ستنسابية يف جمال امليزانية بطريقة حدود النسب املئوية املفروضة على عمليات نقل املوارد ومنع التقييد هذه السلطة ا
ل وقد يكون من املالئم اآلن أن تنظر الدو. عمليات النقل بني التكاليف املتصلة باملوظفني والتكاليف غري املتصلة باملوظفني

األطراف يف مزايا وضع حدود عمليات النقل يف امليزانية؛ أو على األقل أن تكفل إبالغ الدول األطراف يف العام التايل بأي 
وسيوفر ذلك وسيلة شفافة للتبليغ عن التغريات يف توزيعات املوارد اليت وافقت . عمليات كبرية من نقل خمصصات املوارد

 .فقتها على امليزانيةعليها الدول األطراف من خالل موا

  :٢التوصية 

نوصي بأن تضع احملكمة إطارا واضحا ومنهجيا ملراقبة ورصد امليزانية وإلتاحة التقارير الشاملة عن امليزانية   
  .وحتليل التباينات؛ ولدعم التحسني يف فحص األداء املايل من جانب اإلدارة العليا

  :٣التوصية 

زايا تقييد عمليات النقل داخل الربامج الرئيسية وبني االعتمادات املدرجة نوصي بأن تنظر الدول األطراف يف م  
يف امليزانية بالتكاليف املتصلة باملوظفني والتكاليف غري املتصلة باملوظفني؛ وأن تنظر يف اشتراط تبليغ الدول األطراف بأي 

  .نيةعمليات نقل كبرية من االعتمادات اليت متت املوافقة عليها أصال يف امليزا
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  SAPتنفيذ نظام 

 ، الغرض SAP، يف إدخال نظام للتطبيق املتكامل فيما يتعلق باملوارد املالية، ٢٠٠٤شرعت احملكمة، أثناء عام  -٢٣
 حيث مت ٢٠٠٥وهذا النشاط متواصل يف عام . منه تكامل وترشيد العمليات اليت تتوخاها احملكمة يف جمايل املالية واملوارد

ينتظر الشروع " املوارد البشرية"وهناك عناصر مهمة أخرى مثل برنامج . يناير/ايل يف كانون الثاينإدخال عنصر النظام امل
 ما زال مستخدما مما حيد من بعض اجلوانب الوظيفية املتاحة عن طريق SUNوالحظنا أن النظام القدمي . يوليو/فيها يف متوز

 SUNيت تتعرض هلا املنظمة يف معرض نقل البيانات وأن نظام ونفهم أن اهلدف من هذا هو احلد من املخاطر ال. SAPنظام 
  .٢٠٠٥سيظل يوفر األساس إلعداد البيانات املالية لعام 

, وقد شهد النظام اجلديد عددا من التغيريات والتعديالت، الناجتة عن بعض االحتياجات احملددة اخلاصة باحملكمة -٢٤
ة والترتيبات اخلاصة بالبدالت املتصلة باألجور اليت وضعت وفقا لنظام خاصة فيما يتصل مبتطلبات احملاسبة باألمم املتحد

والغرض من . وقد أنشأت احملكمة آلية مراقبة للسماح بتكييف أي برنامج جديد وفق احتياجات املستعمل. األمم املتحدة
بتكنولوجيا املعلومات اليت يتم يف وراء ذلك هو احلد من تصاعد التكاليف اليت غالبا ما تقترن بتنفيذ أهم التطورات املتصلة 

  . نظم معياريةإدخالإطارها تكييف النظم للعمليات االقتصادية بدال من تكييف العمليات بقصد 

وبالرغم من تزايد العمليات املرتآة للتكيف وفق احتياجات املستخدمني فإن املعلومات املتاحة إلدارة احملكمة، يف شهر  -٢٥
.  مليون يورو٢,٣ مليون يورو من أصل ميزانية حمددة ٢,٥ بلغت SAPموع تكاليف نظام  تفيد أن جم٢٠٠٥يونيه /حزيران

 وأنه رهنا ٢٠٠٥نوفمرب / أن إجناز اجلوانب التطبيقية ذات الصلة بالعمليات املذكورة سيتم يف تشرين الثايناإلدارةوقد قررت 
وسوف . ٢٠٠٦يناير /يزانية سيتسىن اعتبارا من كانون الثاينباحلصول على املوافقة الضرورية فإن تطبيق مناذج وضع التقارير وامل

  .نستعرض تكاليف التنفيذ غداة إجناز املشروع ولكننا نشجع اإلدارة على إجراء تقييم كامل عند انتهاء املشروع

  ميزانية املوارد

رتبطة بضخامة هنالك ال حمالة مصاعب تواجه على صعيد أي منظمة تنشأ حديثا نتيجة ألوجه عدم التيقن امل -٢٦
وقد واجهت احملكمة مصاعب معينة يف هذا اال بسبب االفتقار إىل البيانات املتعلقة باجتاهات املصاريف . ووترية تطورها

وقد أجرينا استعراضا موجزا . أو الوسائل املتاحة للتنبؤ الدقيق مبستوى األنشطة املتصلة باملالحقة واألنشطة القضائية
ووقفنا . تعلقة بامليزانية باستعراض بيانات امليزانية واستفسار موظفي احملكمة والتناقش مع قسم امليزانيةلترتيبات احملكمة امل

  .على عدد من ااالت اليت نرى أنه يتعني فيها على احملكمة أن جتتهد يف حتسني اإلجراءات املتبعة حاليا

  النهج االستراتيجي

لكننا الحظنا أن هذه . داد استراتيجية رمسية خاصة بأنشطتها يف إع٢٠٠٥نفهم أن احملكمة شرعت يف عام  -٢٧
املبادرة جاءت بالتوازي مع إعداد امليزانية ومل تأت بوصفها استراتيجية ميكن على أساسها أن حتدد املوارد ومقتضيات 

ف املتفق عليها على أعلى ونتيجة لذلك تتسم امليزانية باالفتقار لروابط حامسة تربطها مبجموعة واضحة من األهدا. امليزانية
  .والحظنا بوجه خاص أن عددا حمدودا من األهداف قد حدد بالنسبة ألهم برامج احملكمة. مستوى

ويف رأينا أن ممارسة امليزنة احلسنة من شأا أن تتمثل يف حتديد مجلة من األهداف االستراتيجية املصنفة وفقا  -٢٨
ى النحو الذي يربز األولويات التنظيمية مع القيام باإلضافة إىل ذلك بتحديد لترتيبها يف األمهية ضمانا لتوظيف املوارد عل

وحنن نشجع احملكمة على النظر يف وضع . األولويات األطول أجال واملوارد الالزمة من خالل التخطيط املتوسط األجل
ألولويات املنتظرة وحىت تسهل إجراءات للتخطيط املنتظم األطول أجال حىت تتمكن من تزويد الدول األطراف بفكرة عن ا

 .عملية وضع امليزانية يف املستقبل
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  إعداد امليزانية

الربامج جبانب شعبة   مبشاركة اللجنة التوجيهية للميزانية اليت كانت ممثلة فيها أهم٢٠٠٦أعدت ميزانية عام   -٢٩
وفيما ناقشت هذه . جتمعت مرات عديدةونعلم أن هذه اللجنة ا. اخلدمات اإلدارية املشتركة املسؤولة عن وضع امليزانية

اللجنة مسائل موضوعية مكنت من مجع العناصر الالزمة للميزانية متيزت العملية املتوخاة باالفتقار إىل الشفافية نظرا إىل أن 
وقد كرس جانب كبري من الوقت وصوال إىل . هذه االجتماعات اليت عقبت مل تدون وقائعها الرمسية ومل يوضع هلا حمضر

ونتيجة لذلك مل يتم . االتفاق حول االفتراضات اليت تستند إليها امليزانية وبارامترات التمويل جبانب األهداف األساسية
 فلم يبق مع ذلك متسع من ٢٠٠٥مايو /أيارالتوصل إىل االتفاق على االفتراضات األساسية وبارامترات التمويل إال يف 

  .واالستعراض املنهجيني للميزانية ككلالوقت إلمتام الربامج املفصلة لإلعداد 

 حيث اعتمد سعر صرف غري صحيح واستخدم ٢٠٠٤والحظنا أن خطأ قد تطرق إىل امليزانية املعتمدة لعام   -٣٠
ويساورنا القلق .جدول للمرتبات باألمم املتحدة مل يعد ساري املفعول كأساس لوضع تكاليف املوظفني املدرجة يف امليزانية

منيا كهذا لعرض مشروع امليزانية على املوافقة قد مينع اإلدارة من إجراء االستعراض والتحليل الالزمني من أن جدوال ز
  .           ّ           لكفالة الدق ة فيما يقدم

وقد اختذت الدول األطراف قرارا بالدعوة إىل عقد مجعية يف وقت الحق إلتاحة ما يكفي من الوقت إلعداد  -٣١
جلدول الزمين إلعداد امليزانية ظل يف احلقيقة هو نفسه، وعمدت أمانة اجلمعية إىل حتديد ولكننا الحظنا أن ا. وثيقة امليزانية
يونيو إلتاحة الوقت الالزم للترمجة وعرض الوثيقة على الدول األطراف يف غضون األجل املقرر / حزيران٣٠أجل أقصاه 

أكتوبر وستضع الصيغة النهائية للميزانية يف /ين األولوسوف جتتمع جلنة امليزانية واملالية يف أواسط تشر.  يوما٤٥املتمثل يف 
وهذا اجلدول الزمين من شأنه أيضا أن خيلق مصاعب بالنسبة لقلم احملكمة إذا ما قدم . ديسمرب/أوائل شهر كانون األول

ة الفترة عدد كبري من التعديالت حيث أن الوقت سيضيق فال يسمح بإعادة توزيع األموال على خمتلف الربامج قبل بداي
  . املالية اجلديدة

  داء امليزانيةأأهداف 

 أن األهداف والنتائج تفتقر إىل االتساق ٢٠٠٥خالل استعراضنا آلخر ميزانية معتمدة متاحة لعام  الحظنا من  -٣٢
يت وأغلبية األهداف ال: إذ أن هذه األهداف والنتائج تتفاوت يف درجات القابلية للقياس. على مستوى الربامج الفرعية

ولكي تكون األهداف ذات مغزى . وال يتيسر التأكد بوضوح من استيفاء معايري النجاح استعرضناها كانت صعبة القياس
 :البد من اتصافها بصفات جتعلها

     تكفل مالءمة األهداف ال النشاط احملدد؛-  حمددة •
  مدى حتقق اهلدف املتوخى؛   لتمكني اإلدارة والدول األطراف من حتديد وتقييم إىل -  قابلة للقياس •
  جيب أن تكون األهداف ممكنة التحقيق وتنطوي أيضا على عنصر حتدي يشجع على التحسني؛   -  وقابل للتحقيق •
      تزيد من قيمة مقاصد وأهداف احملكمة؛-  ذات صلة باملوضوع •
      وضع إطار زمين إلجناز األهداف-  وحمددة زمنيا •

ا، أن تستفيد من وجود رابطة واضحة بني امليزانية واستخدام املوارد والنواتج املنتظرة ومن شأن احملكمة، يف رأين  -٣٣
وعلى الرغم من أن وثائق امليزانية تنطوي على أهداف ال يتوفر سبيل ميكن بواسطته التبليغ بالنتائج أو األداء . امللموسة

 مل تكن هناك آليات فعالة وروتينية لتبليغ األداء املتعلق والفائدة املرتقبة من حتديد األهداف تقل إذا. خبصوص هذه األهداف
ومن املمارسات اليت أصبحت شائعة بالنسبة للمنظمات الدولية ما يتمثل يف وضع هذه العمليات . ا إىل الدول األطراف

  .ناجميالتقييمية عن طريق امليزنة واإلدارة القائمتني على النتائج مع التبليغ  باألداء على املستوى الرب
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وهذه العمليات تساعد على تشجيع املساءلة خبصوص املوارد وتوفر تدابري تطورية لقياس مدى ما يتحقق من   -٣٤
ومن الواضح أن احملكمة تواجه حاليا تنازع عدد من املطالب والتحديات يف هذه املرحلة من . جناح يف حتقيق األهداف

فإن من األمهية مبكان  على هذا. ل ميثل هدفا مهما حددته الدول األطرافتطورها، ولكن االستخدام الفعال والكفؤ لألموا
بالنسبة لسمعة احملكمة تأمني الشفافية واملساءلة يف استخدام املوارد، ووضع اإلجراءات املناسبة لدعم حتقيق أهدافها بطريقة 

  .متزايدة الفعالية

  : ٤التوصية 

يجي واضح يف جمال التخطيط من خالل صياغة أهداف وأولويات نوصي بأن تعمد اإلدارة إىل وضع هج استرات  
  .على أعلى املستويات توفر األساس لوضع األولويات املتعلقة مبوارد الربامج الفرعية

  :٥التوصية 

. نوصي بأن تتم املوافقة الباكرة على البارامترات واالفتراضات األساسية اليت تقوم عليها عملية وضع امليزانية  
لى ذلك نشجع احملكمة عل النظر يف احلاجة إىل متديد األجل الزمين املخصص لتقدمي مشروع امليزانية وذلك عالوة ع

  .إلتاحة ما يكفي من الوقت الستعراضها من قبل اإلدارة

  :٦التوصية 

نوصي بأن تقوم اإلدارة بوضع أهداف واضحة وحمددة وقابلة للقياس لعملية وضع امليزانية تكملها إجراءات   
  .تنص على تقدمي تقارير إىل الدول األطراف عن إجناز هذه األهداف

  التزوير، واخلسائر، واملشطوبات ومدفوعات ااملة

قمنا، كجزء من عملية املراجعة اخلارجية للحسابات، بالتثبت من أي حالة ممكنة من حاالت التزوير أو التزوير   -٣٥
  .ة من حاالت اخلسائر املالية النامجة عن التزوير أو التزوير املفترضومل تالحظ أي حال. املفترض بلغت ا اإلدارة

ومل متتثل . واحملكمة مطالبة مبقتضى النظام املايل بالتبليغ بأي حالة من حاالت اخلسائر املالية أو مدفوعات ااملة  -٣٦
 ١٣ ٥١٩يتم التصدي لألصول اليت قدرها احملكمة حىت اآلن للنظام املايل القاضي بتشكيل جملس ملراقبة املمتلكات كما مل 

  . ومل يبلغ بأي مدفوعات جماملة. يورو واملقرر اعتبارها من املشطوبات منذ إنشاء احملكمة

  : ٧التوصية 

  .نوصي بأن تتخذ احملكمة اآلن خطوات إلنشاء جملس ملراقبة املمتلكات امتثاال للنظام املايل  

  مسائل اإلدارة

  :قرير تعليقات على املسائل الرئيسية املتعلقة باإلدارة النامجة عن استعراضنا ملا يليترد يف هذا القسم من الت

  الترتيبات اليت وضعتها احملكمة فيما يتصل بالدرجة األوىل بإطار املساءلة وأوجه الرقابة الداخلية وتقييم املخاطر؛ §
 .إدارة تكنولوجيا املعلومات §
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  اإلدارة

 بتحديد اإلدارة بوصفها جماال ذا أمهية ٢٠٠٣                                     املراجعة اخلارجية للحسابات املقد م عام قمنا يف التقرير السابق عن  -٣٧
وقد أحرزت احملكمة تقدما يف التشديد على ترتيبات اإلدارة .                        ّ                           خاصة بالنسبة للمحكمة ميك نها من إبداء املمارسات احلسنة

ويف سياق التطورات الراهنة اليت تشهدها املنظمات . خاصة فيما يتصل باملراجعة الداخلية يف احلسابات والرقابة الداخلية
الدولية أصبح من األمهية املتزايدة بالنسبة للمحكمة إبداء أفضل املمارسات فيما يتصل بالشفافية واملساءلة والتدقيق الفعال 

ساءلة الواضحة وقد تركز عملنا على جماالت رئيسية مخسة سوف تساعد احملكمة على التحلي بروح امل. وإدارة األموال
  :وقد نظرنا فيما يلي. وحتسني الشفافية

  ترتيبات املساءلة؛  •
  املسؤولية عن املراقبة الداخلية؛  •
  املراجعة الداخلية للحسابات؛  •
  التدقيق اخلارجي املستقل؛  •
  .وإدارة املخاطر  •
 
  إطار املساءلة

ولية اليت تستخدم األموال العامة أن تربهن على حتلها من األمهية مبكان بالنسبة ألي منظمة، والسيما املنظمات الد  -٣٨
ومبدأ تعيني مسؤول مبفرده عن استخدام منظمة من املنظمات للموارد يشكل جزءا ال يتجزأ مما يوضع من . بروح املساءلة

 نظام روما األساسي ويف وقد استعرضنا آليات احملكمة اخلاصة باملساءلة كما هي حمددة يف. الترتيبات السليمة املتعلقة باملساءلة
  :فالنظام الراهن ينص على ما يلي. النظام املايل ووقفنا على عدد من ضروب الرتاع احملتملة يف الترتيبات اخلاصة  باملساءلة

نظام روما (تكون الرئاسة مسؤولة عن اإلدارة السليمة للمحكمة باستثناء مكتب املدعي العام   •
  ؛)٣٨األساسي، املادة 

  ؛)٤٢نظام روما األساسي، املادة (ملدعي العام بالسلطة الكاملة يف تنظيم وإدارة املكتب يتمتع ا  •
املدعي  يكون املسجل هو املسؤول اإلداري الرئيسي للمحكمة وذلك دون املساس بوظائف وسلطات  •

  ؛)٤٣نظام روما األساسي، املادة (العام؛ وميارس املسجل مهامه حتت سلطة رئيس احملكمة 
 ).، النظام املايل١٠البند ( املسجل مسؤوال عن كفالة إطار عال للمراقبة الداخلية يكون  •

وهذه النصوص تعكس االفتقار إىل وضوح ترتيبات املساءلة باحملكمة خاصة بغياب موظف مبفرده مسؤول وخمول   -٣٩
جة إىل استقاللية مكتب املدعي العام وعلى حني أننا ندرك احلا. سلطة ممارسة املسؤوليات املنوطة به فيما يقوم به من دور

وقد أحطنا علما كذلك بأن . والرئيس يصعب التحديد الواضح ملكمن املسؤولية عن استخدام املوارد داخل احملكمة
  .املسجل ميارس سلطاته من خالل رئيس احملكمة

الذي جتتمع فيه األجهزة وقد وضعت بعض الترتيبات اليت ختفف من سلبية هذا الوضع، من قبيل جملس التنسيق   -٤٠
 بيد أنه مت تطوير هياكل جديدة مل يكن منصوصا عليها سابقا يف النظامني األصليني. الثالثة ملناقشة القضايا التشغيلية

وبالذات األمانة اليت تقدم تقاريرها مباشرة إىل رئيس اجلمعية، وأمانة الصندوق االستئماين للضحايا اليت ستقدم تقاريرها إىل 
ولذلك من املهم أن توضح آليات املساءلة وأن تشمل املسؤوليات واهلياكل اجلديدة العاملة حاليا .  أمناء منفصلجملس
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وينبغي أن حتدد هذه الترتيبات بوضوح،  على سبيل املمارسة الفضلى، السلطة واملسؤولية الرمسية أن . داخل احملكمة
  :تسندمها إىل شخص مبفرده من أجل

  خدام املوارد املالية؛تقدمي كشف باست  •
  كفالة االستخدام الفعال لألموال؛  •
 .تشغيل آلية واضحة ملمارسة أوجه الرقابة الداخلية  •

  :٨التوصية 

نوصي اجلمعية بأن تنظر يف احلاجة إىل توضيح ترتيبات املساءلة عن استخدام املوارد املالية ضمن هياكل احملكمة   
 .     ّ                                                             مل تغط ها سابقا النظم املتصلة باألمانة وأمانة الصندوق االستئماين للضحاياوأجهزا وأن تنظر يف جماالت جديدة 

  الداخليةالضوابط 

يشكل وجود إطار فعال للرقابة الداخلية مقوما رئيسا من مقومات اإلطار اإلداري حيث ميكن للدول األطراف   -٤١
وبالرغم من االفتقار . حتماالت اخلسارة أو التزويرأن تتأكد من توخي نظام فعال للمراقبة الداخلية يساعد على احلد من ا

.  من النظام املايل١٠إىل الوضوح يف هياكل املساءلة فان مهمة الرقابة الداخلية موكلة حتديدا باملسجل مبوجب البند 
  .واإلدارة مسؤولة عن قيام املراقبة الداخلية وعن النظر يف مدى مالءمة وفعالية تشغيلها

ارجي للحسابات مقصورة على استعراض مدى كفاية املراقبة فقط ألغراض توفري رأي بشأن ومهمة املراجع اخل -٤٢
ونرى أن . وقام املسجل، طبقا للنظام املايل بإنشاء وظيفة للمراجعة الداخلية للحسابات. احملاسبة املتعلقة بالبيانات املالية

 على االضطالع مبهامه عن طريق تزويده بضمانات وظيفة مكتب للمراجعة اخلارجية للحسابات أساسية ملساعدة املسجل
  .حمددة يف جمال املراقبة الداخلية للحسابات يف إطار عملية مراجعة للحسابات مبنية على أساس تقييم املخاطر

وضمانا للمساءلة التامة عن النهوض مبراقبة داخلية فهالة نوصي احملكمة بأن تنظر يف اعتماد املمارسة الفضلى   -٤٣
تشغيل )       ّ          أو يبل غ عم ا خيالف(نة يف هذا اال عن طريق إدراج بيان حمدد صادر عن املسجل ضمن البيانات املالية يؤكد الراه

وهذا من شأنه أن يشجع على التركيز األكرب على تشغيل وتعهد ضوابط فعالة ويعزز . وتعهد نظام فعال للمراقبة الداخلية
.  وهذا التركيز من شأنه أن يعزز هو اآلخر املراقبة الداخلية–ات يف توفري التحقق االعتماد على املراجعة الداخلية للحساب

 .                                                                                         ويوفر البيان أيضا ضمانا إضافيا للدول األطراف بتعزيز مساءلة اإلدارة فيما خيص  املراقبة الداخلية

بتقدمي تقرير إذا كان                                                                           وسوف ي ستعرض بيان املراقبة الداخلية يف سياق مراجعة حلسابات، ويقوم مراجع خارجي   -٤٤
وميكننا أن نعطي للمحكمة أمثلة على متطلبات . البيان غري متوافق مع ما خيلص إليه من نتائج وتقييمات يف جمال املراجعة

والبيان يوفر نقطة مرجعية حمددة بالنسبة ملهام التدقيق الذي تضطلع ا جلنة امليزانية واملالية . عملية كهذه لتيسري األخذ ا
  :وميكن أن تشمل اجلوانب الرئيسية يف البيان ما يلي. قييم مدى مالءمة إطار املراجعة الداخليةلت

  إجراءات تسمح بتعيني أهداف احملكمة واملخاطر الرئيسية اليت تواجهها؛  •
  وضع استراتيجية للرقابة الداخلية ولسياسة إدارة املخاطر؛  •
  ام جلنة امليزانية واإلدارة؛ودور املهام املرتبطة باإلدارة من قبيل مه  •
ووضع إجراءات لكفالة االستعراض املنتظم جلوانب إدارة املخاطر والرقابة الداخلية وتقدمي تقرير عن   •

  ذلك؛
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  النظم املستخدمة لتأمني االمتثال للنظم أو اإلجراءات احملددة اليت تقررها الدول األطراف؛  •
 .بةوتقدمي بيان حمدد بتطبيق إجراءات املراق  •

  :٩التوصية 

نوصي احملكمة بأن تعد بيانا سنويا عن املراقبة الداخلية كجزء من البيانات املالية لتأكيد تطبيق آليات املراقبة   
  .الداخلية على الفترة املالية

  املراجعة الداخلية للحسابات

ة للحسابات من أجل توفري الدعم شددنا يف تقاريرنا السابقة على أمهية إنشاء احملكمة لوظيفة املراجعة الداخلي  -٤٥
وحنن نرحب بتعيني املدير . واملشورة لإلدارة إلجراء تقييم وإبداء مالحظات وحتسينات فيما يتصل جبوانب املراقبة الداخلية

اجلديد للمراجعة الداخلية للحسابات والترتيبات اليت وضعت اآلن لتوفري التدقيق الداخلي يف احلسابات وخاصة اخلربة 
ونرى دور املراجعة الداخلية للحسابات على أنه . نية املمكن أن يوفرها مكتب املراجعة الداخلية للحسابات إىل احملكمةامله

                                                                                                           أساسي يف تزويد اإلدارة مبا حتتاجه من ثقة تساعدها على إقامة نظم مراقبة داخلية فع الة، وتزويد الدول األطراف من خالل 
 من خالل التقرير السنوي الذي سيقدم، عن طريق املسجل وجلنة امليزانية واملايل، إىل وهذا يتحقق. ذلك باملزيد من الثقة

  .مجعية الدول األطراف كل سنة

 وتعاونا مع العاملني فيه على تقاسم التقييمات املتعلقة ٢٠٠٤وقمنا باستعراض عمل مكتب املراجعة الداخلية عام   -٤٦
 بالدرجة األوىل على وضع الترتيبات األساسية اخلاصة به ٢٠٠٤تب يف عام وقد تركز عمل املك. باملخاطر وبرامج العمل

وباإلضافة إىل ذلك قام املكتب . واالضطالع بتحديد أويل ملخاطر اإلدارة والتنظيم هلداية عملية ختطيط مراجعة احلسابات
  .بتزويد اإلدارة بعدد من املالحظات ذات الصلة مبخاطر تشغيلية حمددة

.                                                                          ّ                 كتب حاليا برسم خطة للمراجعة قائمة على أساس تقييم املخاطر تسمح بالتوزيع الف عال ملوارد املراجعةويقوم امل  -٤٧
ومن األمهية مبكان أن ختضع هذه اخلطة، فور مناقشتها مع اإلدارة، الستعراض جتريه هيئة تدقيق من قبيل جلنة امليزانية 

وهذا من شأنه أن مينح املسجل والدول األطراف على السواء . عياواملالية أو جلنة مراجعة حسابات توفر استعراضا موضو
  .ثقة أكرب يف مدى كفاية املراجعة الداخلية وترتيب األولويات يف هذا الشأن

أعماله ويقدم ب حاملا يبدأ املكتب يف القيام ٢٠٠٥وسوف نضطلع بتقييم كامل لوظيفة املراجعة الداخلية يف عام   -٤٨
أجريت مع املكتب اتفقنا معه على اجلدوى من مطابقة فترة مراجعة ة وخالل مناقش. ع إىل خطتهتقريرا عن ذلك بالرجو

ومن شأن هذا التطابق أن ميكن املسجل من أن يتبني إىل . احلسابات لفترة السنة املالية للمحكمة خالل السنتني القادمتني
 .أي مدى يسر إطار املراقبة الداخلية بنود البيانات املالية

  نة املراجعةجل

وسوف . شجعنا يف تقريرنا الذي قدمناه السنة املاضية اجلمعية على أن تنظر يف إنشاء جلنة مراجعة للحسابات  -٤٩
تشكل يف إطار ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات، الذي أقره جملس التنسيق، جلنة إشراف تناقش من خالهلا خطة وتقارير 

وهذا اإلجراء يهدف بالدرجة األوىل إىل تأمني االتفاق على استجابة مشتركة . ساباتاملراجعة الداخلية واخلارجية للح
بيد أن الس ال يقوم بأي تدقيق .                                                                              فع الة بني أجهزة احملكمة، وهو إجراء مهم بالنظر إىل افتقار إطار املساءلة احلايل للوضوح

 .ات املراجعة الداخلية أو تنفيذ اإلدارة للتوصياتمستقل وعلى هذا هو ال يوفر للدول األطراف تأكيدات بكفاية ترتيب
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ويف املناقشات اليت دارت مع جلنة امليزانية واملالية يف السنة املاضية كان هناك شعور بأن وجود جلنة ملراجعة   -٥٠
خمتلف عن بيد أننا نرى دور جلنة مراجعة احلسابات على أنه . احلسابات من شأنه أن يشكل تداخال وازدواجا بعمل اللجنة

إذ من شأن جلنة مراجعة احلسابات أن تتحمل مسؤوليات حمددة تتركز على . الدور الذي تضطلع به جلنة امليزانية واملالية
 الوظائف ١ويورد اجلدول . جماالت حمددة ذات صلة مبمارسة الرقابة الداخلية على البيانات املالية واستعراض هذه البيانات

وتشمل هذه الوظائف واملزايا بالدرجة األوىل، وضع . راجعة احلسابات واملزايا اليت ميكن أن توفرهااليت تؤديها عادة جلنة مل
ولضمان اإلدارة احلسنة من األمهية احلامسة . أحكام بشأن مدى كفاية نواحي املراقبة الداخلية اليت متنح الدول األطراف الثقة

 .دول وأن ال متارس الدور الذي متارسه حاليا جلنة امليزانية واملاليةمبكان أن تكون جلنة مراجعة احلسابات مستقلة عن ال

ومن شأن جلنة ملراجعة احلسابات أن تضطلع مبهمة مفيدة لقيامها بدور احلكم يف أي خالف يطرأ حول تنفيذ   -٥١
يام اإلدارة باختاذ التوصيات املتعلقة مبراجعة ينشأ مستقبال نتيجة الختالف وجهات النظر بني أجهزة احملكمة ويكفل ق

 بوسعهاومثة جانب مهم آخر وهو أن اللجنة .  املالئمة بصدد تنفيذ التوصيات ذات الصلة باملراجعة الداخليةاإلجراءات
االضطالع مبهمة رقابة لكفالة مالءمة خطط مراجعة احلسابات الداخلية واخلارجية مما ينمي مستوى الثقة اليت ميكن أن 

 . وراء عمليات مراجعة احلسابات وتوفري الضماناتتنمح للدول األطراف من

  املهام الرئيسية للجنة مراجعة احلسابات: ١اجلدول   

  مهام جلنة مراجعة احلسابات  هدف اإلدارة
التقييم املنهجي للتدابري اليت تتخذها اإلدارة من أجل ضمن وتشغيل نواحي   •  تعزيز املراقبة الداخلية

  .والفعالةاملراقبة الداخلية املالئمة 
  .التشجيع على خلق الثقافة املناهضة للتزوير من خالل مهمة التدقيق املنوطة ا  •
  .                                 استعراض تنفيذ وفع الية النظام املايل  •
  .استعراض التقييم الذي جتريه اإلدارة للخطر والنهج الذي تنتهجه  •

                       تركيز املوارد اخلاصـة    
           بالضمانات

ابات املتعلقة باملراجعة الداخلية استعراض خطط وترتيبات مراجعة احلس  •
 .واخلارجية للحسابات

 تشجيع الربط بني مهام املراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية للحسابات  •
 لتتاحتأكيد أن ترتيبات مراجعة احلسابات واملتعلقة بالضمانات قد نفذت   •

  . من مستويات الضمان الضروريةهطرتتشللجمعية ما 
ــة  ــد أداء مراجع                     رص

       سابات  احل
                                                                 ضمان االستجابات حسنة التوقيت والفع الة واملالئمة من جانب اإلدارة فيما   •

 .خيص التوصيات املتعلقة مبراجعة احلسابات
 .رصد أداء وحمتويات البيات املالية وفقا ألحكام النظام املايل  •
  .تأكيد أن التوصيات املتعلقة مبراجعة احلسابات قد نفذت  •

                                                                         ة اليت تتميز ا جلنة مراجعة احلسابات هي أا تضم  عددا صغريا من األعضاء املستقلني وامليزة األساسي  -٥٢
.  خربم العملية البحث يف قضايا حمددة تتعلق مبراجعة احلساباتبفضلواملوضوعيني ميكنهم أداء مستوى عال من املراقبة 

                                             وقائع وتقريرا سنويا إىل اجلمعية كسج ل الستعراضها وعادة ما جتتمع هذه اللجنة مرات ثالث أثناء السنة وتقدم عرضا بال
وحنن نرى أن جلنة ملراجعة احلسابات عامل مساعد للجنة . لنواحي املراقبة الداخلية وتعلق على البيانات املالية اليت روجعت

وفر لإلدارة آلية مفيدة تدعمها يف امليزانية واملالية يف التركيز على املسائل ذات الطابع االستراتيجي األبرز مثل امليزانية فيما ت
  .تطبيق وتعزيز نظام اإلدارة الداخلي
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  : ١٠التوصية 

نوصي جلنة امليزانية واملالية واجلمعية بالنظر يف إنشاء جلنة ملراجعة احلسابات تسند إليها االختصاصات املالئمة   
اء مهام املراجعة الداخلية واخلارجية للحسابات باستعراض مدى كفاية نواحي املراقبة الداخلية ولتوفري ضمان موضوعي بأد

  .على أساس منتظم

  إدارة املخاطر

وتكتسي ضرورة التقييم . قمنا يف تقريرنا الذي قدمناه السنة املاضية بتحديد مزايا تقييم املخاطر بالنسبة للمحكمة  -٥٣
دته العمليات امليدانية من منو وتطور يف جماالت املنهجي للمخاطر وإدارا اآلن بأمهية أكرب بالنسبة للمحكمة نتيجة ملا شه

ومنذ أن صدر تقرير السنة املاضية، قام مكتب املراجعة الداخلية للحسابات . تتسم فيها السالمة واألمن بأمهية عظمى
ية مفيدة وهذه نقطة بدا. بإصدار تقريره حول هذه املسألة وقد حدد يف ذلك التقرير املخاطر اليت يرى أن احملكمة تواجهها

يف العملية بيد أن من املهم أن يتبىن ويتوىل املديرون إدارة املخاطر يف إطار ما تضطلع به احملكمة من أنشطة وذلك إلضفاء 
  .املزيد من الصرامة على هذه العملية ولتعزيز املسؤولية واملساءلة يف ميدان حتديد املخاطر

فوائد على عملية إدارة املخاطر بتقدمي التأكيدات بشأن مالءمة هذه واملراجعة الداخلية للحسابات ميكن أن تعود ب  -٥٤
وبوسع املكتب، يف أدائه هلذه املهمة، أن يوفر لإلدارة التأكيد بأن عمليات إدارة املخاطر اليت تقوم ا .                  العملية وفع اليتها

هناك سعيا لوضع ضوابط للتخفيف من احملكمة كافية لتعيني املخاطر ذات الصلة السيما على املستوى االستراتيجي وأن 
وحنن نوصي اإلدارة بالشروع يف وضع إطار منهجي لتحديد وإدارة املخاطر التشغيلية على صعيد احملكمة . أثرها السليب

واحملكمة بقيامها ذا التحليل ميكنها حتديد أولويات . بأسرها، وأن تبدأ هذه العملية بتقييم احتمال وتأثري هذه املخاطر
  .وارد على النحو األفضل للتصدي ألهم املخاطر وتوفر الطمأنينة بأن املخاطر األخرى جتري إدارا على النحو املالئمامل

  :١١التوصية 

نوصي بأن ترسي احملكمة آلية للتقييم املنهجي للمخاطر وإدارا ملساعدة املديرين على حتديد وضبط املخاطر   
  .التشغيلية أو االقتصادية

  ولوجيا املعلوماتإدارة تكن

قمنا أثناء مراجعتنا للحسابات بتحديث تقييمنا لنظام احملكمة املتعلق بتكنولوجيا املعلومات، وأحطنا كذلك   -٥٥
                                                                 ّ                                    بالتعليقات املدرجة يف التقييم املفصل الذي أجراه خبري استشاري خارجي كل ف من قبل املسجل بتحديد املخاطر املتصلة 

 نثين على عملية االستعراض اخلارجي هلذه ااالت اليت تشكل بالنسبة لإلدارة أداة وخنن. بتكنولوجيا املعلومات
  .للحصول على تأكيدات بشأن بعض جماالت املخاطر الرئيسية

وقد أنشأت احملكمة جملسا لنظم تكنولوجيا املعلومات هو عبارة على جلنة رفيعة املستوى مكلفة باإلشراف   -٥٦
وهذا الس جيتمع بانتظام وتضاف تقاريره املفصلة واحملددة إىل . ومات وتنسيقها ورصدهاعلى شؤون تكنولوجيا املعل

بيد أن هناك حاليا نقص فيما يقدم من تقارير وحتاليل على مستوى كبار . نظام الشبكة املشترك التابع للمحكمة
اح املعلومات هناك مع ذلك نقصا يف وعلى حني تت. املسؤولني لتقدمي نظرة شاملة عن حالة تكاليف ومواقيت املشاريع

  .الرصد الرفيع املستوى وتقدمي التقارير وحنن نشجع كبار املسؤولني على أن يراجعو هذا الوضع

وال متلك احملكمة يف الظرف الراهن استراتيجية شاملة خبصوص تكنولوجيا املعلومات، وافقت عليها اإلدارة   -٥٧
ئد اليت يعود ا جملس نظم املعلومات على احملكمة ما يتمثل يف توجيه وإقرار ومن الفوا. العليا وأقرها املستعملون
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ويف غياب هذا التوجيه الواضح يقترح قسم . استراتيجية شاملة تتعلق بتكنولوجيا املعلومات متليها احتياجات املستعملني
بيد أن هناك . ور من قبل املستعملنيتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابع للمحكمة خططا وأنشطة تناقش الحقا وتط

خطرا كامنا يف هذا النهج من أن تكون نظم معلومات التكنولوجيا يف هذا النهج غري واضحة االرتباط بالغايات 
ومن شأن ج استراتيجي أفضل أن ميكن اإلدارة من ضمان حتديد املوارد اليت تكرس . واألهداف الشاملة للمحكمة

ومات بالرجوع إىل احتياجات اقتصادية وأولويات حمددة وهي لذلك أكثر احتماال أن توفر لشراء تكنولوجيا املعل
  .الضمانات املتعلقة بفعالية التكاليف يف جمال تكنولوجيا املعلومات

ووضع خطة استراتيجية يسمح لإلدارة بتوفري تدقيق أكثر فعالية لسري األنشطة املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات   -٥٨
وأحطنا بالتعليقات اليت أبداها .                                                                      وره يوفر تأكيدات أقوى للدول األطراف بأن املوارد تستخدم على النحو الفع الوهذا بد

اخلرباء االستشاريون اخلارجيون واليت أيدت هذه النظرة وبينت أن املستعملني ال يشاركون مشاركة كلية يف طرح 
 خطر انعدام االخنراط يف نطم اإلدارة مما يتولد عنه خطر عدم األنشطة املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات ومن مثة هناك

  .استجابة النظم للمتطلبات واالحتياجات احلقيقية للمستعملني

   ّ   وق ع ٢٠٠٦ -٢٠٠٥وقد وضع قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وثيقة ختطيط ملدة سنتني تغطي الفترة   -٥٩
ذه اخلطط تفاصيل خمتلف املهام التطويرية الواجب أن يضطلع ا قسم وحتدد ه. عليها جملس نظم تكنولوجيا املعلومات

والحظنا مع ذلك أن وثائق التخطيط ال حتدد بوضوح . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع آجال حمددة لإلجناز
 نشجع احملكمة وحنن. األولويات وباألخص تكاليف املشاريع اليت تعترب عوامل حرجة يف ضمان االستخدام اجليد لألموال

على أن تقوم بتحديد تكاليف أنشطة تكنولوجيا املعلومات ضمن اخلطة االستراتيجية هذه لتيسري استعراض وحبث فوائد 
 .التكلفة بشكل أفضل وهذا عنصر غائب حاليا يف هذا التخطيط األطول أجل

بشكل منسق وحمدد األولويات وخالصة القول أن من األمهية مبكان أن تنفذ أنشطة تكنولوجيا املعلومات   -٦٠
                                                               ومن املهم أيضا إقرار اخلطط واالستراتيجيات ورصدها بشكل فع ال من قبل . للوفاء باألولويات االستراتيجية للمحكمة

  .كبار املسؤولني بغية تقييم فوائد أنشطة تكنولوجيا املعلومات مقارنة بتكاليفها

  قضايا أمن تكنولوجيا املعلومات

ة، لغاية تاريخ املراجعة اليت قمنا ا للحسابات، برسم سياسة شاملة ومعتمدة ألمن تكنولوجيا مل تقم احملكم  -٦١
ويف غياب سياسة معلنة بادر قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبذر بوضع مشاريع متعددة لتحسني . املعلومات

 اليت تشمل رفع مستوى ختزين البيانات داخل                                                       األمن، وتصد ى ملسائل حمددة يف تقرير اخلرباء االستشاريني اخلارجيني
كما يقوم قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بعمل رائد ذي صلة . الشبكة على النحو الذي يشمل ترميز األجهزة

                                                                                                     بإجراء تبي ن اهلوية ليحل حمل هوية املستعمل املقياسية ومرافق مراقبة كلمة السر املستخدمة يف نظام وندوز لتشغيل 
سوب بغية تعزيز كلمة السر يف إجراءات تسجيل الدخول وتفادي خفض خطر اشتراك املوظفني يف استخدام احلا

  .كلمات السر

وتقوم احملكمة بوضع بعض ترتيبات أمن تكنولوجيا املعلومات الرمسية، لكن، ويف غياب سياسة شاملة ألمن   -٦٢
لواضح الكيفية اليت ميكن ا إدماج أنشطة األمن هذه يف تكنولوجيا املعلومات واستراتيجية واضحة لإلدارة ليس من ا

وعليه قد تتخطى إجنازات املخاطر احملددة واحتياجات املستعملني وال تفي على هذا . االحتياجات االقتصادية للمحكمة
 .النحو باحللول االقتصادية األجدى الحتياجات احملكمة
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  :١٢التوصية 

جيا املعلومات للمحكمة متكيفة مع أهدافها التنفيذية األساسية وأن تدرج نوصي بأن تكون استراتيجية تكنولو  
عالوة على ذلك . يف عمليات ختطيط تكنولوجيا املعلومات احلاجة لوضع أولويات ودراسة املزايا مقارنة بالتكاليف

سؤولني لتسهيل اإلدارة نشجع على وضع املزيد من التقارير الواضحة واملختصرة وعالية املستوى املقدمة إىل كبار امل
  .والرقابة السليمتني للموارد

  توصيات السنة املاضية

شرعت احملكمة، من خالل مكتب املراجعة الداخلية للحسابات، يف وضع آليات ملتابعة التقدم يف تنفيذ   -٦٣
كمة بيانات مستوفاة ولتحسني الترتيبات املتعلقة باملساءلة، نوصي بأن توفر احمل. توصيات املراجعة اخلارجية للحسابات

ومن خالل هذا التدقيق واإلشراف ستتمكن اجلمعية من . بشأن التقدم احملرز إىل جلنة امليزانية واملالية على أساس سنوي
 التوصيات املتعلقة مبراجعة احلسابات وتعزز على هذا النحو أوجه الرقابة ذبتنفياحلصول على ضمان أكرب بأن اإلدارة 

  .داخل احملكمة

وكجانب من عملنا املتصل مبراجعة احلسابات ننظر يف مدى ما نفذته اإلدارة وتصدت له من التوصيات املقدمة   -٦٤
، يف عدد من ٢٠٠٤وأسفر عملنا املتصل مبراجعة احلسابات عن عام . يف إطار عملنا السابق املتعلق مبراجعة احلسابات

ولذلك نشجع اإلدارة على النظر يف الكيفية اليت ميكن ا . يةاحلاالت، عن نتائج تردد صدى ما ورد يف التقارير املاض
 .تنفيذ هذه التوصيات على النحو األفضل والتام

  :١٣التوصية 

نوصي اإلدارة بإعداد خطة عمل مفصلة الستعراض ورصد الكيفية اليت ميكن ا التصدي لتوصيات املراجعة   
ا من عملية متواصلة وختضع للتدقيق من قبل جلنة امليزانية واملالية بغية وينبغي أن تكون هذه اخلطة جزء. اخلارجية للحسابات

  .تعزيز ترتيبات احملكمة القائمة خبصوص اإلدارة

  شكر وتقدير

                                                                                        نعرب عن االمتنان ملا حظينا به من مساعدة وتعاون من جانب املسج ل وموظفيه ومن جانب مجيع املسؤولني   -٦٥
  .اليت قمنا ا للحساباتيف احملكمة أثناء أعمال املراجعة 

  )التوقيع(

  السري جون بورن
  املراقب ومراجع احلسابات العام، اململكة املتحدة

  املراجع اخلارجي للحسابات
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  املرفق األول

  نطاق وج مراجعة احلسابات

إن الغرض األساسي من مراجعة احلسابات املالية هو متكني مراجع احلسابات اخلارجي من اخللوص إىل رأي   
 قد أنفقت يف األغراض اليت وافقت عليها مجعية ٢٠٠٤بشأن ما إذا كانت املصروفات الواردة يف البيانات املالية لعام 

                                                          واملصروفات قد صنفت التصنيف السليم وس ج لت وفقا للنظام املايل اإليراداتالدول األطراف، وما إذا كانت 
ومت النظر . ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١املوقف املايل يف للمحكمة، وما إذا كانت البيانات املالية تعكس بدقة 

مفصال يف األساس واالفتراضات وخماطر مراجعة احلسابات وخلصت لإلدارة يف وثيقة عن استراتيجية مراجعة احلسابات 
  .٢٠٠٤ديسمرب /وضعت يف شكلها النهائي يف كانون األول

  ج مراجعة احلسابات

 للبيانات مشل كافة جماالت البيانات املالية اليت خضعت للتحقق املوضوعي لقد جرى البحث على أساس سرب  
واضطلعنا كذلك بعملية حتقق من كافة أوجه الرقابة الداخلية اليت قامت ا احملكمة لغرض . من املعامالت اليت سجلت
دقة دفاتر احملاسبة لدى احملكمة ومت وأخريا أجرينا حتليال للتأكد من أن البيانات املالية تعكس ب. اخللوص إىل رأي حماسيب
  .عرضها بشكل موضوعي

ومشلت هذه املراجعة للحسابات استعراضا عاما وعمليات حتقق من دفاتر احملاسبة وغري ذلك من الشواهد   
واإلجراءات اليت توخيناها يف جمال مراجعة احلسابات هدفها . الداعمة حبسب ما رأيناه ضروريا يف الظروف السائدة

وتبعا لذلك مل يقم العمل على أساس استعراض مفصل لكافة . اسي إبداء رأي يف البيانات املالية الصادرة عن احملكمةاألس
جوانب ميزانية احملكمة ونظم معلوماا املالية وأوجه الرقابة الداخلية فيها وال ينبغي النظر إىل النتائج باعتبارها بيانا شامال 

  .يف هذا الشأن
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  البيان األول

  احملكمة اجلنائية الدولية
  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١بيان اإليرادات والنفقات والتغريات يف أرصدة الصناديق للفترة املنتهية يف 

  )بآالف اليورو(

  
  الصندوق العام وصندوق
  رأس املال العامل

  أرقام
  الصناديق االستئمانية  احلواشي

  أرقام
  اموع  احلواشي

  ٢٠٠٢  ٢٠٠٤    ٢٠٠٣- ٢٠٠٢  ٢٠٠٤ -
٢٠٠٣  

  ٢٠٠٣- ٢٠٠٢  ٢٠٠٤  

                  اإليرادات
  ٣٠ ٨٩٤  ٥٣ ٠٧٢    -  -  ٤-١  ٣٠ ٨٩٤  ٥٣ ٠٧٢  االشتراكات املقررة

  ٧١  ١ ٢٣٥  ٥-١  ٧١  ١ ٢٣٥    -  -  التربعات
  ٥٢٠  ٧٣٩  ٥-٢  -  ٢٠  ٤-٢  ٥٢٠  ٧١٩  إيرادات الفائدة املصرفية

  ١  ٨٢    -  -  ٤-٣  ١  ٨٢  متنوعة/إيرادات أخرى
  ٣١ ٤٨٦  ٥٥ ١٢٨    ٧١  ١ ٢٥٥    ٣١ ٤١٥  ٥٣ ٨٧٣  جمموع اإليرادات

                  النفقات
  ١٤ ١٣٧  ٣٢ ٣٠٤ ٧s  -  ٥٩٠  ٤-٤  ١٤ ١٣٧  ٣١ ٧١٤  النفقات املصروفة

  ٧ ٣٤٢  ١١ ٨٤٤  ٧s  -  ٤٨  ٤-٤  ٧ ٣٤٢  ١١ ٧٩٦  النفقات غري املصفاة
  ٢١ ٤٧٩  ٤٤ ١٤٨    -  ٦٣٨    ٢١ ٤٧٩  ٤٣ ٥١٠  جمموع النفقات

  ١٠ ٠٠٧  ١٠ ٩٨٠    ٧١  ٦١٧    ٩ ٩٣٦  ١٠ ٣٦٣  اإليرادات عن النفقات) نقص/(زيادة
  -  ١ ٠٧٥    -  -  ٤-٥  -  ١ ٠٧٥  الوفورات يف التزامات الفترة السابقة أو  إلغاؤها

  -  )٥(  ٦s-٥-٣  -  )٥(    -  -  مبالغ معادة إىل املتربعني
  ١ ٩١٦  ٢ ٥٠٩    -  -  ٤-٦  ١ ٩١٦  ٢ ٥٠٩  صايف الزيادة يف صندوق رأس املال العامل

  -  ١١ ٩٢٣    -  ٧١    -  ١١ ٨٥٢  ية الفترة املاليةأرصدة الصناديق يف بدا
  ١١ ٩٢٣  ٢٦ ٤٨٢    ٧١  ٦٨٣    ١١ ٨٥٢  ٢٥ ٧٩٩  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١أرصدة الصناديق يف 

  )ماريان كاشو(التوقيع 
  ...........................................                     املديرة املالية     
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  البيان الثاين
   اجلنائية الدوليةاحملكمة

  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١بيان األصول واخلصوم واالحتياطات وأرصدة الصناديق يف 
 )بآالف اليورو(

  
  الصندوق العام وصندوق
  رأس املال العامل

  أرقام
  الصناديق االستئمانية  احلواشي

  أرقام
  اموع  احلواشي

  ٢٠٠٣- ٢٠٠٢  ٢٠٠٤    ٢٠٠٣- ٢٠٠٢  ٢٠٠٤    ٢٠٠٣- ٢٠٠٢  ٢٠٠٤  
                  األصول

  ١٧ ٤٣٣  ٣٠ ٥٧٧    ٢٠٦  ٩٠٤    ١٧ ٢٢٧  ٢٩ ٦٧٣  النقد والودائع بأجل
  ٢ ٩٩٧  ١٠ ٢٥٨    -  -  ٤-٧  ٢ ٩٩٧  ١٠ ٢٥٨  االشتراكات املقررة قيد التحصيل

  ٢٢٠  ١٠  ٥-١  ٢٢٠  ١٠    -  -  التربعات قيد التحصيل
  ١٤٩  ٢١٨    -  -  ٤-٨  ١٤٩  ٢١٨  املسامهات األخرى قيد التحصيل

  ٢ ٥٦٠  ٥    ٣٠  -  ٤-٩  ٢ ٥٣٠  ٥  لصناديق قيد التحصيلاألرصدة بني ا
  ٧٦٠  ١ ٥٢٦  ٥-٤  -  ٤  ٤- ١٠  ٧٦٠  ١ ٥٢٢  

  ٥٦  ١٠٦    -  -  ٤- ١١  ٥٦  ١٠٦   مع التعليم–األعباء املؤجلة 
  ٢٤ ١٧٥  ٤٢ ٧٠٠    ٤٥٦  ٩١٨    ٢٣ ٧١٩  ٤١ ٧٨٢  جمموع األصول

                  اخلصوم
  ٣ ٨١١  ٤ ٠٤٥  ٥-٥  ٣٨٥  ١٦٥  ٤- ١٢  ٣ ٤٢٦  ٣ ٨٨٠                        ًاملدفوعات الواردة مقدما /املسامهات

  ٦ ٣٤٢  ١١ ٨٤٤    -  ٤٨    ٦ ٣٤٢  ١١ ٧٩٦  االلتزامات غري املصفاة
  -  ٢٢  ٥-٦  -  ٢٢    -  -  األرصدة املستحقة بني الصناديق

  ١ ٠٠٠  -    -  -    ١ ٠٠٠  -  اخلسائر غري احملققة يف سعر الصرف/املكاسب
  ١ ٠٩٩  ٣٠٧    -  -  ٤- ١٣  ١ ٠٩٩  ٣٠٧  احلسابات األخرى املستحقة

  ١٢ ٢٥٢  ١٦ ٢١٨    ٣٨٥  ٢٣٥    ١١ ٨٦٧  ١٥ ٩٨٣  ع اخلصومجممو
                  االحتياطي وأرصدة الصناديق

  ١ ٩١٦  ٤ ٤٢٥    -  -    ١ ٩١٦  ٤ ٤٢٥  صندوق رأس املال العامل
  -  ١ ٨٤٣    -  -  ٤- ١٤  -  ١ ٨٤٣  احتياطي االشتراكات غري املدفوعة

  ١٠ ٠٠٧  ٢٠ ٢١٤    ٧١  ٦٨٣ ٤s  ٩ ٩٣٦  ١٩ ٥٣١  الفائض التراكمي
  ١١ ٩٢٣  ٢٦ ٤٨٢    ٧١  ٦٨٣    ١١ ٨٥٢  ٢٥ ٧٩٩   االحتياطي وأرصدة الصناديقجمموع

  ٢٤ ١٧٥  ٤٢ ٧٠٠    ٤٥٦  ٩١٨    ٢٣ ٧١٩  ٤١ ٧٨٢  جمموع اخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق
  )ماريان كاشو(التوقيع 

  .................................................                              املديرة املالية
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  البيان الثالث
  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١بيان التدفق النقدي يف 
  )بآالف اليورو(

  
  الصندوق العام وصندوق
  امـــوع  الصناديق االستئمانية  رأس املال العامل

  ٢٠٠٣- ٢٠٠٢  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣- ٢٠٠٢  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣- ٢٠٠٢  ٢٠٠٤  
              شغيليةالتدفق النقدي من األنشطة الت

  ١٠ ٠٠٧  ١٠ ٩٨٠  ٧١  ٦١٧  ٩ ٩٣٦  ١٠ ٣٦٣  )البيان األول(اإليرادات عن النفقات ) عجز/(صايف فائض
  )٣ ٣٦٦(  )٧ ١٢٠(  )٢٢٠(  ٢١٠  )٣ ١٤٦(  )٧ ٣٣٠(  نقص املسامهات قيد التحصيل)/زيادة(

  )٢ ٥٦٠(  ٢ ٥٥٥  )٣٠(  ٣٠  )٢ ٥٣٠(  ٢ ٥٢٥  نقص األرصدة قيد التحصيل)/زيادة
  )٧٦٠(  )٧٦٦(  -  )٤(  )٧٦٠(  )٧٦٢(   احلسابات األخرى قيد التحصيلنقص)/زيادة
  )٥٦(  )٥٠(  -  -  )٥٦(  )٥٠(  نقص األعباء املؤجلة )/زيادة
  ٣ ٨١١  ٢٣٤  ٣٨٥  )٢٢٠(  ٣ ٤٢٦  ٤٥٤  نقص املسامهات الواردة مقدما)/زيادة
  ٦ ٣٤٢  ٥ ٥٠٢  -  ٤٨  ٦ ٣٤٢  ٥ ٤٥٤  نقص االلتزامات غري املصفاة)/زيادة
  ١ ٠٠٠  )١ ٠٠٠(  -  -  ١ ٠٠٠  )١ ٠٠٠(  سارة غري احملققة يف صرف العمالتنقص اخل)/زيادة
  -  ٢٢  -  ٢٢  -  -  نقص األرصدة املستحقة بني الصناديق)/زيادة
  ١ ٠٩٩  )٧٩٢(  -  -  ١ ٠٩٩  )٧٩٢(  نقص احلسابات املستحقة)/زيادة

  )٥٢٠(  )٧٣٩(  -  )٢٠(  )٥٢٠(  )٧١٩(  إيرادات الفائدة املصرفية: خمصوما منها
  ١٤ ٩٩٧  ٨ ٨٢٦  ٢٠٦  ٦٨٣  ١٤ ٧٩١  ٨ ١٤٣  لنقد من األنشطة التشغيليةصايف ا

              التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية والتمويلية
  ٥٢٠  ٧٣٩  -  ٢٠  ٥٢٠  ٧١٩  إيرادات الفائدة املصرفية: مضافا إليه

  ٥٢٠  ٧٣٩  -  ٢٠  ٥٢٠  ٧١٩  صايف النقد من األنشطة االستثمارية والتمويلية
              من مصادر أخرىالتدفق النقدي 

  ١ ٩١٦  ٢ ٥٠٩  -  -  ١ ٩١٦  ٢ ٥٠٩  يف صندوق رأس املال العامل) النقص/(صايف الزيادة
  -  ١ ٠٧٥  -  -  -  ١ ٠٧٥  الوفورات يف التزامات الفترات السابقة أو إلغاؤها

  -  )٥(  -  )٥(  -  -  مبالغ مستردة للجهات املاحنة
  ١ ٩١٦  ٣ ٥٧٩  -  )٥(  ١ ٩١٦  ٣ ٥٨٤  صايف النقد من مصادر أخرى

  ١٧ ٤٣٣  ١٣ ١٤٤  ٢٠٦  ٦٩٨  ١٧ ٢٢٧  ١٢ ٤٤٦  يف النقد والودائع بأجل) النقص/(صايف الزيادة
  -  ١٧ ٤٣٣  -  ٢٠٦  -  ١٧ ٢٢٧  النقد والودائع بأجل يف بداية الفترة املالية

  ١٧ ٤٣٣  ٣٠ ٥٧٧  ٢٠٦  ٩٠٤  ١٧ ٢٢٧  ٢٩ ٦٧٣  )البيان الثاين (٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١النقد والودائع بأجل يف 
  )ماريان كاشو(التوقيع 

  ................................................                             املديرة املالية
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  البيان الرابع
  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ١بيان االعتمادات للفترة من 
  )بآالف اليورو(

  

  الربنامج
  اليتت االعتمادا

  املصروفات   متت املوافقة عليها
االلتزامات غري 
  امـــوع  جمموع النفقات  املصفاة

  ١ ١٨٧  ٤ ٥٩٤  ٣٨  ٤ ٥٥٦  ٥ ٧٨١  اهليئة الرئاسية والدوائر

  ٦ ٠٤٢  ٧ ٩٩٩  ٢ ٢٠٠  ٥ ٧٩٩  ١٤ ٠٤١  مكتب املدعي العام

  ١ ٦٧٨  ٢٨ ٩٧٣  ٩ ٥٠١  ١٩ ٤٧٢  ٣٠ ٦٥١  قلم احملكمة

  ٦٥٥  ١ ٩٤٤  ٥٧  ١ ٨٨٧  ٢ ٥٩٩  طراف أمانة مجعية الدول األ

  ٩ ٥٦٢  ٤٣ ٥١٠  ١١ ٧٩٦  ٣١ ٧١٤  ٥٣ ٠٧٢  امــوع
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  ١اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١حالة تسديد االشتراكات حىت 
  )باليورو(

  الدول األطراف
 كانون ١حىت 
يناير /الثاين

٢٠٠٤  
االشتراك   املبلغ الباقي  التحصيالت

  قررامل
  ائتمانات

جمموع املبالغ   املبلغ الباقي  التحصيالت  ٢٠٠٣من 
  الباقية

ائتمانات على 
متحصالت 
٢٠٠٤  

متحصالت 
متعلقة بعام 
٢٠٠٥  

        ٢٠٠٤  السنوات السابقة  
  -  -  ١ ٩٦٢  ١ ٩٦٢  ٨١  ١٥٢  ٢ ١٩٥  -  -  -  أفغانستان

  -  -  -  -  ٥ ٤٨٩  -  ٥ ٤٨٩  -  ١ ٠٣٤  ١ ٠٣٤  ألبانيا
  -  -  ٥ ٤٩٢  ٥ ٤٨٨  -  -  ٥ ٤٨٨  ٤  -  ٤  أندورا
  -  -  ٤ ٥٢٩  ٣ ٢٩٣  -  -   ٣ ٢٩٣  ١ ٢٣٦  -  ١ ٢٣٦  وبربودا أنتيغوا

  -  -  ١ ٣٠٨ ٨٢٢  ١ ٠٤٩ ٣٠٥  -  -  ١ ٠٤٩ ٣٠٥  ٢٥٩ ٥١٧  ٣٦٩ ٢٨٢  ٦٢٨ ٧٩٩  األرجنتني
  -  ٧٨  -    ١ ٧٤٧ ٤٥٦  -  ١ ٧٤٧ ٣٧٨  -  ٢ ٥٥٨  ٢ ٥٥٨  استراليا
  -  -  ١٧٨ ٥١٣  ١٧٨ ٥١٣  ٧٦٤ ٣٢٥  -  ٩٤٢ ٨٣٨  -  -  -  النمسا

  -  ١  -    ١٠ ٨٧٥  ١٠٢  ١٠ ٩٧٦  -  -  -  بربادوس
  -  -  ٦٨٤ ٧٠٦  ٦٨٤ ٧٠٦  ٤٨٨ ٦٢٧  -  ١ ١٧٣ ٣٣٣  -  ١ ٥٠٢  ١ ٥٠٢  بلجيكا

  -  -  ١ ٧١٥  ١ ٠٩٨  -  -  ١ ٠٩٨  ٦١٧  -  ٦١٧  بليز
  -  -  صفر  صفر  ٢ ١٩٥  -  ٢ ١٩٥  -  ١٩٥  ١٩٥  بنني

  -  -  ١١ ٧٧٣  ٩ ٨٧٨  -  -  ٩ ٨٧٨  ١ ٨٩٥  ٣ ٠٤٨  ٤ ٩٤٣  بوليفيا
  -  -  -  -  ٣ ٢٩٣  -  ٣ ٢٩٣  -  -  -   واهلرسكالبوسنة

  -  -  ١٣ ٢٥٦  ١٣ ١٧١  -  -  ١٣ ١٧١  ٨٥  -  ٨٥  بوتسوانا
  -  -  ٣ ١٠١ ٢٣٩  ١ ٦٧١ ٦٤٤  -  -  ١ ٦٧١ ٦٤٤  ١ ٤٢٩ ٥٩٥  -  ١ ٤٢٩ ٥٩٥  الربازيل
  -  -  ٨ ٤٥٧  ٨ ٤٥٧  ١٠ ٢٠٢  -  ١٨ ٦٥٩  -  -  -  بلغاريا

  -  -  ١ ٠٩٨  ١ ٠٩٨  -  -  ١ ٠٩٨  -  -  -  بوركينا فاسو
  -  -  ٩١  ٩١  -  -  ٩١  -  -  -  يبوروند

  -  -  ٦٠١  ٦٠١  ١ ٥٩٤  -  ٢ ١٩٥  -  ٢  ٢  كمبوديا
  -  ١٤٠  -    ٣ ٠٨٧  ٦٨٦  -  ٣ ٠٨٧ ٥٤٦  -  -  -  كندا
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 كانون ١حىت   الدول األطراف

يناير /الثاين
٢٠٠٤  

االشتراك   املبلغ الباقي  التحصيالت
  املقرر

  ائتمانات
  ٢٠٠٣من 

جمموع املبالغ   املبلغ الباقي  التحصيالت
  الباقية

ت على ائتمانا
متحصالت 
٢٠٠٤  

متحصالت 
متعلقة بعام 
٢٠٠٥  

                   ٢٠٠٤السنوات السابقة                                                                            
  -  -  ١ ٧١٥  ١ ٠٩٨  -  -  ١ ٠٩٨  ٦١٧  -  ٦١٧  مجهورية أفريقيا الوسطى

  -  -  ١٣٠ ٨٦٥  ١٣٠ ٨٦٥  ٣٩ ٢٦٣  -   ١٧٠ ١٢٨  -  ١٠٥ ٨٨٦  ١٠٥ ٨٨٦  كولومبيا
  -  -  ٤٥٧  ٤٥٧  -  -  ٤٥٧  -  -  -  الكونغو

  -  -  ٤٠ ٦٢٥  ٣٢ ٩٢٨  -  -  ٣٢ ٩٢٨  ٧ ٦٩٧  ٤ ٦٦٠  ١٢ ٣٥٧  كوستاريكا
  -  ٩ ٢٤٦  -    ٤٩ ٨٥٧  -  ٤٠ ٦١١  -  -  -  كرواتيا

  -  ٢  -    ٤٢ ٨٠٨  -  ٤٢ ٨٠٦  -  -  -  قربص
  -  -  ٣ ٧٣٩  ٣ ٢٩٣  -  -  ٣ ٢٩٣  ٤٤٦  ٢ ٠٢٦  ٢ ٤٧٢  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  -   ٤٥ ٣٣٦  -    ٨٣٣ ٤١٢  -  ٧٨٨ ٠٧٦  -  -  -  الدامنرك
  -  -  ١ ٠٩٨  ١ ٠٩٨  -  -  ١ ٠٩٨  -  -  -  جيبويت

  -  -  ١ ٧١٥  ١ ٠٩٨  -  -  ١ ٠٩٨  ٦١٧  -  ٦١٧  ادومينيك
  -  -  ١١ ٨٢٣  ١١ ٨٢٣  ٩ ٠٣١  -  ٢٠ ٨٥٤  -  ١٥ ٤٤٦  ١٥ ٤٤٦  إكوادور

  -  ١  -    ١٣ ١٧٢  -  ١٣ ١٧١  -  -  -  استونيا
  -  -  ١  ١  ٤ ٣٨٩  -  ٤ ٣٩٠  -  ١ ٨٢٣  ١ ٨٢٣  فيجي
  -  ٢٩  -    ٥٨٥ ٠٤٩  -  ٥٨٥ ٠٢٠  -  -  -  فنلندا
  -  ٢٩٧  -    ٦ ٦١٨ ٨٢٠  -  ٦ ٦١٨ ٥٢٣  -  -  -  فرنسا
  -  -  ٥ ٦٣٢  ٥ ٦٣٢  ٤ ٢٤٦  -  ٩ ٨٧٨  -  ٨ ٦٥٠  ٨ ٦٥٠  غابون
  -  -  ١ ٠٩٧  ١ ٠٩٧  -  -  ١ ٠٩٧  -  ٦١٧  ٦١٧  غامبيا

  -  -  ٣ ٤٨٤  ٣ ٢٩٣  -  -  ٣ ٢٩٣  ١٩١  -  ١٩١  جورجيا
  -  ٣٣٠  -    ٩ ٥٠٧ ٧٣٣  -  ٩ ٥٠٧ ٤٠٣  -  -  -  أملانيا
  -  -  ٤ ٣٩٠  ٤ ٣٩٠    -  ٤ ٣٩٠  -  ٣ ٠٨٩  ٣ ٠٨٩  غانا

  -  ١٩٨ ٤٧١  -    ٦١٢ ٣٤٢  ١٦٧ ٨٥٧  ٥٨١ ٧٢٨  -  -  -  اليونان
  -  -  ٤ ٤٤١  ٣ ٢٩٣  -  -  ٣ ٢٩٣  ١ ١٤٨  -  ١ ١٤٨  غينيا
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 كانون ١حىت   الدول األطراف

يناير /الثاين
٢٠٠٤  

  ائتمانات  شتراك املقرراال  املبلغ الباقي  التحصيالت
  ٢٠٠٣من 

جمموع املبالغ   املبلغ الباقي  التحصيالت
  الباقية

ائتمانات على 
متحصالت 
٢٠٠٤  

متحصالت 
متعلقة بعام 
٢٠٠٥  

  ٢٠٠٤         السنوات السابقة                                                                     
  -  -  ٩١  ٩١  -  -  ٩١  -  -  -  غيانا

  -  -  ٨ ٤١٩  ٥ ٤٨٨  -  -  ٥ ٤٨٨  ٢ ٩٣١  -  ٢ ٩٣١  هندوراس
  -  ٥  -    ١٣٨ ٣٠٢  -  ١٣٨ ٢٩٧  -  -  -  هنغاريا
  ٤٧ ٨٣٩  ٣  -    ٣٧ ٣٢١  -  ٣٧ ٣١٨  -  -  -  أيسلندا
  ٤٩٢ ٤٦٦  ١٨  -    ٣٨٤ ١٧٨  -  ٣٨٤ ١٦٠  -  -  -  أيرلندا
  -  -  ٣ ١١٤ ٢٠١  ٣ ١١٤ ٢٠١  ٢ ٢٤٧ ٥٧٠  -  ٥ ٣٦١ ٧٧١  -  ٦ ٧٣٢  ٦ ٧٣٢  إيطاليا
  -  -  -  -  ١٢ ٠٧٤  -  ١٢ ٠٧٤  -  ١١  ١١  األردن

  -  ١  -    ١٦ ٤٦٥  -  ١٦ ٤٦٤  -    -  التفيا
  -  -  ١ ٦٧٦  ١ ٠٩٨  -  -  ١ ٠٩٨  ٥٧٨  ٣٩  ٦١٧  ليسوتو

  -  -  ٩١  ٩١  -  -  ٩١  -  -  -  ليبرييا
  ٧ ٠٣٤  -  ١  ١  ٥ ٤٨٧  -  ٥ ٤٨٨  -  ٥٩  ٥٩  ليختنشتاين

  -  -  ٨ ٥٨٣  ٨ ٥٨٣  ١٧ ٧٥٩  -  ٢٦ ٣٤٢  -  -  -  ليتوانيا
  -  ٤  -    ٨٤ ٥١٩  -  ٨٤ ٥١٥  -  ١٧ ٦٧٩  ١٧ ٦٧٩  لكسمبورغ

  -  -  ٢ ٠٩٦  ١ ٠٩٨  -  -  ١ ٠٩٨  ٩٩٨  -  ٩٩٨  مالوي
  -  -  ١٩٧  ١٩٧  ١ ٩٩٨  -  ٢ ١٩٥  -  ٢  ٢  مايل

  -  -  ١٤ ٨١٢  ١٤ ٨١٢  ٥٥٤  -  ١٥ ٣٦٦  -  -  -  مالطة
  -  -  ٣٠١  ٣٠١  ٧٩٧  -  ١ ٠٩٨  -  ١  ١  جزر مارشال
  -  -  ٣ ٣٠٩  ٣ ٣٠٩  ٨ ٧٦٥  -  ١٢ ٠٧٤  -  -  -  موريشيوس

  ٦١٨  -  -  -  ٧٨٨  ٣١٠  ١ ٠٩٨  -  -  -  منغوليا
  -  -  -  -  ٦ ٥٨٦  -  ٦ ٥٨٦  -  ٢٦٧  ٢٦٧  ناميبيا
  -  -  ١ ٠٩٧  ١ ٠٩٧  ١  -  ١ ٠٩٨  -  ٦١٧  ٦١٧  ناورو

  ٢ ٣٧٧ ٩٠٨  ٨٥  -    ١ ٨٥٥ ٠٢٨  -  ١ ٨٥٤ ٩٤٣  -  -  -  هولندا
  ٣١٠ ٩٥٨  ١٢  -    ٢٤٢ ٥٨١  -  ٢٤٢ ٥٦٩  -  -  -  نيوزيلندا

  -  -  ١ ٧١٥  ١ ٠٩٨  -  -  ١ ٠٩٨  ٦١٧  -  ٦١٧  النيجر
  -  -  ٤٦ ٠٩٩  ٤٦ ٠٩٩  -  -  ٤٦ ٠٩٩  -  -  -  نيجرييا

  
  
 



 

 

IC
C

-A
SP/4/32 

 

276 

 كانون ١حىت   الدول األطراف
يناير /الثاين

٢٠٠٤  

  ائتمانات  االشتراك املقرر  املبلغ الباقي  التحصيالت
  ٢٠٠٣من 

جمموع املبالغ   املبلغ الباقي  التحصيالت
  الباقية

ائتمانات على 
متحصالت 
٢٠٠٤  

متحصالت 
متعلقة بعام 
٢٠٠٥  

   ٢٠٠٤                                                         السنوات السابقة                                                         
  -  ٣٥  -    ٧٤٥ ٣٠٥  -  ٧٤٥ ٢٧٠  -  -  -  النرويج

  -  -  ٢١ ٥٧٩  ٢٠ ٨٥٤  -  -  ٢٠ ٨٥٤  ٧٢٥  -  ٧٢٥  بنما
  -  -  ٢٣ ٠٥٦  ١٣ ١٧١  -  -  ١٣ ١٧١  ٩ ٨٨٥  -  ٩ ٨٨٥  باراغواي

  -  -  ١٧٤ ٠٤٤  ١٠٠ ٩٧٩  -  -  ١٠٠ ٩٧٩  ٧٣ ٠٦٥  -  ٧٣ ٠٦٥  بريو
  ٣٨٨ ٤٩٢   ٢٣  -    ٥٠٦ ٠١٦  -  ٥٠٥ ٩٩٣   -  -  -  بولندا

  -  ٢٤  -    ٥١٥ ٨٩٦  -  ٥١٥ ٨٧٢  -  -  -  الربتغال
  -  -  ٨٢٣ ١٦٢  ٨٢٣ ١٦٢  ١ ١٤٨ ١٢٦  -  ١ ٩٧١ ٢٨٨  -  ٣٩٠ ٧٤٥  ٣٩٠ ٧٤٥  مجهورية كوريا

  -  -  ٤٢ ٧٢٤  ٤٢ ٧٢٤  ٢٣ ١٣٢  -  ٦٥ ٨٥٦  -  ٢٣ ٠٢٤  ٢٣ ٠٢٤  رومانيا
  -  -  ٣٠٠  ٣٠٠  ٧٩٨  -  ١ ٠٩٨  -  -  -  سانت فنسنت وغرينادين

  -  -  ١  ١  ١ ٠٩٧  -  ١ ٠٩٨  -  ١١  ١١  ساموا
  -  -  ٣ ٢٩٣  ٣ ٢٩٣  -  -  ٣ ٢٩٣  -  -  -  سان مارينو

  -  -  ١ ٦٠٠  ١ ٦٠٠  ٣ ٨٨٨  -  ٥ ٤٨٨  -  ١٠٤  ١٠٤  السنغال
  -  -  ١٣ ٩٨٥  ١٣ ٩٨٥  ٦ ٨٦٩  -  ٢٠ ٨٥٤  -  ٩ ١٨٨  ٩ ١٨٨  صربيا واجلبل األسود

  -  -  ١ ٠٩٧  ١ ٠٩٧  ١  -  ١ ٠٩٨  -  ٦١٧  ٦١٧  سرياليون
  -  -  -  -  ٥٥ ٩٧٨  -  ٥٥ ٩٧٨  -  -  -  سلوفاكيا

  -  -  ٩٠ ٠٠٣  ٩٠ ٠٠٣  -  -  ٩٠ ٠٠٣  -  ١٤ ٤٥٢  ١٤ ٤٥٢  سلوفينيا
  -  -  ١١ ١٩٨  ١١ ١٩٨  ٣٠٩ ٣٠١  -  ٣٢٠ ٤٩٩  -  ٣٨ ٨٢٦  ٣٨ ٨٢٦  جنوب أفريقيا

  -  ١٢٤  -    ٢ ٧٦٦ ٠٧٤  -  ٢ ٧٦٥ ٩٥٠  -  -  -  أسبانيا
  -  ٥٠  -    ١ ٠٩٥ ٤٠٤  -  ١ ٠٩٥ ٤٠٤  -  -  -  السويد

  -  ٥٨  -    ١ ٣١٣ ٨٨٤  -  ١ ٣١٣ ٨٢٦  -  -  -  سويسرا
  -  -  ١ ٧١٥  ١ ٠٩٨  -  -  ١ ٠٩٨  ٦١٧  -  ٦١٧  طاجيكستان

  -  -  ٤ ٠٥٢  ٤ ٠٥٢  ٢ ٥٣٤  -  ٦ ٥٨٦  -  -  -  مجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة
  -  -  ١ ٠٩٩  ١ ٠٩٨  -  -  ١ ٠٩٨  ١  -  ١  تيمور الشرقية

  -  -  ٦ ٤٦٩  ٦ ٤٦٩  ١٧ ٦٧٨  -  ٢٤ ١٤٧  -  ٢١  ٢١  ترينيداد وتوباغو
    -  ٥ ٩٧٤  ٥ ٩٧٤  ٦١٢  -  ٦ ٥٨٦  -  -  -  أوغندا

    ٣٠٤  -    ٦ ٧٢٥ ٢٩٣  -  ٦ ٧٢٤ ٩٨٩  -  -  -  ةداململكة املتح
  -  -  ٦ ٥٨٦  ٦ ٥٨٦  -  -  ٦ ٥٨٦  -  ٢ ١٥٥  ٢ ١٥٥  مجهورية ترتانيا املتحدة 

  -  -  ١٠٢ ٢٧١  ٥٢ ٦٨٥  -  -  ٥٢ ٦٨٥  ٤٩ ٥٨٦  -  ٤٩ ٥٨٦  أوروغواي
  -  -  ١٨٧ ٦٩١  ١٨٧ ٦٨٩  -  -  ١٨٧ ٦٨٩  ٢  ١٢٨ ٨٢٧  ١٢٨ ٨٢٩  فرتويال 

  -  -  ٤١٧   ٤١٧  ١ ٧٧٨  -  ٢ ١٩٥  -  ٨٤٢  ٨٤٢  زامبيا
  ٣ ٦٢٥ ٣١٥   ٢٥٤ ٦٧٧  ١٠ ٢٥٨ ٣٤٠  ٨ ٤١٥ ٦٧٠  ٤٤ ٧٤٢ ٤٣٢   ١٦٨ ٤٢١  ٥٣ ٠٧١ ٨٤٦  ١ ٨٤٢ ٦٧٠  ١ ١٥٤ ٠٣٧  ٢ ٩٩٦ ٧٠٧  من الدول األطراف) ٩٧(اموع 
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  ٢اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١حالة صندوق رأس املال العامل يف 
  )باليورو(

  ٢٠٠٣-٢٠٠٢  ٢٠٠٤  

  -  ١ ٧٦٦ ٢٨٤  الرصيد يف بداية الفترة املالية

      )التسديدات/(املتحصالت
  ١ ٧٦٦ ٢٨٤  ٢ ٤٤٠ ٨٨٦  متحصالت من الدول األطراف

  -  -  حمسوبات

  ١ ٧٦٦ ٢٨٤  ٤ ٢٠٧ ١٧٠  ديسمرب/ كانون األول٣١الرصيد يف 

  ١ ٩١٥ ٧٠٠  ٤ ٤٢٥ ٠٠٠  املستوى احملدد

  ١٤٩ ٤١٦  ٢١٧ ٨٣٠  )٣اجلدول (مستحق من الدول األطراف : خمصوما منه
  ١ ٧٦٦ ٢٨٤  ٤ ٢٠٧ ١٧٠  ديسمرب/ كانون األول٣١الرصيد يف 

  



ICC-ASP/4/4/32 

278 

  ٣اجلدول 

   يةاحملكمة اجلنائية الدول
  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١حالة السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال العامل يف 

  )باليورو(

 الباقي ات التراكميةاملدفوع صندوق املال العامل الدول األطراف

 - ١٨٣ ١٨٣  أفغانستان
 - ٤٥٨ ٤٥٨ ألبانيا

 ٣٠٧ ١٥١ ٤٥٨ أندورا
 ٢٧٥ - ٢٧٥ أنتيغوا وبربودا

 ٤٣ ٧٤٠ ٤٣ ٧٤١ ٨٧ ٤٨١ األرجنتني
 - ١٤٥ ٦٧٨ ١٤٥ ٦٧٨ استراليا
 - ٧٨ ٦٠٤ ٧٨ ٦٠٤ النمسا

 - ٩١٥ ٩١٥  بربادوس
 - ٩٧ ٨٢٠ ٩٧ ٨٢٠ بلجيكا

 ٩٢ - ٩٢ بليز
 - ١٨٣ ١٨٣ بنني

 ٥٢٢ ٣٠٢ ٨٢٤ بوليفيا
 - ٢٧٥ ٢٧٥  واهلرسكالبوسنة

 ٧٢١ ٣٧٧ ١ ٠٩٨ بوتسوانا
 ١٣٩ ٣٦٥ - ١٣٩ ٣٦٥ الربازيل
 - ١ ٥٥٦ ١ ٥٥٦ بلغاريا

 ١٨٣  -  ١٨٣  بوركينا فاسو
 ٩٢  -  ٩٢  بوروندي
 - ١٨٣ ١٨٣ كمبوديا

 - ٢٥٧ ٤٠٨ ٢٥٧ ٤٠٨ كندا
 ٩٢ - ٩٢  الوسطىأفريقيامجهورية 
 - ١٤ ١٨٤ ١٤ ١٨٤  كولومبيا
  ٩٢ -  ٩٢  الكونغو

 ١ ٩٩٠ ٧٥٥ ٢ ٧٤٥ كوستاريكا
 - ٣ ٣٨٦ ٣ ٣٨٦ كرواتيا

 - ٣ ٥٦٩ ٣ ٥٦٩ قربص
 ١٢٤ ١٥١ ٢٧٥ دميقراطيةمجهورية الكونغو ال

 - ٦٥ ٧٠١ ٦٥ ٧٠١ الدامنرك
 ١١ ٨١ ٩٢ جيبويت

 ٩٢ - ٩٢ ادومينيك
 - ١ ٧٣٩ ١ ٧٣٩ إكوادور

 - ١ ٠٩٨ ١ ٠٩٨ استونيا
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 الباقي ات التراكميةاملدفوع صندوق املال العامل الدول األطراف

 - ٣٦٦ ٣٦٦ فيجي
 - ٤٨ ٧٧٢ ٤٨ ٧٧٢ فنلندا
 - ٥٥١ ٧٨٦ ٥٥١ ٧٨٦ فرنسا
 - ٨٢٤ ٨٢٤ غابون
 ٥٤ ٣٨ ٩٢ غامبيا

 ٢٧٥ - ٢٧٥ جورجيا
 - ٧٩٢ ٦٣٢ ٧٩٢ ٦٣٢ أملانيا
 ١٧٧ ١٨٩ ٣٦٦ غانا

 - ٤٨ ٤٩٨ ٤٨ ٤٩٨ اليونان
 ٢٧٥ - ٢٧٥ غينيا
  ٩٢ -  ٩٢  غيانا

 ٤٥٨ - ٤٥٨ هندوراس
 - ١١ ٥٣٠ ١١ ٥٣٠ هنغاريا
 - ٣ ١١١ ٣ ١١١ اأيسلند
 - ٣٢ ٠٢٦ ٣٢ ٠٢٦ أيرلندا
 - ٤٤٧ ٠١٠ ٤٤٧ ٠١٠ إيطاليا
 - ١ ٠٠٧ ١ ٠٠٧ األردن

 - ١ ٣٧٣ ١ ٣٧٣ التفيا
 ٥٤ ٣٨ ٩٢ ليسوتو

  ٩٢ -  ٩٢  ليبرييا
 - ٤٥٨ ٤٥٨ ليخنشتاين

 - ٢ ١٩٦ ٢ ١٩٦ ليتوانيا
 - ٧ ٠٤٦ ٧ ٠٤٦ لكسمبورغ

 ٩٢ - ٩٢  مالوي
 - ١٨٣ ١٨٣ مايل

 - ١ ٢٨١ ١ ٢٨١  مالطة
 - ٩٢ ٩٢ جزر مارشال
 - ١ ٠٠٧ ١ ٠٠٧ موريشيوس

 - ٩٢ ٩٢ منغوليا
 - ٥٤٩ ٥٤٩ ناميبيا
 ٥٤ ٣٨ ٩٢ ناورو

 - ١٥٤ ٦٤٦ ١٥٤ ٦٤٦ نداهول
 - ٢٠ ٢٢٢ ٢٠ ٢٢٢ نيوزيلندا

 ٩٢ - ٩٢ النيجر
 ٥١٧ ٣ ٣٢٦ ٣ ٨٤٣ نيجرييا
 - ٦٢ ١٣٢ ٦٢ ١٣٢ النرويج

 ١ ٠٦٠ ٦٧٩ ١ ٧٣٩   بنما
 ١ ٠٩٨ - ١ ٠٩٨ باراغواي

 ٨ ٤١٩ - ٨ ٤١٩ بريو
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 الباقي ات التراكميةاملدفوع صندوق املال العامل الدول األطراف

 - ٤٢ ١٨٥ ٤٢ ١٨٥ بولندا
 - ٤٣ ٠٠٧ ٤٣ ٠٠٧ الربتغال

 - ١٦٤ ٣٤٦ ١٦٤ ٣٤٦ مجهورية كوريا
 - ٥ ٤٩٠ ٥ ٤٩٠ رومانيا

 - ٩٢ ٩٢ سانت فنسنت وغرينادين
 - ٩٢ ٩٢   ساموا

 ١٦٣ ١١٢ ٢٧٥ سان مارينو
 - ٤٥٨ ٤٥٨ السنغال
 - ١ ٧٣٩ ١ ٧٣٩ واجلبل األسودصربيا 

 ٥٤ ٣٨ ٩٢ سرياليون
 - ٤ ٦٦٧ ٤ ٦٦٧ سلوفاكيا

 ٤ ٤٤٧ ٣ ٠٥٧ ٧ ٥٠٤ سلوفينيا
 - ٢٦ ٧٢٠ ٢٦ ٧٢٠ جنوب أفريقيا

 - ٢٣٠ ٥٩٦ ٢٣٠ ٥٩٦ أسبانيا
 - ٩١ ٣٢٣ ٩١ ٣٢٣ السويد

 - ١٠٩ ٥٣٣ ١٠٩ ٥٣٣ سويسرا
 ٩٢ - ٩٢ طاجيكستان

 - ٥٤٩ ٥٤٩ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
 ٥٤ ٣٨ ٩٢ تيمور الشرقية

 - ٢ ٠١٣ ٢ ٠١٣ ترينيداد وتوباغو
 - ٥٤٩ ٥٤٩ أوغندا

 - ٥٦٠ ٦٦٢ ٥٦٠ ٦٦٢ اململكة املتحدة
 ٣٩٨ ١٥١ ٥٤٩ مجهورية ترتانيا املتحدة

 ٤ ٣٩٢ - ٤ ٣٩٢ أوروغواي
 ٧ ٧٢٣ ٧ ٩٢٥ ١٥ ٦٤٨ فرتويال

 - ١٨٣ ١٨٣  زامبيا

 ٢١٧ ٨٣٠ ٤ ٢٠٧ ١٧٠ ٤ ٤٢٥ ٠٠٠ ) من الدول األطراف٩٧(اموع 
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  ٤اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١حالة الفائض النقدي يف 
  )ليوروبا(

  ٢٠٠٣-٢٠٠٢  ٢٠٠٤  
      السنة اجلارية

      ئتماناتالا
  ٢٧ ٨٩٦ ٧٩٣  ٤٤ ٦٥٦ ١٧٦  متحصالت االشتراكات املقررة

  ٥٢١ ٠٠٩  ٨٠٠ ٨٨١  إيرادات متنوعة

  األعباء
٢٨ ٤١٧ ٨٠٢  ٤٥ ٤٥٧ ٠٥٧  

  ١٤ ١٣٦ ٥٨٩  ٣١ ٧١٣ ٨٨٩  نفقات مصروفة
  ٧ ٣٤١ ٦١٤  ١١ ٧٩٦ ٢٢٨  التزامات غري مصفاة

  ٢١ ٤٧٨ ٢٠٣  ٤٣ ٥١٠ ١١٧  
  ٦ ٩٣٩ ٥٩٩  ١ ٩٤٦ ٩٤٠  النقدي املؤقت) العجز/ (الفائض

  ٢ ٩٩٦ ٧٠٧    ٨ ٤١٥ ٦٧٠  اشتراكات قيد التحصيل

  ٩ ٩٣٦ ٣٠٦  ١٠ ٣٦٢ ٦١٠  )البيان األول(اإليرادات عن النفقات ) النقص/(زيادة

  املؤقت للسنة املاضية) العجز/(تسوية الفائض
  

  -  ٦ ٩٣٩ ٥٩٩  ضيةاملؤقت للسنة املا) العجز/(الفائض
  -  ١ ١٥٤ ٠٣٧  متحصالت االشتراكات املقررة للفترات املاضية: مضافا إليه

  -  ١ ٠٧٤ ٩٣١  الوفورات من التزامات الفترات املاضية أو إلغاؤها
  -  ٩ ١٦٨ ٥٦٧  النقدي للسنة املاضية) العجز/(الفائض

  ٩ ٩٣٦ ٣٠٦  ١٩ ٥٣١ ١٧٧  )البيان الثاين(جمموع الفائض النقدي 
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  ٥جلدول ا
   احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٣أنصبة الدول األطراف من الفائض النقدي لعام 
  )باليورو(

 

 )أ(الفائض ٢٠٠٣جدول اشتراكات  الدول األطراف

 ١٢١ ٠,٠٠١٣٢ أفغانستان

 ٤٠٩ ٠,٠٠٤٤٦ ألبانيا

 ٧٢٧ ٠,٠٠٧٩٣ أندورا

 ٣٦٤ ٠,٠٠٣٩٧ أنتيغوا وبربودا

 ١٧٦,١٤٨ ١,٩٢١٢١ األرجنتني

 ٢٩٥,٧٦٠ ٣,٢٢٥٨٢ استراليا

 ١٧٢,١٤٩ ١,٨٧٧٦٠ النمسا

 ١,٣٦٣ ٠,٠١٤٨٧  بربادوس

 ٢٠٥,٢٣٣ ٢,٢٣٨٤٤ بلجيكا

 ١٨٢ ٠,٠٠١٩٨ بليز

 ٣٦٤ ٠,٠٠٣٩٧ بنني

 ١,٤٥٤ ٠,٠١٥٨٦ بوليفيا

 ٧٢٧ ٠,٠٠٧٩٣  واهلرسكالبوسنة

 ١,٨١٨ ٠,١٩٨٣ بوتسوانا

 ٤٣٤,٤٦١ ٤,٧٣٨٦٠ الربازيل

 ٢,٣٦٣ ٠,٠٢٥٧٧ بلغاريا

 ٣٦٤ ٠,٠٠٣٩٧ كمبوديا

 ٤٦٥,٠٠٠ ٥,٠٧١٦٩ كندا

 ١٨٢ ٠,٠٠١٩٨  الوسطىأفريقيامجهورية 

 ٣٦,٥٣٨ ٠,٣٩٨٥٢  كولومبيا

 ٣,٦٣٦ ٠,٠٣٩٦٥ كوستاريكا

 ٧,٠٩٠ ٠,٠٧٧٣٢ كرواتيا

 ٦,٩٠٨ ٠,٧٥٣٤ قربص

 ٧٢٧ ٠,٠٠٧٩٣ مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ١٣٦,١٥٦ ١,٤٨٥٠٣ الدامنرك

 ١٦٧ ٠,٠٠١٨٢ جيبويت

 ١٨٢ ٠,٠٠١٩٨ دومينيكا

 ٤,٥٤٥ ٠,٠٤٩٥٧ إكوادور

 ١,٨١٨ ٠,٠١٩٨٣ استونيا

 ٧٢٧ ٠,٠٠٧٩٣ فيجي
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جدول اشتراكات  الدول األطراف

٢٠٠٣ 
 )أ(الفائض

 ٩٤,٨٩١ ١,٠٣٤٩٦ فنلندا
 ١,١٧٥٠٤٠٩ ١٢,٨٢٠٠٠ فرنسا
 ٢,٥٤٥ ٠,٠٢٧٧٦ غابون
 ١٨٢ ٠,٠٠١٩٨ غامبيا

 ٧٦ ٠,٠٠٠٨٣ جورجيا
 ١,٧٧٥٨٣٩ ١٩,٣٦٨٧٨ أملانيا
 ٩٠٩ ٠,٠٠٩٩١ غانا

 ٩٧,٩٨١ ١,٠٦٨٦٦ اليونان
 ٤٥٤ ٠,٠٠٤٩٦ غينيا

 ٩٠٩ ٠,٠٠٩٩١ هندوراس
 ٢١,٨١٤ ٠,٢٣٧٩٢ هنغاريا
 ٥,٩٩٩ ٠,٠٦٥٤٣ اأيسلند
 ٥٣,٤٤٤ ٠,٥٨٢٩١ أيرلندا
 ٩٢٠,٦٨٦ ١٠,٠٤١٧٧ إيطاليا
 ١,٤٥٤ ٠,٠١٥٨٦ األردن

 ١,٨١٨ ٠,٠١٩٨٣ التفيا
 ١٨٢ ٠,٠٠١٩٨ ليسوتو

 ١,٠٩١ ٠,٠١١٩٠ ليخنشتاين
 ١,٢٨٨ ٠,٠١٤٠٤ ليتوانيا

 ١٤,٥٤٣ ٠,١٥٨٦١ لكسمبورغ
 ٣٦٤ ٠,٠٠٣٩٧  مالوي
 ٣٦٤ ٠,٠٠٣٩٧ مايل

 ٢,٥٠٠ ٠,٠٢٧٢٦  مالطة
 ١٨٢ ٠,٠٠١٩٨ جزر مارشال
 ٢,٠٠٠ ٠,٠٢١٨١ موريشيوس

 ١٨٢ ٠,٠٠١٩٨ منغوليا
 ١,٢٧٢ ٠,٠١٣٨٨ ناميبيا
 ١٨٢ ٠,٠٠١٩٨ ناورو

 ٣١٥,٩٣٨ ٣,٤٤٥٨٩ هولندا
 ٤٣,٨١٠ ٠,٤٧٧٨٣ نيوزيلندا

 ١٨٢ ٠,٠٠١٩٨ النيجر
 ١٢,٣٦١ ٠,١٣٤٨٢ نيجرييا
 ١١٧,٤٣٢ ١,٢٨٠٨١ النرويج

 ٣,٢٧٢ ٠,٠٣٥٦٩   بنما
 ٢,٩٠٩ ٠,٠٣١٧٢ باراغواي

 ٢١,٤٥٠ ٠,٢٣٣٩٦ بريو
 ٦٨,٧١٤ ٠,٧٤٩٤٥ بولندا

 ٨٣,٩٨٤ ٠,٩١٦٠٠ الربتغال
 ٣٠٨,٤٤٠ ٣,٣٦٤١١ مجهورية كوريا
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 ١٠,٥٤٣ ٠,١١٥٠٠ رومانيا
 ١٦٧ ٠,٠٠١٨٢ سانت فنسنت وغرينادين

 ١٨٢ ٠,٠٠١٩٨   ساموا
 ٣٦٤ ٠,٠٠٣٩٧ سان مارينو

 ٩٠٩ ٠,٠٠٩٩١ السنغال
 ٣,٦٣٦ ٠,٠٣٩٦٥ واجلبل األسودصربيا 

 ١٨٢ ٠,٠٠١٩٨ سرياليون
 ٧,٨١٧ ٠,٠٨٥٢٦ سلوفاكيا

 ١٤,٧٢٤ ٠,١٦٠٦٠ سلوفينيا
 ٧٤,١٦٨ ٠,٨٠٨٩٣ جنوب أفريقيا

 ٤٥٧,٨٦٥ ٤,٩٩٣٨٧ أسبانيا
 ١٨٦,٦٤٦ ٢,٠٣٥٧١ السويد

 ٢٣١,٥٩١ ٢,٥٢٥٩٣ سويسرا
 ١٨٢ ٠,٠٠١٩٨ طاجيكستان

 ١,٠٩١ ٠,٠١١٩٠ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
 ١٨٢ ٠,٠٠١٩٨ تيمور الشرقية

 ٢,٩٠٩ ٠,٠٣١٧٢ ترينيداد وتوباغو
 ٩٠٩ ٠,٠٠٩٩١  أوغندا

 ١,٠٠٦,٣٥١ ١٠,٩٧٦١١ اململكة املتحدة
 ٧٢٧ ٠,٠٠٧٩٣ مجهورية ترتانيا املتحدة

 ١٤,٥٤٣ ٠,١٥٨٦١ أوروغواي
 ٣٧,٨١١ ٠,٤١٢٤٠ فرتويال

 ٣٣٣ ٠,٠٠٣٦٣  زامبيا

 ٩,١٦٨,٥٦٧ ١٠٠,٠٠٠٠٠ ) من الدول األطراف٩٢(اموع 

على  يورو ٩,١٦٨,٥٦٧، لن يتم توزيع الفائض النقدي ومقداره  ICC-ASP/3/Res.4(b)وفقا للقرار  )أ(
 .الدول األطراف ولكنه سيستعمل لتمويل صندوق الطوارئ
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  ٦اجلدول  285
  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١حالة التربعات يف 
  )باليورو(

التربعات املعقودة   املتربع  املشروع
التربعات الواردة   التسديد  الباقي  الوارد  ٢٠٠٤لعام 

  ٢٠٠٥ملشاريع 
  -  -  -  ٦٤٠ ١١٠  ٦٤٠ ١١٠  االحتاد األورويب   وبرنامج الزائرين املهنينيالتدريب الداخلي

  -  -  -  ١٩٥ ٥٩٠  ١٩٥ ٥٩٠  فنلندا  
  ١٦٤ ٦٩١  -  -  -  -  النرويج  
  -  -  -  ١٦ ٠٧٤  ١٦ ٠٧٤  كندا  
    ١٦٤ ٦٩١   -  -  ٨٥١ ٧٧٤  ٨٥١ ٧٧٤  

  -  -  -  ٤٠ ٠٠٠  -  هولندا                 أقل البلدان منو ا
  -  -  -  ٢٠ ٠٠٠  -  فنلندا  
  -  -  -  ٢٢ ٢٣٨  -   املتحدةاململكة  
  -  -  -  ١٠ ٠٠٠  -  لكسمبورغ  
  -  -  -  ٥ ٠٠٠  -  اليونان  
  -  -  -  ١ ٥٠٠  -  االحتاد العاملي  
  -  -  -  ١٠٦ ٥٠٨  -  )أ( آخرون  
  -  -  ١٠ ٠٠٠  -  ١٠ ٠٠٠  سويسرا  
   ١٠ ٠٠٠  ٢٠٥ ٢٤٦  ١ .٠٠٠  -  -  

  -  -  -  ٤١ ٣٩٢  ٤١ ٣٩٢ MacArthur Foundation  مكتبة الضحايا والشهود
  -  -  -  ٧٩ ٨٨٥  ٧٩ ٨٨٥  اللجنة األوروبية

  محلة التوعية بوالية الضحايا  -  -  -  ٢٤ ٤١٠  ٢٤ ٤١٠  فنلندا
  ١٠٤ ٢٩٥  ١٠٤ ٢٩٥  -  -  -  

  الربنامج التعليمي القضائي
  )الصندوق االستئماين العام

  كندا
  هولندا

١٠ ٧٩٨  
١١ ٩٧٨  

١٠ ٧٩٨  
١١ ٩٧٨  

-  
-  

)٢ ٠٧٢(  
)٣ ٢٥٢(  

-  
-  

    ٥ ٣٢٤(  -  ٢٢ ٧٧٦  ٢٢ ٧٧٦(  -  
    ١٦٤ ٦٩١  )٥ ٣٢٤(  ١٠ ٠٠٠  ١ ٢٢٥ ٤٨٣  ١ ٠٣٠ ٢٣٧  

 ١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٧ املؤرخ يف ٥١/٢٠٧                                          ً                     ، أغلقت األمم املتحدة الصندوق اخلاص املنشأ عمال  بقرار اجلمعية العامة ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢ املؤرخ يف ICC-ASP/2/Res.6وفقا للقرار )   أ(
 .يورو١٠٦ ٥٠٨                                                                                                    وا يف أعمال مجعية الدول األطراف وهيئاا الفرعية، وحو لت إىل احملكمة ما كان متبقيا يف الصندوق وهو مبلغ يعادل ملشاركة أقل البلدان من
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  ٧اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١حالة التربعات يف 
  )باليورو(

  الصندوق االستئماين
              األرصدة املرح لة 

ــون  كان١يف 
  يناير/الثاين

االلتزامات غري   املنصرف  املتحصالت
تسديدات   جمموع النفقات  املصفاة

  للمتربعني
األرصدة غري 
  املثقلة

  ٢٩ ٧٨٥  )٥ ٣٢٤(  ١٧ ٤٥٣  -  ١٧ ٤٥٣  ٢٢ ٧٧٦  ٢٩ ٧٨٦  الصندوق االستئماين العام
  ٣١٩ ٤٨٦  -  ٥٣٢ ٢٨٨  ٣٢ ٧٧١  ٤٩٩ ٥١٧  ٨٥١ ٧٧٤  -  التدريب الداخلي وبرنامج املهنيني الزائرين

  ٣٤ ٥٣٢  -  ٧ ٠٨٣  -  ٧ ٠٨٣  -  ٤١ ٦١٥  الفيديو املؤسسي للمحكمة
  ١١ ٩٦١  -  ٢٩ ٤٣١  ١٣ ٧٠٧  ١٥ ٧٢٤  ٤١ ٣٩٢  -  مكتبة الضحايا والشهود

  ١٠٤ ٢٩٥  -  -  -  -  ١٠٤ ٢٩٥  -  محلة التوعية بوالية الضحايا
  ١٥٤ ١٧٢  -  ٥١ ٠٧٤  ١ ٢٠٠  ٤٩ ٨٧٤  ٢٠٥ ٢٤٦  -  أقل البلدان منوا

  ٦٥٤ ٢٣١  )٥ ٣٢٤(  ٦٣٧ ٣٢٩  ٤٧ ٦٧٨  ٥٨٩ ٦٥١  ١ ٢٢٥ ٤٨٣  ٧١ ٤٠١  
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  حواشي البيانات املالية
  احملكمة اجلنائية الدولية وأهدافها  -١

أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية لتكون مؤسسة دائمة وتتمتع بسلطة ممارسة اختصاصاها على مرتكيب   ١-١
اعية واجلرائم ضد البشرية وجرائم احلرب وجرائم العدوان اإلبادة اجلم(أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل 

املتألفة من شعبة االستئناف (وتتكون احملكمة من أربعة أجهزة هي هيئة الرئاسة والدوائر ). بعد تعريفها رمسيا
، يف وقد أنشأت مجعية الدول األطراف. ومكتب املدعى العام وقلم احملكمة) والشعبة االبتدائية والشعبة التمهيدية

، أمانة مجعية الدول األطراف األمانة لتبدأ عملياا ٢٠٠٣سبتمرب / املعتمد يف أيلولICC-ASP/2/Res.3قرارها 
                                                                وتسترشد احملكمة عند القيام مبهامها باإلطار املبي ن يف نظام روما األساسي . ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١يف 

  .صكوك ذات الصلةوالقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات وغريمها من ال

  :وفيما يلي األهداف اليت يسعى لتحقيقها كل جهاز من أجهزة احملكمة
  اهليئة الرئاسية  )أ(

  كفالة اإلدارة السليمة للمحكمة باستخدام أساليب اإلشراف اإلداري والتنسيق والتعاون؛  ‘١’  
ظائف القضائية مراقبة ودعم سري اإلجراءات بطريقة منصفة وشفافة وفعالة وأداء مجيع الو  ‘٢’

  احلصرية اليت تكلف ا هيئة الرئاسة؛
توسيع نطاق الفهم والدعم على الصعيد العاملي ألعمال احملكمة اجلنائية الدولية بتمثيل احملكمة   ‘٣’

  .يف احملافل الدولية
 الدوائر  )ب(

 . سري اإلجراءات بطريقة منصفة وفعالة وشفافة ومحاية حقوق مجيع األطرافكفالة  ‘١’

 مكتب املدعى العام  )ج(

تعزيز اجلهود الوطنية والتعاون الدويل ملنع اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم   ‘١’
  احلرب واملعاقبة عليها؛

 ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وتقدميها م اجلماعية واجلرائاإلبادةالتحقيق يف جرائم   ‘٢’
  للمحاكمة؛

  .ئ وأغراض نظام روما األساسيبناء توافق عاملي بشأن مباد  ‘٣’
 قلم احملكمة  )د(

تقدمي خدمات الدعم القضائية واإلدارية اليت تتسم بالكفاءة والفعالية واجلودة إىل هيئة الرئاسة   ‘١’
  .والدوائر ومكتب املدعى العام والدفاع والضحايا والشهود

  أمانة مجعية الدول األطراف  )ه(
  ات هيئاا الفرعية مبا فيها املكتب وجلنة امليزانية واملالية؛تنظيم مؤمترات اجلمعية واجتماع ‘١’
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مساعدة اجلمعية، مبا يف ذلك املكتب واهليئات الفرعية، يف مجيع املوضوعات املتصلة بأعماهلا،  ‘٢’
مع التشديد بصفة خاصة على فعالية اجلداول الزمنية وإجراء االجتماعات واملشاورات وفقا 

  لإلجراءات الصحيحة؛
متكني اجلمعية وهيئاا الفرعية من تنفيذ واليتها بفعالية وذلك بتزويدها بنوعية عالية من  ‘٣’

  .خدمات ودعم األمانة، مبا يف ذلك خدمات األمانة التقنية
  موجز السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املالية  -٢

 والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية جيرى مسك حسابات احملكمة اجلنائية الدولية وفقا للنظام املايل  ١-٢
وتتفق . ٢٠٠٢سبتمرب وتعديالما /الدولية اليت اعتمدا مجعية الدول األطراف يف دورا األوىل يف أيلول

ومتثل هذه احلواشي جزءا ال يتجزأ من . األمم املتحدةحسابات احملكمة حاليا مع معايري احملاسبة يف منظومة 
  .مةالبيانات املالية للمحك

وجيوز .  أساس احملاسبة اخلاصة بكل صندوقىجيرى مسك حسابات املنظمة عل: حماسبة الصناديق  ٢-٢
وجيوز للمسجل إنشاء وقفل صناديق . جلمعية الدول األطراف أن تنشئ صناديق منفصلة ألغراض عامة أو خاصة

  .ائتمانية وحسابات خاصة ممولة بالكامل من التربعات

  .لفترة املالية للمنظمة هي سنة تقوميية واحدة ما مل تقرر مجعية الدول األطراف خالف ذلكا: الفترة املالية  ٣-٢

أدناه يتم إثبات اإليرادات ) ب(١٢-٢باستثناء التربعات احملددة يف الفقرة : األساس االستحقاقي  ٤-٢
  .والنفقات واألصول واخلصوم استنادا إىل األساس االستحقاقي املعدل من أسس احملاسبة

تعد احلسابات استنادا إىل أساس التكاليف التارخيية املستعمل يف احملاسبة وال : أساس التكاليف التارخيية  ٥-٢
  .يتم تعديلها لتوضيح آثار تغري أسعار السلع واخلدمات

ويتم حتويل . تعرض حسابات املنظمة باليورو: عملة احلسابات ومعاملة حتركات سعر الصرف  ٦-٢
 يف تاريخ األمم املتحدةوضوعة بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي يف سجالت احملاسبة امل

 لألمم املتحدةويتم حتويل العمليات اجلارية بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي . البيان املايل
  .يف تاريخ العملية

  :وتعامل مكاسب وخسائر سعر الصرف على النحو التايل

  سجل املكاسب واخلسائر احملققة نتيجة شراء عمالت أخرى بوصفها إيرادات متنوعة؛ت  )أ(

  يتم توضيح اخلسائر احملققة للعمليات يف نفقات الربنامج الرئيسي؛  )ب(

يتم تسجيل املكاسب واخلسائر غري احملققة نتيجة إعادة تقييم النقد وغري ذلك من األصول   )ج(
وىف اية السنة يترك صايف املكسب التراكمي . ة املوازنةواخلصوم بوصفها اعتمادا يف صحيف

كاعتماد يف صحيفة املوازنة يف حني يتم وضع اعتماد حمدد لصاىف اخلسارة وتسجيلها 
  بوصفها نفقات؛
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تسجل املكاسب واخلسائر غري احملققة املتصلة بإعادة تقييم االلتزامات غري املصفاة بوصفها   )د(
  .مليزانيات الربناجمية املناظرةنفقات ويتم تعديلها يف ا

ويشمل الصندوق العام االشتراكات املقررة . أنشئ لألغراض احملاسبية لنفقات احملكمةالصندوق العام   ٧-٢
 والتربعات واإليرادات املتنوعة والسلف املقدمة من صندوق رأس املال العامل األمم املتحدةواألموال املقدمة من 

  .لتمويل النفقات

 هو الصندوق املنشأ لكفالة توفر رأس املال للمحكمة ملواجهة مشاكل ق رأس املال العاملصندو  ٨-٢
وحتدد مجعية الدول األطراف مبلغ صندوق رأس . السيولة قصرية األجل يف انتظار استالم االشتراكات املقررة

ستعمل يف حتديد اعتمادات املال العامل لكل فترة مالية ويتم تقرير االشتراك فيه وفقا جلدول االشتراكات امل
  . من النظام املايل٢-٦احملكمة وذلك وفقا للمادة 

ويقوم املسجل بإنشائها وقفلها ويتم تقدمي تقارير عنها إىل الصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة   ٩-٢
كامل من التربعات، وفقا ويتم متويلها بال. هيئة الرئاسة واىل مجعية الدول األطراف عن طريق جلنة امليزانية واملالية

  .ألحكام حمددة واتفاقات مع املتربعني

وجيوز جلمعية الدول األطراف أن تنشئ حسابات احتياطية وحسابات خاصة ممولة كليا أو جزئيا من   
  .االشتراكات املقررة

  : االشتراكات املقررة  ١٠-٢

اف يف االعتمادات وفقا  من النظام املايل يتم تقدير نصيب الدول األطر٢-٥وفقا للمادة   )أ(
 مليزانيتها العادية بعد تعديله للتعبري عن األمم املتحدةجلدول االشتراكات الذي تعتمده 

   واحملكمة؛األمم املتحدةاالختالفات يف العضوية بني 
 من النظام املايل يتم حتويل املدفوعات املقدمة من أي دولة طرف أوال إىل ٨-٥ووفقا للمادة   )ب(

املال العامل مث وضعها يف حساب االشتراكات املستحقة باملبلغ الذي مت تقديره صندوق رأس 
  كاشتراك مقرر على الدولة الطرف؛

ويتم حتويل االشتراكات املدفوعة بعمالت أخرى إىل عملة اليورو بسعر الصرف الساري يف   )ج(
  تاريخ الدفع؛

 يتم تقدير اشتراكها يف صندوق وىف حالة الدول األطراف اجلديدة يف نظام روما األساسي  )د(
رأس املال العامل وامليزانية العادية عن السنة اليت تنضم فيها إىل الدول األطراف وفقا للمادة 

  . من النظام املايل١٠-٥

  :عن أي فترة مالية معينة هي األموال الناشئة عنالفوائض املستحقة للدول األطراف   ١١-٢

  من االعتمادات؛األرصدة غري املثقلة الباقية   )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(
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  .أدناه) د (٤-٢ة اإليرادات املتنوعة احملددة يف الفقر  )ه(
ويتم توزيع الفوائض املتحققة يف اية الفترة املالية، بعد خصم أي مسامهات مقررة غري مدفوعة عن  

تلك الفترة على الدول األطراف استنادا إىل جدول االشتراكات املنطبق يف الفترة املالية اليت تتصل ا هذه 
سنة اليت يتم فيها استكمال مراجعة حسابات الفترة املالية يتم دفع يناير الذي يلي ال/ كانون الثاين١وىف . الفوائض

وىف . املبلغ املخصص ألي دولة طرف من الفائض إذا كانت قد دفعت اشتراكها عن تلك الفترة املالية بالكامل
 هذه احلاالت تستعمل هذه االعتمادات للتعويض كليا أو جزئيا عن االشتراكات املستحقة لصندوق رأس املال

  .العامل واالشتراكات املقررة املستحقة عن السنة التقوميية اليت تلي الفترة املالية اليت تتصل ا هذه الفوائض

يتم إدماج احتياطي مبقدار االشتراكات املقررة اليت ظلت : احتياطي االشتراكات املقررة غري املدفوعة  ١٢-٢
  .وازنة كخصم من الفائض التراكميغري مدفوعة عن الفترات املالية السابقة يف صحيفة امل

. تظهر الواردات الواردة مسبقا يف صحيفة املوازنة يف عمود اخلصوم: االشتراكات الواردة مسبقا  ١٣-٢
                                                                                                   وتطب ق االشتراكات الواردة سلفا يف الفترة املالية التالية، وذلك بإدراجها أوال مقابل أي سلف مستحقة لصندوق 

  .شتراكات املقررةرأس املال العامل مث مقابل اال

  :تتألف إيرادات املنظمة مما يلي: اإليرادات  ١٤-٢

ألغراض البيانات املالية يتم إثبات اإليرادات بعد موافقة مجعية الدول : االشتراكات املقررة  )أ (
 األطراف على االشتراكات املقررة على الدول األطراف يف امليزانية الربناجمية املعتمدة؛

ات بوصفها إيرادات استنادا إىل التزام مكتوب بدفع مسامهات مالية أثناء تسجل التربع: التربعات  )ب (
وبالنسبة هلذه األموال يتم . السنة املالية اجلارية باستثناء التربعات اليت ال يسبقها تعهد بالدفع

 تسجيل اإليرادات عند تلقى التربعات فعال من املتربعني؛

 من اتفاق روما ١١٥من املادة ) ب(قرة الفرعية  وفقا للفاألمم املتحدةاألموال املقدمة من   )ج (
 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 حسابات مصرفية : إيرادات الفائدة املصرفية  ‘٢’

   بأجل؛بفائدة وعلى الودائع
  اإليرادات املستمدة من استثمارات الصندوق العام وصندوق رأس املال العامل؛  ‘٣’
يف اية الفترة املالية يتم تسجيل الرصيد اإلجيايب الصايف للحساب الناشئ عن اخلسارة   ‘٤’

أو الكسب يف عمليات التحويل نتيجة صرف العمالت أو إعادة تقييمها أو ختفيض 
ويتم حتويل أي رصيد سليب صايف إىل . مادات يف اإليرادات املتنوعةقيمتها بوصفها اعت

  حساب النفقات ذي الصلة؛
  عوائد بيع املمتلكات؛  ‘٥’
  .التربعات املقدمة بدون غرض حمدد  ‘٦’
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  :النفقات  ١٥-٢

ويشمل . ١-١٠٤يتم تكبد النفقات على حساب املخصصات املصرح ا وفقا للقاعدة املالية   )أ (
 ملبلغ عنه النفقات املصروفة وااللتزامات غري املصفاة؛جمموع النفقات ا

تقيد النفقات املتكبدة عن املمتلكات غري املستهلكة يف ميزانية الفترة اليت يتم فيها حيازة   )ب (
 ويوضع كشف جرد هذه املمتلكات غري املستهلكة بالتكلفة التارخيية؛. املمتلكات دون رمسلتها

ت املالية املقبلة على حساب أعباء مؤجلة وفقا للقاعدة املالية                             حتم ل االلتزامات املتصلة بالفترا  )ج (
٧-١١١.  

وتستند . هي التعهدات اليت يتم الدخول فيها دون صرفها أثناء الفترة املالية: االلتزامات غري املصفاة  ١٦-٢
دات أو إىل االلتزامات إىل شكل رمسي من العقود أو االتفاقات أو أوامر الشراء أو غري ذلك من أشكال التعه

 شهرا بعد اية السنة املالية اليت تتصل ١٢وتظل التزامات الفترة اجلارية قائمة ملدة . مديونية تعترف ا احملكمة
  .ا

ويشمل ذلك األموال املوجودة يف حسابات مصرفية بفائدة والودائع بأجل النقد والودائع بأجل،   ١٧-٢
  .واحلسابات حتت الطلب

   :تتألف منة األعباء املؤجل  ١٨-٢

                                                                                 االلتزامات املقررة قبل الفترة املالية اليت تتصل ا ويتم تسجيلها كأعباء مؤجلة حتم ل على   )أ (
 االعتمادات والصناديق ذات الصلة عند توفرها؛

بنود النفقات اليت ال ميكن حتميلها بصورة صحيحة يف الفترة املالية اجلارية واليت سيتم تقييدها   )ب (
 لية التالية؛كنفقات يف الفترة املا

أي جزء من سلف منحة التعليم يفترض اتصاله بالسنة الدراسية املكتملة يف تاريخ البيان املايل   )ج (
وحيتفظ باملبلغ الكامل لسلفة . ويتم تقييده كأعباء مؤجلة ألغراض بيان صحيفة املوازنة فقط

 حىت يتم تقدمي منحة التعليم يف احلسابات مستحقة التحصيل للموظفني واملسؤولني يف احملكمة
  .إثبات االستحقاق املطلوب وعندئذ يتم حتميل املبلغ على حساب امليزانية وتسوية السلفة

 وتشمل التربعات املعقودة للفترات املالية املقبلة واإليرادات األخرى اليت ترد ولكن اإليرادات املؤجلة  ١٩-٢
  .مل يتم بعد احلصول عليها

وتظل . فترات املالية السابقة واجلارية تظهر بوصفها التزامات غري مصفاةاحملكمة املتصلة بالتعهدات   ٢٠-٢
أما التعهدات للفترات املالية .  شهرا بعد اية الفترة املالية اليت تتصل ا١٢التزامات الفترة اجلارية قائمة ملدة 

  .املقبلة فيتم تسجيلها بوصفها أعباء مؤجلة

  .ا، إن وجدت، يف حواشي البيانات املالية ويتم الكشف عنهاخلصوم احملتملة  ٢١-٢

مجعية الدول األطراف  وفقا ملقرر: األمم املتحدةالصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي   ٢٢-٢
ICC-ASP/1/Decision 3 ديسمرب / كانون األول٢٣ املعتمد يف ٥٨/٢٦٢ وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة

 األمم املتحدةمنظمة عضوا يف الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي ، أصبحت احملكمة الدولية ٢٠٠٣
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ويقدم الصندوق ملوظفي احملكمة استحقاقات التعاقد والوفاة والعجز وغري  . ٢٠٠٤يناير /اعتبارا من كانون الثاين
  .ذلك من االستحقاقات ذات الصلة

 املايل للمنظمة جتاه االلتزامويتألف .  حمددةوصندوق املعاشات التقاعدية ميثل خطة ممولة الستحقاقات  
 يف املائة من ١٥،٨الصندوق من مسامهتها املفروضة باملعدل الذي حتدده اجلمعية العامة لألمم املتحدة بنسبة 

األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي إىل جانب أي حصة من مدفوعات العجز االكتواري مبوجب املادة 
وال تكون مدفوعات هذا العجز مستحقة إال إذا كانت اجلمعية العامة إىل . سي للصندوق من النظام األسا٢٦

 بعد أن تتوصل إىل وجود حاجة إىل هذه املدفوعات استنادا إلة تقدير للعجز االكتواري ٢٦أحكام املادة 
  .للصندوق يف تاريخ تقييم الصندوق

 .أت إىل هذا احلكموعند صياغة هذا التقرير مل تكن اجلمعية العامة قد جل  

  )البيانات من األول إىل الرابع (احملكمة اجلنائية الدولية  -٣

يوليو / متوز١٧ مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف احملكمة اجلنائية الدوليةأنشئت   ١-٣
عىن بإنشاء حمكمة  الدبلوماسي للمفوضني املاألمم املتحدةمؤمتر " دولة مشاركة يف ١٢٠ عندما قامت ١٩٩٨

  :واحملكمة مؤسسة قضائية دائمة مستقلة تتكون من األجهزة التالية. باعتماد النظام األساسي" جنائية دولية

  هيئة الرئاسة وتتألف من الرئيس والنائبني األول والثاين للرئيس؛  )أ(
وتتألف شعبة . الدوائر وتتألف من شعبة االستئناف والشعبة االبتدائية والشعبة التمهيدية  )ب(

وتتألف الشعبة االبتدائية من عدد ال يقل عن . االستئناف من الرئيس وأربعة قضاة آخرين
  ستة قضاة مثلها مثل الشعبة التمهيدية؛

مكتب املدعى العام الذي يعمل مستقال بوصفه جهازا منفصال من أجهزة احملكمة ويضطلع   )ج(
  اختصاص احملكمة وتقدميها للمحاكمة؛مبسؤولية عن التحقيق يف اجلرائم الواقعة يف 

 :قلم احملكمة ويضطلع باملسؤولية عن  )د(

  خدمات الدعم واخلدمات اإلدارية غري القضائية للمحكمة؛  ‘١’
  تقدمي الدعم القضائي خلدمات احملكمة؛  ‘٢’
  إدارة األمن الداخلي للمحكمة؛  ‘٣’
 قوقهمتنفيذ آليات مساعدة الضحايا والشهود والدفاع ومحاية ح  ‘٤’

األمانة اليت تقدم خدمات موضوعية مستقلة ومساعدة إدارية وتعزيزية إىل اجلمعية ومكتبها   )ه(
وجلنة وثائق التفويض والفريق اخلاص املعين جبرمية العدوان، كما تقدمها، بناء على إقرار 

 .صريح من اجلمعية، إىل أي هيئة فرعية تترأسها اجلمعية

اهليئة الرئاسية (القضاة :  قسمت االعتمادات إىل أربعة برامج رئيسية٢٠٠٤وألغراض الفترة املالية  
  .ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة وأمانة مجعية الدول األطراف) والدوائر
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ولكن الفترة املالية األوىل للمحكمة امتدت على سبيل . والفترة املالية للمنظمة هي سنة تقوميية واحدة  ٢-٣
 . وفقا لقرار مجعية الدول األطراف٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١االستثناء من 

ICC-ASP/1/Res 12.  

.  اإليرادات والنفقات والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصناديق أثناء الفترة املاليةالبيان األولويتضمن   ٣-٣
  .ديالت ما قبل الفترة يف اإليرادات أو النفقاتويشمل حساب فائض اإليرادات عن النفقات يف الفترة اجلارية وتع

ديسمرب / كانون األول٣١ األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصناديق يف البيان الثاينويوضح   ٤-٣
  )).ب(١٥-٢أنظر احلاشية (وقد استبعدت قيمة املمتلكات غري املستهلكة من األصول . ٢٠٠٤

ي ومت إعداده باستعمال األسلوب غري املباشر ملعيار احملاسبة  هو ملخص التدفق النقدالبيان الثالثو  ٥-٣
  .الدولية السابع

  . بيان النفقات مقابل االعتمادات اليت متت املوافقة عليها للفترة املاليةالبيان الرابعويتضمن   ٦-٣

  الصندوق العام وصندوق رأس املال العامل  -٤

 على متويل ICC-ASP/2/Res.1راف يف قرارها وافقت مجعية الدول األط: املقررةاالشتراكات   ١-٤
 مببلغ جمموعـه ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١اعتمادات احملكمة للفترة املالية من 

 كان عدد الدول األطراف يف نظام روما ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١وىف .  يورو٥٣ ٠٧١٦ ٨٤٦
  . دولة٩٧األساسي 

 يورو متثل الفائدة املتجمعة على ٧١٨ ٧٥٩كانت الفائدة املصرفية مبلغ : فائدة املصرفيةإيرادات ال  ٢-٤
احلسابات املصرفية للمحكمة اخلاصة بالصندوق العام والفائدة املتجمعة على األموال احملولة إىل الصندوق 

  .االستئماين لألمم املتحدة إلنشاء احملكمة اجلنائية الدولية

 :  يورو متثل ما يلي٨٢ ١٢٢بلغ جمموع اإليرادات املتنوعة : إيرادات متنوعة  ٣-٤

  تفاصيل اإليرادات املتنوعة: ١اجلدول 

  )باليورو(املبلغ   اإليرادات املتنوعة
  ٢٣ ٤٧٢  تسديد النفقات املتكبدة يف الفترات السابقة

  ٥ ٧٤٨  املكسب الصايف من صرف العمالت وإعادة تقييم أو ختفيض العمالت، والتقريب
  ٥٢ ٩٠٢  )أ(املكسب من إعادة تقييم العمالت فيما يتصل بصندوق املعاشات 

  ٨٢ ١٢٢  اموع
كما جاء يف البيانات . الكسب من إعادة تقييم العمالت فيها يتصل بصندوق املعاشات التقاعدية  )أ(

ملوظفني املالية للسنة املاضية أبرمت احملكمة اتفاقا مع الصندوق يقضي باعتراف الصندوق خبدمة ا
. ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١احملسوبة يف املعاش التقاعدي مبوجب التعيني يف احملكمة قبل 

وكانت املبالغ اليت ساهم ا املوظفون باإلضافة إىل حصة املنظمة قد وضعت يف حساب ادخار 
 ونظرا إىل أن املسامهات املستحقة للصندوق حتسب بالدوالر. ٢٠٠٤ودفعت إىل الصندوق يف 

بينما كان احلساب االدخاري باليورو فقد سجلت احملكمة مكسبا راجعا إىل إعادة تقييم اليورو 
وكان جزء املكسب العائد على حصة احملكمة يف . مقابل مبلغ الدوالرات املستحقة للصندوق

  . يورو٥٢ ٩٠٢هذه املسامهات قد بلغ  
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  موع النفقات املصروفة وتبلغ يورو تشمل جم٤٣ ٥١٠ ١١٧بلغ جمموع النفقات : النفقات  ٤-٤
وترد تفاصيل النفقات يف اجلدول .  يورو١١ ٧٩٦ ٢٢٨ يورو وااللتزامات غري املصروفة وتبلغ ٣١ ٧١٣ ٨٨٩

  . أدناه٢
  )باليورو(تفاصيل النفقات : ٢اجلدول     

 املبالغ املصروفة مبلغ االعتماد فئة النفقات
االلتزامات غري 
 املصفاة

 جمموع النفقات

ــا ــاليف         املرتب               ت والتك
                    األخرى اخلاصة باملوظفني

٢٢ ٧٥٨ ٤٠٥ ٢٣٥ ١٤٦ ٢٢ ٥٢٣ ٢٥٩ ٢٩ ٩٣٠ ١١٩ 

 ١ ٢٨٢ ١٧١ ٢٢٣ ٧٠٤ ١ ٠٥٨ ٤٦٧ ٢ ٣٢٠ ٣٠٠ السفر والضيافة
 ٦ ٦٩٩ ٩١٧ ٣ ٦١٣ ٩٢٥ ٣ ٠٨٥ ٩٩٢ ١٢ ٧٠٦ ٤٢٧ اخلدمات التعاقدية

 ١ ٨٩٧ ٩٨٤ ٦٨٥ ٣٣٨ ١ ٢١٢ ٦٤٦ ٢ ٣٢٥ ١٠٠ مصروفات التشغيل
 ١٠ ٨٧١ ٦٤٠ ٧ ٠٣٨ ١١٥ ٣ ٨٣٣ ٥٢٥ ٥ ٧٨٩ ٩٠٠ احليازات
 ٤٣ ٥١٠ ١١٧ ١١ ٧٩٦ ٢٢٨ ٣١ ٧١٣ ٨٨٩ ٥٣ ٠٧١ ٨٤٦ اموع

 ٧ ٣٤١ ٦١٤بقة  السا كانت التزامات الفترة:الوفورات من التزامات الفترات السابقة أو إلغاؤها  ٥-٤
ات من هذه االلتزامات أو  يورو بسبب وفور٦ ٢٦٦ ٦٨٣يورو وبلغت املصروفات الفعلية هلذه االلتزامات 

  . يورو١ ٠٧٤ ٩٣١إلغاؤها بلغت 

 ICC/ASP/2/Res.1أنشأت مجعية الدول األطراف مبوجب قرارها : صندوق رأس املال العامل  ٦-٤
 ٤ ٣٢٥ ٠٠٠ مببلغ ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١صندوق رأس العامل للفترة املالية 

  .  يورو عن الفترة املالية السابقة٢ ٥٠٩ ٣٠٠درها يورو، بزيادة صافية ق

 يورو ١٠ ٢٥٨ ٣٤٠ بلغ الرصيد غري املدفوع من االشتراكات :االشتراكات املقررة قيد التحصيل  ٧-٤
اجلدول ( ٢٠٠٤ يورو عن ٨ ٤١٥ ٦٧٠ يورو عن الفترات املالية السابقة و ١ ٨٤٢ ٦٧٠ويتألف ذلك من 

 يورو ومت ٢٥٤ ٦٧٧ن الدول األطراف زيادة عن االشتراكات املقررة وبلغت االشتراكات الواردة م). ١
  ). أدناه١٢-٤أنظر احلاشية (تسجيلها بوصفها اشتراكات واردة مقدما 

تشري إىل الرصيد غري املدفوع املستحق لصندوق رأس املال العامل االشتراكات األخرى قيد التحصيل   ٨-٤
ألرصدة ).٣ و ٢اجلدوالن ( يورو ٢١٧ ٨٣٠صيد غري املدفوع  بلغ الر٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١ويف 

  املستحقة بني الصناديق

 يورو من ٥ ١٥٣ هي ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١ بني الصناديق يف األرصدة قيد التحصيل  ٩-٤
  .صناديق االستئمانية إىل الصندوق العام

  . أدناه٣ اجلدول  ترد تفاصيل هذه احلسابات يفاحلسابات األخرى قيد التحصيل  ١٠-٤
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  تفاصيل احلسابات األخرى قيد التحصيل : ٣اجلدول   

 )يورو(املبلغ  احلسابات قيد التحصيل
 ٨٥٩ ٥١١ )ضريبة القيمة املضافة(احلكومات 

 ٣١١ ٤٥٨ املوظفون
 ١٣٢ ٥٢٤ البائعون

 ٢٠٤ ٩٤٢ الفائدة املصرفية املتجمعة
 ١٣ ١٣٣ حسابات أخرى

 ١ ٥٢١ ٥٦٨ اموع

 متثل جزء سلفة منحة التعليم الذي يورو ١٠٥ ٥٣٣تتضمن األعباء املؤجلة مبلغ : سلف منحة التعليم  ١١-٤
  .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١أعترب متصال بالسنوات الدراسية املستكملة يف 

 ومت الدول األطراف من يورو ٣ ٨٧٩ ٩٩٢ورد مبلغ جمموعة : اشتراكات أو مدفوعات واردة سلفا  ١٢-٤
  :ويتألف ذلك مما يلي. ه إىل الفترة املالية التاليةتوجيه

  ؛٢٠٠٥ مقدما عن االشتراكات املقررة لعام الدول األطراف ورد من يورو ٣ ٦٢٥ ٣١٥مبلغ   )أ(

 ٢٠٠٤ وميثل اشتراكات واردة زيادة عن االشتراكات املقررة للفترة يورو ٢٥٤ ٦٧٧مبلغ   )ب(
  .ة اجلديدالدول األطرافبعد حتديد اشتراكات 

  . أدناه٤ترد تفاصيل هذه احلسابات يف اجلدول : احلسابات األخرى مستحقة الدفع  ١٣-٤

  تفاصيل احلسابات األخرى مستحقة الدفع: ٤اجلدول    

 )يورو(املبلغ  احلسابات مستحقة الدفع
 ٣ ٣٧٣ املوظفون

 ١ ٥٢٤ البائعون
 ٢٦٧ ١٩٨ )أ(استحقاقات منح إعادة التوطني 

 ٣٤ ١٥٣ )ب(دعم الربامج  من تكاليف ائتمان
 ٣٠٩ حسابات أخرى

 ٣٠٦,٥٥٧ اموع

حيق للموظفني املعنيني دوليا يف احملكمة عند انتهاء خدمتهم : استحقاقات منح إعادة التوطني  )أ(
وميثل مبلغ . احلصول على منح إعادة التوطني بعد عودم على أساسا عدد سنوات اخلدمة

  ٢٠٤ديسمرب / كانون األول٣١ة ملنح إعادة التوطني يف  يورو خصمها على املنظم٢٦٧ ١٩٨

 يورو هو جمموع مبلغ تكاليف دعم ٣٤ ١٥٣مبلغ : ائتمان من تكاليف دعم الربامج  )ب(
 الربامج املقيد على حساب الصناديق االستئمانية
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الفترات املالية تصل االشتراكات املقررة غري املدفوعة عن : احتياطي االشتراكات املقررة غري املدفوعة  ١٤-٤
وهذا املبلغ خيصم من الفائض التراكمي للحصول على مبلغ !). اجلدول ( يورو ١ ٨٤٢ ٦٧٠السابقة إىل مبلغ 

  ).٥ و ٤اجلدوالن ( لتوزيعه على الدول األطراف ٢٠٠٣ -٢٠٠٢الفائض النقدي للفترة 

  الصناديق االستئمانية  -٥

 ٢٢٥ ٤٨٣فقد ورد مبلغ . ٢٠٠٤ ملشاريع ١ ٢٣٥ ٤٨٣                        ع قدت أو وردت تربعات مببلغ : التربعات  ١-٥
  .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١ يورو ولكن مل يتم استالمه يف ١٠ ٠٠٠يورو بينما مت التعهد مببلغ 

 يورو متثل الفائدة املتجمعة على حساب ٢٠ ٤٨٦الفائدة املصرفية مببلغ : إيرادات الفائدة املصرفية  ٢-٥
  .ستئمانيةاحملكمة املصريف للصناديق اال

 يورو إىل متربعني لزيادته عن متطلبات املشاريع احملددة ٥ ٣٢٤أعيد مبلغ :  معادة إىل املتربعنيمبالغ  ٣-٥
  .املستكملة

 يورو هو الفائدة املصرفية املستحقة على احلساب ٤ ٤٦٦ مبلغ :احلسابات األخرى قيد التحصيل  ٤-٥
  .مه بعداملصريف للصناديق االستئمانية ولكن مل يتم استال

  .٢٠٠٥ يورو ملشاريع عام ١٦٤ ٦٩١وتبلغ : تربعات واردة سلفا  ٥-٥

 كان الرصيد بني ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١يف : أرصدة بني الصناديق مستحقة الدفع  ٦-٥
 يورو ٥ ١٥٣ يورو كمبلغ صايف مستحق الدفع، منه ٢١ ٥٥٩الصندوق االستئماين والصناديق األخرى هو 

 يورو مستحق لدفع للصندوق االستئماين للضحايا، وله حسابات ١٦ ٤٠٦دوق العام ومستحق الدفع للصن
  .خاصة

  املمتلكات غري املستهلكة  -٦

ديسمرب / كانون األول٣١ أدناه موجز املمتلكات غري املستهلكة بالتكلفة التارخيية يف ٧يتضمن اجلدول   ١-٦
 ال يتم إدراج املمتلكات غري املستهلكة يف ائية الدوليةاحملكمة اجلنووفقا لسياسات احملاسبة اجلارية يف . ٢٠٠٤

  .األصول الثابتة للمنظمة ولكنها حتمل مباشرة على امليزانية مبجرد حيازا
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  )باليورو( ملخص املمتلكات غري املستهلكة: ٥اجلدول 

 فئة إدارة األصول
الرصيد االفتتاحي 

 / أيلول١يف 
 ٢٠٠٤سبتمرب 

 /احليازات
  التسويات

 

 تنتظر بنود
  )أ(الشطب 

 

 ٣١الرصيد اخلتامي يف 
ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٣ 

      معدات  /                   تكنولوجيا املعلومات 
 ٦٣٩ ٠٥٨ )١ ٤٨٥( ٤٣٨ ٧٢٢ ٢٠١ ٨٢١        االتصال

        معـدات   /                 تكنولوجيا املعدات 
 ١ ٤٧٢ ١٢٩ )٤ ٢٥٥( ٨٩٢ ٧٤٠ ٥٨٣ ٦٤٤              جتهيز البيانات

 ٥٠٣ ٦٦٢ - ٣٣١ ٥٨١ ١٧٢ ٠٨١           معدات األمن
 ٥٤٤ ٣٢٥ )٣ ٧٩٧( ٢٧٦ ٢٩١ ٢٧١ ٨٣١ ت العامةمعدات اخلدما

 ٢٤٧ ٥٨٥ )١٥٩( ١٧٠ ٧٢١ ٧٧ ٠٢٣ املركبات ومعدات النقل
  ١٠٦ ٢٤٥ -  ١٠٦ ٢٤٥  -  معدات أخرى

 ٣ ٥١٣ ٠٠٤ )٩ ٦٩٦( ٢ ٢١٦ ٣٠٠ ١ ٣٠٦ ٤٠٠ اموع

قيم مببلغ ومع ذلك فهناك بنود ت. مل تتم املوافقة على استهالك أية بنود أثناء الفترة املالية  )أ(
واملوافقة .  يورو تنتظر الشطب٣ ٨٢٣ يورو، باإلضافة إىل بنود مقومة مببلغ ٩ ٦٩٦جمموعه 

على شطب املمتلكات ال تزال معلقة إىل أن يتم إنشاء جملس جرد املمتلكات وفقا للقاعدة 
  .٢٢-١١٠املالية 

لكات التالية غري املستهلكة متت  املمتاحملكمة اجلنائية الدولية ما سبق تشمل سجالت إىلوباإلضافة   ٢-٦
  :حيازا من خالل تربعات

  )باليورو(ستهالك املمولة من مصادر أخرى الملخص املمتلكات غري القابلة ل: ٦اجلدول     

 فئة إدارة األصول
 ١الرصيد االفتتاحي يف 

يناير /كانون الثاين 
٢٠٠٤ 

  التسويات/احليازات
 

 ٣١الرصيد اخلتامي يف 
رب ديسم/كانون األول
٢٠٠٤ 

 ٢٠ ٩٥٩ ٧١٦ ٢٠ ٢٤٣  ميزانية الفريق االستطالعي
 ١٤٨ ٩٦٠ ١٧ ٩٢٠ ١٣١ ٠٤٠ تربعات الدول املضيفة 

 ١٦٩ ٩١٩ ١٨ ٦٣٦ ١٥١ ٢٨٣ اموع

  مدفوعات ااملة  -٧

  .مل تصدر عن احملكمة أية مدفوعات جماملة أثناء الفترة املالية  ١-٧

  العاملون بدون مقابل  -٨

  .مة أية خدمات من العاملني بدون مقابل أثناء الفترة املاليةمل تتلق احملك  ١-٨
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  االلتزامات العرضية  -٩

 ٣٢٠ مببلغ جمموعه ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١التزامات مدفوعات اية اخلدمة للموظفني حىت   ١-٩
منح إجازات و)  يورو٧٥٢ ٦٠٦( يورو هي التكاليف التقديرية للتعويض عن اإلجازات السنوية املستحقة ٧٦٤

  .ملوظفي احملكمة)  يورو١١ ٧١٤(تعويضية 

  :اإلصابة أثناء اخلدمة  - ١٠

دخلت احملكمة اجلنائية الدولية يف اتفاق مع شركة تأمني لتوفري التغطية التأمينية لإلصابات أثناء اخلدمة   ١-١٠
قسط التأمني، وهو حمسوب ويدفع . للموظفني والقضاة واخلرباء االستشاريني واملساعدين املؤقتني يف احملكمة

كنسبة مئوية من املرتب الداخل يف حساب املعاش للموظفني ونسبة مئوية مشاة يف حالة القضاة واخلرباء 
وقد بلغ جمموع .  ويظهر يف احلسابات حتت بند النفقاتاملنظمةاالستشاريني واملساعدين املؤقتني، من ميزانية 

  . يورو٢٩٠ ٨٥٧أمني  ألغراض هذا الت٢٠٠٤القسط املدفوع يف 

   )         غري مراجعة   (           تربعات عينية  -  ١١

  :اليت وردت إىل احملكمة أثناء الفترة املالية)  يورو٢٥ ٠٠٠أكثر من (فيما يلي التربعات العينية الكبرية   ١-١١

استمرت احملكمة تتلقى التربعات العينية التالية من الدولة املضيفة كما جاء يف البيانات املالية   )أ(
 : املالية السابقةللفترة

   ؛    ٢٠٠٢      يوليه  /  وز مت   ١                                                         أماكن مكاتب احملكمة جمانا بدون إجيار لفترة عشرة سنوات تبدأ يف    ‘ ١ ‘

                         مليون يورو كحد أقصـى،    ٣٣                                                       التكاليف املرتبطة باألماكن املؤقتة للمحكمة مببلغ يصل إىل       ‘ ٢ ‘
                                 مبا يف ذلك تكاليف بناء قاعة حماكمة
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 كانون ٣١يناير إىل / كانون الثاين١تئماين للضحايا للفترة من البيانات املالية للصندوق االس  -٢
  *٢٠٠٤ديسمرب /األول
  احملتويات

  الصفحة
  ٣٠٠  ..............................................................................خطاب اإلحالة

  ٣٠١  .......................................................................رأي مراجع احلسابات
  البيانات املالية

   كانون٣١املنتهية يف                                                       بيان اإليرادات والنفقات والتغي ر يف األرصدة املالية للفترة  :البيان األول
  ٣١١  ........................................................٢٠٠٤يسمرب د/األول  

   كانون٣١يف  بيان األصول واخلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق  :البيان الثاين
  ٣١٢  ........................................................٢٠٠٤ديسمرب /األول  

  ٣١٣  .....................٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١بيان التدفقات النقدية يف   :البيان الثالث
  مالحظات على البيانات املالية

  ٣١٤  ..................................................تهاياالستئماين للضحايا وغاالصندوق   -١
  ٣١٤  ........................................السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير املاليةموجز   -٢
  ٣١٥  ...............................)البيانات األول إىل الثالث(االستئماين للضحايا الصندوق   -٣

_________________  
  ICC-ASP/4/10صدرت سابقا بالوثيقة    *  
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  خطاب اإلحالة

  ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٠

                                                                    أتشر ف بأن أقد م البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا عن الفترة  من النظام املايل١-١١وفقا للقاعدة   
  .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١املالية من 

  

  )التوقيع(  

  برونو كاتاال  
        املسج ـل  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سري حون بورن
  املراقب واملراجع العام

  املكتب الوطين ملراجعة احلسابات
157-197 Buckingham Palace Road 

Victoria 
London SW1W 9SP 

 اململكة املتحدة
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  رأي مراجع احلسابات
  .إىل جملس مديري الصندوق االستئماين للضحايا ومجعية الدول األطراف

الية قمت مبراجعة البيانات املالية املرفقة للصندوق االستئماين للضحايا يف احملكمة اجلنائية الدولية عن الفترة امل  
  .، وهذه البيانات تتألف من البيانات من األول إىل الثالث واحلواشي الداعمة٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١املنتهية يف 

  توزيع املسؤوليات

 من مرفق ٥                                                                                        تندرج هذه البيانات املالية حتت مسؤولية مسجل احملكمة اجلنائية الدولية على النحو احملد د يف الفقرة   
وتتمثل مسؤولييت يف . ، ومت إعدادها وفقا ملعايري احملاسبة يف منظومة األمم املتحدةICC-ASP/1/Res.6رة ، اإلشا٦القرار 

  .التعبري عن رأيي بشأن هذه البيانات املالية استنادا إىل املراجعة اليت قمت ا

  أساس الرأي

 املوحدة ملراجعة احلسابات لفريق املراجعني باستثناء ما ترد مناقشته يف الفقرة التالية، قمت باملراجعة وفقا للمعايري  
اخلارجيني حلسابات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومبا يتطابق مع املعايري الدولية 

انات املالية ختلو وتقتضي هذه املعايري أن أقوم بتخطيط وأداء املراجعة للتوصل إىل تأكيد معقول بأن البي. ملراجعة احلسابات
وتشمل أية عملية مراجعة القيام على أساس اختباري ووفقا ملا يعتربه مراجع احلسابات ضروريا يف . من أي خطأ مادي

وتشمل عملية املراجعة أيضا تقييم . الظروف املعنية، بفحص األدلة اليت تؤيد املبالغ والعبارات الواردة يف البيانات املالية
وأعتقد أن . ملستعملة والتقديرات اهلامة الصادرة عن املسجل وكذلك تقييم العرض العام للبيانات املاليةمبادئ احملاسبة ا

  .                                                    مراجعيت تتيح أساسا معقوال للتوص ل إىل الرأي بشأن املراجعة

 وكانت املستندات املتاحة يل حمدودة بسبب املبالغ املقارنة للسنة املاضية ومل أمتكن من التأكد من اكتمال  
ومل تكن هناك أية إجراءات مراجعة أخرى تبعث على الرضاء أستطيع اعتناقها ألؤكد أن . ٢٠٠٣اإليرادات املمونة يف 

  .املبالغ املقارنة للسنة املاضية ختلو من أي خطإ مادي

  .رأيي متحفظ ناشئ عن ضيق نطاق املراجعة فيما يتعلق باألرقام املقارنة للسنة املاضية  

  :رأيييف   

 قد تتبني ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ثناء أية تعديالت يف املبالغ املناظرة للسنة املنتهية يف باست  •
ضرورا لو متكنت من احلصول على مستندات كافية تتعلق باكتمال إيرادات التربعات فإن هذه 

انون  ك٣١                                                                     البيانات املالية تقد م بصورة صحيحة، املوقف املايل من مجيع جوانبه املادية حىت 
 ونتائج العمليات والتدفقات النقدية للفترة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا ٢٠٠٤ديسمرب /األول

   للبيانات املالية؛٢لسياسات احملاسبة املعلنة للصندوق االستئماين للضحايا والواردة يف احلاشية 
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ختربا يف إطار مراجعيت      ّ                                                         من كل  اجلوانب املادية كانت عمليات الصندوق االستئماين للضحايا اليت ا  •
  .          ّ                                                                  تتفق يف كل  اجلوانب اهلام ة مع النظام املايل والسند التشريعي الذي حيكم هذه العمليات

                                                    وترد تفاصيل هذه املوضوعات يف تقريري املطو ل عن املراجعة

  )التوقيع(

  سري جون بورن
                     املفت ش واملراجع العام

  اململكة املتحدة
  مراجع احلسابات اخلارجي

  

  ٢٠٠٥يوليه / متوز١٥، لندن
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  احملتويات
  الصفحة  الفقرات  

  ٣٠٤  ٦-١  ملخص تنفيذي

  االستنتاجات التفصيلية للتقرير

  ٣٠٥  ١٤-٧  املسائل املالية  ○

  ٣٠٧  ١٥  توصيات السنة املاضية  ○

  ٣٠٧  ١٦  شكر وتقدير  ○

  ٣٠٨  ١املرفق   النطاق وج املراجعة 

  ٣٠٩  ٢املرفق   ٢٠٠٣متابعة توصيات 
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  ملخص تنفيذي
  :يلخص هذا القسم من التقرير ما يلي

  ؛)بسبب ضيق النطاق( رأي مراجعة متحفظ -النتائج الشاملة للمراجعة §
 املسائل املالية الرئيسية الناشئة عن املراجعة؛ §
 .القضايا احملددة نتيجة استعراضنا لترتيبات إدارة الصندوق §

شأت الدول األطراف صندوقا استئماين للضحايا لتقدمي تعويضات لضحايا جرائم احلرب وغريها من املظامل أن  -١
ويف تقاريرنا السابقة إىل مجعية الدول األطراف وجهنا االنتباه .  يديره جملس مديرين منفصلICC-ASP/1/6مبوجب القرار 

  .إىل خمتلف املسائل القانونية والتنظيمية وأشرنا بضرورة وجود إطار تنظيمي واضح هلذا الصندوق

  للمراجعةالنتائج العامة 

قام املراجع اخلارجي مبراجعة حسابات احملكمة وفقا للنظام املايل للمحكمة واتساقا مع املعايري املوحدة ملراجعة   -٢
احلسابات لفريق املراجعني اخلارجيني حلسابات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية واتساقا 

.      ّ                                                                  وقد مت  تبليغ نطاق وج املراجعة إىل اإلدارة يف االستراتيجية التفصيلية للمراجعة. اجعة احلساباتمع املعايري الدولية ملر
  .ويلخص املرفق األول هلذا التقرير اجلوانب اهلامة يف هذه االستراتيجية

لنقدية؛ وبيئة  أخذنا يف االعتبار أثر التربعات ا٢٠٠٤ويف تكوين حكمنا على البيانات املالية للصندوق عن سنة   -٣
  .٢٠٠٣املراقبة وسياسات احملاسبة يف الصندوق وهي ااالت اليت مثلت عوامل للتوصل إىل رأينا املتحفظ يف عام 

 وذلك الستبعاد أي ٢٠٠٤ فقد قمنا بتقييد نطاق رأي املراجعة لعام ٢٠٠٣ونتيجة لتحفظ رأي املراجعة يف   -٤
ويوجه رأي املراجعة االهتمام . ٢٠٠٤ة، واملعلنة يف إطار البيانات املالية لسنة تأكيد بشأن املبالغ املقارنة للسنة املاضي

 لو توفرت أدلة مالئمة ٢٠٠٣أيضا إىل إمكانات اخلطأ اليت تنشأ يف حالة إدخال تعديالت على البيانات املالية لعام 
رى تعرض البيانات املالية الوضع املايل ومن اجلوانب املادية األخ. وكافية عن اكتمال اإليرادات املقدمة يف ذلك الوقت

  .للصندوق بصورة صحيحة

  بشأن املسائل املالية 

                                                                                                         باإلضافة إىل مراجعتنا للبيانات املالية استعرضنا أدوات الرقابة املالية الرئيسية وترتيبات اإلدارة اليت و ضعت فيما   -٥
يف تقرير املراجعة اخلارجية عن السنة املاضية وبعضها ال                                           ويتصل عدد من هذه التعليقات بالقضايا احملد دة . يتصل بالصندوق

                                                           ويوضح املرفق الثاين هلذا التقرير التقد م احملرز يف تنفيذ التوصيات . يزال يتطلب إجراءات رمسية من جانب جملس املديرين
  :ل االستعجالوحنن نعتقد أن التوصيات التالية ينبغي أن تعاجل اآلن على سبي. ٢٠٠٣الواردة يف تقريرنا لعام 

ضرورة املوافقة الرمسية على ترتيبات املراجعة اخلارجية وتعيني مراجع خارجي للصندوق االستئماين   •
                                                للضحايا، وهو ما ال يرد النص  عليه يف النظام املايل؛

  وضع ترتيبات مالئمة لتسجيل إيرادات التربعات عن طريق ترتيبات مع أطراف ثالثة؛  •
                                                                     ياكل اإلدارة واإلجراءات اإلدارية للصندوق لتوضيح دور املسج ل ولكفالة إجراء االنتهاء من إقامة ه  •

    ّ                                     كل  العمليات وفقا ملقاصد املديرين واجلمعية؛
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كفالة التحليل الواضح للعالقات مع األطراف الثالثة ومع املتعاونني اآلخرين وتوثيقها يف شكل اتفاقات   •
  قانونية؛

ألموال وميزانية النفقات املرتبطة ا إلتاحة نقطة تركيز ألنشطة توثيق استراتيجية واضحة جلمع ا  •
الصندوق االستئماين والتأكد من أن اإليرادات املتوقعة تكفي للوفاء باملطالب اإلدارية وغريها من 

 .مطالب النفقات يف الصندوق

. ديرين وجلنة امليزانية واملالية                                                                    ونشج ع اإلدارة على تقاسم تفاصيل تنفيذ توصيات املراجعة اخلارجية مع جملس امل  -٦
  .وتتيح هذه العملية فحص استجابة اإلدارة وتعطي تأكيدا للدول األطراف عن تنفيذ التوصيات

  االستنتاجات التفصيلية للتقرير
  املسائل املالية

  :يعرض هذا القسم مخس توصيات من مراجعة احلسابات، وهي ناشئة عن  

  استعراض األداء املايل للصندوق؛ §
 الحظات املراجع عن إيرادات التربعات واإلطار التنظيمي وترتيبات املراجعة؛م §
 .متابعة توصيات املراجعة يف السنة املاضية §

  األداء املايل

 يورو باملقارنة ٢٣٤ ٣١٨ وبلغ جمموع التربعات ٢٠٠٤زادت املوارد الداخلة إىل الصندوق زيادة كبرية أثناء   -٧
وتتألف موجودات الصندوق .  يورو٥٥٥وزادت إيرادات الفائدة املصرفية أيضا إىل . ملاضي يورو يف العام ا١٩ ٠٢٨مببلغ 

ويرد ذكر املوجودات الدوالرية يف البيانات املالية باليورو مقيمة بسعر . من خليط من دوالرات الواليات املتحدة واليورو
 بالرسوم ٢٠٠٤فقات الصندوق يف عام وتتصل ن. ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١صرف األمم املتحدة السائد يف 

 ٣ ٢٩٤وبلغ جمموع النفقات يف تلك السنة . املصرفية وخسائر سعر الصرف الناشئة عن رصيد الصندوق املوجود بالدوالر
وهذا االخنفاض عن العام املاضي ناجم عن اخنفاض الرسوم املصرفية بعد إعادة النظر يف . ٢٠٠٣ يف ٦ ٢٨٤يورو مقابل 

  .٢٠٠٤ملصرفية للصندوق وفقا ملا أوصينا به يف مراجعتنا يف عام الترتيبات ا

. ٢٠٠٤ يورو يف عام ٢٤٨ ٧٤٧ إىل ٢٠٠٣ يورو يف عام ١٧ ١٦٨وزاد الرصيد الشامل للصندوق من   -٨
 بكفالة كفاية أرصدة ٢٠٠٤ونشجع جملس املديرين على دراسة املالحظات الواردة يف تقرير املراجع اخلارجي لعام 

  . للتعامل مع املطالب اليت حيتمل أن يواجهها الصندوق االستئماين يف املستقبلالصندوق

ومع زيادة أرصدة الصندوق فإننا نوصي بأن يستعرض املديرون الترتيبات االستثمارية املستعملة للحصول على   -٩
 الصندوق للتأكد من احلصول                                                   ومن املهم  القيام بصفة منتظمة بتقييم العائد على أصول. أفضل عائد على أرصدة الصندوق

  .على أفضل قيمة وللتأكد من إدارة املخاطر االستثمارية إدارة صحيحة

  :١ التوصية

  .نوصي بأن تظل االستثمارات النقدية للصندوق قيد استعراض منتظم وبإدارة خماطر االستثمار إدارة نشطة  
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  إيرادات التربعات

 التربعات وكانت النتيجة هي التحفظ يف رأي مراجعة البيانات املالية يف يف إطار مراجعتنا قمنا بتقييم أثر مصدر  -١٠
 يورو، ٢٣١ ٠٦٨ تلقى الصندوق مسامهات طوعية من الدول األطـراف مببلـغ ٢٠٠٤وبالنسبة لعام . ٢٠٠٣

 حتفظ املراجعة                                                        واستعرضنا قيمة اإليرادات املسجلة من األفراد، وهو ما أد ى إىل . يورو٣ ٢٥٠ومسامهات من األفراد مببلغ 
           ً     ً        وأخذنا علما  أيضا  بتطبيق . ٢٠٠٤                                                 ّ              ؛ وقمنا بتقييم أثر احتماالت األخطاء على احلسابات ككل  بالنسبة لعام ٢٠٠٣يف عام 

                                  للبيانات املالية اليت تنص  على عدم ٧-٢سياسات احملاسبة املعلنة للمحكمة بالنسبة لتلك السنة كما يتضح يف احلاشية 
ويف رأينا ال يؤدي هذا املصدر من املصادر اإليرادات إىل خطأ . إال عند وصول النقد من املتربعاالعتراف باإليرادات 

  .مادي

 متحفظا نتيجة عدم التأكد فيما يتصل بالبيانات املالية السابقة لعام ٢٠٠٤ومع ذلك كان رأي املراجعة لعام   -١١
  :ونشأ ذلك نتيجة ما يلي. ٢٠٠٣

، وهو ما يشري إىل املعامالت واألرصدة اليت مل ٢٠٠٣املقارنة لعام عدم وجود تأكيد بشأن أرقام   •
  ؛٢٠٠٣                                         يستطع املراجع اخلارجي أن يكو ن رأيا بشأا يف 

 نتيجة أية تعديالت تناظر مبالغ خاصة ٢٠٠٤األخطاء احملتملة اليت قد تتضح يف البيانات املالية لعام   •
                             ّ               لو كنا متكنا من احلصول على أدل ة كافية تتعلق ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١بالسنة املنتهية يف 

 .باكتمال إيرادات التربعات لتلك السنة

  اإلطار التنظيمي

وإذا كان االعتماد . ال يوجد يف الوقت احلاضر نظام مايل أو تعليمات مالية تتيح إطارا لإلدارة املالية للصندوق  -١٢
.                                                        كمة فينبغي النص  على ذلك بوضوح أيضا يف لوائح الصندوق نفسهسيكون على النظام املايل واإلجراءات املالية للمح

وباإلضافة إىل ذلك ليس من الواضح ما إن كانت ترتيبات املراجعة الداخلية للمحكمة تنطبق على الصندوق، وهو عامل 
  .ينبغي تناوله بالتحديد يف لوائح الصندوق

وقمنا باستعراض .                            ات املسج ل بصفته مدير الصندوقوكما ذكرنا من قبل ليس لدينا صورة واضحة عن مسؤولي  -١٣
مشروع لوائح الصندوق والحظنا أا ال تتضمن أحكاما واضحة تتعلق مبسؤوليات اإلدارة املالية أو تنفيذ الرقابة الداخلية 

 أمانة وسيكون ذلك هاما بصفة خاصة عند إنشاء. ونوصي بتوضيح أوليات املسجل يف مذكرة تفاهم أو يف لوائح معتمدة
  الصندوق 

  :٢التوصية 

  .                                                                                       نوصي بوضع إطار حمد د من اللوائح املالية لكفالة تشغيل الصندوق يف حدود إطار تنظيمي واضح معتمد  

  :٣التوصية 

                                                                                                  نوصي بأن يتم  النص  على األدوار واملسؤوليات املتعلقة بالرقابة الداخلية واإلدارة املالية يف جمموعة من قواعد   
  .                                        صندوق يتم  املوافقة عليها على النحو الصحيحالنظام املايل لل
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  تعيني املراجعني اخلارجيني

وقد قمنا .                                                        أن جملس املديرين مل يعي ن رمسيا مراجع خارجي حلسابات الصندوق٢٠٠٣الحظنا يف تقريرنا عن عام   -١٤
يتنا كمراجعني حلسابات احملكمة مبراجعة الصندوق االستئماين للضحايا بناء على طلب من رئيس جملس املديرين يف إطار وال

                                                                                       وحنن مستعد ون ألن نواصل العمل ذه الصفة ولكننا نعترب أن متطلبات املراجعة يف الصندوق ينبغي أن . اجلنائية الدولية
  .                                                                توضع يف شكل ترتيب رمسي بقدر أكرب وأن يتم  النص  عليها يف لوائح الصندوق

  :٤التوصية 

                                                             ع صياغة رمسية ملتطلبات املراجعة اخلارجية للصندوق وأن يعي ن مراجعا نوصي أن يقوم جملس املديرين بوض  
  .خارجيا بصفة رمسية

  توصيات السنة املاضية
نقوم جبانب روتينيا يف سياق أعمال املراجعة باستعراض مدى قيام اإلدارة باختاذ إجراءات لتنفيذ التوصيات   -١٥

                                             ُ      حلاالت يتضمن هذا التقرير مالحظات تسترجع مالحظات ق د مت يف ويف عدد من ا. الناشئة عن أعمال املراجعة السابقة
                                                                                                        ويعرض املرفق الثاين هذه التوصيات السابقة واستجابة اإلدارة هلا وتعليقاتنا على أية أعمال أخرى يتعي ن القيام ا . ٢٠٠٣

 بشأن إجراءاتف يف ضرورة اختاذ                                               ومن املهم  أن ينظر جملس املديرين ومجعية الدول األطرا. لتحقيق تنفيذ توصيات املراجعة
  .هذه التوصيات

  :٥التوصية 

                                                                                                  نوصي بأن يعد  الصندوق خطة عمل تفصيلية للنظر يف طريقة التعامل مع التوصيات الناشئة عن املراجعة اخلارجية   
  .وينبغي أن ختضع هذه اخلطة لفحص جملس املديرين لتعزيز ترتيبات اإلدارة القائمة يف الصندوق. وحتليلها

  كر وتقديرش
                                                                                               نشعر باالمتنان للمساعدة والتعاون املقد مني للصندوق االستئماين للضحايا التابع للمحكمة اجلنائية الدولية   -١٦

  .                                               وبالتحديد من املسج ل وموظفيه أثناء أعمال مراجعتنا

  )التوقيع(

  سري جون بورن
  املراقب واملراجع العام، اململكة املتحدة

  املراجع اخلارجي
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  ولاملرفق األ
  النطاق وج املراجعة

الغرض الرئيسي من املراجعة املالية هو متكني املراجع اخلارجي من تكوين رأي عما إن كانت النفقات املسجلة   
 قد مت تكبدها لألغراض اليت وافقت عليها مجعية الدول األطراف وجملس املديرين؛ وما إن ٢٠٠٤يف البيانات املالية لعام 

فقات مصنفة ومسجلة على النحو الصحيح وفقا للنظام املايل للمحكمة بقدر تفسرينا النطباقها على كانت اإليرادات والن
  ّ       ومت  النظر . ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١                                       ّ                           الصندوق؛ وما إن كانت البيانات املالية متث ل بصورة صحيحة املوقف املايل يف 

يصها وتقوميها إىل اإلدارة يف وثيقة استراتيجية املراقبة اليت انتهى                                             ّ    بالتفصيل يف األساس واالفتراضات وخماطر املراجعة ومت  تلخ
  .٢٠٠٤ديسمرب /العمل يف صياغتها يف كانون األول

  ج املراجعة 

 ّ                                                                                       مت  إجراء الفحص على أساس اختباري حيث خضعت مجيع جماالت البيانات املالية الختبار موضوعي للمعامالت   
                                                                           ت الرقابة الداخلية الرئيسية اليت تطبقها احملكمة والصندوق بغرض التوص ل إىل الرأي ونضطلع أيضا باختبار أدوا.       املسج لة

وأخريا قمنا بفحص لنتأكد من تعبري البيانات املالية بدقة عن سجالت احملاسبة يف الصندوق ومن . الصادر عن مراجعتنا
  .عرضها بطريقة صحيحة

                             ّ                 جانب االختبارات املطلوبة يف سجال ت احملاسبة واألدلة ومشل هذا الفحص ألغراض املراجعة استعراضا عاما إىل  
ودف إجراءات املراجعة اليت نقوم ا أساسا إىل تشكيل رأي . الداعمة األخرى حسبما اعتربناه ضروريا يف هذه الظروف

انية واملعلومات املالية يف                                              ّ               وبالتايل فإن العمل مل يشمل استعراضا تفصيليا لكل  جوانب نظم امليز. عن البيانات املالية للصندوق
                                    وحد د تقريرنا مسائل اإلطار التنظيمي يف . الصندوق وأدوات الرقابة الداخلية فيه وال ينبغي اعتبار النتائج بيانا شامال بشأا

  .الصندوق اليت يتعني أن يعاجلها جملس املديرين والدول األطراف
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 املرفق الثاين

  ٢٠٠٣متابعة توصيات 

  تعليق املراجع اخلارجي   إدارة احملكمةالرد من  التوصية
  ١التوصية 

أن ينظر جملس املديرين أو اجلمعية رمسيا يف تعيني مراجع خارجي 
  .للبيانات املالية للصندوق وأن يوصي بذلك التعيني

  
يرجع إىل جملس املديرين النظر يف تعيني مراجع خارجي 

  .رمسي

  
ن يف ترتيبات املراجعة نوصي بأن ينظر االجتماع التايل س املديري

اخلارجية للصندوق ويف تعيني مراجع خارجي رمسيا واملوافقة على 
  .تعيينه

  ٢التوصية 
أن يقوم جملس املديرين واإلدارة باستعراض وصياغة الترتيبات احملسنة 

  يف إدارة إيرادات التربعات 

  
وضعت احملكمة سياسات حماسبة واضحة بشأن تسجيل 

  .إيرادات التربعات

  
حبثت احملكمة التعليقات اليت أعربنا عنها يف تقرير العام املاضي وهناك 

. إدراك أكرب للمخاطر املتمثلة يف استعمال وكالء لتحصيل اإليرادات
 قد توقفت اعتبارا ٢٠٠٣وكانت احلملة اليت سببت القلق لدينا يف 

                                    واستطعنا أن نكو ن رأيا متحفظا بشأن ٢٠٠٤يناير /من كانون الثاين
  .٢٠٠٤سبة الصندوق واملسامهات الطوعية يف حما

  ٣التوصية 
أن ينظر جملس املديرين يف الترتيبات اإلدارية وترتيبات املساءلة لتنظيم 
                                                           وإدارة الصندوق؛ وأن يعمد، مبشورة من املسج ل، بالنظر يف دور جلنة 

  .امليزانية واملالية التابعة للمحكمة يف تطوير وتشغيل الصندوق

  
                                           شروع لوائح يناقشها جملس املديرين وتقر ها مجعية  ّ        مت  إعداد م

وطلبت مجعية الدول . الدول األطراف يف دورا الرابعة
  .األطراف من جلنة امليزانية واملالية استعراض مشروع اللوائح

  
يتعني القيام مبزيد من العمل بشأن النظام املايل وبشأن مسؤوليات 

ومشروع اللوائح احلالية ال . الرقابة الداخلية اليت تتصل بالصندوق
  .يوضح هذه الترتيبات
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  تعليق املراجع اخلارجي  االستجابة من جانب إدارة احملكمة  التوصية

  ٤التوصية 
                                                        أن يضع جملس املديرين إجراءات لكفالة وجود اتفاقات رمسية حتد د 
األدوار واملسؤوليات بالنسبة لكل الشركاء املتعاونني املسؤولني عن 

  .تربعات املوجهة إىل الصندوق مباشرةإدارة ال

  
جيري العمل حاليا يف قسم املشورة القانونية بقلم احملكمة إلعداد 
                                                  املشورة فيما يتصل بشكل االتفاق الذي سيحد د العالقة بني 

  .الصندوق وأي شريك من الشركاء املتعاونني

  
سنستعرض يف أعمال املراجعة املقبلة طريقة حتديد هذه الترتيبات 

 إشارة ٢٠٠٤ومل تتضمن مراجعتنا لعام .                   ي  خماطر قد تنشأ عنهأل
  .إىل أي شركاء متعاونني

  ٥التوصية 
أن ينظر جملس املديرين يف وضع استراتيجية جلمع األموال؛ وأن 
يستعرض مستويات اإليرادات املتوقعة ويضع ميزانية لنفقات 
الصندوق لكفالة وجود موارد كافية لدى الصندوق للوفاء 

  .هدافه املتوقعة مع مرور الوقتبأ

  
                                                     أعد  الصندوق ميزانية تشمل اعتمادا ألمانة وملوظف خاص جلمع 

  .األموال، ووافقت مجعية الدول األطراف على هذه امليزانية

  
 الوفاء مبوارد الصندوق واألهداف إمكانيةسنواصل استعراض مدى 

  .االستراتيجية بعد صياغة هذه األهداف صياغة كاملة
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  ان األولالبي
  الصندوق االستئماين للضحايا

                                                بيان اإليرادات والنفقات والتغي ر يف األرصدة املالية
  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١للفترة املنتهية يف 

  )باليورو(

  

إشارات     ٢٠٠٤  
  احلواشي

٢٠٠٣-٢٠٠٢  

        اإليرادات
  ١٩ ٠٢٨  ٣,٥  ٢٣٤ ٣١٨  التربعات

  ٤ ٤٢٤    -  مسامهة من احملكمة
      ٥٥٥   الفائدة املصرفيةإيرادات

  ٢٣ ٤٥٢    ٢٣٤ ٨٧٣  جمموع اإليرادات
        النفقات
  ٦ ٢٨٤  ٣,٦  ٣ ٢٩٤  النفقات

  ٦ ٢٨٤    ٣ ٢٩٤  جمموع النفقات
  ١٧ ١٦٨    ٢٣١ ٥٧٩  اإليرادات عن النفقات) عجز/(فائض

  -    ١٧ ١٦٨  أرصدة الصندوق يف بداية الفترة املالية 
  ١٧ ١٦٨    ٢٤٨ ٧٤٧  ٢٠٠٤سمرب دي/ كانون األول٣١أرصدة الصندوق يف 

  

   )ماريان كاشو(توقيع   

  ................................املديرة املالية   
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  البيان الثاين
  الصندوق االستئماين للضحايا

  بيان األصول واخلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق
  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١يف 

  )باليورو(

  

إشارات   ٢٠٠٤  
  شياحلوا

٢٠٠٣-٢٠٠٢  

        األصول
  ١٢ ٧٤٤    ٢٣١ ٨١٤  الودائع النقدية والودائع ألجل

  ٤ ٤٢٤  ٣,٧  ١٦ ٤٠٦  األرصدة بني الصناديق قيد التحصيل
  -  ٣,٨  ٥٢٧  احلسابات األخرى قيد التحصيل

  ١٧ ١٦٨    ٢٤٨ ٧٤٧  جمموع األصول
        اخلصوم

  -    -  جمموع اخلصوم
        األرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق

  ١٧ ١٦٨    ٢٤٨ ٧٤٧  الفائض املتراكم 
  ١٧ ١٦٨    ٢٤٨ ٧٤٧  جمموع األرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق

          
  ١٧ ١٦٨    ٢٤٨ ٧٤٧  جمموع اخلصوم واألرصدة االحتياطية وأرصدة الصندوق

  

   )ماريان كاشو(توقيع   

  ................................املديرة املالية   
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  البيان الثالث
  صندوق االستئماين للضحاياال

  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١بيان التدفقات النقدية يف 
  )باليورو(

  

  ٢٠٠٣-٢٠٠٢  ٢٠٠٤  
      التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

  ١٧ ١٦٨  ٢٣١ ٥٧٩  )البيان األول(اإليرادات عن النفقات ) عجز/(صايف فائض
  )٤ ٤٢٤(  )١١ ٩٨٢(  األرصدة املستحقة بني الصناديق) اخنفاض/(زيادة

  -  )٥٢٧(  احلسابات األخرى املستحقة ) اخنفاض)/(زيادة(
  -  )٥٥٥(  إيرادات الفائدة املصرفية: خمصوما منها

  ١٢ ٧٤٤  ٢١٨ ٥١٥  الصايف النقدي من أنشطة التشغيل
      التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويل

  -  ٥٥٥  إيرادات الفائدة املصرفية: مضاف إليها
  -  ٥٥٥  ايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار والتمويلص

  التدفقات النقدية من مصادر أخرى
  ) االخنفاض/(صايف الزيادة

  
-  

  
-  

  -  -  الصايف النقدي من مصادر أخرى
    النقدية والودائع ألجل) اخنفاض/(صايف زيادة

  الودائع النقدية والودائع ألجل يف بداية الفترة
٢١٩ ٠٧٠  
١٢ ٧٤٤  

١٢ ٧٤٤  
-  

  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١الودائع النقدية والودائع ألجل يف 
  )البيان الثاين(

١٢ ٧٤٤  ٢٣١ ٨١٤  
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  مالحظات على البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا
  الصندوق االستئماين للضحايا وغاياته  -١

) ICC-ASP/1/Res.6(مبوجب القرار أنشأت مجعية الدول األطراف الصندوق االستئماين للضحايا،   ١-١
   ّ        وشك لت مجعية . لصاحل ضحايا اجلرائم اليت تقع ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية وأسر هؤالء الضحايا

  .                                                ، جملس مديرين يتحم ل مسؤولية إدارة الصندوق للضحايا٦الدول األطراف، مبوجب القرار 

  اليةموجز السياسات اهلامة للمحاسبة والتقارير امل  -٢

جيري مسك حسابـات الصنـدوق االستئماين للضحايـا، حسبمـا وردت يف مرفـق القـرار   ١-٢
)ICC-ASP/1/Res.6( وفقا للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية الدولية، ولذلك تتفق حسابات ،

                          ً   حدة، ومتثل هذه املالحظات جزءا  ال الصندوق االستئماين للضحايا حاليا مع معايري احملاسبة يف منظومة األمم املت
  .يتجزأ من البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا

 جيري مسك حسابات الصندوق االستئماين للضحايا وعلى أساس احملاسبة اخلاصة :حماسبة الصناديق  ٢-٢
  .لكل صندوق

                               ة تقوميية واحدة، ما مل تقر ر مجعية الفترة املالية للصندوق االستئماين للضحايا هي سن: الفترة املالية  ٣-٢
  .الدول األطراف خالف ذلك

                   ً                                          تعد  احلسابات استنادا  إىل أساس التكاليف التارخيية وال جيري تعديلها : أساس التكاليف التارخيية  ٤-٢
  .لتعكس آثار تغري أسعار السلع واخلدمات

                      ويتم  حتويل سجالت احملاسبة . ورو تعرض حسابات الصندوق االستئماين للضحايا بالي:عملة احلسابات  ٥-٢
     ويتم  . املوضوعة بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي لألمم املتحدة يف تاريخ البيان املايل

حتويل العمليات اجلارية بعمالت أخرى إىل اليورو مبوجب سعر الصرف التشغيلي لألمم املتحدة السائد يف تاريخ 
  .العملية

  :                                         يتم  متويل الصندوق االستئماين للضحايا من خالل :التمويل  ٦-٢

تربعات احلكومات واملنظمات الدولية واألفراد، والشركات والكيانات األخرى، وفقا للمعايري   )أ(
  ذات الصلة املعتمدة من جانب مجعية الدول األطراف؛

                   ملصادرة واليت حتو ل إىل                                                              األموال وغريها من املمتلكات اليت يتم  حتصيلها عن طريق الغرامات أو ا  )ب(
 من املادة ٢                                                                ً         الصندوق االستئماين للضحايا إذا أمرت بذلك احملكمة اجلنائية الدولية عمال  بالفقرة 

   من النظام األساسي؛٧٩

                                                                                املوارد احملص لة عن طريق التربعات املقد مة لدفع التعويضات، إذا أمرت بذلك احملكمة اجلنائية   )ج(
  من النظام الداخلي واإلثباتات؛ ٩٨الدولية عمال باملادة 

  .املوارد اليت قد تقرر مجعية الدول األطراف ختصيصها هلذا الغرض  )د(
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                                   ً                                         تسج ل التربعات بوصفها إيرادات استنادا  إىل التزام مكتوب يدفع مسامهات نقدية أثناء  :اإليرادات  ٧-٢
                                       وبالنسبة هلذه األموال يتم  تسجيل اإليرادات . دفع                                                           السنة املالية اجلارية، باستثناء التربعات اليت ال يسبقها تعه د بال

  .عند تلقي التربعات فعال من املتربعني

 تتألف من األموال املودعة يف احلسابات املصرفية والودائع ألجل الودائع النقدية والودائع ألجل  ٨-٢
  .واحلسابات حتت الطلب اليت تترتب عليها فوائد مصرفية

  )البيانات األول إىل الثالث(ايا الصندوق االستئماين للضح  -٣

 ٣١ إىل ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١        ّ                            غري أنه مت  متديد الفترة املالية األوىل من . الفترة املالية هي سنة واحدة  ١-٣
  ).ICC-ASP/1/Res.12(          ً                         ، وذلك عمال  بقرار مجعية الدول األطراف ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول

. ت والتغريات يف االحتياطي وأرصدة الصندوق أثناء الفترة املاليةاإليرادات والنفقاالبيان األول يعرض   ٢-٣
ويشمل حساب فائض اإليرادات عن النفقات عن الفترة اجلارية وتعديالت ما قبل الفترة يف اإليرادات أو 

  .النفقات

ديسمرب / كانون األول١ األصول واخلصوم واالحتياطي وأرصدة الصندوق يف البيان الثاينويعرض   ٣-٣
٢٠٠٣.  

                         ّ                                               هو ملخ ص التدفق النقدي ومت  إعداده باستعمال األسلوب غري املباشر ملعيار احملاسيب البيان الثالثو  ٤-٣
  .الدولية السابع

  : يورو على النحو التايل٢٣٤ ٣١٨ورد من التربعات مبلغ جمموعه : التربعات  ٥-٣

راد واملنظمات وغري  يورو ميثل تربعات واردة من احلكومات واألف٢٣١ ٠٦٨مبلغ جمموعه   )أ(
  .ذلك من الكيانات

 يورو يف شكل شيكات دوالرية كمنحة من أفراد يف الواليات املتحدة ٣ ٢٥٠ورد ما يعادل   )ب(
األمريكية نتيجة محلة الصندوق االستئماين للضحايا اليت أطلقتها يف الواليات املتحدة عدة 

املنظمات غري احلكومية وقد مت مجع الشيكات من خالل إحدى . منظمات غري حكومية
، ومت جتميع الشيكات إليداعها يف "مواطنو احللول العاملية"املشاركة يف الواليات املتحدة وهي 

ومع عدم وجود سياسة من جانب جملس مديري . احلساب املصريف للصندوق االستئماين
ستئماين عن طريق                                                                 الصندوق االستئماين للضحايا بشأن استالم التربعات املقد مة إىل الصندوق اال

                                                                               أطراف ثالثة فإن البيانات املالية تسج ل فقط التربعات اليت يتم  استالمها يف احلساب املصريف 
  .الدوالري للصندوق االستئماين

 ١ ١٩٩ يورو للرسوم املصرفية و٢ ٠٩٥ يورو ويتألف من ٣ ٢٩٤جمموع النفقات هو : النفقات  ٦-٣
  .بعد إعادة تقييم أو ختفيض العملة النقديةيورو متثل رصيد صايف الربح أو اخلسارة 

وكما جاء يف البيانات املالية يف العام املاضي غريت احملكمة نوع احلساب املصريف اعتبارا من   
  . يف حماولة لتقليل التكاليف املصرفية املرتبطة باحلساب الدوالري٢٠٠٤يونيه /حزيران
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                          يورو ح و لت بطريق اخلطأ من ١٦ ٤٠٦مهة مببلغ  وهي متثل مسااألرصدة املستحقة بني الصناديق  ٧-٣
  .املتربع إىل احلساب املصريف للمحكمة اجلنائية الدولية بدال من احلساب املصريف للصندوق االستئماين

 ٣١                                                 يورو متثل الفائدة املتحص لة ولكن مل يتم  استالمها حىت ٥٢٦ وتبلغ احلسابات األخرى املستحقة  ٨-٣
  .ديسمرب/كانون األول
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  اجلزء الثالث
  القرارات اليت اختذا مجعية الدول األطراف
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  ICC-ASP/4/Res.1القرار 
   بتوافق اآلراء٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢املعتمد يف اجللسة العامة الثالثة املعقودة يف 

ICC-ASP/4/Res.1  
  مدونة قواعد السلوك املهين للمحامني

  إن مجعية الدول األطراف، 

   من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛٨ القاعدة بارهاوقد أخذت يف اعت 

  ؛٢٠ من القاعدة ٣ القاعدة الفرعية وقد أخذت يف اعتبارها 

                                                                            املشاورات اليت أجراها املسج ل مع اهليئات التمثيلية املستقلة للمحامني أو الرابطات وقد أخذت يف اعتبارها 
  القانونية؛

  ملمارسة وآداب املهنة القانونية؛باملبادئ العامة الناظمة وإذ تسلم  

، الذي طلبت مبوجبه مجعية الدول ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠، املؤرخ ICC-ASP/3/Res.3 إىل القرار وإذ تشري 
                                                                                            األطراف إىل مكتب مجعية الدول األطراف أن يعد  مشروع مدو نة معد ل كي تعتمده اجلمعية يف دورا الرابعة؛

                                                املكتب عن مشروع مدو نة قواعد السلوك املهين للمحامني تقريروقد أخذت يف اعتبارها 
)١(

                قد م عمال بالقرار ، امل
  اآلنف الذكر؛

  .                                                            تقر ر اعتماد مدو نة قواعد السلوك املهين للمحامني املرفق نص ه طي  هذا 

                                                   
)١(  ICC-ASP/4/21.  
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  املرفق

  مدونة قواعد السلوك املهين للمحامني

  احملتويات
  ٣٢١ ...................................................................... أحكام عامة: ١الفصل 

  ٣٢١ ................................................................ قالنطا ١املادة   
  ٣٢١  .............................................املصطلحات املستخدمة ٢املادة   
  ٣٢١  ...................................................إجراءات التعديل ٣املادة   
  ٣٢٢  ..........................                                      أسبقية مدو نة قواعد السلوك املهين للمحامني ٤املادة   
  ٣٢٢  .....................................                          التعه د الرمسي من جانب احملامني ٥املادة   
  ٣٢٢  ....................................................استقالل احملامني ٦املادة   
  ٣٢٢  .............................................السلوك املهين للمحامني ٧املادة   
  ٣٢٣  ...............................                                   احترام مبدأي الكتمان والسري ة املهنيني ٨ املادة  
  ٣٢٣  ........................................                    ّ    العالقة بني احملامني وموك ليهم ٩املادة   
  ٣٢٤  ...................................................إصدار اإلعالنات ١٠املادة   

  
  ٣٢٤  .............................................................التمثيل من قبل احملامني:  ٢الفصل 

  
  ٣٢٤  .................................................انعقاد اتفاق التمثيل ١١املادة   
  ٣٢٤  .......................................................موانع التمثيل ١٢املادة   
  ٣٢٥  ......................................امني اتفاق التمثيلعدم قبول احمل ١٣املادة   
  ٣٢٥  ........................................تنفيذ اتفاق التمثيل حبسن نية ١٤املادة   
  ٣٢٥  ......................................االتصال بني احملامني وموكليهم ١٥املادة   
  ٣٢٥  ....................................................تضارب املصاحل ١٦املادة   
  ٣٢٦  ...................................................مدة اتفاق التمثيل ١٧املادة   
  ٣٢٦  ........................................................إاء التمثيل ١٨املادة   
  ٣٢٧  ..................................................االحتفاظ بامللفات ١٩املادة   
  ٣٢٧  ......................................................تعاب احملامنيأ ٢٠املادة   
  ٣٢٧  .....................................................األمور احملظورة ٢١املادة   
  ٣٢٧  ......................أتعاب احملامي املنتدب يف إطار املساعدة القانونية ٢٢املادة   

  
  ٣٢٨  ...............................................العالقات مع احملكمة ومع آخرين:  ٣الفصل 

  
  ٣٢٨  .....................................االتصاالت مع الدوائر أو القضاة ٢٣املادة   
  ٣٢٨  ...............................................الواجبات جتاه احملكمة ٢٤املادة   
  ٣٢٨  ..............................................................األدلة  ٢٥املادة   
  ٣٢٩  ..........................العالقات مع األشخاص غري املمثلني مبحامني ٢٦املادة   
  ٣٢٩  ........................................العالقات مع احملامني اآلخرين ٢٧املادة   
  ٣٢٩  .........................العالقات مع األشخاص املمثلني فعال مبحامني ٢٨املادة   
  ٣٢٩  ......................................العالقات مع الشهود والضحايا ٢٩املادة   
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  ٣٣٠  .......................................................................نظام التأديب:  ٤الفصل 
  

  ٣٣٠  ..................................التضارب مع نظم التأديب األخرى ٣٠املادة   
  ٣٣٠  ......................................................سوء التصرف ٣١املادة   
  ٣٣٠ ......املسؤولية القانونية عن سوء سلوك املساعدين أو املوظفني اآلخرين ٣٢املادة   
  ٣٣٠  ............................................................     املفو ض  ٣٣املادة   
  ٣٣١  .................................تقدمي الشكاوي بشأن سوء التصرف ٣٤املادة   
  ٣٣١  .............................................................التقادم ٣٥املادة   
  ٣٣١  .......................................رتهالس التأديب وإدتشكيل جم ٣٦املادة   
  ٣٣٢  ..................................................اإلجراءات األولية ٣٧املادة   
  ٣٣٢  ..............................................تكامل التدابري التأديبية ٣٨املادة   
  ٣٣٣  .................................................اإلجراءات التأديبية ٣٩املادة   
  ٣٣٤  .............................حقوق احملامي موضع اإلجراءات التأديبية ٤٠املادة   
  ٣٣٤  ..............................................قرارات جملس التأديب ٤١املادة   
  ٣٣٥  ..........................................................العقوبات ٤٢املادة   
  ٣٣٥  .........................................الطعن يف القرارات التأديبية  ٤٣ة املاد  
  ٣٣٥  .............تشكيل الس املعين بالطعون يف القرارات التأديبية وإدارته ٤٤املادة   

  
  ٣٣٦ ......................................................................أحكام ختامية:  ٥الفصل 

  
  ٣٣٦  ..........................................................بدء النفاذ ٤٥املادة   
  ٣٣٦  ..............................................................النشر ٤٦املادة   
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  مدونة قواعد السلوك املهين للمحامني

  ١الفصل 
  أحكام عامة

  ١املادة 
  النطاق

                                                                                            تنطبق هذه املدو نة على حمامي الدفاع، واحملامي الذي ينوب عن الدولة، وصديق احملكمة، واحملامي أو املمثلني   
  ".احملامي"                                                                                                القانونيني للضحايا والشهود الذين ميارسون عملهم لدى احملكمة اجلنائية الدولية وي شار إليهم أدناه بعبارة 

  ٢املادة 
  املصطلحات املستخدمة

                                                                                                تستخدم مجيع املصطلحات الواردة يف هذه املدو نة طبقا لتعريفها الوارد يف النظام األساسي والقواعد اإلجرائية  -١
  .                                          وقواعد اإلثبات للمحكمة ما مل ي نص  على خالف ذلك

  :            يف هذه املدو نة  -٢

  احملكمة اجلنائية الدولية؛" احملكمة"تعين   -
   مهنتهم بصفتهم هذه يف نفس مكتب احملاماة؛احملامون الذين ميارسون" املعاون"يعين   -
                                                               نقابة احملامني اليت يكون احملامي عضوا فيها أو أي جهاز آخر خمتص  بتنظيم " السلطة الوطنية"تعين   -

ٍ                ومراقبة أنشطة احملامني أو القضاة أو املدعني العامني أو أساتذة القانون، أو أي حمام  مؤه ل آخر وفقا                                                                           
  من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛ ٢٢ من املادة ١للفقرة 

  مجيع األشخاص الذين يعاوم أو ميثلهم احملامي؛"     ّ املوك ل"يعين   -
  احملامي ومجيع األشخاص الذين يعملون حتت إشرافه؛" هيئة الدفاع"تعين   -
  .احملكمة                                                        ّ        العالقة القانونية الشفوية أو اخلطية اليت تربط بني احملامي وموك له أمام " االتفاق"يعين   -

  ٣املادة 
  إجراءات التعديل

                                                                     ّ                    جيوز للدول األطراف والقضاة واملسج ل ونقابات احملامني واملنظمات املستقلة اليت متث ل رابطات احملامني تقدمي   -١
                                                   ً                          وي قد م أي اقتراح بتعديل هذه املدونة إىل املسجل، مشفوعا  باملادة التفسريية بإحدى لغيت.                           اقتراحات لتعديل هذه املدو نة

  .العمل املعتمدتني يف احملكمة أو بكليهما

                                                                                                   حييل املسجل االقتراحات إىل هيئة الرئاسة مشفوعة بتقرير مسب ب يتم  إعداده بعد التشاور مع املدعي العام، وإذا   -٢
  .اقتضي األمر مع أية منظمة مستقلة متثل رابطات احملامني ومع احملامي

                                                              ذه املدو نة، تقد مه دولة طرف واحدة أو أكثر، إىل مجعية الدول األطراف حتيل هيئة الرئاسة أي اقتراح بتعديل ه  -٣
  . مشفوعا بأي تعليقات جيوز أن تبديها الرئاسة أخذا بعني االعتبار تقرير املسجل
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                                                                                                  حتيل هيئة الرئاسة أي اقتراح بتعديل هذه املدونة، غري التعديل املقد م من دولة طرف واحدة أو أكثر، إىل مجعية   -٤
ويف مثل هذه .                                                                                     ل األطراف مشفوعا بأية تعليقات ميكن أن تبديها هيئة الرئاسة أخذا بعني االعتبار تقرير املسج لالدو

                                                                                                      احلاالت، تقوم هيئة الرئاسة بتزويد مجعية الدول األطراف بالتوصيات املسببة الصادرة عنها فيما خيص  اعتماد أو عدم 
                                                                     اسة باالعتماد لزم عليها أن تقد م مشروع التعديل ذا الصلة بذلك املقترح إىل فإذا ما أوصت هيئة الرئ. اعتماد ذلك االقتراح

  .مجعية الدول األطراف لغرض اعتماده

  . من النظام األساسي١١٢ من املادة ٧                                                                   تعتمد مجعية الدول األطراف التعديالت املدخلة على هذه املدو نة وفقا للفقرة   -٥

  ٤املادة 
  هين للمحامني                            أسبقية مدو نة قواعد السلوك امل

                                                                                                     حيثما تتعارض هذه املدو نة مع أية مدو نة أخرى آلداب املهنة أو املسؤولية املهنية يلتزم احملامون باحترامها وتكون   
  .                                                                                  ألحكام هذه املدو نة األسبقية فيما يتعلق مبمارسة املهنة وآداا أمام احملكمة اجلنائية الدولية

  ٥املادة 
  مني                        التعه د الرمسي من جانب احملا

                                  أتعه د رمسيا بأن أؤد ي  واجبايت وأمارس : "                                                            يقد م احملامون، قبل مباشرة عملهم، التعه د الرمسي التايل أمام احملكمة  
                                                                                                     وظيفيت أمام احملكمة اجلنائية الدولية برتاهة وجد  وشرف وحري ة واستقالل وسرعة وضمري وبأن أحترم سر ية املهنة مبنتهى 

  ".                                                                   يت تفرضها مدو نة قواعد السلوك املهين للمحامني أمام احملكمة اجلنائية الدولية    ّ                      الدق ة وغريها من الواجبات ال

  ٦املادة 
  استقالل احملامني

  .                               يتصر ف احملامون بشرف واستقالل وحرية  -١

  :ال جيوز للمحامني  -٢
  أن يسمحوا بتعريض استقالهلم أو نزاهتهم أو حريتهم للخطر بسبب أية ضغوط خارجية؛  )أ(  
  .وموا بأي عمل يوحي بوجه معقول بأن استقالهلم قد تعرض للخطرأن يق  )ب(  

  ٧املادة 
  السلوك املهين للمحامني

على احملامني االلتزام باالحترام واللباقة يف عالقام مع دائرة احملكمة واملدعي العام وأعضاء مكتب املدعي العام   -١
واملتهمني والضحايا والشهود وأي شخص آخر يشارك يف                             ّ                   واملسج ل وأعضاء قلم احملكمة وموك ليهم وحماميي االدعاء 

  .اإلجراءات القضائية

ٍ                                                   حيافظ احملامون على مستوى عال  من الكفاءة فيما خيص  القانون الواجب التطبيق يف احملكمة  -٢ ويشارك احملامون يف .                         
  .مجيع مبادرات التدريب املطلوبة للحفاظ على هذه الكفاءة

 األوقات بالنظام األساسي للمحكمة والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات والئحة احملكمة والئحة                    يتقي د احملامون يف كافة  -٣
  .قلم احملكمة وأية أحكام تتصل بالسلوك أو اإلجراءات اليت تطبقها احملكمة يف تسيري أعماهلا، مبا يف ذلك تنفيذ هذه املدونة
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مساعدوهم وغريهم من املوظفني مبن فيهم احملققون وكتاب     ّ                                       يتول ى احملامون اإلشراف على العمل الذي يقوم به   -٤
  .                                         احملاكم والباحثون لكفالة امتثاهلم هلذه املدو نة

  ٨املادة 
                                     احترام مبدأي الكتمان والسر ية املهنيني

ية                                                                     ً                          حيرص احملامون على االحترام الدقيق للسرية املهنية ومحاية سري ة املعلومات وفقا  لألحكام القانونية والتنظيم  -١
  .والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اليت وضعتها احملكمة

 ٦٤من املادة ) ج (٦ من هذه املادة، يف مجلة أمور، الفقرة ١تشمل األحكام ذات الصلة املشار إليها يف الفقرة   -٢
 ٧٣ و٧٢والقواعد  من النظام األساسي ٧٢ واملادة ٦٨، واملادة ٦٧من املادة ) ب (١، والفقرة ٦٤ من املادة ٧والفقرة 

وجيب على احملامني كذلك االمتثال لألحكام .  من الئحة احملكمة٩٧ من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات والبند ٨١و
  .                                             ذات الصلة من هذه املدو نة وألي أمر يصدر عن احملكمة

   ّ                    إال  للمحامني واملساعدين  من هذه الفقرة٢ و١                                                   ال جيوز أن يفشي  احملامون أية معلومات حممية مبوجب الفقرتني   -٣
                                                                                                    ولغريهم من املوظفني الذين يتصد ون لقضية معينة هلا صلة بتلك املعلومات وفقط من أجل ممارستهم ملهامهم فيما يتصل 

  .بتلك القضية

 من هذه ٢ و١ من هذه املادة، جيوز للمحامني الكشف عن املعلومات احملمية مبقتضى الفقرتني ٣رهنا بالفقرة   -٤
                                                                                            يف احلاالت اليت ينص  فيها على ذلك الكشف مبوجب حكم معي ن من أحكام النظام األساسي أو القواعد اإلجرائية املادة 

                            وال ينبغي بصورة خاص ة للمحامني .                                                                     وقواعد اإلثبات والئحة احملكمة وهذه املدو نة أو حيثما تأمر احملكمة بذلك الكشف
                                                     ّ     معلومات سري ة ميكن أن تكشف عن هويتهم أن مكان وجودهم إال  أن                                           الكشف عن هوي ة الضحايا والشهود احملميني أو أية

  .يصدر أمر عن احملكمة يأذن بذلك الكشف

  ٩املادة 
                      ّ    العالقة بني احملامني وموك ليهم

                                                                                       ال ميارس احملامون أي سلوك متييزي جتاه أي  شخص آخر، والسيما موكليهم، على أساس العرق أو اللون أو   -١
ومي أو اجلنسية أو املواطنية أو اآلراء السياسية أو املعتقدات الدينية أو نوع اجلنس أو امليول اجلنسية أو                 األصل اإلثين  أو الق

  .اإلعاقة أو احلالة الزوجية أو أي حالة أخرى شخصية كانت أم اقتصادية

لني وخصوصا                             ّ                                              يراعي احملامون يف عالقام مع موك ليهم الظروف الشخصية واالحتياجات اخلاصة هلؤالء املوك  -٢
  .حينما يقومون بتمثيل ضحايا التعذيب أو العنف اجلسدي أو النفسي أو اجلنسي أو األطفال أو املسنني أو املعوقني

عندما تكون قدرة املوكل على اختاذ قرارات بشأن متثيله معطلة بسبب عاهة عقلية أو ألي سبب آخر، يبلغ   -٣
ويتخذ احملامي عالوة على ذلك اخلطوات الالزمة لضمان التمثيل القانوين . مر                                  احملامي املسج ل والدائرة املختص ة ذا األ

  .الصحيح هلذا املوكل وفقا للنظام األساسي للمحكمة وللقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

فه                                                                          ّ                   ال جيوز للمحامي أن يسلك أي سلوك غري الئق مثل املطالبة بإقامة عالقة جنسية مع موك له أو إكراهه أو ختوي  -٤
  .                                                ّ  أو ممارسة أي نفوذ آخر ال مربر له يف عالقته تلك مع موك له
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  ١٠املادة 
 إصدار اإلعـالنات

  :جيوز للمحامني إصدار إعالنات شريطة أن تكون املعلومات  

  دقيقة؛  )أ(  
  .تراعي التزامات احملامني املتعلقة بالسرية وما هلم من االمتيازات  )ب(  

  ٢الفصل 
 التمثيل من قبل احملامني

  ١١ملادة ا
  انعقاد اتفاق التمثيل

  .                  ً                       ً                                                          يعترب االتفاق منعقدا  عندما يقبل احملامون طلبا  من شخص أو جمموعة أشخاص يلتمسون متثيلهم أو من الدائرة املعنية  

  ١٢املادة 
 موانع التمثيل

  :ال جيوز أن ميثل احملامون املوكل  -١

 احملامون أو معاونوهم بتمثيل موكل آخر إذا كانت الدعوى هي نفس الدعوى اليت قام أو يقوم فيها  )أ(
                                                                                   فيها وتتضارب مصاحل املوكل مع مصاحل املوكل السابق، أو كانت هذه الدعوى مرتبطة بتلك إىل حد  

  كبري، ما مل يوافق املوكل واملوكل السابق على ذلك بعد التشاور بينهما؛

ها بوصفه أحد موظفي احملكمة وكانت                        ً                     ّ   ً    أو إذا كان احملامي مشاركا  يف معلومات سرية أو مط لعا  علي  )ب(
لتلك املعلومات صلة بالقضية اليت سريافع فيها احملامي لكنه ميكن إزالة هذه العقبة بأمر من احملكمة بناء 

                       ً                ويظل احملامي مع ذلك مقي دا  بواجبات احملافظة . على طلب احملامي إذا رئي أن مصلحة العدالة تربر ذلك
  .كزه السابق بوصفه موظفا تابعا للمحكمة                         على السري ة املترتبة على مر

                                                               من هذه املادة، حني يتم  احلصول على املوافقة بعد التشاور، يبلغ احملامي ) أ (١يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة   -٢
لك اإلبالغ       ويتم  ذ.                                                                           ّ            دائرة احملكمة اليت عرضت عليها احلالة أو القضية بالتضارب املذكور وباملوافقة اليت مت  احلصول عليها

 من القاعدة ١ من هذه املدونة وبالقاعدة الفرعية ٨على النحو الذي يتمشى مع واجب احملامي بالتزام السرية عمال باملادة 
  . من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٧٣

 اإلدالء                                                                                    ال جيوز للمحامي أن يتصر ف يف أي دعوى تنطوي على احتمال جد ي بأن ي دعى هو أو أحد معاونيه إىل  -٣
  :بشهادته فيها، ما مل

  تتعلق الشهادة مبسألة ال خالف فيها أو نزاع عليها؛ أو  )أ(  

  .تتعلق الشهادة بطبيعة وقيمة اخلدمات القانونية املقدمة يف إطار الدعوى قيد البحث  )ب(  

  .ة              من هذه املدو ن١٦ال ختل األحكام الواردة يف هذه املادة باألحكام الواردة يف املادة   -٤
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  ١٣املادة 
 عدم قبول احملامني اتفاق التمثيل

  .                                                          للمحامني احلق  يف رفض أي اتفاق دون أبداء األسباب الداعية إىل ذلك  -١

  :يتوجب على احملامني رفض أي اتفاق عندما  -٢

                  من هذه املدو نة؛١٦يوجد تضارب يف املصاحل مبوجب املادة   )أ(  
   بالعناية الواجبة؛يتعذر عليهم معاجلة املسألة املطروحة  )ب(  
  .يرون أم ال ميلكون اخلربة املطلوبة  )ج(  

  ١٤املادة 
 تنفيذ اتفاق التمثيل حبسن نية

                                                                                            تقوم العالقة بني احملامني واملوكلني على أساس التبادل الرتيه والثقة، وتلزم احملامني بالتعامل حبسن ني ة مع   -١
  .ت لدى تأدية هذا الواجب بالقسط والرتاهة والصدق إزاء موكليهمويتعني أن يتحلى احملامون يف مجيع األوقا. موكليهم

  :عندما يقوم احملامون بتمثيل موكليهم عليهم  -٢

                                                                                           التقي د بقرارات موكليهم فيما يتعلق بالغايات املنشودة من متثيلهم شرط أال تكون متناقضة مع واجبات   )أ(
  عد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، وهذه املدونة؛          ً                                    احملامني وفقا  ألحكام النظام األساسي للمحكمة، والقوا

  .التشاور مع موكليهم بشأن الوسائل اليت ميكن من خالهلا حتقيق اهلدف من متثيلهم  )ب(

  ١٥املادة 
 االتصال بني احملامني وموكليهم

ستنرية فيما يقدم احملامون ملوكليهم كافة اإليضاحات اليت يكون معقوال أن حيتاجها املوكلون الختاذ قرارات م  -١
  .يتعلق بتمثيلهم

عندما يعفى احملامون من مهمة التمثيل أو ينهوا، عليهم أن يقوموا بأسرع وقت ممكن بإبالغ موكليهم السابقني أو   -٢
  .ثيلاحملامني الذين حيلون حملهم بأية رسائل تلقاها احملامون خبصوص التمثيل، دون املساس بالواجبات اليت تظل قائمة بعد اية التم

  .حيافظ احملامون، عند االتصال مبوكليهم، على سرية هذه الرسائل  -٣

  ١٦املادة 
 تضارب املصاحل

ويضع احملامون .                       ّ                                              ميارس احملامون أعماهلم بكل  عناية وحرص واجبني لضمان عدم نشوء تضارب يف املصاحل  -١
 أو دولة، مع إيالء االعتبار الالزم ألحكام                                                      ً         مصلحة املوكلني قبل مصاحلهم هم أو مصاحل غريهم سواء كان شخصا  أو منظمة

  .النظام األساسي للمحكمة، والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، واملدونة
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                                                                                                حني ي ستبقى أو يعي ن احملامون بوصفهم ممثلني قانونيني للضحايا أو موعات بعينها من الضحايا، يتعني عليهم أن   -٢
وجيب على احملامني أن . بطبيعة ذلك التمثيل واحتمال تضارب املصاحل داخل اموعةيسدوا املشورة ملوكليهم منذ البداية 

  .حيرصوا على كفالة التمثيل املقسط ملواقف موكليهم املختلفة لكن املتوافقة

حيثما ينشأ أي تضارب يف املصاحل، يبادر احملامون على الفور إىل إبالغ املوكلني احملتمل أن ميسهم هذا التضارب   -٣
  :بذلك ويقومون مبا يلي

  ينسحبون من متثيل موكل أو أكثر بعد موافقة الدائرة املختصة على ذلك؛ أو  )أ(
يسعون إىل احلصول على موافقة خطية كاملة ومستنرية من املوكلني احملتمل تأثرهم بغية االستمرار يف   )ب(

  . متثيلهم هلم

  ١٧املادة 
 مدة اتفاق التمثيل

  :رة ملوكليهم وميثلوم لغايةيسدي احملامون املشو  -١

                                                       البت  ائيا يف القضية من قبل احملكمة مبا يف ذلك مجيع الطعون؛  )أ(  
                  من هذه املدو نة؛١٨ أو املادة ١٦انسحاب احملامني من االتفاق وفقا للمادة   )ب(  
  .سحب احملامي الذي انتدبته احملكمة  )ج(  

  .                                                                   تهاء التمثيل باستثناء ما يظل قائما من تلك الواجبات مبقتضى هذه املدو نة                                     تستمر  واجبات احملامي جتاه موكله لغاية ان  -٢

  ١٨املادة 
 إاء التمثيل

  :جيوز للمحامي، مبوافقة مسبقة من الدائرة، االنسحاب من االتفاق مبوجب الئحة احملكمة  -١

  إذا أصر املوكلون على حتقيق غاية يعتربها احملامي بغيضة أو طائشة؛ أو  )أ(
                                                                                       ً ذا قصر املوكل عن الوفاء بالتزامه جتاه احملامي فيما خيص  خدمات هذا األخري ووج ه إليه احملامي إنذارا  إ  )ب(

  .     ً                                             معقوال  بانسحابه من االتفاق ما مل يف املوكل ذا االلتزام

      ّ سرية مت   من هذه املدونة، وألية أحكام تتعلق بال٨                                    ً             إذا انسحب احملامي من االتفاق، يظل خاضعا  ألحكام املادة   -٢
  .                                                                  النص  عليها يف النظام األساسي للمحكمة والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

  .                                           ً                 عندما يعفي املوكل حماميه، يتم هذا اإلعفاء وفقا  ألحكام الئحة احملكمة  -٣

ضية بناء عندا تؤثر احلالة اجلسدية أو العقلية للمحامي يف قدرته على متثيل موكله، جيوز للدائرة أن تسحبه من الق  -٤
  .                              على طلبه أو طلب املوكل أو املسج ل

 من هذه املدونة، ينقل احملامي إىل احملامي ١٥ من املادة ٢باإلضافة إىل االمتثال للواجبات اليت تفرضها الفقرة   -٥
  .البديل ملف الدعوى بأكمله، مبا يف ذلك أية مواد أو مستندات متصلة ا
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  ١٩املادة 
 االحتفاظ بامللفات

تهاء التمثيل حيتفظ احملامون بامللفات اليت تضم مستندات وسجالت العمل الذي مت إجنازه مبوجب اتفاق بعد ان  
ويسمح احملامي للموكل السابق باإلطالع على امللف ما مل تكن لديه أسباب جوهرية لرفض . التمثيل ملدة مخس سنوات

السابق أو ورثته أو املسجل بشأن كيفية التصرف يف وبعد انقضاء تلك املدة يلتمس احملامي تعليمات من موكله . ذلك
 .امللفات، مع إيالء االعتبار الواجب ملبدأ السرية

  ٢٠املادة 
 أتعاب احملامني

                                     ً                                                         قبل عقد االتفاق، يبلغ احملامي موكله خطيا  مبقدار األجور اليت سيتقاضاها ومعايري حتديد هذه األجور، واألساس   
 .تيبات وضع الفواتري وحق املوكل يف تلقي فاتورة ذه األجورالذي استند إليه يف حساا، وتر

  ٢١املادة 
  األمور احملظورة

، ال جيوز للمحامي أن يقبل أية أتعاب، نقدية كانت أم عينية، من ٢٢مع عدم اإلخالل مبا تنص عليه املادة   -١
معه وشرط أن ال يتأثر استقالل احملامي                                                      ً             مصدر آخر خالف املوكل نفسه ما مل يوافق املوكل على ذلك خطيا  بعد التشاور 

  .وعالقته مبوكله ذه املسألة

  .                  ً     ً                                                 حيظر على احملامي حظرا  تاما  الربط بني أتعابه وبني نتيجة الدعوى اليت يترافع فيها  -٢

. هال جيوز للمحامي أن خيلط أية أموال ختص موكله مع أمواله أو أموال اجلهة اليت يعمل حلساا أو أموال معاوني  -٣
  .وال جيوز لـه االحتفاظ بأموال يتلقاها لصاحل موكله

  .ال جيوز أن يقترض احملامي أية أموال أو ممتلكات من موكله  -٤

  ٢٢املادة 
  أتعاب احملامي املنتدب يف إطار املساعدة القانونية

وال . مساعدة قانونية                                                                            يسد د قلم احملكمة وحده دون سواه أتعاب احملامي املنتدب بالنسبة للموكل الذي تقدم له   -١
  .جيوز أن يقبل احملامي أية أجور نقدية كانت أم عينية من أي مصدر آخر

 ممتلكات أو أموال أو كل أو جزء من األتعاب اليت يتلقاها لقاء متثيل أي                                ال جيوز للمحامي أن حيو ل أو أن يقرض   -٢
  . منظمة يكون للموكل مصلحة شخصية فيهاموكله إىل هذا املوكل أو أفراد أسرته أو معارفه أو أي طرف ثالث أو

                                                                                                     يوقع احملامي عند موافقته على انتدابه للدفاع عن املتهم على تعه د باحترام االلتزامات اليت تقع على عاتقه مبوجب   -٣
  ٠                                          وي رسل التعه د بعد التوقيع عليه إىل قلم احملكمة. هذه املادة

                                           ّ              وص عليها يف هذه املادة أو أغري بذلك اخلرق أو مت  تشجيعه عليه، إذا طلب إىل احملامي أن خيرق االلتزامات املنص  -٤
  .                      ّ                 وجب على احملامي إعالم موك له حبظر ذلك السلوك
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                                                                                               ي عترب خرق احملامي ألي التزام من االلتزامات املقررة مبوجب هذه املادة مبثابة سوء سلوك من جانبه ويكون عرضة   -٥
وقد يؤدي هذا إىل حرمانه من ممارسة احملاماة بصفة دائمة أمام احملكمة وإىل شطبه .                                  لإلجراءات التأديبية عمال ذه املدو نة

  .من قائمة احملامني، مع إبالغ السلطة الوطنية املختصة بذلك

  ٣الفصل 
 العالقات مع احملكمة ومع آخرين

  ٢٣املادة 
  االتصاالت مع الدوائر أو القضاة

  :ف االستثنائية القاضي أو الدائرة املعنيان بالدعوى، القيام مبا يليحيظر على احملامي، ما مل يسمح بذلك يف الظرو  

  االتصال بقاض أو دائرة بشأن وقائع دعوى معينة إال ضمن السياق املناسب إلجراءات الدعوى؛ أو  )أ(
  .إرسال أدلة أو مذكرات أو مستندات إىل أي قاض أو دائرة إال عن طريق قلم احملكمة  )ب(

  ٢٤املادة 
   جتاه احملكمةالواجبات

يتخذ احملامي مجيع اخلطوات الالزمة لضمان عدم إخالل تصرفاته أو تصرفات مساعديه أو موظفيه بإجراءات   -١
  .الدعوى اجلارية وعدم اإلساءة إىل مسعة احملكمة

ارس                  ً                                                                 يتحمل احملامي شخصيا  املسؤولية عن سري الدعوى اخلاص ة مبوكله واإلجراءات اخلاص ة ا وينبغي أن مي  -٢
  .احملامي اجتهاده الشخصي بشأن مضمون البيانات املقدمة واألسئلة املطروحة والغرض منها

وينبغي أن يتخذ احملامي مجيع اخلطوات الالزمة لتصحيح . ال جيوز للمحامي أن خيدع احملكمة أو يضللها عن قصد  -٣
  .عد علمه بأن البيانات كانت مغلوطةأية بيانات خاطئة يقدمها هو أو مساعدوه أو موظفوه يف أسرع وقت ممكن ب

ال ينبغي للمحامي أن يقدم أي طلب أو مستند اهلدف الوحيد منه عرقلة سري الدعوى أو إحلاق األذى بواحد أو   -٤
  .أكثر من املشاركني فيها

  .             ّ                                                    ميثل احملامي موك له بسرعة بغرض جتنب مصاريف ال داعي هلا أو تأخري سري الدعوى  -٥

  ٢٥املادة 
  األدلـة

حيافظ احملامي يف مجيع األوقات على سالمة األدلة املقدمة إىل احملكمة، سواء كانت خطية أو شفوية أو خالف   -١
  .ذلك، وال جيوز له أن يقدم أدلة يعلم أا غري صحيحة

٢-   ا، يبادر إذا كان احملامي، أثناء قيامه جبميع األدلة، يعتقد بصورة معقولة أنه قد يتم إتالف األدلة أو التالعب
 من القواعد اإلجرائية وقواعد ١١٦                                             ً              ً          احملامي إىل الطلب من الدائرة املختصة أن تصدر أمرا  جبمع األدلة عمال  بالقاعدة 

  .اإلثبات
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  ٢٦املادة 
  العالقات مع األشخاص غري املمثلني مبحامني

  . م ملا فيه مصلحة املوكلجيوز للمحامي، عند االقتضاء، االتصال باألشخاص غري املمثلني مبحام واالجتماع  -١

  :                                          حني يت صل احملامي بأشخاص غري ممثلني مبحامني عليه أن  -٢

يلفت نظرهم إىل حقهم يف احلصول على مساعدة أحد احملامني وإذا اقتضى األمر إىل حقهم يف احلصول   )أ(
  على مساعدة قانونية؛

مي واملوكل، إىل املصاحل اليت ميثلها احملامي يلفت نظرهم، دون املساس بسرية العالقات املميزة بني احملا  )ب(
  .والغرض من االتصال م

إذا تبني للمحامي لدى اتصاله أو اجتماعه بأشخاص غري مملثني مبحام احتمال وجود تضارب يف املصاحل، عليه   -٣
 املزيد من االتصاالت أو  من هذه املادة أن ميتنع على الفور عن إجراء١بغض النظر عن األحكام املنصوص عليها يف الفقرة 

  .اللقاءات مع هؤالء األشخاص

  ٢٧املادة 
  العالقات مع احملامني اآلخرين

  .                                                                                                   لدى التعامل مع احملامني اآلخرين وموكليهم، ينبغي أن يلتزم احملامي يف تصرفاته جبانب العدل وحسن الني ة واللباقة  -١

ثلون موكلني هلم مصلحة مشتركة يف أية قضية مطروحة على يفترض احملامي أن أية مراسالت بني احملامني الذين مي  -٢
  .احملكمة أو غري مطروحة والذين يوافقون على تبادل املعلومات بشأن هذه القضية هي مراسالت سرية ومتميزة

                                                                                             عندما ال ينتظر احملامي أن تكون مراسالت معي نة سري ة ، عليه أن يوضح منذ البداية أن املراسالت بني احملامني  -٣
  .ليست سرية

  ٢٨املادة 
  ع األشخاص املمثلني فعال مبحامنيالعالقات م

  .على احملامي أن ميتنع عن االتصال املباشر مبوكل أي حمام آخر إال عن طريق هذا األخري أو بإذن منه  

  ٢٩املادة 
  العالقات مع الشهود والضحايا

 أو الضحايا أو إخضاعهم ألية ضغوط مبالغ فيها أو على احملامي أن ميتنع عن ختويف أو مضايقة أو إذالل الشهود  -١
  .ال موجب هلا داخل احملكمة أو خارجها

  .                 ً     ً                                                                       يويل احملامي اعتبارا  خاصا  لضحايا التعذيب والعنف اجلنسي أو البدين أو النفسي، ولألطفال واملسنني واملعوقني  -٢
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  ٤الفصل 
 نظام التأديب

  ٣٠املادة 
  التضارب مع نظم التأديب األخرى

                                                                                      من هذه املدو نة، ال ميس  هذا الفصل باالختصاصات التأديبية اليت متارسها أية سلطة تأديبية أخرى ٣٨رهنا باملادة   
  .                                              ميكن أن تنطبق على احملامني اخلاضعني ألحكام هذه املدو نة

  ٣١املادة 
  سوء التصرف

  :يعترب أن احملامي قد أساء التصرف يف حالة  

أية أحكام يف هذه املدونة، أو النظام األساسي للمحكمة أو القواعد اإلجرائية انتهاك أو حماولة انتهاك   )أ(
                                                                                        وقواعد اإلثبات واللوائح اخلاص ة باحملكمة أو بقلم احملكمة النافذة اليت تفرض عليه واجبات جوهرية؛

ه من هذ) أ(                                                                      مساعدته أو حتريضه ألي شخص آخر عن عمد على سوء التصر ف املشار إليه يف الفقرة   )ب(
  املادة أو القيام بذلك من خالل تصرفات شخص آخر؛

  .عدم تقيده بقرار تأدييب صادر عمال ذا الفصل  )ج(

  ٣٢املادة 
  املسؤولية القانونية عن سوء سلوك املساعدين أو املوظفني اآلخرين

                دونة الذي ي رتكب  من هذه امل٣١يتحمل احملامي املسؤولية القانونية عن سوء التصرف املنصوص عليه يف املادة   -١
  :من جانب مساعديه أو موظفيه عندما

  يأمر ذا السلوك أو يوافق عليه؛  )أ(
يعرف أو يكون لديه معلومات تفيد بأن انتهاكات قد ارتكبت وال يتخذ أي إجراء عالجي معقول   )ب(

  .بشأا
  .            ا هذه املدو نة                ّ                                              على احملامي أن يلق ن مساعده أو املوظفني التابعني له املعايري اليت ترسيه  -٢

  ٣٣املادة 
        املفـو ض

                                                                                                تقوم هيئة الرئاسة بتعيني مفو ض مسؤول عن التحقيق يف الشكاوى املتعلقة بسوء التصر ف وفقا هلذا الفصل وذلك   -١
  .وخيتار املفوض من بني األشخاص املشهود هلم بالكفاءة يف السلوك املهين والقانون.               ملد ة أربع سنوات

                                                                     وعلى املفو ض املنوط بتحقيق معي ن أن يواصل التحقيق عند انقضاء واليته إىل حني .  املفوضال جيوز إعادة تعيني  -٢
  .االنتهاء من التحقيق
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  ٣٤املادة 
  تقدمي الشكاوى بشأن سوء التصرف

 من هذه ٣٣ و٣٢جيوز تقدمي الشكاوي ضد احملامني فيما خيص سوء التصرف حسبما هو مشار إليه يف املادتني   -١
  :ىل قلم احملكمة من جانب        املدو نة إ

  الدائرة اليت تنظر الدعوى؛  )أ(
  املدعي العام؛  )ب(
  . أي شخص أو جمموعة من األشخاص تتأثر حقوقهم أو مصاحلهم بسوء التصرف املزعوم  )ج(

وحتدد .                 ً          ً                                                          تقدم الشكوى خطيا ، أو شفويا  إذا كان مقدمها غري قادر على ذلك، إىل املوظف املختص  بقلم احملكمة  -٢
  .شكوى هوية مقدمها واحملامي املقدمة ضده وتصف بالتفصيل الوايف سوء التصرف املزعومال

  .                                        حييل املسجل الشكوى إىل املفوض املختص  بالتحقيق  -٣

 ٣١جيوز للمسجل أن يقدم إىل املفوض، من تلقاء نفسه، شكاوى تتعلق بسوء التصرف املشار إليه يف املادتني   -٤
  . من هذه املدونة٣٢و

 .افظ املسجل على سرية مجيع الشكاوى املقدمةحي  -٥

  ٣٥املادة 
 التقادم

  .يسقط احلق يف تقدمي الشكاوي املتعلقة بسوء تصرف احملامني بعد انقضاء مخس سنوات على إاء اتفاق التمثيل  

  ٣٦املادة 
  تشكيل جملس التأديب وإدارته

  .                          لثالث خمص ص للشكوى قيد البحثيتألف جملس التأديب من ثالثة أعضاء عضوان منهم دائمان وا  -١

  .                                                            يؤدي أعضاء جملس التأديب مهامهم مبوجب هذه املدو نة باستقالل ونزاهة  -٢

 من هذه املادة، بالتشاور مع ٤يقوم قلم احملكمة بوضع الترتيبات املالئمة لالنتخابات املنصوص عليها يف الفقرة   -٣
  .احملامي ومع السلطات الوطنية عند االقتضاء

                              من هذه املادة، وذلك ملد ة أربع ١٠                                                             خب العضوان الدائمان وعضو مناوب ليقوم مبهم ة البديل وفقا للفقرة ينت  -٤
                                              ويتم  اختيارهم من بني األشخاص املشهود هلم بالكفاءة . سنوات من قبل مجيع احملامني الذين ميارسون مهنتهم أمام احملكمة

  .يف السلوك املهين والقانون

  .                                                                           نية املختصة العضو املخص ص لكي ينظم ويراقب أنشطة احملامي اخلاضع لإلجراءات التأديبيةتعني السلطة الوط  -٥

  .ال جيوز إعادة انتخاب العضوين الدائمني  -٦
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                                                                            من هذه املادة، ينتخب بالقرعة عضو من العضوين الدائمني يف أو ل انتخاب جيري وتكون ٤بالرغم من الفقرة   -٧
  .                   مد ة عضويته ست  سنوات

م العضوان الدائمان والعضو املناوب بعد كل انتخاب ويف موعد يسبق االجتماع األول الذي يعقده الس يقو  -٨
  .                                                          ًالتأدييب املنتخب حديثا، بانتخاب عضو من العضوين الدائمني رئيسا 

لبية ويتخذ جملس التأديب قراراته بأغ. يتمتع مجيع األعضاء يف جملس التأديب بنفس احلقوق وصالحية التصويت  -٩
 من هذه املادة نفس ١٠                                                           ً         ويكون للعضو املناوب الذي يشارك يف البحث يف قضية من القضايا عمال  بالفقرة . األصوات

  .                                                                                      احلقوق ونفس األصوات شأنه شأن العضوين الدائمني والعضو املخص ص الذين يشاركون يف النظر يف الدعوى

الشتراك يف عضوية جملس التأديب، يطلب الرئيس، أو العضو                                  ً            إذا كان أحد العضوين الدائمني غائبا  أو ال ميكنه ا  -١٠
  .الدائم اآلخر حني يكون الرئيس هو العضو الدائم املعين، من العضو املناوب العمل كبديل يف جملس التأديب

يواصل األعضاء الدائمون الذين انتهت مدة واليتهم النظر يف الدعاوي اليت ما زالت قيد البحث إىل حني البت   -١١
  .فيها ائيا، مبا يف ذلك دعاوي االستئناف املقدمة

                                                                                          ي عي ن املسجل أحد موظفي قلم احملكمة لتقدمي خدمات األمانة لس التأديب، ويقدم هذا املوظف خدماته بعد   -١٢
نة، لس              من هذه املدو ٤٤ من املادة ١٢تعيينه باالستقالل الكامل عن قلم احملكمة كما يقدم هذه اخلدمات، رهنا بالفقرة 

  .التأديب دون سواه

  ٣٧املادة 
  جراءات األوليةإلا

                                           من هذه املدو نة، حييلها املفوض إىل احملامي موضع ٣٤إذا كانت الشكوى املقدمة تفي بالشروط الواردة يف املادة   -١
  .                                                           ً                      اإلجراءات التأديبية، الذي يتوجب عليه الرد عليها خالل ستني يوما  من تاريخ إحالتها إليه

وإذا .                                                                                            بني الرد ما إذا كان سوء التصرف املزعوم قد ع رض من قبل أو هو معروض حاليا على سلطة تأديبية وطنيةي  -٢
  :كان األمر كذلك، فينبغي أن يتضمن ما يلي

  هوية السلطة الوطنية اليت تبت يف سوء التصرف املزعوم؛  )أ(
ة تشكل األساس لإلجراءات التأديبية رسالة معتمدة من السلطة الوطنية تفيد بأن الوقائع املزعوم  )ب(

  .املعروضة عليها

  ٣٨املادة 
                         تكامل التدابري التأديبي ة

  .                                                             تنطبق على جملس التأديب اإلجراءات التأديبية الواردة يف هذه املدو نة  -١

االت                                           بالسلطة الوطنية املعنية فيما خيص  كافة االتصاالتصال                                        يقوم العضو املخص ص يف جملس التأديب بدور جهة   -٢
  .واملشاورات املتعلقة باإلجراءات
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                                                                                            يطلب احملامي اخلاضع إلجراءات تأديبية من السلطات الوطنية اليت ت عىن باملسألة أن تبلغ جملس التأديب مبدى   -٣
اذ                                                                                                           التقد م احملرز يف أي إجراء تأدييب وطين يتعلق بسوء السلوك املزعوم وبالقرار النهائي الذي اختذته هذه السلطات وعليه اخت

  .كافة التدابري الالزمة لتسهيل مثل هذا االتصال

                                                    ّ                                               حيثما يكون سوء التصر ف املزعوم أساسا إلجراءات تأديبية مت  الشروع فيها بالفعل أمام السلطة الوطنية املعنية   -٤
  :   َّ                                                                              تعل ق اإلجراءات أمام جملس التأديب إىل حني التوص ل إىل قرار ائي فيما خيص  اإلجراءات السابقة

 من هذه املادة يف ٢                                                                   ما مل حتجم السلطات الوطنية عن الرد  على االتصاالت واملشاورات وفقا للفقرة   )أ(
  غضون فترة معقولة من الزمن؛ أو

  ما مل ير جملس التأديب أن املعلومات املتلقاة غري مقنعة؛ أو  )ب(
، غري قادرة على اختتام ما مل ير جملس التأديب أن السلطات الوطنية، يف ضوء املعلومات املتلقاة  )ج(

  .اإلجراءات التأديبية أو غري راغبة يف ذلك

  :حاملا يستلم جملس التأديب قرار السلطة الوطنية يبادر إىل  -٥

إعالن حفظ الدعوى ما مل يكن القرار الذي اختذ ال يتصدى على النحو املالئم للشكوى املتعلقة بسوء   )أ(
                             السلوك مبقتضى هذه املدو نة؛ أو

                                                  ً                                الن أن قرار السلطة الوطنية ال يغطي أو أنه يغطي جزئيا  فقط سوء التصرف املعروض أمام جملس إع  )ب(
  .التأديب وبالتايل يتوجب مواصلة اإلجراءات

من هذه املدونة، جيوز لس التأديب أن يطلب من احملامي اخلاضع لإلجراءات ) ب(٤ و٣فيما يتعلق بالفقرتني   -٦
  .فصيلية عن هذه اإلجراءات، مبا يف ذلك أي حمضر أو أدلة قدمت فيهاالتأديبية تقدمي معلومات ت

  .جيوز الطعن يف أي قرار يتخذه جملس التأديب بناء على هذه املادة أمام الس املعين بالطعون يف القرارات التأديبية  -٧

  ٣٩املادة 
  اإلجراءات التأديبية

                                         ً    كوى دون مواصلة التحقيق إذا ارتأى، استنادا  إىل جيوز للمفوض املكلف بالتحقيق أن يرفض قبول أية ش  -١
ويبادر، بالتايل،  إىل إبالغ . املعلومات املوضوعة حتت تصرفه، أنه ال أساس للزعم بوقوع سوء تصرف يف الواقع أو القانون

  .صاحب الشكوى بذلك

م من قبل احملامي ويقرر إما إذا ارتأى املفوض خالف ذلك، يبادر على الفور إىل التحقيق يف سوء التصرف املزعو  -٢
  .              ً                                          أن يقدم تقريرا  ذا اخلصوص إىل جملس التأديب أو أن حيفظ الدعوى

على املفوض املكلف بالتحقيق أن يأخذ بعني االعتبار مجيع األدلة، سواء كانت شفوية أو خطية أو بأي صيغة   -٣
ي أن حيافظ على سرية كافة املعلومات املتعلقة وينبغ. أخرى، شرط أن تكون ذات صلة باملوضوع وأن تتمتع بقوة اإلثبات

  .باإلجراءات التأديبية



ICC-ASP/4/32 
 

 

334 

    ّ                                        ويبل غ املفو ض نتيجة أي جهود يبذهلا وصوال إىل مثل .                                              جيوز للمفوض أن يتوخى تسوية ود ية إذا استنسب ذلك  -٤
                        ة ود ية يتم التوص ل إليها       ّ             وجيب أال  يكون ألي تسوي. هذه التسوية إىل جملس التأديب الذي ميكنه أن يأخذها بعني االعتبار

  .مساس باختصاص أو سلطات جملس التأديب مبقتضى هذه املدونة

  .يقدم تقرير املفوض إىل جملس التأديب  -٥

لكن جيوز لس التأديب عقد جلسة سرية . تكون اجللسة اليت يعقدها جملس التأديب لسماع الشكوى علنية  -٦
  .                                                             اية سرية املعلومات الواردة يف تقرير املفو ض ومحاية الضحايا والشهود                              ً       بأكملها أو يف جوانب منها، خصوصا  بغرض مح

وجيوز أن يدعو ويسمع جملس . يدعى كل من املفوض واحملامي موضع اإلجراءات التأديبية لسماع أقواهلما  -٧
  .            ً                                              التأديب أيضا  أي شخص آخر يرى أنه يساعد على التوصل إىل احلقيقة

                                             ً     ً                   ط اليت تشكل فيها طبيعة سوء التصرف املزعوم مساسا  خطريا  مبصاحل العدالة، جيوز يف احلاالت االستثنائية فق  -٨
                      ً     ً                                                                             للمفوض أن يقدم اقتراحا  عاجال  إىل الدائرة اليت ميثل أمامها احملامي موضع الشكوى كي تعلن، عند االقتضاء، وقف احملامي 

  .عن عمله بصورة مؤقتة

  ٤٠املادة 
  يبية حقوق احملامي موضع اإلجراءات التأد

  .حيق للمحامي موضع اإلجراءات التأديبية احلصول على مساعدة حمام آخر  -١

حيق للمحامي أن يلتزم الصمت وميتنع عن اإلدالء بأقواله أمام جملس التأديب الذي جيوز له أن يستخلص ما يراه   -٢
  .إليه      ً       ً                                                         مناسبا  ومعقوال  من ذلك الصمت وأن يتخذ قراره يف ضوء املعلومات األخرى املقدمة 

  .                                          ّ                                      حيق للمحامي أن يطلع على كافة املعلومات واألدل ة اليت مجعها املفو ض فضال عن تقرير هذا األخري  -٣

  .                                 مي نح احملامي الوقت الالزم إلعداد دفاعه  -٤

  .حيق للمحامي استجواب أي شخص، هو نفسه أو عن طريق حماميه، يدعى لإلدالء بشهادته أمام جملس التأديب  -٥

  ٤١املادة 
  ارات جملس التأديبقر

جيوز لس التأديب أن حيفظ الدعوى لعدم ثبوت سوء التصرف بناء على األدلة املقدمة إليه أو احلكم بأن احملامي   -١
  .اخلاضع إلجراءات تأديبية ارتكب سوء التصرف املزعوم

  .                    ً      ًوينبغي أن يكون مسببا  وخطيا . يصدر هذا القرار يف جلسة علنية  -٢

  .ار إىل احملامي اخلاضع إلجراءات تأديبية وإىل املسجليبلغ هذا القر  -٣

  .                       ً                                                            عندما يكون القرار ائيا ، يتم نشره يف اجلريدة الرمسية للمحكمة وإحالته إىل السلطة الوطنية  -٤
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  ٤٢املادة 
  العقوبات

  :عند ثبوت حصول سوء التصرف جيوز لس التأديب أن يفرض العقوبات التالية  -١

  التحذير؛  )أ(
  التأنيب العلين مع تضمني ذلك يف امللف الشخصي للمحامي؛  )ب(
   يورو؛٣٠ ٠٠٠دفع غرامة قدرها   )ج(
  تعليق احلق يف ممارسة املهنة أمام احملكمة ملدة ال تزيد عن سنتني؛  )د(
  .فرض حظر دائم على ممارسته ملهنته أمام احملكمة وشطب امسه من قائمة احملامني  ) ه(

  .ر توصيات يضعها جملس التأديبجيوز أن يتضمن التحذي  -٢

  .ختضع مصاريف اإلجراءات التأديبية للسلطة التقديرية لس التأديب  -٣

  ٤٣املادة 
  الطعن يف القرارات التأديبية

  .                  ُ                                                                   حيق لكل من احملامي امل دان واملفوض الطعن يف قرار جملس التأديب ألسباب تتعلق بالوقائع أو القانون  -١

  .لس التأديب خالل فترة تبلغ ثالثني يوما من تاريخ صدور القراريبلغ الطعن ألمانة جم  -٢

  .حتيل أمانة جملس التأديب اإلشعار بالطعن إىل أمانة الس املعين بالطعون يف القرارات التأديبية  -٣

  .س التأديب                                                                 ً                     يتخذ الس املعين بالطعون يف القرارات التأديبية قراره بشأن الطعن وفقا  لإلجراءات املتبعة يف جمل  -٤

  ٤٤املادة 
  تشكيل الس املعين بالطعون يف القرارات التأديبية وإدارته

  .خيتص الس املعين بالطعون يف القرارات التأديبية بالفصل يف الطعون املقدمة ضد القرارات الصادرة من جملس التأديب  -١

  .م مبوجب هذه املدونة باستقالل ونزاهةيؤدي أعضاء الس املعين بالطعون يف القرارات التأديبية مهامه  -٢

 من هذه املادة، بالتشاور مع ٥يضطلع قلم احملكمة بالترتيبات الالزمة لالنتخابات املنصوص عليها يف الفقرة   -٣
  .احملامي ومع السلطات الوطنية عند االقتضاء

  :يتألف الس املعين بالطعون يف القرارات التأديبية من مخسة أعضاء هم  -٤

  : من الئحة احملكمة ليس فيهم١٠ثالثة قضاة من احملكمة تكون هلم األسبقية مبقتضى البند   )أ(
  القضاة املعنيون بالقضية اليت هي منشأ الدعوى موضوع اإلجراءات التأديبية؛ أو  ‘١‘
  .                                                 أي عضو أو عضو سابق يف هيئة الرئاسة قام بتعيني املفو ض  ‘٢‘
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  . هذه املادة من٥شخصان ينتخبان وفقا للفقرة   )ب(

من هذه املادة، وكذلك عضو بديل ميكن أن يقوم مبهام املناوب ) ب (٤                                    ي نتخب العضوان املشار إليهما يف الفقرة   -٥
وجيب .  من هذه املادة، ملدة أربع سنوات من قبل مجيع احملامني الذين جيوز هلم ممارسة مهنتهم أمام احملكمة٦وفقا للفقرة 

  .ن األشخاص املشهود هلم بالكفاءة يف جمال آداب السلوك املهين والقانوناختيارهم من أصل جمموعة م

                                 ً                                                        إذا كان أحد العضويني املنتخبني غائبا  أو ال ميكنه االشتراك يف عضوية الس املعين بالطعون يف القرارات   -٦
  .التأديبية، يطلب الرئيس من العضو املناوب أن حيل حمله يف الس املذكور

  .جلمع بني مهام العضو يف جملس التأديب ومهام العضو يف الس املعين بالطعون يف القرارات التأديبيةال جيوز ا  -٧

  .ال جيوز إعادة انتخاب العضوين املنتخبني  -٨

من هذه املادة رئاسة ) أ (٤يتوىل القاضي الذي تكون له األسبقية من بني القضاة الثالثة املشار إليهم يف الفقرة   -٩
  .ملعين بالطعون يف القرارات التأديبيةالس ا

ويتخذ الس قراراته بأغلبية . جلميع أعضاء الس املعين بالطعون يف القرارات التأديبية نفس احلقوق واألصوات  -١٠
 من هذه املادة تكون له نفس احلقوق واألصوات ٦والعضو البديل الذي يتناول قضية من القضايا عمال بالفقرة . األصوات

  .غريه من األعضاء الذين يتناولون القضيةك

  .                                                                                                       يواصل األعضاء الذين تنتهي مدة واليتهم النظر يف القضايا اليت كانت قيد النظر بالفعل إىل أن يتم  البت  فيها ائيا  -١١

 لتقدمي                من هذه املدو نة٣٦ من املادة ١٢                                                  ً         يقدم املوظف التابع لقلم احملكمة، الذي يعينه املسجل عمال  بالفقرة   -١٢
ويقدم هذا املوظف خدمات . خدمات األمانة لس التأديب، خدمات األمانة للمجلس املعين بالطعون يف القرارات التأديبية

  . األمانة بعد تعيينه باالستقالل الكامل عن قلم احملكمة

  ٥الفصل 
 أحكام ختامية

  ٤٥املادة 
  بدء النفاذ

     ً                                       يوما  من اعتمادها من قبل مجعية الدول األطراف ٣٠عليها بعد انقضاء يبدأ نفاذ هذه املدونة وأية تعديالت جتري   
  . من نظام روما األساسي١١٢ من املادة ٢وفقا للفقرة 

  ٤٦املادة 
  النشر 

  .اعتمادها من قبل مجعية الدول األطراف يف اجلريدة الرمسية للمحكمة٠                    تنشر هذه املدو نة بعد   
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 ICC-ASP/4/Res.2القرار 

   بتوافق اآلراء٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣جللسة العامة الرابعة املعقودة يف املعتمد يف ا

ICC-ASP/4/Res.2 
  املباين الدائمة

  إن مجعية الدول األطراف،  

بناء على طلب مجعية الدول األطراف ") احملكمة("بالتقارير اليت أعدا احملكمة اجلنائية الدولية وقد أحاطت علما   
أيضا أن احملكمة ال تطلب توصيات أو مقررات ائية بشأن وإذ تالحظ  )١(")اللجنة("امليزانية واملالية وجلنة ") اجلمعية("

  موضوع املباين الدائمة يف الدورة الرابعة للجمعية،

باحلاجة إىل مزيد من التوضيح بشأن القضايا املتعلقة بتوحيد مستويات التوظيف التقديرية كجزء من وإذ تسلم   
  تراتيجية، وكذلك بشأن طرائق التمويل املتعلقة باملباين الدائمة،اخلطة االس

أن احملكمة مؤسسة قضائية دائمة وبأا تتطلب بصفتها هذه مبان دائمة عملية متكنها من أداء واجباا تؤكد   -١
  بصورة فعالة وتعكس أمهية احملكمة يف مكافحة اإلفالت من العقاب،

                                  ّ                                   مات املتاحة حىت اآلن، من املرج ح أن يوف ر تشييد مبىن خمصص ألغراض احملكمة يف موقع أيضا بأنه، وفقا للمعلوتسلم   -٢
  ألكسندر كازيرن أكثر احللول مرونة يف تلبية االحتياجات املتعلقة مبحكمة دائمة، من حيث احلجم، والصالحية للعمل، واألمن،

يف ،  وترحب الدائمة جة للقرار الذي سيتخذ بشأن املباينباآلثار املالية املهمة بالنسبة إىل الدول األطراف نتيتسلم   -٣
،  بوصفه إسهاما هاما ملواصلة النظر يف طرائق التمويل) ٢(هذا الصدد بالعرض املايل اإلضايف املقدم من ممثل الدولة املضيفة

تشييد مباين املنظمات الدولية طرائق التمويل املستعملة ل"على أساس النتائج اليت تضمنها التقرير الذي أعدته احملكمة بشأن 
  ،ICC-ASP/4/25)"األخرى

احملكمة إىل استكمال تقديراا ملستويات التوظيف وختطيطها االستراتيجي قبل الدورة املقبلة جلمعية الدول تدعو   -٤
  دائمة،األطراف بوقت كاف وإىل مواصلة األعمال التحضريية وأعمال التخطيط بشأن املتطلبات التفصيلية للمباين ال

 من تقرير اللجنة عن أعمال ٨٦وقد أخذت يف اعتبارها توصية جلنة امليزانية واملالية الواردة يف الفقرة توصي،   -٥
هذه املسألة قيد النظر وبأن يقدما تقريرا إىل الدورة  واللجنة ، بأن يبقي مكتب اجلمعية(ICC-ASP/4/27)دورا اخلامسة 

  .أن مسألة املباين الدائمة للمحكمةاخلامسة جلمعية الدول األطراف بش

                                                   
؛ تقرير مجعية الدول (ICC-ASP/4/22)عرض املشروع : التقرير عن املباين الدائمة املقبلة للمحكمة اجلنائية الدولية  )١(

؛ التقرير عن ICC-ASP/4/1)(رات اإلسكـان خيا: األطراف عن املباين الدائمة املقبلة للمحكمة اجلنائية الدولية
؛ والتقرير عن ICC-ASP/4/23)(مقارنة مالية خليارات اإلسكان : املباين الدائمة املقبلة للمحكمة اجلنائية الدولية
؛ ICC-ASP/4/24)(تقرير مؤقت عن مستويات التوظيف التقديرية : املباين الدائمة املقبلة للمحكمة اجلنائية الدولية

طرائق التمويل املستعملة لتشييد مباين املنظمات الدولية : رير عن املباين الدائمة املقبلة للمحكمة اجلنائية الدوليةالتق
؛ تقرير جلنة )ICC-ASP/4/2(تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا الرابعة . ICC-ASP/4/25)( األخرى

؛ )Add.1 و Corr.2و ) باإلنكليزية فقط (Corr.1 و ICC-ASP/4/27 (امليزانية واملالية عن أعمال دورا اخلامسة
  ).ICC-ASP/4/28(تقريـر املكتـب بشـأن املبانـي الدائمة للمحكمة 

  .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢البيان املقدم من ممثل الدولة املضيفة يف   )٢(



ICC-ASP/4/32 
 

 

338 

 ICC-ASP/4/Res.3القرار 

   بتوافق اآلراء٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣املعتمد يف اجللسة العامة الرابعة املعقودة يف 

ICC-ASP/4/Res.3 
  نظام الصندوق االستئماين للضحايا

  إن مجعية الدول األطراف،

نشاء صندوق استئماين لفائدة ضحايا اجلرائم الداخلة يف اختصاص  بشأن إICC-ASP/1/Res.6 إىل قرارها إذ تشري
  احملكمة ولفائدة أسر تلك الضحايا،

 من القواعد اإلجرائية ٩٨ من نظام روما األساسي والقاعدة ٧٩ و٧٥أحكام املادتني وإذ تضع يف اعتبارها 
  وقواعد اإلثبات،

الدول األطراف واملتضمن ألنشطة ومشاريع جملس إدارة                        بالتقرير املقد م إىل مجعية  علما مع التقديروإذ حتيط 
   الوارد يف الوثيقة٢٠٠٥أغسطس / آب١٥ إىل ٢٠٠٤يوليو / متوز١٦الصندوق االستئماين للضحايا للفترة من 

ICC-ASP/4/12و Corr.1،وبالبيان الصادر عن رئيس جملس إدارة الصندوق   

  وظائفه على النحو السليم،يف أن تضمن أداء الصندوق االستئماين لورغبة منها 

  نظام الصندوق االستئماين لفائدة ضحايا اجلرائم املندرجة يف اختصاص احملكمة املرفق ذا القرار،تعتمد   -١

   تقييم تنفيذ هذا النظام يف غضون أجل ال يتجاوز دورا العادية السابعة،تقرر -٢

                                                  ية الدول األطراف، أن متو ل تكاليف جملس اإلدارة وأمانته ، دون املساس باملزيد من التقييم الذي جتريه مجعتقرر -٣
  من امليزانية العادية،

 من ١١ و١٠ و٩ و٨ جملس اإلدارة مواصلة بذل جهوده القيمة يف جمال مجع التربعات وفقا للفقرات تطلب إىل -٤
   و نظام الصندوق االستئماين، ICC-ASP/1/Res.6املرفق بالقرار 

واملنظمات الدولية واألفراد والشركات وغريها من الكيانات أن تتربع لفائدة الصندوق تطلب إىل احلكومات  -٥
  .وتعرب عن تقديرها للجهات اليت سبق أن قدمت تربعات هذا العام
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  املرفق

  نظام الصندوق االستئماين للضحايا

  احملتويات
  الصفحة

  ٣٤١  ................................إدارة الصندوق االستئماين واإلشراف عليه:   الباب األول
  ٣٤١  .............................................................. جملس اإلدارة-فصل األول ال

  ٣٤١  ............................................. انتخاب رئيس جملس اإلدارة-القسم األول   
  ٣٤٢  ............................................................ االجتماعات–القسم الثاين   
  ٣٤٢  ................................................... قرارات جملس اإلدارة-القسم الثالث   
  ٣٤٢  ................................................... تكاليف جملس اإلدارة-القسم الرابع   

  ٣٤٢  ..................................................................... األمانة–الفصل الثاين 
  ٣٤٢  .......................................................... املقر واإلنشاء-القسم األول   
  ٣٤٢  .......................................................... تقارير األمانة -سم الثاين الق  

  
  ٣٤٣  ................................................................تلقي األموال:   الباب الثاين

  ٣٤٣  ............................................................ اعتبارات أولية-الفصل األول 
  ٣٤٣  ................................................................... التربعات–الفصل الثاين 
  األموال وغريها من املمتلكات اليت يتم احلصول عليها من خالل الغرامات أو - الفصل الثالث

  ٣٤٤  ............................................................................املصادرات  
  ٣٤٥  .......ليت يتم احلصول عليها من خالل األحكام الصادرة باجلرب املوارد ا-الفصل الرابع 

  ٣٤٥  ............................ املوارد اليت ختصصها مجعية الدول األطراف-الفصل اخلامس 
  ٣٤٥  .................................. القضايا العملية املتعلقة بتلقي األموال-الفصل السادس 

  
  ٣٤٦  .....................................أنشطة ومشاريع الصندوق االستئماين:   الباب الثالث

  ٣٤٦  ..........................................................موال استخدام األ-الفصل األول 
  ٣٤٦  ............................................................. املستفيدون-القسم األول   
  ٣٤٦  .........                                                            املوارد احملص لة من الغرامات أو املصادرة أو األحكام الصادرة باجلرب-القسم الثاين   
  ٣٤٧  .................................... املوارد األخرى للصندوق االستئماين-القسم الثالث   

  ٣٤٧  .............................. تنفيذ أنشطة ومشاريع الصندوق االستئماين-الفصل الثاين 
  ٣٤٧  ........................................................... املبادئ العامة-القسم األول   
  ٣٤٨  ................................................................. التوعية-ثاين القسم ال  
  ٣٤٨  .. إذا بدأت أنشطة ومشاريع الصندوق االستئمائي بناء عل قرار من احملكمة-القسم الثالث   

   من٢.الفرعية. املدفوعات الفردية املقدمة للضحايا عمال بالقاعدة-الفصل الثالث 
  ٣٤٩  .........................................................................٩٨القاعدة   
  ٣٤٩  .................................يت حتدد فيها احملكمة كل منتفع احلاالت ال-القسم األول   
  ٣٤٩  ................................. احلاالت اليت ال حتدد فيها احملكمة املنتفعني-القسم الثاين   
  ٣٤٩  ................................................................ التحقق–القسم الثالث   
  ٣٥٠  ....................................................... تسديد مبالغ اجلرب-القسم الرابع   
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   األحكام اجلماعية جبرب الضرر الذي يلحق بالضحايا عمال بالقاعدة-الفصل الرابع 
  ٣٥٠  ..........................................................٩٨ن القاعدة  م٣الفرعية   

   مبالغ اجلرب احملكوم ا لفائدة منظمة حكومية دولية أو منظمة دولية أو-الفصل اخلامس 
  ٣٥٠  ...........................٩٨ من القاعدة ٤منظمة وطنية،عمال بالقاعدة الفرعية   

  
  ٣٥١  ...............................................................تقدمي التقارير:   الباب الرابع

  
  ٣٥١  .......................................................... األحكام اخلتامية:  الباب اخلامس
  ٣٥١  ................................................................. التعديالت-الفصل األول 
  ٣٥١  .................................................................. بدء النفاذ-الفصل الثاين 
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  نظام الصندوق االستئماين للضحايا

  الباب األول
  إدارة الصندوق االستئماين واإلشراف عليه

  الفصل األول
 جملس اإلدارة

  القسم األول
 انتخاب رئيس جملس اإلدارة

مه حىت اية واليته كعضو يف ويضطلع الرئيس مبها.                                              ي نتخب الرئيس باألغلبية املطلقة ألعضاء جملس اإلدارة  ١
وإذا كان على الرئيس أن يتغيب خالل اجتماع أو خالل أي جزء .                                     وحيق له أن ي نتخب جمددا كرئيس مرة واحدة. الس

                                                     وإذا تعذر على الرئيس أن يضطلع مبهامه، ي نتخب رئيس جديد . منه، جيوز له أن يعني عضوا آخر يف الس ليحل حمله
  .للمدة املتبقية له

 .يضطلع الرئيس مبسؤولية تنسيق عمل جملس اإلدارة  -٢

  القسم الثاين
 االجتماعات

  .                                                                   جيتمع جملس اإلدارة يف دورة عادية على األقل مرة واحدة يف السنة يف مقر  احملكمة  -٣

 ومكان                                                                                            يعقد الس دورات استثنائية حينما تقتضي الظروف ذلك، وحيد د الرئيس بداية كل دورة استثنائية ومدا  -٤
  .وميكن أن تعقد الدورات االستثنائية يف لقاء مباشر، أو عرب اهلاتف، أو بواسطة شبكة اإلنترنت أو شبكة الفيديو. انعقادها

وميكن للرئيس أن يتلقى اقتراحات .                                                             حيد د الرئيس جدول األعمال املؤقت لدورات الس العادية واالستثنائية  -٥
 آخرين يف الس، ومكتب مجعية الدول األطراف ورئيس احملكمة، واملدعي العام، بشأن بنود جدول األعمال من أعضاء

                                                                                                وينبغي أن ترفق بأي بند ي قترح إدراجه يف جدول األعمال مذكرة إيضاحية، وإن أمكن، ت رفق به وثائق أساسية . واملسجل
ٍ  وتوزع مجيع املواد على أعضاء الس قبل اجتماعهم بوقت كاف ،. أو مشروع مقرر  وحيثما أمكن قبل شهر على األقل                                                    
  . عند بداية تلك الدورةوإقراره                                                        وي قدم جدول األعمال املؤقت ألي دورة إىل جملس اإلدارة للنظر فيه . من التئام الدورة

  .يرأس الرئيس كل دورة  -٦

ضروا دورات وجيوز ألعضاء أمانة الصندوق االستئماين أن حي. يشارك املسجل يف دورات الس بصفة استشارية  -٧
  .الس

جيوز لس اإلدارة أن يدعو أفرادا لديهم اخلربة ذات العالقة باملوضوع إىل املشاركة، حسب االقتضاء، يف   -٨
  .دورات معينة للمجلس، ولتقدمي بيانات شفهية أو كتابية، وتوفري معلومات عن أي مسألة قيد الدرس

                                ويتم  اإلعالن عن قرارات جملس اإلدارة .                    ما مل يقر ر خالف ذلكيعقد جملس اإلدارة اجتماعاته يف جلسات مغلقة  -٩
.                                                                                                         وحماضره وت بلغ إىل احملكمة وإىل الدول املهتمة والشركاء املنفذين وإىل املستفيدين، إن أمكن، مع مراعاة مقتضيات السرية

  . وذلك حسب االقتضاءويف ختام جلسة جملس اإلدارة، جيوز للرئيس أن يصدر بالغا عن طريق أمانة قلم احملكمة،
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     ً                                                                                   حتقيقا  ألغراض هذا النظام، ي عترب مجيع املشاركني من أعضاء الس حاضرين االجتماعات اليت تتم  عن طريق   -١٠
وعالوة على ذلك ميكن استعمال اإلمضاء االلكتروين للتوقيع على . االتصال باهلاتف، أو شبكة اإلنترنت، أو شبكة الفيديو

  .وثيقة أو اتفاق

                                             وجيوز للمجلس أن يقر ر استخدام أي من لغات العمل  .تكون لغتا عمل جملس اإلدارة مها اإلنكليزية والفرنسية  -١١
األخرى جلمعية الدول األطراف عندما تكون تلك اللغة مستخدمة ومفهومة لدى أغلبية األشخاص املعنيني وعندما يسهل 

  .استخدامها إجراءات الس

  القسم الثالث
  اإلدارةقرارات جملس 

تتخذ قرارات جملس اإلدارة يف دورات عادية أو استثنائية، بصورة شخصية وبواسطة اهلاتف أو شبكة اإلنترنت أو   -١٢
  .شبكة الفيديو

فإن تعذر ذلك، تلزم موافقة األغلبية املطلقة لألعضاء .                                               ت بذل قصارى اجلهود للتوصل إىل قرارات بتوافق اآلراء  -١٣
 . املصوتني يف الس

. عند االقتضاء، يتخذ الرئيس قرارات مؤقتة ذات طبيعة إدارية فيما بني الدورات، وذلك بالتشاور مع األمانة  -١٤
                          ً                                على الس قصد املوافقة، وفقا  لإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة ) أو القرارات(ويعرض الرئيس يف وقت الحق القرار 

  . أعاله١٣

  .ما يراه ضروريا من اإلجراءات اإلدارية اإلضافية لتنفيذ هذا النظامجيوز لس اإلدارة أن يعتمد   -١٥

  القسم الرابع
  تكاليف جملس اإلدارة

 .يعمل أعضاء جملس اإلدارة بصفتهم الشخصية على أساس طوعي  -١٦

  الفصل الثاين
  األمانة

  القسم األول
              املقر  واإلنشاء

 املساعدة الالزمة لس اإلدارة، ICC-ASP/3/Res.7طراف تقدم األمانة املنشأة مبوجب قرار مجعية الدول األ  -١٧
  .حبسب االقتضاء، لكي يضطلع مبهامه على الوجه املالئم

  القسم الثاين
  تقارير األمانة

  .ترفع األمانة تقارير دورية إىل الس بشأن أنشطتها  -١٨
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تتلقى مساعدة بشأا من قلم احملكمة، مع املسجل بشأن مجيع املسائل اإلدارية والقانونية اليت  تستشري األمانة  -١٩
 .مراعاة استقالليتها

  الباب الثاين
 تلقي األموال

  الفصل األول
  اعتبارات أولية

 ضحايا اجلرائم ةعلى حمنيكفل جملس اإلدارة بوسائل متنوعة الدعاية للصندوق االستئماين وتسليط األضواء   -٢٠
 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، وأسر ١٠نحو املعرف يف املادة املندرجة يف االختصاص القضائي للمحكمة على ال

  .هؤالء الضحايا، حيثما يتعلق األمر بأشخاص طبيعيني

  :                                      ميو ل الصندوق االستئماين من املصادر التالية  -٢١

                                                                                ً التربعات من احلكومات، واملنظمات الدولية، واألفراد، والشركات، وغريها من الكيانات، وفقا    )أ(
  لمعايري ذات الصلة اليت اعتمدا مجعية الدول األطراف؛ل

املال وغريه من املمتلكات احملصلة من خالل الغرامات أو املصادرة احملولة إىل الصندوق االستئماين إن   )ب(
   من نظام روما األساسي؛٧٩ من املادة ٢                   ً         أمرت بذلك احملكمة عمال  بالفقرة 

 من القواعد ٩٨                                   ً        بالتعويض إذا ما أمرت احملكمة بذلك عمال  باملادة املوارد احملصلة من خالل أوامر   )ج(
  اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛

                                   ً                                            املوارد من غري االشتراكات املقررة، وفقا  ملا قد تقرر مجعية الدول األطراف ختصيصه للصندوق   )د(
  . االستئماين

  الفصل الثاين
  التربعات

ت لفائدة الصندوق االستئماين، وذلك كجزء من تقريره السنوي إىل مجعية              ً       ً           يوجه الس نداء  سنويا  بتقدمي تربعا  -٢٢
  .الدول األطراف بشأن أنشطة الصندوق االستئماين ومشاريعه

يتصل الس، بدعم من األمانة، باحلكومات، واملنظمات الدولية، واألفراد، والشركات، وغريها من الكيانات   -٢٣
  .الستئمايناللتماس التربعات لفائدة الصندوق ا

  .يعتمد الس مبادئ توجيهية بشأن كيفية التماس التربعات من املؤسسات اخلاصة  -٢٤

من قـرار مجعية الدول ) أ(٢يتلقى الصندوق االستئماين مجيع التربعات من املصادر املنصوص عليها يف الفقرة   -٢٥
  .تلقاة، ويدون املعلومات عن املصادر واملبالغ املICC-ASP/3/Res.6األطراف 

  .                                                                       ينشئ الس آليات تيس ر التحقق من مصادر األموال اليت تلقاها الصندوق االستئماين  -٢٦
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                                            وجيوز أن ختص ص التربعات املقدمة من مصادر أخرى من . ال جيوز ختصيص التربعات املقدمة من احلكومات  -٢٧
للصندوق االستئماين، ما دام املبلغ املخصص، طرف اجلهة املاحنة هلا مبا ال يتجاوز ثلث التربع لنشاط أو مشروع تابع 

  حبسب طلب اجلهة املاحنة، 

 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات وألسر تلك ٨٥هو لفائدة الضحايا على النحو احملدد يف القاعدة   )أ(
                                    الضحايا حيث خيص  األمر أشخاصا طبيعيني؛

 اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه ال يسفر عن متييز مبين على أسس العرق أو اللون أو  )ب(
                                                                       ّ              أو األصل الوطين أو اإلثين أو غريه أو امللكية أو املولد أو أي وضع آخر، شريطة أال  تعترب التربعات 

  .                                                                    املقد مة ملساعدة جهات تتمتع حبماية حمددة  مبوجب القانون الدويل تربعات متييزية

 حتقيق اهلدف الذي خصص له، يدرج الس ذلك التربع يف حسابه العام رهنا يف حالة ختصيص تربع ما وتعذر  -٢٨
  .مبوافقة اجلهة املاحنة

  .٢٧يراجع الس بانتظام طبيعة التربعات ومستواها للتأكد من دوام استيفاء الشروط الواردة يف الفقرة   -٢٩

  :يرفض جملس اإلدارة التربعات  -٣٠

  داف وأنشطة الصندوق االستئماين؛اليت يرى أا ال تتفق مع أه  )أ(

وجيوز للمجلس أن يطلب من اجلهة املاحنة قبل . ٢٧                                    واليت ت عترب أا خصصت بشكل خمالف للفقرة   )ب(
  .رفض التربع سحب التخصيص أو تغيريه بطريقة مقبولة

  واليت من شأا أن تؤثر على استقالل الصندوق االستئماين؛  )ج(

بوضوح إىل توزيع األموال واملمتلكات املتاحة بطريقة غري منصفة بني وإذا كان ختصيصها سيؤدي   )د(
  .اموعات املختلفة من الضحايا

  الفصل الثالث
  األموال وغريها من املمتلكات اليت يتم احلصول عليها

  من خالل الغرامات أو املصادرات
 املصادرة إىل الصندوق االستئماين، يقدم جملس اإلدارة مالحظات كتابية أو شفهية بشأن حتويل الغرامات أو  -٣١

  . من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات١٤٨                                ً                     وذلك بناء على طلب من الدائرة عمال  مبا تنص  عليه القاعدة 

                                                                                           يقد م الس مالحظات كتابية أو شفهية بشأن استغالل أو ختصيص املمتلكات أو األموال، بناء على طلب هيئة   -٣٢
  . من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٢٢١قاعدة الرئاسة، وذلك وفقا لل

يتلقى الصندوق االستئماين مجيع األموال وغريها من املمتلكات احملصلة من خالل الغرامات أو املصادرة احملولة إىل   -٣٣
  .الصندوق االستئماين بأمر من احملكمة
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  الفصل الرابع
 صادرة باجلرباملوارد اليت يتم احلصول عليها من خالل األحكام ال

يتلقى الصندوق االستئماين املوارد احملصلة من خالل املنح املقدمة جربا للضرر، ويعزل هذه املوارد عن باقي موارد   -٣٤
ويدون مصدر املبالغ املتلقاة وقيمتها، إضافة إىل أي .  من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات٩٨الصندوق طبقا للقاعدة 
  . احملكمة بشأن استخدام األموالتوجيهات متضمنة يف أمر

  الفصل اخلامس
  املوارد اليت ختصصها مجعية الدول األطراف

جيوز لس اإلدارة أن يقدم، يف تقريره السنوي إىل اجلمعية، اقتراحات مبسامهات مالية أو غريها من املسامهات،   -٣٥
  .ا للصندوق االستئماينغري االشتراكات املقررة، اليت ميكن جلمعية الدول األطراف أن ختصصه

ة الدول األطراف على أوجه استخدام املسامهات املالية أو غريها من املسامهات، غري يحيثما مل تنص مجع  -٣٦
االشتراكات املقررة، جيوز للصندوق االستئماين أن يدرج هذه املسامهات يف حسابه العام لفائدة الضحايا على النحو 

  .نييعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، ولفائدة أسر الضحايا حيث يتعلق األمر بأشخاص طبيع من القوا٨٥املعرف يف القاعدة 

  الفصل السادس
  القضايا العملية املتعلقة بتلقي األموال

من النظام املايل ) ١(١٠٨للصندوق االستئماين وفقا للقاعدة ) تفتح حسابات مصرفية(يفتح حساب مصريف   -٣٧
  .والقواعد املالية

 نظام احملاسبة للصندوق االستئماين الفصل بني األموال لتيسري تلقي التربعات واألموال وغريها من املمتلكات يتيح  -٣٨
                                                                    املصادرة اليت حتوهلا احملكمة، حيثما نصت احملكمة على أوجه معي نة الستعماهلا، أو  املرصودة احملصلة من خالل الغرامات أو
 .راراملوارد احملصلة من خالل أحكام جرب األض

  :يوضع نظام حاسويب لتعقب أمور منها  -٣٩

، مبا يف ذلك اسم املانح، ومكانه، ٦ من القرار ٢مصادر األموال احملصلة وفقا ملا تنص عليه الفقرة   )أ(
  ومنطقته، وتاريخ، ومقدار التربع؛

أنه واحلصول مجيع الطلبات اخلاصة بالتربعات املخصصة، مبا يف ذلك طبيعة الطلب، وما مت االتفاق بش  )ب(
  عليه يف اية املطاف؛

مجيع التربعات املعلنة املتلقاة، وتاريخ التعهد بتقدميها وطبيعتها، وأي متابعة من طرف احملكمة، والتاريخ   )ج(
  الذي مت فيه حتصيل األموال بالفعل؛

خدام فصل األموال داخل الصندوق االستئماين، وذلك على أساس فئات القيود املفروضة على است  )د(
  األموال وعلى أساس القيود الفعلية؛

مجيع املوارد اليت خصصها الصندوق االستئماين، مصنفة حبسب مصادر األموال، وطبيعة املبالغ   )ه(
  املستفيدة منها؛) اجلهات(املخصصة، واجلهة 
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املستفيد تلقي املستفيدين جلميع املوارد املخصصة، وذلك حبسب تاريخ املنحة، وتاريخ استالم الطرف   )و(
  هلا، حيثما أمكن ذلك، أو حبسب تاريخ دفع اجلهة املاحنة هلا؛

وسيقوم برنامج منفصل ولكنه مرتبط . مجيع املوارد اليت مت ختصيصها يف شكل منح مقدمة ملنظمات  )ز(
اموعة املستفيدة، وموضوع املنحة، ومقدارها، : بالنظام الرئيسي برصد اجلهات املتلقية حبسب

 .ت مبوجب عقد املنحة، واملوعد النهائي لتقدمي التقارير، والتحقق من االنتهاء وحتقيق النتائجوااللتزاما

وتدون املصادر واملبالغ . تتلقى األمانة املوارد اليت قد تقرر مجعية الدول األطراف ختصيصها للصندوق االستئماين  -٤٠
  .احملصلة، وكذلك أي شروط تنص على أوجه استخدام األموال

 .حييط جملس اإلدارة احملكمة علما بأي صعوبات أو تأخريات يف تلقي األموال  -٤١

  الباب الثالث
 أنشطة ومشاريع الصندوق االستئماين

  الفصل األول
 استخدام األموال

  القسم األول
 املستفيدون

، طبقا للتعريف تستخدم موارد الصندوق االستئماين لصاحل ضحايا اجلرائم اليت تندرج يف نطاق اختصاص احملكمة  -٤٢
 . من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، ولفائدة أسرهم، حيثما تعلق األمر بأشخاص طبيعيني٨٥الوارد يف القاعدة 

  القسم الثاين
                                     املوارد احملص لة من الغرامات أو املصادرة

 أو األحكام الصادرة باجلرب

أو األحكام الصادرة باجلرب إىل الصندوق االستئماين عمال عندما حتال املوارد احملصلة من الغرامات أو املصادرة   -٤٣
 ٩٨ من القاعدة ٤ إىل ٢ من النظام األساسي، أو القواعد الفرعية من ٧٩ من املادة ٢ أو الفقرة ٧٥ من املادة ٢بالفقرة 

ردة اد أو التعليمات الومن القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، حيدد جملس اإلدارة أوجه استخدام هذه املوارد وفقا للقواع
 .يف األوامر املعنية، السيما فيما يتعلق بنطاق املنتفعني وطبيعة ومقدار اجلرب

عندما ال تتضمن األوامر قواعد أو تعليمات أخرى، جيوز لس اإلدارة أن حيدد أوجه استخدام هذه املوارد وفقا   -٤٤
 ذات صلة صادرة من احملكمة بشأن القضية قيد تقرارامراعاة أي  من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، مع ٩٨للقاعدة 

 من القواعد ٩٧ من النظام األساسي والقاعدة ٧٥ من املادة ١البحث، وبوجه خاص القرارات الصادرة عمال بالفقرة 
 . اإلجرائية وقواعد اإلثبات

 .ما يتعلق بتنفيذ أوامرهاجيوز لس اإلدارة أن يلتمس تعليمات إضافية من الدائرة املختصة في  -٤٥
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 ٨٥ال جيوز أن يستفيد من املوارد احملصلة من األحكام الصادرة باجلرب إال الضحايا املنصوص عليهم يف القاعدة   -٤٦
من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، وحيثما يتعلق األمر بأشخاص طبيعيني، أفراد أسرهم املتأثرين، بطريقة مباشرة أو غري 

 .باجلرائم اليت ارتكبها الشخص املدانمباشرة، 

  القسم الثالث
 املوارد األخرى للصندوق االستئماين

 من ٩٨ من القاعدة ٥الواردة يف الفقرة " املوارد األخرى للصندوق االستئماين" ألغراض هذا النظام، تعين عبارة   -٤٧
 . كام املتعلقة باجلرب أو الغرامات أو املصادرةالقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات املوارد خالف تلك احملصلة من األح

 من القواعد ٨٥تستخدم املوارد األخرى للصندوق االستئماين لفائدة ضحايا اجلرائم املنصوص عليهم يف القاعدة   -٤٨
 اإلجرائية وقواعد اإلثبات، وحيثما يتعلق األمر بأشخاص طبيعيني، لفائدة أسرهم اليت تتعرض لضرر جسدي أو نفسي أو

 .مادي نتيجة هلذه اجلرائم

  الفصل الثاين
 تنفيذ أنشطة ومشاريع الصندوق االستئماين

  القسم األول
  املبادئ العامة

 ٨٥جيوز لس اإلدارة، لدى اضطالعه بأنشطته ومشاريعه، أن يستطلع رأي الضحايا بتعريفهم الوارد يف القاعدة   -٤٩
ثما يتعلق األمر بأشخاص طبيعيني فضال عن ممثليهم القانونيني، كما جيوز من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات وأسرهم حي

 .                                               له أن يستطلع رأي أي خبري خمتص  أو أي منظمة ذات خربة

  :ألغراض هذا النظام، ينعقد اختصاص الصندوق االستئماين حينما  -٥٠

  ادي لصاحل الضحايايرى جملس اإلدارة ضرورة توفري العالج اجلسدي أو النفسي أو الدعم امل  ‘١‘  )أ(
  وأسرهم؛  

  و  

وتستجيب ‘ ١‘يقوم الس رمسيا بإبالغ احملكمة باعتزامه االضطالع بأنشطة حمددة مبوجب   ‘٢‘
     ً              يوما  من تلقي ذلك ٤٥الدائرة املعنية التابعة للمحكمة دون أن تبلغ، يف غضون فترة مدا 

 ٩٨ من القاعدة ٥دة الفرعية ، الس خطيا بنشاط أو مشروع حمددين، عمال بالقاعاإلشعار
 وقواعد اإلثبات، ينطوي على حتديد مسبق ألي قضية املفروض أن اإلجرائيةمن القواعد 

 ١٧، واملقبولية عمال باملادتني ١٩حتددها احملكمة، مبا يف ذلك حتديد االختصاص عمال باملادة 
 ّ                    ل  حبقوق املتهم يف حماكمة             أو ميس  أو خي٦٦ أو ينتهك مبدأ افتراض الرباءة عمال باملادة ١٨و 

  .منصفة ونزيهة

                                                                                 فإن مل يصدر أي رد  عن الدائرة أو إذا لزم إتاحة وقت إضايف للدائرة أمكن إجراء مشاورات   ‘٣‘
 يوما ٣٠ويف غياب اتفاق كهذا يكون التمديد متمثال يف . مع الس لالتفاق على متديد

وبعد انقضاء الفترة الزمنية . ‘٢‘) أ( الفرعية اعتبارا من تاريخ انقضاء الفترة احملددة يف الفقرة
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 يف ةالوارداملشار إليها وما مل يصدر عن الدائرة أي إشعار مبا خيالف ذلك استنادا إىل املعايري 
  .جيوز للمجلس أن يشرع يف األنشطة احملددة‘٢‘) أ(الفقرة الفرعية 

ودع مبلغ اجلرب لدى الصندوق عندما تصدر احملكمة أمرا باجلرب ضد شخص مدان وتأمر بأن ي  )ب(
 من القواعد اإلجرائية وقواعد ٩٨ من القاعدة ٤ إىل ٢االستئماين أو من خالله وفقا للقواعد الفرعية 

 .اإلثبات

  القسم الثاين
 التوعية

، جيوز لس إدارة الصندوق أن يصدر بيانا، من خالل ٥٠إذا انعقد اختصاص الصندوق االستئماين وفقا للفقرة   -٥١
 .مانة الصندوق أو قلم احملكمة، حسب االقتضاءأ

 ٥٠جيوز أن يشري البيان إىل األساس الذي يستند إليه الصندوق االستئماين يف أنشطته أو مشاريعه وفقا للفقرة   -٥٢
 .وجيوز أن يصاحب هذا البيان دعوة إىل تقدمي التربعات. كما جيوز أن يقدم معلومات إضافية، حسب االقتضاء

وجيوز . لس اإلدارة أن ينظم أية محالت للتوعية أو محالت إعالمية يراها مناسبة من أجل مجع التربعاتجيوز   -٥٣
  .لس اإلدارة أن يطلب مساعدة املسجل يف هذا الشأن

  القسم الثالث
  إذا بدأت أنشطة ومشاريع الصندوق االستئماين بناء على قرار من احملكمة

اجلرب ضد شخص مدان وتأمر بأن يودع مبلغ اجلرب لدى الصندوق االستئماين أو من عندما تصدر احملكمة أمرا ب  -٥٤
 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، تعد األمانة خطة مقترحة ٩٨ من القاعدة ٤ إىل ٢خالله وفقا للقواعد الفرعية 

  .لتنفيذ أمر احملكمة وتعرضها على جملس اإلدارة العتمادها

أو /ادر من احملكمة، يراعي الصندوق االستئماين، يف مجلة أمور، العناصر التالية يف حتديد طبيعة ورهنا باألمر الص  -٥٥
                                                                                      طبيعة اجلرائم، واإلصابات احملد دة اليت حلقت بالضحايا وطبيعة األدلة اليت تثبت تلك اإلصابات، وحجم : مقدار اجلرب

 .ومكان جمموعة املنتفعني

املوارد األخرى "ن من الواجب أن تستكمل املوارد املتحصلة من مدفوعات اجلرب بـ حيدد جملس اإلدارة ما إذا كا  -٥٦
من الفقرة ) أ(ودون اإلخالل بأنشطة الصندوق الواردة يف الفقرة الفرعية . وحييط احملكمة علما بذلك" للصندوق االستئماين

جة إىل توفري املوارد املناسبة الستكمال املدفوعات ، يبذل جملس اإلدارة املساعي املعقولة إلدارة الصندوق مع مراعاة احلا٥٠
 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات على أن توضع يف ٩٨ من القاعدة ٤ و ٣املتحصلة مبوجب القاعدتني الفرعيتني 

 .احلسبان اخلاص اإلجراءات القانونية اجلارية اليت قد تفضي إىل أداء تلك املدفوعات

ئماين مشروع اخلطة التنفيذية، من خالل املسجل، إىل الدائرة املختصة للموافقة عليها وجيري يقدم الصندوق االست  -٥٧
 .مشاورات مع الدائرة املختصة، حسبما يكون مالئما، بشأن أي مسائل تثار فيما يتصل بتنفيذ احلكم باجلرب

 احملرز يف تنفيذ احلكم باجلرب مبا يقدم الصندوق االستئماين إىل الدائرة املختصة معلومات مستوفاة عن التقدم  -٥٨
ويقدم جملس اإلدارة يف اية الفترة احملددة للتنفيذ تقريرا وصفيا وماليا ائيا إىل . يتماشى مع األوامر الصادرة من الدائرة

 .الدائرة املختصة
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  الفصل الثالث
 ٩٨ من القاعدة ٢املدفوعات الفردية املقدمة للضحايا عمال بالقاعدة الفرعية 

  القسم األول
 احلاالت اليت حتدد فيها احملكمة كل منتفع

 وفقا للقاعدة  عندما تأمر احملكمة بأن يودع لدي الصندوق االستئماين مبلغ اجلرب احملكوم به ضد شخص مدان  -٥٩
األشخاص  من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، حيدد مشروع اخلطة التنفيذية أمساء وأماكن ٩٨ من القاعدة ٢الفرعية 

، وأي إجراءات يعتزم الصندوق االستئماين )مع مراعاة السرية الواجبة(الذين ينطبق عليهم هذا احلكم عند معرفة هويتهم 
 .اختاذها جلمع التفاصيل الناقصة، وطرائق التسديد

  القسم الثاين
 احلاالت اليت ال حتدد فيها احملكمة املنتفعني

                                             ً                      وجود الضحايا، أو عندما يكون عدد الضحايا كبريا  لدرجة أنه يتعذر على أو أماكن/عندما ال تعرف أمساء و  -٦٠
اإلحصائية املتعلقة مبجموعة /األمانة أو ال ميكنها عمليا أن حتددهم بدقة، تقوم األمانة جبمع كافة البيانات الدميوغرافية

صيل الناقصة، وتعرض هذه القائمة على جملس الضحايا احملددة يف أمر احملكمة، وتعد قائمة باخليارات املتاحة ملعرفة التفا
 .اإلدارة للموافقة عليها

  :قد تشمل هذه اخليارات ما يلي  -٦١

  أو /استخدام البيانات الدميوغرافية ملعرفة األفراد املنتمني إىل جمموعة املنتفعني، و  )أ(

نتماؤهم إىل هذه اموعة ومل املنتفعني لدعوة أي من األفراد الذين حيتمل اجمتمع التوعية املوجهة إىل   )ب(
م إىل الصندوق االستئماين، وجيوز عند ه                                               يتم  التعر ف عليهم بعد خالل عملية اجلرب إىل تقدمي أنفس

االقتضاء، أن تتخذ هذه اإلجراءات بالتعاون مع الدول أو املنظمات احلكومية الدولية املعنية وكذلك 
 وجيوز لس اإلدارة أن يضع حدودا زمنية معقولة .دوليةعن طريق املنظمات غري احلكومية الوطنية أو ال

  .الستالم البالغات، آخذا يف االعتبار حالة الضحايا وأماكن وجودهم

جيوز لألمانة أن جتري مشاورات مع الضحايا أو مع ممثليهم القانونيني وأسر الضحايا األفراد وكذلك   )ج(
 . خمتص أو منظمة ذات خربة لتطوير هذه اخلياراتمع األشخاص املعنيني والدول املعنية وأي خبري 

  القسم الثالث
 التحقق

 فعال إىل جمموعة نتموني                                                                      تتحقق األمانة من أي ا من األشخاص الذين يقدمون أنفسهم إىل الصندوق االستئماين   -٦٢
 .                                             املنتفعني، وفقا ألي  من املبادئ املقررة يف أمر احملكمة

الصادر من احملكمة، حيدد جملس اإلدارة معيار اإلثبات الالزم لعملية التحقق رهنا بأي شروط يتضمنها احلكم   -٦٣
 .آخذا يف اعتباره ظروف جمموعة املنتفعني واألدلة املتاحة

 . يوافق جملس اإلدارة على القائمة النهائية للمستفيدين  -٦٤
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لس اإلدارة أن يضع إجراءات مرحلية  عاجلة، جيوز إجراءاتمع مراعاة ما تستدعي أوضاع املنتفعني اختاذه من   -٦٥
ويف تلك األحوال، جيوز لس اإلدارة أن يعطي أولوية التحقق والتسديد موعة فرعية . أو أولويات للتحقق والتسديد

 .معينة من الضحايا

  القسم الرابع
 تسديد مبالغ اجلرب

 . ع مراعاة ظروفهم وأماكن وجودهم حالياحيدد الصندوق االستئماين طرائق تسديد مبالغ اجلرب للمستفيدين م  -٦٦

جيوز للصندوق االستئماين أن يستخدم، عند االقتضاء، وسطاء لتيسري تسديد مبالغ اجلرب، عندما يؤدي ذلك إىل   -٦٧
وميكن أن يكون من بني الوسطاء دول أو منظمات . تيسري النفاذ إىل جمموعة املنتفعني وال يتولد عنه تعارض بني املصاحل

 .ية دولية معنية وكذلك منظمات غري حكومية وطنية أو دولية تعمل عن كثب لصاحل جمموعات املنتفعنيحكوم

ويطلب من املنتفعني . تضع األمانة إجراءات للتحقق من وصول مبالغ اجلرب إىل أصحاا بعد تنفيذ برنامج التسديد  -٦٨
وينبغي عالوة على ذلك .  باألمانةتاإلقرارارى، وحتفظ هذه اإلقرار باستالم تلك املبالغ كتابيا أو بأي وسيلة مناسبة أخ

القيام بعمليات تفتيش موقعي كما ينبغي رصد استالم مبالغ اجلرب تفاديا ألي صعوبات لتجنب أي صعوبات غري متوقعة أو 
  .احتيال أو فساد حمتمل

  الفصل الرابع
  األحكام اجلماعية جبرب الضرر الذي يلحق بالضحايا 

 ٩٨ من القاعدة ٣عدة الفرعية عمال بالقا

عندما تأمر احملكمة بأن يودع لدي الصندوق االستئماين مبلغ اجلرب احملكوم به ضد شخص مدان وترى، نظرا   -٦٩
 من القاعدة ٣لعدد الضحايا ونطاق اجلرب وأشكاله وطرائقه، أن من األنسب أن تصدر حكما مجاعيا عمال بالقاعدة الفرعية 

رائية وقواعد اإلثبات، حيدد مشروع اخلطة التنفيذية الطبيعة احملددة للحكم اجلماعي، إذا مل حتددها  من القواعد اإلج٩٨
 .وينبغي أن توافق احملكمة على القرارات اليت تتخذ يف هذا الشأن. أساليب تنفيذه/احملكمة، كما حيدد أسلوب

 من القواعد اإلجرائية ٨٥              عر ف يف القاعدة جيوز لس اإلدارة أن جيري مشاورات مع الضحايا على النحو امل  -٧٠
وقواعد اإلثبات، وعندما يتعلق األمر بأشخاص طبيعيني مع أسرهم، وكذلك مع ممثليهم القانونيني، كما جيوز له أن جيري 

 .مشاورات مع أي خبري خمتص أو منظمة ذات خربة بشأن طبيعة احلكم اجلماعي وأساليب تنفيذه

 .ئماين أن يعني وسطاء أو شركاء، أو أن يدعو إىل تقدمي مقترحات لتنفيذ احلكم جيوز للصندوق االست  -٧١

  . ينبغي أن تضع األمانة إجراءات ملراقبة تنفيذ احلكم اجلماعي  -٧٢

  الفصل اخلامس
  مبالغ اجلرب احملكوم ا لفائدة منظمة حكومية دولية أو منظمة دولية

 ٩٨ القاعدة  من٤أو منظمة وطنية، عمال بالقاعدة الفرعية 

عندما تأمر احملكمة بأن يودع لدى الصندوق االستئماين مبلغ اجلرب احملكوم به ضد شخص مدان لصاحل منظمة   -٧٣
، حيدد مشروع اخلطة التنفيذية ٩٨ من القاعدة ٤حكومية دولية أو منظمة دولية أو منظمة وطنية، عمال بالقاعدة الفرعية 

  :ما مل حتدده احملكمة مما يلي
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  املعنية وموجز خربا ذات الصلة؛ ) املنظمات(املنظمة   )أ(

  املعنية لتنفيذ أمر احملكمة؛) املنظمات(قائمة بالوظائف احملددة اليت ينبغي أن تضطلع ا املنظمة   )ب(

املعنية لتحديد األدوار ) املنظمات(أو أحكام تعاقدية أخرى بني جملس اإلدارة و املنظمة /مذكرة تفاهم و  )ج(
 .ؤوليات والرصد واملراقبةواملس

 . املعنية بتنفيذ أوامر احملكمة، حتت اإلشراف العام للمحكمة) املنظمات(تراقب األمانة عمل املنظمة   -٧٤

 األنظمة اخلاصة باألحكام الفردية الصادرة لفائدة الضحايا عمال بالقاعدة مراعاة اختالف احلال،تنطبق، مع   -٧٥
، ٩٨ من القاعدة ٣جبرب الضرر الذي يلحق بالضحايا عمال بالقاعدة الفرعية  حكام اجلماعية واأل٩٨ من القاعدة ٢الفرعية 

، حسب االقتضاء، حبسب ما إذا كانت ٤ والقاعدة الفرعية ٩٨على اإلجراءات اليت يتخذها جملس اإلدارة لتنفيذ القاعدة 
  .احملكمة قد أشارت إىل أن احلكم يعترب فرديا أم مجاعيا

  الباب الرابع
  تقدمي التقارير

يقدم جملس اإلدارة تقريرا سنويا كتابيا عن أنشطة الصندوق االستئماين إىل جلنة امليزانية واملالية واملراجع اخلارجي   -٧٦
  .للحسابات ومجعية الدول األطراف، من خالل رئيسه

  :يقدم جملس اإلدارة أيضا  -٧٧

  ملالية قصد استعراضها؛أي ميزانية مقترحة لألمانة إىل جلنة امليزانية وا  )أ(

  .احلسابات والبيانات املالية للصندوق االستئماين إىل املراجع اخلارجي للحسابات ملراجعتها  )ب(

  الباب اخلامس
 األحكام اخلتامية

   األولفصلال
 التعديالت

افقة مجعية الدول ويلزم مو. جيوز تعديل هذا النظام بناء على اقتراح الدول األطراف أو احملكمة أو جملس اإلدارة  -٧٨
 . من نظام روما األساسي) ٧(١١٢األطراف على مجيع االقتراحات املقدمة لتعديل هذا النظام، وفقا للمادة 

  الثاينفصل ال
 بدء النفاذ

التعديالت اليت تدخل عليه، مباشرة بعد اعتماد مجعية الدول األطراف للنظام يبدأ نفاذ هذا النظام، وأي من   -٧٩
  .ولتعديالته
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 ICC-ASP/4/Res.4لقرار ا

   بتوافق اآلراء٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣املعتمد يف اجللسة العامة الرابعة املعقودة يف 

ICC-ASP/4/Res.4  
  تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف

  ،إن مجعية الدول األطراف  

ية سكاا من اإلبادة اجلماعية، وجرائم احلرب،  أن كل دولة مبفردها تتحمل مسؤولية محاإذ تضع يف اعتبارها  
                                                                                                     واجلرائم ضد اإلنسانية، وأن الضمري اإلنساين مل يزل يشعر بصدمة عميقة من جر اء األعمال الوحشية اليت ال ت تخيل واليت 

 إلفالت مقتريف                                                                                       ارتكبت يف خمتلف أحناء العامل وأن احلاجة إىل منع أخطر اجلرائم اليت تقلق اتمع الدويل، وإىل وضع حد 
                           ّ                       هذه اجلرائم من العقاب، مسل م ا اآلن على نطاق واسع،

 بأن احملكمة اجلنائية الدولية أداة أساسية من أدوات تعزيز االحترام للقانون اإلنساين الدويل وحقوق              واقتناع ا منها  
ال عن منع الرتاعات املسلحة، واحلفاظ اإلنسان، تسهم على هذا النحو يف ضمان احلرية واألمن والعدالة وسيادة القانون فض

على السلم وتعزيز األمن الدويل والنهوض بعملية بناء السلم وحتقيق الصلح فيما بعد الرتاعات وذلك بغية إقرار سلم 
  مستدامة وفقا ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،

 وأن ال منفصلني ينفصالن وجيب أن يبقيا  العدالة ومكافحة اإلفالت من العقاب أمران الواقتناعا منها أيضا بأن  
                                                                                       من األساسي يف هذا الشأن التقي د على صعيد عاملي بنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،

بأن احملكمة تعتمد باستمرار على الدعم املستدام وغري املنقوص من الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية وإذ تدرك   
  واتمع املدين،

 ضرورة تشجيع مشاركة الدول األطراف واملراقبني والدول اليت ال تتمتع مبركز املراقب وإذ تضع يف اعتبارها 
  مشاركة تامة يف دورات مجعية الدول األطراف والعمل على كفالة بروز دور احملكمة واجلمعية على أوسع نطاق،

  ،للمحكمة العاملون يف امليدان باملخاطر احملتمل أن يواجهها املوظفون التابعون ووعيا منها  

الشكر الصادرة عن املكتب والواردة يف التقرير الشفوي للرئيس املنتهية مدته املرفوع إىل وإذ ترحب بكلمة   
الدورة الرابعة جلمعية الدول األطراف على العمل املفيد الذي أجنزه الفريقان العامالن غري الرمسيني التابعان للمكتب منذ 

  ية الثالثة للجمعية،الدورة العاد

 بالبيانات املقدمة إىل مجعية الدول األطراف من قبل كبار ممثلي احملكمة، مبن فيهم الرئيس واملدعي وإذ حتيط علما  
  العام واملقرر، فضال عن رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا ورئيس جلنة املالية وامليزانية،

  خلارجي للحسابات بشأن البيانات املالية للمحكمة، بتقرير املراجع اوإذ حتيط علما  

 يف مساعدة احملكمة وأجهزا، خاصة من خالل اإلشراف اإلداري وسائر ضروب العمل املناسب، يف ورغبة منها  
  جمال أدائها للمهام اليت أسندت إليها،
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  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية واتفاقات أخرى  -ألف

  عدد الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وصل اآلن إىل املائة؛ نبكوترحب   -١

  الدول اليت ليست أطرافا حىت اآلن يف نظام روما األساسي إىل أن تصبح أطرافا فيه يف أقرب وقت ممكن؛تدعو  -٢

 الوطين تنفيذ لاللتزامات املترتبة عليه،                                                           بأن التصديق على نظام روما األساسي جيب أن ي واكبه على الصعيدتذكر  -٣
                                                                                                     والسيما من خالل التشريعات التنفيذية وخباصة يف جماالت القانون اجلنائي والتعاون القضائي مع احملكمة، وتشج ع يف هذا 

أن تقوم املضمار الدول األطراف يف نظام روما األساسي اليت مل تقم حىت اآلن باعتماد مثل هذه التشريعات التنفيذية على 
  بذلك على سبيل األولوية؛

 دون املساس باملهام املنوطة باألمني العام لألمم املتحدة بصفته الوديع لنظام روما األساسي، أن تبقي حالة تقرر،  -٤
التصديقات قيد االستعراض املتواصل، وأن ترصد التطورات يف ميدان التشريعات التنفيذية بغية حتقيق أمور منها تسهيل 

املساعدة التقنية املمكن أن تطلبها الدول األطراف يف نظام روما األساسي، أو الدول الراغبة يف أن تصبح أطراف فيه، توفري 
 من املكتب النظر يف التدابري املمكن أن تتخذها وترجومن الدول األطراف األخرى أو املؤسسات يف ااالت ذات الصلة 

ساعدة على زيادة عدد التصديقات وتسهيل التنفيذ الكامل لنظام روما األساسي اجلمعية، واألمانة أو الدول األطراف للم
  وتقدمي تقرير يف هذا الشأن إىل اجلمعية يف وقت سابق لدورا اخلامسة؛

      وتشج ع                                                                                     على وجوب احلفاظ على سالمة نظام روما األساسي والتقي د بااللتزامات التعاهدية املترتبة عليه تشدد  -٥
يف نظام روما األساسي على تبادل املعلومات ودعم ومساعدة بعضها البعض حتقيقا هلذه الغاية، خاصة يف الدول األطراف 

 الدول تعزيز روح هذا النظام والتعاون مع احملكمة يف اضطالعها وتطلب إىلاحلاالت اليت تتعرض فيها سالمته للخطر 
  بواليتها؛

 االتفاق بشأن امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية أن  الدول اليت ليست أطرافا حىت اآلن يفتطلب إىل  -٦
 تصبح أطرافا فيه على سبيل األولوية وأن تقوم بإدراج ذلك االتفاق يف تشريعاا الوطنية عند االقتضاء؛

واألجور االتفاق بشأن امتيازات وحصانات احملكمة اجلنائية الدولية واملمارسة الدولية تعفي املرتبات    ّ      تذك ر بأن   -٧
 الدول اليت ليست أطرافا حىت اآلن يف وتطلب إىلوالبدالت اليت تدفعها احملكمة ملسؤوليها وللموظفني من الضرائب الوطنية 

هذا االتفاق أن تتخذ التدابري التشريعية وغريها من التدابري الالزمة، ريثما تصدق على االتفاق املذكور أو تنضم إليه، من 
وظفني يف احملكمة من ضريبة الدخل الوطنية على املرتبات واألجور والبدالت اليت تدفعها هلم احملكمة، أجل إعفاء رعاياها امل

 أو جتنبهم بأي شكل آخر اخلضوع للضريبة على الدخل فيما يتعلق باملدفوعات اليت تؤدى لرعاياها؛

  بناء املؤسسة  -باء

  أحكام عامة  -١

  اين موظفي احملكمة من أجل أن تؤدي عملها على الوجه التام؛بالتقدم احملرز حىت اآلن بفضل تفترحب   -٨

 باألمهية التارخيية اليت تكتسيها أول إحالة صادرة عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة حلالة إىل املدعي حتيط علما  -٩
  العام للمحكمة اجلنائية الدولية؛
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 دارفور، السودان، وقيام مجهورية أفريقيا الوسطى بإحالة  بقيام املدعي العام بفتح حتقيق يف احلالة يفحتيط علما  -١٠
حالة يشهدها إقليمها إىل املدعي العام، وبالتحقيقات اجلارية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومبباشرة اإلجراءات 

مخسة من كبار التمهيدية، مبا يف ذلك العديد من جلسات االستماع والقرارات وصدور أوىل األوامر بإلقاء القبض على 
  ؛٢٠٠٢يوليه /قادة جيش الرب للمقاومة بسبب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب اقترفت يف أوغندا منذ متوز

   بالعديد من أوجه احلضور امليداين املشترك ملكتب املدعي العام وقلم احملكمة؛حتيط علما أيضا  -١١

 باستهالل ترحبواعتماد مدونة آداب املهنة القضائية و، )االدعاء( بتنصيب نائب املدعي العام حتيط علما كذلك  -١٢
   احملكمة إىل التعاون مع املكتب يف إطار هذه العملية؛وتدعوعملية التخطيط االستراتيجي للمحكمة 

 بإبرام اتفاق العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية واألمم املتحدة فضال عن االتفاقات األخرى للمحكمة أو ترحب  -١٣
   إىل التبكري بإبرام اتفاقات التعاون مع االحتاد اإلفريقي واالحتاد األورويب؛تتطلع املدعي العام وملكتب

   بتقدمي أول تقرير لرئيس احملكمة إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛ترحب أيضا  -١٤

  ؛)١( بآخر تقرير بشأن أنشطة احملكمة مقدم إىل مجعية الدول األطراف،حتيط علما  -١٥

الدول على التقيد بالتزاماا بالتعاون مع احملكمة يف جماالت من قبيل حفظ وتوفري األدلة، وتقاسم املعلومات حتث   -١٦
وتأمني واعتقال وتسليم األشخاص إىل احملكمة ومحاية الضحايا والشهود وتشجع املنظمات الدولية واإلقليمية فضال عن 

   تبذله كل منها من جهود هلذه الغاية عند االقتضاء،اتمع املدين على دعم احملكمة والدول فيما

 مجيع الدول اليت مت فيها وزع موظفني تابعني للمحكمة ومجيع اجلهات األخرى املمكن أن يعتمد عليها تناشد  -١٧
أولئك املوظفون أن تعمل على منع اهلجمات اليت تشن ضد املوظفني التابعني للمحكمة وأن توفر التعاون واملساعدة 

  لقضائية الرامية إىل تيسري اضطالعهم بواليتهم؛ا

 كافة الدول األطرف يف نظام روما األساسي على حتث و على أمهية تزويد احملكمة مبا يلزم من املوارد املالية تشدد  -١٨
   األطراف؛أن حتول يف أقرب وقت ممكن وبالكامل اشتراكاا املقررة وفقا للقرارات ذات الصلة اليت اختذا مجعية الدول

 الدول واملنظمات الدولية واألفراد والشركات وغريها من الكيانات التربع لفائدة احملكمة وتعرب عن تطلب إىل  -١٩
 تقديرها لكل اجلهات اليت تربعت من قبل؛

كمة  بأن العالقات بني األمانة وسائر شعب احملوتكرر بأمهية العمل الذي أجنزته أمانة مجعية الدول األطراف تسلم  -٢٠
، ICC/ASP/2/Res.3ستنظمها مبادئ التعاون والتقاسم وحشد املوارد واخلدمات، على حتو ما هو مبني يف املرفق بالقرار 

وتشدد على أمهية دعوة مدير أمانة مجعية الدول األطراف إىل اجتماعات جملس التنسيق حني جيري النظر يف املسائل ذات 
 االهتمام املتبادل؛

ات اليت اختذا احملكمة يف سبيل تنفيذ مبدأ احملكمة الواحدة بوسائل تشمل تنسيق أنشطة احملكمة  باخلطوترحب  -٢١
  بني أجهزا على كافة املستويات، يف كنف االحترام لالستقالل املطلوب مبقتضى النظام األساسي؛

يف احلاالت قيد التحقيق يف إطار عملية  باألمهية بالنسبة للمحكمة اليت يكتسيها التعامل مع اتمعات احمللية تسلم  -٢٢
قوامها التفاعل البناء مع احملكمة دف تعزيز الفهم والدعم لواليتها، والعمل على االستجابة للتوقعات ومتكني اتمعات 

                                                   
  . ICC-ASP/4/16نظر الوثيقة ا  )١(
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  وترجوية، هلذا الغرض، احملكمة على تكثيف أنشطتها التوعوتشجعاحمللية من متابعة وفهم عملية العدالة اجلنائية الدولية و
من احملكمة تقدمي خطة استراتيجية مفصلة تتصل بأنشطتها التوعوية إىل مجعية الدول األطراف، يف وقت سابق لدورا 

  اخلامسة؛

 احملكمة بالتزامها طبقا للنظام األساسي بأن تسعى، يف جمال تعيني املوظفني، لتحقيق التمثيل اجلغرايف العادل تذكر  -٢٣
سني وأعلى معايري الفعالية والكفاءة والرتاهة فضال عن السعي لتأمني اخلربات الالزمة بصدد قضايا والتوازن ما بني اجلن

 دعوة املكتب إىل أن يقدم، بالتشاور مع تقررحمددة تشمل، على سبيل الذكر ال احلصر، العنف ضد املرأة أو األطفال، و
ازن بني اجلنسني يف جمال تعيني املوظفني، ويرفع تقريرا ذا احملكمة، مقترحات ختص حتسني التمثيل اجلغرايف العادل والتو

  الشأن إىل اجلمعية يف وقت سابق لدورا اخلامسة؛

   دعوة احملكمة إىل أن تقدم، بالتشاور مع املكتب، مقترحات بشأن آلية مستقلة لإلشراف؛تقرر  -٢٤

وتقرر   )٢("لالتصال يف نيويورك تابع للمحكمةبورقة اخليار اليت أعدها املكتب بشأن إنشاء مكتب "حتيط علما   -٢٥
نشاء مكتب لالتصال يف نيويورك يؤدي الغرض والوظائف األساسية املبينة يف تلك الورقة ويكون له اهليكل احملدد فيها، إ

مي تقرير  احملكمة على ضمان إبقاء التكاليف املرتبطة مبكتب االتصال يف نيويورك يف املستوى األدىن وترجو منها تقدوحتث
  إىل الدورة اخلامسة للجمعية بشأن عمل مكتب االتصال يف نيويورك؛

  محاية التسمية الرمسية واملختصرة للمحكمة  -٢

 باخلطوات اليت اختذا احملكمة حلماية اسم وخمتصرات وشعارات احملكمة لدى املنظمة العاملية للملكية حتيط علما  -٢٦
 محاية اسم وخمتصرات وشعارات احملكمة إىل كافة الدول األطراف يف اتفاقية باريس الفكرية وقيام هذه املنظمة بنقل طلب

  حلماية امللكية الصناعية وإىل األعضاء يف منظمة التجارة العاملية؛

   الدول على اختاذ التدابري الضرورية لتوفري هذه احلماية وفقا لقوانينها الوطنية؛حتث  -٢٧

بري كذلك فيما يتعلق بأي شعار أو ختم أو علم أو شارة تعتمدها اجلمعية أو بأن تتخذ نفس هذه التداتوصي   -٢٨
  احملكمة؛

  اإلدارة  -٣

   استقالل أعضاء اللجنة؛تعيد تأكيدبأمهية العمل الذي أجنزته جلنة امليزانية واملالية وحتيط علما   -٢٩

 عن الفحص الفين جلوانب أي وثيقة تقدم )٣( بأن جلنة امليزانية واملالية مسؤولة، وفقا لنظامها الداخلي،تذكر  -٣٠
  للجمعية وتنطوي على آثار مالية أو أثار يف امليزانية؛

 بشأن اختيار موظفي احملكمة اجلنائية الدولية على حنو ما يتضمنه املرفق ICC-ASP/1/Res.10 تعديل القرار تقرر  -٣١
  هلذا القرار؛

                                                   
  .ICC/ASP/4/6نظر الوثيقة ا  )٢(
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطرف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية،   )٣(

  املرفق الثالث) A.03.V.13منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢- ٨نيويورك 
(ICC-ASP/2/10).  
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   )٤( من النظام األساسي للموظفني٢-١٢رحه املسجل عمال بالبند  بالنظام اإلداري للموظفني الذي اقتحتيط علما  -٣٢

 اخلطوط التوجيهية الختيار وتعيني العاملني بدون مقابل باحملكمة اجلنائية الدولية على النحو الذي اقترحه تضع  -٣٣
 لقرار؛ الواردة يف املرفق الثاين هلذا ا)٥( من نظام روما األساسي٤٤ من املادة ٤املسجل وفقا للفقرة 

 فضال )٦( بتقرير مكتب املدعي العام املتعلق بشروط خدمة وتعويض املدعي العام ونواب املدعي العامحتيط علما  -٣٤
عن طلب جلنة امليزانية واملالية املوجه إىل احملكمة بتقدمي تقرير عن هذه املسألة، يشمل بعض اخليارات املقدرة التكاليف يف 

  جنة تقدمي تقرير يف هذا الشأن قبل الدورة اخلامسة جلمعية الدول األطراف؛ من اللترجودورا املقبلة و

  البلد املضيف  -٤

 بالبيان الذي أدىل به ممثل البلد املضيف بشأن قضايا البلد املضيف وفيما يتعلق باألخص حتيط علما مع التقدير  -٣٥
 بالترتيبات املتصلة باملباين املؤقتة والدائمة للمحكمة؛

 البلد حتث للتقدم اإلضايف احملرز يف املفاوضات بشأن اتفاق املقر بني احملكمة والبلد املضيف وعن تقديرهاتعرب   -٣٦
  املضيف واحملكمة على اخللوص من املفاوضات املتعلقة ذا االتفاق؛

 مجعية الدول األطراف  -جيم

 ملعهد خلتنشتاين املعين بتقرير عرب عن تقديرها وت)٧( بتقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوانحتيط علما  -٣٧
املصري جبامعة برينستون الستضافته اجتماعا غري رمسي فيما بني الدورتني للفريق العامل اخلاص، وتسلم بأن الفريق العامل 

 ١فقا للفقرة سيعقد و الذي املؤمتر االستعراضي اخلاص حباجة إىل اختتام أعماله يف غضون اثين عشر شهرا على األقل قبيل
 من نظام روما األساسي، لكي يكون يف موقف يسمح له بتقدمي اقتراحات حبكم يتعلق بالعدوان وفقا للفقرة ١٢٣من املادة 

، إىل اجلمعية لكي تنظر فيها أثناء املؤمتر االستعراضي، ICC-ASP/1/Res.1 من نظام روما األساسي وللقرار ٥ من املادة ٢
 عشرة أيام على األقل تكرس لالجتماعات يف ٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٦العامل يف السنوات املمتدة من                 أن خيص ص للفريق وتقرر

  نيويورك أثناء الدورات املستأنفة وأن يعقد اجتماعات فيما بني الدورات، حسب االقتضاء؛

  رار من الق١                                                                        إدخال تغيريات مؤقتة على اختصاصات الصندوق االستئماين اليت نص ت عليها الفقرة تقرر  -٣٨
ICC-ASP/2/Res.6 على النحو الذي يسمح للبلدان النامية األخرى بالسحب من الصندوق على الوجه الذي ٢٠٠٦ لعام 

                                                                                                    يعزز إمكانية مشاركة هذه الدول يف أنشطة مجعية الدول األطراف ويف اجتماعات ت عقد يف الهاي دون أن تقتصر عليها، 
                                                   ستئماين وأن يقد م توصيات بشأن تطبيق معايري االنضمام إىل وترجو من املكتب استعراض اختصاصات الصندوق اال

                                                                                                           الصندوق إىل الدورة اخلامسة جلمعية الدول األطراف، من خالل جلنة امليزانية واملالية بغية حتقيق احلد  األقصى من الفعالية يف 
وتعرب يانات اإلسهام يف الصندوق  إىل الدول واملنظمات واألفراد والشركات وغريها من الكوتطلبنطاق املوارد املتاحة، 

   للجهات اليت سبق أن أسهمت يف الصندوق؛عن تقديرها

                                                                                          املسج ل أن يقد م تقريرا يف الوقت املناسب إىل االجتماع املقبل الذي تعقده جلنة امليزانية واملالية عن تطلب إىل  -٣٩
  رات املالية كفاءة بالنسبة للمحكمة؛اآلثار املترتبة على تغيري الفترة املالية للمحكمة لتحديد أكثر الفت

                                                   
  .ICC-ASP/4/3نظر الوثيقة ا  )٤(
  .ICC-ASP/4/15 نظر الوثيقةا  )٥(
  .، املرفق الثاينICC-ASP/3/12نظر الوثيقة ا  )٦(
 .ICC-ASP/4/SWGCA/INF/1نظر الوثيقة ا  )٧(
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 املكتب تدعو و)٨( بتقرير املكتب عن متأخرات الدول األطراف وبالتوصيات اليت يتضمنها هذا التقريرحتيط علما  -٤٠
إىل أن يقدم تقريرا إىل الدورة اخلامسة جلمعية الدول األطراف عن حالة سداد املتأخرات يشمل، عند الضرورة، اقتراحات 

  بتدابري تعزيز سداد االشتراكات املقررة وسلفات للوفاء بتكاليف احملكمة يف موعدها وعلى حنو كامل وال مشروط؛تتعلق 

 من النظام املايل والقواعد ٦-٥ و٥-٥ من النظام األساسي والبندين ١١٢ من املادة ٨بأنه وفقا للفقرة     ّ تذك ر  -٤١
داد اشتراكاا والسلفات املتعلقة بالوفاء بتكاليف احملكمة تصويتها يف   قد تفقد دولة طرف متأخرة يف س)٩(املالية للمحكمة

اجلمعية ويف املكتب إذا ما كان مبلغ متأخراا يساوي أو يتجاوز مبلغ االشتراكات املقررة والسلفات املستحقة عليها طيلة 
  كامل السنتني السابقتني؛

 من ٨اا واليت طلبت احلصول على إعفاء مبقتضى الفقرة حتث كافة الدول األطراف املتأخرة يف سداد اشتراك  -٤٢
 من نظام روما األساسي أن توفر أكمل معلومات اإلثبات املمكنة من قبيل املعلومات املتعلقة مبجمل البيانات ١١٢املادة 

واجه يف الوفاء االقتصادية واإليرادات واملصاريف احلكومية واملوارد من القطع األجنيب واملديونية واملصاعب اليت ت
                                                                                                           بااللتزامات املالية احمللية أو الدولية وأية معلومات أخرى ميكن أن تدعم ادعاءها بأن عدم سداد املدفوعات الالزمة معز و 

  ألوضاع خارجة عن سيطرة الدول األطراف؛

دول األطراف إىل  من نظام روما األساسي من قبل ال١١٢ من مادة ٨                                   أن تقد م طلبات اإلعفاء مبوجب الفقرة تقرر -٤٣
  أمانة اجلمعية يف وقت يسبق بشهر على األقل دورة جلنة امليزانية واملالية وذلك ليسهل على اللجنة استعراض تلك الطلبات؛

 أن تقوم جلنة امليزانية واملالية بإسداء املشورة جلمعية الدول األطراف قبل بت اجلمعية يف أي طلب من تقرر  -٤٤
   من نظام روما األساسي؛١١٢ من املادة ٨فاء مبقتضى الفقرة الطلبات املتعلقة باإلع

 من نظام روما ١١٢ من املادة ٨ أن تطبق القرارات املذكورة أعاله املتعلقة باإلعفاء مبقتضى الفقرة تقرر كذلك  -٤٥
عة، مبا يف ذلك أي دورة األساسي اعتبارا من الدورة اخلامسة جلمعية الدول األطراف وأنه جيوز للجمعية بالنسبة للدورة الراب

  ؛٤٢                                                                                            مستأنفة هلا، أن توافق على طلب باإلعفاء مقد م من دولة طرف مباشرة ودون املعلومات املطلوبة يف الفقرة 

 من أمانة الدول األطراف إبالغ هذه الدول، باالستناد إىل توصيات جلنة امليزانية واملالية، كل عام يف كانون ترجو  -٤٦
س يف افتتاح كل دورة، بأمساء الدول فاقدة األهلية للتصويت والدول اليت طلبت إعفاءها من حكم فقدان يناير، والرئي/الثاين

  حقوق التصويت؛

 من األمانة إبالغ الدول األطراف بصورة دورية بأمساء الدول اليت استعادت حقوقها يف التصويت ترجو كذلك  -٤٧
  على إثر تسديدها ملتأخراا؛

عية الدول األطراف اعتماد املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي الوثائق إىل اجلمعية وموافاة  من مكتب مجترجو  -٤٨
  احملكمة ا؛

 من نظام روما األساسي، ومع احترام استقـالل ١١٢من املادة ) ج(٣ من املكتب؛ عمال بالفقرة ترجو أيضا  -٤٩
 ICC-ASP/1/Res.4يـة واملاليـة مبوجب القــرار  والقضـاء والدور اخلاص الذي تنهـض به جلنـة امليزاناالدعاء

فيما يتصل مبوضوع تكثيف احلوار بني مجعية الدول األطراف واحملكمة، أن يواصل التركيز على القضايا ذات األولوية اليت 
لذي يراه  للمكتب بأن ينشئ، يف احلاالت الضرورية، مثل هذه اآلليات على النحو اتأذنيعتربها املكتب أنسب القضايا، و

                                                   
  .ICC-ASP/4/14نظر الوثيقة ا  )٨(
  ).ICC-ASP/4/Res.10ا مبوجب القرار  بالصيغة اليت عدلت  )٩(



ICC-ASP/4/32 
 

 

358 

 املكتب إىل تقدمي تقرير غري رمسي إىل مجعية الدول األطراف يتصل بكل قضية تدعومالئما ويف أي موقع يعتربه األنسب و
  ذات أولوية؛

 بقرار املكتب تعزيز وجوده يف الهاي بتعيني سفريي النمسا وجنوب أفريقيا يف الهاي ملنصيب نائيب رئيس ترحب  -٥٠
  .ىل تقصي سبل زيادة تعزيز االتصال والتنسيق بني مكوناته الفرعيةاجلمعية وتدعو املكتب إ

، ودورة ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٦ إىل ٢٤ أن تعقد جلنة امليزانية واملالية دوراا يف الهاي يف الفتـرة من تقرر  -٥١
 إضافية مدا مخسة أيام ستحدد موعدها اللجنة؛

                                                        نظام روما األساسي تعقد مجعية الدول األطراف اجتماعا يف مقر   من١١٢ من املادة ٦ بأنه وفقا للفقرة تذكر  -٥٢
  احملكمة أو مبقر األمم املتحدة؛

  : أن تعقد دوراا اخلامسة والسادسة والسابعة يف املواعيد التاليةتقرر  -٥٣

سة  يف الهاي بالنسبة لدورا اخلام٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول–نوفمرب /مثانية أيام يف تشرين الثاين  -
                   ّ                                                                   ودورة مستأنفة ال تقل  مدا عن ثالثة أيام يعقدها الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان عام 

   يف مدينة نيويورك؛٢٠٠٧
                                                    ّ  يف نيويورك بالنسبة لدورا السادسة، مبا يف ذلك ما ال يقل  ٢٠٠٧وأحد عشر يوما على األقل يف عام   -

  اخلاص املعين جبرمية العدوان؛                                     عن ثالثة أيام تكر س حصرا للفريق العامل 
 يف مدينة الهاي بالنسبة لدورا السابعة ويومان على األقل عام ٢٠٠٨مثانية أيام على األقل يف عام   -

   يف نيويورك بالنسبة لدورة مستأنفة ألجل االنتخابات؛٢٠٠٩

  .                                                      املكتب أن يعي ن مواعيد حمد دة ويبلغ كافة الدول األطراف اتطلب إىل  -٥٤
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 رفق األولامل

  ICC-ASP/1/Res.10تعديل القرار 

  : ما يليICC-ASP/1/Res.10 من املرفق بالقرار ٤يدرج يف اية الفقرة 

ألغراض التوظيف ميكن اعتبار املرشحني املمكن أن يكونوا رعايا أكثر من دولة واحدة من مواطين الدولة اليت   
  ".ميارسون فيها عادة حقوقهم املدنية والسياسية



ICC-ASP/4/32 
 

 

360 

  رفق الثاينامل
  اخلطوط التوجيهية الختيار وتعيني العاملني
  بدون مقابل يف احملكمة اجلنائية الدولية

  ١املادة 
  نطاق التطبيق

 من ٤٤ من املادة ٤تنطبق هذه اخلطوط التوجيهية على العاملني بدون مقابل الذين يتم استخدامهم وفقا للفقرة   
والذين ال يعملون مبوجب أي ") النظام األساسي: "                     وي شار إليه أدناه باسم(ية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدول

  .نظام ثابت آخر كالنظم املطبقة على املتدربني واملهنيني الزائرين

  ٢املادة 
  الشروط اليت جيوز مبوجبها قبول عاملني بدون مقابل

أن يقبل عاملني بدون مقابل إال ") احملكمة"دناه باسم              وي شار إليها أ(ال جيوز ألي جهاز يف احملكمة اجلنائية الدولية   ١-٢
                                                                                                     على أساس استثنائي للحصول على خربة غري متوفرة داخل اجلهاز، على القيام مبهام متخصصة جد ا ال تتطلب هؤالء اخلرباء 

لفترة زمنية حمدودة على النحو الذي تعينه األجهزة املختصة و") املهام املتخصصة"                      وي شار إليه أدناه باسم (على أساس دائم 
  .وحمددة

ال جيوز التماس تعيني العاملني بدون مقابل أو قبوهلم بديال عن املوظفني الذين يتعني توظيفهم يف وظائف مصرح   ٢-٢
  . ا ألداء املهام العادية واملنتظمة للمحكمة

  ٣املادة 
  الدوليةتقدمي املعلومات للدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 

  وللمنظمات احلكومية الدولية وللمنظمات غري احلكومية

عندما يكون من املتوقع، يف وقت إعداد أي ميزانية أن تظهر احتياجات يف ظل تلك امليزانية تفي بشروط املادة   ١-٣
نظام روما                                                                                    من هذه اخلطوط التوجيهية يتصل جهاز احملكمة الذي سيتم  فيه تقدمي اخلدمات بالدول األطراف يف ١-٢

واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات ") الدول األطراف: "                      وي شار إليها أدناه باسم(األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
 باالحتياجات احملددة اليت يتعني إلبالغهاعن طريق املسجل ") الكيانات األخرى: "                      وي شار إليها أدناه باسم(غري احلكومية 

ملني بدون مقابل، ويطلب من الدول األطراف والكيانات األخرى أن تذكر خالل ثالثة أشهر اسم الوفاء ا على يد عا
  .فرد أو أكثر يستطيعون تقدمي اخلربة املطلوبة

يف حالة االحتياجات غري املتوقعة الناشئة بعد املوافقة على امليزانية يطلب جهاز احملكمة الذي سيتم فيه تقدمي   ٢-٣
ألطراف والكيانات األخرى عن طريق املسجل أن تذكر اسم شخص أو أشخاص يستطيعون تقدمي اخلدمات من الدول ا

  .املساعدة املطلوبة يف غضون فترة زمنية تتمشى مع الطابع العاجل لالحتياج املطلوب

غري                                                                                       تقيم احملكمة آليات فع الة لوضع سجل للعاملني احملتملني بدون مقابل مع إيالء االعتبار الواجب حسب ت  ٣-٣
وللحصول على البيانات هلذا الغرض جيوز إرسال .  من النظام األساسي٣٦ من املادة ٨الظروف للمعايري احملددة يف الفقرة 

 اهتمامها بتقدمي عاملني يتمتعون بأنواع اخلربات اليت إلبداءاستبيان إىل مجيع الدول األطراف والكيانات األخرى يدعوها 
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                                                                            جيوز أيضا أن ي طلب من الدول األطراف والكيانات األخرى إبالغ احملكمة بأي تغيريات تطرأ و.                     ي رج ح أن حتتاجها احملكمة
  .على ردودها األولية

  ٤املادة 
  االختيار

يقوم اجلهاز الطالب يف احملكمة بتقييم املرشحني لكفالة اختيار أكثرهم قدرة على أساس معايري التعيني اليت تضعها   ١-٤
 من النظام األساسي من ناحية املؤهالت واخلربة وغري ذلك من العوامل األخرى ذات ٤٤د يف املادة احملكمة يف النطاق احملد

  . التحاق املرشحني بالعملإمكانيةالصلة مع مراعاة تاريخ 

                                                                                            عند اختيار أي مرشح ي راعي اجلهاز الطالب يف احملكمة على النحو الواجب وحسب الظروف املعايري املعروضة يف   ٢-٤
  . من النظام األساسي٣٦ من املادة ٨الفقرة 

  ٥املادة 
  املهـام

  . أعاله٢ من املادة ١ال جيوز تكليف العاملني بدون مقابل بأي مهام إال ما يتمشى مع الشروط املعروضة يف الفقرة   ١-٥

م املشاركة ال جيوز أن يشرف العاملون بدون مقابل على املوظفني الذين ميارسون مهامهم الرمسية كما ال جيوز هل  ٢-٥
ولكن جيوز يف حاالت استثنائية أن ميارس العاملون . يف أي قرارات تؤثر على مركز هؤالء املوظفني وحقوقهم واستحقاقام

  .بدون مقابل إشرافا فنيا على املوظفني الذين يدعموم مباشرة

  ٦املادة 
  مدة املهام

ويتم استعراض احتياجات جهاز احملكمة املعين . سنة واحدةجيوز قبول العاملني بدون مقابل لفترة أولية تصل حىت   ١-٦
                                                                                                        بدقة عند إعداد كل ميزانية تالية لتحديد ما إن كانت املهام ال تزال متخصصة إىل حد  يظل معه من غري املالئم أن تشكل 

  .احملكمة اخلربات الالزمة وتعني املوظفني بناء على ذلك

لوظائف يف احملكمة أو تعيينهم فيها طوال فترة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ ال جيوز للعاملني بدون مقابل التقدم   ٢-٦
  .اية خدمتهم

جيوز إاء اخلدمات اليت يقدمها العاملني بدون مقابل قبل املوعد احملدد يف االتفاق بني احملكمة والدولة الطرف أو   ٣-٦
بإخطار مكتوب من ") اجلهة املتربعة"إليهم أدناه باسم       وي شار (أي كيان آخر يقدم للمحكمة هؤالء العاملني بدون مقابل 

  .أحد الطرفني قبل املوعد بشهر واحد على األقل

  ٧املادة 
  املركز

يتمتع العاملون بدون مقابل أثناء مهامهم يف احملكمة مبرتبة اخلرباء ويتمتعون بنفس املزايا واحلصانات والتسهيالت   
يا واحلصانات للمحكمة اجلنائية الدولية، ويف اتفاق املقر بني احملكمة ومملكة هولندا ويف  من اتفاق املزا٢١املتوخاة يف املادة 

  .أي اتفاق آخر مينح مزايا وحصانات خلرباء احملكمة
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  ٨املادة 
  األجور والتأمني الصحي والتأمني على احلياة واملعاش
  التقاعدي ومزايا الضمان االجتماعي األخرى

بدفع مجيع املصروفات املتصلة خبدمات العاملني بدون مقابل، مبا يف ذلك املرتبات والبدالت تقوم اجلهة املتربعة   ١-٨
وطوال فترة . واملزايا املستحقة لألشخاص املعنيني وتكاليف السفر من وإىل أماكن العمل األساسية للعاملني بدون مقابل

ٍ                  بدون مقابل بتأمني صح ي كاف  وتأمني على احلياة اخلدمة مبوجب االتفاق تدخل اجلهة املتربعة أيضا تغطية العاملني                         
  .وكذلك تأمني ضد املرض أو العجز أو الوفاة نتيجة العمل يف احملكمة

تدفع احملكمة املصاريف اليت يتكبدها العاملون بدون مقابل عند القيام بسفر رمسي تنفيذا ملهامهم، وذلك على نفس   ٢-٨
  .كمة، مبا يف ذلك دفع بدالت املعيشة اليومية أو بدالت البعثة حسب االنطباقأساس التكاليف اليت يتكبدها موظفو احمل

وحتسب . تكون اجلهة املتربعة مسؤولة ألن تسدد للمحكمة تكاليف دعم الربنامج املتصلة بالعاملني بدون مقابل  ٣-٨
 والربجميات واالتصاالت وخدمات األمن تكاليف دعم الربنامج كمتوسط تكاليف صيانة املباين واملرافق واللوازم وصيانة املعدات

. ٤ف/٣-٪ من متوسط تكلفة موظف برتبة ف١٣                                              ويصل املتوس ط السنوي لتكلفة هذه اخلدمات إىل قرابة . واخلدمات اإلدارية
وجيوز للمسجل أو للمدعي العام، حسب االقتضاء، أن يقرر استثناءات من هذا احلكم إذا مل تكن أنشطة العاملني بدون مقابل 

  .ستدعي تكاليف دعم كاملة أو إذا كانت اجلهة املتربعة غري قادرة على تسديد هذه التكاليف بسب الضغوط املاليةت

  ٩املادة 
  اإلجازة السنوية

جيوز للعاملني بدون مقابل احلصول على إجازة سنوية وفقا لشروط خدمتهم لدى اجلهة املتربعة ولكن ال جيوز   ١-٩
وبناء على ذلك جيوز منح العاملني بدون مقابل إجازة تصل إىل يومني ونصف كحد . وظفنيجتاوز استحقاقات إجازات امل

  .أقصى عن كل شهر كامل من اخلدمة املتصلة

  .يعتمد رئيس القسم أو الشعبة يف احملكمة، حسب االقتضاء، خطط اإلجازة مسبقا  ٢-٩

  ١٠املادة 
  أداء املهام

أو أي شخص يعمل نيابة عنه / سلطة املسؤول املعين يف احملكمة ويؤدي العاملون بدون مقابل مهامهم حتت  ١-١٠
وعليهم احترام كل ما ينطبق من القواعد واألنظمة والتعليمات واإلجراءات . وباالمتثال الكامل للتعليمات الصادرة عنه

  .واإلصدارات اإلدارية للمحكمة

  .وفقا ملبادئ نظام تقييم األداء يف احملكمةيتم تقييم أداء املهام املوزعة على العاملني بدون مقابل   ٢-١٠

  ١١املادة 
  معايري السلوك

حيافظ العاملون بدون مقابل على أعلى درجات السرية يف أداء واجبام وفقا للنظامني األساسي واإلداري   ١-١١
إضافية باحترام السرية وجيوز مطالبة العاملني بدون أجر توقيع تعهدات . للموظفني وأي إصدارات إدارية أخرى من احملكمة

  .عند بدء العمل
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حيترم العاملون بدون مقابل حيادية واستقالل احملكمة واجلهاز املستقبل وحيظر عليهم التماس أو قبول تعليمات   ٢-١١
وميتنعون عن أي سلوك . تتعلق باخلدمات اليت يقومون ا مبوجب االتفاق من أي حكومة أو سلطة خارجة عن احملكمة

رة سلبية على احملكمة أو اجلهاز املستقبل وال جيوز هلم االخنراط يف أي نشاط يتناىف مع أهداف وغايات ينعكس بصو
  .احملكمة

وال جيوز هلم، بدون . يتحلى العاملون بدون مقابل بأعلى درجات التحفظ يف مجيع املسائل املتصلة مبهامهم  ٣-١١
 أو أي مؤسسة أو شخص أو حكومة أو أي سلطة اإلعالميغ وسائط تصريح خبالف ذلك من املسؤول املعين يف احملكمة، تبل

وال جيوز . خارجية بأي معلومات مل تنشر علنا ووصلت إىل علمهم بسبب انضمامهم إىل أعمال احملكمة أو اجلهاز املستقبل
 جيوز مطلقا هلم استعمال أي معلومات من هذا القبيل دون تصريح مكتوب من رئيس اجلهاز املستقبل يف احملكمة، وال

  .وتستمر هذه االلتزامات منطبقة بعد اية خدمتهم يف احملكمة. استعمال هذه املعلومات لتحقيق مكسب شخصي

  ١٢املادة 
  املساءلة

  .قد يؤدي سوء األداء أو عدم االمتثال ملعايري السلوك املذكورة أعاله إىل إاء اخلدمة فورا مببادرة من احملكمة  ١-١٢

ِ                                                خطري للواجبات يعتربه رئيس اجلهاز املستقبل  يف احملكمة مربرا إلاء اخلدمة قبل اية مهلة اإلخطار أي انتهاك  ٢-١٢                                      
وجيوز للمحكمة أن تقرر . بإاء اخلدمة يتم تبليغه فورا إىل اجلهة املتربعة للحصول على املوافقة على إاء اخلدمة فورا

  .لشخص املعين إذا استدعت الظروف ذلكتضييق أو منع الوصول إىل أماكن احملكمة أمام ا

تسدد اجلهة املتربعة للمحكمة ما يتسبب فيه العاملون بدون مقابل الذين وفرم اجلهة من خسارة مالية أو عطب   ٣-١٢
قد حدث خارج نطاق أداء خدمات ) أ(معدات أو ممتلكات متلكها احملكمة املتربعة وكانت هذه اخلسارة أو هذا العطب 

نشأ أو جنم عن انتهاك أو جتاهل طائش من ) ج(نشأ أو جنم عن إمهال جسيم أو سوء سلوك متعمد؛ أو ) ب(للمحكمة؛ 
  .جانب العامل بدون مقابل للقواعد والسياسات املطبقة

  ١٣املادة 
  مطالبات األطراف األخرى

طب ملمتلكاا أو تكون احملكمة مسؤولة عن التعامل مع مطالبات األطراف األخرى يف حالة حدوث خسارة أو ع  
 أفعال من جانب العاملني بدون مقابل أثناء أداء خدمام إغفاليف حالة الوفاة أو اإلصابة الشخصية نتيجة ارتكاب أو 

ولكن إذا حدثت اخلسارة أو العطب أو الوفاة أو اإلصابة نتيجة إمهال جسيم . للمحكمة مبوجب االتفاق مع اجلهة املتربعة
جانب العاملني بدون مقابل القادمني من اجلهة املتربعة تكون اجلهة املتربعة هي املسؤولة أمام                    وسوء سلوك متعم د من 

  .احملكمة عن أي مبالغ تدفعها احملكمة ألصحاب املطالبات ومجيع التكاليف اليت ستتكبدها احملكمة لتسوية هذه املطالبات

  ١٤املادة 
  االتفاق مع احملكمة

ق رمسي بني احملكمة واجلهة املتربعة على التزامات كل من احملكمة واجلهة املتربعة يتم النص بوضوح يف اتفا  ١-١٤
ويعمل األشخاص الذين سيخدمون بوصفهم عاملني بدون مقابل مبوجب الشروط املتفق عليها بني . والعاملني بدون مقابل

وميتثل االتفاق هلذه . اشرة للعاملني بدون مقابلاحملكمة واجلهة املتربعة، مبا يف ذلك قيام اجلهة املتربعة بدفع كل األجور مب
  .اخلطوط التوجيهية
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                                                    ّ                                            ينص كال االتفاق مع اجلهة املتربعة والتعهد الفردي الذي يوق عه العامل بدون مقابل نصا واضحا على الواجبات   ٢-١٤
  . بكالوااللتزامات اجلوهرية اليت تتوقع احملكمة من كل فرد يلتحق ا كعامل بدون مقابل احترامها

  ١٥املادة 
  تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية

ويكفل قسم . يضطلع كل جهاز يف احملكمة باملسؤولية عن التطبيق الصحيح ألحكام هذه اخلطوط التوجيهية  ١-١٥
  .املوارد البشرية يف احملكمة االمتثال بكل األحكام والشروط واملقتضيات الواردة يف هذه اخلطوط التوجيهية

هاز يف احملكمة إىل قسم املوارد البشرية، بناء على الطلب، املعلومات املطلوبة إلعداد تقارير سنوية عن يقدم كل ج  ٢-١٥
  .العاملني بدون مقابل لتقدميها إىل مجعية الدول األطراف

  ١٦املادة 
  األحكام اخلتامية

  .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣تدخل هذه األحكام التنفيذية حيز التنفيذ يف   
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 ICC-ASP/4/Res..5 القرار

   بتوافق اآلراء٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣املعتمد يف اجللسة العامة الرابعة املعقودة يف 

ICC-ASP/4/Res.5  
  إجراءات شغل الشواغر يف جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا

  إن مجعية الدول األطراف،  

 بشأن إنشاء صندوق لفائدة ضحايا اجلرائم ٢٠٠٢تمرب سب/ أيلول٩ املؤرخ ICC-ASP/1/Res.6بقرارها       ّ  إذ تذك ر   
  اليت تندرج يف اختصاص احملكمة ولفائدة أسر تلك الضحايا،

  يف ضمان العضوية الكاملة يف جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا،ورغبة منها   

  : من املرفق بإضافة ما يلي إىل اية هذه الفقرة٣تعديل الفقرة تقرر   

وجود شاغر، جيب أن جتري انتخابات وفقا لإلجراءات املتعلقة بترشيح وانتخاب أعضاء جملس إدارة الصندوق يف حالة "
  :                                                                         وجيب أن ت طبق اإلجراءات مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، رهنا باألحكام التالية. االستئماين للضحايا

                                  رشيحات تكون أقصر من الفترة املخص صة                                                 جيوز ملكتب مجعية الدول األطراف أن حيد د فترة لتعيني الت  )أ(
  .لالنتخابات األخرى

  .جيوز ملكتب مجعية الدول األطراف أن ينتخب العضو املعين  )ب(

  ."                                                                                       ينبغي أن يؤدي العضو املنتخب لشغل شاغر مهامه طيلة ما يتبقى من مد ة سلفه وجيوز إعادة انتخابه  )ج(
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 ICC-ASP/4/Res.6القرار 

   بتوافق اآلراء٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣مة الرابعة املعقودة يف املعتمد يف اجللسة العا

ICC-ASP/4/Res.6  
  إجراءات شغل الشواغر يف جلنة امليزانية واملالية

  إن مجعية الدول األطراف،  

 بشأن إنشاء امليزانية واملالية، وكذلك ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ املؤرخ ICC-ASP/1/Res.4بقرارها       ّ  إذ تذك ر   
  ،٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢ املؤرخ ICC-ASP/2/Res.5       ُ                  الذي أ دخل مبقتضى القرار التعديل

  يف ضمان العضوية الكاملة يف جلنة امليزانية واملالية،ورغبة منها   

، بإضافة ما يلي إىل ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ املؤرخ ICC-ASP/1/Res.4 من املرفق بقرارها ٢تعديل الفقرة تقرر   
  :اية هذه الفقرة

.  حالة وجود شاغر، جيب أن جتري انتخابات وفقا لإلجراءات املتعلقة بترشيح وانتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملاليةيف"
  :                                                                         وجيب أن ت طبق اإلجراءات مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، رهنا باألحكام التالية

                           تكون أقصر من الفترة املخص صة                                                        جيوز ملكتب مجعية الدول األطراف أن حيد د فترة لتعيني الترشيحات   )أ(
  .لالنتخابات األخرى

  .جيوز ملكتب مجعية الدول األطراف أن ينتخب العضو املعين  )ب(

  ."                                                                                       ينبغي أن يؤدي العضو املنتخب لشغل شاغر مهامه طيلة ما يتبقى من مد ة سلفه وجيوز إعادة انتخابه  )ج(



ICC-ASP/4/32 
 

367 

 ICC-ASP/4/Res.7القرار 

   بتوافق اآلراء٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣بعة املعقودة يف املعتمد يف اجللسة العامة الرا

ICC-ASP/4/Res.7  
                                                               تعديل يتعلق مبد ة والية أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا

  إن مجعية الدول األطراف،  

ة استئماين لفائد  بشأن إنشاء صندوق٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٩ املؤرخ ICC-ASP/1/Res.6بقرارها إذ تذكر   
  ضحايا اجلرائم اليت تندرج يف اختصاص احملكمة ولفائدة أسر تلك الضحايا،

أعضاء جملس  ستنقضي مدة والية أنه، استنادا إىل االنتخابات اليت أجريت يف الدورة الثانية للجمعية،وإذ تالحظ   
يل التئام الدورة اخلامسة ، أي مبا يقارب الشهرين قب٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١١إدارة الصندوق االستئماين للضحايا يف 

  للجمعية،

 يف أن تضمن ما يلزم من استمرارية يف عمل جملس اإلدارة،ورغبة منها   

  : من املرفق بإضافة ما يلي إىل اية هذه الفقرة٢ تعديل الفقرة     تقر ر  

اء الس، إذا كانت مدة والية أعضاء الس ستنقضي قبيل تاريخ الدورة حني تشرع اجلمعية يف انتخاب أعض"
  "٠                                                     وجب أن يستمر  األعضاء يف شغل مناصبهم لغاية تاريخ االنتخاب
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 ICC-ASP/4/Res.8القرار 

   بتوافق اآلراء٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣املعتمد يف اجللسة العامة الرابعة املعقودة يف 

ICC-ASP/4/Res.8  
، وجدول األنصبة لتوزيع نفقات احملكمة ٢٠٠٦ ، وصندوق رأس املال العامل لعام٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لعام 

 ٢٠٠٦اجلنائية الدولية، ومتويل االعتمادات لعام 

  إن مجعية الدول األطراف،  

 للمحكمة اجلنائية الدولية واالستنتاجات والتوصيات ذات ٢٠٠٦يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام وقد نظرت 
 ،)١(املالية عن أعمال دورا اخلامسة الصلة الواردة يف تقرير جلنة امليزانية و

 ٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لعام   -ألف

  : يورو ألبواب االعتمادات التالية٨٠ ٤١٧ ٢٠٠على االعتمادات البالغ جمموعها توافق   -١

  يورو  باب االعتماد
  ٧ ٧٥١ ٢٠٠  اهليئة القضائية -   الربنامج الرئيسي األول 

  ٢٠ ٨٧٦ ٣٠٠  ب املدعي العام مكت-   الربنامج الرئيسي الثاين
  ٤٦ ٦٠٨ ٣٠٠   قلم احملكمة-   الربنامج الرئيسي الثالث
  ٤ ٠٧٥ ٦٠٠  أمانة مجعية الدول األطراف -   الربنامج الرئيسي الرابع 

  ١ ١٠٥ ٨٠٠   االستثمار يف مباين احملكمة-   الربنامج الرئيسي اخلامس
  ٨٠ ٤١٧ ٢٠٠    اموع

  :فني التالية لكل باب من أبواب االعتمادات أعالهعلى جداول املوظتوافق أيضا   -٢ 

اهليئة   
  القضائية

مكتب 
  املدعي العام

أمانة مجعية الدول   قلم احملكمة
  األطراف

االستثمار يف 
  مباين احملكمة

  اموع
  

  ١        ١    وكيل أمني عام
  ٣      ١  ٢    أمني عام مساعد

              ٢-مد
  ٨    ١  ٥  ٢    ١-مد
  ٢٨      ١٤  ١١  ٣  ٥-ف
  ٥٤    ٢  ٢٧  ٢٣  ٢  ٤-ف
  ١٠١      ٦٠  ٣٨  ٣  ٣-ف
  ٩٨      ٣٨  ٤١  ١٩  ٢-ف
  ١٩      ٥  ١٣  ١  ١-ف

  ٣١٢    ٣  ١٥٠  ١٣١  ٢٨  اموع الفرعي
  ٢٧    ٣  ٢٢  ١  ١  )الرتبة الرئيسية(اخلدمات العامة
  ٢٨٥    ١  ٢٠٨  ٦١  ١٥  )رتب أخرى(اخلدمات العامة 
  ٣١٢    ٤  ٢٣٠  ٦٢  ١٦  اموع الفرعي

  ٦٢٤    ٧  ٣٨٠  ١٩٣  ٤٤  اموع
                                                   

  .من هذا التقرير) ب (٦ -  باء - نظر اجلزء الثاين ا  )١(
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   ٢٠٠٦صندوق رأس املال العامل لعام   -باء

  إن مجعية الدول األطراف،  

للمسجل بتقدمي سلف وتأذن  ٢٠٠٦لصندوق رأس املال العامل يف عام   يورو٦ ٧٠١ ٤٠٠ختصيص مبلغ تقرر 
  .من الصندوق وفقا لألحكام ذات الصلة يف النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة

  قات احملكمة اجلنائية الدوليةجدول األنصبة لتوزيع نف  -جيم

  إن مجعية الدول األطراف،  

، جدول أنصبة األمم املتحدة الذي سيتم تطبيقه ٢٠٠٦ أن تعتمد احملكمة اجلنائية الدولية، فيما يتعلق بعام تقرر 
األطراف يف نظام  مع إجراء التسويات الالزمة ملراعاة االختالف يف العضوية بني األمم املتحدة ومجعية الدول ٢٠٠٦يف عام 

  .روما األساسي، عمال باملبادئ اليت يعتمد عليها جدول األمم املتحدة

   ٢٠٠٦متويل االعتمادات لعام   - دال

  إن مجعية الدول األطراف،  

 يورو، ورصيد ٨٠ ٤١٧ ٢٠٠، أن يتم متويل اعتمادات امليزانية البالغ قدرها ٢٠٠٦فيما يتعلق بعام تقرر 
 من اجلزء ألف ١ يورو، اللذين وافقت عليهما اجلمعية مبوجب الفقرة ٦ ٧٠١ ٤٠٠ البالغ قدره صندوق رأس املال العامل

  .  من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة٦-٦ و ٢-٥ و ١-٥واجلزء باء على التوايل من هذا القرار، وفقا للقواعد 
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 ICC-ASP/4/Res.9القرار 

   بتوافق اآلراء٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣عقودة يف املعتمد يف اجللسة العامة الرابعة امل

ICC-ASP/4/Res.9  
  نظام املعاشات التقاعدية للقضاة

  إن مجعية الدول األطراف،  

  نظام املعاشات التقاعدية للقضاة؛اآلثار الطويلة األجل يف امليزانية املترتبة على إذ تضع يف اعتبارها   

ائية الدولية واملالحظات والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن جلنة امليزانية يف تقرير احملكمة اجلنوقد نظرت بدقة   
  ؛)١(واملالية والواردة  يف تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا اخلامسة

                                                                     أن يتم  حساب نظام املعاشات التقاعدية للقضاة ومتويله على أساس تراكمي؛تقرر  -١

 / كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٣                                                     ف التقديرية للمبلغ التراكمي بالنسبة للفترة املمتد ة من                 أن متو ل التكاليتقرر كذلك  -٢
  ؛٢٠٠٥ ماليني يورو باستخدام الوفورات املؤقتة مليزانية عام ٨ مببلغ يصل إىل ٢٠٠٦ديسمرب 

 الربنامج الرئيسي  ماليني يورو من٤ على نقل ما يبلغ قدره ٨-٤، على هذا النحو، متشيا مع القاعدة املالية توافق  -٣
 ماليني يورو من الربنامج ٤ اهليئة القضائية، ومبلغ يصل إىل – إىل الربنامج الرئيسي األول - مكتب املدعي العام -الثاين 

   اهليئة القضائية؛– إىل الربنامج الرئيسي األول – قلم احملكمة –الرئيسي الثالث 

بل طرف خارجي وترجو من احملكمة تقدمي تقرير إىل جلنة امليزانية                                      أن ي دار نظام املعاشات التقاعدية من قتقرر   -٤
واملالية عن اخليار األجنع من حيث فعالية التكاليف إلدارة نظام املعاشات التقاعدية، مبا يف ذلك خيار الصندوق املشترك 

  للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة؛

 الساري على القضاة العاملني حاليا على القضاة الذين سينتخبون يف عام مؤقتا نظام املعاشات التقاعدية     ي طبقأن   -٥
  ؛٢٠٠٦

 أن حتيل إىل جلنة امليزانية واملالية مسألة األحكام املتعلقة باملعاشات التقاعدية املطبقة على القضاة لكي تنظر     تقر ر  -٦
 الواردة يف التقرير عن أعمال ٩٨ن تضع يف اعتبارها الفقرة                                    ّ   وينبغي للجنة امليزانية واملالية، من مث ، أ.                       فيها وتقد م تقريرا عنها

 ونظم املعاشات التقاعدية املطبقة على القضاة يف احملاكم الدولية األخرى، بغية تزويد اجلمعية بأدوات )٢(دورا اخلامسة
  القضاة؛                                                                                 تسمح هلا باختاذ قرار مبين  على العلم بشأن أحكام املعاشات التقاعدية الواجب تطبيقها على 

                                                                                                       تطلب إىل جلنة امليزانية واملالية أن تنعم النظر يف مسألة ما إذا كان ينبغي أن ت ؤخذ يف احلسبان املعاشات التقاعدية   -٧
                   ّ                                                                                  احلالية اليت ت دفع لكل  قاض من القضاة الذين عملوا باحملاكم واملنظمات الدولية األخرى يف حتديد املعاشات الواجب أن 

 – تقوم يف الوقت نفسه ببحث ممارسات تلك احملاكم واملنظمات نفسها فيما يتصل ذه املسألة  وأن–             تسد دها احملكمة 
  .                                                                                      وأن تقدم تقريرا عم ا ختلص إليه من نتائج إىل الدول األطراف يف وقت سابق للدورة اخلامسة للجمعية

                                                   
)١(  h٦ – باء –ء الثاين أنظر اجلز) من هذا التقرير) ب.  
  املرجع نفسه  )٢(
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 ICC-ASP/4/Res.10القرار 

   بتوافق اآلراء٢٠٠٥ديسمرب /ن األول كانو٣املعتمد يف اجللسة العامة الرابعة املعقودة يف 

ICC-ASP/4/Res.10  
  تعديل النظام املايل والقواعد املالية

  إن مجعية الدول األطراف،  

، الذي ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠ املؤرخ يف ICC-ASP/3/Res.4 من اجلزء باء من القرار ٥إىل الفقرة إذ تشري 
دم، من خالل جلنة امليزانية واملالية، تقريرا عن التعديالت الالزمة يف طلبت فيه مجعية الدول األطراف إىل احملكمة أن تق

  النظام املايل والقواعد املالية نتيجة إلنشاء الصندوق االستئماين؛

  ؛)١ (يف تقرير جلنة امليزانية واملاليةوقد نظرت   

  :على إدخال التعديالت التالية على النظام املايل والقواعد املاليةتوافق   

  ٥-٥ل القاعدة تعدي  

  :العبارة التالية" صندوق رأس املال العامل"تضاف بعد عبارة   

 متويل الصندوق من االشتراكات ٦-٦أو صندوق الطوارئ إذا قررت مجعية الدول األطراف وفقا للقاعدة " 
  ..."املقدرة 

  )ب (٥-٥تعديل القاعدة   

  :ةالعبارة التالي" صندوق رأس املال العامل"تضاف بعد عبارة   

  "أو صندوق الطوارئ"  

  ٧-٥تعديل القاعدة   

  :يف احلالتني  العبارة التالية" صندوق رأس املال العامل"تضاف بعد عبارة   

 ".وحسب االقتضاء إىل صندوق الطوارئ"  

                                                   
  . من هذا التقرير) ب (٦ – باء –أنظر اجلزء الثاين  )١(
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 ICC-ASP/4/Res.11القرار 

  اء بتوافق اآلر٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣املعتمد يف اجللسة العامة الرابعة املعقودة يف 

ICC-ASP/4/Res.11  
 ٢٠٠٥نقل االعتمادات من الربنامج الرئيسي الثالث إىل الربنامج الرئيسي اخلامس يف إطار امليزانية الربناجمية لعام 

  إن مجعية الدول األطراف،  

 لتغطية التكاليف املتعلقة ببناء قاعة ٢٠٠٥ يورو يف عام ٨٠٠ ٠٠٠بأن احملكمة يف حاجة إىل وقد أحاطت علما 
   االستثمار يف مباين احملكمة قد استنفدت متاما،-نية للمحاكمات وبأن اعتمادات الربنامج الرئيسي اخلامس ثا

 يورو من الربنامج الرئيسي الثالث ٨٠٠ ٠٠٠اقتراح احملكمة بنقل املبلغ املطلوب والذي يبلغ قدره  يفوقد نظرت 
  يف مباين احملكمة، االستثمار - قلم احملكمة إىل الربنامج الرئيسي اخلامس -

   من النظام املايل، موافقة مجعية الدول األطراف على هذا النقل،٨-٤ وفقا للقاعدة ،أنه يلزموإذ تضع يف اعتبارها 

  ،)١( من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا اخلامسة ٧٩ يف الفقرة ردةاالويف التوصية وقد نظرت 

 قلم احملكمة إىل الربنامج الرئيسي –يورو من اعتمادات الربنامج الرئيس الثالث  ٨٠٠ ٠٠٠ على نقل مبلغ توافق 
  .٢٠٠٥ االستثمار يف مباين احملكمة يف عام -اخلامس 

                                                   
  .من هذا التقرير) ب (٦ -  باء - نظر اجلزء الثاين ا  )١(
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  املرفق األول
  *تقرير جلنة وثائق التفويض

  )األردن(صاحب السمو امللكي األمري زيد رعد زيد احلسني  : الرئيس  

 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، يف جلستها العامة األوىل املعقودة قامت مجعية الدول األطراف يف  -١
 من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف، بتعيني جلنة وثائق ٢٥، ، وفقا للمادة ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٨يف 

إيرلندا، باراغواي، بنن، سلوفينيا، صربيا واجلبل األردن، أوغندا، : تفويض لدورا الرابعة تتألف من الدول األطراف التالية
 . األسود، فرنسا، هندوراس

  .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢وعقدت جلنة وثائق التفويض جلسة واحدة يف 

 ٢، كان معروضا على اللجنة مذكرة من األمانة مؤرخة ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢ويف اجللسة املعقودة يف   -٢
 تتعلق بوثائق تفويض ممثلي الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ٢٠٠٥ ديسمرب/كانون األول

  .املعلومات الواردة يف املذكرةقام رئيس اللجنة بتحديث و. يف الدورة الرابعة جلمعية الدول األطراف

يض الرمسية للممثلني يف الدورة الرابعة  من املذكرة والبيان املتصل ا، وردت وثائق التفو١وكما ورد يف الفقرة   -٣
 من النظام الداخلي، حىت وقت اجتماع جلنة وثائق التفويض، ٢٤جلمعية لدول األطراف، بالشكل املنصوص عليه يف املادة 

  :من الدول األطراف الستني التالية

، إيطاليا، الربازيل، الربتغال، داأيسلنإسبانيا، إستونيا، اكوادور، ألبانيا، أملانيا، أندورا، أوروغواي، إيرلندا، 
بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنن، بوركينا فاسو، بولندا، بوليفيا،  ترينيداد وتوباغو، مجهورية كوريا، مجهورية الكونغو 
الدميقراطية، جنوب إفريقيا، جيبويت، الدامنرك، دومينيكا، رومانيا، ساموا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، 

اجلبل األسود، غامبيا، غانا، غينيا، فرنسا، فرتويال، فنلندا، قربص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، صربيا و
 العظمى الربيطانيكولومبيا، كينيا، التفيا، خلتنشتاين، لكسمربغ، ليتوانيا، ليسوتو، مالطة، مايل، اململكة املتحدة 

  . هنغاريا، هولندا، اليونانوايرلندا الشمالية، منغوليا، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، 

أبلغت األمانة باملعلومات املتعلقة بتعيني ممثلي الدول األطراف يف الدورة ُ  من املذكرة، ٢وكما ورد يف الفقرة   -٤
الرابعة جلمعية الدول األطراف، حىت وقت اجتماع جلنة وثائق التفويض، عن طريق الربق أو الفاكس من رئيس الدولة أو 

  :ر اخلارجية للدول األطراف االثنتني والعشرين التاليةاحلكومة أو وزي

 الوسطى، أفريقيااألرجنتني، األردن، استراليا، أفغانستان، أوغندا، البوسنة واهلرسك، بوروندي، بريو، مجهورية 
 مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا، زامبيا، السنغال،

  .سرياليون، فيجي، كمبوديا، الكونغو، ناميبيا، النيجر، نيجريا، هندوراس

وأوصى الرئيس بأن تقبل اللجنة وثائق تفويض ممثلي مجيع الدول األطراف املشار إليهم يف مذكرة األمانة، على   -٥
 من هذا التقرير يف أقرب وقت ٤فقرة أن يتم إبالغ األمانة بوثائق التفويض الرمسية ملمثلي الدول األطراف املشار إليهم يف ال

  .ممكن
  ــــــــــــــ

  .ICC-ASP/4/31         ً               صدر سابقا  بوصفه الوثيقة   *  
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  :وبناء على اقتراح من الرئيس، اعتمدت اللجنة مشروع القرار التايل  -٦

  ،إن جلنة وثائق التفويض"  

ألطراف يف نظام روما وثائق تفويض املمثلني إىل الدورة الرابعة جلمعية الدول اوقد نظرت يف "  
   من هذا التقرير؛٤ و٣األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املشار إليهم  يف الفقرتني 

  ." وثائق تفويض ممثلي الدول األطراف املعنيةتقبل  

  .                                                 واعت مد مشروع القرار الذي اقترحه الرئيس بدون تصويت  -٧

) .  أدناه١٠انظر الفقرة (طراف باعتماد مشروع قرار واقترح الرئيس عندئذ بأن توصي اللجنة مجعية الدول األ  -٨
  .                         واعت مد االقتراح بدون تصويت

 .                                                    ويف ضوء ما سلف، ي قد م هذا التقرير إىل مجعية الدول األطراف  -٩

  توصية جلنة وثائق التفويض

دولية باعتماد توصي جلنة وثائق التفويض مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية ال  -١٠
  :مشروع القرار التايل

وثائق تفويض املمثلني إىل الدورة الرابعة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة جلنائية "
  الدولية

  ، إن مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  

  وصية الواردة به،تقرير جلنة وثائق التفويض والتوقد نظرت يف   

  ." على تقرير جلنة وثائق التفويضتوافق  
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  املرفق الثاين

  الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان

   ألف-املرفق الثاين 

  تقرير االجتماع غري الرمسي الذي عقده بني الدورتني الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان،
   التابع ملدرسة وودرو ويلسون، جبامعة برينستون بوالية نيوجرزي،يف معهد ليختنشتاين لتقرير املصري

  *٢٠٠٥يونيو / حزيران١٥ إىل ١٣يف الواليات املتحدة، يف الفترة من 

 احملتويات
 الصفحة الفقرات 

  ٣٧٧ ٣-١  ...........................................................مقدمة  -أوال

  ٣٧٧ ٥١-٤  ..........................................السجل املوجز للجلسات  -ثانيا 
  ٣٧٧ ٤  ج إىل مزيد من املناقشةاملسائل املتعلقة جبرمية العدوان اليت حتتا  -ألف

  املسائل اليت نوقشت يف االجتماع الذي عقد بني الدورتني  -باء
  ٣٧٧ ٥١-٥  ............ واليت حتتاج إىل مزيد من البحث٢٠٠٤يف عام   

  "اختيار عدم قبول"إمكانية أن متارس الدولة   -١
  ٣٧٧ ١٧-٥ ...................................اختصاص احملكمة   

   روما من نظام٢٥ من املادة ٣اإلبقاء على الفقرة   -٢
  ٣٧٩ ٤٣-١٨ ...................األساسي أو استبعادها أو تعديلها  
  ٣٧٩ ٣٢-١٩  .............اشتراك الفرد يف العمل اإلجرامي  )أ(  
  ٣٨١ ٤٣-٣٣ ............الشروع يف ارتكاب جرمية العدوان  )ب(  

   من نظام روما األساسي أو٣٣اإلبقاء على املادة   -٣
  ٣٨٢ ٤٦-٤٤ .................................استبعادها أو تعديلها  

  ام روما األساسي أو من نظ٢٨اإلبقاء على املادة   -٤
  ٣٨٣ ٥٠-٤٧  ........................استبعادها أو تعديلها    

   من نظام روما األساسي أو٣٠اإلبقاء على املادة   -٥
  ٣٨٣ ٥١  ........................استبعادها أو تعديلها    

  املناقشات األولية بشأن مسائل أخرى متعلقة بنظام روما  -جيم
  ٣٨٣ ٥٥-٥٢  ................................................األساسي  

  ٣٨٣ ٥٣-٥٢ ....................... التحقيق واملقاضاة– ٥الباب   -١
  ٣٨٤ ٥٥-٥٤  .....القومي ملواد اليت حتكم املعلومات املتعلقة باألمنا  -٢

_________________  
وال تتضمن هذه النسخة قائمة املشاركني بل ترد هذه . ICC-ASP/4/SWGCA/INF.1صدر سابقا يف الوثيقة *     

  .ICC-ASP/4/SWGCA/INF.1القائمة يف املرفق الثالث من الوثيقة 
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  ٣٨٤ ٨٦-٥٦  ......................رسة االختصاصالتعريف وشروط مما  -دال
  ٣٨٥ ٦٢-٦٠ ................حقوق املتهم يف مرحلة الفصل املسبق  -١
  الفصل املسبق فيما إذا كان ما وقع هو عمل من  -٢

  العدوان قبل ممارسة احملكمة الختصاصها أعمال  
  ٣٨٥ ٧٤-٦٣ ......................للقيام ذا الفصل املناسبة واهليئة  

  ٣٨٧ ٧٥ ..................مقيد عام أم: تعريف جرمية العدوان  -٣
  الصياغة اجلديدة املقترحة للعبارة االستهاللية لورقة  -٤

  ٣٨٧ ٨٦-٧٦  .............................................املنسق  
  ٣٨٨ ٩٢-٨٧  .............................................  األعمال املقبلة-هاء

  ختصيص الوقت الالزم يف الدورات العادية جلمعية  -١
  ٣٨٨ ٨٧  ....................................الدول األطراف  

  مكان دورات الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية  -٢
  ٣٨٩ ٨٨  ...........................................العدوان  

  ٣٨٩ ٨٩  ................... الدورتني املقبلةاجتماعات ما بني  -٣
  ٣٨٩ ٩٠ .....................................خارطة الطريق  -٤
  ٣٨٩ ٩٢-٩١ ..................... املتابعة والتحضري لألعمال املقبلة  -٥

      .........................................................التذييالن
  الصياغة اجلديدة املقترحة للعبارة االستهاللية  -األول
  ٣٩٠    ..................................لورقة املنسق    

 ٣٩١    ......................جدول األعمال املشروح  -الثاين
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  مقدمة  -   ًأوال 
اخلاص املعين جبرمية العدوان اجتماعا بني الدورتني يف معهد ليختنشتاين لتقرير املصري عقد الفريق العامل   -١

 ١٥ إىل ١٣التابع ملدرسة وودرو ويلسون جبامعة برينستون بوالية نيوجريزي بالواليات املتحدة يف الفترة من 
وكذلك إىل ممثلي اتمع   ُ                                                وأ رسلت الدعوة للمشاركة يف هذا االجتماع إىل مجيع الدول . ٢٠٠٥يونيو /حزيران

ويرد جدول أعمال االجتماع يف املرفق . هذا االجتماع) ليختنشتاين(ورأس السفري كريستيان ويناويسري . املدين
  .الثاين ذه الوثيقة، وترد قائمة املشاركني يف املرفق الثالث

نلندا وخلتنشتاين وهولندا وأعرب املشاركون يف االجتماع غري الرمسي عن تقديرهم حلكومات أملانيا وف  -٢
وسويسرا للدعم املايل الذي قدمته لالجتماع كما أعربوا عن تقديرهم ملعهد خلتنشتاين لتقرير املصري التابع جلامعة 

  .برينستون الستضافته هذا اللقاء

جات وال متثل هذه الوثيقة بالضرورة آراء احلكومات اليت ميثلها املشاركون ولكنها تعكس فقط االستنتا  -٣
وسيلزم بالطبع تقييم هذه املسائل مرة أخرى يف ضوء . واآلراء املتعلقة باملسائل املختلفة املتصلة جبرمية العدوان

ومن املأمول فيه أن تؤدي املواد املدرجة يف هذه . األعمال املقبلة اليت سيتم االضطالع ا بشأن جرمية العدوان
  .اص املعين جبرمية العدوانالوثيقة إىل تيسري أعمال الفريق العامل اخل

  السجل املوجز للجلسات   -ثانيا
 املسائل املتعلقة جبرمية العدوان اليت حتتاج إىل مزيد من املناقشة  -ألف

قررت اللجنة، فيما يتعلق بقائمة للمسائل اليت يتعني معاجلتها عند تقدمي مقترحات لوضع حكم بشأن   -٤
 من نظام روما األساسي، عمال بالقرار واو الصادر من مؤمتر األمم ٥  من املادة٢جرمية العدوان وفقا للفقرة 

املتحدة الدبلوماسي للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية، أنه ليس مثة حاجة إىل إضافة مسائل جديدة إىل 
 .)١( ٢٠٠٤املسائل املدرجة بالقائمة الواردة يف تقرير االجتماع الذي عقد بني الدورتني يف عام 

 واليت حتتاج إىل مزيد من ٢٠٠٤املسائل اليت نوقشت يف االجتماع الذي عقد بني الدورتني يف عام   -باء
  البحث

  اختصاص احملكمة" اختيار عدم قبول"إمكانية أن متارس الدولة   -١

  أشري إىل أن األحكام الواردة يف نظام روما األساسي بشأن جرمية العدوان ليست واضحة متاما بسبب  -٥
 وألا مل تكن نتيجة ١٩٩٨إضافتها إىل النص يف مرحلة متأخرة من املؤمتر الدبلوماسي الذي عقد يف عام 

 وضعت قبل إضافة جرمية العدوان ١٢١ولوحظ أيضا أن املادة . ملفاوضات أجريت بشأن هذا املوضوع بالتحديد
ناء على خلفية واضحة للمشاكل احملددة اليت إىل اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة وأا مل توضع بالتايل ب

  .تثريها جرمية العدوان

ولوحظ أن هناك ثالثة ج للتصرف بعد التوصل إىل اتفاق بشأن تعريف جرمية العدوان وممارسة   -٦
  .اختصاص احملكمة

                                                   
  . املرفق الثاين، التذييل،ICC-ASP/3/25 الوثيقة  )١(
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والواردة  من النظام األساسي ١٢١ويتفق النهجان األول والثاين مع املناقشات اليت أجريت بشأن املادة   -٧
    .٢٠٠٤ من تقرير عام ١٩ إىل ١٣يف الفقرات 

 قابلة للتطبيق وأنه يلزم وجود نظام قانوين موحد ١٢١ من املادة ٤ويؤكد النهج األول أن الفقرة   -٨
ووفقا هلذا النهج، سيكون أي تعديل نافذا على مجيع الدول . للجرائم اليت تدخل يف نطاق اختصاص احملكمة

 صكوك التصديق أو القبول من قبل سبعة أمثان الدول األطراف، مبا يف ذلك الدول اليت األطراف بعد إيداع
وقيل أيضا إن جرمية العدوان مدرجة فعال يف النظام األساسي وإن الدول األطراف . أصبحت أطرافا بعد التعديل

ما يتعلق جبرمية العدوان على في" اختيار القبول"وافقت عليها عندما أصبحت أطرافا يف هذا النظام ولذلك فإن ج 
ومن احلجج األخرى اليت قدمت تأييدا .  يكون خمالفا للنظام األساسي١٢١ من املادة ٥النحو الوارد يف الفقرة 

.  أنه ال ينبغي معاملة جرمية العدوان معاملة خمتلفة عن اجلرائم األخرى اليت تدخل يف اختصاص احملكمة٤للفقرة 
 إن النظام األساسي ينبغي أن يشكل وحدة متجانسة ١٢١ من املادة ٥طباق الفقرة وقيل فيما يتعلق بعدم ان

، وهو ما فعله النظام األساسي للمحكمة بعناية، فيما عدا "حسب الطلب"ولذلك يلزم احلرص على جتنب النظم 
 اختصاص احملكمة يف                                       اليت ت منح فيها الدولة اليت تعلن عدم قبول١٢٤يف احلالة الوحيدة املنصوص عليها يف املادة 

  . حالة جرائم احلرب أجال قبل خضوعها هلا

" اختيار القبول"أفضل يف مجيع األحوال من ج " اختيار عدم القبول"أعرب عن رأي مفاده أن ج  و   -٩
 ١٢٤الوارد يف املادة " اختيار عدم القبول"وأشري يف هذا الصدد إىل . ١٢١ من املادة ٥املنصوص عليه يف الفقرة 

" اختيار عدم القبول"  ُ                       وأ عرب عن رأي مفاده أن ج . وإىل االنتقادات املتكررة اليت أبدا بعض الدول هلذا احلكم
  ".اختيار القبول"يوفر نظاما قانونيا موحدا بعكس النظام الذي يوفره ج 

 هذا الصدد إنه وقيل يف.  قابلة للتطبيق١٢١ من املادة ٥ويعتمد النهج الثاين على فرضية أن الفقرة   -١٠
وقد تؤدي . سيتعني على الدولة أن تقبل التعديل قبل االعتراف باختصاص احملكمة فيما يتعلق جبرمية العدوان

  . إىل انطباق جمموعتني من النظم على الدول املختلفة١٢١ من املادة ٥الفقرة 

وما دامت الفقرة . ٥ املادة وأعرب عن رأي مفاده أن إدراج جرمية العدوان سيؤدي تلقائيا إىل تعديل  -١١
  . ستكون منطبقة تلقائيا١٢١ من املادة ٥ فإن الفقرة ٥ تشري إىل املادة ١٢١ من املادة ٥

 للتطبيق أمر مشكوك فيه ألنه ليس من املؤكد ١٢١ من املادة ٥وقيل من ناحية أخرى إن قابلية الفقرة   -١٢
وقيل من حيث التركيب إنه ال مكان جلرمية . ٥ديل املادة أن تؤدي  املناقشات املتعلقة جبرمية العدوان إىل تع

ووفقا هلذا الرأي، ال تسري .  مكررا جديدة٨ وإا ستدرج على األرجح بوصفها مادة ٥العدوان يف املادة 
 من املادة ١ على جرمية العدوان ألن جرمية العدوان منصوص عليها فعال يف الفقرة ٥األحكام املتوخاة يف الفقرة 

وقيل أيضا إنه ميكن اإلبقاء على . لكنها تسري على اجلرائم اجلديدة اليت يراد خضوعها الختصاص احملكمة و٥
 يف النظام األساسي، على الرغم من عدم جدواها بعد إدراج جرمية العدوان يف هذا النظام، ٥ من املادة ٢الفقرة 

  . وميكن ببساطة حذفها

، ورئي من ناحية أخرى أنه ال ميكن ١٢١ من املادة ٥ و ٤قرتني ورئي أيضا أنه ميكن اجلمع بني الف  -١٣
  .اجلمع بني هاتني الفقرتني

حكم ملمارسة اختصاص احملكمة " اعتماد" تتطلب فقط ٥ من املادة ٢ويرى النهج الثالث أن الفقرة   -١٤
كم لنفاذه وستكون ووفقا هلذا الرأي، سيكفي أن تعتمد مجعية الدول األطراف هذا احل". التعديل"وال تتطلب 
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 متيز )٢(ورأى آخرون أن اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات.  فقط هي الواجبة التطبيق١٢١ من املادة ٣عندئذ الفقرة 
 ردا على ما إذا ١٢١ من املادة ٣وال تقدم الفقرة . بني اعتماد النص املعدل وموافقة الدولة على االلتزام بالتعديل

وقيل أيضا إن االعتماد املشار .  هي الواجبة التطبيق١٢١ من املادة ٥ أم الفقرة ١٢١ من املادة ٤كانت الفقرة 
  . خيتلف عن االعتماد املقصود يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات٥ من املادة ٢إليه يف الفقرة 

رورة  تدل على ض٥ من املادة ٢الواردة يف الفقرة " وفقا"أعرب أيضا عن رأي مفاده أن كلمة ۥو    -١٥
. ١٩٩٨وأكد البعض أن هذا هو املفهوم الذي كان متفقا عليه عند اعتماد النظام األساسي يف عام . التعديل

  .وقال آخرون إم ال يعتقدون ذلك

وأشري كذلك إىل ضرورة التأكيد على قابلية األحكام املتعلقة مبمارسة االختصاص للتطبيق بنفس   -١٦
  . بالتعريفالشروط املقررة لألحكام املتعلقة

واقترح البعض أن تركز املناقشة على تعريف جرمية العدوان وعلى الشروط الواجبة ملمارسة   -١٧
وقيل إن التوصل إىل توافق لآلراء بشأن هاتني املسألتني سيوضح على األرجح تلقائيا ما إذا كانت . االختصاص

  .١٢١ادة  من امل٥ هي الواجبة التطبيق أم الفقرة ١٢١ من املادة ٤الفقرة 

   من نظام روما األساسي أو استبعادها أو تعديلها٢٥ من املادة ٣اإلبقاء على الفقرة   -٢

 من نظام روما األساسي حتتوي على مفهومني قد يؤثران على ٢٥ من املادة ٣اتفق على أن الفقرة   -١٨
  .العدوان مها اشتراك الفرد يف العمل اإلجرامي و الشروع يف ارتكاب اجلرمية

  اشتراك الفرد يف العمل اإلجرامي  )أ(

اتفق على أن من السمات املميزة جلرمية العدوان أا جرمية قيادية وعلى أنه ينبغي بالتايل استبعاد   -١٩
املشاركني الذين ال ميكنهم التأثري على السياسية املؤدية إىل ارتكاب هذه اجلرمية، مثل اجلنود الذين ينفذون 

ويلزم اختاذ قرار بشأن ما إذا .  ينبغي مناقشها بالتايل تتعلق باملنهج القانوين الواجب اإلتباعواملسألة اليت. األوامر
 إىل أن العدوان جرمية من اجلرائم القيادية أم ينبغي اإلشارة إىل عدم ٢٥ من املادة ٣كان ينبغي اإلشارة يف الفقرة 

  . انطباق أجزاء منها على جرمية العدوان

كان من األفضل أن يبقى تعريف اجلرمية ضيقا نسبيا بدال من إدراج الشروط اخلاصة وقيل إنه رمبا   -٢٠
 الطبيعة القيادية للجرمية ٢٥ من املادة ٣وهكذا، ستعكس الفقرة . باملسؤولية اجلنائية الفردية يف تعريف العدوان

وقد تضاف هذه . بادة اجلماعية اليت تعاجل اإل)ه(مكررا جديدة مطابقة للفقرة الفرعية ) ه(عن طريق إضافة فقرة 
 تنطبق على جرمية العدوان بقدر ما تتفق مع الطبيعة ٢٥ من املادة ٣ مكررا اجلديدة لتوضيح أن الفقرة )ه(الفقرة 

  .ومثة احتمال آخر هو معاجلة اجلوانب القيادية جلرمية العدوان بالتفصيل يف أركان اجلرمية. القيادية للجرمية

  . تنطبق إمجاال على جرمية العدوان٢٥ من املادة ٣ون أن الفقرة ورأى مشاركون كثري  -٢١

، أنه قد يؤدي إىل استبعاد جمموعة من ٢٥ من املادة ٣ولوحظ فيما يتعلق بعدم االنطباق احملتمل للفقرة   -٢٢
. دة مالئمة لكل حالة على ح٢٥ من املادة ٣ولذلك من األفضل التحقق مما إذا كانت أحكام الفقرة . الفاعلني

  .واالستبعاد العام بالتايل ال يكون خيارا سليما
                                                   

  .٣٣١، الصفحة ١١٥٥الد جمموعة العاهدات، األمم املتحدة،   )٢(
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 لعدم ٢٠٠٤ من تقرير عام ٣٩ باحلجة الواردة يف الفقرة ٢٥ من املادة ٣وميكن تربير استبعاد الفقرة   -٢٣
 ٢٥ من املادة ٣ووفقا هلذا الرأي، من األفضل أن يترك تقرير ما إذا كانت الفقرة . سرياا على جرمية العدوان

  .أو ال تنطبق على احلالة قيد البحث لتقدير احملكمةتنطبق 

  :وقيل إنه ميكن معاجلة املسألة على النحو التايل  -٢٤

إما بوضع تعريف موجز للعدوان على أن تقوم األجزاء األخرى من النظام األساسي بتغطية   )أ(
  ؛٢٥املبادئ العامة للقانون اجلنائي ذات الصلة، والسيما املادة 

لتحقيق االتساق بني املبادئ العامة للقانون  دقيق تعريف العدوان الوارد يف ورقة املنسقوإما بت  )ب(
  اجلنائي واألحكام األخرى من النظام األساسي؛ 

 مكررا جديدة لتوضيح العالقة احملددة بني جرمية العدوان والفقرة )ه(وإما بإضافة فقرة فرعية   )ج(
  .٢٥ من املادة ٣

  .٢٥ من املادة ٣ أنه قد يلزم إدراج حكم لتأكيد سريان الفقرة ورأى بعض املشاركني  -٢٥

وأشري أثناء املناقشة إىل السوابق القضائية حملكميت نورمربغ وطوكيو اليت ميكن أن يقال أا دونت   -٢٦
 ال تعاجل القانون الدويل العريف واليت تعترب أكثر مالءمة من ممارسة احملاكم اخلاصة اليت أنشئت يف التسعينات واليت

  .جرمية العدوان

وبينما أعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أن مسألة االشتراك من املسائل اليت تتعلق بأسلوب الصياغة   -٢٧
وليست من املسائل املوضوعية وأنه ميكن بالتايل معاجلتها عند حتديد أركان اجلرمية، حذرت وفود أخرى من ترك 

قيل إن األخذ ذا النهج فيما يتعلق باالشتراك قد يؤدي إىل آثار خطرية بالنسبة و. املسألة بأكملها ألركان اجلرمية
وسيؤدي هذا فيما يتعلق جبرمية . االشتراك اجلماعي فقط فإذا ألغي تعريف االشتراك متاما، سيبقى. جلرمية العدوان

 اليت يوجد تعريف لالشتراك العدوان إىل شذوذ ال وجود له يف حالة اجلرائم األخرى مثل اجلرائم ضد اإلنسانية
  .اجلماعي بشأا

ويلزم التوصل إىل صياغة . ووفقا هلذا الرأي، يلزم التماس احلل يف النص األصلي وليس يف أركان اجلرمية  -٢٨
تعترف بأن العدوان جرمية قيادية وتبني يف نفس الوقت املقصود من االشتراك الفردي يف كل حالة من احلاالت 

ووجد اتفاق كبري على ضرورة أن يتناول تعريف العدوان العمل . ٢٥ من املادة ٣ الفقرة املنصوص عليها يف
  .اجلماعي والعمل الفردي أيضا بقدر اإلمكان

ورأى بعض املشاركني أنه يلزم املزيد من الوضوح فيما يتعلق باملقصود من القيادة وكذلك فيما يتعلق   -٢٩
  .بنطاق تطبيقها

 مكررا جديدة تنص على ما ٣ بإضافة فقرة )٣( اقتراح٢٥ة اليت جرت بشأن املادة وقدم نتيجة للمناقش  -٣٠
  :يلي

                                                   
  .يف املرفق األول" باء "نظر االقتراح ا  )٣(
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فيما يتعلق جبرمية العدوان، األشخاص الذين يكونون يف وضع يتيح هلم التحكم يف العمل السياسي أو "
  ."العسكري لدولة ما أو توجيهه بالفعل فقط هم الذين يسألون جنائيا ويكونون عرضة للعقاب

 تنطبق على جرمية العدوان ويسعى إىل ضمان أن ٢٥ من املادة ٣ويفترض هذا االقتراح أن الفقرة   -٣١
وقدم احلكم اجلديد املقترح كفقرة منفصلة لضرورة استيفاء . تقتصر املسؤولية عن هذه اجلرمية على القادة فقط
) أ( النحو املبني يف الفقرات الفرعية  على شروط بديلة على٣شرط القيادة يف مجيع األحوال بينما حتتوي الفقرة 

ويقترن هذا االقتراح حبذف عناصر االشتراك من العبارة االستهاللية لورقة املنسق على أساس أن الفقرة ). د(إىل 
  .  تغطي هذه العناصر٢٥ من املادة ٣

 االستهاللية  اقتراحان مماثالن إىل حد ما للصياغة اجلديدة للعبارة)٤(وعرض أيضا على املشاركني  -٣٢
  .للمنسق

  )٥(الشروع يف ارتكاب جرمية العدوان  )ب(

العمل اجلماعي للعدوان، الذي ترتكبه إحدى الدول؛ ) أ: (استرعي االنتباه إىل ضرورة التمييز بني  -٣٣
  .االشتراك الفردي يف عمل مجاعي) ب(و

ن يكتمل العمل اجلماعي أم وفيما يتعلق بالعمل اجلماعي، أثري التساؤل عما إذا كان من الواجب أ  -٣٤
ورأى البعض أنه ينبغي معاجلة املسألة املتعلقة بالعمل اجلماعي يف تعريف . يكفي الشروع يف تنفيذ العمل اجلماعي

  .العدوان

وفيما يتعلق باالشتراك الفردي يف عمل مجاعي، أثري التساؤل عما إذا كان من الواجب أن يتم االشتراك   -٣٥
وذكر أن هذه املسألة ستدخل يف نطاق . عي أم يكفي الشروع يف االشتراك يف عمل مجاعيفعال يف العمل اجلما

  . يف حالة سرياا على جرمية العدوان٢٥املادة 

ورأى بعض املشاركني أن تغطية الشروع يف ارتكاب اجلرمية مسألة تتسم باألمهية، بالنظر خاصة إىل   -٣٦
وملا كان اهلدف . ع املختلفة من اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمةعدم جواز التمييز يف املعاملة بني األنوا

من إدراج جرمية العدوان يف النظام األساسي هو منع ارتكاب هذه اجلرمية فإنه يلزم منع الشروع يف ارتكاا 
  . تعترب قابلة للتطبيق مشكلة فيما يتعلق جبرمية العدوان وينبغي أن ٢٥من املادة ) و(٣وال تثري بالتايل الفقرة . أيضا

وفيما يتعلق بأوجه القلق احملتملة املتعلقة مبا قد يؤدي إليه األخذ مبفهوم واسع جدا للشروع من دخول   -٣٧
األول هو التزام املدعي . حاالت غري مالئمة يف اختصاص احملكمة، لوحظ أن هناك ضمانان لوجود عتبة مناسبة

واصلة التحقيق يف القضايا غري املالئمة؛ والثاين هو الدور الذي قد تقوم العام بتحليل كل حالة على حدة وبعدم م
  .به اهليئة اخلارجية اليت يطلب منها الفصل فيما إذا كان ما وقع هو عمل من أعمال العدوان

وال جرمية بدون وقوع . ومن ناحية أخرى، ذكر أيضا أن جرمية العدوان تفترض وقوع العمل العدواين  -٣٨
  .هذا العمل

  
                                                   

  .يف املرفق األول" باء"و " ألف"انظر االقتراحان   )٤(
  . أيضا٨٢انظر الفقرة   )٥(
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وتساءل البعض عما إذا كانت اإلشارة إىل التخطيط أو اإلعداد أو البدء يف التنفيذ الواردة يف التعريف   -٣٩
ورئي أن هذا مشكوك فيه ألن التخطيط أقرب إىل الركن املادي للجرمية وألن الشروع . تشمل الشروع أيضا

عض النظم القانونية ال تعاقب على التخطيط ولوحظ أيضا أن ب. خيتلف عن اإلعداد للفعل أو البدء يف التنفيذ
للجرمية أو اإلعداد هلا، فيما عدا االستثناء امللحوظ لإلرهاب، بينما يعاقب دائما على الشروع يف ارتكاب 

ويف هذا . كذلك، ال توجد يف السوابق القضائية املتاحة حاليا حاالت ذكر فيها أن الشروع يشكل جرمية. اجلرمية
. السوابق القضائية املتاحة مل تتعرض للشروع لتعلق مجيع احلاالت املعروضة بعدوان وقع فعالالصدد، لوحظ أن 

 الذي أعدته جلنة القانون الدويل )٦(واسترعي االنتباه أيضا إىل مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها
كان التهديد خيتلف عن الشروع يف  والذي كان يشمل التهديد بارتكاب العدوان أيضا، وإن ١٩٩٢يف عام 

  .١٩٩٦واستبعد التهديد من النص النهائي الذي اعتمدته اللجنة يف عام . ارتكاب جرمية العدوان

ولوحظ أن مفهوم الشروع مشترك بني نظم قانونية كثرية وأيد املشاركون ترك مسألة التمييز بني   -٤٠
  .٢٥من املادة ) و (٣ء يف الفقرة اإلعداد والتخطيط والشروع للمحكمة بناء على ما جا

ولوحظ أن السوابق القضائية حملكميت نورمربغ وطوكيو تشري أيضا إىل التخطيط واالشتراك، ولكن يف   -٤١
سياق أعمال وقعت فعال؛ والتعريف الذي يقترحه املنسق، والذي يعتمد على التعريف الذي وضعته اجلمعية 

وجرى التمييز بني التخطيط أو اإلعداد .  يتعلق بأعمال وقعت أيضا،)٧(١٩٧٤العامة لألمم املتحدة يف عام 
والتخطيط أو اإلعداد كأسلوب من أساليب االشتراك ) اللذين ال يعاقب عليهما لتعلقهما جبرمية مل تكتمل بعد(

  .اليت جتعل طرفا ثانويا مسؤوال عن الشروع أو عن اجلرمية التامة، تبعا مل تقوم به األطراف األخرى

وعالوة على ذلك، جرى التأكيد على أن جرمية العدوان ترتبط ارتباطا ال يقبل التجزئة بارتكاب عمل   -٤٢
من أعمال العدوان، وعلى الرغم من جواز العقاب على الشروع من الناحية النظرية، فإنه ستوجد صعوبات كبرية 

  .عند تطبيق هذا املفهوم

ل الفصل يف تعريف جرمية العدوان، وسيكون هذا حامسا ووفقا لرأي آخر، تصعب مناقشة الشروع قب  -٤٣
  .إذا طلب من طرف ثالث الفصل فيما إذا كان ما وقع هو عمل من أعمال العدوان

   من نظام روما األساسي أو استبعادها أو تعديلها ٣٣اإلبقاء على املادة   -٣

دوان وأيدوا اإلبقاء عليها إلزالة  قابلة للتطبيق على جرمية الع٣٣رأى عدد من املشاركني أن املادة   -٤٤
ولن يؤثر هذا على الطبيعة القيادية . املخاوف اليت أعرب عنها البعض من إفالت بعض مرتكيب اجلرمية من العقاب

 سيؤدي إىل توسيع نطاق تطبيق هذه ٣٣ولوحظ أن استبعاد املادة . للجرمية ألن هذه الطبيعة جزء ال يتجزأ منها
  . املادة بالفعل

 على جرمية العدوان ألا جرمية قيادية وألا ال تنطبق ٣٣ووفقا لرأي خمالف، ال ينبغي أن تنطبق املادة   -٤٥
ورأى بعض املشاركني أنه يلزم، من أجل التوضيح، إضافة حكم جديد ينص . بالتايل على الوسطاء أو املرؤوسني
رون أنه أسوة مبا هو متبع يف أحكام كثرية ورأى آخ.  على جرمية العدوان٣٣بالتحديد على عدم سريان املادة 

أخرى يف النظام األساسي ال تنطبق دائما على مجيع اجلرائم، ال لزوم للنص بالتحديد على عدم سريان هذه املادة 
  .وعلى احملكمة أن حتدد سريان أو عدم سريان املادة على احلالة املعنية. على جرمية العدوان

                                                   
  ).٢(، الد الثاين ١٩٩٢ حولية جلنة القانون الدويل،  )٦(
  .١٩٧٤ديسمرب / كانون األول١٤املؤرخ ) ٢٩- د (٣٣١٤قرارا اجلمعية العامة   )٧(
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وحث املشاركون أيضا على مراعاة العناية الواجبة ألن . ٢ة العدوان يف الفقرة وقدم اقتراح بإدراج جرمي  -٤٦
 تتعلق بوضوح بأعمال موجهة ضد السكان املدنيني بينما األمر ليس كذلك بالضرورة فيما يتعلق جبرمية ٢الفقرة 

  . العدوان

   من نظام روما األساسي أو استبعادها أو تعديلها٢٨اإلبقاء على املادة   -٤

واتفق . ٣٣كررت املناقشة اليت جرت بشأن هذه املادة احلجج اليت أبديت عند النظر يف املادة   -٤٧
 بسبب جوهر اجلرمية وطبيعتها، ألن العدوان املنصوص عليه يف ٢٨مشاركون كثريون على عدم سريان املادة 

كان ينبغي أو ال ينبغي اإلشارة إىل ومل يتم التوصل إىل اتفاق بشأن ما إذا . النظام األساسي من اجلرائم القيادية
  .عدم السريان يف النظام األساسي للمحكمة

 يف حالة امتناع أحد القادة عن التصرف بينما كان بإمكانه ٢٨وتساءل البعض عن مدى سريان املادة   -٤٨
اللية القتراح املنسق وقيل ردا على ذلك إنه ميكن معاجلة هذه احلالة بتعديل العبارة االسته. أن مينع ارتكاب اجلرمية

  .مثال" بالفعل"حبذف كلمة 

وأعرب مرة أخرى عن القلق  .٢٨ودارت مناقشة حول ما إذا كان ينبغي النص على عدم سريان املادة   -٤٩
الذي يسببه النص صراحة على عدم سريان بعض املواد ملا سيتطلبه ذلك من مراجعة كاملة للنظام األساسي من 

يا وما ال يكون ساريا على جرمية العدوان، وألنه سريسي سابقة سلبية مفادها أن احلكم أجل حتديد ما يكون سار
  .يكون ساريا ما مل ينص على خالف ذلك

 إىل )٨( من مشروع مدونة اجلرائم املخلة بسلم اإلنسانية وأمنها١٦وقيل أيضا إنه ينبغي أن تضاف املادة   -٥٠
  .النظام األساسي

   من نظام روما األساسي أو استبعادها أو تعديلها ٣٠اإلبقاء على املادة   -٥

                    يف التعريف األو يل، على " عن قصد ومعرفة"بعد التذكري باملناقشة اليت دارت بشأن استعمال عبارة   -٥١
 من املواد التكميلية اليت ينبغي ٣٠، أقر املشاركون بأن املادة ٢٠٠٤ من تقرير عام ٥٥النحو الوارد يف الفقرة 

ولذلك رئي أنه ينبغي حذف اجلملة ذات الصلة من .  مل ينص نظام روما األساسي على خالف ذلكتطبيقها ما
  .العبارة االستهاللية القتراح املنسق

  املناقشات األولية بشأن مسائل أخرى متعلقة بنظام روما األساسي  -جيم
  التحقيق واملقاضاة -٥الباب   -١

 ال يتطلب، يف الوقت احلايل، أي تعديل فيما يتعلق جبرمية  من النظام األساسي٥اتفق على أن الباب   -٥٢
ولوحظ يف هذا الصدد أنه ال يلزم معاملة هذه اجلرمية بوجه خيتلف عن اجلرائم األخرى اليت تدخل يف . العدوان

  .اختصاص احملكمة

                                                   
كل فرد يشترك فعليا، بصفته قائدا أو منظما، يف التخطيط لعدوان ترتكبه إحدى : " على ما يلي١٦تنص املادة   )٨(

الدول أو يف اإلعداد له أو يف الشروع فيه أو يف شنه أو يأمر فعليا، بصفته تلك، بالتخطيط هلذا العدوان أو 
، ١٩٩٦ حولية جلنة القانون الدويل،".  عن جرمية عدوانباإلعداد له أو بالشروع فيه أو بشنه يعترب مسؤوال

  ).٢(الد الثاين 
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هيئة ثالثة بدور  إذا تقرر أن تقوم ٥٣ومع ذلك، أشري إىل احتمال االحتياج إىل إعادة النظر يف املادة   -٥٣
  . ارسة اختصاص احملكمة يف جرمية العدوانمممعني يف 

  املواد اليت حتكم املعلومات املتعلقة باألمن القومي  -٢

مل توجد مشاكل كبرية فيما يتعلق بسريان املواد اليت حتكم املعلومات املتعلقة باألمن الوطين، والسيما   -٥٤
وجرى مع ذلك . ٩٩ من املادة ٥، والفقرة ٩٣ من املادة ٤لفقرة ، وا٧٢، واملادة ٥٧ من املادة ٣الفقرة 

 عما إذا كانت الدولة اليت تطلب منها احملكمة معلومات ستظل مرتبطة باحلكم ٧٣التساؤل فيما يتعلق باملادة 
الذي يطلب منها احلصول على موافقة الدولة املصدر اليت كشفت هلا عن معلومات سرية إذا كانت هذه الدولة 

وقيل يف هذا الصدد إنه إذا كانت الدولة اليت تطلب منها احملكمة معلومات هي الدولة اليت . ي دولة معتديةه
. أحالت احلالة إىل احملكمة فإا لن جتد على األرجح صعوبة يف الكشف عن املعلومات اليت تلقتها من دولة ثالثة

 األطراف يف النظام األساسي، فإا لن تكون مرتبطة وإذا كانت الدولة اليت تطلب منها احملكمة معلومات من غري
وأشري عالوة على ذلك إىل أن األحكام املتعلقة باألمن القومي وضعت بعد تسويات دقيقة ومعقدة . ذا احلكم

  . ومن األفضل أن تبقي دون تعديل

ذي سيوضع جلرمية واتفق على عدم احلاجة إىل النظر مرة أخرى يف هذه األحكام يف ضوء التعريف ال  -٥٥
  .العدوان

  التعريف وشروط ممارسة االختصاص  -دال
وأثار ذلك . اقترح الرئيس معاجلة أركان اجلرمية أوال واالنتقال بعد ذلك إىل تعريف جرمية العدوان  -٥٦

ى ورأ. مناقشة أولية بشأن ما إذا كان من األفضل مناقشة أركان اجلرمية أوال قبل مناقشة تعريف جرمية العدوان
البعض أنه سيصعب التعليق على بعض أركان اجلرمية الواردة يف النص املقترح من املنسق لتعلقها، على ما يبدو، 

  .بنقاط ينبغي أن تكون جزءا من التعريف

جرمية العدوان وتعريف وبالعكس، رأى البعض أن مناقشة األركان أوال سيوفر األساس الالزم ملناقشة   -٥٧
  .العدوان

جرى التسليم عموما بأن املسألتني مترابطتني وبأنه ال ميكن الفصل بينهما بوضوح، فقد مت وبينما   -٥٨
  :االتفاق، بناء على اقتراح من الرئيس، على أن تدور املناقشة حول املسائل التالية

حقوق املتهم عند قيام هيئة خارجية بالفصل فيما إذا كان ما وقع هو عمل من أعمال   )أ(
  العدوان؛

العدوان قبل ممارسة   إذا كان ينبغي الفصل مسبقا فيما إذا كان ما وقع هو عمل من أعمالما  )ب(
  احملكمة الختصاصها، وإذا كان األمر كذلك، ما هي اهليئة املناسبة للقيام ذا الفصل؛

  .ما إذا كان ينبغي أن يكون التعريف الذي سيوضع للعدوان عاما أم حمددا  )ج(

على إمكان تناول مجيع املسائل األخرى املتعلقة بنص املنسق وعلى أن قائمة وجرى التفاهم أيضا   -٥٩
  .املسائل املقترحة من الرئيس ليست حصرية
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  حقوق املتهم يف مرحلة الفصل املسبق  -١

أشري إىل أنه ينبغي أن تراعي أي مناقشة متعلقة بالفصل املسبق فيما إذا كان ما وقع هو عمل من أعمال   -٦٠
وأشري بالتحديد إىل أنه ينبغي أن حتترم إجراءات الفصل املسبق . عتبارات املتعلقة باألصول الواجبةالعدوان اال

 من النظام ٦٧من املادة ) ط (١وسيتعارض أي ج خمالف لذلك مع الفقرة . املتعلقة بالعدوان حقوق املتهم
.  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من العهد الدويل١٤األساسي أو مع حقوق اإلنسان، وبوجه خاص مع املادة 

واتفق املشاركون على ضرورة ضمان حقوق املدعى عليه املنصوص عليها يف النظام األساسي يف مجيع األحوال، 
  .  مبا يف ذلك فيما يتصل بالفصل املسبق بواسطة هيئة خالف احملكمة

 للمتهم الوصول إىل جملس األمن وأعرب يف هذا الصدد عن رأي مفاده أن من املشكوك فيه أن يتاح  -٦١
ومن املسائل املتصلة بذلك هل ينبغي أن يكون الطعن أمام اهليئة اليت قامت . لتمكينه من الطعن يف هذا الفصل

وأشري يف هذا الصدد إىل إمكان أن يظل جملس األمن املسؤول األول عن . بالفصل أم أمام احملكمة اجلنائية الدولية
وليس هناك مبوجب النظام األساسي أو مبوجب . دم ارتكاب عمل من أعمال العدوانالفصل يف ارتكاب أو ع

القواعد العامة للقانون الدويل ما مينع املتهم من إثارة هذه املسألة أو من الطعن فيها أمام احملكمة عند مباشرة 
ي احملكمة من ووجد اتفاق بالفعل على أن الفصل املسبق بواسطة هيئة خالف احملكمة ال يعف. الدعوى

  . من النظام األساسي أيضا٣١ و٣٠وأشري إىل أنه جيوز االستناد يف هذا الطعن إىل املادتني . مسؤوليتها

وأشري إىل إمكانية نشوء تضارب بني احملكمة وجملس األمن إذا قررت احملكمة أنه ال وجه إلقامة   -٦٢
وأكد املشاركون بوضوح أن .  خالف ذلكالدعوى لعدم ارتكاب عمل من أعمال العدوان وقرر جملس األمن

وبينما مت االعتراف بضرورة محاية حقوق املتهم، فقد رئي أيضا أن من املهم عدم . هذا التضارب غري مرغوب فيه
ويلزم حتديد اخلط الفاصل بني املسؤولية الفردية من ناحية ومسؤولية . اخللط بني حقوق املتهم وقرار االختصاص

  .رى بوضوحالدولة من ناحية أخ

العدوان قبل ممارسة احملكمة الختصاصها واهليئة  الفصل املسبق فيما إذا كان ما وقع هو عمل من أعمال  -٢
  املناسبة للقيام ذا الفصل

 اليت تبني الشروط اليت جيب توافرها ألن متارس احملكمة اختصاصها فيما ٥ من املادة ٢أشري إىل الفقرة   -٦٣
 تتطلب أن يكون احلكم املتعلق جبرمية ٥ من املادة ٢ذكر يف هذا الصدد أن الفقرة ۥو. يتعلق جبرمية العدوان

وبينما وجد اتفاق عام على ضرورة أن تكون . العدوان متسقا مع األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم املتحدة
 فيما إذا كان يفترض ذلك األحكام املتعلقة جبرمية العدوان متسقة مع امليثاق فقد اختلفت اآلراء اختالفا كبريا

 املختص ذا الفصل الفصل مسبقا فيما إذا كان ما وقع هو عمل من أعمال العدوان وإذا كان جملس األمن هو
  .دون سواه

 اليت جاء فيها أنه ينبغي أن ٢٠٠٢ يف عام )٩(وركز املشاركون على ورقة املناقشة املقدمة من املنسق  -٦٤
قع هو عمل من أعمال العدوان بواسطة هيئة مناسبة شرط مسبق ملمارسة يكون الفصل فيما إذا كان ما و

وقيل إن هذا .  من النظام األساسي١٢اختصاص احملكمة، وذلك عالوة على الشروط املسبقة الواردة يف املادة 
الفصل ينبغي أن يكون إجرائيا فقط وغري ملزم للمحكمة وإنه سيخل إخالال جسيما حبقوق املتهم إذا كان 

  .لزمام
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وفيما يتعلق باهليئة اليت ينبغي أن تقوم بالفصل املسبق، اختلفت اآلراء حول ما إذا كان ينبغي أن يتم   -٦٥
الفصل بواسطة جملس األمن فقط أم جيوز أن يتم بواسطة هيئات أخرى أيضا مثل حمكمة العدل الدولية، أو 

األول يؤيد االختصاص املطلق لس : جد اجتاهان  وو . اجلمعية العامة لألمم املتحدة، أو مجعية الدول األطراف
  . األمن، واآلخر يدافع عن اختصاص هيئات أخرى أيضا

 من ميثاق األمم املتحدة اختصاصا مطلقا ٣٩ووفقا للنهج األول، خيتص جملس األمن مبوجب املادة   -٦٦
وتقرير "  عمال من أعمال العدوانما إذا كان ما وقع يشكل ديدا للسلم أو إخالال به أو كان ما وقع"بتحديد 

ما جيب اختاذه من التدابري إلعادة السلم واألمن الدوليني إىل نصاما ولذلك ينبغي احترام هذا االختصاص املطلق 
  . يف األحكام املتعلقة جبرمية العدوان

لدولية ذا الفصل وقيل أيضا إنه ال ميكن أن تقوم أي هيئة أخرى مثل اجلمعية العامة أو حمكمة العدل ا  -٦٧
ألن جملس األمن وحده هو الذي جيوز له أن يتخذ قرارات ملزمة بشأن ما إذا كان ما وقع هو عمل من أعمال 

وقيل بالتحديد إن ختويل حمكمة العدل الدولية هذا االختصاص سيخل بتوازن امليثاق وسيتعارض مع . العدوان
  .نظام روما األساسي

ن حتفظات شديدة بشأن قيام جملس األمن ذا الفصل قبل ممارسة احملكمة ومن ناحية أخرى، أعرب ع  -٦٨
وأعرب عن القلق بشأن احتمال أن حيول الفصل املسبق دون وضع تعريف مستقل جلرمية العدوان، . الختصاصها

 بكثري ورئي أن من األفضل. السيما عندما تقوم ذا الفصل هيئة حتكمها االعتبارات السياسية وليست القانونية
  .أن تقوم ذا الفصل هيئة قضائية

وأشري إىل أنه حىت يف حالة املوافقة على أنه ينبغي الفصل املسبق بواسطة هيئة أخرى فإنه ليس هناك يف   -٦٩
ويف هذا الصدد، لوحظ أيضا أن . القانون الدويل احلايل ما يعطي جملس األمن وحده احلق يف القيام ذا الفصل

وقال أنصار االختصاص املطلق لس .  من امليثاق٣٩ من النظام األساسي ال تشري إىل املادة ٥دة  من املا٢الفقرة 
                                                       هو اختصاص أو يل وإنه جيوز يف مجيع األحوال اختاذ قرار بواسطة ٥ من املادة ٢األمن إن أقصى ما ختوله الفقرة 

 من ٣٩وقيل أيضا إن املادة . دث يف املاضيهيئة أخرى مثل اجلمعية العامة أو حمكمة العدل الدولية، كما كان حي
امليثاق حتدد ما إذا كان ما وقع هو عمل من أعمال العدوان من أجل اختاذ إجراء واحلفاظ على السلم واألمن 

  .الدوليني فقط وليس من أجل اإلذن مبباشرة الدعوى القضائية

 من ٣٩رغم وجود املادة ) ٢٩-د (٣٣١٤وأشري أيضا إىل أن اجلمعية العامة متكنت من اعتماد القرار   -٧٠
 وإىل ممارسة )١٠("متحدون من أجل السالم"وأشري أيضا إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بعنوان . امليثاق

وأشري يف هذا . اجلمعية العامة بعد ذلك اليت قررت يف حاالت معينة أن ما وقع هو عمل من أعمال العدوان
صدرت مؤخرا من حمكمة العدل الدولية واليت أكدت اختصاص اجلمعية العامة يف هذا الصدد إىل األحكام اليت 

  . الشأن

وقيل بناء على ذلك إنه ال ينبغي أن تتقيد احملكمة يف ممارسة اختصاصها بقرار يصدر من جملس األمن   -٧١
.  من النظام األساسي١٦املادة وال ينبغي أن تتقيد باالعتبارات اليت حتكم جملس األمن إال يف الظروف املتوخاة يف 

ومن الشواغل اليت أبديت بشأن االختصاص املطلق لس األمن أيضا إمكانية اعتراض أعضاء جملس األمن 
. الدائمني على مشروع القرار املقدم باعتبار العمل الذي وقع من أعمال العدوان وعرقلتهم بذلك ألعمال احملكمة
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ائم القيادية، فإن ذلك سيخل مببدأ املساواة بني مجيع املتهمني يف املساعدة وملا كانت جرمية العدوان من اجلر
  .القانونية، بصرف النظر عن جنسيتهم

واعترفت هذه . وأكدت بعض الوفود أن احلل املثايل هو أن يترك الفصل يف أعمال العدوان للمحكمة نفسها  -٧٢
  .امليثاق ولكنها رأت أن هذا االختصاص ليس مطلقا من ٣٩الوفود مع ذلك باختصاص جملس األمن مبوجب املادة 

وتطرقت املناقشة أيضا ملا سيحدث إذا مل يتمكن جملس األمن من التوصل إىل قرار بشأن ما إذا كان   -٧٣
 من امليثاق بأا ٣٩ولوحظ أنه إذا فسرت األحكام الواردة يف املادة . العمل الذي وقع عمال من أعمال العدوان

من اختصاصا مطلقا فإن ذلك سيصيب احملكمة بالشلل ألنه سيمتنع عليها اختاذ أي إجراء بدون ختول جملس األ
  . وجود مثل هذا القرار

وعلى الرغم من عدم التوصل إىل قرار بشأن أفضل سبيل للتصرف يف مثل هذه احلاالت فقد رئي أن   -٧٤
دد عن رأي مفاده أن احملكمة متلك االختصاص أعرب يف هذا الصۥو. هذا التطور خيل بفعالية احملكمة واستقالهلا

ولذلك، جيوز للمدعي العام أن حييل .  من النظام األساسي٥فعال فيما يتعلق جبرمية العدوان مبوجب املادة 
املوضوع إىل جملس األمن أو إىل هيئة أخرى مناسبة كما جيوز له أن يباشر التحقيق بنفسه، فيما عدا يف احلالة اليت 

 من ١٦وجيوز لس األمن بالتايل أن حيتج دائما باملادة .  من النظام األساسي١٦ها ذلك مبوجب املادة ال جيوز في
  .النظام األساسي فيما يتصل بالفصل يف أي عمل من أعمال العدوان

  عام أم مقيد: تعريف جرمية العدوان  -٣

أي مشفوعا (ان عاما أم حمددا جرت مناقشة مستفيضة بشأن ما إذا كان ينبغي أن يكون تعريف العدو  -٧٥
  .وحاز التعريف العام أفضلية كبرية). ٢٩-د (٣٣١٤بقائمة مماثلة للقائمة الواردة يف قرار اجلمعية العامة 

  الصياغة اجلديدة املقترحة للعبارة االستهاللية لورقة املنسق  -٤

اليت تغطيها أحكام أخرى يف يسعيان إىل استبعاد العناصر  )١١(لوحظ أن النصان اجلديدان املقترحان  -٧٦
وفيما يتعلق بالفرق بني . ، من ورقة املنسق٣٠ واملادة ٢٥ من املادة ٣النظام األساسي، وبوجه خاص الفقرة 

يف عمل من " يشارك بالفعل"يتعلق بالشخص الذي " ألف"النصني اجلديدين املقترحني فقد لوحظ أن االقتراح 
  . إىل عمل من أعمال العدوان" يدفع الدولة"بالفرد الذي " باء"أعمال العدوان بينما يتعلق االقتراح 

وأشري إىل أن اهلدف األساسي من االقتراحني هو حتديد اجلانب السلوكي ألعمال السيادة على أساس   -٧٧
  .٢٥ من املادة ٣أن مسألة املسؤولية اجلنائية الفردية تعاجلها الفقرة 

ومن دواعي القلق اليت . ني مفيدين ويستحقان املزيد من املناقشةورأى عدد من املشاركني أن االقتراح  -٧٨
، خروجا كبريا على "ختطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ"أبديت بشأن االقتراحني أما يشكالن، بعد حذف عبارة 

   .الصلة مببادئ نورمربغ اليت كان املنسق حريصا على اإلبقاء عليها، وأن هذه املسألة تستحق البحث بعناية

ورأى آخرون أن نظام روما األساسي حقق تقدما كبريا يف النظريات السابقة املتعلقة مبجاالت مثل   -٧٩
ومن دواعي هذه الضرورة أن مبادئ . جرائم احلرب وأن هذا التقدم ضروري فيما يتعلق جبرمية العدوان أيضا

 أن يبني املقصود من أعمال العدوان نورمربغ وضعت بعد وقوع العدوان فعال بينما يتعني على النظام األساسي
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املنصوص عليها يف النظام األساسي واليت تعترب ) ٣الباب " (املبادئ العامة"وينبغي أن تؤخذ . بالنسبة للمستقبل
  .أسلوبا جديدا للصياغة الدولية يف االعتبار

اإلعداد يف النصني ومن املسائل اليت أثريت أيضا احلاجة إىل مزيد من الدقة يف معاجلة التخطيط و  -٨٠
وقد تساءل البعض بالتحديد عما إذا كان النصان . املقترحني باعتبارمها من األركان احملتملة جلرمية العدوان

ويف هذا الصدد، ذكر أن . املقترحان سيغطيان التخطيط واإلعداد منذ عشر سنوات أو أكثر بوجه مناسب
تنفيذ العمل العدواين فقط وأنه ميكن االستفادة من أحكام سيغطي التخطيط واإلعداد يف حالة " باء"االقتراح 

  .، يف احلاالت اليت ال يكتمل فيها العدوان٢٥ من املادة ٣من الفقرة ) و(و ) ب(أخرى، مثل الفقرتني الفرعيتني 

وجرى التساؤل أيضا عما إذا كان التعريفان املقترحان يغطيان حالة االمتناع ما دامت الفقرتان   -٨١
وأشري أيضا إىل أن من األفضل .  تقبالن التطبيق يف هذه احلالة٢٥ من املادة ٣من الفقرة ) ج(و ) ب(تان الفرعي

  .أن تترك مسألة االمتناع للمحكمة نفسها، على النحو املتبع بالنسبة للجرائم األخرى

تتعلق  ) و(فرعية يف ارتكاب جرمية العدوان، جرى التأكيد على أن الفقرة ال" الشروع "بوفيما يتعلق   -٨٢
ولوحظ مع ذلك . بشروع الفرد يف االشتراك يف عمل مجاعي فقط وليس باشتراكه يف العمل اجلماعي يف حد ذاته

ووفقا لرأي آخر، على الرغم مما . أنه ميكن تغطية الشروع يف العمل اجلماعي يف العبارة االستهاللية للتعريف
 العدوان من عقاب، فإنه يصعب تنفيذ ذلك من الناحية يستحقه شروع الدولة يف ارتكاب عمل من أعمال

وبينما رئي أن املعاقبة على الشروع يف ارتكاب عمل . العملية ألن العدوان من األركان الظرفية للجرمية الفردية
من أعمال العدوان أمر مرغوب فيه فقد رئي أيضا أن هذا سيكون مستحيال يف حالة املطالبة بالفصل املسبق يف 

  .   أو عدم وقوع عمل من أعمال العدوان بواسطة هيئة خالف احملكمةوقوع

، الذي رئي أن كلمة "باء"وأبديت أيضا بعض املالحظات بشأن الصياغة، السيما فيما يتعلق باالقتراح   -٨٣ 
رائم القيادة غري أنه اتفق أيضا على ضرورة التحقق من مصدر املصطلحات املتعلقة جب. املستعملة فيه غري مناسبة" يدفع"

  . كبديل مؤقت إىل حني االتفاق على مصطلح مناسب" يدفع"ورئي أيضا أنه ميكن اإلبقاء على كلمة . قبل 

ورحب بعض املشاركني بالنهج الذي يدعو إىل التخلي عن منطق املنسق بينما رأى آخرون أنه يلزم   -٨٤
  .    اليت تعاجلها ورقة املنسق بوجه مالئمالتأكد مما إذا كان االقتراحان اجلديدان يغطيان مجيع املسائل

، فقد رأى البعض أن من األفضل أن حتذف كلمة "ألف"وفيما يتعلق بالتعريف املقدم يف االقتراح   -٨٥
  . وأن ذلك قد يوفر احلل الالزم ملسألة االمتناع" بالفعل"

تخطيط واإلعداد أو قابلية مفهوم ولوحظ أنه يلزم املزيد من التفكري يف بعض املسائل املفاهيمية مثل ال  -٨٦
  . على جرمية العدوان٢٥واتفق مع ذلك على ضرورة سريان املادة . للتطبيق على جرمية العدوان" الشروع"

  األعمال املقبلة  -هاء
 ختصيص الوقت الالزم يف الدورات العادية جلمعية الدول األطراف  -١

خصص للفريق العامل اخلاص يف دورات مجعية أعرب املشاركون عن قلقهم لعدم كفاية الوقت امل  -٨٧
ووافق املشاركون على ضرورة أن ختصص اجلمعية، اعتبارا من دورا اخلامسة اليت ستعقد يف . الدول األطراف

، يومان كامالن على األقل الجتماعات الفريق العامل اخلاص دون عقد اجتماعات موازية بشأن ٢٠٠٦عام 
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ن املزايا األخرى لذلك أن خدمات الترمجة الشفوية والتحريرية ستكون متوافرة وم. مسائل أخرى يف نفس الوقت
  .بالكامل الجتماعات اللجنة

 مكان دورات الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان  -٢

فيما يتعلق باملكان، نوقشت مسألة ما إذا كان من الواجب أن تعقد االجتماعات الرمسية املقبلة للفريق   -٨٨
وقال بعض املشاركني إن الهاي هي املكان الذي يقع فيه مقر احملكمة وأا . امل اخلاص يف الهاي أو نيويوركالع

وأكد عدد من املشاركني على . بالتايل املكان الطبيعي الجتماعات مجعية الدول األطراف والفريق العامل اخلاص
ليس من الدول األطراف فقط، من احلضور وأنه أمهية متكني أكرب عدد ممكن من املشاركني، من مجيع الدول و

ولوحظ أن حضور بعض اموعات اإلقليمية حمدود جدا يف االجتماعات اليت . ميكن حتقيق ذلك يف نيويورك
وأشري إىل . تعقد يف الهاي وأن متثيلها سيكون أفضل بكثري إذا عقدت اجتماعات الفريق العامل يف نيويورك

د الفريق العامل اخلاص هو نفس املكان الذي تعقد فيه اجتماعات اجلمعية ككل ضرورة أن يكون مكان انعقا
  .وأن من األفضل أن تكون املناقشات يف إطار اجلمعية

 اجتماعات ما بني الدورتني املقبلة  -٣

                                                                                  اتفق على أن االجتماعات غري الرمسية بني الدورتني مفيدة جد ا وأا تؤدى إىل حتقيق تقدم كبري يف   -٨٩
واتفق لذلك على ضرورة مواصلة . وسلم املشاركون بضرورة احملافظة على هذا الزخم اإلجيايب للغاية. عمالاأل

. االجتماعات غري الرمسية بني الدورتني يف املستقبل وعلى أن جامعة برينستون هي املكان املثايل هلذه االجتماعات
 بالسفر إىل برينستون حلضور االجتماع على والحظ االجتماع مع األسف أنه مل يؤذن لوفد كوبا مرة أخرى

وألسباب تقنية، تبني أيضا . الرغم من اجلهود اليت بذهلا رئيس اجلمعية ورئيس الفريق العامل اخلاص يف هذا الشأن
ولوحظ . أنه تعذر ذه املناسبة إقامة اتصال بالفيديو بني نيويورك وبرينستون لتحقيق مشاركة جزئية على األقل

د احملدد النعقاد املؤمتر االستعراضي ليس بعيدا وأنه ال بد من إمتام أعمال الفريق العامل اخلاص يف الوقت أن املوع
  .املناسب، حىت إذا تطلب األمر ختصيص مزيد من الوقت هلذه األعمال يف الدورات العادية للجمعية

 خارطة الطريق  -٤

تتم الفريق العامل اخلاص أعماله قبل انعقاد املؤمتر فيما يتعلق خبارطة الطريق، اتفق على ضرورة أن خي  -٩٠
وسيسمح ذلك بإجراء مشاورات حملية وتوليد الزخم السياسي الالزم العتماد . االستعراضي بوقت كاف

واتفق لذلك على أن خيتتم الفريق العامل اخلاص أعماله قبل انعقاد . األحكام املتعلقة جبرمية العدوان يف املؤمتر
  .ستعراضي بإثين عشر شهرا على األقلاملؤمتر اال

 املتابعة والتحضري لألعمال املقبلة  -٥

فريق "فيما يتعلق مبتابعة املناقشات اليت جرت يف برينستون، اتفق االجتماع من حيث املبدأ على إنشاء   -٩١
 اليت تعقد فيما لتمكني الدول من مواصلة مناقشاا خارج نطاق االجتماعات العادية واالجتماعات" عامل تقرييب

وطلب إىل الرئيس . بني الدورتني، على أن يكون االتصال اإللكتروين ذا الفريق مفتوحا جلميع الدول املعنية
  .اكتشاف أفضل الطرق إلنشاء هذا الفريق

وفيما يتعلق بالتحضري لألعمال املقبلة، رئي أن تكون املناقشات يف اجتماع الفريق العامل اخلاص املقبل   -٩٢
وفوض االجتماع الرئيس يف وضع قائمة للمواضيع . نظمة بدقة كما هو احلال يف اجتماع ما بني الدورتني احلايلم

  .واملسائل اليت ينبغي النظر فيها يف االجتماعات املقبلة
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  التذييل األول

  الصياغة اجلديدة املقترحة للعبارة االستهاللية لورقة املنسق

  "ألف"االقتراح 

  :١ التعريف، الفقرة

عندما يشارك، بينما يكون يف وضع يتيح له التحكم يف ‘ جرمية العدوان’ألغراض هذا النظام األساسي، يرتكب الشخص "
  ...."  العمل السياسي أو العسكري لدولة ما أو توجيهه بالفعل، مشاركة فعالة يف عمل من أعمال العدوان

  ٢٥ من املادة ٣الفقرة 
  :رامكر) د(تضاف فقرة فرعية جديدة 

 على األشخاص الذين يكونون يف وضع يتيح ٣من الفقرة ) د(إىل ) أ(فيما يتعلق جبرمية العدوان، تنطبق الفقرات الفرعية "
  ".هلم التحكم يف العمل السياسي أو العسكري لدولة ما أو توجيهه بالفعل دون غريهم

  . من املقدمة العامة٨انظر أيضا أركان اجلرائم، الفقرة 

  "اءب"االقتراح 

  :١التعريف، الفقرة 

قيام، من يكون يف وضع يتيح له التحكم يف العمل السياسي أو ‘ جرمية العدوان’ألغراض هذا النظام األساسي، تعين "
  ]."عمل من أعمال الدولة/عمل مجاعي[.. الدولة إىل دفعالعسكري هلذه الدولة أو توجيهه بالفعل، ب

  ٢٥املادة 
   مكررا٣تضاف فقرة فرعية 

ا يتعلق جبرمية العدوان، األشخاص الذين يكونون يف وضع يتيح هلم التحكم يف العمل السياسي أو العسكري لدولة ما فيم"
  ."أو توجيهه بالفعل فقط هم الذين يسألون جنائيا ويكونون عرضة للعقاب

  .) على جرمية العدوان٢٥ من املادة ٣ الفقرة تنطبق(
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  التذييل الثاين

  جدول األعمال املشروح

 قائمة املسائل املتعلقة جبرمية العدوان  -١

 اليت يتعني )١٢( تعديالت على قائمة املسائل٢٠٠٤أدخل االجتماع املعقود بني الدورتني يف عام   
 من نظام روما ٥ من املادة ٢معاجلتها عند صياغة مقترحات من أجل وضع حكم بشأن العدوان وفقا للفقرة 

هذه القائمة ليست حصرية، فقد يرغب املشاركون يف إضافة عناصر أخرى وملا كان من املفهوم أن . األساسي
  .إىل القائمة أو يف تعديل العناصر احلالية

   واليت حتتاج إىل مزيد من البحث٢٠٠٤املسائل اليت نوقشت يف االجتماع املعقود يف عام    -٢

:  أقسامةوجه عام إىل ثالث ب٢٠٠٤ميكن تقسيم النتائج اليت توصل إليها االجتماع الذي عقد يف عام   
مسائل رأى االجتماع أن األحكام ذات الصلة يف نظام روما األساسي مالئمة أو ال تثري مشاكل معينة بالنسبة ) أ(

مسائل توصل فيها االجتماع إىل اتفاق عام وأوصى يف بعض احلاالت بإعادة النظر فيها ) ب(جلرمية العدوان؛ و
مسائل أبديت آراء متعارضة بشأا ويف حاجة إىل مزيد من ) ج(يف العدوان؛ وعند التوصل إىل اتفاق بشأن تعر

  .البحث

  :ومن بينها على وجه التحديد ما يلي  

  ؛)١٣(اختصاص احملكمة فيما يتعلق جبرمية العدوان" اختيار عدم قبول"إمكانية أن متارس الدولة   )أ(

جرمية (ة العدوان أو استبعادها أو تعديلها  فيما يتعلق جبرمي٢٥ من املادة ٣اإلبقاء على الفقرة   )ب(
  ؛ )١٤()القيادة

 .)١٥()األوامر العليا( فيما يتعلق جبرمية العدوان أو استبعادها أو تعديلها ٣٣اإلبقاء على املادة   )ج(

  . ضمن املسائل اليت حتتاج إىل مزيد من البحث٣٠ و ٢٨وعالوة على ذلك، أدرجت املادتان   

  بشأن مسائل أخرى متعلقة بنظام روما األساسياملناقشات األولية   -٣

  ساعدة القضائيةالتعاون الدويل وامل  -

واستنتج االجتماع املعقود يف عام . يتوقف الفصل يف هذه املسألة على مدى قابلية مبدأ التكامل للتطبيق  
وقد يرغب . ل أن األحكام املتعلقة بالتكامل فيما يتعلق جبرمية العدوان ليست يف حاجة إىل تعدي٢٠٠٤

  . من نظام روما األساسي يف حاجة إىل تعديل٩املشاركون يف مناقشة ما إذا كان الباب 

                                                   
  لعدوان بني الدورتني الوارد يف الوثيقةتقرير االجتماع الذي عقده الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية ا  )١٢(

ICC-ASP/3/25املرفق الثاين، التذييل ،.  
  .١٩املرجع نفسه، الفقرة   )١٣(
  .٥٣املرجع نفسه، الفقرة   )١٤(
  .٦٣املرجع نفسه، الفقرة   )١٥(
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  ) من النظام األساسي٥الباب (التحقيق واملقاضاة   -

، ٩٣ من املادة ٤، والفقرة ٧٢، واملادة ٥٧ من املادة ٣الفقرة (املعلومات املتعلقة باألمن القومي   -
  )٩٩ من املادة ٥والفقرة 

  .وقد يرغب املشاركون يف إجراء مناقشات أولية بشأن مدى احلاجة إىل تعديل األحكام ذات الصلة    

 أركان اجلرمية والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات  -٤

والقواعد اإلجرائية وقواعد ) )١٦(انظر النص املقترح من املنسق(تشري قائمة املسائل إىل أركان اجلرمية   
 املشاركون يف مناقشة ما إذا كان ينبغي معاجلة هذه املسائل قبل التوصل إىل اتفاق بشأن وقد يرغب. اإلثبات

  . التعريف ذاته وكيفية معاجلتها أو تأجيل النظر فيها إىل مرحلة الحقة

  التعريف  -٥

قد يرغب املشاركون يف مواصلة املناقشات املتعلقة بتعريف جرمية العدوان بناء على النص املقدم من   
  .)١٧(نسقامل

  شروط ممارسة اختصاص احملكمة  -٦

، قد يرغب املشاركون يف مواصلة املناقشات املتعلقة بشروط )١٨(بناء على النص املقدم من املنسق  
 .ممارسة اختصاص احملكمة

   مسائل أخرى   -٧

ه قد يرغب املشاركون يف مناقشة املسائل اإلجرائية املتعلقة بعمل الفريق العامل اخلاص، وعلى وج  
اخلصوص يف ختصيص وقت كاف الجتماعات الفريق أثناء الدورات العادية جلمعية الدول األطراف وفيما بني 

وقد يرغب املشاركون أيضا يف مناقشة إمكانية االستفادة من وضع خارطة طريق . الدورات املقبلة، وما إىل ذلك
ية الدول األطراف لوضع حكم بشأن العدوان تبني بإجياز العمل املقبل للفريق من أجل تقدمي مقترحات إىل مجع

  .والنظر فيه يف املؤمتر االستعراضي املقبل

                                                   
)١٦(  PCNICC/2002/2/Add.2.  
  .املرجع نفسه  )١٧(
  .املرجع نفسه  )١٨(
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   باء-املرفق الثاين 

  ٣جرمية العدوان والفقرة : ١ورقة املناقشة رقم 
   من النظام األساسي٢٥من املادة 

   من النظام األساسي٢٥من املادة ) د(إىل ) أ (٣ الفقرات –اشتراك الفرد   -ألف

  ")اشتراك الفرد يف العمل اإلجرامي) أ"( حتت ٢٠٠٥تقرير برينستون لعام  من ٣٢ إىل ١٩الفقرات : عاملرج(

  التطورات اليت حدثت مؤخرا  يف املناقشات : اخللفية  - أوال

 من النظام األساسي للتطبيق  على ٢٥من املادة ) د(إىل ) أ (٣ اخلاص باستبعاد قابلية الفقرات االقتراح  -١
بشأن تعريف أركان جرمية العدوان اليت أعدها منسق الفريق العامل ) ٢٠٠٢(رد يف ورقة املناقشة النحو الوا

 )١()]ورقة املناقشة: املسماة فيما بعد[املعين جبرمية العدوان إبان اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية 
 ".(monistic approach) " األحاديالنهج = "

 يف جرمية العدوان، أي السلوك الذي يربط الفرد )٢(السلوكركن ة املناقشة ورق من ١تصف الفقرة   
 )٣(العمل اجلماعي: املسمى فيما بعد(هجوم مسلح )/املسلحة(استعمال للقوة /املعين مبا تقوم به الدولة من عدوان

  ]: ترد الكلمات اهلامة باحلروف املائلة[على النحو التايل 

عندما يكون يف وضع يتيح له التحكم يف العمل السياسي أو ‘ دوانجرمية ع’يرتكب الفرد "[...] 
، عمدا وعن علم، يف التخطيط لعمل ويأمر أو يشارك مشاركة فعليةالعسكري للدولة أو توجيهه، 

  ]".أضيف التأكيد[...] [عدواين أو اإلعداد له أو الشروع فيه أو شنه 

 من النظام ٢٥ من املادة ٣ اليت ترى أن الفقرة ملناقشةورقة ا من ٣وينبغي قراءة هذا التعريف مع الفقرة   
  .غري قابلة للتطبيقشتراك يف اجلرمية الاألساسي اليت تعاجل األشكال املختلفة ل

سلوك الفرد باالعتماد على تراث نورمربغ، جا مباشرا لتعريف ورقة املناقشة، ويف هذا الصدد، تقدم   
هذا حصريا " يأمر أو يشارك"وحتدد عبارة : دولية عن ارتكاب جرمية العدوانالذي يؤدي إىل املسؤولية اجلنائية ال

لألشكال " عبارة جامعة"بأمهية خاصة ألا تعمل بوصفها عامة، ، وهي كلمة )٤("يشارك"وتتسم كلمة . السلوك
   .  ي من النظام األساس٢٥من املادة ) د(إىل ) أ (٣املختلفة من املشاركة املنصوص عليها يف الفقرات 

 ألنه ال األحاديالنهج ملوضوع اشتراك الفرد  ورقة املناقشة وللتيسري، سيسمي فيما بعد النهج املتبع يف   
 ... رتكاااب األمر من ناحية،  و)  من النظام األساسي٢٥من املادة ] أ  [ ٣الفقرة (اجلرمية  ارتكابيفرق بني 

 من ٢٥من املادة ] ج [٣الفقرة  (...ارتكاااملساعدة على و)  من النظام األساسي٢٥من املادة ] ب [٣الفقرة (
  .، من ناحية أخرى)النظام األساسي

                                                   
، وأعيد إصدارها يف ٢٠٠٢يوليو / متوز٢٤ بتاريخ PCNICC-2002-2-Add.2صدرت سابقا بوصفها الوثيقة   )١(

  ).٢٨٢، الصفحة ICC-ASP/2/10(املرفق الثاين للوثائق الرمسية للدورة الثانية جلمعية الدول األطراف 
  .٣٠من املادة ) أ(٢لالطالع على استخدام هذه الكلمة يف النظام األساسي، انظر الفقرة   )٢(
  .يه الورقة موقفا بشأن تعريف العمل اجلماعال تتخذ هذ  )٣(
  .شتراكمن أشكال االشكال معينا بارتكاب اجلرمية حيث ال يعدو األمر إال " األمر"يشمل االشتراك بالتأكيد   )٤(
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اجتماع  من النظام األساسي بوصفه االقتراح املفضل يف ٢٥من املادة ) د(إىل ) أ (٣اقتراح تطبيق الفقرات   -٢
   ".(differentiated approach) يالنهج التمييز= " ٢٠٠٥برينستون لفترة ما بني الدورتني املعقود يف عام 

تأييد ملا ميكن أن يطلق عليه  ٢٠٠٥ اجتماع برينستون لفترة ما بني الدورتني املعقود يف عام وجد يف  
 من النظام ٢٥من املادة ) د(إىل ) أ (٣ وهو النهج الذي يدعو إىل تطبيق الفقرات التمييزيألغراض التيسري النهج 

لالطالع على املناقشات اليت جرت بالتفصيل، ( الواردة ا على جرمية العدوان اكاالشتراألساسي جبميع أشكال 
  ).٢٠٠٥تقرير برينستون لعام  وما بعدها من ١٩انظر الفقرات 

التفاق املشاركني على أن من السمات املميزة جلرمية "وينبغي مع ذلك تقييد هذا النهج التمييزي   
ي بالتايل استبعاد الشركاء الذين ال ميكنهم التأثري على السياسة املؤدية إىل العدوان أا جرمية قيادية وأنه ينبغ

  ).٢٠٠٥تقرير برينستون لعام  من ١٩الفقرة (ارتكاب هذه اجلرمية، مثل اجلنود الذين ينفذون األوامر 

ني اجلمع ب اجتاه يدعو إىل ٢٠٠٥ اجتماع برينستون لفترة ما بني الدورتني املعقود يف عام وظهر يف  
وميكن تلخيص الرأي الذي كان مييل إليه هذا االجتماع . النهج التمييزي وبني االعتراف بالطابع القيادي للجرمية

  :على النحو التايل

 من النظام األساسي للتطبيق ٢٥من املادة ) د(إىل ) أ (٣ استبعاد قابلية الفقرات عدمأوال،   -
  على جرمية العدوان؛ و

 من النظام ٢٥إىل املادة ورقة املناقشة  من ١الوارد يف الفقرة " ادةشرط القي"ثانيا، نقل   -
 :األساسي لتنص على ما يلي

فيما يتعلق جبرمية العدوان، األشخاص الذين يكونون يف وضع يتيح هلم التحكم يف العمل العسكري "
 ٣٠ظر الفقرة ان" (لدولة ما أو توجيهه بالفعل فقط هم الذين يسألون جنائيا ويكونون عرضة للعقاب

  ).٢٠٠٥تقرير برينستون لعام من 

  جماالن مقترحان للمناقشة  -ثانيا

يف ضوء االجتاه الذي ظهر مؤخرا لصاحل النهج التمييزي، من املقترح أن يتم النظر أوال يف مدى إمكان التعبري   
  .التوصل إىل هذا اهلدفمل يتم بعد وكما سيتبني على الفور من الفقرة ثالثا أدناه، . عن هذا النهج بطريقة كاملة وعملية

حادي ألعدم التخلي، يف هذه املرحلة، ائيا عن النهج ا) الفقرة رابعا أدناه(ومن املقترح بعد ذلك   
  . ألنه ميثل بالتأكيد، مهما كانت عيوبه احملتملة، طريقة بسيطة ومتجانسة ملعاجلة املشكلةورقة املناقشة الوارد يف 

 .أن يتم االختيار النهائي ألفضل النهجني بعد دراسة كال النهجني دراسة كاملةونرى، عوضا عن ذلك،   

  استكمال النهج التمييزي  -ثالثا

   يف جرمية العدوانالسلوكتعريف ركن   -١

  املشكلة  )أ(

ع برينستون لفترة ما بني الدورتني املعقود يف عام يتكون النهج التمييزي على النحو الذي تبني يف اجتما  
الركن ( من النظام األساسي للتطبيق ٢٥من املادة ) د(إىل ) أ (٣قابلية الفقرات  ركنني أساسيني مها نم ٢٠٠٥
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تقرير برينستون لعام  من ٣٢ إىل ٢٧وكما يتبني من الفقرات ). الركن الثاين" (شرط القيادة"وإضافة ) األول
تعريف العدوان ليكون التعريف قابال يف ركن السلوك هو وصف ثالث ، حيتاج املنهج التمييزي إىل ركن ٢٠٠٥

  .للتطبيق من الناحية العملية

 من النظام األساسي ٢٥من املادة ) د(إىل ) أ (٣إذا كان املراد هو تطبيق الفقرات : ومبزيد من التحديد  
املقصود من (هذه اجلرمية من جانب أحد األفراد ارتكاب على جرمية العدوان فإنه يلزم تعريف املقصود من 

جرمية  ارتكابوبتعريف املقصود من ).  من النظام األساسي٢٥من املادة ) أ(٣يف الفقرة ارتكاب ستعمال كلمة ا
بارتكاب هذه اجلرمية الواردة يف ألمر العدوان فقط سيمكن الرد على سؤال ما هو املقصود من عبارة قيام الفرد با

على ارتكاب جرمية العدوان باملساعدة ة قيام الفرد  من النظام األساسي أو من عبار٢٥من املادة ) ب(٣الفقرة 
  .  من النظام األساسي٢٥من املادة ) ج(٣الواردة يف الفقرة 

واملطلوب الستكمال النهج التمييزي، . الفاعل األصلي اجلرمية يرتكبويسمى عادة الشخص الذي   
الفاعل ن يراعي أي تعريف لسلوك وينبغي أ. باختصار، هو حتديد العمل الذي يقوم به الفاعل األصلي فعليا

  : جانبا خاصان جلرمية العدوان جلرمية العدوان األصلي

الكامن يف هذه اجلرمية أو قائمة اجلماعي األول، أنه ال يوجد، فيما يتعلق جبرمية العدوان، تفصيل للعمل   
تل، توقيع إصابات جسدية أو عقلية الق(لألنواع الفردية احملتملة للسلوك، كما هو احلال يف جرمية اإلبادة اجلماعية 

 ويعين هذا أن العمل اجلماعي يعترب يف حد ذاته): القتل العمد، اإلبادة، اخل(واجلرائم ضد اإلنسانية ) جسيمة، اخل
غري أن الفرد الذي يكون . مرجعا ألي تعريف ملا يقوم به الفرد الذي يكون فاعال أصليا يف جرمية العدوان فعليا

/ اهلجوم املسلح)/املسلحة(رمية العدوان ال ميكنه القيام مبا ترتكبه الدولة مثل استخدام القوة فاعال أصليا جل
اجلنود (العمليات العدائية ؛ وحيتاج القائد األعلى دائما إىل استخدام عدة أفراد آخرين تابعني جلهاز الدولة 

مية العدوان هو فرد يعمل، فيما يتعلق ويترتب على ذلك أن الفاعل األصلي جلر. لتنفيذ العمل اجلماعي) خاصة
  .)٥(خيضعون لسيطرتهمن خالل عدة أشخاص آخرين باستعمال القوة املسلحة عمليا، 

يف وضع يتيح "شريك يف اجلرمية كل والثاين، أنه نظرا للطابع القيادي جلرمية العدوان، ينبغي أن يكون   
معيارا ولذلك ينبغي أن يضع النهج التمييزي ". ل بالفعلله التحكم يف العمل العسكري للدولة أو توجيه هذا العم

والذين يشتركون يف اجلرمية بشكل أو ) الفاعلون األصليون( اجلرمية يرتكبونالذين : بني نوعني من القادةللتميز 
  .٢٥من املادة ) د(إىل ) ب(٣شتراك املنصوص عليها يف الفقرات الآخر من أشكال ا

  ما هو احلل؟  )ب(

 اقتراحان لتحديد ركن السلوك ٢٠٠٥تماع برينستون لفترة ما بني الدورتني املعقود يف عام اجقدم يف   
  .٢٠٠٥لتقرير برينستون لعام يف تعريف جرمية العدوان، ويرد االقتراحان يف املرفق األول 

  ]عمل مجاعي[يف [...] يشارك " :١قتراح رقم الا

                                                   
 من النظام األساسي حيث يغطي اجلزء ٢٥من املادة ) أ (٣هذا النوع من الفاعل األصلي ليس معروفا للفقرة   )٥(

بغض النظر عن كون ... ذه املادة الشخص الذي يرتكب جرمية العدوان عن طريق شخص آخراألخري من ه
  ".ذلك الشخص اآلخر مسؤوال أو غري مسؤول جنائيا
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معقولة يف " يشارك"واإلشارة إىل . )٧(ورقة املنسقح يف  مع النص املقتر)٦( هذا النص جزئيايتفق  :التعليق
، عبارة ٢٥ من املادة ٣ سريان الفقرة عدم لورقة املناقشة ألنه يلزم، يف حالة األحاديإطار النهج 

 املشاركة الفردية يف ذات تعريف جرمية العدوان، ويصعب التوصل إىل  جلميع أشكالعامة 
  ". يشارك" أكثر مالئمة من عبارة  عامةعبارة

للنهج التمييزي ألا بالتحديد غري مناسبة " يشارك"ويف نفس الوقت، من املسلم به أن عبارة   
ويؤدي ذلك إىل عدم . حصريا إىل سلوك الفاعل األصلي"يشارك"وال تشري عبارة : بطبيعتهاعامة 

 من ٣قرة  املنصوص عليها يف الفاالشتراكإمكان قراءة هذه العبارة مع األشكال األخرى من 
يف تعريف اجلرمية " يشارك"وكمثال لذلك إذا استخدمت عبارة .  من النظام األساسي٢٥املادة 

يف يساعد  من النظام األساسي، ستكون النتيجة أن من ٢٥من املادة ) ج(٣إذا طبقت الفقرة و 
وهذا ليس ]". العمل اجلماعي[ يف االشتراكيساعد على "جرمية العدوان هو الشخص الذي 

  .نطقيا على اإلطالقم

 من النظام ٢٥ من املادة ٣وتطبيق الفقرة " يشارك"من املسلم به أن تعريف ركن السلوك بعبارة   :الرأي
األساسي على اجلرمية اليت يتم تعريفها على هذا النحو مبثابة اجلمع بني نقيضني مها النهج 

قابلية الفقرات (والنهج التمييزي ) تعريف اشتراك الفرد بعبارة عامة يف تعريف اجلرمية (األحادي
  ). من النظام األساسي للتطبيق٢٥من املادة ) د(إىل ) أ (٣

من ) د(إىل ) أ (٣مع  الفقرات " يشارك"ما مدى صحة هذا التحليل وهل يتماشى تطبيق عبارة   :١السؤال 
   من النظام األساسي؟٢٥املادة 

  ]"عمل مجاعي[الدولة يف يدفع " :٢االقتراح رقم 

والفكرة هي بيان . للجرميةاألصلي ، حياول هذا االقتراح إبراز ذاتية الفاعل ١قتراح رقم الخالفا ل  :تعليقال
 الذي يقرر يف اية األمر شروع الدولة يف )٨(أن الفاعل األصلي جلرمية العدوان هو الشخص

وب األصلية يف ومن اجلدير بالذكر أن املتحدثني بالنيابة عن الشع. العمل العدواين وشنه فعال
 أعربوا خاصة عن شكهم يف أن ٢٠٠٥اجتماع برينستون لفترة ما بني الدورتني املعقود يف عام 

يدفع القوات "وميكن التساؤل عما إذا مل تكن عبارة . جيدة للتعبري عن هذه الفكرةيدفع كلمة 
  . ٢ رقم االقتراح كرة الكامنة يف أكثر دقة للتعبري عن الف)٩(]"عمل مجاعي[للدولة يف ) املسلحة(

                                                   
   .ورقة املنسقاإلضافية الواردة يف " يأمر"ألغيت عبارة   )٦(
  . أعاله٣انظر احلاشية   )٧(
  .أو جمموعة من األشخاص  )٨(
فمن املسلم . لصدد إىل التجربة اخلاصة بتعريف جرمية العدوان يف القانون اجلنائي بأملانياجتدر اإلشارة يف هذا ا  )٩(

 من القانون األملاين سيئة للغاية ألا تصف مرتكب اجلرمية بأنه ٨٠به عموما أن صياغة التعريف الوارد يف املادة 
 يشري ٨٠ت اجلارية لتحسني املادة ويف املناقشا". الذي يتخذ االستعدادات الالزمة حلرب عدوانية"الشخص 

الذي يدفع القوات املسلحة للدولة يف حرب عدوانية تشنها هذه "االقتراح األكثر قبوال إىل الشخص 
   ).”wer die Streitkräfte eines Staates zu einem Angriffskrieg einzest”:باألملانية".( الدولة
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  ؟ ٢ رقم لالقتراح) احملتملة(أو العيوب ) احملتملة(ما هي املزايا   :٢السؤال 

  ]"العمل اجلماعي[يدير "   :٣االقتراح رقم 

ولكنه نوقش على  ٢٠٠٥تقرير برينستون لعام هناك خيار آخر مل يرد يف املرفق األول من   :التعليق
هو استعمال كلمة ٢٠٠٥ الدورتني املعقود يف عام اجتماع برينستون لفترة ما بني هامش 

وسيكون الفاعل األصلي جلرمية العدوان بناء على هذا اخليار هو الشخص الذي يدير ": يدير"
ونرى أن هذه الفكرة تستحق املزيد من البحث، ومن الواضح أا تعكس بدقة . العمل اجلماعي

ي جلرمية العدوان هو فقط الشخص الذي أعاله من أن الفاعل األصل) أ(ما جاء يف الفقرة 
" يدير"ومن اجلدير بالذكر أن كلمة ". يرتكب فعال مجاعيا عن طريق أشخاص آخرين"

  .بوضعه احلايل" شرط القيادة"مستخدمة أيضا يف 

  ؟"يدير"الستعمال كلمة  ) احملتملة(أو العيوب ) احملتملة(ما هي املزايا   :٣السؤال 

  ألخرى اليت ميكن التفكري فيها حللة مشكلة تعريف ركن السلوك؟ما هي الكلمة ا  :٤السؤال 

  يف تعريف اجلرمية" التخطيط واإلعداد"قتراح إغفال اإلشارة إىل ا  -٢

  املشكلة  )أ(

يف " يأمر أو يشارك"، ال تقتصر عبارة )١٠(ورقة املناقشة من ١يف تعريف جرمية العدوان الوارد يف الفقرة   
. هلذا الفعل" التخطيط اإلعداد"فقط ولكنها تشمل أيضا "  العمل العدواين أو شنهالشروع يف"ركن السلوك على 

بينما تفترض املسؤولية اجلنائية للفرد عن جرمية : ، النتيجة العملية هلذه اإلشارة كما يليورقة املناقشةويف إطار 
للفرد أن يتحمل املسؤولية اجلنائية العدوان أن عمال مجاعيا كامال، أي استخدام القوة فعليا، قد وقع فعال، جيوز 
ومن الواضح أن جترمي مثل هذا . عن االشتراك يف عمل يقتصر على مرحلة التخطيط أو اإلعداد للعمل اجلماعي

العمل من أعمال االشتراك يستند إىل أساس راسخ يف القانون الدويل العريف ومل يكن حىت اآلن موضعا ألي 
  . اعتراض

ورقة املناقشة  فيما يتعلق باشتراك الفرد من النهج املتبع يف لالنتقالذي ظهر مؤخرا ويبدو أن االجتاه ال  
يستفاد هذا (يف تعريف اجلرمية " التخطيط واإلعداد"إىل النهج التمييزي يصحبه االجتاه إىل إلغاء اإلشارة إىل 

 لكن جرى التساؤل يفو. )١١()٢٠٠٥تقرير برينستون لعام  من ٣١االجتاه من اجلملة األخرية من الفقرة 
أيضا عما إذا مل يكن هذا اإللغاء سيؤدي إىل استبعاد املسؤولية اجلنائية للفرد عن مثل هذه األعمال اليت برينستون 

  .تقتصر على املراحل األوىل للعمل اجلماعي

  التعليقات  )ب(

  ):اله أع١انظر الفقرة (قد خيتلف الرد باختالف صياغة ركن السلوك يف النهج التمييزي   

                                                   
  . أعاله٣انظر احلاشية   )١٠(
تتعلق كلمة ، ٢٠٠٥ لتقرير برينستون لعام  الوارد يف املرفق األول ١لتعريف الفقرة " ألف"ح يف االقترا  )١١(

  .فقط، أي بعمل مجاعي وقع فعليا" عمل من أعمال العدوان "بيف ركن السلوك " يشارك"
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القوات (دفع "أعاله سلوك الفرد بأنه ) ب (١ الذي سبقت مناقشته يف الفقرة ٢             يع رف االقتراح   
فهل ". دفع الدولة إىل التخطيط واإلعداد الستعمال القوة"فقط وليس " الدولة إىل استعمال القوة) لاملسلحة 

على مرحلة ) الناشئ( العمل اجلماعي يستبعد مثل هذا التعريف مسؤولية رئيس الدولة الذي يقتصر اشتراكه يف
التخطيط واإلعداد؟ من املشكوك فيه أن يتوقف الرد على هذا السؤال على مدى قابلية احلكم اخلاص باالشتراك 

 دور النتهاء) ٢٠٠٥تقرير برينستون لعام  من ٤٠انظر مع ذلك الفقرة ( للتطبيق ٢٥من املادة ) و(٣يف الفقرة 
وبالعكس، .  الذي قام به وعدم جواز القول بالتايل بأنه شرع يف ارتكاب جرمية العدوانبالعمل" الشريك املبكر"

فهل ميكن القول بأن الشخص .  للتطبيق٢٥من املادة ) ج(٣يبدو أن املوضوع يتوقف على مدي قابلية الفقرة 
 عمله وهو دفع يف) األصلي(يف التخطيط الستعمال حمتمل للقوة يساعد أو حيرض الفاعل ) فقط(الذي يشارك 

  الدولة املعنية إىل استعمال القوة؟ 

" الدولة إىل استعمال القوة) لالقوات املسلحة  (دفع"وميكن طرح نفس السؤال إذا استعيض عن عبارة   
، ٣االقتراح رقم " (املباشربعبارة العمل اجلماعي " دفع الدولة إىل التخطيط واإلعداد الستعمال القوة"فقط وليس 

فهل ميكن املساعدة أو التحريض على استعمال القوة مبجرد التخطيط هلذا االستعمال؟ إذا كان )). ب(١الفقرة 
 من ١الرد على هذا السؤال ال يزال مشكوكا فيه فإنه أكثر اخليارات أمنا هو إضافة اإلشارات الواردة يف الفقرة 

  ".عداد له أو شنهتوجيه العمل اجلماعي أو ختطيطه أو اإل"والقول مثال  املناقشة ورقة

 من النظام األساسي على جرمية العدوان ٢٥من املادة ) د(إىل ) أ (٣هل يؤدي سريان الفقرات   :٥السؤال 
يف تعريف ركن السلوك يف هذه " التخطيط واإلعداد"ستغناء عن اإلشارة إىل الإىل إمكانية ا

  اجلرمية؟

  التمييزيحادي باملقارنة بالنهج ألمزايا وعيوب النهج ا   -رابعا
أعاله أن النهج التمييزي ملشكلة اشتراك الفرد )  أ(١ -يتبني من االعتبارات املشار إليها يف الفقرة ثالثا  

يف جرمية العدوان يؤدي إىل مسألة معقدة هي مسألة تعريف ركن السلوك يف اجلرمية؛ ومل يتم حىت اآلن اإلجابة 
  . أعاله) ب(١ –ثا انظر الفقرة ثال(بطريقة مرضية على هذه املسألة 

فيحاول هذا النهج . بسيطا نسبيا )١٢(ورقة املناقشةعلى النحو الوارد يف  األحاديوباملقارنة، يبدو النهج   
]". يف عمل مجاعي..[يشارك"األفراد الذين يعتربون مسؤولني جنائيا نتيجة للعدوان بالعبارة العامة مجيع تغطية 

  .، يف اية األمر، ميزة حامسةاألحاديتساؤل عما إذا مل تكن بساطة النهج ويف هذه املرحلة من املناقشة، ميكن ال

 ملعرفة ما إذا كان ينطوي على عيوب، وإذا األحاديولذلك، من املقترح أن يعاد النظر بدقة يف النهج   
ي ويتبني بالرجوع إىل املناقشات اليت جرت يف برينستون يف عام. كان األمر كذلك، ملعرفة مدي خطورا

  .األحاديرئيسي للنهج نظامي رئيسي وانتقاد موضوعي  أنه أبدي انتقاد ٢٠٠٥ و٢٠٠٤

 من النظام األساسي سيؤدي ٢٥ من املادة ٣، لوحظ أن استبعاد الفقرة املوضوعيوفيما يتعلق باالنتقاد   
  ).٢٠٠٥تقرير برينستون لعام  من ٢٢الفقرة " (احتمال استبعاد جمموعة من الفاعلني األصليني"إىل 

جمموعة "فهل هناك مثال ملموس بشأن . من املفيد جدا  أن حيدد املقصود من هذا القول: التعليق  
الذين يلزم خضوعهم للنظام األساسي نتيجة الرتكاب جرمية العدوان والذين حيتمل إفالم " الفاعلني األصليني

                                                   
  . أعاله١٢انظر احلاشية   )١٢(
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؟ وبعبارة أخرى، ما هي األحاديألخذ بالنهج من املسؤولية اجلنائية الفردية نظري ارتكاب هذه اجلرمية نتيجة ل
 من وال يزال مع ذلك ينبغييف العمل اجلماعي واليت شاركت أن يقال أا ال  ميكن اليت " جمموعة األفراد"

مـن ) د(إىل ) أ (٣الواجب أن تعترب مسؤولة جنائيا الرتكاا عمال من األعمال املنصوص عليها يف الفقرة 
  م األساسي؟  من النظا٢٥املـادة 

ال يعكس اعتماد النظام األساسي للمحكمة  األحادي، قيل إن النهج النظاميوفيما يتعلق باالنتقاد   
اجلزء ( على فكرة التفاعل بني تعريف اجلرمية – خالفا لصكوك القانون اجلنائي الدويل السابقة –اجلنائية الدولية 

يف ]" الدويل[املبادئ العامة للقانون اجلنائي ("و ) ظام األساسي من الن٢اخلاص بالقانون اجلنائي الدويل يف الباب 
  ).  من النظام األساسي٣الباب 

يتسم هذا االنتقاد بداية باجلاذبية ألنه يهدف إىل معاملة مجيع اجلرائم الرئيسية املنصوص عليها : التعليق  
 يف النظام األساسي يف الواقع إىل ٣ ويؤدي وجود الباب. من حيث الصياغةمتكافئة يف النظام األساسي معاملة 

ولكن ينبغي التفكري . قرينة مفادها أن هذا الباب ينطبق على مجيع اجلرائم األساسية املنصوص عليها يف هذا النظام
 أعاله حيث يعترب العمل ١-انظر الفقرة ثالثا(اخلصائص اخلاصة جلرمية العدوان مرة أخرى فيما إذا مل تكن 

  .)١٣(مربرا لرفض هذه القرينة) ه نقطة االنطالق للسلوك الفردياجلماعي يف حد ذات

 يف ضوء املسائل والتعليقات أعاله؟ وهل األحادي املقدمني ضد النهج االنتقادينما هو وزن   :٦السؤال 
  ؟األحاديللنهج ) بعد ذلك(هناك عيوب أخرى 

 ملعاجلة مشكلة اشتراك خياراصفه  بواألحاديعن النهج ) بعد(هل من املرغوب فيه عدم التخلي   :٧السؤال 
  الفرد يف جرمية العدوان؟

  جرمية العدوان والشروع  -باء

الشروع يف ارتكاب ) ب"(، حتت ٢٠٠٥تقرير برينستون لعام  من ٤٣ إىل ٣٣الفقرات : املرجع(  
  ")جرمية العدوان

  اخللفية  -أوال

 على جرمية )١٥(من النظام األساسي) و(سريان الفقرة استبعاد  إىل )١٤(ورقة املناقشة من ٣تسعى الفقرة   
تقرير برينستون لعام  من ٤٠ و ٣٦ و ٣٥انظر الفقرات (وتلقى هذا االقتراح ردود فعل خمتلفة . العدوان
  . ولذلك يلزم املزيد من املناقشة يف هذا الشأن) ٢٠٠٥

                                                   
ذي يتضمن مواد بشأن األشكال املختلفة الشتراك من القانون اجلنائي ال" اجلزء العام"، ينطبق أملانيايف : للعلم  )١٣(

 من هذا القانون املتعلقة باإلعداد حلرب عدوانية أيضا؛ غري أنه تبني بوضوح أثناء ٨٠الفرد يف اجلرمية على املادة 
 واملواد ٨٠املناقشة الفقهية اليت جرت بشأن هذه املادة أن التفاعل بني تعريف جرمية العدوان الوارد باملادة 

  . ملتعلقة باالشتراك الواردة يف اجلزء العام من القانون اجلنائي يسبب مشاكل هائلة إن مل تكن غري قابلة للحلا
  . أعاله٣نظر الفقرة ا  )١٤(
الشروع يف ارتكاب اجلرمية عن طريق اختاذ إجراء يبدأ به : "تنص اجلملة األوىل من هذه الفقرة على ما يلي  )١٥(

  ".وسة، ولكن مل تقع اجلرمية لظروف غري ذات صلة بنوايا الشخصتنفيذ اجلرمية خبطوة ملم
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  ساسي على جرمية العدوان من النظام األ٢٥من املادة ) و(٣لتطبيق الفقرة ) احملتمل(التأثري العملي   -ثانيا

اجتماع أحرز  ويف هذا الصدد،. التأثري العملي الستبعاد النص املتعلق بالشروعمن املفيد أن نوضح أوال   
العمل اجلماعي للعدوان، ) أ( تقدما يف املناقشات بالتمييز بني ٢٠٠٥برينستون لفترة ما بني الدورتني املعقود يف عام 

 .)٢٠٠٥تقرير برينستون لعام  من ٣٣الفقرة (اشتراك الفرد يف عمل مجاعي ) ب(الذي ترتكبه إحدى الدول و 

   من النظام األساسي والبدء يف اشتراك الفرد دون اكتمال هذا االشتراك٢٥من املادة ) و(٣الفقرة   -١

  الفردالشتراك " التمييزي"/"األحادي" من النظام األساسي والنهج التباديل ٢٥من املادة ) و(٣الفقرة   )أ(

) الفقرة  ألف أعاله(الشتراك الفرد " التمييزي"والنهج " األحادي"ليس االختيار بني النهج   
 من النظام ٢٥من املادة ) و(٣فاستبعاد الفقرة : خلوا من ردود الفعل فيما يتعلق باملسائل املطروحة

) د(إىل ) ب(٣فقرات ألن منطوق ال" التمييزي"من النهج " األحادي"األساسي أكثر اتفاقا مع النهج 
من ) د(إىل ) ب(٣وتفترض الفقرات  . اجلرمية"  يف ارتكابالشروع" إىل مجيعها تشري ٢٥من املادة 

وإذا .   ذه اإلشارة، يف الواقع، أن الشروع يف ارتكاب اجلرمية يف حد ذاته خيضع للتجرمي٢٥املادة 
ي على جرمية العدوان واستمر سريان  من النظام األساس٢٥من املادة ) و(٣استبعد سريان الفقرة 

من املادة ، ستكون اإلشارة إىل الشروع يف تلك الفقرات بدون سند للرجوع ) د(إىل ) ب(٣الفقرات 
  . وقد تعترب هذه النقطة شكلية فحسب ولكنها من النقاط املتعلقة حبسن الصياغة. إليه

  عياحلاالت املتعلقة بشروع الفرد يف االشتراك يف فعل مجا  )ب(

 من النظام األساسي إىل توسيع نطاق املسؤولية ٢٥من املادة ) و(٣سيؤدي سريان الفقرة   
اجلنائية للفرد لتشمل احلاالت اليت ال يزال فيها الفرد يف مرحلة الشروع بينما يكون الفعل اجلماعي قد 

 من حيث إن مثل هذه احلاالت من الشروع ال تزال على األرجح نظريةوقيل مع ذلك . مت فعليا
وهناك حالتان تتبادران إىل الذهن حاليا األوىل هي حالة املسؤول احلكومي الرفيع املستوى : طبيعتها

 التحضريي الرتكاب عمل مجاعي ولكن حتول الظروف االجتماعالذي يشارك يف اجلزء األول من 
 من رتبة عالية لعسكريادون اشتراكه يف اجلزء اخلاص باختاذ القرار الفعلي، واألخرى هي حالة القائد 

الذي يكون على وشك إصدار أمر هام لدى تنفيذ قرار الدولة باستخدام القوة ولكن حتول ) جدا(
  .الظروف دون قيامه بإصدار هذا األمر

  "احلالة اليت يبدأ فيها العمل اجلماعي ولكنه ال يكتمل" من النظام األساسي و٢٥من املادة ) و(٣الفقرة   -٢

 من النظام ٢٥من املادة ) و(٣تتسم مبزيد من احلساسية تتعلق مبا إذا كان سريان الفقرة واملسألة اليت   
األساسي يؤدي أيضا إىل توسيع نطاق املسؤولية اجلنائية للفرد لتشمل احلاالت اليت مل يتجسد فيها العمل اجلماعي 

 - )١٦(ورقة املناقشة هو احلال يف  كما–وهلذه املسألة أمهية كبرية عندما يصف تعريف جرمية العدوان . ائيا
 من النظام ٢٥من املادة ) و(٣فهل سيؤدي سريان الفقرة . العمل اجلماعي بقيام الدولة باستخدام القوة فعليا

األساسي إىل عدم توقف املسؤولية اجلنائية للفرد فيما يتعلق جبرمية العدوان على استخدام القوة فعليا وإىل انعقادها 
 مرحلة سابقة للعمل اجلماعي؟ وهلذه النتيجة أمهية عملية كبرية ألن اخلط الفاصل للتجرمي عوضا عن ذلك يف

  .مجيع القادة املعنيني أي يف مواجهة "مجاعيا"الدويل للعدوان سيكون عندئذ 

                                                   
  . أعاله٣انظر احلاشية   )١٦(
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.  من النظام األساسي٢٥من املادة ) و(٣ويصعب استخالص رد ائي من صياغة الفقرة   
القادة الذين يشاركون يف العمل اجلماعي عند بدء حترك القوات املسلحة فهل ميكن القول بأن مجيع 

انظر الفقرة " ( يبدأ به تنفيذ اجلرمية خبطوة ملموسةإجراء"للدولة يف اجتاه احلدود املستهدفة يتخذون 
؟ عند تفسري هذا النص من الناحية التارخيية ومن حيث )  من النظام األساسي٢٥من املادة ) و(٣

 من النظام األساسي هو ٢٥من املادة ) و(٣نه، ميكن التساؤل عما كان اهلدف من الفقرة الغرض م
وميكن التساؤل أيضا عما إذا انصرف  .اجلماعيتوسيع نطاق املسؤولية اجلنائية للفرد مبثل هذا الشكل 

ن النص  من النظام األساسي إىل إمكان سريا٢٥من املادة ) و(٣تفكري األشخاص الذين واضعو الفقرة 
، ناهيك عن "عمل من أعمال الشروع اجلماعي"يف ) رمبا من جانب عدة أفراد(يف حالة االشتراك 

  ".العمل اجلماعي"ئي للشروع على التحدي اجلديد لتطبيق نظرية القانون اجلنا

وبناء على االعتبارات السابقة، هناك ما يدعو حقا إىل الشك يف قيام القضاة بتطبيق الفقرة   
 من النظام األساسي على احلاالت اليت مل تقم فيها الدولة باستعمال القوة فعليا؛ ٢٥ املادة من) و(٣

  .ومن اجلرئ أن يقال أن من احملتمل أن توجد مثل هذه  السابقة القانونية

 جرمية العدوان يتطلب تعريفبدأت االعتبارات السابقة من افتراض أن : مالحظة ختامية  
وتعريف أو عدم تعريف . دا كامال أي أن تقوم الدولة باستعمال القوة فعلياجتساجلماعي جتسد العمل 

  .وال تعرب هذه الورقة عن أي رأي بشأن هذه املسألةالعمل اجلماعي حبصر املعين مسألة منفصلة متاما 

  من النظام األساسي للتطبيق على جرمية٢٥من املادة ) و(٣هل ينبغي استبعاد قابلية الفقرة   :٨السؤال 
  العدوان يف ضوء االعتبارات أعاله أو اعتبارات أخرى؟ 
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   جيم–املرفق الثاين 

  شروط ممارسة االختصاص فيما يتعلق جبرمية العدوان: ٢ورقة املناقشة رقم 
                     وتبعا لذلك، ال ي ستحسن . ما يزال أمام الفريق العامل جانب ال بأس به من العمل قبل أن يقترب من توافق اآلراء  

                                          ُ     ّ                                        قترحات عملية ختص  الصياغة؛ وعلى حني أن كل  ما ط رح مل يزل معروضا للمناقشة، ن وقشت كافة النصوص أن تناقش م
  .مناقشة شاملة

                                                                                             وي قترح، بدال من ذلك، مواصلة السري على الدرب الذي ر سم بربينسنت، أي درب توضيح القضايا املطروحة ب غية   
  :فيد جدا القيام مبا يليوعليه، من امل. متهيد السبيل التفاق يتحقق الحقا

  )القانون الدويل القائم(حماولة حتليل مجيع البارامترات القانونية   -١
  .وتعيني اخليارات املمكنة مبا يف ذلك التبعات القانونية هلذه اخليارات  -٢

ال تعين تفضيل على أن هذه اخلطة املتبعة يف معاجلة تلك القضايا . ويرد أدناه ملخص للقضايا اليت يبدو أا مثارة  
  .                     ّ             ّرأي معني على رأي أو حل  بعينه على حل 

 من ٦٢ – ٦٠أنظر الفقرات (يف تقرير برينسنت ) دال، أدناه(أجرى الفريق مناقشة مفيدة بشأن حقوق املتهم   
ا ولو أ(                                                                              عالوة على ذلك، تعترب املسائل الواردة حتت جيم مسائل متسمة بصبغة فنية أبرز إىل حد  ما ). تقرير برنسنت

وهاتان اموعتان من القضايا . وعليه، تبدو املناقشات املتعلقة بالنقطتني ألف وباء أكثر إحلاحا). للجدلمثرية مسائل 
 مبعرفة ما إذا كان جملس األمن التابع لألمم املتحدة يستأثر حبق حتديد املتعلقة                                         تتضمنان جمتمعتني املسألة املهم ة واملثرية للجدل 

 من ميثاق ٣٩وذلك يستتبع بطبيعة احلال مناقشة مدارها املادة . من أعمال العدوان قد حصل بالفعلما إذا كان عمال 
  .                                                          األمم املتحدة، على أن املؤمل أن يتصد ى الفريق لقضايا أخرى أيضا

ويرد فيما يلي بصورة موجزة استعراض للتمييز بني القضايا املدرجة حتت ألف والقضايا املدرجة حتت باء وهو   
فالقضايا الواردة حتت ألف تتعلق باخليار القائل بأن املفروض أن تتمكن احملكمة اجلنائية الدولية من .                  ييز دقيق إىل حد  مامت

ممارسة االختصاص فقط بعد قيام جهاز سواها باختاذ قرار يف هذا الشأن، وقد يكون مضمون هذا القرار إما تأكيد أن 
       ّ                   سواء أك د اجلهاز املذكور أمر (         ً املضي قدما  ن تشرع احملكمة اجلنائية الدولية يف عدوانا قد حدث أو موافقة صرحية على أ

أما املسائل املطروحة يف إطار باء، من ناحية أخرى، فال تفترض ضرورة اختاذ هيئة أخرى لقرار حىت ). العدوان أم مل يؤكده
ومع ذلك، فإن النقطة باء تثري .  على سبيل املثالتبدأ احملكمة اجلنائية الدولية يف ممارسة اختصاصها، كأن تباشر حتقيقا

السؤال املتعلق مبعرفة ما إذا كان األمر منوطا يئة أخرى لتحديد عمل من أعمال العدوان الذي ترتكبه دولة من الدول، 
نطوي على فإن كان األمر كذلك، للمحكمة اجلنائية الدولية أن تقبل بكون ذلك التحديد يسبق احلكم يف احلاالت اليت ت

  .عمل فردي من أعمال العدوان

على املضي قدما، وعملية حتديد العمل العدواين ذي " إشارة باملوافقة"ومن مثة، فإن إعطاء احملكمة اجلنائية الدولية   
عي                                ّ                    إذ للمرء أن يتصور، من ناحية، حال  ميكن مبقتضاه ملكتب املد. العالقة من املنظور القضائي ليسا بالضرورة شيئا واحدا

على ما ) ورمبا أي مقاضاة(العام أن يباشر إجراء حتقيقات ولو مل يتخذ جهاز آخر أي قرار، ولكن يلزم أن يعتمد أي حكم 
وهناك من ناحية ثانية، املقابل املمكن لذلك، أال وهو أن يكون .                                           حتد ده جهة أخرى من عمل صادر عن دولة من الدول

ع بتحقيق أو مبقاضاة، ولكن يترك األمر للمحكمة اجلنائية الدولية فقط فيما قرار يتخذه جهاز آخر أمرا ضروريا لالضطال
        وميكن ضم  .  يوصف بكونه ركنا ضروريا من أركان جرمية العدوان قد ارتكب–                             خيص  معرفة ما إذا كان عمل عدواين
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ية أن متارس اختصاصها دون إىل بعضيهما، ويف هذه احلالة ال ميكن للمحكمة اجلنائية الدول) ألف وباء(النهجني كليهما 
  .قرار يتخذه جهاز سواها، ويكون التحديد العملي من قبل جهاز آخر أمرا سابقا للحكم

وهذا النهج التفكريي يفترض أن من الضرورة مبكان حتديد أن عمال عدوانيا ارتكبته دولة من الدول قد حدث   
وهذا االفتراض هو األساس الذي ارتكز عليه الفريق يف .  فرد                                                   قبل أن يتيس ر تقرير أن األمر يتعلق جبرمية عدوان ارتكبها

  .                                   مناقشاته وهو افتراض مل ي قابل بأي طعن

   شروط ممارسة االختصاص–ألف 

هل ينبغي للمحكمة اجلنائية الدولية أن متارس اختصاصها بصدد جرمية العدوان فقط بعد أن يقبل جهاز   -١
  سواها بذلك االختصاص؟

                                          ذلك، فما هي طبيعة القرار الواجب أن ي تخذ؟إذا كان األمر ك  -٢

  حتديد أن عمال عدوانيا ارتكبته دولة من الدول قد حدث؟  )أ(  
  صرحية بأن متارس احملكمة اجلنائية اختصاصها؟) موافقة" (إشارة"  )ب(  

ي من جملس األمن؟ أم اجلمعية العامة؟ أم حمكمة العدل الدولية؟ أم أ(أي جهاز يتخذ مثل هذا القرار؟   -٣
  )١()األجهزة اآلنف ذكرها؟

  القرار السابق للحكم  -باء

   العمل العدواين الذي ترتكبه دولة من الدول؟– قبل احملاكمة –                         هل يتوجب أن حيد د جهاز آخر   -١

جملس األمن؟، أم اجلمعية العامة؟ أم حمكمة العدل (إذا كان األمر كذلك، فأي جهاز يقوم بذلك؟   -٢
  )جهزة اآلنفة الذكر؟الدولية؟ أم أي من األ

   تتعلق بالقرارات اليت تتخذها أجهزة أخرىإجرائيةمسائل   -جيم

  :إذا كان جملس األمن التابع لألمم املتحدة  -١

                                                                   هل يتوجب أن ي تخذ القرار يف إطار الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة؟  )أ(
   من ميثاق األمم املتحدة)٢(٢٧هل ميكن اعتباره مسألة إجرائية تندرج يف إطار املادة   )ب(
                                                                           هل يتوجب أن ي تخذ القرار أو يوضع التحديد يف املنطوق أو، كبديل لذلك، يف فقرة من   )ج(

  فقرات الديباجة؟
فاإلشارة . "                                                              تبدو هذه املسألة الفرعية على غاية من األمهية فيما خيص  أوجه التحديد: تعليق  )د(

                  تصو ر أوجه بديلة – نظريا –وق وميكن سترد على األرجح يف فقرة من املنط" باملوافقة
  :متعددة منها

من الضرورة مبكان أن يقوم جملس األمن باختاذ قرار ملزم جلميع الدول يف إطار   )أ
 من ميثاق األمم املتحدة، ويف هذه احلالة ينبغي على األرجح استخدام ٢٥ املادة

                                                   
  .ب- ٢- بطبيعة احلال لن تكون حمكمة العدل الدولية مرشحا حمتمال إن وقع االختيار على اخليار ألف  )١(



ICC-ASP/4/32 

404 

 تكون تقييدية ومن شأن وجهة النظر هذه أن(يف فقرة من املنطوق " يقرر"كلمة 
  ؛)بشكل مفرط

ومن الضرورة مبكان أن يتخذ الس قرارا صرحيا يف نطاق فقرة من املنطوق، لكن   )ب
  ؛"   حيد د"بل يستخدم عبارات مثل "     يقر ر"دون أن يستخدم الفعل 

                                                                   وجيب على الس أن يورد ما يتوص ل إليه من نتائج يف فقرة من املنطوق، ولكن   )ج
" عدواين"                                       راحة وإم ا ضمنا كأن يستخدم وصفا من قبيل ميكنه عمل ذلك إما ص

  لنعت سلوك دولة من الدول؛
، لكن ميكنه عمل )بوسع الس أن يضع وصفا صرحيا على حنو ما هو وارد يف ب  )د

  ذلك إما يف فقرة من املنطوق أو يف فقرة من الديباجة؛
قرة من املنطوق يف ف) صريح أو ضمين(يكفي أن يضع الس حتديدا يف أي شكل   )ه

  .أو يف فقرة من الديباجة
  

  :إن كانت حمكمة العدل الدولية  -٢

فقط يف نطاق رأي استشاري بعد الطلب الصريح أو، كبديل لذلك، يف أي من القرارات   )أ(
  ؟)آراء استشارية أو أحكام(النهائية األخرى 

  فقط يف إطار منطوق قرار أو أيضا، كبديل لذلك، يف األسباب؟  )ب(
إذا كان هناك لزوم لقرار عملي، فذلك يعين أنه سيتعني على احملكمة أو تصوت على : ليقتع  

باإلضافة إىل ذلك، سيلزم أن يناقش الفريق ما إذا كان الوصف جيب أن يكون . حتديد العمل
  )أعاله ٣-١-٣إرجع إىل التعليق (صرحيا أو ضمنيا 

  
  :إن كانت اجلمعية العامة  -٣

  قوامها الثلثان؟النصف أو أغلبية   )أ(
                                                                                هل ينبغي أن ي تخذ القرار أو ي وضع التحديد يف إطار فقرة من املنطوق أو، كبديل لذلك، يف   )ب(

  ) )ج (– ١ –انظر التعليق جيم (فقرة ديباجية؟ 
  

  مسائل أخرى  -دال

 اإلنسانكيفية محاية حقوق املتهم على النحو الذي يتمشى مع نظام روما األساسي وقانون حقوق   -١
                                             لدويل، خاص ة يف معرض حتديد عمل من أعمال الدولة؟ا
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   دال–املرفق الثاين 

 تعريف العدوان يف سياق النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية: ٣ورقة املناقشة رقم 

  العدوان بوصفه عمال من أعمال الدولة

لتقيد بالقائمة الواردة يف القرار هل ينبغي أن يكون التعريف عاما أم مقيدا؟ وإذا كان مقيدا، هل ينبغي ا  -١
  ؟٣٣١٤/٧٤

  التعليق

. التعريف العام هو التعريف الذي ال يتضمن قائمة لألعمال اليت تشكل عمال من أعمال العدوان  
وبالعكس، التعريف املقيد هو التعريف الذي يتضمن مثل هذه القائمة أو الذي يشري إىل قائمة موجودة فعال، مثل 

  .)١(٣٣١٤/٧٤ قرار اجلمعية العامة القائمة الواردة يف

وال .  توضيحية فقط٣٣١٤وفيما يتعلق بالتعريف املقيد، من اجلدير بالذكر أن القائمة املرفقة بالقرار   
  .يتفق هذا كما هو واضح مع ضرورة احترام مبدأ القانون اجلنائي القائل بأنه ال جرمية وال عقوبة بغري قانون

ولكن سيتعارض هذا يف الواقع، رمبا بوجه . بأن تكون القائمة حصرية قبةوميكن التغلب على هذه الع  
 وقد يولد، عالوة على ذلك، احلاجة أو الرغبة يف إضافة حاالت ٣٣١٤غري مقبول، مع التعريف الوارد يف القرار 

  .٣٣١٤جديدة للعدوان غري مدرجة حاليا يف القرار 

رينستون بل ويف دورات اللجنة التحضريية أيضا أن وهلذه األسباب كان من الواضح يف الواقع يف ب  
  .النهج العام للتعريف هو األفضل

كيف ميكن يف رأيكم وصف العدوان الذي ترتكبه الدولة يف سياق النظام األساسي للمحكمة اجلنائية   -٢
  الدولية؟

  ؟)٢( استعمال القوة --  
  ؟)٣(اهلجوم املسلح  --  
  ؟)٤( العمليات العدائية --  
  .)٥(استعمال القوة املسلحة  --  

                                                   
  "رحة من املنسقورقة املناقشة املقت"يف ) دون ذكر حالة معينة (٣٣١٤ ترد اإلشارة إىل القرار   )١(

 (PCNICC-2002-WGCA-R.T.1-Rev.2) ٢-١، الفقرة. 
  .٣٣١٤ من ميثاق األمم املتحدة، ديباجة القرار ٢ من املادة ٤الفقرة   )٢(
  ).٣من املادة ) د(و ) أ(الفقرتان  (٣٣١٤ من ميثاق األمم املتحدة، منطوق القرار ٥١ املادة    )٣(
  ).٣ و٢املادتان  (٣٣١٤حدة، منطوق القرار  من ميثاق األمم املت٣٩ املادة    )٤(
  .٣٣١٤ من القرار ١املادة   )٥(
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  التعليق

وقد تفسر عبارة . هناك درجات خمتلفة من التقييد والعمق يف كل مصطلح من املصطلحات أعاله  
وقد تتفق عبارة ". استعمال القوة"بشكل أضيق من عبارة " استعمال القوة املسلحة"وعبارة " االعتداء املسلح"
  .٣٣١٤ من مرفق القرار ٣كما قد تعترب إشارة ضمنية إىل املادة " داملقي"مع التعريف " العمليات العدائية"

مليثاق األمم " ظاهر"أو " فاضح"هل يلزم تقييد العدوان بالقول مثال بأنه ينبغي أن ينطوي على انتهاك   -٣
  تغطيان حاالت خمتلفة؟" ظاهر"و" فاضح"املتحدة؟ وهل تعتقدون أن 

  التعليق

أنه ينبغي أن ينطوي على انتهاك  مليثاق األمم املتحدة الستبعاد احلاالت اليت يلزم تقييد العدوان بالقول ب  
 من امليثاق، أي عند ممارسة احلق يف الدفاع الشرعي أو تطبيق الفصل ٥١يتم فيها استعمال القوة بناء على املادة 

  . السابع من امليثاق

مثل ( عتبة جلسامة أو خطورة الفعل والغرض من اشتراط أن يكون االنتهاك فاضحا أو ظاهرا هو توفري  
  ).مشروعية الفعل(العتبارات أخرى تنطوي على قدر من الغموض ) ؟(أو رمبا ) استبعاد  املناوشات على احلدود

  ؟"احلرب العدوانية"هل تعتقدون أن االنتهاك املذكور ينبغي أن يبلغ درجة   -٤

  التعليق

د يف املناقشات اليت جرت يف اللجنة التحضريية بناء كانت هذه الفكرة موضعا للتأييد من بعض الوفو  
  .ورأت وفود أخرى أا تقييدية للغاية. على سوابق نورمربغ

 مناسبة؟ وإذا كان األمر كذلك، هل جيوز أن يكون نتيجته أوهل ينبغي أن يكون موضوع العدوان مناسبا   -٥
   هذا املوضوع أو تلك النتيجة؟ إلقليم دولة أخرى أو جزء منه مثلالعسكريالضم أو االحتالل 

  هل ينبغي النص على الشروع يف العدوان من جانب الدولة أيضا؟  -٦

  التعليق

بصرف النظر عن (فيما يتعلق بالشروع، يلزم التساؤل أوال فيما إذا كان الشروع يف العدوان متصورا   
ويبدو أن األمر ). لقانون الدويلكون أو عدم كون الشروع يف العدوان من جانب الدولة معاقبا عليه مبوجب ا

                                الذي ميكن رد ه قبل وصول املعتدي إىل  حالة االعتداء البحري أو اجلوي يف كذلك فعال، ولكن ليس حصريا،
  .اإلقليم الوطين

املتعلقة جبرمية العدوان " السلة"ومن املفهوم أنه ستتم معاجلة الشروع يف العدوان من جانب الفرد يف   
  .لقانون اجلنائيواملبادئ العامة ل
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  املرفق الثالث

  بيانا ممثل الدولة املضيفة

   ألف–املرفق الثالث 

  )١(٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٨                                                      بيان ممثل الدولة املضي فة يف اجللسة األوىل للجمعية املعقودة يف 

لتعاون اليومي بيننا                                                                            أود  أن أعرب مرة أخرى عن خالص شكري وتقديري للمسؤولني يف احملكمة على ما يتمي ز به ا  -١
ومبا أنين يف موقع يسمح يل مبشاهدة عمل احملكمة . من جودة وعلى ما ينطوي عليه هذا التعاون من ثقة وصداقة متبادلتني

                                                 ُ                                                          على أساس يكاد يكون يوميا فأنا معجب بالتقدم الذي أ حرز على صعيد إنشاء احملكمة، أي بالتنظيم الفع ال يف الوقت الذي 
                                                                   وأنا أدرك، بل حنن مجيعا ندرك جي د اإلدراك، حقيقة أننا بإنشائنا للمحكمة . مة أعماهلا على حنو كاملتؤدي فيه احملك

.                                                                                                       اجلنائية الدولية نشارك يف عمل ريادي إذ األمر ال يتمثل يف جمر د النسج على منوال مناذج قائمة أو اختراع منوذج جديد
دراك السليم واإلبداع يفترض أن متكن احملكمة والدول األطراف                                             بل هناك خطوات تدرجيية متكاتفة تبذل وتنم  عن اإل

وأثناء السعي .                                                                                             والدولة املضيفة من إجياد مرافق مالئمة تسمح للمحكمة بأداء مهمتها اجلسيمة والشاقة على النحو الفع ال
  .احلسبان                                                                            إلجناز هذا العمل الريادي، خاص ة يف مرحلته األولية، ووجهت من حني آلخر حتديات مل تكن يف 

                                                          ّ                                       فعلى صعيد املباين املؤقتة للمحكمة، وفيما يتعلق مبرافق احملكمة، مت  إجناز الدائرة التمهيدية وقاعات للمحكمة   -٢
ومجيعها اآلن قيد االستخدام واالختبار .                                                   ّ               وزنزانات لالحتجاز وقاعة للمؤمترات الصحفية وتسهيالت و ف رت لوسائط اإلعالم

  .والتحسني

 شخص سيكونون بنهاية عام ٦٠٠ماكن للمكاتب، تفيد األرقام اليت وفرا احملكمة أن أكثر من            وفيما خيص  األ  -٣
 شخصا عاملني ٨٥٠، من املتوخى أن يكون هناك ٢٠٠٦ويف إطار امليزانية املقترحة لعام .  عاملني باحملكمة٢٠٠٥

 تأمل       املضي فة الدولة وكانت .االستشاريون واخلرباء واملتدربون العامة املؤقتة املساعدة إطار يف العاملون فيهم مبن ،باحملكمة
     يسم ى ما يف طوابق عدة ،٢٠٠٦ عام حبلول هلا،    ختص ص بأن للمحكمة السريع النمو هذا ملواكبة يلزم ما توفري يف     ّ وتفك ر
 بسبب      يتيس ر مل اخليار هذا أن إال .     EUROJUST  املسم اة األوروبية املؤسسة اآلن تشغلها اليت املؤقتة، املباين من "B" باجلناح
  .احلسبان يف تكن مل ظروف

 للقلق مدرك وأنا .احلايل مكاتبها مبىن خارج للمحكمة إضافية مكاتب عن البحث إىل املضيفة الدولة اضطرت لذلك  -٤
 وأقترح .الشأن اهذ يف موثوقة أرقام أية توفري املرحلة هذه يف ألوانه السابق ومن .املكاتب تشتت يثريه الذي الكفاءة انعدام من
 واحملكمة املضيفة الدولة بني الدائرة املناقشات نتائج٢٠٠٦ عام     ت عقد اليت الربيعية دورا يف واملالية امليزانية جلنة على تعرض أن

  .إضافية مكاتب بشأن

 الترتيبات بتفاصيل ةاحملكم املضيفة الدولة أبلغت اآلمن، النقل بصدد واحملكمة       املضي فة الدولة بني التعاون خيص وفيما  -٥
 أداء منهم     ي طلب الذين وللشهود احملتجزين/فيهم للمشتبه اهلولندية األراضي داخل اآلمن بالنقل املتصلة واللوجستية اإلجرائية
  .احملكمة من بأمر الشهادة

 االحتجاز كامبأح يتصل رمسي اتفاق عقد إىل سبيلهما يف       املضي فة والدولة احملكمة فإن باالحتجاز، يتعلق وفيما  -٦
  .الدائم االحتجاز بأحكام يتصل واتفاق املؤقت

                                                   
  .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠تلقت األمانة هذا البيان يف   )١(
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 ثنائي اتفاق بوضع حاليا واحملكمة املضيفة الدولة تقوم احملكمة، طلب على وبناء ،الدبلوماسية احلقيبة   خيص  وفيما  -٧
 يف هولندا يف اخلارجية زارةلو الدبلوماسية احلقيبة تستخدم بأن احملكمة، ميزانية نفقة وعلى طلبها، على بناء للمحكمة، يسمح

   .حتقيقاا تستدعيها ألشياء اآلمن النقل فيها يلزم اليت احلاالت

 نوفمرب/الثاين تشرين يف اتفقتا،       املضي فة والدولة احملكمة بأن    ّ أذك ر وهولندا احملكمة بني     املقر  باتفاق يتعلق وفيما  -٨
 اليت واحلصانات االمتيازات وخباصة املضيفة بالدولة وعالقتها كمة،احمل مبركز    ت عىن اليت املؤقتة الترتيبات وضع على ،٢٠٠٢

 تشرين ١٩ يف  ّ مت ، وقد .واحلصانات باالمتيازات املتعلق االتفاق يف واملتوخاة املالك فئات وسائر املوظفون ا يتمتع
 متاما مفيدة كانت املؤقتة تيباتالتر وهذه .االتفاقات هذه تؤكد اليت الدبلوماسية املذكرات تبادل ،٢٠٠٢ نوفمرب/الثاين

  .اآلن حىت الكفء النحو على مهامها أداء من احملكمة ومكنت

 بروح       املضي فة الدولة وخرباء احملكمة خرباء بني     املقر  خبصوص ائي اتفاق مشروع بشأن املفاوضات اتسمت وقد  -٩
 اتفاق أحكام     تسه ل أن على العمل يف األساسية دافاأله ومتثلت .املعقدة القضايا من العديد تسوية عن أسفر الذي التعاون

 يف حضورهم يلزم الذين األشخاص مجيع باحتياجات تفي وأن املضيفة، الدولة داخل      وفع ال سلس بشكل احملكمة عمل     املقر 
 الدول مجعية أمانة مركز توضيح   ّومت  .منها خترج أو       املضي فة الدولة إىل ترد اليت      ّ واألدل ة املعلومات حتمي وأن احملكمة،    مقر 

 ممثلي وحصانات وامتيازات للمحكمة، القانونية اإلجراءات يف املشاركة الدول ممثلي وحصانات امتيازات عن فضال األطراف،
   .الفرعية وهيئاا مكتبها ذلك يف مبا األطراف، الدول مجعية اجتماعات يف املشاركة الدول

 التشاور وللزوم املسائل بعض لتشعب نظرا البداية، يف مرتقبة كانت اليت بالسرعة املفاوضات     تقد م يتحقق ومل هذا،  -١٠
 .االتفاق تنفذ أن عليها       سيتعي ن شىت معنية وزارات من توجيهات اللتماس مضطرة املضيفة فالدولة .الطرفني من الداخلي
 من طائفة وهناك .القضايا ىتش من مواقفها وتنسيق داخلية مشاورات إلجراء الكايف للوقت األخرى هي حتتاج واحملكمة

 يف احملكمة مع اجلارية املفاوضات الختتام اجلهد قصارى       املضي فة الدولة تبذل وسوف .التسوية تنتظر زالت ما العالقة املسائل
  .ممكن وقت أقرب
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   باء–املرفق الثالث 

                                                بيان ممثل الدولة املضي فة يف اجللسة الثالثة للجمعية
  )١(٢٠٠٥ديسمرب /ل كانون األو٢املعقودة يف 

التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية توصية جلنة امليزانية ") اجلمعية("يف السنة الفائتة، أقرت مجعية الدول األطراف   -١
وأقرت اجلمعية أيضا توصية . املتعلقة بالنظر يف استصواب إنشاء مباين دائمة خمصصة الغرض للمحكمة") اللجنة("واملالية 

لة بأن تعد احملكمة حتليال يتناول تكاليف ومزايا االستمرار يف استعمال املباين احلالية للمحكمة اجلنائية تلك اللجنة القائ
  .                                                                                الدولية اخلاص ة بيوغسالفيا السابقة، بغية مساعدة اجلمعية على النظر يف اخليارات اليت تطرح

رير خمتلفة، لتنظر فيها اجلمعية يف دورا وطبقا ملا أوصت به اللجنة وأقرته اجلمعية، أعدت احملكمة وقدمت تقا  -٢
                                                                                                                  الرابعة، من بينها وثائق متضمنة املقارنة بني خيارات خمتلفة تتعلق باملباين الدائمة املقبلة، وتقديرات ختص  طائفة من التكاليف 

ة يف تشييد املباين وأعدت احملكمة، عالوة على ذلك، وبناء على طلب اللجنة، تقريرا عن طرائق التمويل املستعمل. املمكنة
  .اجلديدة ألهم املنظمات الدولية األخرى، مبا فيها املؤسسات القضائية الدولية املماثلة

                                           ّ                                               ويف معرض التحضري للدورة الرابعة للجمعية، يف كل  من الهاي ونيويورك، وأثناء اجللسات اليت عقدها هذا   -٣
                                                 دول األطراف وجهات نظرها حول هذه املسألة وباألخص  حول األسبوع الفريق العامل املعين باملباين الدائمة، أبدت ال

  .الوثائق اآلنف ذكرها اليت قدمت إىل احملكمة

 – مناشدة حارة يف بعض األحيان –                                                          والحظت الدولة املضي فة أن الدول األطراف ناشدت يف مناسبات عديدة   -٤
                        ّ                       أشارت الدول األطراف، من مث ، إىل طرائق التمويل اليت و.                                                       الدولة املضي فة إبداء االستعداد احلسن لتمويل املباين الدائمة

  .اعتمدت يف تشييد املنظمات الدولية املماثلة األخرى

                                                                                       والحظت الدولة املضي فة أيضا أن بعض الدول األطراف أعربت عن وجهة نظرها القائلة أن من شأن عرض   -٥
             ً                                         أن يشكل عنصرا  مهم ا يف ما تفضله بالنسبة إىل املباين املخصصة                                                       صادر عن الدولة املضي فة بتوفري الدعم املايل للمباين الدائمة 

  .الغرض، ويف املسار املقبل لقضية املباين الدائمة للمحكمة اجلنائية

: احملكمة اجلنائية الدولية"، قدمت هولندا عرضا بعنوان ١٩٩٨ املعقود يف روما عام الدبلوماسيوأثناء املؤمتر   -٦
 :                                      ا خيص  مسألة املباين يورد ذلك العرض ما يليوفيم". مسعى من أجل السلم

                                                       تفي باملعايري املنصوص عليها يف املدونة اخلاص ة بتشييد املباين يف (                                 سوف توفر للمحكمة جم انا مبان مالئمة "... 
وذلك ملدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ نظام روما األساسي ) هولندا وتتقيد بأنظمة التخطيط احمللية

ميكن للمحكمة اجلنائية الدولية ) ٢٠١٢يوليه / متوز١أي يف (ويف اية تلك الفترة ). ٢٠٠٢يوليه / متوز١ أي(
 ..."أن تستأجر املبىن باألسعار السائدة يف السوق معفاة من الضرائب

د من نوعه وعلى ضوء املناقشات اليت دارت حول املباين الدائمة حىت اآلن، وأخذا بعني االعتبار الطابع الفري  -٧
                                                                                                   واألمهية اللذين تتسم ما احملكمة اجلنائية الدولية، قررت الدولة املضي فة على مستوى حكومي تقدمي عرض بالتمويل 

  .اإلضايف املتصل باملباين الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية

                                                   
  .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٨تلقت األمانة هذا البيان يف   )١(
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 :وقوام هذا العرض اإلضايف ما يلي  -٨

  ؛"ألكسندركازيرن" يف موقع                                      يت صل العرض مببان جديدة خمص صة الغرض ت قام  -

                                                                      تعرض الدولة املضي فة ذلك املوقع جمانا، على أن تبقى ملكيته للدولة املضيفة؛  -

أي تكاليف التشييد، الرسوم، وتكاليف التزويق (ولتمويل تكاليف املباين اجلديدة املخصصة الغرض   -
 مليون يورو، ٢٠٠              لالزم حبد  أقصاه                                                   ستوفر الدولة املضي فة قرضا بشروط ميس رة يغطي املقدار ا) الداخلي

   يف املائة؛٢,٥                                      يسد د على مدى ثالثني سنة بسعر فائدة قدره 

                                                                                       وسوف تتحمل الدولة املضي فة التكاليف املتصلة باختيار مهندس معماري، ويشرف على عملية االختيار   -
  .املهندس املعماري هلولندا التابع للحكومة

 نتيجة هلذا العرض املايل بنحو ٢٠١١                                   حملكمة فيما خيص  تكاليف اإلسكان بعد عام وميكن تقدير الوفر يف ميزانية ا  -٩
  . يف املائة٤٠

                                                                                                 وختاما، فإن الدولة املضي فة نفسها، استنادا إىل الوثائق اليت قدمتها احملكمة واعتمادا على توصيات اللجنة،   -١٠
                            ّ                  ألكسندركازيرن هي حقا أفضل حل  بالنسبة الحتياجات                                                       خلصت إىل أن املباين الدائمة املخصصة الغرض اليت ت قام يف موقع 

  .احملكمة السكنية

                                                                                                  والدولة املضي فة تأمل أن يتسن ى للجمعية يف دورا احلالية االتفاق على أن ترفع إىل الدول األطراف واحملكمة أمر   -١١
                              ا يف ذلك األعمال التحضريية اخلاص ة                                                                      املزيد من التخطيط والعمل التحضريي املتصلني باملباين الدائمة املخص صة الغرض، مب

  .باختيار مهندس معماري

                                                                                               والدولة املضي فة تثق يف أن اجلمعية، أخذا بعني االعتبار هذا العرض املايل اإلضايف الصادر عن الدولة املضي فة،   -١٢
  .٢٠٠٦را اخلامسة عام                                                                              ستتمكن من إاء التحضريات املتعلقة ذه املسألة املهم ة كي ي تخذ قرار ائي بشأا يف دو
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  املرفق الرابع

  قائمة الوثائق

  اجللسة العامة

ICC-ASP/4/1  تقرير مقد م إىل مجعية الدول األطراف عن املباين الدائمة مستقبال  اخلاصة باحملكمة              ً                                                       
  خيارات اإلسكان: اجلنائية الدولية

ICC-ASP/4/2  االرابعةمشروع تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور  
ICC-ASP/4/3  مرفق للوثيقة (النظام اإلداري ملوظفي احملكمة اجلنائية الدوليةICC/AI/2005/003(  
ICC-ASP/4/4 تقرير مكتب املراجعة الداخلية  
ICC-ASP/4/5  للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠٠٦امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   
ICC-ASP/4/5/Corr.1 تصويب– للمحكمة اجلنائية الدولية ٢٠٠٦ية املقترحة لعام امليزانية الربناجم   
ICC-ASP/4/6 ورقة خيار أعدها املكتب بشأن إنشاء مكتب اتصال يف نيويورك  
ICC-ASP/4/7  تقرير بشأن التغيريات الطارئة على النظام املايل والقواعد املالية نتيجة إلنشاء

 ICC-ASP/3/Res.4 من القرار ٢صندوق الطوارئ عمال بالفقرة 
ICC-ASP/4/8  تقرير عن تأثري الزيادة يف عدد املوظفني على قسم تكنولوجيات املعلومات

 من اجلزء الثاين من الوثائق الرمسية للدورة الثالثة ١٨    ً         عمال  باملادة واالتصال
  للجمعية

ICC-ASP/4/9  ديسمرب /ول كانون األ٣١يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية للفترة من
٢٠٠٤  

ICC-ASP/4/10  يناير إىل / كانون الثاين١الصندوق االستئماين للضحايا، البيانات املالية للفترة من
  ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١

ICC-ASP/4/11 عمال  تقرير عن شروط اخلدمة والتعويض للمدعي العام ونواب املدعي العام  ً    
 ICC-ASP/3/Res.3 من القرار ٢٦بالفقرة 

ICC-ASP/4/12 عن الفترة تقرير عن أنشطة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا ومشاريعه 
  ٢٠٠٥أغطس / آب١٥ إىل ٢٠٠٤يوليه / متوز١٦املمتدة من 

ICC-ASP/4/12/Corr.1  عن الفترة تقرير عن أنشطة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا ومشاريعه
   تصويب- ٢٠٠٥أغطس / آب١٥ إىل ٢٠٠٤يوليه / متوز١٦املمتدة من 

ICC-ASP/4/13  ٢٠٠٤تقرير عن أداء برامج احملكمة اجلنائية الدولية لعام  
ICC-ASP/4/14 تقرير املكتب عن متأخرات الدول األطراف  
ICC-ASP/4/15  تقرير عن مشروع اخلطوط التوجيهية الختيار وتعيني العاملني بدون مقابل يف

  ليةاحملكمة اجلنائية الدو
ICC-ASP/4/16 تقرير عن أنشطة احملكمة  
ICC-ASP/4/17 تقرير عن إجراءات العمل النموذجية لسفر أعضاء جلنة امليزانية واملالية  
ICC-ASP/4/17/Corr.1  تصويب-تقرير عن إجراءات العمل النموذجية لسفر أعضاء جلنة امليزانية واملالية   
ICC-ASP/4/18  جدول األعمال املؤقت  
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ICC-ASP/4/18/Add.1 القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت  
ICC-ASP/4/18/Add.1/Corr.1  تصويب-القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت   
ICC-ASP/4/19  جدول األعمال املؤقت  
ICC-ASP/4/20 ٢٠٠٥أغسطس / آب٣١لية حىت تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدو  
ICC-ASP/4/21 تقرير املكتب بشأن مشروع مدونة قواعد السلوك املهين للمحامني  
ICC-ASP/4/22 عرض املشروع: تقرير عن املباين الدائمة مستقبال اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية  
ICC-ASP/4/23 مقارنة مالية خليارات –لدولية تقرير عن املباين الدائمة املقبلة للمحكمة اجلنائية ا 

  اإلسكان
ICC-ASP/4/24  تقرير مؤقت عن –تقرير عن املباين الدائمة املقبلة للمحكمة اجلنائية الدولية 

  مستويات التوظيف التقديرية
ICC-ASP/4/25  طرائق التمويل –تقرير عن املباين الدائمة املقبلة للمحكمة اجلنائية الدولية 

   مباين املنظمات الدولية األخرىاملستعملة لتشييد
ICC-ASP/4/26  اآلثار الطويلة األجل يف امليزانية املترتبة على نظام املعاشات التقاعدية تقرير عن

  .للقضاة
ICC-ASP/4/27 ا اخلامسةتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور  
ICC-ASP/4/27/Corr.1 ا اخلامسة تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أتصويب-عمال دور   
ICC-ASP/4/27/Corr.2  ا اخلامسةتصويب-تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور   
ICC-ASP/4/27/Add.1 ا اخلامسة  عن أعمال تقرير جلنة امليزانية واملاليةإضافة-دور   
ICC-ASP/4/27/Add.1/Corr.1 ا اخلامسة  العن أعم تقرير جلنة امليزانية واملاليةتصويب- إضافة –دور   
ICC-ASP/4/28 تقرير املكتب عن املباين الدائمة للمحكمة  
ICC-ASP/4/29 تقرير املكتب بشأن مشروع نظام الصندوق االستئماين للضحايا  
ICC-ASP/4/30 انتخاب أعضاء جلنة امليزانية واملالية  
ICC-ASP/4/31 مشروع تقرير جلنة وثائق التفويض  
ICC-ASP/4/L.1  إجراءات شغل الشواغر يف جملس إدارة الصندوق االستئماين -مشروع قرار 

  للضحايا
ICC-ASP/4/L.2  إجراءات شغل الشواغر يف جلنة امليزانية واملالية-مشروع قرار   
ICC-ASP/4/L.3  تعديل يتعلق مبد ة والية أعضاء جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحاي-مشروع قرار                                                              ا  
ICC-ASP/4/L.4 تعزيز احملكمة اجلنائية الدولية ومجعية الدول األطراف  
ICC-ASP/4/L.5 مشروع تقرير مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  

  الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان

ICC-ASP/4/SWGCA/INF.1 مذكرة من األمانة  
ICC-ASP/4/SWGCA/CRP.1 مشروع تقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان  
ICC-ASP/4/SWGCA/1 تقرير الفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان  
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  الفريق العامل املعين بالصندوق االستئماين للضحايا
ICC-ASP/4/WGTFV/WP.1  مقترح مقد م من              من مشروع نظام  ٥٣ و٥٢بشأن البندين   وتوباغودترينيدا

  الصندوق االستئماين للضحايا
ICC-ASP/4/WGTFV/WP.1/Rev.1  مقترح مقد م من              من مشروع نظام ٥٣ و٥٢بشأن البندين   وتوباغودترينيدا 

  الصندوق االستئماين للضحايا
ICC-ASP/4/WGTFV/CRP.1 مشروع تقرير الفريق العامل املعين بالصندوق االستئماين للضحايا  
ICC-ASP/4/WGTFV/1 تقرير الفريق العامل املعين بالصندوق االستئماين للضحايا  

 
  الفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية
ICC-ASP/4/WGPB/CRP.1  للمحكمة ٢٠٠٦مشروع تقرير الفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية لعام 

  اجلنائية الدولية
ICC-ASP/4/WGPB/CRP.1/Rev.1 للمحكمة ٢٠٠٦قرير الفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية لعام مشروع ت 

   اجلنائية الدولية
ICC-ASP/4/WGPB/CRP.1/Rev.2  للمحكمة ٢٠٠٦مشروع تقرير الفريق العامل املعين بامليزانية الربناجمية لعام 

  اجلنائية الدولية
ICC-ASP/4/WGPB/1 للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠٠٦ة الربناجمية لعام تقرير الفريق العامل املعين بامليزاني   

 
  الفريق العامل املعين مبكتب االتصال يف نيويورك

ICC-ASP/4/WGNYO/CRP.1  مشروع تقرير الفريق العامل املعين مبكتب االتصال يف نيويورك التابع للمحكمة
  اجلنائية الدولية

ICC-ASP/4/WGNYO/1 كتب االتصال يف نيويورك التابع للمحكمة اجلنائية الدوليةتقرير الفريق العامل املعين مب  

  الفريق العامل املعين مبشروع مدونة قواعد السلوك املهين للمحامني

ICC-ASP/4/WGCPC/CRP.1 مشروع قرار بشأن مدو نة قواعد السلوك املهين للمحامني                                                 

ICC-ASP/4/WGCPC/CRP.2 مدونة قواعد السلوك املهين للمحامني عمشروع تقرير الفريق العامل املعين مبشرو  

ICC-ASP/4/WGCPC/1 تقرير الفريق العامل املعين مبشروع مدونة قواعد السلوك املهين للمحامني  

  الفريق العامل املعين باملباين الدائمة

ICC-ASP/4/WGPP/CRP.1 تقرير الفريق العامل املعين باملباين الدائمة مشروع  

ICC-ASP/4/WGPP/1 رير الفريق العامل املعين باملباين الدائمةتق  

ICC-ASP/4/WGPP/1/Rev.1 مشروع تقرير الفريق العامل املعين باملباين الدائمة  

ICC-ASP/4/WGPP/CRP.1/Rev.1 تقرير الفريق العامل املعين باملباين الدائمة  
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  املرفق اخلامس

  امليزانية املقترحة ألمانة الصندوق االستئماين
  )٣٦٠٠الربنامج (ا للضحاي

وافقت مجعية الدول األطراف على إنشاء أمانة للصندوق االستئماين للضحايا، يف دورا الثالثة املعقودة يف الهاي   -١
أنشئت األمانة لتوفري املساعدة الضرورية لتسيري جملس ). ICC-ASP/3/Res.7 من القرار ١الفقرة  (٢٠٠٤سبتمرب /يف أيلول

ئماين للضحايا تسيريا سليما يف أداء مهامه لصاحل ضحايا اجلرائم الواقعة ضمن اختصاص احملكمة وأسر إدارة الصندوق االست
  .هؤالء الضحايا

، أن ICC-ASP/1/Res.6ويف الدورة نفسها قررت الدول األطراف، يف انتظار مواصلة تقييمها، عمال بالقرار   -٢
  .٢٠٠٥ عام متويل األمانة سيتم من امليزانية العادية للمحكمة يف

وتعمل األمانة حتت السلطة الكاملة لس . ٢٠٠٥وبناء عليه، أنشئت أمانة الصندوق االستئماين للضحايا يف عام   -٣
، ICC-ASP/3/Res.7(اإلدارة يف املسائل املتعلقة بأنشطته، وتعد األمانة وموظفيها تابعة لقلم احملكمة لألغراض اإلدارية 

                                                       أن يقدم مسج ل احملكمة ما يلزم من املساعدة حلسن سري عمل كل من "من القرار نفسه على  ٣وتنص الفقرة ). ٢الفقرة 
  ).٣، الفقرة ICC-ASP/3/Res.7القرار " (جملس اإلدارة واألمانة، إدراكا منه باستقاللية كل من اس واإلدارة

 أكرب للقيام مبهامها كلما وحيثما زاد                                                                ويود  الس أن يوجه انتباه الدول األطراف إىل أن األمانة ستتطلب قدرات  -٤
ومن املرجح أن يتأثر عبء العمل بعدد من العوامل، مبا يف ذلك الطابع الدقيق للوالية اليت . عبء عمل الصندوق االستئماين

ى توكلها الدول األطراف للصندوق االستئماين بواسطة نظامها عندما يتم اعتماده، والسرعة اليت تتم ا اإلجراءات لد
وكون هذه العوامل ما زالت جمهولة يف هذه املرحلة جيعل من الصعب التنبؤ مبدى استلزام األمانة قدرات أكرب، . احملكمة

 .٢٠٠٦وخاصة، معرفة ما إذا كان ينبغي أن يوصى بتوسيع األمانة لعام 

  :األهداف

  ).١، الفقرة ICC-ASP/3/Res.7القرار (توفري املساعدة الالزمة حلسن سري جملس اإلدارة يف أداء مهامه   

  مؤشرات األداء  النتائج املتوقعة 
الدعم الذي تقدمه األمانة إىل جملس   •

  اإلدارة
إجراءات العمل القائمة لتيسري عمل أمانة الصندوق   •

  االستئماين للضحايا
قدرة الصندوق االستئماين على مجع   •

املسامهات الطوعية اليت مت التشجيع 
  عليها

 حقق من مصادر األموال املتلقيةآليات الت  •

املعايري املعتمدة لتفادي توزيع غري عادل بصورة واضحة   •
 لألموال بني خمتلف فئات الضحايا

زيادة عدد الدول األطراف واجلهات الفاعلة اخلارجية اليت   •
  تساهم يف الصندوق االستئماين للضحايا
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  امليزانية املقترحة

ويرى الس بأنه من . ٢٠٠٦لس بتوسيع قدرات األمانة بصورة خفيفة يف عام نظرا هلذه الشكوك، يوصي ا  -٥
، ٢٠٠٦                                                                                                  املهم أن يكون املدير التنفيذي قد عي ن نظرا أن املسؤول عن مجع األموال يكون قد التحق مبنصبه قبل أشهر يف عام 

ملمكن متاما أن يشرع يف استخدام الصندوق مبالغ أموال الصندوق خالل السنة، وألنه من اترتفع ن من املتوقع أن ألونظرا 
وسيكون يف إمكان اإلدارة أن تتابع تصميم مشاريع معينة وتنفيذها، والقيام مبختلف املهام املوكلة . ٢٠٠٦يف عام 

  .للصندوق لصاحل الضحايا مبوجب القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الواردة يف النظام املايل للصندوق

أيضا أنه سيلزم املزيد من القدرات اإلدارية، لتوفري الدعم الضروري للمدير التنفيذي وملعاجلة ويتوقع الس   -٦
  .الكميات الكبرية من البيانات وتسيري النظم املعلوماتية املعتمدة اليت سيستخدمها الصندوق

، وموظف )١-مد(وبتطور الصندوق هذا، سيصل عدد موظفي األمانة إىل مخسة، وهو مدير تنفيذي من رتبة   -٧
 ).٥-خ ع(، ومساعدين إداريني من رتبة )٢-ف(، وموظف قانوين معاون متفرغ من رتبة )٤-ف(مجع األموال من رتبة 

 أمانة الصندوق االستئماين للضحايا: ٣٦٠٠الربنامج 

  امليزانية املقترحة ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا

  . يف اجلدول التايل٢٠٠٦للضحايا ترد امليزانية املقترحة لعام   -٨

نفقات 
عام 
٢٠٠٤  

  ٢٠٠٥امليزانية املعتمدة لعام 
  )بآالف اليورو(

  ٢٠٠٦امليزانية املقترحة لعام 
  )بآالف اليورو(

  
  األساسية  اموع  الشرطية  اجلوهرية  اموع  موضوع النفقات

املتصلة 
  اموع  باحلاالت

  ٢٤٦,١    ٢٤٦,١  ٩١    ٩١                      موظفو الفئة الفنية
  ٨٤,٤    ٨٤,٤  ٣٩    ٣٩                 اخلدمات العامة      موظفو 

                   امــوع الفرعــي،  
         املوظفون

  ٣٣٠,٥    ٣٣٠,٥  ١٣٠    ١٣٠  صفر

  صفر      ٣٥    ٣٥                          املساعدة العامة املؤقتة 
                        اموع الفرعي، الرتـب    

       األخرى
  صفر    صفر  ٣٥    ٣٥  صفر

  ٧٠,٠    ٧٠,٠  ٧٠    ٧٠         السفر
  ٧,٠    ٧,٠  ٧    ٧           الضيافة

                         اخلدمات التعاقدية مبا يف    
         التدريب    دلك 

  ٩٠,٠    ٩٠,٠  ٩٠    ٩٠  

  ٨٣,٠    ٨٣,٠  ٩٣    ٩٣                          مصروفات التشغيل العامة
  ١٠,٠    ١٠,٠  ٤    ٤                  اللوازم واملواد

  صفر      ٤١    ٤١                 األثاث واملعدات
                   امــوع الفرعــي،  
                         التكاليف غـري املتصـلة     

         باملوظفني

  ٢٦٠,٠    ٢٦٠,٠  ٣٠٥    ٣٠٥  صفر

  ٥٩٠,٥    ٥٩٠,٥  ٤٧٠    ٤٧٠  صفر                     جمموع تكاليف الربنامج
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  ٢٠٠٦املالك املقترح لعام 

أمانة 
الصندوق 
االستئماين 

  للضحايا

وكيل 
أمني 
  عام

مساعد  
أمني 
  ١-ف  ٢-ف  ٣-ف  ٤-ف  ٥-ف  ١-مد  ٢-مد  عام

جمموع 
موظفي 
الفئة 
  الفنية

اخلدمات 
  -العامة

  الرتبة
  الرئيسية

اخلدما
ت 
  -العامة

الرتب 
  األخرى

جمموع 
موظفي 
اخلدما
ت 
  العامة

جمموع 
  املوظفني

  ٥  ٢  ٢    ٣    ١    ١    ١        يةاألساس
ـلة            املتصــ

        باحلاالت
                            

        جممـــوع 
      املالك

      ٥  ٢  ٢    ٣    ١    ١    ١  

 بتوفري املساعدة لس اإلدارة من أجل حسن ٢٠٠٥، من املتوقع أن تقوم األمانة املنشأة يف عام ٢٠٠٦يف عام   -٩
  :التسيري اليومي للصندوق االستئماين، ويتضمن ذلك مايليتسيري الس يف أداء املهام املوكولة إليه من خالل واليته يف 

مساعدة الس يف استالم املوارد املتجمعة من خالل منح التعويضات وفصلها عن بقية موارد الصندوق   -
   من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛٩٨االستئماين وفقا للمادة 

ية بشأن نقل الغرامات أو املصادرات إىل الصندوق مساعدة الس يف إعداد مالحظات مكتوبة أو شفو  -
نظر املادة ا( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ١٤٨االستئماين بناء على طلب الدائرة وفقا للمادة 

  ؛) من مشروع الئحة الصندوق االستئماين٣٤

أو األصول وفقا دعم الس يف تقدمي مالحظات مكتوبة أو شفوية عن تصريف أو توزيع املمتلكات   -
   من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛٢٢١للمادة 

تنفيذ اخلطوط التوجيهية اليت يعتمدها الس عن التماس املسامهات املالية من املؤسسات اخلاصة وإقامة   -
  ؛) من مشروع الالئحة٢٩ و٢٧املادتان (آليات لتيسري التحقق من مصادر األموال الواردة وفصلها 

 من القرار ٢الصندوق االستئماين يف استالم مجيع التربعات عن املصادر املنصوص عليها يف الفقرة دعم   -
ICC-ASP/1/Res.6 ؛) من مشروع الالئحة٢٨املادة ( وتسجيل املصادر واملبالغ الواردة  

ات مساعدة الس يف إقامة االتصال مع احلكومات واملنظمات الدولية واألفراد والشركات والكيان  -
  ؛) من مشروع الالئحة٢٦املادة (األخرى اللتماس تربعات للصندوق االستئماين 

دعم الس يف صياغة وتوجيه األنشطة واملشاريع اليت يقوم ا الصندوق االستئماين ويف توزيع   -
   من القرار٧الفقرة (املمتلكات واألموال املتوافرة لديه رهنا بالقرارات اليت تتخذها احملكمة 

ICC-ASP/1/Res.6(؛  

 من ٩٨                                                                    ً          مساعدة الس يف تنفيذ أوامر احملكمة مبنح التعويضات الفردية أو اجلماعية عمال  بالقاعدة   -
                                                                   وقواعد اإلثبات ويف استعمال مصادر أخرى لصاحل الضحايا كما تنص  على ذلك اإلجرائيةالقواعد 

   من نظام روما األساسي؛٧٩املادة 

                        مع األموال بصورة فع الة؛وضع وتنفيذ استراتيجيات جل  -

وضع استراتيجية لإلعالم عن الصندوق االستئماين للضحايا وزيادة الوعي بوضع الضحايا الصعب اليت   -
  تقع قضاياهم ضمن اختصاص احملكمة؛
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  تنفيذ املعايري املعتمدة لرفض املسامهات اليت ال تتماشى مع مبادئ احملكمة؛  -

  وعم غريه من هيئات احملكمة واملنظمات بشأن املواضيع ذات الصلة؛مواصلة االتصال مع قلم احملكمة،   -

 ).٢٠مشروع القاعدة (موافاة الس بتقرير دوري عن أنشطته   -

  االحتياجات من املوظفني

  )١-مد(مدير تنفيذي 

مة يتوىل هذا املوظف مجيع املسؤوليات التنفيذية، ويسري وينسق سياسات وبرامج الصندوق ومشاريعه العا  -١٠
أما بالنسبة لإلشراف على موظفي األمانة، فهو يسهر على حتقيق متطلبات الصندوق وأهدافه العامة يف األجلني . واخلاصة

  :وستتضمن مسؤوليات هذا املوظف ما يلي .املتوسط والطويل، كما ينص على ذلك جملس اإلدارة

شورة القانونية بشأن املسائل املتعلقة إعداد األدلة التوجيهية واإلشراف عليها إلصدار الفتاوى أو امل  -
  بالتعويض، وبوظائف الصندوق وأمانته، وهيكلتهما وأنشطتهما؛

تقدمي التعليمات لصياغة وتنفيذ محالت إعالم اجلمهور ومحالت التوعية فيما خيص الصندوق   -
  االستئماين، وبرامج توزيع األموال، ومراقبة تنفيذ ذلك؛

   والفعالية من حيث تكاليف برامج الصندوق وأنشطته، والسهر على االمتثال هلا؛حتديد أعلى معايري اجلودة  -

إسداء املشورة وتقدمي املساعدة يف حل املسائل اإلجرائية واجلوهرية إىل جملس اإلدارة يف مجيع املسائل   -
املتعددة املتعلقة بتيسري الصندوق واإلشراف عليه، ومتثيل أمانة الصندوق يف االجتماعات التشريعية 

  التخصصات، واالجتماعات املشتركة بني الوكاالت؛

  تسيري برامج الصندوق وأنشطته، وإدماجها كلما كان ذلك مناسبا يف برامج وأنشطة هيئات احملكمة؛  -

  القيام باملشاورات، واملشاركة يف املفاوضات مع ممثلني رفيعي املستوى من الدول األطراف أو منظمات أخرى؛  -

  ألمانة يف اجتماعات مع غريها من املنظمات أو املؤسسات؛ متثيل ا  -

حتليل املقترحات املتعلقة بامليزانية وباملوارد البشرية، وتنسيقها، وصياغتها، واملوافقة عليها، وتقدميها،   -
 .والتفاوض عليها وتربيرها، وتدبري شؤون املوظفني واخلدمات التعاقدية

  )٤-ف(رتبة بموظف مجع األموال 

وهو . حيدد هذا املوظف ويستهدف مصادر جديدة للتمويل ويعزز الروابط القائمة مع املاحنني لزيادة الدخل  -١١
مكلف من بني مجلة أمور أخرى، بتحديد أنواع مجع األموال وصياغة الربامج أو احلمالت اليت ينبغي تنفيذها، وإعداد 

 الذين يرغبون يف املشاركة يف مجع األموال، واالحتفاظ بامللفات برنامج جلمع األموال، وتقدمي املشورة إىل أفرقة املتطوعني
وسيعمل هذا املوظف مع جمموعة كبرية من . املتعلقة باألفكار يف جمال املنح ومجع األموال، ومصادر التمويل املرحبة

  :وبصفته مسؤول عن مجع األموال ينبغي أن يقوم مبا يلي. الشركاء

  ة جلمع األموال وتعزيز الروابط القائمة مع املاحنني للزيادة من الدخل؛حتديد واستهداف مصادر جديد  -

  حتديد أنواع مجع األموال وصياغة الربامج أو احلمالت اليت ينبغي تنفيذها؛  -
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مساعدة الس بإمداده بالتعليمات الرئيسية عن الربامج اإلعالمية ومحالت التوعية أو باإلشراف على   -
  ن برامج توزيع األموال؛صياغتها وتنفيذها، وع

إعداد برنامج مجع األموال، وتقدمي املشورة إىل أفرقة املتطوعني الذين يرغبون يف املشاركة يف مجع   -
 .األموال، واالحتفاظ بامللفات املتعلقة باملنح مجع األموال، ومصادر التمويل املرحبة

  ٢-موظف قانوين مساعد بدرجة ف

 نتيجة توصيات قدمها إىل مجعية الدول األطراف الفريق العامل املعين ٢٠٠٥نية أنشئت هذه الوظيفة يف ميزا  -١٢
وسيكون هذا الشخص مسؤوال عن إسداء املشورة القانونية لس اإلدارة . بالصندوق االستئماين للضحايا لنصف السنة

ملسائل املتصلة بالعالقة بني احملكمة وإجراء األحباث املوضوعية عن املسائل القانونية املعقدة املتصلة بالتعويضات وعن ا
ورهنا بأي قرار . والصندوق االستئماين وكذلك عن مهام وأنشطة الصندوق االستئماين مبا فيها استالم األموال وإنفاقها

                                            ، ي فترض ألغراض مشروع امليزانية أن هذه الوظيفة ٢٠٠٥نوفمرب /تتخذه مجعية الدول األطراف يف شهر تشرين الثاين
  :وبإشراف املدير التنفيذي، سيتوىل املوظف القانوين املساعد املهام التالية. ٢٠٠٦دوام كامل يف ستكون ب

تنفيذ أوامر احملكمة يف جمال صياغة العقود واالتفاقات وغريها من الترتيبات مع املستفيدين والكيانات   -
  ظمات الوطنية حسب احلاالت؛األخرى، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، أو املنظمات الدولية أو املن

دعم الس بتقدمي مالحظات كتابية وشفوية بشأن التصرف يف املمتلكات واألصول أو توزيعها عمال   -
   من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛٢٢١بالقاعدة 

 من ٩٨مساعدة الس يف تنفيذ أوامر احملكمة مبنح التعويضات بصورة فردية أو مجاعية وفقا للقاعدة   -
القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، ويف استخدام مصادر أخرى لصاحل الضحايا، مما تنص عليه املادة 

   من نظام روما األساسي؛٧٩

  وضع إجراءات لتسيري أنشطة الصندوق وبراجمه وتسهيلها؛  -

تصل بالتعويضات تقدمي الدعم لرئاسة جملس اإلدارة بالقيام بأحباث متعمقة يف مسائل قانونية معقدة ت  -
  ويف املسائل املتعلقة بوظائف الصندوق وهيكله وأنشطته؛

  تنظيم وإعداد االجتماعات واحللقات الدراسية ودورات العمل املتصلة باملوضوع؛  -

إقامة العالقات مع الضحايا، ومنظمات الضحايا، واملنظمات الدولية احلكومية، واملنظمات الدولية   -
  .ال واحلفاظ عليهاوالوطنية كما يقتضي احل

  )٥-خ ع(موظف اختصاصي يف نظم املعلومات احلاسوبية 

ويعد . يتضمن هذا املنصب ختطيط نظم اإلعالم احلاسوبية يف األمانة، وتصميمها وتطويرها وتنفيذها وصوا  -١٣
  :املوظف هذا املنصب مسؤوال على ما يلي

يانة الربجميات، وصياغة وحترير الربامج إعداد دراسات اجلدوى، وحتليل التطبيقات املوجودة، وص  -
  احلاسوبية ووضع قواعد البيانات؛

  حتديث وتدبري تنظيم البيانات وتيسري احلصول عليها؛  -
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إجراء االتصاالت مع قلم احملكمة، وخاصة مع قسم مشاركة وتعويض الضحايا، خبصوص املعلومات   -
 هذه الربامج وتزويدهم باملشورة بشأن املقدمة يف استمارات طلبات التعويض، ومساعدة مستخدمي

  املواد والربجميات األكثر مالءمة مع خمتلف املهام اليت جيب على األمانة أداءها؛

 .القيام بدورات تدريبية وإيضاحية للمستخدمني  -

  )٥-خ ع(مساعد إداري 

  : ويقوم باملهام التالية.حتت إشراف املدير التنفيذي، يقدم هذا املوظف الدعم اإلداري إىل أمانة الس  -١٤

  متابعة ومراقبة املبالغ املخصصة لألمانة ونفقاا؛  -

  تدبري الشؤون اإلدارية يف األمانة بتعاون وثيق مع األقسام ذات الصلة يف قلم احملكمة؛  -

د من أن املشاركة يف إعداد الوثائق املتعلقة بامليزانية، وإطالع موظفي األمانة على املسائل اإلدارية والتأك  -
                                                       املراسالت والوثائق كاملة، وأن صياغتها جي دة وسليمة حنويا؛

تسيري برنامج عمل املدير التنفيذي بتنظيم اجتماعاته ومواعيده مع املسؤولني يف احملكمة ومع األشخاص   -
 اخلارجيني، واستكمال نظام لترتيب وثائق العمل، ومراقبة املراسالت الواردة؛

  باملوظفنيالتكاليف غري املتصلة 

  السفر

مصروفات درجة األعمال واإلقامة وتكاليف املطارات لتمكني مخسة أعضاء من جملس اإلدارة " السفر"يغطي بند   -١٥
                                                وسيشمل هذا البند أيض ا تغطية السفر الرمسي ملوظف مجع . من السفر إىل الهاي حلضور االجتماع السنوي للصندوق

 .األموال، واملوظفني اآلخرين

  لس اإلدارةاجتماع جم

، يعمل أعضاء جملس اإلدارة )ICC-ASP/1/Res.6( جلمعية الدول األطراف ٦ من مرفق القرار ٢عمال بالفقرة   -١٦
 مبلغا لتغطية التكاليف ٢٠٠٥ومع ذلك خصصت امليزانية الربناجمية للمحكمة لعام .                              بصفتهم كأفراد وعلى أساس تطو عي

  .٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٢ إىل ٢٠ة املعقود يف الفترة من املتعلقة باالجتماع السنوي لس اإلدار

، ومع إنشاء أمانة الس، يوصي بتخصيص االعتمادات من جديد يف امليزانية لتنظيم ٢٠٠٦بالنسبة لعام   -١٧
ليف وترد أدناه التكا. اجتماعات الس، اليت سيعقد أحدها يف الهاي حيث ميكن لس اإلدارة أن يستخدم مرافق احملكمة

  .اليت سينظر فيها لتنظيم اجتماع للمجلس يف الهاي
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 تكاليف النقل يف درجة رجال األعمال؛  •

  التكاليف التقريبية باليورو  لطائرة ذهابا وإيابا إىل الهايا
         من عم ان

  من كيب تاون
  من سان خوسيه

  من وارسو

١ ٧٥٠  
٣ ٧١٤  
٢ ٥٣٤  
٨٣١  

  ٥٥٠  )تاليس(من باريس 
  ٩ ٣٧٩  اموع الفرعي

 :تكاليف أخرى  •

  )أ(

    اإلقامة
  ٢ ٩٦٨  ليلتان يف الفندق خلمسة أشخاص

  ٦٠٠  املصروفات النثرية يف حمطات السفر
  ٣ ٥٦٨  اموع الفرعي

  )ب(

  خدمات الترمجة التحريرية 
  والترمجة الفورية

  

    الترمجة الفورية اخلارجية
 رجم يورو يف اليوم لكل مت٣٦٧ليومني مببلغ ) نكليزي وفرنسيإ(

  ) يورو٩٠٠(فوري، إضافة إىل تكاليف السفر 
٦ ٦٠٨  

  ٧ ٠٤٠   والفرنسية ليومي املؤمتراإلنكليزية يورو يف الساعة باللغتني ٢٢٠: التدوين
   صفحة١٠٠: ترمجة الوثائق قبل االجتماع

   صفحة١٥: إبان االجتماع
   صفحة٧٥: بعد االجتماع

  ) كلمة٣٠٠ضمن  يورو للصفحة، وهي تت٤٥بالسعر العادي البالغ (

٨ ٥٥٠  

  ٢٢ ١٩٨  اموع الفرعي
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  )ج(

    تكاليف الضيافة
  ٢٩٠  )يومني(طعام 
  ١ ٠٠٠  ) شخصا، يف يوم واحد١٥(عشاء 
  ٢ ٠٠٠  ) شخصا، يف يومني١٥(غذاء 

  ٣ ٢٩٠  اموع الفرعي
    

  ٣٨ ٤٣٥  اموع بالنسبة الجتماع واحد
  




