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  مقدمة  -أوال

  وإقرار جدول األعمالافتتاح الدورة   -ألف

 الذي اختذته مجعية قررمإىل االنعقاد وفقا لل") اللجنة("للجنة امليزانية واملالية الثالثة عشرة دعيت الدورة   -١
نوفمرب / تشرين الثاين٢١ املعقودة يف السابعةيف اجللسة العامة السابعة من دورا ) "اجلمعية"(الدول األطراف 

 وقد ختللت .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤يف هذه الدورة انعقاد تاريخ  بشأن واملقرر الذي اختذته اللجنة ٢٠٠٨
وألقى رئيس . جلسةمخس عشرة ، ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١إىل غسطس أ/آب ٢٤الدورة، اليت عقدت يف الفترة من 

  .، كلمة ترحيب يف اجللسة االفتتاحية للدورةسانغ هيون سونغ، السيد )"احملكمة"(احملكمة اجلنائية الدولية 

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

  : للجنةثالثة عشرةوحضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم الدورة ال  -٣

 )بوروندي (بانيانكا دافيد -١

 )املكسيك (وأوباس سفرناندي ماريا كارولينا -٢

 )فرنسا (ينتاشفنكل جيل -٣

 )األردن (هغرايب.أ فوزي -٤

 )كندا(مسعود حسني  -٥

 )اليابان(يدا يشينيشي  -٦

 )استونيا(جوهاين مليك  -٧

 )أوغندا(نكيندي كاتونغيي يروسات نيري -٨

 )أملانيا (سوب غريد -٩

 )إيطاليا (سيسي أوغو -١٠

 )سلوفاكيا (سوبكوفا إيلينا -١١

 )أوروغواي (ويرت سانتياغو -١٢

 :)ICC-ASP/8/CBF.2/L.1 (وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل  -٤

 .الدورة افتتاح -١

 .األعمال جدول إقرار -٢

 .املراقبني مشاركة -٣

 .العمل تنظيم -٤

 .اشتراكاا تسديد يف املتأخرة الدول -٥

 .٢٠٠٩ عام مليزانية املايل األداء بيانات -٦

 .٢٠١٠ لعام املقترحة الربناجمية امليزانية يف النظر -٧
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 :احلسابات مبراجعة املتعلقة املسائل -٨

 احلسابات مبراجعة املتعلقة التقارير )أ( 

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

 ؛٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٣١ إىل يناير/الثاين

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

 ؛٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٣١ إىل يناير/الثاين كانون

 للحسابات؛ الداخلية املراجعة مكتب تقرير ‘٣’  

 .احلسابات مراجعة جلنة تقرير ‘٤’  

 .ةياإلدارالترتيبات  )ب( 

 .احملكمة مباين  -٩

  .اآللية املستقلة للمراقبة  -١٠
 .القانونية املساعدة  -١١

 .الزيارات األسرية  -١٢

 .ارئالطو صندوق  ١٣

 .للمحكمة السائلة األموال استثمار  ١٤

 .أخرى مسائل  ١٥

هيئة الرئاسة، : ودعيت أجهزة احملكمة التايل ذكرها إىل املشاركة يف جلسات اللجنة لتقدمي التقارير  -٥
  .ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة

  مشاركة املراقبني  -باء

. ف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية لإلدالء ببيان أمام اللجنةقررت اللجنة قبول الطلب املقدم من االئتال  -٦
  .بيانلذا اوأعربت اللجنة عن تقديرها هل

   عشرةلثالثةالنظر يف القضايا املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دورا ا  -ثانيا

  استعراض القضايا املالية  -ألف

  حالة تسديد االشتراكات  -١

 والحظت). املرفق الثاين (٢٠٠٩أغسطس /آب ٢٠يد االشتراكات حىت استعرضت اللجنة حالة تسد  -٧
   حني أن مبلغا يتمثل يفيف ٢٠٠٩ املالية فترة يورو عن ال٩٤ ١٧٥ ٠٠٨ما جمموعه  احملكمة تلقت  أناللجنة
ا  دولة سددت اشتراكا٦١والحظت أن  . عن السنوات املالية السابقة يورو مازال مستحقا٢ً ٤٠١ ٥٠٧

 فإن ،٢٠٠٩ يف املائة من االشتراكات املقررة لعام ٩٧,٩ونظراً لسداد . ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٠حىت بالكامل 
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الشتراكات غري املسددة واستمر أيضاً اخنفاض مستوى ا. الدورة السابقة للجنةباملقارنة ب حتسناًمتثل احلالة العامة 
  .مقارنة بالفترات املالية السابقة

  شتراكااا تسديد عن املتأخرة الدول  -٢

يد باالتصال بالدول املتأخرة عن تسد ٢٠٠٩ هيوني/حزيران ١قامت يف  األمانة أن اللجنة الحظت  -٨
 من نظام ١١٢ من املادة ٨ تطبيق الفقرة وأبلغتها باشتراكاا املستحقة وبأدىن مبلغ يتعني تسديده لعدم اشتراكاا

 ٢٠ من من الدول فقدت األهلية للتصويت اعتباراً اًمخسوأبلغت األمانة اللجنة بأن . روما األساسي عليها
وذكّرت اللجنة بأن الفريق العامل يف نيويورك التابع للمكتب يقوم مبعاجلة املسألة، وقد  . )١(٢٠٠٩أغسطس /آب

  .كلفته اجلمعية بذلك

 قبل  تسديدهبأدىن مبلغ يتعنيأن تبلغ الدول املتأخرة عن التسديد من جديد ألمانة اطلبت اللجنة إىل و  -٩
  .الدورة الثامنة للجمعية

  الفوائض -٣

فقا و ٢٠١٠يناير /  كانون الثاين١ يف دي التقديري الواجب إعادته إىل الدول األطرافق الفائض النبلغي  -١٠
الفائض النقدي االحتياطي هذا املبلغ يشمل ، ويورومليون  ١٣,١ حنو  من النظام املايل والقواعد املالية٦-٤للبند 
 .٢٠٠٩الدول األطراف يف عام من وردت سابقة اليت املتعلقة بفترات  واالشتراكات املقررة ٢٠٠٨ لعام

  املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات  -باء

  تقارير مراجعة احلسابات  )أ(

ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية املتعلقة باحملكمة للفترة من   -١
٢٠٠٨  

 كانون ٣١يناير إىل / كانون الثاين١ للضحايا للفترة من االستئماينالبيانات املالية املتعلقة بالصندوق   -٢
  ٢٠٠٨ديسمرب /األول  

 يف معرض تقدمي تقريريه املعنيني بالبيانات املالية املتعلقة باحملكمة ،أبلغ املراجع اخلارجي للحسابات اللجنة  -١١
عيوب أو ه قد تبني له من مراجعة احلسابات عدم وجود أن، ب)٣( للضحايااالستئماين والصندوق )٢( الدوليةاجلنائية

بوجه مالئم،   للضحايا االستئمايناملوقف املايل لكل من احملكمة والصندوق أن البيانات املالية تقدم  و،أخطاء مادية
 ٢٠٠٨موع النفقات لعام والحظت اللجنة أن جم.  حسابات احملكمةبدون حتفظ بشأنبوسعه أن يقدم رأيا وأن 

_________________________ 
 .بوروندي، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وغينيا، والنيجر، وسرياليون  )١(  

  )٢(  ICC-ASP/8/14. 

  )٣(  ICC-ASP/8/16. 
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 يف ٩٣,٣، مما ميثل معدالً قوامه  يورو٩٠ ٣٨٢ ١٠٠ تبلغمقارنة مبيزانية معتمدة  )٤(يورو ٨٤ ٨٥٤ ٠٠٠بلغ 
  .)٥(لتنفيذ امليزانية املائة

اليت تدعو احملكمة  ١التوصية برحبت اللجنة بالعرض الذي قدمه املراجع اخلارجي للحسابات، وخاصة و  -١٢
احملكمة القتراب التدفقات النقدية، خاصة فيما يتعلق باألجلني املتوسط والطويل، بلتنبؤ لراءات مالئمة إجإىل اختاذ 
خاصة تستحق  ألا )٦(٤على التوصية  الضوء أيضاًوسلطت اللجنة . ميزانيتهامن مائة يف املائة يبلغ تنفيذ من معدل 
  .رة املخاطرتقييم املخاطر وإداحتسني ترتيبات عناية من أجل النظر ب

 املتعلقة باعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، أشار مراجع احلسابات ٨بالنسبة للتوصية و  -١٣
لممارسات احملاسبية املعتمد لعيار املاألمر ستصبح يف اية املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام اخلارجي إىل أن 

والحظت اللجنة أن احملكمة اقترحت . مع مرور الوقتاعتمادها ستقوم بحدة  وأن األمم املتلمنظمات الدوليةل
كجزء من امليزانية  ٢٠١٠يف عام لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  يورو ٤٠٩ ٤٠٠ قدرهايبلغ  ميزانية

رت  وذكّ.)٧(يورو ١ ٩٦٨ ٣٠٢  قدرهاالبالغهذه املعايري يف غضون السنوات اخلمس القادمة لتنفيذ اإلمجالية 
 ،)٨("تعمل احملكمة على تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام يف األجل املتوسط"اللجنة باقتراحها السابق بأن 

على األقل من أجل واحد أن بإمكان احملكمة أن تؤجل بكل أمان مسألة التنفيذ يف هذه املرحلة ملدة عام  ورأت
، لذلكو. دثاً عن تقييمهاحمريراً  وطلبت إىل احملكمة أن تقدم تق،م يف املنظمات األخرىتقييم نتائج تنفيذ النظا
أن تنظر ب و٢٠١٠ يورو لعام ٤٠٩ ٤٠٠املوافقة على االعتماد املطلوب البالغ قدره أوصت اللجنة بعدم 

املعايري احملاسبية تنفيذ لزمين الدول اجل املنظمات الدولية األخرى قبل اختاذ قرار ائي بشأن ارب جتاجلمعية يف
  .الدولية للقطاع العام

النظر  للضحايا، أيدت اللجنة رأي املراجع اخلارجي للحسابات بضرورة االستئماينوفيما يتعلق بالصندوق   -١٤
   .)٩(يةقانونغري التربعات خماطر الللحد من  يورو ٥ ٠٠٠تقل عن التربعات اليت  يف دقةمبزيد من ال

_________________________ 
)٤(  ICC-ASP/8/14. 
)٥(  ICC-ASP/8/7. 
)٦(  

ICC-ASP/8/14 ، ملراجع اخلارجي للحسابات ، أوصى ا٤عمال بالتوصية و. ٢٠٠٨تقرير املراجع اخلارجي للحسابات لعام
حمافظة احملكمة على الزخم املميز هلذا ة املخاطر، لضمان  وإدار املخاطرتتخذ على سبيل األولوية ترتيبات حمسنة لتقييم "أنب

ة  مبا يكفل االعتراف باملخاطر اخلارجية والداخلياملخاطر األساسية بصورة فعالة،اجلانب املهم من اإلدارة والقدرة على إدارة 
 املسؤولة عنها،  وتعيني اجلهات،ااحبسب أولويلتصنيف املخاطر وينبغي أن يؤدي ذلك إىل وضع سجل .  هلااتووضع أولوي
 وعرضه على جلنة مراجعة ،بانتظاممن قبل كبار املسؤولني اإلداريني  ه وحتديثمراجعة هذا السجل وواجبة لتخفيفها،والتدابري ال

  ".اليت تدعو الضرورة إليهاتدابري احلسابات الستعراضه واختاذ ال
)٧(  

ICC-ASP/8/CBF.2/1،  تقديرات امليزانية لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام: ٢، اجلدول ٢٠الفقرة.   
 ٢٢-١٤، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي   )٨(

 .١٨، الفقرة ٢ -، الد الثاين، اجلزء باء)ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين
)٩(  ICC-ASP/8/16 ١٧-١٦، الفقرتان. 
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االسـتناد إىل امليزانيـة     متويل نفقات األمانة باالستناد إىل التربعات بدالً من         شأن  ب ٣لتوصية  يتعلق با وفيما    -١٥
أيدت اللجنة رأي املراجع    ويف هذا الصدد،    . جلمعيةمن اختصاص ا  هذه املسألة   البت يف   أن  باللجنة  فادت  أ األساسية،

األصـلية  رارات  علـق بـالق   يت يمـا تقييم ملستوى نشاط الـصندوق االسـتئماين ف        بإجراء   اخلارجي للحسابات 
 وما إذا كـان     نفقات الصندوق من التربعات   أن تدفع    إذا كان من املالئم      حىت يتسىن للجمعية البت فيما    )١٠(للجمعية

  .ذلك قابال للتطبيق

الرأي املعرب عنه يف ب لكتقرير املراجع اخلارجي للحسابات وكذأحاطت اللجنة علماً مع االهتمام بو  -١٦
 تقريراً إىل اللجنة بشأن قدم احملكمةوبأن تواردة يف هذا التقرير األحكام الأن تنفذ وصت اللجنة بوأ. التقرير

  .تنفيذها

  تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات  -٣

 من النظام املايل والقواعد املالية، قدم مكتب املراجعة الداخلية للحسابات التقرير ١-١١٠ قاعدةعمال بال  -١٧
 والنصف األول ٢٠٠٨ أنشطة املكتب يف النصف الثاين من عام أنشطته إىل جلنة امليزانية واملالية، مبيناًالسنوي عن 

  .٢٠٠٩من عام 

مع النتائج والتوصيات احملددة  وناقشت ،مكتب املراجعة الداخلية للحساباتونظرت اللجنة يف تقرير   -١٨
  .احملكمةاملسؤولني بمدير املكتب و

 عدم جلمعية إىلسترعي نظر ا تود اللجنة أن ت،١-١١٠ قاعدةللجنة املنصوص عليها يف ال اواليةوعمال ب  -١٩
املترمجني الشفويني التحريريني و خدمات املترمجني ثلخلدمات التخصصية مااإلجراءات املتعلقة بتوفري يف التساق ا

النظر يف اإلجراءات املتبعة  احملكمةعيد أن تب أوصت اللجنة الصددويف هذا . بني األجهزة املختلفة للمحكمة
.  خطة عملهيفهذه اإلجراءات  أن يواصل مكتب املراجعة الداخلية للحسابات إدراجبهذه اخلدمات و لتوفري

 من أجل اإلنترنت موقعها بعلىهذه اخلدمات توفري جراءات املتعلقة باإلأن تنشر احملكمة ب وأوصت اللجنة أيضاً
  .هذه اإلجراءاتزيادة شفافية 

. والحظت اللجنة أيضا عدم وجود آلية حمددة ملتابعة التوصيات الصادرة عن املراجع الداخلي للحسابات  -٢٠
جراءات  إلتقريره السنويجزءاً من املراجعة الداخلية للحسابات تب خيصص مكأن بأوصت اللجنة  ،لذلكو

  .متابعة التوصيات السابقة

أدى على ما يبدو  ممااملالك الوظيفي للمكتب كمال استيف   الكبريريالتأخبشأن وأعربت اللجنة عن قلقها   -٢١
 )١١(مالحظاا السابقةإىل  اللجنة أشارت، الصدد ويف هذا . تنفيذاً كامالًتنفيذ خطة مراجعة احلساباتإىل تأخري 

  .دة تزيد على عاممشاغرة اليت ظلت   الوظيفةعيني يفودعت احملكمة إىل تسريع عملية الت

_________________________ 
 .١٥-١١املرجع نفسه، الفقرتان  ) ١٠(  
 .٢١املرجع نفسه، الفقرة )  ١١(  
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  راجعة احلساباتتقرير جلنة م  -٤

أغسطس / آب١١ اليت أصبحت نافذة اعتباراً من   )١٢(أبلغت احملكمة اللجنة بأن االختصاصات املنقحة  -٢٢
اقترحه ما على حنو كما تقتضي وجود هيكل إداري أعضاء اللجنة من اخلارج ة قتضي أن تكون أغلبيت ٢٠٠٩

 ٤وستجتمع اللجنة يوم أحد األعضاء اخلارجيني جرى تعيني و. )١٣(املراجع اخلارجي للحسابات وأيدته اللجنة
  .بقية األعضاء اخلارجينيمن أجل حتديد  حثيثة وأبلغت احملكمة اللجنة بأا تبذل جهوداً. ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

ألعضاء احملدد ل ألجراعدم إدراج  اللجنة الحظتوفيما يتعلق باالختصاصات املنقحة اليت سبق ذكرها،   -٢٣
 أرقاماًلتضمينها مرة أخرى هذه االختصاصات تنقيح وطلبت اللجنة إىل احملكمة . ت سفرهماخلارجيني ونفقا

وفيما  . يورو٩٠ ٠٠٠قدره البالغ املايل املدرج يف امليزانية وطاء ضمن احلد األقصى للغلألجر ونفقات السفر حمددة 
نة بنقلها من الربنامج الرئيسي ، أوصت اللج٢٠١٠يتعلق بامليزانية املقترحة للجنة مراجعة احلسابات لعام 

التكاليف اإلمجالية للجنة مراجعة احلسابات بشكل واضح يف  ردأن تبإىل الربنامج الرئيسي األول والرابع 
  .املقبلةاملقترحة امليزانيات 

التقرير السنوي األول للجنة مراجعة احلسابات احلصول على تطلعت إىل وورحبت اللجنة بقرار احملكمة   -٢٤
  .ب اختصاصاا املنقحةمبوج

  ةياإلدارترتيبات ال  )ب(

الحظت  ور يف احملكمةإدارة املخاطاملعين بارجي اخلبري االستشاري اخلأعده الذي تقرير النظرت اللجنة يف   -٢٥
نقص يف من األسباب الرئيسية للألدوار اوضوح  عدم أنو انقسامات بني األجهزةوجود يشري إىل التقرير  أن

يف  احلسابات اخلارجي أيضاًمراجع إدارة املخاطر من املواضيع اليت أبرزها أن إىل اللجنة ارت أشو. الكفاءات
   .)١٤(تقريرهيف يت وردت التوصيات ال

طلبت اللجنة إىل رئاسة احملكمة أن ويف هذا الصدد، .  أولوية قصوىذاتهذه املسألة أن  اللجنةرأت و  -٢٦
  املختلفةمسؤوليات األجهزةإلضفاء املزيد من الوضوح على  احملكمة اليت تتخذهاالتدابري بشأن تقريراً  تقدم
  .ورا الرابعة عشرةلكي تنظر فيه اللجنة يف د  احملكمةعلى صعيدهلذه املسؤوليات إجياد فهم موحد و

 النظر يف سبل يف، ٢٠١٠يف ضوء املؤمتر االستعراضي لعام رأت اللجنة أن اجلمعية قد ترغب، و  -٢٧
  . ودور اجلمعية،لمحكمةلة يياكل اإلداراهليز وتعز تحسنيل

  

_________________________ 
 . ٢٠٠٩أغسطس / آب١١، الصادر بتاريخ ICC/PRESD/G/2009/1توجيه الرئاسي ال)  ١٢(

  )١٣  (
ICC-ASP/8/14 ، ٢٨-٢٦، الفقرات ٢٠٠٨تقرير املراجع اخلارجي للحسابات لعام. 

  )١٤  (
ICC-ASP/8/14 ٣١-٢٩، الفقرات ٢٠٠٨، تقرير املراجع اخلارجي للحسابات لعام. 
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  املسائل املتعلقة بامليزانية  -جيم

  ٢٠٠٩ هيوني/ حزيران٣٠ حىت ٢٠٠٩بيانات األداء املايل مليزانية عام   -١

والحظت  .)١٥(٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠على اللجنة تقرير احملكمة بشأن أداء امليزانية حىت كان معروضاً   -٢٨
 ٥٢,٥ نفقات يبلغ قدرهاا ميثل مب يف املائة، ٥١,٩بلغ يونيه / حزيران٣٠ حىت ٢٠٠٩لتنفيذ لعام أن معدل اللجنة 

 ٣١ التنفيذ املتوقع حىت لوبلغ معد.  يف املائة٥,١بنسبة  ٢٠٠٨ الفترة املقابلة لعام عن التنفيذ زادو. مليون يورو
.  مليون يورو٩٨,٨٧٥قدره يبلغ اق متوقع  إىل إنفاستناداً يف املائة ٩٧,٧نسبة  ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

 ٤,٧ قدرهازيادة يف امليزانية ميثل  ولكن ، مليون يورو من امليزانية املعتمدة٢,٤ يبلغ يف اإلنفاق وسيمثل ذلك نقصاً
 ٢٠ حىت يورو ٩٤ ١٧٥ ٠٠٨ ذي بلغ  ال،٢٠٠٩رد من األنصبة املقررة لعام ماليني يورو على املبلغ الوا

  .أغسطس/آب

لخدمات االستشارية واملعدات املعتمدة لامليزانية جتاوزات قد أن احملكمة إىل  خاص شكل اللجنة بأشارتو  -٢٩

  .امليزانيةااللتزام بضوابط تحسني ل احملكمة سبالً حتددوأوصت بأن  ربامجخمتلف اليف 

يف قد حتسن بشكل وفيما يتعلق مبالك املوظفني، الحظت اللجنة أن الوضع العام للمحكمة يف جمال التوظ  -٣٠
 وظيفة ٦٦٩ ت، شغل)١٦(٢٠٠٩ وظيفة معتمدة لعام ٧٣٩فمن أصل . ٢٠٠٨ملموس مقارنة بالفترة ذاا من عام 

اإلعالن  متو وظيفة، ٤٩جاري التعيني يف وظائف الشاغرة، من الو.  وظيفة٧٠يونيه، أي بفارق / حزيران٣٠ حىت
 ٣١حبلول وظيفة  ٧٠٢ما جمموعه شغل أن يتم قع احملكمة وتتو.  وظيفة١١ وظائف أخرى، ومل يعلن عن ١٠عن 

  .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

 السيد أبو قرده الحقاًمثول  أمام احملكمة وملثولأوامر اإصدار فضالً عن ويف ضوء معدل التنفيذ هذا،   -٣١
 بأن ٢٠٠٩ أغسطس/ آب١٢جنة يف رسالة بتاريخ ، أبلغ املسجل الل)صندوق الطوارئ: طاء قسمانظر ال (أمامها

الفجوة املتوقعة بني األنصبة املقررة والنفقات الفعلية على تغطية صندوق رأس املال العامل لاستخدام احملكمة تتوقع 
  .ICC-ASP/7/Res.4النحو املنصوص عليه يف القرار 

 )١٧(كفاءةتدابري اليف كمة تعلق بالتحقيقات اليت أجرا احملاملاملرحلي  تقريرالكان معروضاً على اللجنة و  -٣٢
التكلفة اليت نفذت يف يف وفورات فضالً عن الة، ءدابري والعمليات املتعلقة بالكفا بعدد من التوأُبلغت شفوياً أيضاً

  .خفض التكاليف دف ٢٠٠٩عام 

_________________________ 
  )١٥  (

ICC-ASP/8/17. 
يونيه / حزيران٣٠ من تقرير احملكمة عن أداء امليزانية حىت ٤ اجلدول يف املشار إليه الوظائف املعتمدةيستند عدد )  ١٦(  

٢٠٠٩) ICC-ASP/8/17( غري أن العدد ال يقدم أي توضيح فيما خيص الفرق بني املسؤولني املنتخبني ،) من اجلمعية أو من
 .وغري املنتخبني) الدوائر

  )١٧(  
ICC-ASP/8/CBF.2/6. 
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ة ءإىل اجلهود احلقيقية والصادقة اليت تبذهلا احملكمة من أجل حتقيق الكفامع التقدير وأشارت اللجنة   -٣٣
يقدمان وصفاً  ذات الصلةاإلعالمية بيد أن اللجنة أشارت إىل أن التقرير واإلحاطات . غريها من الوفوراتو

ويف هذا الصدد، . ٢٠٠٩ عام يففعالً حتقيقها   متاليتلوفورات ن تقديرات كمية ل يقدماالة وءالكفاتفصيلياً لتدابري 
أيضاً صت أوو. ٢٠٠٩  عامن الوفورات الفعلية يفأوصت اللجنة بأن تقدم احملكمة مزيداً من التفاصيل بشأ

  قيد االستعراض املستمر من أجل وضع أولويات لألنشطة٢٠٠٩نفقاا لعام اإلبقاء على حملكمة اتكفل أن ب
 .بقدر اإلمكانلفجوة بني األنصبة املقررة والنفقات بتقليل اأن تسمح بالتوصل إىل مزيد من الوفورات اليت دف 

على حتديد عدد من  سيوفر للمحكمة القدرة ٢٠١٠عام إىل تأجيل احملاكمة الثالثة اً أن ة أيضوالحظت اللجن
استخدام احلاجة إىل تقليل إىل بالتايل سيؤدي  و،٢٠٠٩عام  يف ميزانية فيهاااالت اليت ميكن حتقيق وفورات 

  .التقييميف فجوة التغطية لصندوق رأس املال العامل 

   العاملصندوق رأس املال  )أ(  

 آلية لاحلادية عشرة بأن يكون صندوق رأس املال العام يف دورا قدم االقتراح املإىل اللجنة أشارت  -٣٤
االشتراكات العادية للدول يف احلاالت اليت قد تتأخر فيها ضمان استجابة احملكمة للتدفقات النقدية املطلوبة أساسية ل

 هو مبدأ امليزانية السنويةمستوى  من زء من اثين عشر جزءاًق جب الصندومبدأ أن ما ارتأته من ىل ا وطرافاأل
توصي وصالبة الوضع النقدي للمحكمة، االشتراكات تسديد  مستوى طرأ علىالذي لتحسن ل نظراًو. )١٨(معقول
أي تعويض بو يورو ٧ ٤٠٥ ٩٨٣الذي يبلغ  مستواه احلايل عندباإلبقاء على صندوق رأس املال العامل اللجنة 
 من األنصبة ٢٠٠٩عام  من الصندوق لسد الفجوة بني األنصبة املقررة وامليزانية املعتمدة يف هسحبتم يمبلغ 

  مع لنفقاتالتتماشى ها جهدقصارى اللجنة بأن تبذل احملكمة عالوة على ذلك، توصي و. ٢٠١٠عام لاملقررة 
  . مليون يورو٩٦اليت يبلغ قدرها األنصبة املقررة 

  ٢٠١٠ية الربناجمية املقترحة لعام النظر يف امليزان  -٢

  عرض امليزانية  )أ(  

لتوفري احملكمة  ذلك بالتعديالت اليت أدخلتها  لوثيقة امليزانية، مبا يفقدمبالعرض املإمجاالً رحبت اللجنة   -٣٥
  . والربامج الفرعيةلألقساممن الشفافية  زيدامل

 دفاع للاملساعدة القانونية تردأن وأوصت ب. تحسني لل كبرياًاالًجمأن هناك غري أن اللجنة الحظت   -٣٦
اخلدمات التعاقدية " فئة يفبدال من حصرمها  ة الفرعيهمااجمبرمن منفصلني ندين يف ب للضحايا املساعدة القانونيةو

  .مع مرور السننيلمقارنة للية القابزيد من الشفافية واملذلك وفر وسي". مبا فيها التدريب

_________________________ 
رمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي، الوثائق ال)  ١٨(  

، ٢ - الد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/7/20)منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٨نوفمرب /  تشرين الثاين٢٢- ١٤
 .٧٠الفقرة 
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  . املختلفةالربامج والربامج الفرعيةمن  منفصل التدريب يف بند ردن يبأ وأوصت اللجنة أيضا  -٣٧

  .طلوبةامللموارد تقدمي مربرات أفضل لبعض الربامج، ب صخيوأوصت اللجنة كذلك، فيما   -٣٨

الحتاد اقر مبمكتب االتصال املقترح ، املؤمتر االستعراضياملتعلقة ب نفقاتالوفيما يتعلق بعدم إدراج   -٣٩
البنود عدم إدراج ب، كقاعدة عامة، أوصت اللجنة ،يف امليزانية املقترحة ابة املستقلة املقترحةقروآلية ال ،األفريقي
 الناجتة عن التزام البنودومع ذلك، ينبغي أن ترد  . يف امليزانيةإطار السياسة العامةيف اجلمعية وافق عليها اليت مل ت
ات االحتياطمع اختاذ  يف امليزانية املقترحة، ؤمتر االستعراضيمثل املمنصوص عليه يف نظام روما األساسي قانوين 
فال . ، بأي حال من األحوال من امليزانية األساسية للمحكمةجزءاً دوريةفهم أو اعتبار األحداث ال  لعدمالالزمة

وفيما . ٢٠١١عام املؤمتر االستعراضي أساساً حلساب امليزانية املقترحة لاملتعلقة بتكاليف أن تكون الجيوز بالتايل 
 ، املستقلة املقترحة الرقابة وآلية،مثل مكتب االتصال املقترح ،معيةيتعلق مبيزانيات البنود اليت أعدت لتنظر فيها اجل

وثيقة امليزانية لمرفقات بوصفها  هذه امليزانيات ردأوصت اللجنة بأن ت، وزينوالزيارات األسرية للمحتجزين املع
  .يف امليزانية اإلمجاليةآلثار املترتبة عليها لاملة مان الشفافية الكمن أجل ض

بني تساق اعدم أن هناك املؤمتر االستعراضي، الحظت اللجنة  املطلوبة حلضور سفراليزانية يتعلق مبوفيما   -٤٠
ا  ميزانية برناجمهيفحلضور املؤمتر االستعراضي املطلوبة السفر نفقات  بعض الربامج تفقد أدرج. الربامج الرئيسية
 ويف هذا .)١٩(يف امليزانية املقترحة للمؤمتر االستعراضي املتعلقة ا سفرال نفقاتبرامج أخرى أدرجت الرئيسي بينما 

إضافة إىل  املؤمتر االستعراضي من امليزانية العادية حلضور مجيع ما يتعلق بالسفر بنقلأوصت اللجنة ، الصدد
 توافق عليها اجلمعية يف كل برنامج من الربامج الرئيسية لعام املبالغ اليتبعد ذلك  وستدرج. وثيقة امليزانيةل

هذه مبوجبه استبعاد ينبغي الذي )  أعاله٣٩انظر الفقرة  (ولكن وفقاً لنهج اإلنفاق مرة واحدة ٢٠١٠
  .٢٠١١التكاليف من حساب األساس إلعداد امليزانية الربناجمية املقترحة لعام 

  ٢٠١٠االفتراضات واألنشطة لعام   )ب(  

تتمثل يف  ٢٠١٠مليزانية الربناجمية املقترحة لعام االفتراضات اليت تقوم عليها ا بأنأبلغت احملكمة اللجنة   -٤١
   .تهمنيمن املأربعة  ملا يبلغ جمموعه العام خاللجراء ثالث حماكمات إ

 حثت فيها احملكمة واليت ٢٠٠٩و ٢٠٠٨ة يف عامي يزانيامل إىل التعليقات اليت أبدا علىللجنة أشارت او  -٤٢
تكاليف الجتنب على حنو يؤدي إىل احملاكمات برجمة على اإلجراءات والكفاءة يف قصى من القدر األعلى توخي 

  .)٢٠( أمكن ذلكحيثماافية اإلض

_________________________ 
)١٩  (

ICC-ASP/8/17، ادي عشراحل املرفق. 
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك، )  ٢٠(

الد ، ICC-ASP/6/20)منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤- نوفمرب/  تشرين الثاين٣٠
وثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ال و٣٥، الفقرة ٢ - الثاين، اجلزء باء

، الد ) ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٨نوفمرب /  تشرين الثاين٢٢-١٤الدورة السابعة، الهاي، 
  .٤٧، الفقرة ٢ -الثاين، اجلزء باء
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نشأ ت ، ما مل٢٠١٠عام جديدة يف ات يف حالة حتقيقالبدء يف أية  يعتزم البلغت اللجنة بأن املدعي العام وأُ  -٤٣
يف الوقت احلايل يباشر املدعي العام و. إىل احملكمةأخرى  جملس األمن أو إحدى الدول حالة أحالأو دة  جديحالة

 باب التحقيق مفتوحاً يف مخسة حتقيقات ال يزال و، ثالث من احلاالت املعروضة على احملكمةمخسة حتقيقات يف
  .)٢١(مثاين حاالت حمتملة أخرى اجلاري بشأنالتحليل وسيواصل  ،أخرى

  التحليل الكلي  )ج(  

، بزيادة  مليون يورو١٠٢,٩٨قدرها يبلغ  ٢٠١٠مقترحة لعام ميزانية قدمت ا أبأبلغت احملكمة اللجنة   -٤٤
  .٢٠٠٩امليزانية املعتمدة لعام بقارنة بامل يف املائة ١,٧ مليون يورو أو ١,٧٥تبلغ 

 مليون يورو لتمويل ٢,٤طراف مبقدار زيادة األنصبة املقررة للدول األ احتمال اللجنة إىل وأشارت  -٤٥
 اليت ستتخذها  حسب القرارات يف املائة٢,٣بنسبة امليزانية املقترحة وإىل أن ذلك سيؤدي إىل زيادة  ،أدناهاألنشطة 
  .اجلمعية

   مليون يورو١,٤        :املؤمتر االستعراضي  

   مليون يورو٠,٥    :الحتاد األفريقياقر ممكتب اتصال يف إنشاء   

   مليون يورو٠,٥        :بة املستقلةقارلآلية ا  

ميزانيتها  وبداية استقرار ، حتديد التكاليف املتعلقة بأنشطتهايف جمالنظراً لزيادة اخلربة املكتسبة يف احملكمة و  -٤٦
 املعروفة واحملتملةسببات املينبغي أن تبدأ احملكمة يف التنبؤ به اللجنة أنترى ، ةنشطألل يف ضوء املستوى احلايل

 يفامليزانية على لضغوط احملتملة تكوين فكرة معقولة عن امن أجل متكني اجلمعية من   قيمتهاحتديدوتكاليف لل
  .قادمةخلمس الالسنوات ا

بداية ، ووصول احملكمة حقاً إىل املرحلة النهائية إلنشائهاعلى مؤشراً  لكواورحبت اللجنة ذه امليزانية   -٤٧
  .البحث عن الكفاءاتستعراض أنشطتها والاحملكمة  يفجدية جهود  بذلو، امليزانيةالستقرار يف ل

) ٢٢(كفاءةالإىل زيادة التدابري الرامية بشأن للمحكمة  الثاين التقرير املرحليب اللجنة ت الصدد، رحبهذاويف   -٤٨

بلغت وأُ. طة احملكمةة يف أنشءأو املتوقع اختاذها من أجل زيادة الكفاحالياً قدم معلومات عن التدابري املتخذة يالذي 
تكاليف املوظفني وغريها من يتعلق ب)  يف املائة٨٦( ميزانية احملكمة اجلزء األكرب منأن  بأنه بالنظر إىل اللجنة

وطلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم .  للغايةحمدود، فإن جمال الوفورات الفورية التكاليف التعاقدية املتوسطة األجل
هذا يتضمن وبأن يف دورا الرابعة عشرة، اللجنة كفاءة لكي تنظر فيه الابري الرامية إىل زيادة ً عن التد ثالثاتقريراً
  .لوفورات النقدية اليت حتققت حىت اآلنبياناً لالتقرير 

_________________________ 
 )٢١(  

ICC-ASP/8/10 ، واملرفق الثالث١٠- ٩الفقرتان . 
  )٢٢(  

ICC-ASP/8/CBF.2/6. 
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  يف األجل املتوسطات املتعلقة بامليزانية التنبؤ   ‘١’

ألعباء اتحديد كبداية ل )٢٣( التجهيزاتن نفقات استبدالاحملكمة بشأأعدته  الذيتقرير الرحبت اللجنة ب  -٤٩
 نفقات العنقدم معلومات ي اللجنة أن التقرير الحظتو. املستقبلاليت ستتكبدها احملكمة يف  احملتملةاملالية احملددة و

احملتملة لتجديد أسطول املركبات، واملعدات اإللكترونية ومعدات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وتنفيذ 
إىل زيادة  هذه البنود وحدها ؤديوست. املؤقتةاملباين اإلجيارات املتصلة ب و،حملاسبية الدولية للقطاع العاماملعايري ا
  .القادمةميزانية احملكمة على مدى السنوات األربع يف   ماليني يورو سنويا٥ًتتجاوز 

ثال، الحظ املراجع اخلارجي فعلى سبيل امل. ليس كامالًلكنه وورأت اللجنة أن هذا التقرير بداية ممتازة   -٥٠
وصت وأ. على حدةحماكمة كل سب حببدال من تقدميها  التسب احلاحب نفقاتالتقدم للحسابات أن احملكمة 

  . املتصلة اتكاليفالالتنبؤ بمن أجل على حدة  لكل حماكمة يةتحليلاسبة الحملنظام ااحملكمة نفذ بأن تاللجنة 

ألن القضاة العاملة  يف اخلدمة  قاضيا١٨ً عينة أكثر منأن يوجد يف سنة ماحتمال وأشارت اللجنة أيضا إىل   -٥١
 من نظام روما ٣٦ من املادة ١٠املنتهية واليتهم يف الدوائر االبتدائية ودوائر االستئناف مطالبون مبوجب الفقرة 

من احملتمل بناء على و. يهايكون قد بدئ بالفعل النظر فأية حماكمة أو استئناف مناصبهم إلمتام األساسي بالبقاء يف 
 عدة قضاة منتخبني جددأن يقوم  القضايا اجلديدة، لك يف، وكذات املختلفةاحملاكمات واالستئنافالقائم يف وضع ال
احملاكمات أو يف مناصبهم إلمتام واليتهم مدة نتهية املقضاة د من العد ظليقضايا اجلديدة بينما اللنظر يف با

احلاجة ، يف مدى كمةوأوصت اللجنة بأن تنظر اجلمعية، بالتشاور مع احمل.  األحوال، حسب اجلاريةاالستئنافات
  .من أجل ختفيف التكاليف احملتملةأخرى داوالت توضيحات أو مإىل 

 فيهبني أن تبوالتجهيزات استبدال املتعلق بتقرير البأن تواصل احملكمة استيفاء وأوصت اللجنة   -٥٢
 القضاة بقاء، و واحديف وقتحماكمات إجراء عدة ثل  يف األجل املتوسط مكاليفلتاملسببات احملتملة األخرى ل

  . واملباين الدائمةةاملؤقتللمباين  اتوالتكاليف املتصلة باإلجيارناصبهم، يف ممدة خدمتهم املنتهية 

مة الالز اخلطط اإلدارية واملاليةإلعداد  نبؤاتوأوصت اللجنة كذلك بأن تستخدم احملكمة هذه الت  -٥٣
قبل ذه العوامل  طر اجلمعيةبأن خت ولتكاليفملواجهة املسببات املذكورة ل، واالستهالك، والنقدمشتريات، لل
من أجل متكينها من الشراء ت احملكمة باحتياجا التنبؤاملشتريات ب ةخطأن تسمح  وينبغي. بوقت كاف جودهاو

  .مع منظمات دولية أخرى قدر اإلمكاناجلماعي 

 يف املائة من إمجايل امليزانية ٧١ كل، ويف معرض مالحظة أن تكاليف املوظفني تشاألبعد ىاملد علىو  -٥٤
التكاليف وملوظفني بني تكاليف النسبة الصحيحة ا بأن تبدأ احملكمة يف حتليل أوصت اللجنة أيضاًاملقترحة، 

  . احملكمةمن ذات طبيعةاألخرى يف مؤسسة 

  

_________________________ 
)٢٣(  ICC-ASP/8/CBF.2/2. 
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  مالتضخ/ التكاليف العامة للموظفني  )د(

اجلمعية هي اليت أن الحظت  و)٢٤(املرتبات باحملكمةنظام املقدم بشأن بتقرير ال ب أحاطت اللجنة علماً  -٥٥
على آثار مالية بالتأكيد يرتب هذا القرار  أنو لألمم املتحدة وحداعتماد معايري النظام املالصادر بقرار اختذت ال

 نهجبعليها فإن هذا النظام يطبق  لألمم املتحدة، وحدالنظام امل طرفاً يفليست احملكمة يف حني أن و. ميزانية احملكمة
 .املرتبات باحملكمةنظام  على مايل إضايف ريأثتللنظام املوحد تطبيق االنتقائي للو. انتقائي

   التأخري يف التوظيف ومعدالت الشغور  )ه(  

 ٨ يف املائة أو ١٠تبلغ نسبتها واليت  )٢٥(معدالت الشغور اليت اقترحتها احملكمة تطبيقأوصت اللجنة ب  -٥٦
توصيات املوافقة على ويف حال .  الربنامج الرئيسي السادس ذلكمجيع الربامج الرئيسية، مبا يفعلى يف املائة 

 مليون ١,٣ حنوتطبيق معدالت الشغور هذه يف امليزانية الربناجمية آلثار املترتبة على تبلغ االلجنة بشأن الوظائف، س
  .يورو

  ت إعادة التصنيفعمليا  )و(  

 على كانت معروضة و.)٢٦(على اللجنة تقرير احملكمة عن الدراسة التقييمية للوظائف الثابتةكان معروضاً   -٥٧
  .٢٠١٠عام يف عمليات إعادة التصنيف املقترحة لقائمة ال  أيضاً اللجنة

إمنا  وأداة للترقيةست لي أن إعادة التصنيف الحظت واحملكمة سياستها يف جمال إعادة التصنيف أوضحتو  -٥٨
  .يف طبيعة العمل ات موضوعيةريتغييتم اللجوء إليها فقط عندما تقع 

ل برنامج رئيسي وبرنامج فرعي أفادت احملكمة بأا قدمت التوصيات املتعلقة بإعادة التصنيف حتت كو  -٥٩
، وسيدل سكوا عادة تصنيفإستقدم اللجنة توصيات يف حالة االعتراض فقط على وجريا على العادة، (

  .ذات الطابع العاماللجنة بعض املالحظات وقدمت   ).ضمنيا على املوافقة على إعادة التصنيف

اليت من الوظائف العامة  ٣٥ على إعادة تصنيف ٢٠٠٧عام منذ  اجلمعية وافقت الحظت اللجنة أنو  -٦٠
إعادة طلبات والحظت اللجنة أن .  يورو٧٨٣ ٩٠٠ذلك املترتبة على  اآلثار املالية توبلغ.  موظفا٦٤ًعلى تنطبق 

  حنو ٢٠١٠وستبلغ اآلثار املالية املترتبة عليها يف ميزانية عام  وظيفة جديدة ١٤ستضيف املقدمة حالياً تصنيف ال
  . يورو٣٠٠ ٠٠٠

 من ة املاضيسنة مل تتمكن يف الاأوالحظت عملية إعادة التصنيف، بعض القلق بشأن وأعربت اللجنة عن   -٦١
استعراض  بنياملتعلقوحجم العمل القيود الزمنية دية بسبب عادة التصنيف أثناء دورا العاإات تعراض طلباس

ولذلك .  التفاصيل املقدمة لدعم مقترحات إعادة التصنيفمستوىها بشأن  عن قلقوأعربت اللجنة أيضاً. امليزانية

_________________________ 
)٢٤( 

 ICC-ASP/8/CBF.2/9. 
)٢٥(  

ICC-ASP/8/10 واملرفق السابع٤٩، الفقرة . 
)٢٦(  ICC-ASP/8/CBF.2/14. 
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املتعلقة قترحات املإعداد يتم ا اليت اءات اإلجر لقادمةأوصت اللجنة بأن تستعرض مع احملكمة يف دورا ا
ستشاريني رباء االاختيار اخلاليت يتم ا اإلجراءات ، مبا يف ذلك  واستعراض هذه املقترحاتإعادة التصنيفب

  .اخلارجيني

  املساعدة املؤقتة العامة والوظائف الثابتة  )ز(  

مما أدى إىل املساعدة املؤقتة العامة  استخدام تنظيم يف  من التقدمزيدامل حققتأبلغت احملكمة اللجنة بأا   -٦٢
أن اللجوء  اللجنة رأتو. ورحبت اللجنة ذا التطور. ٢٠٠٩غري املعتمدة يف عام املساعدة املؤقتة العامة اخنفاض 

 األجل، ةالقصريواجهة احلاالت الطارئة واملتطلبات مل لالزمة املرونة اوفرإىل املساعدة املؤقتة العامة أمر مقبول وي
التحسن ميكن حتقيق املزيد من ، ووالتعيني فيهاوظائف تلك الإنشاء بالضوابط املتعلقة باحملكمة لتزم أن ت ينبغي ولكن
  .لمساعدة املؤقتة العامة واإلبالغ عنهالاالعتمادات الالزمة حتديد يف 

 أن رأتو .)٢٧(املبتدئنيالفنيني املوظفني  تعينيوالحظت اللجنة أن احملكمة بصدد النظر يف طرائق جديدة ل  -٦٣
مما يؤثر توظيفهم، لسرعة اإلجراءات املتعلقة باملبتدئني موظفني الفنيني  للةغري عادلميزة هذه املمارسة قد تؤدي إىل 

أشارت اللجنة إىل أن اجلمعية اعتمدت مبادئ توجيهية وعالوة على ذلك، . التوازن اإلقليمي داخل املؤسسةعلى 
طلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم يف ، لذلكو .)٢٨( والتعاقد معهمألفراد العاملني بدون مقابلواضحة الختيار ا

احملكمة على اقتراح طلبت أيضاً، إذا أصرت و. دورا الرابعة عشرة تقريراً عن األفراد العاملني بدون مقابل
  .اللجنةفيه لكي تنظر  ا القادمةيف دورعن ذلك  اًتقريراحملكمة أن تقدم ، ملوظفني اتعينيطرائق جديدة ل

  السفر  )ح(

وعموماً، رأت . بالتفصيلمن الربامج الرئيسية ل برنامج يف كلسفر االعتمادات املطلوبة لاستعرضت اللجنة   -٦٤
 غريلكن و، رغوب فيهاموهامة، بل بأا ميكن وصفها علق مبهام تاالعتمادات املطلوبة يمن عدداً كبرياً اللجنة أن 
 األول والثاين والرابع يةلربامج الرئيسيف السفر االعتمادات املطلوبة لض يخفبت أوصت اللجنة لذلكو .أساسية

ية يف حتديد تقديرالسلطة ال يف املائة مع إعطاء كل برنامج من هذه الربامج ١٠والسادس والسابع بنسبة 
 الكبرية اليت سبق إجراؤها يف بعض الربامج وبالنسبة للربنامج الرئيسي الثالث، ويف ضوء التخفيضات. األولوية بينها

  .  خالف ذلكيذكر يف املائة، ما مل ١٠ التخفيض البالغ نفسطبق نيالفرعية، 

  التدريب  )ط(  

من يف احملكمة  النفقات املتصلة االنطاق الكامل ألنشطة التدريب و يصعب معرفة الحظت اللجنة أنه  -٦٥
حتت يف الربنامج ذي الصلة  ةرئيسيمن الربامج الكل برنامج املتعلقة بلتدريب  اةميزاني بسبب إدراجوثيقة امليزانية 

_________________________ 
)٢٧(  ICC-ASP/8/10 ٣٨، الفقرة. 
ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األ )٢٨(

، اجلزء )ICC-ASP/4/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣-نوفمرب/  تشرين الثاين٢٨
 . املرفق الثاين،ICC-ASP/4/Res.4الثالث، القرار 
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ميزانية اختالف األرقام اليت عرضت عليها بشأن أيضاً الحظت ، و"اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب"عنوان 
اإلمجالية امليزانية أن هلا تبني ومن أقسام امليزانية قسم واستعرضت اللجنة التدريب املقترح يف كل . التدريب الشامل

احلصول متكني املوظفني من و هالتدريب هذا بعض اهلدف من والحظت اللجنة أن . ليون يورومتزيد على للتدريب 
 األنواع األخرى من التدريب مثل هذيس للبينما ، االحتفاظ امن أو معينة أساسية شهادات مؤهالت وعلى 

  .اإللزامي ابعطال

يف   هاماًعنصراًكونه ولحلفاظ على حسن سري العمل من أجل ابأمهية التدريب  اللجنة بينما اعترفتو  -٦٦
، لذلكو.  بوجه أفضلالرئيسيةأولويات التدريب يف الربامج  حتديد لزم أنه يرأتلموارد البشرية، اإلدارة اجليدة ل

تدريب الحتدد وإدارة املخاطر بهذه اخلطة ترتبط أن بوتدريب إستراتيجية لل بأن تعد احملكمة خطة  اللجنةأوصت
 لتحديد خطة مع وضع التدريبأخرى من أنواع و) التراخيصالتصاريح و جتديدمثل  (ألداء املهام الرئيسيةالالزم 

  ".مدربنيللتدريب ال"خطة لتعزيز فرص التقرير وينبغي أن يتضمن . ألولوياتا

 يف املائة يف كل برنامج من الربامج ١٠ بنسبة ٢٠١٠ميزانية التدريب لعام بتخفيض وأوصت اللجنة   -٦٧
  مواردتوزيعالتدريب ويف األولويات رئيسي السلطة التقديرية يف حتديد  مع إعطاء كل برنامج لرئيسيةا
  .وفقا لذلك خصصة لهامللتدريب ا

  اهليئة القضائية: الربنامج الرئيسي األول  )ي(  

تقرير احملكمة ، و)٢٩(دوائرللاملنقح الوظيفي اهليكل  بشأن الرئاسة  هيئةتقريركان معروضاً على اللجنة   -٦٨
  .)٣٠(هم من مهامالقضاةإعفاء و التشكيل اجلديد لشعبة االستئناف بشأن

الذين ال القضاة املقدم من عرض الالحظت واالستمرارية واملرونة، الهتمام بضمان باورحبت اللجنة   -٦٩
 دعوىاليف حالة عدم صالحية أحد القضاة للنظر يف ذه الدائرة  هلعمل مؤقتاً يفلحاليا يف دائرة االستئناف يعملون 

يعملون مع القاضي كانوا املوظفني القانونيني الذين إعفاء عدم بالتأكيد على أيضاً  ورحبت .هاالشتراكه السابق في
ائر وأوصت اللجنة بأن تواصل الدو. مع القاضي البديلوبأم سيواصلون العمل  من العمل يف الدعوىعفي ملا
  .ن من الكفاءةكقدر ممأقصى  من أجل حتقيق ااملوظفني العاملني بني تناوب ال

 احلايل ىيف ضوء املستو، ٣-برتبة فقانوين أن احلاجة إىل موظف  رأت اللجنة ،١١٠٠ويف الربنامج   -٧٠
عيد أا ستباللجنة  فادتأو.  املساعدة املؤقتة العامةعن طريقتغطيتها ميكن وأنه ، ذات طبيعة مؤقتةملوظفني، ملالك ا

  .٢٠١١عام ميزانية مربرات إضافية عند النظر يف إذا وجدت هذه التوصية النظر يف 

يف الذي اختذته اجلمعية عند إنشاء مكتب االتصال قرار الإىل اللجنة أشارت ، ١٣٠٠ويف الربنامج   -٧١
املخصصة زيادة املوارد باملربرات املقدمة للجنة ومل تقتنع ال. حمدوداًذا املكتب اهليكل الوظيفي هلبأن يظل نيويورك 

_________________________ 
)٢٩(  ICC-ASP/8/CBF.2/5. 
)٣٠(  ICC-ASP/8/CBF.2/7. 
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إضايف برتبة موظف أوصت اللجنة بعدم املوافقة على  لذلكو.  التكلفةمن حيثالكفاءة هلذا املكتب باالستناد إىل 
  .٣-ف

استئجار قاعة لالجتماعات، من االتصال االعتمادات اإلضافية املطلوبة لتمكني مكتب وفيما يتعلق ب  -٧٢
التكلفة من حيث البحث عن طرق أكثر كفاءة  وبأن يواصل املكتب  بعدم املوافقة على ذلكجنة أيضاًأوصت الل

  .املعنيةاألخرى هات اجلاألمم املتحدة ولتلبية هذه االحتياجات عن طريق شراكات مع 

  مكتب املدعي العام: الربنامج الرئيسي الثاين  )ك(  

إعادة عادة توزيع املوارد واملسؤوليات على املوظفني وإلدعي العام املاليت اختذها بادرة باملرحبت اللجنة   -٧٣
 إىل ٥-فوظيفة برتبة النقل برحبت أيضاً بالقرار الذي اختذه املدعي العام و.  احلايل للمكتبتركيبالالنظر يف 

 الًمثاتربت ذلك واعموظفني آخرين باملكتب رئيس الديوان على املهام املعهود ا إىل إعادة توزيع وشعبة اإلدعاء 
 .املواردجتميع لمرونة ول اًجيد

  .)٣١( امليزانيةعرضر السفر إىل نيويورك لاتكرل هاوفيما يتعلق بالسفر، أعربت اللجنة عن قلق  -٧٤

  قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث  )ل(  

لربنامج الرئيسي صفري لو مندل عمبميزانية لتقدمي قلم احملكمة  ابذهل يت الةالكبريد وهباجل اللجنة شادتأ  -٧٥
   .الثالث

أوصت اللجنة بعدم املوافقة على وظيفة املساعد املعين ، )ديوان املسجل (٣١١٠ويف الربنامج الفرعي   -٧٦
  . الرتب األخرى-مبجلس املوظفني من فئة اخلدمات العامة

 ية كافاتبوجود مربرللجنة  تقتنع ا، مل)كتب املراجعة الداخلية للحساباتم (٣١٢٠ويف الربنامج الفرعي   -٧٧
خبرباء  لالستعانة كافيةورأت أن هناك أمواالً املعلومات  تكنولوجيااملعين بسابات احلوظيفة ثابتة ملراجع إلنشاء 

  .الوظيفةهذه  أوصت اللجنة بعدم املوافقة على ،لذلكنتيجة و. ساعدة مراجع احلساباتستشاريني ملا

في ييكل الوظه يلزم إعادة النظر يف اهل، رأت اللجنة أن)األمن والسالمةقسم ( ٣١٤٠ويف الربنامج الفرعي   -٧٨
أوصت اللجنة ، ذلكبناء على و).  املتعلقة باملكاتب امليدانية٨٥ إىل ٨٣انظر الفقرات (مباال  ك امليداين يفمكتبلل

  .٣-فالرتبة  إىل ٢-رتبة فالمن منسق األمن امليداين بعدم املوافقة على إعادة تصنيف وظيفة 

عدم ل، أعربت اللجنة عن قلقها )لقلم احملكمةالتابع مكتب املباين الدائمة  (٣١٦٠ويف الربنامج الفرعي   -٧٩
  . املكتبألنشطةمبا يف ذلك ، كافتقدمي وصف  وشجعت احملكمة على ،يف وثيقة امليزانيةكافية وجود تفاصيل 

_________________________ 
)٣١(  ICC-ASP/8/10 ١٣٧، الفقرة. 
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على اللجنة تقرير احملكمة عن تعزيز ان معروضاً ك، )قسم العمليات امليدانية (٣٢٨٠ويف الربنامج الفرعي  -٨٠
تفاهم بني احملكمة وخمتلف بلدان النسخ من مذكرات فضال عن  )٣٢(٢٠١٠ام لعالعمليات امليدانية لقلم احملكمة 

بعملية تقييم املخاطر اليت  مع االهتمام وأحاطت اللجنة علماً). دارفوريف الة يتعلق باحلمجهورية تشاد فيما (احلاالت 
 ا امليدانيةإدارة  من أجل احملكمة اتقومالذي تقوم به تقييم ال ب أيضاًأحاطت اللجنة علماًو. املخاطر املتعلقة بعمليا
  . يف املقرتنسيق والقدرة على الستراتيجيةاإلقدرة الللنقص احلايل يف احملكمة 

وجود احملكمة يف امليدان وتوحيد ستراتيجية لإرؤية لتكوين ورحبت اللجنة بالتقرير بوصفه خطوة هامة   -٨١
ومن بينها االعتبارات جابة يف التقرير إدون ال يزال بمن املسائل   أن عدداًبيد أن اللجنة رأت أيضاً. عملياا امليدانية
تعزيز متثيل قلم احملكمة الناجتة عن قيقية احلوفورات اليداين أو خفضه، وحتديد املكتب املرفع مستوى اليت تدعو إىل 

ختلف مل، واآلليات البديلة لتقدمي اخلدمات املعلقة ومعاجلة القضايا ةتب امليدانيااملكبقاء  امليدان، ومدة يف
  . ومراجعة مذكرات التفاهم لضمان استجابتها الحتياجات احملكمة،املستخدمني

رتبة    ال إىل ٤-رتبة فالأوصت اللجنة بإعادة تصنيف وظيفة رئيس القسم من ، ا املنظورومن هذ  -٨٢
 وباملوافقة على ،٤-فالرتبة  إىل ٣-رتبة فال، وبإعادة تصنيف وظيفة رئيس العمليات امليدانية من ٥-ف

املخطط وبتحويل وظيفة ، ٤-رئيس وحدة التنسيق والتخطيط االستراتيجي امليداين برتبة فوظيفة 
ن املتوقع أن تزود هذه الوظائف قلم وم. من املساعدة املؤقتة العامة إىل وظيفة ثابتة ٢-برتبة فاالستراتيجي 

أوصت بيد أن اللجنة . نيالالزمتنسيق التخطيط والواملطلوبة ستراتيجية إل اةلسياسالوضع الالزمة املوارد باحملكمة 
يف  ٤-رتبة فال إىل ٣-رتبة فالمن مديري املكاتب امليدانية األربعة بعدم املوافقة على إعادة تصنيف وظيفة 

هذه النظر يف اللجنة عيد أن تب احملكمة ختطيطها االستراتيجي وستكملبأن تاللجنة وأوصت . ٢٠١٠ ميزانية عام
هذا التقرير العدد اإلمجايل للموظفني والوحدات اليت يعملون أن يتضمن وينبغي .  الرابعة عشرةاملسألة يف دورا

  .يف كل مكتب من املكاتب امليدانيةمن أجلها 

احتفاظ فوجئت باستمرار  و،مكتب امليداين يف كمبااللل الوظيفي احلايل املالك واستعرضت اللجنة أيضاً  -٨٣
. يف أوغندااحلايل  إىل مستوى النشاط القضائي بالنظر )٣٣(ميداينمكتب أي يف أعلى عدد من املوظفني هذا املكتب ب
ورأت . ذه املسألةاً هلاص خاً االستعراض االستراتيجي للمكاتب امليدانية اهتمامويلأوصت اللجنة بأن يولذلك، 
 مخسة سائقني إىل سائقني اثنني عدد السائقني من بتخفيض كن حتقيق وفورات فورية يف مكتب كمباال ه مياللجنة أن

إعادة توزيع املوظف امليداين املعاون التابع ب، واألكثر احتياجاً إليهاناطق على املالثالث  ائفوظتوزيع الإعادة مع 
 علىانظر التعليقات (من كمباال إىل مجهورية أفريقيا الوسطى  ٢-الضحايا برتبة فلقسم مشاركة وتعويض 

من فئة وظائف جديدة للسائقني ثالث إنشاء أوصت اللجنة بعدم املوافقة على  لذلكو). ٣٥٣٠الربنامج الفرعي 
الرتب -العامةمن فئة اخلدمات الثالث سائقني لاتوزيع وظائف ولكن بإعادة  الرتب األخرى-اخلدمات العامة

من  كل قسم عيدوأوصت اللجنة بأن ي. إليها األخرى من املكتب امليداين يف كمباال إىل مناطق أكثر احتياجاً

_________________________ 
)٣٢(  ICC-ASP/8/CBF.2/10. 
 .١٠٤ وظيفة من ٢٧ )٣٣(
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يف ضوء مستوى  القائمة هناكحجم املوارد النظر يف وجود ميداين يف مكتب كمباال أقسام احملكمة اليت هلا 
  .هذه املسألة يف دورا الرابعة عشرةعن موافاا بتقرير  وطلبت اللجنة .لنشاط ذا املكتب حالياًا

عن احلاجة اللجنة تساءلت ، )مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة (٣٢١٠ويف الربنامج الفرعي   -٨٤
  . يف املائة١٥وأوصت خبفض ميزانية السفر بنسبة بعض السفر املقترح إىل 

عادة تصنيف وظيفة عدم وجود مربر إلرأت اللجنة ، )وارد البشريةقسم امل (٣٢٢٠ويف الربنامج الفرعي   -٨٥
. ذه الوظيفةوأوصت بعدم املوافقة على إعادة تصنيف ه ٣-فالرتبة  إىل ٢-رتبة فالمن أخصائي التوظيف 

الرتب -مةاملوارد البشرية من املساعدة املؤقتة العامة إىل فئة اخلدمات العااملعين بساعد املوفيما يتعلق بتحويل وظيفة 
  .أوصت بعدم املوافقة على هذا التحويل وبالتايل يةافغري ك ةاملقدمربرات األخرى، الحظت اللجنة أن امل

تعليقاا الواردة يف الفقرات من إىل اللجنة أشارت ، )قسم اخلدمات العامة (٣٢٥٠ويف الربنامج الفرعي   -٨٦
  .استبدال التجهيزات القائمةك والتمويل من أجل  أعاله بشأن أمهية وضع خطة للشراء واالستهال٥٥ إىل ٥١

 الكامل، الحظت اللجنة أن مستويات )قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصال (٣٢٦٠ويف الربنامج الفرعي   -٨٧
املعين خبدمات املساعدة تقين املوظف البعدم حتويل وظيفيت اللجنة وأوصت . فعالًًمرتفعة للموظفني احلايل 

لعدم وجود ، يفتني ثابتتني إىل وظاحملكمة اإللكترونية من املساعدة املؤقتة العامةاملعين بتقين الساعد املواملعلوماتية 
  .الوظيفتنيهاتني الستمرار احلاجة إىل مربرات كافية 

أوصت اللجنة بعدم حتويل وظيفة ، )مكتب مدير شعبة خدمات احملكمة (٣٣١٠ويف الربنامج الفرعي   -٨٨
والحظت اللجنة يف هذا . إىل وظيفة ثابتةمن فئة املساعدة املؤقتة العامة  ٢-برتبة فعاون القانوين اململوظف ا

وأوصت اللجنة كذلك خبفض . ٢٠١٠عام  أن من غري املؤكد أن تواجه احملكمة ثالث حماكمات متتالية يف الصدد
  . يف املائة٥ميزانية السفر بنسبة 

 من ، أوصت اللجنة بعدم املوافقة على حتويل وظيفتني)حملكمةقسم إدارة ا (٣٣٢٠ويف الربنامج الفرعي   -٨٩
  .وظيفتني ثابتتني من املساعدة املؤقتة العامة إىل ٢-برتبة فوظائف خمتزيل احملاضر باحملكمة 

طلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم يف دورا الرابعة ، )قسم االحتجاز (٣٣٣٠ويف الربنامج الفرعي   -٩٠
اً عن السياسة املتعلقة بالرعاية الطبية وتأمني احملتجزين، واستكشاف اخليارات البديلة وتقدمي عشرة تقريرا كتابي

  .عرض عام لآلثار املترتبة يف امليزانية

أوصت اللجنة ، )والترمجة التحريرية يف احملكمةفورية  الترمجة القسم (٣٣٤٠ويف الربنامج الفرعي   -٩١
  .بةاملطلو ميزانية السفر املوافقة علىب

ألخصائي اأوصت اللجنة بعدم حتويل وظيفة ، )وحدة الضحايا والشهود (٣٣٥٠ويف الربنامج الفرعي   -٩٢
وأوصت اللجنة . من املساعدة املؤقتة العامة إىل وظيفة ثابتة ٣-فبرتبة  خبري الصدمات النفسية/نفساينال
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عمليات اإلداري املعين بالساعد امليفة كذلك، يف ضوء املستوى احلايل ملالك املوظفني، بعدم املوافقة على وظ
  .املطلوبةميزانية السفر املوافقة على وأوصت اللجنة ب. اإلدارية

املواد نتج مأوصت اللجنة بعدم حتويل وظيفة ، )قسم اإلعالم والوثائق (٣٤٠٠ويف الربنامج الفرعي   -٩٣
 قدرة دائمة وجودعن احلاجة إىل اللجنة ءلت تساو.  إىل وظيفة ثابتةبصرية من املساعدة املؤقتة العامةالسمعية ال

  .يف هذه املرحلةباحملكمة 

أوصت اللجنة خبفض ميزانية ، )الدفاعرئيس شعبة الضحايا ومكتب  (٣٥١٠ويف الربنامج الفرعي   -٩٤
وباإلضافة . للمكتب وهريةال عالقة هلا باألعمال اجلباجتماعات التصال معظم السفر   يف املائة٥٠السفر بنسبة 
والحظت اللجنة يف هذا . اخلدمات االستشاريةاالعتماد اخلاص بأوصت اللجنة بعدم املوافقة على إىل ذلك، 
  .أن حتليل طلبات املساعدة القانونية من مهام احملقق املايلبالصدد 

 .املطلوبةميزانية السفر املوافقة على أوصت اللجنة ب، )قسم دعم الدفاع (٣٥٢٠ويف الربنامج الفرعي   -٩٥
  . يف املائة٧ أوصت اللجنة خبفض امليزانية بنسبة لمساعدة القانونية للدفاع،لإلنفاق لويف ضوء االجتاه احلايل 

 بشأن الزيادة قلقها، أعربت اللجنة عن )الضحاياوتعويض قسم مشاركة  (٣٥٣٠ويف الربنامج الفرعي   -٩٦
وفيما .  يف املائة١٥ خبفض ميزانية السفر بنسبة وأوصت اللجنة.  يف املائة٦٤املقترحة يف ميزانية السفر بنسبة 

. ذه الوظيفة من مكتب كمباالتوزيع هأوصت اللجنة بإعادة  ،٢-رتبة ف بعاونموظف ميداين ميتعلق بطلب 
الرتب -من فئة اخلدمات العامة قضاياالبعدم املوافقة على إعادة تصنيف وظيفة مدير أيضاً وأوصت اللجنة 

ويف ضوء االجتاهات السائدة يف جمال اإلنفاق . عدم اقتناعها باملربرات املقدمة لذلكل )٣٤(١-األخرى إىل رتبة ف
  . يف املائة١٥أوصت اللجنة خبفض امليزانية بنسبة على املساعدة القانونية املخصصة للضحايا، 

ميزانية السفر ، الحظت اللجنة زيادة كبرية يف )مكتب احملامي العام للضحايا (٣٥٥٠ويف الربنامج الفرعي   -٩٧
 ميزانية أن تظلأوصت اللجنة بوعليه، . ر هذه الزيادةيتربلمعلومات كافية احملكمة تقدم ومل ).  يف املائة٣٥,٧(

  .٢٠٠٩عام لالسفر عند مستواها 

  أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع  )م(  

 زيادة الدورية يف حجمللة يف هذا الربنامج معقولة نظراً الحظت اللجنة أن اللجوء إىل املساعدة املؤقتة العام  -٩٨
  .دورات اجلمعية وهيئاا الفرعيةفيما يتصل بالعمل باألمانة 

_________________________ 
)٣٤(  

ICC-ASP/8/10 ملدير القضايا قد أعيدت تسميتها ١-وأوضحت احملكمة يف هذه الفقرة أن وظيفة ف. ٣٥٦، الفقرة 
 ".مدير الوثائق وقواعد البيانات"لتصبح 
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 القرارات والوثائق ة املتعلقني بترمجICC-ASP/7/Res.7و ICC-ASP/7/Res.6ين وأشارت اللجنة إىل القرار  -٩٩
  .ين القرارين تنفيذ هذاقبأا ستربللجنة أفادت ا و.)٣٥(للجنة وغري ذلك من وثائق ااوتوصيا ةالرمسية للجمعي

  .٤-برتبة فدمات املؤمترات والربوتوكول الشاغرة خلوظيفة ه جاري التعيني يف البلغت اللجنة بأنوأُ  -١٠٠

يف  بأن تنظر اجلمعية أوصت اللجنةوفيما يتعلق بعقد املؤمترات املقبلة يف أماكن خارج الهاي أو نيويورك،   -١٠١
 املؤرخ ٤٧/٢٠٢جلمعية العامة لألمم املتحدة قرار امبا يتماشى مع عقد هذه املؤمترات لاعتماد شروط وطرائق 

الشروط والطرائق التكاليف اليت ستتحملها الدول املهتمة حتدد وينبغي أن . ١٩٩٢ديسمرب/ كانون األول٢٢
  .هذه األحداثباستضافة 

   للضحايااالستئماينالصندوق أمانة : الربنامج الرئيسي السادس  )ن(  

ة  مقارنة مبيزاني٢٠٠٨  عاميفللضحايا  االستئماينرحبت اللجنة باالخنفاض الكبري يف نفقات الصندوق   -١٠٢
هناك، على الرغم من هذا االخنفاض، زيادة يف املوارد ن ه تبني للجنة أيضاً أ أنبيد. عامذلك الملعتمدة لالصندوق ا

  .٢٠١٠وع امليزانية لعام مشر  يف يف املائة١٠تبلغ 

تقتصر على ، الحظت اللجنة أن قاعدة البيانات احلالية االستئماينصندوق للوفيما يتعلق بنطاق التربعات   -١٠٣
، االستئماينلصندوق لتربعات اللجنة بوضع استراتيجيات جلمع الأُبلغت ويف هذا الصدد، . منطقة جغرافية واحدة

ملساءلة توفري سبل ال وآلياتاملختلفة،  تنفيذ املشاريع اقبةرملوتدابري ، مناقصةللرح ستطاليت ختيار املشاريع الومعايري 
   .لجهات املاحنةل

 ومن بينها ،المتثال لعملية التخطيط االستراتيجي للمحكمةلبذهلا األمانة تونظرت اللجنة يف اجلهود اليت   -١٠٤
  .على مؤشرات األداء العامبناء تقييم للآليات و ثالث سنوات، شاملة مداستراتيجية إوضع خطة 

 )٣٦(العامةالنفقات بشأن وأكدت اللجنة على أمهية التوصية اليت قدمها املراجع اخلارجي للحسابات   -١٠٥
متكينها من إدارة من أجل ضع خطة متوسطة األجل لتعبئة املوارد شأن وباألمانة الذي اختذته قرار الورحبت ب
، اً حمددة بوضوحأهدافتتضمن إستراتيجية وضع ، شجعت اللجنة األمانة على  ذلكءويف ضو. بوجه مالئمالصندوق 

  .ستراتيجية لإلجنازإإىل تشري ، وضمانات لإلنفاق من الصندوقتقدم و

وأوصت  ٥-برتبة فاالتصال /لشؤون اإلدارةالرئيسي ملوظف وظيفة اقل ضرورة نونظرت اللجنة يف   -١٠٦
 بعدم املوافقة على وأوصت اللجنة أيضاً.  وظيفتهاستالم املدير التنفيذي ملهامد بعالوظيفة هذه بعدم احلاجة إىل 

 نيملساعدين امليدانياوبعدم حتويل وظيفيت الرتب األخرى -من فئة اخلدمات العامةاالتصاالت ملساعد لدعم اوظيفة 
  .بتتني املساعدة املؤقتة العامة إىل وظيفتني ثا منالرتب األخرى-من فئة اخلدمات العامة

  . يف املائة١٥أوصت اللجنة خبفض امليزانية بنسبة وفيما يتعلق مبيزانية السفر،   -١٠٧

_________________________ 
ل األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدو  )٣٥(

  .، الد األول، اجلزء الثالث) ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٨نوفمرب /  تشرين الثاين٢٢- ١٤

 
)٣٦(  ICC-ASP/8/16 ١٥-١٤، الفقرتان ٣، التوصية. 
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  مشروع املباين الدائمةمكتب : بعالربنامج الرئيسي السا  )س(  

الدولة املضيفة املقدم من قرض املستحقة على اليف الربنامج الرئيسي السابع، الحظت اللجنة أن الفائدة   -١٠٨
 وذكّرت اللجنة بأن اجلمعية قررت، يف دورا السابعة، أن تنشئ يف .)٣٧("نفقات التشغيل العامة"د بنمدرجة يف 

تراكمة وسداد  املةالفائدسداد قيمة لمباين الدائمة لغرض خاصة ل امليزانية الربناجمية السنوية املقترحة ميزانية أطار
  .)٣٨(قرض الدولة املضيفة

املقدم من قرض املستحقة على الفائدة املدفوعات املتعلقة بالكمة يف إدراج وأوصت اللجنة بأن تنظر احمل  -١٠٩
األنصبة بتحديد هذا النهج سمح وسي. وسداد القرض يف مرفق بامليزانية الربناجمية السنوية املقترحةالدولة املضيفة 

  .واحدةفعة تسديد مسامهاا داختيارها أو عدم اختيارها بشكل خمتلف حسب املقررة للدول األطراف 

تكاليف املكتب اليت ستدرج يف ميزانية بشكل أوضح ع ووأوصت اللجنة أيضا بأن حيدد مكتب املشر  -١١٠
 سامهات املسددة دفعة الدولة املضيفة واملاملقدم من قرض الالربنامج الرئيسي السابع والتكاليف اليت سيتحملها 

  .واحدة

  

  

_________________________ 
)٣٧(  ICC-ASP/8/10، ٤٠٣ الفقرة. 
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،   )٣٨(

، الد األول، اجلزء الثالث، )ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، (٢٠٠٨نوفمرب /  تشرين الثاين٢٢- ١٤
  .ICC-ASP/7/Res.1القرار 
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  ٢٠١٠اإليرادات املقدرة لعام   )ع(  

 يورو من احملكمة اخلاصة ٨ ٨٧٠قدرها يبلغ  إيرادات ٢٠١٠عام حظت اللجنة أن احملكمة توقعت يف ال  -١١١
  .)٤٠(ليون يورو من الفائدة م١ و)٣٩(لسرياليون

  مباين احملكمة  -دال

  املباين الدائمة  )أ(  

 قدم مناملبالعرض  اللجنةرحبت و. )٤١(" أنشطة جلنة املراقبةبشأنالتقرير الثاين "كان معروضاً على اللجنة   -١١٢
معلومات ، الذي قدم فيه )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(السيد لني باركر  جلنة املراقبة،رئيس 

  .اختيار مهندساملتعلقة بوضع املفاوضات عن القضايا املعروضة على جلنة املراقبة، مبا يف ذلك  عن دثةحم

بسبب تقريباً ستة أشهر جدوله الزمين مبقدار اللجنة بأن املشروع متأخر عن ملراقبة ا وأبلغ رئيس جلنة  -١١٣
ألنه سيعود على املشروع بيد أن هذا التأخري يعترب جمدياً  . التقديريةمزيد من التوضيحات بشأن التكاليفإىل احلاجة 

هو م من أن اهلدف الرئيسي على الرغإنه مدير املشروع قال و. بالفائدة نتيجة لتحليل التكاليف مبزيد من الدقة
  .  امليزانية احلاليةمنمن جراء التأخري ميكن استيعاا تكبدة التكاليف املفإن  املشروع ، تسريع

وأا  األجل املتوسط قوائم للتجهيزات اليت سيلزم استبداهلا يف تعد حالياًوأشارت اللجنة إىل أن احملكمة   -١١٤
أجهزة فنية أخرى، تكنولوجيا املعلومات واالتصال وبعض األجهزة املتعلقة بستقوم بشراء بعض املواد، ومن بينها 

 ذات الصلةالتكاليف األخرى حتديد وتقدير يف وأوصت اللجنة بأن تبدأ احملكمة . املشروعبالقرب من اية 
ضمان جل من أ، ICC-ASP/6/Res.1 يف القرار بني، على النحو املبالبناءمباشرة املتصلة لكن غري وباملشروع 
  .لمباين اجلديدةلالحتياجات واملواصفات التقنية لتقوم بشرائها جديدة جتهيزات مطابقة أي 

املخاطر املالية النظر يف جلنة املراقبة اعتزام املشروع ورحبت بيف تنفيذ  ريتأخ للوأعربت اللجنة عن قلقها  -١١٥
دمات ، واخلالتضخم للتكلفةعامل الزيادة يف مو، ة أطول مداستئجار املباين املؤقتةاالحتياج إىل النامجة عن ذلك مثل 

  .ضافيةاإلستشارية الا

اهليكل اإلداري بالنظر إىل و. يف هذه الدورة اًحمددرأياً منها طلب والحظت اللجنة أن جلنة املراقبة مل ت  -١١٦
االستشاري دور التقين وال إىل النظر يف املراقبةدعت اللجنة جلنة ومستوى املراقبة املوجود حالياً، للمشروع 

تمكني اللجنة من االستعداد استعداداً جيداً لاملشروع مع تقدم   اللجنةمنحتديداً  قد حتتاج إليه ذيال ةرقابيالو
  .لذلك واحلصول على الوثائق الالزمة

  املباين املؤقتة  )ب(  

   ألمانة مجعية الدول األطرافأفرقة الترمجة التابعة  ‘١’    

_________________________ 

)٣٩(  
ICC-ASP/8/10أ( ، املرفق العاشر.( 

 .املرجع نفسه، املرفق التاسع  )٤٠(
)٤١(  )ICC-ASP/8/CBF.2/11و ،Corr.1 وAdd.1. 
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احليز الالزم رت ا وفّأب احملكمة فادت، أ)٤٢(٢٠٠٩أبريل / نيساناملقدمة يفوصية اللجنة فيما يتعلق بت  -١١٧
 وأن هذا الترتيب ٢٠٠٩عام  يف ١هاغس فست  يف مبىنالدول األطراف فرقة الترمجة التابعة ألمانة مجعية كاتب أمل

انتقال األمانة إىل املباين إىل حني  ذلكوأعربت اللجنة عن توقعها أن يستمر . ٢٠١٠ عام  يفسيظل قائماً
  .يف إطار الربنامج الرئيسي الرابعحيز جديد ستئجار امليزانية نتيجة الاليت قد تترتب على لآلثار املالية  منعاًً، الدائمة

   من املكاتب  احملتملةضافيةاإلحتياجات اال  ‘٢’    

 يزاحل بينهما لالتفاق املعقودوفقاً لمحكمة ل ستوفر ته دولأنبممثل الدولة املضيفة أفاد ذلك، باإلضافة إىل و  -١١٨
بأي حيز إضايف لتكاليف املتصلة اأيضاً أن وأوضح . ٢٠١٢يونيه /حىت حزيران جيارإ دوناحملكمة بملكاتب الالزم 

املهلة وأشار يف هذا الصدد إىل أن . احملكمةنفقة  ستكون على ٢٠١٢يونيه /بعد حزيراناحملكمة قد حتتاج إليه 
  .وسنة ونصفواحدة إضايف تتراوح بني سنة فري أي حيز الالزمة لتو

  أصحااإعادة املباين املؤقتة إىل   ‘٣’    

على أن ينص واحملكمة  الدولة املضيفة بني عقود، أشارت احملكمة إىل أن االتفاق املتجهيزاتفيما يتعلق بال  -١١٩
 ممثل أكدو.  انتقال احملكمة إىل املباين الدائمةندع" حالتهما األصلية"إعادة املبنيني إىل عن مسؤولة الدولة املضيفة 

" احلالة األصلية"املقصود من  وأشار يف هذا الصدد إىل أن ،التكاليفالدولة املضيفة ستتحمل هذه الدولة املضيفة أن 
يع  مجاحملكمة تتحمل س، ١هاغس فست  بىنمب ما يتعلق وفي. للمحكمةعند تسليمه املبىن هو احلالة اليت كان عليها 

  .استالمه بعد على املبىنأدخلتها اليت التكاليف املتعلقة بإزالة التعديالت اإلضافية 

  املستقلة الرقابة آلية   -هاء

  .)٤٣(مستقلةرقابة إنشاء آلية بشأن نظرت اللجنة يف تقرير املكتب   -١٢٠

جلمعية، أن خيار االعتماد على إنشاء اآللية قيد نظر ااملتعلق بقرار أن ال آخذة يف االعتبارورأت اللجنة،   -١٢١
هو اخليار األنسب ألنه سيتيح للمحكمة االستفادة ) ٤٤(مساعدة مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة

ورغم أن اآللية املنظورة يف تقرير املكتب تتوقع، يف مرحلة إنشاء اآللية، . من خربة ذلك املكتب وبناء قدرته تدرجيياً
 من سيتكون الحقاًالك الوظيفي لآللية  من مكتب خدمات الرقابة الداخلية، فإن امل٥-برتبة فإعارة موظف 

. )٤٥(٢٠١٠ عام غضون يف ٢-، مع تعيني املوظف برتبة ف٢-رتبة فاآلخر ب و٤- برتبة فأحدمهااثنني ني موظف
قواعد اإلجرائية لالالزمة لالت معية يف دورا الثامنة مشاريع التعدياجلوطلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم إىل 

التفاوض بشأا مع مذكرة التفاهم املقرر  فضالً عن تقرير بشأنلمحكمة، النظام الداخلي لوقواعد اإلثبات و
  اجلمعيةمبجرد موافقة  ٢٠١٠عام نشاء اآللية يف إإلمكان للتكاليف باليورو،  حمدث بيان و،األمم املتحدة

_________________________ 
 )٤٢(  ICC-ASP/8/5 ١٠٦، الفقرة. 

 )٤٣( 
 ICC-ASP/8/2  ،وAdd.1  وAdd.2. 

 .١١، الفقرة Add.2املرجع نفسه،   )٤٤( 

 .١٢ و٧-٦رات ، الفقAdd.2املرجع نفسه،   )٤٥( 
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االستخدام  طريق نعض تكاليف اخلدمات املقدمة إىل اآللية اجلديدة يفختة على شجعت اللجنة احملكمو. )٤٦(عليها
 مكتب وخباصة الوثائق أو األدلة، مع وحدات أخرى وفريوظفي الدعم واهلياكل األساسية لت مثللموارد ماملشترك ل

  .املراجعة الداخلية للحسابات

  املساعدة القانونية  -واو

  )عالدفا(املساعدة القانونية   )أ(  

مناذج بديلة لتقييم : تقرير احملكمة عن املساعدة القانونية"كانت معروضة على اللجنة الوثيقة املعنونة   -١٢٢
 املعنية باملساعدة القانونية  الفريق العامل يف الهايةيسرم قدم مناملعرض ال إىل  اللجنةاستمعتكما ،)٤٧("العوز
   .)أستراليا(شارلوت ماكينا -السيدة ماري ،للدفاع

أن املشاورات اجلارية يف اللجنة  احملكمة وامليسرة، الحظت قدمة منباملعلومات امليف معرض الترحيب و  -١٢٣
أن ب و، تزال مستمرةال،  التقريرالسيما بشأن التوصيات الواردة يفوإطار الفريق العامل يف الهاي بشأن التقرير، 

  .يف األسابيع املقبلةشكله النهائي وضع يف هذه املسألة سيالذي يعده املكتب بشأن تقرير ال

 الحظت ،)٤٨(دورا احلادية عشرةعن أعمال  ها من تقرير٥٣رأيها الوارد يف الفقرة كررت اللجنة وبينما   -١٢٤
وأوصت اللجنة بأن تقدم احملكمة ".  كبرية على امليزانيةاً ضغوطارسمت" جماالت عديدة أحدأن املساعدة القانونية 

  .تطلبها اجلمعيةأية تقارير قد مبا يف ذلك ، املساعدة القانونيةمعلومات حمدثة عن   عشرة الرابعةايف دور

  )الضحايا(املساعدة القانونية   )ب(  

اجلوانب القانونية واملالية : تقرير احملكمة عن املساعدة القانونية" ت معروضة على اللجنة الوثيقة املعنونةكان  -١٢٥
ميسرة الفريق العامل يف الهاي  قدم مناملعرض الإىل اللجنة استمعت كما ،)٤٩("كمةلتمويل متثيل الضحايا أمام احمل

أن الفريق ب فادت امليسرةوأ .)جنوب أفريقيا( دواريكا االسيدة يوالند للضحايا، مبسألة املساعدة القانونية ةاملعني
اللجنة يف دورا الثانية عشرة قدمة من املتوصيات العلى أساس  يف مجلة أمور، ،املسألةهذه نظر يف الالعامل يواصل 

، منذ إنشائهامن اإلجراءات دورة كاملة تتمم بعد  مل احملكمة  أنالحظت امليسرةو. ٢٠٠٩أبريل /يف نيساناملعقودة 
سمح حىت اآلن ال تتوفرة املعلومات امل وأنريادي،  الضحايا بدورفيها يقوم سالتعويض اليت مرحلة مبا يف ذلك 

  .لضحايا وتكاليف احملامني اخلارجينيلمكتب احملامي العام تكاليف كاملة بني القارنة املب

_________________________ 
 .، املرفقان الثاين والثالث١٣-١٢، الفقرتان Add.2املرجع نفسه،   )٤٦( 

أعيد إصدارها مع إجراء بعض التعديالت بوصفها الوثيقة و. ICC-ASP/8/CBF.2/8بق أن صدرت بوصفها الوثيقة س  )٤٧( 
ICC-ASP/8/24. 

 األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما  )٤٨( 
، ٢-، الد الثاين، اجلزء باء ICC-ASP/7/20)منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٨نوفمرب /  تشرين الثاين٢٢- ١٤

 .٥٣الفقرة 

ض التعديالت بوصفها الوثيقة أعيد إصدارها مع إجراء بع. ICC-ASP/8/CBF.2/13سبق أن صدرت بوصفها الوثيقة   )٤٩( 
ICC-ASP/8/25. 
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على وجه و.  القلقثريتمسائل كثرية هناك  أنالحظت  وبالتقرير املقدم من احملكمةرحبت اللجنة و  -١٢٦
على  مالقضية ة ملمثلي الضحايا يف دورة كاملاآلثار احملتملة أن السيناريوهات اليت تبني اللجنة الحظت ، اخلصوص
اليف تكالبأن أفادت احملكمة و. على أساسها كل سيناريواملتعلقة بتكاليف العدد األشهر اليت حسبت  تبنيال امليزانية 
تكاليف حسبت ال شهراً بينما ١٢تبلغ ترة على أساس فسبت حلضحايا لاستخدام مكتب احملامي العام املتعلقة ب
كتب املتعلقة مبأن التكاليف اإلدارية أيضاً لوحظ و.  شهرا٢٦ًتبلغ دورة ساس على أاستخدام حمام خارجي املتعلقة ب

 ه يف ظل اللجنة أنالحظت و. اجلدولبالتكاليف غري مدرجة يف بند ثيقة امليزانية يف والواردة ضحايا للاحملامي العام 
مل حتوقد واردة يف املرفق الثاين األرقام الال ميكن االعتماد كثرياً على ، التكاليفعدم وجود قاعدة موحدة حلساب 

ث التكلفة من حيفضل اخليار األالقارئ غري املتنبه على االعتقاد بأن خيار مكتب احملامي العام للضحايا هو تلقائياً 
بعد وضع  التقريراملرفق وكذلك يف عيد احملكمة النظر يف وأوصت اللجنة بأن ت . حقيقي لذلكمربردون وجود 

   .إىل اللجنة يف دورا الرابعة عشرة تقريراً وبأن تقدم  مقارنةبارامترات موحدة لل

  الزيارات األسرية  -زاي

 أن هذه والحظت )٥٠( هذا البند يف دورا الثانية عشرةيت حولالتعليقات اليت أبدأشارت اللجنة إىل   -١٢٧
أفادت أن املسجلة أيضاً للجنة اوالحظت .  التابع للمكتبالفريق العامل يف الهايلبحث يف  كانت موضعاً لاملسألة
املتوقعة اليت مكينها من تلبية الرحالت لت ة كافيتكان ٢٠٠٩عام ميزانية  للزيارات األسرية يف ةاملعتمد األموالبأن 

  .)٥١(وروي ٨١ ٥٠٠ حنو ٢٠١٠لغرض يف امليزانية املقترحة لعام النفس  املطلوباالعتماد وبلغ . أذنت ا اجلمعية

  الحتاد األفريقيا مقر لدىال مكتب االتص  -حاء

الحتاد امقر  لدى إنشاء مكتب للمحكمة اجلنائية الدولية بشأنتقرير احملكمة كان معروضاً على اللجنة   -١٢٨
مايو / أيار٧يف  الذي عقد  غري رمسي الجتماع الفريق العامل يف نيويوركاً وموجز،)٥٢( يف أديس أبابااألفريقي
تنظر احملكمة يف استصواب وجدوى إنشاء متثيل صغري مشترك بني مجيع  "بأنطلب اجلمعية بناء على و. ٢٠٠٩

 املسجل تقريراً عن هذه املسألة إىل مجعية بأن يقدم يف أديس أبابا، واملقر الرئيسي لالحتاد األفريقيأجزاء احملكمة يف 
 التجارب والدروس املستفادة من املكاتب  إىل يف امليزانية، استناداًليهالدول األطراف، مبا يف ذلك عن اآلثار املترتبة ع

خلصت البعثة، تقرير بناء على  و، أديس أباباأوفدت احملكمة بعثة إىل، )٥٣("احلالية للمحكمة يف نيويورك ويف امليدان
  .مرغوب فيهستصوب وأمر متصال الإىل أن إنشاء مكتب ااحملكمة 

_________________________ 
)٥٠(  ICC-ASP/8/5 ٩٧-٨٦، الفقرات. 
) ٥١ (  ICC-ASP/8/9 ٩، الفقرة. 
)٥٢(  

ICC-ASP/8/CBF.2/12. 
 .١املرجع نفسه، الفقرة   )٥٣(
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عدداً من املسائل األخرى اليت للجنة أن هناك اظت يف معرض الترحيب بالتقرير املقدم من احملكمة، الحو  -١٢٩
مل يتعرض التقرير على سبيل املثال، و.  بقدر اإلمكانمستنريمتكني اجلمعية من اختاذ قرار من أجل تناوهلا أيضاً ميكن 

 املتصلةفوائد التكاليف والتحليل مل يقم باألهداف، ونفس لمكتب واآلليات البديلة لتحقيق ة للمدة احملتملل
، )احملكمة أو اجلمعية بسؤولنياملبار املناسبة من حيث التوقيت لكزيارات الاملزيد من مثل  (اخليارات املختلفةب
 . املنظمات اإلقليميةملشاركةستراتيجية العامة للمحكمة إل واعتماده، وا،فتح هذا املكتباملناسب لتوقيت وال

ما قررت اجلمعية إنشاء مكتب االتصال، بأال تتجاوز إذا ، أوصت اللجنةوفيما يتعلق بامليزانية املقترحة،   -١٣٠
ملكتب ا ضمنت وبالتايل ينبغي أن ي،كتب االتصال يف نيويوركاملرصودة ملوارد املهلذا املكتب املوارد املرصودة 

  .٣- برتبة فاًإضافي اً فنياًوظفم وأال يتضمن ٥-برتبة ف اًفني اًموظف

  صندوق الطوارئ  -طاء

  ٢٠٠٩وق الطوارئ يف عام استخدام صند  -١

سحب ت بأن احملكمة س٢٠٠٩يوليه / متوز٦ و٢٠٠٩مايو / أيار٦مؤرختني رسالتني يف اللجنة املسجل أبلغ   -١٣١
طوعياً أمام   أبو قردة السيدمثوللتغطية النفقات التكميلية الناجتة عن يورو  ٦١٠ ٠٠٠صندوق الطوارئ من 
باملفهوم الوارد يف  غري متوقع حدثاً شكليطوعياً أمام احملكمة ردة قيد أبو السمثول وافقت اللجنة على أن و. حملكمةا

 من اإلضافيةلتكاليف تغطية ا لقصارى جهدهاوأبلغت احملكمة اللجنة بأا ستبذل . النظام املايل والقواعد املالية
  . إىل صندوق الطوارئتوجهامليزانية العادية قبل ال

حالياً، من املتوقع أن تلجأ احملكمة امليزانية العادية املرتقبة من لنفقات النظر إىل وأشارت احملكمة إىل أنه با  -١٣٢
 املتوقعة بني االشتراكات املقررة والنفقات الفعلية على النحو املنصوص جوةلتغطية الفعامل صندوق رأس املال الإىل 

إىل صندوق أن تلجأ من اجلائز هلا كان ، سألت احملكمة عما إذا يف ضوء ذلكو. ICC-ASP/7/Res.4عليه يف القرار 
  . الطوارئ مباشرة

وفورات من أجل إجياد احملكمة قصارى جهدها خلفض النفقات وه ينبغي أن تبذل رأت اللجنة أنبداية، و  -١٣٣
القيام بعد و).  يورو١٠١ ٢٢٩ ٩٠٠(وامليزانية املعتمدة )  مليون يورو٩٦(املقررة االشتراكات  بني فجوة الصتقلي
 .امليزانيةيف يف حدود االعتماد املقرر  اللجنة بأن تستوعب احملكمة التكاليف اإلضافية تصوأه اجلهود فقط، ذ

عندئذ  و،به األموال من صندوق رأس املال العامل يف حدود املبلغ املأذونأن تستخدم ينبغي ن احملكمة هذا أويعين 
   .صندوق الطوارئلجأ إىل فقط جيوز هلا أن ت

وجه  اللجنة بأن وجود صندوق للطوارئ ال يعفي احملكمة من مسؤوليتها عن ختطيط أنشطتها بدتأفاو  -١٣٤
  .سليم

  صندوق الطوارئموارد  جتديد  -٢

بأن تنظر اجلمعية يف ثالثة خيارات لتجديد أوصت اللجنة يف تقريرها عن أعمال دورا احلادية عشرة   -١٣٥
كلما  آخر  إىلالصندوق من حنيموارد بتجديد جلمعية تقوم ا،  اخليار األولومبوجب. صندوق الطوارئموارد 

 بندتعديل اجلملة األخرية من البعد الصندوق تلقائياً تتجدد موارد اخليار الثاين، ومبوجب . دعت احلاجة إىل ذلك
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 صندوق موال يفأجلمعية عدم االحتفاظ بتقرر ااخليار الثالث، مبوجب و.  من النظام املايل والقواعد املالية٦-٦
 من النظام املايل ٧-٦ بندلتزامات املنصوص عليها يف اليستمر عوضاً عن ذلك الترخيص باالرتباط باالالطوارئ و

  .)٥٤( على الدول األطرافاليةاملفترة اللتكاليف يف اية اتحميل لحكم جديد مع إضافة والقواعد املالية 

لفريق العامل يف الهاي، السيد كالني فابيان ، طلب ميسر ا٢٠٠٩أغسطس / آب١٨ مؤرخةويف رسالة   -١٣٦
  .صندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئبني دمج اليف خيار أيضاً  إىل اللجنة أن تنظر ،)رومانيا(

. لجأ إليه حىت اآلنتمل أن احملكمة حالياً ويف حالة جيدة صندوق الطوارئ رصيد والحظت اللجنة أن   -١٣٧
 مواجهةقدرما على ل وصندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئعمل  لاالختباريد من زه يلزم املورأت اللجنة أن

  .ملخاطر اليت أنشئا من أجلها، قبل النظر يف اختاذ قرار بالدمجا

تلقائياً  صندوق الطوارئ  مواردتجديدال لزوم لأنه رأت اللجنة ، ٢ و١ استعراض اخليارينولدى   -١٣٨
الالزم هو احلد األدىن )  ماليني يورو١٠ (حملددأن املبلغ افيد ب واضحة تجتربة لعدم وجود ايلستواه احللالحتفاظ مب

، مستوى معقول للصندوقهو   ماليني يورو٧مبلغ  أن يضاًأرأت اللجنة بيد أن .  باالحتياط الواجبدارة املخاطرإل
إجراء أو فتح حاالت جديدة، مثل (لصندوق ألحداث اليت يغطيها اآلثار احملتملة لوأن هذا املبلغ يأخذ يف االعتبار ا

موارد تجديد  لحاجةه ال ورأت اللجنة أن).  للجمعيةاستثنائيةدورة عقد أو ، يف وقت واحدحماكمات عدة 
 وطلبت اللجنة إىل احملكمة أن تعد مشاريع.  يف اية كل عام ماليني يورو٧ما دام مستواه ال يقل عن الصندوق 

  .لنظام املايل والقواعد املالية إدخاهلا على االيت قد يلزم تعديالتال

اية العام بأن يف  ماليني يورو ٧صندوق الطوارئ عن مستوى أوصت اللجنة، يف حالة نزول ، لذلكو  -١٣٩
 يف املتأتية من صندوق الطوارئالسنوية استخدام الفوائد يف ، مبا يف ذلك  موارده جتديدعندئذ يفتبت اجلمعية 
  .هذا التجديد

  .املقبلةتجارب الوأوصت اللجنة أيضا بأن تبقي اجلمعية العتبة املقترحة قيد االستعراض يف ضوء   -١٤٠

  استثمار األموال السائلة للمحكمة  -ياء

، بلغت ٢٠٠٩يوليه /فحىت متوز. أمواهلا السائلةا استجد من تطورات يف أطلعت احملكمة اللجنة على م  -١٤١
تبديد لو.  يف املائة، مودعة يف مصرف واحد٩٣مليون يورو، أو  ٧٣  منها مليون يورو٧٨املوجودات النقدية 

  . مناسبةمع مصارف أخرىاتصاالت  احملكمة حاليا ريطر، جتخاامل

الحظات اليت أبدا يف املويف معرض التذكري ب. ز املخاطريقلق استمرار مستوى تركمع الوالحظت اللجنة   -١٤٢
أا فادت بوأبصورة فعالة  ملخاطراى تنويع علاحملكمة اآلن  عملجنة بأن تأوصت الل ،)٥٥( الثانية عشرةادور

  .ستستعرض التقدم احملرز يف دورا الرابعة عشرة

_________________________ 
لدورة السابعة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ا)  ٥٤(

، ٢ -، الد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/7/20)منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٨نوفمرب /  تشرين الثاين٢٢- ١٤
 .١٤١-١٣٧الفقرات 

)٥٥(  
ICC-ASP/8/5 ٣٦- ٣٢، الفقرات. 
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  مسائل أخرى  -كاف

  االجتماعات املقبلة  -١

أبريل / نيسان٢٣ إىل ١٩ عشرة يف الهاي، يف الفترة من الرابعةعقد دورا أن ت، ؤقتاًًقررت اللجنة، م  -١٤٣
  .الهاييف ، ٢٠١٠أغسطس / آب٣١ إىل ٢٣الفترة من ، يف  عشرةاخلامسة، ودورا ٢٠١٠

  صدور الوثائق يف الوقت املناسب  -٢

الثالثة عشرة وطلبت إىل األمانة ا نظر يف دورلرحبت اللجنة بالتحسن الكبري يف إعداد الوثائق املقدمة ل  -١٤٤
يف الوقت وترمجتها وإصدارها  تقدمي الوثائقاالستمرار يف  تعزيزكيفية حول وأجهزة احملكمة مواصلة التشاور 

  .قبل بدء دوراا بثالثة أسابيع على األقل اللجنة بلغات عملتوزيعها من أجل املناسب 
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  املرفق األول

  قائمة الوثائق

 جلنة امليزانية واملالية

ICC-ASP/8/CBF.2/L.1 جدول األعمال املؤقت 

ICC-ASP/8/CBF.2/L.2/Rev.1 دول األعمال املؤقتجلقائمة املشروحة للبنود املدرجة يف ا 

ICC-ASP/8/CBF.2/1  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامعلىتقرير احملكمة بشأن ما يترتب من آثار  

ICC-ASP/8/CBF.2/2  التجهيزات استبدالنفقات ن احملكمة بشأأعدته تقرير  

ICC-ASP/8/CBF.2/3 للحسابات الداخلية اجعةاملر مكتب تقرير 

ICC-ASP/8/CBF.2/4  تجديد موارد صندوق الطوارئاملتاحة ليارات اخلتقرير احملكمة بشأن 

ICC-ASP/8/CBF.2/5 املنقح للدوائرالوظيفي  الرئاسة بشأن اهليكل  هيئةتقرير 

ICC-ASP/8/CBF.2/6 كفاءةالادة الرامية إىل زي تدابري للمحكمة بشأن الالثايناملرحلي  تقريرال 

ICC-ASP/8/CBF.2/7 من مهامهم القضاةإعفاء  اجلديد لشعبة االستئناف وشكيلتقرير احملكمة عن الت 

ICC-ASP/8/CBF.2/8 مناذج بديلة لتقييم العوز: احملكمة عن املساعدة القانونية تقرير 

ICC-ASP/8/CBF.2/9 باحملكمةت رتبااملنظام املقدم بشأن  تقريرال 

ICC-ASP/8/CBF.2/10 ٢٠١٠احملكمة عن تعزيز العمليات امليدانية لقلم احملكمة لعام  تقرير 

ICC-ASP/8/CBF.2/11 التقرير الثاين عن أنشطة جلنة املراقبة 

ICC-ASP/8/CBF.2/11/Add.1  إضافة -التقرير الثاين عن أنشطة جلنة املراقبة 

ICC-ASP/8/CBF.2/11/Corr.1  تصويب -جلنة املراقبة التقرير الثاين عن أنشطة 

ICC-ASP/8/CBF.2/12 الحتاد الدى مقر إنشاء مكتب للمحكمة اجلنائية الدولية بشأن حملكمة أعدته ا تقرير
 باااألفريقي يف أديس أب

ICC-ASP/8/CBF.2/13  اجلوانب القانونية واملالية لتمويل : احملكمة بشأن املساعدة القانونيةأعدته تقرير
  للضحايا أمام احملكمةالتمثيل القانوين

ICC-ASP/8/CBF.2/14 مراجعة -ثابتةاحملكمة عن الدراسة التقييمية للعمل املتعلقة بالوظائف الرير تق 
 الفئة الفنيةيف من قبل صنفت الوظائف اليت 

ICC-ASP/8/2 تقرير املكتب عن إنشاء آلية رقابة مستقلة 

ICC-ASP/8/2/Add.1 إضافة-ية رقابة مستقلة تقرير املكتب  عن إنشاء آل 

ICC-ASP/8/2/Add.2  إضافة-تقرير املكتب عن إنشاء آلية رقابة مستقلة 
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ICC-ASP/8/3 اجلوانب القانونية: تقرير مؤقت أعدته احملكمة بشأن املساعدة القانونية  

 أمام احملكمة‘ واملالية لتمويل التمثيل القانوين للضحايا

ICC-ASP/8/4 ي أعدته احملكمة بشأن املساعدة القانونيةالتقرير املؤقت الذ:  

 مناذج بديلة لتقييم العوز

ICC-ASP/8/5 ا الثانية عشرةتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور 

ICC-ASP/8/9 تقرير احملكمة عن اجلوانب املالية إلنفاذ التزام احملكمة بتمويل الزيارات  

 األسرية للمحتجزين املعوزين

ICC-ASP/8/10  للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠١٠امليزانية الربناجمية املقترحة لعام  

ICC-ASP/8/14  ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية للفترة من
٢٠٠٨ 

ICC-ASP/8/16 كانون ٣١يناير إىل / كانون الثاين١ للضحايا من الصندوق االستئماين 
  ٢٠٠٨ديسمرب /األول

ICC-ASP/8/17  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت تقرير  

ICC-ASP/8/18  احملكمة عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحاياتقرير  
 ٢٠٠٩يونيو / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليو / متوز١للفترة من 

ICC-ASP/8/18/Add.1  

 

   للضحاياة ومشاريع جملس إدارة الصندوق االستئمايناحملكمة عن أنشطتقرير 
   تصويب-٢٠٠٩يونيو / حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليو / متوز١للفترة من 
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 لثاينا املرفق

 ٢٠٠٩ أغسطس/آب ٢٠ حىت االشتراكات تسديد حالة

 

 

 

 

األطراف الدول  

 االشتراكات
املقررة   
للسنوات   
السابقة   

 متحصالت
 السنوات
 السابقة

 االشتراكات
 عن املسددة غري

 السنوات
 السابقة

 االشتراكات
 لعام املقررة

٢٠٠٩ 

 متحصالت
 االشتراكات

 عام عن
٢٠٠٩ 

 االشتراكات
 عن املسددة غري
٢٠٠٩ معا  

 جمموع
 غري االشتراكات

 املسددة

١٠ ٢١٧ ٤١٣ ١١ أفغانستان ١  ١ ١٩٦  ٢ ٦٢٩ ٤٣٣ ١ - ٤٣٣ ١  

٨ ٥٩٥ - ١٢٣ ٣٩ ١٢٣ ٣٩ ألبانيا ٢  ٤٦٢( ٩٠٥٧(  )٤٦٢(  

٤٦ ٤٥٨ أندورا ٣  ١١ ٤٦٠ - ٤٥٨ ٤٦  ١٢ ٠٨٤  )٦٢٤(  )٦٢٤(  

)١٥٦( ٠٢١ ٣ ٨٦٥ ٢ - ٣٧٢ ١٩ ٣٧٢ ١٩ وبربودا أنتيغوا ٤  )١٥٦(  

٥ ٤٨٧ ١١٨ ١١٨ ٤٨٧ ٥ األرجنتني ٥  - ٤٦٥ ٥٧٥  ٦٤٠ ٦٦٨  )١٧٥,٠٩٣(  )١٧٥,٠٩٣(  

٢ ٥٥٩ ٩٤٧ - ٩٦٢ ٧٧٠ ١٢ ٩٦٢ ٧٧٠ ١٢ أستراليا ٦  ٢ ٦٩٩ ٢٣٥  )١٣٩ ٢٨٨(  )١٣٩ ٢٨٨(  

١ ٢٧٠ ٦٦٢ - ٨٨٨ ٧٠٥ ٦ ٨٨٨ ٧٠٥ ٦ النمسا ٧  ١ ٣٣٩ ٧٩٨  )٦٩ ١٣٦(  )٦٩ ١٣٦(  

٧٠ ٧٧٧ برببادوس ٨  ٧٠ ٧٧٧  - ١٢ ٨٩٣  ١٣ ٥٩٤  )٧٠١(  )٧٠١(  

٨ ٣٠٩ ٢٩٢ بلجيكا ٩  ٨ ٣٠٩ ٢٩٢  - ١ ٥٧٨ ٦٥٨  ١ ٦٦٤ ٥٥٢  )٨٥ ٨٩٤(  )٨٥ ٨٩٤(  

 ٦٢٥ ٦٢٥ ٨٠٨ ٤٣٣ ١ - ٦٤٥ ٧ ٦٤٥ ٧ بليز ١٠

)٥ ٢١٤( ٦٤٧ ٦ ٣٤٣ ١ - ٣٤٣ ١٢ ٣٤٣ ١٢ بنن ١١  )٥ ٢١٤(  

٥ ٩٩٦ ٣٥٠ ٥٩ ٣٥٠ ٥٩ بوليفيا ١٢  ٨ ٥٩٥  - ٨ ٥٩٥  ١٤ ٥٩١  

٣٢ ٤٠٢ واهلرسك البوسنة ١٣  ٣٢ ٤٠٢  - ٨ ٥٩٥  ٩ ٠٦٣  )٤٦٧(  )٤٦٧(  

٩٦ ٤١٣ بوتسوانا ١٤  ٩٦ ٤١٣  - ٢١ ١٤٦ ٠٥٦ ٢٠  )١ ٠٩٠(  )١ ٠٩٠(  

١٠ ٢٢٥ ٦٥٣ الربازيل ١٥  ١٠ ٢٢٥ ٦٥٣ ١ ٢٥٤ ٩٠٤ صفر   ١ ٢٥٢ ١١٠  ٢ ٧٩٤  ٢ ٧٩٥  

٢٨ ٦٥١ - ٣٥٤ ١٣٦ ٣٥٤ ١٣٦ بلغاريا ١٦  ٣٠ ٢٠٩  )١ ٥٥٨(  )١ ٥٥٨(  

١ ٧٦٦ ٨٦٥ ٢ - ٩٥٨ ١٢ ٩٥٨ ١٢ فاسو كينابور ١٧  ١ ٠٩٩  ١ ٠٩٩  

٦ ٠٢٢ بوروندي ١٨  ١ ٨٣٥  ٤ ١٨٧  ١ ٤٣٣  - ١ ٤٣٣  ٥ ٦٢٠  

١٢ ٣٤٣ كمبوديا ١٩  ١٢ ٣٤٣  - ١ ٤٣٣  ١ ٥١١  )٧٨(  )٧٨(  

٢١ ٨٣٧ ٣٢٢ كندا ٢٠  ٢١ ٨٣٧ ٣٢٢  - ٤ ٢٦٤ ٦٦٩  ٤ ٤٩٦ ٧١٣  )٢٣٢ ٠٤٤(  )٢٣٢ ٠٤٤(  

٧ ٦٤٥ الوسطى أفريقيا مجهورية ٢١  ٢ ٦٧٠  ٤ ٩٧٥  ١ ٤٣٣  - ١ ٤٣٣  ٦ ٤٠٨  

٢ ٩٤٩ تشاد ٢٢  ٢ ٧١٣ ٢٣٦  ١ ٤٣٣  - ١ ٤٣٣  ٤ ١٤٦  

١ ٠٤٧ ٨١٠ كولومبيا ٢٣  ١ ٠٤٧ ٨١٠  - ١٥٠ ٤١٧  ١٠٨ ٥٨٩  ٤١ ٨٢٨  ٤١ ٨٢٨  

٣ ٢١٥ القمر جزر ٢٤  ٢ ٩٠٣ ٣١٢  ١ ٤٣٣  - ١ ٤٣٣  ٤ ٣٣٦  

٦ ٣٨٨ الكونغو ٢٥  ٥ ٨٥٠  ١ ٤٣٣ ٥٣٨  - ١ ٤٣٣  ١ ٩٧١  

١ ٤٣٣ ٣٣٦ - ٣٣٦ كوك جزر ٢٦  - ١ ٤٣٣  ١ ٧٦٩  

٢٢٩ ٠٩٦ كوستاريكا ٢٧  ٢٢٩ ٠٩٦  - ٤٥ ٨٤١  ٣٣ ٣٥٧  ١٢ ٤٨٤  ١٢ ٤٨٤  

٣٢٢ ٤٦٥ كرواتيا ٢٨  ٣٢٢ ٤٦٥  - ٧١ ٦٢٧  ٧٥ ٥٢٢  )٣ ٨٩٥(  )٣ ٨٩٥(  

٣١٢ ٣١٥ قربص ٢٩  ٣١٢ ٣١٥  - ٦٣ ٠٣٢  ٦٦ ٤٦٣  )٣ ٤٣١(  )٣ ٤٣١(  

 الكونغــو  مجهوريــة  ٣٠
 الدميقراطية

٢٣ ٥٥٦  ٢٣ ٥٥٦  - ٤ ٢٩٨  

 

٢ ٧٢٩  ١ ٥٦٩  

 

١ ٥٦٩  

 

٥ ٥٧١ ٧٩٧ الدامنرك ٣١  ٥ ٥٧١ ٧٩٧  - ١ ٠٥٨ ٦٤٦  ١ ١١٦ ٢٥٠  )٥٧ ٦٠٤(  )٥٧ ٦٠٤(  

٧ ٤٤٩ جيبويت ٣٢  ٤ ٩٥٢  ٢ ٤٩٧  ١ ٤٣٣  - ١ ٤٣٣  ٣ ٩٣٠  

٧ ٦٤٥ دومينيكا ٣٣  ٥ ٤٨٠  ٢ ١٦٥  ١ ٤٣٣  - ١ ٤٣٣  ٣ ٥٩٨  

١٤٦ ٩٠٣ الدومينيكية اجلمهورية ٣٤  ٨٤ ٧٠٩  ٦٢ ١٩٤  ٣٤ ٣٨١  - ٣٤ ٣٨١  ٩٦ ٥٧٥  

١٥٤ ٨٧٧ إكوادور ٣٥  ١٥٤ ٨٧٧  - ٣٠ ٠٨٣  ٧ ٢٧١  ٢٢ ٨١٢  ٢٢ ٨١٢  

١٠٢ ٣١١ إستونيا ٣٦  ١٠٢ ٣١١  - ٢٢ ٩٢١  ٢٤ ١٦٧  )١ ٢٤٦(  )١ ٢٤٦(  

٢٧ ٦٣٦ فيجي ٣٧  ٢٢ ٣٧٢  ٥ ٢٦٤  ٤ ٢٩٨  - ٤ ٢٩٨  ٩ ٥٦٢  

٤ ١٦٠ ٥١٩ فنلندا ٣٨  ٤ ١٦٠ ٥١٩  - ٨٠٧ ٩٥٢  ٨٥١ ٩١٤  )٤٣ ٩٦٢(  )٤٣ ٩٦٢(  

٤٧ ١٨١ ٢٨٥ فرنسا ٣٩  ٤٧ ١٨١ ٢٨٥  - ٩ ٠٢٦ ٤٢٩  ٧ ٥٥٩ ٦٨٢  ١ ٤٦٦ ٧٤٧  ١ ٤٦٦ ٧٤٧  

٦٨ ٩٥٣ غابون ٤٠  ٤٨ ٩٧٢  ١٩ ٩٨١  ١١ ٤٦٠  - ١١ ٤٦٠  ٣١ ٤٤١  

٧ ٦٤٥ غامبيا ٤١  ٧ ٦٤٥  - ١ ٤٣٣  ١ ٠٧٩ ٣٥٤  ١ ٠٧٩  

٢١ ٢٧٥ جورجيا ٤٢  ٢١ ٢٧٥  - ٤ ٢٩٨  ٤ ٥٣٢  )٢٣٤(  )٢٣٤(  

٦٦ ٦٧٤ ٣٧٧ أملانيا ٤٣  ٦٦ ٦٧٤ ٣٧٧  - ١٢ ٢٨٦ ٨٨٨  ١٢ ٩٥٥ ٤٣٤  )٦٦٨ ٥٤٦(  )٦٦٨ ٥٤٦(  

٣١ ٢٠١ غانا ٤٤  ٣١ ٢٠١  - ٥ ٧٣٠  ٨ ٥٢١  )٢ ٧٩٠(  )٢ ٧٩٠(  

٤ ٢٥٣ ١٣٨ اليونان ٤٥  ٤ ٢٥٣ ١٣٨  - ٨٥٣ ٧٩٣  ٩٠٠ ٢٤٩  )٤٦ ٤٥٥(  )٤٦ ٤٥٥(  

١٦ ٣٣٥ غينيا ٤٦  ٤ ١٠٤  ١٢ ٢٣١  ١ ٤٣٣  - ١ ٤٣٣  ١٣ ٦٦٤  
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األطراف الدول  

 االشتراكات
 املقررة

 للسنوات 
لسابقةا  

 متحصالت
 السنوات

السابقة   

  االشتراكات
 عن املسددة غري

 السنوات
السابقة   

 االشتراكات
 لعام املقررة

٢٠٠٩ 

 متحصالت
 االشتراكات

 عام عن
٢٠٠٩ 

 االشتراكات
 عن املسددة غري
٢٠٠٩ عام  

 االشتراكات جمموع
املسددة غري  

٦ ٠٢٢ غيانا  ٤٧  ٦ ٠٢٢  - ١ ٤٣٣  ٣ ٣٠٠  )١ ٨٦٧(  )١ ٨٦٧(  

٣٨ ٠٧٢ هندوراس  ٤٨  ٣٨ ٠٧٢  ٧ ١٣٤  ٧ ١٦٣  - ٧ ١٦٣  ١٤ ٢٩٧  

١ ٣٠٧ ٧٦٦ هنغاريا  ٤٩  ١ ٣٠٧ ٧٦٦  - ٣٤٩ ٥٤٠  ١٤٢ ٦٦٥  ٢٠٦ ٨٧٥  ٢٠٦ ٨٧٥  

٢٦٨ ١٨٩ آيسلندا  ٥٠  ٢٦٨ ١٨٩  - ٥٣ ٠٠٤  ٢٨ ٥١٠  ٢٤ ٤٩٤  ٢٤ ٤٩٤  

٢ ٩٢٢ ٠٦٠ آيرلندا  ٥١  ٢ ٩٢٢ ٠٦٠  - ٦٣٧ ٤٨٠  ٦٧٢ ١٦٥  )٣٤ ٦٨٥(  )٣٤ ٦٨٥(  

٣٨ ٠٣٩ ٦٣٦ اإيطالي ٥٢  ٣٨ ٠٣٩ ٦٣٦  - ٧ ٢٧٥ ٨٦٦  ٧ ٦٧١ ٧٥٤  )٣٩٥ ٨٨٨(  )٣٩٥ ٨٨٨(  

٢٤ ٧٧٢ ٠١١ اليابان ٥٣  ٢٤ ٧٧٢ ٠١١  - ٢١ ١٧٠ ٥٧٨  ٢١ ٢٣٤ ٥٠٢  )٦٣ ٩٢٤(  )٦٣ ٩٢٤(  

٨٥ ٢٠١ األردن ٥٤  ٨٥ ٢٠١  - ١٧ ١٩٠  ١٨ ١٢٧  )٩٣٧(  )٩٣٧(  

٥١ ١٣٧ كينيا ٥٥  ٥١ ١٣٧  - ١٤ ٣٢٥  ١٧ ٧٨٧  )٣ ٤٦٢(  )٣ ٤٦٢(  

١٢٠ ٤٤٦ تفياال ٥٦  ١٢٠ ٤٤٦  - ٢٥ ٧٨٦  ٢٧ ١٨٩  )١ ٤٠٣(  )١ ٤٠٣(  

٧ ٦٤٥ ليسوتو ٥٧  ٧ ٣٧٣  ١ ٤٣٣ ٢٧٢  - ١ ٤٣٣  ١ ٧٠٤  

٦ ٠٢٢ ليبرييا ٥٨  ٥ ٤٨٤  ١ ٤٣٣ ٥٣٨  - ١ ٤٣٣  ١ ٩٧١  

٥٣ ٥٩١ ليختنشتاين ٥٩  ٥٣ ٥٩١  - ١٤ ٣٢٥  ١٥ ١٠٤  )٧٧٩(  )٧٧٩(  

١٩٢ ٥٦٨ ليتوانيا ٦٠  ١٩٢ ٥٦٨  - ٤٤ ٤٠٩  ٤٦ ٨٢٥  )٢ ٤١٦(  )٢ ٤١٦(  

٦١٤ ١٧٨ لكسمربغ ٦١  ٦١٤ ١٧٨  - ١٢١ ٧٦٦  ١٢٨ ٣٩٢  )٦ ٦٢٦(  )٦ ٦٢٦(  

١ ٥٧٠ مدغشقر ٦٢  ١ ٥٢٧  ٢ ٨٦٥ ٤٣  - ٢ ٨٦٥  ٢ ٩٠٨  

٨ ٠٢٦ مالوي ٦٣  ٨ ٠٢٦  - ١ ٤٣٣  ١ ١٢٧  ٣٠٦ ٣٠٦ 

١٢ ٣٤٣ مايل ٦٤  ١٢ ٣٤٣  - ١ ٤٣٣  ٨ ٠١٩  )٦ ٥٨٦(  )٦ ٥٨٦(  

١١٣ ٥٥٦ مالطة ٦٥  ١١٣ ٥٥٦  - ٢٤ ٣٥٣  ٢٥ ٦٧٩  )١ ٣٢٦(  )١ ٣٢٦(  

٧ ٦٤٥ مارشال جزر ٦٦  ٥ ١٠١  ٢ ٥٤٤  ١ ٤٣٣  - ١ ٤٣٣  ٣ ٩٧٧  

٨٤ ١٠٥ موريشيوس ٦٧  ٨٤ ١٠٥  - ١٥ ٧٥٨  ١٦ ٦١٦  )٨٥٨(  )٨٥٨(  

٩ ٦٦٦ ١٩٦ املكسيك ٦٨  ٩ ٦٦٦ ١٩٦  - ٣ ٢٣٣ ٢٤١  ١ ٦٥٠ ٩٣٤  ١ ٥٨٢ ٣٠٧  ١ ٥٨٢ ٣٠٧  

٧ ٦٤٥ منغوليا ٦٩  ٧ ٦٤٥  - ١ ٤٣٣  ٦٢٥ ٦٢٥ ٨٠٨ 

٣ ٨٨١ سوداأل اجلبل ٧٠  ٣ ٨٨١  - ١ ٤٣٣  ١ ٥١١  )٧٨(  )٧٨(  

٤٦ ٤٩٣ ناميبيا ٧١  ٤٦ ٤٩٣  - ٨ ٥٩٥  ٩ ٠٦٤  )٤٦٩(  )٤٦٩(  

٧ ٦٤٥ ناورو ٧٢  ٧ ٦٤٥  ٢ ٥٨٣  ١ ٤٣٣  - ١ ٤٣٣  ٤ ٠١٦  

١٣ ٤٩٢ ٩١١ هولندا ٧٣  ١٣ ٤٩٢ ٩١١  - ٢ ٦٨٣ ١٤٦  ٢ ٨٢٩ ١٣٩  )١٤٥ ٩٩٣(  )١٤٥ ٩٩٣(  

١ ٨٠٥ ٦٢٢ نيوزيلندا ٧٤  ١ ٨٠٥ ٦٢٢   ٣٦٦ ٧٣٠  ٣٨٦ ٦٨٢  )١٩ ٩٥٢(  )١٩ ٩٥٢(  

٧ ٦٤٥ النيجر ٧٥  ٤ ٠٠٣  ٣ ٦٤٢  ١ ٤٣٣  - ١ ٤٣٣  ٥ ٠٧٥  

٣٥٢ ٩٨٣ نيجرييا ٧٦  ٣٥٢ ٩٨٣  - ٦٨ ٧٦٢  ٨ ١٠٢  ٦٠ ٦٦٠  ٦٠ ٦٦٠  

٥ ٤٧٥ ٨٤٣ النرويج ٧٧  ٥ ٤٧٥ ٨٤٣  - ١ ١٢٠ ٢٤٦  ١ ١٨١ ١٩٩  )٦٠ ٩٥٣(  )٦٠ ٩٥٣(  

١٥٦ ٤٤٩ بنما ٧٨  ١٥٦ ٤٤٩  - ٣٢ ٩٤٨  ٨ ٨٨١  ٢٤ ٠٦٧  ٢٤ ٠٦٧  

٧٣ ٥٨٣ باراغواي ٧٩  ٧٣ ٥٨٣  - ٧ ١٦٣  ١ ٣١٣  ٥ ٨٥٠  ٥ ٨٥٠  

٦٧٨ ٣٦٨ بريو ٨٠  ٤٨١ ٤٤٨  ١٩٦ ٩٢٠  ١١١ ٧٣٨  - ١١١ ٧٣٨  ٣٠٨ ٦٥٨  

٣ ٥٨٢ ٠٨٢ بولندا ٨١  ٣ ٥٨٢ ٠٨٢  - ٧١٧ ٧٠٢  ٧٥٦ ٧٥٢  )٣٩ ٠٥٠(  )٣٩ ٠٥٠(  

٣ ٧٥٧ ٣٤٢ الربتغال ٨٢  ٣ ٧٥٧ ٣٤٢  - ٧٥٤ ٩٤٨  ٧٩٦ ٠٢٧  )٤١ ٠٧٩(  )٤١ ٠٧٩(  

١٤ ٥١٣ ٤٩٢ كوريا مجهورية ٨٣  ١٤ ٥١٣ ٤٩٢  - ٣ ١١٢ ٩٠٨  ١ ٥٨١ ٦٧٨  ١ ٥٣١ ٢٣٠  ١ ٥٣١ ٢٣٠  

٤٨٧ ١٦٤ رومانيا ٨٤  ٤٨٧ ١٦٤  - ١٠٠ ٢٧٨  ١٠٥ ٧٣٣  )٥ ٤٥٥(  )٥ ٤٥٥(  

٣ ٢١٥ ونيفيس كيتس سانت ٨٥  ٣ ٢١٥  - ١ ٤٣٣  ١ ٥١١  )٧٨(  )٧٨(  

٧ ٤٤٩ وغرينادين فنسنت سان ٨٦  ٧ ٤٤٩  - ١ ٤٣٣  ١ ١٠١ ٣٣٢  ١ ١٠١  

٧ ٥٢٧ ساموا ٨٧  ٧ ٥٢٧  - ١ ٤٣٣  ١ ٥٠٩  )٧٦(  )٧٦(  

٢٢ ٣١٩ مارينو سان ٨٨  ٢٢ ٣١٩  - ٤ ٢٩٨  ٤ ٥٣٢  )٢٣٤(  )٢٣٤(  

٣٥ ٢٨١ السنغال ٨٩  ٣٥ ٢٨١  ١ ٠٩٨  ٥ ٧٣٠  - ٥ ٧٣٠  ٦ ٨٢٨  

١٥١ ٧٨٨ صربيا ٩٠  ١٥١ ٧٨٨  - ٣٠ ٠٨٣  ٣١ ٧٢٠  )١ ٦٣٧(  )١ ٦٣٧(  

٧ ٦٤٥ سرياليون ٩١  ٣ ٠٩٢  ٤ ٥٥٣  ١ ٤٣٣  - ١ ٤٣٣  ٥ ٩٨٦  

٤٢٠ ٣٨١ سلوفاكيا ٩٢  ٤٢٠ ٣٨١  - ٩٠ ٢٥٠  ٩٥ ١٦٢  )٤ ٩١٢(  )٤ ٩١٢(  

٦٦٧ ٦٢٧ سلوفينيا ٩٣  ٦٦٧ ٦٢٧  - ١٣٧ ٥٢٤  ١٤٥ ٠٠٧  )٧ ٤٨٣(  )٧ ٤٨٣(  

٢ ٢٩٨ ٨٦٠ أفريقيا جنوب ٩٤  ٢ ٢٩٨ ٨٦٠  - ٤١٥ ٤٣٦  ٤٣٨ ٠٣٩  )٢٢ ٦٠٣(  )٢٢ ٦٠٣(  

٢٠ ٥٩١ ١١٢ إسبانيا ٩٥  ٢٠ ٥٩١ ١١٢  - ٤ ٢٥١ ٧٧٦  ٤ ٤٨٣ ١٢١  )٢٣١ ٣٤٥(  )٢٣١ ٣٤٥(  

١ ٤٣٣ - ٣٣٦ ٣٣٦ سورينام ٩٦  ١ ٤٣٣ )صفر(  )صفر(   

٧ ٨٦٤ ٩٤٦ السويد ٩٧  ٧ ٨٦٤ ٩٤٦  - ١ ٥٣٤ ٢٤٩  ١ ٦١٧ ٧٢٩  )٨٣ ٤٧٩(  )٨٣ ٤٧٩(  

٩ ٢٥٥ ٧٦٨ سويسرا ٩٨  ٩ ٢٥٥ ٧٦٨  - ١ ٧٤١ ٩٦٨  ١ ٨٣٦ ٧٥٠  )٩٤ ٧٨٢(  )٩٤ ٧٨٢(  

٧ ٦٤٥ طاجيكستان ٩٩  ٧ ٥٣٣  ١ ٤٣٣ ١١٢  - ١ ٤٣٣  ١ ٤٣٣  

ــة ١٠٠ ــدونيا مجهوري  مق
 السابقة اليوغوسالفية

٤٢ ٩٢٧  ٤٢ ٩٢٧  - ٧ ١٦٣  ٧ ٥٥٣  )٣٩٠(  )٣٩٠(  

٧ ٥٢٧ ليشيت - تيمور ١٠١  ٧ ٥٢٧  - ١ ٤٣٣  ٥١٠ ٥١٠ ٩٢٣ 

١٧٩ ٢٤٦ وتوباغو ترينيداد ١٠٢  ١٧٩ ٢٤٦  - ٣٨ ٦٧٩  ٤٠ ٧٨٣  )٢ ١٠٤(  )٢ ١٠٤(  
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 الدول
 األطراف

 املقررة االشتراكات
 لسابقةا للسنوات

 متحصالت
 السنوات
 السابقة

 االشتراكات
 عن املسددة غري

 السنوات
 السابقة

 االشتراكات
 لعام املقررة

٢٠٠٩ 

 متحصالت
 االشتراكات

 عام عن
٢٠٠٩ 

 االشتراكات
 عن املسددة غري
 ٢٠٠٩ عام

 االشتراكات جمموع
  غري

 املسددة

 )٣ ٨٦٧( )٣ ٨٦٧( ٨ ١٦٤ ٤ ٢٩٨ - ٣٦ ٤١٢ ٣٦ ٤١٢ أوغندا ١٠٣

١٠٤ 

 اململكـــة
٤٨ ٠٠٦ ٧٤٢ املتحدة  ٤٨ ٠٠٦ ٧٤٢  - ٩ ٥١٤ ٩٢٥  ١٠ ٠٣٢ ٦٤٦  )٥١٧ ٧٢٠(  )٥١٧ ٧٢٠(  

١٠٥ 

ــة  مجهوريـ
٤٤ ٣٢٣ املتحدة ترتانيا  ٤٤ ٣٢٣  - ٨ ٥٩٥  ٢ ٠٩٧  ٦ ٤٩٨  ٦ ٤٩٨  

٣٢٥ ٠١٤ أوروغواي ١٠٦  ٣٢٥ ٠١٤  - ٣٨ ٦٧٩  ٥١ ١٣٠  )١٢ ٤٥١(  )١٢ ٤٥١(  

١ ٤١٦ ١٣٨ فرتويال ١٠٧  ١ ٤١٦ ١٣٨  - ٢٨٦ ٥٠٨  ٨٠ ٧٥٩  ٢٠٥ ٧٤٩  ٢٠٥ ٧٤٩  

١١ ٩٤٩ زامبيا ١٠٨  ١١ ٩٤٩  - ١ ٤٣٣  ١ ٥١١  )٧٨(  )٧٨(  

٤١٠ ٥٢٧ ٦٤٦ اموع   ٤١٠ ١٨١ ٠٣١  ٣٤٦ ٦١٥  ٩٦ ٢٢٩ ٩٠٠  ٩٤ ١٧٥ ٠٠٨  ٢ ٠٥٤ ٨٩٢  ٢ ٤٠١ ٥٠٧  
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  املرفق الثالث

  اآلثار املترتبة يف امليزانية على تنفيذ توصيات جلنة امليزانية واملالية

 ) فيما بعديستكمل(

- - - 0 - - -  


