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  أعدته احملكمة بشأن إنشاء مكتب للمحكمة اجلنائية الدولية قريرت

  ∗∗∗∗فريقي يف أديس أبابالدى مقر االحتاد األ

  مقدمة  -أوال

 ٢١واملدعي العام وذلك عمال بالفقرة رئيس املسجل هذا التقرير بعد املشاورات اليت أجراها مع الم يقد  -١
نوفمرب / تشرين الثاين٢١املؤرخ ") اجلمعية(" الذي اختذته مجعية الدول األطراف ICC-ASP/7/Res.3من القرار 

أن تنظر احملكمة يف استصواب وجدوى إنشاء ممثلية صغرية احلجم مبقر االحتاد األفريقي "طلب فيها  يتالو ،)١(٢٠٠٨
                                              وتطلب إىل املسج ل أن يقدم تقريرا إىل مجعية الدول ،مشتركة بني كافة أجزاء احملكمة، تكون يف أديس أبابا بأثيوبيا

على اخلربات يف هذا الصدد  معتمدة ،ى إنشائها مبا يف ذلك اآلثار املترتبة يف امليزانية عل،األطراف حول هذه املسألة
  ".املستفادة من املكاتب القائمة التابعة للمحكمة يف نيويورك ويف امليدان

 هذا التقرير يف أعقاب املشاورات اليت أجرا يف أديس أبابا بعثة مشتركة بني األجهزة التابعة   عد  ُأ و  -٢
الدول األطراف األفريقية واألوروبية وسفارات اد األفريقي، وأجرت البعثة مقابالت مع مفوضية االحت. للمحكمة

واآلسيوية، واملمثل اخلاص لالحتاد األورويب لدى االحتاد األفريقي، واللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة، 
مل يف الهاي والفريق كما أجريت مشاورات مع الفريق العا. وجلنة الصليب األمحر الدولية ومنظمات اتمع املدين

  .العامل يف نيويورك

  استصواب مكتب يف أديس أبابا  -ثانيا

 تشكل أكرب كتلة إقليمية من الدول األطراف يف نظام يلعبت أفريقيا دورا رياديا يف إنشاء احملكمة وه  -٣
 التصديقات اليت متت والدور الذي لعبته أفريقيا يف املفاوضات املتعلقة بنظام روما األساسي وعدد. روما األساسي

                                                      
 .ICC-ASP/8/CBF.2/12         ً               صدر سابقا  بوصفه الوثيقة * 

-١٤الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،   )١(
  .، الد األول، اجلزء الثالث)ICC-ASP/7/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين تشرين ٢٢
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ي أبدته البلدان األطراف األفريقية واإلحاالت الذاتية للحاالت الصادرة عن دول أفريقية ذمن قبل أفريقيا والتعاون ال
والطبيعة التكميلية اليت تتسم ا احملكمة باعتبارها حمكمة املالذ األخري حباجة إىل أن تصبح جزءا منتظما من احلوار 

املناقشات داخل االحتاد األفريقي مبعلومات كهذه، لتطعيم واحملكمة يف موضع يؤهلها . د األفريقيعلى صعيد االحتا
  .ولكن املسافة اجلغرافية اليت تفصل أديس أبابا عن الهاي تثري حتديا يف هذا الشأن

 الذي ينص –قي  لالحتاد األفرييتعزيز الفهم حلقيقة أن القانون التأسيسكما أن من األمهية الكبرية مبكان   -٤
ومن .  يتمشى مع نظام روما األساسي–على أن يؤدي االحتاد وظيفته وفقا ملبدأ إدانة ورفض اإلفالت من العقاب 

  .الواضح أن هناك حاجة تدعو إىل قيام حوار معزز بني احملكمة وبني االحتاد األفريقي

مة سياسية إقليمية مهمة وهي تشكل                                             باإلضافة إىل كوا مقر ا لالحتاد األفريقي، هي عاصا،وأديس أباب -٥
ومجيع البلدان األفريقية ممثلة يف هذا احملفل وأغلبية الدول األطراف األخرى . نقطة التالقي للعالقات الدولية األفريقية

واملنظمات غري دين باإلضافة إىل ذلك هناك العديد من منظمات اتمع امل. أنشأت سفارات هلا يف أديس أبابا
وبناء شراكات إستراتيجية مستدامة مع . املنظمات احلكومية الدولية اليت تتخذ من أديس أبابا قاعدة هلااحلكومية و

مجيع هذه اجلهات الفاعلة املوجودة يف أديس أبابا من شأنه أن يعزز بوضوح العالقة القائمة بني احملكمة وبني االحتاد 
 .األفريقي

  املشاورات

مجاعي إلنشاء مكتب تابع للمحكمة يف أديس ال معها يف أديس أبابا تأييدها االيت مت التشاورأبدت اجلهات   -٦
ستباقية إل   ّ                                                                         وحث ت احملكمة بشدة على الترتيب لتمثيلها باعتبار هذا التمثيل جزءا من ج الدعوة ا"). املكتب("أبابا 

ريقي وفيما بني الدول األفريقية  إىل تعزيز احلوار مع احملكمة والفهم لدورها داخل االحتاد األفيماالذي تتوخاه الر
  .جمتمعة ومنفردة يف أديس أبابا

مشمولة  تشجيع احملكمة على أن يكون هلا حضور يف أديس أبابا ليس من أجل أن تبقى احملكمة ومت  -٧
دور نظام روما األساسي باعتباره عنصرا أساسيا وديناميا كذلك دول أعمال االحتاد األفريقي ومن أجل أن تعزز جب
  .من عناصر العدالة الدوليةمنائيا إو

، مت التشديد على أن من شأن املكتب أن يبقي احملكمة تتم يف االجتاهنيد هو عملية                  وحيث أن احلوار اجلي   -٨
على علم بالتطورات اليت يشهدها االحتاد األفريقي ويساعد احملكمة على الفهم األفضل للمسائل املطروحة على 

على التطورات اليت املتواصل باشر املطالع ال احملكمة يف الظرف الراهن حمدودة القدرة على اوتعترب. االحتاد املذكور
واملسائل اليت . جلس السلم واألمنمب حتاط علما بالتطورات ذات الصلة بوجه خاص أنواحملكمة حباجة إىل . مها

 بني احملكمة وبني جملس يبلتفاعل اإلجياوعلى هذا فإن ا. تطرح على مستوى هذا الس قد تكون هلا عالقة باحملكمة
  .األمن ضروريوالسلم 
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  جتربة املكاتب امليدانية ومكتب االتصال يف نيويورك

 املتعلقة ا حاالت، لن يشترك املكتب يف األنشطة خالفا للمكاتب امليدانية التابعة للمحكمة يف البلدان  -٩
م إداري أو لوجسيت ملثل تلك األنشطة ما عدا القيام يطلب منه أن يوفر أي دعن التنفيذية للمحكمة؛ كما ل
ليست وعلى هذا فإن جتربة املكاتب امليدانية .  باملسؤولني الزائرين الوافدين من الهايبالترتيبات اللوجستية اخلاصة

  .أمهية مباشرة بالنسبة هلذا املكتبذات 

مهام اتصال ومتثيل وإعالم عام لغرض ، سيؤدي املكتب باألساس كعلى غرار مكتب االتصال يف نيويورو  -١٠
وسيكون التفاعل . شحذ الوعي باحملكمة وتطوير واحلفاظ على عالقة عمل وثيقة بني احملكمة وبني االحتاد األفريقي

ن فيهم املمثلون الدائمون لدى االحتاد األفريقي مببني كبار املسؤولني التابعني لالحتاد األفريقي واملسؤولني احلكوميني 
  . أساسيا يف جناح العمل الذي يضطلع به املكتبعامال

ومثلما أن مكتب االتصال يف نيويورك ميثل احملكمة لدى هيئات األمم املتحدة وأمانتها العامة سيؤدي   -١١
املهمة املتمثلة يف تقدمي تقارير إىل احملكمة عن وإسوة ب. مكتب أديس أبابا مهمة مماثلة فيما يتصل باالحتاد األفريقي

طورات اليت تشهدها األمم املتحدة فإن املكتب اجلديد سيتوىل نفس املهمة بالنسبة للتطورات اليت حتدث على الت
  .صعيد االحتاد األفريقي

احملكمة تتعامل معها وبالرغم من أوجه التشابه هذه، هناك فرق واحد مهم أبرزته باإلمجاع اجلهات اليت   -١٢
 احملكمة يف أديس أبابا ستتمثل يف السفراء ويف املفوضني التابعني ها ستخاطبفاجلهات األساسية اليت. يف أديس أبابا

هؤالء األشخاص لن يتاح إال لكبار إىل وشددت جهات التخاطب معنا هذه على أن الوصول . لالحتاد األفريقي
  .املسؤولني

ابا لن يضطلع بأية مهام مكتب أديس أبأن كتب االتصال يف نيويورك أال وهو مبباملقارنة آخر وهناك فرق   -١٣
  .سكرتارية بالنسبة جلمعية الدول األطراف

مكتب االتصال يف نيويورك يعمل يف إطار اتفاق العالقة وهناك أن وهناك فارق إضايف يلزم إبرازه أال وهو   -١٤
 الذي يقوم به وعلى هذا النحو فإن قدرا ال بأس به من النشاط. تعاون واسع النطاق بني احملكمة وبني األمم املتحدة

وإبرام مذكرة تفاهم بني . مكتب االتصال يف نيويورك يكرس للتعاون التنفيذي بني احملكمة وبني األمم املتحدة
  .وميكن أن يسهم املكتب يف إبرام هذه املذكرة. احملكمة وبني االحتاد األفريقي ما زال معلقا

  الدور املقترح للمكتب

فري التحاليل واملعلومات للمحكمة بشأن التطورات اليت يشهدها االحتاد ستناط باملكتب مهمة توا عمومو  -١٥
لمسؤولني التابعني للمحكمة وإقامة وصيانة عالقة عمل وثيقة بني لتنظيم زيارات واألفريقي واليت م احملكمة، 

  .احملكمة وبني االحتاد األفريقي ونشر املعلومات املتعلقة باحملكمة
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 تقرير بشأن جهود االتصال مياإلبقاء على االتصال النشط واملنتظم مع احملكمة وتقدوسيحتاج املكتب إىل   -١٦
وحني تكون هناك مهام متثيلية يلزم أن يؤديها مسؤولون تابعون للمحكمة فإن . والتمثيل والتماس التوجيهات

ليت يؤديها الرمسيون التابعون  توفري املساعدة اللوجستية واملوضوعية يف جمال تنظيم وتعزيز الزيارات اىلاملكتب سيتو
  .للمحكمة إىل أديس أبابا

  :وفيما يلي قائمة باملهام املمكن أن يؤديها املكتب  -١٧

  :االتصال باالحتاد األفريقي والتمثيل لديه  )أ(

  ؛ذا االحتادهلالعمل باعتباره نقطة وصل مبفوضية االحتاد األفريقي واهليئات التابعة   -

 االحتاد األفريقي ذات الشأن وهيئاا لرصد التطورات االتصال بأقسام مفوضية  -
  ؛ولتيسري التعاون بني االحتاد األفريقي واحملكمة

  .ملشاركة يف اجتماعات االحتاد األفريقي اليت م املكتبا  -

  :االتصال باللجنة االقتصادية ألفريقيا والتمثيل لديها  )ب(

  ملتحدة يف أديس أبابا؛العمل كجهة لالتصال بني احملكمة وبني األمم ا  -

احملافظة على االتصال الوثيق باملسؤولني التابعني للجنة االقتصادية ألفريقيا وتقدمي   -
  تقارير عن أهم التطورات اليت حتدث على صعيد هذه اللجنة؛

املشاركة يف اجتماعات شعبة احلوكمة واإلدارة العامة التابعة للجنة االقتصادية   -
  ). أدناه٢٤ة ر الفقرظان(ألفريقيا 

  :االتصال بالدول األطراف والتمثيل لديها  )ج(

  احملافظة على االتصال الوثيق بالدول األطراف؛  -

تعزيز تنفيذ نظام روما األساسي واالتفاق بشأن امتيازات وحصانات احملكمة وتقدمي   -
  .الدعم للمحكمة

  :االتصال باملنظمات الدولية واإلقليمية والتمثيل لديها  )د(

  .حلفاظ على عالقات قوية ذه املنظماتا  -

  :االتصال باملنظمات غري احلكومية والتمثيل لديها  )ه(

  احملافظة على االتصال باملنظمات غري احلكومية اليت تتخذ من أديس أبابا قاعدة هلا؛  -

  حضور االجتماعات اليت تعقدها املنظمات غري احلكومية واليت م املكتب؛  -

  .ني املنظمات غري احلكومية وبني احملكمةتيسري االتصال ب  -
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وبالرغم من أن النية ال تتجه إىل اضطالع املكتب بأنشطة إعالمية واسعة النطاق إال أن جزءا من املهام   -١٨
شحذ الوعي ونشر املعلومات جتسيدا حلضور احملكمة باستخدام منتجات ومواد يف اليت يضطلع ا املكتب ستشمل 

  .هايجيري إنتاجها يف ال

كما سيقوم املكتب بإقامة عالقات عمل مع وسائط اإلعالم األفريقية والدولية اليت تتخذ من أديس أبابا   -١٩
وسيتوىل املكتب نقل املعلومات املتعلقة باحملكمة . قاعدة هلا والسيما الصحفيني الذين يغطون أنشطة االحتاد األفريقي

  .على العموم

   أباباجدوى إنشاء مكتب يف أديس  -يانثا

لتقييم جدوى إنشاء مكتب يف أديس أبابا قامت احملكمة بتقصي اإلطار القانوين واإلطار املؤسسي   -٢٠
  .املمكنني

  اإلطار القانوين

 سيتعني على احملكمة أن تناقش مع احلكومة اإلثيوبية ا،ن املكتب من اكتساب صبغة قانونية يف إثيوبي     ّليتمك   -٢١
هذا االتفاق أن يكفل االمتيازات واحلصانات للمحكمة الواجب يف واملفروض . التفاقاتفاقا للمقر وتوقع على هذا ا

  .أن متنح ملوظفيها وألصوهلا

 لو كانت احملكمة معتمدة لدى  إبرامهوأحيطت احملكمة علما بأن مثل هذا االتفاق سيتيسر إىل حد كبري -٢٢
وأوثق املنظمات صلة باحملكمة يف هذا . ا هلامنظمة متعددة األطراف أو أكثر من منظمة تتخذ من أديس أبابا مقر
  .الصدد مها االحتاد األفريقي بالدرجة األوىل واللجنة االقتصادية ألفريقيا

وفيما خيص االحتاد األفريقي، بلغت احملكمة األشواط النهائية من التفاوض على مذكر تفاهم تربم مع   -٢٣
وأثناء الزيارة اليت نظمتها .  مركز املراقب لدى هذه املنظمةمفوضة االحتاد األفريقي وتنص على أن يكون للمحكمة

ولذلك . احملكمة، وافق املستشار القانوين التابع للمفوضية على تسريع العمل املتعلق بوضع املذكرة يف صيغتها النهائية
  .يؤمل يف أن يتحقق االعتماد لدى االحتاد األفريقي يف أقرب وقت ممكن

 ترتبط احملكمة حاليا باتفاق عالقة مع األمم املتحدة، ميكن أن ،االقتصادية ألفريقيوفيما خيص اللجنة ا  -٢٤
وللجنة االقتصادية ألفريقيا أيضا حمفل بشأن احلوكمة يف أفريقيا . يستخدم كأساس لالعتماد لدى هذه املنظمة

. تعزيز سيادة القانون يف أفريقياعىن بقضايا هلا صلة ب ي ، )االجتماعات اليت تعقدها شعبة احلوكمة واإلدارة العامة(
باإلضافة إىل ذلك، .  يكون من املفيد بالنسبة للمحكمة أن حتضر هذه االجتماعاتاواعتبارا إلطار التكامل هذ

قامت احملكمة بتقصي إمكانية االستفادة من التسهيالت اليت تتيحها اللجنة االقتصادية األفريقية ومن مرافقها 
ق العالقة اليت تربط وبالنظر إىل نطا. هي مسألة ستوضح أدناه بأكثر تفصيلو) مع سداد تكاليف ذلك(األساسية 

  .باالعتماد لدى هذه املنظمةأيضا احملكمة باللجنة االقتصادية ألفريقيا يوصى 
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أوالمها تقصي جدوى اعتماد املكتب لدى إثيوبيا .      ر فضتاهما ولكنهما يوهناك إمكانيتان أخريان مت تقص  -٢٥
 فقد تكون هناك ا                   ًيوبيا ليست دولة طرف وبالنظر إىل أن إث. ذاا بدال من اعتماده لدى مؤسسة متعددة األطراف

ورئي كذلك أن إمكانية استضافة املكتب من قبل دولة . صعوبات يف التفاوض بشأن اتفاق مقر على هذا األساس
  .لمكتبلتوفر األساس القانوين املالئم ن طرف هي استضافة غري ذات جدوى ألا ل

 اإلطار املؤسسي

ب على احملكمة أن تؤمن احلل اهليكلي للمكتب الذي يكفل له على غرار مكتب االتصال يف نيويورك جي -٢٦
اندراجه يف إطار نظام روما األساسي، مما يسمح له أن يقدم خدماته إىل كافة األجهزة بطريقة مالئمة وشفافة مع 

  .الستقالليةلضامنة لياكل اواهلاحترام اخلطوط القائمة للسلطة 

ومن األساسي أن يضمن متثيله للمحكمة وفقا ملبدأ . أبابا املكتب سوف ميثل احملكمة يف أديس مديرو -٢٧
ومنوذج مكتب االتصال يف نيويورك يوفر مثل هذا التوازن . احملكمة الواحدة مع احترام استقالل مكتب املدعي العام

  .الدقيق وينبغي أن يكون مثال حيتذى

وفيما خيص املسائل املتعلقة .  احملكمةيرمدأما من الناحية اإلدارية، فإن مدير املكتب يرفع تقاريره إىل   -٢٨
  . املكتب أن يرفع تقريره إىل اجلهاز احملدد املعينمديرباألجهزة يف حد ذاا فإن على 

  .أما العنوان الرمسي ملن يتوىل تدبري شؤون املكتب فهو مدير املكتب  -٢٩

لية وغريها من اخلدمات العامة اليت  اخلدمات اإلدارية واملاي،قدر املمكن والعملال ب،وسوف تتاح للمكتب  -٣٠
  .يتيحها قلم احملكمة

ثال مكتب االتصال يف تبعا ملية للمحكمة ديرومالية املكتب يف برنامج من الربامج املوميكن إدماج ميزانية   -٣١
لكي أن يكون املكتب صغري احلجم ولكنه يتميز بالفعالية وجيب أن تتوفر له املوارد الكافية املتوخى و. نيويورك

 .وترد أدناه املوارد الالزمة مبينة بأكثر تفصيل، ويرد مرفقا طيه مشروع ميزانية. يؤدي املهام احملددة له

  متطلبات مكتب االتصال من املوارد  -رابعا

على أساس وجود املكتب يف األجل الطويل ولتبدو املتطلبات األساسية التالية باعتبارها أساسية بالنسبة   -٣٢
  : أبابا           بن اء يف أديس

  هيكل املوظفني

 رهنا بأنشطة االحتاد األفريقي واألجهزة التابعة له تغريايتوقع أن يكون عبء العمل بالنسبة للمكتب م  -٣٣
وخالل ذاا قمم رؤساء الدول وأثناء القمم لوسوف يبلغ حجم العمل الذروة أثناء االجتماعات التحضريية 

وتظل مهام التمثيل ثابتة على .  وأثناء زيارات املسؤولني التابعني للمحكمةاملداوالت اليت جيريها جملس السلم واألمن
  .اهي املكتب أن يقيم يف مجيع األوقات عالقات وحيافظ علمديرمدار السنة باعتبار أن على 
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. ١-فئة مد  املكتب منمديروظيفة كون توبالنظر إىل احلاجة لضمان مستوى مالئم من التمثيل، ينبغي أن   -٣٤
ويكون مسؤوال عن إدارة املكتب وتناط به املسؤولية الشاملة عن .  املكتب هو ممثل احملكمة يف أديس أبابارمديو

  .                                   تأمني أدائه لوظائفه على النحو الفع ال

ة مثل إعداد ي من خالل اضطالعه مبهام موضوع٣- املكتب موظف اتصال برتبة فمديروسيساعد   -٣٥
. من التركيز على املهام التمثيليةمدير املكتب إعداد تقارير االجتماعات ومتكني الوثائق األساسية وأخذ املالحظات و

 املكتب أثناء الفترات اليت يصاب فيها باملرض أو يغيب فيها أثناء مديراحللول حمل ب موظف االتصال قومكما ي
 احملكمة أن تتوفر يف موظف وبالنظر إىل تنوع لغات العمل داخل االحتاد األفريقي، فإن من مصلحة. إيفاده يف بعثة

  .املكتبمدير املهارات اللغوية املكملة للمهارات اليت ميلكها االتصال 

 مساعد للخدمات اإلدارية والتقنية برتبة خ ع هاوسيحتاج املكتب كذلك إىل استبقاء اخلدمات اليت توفر  -٣٦
سؤولني الزائرين من الهاي وينظم وعلى شاغل الوظيفة أن يوفر الدعم اإلداري واللوجسيت للمكتب وللم. ٧-

  .املوارد اإلعالمية ويساعد يف جمال تقدمي الدعم العام للمكتب والترتيب للقاءات وتيسري اللغة لالجتماعات

اعترب الذي  من املصاريف دىناحلد األهو وهذا . ٢-سيحتاج املكتب كذلك إىل سائق برتبة خ ع ا وأخري  -٣٧
ريت معها مقابالت يف أديس أبابا بسبب األوضاع احمللية السائدة يف جمال النقل  يف نظر اجلهات اليت أجا     ضروري 

وميكن أن يستخدم السائق يف توصيل الرسائل ويف القيام مبهام أخرى . والوظائف التمثيلية امللقاة على عاتق املكتب
  .متنوعة

  املتطلبات من املوارد األخرى

  أماكن العمل واألثاث واملعدات  ‘١’  

أن تبني هلا ما إذا فريقي وطلبت احملكمة من مفوضية االحتاد األ. دعو احلاجة إىل استئجار أماكن للعملست  -٣٨
أنه ال توجد أية مكاتب متوفرة ب أبلغتفلمكتب داخل مقر االحتاد األفريقي ل                            كان هلا يف اإلمكان استئجار حي ز 

اء العدد املتزايد من املوظفني التابعني له وللوفاء  جديدة إليونواالحتاد األفريقي يقوم حاليا بتشييد مبا. حاليا
  .باحتياجاته يف جمال عقد املؤمترات وميكن العودة إىل هذا املوضوع يف املستقبل

وعلى الرغم من أن .                                                                       وتقصت احملكمة كذلك إمكانية استئجار حي ز داخل مبىن اللجنة االقتصادية ألفريقيا  -٣٩
                                                            خيص احلي ز املكاين، فإن اللجنة االقتصادية ألفريقيا رأت أن يف اإلمكان هناك مصاعب يف الظرف الراهن فيما 

 دوالرا ١٠,١٢وهناك مكتب مساحته اثين عشر مترا مربعا بتكلفة . ختصيص مكتب على األقل يف األجل القصري
 دوالرا يف ١٢١,٤٤وعلى هذا النحو سيتمثل إجيار املكتب يف . ٢٠٠٩للمتر املربع الواحد يف الشهر بالنسبة لسنة 

  .ساحةضعف هذه املواملكتب حباجة إىل . الشهر
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ولعل مسكنا . وتقصت احملكمة إمكانية استئجار أماكن العمل يف احمليط الذي يقع فيه االحتاد األفريقي  -٤٠
 ٢ ٥٠٠والكلفة التقديرية ملرفق كهذا تتمثل يف . تشتمل على ثالثة مكاتب تكون هي احلل املثايل) فيال(صغريا 

  .ر يف الشهردوال

  نفقات التشغيل العامة  ‘٢’  

واألمر متوقف . سيواجه املكتب كذلك نفقات تشغيل عامة من قبيل التنظيف وتوفري اخلدمات األمنية  -٤١
لجأ إىل اخليار املتمثل يف استخدام أماكن عمل اللجنة االقتصادية ألفريقيا حيث ميكن هلذه اللجنة                  على ما إذا كان سي 

فإن مت اللجوء إىل اخليار املستقل فسيلزم التعاقد على هذه . ه اخلدمات على أساس استعادة كلفتها توفر مثل هذأن
  .وامليزانية املرفقة طيه تفصل هذه التكاليف. اخلدمات على أساس جتاري

  الشبكات واحللول التقنية  ‘٣’  

ة التقنية للمحكمة وفقا لقواعد سيحتاج مدير املكتب إىل استخدام الشبكات االلكترونية واملرافق األساسي-٤٢
  . من املوظفني يف الهايئهالسرية وقواعد الوصول اليت تطبق على نظرا

ر احلل املتمثل يف االستعانة خبدمات اللجنة االقتصادية ألفريقيا مبا يف ذلك اخلدمات  ي          فإذا ما خ   -٤٣
 يتيحها نظام األمم املتحدة على أساس التكنولوجية، سيتاح الوصول للمحكمة إىل الشبكة واحللول التقنية اليت

  .مثل هذه اخلدمات على أساس جتاريعلى فإن مت اللجوء إىل اخليار املستقل فسيتعني عندئذ التعاقد . استرداد الكلفة

  السفر  ‘٤’  

بالرغم من أن الشطر الكبري من العمل سيضطلع به يف أديس أبابا جتدر اإلشارة إىل أن البعض من   -٤٤
 املهمة املكرسة لوضع السياسات اليت تعقدها شىت هيئات االحتاد األفريقي تلتئم يف عواصم البلدان االجتماعات

وعليه يلزم توقع السفر يف أفريقيا حلضور مثل هذه االجتماعات، عند اللزوم وحضور األنشطة اليت تشترك . األفريقية
  .كتب برحلتني إىل الهاي كل سنة املمديرويتوخى كذلك أن يقوم . يف تنظيمها احملكمة يف أفريقيا

  خامتة  -خامسا

بالنظر يف استصواب وجدوى إنشاء متثيلية صغرية احلجم مشتركة والية املنوطة ا، قامت احملكمة، وفقا لل  -٤٥
بني كافة أجزاء احملكمة مبقر االحتاد األفريقي يف أديس أبابا معتمدة يف هذا الشأن على التجارب اليت اكتسبتها من 

  .ب االتصال يف نيويوركمكت

  . إنشاء مكتب يف أديس أبابا مستصوب ويفي بالغرض منهنوتبني احملكمة، كما هو مفصل أعاله، أ  -٤٦

  



 

  املرفق

  امليزانية التقديرية للمحكمة  -١اجلدول 

   ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 
  أفراد املالك

  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 
  :مالحظات  )بآالف اليورو(

  مكتب االتصال بأديس أبابا
املتصلة   األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
        اموع  باحلاالت

  ٪١٠ حمسوبة على أساس شغور قدره ٣- ف١ و ١- مد١  ٢٥٨,٩    ٢٥٨,٩  ٢    ٢  موظفو الفئة الفنية
  ٪١٠ره رأ حمسوبة على أساس معدل شغور قد-  خ ع١  ٦٠,٠    ٦٠,٠  ١    ١  موظفو اخلدمات العامة

    ٣١٨,٩    ٣١٨,٩  ٣    ٣  اموع الفرعي، املوظفون
  رأ مبعدالت املقر مبا يف ذلك سائق- أشهر مبعدل خ ع٣حساب   ١٦,٧    ١٦,٧        املساعدة املؤقتة العامة

                املساعدة املؤقتة لالجتماعات
                العمل اإلضايف

                اخلرباء االستشاريون
    ١٦,٧    ١٦,٧        ألخرىاموع الفرعي، الرتب ا

  امستردام- أديس٥-  وف١-رحلتان يف كل رحلة هناك مد: السفر املفترض  ١٥,٩    ١٥,٩        السفر
  نفس املبلغ الذي خصص ملكتب االتصال يف نيويورك  ١,٠    ١,٠        الضيافة

  خدمات تنظيف، األمن وما إىل ذلك،  ١٥,٦    ١٥,٦        اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
  يشمل اإلجيار واملنافع وغريها من اخلدمات وما إلىل ذلك،  ٤٩,٦    ٤٩,٦        ات التشغيل العامةنفق

  نيويورككتب االتصال يف املخصص ملبلغ نفس امل  ٥,٠    ٥,٠        اللوازم واملواد
  يشمل املعدات احلاسوبية، األجهزة والربامج واألثاث املكتيب  ٤٧,٧    ٤٧,٧        األثاث واملعدات

لفرعي، التكاليف غري املتصلة اموع ا
  باملوظفني

      ١٣٤,٨    ١٣٤,٨    

    ٤٧٠,٤    ٤٧٠,٤        اموع
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  يا التابعة لألمم املتحدة للجنة االقتصادية ألفريق–الدولية اجلنائية كتيب احملكمة امليزانية التقديرية مل  -٢اجلدول 

   ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 
  أفراد املالك

  ٢٠١٠امليزانية املقترحة لعام 
  :مالحظات  )بآالف اليورو(

  مكتب االتصال بأديس أبابا
املتصلة   األساسية

  املتصلة  األساسية  اموع  باحلاالت
        اموع  باحلاالت

  ٪١٠ حمسوبة على أساس شغور قدره ٣- ف١ و ١- مد١  ٢٥٨,٩    ٢٥٨,٩  ٢    ٢  موظفو الفئة الفنية
  ٪١٠رأ حمسوبة على أساس معدل شغور قدره -  خ ع١  ٦٠,٠    ٦٠,٠  ١    ١  موظفو اخلدمات العامة

    ٣١٨,٩    ٣١٨,٩  ٣    ٣  اموع الفرعي، املوظفون
   ذلك سائقرأ مبعدالت املقر مبا يف- أشهر مبعدل خ ع٣حساب   ١٦,٧    ١٦,٧        املساعدة املؤقتة العامة

                املساعدة املؤقتة لالجتماعات
                العمل اإلضايف

                اخلرباء االستشاريون
    ١٦,٧    ١٦,٧        اموع الفرعي، الرتب األخرى

  امستردام- أديس٥-  وف١-رحلتان يف كل رحلة هناك مد: السفر املفترض  ١٥,٩    ١٥,٩        السفر
   الذي خصص ملكتب االتصال يف نيويوركنفس املبلغ  ١,٠    ١,٠        الضيافة

   املكاتب فحسب-تنظيفالدمات تقديرات خل  ٣,٠    ٣,٠        اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
جار ستئواملعدات، تقدير إل) ٣(إجيار املكاتب : اللجنة االقتصادية ألفريقيا  ١٥,٠    ١٥,٠        نفقات التشغيل العامة

               حي ز لالجتماعات
  نيويورككتب االتصال يف املخصص ملبلغ نفس امل  ٥,٠    ٥,٠        واداللوازم وامل

   مكاتب باألثاث٣لكامل تكلفة جتهيز : تقدير  ٣٠,٠    ٣٠,٠        األثاث واملعدات
اموع الفرعي، التكاليف غري املتصلة 

  باملوظفني
      ٦٩,٩    ٦٩,٩    

    ٤٠٥,٥    ٤٠٥,٥        اموع

  .د شبكية مشتركةموار: يشمل استئجار املعدات: مالحظات

  .خدمات بريد إلكتروين، مشغل مشترك،: غري مدرج يف اإلجيار
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