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  تقارير جلنة امليزانية واملالية                          -باء

  ∗∗∗∗٢٠٠٨أبريل /، نيسانعاشرةتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا ال  -١

         احملتويات
       لصفحة              الفقرات      ا  

   ٣  ١٩   ٠ ١- ١  ......................................................................     مقدمة  -   ً أوالً
   ٣  ١٩   ٦- ١  ..............                 إقرار جدول األعمال               انتخاب املوظفني و   و ،             افتتاح الدورة  -   ألف
   ٤  ١٩   ٧  ..................................................              مشاركة املراقبني  -   باء
   ٤  ١٩   ٨  ..............................                   ممثل الدولة املضيفة             الذي أدىل به    بيان  ال  -   جيم
   ٤  ١٩    ١٠- ٩  ...................................                           صدور الوثائق يف الوقت املناسب  -   دال

  
   ٥  ١٩    ٨٤-  ١١  ...............     عاشرة                                                     النظر يف القضايا املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دورا ال  -     ً ثانياً

   ٥  ١٩    ١٤-  ١١  ............................................                      استعراض القضايا املالية  -   ألف
   ٥  ١٩    ١١  .....................................                    حالة تسديد االشتراكات  - ١
   ٥  ١٩   ٦ ١-  ١٢  ............................................                    املوجودات النقدية- ٢

   ٥  ١٩    ٢٢-  ١٥  .....................................                      تتعلق مبراجعة احلسابات     مسائل  -   باء
   ٧  ١٩    ٤٠-  ٢٣  .....................................................    انية          مسائل امليز  -   جيم

   ٧  ١٩    ٢٨-  ٢٣  ............................. ٧   ٢٠٠                          األداء الربناجمي مليزانية عام   - ١
   ٨  ١٩    ٣٢-  ٢٩  ................ )                   الربع األول من السنة   ( ٨   ٢٠٠                 أداء ميزانية عام   - ٢
     ١٩٩    ٤٠-  ٣٣  .................... ٩   ٢٠٠                              كل الربناجمي وعرض امليزانية لعام    اهلي  - ٣

     ١٩٩    ٣٨-  ٣٣  .............    ٢٠٠٩                                مصطلحات امليزانية والتوقعات لعام    ) أ (
   ٠  ٢٠    ٣٩  ......................................              توزيع التكاليف   ) ب (
   ١  ٢٠    ٤٠  ......................................             تكاليف الترمجة   ) ج (

   ١  ٢٠    ٥٧-  ٤١      ....................................................               املوارد البشرية  -   دال
   ٤  ٢٠    ٥٨  .....................................          احملقق املايل   :                  املساعدة القانونية  -   هاء
   ٤  ٢٠    ٨٣-  ٥٩  ....................................................   ة         مباين احملكم  -   واو

   ٤  ٢٠    ٨٣-  ٥٩  ................................................             املباين الدائمة  - ١
                     أو خيـارات متويـل      /                                   القرض املقدم من الدولة املضيفة و        ) أ (

   ٤  ٢٠    ٦٥-  ٦٢  ....................................................      أخرى
   ٥  ٢٠    ٧٥-  ٦٦  ........................................          سداد القرض   ) ب (
   ٧  ٢٠    ٨٢-  ٧٦  .............................                    متأخرات الدول األطراف   ) ج (
   ٨  ٢٠    ٨٣  ............................                           النظام املايل والقواعد املالية   ) د (
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الصفحةالفقرات         
   ٨  ٢٠    ٨٤  ....................................................            مسائل أخرى  -   زاي

   ٨  ٢٠    ٨٤  ............................          حلادية عشرة                      مواعيد انعقاد الدورة ا  - ١
  

   ............................................................................................     رفقات  امل

    ٠٩ ٢  ............................. ٨   ٢٠٠      أبريل  /       نيسان  ٢٤                        حالة تسديد االشتراكات حىت   -    األول
   ١  ٢١  .....................................................                          جداول خاصة باملوارد البشرية  -     الثاين

   ١  ٢١  ...............................        باحملكمة                             التمثيل اجلغرايف للموظفني الفنيني  :  ١      اجلدول 
   ٣  ٢١  .................                             فني الفنيني حبسب الوظيفة واملنطقة                    التمثيل اجلغرايف للموظ  :  ٢      اجلدول 
                               التمثيل اجلغرايف للموظفني الفنيني  :  ٣      اجلدول 

                                                                         التوزيع الترجيحي املرغوب فيه للموظفني يف الوظائف اخلاضـعة للتوزيـع           
   ٣  ٢٢  ...............................................................      اجلغرايف

   ٧  ٢٢  ..............            رتبة يف اجلهاز                                      التوازن بني اجلنسني للموظفني الفنيني حبسب ال  :  ٤      اجلدول 
   ٠  ٢٣            ..................................................         ظفني، فعلي         تعداد املو  :  ٥      اجلدول 
   ١  ٢٣  .................    ٢٠٠٨                                                تعداد املوظفني، باالستناد إىل امليزانية املعتمدة لعام   :  ٦      اجلدول 
   ٢  ٢٣  ....................................                 املوظفون الفنيون-               الوظائف الشاغرة  :  ٧      اجلدول 

   ٥  ٢٣  .....................................................................             قائمة الوثائق  -      الثالث
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       مقدمة  -   ً أوالً

                                                  افتتاح الدورة، وانتخاب املوظفني وإقرار جدول األعمال  -   ألف

الذي اختذته ) "اجلمعية"(    ً                        وفقا  ملقرر مجعية الدول األطراف ) "اللجنة"( للجنة امليزانية واملالية عاشرةرة الانعقدت الدو  -١
، عاشرةوعقدت اللجنة دورا ال. ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املعقودة يف سادسةيف اجللسة العامة السابعة من دورا ال

وقد ألقى رئيس احملكمة، . ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٥ إىل ٢١هاي يف الفترة من  جلسات، يف مقر احملكمة بالمثايناليت تتضمن 
  .السيد فيليب كريش، كلمات ترحيبية لدى افتتاح الدورة

 سانتياغو ويرت السيد رئيسا للدورة العاشرة و)أستراليا( السيد دافيد داتون انتخبت اللجنة بتوافق اآلراءو  -٢
  . ه لانائب) أوروغواي(

                                                             توفري اخلدمات املوضوعية للجنة واضطلع مديرها، الـسيد رينـان        )  "      األمانة " (                          انة مجعية الدول األطراف              وتولت أم   - ٣
   .                       فيالسيس، بدور أمني اللجنة

   :(ICC-ASP/7/CBF.1/L.1)                                               وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل   - ٤

               افتتاح الدورة  - ١
               انتخاب املوظفني  - ٢
                   إقرار جدول األعمال  - ٣
                مشاركة املراقبني  - ٤
             تنظيم العمل  - ٥
   ٧   ٢٠٠                          األداء الربناجمي مليزانية عام   - ٦
   )                   الربع األول من السنة (  :  ٨   ٢٠٠           يزانية عام  مل           الربناجمي   داء  األ  - ٧
                            مسائل تتعلق مبراجعة احلسابات  - ٨
                                            توزيع التكاليف يف امليزانية الربناجمية املقترحة  - ٩

                املوارد البشرية  -  ١٠
               تكاليف الترمجة  -  ١١
           احملقق املايل  :                  املساعدة القانونية  -  ١٢
            مباين احملكمة  -  ١٣
               صندوق الطوارئ  -  ١٤
            مسائل أخرى  -  ١٥

   :                             للجنة األعضاء التالية أمساؤهم     عاشرة              وحضر الدورة ال  - ٥

   )       بوروندي (               دافيد بانيانكا   - ١
   )   بنن (               ملربت داه كيندجي   - ٢
   )        أستراليا (            دافيد داتون   - ٣
   )      املكسيك (  و                              كارولينا ماريا فرنانديز أوباز  - ٤
   )     فرنسا (               جييل فينكلسالين   - ٥
   )     األردن (       غرايبة   .       فوزي أ  - ٦
   )            مجهورية كوريا (               ميونغ ياجي هان   - ٧
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   )      أملانيا (        غريد سويب   - ٨
   )       إيطاليا (          أوغو سيسي   - ٩

   )        سلوفاكيا (               إيلينا سوبكوفا   -  ١٠
   )        أوروغواي (             سانتياغو ويرت   -  ١١

  
هيئة الرئاسة، مكتب املدعي العام : سات اللجنة لعرض تقاريرها                                         ود عيت أجهزة احملكمة التالية إىل املشاركة يف جل  -٦

  .وقلم احملكمة

  مشاركة املراقبني  -باء

دعت اللجنة االئتالف من مث .  أمامهاإلدالء ببيانا من أجل احملكمة اجلنائية الدولية االئتالفقبلت اللجنة طلب   -٧
وفضال عن ذلك، قررت اللجنة تعيني السيد غريد . تها املقبلةأجل احملكمة اجلنائية الدولية لتقدمي عرض مماثل خالل جلس

  .منسقا بينها وبني املنظمات غري احلكومية) أملانيا(سوب 

  ممثل الدولة املضيفة الذي أدىل به البيان  -جيم

 ٢٣دة يف قو املعسادسة الة اجللساملمثل الدائم هلولندا لدى احملكمة اجلنائية الدولية، خالل، بول ويلكألقى السفري   -٨
  .باين الدائمةتطرق فيه إىل موضوع امل باسم الدولة املضيفة يانا ب٢٠٠٨أبريل /نيسان

  صدور الوثائق يف الوقت املناسب  -دال

 والثامنة ا السادسة والسابعةاأعربت اللجنة عن قلقها ألن توصياا إىل احملكمة الواردة يف التقارير املتعلقة بأعمال دور  -٩
 عن األمهية اليت توليها حلسن توقيت ددا للمحكمة جم       أن تعب روهي ترغب يف . ظلت إىل حد كبري حربا على ورق  )١(والتاسعة

 وذلك لضمان توزيعها على اللجنة يف وقت يسبق دورا بثالثة ،وتنظيم تقدمي تقارير احملكمة وغريها من الوثائق إىل أمانة اجلمعية
  ّ                                                                            ميك ن أعضاء اللجنة من فحص الوثائق بشكل دقيق ومفصل قبيل وصوهلم إىل الدورة ومن أداء وهذا من شأنه أن . أسابيع على األقل

  .قدر من الفعاليةمهامهم يف توفري املشورة للجمعية بأقصى 

توصي اللجنة بأن تلتزم احملكمة باملبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف دليل اإلجراءات الذي اعتمده مكتب مجعية الدول   -١٠
  .)٢(٤ الفقرة ص بالذكر منه وخت٢٠٠٦أغطس / آب٣١اف يف األطر
  

                                                           
 ٢٣اف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطر    )١(

 الفقرة ،)أ(٦-دال- اجلزء الثاين،)ICC-ASP/5/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١ -نوفمرب /تشرين الثاين
  .١٣٣، الفقرة )ب(٦-دال- واجلزء الثاين٧٢
يل اإلجراءات احلايل املبادئ املقررة لتيسري إعداد الوثائق الرمسية اليت تقدمها األجهزة املختلفة باحملكمة إىل يتضمن دل"    )٢(

وفيما يلي املبادئ . األمانة، وتبسيط مجيع اإلجراءات املتعلقة خبدمات املؤمترات اليت تقدمها األمانة إىل اجلمعية وهيئاا الفرعية
  : الوثائقالتوجيهية الرئيسية لتقدمي

                                        ً                    ً                           ً                     تقدم احملكمة الوثائق إىل أمانة اجلمعية تباعا  وبطريقة منتظمة وفقا  جلدول زمين تعده األمانة سنويا  من أجل تقدمي الوثائق  )أ(
  .  للجمعية وهيئاا الفرعية يف موعد ال يتجاوز ثالثة أسابيع سابقة النعقاد دوراا

  . األمانة، تبني أسباب التأخري يف حاشية هلذه الوثيقةعند التأخري يف تقدمي إحدى الوثائق إىل  )ب(
  :تتضمن الوثيقة املقدمة من املكتب املختص إىل األمانة، عند االقتضاء، العناصر التالية  )ج(

  ملخص التقرير، مع حتديد اآلثار املالية املترتبة على امليزانية الربناجمية؛   ‘١’
  راءات األخرى املقترحة؛االستنتاجات املوحدة والتوصيات واإلج  ‘٢’
  .املعلومات األساسية ذات الصلة  ‘٣’

يف مجيع الوثائق اليت تعرض على اهليئات التشريعية للنظر واختاذ اإلجراءات الالزمة بشأا، ينبغي أن ترد االستنتاجات   )د(
   ".والتوصيات حبروف بارزة
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  العاشرةالنظر يف القضايا املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دورا   -     ًثانيا 

  استعراض القضايا املالية  -ألف

  حالة تسديد االشتراكات  -١

والحظت أن ما ).  األولاملرفق (٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤استعرضت اللجنة حالة تسديد االشتراكات حىت تاريخ   -١١
 معدل السداد                                 ورحبت اللجنة بالتحسن الذي سج له . املالية السابقةات                   ً          يورو ما زال مستحقا  عن الفتر مليون٢,٥٦جمموعه 

 يف املائة بالنسبة ٦٢ مبعدل، مقارنة ٢٠٠٨ يف املائة من اشتراكات عام ٧٠مت حىت اآلن تسديد فقد . مقارنة بالسنوات السابقة
 دولة فقط سددت بالكامل مجيع اشتراكاا، األمر الذي جعل ما ٤٣ وأعربت اللجنة عن قلقها اجلدي من أن .٢٠٠٧لعام 
  . املالية            ً                 يورو مستحقا  عن كافة الفترات  مليون٢٩,٥٩عه جممو
  
  املوجودات النقدية  -٢
  

 مليون ٩٤,٩ ما يناهز ٢٠٠٨مارس / آذار٣١ ُ                                                       أ بلغت اللجنة بأن املوجودات النقدية للمحكمة بلغت حىت تاريخ   -١٢
 ٩,٢(، ولصندوق الطوارئ ) مليون يورو٧,٤(ويشمل هذا املبلغ، املبالغ النقدية املخصصة لصندوق رأس املال العامل . يورو

، والفائض املؤقت لعام ) مليون يورو٢٢,٨ (٢٠٠٦، وفائض عام ) مليون يورو٩,٧(، والستحقاقات القضاة )مليون يورو
  .٢٠٠٨واشتراكات السنة املالية ) ورو مليون ي٧,٣ (٢٠٠٧

  
                                 متاح لي عاد إىل الدول عمال بالبند ٢٠٠٦وأشارت اللجنة إىل أن الدول مل ختطر إال مؤخرا بأن الفائض النقدي لعام   -١٣
رف  يقضي بأن يعاد أي فائض نقدي يف امليزانية لكل دولة ط٧-٤والحظت أن البند .  من النظام املايل والقواعد املالية٧-٤

وأكدت على أنه لو أعادت . يناير من السنة التالية للسنة اليت اكتملت فيها مراجعة حسابات الفترة املالية/ كانون الثاين١يوم 
 لكانت الدول قادرة على حتويل نصيبها من فائض عام ٧-٤يناير عمال بالبند / كانون الثاين١احملكمة للدول الفائض يوم 

وحثت اللجنة احملكمة على أن تعمل، يف إطار سياسة عامة، على ضمان إتاحة الفائض . ٢٠٠٨ إىل مسامهاا لعام ٢٠٠٦
 ٢٠٠٧، حىت يتاح فائض عام ٧-٤يناير من كل عام، عمال البند /النقدي إىل الدول يف الوقت املناسب يف شهر كانون الثاين

  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١للدول يوم 
  
.  يف املائة٤,٥ و٤,٤احملكمة النقدية حمفوظة يف ثالثة بنوك مبعدالت فائدة تتراوح بني   ُ                      وأ بلغت اللجنة بأن أموال   -١٤

  .واتفقت اللجنة على أن تطلب خالل دورا املقبلة شرحا أدق ملهام خزانة احملكمة وسياستها
  
  تتعلق مبراجعة احلساباتمسائل   -باء
  
وأحاطت احملكمة اللجنة علما بأنه رغم إدراكها . بات اإلدارية على اللجنة تقريرا مؤقتا عن الترتي)٣(عرضت احملكمة  -١٥

وقد تشاورت احملكمة مع . أمهية إقامة نظام مراجعة حسابات وإدارة فعال فإا ال تزال يف طور وضع اهليكل اإلداري العام
وعليه، . فريدة من نوعهامستشارين خارجيني بشأن تفصيل منوذج خاص باحملكمة، مع األخذ بعني االعتبار مهام احملكمة ال

  .يتعني أن يكون هذا النموذج حمددا ومفصال يراعي استقاللية اهليئة القضائية ومكتب املدعي العام
  

                                                           
  .(ICC-ASP/CBF.1/3) تقرير املؤقت بشأن الترتيبات اإلدارية  )٣(
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  إدارة املخاطر

وسيعرض . ، استشاريني خارجيني٢٠٠٦عينت احملكمة لتأدية مهمة حتديث تقييم املخاطر الذي أجري يف عام   -١٦
  .وتترقب احملكمة نتائج املشروع قبل انعقاد الدورة السابعة جلمعية الدول األطراف. باتاملشروع على جلنة مراجعة احلسا

  
  املراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية للحسابات

  
أبلغت احملكمة اللجنة بأن العالقة اليت تربط مراجع احلسابات اخلارجي مبكتب املراجعة الداخلية للحسابات زادت   -١٧

  ُ                                  وأ بلغت اللجنة عالوة على ذلك بأن مكتب . راض خارجي نقل أا تعمل وفقا ألفضل املمارسات الدوليةحلمة وأن فريق استع
وقد كانت الوظيفة شاغرة منذ شهر .                                                                    املراجع الداخلي للحسابات سيكتمل قوامه قريبا وسي عني رئيس جديد له سريعا

 للحسابات واطلعت على برنامج عمله لعام واعترفت اللجنة بأمهية عمل مكتب املراجع الداخلي. ٢٠٠٧أغسطس /آب
  . وحثت احملكمة على تعجيل بدء عمله٢٠٠٨

  
طلبت اللجنة إىل احملكمة أن تسعى إىل جتهيز البيانات املالية السنوية مع بداية العام، قبل انعقاد الدورة السنوية األوىل   -١٨

  .للجنة إن أمكن
  

  جلنة مراجعة احلسابات
  

ه مل يتم بعد تعيني أعضاء جلنة مراجعة احلسابات اخلارجيني وذلك ألن اختصاصات اللجنة مل  ُ               أ بلغت اللجنة بأن  -١٩
كما أن عدم ختصيص أي مكافأة مالية لألعضاء اخلارجيني .                                                     ت عر ف بعد، األمر الذي منع احملكمة من حتديد املرشحني املناسبني

                                           بة، أجريت مشاورات مع استشاريني خارجيني ود رست ولتجاوز هذه العق. جعل من اجتذاب مرشحني مناسبني أمرا عسريا
وتنص مسودة . وعلى أثر ذلك صيغت مسودة منقحة حتدد اختصاصات جلنة مراجعة احلسابات. منظمات أخرىهياكل 

. االختصاصات املنقحة على أن جلنة مراجعة احلسابات تتألف من رؤساء احملكمة الثالثة وعضوين خارجيني يعينهما الرؤساء
ويف هذا الصدد، . لقى األعضاء اخلارجيون مكافأة مالية حىت تضمن احملكمة استقطاب املرشحني من ذوي اخلربة العاليةوسيت

  ّ                                                                                                   ذك رت اللجنة بتوصية مراجع احلسابات اخلارجي واللجنة اليت تنص على أن تتألف جلنة مراجعة احلسابات من أغلبية من 
ودعت اللجنة احملكمة جمددا إىل السعي إىل حتقيق هذا . )٤(اء اخلارجينياألعضاء اخلارجيني وأن يترأسها عضو من األعض

  .اهلدف وحثتها على تعيني أعضاء خارجيني للجنة مراجعة احلسابات يف أقرب اآلجال
  

، وقررت عقد اجتماع آخر خالل ٢٠٠٨يناير /التقت جلنة مراجعة احلسابات مرة واحدة يف شهر كانون الثاين  -٢٠
  . ٢٠٠٨مايو /شهر أيار

  
  بيان املراقبة الداخلية

  
 ُ                                                                                                 أ بلغت اللجنة بأن مراجع احلسابات اخلارجي أوصى بأن يقدم املسجل، مبقتضى النظام املايل والقواعد املالية وعمال   -٢١

سابات وقد أحيلت الصيغة املقترحة للبيان إىل جلنة مراقبة احل. بأفضل ممارسات احلكم الرشيد، بيانا سنويا عن املراقبة الداخلية
  .وإىل قسم املشورة القانونية التابع لقلم احملكمة للنظر فيها

                                                           
   يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة، الهاي،األطرافالوثائق الرمسية جلمعية الدول   )٤(

، )ب(٦-دال-، اجلزء الثاين)ICC-ASP/5/32منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٣
  .٢٢الفقرة 
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وأشارت اللجنة إىل أا كانت تأمل يف أن تكون كل مسألة من املسائل اليت حددا خالل دوراا السابقة يف   -٢٢
ة يف دورا احلادية عشرة وطلبت وعليه، فإا قررت أن تتناول من جديد مسألة الترتيبات اإلداري. التقرير املؤقت أدق تفصيال

إىل احملكمة أن تزودها مسبقا بوثيقة االختصاصات املعتمدة للجنة مراجعة احلسابات ومبيثاق الرقابة الداخلية وبأي وثائق ذات 
  .صلة أخرى

  
  مسائل امليزانية  -جيم
  
  ٢٠٠٧األداء الربناجمي مليزانية عام   -١
  
أن معدل التنفيذ  والحظت. )٥(٢٠٠٧ األداء الربناجمي للمحكمة اجلنائية الدولية لعامنظرت اللجنة يف التقرير املتعلق ب  -٢٣

 يف املائة يف ٨١,٤ و٢٠٠٥يف عام   يف املائة ٨٣,٤  و٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٧٩,٧ يف حني بلغ  يف املائة٩٠,٥ بلغالشامل 
 املائة يف حني بلغ معدل تنفيذ امليزانية ذات الصلة  يف٩٧,٧وفضال عن ذلك، بلغ معدل تنفيذ امليزانية األساسية . ٢٠٠٤عام 

  بنود أثرت يف قدرة احملكمة على تنفيذرئيسية أخرى كانت قدعوامل وأشارت اللجنة كذلك إىل .  يف املائة٨٢باحلاالت 
روضة على السفر ألسباب ، مبا يف ذلك تأخري بداية احملاكمات، والقيود املف٢٠٠٧ لعام  الربناجمية ذات الصلة باحلاالتامليزانية

  . تنفيذا كامال٢٠٠٦وقد سبق وأن أثرت عوامل شبيهة ذه يف تنفيذ امليزانية الربناجمية لعام . أمنية، ومصاعب التوظيف
  

 يورو، مبا يف ذلك تكاليف ٣ ٤٩١ ٠٠٠وأخربت احملكمة اللجنة بأا تكبدت مصاريف مل تكن مرتقبة بلغ قدرها   -٢٤
وتكاليف عملية ) يورو١ ٠٨٧ ٠٠٠(وتكاليف العمليات امليدانية )  يورو١٤٧ ٠٠٠(واملوظفني ) و يور٧٢٠ ٠٠٠(القضاة 

وطلبت اللجنة توفري . اقتضى ضيق املكان يف املباين املؤقتة للمحكمة القيام ا)  يورو٩٥٠ ٠٠٠(توسيع قاعة احلواسيب 
  .  احلادية عشرةمعلومات مفصلة عن التكاليف غري املترقبة قبل موعد انعقاد دورا

  
، بيد أا أشارت إىل أن معدل التنفيذ ٢٠٠٧ورحبت اللجنة بالتحسن الذي شهده تنفيذ امليزانية الربناجمية لعام   -٢٥

                                                                                                          العايل املسجل يف بعض أقسام احملكمة مل يكن نتيجة التنفيذ الكامل الفتراضات امليزانية، وأنه س جل إنفاق زائد على مستوى 
 ال ٢٠٠٧والحظت اللجنة أن جتربة عام .  العامة، واخلرباء االستشاريني واخلدمات التعاقدية واألثاث واملعداتاملساعدة املؤقتة

ومبا أن احملكمة ما زالت يف طور . تزال تبني وجود فجوة عميقة بني امليزانية املربجمة وما تقوم به احملكمة فعال من أنشطة
                                                                     مل خارجية فهذا أمر ميكن تفه مه، بيد أن اللجنة أكدت على وجوب توخي احملكمة                                     التكوين وأا م جربة على التأقلم مع عوا

وأقرت اللجنة بأن طبيعة العمليات اليت تنفذها احملكمة رمبا لن تسمح هلا أبدا . أكثرا قدرا من الدقة لدى برجمتها ميزانيتها
ومع ذلك، فإنه من األمهية . نسبة لغريها من املنظمات الدوليةبربجمة ميزانيتها برجمة دقيقة دقة متناهية وفعالة مثلما هو الشأن بال

مبكان، إلدارة احملكمة وللتحليل النوعي لألداء، البحث كل عام يف األسباب اليت أدت إىل اختالف التقديرات عن تقديرات 
كفي لتقييم مىت تنجم التغريات عن                                                        وعربت اللجنة عن قلقها إزاء املعلومات املقدمة وقد رت أا ال ت. امليزانية والتمييز بينها

  .عوامل خارجية ومىت تنجم املشاكل عن عملية امليزنة أو عن عملية التنفيذ
  

 يف املائة من ميزانيته، وهذا رغم عدم حدوث أي ٩٧,٦٩وأشارت اللجنة إىل أن الربنامج الرئيسي األول أنفق   -٢٦
يذ العايل كان مرده احلاجة إىل تغطية تكاليف مل تكن منتظرة وهي   ُ                  وأ خربت بأن معدل التنف. تغريات ملحوظة يف االفتراضات

                    ومبا أنه مل ي حسب حساب .                                      يورو واليت ص رفت إىل قاض من قضاة احملكمة١ ٤٠٧ ١٧٠تكاليف معاش اإلعاقة اليت بلغت 
الربنامج الرئيسي  يورو من نقص اإلنفاق الذي سجله ١ ١٧٠ ٤٤٨                   ، فقد ص رف ما جمموعه ٢٠٠٧حلالة مثل هذه يف ميزانية 

.  يورو٢٣٦ ٧٢٢وقد نظرت احملكمة يف وسائل لتغطية الفارق املقدر بـ . األول لتغطية استحقاقات معاش اإلعاقة
                                                           

  .)ICC-ASP/7/8( ٢٠٠٧ باألداء الربناجمي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام ير املتعلقالتقر  )٥(



ICC-ASP/7/20 
 

 198 

والحظت اللجنة أنه يتعني على اجلمعية أن متنح احملكمة سلطة ختوهلا زيادة اإلنفاق يف الربنامج الرئيسي األول، أوحتويل أموال 
ويف هذا الصدد، اقترحت اللجنة أنه جيوز للمحكمة إن .  يف امليزانية أو أي أموال حمددة مالئمة أخرىمن برنامج رئيسي آخر

رغبت أن تقدم طلبا خالل الدورة السادسة املستأنفة إىل اجلمعية حىت تأذن هلا بزيادة اإلنفاق يف الربنامج الرئيسي األول أو 
  .إىل الربنامج الرئيسي األول يورو من برنامج رئيسي آخر ٢٣٦ ٧٢٢بتحويل مبلغ 

  
 يف املائة من ميزانيته، وهذا رغم أن كل االفتراضات ٧٩,٢٧وأشارت اللجنة إىل أن مكتب املدعي العام أنفق   -٢٧

وأخربت احملكمة بأن نقص اإلنفاق يعزى إىل اخنفاض يف تكاليف املوظفني وإىل التأخري يف . املنطبقة عليه قد حتققت تقريبا
وخالل . أن موظفي احملكمة اضطروا إىل العمل ساعات إضافية لفترات طويلة من الزمن لتغطية نقص املوظفنيالتوظيف، وب

املناقشات اليت دارت مع احملكمة بشأن نفقات املكتب، أشارت اللجنة إىل أنه بالرغم من أا تتفهم وجوب تطبيق حد معقول 
اسة أو سرية، فإنه من املهم كذلك أن تقدم احملكمة إىل اللجنة من السرية على أنشطة املكتب لتجنب تسرب معلومات حس

  .معلومات دقيقة قدر اإلمكان عن النفقات وذلك لضمان الرقابة املالئمة ولكي يتسىن للجنة تأدية دورها بفعالية
  

تغريات يف  من ميزانيتها، ويعزى ذلك إىل ال٦٧,٠٤وأشارت اللجنة إىل أن أمانة مجعية الدول األطراف أنفقت   -٢٨
تكاليف خدمات املؤمترات الناجتة عن عقد اجلمعية دوراا يف أماكن خمتلفة وعن تباين مدد الدورات، وعن استخدام الوثائق 

وأوصت اللجنة األمانة بأن تعيد النظر بإمعان يف احتياجات . استخداما فعاال للغاية وعن استخدام خدمات الترمجة الشفوية
  .٢٠٠٩لنقص يف اإلنفاق مستمر، وأشارت إىل أا تعتزم التخفيض يف امليزانية يف عام امليزانية وال سيما وا

  
  )الربع األول من السنة (٢٠٠٨أداء ميزانية عام   -٢
  

وقدمت احملكمة . )٦(٢٠٠٨مارس / آذار٣١نظرت اللجنة يف التقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية لغاية   -٢٩
وأشارت اللجنة .  يف املائة٢٣,٧وقد بلغ إمجايل مستوى األداء . ٢٠٠٨اجمي بالنسبة للربع األول من عام عرضا لألداء الربن

 يف املائة من امليزانية األساسية اخلاصة ٤٥,٩ يف املائة من امليزانية األساسية اخلاصة باملساعدة املؤقتة العامة و٤٠,٨إىل أن 
                                                                  فيما يتعلق بنفقات التشغيل العام فقد عربت اللجنة عن أملها يف أن ت ثبت و.                                    بنفقات التشغيل العام قد خ صصت بالفعل

البيانات اليت ستقدم هلا خالل دورا احلادية عشرة ما أكدته احملكمة بأن ارتفاع مستوى اإلنفاق على التشغيل العام يعزى إىل 
ق والصيانة، وأنه بناء على ذلك، لن تكون هناك أية                                                        ْ      العقود السنوية اليت اضطرت إىل توقيعها يف بداية السنة يف جمايل  املراف

  .٢٠٠٨زيادة يف اإلنفاق خالل عام 
  

 اللجنة بأنه فيما يتعلق  مكتب املدعي العام  ّ بل غوفيما خيص الوضع الراهن للحاالت اليت تقوم احملكمة بالنظر فيها،   -٣٠
أما عن . ية، بغض النظر عما ستتمخض عنه حمادثات السالمحبالة أوغندا، ال يزال إلقاء القبض على املشتبه م وتسليمهم أولو

احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، فقد أشارت احملكمة إىل أن احملاكمة يف القضية املرفوعة ضد توماس لوبانغا قد تقرر 
مان كاتانغا وماتيو كما تقرر عقد جلسة اعتماد التهم يف القضية املرفوعة ضد جري. ٢٠٠٨يونيو / حزيران٢٣بدؤها يوم 

وعمال باالستراتيجية اليت وضعها مكتب املدعي العام ومبا صرح به خالل . ٢٠٠٨مايو /نغوديولوشوي خالل شهر أيار
وال تزال أوامر القبض اليت صدرت . ٢٠٠٨                                                                  السنوات املاضية، فإنه بصدد التحضري لفتح حتقيق ثالث سي شرع فيه خالل عام 

ومع ذلك، فتح مكتب املدعي العام حتقيقني آخرين . قة وكذلك التعاون مع سلطات السودانبشأن احلالة يف دارفور معل
                                                 ُ    وفيما يتعلق باحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، فقد أ حرز . ٢٠٠٨ستصدر فيهما أوامر قبض أو أوامر باحلضور خالل عام 

  .٢٠٠٨تقدم يف التحقيقات ومن احملتمل إصدار أوامر بالقبض خالل عام 
  

                                                           
  .)ICC-ASP/7/7( ٢٠٠٨مارس / آذار٣١بتاريخ  اجلنائية الدولية التقرير املتعلق باألداء الربناجمي للمحكمة  )٦(
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 املتعلقة باحملاكمة ٢٠٠٨وأشارت اللجنة إىل أن احملكمة تنظر يف اللجوء إىل صندوق الطوارئ لتغطية تكاليف عام   -٣١
وأشارت إىل أنه يتعني على املسجل أن يكتب إىل رئاسة اللجنة، وعلى اللجنة أن . الثانية وبأنشطة ما قبل احملاكمة كذلك
  .ام املايل والقواعد املاليةتبدي إىل احملكمة بتعليقاا طبقا للنظ

  
وقدمت احملكمة إىل اللجنة عرضا عن مسألة الزيارات اليت تؤديها أسر احملتجزين، وأخربا بأا  ما زالت متول   -٣٢

وأبلغت اللجنة بأن اآلثار اليت قد . زيارات األسر هذه من امليزانية بصفة مؤقتة إىل أن حتدد اجلمعية سياستها يف هذه املسألة
ترتب على قرار يتخذ بشأن سياسة يف املسألة قد يتجاوز نطاق اختصاصات احملكمة نفسها وأن فريقا من الفرقاء العاملني ت

وطلبت اللجنة إىل احملكمة أن حتدد اآلثار اليت قد تترتب يف امليزانية الربناجمية . التابعني ملكتب اجلمعية بصدد النظر يف املسألة
  . حتديدا٢٠٠٩                           ة الربناجمية اليت ست قترح لعام عن املسألة ويف امليزاني

  
  ٢٠٠٩اهليكل الربناجمي وعرض امليزانية لعام   -٣
  
  ٢٠٠٩مصطلحات امليزانية والتوقعات لعام ) أ(
  

ومن .  موارد إضافية كبرية٢٠٠٩أبلغت احملكمة اللجنة يف تقرير شفوي غري رمسي بأا ستقترح يف ميزانية عام   -٣٣
 يف املائة بعد ١٠ مليون يورو إلعادة معدل الشغور إىل مستواه العادي املقدر بـ ٤,٨ذه املوارد، قرابة احملتمل أن تشمل ه

، وقرابة مليون يورو لتغطية تكاليف الوظائف اجلديدة تغطية كاملة واليت قدرت تكاليفها إىل ٢٠٠٨التعديل الذي حصل عام 
 مليون يورو لتكاليف ٩,١تكاليف النظام املوحد، وما يقارب عن  مليون يورو ل١,٣، وما يقارب عن ٢٠٠٨النصف يف عام 

وأشارت اللجنة إىل . وأخربت احملكمة فضال عن ذلك أا قد حتتاج إىل موارد إضافية للمجين عليهم والشهود. حماكمة ثانية
  . أن متويلهأن مشروع املباين الدائمة قد حيتاج إىل متطلبات إضافية ويعود إىل اجلمعية اختاذ قرارات بش

  
   ّ                                                                                            وذك رت اللجنة بتعليقاا السابقة بشأن رغبتها يف قياس مستوى اإلنفاق عن طريق املقارنة بني املستوى املسجل   -٣٤

واعترفت اللجنة باستحالة القيام . ومستوى اإلنفاق املقترح خالل الفترة املالية اليت تليها) اخلط األساس(خالل فترة مالية ما 
                                                                                              هذا النحو فيما يتعلق بامليزانية الربناجمية املقترحة ألن هذه قد و ضعت وستأخذ شكلها النهائي قبل شهر مبقارنة مفيدة على

. )٧(          ّ                                                                               ومن مثة، ذك رت اللجنة يف التقرير عن أعمال دورا الثامنة باخلط األساس الذي اتفقت عليه هي واحملكمة. يوليو/متوز
                                                   وت لحق ا نتائج املقارنة اليت أجرا بني مستوى اإلنفاق ٢٠٠٩لربناجمية لعام وعليه، يتعني على احملكمة أن تعد امليزانية ا

وفضال عن ذلك، يتعني على احملكمة أن . ٢٠٠٩ وامليزانية املقترحة لعام ٢٠٠٨، وامليزانية املعتمدة لعام ٢٠٠٧الفعلي لعام 
، )٢٠٠٨( باألرقام الفعلية املرتآة بالنسبة للسنة احلالية ٢٠٠٩تقدم إضافة إىل امليزانية جتري فيها مقارنة للميزانية املقترحة لعام 

ويتعني أن يرتكز هذا على مستوى اإلنفاق خالل آخر فترة مناسبة قبل انعقاد الدورة . ٢٠٠٨وحتليال نوعيا ملتغريات عام 
النظر يف  بإعادة ٢٠٠٩ة لعام واتفقت اللجنة على أا ستشرع يف دراسة امليزانية الربناجمية املقترح. احلادية عشرة للجنة

، وطلبت إىل احملكمة أن تكون مستعدة لتوفري معلومات نوعية عن مستوى األداء ٢٠٠٨ و٢٠٠٧مستوى اإلنفاق لعامي 
  .األخري للميزانية

  
 املصطلحات اليت أوصت ا يف التقرير ٢٠٠٩وطلبت اللجنة إىل احملكمة أن تستخدم يف امليزانية املقترحة لعام   -٣٥
حقيقة أن " النمو الصفري من حيث القيم احلقيقية"وبناء عليه، ينبغي أن يعكس مصطلح . )٨(ملتعلق بأعمال دورا التاسعةا

                                                           
  ، نيويورك،لسادسةائية الدولية، الدورة ا يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلناألطراف الرمسية جلمعية الدول الوثائق  )٧(

اجلزء  الد الثاين، ،)ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ -نوفمرب / تشرين الثاين ٣٠
  ).١ (٢٦، الفقرة )ب(٣-باء-ثانيا-١-باء-الثاين

  .٣٩، الفقرة )ج(٢-جيم-، ثانيا٢-باء-، اجلزء الثايناملرجع نفسه  )٨(
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امليزانية مل تزدد إال بسبب التضخم أو غري ذلك من الزيادات السعرية علما بأن العوامل الكامنة وراء تلك الزيادات بقيت 
التزامات "                                                               ل اإلضايف الالزم إلعادة معدل الشغور إىل املستوى العادي، يتعني أن ي عترب واعترفت اللجنة بأن التموي. ثابتة
  ".سابقة

  
 ينبغي أن يكون واقعيا وقررت النظر بإمعان يف هذه ٢٠٠٩وأشارت اللجنة إىل أن مستوى معدل الشغور لعام   -٣٦

وأضافت بأن إعادة معدل الشغور إىل . ستوىاملسألة خالل دورا احلادية عشرة على ضوء معدل التوظيف حىت ذلك امل
وذا املعىن، تكون اللجنة قد اعترفت بأن . ، لن يزيد إىل احملكمة أي قدرة إضافية٢٠٠٨مستواه العادي، بناء على تعديل عام 

، ال "قيقيةالنمو الصفري من حيث القيم احل""إعادة معدل الشغور إىل مستواه العادي، رغم أا ال تقع حتديدا ضمن مفهوم 
  .تشكل أي منو يف موارد املوظفني

  
 أا ستقترح تعديالت يف األسعار فيما ٢٠٠٩وأشارت اللجنة إىل أن احملكمة حددت يف عرضها توقعات عام   -٣٧

 والحظت أن احملكمة مل تطبق أي تعديل سعري آيل. يتعلق ببعض املوارد من غري املوظفني، مبا يف ذلك العقود واملرافق والسفر
واتفقت اللجنة على أا ستنظر يف أي مقترحات . )٩(، عدا فيما يتعلق بالسفر٢٠٠٨على تكاليف غري املوظفني يف ميزانية 

بيد أا أكدت على أنه  يتعني على امليزانية املقترحة أن . بشأن بتعديل أسعار التكاليف اإلضافية لغري املوظفني حبسب كفاءام
                        وأكدت كذلك على أن ت واصل . ة اليت ستستخدم لتعديل األسعار وللموارد اإلضافية املتطلبةتوفر شرحا مستفيضا للمنهجي

. احملكمة بذل جهودها الستيعاب ارتفاع امليزانية الناتج عن التضخم عن طريق إجياد أوجه كفاءة وحتديد أولويات اإلنفاق
عاب أي تعديالت إضافية يف األسعار يف اعتمادات وطلبت إىل احملكمة كذلك أن تبني اجلهود اليت ستبذهلا من أجل استي

  .امليزانية احلالية
  

وتقتضي هذه احلالة من .  ستكون هناك متطلبات إضافية كبرية٢٠٠٩وأخريا، اعترفت اللجنة بأنه بالنسبة لعام   -٣٨
 اللجنة بصفة خاصة إىل وطلبت. احملكمة أن تبذل جهودا أكرب من أجل حتقيق وفورات وإجياد أوجه كفاءات يف برنامج عملها

احملكمة أن تدرس أي إمكانية للتقليل من الصرف على املساعدة العامة املؤقتة وذلك نظرا لزيادة مستوى الوظائف الثابتة، 
وتأمل اللجنة يف أن تزودها احملكمة مبعلومات . وعلى املعدات وذلك نظرا ألن معظم البىن التحتية للمحكمة قد وضعت

  .٢٠٠٩اليت تبذهلا من أجل حتقيق وفورات وإجياد أوجه كفاءة يف امليزانية املقترحة لعام مفصلة عن اجلهود 
  
  توزيع التكاليف) ب(
  

وقد . ٢٠٠٩ ُ                                                                                       أ خربت اللجنة بأن احملكمة تعتزم إدخال تعديالت على عرض توزيع التكاليف يف امليزانية املقترحة لعام   -٣٩
توزع من األقسام اإلدارية إىل األقسام املتلقية يف بند مستقل يف امليزانيات بينت العروض السابقة للميزانية أن التكاليف 

وقد بينت التجربة أن هذه املمارسة شكلت حتديات عملية وخطرا حمتمال للحاجة . املقترحة وكجزء من املخصصات املعتمدة
آلن العمل باملمارسة املتبعة والتمييز بني احملاسبة وأخربت احملكمة اللجنة بأا تعتزم ا. إىل إعادة التوزيع بني الربامج الرئيسية

واهلدف من هذا اإلجراء هو دعم تطور . اإلدارية واحملاسبة املالية عن طريق اقتطاع تكاليف التوزيع من خمصصات امليزانية
ن يكون له أي تأثري وأخربت احملكمة اللجنة كذلك بأن التغيري املقترح ل. نظام توزيع التكاليف عن طريق إضافة بنود جديدة

يف املعلومات املقدمة وذلك ألن املعلومات املتعلقة باحملاسبة اإلدارية وتلك املتعلقة باحملاسبة املالية ستعرض على كل حال يف 
  .اجلدول املوجز لكل برنامج وبرنامج رئيسي وبرنامج فرعي

  

                                                           
  .٤٥، الفقرة املرجع نفسه  )٩(
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ررت إعادة النظر يف املسألة خالل دورا وفحصت اللجنة هذه املعلومات، ودعمت املنهج الذي عرضته احملكمة وق  
  .٢٠٠٩احلادية عشرة لدى نظرها يف امليزانية املقترحة لعام 

  
  تكاليف الترمجة) ج(
  

. )١٠(عرضت احملكمة، بناء على الطلب الذي تقدمت به اللجنة خالل دورا األخرية، تقريرا عن تكاليف الترمجة  -٤٠
ض يف تفاصيل التقرير، وعليه فإا قررت إعادة النظر فيه لدى نظرها يف امليزانية ونظرا لضيق الوقت مل يتسىن للجنة اخلو

وطلبت إىل احملكمة أن توفر هلا معلومات إضافية يف ذلك الصدد وعن خيارات أخرى ملصادر . ٢٠٠٩الربناجمية املقترحة لعام 
ه املمارسة ولضرورة العثور على جهات حمتملة نظرا للوفورات اليت حققتها املنظمات األخرى ذ(خارجية للعمل الترمجي 

ومعلومات إضافية عن النظم اليت تتبعها للرقابة اإلدارية على تكاليف الترمجة يف كنف ) توفر خدمات ترمجة عالية اجلودة
  .احملكمة

  
  املوارد البشرية  -دال
  

 للموارد )١٢( وبشأن تطوير استراتيجية)١١(رحبت اللجنة بالتقرير املرحلي الذي أعدته احملكمة بشأن حالة التوظيف  -٤١
وأشارت . البشرية، ودعمت التركيز على األهداف احملددة للموارد البشرية اليت تعترب جزءا من خطة احملكمة االستراتيجية

ة اللجنة إىل أن احملكمة ستطبق البعض من التدابري وأن اقتراحات أخرى ستصاغ على أثر ذلك صياغة دقيقة مث تعرضها اللجن
ويف هذا الصدد، رغم أن اللجنة . على اجلمعية لتنظر فيها، مع حتديد واضح ألي آثار مترتبة على ذلك يف امليزانية الربناجمية

وعليه، دعمت . اعترفت بأن للمحكمة احتياجات حمددة فإا شددت على رغبتها ف أال تتجاوز األمور إطار النظام املوحد
وطلبت اللجنة تقدمي . ف، اليت يتعني أن تكون واقعية وتتماشى مع موارد احملكمة واحتياجاااللجنة التنفيذ التدرجيي لألهدا

           لكي ي نظر ٢٠٠٩تقرير أكثر مشولية خالل دورا الثانية عشرة وحتديد أي اقتراحات تكون هلا آثار يف امليزانية الربناجمية لعام 
      .فيها خالل دورا احلادية عشرة

  
  التوظيف

  
املتعلق باملوارد البشرية، رحبت اللجنة بالسياسة اليت اتبعتها احملكمة من ) التوظيف (١٤ما خيص اهلدف احملدد وفي  -٤٢

أجل تعيني موظفني تتوافر فيهم أعلى معايري الفعالية والكفاءة والرتاهة، وأخذها بعني االعتبار التمثيل اجلغرايف العادل، والتمثيل 
  . ء والرجال ومتثيلها أهم النظم القانونية يف العامل، طبقا ملا ورد يف نظام روما األساسيالعادل للموظفني من بني النسا

  
 شهدت حتسنا من حيث التمثيل اجلغرايف والتوازن بني )١٣(أن عملية تعيني موظفي احملكمةوأشارت اللجنة إىل   -٤٣

لجنة احملكمة إىل البحث عن طرائق لتحسني كما دعت ال. اجلنسني، وشجعت احملكمة على مواصلة السري على هذا املنوال
اجلغرايف، عن طريق تنظيم مسابقات على املستوى الوطين أو عن طريق اإلعالن عن الشواغر يف الصحف الوطنية  التمثيل

  .للبلدان الناقصة التمثيل أو غري املمثلة
  

                                                           
  ).ICC-ASP/7/5(التقرير بشأن خيارات مصادر خارجية للعمل الترمجي   )١٠(
  .)ICC-ASP-/7/CBF.1/2(تقرير احملكمة بشأن حالة التوظيف   )١١(
  ).ICC-ASP/7/6(ي التقرير املرحل:  تطوير استراتيجية للموارد البشرية-تقرير احملكمة بشأن املوارد البشرية  )١٢(
  .٤ و٢ و١املرفق الثاين، اجلداول   )١٣(
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إال . )١٤( ما أوصت به يف دورا التاسعةورحبت اللجنة بالتقدم الذي أحرزته احملكمة ملضاعفة معدل التوظيف فذاك  -٤٤
أا أكدت على احملكمة بأن تسعى إىل أال متأل الشواغر، خالل عملية التوظيف، بوظائف عساها تكون غري ضرورية وأال 

  .                                                                                       ً               تضحي مببادئها يف تعيني موظفني ذوي كفاءة وجودة عالية، حرصا منها على زيادة معدل التوظيف تلبية  لتوصيات اللجنة
  

 وظيفة ٨٨، قد يسهم يف ملء )١٥( موظفا شهريا١١وأشارت اللجنة إىل أن معدل التوظيف الصايف احلايل الذي بلغ   -٤٥
، مما يعين أن كل الوظائف، ما عدا فيما يتعلق ٢٠٠٨ وظيفة، مع اية عام ١٢٦من الوظائف الشاغرة اليت بلغ عددها 
وقررت اللجنة أن تنظر يف هذه املسألة خالل دورا احلادية .    ت مأل، سوف ٢٠٠٨بالوظائف اجلديدة املعتمدة يف ميزانية 

  .عشرة
  

  ُ                                                                                             وأ خربت اللجنة بأن احملكمة ستبعث قريبا نظام توظيف إلكتروين عن طريق تطبيق وحدة نظم وتطبيقات ومنتوجات   -٤٦
)SAP.(  
  

  خلق بيئة جيدة تشجع تنوع املوظفني: ١٦اهلدف االستراتيجي   
  

                                                                                  األهداف اليت ح ددت فيما يتعلق بظروف التوظيف ونظم التعويض، ورفاه املوظفني ونظام العدالة رحبت اللجنة ب  -٤٧
كما شددت على أمهية إشراك كل موظفي احملكمة يف تطوير أهداف احملكمة، وأشادت بالتركيز على التطوير . الداخلي
  .اسب وحتدد اآلثار املترتبة عنها يف امليزانية الربناجميةوطلبت اللجنة إىل احملكمة أن تعرض اقتراحاا يف الوقت املن. الوظيفي

  
وأخربت احملكمة اللجنة بأا . وشددت اللجنة على أمهية نظام األخالقيات داخل هيئة دولية ذات طبيعة قضائية  -٤٨

ل، ستتاح طورت مدونة قواعد السلوك املتعلقة باحملققني، وأا بصدد صياغة مسودة مدونة قواعد سلوك للمحكمة كك
وطلبت اللجنة إىل احملكمة بأن تعرض حتديثا ملسودة مدونة قواعد السلوك يف تقريرها بشأن املوارد البشرية . للموظفني قريبا

وتساءلت احملكمة عن . خالل دورا الثانية عشرة، لتؤخذ بعني االعتبار يف سياق استعراض نظام العدالة الداخلي للمحكمة
أمني املظامل املقترحة، وقد حددت احملكمة من قبل إجراءات استئناف ملعاجلة املسائل املتعلقة مدى احلاجة إىل وظيفة 

  .باملوظفني
  

وأخربت احملكمة اللجنة بأن معايريها األمنية . وشددت اللجنة على أمهية أمن املوظفني، وال سيما املوظفني امليدانيني  -٤٩
 وأن ظروف ومستويات األمن اليت وضعتها األمم املتحدة مطبقة على موظفيها ،نظام األمم املتحدة إلدارة األمنتتطابق مع 

  .امليدانيني كافة
  

                                                                                  ُ           أما فيما يتعلق بضمان ظروف خدمة ونظم تعويض جذابة لكل املوظفني يف املقر ويف امليدان، فقد أ خربت اللجنة   -٥٠
عليهم، مبا يف ذلك اقتراح إحداث فئة اخلدمة امليدانية باجلهود اليت تبذهلا احملكمة الجتذاب املوظفني املؤهلني واحملافظة 

ة الذي تعتمده إدارة عمليات حفظ بدل اإلقامة املقرر للبعثوأشارت اللجنة إىل أن احملكمة تنظر يف نظام . للموظفني امليدانيني
ديق والربامج التابعة ملنظومة األمم ة الذي تعتمده بعض الصنابدل املعيشة للعمليات اخلاصالسالم التابع لألمم املتحدة ويف نظام 

، باعتبارها من الوسائل احملتملة الجتذاب  باصطحاب األسرةاكز عمل غري مسموح فيهاملتحدة ملوظفيها العاملني يف مرا
  .املوظفني واحملافظة عليهم يف مراكز العمل هذه

                                                           
  ، نيويورك،لسادسة يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ااألطراف الرمسية جلمعية الدول الوثائق  )١٤(

-باءاجلزء  الد الثاين، ،)ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ -نوفمرب / تشرين الثاين ٣٠
  .٥١، الفقرة )ه(٢٣جيم-ثانيا-٢
)١٥(  ICC-ASP/7/CBF.1/2,para.25. 
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ويف هذا . ة آثار يف امليزانية الربناجميةاصبدل املعيشة للعمليات اخلوأشارت اللجنة إىل أنه سيكون لتطبيق نظام   -٥١

الصدد، طلبت اللجنة إىل احملكمة أن حتدد عدد املوظفني املعنيني ذا التغيري وما سيترتب عن ذلك من آثار يف امليزانية 
  .الربناجمية، حىت تتمكن اللجنة واجلمعية من اختاذ قرار مستنري يف املسألة

  
   من ذوي األداء اجليدترقية املوظفني

  
وأشارت إىل أن . رحبت اللجنة بااالت األساسية اليت حددا احملكمة بوصفها أولويات لتحقيق هذا اهلدف  -٥٢

وفيما يتعلق . احملكمة بصدد وضع تدابري هلذه الغاية، وأشادت بالتركيز على إدارة األداء، والتدريب والتطوير الوظيفي
  .احملكمة على مواصلة توفري دروس تعليم اللغات، وال سيما من خالل براجمها التدريبيةبالتدريب، فإا شجعت 

  
وشجعت اللجنة السعي . وشددت احملكمة على أمهية إنشاء نظام تقييم أداء فعال من أجل ضمان تطور املوظفني  -٥٣

ا خالل دورا احلادية عشرة، يف إطار النظر يف احلثيث إىل تطوير املوظفني وطلبت يف هذا الصدد إىل احملكمة أن تقدم هلا تقرير
  .امليزانية، عن اآلثار املترتبة لربنامج التدريب يف امليزانية الربناجمية

  
  تقاسم املوارد

  
نظرت اللجنة يف احتمال تبادل املوظفني عند اإلمكان، وذلك من أجل ختفيض التكاليف، وتوفري فرصة للموظفني   -٥٤

  .يةلتنويع خربام الوظيف
  

واقترحت اللجنة إمكانية تبادل املوارد من املوظفني وال سيما املوظفني القانونيني الذين يتمتعون بكفاءات مماثلة يف   -٥٥
وقد أشارت اللجنة يف دورا التاسعة إىل أن التركيبة املنقحة للدعم القانوين للدوائر سيساعد على دعم . قسم قلم احملكمة

  )١٦(.كما أا ستوفر موظفني إضافيني لكل دائرة ككل عوضا عن تعيني موظف لكل قاضالقضاة فرادى والدوائر، 
  

وهذا من . ولذلك أوصت اللجنة بأن تدرس احملكمة إمكانية تبادل موارد الدعم القضائي بني الدوائر وقلم احملكمة  -٥٦
قل املوظفني القانونيني من مكتب املدعي وأشارت اللجنة إىل أن ن. شأنه أن يضفي مرونة لدى تعيني املوظفني حبسب احلاجة

  .العام إىل الدوائر ومن الدوائر إىل مكتب املدعي العام لن يكون ممكنا نظرا ملقتضيات السرية وحلماية استقاللية األجهزة
  

  وظيفة من صنف موظف قانوين١٦، يف دورا الثامنة، إعادة تصنيف )١٧(وذكرت اللجنة يف هذا الصدد بأا أقرت  -٥٧
                                                        ، وطلبت أن ت عرض أي تغيريات إضافية يف تركيبة موظفي الدوائر ٣ - إىل رتبة ف٢ -معاون يف كنف الدوائر من رتبة ف

  .زء من استراتيجية واضحة للدوائرعلى اللجنة كج
  

                                                           
  ، نيويورك،لسادسة يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ااألطرافالوثائق الرمسية جلمعية الدول   )١٦(

-باءاجلزء  الد الثاين، ،)ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧سمرب دي/ كانون األول١٤ -نوفمرب / تشرين الثاين ٣٠
  .٥٦، الفقرة )ح(٢-جيم-٢
  
  .٧٢هاء، الفقرة -ثانيا-١- نفسه، الد الثاين، اجلزء باءاملرجع  )١٧(
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  احملقق املايل: املساعدة القانونية  -هاء
  

إال أن . من برنامج املساعدة القانونية للمحكمةعرضت احملكمة تقريرا عن املوارد املالئمة للتحقيقات املالية ض  -٥٨
اللجنة مل تتمكن من اخلوض يف تفاصيل التقرير نظرا لضيق الوقت، وعليه فإا قررت إعادة النظر فيه خالل دورا احلادية 

ت اللجنة فضال عن وأشار. ٢٠٠٩ ويف امليزانية املقترحة لعام )١٨(عشرة، لدى نظرها يف التقرير الكامل عن املساعدة القانونية
                       ُ           وأشارت كذلك إىل اقتراح ق دم للنظر يف . ٢٠٠٩                                                             ذلك إىل أن أي إعادة تصنيف للوظائف يتعني أن ت عرض يف سياق ميزانية 

  .استخدام موظفني غري مأجورين وأكدت على وجوب تطابق أي استخدام من هذا النوع مع القواعد ذات الصلة
  

  مباين احملكمة  -واو
  
  مةاملباين الدائ  -١
  
، والذي عرض )املكسيك(رحبت اللجنة بالبيان الذي أدىل به رئيس جلنة املراقبة سعادة السيد خورخي لوموناكو   -٥٩

وفيما . فيه معلومات عن األنشطة والتقدم الذي أحرزته جلنة املراقبة يف املسائل املتعلقة بتعيني مدير للمشروع ومتويل املشروع
ت جلنة املراقبة إىل جلنة امليزانية واملالية جمموعة من األسئلة تتمحور حول خيارات التمويل يتعلق بتمويل املشروع، فقد قدم

  .وطرائق السداد يف حال قررت اجلمعية قبول القرض الذي اقترحته الدولة املضيفة
  
ومل حتدد التكاليف وأشارت اللجنة إىل أن التساؤالت اليت طرحتها جلنة املراقبة مل تركز إال على خيارات التمويل،   -٦٠

واتفقت . اليت يتعني أن متول كجزء من مشروع املباين والتكاليف اليت قد تندرج ضمن امليزانية الربناجمية العادية للمحكمة
  .اللجنة على النظر يف املسألة خالل دورا احلادية عشرة يف إطار نظرها يف أعمال جلنة املراقبة

  
  .يت طرحتها جلنة املراقبة واتفقت على ما يليونظرت اللجنة يف التساؤالت ال  -٦١
  
  أو خيارات متويلية أخرى/القرض الذي اقترحته الدولة املضيفة و  )أ(
  

هل من املستصوب متويل املشروع من القرض الذي اقترحته الدولة املضيفة؟ هل هناك خيارات أخرى،   -أ  
  كأن متول الدول األطراف املشروع مباشرة ؟

  
  : خيارين رئيسيني يتعني على الدول أن تنظر فيهماحددت اللجنة  -٦٢
  

       كأن تدفع الدول مسامهاا كل عام حبسب االحتياجات من السيولة .  التمويل املباشر طوال مدة املشروع  )١(
                                                                  النقدية، أو أن ت جم ع األموال الالزمة للمشروع مسبقا حبسب تقدير الدول؛

  
   الدولة املضيفة؛ استخدام القرض الذي اقترحته  )٢(  

  
                                                           

  ، نيويورك،لسادسةدولية، الدورة ا يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الاألطرافالوثائق الرمسية جلمعية الدول   )١٨(
اجلزء  الد األول، ،)ICC-ASP/6/20منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ -نوفمرب / تشرين الثاين ٣٠

  .ICC-ASP/6/Res.2, para.13الثالث، القرار 
  



ICC-ASP/7/20 
 

 205 

  . اجلمع بني التمويل املباشر واستخدام القرض الذي اقترحته الدولة املضيفة  )٣(  
  

أمجعت اللجنة على أنه من املستحيل، استنادا إىل معدالت الفائدة املعمول ا يف السوق احلالية، احلصول على متويل   -٦٣
  .ة الذي اقترحته الدولة املضيفة يف املائ٢ ,٥خاص للمشروع مبعدل فائدة أقل من معدل 

  
 يف املائة ٢ ,٥ويبدو أن معدل . وأشارت اللجنة إىل أن حتديد اخليار األصوب يتوقف على الظروف اخلاصة للدول  -٦٤

هو معدل أدىن من معدالت الفائدة احمللية يف جل الدول، وعليه فإن القرض قد يكون مغريا مبا أنه سوف خيفض من التكلفة 
وقد ترغب بعض الدول يف دفع اشتراكاا للمشروع على مدى فترة طويلة حىت ختفف .  للمشروع على تلك الدولاإلمجالية

من األثر السنوي ملسامهاا؛ وقد يكون هذا اعتبارا أساسيا بالنسبة للدول اليت تواجهها مصاعب يف دفع مسامهاا السنوية 
  .املقررة إىل احملكمة

  
احملكمة أن بعض الدول قد حتبذ متويل املشروع متويال مباشرا إن كان ذلك أقل كلفة أو أكثر ويف املقابل، الحظت   -٦٥

وميكن كذلك ضمن هذا اخليار استخدام قرض الدولة املضيفة، من أجل ختفيض الكلفة . مالئمة ألنظمتها املالية الوطنية
إال أن سلبيته تتمثل يف أنه يتطلب . ع أي نسبة فائدةوللتمويل املباشر إجيابية يف أنه ال يقتضي دف. اإلمجالية على الدول

  .مسامهات كبرية من الدول حىت اية املشروع
  
  سداد القرض  )ب(
  

 ما هي إجيابيات وسلبيات البدء بسداد القرض املقدم من الدولة املضيفة والفائدة املتراكمة عنه خالل   )أ(  
  قرض؟                                            الفترة املالية التالية للفترة اليت د فع فيها ال

  
الحظت اللجنة أن البدء بالسداد خالل الفترة املالية اليت تلي أول استخدام للقرض قد يكون أقل كلفة للدول مما إذا   -٦٦

  .إال أن ذلك يتطلب البدء بدفع املسامهات يف مرحلة مبكرة. بدأ السداد الحقا
  

  ئدة املتراكمة عنه بعد اية املشروع؟ ما هي إجيابيات وسلبيات البدء بسداد قرض الدولة املضيفة والفا  )ب(  
  

تتمثل اإلجيابية يف تأجيل البدء بالسداد حىت بعد اية املشروع، يف أن ذلك يسمح للدول بتأجيل دفع مسامهاا يف   -٦٧
واإلجيابية األخرى هي أن التكلفة النهائية للمشروع تكون قد حتددت آنذاك ومن مثة ميكن وضع . املشروع قدر اإلمكان

  .إال أن هذا اخليار يزيد من القيمة اإلمجالية للفائدة اليت ستدفع على القرض. برنامج للسداد
  

   ما هي إجيابيات وسلبيات سداد القرض والفائدة املتراكمة عنه استنادا ألي من اخليارات الثالثة التالية؟  )ج(  
  

   إدراج السداد ضمن امليزانية الربناجمية املقترحة للمحكمة؛  )١(    
   تشكيل صندوق ائتماين؛ أو  )٢(    
  ).٢(و) ١( اجلمع بني اخليارين   )٣(    

  
   هل هناك أي سلبيات يف أن تندرج االشتراكات املقررة للدول األطراف ضمن الفئات الثالث التالية؟  )د(  
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   صندوق رأس املال العامل؛  )١(    
   امليزانية الربناجمية املقترحة؛ و  )٢(    
  . الدائمة مشروع املباين  )٣(    

  
  هل هناك أي سلبيات يف أن تندرج االشتراكات املقررة للدول األطراف ضمن الفئتني التاليتني؟   )ه(  

  
  صندوق رأس املال العامل؛ و )١(
امليزانية الربناجمية املقترحة، اليت قد تشمل جممل التكاليف املتعلقة مبشروع املباين  )٢(

 .)١٩()٧ضمن الربنامج الرئيسي (الدائمة 
  

  :فيما يتعلق بطريقة السداد، أشارت اللجنة إىل أنه ميكن متويل املشروع بأي من الطريقتني التاليتنيو  -٦٨
  

 أو يف إطار برنامج رئيسي ٧إدراج تكاليف املشروع ضمن ميزانية احملكمة، إما يف إطار الربنامج الرئيسي   ) ١(
  آخر؛ أو

  . إنشاء ميزانية خاصة باملشروع  )٢(  
  

. ة إىل أنه، يف كلتا احلالتني، ال ميكن حتويل األموال بني املشروع وأموال أخرى أو ميزانيات احملكمةأشارت اللجن  -٦٩
.  وأية برامج رئيسية أخرى، أو بني ميزانية املشروع وامليزانية العادية٧                                            ولن ي سمح بأي حتويل لألموال بني الربنامج الرئيسي 

  .ويتعني أن حتدد تكاليف املشروع بشفافية تامة
  

وارتأت اللجنة أنه إذا قررت اجلمعية إدراج تكاليف املشروع يف امليزانية، فإن تكلفة املشروع ستقع على عاتق   -٧٠
وعليه، لن تكون هناك حاجة للخوض يف موضوع طريقة مسامهة الدول وكيفية التعامل . الدول عن طريق اآلليات املعمول ا

  .ا أنه لن يكون هناك أي تغري عن املمارسة املعمول ا عادةمع الدول املتأخرة عن دفع اشتراكاا، مب
  

وارتأت اللجنة كذلك أنه إذا قررت اجلمعية وضع ميزانية خاصة باملشروع، فستكون هناك مرونة كبرية يف وضع   -٧١
ف الدول بدفع وسيقتضي هذا من اجلمعية أن تقرر يف إما أن تكل. نظام حمدد لالعتمادات، وللمسامهات وللسيولة النقدية

  .تكاليف املشروع سنويا ضمن ميزانية احملكمة وصندوق رأس املال العامل، أو أن تقوم بذلك بشكل منفصل
  

وإذا قررت اجلمعية تكليف الدول بدفع اشتراكاا يف املشروع بشكل منفصل عن اشتراكاا السنوية، فستنشأ   -٧٢
وقد يسمح هذا بتحديد مواعيد زمنية خمتلفة لدفع .  واملتأخراتحاجة لوضع نظام منفصل لالشتراكات، ينظم الدفوعات

وأشارت اللجنة كذلك إىل أنه إذا استخدم . االشتراكات أي كلما كان ذلك مستصوبا إلتاحة السيولة النقدية للمشروع
. خر دول عن دفع اشتراكاا                                                                                       قرض الدولة املضيفة، فيتعني أن ت حدد كيفية التعامل مع الفائدة اإلضافية اليت ستتراكم يف حالة تأ

وستنشأ كذلك حاجة إىل حتديد كيفية التعامل يف حالة ما إذا تأخرت الدول عن دفع اشتراكاا املتعلقة باملشروع ومل تستطع 
  .احملكمة نتيجة لذلك توفري السيولة النقدية للمشروع

  
  ين؟ ما هي إجيابيات وسلبيات حتويل الفائض السنوي إىل صندوق استئما  )و(  

                                                           
اتصاالا العادية، عن االشتراكات املدفوعة وعن مقدار هذه  من قلم احملكمة أن خترب الدول األطراف، عرب شبكة        قد ي طلب  )١٩(

  .االشتراكات اخلاصة بالربنامج الرئيسي السابع
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                                                                                                   الحظت اللجنة أن أي فائض من امليزانية العادية للمحكمة، يتعني أن ي رد إىل الدول وفقا للنظام املايل والقواعد   -٧٣

وهناك إمكانية تتمثل يف مجع األموال للمشروع عن طريق تركيم الفوائض قبل . املالية، إال إذا ما قررت اجلمعية خالف ذلك
غري أن ذلك قد يشكل إجيابيات وسلبيات لبعض الدول حبسب ما إذا . التكاليف الحقابداية املشروع، ومن مثة ختفيض 

كانت قد دفعت اشتراكاا كاملة للفترة اليت حصل فيها فائض أو حبسب ما إذا كانت هناك أي تغريات يف سلم االشتراكات 
  .بني الفترة اليت حصل فيها فائض والفترة اليت استخدمت فيها األموال

  
حظت اللجنة كذلك أنه حينما يبدأ الدفع للربنامج، فلن تكون هناك أية فائدة من نقل الفوائض إىل املشروع، وال  -٧٤

  .ألن الفوائض ستعود ال حمالة إىل الدول
  

 ما هي إجيابيات وسلبيات السماح للدول األطراف بدفع اشتراكها يف مشروع املباين الدائمة دفعة واحدة   )ز(  
  ؟لمخطط العام لتجديد مباين مقر األمم املتحدةنسبة لكما كان الشأن بال

  
ارتأت اللجنة أنه سيكون هلذا اخليار إجيابية توفري مرونة أكثر للدول، والتخفيض من التكلفة الكلية للفائدة اليت   -٧٥

يف املشروع، على أما سلبية هذا اخليار هي أنه يقتضي حتديد سلم لالشتراكات . ستدفع للدولة املضيفة إذا استخدم قرضها
ومبا أن التكلفة . األقل بالنسبة للدول اليت ختتار الدفع دفعة واحدة، وسيكون هذا على ما يبدو أكثر كلفة بالنسبة للدول املعنية

وارتأت . اإلمجالية للمشروع لن حتدد يف بداية املشروع، فسيستحيل الطلب من دولة دفع التزاماا كلها يف املشروع مسبقا
أنه من األمهية مبكان اإلشارة إىل أن املخطط العام لتجديد مباين مقر األمم املتحدة مسح بدفع املسامهة دفعة واحدة اللجنة 

 سنة، إذا ٣٠كبديل عن دفع اشتراكات على مدى مخس سنوات، يف حني من احملتمل أن ميتد مشروع املباين الدائمة طوال 
  .استخدم القرض

  
  متأخرات الدول األطراف  )ج(
  

 من نظام روما األساسي، املتعلقة بفقدان حقوق التصويت، على ١١٢ من املادة ٨هل تنطبق الفقرة   -أ  
  االشتراكات اخلاصة مبشروع املباين الدائمة؟

  
تطبيق هذه املادة هي مسألة يعود النظر فيها إىل اجلمعية وليس إىل " يتعني"اتفقت اللجنة أن مسألة حتديد ما إذا كان   -٧٦

  .اللجنة
  

إذا ما قررت اجلمعية إدراج تكاليف املشروع يف ميزانية احملكمة، أو وضع ميزانية منفصلة لتغطية هذه التكاليف، عن   -٧٧
 تنطبق على تكاليف املشروع بنفس الطريقة اليت تطبق ١١٢ من املادة ٨طريق اشتراكات تؤديها الدول سنويا ، فإن الفقرة 

  .وق رأس املال العاملا حاليا على امليزانية وعلى صند
  

                                                                                             وإذا قررت اجلمعية أن ت دفع تكاليف املشروع بصفة منفصلة عن االشتراكات األخرى، فقد يقتضي ذلك استشارة   -٧٨
 . على االشتراكات اخلاصة باملشروع١٢ من املادة ٨قانونية عن مدى انطباق الفقرة 

  
أو الدفع اجلزئي، مبا أن لذلك أثرا يف إتاحة السيولة هل للجمعية أن تنظر يف املسائل املتعلقة بعدم الدفع   -ب   

  النقدية للمشروع، وقد يقتضي دفع فوائد إضافية؟
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الحظت اللجنة أنه إذا قررت اجلمعية إدراج تكاليف املشروع يف ميزانية احملكمة، فلن تكون هناك حاجة لتناول   -٧٩

  .على ميزانية احملكمةهذه املسائل ألنه يف هذه احلالة تطبق القواعد اليت تسري 
  

وإذا قررت اجلمعية إنشاء ميزانية منفصلة للمشروع، فستكون هناك حاجة إىل تناول هذه املسائل وذلك الحتمال   -٨٠
 .نشوء حالة جيعل فيها تأخر الدول عن دفع اشتراكاا للمشروع احملكمة غري قادرة على توفري السيولة النقدية الالزمة له

  
  وب حساب فائدة على املبالغ املستحقة من الدول األطراف فيما يتعلق مبشروع املباين هل من املستص  -ج  

  الدائمة؟
  

                                                                                            أشارت اللجنة إىل أنه إذا قررت اجلمعية إدراج تكاليف املشروع يف ميزانية احملكمة، فلن ت حسب فائدة على   -٨١
  .وحاليا، ليس هناك أي نظام من هذا النوع. زانيةتكاليف املباين من دون حساب فائدة كذلك على اشتراكات الدول يف املي

  
وإذا أنشأت اجلمعية ميزانية منفصلة للمشروع، فيمكن حساب فائدة على املتأخرات، وهذا ما يتعني أن تقرره   -٨٢

وحتديد ما إذا كان ذلك . وقد يشكل هذا إجيابية لبعض الدول وسلبية على أخرى، كل حبسب سجل سداده. اجلمعية
  .هي مسألة يعود النظر فيها إىل اجلمعيةمستصوبا 

  
  النظام املايل والقواعد املالية  )د(
  

  هل من الضرورة تعديل النظام املايل والقواعد املالية؟  -أ  
  

. اتفقت اللجنة على أنه إذا قررت اجلمعية إنشاء ميزانية منفصلة للمشروع فمن الضروري إدخال تعديالت جوهرية  -٨٣
ويتعني أن ينظر يف . ة إدراج تكاليف املشروع يف ميزانية احملكمة فلن تكون هناك حاجة هلذه التعديالتأما إذا قررت اجلمعي

  .تلك املسألة بإمعان إذا حددت اجلمعية بوضوح اخليارات املتاحة
  

  مسائل أخرى  -زاي
  
  مواعيد انعقاد الدورة احلادية عشرة  -١
  

سبتمرب / أيلول١٦ إىل ٨شرة يف الهاي خالل الفترة املمتدة من اتفقت اللجنة على أن تعقد دورا احلادية ع  -٨٤
٢٠٠٨.  



ICC-ASP/7/20 
 

 209 

 املرفق األول

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤حالة تسديد االشتراكات حىت 
 

 

 

 

 الدول األطراف 

االشتراكات 
املقررة 
للسنوات 
 السابقة

متحصالت 
السنوات 
 السابقة

االشتراكات 
غري املسددة عن 

السنوات 
 السابقة

االشتراكات 
رة لعام املقر

٢٠٠٨ 

متحصالت 
االشتراكات 
عن عام 
٢٠٠٨ 

االشتراكات 
غري املسددة عن 

 ٢٠٠٨عام 

جمموع 
االشتراكات غري 

 املسددة

 ٤٤١ ٤ ٣٤٦ ١ - ٣٤٦ ١ ٠٩٥ ٣ ٩٧٣ ٦ ٠٦٨ ١٠          أفغانستان ١

 - - ٠٧٤ ٨ ٠٧٤ ٨ - ٠٥٠ ٣١ ٠٥٠ ٣١        ألبانيا ٢

 - - ٧٦٥ ١٠ ٧٦٥ ١٠ - ٦٩٤ ٣٥ ٦٩٤ ٣٥       أندورا ٣

 - - ٦٩١ ٢ ٦٩١ ٢ - ٦٨٠ ١٦ ٦٨٠ ١٦                أنتيغوا وبربودا ٤

 ٠٨٢ ٠٧٠ ٢ ٣١٦ ٤٣٧ - ٣١٦ ٤٣٧ ٧٦٦ ٦٣٢ ١ ٠٤٩ ٤١٧ ٣ ٨١٥ ٠٤٩ ٥        األرجنتني ٥

 - - ٥٦٤ ٤٠٤ ٢ ٥٦٤ ٤٠٤ ٢ - ٤٧٣ ٣٦٦ ١٠ ٤٧٣ ٣٦٦ ١٠         أستراليا ٦

 - - ٥٣٥ ١٩٣ ١ ٥٣٥ ١٩٣ ١ - ٣٨٩ ٥١٢ ٥ ٣٨٩ ٥١٢ ٥       النمسا ٧

 ٢٦٧ ١٨ ١١٠ ١٢ - ١١٠ ١٢ ١٥٧ ٦ ٥١٠ ٥٢ ٦٦٧ ٥٨        بربادوس ٨

 ٤١٢ ٧٢٠ ٤١٢ ٧٢٠ ٤٢٥ ٧٦٢ ٨٣٧ ٤٨٢ ١ - ٥٠١ ٨٢٦ ٦ ٥٠١ ٨٢٦ ٦       بلجيكا ٩

 - - ٣٤٦ ١ ٣٤٦ ١ - ٣٠٠ ٦ ٣٠٠ ٦     بليز ١٠

 - - ٣٤٦ ١ ٣٤٦ ١ - ٩٩٨ ١٠ ٩٩٨ ١٠    بنن ١١

 ١١٧ ٤٩ ٠٧٤ ٨ - ٠٧٤ ٨ ٠٤٣ ٤١ ٢٣٣ ١٠ ٢٧٦ ٥١        بوليفيا ١٢

 - - ٠٧٤ ٨ ٠٧٤ ٨ - ٣٢٨ ٢٤ ٣٢٨ ٢٤               البوسنة واهلرسك ١٣

 ٦٢٣ ١١ ٦٢٣ ١١ ٢١٥ ٧ ٨٣٨ ١٨ - ٥٧٦ ٧٧ ٥٧٦ ٧٧         بوتسوانا ١٤

 ٩٨٧ ٦١٩ ١ ٧٣٥ ١٧٨ ١ - ٧٣٥ ١٧٨ ١ ٢٥٢ ٤٤١ ٧٠٤ ٦٠٥ ٨ ٩٥٦ ٠٤٦ ٩        الربازيل ١٥

 - - ٩١٢ ٢٦ ٩١٢ ٢٦ - ٤٤٣ ١٠٩ ٤٤٣ ١٠٩        بلغاريا ١٦

١ ٤٢٢ ٦٩١ ٢ - ٢٦٧ ١٠ ٢٦٧ ١٠             بوركينا فاصو ١٧  ١ ٢٦٩  ١ ٢٦٩  

٤ ٦٧٧        بوروندي ١٨  ٣ ٩٨٣ ٦٩٤  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٥ ٣٢٩  

١٠ ٩٩٨        كمبوديا ١٩  ١٠ ٥٣٨  ١ ٣٤٦ ٤٦٠  - ١ ٣٤٦  ١ ٨٠٦  

١٧ ٨٣١ ٦٣٥     كندا ٢٠  ١٧ ٨٣١ ٦٣٥  - ٤ ٠٠٥ ٨١٤  ٤ ٠٠٥ ٨١٤  - - 

٦ ٣٠٠                      مجهورية أفريقيا الوسطى ٢١  ٢ ٣١٨  ٣ ٩٨٢  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٥ ٣٢٨  

١ ٦٠٣    شاد ت ٢٢  - ١ ٦٠٣  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٢ ٩٤٩  

٩٠٦ ٥٢٨         كولومبيا ٢٣  ٩٠٦ ٥٢٨  - ١٤١ ٢٨٧  ١٤١ ٢٨٧  - - 

١ ٨٧٠          جزر القمر ٢٤  - ١ ٨٧٠  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٣ ٢١٦  

٥ ٠٤٣        الكونغو ٢٥  ٥ ٠٤٣  - ١ ٣٤٦  ٨٩٢ ٨٩٢ ٤٥٤ 

١٨٦ ٠٣٩          كوستاريكا ٢٦  ١٧٨ ٧٥٩  ٧ ٢٨٠  ٤٣ ٠٥٩  - ٤٣ ٠٥٩  ٥٠ ٣٣٩  

٢٥٥ ١٨٨        كرواتيا ٢٧  ٢٥٥ ١٨٨  - ٦٧ ٢٧٩  ٦٧ ٢٧٩  - - 

٢٥٣ ١١١    قربص ٢٨  ٢٥٣ ١١١  - ٥٩ ٢٠٦  ٢٨ ٢٨٧  ٣٠ ٩١٩  ٣٠ ٩١٩  

٢٩ 

                     مجهوريــة الكونغــو   
           الدميقراطية

١٩ ٥١٩  

 

٤ ٣٤٩  

 

١٥ ١٧٠  

 

٤ ٠٣٧  

 

- 

 

٤ ٠٣٧  

 

١٩ ٢٠٧  

 

٤ ٥٧٧ ٤٤٠        الدامنرك ٣٠  ٤ ٥٧٧ ٤٤٠  - ٩٩٤ ٣٨٩  ٩٩٤ ٣٨٩  - - 

٦ ١٠٤      جيبويت ٣١  ٣ ٦٩٩  ٢ ٤٠٥  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٣ ٧٥١  

٦ ٣٠٠         دومينيكا ٣٢  ٣ ٧٨١  ٢ ٥١٩  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٣ ٨٦٥  

١١٤ ٦١٠                     اجلمهورية الدومينيكية ٣٣  ١٥ ٧٩٢  ٩٨ ٨١٨  ٣٢ ٢٩٤  - ٣٢ ٢٩٤  ١٣١ ١١٢  

١٢٦ ٦٢١        إكوادور ٣٤  ١٢٦ ٦٢١  - ٢٨ ٢٥٧  ١١ ٤٤٦  ١٦ ٨١١  ١٦ ٨١١  

٨٠ ٧٨٢        إستونيا ٣٥  ٨٠ ٧٨٢  - ٢١ ٥٢٩  ٢١ ٥٢٩  - - 

٢٣ ٥٩٩     فيجي ٣٦  ٢١ ٣٠٣  ٢ ٢٩٦  ٤ ٠٣٧  - ٤ ٠٣٧  ٦ ٣٣٣  

٣ ٤٠١ ٦٣٢       فنلندا ٣٧  ٣ ٤٠١ ٦٣٢  - ٧٥٨ ٩١٢  ٧٥٨ ٩١٢  - - 

٣٨ ٧٠٣ ٠٠٦      فرنسا ٣٨  ٣٨ ٧٠٣ ٠٠٦  - ٨ ٤٧٨ ٥٤٨  ٨ ٤٧٨ ٥٤٨  - - 

٥٨ ١٨٨      غابون ٣٩  ٤٦ ١٣٤  ١٢ ٠٥٤  ١٠ ٧٦٥  - ١٠ ٧٦٥  ٢٢ ٨١٩  

٦ ٣٠٠       غامبيا ٤٠  ٦ ٣٠٠  - ١ ٣٤٦  ٤٣٠ ٤٣٠ ٩١٦ 

١٧ ٢٣٨       جورجيا ٤١  ١٧ ٢٣٨  - ٤ ٠٣٧  ٤ ٠٣٧  - - 

٥٥ ١٣٣ ٦٣٧       أملانيا ٤٢  ٥٥ ١٣٣ ٦٣٧  - ١١ ٥٤١ ١٠٦  ١١ ٥٤١ ١٠٦  - - 

٢٥ ٨١٩     غانا ٤٣  ٢٥ ٨١٩  - ٥ ٣٨٢  ٥ ٣٨٢  - - 

٣ ٤٥١ ١٩٣        اليونان ٤٤  ٣ ٤٥١ ١٩٣  - ٨٠١ ٩٧٠  ٣١٤ ٨٧٨  ٤٨٧ ٠٩٢  ٤٨٧ ٠٩٢  

 ٩٣٥ ١٣ ٦٩٦ ١ - ٦٩٦ ١ ٢٣٩ ١٢ ١٤٧ ١ ٣٨٦ ١٣      غينيا ٤٥

٤ ٦٧٧    انا  غي ٤٦  ٤ ٦٧٧  - ١ ٣٤٦  ٩٧٥ ٩٧٥ ٣٧١ 

٣١ ٣٤٤        هندوراس ٤٧  ١٢ ٧٤١  ١٨ ٦٠٣  ٦ ٧٢٨  - ٦ ٧٢٨  ٢٥ ٣٣١  

٩٧٩ ٤٥٣        هنغاريا ٤٨  ٩٧٩ ٤٥٣  - ٣٢٨ ٣٢٣  ٣٢٨ ٣٢٣  - - 

٢١٨ ٤٠٤        آيسلندا ٤٩  ٢١٨ ٤٠٤  - ٤٩ ٧٨٧  ٤٩ ٧٨٧  - - 

٢ ٣٢٣ ٢٩٢        آيرلندا ٥٠  ٢ ٣٢٣ ٢٩٢  - ٥٩٨ ٧٨٧  ٥٩٨ ٧٨٧  - - 

٣١ ٢٠٥ ٦١٣        إيطاليا ٥١  ٣١ ٢٠٥ ٦١٣  - ٦ ٨٣٤ ٢٤٠  ٦ ٨٣٤ ٢٤٠  - - 

٤ ٨٨٧ ٩٤٩        اليابان ٥٢  ٤ ٨٨٧ ٩٤٩  - ١٩ ٨٨٤ ٠٦١  - ١٩ ٨٨٤ ٠٦١  ١٩ ٨٨٤ ٠٦١  

٦٩ ٠٥٤      األردن ٥٣  ٦٩ ٠٥٤  - ١٦ ١٤٧  ٦ ٥١٠  ٩ ٦٣٧  ٩ ٦٣٧  
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 الدول األطراف 

االشتراكات 
املقررة 
للسنوات 
 السابقة

متحصالت 
السنوات 
 السابقة

االشتراكات 
 املسددة عن غري

السنوات 
 السابقة

االشتراكات 
املقررة لعام 
٢٠٠٨ 

متحصالت 
االشتراكات 
عن عام 
٢٠٠٨ 

االشتراكات 
غري املسددة عن 

 ٢٠٠٨عام 

جمموع 
االشتراكات 
 غري املسددة

٣٧ ٦٨٢       كينيا ٥٤  ٣٧ ٦٨٢  - ١٣ ٤٥٦  ٧ ٢٧٤  ٦ ١٨٢  ٦ ١٨٢  

٩٦ ٢٢٦      التفيا ٥٥  ٩٦ ٢٢٦  - ٢٤ ٢٢١  ٢٤ ٢٢١  - - 

٦ ٣٠٠       ليسوتو ٥٦  ٦ ٣٠٠  - ١ ٣٤٦  ٦٢٦ ٦٢٦ ٧٢٠ 

٤ ٦٧٧       ليبرييا ٥٧  ٤ ٦٧٧  - ١ ٣٤٦  ٨٩٢ ٨٩٢ ٤٥٤ 

٤٠ ١٣٥           ليختنشتاين ٥٨  ٤٠ ١٣٥  - ١٣ ٤٥٦  ١٣ ٤٥٦  - - 

١٥٠ ٨٥٦         ليتوانيا ٥٩  ١٥٠ ٨٥٦  - ٤١ ٧١٣  ٤١ ٧١٣  - - 

٤٩٩ ٨٠٧       لكسمربغ ٦٠  ٤٩٩ ٨٠٧  - ١١٤ ٣٧٥  ١١٤ ٣٧٥  - - 

٦ ٦٨١     مالوي ٦١  ٦ ٦٨١  - ١ ٣٤٦  ٨٩٢ ٨٩٢ ٤٥٤ 

١٠ ٩٩٨    مايل ٦٢  ١٠ ٩٩٨  - ١ ٣٤٦  ١ ٣٤٦  - - 

٩٠ ٦٨١      مالطة ٦٣  ٩٠ ٦٨١  - ٢٢ ٨٧٥  ٢٢ ٨٧٥  - - 

٦ ٣٠٠           جزر مارشال ٦٤  ٢ ٢٠٧  ٤ ٠٩٣  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٥ ٤٣٩  

٦٩ ٣٠٤         موريشيوس ٦٥  ٦٩ ٣٠٤  - ١٤ ٨٠١  ٧ ٨٠٢  ٦ ٩٩٩  ٦ ٩٩٩  

٦ ٦٢٩ ٣٠٠       املكسيك ٦٦  ٦ ٦٢٩ ٣٠٠  - ٣ ٠٣٦ ٩٩١  ٣ ٠٣٦ ٩٩١  - - 

٦ ٣٠٠        منغوليا ٦٧  ٦ ٣٠٠  - ١ ٣٤٦  ٦٣٧ ٦٣٧ ٧٠٩ 

٢ ٥٣٦           اجلبل األسود ٦٨  ٢ ٥٣٦  - ١ ٣٤٦  ١ ٣٤٦  - - 

٣٨ ٤٢٠        ناميبيا ٦٩  ٣٨ ٤٢٠  - ٨ ٠٧٤  ٣ ٤٨٦  ٤ ٥٨٨  ٤ ٥٨٨  

٦ ٣٠٠      ناورو ٧٠  ٢ ٥٠٧  ٣ ٧٩٣  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٥ ١٣٩  

١٠ ٩٧٢ ٧٠٥       هولندا ٧١  ١٠ ٩٧٢ ٧٠٥  - ٢ ٥٢٠ ٢٨٥  ٢ ٥٢٠ ٢٨٥  - - 

١ ٤٦١ ١٦٣          نيوزيلندا ٧٢  ١ ٤٦١ ١٦٣  - ٣٤٤ ٤٧٠  ٣٤٤ ٤٧٠  - - 

٦ ٣٠٠       النيجر ٧٣  ٥ ٥٧٦ ٧٢٤  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٦ ٩٢٢  

٢٨٨ ٣٩٦       نيجرييا ٧٤  ٢٨٨ ٣٩٦  - ٦٤ ٥٨٨  ٢٤ ٢٠٣  ٤٠ ٣٨٥  ٤٠ ٣٨٥  

٤ ٤٢٣ ٦٢٧        النرويج ٧٥  ٤ ٤٢٣ ٦٢٧  - ١ ٠٥٢ ٢٥٠  ١ ٠٥٢ ٢٥٠  - - 

١٢٥ ٥٠٢    نما ب ٧٦  ١٢٤ ٩١٦  ٣٠ ٩٤٩ ٥٨٦  - ٣٠ ٩٤٩  ٣١ ٥٣٥  

٦٦ ٨٥٥         باراغواي ٧٧  ٦٦ ٨٥٥  - ٦ ٧٢٨  ٣ ٣٥٠  ٣ ٣٧٨  ٣ ٣٧٨  

٥٧٣ ٤١٦    بريو ٧٨  ٣٤٥ ٦٣٣  ٢٢٧ ٧٨٣  ١٠٤ ٩٥٦  - ١٠٤ ٩٥٦  ٣٣٢ ٧٣٩  

٢ ٩٠٧ ٩٦٤       بولندا ٧٩  ٢ ٩٠٧ ٩٦٤  - ٦٧٤ ١٤٠  ٦٧٤ ١٤٠  - - 

٣ ٠٨٤ ٢٤٠        الربتغال ٨٠  ٣ ٠٨٤ ٢٤٠  - ٧٠٩ ١٢٥  ٧٠٩ ١٢٥  - - 

١١ ٥٨٩ ٦٢٢             مجهورية كوريا ٨١  ١١ ٥٨٩ ٦٢٢  - ٢ ٩٢٣ ٩٦١  ٢ ٩٢٣ ٩٦١  - - 

٣٩٢ ٩٧٦        رومانيا ٨٢  ٣٩٢ ٩٧٦  - ٩٤ ١٩١  ٤٣ ٨٠٦  ٥٠ ٣٨٥  ٥٠ ٣٨٥  

١ ٨٧٠                 سانت كيتس ونيفيس ٨٣  ١ ٨٧٠  - ١ ٣٤٦  ١ ١٤٦ ٢٠٠  ١ ١٤٦  

٦ ١٠٤                    سان فنسنت وغرينادين ٨٤  ٢ ٠١٢  ٤ ٠٩٢  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٥ ٤٣٨  

٦ ١٨٢      ساموا ٨٥  ٦ ١٨٢  - ١ ٣٤٦  ٦٤٦ ٦٤٦ ٧٠٠ 

١٨ ٢٨٢           سان مارينو ٨٦  ١٨ ٢٨٢  - ٤ ٠٣٧  ٤ ٠٣٧  - - 

٢٩ ٨٩٩        السنغال ٨٧  ٢٩ ٨٩٩  - ٥ ٣٨٢  ٢ ٨٦١  ٢ ٥٢١  ٢ ٥٢١  

١٢٣ ٥٣٢      صربيا ٨٨  ١٢٣ ٥٣٢  - ٢٨ ٢٥٧  ١١ ٢٧٩  ١٦ ٩٧٨  ١٦ ٩٧٨  

٦ ٣٠٠        سرياليون ٨٩  ٢ ٧٣٩  ٣ ٥٦١  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٤ ٩٠٧  

٣٣٥ ٦١٢   يا      سلوفاك ٩٠  ٣٣٥ ٦١٢  - ٨٤ ٧٧٢  ٨٤ ٧٧٢  - - 

٥٣٨ ٤٥٥         سلوفينيا ٩١  ٥٣٨ ٤٥٥  - ١٢٩ ١٧٦  ٤٩ ٣٤٨  ٧٩ ٨٢٨  ٧٩ ٨٢٨  

١ ٩٠٨ ٦٥٢             جنوب أفريقيا ٩٢  ١ ٩٠٨ ٦٥٢  - ٣٩٠ ٢٢٠  ٣٩٠ ٢٢٠  - - 

١٦ ٥٩٧ ٥٣٤        إسبانيا ٩٣  ١٦ ٥٩٧ ٥٣٤  - ٣ ٩٩٣ ٧٠٤  ١ ١٤٤ ٦٤٣  ٢ ٨٤٩ ٠٦١  ٢ ٨٤٩ ٠٦١  

٦ ٤٢٣ ٨٦٧       السويد ٩٤  ٦ ٤٢٣ ٨٦٧  - ١ ٤٤١ ١٢٤  ٧١٧ ٠٣٦  ٧٢٤ ٠٨٨  ٧٢٤ ٠٨٨  

٧ ٦١٩ ٥٨٦       سويسرا ٩٥  ٧ ٦١٩ ٥٨٦  - ١ ٦٣٦ ٢٣٤  ١ ٦٣٦ ٢٣٤  - - 

٦ ٣٠٠          طاجيكستان ٩٦  ٤ ٢٤٧  ٢ ٠٥٣  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٣ ٣٩٩  

٩٧ 

ــدونيا   ــة مق                     مجهوري
                    اليوغوسالفية السابقة

٣٦ ١٩٩  ٣٦ ١٩٩  - ٦ ٧٢٨  ٢ ٧٢٥  ٤ ٠٠٣  ٤ ٠٠٣  

٦ ١٨٢       ليشيت-      تيمور  ٩٨  ٦ ١٨٢  - ١ ٣٤٦  ٧٦٦ ٧٦٦ ٥٨٠ 

١٤٢ ٩١٦                 ترينيداد وتوباغو ٩٩  ١٤٢ ٩١٦  - ٣٦ ٣٣١  ١٦ ٢٢٩  ٢٠ ١٠٢  ٢٠ ١٠٢  

٣٢ ٣٧٥       أوغندا ١٠٠  ٣١ ٥٤٥  ٤ ٠٣٧ ٨٣٠  - ٤ ٠٣٧  ٤ ٨٦٧  

٣٩ ٠٦٩ ٦٣٢              اململكة املتحدة ١٠١  ٣٩ ٠٦٩ ٦٣٢  - ٨ ٩٣٧ ٣٩٣  ٨ ٩٣٧ ٣٩٣  - - 

٣٦ ٢٥٠                     مجهورية ترتانيا املتحدة ١٠٢  ٣٦ ٢٥٠  - ٨ ٠٧٤  ٤ ٣٧٥  ٣ ٦٩٩  ٣ ٦٩٩  

٢٨٨ ٦٨٥         أوروغواي ١٠٣  ٢٨٨ ٦٨٥  - ٣٦ ٣٣١  ٣٦ ٣٣١  - - 

١ ١٤٧ ٠٢٩      فرتويال ١٠٤  ١ ١٤٧ ٠٢٩  - ٢٦٩ ١١٨  ١٢٥ ٠٧٤  ١٤٤ ٠٤٤  ٢٠٢ ٢٣٥ 

١٠ ٦٠٤       زامبيا ١٠٥  ٧ ٩٣١  ٢ ٦٧٣  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٤ ٠١٩  

٣٢٠ ١٤٥ ٥٤٦ اموع   ٣١٧ ٥٨٢ ٥٥١  ٢ ٥٦٢ ٩٩٥  ٩٠ ٣٨٢ ١٠٠  ٦٣ ٣٥٧ ٥٠٠  ٢٧ ٠٢٤ ٦٠٠  ٢٩ ٥٨٧ ٥٩٥  
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  ايناملرفق الث

                           جداول خاص ة باملوارد البشرية

  
                                      التمثيل اجلغرايف للموظفني الفنيني باحملكمة  :  ١      اجلدول 
      ٢٠٠٨     مارس  /      آذار  ٣١        احلالة يف     

  
  ∗   ٢٤٨   :      فنيني                  جمموع عدد املوظفني ال
    ٦٥  :                 جمموع عدد اجلنسيات
                    التوزيع حبسب املنطقة

  
          األفريقية

   ١     بنن 
   ١              بوركينا فاسو  
   ٢                           مجهورية الكونغو الدميقراطية  
   ٢     مصر  
   ١    نا  غا  
   ٢       كينيا  
   ١        ليسوتو  
   ٢     مايل  
   ١           موريتانيا  
   ١        النيجر  
   ٨        نيجريا  
   ٣         السنغال  
   ٥         سرياليون  
   ٥              جنوب أفريقيا  
   ١         السودان  
   ١        أوغندا  
   ١                      مجهورية ترتانيا املتحدة  
   ١        زامبيا  

   ٤٢     يقية                جمموع املنطقة األفر
  
  

         اآلسيوية
   ٣   )         اإلسالمية-       مجهورية  (      إيران   
   ٣       األردن  
   ١       لبنان  
   ١         منغوليا  
   ١                         األراضي الفلسطينية احملتلة  
   ١        الفلبني  
   ٣              مجهورية كوريا  
   ١          سنغافورة  

   ١٤                    جمموع املنطقة اآلسيوية
  
  

                                                           
  .مع استثناء املوظفني اللغويني  ∗
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                أوروبا الشرقية

   ١         ألبانيا  
   ١        بيالروس  
   ١         بلغاريا  
   ٤         كرواتيا  
   ١        ستونيا إ  
   ١        جورجيا  
   ٤         رومانيا  
   ٣       صربيا  
   ١          أوكرانيا  

   ١٧                          جمموع منطقة أوروبا الشرقية
  
  

                                              جمموعة دول أمريكا الالتينية ودول البحر الكارييب
   ٣         األرجنتني  
   ٤         الربازيل  
   ١      شيلي  
   ٧          كولومبيا  
   ٢           كوستاريكا  
   ٢         إكوادور  
   ١        املكسيك  
   ٢     بريو  
   ١     دين                     سانت فنسنت وجزر غرينا  
   ٤                  ترينيداد وتوباغو  
   ١       فرتويال  

  ٨ ٢                               أمريكا الالتينية والبحر الكارييب               جمموع جمموعة دول 
  

                              دول أوروبا الغربية ودول أخرى
    ١١          أستراليا  
   ٢        النمسا  
   ٨        بلجيكا  
    ١١      كندا  
   ١         الدامنرك  
   ٤        فنلندا  
    ٢٥       فرنسا  
    ٢١        أملانيا  
   ٤         آيرلندا  
   ٩         إيطاليا  
   ٩        هولندا  
   ٤          يوزيلندا ن  
   ١         الربتغال  
    ١٠         إسبانيا  
   ١        السويد  
   ٣        سويسرا  
    ١٣               اململكة املتحدة  
   ٥                الواليات املتحدة  

    ١٤٧                             دول أوروبا الغربية ودول أخرى     جمموع 
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  ∗∗∗∗لوظيفة واملنطقة حبسب االتمثيل اجلغرايف للموظفني الفنيني: ٢اجلدول 

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١احلالة يف 
 اموع       جلنسية ا       املنطقة الرتبة
                     جمموعــة دول أمريكــا    ١-  مد

                        الالتينية والبحر الكارييب
 ١        إكوادور

   
جمموع منطقة جمموعة دول أمريكا                   

 ١ الالتينية والبحر الكارييب

  
                          دول أوروبا الغربية ودول   

 ١       بلجيكا     أخرى
 ١     كندا    
 ٢      فرنسا    
 ١       أملانيا    
 ٥ وبا الغربية ودول أخرىجمموع منطقة أور   

 ٦   ١-جمموع مد
 

 
 

                                                           
  .مع استثناء املوظفني اللغويني  ∗

 اموع  اجلنسية املنطقة الرتبة
  ١ غامبيا األفريقية ٥-ف

  ١ كينيا    
   ١ ليسوتو  
   ١ مايل  
   ٢ السنغال  

  ١ جنوب أفريقيا    
  ٧ جمموع املنطقة األفريقية   
  ١ الفلبني اآلسيوية  
  ١ جمموع املنطقة اآلسيوية   

  

 دول أمريكا جمموعة
الالتينية والبحر 

  ١ األرجنتني الكارييب

   
جمموع منطقة جمموعة دول أمريكا                

  ١ الالتينية والبحر الكارييب
  ١ أستراليا  
  ١ بلجيكا  
  

                       دول أوروبا الغربيـة    
           ودول أخرى

  ١ فرنسا
   ٦        املانيا  
   ١         أيرلندا  
   ١         ايطاليا  
   ١        سويسرا  
   ٢          ة املتحدة     اململك  
   ١                         الواليات املتحدة األمريكية  
    ١٥                                          جمموع منطقة دول أوروبا الغربية و دول اخرى  

    ٢٤     ٤-      جمموع ف
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 اموع        اجلنسية       املنطقة       الرتبة
 ١ مجهورية الكونغو الدميقراطية األفريقية ٤-ف

 ٢ نيجرييا    
 ١ سرياليون    
 ٤ جمموع املنطقة األفريقية   
 ١ )اجلمهورية اإلسالمية(إيران  سيويةاآل  

 ١ األردن   
 ٢ جمموع املنطقة اآلسيوية   
 ١ كرواتيا أوروبا الشرقية  
 ١ صربيا    
 ٢ جمموع منطقة أوروبا الشرقية  
 ١ األرجنتني  

  

جمموعة دول أمريكا 
الالتينية والبحر 

 ١ كولومبيا  الكارييب
 ١ إكوادور    

 ١ بريو  
 ٣ رينيداد وتوباغوت    

   
جمموع منطقة جمموعة دول أمريكا               

 ٧ الالتينية والبحر الكارييب
 ١ أستراليا  
  

دول أوروبا الغربية 
 ١ بلجيكا  ودول أخرى

 ١ كندا    
  ١  الدامنرك  
 ١ فنلندا  
 ٤ فرنسا  
 ١ أملانيا    

  ٢  إيطاليا  
 ٤ هولندا    
 ٣ إسبانيا    
 ١ السويد    
 ٧ اململكة املتحدة    

  ٢  الواليات املتحدة األمريكية  
 ٣٠ جمموع منطقة دول أوروبا الغربية ودول أخرى   

 ٤٥    ٤-جمموع ف
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 اموع  اجلنسية املنطقة الرتبة
 ١ بنن األفريقية  ٣-ف

 ١ مجهورية الكونغو الدميقراطية    
 ١ كينيا    

 ١ مايل  
 ١ يجرالن    
 ٢ نيجرييا    
 ١ سرياليون    
 ٤ جنوب أفريقيا    
 ١ زامبيا    
 ١٣ جمموع املنطقة األفريقية   
 ١ ) اإلسالمية-مجهورية (إيران  اآلسيوية  
 ٢ األردن    
 ٣ جمموع املنطقة اآلسيوية   
 ٢ رومانيا أوروبا الشرقية  
 ١ ألبانيا    
 ٣ قيةجمموع منطقة أوروبا الشر  
 ٣ الربازيل  
  

جمموعة دول أمريكا 
 ٣ كولومبيا الالتينية والبحر الكارييب

 ١ كوستاريكا    
 ١ ترينيداد وتوباغو    
 ١ فرتويال    

   
جمموع منطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر 
 ٩ الكارييب

 ٤ أستراليا  
 ١ النمسا  
  

ــة  ــا الغربي                        دول أوروب
            ودول أخرى

 ٣ كندا
 ٣ فنلندا    
 ٩ فرنسا    
 ٩ أملانيا    
 ٢ أيرلندا    

  ٥  إيطاليا  
 ١ نيوزيلندا    
 ٣ إسبانيا    

  ١  سويسرا  
 ٧ اململكة املتحدة    

  ١  الواليات املتحدة األمريكية  
 ٤٩ جمموع منطقة دول أوروبا الغربية ودول أخرى    

 ٧٧   ٣-جمموع ف
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 اموع  اجلنسية نطقةامل الرتبة
 ١ بوركينا فاسو األفريقية ٢-ف

 ٢ مصر    
 ١ غامبيا    
 ١ غانا    
 ١ موريتانيا    
 ٣ نيجرييا    
 ٣ سرياليون    
 ١ السودان    
 ١ مجهورية ترتانيا املتحدة    
 ١٤ جمموع املنطقة األفريقية   
 ١ ) اإلسالمية-مجهورية (إيران  اآلسيوية  
 ١ لبنان    
 ١ منغوليا    
 ١ السلطة الفلسطينية    
 ٣ مجهورية كوريا    
 ١ سانغفورة    
 ٨ جمموع املنطقة اآلسيوية   
 ١ بيالروس أوروبا الشرقية  
 ١ بلغاريا    

 ١ كرواتيا  
 ١ جورجيا    
 ٢ رومانيا    
 ٢ صربيا    
 ١ أوكرانيا    
 ٩ الشرقيةجمموع منطقة أوروبا   
 ٣ كولومبيا  
  

جمموعة دول أمريكا 
 ١ كوستاريكا  الالتينية والبحر الكارييب

   
جمموع منطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية والبحر 
 ٤ الكارييب

 ٤ أستراليا  
  

دول أوروبا الغربية 
 ١ النمسا  ودول أخرى

 ٥ بلجيكا    
 ٥ كندا    
 ٧ فرنسا    
 ٤ أملانيا    
 ١ إيطاليا    
 ٤ هولندا    
 ٣ نيوزيلندا    
 ١ الربتغال    

 ٢ إسبانيا  
 ١ سويسرا    
 ٢ اململكة املتحدة    
 ١ الواليات املتحدة األمريكية    
 ٤١ جمموع منطقة دول أوروبا الغربية ودول أخرى   

 ٧٦   ٢-جمموع ف
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 اموع  اجلنسية املنطقة الرتبة
 ١ غامبيا فريقيةاأل ١-ف
 ١ نيجرييا    
  ١  السنغال    
  ١  أوغندا    

 ٤ جمموع املنطقة األفريقية   
 ٢ كرواتيا أوروبا الشرقية  
 ١ إستونيا    
 ٣ جمموع منطقة أوروبا الشرقية  
 ١ األرجنتني  
  

جمموعة دول أمريكا 
 ١ الربازيل  الالتينية والبحر الكارييب

 ١ شيلي  
 ١ املكسيك  
  ١  بريو  
 ١ سانت فنسنت وجزر غرينادين  

   
جمموع منطقة جمموعة دول أمريكا الالتينية 
 ٦  والبحر الكارييب

 ١ أستراليا  
  

دول أوروبا الغربية 
 ٢ فرنسا  ودول أخرى

 ١ آيرلندا    
 ١ هولندا    
 ٢ إسبانيا    
 ٧  جمموع منطقة دول أوروبا الغربية ودول أخرى   

 ٢٠   ١-ع فجممو
 

    
 ٢٤٨     اموع الكلي
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                                               النسبة املئوية للموظفني حبسب الوظيفة وحبسب املنطقة
   ١-                      من الوظائف من فئة مد      املئوية       النسبة 

  ع                                                                                                                                بالنظر إىل حمدودية الوظائف املعنية وعددها ست فقط ميكن أن تكون اإلحصاءات والرسوم التمثيلية مضللة، وعليه يرجى الرجـو                  
   .                                      إىل األرقام املضبوطة الواردة يف اجلدول أعاله

 

  
   ٥-                            النسبة املئوية من الوظائف ف
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منطقة جمموعة دول
أمريكا الالتينية والبحر

الكارييب

منطقة جمموعة دول
أوروبا الغربية ودول

أخرى

الفعلية
املستهدفة
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   ٤-                          النسبة املئوية من الوظائف ف
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والبحر الكارييب

منطقة جمموعة دول أوروبا الغربية
ودول أخرى

الفعلية

املستهدفة
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   ٣-                          النسبة املئوية من الوظائف ف
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الالتينية والبحــر الكــارييب

ــا منطقة جمموعــة دول أوروب
ــرى الغربية ودول أخ

الفعلية       
هدفة         املست
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  ٢-           ن الوظائف ف               النسبة املئوية م
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   ١-                          النسبة املئوية من الوظائف ف
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  ثيل اجلغرايف للموظفني الفنينيالتم: ٣اجلدول 
التوزيع الترجيحي املرغوب فيه للموظفني يف الوظائف اخلاضعة للتوزيع اجلغرايف، حبسب الدول األطراف 

  )٢٠٠٨مارس / آذار٣١الة يف احل(
  

  تقييم البلد       املنطقة
عدد   نقطة الوسط  النطاق احملبذ ٢٠٠٧

  املوظفني
                 فريقية  اإل
  ١   ١    ٢٤  ١ ٤٣    ١ ٠٦   ٠٠١٤٩%     بنن  
     ١    ٢٢   ١    ٤٠     ١    ٠٣  ٠ ٠٢٠٨٤%          بوتسوانا  
  ١   ١      ٢٩   ١    ٤٩     ١    ١٠  ٠ ٠٠٢٩٨%              بوركينا فاسو  
     ١    ٢٤   ١    ٤٣     ١    ٠٥  ٠ ٠٠١٤٩%         بوروندي  
     ١    ٢٠   ١    ٣٩     ١    ٠٢  ٠ ٠٠١٤٩%                     مجهورية جنوب أفريقيا  
     ١    ٢٦   ١    ٤٥     ١    ٠٧  ٠ ٠٠١٤٩%      تشاد  
     ١    ١٨   ١    ٣٥     ١    ٠٠  ٠ ٠٠١٤٩%           جزر القمر  
     ١    ٢٠   ١    ٣٨     ١    ٠٢  ٠ ٠٠١٤٩%         الكونغو  
     ١    ١٨   ١    ٣٥     ١    ٠٠  ٠ ٠٠١٤٩%       جيبويت  
  ٢   ١    ٧٠   ١    ٩٥     ١    ٤٤  ٠ ٠٠٤٤٧%                           مجهورية الكونغو الدميقراطية  
     ١    ٢٠   ١    ٣٨     ١    ٠٢  ٠ ٠١١٩١%       غابون  
  ٣   ١    ١٨   ١    ٣٦     ١    ٠١  ٠ ٠٠١٤٩%        غامبيا  
  ١   ١    ٣٧   ١    ٥٨     ١    ١٧  ٠ ٠٠٥٩٦%    نا  غا  
     ١    ٢٥   ١    ٤٣     ١    ٠٦  ٠ ٠٠١٤٩%       غينيا  
  ٢   ١    ١٩   ١    ٣٧     ١    ٠١  ٠ ٠١٤٨٩%       كينيا  
  ١   ١    ١٩   ١    ٣٦     ١    ٠١  ٠ ٠٠١٤٩%        ليسوتو  
     ١    ٢٠   ١    ٣٨     ١    ٠٢  ٠ ٠٠١٤٩%        ليبرييا  
     ١    ٢٩   ١    ٤٨     ١    ٠٩  ٠ ٠٠١٤٩%      مالوي  
  ٢   ١    ٢٧   ١    ٤٦     ١    ٠٨  ٠ ٠٠١٤٩%     مايل  
     ١    ٢٠   ١    ٣٨     ١    ٠٢  ٠ ٠١٦٣٨%          موريشيوس  
     ١    ٢٠   ١    ٣٨     ١    ٠٢  ٠ ٠٠٨٩٣%         ناميبيا  
  ١   ١    ٢٩   ١    ٤٨     ١    ٠٩  ٠ ٠٠١٤٩%        النيجر  
  ٨   ٢    ٥٣   ٢    ٩١     ٢    ١٥  ٠ ٠٧١٤٦%        نيجريا  
  ٣   ١    ٢٨   ١    ٤٧     ١    ٠٩  ٠ ٠٠٥٩٦%         السنغال  
  ٥   ١    ٢٢   ١   ٠ ٤     ١    ٠٣  ٠ ٠١٤٨٩%         سرياليون  
  ٥   ٢    ٣٠   ٢    ٦٤     ١    ٩٥  ٠ ٤٣١٧٥%              جنوب أفريقيا  
  ١   ١    ٤٣   ١    ٦٥     ١    ٢٢  ٠ ٠٠٤٤٧%        أوغندا  
  ١   ١    ٥٢   ١    ٧٥     ١    ٢٩  ٠ ٠٠٨٩٣%                      مجهورية ترتانيا املتحدة  
  ١   ١    ٢٧   ١    ٤٦     ١    ٠٨  ٠ ٠٠١٤٩%        زامبيا  
                

                       اآلسيوية
     ١    ٤٠   ١    ٦١     ١    ١٩  ٠ ٠٠١٤٩%           أفغانستان  
     ١    ٢٩   ١    ٤٨     ١    ١٠  ٠ ٠٠١٤٩%         كمبوديا  
     ١    ٢٨   ١    ٤٨     ١    ٠٩  ٠ ٠٦٥٥١%     قربص  
     ١    ١٨   ١    ٣٦     ١    ٠٠  ٠ ٠٠٤٤٧%      فيجي  
      ٣٩    ٢٧    ٤٥    ١٦      ٣٣    ٣٨  ٢٢ ٠٠٠٠٠%         اليابان  
  ٣   ١    ٢٥   ١    ٤٣     ١    ٠٦  ٠ ٠١٧٨٧%       األردن  
     ١    ١٧   ١    ٣٤     ٠    ٩٩  ٠ ٠٠١٤٩%            جزر مارشال  
  ١   ١    ١٩   ١    ٣٧     ١    ٠١  ٠ ٠٠١٤٩%         منغوليا  
     ١    ١٧   ١    ٣٤     ٠    ٩٩  ٠ ٠٠١٤٩%       ناورو  
  ٣   ٧    ٠١   ٨    ٠٧     ٥    ٩٦  ٣ ٢٣٥١١%              مجهورية كوريا  
     ١    ١٧   ١    ٣٥     ٠    ٩٩  ٠ ٠٠١٤٩%       ساموا  
     ١    ٢٢   ١    ٤١     ١    ٠٤  ٠ ٠٠١٤٩%           طاجيكستان  
     ١    ١٨   ١    ٣٥     ١    ٠٠  ٠ ٠٠١٤٩%      ليشيت-     تيمور  



ICC-ASP/7/20 
 

 224 

 
  تقييم البلد       املنطقة

عدد   نقطة الوسط  النطاق احملبذ ٢٠٠٧
  املوظفني

                              أوروبا الشرقية
  ١   ١    ٢١   ١    ٣٩     ١    ٠٣  ٠ ٠٠٨٩٣%         ألبانيا  
     ١    ٢١   ١    ٤٠     ١    ٠٣  ٠ ٠٠٨٩٣%                البوسنة واهلرسك  
  ١   ١    ٢٨   ١    ٤٧     ١    ٠٩  ٠ ٠٢٩٧٨%         بلغاريا  
  ٤   ١    ٣٣   ١    ٥٣     ١    ١٣  ٠٧٤٤٤%         كرواتيا  
  ١   ١    ٢٢   ١    ٤٠     ١    ٠٣  ٠ ٠٢٣٨٢%         إستونيا  
  ١   ١    ٢١   ١    ٣٩     ١    ٠٣  ٠ ٠٠٤٤٧%        جورجيا  
     ١    ٨٦   ٢    ١٤     ١    ٥٨  ٠ ٣٦٣٢٦%         هنغاريا  
     ١    ٢٣   ١    ٤١     ١    ٠٥  ٠ ٠٢٦٨٠%       التفيا  
     ١    ٢٧   ١    ٤٦     ١    ٠٨  ٠ ٠٤٦١٥%          ليتوانيا  
     ١    ١٧   ١    ٣٥     ١    ٠٠  ٠ ٠٠١٤٩%            اجلبل األسود  
     ٢    ٧٤   ٣    ١٥     ٢    ٣٣  ٠ ٧٤٥٨٨%        بولندا  
  ٤   ١    ٥٢   ١    ٧٥     ١    ٢٩  ٠ ١٠٤٢١%         رومانيا  
  ٣   ١    ٣٠   ١    ٥٠     ١    ١١  ٠ ٠٣١٢٦%       صربيا  
     ١    ٣٧   ١    ٥٧     ١    ١٦  ٠ ٠٩٣٧٩%          سلوفاكيا  
     ١    ٤٢   ١    ٦٤     ١    ٢١  ٠ ١٤٢٩٢%          سلوفينيا  
                                مجهورية مقـدونيا اليوغـسالفية       

         السابقة
%١    ٢٠   ١    ٣٧     ١    ٠٢  ٠ ٠٠٧٤٤     
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  تقييم البلد       املنطقة

نقطة   النطاق احملبذ ٢٠٠٧
  الوسط

عدد 
  املوظفني

ــا  ــة دول أمريك                      جمموع
                            الالتينية والبحر الكارييب

              

     ١    ١٧   ١    ٣٥     ١    ٠٠  ٠ ٠٠٢٩٨%       ربودا          أنتيغوا وب  
  ٣   ٢    ٣١   ٢    ٦٦     ١    ٩٦  ٠ ٤٨٣٨٥%         األرجنتني  
     ١    ١٩   ١    ٣٧     ١    ٠١  ٠ ٠١٣٤٠%         بربادوس  
     ١    ١٧   ١    ٣٥     ٠    ٩٩  ٠ ٠٠١٤٩%      بليز  
     ١    ٢٦   ١    ٤٥     ١    ٠٧  ٠ ٠٠٨٩٣%         بوليفيا  
  ٤   ٤    ٩٧   ٥    ٧٢     ٤    ٢٢  ١ ٣٠٤١٧%         الربازيل  
  ٧   ١    ٨٢   ٢    ٠٩     ١    ٥٤  ٠ ١٥٦٣٢%          كولومبيا  
  ٢   ١    ٢٨   ١    ٤٨     ١    ٠٩  ٠ ٠٤٧٦٤%         ستاريكا  كو  
     ١    ١٧   ١    ٣٤     ٠    ٩٩  ٠ ٠٠١٤٩%          دومينيكا  
     ١    ٣٠   ١    ٥٠     ١    ١١  ٠ ٠٣٥٧٣%                      اجلمهورية الدومينيكية  
  ٢   ١    ٣٣   ١    ٥٣     ١    ١٣  ٠ ٠٣١٢٦%         إكوادور  
     ١    ١٧   ١    ٣٥     ١    ٠٠  ٠ ٠٠١٤٩%       غيانا  
     ١    ٢٤   ١    ٤٢     ١    ٠٥  ٠ ٠٠٧٤٤%         هندوراس  
  ١   ٧    ٧١   ٨    ٨٧     ٦    ٥٦  ٣ ٣٦٠١%        املكسيك  
     ١    ٢٥   ١    ٤٤     ١    ٠٦  ٠ ٠٣٤٢٤%      بنما  
     ١    ٢٣   ١    ٤١     ١    ٠٥  ٠ ٠٠٧٤٤%          باراغواي  
  ٢   ١    ٦٠   ١    ٨٣     ١    ٣٦  ٠ ١١٦١٢%     بريو  
     ١    ١٧   ١    ٣٤     ٠    ٩٩  ٠ ٠٠١٤٩%                 سانت كيتس ونفيس  
  ١   ١    ١٧   ١    ٣٤     ٠    ٩٩  ٠ ٠٠١٤٩%                          سانت فنسنت وجزر غرينادين  
  ٤   ١    ٢٤   ١    ٤٣     ١    ٠٦  ٠ ٠٤٠٢٠%                  ترينيداد وتوباغو  
     ١    ٢٦   ١    ٤٥     ١    ٠٧  ٠ ٠٤٠٢٠%          أوروغواي  
  ١   ١    ٩٠   ٢    ١٨     ١    ٦١  ٠ ٢٩٧٧٦%       فرتويال  
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  تقييم البلد       املنطقة

نقطة   النطاق احملبذ ٢٠٠٧
  الوسط

عدد 
  املوظفني

                     جمموعــة دول أوروبــا 
                   الغربية ودول أخرى

              

     ١    ١٩   ١    ٣٦     ١    ٠١  ٠ ٠١١٩١%        أندورا  
  ١١   ٥    ٨٥   ٦    ٧٢     ٤    ٩٧  ٢ ٦٦٠٤٤%          أستراليا  
  ٢   ٣    ٤٦   ٣    ٩٨     ٢    ٩٤  ١ ٣٢٠٥٥%        النمسا  
  ٨   ٤    ٠١   ٤    ٦٢     ٣    ٤١  ١ ٦٤٠٦٣%        بلجيكا  
  ١١   ٨    ٩٠    ١٠    ٢٤     ٧    ٥٧  ٤ ٤٣٢٠٩%      كندا  
  ١   ٣    ١٠   ٣    ٥٧     ٢    ٦٤  ١ ١٠٠٢١%         الدامنرك  
  ٤   ٢    ٦٢   ٣    ٠٢     ٢    ٢٣  ٠ ٨٣٩٦٧%        فنلندا  
  ٢٥    ١٧    ٤٧    ٢٠    ٠٩      ١٤    ٨٥  ٩ ٣٨٠٧٨%       فرنسا  
  ٢١    ٢٣    ٣٥    ٢٦    ٨٥      ١٩    ٨٥  ١٢ ٧٦٩٢٤%    يا    أملان  
     ٢    ٧٥   ٣    ١٧     ٢    ٣٤  ٠ ٨٨٧٣١%         اليونان  
     ١    ٢٦   ١    ٤٥     ١    ٠٧  ٠ ٠٥٥٠٨%         آيسلندا  
  ٤   ٢    ٣٢   ٢    ٦٦     ١    ٩٧  ٠ ٦٦٢٢٥١%         آيرلندا  
  ٩    ١٤    ٣٩    ١٦    ٥٤      ١٢    ٢٣  ٧ ٥٦١٥٠%         إيطاليا  
     ١    ١٩   ١    ٣٧     ١    ٠١  ٠ ٠١٤٨٩%            ليختنشتاين  
     ١    ٣٨   ١    ٥٩     ١    ١٨  ٠ ١٢٦٥٥%        لكسمربغ  
     ١    ٢١   ١    ٣٩     ١    ٠٣  ٠ ٠٢٥٣١%       مالطة  
  ٩   ٦    ٠٠   ٦    ٩٠     ٥    ١٠  ٢٢ ٧٨٨٤٨%        هولندا  
  ٤   ١    ٨٤   ٢    ١٢     ١    ٥٧  ٠ ٣٨١١٣%           نيوزيلندا  
     ٣    ١٦   ٣    ٦٤     ٢    ٦٩  ١ ١٦٤٢٢%         النرويج  
  ١   ٢    ٥٨   ٢    ٩٦     ٢    ١٩  ٠ ٧٨٤٥٩%         الربتغال  
     ١    ١٧   ١    ٣٥     ١    ٠٠  ٠ ٠٠٤٤٧%            سان مارينو  
  ١٠   ٨    ٩٦   ٠ ١    ٣١     ٧    ٦٢  ٤ ٤١٨٦٩%         إسبانيا  
  ١   ٣    ٩٣   ٤    ٥١     ٣    ٣٤  ١ ٥٩٤٤٨%        السويد  
  ٣   ٤    ٢٨   ٤    ٩٢     ٣    ٦٣  ١ ٨١٠٣٥%        سويسرا  
  ١٨    ١٨    ٣٢    ٢١    ٠٧      ١٥    ٥٧  ٩ ٨٨٨٤٦%               اململكة املتحدة  
  ٢٢٩     ٣٠٦    ٠٠        ١٠٠ ٠٠%  ∗∗∗∗     اموع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .ليسوا من مواطين الدول األطراف من املوظفني الفنيني ا موظفا آخر١٩هناك   ∗
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  اجلهازيف  حبسب الرتبة ∗∗∗∗وظفني الفنينيللمالتوازن بني اجلنسني : ٤اجلدول 
  ٢٠٠٨مارس / آذار٣١ احلالة يف

  
  اهليئة القضائية
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة

  ٣  ٢  ١  ٥ -ف
  

  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ١    ١  ٤ -ف

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة

  ١٤  ٦  ٨  ٣ -ف
  

  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ٥  ١  ٤  ٢ -ف

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة

  ١  ١    ١ -ف
  

  مكتب املدعي العام
  

  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ١  ١    وكيل األمني العام

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة

  ١    ١  مساعد األمني العام
  

  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ١    ١  ١-مد

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة

                                                           
  .وظفون اللغويونمبن يف ذلك امل  ∗
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  ٨  ٦  ٢  ٥-ف
  

  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ٢٠  ١٤  ٦  ٤-ف

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ٣١  ٢٣  ٨  ٣-ف

  
  اموع  ذكور  إناث  بةالرت
  ٤١  ٢٠  ٢١  ٢-ف

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ١٦  ٥  ١١  ١-ف

  
  

  قلم احملكمة
  

  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ١  ١    ∗مساعد األمني العام

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ٣  ٢  ١  ١-مد

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ١٣  ٩  ٤  ٥-ف

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ٢٩  ١٢  ١٧  ٤-ف

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ٥١  ٢٨  ٢٣  ٣-ف

                                                           
  .ن فتشغل منصب مساعد األمني العام امرأةأما اآل.  هذا التقرير ال يزال السيد برونو كاتاال يشغل منصب املسجل    ُ  حني أ عد  ∗
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  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ٣٦  ١٤  ٢٢  ٢-ف

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ٨  ٣  ٥  ١-ف

  
  أمانة مجعية الدول األطراف

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ١  ١    ١-مد

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ٢    ٢  ٤-ف

  
  ضحاياأمانة الصندوق االستئماين لل

  
  اموع  ذكور  إناث  الرتبة
  ١  ١    ١-مد

  
  اموع الكلي

  اموع  ذكور  إناث
٢٨٨  ١٥٠  ١٣٨  
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  تعداد املوظفني، فعلي: ٥اجلدول 
  :، تتمثل احلالة الفعلية املتعلقة بتعداد موظفي احملكمة فيما يلي٢٠٠٨أبريل /حىت نيسان

  
  تعداد املوظفني

  ٥٥٣  الوظائف الثابتة
    
  ١٩٨  ساعدة العامة املؤقتة املعتمدةامل
    

  ٥٩  املتدربون الداخليون
    

  ٣  الفنيون الزائرون
    

  ٢٩  اخلرباء االستشاريون
    

  ٢١  املسؤولون املنتخبون
    

  ٨٦٣  اموع
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  



ICC-ASP/7/20 
 

 231 

  ٢٠٠٨تعداد املوظفني باالستناد إىل امليزانية املعتمدة لعام : ٦اجلدول 
  

 وإىل متوسط أعداد املتدربني الداخليني واملهنيني الزائرين واخلرباء ٢٠٠٨زانية املعتمدة لعام استنادا إىل املي
  : كما يلي٢٠٠٨االستشاريني يف السنوات املاضية، سيكون تعداد أفراد احملكمة حبلول اية عام 

  
  

  تعداد املوظفني

  ٦٧٥  الوظائف الثابتة
    

  ١٦٦  املساعدة العامة املؤقتة املعتمدة
    

  ٩٠  )١(املتدربون الداخليون
    

  ١٢  الفنيون الزائرون
    

  ٤٠  اخلرباء االستشاريون
    

  ٢١  املسؤولون املنتخبون
    

  ١٠٠٤  اموع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .عدد املتدربني الداخليني متقلب ويضم املتدربني الداخليني من االحتاد األورويب فضال عن املتدربني الداخليني بال أجر  )١(
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  املوظفون الفنيون-الوظائف الشاغرة: ٧اجلدول 

  ٢٠٠٨مارس / آذار٣١احلالة يف 
  

  اموع   الوظيفةعنوان  توى الوظيفةمس  الربنامج الفرعي  الربنامج  الربنامج الرئيسي
مشغولة 
باملساعدة 
العامة 
  املؤقتة

الربنامج الرئيسي 
  األول

 الرتب -اخلدمات العامة  الدوائر  الدوائر
  األخرى

  نعم  ١  مساعد أحباث

  نعم   ١  مستشار قانوين  ٤-ف      
املكتب املباشر   الربنامج الرئيسي الثاين

  للمدعي العام
 املكتب املباشر للمدعي

  العام
    ١  مستشار إعالمي  ٤-ف

الربنامج الرئيسي 
  الثالث

    ١  حمرر/كاتب  ٣-ف  املكتب املباشر للمسجل  مكتب املسجل

مستشار خاص باملسجل معين بالعالقات   ٥-ف  املكتب املباشر للمسجل    
  اخلارجية

١    

شعبة اخلدمات   
  اإلدارية املشتركة

قسم تكنولوجيا 
  املعلومات واالتصاالت

 الرتب -لعامةاخلدمات ا
  الرئيسية

    ١  مساعد رئيسي لتكامل التطبيقات

قسم تكنولوجيا     
  املعلومات واالتصاالت

 الرتب -اخلدمات العامة
  األخرى

    ١  تقين ميداين يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال

شعبة خدمات   
  احملكمة

قسم الترمجة التحريرية 
  والفورية يف احملكمة

 الرتب -اخلدمات العامة
  خرىاأل

    ١  مساعد لغوي/مساعد إداري ميداين

232 
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 الرتب -اخلدمات العامة  قسم اإلدارة القضائية    
  األخرى

    ١  )فرنسي(خمتزل حماضر 

 الرتب -اخلدمات العامة      
  األخرى

      )إنكليزي(خمتزل حماضر 

 الرتب -اخلدمات العامة      
  األخرى

  نعم  ١  )فرنسي(مساعد لتجهيز النصوص 

 الرتب -اخلدمات العامة      
  األخرى

    ١  )إنكليزي(مساعد لتجهيز النصوص 

 الرتب -اخلدمات العامة      
  الرئيسية

    ١  )إنكليزي(خمتزل حماضر رئيسي 

وحدة اين عليهم     
  والشهود

    ١  موظف عمليات معاون  ٢-ف

 الرتب -اخلدمات العامة      
  األخرى

    ١  مساعد ميداين معين باحلماية والعمليات

قسم اإلعالم   
  الوثائقو

 الرتب -اخلدمات العامة  وحدة التوعية
  األخرى

    ١  مساعد ميداين معين بالتوعية

 الرتب -اخلدمات العامة      
  الرئيسية

  نعم  ١  مساعد ميداين رئيسي معين بالتوعية

شعبة اين عليهم   
  واحملامني

 الرتب -اخلدمات العامة  قسم دعم الدفاع
  األخرى

    ١  )قاعدة بيانات(مساعد إداري 
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املكتب العمومي حملامي     
  الدفاع

  نعم  ١  حمام معاون  ٢-ف

قسم مشاركة اين عليهم     
  وجرب أضرارهم

 الرتب -اخلدمات العامة
  األخرى

    ١  مساعد إداري ميداين

أمانة مجعية الدول   
  األطراف

أمانة مجعية الدول 
  األطراف

 الرتب -اخلدمات العامة
  األخرى

    ٢  مساعد إداري

 الرتب -العامةاخلدمات       
  األخرى

  نعم  ١  مساعد إداري ومعين باالجتماعات

  نعم  ١  موظف قانوين  ٣-ف      
أمانة الصندوق   

االستئماين للمجين 
  عليهم

أمانة الصندوق االستئماين 
  للمجين عليهم

  نعم   ١  موظف برنامج ميداين  ٣-ف

 الرتب -اخلدمات العامة      
  األخرى

  نعم  ١  مساعد معين باالتصاالت

تب مشروع مك  
  املباين الدائمة

مكتب مشروع املباين 
  الدائمة

    ١  مدير املشروع  ١-مد

    ١  نائب مدير املشروع واحملاسب املايل  ٤-ف      
 الرتب -اخلدمات العامة      

  األخرى
    ١  مساعد إداري

  ٩  ٢٩        ∗∗∗∗اموع الكلي
. أو معلن عنها تعيني من يشغلها قيد وظيفة أخرى حاليا٩٣هناك   ∗
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  رفق الثالثملا
  

  قائمة الوثائق

  جلنة امليزانية واملالية
  

ICC-ASP/7/CBF.1/L.1 
 

  جدول األعمال املؤقت
ICC-ASP/7/CBF.1/L.2/Rev.1 

 
  القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت

ICC-ASP/7/CBF.1/1 احملكمة للمساعدة التقرير بشأن املوارد املالئمة للتحقيقات املالية يف إطار برنامج 
  القانونية

ICC-ASP/7/CBF.1/2 تقرير احملكمة بشأن التوظيف  
ICC-ASP/7/CBF.1/3 التقرير املؤقت بشأن الترتيبات اإلدارية  
ICC-ASP/7/CBF.1/4 تقرير احملكمة بشأن اخليارات املتعلقة باالعتماد على مصادر خارجية للعمل الترمجي  

ICC-ASP/7/CBF.1/4/Add.1 رير احملكمة بشأن اخليارات املتعلقة باالعتماد على مصادر خارجية للعمل تق
   إضافة-الترمجي

ICC-ASP/7/CBF.1/5 تقرير احملكمة بشأن املوارد البشرية  
  تقرير مرحلي: تطوير استراتيجية للموارد البشرية

ICC-ASP/7/CBF.1/6  ٢٠٠٨مارس /آذار ٣١تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت  
ICC-ASP/7/CBF.1/7  ٢٠٠٧تقرير عن أداء برنامج احملكمة اجلنائية الدولية لعام  
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  ∗∗∗∗٢٠٠٨سبتمرب /تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا احلادية عشرة، أيلول  -٢

  الصفحة الفقرات  احملتويات
  ٢٣٩ ٦-١ ......................................................................مقدمة   -أوال
 ٢٣٩ ٥-١ -ألف 

 -باء 
  ..................................دول األعمالافتتاح الدورة وإقرار ج

 ٢٤٠ ٦ ......................................................مشاركة املراقبني

 ٢٤٠ ١٤٢-٧ ..........ادية عشرةنة يف دورا احلالنظر يف القضايا املدرجة يف جدول أعمال اللج  -ثانيا

 ٢٤٠ ١٢-٧ ...............................................ملاليةااستعراض القضايا  -ألف 

 ٢٤٠ ٧   .....................................حالة تسديد االشتراكات -١  

 ٢٤٠ ١١-٨ ............................الدول املتأخرة عن تسديد اشتراكاا -٢  

 ٢٤١ ١٢   ................................... .................الفوائض -٣  

 ٢٤١ ٤٠-١٣ ......................................راجعة احلساباتاملسائل املتعلقة مب -باء 

 ٢٤١ ٢١-١٣  .....................................تقارير مراجعة احلسابات  -١  

 / الثاين كانون١البيانات املالية املتعلقة باحملكمة للفترة من   )أ(   
 ..........٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ إىل  ينايـر

 

٢٤١ 

البيانات املالية املتعلقة بالصندوق االستئماين للضحايا للفترة   )ب(   
ديسمرب / كانون األول٣١ينايـر إىل / كانون الثاين١ من

٢٤٢ ١٩-١٣ ...............................................٢٠٠٧ 

 ٢٤٣ ٢١-٢٠ ...............تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات  )ج(   

 ٢٤٣ ٤٠-٢٢  ....................................................اإلدارة  -٢  

 ٢٤٤ ٢٨-٢٤  ................................جلنة مراجعة احلسابات   )أ(   

 ٢٤٥ ٣٤-٢٩  ......................دور املراجع الداخلي للحسابات   )ب(   

 ٢٤٦ ٤٠-٣٥  ...........................................آلية املراقبة   )ج(   

 ٢٤٧ ١٠٧ -٤١ .......,,.....................................املسائل املتعلقة بامليزانية  -جيم 

 ٢٤٧ ٤١  ..............,, .........٢٠٠٧بيانات األداء املايل مليزانية عام  -١  

أغسطس / آب٣١ حىت ٢٠٠٨بيانات األداء املايل مليزانية عام  -٢  
٢٤٧ ٤٥-٤٢     ...................................................٢٠٠٨ 

  

                                                           
  .Add.2 و Add.1 وICC-ASP/7/15بقا بوصفه الوثائق  صدر سا  ∗
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  الصفحة  الفقرات       
 ٢٤٨ ١٠٧-٤٦   .................٢٠٠٩نية الربناجمية املقترحة لعام  امليزاالنظر يف -٣  

 ٢٤٨ ٤٦ ...............,,,,......................مليزانيةعرض ا )أ(   

  ٢٤٨  ٤٨-٤٧  ....................   ٢٠٠٩االفتراضات واألنشطة لعام  )ب(   
  ٢٤٩  ٥٦-٤٩  ....................................... .لكلياالتحليل  )ج(   
  ٢٥٠  ٥٨-٥٧  ...............التضخم / لعامة املتصلة باملوظفني االنفقات )د(   
  ٢٥٠  ٦٢-٥٩  ...................التأخري يف التوظيف ومعدالت الشغور )ه(   
  ٢٥١  ٦٣  ...............................عمليات إعادة التصنيف  )و(   
  ٢٥١  ٦٥-٦٤  .........م املساعدة املؤقتة العامة والوظائف الثابتةاستخدا )ز(   
  ٢٥٢  ٦٩-٦٦  ..................الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين  )ح(   
  ٢٥٣  ٧٠  .............................. رأس املال العامل صندوق )ط(   
  ٢٥٣  ٧٥-٧١  ...................قضائيةيئة الاهل: الربنامج الرئيسي األول )ي(   
  ٢٥٤  ٧٦  ............. مكتب املدعي العام: الربنامج الرئيسي الثاين )ك(   
  ٢٥٤  ٩٤-٧٧  .................. ..قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث )ل(   
  ٢٥٧  ٩٨-٩٥  .......أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع )م(   
أمانة الصندوق االستئماين : الربنامج الرئيسي السادس )ن(   

  ٢٥٨  ١٠٣-٩٩  ..............................................لضحايال

  ٢٥٩  ١٠٦-١٠٤  ......................امليزانية التكميلية حملاكمة السيد مببا )س(   
  ٢٦٠  ١٠٧  .. .......................٢٠٠٩اإليرادات املقدرة لعام  )ع(   
 ٢٦٠ ١٢٢-١٠٨  .......................................................مباين احملكمة  -دال 

 ٢٦٢ ١٢٩-١٢٣ ...................................................املساعدة القانونية  -هاء 

 ٢٦٤ ١٤١-١٣٠  ...................................................صندوق الطوارئ  -واو 

 ٢٦٤ ١٣٣-١٣١  ..................... ٢٠٠٨استخدام صندوق الطوارئ يف عام  -١  

  ٢٦٥  ١٤١-١٣٤  .....................................مستقبل صندوق الطوارئ -٢  
  ٢٦٦  ١٤٤-١٤٢  .......................................................مسائل أخرى  -زاي 
  ٢٦٦  ١٤٣-١٤٢   ..............................صدور الوثائق يف الوقت املناسب -١  
  ٢٦٦  ١٤٤  ............................................االجتماعات املقبلة -٢  
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  مقدمة  -أوال

  وإقرار جدول األعمالافتتاح الدورة   -ألف

قرر الذي اختذته مجعية الدول مإىل االنعقاد وفقا لل") اللجنة("للجنة امليزانية واملالية ادية عشرة               د عيت الدورة احل  -١
وقد . ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤ املعقودة يف السادسةيف اجللسة العامة السابعة من دورا ) "معيةاجل"(األطراف 

وألقى رئيس احملكمة اجلنائية . جلسةأربع عشرة ، ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٢ إىل ٤ختللت الدورة، اليت عقدت يف الفترة من 
  .اجللسة االفتتاحية للدورة، السيد فيليب كريش، كلمة ترحيب يف )"احملكمة"(الدولية 

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

  :)١(وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل  -٣

  .افتتاح الدورة  -١
  .إقرار جدول األعمال  -٢
  .ة املراقبنيمشارك  -٣
 .تنظيم العمل  -٤
  .الدول املتأخرة يف تسديد اشتراكاا  -٥
  .٢٠٠٨بيانات األداء املايل مليزانية عام   -٦
  .٢٠٠٩النظر يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -٧
  :املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات  -٨
  التقارير املتعلقة مبراجعة احلسابات )أ( 

 
 كانون ١لبيانات املالية املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية للفترة من ا ‘١’ 

  ؛٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل /الثاين

 

 ١البيانات املالية املتعلقة بالصندوق االستئماين للضحايا للفترة من  ‘٢’ 
  ؛٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل /كانون الثاين

  املراجعة الداخلية للحسابات؛تقرير مكتب  ‘٣’  
  .تقرير جلنة مراجعة احلسابات  ‘٤’  
  اإلدارة )ب( 
  .مباين احملكمة  -٩

  .املساعدة القانونية  -١٠
   .صندوق الطوارئ  -١١
  .مسائل أخرى  -١٢

 :وحضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم الدورة التاسعة  -٤

                                                           
)١(  ICC-ASP/7/CBF.2/L.1.  
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  )بوروندي(دافيد بانيانكا   -١
  )بنن(اه كيندجي ملربت د  -٢
  )أستراليا(دافيد داتون   -٣
 )املكسيك(كارولينا ماريا فرنانديز أوبازو   -٤
  )فرنسا(ين تاجيل فينكلس  -٥
  )األردن(فوزي غرايبة   -٦
  )مجهورية كوريا(ياجي هان  - ميونغ  -٧
  )استونيا(جوهاين مليك   -٨
  )أملانيا (غريد سوب -٩

  )إيطاليا(أوغو سيسي  -١٠
  )سلوفاكيا(إيلينا سوبكوفا  -١١
  )أوروغواي(سانتياغو ويرت  -١٢

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

  مشاركة املراقبني  -باء

. من أجل احملكمة اجلنائية الدولية لإلدالء ببيان أمام اللجنة                                       قررت اللجنة قبول الطلب املقد م من االئتالف   -٦
 إىل اإلدالء ببيان مماثل االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية ودعت اللجنة .لعرضذا اوأعربت اللجنة عن تقديرها هل

   .يف دورا القادمة

  احلادية عشرةالنظر يف القضايا املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دورا   -ثانيا

  استعراض القضايا املالية  -ألف

  حالة تسديد االشتراكات  -١

  أن اللجنةوالحظت). املرفق الثاين (٢٠٠٨سبتمرب /  أيلول١٠استعرضت اللجنة حالة تسديد االشتراكات حىت   -٧
 يورو  ١ ٩٥٨ ٦٢٥ على حني أن مبلغا يتمثل يف ٢٠٠٨ يورو عن السنة املالية ٨٨ ٣٢٢ ٥٨١ما جمموعه احملكمة تلقت 

                                                    ً                  متثل احلالة العامة حتسنا منذ الدورة السابقة للجنة وقدرا  أقل من االشتراكات  و.مازال مستحقا عن السنوات املالية السابقة
   .٢٠٠٧غري املسددة مقارنة بنفس الفترة من عام 

  الدول املتأخرة عن تسديد اشتراكاا  -٢

 يد اشتراكااباالتصال بالدول املتأخرة عن تسد ٢٠٠٨وليه ي/  متوز١٦قامت يف  األمانة أنالحظت اللجنة   -٨
 من نظام روما األساسي ١١٢ من املادة ٨ تطبيق الفقرة وأبلغتها باشتراكاا املستحقة وبأدىن مبلغ يتعني تسديده لعدم

، وهذه ٢٠٠٨سبتمرب / يلول أ٤ من الدول فقدت األهلية للتصويت اعتبارا من مثانوأبلغت األمانة اللجنة بأن . عليها
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، والنيجروجزر مارشال، وناورو،  ، وغينيادومينيكية،مهورية الاجلوومجهورية أفريقيا الوسطى،  ،بوليفيا: الدول هي
  . وسرياليون

توصيات حتدد اإلجراء الواجب اتباعه لطلب اإلعفاء خلامسة وأشارت اللجنة إىل أن اجلمعية اعتمدت يف دورا ا  -٩
تنص على أنه ينبغي أن تقوم جلنة امليزانية   ICC-ASP/4/Res.4 من القرار ٤٤وأن الفقرة  )٢(تصويتمن فقدان حقوق ال

 ٨واملالية بإسداء املشورة جلمعية الدول األطراف قبل بت اجلمعية يف أي طلب من الطلبات املتعلقة باإلعفاء مبقتضى الفقرة 
  .  من نظام روما األساسي١١٢من املادة 

 دولة أخرى ستكون غري مؤهلة للتصويت يف ١٦لجنة أنه مل ترد طلبات إعفاء للدورة السابعة وأن والحظت ال  -١٠
 )٣( من النظام األساسي١١٢ من املادة ٨ إذا مل تسدد مبالغ إضافية لتجنب تطبيق الفقرة ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١

  .عليها

 تسديد اشتراكاا مرة أخرى بأدىن مبلغ يتعني تسديدهعن  الدول املتأخرة بلغ األمانة أن تإىلطلبت اللجنة و  -١١
   . للجمعيةبعةقبل الدورة السا

   الفوائض  -٣

فقا للبند و ٢٠٠٩يناير /  كانون الثاين١ يف دي التقديري الواجب إعادته إىل الدول األطرافق الفائض النبلغي  -١٢
 ٢٠٠٧ل على الفائض النقدي االحتياطي لعام  يورو وهو يشتم٩,٩  حنو من النظام املايل والقواعد املالية٦-٤

    ّ           وذك رت اللجنة .٢٠٠٨الدول األطراف يف عام احملكمة من  تلقتهاسابقة اليت املتعلقة بفترات واالشتراكات املقررة 
الواجب حثت فيها احملكمة على إتاحة الفائض النقدي  اليت )٤(بتوصيتها الواردة يف تقريرها عن أعمال دورا العاشرة

 يف الوقت املناسب ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١ من النظام املايل والقواعد املالية يف ٧-٤                  ً       ادته إىل الدول وفقا  للبند إع
   .٢٠٠٩أرصدا الدائنة واشتراكاا املقررة لعام  إجراء التسويات الالزمة بني لتمكينها من

  املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات  -باء

  حلساباتتقارير مراجعة ا  -١

  .٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول٣١يناير إىل /  كانون الثاين١ للفترة من  باحملكمةالبينات املالية املتعلقة  )أ(
    

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

 اجلزء الثالث، القرار) ICC-ASP/5/32، نائية الدوليةمنشور احملكمة اجل( ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١ -نوفمرب/تشرين الثاين
ICC-ASP/5/Res.3 الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما      ً أيضا  أنظر و. ٧ إىل ٥ ، املرفق الثالث، التوصيات من

منشور ( ٢٠٠٥ديسمرب /  األول كانون٣ -نوفمرب/  تشرين الثاين٢٨األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة، الهاي، 
  .٤٢، الفقرة ICC-ASP/4/Res.4اجلزء الثالث، القرار  ) ICC-ASP/4/32 ،احملكمة اجلنائية الدولية

 اشتراكاا واملذكرة الشفوية اليت تسديدباإلضافة إىل املذكرتني الشفويتني اللتني وجهتهما األمانة إىل الدول املتأخرة عن  )  ۳(
ديسمرب من السنة التالية، يقوم قلم احملكمة مرة كل /  كانون األول١ليت قد تصبح فاقدة ألهلية التصويت حبلول وجهت إىل الدول ا

  . من الدول األعضاءيت وردت االشتراكات املقررة العنثالثة أشهر مبوافاة الدول مبذكرة معلومات حمدثة 
  ).١٣، الفقرة ICC-ASP/7/3 (رةتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا العاش   )٤(
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 كانون ٣١يناير إىل /  كانون الثاين١البينات املالية املتعلقة بالصندوق اإلستئماين للضحايا للفترة من   )ب(
  .٢٠٠٧ديسمرب / األول  

  يف معرض تقدمي تقريريه املعنيني بالبيانات املالية املتعلقة باحملكمة اجلنائية،ارجي للحسابات اللجنةأبلغ املراجع اخل  -١٣
 ،عيوب أو أخطاء ماديةه قد تبني له من مراجعة احلسابات عدم وجود أن، ب)٦( اإلستئماين للضحاياوالصندوق) ٥(الدولية

بوسعه أن يقدم بوجه مالئم،  وأن كمة والصندوق اإلستئماين للضحايا املوقف املايل لكل من احملأن البيانات املالية تقدم و
يورو  ٧٧ ٤٦٤ ٠٠٠ بلغ  ٢٠٠٧والحظت اللجنة أن جمموع النفقات لعام .  حسابات احملكمةبدون حتفظ بشأنرأيا 

  .يةلتنفيذ امليزان  يف املائة٨٧             ً       ، مما ميثل معدال  قوامه  يورو٨٨ ٨٧٢ ٠٠٠ تبلغمقارنة مبيزانية معتمدة 

 عملية مناقلة داخل امليزانية يبلغ قدرها ٣٥٠ بنحو ٢٠٠٧يف عام  والحظت اللجنة مع القلق أن احملكمة قامت  -١٤
                                    ً     ً    وبينما الحظت اللجنة أن احملكمة م نحت فعال  قدرا  من ).  يف املائة من جمموع امليزانية١٠,٣(                  ً  مليون يورو تقريبا  ٩,٢حنو  

مادات، فقد أيدت ما ارتآه املراجع اخلارجي للحسابات من أن حجم املناقالت يثري الشك يف املرونة فيما يتعلق مبناقلة االعت
والحظت اللجنة تعليق احملكمة بأن مناقالت كثرية كانت مناقالت . املعلومات املقدمة بشأن اإلدارة املالية يف السنة احلالية

وأا ال تؤثر  (SAP)بنظام  إطار ختطيط موارد املؤسسةة يف تقنية من أجل ختصيص األموال الالزمة للمساعدة املؤقتة العام
  . ٢٠٠٧على العرض املقدم يف تقرير األداء لعام 

 املشتريات اليت أبداها املراجع اخلارجي للحسابات بشأن بلوغ )٧(                 ً                    والحظت اللجنة أيضا  التعليقات والتوصيات  -١٥
وأعربت .  مليون يورو١٠,٩مات غري مصفاة بلغ جمموعها عام وما نتج عن ذلك من وجود التزا صوب اية الذروا

، وعدم وفاء هذه  الطلبات ٢٠٠٧ديسمرب / ماليني يورو يف كانون األول٣اللجنة عن قلقها لتقدمي طلبات شراء مببلغ 
وبينما أعربت اللجنة . عاميف اية البشأن اإلثبات الدفتري للنفقات باملعايري املنصوص عليها يف القواعد املالية والنظام املايل 

عن ارتياحها للبيان املقدم من املراجع اخلارجي للحسابات بشأن عدم وجود طفرة يف القرارات املتعلقة بإنفاق األموال يف 
 يف ٢٠٠٨فقد أدرجت احملكمة بعض النفقات املتعلقة بعام .  تدعو إىل القلق٢٠٠٧اية العام، فقد رأت أن جتربة عام 

ورحبت اللجنة بإلغاء االلتزامات غري املصفاة يف حسابات . ٢٠٠٨ لزيادة املوارد املتاحة هلا يف عام ٢٠٠٧حسابات عام 
 توزيعا متكافئا على طول السنة وأيدت توصية املراجع اخلارجي للحسابات الداعية إىل توزيع أنشطة املشتريات ٢٠٠٧عام 

  .الية للمحكمة                        ً                        وبأن تتم هذه األنشطة وفقا  للنظام املايل والقواعد امل

، السيما فيما يتعلق ٢٠٠٧وأعربت اللجنة عن قلقها الرتفاع مستوى االلتزامات غري املصفاة يف اية عام   -١٦
بالسفر، وطلبت إىل احملكمة أن تعمل على تقليل هذه االلتزامات إىل أدىن حد ممكن يف املستقبل، مبا يتفق مع النظام املايل 

  .والقواعد املالية

              ً                                                  ً                        ظت اللجنة أيضا  توصية املراجع اخلارجي للحسابات بأن تصدر احملكمة قرارا  باعتماد املعايري احملاسبية والح  -١٧
-٦٦الفقرات  ()٨(٢٠٠٩وأشارت احملكمة يف امليزانية املقترحة لعام . الدولية للقطاع العام وبأن تضع إستراتيجية لتنفيذها

ولية للقطاع العام وفقا لتوصيات املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي للحسابات إىل اعتزامها تنفيذ املعايري احملاسبية الد) ٦٨

                                                           
)٥(  ICC-ASP/7/10  وCorr.1.  
)٦ (ICC-ASP/7/11.  
  ).Corr.1 وICC-ASP/7/10 (٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١البيانات املالية عن الفترة من )  ٧(
  )).باالنكليزية فقط( Corr.2و  Corr.1 و ICC-ASP/7/9( ٢٠٠٩امليزانية الربناجمية املقترحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام )  ٨(
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وطلبت احملكمة إىل اجلمعية بالتايل املوافقة على تنفيذ . ومبا يتماشى مع قرارات األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى
طة للمشروع والتدريب ذي الصلة يف ميزانية عام املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وتوفري التمويل الالزم لوضع خ

٢٠٠٩ .  

وأوصت اللجنة بأن تتخذ اجلمعية القرار الالزم لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام باحملكمة يف األجل   -١٨
).  يورو٢٠ ٠٠٠ (٢٠٠٩وأوصت، كخطوة أوىل، باملوافقة على التمويل الالزم لوضع خطة للمشروع يف عام . املتوسط

          ً                                      ً                                                         وأوصت أيضا  بأن تقدم احملكمة، من خالل اللجنة، تقريرا  إىل اجلمعية يف دورا الثامنة بشأن التقدم احملرز يف خطة املشروع 
واخلطوات التالية لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وبشأن اآلثار املالية املترتبة على تنفيذها والتعديالت الالزمة 

                                        ً                                      واتفقت اللجنة على أن من املرغوب فيه، نظرا  لسرعة التطور يف احملكمة، أن تنتقل احملكمة . النظام املايل والقواعد املاليةيف 
وسيسمح ذلك باستفادة احملكمة من الدروس املستفادة من . إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام بالتدريج وليس بسرعة

 للتغيري الذي سيتم يف (SAP)                                         ً                       ة الدولية للقطاع العام يف منظمات أخرى أيضا  كما سيسمح بتهيئة نظام تنفيذ املعايري احملاسبي
، وطلبت إىل ٢٠١٢ أو ٢٠١١واقترحت اللجنة أن يكون التاريخ املستهدف للتنفيذ باحملكمة هو عام . املعايري احملاسبية

     . بتاريخ للتنفيذاحملكمة أن توصي يف تقريرها الذي ستقدمه يف السنة القادمة

. وأعربت اللجنة عن تقديرها للنوعية اجليدة للتقارير ورحبت برأي املراجعة الصادر مرة أخرى بدون حتفظ  -١٩
وأوصت اللجنة بأن توافق اجلمعية على التوصيات الواردة يف تقريري املراجع اخلارجي للحسابات وبأن تعمل احملكمة على 

  .              ً     ًتنفيذمها تنفيذا  كامال 

  تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات  )ج(

 احملددة مع  النتائج والتوصياتاللجنة وناقشت  . )٩(نظرت اللجنة يف تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات  -٢٠
  .حملكمةبااملسؤولني املكتب ومدير 

لقها لعدم اكتمال املالك غري أا أعربت عن ق. ٢٠٠٨يونيه /ورحبت اللجنة بتعيني مدير للمكتب يف حزيران  -٢١
وحثت احملكمة .                                                                                          ًالوظيفي للمكتب مدة تزيد على سنة واحدة وألن وظيفة املدير ظلت شاغرة مدة تبلغ عشرة أشهر تقريبا 

ورحبت اللجنة بالتقرير املقدم من املكتب على الرغم من . على بذل املزيد من اجلهود الستيفاء املالك الوظيفي للمكتب
وال توجد قضايا حمددة تود اللجنة أن تسترعي انتباه اجلمعية إليها وفقا . حالة املالك الوظيفي يف القدراتالنقص الناتج عن 

وتتطلع اللجنة إىل تلقي املزيد من التقارير من مكتب املراجعة الداخلية .  من النظام املايل والقواعد املالية١-١١٠للقاعدة 
مبا يف ذلك تفاصيل عن التوصيات اليت أبديت يف تقارير مراجعة احلسابات حلسابات، من خالل جلنة مراجعة احلسابات، 

  .اهلامة واإلجراءات اليت اختذت لتنفيذها

  اإلدارة  -٢

وأبلغت . )١١(بناء على طلبها يف دورا العاشرة )١٠(نظرت اللجنة يف التقرير املقدم بشأن الترتيبات اإلدارية  -٢٢
شروع تقييم املخاطر، واخلطط اليت وضعتها إلضافة بيان بشأن املراقبة الداخلية إىل احملكمة اللجنة بالتقدم احملرز يف م

                                                           
)٩  (ICC-ASP/7/CBF.2/6 وCorr.1.  
)١٠  (ICC-ASP/7/CBF.2/4.  
  ).٢٢، الفقرة ICC-ASP/7/3(تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا العاشرة )  ١١(
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، وتنقيح اختصاصات جلنة مراجعة احلسابات التابعة للمحكمة، وتنقيح ميثاق املراجعة الداخلية ٢٠٠٨البيانات املالية لعام 
  .للحسابات

ط اليت وضعتها احملكمة إلضافة بند بشأن املراقبة الداخلية يف ورحبت اللجنة بالتقدم احملرز يف إدارة املخاطر وباخلط  -٢٣
                            ً                                                   وطلبت إىل احملكمة أن حتيطها علما  بآخر التطورات املتصلة اتني املسألتني يف دورا الثالثة . ٢٠٠٨املالية لعام البيانات 
  .   عشرة

  جلنة مراجعة احلسابات  )أ(

أغسطس / آب٤        ً     اعتبارا  من )١٢(نة مراجعة احلساباتالحظت اللجنة أن احملكمة نقحت اختصاصات جل  -٢٤
                                           ً                                           والحظت اللجنة أن االختصاصات املنقحة وضعت منوذجا  للجنة مراجعة احلسابات خيتلف عن النموذج الذي . )١٣(٢٠٠٨

 وكان النموذج الذي تتوخاه اللجنة يتعلق بلجنة أغلبية. أوصى به املراجع اخلارجي للحسابات وجلنة امليزانية واملالية
ومل يكن هلذه اللجنة سلطة اختاذ قرارات بشأن تنفيذ توصيات مراجعة . أعضاؤها من اخلارج ورئيسها من اخلارج

وستؤدي يف الواقع جلنة أغلبية أعضاؤها من اخلارج إىل تعزيز . احلسابات ألن هذا العمل بالضرورة من أعمال اإلدارة
اخلطط املتعلقة مبراجعة احلسابات وأدائها ونتائجها بطريقة دقيقة وظيفة مراجعة احلسابات يف احملكمة عن طريق مراجعة 

  .                                                   ً     ً                         ً       ً        وستوفر املشورة املتخصصة اليت ستقدمها هذه اللجنة إسهاما  قي ما  إلدارة احملكمة وستقدم ضمانا  إضافيا  للجمعية. وحمايدة

وبينما سيوفر . وين من اخلارجويتألف النموذج الذي وضعته احملكمة من ثالثة من رؤساء األجهزة باحملكمة وعض  -٢٥
النموذج الذي تدافع عنه اللجنة املشورة لإلدارة وسيقدم مراقبة مستقلة لعملية مراجعة احلسابات، ستكون جلنة املراجعة اليت 

ويؤكد حق رئيس احملكمة واملدعي العام يف االعتراض على . تتوخاها احملكمة جلنة إدارية مع بعض األعضاء من اخلارج
  . اللجنة صحة هذا القولقرارات

وأقرت جلنة امليزانية واملالية بأن جلنة مراجعة احلسابات اليت تتوخاها احملكمة ستوفر املزيد من املشورة املتخصصة   -٢٦
غري أن اللجنة ال تزال متمسكة برأيها . لإلدارة وبأا قد تؤدي إىل حتسني نظر اإلدارة يف املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات

                                                         ً       ً                                         أن النموذج الذي تدافع عنه هو األفضل ألنه سيوفر لإلدارة مصدرا  إضافيا  للمشورة املستقلة واملتخصصة وسيقدم للجمعية ب
ولن متلك هذه اللجنة سلطة اختاذ قرارات إدارية، . ضمانات أكرب بشأن دقة وحياد عملية مراجعة احلسابات باحملكمة

على النحو (بني احملكمة واملراجع اخلارجي للحسابات إذا وجد خالف بينهما وسيتاح هلا بالتايل القيام بدور الوساطة 
من اختصاصات جلنة مراجعة احلسابات اليت ختول للجنة مراجعة احلسابات احلق يف الفصل ) ه(٤املنصوص عليه يف الفقرة 

  ).يف االختالفات القائمة بني احملكمة واملراجع اخلارجي للحسابات

ذلك بأن تعيد احملكمة النظر يف هذا اجلانب من االختصاصات املنقحة للجنة مراجعة احلسابات وأوصت اللجنة ل  -٢٧
  .                ً                                    وبأن تبادر أيضا  بتعيني األعضاء اخلارجيني يف أقرب وقت ممكن

وأقرت اللجنة بأن اجلوانب األخرى الختصاصات جلنة مراجعة احلسابات مناسبة، مبا يف ذلك السلطات   -٢٨
وتتوقع . صوص عليها فيها والعالقة بني مكتب املراجعة الداخلية للحسابات وجلنة مراجعة احلساباتواملسؤوليات املن

  .           ً                                                                                         اللجنة أيضا  أن تؤدي جلنة مراجعة احلسابات مهامها مبا يتفق مع مسؤوليات املسجل والنظام املايل والقواعد املالية

                                                           
  ).ملرفق الثاين، اICC-ASP/7/16(تقرير املقدم بشأن الترتيبات اإلدارية  ال  ) ١٢(
  . املرجع نفسه  )١٣(
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  دور املراجع الداخلي للحسابات  )ب(

 ٢٩                               ً      ً                              نة مراجعة احلسابات اعتمدت ميثاقا  منقحا  للمراجعة الداخلية للحسابات يف ُ                   أبلغت اللجنة بأن جل  -٢٩
وأعربت اللجنة عن ارتياحها للميثاق املنقح، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة باستقالل مكتب املراجعة . ٢٠٠٨أغسطس /آب

للجنة الحظت عدم وضوح التسلسل غري أن ا. الداخلية للحسابات يف عمله، ولوضع خطة عمل للمكتب واملوافقة عليها
  .     اإلداري بني مكتب املراجعة الداخلية للحسابات واجلمعية

                                                                  ً                            ً وأشارت اللجنة إىل توصية اجلمعية يف دورا السادسة بأن يقدم املسجل سنويا  إىل مجعية الدول األطراف تقريرا    -٣٠
ويتضمن أهم االستنتاجات الواردة يف تقريره   للحساباتيلخص األنشطة الرئيسية اليت اضطلع ا مكتب املراجعة الداخلية

، على مسجل احملكمة أن يتخذ اخلطوات املالئمة، حسب عالوة على ذلكو .والتوجيهات والتوصيات اليت مت اعتمادها
سابات االقتضاء، لكفالة الوصول يف احملكمة إىل املعلومات الواردة يف أي تقرير معني يعده مكتب املراجع الداخلي للح
  .)١٤(                 ُ                                                                               ألي دولة طرف إذا ط لب منه ذلك، وأن يتخذ يف أثناء ذلك التدابري املالئمة لصون املعلومات السرية أو الشخصية

 من النظام املايل والقواعد ١-١١٠بتعديل القاعدة ) ١٥(والحظت اللجنة أن هذا الطلب يتعارض مع قرار اجلمعية  -٣١ 
  :           ً                   املالية أيضا  لكي تنص على ما يلي

..)(.  

يقوم املراجع الداخلي للحسابات كل سنة، وعلى أساس حمدد حيثما يقتضي احلال، بتقدمي تقرير إىل   )ب(
وحتيل جلنة  امليزانية واملالية إىل مجعية الدول . جلنة امليزانية واملالية عن طريق رئيس جلنة مراجعة احلسابات

  . األطراف أية مسألة تتطلب استرعاء نظر اجلمعية إليها

 كان اهلدف منها هو التأكيد على أن دور املراجع الداخلي )١٦(وأشارت اللجنة إىل أن توصياا يف دورا التاسعة  -٣٢
للحسابات يتركز يف تقدمي الضمانات واملشورة املستقلة للمسجل، بوصفه املوظف املسؤول عن احلسابات، بشأن فعالية 

اهتمامها، بوجه خاص، هو تعزيز مسامهة املراجع الداخلي للحسابات يف وكان موضع . نظام املراقبة واإلدارة يف احملكمة
إدارة احملكمة بصورة فعالة، وجتنب حالة يقوم فيها املراجع الداخلي للحسابات بدور مزدوج بني املراجعة الداخلية 

  .  واملراجعة اخلارجية للحسابات

هي اجلهة املسؤولة عن إحالة أية مسألة إىل اجلمعية إذا وأوصت اللجنة لذلك بأن تكون جلنة امليزانية واملالية   -٣٣
وحذرت من .  من النظام املايل والقواعد املالية املعدلة١-١١٠                                              ً         تطلبت هذه املسألة استرعاء نظر اجلمعية إليها وفقا  للقاعدة 

لعامة والوثائق اليت تستعرضها املطالبة بتقدمي بيانات مفصلة عن توصيات املراجعة الداخلية للحسابات وتنفيذها يف الوثائق ا
  .  اجلمعية ملا سيؤدي إليه ذلك من تقليل الثقة يف وظيفة املراجعة الداخلية للحسابات باحملكمة

                                                           
،  نيويورك،سادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال   ) ١٤(

 لد األول،، اICC-ASP/6/20(  ،منشور احملكمة اجلنائية الدولية( ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول١٤ - نوفمرب/  تشرين الثاين٣٠
  .٤ جيم، الفقرة –ين اجلزء الثا

،  نيويورك،سادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال   ) ١٥(
 ، الد األول، )ICC-ASP/6/20 ،منشور احملكمة اجلنائية الدولية( ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول١٤ - نوفمرب/  تشرين الثاين٣٠

  .ICC-ASP/6/Res.5القرار لث، اجلزء الثا
،  نيويورك،سادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال   ) ١٦(

 ، الد الثاين، )ICC-ASP/6/20 ،منشور احملكمة اجلنائية الدولية( ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول١٤ -نوفمرب/  تشرين الثاين٣٠
  . ٢٢، الفقرة ٢ -باءاجلزء 
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وأوصت اللجنة بأن تنظر اجلمعية يف هذه املسألة مرة أخرى من أجل توضيح املوقف فيما يتعلق بالتسلسل   -٣٤
  . اإلداري

  آلية املراقبة  )ج(

آلية "                                        ً                                              اللجنة باملناقشات غري الرمسية اليت جرت مؤخرا  بني احملكمة والفريق العامل يف نيويورك بشأن إنشاء ُ       أبلغت   -٣٥
والحظت اللجنة أن املناقشات كانت واسعة النطاق، وأا تعرضت لسوء سلوك املوظفني واإلجراءات ". مستقلة للمراقبة

 يف احملكمة، واملساءلة عن السلوك اإلجرامي واالستغالل اجلنسي، التأديبية يف احملكمة، وسوء سلوك املوظفني املنتخبني
وأضافت اللجنة أا ال علم هلا بوجود هدف واضح آللية املراقبة اجلديدة، وال علم هلا . وتقييم األداء اإلداري يف احملكمة

  .    ًً                                     أيضا   بوجود مشكلة حمددة يف حاجة إىل التصدي هلا

 املزيد من التقدم يف املناقشات باستعراض اآلليات القائمة للتحقيق والتصدي لسوء وترى اللجنة أنه ميكن حتقيق  -٣٦
وسيتاح بذلك حتديد الثغرات أو جوانب القصور اليت تلزم . السلوك، والنظر يف اهليكل اإلداري القائم للمساءلة اإلدارية

  .معاجلتها

 عدة ٢٠٠٧يونيو / حزيران٣٠ باحملكمة حىت وفيما يتعلق بسوء سلوك املوظفني، الحظت اللجنة أنه أجريت  -٣٧
وأجريت هذه التحقيقات باالشتراك بني مكتب املراجعة الداخلية . حتقيقات يف اإلدعاءات املتعلقة بسوء السلوك واالحتيال

                                                                                          ً        للحسابات وقسم األمن وقسم اخلدمات االستشارية القانونية، واختذت يف بعض احلاالت إجراءات تأديبية وفقا  لقواعد 
ووافقت اللجنة على أمهية وضع بروتوكول للتحقيقات كما وافقت على أن يعهد باملسؤولية الرئيسية هلذه . ونظام املوظفني

وأوصت اللجنة بإيالء االهتمام الواجب ملزايا وعيوب تكليف مكتب املراجعة . باحملكمةالتحقيقات إىل جهة واحدة 
ن وجود بعض املزايا، فإن وظيفة التحقيق تتطلب مهارات ختتلف عن فعلى الرغم م. الداخلية للحسابات ذه املهمة

             ً                   ٌ   ومن املهم أيضا  أن تنظر احملكمة أيضا  يف .  كمراجعني للحساباتاملهارات اليت يتمتع ا املوظفون الذين يتم تعيينهم للعمل
             ً                     هما يتصل قطعا  بسوء السلوك واملسائل مزايا تكليف قسم املوارد البشرية أو قسم املشورة القانونية ذه املهام ما دام عمل

  .التأديبية

املوارد هلذا كذلك، توقعت اللجنة أن يعتمد أي قرار بوفري موارد حمددة للتحقيقات يف احملكمة أو بإعادة توزيع   -٣٨
 أنه ليس الغرض على االحتياج هلذه املوارد فعال بينما تبني من معدل التحقيقات اليت أجريت بشأن سوء السلوك حىت اآلن

واقترحت اللجنة بالتايل أن تنظر احملكمة يف إمكانية . هناك يف حجم العمل ما يربر توفري جهاز معني للقيام ذه التحقيقات
وضع مذكرة تفاهم مع مكتب خدمات املراقبة الداخلية التابع لألمم املتحدة الذي يوفر خدمات التحقيق الفنية لعدد من 

 الترتيبات اليت سيجوز للمحكمة مبقتضاها أن حتيل اإلدعاءات اخلطرية إىل مكتب خدمات املراقبة وستتيح. املنظمات الدولية
                                ً                        احملترفني واملستقلني بتكلفة تقل كثريا  عن تكلفة اليت ستتكبدها الداخلية التابع لألمم املتحدة االستفادة من خربات احملققني

  .    يف حالة توفري هذه اخلدمات باحملكمة

ما يتعلق باالدعاءات اليت قد توجه إىل القضاة أو املدعي العام أو نواب املدعي العام أو املسجل أو نائب وفي  -٣٩
 من القواعد اإلجرائية وقواعد ٢٥ و ٢٤                                                               املسجل، است رعى نظر اللجنة إىل الفصل الثامن من الئحة احملكمة واملادتني 

  .   اإلثبات
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ويوفر املراجع . يل لإلدارة يوفر مراقبة مالئمة لألداء اإلداري للمحكمة     ً                         وأخريا ، رأت اللجنة أن اهليكل احلا  -٤٠
اخلارجي للحسابات خدمات مستقلة ملراجعة احلسابات وتقييم البيانات والنظام املايل للمحكمة وبعض ااالت املختارة 

ل يف العمل، على النحو الذي شهد ويتمتع مكتب املراجعة الداخلية للحسابات مبستوى مالئم من االستقال. لألداء اإلداري
وبينما ترى اللجنة أنه ميكن إدخال بعض التحسينات على .         ً                                            به مؤخرا  استعراض النظراء ورأي املراجع اخلارجي للحسابات

                                      ً                             فإا ال ترى أنه ليس هناك ما يدعو منطقيا  إىل إنشاء آليات جديدة لتقييم ) انظر أعاله(منوذج جلنة مراجعة احلسابات 
وإذا وجدت مشاكل باهليكل اإلداري احلايل، من األفضل أن تعاجل هذه املشاكل أوال بالنظر بعناية يف .  اإلدارياألداء

وأعربت  اللجنة عن استعدادها لتقدمي . نطاق املراجعة اخلارجية للحسابات وخطة املراجعة الداخلية للحسابات يف احملكمة
  . املزيد من املشورة للجمعية يف هذا الشأن

  امليزانيةاملتعلقة بسائل امل  -يمج

  ٢٠٠٧بيانات األداء املايل مليزانية عام   -١

                                                             ً       ً                                   تلقت اللجنة، تلبية للطلب الذي أعربت عنه يف دورا العاشرة، حتليال  إضافيا  للتفاوت الذي وقع يف تنفيذ امليزانية   -٤١
 ماليني ٣ات غري املصفاة اليت بلغت قيمتها حنو وبعد قيام املراجع اخلارجي للحسابات بإلغاء االلتزام. )١٧(٢٠٠٧يف عام 

وبلغ معدل . ٢٠٠٧                                                      طلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم جداول حمد ثة لألداء يف عام )١٨(٢٠٠٧يورو من حسابات عام 
 يف ٧٨,٩ يف املائة بالنسبة للربنامج الرئيسي األول، و١٠٠ يف املائة، مبا يف ذلك ٨٧,٢ حنو ٢٠٠٧التنفيذ املنقح يف عام 

وطلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم معلومات .  يف املائة للربنامج الرئيسي الثالث٩١,٨املائة للربنامج الرئيسي الثاين، و
   .٢٠٠٧منقحة عن األداء يف وثيقة منفصلة بوصفها إضافة لتقرير أداء الربنامج لعام 

  ٢٠٠٨أغسطس /آب ٣١ حىت ٢٠٠٨ مليزانية عام بيانات األداء املايل  -٢

 اللجنة والحظت. )١٩(٢٠٠٨أغسطس / آب٣١          ً                                              كان معروضا  على اللجنة تقرير احملكمة بشأن أداء امليزانية حىت   -٤٢
وزاد .  مليون يورو٥٤,٥ يف املائة، وميثل ذلك نفقات تبلغ  ٦٠,٣يوليه /  متوز٣١  بلغ حىت٢٠٠٨لعام أن معدل التنفيذ 

 كانون ٣١ويبلغ املعدل املتوقع للتنفيذ حىت .  يف املائة١٠ بنسبة ٢٠٠٧معدل التنفيذ باملقارنة بنفس الفترة من عام 
ويعين ذلك نقص يف .  مليون يورو٨٥,٦٠٢ يف املائة، وميثل ذلك نفقات فعلية تبلغ ٩٤,٧ حنو ٢٠٠٨ديسمرب /األول

  .ملقبلة                            ً                                          مليون يورو، ويرجع ذلك أساسا  إىل عدم توافر معلومات عن  أنشطة احملاكمات ا٤,٨اإلنفاق يبلغ  

 مليون يورو، وسيتحمل صندوق الطوارئ هذه ٢,٤بيد أن النقص يف اإلنفاق تقابله نفقات متوقعة يبلغ قدرها   -٤٣
وال تظهر هذه النفقات يف تقرير النفقات لصدور اإلذن بتحميلها على صندوق الطوارئ وعدم حتميلها على . النفقات

وليس صندوق ( امليزانية العادية ستتحمل يف اية األمر هذه النفقات ولو فرض جدال أن. ٢٠٠٨امليزانية العادية لعام 
  . يف املائة٩٧,٣ سيكون عندئذ حنو  ٢٠٠٨، فإن معدل التنفيذ لعام )الطوارئ

تبني للجنة أن املوقف اإلمجايل لتعيني املوظفني باحملكمة قد حتسن بشكل ملحوظ تعلق بتعيني املوظفني، يوفيما   -٤٤
لعام  وظيفة معتمدة ٦٧٥من أصل  وظيفة ٥٦٥أغسطس / آب٣١ت حىت شغلو. ٢٠٠٧ الفترة من عام باملقارنة بنفس

                                                           
     ).٢٥ و ٢٤الفقرتان ، ICC-ASP/7/3 (تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا العاشرة     )١٧ (
  . من هذا التقرير١٥ انظر الفقرة   )١٨(
)١٩(  ICC-ASP/7/14.  
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 ١٦ وظيفة، ومت اإلعالن عن ٧٩، جاري التعيني يف  ومن بني الوظائف الشاغرة. وظيفة١١٠ وأصبح الباقي ٢٠٠٨
/  كانون األول٣١املشغولة يف أن يبلغ عدد الوظائف  احملكمة وقع وتت. وظيفة١٥أخرى، ومل يتم اإلعالن عن وظيفة 
 ٢٠٠٨                                   ً       يعادل تقريبا املعدل الذي كان متوقعا  لعام ٢٠٠٨ والحظت اللجنة أن معدل الشغور لعام . وظيفة٦٤٠ ديسمرب

  . باملقارنة بأي سنة سابقة٢٠٠٨وسيؤدي ذلك إىل زيادة كبرية يف تكاليف املوظفني يف عام 

                                             ً                   ل تستخدم املساعدة املؤقتة العامة مبعدل يزيد كثريا  عن املعدل املعتمد يف ال تزاأن احملكمة     ً أيضا  والحظت اللجنة   -٤٥
وترى .  يف املائة من املستوى املعتمد١٣٦ مليون يورو، أي ما يعادل ١٠,٣وتبلغ النفقات اليت تتوقعها احملكمة حنو . امليزانية

                                       ً               باللجوء إىل املساعدة املؤقتة العامة مؤقتا  لشغل الوظائف اللجنة أن الزيادة يف نفقات املساعدة املؤقتة العامة ال ميكن تربيرها
 وظيفة ٣٤                                                            ً     ً                          فقد أنشأت احملكمة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة غري املعتمدة عددا  كبريا  من الوظائف من بينها خاصة . الثابتة

وافق اللجنة على مبدأ املرونة يف وبينما ت. املدعي العاممبكتب التفرغ أساسا لعمل على  وظيفة تكافئ ا٣٢بقلم احملكمة و
استخدام املساعدة املؤقتة العامة للوفاء باالحتياجات غري املتوقعة، فإا ترى أنه ينبغي أن تسعى احملكمة إىل استخدامها وفقا 

قة عليها قبل وتوصي لذلك بالكف عن استخدام املساعدة املؤقتة العامة اليت مل تسبق املواف. للميزانية املعتمدة بقدر اإلمكان
ديسمرب، وبضرورة احلصول على موافقة املسجل على أي مساعدة مؤقتة عامة مل تسبق املوافقة عليها يف / كانون األول٣١
   .٢٠٠٩عام 

  )٢٠(٢٠٠٩النظر يف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -٣

  عرض امليزانية  )أ(

واتفقت اللجنة على وجود مزيد . )٢١(عليه يف دورا الثامنةرحبت اللجنة مبواصلة عرض امليزانية بالشكل املتفق   -٤٦
من التحسينات يف عرض امليزانية، على الرغم من التصويبات العديدة اليت أجريت بشأا من أجل إدخال تعديالت بسيطة 

  .                 ً                                                            وقررت اللجنة أيضا  مناقشة شكل امليزانية مع احملكمة يف دورا القادمة من أجل تدقيقها. ا

   ٢٠٠٩االفتراضات واألنشطة لعام   )ب(

 واليت تتمثل يف إجراء ٢٠٠٩                 ً                                                          أحاطت اللجنة علما  باالفتراضات اليت تقوم عليها امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -٤٧
وسلمت . حماكمتني متتاليتني خالل العام ملا يبلغ جمموعه ثالثة من املتهمني، واحتمال وجود تداخل بني هاتني احملاكمتني

للجنة بأن إمكانية إجراء حماكمات إضافية مرهونة بالقبض على األفراد الذين صدرت أوامر بالقبض عليهم وتسليمهم، ا
 واليت ٢٠٠٨وأشارت اللجنة إىل التعليقات اليت أبدا بشأن ميزانية عام .                              ً              وبأن القبض عليهم يتطلب تعاونا  فعاال من الدول

صى من الكفاءة يف اإلجراءات وعلى برجمة احملاكمات على النحو الذي يؤدي إىل حثت فيها احملكمة على توخي القدر األق
واتفقت اللجنة على أن االفتراضات املذكورة تعترب معقولة ألغراض امليزانية . )٢٢(جتنب تكاليف إضافية حيثما أمكن ذلك

  .رات يف امليزانيةورأت أنه ينبغي أن تسعى احملكمة إىل إاء احملاكمات بأسرع ما ميكن لتحقيق وفو

                                                           
  )).باالنكليزية فقط (Corr.2و Corr.1و ICC-ASP/7/9(للمحكمة اجلناية الدولية  ٢٠٠٩امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   )٢٠(
،  نيويورك،سادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال  )٢١(

 ، الد الثاين، )ICC-ASP/6/20 ،جلنائية الدوليةمنشور احملكمة ا( ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول١٤ -نوفمرب/  تشرين الثاين٣٠
  .٢٦ و ٢٢، الفقرتان ٢-باءاجلزء 

  .٣٥، الفقرة ١- املرجع نفسه، اجلزء باء  )٢٢(
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، ما مل تنشأ حالة جديدة أو ٢٠٠٩  ُ                                                                   وأ بلغت اللجنة بأن املدعي العام ال يعتزم البدء يف أية حتقيقات جديدة يف عام   -٤٨
  .أحال جملس األمن حالة أخرى إىل احملكمة

  التحليل الكلي  )ج (

بلغ  تزيادةب  مليون يورو،١٠٢,٦ا  يبلغ قدره٢٠٠٩كمة اللجنة بأا قدمت ميزانية مقترحة لعام أبلغت احمل  -٤٩
قدمت احملكمة بعد ذلك ميزانية تكميلية و. ٢٠٠٨ لعام  يف املائة باملقارنة بامليزانية املعتمدة١٣,٥ون يورو أو  ملي١٢,٢٤

  بيري مببا- مليون يورو لألنشطة التحضريية وأنشطة احملاكمة احملتملة الناشئة عن تسليم السيد جان٢,٥ يبلغ قدرها )٢٣(
 مليون يورو، بزيادة ١٠٥,١٤٢ حنو ٢٠٠٩، وأصبح بذلك جمموع امليزانية املقترحة لعام ٢٠٠٨يوليه / متوز٣غومبو يف 

 هي ٢٠٠٩وبينت احملكمة أن األسباب الرئيسية لزيادة التكاليف يف عام . ٢٠٠٨ يف املائة عن ميزانية عام ١٦,٣٣تبلغ 
  .ية والثالثة، ومحاية الشهود، واملباين املؤقتةالتغيريات يف معدل الشغور، واحملاكمتني الثان

                                                      ً                                       واتفقت احملكمة على أن امليزانية املقترحة تعترب معقولة عموما ، السيما فيما يتعلق بتحسني أوضاع التوظيف   -٥٠
وصيات وفحصت اللجنة رغم ذلك امليزانية بدقة وقدمت عدة ت. والتكاليف اإلضافية املتعلقة باحملاكمتني الثانية والثالثة

  ). انظر التوصيات يف إطار كل برنامج رئيسي من الربامج أدناه (٢٠٠٩لتحقيق وفورات يف عام 

                                                             ً                         ً         وعلى املستوى االستراتيجي، اتفقت اللجنة على أن الوقت أصبح مناسبا  يف حياة احملكمة لإلحاطة علما  بالتقدم   -٥١
.  من النمو يف احملكمة، وحتسني اإلنتاجية يف العمليات اإلداريةاحملرز حىت اآلن، والعوامل اليت من احملتمل إن تؤدي إىل مزيد

.                                                                ً                                        ورأت اللجنة أن احملكمة استكملت اآلن مرحلة إنشائها وأا ستدخل قريبا  يف مرحلة التشغيل الكامل بالبدء يف احملاكمات
ض الوظائف ولكن اتفقت وقد يلزم يف ضوء السياسات واألوضاع القائمة تعزيز بع. ولدى احملكمة اآلن موارد كبرية

وأوصت اللجنة بالتايل باختاذ اإلجراءات الالزمة للنظر . اللجنة على أنه يلزم أن تعيش احملكمة يف حدود املوارد املتاحة هلا
  .يف العوامل املؤدية إىل زيادة التكاليف باحملكمة وإدارة عبء العمل وإصالح اإلجراءات اإلدارية

ؤدية إىل زيادة التكاليف، رأت اللجنة أن اال املتاح حاليا لتخفيض التكاليف عن طريق وفيما يتعلق بالعوامل امل  -٥٢
                                     ً                                                                     حتليل التقديرات السنوية بدقة أصبح ضيقا  وأن الزيادة تعزى باألحرى إىل القرارات القضائية وقرارات السياسة العامة 

ذا الصدد، رأت اللجنة أن  القرارات اليت تصدرها احملكمة ويف ه.                      ً                            األساسية اليت تصدر كثريا  دون علم اللجنة أو اجلمعية ا
                                                                 ً                                         واليت تؤدي إىل استمرار االجتاه الصعودي للتكاليف دون إحاطة اجلمعية علما  باألسباب الداعية إىل متويلها ودون موافقتها 

  .   على هذا التمويل عملية خطرية

لمتهمني، واملساعدة القانونية للضحايا، ومحاية الشهود وتبني للجنة أن طول اإلجراءات، واملساعدة القانونية ل  -٥٣
                                            ً                                                             والضحايا، ومشاركة الضحايا هي جماالت تفرض ضغوطا  كبرية على امليزانية وأن السياسات والسوابق القضائية املتعلقة ا 

ية وستكون بالطبع وستؤدي القرارات اليت ستصدر بشأا إىل آثار طويلة األجل على امليزان. ال تزال يف مرحلة التطوير
                                ً           والحظت اللجنة أن اجلمعية جتري حاليا  حوارات مع . حيوية للغاية لتنفيذ النظام األساسي للمحكمة ورسالتها بنجاح

احملكمة بشأن عدد كبري من هذه املسائل، وشجعت احملكمة واجلمعية على أن توليا االعتبار الالزم للمسائل املتعلقة بالكفاءة 
  . حلواراتوالتكلفة يف هذه ا

                                                           
 الوثيقة ( بيري مببا غومبو-قضية املدعي العام ضد السيد جانامليزانية التكميلية املقترحة لألنشطة التحضريية للمحاكمة يف   )٢٣(

(ICC-ASP/7/17.  
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  ُ            وأ بلغت اللجنة . وباإلضافة على ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها لعدم وضوح التكاليف املتعلقة بالقرارات القضائية  -٥٤
                                     ً                                                                يف حاالت كثرية بقرارات قضائية ترتب آثارا  قصرية األجل وطويلة األجل على امليزانية، وبطعون مل يبت فيها وقد تؤدي 

                                                 ً                         ولتحسني الشفافية، أوصت اللجنة بأن يقدم املسجل بيانا  عن اآلثار املالية للمسائل . لمسجلإىل إلغاء قرارات أو سياسات ل
          ً                              وأوصت أيضا  بأن ختطر هيئة الرئاسة الدوائر . قيد البحث إىل الدوائر، ومن األفضل أن يتم ذلك قبل اختاذ قرارات بشأا

                            ً                      ت كذلك بأن يقدم املسجل تقريرا  إىل اللجنة واجلمعية، يف وأوص. بضرورة أن تويل يف مداوالا االعتبار الالزم للتكاليف
مع (                                                                                       ً                         سياق تقارير األداء وامليزانيات السنوية املقترحة، بشأن مجيع القرارات القضائية اليت ترتب آثارا  مالية كبرية على امليزانية 

      ).إيالء االعتبار الالزم للسرية

اإلجراءات اإلدارية، رحبت اللجنة باهلدف الرئيسي للمحكمة يف عام   وفيما يتعلق بإدارة عبء العمل وإصالح   -٥٥
وأعربت اللجنة عن قلقها للميل يف بعض جماالت العمل باحملكمة إىل .  وهو التقليل من اإلجراءات البريوقراطية٢٠٠٩

وترى . دة يف عبء العملاملطالبة مبوارد إضافية كل عام دون التصدي لإلجراءات والسياسات اإلدارية الكامنة وراء الزيا
اللجنة بشدة أنه يلزم تأكيد مسؤولية املديرين باحملكمة عن إدارة عبء العمل وإصالح اإلجراءات، لتحقيق أعظم النتائج 

  .املمكنة دون اإلخالل مبواعيد الدوام

حيث رية يف التكاليف ورأت اللجنة أن النظر بدقة يف اإلمكانيات املتاحة لزيادة اإلنتاجية سيؤدي إىل وفورات كب  -٥٦
وأوصت لذلك بأن تعيد احملكمة . اعتمدت احملكمة يف السنوات األوىل من عملها سياسات بريوقراطية كثرية عدمية الفعالية

وعالوة على ذلك، حثت اللجنة احملكمة على أن تقدم يف . النظر يف اإلجراءات اإلدارية من أجل إزالة العقبات البريوقراطية
. نية يتم فيها متويل مجيع االستثمارات اجلديدة والزيادات يف التكاليف من الوفورات يف اإلجراءات اإلدارية ميزا٢٠١٠عام 

  .                                                                  ً                           وطلبت إىل احملكمة أن تقدم يف دورتيها الثانية عشرة والثالثة عشرة تقريرا  عن التقدم احملرز يف هذا الشأن

  التضخم/ العامة املتصلة باملوظفنينفقات ال  )د(

 حبساب التكاليف على أساس ٢٠٠٩لغت اللجنة بأن احملكمة خفضت النفقات العامة املتصلة باملوظفني يف عام  ُ أ ب  -٥٧
وأيدت اللجنة هذا النهج ورحبت بالتخفيض . التجربة السابقة للمحكمة وليس على أساس جداول املرتبات يف نيويورك

  .٢٠٠٩الذي حتقق نتيجة لذلك يف ميزانية عام 

  . ورأت أا معقولة٢٠٠٩جنة يف الزيادة املقترحة يف تكاليف الطاقة يف عام ونظرت الل  -٥٨ 

   التأخري يف التوظيف ومعدالت الشغور  )ه(

 مبا يتناسب مع املعدل املتوقع ٢٠٠٨أشارت اللجنة إىل توصياا السابقة بشأن تسوية معدالت الشغور لعام   -٥٩
، وتبني هلا أن احملكمة ٢٠٠٨أغسطس / آب٣١رز يف العام املاضي وحىت ، واستعرضت بدقة التقدم احمل)٢٤(لتعيني املوظفني

 ٩٢ بزيادة عدد الوظائف الثابتة املشغولة مبقدار ٢٠٠٨أغسطس / آب٣١ إىل ٢٠٠٧يوليه / متوز٣٠قامت يف الفترة من 
ن معدل الزيادة والحظت اللجنة بالتايل أ. ٢٠٠٨ وظيفة يف عام ٢٥، والباقي البالغ ٢٠٠٧ منها يف عام ٦٧وظيفة، 

  .  ٢٠٠٨                                                       ً                               ً       الصافية يف التعيني يف الوظائف الشاغرة بلغ سبعة موظفني شهريا  ولكنه اخنفض إىل ثالثة موظفني شهريا  يف عام 
                                                           

،  نيويورك،سادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال  )٢٤(
 ، الد الثاين، )ICC-ASP/6/20 ،منشور احملكمة اجلنائية الدولية( ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول١٤ -نوفمرب/  تشرين الثاين٣٠

   .٥١، الفقرة ٢ -باءاجلزء 
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معدل                                                      ً                               وأعربت اللجنة عن قلقها الخنفاض معدل التوظيف وأحاطت علما  مبا ذكرته احملكمة بشأن الزيادة يف   -٦٠
باحملكمة وبشأن اعتزامها الرجوع يف بعض التعديالت اإلجرائية اليت أدخلتها على عملية املوظفني الذين يتركون اخلدمة 

وأوصت اللجنة بأن تنظر احملكمة يف اخلطوات اإلضافية اليت . ٢٠٠٧التوظيف يف أعقاب التقرير املقدم من اللجنة يف عام 
                 ً                               ، وأن تقدم تقريرا  بذلك إىل اللجنة يف سياق التقرير ميكن اختاذها لتقليل دوران املوظفني ويف طول العقود وإمكانية التنبؤ

وحثت اللجنة احملكمة على عدم الرجوع يف . الشامل الذي ستقدمه إليها يف دورا الثانية عشرة بشأن املوارد البشرية
ارية      ً                                عوضا  عن ذلك عن مزيد من الكفاءات اإلد                                           ً             التعديالت اليت أدخلتها على عملية التوظيف أيضا  وعلى أن تبحث

واتفقت اللجنة على أن التوظيف، شأنه شأن العمليات األخرى املتصلة باملوارد البشرية، . لتخفيض عبء العمل اإلداري
                                                        ًٍ                                                     من امليادين اخلصبة لتحقيق املكاسب يف الكفاءات واإلنتاجية نظرا   لكثافة العديد من العمليات اإلدارية اليت تقوم ا احملكمة 

  .يف الوقت احلايل

الشغور  على معدالت ٢٠٠٨تفقت اللجنة على أنه ينبغي تطبيق نفس املبادئ املتعلقة مبعدالت الشغور يف عام وا  -٦١
 وأنه ينبغي حساب معدالت شغور خمتلفة لكل برنامج رئيسي حيث مل تعد معدالت الشغور املتعلقة بكل ٢٠٠٩يف عام 

  :٢٠٠٩دالت الشغور التالية لعام ولذلك، أوصت اللجنة بتطبيق مع.                          ًمنها قابلة للمقارنة حاليا 

   يف املائة١٠  :الربنامج الرئيسي األول  -

   يف املائة١٠  :الربنامج الرئيسي الثاين  -

   يف املائة١٢  :الربنامج الرئيسي الثالث  -

   يف املائة١٥  :الربنامج الرئيسي الرابع  -

   يف املائة١٥  :الربنامج الرئيسي السادس  -

  .، بالنظر إىل معدالت التوظيف واملغادرة احملتملة٢٠٠٩ذه املعدالت واقعية لعام واتفقت اللجنة على أن ه  -٦٢

  عمليات إعادة التصنيف  )و(

ومل .  من املوظفني١٩ وظيفة عامة وأن هذه الوظائف يشغلها ١٤ ُ                                        أ بلغت اللجنة بأن احملكمة تقترح إعادة تصنيف   -٦٣
ولذلك، قررت . بدقةصنيف ومزايا االقتراحات املقدمة من احملكمة متلك اللجنة الوقت الكايف الستعراض منهجية إعادة الت

اللجنة أن جيتمع فريق فرعي يتألف من رئيس اللجنة، ونائب رئيس اللجنة، وعضو آخر على هامش الدورة السابعة 
عي بتقدمي تقريره وأذنت اللجنة للفريق الفر. للجمعية للنظر يف املوضوع بأكمله، بالتشاور مع األعضاء اآلخرين يف اللجنة

وأوصت اللجنة بعدم إدراج . ٢٠٠٩إىل اجلمعية مباشرة لتمكينها من اختاذ قرار يف هذا الشأن وتطبيقه على ميزانية عام 
 حيث ميكن استيعاب التكاليف املتعلقة بعمليات ٢٠٠٩اعتمادات مالية إضافية لعمليات إعادة التصنيف يف ميزانية عام 

  .  فق عليها اجلمعية مباشرة من النفقات العامة املتصلة باملوظفنيإعادة التصنيف اليت ستوا

  استخدام املساعدة املؤقتة العامة والوظائف الثابتة  )ز(

           ً                                تتضمن عددا  من املقترحات لتحويل وظائف كانت ٢٠٠٩الحظت اللجنة أن امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   -٦٤
والحظت اللجنة عدم وجود معايري واضحة ومتسقة لتحديد الوظائف . ظائف ثابتةمتول من املساعدة املؤقتة العامة إىل و

ومع اتساع نطاق احملكمة . اليت ينبغي متويلها من املساعدة املؤقتة العامة والوظائف اليت ينبغي متويلها من الوظائف الثابتة
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املؤقتة العامة لعدم معرفة ما إذا كان االحتياج                         ُ         ً                             بسرعة يف السنوات األخرية، ط لب أحيانا  متويل بعض الوظائف من املساعدة 
  .         ً                                    ً                                                  ونظرا  لزيادة االستقرار يف هياكل احملكمة حاليا ، رأت اللجنة أنه يلزم إعادة النظر يف املسألة بأكملها.                  ًإليها سيكون دائما 

وطلبت .  املوارد البشريةواتفقت اللجنة بالتايل على النظر يف هذه املسألة يف دورا القادمة، يف سياق نظرها يف  -٦٥
                       ً                                                                                  إىل احملكمة أن تقدم تقريرا  يتضمن املبادئ العامة لتحديد أساس التمويل هلذه الوظائف، وبوجه خاص الوظائف امليدانية، 

وباإلضافة إىل ذلك، تتوقع اللجنة أن تقدم احملكمة . وأي اختالف بني النفقات األساسية والنفقات املتصلة باحلاالت
ة عن سياستها املتعلقة بنوعية العقود ومدا لتمكني اللجنة من النظر يف العالقة بني أساس التمويل ومدة معلومات كافي

  . وأعربت اللجنة عن رغبتها يف النظر يف اآلثار املترتبة على هاتني املسألتني بالنسبة للتوظيف واإلبقاء على املوظفني. العقد

  نعوزيالزيارات األسرية للمحتجزين امل  )ح(

 إىل أن تقدم إيل اجلمعية يف دورا املقبلة، آخذة )٢٥(  ّ                                              ذك رت اللجنة بأن اجلمعية دعت احملكمة يف دورا السادسة  -٦٦
                                                ً     ً                                                             بعني االعتبار تعليقات جلنة امليزانية واملالية، تقريرا  حمدثا  عن الزيارات األسرية، لتقييم اجلوانب القانونية واجلوانب املتعلقة 

.  مجلة أمور، فضال عن البعد املتعلق حبقوق اإلنسان واألثر املترتب يف امليزانية نتيجة للزيارات األسريةبالسياسة العامة، يف
وأعربت اللجنة عن خيبة أملها لعدم تقدمي التقرير املطلوب يف الوقت املناسب لكي تنظر فيه اللجنة يف دورا احلادبة 

  .عشرة

 كان ينبغي أن تقوم احملكمة بتمويل الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين وكررت اللجنة رأيها بأن مسألة ما إذا  -٦٧
وتدرك اللجنة أن اجلمعية ستراعي اآلثار املالية املوضوعية والطويلة . هي مسألة سياسية من الواجب أن تبت فيها اجلمعية

  . األجل هلذه املسألة على ميزانية احملكمة وأا ستضع سابقة يف هذا الشأن

وعلمت اللجنة أن احملكمة نقحت معايريها املتعلقة بالزيارات األسرية وبأن ذلك سيؤدي إىل ختفيض التكاليف يف   -٦٨
وأوصت اللجنة بتخفيض االعتماد املدرج بامليزانية طبقا لذلك إىل .  يورو٤٠ ٥٠٠ يورو إىل ٨٤ ٣٠٠ من ٢٠٠٩عام 

     ً                                             أيضا  بأن تسعى احملكمة، إىل حني صدور قرار اجلمعية، إىل وأوصت اللجنة. حني صدور قرار من اجلمعية يف هذا الشأن
 من ٢٠٠٩وقد ترغب يف اجلمعية يف استبعاد التكاليف املتعلقة بالزيارات األسرية يف عام . متويل الزيارات من التربعات

ية وقد تطلب إىل احملكمة عوضا عن امليزانية إذا جتاوزت املناقشات املتعلقة باملوضوع النطاق الزمين احملدد للموافقة على امليزان
  .ذلك متويل الزيارات األسرية من التربعات إىل حني صدور قرار من اجلمعية

وأعربت اللجنة عن رغبتها يف مواصلة النظر يف هذه املسألة بناء على تقرير احملكمة إذا وافقت اجلمعية على ذلك   -٦٩
  .   يف دورا السابعة

                                                           
،  نيويورك،سادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال  )٢٥(

 ، الد األول، )ICC-ASP/6/20 ،منشور احملكمة اجلنائية الدولية( ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول١٤ - نوفمرب/  تشرين الثاين٣٠
  .١٤، الفقرة ICC-ASP/6/Res.2الثالث، القرار اجلزء 
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  ملصندوق رأس املال العا  )ط (

     ً               جممدا  عند مستواه يف ٢٠٠٩ أن يظل صندوق رأس املال العامل لعام ) ٢٦(الحظت اللجنة أن احملكمة اقترحت  -٧٠
والحظت اللجنة أن صندوق رأس املال العامل ال يزال آلية .  إىل حني وضع سياسة مالئمة هلذا الصندوق٢٠٠٧عام 

العادية للدول بة يف احلاالت اليت قد تتأخر فيها االشتراكات أساسية لضمان استجابة احملكمة للتدفقات النقدية املطلو
                                                          ً                                   واتفقت اللجنة على أن مبدأ حتديد الصندوق جبزء من إثين عشر جزءا  من مستوى امليزانية السنوية هو مبدأ . األطراف

لوضع النقدي للمحكمة                                                                              ً        معقول ولكنها رأت أنه ليس هناك ما يدعو إىل إلغاء جتميد الصندوق يف هذه املرحلة نظرا  لصالبة ا
وأوصت اللجنة بأن تبقي اجلمعية صندوق رأس املال العامل عند مستواه احلايل وبأن تعيد النظر يف هذه املسألة يف .      ًحاليا 
  .٢٠١٠عام 

  قضائيةئة ال اهلي: الربنامج الرئيسي األول  )ي(

دورا  ضاة الذي وافقت عليه اجلمعية يف                 ً                                             أحاطت اللجنة علما  بأنه نتج عن تعديل نظام املعاشات التقاعدية للق  -٧١
ومتكن الربنامج الرئيسي .  يورو٥٩٥ ٠٠٠ختفيض التكاليف املتعلقة باملعاشات التقاعدية للقضاة مبقدار )  ٢٧(السادسة 

ورحبت اللجنة . ٢٠٠٨األول نتيجة لذلك من اقتراح ميزانية يقل فيها معدل النمو االمسي األدىن عن معدل النمو يف عام 
  .اجلهود املبذولة ملقابلة التكاليف اإلضافية يف الربنامج الرئيسي األول بتخفيضات يف البنود األخرى للميزانيةب

   ّ                                                                                                  وذك رت اللجنة بأا اتفقت يف دورا الثامنة على أنه ينبغي للمحكمة، قبل التقدم بأي مقترحات إضافية للزيادة   -٧٢
كما أا اتفقت على أن موافقتها على إعادة تصنيف .           ً      ًيكال وظيفيا  منقحا فيما يوفر من دعم قانوين للدوائر، أن تقدم ه

                                                                  ً       ً                                املناصب اليت يشغلها املوظفون القانونيون املساعدون من شأا أن تشكل عامال  أساسيا  يف النظر يف مقترح إضايف للزيادة يف 
 إىل ذلك، طلبت اللجنة يف دورا العاشرة أن وباإلضافة. )٢٨(مستوى التوظيف يف الدوائر يف امليزانيات الربناجمية املقبلة

  )٢٩(.تعرض أي تعديالت مقبلة يف هيكل املوظفني بالدوائر على اللجنة كجزء من إستراتيجية واضحة للدوائر

 أعاله ورغتها يف ٦٥ويف ضوء التعليقات املقدمة من اللجنة بشأن استخدام املساعدة املؤقتة العامة يف الفقرة   -٧٣
مزيد من املعلومات بشأن اهليكل اإلمجايل للموظفني يف الدوائر، أوصت اللجنة بعدم املوافقة يف هذه املرحلة، احلصول على 
 بالدوائر التمهيدية، ووظيفيت ٢-، على حتويل وظيفة املوظف القانوين املساعد برتبة ف)الدوائر (١٢٠٠يف الربنامج 

 بالدوائر االبتدائية، من املساعدة ٢-ملوظف القانوين املساعد برتبة ف ووظيفة ا٣-املوظفني القانونيني املساعدين برتبة ف
  . املؤقتة العامة إىل وظائف ثابتة

                                                           
، )باالنكليزية فقط (Corr.2و Corr.1و ICC-ASP/7/9( للمحكمة اجلناية الدولية ٢٠٠٩امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   )٢٦(

  ).٦٢الفقرة 
،  نيويورك،دسةساالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال  )٢٧(

 ، الد األول، )ICC-ASP/6/20 ،منشور احملكمة اجلنائية الدولية( ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول١٤ - نوفمرب/  تشرين الثاين٣٠
  .ICC-ASP/6/Res.6الثالث، القرار اجلزء 

،  نيويورك،سادسة، الدورة الالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  )٢٨( 
 ، الد الثاين، )ICC-ASP/6/20 ،منشور احملكمة اجلنائية الدولية( ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول١٤ -نوفمرب/  تشرين الثاين٣٠

  .٧٣، الفقرة ١-باءاجلزء 
)٢٩(  ICC-ASP/7/3 ٥٧، الفقرة.  
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                 ً     ملدة إثين عشر شهرا  من ٢-                 ً                                                   وأوصت اللجنة أيضا  بعدم املوافقة على متويل املوظف القانوين املساعد برتبة ف  -٧٤
 الزيادة يف عبء العمل يف حالة تشكيل دائرة ابتدائية إضافية باملوارد ورأت اللجنة أنه ميكن استيعاب. املساعدة املؤقتة العامة

  .القائمة

  )٣٠(.     ً      ً                  هيكال  منقحا  للموظفني بالدوائر٢٠١٠وطلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم يف ميزانيتها املقترحة لعام   -٧٥

  مكتب املدعي العام: الربنامج الرئيسي الثاين  )ك(

ويف هذا . واصلة اليت يبذهلا مكتب املدعي العام لتناوب املوارد بني احلاالت والقضايارحبت اللجنة باجلهود املت  -٧٦
غري أن . ٢٠٠٩السياق، اتفقت اللجنة على وجود ما يربر املوارد اإلضافية املطلوبة لألعمال املتصلة باحملاكمات يف عام 

وأن ذلك ينبغي أن يسمح له بالوفاء بواليته يف السنوات                 ً                                  ً     ً  اللجنة الحظت أيضا  أن الربنامج الرئيسي الثاين بلغ حجما  كبريا ، 
ولذلك، أوصت اللجنة بأن يواصل مكتب املدعي العام تناوب املوظفني واملوارد مبا يتفق مع . القادمة بدون زيادة يف املوارد

 ٢٠٠٩لميزانية يف عام التغيريات اليت تقع يف أنشطته، وأن حيقق وفورات إضافية عند اإلمكان، لكي يظل املستوى احملدد ل
  .  ويف األعوام املقبلة٢٠١٠هو نفس املستوى يف عام 

  قلم احملكمة: الربنامج الرئيسي الثالث  )ل(

 يورو يف التكاليف املتعلقة باملباين املؤقتة يف عام ٧٠٠ ٠٠٠الحظت اللجنة أن احملكمة اقترحت زيادة تبلغ   -٧٧
ذه التكاليف مع التزامات الدولة املضيفة واتفاق املقر وأن تسترعي نظر وشجعت احملكمة على التأكد من اتفاق ه. ٢٠٠٩

  .اجلمعية يف حالة عدم اتفاقها معهما

يف والحظت اللجنة احلاجة إىل موارد إضافية للسفر يف الربنامج الرئيسي الثالث، فيما يتصل بالزيادة املتوقعة   -٧٨
. الترمجة الشفوية بامليدان، ولكنها رأت أن املوارد املطلوبة مبالغ فيهاأنشطة قلم احملكمة املتعلقة مثال حبماية الشهود و

 ٢ ٤١٨ ٤٠٠وأوصت اللجنة بعدم موافقة اجلمعية على امليزانية املطلوبة يف الربنامج الرئيسي الثالث للسفر والبالغ قدرها 
وأوصت اللجنة بأن يعيد املسجل .  يورو٢٤١ ٠٠٠ يف املائة أو مبقدار ١٠يورو بأكملها، وبتخفيض هذا املبلغ بنسبة 

  .توزيع املوارد املتعلقة بالسفر يف الربنامج الرئيسي الثالث مبا يتماشى مع األولويات

وإذ تسلم اللجنة باحلاجة إىل موارد لتغطية مدفوعات العمل اإلضايف للموظفني املؤهلني فإا ترى أن العمل   -٧٩
 وأوصت بأن تظل املوارد املخصصة للعمل اإلضايف يف مستواها احملدد لعام اإلضايف يستخدم بشكل مفرط يف قلم احملكمة

  .وأوصت اللجنة بأن يستخدم العمل اإلضايف بصورة استثنائية، وبأن ال يكون هو القاعدة. ٢٠٠٨

ميزانية والحظت اللجنة احلاجة إىل االستعانة خبرباء استشاريني يف جماالت معينة ولكنها رأت، يف ضوء الزيادة يف   -٨٠
وأوصت . املوظفني الذين يتم متويلهم من املساعدة املؤقتة العامة، أنه ميكن تأدية بعض هذه املهام عن طريق هؤالء املوظفني

اللجنة باستخدام اخلرباء االستشاريني بأقل قدر ممكن وبأن تقتصر استعانة احملكمة م على ااالت الرئيسية اليت تكون 
  .ية فيهااخلربة اخلارجية أساس

                                                           
  .٥٧املرجع نفسه، الفقرة   )٣٠(
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                   ً                                             ، أحاطت اللجنة علما  مع الترحيب بأن وظيفة مستشار العالقات اخلارجية )مكتب املسجل (٣٢٠٠ويف الربنامج   -٨١
وتأمل اللجنة يف أن تستخدم هذه الوظيفة لزيادة قدرة احملكمة على خدمة اجلمعية وهيئاا .                          ًيف ديوان املسجل ستشغل قريبا 
  .ير جيدة النوعية ويف الوقت املناسب تلبية لطلب اجلمعيةالفرعية، مبا يف ذلك إلعداد تقار

، أوصت اللجنة بعدم املوافقة على وظيفيت املساعدين املكلفني باملوارد )قسم املوارد البشرية (٣٢٢٠ ويف الربنامج   -٨٢
وأوصت اللجنة . البشرية إلمكان حتقيق املطلوب منهما باملوارد القائمة عن طريق حتسني الكفاءات وختفيض عبء العمل

                            والحظت اللجنة أن احملكمة أج لت، .     ً                                                                       أيضا  بأن تنظر احملكمة يف القيام ببعثات للتوظيف يف البلدان غري املمثلة جبميع املناطق
وأوصت اللجنة بأن تلتمس احملكمة، عن .  يورو إضافية للتدريب٧٥٠ ٠٠٠بالنظر إىل املستوى اإلمجايل للميزانية، طلب 

  . ٢٠١٠ءة اإلدارية، وفورات مساوية هلذا املبلغ للبدء يف تنفيذ مبادرة التدريب يف عام طريق زيادة الكفا

الربنامج الفرعي (، رحبت اللجنة بإدماج مكتب املراقب املايل )قسم امليزانية واملالية (٣٢٤٠ويف الربنامج الفرعى  -٨٣
                        ً     ً             وسيوفر هذا التشكيل أساسا  جيدا  وأكثر كفاءة . يف قسم امليزانية واملالية وبتشكيل وحدة غري قابلة للجزئة) ٣١٥٠

غري أن اللجنة الحظت أن بالقسم . لألعمال املتصلة بامليزانية واملراقبة املالية يف احملكمة وسيقلل من النفقات الالزمة هلا
الستئماين ويف ضوء الطلب املقدم من أمانة الصندوق ا.  حاليا وهذا أمر غري طبيعي وال لزوم له٥-وظيفتني برتبة ف

 إىل أمانة ٥-، أوصت اللجنة بإعادة توزيع إحدى الوظيفتني السابقتني برتبة ف٥-للضحايا لتمويل وظيفة برتبة ف
                      ً                                            بيد أن اللجنة تود أيضا  أن يعاد النظر يف مدى االحتياج إىل وظائف مالية . )٣١(٢٠٠٩الصندوق االستئماين للضحايا لعام 
وطلبت إىل احملكمة أن تنظر يف . امج الرئيسي الثاين، وأمانة الصندوق االستئماين للضحايايف الربنامج الرئيسي األول، والربن

  . على هذا األساس٢٠١٠كيفية تركيز الوظائف املالية يف قسم امليزانية واملالية وأن تعد امليزانية املقترحة لعام 

الزيادة املتوقعة يف عبء العمل يف وحدة ، رأت اللجنة أن )قسم اخلدمات العامة (٣٢٥٠ويف الربنامج الفرعي   -٨٤
وأوصت اللجنة باملوافقة على وظيفة سائق . )٣٢(الضحايا والشهود ال تربر وجود سائقني إضافيني يف املقر الرئيسي للمحكمة

  . الرتب األخرى وبأن يعاد النظر يف املوقف يف الدورة الثالثة عشرة للجنة–واحدة من فئة اخلدمات العامة 

ظت اللجنة أن املكاتب امليدانية للمحكمة زادت يف السنتني املاضيتني بسرعة وبدون ختطيط سابق يف معظم والح  -٨٥
                                 ً                             وملا كانت املكاتب امليدانية اآلن جزءا  شبه دائم من تشكيل احملكمة فقد . األحيان لالستجابة للضغوط املباشرة للعمل

  .امليدانية وزيادة االجتاه اإلستراتيجي يف السياساترحبت باعتزام احملكمة إعادة النظر يف أعمال املكاتب 

، الحظت اللجنة التطورات اجلارية يف األنشطة امليدانية )قسم العمليات امليدانية (٣٢٨٠ويف الربنامج الفرعي   -٨٦
لجنة بالتايل  وأوصت ال)٣٣(.للمحكمة ولكنها رأت أن الزيادة املتوقعة يف هذه األنشطة ال تربر تعيني سبعة سائقني إضافيني

 الرتب األخرى وطلبت إىل احملكمة أن تفي –باملوافقة على املوارد الالزمة لثالثة وظائف للسائقني من فئة اخلدمات العامة 
األقسام املختلفة اليت يسافر /باحتياجاا عن طريق حتسني استخدام املوارد القائمة وكذلك حتسني التنسيق بني األجهزة

  . وحيتاجون إىل هذه اخلدماتموظفوها إىل امليدان

                                                           
  .تقريرهذا ال من ١٠٣ انظر الفقرة  )٣١(
، ))باالنكليزية فقط (Corr.2و Corr.1و ICC-ASP/7/9( للمحكمة اجلناية الدولية ٢٠٠٩امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   )٣٢(

  ).٢٣٦الفقرة 
  .٢٦٣املرجع نفسه، الفقرة   )٣٣(
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، الحظت اللجنة أن احملكمة تفترض أن عدد )قسم إدارة احملكمة/مكتب الرئيس (٣٣١٠ويف الربنامج الفرعي   -٨٧
. ٢٠٠٨                               ًً               ، وهو نفس الرقم الذي كان مفترضا   يف ميزانية عام )٣٤(     ً يوما ٢٠٠سيبلغ   ٢٠٠٩ أيام العمل باحملكمة يف عام 
     ً                    يوما  وأنه عقدت خالل هذه ٥٣سبتمرب / أيلول٩ بلغ حىت ٢٠٠٨م العمل باحملكمة يف عام وعلمت اللجنة أن عدد أيا

وأكدت اللجنة مرة أخرى على أمهية استخدام هذه الطاقة بأكرب كفاءة  ممكنة عن طريق جدولة .  جلسة٩٧الفترة 
م، فإن اللجنة ليست مقتنعة بوجود ما      ً                                    ونظرا  للمستوى القائم من املوارد يف هذا القس. اإلجراءات بصورة فعالة وتنسيقها

وفيما يتعلق بالوظيفتني املطلوبتني .  وأوصت بعدم املوافقة عليها)٣٥(٢-يربر وظيفة املوظف القانوين املساعد برتبة ف
رحلة  أوصت اللجنة بتوفري هاتني الوظيفتني من املساعدة املؤقتة العامة يف امل)٣٦(،)اإلنكليزية (٢-ملختزلني للمحاضر برتبة ف

  . حىت اآلن٢-احلالية لعدم البت يف إعادة تصنيف وظائف خمتزيل احملاضر اآلخرين باحملكمة إىل الرتبة ف

وازدياد عبء  الترمجة املطبقة يف احملكمة سعاروأشارت اللجنة إىل أا أعربت يف دورا التاسعة عن قلقها أل  -٨٨
 اخليارات املتعلقة باالعتماد على مصادر خارجية للعمل الترمجي التكاليف الترمجية على ميزانية احملكمة وأوصت بتقصي

 )٣٧(.بغرض العثور على جهات توفر الترمجة بتكلفة أقل، خاصة فيما يتعلق بالعمل الذي يتسم بدرجة أقل  من احلساسية
ر اخلارجية للعمل فعالية املصاد/وأحاطت اللجنة علما باجلهود اليت تبذهلا احملكمة وكذلك برأي احملكمة بشأن كفاءة

ومل تتوصل اللجنة إىل استنتاجات يف هذه املرحلة ولكنها تشجع احملكمة على إدارة أعماهلا الترمجية التحريرية . الترمجي
  .  والشفوية بصورة فعالة وعلى أن تبقى أكثر اخليارات كفاءة من حيث الفعالية قيد االستعراض

أغسطس، األمر الذي ميثل طاقة إضافية كبرية، مل تعترض / آب٣١ يف وعلى الرغم من وجود مثاين وظائف شاغرة  -٨٩
واتفقت اللجنة مع ذلك على أن هذه الزيادة ستوفر للمحكمة الطاقة . ٢٠٠٩اللجنة على املوارد اإلضافية املطلوبة لعام 

ير احملكمة أعماهلا وتستخدم أمواهلا ولذلك فإا تأمل يف أن تد. الترمجية التحريرية والشفوية الكافية للسنوات القليلة القادمة
  .بطريقة فعالة ملواصلة تلبية احتياجاا يف حدود املوارد املذكورة

، أقرت اللجنة بأمهية األنشطة اليت تقوم ا احملكمة فيما )وحدة الضحايا والشهود (٣٣٥٠ويف الربنامج الفرعي   -٩٠
والحظت اللجنة . حايا يف اإلجراءات اليت تضطلع ا احملكمةيتصل بالشهود والضحايا، مبا يف ذلك تيسري مشاركة الض

غري أا الحظت بناء على ما .  هلا ما يربرها٢٠٠٩زيادة احلماية اليت توفرها احملكمة ورأت أن الزيادة يف امليزانية لعام 
                      ً اية الشهود وترتب آثارا  ذكرته احملكمة أن هناك طعون مل يبت فيها حىت اآلن وقد تلغي هذه الطعون سياسات املسجل حلم

وملا كانت محاية الشهود من األسباب املستمرة لزيادة التكاليف يف . مالية كبرية على امليزانية املقبلة للمحكمة وعملها
                                                                                                        ً امليزانية، طلبت اللجنة إىل احملكمة أن توضح سياساا ومبادئها يف جمال محاية الشهود، وقد ترغب اجلمعية يف أن حتاط علما  

، أوصت اللجنة بتمويل )٣٨(٣-وفيما يتعلق بوظيفة األخصائي النفساين برتبة ف. رة مستمرة بالتطورات يف هذا الشأنبصو

                                                           
  .املرجع نفسه، املرفق الثالث  )٣٤(
  .٢٧٧املرجع نفسه الفقرة   )٣٥(
  .٢٨٠املرجع نفسه، الفقرة   )٣٦(
،  نيويورك،سادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال  )٣٧(

 ، الد الثاين، )ICC-ASP/6/20 ،منشور احملكمة اجلنائية الدولية( ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول١٤ -نوفمرب/  تشرين الثاين٣٠
  .٧٠ ، الفقرة٢ -باءاجلزء 

، ))باالنكليزية فقط (Corr.2و Corr.1و ICC-ASP/7/9( للمحكمة اجلناية الدولية ٢٠٠٩امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   )٣٨(
  ).٣٢٣الفقرة 
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هذه الوظيفة من األموال املعتمدة للمساعدة املؤقتة العامة ملدة سنة واحدة، وقررت أن تعيد النظر يف هذه املسألة يف دورا 
  .الثالثة عشرة

 وظائف شاغرة ١٠، الحظت اللجنة أن القسم كانت هناك )قسم اإلعالم والوثائق (٣٤٠٠عيويف الربنامج الفر  -٩١
ونظرا ملستوى الطاقة غري املستخدمة يف القسم، .  وظيفة ثابتة وميزانية واسعة النطاق٣١                 ًً أغسطس ولديه حاليا   / آب٣١يف 

خصصة للمساعدة املؤقتة العامة عند مستواها أوصت اللجنة بعدم املوافقة على وظائف إضافية وعلى بقاء االعتمادات امل
  .وأوصت اللجنة بإعادة توزيع قدرات القسم حسب االقتضاء لتلبية االحتياجات املتغرية من املعلومات العامة. ٢٠٠٨لعام 

، الحظت اللجنة أن احملكمة أعدت ميزانية املساعدة )شعبة الضحايا والدفاع (٣٥٠٠ويف الربنامج الفرعي   -٩٢
وتتضمن ميزانية املساعدة القانونية .  حبساب احلد األقصى من األموال اليت قد حتتاج إليها يف هذا العام٢٠٠٩نية لعام القانو

، واحملامني ) مليون يورو١,٧٥( املبالغ الالزمة يف السنة بأكملها لثالثة أفرقة للمساعدة القانونية ٢٠٠٩للدفاع يف عام 
وفيما يتعلق بالضحايا، تتضمن امليزانية االعتمادات ).  يورو٣١٨ ٠٧٠(مني املخصصني ، واحملا) يورو٢٥٠ ٠٣٠(املنتدبني 

والحظت اللجنة وجود خطأ يف ).  يورو٣٤ ٦٩٦(، واحملامني املخصصني ) مليون يورو١,٤٦(الالزمة لستة أفرقة قانونية 
  ).    يورو٢١٩ ٠٠٠ حنو حساب تكاليف األفرقة القانونية للدفاع حيث احتسبت هذه التكاليف بزيادة تبلغ

ومل توافق اللجنة على ج احلد األقصى املتبع يف إعداد ميزانية املساعدة القانونية الحتمال عدم االحتياج إىل املبلغ   -٩٣
والحظت اللجنة خاصة أن التكاليف ستتوقف على طول اإلجراءات ومن غري احملتمل أن . ٢٠٠٩املقترح بأكمله يف عام 

          ً                                                           والحظت أيضا  أن املبالغ املدرجة يف امليزانية للمحامني املخصصني واحملامني املنتدبني . ٢٠٠٩حملاكمتني يف عام يتم النظر يف ا
 تتعلق نفس )٣٩( املقترحة يف مكتب احملامي العام للدفاع٤-قد أعدت بنهج احلد األقصى دون مراعاة أن الوظيفة برتبة ف

                                          ً                     ً حايا املقترح متويلها يتجاوز العدد املوجود فعال  وأن احملكمة تقوم حاليا  والحظت أن عدد األفرقة القانونية للض. العمل
وهلذه األسباب، أوصت اللجنة بتخفيض املبالغ . بتمويل فريق واحد فقط لقضية لوبانغا وثالثة أفرقة للمحاكمة الثانية

ور يوفر مستوى مالئم من املوارد لعام ورأت اللجنة أن املبلغ املذك.  يورو٧٠٠ ٠٠٠املطلوبة للمساعدة القانونية مبقدار 
وأكدت على ضرورة أن تستخدم احملكمة املبالغ املخصصة للمساعدة القانونية .  ملواجهة مستوى معقول من املخاطر٢٠٠٩

  .بأكفأ وجه ممكن

ام برتبة حم/، أوصت اللجنة بتوفري وظيفة مستشار قانوين)مكتب احملامي العام للدفاع (٣٥٤٠ويف الربنامج الفرعي   -٩٤
 ٢٠٠٩وينبغي تقييم االحتياج إىل هذه الوظيفة بعد عام .  على أساس املساعدة املؤقتة العامة لسنة واحدة فقط)٤٠(٤-ف

بعد نظر اجلمعية يف العالقة بني خمطط املساعدة القانونية ومكتب احملامي العام للدفاع وأكثر الوسائل فعالية من حيث 
  .صني واحملامني املنتدبنيالتكلفة لتوفري احملامني املخص

  أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع  )م (

رحبت اللجنة بتخفيض امليزانية املقترحة هلذا الربنامج الرئيسي مرة أخرى باملقارنة مبيزانية الفترة املالية السابقة   -٩٥
.      ً                                        منعا  الرتفاع مستويات املبالغ غري املنفقة كل عاموأعربت عن أملها يف بذل املزيد من اجلهود لتقدير التكاليف بدقة

 التكاليف اإلضافية للدورتني املستأنفتني اللتني ستعقدان يف املقر الرئيس لألمم املتحدة ٢٠٠٩ويراعي التخفيض املقترح لعام 

                                                           
   .٣٦٦املرجع نفسه، الفقرة   )٣٩(
  .املرجع نفسه  )٤٠(
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يلزم حتريرها وترمجتها ، باإلضافة إىل الدورة الثامنة للجمعية والزيادة املتوقعة يف عدد الوثائق اليت س٢٠٠٩يف عام 
  .ومراجعتها

ويف هذا الصدد، أوصت اللجنة . ورأت اللجنة أنه ميكن حتقيق كفاءات ووفورات يف التكاليف يف جمال الوثائق  -٩٦
بأن تنظر اجلمعية يف تعديل نظامها الداخلي، وكذلك النظام الداخلي للجنة، لكي تصدر الوثائق باللغات الرمسية لألمم 

        ً                                                                                      هي أيضا  اللغة الرمسية لدولة طرف واحدة على األقل من الدول األطراف يف نظام روما األساسي، ما مل يقرر املتحدة اليت
وتتوقع اللجنة أن يؤدي ذلك إىل وفورات كبرية . رئيس اجلمعية أو رئيس جلنة امليزانية واملالية، على التوايل، خالف ذلك

ا يف ذلك امليزانية واألوراق اإلدارية األخرى اليت تعرض على اللجنة بغري بتجنب ترمجة الوثائق ذات الطبيعة االنتقالية مب
                 ً                                                                                      غري أا تتوقع أيضا  أن يستمر صدور الوثائق ذات األمهية القانونية الدائمة، ومن بينها مثال الوثائق املتعلق جبرمية . مقتض

بتخفيض االعتمادات احملددة للترمجة مبقدار ونتيجة لذلك، أوصت اللجنة . العدوان، جبميع اللغات الست لألمم املتحدة
  .  يورو٢٥٤ ٠٠٠

وأوصت اللجنة أيضا بأن تنظر اجلمعية يف حتديد طول التقارير املقدمة هلا للعرض على احملكمة مبا يتماشى مع   -٩٧
  .)٤١(الطول احملدد للتقارير املقدمة من أمانة األمم املتحدة إىل اجلمعية العامة

ويف هذا الصدد، أوصت اللجنة بأن . ذلك على إمكان حتقيق وفورات إضافية يف جمال السفرواتفقت اللجنة ك  -٩٨
تعقد اللجنة جلسات اإلحاطة لألعضاء اجلدد املنتخبني يف جلنة امليزانية واملالية قبل الدورة الثانية عشرة للجنة مباشرة إذ 

  .  يورو٢١ ٠٠٠سيؤدي ذلك إىل وفورات يف مصاريف السفر تبلغ 

  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا: نامج الرئيسي السادسالرب  ) ن(

                  ً             وأحاطت اللجنة علما  بزيادة رصيد . رحبت اللجنة بالتقدم احملرز يف تطوير أنشطة الصندوق االستئماين للضحايا  -٩٩
  وبإعالن٢٠٠٧ يورو يف عام ٣ ٠٥١ ٧١١ إىل ٢٠٠٦ يورو يف عام ٢ ٤٥٠ ٧٠٨الصندوق االستئماين للضحايا من 

  .                                    ً                               مديرة الصندوق أن الصندوق سيطلق قريبا  نداءات أخرى جلمع األموال للصندوق

.  والحظت اللجنة أن تكاليف أمانة الصندوق تعترب عالية باملقارنة باألموال اليت مجعها الصندوق يف السنة املاضية-١٠٠
 ولكن من الواجب أن يعاد النظر يف هذا واتفقت على أن هذا االرتفاع يعترب معقوال يف املرحلة األوىل من عمل الصندوق

                  ً                                                               واتفقت اللجنة أيضا  على أنه ستتوافر لألمانة، بزيادة االعتمادات املدرجة يف ميزانية عام . الوضع بدقة يف السنة القادمة
 وتتوقع اللجنة عدم مطالبة الصندوق باعتمادات إضافية يف. ، املوارد الالزمة للتقدم يف مهمة الصندوق وعمله٢٠٠٩

امليزانية العادية ما دامت التربعات النقدية اليت يتلقاها تعادل ما بني مثانية إىل عشرة أضعاف التكاليف اليت يتكبدها من 
   .وتتوقع اللجنة نتيجة لذلك أن تبقى النفقات العامة عند أدين حد ممكن. امليزانية العادية

، وبوجه خاص لعدم ٢٠٠٨ت اإلنفاق املعنمدة يف ميزانية عام وأعربت اللجنة عن قلقها لعدم التزام األمانة مبجاال  -١٠١
والحظت اللجنة أن وظيفتني فقط من الوظائف املدرجة يف امليزانية . توزيع الوظائف باألسلوب الذي وافقت عليه اجلمعية

اللجنة بتصحيح هذا وأوصت .  يف املائة من الوظائف باملساعدة املؤقتة العامة٧٠مشغولتان مبوظفني دائمني بينما شغلت 
مبا يتماشى مع توصية اللجنة (ديسمرب وبضرورة موافقة املسجل على أي استثناء / كانون األول٣١الوضع يف موعد غايته 

                                                           
  .بست عشرة صفحةالتقرير ل  طو A/RES/52/214 من القسم باء من وثيقة األمم املتحدة ٤حتدد الفقرة   )٤١(
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ويف هذا الصدد، رحبت اللجنة بإعالن مديرة الصندوق أا ).  أعاله٤٥بشأن املساعدة املؤقتة العامة الواردة يف الفقرة 
  .٢٠٠٩ضع يف عام تعتزم معاجلة هذا الو

  ُ                                                                                               وأ بلغت اللجنة بأنه جتري حاليا بعض املناقشات الداخلية بشأن العالقة بني أمانة الصندوق االستئماين للضحايا   -١٠٢
تعمل األمانة "  الذي ينص على أن  ) ٤٢( ICC-ASP/3/Res.7وأشارت اللجنة إىل القرار . واملسجل  يف األعمال اإلدارية

وأن ..." س اإلدارة يف املسائل املتعلقة بأنشطته إىل حني مواصلة النظر يف هذه املسألة حتت السلطة الكاملة ل
ويعين ذلك أن املسجل هو املسؤول، وفقا للنظام ". تلحق األمانة وموظفوها بقلم احملكمة لألغراض اإلدارية"...

ستئماين كما هو مسؤول عن إدارة مجعية املايل والقواعد املالية، عن مجيع املسائل اإلدارية املتعلقة بالصندوق اال
                          ً                            والحظت اللجنة أنه جتري حاليا  مراجعة داخلية إلدارة احملكمة  . الدول األطراف ومكتب مشروع املباين الدائمة

وتتوقع اللجنة أن يقدم قلم . وأن من املتوقع أن تساعد هذه املراجعة على توضيح الترتيبات املعمول ا يف احملكمة
وارد املالية والبشرية واخلدمات اإلدارية وتكنولوجيا االتصال ألمانة الصندوق كما يقدمها االت العمل احملكمة امل

ويف هذا الصدد، الحظت . األخرى باحملكمة وترى أن املسجل هو املسؤول عن امليزانية واملراقبة الداخلية والنفقات
ئف املنشأة بأمانة الصندوق، وطلبت إىل احملكمة أن تعيد اللجنة أن من األفضل أن يقوم  قلم احملكمة ببعض الوظا

  . النظر يف هذه الترتيبات

. ، أوصت اللجنة باملوافقة على امليزانية املقترحة مع بعض االستثناءات٢٠٠٩وفيما يتعلق باملوارد املقترحة لعام   -١٠٣
 أعاله، وأوصت بعدم املوافقة ٨٣بني يف الفقرة  على النحو امل٥-فأوصت بإعادة توزيع إحدى الوظيفتني الزائدتني برتبة ف

 من )٤٤( ووظيفة املوظف املكلف بالرصد والتقييم)٤٣(٥-على متويل وظيفة املستشار األقدم للمالية واإلدارة برتبة  ف
  .املساعدة املؤقتة العامة

  ري مببا غومبوبي-املدعي العام ضد جانامليزانية التكميلية لألنشطة التحضريية للمحاكمة يف قضية   )س(

 يورو لألنشطة التحضريية للمحاكمة ٢ ٥١٦ ٣٠٠ البالغ قدرها )٤٥(نظرت اللجنة يف امليزانية التكميلية املقترحة  -١٠٤
  .٢٠٠٨يوليه / متوز٣تسليم املتهم  يف بعد ، ٢٠٠٩ عام  يف بيري مببا غومبو-املدعي العام ضد جان يف قضية 

 ولكنها أوصت بعدم املوافقة على املبالغ ٢٠٠٩لتكميلية يف امليزانية الربناجمية لعام وأوصت اللجنة بإدماج امليزانية ا  -١٠٥
  . أدناه١٠٦املبينة يف الفقرة 

                        ًً                    بأن السيد مببا ليس معوزا  ، أوصت اللجنة بعدم ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٥فبناء على قرار املسجل الصادر يف   -١٠٦
          ً      وأوصت أيضا  بعدم .  ٢٠٠٩ارات األسرية هلذه القضية يف ميزانية عام إدراج املبالغ املطلوبة للمساعدة القانونية والزي

ما مل تكن هذه الوظائف متصلة باألعمال امليدانية، ) ٣٣٠٠الربنامج (املوافقة على وظائف إضافية لشعبة خدمات احملكمة 

                                                           
 ١٠-٦، الهاي، ثالثةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال  )٤٢(

  .ICC-ASP/3/Res.7اجلزء الثالث، القرار  ) ICC-ASP/3/25 ،منشور احملكمة اجلنائية الدولية(٢٠٠٤سبتمرب /أيلول
، )باالنكليزية فقط (Corr.2و Corr.1و ICC-ASP/7/9( للمحكمة اجلناية الدولية ٢٠٠٩نية الربناجمية املقترحة لعام امليزا  )٤٣(

  ).٤٠٠الفقرة 
  .٤٠١املرجع نفسه، الفقرة   )٤٤( 
-ICC)   بيري مببا غومبو-املدعي العام ضد جان األنشطة التحضريية للمحاكمة يف قضية –امليزانية التكميلية املقترحة  )٤٥(

ASP/7/17).   
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     ً                 وأخريا ، الحظت اللجنة أن . ٢٠٠٩ة لعام إذ ستوفر الزيادات املطلوبة هلذا الربنامج يف امليزانية املقترحة الرئيسية موارد كافي
مدرجة بنوع اخلطأ، وأوصت ) ٣٥٠٠الربنامج ( املشار إليها يف شعبة الضحايا والدفاع )٤٦(٤-وظيفة احملامي برتبة ف

 .                                                     ًباستبعاد املوارد املقابلة هلا من امليزانية التكميلية أيضا 

   ٢٠٠٩اإليرادات املقدرة لعام   )ع (

ن احملكمة اخلاصة  يورو م٨٨ ١٠٠ والبالغة ٢٠٠٩لما باإليرادات املقدرة للمحكمة لعام  أحاطت اللجنة ع  -١٠٧
  )٤٨(.من الفوائد املكتسبة مليون يورو ٣,٧ و )٤٧(لسرياليون

  مباين احملكمة  -دال

يس جلنة ، ورحبت اللجنة بالعرض املقدم من رئ)٤٩(          ً                  ً       ً                     كان معروضا  على اللجنة تقريرا  مرحليا  عن أنشطة جلنة املراقبة  -١٠٨
، الذي قدم معلومات عن املشاكل اليت واجهت اللجنة عند بتعيني مدير )املكسيك(املراقبة، السيد خورخي لوموناكو 

  .                                        ً     ً                  والحظت اللجنة أنه جلنة املراقبة أحرزت تقدما  كبريا  منذ دورا السابقة. املشروع واملشاكل املتصلة بتمويل املشروع

 ١الرتياح بنجاح جلنة املراقبة يف تعيني مدير للمشروع، وأنه سيتوىل مهام منصبه يف                     ً       وأحاطت اللجنة علما  مع ا  -١٠٩
  .  ولكنه بادر بتقدمي املشورة الفنية لكل من جلنة املراقبة واحملكمة٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول

د موافقة الدولة املضيفة وفيما يتعلق بتمويل املشروع، الحظت اللجنة أن جلنة املراقبة والدولة املضيفة وضعتا، بع  -١١٠
              ً       ً     ً                                           يف املائة، خمططا  متويليا  مرنا  لضمان التمويل الالزم للمشروع عن طريق تأمني ٢,٥على حتديد سعر الفائدة للقرض بنسبة 
 مليون يورو،  دون استبعاد املصادر البديلة للتمويل مثل التربعات املباشرة أو ٢٠٠تسهيالت ائتمانية يصل مقدارها إىل 

وباإلضافة إىل ذلك، سيسمح املخطط للدول األطراف بتسديد نصيبها املقرر بأكمله دفعة واحدة إذا رغبت . خلاصةاملنح ا
                                      ً        والحظت اللجنة أن جلنة املراقبة تقوم حاليا  بإعداد . يف ذلك، وسيقلل ذلك بدوره من جمموع الفائدة املستحقة على القرض

  .على الدورة السابعة للجمعيةالصيغة النهائية للمخطط لعرضه يف مشروع قرار 

 وأشادت اللجنة باملخطط الذي وضعته جلنة املراقبة والذي جيمع بني املرونة املطلوبة للدول األطراف ومرونة   -١١١
  .الترتيبات املتعلقة بالتدفقات النقدية الالزمة لتلبية احتياجات املشروع

املوجهة من جلنة املراقبة، وقدمت تعليقات إضافية بشأن واتفقت اللجنة على الردود أدناه لألسئلة األربعة   -١١٢
والحظت اللجنة أا تقدم هذه التوصيات بوصفها اجلهاز املسؤول عن تقدمي . الترتيبات املتعلقة مبراجعة حسابات املشروع

ة القانونية   بشأن بعض املشورة املالية للمحكمة وجلنة املراقبة وأن احملكمة وجلنة املراقبة سيستمر احتياجهما إىل املشور
  .  اجلوانب التقنية والتفصيلية للمخطط

  )٥٠( الذي سيتم احلصول عليه من الدولة املضيفة وأصل القرض القرضاملستحقة على فوائد ال تسديد  )أ(

                                                           
  .١٥املرجع نفسه، الفقرة   )٤٦(
  ).أ(، املرفق العاشر )ICC-ASP/7/9( للمحكمة اجلناية الدولية ٢٠٠٩امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   )٤٧(
  .املرجع نفسه، املرفق التاسع  )٤٨(
)٤٩(  ICC-ASP/7/CBF.2/7.  
   ).١٧الفقرة ، ICC-ASP/7/CBF.2/7(التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة املراقبة   )٥٠(
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يسي اتفقت اللجنة على أن من املناسب أن يستمر متويل التكاليف املتعلقة مبكتب مدير املشروع من الربنامج الرئ  -١١٣
  .السابع

واتفقت اللجنة على أن تسديد القرض على النحو املتوخى يف املخطط ميكن أن يتم إما بإنشاء برنامج رئيسي   -١١٤
                           ً                                          وإما بصندوق منفصل يكون جزءا  من األنصبة املقررة لالشتراكات السنوية للدول ) الربنامج الرئيسي الثامن(إضايف 
                ً                                                     ير التكاليف وفقا  جلدول معدل لألنصبة املقررة مع استبعاد الدول األطراف اليت ويف كلتا احلالتني، سيلزم تقد. األطراف

  .اختارت تسديد نصيبها املقرر دفعة واحدة

                                                               ً                            وإذا أنشئ برنامج رئيسي جديد، سيكون االشتراك يف املباين الدائمة جزءا  من األنصبة املقررة لالشتراكات   -١١٥
وسيلزم توضيح الفرق يف جداول األنصبة املقررة . يناير مليزانية احملكمة/ن الثاينالسنوية للدول األطراف املستحقة يف كانو

  .                                           ً                                                           لالشتراكات يف القرار الذي تصدره اجلمعية سنويا  باملوافقة على امليزانية واألنصبة املقررة الشتراكات الدول األطراف

لدول األطراف يف مشروع املباين كجزء وإذا أنشئ صندوق منفصل، ميكن مع ذلك أن تصدر األنصبة املقررة ل  -١١٦
وسيلزم مع ذلك النظر يف كيفية تناول .  من النظام املايل والقواعد املالية٥من أنصبتها املقررة السنوية وفقا للقاعدة 

االشتراكات املتأخرة يف حساب منفصل، السيما إذا كان سيؤدي ذلك إىل عدم تسديد املدفوعات املستحقة للدولة 
 من نظام روما األساسي للتطبيق ١١٢ من املادة ٨                  ً                                       وأشارت اللجنة أيضا  إىل مالحظاا السابقة بشأن قابلية الفقرة . املضيفة

كذلك، إذا أخذ ذا اخليار، من املستصوب أن . )٥١(على الدول املتأخرة يف تسديد اشتراكاا الواردة يف حساب منفصل
  .ذات الصلة بدقة وأن تدخل التعديالت الالزمة عليهايتم استعراض النظام املايل والقواعد املالية 

  
  
  )٥٢(الصندوق االستئماين  لتلقي املدفوعات اليت تسدد دفعة واحدة وإدارا  )ب(

وستسترد الفوائد إذا . اتفقت اللجنة على ضرورة إنشاء حساب منفصل لتلقي املدفوعات اليت تسدد دفعة واحدة  -١١٧
وينبغي أن حتدد . عة واحدة يف وقت مبكر من املشروع، وينبغي إضافتها إىل احلسابوردت املدفوعات املسددة على دف

  . من النظام املايل والقواعد املالية٥-٦                              ً         اجلمعية الغرض من هذا احلساب وفقا  للقاعدة 

   )٥٣(املقدمة من الدولة املضيفةملدفوعات تلقي ا  )ج(

موال للمحكمة على أساس سنوي أو نصف سنوي وأن الفائدة الحظت اللجنة أن الدولة املضيفة تعتزم إتاحة األ  -١١٨
واتفقت اللجنة على أن ذلك ال ميثل مشكلة للمحكمة أو الدول األطراف . ستستحق من تاريخ حتويلها إىل حساب احملكمة

 أقل من وملا كان سعر الفائدة الذي ستفرضه الدولة املضيفة. إلمكان حصول احملكمة على فوائد على األموال املذكورة
سعر الفائدة الذي سيتاح للمحكمة على موجوداا النقدية يف فترة التشييد، فإن الترتيب املذكور سيؤدي إىل دخل إضايف 

يف (واتفقت اللجنة على إضافة هذا الدخل إىل أموال املشروع أو مقابلته باألنصبة املقررة لتسديد الفائدة . للمشروع
  ).   ساب املنفصلالربنامج الرئيسي الثامن أو احل

  )٥٤(وضع نظام لإلذن باإلنفاق والتعاقد  )د (

                                                           
)٥١(  ICC-ASP/7/3 ٧٨-٧٦، الفقرات.  
  ).٢٠الفقرة ، ICC-ASP/7/CBF.2/7(التقرير املرحلي عن أنشطة جلنة املراقبة   )٥٢(
  .٢٢ و ٢١املرجع نفسه، الفقرتان   )٥٣(
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 ُ                                                                                         أ بلغت اللجنة بالوضع احلايل للمناقشات اجلارية يف جلنة املراقبة ويف احملكمة بشأن وضع نظام مناسب لإلذن   -١١٩
بني جلنة املراقبة،          ً                                                                 وأشري أيضا  إىل مالحظات املراقب اخلارجي للحسابات بشأن ضرورة النظر بدقة يف العالقة . باإلنفاق

وجملس إدارة املشروع، ومدير املشروع على النحو الوارد يف قرار اجلمعية ومسؤوليات املسجل الواردة يف النظام املايل 
  .والقواعد املالية

واتفقت اللجنة على أن الترتيبات قيد البحث تبدو مناسبة ومتفقة مع تفويض السلطات الذي متلكه جلنة املراقبة   -١٢٠
             ً                                                     واتفقت أيضا  على ضرورة موافقة اجلمعية على العقود أو النفقات اليت .ICC-ASP/6/Res.1  ً                       قا  للمرفق الثاين من القراروف

تتجاوز امليزانية اإلمجالية للمشروع، وعلى أنه ينبغي أن حتيل جلنة املراقبة هذه العقود أو النفقات إىل اجلمعية عن طريق جلنة 
  .امليزانية واملالية

واتفقت اللجنة على أن من املناسب ألغراض املشروع أن يوقع املسجل على العقود وأن يأذن بالنفقات بناء على    -١٢١
 من النظام املايل ١-١٠وتتوقع اللجنة أن ينفذ هذا النظام وفقا للقاعدة . أو جلنة املراقبة/توصية جملس إدارة املشروع و

وتتوقع اللجنة بالتايل أن يضع املسجل وجملس إدارة . ل عن املراقبة الداخليةوالقواعد املالية اليت تنص على مسؤولية املسج
وأوصت اللجنة .                                              ً                                             املشروع إجراءات لتمكني املسجل من أداء مهامه وفقا  للنظام املايل والقواعد املالية بسرعة وبدون تأخري

ا تسبب الترتيب يف تأخري بغري مقتض ، قد وإذ. بإعادة النظر يف هذا الترتيب، إذا وافقت عليه اجلمعية، بعد سنة واحدة
  .ترغب اجلمعية يف النظر يف تعديل النظام املايل والقواعد املالية

  الترتيبات املتعلقة مبراجعة احلسابات   )ه(

     ً                                                                                     وأخريا ، اتفقت اللجنة على أن من املستصوب أن ي وضح يف أي قرار أن املشروع سيخضع للمراجعة الداخلية   -١٢٢
والحظت اللجنة أن ذلك قد يؤدي إىل زيادة األتعاب . حسابات، مثل مجيع األعمال األخرى للمحكمةواخلارجية لل

املستحقة للمراجع اخلارجي للحسابات وأوصت بأن تناقش احملكمة يف مرحلة مبكرة ترتيبات املراجعة مع املراجع اخلارجي 
  .   للحسابات

  املساعدة القانونية  -هاء

احملاكم  يف إطار القائمةاملختلفة آليات املساعدة القانونية للجنة التقرير املؤقت للمحكمة بشأن           ً      كان معروضا  على ا -١٢٣
 من نظام روما ٥٧ و ٥٥ويرد األساس القانوين لنظام املساعدة القانونية اخلاص باحملكمة يف املادتني . )٥٥(اجلنائية الدولية

 ١٣١ من الئحة احملكمة، والبندين ٨٣ة وقواعد اإلثبات، والبند  من القواعد اإلجرائي١٣٢ و ١٣١األساسي، والقاعدتني 
وتسعى احملكمة إىل املوازنة بصورة جيدة بني فعالية املساعدة القانونية وقلة املوارد املتاحة .  من الئحة قلم احملكمة١٣٢و 

  .لقلم احملكمة

وأفادت احملكمة . اع يف احملاكم الدولية األخرى  ُ                                                         وأ بلغت اللجنة بأن تشكيل أفرقة الدفاع مماثل لتشكيل أفرقة الدف  -١٢٤
. بأن جدول األتعاب الذي تستخدمه احملكمة هو ثاين اجلداول األقل تكلفة باحملاكم الدولية اليت أجريت املقارنة معها

  .  ُ               ً                                                                     وأ بلغت احملكمة أيضا  بأن تكاليف احملاكمات من العناصر اهلامة لتحديد العوز يف مجيع احملاكم الدولية

                                                                                                                                                                                 

  .٢٣املرجع نفسه، الفقرة   )٥٤(
)٥٥(  ICC-ASP/7/12 
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وبقرار صادر يف .     ُ                                                                          وأ بلغت اللجنة بأن مكتب احملامي العام للدفاع يقدم الدعم لشعبة الضحايا والدفاع  -١٢٥
  ُ                ً         وأ بلغت اللجنة أيضا  بأن دور . ، كلفت الدائرة التمهيدية هذا املكتب بتقدمي املساعدة ألفرقة الدفاع٢٠٠٧أغسطس /آب

اعدة القانونية اليت تقوم ا شعبة الضحايا والدفاع، فبينما خيضع مكتب احملامي العام للدفاع ال يتعارض مع وظيفة املس
  .   املكتبان لقلم احملكمة لألغراض اإلدارية فإما مستقالن متاما من الناحية الوظيفية

 بشأن تصاعد تكاليف املساعدة )٥٦(وأشارت اللجنة إىل التعليقات الواردة يف تقريرها عن أعمال دورا التاسعة  -١٢٦
والحظت اللجنة أن احملكمة طلبت بعد . ضائية باحملكمة وما قد يؤدي إليه ذلك من خماطر مالية وخماطر على مسعة احملكمةالق

ورحبت اللجنة بالتقرير . ٢٠٠٩ذلك موارد إضافية للمساعدة القضائية عن طريق صندوق الطوارئ وامليزانية املقترحة لعام 
بالدراسة الدقيقة اليت يعتزم الفريق العامل يف الهاي القيام ا لنظام املساعدة والعرض املقدمني من احملكمة كما رحبت 

وقررت اللجنة تقدمي بعض املالحظات واالقتراحات دف املساعدة يف املناقشات اليت سيجريها الفريق . القضائية باحملكمة
ة للمساعدة القانونية يف سياق استعراضها                  ً                              وقدمت اللجنة أيضا  توصيات حمددة بشأن املوارد الالزم. العامل يف الهاي

  .٢٠٠٩للميزانية املقترحة لعام 

وأكدت اللجنة من جديد على رأيها القائل بضرورة أن تنظر احملكمة يف الكفاءات والوفورات اليت ميكن حتقيقها   -١٢٧
مستوى النشاط يف كل مرحلة من يف نظامها احلايل للمساعدة القانونية، وضرورة ضمان التناسب بني املساعدة القانونية و

  .، وتقييم العالقة بني مكتب احملامي العام للدفاع وأفرقة الدفاع)السيما إذا كان من املتوقع أن تدوم طويال(مراحل احملاكمة 

 وأعربت اللجنة عن قلقها للنظام القائم لتحديد العوز للمدعي عليهم حيث تبني هلا من األمثلة املقدمة من احملكمة  -١٢٨
، )٥٧( املشار إليها يف التقرير٣ففي احلالة االفتراضية .                                             ً     ً          أنه ميكن إضفاء صفة العوز على أفراد ميلكون قدرا  كبريا  من األموال

اللجنة على أمهية أن يراعي وبينما توافق .                    ً                                              ً      ًاعترب فرد ميتلك أمواال  وموجودات تبلغ قيمتها عدة ماليني من اليورو معوزا  جزئيا 
ارتفاع تكاليف الدفاع املالئم، فإا تعتقد أن من غري املعقول أن يتلقى الفرد الذي لديه مثل هذا القدر من يف اختبار العوز 

الدخل الشهري "وترجع املشكلة على ما يبدو إىل الطريقة اليت يتم ا حساب . األموال مساعدة قانونية من ميزانية احملكمة
                                                              ً    حت اللجنة البحث عن أساليب بديلة ومناقشتها، ومن املرغوب فيه أيضا  أن واقتر. من ممتلكات الفرد وموجوداته" املتاح

ورأت . توضع عتبات مطلقة للممتلكات واملوجودات اليت ال جيوز املوافقة على تقدمي املساعدة القانونية يف حالة جتاوزها
عدة ماليني من اليورو أن يتنازل عن اللجنة أنه ليس من غري املعقول أن يطلب من الفرد الذي لديه ممتلكات وأصول تقدر ب

  .بعض األصول لتمويل دفاعه

                                                                                   ً              وفيما يتعلق باملساعدة القانونية للضحايا، رحبت اللجنة باألحكام القضائية اليت شرعت مؤخرا  يف حتديد طبيعة   -١٢٩
ملة لدعم التمثيل القانوين مشاركة الضحايا يف اإلجراءات القضائية واليت أصبح من املمكن بناء عليها تقدير التكاليف احملت

                                                      ً                                                 ويف هذا الصدد، رأت اللجنة أن التقرير يركز بأكمله تقريبا  على مسألة املساعدة القانونية للدفاع وأن من املفيد . للضحايا
والحظت اللجنة أن . أن تبني احملكمة يف تقرير منفصل األسلوب الذي تعتزم إتباعه لتمويل املساعدة القانونية للضحايا

فعلى سبيل املثال، سيؤدي .                                                             ً                 رات الصادرة من الدوائر واملسجل بشأن مشاركة الضحايا ترتب آثارا  مالية طويلة األجلالقرا

                                                           
،  نيويورك،سادسة األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الالوثائق الرمسية جلمعية الدول  )٥٦(

 ، الد الثاين، )ICC-ASP/6/20 ،منشور احملكمة اجلنائية الدولية( ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول١٤ -نوفمرب/  تشرين الثاين٣٠
  .٧٢، الفقرة ٢ -باءاجلزء 

، املرفق ICC-ASP/7/12 (املساعدة القانونية القائمة يف إطار احملاكم اجلنائية الدوليةتقرير مؤقت يتعلق بشىت آليات   )٥٧(
  ).اخلامس
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وأوصت اللجنة بأن . االقتراح الذي يدعو إىل متويل فريقني قانونيني للضحايا لكل متهم على األرجح إىل آثار مالية كبرية
  ُ                ً              وأ بلغت اللجنة أيضا  حباالت كثرية من .  فريق قانوين واحد للضحايا لكل قضيةتنظر احملكمة واجلمعية يف إمكانية توفري

وأقرت اللجنة بأن هذه .                             ً                                                            املتوقع أن تواجه اجلمعية آثارا  مالية طويلة األجل بشأا نتيجة لألوامر القضائية اليت ستصدر فيها
ملساعدة القانونية ملشاركة الضحايا من العوامل وملا كانت ا. املسائل تنطوي على مبادئ قانونية واعتبارات عملية هامة

                                                                               ً        ً               الطويلة األجل واهلامة لزيادة  التكاليف، فقد أوصت اللجنة بشدة بأن جتري اجلمعية حوارا  تفصيليا  مع احملكمة بشأن 
افة اجلوانب وأكدت اللجنة رغبتها يف مواصلة تقدمي املساعدة للجمعية يف ك. اجلوانب القانونية واملالية ملشاركة الضحايا

  .  املالية املتصلة باملساعدة القانونية

  صندوق الطوارئ  -واو

، ويتضمن هذا التقرير معلومات )٥٨(نظرت اللجنة يف التقرير املقدم من احملكمة بشأن استخدام صندوق الطوارئ  -١٣٠
، كما ٢٠٠٨بعد عام  ويقترح استمرار العمل بصندوق الطوارئ ٢٠٠٨عن استخدام صندوق الطوارئ باحملكمة يف عام 

  . يقترح جتديد موارده عند االقتضاء

   ٢٠٠٨استخدام صندوق الطوارئ يف عام   -١

ملواجهة  ٢٠٠٨يف عام الحظت اللجنة يف دورا العاشرة أن احملكمة تعتزم السحب من صندوق الطوارئ   -١٣١
 من النظام املايل ٧-٦ وعمال بالقاعدة .)٥٩(كمةاألنشطة السابقة للمحانفقات النفقات املتعلقة مبحاكمة ثانية، مبا يف ذلك 

، بامليزانية التكميلية املطلوبة من صندوق ٢٠٠٨مايو  / أيار١٥والقواعد املالية، أبلغ املسجل رئيس اللجنة، برسالة مؤرخة 
مات مالية مع  يورو، بغية احلصول على التعليقات املالية للجنة قبل الدخول يف التزا٣ ٦٥٢ ٠٠٠الطوارئ والبالغ قدرها 

                                                                        ً                    وأكد املسجل أن احملكمة يف حاجة إىل أموال الصندوق لتغطية التكاليف الناشئة حتما  عن القبض على السيد . الصندوق
  .٢٠٠٨                           ً                        وتسليمهما الذي مل يكن متوقعا  عندما وضعت ميزانية عام ماثيو نغودجولو شوي السيد جرمان كاتنغا و

ورأت اللجنة أن . ، أرسل رئيس اللجنة تعليقات اللجنة إىل املسجل)٦٠(٢٠٠٨يونيه / حزيران٢وبرسالة مؤرخة   -١٣٢
دواعي السحب من صندوق الطوارئ تتفق مع املعايري املتعلقة باحلصول على أموال الصندوق املنصوص عليها يف القاعدة 

   ً                  يضا  الستيعاب النفقات، وشجعت اللجنة احملكمة على بذل قصارى جهودها أ. من النظام املايل والقواعد املالية) ب (٦-٦
  .بقدر اإلمكان

 مليون يورو للتكاليف املتعلقة ٢,٤ ما يقرب من ٢٠٠٨وأبلغت احملكمة اللجنة بأا ستتكبد حىت اية عام   -١٣٣
باحملاكمة الثانية وبأا لن تسحب هذا املبلغ من صندوق الطوارئ إال إذا تعذر عليها مقابلة التكاليف املطلوبة من وفورات 

وأيدت اللجنة هذا النهج، الذي سيؤدي إىل جتنب السحب من الصندوق ما مل . مليزانية العادية للربامج الرئيسية ذات الصلةا
وأوصت اللجنة . تتجاوز التكاليف املتصلة باألنشطة غري املتوقعة االعتمادات املتاحة الباقية يف الربامج الرئيسية ذات الصلة

كمة مبناقلة األموال بني الربامج الرئيسية يف اية العام إذا تعذر استيعاب تكاليف األنشطة غري     ً                     أيضا  بأن تأذن اجلمعية للمح
وسيكفل ذلك عدم السحب من الصندوق . املتوقعة من برنامج رئيسي معني وكانت هناك فوائض يف برامج رئيسية أخرى

  .٢٠٠٨إال عند استنفاد مجيع املبالغ املعتمدة لعام 
                                                           

)٥٨(  ICC-ASP/7/16.  
  ).٣١ة الفقر، ICC-ASP/7/3 (تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورا العاشرة   )٥٩(
)٦٠(  ICC-ASP/7/16املرفق باء ،.  
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  ق الطوارئمستقبل صندو  -٢

            ً ، وقررت أيضا  ) ٦١( ماليني يورو ١٠       ً               صندوقا  للطوارئ مببلغ ٢٠٠٤  ّ                                 ذك رت اللجنة بأن اجلمعية أنشأت يف عام   -١٣٤
                                                                ًًً      ونتيجة لذلك، يتضمن جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة للجمعية بندا    بشأن . أن تكون مدة الصندوق أربع سنوات

بشأن أي مسألة أخرى متصلة بالصندوق تعترب ضرورية يف ضوء التجربة السابقة متديد العمل بالصندوق أو وقف أعماله و
)٦٢(.    

واقترحت احملكمة يف تقريرها املقدم بشأن صندوق الطوارئ مواصلة العمل بالصندوق وجتديد موارده عند   -١٣٥
وأكدت احملكمة .  املايل والقواعد املاليةاالقتضاء لتمكني احملكمة من مواجهة النفقات غري املتوقعة على النحو املبني يف النظام

                    ً       ً                                                                                   أن الصندوق يعترب ركنا  أساسيا  من أركان النظام املايل للمحكمة وأن االحتياطات املطلوبة للطوارئ بامليزانية العادية كانت 
  .          ً                             ستزيد كثريا   يف حالة عدم وجود هذا الصندوق

لطوارئ، بأن تقرر اجلمعية استمرار العمل بالصندوق وأوصت اللجنة، وقد أشارت إىل دعمها الدائم لصندوق ا  -١٣٦
ووافقت اللجنة على ما ارتأته احملكمة من أا متكنت نتيجة لوجود الصندوق من  االستجابة للتطورات . ألجل غري مسمى

فق اللجنة مع ذلك ومل توا. الرئيسية وغري املتوقعة يف عملها دون املطالبة باحتياطيات للطوارئ يف برامج امليزانية املختلفة
فهذا القول ال أساس له .  بأن الزيادة يف السحب من الصندوق مرجعها االخنفاض يف مستوى االشتراكات)٦٣(على القول

  .من الصحة ألن العجز النقدي ليس من األسباب الداعية إىل احلصول على أموال من الصندوق

  . وحددت اللجنة ثالثة خيارات لتجديد موارد الصندوق  -١٣٧

وال حاجة هلذا اإلجراء يف . األول، أن تقوم احملكمة بتجديد موارد الصندوق من وقت إىل آخر حسب االقتضاء  -١٣٨
  .  ٢٠٠٨املرحلة احلالية لعدم توقع سحب مبالغ كبرية من الصندوق يف عام 

 من ٦-٦رية من القاعدة                                                  ً                        والثاين، أن تقرر اجلمعية جتديد موارد الصندوق تلقائيا  عن طريق تعديل اجلملة األخ  -١٣٩
وسيضاف أي مبلغ يتم سحبه من الصندوق إىل األنصبة املقررة الشتراكات الدول األطراف يف . النظام املايل والقواعد املالية

  .السنة القادمة

                                                                        ً               والثالث، أن تقرر اجلمعية عدم االحتفاظ بأموال يف صندوق الطوارئ وأن تفوض عوضا  عن ذلك السلطة   -١٤٠
 من النظام املايل والقواعد املالية احلق يف حتميل التكاليف ٧-٦الدخول يف التزامات املنصوص عليها يف القاعدة املختصة ب

ويف هذه احلالة، سيلزم تعديل النظام املايل والقواعد املالية لتحديد احلد األقصى . على الدول األطراف يف اية الفترة املالية
ة أن ترتبط ا وإضافة أي نفقات تقوم ا السلطة عالوة على امليزانية املعتمدة لسنة معينة من االلتزامات اليت جيوز للمحكم

وسيوفر ذلك للمحكمة نفس القدرة على مواجهة النفقات غري . على الدول األطراف يف السنة املالية التالية لسنة االلتزامات
وسيبقى على األرجح قدر كاف من .  ماليني يورو١٠بلغ اليت متلكها حاليا دون تعطيل رصيد الصندوق الذي ي املتوقعة

 ماليني يورو املوجود حاليا يف ١٠االحتياطي النقدي لدعم هذا النظام وسيسمح ذلك للجمعية باالستفادة من مبلغ 
  . الصندوق يف أغراض خمتلفة أو بإعادته إىل الدول األطراف وفقا جلدول األنصبة املقررة لالشتراكات ذي الصلة

                                                           
 ١٠-٦، الهاي، ثالثةالدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الالوثائق الرمسية جلمعية   )٦١(

  .١، الفقرة ICC-ASP/3/Res.4اجلزء الثالث، القرار  ) ICC-ASP/3/25 ،منشور احملكمة اجلنائية الدولية(٢٠٠٤سبتمرب /أيلول
)٦٢(  ICC-ASP/7/1.  
  ).٩، الفقرة ICC-ASP/7/16(  باحملكمة ق الطوارئ استخدام صندواملقدم عن تقرير ال  )٦٣(
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ورأت اللجنة أن اخليارات الثالثة تعترب جيدة ملواصلة توفري املرونة الالزمة للمحكمة ملواجهة النفقات غري املتوقعة   -١٤١
  .  من النظام املايل والقواعد املالية٦-٦يف احلاالت املنصوص عليها يف القاعدة 

  مسائل أخرى  -زاي

 صدور الوثائق يف الوقت املناسب -١

                                                                     ً      ً     قلقها بشأن تقدمي بعض الوثائق يف وقت متأخر من احملكمة، مما يؤثر بدوره تأثريا  سلبيا  على أعربت اللجنة عن   -١٤٢
بيد أن اللجنة سلمت بورود امليزانية وغريها من الوثائق اهلامة يف . عمل اللجنة واهليئات الفرعية األخرى التابعة للجمعية
     ً                                                   ً ونظرا  ألمهية تقدمي الوثائق يف الوقت املناسب، أكدت اللجنة جمددا  . الوقت املناسب، رغم تقدمي املوعد احملدد النعقاد اللجنة

وأعربت مرة أخرى عن األمهية اليت تعلقها على تقدمي تقارير احملكمة وغريها من الوثائق . )٦٤(توصياا املقدمة إىل احملكمة
وعد ال يتجاوز ثالثة أسابيع سابقة النعقاد إىل أمانة اجلمعية بانتظام ويف الوقت املناسب لكفالة توزيعها على اللجنة يف م

وسيتاح بذلك ألعضاء اللجنة النظر يف الوثائق بطريقة دقيقة ومفصلة قبل وصوهلم إىل الدورة وأداء مهامهم املتعلقة . دوراا
  .بتقدمي املشورة إىل اجلمعية بأكفاء وجه ممكن

املنصوص عليها يف دليل اإلجراءات املعتمد من مكتب مجعية وأوصت اللجنة بأن تلتزم احملكمة باملبادئ التوجيهية   -١٤٣
  .)٦٥( من الدليل٤، وأشارت بوجه خاص إىل الفقرة ٢٠٠٦أغسطس / آب٣١الدول األطراف يف 

  االجتماعات املقبلة  -٢

، ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ إىل ٢٠، يف الفترة من يف الهايالثانية عشرة قررت اللجنة، مؤقتا، عقد دورا   -١٤٤
   . يف الهاي٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٢ إىل ١٤ورا الثالثة عشرة يف الفترة من ود

  

  

  

                                                           
،  نيويورك،سادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة ال  )٦٤(

 ، الد الثاين، )ICC-ASP/6/20 ،منشور احملكمة اجلنائية الدولية( ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول١٤ -نوفمرب/  تشرين الثاين٣٠
     .١٠ و ٩، الفقرتان ICC-ASP/7/3، والوثيقة ١٠٦، الفقرة ٢ -باءاجلزء 

يتضمن دليل اإلجراءات احلايل املبادئ املقررة لتيسري إعداد الوثائق الرمسية اليت تقدمها األجهزة املختلفة باحملكمة إىل "  )٦٥(
وفيما يلي املبادئ . املؤمترات اليت تقدمها األمانة إىل اجلمعية وهيئاا الفرعيةاألمانة، وتبسيط مجيع اإلجراءات املتعلقة خبدمات 

  :التوجيهية الرئيسية لتقدمي الوثائق
                                        ً                    ً                           ً                     تقدم احملكمة الوثائق إىل أمانة اجلمعية تباعا  وبطريقة منتظمة وفقا  جلدول زمين تعده األمانة سنويا  من أجل تقدمي الوثائق  )أ(

  .  رعية يف موعد ال يتجاوز ثالثة أسابيع سابقة النعقاد دورااللجمعية وهيئاا الف
  .عند التأخري يف تقدمي إحدى الوثائق إىل األمانة، تبني أسباب التأخري يف حاشية هلذه الوثيقة  )ب(
  :تتضمن الوثيقة املقدمة من املكتب املختص إىل األمانة، عند االقتضاء، العناصر التالية  )ج(
  ر، مع حتديد اآلثار املالية املترتبة على امليزانية الربناجمية؛ ملخص التقري  ‘١’
  االستنتاجات املوحدة والتوصيات واإلجراءات األخرى املقترحة؛  ‘٢’
  .املعلومات األساسية ذات الصلة  ‘٣’
أن ترد االستنتاجات يف مجيع الوثائق اليت تعرض على اهليئات التشريعية للنظر واختاذ اإلجراءات الالزمة بشأا، ينبغي   )د(

  ".والتوصيات حبروف بارزة
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  املرفق األول

  قائمة الوثائق

 جلنة املزانية واملالية

ICC-ASP/7/1 جدول األعمال املؤقت  

ICC-ASP/7/1/Add.1  دول األعمال املؤقتجالقائمة املشروحة للبنود املدرجة يف  

ICC-ASP/7/2 املؤقتجدول األعمال   

  ICC-ASP/7/3 ا العاشرةأزانية واملالية عن يتقرير جلنة املعمال دور 

ICC-ASP/7/4  جراء التحقيقات املالية يف إطار برنامج املساعدة القانونية إلتقرير عن املوارد املالئمة
  للمحكمة

ICC-ASP/7/5  خيارات إسناد العمل الترمجي إىل مصادر خارجيةعنتقرير احملكمة  

ICC-ASP/7/6 تقرير مرحلي: تقرير احملكمة عن املوارد البشرية، وضع إستراتيجية للموارد البشرية  

ICC-ASP/7/7 ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١ عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت تقرير  

ICC-ASP/7/8  ٢٠٠٧تقرير عن أداء برنامج احملكمة اجلنائية الدولية لعام 

ICC-ASP/7/8/Add.1  إضافة-٢٠٠٧تقرير عن أداء برنامج احملكمة اجلنائية الدولية لعام  

ICC-ASP/7/9  للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠٠٩امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   

ICC-ASP/7/9/Corr.1  تصويب- للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠٠٩امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   

ICC-ASP/7/9/Corr.2  تصويب- للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠٠٩امليزانية الربناجمية املقترحة لعام   

ICC-ASP/7/10 ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١لفترة من  لالبيانات املالية
٢٠٠٧  

ICC-ASP/7/10/Corr.1  ديسمرب / ول كانون األ٣١يناير إىل /  كانون الثاين١البيانات املالية للفترة من
   تصويب-٢٠٠٧

ICC-ASP/7/11  يناير إىل / كانون الثاين١ للفترة من املالية البيانات - الصندوق االستئماين للضحايا
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١

ICC-ASP/7/12  تقرير مؤقت يتعلق بشىت آليات املساعدة القانونية القائمة يف إطار احملاكم اجلنائية
 الدولية
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ICC-ASP/7/13 رير مقد م إىل مجعي ة الدول األطراف عن أنشطة ومشاريع جملس إدارة الصندوق تق                                                                 
 هيوني/ حزيران٣٠ إىل ٢٠٠٧ هيولي/ متوز١اإلستئماين للضحايا خالل الفترة من 

٢٠٠٨   
ICC-ASP/7/14  ٢٠٠٨أغسطس / آب٣١تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت  

ICC-ASP/7/CBF.2/L.1  جدول األعمال املؤقت 

ICC-ASP/7/CBF.2/L.2/Rev.1 القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت  

ICC-ASP/7CBF.2/1 تقرير عن التوظيف باحملكمة  

ICC-ASP/7/CBF.2/1/Corr.1  تصويب-تقرير عن التوظيف باحملكمة   

ICC-ASP/7/CBF.2/2 استعراض – لتقييم العمل يف الوظائف الثابتة تقرير عن الدراسة اليت أجريت 
  الوظائف املصنفة يف الفئة الفنية 

ICC-ASP/7/CBF.2/3 التقرير املقدم عن استخدام صندوق الطوارئ باحملكمة  

ICC-ASP/7/CBF.2/4  التقرير املقدم بشأن الترتيبات اإلدارية  

ICC-ASP/7/CBF.2/5  قضية املدعي العام نشطة التحضريية للمحاكمة يف  األ–امليزانية التكميلية املقترحة
   بيري مببا غومبو-ضد  جان

ICC-ASP/7/CBF.2/6 تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات  

ICC-ASP/7/CBF.2/6/Corr.1  تصويب-تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات   

ICC-ASP/7/CBF.2/7  تقرير مرحلي عن أنشطة جلنة املراقبة  



ICC-ASP/7/20 
 
 

 269 

  
 املرفق الثاين

  ٢٠٠٨سبتمرب /  أيلول١٠حالة تسديد االشتراكات حىت 
 

 

 

 

 

 الدول األطراف
 االشتراكات

  املقررة
  للسنوات
  السابقة

متحصالت 
السنوات 
 السابقة

االشتراكات 
غري املسددة عن 

السنوات 
 السابقة

االشتراكات 
املقررة لعام 
٢٠٠٨ 

متحصالت 
االشتراكات 

عن عام 
٢٠٠٨ 

شتراكات اال
غري املسددة عن 

٢٠٠٨عام   

جمموع 
االشتراكات غري 

 املسددة

٦ ٩٨٧ ٠٦٨ ١٠          أفغانستان ١  ٣ ٠٨١  ٤ ٤٢٧ ٣٤٦ ١ - ٣٤٦ ١  

٨ ٠٧٣ - ٠٥٠ ٣١ ٠٥٠ ٣١        ألبانيا ٢  ٨٠٧٣ - - 

٣٥ ٦٩٤       أندورا ٣  ١٠ ٧٦٤ - ٦٩٤ ٣٥  ١٠ ٧٦٤  - - 

 - - ٦٩١ ٢ ٦٩١ ٢ - ٦٨٠ ١٦ ٦٨٠ ١٦                أنتيغوا وبربودا ٤

٣ ٤٢٤ ٢٠٧ ٨١٥ ٠٤٩ ٥        األرجنتني ٥  ١ ٦٢٥ ٦٠٩  ٤٣٧ ٣٠٦  ٤٣٧ ٣٠٤ ٢  ٢ ٠٦٢ ٩١٣  

٢ ٤٠٤ ٥١١ - ٤٧٣ ٣٦٦ ١٠ ٤٧٣ ٣٦٦ ١٠         أستراليا ٦  ٢ ٤٠٤ ٥١١  - - 

١ ١٩٣ ٥٠٩ - ٣٨٩ ٥١٢ ٥ ٣٨٩ ٥١٢ ٥       النمسا ٧  ١ ١٩٣ ٥٠٩  - - 

٥٨ ٦٦٧        برببادوس ٨  ٥٢ ٥٨٥  ٦ ٠٨٢  ١٢ ١١٠  - ١٢ ١١٠  ١٨ ١٩٢  

٦ ٨٢٦ ٥٠١       بلجيكا ٩  ١ ٤٨٢ ٨٠٤ - ٥٠١ ٨٢٦ ٦  ١ ٤٨٢ ٨٠٤  - - 

 - - ٣٤٦ ١ ٣٤٦ ١ - ٣٠٠ ٦ ٣٠٠ ٦     بليز ١٠

 - - ٣٤٦ ١ ٣٤٦ ١ - ٩٩٨ ١٠ ٩٩٨ ١٠    بنن ١١

١٨ ١٦١ ٢٧٦ ٥١        بوليفيا ١٢  ٣٣ ١١٥  ٨ ٠٧٣  - ٨ ٠٧٣  ٤١ ١٨٨  

٨ ٠٧٣ - ٣٢٨ ٢٤ ٣٢٨ ٢٤               البوسنة واهلرسك ١٣  ٨ ٠٧٣  - - 

١٨ ٨٣٨ ٨٣٨ ١٨ - ٥٧٦ ٧٧ ٥٧٦ ٧٧        وتسوانا ب ١٤  - - 

٩ ٠٤٦ ٩٥٥ ٩٥٦ ٠٤٦ ٩        الربازيل ١٥  - ١ ١٧٨ ٧٠٩  ٧ ٩٣٧  ١ ١٧٠ ٧٧٢  ١ ١٧٠ ٧٧٢  

٢٦ ٩١١ - ٤٤٣ ١٠٩ ٤٤٣ ١٠٩        بلغاريا ١٦  ٢٦ ٩١١  - - 

١ ٤٣٦ ٦٩١ ٢ - ٢٦٧ ١٠ ٢٦٧ ١٠             بوركينا فاصو ١٧  ١ ٢٥٥  ١ ٢٥٥  

٤ ٦٧٧        بوروندي ١٨  ١ ٤٩٠  ٣ ١٨٧  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٤ ٥٣٣  

١٠ ٩٩٨        كمبوديا ١٩  ١٠ ٩٩٨  - ١ ٣٤٦  ٤٦٠ ٤٦٠ ٨٨٦ 

١٧ ٨٣١ ٦٣٥     كندا ٢٠  ١٧ ٨٣١ ٦٣٥  - ٤ ٠٠٥ ٧٢٥  ٤ ٠٠٥ ٧٢٥  - - 

٦ ٣٠٠                      مجهورية أفريقيا الوسطى ٢١  ٢ ٣٢٥  ٣ ٩٧٥  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٥ ٣٢١  

١ ٦٠٣     تشاد ٢٢  - ١ ٦٠٣  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٢ ٩٤٩  

٩٠٦ ٥٢٨         كولومبيا ٢٣  ٩٠٦ ٥٢٨  - ١٤١ ٢٨٤  ١٤١ ٢٨٤  - - 

١ ٨٧٠          جزر القمر ٢٤  - ١ ٨٧٠  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٣ ٢١٦  

٥ ٠٤٣        الكونغو ٢٥  ٥ ٠٤٣  - ١ ٣٤٦  ٨٨٤ ٨٨٤ ٤٦٢ 

١٨٦ ٠٣٩          كوستاريكا ٢٦  ١٨٦ ٠٣٩  - ٤٣ ٠٥٨  ٤٣ ٠٥٨    

٢٥٥ ١٨٨        كرواتيا ٢٧  ٢٥٥ ١٨٨  - ٦٧ ٢٧٨  ٦٧ ٢٧٨  - - 

٢٥٣ ١١١    قربص ٢٨  ٢٥٣ ١١١  - ٥٩ ٢٠٥  ٥٩ ٢٠٥  -  

                    هوريــة الكونغــو    مج ٢٩
           الدميقراطية

١٩ ٥١٩  

 

١٩ ٥١٩  - ٤ ٠٣٧  

 

٤ ٠٣٧  - 

 

- 

٤ ٥٧٧ ٤٤٠        الدامنرك ٣٠  ٤ ٥٧٧ ٤٤٠  - ٩٩٤ ٣٦٧  ٩٩٤ ٣٦٧  - - 

٦ ١٠٤      جيبويت ٣١  ٣ ٧٠٧  ٢ ٣٩٧  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٣ ٧٤٣  

٦ ٣٠٠         دومينيكا ٣٢  ٣ ٧٨٩  ٢ ٥١١  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٣ ٨٥٧  

١١٤ ٦١٠                     اجلمهورية الدومينيكية ٣٣  ١٦ ٠٥٤  ٩٨ ٥٥٦  ٣٢ ٢٩٤  - ٣٢ ٢٩٤  ١٣٠ ٨٤٩  

١٢٦ ٦٢١        إكوادور ٣٤  ١٢٦ ٦٢١  - ٢٨ ٢٥٧  ١١ ٥٨٨  ١٦ ٦٦٩  ١٦ ٦٦٩  

٨٠ ٧٨٢        إستونيا ٣٥  ٨٠ ٧٨٢  - ٢١ ٥٢٩  ٢١ ٥٢٩  - - 

٢٣ ٥٩٩     فيجي ٣٦  ٢١ ٣٣٣  ٢ ٢٦٦  ٤ ٠٣٧  - ٤ ٠٣٧  ٦ ٣٠٣  

٣ ٤٠١ ٦٣٢       فنلندا ٣٧  ٣ ٤٠١ ٦٣٢  - ٧٥٨ ٨٩٥  ٧٥٨ ٨٩٥    

٣٨ ٧٠٣ ٠٠٦      فرنسا ٣٨  ٣٨ ٧٠٣ ٠٠٦  - ٨ ٤٧٨ ٣٥٩  ٨ ٤٧٨ ٣٥٩  - - 

٥٨ ١٨٨      غابون ٣٩  ٤٦ ٢٠١  ١١ ٩٨٧  ١٠ ٧٦٤  - ١٠ ٧٦٤  ٢٢ ٧٥١  

٦ ٣٠٠       غامبيا ٤٠  ٦ ٣٠٠  - ١ ٣٤٦  ٤٢٢ ٤٢٢ ٩٢٤ 

١٧ ٢٣٨       جورجيا ٤١  ١٧ ٢٣٨  - ٤ ٠٣٧  ٤ ٠٣٧  - - 

٥٥ ١٣٣ ٦٣٧       أملانيا ٤٢  ٥٥ ١٣٣ ٦٣٧  - ١١ ٥٤٠ ٨٤٩  ١١ ٥٤٠ ٨٤٩  - - 

٢٥ ٨١٩     غانا ٤٣  ٢٥ ٨١٩  - ٥ ٣٨٢  ٥ ٣٨٢  - - 

٣ ٤٥١ ١٩٣        اليونان ٤٤  ٣ ٤٥١ ١٩٣  - ٨٠١ ٩٥٢  ٨٠١ ٩٥٢  - - 

١٤ ٩٨٩      غينيا ٤٥  ٣ ٧٥٨  ١١ ٢٣١  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ١٢ ٥٧٧  
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 الدول األطراف
االشتراكات 

 املقررة
 للسنوات 
 السابقة

متحصالت 
 السنوات
  السابقة

 االشتراكات 
غري املسددة عن 

 السنوات
  السابقة

االشتراكات 
املقررة لعام 

٢٠٠٨ 

متحصالت 
االشتراكات عن 

٢٠٠٨عام   

االشتراكات غري 
املسددة عن عام 

٢٠٠٨ 

جمموع االشتراكات 
 غري املسددة

٤ ٦٧٧      غيانا ٤٦  ٤ ٦٧٧  - ١ ٣٤٦  ١ ٣٤٦  - - 

٣١ ٣٤٤        هندوراس ٤٧  ١٩ ٩٨١  ١١ ٣٦٣  ٦ ٧٢٨  - ٦ ٧٢٨  ١٨ ٠٩١  

٩٧٩ ٤٥٣        هنغاريا ٤٨  ٩٧٩ ٤٥٣  - ٣٢٨ ٣١٦  ٣٢٨ ٣١٦  - - 

٢١٨ ٤٠٤        آيسلندا ٤٩  ٢١٨ ٤٠٤  - ٤٩ ٧٨٦  ٤٩ ٧٨٦  - - 

٢ ٣٢٣ ٢٩٢        آيرلندا ٥٠  ٢ ٣٢٣ ٢٩٢  - ٥٩٨ ٧٧٣  ٥٩٨ ٧٧٣  - - 

٣١ ٢٠٥ ٦١٣        إيطاليا ٥١  ٣١ ٢٠٥ ٦١٣  - ٦ ٨٣٤ ٠٨٧  ٦ ٨٣٤ ٠٨٧  - - 

٤ ٨٨٧ ٩٤٩        اليابان ٥٢  ٤ ٨٨٧ ٩٤٩  - ١٩ ٨٨٤ ٠٦١  ١٩ ٨٨٤ ٠٦١  - - 

٦٩ ٠٥٤      األردن ٥٣  ٦٩ ٠٥٤  - ١٦ ١٤٧  ٦ ٥٩٣  ٩ ٥٥٤  ٩ ٥٥٤  

٣٧ ٦٨٢       كينيا ٥٤  ٣٧ ٦٨٢  - ١٣ ٤٥٦  ١٣ ٤٥٦  - - 

٩٦ ٢٢٦      التفيا ٥٥  ٩٦ ٢٢٦  - ٢٤ ٢٢٠  ٢٤ ٢٢٠  - - 

٦ ٣٠٠       ليسوتو ٥٦  ٦ ٣٠٠  - ١ ٣٤٦  ٦١٨ ٦١٨ ٧٢٨ 

٤ ٦٧٧       ليبرييا ٥٧  ٤ ٦٧٧  - ١ ٣٤٦  ٨٨٤ ٨٨٤ ٤٦٢ 

٤٠ ١٣٥           ليختنشتاين ٥٨  ٤٠ ١٣٥  - ١٣ ٤٥٦  ١٣ ٤٥٦  - - 

١٥٠ ٨٥٦         ليتوانيا ٥٩  ١٥٠ ٨٥٦  - ٤١ ٧١٢  ٤١ ٧١٢  - - 

٤٩٩ ٨٠٧       لكسمربغ ٦٠  ٤٩٩ ٨٠٧  - ١١٤ ٣٧٢  ١١٤ ٣٧٢  - - 

١ ٥٧٠ - - -        مدغشقر ٦١  - ١ ٥٧٠  ١ ٥٧٠  
٦ ٦٨١     مالوي ٦٢  ٦ ٦٨١  - ١ ٣٤٦  ٨٨٤ ٨٨٤ ٤٦٢ 

١٠ ٩٩٨    مايل ٦٣  ١٠ ٩٩٨  - ١ ٣٤٦  ١ ٣٤٦  - - 

٩٠ ٦٨١      مالطة ٦٤  ٩٠ ٦٨١  - ٢٢ ٨٧٤  ٢٢ ٨٧٤  - - 

٦ ٣٠٠           جزر مارشال ٦٥  ٢ ٢١٥  ٤ ٠٨٥  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٥ ٤٣١  

٦٩ ٣٠٤         موريشيوس ٦٦  ٦٩ ٣٠٤  - ١٤ ٨٠١  ١٤ ٨٠١  - - 

٦ ٦٢٩ ٣٠٠       املكسيك ٦٧  ٦ ٦٢٩ ٣٠٠  - ٣ ٠٣٦ ٩٢٣  ٣ ٠٣٦ ٩٢٣  - - 

٦ ٣٠٠        منغوليا ٦٧  ٦ ٣٠٠  - ١ ٣٤٦  ١ ٣٤٦  - - 

٢ ٥٣٦           اجلبل األسود ٦٩  ٢ ٥٣٦  - ١ ٣٤٦  ١ ٣٤٦  - - 

٣٨ ٤٢٠        ناميبيا ٧٠  ٣٨ ٤٢٠  - ٨ ٠٧٣  ٨ ٠٧٣  - - 

٦ ٣٠٠      ناورو ٧١  ٢ ٥١٥  ٣ ٧٨٥  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٥ ١٣١  

١٠ ٩٧٢ ٧٠٥       هولندا ٧٢  ١٠ ٩٧٢ ٧٠٥  - ٢ ٥٢٠ ٢٢٩  ٢ ٥٢٠ ٢٢٩  - - 

١ ٤٦١ ١٦٣          نيوزيلندا ٧٣  ١ ٤٦١ ١٦٣  - ٣٤٤ ٤٦٣  ٣٤٤ ٤٦٣  - - 

٦ ٣٠٠       النيجر ٧٤  ٥ ٥٦٨ ٧٣٢  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٦ ٩١٤  

٢٨٨ ٣٩٦      يجرييا ن ٧٥  ٢٨٨ ٣٩٦  - ٦٤ ٥٨٧  ٢٤ ٥١٨  ٤٠ ٠٦٩  ٤٠ ٠٦٩  

٤ ٤٢٣ ٦٢٧        النرويج ٧٦  ٤ ٤٢٣ ٦٢٧  - ١ ٠٥٢ ٢٢٦  ١ ٠٥٢ ٢٢٦  - - 

١٢٥ ٥٠٢     بنما ٧٧  ١٢٥ ٠٥٨  ٣٠ ٩٤٨ ٤٤٤  - ٣٠ ٩٤٨  ٣١ ٣٩٢  

٦٦ ٨٥٥         باراغواي ٧٨  ٦٦ ٨٥٥ ٦ ٧٢٨ صفر   ٣ ٤٤٠  ٣ ٢٨٨  ٣ ٢٨٨  

٥٧٣ ٤١٦    بريو ٧٩  ٤٥٤ ٤٤١  ١١٨ ٩٧٤  ١٠٤ ٩٥٤  ١٠٤ ٩٥٣ ١  ٢٢٣ ٩٢٧  

٢ ٩٠٧ ٩٦٤       بولندا ٨٠  ٢ ٩٠٧ ٩٦٤  - ٦٧٤ ١٢٤  ٦٧٤ ١٢٤  - - 

٣ ٠٨٤ ٢٤٠        الربتغال ٨١  ٣ ٠٨٤ ٢٤٠  - ٧٠٩ ١٠٩  ٧٠٩ ١٠٩  - - 

١١ ٥٨٩ ٦٢٢             مجهورية كوريا ٨٢  ١١ ٥٨٩ ٦٢٢  - ٢ ٩٢٣ ٨٩٦  ٢ ٩٢٣ ٨٩٦  - - 

٣٩٢ ٩٧٦        رومانيا ٨٣  ٣٩٢ ٩٧٦  - ٩٤ ١٨٩  ٩٤ ١٨٩  - - 

١ ٨٧٠         ونيفيس         سانت كيتس ٨٤  ١ ٨٧٠  - ١ ٣٤٦  ١ ٣٤٦  - - 

٦ ١٠٤                    سان فنسنت وغرينادين ٨٥  ٦ ٠٨١  ١ ٣٤٦ ٢٣  ٩١٧ ٨٩٤ ٤٥٢ 

٦ ١٨٢      ساموا ٨٦  ٦ ١٨٢  - ١ ٣٤٦  ١ ٣٤٤  ٢ ٢ 

١٨ ٢٨٢           سان مارينو ٨٧  ١٨ ٢٨٢  - ٤ ٠٣٧  ٤ ٠٣٧  - - 

٢٩ ٨٩٩        السنغال ٨٨  ٢٩ ٨٩٩  - ٥ ٣٨٢  ٢ ٨٩٩  ٢ ٤٨٣  ٢ ٤٨٣  

١٢٣ ٥٣٢      صربيا ٨٩  ١٢٣ ٥٣٢  - ٢٨ ٢٥٧  ٢٨ ٢٥٧  - - 

٦ ٣٠٠        سرياليون ٩٠  ٢ ٧٤٧  ٣ ٥٥٣  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٤ ٨٩٩  

٣٣٥ ٦١٢         سلوفاكيا ٩١  ٣٣٥ ٦١٢  - ٨٤ ٧٧٠  ٨٤ ٧٧٠  - - 

٥٣٨ ٤٥٥         سلوفينيا ٩٢  ٥٣٨ ٤٥٥  - ١٢٩ ١٧٤  ١٢٩ ١٧٤  - - 

١ ٩٠٨ ٦٥٢             جنوب أفريقيا ٩٣  ١ ٩٠٨ ٦٥٢  - ٣٩٠ ٢١٢  ٣٩٠ ٢١٢  - - 

١٦ ٥٩٧ ٥٣٤        إسبانيا ٩٤  ١٦ ٥٩٧ ٥٣٤  - ٣ ٩٩٣ ٦١٥  ٣ ٩٩٣ ٦١٥  صفر - 

٦ ٤٢٣ ٨٦٧       السويد ٩٥  ٦ ٤٢٣ ٨٦٧  - ١ ٤٤١ ٠٩٢  ١ ٤٤١ ٠٩٢  - - 

٧ ٦١٩ ٥٨٦       سويسرا ٩٦  ٧ ٦١٩ ٥٨٦  - ١ ٦٣٦ ١٩٧  ١ ٦٣٦ ١٩٧  - - 

٦ ٣٠٠          طاجيكستان ٩٧  ٥ ٦٠١  ١ ٣٤٦ ٦٩٩  - ١ ٣٤٦  ٢ ٠٤٥  

ــدونيا   ٩٨ ــة مق                     مجهوري
                    اليوغوسالفية السابقة

٣٦ ١٩٩  ٣٦ ١٩٩  - ٦ ٧٢٨  ٦ ٧٢٨  - - 

٦ ١٨٢       ليشيت-      تيمور  ٩٩  ٦ ١٨٢  - ١ ٣٤٦  ١ ٣٤٦  - - 

١٤٢ ٩١٦                 ترينيداد وتوباغو ١٠٠  ١٤٢ ٩١٦  - ٣٦ ٣٣٠  ٣٦ ٣٣٠  - - 
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 الدول األطراف

االشتراكات 
املقررة 

للسنوات 
 السابقة

متحصالت 
السنوات 
 السابقة

االشتراكات 
غري املسددة عن 

السنوات 
 السابقة

ت االشتراكا
املقررة لعام 

٢٠٠٨ 

متحصالت 
االشتراكات 

عن عام 
٢٠٠٨ 

االشتراكات 
غري املسددة عن 

 ٢٠٠٨عام 

جمموع االشتراكات 
  غري

  املسددة

 - - ٤ ٠٣٧ ٤ ٠٣٧ - ٣٢ ٣٧٥ ٣٢ ٣٧٥ أوغندا ١٠١

٣٩ ٠٦٩ ٦٣٢              اململكة املتحدة ١٠٢  ٣٩ ٠٦٩ ٦٣٢  - ٨ ٩٣٧ ١٩٥  ٨ ٩٣٧ ١٩٥  - - 

٣٦ ٢٥٠  ة                   مجهورية ترتانيا املتحد ١٠٣  ٣٦ ٢٥٠  - ٨ ٠٧٣  ٨ ٠٧٣  - - 

٢٨٨ ٦٨٥         أوروغواي ١٠٤  ٢٨٨ ٦٨٥  - ٣٦ ٣٣٠  ٣٦ ٣٣٠  - - 

١ ١٤٧ ٠٢٩      فرتويال ١٠٥  ١ ١٤٧ ٠٢٩  - ٢٦٩ ١١٢  ١٢٦ ٣٥٥  ١٤٢ ٧٥٧  ١٤٢ ٧٥٧  

١٠ ٦٠٤       زامبيا ١٠٦  ٧ ٩٤٥  ٢ ٦٥٩  ١ ٣٤٦  - ١ ٣٤٦  ٤ ٠٠٥  

٣٢٠ ١٤٥ ٥٤٦ اموع   ٣١٨ ١٨٦ ٩٢١  ١ ٩٥٨ ٦٢٥  ٩٠ ٣٨٢ ١٠٠  ٨٨ ٣٢٢ ٥٨١  ٢ ٠٥٩ ٥١٩  ٤ ٠١٨ ١٤٣  
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  املرفق الثالث

  ∗∗∗∗اآلثار املترتبة يف امليزانية على تنفيذ توصيات جلنة امليزانية واملالية

  مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
)التغيريات مبينة باللون الرمادي(  

   لربامج الرئيسية مجيع ا–اموع 

  امليزانية التكميلية  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 حملاكمة السيد مببا

جمموع امليزانية 
٢٠٠٩امليزانية املقترحة من جلنة امليزانية واملالية لعام  ٢٠٠٩املقترحة لعام  التغيريات بناء على اقتراح جلنة  

ة            امليزانية واملالي  
)بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(   جمموع احملكمة اجلنائية الدولية 

 املتصلة  األساسية
 املتصلة األساسية اموع اموع اموع  باحلاالت

٪   اموع اموع باحلاالت  

   ٥٨١٢,٠  ٥٨١٢,٠ ٥٨١٢,٠  ٥٨١٢,٠  ٥٨١٢,٠ القضاة
١٩ ٧٤٦,٣ ١٨٠١٠,١  يةموظفو الفئة الفن  ٣٧ ٨٨٤,٧ ١٢٨,٣ ٣٧٧٥٦,٤  ١٧ ٢٣٣,٦  ١٨ ٩٢٤,١  ٣٦ ١٥٧,٧  ١ ٧٢٧,٠ -  ٤٠٦ -  

١٠ ٦١٤,٨  موظفو اخلدمات العامة  ٨ ٩٨١,٩  ١٩ ٥٩٦,٧  ١٩ ٧٢٧,٩ ١٣١,٢  ١٠ ٢٥٩,٢  ٨ ٧٧٤,٠  ١٩ ٠٣٣,٢  ٦٩٤,٧ -  ٣,٥ -  
٢٨ ٦٢٤,٩ اموع الفرعي، املوظفون  ٢٨ ٧٢٨,٢  ٥٧ ٣٥٣,١  ٥٧ ٦١٢,٦ ٢٥٩,٥  ٢٧ ٤٩٢,٨  ٢٧ ٦٩٨,١  ٥٥ ١٩٠,٩  ٢ ٤٢١,٧ -  ٤,٢ -  

٢ ٥٣٩,٩  املساعدة املؤقتة العامة  ٤ ٦١٤,٩  ٧ ١٥٤,٨  ١ ١٦٧,١  ٨ ٣٢١,٩  ٢ ٤١٩,٠  ٥ ٩٠٢,٥  ٨ ٣٢١,٥  ٠,٤ -  ٠,٠ 
١ ١٦٦,٣  املساعدة املؤقتة لالجتماعات  ١ ٢٣٧,٤ ٧١,١   ١ ٢٣٧,٤  ١ ٦٦٦,٣  ١ ٢٣٧,٤ ٧١,١    

- ٥٢,١ ٣٤٣,٠ ١٢٦,٥ ٢١٦,٥ ٣٩٥,١  ٣٩٥,١ ١٢٦,٥ ٢٦٨,٦  العمل اإلضايف  ١٣,٢ -  
   ٥٥٢,٥ ٤٥١,٢ ١٠١,٣ ٥٥٢,٥ ٣٣,٨ ٥١٨,٧ ٤١٧,٤ ١٠١,٣  اخلرباء االستشاريون

٤ ٠٧٦,١ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ٥ ٢٢٩,٩  ٩ ٣٠٦,٠  ١ ٢٠٠,٩  ١٠ ٥٠٦,٩  ٣ ٩٠٣,١  ٦ ٥٥١,٣  ١٠ ٤٥٤,٤  ٥٢,٥ -  ٠,٥ -  
١ ١٠١,٤  السفر  ٤ ١٠٨,٧  ٥ ٢١٠,١  ٥ ٣٥٦,١ ١٤٦,٠  ١ ٠٥٣,٣  ٣ ٩٩٩,٤  ٥ ٠٥٢,٧  ٣٠٣,٤ -  ٥,٧ -  
   ٦٩,٥  ٦٩,٥ ٦٩,٥  ٦٩,٥  ٦٩,٥  الضيافة

٣ ١٢٥,٤  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب  ٦ ٢٥٧,٢  ٩ ٣٨٢,٦  ١٠ ١٢٠,٨ ٧٣٨,٢  ٣ ١٢٥,٤  ٥ ٨٦٠,٦  ٨ ٩٨٦,٠  ١ ١٣٤,٨ -  ١١,٢ -  
٦ ٤٠٥,٢  نفقات التشغيل العامة  ٦ ٦٣٠,٤  ١٣ ٠٣٥,٦  ١٣ ٢٠٧,٣ ١٧١,٧  ٦ ٤٠٥,٢  ٦ ٨٠٢,١  ١٣ ٢٠٧,٣    

١ ٢٧٨,٤ ٤٢٧,١ ٨٥١,٣  اللوازم واملواد   ١ ٢٧٨,٤  ١ ٢٧٨,٤ ٤٢٧,١ ٨٥١,٣    
١ ١٧٨,٧ ٥٣٥,٢ ٦٤٣,٥  األثاث واملعدات   ١ ١٧٨,٧  ١ ١٧٨,٧ ٥٣٥,٢ ٦٤٣,٥    

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 باملوظفني

١٢ ١٩٦,٣  ١٧ ٩٥٨,٦  ٣٠ ١٥٤,٩  ١ ٠٥٥,٩  ٣١ ٢١٠,٨  ١٢ ١٤٨,٢  ١٧ ٦٢٤,٤  ٢٩ ٧٧٢,٦  ١ ٤٣٨,٢ -  ٤,٦ -  

٥٠ ٧٠٩,٣ اموع  ٥١ ٩١٦,٧  ١٠٢ ٦٢٦,٠  ٢ ٥١٦,٣  ١٠٥ ١٤٢,٣  ٤٩ ٣٥٦,١  ٥١ ٨٧٣,٨  ١٠١ ٢٢٩,٩  ٣ ٩١٢,٤ -  ٣,٧ -  

                                                           
    .ICC-ASP/7/15/Add.1          ً              صدر سابقا  بوصفه الوثيقة ∗
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 لى اقتراح جلنة امليزانية واملاليةالتغيريات بناء ع من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية

 البند   
 ٪  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية

- ٤ ٣٧٩ ٢١١ ١٦٨ ٣٨٩ ٢١٧ ١٧٢  موظفو الفئة الفنية  ٦ -  ١٠ -  ٢,٦ -  

- ٣ ٣٦٥ ١٩١ ١٧٤ ٣٧٣ ١٩٦ ١٧٧  موظفو اخلدمات العامة  ٥ -  ٨ -  ٢,١ -  

- ٧ ٧٤٤ ٤٠٢ ٣٤٢ ٧٦٢ ٤١٣ ٣٤٩ جمموع املوظفني  ١١ -  ١٨ -  ٢,٤ -  
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  مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
)التغيريات مبينة باللون الرمادي(  
   اهليئة القضائية-ج الرئيسي األولالربنام -١

  امليزانية التكميلية  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 حملاكمة السيد مببا

جمموع امليزانية 
 ٢٠٠٩املقترحة لعام 

امليزانية املقترحة من جلنة امليزانية واملالية لعام 
٢٠٠٩ 

التغيريات بناء على اقتراح 
 جلنة امليزانية واملالية            

)بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(  )روبآالف اليو(  )بآالف اليورو(   الربنامج الرئيسي األول 

 املتصلة  األساسية
 املتصلة األساسية اموع اموع اموع  باحلاالت

٪   اموع اموع باحلاالت  

٥ ٨١٢,٠ القضاة   ٥ ٨١٢,٠   ٥ ٨١٢,٠  ٥ ٨١٢,٠   ٥ ٨١٢,٠    
٢ ٦٣٧,٢  موظفو الفئة الفنية  ٣ ٠٠٣,٥  ٣٦٦,٣   ٣ ٠٠٣,٥  ٢ ٢٧٤,٤  ٢ ٦٤٠,٧ ٣٦٦٠٣  ٣٦٢,٨-  ١٢,١ -  

    ٩٥١,٧ ١٧٧,٠  ٧٧٤,٧ ٩٥١,٧  ٩٥١,٧ ١٧٧,٠ ٧٧٤,٧  موظفو اخلدمات العامة
٣ ٤١١,٩ اموع الفرعي، املوظفون  ٣ ٩٥٥,٢ ٥٤٣,٣   ٣ ٩٥٥,٢  ٣ ٠٤٩,١  ٣ ٥٩٢,٤  ٥٤٣,٣  ٣٦٢,٨-  ٩,٢ -  

 ١٠١,٩ ٢٩٣,٠ ٥٨٠,٤ ٨٥,٦ ٤٩٤,٨ ٢٨٧,٤  ٢٨٧,٤ ٨٥,٦ ٢٠١,٨  املساعدة املؤقتة العامة
            ؤقتة لالجتماعاتاملساعدة امل

            العمل اإلضايف
   ١٦,٢  ١٦,٢ ١٦,٢  ١٦,٢  ١٦,٢  اخلرباء االستشاريون

 ٩٦,٥ ٢٩٣,٠ ٥٩٦,٦ ٨٥,٦ ٥١١,٠ ٣٠٣,٦  ٣٠٣,٦ ٨٥,٦ ٢١٨,٠ اموع الفرعي، الرتب األخرى
   ٢٢٣,٣ ٣١,٥ ١٩١,٨ ٢٢٣,٣  ٢٢٣,٣ ٣١,٥ ١٩١,٨  السفر
   ١٧,٠  ١٧,٠ ١٧,٠  ١٧,٠  ١٧,٠  الضيافة

   ٣٠,٠  ٣٠,٠ ٣٠,٠  ٣٠,٠  ٣٠,٠  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
   ٥٥,٨  ٥٥,٨ ٥٥,٨  ٥٥,٨  ٥٥,٨  نفقات التشغيل العامة

   ٥,٠  ٥,٠ ٥,٠  ٥,٠   ٥,٠  اللوازم واملواد
            األثاث واملعدات

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 باملوظفني

٣٣١,١ ٣١,٥ ٢٩٩,٦ ٣٣١,١  ٣٣١,١ ٣١,٥ ٢٩٩,٦   

 -٠,٧ -٦٩,٨ ١٠ ٣٣٢,١ ٦٦٠,٤ ٩ ٦٧١,٧ ١٠ ٤٠١,٩  ١٠ ٤٠١,٩ ٦٦٠,٤ ٩ ٧٤١,٥ اموع 

 
   ١٦٨,٧ ١٢,٨ ١٥٥,٩ ١٦٨,٧  ١٦٨,٧ ١٢,٨ ١٥٥,٩  الصيانة املوزعة

 

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية يزانية واملاليةمن جلنة امل ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 البند   

 ٪  اموع   باحلاالت املتصلة  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت املتصلة  األساسية
- ٤ ٢٧ ٣ ٢٤ ٣١ ٣ ٢٨  موظفو الفئة الفنية   ٤ -  ١٢,٩-  

     ١٦ ٣ ١٣ ١٦ ٣ ١٣  موظفو اخلدمات العامة
- ٤ ٤٣ ٦ ٣٧ ٤٧ ٦ ٤١ جمموع املوظفني   ٤ -  ٨,٥ -  
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  مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
)التغيريات مبينة باللون الرمادي(  
   هيئة الرئاسة-١١٠٠ الربنامج ١-١

  مليزانية التكميلية ا ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 حملاكمة السيد مببا

جمموع امليزانية 
 ٢٠٠٩املقترحة لعام 

امليزانية املقترحة من جلنة امليزانية واملالية لعام 
٢٠٠٩ 

التغيريات بناء على اقتراح 
 جلنة امليزانية واملالية            

)بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(  )آالف اليوروب(    هيئة الرئاسة  
 ومكتب االتصال يف نيويورك

 املتصلة  األساسية
 املتصلة األساسية اموع  اموع  باحلاالت

٪   اموع اموع باحلاالت  

١ ٠٠٢,٠ القضاة   ١ ٠٠٢,٠   ١ ٠٠٢,٠  ١ ٠٠٢,٠   ١ ٠٠٢,٠    
-٢٢,٢ ٧٨١,٦  ٧٨١,٦ ٨٠٣,٨  ٨٠٣,٨  ٨٠٣,٨  موظفو الفئة الفنية  ٢,٨ -  

   ٣٠٢,٧  ٣٠٢,٧ ٣٠٢,٧  ٣٠٢,٧  ٣٠٢,٧  موظفو اخلدمات العامة
١ ١٠٦,٥ اموع الفرعي، املوظفون   ١ ١٠٦,٥   ١ ١٠٦,٥  ١ ٠٨٤,٣   ١ ٠٨٤,٣  ٢٢,٢ -  ٢,٠ -  

   ٦٦,٣  ٦٦,٣ ٦٦,٣  ٦٦,٣  ٦٦,٣  املساعدة املؤقتة العامة
            املساعدة املؤقتة لالجتماعات

            العمل اإلضايف
   ١٦,٢  ١٦,٢ ١٦,٢  ١٦,٢  ١٦,٢  اخلرباء االستشاريون

   ٨٢,٥  ٨٢,٥ ٨٢,٥  ٨٢,٥  ٨٢,٥ اموع الفرعي، الرتب األخرى
   ٩٤,٥  ٩٤,٥ ٩٤,٥  ٩٤,٥  ٩٤,٥  السفر
   ١٦,٠  ١٦,٠ ١٦,٠  ١٦,٠  ١٦,٠  الضيافة

   ١٥,٠  ١٥,٠ ١٥,٠  ١٥,٠  ١٥,٠  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
   ٥٥,٨  ٥٥,٨ ٥٥,٨  ٥٥,٨  ٥٥,٨  نفقات التشغيل العامة

   ٥,٠  ٥,٠ ٥,٠  ٥,٠  ٥,٠  اللوازم واملواد
            األثاث واملعدات

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 باملوظفني

١٨٦,٣  ١٨٦,٣ ١٨٦,٣  ١٨٦,٣  ١٨٦,٣   

٢ ٣٧٧,٣ اموع    ٢ ٣٧٧,٣   ٢ ٣٧٧,٣  ٢ ٣٥٥,١   ٢ ٣٥٥,١  ٢٢,٢ -  ٠,٩ -  
 

   ٤٩,٤  ٤٩,٤   ٤٩,٤  ٤٩,٤  الصيانة املوزعة
  

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 البند   

 ٪  اموع  صلة باحلاالتاملت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت املتصلة  األساسية
     ٨  ٨ ٨  ٨  موظفو الفئة الفنية

     ٥  ٥ ٥  ٥  موظفو اخلدمات العامة
     ١٣  ١٣ ١٣  ١٣ جمموع املوظفني
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  مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
  )التغيريات مبينة باللون الرمادي(
  الدوائر -١٢٠٠الربنامج    ٢-١

 ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
  امليزانية التكميلية 
حملاكمة السيد 

 مببا

جمموع امليزانية 
 ٢٠٠٩املقترحة لعام 

امليزانية املقترحة من جلنة امليزانية واملالية لعام 
٢٠٠٩ 

التغيريات بناء على اقتراح جلنة 
 امليزانية واملالية            

)بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )آالف اليوروب(  )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(   الدوائر 

 املتصلة  األساسية
 املتصلة األساسية اموع اموع اموع  باحلاالت

٪   اموع اموع باحلاالت  

٤ ٨١٠,٠ القضاة   ٤ ٨١٠,٠   ٤ ٨١٠,٠  ٤ ٨١٠,٠   ٤ ٨١٠,٠    
١ ٨٣٣,٤  موظفو الفئة الفنية  ٢ ١٩٩,٧ ٣٦٦,٣   ٢ ١٩٩,٧  ١ ٤٩٢,٨  ١ ٨٥٩,١ ٣٦٦,٣  ٣٤٠,٦ -  ١٥,٥ -  

   ٦٤٩,٠ ١٧٧,٠ ٤٧٢,٠ ٦٤٩,٠  ٦٤٩,٠ ١٧٧,٠ ٤٧٢,٠  موظفو اخلدمات العامة
٢ ٣٠٥,٤ اموع الفرعي، املوظفون  ٢ ٨٤٨,٧ ٥٤٣,٣   ٢ ٨٤٨,٧  ١ ٩٦٤,٨  ٢ ٥٠٨,١ ٥٤٣,٣  ٣٤٠,٦ -  ١٢,٠ -  

 ١٣٢,٥ ٢٩٣,٠ ٥١٤,١ ٨٥,٦ ٤٢٨,٥ ٢٢١,١  ٢٢١,١ ٨٥,٦ ١٣٥,٥  املساعدة املؤقتة العامة
            املساعدة املؤقتة لالجتماعات

            العمل اإلضايف
            اخلرباء االستشاريون

 ١٣٢,٥ ٢٩٣,٠ ٥١٤,١ ٨٥,٦ ٤٢٨,٥ ٢٢١,٠  ٢٢١,١ ٨٥,٦ ١٣٥,٥ اموع الفرعي، الرتب األخرى
   ١٢٨,٨ ٣١,٥ ٩٧,٣ ١٢٨,٨  ١٢٨,٨ ٣١,٥ ٩٧,٣  السفر
   ١,٠  ١,٠ ١,٠  ١,٠  ١,٠  الضيافة

   ١٥,٠  ١٥,٠ ١٥,٠  ١٥,٠  ١٥,٠  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
            نفقات التشغيل العامة

            اللوازم واملواد
            األثاث واملعدات

   ١٤٤,٨ ٣١,٥ ١١٣,٣ ١٤٤,٨  ١٤٤,٨ ٣١,٥ ١١٣,٣ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
٧ ٣٦٤,٢ موع ا  ٨ ٠٢٤,٦ ٦٦٠,٤   ٨ ٠٢٤,٦  ٧ ٣١٦,٦  ٧ ٩٧٧,٠ ٦٦٠,٤  ٤٧,٦ -  ٠,٦ -  

 
   ١١٩,٣ ١٢,٨ ١٠٦,٥ ١١٩,٣  ١١٩,٣ ١٢,٨ ١٠٦,٥  الصيانة املوزعة

 
ح جلنة امليزانية واملاليةالتغيريات بناء على اقترا من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية  

 البند   
 ٪  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت املتصلة  األساسية

 
- ٤ ١٩ ٣ ١٦ ٢٣ ٣ ٢٠  موظفو الفئة الفنية   ٤-  ١٧,٤ -  

     ١١ ٣ ٨ ١١ ٣ ٨  موظفو اخلدمات العامة
-٤ ٣٠ ٦ ٢٤ ٣٤ ٦ ٢٨ جمموع املوظفني    ٤-  ١١,٨ -  
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  مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
)التغيريات مبينة باللون الرمادي(  
   مكتب املدعي العام - الربنامج الرئيسي الثاين-٢

  امليزانية التكميلية  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 حملاكمة السيد مببا

يزانية جمموع امل
 ٢٠٠٩املقترحة لعام 

امليزانية املقترحة من جلنة امليزانية واملالية لعام 
٢٠٠٩ 

التغيريات بناء على اقتراح جلنة 
 امليزانية واملالية            

)بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(    مكتب املدعي العام 

 املتصلة  األساسية
وعام  باحلاالت  املتصلة األساسية اموع اموع 

٪   اموع اموع باحلاالت  

٣ ٤٥٤,٢  موظفو الفئة الفنية  ١١ ١٦٤,٧  ١٤ ٦١٨,٩   ١٤ ٦١٨,٩  ٣ ٤١٤,٠  ١١ ١٣٠,٤  ١٤ ٥٤٤,٤  ٧٤,٥ -  ٠,٥ -  
٢ ٧٧٣,٠ ٩٦١,٣  موظفو اخلدمات العامة  ٣ ٧٣٤,٣  ٣ ٧٩٩,٩ ٦٥,٦  ٢ ٨٣٨,٦ ٩٦١,٣  ٣ ٧٩٩,٩    

، املوظفوناموع الفرعي  ٤ ٤١٥,٥  ١٣ ٩٣٧,٧  ١٨ ٣٥٣,٢  ١٨ ٤١٨,٨ ٦٥,٦  ٤ ٣٧٥,٣  ١٣ ٩٦٩,٠  ١٨ ٣٤٤,٣  ٧٤,٥-  ٠,٤ -  
٣ ٣٠٣,١ ٣٥,٧  املساعدة املؤقتة العامة  ٣ ٣٣٨,٨  ٤ ١١٧,٩ ٧٧٩,١  ٤ ٠٨٢,٢ ٣٥,٧  ٤ ١١٧,٩    

            املساعدة املؤقتة لالجتماعات
   ١٥,٠  ١٥,٠  ١٥,٠ ١٥,٠  ١٥,٠  العمل اإلضايف

   ١٠٥,٢ ١٠٥,٢  ١٠٥,٢ ٣٣,٨ ٧١,٤ ٧١,٤   اخلرباء االستشاريون
٣ ٣٧٤,٥ ٥٠,٧ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ٣ ٤٢٥,٢  ٤ ٢٣٨,١ ٨١٢,٩  ٤ ١٨٧,٤ ٥٠,٧  ٤ ٢٣٨,١    

١ ٨٥١,٨ ١٨٥,٠  السفر  ٢ ٠٣٦,٨  ٢ ١٦٥,٢ ١٢٨,٤  ١ ٩٨٠,٢ ١٨٥,٠  ٢ ١٦٥,٢    
   ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  ١٠,٠  الضيافة

   ٣٦٥,٧ ٣١٤,٥ ٥١,٢ ٣٦٥,٧ ٥,٠ ٣٦٠,٧ ٣٠٩,٥ ٥١,٢  دمات التعاقدية مبا فيها التدريباخل
   ٢٧٤,٦ ٢٧٤,٦  ٢٧٤,٦  ٢٧٤,٦ ٢٧٤,٦   نفقات التشغيل العامة

   ١٠١,٠ ٤٨,٠ ٥٣,٠ ١٠١,٠  ١٠١,٠ ٤٨,٠ ٥٣,٠  اللوازم واملواد
   ٣٠,٠ ٣٠,٠  ٣٠,٠  ٣٠,٠ ٣٠,٠   األثاث واملعدات
للتكاليف غري املتصلة اموع الفرعي 

 باملوظفني
٢ ٥١٣,٩ ٢٩٩,٢  ٢ ٨١٣,١  ٢ ٩٤٦,٥ ١٣٣,٤  ٢ ٦٤٧,٣ ٢٩٩,٢  ٢ ٩٤٦,٥    

٤ ٧٦٥,٤ موع ا  ١٩ ٨٢٦,١  ٢٤ ٥٩١,٥  ٢٥ ٦٠٣,٤ ١٠١١,٩  ٤ ٧٢٥,٢  ٢٠ ٨٠٣,٧  ٢٥ ٥٢٨,٩  ٧٤,٥ -  ٠,٣ -  
  

   ٧٤٢,٢ ٥٥٩,٧ ١٨٢,٥ ٧٤٢,٢  ٧٤٢,٢ ٥٥٩,٧ ١٨٢,٥  الصيانة املوزعة
  

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام  ٢٠٠٩ لعام املقترحة مليزانيةا
 البند   

 ٪  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت املتصلة  األساسية
 ١,٦ ١ ١  ١٥٤ ١٢٢ ٣٢ ١٥٤ ١٢٢ ٣٢  ة الفنيةموظفو الفئ

     ٦٤ ٤٨ ١٦ ٦٣ ٤٧ ١٦  موظفو اخلدمات العامة
 ٠,٥ ١ ١  ٢١٨ ١٧٠ ٤٨ ٢١٧ ١٦٩ ٤٨ جمموع املوظفني
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  مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
)التغيريات مبينة باللون الرمادي(  

  املدعي العام-٢١٠٠ الربنامج ١-٢

  امليزانية التكميلية  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 حملاكمة السيد مببا

جمموع امليزانية 
 ٢٠٠٩املقترحة لعام 

امليزانية املقترحة من جلنة امليزانية واملالية لعام 
٢٠٠٩ 

التغيريات بناء على اقتراح جلنة 
 امليزانية واملالية            

)ف اليوروبآال( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(   املدعي العام 

 املتصلة  األساسية
 املتصلة األساسية اموع اموع اموع  باحلاالت

٪   اموع اموع باحلاالت  

٢ ٠٣٠,٧  وظفو الفئة الفنيةم  ٢ ٤٣٢,٠ ٤٠١,٣   ٢ ٤٣٢,٠  ١ ٩٩٠,٥  ٢ ٣٧٣,٨ ٣٨٣,٣  ٥٨,٢ -  ٢,٤ -  
١ ١٩٧,٣ ٥٩٠,٠ ٦٠٧,٣   العامةموظفو اخلدمات  ١ ٢٦٢,٩ ٦٥,٦  ١ ٢٦٢,٩ ٦٥٥,٦ ٦٠٧,٣    

٢ ٦٣٨,٠ اموع الفرعي، املوظفون  ٣ ٦٢٩,٣ ٩٩١,٣  ٣ ٦٩٤,٩ ٦٥,٦  ٢ ٥٩٧,٨  ١ ٠٣٨,٩  ٣ ٦٣٦,٧  ٥٨,٢-  ١,٦ -  
١ ٤٠٠,٥ ٣٥,٧  املساعدة املؤقتة العامة  ١ ٤٣٦,٢  ١ ٥٢٤,٩ ٨٨,٧  ١ ٤٨٩,٢ ٣٥,٧  ١ ٥٢٤,٩    

            قتة لالجتماعاتاملساعدة املؤ
   ١٥,٠  ١٥,٠ ١٥,٠  ١٥,٠  ١٥,٠  العمل اإلضايف

   ١٠٥,٢ ١٠٥,٢  ١٠٥,٢ ٣٣,٨ ٧١,٤ ٧١,٤   اخلرباء االستشاريون
١ ٤٧١,٩ ٥٠,٧ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ١ ٥٢٢,٦  ١٦٤٥,١ ١٥٩٤,٤ ٥٠,٧ ١٦٤٥,١ ١٢٢,٥   

   ٤٨٢,٢ ٣٨٣,٩ ٩٨,٣ ٤٨٢,٢ ٣٤,٧ ٤٤٧,٥ ٣٤٩,٢ ٩٨,٣  السفر
   ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  ١٠,٠  الضيافة

   ٣٠٥,٧ ٢٥٤,٥ ٥١,٢ ٣٠٥,٧ ٥,٠ ٣٠٠,٧ ٢٤٩,٥ ٥١,٢  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
   ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠   نفقات التشغيل العامة

   ٨١,٠ ٢٨,٠ ٥٣,٠ ٨١,٠  ٨١,٠ ٢٨,٠ ٥٣,٠  اللوازم واملواد
      ٣٠,٠  ٣٠,٠ ٣٠,٠   األثاث واملعدات

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 باملوظفني

٩١٨,٩ ٧٠٦,٤ ٢١٢,٥ ٩١٨,٩ ٣٩,٧ ٨٧٩,٢ ٦٦٦,٧ ٢١٢,٥   

٢ ٩٠١,٢ موع ا  ٣ ١٢٩,٩  ٦ ٠٣١,١  ٦ ٢٥٨,٩ ٢٢٧,٨  ٢ ٨٦١,٠  ٣ ٣٣٩,٧  ٦ ٢٠٠,٧  ٥٨,٢-  ٠,٩ -  
 

   ١٦٣,٨ ٤٩,٧ ١١٤,١ ١٦٣,٨  ١٦٣,٨ ٤٩,٧ ١١٤,١  الصيانة املوزعة
  

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 البند   

 ٪  موعا  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت املتصلة  األساسية
     ٢٥ ٥ ٢٠ ٢٥ ٥ ٢٠  موظفو الفئة الفنية

 ٥,٠ ١ ١  ٢١ ١١ ١٠ ٢٠ ١٠ ١٠  موظفو اخلدمات العامة
 ٢,٢ ١ ١  ٤٦ ١٦ ٣٠ ٤٥ ١٥ ٣٠ جمموع املوظفني
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  قارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية

)التغيريات مبينة باللون الرمادي(  

 الختصاص والتكامل والتعاون شعبة ا-٢٢٠٠ الربنامج ٢-٢

  امليزانية التكميلية  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 حملاكمة السيد مببا

جمموع امليزانية 
 ٢٠٠٩املقترحة لعام 

امليزانية املقترحة من جلنة امليزانية واملالية لعام 
٢٠٠٩ 

التغيريات بناء على اقتراح جلنة 
ية واملالية            امليزان  

)بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(   شعبة االختصاص والتكامل والتعاون 

 املتصلة  األساسية
 املتصلة األساسية اموع اموع اموع  باحلاالت

٪   اموع اموع باحلاالت  

١ ٥٥١,٩ ٨٥٧,٤ ٦٩٤,٥  موظفو الفئة الفنية   ١ ٥٥١,٩ ٨٥٧,٤ ٦٩٤,٥ ١٥٥١,٩    
   ١١٨,٠  ١١٨,٠ ١١٨,٠  ١١٨,٠  ١١٨,٠  موظفو اخلدمات العامة

١ ٦٦٩,٩ ٨٥٧,٤ ٨١٢,٥ اموع الفرعي، املوظفون   ١ ٦٦٩,٩  ١ ٦٦٩,٩ ٨٥٧,٤ ٨١٢,٥    
   ٦٧,٨ ٦٧,٨  ٦٧,٨ ٦٧,٨     املساعدة املؤقتة العامة

            املساعدة املؤقتة لالجتماعات
            العمل اإلضايف

            اخلرباء االستشاريون
   ٦٧,٨ ٦٧,٨  ٦٧,٨ ٦٧,٨    اموع الفرعي، الرتب األخرى

   ٣٨٢,٨ ٣٣١,٦ ٥١,٢ ٣٨٢,٨ ٣٤,٦ ٣٤٨,٢ ٢٩٧,٠ ٥١٠٢  السفر
            الضيافة

            اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
            نفقات التشغيل العامة

            املواداللوازم و
            األثاث واملعدات

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 باملوظفني

٣٨٢,٨ ٣٣١,٦ ٥١,٢ ٣٨٢,٨ ٣٤,٦ ٣٤٨,٢ ٢٩٧,٠ ٥١,٢   

١ ١٥٤,٤ ٨٦٣,٧ موع ا  ٢ ٠١٨,١  ٢ ١٢٠,٥ ١٠٢,٤  ١ ٢٥٦,٨ ٨٦٣,٧  ٢ ١٢٠,٥    
 

   ٦٠,٢ ٢٩,٨ ٣٠,٤ ٦٠,٢  ٦٠,٢ ٢٩,٨ ٣٠,٤  الصيانة املوزعة
  

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 البند   

 ٪  موعا  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت املتصلة  األساسية
     ١٥ ٩ ٦ ١٥ ٩ ٦  موظفو الفئة الفنية

     ٢  ٢ ٢  ٢  موظفو اخلدمات العامة
     ١٧ ٩ ٨ ١٧ ٩ ٨ جمموع املوظفني
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  مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
)التغيريات مبينة باللون الرمادي(  
  شعبة التحقيقات-٢٣٠٠الربنامج -٣-٢

  امليزانية التكميلية  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 حملاكمة السيد مببا

جمموع امليزانية 
 ٢٠٠٩املقترحة لعام 

امليزانية املقترحة من جلنة امليزانية واملالية لعام 
٢٠٠٩ 

التغيريات بناء على اقتراح جلنة 
 امليزانية واملالية            

)بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(   شعبة التحقيقات 

 املتصلة  األساسية
 املتصلة األساسية اموع اموع اموع  باحلاالت

٪   اموع اموع باحلاالت  

٦ ٩٧٦,٨ ٢٧٣,٤  موظفو الفئة الفنية  ٧ ٢٥٠,٢   ٧ ٢٥٠,٢  ٦ ٩٧٦,٨ ٢٧٣,٤  ٧ ٢٥٠,٢    
١ ٧٧٠,٠ ١١٨,٠  موظفو اخلدمات العامة  ١ ٨٨٨,٠   ١ ٨٨٨,٠  ١ ٧٧٠,٠  ١١٨,٠  ١ ٨٨٨,٠    

٨ ٧٤٦,٨ ٣٩١,٤ اموع الفرعي، املوظفون  ٩ ١٣٨,٢   ٩ ١٣٨,٢  ٨ ٧٤٦,٨ ٣٩١,٤  ٩ ١٣٨,٢    
١ ٦٨٤,٠   املساعدة املؤقتة العامة  ١ ٦٨٤,٠  ١ ٧٩١,٤ ١٠٧,٤   ١ ٧٩١,٤  ١ ٧٩١,٤    

            املساعدة املؤقتة لالجتماعات
            العمل اإلضايف

            اخلرباء االستشاريون
١ ٦٨٤,٠  اموع الفرعي، الرتب األخرى  ١ ٦٨٤,٠  ١ ٧٩١,٤ ١٠٧,٤   ١ ٧٩١,٤  ١ ٧٩١,٤    

١ ٠٤٠,٣ ١,٤  السفر  ١ ٠٤١,٧  ١ ٠٨٧,٨ ٤٦,١  ١ ٠٨٦,٤ ١,٤  ١ ٠٨٧,٨    
            الضيافة

   ٦٠,٠ ٦٠,٠  ٦٠,٠  ٦٠,٠ ٦٠,٠   اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
   ٢٤٦,٦ ٢٤٦,٦  ٢٤٦,٦  ٢٤٦,٦ ٢٤٦,٦   نفقات التشغيل العامة

   ٢٠,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٢٠,٠   اللوازم واملواد
            األثاث واملعدات

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 باملوظفني

١ ٣٨٤,٩ ١,٤  ١ ٣٨٦,٣  ١ ٤٣٢,٤ ٤٦,١  ١ ٤٣١,٠ ١,٤  ١ ٤٣٢,٤    

١١ ٨١٥,٧ ٣٩٢,٨ اموع   ١٢ ٢٠٨,٥  ١٢ ٣٦٢,٠ ١٥٣,٥  ١١ ٩٦٩,٢ ٣٩٢,٨  ١٢ ٣٦٢,٠    
 

   ٣٧٦,٧ ٣٥٧,٧ ١٩,٠ ٣٧٦,٧  ٣٧٦,٧ ٣٥٧,٧ ١٩,٠  الصيانة املوزعة
  

 املاليةالتغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية و من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 البند   

 ٪  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت املتصلة  األساسية
     ٨١ ٧٨ ٣ ٨١ ٧٨ ٣  موظفو الفئة الفنية

     ٣٢ ٣٠ ٢ ٣٢ ٣٠ ٢  موظفو اخلدمات العامة
     ١١٣ ١٠٨ ٥ ١١٣ ١٠٨ ٥ جمموع املوظفني
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  انية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملاليةمقارنة للميز
)التغيريات مبينة باللون الرمادي(  

   شعبة اإلدعاء-٢٤٠٠ الربنامج ٤-٢

  امليزانية التكميلية  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 حملاكمة السيد مببا

جمموع امليزانية 
 ٢٠٠٩املقترحة لعام 

مليزانية واملالية لعام امليزانية املقترحة من جلنة ا
٢٠٠٩ 

التغيريات بناء على اقتراح جلنة 
 امليزانية واملالية            

)بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(   شعبة اإلدعاء 

 املتصلة  األساسية
 املتصلة األساسية اموع اموع اموع  باحلاالت

موعا اموع باحلاالت    ٪  

٢ ٩٢٩,٢ ٤٥٥,٦  موظفو الفئة الفنية  ٣ ٣٨٤,٨   ٣ ٣٨٤,٨  ٢ ٩١٢,٩ ٤٥٥,٦  ٣ ٣٦٨,٥  ١٦,٣ -  ٠,٥ -  
   ٥٣١,٠ ٤١٣,٠ ١١٨,٠ ٥٣١,٠  ٥٣١,٠ ٤١٣,٠ ١١٨,٠  موظفو اخلدمات العامة

٣ ٣٤٢,٢ ٥٧٣,٦ اموع الفرعي، املوظفون  ٣ ٩١٥,٨   ٣ ٣٢٥,٩ ٥٧٣,٦ ٣٩١٥,٨  ٣ ٨٩٩,٥  ١٦,٣ -  ٠,٤ -  
   ٧٣٣,٨ ٧٣٣,٨  ٧٣٣,٨ ٥١٥,٢ ٢١٨,٦ ٢١٨,٦   املساعدة املؤقتة العامة

            املساعدة املؤقتة لالجتماعات
            العمل اإلضايف

            اخلرباء االستشاريون
   ٧٣٣,٨ ٧٣٣,٨  ٧٣٣,٨ ٥١٥,٢ ٢١٨,٦ ٢١٨,٦  اموع الفرعي، الرتب األخرى

   ٢١٢,٤ ١٧٨,٣ ٣٤,١ ٢١٢,٤ ١٣,٠ ١٩٩,٤ ١٦٥,٣ ٣٤,١  السفر
            الضيافة

            اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
            نفقات التشغيل العامة

            اللوازم واملواد
            األثاث واملعدات

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 باملوظفني

٢١٢,٤ ١٧٨,٣ ٣٤,١ ٢١٢,٤ ١٣,٠ ١٩٩,٤ ١٦٥,٣ ٣٤,١   

٣ ٧٢٦,١ ٦٠٧,٧ موع ا  ٤ ٣٣٣,٨  ٤ ٨٦٢,٠ ٥٢٨,٢  ٤ ٢٣٨,٠ ٦٠٧,٧  ٤ ٨٤٥,٧  ١٦,٣ -  ٠,٣ -  
 

   ١٤١,٥ ١٢٢,٥ ١٩,٠ ١٤١,٥  ١٤١,٥ ١٢٢,٥ ١٩,٠  الصيانة املوزعة
  

 يريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملاليةالتغ من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 البند   

 ٪  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت املتصلة  األساسية
     ٣٣ ٣٠ ٣ ٣٣ ٣٠ ٣  موظفو الفئة الفنية

     ٩ ٧ ٢ ٩ ٧ ٢  موظفو اخلدمات العامة
     ٤٢ ٣٧ ٥ ٤٢ ٣٧ ٥ جمموع املوظفني
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  مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
)التغيريات مبينة باللون الرمادي(  

  املسجل- الربنامج الرئيسي الثالث-٣

  امليزانية التكميلية  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 حملاكمة السيد مببا

جمموع امليزانية 
٢٠٠٩امليزانية املقترحة من جلنة امليزانية واملالية لعام  ٢٠٠٩رحة لعام املقت التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية  

 واملالية            
)بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(   الثالث يالربنامج الرئيس 

 املتصلة  األساسية
موعا اموع اموع  باحلاالت  املتصلة األساسية 

٪   اموع اموع باحلاالت  

١٠ ٧٠٢,٥  موظفو الفئة الفنية  ٨ ٠٦٣,٤  ١٨ ٧٦٥,٩  ١٨ ٨٩٤,٢ ١٢٨,٣  ١٠ ٢٦٩,٤  ٧ ٢٨٠,٧  ١٧ ٥٥٠,١  ١ ٣٤٤,١-  ٧,١-  
٨ ٤٣١,١٢  موظفو اخلدمات العامة  ٦ ٠٣١,٩  ١٤ ٤٦٣,١  ١٤ ٥٢٨,٧ ٦٥,٦  ٨ ٠٩٧,٠  ٥ ٧٥٨,٤  ١٣ ٨٥٥,٤  ٦٧٣,٣ -  ٤,٦ -  

١٩ ١٣٣,٧ اموع الفرعي، املوظفون  ١٤ ٠٩٥,٣  ٣٣ ٢٢٩,٠  ٣٣ ٤٢٢,٩ ١٩٣,٩  ١٨ ٣٦٦,٤  ١٣ ٠٣٩,١  ٣١ ٤٠٥,٥  ٢ ٠١٧,٤ -  ٦,٠ -  
١ ٥٥١,٣  املساعدة املؤقتة العامة  ١ ٢٠١,٨  ٢ ٧٥٣,١  ٣ ١٤١,١ ٣٨٨,٠  ١ ٥١٨,٥  ١ ٧١٠,٣  ٣ ٢٢٨,٨  ٢,٨ ٨٧,٧ 

   ٣٧٦,٨ ٧١,١ ٣٠٥,٧ ٣٧٦,٨  ٣٧٦,٨ ٧١,١ ٣٠٥,٧  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
- ٥٢,١ ٢٩٨,٠ ١٢٦,٥ ١٧١,٥ ٣٥٠,١  ٣٥٠,١ ١٢٦,٥ ٢٢٣,٦  العمل اإلضايف   ١٤,٩-  

   ٣٦٣,٠ ٣١٩,٠ ٤٤,٠ ٣٦٣,٠  ٣٦٣,٠ ٣١٩,٠ ٤٤,٠  اخلرباء االستشاريون
٢ ١٢٤,٦ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ١ ٧١٨,٤  ٣ ٨٤٣,٠  ٤ ٢٣١,٠ ٣٨٨,٠  ٢ ٠٣٩,٧  ٢ ٢٢٦,٩  ٤ ٢٦٦,٦  ٠,٨ ٣٥,٦ 

٢ ٤١٨,٤ ٢١٥٠,٣ ٢٦٨,١  السفر  ٢ ٤٣٦,٠ ١٧,٦  ١ ٩١٢,٦ ٢٤١,٠  ٢ ١٥٣,٦  ٢٨٢,٤ -  ١١,٦ -  
   ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  ١٠,٠  الضيافة

١ ٩٤٣,٤  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب  ٥ ٨٥٠,٦  ٧ ٧٩٤,٠  ٨ ٥٢٧,٢ ٧٣٣,٢  ١ ٩٤٣,٤  ٥ ٤٤٩,٠  ٧ ٣٩٢,٤  ١ ١٣٤,٨  -  ١٣,٣-  
٦ ٢٦٦,٤  مةنفقات التشغيل العا  ٦ ٣٣٧,٨  ١٢ ٦٠٤,٢  ١٢ ٧٧٥,٩ ١٧١,٧  ٦ ٢٦٦,٤  ٦ ٥٠٩,٥  ١٢ ٧٧٥,٩    

١ ١١١,٤ ٣٧٩,١ ٧٣٢,٣  اللوازم واملواد   ١ ١١١,٤  ١ ١١١,٤  ٣٧٩,١ ٧٣٢,٣    
١ ١٠٧,٣ ٤٩٣,٨ ٦١٣,٥ ١١٠٧,٣  ١١٠٧,٣ ٤٩٣,٨ ٦١٣,٥  األثاث واملعدات    

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 باملوظفني

٩ ٨٣٣,٧  ١٥ ٢١١,٦  ٢٥ ٠٤٥,٣  ٢٥ ٩٦٧,٨ ٩٢٢,٥  ٩ ٨٠٦,٦  ١٤ ٧٤٤,٠  ٢٤ ٥٥٠,٦  ١ ٤١٧,٢ -  ٥,٥ -  

٣١ ٠٩٢,٠ موع ا  ٣١ ٠٢٥,٣  ٦٢ ١١٧,٣  ١ ٥٠٤,٤  ٦٣ ٦٢١,٧  ٣٠ ٢١٢,٧  ٣٠ ٠١٠,٠  ٦٠ ٢٢٢,٧  ٣ ٣٩٩,٠ -  ٥,٣ -  
  

- ٩٧٩,٨      - ٥٧٦,٧    -٤٠٣,١  الصيانة املوزعة   ٩٧٩,٨ -  ٩٧٩,٨      - ٥٧٦,٧     -  ٤٠٣,١ -    
  

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 البند   

 ٪  اموع  باحلاالت املتصلة  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت املتصلة  األساسية
- ١ ١٨٥ ٨٤ ١٠١ ١٩٢ ٩٠ ١٠٢  موظفو الفئة الفنية  ٦ -  ٧ -  ٣,٦ -  

- ٣ ٢٧٨ ١٤٠ ١٣٨ ٢٨٧ ١٤٦ ١٤١  موظفو اخلدمات العامة  ٦ -  ٩ -  ٣,١ -  
- ٤ ٤٦٣ ٢٢٤ ٢٣٩ ٤٧٩ ٢٣٦ ٢٤٣ جمموع املوظفني  ١٢ -  ١٦ -  ٣,٣ -  
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  مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
)التغيريات مبينة باللون الرمادي(  

  مكتب املسجل-٣١٠٠ الربنامج ١-٣

  امليزانية التكميلية  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 حملاكمة السيد مببا

جمموع امليزانية 
 ٢٠٠٩املقترحة لعام 

امليزانية املقترحة من جلنة امليزانية واملالية لعام 
٢٠٠٩ 

تراح جلنة التغيريات بناء على اق
 امليزانية واملالية            

)بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(   مكتب املسجل 

 املتصلة  األساسية
 املتصلة األساسية اموع اموع اموع  باحلاالت

٪   اموع اموع باحلاالت  

٢ ٨٨٨,٦ ٤٧٢,٤ ٢٤١٦,٢  موظفو الفئة الفنية   ٢ ٣١٩,٤ ٢٨٨٨,٦  ٢ ٧٥٩,٩ ٤٤٠,٥  ١٢٨,٧ -  ٤,٥ -  
٢ ٥١٢,٦  موظفو اخلدمات العامة  ١ ٢٦٠,٠  ٣ ٧٧٢,٦   ٣ ٧٧٢,٦  ٢ ٤٥٧,٠  ١ ٢٤٠,٥  ٣ ٦٩٧,٥  ٧٥,١ -  ٢,٠ -  

٤ ٩٢٨,٨ اموع الفرعي، املوظفون  ١ ٧٣٢,٤  ٦ ٦٦١,٢   ٦ ٦٦١,٢  ٤ ٧٧٦,٤  ١ ٦٨١,٠  ٦ ٤٥٧,٤  ٢٠٣,٨ -  ٣,١ -  
١ ١١٤,٠  عامةاملساعدة املؤقتة ال   ١١١٤,٠  ١١١٤,٠ ١١٤١,٠  ١١١٤,٠   

            املساعدة املؤقتة لالجتماعات
- ٥٢,١ ١٧٠,٠ ٩١,٥ ٧٨,٥ ٢٢٢,١  ٢٢٢,١ ٩١,٥ ١٣٠,٦  العمل اإلضايف  ٢٣ .-  

            اخلرباء االستشاريون
١ ٢٤٤,٦ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ١ ٣٣٦,١ ٩١,٥   ١ ٣٣٦,١  ١ ١٩٢,٥  ١ ٢٨٤,٠ ٩١,٥  ٥٢,١ -  ٣,٩ -  

- ٥٨,٧ ٥٢٨,١ ٤٥٤,٨ ٧٣,٣ ٥٨٦,٨  ٥٨٦,٨ ٥٠٥,٣ ٨١,٥  السفر  ١٠ .-  
   ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  ١٠,٠  الضيافة

   ٧٤٢,٢ ٢٩٩,٧ ٤٤٢,٥ ٧٤٢,٢  ٧٤٢,٢ ٢٩٩,٧ ٤٤٢,٥  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
   ٢٠١,٥ ٥٢,٥ ١٤٩,٠ ٢٠١,٥  ٢٠١,٥ ٥٢,٥ ١٤٩,٠  نفقات التشغيل العامة

   ١٠٥,٥ ٣١,٢ ٧٤,٣ ١٠٥,٥  ١٠٥,٥ ٣١,٢ ٧٤,٣  اللوازم واملواد
   ١٥,٣  ١٥,٣ ١٥,٣  ١٥,٣  ١٥,٣  األثاث واملعدات

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 باملوظفني

١ ٦٦١,٣ ٨٨٨,٧ ٧٧٢,٦   ١ ٦٦١,٣  ١ ٦٠٢,٦ ٨٣٨,٢ ٧٦٤,٤  ٥٨,٧ -  ٣,٥ -  

٦ ٩٤٦,٠ موع ا  ٢ ٧١٢,٦  ٩ ٦٥٨,٦   ٩ ٦٥٨,٦  ٦ ٧٣٣,٣  ٢ ٦١٠,٧  ٩ ٣٤٤,٠  ٣١٤,٦ -  ٣,٣-  
 

   ٢٨٢,١ ٤٢,٦ ٢٣٩,٦ ٢٨٢,١  ٢٨٢,١ ٤٢,٦ ٢٣٩,٦  الصيانة املوزعة
  

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 البند   

 ٪  اموع   باحلاالتاملتصلة  األساسية  اموع  باحلاالتاملتصلة   األساسية  اموع   باحلاالتاملتصلة  األساسية
     ٢٦ ٥ ٢١ ٢٦ ٥ ٢١  موظفو الفئة الفنية

     ٥٧ ١٥ ٤٢ ٥٧ ١٥ ٤٢  موظفو اخلدمات العامة
     ٨٣ ٢٠ ٦٣ ٨٣ ٢٠ ٦٣ جمموع املوظفني
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  رحة بتوصيات جلنة امليزانية واملاليةمقارنة للميزانية املقت
)التغيريات مبينة باللون الرمادي(  
   شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة-٣٢٠٠ الربنامج ٢-٣

  امليزانية التكميلية  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 حملاكمة السيد مببا

جمموع امليزانية 
٢٠٠٩يزانية املقترحة من جلنة امليزانية واملالية لعام امل ٢٠٠٩املقترحة لعام  التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية  

 واملالية            
)بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(   شعبة اخلدمات اإلدارية املشتركة 

 املتصلة  األساسية
 املتصلة األساسية اموع اموع اموع  باحلاالت

٪   اموع اموع باحلاالت  

٣ ٥٠٤,٤  موظفو الفئة الفنية  ١ ١٤٧,٠  ٤ ٦٥١,٤   ٤ ٦٥١,٤  ٣ ٢٩٥,٣  ١ ١٢١,٧  ٤ ٤١٧,٠  ٢٣٤,٤ -  ٥,٠ -  
٤ ٦٤٦,٨  موظفو اخلدمات العامة  ٢ ٢٣٣,٩  ٦ ٨٨٠,٧   ٦ ٨٨٠,٧  ٤ ٤٢٨,٣  ٢ ٠٩٣,٠  ٦ ٥٢١,٣  ٣٥٩,٤ -  ٥,٢ -  

٨ ١٥١,٢ اموع الفرعي، املوظفون  ٣ ٣٨٠,٩  ١١ ٥٣٢,١   ١١ ٥٣٢,١  ٧ ٧٢٣,٦  ٣ ٢١٤,٧  ١٠ ٩٣٨,٣  ٥٩٣,٨ -  ٥,١ -  
   ٥٧٤,٧ ٢٠٣,٠ ٣٧١,٧ ٥٧٤,٧  ٥٧٤,٧ ٢٠٣,٠ ٣٧١,١  املساعدة املؤقتة العامة

   ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠  ٢٠,٠  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
   ٩٣,٠  ٩٣,٠ ٩٣,٠  ٩٣,٠  ٩٣,٠  العمل اإلضايف

   ٢٥,٠  ٢٥,٠ ٢٥,٠  ٢٥,٠  ٢٥,٠  يوناخلرباء االستشار
   ٧١٢,٧ ٢٠٣,٠ ٥٠٩,٧ ٧١٢,٧  ٧١٢,٧ ٢٠٣,٠ ٥٠٩,٧ اموع الفرعي، الرتب األخرى

- ٣٣,٤ ٣٠١,٥ ٢٠٩,٠ ٩٢,٥ ٣٣٤,٩  ٣٣٤,٩ ٢٣٢,١ ١٠٢,٨  السفر  ١٠,٠ -  
            الضيافة

١ ٠١١,٦  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب  ١ ٦١٦,٩ ٦٠٥,٣   ١ ٦١٦,٩  ١ ٠١١,٦  ١ ٦١٦,٩ ٦٠٥,٣    
٤ ٧٠٠,٥  نفقات التشغيل العامة  ٣ ٤٠٠,٩  ٨ ١٠١,٤   ٨ ١٠١,٤  ٤ ٧٠٠,٥  ٣ ٤٠٠,٩  ٨ ١٠١,٤    

   ٧٠٤,٤ ٢٢٦,٩ ٤٧٧,٥ ٧٠٤,٤  ٧٠٤,٤ ٢٢٦,٩ ٤٧٧,٥  اللوازم واملواد
١ ٠٠٠,٨ ٤٤٨,٤ ٥٥٢,٤  األثاث واملعدات   ١ ٠٠٠,٨  ١ ٠٠٠,٨ ٤٤٨,٤ ٥٥٢,٤    
كاليف غري املتصلة اموع الفرعي للت

 باملوظفني
٦ ٨٤٤,٨  ٤ ٩١٣,٦  ١١ ٧٥٨,٤   ١١ ٧٥٨,٤  ٦ ٨٣٤,٥  ٤ ٨٩٠,٥  ١١ ٧٢٥,٠  ٣٣,٤ -  ٠,٣ -  

٨ ٤٩٧,٥ ١٥٥٠٥,٧ موع ا  ٢٤ ٠٠٣,٢   ٢٤ ٠٠٣,٢  ١٥ ٠٦٧,٨  ٨ ٣٠٨,٢  ٢٣ ٣٧٦,٠  ٦٢٧,٢ -  ٢,٦- 
 

- ٩٠١,٣  الصيانة املوزعة  ٩١٥,١ -  ١ ٨١٦,٤ -   ١ ٨١٦,٤-  ٩٠١,٣ -  ٩١٥,١ -  ١ ٨١٦,٤ -    
  

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 البند   

 ٪  موعا  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة احلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت املتصلة  األساسية
- ١ ٤٥ ١١ ٣٤ ٤٦ ١١ ٣٥  موظفو الفئة الفنية   ١ -  ٢,٢ -  

- ٢ ١٣٦ ٦١ ٧٥ ١٤٣ ٦٦ ٧٧  موظفو اخلدمات العامة  ٥ -  ٧ -  ٤,٩ -  
- ٣ ١٨١ ٧٢ ١٠٩ ١٨٩ ٧٧ ١١٢ جمموع املوظفني  ٥ -  ٨ -  ٤,٢  
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  مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
)للون الرماديالتغيريات مبينة با(  

   شعبة خدمات احملكمة-٣٣٠٠ الربنامج ٣-٣

  امليزانية التكميلية  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 حملاكمة السيد مببا

جمموع امليزانية 
املقترحة لعام 

٢٠٠٩ 

امليزانية املقترحة من جلنة امليزانية واملالية لعام 
٢٠٠٩ 

 جلنة التغيريات بناء على اقتراح
 امليزانية واملالية            

)بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(   شعبة خدمات احملكمة 

 املتصلة  األساسية
 املتصلة األساسية اموع اموع اموع  باحلاالت

٪   اموع اموع باحلاالت  

٤ ٥٧٧,٦  ٢ ٨٤٤,٣  موظفو الفئة الفنية  ٧ ٤٢١,٩   ٧ ٤٢١,٩  ٢ ٧٦٠,٠  ٤ ١٠٦,٦  ٦ ٨٦٦,٦  ٥٥٥,٣ -  ٧,٥ -  
٢ ٠١٥٠١ ٤٧٢,٠  موظفو اخلدمات العامة  ٢ ٤٨٧,١  ٢ ٥٥٢,٧ ٦٥,٦  ١ ٩٧١,٦ ٤٦١,٦  ٢ ٤٣٣,٢  ١١٩,٥ -  ٤,٧ -  

٣ ٣١٦,٣ اموع الفرعي، املوظفون  ٦ ٥٩٢,٧  ٩ ٩٠٩,٠  ٩ ٩٧٤,٦ ٦٥,٦  ٣ ٢٢١,٦  ٦ ٠٧٨,٢  ٩ ٢٩٩,٨  ٧,٨ -.  ٠,٧ -  
١ ١٦٩,٧ ٣٨٨,٠ ٧٨١,٧ ٧٨١,٧   قتة العامةاملساعدة املؤ   ١ ١٦١,٩  ١ ١٦١,٩  ٧,٨ -  ٠,٧ -  

   ٣٥٦,٨ ٧١,١ ٢٨٥,٧ ٣٥٦,٨  ٣٥٦,٨ ٧١,١ ٢٨٥,٧  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
   ٣٥,٠ ٣٥,٠  ٣٥,٠  ٣٥,٠ ٣٥,٠   العمل اإلضايف

   ٢٧٢,٠ ٢٦١,٠ ١١,٠ ٢٧٢,٠  ٢٧٢,٠ ٢٦١,٠ ١١,٠  اخلرباء االستشاريون
١ ١٤٨,٨ ٢٩٦,٧  الفرعي، الرتب األخرىاموع  ١ ٤٤٥,٥  ١ ٨٣٣,٥ ٣٨٨,٠  ١ ٥٢٩,٠ ٢٩٦,٧  ١ ٨٢٥,٧  ٧,٨ -  ٠,٤ -  
١ ١٩٣,٠ ٤٠,٦  السفر  ١ ٢٣٣,٦  ١ ٢٥١,٢ ١٧,٦  ١ ٠٥١,١ ٣٦,٤  ١ ٠٨٧,٥  ١٦٣,٧ -  ١٣,١ -  
            الضيافة

   ٦٨١,٦ ٣٢٩,٤ ٣٥٢,٢ ٦٨١,٦  ٦٨١,٦ ٣٢٩,٤ ٣٥٢,٢  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
١ ٣٢٣,٩  نفقات التشغيل العامة  ٢ ٨٥٨,٤  ٤ ١٨٢,٣  ٤ ٣٥٤,٠ ١٧١,٧  ١ ٣٢٣,٩  ٣ ٠٣٠,١  ٤ ٣٥٤,٠    

   ١٥١,٥ ١٢١,٠ ٣٠,٥ ١٥١,٥  ١٥١,٥ ١٢١,٠ ٣٠,٥  اللوازم واملواد
   ٩١,٢ ٤٥,٤ ٤٥,٨ ٩١,٢  ٩١,٢ ٤٥,٤ ٤٥,٨  األثاث واملعدات

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
ظفنيباملو  

١ ٧٩٣,٠  ٤ ٥٤٧,٢  ٦ ٣٤٠,٢  ٦ ٥٢٩,٥ ١٨٩,٣  ١ ٧٨٨,٨  ٤ ٥٧٧,٠  ٦ ٣٦٥,٨  ١٦٣,٧ -  ٢,٥ -  

٥ ٤٠٦,٠ موع ا  ١٢ ٢٨٨,٧  ١٧ ٦٩٤,٧  ١٨ ٣٣٧,٦ ٦٤٢,٩  ٥ ٣٠٧,١  ١٢ ١٨٤,٢  ١٧ ٤٩١,٣  ٨٤٦,٣ -  ٤,٦ -  
 

   ٣٤٣,٨ ٢١٠,٧ ١٣٣,١ ٣٤٣,٨  ٣٤٣,٨ ٢١٠,٧ ١٣٣,١  الصيانة املوزعة
  

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام  ٢٠٠٩ لعام قترحةامل امليزانية
 البند   

 ٪  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت املتصلة  األساسية
- ٤  ٧٦ ٤٩ ٢٧ ٨٠ ٥٣ ٢٧  موظفو الفئة الفنية  ٤ -  ٥,٠  

     ٥٤ ٤٦ ٨ ٥٤ ٤٦ ٨  موظفو اخلدمات العامة
- ٤  ١٣٠ ٩٥ ٣٥ ١٣٤ ٩٩ ٣٥ جمموع املوظفني  ٤ -  ٣,٠  
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  مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
)التغيريات مبينة باللون الرمادي(  

   قسم اإلعالم والوثائق-٣٤٠٠ الربنامج ٤-٣

  امليزانية التكميلية  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 حملاكمة السيد مببا

جمموع امليزانية 
املقترحة لعام 

٢٠٠٩ 

امليزانية املقترحة من جلنة امليزانية واملالية لعام 
٢٠٠٩ 

التغيريات بناء على اقتراح جلنة 
 امليزانية واملالية            

)بآالف اليورو( )وبآالف اليور( )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(   سم اإلعالم والوثائقق 

 املتصلة  األساسية
 املتصلة األساسية اموع اموع اموع  باحلاالت

٪   اموع اموع باحلاالت  

١ ٣٩٥,٦ ٥٨٩,٥ ٨٠٦,١  موظفو الفئة الفنية   ١ ٣٩٥,٦  ١ ٢٨٦,٠ ٤٩٧,٨ ٧٨٨,٢  ١٠٩,٦ -  ٧,٩ -  
- ١٠٥,٢ ٥٨٣,٥ ١٧٩,٦ ٤٠٣,٩ ٦٨٨,٧  ٦٨٨,٧ ٢٤٢,٩ ٤٤٥,٨  دمات العامةموظفو اخل  ١٥,٣ -  

١ ٢٥١,٩ اموع الفرعي، املوظفون  ٢ ٠٨٤,٣ ٨٣٢,٤   ١ ١٩٢,١ ٢٠٨٤,٣  ١ ٨٦٩,٥ ٦٧٧,٤  ٢١٤,٨ -  ١٠,٣ -  
- ٣٢,٨ ٩٨,٤ ٩٨,٤  ١٣١,٢  ١٣١,٢ ٩٨,٤ ٣٢,٨  املساعدة املؤقتة العامة  ٢٥,٠ -  
            جتماعاتاملساعدة املؤقتة لال

            العمل اإلضايف
            اخلرباء االستشاريون

- ٣٢,٨ ٩٨,٤ ٩٨,٤  ١٣١,٢  ١٣١,٢ ٩٨,٤ ٣٢,٨ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ٢٥,٠ -  
- ١٠,٥ ٩٤,٥ ٨١,٤ ١٣,١ ١٠٥,٠  ١٠٥,٠ ٩٠,٥ ١٤,٥  السفر  ١٠,٠ -  
            الضيافة

   ٧٦٦,٩ ٦٥٤,٦ ١١٢,٣ ٧٦٦,٩  ٧٦٦,٩ ٦٥٤,٦ ١١٢,٣  ها التدريباخلدمات التعاقدية مبا في
   ٩٣,٠  ٩٣,٠ ٩٣,٠  ٩٣,٠  ٩٣,٠  نفقات التشغيل العامة

   ١٥٠,٠  ١٥٠,٠ ١٥٠,٠  ١٥٠,٠  ١٥٠,٠  اللوازم واملواد
            األثاث واملعدات

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 باملوظفني

١ ١١٤,٩ ٧٤٥,١ ٣٦٩,٨   ١ ١١٤,٩  ١ ١٠٤,٤ ٧٣٦,٠ ٣٦٨,٤  ١٠,٥ -  ٠,٩ -  

١ ٦٥٤,٥ موع ا  ١ ٦٧٥,٩  ٣ ٣٣٠,٤   ٣ ٣٣٠,٤  ١ ٥٦٠,٥  ١ ٥١١,٨  ٣ ٠٧٢,٣  ٢٥٨,١ -  ٧,٧ -  
 

   ١٠١,٣ ٤٠,٤ ٦٠,٨ ١٠١,٣  ١٠١,٣ ٤٠,٤ ٦٠,٨  الصيانة املوزعة
  

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية امليزانية واملاليةمن جلنة  ٢٠٠٩ امليزانية املقترحة لعام  ٢٠٠٩  لعاماملقترحة امليزانية
 البند     

 ٪  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  املتصلةباحلاالت  األساسية
- ١  ١٤ ٦ ٨ ١٥ ٧ ٨  موظفو الفئة الفنية  ١ -  ٦٠٧  

- ١ ١٨ ١١ ٧ ٢٠ ١٢ ٨  موظفو اخلدمات العامة  ١ -  ٢ -  ١٠,٠  
- ١ ٣٢ ١٧ ١٥ ٣٥ ١٩ ١٦ جمموع املوظفني  ٢ -   ٣ -  ٨,٦ -  
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  مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
)التغيريات مبينة باللون الرمادي(  
   شعبة الضحايا والدفاع-٣٥٠٠ الربنامج ٥-٣

  امليزانية التكميلية  ٢٠٠٩  لعاماملقترحة امليزانية
 حملاكمة السيد مببا

جمموع امليزانية 
املقترحة لعام 

٢٠٠٩ 

امليزانية املقترحة من جلنة امليزانية واملالية لعام 
٢٠٠٩ 

التغيريات بناء على اقتراح جلنة 
 امليزانية واملالية            

)بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(  )وروبآالف الي(  )بآالف اليورو(   الضحاياوالدفاعشعبة  

 املتصلة  األساسية
 املتصلة األساسية اموع اموع اموع  باحلاالت

٪   اموع اموع باحلاالت  

١ ١٣١,٥  موظفو الفئة الفنية  ١ ٢٧٦,٩  ٢ ٤٠٨,٤  ٢ ٥٣٦,٧ ١٢٨,٣  ١ ١٠٦,٥  ١ ١١٤,١  ٢ ٢٢٠,٦  ٣١٦,١ -  ١٢,٥ -  
- ١٤,١ ٦١٩,٩ ٢٧٣,٧ ٣٤٦,٢ ٦٣٤,٠  ٦٣٤,٠ ٢٨٠,٠ ٣٥٤,٠  موظفو اخلدمات العامة  ٢,٢ -  

١ ٤٨٥,٥ اموع الفرعي، املوظفون  ١ ٥٥٦,٩  ٣ ٠٤٢,٤  ٣ ١٧٠,٧ ١٢٨,٣  ١ ٤٥٢,٧  ١ ٣٨٧,٨  ٢ ٨٤٠,٥  ٣٣٠,٢ -  ١٠,٤ -  
 ٨٤,٧ ١٢٨,٣ ٢٧٩,٨ ٢٤٧,٠ ٣٢,٨ ١٥١,٥  ١٥١,٥ ١١٨,٧ ٣٢,٨  املساعدة املؤقتة العامة

            املساعدة املؤقتة لالجتماعات
            العمل اإلضايف

   ٦٦,٠ ٥٨,٠ ٨,٠ ٦٦,٠  ٦٦,٠ ٥٨,٠ ٨,٠  اخلرباء االستشاريون
 ٥٩,٠ ١٢٨,٣ ٣٤٥,٨ ٣٠٥,٠ ٤٠,٨ ٢١٧,٥  ٢١٧,٥ ١٧٦,٧ ٤٠,٨ اموع الفرعي، الرتب األخرى

- ١٦,١ ١٤٢,٠ ١١٦,٣ ٢٥,٧ ١٥٨,١  ١٥٨,١ ١٢٩,٤ ٢٨,٧  السفر  ١٠,٢ -  
            الضيافة

٣ ٩٦١,٦ ٢٤,٨  التعاقدية مبا فيها التدريباخلدمات   ٣ ٩٨٦,٤  ٤ ٧١٩,٦ ٧٣٣,٢  ٣ ٥٦٠,٠ ٢٤,٨  ٣ ٥٨٤,٨  ١ ١٣٤,٨-  ٢٤,٠ -  
   ٢٦,٠ ٢٦,٠  ٢٦,٠  ٢٦,٠ ٢٦,٠   نفقات التشغيل العامة

            اللوازم واملواد
            األثاث واملعدات

 اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة
 ظفنيباملو

٤ ١١٧,٠ ٥٣,٥  ٤ ١٧٠,٥  ٤ ٩٠٣,٧ ٧٣٣,٢  ٣ ٧٠٢,٣ ٥٠,٥  ٣ ٧٥٢,٨  ١ ١٥٠,٩-  ٢٣,٥ -  

١ ٥٧٩,٨ جمموع الربنامج  ٥ ٨٥٠,٦  ٧ ٤٣٠,٤  ٨ ٢٩١,٩ ٨٦١,٥  ١ ٥٤٤,٠  ٥ ٣٩٥,١  ٦ ٩٣٩,١  ١ ٣٥٢,٨ -  ١٦,٣ -  
 

   ١٠٩,٣ ٤٤,٧ ٦٤,٦ ١٠٩,٣  ١٠٩,٣ ٤٤,٧ ٦٤,٦  الصيانة املوزعة
  

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 البند   

 ٪  اموع  باحلاالت املتصلة  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت املتصلة  األساسية
- ١  ٢٤ ١٣ ١١ ٢٥ ١٤ ١١  موظفو الفئة الفنية  ١ -  ٤,٠ -  

     ١٣ ٧ ٦ ١٣ ٧ ٦  موظفو اخلدمات العامة
-  ١  ٣٧ ٢٠ ١٧ ٣٨ ٢١ ١٧ جمموع املوظفني  ١ -   ٢,٦ -  
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  مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
)التغيريات مبينة باللون الرمادي(  

   أمانة مجعية الدول األطراف: الربنامج الرئيسي الرابع-٤

  امليزانية التكميلية  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 حملاكمة السيد مببا

جمموع امليزانية 
 ٢٠٠٩املقترحة لعام 

امليزانية املقترحة من جلنة امليزانية واملالية لعام 
٢٠٠٩ 

التغيريات بناء على اقتراح جلنة 
 امليزانية واملالية            

)بآالف اليورو( ) اليوروبآالف( )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(   أمانة مجعية الدول األطراف 

 املتصلة  األساسية
 املتصلة األساسية اموع اموع اموع  باحلاالت

٪   اموع اموع باحلاالت  

- ٣٣,٢ ٥٦٤,٥  ٥٦٤,٥ ٥٩٧,٧  ٥٩٧,٧  ٥٩٧,٧  موظفو الفئة الفنية  ٥,٦ -  
- ١٥,٠ ٢٥٥,٦  ٢٥٥,٦ ٢٧٠,٦  ٢٧٠,٦  ٢٧٠,٦  موظفو اخلدمات العامة  ٥,٥ -  

- ٤٨,٢ ٨٢٠,١  ٨٢٠,١ ٨٦٨,٣  ٨٦٨,٣  ٨٦٨,٣ اموع الفرعي، املوظفون  ٥,٦ -  
- ٢٥٤,٣ ٣١٥,٣  ٣١٥,٣ ٥٦٩,٣  ٥٦٩,٣  ٥٦٩,٣  املساعدة املؤقتة العامة  ٤٤,٦ -  

   ٨٦٠,٦  ٨٦٠,٦ ٨٦٠,٦  ٨٦٠,٦  ٨٦٠,٦  املساعدة املؤقتة لالجتماعات
   ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠  ٢٠,٠  العمل اإلضايف

            اخلرباء االستشاريون
١ ٤٤٩,٩ اموع الفرعي، الرتب األخرى   ١ ٤٤٩,٩   ١ ٤٤٩,٩  ١ ١٩٥,٩   ١ ١٩٥,٩  ٢٥٤,٠ -  ١٧,٥ -  

- ٢١,٠ ٣١٨,١  ٣١٨,١ ٣٣٩,١  ٣٣٩,١  ٣٣٩,١  السفر  ٦,٢ -  
   ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  ١٠,٠  الضيافة

   ٨٩٤,٧  ٨٩٤,٧ ٨٩٤,٧  ٨٩٤,٧  ٨٩٤,٧  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
   ٥٤,٠  ٥٤,٠ ٥٤,٠  ٥٤,٠  ٥٤,٠  نفقات التشغيل العامة

   ٣٠,٠  ٣٠,٠ ٣٠,٠  ٣٠,٠  ٣٠,٠  اللوازم واملواد
   ٢٠,٠  ٢٠,٠ ٢٠,٠  ٢٠,٠  ٢٠,٠  األثاث واملعدات

اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
ملوظفنيبا  

١ ٣٤٧,٨   ١ ٣٤٧,٨   ١ ٣٤٧,٨  ١ ٣٢٦,٨   ١ ٣٢٦,٨  ٢١,٠ -  ١,٦ -  

٣ ٦٦٦,٠ اموع   ٣ ٦٦٦,٠   ٣ ٦٦٦,٠  ٣ ٣٤٢,٨   ٣ ٣٤٢,٨  ٣٢٣,٢ -  ٨,٨ -  
 

   ٣٤,٢  ٣٤,٢ ٣٤,٢  ٣٤,٢  ٣٤,٢  الصيانة املوزعة
  

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية يزانية واملاليةمن جلنة امل ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 البند   

 ٪  اموع  باحلاالت املتصلة  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت املتصلة  األساسية
٥   ٥ ٥  ٥  موظفو الفئة الفنية      

     ٤  ٤ ٤  ٤  موظفو اخلدمات العامة
     ٩  ٩ ٩  ٩ ملوظفنيجمموع ا
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  مقارنة للميزانية املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملالية
)التغيريات مبينة باللون الرمادي(  

  أمانة الصندوق االستئماين للضحايا : الربنامج الرئيسي السادس-٥

  ة امليزانية التكميلي ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 حملاكمة السيد مببا

جمموع امليزانية 
 ٢٠٠٩املقترحة لعام 

امليزانية املقترحة من جلنة امليزانية واملالية لعام 
٢٠٠٩ 

التغيريات بناء على اقتراح جلنة 
 امليزانية واملالية            

)بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(  مانة الصندوق االستئماين أ 
 للضحايا

ساسيةاأل  املتصلة 
 املتصلة األساسية اموع اموع اموع باحلاالت

 ٪ اموع اموع باحلاالت

 ١٧,٦ ٨٧,٦ ٥٨٤,٦ ١٤٦,٧ ٤٣٧,٩ ٤٩٧,٠  ٤٩٧,٠ ١٥١,٩  ٣٤٥,١  موظفو الفئة الفنية
- ٦,٤ ١١١,٦  ١١١,٦ ١١٨,٠  ١١٨,٠  ١١٨,٠  موظفو اخلدمات العامة  ٥,٤ -  
ناموع الفرعي، املوظفو  ١٣,٢ ٨١,٢ ٦٩٦,٢ ١٤٦,٧ ٥٤٩,٥ ٦١٥,٠  ٦١٥,٠ ١٥١,٩ ٤٦٣,١ 
- ١٢٧,١ ٣٥,٣ ٢٤,٤ ١٠,٩ ١٦٢,٤  ١٦٢,٤ ٢٤,٤ ١٣٨,٠  املساعدة املؤقتة العامة  ٧٨,٣ -  

            املساعدة املؤقتة لالجتماعات
   ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  ١٠,٠  العمل اإلضايف

   ٦٨,١ ٢٧,٠ ٤١,١ ٦٨,١  ٦٨,١ ٢٧,٠ ٤١,١  اخلرباء االستشاريون
- ١٢٧,١ ١١٣,٤ ٥١,٤ ٦٢,٠ ٢٤٠,٥  ٢٤٠,٥ ٥١,٤ ١٨٩,١ اموع الفرعي، الرتب األخرى  ٥٢,٨ -  

   ١٧٤,٧ ٧٥,١ ٩٩,٦ ١٧٤,٧  ١٧٤,٧ ٧٥,١ ٩٩,٦  السفر
   ١٧,٥  ١٧,٥ ١٧,٥  ١٧,٥  ١٧,٥  الضيافة

   ٢١٥,٢ ٩٧,١ ١١٨,١ ٢١٥,٢  ٢١٥,٢ ٩٧,١ ١١٨,١  اخلدمات التعاقدية مبا فيها التدريب
   ٤٣,٠ ١٨,٠ ٢٥,٠ ٤٣,٠  ٤٣,٠ ١٨,٠ ٢٥,٠  نفقات التشغيل العامة

   ٣٠,٠  ٣٠,٠ ٣٠,٠  ٣٠,٠  ٣٠,٠  اللوازم واملواد
      ١١,٤  ١١,٤ ١١,٤   األثاث واملعدات

   ٤٩١,٨ ٢٠١,٦ ٢٩٠,٢ ٤٩١,٨  ٤٩١,٨ ٢٠١,٦ ٢٩٠,٢ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

١ ٣٤٦,٣ ٤٠٤,٩ ٩٤٢,٤ موعا   ١ ٣٤٧,٣  ١ ٣٠١,٤ ٣٩٩,٧ ٩٠١,٧  ٤٥,٩ -  ٣,٤ -  
 

   ٢٣,٣ ٤,٣ ١٩,٠ ٢٣,٣   ٢٣,٣ ٤,٣ ١٩,٠  الصيانة املوزعة
  

ة واملاليةالتغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزاني من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية  
 البند   

 املتصلة  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت املتصلة  األساسية
 ٪  اموع   باحلاالت

 ٢٠,٠ ١  ١ ٦ ٢ ٤ ٥ ٢ ٣  موظفو الفئة الفنية
     ٢  ٢ ٢  ٢  موظفو اخلدمات العامة

 ١٤,٣ ١  ١ ٨ ٢ ٦ ٧ ٢ ٥ جمموع املوظفني
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  ة املقترحة بتوصيات جلنة امليزانية واملاليةمقارنة للميزاني
)التغيريات مبينة باللون الرمادي(  

  مكتب مشروع املباين الدائمة  : الربنامج الرئيسي  السابع-٦

  امليزانية التكميلية  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 حملاكمة السيد مببا

جمموع امليزانية 
 ٢٠٠٩ام املقترحة لع

امليزانية املقترحة من جلنة امليزانية واملالية لعام 
٢٠٠٩ 

التغيريات بناء على اقتراح جلنة 
 امليزانية واملالية            

)بآالف اليورو( )بآالف اليورو( )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(  )بآالف اليورو(   مكتب مشروع املباين الدائمة 

 املتصلة األساسية
ألساسيةا اموع اموع اموع باحلاالت  املتصلة 

 ٪ اموع اموع باحلاالت

   ٢٧٣,٤  ٢٧٣,٤ ٢٧٣,٤  ٢٧٣,٤  ٢٧٣,٤  موظفو الفئة الفنية
   ٥٩,٠  ٥٩,٠ ٥٩,٠  ٥٩,٠  ٥٩,٠  موظفو اخلدمات العامة

   ٣٣٢,٤  ٣٣٢,٤ ٣٣٢,٤  ٣٣٢,٤  ٣٣٢,٤ اموع الفرعي، املوظفون
   ٤٣,٨  ٤٣,٨ ٤٣,٨  ٤٣,٨  ٤٣,٨  املساعدة املؤقتة العامة

            املساعدة املؤقتة لالجتماعات
            العمل اإلضايف

            اخلرباء االستشاريون
   ٤٣,٨  ٤٣,٨ ٤٣,٨  ٤٣,٨  ٤٣,٨ اموع الفرعي، الرتب األخرى

   ١٧,٨  ١٧,٨ ١٧,٨  ١٧,٨  ١٧,٨  السفر
   ٥,٠  ٥,٠ ٥,٠  ٥,٠  ٥,٠  الضيافة

   ٨٨,٠  ٨٨,٠ ٨٨,٠  ٨٨,٠  ٨٨,٠  ا فيها التدريباخلدمات التعاقدية مب
   ٤,٠  ٤,٠ ٤,٠  ٤,٠  ٤,٠  نفقات التشغيل العامة

   ١,٠  ١,٠ ١,٠  ١,٠  ١,٠  اللوازم واملواد
   ١٠,٠  ١٠,٠ ١٠,٠  ١٠,٠  ١٠,٠  األثاث واملعدات

   ١٢٥,٨  ١٢٥,٨ ١٢٥,٨  ١٢٥,٨  ١٢٥,٨ اموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

   ٥٠٢,٠  ٥٠٢,٠ ٥٠٢,٠  ٥٠٢,٠  ٥٠٢,٠ اموع
 

   ١١,٤  ١١,٤ ١١,٤  ١١,٤  ١١,٤  الصيانة املوزعة
  

 التغيريات بناء على اقتراح جلنة امليزانية واملالية من جلنة امليزانية واملالية ٢٠٠٩امليزانية املقترحة لعام  ٢٠٠٩ لعام املقترحة امليزانية
 البند   

 املتصلة  األساسية  اموع  املتصلة باحلاالت  األساسية  اموع  باحلاالت املتصلة  سيةاألسا
 ٪  اموع   باحلاالت

     ٢  ٢ ٢  ٢  موظفو الفئة الفنية
     ١  ١ ١  ١  موظفو اخلدمات العامة

     ٣  ٣  ٣   ٣ جمموع املوظفني
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  املرفق الرابع

ية و املاليةفرعي التابع للجنة امليزانتقرير الفريق ال  

  ∗∗∗∗عن عمليات إعادة التصنيف

                                                                                           من تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته احلادية عشرة، إجتمع فريق  فرعي تابع للجنة امليزانية و ٦٣    ً        وفقا  للفقرة   -١
 من أجل إسداء املشورة جلمعية الدول األطراف حول ٢٠٠٨نوفمرب /  تشرين الثاين ١٩ و ١٨املالية يف الهاي يومي 

و كان هذا الفريق الفرعي يتألف من السيد دايفد داتون، . ٢٠٠٩ات إعادة التصنيف الواردة يف امليزانية املقترحة لعام عملي
  .                                         ً                            رئيس اللجنة، و السيد سانتياغو ويرت، نائبا  للرئيس، و السيد جوهاين ليميك

أنظر (      ً            موظفا  من املوظفني ١٩م  وظيفة شاملة ١٤الحظ الفريق الفرعي أن احملكمة قد اقترحت اعادة تصنيف   -٢
و استعرض الفريق الفرعي االجراءات اليت اتبعتها احملكمة يف أقتراح الوظائف املعاد تصنيفها و قد أستعان بوجود ). التذييل

ٍ                      خبري  استشاري تابع للمحكمة    .  

 وظيفة شاملة ١٤ من أصل ١٣و اتفق الفريق الفرعي على أن االجراءات السليمة قد اتبعت يف ما يتعلق ب   -٣
                                ً                                       من النظام االداري للموظفني و طبقا  للمنهجية اليت وضعتها جلنة اخلدمة املدنية ١-٢اقترح اعادة تصنيفها وفقا للمادة 

 مناصب و قامت على ٦يفة الشاملة املقترح إعادة تصنيفها تتعلق مبختزل حماضر لدى احملكمة، تنطبق على و الوظ. (الدولية
و لذلك أوصى الفريق الفرعي اجلمعية بأن تقر الوظائف الشاملة الثالث عشرة ). يرد مناقشتها ادناهاسس منطقية خمتلفة 

  . اليت اعيد تصنيفها

                                                                     ً                           و أعرب الفريق الفرعي عن دعمه قدرة احملكمة على اعادة تصنيف الوظائف، وفقا  للقواعد و املعايري السارية،   -٤
                             ً      ً       ً بيد أن الفريق الفرعي الحظ أيضا  تضخما  تدرجييا  . يريات املهمة يف عمل احملكمةبغية تكييف املالمح الوظيفية لتعرب عن التغ

و من شأن ذلك أن . سيحدث يف درجات املوظفني فيما لو اقترح عدد مماثل من الوظائف املراد اعادة تصنيفها كل سنة
 ٣٠٠,٩٠٠ ستكلف حنو ٢٠٠٩ئف يف عام يكون له تأثريه يف امليزانية بالنظر اىل أن احملكمة قدرت أن إعادة تصنيف الوظا

  .  يورو٤٨٣,٠٠٠ قاربت مبلغ ٢٠٠٧يورو و كانت يف املاضي اعادة تصنيف وظائف اقترحته اللجنة يف عام 
 من ٦٩ اىل ٦٧و لذلك اقترح الفريق الفرعي أن تواصل احملكمة التمسك بالتوصيات الواردة يف الفقرات من   -٥

 اعادة تصنيف وظائف ما مل  و اقترحت اللجنة على احملكمة أال تعمد اىل اقتراح)١(.ثامنةتقرير اللجنة عن أعمال دورا ال
تكن هناك تغيريات جوهرية متس طبيعة أو ترتيب العمل يف جمال بعينه و حيثما يتعذر الوفاء باملتطلبات اجلديدة بدون إعادة 

اطار امليزانية الربناجمية املقترحة مقرونة بكافة املعلومات و ينبغي أن تقترح عمليات إعادة التصنيف هذه يف . لتصنيف املهام
و كان الفريق . سبتمرب/                                                                                    الداعمة هلا و أن ت قدم يف الوقت املناسب لكي تنظر فيها اللجنة يف دورا اليت تنعقد يف أيلول 

و يتوقع . بإقتراح إلعادة التصنيفالفرعي يتوقع من احملكمة أن تنظر يف بدائل لتوزيع العمل و ترتيب عملياا قبل أن تتقدم 

                                                           
  . ICC-ASP/7/15, Add.1          ً                صدر سابقا  بوصفه الوثيقة  ∗
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة، نيويورك،   )١(

، الد الثاين،  )ICC-ASP/6/20 منشور احملكمة اجلنائية الدولية،( ٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول١٤ -نوفمرب/  تشرين الثاين٣٠
  .٦٩- ٦٧، الفقرات ١-اجلزء باء
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ٍ                        ّ                                       الفريق الفرعي ايضا أن يتواصل تقدمي أقتراحات  بإعادة تصنيف لوظائف ترت ل درجتها، و اقتراحات بنقل البعض منها و                                           
                                                                                             الغاء البعض اآلخر حيث أن كل ذلك حمتمل أن تسفر عنه تغريات  حتدث يف طبيعة ترتيبات العمل شأن ذلك كشأن 

                                                       ً        و اتفق الفريق الفرعي على أن ينبغي للمحكمة أن تسعى عموما  للحفاظ . نيف بترفيع درجة الوظيفةعمليات إعادة التص
ٍ                                      على توازن  عام شامل للدرجات الوظيفية داخل احملكمة          .  

   من التقرير عن أعمال دورا الثامنة ٧١                         ً                                     و أشار الفريق الفرعي أيضا  إىل القلق الذي أبدته اللجنة يف الفقرة   -٦

و الحظ الفريق . أنه يتعني على احملكمة أن تتخذ خطوات لكفالة عدم استخدام اعادة التصنيف اداة للترقية الوظيفيةو مفاده 
.                                             ً                                                                   الفرعي باالضافة اىل ذلك بأن احملكمة ستقدم تقريرا  اىل اللجنة يف دورا الثانية عشرة بشأن املسائل املتعلقة باملوارد البشرية

و دعا الفريق الفرعي . مة الرامية لتحسني اخليارات املتاحة للتطوير الوظيفي يف ذلك السياقو هي تتطلع لتلقي خطط احملك
ٍ                                                                                          احملكمة اىل وضع مقترحات  تتعلق بالتطوير الوظيفي و بالترقية تشمل ترقية املوظفني من فئة اخلدمات العامة اىل الفئة الفنية                     .  

                              ً                          متت التوصية باعادة تصنيفها وفقا  للقواعد و املعايري السارية و فيما يتعلق بالوظائف الشاملة الثالث عشرة اليت   -٧
و احاط .  و مت تأكيدها يف مستوياا احلالية٢٠٠٧                         ً                             الحظ الفريق الفرعي أن ثالثا  منها ع رضت للتصنيف فقط يف عام 

  ل حالة                   ً                                                                  الفريق الفرعي علما  بوجهة نظر احملكمة أن إعادة التصنيف هذه قد أستندت اىل االسس املنطقية لك

ٍ  و أن احملكمة لن تالزم املمارسة املتمثلة يف األكثار من اقتراح الوظائف نفسها إلعادة تصنيفها أو لتحقيق نتيجة مرغوب                                                                                                         
  . فيها
                          ً                                                                            و أحاط الفريق الفرعي علما  بأن اخلبري األستشاري التابع للمحكمة قد أوصى بأن يعاد تصنيف وظيفة املساعد اخلاص -٨

و تبعا لذلك أوصى الفريق بأن .                                كما هو مقترح  اصال من قبل احملكمة٢-     ً          عوضا  عن فئة ف٣- فللرئيس لتصبح من فئة
             ٍ                ً     ً    و الحظ من ناحية  أخرى أن تصنيفا  مماثال  قد . ٣-تصادق اجلمعية على اعادة تصنيف الوظيفة املذكورة عند مستوى ف

أن الرئيس احلايل للمحكمة سيتقاعد يف أوائل  باعتبار ٢٠٠٩حيدث و ميس اهليكل التوظيفي داخل ديوان الرئيس يف عام 
ٍ                                   و طلب الفريق الفرعي من احملكمة أن حتجم عن ادخال أي تغيريات  مهمة يف هيكل و تنظيم ديوان الرئيس . ٢٠٠٩عام                                                       

و أشار الفريق الفرعي، . قبل أن حيدث األنتقال و ذلك للتقليل اىل احلد املمكن من احلاجة إلعادة تصنيف داخل الديوان
ٍ                                            باألضافة اىل ذلك، اىل الفائدة اليت جتنيها اللجنة من وراء بقائها على علم  باخلطط املتعلقة باهليكل الوظيفي يف سبيل الدعم                                                                   

 نظرة عامة عن خططها املتعلقة ٢٠١٠و لذلك طلبت من احملكمة أن تقدم يف سياق امليزانية املقترحة لعام . القانوين للدوائر
  .    ة و الدوائرمبالك موظفي هيئة الرئاس

                           ً       ً                  ّ                                            الحظ الفريق  الفرعي ان تغيريا  جوهريا  طرأ على اهليكل املك رس إلدارة العمليات األمنية للمحكمة خالل السنتني    - ٩
                            ّ                                                                       املاضيتني وأن وظائف عديدة قد مت  الترفيع يف درجتها وتستوي يف ذلك الوظائف من الفئة الفنية والوظائف من فئة 

لفريق الفرعي اىل احملكمة تقدمي معلومات إضافية اىل اللجنة عن تطور  اهليكل  املتعلق بإدارة األمن وطلب ا. اخلدمات العامة
  .احملكمة يف الدورات املقبلة

                                                                                              وأشار الفريق الفرعي اىل تعليقات اللجنة ذات الصلة حباجة احملكمة اىل ان تكون لديها كفاءات تقي م طلبات   - ١٠
                                         واعرب عن األمل يف ان ت شغل بسرعة وظيفة احملقق .  سياق نظام احملكمة للمساعدة القانونية                        العوز املقدمة من املت همني يف

                                                                              ً                        املايل وابدى اهتمامه مبناقشة هذه املسألة مبزيد من اإلستفاضة عندما تقوم اللجنة مستقبال  بالنظر يف مسألة املساعدة 
  .القانونية
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   بالشراكات يف أمانة الصندوق اإلستئماين للضحايا قد                                      والحظ الفريق الفرعي أن وظيفة املو ظف املعين  - ١١
 ان تفضي إىل وجود ٥-ومن شأن إعادة تصنيفها اىل ف. ٢٠٠٧ يف عام ٤ - أ عيد تصنيفها فأصبحت من فئة ف

           ّ                                                 فيما لو أق رت اجلمعية التوصية بنقل وظيفة املسؤول املايل من فئة ٢٠٠٩موظفني من نفس هذه الفئة يف اآلمانة يف عام 
                                                                                      ً والحظت اللجنة أن هذا الوضع يفضي اىل أكتضاض أعلى اهلرم الوظيفي بشكل يغدو معه هذا اهلرم شاذا  .  موقتا٥-ف

و بالنظر اىل التغريات الكبرية اليت شهدا األنشطة و تنظيم األمانة، أوصى .مقارنة باملمارسات العادية املتبعة يف احملكمة
، وذلك من خالل جملس ٢٠١٠ملة للهيكل الوظيفي لألمانة يف سياق امليزانية لعام الفريق الفرعي بأن تقدم احملكمة خطة شا

  .   إدارة الصندوق األستئماين للضحايا بغية متكني اللجنة من استعراض اهليكل باألستناد اىل خصائصه

 ٦مة، اليت تنطبق على                          ً                                                   و الحظ الفريق العامل، أخريا ، أن إعادة التصنيف املقترحة لوظيفة خمتزل حماضر لدى احملك  -١٢
وظائف، قائمة على أساس تقييم احملكمة للمستوى و املرتب املطلوبني إلجتذاب متقدميني أكفاء و ال تتمشى هذه املمارسة 

و أبلغت احملكمة الفريق الفرعي بأا مل . مع املعايري املعتمدة لدى جلنة اخلدمة املدنية الدولية يف أسناد الدرجات للوظائف
ٍ  تقف على أي بديل   العثور على متقدمني أكفاء مادامت الوظيفة مصنفة بإعتبارها وظيفة خدمات عامة و أا مل توفق يف               

و يف هذه الظروف قبل الفريق الفرعي . عملي و جمدي التكلفة من حيث أن اإلستعانة باخلربات اخلارجية تكون أعلى تكلفة
 يشكل اخليار القصري األجل األفضل و أوصى ٢-ه الوظيفة يف مستوى فاحلجة اليت ساقتها احملكمة القائلة بأن تصنيف هذ

                              ً                                           بيد أن الفريق العامل أوصى أيضا  بعدم اعتبار هذه املمارسة سابقة تسمح بإعادة . بأن تقر اجلمعية إعادة التصنيف هذه
اك صعوبة يف اجتذاب تصنيف لدرجات وظائف أعلى مما هو مطلوب مبقتضى القواعد و املعايري السارية حيثما تكون هن

                                               ً                                             و لذلك طلب الفريق الفرعي اىل احملكمة أن توفر مزيدا  من النصح اىل اللجنة يف دورا الثانية عشرة حول . متقدمني أكفاء
  .  صعيد النظام املشترك ملعاجلة سيناريوهات مماثلةاملمارسات املتبعة على

 التكاليف املترتبة على عمليات ٢٠٠٩ احملكمة يف عام  و الحظ الفريق الفرعي أن اللجنة قد أوصت بأن تستوعب-١٣
.إعادة التصنيف
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 التذييل

٢٠٠٨أغسطس / آب-الدراسة املتعلقة بتقييم الوظائف الثابتة  

  التصنيف األصلي  العنوان الوظيفي املقترح  العنوان الوظيفي احلايل  القسم/الربنامج الرئيسي  الرتبة احلالية  عدد الوظائف
ه من املصنف التصنيف املوصى ب

  ٣/٩/٢٠٠٨اخلارجي يف 
        اهليئة القضائية

  ٤-ف  ٢٠٠٧فرباير /شباط  مستشار قانوين  موظف قانوين  هيئة الرئاسة  ٣-ف  ١
  )١(٣-ف  ٢٠٠٧فرباير /شباط  مساعد خاص للرئيس  مساعد خاص للرئيس  هيئة الرئاسة  ١-ف  ١

        مكتب املدعي العام
  ٤-ف  ٢٠٠٥مارس /آذار  مدير قاعدة املعارف   مدير قاعدة املعارف  قسم اخلدمات  ٣-ف  ١
  ١-ف  ٢٠٠٥مارس /آذار  مدير معلومات مساعد  مدير قاعدة املعارف  قسم اخلدمات  ٥ –خ ع   ١
موظف معين باملعلومات   مساعد معين باألدلة أقدم   قسم اخلدمات  ٦ –خ ع   ١

  واألدلة مساعد
ديسمرب /كانون األول

٢٠٠٧  
  ١-ف

  ٢-ف  ٢٠٠٥مارس /آذار  مدير جتهيز البيانات  موظف عمليات مساعد  ياتقسم التخطيط والعمل  ١-ف  ١
وكيل املدعي العام يف   وكيل املدعي العام يف االستئناف  قسم االدعاء  ٢-ف  ١

  االستئناف
  ٢٠٠٨أغسطس /آب

٣-ف  

  . يف امليزانية املقترحة٢- وظيفة مدرجة برتبة ف  -١
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  عدد الوظائف
التصنيف املوصى به من املصنف   التصنيف األصلي  العنوان الوظيفي املقترح  العنوان الوظيفي احلايل  لقسما/الربنامج الرئيسي  الرتبة احلالية

  ٣/٩/٢٠٠٨اخلارجي يف 
        قلم احملكمة

  ٤-ف  ٢٠٠٥مارس /آذار  مسؤول العمليات األمنية  مسؤول العمليات األمنية  قسم األمن والسالمة   ٣-ف  ١
  ٤-ف  ٢٠٠٦أبريل /نيسان  موظف أمين ميداين  لعمليات األمنية امليداينمسؤول ا  قسم األمن والسالمة  ٣-ف  ١
أكتوبر /تشرين األول  موظف محاية أمنية  موظف محاية أمنية  قسم األمن والسالمة  ٣-ف  ١

٢٠٠٤  
  )٢(٣-ف

٦  

  ٧-خ ع 
  ٦ -خ ع
  قسم إدارة احملكمة  ٤ -خ ع

  خمتزل حماضر أقدم
  خمتزل حماضر

  )٣(٢-ف  ٢٠٠٧يوليه /متوز  ضرخمتزل حما  موظف جتهيز نصوص مساعد

قسم الترمجة التحريرية والشفوية   ٣-ف  ١
  باحملكمة

  ٤-ف  ٢٠٠٥فرباير /شباط  رئيس وحدة الترمجة  مترجم

مكتب رئيس شعبة الضحايا   ٣-ف  ١
  والدفاع

  ٤-ف  ٢٠٠٦مارس /آذار  حمقق مايل  حمقق مايل

        أمانة الصندوق االستئماين للضحايا
ستئماين أمانة الصندوق اال  ٤-ف  ١

  للضحايا
  ٥-ف  ٢٠٠٧مارس /آذار  موظف برامج أقدم  موظف معين بالشراكات

 . يف امليزانية املقترحة٤- ظيفة مدرجة برتبة ف  -٢
 .  للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠٠٩ من امليزانية الربناجمية املقترحة لعام ٢٧٩انظر الفقرة .  تعرض هذه الوظيفة على املصنف اخلارجيمل  -٣
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