
311

ICC-ASP/1/3

اجلزء الثالث 
ميزانية الفترة املالية األوىل للمحكمة 

 



312

ICC-ASP/1/3

  ميزانية الفترة املالية األوىل للمحكمة 
احملتويات 

الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣١٤-١٣مقدمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٤٣١٧-١١٩اجلزء األول – مشروع ميزانية الفترة املالية األوىل للمحكمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقر احملكمة ١٤٣١٧أوال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االحتياجات من األماكن ١٥٣١٨-١٧ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مجعية الدول األطراف ١٨٣١٩-٢٥ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكتب اجلمعية ٢٦٣٢١-٢٧رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االجتماع االفتتاحي للمحكمة ٢٨٣٢١-٣٠خامسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االجتماعات الالحقة للمحكمة بكامل هيئتها ٣١٣٢٢-٣٢سادسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . اجتماع جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا ٣٣٣٢٢سابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جلنة امليزانية واملالية ٣٤٣٢٢-٣٥ثامنا -

. . . . . . . . . . . . . . . االحتياجات احليوية للمحكمة خالل الفترة املالية األوىل ٣٦٣٢٣-٣٨تاسعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هيئة الرئاسة ٣٩٣٢٣-٤٢عاشرا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . القضاة خبالف القضاة الذين يكونون هيئة الرئاسة ٤٣٣٢٥-٤٥حادي عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكتب املدعي العام ٤٦٣٢٥-٧٠ثاين عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قلم احملكمة ٧١٣٣٣-٩٦ثالث عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شعبة اخلدمات املشتركة ٩٧٣٤١-١١٥رابع عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املراجعة اخلارجية للحسابات ١١٦٣٤٦-١١٨خامس عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األثاث واملعدات ١١٩٣٤٦سادس عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٠٣٤٨-١٨٤اجلزء الثاين – التقديرات املؤقتة للفترة املالية األوىل للمحكمة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجز التقديرات ١٢٠٣٤٨-١٢٧سابع عشر -



313

ICC-ASP/1/3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برنامج العمل ١٢٨٣٥١-١٦٦ثامن عشر -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هيئة الرئاسة والشعب والدوائر ١٢٩٣٥٣-١٣٩ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكتب املدعي العام ١٤٠٣٥٦-١٤٥بـاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قلم احملكمة ١٤٦٣٥٩-١٥١جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شعبة اخلدمات املشتركة ١٥٢٣٦١-١٦٥دال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احتياطي النفقات غري املنظورة ١٦٦٣٦٦هاء -
التقديرات األولية للتكاليف املتصلة باجتماعات مجعية الدول األطراف واجتماعات تاسع عشر -
. . . . . . . ١٦٧٣٦٦-١٨٤املكتب واالجتماع االفتتاحي للمحكمة واجتماع جلنة امليزانية واملالية

املرفقات 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هيئة الرئاسة ٣٧٣األول – ألف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكتب املدعي العام ٣٧٤األول – بـــاء
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قلم احملكمة ٣٧٥األول – جيم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شعبة اخلدمات املشتركة ٣٧٦األول – دال
. . . . . . . . . . . ٣٧٧الثاين - توزيع الوظائف �األساسية� للفترة من أيلول/سبتمرب إىل كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٨١الثالث - التقديرات األولية لتكاليف االجتماعات
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٨٩الرابع - توزيع االعتماد املخصص الحتياطي النفقات غري املنظورة

٣٩٠اخلامس - مسامهة البلد املضيف 
٣٩١تذييل – قائمة األثاث واملعدات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٩٢السادس - شروط اخلدمة والتعويضات لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية

. . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٩٥السابع - االحتياجات غري املتكررة من األثاث واملعدات للفترة املالية األوىل للمحكمة
  



314

ICC-ASP/1/3

 مقدمة 
طلبـت اللجنـة التحضرييـة للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة، يف دورـــا الثامنــة، إىل األمانــة  - ١
العامـة أن تعـد مشـروعا منقحـا مليزانيـة السـنة املاليـة األوىل للمحكمـــة، آخــذة بعــني االعتبــار 
 ،P CNICC/2001/L.3/Rev.1/Add.1) املبـادئ التوجيهيـــة ذات األولويــة الــيت اقترحــها املنســق
التذييل) لتنظر فيه اللجنة يف دورا التاسعة. وتقدم هـذه الوثيقـة عمـال بذلـك الطلـب. ووفقـا 
للمادة ٢ من مشروع النظام املايل (PCNICC/2001/1/Add.2 و Corr.1)، تتكون الفـترة املاليـة 
بصـورة مبدئيـة مـن سـنة تقومييـة واحـدة إال إذا قـررت مجعيـة الـدول األطـراف خـــالف ذلــك 
مليزانية السنة األوىل للمحكمة. ومن املقترح أن متتد الفـترة املاليـة األوىل مـن االجتمـاع األول 
جلمعيـة الـدول األطـراف حـىت انتـهاء السـنة التقومييـة التاليـة. واسـتنادا إىل الفقـرة األخـرية مــن 
ـــؤرخ ١٢ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١ وإىل قــرار  ديباجـة قـرار اجلمعيـة العامـة ٨٥/٥٦ امل
اللجنة التحضريية املتخذ يف جلستها العامة ٤١ املعقـودة يف ٨ متـوز/يوليـه ٢٠٠٢، بـأن يعقـد 
االجتماع األول جلمعية الدول األطراف يف مقر األمم املتحـدة بنيويـورك يف الفـترة مـن ٣ إىل 
١٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، فإن الفترة املاليـة األوىل سـتمتد بذلـك مـن أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢ 
حــىت ايــة كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٣، أي ١٦ شــــهرا. وتتصـــل التقديـــرات املقترحـــة 
لالحتياجــات بالنســبة إىل الفــترة املاليــة األوىل للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة (أو �احملكمــــة�) 
بتكـاليف تشـغيل احملكمـة والتكـاليف املتصلـة بـدورات مجعيـة الـدول األطـراف، واجتماعـــات 
ـــني لالجتمــاع  مكتـب اجلمعيـة وجلنـة امليزانيـة واملاليـة، والدورتـني العـامتني للمحكمـة الالحقت
االفتتاحي، واجتماع جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا، فضال عـن التكـاليف املتصلـة 

باالجتماع االفتتاحي. 
وسيتوقف حجم احتياجـات احملكمـة مـن املـوارد يف الفـترة املاليـة األوىل لعملـها علـى  - ٢
مسـتوى ونطـاق أنشـطة احملكمـة، مـع مراعـاة احلاجـة إىل أن توفـر للمحكمـــة ومجعيــة الــدول 
األطراف قدرة أكرب على االســتجابة لشـىت التحديـات. وتسـتجيب االحتياجـات املقترحـة مـن 
املوارد لضرورة توفري عدة أمور من بينها قدرة احملكمة - ماليا وإداريا وإجرائيا - علـى تعيـني 

املوظفني املطلوبني يف غضون مهلة قصرية. 
وينـاقش اجلـزء األول مـن هـذه الوثيقـة اهليكـل املقـترح ألجـهزة احملكمـــة، والترتيبــات  - ٣
اإلدارية املقابلة هلا. وهذه املناقشة تأخذ يف احلسبان تكوين وخربات أهم املؤسسات القضائيـة 
الدولية القائمة، مثل حمكمة العدل الدوليـة، واحملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة، واحملكمـة 
الدوليـة لروانـدا، واحملكمـة الدوليـة لقـانون البحـار. ومـن املتوقـع أن تبلـغ االحتياجـــات العامــة 
للمحكمـة مـن مـوارد املوظفـــني ٢٠٢ وظيفــة يف عــام ٢٠٠٣، و ٦١ وظيفــة يف الفــترة مــن 
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أيلول/سبتمرب إىل كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ (انظر اجلزء الثـاين، اجلـدوالن ٣ و ٤). وتـرد 
يف املرفقات األول – ألف وبـاء وجيـم ودال هلـذه الوثيقـة خمططـات تنظيميـة تتضمـن تفـاصيل 
هيكل مالك املوظفني املقترح لعام ٢٠٠٣. وينبغي التنبيه إىل أن هـذه املخططـات ذات طبيعـة 
توضيحية حمضة وال ينبغي تفسريها على أا متثل هدفا من أهداف اإلنفاق وال تصميما متفقـا 

عليه للهيكل املقبل ألجهزة احملكمة. 
وتـرد يف اجلـزء الثـاين تقديـرات التكـاليف. وقـد حسـبت هـذه التكـاليف علـى أســاس  - ٤
عـدد مـن االفتراضـات، واهليكـل والترتيبـات اإلداريـة املقترحـة للمحكمـة، وخـربة املؤسســات 
املماثلة، مثل احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة. وطبقـا للمـادة ٣-٢ مـن مشـروع النظـام 
املـايل الـيت تنـص، فيمـا تنـص، علـى أن تقـدم امليزانيـة الربناجميـة املقترحـــة بعملــة املقــر الرمســي 
للمحكمة، فقد قدم هذا املشروع للميزانيــة بعملـة اليـورو. واسـتخدم سـعر الصـرف السـاري 
يف األمـم املتحـدة يف حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ (دوالر واحـد مـن دوالرات الواليـات املتحــدة = 

١,١١ يورو، أو يورو واحد = ٠,٩٠٠٩٠١ دوالر). 
ـــد يكــون مــن الصعــب  ونظـرا إىل أن الفـترة املاليـة األوىل ستشـمل ١٦ شـهرا وأنـه ق - ٥
بصفة خاصة التنبؤ بدقة باحتياجات احملكمة خـالل هـذه الفـترة األوليـة ، فـإن املرجـع يف هـذا 
الصـدد هـو املادتـان ٤-٢ و ٤-٣، فيمـا يتعلـق حبـد االعتمـاد وكـذا املـادة ٣-٦ فيمـا يتصــل 
بامليزانية التكميلية، من مشروع النظام املايل. وميكن استخدام حد االعتماد الذي تقـره الـدول 
األطـراف أو ميكـن أن يقـدم املسـجل مقترحـات امليزانيـة التكميليـة فيمـا يتعلـــق بــالفترة املاليــة 
األوىل إذا ما اقتضت ذلك ظروف مل تكـن متوقعـة وقـت اعتمـاد امليزانيـة. وتبعـا لذلـك، فقـد 

أدرج يف هذا املشروع للميزانية احتياطي للنفقات غري املنظورة. 
وسيعقد االجتماع األول واالجتماعات املستأنفة/االستثنائية جلمعية الـدول األطـراف  - ٦
يف مقر األمم املتحـدة يف نيويـورك، بينمـا سـيعقد االجتمـاع االفتتـاحي للمحكمـة يف الهـاي. 
وسيعقد أيضا اجتماع لـس إدارة الصنـدوق االسـتئماين للضحايـا يف الهـاي. أمـا االجتمـاع 
الثـاين جلمعيـة الـدول األطـراف واجتمـاع املكتـب يف حزيـــران/يونيــه ٢٠٠٢ واجتمــاع جلنــة 
امليزانية واملالية لعام ٢٠٠٣ فستعقد يف نيويورك. وخالل املناقشات اليت جـرت داخـل الفريـق 
العامل املعين بوضـع مشـروع ميزانيـة للفـترة املاليـة األوىل للمحكمـة، ُأعـرب بشـكل عـام عـن 
تفضيل عقد االجتماعات الالحقة يف الهاي. ويف الوقت نفسه جـرى التسـليم بوجـوب عقـد 
االجتماعـات األوليـة يف مقـر األمـم املتحـدة بنيويـــورك. ويفــترض أن مواعيــد وفــترات تلــك 
االجتماعات ستكون على النحو التايل: مجعية الدول األطراف: ستة أيـام لالجتمـاع األول يف 
أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، ومخسة أيـام لالجتمـاع املسـتأنف/االسـتثنائي يف كـانون الثـاين/ينـاير – 
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شـباط/فـرباير ٢٠٠٣، وثالثـة أيـام لالجتمـاع االسـتثنائي املسـتأنف يف نيسـان/أبريــل ٢٠٠٣، 
ومخسة أيام لالجتماع الثاين يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣؛ ومكتب اجلمعية: اجتمـاع واحـد ملـدة 
يوم واحد يف حزيران/يونيه ٢٠٠٣؛ وجلنة امليزانية واملالية: اجتماع واحد ملـدة مخسـة أيـام يف 
آب/أغسـطس ٢٠٠٣؛ وجملـس إدارة الصنـدوق االســـتئماين للضحايــا: اجتمــاع واحــد ملــدة 

ثالثة أيام يف عام ٢٠٠٣. 
ويتوقــع أيضــا أن تعقــد يف عــام ٢٠٠٣ دورة عامــة للمحكمــة مدــــا يـــوم واحـــد  - ٧
النتخاب املسجل ودورة عامة للمحكمة مدا أسبوعان لصوغ وإقرار الئحـة احملكمـة. وبنـاء 

على ذلك، ُأدرجت تكاليف هاتني الدورتني يف هذه الوثيقة. 
وسـيعقد االجتمـاع االفتتـاحي للمحكمـة يف الهـــاي. ومــن املفــترض أنــه ســيعقد يف  - ٨
شباط/فرباير ٢٠٠٣، بعد االجتمـاع املسـتأنف/االسـتثنائي للجمعيـة يف كـانون الثـاين/ينـاير – 
ـــالنظر إىل الــتزام حكومــة هولنــدا بتمويــل االجتمــاع  شـباط/فـرباير ٢٠٠٣ بفـترة قصـرية. وب
االفتتاحي للمحكمة، مل تدرج يف التقديرات سوى تكاليف السـفر وبـدل إقامـة يومـي جزئـي 

فيما يتعلق بالقضاة واملدعي العام. 
ويف الدورة التاسعة للجنـة التحضرييـة، أكـد ممثـل احلكومـة املضيفـة مـن جديـد الـتزام  - ٩
احلكومة بتقدمي أماكن العمل للمحكمة، من غري إجيـار، ملـدة عشـر سـنوات ابتـداء مـن تـاريخ 
دخـول نظـام رومـا األساسـي حـيز النفـاذ. وأكـد أيضـــا عــرض احلكومــة املضيفــة بنــاء قاعــة 
للمحكمـة يف األمـاكن املؤقتـة، يف حـدود مبلـــغ إمجــايل قــدره ١٠ ماليــني يــورو ســتخصص 
للتخطيط والتصميم الداخليني(١). ومن الالزم أن تتخـذ الترتيبـات املالئمـة بشـأن هـذه املسـألة 
من قبل ممثلي احملكمة وحكومة هولندا، يف وقــت مبكـر جـدا مـن مرحلـة البـدء، لكفالـة توافـر 

املرافق حاملا تصبح الزمة لكي يسري عمل احملكمة على حنو سليم. 
ووفقا لقائمة املهام الواردة يف اجلزء باء من مرفق وقـائع اللجنـة التحضرييـة يف دورـا  - ١٠
التاسـعة PCNICC/2002/L.1/Rev.1/Add.1، جـرت اتصـاالت خمتلفـة بــني ممثلــي بعثــة هولنــدا 
لدى األمم املتحدة واألمانـة العامـة، منـها اجتماعـان رمسيـان عقـدا يومـي ٣ و ١٦ أيـار/مـايو 
٢٠٠٢، علــى التــوايل. وأثنــاء تلــك االتصــاالت، ُأبلغــــت األمانـــة العامـــة بشـــكل مفصـــل 
باملسامهات املقدمة من البلد املضيف إىل احملكمـة. وتعـرض هـذه الوثيقـة املعلومـات والبيانـات 

الواردة من البلد املضيف. 

 __________
انظر الوثيقة PCNICC/2002/INF/5، الفقرتان ٧ و ٨.  (١)
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وتعرض االحتياجات من الوظائف بالقيمـة الصافيـة، نظـرا ألن اللجنـة التحضرييـة قـد  - ١١
اختذت قرارا ضد اعتمـاد نظـام لالقتطـاع اإللزامـي مـن مرتبـات املوظفـني ومعادلـة الضرائـب. 
ـــد حســبت علــى أســاس هيكــل الوظــائف واملرتبــات  وإضافـة إىل ذلـك، فـإن االحتياجـات ق
والبدالت واالستحقاقات السارية يف النظـام املوحـد لألمـم املتحـدة. وإذا مـا اعتمـدت الـدول 

األطراف يف احملكمة معايري خمتلفة، فسيقتضي ذلك إجراء تعديالت يف امليزانية. 
وتسـتند التقديـرات املقدمـة يف هـذا املشـروع للميزانيـة إىل معايـري التكـــاليف للســنتني  - ١٢
٢٠٠٢ و ٢٠٠٣. وسـيبلغ جممـوع االحتياجـات للفـترة املاليـــة األوىل اســتنادا إىل التقديــرات 
املتعلقة باالجتماعات يف نيويورك، ٥٠٠ ٨٩٣ ٣٠ يورو. ومبـا أن احلكومـة املضيفـة تعـهدت 
باملسامهة مببلغ غري قابل لالسترداد قدره ٠٠٠ ٣٠٠ يورو لتغطية تكلفة االجتماعات(٢)، فـإن 
اموع املبين يف التقديرات لتكاليف عقد االجتماعات ال يتضمـن املسـامهة املقدمـة مـن البلـد 
املضيف والبالغة ٠٠٠ ٣٠٠ يورو. ويرد مزيد من التفاصيل املتعلقة مبجموع االحتياجـات يف 

الفقرتني ١٢٠ و ١٢١ فضال عن اجلدولني ١ و ٢ يف اجلزء الثاين من هذه الوثيقة. 
وعمال باملادة ٦-٢ مـن مشـروع النظـام املـايل، ُرصـد مبلـغ قـدره ٧٠٠ ٩١٥ يـورو  - ١٣
(اسـتنادا إىل ممارسـة األمـم املتحـدة، مبعـدل يبلـغ واحـدا مـن اثـين عشـــر مــن تكلفــة عمليــات 
احملكمـة) إلنشـاء صنـدوق لـرأس املـال املتـداول لتـأمني رأس املـــال الــالزم لتلبيــة االحتياجــات 
القصرية األجل إىل السيولة ريثما ترد األنصبة املقـررة مـن املسـامهات. وتتـم الدفعـات املسـبقة 
وفقا جلدول األنصبة املقررة املتفق عليه عمـال باملـادة ٥-٢ مـن مشـروع النظـام املـايل، وتقيـد 

حلساب الدول األطراف اليت تكون قد سددت هذه الدفعات املسبقة. 
  

اجلزء األول 
اهليكل املقترح والترتيبات اإلدارية املقترحة 

مقر احملكمة  أوال -
من املقرر أن يكون مقر احملكمة يف الهاي ولندا (الفقـرة ١ مـن املـادة ٣ مـن النظـام  - ١٤
األساسي). وقد وجدت الدولـة املضيفـة موقعـا ألمـاكن العمـل الدائمـة للمحكمـة(٣). وريثمـا 
يتم بناء أماكن العمل تلك، أعلنت حكومة هولندا أا ستوفر أماكن عمـل مؤقتـة اعتبـارا مـن 

 __________
املرجع نفسه، الفقرة ٩.  (٢)

أعلن وزير خارجية هولندا يف البيان الذي أدىل به يف الدورة الثامنة للجنة التحضريية أن املقــر الدائـم للمحكمـة  (٣)
سيشمل حوايل ٠٠٠ ٣٠ متر مربع للحيز املكتـيب وقاعـات احملكمـة وأمـاكن اخلدمـات وأمـاكن املرافـق العامـة 

ومرافق االحتجاز. ويتوقع أن يكتمل إنشاء املباين حبلول عام ٢٠٠٧. 
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تاريخ إنشاء احملكمة. وأماكن العمل املؤقتة هي عبارة عـن مبـىن موجـود يضـم داخلـه مسـاحة 
تكفي لتلبية احتياجات بدء عمل احملكمة، فضال عن توسع أنشــطتها داخـل جدرانـه. وسـتتاح 

مرافق لالحتجاز يف موقع خمتلف. 
 

االحتياجات من األماكن   ثانيا -
خـــالل املرحلـــة األوليـــة للمحكمـــة، ينبغـــي أن تســـتوعب أمـــاكن العمـــل املؤقتــــة  - ١٥

االحتياجات التالية للمحكمة: 
هيئة الرئاسة، املكونة من الرئيس ونائيب الرئيس األول والثـاين (الفقـرة ٣ مـن  (أ)

املادة ٣٨ من النظام األساسي)، فضال عن موظفي هيئة الرئاسة؛ 
حيز مكتيب لشعبة االستئناف والشعبة االبتدائية والشعبة التمهيدية (الفقـرة ١  (ب)

من املادة ٣٩ من النظام األساسي)، أي ١٥ قاضيا إضافيا واملوظفني التابعني هلم؛ 
قاعــة للمحكمــة يتــاح اســتخدامها لشــعبة االســتئناف والشــــعبة االبتدائيـــة  (ج)

والشعبة التمهيدية؛ 
مكتب املدعي العام؛  (د)

قلم احملكمة؛  (هـ)
مرفق لالحتجاز يف موقع مستقل.  (و)

وقـد أظـهرت جتربـة احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوســـالفيا الســابقة أنــه ينبغــي إيــالء  - ١٦
االهتمام الواجب لضرورة تأمني فصل املرافق التابعة ملكتب املدعي العام عـن بقيـة احملكمـة(٤). 
غري أنه سيتعني أخذ االحتياجات اخلاصـة للمحكمـة يف احلسـبان. وأمـاكن العمـل املؤقتـة الـيت 
توفرها حكومة هولندا تسمح، إذا لزم ذلك، جبعل املرافق التابعة ملكتب املدعي العـام منفصلـة 

عن بقية مكاتب احملكمة داخل أماكن العمل اليت سيجري توفريها. 
وإىل جـانب أمـاكن العمـل الـيت تسـتوعب االحتياجـــات املشــار إليــها يف الفقــرة ١٥  - ١٧
ـــدول األطــراف (املــادة  أعـاله، سـيلزم توفـري أمـاكن عمـل مناسـبة لالجتمـاع األول جلمعيـة ال
١١٢ من النظام األساسي) واملكتب (الفقـرة ٣ (أ) مـن املـادة ١١٢)، واالجتمـاع االفتتـاحي 
للمحكمة، والدورات املستأنفة/االستثنائية للجمعية (الفقـرة ٦ مـن املـادة ١١٢)، واالجتمـاع 

الثاين للدول األطراف، واجتماعات جلنة امليزانية واملالية. 
 

 __________
انظر تقرير فريق اخلرباء، A/54/634، الفقرة ٢٥٠.  (٤)
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مجعية الدول األطراف   ثالثا -
وفقا للنظام األساسي للمحكمة، ميكن للجمعيـة أن جتتمـع إمـا يف مقـر احملكمـة أو يف  - ١٨
مقـر األمـم املتحـدة (الفقـرة ٦ مـن املـادة ١١٢). وسـيعقد االجتمـاع األول للجمعيـــة، عمــال 
بقـرار اجلمعيـة العامـة ٨٥/٥٦، يف مقـر األمـم املتحـــدة يف نيويــورك. وقــد أشــارت حكومــة 
هولنــدا يف الــدورة الثامنــة للجنــة التحضرييــة إىل أــا تشــعر مبســؤولية خاصــة وإن مل تكـــن 
مسؤولية حصرية عن كفالة سري عمل احملكمة على الوجه الفعـال. ويف تلـك الـدورة، أعربـت 
حكومـة هولنـدا أيضـا عـن اسـتعدادها للمسـامهة ماليـا يف االجتماعـات األوىل للجمعيـة، علــى 

أساس ميزانية متفق عليها، حاملا يتم تقييم العناصر السياسية(٥). 
وسـيحضر االجتمـاع األول للجمعيـة ممثلـو ٦٠ دولـــة طرفــا علــى األقــل، وجيــوز أن  - ١٩
ــص  يرافقـهم منـاوبون ومستشـارون (الفقـرة ١ مـن املـادة ١١٢ مـن النظـام األساسـي). وال ين
النظـام األساسـي علـى حـد أقصـى حلجـم وفـود الـدول األطـراف. ونظـرا إىل أمهيـة االجتمــاع 

األول، فإنه ميكن افتراض أن كل وفد من الوفود سيتألف مما ال يقل عن ثالثة أشخاص(٦). 
وباإلضافة إىل ذلك، جيوز للدول اليت وقعت على النظام األساسي أو الوثيقـة اخلتاميـة  - ٢٠
حضور دورات اجلمعية بصفة مراقبني (الفقرة ١ من املادة ١١٢ مـن النظـام األساسـي). وقـد 
وقَّعت على النظام األساسي ١٣٩ دولة ووقَّعت علـى الوثيقـة اخلتاميـة ١٤٤ دولـة. وال حيـدد 
النظـام األساسـي تكويـن وحجـم الوفـود الـيت حتضـر بصفـة مراقبـني. علـى أن اجلمعيـــة العامــة 
طلبـت إىل األمـني العـام، مبوجـب الفقـرة ١٢ مـن القـرار ٨٥/٥٦، أن يدعـو لالشـتراك بصفــة 
ـــة الدوليــة وغريهــا مــن  مراقبـني يف اجتمـاع مجعيـة الـدول األطـراف ممثلـي املنظمـات احلكومي
ـــي املنظمــات احلكوميــة الدوليــة  الكيانـات الـيت تلقـت مـن اجلمعيـة العامـة دعـوة دائمـة، وممثل
اإلقليميـة املهتمـة وغريهـا مـن اهليئـات الدوليـة املهتمـة الـيت ُدعيـت إىل مؤمتـر رومـا أو املعتمـدة 
لدى اللجنة التحضريية للمحكمة. والحظت اجلمعية، يف الفقــرة ١٣ مـن القـرار ٨٥/٥٦، أن 
املنظمات غري احلكومية اليت ُدعيت إىل مؤمتر روما، واملسجلة لدى اللجنة التحضرييـة أو ذات 
ـــدى الــس االقتصــادي واالجتمــاعي، الــيت تقــوم بأنشــطة ذات صلــة  املركـز االستشـاري ل
بأنشـطة احملكمـة، جيـوز هلـا أيضـا أن تشـترك يف أعمـال مجعيـة الـدول األطـراف وفقـا للقواعــد 

املتفق عليها. 

 __________
انظر PCNICC/2001/INF/3، الصفحة ٣.  (٥)

يف قاعة اجلمعية العامة مبقر األمم املتحدة، حيق لكل وفد أن يشغل ستة مقاعد.  (٦)
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واللغات الرمسية ولغات العمل يف اجلمعية هي اللغات الرمسية ولغـات العمـل باجلمعيـة  - ٢١
العامـة لألمـم املتحـــدة (الفقــرة ١٠ مــن املــادة ١١٢ مــن النظــام األساســي). ووفقــا للنظــام 
األساسي، جتتمع اجلمعية مـرة يف السـنة، وتعقـد دورات اسـتثنائية إذا اقتضـت الظـروف ذلـك 

(الفقرة ٦ من املادة ١١٢). 
ـــــي جلمعيــــة الــــدول األطــــراف  وعمـــال باملـــادة ٣٧ مـــن مشـــروع النظـــام الداخل - ٢٢
(PCNICC/2001/1/Add.4)، من املتوخى أن تكون األمانة مسؤولة عن تلقـي وثـائق وقـرارات 
اجلمعيـة واملكتـب وأي هيئـات فرعيـة تنشـئها اجلمعيـة وعـن ترمجتـها واستنســـاخها وتوزيعــها 
وحفظها، وأن تقوم كذلك بتوفري الترمجة الشفوية. وبذا ستشترك األمانـة يف تقـدمي اخلدمـات 

الفنية لالجتماعات، وإعداد وثائق ما قبل الدورة وأثناء الدورة وما بعد الدورة. 
ــــة  وفيمــا يتعلــق باالجتمــاع األول جلمعيــة الــدول األطــراف، طلبــت اجلمعيــة العام - ٢٣
إىل األمني العام، يف قرارها ٨٥/٥٦، أن يقـوم باألعمـال التحضرييـة الالزمـة لعقـده. ومـن مث، 
ـــــة  فـــإن األمانـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة ســـتوفر اخلدمـــات الفنيـــة لالجتمـــاع األول جلمعي
الدول األطراف. وقُدر إمجايل تكلفة االحتياجات مببلغ ٢٠٠ ٥٨٢ ٢ يورو على أساس عقـد 

جلستني يف اليوم ملدة ستة أيام. 
والحظـت اللجنـة التحضرييـة أن التقديـرات املتعلقـة خبدمـــة مجعيــة الــدول األطــراف  - ٢٤
وأجهزا الفرعية تسـتند إىل افـتراض مـؤداه أن األمـم املتحـدة سـتوفر هـذه اخلدمـات وبالتـايل 
سيتم تسديد تكاليفها إليها. وسيشمل املبلـغ املسـدد رمسـا (عامـا) �للدعـم الربنـاجمي� معدلـه 
١٣ يف املائة من التكلفـة. وتوصـي اللجنـة التحضرييـة اجلمعيـة بـأن تصـدر تعليماـا إىل شـعبة 
اخلدمات املشتركة لتبحث عن مصـادر بديلـة خلدمـات املؤمتـرات بغـرض إجـراء تقييـم مقـارن 

لتلك املصادر. 
ومن املتوقع عقد ثالثة اجتماعـات إضافيـة جلمعيـة الـدول األطـراف يف عـام ٢٠٠٣:  - ٢٥
اجتماع مستأنف/استثنائي ملدة مخسـة أيـام يف كـانون الثـاين/ينـاير – شـباط/فـرباير، واجتمـاع 
مستأنف/استثنائي ملدة ثالثة أيام يف نيسان/أبريل، واالجتماع الثاين ملدة مخسة أيـام يف أيلـول/ 
ســبتمرب. وتقــدر تكلفــة هــذه االجتماعــات مببلــغ ٧٠٠ ٥٠٥ ٣ يــــورو. وال تشـــمل هـــذه 

التقديرات تكلفة االجتماع األول جلمعية الدول األطراف املشار إليه أعاله. 
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مكتب اجلمعية   رابعا -
وفقـا للنظـام األساسـي، جيتمـع مكتـب اجلمعيـــة، كلمــا كــان ذلــك ضروريــا، علــى  - ٢٦
أال يقل عدد االجتماعات عن مـرة واحـدة يف السـنة (الفقـرة ٣ (ج) مـن املـادة ١١٢). ومـن 
املتوقع أن يعقد املكتب يف عـام ٢٠٠٢ اجتماعـه األول، وسـيكون ذلـك أيضـا يف مقـر األمـم 

املتحدة يف نيويورك. 
ـــة (الفقــرة ٣ (أ) مــن املــادة  وسـوف يتـألف املكتـب مـن ٢١ عضـوا تنتخبـهم اجلمعي - ٢٧
١١٢ مـن النظـام األساســـي). ومــن املتوقــع أن يعقــد املكتــب اجتماعــا ملــدة يــوم واحــد يف 
حزيران/يونيه ٢٠٠٣ ملناقشة املسائل التنظيمية. وسوف تتطلــب اجتماعـات املكتـب ترتيبـات 
متعلقة بأماكن العمل، وإذا ما عقدت يف غري مقر احملكمة فإـا ستسـتلزم أيضـا نفقـات لسـفر 
ـــات أخــرى ذات صلــة. ووفقــا للقــاعدة ٣٨، مقترنــة  القضـاة واملدعـي العـام واملسـجل ونفق
بالقاعدة ٢ من مشروع النظام الداخلـي جلمعيـة الـدول األطـراف، فـإن اإلسـبانية واالنكليزيـة 
والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي اللغـات الرمسيـة ولغـات العمـل يف املكتـب. وينبغـي 
مراعاة الطابع التمثيلي للمكتب (الفقرة ٣ (ب) مـن النظـام األساسـي) وكذلـك تكوينـه عنـد 

تقدير املوارد الالزمة. 
 

االجتماع االفتتاحي للمحكمة   خامسا -
يقتضـى مـن القضـاة الــ ١٨ واملدعـي العـام، بعـد انتخـام، أن يقدمـــوا تعــهدا رمسيــا  - ٢٨
ـــة يف  (املـادة ٤٥ مـن النظـام األساسـي). ومـن املتوقـع أن يعقـد االجتمـاع االفتتـاحي للمحكم
مستهل عام ٢٠٠٣. وجيوز أيضا استخدام اجللسة اليت جيري فيها ذلك النتخاب هيئـة رئاسـة 
احملكمة من قبل القضاة، الذيـن ميكـن هلـم أيضـا أن حيـددوا يف اجللسـة نفسـها أعضـاء الشـعب 
والدوائـر. ولذلـك ينبغـي اختـاذ ترتيبـات مناسـبة بشـأن أمـاكن العمـل فيمـا يتعلـــق باالجتمــاع 

االفتتاحي للمحكمة. 
وسـيعقد االجتمـاع االفتتـاحي يف الهـاي. وقـد أعربـت حكومـة هولنـدا عـن التزامــها  - ٢٩
بتمويل هذا االجتماع بالكامل(٧). ويشمل هذا تكاليف الفندق للقضاة واملدعي العـام، فضـال 

عن اجتماع املتابعة الذي يعقده القضاة يف الهاي ملدة أقصاها يومان. 
وسوف يستلزم االجتماع االفتتاحي أيضا وضع ترتيبـات السـفر ذهابـا وإيابـا للــ ١٨  - ٣٠

قاضيا وللمدعي العام. وستتحمل احملكمة تكاليف ذلك. 
 

 __________
PCNICC/2002/INF/5، الفقرة ١٠.  (٧)
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االجتماعات الالحقة للمحكمة بكامل هيئتها   سادسا -
وفقا للفقرة ٤ من املادة ٤٣ من نظام روما األساسي والفقرة ٣ من القاعدة ١٢ مـن  - ٣١
)، يتعيـن  PCNICC/2000/1/Add.1) مشروع النص النهائي للقواعد اإلجرائية وقواعـد اإلثبـات
على احملكمة أن جتتمع بكامل هيئتها النتخاب املسجل. لذا، يقترح أن تنعقـد احملكمـة بكـامل 
هيئتـها ملـدة يـوم واحـد هلـذا الغـرض يف مقرهـا املؤقـت يف الهـاي بعـد االجتمـــاع املســتأنف/ 
االستثنائي جلمعية الدول األطراف يف نيسان/أبريل ٢٠٠٣. ويتطلــب عقـد االجتمـاع نفقـات 
سفر ونفقات متصلة بذلك لتسعة قضاة غري متفرغني، سينضمون إىل القضاة التسـعة اآلخريـن 

املتفرغني حاملا يتم انتخام. 
ووفقـا للمـادة ٥٢ مـن نظـام رومـا األساسـي، يعتمـد القضـاة الئحـة احملكمـة الالزمـــة  - ٣٢
لألداء املعتاد ملهامها. ويقترح أن يتاح الوقت للنظر يف الالئحـة واعتمادهـا. لـذا، يقـترح عقـد 
اجتماع ملدة أسبوعني هلذا الغـرض. ويتطلـب ذلـك نفقـات سـفر ونفقـات ذات صلـة للقضـاة 
التسعة غري املتفرغني. وستتيح هذه املناسبة الفرصة للقضاة لكي يطّلعـوا علـى جوانـب أخـرى 

متعلقة بالعمل القضائي واإلداري للمحكمة. 
 

اجتماع جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا   سابعا -
وفقـا ملشـروع القـرار الصـــادر عــن مجعيــة الــدول األطــراف بشــأن إنشــاء صنــدوق  - ٣٣
ـــة الــدول  اسـتئماين للضحايـا (PCNICC/2002/WGFI-VTF/L.1)، مـن املقـرر أن تنتخـب مجعي
األطـراف جملسـا إلدارة هـذا الصنـدوق، يتكـون مـن مخسـة أعضـاء ينتخبـون اسـتنادا إىل عــدة 
اعتبارات من بينها التوزيع اجلغرايف العادل. ويقـترح ختصيـص اعتمـاد الجتمـاع يعقـده جملـس 
اإلدارة ملدة ثالثة أيام يف الهاي يف ٢٠٠٣. وسيتطلب االجتمـاع ختصيـص بـدل إقامـة يومـي 

ألعضاء الس اخلمسة. ويقدر جمموع التكاليف مببلغ ١٠٠ ٢٦ يورو. 
جلنة امليزانية واملالية   ثامنا -

توخت اللجنة التحضرييـة يف عملـها أن تنشـئ مجعيـة الـدول األطـراف جلنـة للميزانيـة  - ٣٤
واملاليـة، مـــع مراعــاة الفقــرات ٢ (ب) و (د) و ٤ مــن املــادة ١٢ مــن النظــام األساســي(٨). 
وستتألف اللجنة مـن ١٢ عضـوا. ومـن املتوقـع أن جتتمـع اللجنـة يف آب/أغسـطس ٢٠٠٣ يف 

دورة ملدة مخسة أيام لتعاجل مشروع امليزانية للفترة املالية الثانية للمحكمة. 
ومن املقدر أنه سيلزم مبلغ قدره ٠٠٠ ٨٤٥ يورو الجتماع جلنة امليزانية واملالية.  - ٣٥

 __________
PCNICC/2001/1، املرفق األول.  (٨)
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االحتياجات احليوية للمحكمة خالل الفترة املالية األوىل   تاسعا -

سـيكون إنشـاء مجيـع املـهام الضروريـة للمحكمــة عمليــة مكلفــة مــن حيــث الوقــت  - ٣٦
واملوارد. وسيكون من املتعني أن تنشئ أجـهزة احملكمـة مـهام معينـة، ومـن مث لـن متـارس هـذه 
املهام إىل أن يتم انتخاب القضاة واملدعي العام واملسجل، على التوايل. على أنـه سـيلزم إنشـاء 
قـدرات حيويـة معينـة فـورا مـن أجـل تلبيـة متطلبـات النظـام األساســـي وإشــباع االحتياجــات 
العملية يف املرحلة األولية. وتشمل هذه القدرات القدرة على مجـع املعلومـات واألدلـة احملتملـة 
الواردة وحفظها واإلقرار بتسلمها. وفضال عن ذلك، فإا ينبغـي أن تشـمل قـدرة وافيـة علـى 
كفالة عالقات خارجية واتصاالت وإعالم علـى مسـتوى عـال. وتشـمل االحتياجـات العمليـة 
العاجلة إنشاء شبكات للمعلومـات واالتصـاالت التشـغيلية جبـانب إقامـة نظـم أساسـية أخـرى 

ضرورية ألغراض األمن، وعملية توظيف وشراء سلسة، واحتياجات عاجلة مماثلة. 
وإضافة إىل تلبية هذه االحتياجات العاجلة، جيب أن توفــر ميزانيـة الفـترة املاليـة األوىل  - ٣٧
موارد كافية للمحكمة كي تبىن القـدرات الالزمـة بصـورة متتاليـة. ويف اجلـزء التـايل مـن هـذه 

الوثيقة، ستقدر االحتياجات املذكورة أعاله فيما يتعلق بكل جهاز من أجهزة احملكمة. 
وبعض االحتياجات مشتركة بني أكثر من جهاز واحد من أجـهزة احملكمـة. وبـالقدر  - ٣٨
الـذي ال يتـأثر فيـه الـدور املسـتقل لتلـك األجـهزة، ميكـــن أن تضطلــع ببعــض املــهام اإلداريــة 
األساسية شعبة للخدمات املشتركة (انظر الفـرع الرابـع عشـر أدنـاه). ويف هـذا الصـدد، يـوىل 
اهتمـام خـاص لتعيـني املـهام اإلداريـة احملـددة الـيت ميكـن أن تضطلـع ـا هـذه الشـعبة مـن أجــل 
زيـادة فعاليـة تكلفـة احملكمـة إىل احلـد األقصـى، دون املســـاس بوجــه خــاص بــالدور املســتقل 

ملكتب املدعي العام. 
  

هيئة الرئاسة   عاشرا -
يعمـل القضـاة الثالثـة الذيـن تتكـون منـهم هيئـة الرئاسـة، أي الرئيـس والنائبـــان األول  - ٣٩
والثاين، على أساس التفرغ مبجرد انتخام (الفقرة ٢ من املـادة ٣٥ مـن النظـام األساسـي) يف 
االجتماع االفتتاحي. ووفقا للنظام األساسي، حتـدد اجلمعيـة مرتبـام وبدالـم ومصروفـام، 

وال جيوز إنقاص هذه املرتبات والبدالت أثناء مدة خدمتهم (املادة ٤٩). 
وقــد عــهد إىل هيئــة الرئاســة يف النظــام األساســي (الفقــــرة ٣ (أ) مـــن املـــادة ٣٨)  - ٤٠
�بـاإلدارة الســـليمة للمحكمــة، باســتثناء مكتــب املدعــي العــام�. ويف الفــترة املاليــة األوىل، 
ستكون املهام احليويـة هليئـة الرئاسـة (جبـانب املـهام القضائيـة املشـار إليـها يف النظـام األساسـي 
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ـــي: (أ) العالقــات اخلارجيــة  ومشـروع النـص النـهائي للقواعـد اإلجرائيـة وقواعـد اإلثبـات) ه
واالتصاالت على مستوى عال (وتشمل املهام املتعلقـة بوسـائط اإلعـالم/العالقـات اخلارجيـة) 
باالشـتراك مـع املسـجل؛ و (ب) إنشـاء نظـم لتشـغيل الدوائـر، مبـا يف ذلـك القـدرات اخلاصـــة 
بالدوائر التمهيدية واالبتدائية واالستئنافية. وهذه النظـم بالغـة األمهيـة، حيـث أن الطريقـة الـيت 
تعاجل ا أول ادعاءات تقدم مبوجب األحكام ذات الصلة مـن النظـام األساسـي سـوف ترسـي 

اإلجراءات اليت تتبع مستقبال كما ستؤثر يف مصداقية احملكمة(٩). 
وألغـراض الفـترة املاليـة األوىل، سـتؤدي هيئـة الرئاســـة، أساســا، املــهام املوصوفــة يف  - ٤١
النقطتني (أ) و (ب) يف الفقرة السابقة، على أن يتـوىل املسجــل، بعـد انتخابـه، مهمـة التوجيـه 

اليومي. 
 

 االحتياجات من املوظفني 
سيتمثل دور موظفي هيئـة الرئاسـة يف تقـدمي الدعـم للرئيـس ونائبــي الرئيـس يف إدارة  - ٤٢
العالقات واالتصاالت اخلارجية للمحكمة فضال عن عالقاا واتصاالـا الداخليـة. وستشـمل 
ـــدول  األنشـطة املضطلـع ـا يف الفـترة املاليـة األوىل: (أ) تقـدمي املشـورة بشـأن العالقـات مـع ال
واملنظمــات الدوليــة وبـــدء هــذه العالقــات؛ و (ب) صياغــة اخلطــب والبيانــــات والورقـــات 
ـــرارات  للمسـاعدة يف �وضـع احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة علـى خريطـة العـامل�؛ و (ج) اختـاذ الق
االستراتيجية الداخلية واخلارجية بشأن املسـائل ذات األمهيـة األوىل للمحكمـة؛ و (د) ختطيـط 
وتنفيـذ هـذه االسـتراتيجيات الداخليـة واخلارجيـة. ومـن املتوقـع يف الفـترة املاليـــة األوىل لعمــل 
احملكمة أن جتد هيئة الرئاسة أن عليها اختاذ قدر كبـري مـن القـرارات الـيت تـرســي املعايـري – يف 
ااالت التشغيلية واإلدارية والتنظيمية والقانونية. وسيلزم توفري مستويات كافية من املوظفـني 
إلجياد القدرة على القيـام بذلـك. وإضافـة إىل ذلـك، يلـزم توفُّــر قـدرة كافيـة ملعاجلـة احلـاالت 
اخلاصــة اليت تتطلب إجــراءات تكاد تكـون فوريـة. واهليكـل األدىن الـذي يلـزم توافـره يشـمل 
ما يلي: (أ) رئيـس مكتـب (ف - ٥)، يقــدم دعمـا مباشـرا للرئيـس؛ و (ب) موظـف قـانوين 
واحد (ف - ٣)، يقدم الدعـم لنائبــي الرئيـس(١٠)؛ و (ج) متحـدث رمسـي (ف - ٤). ومـن 

 __________
يتبني من جتربة احملكمة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة واحملكمـة الدوليـة لروانـدا أن مـن األرجـح أن تكـون كـل  (٩)
األحكام عرضة لالســتئناف. وعليـه، فـإذا بـدأت دائـرة متهيديـة العمـل، يلـزم أيضـا أن تكـون دائـرة االسـتئناف 
مستعدة للعمل كي تعاجل أي طعون قـد تنشـأ. وإضافـة إىل ذلـك، ونظـرا ألن مشـروع النـص النـهائي للقواعـد 
اإلجرائية وقواعد اإلثبات جييز للمجين عليهم أن يتقدموا بطلبام مباشرة إىل الدوائر، فإن هذا الوضع قد ينشأ 

حىت قبل إحالة أية حالة من املدعي العام. 
من املمكن أن يـعهد أيضا إىل هذا املوظف القانوين، إذا اقتضت الضرورة، بأداء مـهام يف قسـم الدعـم القـانوين  (١٠)

للدوائر. 
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املفترض أن املتحدث الرمسـي باسـم هيئـة الرئاسـة سـيعمل أيضـا بصفتـه رئيسـا لقسـم اإلعـالم 
والوثائق الذي سيـنشـأ كجزء من قلم احملكمة(١١). ويلزم توفري ثالث وظـائف أخـرى مـن فئـة 
اخلدمات العامة ملكتـب هيئـة الرئاسـة، منـها وظيفـة واحـدة مـن الرتبـة الرئيسـية لتقـدمي الدعـم 

للرئيس. ويرد اهليكل التنظيمي هليئة الرئاسة يف املرفق األول - ألف هلذه الوثيقة. 

حادي عشر - القضاة خبالف القضاة الذين يكونون هيئة الرئاسة 
رغـم أن القضـاة الذيـن يكونـون هيئـة الرئاسـة سـيخدمون علـــى أســاس التفــرغ فــور  - ٤٣
انتخام، طبقا للمادة ٣٥ من النظام األساسي، فإن هيئة الرئاسة هي الـيت تقـرر، علـى أسـاس 
حجـم عمـل احملكمـة وبالتشـاور مـع أعضائـها، إىل أي حــــد يطـــلب مــن القضــاة املتبقــني أن 
خيدموا على أساس التفرغ. وباإلضافة إىل هيئة الرئاسة، سيكون من الضروري يف أثناء الفـترة 
ـــب عــدد كــاف مــن القضــاة كــي خيدمــوا يف  املاليـة األوىل توفـر القـدرة يف امليزانيـة علـى طل
احملكمة. وسيكون هذا بصفة خاصة لغرض تسيري إجراءات الدائرة التمهيديـة (ثالثـة قضـاة أو 
قـاض واحـد)، حسـبما تقضـي القواعـد اإلجرائيـــة وقواعــد اإلثبــات ذات الصلــة، وللنظــر يف 
دعـاوى الطعـون العارضـة (١٢). وبنـاء علـى ذلـك، سـيكون مـــن الضــروري يف امليزانيــة األوىل 
توفري موارد، حسب احلاجة، لتوظيف قضـاة يتجـاوز عددهـم القضـاة الثالثـة الذيـن هـم جـزء 

من هيئة الرئاسة. ومن املقترح إدراج ستة قضاة إضافيني يف امليزانية(١٣). 
وحتـدد مجعيـة الـدول األطـراف مرتبـات أولئـك القضـاة وبدالـم ومصروفـــام وفقــا  - ٤٤
للمادة ٤٩ من النظام األساسي. ويرد بيان شروط اخلدمـة واألجـور لقضـاة احملكمـة يف املرفـق 

السادس هلذه الوثيقة. 
وفيما يتعلق باالحتياجات الالزمة من املوظفني ملساعدة القضاة خبالف القضـاة الذيـن  - ٤٥

يكونون هيئة الرئاسة، يوجـه االنتباه إىل الفقرة ٧٩ أدناه. 
ثاين عشر - مكتب املدعي العام 

يعمـل مكتـــب املدعــي العــام بصفــة مســتقلة كجــهاز منفصــل مــن أجــهزة احملكمــة  - ٤٦
(الفقرة ١ من املادة ٤٢ من النظام األساسي). 

 __________
قد يتطلب األمر إعادة النظر يف اجلمع بني هاتني الوظيفتني مـع تزايـد عــبء العمـل يف احملكمـة. انظـر املرفقـني  (١١)

األول – ألف واألول – جيم على التوايل. 
املادة ٣٩ (ب) ��٢ من النظام األساسي.  (١٢)

إن اآلثار املترتبة يف امليزانية على هذا النهج املرن ميكن أن تنعكس يف النسـبة املئويـة للشـواغر املطلوبـة يف وثيقـة  (١٣)
امليزانية، مما يدل على أنـه ليس من املتوقع أن تصبح كل الوظائف املدرجة يف امليزانية نفقات فعلية حىت األشهر 

القالئل األخرية من الفترة املالية األوىل. 
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ومـن املفـترض أن ينتخـب املدعـي العـام يف اجتمـاع مســـتأنف/اســتثنائي للجمعيــة يف  - ٤٧
مستهل عام ٢٠٠٣. 

وميكـن أن يسـاعد املدعـي العـام نـائب واحـد أو أكـثر (الفقـرة ٢ مـن املـــادة ٤٢ مــن  - ٤٨
النظـام األساسـي). وتنتخـب اجلمعيـة أيضـا نـواب املدعـي العـام، ولكـن مـن قائمـــة مرشــحني 
يقدمـها املدعـي العـام. وسـيكون علـى املدعـي العـام أن يسـمي ثالثـة مرشـحني لكـل منصـــب 
نائب مدع عام يراد شغله (الفقرة ٤ من املادة ٤٢). ونظرا إىل هـذه االحتياجـات، فمـن غـري 
املرجح أن ينتخب النائب األول للمدعي العام أثنـاء االجتمـاع املسـتأنف/االسـتثنائي للجمعيـة 
يف كـانون الثـاين/ينـاير – شـباط/فـرباير ٢٠٠٣ (مـا مل يتـم التوصـل إىل توافـق يف اآلراء بشــأن 
املرشحني املناسبني قبـل انعقـاد الـدورة). وتبعـا لذلـك، ميكـن انتخـاب النـائب األول للمدعـي 
العام يف اجتماع مستأنف/استثنائي تعقده اجلمعية يف نيسان/أبريل ٢٠٠٣. ومـن املفـترض أن 
املدعـي العـام سـيحدد، عنـد توليـه منصبـه، مـيت ينبغـي أن ينتخـب نـائب ثـان للمدعـي العـــام. 
وفيما يتعلق ذا املشروع للميزانية، فمن املفترض أن املدعـي العـام لـن حيتـاج يف الفـترة املاليـة 
ـــل التوظيــف، وسياســات  األوىل للمحكمـة إال لنـائب واحـد كـي يسـاعده يف مسـائل مـن قبي

التحقيق واملقاضاة، وتشكيل املكتب، وما إىل ذلك. 
ويضطلع املدعي العام ونواب املدعي العـام بوظائفـهم علـى أسـاس التفـرغ (الفقـرة ٢  - ٤٩
من املادة ٤٢ من النظام األساسـي). ويباشـرون مـهام وظائفـهم بعـد تقـدمي تعـهد رمسـي وفقـا 
ـــدة خدمــة املدعــي العــام  للمـادة ٤٥ مـن النظـام األساسـي. وحتـدد مجعيـة الـدول األطـراف م
ونواب املدعي العام وفقا للفقرة ٤ من املادة ٤٢ من النظام األساسي. وجيـوز يف هـذا الصـدد 
النظر يف مدى استصواب تدريج مدة خدمتهم حبيث تكفل احملافظة على خربة مكتـب املدعـي 

العام وذاكرته املؤسسية وتضمن له االستمرارية يف عمله. 
وفيما يتعلق باحتياجات املكتب من املوظفني، ستكون للمدعي العـام صالحيـة تعيـني  - ٥٠
موظفني مؤهلني مبا يليب االحتياجات، مبا يف ذلك تعيني حمققني (الفقـرة ١ مـن املـادة ٤٤ مـن 
ـــؤالء جــزءا مــن موظفــي احملكمــة وخــاضعني لنظــام املوظفــني  النظـام األساسـي). ويكـون ه
األساسـي الـذي سـيقترحه املسـجل، مبوافقـة هيئـة الرئاســة واملدعــي العــام، وموافقــة اجلمعيــة 
(املرجـع نفسـه، الفقـرة ٣). ويقـوم املدعـي العـــام أيضــا بتعيــني مستشــارين مــن ذوي اخلــربة 
القانونية يف جماالت حمددة تشمل، دون حصر، العنف اجلنسي والعنـف بـني اجلنسـني والعنـف 
ضد األطفال (الفقرة ٩ من املادة ٤٢). وسيشكل املستشـار (املستشـارون) يف شـؤون العنـف 
اجلنسي والعنف املتعلق باملرأة والعنف املوجه ضد األطفال جـزءا مـن موظفـي مكتـب املدعـي 

العام. 
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وميكن تلبية االحتياج الذي حيتمل أن ينشأ بإجياد قدرة ملعاجلة احلاالت العاجلة (مثـال  - ٥١
عنـــد إحالـة حالـة أو إذا نشـأ وضـــع يتعلــق حبفــظ األدلــة مبوجــب الفقــرة ٦ مــن املــادة ١٨ 
أو الفقرة ٨ من املادة ١٩ من النظام األساسـي) عـن طريـق مـا يعـادل أمـوال املسـاعدة املؤقتـة 
العامـة أثنـاء الفـترة املاليـة األوىل. وسـتكون هـذه القـدرة االحتياطيـة ضروريـة لقسـم االدعـــاء، 
ـــة والترمجــة الشــفوية  وقسـم التحقيقـات، وقسـم املعلومـات واألدلـة، وملهمـة الترمجـة التحريري
ملكتب املدعي العام. ومن شأن اختاذ إجراءات فعالة الستخدام أمـوال املسـاعدة املؤقتـة العامـة 
أن يسهم يف جتنب استخدام أولئـك املوظفـني املؤقتـني أقـل أو أكـثر مـن الـالزم إذا مـا نشـأت 

احلاجة إىل تلك القدرة االحتياطية. 
ويتمتع املدعي العـام بالسـلطة الكاملـة يف تنظيـم وإدارة املكتـب، مبـا يف ذلـك بالنسـبة  - ٥٢
ملوظفـي املكتـب ومرافقـه ومـوارده األخـرى (الفقـرة ٢ مـن املـادة ٤٢ مـن النظـام األساســي). 
ويعد إنشاء شعبة للخدمات املشتركة (انظر الفـرع الرابـع عشـر أدنـاه) متوافقـا متامـا مـع هـذا 

املتطلب. 
وجيـوز للمدعـي العـام، يف الظـروف االسـتثنائية، أن يسـتعني مبوظفـــني تقدمــهم، دون  - ٥٣
مقابل، الدول األطراف أو املنظمات احلكومية الدولية أو املنظمـات غـري احلكوميـة (الفقـرة ٤ 
من املادة ٤٤ من النظـام األساسـي). ويسـتخدم هـؤالء املوظفـون املقدمـون دون مقـابل وفقـا 

ملبادئ توجيهية تقررها مجعية الدول األطراف (املرجع نفسه). 
 

االحتياجات من املوظفني 
على الرغم مـن أنـه يصعـب التنبـؤ مبـا إذا كـانت سـتكون هنـاك إحالـة أليـة حالـة إىل  - ٥٤
احملكمة أثناء فترة امليزانية األوىل، فمن املتوقع أن يتلقى مكتب املدعي العام كثريا من الرسـائل 
منذ وقت إنشاء احملكمة عمال بسلطة املدعي العـام يف أن يباشـر التحقيقـات األوليـة مـن تلقـاء 
نفسـه مبوجـب املـادة ١٥ مـن النظـام األساسـي. وينبغـي عـــدم اإلقــالل مــن أمهيــة مــا يتطلبــه 
أسلوب العمل هذا. ذلك أن مكتب املدعي العام جيـب أن يتحلـى بـاحلرص الواجـب يف إطـار 
أحكام املادة ١٥ كي يتفادى أن ينظـر إليـه علـى أنـه غـري فعـال يف مواجهـة الشـكاوى. ومـن 
املهم أن يرسي مكتب املدعي العام أعلى املسـتويات يف معامالتـه مـع مصـادر املعلومـات ذات 
الصلة بالفقرة ٢ من املادة ١٥ وكذلك مع الدائرة التمهيدية. وسـيتعني علـى املدعـي العـام أن 
يتخذ إجـــراءات وفقــــا للمــــواد مـن ٥٣ إىل ٥٨ مـن النظـام األساسـي وكـذا البـاب ٩ منـه، 
وال ميكـن اسـتبعاد احتمـال أن جيـد مكتـــب املدعــي العــام نفســه، عــن طريــق الفقــرة ٣ مــن 
ـــن املــادة ١٩ أثنــاء  املـادة ١٥، يف حالـة تنطبـق عليـها الفقـرة ٦ مـن املـادة ١٨ أو الفقـرة ٨ م
الفترة املالية األوىل وتتطلب إجراء حتقيـق حلفـظ األدلـة. وسـيكون املدعـي العـام مسـؤوال عـن 
االحتفـاظ باملعلومـات واألدلـة املاديـة الـيت يتـم احلصـول عليـها أثنـاء التحقيقـات وعـن ختزينــها 
ــــد اإلجرائيـــة وقواعـــد اإلثبـــات، القـــاعدة ١٠).  وتأمينــها (مشــروع النــص النــهائي للقواع
واملعلومـات الـيت قــد يتلقاهــا املدعــي العــام أثنــاء الفــترة املاليــة األوىل عمــال بــالفقرة ٢ مــن 
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املـادة ١٥ والفقـرة ٦ مـن املـادة ١٨ والفقـرة ٨ مـن املـادة ١٩ تشـكل أدلـة حمتملـة وجيــب أن 
ــى  تعـاجل علـى النحـو السـليم لتفـادي التالعـب ـا. وعمومـا فـإن مصداقيـة احملكمـة سـتقوم عل

نوعية عملها منذ بدء وجودها. 
املكتب املباشر للمدعي العام - يشتمل هذا املكتب على املدعي العـام (برتبـة وكيـل  - ٥٥
أمني عام)(١٤) وعلى نـائب واحـد للمدعـي العـام (برتبـة أمـني عـام مسـاعد)، ومسـاعد خـاص 
للمدعي العام برتبة ف - ٥، ومساعد خاص لنائب املدعي العام برتبة ف - ٤، ومتحدث رمسي 
باسم مكتب املدعي العام (ف - ٤). وسيساعد املكتب يف عمله جمموعة من ثالثة موظفـني مـن 
فئة اخلدمات العامة ومساعد إداري واحد من الرتبة الرئيسية يكلف بالعمل مع املدعي العام. 
وتلزم وحدة إدارية تلحق مباشــرة بـاملكتب املباشـر للمدعـي العـام مـن أجـل مسـاعدة  - ٥٦
املدعـي العـام يف تعيـني املوظفـني املختصـــني وممارســة ســلطته القانونيــة ألداء املــهام التنظيميــة 
واإلدارية يف املكتب. وتشتمل هذه الوحدة علـى موظـف واحـد لشـؤون امليزانيـة (ف - ٤)، 
وموظـف لشـؤون املوظفـني (ف - ٣)، ومـــربمج/حملــل واحــد (ف - ٣)؛ ومنســق لشــؤون 

اللغات (ف – ٣)(١٥)، ومساعدين إداريني اثنني (فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى)). 
وبناء عليه، فإن االحتياجات العامة من املوظفـني للمكتـب املباشـر للمدعـي العـام تتكـون  - ٥٧
من مدع عام واحد ونائب واحـد للمدعـي العـام (برتبـة األمـني العـام املسـاعد) وموظـف برتبـة 
ف - ٥ و ثالثة موظفني برتبة ف - ٤ وثالثة برتبة ف - ٣ وموظـف واحـد مـن فئـة اخلدمـات 

العامة (الرتبة الرئيسية) وأربعة موظفني من فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى). 
ويتبني من االحتياجات الفنية ملكتب املدعي العام أن املكتب سيحتاج إىل شـعبة لإلدعـاء،  - ٥٨

وشعبة للتحقيقات وقسم مستقل لالستئناف ابتداء من الفترة املالية األوىل فصاعدا. 

 __________
هذه الرتبة للمدعي العام تعرض لغرض اإليضاح فقط ودون املساس باملناقشة اليت جتري مستقبال بشأا.  (١٤)

تبـني مـن جتربـة احملـاكم املخصصـة أن الترمجـة التحريريـة للوثـائق تشـــكل واحــدة مــن أكــثر املشــاكل إحلاحــا  (١٥)
وخطورة. ولذا جيب أن تكون لدى مكتب املدعي العام يف احملكمـة قـدرة خاصـة بـه لترمجـة الوثـائق. والطـابع 
املفتوح لوالية احملكمة اإلقليمية يعين بالضرورة أنـه يتعـني االعتمـاد يف أداء هـذه املهمـة علـى موظفـي املسـاعدة 
املؤقتة العامة. غري أنه يلزم توفر قدرة دائمة لتنسيق اللغات داخل مكتب املدعي العام جيري عن طريقـها تقديـر 
االحتياجات، وتوجيه الطلبات، وتقدمي املشورة للمدعي العام بشـأن السياسـات اللغويـة الداخليـة ذات الصلـة. 
وال ميكن التنبؤ مسـبقا مبـا سـتكون عليـه احلاجـة الطارئـة إىل مـترمجني حتريريـني إذا مـا حدثـت إحالـة إلحـدى 
احلاالت، أو إذا نشأت حالة تتعلق حبفظ األدلة مبوجب الفقرة ٦ من املادة ١٨ والفقرة ٨ مـن املـادة ١٩ أثنـاء 
الفـترة املاليـة األوىل. ومـن الضـروري أن تكـون إجـراءات اسـتخدام أمـوال املسـاعدة املؤقتـة العامـــة للموظفــني 
العاملني يف احلاالت العاجلة فعالة ومرنة بقدر يكفي للسماح بإنشاء وحدة للترمجة التحريرية والترمجة الشفوية 

يف مكتب املدعي العام يف غضون فترة معقولة من الوقت. 
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شعبة اإلدعاء 

سـتكون شـعبة االدعـــاء مســؤولة عــن مــهام مثــل املقاضــاة؛ واالســتعراض القــانوين  - ٥٩
للمعلومات واألدلة احملتملة؛ وصياغـة التـهم؛ وتوجيـه احملققـني؛ وتقـدمي املشـورة لـإلدارة العليـا 
ـــادئ توجيهيــة وسياســات عامــة ملكتــب  بشـأن اسـتراتيجيات التحقيـق واملقاضـاة؛ ووضـع مب
املدعي العام؛ وصياغة الدعـاوى القانونيـة؛ وتقـدمي املشـورة القانونيـة اخلبـرية؛ وإجـراء البحـث 
ـــي أن تكفــل  والتدريـب القـانونيني. وإذا أريـد أداء هـذه املـهام بـأقصى قـدر مـن الفعاليـة، ينبغ
ميزانية الفترة األوىل إنشاء قسم لالدعاء وقسم للمشورة القانونية والسياسات وقسـم للطعـون 
داخل شعبة االدعاء. وينبغي أن يرأس شعبة االدعاء مدير هليئة االدعاء برتبة مد - ٢ يسـاعده 

مساعد إداري (فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى)). 
ـــات واألدلــة؛ وتوجيــه  ويتـوىل قسـم االدعـاء داخـل شـعبة االدعـاء اسـتعراض املعلوم - ٦٠
احملققــني؛ ومباشــرة الدعــاوى؛ وصياغــة التــهم والبيانــات القانونيــة بشــأن املســائل املتعلقــــة 
باإلجراءات واألدلة. ويقدم هذا القسم أيضا املشورة إىل اإلدارة العليا يف مكتب املدعي العـام 
ـــب مــع األقســام األخــرى، ويســهم يف  بشـأن اسـتراتيجيات التحقيـق واالدعـاء، جنبـا إىل جن
صياغة املبادئ التوجيهية والسياسة العامة ملكتب املدعي العام. وحيتـاج هـذا القسـم إىل مخسـة 
مدعني؛ واحد برتبة ف - ٥ (رئيس القسم)، واثنـان برتبـة ف - ٤، واثنـان برتبـة ف - ٣. 
ويدعـم هـذا الفريـق موظفـــان للقيــام مبــهام الســكرتارية (مــن فئــة اخلدمــات العامــة (الرتــب 
األخرى)). ومن املرجح أن حيتاج هذا القســم إىل موظفـني إضـافيني يف إطـار املسـاعدة املؤقتـة 

العامة إذا ما أحيلت إىل احملكمة حالة أثناء فترة امليزانية األوىل(١٦). 
ويقتضـى من قسم املشورة القانونية والسياسات أن يقدم مشورة قانونية متخصصـة  - ٦١
مسـتقلة وصياغـة قانونيـة، وال سـيما فيمـا يتعلـق باملسـائل املتصلـة باالختصـاص، مبـــا يف ذلــك 

نطاق االختصاص املتعلق بـاملوضوع. وسـيكون علـى هـذا القسـم أيضـا أن يسـاعد يف صياغـة  
 

 __________
من املفضل جتميع املدعني يف قسم واحد داخـل شـعبة االدعـاء خـالل الفـترة املاليـة األوىل، لتمكـني مديـر هيئـة  (١٦)
االدعاء من أن يستجيب على حنو أفضل وبصورة مرنة الحتياجات املدعني سواء ما تعلق منها بالفحص األويل 
أو التحقيق أو املقاضاة. ونظرا إىل أن التحقيق يف اجلرائم الدولية يستغرق بطبيعته وقتا طويال، فإن هذا يعين أن 
مهمة االدعاء املتعلقـة باملقاضـاة أثنـاء الفـترة املاليـة األوىل سـتقتصر، حـىت يف حـال حـدوث إحالـة حلالـة، علـى 
مسائل متهيدية معينة، وخباصة اإلجراءات املتعلقة باملقبولية اليت يكون على قسم االدعـاء فيـها أن يعمـل بتعـاون 
وثيـق مـع قسـم املشـورة القانونيـة والسياسـات وقسـم االسـتئناف. فـإذا مل حتـدث إحالـة حلالـة، سـتكون مهمــة 
املقاضاة حمدودة بدرجة أكرب، مــع تركـيز علـى الفقـرة ٣ مـن املـادة ١٥ واإلجـراءات الالحقـة اخلاصـة مبقبوليـة 
الدعوى، ومها احلالتان اللتان ينبغي أن حيصـل فيـهما قسـم االدعـاء علـى املسـاعدة مـن قسـم املشـورة القانونيـة 

والسياسات وقسم االستئناف. 
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ـــة بعمــل مكتــب املدعــي العــام(١٧)، وبتدريــب أعضــاء  املبـادئ التوجيهيـة والسياسـات املتصل
املكتب، وموظفي املساعدة املؤقتة العامة، واملوظفني املقدمني دون مقابل(١٨). ويتألف موظفـو 
هـذا القسـم مـن مستشـار قـانوين أقـدم (ف – ٥)، ومستشاريـــــن قانونييــــن اثنــني (ف - ٤) 
وثالثـة مستشـارين قــانونيني (ف - ٣)، مبــن فيــهم املستشــارون القــانونيون ممــن هلــم خــربة 
ـــف املتعلــق بــاملرأة والعنــف ضــد  خاصـة، حسـب االقتضـاء، يف مسـائل العنـف اجلنسـي والعن
األطفـال. وميكـن أن يقـدم الدعـم اإلداري هلـذا القسـم سـكرتري واحـد (فئـة اخلدمـــات العامــة 

(الرتب األخرى)). 
ويعمـل قسـم االسـتئناف، الـذي ينبغـي أن يكـون داخـل شـعبة االدعـــاء ، مــع قســم  - ٦٢
االدعـاء وقسـم املشـورة القانونيـة والسياسـات يف معاجلـة االســـتئناف االبتدائــي (واالســتئناف 
الحقا) أمام دائرة االستئناف يف احملكمة. وينبغـي أن يكـون يف قسـم االسـتئناف وظيفـة برتبـة 
ف - ٥ حملـاٍم أقـدم خمتـص باالســـتئناف، ووظيفــة برتبــة ف - ٤ حملــاٍم خمتــص باالســتئناف. 

وميكن أن يدعم هذا القسم موظف من فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى). 
وبنــاء عليــه، فــإن االحتيــاج العــام مــن مــوارد املوظفــني يف شــعبة االدعــــاء وقســـم  - ٦٣
االستئناف يتألف من وظيفة واحدة برتبـة مــد – ٢، وثـالث وظـائف برتبـة ف – ٥، ومخـس 
وظـائف برتبـة ف – ٤ ومخـس وظـائف برتبـة ف - ٣، ومخـس وظـائف مـــن فئــة اخلدمــات 

العامة (الرتب األخرى). 
شعبة التحقيقات 

تكون شعبة التحقيقات مسؤولة عن مهام من قبيل تلقِّــي وإدارة املعلومـات واألدلـة؛  - ٦٤
والفحص األويل؛ وخطوات التحقيــق الراميـة إىل حفـظ األدلـة؛ والتحقيـق، مبـا يف ذلـك حتليـل 
الوقائع العامة أو احملددة؛ وتقدمي املشورة لإلدارة العليا بشأن استراتيجية التحقيق القائمـة علـى 

 __________
فيما يلي بعض املواضيع اليت ستتطلب مبادئ توجيهية: معايري إجراء حتقيق كامل؛ طلب املسـاعدة؛ اسـتجواب  (١٧)
الشهود؛ استجواب املشتبــه فيـهم واملتهـَــمني؛ واسـتخدام شـهود السياسـة العامـة والشـهود اخلـرباء؛ والبيانـات 
ـــة الداخليــة الرمسيــة للتــهم؛  اخلطيـة؛ والتفتيـش واملصـادرة؛ والبعثـات امليدانيـة؛ وشـكل وثيقـة االـام؛ واملراجع
والكشــف عــن األدلــة؛ واالتصــال بوســائط اإلعــالم؛ وإدارة امللفــات؛ والوصــول إىل الشــــبكة؛ وإجـــراءات 

االستئناف. 
تؤكد جتربة احملاكم املخصصة أمهية هـذه املـهام ووجـوب توفـر اخلـربة املناسـبة ألدائـها منـذ بــدء عمـل مكتـب  (١٨)
املدعي العام، حني تـرسـى السوابق بشأن االختصاص وحتـدد املسـتويات الداخليـة لعمـل املدعـي العـام مبوجـب 
مجلة أحكام من بينـها الفقـرات ١ إىل ٣ مـن املـادة ١٥، واملـواد ١٧ إىل ١٩ و ٥٣ و ٥٤. وينبغـي أن يكـون 
قسم املشورة القانونية والسياسات مسؤوال أيضا عن إنشاء وحفظ قاعدة بيانات إلكترونية للقرارات والبيانات 
القانونية منذ بـدء العمل، فضـال عـن خدمـات إلكترونيـة أخـرى ذات صلـة بعنـاصر اجلرائـم املنطبقـة والقواعـد 

اإلجرائية وقواعد اإلثبات الرئيسية. 
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عدة أمور مـن بينـها تقديـر األضـرار الواقعـة عمومـا. وإذا ُأريـد حتقيـق ذلـك بـأقصى قـدر مـن 
الفعالية، ينبغي للفـترة املاليـة األوىل أن توفــر مـوارد لثالثـة أقسـام: قسـم للمعلومـات واألدلـة، 
وقسم للتحقيقــات، وقسم للتحليل. ويـرأس شـعبة التحقيقـات رئيـس التحقيقـات وهـو برتبـة 

مـد – ١، ويساعده مساعد إداري واحد (فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى)). 
ويلزم وجود قسم املعلومات واألدلة منذ بدء عمل مكتـب املدعـي العـام(١٩). وكمـا  - ٦٥
ـــة املاديــة الــيت يتــم  ُذكـر أعـاله، فـإن املدعـي العـام مسـؤول عـن االحتفـاظ باملعلومـات واألدل
احلصـول عليـها أثنـاء التحقيقـات وعـن ختزينـها وتأمينـها. واملعلومـات الـــيت ميكــن أن يتلقاهــا 
املدعي العام أثناء الفترة املالية األوىل عمال بالفقرة ٢ من املـادة ١٥ والفقـرة ٦ مـن املـادة ١٨ 
والفقـرة ٨ مـن املـادة ١٩ تشـكل أدلــة حمتملـة وجيـب أن تعامــل علـى الوجــه السـليم لتفــادي 
التالعـب ـــا. وســيحتاج هــذا القســم إىل موظــف واحــد إلدارة األدلــة (ف - ٤)، وثالثــة 
موظفني من فئة اخلدمات العامة (الرتـب األخـرى). وسـيلزم تعزيـز القسـم مبوظفـني مـن الفئـة 
الفنيـة وفئـة اخلدمـات العامـة (الرتـب األخـرى) اسـتنادا إىل أمـوال املسـاعدة املؤقتـــة العامــة إذا 
مـا ُأحيلـت حالـة إىل احملكمـة، أو نشـــأت حالــة تتعلــق حبفــظ األدلــة مبوجــب الفقــرة ٦ مــن 

املادة ١٨ أو الفقرة ٨ من املادة ١٩ أثناء الفترة املالية األوىل. 
وعلى الرغم من أنه ليس من املؤكد ما إذا كان سيبدأ إجراء حتقيق كامل أثناء الفـترة  - ٦٦
املالية األوىل للمحكمة، فإن مكتب املدعي العام حيتـاج إىل قـدرة أساسـية للتحقيـق، أي قسـم 
للتحقيقـات، يعمـل جنبـا إىل جنـب مـع األقسـام األخـرى يف إجـــراء الفحــص األويل مبوجــب 
الفقرة ٢ من املادة ١٥. ويضطلع خبطوات التحقيق وينسـقها مـن أجـل حفـظ األدلـة مبوجـب 
الفقـرة ٦ مـن املـادة ١٨ أو الفقـــرة ٨ مــن املــادة ١٩ أو يف حــال الشــروع يف إجــراء حتقيــق 
كامل. وينبغي أن يرأس هـذا القسـم نـائب رئيـس للتحقيقـات برتبـة ف - ٥ (رئيـس قسـم)، 
وينبغي أن يكون فيه أربعة حمققني، اثنان منـهم برتبـة ف - ٤ واثنـان برتبـة ف - ٣. ويقـدم 
الدعم للقسم موظفان من فئة اخلدمات العامة (الرتب األخــرى). وإذا مـا بوشـر حتقيـق كـامل 
أو نشأت حالة تتعلق حبفظ األدلة عمال بـالفقرة ٦ مـن املـادة ١٨ أو الفقـرة ٨ مـن املـادة ١٩ 
أثناء فترة امليزانية األوىل، فسيلزم تعزيز القسـم مبوظفـني مـن املسـاعدة املؤقتـة العامـة مـن الفئـة 

الفنية وفئة اخلدمات العامة(٢٠). 
 __________

من األرجح أن تقدم الرسائل أو الشكاوى إىل احملكمة مبوجب املادة ١٥ يف مستهل فترة امليزانيـة األوىل. ومـن  (١٩)
املهم أن تتوفر لدى مكتب املدعي العام القدرة على أن يتلقى ويدير بصـورة سـليمة املـواد الـيت تقـدم مـع تلـك 

الشكاوى. 
يف هذه احلالة قد يود املدعـي العـام أن ينشـئ قـدرة علـى االسـتجابة العاجلـة داخـل قسـم التحقيقـات، يقودهـا  (٢٠)
موظفو القسم النظاميون ولكن يكملهم موظفو املساعدة املؤقتة العامة. وسـيكون علـى املكتـب أيضـا أن يلجـأ 
إىل موظفي املساعدة املؤقتة العامة إذا ما نشأت حاجـة إىل خـربة يف الطـب الشـرعي أثنـاء الفـترة املاليـة األوىل. 
ومـن الصعوبـة مبكـان تقديـر عـدد موظفـي املسـاعدة املؤقتـة العامـة الذيـن سـيحتاج إليـهم قسـم التحقيقــات إذا 

ما نشأت هناك حاجة إىل قدرة ملعاجلة حاالت عاجلة أثناء الفترة املالية األوىل. 
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وينبغي أن يكفل يف الفترة املالية األوىل إنشاء قسـم التحليـل ألداء وظـائف مـن قبيـل  - ٦٧
ـــيت تتطلبــها العنــاصر احملــددة  مجـع وحتليـل األدلـة احملتملـة بشـأن الوقـائع ذات الطـابع العـام وال
للجرائم(٢١)؛ وحتليل هيـاكل القـوى العسـكرية والشـرطية واملدنيـة يف الـدول اإلقليميـة؛ ومجـع 
األدلة املتعلقة باملسـؤولية العليـا؛ وتقـدمي املشـورة إىل اإلدارة العليـا بشـأن اسـتراتيجية التحقيـق 
عن طريق تقييم عمليات االعتـداء عمومـا يف الـدول اإلقليميـة(٢٢)؛ وتعيـني ومسـاعدة اخلـرباء؛ 
وحتليـل جمموعـات الوثـائق؛ وتطويـر أدوات حتليـل االسـتخبارات اجلنائيـــة مــن قبيــل اخلطــوط 
الزمنية وأدوات املساعدة البصريـة ذات الصلـة باألمنـاط الوقائعيـة(٢٣)، وتوفـري خدمـة للمراجـع 
ورسم اخلرائط وتنسيق املصـادر احلساسـة؛ ومسـاعدة قسـم املشـورة القانونيـة والسياسـات يف 
تدريـب املوظفـني علـى املعلومـات األساسـية املتصلـة بـالدول اإلقليميـة. وينبغـي أن يـرأس هــذا 
القسم رئيس للمحللـني (ف - ٤) وأن يكـون فيـه حملـل عسـكري واحـد (ف - ٣)، وحملـل 
سياسي واحد (ف - ٣)، وحملل لالستخبارات اجلنائية (ف - ٢)، يدعمهم موظف مـن فئـة 
اخلدمـات العامـة (الرتـب األخـرى). وإذا مـا بـدأ إجـراء حتقيـق كـامل أو نشـأت حالـة متعلقــة 
ـــة  حبفـظ األدلـة مبوجـب الفقـرة ٦ مـن املـادة ١٨ أو الفقـرة ٨ مـن املـادة ١٩ أثنـاء الفـترة املالي
األوىل، سـيلزم التعـاقد مـع حمللـني اثنـني أو ثالثـة حمللـني إضـــافيني (ف - ٢/ف - ١) تتوافــر 

لديهم اخلربة املتصلة بالدولة (الدول) اإلقليمية على أساس املساعدة املؤقتة العامة. 
وبناء عليه، يتألف إمجايل االحتياجـــات مـن مـــــوارد املوظفـني لشعبــــة التحقيقـــــات  - ٦٨
من موظف واحد برتبـة مـد - ١، وموظـف واحـد برتبـة ف - ٥، وأربعــــة موظفـني برتبــــة 
ف - ٤، وأربعـة موظفـني برتبـة ف - ٣، وموظـف واحـد برتبـة ف - ٢، وسـبعة موظفـــني 

من فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى). 
وينبغي التخطيط لتخصيص مـوارد لسـفر موظفـي مكتـب املدعـي العـام، مبـا يف ذلـك  - ٦٩
الســفر املتعلــق بــأداء املــهام مبوجــب املــادة ١٥ مــن النظــام األساســــي، فضـــال عـــن توفـــري 

 __________
مثال ذلك وجود صراع مسلح أو هجوم واسع النطاق أو منظم موجـه ضـد سـكان مدنيـني. وهـذه املتطلبـات  (٢١)
تشري إىل الوقائع العامة اليت ختتلف أساسا عن الوقائع املتعلقة حتديـدا بـاجلرائم والـيت عـادة مـا يتخذهـا احملققـون 

اجلنائيون أساسا لعملهم يف الواليات القضائية الوطنية. 
تبني جتربة احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة أن من الضروري توفر قدرة حتليلية مناسبة داخل مكتب املدعي  (٢٢)
العام منذ بدء عمله. وميكن لقسم التحليـل، عـن طريـق توفـري اسـتعراض عـام يف وقـت مبكـر لألضـرار الواقعـة 
عموما يف حالة حمالة إىل احملكمة، أن يؤدي دورا حيويا يف إعداد استراتيجية حتقيق سليمة ملكتب املدعي العام، 
ميكن أن تكون هلـا آثـار ذات شـأن علـى املـوارد يف األجـل الطويـل (مـن شـأن اسـتراتيجية سـليمة للتحقيـق أن 

تسهم يف جعل املالحقة القضائية أكثر تركيزا واقتصادا). 
ومن أدوات املساعدة هذه الكشوفات البيانية اليت تبني سلسلة أو أمناط األحداث، واخلرائـط املتعـددة الطبقـات  (٢٣)

اليت تبني اخللفية والوقائع املتعلقة باجلرمية. 
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االحتياجـات مـن آالت الطباعـة اخلاصـة، وماسـحات الوثـــائق، وآالت االستنســاخ بــالتصوير 
الضوئي، والشاشات احلاسوبية، والرباجميات. وألسباب تتعلق بالسرية واألمن، من الضـروري 
أن يكون لدى مكتب املدعـي العـام منـذ بـدء عملـه، شـبكة حاسـوبية مسـتقلة متامـا عـن بقيـة 

احملكمة وغري متصلة بالعامل اخلارجي. 
ويـرد املخطـط التنظيمـي ملكتـب املدعـي العـام يف املرفـــق األول - بــاء. وقــد أمجلــت  - ٧٠

االحتياجات املقترحة من الوظائف يف اجلدول ٧. 
 

 ثالث عشر - قلم احملكمة 
يتوقـف هيكـل قلـم احملكمـة واحتياجاتـه مـن املوظفـني علـى مسـتوى ونطـــاق أنشــطة  - ٧١

احملكمة. 
ويتوىل قلم احملكمة املسؤولية عن اجلوانب غـري القضائيـة مـن إدارة احملكمـة وتزويدهـا  - ٧٢
باخلدمات، وذلك دون املساس بوظائف وسلطات املدعي العـام (النظـام األساسـي، الفقـرة ١ 
مـن املـادة ٤٣). ويتـوىل املسـجل رئاسـة قلـم احملكمـة ويكـون هـو املسـؤول اإلداري الرئيســي 
للمحكمة (املرجع نفسه، الفقرة ٢). وطبقا للفقرة ٣ (أ) من املـادة ٣٨ مـن النظـام األساسـي 
يعهد إىل �الرئيس والنائبني األول والثاين للرئيس�، الذين يشكلون هيئة الرئاسـة، باملسـؤولية 
عن �اإلدارة السليمة للمحكمة، باستثناء مكتـب املدعـي العـام� (التـأكيد مضـاف). وإضافـة 
إىل ذلك، وطبقا للفقرة ٢ من املادة ٤٣ �ميارس املسجل مهامه حتت سـلطة رئيـس احملكمـة� 
(التـأكيد مضـاف)، ووفقـا للفقـرة ١ مـن املـادة نفسـها يكـون �مســـؤوال عــن اجلوانــب غــري 
القضائيـة مـن إدارة احملكمـة وتزويدهـا باخلدمـات�. ومتنـح املـادة ٤٢ املدعـي العـام �الســـلطة 
الكاملـة يف تنظيـم وإدارة املكتـب، مبـــا يف ذلــك بالنســبة ملوظفــي املكتــب ومرافقــه ومــوارده 
ـــة الدوليــة أن املســجل خيضــع  األخـرى�. ولذلـك فـإن مـن اجلوانـب الـيت متـيز احملكمـة اجلنائي
بصورة مباشرة بقدر أكـرب لسـلطة القضـاة، واملدعـي العـام مينـح سـلطات واضحـة فيمـا يتعلـق 

بإدارة مكتب املدعي العام. 
وحفاظا على هذا التقسيم بني املهام اإلدارية لدعم القضاة واملهام اإلدارية الـيت تدعـم  - ٧٣
ـــات والكفــاءة إىل أقصــى حــد يف الوقــت  مكتـب املدعـي العـام، مـع زيـادة االقتصـاد يف النفق
نفسه، فإن من املسـتصوب يف ميزانيـة الفـترة املاليـة األوىل لعمـل احملكمـة توفـري مـوارد إلنشـاء 
شعبة للخدمات املشتركة. وميكن أن تكـون هـذه اهليئـة الفرعيـة اإلداريـة املشـتركة، رغـم أـا 
ال تشكل جزءا من تنظيم قلم احملكمة، مسؤولة أمـام املسـجل. ومـن املتوقـع أن جيمـع القضـاة 
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ومكتب املدعي العام اخلدمات اإلدارية اليت تليب احلاجات املشتركة لكليهما(٢٤). ويؤخذ هـذا 
النهج يف احلسبان يف حتديد احتياجات قلم احملكمة يف الفترة املالية األوىل. 

ويتـوىل القضـــاة انتخــاب املســجل. وميكــن انتخــاب نــائب للمســجل �إذا اقتضــت  - ٧٤
احلاجة، وبناء على توصية من املسجل� (الفقرة ٤ من املادة ٤٣ من النظـام األساسـي). ومـن 
املفترض أن ينتخب القضاة املسـجل يف أقـرب وقـت ممكـن عقـب عقـد االجتمـاع املسـتأنف/ 
االستثنائي جلمعية الـدول األطـراف يف نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣. ومـن املفـترض كذلـك يف هـذه 
امليزانيـة أنـه لـن يكـون مـن الضـروري بصفـة مطلقـة وجـود نـائب للمســـجل يف الفــترة املاليــة 

األوىل. 
 

 احتياجات قلم احملكمة من املوظفني 
مكتب املسجل 

ــــة للهيئـــة القضائيـــة  يكــون املكتــب املباشــر للمســجل مســؤوال عــن اإلدارة اليومي - ٧٥
للمحكمــة، وخاضعــا للســلطة العامــة هليئــة الرئاســة طبقــا للمــادتني ٣٨ و ٤٣ مــن النظـــام 
األساسي. وسيكون هـذا املكتـب مسـؤوال أيضـا عـن االتصـال والتنسـيق مـع شـعبة اخلدمـات 
املشتركة بالنيابة عن القضاة. كما سريكز املكتب على تقدمي املشـورة بشـأن جوانـب القـانون 
الدويل، مبا يف ذلك تفسري وتطبيـق الصكـوك القانونيـة املتعلقـة مبركـز احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة 
وامتيازاا وحصاناا، واالتفاقات الدولية مع البلد املضيف ومع الدول األخـرى، واالتفاقـات 
املتعلقـة بنقـل الشـهود واتفاقـات املنـح. كمـا سـيتوىل هـذا املكتـب اجلوانـب القانونيـــة ملســائل 
االحتجاز. ويتألف املكتب من املسجل برتبة أمـني عـام مسـاعد، وموظـف قـانوين (ف - ٤) 
يعمل بصفة مستشار قانوين، ومساعد خـاص/موظـف قـانوين (ف - ٣) ذي خلفيـة قانونيـة، 
يقوم يف مجلة أمور مبراجعة الوثائق املتعلقة باملسائل املشار إليها أعاله، وموظف واحد من فئـة 
اخلدمات العامة (الرتبة الرئيسية)، وموظف واحد من فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى). 

وعالوة على ذلك، وعمال على مساعدة املسجل يف الشؤون اإلدارية اليت جيـب عليـه  - ٧٦
أن يؤديـها هليئـة الرئاسـة والدوائـر، ينبغـي توفـري مـوارد ألداء وظيفـة إداريـة مسـتقلة يف شـــكل 
وحــدة إداريــة تلحق بـاملكتب املباشـر للمسـجل، وتشتمـــل علـى موظـف لشـــؤون امليزانيــــة 
(ف - ٤) وموظف لشؤون املوظفني (ف - ٣) لالتصال مـع املكـاتب ذات الصلـة يف شـعبة 
اخلدمات املشتركة، يدعمهما موظف من فئة اخلدمات العامة (الرتب األخـرى). وفضـال عـن 
ذلـك، ونظـرا لضخامـة املـوارد الـيت تتطلبـها خدمـات الترمجـة التحريريــة والشــفوية، ال ســيما 

 __________
انظر الفرع الرابع عشر أدناه.  (٢٤)
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بالنظر إىل أن احملكمة ستسـتخدم لغـات رمسيـة متنوعـة، يلـزم تزويـد احملكمـة بعـدد كـاف مـن 
املترمجني التحريريني/املترمجني الشفويني لتلبية احتياجات القضاة. ولذا يوصى أيضـا بـأن يعـني 
منســق للغــات برتبــة ف - ٤ ــذه الوحــدة لتنســيق االحتياجــات اللغويــــة للقضـــاة بصفـــة 

يومية(٢٥). 
وعلى الرغم مـن أنـه قـد يكـون ضروريـا أن يعمـل مجيـع القضـاة علـى أسـاس التفـرغ  - ٧٧
مبجرد انتخام، فمن املستصوب، مثلما جرى يف احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، إنشـاء 
قسم للدعم القانوين للدوائر لدعم القضـاة القـائمني بعمـل يف الدوائـر التمهيديـة واالبتدائيـة، 
ولبـدء األعمـال التحضرييـة يف أقـرب وقـت مسـتطاع. وتشـمل أنشـطة القسـم تقـدمي املشـــورة 
القانونية الفنية بشأن مسائل اإلجراءات اجلنائية، وتفسـري النظـام األساسـي أو مسـائل القـانون 
الـدويل؛ وتقـدمي الدعـم البحثـي والتحريـري مـن أجـل صياغـة األوامـر والقـرارات واألحكـــام؛ 
وتقدمي املساعدة يف إدارة القضايا لقلم احملكمة ويف تنظيم األنشـطة القضائيـة للدوائـر؛ وتنظيـم 
االجتماعات القضائية، مثل اجتماعات الدوائـر التمهيديـة، وذلـك بالتعـاون مـع شـىت األقسـام 
الداخلة يف نطاق مسؤولية املسجل؛ وأن يعمل القسم عموما بوصفه حلقة اتصال بني القضـاة 

واألطراف واألجهزة األخرى يف احملكمة اجلنائية الدولية. 
ومن املهم أن تنشأ، منذ البدء، أقسام مستقلة إلجراءات الدوائر التمهيدية واالبتدائيـة  - ٧٨
ودوائـر االسـتئناف. ويف الفـترة املاليـة األوىل، ميكـن أن جتـري اإلجـراءات القضائيـة أساســا يف 
املرحلـة التمهيديـة، ويف مرحلـة االسـتئناف االبتدائـي. ونظـرا ألمهيـة هـذه املسـائل لسـري عمــل 

احملكمة مستقبال، يلزم توفري مالك كاف من املوظفني منذ بدء عملياا. 
ومـن املتوقـع أن يعـني رئيـس واحـد لقسـم دعـم الدوائـر برتبـــة ف - ٥، كــي يقــدم  - ٧٩
خدماته لألجهزة الـيت ستنشـأ للنظـر يف الدعـاوى التمهيديـة واالبتدائيـة ودعـاوى االسـتئناف. 
ومـن املقـترح شـغل وظيفـــة البحــث/العــون القــانوين برتبــة ف - ٣ يف الفــترة املاليــة األوىل. 
وسيكون من الضروري توفري وظيفتني هلذا الغرض. وإضافة إىل الوظائف املبينة أعاله، سـيلزم 
تعيني موظفني للدعم اإلداري للقضاة الذين خيدمون على أساس التفرغ وملوظفي الفئة الفنيـة. 
ويوصى بأن يكون لكل موظف برتبة ف - ٥ ومـا فوقـها مسـاعد مـن فئـة اخلدمـات العامـة، 
وأن يدعم موظفو الفئـة الفنيـة اآلخـرون مبعـدل مسـاعد واحـد مـن فئـة اخلدمـات العامـة لكـل 

 __________
انظـر أيضـا الفقـرة ٥٦ (مكتـب املدعـى العـام) واحلاشـية ذات الصلـة اللتـــني يبــني فيــهما االحتيــاج إىل إنشــاء  (٢٥)
اختصاص مستقل للترمجة التحريرية والترمجة الشفوية داخل مكتب املدعي العام. وسيكون مـن الضـروري، يف 
إطار عمل القضاة، إجياد اختصاص مماثل للترمجة التحريرية والشفوية، ميكن أن يقوم على أساس الوظيفة املبينـة 
هنا. وسيكون هذا االختصاص مسؤوال، يف اهليئة القضائية، عـن الترمجـة التحريريـة/املراجعـة والترمجـة الشـفوية 
للوثائق والبيانات اليت تصبح جزءا من ملف القضية. وتبني جتربة احملكمــة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة 
أن من الضروري أن يكون القائمون بتوفري خدمات الترمجة التحريرية والشفوية قريبني من املكاتب الفنيـة الـيت 

تعهد إليهم باألعمال. 
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موظفني اثنني من الفئة الفنية، على أال يعينوا مجيعا إال وقت شغل الوظيفـة األعلـى. وسـيكون 
من الضروري كذلك توفري سكرتري (من فئة اخلدمـات العامـة (الرتـب األخـرى)) لكـل قـاض 
خيدم على أساس التفرغ(٢٦). وبذلك ستكون هناك حاجة إىل ما جمموعـه ٨ موظفـني مـن فئـة 

اخلدمات العامة (الرتب األخرى). 
قسم اإلعالم والوثائق - يرأس هـــذا القسـم املتحــــدث الرمسـي باسـم هيئـة الرئاسـة  - ٨٠
(ف-٤). ومن املتوقع أن يكـون هنـاك الكثـري مـن املـهام املتعلقـة بالشـؤون العامـة الـيت ينبغـي 
أداؤهـا يف الفـترة املاليـة األوىل. وينبغـي إقامـة موقـع شـامل علـى شـبكة اإلنـترنت، كمــا يلــزم 
عمومـا وضـع اسـتراتيجية وتنفيذهـا بغيـة وضـع احملكمـة علـى خريطـة العـــامل. وتتصــل بذلــك 
مسألة االتصاالت اخلارجية املوجهة اليت قد يتعني القيام ا حني تتنـاول احملكمـة قضايـا ناشـئة 
من أجزاء شىت من العامل. وليس من املتوقع تنفيـذ برامـج االتصـال اخلـارجي هـذه أثنـاء الفـترة 
املاليـة األوىل، وإن كـان يلـزم إدراجـها يف ختطيـط هـذا القسـم. ومـن املقـترح أن تنشـــأ مهمــة 
اإلعـالم والوثـائق، يف البدايـة، حتـت إشـراف قلـم احملكمـة. وميكـــن ملكتــب املدعــي العــام، يف 

املراحل الالحقة لتطور احملكمة، أن يتوىل بعض مهام اإلعالم فيما يتعلق بذلك املكتب. 
ـــوم األول لعمــل هــذا القســم، ســيكون مــن الضــروري توفــر أخصــائي يف  ومنـذ الي - ٨١
احلاســوب ميكنــه أن يبــدأ بنــاء موقــــع علـــى شـــبكة اإلنـــترنت. ومـــن املقـــترح أن يوظـــف 
هـذا األخصـائي برتبـة ف - ٣؛ ومـن املقـترح كذلـك أن يشـتمل هـذا القســـم علــى موظــف 
لشــؤون اإلعــــالم (ف - ٢) ومســـاعد لشـــؤون وســـائط اإلعـــالم (فئـــة اخلدمـــات العامـــة 

(الرتب األخرى)). 
قسم املكتبة واملراجع - من األمهية مبكان إنشاء مكتبة جيدة يف الفترة املالية األوىل،  - ٨٢
خصوصا بالنظر إىل عمـل إرسـاء املعايـري الـذي سـتقوم بـه احملكمـة يف سـنوات عملـها األوىل. 
ومن املقترح لذلك أن يضم هذا القسم أمني مكتبـة (ف-٣)، وأن يشـتمل أثنـاء الفـترة املاليـة 
األوىل علـى أمـني حمفوظــات (ف - ٢) ومســاعد إداري مــن فئــة اخلدمــات العامــة (الرتــب 
األخـرى)(٢٧). ومـن املفـترض أن مكتبـة احملكمـة ســـتصبح جــزءا مــن شــبكة مكتبــات األمــم 

املتحدة لغرض الوصول إىل قواعد البيانات القانونية، وما إىل ذلك. 

 __________
ينبغي أال يكون هناك ازدواج بني هذه املهام وموظفي السكرتارية املعينني لدعم هيئـة الرئاسـة، الذيـن يشـغلون  (٢٦)
وظيفتني من فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى) ووظيفة واحدة مـن فئـة اخلدمـات العامـة (الرتبـة الرئيسـية). 

(انظر الفقرة ٤٢ أعاله). 
بناء على جتربة احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، ستستغرق عملية حتديد مجيـع احتياجـات املكتبـة واقتنائـها  (٢٧)
بعض الوقت. ويف ضوء ذلك، فـإن العـرض املقـدم مـن مسـجل احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة القـاضي 
جبعل مكتبة حمكمة يوغوسالفيا السابقة حتت تصـرف موظفـي احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة يف مرحلـة بـدء العمـل، 
عـرض مـهم. غـري أن هـذا احلـل سـيكون حـال مؤقتـا فقـط، نظـرا لضـرورة وجـود معظـــم املــواد بــالقرب مــن 

مستخدميها. 



337

ICC-ASP/1/3
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حتـت إدارة املسـجل(٢٨)، سـتكون هـذه الشـعبة، خـالل الفـترة املاليـة األوىل، مســؤولة  - ٨٣
عـن إدارة عمليـات قاعـات احملكمـة، وتقـدمي املعونـة القانونيـة مـن خـالل تعيـني حمـام للدفـــاع، 
والتوصيـة بتدابـري للحمايـة وإسـداء املشـــورة والدعــم للضحايــا وللشــهود. ويف الفــترة املاليــة 

األوىل، ميكن أن تتكون الشعبة من األقسام والوحدات التالية. 
سيكون قسم إدارة احملكمة مسؤوال عـن إدارة عمليـات احملكمـة وإجراءاـا، ووضـع  - ٨٤
التوجيهات والالئحة اليت تنظم إجـراءات احملكمـة ومـا يتعلـق ـا مـن املسـائل القضائيـة (انظـر 
املـادة ٥٢ مـن النظـام األساسـي). وسـيكون هـذا القسـم مسـؤوال أيضـا عـــن إجــراء األحبــاث 
وصياغة املذكرات القانونية املقدمة إىل الدوائر فيما يتعلق باملسائل القانونية اليت قـد يكـون هلـا 
ـــى  أثـر علـى إجـراءات جلسـات احملكمـة مـن حيـث أمهيتـها لقلـم احملكمـة؛ وعـن اإلشـراف عل
اجلوانب اإلجرائية واملتعلقة باحملكمة جلميع القضايـا املعروضـة علـى احملكمـة؛ وإسـداء املشـورة 
بشأن خمتلف املمارسات املتعلقة بتنفيذ القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات؛ والتنسيق مـع قسـم 
ـــرات واللغــات وســائر األقســام بشــأن ســري العمــل يف قاعــات  األمـن، وقسـم خدمـات املؤمت
احملكمـة. ويقـترح تعيـني رئيـس هـذا القسـم برتبـة ف – ٤. ويقـترح كذلـك، يف ضـوء عمليـــة 
وضع املعايري اليت سيتعني القيام ا، أن يساعد رئيس القسم حمام ميكـن أن يقـوم أيضـا، خـالل 
الفترة املالية األوىل من سري العمل، مبهام موظف احملكمة. وميكن أن تشغل هذه الوظيفة برتبـة 
ف – ٢. وسـتلزم أيضـا خدمـات كـاتب حلفـظ امللفـات ومسـاعد إلدارة ســـجالت احملكمــة، 
وميكن اجلمع بني هاتني املهمتني يف الفترة املالية األوىل للعمل. وميكن أن يشـغل هـذه الوظيفـة 
موظـف مـن فئـة اخلدمـات العامـة (الرتـب األخـرى). ويف الفـترة املاليـة األوىل للعمـل، ســـتلزم 

كذلك وظيفة كاتب حمكمة/حاجب (فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى)). 
وسـيلزم أن تكـون ميزانيـة الفـترة املاليـة األوىل علـى درجـة مـن املرونـة تتيـح تلبيــة أي  - ٨٥
احتياجات عاجلة وغري متوقعة، يف جماالت مثل العمليات امليدانية، والسفر، والعمل اإلضـايف، 

وإعداد تقارير احملكمة وحماضر اجللسات. 
وحـدة الضحايـا والشـهود -  يسـند النظـام األساســـي واملشــروع النــهائي للقواعــد  – ٨٦
اإلجرائيـة وقواعـد اإلثبـات للمحكمـة دورا هامـا لوحـــدة الضحايــا والشــهود. فباإلضافــة إىل 

 __________
ميكن أن يكون رئيس شعبة اخلدمات القضائية برتبـة مـد-٢. ومـن املفـترض أن األنشـطة، خـالل الفـترة املاليـة  (٢٨)
األوىل، لن تكون بالقدر الكايف لتربير إنشاء هذه الوظيفة. غري أنه إذا دعت الضرورة إىل إنشـاء هـذه الوظيفـة، 
جيوز استخدام االعتماد الذي أقرته الدول األطراف مبوجب املادتني ٤-٢ و ٤-٣ من مشروع النظام املايل أو 

جيوز للمسجل أن يقدم مقترحات امليزانية التكميلية املنصوص عليها يف مشروع املادة ٣-٦. 
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الشـهود والضحايـا الذيـن يمثلـون أمـام احملكمـة، سـيكون مـــن بــني �زبــائن� الوحــدة أفــراٌد 
آخرون معرضون للخطر بسبب شهادة ما ُأديل ـا. وباإلضافـة إىل املـهام التقليديـة املتمثلـة يف 
احلماية، والدعم واملساعدة يف جمال اإلمداد والنقل واإلدارة والتشـغيل، سـيطلب إىل الوحـدة، 
يف مجلة أمور، أن توفر خدمات التدريـب للمحكمـة، وتوصـي بوضـع مدونـة قواعـد للسـلوك 
من أجل احملققني، واملنظمات غري احلكومية وما إىل ذلك، وتسـدي املشـورة للشـهود يف جمـال 

احلصول على متثيل قانوين. 
ومن املفترض أن وحدة الضحايا والشهود سيتعني عليـها خـالل الفـترة املاليـة األوىل،  – ٨٧
االستعداد إلجراء أقصى ما ميكن من عمليات ومـن االنتشـار يف مجيـع أحنـاء العـامل يف غضـون 
مهلة قصرية قبل وصول الشهود األوائل. ويف هذا الصدد، ُأدرجـت أيضـا ضمـن هـذا املقـترح 
املتعلـق بامليزانيـة أمـوال متكـن مـن إجيــاد القــدرة علــى معاجلــة احلــاالت العاجلــة فيمــا يتعلــق 
بالعمليات القائمة على ما يعـادل أمـوال املسـاعدة املؤقتـة العامـة املسـتخدمة يف منظومـة األمـم 
املتحدة. واستنادا إىل هـذه االفتراضـات، يتوقـع أن يلـزم رصـد اعتمـادات للوظـائف التاليـة يف 

الفترة املالية األوىل للمحكمة. 
ويقترح تعيني رئيس هذه الوحدة برتبة ف - ٥، يف ضوء االحتياجـات اخلاصـة ـذه  – ٨٨
الوظيفة ونوع اخلربة املطلوبـة. ومـن الضـروري كذلـك إدراج وظيفـة برتبـة ف - ٣ ملوظـف 
للحماية وأخرى برتبة ف - ٣ ملوظف عمليـات ضمـن املرحلـة األوليـة إلنشـاء الوحـدة. وإذا 
كان موظف احلماية سيشارك يف إقامة النظـم واإلجـراءات  الالزمـة لتمكـني قلـم احملكمـة مـن 
االضطالع حبماية الشهود، فإن موظف العمليـات سـيتعني عليـه أن يعـد كـل النظـم واآلليـات 
جلوانب الدعم اإلمدادي إلحضار الشهود إىل الهاي من كل أرجـاء العـامل، واسـتبقائهم فيـها 
وإرجاعهم إىل األماكن اليت استقدموا منها. ويف املراحل األوىل إلنشاء الوحدة، سـيلزم القيـام 
بقـدر كبـري مـن العمـل القـانوين. وهلـذا الغـرض، يقـترح االسـتعانة باملستشـــار القــانوين التــابع 
للمكتب املباشر للمسجل. وباإلضافة إىل ذلك، سيلزم للوحدة مسـاعد إداري (فئـة اخلدمـات 
العامـــة، الرتب األخـــرى). وإذا مل يتوقع وصــــول الشـهود فعليـا يف الفـترة املاليـة األوىل، قـد 
ال يحتاج إىل موظف دعم فورا، إذ يستطيع رئيس القسـم أن يقـوم بـالعمل األويل أيضـا. غـري 

أنه قد يلزم تعيني موظف دعم بعد مهلة قصرية، باستخدام اعتمادات املساعدة املؤقتة. 
وفيما يتعلق بالتكاليف غري املتعلقة باملوظفني الالزمة للفترة املالية األوىل، ميكـن إبـداء  – ٨٩
املالحظـات العامـة التاليـة. سـتحتاج وحـدة الضحايـا والشـهود إىل شـراء اخلدمـات واملعـــدات 
املالئمـة يف جمـال االتصـاالت وتكنولوجيـا املعلومـات. ويف حالـــة املشــاركة املبكــرة للضحايــا 
والشهود يف إجراءات احملكمة، سيلزم إجياد قـدر كبـري مـن األمـوال مـن قبيـل أمـوال املسـاعدة 
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املؤقتـة العامـة املسـتخدمة يف منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل التعـاقد بشـأن خدمـــات الدعــم 
األساسية عند اللزوم. 

وحدة مشاركة الضحايا وجرب أضرارهـم - سـيتعني علـى هـذه الوحـدة االضطـالع  - ٩٠
باملهام احملددة يف املـواد ١٥ (٣) و ١٩ (٣) و ٦٨ (٣) مـن النظـام األساسـي، والقواعـد ١٦ 
و ٥٠ و ٥٩ و ٨٩ و ٩٣ مـن مشـروع النـص النـهائي للقواعــد اإلجرائيــة وقواعــد اإلثبــات 
املتصلـة مبشـاركة الضحايـا يف الدعـاوى. وسـيكون عليـها أيضـا االضطـالع باملـهام احملـــددة يف 
املـواد ٥٧ (٣) (هــ) و ٧٥ و ٨٢ (٤) مـن النظـام األساسـي، والقواعـد مـن ٩٤ إىل ٩٩ مــن 
ـــة جبــرب أضــرار الضحايــا. وســتضع هــذه  مشـروع القواعـد اإلجرائيـة وقواعـد اإلثبـات املتصل
الوحـدة نظمـا وآليـات جلـرب أضـرار الضحايـــا وإشــراكهم يف الدعــاوى. وحتتــاج الوحــدة إىل 

– ٤) وموظف قانوين معاون (برتبة ف - ٢).  موظف قانوين (برتبة ف 
ويف ضوء األنشطة املزمع القيام ا مبوجب مشـروع قـرار مجعيـة الـــــدول األطــــراف  - ٩١
بشأن إنشاء صندوق استئماين للضحايا، يقترح إنشاء وظيفة من الرتبة ف - ٣ داخل وحـدة 
مشـاركة الضحايـا وجـرب أضرارهـم التابعـة لقلـم احملكمـة، وهـي وظيفـة تعـىن حصـرا باملســـائل 
املتصلة بالصندوق. ويتوىل املسـجل تعيـني الشـخص املناسـب هلـذه الوظيفــــة ملـدة سـتة أشـهر 
بنـاء علـى توصيـة مـن جملـس إدارة الصنـدوق االسـتئماين للضحايـا. وتقـدر االحتياجـات مببلــغ 

٠٠٠ ٤٨ يورو. 
وحدة حمامي الدفاع - خالل الفــترة املاليـة األوىل، وبعـد ذلـك علـى األرجـح أيضـا،  - ٩٢
ينبغي إسناد معاجلة مسائل املعونة القانونية واالحتجاز القانوين إىل مكتـب واحـد. وسـتضطلع 
هذه الوحدة مبهمتني أساسيتني مها: املعونة القانونية، واملساعدة العامة املقدمـة حملـامي الدفـاع. 
ويعد (فريق) الدفاع واملدعى عليه من الناحية العملية �زبونا� واحدا للخدمات اليت سـتقدم، 
وطرفا واحدا يف القرارات الـيت سـتوجه إليـه، وهيكـال واحـدا للمعلومـات ينبغـي إدراكـه عنـد 

إدارة هذه املهام(٢٩). 
وبالنسـبة للفـترة املاليـة األوىل، ميكـن ترمجـة املـهام املبينـة أعـاله إىل الوظـــائف التاليــة.  – ٩٣
أوال، سـيلزم وجـود رئيـس للوحـــدة، ســيتعني عليــه البــدء يف صياغــة القواعــد والسياســات، 
واإلشراف عليها وإدارا، واالتصال باألطراف اخلارجية. وسيتعني أن يعـني هـذا املديـر برتبـة 

 __________
تتمثل مهمة تقدمي املعونــة القانونيـة يف إسـداء املشـورة إىل احملتجزيـن بشـأن القواعـد ذات الصلـة بتعيـني احملـامي  (٢٩)
(املادتـان ٥٥ و ٦٧ مـن النظـام األساسـي). ويوجـه معظـم احملتجزيـن شـكاواهم عـرب حماميـهم إىل قلـم احملكمــة 
ويقومـون بـدور فعـال يف اختيـار مسـاعد حملاميـهم. ويعـد احملـامي شـريكا هامـا للمنظمـة يف جمـال احلفـاظ علــى 

السالمة البدنية والعقلية للمحتجزين. 
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ف - ٤ نظرا ملا يتصـل ـذه الوظيفـة مـن مسـائل هلـا عالقـة باحملاكمـة العادلـة واإلدارة املاليـة 
واملسؤولية. وثانيا، سيلزم تعيـني موظـف قـانوين معـاون برتبـة ف - ٢ للقيـام جبـزء كبـري مـن 
العمل األساسي املتعلق بـالبحث والصياغـة الالزمـني يف اـال القـانوين. ومـن املتوقـع أن يلـزم 
تعيني سكرتري من فئة اخلدمات العامة (الرتب األخـرى) مـن أجـل مسـاعدة الوحـدة يف تيسـري 
االتصاالت، وتوزيع املـواد، وإنشـاء قواعـد للبيانـات، ومـا إىل ذلـك. ورغـم أنـه مـن املفـترض 
عـدم عـرض أي حالـة علـى احملكمـة يف الفـترة املاليـة األوىل، ال ميكـن اسـتبعاد هـذا االحتمـــال 
متاما. وبالتايل، أدرج اعتماد قـدره ٠٠٠ ٢٠٠ يـورو ضمـن االحتيـاطي لتغطيـة النفقـات غـري 
املنظورة لتكاليف املعونة القانونية إذا ومىت لزم ذلك. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي إتاحـة أمـوال 
املسـاعدة املؤقتـة العامـة لتلبيـــة االحتياجــات احملتملــة إىل إجــراء حتقيقــات حمــددة، وعمليــات 

ميدانية، وسفر، وخدمات استشاريني يف مسائل قانونية معينة أو غريها. 
وحدة االحتجاز - يف الفترة املالية األوىل للمحكمـة، ستشـارك وحـدة االحتجـاز يف  – ٩٤
إنشـاء مرفـق مالئـم لالحتجـاز(٣٠)، ووضـع اإلجـراءات املالئمــة(٣١)، ووضــع النظــم التدريبيــة 

للموظفني املعنيني(٣٢). 
وميكن ترمجة هذه املهام إىل الوظـائف التاليـة: قـائد للوحـدة (ف-٤)؛ ونـائب للقـائد  – ٩٥
(ف – ٢)؛ ومساعد إداري من فئة اخلدمات العامـة (الرتـب األخـرى). وعنـد احلاجـة، ميكـن 

أن ينظر يف بعض الوسائل املرنة لتوظيف حراس االحتجاز(٣٣). 
وسيتألف إمجايل احتياجات قلم احملكمة مـن مـوارد املوظفـني مـن موظـف برتبـة أمـني  – ٩٦
عام مساعد؛ وموظفني اثنني برتبـة ف – ٥؛ ومثانيــــة موظفـني برتبـة ف – ٤؛ وتسـعة برتبــــة 

 __________
يعـد إنشـاء هـذا املرفـق أمـرا حامسـا بالنسـبة للعمليـات الالحقـة، إذ أنـــه ســيضمن للمحتجزيــن معايــري مالئمــة  (٣٠)
لالحتجاز. وسيتعني على املرفق أن يشمل حيزا الئقا للزنزانات، وحيزا للترويح، ومرافق طبية، ومرافق للزيارة 
تتسع موعات صغرية أو كبرية، ومعدات ملراقبة الزنزانات والزيارات، ومرافـق للتفتيـش، وغرفـا للمقـابالت، 

وما إىل ذلك. 
جيب وضع اإلجراءات النموذجيــة لالحتجـاز قبـل احتجـاز األشـخاص املتـهمني. وقـد تشـمل هـذه اإلجـراءات  (٣١)

إعداد دليل احلراس، واإلجراءات املتعلقة بالطوارئ الطبية، وإجراءات العمليات النموذجية، وما إىل ذلك. 
من الالزم تدريب املوظفني األساسيني وإعدادهم للتعامل مع االحتياجات اخلاصة املتعلقة مبسـائل االحتجـاز يف  (٣٢)
بيئة دولية حىت يتمكنوا من تدريب موظفني جدد عند احتجاز األشخاص يف مرفق االحتجاز التـابع للمحكمـة 

اجلنائية الدولية. 
يف هذا الصدد، ينبغي النظر يف تطبيق جتربة احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف اختـاذ ترتيبـات مرنـة وفعالـة  (٣٣)
من حيث التكلفة مع السلطات املختصة اهلولندية حيث تؤجر الزنزانات مـع خدمـات معينـة (حـراس السـجن، 
واملرافق الطبية، واخلدمات املقدمة إىل احملتجزين، وما إىل ذلك) على أسـاس سـعر الزنزانـة الواحـدة. وتسـتأجر 
احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة الزنزانات واخلدمات على أساس عدد أدىن مـن الوحـدات، يف كـل وحـدة 

١٢ زنزانة. 
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ف - ٣؛ وسـتة برتبـة ف - ٢؛ ووظيفـة واحـدة مـن فئـة اخلدمـات العامـة (الرتبـة الرئيســية)؛ 
و ١٧ وظيفة من فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى). ويـرد اهليكـل التنظيمـي لقلـم احملكمـة 

يف املرفق األول - جيم وترد االحتياجات املقترحة من الوظائف يف اجلدول ٩. 
 

 رابع عشر – شعبة اخلدمات املشتركة 
ألغـراض الفـترة املاليـة األوىل خاصـة، يرمـــي تأســيس شــعبة اخلدمــات املشــتركة إىل  – ٩٧
العمل بأقصى قدر من الفعالية واالقتصاد يف نطاق معايري الفصل الصارم بـني السـلطات، علـى 
النحو املنصوص عليه يف النظام األساسي، بـني اجلـهاز القضـائي (هيئـة الرئاسـة والدوائـر وقلـم 
احملكمة) ومكتب املدعي العام. ويف هذا النمـوذج، سـيكون الفـرع القضـائي للمحكمـة حتـت 
ـــام  اإلشـراف اإلداري هليئـة الرئاسـة حـىت انتخـاب املسـجل، بينمـا سـتكون ملكتـب املدعـي الع
سلطاته اإلدارية اخلاصة به. ومن املتوخى أن تقدم شعبة اخلدمات املشـتركة للجـهاز القضـائي 
ومكتب املدعي العام وقلم احملكمـة اخلدمـات اإلداريـة الـيت حتتـاج إليـها كـل هـذه الوحـدات. 
وستكون الشعبة مسؤولة أمام هيئة الرئاسة، ريثما يتــم انتخـاب املسـجل. وسـيتعاون املسـجل 
واملدعي العام يف هذه املسـائل ويراعيـان املـادتني ٤٢ و ٤٣ مـن النظـام األساسـي. ومـن هـذه 
اخلدمـات علـى سـبيل املثـال: اخلدمـات العامـة، وإدارة املبـاين، والشـؤون املاليـة، والعديـد مـــن 
اجلوانب األمنية، والشراء، وبعض جوانـب املـوارد البشـرية (مبـا فيـها التدريـب)، وتكنولوجيـا 
املعلومات واملسائل املتعلقـة باالتصـاالت، وبعـض اجلوانـب مـن خدمـات املؤمتـرات واللغـات. 
ومن املتوقع أن حتمل الشعبة يف الفترة املالية األوىل من عمل احملكمة عبء العديد مـن املسـائل 
املتعلقة ببدء العمل واملرتبطة بإنشاء منظمـة دوليـة جديـدة. ومـن املتوقـع منـح شـعبة اخلدمـات 
املشتركة ميزانية فرعية يقدمها كـل مـن املسـجل (باسـم هيئـة الرئاسـة) واملدعـي العـام (باسـم 
مكتب املدعي العـام) مـن أجـل تقـدمي الدعـم اإلداري الـذي يطلبـه كـل منـهما واملـدرج أصـال يف 

امليزانية. 
وألغراض الفترة املالية األوىل، مـن املتوقـع أن يـرأس الشـعبةَ مديـر (مـد-١)، يشـرف  – ٩٨
على عمل موظفني إداريـني عـامني وموظفـني ذوي جتربـة يف جمـال إنشـاء احملـاكم. ومـع تقـدم 
عملية إنشاء احملكمة، ستنقل بعض املهام، اليت تتعلق باحملكمـة علـى وجـه التحديـد، مـن شـعبة 

اخلدمات املشتركة إىل مكتب املدعي العام أو إىل قلم احملكمة، حسب االقتضاء(٣٤). 

 __________
يف هذا الصدد، يوجه االنتباه إىل مهمة الترمجة التحريرية والترمجة الشفوية، الـيت قـد تنسـق خـالل الفـترة املاليـة  (٣٤)
األوىل أو جزء منها داخل شعبة اخلدمات املشتركة ألسـباب اقتصاديـة، غـري أنـه سـيتعني تقسـيمها إىل مـهمتني 
مستقلتني عاجال: مهمة للجهاز القضـائي وأخـرى هليئـة االدعـاء (انظـر الفقرتـني ٥٦ و ٧٦). ومـن املتوقـع أن 
يتم، خالل عملية التقسيم، جتميع بعض اجلوانب املتعلقة ذه املهمـة داخـل شـعبة اخلدمـات املشـتركة. بيـد أن 

اإلدارة العليا للمحكمة عندئذ ستكون أفضل من حيدد تفاصيل أسلوب القيام بذلك ومداه. 
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وستتألف شعبة اخلدمات املشتركة من املكاتب واألقسام التالية.  – ٩٩
مكتـب مديـر اخلدمـات املشـتركة - سيشـرف مديـر اخلدمـات املشـتركة علـى مثانيــة  – ١٠٠

أقسام. وسيسانده مساعد إداري (فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى)). 
قسم اخلدمات العامة - سيكون هذا القسـم مسـؤوال عـن ترتيبـات السـفر والشـحن  – ١٠١
وعـن إدارة املبـاين وأنشـطة النقـل. وسريأسـه رئيـس قســم (ف - ٤). وســيتألف القســم مــن 
وحدة إلدارة املباين، ووحدة للسجالت املركزية، ووحدة للمراسم، ووحدة للنقـل واإلمـداد، 
ووحـدة للسـفر. وبالتـايل، سـتتطلب هـذه الوحـدات موظفـا لشـؤون إدارة املبــاين (ف - ٣)، 
ـــا لشــؤون النقــل  وأمـني حمفوظـات (ف - ٣)، وموظفـا لشـؤون املراسـم (ف - ٣)، وموظف
واإلمداد (ف - ٣)، وموظفا لشؤون السفر (ف - ٢). وسيساعد يف االضطالع مبــهام هـذه 
الوحدات مساعد أول لشؤون التصميم الشكلي (فئة اخلدمات العامة/الرتبة الرئيسـية)، و ١٠ 
مسـاعدين لشـؤون اخلدمـات (فئـة اخلدمـــات العامــة/الرتــب األخــرى). وكمــا هــو مبــني يف 
اهليكلـني التنظيميـني هليئـة الرئاسـة وشـــعبة اخلدمــات املشــتركة (املرفقــان األول ألــف واألول 
دال)، سيشمل هذا القسم أيضا كاتبا/سائقا للرئيـس. ويفـترض هـذا التنظيـم عـدم وجـود أي 

عمليات ميدانية وأن معظم التركيز سيكون على األنشطة األساسية لبدء العمل. 
قسم املشتريات – ينبغي أن يكون هذا القسم مستقال عن سائر أقسام الشـعبة تفاديـا  – ١٠٢
ألي مظـهر مـن مظـــاهر تعــارض املصــاحل. وســيكون هلــذا القســم رئيــس (برتبــة ف - ٤)، 
وسيتألف من موظف لشؤون املشتريات (برتبـة ف - ٣) و ٢ مسـاعدين لشـؤون املشـتريات 
(فئـة اخلدمـات العامـة/الرتـب األخـرى). ومبــا أنــه ينتظــر أن يكــون حجــم األعمــال املتعلقــة 
باملشـتريات كبـريا يف املرحلـة األوليـة، فـإن مـن املتوقـع أن ينـاط قـدر كبـري مـن هـذه األعمــال 
مبصادر خارجية. وقد يتعني زيادة هذا العدد األدىن من املوظفـني مـن أجـل تلبيـة االحتياجـات 

التشغيلية اإلضافية، ومنها مثال األنشطة امليدانية. 
١٠٣ -وأثناء الدورة التاسعة للجنة التحضريية، ويف معرض معاجلة مسألة احتياجات احملكمـة 
من املشتريات، ساد شعور عام يف الفريق العـامل املعـين باملسـائل املاليـة – القواعـد املاليـة، بـأن 
من املستصوب، من حيـث املبـدأ، أن تسـتعني احملكمـة باملصـادر اخلارجيـة للمشـتريات خـالل 
املرحلة األولية. ويف الوقـت نفسـه، رأى الفريـق العـامل أن هـذه االسـتعانة باملصـادر اخلارجيـة 

ينبغـي أن تكـون حمـدودة مـن حيـث الوقـت وأن ال تسـتخدم إال عندمـــا يكــون هنــاك حاجــة  
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معقولة إليها. وفضال عن ذلك، مت التشديد على أن االسـتعانة باملصـادر اخلارجيـة للمشـتريات 
ال ينبغي أن حتل بشكل كامل حمل قدرة املشتريات الداخلية للمحكمة خالل املرحلـة األوليـة. 
ولكي يكون ذلك عامال من عوامــل التعلـم والتدريـب يف هـذا اـال، فقـد رئـي أيضـا أن مـن 
املفيـد وضـع أحـد موظفـي احملكمـة داخـل الكيـان الـذي ســـيقوم بتوفــري خدمــات املشــتريات 
ـــاءة يف اســتخدام  للمحكمـة، مـع املراعـاة الواجبـة لعنصـري الفعاليـة مـن حيـث التكلفـة والكف

الوقت. 
١٠٤ -وميكـن هلـذا الغـرض انتـداب موظـف شـؤون املشـتريات (ف – ٣) مـن داخـــل قســم 
املشتريات. وقد أدرجت االحتياجات املقدرة مببلغ ٦٠٠ ٣٨٢ يورو يف الفرع املتعلـق بشـعبة 
اخلدمـات العامـة (يف إطـار اخلدمــات التعاقديــة) لتغطيــة نفقــات االســتعانة مبصــادر خارجيــة 

للمشتريات. 
ـــألة الزيــادة املفاجئــة يف  قسـم خدمـات شـؤون املوظفـني - باإلضافـة إىل معاجلـة مس – ١٠٥
التوظيف، سيتعني علـى هـذا القسـم أن ينشـئ مجيـع النظـم والعمليـات املتعلقـة بـإدارة شـؤون 
املوظفـني، مبـا فيـها تكليـف مصـادر خارجيـة بـإعداد توصيفـات الوظـائف. وسيشـمل اهليكـــل 
املقترح للموظفني رئيسا للقسم (ف - ٥)، وموظفـا لشـؤون التصنيـف (ف - ٤)، وموظفـا 
لشؤون التوظيف (ف - ٣)، وثالثة مساعدين لشؤون املوارد البشرية (فئـة اخلدمـات العامـة/ 

الرتبة الرئيسية)، ومساعدا إداريا (فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى)). 
قســم امليزانيــة واملاليــة - ســيكون هــذا القســم مســؤوال عــن وضــع مجيــع النظــــم  – ١٠٦
والضوابـط املاليـــــة، مبـا فيـها الترتيبـــــات املتعلقـــــة بـالرصد الـدوري للميزانيـة. كمـا ســيدمج 
قســـــم امليزانيـــــة واملاليـــــة، وفقـــــا للقـــــاعدة ١٠٣-٢ مـــــن مشـــــروع القواعـــــــد املاليــــــة 
(PCN1CC/2002/1/Add.2)، امليزانيات الربناجمية للفـترات املاليـة يف األوقـات وبالتفـاصيل الـيت 
حيددها املسجل. وسيتم إعداد تلك امليزانيات الربناجميـة اسـتنادا إىل ميزنـة تقـوم علـى النتـائج، 
وفقا للبند ٣-٣ من مشروع النظام املايل. وباإلضافة إىل ذلـك، يفـترض أن يديـر هـذا القسـم 
ويعـاجل التقييمـات املاليـة للـدول األطـراف. وســـيتألف اهليكــل املقــترح للموظفــني مــن كبــري 
موظفي الشؤون املالية (ف - ٥)، وموظف حسابات (ف - ٤)، وموظـف لشـؤون امليزانيـة 
(ف-٤)، وموظف لشؤون املصروفات (ف - ٣)، وموظف لشـؤون االسـتثمار (ف - ٣)، 
وموظـــف لشـــؤون املرتبـــات (ف - ٤)، وأمـــني صنـــدوق (ف - ٣)، وموظـــف لشــــؤون 
ـــة  االشـتراكات (ف - ٢). وباإلضافـة إىل ذلـك، سـيلزم مخسـة مسـاعدين للشـؤون املاليـة (فئ

اخلدمات العامة/الرتب األخرى) ومساعد إداري (فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى)). 
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١٠٧ -وعمل بالقاعـدة ١١٠-١ من مشروع القواعد املالية، ينبغي ختصيص اعتمـاد مكتـب 
املراجعة الداخلية للحسابات. وسـيضطلع هـذا املكتـب بعمليـات مسـتقلة ملراجعـة حسـابات 
املعــامالت املاليــة والنظــم اإلداريــة الــيت تســتند إليــها هــــذه املعـــامالت، ويقـــدم التعليقـــات 
والتوصيـات ذات الصلـة إىل املسـجل وكذلـك إىل املدعـي العـام يف اـــاالت الــيت تقــع حتــت 
سلطته مبقتضى الفقرة ٢ من املادة ٤٢ من نظام رومـا األساسـي للمحكمـة. وسـيقوم املكتـب 
مبهامـه علـى حنـو مسـتقل ويقـدم تقـــاريره إىل املســجل. وســيدرج إداريــا يف شــعبة اخلدمــات 

العامة. 
١٠٨ -وبنــاء عليــه، يتعــني ختصيــص مبلــغ ٨٠٠ ١٤٩ يــــورو ملكتـــب املراجعـــة الداخليـــة 
للحسابات، الــذي يتكـون مـن مراجـع حسـابات برتبـة ف – ٥، إلبـراز مسـتوى املسـؤوليات 
واخلـربة الـيت تتطلبـها هـذه املهمـة، ومـن موظـف مـن فئـة اخلدمـات العامـة (الرتـــب األخــرى) 

لتقدمي الدعم اإلداري واملكتيب. 
قسـم خدمـات دعـم املؤمتـرات واللغـات - يف الفـترة املاليـة األوىل مـن سـري العمــل،  – ١٠٩
سـيكون هـذا القســـم مســؤوال يف معظــم األحيــان عــن اجلوانــب اإلداريــة خلدمــات الترمجــة 
التحريريـة والترمجـة الشـفوية. وميكـن أن يـرأس هـذا اهليكـل املقـترح رئيـس قســـم (ف - ٥). 
وسيشـمل ثالثـة مـترمجني شـفويني (ف - ٤)، ورئيسـا لوحـدة الترمجـة التحريريـــة (ف - ٤) 
سيشرف على مخسة مترمجني حتريريني/مراجعني (ف - ٣). وسيلزم كذلك توفـري مسـاعدين 
لغويني اثنني (فئـة اخلدمـات العامـة (الرتـب األخـرى)) ومسـاعد إداري (فئـة اخلدمـات العامـة 
ـــة  (الرتــب األخــرى)). وســيوفر هيكــل املوظفــني هــذا القــدرة علــى العمــل باللغــات الرمسي
للمحكمة نظرا لكون نشاط احملاكمات حمدودا. وسيتعني اتباع املرونة يف التعيـني علـى أسـاس 
مـا يعـادل أمـوال املسـاعدة املؤقتـة العامـة املسـتخدمة يف األمـم املتحـدة إذا مـا أضيفـــت لغــات 

ومهام أخرى إىل عمل القسم. 
قسـم تكنولوجيـــا املعلومــات وخدمــات االتصــاالت - ستشــمل مســؤوليات هــذا  -١١٠
القســم خدمــات احلواســيب واالتصــاالت. وســيتعني علــى هــذا القســم أن يبــدأ يف تطويــــر 
تكنولوجيـا املعلومـات وأن ينشـــئ اهليــاكل الالزمــة لدعــم املقــر والعمليــات امليدانيــة. وبنــاء 
على ذلك، سيتألف اهليكل املقترح مـن رئيـس للقسـم (ف - ٥)، وموظـف لشـؤون التطويـر 
(ف-٤)، وموظف لشؤون النظم احلاسوبية (ف - ٣)، ومــربمج/حملـل (ف - ٣)، وموظـف 
معاون للشؤون احلاسوبية (ف - ٢)، وموظـف معـاون لشـؤون الوسـائط السـمعية والبصريـة 
(ف - ٢)، وموظـف معـاون للتدريـب علـى احلاســـوب (ف - ٢)، ومديــر معــاون لقواعــد 
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ـــة اخلدمــات  البيانـات (ف - ٢)، يدعمـه سـبعة مسـاعدين لشـؤون تكنولوجيـا املعلومـات (فئ
العامة (الرتب األخرى)) ومساعد إداري (فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى)). 

قسم السالمة واألمن - سيكون هذا القسم مسؤوال عن ضمان أمن أماكن احملكمـة  -١١١
وعن تنسيق السياسة املتعلقة بـأمن املعلومـات وتنفيذهـا، وذلـك بالتنسـيق مـع كـل مـن الفـرع 
القضائي ومكتب املدعي العام. ويف الفترة املاليـة األوىل، سـيتعني علـى القسـم أن يضـع النظـم 
األمنية لتغطية العمليـات (نظـم وبروتوكـوالت اإلجـالء، وسياسـات توعيـة املوظفـني يف جمـال 
األمن وتدريبهم، والسياسات املتعلقة بأمن املعلومات). وباإلضافة إىل ذلك، ورمبا بعـد الفـترة 
املاليـة األوىل، قـد تشـمل مـهام هـذا القسـم مهمـة ضمـان أمـن الشـهود يف أمـاكن العمـل قبــل 

الشهادة وبعدها. 
وستشـمل االحتياجـات الوظيفيـــة يف الفــترة املاليــة األوىل رئيســا لألمــن (ف - ٤)،  -١١٢
وموظفا لشؤون أمن املعلومات (ف - ٣)، وحملال معاونا لتقييم الشـؤون األمنيـة (ف - ٢)، 
ومساعدا إداريا (فئة اخلدمات العامة (الرتـب األخـرى)). وباإلضافـة إىل ذلـك، سـتلزم إضافـة 
عشرين موظفا أمنيا للحراسة على مدار ٢٤ ساعة/٧ أيـام يف األسـبوع زيـادة علـى اخلدمـات 
األمنيـة العامـة الـيت تقدمـها الدولـة املضيفـة، وفقـا للممارسـة املعتـادة يف حالـة احملكمـة الدوليـــة 

ليوغوسالفيا السابقة. 
قسـم خدمـات املشـورة القانونيـة - يف الفـترة املاليـــة األوىل، سيســدي هــذا القســم  -١١٣
املشورة القانونية إىل مدير شعبة اخلدمات املشتركة بشأن اجلوانب القانونية للمسـائل اإلداريـة 
والعقود التجارية املتشعبة. وسيشارك القسم يف اسـتعراض مجيـع اهليـاكل والسياسـات املتعلقـة 
بـاملوارد البشـرية وباملشـتريات، وسـائر السياسـات األخـرى الـيت ســـتوضع الحقــا. وستشــمل 
االحتياجات الوظيفيـــة للفترة املاليـة األوىل مـن وضـع املعايـري موظفـا للشـؤون القانونيـة برتبـة 
ف - ٤ وموظفا للشؤون القانونية برتبـة ف - ٣، يسـاعدمها سـكرتري (فئـة اخلدمـات العامـة 

(الرتب األخرى)). 
١١٤ -ويبدو من املستصوب أن تنشأ ضمن شعبة اخلدمات املشتركة فئـة تدعـى �التكـاليف 
األخـرى للموظفـني�. وسـتغطي االحتياجـات املدرجـة حتـت هـذا البنـد: (أ) مـوارد املســـاعدة 
املؤقتة العامة املرصودة لالستعاضة عن املوظفني يف الشعبة خالل فترات اإلجـازات املرضيـة أو 
إجازات األمومة الطويلة؛ و (ب) املوارد الالزمة لتغطية االحتياجات اليت قــد تنشـأ لدفـع بـدل 
العمـل اإلضـايف والعمـل الليلـي. وسـيحتاج مكتـب املدعـي العـام وقلـم احملكمـة إىل اعتمــادات 

مماثلة. 
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١١٥ -وبالتايل سيتألف إمجـايل احتياجـــات شـعبة اخلدمـــات املشتركــــة مـن موظـــف برتبـة 
ــة  مـد - ١، و ٥ موظفـني برتبــــة ف - ٥، و ١٣ موظفـا برتبـة ف - ٤، و ١٨ موظفـا برتب
ــــة اخلدمـــات العامـــة (الرتبـــة  ف - ٣، و ٧ موظفــني برتبــة ف - ٢، و ٥ موظفــني مــن فئ
الرئيسية)؛ و ٣٤ موظفا من فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى)؛ و٢٠ موظفـا مـن موظفـي 
ــق األول -  اخلدمـات األمنيـة. ويـرد بيـان اهليكـل التنظيمـي لشـعبة اخلدمـات املشـتركة يف املرف

دال، ويرد بيان االحتياجات املقترحة من الوظائف يف اجلدول ١١. 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اخلارجيــــــــــــــــــــــــــــ خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامس عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر - املراجع
 للحسابات 

ـــدول األطــراف  ١١٦ -وفقـا للبنـد ١٢ مـن مشـروع النظـام املـايل للمحكمـة، تعـني مجعيـة ال
مراجعـا خارجيـا للحسـابات ليقـوم بـإجراء مراجعـة احلسـابات طبقـا للمعايـري املعتـادة املقبولـــة 
عموما ملراجعة احلسابات، رهنا بأي توجيـهات خاصـة مـن مجعيـة الـدول األطـراف. ويصـدر 
مراجع احلسابات تقريرا عن احلسابات للفترة املاليـة، علـى أن يتضمـن هـذا التقريـر معلومـات 

عن املسائل املشار إليها يف املادة ١٢ (٣) من النظام املايل للمحكمة. 
١١٧ -ومبا أنه اقترح أن متتد الفترة املالية األوىل مـن أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢ إىل ايـة كـانون 
األول/ديسمرب ٢٠٠٣، ومبا أن مستوى معينا من األنشطة والنفقات املتصلة ا سيحصل قبـل 
تعيني املسجل، فيعترب من املستصوب أن تشمل مراجعـة احلسـابات األوليـة الفـترة املمتـدة مـن 
بدء األنشطة األوىل للمحكمة، مبا يف ذلك اجتماعات مجعيـة الـدول األطـراف، إىل أن يتسـلم 
املسجل مقاليد عمله. ويتوقع أن تغطي العملية التاليـة مـن عمليـات مراجعـة احلسـابات كـامل 

الفترة املالية األوىل. 
١١٨ -وبانتظـار تعيـني مراجـع احلسـابات، يقـدر أن يبلـغ جممـوع تكلفـة املراجعـــة اخلارجيــة 
للحسـابات للفـترة املاليـة األوىل للمحكمـة ٠٠٠ ٤٠ يـورو. وينعكـــس هــذا الرقــم يف اجلــزء 

الثاين من هذه الوثيقة. 
 

 سادس عشر – األثاث واملعدات 
١١٩ -خالل املرحلة األوليـة احلرجـة، سـيلزم تدبـري املعـدات واألثـاث لتمكـني مجيـع أجـهزة 
احملكمـة وغريهـا مـن اهليئـات والدوائـر مـن العمـل بكفـاءة وفعاليـة إلقامـة العـدل. فعلـى ســبيل 
املثـال، سـتكون هنـاك حاجـة إىل معـدات للمسـح اإللكـتروين وجتـهيز الوثـــائق رقميــا إلتاحــة 
ختزين الوثائق واملعلومات واستخراجها بكفاءة، مبا يف ذلك حفظ األدلة. وسيلزم أيضـا توفـري 
األثاث واملعدات للمسؤولني واملوظفني. وستقدم حكومة هولنـدا دون مقـابل عـددا يصـل إىل 
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١٠٠ من حمطات التشغيل، وقطع أثـاث ومعـدات يف الفـترة املاليـة األوىل. وسـيكون ذلـك يف 
صورة استثمار يقدم ملرة واحدة من أجل توفري احلواسيب املكتبية واملقاعد واخلزانات املتصلـة 
مبحطات التشغيل املائة. وستشتمل تلك احملطـات علـى هواتـف وحواسـيب مكتبيـة وطابعـات 
متوافقة مع نظم الشبكات اليت ستستخدمها احملكمة يف املستقبل، وستشـتمل أيضـا علـى عـدد 
حمدود من أجهزة املسح اإللكتروين واالستنساخ الضوئي. ولالطالع على مزيد مـن التفـاصيل 

ذا الشأن، انظر املرفق اخلامس هلذه الوثيقة.   
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اجلزء الثاين 

  التقديرات املؤقتة للفترة املالية األوىل للمحكمة 
 سابع عشر – موجز التقديرات 

١٢٠ -يتوقع أن يبلغ جمموع تكـاليف الفـترة املاليـة األوىل للمحكمـة ٥٠٠ ٨٩٣ ٣٠ يـورو 
(باســتثناء مســامهة البلــد املضيــف البالغــة ٠٠٠ ٣٠٠ يــورو) منــــها ٨٠٠ ٠٤٠ ٢٤ يـــورو 
سترتبط بتكاليف عمليات احملكمـة، و ٢٠٠ ٥٨٢ ٢ يـورو باالجتمـاع األول جلمعيـة الـدول 
األطــــراف، املقــــرر عقــــــده يف نيويـــــورك يف ٢٠٠٢، و ٥٠٠ ٥٧٠ ٤ يـــــورو بتكـــــاليف 
االجتماعـات األخـرى، مبـا يف ذلـك تكلفـة سـفر القضـــاة واملدعــي العــام حلضــور االجتمــاع 

االفتتاحي للمحكمة، وتكلفة اجتماع جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا. 
١٢١ -ومن املتوقع أن متول االحتياجات املتصلـة باالجتمـاع األول جلمعيـة الـدول األطـراف 
ـــة اجلنائيــة  واملقـدرة مببلـغ ٢٠٠ ٥٨٢ ٢ يـورو مـن الصنـدوق االسـتئماين لدعـم إنشـاء احملكم

الدولية. ويوجز اجلدول ١ تلك التقديرات(١). 
ـــد كبــري وال تســتبعد إمكانيــة بــذل  ١٢٢ -وينبغـي إدراك أن هـذه التقديـرات تقريبيـة إىل ح
ـــة  مسـاع أخـرى لالسـتعانة مبصـادر خارجيـة. وقـد جـرت حماولـة لالعتمـاد علـى جتربـة احملكم
الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة الدولية لرواندا. غري أن احملكمة اجلنائيـة الدوليـة، بطبيعـة 
نطاقها واختصاصها األمشل، تعد مؤسسة فريدة، وبالتـايل، فـإن هنـاك عنـاصر تظـل بـالضرورة 
غـري مؤكـدة إىل حـد كبـري. ورغـم ذلـك، سـتوضع تقديـرات أكـثر دقـة حينمـا تتخـــذ الــدول 
األطراف قرارات بشأن بعض املسائل مثـل التربعـات العينيـة الـيت سـتقدمها الـدول األطـراف، 

والنظام اإلداري للموظفني. 
١٢٣ -وتقوم التقديرات املعروضة أدناه على افتراض عدم وجود أي حماكمـات أو حمتجزيـن 
خالل الفترة املالية األوىل للمحكمة. بيد أنه روعيت ضرورة إتاحة قدر من إمكانيـة التكييـف 
القياسي واملرونة، ميكِّن احملكمة مـن االسـتجابة بسـرعة لزيـادة األنشـطة بشـكل مفـاجئ. وقـد 
ُأدمـج هـذا العنصـر يف التقديـرات مـن خـالل االعتمـادات املرصـودة للمسـاعدة املؤقتـــة العامــة 
واحتياطي النفقات غري املنظورة. وقد ترغب الـدول األطـراف يف وضـع سياسـات وإجـراءات 

 __________
يقضـي مشـروع قـرار جلمعيـة الـدول األطـراف (PCNICC/2002/1، املرفـق الثـاين) بـأن تقـرر اجلمعيـــة أن تقيــد  (١)
االشـتراكات الـيت تقدمـها الـدول إىل الصنـدوق االسـتئماين كرصيـد دائـن خيصـم مـن األنصبـــة املقــررة مليزانيــة 

احملكمة مستقبال. 
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مالئمة لإلذن بتغطية النفقات املتكبدة يف إطار احتياطي النفقات غري املنظورة واستخدام هـذه 
النفقات واإلبالغ عنها، من أجل ضمان إدارة االحتياطي بشكل دقيق وحكيـم. ومـن املتوقـع 
ـــع جلنــة  أن يضـع املسـجل اإلجـراءات املالئمـة للسياسـة العامـة ومنهجيـة امليزانيـة، بالتشـاور م
امليزانية واملالية، دف وضع ميزانية تقوم علـى حتقيـق النتـائج، وفقـا للبنـد ٣-٣ مـن مشـروع 
النظـام املـايل. ويوجـــز املرفــق الرابــع االعتمــادات املدرجــة يف إطــار احتيــاطي النفقــات غــري 

املنظورة. 
١٢٤ -وينبغـي أيضـا مالحظـة أن البنـد ٣-٦ مـن مشـروع النظـــام املــايل ينــص علــى تقــدمي 
املسجل ملقترحات تكميلية للميزانية، إذا اقتضت ذلك ظروف مل تكـن منظـورة وقـت اعتمـاد 

امليزانية. 
١٢٥ -ورغم االفتراضات املذكـورة أعـاله، ال ميكـن أن يسـتبعد ائيـا احتمـال عـرض حالـة 
على احملكمة. فاملادة ١٣ من النظام األساسي تنص علـى إمكانيـة إحالـة حالـة إىل احملكمـة مـن 
قبل دولة طرف أو املدعي العام أو جملس األمن وفقا للفصل السابع من ميثاق األمـم املتحـدة. 
وفيمـا يتعلـق باحلالـة األخـرية، ســـيتعني حتديــد طرائــق تقاســم التكــاليف بــني األمــم املتحــدة 

واحملكمة، على أساس ترتيبات مالئمة بني املؤسستني. 
١٢٦ -ويقـدر جممـوع االحتياجـات مـن املـوارد للفـترة املاليـة األوىل مـن عمـل احملكمـة مببلــغ 
٨٠٠ ٠٤٠ ٢٤ يــورو، باســتثناء احتياجــــات االجتماعـــات. ويتضمـــن اجلـــدول ٢ توزيـــع 

االحتياجات املقدرة حسب وجوه اإلنفاق. 
١٢٧ -وعلى النحــــو املبني بإجيـــاز يف اجلدول ٣، مـن املقـــــدر أن يلـــــزم يف عـــــام ٢٠٠٣ 
ـــة  مـا جمموعـه ٢٠٢ وظيفـة (١٠٦ مـن الفئـة الفنيـة ومـا فوقـها و ٩٦ مـن فئـة اخلدمـات العام
والفئـات املرتبطـة ـا، مبـا يف ذلـك ٢٠ وظيفـة أمنيـة). وبالنسـبة لألشـــهر األربعــة األوىل مــن 
عمليات احملكمة (من أيلول/سبتمرب إىل كانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢)، وكمـا هـو موجـز يف 
ـــها و ٢٧ مــن فئــة  اجلـدول ٤، سـيلزم مـا جمموعـه ٦١ وظيفـة (٣٤ مـن الفئـة الفنيـة ومـا فوق
اخلدمـات العامـة، مبـا فيـها ١٠ وظـائف أمنيـة) لضمـان سـري العمـل األويل للمحكمـة. ويقــدر 
إمجـايل تكـاليف الوظـائف (مـن مرتبـات وتكـــاليف عامــة للموظفــني) مببلــغ ٣٠٠ ٢١٧ ١١ 
يورو. واستند يف هذه التقديرات إىل املعايري املعمول ا حاليـا يف األمـم املتحـدة، مـع تعديلـها 
لتأخذ يف االعتبار زيـادة االحتياجـات املرتبطـة بالتكـاليف العامـة للموظفـني الناجتـة عـن العـدد 
الكبري املتوقع حلاالت السفر عند بداية التعيني وما يتصل به مـن تكـاليف لنقـل األمتعـة املرتليـة 
ومنـح االسـتقرار. وبالتـايل، زيـدت التكـاليف العامـة للموظفـني مبعـــامل نســبته ٣٠ يف املائــة. 
وعالوة على ذلك، افترضت احلاالت التالية فيما يتعلـق بـالتعيني: (أ) سـيوضع نظـام لإلسـراع 
يف تعيني املوظفني فور بدء العمليات؛ و (ب) سيوجد عدد كبري من األفراد املؤهلـني الراغبـني 
يف االلتحاق باحملكمة؛ و (ج) سيتم التعيني على حنـو مرحلـي؛ و (د) لـن جتـد احملكمـة صعوبـة 
كبرية يف تعيني عدد من املوظفني حمليا ضمن فئة اخلدمات العامة. وعلى ذلـك األسـاس، طبـق 
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معامل شغور نسبته ٤٥ يف املائة يف املتوسط لألشهر األربعة األوىل من سـري العمـل، وبالنسـبة 
لعام ٢٠٠٣، طبق معامل شغور نسبته ٣٥ يف املائة يف املتوسط. 

 
اجلدول ١ 

 موجز التقديرات للفترة املالية األوىل للمحكمة حسب الربنامج 
(بآالف اليوروات)(أ) 

 
االحتياجات التقديرية  

عمليات احملكمة   ألف -
هيئة الرئاسة والشعب  - ٧١٨,٤ ٢ ١

مكتب املدعي العام  - ٩٦١,٢ ٣ ٢
قلم احملكمة  - ٩٠١,٩ ٢ ٣

شعبة اخلدمات املشتركة  - ٤٠٧,٣ ١٣ ٤
احتياطي النفقات غري املنظورة  - ٠٥٢,٠ ١ ٥

٠٤٠,٨ ٢٤ جمموع ألف 
اجتماعــات مجعيــة الــدول األطــراف واملكتــب وجلنــــة امليزانيـــة  بـاء -

 واملالية(ب)(ج) 
تكاليف خدمة للمؤمترات  - ٩٣٥,٣ ٢ ١

التكاليف غري املتصلة خبدمة للمؤمترات  - ٤٨٧,١ ٢
تكاليف دعم الربامج (١٣ % من جمموع ١+٢)  - ٤٤٤,٩ ٣
احتياطي الطوارئ (١٥ % من جمموع ١+٢+٣)  - ٥٨٠,١ ٤

٤٤٧,٤ ٤ جمموع باء 
٤٨٨,٢ ٢٨ جمموع (ألف + باء) 

االجتماع االفتتاحي للمحكمة (الهاي، ٢٠٠٣)(د)  ٩٧,٠ جيم -
٥٨٥,٢ ٢٨ جمموع (ألف + باء + جيم) 

االجتمـــــاع األول جلمعيـــــة الـــــدول األطـــــراف (نيويـــــــورك،  دال -
٥٨٢,٢ ٢ ٢٠٠٢)(هـ)) 

١٦٧,٤ ٣١ جمموع (ألف + باء + جيم + دال) 
اجتماع جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا  ٢٦,١ هاء -

١٩٣,٥ ٣١ جمموع (ألف + باء + جيم + دال + هاء) 
مسامهة البلد املضيف (ختصص لتكاليف االجتماعات)  (٣٠٠,٠) واو -
٨٩٣,٥ ٣٠ اموع الكلي (ألف + باء + جيم + دال + هاء + واو)   

سعر الصرف: دوالر واحد من دوالرات الواليات املتحدة = ١,١١ يورو.  (أ)
ـــاع األول جلمعيــة الــدول األطــراف املقــرر عقــده يف نيويــورك يف ٢٠٠٢  باسـتثناء االجتم (ب)

واالجتماع االفتتاحي. 
انظر املرفق الثالث هلذه الوثيقة.  (ج)

سيعقد االجتماع االفتتاحي للمحكمة يف الهاي. وسيمول البلد املضيف هذا االجتماع.  (د)
سيمول هذا االجتماع عن طريق الصندوق االسـتئماين لدعـم عمليـة إنشـاء احملكمـة اجلنائيـة  (هـ)

الدولية. 
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اجلدول ٢ 
موجز التقديرات للفترة املالية األوىل من عمل احملكمة حسب وجوه اإلنفاق 

(بآالف اليوروات) 
االحتياجات التقديرية  

٥٣٩,٠ ٢ مرتبات القضاة وبدالم واستحقاقام 
٢١٧,٣ ١١(أ) الوظائف(أ) 

٣٨٧,٤ ١ التكاليف األخرى للموظفني 
٤٥,٠ االستشاريون واخلرباء 

٣١٦,٤ السفر 
١٥,٠ الضيافة 

٨٥١,٦ اخلدمات التعاقدية 
١٤٣.٠ ١ مصروفات التشغيل العامة 

٤٤٠,٠ اللوازم واملواد 
٤٥٥,٢ األثاث 

٠٩١,٠ ١ معدات التشغيل اآليل للمكتب 
٢٣٦,٠ ٣ معدات أخرى 

٢٥٢,٠ صيانة األثاث واملعدات 
٠٥٢,٠ ١ النفقات غري املنظورة 

٠٤٠,٨ ٢٤ جمموع االحتياجات 
 

يفترض أن يضطلع بأنشطة احملكمة، يف الفــترة مـن أيلـول/سـبتمرب إىل كـانون األول/ديسـمرب  (أ)
٢٠٠٢، �موظفـون أساسـيون�، يشـغلون ٦١ وظيفـة (انظـر املرفـق الثـــاين هلــذه الوثيقــة). 
وافترض أن معدل شغور متوسطه ٤٥ يف املائة سيكون ساريا يف هذه الفترة. وبالنسـبة لعـام 

٢٠٠٣، افترض معدل شغور متوسطه ٣٥ يف املائة.    
 ثامن عشر – برنامج العمل 

١٢٨ -مـن املفـترض أن احملكمـة سـتعاجل أساسـا، خـالل فترـا املاليـة األوىل، املسـائل املتعلقــة 
بتنظيمـها الداخلـي وغـري ذلـك مـن احتياجـات بـدء العمـل والعالقـات مـع اجلمـهور ووســائط 
اإلعــالم. ولــن حتتــاج احملكمــة إال إىل حــد أدىن مــن املــوارد الالزمــة لالضطــــالع بعملياـــا 
واالسـتعداد لتلقـي قضايـا حمتملـة. ووفقـا للوثيقـة املعنونـة �املسـار املـؤدي إىل إنشـــاء احملكمــة 
اجلنائية الدولية يف وقت مبكر� (PCNICC/2001/L.2)، لن ينتخب القضاة واملسجل قبل عـام 
٢٠٠٣. وبالتايل فإنـــه بالنسبـــة للفترة من أيلـول/سـبتمرب إىل كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢، 
ـــة، منــها  مل ترصـد اعتمـادات إال لعـدد صغـري مـن �املوظفـني األساسـيني�، يشـمل ٦٤ وظيف

وظيفة مدير اخلدمات املشتركة (مد - ١). 
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اجلدول ٣ 
موجز احتياجات احملكمة اجلنائية الدولية من الوظائف لعام ٢٠٠٣ 

االحتياجات التقديرية     
 الفئة الفنية وما فوقها 

١ وكيل أمني عام 
٢ أمني عام مساعد 

١ مد – ٢ 
٢ مد – ١ 
١٣ ف – ٥ 
٣٣ ف – ٤ 

٤٠ ف – ٣(أ) 
١٤ ف - ١/٢ 
١٠٦ اموع 

 الفئات األخرى 
٧ اخلدمات العامة (الرتبة الرئيسية) 

٦٩ اخلدمات العامة (الرتب األخرى) 
٢٠ األمن والسالمة 

٩٦ اموع 
٢٠٢ اموع الكلي    

ـــا  تشـمل إنشـاء وظيفـة برتبـة ف – ٣ ملـدة سـتة أشـهر، يف عـام ٢٠٠٣، يف وحـدة إشـراك الضحاي (أ)
وجرب أضرارهم التابعة لقلم احملكمة. 
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اجلدول ٤ 
احتياجات احملكمة من الوظائف للفترة من أيلول/سبتمرب إىل كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 

(االحتياجات من املوظفني األساسيني) 
االحتياجات التقديرية     

 الفئة الفنية وما فوقها 
 أمني عام مساعد 

١ مد – ١ 
٤ ف – ٥ 
٩ ف – ٤ 
١٤ ف – ٣ 

٦ ف - ١/٢ 
٣٤ اموع 

 الفئات األخرى 
٣ اخلدمات العامة (الرتبة الرئيسية) 

١٤ اخلدمات العامة (الرتب األخرى) 
١٠ األمن والسالمة 

٢٧ اموع 
٦١ اموع الكلي 

 
هيئة الرئاسة والشعب والدوائر   ألف -

األنشطة 
١٢٩ -وفقا للفقرة ٢ من املـادة ٣٥ مـن نظـام رومـا األساسـي، يعمـل القضـاة الثالثـة الذيـن 
تتألف منهم هيئـة الرئاسـة، أي الرئيـس والنـائب األول للرئيـس والنـائب الثـاين للرئيـس، علـى 
أساس التفرغ مبجرد أدائهم اليمني. ومن املتوقع أن تم هيئة الرئاسـة أساسـا، يف الفـترة املاليـة 
األوىل للمحكمــة، بالعالقــات اخلارجيــة الرفيعــة املســتوى وباملســــائل املتعلقـــة باالتصـــاالت 
واملسائل التنظيمية، مبا يف ذلك اإلجراءات املتخـذة باالشـتراك مـع املسـجل، الراميـة إىل إنشـاء 
ـــة  نظـم لسـري العمـل يف الدوائـر. ولالطـالع علـى تفـاصيل أنشـطة هيئـة الرئاسـة يف الفـترة املالي
األوىل للمحكمـة، انظـر الفقـرة ٤٠ مـن اجلـــزء األول مــن هــذه الوثيقــة. وسيســاعد الرئيــس 
– ٥)، ومتحـــدث رمســـي (ف - ٤)(٢)، وموظـف قـانوين (ف  ونائبيـــه رئيس للمكتب (ف 
- ٣)، وكـاتب/ســـائق للرئيــس (فئــة اخلدمــات العامــة/الرتبــة الرئيســية)، وســكرتريان (فئــة 

اخلدمات العامة/الرتب األخرى). 

 __________
يشغل املتحدث الرمسي باسم الرئاسة أيضا منصب رئيس قسم اإلعالم والتوثيق التابع لقلم احملكمة.  (٢)
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١٣٠ -وستقوم هيئة الرئاسة، على أساس حجم العمـل يف احملكمـة وبالتشـاور مـع أعضائـها، 
بالبت فيما إذا كان من الضروري أن يعمل القضاة الـ ١٥ املتبقون علـى أسـاس التفـرغ. وقـد 
رصد  اعتمادا لتسعة قضاة، مبــن فيـهم الرئيـس ونائبـاه، للعمـل علـى أسـاس التفـرغ، وكذلـك 

لتسعة قضاة غري متفرغني. 
 

االحتياجات من املوارد 
١٣١ -تتعلـق التقديـرات املدرجـة يف إطـار هـذا البنـد باملرتبـات والبـدالت والتكـاليف العامــة 
للقضـاة. وُرئـي أن مـن احلكمـة أيضـا إدراج اعتمـاد متواضـع للسـفر الرمسـي للقضـاة. غـــري أن 
احتياجات السفر املتعلقة حبضور دورات مجعية الدول األطـراف، واجتماعـات املكتـب وجلنـة 
امليزانية واملالية مل تدرج يف إطار هذا البند، نظرا لكوا مدرجـة ضمـن التكـاليف غـري املتعلقـة 

خبدمة املؤمترات واملتصلة بتلك االجتماعات. 
ـــدرت االحتياجــات مــن املــوارد هليئــة  ١٣٢ -وعلـى أسـاس االفتراضـات املذكـورة أعـاله، ق
الرئاســـة والدوائـــر والشعب مببلغ ٤٠٠ ٧١٨ يورو، علــى النحـو املبـني يف اجلدولـني ٥ ألـف 

و ٥ باء. 
 

مرتبات وبدالت القضاة 
١٣٣ -قـدرت مرتبـات القضـاة (٠٠٠ ١٨٠ يـورو لكـــل قــاض ســنويا) والبــدالت اخلاصــة 
للرئيـس (٠٠٠ ١٨ يـورو سـنويا) ولنـائب الرئيـس (يف حـدود ٠٠٠ ١٠ يـورو سـنويا) وفقـــا 
للفقـــــرات مـن ١ إىل ٣ مـن املرفــــق السـادس هلـذا التقريـــر. وبالتــايل، ُأدرج اعتمــــــاد قــدره 
٧٠٠ ٥١٠ ١ يـورو  لتغطيـة ١١ شـهرا مـن املرتبـات ملـا يقـابل تسـعة قضـاة ودفـــع البــدالت 
اخلاصة للرئيس ونائيب الرئيس. وسيدفع هذا البدل اخلاص لنائيب الرئيـس عـن كـل يـوم ينوبـان 

فيه عن الرئيس، شريطة أال يتعدى هذا البدل يف جمموعه ٠٠٠ ١٠ يورو. 
١٣٤ -أما بالنسبة إىل القضاة التسعة غري املتفرغني، فتقدر بدالم السنوية مببلـغ ٠٠٠ ١٦٥ 
يورو وفقا للفقرة ٩ من املرفق السادس هلذه الوثيقة. وعالوة علـى ذلـك يفـترض أنـه قـد حيـق 
خلمسة على األكثر من القضاة غري املتفرغني احلصول علـى بـدل سـنوي تكميلـي قـدره ٠٠٠ 
٤٠ يـورو (لكـل قـاض يف السـنة)، وفقـا للفقـرة ١٠ مـن املرفـق السـادس. وبنـاء عليـــه، ُأدرج 
اعتماد قدره ٣٠٠ ١٨٣ يـورو لتغطيـة البـدالت اإلضافيـة ملـدة ١١ شـهرا خلمسـة مـن هـؤالء 

القضاة. 
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التكاليف العامة للقضاة 
١٣٥ -يرد بيان استحقاقات بدالت القضاة غـري املرتبطـة مبرتبـام يف الفقـرات مـن ٤ إىل ٨ 
مـن املرفـق السـادس هلـذه الوثيقـة. وبالتـايل، سـتغطي االحتياجـــات املقــدرة مببلــغ ٠٠٠ ٦٨٠ 
يورو تكاليف السفر بالطائرة يف درجة رجال األعمـال عنـد التعيـني، وبـدل االسـتقرار، ونقـل 

األمتعة املرتلية، ومنحة التعليم. 
 

تكاليف املوظفني 
١٣٦ -مل تدرج يف إطار هـذا البنـد تكـاليف املوظفـني املنتدبـني للعمـل مباشـرة يئـة الرئاسـة 
والشـعب. فألغـراض إداريـة، أدرج املوظفـون املكلفـون بتقـدمي اخلدمـات الفنيـة هليئـة الرئاســـة 
والشـعب يف إطـار قلـم احملكمـة، باسـتثناء وظيفـة كـاتب/سـائق الرئيـس (فئـة اخلدمـات العامـــة 
(الرتبة الرئيسية)) املدرجة ضمن شعبة اخلدمات املشتركة(٣). غري أنه لتيسـري التحليـل، يـرد يف 
املرفـق األول - ألـف هلـذه الوثيقـة بيـان اهليكـل التنظيمـي لرئاسـة احملكمـــة ودوائرهــا وشــعبِها 

الذي يبني الوظائف املعنية املدرجة ضمن هيئة الرئاسة. 
 

السفر 
١٣٧ -من املفترض أن سفر القضاة يف الفترة املالية األوىل من عمل احملكمة، سـيكون أساسـا 
لغرض إجراء اتصـاالت ومشـاورات مـع املؤسسـات ذات الصلـة. وبالتـايل، أدرج ضمـن هـذا 
البنـد اعتمـاد قـدره ٠٠٠ ٣١ يـورو، لتغطيـة تكـاليف ٦ رحـالت وبـدل اإلقامـة اليومـي ملـــدة 
تتراوح ما بني ٤ و ٥ أيام لكـل رحلـة. ومل تـدرج اعتمـادات لتغطيـة السـفر الـذي حيتمـل أن 
يقـوم بـه الرئيـس مبناسـبة اجتماعـات مجعيـة الـدول األطـراف، واجتمـاع مكتبـها، واالجتمــاع 
االفتتاحي، واجتماع جلنة امليزانيـة واملاليـة، لكـون هـذه االعتمـادات مدرجـة ضمـن التكـاليف 

غري املتعلقة خبدمة املؤمترات واملتصلة بتلك االجتماعات. 
١٣٨ -وُأدرج مبلـغ قـدره ١٠٠ ٤٧ يـورو لتغطيـة التكلفـة التقديريـة لسـفر تسـعة قضـاة مــن 
غري املتفرغني إىل الهاي حلضور الدورة العامة اليت ستعقدها احملكمة ملدة يوم واحـد مـن أجـل 
انتخاب املسجل، فضال عن البدل اخلاص وبدل اإلقامة املستحقني هلم مبوجب شـروط خدمـة 
هؤالء القضاة. ولن تترتب أي تكلفة إضافية على مشاركة القضــاة التسـعة اآلخريـن املتفرغـني 

يف هذه الدورة. 
١٣٩ -وُأدرجـت اعتبـارات مماثلـــة لتلــك املوصوفــة يف الفقــرة الســابقة يف احتســاب تكلفــة 
حضور القضاة التسعة غري املتفرغني االجتماع الذي ستعقده احملكمة ملـدة أسـبوعني مـن أجـل 

 __________
انظر الفقرة ١٠١ من اجلزء األول.  (٣)
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النظر يف الئحة احملكمة واعتمادها. وُأدرج مبلغ ٣٠٠ ١٠١ يورو هلذا الغرض. ويـرد جممـوع 
تكـاليف االجتمـاع الـذي سـتعقده احملكمـة بكـامل هيئتـها ملـدة يـوم واحـد واالجتمـاع الـــذي 

ستعقده احملكمة بكامل هيئتها ملدة أسبوعني يف اجلدول ٥ باء. 
اجلدول ٥ ألف 

التقديرات حسب وجوه اإلنفاق(أ) 
(بآالف اليوروات) 

هيئة رئاسة احملكمة وشعبها ودوائرها   ألف -
االحتياجات التقديرية النفقات    

٥١٠,٧ ١ مرتبات وبدالت القضاة املتفرغني 
٣٤٨,٣ بدالت القضاة غري املتفرغني 

٦٨٠,٠ التكاليف العامة للقضاة 
٣١,٠ سفر القضاة املتفرغني 

٥٧٠,٠ ٢ جمموع االحتياجات   
ال تشمل احتياجات من الوظائف امللحقة مباشرة يئة رئاسة احملكمة وشـعبها. فقـد ُأدرجـت هـذه  (أ)

االحتياجات ضمن قلم احملكمة وشعبة اخلدمات املشتركة (انظر اجلدولني ٨ و١٠). 
  

اجلدول ٥ باء 
االجتماعات اليت تعقدها احملكمة بكامل هيئتـها بعـد اجتماعـها االفتتـاحي (تكـاليف السـفر 

والبدالت ذات الصلة للقضاة غري املتفرغني) 
(بآالف اليوروات) 

 
االحتياجات التقديرية النفقات    

٧٦,٠ السفر بالطائرة لتسعة قضاة غري متفرغني 
٢٦,٨ البدل اخلاص 
٤٥,٦ بدل اإلقامة 

١٤٨,٤ جمموع االحتياجات    
مكتب املدعي العام   باء -

األنشطة 
١٤٠ -سيمكِّن هيكل مكتب املدعي العام ومـالك موظفيـه يف الفـترة املاليـة األوىل مـن عمـل 
احملكمة املدعي العام من االضطالع باملهام املتصلة باملرحلة األوليـة مـن إنشـاء املكتـب. ورغـم 
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ذلـك، رصـدت مـوارد يف إطـار املسـاعدة املؤقتـة العامـة واحتيـاطي النفقـات غـري املنظـورة مـن 
أجـل متكـني املكتـب مـن مواجهـة الزيـادة املفاجئـة يف األنشـطة الـيت قـد تتطلـب العمـل بطاقـــة 
كاملة يف جمايل االدعاء والتحقيق. ولالطالع على مزيد من التفـاصيل املتعلقـة بأنشـطة املدعـي 
ـــر الفقــرات مــن ٤٦ إىل ٥٣ مــن اجلــزء  العـام يف الفـترة املاليـة األوىل مـن عمـل احملكمـة، انظ

األول. 
١٤١ -وفور انتخاب املدعي العـام، سـيلزم إنشـاء مكتـب مباشـر للمدعـي العـام، يتـألف مـن 
املدعي العام، ونائب للمدعـي العـام، ومسـاعد خـاص للمدعـي العـام (ف - ٥)(٤)، ومسـاعد 
خاص لنائب املدعي العام (ف - ٤)، ومتحدث رمسي (ف - ٤). وسـيتلقى املكتـب املباشـر 
أيضا الدعم من موظفني للشؤون اإلدارية والســكرتارية. وسـريأس شـعبة االدعـاء، الـيت تتـألف 
من قسم االدعاء، وقسم املشورة القانونية والسياسات وقسم االستئناف، مديـر لالدعـاء برتبـة 
مد - ٢. وسريأس شـعبة التحقيـق، الـيت تتـألف مـن قسـم املعلومـات واألدلـة وقسـم التحقيـق 

وقسم التحليل، رئيس للتحقيقات برتبة مد - ١(٥). 
 

االحتياجات من املوارد 
١٤٢ -تقدر احتياجات مكتب املدعي العام مببلغ ٢٠٠ ٩٦١ ٣ يـورو، موزعـة علـى النحـو 

املبني يف اجلدول ٦. 
 

اجلدول ٦ 
التقديرات حسب وجوه اإلنفاق 

(بآالف اليوروات) 
مكتب املدعي العام   باء -

االحتياجات التقديريةالنفقات 
٠٧٨,٩ ٣ الوظائف 

٨٣٠,٣ التكاليف األخرى للموظفني 
٥٢,٠ السفر (مبا يف ذلك السفر ألغراض التحقيق) 

٩٦١,٢ ٣ جمموع النفقات 
  

 __________
سـيعاد النظـر يف رتبـة هـذه الوظيفـة بنـاء علـى اخلـربة املكتسـبة خـالل عـام ٢٠٠٣ لتحديـد مـا إن كـان ينبغـــي  (٤)

ترفيعها. 
جيوز ترفيع رتب الوظائف داخل قسم املعلومات واألدلة وقسم التحليل خالل الفترة املالية األوىل للمحكمة.  (٥)
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اجلدول ٧ 
االحتياجات من الوظائف لعام ٢٠٠٣ 

مكتب املدعي العام   باء -
االحتياجات التقديريةالفئة الفنية وما فوقها 

١ وكيل األمني العام 
١ أمني عام مساعد 

١ مد � ٢ 
١ مد � ١ 
٥ ف � ٥ 
١٢ ف � ٤ 
١٢ ف � ٣ 

١ ف � ١/٢ 
٣٤ اموع 

 الفئات األخرى 
١ اخلدمات العامة (الرتبة الرئيسية) 

١٦ اخلدمات العامة (الرتب األخرى) 
١٧ اموع 

٥١ اموع الكلي 
  

الوظائف 
١٤٣ -ستغطي االحتياجات املقدرة مببلغ ٩٠٠ ٠٧٨ ٣ يورو نفقـات ٥١ وظيفـة (٣٤ مـن 
الفئة الفنية وما فوقها و ١٧ من فئـة اخلدمـات العامـة). وميكـن االطـالع علـى تفـاصيل مـالك 
املوظفــني وتوزيعــه يف مكتــب املدعــــي العـــام يف اجلـــزء األول (الفقـــرات مـــن ٥٤ إىل ٦٨) 

– باء هلذه الوثيقة.  واجلدول ٧ واملرفق األول 
 

التكاليف األخرى للموظفني 
ــــالغ ٣٠٠ ٨٣ يـــورو مـــا يعـــادل ١٧ شـــهر عمـــل يف إطـــار  ١٤٤ -ســيغطي االعتمــاد الب
املساعدة املؤقتة العامـة برتبـة ف � ٤، و ٣٢ شـهر عمـل برتبـة ف � ٣، و ١٧ شـهر عمـل 
برتبـة ف � ٢ و ٢٦ شـهر عمـــل يف فئــة اخلدمــات العامــة (الرتــب األخــرى) (٣٠٠ ٨١٧ 

يورو)، باإلضافة إىل بدل العمل اإلضايف وفرق العمل الليلي (٠٠٠ ١٣ يورو). 



359

ICC-ASP/1/3

السفر 
١٤٥ -مـن املفـترض أنـه سـيلزم السـفر بشـكل حمـدود بالنسـبة للمدعـي العـام ونـائب املدعــي 
العام وسائر املوظفني يف مكتب املدعي العام. وقد رصد اعتماد قدره ٠٠٠ ٥٢ يـورو لتغطيـة 
نفقات السفر، ألغراض منها مثال إجراء املشاورات والقيام مبهام أخرى يف إطار عمليـة إنشـاء 
احملكمة. ومل تدرج يف إطار هذا البند تكـاليف السـفر وبـدل اإلقامـة اليومـي املتعلقـة باحتمـال 
حضور دورات مجعية الـدول األطـراف، واجتمـاع مكتبـها، واالجتمـاع االفتتـاحي واجتمـاع 
جلنـة امليزانيـة واملاليـة، نظـــرا لكوــا مدرجــة ضمــن تكــاليف اخلدمــات غــري املتعلقــة خبدمــة 

املؤمترات واملتصلة بتلك االجتماعات. 
  

قلم احملكمة   جيم -
األنشطة 

١٤٦ -سـيكون قلـم احملكمـة مسـؤوال عـن اجلوانـب غـري القضائيـة لـإلدارة وتقـدمي اخلدمــات 
للمحكمة، دون مساس مبهام املدعي العام وسـلطاته، وفقـا للمـادة ٤٢ مـن النظـام األساسـي. 
وسريأس قلم احملكمة املسجل، الذي سيكون املوظف اإلداري الرئيسي للمحكمـة وسـيضطلع 

مبهامه حتت سلطة رئيس احملكمة (الفقرة ٢ من املادة ٤٣). 
١٤٧ �ويف الفترة املالية األوىل من عمـل احملكمـة، مـن املفـترض أن يعـىن قلـم احملكمـة أساسـا 
باملـهام اإلداريـة واملسـائل املتعلقـة بـالتنظيم الداخلـي والعالقـات واالتصـاالت اخلارجيـة. وبنــاء 
عليه، من املتوقع أن تبلغ احتياجات قلم احملكمة يف الفـترة املاليـة األوىل ٩٠٠ ٩٠١ ٢ يـورو. 

ويرد يف اجلدول ٨ تفصيل هلذه االحتياجات. 
اجلدول ٨ 

التقديرات حسب وجوه اإلنفاق 
(بآالف اليوروات) 

 جيم - قلم احملكمة 
االحتياجات التقديرية النفقات 

٥٥٠,٦ ٢ الوظائف 
٢٥١,٣ التكاليف األخرى للموظفني  

٨٥,٠ السفر 
١٥,٠ الضيافة 

٩٠١,٩ ٢ جمموع االحتياجات 
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اجلدول ٩ 
االحتياجات من الوظائف لعام ٢٠٠٣(أ) 

 جيم - قلم احملكمة 
االحتياجات التقديرية     

 الفئة الفنية وما فوقها 
١ أمني عام مساعد 

- مد � ٢ 
- مد � ١ 
٣ ف � ٥ 
٨ ف � ٤ 

١٠ ف � ٣(ب) 
٦ ف � ١/٢ 
٢٨ اموع 
 الفئات األخرى 

١ اخلدمات العامة (الرتبة الرئيسية) 
١٩ اخلدمات العامة (الرتب األخرى) 

- األمن والسالمة 
٢٠ اموع 

٤٨ اموع الكلي 
 

تشـمل الوظـائف املقـرر أن تلحـق مباشـرة يئـة رئاسـة احملكمـــة وشــعبها (١ ف-٥، و ١ ف-٤،  (أ)
و ١ ف - ٣، و٢ خ ع (ر أ)). 

تشمل إنشاء وظيفة واحدة مـن رتبـة ف – ٣ ملـدة سـتة أشـهر، يف عـام ٢٠٠٣، يف وحـدة إشـراك  (ب)
الضحايا وجرب أضرارهم التابعة للمحكمة. 

  
االحتياجات من املوارد 

الوظائف 
١٤٨ -ستغطي االحتياجات املقدرة مببلغ ٦٠٠ ٥٥٠ ٢ يورو تكاليف ٤٨ وظيفة (٢٨ مـن 
الفئـــة الفنية وما فوقها و ٢٠ من فئة اخلدمات العامـة) يف عـام ٢٠٠٣ و ١٢ وظيفـة (٩ مـن 
الفئة الفنية وما فوقها و ٣ مـن فئـة اخلدمـات العامـة) يف الفـترة مـن أيلـول/سـبتمرب إىل كـانون 
األول/ديسـمرب ٢٠٠٢، مبـا يف ذلـك املوظفـون املقـرر إحلاقـهم مباشـرة يئـة الرئاسـة. ويوجـــز 
اجلدول ٩ االحتياجات من الوظـائف لعـام ٢٠٠٣. وميكـن االطـالع علـى مـهام قلـم احملكمـة 

وهيكله يف اجلزء األول (الفقرات من ٧٥ إىل ٩٦) ويف املرفق األول - جيم هلذه الوثيقة. 
 

التكاليف األخرى للموظفني 
١٤٩ -سيغطي االعتماد البالغ ٣٠٠ ٢٥١ يورو تكاليف املساعدة املؤقتـة العامـة الـيت تعـادل 
١٦ شـهر عمـل برتبـة ف - ٣، و ٩ أشـهر عمـل برتبـة ف – ٢، و ٢٥ شـــهر عمــل يف فئــة 
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اخلدمات العامة (الرتب األخـرى)، و ٦٠ يـوم عمـل مـن خدمـة إعـداد تقـارير احملكمـة بواقـع 
٤٦٦ يـورو يف اليـوم تقريبـا (٣٠٠ ٢٤٤ يـــورو) باإلضافــة إىل بــدل العمــل اإلضــايف وفــرق 
العمل الليلي (٠٠٠ ٧ يورو). وسيحتاج إىل املساعدة املؤقتة يف حـال حـدوث زيـادة مفاجئـة 

يف األنشطة. 
 

السفر 
١٥٠ -سـتغطي االحتياجـات البالغـة ٠٠٠ ٨٥ يـورو تكـاليف السـفر وبـدل اإلقامـة اليومـــي 
للمسجل ومدير اخلدمات املشتركة وسائر موظفي قلـم احملكمـة، مبـا يف ذلـك شـعبة اخلدمـات 
املشـتركة. ومـن املتوقـع أن حيتـاج املسـجل ومديـر اخلدمـــات املشــتركة ورؤســاء األقســام إىل 
السفر إىل نيويورك إلجراء مشـاورات يف مقـر األمـم املتحـدة، ال سـيما فيمـا يتعلـق باألنشـطة 
الواردة يف مشروع اتفاق العالقة بني احملكمة واألمم املتحدة، والسفر من حني آلخـر يف إطـار 
العمـل الرمسـي للمحكمـة. ومل تـدرج يف إطـار هـذا البنـد احتياجـات السـفر املتعلقـة باحتمـــال 
حضـور االجتمـاع الثـاين جلمعيـة الـدول األطـراف واجتمـاع املكتـب واجتمـاع جلنــة امليزانيــة 
ـــة بتلــك  واملاليـة، نظـرا لكوـا مدرجـة ضمـن التكـاليف غـري املتعلقـة خبدمـة املؤمتـرات واملتصل

االجتماعات. 
 

الضيافة 
١٥١ -نظرا لالهتمام العـام الكبـري الـذي سـيتركز علـى احملكمـة، مـن املتوقـع أن يلـزم تنظيـم 
بعـض مـهام الضيافـة الرمسيـة (مثـل حفـالت االسـتقبال)، ال سـيما فيمـا يتعلـق بزيـارات كبـــار 

الشخصيات. لذا ُرصد للضيافة اعتماد قدره ٠٠٠ ١٥ يورو. 
 

شعبة اخلدمات املشتركة   دال -
١٥٢ -بغية احلد من االزدواج وكفالة أقصى قدر من الكفاءة، مـع التقيـد بالتقسـيم القـانوين 
الدقيق للصالحيات بني اهليئة القضائية (هيئة الرئاسة والدوائر وقلـم احملكمـة) ومكتـب املدعـي 
العـام، فإنـه مـن املزمـع إنشـاء شـعبة للخدمـات املشـتركة تتـــوىل إدارة جمموعــة مــن اخلدمــات 
الالزمة لدعم كل من اهليئة القضائية واملدعـي العـام. وتشـتمل هـذه اخلدمـات علـى أمـور مـن 
بينها اخلدمات العامة، وإدارة املباين، والشؤون املالية، واألمـن، والشـراء، وجوانـب معينـة مـن 
ـــــب مثــــال)، واهليــــاكل األساســــية لتكنولوجيــــا املعلومــــات  إدارة املـــوارد البشـــرية (التدري

واالتصاالت، وبعض جوانب خدمات املؤمترات واللغات. 
١٥٣ -ومن املتوقع أن يكون للشعبة خالل الفـترة املاليـة األوىل مـن عمـل احملكمـة دور كبـري 
يف عدد من أنشطة بدء العمل، وال سيما يف املسائل املتعلقة بالتنظيم الداخلي وبإقامـة اهليـاكل 
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األساسـية والنظـم. وألغـراض الفـترة املاليـة األوىل، يتوقـع أن يـرأس الشـعبة مديـر (مــد - ١)، 
يشرف على عمل موظفني إداريني عامني وموظفـني مـن ذوي اخلـربة يف إنشـاء احملـاكم. ومـع 
تقدم عملية إنشاء احملكمة، ستنقل بعـض املـهام، معظمـها مـن املـهام املرتبطـة باحملكمـة بشـكل 
ـــة، حســب  خـاص، مـن شـعبة اخلدمـات املشـتركة إىل مكتـب املدعـي العـام أو إىل قلـم احملكم

االقتضاء. 
  

اجلدول ١٠ 
التقديرات حسب وجوه اإلنفاق 

(بآالف اليوروات) 
شعبة اخلدمات املشتركة   دال -

االحتياجات التقديرية النفقات 
٥٨٧,٨ ٥  الوظائف 

٣٠٥,٧  التكاليف األخرى للموظفني 
٤٥,٠  االستشاريون واخلرباء 

٨٥١,٦  اخلدمات التعاقدية (مبا يف ذلك الترمجة التحريرية اخلارجية) 
١٤٣,٠ ١  مصروفات التشغيل العامة 

٤٤٠,٠  اللوازم واملواد 
٤٥٥,٢(أ)  األثاث 

 ٤٤,٠ هيئة الرئاسة 
 ٥٧,٠ الشعب 

 ١٧٨,٠ مكتب املدعي العام 
 ١٥١,٢ السجل 

 ٢٥,٠ شعبة اخلدمات املشتركة 
٠٩١,٠ ١(ب) معدات التشغيل اآليل للمكاتب 

 ٣١,٠ هيئة الرئاسة 
 ٢٤,٠ الشعب 

 ١٥٥,٠ مكتب املدعي العام 
 ١٣٤,٠ قلم احملكمة 

 ٧٤٧,٠ شعبة اخلدمات املشتركة 
٢٣٦,٠ ٣  معدات أخرى (النقل، واالتصاالت، والرباجميات، واألمن، وما إىل ذلك) 

٢٥٢,٠  صيانة األثاث واملعدات 
٤٠٧,٣ ١٣ اموع 

 
ال يشمل هذا املبلغ تكلفة األثاث الذي ساهم به البلد املضيف.  (أ)
ال يشمل هذا املبلغ تكلفة املعدات اليت ساهم ا البلد املضيف.  (ب)
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اجلدول ١١ 
االحتياجات من الوظائف لعام ٢٠٠٣ 

شعبة اخلدمات املشتركة   دال -
االحتياجات التقديرية الفئة الفنية وما فوقها 

 أمني عام مساعد 
 مد � ٢ 
١ مد � ١ 
٥ ف � ٥ 
١٣ ف � ٤ 
١٨ ف � ٣ 

٧ ف � ١/٢ 
٤٤ اموع 

 الفئات األخرى 
٥ اخلدمات العامة (الرتبة الرئيسية) 

٣٤ اخلدمات العامة (الرتب األخرى) 
٢٠ األمن والسالمة 

٥٩ اموع 
١٠٣ اموع الكلي 

 
االحتياجات من املوارد 

١٥٤ -قُدرت احتياجات شعبة اخلدمات املشتركة للفترة املالية األوىل للمحكمـة مببلـغ ٣٠٠ 
٤٠٧ ١٣ يورو على النحو املبني يف اجلدول ١٠. 

 
الوظائف 

١٥٥ -يلـزم ختصيـــص اعتمــاد قــدره ٨٠٠ ٥٨٧ ٥ يــورو لتغطيــة تكــاليف ١٠٣ وظــائف 
(٤٤ وظيفة من الفئة الفنية وما فوقها و ٥٩ وظيفة من فئة اخلدمات العامـة والفئـات املرتبطـة 
ـا، مبـا يف ذلـك ٢٠ وظيفـة مـن فئـة األمـن والسـالمة) لعـام ٢٠٠٣، علـى النحـــو املوجــز يف 
اجلـدول ١١، و ٤٩ وظيفـة (٢٥ وظيفـة مـن الفئـة الفنيـة ومـا فوقـــها و ٢٤ وظيفــة مــن فئــة 
اخلدمات العامة والفئات املرتبطة ا، مبا يف ذلك ١٠ وظائف من فئة األمن والســالمة) خـالل 

الفترة املمتدة من أيلول/سبتمرب إىل كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢. 
 

التكاليف األخرى للموظفني 
١٥٦ -يغطي اعتماد مقداره ٧٠٠ ٣٠٥ يورو تكلفة ما يكـافئ ٢٧٠ يـوم عمـل للمـترمجني 
التحريريني والشفويني املستقلني بواقع ٥٩٨ يورو لليوم الواحـد تقريبـا، أو ٧٠٠ ١٦١ يـورو 
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(مبا يف ذلك تكاليف السـفر املتناسـبة)، وغـريهم مـن املوظفـني التكميليـني (٠٠٠ ١٣٠ يـورو 
حمسوبة على أساس ٢ يف املائة من تكلفة الوظائف) الذين قد تسـتدعي احلاجـة االسـتعانة ـم 
يف حال ازدياد األنشطة أو لينوبوا عن موظفـني أخـذوا إجـازة مرضيـة أو إجـازة أمومـة فضـال 

عن تغطية تكاليف العمل اإلضايف وفرق العمل الليلي (٠٠٠ ١٤ يورو). 
 

االستشاريون واخلرباء 
١٥٧ -تغطي االحتياجات املدرجة يف إطار هذا البند (٠٠٠ ٤٥ يـورو) خدمـات اخلـرباء يف 

تكنولوجيا املعلومات وغريها من ااالت التقنية. 
 

اخلدمات التعاقدية 
١٥٨ -يلـزم رصـد مبلـغ ٦٠٠ ٨٥١ يـورو لالسـتعانة مبصـادر خارجيــة يف جمــال املشــتريات 
(٦٠٠ ٣٨٢ يورو ) ولتدريب ١٠ موظفـني يف شـؤون األمـن والسالمـــــة يف عــــــام ٢٠٠٢ 
و ٢٠ موظفـا يف عـام ٢٠٠٣، وذلـك يف جمـاالت مثـــل إدارة شــؤون األمــن وتوفــري احلمايــة 
اللصيقة لكبار الشـخصيات، واألسـلحة الناريـة، واملبـادئ األساسـية إلطفـاء احلريـق واإلجـالء 
ــــورو)، والتدريـــب  واإلســعاف األويل (٠٠٠ ٨٠ يــورو)، والطباعــة اخلارجيــة (٠٠٠ ٥٠ ي
ـــورو)، والتدريــب يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات (٠٠٠ ٦٠  اإلداري والتقـين (٠٠٠ ٢٠ ي
يورو) ملوظفي قلم احملكمة، مبـا يف ذلـك شـعبة اخلدمـات املشـتركة، وموظفـي مكتـب املدعـي 
العام؛ والترمجة التحريرية اخلارجية (٠٠٠ ٥٠ يورو) مبا يغطـي تكلفـة حنـو ٩٠٠ صفحـة مـن 
الوثائق األقل حساسية، واملراجعة اخلارجيـة للحسـابات (٠٠٠ ٤٠ يـورو)، وخدمـات جتـهيز 

البيانات (٠٠٠ ١٥٧ يورو) وخدمات متنوعة (٠٠٠ ١٢ يورو). 
 

مصروفات التشغيل العامة 
١٥٩ -تغطـي االحتياجــات البالغـة ٠٠٠ ١٤٣ ١ يـورو مـا يلـي: االتصـــاالت (٠٠٠ ٥٩٧ 
ـــة، ورســوم  يـورو)، مبـا يف ذلـك االتصـاالت التجاريـة، مثـل رسـوم املكاملـات احملليـة واخلارجي
اهلـاتف اخللـوي، وغريهـا، واالشـتراك خبدمـات السـاتل مثـل إمنارســـات وإنتيلســات، ورســوم 
احلقيبة والربيد؛ وصيانة أمـاكن العمـل (مبـا يف ذلـك تكـاليف التنظيـف) (٠٠٠ ٢٢٢ يـورو)؛ 
واســتئجار املعــدات (٠٠٠ ١٥٢ يــورو)؛ والتــأمني، مبــا يف ذلــك التــأمني علــى املمتلكـــات 
الشخصية واملسؤولية العامة ملرافق احملكمة والتأمني علـى املركبـات (٠٠٠ ٢٧ يـورو)، ونقـل 
ـــة (٠٠٠ ٨٩  ومناولـة وتركيـب بنـود متنوعـة (٠٠٠ ٥٦ يـورو)؛ ومصروفـات تشـغيل متنوع
يورو) تغطي تكاليف التأمني والرسوم املصرفية واستئجار املركبـات ورسـوم سـيارات األجـرة 

وتنظيف املالبس الرمسية وأرواب القضاة وما إىل ذلك. 
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١٦٠ -وفيمـا يتعلـق بأمـاكن عمـل احملكمـــة، ووفقــا ملــا ُذكــر يف الفقــرة ٩ أعــاله، أعربــت 
احلكومة املضيفة عن التزامها بتقدمي أمـاكن مؤقتـة بـدون إجيـار. وهلـذا الغـرض، فـإن احلكومـة 
املضيفـة مسـتعدة لإلنفـاق يف حـــدود ٣٣ مليــون يــورو، ســتتاح عشــرة ماليــني يــورو منــها 
للتصميـم الداخلـي ولتجـهيز قاعـــة للمحكمــة جتــهيزا كــامال. وزيــادة علــى ذلــك، تعــهدت 
احلكومة املضيفة بتغطية تكاليف املرافق يف الفـترة املاليـة األوىل للمحكمـة. وبالتـايل، مل تـدرج 
هذه التكاليف يف هذه الوثيقة. ولالطالع على مزيد من التفاصيل، انظـر املرفـق اخلـامس هلـذه 

الوثيقة. 
 

اللوازم واملواد 
١٦١ -يلزم رصد مبلغ قدره ٠٠٠ ٤٤٠ يـورو للـوازم املكتبيـة ولـوازم االستنسـاخ الضوئـي 
ــاكن  (٠٠٠ ٨١ يـورو)، ولـوازم جتـهيز البيانـات (٠٠٠ ٤٨ يـورو)، ولـوازم ومـواد صيانـة أم
العمـل (٠٠٠ ١٥ يـورو)، واملعـدات واللـوازم السـمعية البصريـة (٠٠٠ ٤٥ يـورو)، والوقــود 
والزيت ومواد التشـحيم ملركبـات احملكمـة (٠٠٠ ٢٣ يـورو)، وكتـب املكتبـة واالشـتراكات 
وغريهـا (٠٠٠ ١٣٣ يـــورو)، ولــوازم ومــواد األمــن والســالمة (٠٠٠ ٤٥ يــورو)، ولــوازم 

ومواد متنوعة أخرى (٠٠٠ ٥٠ يورو). 
 

األثاث 
١٦٢ -يلــزم رصــد مبلــغ ٢٠٠ ٤٥٥ يــورو لتكــاليف شــراء أثــاث مكتــب هيئــة الرئاســــة 
ـــاث  والشـعب ومكتـب املدعـي العـام وقلـم احملكمـة وشـعبة اخلدمـات املشـتركة. ويشـتمل األث
املذكور، على مجلة بنـود منـها ١٤ خزنـة حديديـة، وطـاوالت اجتمـاع (طاولـة هليئـة الرئاسـة 
وأخـرى للشـعب)؛ و ٣١ خزانـة فوالذيـة ذات أقفـال، و ١٩ خزانـة للملفـات و ١٠٠ حمطـــة 
عمل. وينبغي اإلشارة إىل أن البلد املضيف التزم، إضافة إىل ذلك، بتقدمي عدد كبـري مـن قطـع 

األثاث، على النحو الوارد يف املرفق اخلامس. 
 

معدات التشغيل اآليل للمكاتب 
ــــن احلواســـيب والطابعـــات  ١٦٣ -يلــزم رصــد مبلــغ ٠٠٠ ٠٩١ ١ يــورو لشــراء ١٠٢ م
املكتبية، و ٧ طابعات كبرية للخدمـة الشـاقة، و ٣ ماسـحات ضوئيـة، و ٦ حواسـيب خلدمـة 
الشبكة، ومعدات للربط بالشبكة، وطابعة سريعة تربمج مـرة واحـدة، وشـبكة منطقـة ختزيـن، 
و ١١ حاسـوبا حممـوال، ومعـدات أخـــرى متنوعــة للتشــغيل اآليل للمكــاتب. وســتقدم هــذه 
االحتياجات اإلضافية كجزء من العرض املقدم من البلـد املضيـف. ولالطـالع علـى مزيـد مـن 

التفاصيل، انظر املرفق اخلامس هلذه الوثيقة. 
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معدات أخرى 
١٦٤ -يغطـي مبلـغ ٠٠٠ ٢٣٦ ٣ يـورو يف إطـار هـذا البنـد تكـاليف شـراء املعـدات التاليــة: 
الرباجميــات، مبــا يف ذلــك براجميــات إدارة الوثــائق، وبراجميــات التنظيــم اإلداري، وبراجميـــات 
الترمجة التحريرية، وأمن الشـبكة (٠٠٠ ٠٠٩ ٢ يـورو)؛ ومعـدات االتصـاالت (٠٠٠ ٦٧٣ 
ـــل، وال ســيما حافلتــا  يـورو)، ومعـدات األمـن والسـالمة (٠٠٠ ٢٤٩ يـورو)، ومعـدات النق
ركـاب ثقيلتـان، وسـيارتان خفيفتـان، وشـاحنتان صغريتـان وحافلـة صغـرية سـعتها ١٢ راكبــا 
(٠٠٠ ٢٥٥ يورو)، ومعدات متنوعة أخرى (٠٠٠ ٥٠ يورو). والتزم البلد املضيـف بتقـدمي 

املعدات الصوتية البصرية الالزمة لقاعة احملكمة وقاعات االجتماعات. 
صيانة األثاث واملعدات 

١٦٥ -من املقدر أنه سيلزم مبلغ قدره ٠٠٠ ٢٥٢ يورو لتغطية نفقات صيانة معدات جتـهيز 
البيانـات، مبـا يف ذلـك عقـود دعـم الرباجميـات وحواسـيب الشـبكة ومعـدات الشـبكة، وصيانــة 

معدات االتصاالت، ومعدات وأثاث املكاتب ومعدات متنوعة (مثل معدات األمن). 
احتياطي النفقات غري املنظورة  هاء -

١٦٦ -وفقا ملا مت توضيحه أعاله، يرصد هذا االعتماد دف إعطـاء احملكمـة قـدرا معينـا مـن 
إمكانيـة التكييـف القباسـي واملرونـة حـىت تكـون مسـتعدة للتصـدي الزديـاد األنشـــطة بشــكل 
مفاجئ. وقد أشري إىل أنه ال ميكن استبعاد إمكانيـة عـرض حالـة علـى احملكمـة أو نشـوء حالـة 
حلفــظ األدلــة يف الفــترة املاليــة األوىل للمحكمــة. وبالتــــايل، أدرجـــت يف إطـــار هـــذا البنـــد 
احتياجات قدرها ٠٠٠ ٠٥٢ ١ يورو لتغطية االحتياجات اإلضافية التالية، على النحـو املبـني 
يف املرفـق الرابـع هلـذه الوثيقـة: صنـدوق شـعبة اخلدمـات القضائيـة (٠٠٠ ٥٥٥ يـورو، مبـــا يف 
ذلك ٠٠٠ ٢٠٠ يورو لصندوق للمعونـة القانونيـة)؛ والسـفر الـذي قـد يصبـح الزمـا لغـرض 
التحقيـق أو غـريه مـن أنشـطة االدعـاء (٠٠٠ ١٣٨ يـورو)؛ ومعـــدات تكنولوجيــا املعلومــات 
واالتصاالت (٠٠٠ ١٠٤ يورو)؛ والترمجة التعاقدية حلوايل ٨٠٠ ١ صفحة مـن الوثـائق غـري 
احلساسة نسبيا (٠٠٠ ١٠٠ يورو)؛ واألثاث (٠٠٠ ٨٠ يورو)؛ وخرباء اللغـات (٠٠٠ ٤٤ 

يورو)؛ وأنشطة اإلعالم (٠٠٠ ٢٢ يورو)؛ والطباعة اخلارجية (٠٠٠ ٩ يورو). 
 

التقديــرات األوليــــة للتكـــاليف املتصلـــة باجتماعـــات مجعيـــة الـــدول  تاسع عشر –
األطــراف واجتماعــــات املكتـــب واالجتمـــاع االفتتـــاحي للمحكمـــة 

واجتماع جلنة امليزانية واملالية 
ينبغي اإلشارة إىل أن التكـاليف الـواردة يف هـذه الوثيقـة قـدرت علـى أسـاس التجربـة  -١٦٧
املاضية املرتبطة باجتماعات مماثلـة، وحجـم األعمـال املتوقعـة واملعلومـات املتاحـة حاليـا. ولـن 
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يتسىن حتديد التكـاليف الفعليـة إال بعـد اختتـام االجتماعـات، عندمـا تعـرف النفقـات الفعليـة. 
ـــة يف املســتقبل. وبوجــه  ويتوقـع أيضـا أن تنقـح هـذه التقديـرات عندمـا تتـاح معلومـات إضافي
خاص، سيلزم إعادة النظر يف تكاليف وأساليب عمل خدمات املؤمترات املبينة يف هذه الوثيقـة 

على ضوء التجربة وجهود اإلصالح املستمرة. 
١٦٨ -وسـتعقد مجعيـة الـدول األطـراف اجتماعـها األول يف أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢، يف مقــر 
األمم املتحدة. وبعد ذلك، يفترض أن تعقد خالل الفترة املالية األوىل للمحكمة االجتماعـات 
التاليـة: اجتمـاع مسـتأنف/اسـتثنائي جلمعيـة الـدول األطـراف يف كـانون الثـاين/ينـــاير ٢٠٠٣؛ 
واالجتماع االفتتاحي للمحكمة بعد وقـت قصـري مـن انعقـاد االجتمـاع املسـتأنف/االسـتثنائي 
جلمعية الدول األطراف يف كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٣؛ واجتمـاع مسـتأنف/اسـتثنائي جلمعيـة 
الـدول األطـراف يف نيســـان/أبريــل ٢٠٠٣؛ واجتمــاع للمكتــب يف حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣؛ 
واالجتماع األول للجنة امليزانيـة واملاليـة يف آب/أغسـطس ٢٠٠٣؛ واالجتمـاع الثـاين جلمعيـة 

الدول األطراف يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣. ويعد هذا اجلدول غري ائي وقابال للتغيري. 
١٦٩ -وقـد طلبـت اجلمعيـــة العامــة يف الفقــرة ٩ مــن قرارهــا ٨٥/٥٦ املــؤرخ ١٢ كــانون 
األول/ديسمرب ٢٠٠١ إىل األمني العـام لألمـم املتحـدة أن يقـوم باألعمـال التحضرييـة الالزمـة 
لكي يعقد، وفقا للفقرة ١ من املادة ١١٢ من نظام روما األساسـي، االجتمـاع األول جلمعيـة 
الـدول األطـراف لـدى بـدء نفـاذ النظـام األساسـي، وفقـا للفقـرة ١ مـن املـادة ١٢٦. وقــررت 
اجلمعية أيضا يف الفقرة ١٠ من القرار نفسه أن تدفع إىل املنظمة مسبقا النفقات الـيت ميكـن أن 
تتكبدها األمم املتحدة نتيجة تنفيــذ هـذا الطلـب فضـال عـن النفقـات الناجتـة عـن توفـري املرافـق 
واخلدمات لالجتماع املذكور وأي متابعة الحقة لذلك. وحتقيقا هلذه الغاية، قـام األمـني العـام 
بإنشاء الصندوق االستئماين لدعم إنشاء احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ليكـون أداة جلمـع التربعـات 

من الدول وغريها من الكيانات املهتمة باألمر. 
١٧٠ -وأثناء العملية اليت أفضت إىل التوصيـة باعتمـاد القـرار املذكـور أعـاله، كـان معروضـا 
على اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة مذكرة من األمانة العامة بشأن اآلثار املالية املترتبـة 
علـى مشـروع القـرار(٦). وتضمنـت املذكـرة تقديـرات بشـأن االجتمـاع األول جلمعيـة الــدول 
األطراف بناء على سيناريوهني: السيناريو األول يفترض عقد أربعة جلسات يوميا، متشــيا مـع 
املمارسة املعتادة اليت تتبعها املؤمترات الدولية، والسيناريو الثـاين يفـترض عقـد جلسـتني يوميـا، 
حســب النمــوذج الــذي اختطتــه اللجنــة التحضرييــة لنفســها. وقــد طلــــب مكتـــب اللجنـــة 
التحضريية، يف وقت الحق، تنقيح التقديرات على أساس افـتراض عقـد جلسـتني يوميـا، علـى 

 __________
 .A/C.6/56/L.25 (٦)
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مدى فترة ستة أيام. وتبلغ التقديرات املنقحة ٢٠٠ ٥٨٢ ٢ يورو. ويف هذا السياق، يالحـظ 
أن إدراج هذه التقديرات يف هذه الوثيقة يهدف إىل إعطـاء الـدول األطـراف صـورة أوىف عـن 
التكاليف املرتبطة بعقد االجتماعـات، دون املسـاس مبـا يتخـذ مـن قـرارات يف املسـتقبل بشـأن 
الترتيبات النهائية اليت قد تتخذها الدول األطراف بشأن رد التكاليف، أو منـح اعتمـادات، أو 

اتباع خطط مماثلة أخرى لتعويض الدول اليت أسهمت يف متويل االجتماع األول للجمعية. 
ـــدرج ســوى تقديــرات تكــاليف  ١٧١ -وفيمـا يتعلـق باالجتمـاع االفتتـاحي للمحكمـة، مل ت
السفر وجزء من بـدل اإلقامـة اليومـي فيمـا يتعلـق بالقضـاة واملدعـى العـام (٠٠٠ ٩٧)، نظـرا 

ألن احلكومة املضيفة التزمت بتمويل كل التكاليف األخرى هلذا االجتماع(٧). 
١٧٢ -وباستثناء االجتماع االفتتاحي للمحكمة، من املتوقـع أن يسـتلزم تنظيـم االجتماعـات 
املذكورة مشاركة كبرية من قبل موظفي األمانة العامة. وملا كان ينبغـي أال يـترتب علـى هـذه 
االجتماعات أي آثار مالية يف امليزانية العادية لألمم املتحدة، فإنه ينبغي إبالغ الـدول األعضـاء 
بـأن األمـم املتحـدة، وفقـا لواليـة الصنـدوق االسـتئماين لدعـم إنشـاء احملكمـة الدوليـة، ســتقوم 
باستيفاء رسوم مبعدل ١٣ يف املائة مما ينفق على هـذه األنشـطة، وذلـك بغيـة تغطيـة التكـاليف 
اإلدارية وغريها مـن تكـاليف الدعـم (تكـاليف الدعـم الربنـاجمي) الـيت تتكبدهـا األمـم املتحـدة 
أثناء تنفيذها. وستضاف تكاليف الدعم الربنـاجمي هـذه إىل جممـوع التكـاليف الـيت سـتتحملها 

الدول األطراف. 
١٧٣ -وتتألف التقديرات الواردة هنا من تكاليف تقدمي خدمات املؤمترات، وتكاليف تقـدمي 
اخلدمات غري املتعلقة باملؤمترات، وتكاليف الدعم الربناجمي، ومبلـغ احتيـاطي للطـوارئ (انظـر 
ـــاع  الفقـرة ١٨١). ويقـدر جممـوع االحتياجـات الالزمـة لعقـد االجتماعـات، باسـتثناء االجتم
األول جلمعيـة الـدول األطـراف وجـزء مـن االجتمـاع االفتتـاحي للمحكمـة سـتموله احلكومـــة 
املضيفة، مببلغ ٤٠٠ ٥٧٠ ٤ يورو. وعالوة علـى ذلـك، الـتزمت احلكومـة املضيفـة باملسـامهة 
مببلغ ال يرد قدره ٠٠٠ ٣٠٠ يورو للمساعدة يف حتمل تكلفة االجتماعـات(٨). وتـرد تفصيـل 

تكاليف هذه االجتماعات يف املرفق الثالث هلذه الوثيقة. 
١٧٤ -والـدول األطـراف ينبغـي أن تعلـم أن األنشـطة املرتبطـــة بالتحضــري لعقــد اجتماعــات 
مجعية الدول األطراف واجتماعات مكتب اجلمعية واجتماع جلنة امليزانيـة واملاليـة، فضـال عـن 

 __________
انظر PCNICC/2002/INF/5، الفقرة ٣.  (٧)

املرجع نفسه، الفقرة ٩.  (٨)
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االجتماعات املرتبطة بالفترة املالية األوىل لعمل احملكمة لن تترتب عليها آثـار ماليـة يف امليزانيـة 
العادية لألمم املتحدة. 

 
التكاليف التقديرية لتقدمي خدمات املؤمترات 

ــــورو) إىل  ١٧٥ -تســتند التكــاليف التقديريــة لتقــدمي خدمــات املؤمتــرات (٢٠٠ ٩٣٥ ٢ ي
افتراض مؤداه أن لغات العمل يف مجيع االجتماعات ستكون هي اللغات الرمسية الست لألمـم 

املتحدة: اإلسبانية واالنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية. 
١٧٦ -ويفترض أن تكون مدد االجتماعات وعددها واحتياجات الوثائق على النحو التايل: 
االجتمـاع األول جلمعيـة الـدول األطـراف (٦ أيـام، ١٢ جلسـة): ٥٥٠ صفحـة مـــن  -

الوثائق قبل الدورة، و ٥٠ صفحة أثناء الدورة و ٥٥٠ صفحة بعد الدورة؛ 
االجتماع املستأنف/االستثنائي للجمعية، كـانون الثـاين/ينـاير – شـباط/فـرباير ٢٠٠٣  -
ــاء  (٥ أيـام، ١٠ جلسـات): ٦٠٠ صفحـة مـن الوثـائق قبـل الـدورة و ٤٠ صفحـة أثن

الدورة و ٤٠ صفحة بعد الدورة؛ 
ـــــل ٢٠٠٣ (٣ أيــــام، ٦  االجتمـــاع املســـتأنف/االســـتثنائي للجمعيـــة، نيســـان/أبري -
جلسات): ٢٥٠ صفحة مـن الوثـائق قبـل الـدورة و ٤٠ صفحـة أثنـاء الـدورة و ١٠ 

صفحات بعد الدورة؛ 
ـــن الوثــائق قبــل  االجتمـاع الثـاين للجمعيـة (٥ أيـام، ١٠ جلسـات): ٢٠٠ صفحـة م -

الدورة و ٥٠ صفحة أثناء الدورة و ٢٠٠ صفحة بعد الدورة؛ 
اجتمـاع مكتـب اجلمعيـة (يـوم واحـــد، جلســتان): ١٠ صفحــات مــن الوثــائق قبــل  -

الدورة و ١٠ صفحات بعد الدورة؛ 
اجتماع جلنة امليزانية واملالية (٥ أيام، ١٠ جلسات): ١٥٠ صفحة مـن الوثـائق قبـــل  -

الدورة و ٢٠ صفحة أثناء الدورة و ١٥٠ صفحة بعد الدورة. 
١٧٧ -واستنادا إىل االفتراضات املذكورة أعاله، تقدر االحتياجات مـن خدمـات املؤمتـرات، 

باستثناء احتياجات االجتماع األول جلمعية الدول األطراف، على النحو التايل(٩): 
 
 

 __________
لالطالع على التفاصيل املتعلقة باالجتماع األول جلمعية الدول األطراف، انظر اجلـدول الثـالث – ٢ يف املرفـق  (٩)

الثالث هلذه الوثيقة. 
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(بآالف اليوروات)  

٧٩٢,١ ١ وثائق ما قبل الدورة 
٢٢٠,٤ وثائق أثناء الدورة 

٦٠٨,٨ وثائق ما بعد الدورة 
 تقدمي خدمات املؤمترات 

ـــع الوثــائق،  (مـترمجون شـفويون، وموظـف لشـؤون املؤمتـرات، وموظـف لتوزي
٢٨٢,٧ وموظف الستنساخ الوثائق) 

٣١,٢ احتياجات أخرى (فنيو الصوت مثال) 
- سفر موظفي تقدمي خدمات املؤمترات 

٩٣٥,٢ ٢ اموع 
 

 التكاليف التقديرية لتقدمي اخلدمات غري املتعلقة باملؤمترات 
١٧٨ -تقدر االعتمادات الالزمة لتقـدمي اخلدمـات غـري املتعلقـة بـاملؤمترات مببلـغ ١٠٠ ٤٨٧ 
يورو لتغطية نفقات املساعدة املؤقتة العامـة (٦٠٠ ٢٢٣ يـورو)، وبـدل السـفر وبـدل اإلقامـة 
اليومـي احملتملـني لرئيـس احملكمـة واملدعـي العـام واملســـجل حلضــور االجتماعــات (٩٠٠ ٦٦ 
يورو)، وأنشطة اإلعالم (٥٠٠ ٦٥ يـورو)، واألمـن (٤٠٠ ٢١ يـورو)، وتكـاليف اخلدمـات 
ــــواد املتنوعـــة  املشــتركة (٩٠٠ ٩٤ يــورو)، واالتصــــــاالت (٩٠٠ ٨ يــورو)، واللــوازم وامل

(٩٠٠ ٥ يورو). 
١٧٩ -واسـتنادا إىل االفتراضـات املذكـــورة أعــاله، تقــدر االحتياجــات مــن اخلدمــات غــري 
ـــة الــدول األطــراف،  املتعلقـــــة باملؤمتـــــرات، باسـتثناء احتياجــــــات االجتمـــــاع األول جلمعي

كما يلي(١٠): 
 

(بآالف اليوروات)  
٢٢٣,٦ املساعدة املؤقتة 

السـفر وبـدل اإلقامـة اليومـي واملصروفـات النثريـة يف حمطـات السـفر والوصـــول ملوظفــي 
- األمانة العامة 

السـفر وبـدل اإلقامـة اليومـي واملصروفـات النثريـة يف حمطـات السـفر والوصـــول للقضــاة 
٦٦,٩ واملدعي العام واملسجل 

٦٥,٥ اإلعالم 
٢١,٤ األمن 

٩٤,٩ تكاليف اخلدمات املشتركة 
٨,٩ االتصاالت 

٥,٩ لوازم ومواد متنوعة 
٤٨٧,١ اموع 

 __________
املرجع نفسه.  (١٠)
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 التكاليف التقديرية للدعم الربناجمي 

١٨٠ -وفقا للمذكور أعـاله، ستسـتويف األمـم املتحـدة تكـاليف الدعـم الربنـاجمي عـن طريـق 
رسم نسبته ١٣ يف املائة من النفقات، لتغطية التكاليف اإلدارية وتكاليف الدعم األخــرى الـيت 
تتكبدهـا املنظمـة فيمـا يتعلـق بانعقـاد هـذه االجتماعـات. لـذا تشـمل التقديـرات اعتمـادا ميثـــل 
حـوايل ١٣ يف املائـة مـن تكـاليف تقـــدمي خدمــات املؤمتــرات وتقــدمي اخلدمــات غــري املتعلقــة 
باملؤمترات. وبالتايل، فإنه يقدر أن تبلغ تكاليف الدعم الربنـاجمي، باسـتثناء التكـاليف املتصلــــة 

باالجتماع األول جلمعيــــة الدول األطـــراف، ٩٠٠ ٤٤٤ يورو. 
 

 احتياطي الطوارئ 
١٨١ -طبقـا للسياسـات واملمارسـات الـيت تتبعـها األمـم املتحـدة، ينبغـي رصـد مبلــغ يكــافئ 
ـــن جممــوع التكــاليف التقديريــة لالجتماعــات (مبــا يف ذلــك تكــاليف الدعــم  ١٥ يف املائـة م
الربناجمي) الحتياطي للطوارئ لتغطية أوجه النقص احملتمل والنفقات النهائية. وهلـذا، يقـدر أن 
يلـزم رصـــد احتيــاطي قــدره ١٠٠ ٥٨٠ يــورو. وال تتضمــن هــذه التقديــرات االحتياجــات 

الالزمة لالجتماع األول جلمعية الدول األطراف. 
 التكاليف التقديرية الجتماع جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا 

١٨٢ -يقترح ختصيص اعتماد الجتماع يعقده جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا ملـدة 
ثالثة أيام يف الهاي يف عام ٢٠٠٣. وسيتطلب االجتماع السفر يف درجة رجال األعمال ودفع 

بدل إقامة يومي ألعضاء الس اخلمسة. ويبلغ تقدير التكاليف اإلمجالية ١٠٠ ٢٦ يورو. 
 

بآالف اليورو  
٨٠٠ ٢١ تكاليف سفر أعضاء الس اخلمسة 

٣٠٠ ٤ بدل اإلقامة اليومي 
١٠٠ ٢٦ اموع 
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 موجز التكاليف التقديرية 
(بآالف اليوروات)  

التكـاليف التقديريـة (باسـتثناء االجتمـاع األول جلمعيـة الـــدول األطــراف  ألف -
 واالجتماع االفتتاحي) 

تقدمي خدمات املؤمترات  -  ٩٣٥,٢ ٢
تقدمي اخلدمات غري املتعلقة باملؤمترات  -  ٤٨٧,١

الدعم الربناجمي (١٣ يف املائة)  -  ٤٤٤,٩
احتياطي الطوارئ (١٥ يف املائة)  -  ٥٨٠,١

٤٤٧,٣ ٤ جمموع (ألف) 
االجتماع االفتتاحي للمحكمة  ٩٧,٠ باء -

٥٤٤,٣ ٤ جمموع (ألف + باء) 
التكاليف التقديرية لالجتماع األول جلمعية الدول األطراف   جيم -

تقدمي خدمات املؤمترات  -  ٧٦٦,٨ ١
تقدمي اخلدمات غري املتعلقة باملؤمترات  -  ٢٢٠,٣

تكاليف الدعم الربناجمي (١٣ يف املائة)  -  ٢٥٨,٣
احتياطي الطوارئ (١٥ يف املائة)  -  ٣٣٦,٨

٥٨٢,٢ ٢ جمموع (جيم) 
١٢٦,٥ ٧ جمموع (ألف +باء + جيم) 

اجتماع جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا  ٢٦,١ دال -
١٥٢,٦ ٧ جمموع (ألف + باء + جيم + دال) 

مسامهة من البلد املضيف  (٣٠٠,٠) هاء -
٨٥٢,٦ ٦ اموع الكلي (ألف +باء + جيم + دال + هاء) 

 
١٨٣ -تقـدر تكلفـة السـفر وبـدل اإلقامـة اليومـي اجلزئـي للقضـاة واملدعـــي العــام مــن أجــل 
حضـور االجتمـاع االفتتـاحي للمحكمـة مببلـــغ ٠٠٠ ٩٧ يــورو. وبإضافــة هــذه التكلفــة إىل 
تكلفــــــة االجتماعـــات األخــــرى (باستثنـــــــاء االجتمــاع األول للجمعيـــة) يصبـــح جممـــوع 

التكاليف ٤٠٠ ٥٧٠ ٤ يورو. 
ــــة الـــدول األطـــراف مـــن الصنـــدوق  ١٨٤ -وســتمول احتياجــات االجتمــاع األول جلمعي
االستئماين، ولكنها معروضة هناك ألغراض التوضيح. وبإضافة هذه التكاليف، يقـدر امـوع 

الكلي (مجيع االجتماعات) مببلغ ٦٠٠ ٨٥٢ ٦ يورو. 
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  املرفق األول - ألف 
هيئة الرئاسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
     

أوردت هذه الوظائف يف هذا املرفق لغرض اإليضاح. ورغم أا غري مدرجـة يف جـدول مـالك املوظفـني املبـني  (أ)
يف اهليكـل التنظيمـي لقلـم احملكمـة (املرفـق األول - جيـم) فإـا مدرجـة يف اجلـدول ٩ مـن الوثيقـة األساســـية، 

ومشمولة يف ميزانية قلم احملكمة. 
يقوم املتحدث الرمسي باسم هيئة الرئاسة أيضا مبهام رئيس قسـم اإلعـالم والوثـائق التـابع لقلـم احملكمـة. لذلـك  (ب)
أدرجت الوظيفة يف اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة وجدول مالك املوظفني املتصل به. كما أا مدرجة أيضـا يف 

اجلدول ٩ من الوثيقة األساسية ومشمولة يف ميزانية قلم احملكمة. 
أوردت هذه الوظيفة يف هذا املرفق لغـرض اإليضـاح. ورغـم أن هـذه الوظيقـة غـري مدرجـة يف مـالك املوظفـني  (ج)
املبني يف اهليكل التنظيمي لشـعبة اخلدمـات املشـتركة (املرفـق األول – دال)، فإـا مدرجـة يف اجلـدول ١١ مـن 

الوثيقة األساسية ومشمولة يف ميزانية الشعبة (قسم اخلدمات العامة). 

هيئة الرئاسة 
الرئيس 

النائب األول للرئيس 
النائب الثاين للرئيس 

     رئيس املكتب    ف-٥(أ) 
     موظف قانوين    ف-٣(أ) 
     متحدث رمسي    ف-٤(ب) 

     موظف    ع (ر ر)(ج) 
     موظفان    ع (ر أ)(أ) 

الشعبة التمهيدية 
٦ قضاة 

الشعبة االبتدائية 
٦ قضاة 

شعبة االستئناف 
الرئيس 
٤ قضاة 

الدائرة التمهيدية 
٣ قضاة 

الدائرة االبتدائية 
٣ قضاة 

دائرة االستئناف 
٣ قضاة 

ف-٥  ف-٣     خ ع/الرتبة الرئيسية   خ ع/الرتب األخرى  اموع
  ١        ١          ١                     ٢                 ٥  

من فئة اخلدمات العامة  = ع
الرتبة الرئيسية  = ر ر

الرتب األخرى  = ر أ
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 املرفق األول – بــاء 
مكتب املدعي العام    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وكيل 
أمني عام

أمني عام 
ف-٢ف-٣ف-٤ف-٥مد-١مد-٢مساعد 

خدمات عامة 
(الرتبة الرئيسية)

خدمات عامة 
(الرتب األخرى)

خدمات 
اموعاألمن 

 ٥١  ١٦ ١ ١ ١٢ ١٢ ٥ ١ ١ ١ ١

 

املكتب املباشر للمدعي العام 
وكيل أمني عام املدعي العام
أمني عام مساعد ١ نائب املدعي العام
ف-٥  ١ مساعد خاص للمدعي العام
ف-٤  ١ مساعد خاص لنائب املدعي العام
ف-٤  ١ متحدث رمسي
ع (ر ر) ١ مساعد املدعي العام

ع (ر أ)  ٢ موظفان

الوحدة اإلدارية 
ف-٤  ١ موظف لشؤون امليزانية
ف-٣  ١ موظف لشؤون املوظفني
ف-٣  ١ مربمج/حملل
ف-٣  ١ منسق لشؤون اللغات 

ع (ر أ)  ٢ موظفان

شعبة التحقيقات 
مد-١  رئيس التحقيقات
ع (ر أ)  ١ مساعد إداري 

شعبة االدعاء 
مد-٢  مدير االدعاء
ع ( ر أ) ١ مساعد إداري 

قسم االدعاء 
ف-٥ رئيس القسم
ف-٤ ٢ حماميان خمتصان باالدعاء
ف-٣ ٢ حماميان خمتصان باالدعاء

ع (ر أ) ٢ موظفان 

قسم املشورة القانونية والسياسات
ف-٥  ١ مستشار قانوين أقدم
ف-٤  ٢ مستشاران قانونيان
ف-٣  ٣ مستشارين قانونيني
ع (ر أ)  ١ موظف 

قسم االستئناف 
ف-٥  ١ حمامي استئناف أقدم
ف-٤  ١ حمامي استئناف
ع (ر أ)  ١ موظف 

قسم التحليل 
ف-٤ ١ رئيس حمللني
ف-٣ ١ حملل عسكري
ف-٣ ١ حملل سياسي
ف-٢ ١ حملل االستخبارات اجلنائية

ع (ر أ) ١ موظف

قسم التحقيقات 
ف-٥ ١ نائب رئيس قسم التحقيقات
ف-٤ ٢ حمققان
ف-٣ ١ حمققان

ع (ر أ) ٢ موظفان 

قسم املعلومات واألدلة 
ف-٤  ١ موظف إلدارة األدلة
ع (ر أ)  ٣ موظفني

من فئة اخلدمات العامة  = ع
الرتبة الرئيسية  = ر ر

الرتب األخرى  = ر أ



375

ICC-ASP/1/3

 املرفق األول - جيم 
قلم احملكمة 

مكتب املسجل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
وكيل 
أمني عام

أمني عام 
ف-٢ف-٣ف-٤ف-٥مد-١مد-٢مساعد 

خدمات عامة 
(الرتبة الرئيسية)

خدمات عامة 
(الرتب األخرى)

خدمات 
اموع(أ)األمن 

٤٤  ١٧ ١ ٦ ٩ ٨ ٢ صفرصفر١ صفر 

 

املكتب املباشر للمسجل 
أمني عام مساعد املسجل

ف-٤  ١ موظف قانوين
١ مساعد خاص 

ف-٣     (ذو تكوين قانوين)
ع (ر ر)  ١ موظف 
أ

الوحدة اإلدارية 
ف-٤ ١ موظف لشؤون امليزانية
ف-٤ ١ منسق لشؤون اللغات

ف-٣  ١ موظف لشؤون املوظفني
ع ( ر أ) ١ موظف 

قسم املكتبة واملراجع 
ف-٣ ١ أمني مكتبة

ف-٢  ١ أمني حمفوظات
ع (ر أ)  ١ موظف 

   
شعبة اخلدمات القضائية 

وحدة الضحايا والشهود
١ رئيس الوحدة    ف-٥
١ موظف محاية     ف-٣
١ موظف عمليات  ف-٣

١ موظف           ع (ر أ)

قسم إدارة احملكمة 
ف-٤ ١ رئيس قسم

١ اختصاصي قانوين/موظف 
حمكمة  ف-٢

١ كاتب حلفظ امللفات ومساعد 
إلدارة سجالت احملكمة ع (ر أ)
ع (ر أ) ١ كاتب حمكمة/حاجب

قسم الدعم القانوين للدوائر 
ف-٥ ١ رئيس قسم
ف-٣ ٢ موظفان للبحث/العون القانوين
ع (ر أ) ٨ موظفني 

قسم اإلعالم والوثائق 
١ رئيس قسم/املتحدث الرمسي  

ف-٤ باسم احملكمة
ف-٣ ١ أخصائي يف احلاسوب
ف-٢ ١ موظف لشؤون اإلعالم
١ مساعد لشؤون وسائط اإلعالم  ع (ر أ)

وحدة حمامي الدفاع 
١ رئيس الوحدة  ف-٤

١ موظف قانوين 
   معاون          ف-٢

١ موظف         ع (ر أ)

وحدة االحتجاز 
١ قائد الوحدة   ف-٤ 
١ نائب القائد    ف-٢

١ موظف        ع (ر أ)

من فئة اخلدمات العامة  = ع
الرتبة الرئيسية  = ر ر

الرتب األخرى  = ر أ
 

 
(أ)  مل يورد هذا اجلدول ٤ وظائف ملحقة يئة الرئاسة. 

وحدة إشراك وجرب 
أضرارهم الضحايا 

 
١ رئيس الوحدة    ف-٤
١ موظف قانوين   ف -٣
١ موظف قانوين   ف -٢

   معاون 
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املرفق األول - دال 
شعبة اخلدمات املشتركة   

مكتب مدير اخلدمات املشتركة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
وكيل 
أمني عام

أمني عام 
ف-٢ف-٣ف-٤ف-٥مد-١مد-٢مساعد 

خدمات عامة 
(الرتبة الرئيسية)

خدمات عامة 
(الرتب األخرى)

خدمات 
اموعاألمن 

١٠٢ ٢٠ ٣٤ ٤ ٧ ١٨ ١٣ ٥ ١ صفرصفر صفر    

 
مد-١ ١ مدير اخلدمات املشتركة
ع (ر أ) ١ موظف

قسم املشتريات 
ف-٤ ١ كبري موظفي املشتريات
ف-٣ ١ موظف لشؤون املشتريات

٢ مساعدان لشؤون املشتريات 
ع (ر أ)

قسم اخلدمات العامة 
ف-٤ ١ رئيس قسم
ف-٣ ١ موظف لشؤون إدارة املباين 
ف-٣ ١ أمني حمفوظات
ف-٣ ١ موظف لشؤون املراسم
ف-٣ ١ موظف لشؤون النقل واإلمداد
ف-٢ ١ موظف لشؤون السفر

١ مساعد أقدم لشؤون التصميم 
ع (ر ر) الشكلي
ع (ر أ) ١ مساعد للرئيس
ع (ر أ) ١٠ موظفني

قسم خدمات شؤون املوظفني 
١ رئيس قسم ف-٥
١ موظف لشؤون التصنيف ف-٤
١ موظف لشؤون التوظيف ف-٣

٣ مساعدين لشؤون املوارد 
ع (ر ر)    البشرية
ع (ر أ) ١ مساعد إداري 

قسم امليزانية واملالية 
ف-٥ ١ كبري موظفي الشؤون املالية
ف-٤ ١ موظف حسابات
ف-٤ ١ موظف لشؤون امليزانية
ف-٣ ١ موظف لشؤون املصروفات
ف-٣ ١ موظف لشؤون االستثمار
ف-٤ ١ موظف لكشوف املرتبات
ف-٣ ١ أمني صندوق
ف-٢ ١ موظف لشؤون االشتراكات
ع (ر أ) ٥ مساعدين لشؤون املالية
ع (ر أ) ١ مساعد إداري

قسم دعم املؤمترات واللغات 
ف-٥ ١ رئيس قسم
ف-٤ ٣ مترمجني شفويني
ف-٤ ١ كبري مترمجني حتريريني
ف-٣ ٥ مترمجني حتريريني/مراجعني
ع (ر أ) ٢ مساعدان لغويان
ع (ر أ) ١ مساعد إداري 

قسم تكنولوجيا املعلومات وخدمات 
االتصاالت 

ف-٥ ١ رئيس قسم
ف-٤ ١ موظف لشؤون التطوير
ف-٣ ١ موظف لشؤون النظم احلاسوبية
ف-٣ ١ مربمج/حملل
ف-٢ ١ موظف معاون للشؤون احلاسوبية

١ موظف معاون لشؤون الوسائط 
ف-٢    السمعية والبصرية

١ موظف معاون للتدريب على 
ف-٢    احلاسوب
ف-٢ ١ مدير معاون لقواعد البيانات

٧ مساعدين لشؤون تكنولوجيا 
ع (ر أ)    املعلومات
ع (ر أ) ١ مساعد إداري

قسم السالمة واألمن 
ف-٤ ١ رئيس األمن

١ موظف لشؤون أمن 
ف-٣    املعلومات

١ حملل معاون لتقييم الشؤون 
ف-٢    األمنية
٢٠ موظفا أمنيا فئة خدمات األمن
ع (ر أ) ١ مساعد إداري

قسم خدمات املشورة القانونية
ف-٤ ١ موظف قانوين
ف-٣ ١ موظف قانوين

ع (ر أ) ١ موظف

من فئة اخلدمات العامة  = ع
الرتبة الرئيسية  = ر ر

الرتب األخرى  = ر أ

 
مكتب املراجعة الداخلية للحسابات
١ مراجع حسابات           ف-٥ 
١ موظف                     ع (ر أ) 
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 املرفق الثاين 
توزيع الوظائف �األساسية� للفترة من أيلــول/سـبتمرب إىل كـانون األول/ 

 ديسمرب ٢٠٠٢ 
  مكتب مدير اخلدمات املشتركة 
١  مدير اخلدمات املشتركة (مد-١) 

١  موظف (فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى)) 
 

قسم اخلدمات العامة 
١  رئيس قسم (ف-٤) 

١  موظف لشؤون إدارة املباين (ف-٣) 
١  موظف لشؤون السفر (ف-٢) 

٣  موظفني (فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى)) 
  

قسم املشتريات 
١  كبري موظفي املشتريات (ف-٤) 

١  موظف لشؤون املشتريات (ف-٣) 
  

قسم خدمات شؤون املوظفني 
١  رئيس قسم (ف-٥) 

١  موظف لشؤون التوظيف (ف-٣) 
٣  مساعدين لشؤون املوارد البشرية (فئة اخلدمات العامة (الرتب الرئيسية)) 

١  مساعد إداري (فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى)) 
 

قسم امليزانية واملالية 
١  كبري موظفي الشؤون املالية (ف-٥) 

١  موظف حسابات (ف-٤) 
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١  موظف لشؤون املصروفات (ف-٣) 
١  أمني صندوق (ف-٣) 

١  موظف لكشوف املرتبات (ف-٣) 
١  موظف لشؤون االستثمار (ف-٣) 
١  موظف لشؤون التربعات (ف-٢) 

١  مساعد إداري (فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى)) 
  

قسم دعم املؤمترات واللغات 
١  رئيس قسم (ف-٥) 

١  كبري مترمجني حتريريني (ف-٤) 
١  مترجم حتريري/مراجع (ف-٣) 

١  مساعد لشؤون اللغات (فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى)) 
١  مساعد إداري (فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى)) 

  
قسم تكنولوجيا املعلومات وخدمات االتصاالت 

١  رئيس قسم (ف-٥) 
١  موظف لشؤون النظم احلاسوبية (ف-٣) 

١  موظف معاون للشؤون احلاسوبية (ف-٢) 
١  مدير معاون لقواعد البيانات (ف-٢) 

١  مساعد إداري (فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى)) 
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قسم السالمة واألمن 
١  رئيس األمن (ف-٤) 

١  موظف لشؤون أمن املعلومات (ف-٣) 
١٠ موظفي أمن (فئة خدمات األمن) 

١ مساعد إداري (فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى)) 
  

قسم خدمات املشورة القانونية 
١  موظف قانوين (ف-٤) 

١  موظف (فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى)) 
  

  موجز االحتياجات من الوظائف 

ف-٢ ف-٣ ف-٤ ف-٥ مد-١ 

اخلدمــــات 
ــــــــــة  العام
ـــــــــة  (الرتب
الرئيسية) 

ـــات  اخلدم
العامــــــــــة 
(الرتـــــــب 
األخرى) 

خدمــات 
اموع األمن 

 ٤٩ ١٠ ١١ ٣ ٤ ١٠ ٦ ٤ ١
 

  مكتب املسجل 
قسم الدعم القانوين للدوائر 
١  باحث قانوين (ف-٣) 

١  موظف (فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى)) 
 

الوحدة اإلدارية 
١  موظف لشؤون امليزانية (ف-٤) 

١  موظف لشؤون املوظفني (ف-٣) 
١  موظف (فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى)) 

قسم اإلعالم والوثائق 
١  أخصائي يف احلاسوب (ف-٣) 



380

ICC-ASP/1/3

١  موظف لشؤون اإلعالم (ف-٢) 
١  مساعد لشؤون وسائط اإلعالم (فئة اخلدمات العامة (الرتب األخرى)) 

  
قسم إدارة احملكمة 

١  رئيس قسم (ف-٤) 
١  اختصاصي قانوين/موظف حمكمة (ف-٢) 

  
وحدة حمامي الدفاع 

١  رئيس وحدة (ف-٤) 
 

قسم املكتبة واملراجع 
١  أمني مكتبة (ف-٣) 

  
  موجز االحتياجات من الوظائف 

أمني عام 
ف-٢ ف-٣ ف-٤ ف-٥ مساعد 

اخلدمــــات 
ــــــــــة  العام
ـــــــــة  (الرتب
الرئيسية) 

ـــات  اخلدم
العامــــــــــة 
(الرتـــــــب 
األخرى) 

خدمــات 
اموع األمن 

 - - ١٢ - ٣ - ٢ ٤ ٣
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 املرفق الثالث 
  التقديرات األولية لتكاليف االجتماعات 

 ١ – جدول املرفق الثالث 
التكاليف التقديرية الجتماعات اجلمعية واجتماعات املكتب واجتماع جلنة امليزانية واملالية 

واالجتماع االفتتاحي للمحكمة وجملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا 
 

موجز 
(التكاليف التقديرية لتقدمي خدمات املؤمترات وتقدمي اخلدمات غري املتعلقة باملؤمترات) 

(بآالف اليوروات) 
  

 االجتماع 
٥٨٢,٢ ٢ االجتماع األول جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي 

٥٧١,٨ ١ االجتماع املستأنف/االستثنائي للجمعية (كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣) 
٧٤٦,٢ االجتماع املستأنف/االستثنائي للجمعية (نيسان/ابريل ٢٠٠٣) 
١٨٧,٧ ١ االجتماع الثاين جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي 
٩٦,٦ اجتماع مكتب مجعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي 

٨٤٥,٠ اجتماع جلنة امليزانية واملالية 
 االجتماع االفتتاحي للمحكمة 

٩٧,٠ (يشمل فقط تكلفة السفر وبدل اإلقامة اليومي اجلزئي للقضاة واملدعي العام) 
٢٦,١ اجتماع جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا  

  ١٥٢,٦ ٧
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 ٢ – جدول املرفق الثالث 
االجتماع األول جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي 

 
(التكاليف التقديرية لتقدمي خدمات املؤمترات وتقدمي اخلدمات غري املتعلقة باملؤمترات) 

(بآالف اليوروات) 
  

تكاليف تقدمي خدمات املؤمترات   ألف – 
٨٧,٥ تقدمي خدمات االجتماعات 

٧٩٨,٣ وثائق ما قبل الدورة  
٧٣,٠ وثائق أثناء الدورة 

٧٩٨,٣ وثائق ما بعد الدورة 
٩,٥ احتياجات أخرى (تقنيو الصوت مثال) 

٧٦٦,٨ ١ جمموع (ألف) 
تكاليف تقدمي اخلدمات غري املتعلقة باملؤمترات   باء – 

١٣١,١ املساعدة املؤقتة العامة (الفنية واإلدارية) 
صفر سفر موظفي األمم املتحدة الفنيني 

٤٠,٩ اإلعالم 
١٣,٣ األمن 

٣٠,٠ تكاليف اخلدمات املشتركة 
٣,٣ االتصاالت 

١,٧ لوازم ومواد متنوعة 
٢٢٠,٣ جمموع (باء) 

٩٨٧,١ ١ جمموع (ألف + باء) 
تكاليف الدعم الربناجمي (١٣ يف املائة من جمموع ألف + باء)  ٢٥٨,٣ جيم – 

٢٤٥,٤ ٢ جمموع (ألف + باء + جيم) 
احتياطي الطوارئ (١٥ يف املائة من جمموع ألف + باء + جيم)  ٣٣٦,٨ دال – 

٥٨٢,٢ ٢ اموع الكلي (ألف + باء + جيم+ دال) 
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 ٣ – جدول املرفق الثالث 
ـــراف (كــانون الثــاين/ينــاير- شــباط/  االجتمـاع املسـتأنف االسـتثنائي جلمعيـة الـدول األط

فرباير ٢٠٠٣) 
 

(التكاليف التقديرية لتقدمي خدمات املؤمترات وتقدمي اخلدمات غري املتعلقة باملؤمترات) 
(بآالف اليوروات) 

  
تكاليف تقدمي خدمات املؤمترات   ألف – 

٧٤,٨ تقدمي خدمات االجتماعات 
٨٨٨,٠ وثائق ما قبل الدورة  

٥٨,٦ وثائق أثناء الدورة 
٥٩,٧ وثائق ما بعد الدورة 

٨,٢ احتياجات أخرى (تقنيو الصوت مثال) 
٠٨٩,٣ ١ جمموع (ألف) 

تكاليف تقدمي اخلدمات غري املتعلقة باملؤمترات   باء – 
٥٥,٥ املساعدة املؤقتة العامة (الفنية واإلدارية) 

- سفر موظفي األمم املتحدة الفنيني 
٢٦,٢ اإلعالم 
٨,٥ األمن 

٢٥,٠ تكاليف اخلدمات املشتركة 
٣,٣ االتصاالت 

١,٧ لوازم ومواد متنوعة 
١٢٠,٢ جمموع (باء) 

٢٠٩,٥ ١ جمموع (ألف + باء) 
تكاليف الدعم الربناجمي (١٣ يف املائة من جمموع ألف + باء)  ١٥٧,٢ جيم – 

٣٦٦,٧ ١ جمموع (ألف + باء + جيم) 
احتياطي الطوارئ (١٥ يف املائة من جمموع ألف + باء + جيم)  ٢٠٥,٠ دال – 

٥٧١,٨ ١ اموع الكلي (ألف + باء + جيم+ دال) 
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 ٤ – جدول املرفق الثالث 
االجتماع املستأنف/االستثنائي جلمعية الدول األطراف (نيسان/أبريل ٢٠٠٣) 

 
(التكاليف التقديرية لتقدمي خدمات املؤمترات وتقدمي اخلدمات غري املتعلقة باملؤمترات) 

(بآالف اليوروات) 
 

  
تكاليف تقدمي خدمات املؤمترات   ألف – 

٤٥,٠ تقدمي خدمات االجتماعات 
٣٧٠,٠ وثائق ما قبل الدورة  

٥٨,٦ وثائق أثناء الدورة 
١٥,٣ وثائق ما بعد الدورة 

٤,٩ احتياجات أخرى (تقنيو الصوت مثال) 
٤٩٣,٨ جمموع (ألف) 

تكاليف تقدمي اخلدمات غري املتعلقة باملؤمترات   باء – 
٣٢,٩ املساعدة املؤقتة العامة (الفنية واإلدارية) 

١٣,٠ بدل السفر وبدل اإلقامة اليومي للقضاة واملدعي العام واملسجل 
١٣,١ اإلعالم 
٤,٣ األمن 

١٥,٠ تكاليف اخلدمات املشتركة 
١,١ االتصاالت 

١,١ لوازم ومواد متنوعة 
٨٠,٥ جمموع (باء) 

٥٧٤,٣ جمموع (ألف + باء) 
تكاليف الدعم الربناجمي (١٣ يف املائة من جمموع ألف + باء)  ٧٤,٧ جيم – 

٦٤٨,٩ جمموع (ألف + باء + جيم) 
احتياطي الطوارئ (١٥ يف املائة من جمموع ألف + باء + جيم)  ٩٧,٣ دال – 

٧٤٦,٢ اموع الكلي (ألف + باء + جيم+ دال) 
 

 



385

ICC-ASP/1/3

 ٥ – جدول املرفق الثالث 
االجتماع الثاين جلمعية الدول األطراف 

 
(التكاليف التقديرية لتقدمي خدمات املؤمترات وتقدمي اخلدمات غري املتعلقة باملؤمترات) 

(بآالف اليوروات) 
 

  
تكاليف تقدمي خدمات املؤمترات   ألف – 

٧٤,٨ تقدمي خدمات االجتماعات 
٢٩٦,٣ وثائق ما قبل الدورة  

٧٣,٦ وثائق أثناء الدورة 
٢٩٦,٣ وثائق ما بعد الدورة 

٨,٢ احتياجات أخرى (تقنيو الصوت مثال) 
٧٤٩,٢ جمموع (ألف) 

تكاليف تقدمي اخلدمات غري املتعلقة باملؤمترات   باء – 
٧٧,٨ املساعدة املؤقتة العامة (الفنية واإلدارية) 

- سفر موظفي األمم املتحدة الفنيني 
٢٢,٣ بدل السفر وبدل اإلقامة اليومي للقضاة واملدعي العام واملسجل 

٢٦,٢ اإلعالم 
٨,٥ األمن 

٢٥,٠ تكاليف اخلدمات املشتركة 
٣,٣ االتصاالت 

١,٧ لوازم ومواد متنوعة 
١٦٤,٨ جمموع (باء) 

٩١٤,٠ جمموع (ألف + باء) 
تكاليف الدعم الربناجمي (١٣ يف املائة من جمموع ألف + باء)  ١١٨,٨ جيم – 

٠٣٢,٨ ١ جمموع (ألف + باء + جيم) 
احتياطي الطوارئ (١٥ يف املائة من جمموع ألف + باء + جيم)  ١٥٤,٨ دال – 

١٨٧,٧ ١ اموع الكلي (ألف + باء + جيم+ دال) 
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 ٦ – جدول املرفق الثالث 
اجتماع مكتب مجعية الدول األطراف (حزيران/يونيه ٢٠٠٣) 

 
(التكاليف التقديرية لتقدمي خدمات املؤمترات وتقدمي اخلدمات غري املتعلقة باملؤمترات) 

(بآالف اليوروات) 
 

  
تكاليف تقدمي خدمات املؤمترات   ألف – 

١٤,١ تقدمي خدمات االجتماعات 
١٥,٧ وثائق ما قبل الدورة  

- وثائق أثناء الدورة 
١٥,٧ وثائق ما بعد الدورة 

١,٧ احتياجات أخرى (تقنيو الصوت مثال) 
٤٧,١ جمموع (ألف) 

تكاليف تقدمي اخلدمات غري املتعلقة باملؤمترات   باء – 
٤,٨ املساعدة املؤقتة العامة (الفنية واإلدارية) 

- سفر موظفي األمم املتحدة الفنيني 
١٦,٨ بدل السفر وبدل اإلقامة اليومي للقضاة واملدعي العام واملسجل 

٥,٠ تكاليف اخلدمات املشتركة 
٠,٣ االتصاالت 

٠,٣ لوازم ومواد متنوعة 
٢٧,٢ جمموع (باء) 

٧٤,٣ جمموع (ألف + باء) 
تكاليف الدعم الربناجمي (١٣ يف املائة من جمموع ألف + باء)  ٩,٧ جيم – 

٨٤,٠ جمموع (ألف + باء + جيم) 
احتياطي الطوارئ (١٥ يف املائة من جمموع ألف + باء + جيم)  ١٢,٦ دال – 

٩٦,٦ اموع الكلي (ألف + باء + جيم+ دال) 
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 ٧ – جدول املرفق الثالث 
اجتماع جلنة امليزانية واملالية 

 
(التكاليف التقديرية لتقدمي خدمات املؤمترات وتقدمي اخلدمات غري املتعلقة باملؤمترات) 

(بآالف اليوروات) 
 

  
تكاليف تقدمي خدمات املؤمترات   ألف – 

٧٣,٩ تقدمي خدمات االجتماعات 
٢٢٢,٢ وثائق ما قبل الدورة  

٢٩,٦ وثائق أثناء الدورة 
٢٢١,٩ وثائق ما بعد الدورة 

٨,٢ احتياجات أخرى (تقنيو الصوت مثال) 
٥٥٥,٩ جمموع (ألف) 

تكاليف تقدمي اخلدمات غري املتعلقة باملؤمترات   باء – 
٥٢,٦ املساعدة املؤقتة العامة (الفنية واإلدارية) 

- سفر موظفي األمم املتحدة الفنيني 
١٤,٩ بدل السفر وبدل اإلقامة اليومي للقضاة واملدعي العام واملسجل 

٢٥,٠ تكاليف اخلدمات املشتركة 
٠,٨ االتصاالت 

١,١ لوازم ومواد متنوعة 
٩٤,٤ جمموع (باء) 

٦٥٠,٣ جمموع (ألف + باء) 
تكاليف الدعم الربناجمي (١٣ يف املائة من جمموع ألف + باء)  ٨٤,٥ جيم – 

٧٣٤,٧ جمموع (ألف + باء + جيم) 
احتياطي الطوارئ (١٥ يف املائة من جمموع ألف + باء + جيم) ١١٠,٢ دال – 

٨٤٥,٠ اموع الكلي (ألف + باء + جيم+ دال) 
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 ٨ – جدول املرفق الثالث 
ـــدول األطــراف  موجـز تفصيلـي جلميـع االجتماعـات (باسـتثناء االجتمـاع األول جلمعيـة ال

واالجتماع االفتتاحي) 
 

التكاليف التقديرية لتقدمي خدمات املؤمترات وتقدمي اخلدمات غري املتعلقة باملؤمترات 
(بآالف اليوروات) 

 
  

تكاليف تقدمي خدمات املؤمترات   ألف – 
٢٨٢,٦ تقدمي خدمات االجتماعات 

٧٩٢,١ ١ وثائق ما قبل الدورة  
٢٢٠,٤ وثائق أثناء الدورة 

٦٠٨,٨ وثائق ما بعد الدورة 
٣١,٢ احتياجات أخرى (تقنيو الصوت مثال) 

٩٣٥,٢ ٢ جمموع (ألف) 
تكاليف تقدمي اخلدمات غري املتعلقة باملؤمترات   باء – 

٢٢٣,٦ املساعدة املؤقتة العامة (الفنية واإلدارية) 
٦٦,٩ بدل السفر للرئيس واملدعي العام واملسجل 

٦٥,٥ اإلعالم 
٢١,٤ األمن 

٩٤,٩ تكاليف اخلدمات املشتركة 
٨,٩ االتصاالت 

٥,٩ لوازم ومواد متنوعة 
٤٨٧,١ جمموع (باء) 

٤٢٢,٤ ٣ جمموع (ألف + باء) 
تكاليف الدعم الربناجمي (١٣ يف املائة من جمموع ألف + باء)  ٤٤٤,٩ جيم – 

٨٦٧,٣ ٣ جمموع (ألف + باء + جيم) 
احتياطي الطوارئ (١٥ يف املائة من جمموع ألف + باء + جيم)  ٥٨٠,١ دال – 

٤٤٧,٤ ٤ اموع الكلي (ألف + باء + جيم+ دال) 



389

ICC-ASP/1/3

 املرفق الرابع 
  توزيع االعتماد املخصص الحتياطي النفقات غري املنظورة 

(بآالف اليوروات) 
 

 مكتب املدعي العام 
١٣٨,٠ السفر 

١٣٨,٠ اموع الفرعي 
 قلم احملكمة 

٥٥٥,٠ صندوق شعبة اخلدمات القضائية 
٢٢,٠ أنشطة اإلعالم 

٥٧٧,٠ اموع الفرعي 
 شعبة اخلدمات املشتركة 

٤٤,٠ خرباء اللغات 
١٠٠,٠ الترمجة التحريرية التعاقدية (٨٠٠ ١ صفحة) 

٨٤,٠ املعدات (تكنولوجيا املعلومات) 
٢٠,٠ املعدات (االتصاالت) 

٨٠,٠ األثاث 
٩,٠ الطباعة اخلارجية 

٣٣٧,٠ اموع الفرعي 
٠٥٢,٠ ١ جمموع احتياطي النفقات غري املنظورة 
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 املرفق اخلامس 
مسامهة البلد املضيف   

بيان من احلكومة املضيفة(أ) 
كما ذكر السيد إيدموند ويلنستاين، املدير العام لفرقة العمـل املعنيـة باحملكمـة اجلنائيـة  - ١
P)، تعـــتزم  CNICC/2002/INF/5) الدوليـة، يف وزارة اخلارجيـة يـوم ١٨ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢
هولندا قطعا أن تستضيف بكل أرحيية وسخاء احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة علـى غـرار العديـد مـن 
املؤسسات القانونية األخرى. وهولندا هي إحدى الدول العشـر األوائـل يف قائمـة الـدول الـيت 

تدفع اشتراكات مقررة، لكنها ستتربع أيضا مببلغ إضايف كبري على مدى السنوات املقبلة. 
وستوفر هولندا أماكن عمل للمحكمة بدون إجيار ملدة ١٠ سنوات، ابتداء مـن تـاريخ بـدء  - ٢
نفـاذ النظـام األساســي. وســيوجد مقــر احملكمــة لعــدة ســنوات، أي حــىت عــامي ٢٠٠٨/٢٠٠٧، 
فيما يسمى بأماكن العمل املؤقتة. وتعرض هولنـدا اإلنفـاق علـى أمـاكن العمـل املؤقتـة مبـا يبلـغ ٣٣ 
مليون يورو، منها ١٠ ماليني يورو للشكل والتصميم الداخليني ، مبا يف ذلك قاعة احملكمة. وتلـتزم 

هولندا بإعداد قاعة احملكمة يف املوعد احملدد الحتمال عقد جلسات متهيدية. 
وسييسـر عمـــل احملكمــة بشــكل ســلس يف البدايــة بتقــدمي حمطــات عمــل يف حــدود  - ٣
١٠٠ حمطة بدون مقابل. وتشمل هذه احملطات األثاث، وأجهزة اهلاتف، واحلواسـيب املكتبيـة 
والطابعـات املالئمـة للنظـم الشـبكية املقبلـة للمحكمـة. ويشـمل ذلـك أيضـا عـددا حمـدودا مــن 
املاسحات الضوئية وأجهزة االستنسـاخ الضوئـي. ولالطـالع علـى مزيـد مـن التفـاصيل، انظـر 

التذييل. ويبلغ احلد األقصى للميزانية الكلية املتاحة ٠٠٠ ٩٠٠ يورو. 
ــذه  وحتتفـظ هولنـدا حبـق التـربع عينـا بـاملواد اخلاصـة مبحطـات العمـل. وإذا منحـت ه - ٤

املواد عينا، ستظل نسبة ٢٥ يف املائة من امليزانية املعنية متاحة للمحكمة إلنفاقها. 
وميكـن للمحكمـة، آخـذة يف اعتبارهـا مـا سـبق، أن تصـرف كيفمـــا شــاءت امليزانيــة  - ٥
املبينة يف التذييل. وقد قدر االعتماد املقترح ختصيصه لبنود امليزانية بصـورة تقريبيـة، يف حـدود 
جمموع إمجايل حمدد قدره ١٠٠ حمطة عمل. بيد أنه مـن املفـهوم أن إجـراء أي تغيـريات كبـرية 
على االعتماد املخصص هلذه احملطات املائة داخل بنـود امليزانيـة و/أو فيمـا بينـها ينبغـي أن يتـم 

بالتشاور مع البلد املضيف. 
وتعزيـزا للسـرعة يف بـدء العمـل علـى حنـو سـلس، سـتغطي هولنـدا أيضـا مجيـع التكـــاليف  – ٦
ـــة الفــترة املاليــة األوىل (تقــدر  املتعلقـة بـتزويد أمـاكن العمـل باملـاء والكـهرباء والغـاز الطبيعـي طيل

التكاليف مببلغ ٠٠٠ ١٦٥ يورو). 

 
 

تلقت األمانة العامة هذا البيان يف ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٢ وقد أدرج يف هـذه الوثيقـة بالصيغـة الـيت قدمـها ـا  (أ)
البلد املضيف. 
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 تذييل 
  قائمة األثاث واملعدات 

إمجايل تكلفة البند تكلفة الوحدة عدد الوحدات البنود 
   مكاتب فردية 

٠٠٠ ٢٠٠ ٠٠٠ ٢ ١٠٠ مكتب 
٠٠٠ ٥٠ ٥٠٠ ١٠٠ كراسي 

٠٠٠ ٥٠ ٥٠٠ ١٠٠ صندوق خشيب حلفظ األشياء مستطيل الشكل 
٠٠٠ ٢٥ ٥٠٠ ٥٠ خزانة حفظ ملفات 
٠٠٠ ٥ ١٠٠ ٥٠ مشجب للمعاطف 

٠٠٠ ٤ ٤٠ ١٠٠ سلة مهمالت 
٠٠٠ ٣٣٤   اموع الفرعي 

   قاعات االجتماعات (٥) 
٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٤ ٥ طاولة 

٠٠٠ ٢٥ ٥٠٠ ٥٠ كراسي 
٧٥٠ ١٥٠ ٥ مشجب للمعاطف 

٢٥٠ ٥٠ ٥ سلة مهمالت 
٠٠٠ ٤٦   اموع الفرعي 

   التشغيل اآليل للمكاتب 
٠٠٠ ٢٠٠ ٠٠٠ ٢ ١٠٠ حواسيب 
٠٠٠ ٧٠ ٧٠٠ ١٠٠ طابعات 

 (Office و NT) ٠٠٠ ٥٠ ٥٠٠ ١٠٠ براجميات
٠٠٠ ٨٠ ٠٠٠ ٢٠ ٤ حاسوب خدمة شبكي 

٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠ ١٠ ٤ براجميات للشبكة (NT وبرامج األمن) 
٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ٣ ٥ أجهزة استنساخ ضوئي 

٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ٢ ٥ ماسحات ضوئية 
٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٥٠ ١ شبكة هاتفية 

٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ١ ٥ فاكس 
٠٠٠ ٥٢٠   اموع الفرعي 

٠٠٠ ٩٠٠   اموع  
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 املرفق السادس 
 شروط اخلدمة والتعويضات لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية 

القضاة املتفرغون   أوال -
املرتبات   ألف -

يبلغ صايف األجر السنوي للقضاة املتفرغني ٠٠٠ ١٨٠ يورو.  - ١
 

البدل اخلاص للرئيس   باء -
يدفع بدل خاص مبعدل ١٠ يف املائـة مـن األجـر السـنوي للرئيـس. وعلـى أسـاس املرتـب  - ٢

املذكور أعاله وقدره ٠٠٠ ١٨٠ يورو، يبلغ البدل اخلاص ١٨ ٠٠٠ يورو. 
 

البدل اخلاص للنائب األول  أو النائب الثاين للرئيس عند العمل رئيسا بالنيابة   جيم -
يدفع بدل خاص قدره ١٠٠ يورو يف  اليوم، حبد أقصى قدره ١٠ ٠٠٠ يورو يف السنة،  - ٣

للنائب األول أو النائب الثاين للرئيس عندما يعمل رئيسا بالنيابة. 
 

االستحقاقات/البدالت غري املتعلقة باملرتب   دال -
املساعدة التعليمية 

عندمـا خيتـار القضـاة اإلقامـــة يف البلــد املضيــف، حيــق هلــم تقــاضي مســاعدة لتعليــم  - ٤
معاليـهم، وفقـا ألحكـام وشـروط مماثلـة لألحكـام والشـروط املطبقـة يف األمـم املتحـــدة (انظــر 

 .(ST/IC/2002/5 و  ST/AI/1999/4 ؛ وST/AI/2002/1 التعميمات اإلدارية
 

املعاش التقاعدي 
حيق للقضاة معاش تقاعدي مماثل للمعاش التقاعدي املطبــق علـى قضـاة حمكمـة العـدل  - ٥

الدولية. ومساته الرئيسية كما يلي: 
نظـام املعاشـات التقاعديـة غـري إسـهامي؛ أي أن املعاشـات التقاعديـــة تقتطــع  (أ) 

مباشرة من امليزانية؛ 
عند التقاعد، يدفع للقاضي الذي أكمل مدة تسع سنوات من اخلدمـة معـاش  (ب)

تقاعدي يعادل نصف املرتب السنوي؛ 
ــة،  يطبـق ختفيـض تناسـيب إذا مل يكمـل القـاضي مـدة تسـع سـنوات مـن اخلدم (ج)
شريطة أن يكون قد عمل ملدة ال تقل عن ثالث سنوات، وال يدفع معاش تقاعدي إضـايف إذا 

أكمل القاضي أكثر من تسع سنوات من اخلدمة؛ 
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يتقـاضى الـزوج البـاقي علـى قيـد احليـاة ٥٠ يف املائـة مـــن املعــاش التقــاعدي  (د)
للقاضي املتوىف. وإذا تزوج ثانية، يتقاضى اسـتحقاقا مببلـغ إمجـايل ـائي يسـاوي ضعفـي مبلـغ 

استحقاق الزوج؛ 
تنقح املعاشات التقاعدية قيد الدفع بنفس النسبة املئوية ونفـس التـاريخ الـذي  (هـ)

جيري فيه تعديل املرتبات. 
 

التأمني الصحي 
يكون القضاة مسؤولني عن تأمينهم الصحي.  - ٦

 
تكاليف السفر/االنتقال(أ) 

عندما خيتار القضاة اإلقامة يف البلد املضيف، حيق هلم ما يلي:  - ٧
رحلة يقوم ـا القـاضي مـن موطنـه(ب) املعلـن، إىل مقـر احملكمـة، فيمـا يتصـل  (أ)

بنقل حمل إقامته؛ 
منحة انتداب تغطي نفقات االنتقال، وفقا ألحكـام وشـروط مماثلـة لألحكـام  (ب)

والشروط املطبقة يف األمم املتحدة (انظر ST/AI/2000/17)؛ 
رحلة ذهاب وإياب يقوم ا كل سنتني تقومييتـني بعـد سـنة التعيـني مـن مقـر  (ج)

احملكمة إىل موطنه املعلن؛ 
رحلة يقوم ا عند انتهاء التعيني، مـن مقـر احملكمـة إىل موطنـه املعلـن، أو إىل  (د)
أي مكان آخر بشرط أال تكون تكلفة هذه الرحلة أكـرب مـن تكلفـة الرحلـة إىل موطنـه املعلـن 

املثبت وقت التعيني؛ 
تدفـع احملكمـة نفقـــات ســفر زوج القــاضي و/أو أوالده املعــالني املتكبــدة يف  (هـ)
الرحالت املتصلة مبا ذكر أعاله، إذا كان الزوج و/أو األوالد املعالون يقيمون مـع القـاضي يف 

مقر احملكمة. 
 
 

ال يتنـاول نظـام رومـا األساسـي علـى وجـه التحديـد مسـألة إقامـة القضـاة. وتنـص املـادة ٣٥ مـن نظـام رومـــا  (أ)
األساسي على أن قضاة احملكمة املتفرغني �يكونون جاهزين للخدمة على هذا األساس منـذ بدايـة واليتـهم�. 
وعالوة على ذلك، تنص املادة ٤٠ على �أال يـزاول القضـاة املطلـوب منـهم العمـل علـى أسـاس التفـرغ مبقـر 
احملكمة أي عمل آخر يكون ذا طابع مهين�. فمسـألة إقامـة القضـاة املتفرغـني واسـتعدادهم للعمـل علـى هـذا 
األساس يف مقر احملكمة مسألة أسندها نظام روما األساسي إىل القضاة. واملادة ٥٢ تبني الطريقة الـيت سـتصاغ 
وتعتمد ا الئحة احملكمة. وفيما يتعلق بالنظر يف مسألة إقامة القضاة املتفرغني، سيتخذ القضـاة أنفسـهم قـرارا 
بشـأن مـا إذا كـانت اإلقامـة يف مقـر احملكمـة الزمـة للعمـل علـى أســـاس التفــرغ، مــع مراعــاة الطــابع الدائــم 

للمحكمة. 
يعرف �املوطن� بأنه حمل اإلقامة الذي يعلن عنه القاضي وقت تعيينه أو حمل اإلقامة املعدل الحقا.  (ب)



394

ICC-ASP/1/3

يتم السفر بالطائرة يف درجة رجال األعمال بـني املوطـن املعلـن ومقـر احملكمـة بـأقصر  - ٨
الطرق. 

 
القضاة غري املتفرغني   ثانيا -

البدالت   ألف -
البدل السنوي 

بدل سنوي يدفع شهريا، وقدره ٠٠٠ ٢٠ يورو.  - ٩
باإلضافة إىل البدل السنوي، فإن القاضي الذي يقدم لرئيس احملكمة إقرارا سـنويا بـأن  - ١٠
دخله الصايف، مبا يف ذلك البدل السنوي املشار إليه يف الفقرة (أ) أعاله، يقل عن مبلغ يـوازي 
٠٠٠ ٦٠ يـورو سـنويا، يتقـاضى بـدال يدفـع شـهريا السـتكمال دخلـه الصـايف الـذي تضمنـــه 

اإلقرار حىت يصل إىل ٠٠٠ ٦٠ يورو. 
 

بدل خاص عند املشاركة يف أعمال احملكمة 
بدل خاص مقداره ٢٧٠ يورو عن كل يوم يشـارك فيـه القـاضي يف أعمـال احملكمـة،  - ١١

طبقا إلثبات من هيئة الرئاسة. 
 

بدل إقامة 
بدل إقامة، باملعدل املطبق يف األمم املتحدة باليورو، الـذي ينطبـق علـى قضـاة حمكمـة  - ١٢

العدل الدولية، عن كل يوم حيضر فيه القاضي جلسات احملكمة. 
 

االستحقاقات   باء -
املعاش التقاعدي 

ال حيق للقضاة غـري املتفرغـني احلصـول علـى اسـتحقاقات املعـاش التقـاعدي. وعندمـا  - ١٣
يســتدعون للعمــل كقضــاة متفرغــني تطبــق عليــهم األحكــام املتعلقــة باســتحقاقات املعــــاش 

التقاعدي للقضاة املتفرغني. 
 

التأمني الصحي 
يكون القضاة مسؤولني عن تأمينهم الصحي.  - ١٤

 
تكاليف السفر 

السفر حلضور اجللسات الرمسية للمحكمة. ويتم السفر يف مجيع احلـاالت بالطـائرة يف  - ١٥
درجة رجال األعمال بني املوطن املعلن ومقر احملكمة بأقصر الطرق. 
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 املرفق السابع 
ـــن األثــاث واملعــدات للفــترة املاليــة األوىل  االحتياجـات غـري املتكـررة م

 للمحكمة(أ) 

 
 (١)

عدد الوحدات املقترح

 (٢)
تكلفة الوحدة 

(باليورو)(ب) 

 (٢)×(١) =(٣)
جمموع التكلفة 
(باليورو) 

أثاث املكاتب  - ١   
٨٠٠ ٢٤ ٨٠٠ ٣١ خزانات ختزين فوالذية، بأقفال 

٦٠٠ ٧ ٤٠٠ ١٩ خزانات للملفات 
طـــــــاوالت وجمموعـــــــــات أثاثــــــــات 

٠٠٠ ٢١ ٠٠٠ ٧ ٣ لالجتماعات 
٨٠٠ ١٦ ٢٠٠ ١ ١٤ خزائن للخدمة الشاقة مقاومة للحريق 

٠٠٠ ٣١٠ ١٠٠ ٣ ١٠٠ حمطات عمل 
جمموعات كاملة مـن األثـاث (مكـاتب 
القضاة، واملدعي العام، ونـائب املدعـي 

٠٠٠ ٦٦ ٥٠٠ ٥ ١٢ العام، واملسجل) 
٠٠٠ ٣ ١٥٠ ٢٠ خزانات كبت 
٠٠٠ ٦ ٤٠ ١٥٠ سالل نفايات 

٢٠٠ ٤٥٥   اموع الفرعي 
معدات املكاتب  - ٢   

١٠٠ ٢٠ ٧٠٠ ٦ ٣ ماسحات ضوئية 
٨٠٠ ١ ٢٥٠ ٧ آالت تفتيت األوراق (صغرية) 

٤٠٠ ١١ ٧٠٠ ٥ ٢ آالت تفتيت األوراق (متوسطة احلجم) 
٣٠٠ ٣٣   اموع الفرعي 

معدات التجهيز اإللكتروين  - ٣
   للبيانات 
٤٠٠ ١٧٣ ٧٠٠ ١ ١٠٢ حواسيب منضدية 
٠٠٠ ٥١ ٥٠٠ ١٠٢ طابعات منضدية 

٤٠٠ ٥ ٦٠٠ ٩ آالت فاكس 
٦٠٠ ٢٨ ٦٠٠ ٢ ١١ حواسيب حممولة 

٠٠٠ ٥٤٠ ٠٠٠ ٥٤٠ ١ معدات ختزين لشبكة املنطقة 
٠٠٠ ٣٣ ٠٠٠ ٣٣ ١ طابعات (سريعة تربمج مرة واحدة) 

٣٠٠ ١٣ ٩٠٠ ١ ٧ طابعات (للخدمة الشاقة) 
٠٠٠ ١١١ ٠٠٠ ١١١ ١ معدات للربط بالشبكة 

٠٠٠ ١٠٢ ٠٠٠ ١٧ ٦ حواسيب خدمة للشبكة 
٧٠٠ ٠٥٧ ١   اموع الفرعي 



396

ICC-ASP/1/3

 
 (١)

عدد الوحدات املقترح

 (٢)
تكلفة الوحدة 

(باليورو)(ب) 

 (٢)×(١) =(٣)
جمموع التكلفة 
(باليورو) 

براجميات  - ٤   
٢٠٠ ١٠ ١٠٠ ١٠٢ براجميات مضادة للفريوسات 

 MS SQL ٠٠٠ ٤٤ ٠٠٠ ١١ ٤ براجميات خدمة الشبكة
 MS-Client ٠٠٠ ١٠ ٢٠٠ ٥٠
 MS-Office ٨٠٠ ٤٠ ٤٠٠ ١٠٢

٠٠٠ ١١١ ٠٠٠ ١١١ ١ براجميات الترمجة التحريرية 
٠٠٠ ١١ ٠٠٠ ١١ ١ براجميات معلومات جغرافية 

٠٠٠ ٢٤ ٠٠٠ ٦ ٤ إدارة الشبكات 
٠٠٠ ١٦٧ ٠٠٠ ١٦٧ ١ أمن الشبكات (التشفري واالستشعار) 

٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥ ١ براجميات محاية الشبكة 
براجميــات إدارة الوثــائق (كنظــــام إدارة 
ــــــداد  الوثــــائق TRIM، وبراجميــــات إع

 (Zylab ٠٠٠ ٦٦٦ ٠٠٠ ٦٦٦ ١ الصور
براجميات التنظيم اإلداري (إدارة املرافق 
ـــــة، واملشــــتريات،  واألصـــول، وامليزاني
ـــوارد البشــرية،  والسـفر، واحملاسـبة، وامل

٠٠٠ ٨٣٣ ٠٠٠ ٨٣٣ ١ وما إىل ذلك) 
ـــــل براجميـــات  براجميــات متنوعـــــة (مثــ
ـــات إدارة املشــاريع  auto CAD وبراجمي

٠٠٠ ٨٧ ٠٠٠ ٨٧  وما إىل ذلك) 
٠٠٠ ٠٠٩ ٢   اموع الفرعي 
معدات النقل   - ٥   

٠٠٠ ١١١ ٥٠٠ ٥٥ ٢ مركبات ركاب (ثقيلة) 
٠٠٠ ٥٦ ٠٠٠ ٢٨ ٢ سيارات ركاب (خفيفة) 

٠٠٠ ٢٢ ٠٠٠ ٢٢ ١ حافالت ركاب (١٢ راكبا) 
٠٠٠ ٤٤ ٠٠٠ ٢٢ ٢ شاحنات صغرية 

٠٠٠ ٢٢ ٠٠٠ ٢٢  معدات نقل متنوعة 
٠٠٠ ٢٥٥   اموع الفرعي 

معدات االتصال  - ٦   
٦٠٠ ٣٥ ٩٠٠ ٨ ٤ أجهزة هاتف مشفرة 

٠٠٠ ٥٦ ٦٠٠ ٥ ١٠ وحدات تشفري 
٨٠٠ ١ ٣٠٠ ٦ أجهزة فاكس حممولة 

٢٠٠ ١١ ٦٠٠ ٥ ٢ إمنارسات �ميم� 
ــــا يف ذلـــك  أجــهزة هــاتف حممولــة (مب

٠٠٠ ١٠ ٢٠٠ ٥٠ االشتراك احمللي) 
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 (١)

عدد الوحدات املقترح

 (٢)
تكلفة الوحدة 

(باليورو)(ب) 

 (٢)×(١) =(٣)
جمموع التكلفة 
(باليورو) 

نظـم PABX (مبـا يف ذلـك ٢٥٠ جــهاز 
٣٠٠ ٥٢٧ ٣٠٠ ٥٢٧ ١ هاتف) 

أجـهزة السـلكية (حمطـة قاعديـة للـــتردد 
٦٠٠ ٥ ٨٠٠ ٢ ٢ الفائق) 

أجـهزة السـلكية (أجـهزة يدويـة للــتردد 
٥٠٠ ٧ ٣٠٠ ٢٥ الفائق) 

٠٠٠ ٨ ٠٠٠ ٨  معدات متنوعة 
٠٠٠ ٦٦٣   اموع الفرعي 
معدات األمن  - ٧   

٦٠٠ ٢٧ ٢٠٠ ١ ٢٣ أسلحة نارية 
٩٠٠ ١٨  ٠٠٠ ٥٠ ذخائر 

٧٠٠ ٣٨ ٧٠٠ ٣٨ ١ براجميات أمن الشبكات 
٠٠٠ ١١ ٥٠٠ ٥٥ ٢ كاشفات معادن وأجهزة أشعة سينية 

٨٠٠ ٢٧ ٨٠٠ ٢٧ ١ معدات تدريب 
٠٠٠ ٢٥   معدات أمنية أخرى 

٠٠٠ ٢٤٩   اموع الفرعي 
معدات أخرى  - ٨   

معدات صيانة املبـاين (معـدات للخدمـة 
٠٠٠ ٢٥   الشاقة) 

ـــاين (جمموعــة لــوازم  معـدات صيانـة املب
٠٠٠ ٢٥   للتقنيني) 

٠٠٠ ٥٠   اموع الفرعي 

٢٠٠ ٧٧٢ ٤   اموع الكلي 
 

مل يدرج يف هذا املرفق األثاث املقدم واملعدات املقدمة من البلد املضيف.  (أ)
يتعني اعتبار هذه التكاليف القياسية مبثابة تكاليف قصوى مبينـة ألغـراض امليزنـة. وينتظـر أن  (ب)
حتقق احملكمة وفورات يف عمليات شــراء األثـاث واملعـدات، وأن تقـدم تقريـرا عـن ذلـك إىل مجعيـة 
الدول األطراف، عن طريق جلنة امليزانيـة واملاليـة. وسـوف تقـوم اللجنـة بإعـادة النظـر يف التكـاليف 

القياسية بناء على ذلك. 
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